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والثالثني للجنة احلكومية ا�ولية املعنية  ةبعة الساورا� )"الویبو"ملنظمة العاملية للملكية الفكریة (اعقد مد�ر �ام  .1
 فرتةيف النيف، جب �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة والفو�لكور ("اللجنة" أو "اللجنة احلكومية ا�ولية")، 

 .2018یونيو  31إىل  27من 

املتعددة  -بوليفيا (دو� و بنن، و بيالروس، و ا�منسا، و أسرتاليا، و األرجنتني، و اجلزا�ر، و وُمثلت ا�ول التالية: ألبانيا،  .2
�وت و �وس�تار�اك، و �ولومبيا، و الصني، و ش�ييل، و كندا، و مكبود�، و بلغار�، و الربازیل، و البوس�نة والهرسك، و القوميات)، 

 ،وإثيوبيا ،وإ�سواتيين ،والسلفادور ،ومرص ،وإ�وادور ،ومجهوریة �ور� الشعبية ا�ميقراطية ،وا�امنرك ،�رواتيا، و دیفوار
ا�كريس و  ،وغوات�ال ،واليو�ن ،و�ا� ،وأملانيا ،وجورجيا ،و�ابون ،ومجهوریة مقدونيا اليوغوسالفية السابقة ،وفنلندا وفر�سا

�اما�اك، و إیطاليا، والعراق، و اإلسالمية)،  -إ�ران (مجهوریة وإندونيس�يا، والهند، و غار�، هنو هندوراس، الرسويل، و 
املغرب، و منغوليا، و املكس�يك، و ماالوي، و مالزي�، و ليتوانيا، و لبنان، و التفيا، وا�كویت، و �ينيا، و اكزاخس�تان، و اليا�ن، و 

ومجهوریة  ،والربتغال ،والفلبني وبولندا ،و�راغواي ،وب� ،و��س�تان ،وعامن ،وني�ري�، والنيجر ،ونياكراغوا، هولنداو نيبال، 
 ،وجنوب افریقيا ،وسلوف��يا ،والس�نغال ،واململكة العربية السعودیة ،و�حتاد الرويس ،ورومانيا ،ومجهوریة مو�وفا ،�ور�

وأو�رانيا، ، نداوأوغ  ،وتو�س ،وتو�غو و�رینيداد ،وتوغو ،و�یلند ،وسو�رسا ،والسوید ،والسودان ،ورسیالناك ،واس�بانيا
وفييت ا�مين، و البوليفاریة)،  -فزنویال (مجهوریة اإلمارات العربية املت�دة، واململكة املت�دة، والوال�ت املت�دة األمر�كية، و 

 .ةناللج األعضاء فيه ممثال كعضو يف  ") وا�ولEUكام اكن �حتاد األورويب ("). 95(زميبابوي ، و زامبيا�م، و 

 وشار�ت البعثة املراقبة ا�امئة لفلسطني يف �ج�ع بصفة مراقب. .3

�راءات ��رتاع �ول جملس التعاون اخلليجي شار�ت املنظامت احلكومية ا�ولية التالية بصفة مراقب: مكتب و  .4
)GCC Patent Office،( ومركز اجلنوب SC)( )2(. 

("املنظامت �ري احلكومية") بصفة مراقب: مركز قانون الفنون يف  شارك ممثلو املنظامت �ري احلكومية التاليةو  .5
للجنة القانونية للتمنية او  ، )CSCحتالف ا�متع املدين (و ، مجعية األمم األوىل، و مجعية األرمن يف أرمينيا الغربية، و أسرتاليا

مؤسسة العمل و ، )CROPLIFE(تية الش�بكة العاملية لصنا�ة العلوم النباو  ،)CAPAJ( ا�اتية لشعوب األند�ز األصلية
�ر�مج الص�ة والبيئة ، و مؤسسة دانييل ميرتان -للحر�تفر�سا و  ،)FAIRAوساكن اجلزر (ة األصليشعوب البحيث لل 

)HEP( ،) ش�بكة معلومات الساكن األصلينيIIN( ، للتوثيق مركز الشعوب األصلية ، و تو�ج أمارو -احلركة الهندیة و
صانعي  لرابطات�حتاد ا�ويل و، )IITCوجملس املعاهدات الهندي ا�ويل (، )DoCip(والبحث واملعلومات 

، )CECIDEاملركز الت�اري ا�ويل للتمنية (، و )ILAرابطة القانون ا�ويل (، و )IFPMAاملس�تحرضات الصيدالنية (
 ،مالواك انرت�س�يو�لو  ،)KEI( ةملؤسسة ا�ولية لإل�كولوجيا املعرفيوا، )INTAالرابطة ا�ولية للعالمات الت�اریة (و 
جملس و ، )NARFصندوق حقوق األمر�كيني األصليني (و  ،)MARQUESني (العالمات الت�اریة األوروبيما�يك رابطة و 

، ليد الغد، ومجعية تقااملركز ا�ويل ألحباث الس�ياسات والتعلمي ف� یتعلق �لشعوب األصلية -مؤسسة تيبتيبا و  ني،الصامي
 .)WTI( )25الت�ارة العاملي (ومعهد 

 یمت إرفاق قامئة املشاركني هبذا التقر�ر.و  .6

السابعة والثالثني  اس�تعراضا �اما للو�ئق املوز�ة �ىل ا�ورة WIPO/GRTKF/IC/37/INF/2قدمت الوثيقة و  .7
 للجنة.

بكة العاملية. ویلخص هذا �ىل الش� يلها سج � وقائع ا�ورة و ببالغ اإلومت  دمت�الت اليت قُ ادوأ�اطت األمانة �لام �مل .8
�لرضورة أو یتبع لتفصيل �بدیت �الت دون أن یعكس مجيع املالحظات اليت أُ ادالتقر�ر املناقشات ویقدم جوهر امل

 �التادمالتسلسل الزمين لل
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 .السابعة والثالثني للجنة ا�ورة�ام أمني هو لویبو من اوند وندالند  /الس�يد اكنو  .9

 افتتاح ا�ورةمن �دول األعامل:  1البند 

 .إلدالء ببيانهلاملد�ر العام ا�ورة ود�ا إ�ن غوس،  /افتتح رئيس اللجنة، الس�يد .10

 /، نيابة عن املد�ر العام، الس�يدفتتاحية�الحظات امل ،نومينيليك أ�ميو غيتاه /مسا�د املد�ر العام، الس�يدوقدم  .11
�تفاق ا�ي مت إىل و 2017") يف أكتو�ر GAالعامة ("فرا�سيس غري. وأشار إىل والیة اللجنة اليت اعمتدهتا امجلعية 

كام أقر �لعمل التحضريي ا�ي قام به الرئيس �لتعاون مع �ئيب الرئيس. قر . واثنائيةالتوصل إليه �شأن �ر�مج العمل لفرتة ال 
ا�ورة أفاد أن التوجيه. و فري و �جلهد ا�ي یبذ� املنسقون اإلقلمييون ومجيع ا�ول األعضاء �الل العملية التحضريیة يف ت

") TKاملعارف التقليدیة ("تناول السابعة والثالثني للجنة احلكومية ا�ولية يه ا�ورة األوىل يف إطار الوالیة ا�ددة ل 
إجراء مفاوضات �الل دورهتا السابعة والثالثني "). ووفقا للوالیة، ینبغي للجنة TCEsوأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ("

والنظر يف  شام��ري احملسومة وال قضا� �شأن املعارف التقليدیة / أشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي �ىل معاجلة ال
يف د�سمرب املنعقدة للجنة  الثانية والثالثنيأشار إىل أن الوفود يف ا�ورة و  خيارات مرشوع صك قانوين (صكوك قانونية).

صك حول �شأن مشاریع مواد أن تعمل �لقضا� املعلقة �شأن املعارف التقليدیة قبل  شادیهاسرت قد اس�تعرضت قامئة  2016
قد اس�تعرضت  2017يف یونيو املنعقدة للجنة الرابعة والثالثني وأن الوفود يف ا�ورة  ،قانوين دويل محلایة املعارف التقليدیة

صك قانوين حول مشاریع مواد أن تعمل �ىل يف التقليدي قبل املعلقة �شأن أشاكل التعبري الثقاقضا� �ل اسرتشادیهقامئة 
 WIPO/GRTKF/IC/37/4درجت نصوص مشاریع املواد يف الوثيقتني دويل محلایة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأُ 

ك هناوذ�ر أن �شأن املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي �ىل التوايل.  WIPO/GRTKF/IC/37/5و
والیة اللجنة وأفاد أن �شأن القضا� اليت مل یمت �لها. �ا�ة إىل ا�كثري من العمل من قبل املفاوضني خللق مزید من التقارب 

 WIPO/GRTKF/IC/37/6(املتاح يف الوثيقتني  2008ت�دیث مرشوع حتليل الفجوات لعام ب األمانة تطالب 
تطالب اكل التعبري الثقايف التقليدي �ىل التوايل). كام ، �شأن املعارف التقليدیة وأشWIPO/GRTKF/IC/37/7و

املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا"  �شأن إ�داد "تقر�ر عن جتميع املواد املتعلقة بقوا�د البيا�تبالوالیة األمانة 
)WIPO/GRTKF/IC/37/8 Rev.املوارد الوراثية واملعارف �شأن أنظمة ا�كشف املتعلقة ب ) و"تقر�ر عن جتميع املواد

وحهثم �ىل بذل  ،إىل إبداء املرونة والرباغامتيةوفود ). ود�ا مجيع الWIPO/GRTKF/IC/37/9( التقليدیة املرتبطة هبا"
") لهذه IPLCs�ملساهامت اليت قد�ا ممثلو الشعوب األصلية وا�متعات احمللية ("قر هود �روح التوافق. وامزید من اجل 
نفد من قد من املؤسف أن صندوق الویبو للترب�ات ذ�ر أنه غبهتم يف املشاركة �شلك مبارش وفعال قدر اإلماكن. و العملية ور

�ر الوفود �حلا�ة إىل ضامن مشاركة الشعوب األصلية ومل �كن من املمكن متویل املشاركني يف ت� ا�ورة. وذً ، األموال
فریق �لنس�بة لوضوع املأفاد أن احلكومية ا�ولية وأمهية الصندوق يف تيسري ذ�. و وا�متعات احمللية يف مفاوضات اللجنة 

ف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف ار هو "�ختالفات و/ أو أو�ه التشابه بني حامیة امللكية الفكریة للمع ةاألصليشعوب ال 
لويس مولينيك، املد�ر  /ملت�دثني الثالثة، الس�يدةو�ات نظر الشعوب األصلية وا�متعات احمللية". ورحب � -التقليدي 

اجلامعة القطبية  -یو آي يت بـ، األس�تاذ ماتياس أهر�ن /�ينيا، والس�يدمن ، ةاألصليشعوب التنفيذي لش�بكة معلومات ال 
ة، جملس أسرتاليا األمم األوىل للفنون والثقاف�ى مجعية املامرسة  ةمد�ر ، ��ر�ش�يا أد�اي /الرنوجي، والس�يدةمن الرنوجيية، 

 أسرتاليا.من للفنون، 

یمت للغایة. وأعرب عن أم� يف مكثفة دورة الرئيس أن ا�ورة السادسة والثالثني للجنة احلكومية ا�ولية اكنت أفاد و  .12
. وشكر أن �كون أكرث جامال من ذي قبلب يهمتن أعرب عن  ا�ورة السادسة والثالثني للجنة و اس�تكامل العمل ا�ي بدأ يف

وذ�ر أهنام شريي فزيال س�يدهار�، �ىل مسا�دهتام ودمعهام ومساهامهتام القمية.  /جواك ليدس والس�يد /ئيب الرئيس، الس�يد�
مسا�دة �برية من األمانة، اليت ، كام حصل �ىل و�ات نظرهامأ�ذ بو  مشورهتامقد حصل �ىل معا كفریق وا�د، و  معال

د ذ�ر أنه ق�ل اس�تعراض اللجنة. و ألوراء ا�كواليس، مبا يف ذ� حتدیث حتليل الفجوات من قامت بقدر �بري من العمل 
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�شاور مع املنسقني املقميني قبل انعقاد ا�ورة وشكرمه �ىل دمعهم وتوجهياهتم البناءة. وأعرب عن ثقته يف أهنم سيسا�دون يف 

وقع الویبو �ىل مبارشة مبا�ورة أفاد بأن یمت بث أعامل معل بنّاء من أ�ل ا�ورة السابعة والثالثني للجنة. و  مناخ توفري
أنه مجيع املشاركني �لزتام �لنظام ا�ا�يل العام للویبو و  �ىلكام أفاد بأنه إىل حتسني �نفتاح والشمولية. یؤدي اإلنرتنت، مما 

��رتام الواجب للنظام والعدا� واللياقة  يع معامجل شارك فهيا � واملناقشة البناءة اليت نقاش من املقرر عقد �ج�ع �روح ال 
التقيد قد خيفق يف أي مشارك إلزام يف تفظ لنفسه �حلق، حسب �قتضاء، فإنه حي اليت حتمك �ج�ع. وبصفته الرئيس، 

. املطرو�ة ال �كون بيا�ته ذات ص� �لقضيةقد �لنظام ا�ا�يل العام للویبو والقوا�د املعتادة حلسن السلوك أو أي مشارك 
لمجمو�ات اإلقلميية �لنس�بة للبيا�ت �فتتاحية لثالث دقائق أفاد أنه سيُسمح  �من �دول األعامل،  2يف إطار البند و

ميكن �سلمي أي بيا�ت افتتاحية أخرى إىل األمانة ة، و األصليشعوب و�حتاد األورويب والب�ان املتقاربة التفكري وجتمع ال 
يف ا�ورات اكن �ليه احلال سوف تنعكس يف التقر�ر كام و  .grtkf@wipo.int إىلرب الربید اإل�كرتوين كتابة أو إرسالها �

 ني. وستت�لل بيا�ت واقرتا�ات املراقبني بيا�ت ا�ول األعضاء كام �دث يف املايض. وُجشع ا�ول األعضاء واملراقبلسابقةا
درایة زيید من اح�ل أن �كون ا�ول األعضاء �ىل سلتفا�ل مع بعضهم البعض بصورة �ري رمسية ألن ذ� �شدة �ىل ا

وكذ� أحصاب املصل�ة الرئيس�يني اآلخر�ن، مثل  ةاألصليشعوب . وأقر بأمهية وقمية ممثيل ال ورمبا تدمعها قرت�ات املراقبنيمب
ینبغي أن تتوصل اللجنة احلكومية ا�ولية إىل قرار متفق �ليه �شأن لك بند من بنود وأفاد بأنه ممثيل الصنا�ة وا�متع املدين. 

يف یوم وسيمت التصویت �ىل لك قرار يف هنایة لك بند من بنود �دول األعامل. وذ�ر بأنه يض قدما. أثناء امل�دول األعامل 
�لهيا �لفعل من قبل اللجنة احلكومية تأ�يد أل�ل ال ، سيمت تعممي أو قراءة القرارات 2018أغسطس  31املوافق امجلعة 

جبميع التقر�ر  سيمت تقدميكام  عمم �ىل مجيع الوفود للتعليق �ليه.ا�ورة وس�يُ انهتاء تقر�ر ا�ورة بعد مت إ�داد ا�ولية. وسي
إلدالء به �الل . وطلب إرسال أي بيان یمت ا2018يف د�سمرب الثامنة والثالثني للجنة اللغات الست الع�ده يف ا�ورة 

 ةالقصري فرتة نظراً للو وضع الصيغة ا�هنائية للتقر�ر. وأشار إىل أنه ملسا�دة األمانة يف  grtkf@wipo.int املوقعاجللسة إىل 
سيمت �ورة السادسة والثالثني، كام هو متفق �ليه يف ا، السادسة والثالثني والسابعة والثالثني للجنةبني ا�ورة اليت تفصل 

 .د�سمربشهر يف الثامنة والثالثني اليت ستنعقد يف ا�ورة ا�ورة السادسة والثالثني تقر�ر اع�د 

 من �دول األعامل: اع�د �دول األعامل 2البند 

 من �دول األعامل: 2قرار �شأن البند 

قدم الرئيس مرشوع �دول األعامل املعمم  .13
 WIPO/GRTKF/IC/37/1يف الوثيقة
Prov. 2  هاع�ديك یعمتد، ومت. 

[مالحظة من األمانة: هنأت العدید من الوفود اليت أ�ذت ا�لكمة  ة�فتتاحي تبيا�اإلدالء �ل فتح الرئيس �ب و  .14
 الو�ئق.]د اإ�د�ورة ولإل�داد لالرئيس واألمانة وأعربت عن امتناهنا  الرئيس و�ئيب تألول مرة وشكر 

ن املنطقة اآلس�يویة �متزي ��منو ذ�ر أ")، و APGآس�يا واحمليط الهادئ ("ب�ان إندونيس�يا �مس مجمو�ة وحتدث وفد  .15
الرئيس. وف� یتعلق مبشاریع املواد املتعلقة �ملعارف التقليدیة  اماقرت� ن��والتنوع والتقدم. وأید مهنجية و�ر�مج العمل ال

وصل إىل تإجراء مناقشات حول القضا� األساس�ية من أ�ل ال لوفد عن تفضي� أعرب اوأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، 
وأفاد بأنه مشرتك، الس�� �شأن قضا� األهداف واملس�تفيد�ن واملوضوع ونطاق امحلایة و�س�تثناءات والتقييدات. توافق 

معظم أفاد أن اللجنة احلكومية ا�ولية. و األساس لعمل یضع د املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي یدية حت�يف 
أن تعریف املعارف التقليدیة / أشاكل التعبري الثقايف التقليدي ینبغي أن �رون آس�يا واحمليط الهادئ ب�ان أعضاء مجمو�ة 

ریفاً شامًال �كون شامًال و�س�تعرض اخلصائص الفریدة ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدیة وینبغي أن �كون تع
معظم األعضاء یؤیدون وجود مس�توى تفاضيل من امحلایة للمعارف كام ذ�ر أن ال ميكن أن یتطلب معایري منفص� لألهلية. 

mailto:grtkf@wipo.int
mailto:grtkf@wipo.int
mailto:grtkf@wipo.int
mailto:grtkf@wipo.int
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تيح فرصة إلظهار التوازن املشار إليه يف والیة ا ا�هنج ی أن مثل هذن عتقدو ی التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، و 
� العام، فضًال عن التوازن يف حقوق ومصاحل املالك واملس�ت�دمني واملصل�ة العامة األوسع. ومع ذ�، اللجنة والعالقة �مل

من احلقوق �ستند إىل خصائص املعارف ما ینبغي أن �كون إرساء مس�توى و موقف خمتلف. ا�مو�ة بعض أعضاء �ى 
الهدف ا�هنايئ املمتثل يف أل�ل التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وس�ي� للميض قدماً حنو تضييق الفجوات القامئة 

واملعارف  اثيةورضمن حام�هتا املتوازنة والفعا� �إلضافة إىل حامیة املوارد الاليت تالتوصل إىل اتفاق �شأن الصكوك ا�ولية، 
�ىل أن املس�تفيد�ن الرئيس�يني من الصك مه أعرب الوفد عن اتفاقه التقليدیة املرتبطة هبا. وف� یتعلق مبسأ� املس�تفيد�ن، 

روا أنه من ��ري أن معظم األعضاء  ،بعض األعضاء �هيم موقف خمتلفوذ�ر أن الشعوب األصلية وا�متعات احمللية. 
املعارف أن تعزو تفيد�ن اآلخر�ن وفقا للقانون الوطين، حيث تو�د بعض الظروف اليت ال ميكن فهيا املناسب تناول دور املس� 

معظم أعضاء أفاد أن التقليدیة أو أشاكل التعبري الثقايف التقليدي �ىل و�ه الت�دید �متع معني. وف� یتعلق بنطاق امحلایة، 
قىص قدر من امحلایة، اع�داً �ىل طبيعة أو خصائص املعارف التقليدیة آس�يا واحمليط الهادئ یؤیدون توفري أب�ان مجمو�ة 

فرصة إلظهار التوازن املشار إليه يف الوالیة والعالقة �مل� العام، یتيح ذ� ذ�ر أن وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و 
تلف. وف� یتعلق �الس�تثناءات بعض األعضاء موقف خم ى ومع ذ�، �. فضًال عن حقوق ومصاحل املا�كني واملس�ت�دمني

احملددة �لك دو� عضو واملصاحل  ملواقفمن األمهية مباكن ضامن النظر يف األحاكم بطریقة متوازنة بني اأفاد أنه والتقييدات، 
كون وطنية، ینبغي أن �الظروف ختالف الاملوضوعية ألحصاب املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ونظرا ال

بعض األعضاء ى �وذ�ر أن اختاذ قرار �شأن التقييدات و�س�تثناءات املناس�بة. من �ول األعضاء �يك �متكن اهناك مرونة 
أعرب و  ملزم قانو�أن هناك �ا�ة إىل صك ن كدو یؤآس�يا واحمليط الهادئ ب�ان موقف خمتلف، �كن معظم أعضاء مجمو�ة 

أعرب عن أم� يف أن تؤدي كام . لألطرافاء يف التفاوض �ىل نتي�ة مقبو� �ملشاركة �شلك بنعن الزتامه املس�متر 
 املناقشات يف ا�ورة إىل تقدم واحض يف معل اللجنة.

كام ") وأید مهنجية �ج�ع. GRULACوحتدث وفد السلفادور نيابة عن مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب (" .16
ل اللجنة احلكومية ا�ولية هبدف احلصول �ىل حامیة فعا� ومتوازنة للموارد الوراثية عن اه�مه ��هنوض بعمأعرب جمددا 

للمرة األوىل، ستتعامل اللجنة يف ذ�ر أنه واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، �ىل النحو املبني يف الوالیة. و 
اللتني مت تناوهلام حىت اآلن �شلك منفصل. و  الثقايف التقليدي، هام املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري قضيتنيوقت وا�د مع 

�شأن حتد� یتعني معاجلته �النفتاح واملرونة من �انب ا�ول األعضاء لتحقيق �تفاق ميثل هذا ا�هنج اجلدید ذ�ر أن و 
نص (نصوص) ميثل تواز� بني  ، بغية التوصل إىلثنائيةأسس متينة للميض قدما يف فرتة ال وضع القضا� الشام�، و�لتايل 

من املهم �الل ا�ورة ختصيص وأفاد أنه مصاحل املس�ت�دمني وأحصاب املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 
وأعرب عن ثقته يف أنه حتت قيادة الرئيس، ستمت معاجلة هذه  .2018لجمعيات العامة لعام وقت اكٍف لتوصيات حممت� ل 

املسأ� يف وقت مبكر، وسيتاح الوقت إلجراء مناقشات �ري رمسية إذا لزم األمر. وأعرب عن امتنانه ملشاركة الشعوب 
م� يف أن �كون ا�ورة أعرب عن أكام األصلية وا�متعات احمللية، ا��ن سامهوا بطریقة هامة مبعلومات عن جتارهبم وآراهئم. 

 بناءة.أن �كون نة و ور الت�يل �ملمجيع ا�ول األعضاء إىل  اود� ،منت�ةالسابعة والثالثني للجنة 

سا�د � ن املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ذ�ر أوحتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية و  .17
ع أحناء العامل. و�� فإن الب�ان النامية، الس�� الب�ان األفریقية، �رتبط ارتباطاً وثيقاً بت� يف متكني ا�متعات واألمم يف مجي

. والبد من وضع صك دويل ملزم قانوً� واتالس�ندار شار�وا بنشاط و�شلك بنّاء يف املناقشات �ىل موأفاد بأهنم املواضيع. 
متلكها بطریقة ، نظراً ألنه ال �زال من السهل املوارد الوراثيةارف التقليدیة و لضامن حامیة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملع

النداء من أ�ل حامیة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي ذ�ر أن ساري املفعول. و ليس هذا الصك �سبب أن  �ري مرشو�ة
 أكرث مشوًال من �الل دمج أنظمة املعارف مبثابة دعوة إىل حتسني نظام امللكية الفكریة احلايل جلع�هو واملعارف التقليدیة 

ووفقا للوالیة اجلدیدة، س�تواصل اللجنة احلكومية األخرى، و�لتايل إ�راء نظام امللكية الفكریة القامئ وتعز�ز شفافيته وفعاليته. 
املعارف التقليدیة  ا�ولية اإلرساع يف معلها من أ�ل التوصل إىل اتفاق �شأن صك قانوين دويل وا�د أو أكرث حيمي بفعالية
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يف ظل هذه اخللفية، ینبغي ل�ول األعضاء أن تؤكد من �دید حسن نيهتا يف متابعة ووأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 
اللجنة. ونتي�ة ��، ینبغي للجنة احلكومية ا�ولية، يف املفاوضات اجلاریة من �الل إظهار الزتام اكمل ومفتوح بإجناز والیة 

أفاد ، أن تت�ذ قراراً بإهناء العمل ا�ي جيري تنفيذه منذ زمن طویل بعقد مؤمتر دبلومايس. و 2018/2019ثنائية ال  هنایة فرتة
املذ�رة اإل�المية تعد و  ،هناك قضا� شام� يف مشاریع املواد املتعلقة �ملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليديأن 
بناء �ىل مفيدة. وأعرب عن أم� يف أن �سا�د العملية الشام� ة مسامهمبثابة للمناقشة  شام�قضا� اليت تقرتح  ئيسللر 

نض�اً �بريا بغية صني لعملية هتدف إىل ضامن حتقيق � النكام أعرب عن انفتا�ه املس�متر ا�ساق يف معاجلة مفاهمي مماث�، 
فریق أفاد الوفد أن  یتعلق بإ�شاء فریق �رباء خمصص، . وف�وقت ممكنإهناء العمل اجلاري وعقد مؤمتر دبلومايس يف أقرب 

معل اللجنة �شأن املوارد الوراثية من حيث اجلوهر. وبناء  حفزقميته ألنه قد أثبت اخلرباء ا�صص املعين �ملوارد الوراثية 
ملسائل املتعلقة �ملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، معين �إ�شاء فریق �رباء الوفد �ىل ذ�، ويف �ني دمع 

ال �زال یدرك أن حسن النية واملرونة والرباغامتية و�لزتام البنّاء يه مبادئ جيب أن �سود �الل ا�ورات األربع إال أنه 
من �دول  7ف� یتعلق �لبند و ملية. الع  يه جوهراإلرادة الس�ياس�ية وذ�ر أن . 2018/2019 ثنائيةاملتبقية من فرتة ال 

، �إلضافة إىل أ�دث 2018لعام اللجنة احلكومية ا�ولية تقدمي تقر�ر واقعي إىل امجلعية العامة أفاد أنه یتعني �ىل األعامل، 
ول للجنة أن ختصص وقتا اكفيا ملناقشة هذا البند من �دینبغي التوصيات. و��، كذ� النصوص املتا�ة �شأن معلها و 

. و�سبب ا�ي ُأحرز يف ا�ورتني اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثنياألعامل، ا�ي �س�تحق اه�ما �اصا، نظراً للتقدم 
. حنو املس�تقبلعن أم� يف أن حتقق اللجنة احلكومية ا�ولية خطوات �برية الوفد اإلجنازات الرئيس�ية اليت حتققت، أعرب 

امجليع. وأكد �انب ، ال ميكن التوصل إىل �ل وسط إال من �الل النقاش البناء و�لزتام من �الل معلية التفاوضوأفاد أنه 
أعامل ا�ورة السابعة فعال وبناء حىت تتوج �شلك تصمميه �ىل املشاركة يف مناقشات ممثرة واملسامهة الوفد جمددا �ىل 

 توق إليه.ی للجنة �لن�اح ا�ي والثالثني 

نه �ىل ثقة من أن اللجنة احلكومية ا�ولية س�تواصل إحراز تقدم يف أفاد أا�مو�ة �ء، و وحتدث وفد سو�رسا �مس  .18
ظل قيادة الرئيس �شأن املوضو�ني املتبقيني، وهام املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، يف إطار والیة اللجنة. 

املزید من العمل لتضييق الفجوات القامئة للتوصل إىل تفامه  بذلأعرب عن الزتامه ب �لتقدم ا�ي أحرزته اللجنة و أقر و 
إميانه الراخس برضورة تصممي امحلایة بطریقة تدمع �بتاكر واإلبداع �ىل من �دید الوفد مشرتك �شأن القضا� األساس�ية. وأكد 

ا�ورة األوىل يف إطار  الثالثني يهأن ا�ورة السابعة و  أفادوتعرتف �لطبيعة واألمهية الفریدة لهذه املوضو�ات الثالثة. و 
اليت �ركز �ىل املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.  2018/2019الثنائية ر�مج العمل لفرتة والیة اللجنة و�

معا يف ا�ورات وأ�اط �لام �إلماكنية املتوقعة يف �ر�مج العمل ملعاجلة املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
مبا أن هناك بعض اجلوانب املتدا�� يف هذ�ن املوضو�ني، فإن ذ� من شأنه أن یؤدي إىل ذ�ر أنه األربع املقب�. و 

ذا مغزى �س�ت�دام أساليب معل سلمية قدم أن حتقق اللجنة احلكومية ا�ولية تأفاد أنه من املهم الفعال للوقت. و غالل �س�ت
وا�ساقا مع وال�هتا، ینبغي أن �ستند   �ىل األد� یأ�ذ يف احلس�بان مساهامت مجيع ا�ول األعضاء.قامئو شامل مدعومة �هنج 

اللجنة إىل العمل القامئ مع الرتكزي �ىل تضييق الفجوات والتوصل إىل تفامه مشرتك �شأن القضا� األساس�ية بطریقة �شمل 
أن مجمو�ة احملدثة تظهر حتليالت الفجوة ذ�ر أن �ر املرتتبة �لهيا. و ناقشات يف س�ياق أوسع والتطبيق العميل للمقرت�ات واآلامل 

متنو�ة من أدوات امللكية الفكریة املوجودة �لفعل توفر حامیة مفيدة ألشاكل أو أنواع معينة من املعارف التقليدیة وأشاكل 
البيا�ت ونظم ا�كشف، مما سيسا�د �ىل تعز�ز  بتجميع األمانة للمواد املتعلقة بقوا�دالوفد التعبري الثقايف التقليدي. ورّحب 

إىل املشاركة النشطة من �انب الشعوب األصلية وا�متعات احمللية فضال عن أحصاب  هطلعأعرب عن تمعل اللجنة. و 
مه أعرب عن الزتا��ور القمي والرضوري مجليع أحصاب املصل�ة يف معل اللجنة احلكومية ا�ولية. و أقر املصل�ة اآلخر�ن. و 

 .�لك األطراف�ملسامهة �شلك بنّاء حنو حتقيق نتاجئ مقبو� املس�متر 

أفاد أنه �الل ا�ورتني اخلامسة ")، و CEBSأورو� الوسطى والبلطيق ("ب�ان وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة  .19
إىل  هتطلعأعرب عن لوراثية. و عقدت مناقشات مفيدة �شأن املوارد ا، لجنة احلكومية ا�وليةوالثالثني والسادسة والثالثني ل 
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كام ذ�ر أن املشاركة بنشاط يف املناقشات �شأن املوضو�ني املتبقيني وهام املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 
احملدث ات مرشوع حتليل الفجو أفاد أن للنظر يف القضا� املتدا��، و �لنس�بة لرئيس مفيدة للغایة، الس�� املذ�رة اإل�المية ل

أنظمة حامیة امللكية الفكریة املتوازنة �ىل أمهية �برية ذ�ر أنه یعلق س�يكون مبثابة مصادر مرجعية يف املناقشات املس�تقبلية. و 
هنج قامئ  ��يتفض وأعرب عن مجيع فئات الساكن.  يةاليت حتفز �بتاكر واإلبداع وتدمع التمنية �قتصادیة و�ج�عية ورفاه 

من املهم اس�ت�الص ا�روس من الت�ارب واملناقشات اليت جرت يف خمتلف ا�ول األعضاء أثناء أفاد أنه . و �ىل األد�
ینبغي النظر بعنایة يف هذه اجلوانب كام صيا�ة �رشیعاهتا الوطنية محلایة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدیة. 

. و��، ددةتصادیة و�ج�عية والثقافية قبل التوصل إىل اتفاق �شأن أي نتي�ة حماحلامسة مثل اليقني القانوين واآل�ر �ق 
شكر وفد �حتاد األورويب نيابة عن �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه �ىل إ�ادة طرح مقرت�اته ل�راسات حول 

ترشیعات القامئة ف� یتعلق �ملعارف التقليدیة املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت هتدف إىل حتليل ال 
�ورات اللجنة األربع املتبقية يف إطار �لنس�بة طریقة العمل األكرث مالءمة لوأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و�لنس�بة 

فریق اخلرباء مثل  ثق يف �دس الرئيس. ومع ذ�، أقر �لقيود املفروضة �ىل بعض الصيغ املقيدة،أفاد الوفد أنه ی الوالیة، 
ملناقشات والیة �سمح ��ىل الرمغ من أن الوأفاد أنه أكرث مشوًال وانفتا�ا.  أشاكال، أعرب عن تفضي� . و�لتايلا�صص

 التعامل مع املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف یمت ،يف الواقعإال أنه الشام� �الل مجيع ا�ورات األربع املتبقية، 
من املهم أن ذ�ر أنه يف �البية مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق. و من قبل مؤسسات خمتلفة و�رباء خمتلفني  التقليدي

ملسائل اجلوهریة ذات الص� �ملوضوع احملدد اليت سيمت فهيا مناقشة ادورة اللجنة احملددة بمس�بق �مل ا�مو�ة  �كون �ى
ب �ملشاركة املس�مترة للشعوب األصلية وا�متعات احمللية وكذ� أحصاب املصل�ة لضامن مشاركة اخلرباء األكفاء. ورحوذ� 

س�يويل أكرب قدر من �ه�م ملساهامهتم. وأكد �ىل مشاركته اإلجيابية والبناءة والواقعية أفاد بأنه اآلخر�ن يف أعامل اللجنة، و 
 يف معل اللجنة.

وصل إىل صكوك تحتقيق نتاجئ جوهریة وال   يفاحلكومية ا�ولية أمالعمل اللجنة لوما عن تأیيده دوفد الصني أعرب و  .20
أفاد أنه دولية ملزمة �شأن حامیة املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية يف أقرب وقت ممكن. و 

یود إجراء مزید من فإنه التقليدي، بعض أو�ه التدا�ل بني املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف طاملا أن هناك 
علق أمهية ذ�ر بأنه یاليت مل حتل بعد يف إطار هذه القضا�. و الشام� و املناقشات وتبادل املعلومات �شأن العدید من املش�لك 

قتة �شأن ، متت صيا�ة مرشوع اللواحئ املؤ 2014سبمترب شهر يف وأفاد أنه �برية �ىل حامیة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 
زید من البحوث لتحسني یمت إجراء املحامیة حقوق املؤلف للمصنفات األدبية والفنية الشعبية بعد ال�س التعليقات العامة. و 

خصائص ممزية، وذات اللواحئ. ومع ذ�، جتدر اإلشارة أیضا إىل أن املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي خمتلفة 
عىل سبيل املثال، ف� یتعلق مبسأ� املس�تفيد�ن، أعرب الوفد عن اعتقاده فلب �ه�م ا�اكيف أثناء املناقشة. تطاألمر ا�ي ی 

وضو�ات من أ�ل توفري امحلایة ا�اكفية للم بعني �عتبارا�تلفة للب�ان واملناطق ا�تلفة واقف أنه ینبغي أن تؤ�ذ امل
كام أعرب ية اليت اقرت�ا الرئيس ستسا�د �ىل حتقيق نتاجئ عظمية يف هذا �ج�ع. املناس�بة. وأعرب عن اعتقاده بأن املهنج 

 يف املناقشة بطریقة �شطة ومعلية هبدف التوصل إىل توافق يف اآلراء وحتقيق نتاجئ ممثرة.عن اس�تعداده للمشاركة 

ن ا�ورة السادسة والثالثني للجنة أذ�ر و  ،وحتدث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه .21
إىل املسامهة فهيا. وذكّر خبيبة �سعى اليت و �ىل روح التعاون يف ا�ورة  وأثىن ،احلكومية ا�ولية حققت بعض التقدم اإلجيايب

للعمل  قبولها من �انب مجيع املشاركني يف اللجنة كأساس یمت مل )Rev. 2(وثيقة الثانية من ال املعد� النس�ةاألمل ألن 
هلام نفس رب�مج معلها، س�متيض اللجنة يف مناقشة املوضو�ني اآلخر�ن ال��ن ذ�ر أنه اتبا�ا لاملس�تقبيل �شأن املوارد الوراثية. و 

بإحراز مزید من التقدم يف مجيع جماالت املناقشة الثالثة يف اللجنة أعرب عن الزتامه و  األمهية �لنس�بة لعملها.مس�توى 
السابعة يف ا�ورة مجليع األطراف أعرب عن أم� يف متهيد الطریق حنو احلصول �ىل نتاجئ مقبو� كام  احلكومية ا�ولية.

اليت و  ا�ورة الثانية والثالثني للجنةيلت من قد ُأح ) من الوثيقة REV.2الثانية (املعد� أفاد أن النس�ة . و والثالثني للجنة
ا�ورة الرابعة والثالثني ن مالوثيقة من ) REV.2الثانية (املعد� النس�ة مواد �شأن املعارف التقليدیة و رشوع تتضمن م 
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كأساس ملزید من السابعة والثالثني للجنة مواد �شأن أشاكل التعبري الثقايف التقليدي إىل ا�ورة رشوع اليت تتضمن م للجنة و 
�ىل و ، �ىل التوايل). WIPO/GRTKF/IC/37/5الوثيقة و  WIPO/GRTKF/IC/37/4وثيقة بصفهتام الاملناقشة (

ال �زال هناك جفوات �برية بني اخليارات املتباینة يف معظم املواد. إال أنه الرمغ من التحسن ا�ي طرأ يف ا�ورات السابقة، 
ینبغي أن حتاول اللجنة �ركزي املناقشات �ىل نتاجئ واقعية وقاب� للتحقيق من أ�ل حتقيق نتاجئ ملموسة. ووفقا وذ�ر أنه 

ملناقشة مواضيع املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف فإنه مس�تعد ، ثنائيةمج معل اللجنة احلكومية ا�ولية لفرتة ال لرب�
التقليدي مع الرتكزي �ىل معاجلة القضا� �ري احملسومة والشام� والنظر يف خيارات ملرشوع صك قانوين (صكوك قانونية). 

بأن والیة اللجنة احلكومية ا�ولية احلالية تضع الوفد افية والشمولية من األولو�ت. ورّحب الشفتظل ف� یتعلق �ملهنجية، و 
إىل اس�ت�دام خمتلف اإلماك�ت املنصوص �لهيا يف الوالیة. وذكّر  هتطلعأعرب عن ا�هنج القامئ �ىل األد� يف مصمي مهنجيهتا. و 

رتاح اخلاص بإجراء دراسة تتعلق بأشاكل التعبري الثقايف التقليدي : �قوهام بأنه س�بق أن قدم مقرت�ني للجنة للنظر فهيام
) واقرتاح WIPO/GRTKF/IC/37/11الوثيقة  بوصفهاإصدارها أعيد و سابقا،  WIPO/GRTKF/IC/33/6(الوثيقة 

إصدارها بوصفها الوثيقة أعيد و سابقا،  WIPO/GRTKF/IC/32/9إجراء دراسة تتعلق �ملعارف التقليدیة (الوثيقة 
WIPO/GRTKF/IC/37/10 نظام ل من األمهية مباكن أن �كون هناك تفامه متبادل حول ا�كيفية اليت ميكن أفاد أنه ). و

أعرب يف �دمة مصاحل أحصاب املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و أو ال �سا�د سا�د � امللكية الفكریة أن 
إىل املشاركة البناءة يف مناقشة املعارف  هتطلعكام أعرب عن . احملدثرشوع حتليل الفجوات األمانة مل إىل تقدمي  هتطلععن 

 التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

القضية اليت توا�ها اللجنة احلكومية أفاد أن ")، و LMCs(" متشاهبة التفكريوحتدث وفد إندونيس�يا �مس الب�ان  .22
األمه من ذ� �لنس�بة للشعوب األصلية وا�متعات احمللية اليت بل ، حفسب ة مجليع ا�ول األعضاءا�ولية �مة، ليس �لنس�ب

مجيع یعد نظام امللكية الفكریة احلدیث. و وجود طورت وأنتجت املعارف و�بتاكرات القامئة �ىل التقاليد قبل فرتة طوی� من 
وارد الوراثية واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ن للمكون وما�وأعضاء اللجنة احلكومية ا�ولية مس�ت�دم

للجنة ینبغي رتا�ا الثقايف. و �لنس�بة لاحلق يف احلفاظ �ىل امللكية الفكریة ومراقبهتا وحام�هتا وتطو�رها احمللية متعات و�لك ا� 
قوق �قتصادیة واملعنویة يف الرتاث التقليدي من أ�ل ز�دة ��رتاف �حلأن متارس مزید من الضغط احلكومية ا�ولية 

مت إحراز تقدم ف� یتعلق ذ�ر بأنه والثقايف، مبا يف ذ� املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية. و 
يف أن ا�ورة السابعة والثالثني  . وأعرب عن ثقتها�ورتني اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني للجنة�ملوارد الوراثية يف 

أعرب عن أم� يف أن �رى ��رتام و�لزتام ا�اكمل �لعملية كام للجنة احلكومية ا�ولية وا�ورات املقب� ستتقدم كذ�. 
یة اليت املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يه نتاج للعقول واألفاكر البرش وأفاد أن من أ�ل حتقيق التقدم. 

ذ� ی�ىش مع �مة الویبو يف إ�شاء نظام �املي للملكية الفكریة یتسم ذ�ر أن تتفا�ل مع الثقافة وا�متع و�س�تحق امحلایة. و 
�لعدا� والتوازن للجميع، مبا يف ذ� الشعوب األصلية وا�متعات احمللية، فضال عن التعبريات الوطنية والثقافية الفریدة من 

مما یؤسف � أن املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف أفاد أنه یبة من خشصيات وهو�ت ا�ول ا�تلفة. و قر النوعها و 
ملعارف التقليدیة املتعلقني �إذن أو تقامس للمنافع. وحث األعضاء �ىل �نهتاء من النصني أي س�ت�دمت بدون التقليدي قد اُ 

لجنة كام ینبغي ل لمناقشات أن �ركز �ىل أمه جوانب القضا� الشام�. أنه ینبغي ل وذ�ر وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 
فهيا مت واس�ت�دام وقهتا ا�مثني �كفاءة من �الل �دم متابعة املناقشات حول القضا� اليت  تشتتال خفض احلكومية ا�ولية 

هناك �الف أفاد الوفد أنه ليس من قبل مجيع املشاركني. وف� یتعلق مبسأ� املس�تفيد�ن، ها فهم مت ت �لفعل و املواقفحتدید 
مه الشعوب األصلية وا�متعات احمللية. ومع ذ�، هناك ظروف معينة ال ميكن فهيا صك �ىل أن املس�تفيد�ن الرئيس�يني من ال

املعارف التقليدیة وأشاكل ال �كون عندما وذ� أي جممتع،  عزو املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي إىلأن ت
من املمكن حتدید ا�متع ا�ي ليس أو  ،الشعوب األصلية وا�متعات احملليةأ�د التعبري الثقايف التقليدي مقترصة حتدیداً �ىل 

ه�م وأن �شمل املس�تفيد�ن يف ظل هذه الظروف، ینبغي أن یتناول احلمك اخلاص �ملس�تفيد�ن هذا �ذ�ر أنه . و أ�شأها
اآلخر�ن. و�الوة �ىل ذ�، جيب أن �كون املناقشات املتعلقة �ملس�تفيد�ن وثيقة الص� بت� املتعلقة بإدارة احلقوق من أ�ل 

یة یبدو أن هناك آراء متقاربة تؤكد �ىل احلا�ة إىل حامأفاد الوفد أنه التوصل إىل تفامه مشرتك. وف� یتعلق بنطاق امحلایة، 
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�ىل اللجنة احلكومية ا�ولية حتدید معایري أو مس�تو�ت ینبغي املصاحل �قتصادیة واأل�القية للمس�تفيد�ن. ولهذا الغرض، 
أنواع �س�ت�دام.  إىلقوق �لك من املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، استناداً إىل طبيعهتا وخصائصها واحل

من أفاد أنه اص� املناقشات حول هذه القضية الشام�. وف� یتعلق �الس�تثناءات والتقييدات، مبو  ويف هذا الصدد، أوىص
أمهية امحلایة الفعا� �إلشارة إىل نطاق امحلایة. و سللغایة حىت ال متمتسعة الرضوري التأكد من أن هذه األحاكم ليست 

ینبغي للجنة احلكومية ا�ولية اختاذ اخلطوة ذ�ر الوفد أنه يف التقليدي، للمعارف التقليدیة واملوارد الوراثية وأشاكل التعبري الثقا
يف ختام وذ�ر أنه  عقد مؤمتر دبلومايس �شأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.حنو التالية 
الثنائية أمكلت نصف �ر�مج معلها مبوجب الوالیة لفرتة اللجنة احلكومية ا�ولية قد جيب أن �كون ، السابعة والثالثنيا�ورة 
ا�ورتني اخلامسة  . و�إلشارة إىل التقدم ا�كبري ا�ي مت إحرازه �ىل و�ه اخلصوص يف نص املوارد الوراثية يف2018/2019

نبغي للجنة احلكومية عن تفاؤ� �لتوصل إىل خط ا�هنایة قریبا، وی الوفد عن ، أعرب والثالثني والسادسة والثالثني للجنة
أعرب عن أم� يف أن �متكن اللجنة من تقدمي توصيات إىل امجلعية العامة لتوجيه أعاملها كام ا�ولية أن تظهر الزتا�ا الس�يايس. 

ن أعرب الوفد عاملس�تقبلية وحتدید �يفية امليض قدما يف نص املوارد الوراثية، استناداً إىل التقدم احملرز يف إطار الوالیة. و 
�ىل وذ�ر أنه ینبغي من �دول األعامل يف أقرب وقت ممكن وبطریقة �ري رمسية ومنفت�ة وشفافة.  7مناقشة البند تفضي� 

دد ا�ر�ات الرئيس�ية للعمل املس�تقبيل، مبا يف حيلرب�مج العمل ا�ي �لنس�بة اللجنة احلكومية ا�ولية توجيه امجلعية العامة 
توجيه �ىل الرئيس  يبئالرئيس و�قدرة أعرب عن ثقته يف كام ايس �شأن املوارد الوراثية. ذ� إماكنية عقد مؤمتر دبلوم

 تقدم.ال املناقشة إلحراز 

، مت�دً� نيابة عن جتمع الشعوب األصلية، الضوء �ىل بعض املفاهمي صندوق حقوق األمر�كيني األصلينيوسلط ممثل  .23
) واتفاقية منظمة UNDRIPاألمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصلية (معًال بإ�الن وذ�ر أنه األساس�ية يف العملية. 

متتع الشعوب األصلية � ، ةاألصلي الشعوباحمللية و املعنية ��متعات و�ريها من الصكوك ا�ولية و  169العمل ا�ولية رمق 
ا�ول األعضاء وأفاد أنه �ى اة. وتقر�ر املصري، واحلق يف احلفاظ �ىل ا�كومسولوجيا األصلية وطرق احلي كينونة الشعوب� 

مؤخراً آلية �رباء أشارت الزتامات واسعة النطاق، مبا يف ذ� املعاهدات، �ال�رتاف حبقوق الشعوب األصلية وا�رتا�ا، كام 
اء لتفاوض وصيا�ة هذه الصكوك، ینبغي للویبو وا�ول األعض یتعلق �األمم املت�دة املعنية حبقوق الشعوب األصلية: "ف�

املوافقة احلرة املس�بقة واملس�تنرية، ف� یتعلق الس�� مبدأ ، إ�الن األمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصليةالرجوع إىل 
ف� یتعلق بنطاق امحلایة اليت یمت . و واس�ت�دام وحامیة حقوق امللكية الفكریة للشعوب األصلية و�ريها من املوارد" مبلكية

ا�هنج املتدرج ميكن أن �كون مفيدا ألنه ميزي أنواع خمتلفة من املعارف التقليدیة / أفاد أن صكوك، التفاوض �شأهنا يف ت� ال
عمل ضد حقوقهم یومس�تو�ت امحلایة وفقا �لك نوع. ومع ذ�، فإن مفهوم "التوازن"  أشاكل التعبري الثقايف التقليدي

فهام خمتلفا للغایة للتوازن یتطلب ل التعبري الثقايف التقليدي اس�ت�دام وحامیة املعارف التقليدیة / أشاكذ�ر أن األساس�ية. و 
�لنظر إىل هذا الفهم، فإن التوازن أفاد أنه اجلوانب املادیة والعقلية والعاطفية والروحية. و توازن تحقق فيه ی ا�ي جيب أن 

كن حتقيق التوازن من �الل �دم ال ميوا�ي أعربت عنه ا�ول األعضاء هو يف الواقع اختالل توازن يف ت� املفاوضات. 
وأعرب عن �كون التوازن �ري مناسب أو �س�يب. حي� يف املايض أو  ا�مت� �ري املرشوعاإلنصاف أو إضفاء الرشعية �ىل 

من �تفاق �ىل أي من هذه الصكوك حىت یمت �تفاق �ىل لك يشء. وذكّر ا�ول األعضاء بأن رشعية هذه  همتكن�دم 
الشعوب األصلية والعامل تتوقف يف جزء �بري مهنا �ىل املشاركة ا�اكم� والفعا� للشعوب األصلية. وواصل  العملية يف أ�ني

نفد، من أ�ل ضامن اس�مترار مشاركة الشعوب األصلية. دعوة ا�ول األعضاء والویبو �مع صندوق الترب�ات، ا�ي استُ 
أعرب املمثل عن اعتقاده يت تفكر �الياً يف متویل دراسات احلا�، وشكر ا�ول اليت سامهت يف املايض. و�لنس�بة للب�ان ال

رى أنه ینبغي �ىل األموال �شلك أفضل من �الل ضامن مشاركة الشعوب األصلية. وأید الب�ان اليت �سييكون إنفاق  هأن
كام . ة الشعوب األصلية مشاركامجلعية العامة أن تعيد النظر يف قرارها السابق و�شمل متویل من ا�متویل األسايس للویبو �مع

أعرب عن أم� الصادق يف أن �كون األ�م اليت یمت فهيا التفاوض �شأن حقوقهم األساس�ية دون احلصول �ىل موافقهتم 
 إىل مجمو�ة ممثرة من املفاوضات.أعرب عن تطلعه ا�اكم� يشء من املايض. و 
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ن اللجنة احلكومية أوفد اليا�ن  أفادإىل األمانة كتابة فقط.] و  دمت البيا�ت �فتتاحية التالية[مالحظة من األمانة: قُ  .24
ا�ولية أحرزت تقدماً جيداً حىت اآلن يف إطار �ر�مج معلها. ومع ذ�، حىت بعد س�نوات �دیدة من النقاش، مل �متكن 

د�ن، واملوضوع، وتعریف أهداف الس�ياسة، واملس�تفي أال ويهاللجنة من التوصل إىل تفامه مشرتك �شأن القضا� األساس�ية، 
وذ�ر أن . و�إلضافة إىل ذ�، ال �زال هناك ثغرات كثرية ف� یتعلق بفهم ا�ول األعضاء لهذه املسائل. ا�مت� �ري املرشوع

حلصول �ىل فهم أفضل لت� القضا�. ويف الواقع، متكنت ا�ورة يف امفيدة للجميع اكنت مشاركة الت�ارب واملامرسات احمللية 
دسة والثالثون للجنة من إجراء مناقشات قمية استناداً إىل عروض قدمهتا بعض ا�ول األعضاء. و��، من األمهية السا

مباكن أن تعقد اللجنة احلكومية ا�ولية مناقشات �س�ت�دام أساليب معل سلمية مدعومة �هنج قامئ �ىل األد� وشامل یأ�ذ 
ا�ورة السابعة والثالثني للجنة ركز �ف� یتعلق �ملعارف التقليدیة، ینبغي أن و يف �عتبار مساهامت مجيع ا�ول األعضاء. 

اليت �ىل إجياد أمهية منع منح �راءات ��رتاع عن خطأ. وميكن القيام بذ� عن طریق إ�شاء واس�ت�دام قوا�د البيا�ت 
ر� والوال�ت املت�دة وفود كندا ومجهوریة �و  ويف هذا الس�ياق، أ�اد وفد اليا�ن، مع املعارف التقليدیة �ري الرسیة.ختزن 

لموارد لمحلایة ا�فاعية غراض ا، تقدمي الوثيقة اليت حتمل عنوان "توصية مشرتكة �شأن اس�ت�دام قوا�د البيا�ت ألاألمر�كية
ل بل وتيرس املفاوضات ميكن ملناقشة هذه التوصية أن �مكأفاد أنه الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية". و 

ميكن أن �سا�د تبادل األمث� امللموسة لل�ربات واملامرسات الوطنية �شأن أشاكل التعبري الثقايف و القامئة �ىل النصوص. 
" من �ة أخرى. ة" من �ة وبني أشاكل التعبري الثقايف "املعارص ةالتقليدي يف رمس خط بني أشاكل التعبري الثقايف "التقليدی

هذا النوع وأفاد أنه ميكن ل قرت�ات اليت قد�ا وفد �حتاد األورويب، نيابة عن �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه. وأید امل
للمشاركة يف ا�ورة السابعة والثالثني  هاس�تعدادأعرب عن املفاوضات القامئة �ىل النصوص. يرس من ا�راسات أن �مكل وی 

 .للجنة احلكومية ا�ولية �روح بناءة

�لعمل مع مجيع أعرب عن الزتامه وأید وفد ني�ري� البيان ا�ي أدىل به وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية. و  .25
مبا أفاد أنه أحصاب املصل�ة لضامن أن تبين اللجنة احلكومية ا�ولية �ىل التقدم احملرز يف العمل النيص ل�ورتني املاضيتني. و 

فإهنا متثل ، ثنائيةوالت األوىل �شأن املعارف التقليدیة / أشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف فرتة ال املداهذه ا�ورة متثل أن 
ا�هنج القامئ �ىل وذ�ر أن وا�ه صعو�ت هائ� يف مسار املفاوضات. تفرصة لتضييق الفجوة �شأن ت� القضا� املفاهميية اليت 

معارف التقليدیة / أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وشدد �ىل احلا�ة إىل للحامیة الفعا� لل�لنس�بة �اسامً یظل احلقوق 
ة الرتكزي �ىل سد الثغرات املوجودة و�لتايل جشع هنج املرونة وحسن النية مجليع املشاركني. وأید قمية أفرقة اخلرباء ا�صص

. ويف �ني وفودتضييق الفجوات وبناء الثقة بني الأهنا مفيدة يف فرق أثبتت هذه الذ�ر أن . و للتقدم يف املفاوضات يف اللجنة
الس�تكشاف إدراج أحصاب املصل�ة اآلخر�ن ذوي الص� نفتح ا�متثيل اإلقلميي املتوازن يف ا�مو�ة أمراً حمدداً، إال أنه م یعد 

من اجلد�ر تقدمي تقر�ر واقعي إىل  هأنالوفد من �دول األعامل، رأى  7ف� یتعلق �لبند و �ىل تعز�ز العملية.  نعملویا��ن 
ا�ورة السابعة يف توافق حيدث امجلعية العامة یعكس أ�دث و�ئق اللجنة املؤدیة إىل امجلعية العامة. وأعرب عن أم� يف أن 

حراز مت إأفاد أنه لجمعية العامة. ويف هذا الس�ياق، ل ، من حيث املبدأ، �ىل طبيعة هذا التقر�ر وتوصياته  للجنةنيوالثالث
 نص املوارد الوراثية، لتقدمي توصية (توصيات) مفيدة إىل امجلعية العامة.ف� یتعلق ب ، الس�� تقدم اكف يف مفاوضات اللجنة

أمهية حامیة املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، و�كن عن اعتقاده يف وفد مجهوریة �ور� أعرب و  .26
 ُ ف� یتعلق بتعریف املعارف التقليدیة وأشاكل و ة ال حتدث آ�راً سلبية �ىل �بتاكر واإلبداع. م حام�هتا بطریقصمً ینبغي أن ت

جيب أن و العام �مة �دا. � يف املاملوجودة معاجلة ت� املتا�ة للجمهور أو أفاد أن ، هاأو نطاق التعبري الثقايف التقليدي 
 ،وثيقة �ملوضوعذات ص� س�تقبل يف معلية التنفيذ ألن ت� ملنع التفسري الغامض يف امل  وواحضدد �كون التعریف حم

نمتي إىل امجلهور، ت  أشاكل التعبري الثقايف التقليديوذ�ر أن املعارف التقليدیة و س�توى امحلایة. مب و�س�تثناءات، و تقييدات ل �و
العامة والر�ایة �ج�عية، يف بند يف "امل� العام" وت� املس�ت�دمة يف جماالت الص�ة أنه جيب النظر يف ت� املوجودة أي 

طریقة فعا� للغایة ملنع هو بناء قوا�د البيا�ت واس�ت�دا�ا أفاد أن و�لنس�بة لقوا�د بيا�ت املعارف التقليدیة،  �س�تثناء.
�ىل حتتوي � ا�د البيا�ت يف مجهوریة �ورو قوذ�ر أن الرباءات املمنو�ة عن طریق خطأ أو وس�ي� محلایة املعارف التقليدیة. 
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سابقة لفحص الرباءات وكذ� ألغراض تقنية صناعية س�ت�دمت بن�اح �بري �و�ئق مكية هائ� من املعلومات املنشورة، واُ 
زید من النقاش حول نطاق املعلومات، والتدابري األمنية، والتحمك يف الوصول من شأنه أن یوفر فكرة وأفاد أن املأخرى. 

عندما یتعلق األمر بعملية منح احلقوق أفاد أنه ف� یتعلق �رشط ا�كشف، و ا�د البيا�ت. و أفضل لتحسني فائدة ق
قلق من أنه �سبب �دم اليقني القانوين النامج عن الزتامات ا�كشف، قد یتجنب الناس يف ا�هنایة فإنه لال�رتا�ات، 

��اكمل. وف� یتعلق �شلك نتاجئ اللجنة احلكومية  امللكية الفكریةيتفادون أنظمة س رباءات، وبدًال من ذ� الاس�ت�دام أنظمة 
من منظور أن القضا� العدیدة اليت نوقشت يف اللجنة جيب أن �كون وذ� نه یفضل صكوك �ري ملزمة قانوً� أفاد أا�ولية، 

م واملس�ت�دمني من �الل وسائل أخرى �ارج نظااملنش�ئة األطراف حقوق اخلاص. كام ميكن ضامن يف إطار امل� 
من أفاد أنه . ويف هذا الس�ياق، دارةالرباءات، مثل العقود اخلاصة، بدال من إلغاء احلقوق أو فرض عقو�ت من �الل اإل

 مرا�اة آراء املس�ت�دمني والتأثريات احملمت� �ىل الصنا�ة وا�االت األخرى ذات الص�.و الرضوري إجراء مناقشات معيقة 

ثالث �ام وذ�ر أن هناك حلكومية ا�ولية �ىل النحو املفصل يف الوالیة. أشار الرئيس إىل هدف معل اللجنة او  .27
) إجراء مفاوضات �شأن املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 1: (للجنةالسابعة والثالثني ا�ورة مطرو�ة أمام 

) النظر 2)؛ (قانونية وع صك قانوين (صكوكوالنظر يف خيارات مرش الشام� مع الرتكزي �ىل معاجلة القضا� �ري احملسومة و 
أفاد ) النظر يف إ�شاء فریق �رباء خمصص. وف� یتعلق �ملهمة األوىل، 3( ؛2018امجلعية العامة لعام يف توصيات حممت� إىل 

ري الثقايف أول اج�ع من أربعة اج��ات حول املعارف التقليدیة وأشاكل التعب أن ا�ورة السابعة والثالثني للجنة يه
ا�ورة الثامنة والثالثني للجنة، استناداً  سيمت الرتكزي �ليه يف التقليدي. ويف هنایة األس�بوع، س�تحتاج اللجنة إىل النظر ف�

، ا�ول األعضاءمواقف ل بأي موقف من ختال أفاد أهنا إىل التقدم احملرز. وأشار إىل املذ�رة اإل�المية للرئيس، اليت أ�دها، و 
والو�ئق اليت  احملدثناك أیضا مرشوع حتليل الفجوات أفاد أن ه . و فهيا لتفكريرد اببساطة �قدميها أي وضع ومت تا وليس له

، واليت سيمت تقدميها يف وقت الحق. وف� یتعلق �ملهنجية، فقد أطلع فهياتنظر اللجنة يك قد�ا �دد من ا�ول األعضاء �
املنسقني اإلقلمييني وا�ول األعضاء املهمتة �ألمر وأصدر ورقة حول طریقة العمل، حيث نصح بقامئة �ري شام� من القضا� 

 الشام�، فسيمت الرتكزي �ىل القضا� اخلاصة إذا أمكلت اللجنة معلها �شأن القضا�وذ�ر أنه الشام� اليت سيمت الرتكزي �لهيا. 
هذا أفاد أن . و ا�ورة الثامنة والثالثني للجنة مقرت�اً لفریق اخلرباء ا�صص قبلذ�ر أنه اش�متل حبامیة املعارف التقليدیة. كام 

من  7. وف� یتعلق �لبند �قرتاح ا�ي نوقش يف ا�ورة اخلامسة والثالثني للجنة ود�ا األعضاء إىل مراجعتهقرتح �كرر امل
ي�دد اخلطوات التالية بناًء �ىل البيا�ت اليت س� �لبيا�ت فقط، و  أمام اإلدالءنه س�يفتح البند أفاد الرئيس أ�دول األعامل، 

أنه  وذ�ریمت اإلدالء هبا، أي ما إذا اكن ینبغي �نتقال إىل معلية مشاورات �ري رمسية أو إجراء مزید من املناقشات العامة. 
، اكن هناك اتفاق �ام حول ا�هنج واملهنجية املس�ت�دمة، بغض النظر عن �دد ا�ورة السادسة والثالثني للجنة يف هنایة

أنه مل یتلق أي حيث أیة تعليقات �شأن املهنجية، و ني �قلمييني تقدمي املشاركني يف مجمو�ات �تصال. وطلب من املنسق
جيب الشفافية والشمولية وأفاد أن .  املهنجيةقد مت �تفاق �ىله فهم أنت مو�ات اإلقلميية، فقد مهنا، كام هو واحض يف بيا�ت ا�

اجللسة العامة يه هيئة صنع القرار. وینبغي لألعضاء، من الناحية العملية، ذ�ر أن معل اللجنة احلكومية ا�ولية. أن تو�ه 
وأفاد . طوی� األمدو�ات النظر حتد�ت �متثل يف املناقشات ابل تقإجراء مفاوضات بطریقة حمرتمة ومنفت�ة، الس�� عندما 

حتقيق التوازن بني مصاحل ا�ول األعضاء وأحصاب املصل�ة الرئيس�يني. أن �راعي ینبغي إجراء املفاوضات حبسن نية و أنه 
توس�يع �ىل  مل یمت �لها، وليس ووفقا للوالیة، ینبغي للجنة أن �ركز �ىل تضييق الفجوات القامئة �شأن القضا� اليتوذ�ر أنه 

وصل إىل �ل وسط. وف� یتعلق بتنقي�ات و�ئق ت�ىل اللجنة أن جتد بعض الفهم املشرتك لل وأفاد أنه ینبغي �دد اخليارات. 
ع اللجنة ي�س�تط  نمن املهم حامیة سالمة مواقف ا�ول األعضاء. وبدون وضوح املواقف، لذ�ر الرئيس أنه العمل املو�دة، 

ینبغي لألعضاء تقدمي مقرت�اهتم للنظر فهيا مع رشح واحض �كيفية و املواقف ا�تلفة. حنو رأب الصدع بني اخلطوة التالية  ذاختا
�تصال هبدف مجمو�ات �ري الرمسية و لسات نه یعزتم �س�مترار يف اس�ت�دام اجللسات العامة واجل ذ�ر ألنص. و ل  هاتعز�ز 

و�كن جيب أن �كون مدعومة من قبل دو� عضو. مدا�الت ميكن للمراقبني إجراء وذ�ر أنه تطو�ر وثيقيت معل منقحتني. 
 /ن، الس�يد�امليرس أفاد أن دو� عضو. و �كون مدعومة من قبل قد�ا امليرسون أیضا أن یي اقرتا�ات �دیدة كام ینبغي أل

نعاكس ا يف دورهام�متثل الشخصية. و بصفهتام یعمالن ليلي��ر بياليم من �اما�اك،  /بول �وروك من �ا� والس�يدة
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فاكر األفاهمي و اململفاوضات إىل األمام، الس�� من �الل تضييق الفجوات ودمج �دفع یوإنتاج نص، األمر ا�ي  املدا�الت
صلية، ، فإن جتمع الشعوب األمت إ�شاء أي مهناإذا أفاد أنه �ري الرمسية ومجمو�ات �تصال، لسات ف� یتعلق �جل و تشاهبة. امل 

سهو ال خطاء أو من األا�هنائية ویب النس�ة يمت تصوذ�ر أنه س كام هو احلال يف املامرسة السابقة، سوف �شارك يف لكهيام. 
اجللسة العامة توافق أي وضع إىل أن ليس لها و�ئق العمل املو�دة وأفاد أن السجل. يف ضافية وضع املدا�الت اإل، مع فقط

العمل، مهنجية �اله�مات اليت أثريت �شأن أقر الرئيس تقال إىل ا�ورة الثامنة والثالثني للجنة. و �ىل أهنا و�ئق مناس�بة لالن 
تلبية  ا�اولو س�يمجيع النصوص و س�يقرأوا ن �امليرس وأفاد أن الس�� ف� یتعلق بضامن إدراج املقرت�ات بدقة يف النص املنقح. 

س�ي�اول توفري الوقت أفاد أنه ذ�. و س�يقوموا ب، فإن امليرس�ن احرفي اهنص تضمني إذا أرادت دو� عضو واحتيا�ات امجليع. 
 ا�اكيف للمناقشة يف اجللسة العامة.

 نظامتبعض امل من �دول األعامل: اع�د  3البند 

  من �دول األعامل: 3قرار �شأن البند 

�ىل اع�د  جامعإل�وافقت اللجنة  .28
: املنظامت التالية بصفة مراقب مؤقت ويه اكلتايل

 البيئة وحامیة البيولو� التنوع �ىل احلفاظ منظمة
 ریفر �روس یةوال يف وصوهنا البحریة

(CRBMPC)للعمل یلكسآ ومنظمة ؛ 
 والصنا�ة للت�ارة سالمية� والغرفة القانوين؛
 ساليم� التعاون ومنظمة الهند بني املشرتكة

)IICCI(ولومبيا؛ س�برياس�يونأ�  ومجعية ؛� 
 �لتنوع املعنيةاألصلية  الشعوب �ساء وش�بكة

 اكميتو�ا اتأ� وجتّمع ؛)RMIB( البيولو�
)REMAK(؛سان قبائل ش�باب وش�بكة ؛ 

 من صليةاأل الشعوب واحتاد روزاریو؛ و�امعة
  ).UPARED( منائيةإلا الصحوة أ�ل

 األصلية واحمللية امجلا�اتمن �دول األعامل: مشاركة  4البند 

قد ذ�ر أنه نفد. ود�ا الوفود إىل التشاور دا�ليا واملسامهة يف الصندوق. و استُ قد الرئيس أن صندوق الترب�ات أفاد  .29
بدمع مشاركة الشعوب  س�بق بيان مدى أمهية هذا الصندوق ملصداقية اللجنة احلكومية ا�ولية اليت الزتمت مراراً و�كراراً 

�ىل اللجنة أن تضمن وجود املراقبني من أ�ل فهم و�ات نظرمه. واسرتعى �نتباه إىل الوثيقة أفاد أنه األصلية. و 
WIPO/GRTKF/IC/37/INF/4  ا�مع. وطلب من �ئب طلبات قدم معلومات عن احلا� الراهنة للمساهامت و تاليت

سيمت اإلبالغ عن نتاجئ أفاد أنه تويل مسؤولية �رؤس ا�لس �ستشاري. و  شريي فزيال س�يدهار� /الرئيس، الس�يد
. وحث األعضاء �ىل البحث عن فرص WIPO/GRTKF/IC/37/INF/6مداوالت ا�لس �ستشاري يف الوثيقة 

ع الشعوب األصلية �ألموال الصندوق�ادة �زوید إل  2018لعام ية العامة �ىل امجلع اقرتاح املتعلقة بعرض . وأشار إىل فكرة جتم�
إىل حتتاج هذه الفكرة ذ�ر أن متویل مشاركة الشعوب األصلية. و يف اللجنة احلكومية ا�ولية مزيانية الویبو �شأن اس�ت�دام 

بني س�تحتاج مجيع التوصيات املقدمة إىل امجلعية العامة إىل توافق يف اآلراء كام . هبا ا�ول األعضاء للميض قدماً إ�دى دمع 
 ألعضاء.ا�ول ا
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أفاد ألمم املت�دة الستبعاد بعض املشاركني من �ج�ع. و �ى اأو إجراء  الحئةو�د أي توذ�ر ممثل تو�ج أمارو أنه ال  .30
الشعوب األصلية حتاول منذ س�نوات وذ�ر أن مبرا�اة مجيع املساهامت املوضوعية للشعوب األصلية. أوصت امجلعية العامة أن 

متویل املنظامت ا�ولية، اليت مل �سامه أبدا بأي يشء يف اللجنة احلكومية ا�ولية ن معارضته � أعرب عومل یتحقق أي يشء. و 
 من �الل صندوق الترب�ات.

للجنة احلكومية ا�ولية املوضوع  السابعة والثالثنييف ا�ورة ة األصلي شعوب[مالحظة من األمانة]: تناولت جلنة ال  .31
 -رف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابه بني حامیة امللكية الفكریة للمعالتايل: "�ختالفات و/ أو أو�ه التشا

لويس مولينيك، املد�ر التنفيذي  /ثالثة مه: الس�يدةأعضاء اللجنة ال اكن و و�ات نظر الشعوب األصلية وا�متعات احمللية". 
اجلامعة القطبية  -یو آي يت بـ، األس�تاذ أهر�نماتياس  /والس�يد�ينيا، من )، IIN(ة األصليشعوب لش�بكة معلومات ال 

األمم األوىل للفنون والثقافة، جملس أسرتاليا �ى مجعية ، مد�ر املامرسة ��ر�ش�يا أد�اي /الرنوجي، والس�يدةمن الرنوجيية، 
وفقا  دمت العروض�ر�س�تون هارد�سون من مؤسسة تيبتيبا. وقٌ  /الس�يدلجنة هو . واكن رئيس ال أسرتاليامن للفنون، 

) ويه متا�ة �ىل موقع املعارف التقليدیة �ىل ش�بكة اإلنرتنت كام وردت. WIPO/GRTKF/IC/37/INF/5للرب�مج (
 �ىل النحو املوجز أد�ه: ه�اس�تنسوا�ي جرى ا ،إىل أمانة الویبولجنة تقر�راً خطياً عن ال  لجنةقدم رئيس ال و 

أعامل ا�لس األسرتايل �واك� حكومية أسرتالية �متویل الفنون. كام قدمت  �ر�ش�يا أد�اي� /"قدمت الس�يدة
، اليت تضمنت �سعة مبادئ ال�رتام املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ةاألصلي ون�روتو�والت الفن

يدیة وأشاكل التعبري الثقايف وأ�رزت �ختالفات يف قانون امللكية الفكریة والقانون العريف �شأن املعارف التقل 
 ،الثقافةحقوق ینبغي حامیة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدیة كحق من وذ�رت أنه التقليدي. 

ینبغي حامیة و جيب أن �كون مدة امحلایة �ري حمدودة. و . بعينهوحام�هتا ما دامت ذات ص� بذ� ا�متع احمليل 
�شأن  20واحلفاظ �لهيا من قبل الشعوب األصلية كحق جامعي مثل القانون رمق  ،لتقليديأشاكل التعبري الثقايف ا

النظام اخلاص حلقوق امللكية الفكریة امجلاعية للشعوب األصلية محلایة وا�فاع عن هو�هتا الثقافية ومعارفها التقليدیة 
تقييدات ميثل مشلكة ألن �س�تثناءات وال  ن النص احلايلذ�رت أيف ب�. وف� یتعلق �الس�تثناءات والتقييدات، 

أو إساءة اس�ت�دام أشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف  ا�مت� �ري املرشوعميكن أن تؤدي إىل مزید من 
التقليدیة. وینبغي احلد من �س�تثناءات وتعریفها وصياغهتا مبا یتفق مع موافقة ومشا�ل الشعوب األصلية وا�متعات 

ورأت أنه من املهم ��رتاف �لقوانني العرفية للشعوب األصلية وا�متعات احمللية للمسا�دة يف تطو�ر  احمللية.
 شددت �ىل أمهية مشاركة الشعوب األصلية وا�متعات احمللية يف اللجنة احلكومية ا�ولية.كام الصكوك ا�ولية. 

 صكبدون وقف �مل ناسبأن الهدف من الصك ا�ويل جيب أن �سرتشد �شلك م  ماتياس أهر�ن /اقرتح الس�يدو 
)، مع مالحظة أن امللكية الفكریة �سعى إىل حتقيق توازن مناسب بني حقوق املبد�ني ومصل�ة وصول صكوك(

يف التقليدي. املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقاأ�شأ جيب أن �كون املس�تفيدون مه من وذ�ر أنه امجلهور إ�هيا. 
مت حتدید األهلية وأفاد أنه یوميكن معاجلة مصاحل أحصاب املصل�ة اآلخر�ن من �الل أحاكم "إدارة احلقوق". 

للحصول �ىل امحلایة بطریقة أو بأخرى من قبل املس�تفيد�ن. وأعرب عن اعتقاده بأن املعارف التقليدیة وأشاكل 
املس�تفيدون يف س�ياق تقليدي أو ثقايف. وف� یتعلق �الس�تثناءات التعبري الثقايف التقليدي يه ت� اليت أ�شأها 

والتقييدات، ذ�ر أنه ميكن معاجلة الشوا�ل احملمت� ف� یتعلق بإماكنية الوصول. كام حتدث لفرتة و�زية عن مبدأ 
 وفكرة امل� العام. األرض املشاع

دسة و/ أو الرسیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لويس مولينيك إىل أن املعارف التقليدیة املق /وأشارت الس�يدة
حتتاج إىل معام� خمتلفة. ومن املهم ضامن املشاركة ا�اكم� والفعا� للشعوب األصلية وا�متعات احمللية عند اس�ت�دام 

قد دئ التوجهيية بعض الربوتو�والت واملبا أفادت أن. و اخلاصة هبا معارفها التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
من املهم للغایة ضامن مشاركة الشعوب األصلية وا�متعات احمللية يف أنه كام  فریقيا.ايف هذا األمر ببطء يف تطورت 
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ضا الصكوك والعمليات ا�ولية األخرى مثل أیيف اللجنة �راعي النقاش معلية اللجنة احلكومية ا�ولية. وینبغي أن 
ل املنتدى ا�امئ لألمم املت�دة. عامأ، واتفاقية التنوع البيولو�، و قوق الشعوب األصليةإ�الن األمم املت�دة �شأن ح

ويف الوقت نفسه، هناك �ا�ة إىل أ�شطة ز�دة الوعي وبناء القدرات. ودعت ا�ول األعضاء إىل املسامهة يف 
كة يف اللجنة احلكومية ا�ولية الصندوق الطوعي حىت یتس�ىن ملزید من الشعوب األصلية وا�متعات احمللية املشار 

 للشعوب األصلية وا�متعات احمللية."�لنس�بة �مة تعترب ومناقشة القضا� احلامسة اليت 

الختيار و�سمية  2018أغسطس  29[مالحظة من األمانة]: اجمتع ا�لس �ستشاري لصندوق ترب�ات الویبو يف  .32
ية واحمللية للحصول �ىل متویل ملشاركهتم يف ا�ورة املقب� للجنة احلكومية ميثلون ا�متعات األصل ا��ن �دد من املشاركني 

 اليت صدرت قبل هنایة ا�ورة. WIPO/GRTKF/IC/37/INF/6رد توصيات ا�لس يف الوثيقة �ا�ولية. و 

ة الصندوق �لنس�بة ال ميكن املبالغة يف أمهيوذ�ر أنه د�ا الرئيس الوفود إىل التشاور دا�لياً واملسامهة يف الصندوق. و  .33
من األمهية مباكن �لنس�بة ملصداقية معل اللجنة أن �كون الشعوب األصلية كام أنه ملصداقية اللجنة احلكومية ا�ولية. 

ن الصندوق س�يحتاج، ملدة أفاد أو ، وا�متعات احمللية �ارضة يف �ج��ات. وذ�ر التوصية املقرت�ة ف� یتعلق �لصندوق
�نتظام يف املايض وقد �ان الوقت قدمت ترب�ات من الب�ان  ا�ددذ�ر أن ألف فرنك سو�رسي. و  50�ام، إىل حوايل 

 الب�ان األخرى.العبء من قبل لتقامس 

ن اللجنة احلكومية ا�ولية تقرتب من هنایة أ، مت�دً� نيابة عن جتمع الشعوب األصلية، يباتبت  ممثل مؤسسة ذ�رو  .34
تاج اللجنة إىل مشاركة اكم� وفعا� من �انب الشعوب حت مؤمتر دبلومايس. ولهذا الغرض، تو�ه حنو أید ال و املفاوضات. 

تنتفض من أسوأ األمور اليت ميكن أن حتدث أن یمت اع�د الصك والتصدیق �ليه وأن وأفاد أنه األصلية وا�متعات احمللية. 
�متكنوا من املشاركة. و�ساءل  نبدون املال، لذ�ر أنه و املال. فر و تعدم وأعرب عن إحباطه الشدید لالشعوب األصلية ضده. 

مت متكني املشاركة اجليدة من وأفاد أنه یتفهم الفقر ا�ي یعيش فيه العدید من الشعوب األصلية. ت عام إذا اكنت ا�ول األعضاء 
�ىل جعل اللجنة فود و اكفياً. وحث الليس وجود مخسة أو س�بعة أو مثانية ممثلني للشعوب األصلية ، وأن �الل ا�متویل

 املوارد الالزمة �مع مشاركة الشعوب األصلية.توفري احلكومية ا�ولية معلية مرشو�ة و 

نه لن �كون من املس�تصوب �س�مترار بدون مشاركة أو إسهامات الشعوب األصلية وا�متعات أوفد الربازیل أفاد و  .35
شاف البدائل. وقد اس�متع إىل املقرت�ات املمكنة �ىل الطاو�. يف الربازیل الس�تك جتري مشاورات دا�لية وذ�ر أن احمللية. 

، حيث أعربت عضاءمشاركة الشعوب األصلية وا�متعات احمللية بطریقة توفر الرا�ة لأليسري اول إجياد آلية لت أفاد بأنه حيو 
 يف مر�� الحقة. س�يعود مبزید من املعلومات حول ذ�وذ�ر أنه بعض ا�ول األعضاء عن قلقها �شأن وضع سابقة. 

�رؤیة املزید من مشاركة أعرب عن الزتامه مسامهة يف الصندوق يف املايض. و أنه قدم فریقيا اوفد جنوب أفاد و  .36
رؤیة املزید من حریص �ىل ، وأنه يف الس�ياق األفریقي، هناك شعوب أصليةوأفاد أنه . الشعوب األصلية وا�متعات احمللية

�د الطلب ا�ي قدمه جتمع الشعوب األصلية للتوصية األصلية األخرى من متعات ا�  مجلعية العامة �ى اخمتلف أحناء العامل. وأی
 من �الل مزيانية الویبو العادیة.الشعوب األصلية وا�متعات احمللية �لنظر يف متویل مشاركة 

 من �دول األعامل: 4قرارات �شأن البند 

اللجنة �لامً �لو�ئق  �اطتأ .37
WIPO/GRTKF/IC/37/3 

 WIPO/GRTKF/IC/37/INF/4و
 .WIPO/GRTKF/IC/37/INF/6و
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جشعت اللجنة �شدة أعضاء اللجنة و  .38
يف القطا�ني العام واخلاص ومجيع ا�كيا�ت املهمتة 

م يف صندوق الویبو للترب�ات اسه�ىل �وحثهتا 
 األصلية واحمللية املعمتدة. ا�اتامجلفائدة ل

ألعضاء ال�نية ا انت�اباقرتح الرئيس و  .39
هتم �لس �ستشاري للعمل بصفاآلتية أسامهئم يف ا

: الس�يدة الشخصية، وانتخبهتم اللجنة �لزت�ية
ي، ممث� مركز قانون الفنون، ا��ر�ش�يا أد�

 الس�يد مار�ن دیفلني، مسا�د مد�رو أسرتاليا؛ 
أسرتاليا  مكتب، ا�ولينيلس�ياسة والتعاون إدارة ا

الس�يدة مار� دیل و رتاليا؛ ، أسللملكية الفكریة
بيالر إسكو�ر �وتيس�تا، مستشارة، البعثة ا�امئة 

إیتاوا�يش�يك،  فرانكالس�يد و للمكس�يك، جنيف؛ 
ممثل صندوق حقوق األمر�كيني األصليني، 

الس�يد آشيش و الوال�ت املت�دة األمر�كية؛ 
، إدارة مس�ئول رئيس يف جمال التمنية�ومار، 

، وزارة الت�ارة ينيالصناع الس�ياسة والرتوجي 
حمام،  مارتينيك، ایفز�نالس�يد و والصنا�ة، الهند؛ 

ا�ولية، مكتب امللكية الصناعية، الشؤون إدارة 
 مباي، اك ملنيالس�يد و امجلهوریة التش�يكية؛ 

سكرتري أول، البعثة ا�امئة للس�نغال، جنيف؛ 
للجنة القانونية اوالس�يد مانویل أورانتس، ممثل 

 شعوب األند�ز األصليةللتمنية ا�اتية ل 
)CAPAJ(.بريو ، 

رئيس اللجنة الس�يد فزيال شريي  و�ني .40
للم�لس  اس�يدهار�، �ئب رئيس اللجنة، رئيس

 �ستشاري.
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 من �دول األعامل: املعارف التقليدیة / أشاكل التعبري الثقايف التقليدي 5البند 

الرئيس أن هناك �روة من املواد اليت تنتجها األمانة، مثل التقار�ر وا�راسات وا�راسات امليدانية ومرشوع أفاد  .41
املشهد ا�ويل أفاد أن قيقة أن اللجنة احلكومية ا�ولية تعمل منذ فرتة طوی�، ف� یتعلق حب حتليل الفجوات، وما إىل ذ�. و 

لشعوب األصلية وحامیة املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و�ىل إىل �د �بري ف� یتعلق حبقوق اقد تغري 
مجيع األعضاء ا�ي وقع �ليه هناك إ�الن لألمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصلية، ذ�ر أن املس�توى املتعدد األطراف، 

أفاد عضاء �شأن �يفية دمع حقوق الشعوب األصلية. و ذ� إىل املبادئ ویقوم بتوجيه ا�ول األ�ستند قليل. و ال تقریباً �س�تثناء 
. وأشار إىل يمعل اللجنة احلكومية ا�ولية بتفعيل طمو�ات الشعوب األصلية يف ذ� البيان الترصحيیتعلق بطریقة ما، أنه 

محلایة وتعز�ز تنوع  2005ن لليو�سكو: اتفاقية �ام اهناك أیضا اتفاقيتذ�ر أن مبثابة بيان ال لبس فيه. و تعد اليت  31املادة 
") CBDلصون الرتاث الثقايف �ري املادي. وهناك أیضا اتفاقية التنوع البيولو� (" 2003أشاكل التعبري الثقايف واتفاقية �ام 

تفاقية امللحق �والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش�ئة عن اس�ت�دا�ا وراثية و�روتو�ول �غو� �شأن احلصول �ىل املوارد ال
تعامل مع املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. و�إلضافة إىل ت� ی التنوع البيولو� ("�روتو�ول �غو�") ا�ي 

الصكوك املتعددة األطراف، هناك اتفاقات للت�ارة احلرة، حيث مت النظر يف املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف 
بدأت اللجنة احلكومية ا�ولية معلها، قام �دد مزتاید من الب�ان واملناطق بتنفيذ قوانني يف ت�  منذ أنأفاد أنه التقليدي. و 

�شأن حامیة  2010لعام  فكریة �سو�اكومباندملنظمة اإلقلميية األفریقية للملكية الا ، مثل �روتو�ولتنفيذها أو دراسة ا�االت
ا�ي أ�شئ مبوجبه النظام املشرتك �شأن  391رمق ز املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الفو�لكوري، وقرار جام�ة األند�

�شأن حامیة املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري ة يالنزيیامل الوصول إىل املوارد الوراثية، ومعاهدة إطار مجمو�ة رأس احلربة 
عىل ف .ري مشاورات حملية يف ت� ا�االتاليت جت�دد من الب�ان هناك لتقليدي، �ىل سبيل املثال ال احلرص. و الثقايف ا

�ى أسرتاليا جلنة �رملانية تبحث يف ، واحلكومة النيوزیلندیة مشاورات ف� یتعلق مب��مك وایتانغيجتري سبيل املثال، 
جتاوزها من قبل �اطر أو تتعرض تعني �ىل اللجنة أن تعجل بعملها ر بأنه اكن ی ذ�زیفة. و املصلية األفنية ال رف احلنت�ات و امل 

من مت النظر یهناك بيئة متغرية للغایة وأفاد أن �ود دا�لية وإقلميية، مع اح�ل وجود س�ياسة دولية وبيئة تنظميية جمزأة. 
احلكومية ا�ولية أن توازن بني املصاحل املتباینة مجليع  يف ت� القضا� دا�ل ا�ول األعضاء واملناطق. واكن �ىل اللجنة�اللها 

�ام اكن الشلك ا�ي ذ�ر أنه أحصاب املصل�ة الرئيس�يني، مثل الشعوب األصلية وا�متعات احمللية ومجيع ا�ول األعضاء. و 
جحم وا�د لن اد أن وأفلتنفيذ �ىل املس�توى الوطين وتوفري �زي للس�ياسات. امرونة فينبغي � أن یضمن سيت�ذه الصك، 

تفعيل املبادئ واملعایري �ىل معه �ستند إىل املبادئ، حبيث یمت  اتالرتكزي �ىل إطار س�ياس إىلیناسب امجليع. وحتتاج اللجنة 
هناك وأفاد أن إذا �اولت اللجنة احلكومية ا�ولية أن �كون مفرطة يف التوجيه، فسوف تفشل. وذ�ر أنه املس�توى الوطين. 

اخلاصة �لشعوب األصلية والقوانني العرفية واملامرسات  ومفاهميية وقانونية يف �يفية تفا�ل أنظمة املعتقداتجفوة أساس�ية 
�لنس�بة للشعوب األصلية، فإن مفهوم امللكية يف نظام امللكية ذ�ر أنه مع األعراف والقوانني الثقافية الغربية. و وا�متعات احمللية 

أدر�ت الشعوب األصلية نفسها وأفاد أن سؤولية والوصایة يف إطار القوانني واألنظمة العرفية. الفكریة ال یتفق مع مفاهمي امل 
ة األسرتالية األصليشعوب ال أصدرته أهنا تعيش يف �املني. وقد انعكس ذ� �شلك جيد يف "بيان أولورو من القلب"، ا�ي 

ألسرتايل. ويف اج�ع ُعقد يف أولورو، قدم مجيع القادة كجزء من معلية ��رتاف �لشعوب األصلية يف ا�س�تور ا 2017�ام 
 �شأنإىل التوصل إىل �ل وسط  نضطرومالرئيس�يني للشعوب األصلية يف أسرتاليا بيا� عام �ریدون حتقيقه. وأدر�وا أهنم 

إذا اكن بإماكهنم فعل ذ�، فهل ميكن للجنة وذ�ر أنه �يفية تقد�م يف ��رتاف ا�س�توري ألهنم ساروا و�اشوا يف �املني. 
 لقضا�ىل الوضع الراهن. وف� یتعلق �مل �كن موجودة للحفاظ �وأفاد أن اللجنة . أن تفعل ما فعلوهاحلكومية ا�ولية 

جنب  جنباً إىليف �دول مجموعيت مشاریع املواد لرئيس ��المية لذ�رة املرد و . وتمو�د�نمعل ، هناك وثيقتا شام�ال 
لن �كون هناك صيا�ة حية. ويف ا�هنایة، إذا قبلت اللجنة احلكومية ا�ولية وأفاد أنه التغيريات.  �ىل إظهارملسا�دة امليرس�ن 

و�ئق العمل املو�دة، ال تدمج اللجنة وذ�ر أن . تنيالعمل املو�ديقيت املراجعة ا�هنائية یوم امجلعة، فسيمت تعدیل لك من وث 
معل �م للغایة أجنزته األمانة. وف� یتعلق هو مبثابة  احملدثرز الرئيس أن مرشوع حتليل الفجوات منفص�. وأ�ظل وس�ت
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وفر ی رااختصامن أ�ل صقلها والتوصل إىل نص أكرث وضو�ا و ا فهيا ن قد ینظرو�امليرس بإماكن عام إذا اكن اءل س� ��یبا�ة، 
 اللجنة.�ليه أي وضع حىت توافق كون � � لنمعلهم أفاد أن . و وادوضو�ا أكرب �رب مجموعيت امل

ا�یبا�ة نص وشكر وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية الرئيس �ىل اقرتا�ه السامح للميرس�ن بصيا�ة مجمو�ة مقرت�ة من  .42
ليق �ىل من املفيد أیضا السامح لألعضاء �لتع إال أنه يك تنظر فيه اللجنة احلكومية ا�ولية. و�لرمغ من دمعه ملثل هذا ا�هنج، 

 اقرتا�م اخلاص.إ�شاء عطي أفاكرا إضافية للميرس�ن عند یميكن أن األمر ا�ي ا�یبا�ة احلالية، 

وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق وشكر الرئيس �ىل املقدمة الشام� واملثرية لاله�م  .43
إىل املناقشات البناءة  هتطلعأعرب عن للقوانني الوطنية والقضا� املطرو�ة. و و�ىل وضع املشهد من �الل إعطاء أمث� جيدة 

�شأن املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي استنادا إىل �دد من الو�ئق، مبا يف ذ� مرشوع املواد �شأن 
تباینة �شأن القضا� األساس�ية مل �سمح بعد بتحقيق ن املواقف امل أفاد أاملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و 

تقدم حنو إحراز للمشاركة بنشاط يف معل اللجنة مبوجب توجهيات الرئيس القد�رة، هبدف  هاس�تعدادأعرب عن النتاجئ. و 
لك من حتليل الفجوة درس الو�ئق اليت أ�دهتا األمانة؛ ومع ذ�، ال �زال أفاد أنه حتقيق نتاجئ واقعية والوفاء بوالیة اللجنة. و 

س�يقدر �شلك �اص أمث� ملموسة من شأهنا أن �سا�د ذ�ر بأنه یفتقر إىل أمث� معلية توحض الفجوات امللموسة. و احملدث 
الت�ارب الوطنية �شأن ا�راسات ذ�ر أن �ىل فهم أفضل للمسائل العملية اليت مل یمت تناولها بعد �ىل املس�توى ا�ويل. و 

يفية معاجلة القضا� املطرو�ة يف ب�ان خمتلفة. وأید املقرت�ات الواردة يف الوثيقتني بفهم أفضل �ك ستسمح 
WIPO/GRTKF/IC/37/10 وWIPO/GRTKF/IC/37/11 ا. وشكر األعضاء ا��ن قدموا �قرتا�ات، مشري 

إىل  هتطلعأعرب عن من بني مواضيع ا�ورة. و ليست اليت و ، �شلك �ام إىل أن ت� املقرت�ات تتعلق �ملوارد الوراثية
 مناقش�هتا يف وقت مناسب يف املس�تقبل.

إىل إجراء مناقشة  هتطلعأعرب عن وحتدث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، و  .44
ارف التقليدیة بعد توقف دام �امني، هناك فرصة للنظر مرة أخرى يف املعذ�ر أنه بناءة يف ا�ورة السابعة والثالثني للجنة. و 

 اكن ینبغيإذا وأفاد أنه . 2017عام لامجلعية العامة املتفق �لهيا يف اللجنة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف إطار والیة 
ممثرة، فعلهيا الرتكزي �ىل القضا� األساس�ية، كام مت السابعة والثالثني للجنة أن �كون ر يف ا�ورة و دتلمناقشات اليت ل 

شمل ت� القضا� األساس�ية التعاریف، واملس�تفيد�ن، واملوضوع، واألهداف، ونطاق امحلایة، وما هو � الوالیة. و  حتدیدها يف
احلصول �ىل امحلایة �ىل املس�توى ا�ويل، مبا يف ي �س�تحق موضوع املعارف التقليدیة / أشاكل التعبري الثقايف التقليدي ا�

من املقرر إجراء مناقشات حول ت� القضا� أفاد أنه القة �مل� العام. و ذ� النظر يف �س�تثناءات والتقييدات والع
ميكن للمنظور العميل �س�ت�دام و األساس�ية دون احلمك مس�بقا �ىل طبيعة النتي�ة، �ىل النحو املنصوص �ليه يف الوالیة. 

لتقليدي أن یوفر مزا� كثرية. ويف نفس الوقت، أطر امللكية الفكریة القامئة محلایة املعارف التقليدیة / أشاكل التعبري الثقايف ا
أن �كون ذ�ر انه من املهم للغایة . و WIPO/GRTKF/IC/37/7و WIPO/GRTKF/IC/37/6أ�اط �لام �لوثيقتني 

يف �دمة مصاحل أحصاب املعارف التقليدیة/ أن �سا�د  نظام امللكية الفكریةميكن/ ال ميكن ل هناك فهم مشرتك حول �يف 
�ىل اجلوانب العملية احملدث ینبغي أن �ركز أي مناقشة إضافية لت�ليل الفجوة وأفاد أنه أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 

 تنيق (ب) من الوثي  1وتوحض الثغرات احلالية، إىل أقىص �د ممكن، مع أمث� حمددة، �ىل النحو املشار إليه يف النقطة 
WIPO/GRTKF/IC/37/6 وWIPO/GRTKF/IC/37/7 ،أي مناقشة إضافية حول  أفاد أن. وحتقيقا لهذه الغایة

هذا املوضوع ستس�تفيد من البناء �ىل اخلربات الوطنية املرت�مكة يف معاجلة القضا� املتعلقة �لثغرات كام هو متصور. وف� 
ة إىل إجراء مناقشات راخسة �ستند إىل األد� وتبحث يف اآل�ر واجلدوى واصل ا�عو أفاد أنه س�يالعمل،  طرقیتعلق مبسأ� 

جيب حفص اآل�ر �ىل أحصاب املصل�ة �شلك �ام، وذ�ر انه يف العامل احلقيقي من الناحية �ج�عية و�قتصادیة والقانونية. 
بوصفه لق �ملعارف التقليدیة (صدر سابقاً العام. ويف هذا الس�ياق، أشار إىل اقرتا�ه بإجراء دراسة تتع �مبا يف ذ� امل

) واقرتا�ه WIPO/GRTKF/IC/37/10واعيد إصداره بوصفه الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/32/9عمل الوثيقة 
 WIPO/GRTKF/IC/33/6الوثيقة بوصفه م سابقا ُمع ا�ي تعلق بأشاكل التعبري الثقايف التقليدي (ت  بإجراء دراسة
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ینبغي لألمانة أن جتري دراسات عن اخلربات وأفاد أنه ). WIPO/GRTKF/IC/37/11وأعيد إصداره بوصفه الوثيقة 
، إل�راء املناقشة يف اللجنةوالوطنية والترشیعات احمللية ف� یتعلق حبامیة املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 

، �محلایةملوضوع احملمي واملوضوع �ري املقصود �ىل اموسة األمث� امللتقدم ینبغي ل�راسات أن حتلّل الترشیعات احمللية و 
إىل التدابري، يف �ني ميكن أن �كون البعض ستند م و�راعي مجمو�ة التدابري املتنو�ة اليت ميكن اختاذها واليت قد �كون بعضها 

 مستند إىل احلقوق.اآلخر 

محلایة املوارد �لنس�بة عات ا�ول األعضاء إىل التوصل إىل صك ملزم قانو� حيقق تطلعن تطلعه وفد مرص أعرب و  .45
إىل ربط  هتطلعكام أعرب عن الوراثية واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، بعد ما یقرب من عرش�ن �اما. 

 إىل املوافقة الصك (الصكوك) مع اتفاقية التنوع البيولو� و�روتو�ول �غو� و�س�تفادة من قدر أكرب من الشفافية استناداً 
للجنة احلكومية ا�ولية أن تضع نظام أفاد أنه ینبغي ") وتقامس املنافع ونقل التكنولوجيا واملعرفة. و PICاملس�بقة عن �مل ("

نظام امللكية الفكریة ا�ويل قد أقر ذ�ر أن و  ملكية فكریة فرید محلایة املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
وانب حقوق امللكية الفكریة املتص� �لت�ارة ("اتفاق اخلاص جبتفاق �، كام یتضح من الفرید من نو�ه�لفعل �جلانب 

ا ال ميكن أن یؤدي العدد �ري املس�بوق من الو�ئق املراد مناقش�هتأفاد أنه من �دول األعامل،  5يف إطار البند و�ریبس"). 
. وبعد املطلوبة �شلك أكربأول مخس أو ست و�ئق يه هناك الو�ئق الثالثة عرش، بني من وذ�ر أنه إىل �لول مناس�بة. 

للجنة أن تفي أفاد أنه ینبغي ، مل �كن من املفرتض أن تتلقى اللجنة التوصيات املشرتكة وتنظر فهيا. و �امامرور عرش�ن 
ُ ه وذ�ر أنبوال�هتا وأن تعمل �ىل النصوص.  مبجمو�ة �دیدة من النصوص. دورة الوفود يف لك  أفا�مل یعد من املس�تغرب أن ت

املواد يف �عتبار احلقوق احلرصیة رشوع أ�ذ م یجيب أن وذ�ر أنه رغبة يف إهناء معل اللجنة. ال تو�د یعين أنه إمنا وهذا 
رف. كام ا، وكذ� ضامن �س�تفادة من اس�ت�دام املعماخلاصة هب واملوافقة املس�بقة عن �مللية للشعوب األصلية وا�متعات احمل 

هذا هو احلال يف �رشیعات امللكية الفكریة املرصیة. وأفاد أن جيب أن تعكس النصوص احلقوق املعنویة ورشط ا�كشف. 
حقيقة أن ، و ةقوا�د البيا�ت ال تعين �لرضورة امحلاییعكس أن لنص أن ذ�ر الوفد أنه ینبغي ل وف� یتعلق بقوا�د البيا�ت، 

العام، كام هو مذ�ور يف النص � لالس�ت�دام أو أهنا يف املتا�ة أهنا م ال یعين بيا�ت ال ا�د و املعارف التقليدیة موجودة يف ق
إىل ذ� الف ذ�، ميكن أن یؤدي وخببدًال من ذ�، جيب أن �كون هناك آليات إنفاذ ملنع مثل هذه الثغرة. . و احلايل

، ال ميكن هذه رتة امحلایةفبدون و جيب أن �كون هناك نظام قانوين دويل محلایة فرتة امحلایة. وذ�ر أنه . ا�مت� �ري املرشوع
 للجنة احلكومية ا�ولية مناقشة مسأ� امل� العام.

ن ا�ورة السابعة والثالثني للجنة �مة، ألهنا تتناول املناقشات �شأن القضا� الشام� املتعلقة أوفد إ�وادور  ذ�رو  .46
اللجنة �سعى إىل التوصل إىل فهم اكف إل��ة التوصل أفاد أن دیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و حبامیة املعارف التقلي

معارف التقليدیة، سواء اكنت مرتبطة بأشاكل التعبري الثقايف لمت� �ري املرشوع للإىل صك قانوين ملزم یوفر �لوًال دولية ل 
من املهم ضامن الوصول إىل املعارف التقليدیة، سواء اكنت مرتبطة �ملوارد ذ�ر أنه . و من �دمهة التقليدي واملوارد الوراثي

") MAT(" يامن املناسب وجود رشوط متفق �لهيا تبادل و الوراثية أو ال �رتبط هبا، استناداً إىل املوافقة املس�بقة عن �مل. 
حو املنصوص �ليه يف اتفاقية التنوع البيولو�، و�روتو�ول �غو�، عنارص واحضة لضامن التقامس العادل للمنافع �ىل النوفر ت

 هقلقأعرب عن ، و حول أشاكل التعبري الثقايف التقليدي إ�الن األمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصليةمن  31واملادة 
الشعوب األصلية لثقافية وهویة ، كام هو احلال يف بعض خطوط املوضة، مما أدى إىل فقدان القمية اا�مت� �ري املرشوع�شأن 

 من الرضوري تعز�ز التدابري ا�ولية للسامح حبامیة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي.أفاد أنه . و وا�متعات احمللية

ركز �البدیل األول من منظور املس�تفيد�ن، بي�  ه جرت صيا�ةنذ�ر أافتتح الرئيس املناقشات حول األهداف. و و  .47
ینبغي أن �كون اللجنة احلكومية أفاد أنه التوازن بني مصاحل املس�تفيد�ن وحامیة امل� العام واحلریة الفنية. و  الثاين �ىل حتقيق

�ىل األعضاء تقدمي جيب للقيام بذ�، و ا�ولية قادرة �ىل توحيد ت� األهداف والتوصل إىل مجمو�ة أهداف متفق �لهيا. 
ثالثة عنارص تتضمن األهداف وذ�ر أن وجيب متثي� يف مجيع األهداف. تنازالت و�تفاق �ىل أن هذا التوازن مناسب 

) منع منح حقوق امللكية الفكریة 3) تعز�ز �بتاكر واإلبداع؛ (2وسوء �س�ت�دام؛ ( ا�مت� �ري املرشوع) منع 1أساس�ية: (
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كام أفاد مشرتك. إجياد نص ا�ولية ال ینبغي أن �كون من الصعب �ىل اللجنة احلكومية وأفاد أنه . عن خطأبطریقة �اطئة أو 
حمددة بوضوح من منظور امللكية الفكریة، و�كن ینبغي أن �كون أصبحت أن األهداف  من حيثتقدما أحرزت للجنة أن ا

التوصل إىل أهداف موجزة وواحضة �سهو� �سبية، يرس�ن ميكن للم كام الصحيح. نص واحلصول �ىل ال اختصارها قادرة �ىل 
ا�ال فتح و من اللجنة ��رتاف بأن هناك �دداً من �ه�مات جيب أن تنعكس يف النصوص التشغيلية. �كن ذ� یتطلب 

 للتعليق.

نه من املفيد النظر يف أهداف الس�ياسة من منظور مجيع املصاحل، أي مصاحل املس�تفيد�ن أوفد سو�رسا  أفادو  .48
املس�ت�دمني وامجلهور. ومع ذ�، فإن هذا ال یعين جمرد امجلع بني خمتلف أهداف الس�ياسة الواردة �اليا يف البدائل مصاحل و 

يف الواقع، ینبغي أن حتاول اللجنة صيا�ة هدف س�ياسة بطریقة �س�يطة وخمترصة وإجيابية، كام هو احلال يف البدیل وا�تلفة. 
طبيعة أي صك (صكوك) �دید حممتل محلایة املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري ب  مل خيل 3البدیل وذ�ر أن من النصني.  3

سمح مبرا�اة أدوات امللكية الفكریة القامئة �لفعل ذات الص� حبامیة أنواع معينة من � الثقايف التقليدي. ويف الوقت نفسه، 
 الشعوب األصلية وا�متعات احمللية. و��، ف� املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مع ��رتاف حبقوق

احلال هو عن رغبته يف رؤیة إشارة إىل الشعوب األصلية وا�متعات احمللية، كام الوفد نص املعارف التقليدیة، أعرب یتعلق ب 
د حتقيق تقدم إضايف مرة أخرى مبجر  3ميكن حتسني البدیل أفاد أنه . و 3البدیل يف نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف 

من  1أوًال، يف البدیل  :أفاد الوفد بقو�ف� یتعلق ببعض أهداف الس�ياسة يف البدائل األخرى، و يف األحاكم التشغيلية. 
نصوص املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مل �كن مفهوم املوافقة املس�بقة عن �مل أو املوافقة واملشاركة 

الرشوط املتفق �لهيا  ستند تقامس املنافع إىل� يف الصكوك احلالية ذات الص� مثل �روتو�ول �غو�، و نافع واحضاً.لتقامس امل 
لوصول إىل املعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد ذ�ر أن األمر یتعلق �لفعل �املوافقة املس�بقة عن �مل. و إىل و�كن ليس تبادليا 

�انب الشعوب األصلية وا�متعات احمللية. من شاركة ملوافقة أو امل �وافقة مس�بقة عن �مل أو مبكون �جيب أن ي الوراثية ا�
/ سوء �س�ت�دام / �ستيالء �ري املرشوع / �س�ت�دام �ري املرصح به"،  ا�مت� �ري املرشوع�نيا، ف� یتعلق مبفهوم "

إىل تفامه مشرتك �شأن هذا املفهوم �ىل املس�توى ا�ويل.  أنه قد �كون من الصعب للغایة التوصلمن عن قلقه الوفد أعرب 
أعرب عن يف الواقع، لقد فشلت أي حماو� للتوصل إىل فهم مشرتك لهذا املفهوم يف املنتد�ت ا�ولية األخرى. و��، و

ق بتشجيع �بتاكر يف أنه س�يكون من املمكن أن جتد اللجنة �لفعل تفاهام مشرتاك يف هذا الشأن. وأ�ريا، ف� یتعلشكه 
أفاد بأنه ومع ذ�، ، هذه األهداف �شلك �امل  هدمعأعرب عن لعام النابض �حلياة، � اواإلبداع، فضًال عن ��رتاف �مل

یبدو أن أهداف الس�ياسة العامة هذه �امة وال �ركز مبا فيه ا�كفایة �ىل حامیة املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف 
 التقليدي.

الفكرة العامة وأفاد بأنه ال یقلق �شأن بعض املفاهمي يف األهداف. مؤسسة تبتيبا عن قلقه ف� یتعلق ب ممثل وأعرب  .49
قدمت  ةاألصليشعوب ال من جلنة ��ر�ش�يا أد�اي  /الس�يدةوذ�ر أن . �نالقائ� بأن اإلبداع و�بتاكر ميكن أن �كو� مفيد

متني �البتاكر واإلبداع، و�كن فقط عندما اكن متسقاً مع قوانيهنم و�روتو�والهتم العرفية. اكن الفنانون يف أسرتاليا � حيث مثاًال 
املشلكة يف النص يه أن ت� املبادئ مذ�ورة بطریقة حرة �امئة و�ري مقيدة. وأعطى مثاًال �ىل �ائ� �هيا أغنيات وذ�ر أن 

 شعوبم��ن العامة (حىت عندما �كون هناك أش�اص من �ري ال منذ زمن بعيد وتغنهيا يف األالعائ� تقليدیة احتفظت هبا يف 
عرف أن ت� األ�اين تنمتي یمحمية كأرسار جتاریة، �كن امجليع يست ت� األ�اين ل وذ�ر أن امجلهور). من  ةو�ري األصلي ةاألصلي

نني والنارش�ن أو �ريمه من �ارج إىل ت� العائ�. و�ساءل عام إذا اكن هناك أي مبدأ يف قانون امللكية الفكریة �سمح للمواط 
ن النظام الطبيعي لألش�ياء هو أفاد أت� األ�اين العائلية. و  إىلحبریة الوصول دون موافقة حرة مس�بقة عن �مل احمليل ا�متع 

ني �لنقل، �مت اعن أهنم قد �كونو أعربوا  ةاألصليشعوب ال ذ�ر أن و  أن �بتاكر واإلبداع هلام قمية �اصة هبام وینبغي �سهيلها.
مبوافقة جيب دامئاً أن �كون �شجيع �بتاكر واإلبداع حمدوداً و �كهنم �ریدون التحمك يف الظروف اليت حيدث فهيا هذا النقل. 

من وجود حامیة ا التحمك یأيت هذوذ�ر أن من قبل أولئك ا��ن أتت مهنم ت� املعرفة أو ت� التعبريات. مس�بقة عن �مل 
ال �ریدون يف وضع �سمح هلم �ختاذ القرارات �شأن ما �ریدون مشاركته وما ة األصليشعوب ن ال كو�قویة. وینبغي أن 
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يف  تحمكمبادئ �س�ت�دام العادل وحریة التعبري حتاول �شلك أسايس اس�تغالل امللكية واحلق يف ال وذ�ر أن . مشاركته
التقارب مع القيود املناس�بة �ىل ت� أو�ه أن جتد  ن اللجنة احلكومية ا�ولية ميكنأفاد أاس�ت�دام املعارف التقليدیة. و 

 املبادئ اليت صيغت بطریقة مفتو�ة للغایة.

عىل فقبل أن �ركز �ىل اجلوهر. قيهتا الفائض، و�ىل اللجنة تن ة �سبب تبعرث م ن األهداف أفریقيا اوفد جنوب ذ�ر و  .50
ميكن أن جتد اللجنة و . عن خطأإىل منع منح حقوق امللكية الفكریة (ج)  4والبدیل  2البدیل لك من �شري سبيل املثال، 

ثتني ويف  لرئيس. املذ�رة اإل�المية لاحلكومية ا�ولية إرشادات �شأن س�ياق الصكوك يف مرشوعي حتليل الفجوات احملد�
حققت ة احلكومية ا�ولية اللجنوذ�ر أن القضا� األساس�ية. حرصها يف واقرتح أن حياول امليرسون إزا� ت� �زدواجية و 

 ، عندما امتدت األهداف إىل ست أو س�بع صف�ات.2009تقدما طيبا منذ �ام 

األول وذ�ر أن �قرتاح ثالثة اقرتا�ات حول نص املعارف التقليدیة. بأن �یه وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية أفاد و  .51
يف لك بني قوسني " وادمن "املادة" أو "امل مثالع لك نطبق �ىل أهداف الس�ياسة وأیضا �ىل الصعيد العاملي: طلب وضی 

بـ "قسم" أو "أقسام"، حىت ال حيمك مس�بقا �ىل نتي�ة ها يف العنوان أو يف النص. واقرتح استبدال اكن الوثيقة، سواء 
بني بدائل هو وضع لك ال  ، لك من أهداف الس�ياسة والنص كلكطبق أیضاً يفین �قرتاح الثاين، ا�ي ذ�ر أن املفاوضات. و 

أي خشص س�يدرك �ىل هذا النحو، أفاد أنه أو إدراج �اش�ية يف النص لتعكس �دم �تفاق �ىل البدائل الفردیة. و قوسني 
، اقرتح استبدال عبارة "��رتاف 3، البدیل 1ف� یتعلق �ملادة و ینظر إىل النص أن ت� البدائل مل یمت �تفاق �لهيا. 

صيا�ة أكرث مشوًال ميكن تطبيقها �ىل لك من ا�هنج القامئ �ىل احلقوق وا�هنج القامئ �ىل ذ�ر أهنا . و �حلقوق" بـ "ا�رتام القمي"
�یه اقرتا�ات هتدف إىل التوصل إىل تفامه مشرتك �شأن أفاد أن التدابري. وف� یتعلق بنص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، 

مفهوم التعویض العادل وتقامس املنافع هو مفهوم �دید �سبياً ذ�ر أن ، 1یل (ج) من البد 1-1في الفقرة فالقضا� األساس�ية. 
العدید من یثري و  ،�ركز �ىل املوارد الوراثية صكوكألشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ومن الواحض أنه مس�متد من �لنس�بة 

موضوع "الفو�لكور اإلقلميي"، یثري عىل سبيل املثال ال احلرص، فالقضا� املعقدة يف جمال أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 
�مت وذ�ر أنه  بعض القضا� �رب احلدود.مما یثري أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، �یه شلك من حيث یو�د أكرث من إقلمي  

التوصل إىل فهم مشرتك لهذه  وحلنيعرفة املزید عن اخلربات الوطنية واخلربات اإلقلميية حيث هناك مطالبات متدا��. مب
إىل مزید من املناقشة يف  هتطلعأعرب عن و قوسني. بني  1بدیل �ل (ج)  1-1لك الفقرة وضع الوفد املسأ� األساس�ية، اقرتح 

وسوء �س�ت�دام /  ا�مت� �ري املرشوع"ات هذا الشأن. و�ملثل، أشار إىل مدا�� وفد سو�رسا وقال إن املصطل�
إىل فهم أمعق وطلب وضع هذه حتتاج ، 1(أ) من البدیل  1-1وارد يف الفقرة  و�س�تخفايئ"، كام يه نيامله�س�ت�دام 

وجيب أیضا وضع ، 4البدیل يف تظهر أیضا العبارة وذ�ر أن إىل مزید من التوضيح.  هتطلعأعرب عن العبارة بني قوسني. و 
 هني" بني قوسني.أو سوء �س�ت�دام أو �س�ت�دام امل  ا�مت� �ري املرشوع"منع 

حریص �ىل وذ�ر أنه حث الرئيس األعضاء �ىل أن �كونوا معليني ومرنني وأن یتجنبوا وضع مزید من األقواس. و  .52
 تلفة �شأن اجلوهر.ا� مواقف لالرتكزي �ىل فهم مشرتك ل

�ذفه �لفعل  مبا أن هذا املصطلح قد متذ�ر أنه س�ياسة" من عنوان املادة. و ال واقرتح وفد اليا�ن �ذف مصطلح " .53
، ما مل اشاكل التعبري الثقايف التقليديمن نص املوارد الوراثية، مفن الطبيعي �ذف املصطلح من نصوص املعارف التقليدیة / 

�ىل ا�ول األعضاء تفسري يرس ��ساق بني النصوص الثالثة من شأنه أن ی أفاد أن �كن هناك رضورة واحضة لبقائه. و 
بنظام امللكية الفكریة، فال  هااملنافع وتقامس �ىل احلصول ه من �ري املالمئ ربط القضا� املتعلقة بنظام معاين املصطل�ات. ومبا أن

(يف نص أشاكل  4والفقرة الفرعية (ج) من البدیل  1من البدیل  2. وأید الفقرة 1(ج) من البدیل  1ینبغي إدراج الفقرة 
 ) ألن مفهوم منع منح الرباءات عن خطأ أمر أسايس يف الصك.2التعبري الثقايف التقليدي: الفقرة (هـ) من البدیل 
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جيب أن �كون أهداف وذ�ر أنه يف � النصني.  1األهداف الواردة يف البدیل عن تفضي� وفد إندونيس�يا  أعربو  .54
 يف � 3نعكس يف البدیل ی أ�سط نص مع اىش ميكن أن �كون مرنة ومتو . فقط موقف وا�د تعكس الس�ياسة متوازنة وال
نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ینبغي أن �كون هناك أیضا خيار "ضامن" متش�يا مع فإنه �لنس�بة ل النصني. ومع ذ�، 

 التكرار.قية النص من �ىل أن یقوم امليرسون بتن يف الرأي "ا�مع"، متاما كام هو احلال يف نص املعارف التقليدیة. واتفق 

يف � النصني، كهنج �ام.  2 �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، وأید البدیل وحتدث وفد �حتاد األورويب �مس .55
يف � النصني ألنه ميكن، من حيث املبدأ، أن یتبىن فكرة  3زید من البدیل املميكن أن ینظر يف اس�تكشاف ذ�ر أنه و 

شارات إىل اعتبار اإلهبا وفد سو�رسا �شأن النصوص الواحضة والقصرية واإلجيابية. وأعرب عن تأیيده للتعليقات اليت أدىل 
 .متثل مشلكة ا�مت� �ري املرشوعاملوافقة املس�بقة عن �مل وتقامس املنافع ومفهوم 

ز�دات هناك يف الواقع و ن مجيع املواقف واآلراء تنعكس �شلك واف يف النص. أوفد مجهوریة إ�ران اإلسالمية أفاد و  .56
من الرضوري معاجلة التفاصيل يف وذ�ر أنه ليس حلالية إىل التأطري من هنج وا�د. البدائل امتيل وعيوب يف النصوص حيث 

فقي یتضمن س�ياسة شام� ومبادئ ابدًال من ذ�، ینبغي �ىل اللجنة احلكومية ا�ولية تطو�ر نص تو . و أهداف الس�ياسة
ملزتم بتحقيق التقدم وتضييق الفجوات،  �لتأ�يد ليست �مة سه�، و�كن إذا اكنأفاد أهنا �امة من منظور مجيع املصاحل. و 

أعرب عن تفضي� فميكن للجنة أن تضطلع هبذه العملية. وأشار إىل نص املوارد الوراثية، وأید امليرس�ن يف ذ� �جتاه. 
د وضع جمر فإن ال ميكن أن �سا�د يف إحراز تقدم. و�ملثل، یفض� جمرد إ�ادة التأ�يد �ىل البدیل ا�ي أفاد أن . و 1البدیل 

بإحراز أعرب عن الزتامه . و و املوقف احلايلبني أقواس جمرد إهدار للوقت ألن امجليع یعرف ما هائل أو بدحمددة تعبريات 
 ا�هنج واألولو�ت ا�تلفة.عكس تقدم وحماو� تطو�ر نص ی

ذ�ر مع بعض التعدیالت. و  املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، نيص يف � 1وأید وفد الهند البدیل  .57
(أ)، مل �كن اس�ت�دام عبارة "�ستيالء �ري القانوين" و"سوء �س�ت�دام" مطلوبني ألن جوهرهام قد مت  1يف الفقرة أنه 

عل جي�ىل الرمغ من قرصه، فهو �ري مقبول ألنه أفاد أنه ، 2لبدیل �لنس�بة ل ". أما ا�مت� �ري املرشوعإدرا�ه يف لكمة "
وأفاد أن . من �دمها إذا اكن اإلجراء قانوين مبتوجيه ال إىل وضع قوانني واحضة و�دم هتدف اللجنة وذ�ر أن توقع. الوضع �ري م 

ال ینبغي أن �كون املعارف التقليدیة معاد� وألنه ذ�ر أن املعارف التقليدیة مضن نظام امللكية الفكریة.  اجيدليس  3البدیل 
 �ري مقبو�. 4، و3، و2تعد البدائل يف الواقع، وأوسع. نص ك �ا�ة إىل لرباءة ا�رتاع، بل یلزم أن �كون هنا

أشار (ج) إىل البيان ا�ي أدىل به وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية. و  1وأشار وفد جنوب أفریقيا ف� یتعلق �لفقرة  .58
ن وذ�ر أیة هذه املسأ� �ارج احملمكة. �سو وارنر �راذرز ن �ىل أفاد أ"، و ینام األسد اللي�أغنية سولومون ليندا، "موقف  إىل

مجيع أعضاء اللجنة احلكومية ا�ولية الس�ت�دام النصوص اليت أنتجهتا �اتق �ىل  تقع املس�ئوليةهذا �لتأ�يد دليل. وینبغي أن 
دور أن یلعب یضاً للرئيس أ ذ�ر أنه ینبغياملوضوعية والوالیة، لقضا� للتوصل إىل األد�. وف� یتعلق � 2000األمانة منذ �ام 
هناك قا�دة �ري مكتوبة، ورمبا �ان الوقت جلعلها قا�دة وأفاد أن  تضييق الفجوات.�شأن توجيه ال ويف والیة �بري يف تفسري ال

إىل �د وأفاد أنه  . الطلب أو �ريمهمقديم من سواء التد�ل يف مواقف معينة، واليت متثل و�ة نظر، يه �دم مفتو�ة، و
إىل أزمة يف ا�ورة اخلامسة والثالثني للجنة أدي ذ� ذ�ر أن �ذره والسامح �لتدفق احلر. و �لت�يل عن ح ما، بدأ يف السام

حفسب، بل �ىل امجليع أن �س�تعينوا مقديم الطلب هناك ا�كثري من األد�، ومل �كن العبء �ىل أفاد أن احلكومية ا�ولية. و 
 بت� الو�ئق ویقدموا األد�.

ن قضا� املعارف التقليدیة / أشاكل التعبري الثقايف التقليدي تطرح مش�لك مفاهميية رفيعة أوفد ني�ري� ذ�ر و  .59
يف مواقف ميكن یبحثون األعضاء ال �زالون وأفاد أن نظام امللكية الفكریة.  دا�لبيهنا یمت املقارنة املس�توى، الس�� عندما 

الهدف من  وقد �ان الوقت حملاو� معرفة ما هو فيد. ليس �مل هذا وذ�ر أن . ة�ارجية ودا�ليأقواس طلبون وضع ی و التنبؤ هبا 
عام إذا اكن للميرس�ن حریة الترصف يف مجيع اءل سكام � مجيع األعضاء موثقة. مدا�الت عام إذا اكنت  �ساءل. و هذه املامرسة
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إذا اكن هذا هو احلال، فميكن للجنة أنه وذ�ر والعمل مع هؤالء وعرض أعامهلم �ىل اللجنة احلكومية ا�ولية. د�الت امل
شاكل التعبري الثقايف التقليدي  تتناول أاملعارف التقليدیة و�كن التتناول بعض القضا�  وأفاد أناحلكومية ا�ولية إحراز تقدم. 

وذ�ر أنه  مشلكة عندما قسمت هذ�ن املفهومني.قد أد�لت نفسها يف اللجنة احلكومية ا�ولية وأفاد بأن والعكس حصيح. 
هذا النقاش، �كن �ىل املرء أن یقدر مدى قد جتاوزت اللجنة أفاد أن من منظور الشعوب األصلية، ال ميكن تقس�ميها. و 

يف التدفق، ذ� ح بأن �س�متر ، وإذا ُمس شاریع�ى لك وفد ما یقو� عن لكمة أو عبارة حمددة يف امل وذ�ر أنه تعقيد العملية. 
، ویمت �لق الفجوات ال تضيقوذ�ر أن املهم التوقف والتأمل يف �يفية إحراز تقدم. ومن تقدم. أي فلن حترز اللجنة 

 �ان الوقت إل�ادة تقومي ذ�.وأفاد أنه بدًال من �لها.  تش�امل 

  یتعلقف�و وأید وفد إیطاليا البيان ا�ي أدىل به وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه.  .60
وذ�ر يف تعریفات مر�كة للغایة. س�ند�ل من األفضل أن نقول أقل ما ميكن، ألننا خبالف ذ�، أفاد أنه هداف الس�ياسة، أب

�ایة يف الصعوبة، و�� يف تعریف املعارف التقليدیة أفاد أن اللجنة احلكومية ا�ولية تتعامل مع قضا� �لغة الصعوبة. و أن 
 إلقاء نظرة فاحصة �ىلميكن للجنة و شري بوضوح إىل أهداف الس�ياسة العامة. � موجز نص كون هناك �من األفضل أن 

�ىل اللجنة ا�رتام �دود یتعني اإلشارة إىل امللكية الفكریة، ألنه مثل  ا�ي حيتوي �ىل �دد من العنارص املهمة ،3البدیل 
القانون الوطين، ا�ي أوحض  اإلشارة إىل يه 3البدیل يف خرى األ ةاملهمإلشارة اذ�ر أن ومعایري نظام امللكية الفكریة. و 

ال ميكن للجنة احلكومية ا�ولية أن �سعى إىل تنظمي لك يشء من �الل الصكوك ومنح القانون الوطين اس�تحقاقه. رضورة 
ول �غو� هناك �ا�ة لإلشارة إىل تقامس املنافع �ىل و�ه الت�دید. ومل تمت اإلشارة إىل ذ� يف �روتو�وأفاد أنه ليس ا�ولية. 

ذات تعترب ت� اإلشارة يف الواقع، وذ�ر أنه ) ف� یتعلق �ملعارف التقليدیة. PCTأو يف معاهدة التعاون �شأن الرباءات (
 �ملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية.ف� یتعلق ص� فقط 

 �فع �جتاه اتباع هنج أكرث مشولية ف�هبدف اوأید وفد الربازیل البيان ا�ي أدىل به وفد مجهوریة إ�ران اإلسالمية  .61
نص املعارف التقليدیة لك من يف  1�شلك �بري يف البدیل قد انعكست و�ات نظره ذ�ر أن أهداف الس�ياسة. و یتعلق ب

اد �حتاد األورويب، نيابة عن �حتوفد و  ،أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و�إلشارة إىل مدا�الت وفد إیطاليانص و 
ميكن للجنة احلكومية ا�ولية التوصل إىل �ل وسط من �الل �ع�د �ىل بعض أفاد أنه األورويب وا�ول األعضاء فيه، 

يف نص املعارف التقليدیة �شري إىل املعارف التقليدیة  2العبارات يف البدائل األخرى. وأعرب عن قلقه ألن البدیل 
وذ�ر أنه اتفاق سابق �شأن معىن "امحلایة"، وهو ما حتاول اللجنة الوصول إليه.  فرتض مس�بقا وجوداألمر ا�ي ی"احملمية"، 

لك ا�عن أم� يف أن �شارك وأعرب �روح احلوار والتوافق، أىت أیضا  همدرك ملصاحله ومواقفه، و�كنوهو �اء إىل �ج�ع 
 بنفس الطریقة البناءة والشفافة لتحقيق نتاجئ ذات مغزى.

يف املر�� ال�زال ن اللجنة احلكومية ا�ولية أفاد أا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق و وحتدث وفد ليتواني .62
من  نصإىل  هتطلعأعرب عن من السابق ألوانه توقع تغيريات �ذریة للغایة يف مواقف ا�ول األعضاء. و و األوىل من النقاش. 

ا�مت� "وذ�ر أن مصطلح شأنه جتنب اقرتاح صك ملزم قانو� ألنه مل یصل بعد إىل مر�� احلمك املس�بق �ىل نتي�ة املناقشة. 
 .وتقامسها ميثالن إشاكليةاملنافع �ىل اإلشارة إىل نظام احلصول كذ� " و �ري املرشوع

یغطي العدید من �ه�مات اليت �سعى إ�هيا،  1البدیل  وذ�ر أنوأید وفد �ولومبيا البيان ا�ي أدىل به وفد الربازیل.  .63
للعمل �ىل بدائل أخرى، رشیطة أن یمت بناؤها �شلك مشرتك حول ما  هاس�تعدادوأعرب عن مع بعض التعدیالت احملددة. 

 ، مع اإلیضا�ات اليت ذ�رها وفد الربازیل.2البدیل أعرب عن نظرة إجيابية جتاه �سعى إليه. و 

�د البدائل قد ن �ددا من األعضاء ا��ن أعربوا عن تفضيلهم ألأفاد أاملناقشات حول األهداف. و وأ�لق الرئيس  .64
وذ�ر أشاروا أیضا إىل أهنم �ىل اس�تعداد لتقدمي تنازالت وأهنم یؤیدون حماو� من �انب امليرس�ن لصيا�ة هدف أكرث تواز�. 

النقاش حول �ب فتح و . ز�داتإزا� الغموض وال، وإىل إىل صيا�ة أهداف لطيفة وواحضةسيسعون ن �امليرس أن 
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بدیلني، يف �ني یتضمن نص املعارف التقليدیة ذ�ر أن و  مل یمت التوصل بعد التفاق حول هذه املسأ�. أفاد أنهاملس�تفيد�ن. و 
األساس�يني مه  هناك اتفاق واسع �ىل أن املس�تفيد�نوأفاد أن . بدائل أربعةتضمن أن نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي ی 

. ومع ذ�، هناك �دد من �ختالفات الهامة يف القوانني والبيئات الوطنية اليت ميكن الشعوب األصلية وا�متعات احمللية
العثور فهيا �ىل املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وقد یلزم وجود �زي مرن للس�ياسات ملرا�اة هذه 

مس�تفيد�ن آخر�ن مثل ا�ول حيث قد یعزو إىل هذا،  اتالس�ياس زيقضا� تتعلق حبأ�ر وفد الصني  ذ�ر أن�ختالفات. و 
فتح و بعض احلریة �ىل املس�توى الوطين ف� یتعلق بتعریف "املس�تفيد�ن". توفري واألمم. وقد یود األعضاء النظر يف رضورة 

 لرتكزي �ىل اجلوهر.�لهيم او�كن  ،زید من األقواس. وحث األعضاء �ىل �دم وضع ماتلتعليقالباب أمام اإلدالء �

نه ال یو�د �الف حول أن املس�تفيد�ن الرئيس�يني أقائًال  متشاهبة التفكريوحتدث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة الب�ان  .65
ومع ذ�،  .الشعوب األصلية وا�متعات احمللية املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مهصكوك من لك من 

ُ اتهناك ظروف معينة حيتاج فهيا املرء إىل �زي س�ياس عزى املعارف التقليدیة أو أشاكل التعبري ، الس�� عندما ال ميكن أن ت
. ويف ظل هذه الظروف، ینبغي أن بعينه أ�د الشعوب األصلية وا�متعات احملليةالثقايف التقليدي �ىل و�ه الت�دید إىل 

ملس�تفيد�ن هذا الشا�ل وأن �شمل "املس�تفيد�ن اآلخر�ن، كام هو حمدد يف القوانني الوطنية ل�ول یتناول احلمك املتعلق �
األحاكم عممي املناقشات �شأن املس�تفيد�ن وثيقة الص� بت� املتعلقة بإدارة احلقوق، ومن مث ینبغي توأفاد أن األعضاء". 

 تجنب �زدواجية يف األفاكر املتشاهبة.ل 

يف هذا وذ�ر أنه . متشاهبة التفكري� إىل املالحظة اليت أدىل هبا وفد إندونيس�يا، نيابة عن الب�ان وأشار وفد ني�ري .66
اختالف �بري بني املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وقد �كون اللجنة قادرة �ىل ال یو�د اجلزء من النص، 

نه دون شك، أفاد أاللجنة �رب الزمن. و مرت هبا �ختالفات  لبعضمس�توعب و  شامل�كون التسویة بنص وا�د �س�يط 
. ومع ذ�، هناك أم��ن ال یُعرتف فهيا مه الشعوب األصلية وا�متعات احملليةینبغي أن �كون املس�تفيدون من الصك 

ر�ن، حسب "واملس�تفيد�ن اآلخعبارة النص ضم �لشعوب األصلية. ومن أ�ل استيعاب ت� الس�ياقات الوطنية، جيب أن ی
نعاكس ، يف نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، هو أ�سط طریقة ال3ما قد حيدده القانون الوطين". ویبدو أن البدیل 

"من عبارة تأهيل الشعوب األصلية وا�متعات احمللية عن طریق إضافة �شأن  4�جتاه السائد يف البدیل ذ�ر أن ذ�. و 
ملصل�ة بعض الشعوب ال یعمل س�ت�دم، ویطور أشاكل التعبري الثقايف التقليدي احملمية" ، و� یصونميت�، ویعرب، وخيلق، و 

األصلية وا�متعات احمللية يف س�ياقات وطنية حمددة. فعىل سبيل املثال، يف كندا، مت دفع بعض الشعوب األصلية بعيدا عن 
إىل أصول تعود ل التعبري الثقايف التقليدي اليت أوطان أ�دادمه، وهذا ال یؤدي إىل حرماهنم من حقهم يف احلصول �ىل أشاك

 هذه احملاوالت لتأهيل املس�تفيد�ن ال ختدم أغراض الشمولية والتوازن.وأفاد أن . األسالف

يف نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وف� یتعلق  3يف نص املعارف التقليدیة والبدیل  2وأید وفد الهند البدیل  .67
ذ�ر أن بأن املس�تفيد�ن الرئيس�يني مه الشعوب األصلية وا�متعات احمللية. و الوفد عارف التقليدیة، أقر املنص من  2بدیل �ل 

مبادرة رائدة يف توفري امحلایة ا�فاعية للمعارف واليت متثل ) TKDLمكتبة رمقية للمعارف التقليدیة (قد أ�شأت الهند 
إىل ا�كتب املقدسة القدمية �ستند رف الك هذه املعأفاد أن الطبية التقليدیة. و ف� یتعلق �ملعارف الس�� التقليدیة الهندیة، 

يف وذ�ر أنه كزنا وطنيا. تعترب واملعارف التقليدیة، حيث اكن من الصعب للغایة حتدید أي جممتع ميتلكها أو �رتبط هبا، �� 
، �ىل مم، مثل ا�ول أو األاآلخر�ن"واملس�تفيد�ن هذه احلا�، یتعني �ىل املرء أن �شمل طبقة إضافية من املس�تفيد�ن، أي 

الشعوب �ىل ال یقترصوا أن املس�تفيد�ن يه ميكن تنقيح ذ�، و�كن الفكرة أفاد أنه و  .النحو ا�ي حيدده القانون الوطين"
 هناك إجامع �ام �ىل أفاد أنف� یتعلق بأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، و هناك أكرث من ذ�. و ، األصلية وا�متعات احمللية

 .3البدیل 

بني بعد لكمة "حامیة" أیضا  بني قوسنياملعارف التقليدیة نص يف عنوان لفظ "/ صون" واقرتح وفد اليا�ن إضافة  .68
ینبغي حتدید أفاد أنه يف العنوان، لضامن ��ساق مع نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و�إلضافة إىل ذ�،  قوسني
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من الرضوري أن �كون �ى و  ،الفردیة یتعلق �ملعارف التقليدیة (أو أشاكل التعبري الثقايف التقليدي) املس�تفيد�ن ف�
من املناسب إدراج ليس ). و��، أو أشاكل التعبري الثقايف التقليدياملس�تفيد�ن ص� ثقافية وممزية �ملعارف التقليدیة (

 .2یل "ا�ول" و"األمم" مكس�تفيد�ن كام هو موحض يف البد

مسأ� امحلایة �ىل حنو اكٍف ف� یتعلق بفصل ما احملدثة تتناول ف� یبدو حتليالت الفجوة ن بأفریقيا اوفد جنوب ذ�ر و  .69
إضافة لفظ الرتاث الثقايف وما يه ا�لكامت املناس�بة اليت ینبغي اس�ت�دا�ا. فبدًال من یتبع امللكية الفكریة وما هو یتبع هو 

تتعلق وذ�ر أهنا ألهنا �ري مالمئة يف مناقشة امللكية الفكریة. الت�لص مهنا لتقليدیة، ینبغي �ىل اللجنة "الصون" لنص املعارف ا
�د وجود مبادئ رفيعة املس�توى تعكس هنً�ا معيار�  يع ویرتك التفاصيل شرتك فيه امجل أدىن � حبد �لرتاث والعمل الثقايف. وأی

�شأن املعارف التقليدیة "احملمية"، حيث ال یو�د دليل �ىل  1ميية مع البدیل ن �یه مشلكة مفاه ذ�ر أللقوانني الوطنية. و 
يف أشاكل التعبري الثقايف التقليدي بصفته القامس  3وجود نظام للملكية الفكریة حيمي �لفعل املعارف التقليدیة. وأید البدیل 

 الثقايف التقليدي.لك من املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري اطب املشرتك ا�ي ميكن أن خي

وذ�ر ف� یتعلق بأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.  3ف� یتعلق �ملعارف التقليدیة، والبدیل  2وفد مرص البدیل أید و  .70
 النص من أ�ل إحراز تقدم.قية من الرضوري إزا� مجيع األقواس وتن أنه 

من الب�ان األفریقية اليت ليس �هيا  دهناك �داألفریقية. وأشار إىل أن وحتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان  .71
�د البدیل ا، وال یو�د فصل بني شعوب ب� وا�د يف شعوب أصلية وجممتعات حملية للمعارف التقليدیة، �لنس�بة  2فریقيا. وأی

كن لتجنب جيب تعریف املس�تفيد�ن �ىل أوسع نطاق مموأفاد أنه اكل التعبري الثقايف التقليدي. �لنس�بة ألش 3بدیل وال 
 أي خشص.إسقاط 

�ىل اجلوهر. ومع ذ�، و�ركزيها العدید من ا�ول األعضاء  إلبداء املرونة من �انبأعرب الرئيس عن تقد�ره و  .72
والتوصل إىل  هاتعكس الفجوة بدًال من الرتكزي �ىل تضييق اليت يف توضيح بعض املواقف املعروفة و دا�الت اس�مترت بعض امل

الرتكزي �ىل القضا� اجلوهریة هبدف تطو�ر فهم مشرتك لو�ات النظر ا�تلفة لبعضهم البعض. تفامه. وطلب من األعضاء 
اللجنة �رفع أو إزا� األقواس. وینبغي أن لوضع عدم ا�مع وطلبات بینبغي أن �كون هناك حوار، وليس جمرد بيا�ت وذ�ر أنه 

طریقة معل نظام حق املؤلف أو نظام الرباءات. �شأن ة فوق اآلراء الضيقسمو تفهمها، وأن � مس�توى احلكومية ا�ولية 
 ةاألصليشعوب ال وذ�ر أن الفجوة املفاهميية. رأب الصدع يف ینبغي أن �كون املناقشات �ىل مس�توى إطار العمل وأن �و 

األعضاء أن  �ىل ا�ولوینبغي احلا�ة إىل �ل وسط بطریقة �اد� ومتوازنة. وتفهمت يف �املني. ا �سري بأهنا قد أقرت نفسه
�ىل إ�الن األمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصلية. وطلب من األعضاء قد وقعت األ�لبية أفاد أن تفعل اليشء نفسه. و 

"بيان أولورو من القلب" وأشار إىل طمو�اهتم وأفاكرمه من و�ة نظرمه. اإلنصات لو ة األصليإىل آراء الشعوب ع �س��
معل اللجنة إىل األمام. ود�ا أ�د هبدف دفع بعض اإللهام توفري األسرتاليني قراءته ل ة األصليممثيل الشعوب وطلب من أ�د 

 إىل قراءة هذا البيان.ة األصليشعوب ممثيل ال 

 الفنون "بيان أولورو من القلب":قانون قرأ ممثل مركز و  .73

هذا البيان  �السامء اجلنوبية، وأصدرمن مجيع نقاط قادمني ، 2017 لعام "لقد اجمتعنا يف املؤمتر ا�س�توري الوطين
ذات س�يادة يف القارة أمة أول يه وساكن جزر مضيق تور�س ة األصليشعوب قبائلنا من ال لقد اكنت من القلب: 

وفقًا و وفقا حلسا�ت ثقافتنا،  ،أسالفناهذا ما أ�شأه . ناقوانيننا و�ادات ها مبوجب تلك من األسرتالية واجلزر ا�اورة لها، و 
إن اكنت ت� الس�يادة فكرة روحية: لقد ألف �ام.  60قبل أكرث من  ،ن العام من "زمن حسيق"، ووفقا للعملللقانو

العالقة األسالفية بني األرض أو "الطبيعة األم" والشعوب األصلية وساكن جزر مضيق تور�س ا��ن و�وا فهيا، 
أساس ملكية األرض، أو يه هذه الص� إن داد�. ت�د مع أ�ن عود يف یوم ما إىل هناك ل ن، وجيب أن متظل مرتبطة هب

كون �تتعا�ش مع س�يادة التاج. �يف ميكن أن يه مل یمت التنازل عهنا أبداً أو إطفاهئا، ووالس�يادة. أساس ، مبعىن آخر
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الص� املقدسة من ختتفي ت� ، و قر� من الزمانالشعوب أرًضا منذ س�تني ت� متت� ن �يف ميكن أ�الف ذ�؟ 
جمرد املائيت �اما املاضية؟ ومع التغيري ا�س�توري اجلوهري واإلصالح الهيلكي، ميكن للس�يادة �الل العامل �رخي 

أكرث األش�اص جسنا �ىل كنا ناسب، ومن حيث النس�بة والت عن األمة األسرتالية.  الكامأكرثا القدمية أن تتألق كتعبري 
ال ميكن أن و�ائالهتم مبعدالت �ري مس�بوقة. عن أطفالنا  إبعادمت لقد �لفطرة.  جمرمنيمل نكن أش�اًصا وهذا ا�كو�ب. 

ینبغي أن �كون أملنا يف و ش�بابنا یقبعون رهن �حت�از بأ�داد فاحشة. إن ب. أننا ال نكن هلم احل�كون ذ� �سبب 
عجز�. إننا �سعى ط باملرتبعذاب إنه الاملس�تقبل. إن ت� األبعاد ألزمتنا تدل بوضوح �ىل الطبيعة الهيلكية ملشلكتنا. 

عندما �كون �ینا السلطة �ىل و يف ب��.  رشعي ماكناحلصول �ىل إلجراء إصال�ات دس�توریة �متكني شعبنا و 
األمم األوىل تأسيس رأي ندعو إىل إننا سيسريون يف �املني وس�تكون ثقافهتم هدیة لب�مه.  .مصري� سزيدهر أبناؤ�

م�اكرا� تتوجيا ألجندتنا: اللقاء معا بعد رصاع. إنه جيسد طمو�اتنا يف إقامة اكن لقد املنصوص �ليه يف ا�س�تور. 
�القة �اد� وصادقة مع شعب أسرتاليا ومس�تقبل أفضل ألطفالنا �ىل أساس العدا� وتقر�ر املصري. حنن �سعى إىل 

في �ام فاحلقيقة عن �رخينا. ن إ�الاألوىل ومم إلرشاف �ىل معلية إتفاق بني احلكومات واألمن م�اكر� �جلنة أن تقوم 
نرتك معسكر القا�دة ونبدأ ر�لتنا س� . اإلنصات إىل رأینا�سعى إىل أن  ، حنن2017يف �ام أما مت إحصاء�،  1967

 للسري معنا يف حركة الشعب األسرتايل من أ�ل مس�تقبل أفضل." ندعومكو �رب هذا الب� الشاسع. 

 املس�تفيد�ن.باب ملواص� النقاش حول ال فتح الرئيس و  .74

وف� یتعلق كهنج �ام.  1وحتدث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، وأید البدیل  .75
دمعها، یاليت  3ليس من الواحض �يف ميكن استيفاء معایري األهلية، كام وردت يف املادة أفاد أنه مس�تفيد�ن، مم �ول أو األ�

 �ري الرمسية.لسات . ورحب �لتوضيح يف اجل 1يف البدیل الوارد�ن  إذا مل �كن املس�تفيدون مه

املعارف حي� و�دت وأشار وفد مجهوریة إ�ران اإلسالمية إىل �ختالفات الهامة يف القوانني والبيئات الوطنية  .76
مرا�اة هذه هبدف ت� املادة �زيا مر� للس�ياسات نص وفر یالتقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ومن مث، ینبغي أن 

الشعوب األصلية ینبغي أن �كونوا صك لفهم الواسع بأن املس�تفيد�ن األساس�يني من الأعرب عن تأیيده ل �ختالفات. و 
التعبري الثقايف . ويف الوقت نفسه، ومع مرا�اة املواقف ا�تلفة املتعلقة بأحصاب املعارف التقليدیة وأشاكل وا�متعات احمللية

حتدید املس�تفيد�ن يف إطار وال�هتا بغرض التقليدي يف مجيع أحناء العامل، یلزم احلفاظ �ىل �زي الس�ياسة ل�ول األعضاء 
واسع یوفر نصا أشاكل التعبري الثقايف التقليدي  من نص 3بدیل من نص املعارف التقليدیة وال  2البدیل وذ�ر أن القضائية. 
خماوف بعض ا�ول األعضاء �شأن احلا�ة تتناول هذه اخليارات وأفاد أن و�ت مجيع ا�ول األعضاء. عب أولس�تو � النطاق 

. وأعرب عن حتفظه ف� یتعلق مبصطلح "األمة"، ا�ي س�ي�لق اس�ت�دامه العدید من �نا�ول واألمم مكس�تفيداش��ل إىل 
 احلكومية ا�ولية.املسائل القانونية والعواقب اليت تقع �ارج نطاق والیة اللجنة 

وقدم وفد سو�رسا بعض املالحظات العامة �شأن قضا� املس�تفيد�ن، هبدف تيسري التوصل إىل فهم مشرتك لهذه  .77
املسأ� الهامة. وشاطر الرئيس و�ة نظره يف املذ�رة اإل�المية اليت مفادها أنه ال �زال هناك �ا�ة إىل مزید من الوضوح يف 

لتوضيح هذا املفهوم، ینبغي أفاد أنه بني مفاهمي املس�تفيد�ن وأحصاب احلقوق ومد�ري احلقوق. و النص ف� یتعلق �لعالقة 
ميكن للمرء أن ینظر إليه وذ�ر أنه توضيح ما إذا اكن مجيع األعضاء ینظرون إىل مصطلح "املس�تفيد�ن" من نفس املنظور. 

لح "املس�تفيد�ن" يف صكوك امللكية الفكریة القامئة، من منظور�ن خمتلفني �ىل األقل: (أ) من منظور �يفية اس�ت�دام مصط
والتسجيالت �شأن األداء الویبو معاهدة �شأن األداء السمعي البرصي أو  ي�نيالس�� اتفاقيات حق املؤلف مثل معاهدة ب 

حصاب س�يكون املس�تفيدون مه نفس أو األش�اص ا��ن ینبغي منحهم امحلایة. یصف ملصطلح أفاد أن ا). و WPPTالصوتية (
، ألهنم مه املبدعون وأحصاب ةاحلقوق. ويف هذه احلا�، ینبغي أن �كون الشعوب األصلية وا�متعات احمللية يه املس�تفيد

إذا خرج أ�د من منظور حق املؤلف ونظر يف مصطلح ذ�ر أنه املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي؛ (ب) 
هؤالء األش�اص أو ا�كيا�ت ا��ن سيس�تفيدون من ميكن أن یصف املصطلح فإن "املس�تفيد�ن" من منظور أوسع، 
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الشعوب األصلية األحاكم الواردة يف الصكوك �شلك �ام. ومن هذا املنظور، ميكن للمس�تفيد�ن أن �كونوا أكرث من جمرد 
وب األصلية وا�متعات احمللية قد ال تدمع ، ألن حامیة املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي للشعوا�متعات احمللية

، و�كن أیضا �شلك قانوين سلميملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي افقط املس�ت�دمني املناس�بني ومس�ت�ديم 
مه ملنظور من هذا ااحلفاظ �ىل املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وحام�هتا. و��، س�يكون املس�تفيدون 

مس�ت�ديم املعارف كذ� ا�متع بأمك�، مبا يف ذ� الشعوب األصلية وا�متعات احمللية وا�ول اليت تو�د فهيا هذه ا�متعات، و 
ال تتضمن مجيع ن. و�الوة �ىل ذ�، واملس�ت�دمهؤالء التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وا�ول اليت یو�د فهيا 

بعض األفراد اخلاصة ب موضو�ات لاملتعلقة �مللكية الفكریة أو �ري املتعلقة �مللكية الفكریة واليت توفر امحلایة ل احلاليةالصكوك 
ن استنادا إىل األحاكم و أو ا�كيا�ت مادة �شأن املس�تفيد�ن. ��، إذا أصبح واحضا مبا فيه ا�كفایة من س�يكون املس�تفيد

قد ال �كون هناك �ا�ة إىل مادة حمددة �شأن املس�تفيد�ن. ويف اخلتام، فيف الصكوك، درج يف هنایة املطاف احملددة اليت س�تُ 
یوفر �لفعل ال ام إذا اكن مصطلح "ا�متعات احمللية" ع�ىل املس�توى الوطين ات الوفد الوفود اليت تطالب حبزي الس�ياس سأل

الغرض من هذه املالحظات هو أفاد أن الوطنية. و  مرونة اكفية يف احلاالت اليت ال تو�د فهيا شعوب أصلية �اضعة للوالیة
 إضافة مزید من اخليارات يف النص يف ت� املر��.هبا حفز املناقشات إلجياد �ل وليس املقصود 

جيب أن �كون وذ�ر أنه يف نص املعارف التقليدیة.  4من املادة  1وأید وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية البدیل  .78
املعارف التقليدیة. واقرتح إدراج عبارة "امحلایة مبوجب" صك من امحلایة يف  ةيه املس�تفيدمتعات احمللية الشعوب األصلية وا� 

. 1نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، أید البدیل  یتعلق ب قبل عبارة "ذ� الصك" من أ�ل توضيح ت� املادة. وف�
أنظمة امللكية الفكریة، �وهنم مع �شلك مرحي مفهوم املس�تفيد�ن ناسب ت ی  1واس�تذ�ر مدا�� وفد سو�رسا وقال إن البدیل 

نه قد �كون هناك بعض املساوئ أشار إىل أ، 4و 3و  2ف� یتعلق �لبدیل و متع معوما، مع مزا� تعز�ز اإلبداع و�بتاكر. ا� 
وطين" قد تؤدي إىل �لق لت� األحاكم حيث أن عبارة "املس�تفيد�ن اآلخر�ن اليت ميكن حتدیدها مبوجب القانون ال

مع املذ�رة يف الرأي مس�تفيد�ن ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ال ميكن �سبهتا �ىل و�ه الت�دید �متع معني. واتفق 
 ، ال �زال یتعني �ىل اللجنة التوصل إىل اتفاق جوهري.4اإل�المية املقدمة من الرئيس �شأن أنه، ف� یتعلق �ملادة 

إیطاليا مدا�� وفد �حتاد األورويب، نيابة عن �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه. وذكّر بأن إ�الن وأید وفد  .79
ط مع الشعوب األصلية، وأنه ال تو�د إشارة إىل ا�متعات احمللية أو یتعامل فقاألمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصلية 

تعاریف املعارف التقليدیة وأشاكل ب ربط تعریف املس�تفيد�ن مبوضوع امحلایة و  أفاد أنه ینبغيأو �ريها. و مم إىل ا�ول أو األ
�ش�متل تعریف املعارف التقليدیة أفاد أن يكون هناك خطر ��رتاف �محلایة �لك يشء. و س� التعبري الثقايف التقليدي، وإال 

أو ا�ول، فس�ينهتيي األمر لتشمل األمم س�يع امحلایة تو ما مت إذا ووالتعمل. لمي �ىل ا�رایة واملهارات و�بتاكر واملامرسة والتع
لك دو� أفاد أن و رمقية للمعارف التقليدیة الكتبة امل امیة واسعة للغایة �لك يشء. وذكّر ببيان وفد الهند �شأن �رتاف حب�ال

مت هبا إ�داد البيزتا (ويه یيف إیطاليا، ميكن للمرء أن �شمل الطریقة اليت وذ�ر أنه عضو ميكن أن �كون �هيا قوا�د بيا�ت. 
، إذا أراد نوع من املعرفة واملهارات اإلیطالية) يف قا�دة بيا�ت كهذه. و�ساءل عام إذا اكن هذا یعين أنه يف أي ماكن يف العامل

. دو�ميكن قول اليشء نفسه عن أي أفاد أنه دفع تعویضات إىل إیطاليا. و یخشص ما صنا�ة البيزتا، فعليه أن یطلب اإلذن و 
يشء ما ضد اتفاق �ریبس و�دم إ�شاء �دم من حيث اللجنة احلكومية ا�ولية أن �كون �ذرة للغایة  ذ�ر أنه ینبغي �ىلو 

 ،أو جام�ة)فرد ملؤلفني (إما اأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يه إبدا�ات أفاد أن و  .إدراج نوع من "رضیبة امللكية الفكریة"
نشئ امل رن قد أقرت �لفعل هبذه امحلایة. و�ساءل عام إذا اكن من املمكن اعتبار أن ا�و� يه ويف هذه احلا�، فإن اتفاقية �

 غنية أو رقصة.أل

أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. واقرتح نص يف  3يف نص املعارف التقليدیة والبدیل  2وأید وفد املكس�يك البدیل  .80
اإلماكنية مفتو�ة �ىل املس�توى الوطين ليمت تعریف املس�تفيد�ن  ینبغي �ركأفاد أنه . و بني قوسني "الشعوب" لفظوضع 

اللجنة وذ�ر أن ف� یتعلق مبن مه املس�تفيدون اآلخرون. ا حمدد�مر كون �من الرضوري أن وذ�ر أنه ليس اآلخر�ن. 
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ذ� مزية إدراج أن  وأفاداخلوض يف التفاصيل. لها ال ینبغي و ،خلطر إغفال البعض بوضع قامئةستتعرض احلكومية ا�ولية 
 دا�ليا.ها ملسا�ة والوقت �لك ب� لت�دید ما هو األ�سب ل أنه یوفر ايه النص 

ألنظمة ى اجيب أن �كون هناك مرونة �وذ�ر أنه املعارف التقليدیة. نص ف� یتعلق ب  2وأید وفد الربازیل البدیل  .81
، و�كنه أشار إىل بعض املرونة 3لبدیل أعرب عن تأیيده ل ليدي، نص أشاكل التعبري الثقايف التق  یتعلق ب ف�و الوطنية ا�تلفة. 

"املس�تفيد�ن  عبارة ف� یتعلق �لنتي�ة ا�هنائية من أ�ل معاجلة الشوا�ل اليت أثريت من قبل أعضاء آخر�ن للتأكد من أن
ملناقشة املعایري يف هذا  هاس�تعدادمن "جما� للجميع". وأعرب عن عين أي نوع تالقانون الوطين" ال  اآلخر�ن كام حيددمه

 الصدد.

ورحب وفد كندا �ملناقشة املفتو�ة والبناءة وتطلع إىل �س��ع من ا�ول األعضاء اليت وضعت التدابري أو  .82
�شأن إدراج حمك �ام من شأنه أن یرتك سلطة تقد�ریة لال�رتاف �ملس�تفيد�ن  هخماوفوأعرب عن الس�ياسات املقرت�ة. 

مس�تفيد�ن اش��ل ا�ول األعضاء قد تربر احلا�ة إىل �ى هناك ظروف خمتلفة وأفاد أن  اآلخر�ن دون أي مؤهل.
أو أشاكل التعبري الثقايف التقليدي �شلك من املعارف التقليدیة أي  ال �رتبط) عندما 1أقل �التني: (�ىل هناك و "آخر�ن". 

. الشعوب األصلية وا�متعات احمللية عضو مبفهوم دو�حي� ال تعرتف ) 2معينة أو ( شعوب أصلية وجممتعات حملية� واحض 
استناداً إىل اخليارات ا�تلفة لتعریف املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، قد �كون من الرضوري أفاد أنه و 

�ریة �ري املؤه�. لسلطة التقد�مر ل وصف الظروف اليت جيوز فهيا �و� عضو أن �سمي مس�تفيد�ن آخر�ن بدًال من �رك 
إىل ��رتاف �ملس�تفيد�ن اآلخر�ن، مثل ا�و�، س�تفي �لتعریفات هتا �اج�ا� كام �ساءل عام إذا اكنت ا�و� العضو يف 

ت�دث تعریف أشاكل التعبري الثقايف ی العام� للمعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. فعىل سبيل املثال، 
 �ن�لنس�بة للمس�تفيدذ�ر أنه هنا جزءا ال یتجزأ من الهو�ت الثقافية أو �ج�عية للشعوب األصلية. و التقليدي عن �و 

، أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، قد ال یطابق املوضوع حىت تعریف أو معایري الشعوب األصلية وا�متعات احملليةخبالف 
 ةواسع یةتقد�ر سلطة ا�ول األعضاء �شأن قمية تضمني  إىلس��ع و�لتايل قد ال �شم� الصك. وأعرب عن اه�مه �ال

روا الص� بني املس�تفيد�ن اآلخر�ن واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري �لت�دید أو �سمية "املس�تفيد�ن اآلخر�ن" و�يف 
و�ىل  ،احمللية" متعات"ا�  مصطلحفهمه من ت عنيه ا�ول األعضاء أو ت قمية يف مناقشة ما وذ�ر أن هناك الثقايف التقليدي. 

ألغراض التأ�يد �ىل حامیة املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري  احملي اا�ي ميكن اعتباره جممتع ، مناملس�توى العميل �دا
، و�كن يف تعریفهمن دون أم��ن أخرى يف هبذا املصطلح قبول ال قد مت وأفاد أنه اللجنة. اليت تنظر فهيا الثقايف التقليدي 

ليشمل وسع نطاق امحلایة �� أن یض هذا الصك، ميكن اغر أشاكل التعبري الثقايف التقليدي �ىل و�ه اخلصوص أل س�ياق
ي ا��لنس�بة للنص بطریقة مماث� امللكية الفكریة لق عواقب �ري مقصودة لنظام خيو مشمو� كون �أن  اجممتعات ال یقصد هب

عندما �س�ت�دم أعضاء من ا�متع احمليل معارفهم وأشاكل التعبري الثقايف كام هو احلال نص �ىل "املس�تفيد�ن اآلخر�ن"، ی 
نشوب الرصا�ات ل اح�ل أن هناك . ورأى �ىل سبيل املثال التقليدي اخلاصة هبم وتقامسها �ارج ب� املنشأ �� ا�متع احمليل

أفاد و  اللجنة احلكومية ا�ولية.ك صادر عن صعندما حتدد دو� عضو أو تعرتف ��متعات احمللية بطریقة خمتلفة لغرض أي 
 حوارا مفتو�ا وشفاقا للتوصل إىل فهم مشرتك ملا یعنيه "ا�متع احمليل".األمر �س�تدعي ذ� أن 

، مت�دثة �مس جتمع الشعوب األصلية، عن قلقها �شأن وضع )IWAرابطة ا�ولية للساكن األصليني (وأعربت ممث� ال .83
األمم املت�دة اعمتدت إ�الن األمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصلية يف �ام أفادت أن و  "الشعوب" بني قوسني.لفظ 

شعب وینبغي إزا� ت� األقواس. وف� یتعلق بإدراج ا�ول أو مه الشعوب األصلية ذ�رت بأن �أل�لبية الساحقة. و  2007
اس�متعت إىل دول أعضاء أفادت بأهنا األصلية. و الشعوب يف ت� املادة، أعربت عن امتناهنا لسامع أفاكر أعضاء جلنة مم األ

�رغب يف سامع املزید من إال أهنا مناسب، ذ� النص أخرى تت�دث عن �زي الس�ياسة. ورمغ حتفظها �ىل ما إذا اكن 
 للمس�تفيد�ن اآلخر�ن، وكذ� مناقشة "دور إدارة احلقوق".�لنس�بة التفاصيل حول ما ميكن أن یعين "�زي الس�ياسة" 
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مناس�بة مكس�تفيد�ن. وینبغي أن ليست ا�ول وذ�ر أن ف� یتعلق �ملس�تفيد�ن.  1مجهوریة �ور� البدیل وفد أید و  .84
و�سلميها من صوهنا املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي و إ�شاء یقترص املس�تفيدون �ىل أولئك ا��ن قاموا ب

بني ا�ول األعضاء ف� یتعلق مبلكية وقف إىل تعقيد املقد یؤدي وا�ول مكس�تفيد�ن مم األوأفاد أن اش��ل جيل إىل جيل. 
املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف احلاالت اليت �شارك فهيا ا�ول األعضاء املعارف التقليدیة وأشاكل 

 التعبري الثقايف التقليدي.

ألن ا�متعات  ،يف مجيع الصكوك وأهدافهاال�ساق اعية أمر ال غىن عنه لحامیة احلقوق امجلن أوفد �ولومبيا ذ�ر و  .85
اليت �هيا القدرة �ىل تقر�ر وحتدید مىت ميكن تقامس املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أو �دم احمللية يه 

الشعوب األصلية  إىل�شري التنوع البيولو�، اليت توافق مع الصكوك ا�ولية األخرى مثل اتفاقية ال هناك �ا�ة إىل و تقامسها. 
 أیدو ، �ىل أساس أن ا�متعات احمللية تضم مجمو�ات خمتلفة معرتف هبا �ىل الصعيد�ن الوطين وا�ويل. وا�متعات احمللية

يه متعات احمللية الشعوب األصلية وا� اإلشارة إىل أن ، طاملا 2بدیل ف� یتعلق �ل أعرب عن مرونته . ومع ذ�، 1البدیل 
 رصحية.إشارة 

يف نص املعارف التقليدیة. وا�رتف حبقوق الشعوب األصلية وا�متعات احمللية اليت ینبغي  2وأید وفد الصني البدیل  .86
واملرونة يف القوانني الوطنية، مبا یعكس  يةینبغي أن �كون هناك ما �كفي من الشمول وذ�ر أنه حام�هتا وا�رتا�ا ��اكمل. 

هناك أیضا و ینبغي أن �كون هناك إشارة إىل "املس�تفيد�ن اآلخر�ن". كام رسات والترشیعات القامئة يف الب�ان واملناطق. املام
هویة املس�تفيد�ن، حي� اكن ذ� رضور� بوضوح أن حتدد اللجنة للجنة ميكن كام . ممقامئة إلثبات ا�ول واألرضورة لوجود 

قام أ�د� إذا وهناك تعاریف يف أحاكم امحلایة واألهداف واملس�تفيد�ن. أفاد أن التقليدیة،  نص املعارف یتعلق ب ف�و وممكنا. 
ميكن أن �كون هذه املادة أكرث فا�لية. وف� یتعلق بنص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، أید البدیل ف ، اعما�ول واألمم بدمج 

وصف شائع مجليع الشعب هو "األمة الصينية" وذ�ر أن لفظ أكرث ا�س�اما مع الس�ياق الوطين للصني. اعتربه ، ا�ي 2
، في الصنيفا�و� يف العامل الغريب.  /مة هذا خمتلف متاما عن تعریف األوأفاد بأن مجمو�ة عرقية.  56شمل � الصيين، ا�ي 

أنه ميكن ل�ول األعضاء حتدید املس�تفيد�ن اآلخر�ن يف �ىل ینص  2البدیل أفاد أن مفهوم "الشعوب األصلية" و ال یو�د 
ومجمو�ات إثنية معينة يف الصني. وميكن للجنة أن تليب أمم س�ياق حامیة جيسد هذا احلمك وذ�ر بأن إطار قوانيهنا الوطنية. 

مما سيسا�د �ىل من �الل اإلشارة إىل "املس�تفيد�ن اآلخر�ن"، هتا حام�عن طریق �شلك أفضل احتيا�ات ت� الشعوب 
 جتنب الزنا�ات املتعلقة بتعریف الشعوب األصلية يف املفاوضات املتعددة األطراف �سبب اختالف الس�ياقات الوطنية.

فكرة أن اس�تحسانه ل. وأعرب عن 1وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق وأید البدیل  .87
حقيقة تضمني ا�ول واألمم قد ال ختلق وأفاد أن . لضعيفةابية ملعظم الشعوب األصلية االصك ميكن أن خيلق بعض املزا� اإلجي

للغایة �شأن عبارة  ه�ذرأعرب عن . و الضعيفة لمجمو�ات�لنس�بة ل �ري مقصودة و�ا عيمغوضا قانونيا حفسب، بل ختلق أیض
، من أ�ل �ىل سبيل املثالا�ي سيمت تغطيته  من التوضيح ف� یتعلق بنوع ا�كيان ، وطلب مزیدا"املس�تفيد�ن اآلخر�ن"

 تقيمي ما إذا اكن ميكن أن �كون � عواقب �ري مقصودة.

�شأن املعارف التقليدیة س�يكون مقبوًال، حيث ال تو�د إشارة  2ن البدیل أوفد دو� بوليفيا املتعددة القوميات  أفادو  .88
عىل فوفقا لترشیعات لك ب�.  �نمسأ� املس�تفيدتقر�ر يد السامح ب س�يكون من اجل ذ�ر أنه إىل املعارف التقليدیة "احملمية". و 

مبادئ عن طریق ميكن إ�الق ذ� وأفاد أنه . يور رض ا�ور املركزي للفال�ني وا�متعات التقليدیة یعترب سبيل املثال، 
  املعقولية والتوازن و�دم �رك �انب امحلایة مفتو�ا �شلك �بري.

يف أسرتاليا. ولفهم من مه  ةاألصليشعوب مل �س�متع أو تفهم ما ا�ي یطالب به ممثل ال  ولا�ن أممثل تو�ج أمارو  ذ�رو  .89
يف �دة مناس�بات يف اللجنة احلكومية أفاد أنه املس�تفيدون، یتعني �ىل املرء أن یضع يف اعتباره تعریف املعارف التقليدیة. و 

تعریف املوضوع.  ولمبرور الوقت، أسقطت ا�و محلایة. مقرت�ات ملموسة ف� یتعلق بتعریف موضوع امت طرح ا�ولية، 
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القبائل اليت م أساكن األصليني ال مه وسأل عن من � احلق يف أن یقرر من مه املس�تفيدون، وما إذا اكنت الشعوب األصلية 
ینبغي أن �كون  سامهت يف احلضارات السابقة. وأعرب عن سعادته لسامع بيان وفد مجهوریة إ�ران اإلسالمية ا�ي یفيد بأنه

املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وذ�ر وفد سو�رسا أن أ�شأوا املس�تفيدون مه الشعوب األصلية ا��ن 
الرشاكت متعددة أفاد أن أصلية. و  سو�رسا شعو�ليس �ى ا�متع كلك؛ ومع ذ�  وا مهاملس�تفيد�ن ینبغي أن �كون

ت� جام�ات الضغط املوجودة يف اللجنة إهنم املعارف التقليدیة وموارد الشعوب األصلية.  اجلنس�يات يه اليت هنبت مجيع
ال ميكن للمرء أن �كون أفاد أنه احلكومية ا�ولية ل�فاع عن حقوقها الرشهة. وف� یتعلق �لبيان ا�ي أدىل به وفد إیطاليا، 

املعارف وأفاد أن املعارف التقليدیة أمعق من ذ� وأكرث �رخيية. أن وذ�ر �س�يطا للغایة ملقارنة البيزتا �ملعارف التقليدیة. 
الشعوب يه اليت وضعت قدم مثل الربازیل وب�ان أمر�اك الالتينية األخرى  ب�ا�أفاد أن مت تداولها. و ليست سلعة یالتقليدیة 
للشعوب األصلية. و�ساءل عن سبب �دم ا�رتافهم �لنس�بة دو� بوليفيا املتعددة القوميات ب�اً متعدد اإلثنيات وتعد األصلية. 

: "ألغراض هذا الصك، كام یيل نصا منق�ا من ا�ورات السابقة نصهقدم �لشعوب األصلية. وف� یتعلق �ملس�تفيد�ن، 
ن مه ملبد�ني، واألوصياء، وما�يك املعارف التقليدیة ا��من اامجلاعي ق فهم املس�تفيدون �ىل أهنم أحصاب احلینبغي أن یُ 

املعارف �ىل  تقليدي اإلرشاف�شلك هذه الشعوب ا��ن أولكت إ�هيم وأحفادمه، الشعوب األصلية وا�متعات احمللية 
املعارف التقليدیة و�منوهنا وحيافظون �لهيا صونون أولئك ا��ن یإهنم وفقاً للقوانني والتقاليد العرفية؛ وحام�هتا التقليدیة 

إهنم خصائص حقيقية وأصي� لهو�هتم الثقافية و�را�م �ج�عي والثقايف؛ ا ل إىل جيل، بوصفهینقلوهنا من جي�س�ت�دموهنا و و 
لفوائد الناش�ئة عن ابتاكراهتم وممارساهتم يف ل�رشوط متساویة مس�تحقة جيعلوهنا ميتلكون املعارف التقليدیة و أولئك ا��ن 

 للمكو�ت." احلفاظ �ىل التنوع البيولو� وحامیته و�س�ت�دام املس�تدام

 .تؤید أي دو� عضو ذ�مل وسأل الرئيس عام إذا اكنت أي دو� عضو قد أیدت �قرتاح. و  .90

يف وأفاد أنه قصد به ضامن �زي س�ياسات ل�ول األعضاء. یُ إمنا "املس�تفيد�ن اآلخر�ن" مصطلح ن أوفد أوغندا  أفادو  .91
لشعوب األصلية أو ا�متعات احمللية، مثل املهاجر�ن من اليست بعض ا�ول األعضاء، قد �كون هناك مجمو�ات من الناس 

مدر�ة يف دس�تور مجهوریة أوغندا. و�كن الشعوب األصلية وا�متعات احمللية مجيع قوامئ وذ�ر أن والالجئني.  لسابق توطيهنما
الالجئني، ؤخرا مو  ،أصًال من �ينيا وا�اء ناملاراغوري ا��مثل يف ا�س�تور  �ري مدر�ني هناك شعوب مثل املهاجر�ن

�ى اليو�سكو مواد عن أشاكل التعبري الثقايف وذ�ر أنه أشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة هبم.  امجيع نارسوميا��ن و 
اخلاصة هبذا التقليدي لبعض مجمو�ات الالجئني يف أفریقيا. و�� ینبغي ل�ول األعضاء أن �متتع �ملرونة لتوس�يع نطاق امحلایة 

 مثل هذه ا�مو�ات.تشمل ل الصك 

صنا�ة البيزتا للمعرفة الطبية مساواة وطرح وفد الهند سؤ� حول تقييد املعارف التقليدیة لفرتة زمنية. وأشار إىل  .92
ختلف اللغات، اليت یعود �رخيها إىل منتصف األلفية األوىل قبل امليالد. وسأل عام مب اليو�ا كتا�ت القادمة من األیورفيدا و 

إىل أن �كون واحضا حيتاج املرء وأفاد أن املعارف التقليدیة. مضن یعترب  تإذا اكنعام ف، و ار الصك سيشمل ت� املع إذا اكن
بتجميع قا�دة قامت الهند ذ�ر أن س�نة، إخل. و  500أو  س�نة 200س�نة أو  100لمعارف التقليدیة: �شأن الفرتة الزمنية ل�دا 

 مليون صيغة بلغات متعددة. 2.2حنو حول مليون صف�ة من املعلومات املنسقة  34بيا�ت حتتوي �ىل 

يف نص املعارف التقليدیة، مع األ�ذ يف �عتبار أن املس�تفيد�ن  2البدیل عن تفضي� وفد إ�وادور  أعربو  .93
دما �كون املعارف التقليدیة مرتبطة �ملوارد الوراثية، ینبغي عنأفاد أنه الرئيس�يني من الصك مه الشعوب األصلية. ومع ذ�، 

 "املس�تفيد�ن اآلخر�ن".يف إطار أیضا اعتبار ا�و� مس�تفيدة 

ون وأفاد أنه واختمت الرئيس املناقشات حول املس�تفيد�ن.  .94 اكن هناك قدر ال بأس به من املواد اليت �س�تطيع امليرس�
املناقشة أفاد أن إىل نتي�ة حىت هنایة العملية. و فهيا قضية قد ال تصل اللجنة يه يد�ن مسأ� املس�تف وذ�ر أن . تعامل معهاال 

مرة أخرى. وحث األعضاء �ىل  ا�ري الرمسية، و�كن اجللسة العامة فتحهتاجللسات يف املايض يف ا بعيداكنت قد اجتهت 
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هناك ا�كثري من األمث� اجليدة �ىل املواقف ا�تلفة حصية واكن اكنت ناقشة وأفاد أن امل . نصالرتكزي �ىل املضمون بدًال من ال 
�ب فتح الرئيس و وأساسها املنطقي. وطلب النظر بعنایة يف ت� األمث� ورؤیة �يفية التقدم يف معل اللجنة احلكومية ا�ولية. 

أ� املفاهميية يه ما إذا ینبغي املسذ�ر أن و  املناقشة حول املوضوع ومعایري األهلية ونطاق امحلایة و�س�تثناءات والتقييدات.
نص املعارف ذ�ر أن يف نطاق امحلایة و�س�تثناءات والتقييدات. و یمت تناولها التعریف أو مضن أن �كون معایري األهلية 

تضمن ت . كام �ىل صيغتنينص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي �ش�متل �ىل ثالث صيغ ملعایري األهلية، بي� �ش�متل التقليدیة 
ف� یتعلق مبعایري نصوص عاریف املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف "اس�ت�دام املصطل�ات" بعض ال ت

ماهية هناك آراء متباینة حول وذ�ر بأن يف النظر يف املاكن املناسب للتعامل مع معایري األهلية. قد للجنة وأفاد أن ااألهلية. 
  .اتتعليقالباب لإلدالء �ل ح فتو معایري األهلية اجلوهریة. 

یرتك �زيا للقانون الوطين لت�دید أن لنص ه ینبغي ل متنو�ة وأن ةاألصليشعوب وفد أسرتاليا بأن جممتعات ال وأقر  .95
احمللية. واعترب أن املس�تفيد�ن الرئيس�يني يف أسرتاليا مه الشعوب وا�متعات  الشعوب األصلية وا�متعات احمللية وفقا للظروف

س�يكون من الصعب وضع وأفاد أنه األصلية األسرتالية ا��ن مه أحصاب املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 
لشعوب األصلية وا�متعات احمللية حمدد ل  تعریفب  التقليدي يف غياإطار محلایة املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف

أن �كون املعارف مرتبطة �شلك شرتط �ريض تفضي� موضوع امحلایة (�ىل سبيل املثال، نص املعارف التقليدیة ا�ي � 
أو جتمع  مانقل بني األجيال). وحيث ال یُعزى املس�تفيدون �ىل و�ه الت�دید إىل جممتع ال �اص �لرتاث الثقايف للمس�تفيد�ن و 

ألن  1اخليار أعرب عن تفضي� إقلميي للمجمتعات، فإن ت� التعقيدات الوطنية تتطلب �لوًال �ىل املس�توى الوطين. ��، 
ميكن أن �كون حتدید أفاد أنه ف� یتعلق �ألهلية، و النطاق الضيق أ�لن بوضوح عن املس�تفيد�ن ومل یرتك أي مغوض. 

ف التقليدیة / أشاكل التعبري الثقايف التقليدي احملمية مبوجب الصك بدًال من حماو� الت�دید العنارص األساس�ية ا�نيا للمعار 
يف هنایة املطاف، ینبغي وذ�ر أنه وس�ي� مفيدة للميض قدما. مبثابة ا�قيق للمعارف التقليدیة / أشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

يف نطاق امحلایة حسب  التعبري الثقايف التقليديمعينة من أشاكل نة / حتدید مس�توى امحلایة املمنو�ة ملعارف تقليدیة معي 
عيارا مناس�با، م الفرتة الزمنية الس�ت�دام املعارف التقليدیة / أشاكل التعبري الثقايف التقليدي ال تعد . ومع ذ�، 5املادة إطار 
التبا�ن يف املامرسات الثقافية. وأید  توحض المجمو�ة واسعة من خمتلف الشعوب األصلية يف ا�ول األعضاء ووخض تال ألهنا 

 رتك جماال يف املس�تقبل للتعرف �ىل أشاكل التعبري الثقايف التقليدي اجلدیدة واح�لية حام�هتا.یمهن�ا 

اللجنة أفاد أن يف النص. و املوجودة فرس لك الفوىض ت  ن مادة معينة لها �رخي �بري، ويهأوفد جنوب أفریقيا أفاد و  .96
النص الوارد حتت عنوان "اس�ت�دام ذ�ر أن أ�ن ینبغي أن �كون التعریف. و مسأ� لفرتة طوی� تناقش ا�ولية احلكومية 

ذ�ر أن أن ". و وضوع"امليف إطار �ىل اللجنة إجياد آلية لعدم اس�تنساخ نفس التعریف ، وینبغي تعریفایقدم املصطل�ات" 
جمرد بيان �س�يط لإلشارة إىل أن موضوع الصك هو املعارف التقليدیة، ألن املعارف التقليدیة حمددة �لفعل س�تكون  1املادة 

�شأن منفص� خمتلفة و مادة من أ�ل إجياد �ل، ینبغي للجنة احلكومية ا�ولية إ�شاء وأفاد أنه يف "اس�ت�دام املصطل�ات". 
 املوضوع.�شأن لق یقينا قانونيا ختهناك مصطل�ات واحضة كون س�ي هبذه الطریقة،و معایري األهلية من أ�ل الوضوح. 

ن أي خشص ینظر يف مسأ� معایري األهلية ویقرأها بعنایة، س�يكتشف أن ت� املادة يه �كرار أوفد مرص ذ�ر و  .97
كام  �ام. 500 توليس �اما 50�وهنا عن السبب يف �ساءل لتعریف املعارف التقليدیة. وف� یتعلق مبعایري فرتة امخلسني �اما، 

الشعوب األصلية أ�د طالب یعام إذا اكن من املمكن أن أیضا �ساءل معن س�ي�دد ت� الفرتة �ىل و�ه الت�دید. و�ساءل 
جيب �ذف وأفاد بأنه ) �محلایة مبوجب الصك. �اما 50أقل من قبل ( معارف تقليدیةامت� مؤخرا  يا�وا�متعات احمللية 

 هذا املعيار.

نه س�ي�اول سد الفجوة املفاهميية ومعاجلة بعض األس�ئ� األخرى اليت أثريت. أوال�ت املت�دة األمر�كية وفد الأفاد و  .98
العدید من ، ختتلف الواقعيف هناك العدید من التعریفات للمعارف التقليدیة اليت مت تنفيذها يف القوانني الوطنية. ووذ�ر أن 

اللجنة ت� الب�ان عام إذا اكنت ما بلغ طاق، ولن �كون من املناسب أن ت ت� التعریفات عن بعضها البعض يف املضمون والن
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معارف تقليدیة. وتو�د نفس ا�اوف �ىل املس�توى القبيل حيث س�يكون �لك قبي� م ليست معارف تقليدیة أ متتلكه يه
عارف التقليدیة الوارد يف النص. لتعریف الواسع للمعرب عن تأیيده ل طریقهتا يف تعریف املعارف التقليدیة. ولهذه األس�باب، أ

. وهناك �ا�ة إىل معایري إضافية لت�دید املعارف التقليدیة اليت 5النص ینص أیضا �ىل امحلایة مبوجب املادة  ه أفاد أن�ري أن
صاك يصبح س� قد ختضع للحامیة مبوجب الصك. فإذا اكن لك يشء يف تعریف واسع للمعارف التقليدیة �اضعا للحامیة، فإنه 

وذ�ر من أ�ل تضييق هذا التعریف.  5و 3�ري قابل للتطبيق. واقرتح تعریفاً لـ "املعارف التقليدیة احملمية" �شري إىل املادتني 
هذا العنرص الزمين �م يف أفاد أن ، أ�ر البعض �ساؤالت حو�. و اتضمن عنرصاً زمنيت ، هناك معایري لألهلية 3يف املادة أنه 

مل �كن وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية وذ�ر أنه اجلسم ا�كبري للمعارف التقليدیة املوجودة. عن ة احملمية متيزي املعارف التقليدی
سا�د يف تعریف مجمو�ة فرعية أصغر �  ويشءهو ا�ي اقرتح الس�نوات امخلسني، �كنه ساندها ألهنا عنرص �م يف التعریف 

إىل �شري ملعارف التقليدیة احملمية" ا"لـ تعریفه املقرتح وذ�ر أن  �تفاق.من املعارف التقليدیة ميكن أن ختضع للحامیة مبوجب 
 هتطلعأعرب عن أكرث �دوى. و صك ت� خطوة يف �جتاه الصحيح للوصول إىل  ذ�ر أن. و 5رشوط امحلایة مبوجب املادة 

بنص أشاكل التعبري الثقايف ف� یتعلق و . �كون قابل للتطبيقميكن أن صك إىل العمل مع اآلخر�ن للتوصل إىل نظام و 
وأفاد أن لرئيس ومسأ� ما إذا اكنت معایري األهلية رضوریة وأ�ن ینبغي وضعها. اإل�المية لذ�رة املالتقليدي، أشار إىل 

وضع تعریف ورات �ىل يف �دد من ا�معلت اللجنة ذ�ر أن رضوریة رهنا �لتفسري التايل. و إهنا  ،نعميه اإل�ابة ا�ترصة 
املنتج ا�هنايئ لت� ( 2يف البدیل وذ�ر أنه شاكل التعبري الثقايف التقليدي مث الرتكزي �ىل ت� التعبريات القاب� للحامیة. واسع أل

املنصوص �لهيا  �شلك أسايس)، مت وضع تعریف واسع ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مع مرا�اة القيوداملداوالت املتأنية 
خبالف عاىن یالوضوح واليقني ملوضوع فري مفيدة لتو وذ�ر أهنا ة يف الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د). يف معایري التوضيح الوارد

، اقرتح إدراج لكمة "محمية" قبل عبارة 3من املادة  3نص املعارف التقليدیة، يف البدیل وف� یتعلق ب من �دم اليقني. ذ� 
قوس مغلق مفقود. واقرتح وضع هناك ، 5ن املادة م 2البدیل يف  �عتبارها مسأ� حنویةوذ�ر أنه  "املعارف التقليدیة". 

اقرتح �س�تعاضة عن لكمة "ضامن"  ،5من املادة  3لبدیل � 5.1 الفرعية قوسني. و�لنظر إىل الفقرة��اكمل بني  2البدیل 
(أ)، بعد عبارة "املس�تفيد�ن"، اقرتح إدراج عبارة "تنقل املعارف التقليدیة احملمية  5.1يف الفقرة الفرعية و�لكمة "�شجيع". 

اكنية مبوجب القانون الوطين". اإلم"عبارة اقرتح استبدال عبارة "احلق احلرصي وامجلاعي" ب كام مبارشة إىل املس�ت�دمني". 
يف الفقرة الفرعية (ب)، بعد لكمة و �دمني املذ�ور�ن". الفرعية (أ)، اقرتح إدراج "من قبل املس�ت�لفقرة يف هنایة امجل� و
"للمس�تفيد�ن" بعبارة "عند عبارة ، واستبدال "واحضني " بعبارة "حتدید أحصابیعزو"لكمة "، اقرتح استبدال نيس�ت�دمامل "

عن الطبيعة �ري  فضال"من حول العبارة اليت تبدأ اقرتح وضع قوسني معقوفني كام  .اس�ت�دام املعارف التقليدیة املذ�ورة"
استبدال اقرتح ، 5.2يف الفقرة ".  والقاب� للترصف و�ري القاب� للتجزئة والتقادم للحقوق املعنویة املرتبطة �ملعارف التقليدیة

مبارشة املعارف اليت تنقل (أ)، واقرتح إدراج " 5.2يف الفقرة الفرعية . و"التشجيع كأفضل ممارسة"عبارة "ضامن" ب لكمة 
"الناش�ئة عن  بعد عبارة "ذ�ور�ناملس�ت�دمني امل عن طریق"إدراج "املس�تفيد�ن"، و "بعد لكمة ة إىل املس�ت�دمنيالتقليدی

بعد عبارة "من الواحض أن أحصاب"، اقرتح إدراج لكمة "احملمية" أمام املعارف و (ب)،  5.2يف الفقرة الفرعية و .اس�ت�دا�ا "
للترصف". ويف الفقرة  بدءا بـ "فضال عن �ري القاب� األ�رية من امجل�حول العبارة التقليدیة، واقرتح وضع قوسني معقوفني 

(أ)، اقرتح إدراج عبارة "اليت تنقل  5.1يف الفقرة وفظ". أرشفة وح، اقرتح استبدال عبارة "حامیة سالمة" بعبارة "5.3
 ن"."املس�تفيد�لكمة املعارف التقليدیة احملمية مبارشة إىل املس�ت�دمني" بعد 

 ا�ي طر�ه وفد جنوب أفریقيا.املؤلف حق �شأن سؤال ال ود�ا الرئيس وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية إىل الرد �ىل  .99

 The" ( األسد ینام اللي�" املسامة الشهرية احلا� ذ�ر أفریقيا جنوب وفد إن األمر�كية املت�دة الوال�ت وفد وقال .100
Lion Sleeps Tonight( .مثري مقال هناكو . س�نوات �دة قبل جلنة املعارف يف دارت اليت املناقشة يفذ�  �اء وقد 

 اكن ا�ي ،د�ن أو�ن ا�كتورهو  ،أفریقيا جنوب يف املؤلف يف جمال حق خبري كتبه) 2006 أ�ریل( الویبو جم� يف لاله�م
 وحققت ،الزولو من ا�اجر  �امال ليندا سولومون اكنو . ليندا سولومون �ائ� عن نيابة القضية هذه يف لتقايض� �لفعل قام

مرتمج �شلك �ري حصيح  عنوان حتت ،�املًيا جناً�ا )The Lion Sleeps Tonight" ( األسد ینام اللي�" الرائعة أغنيته
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 ش�يقًا �كون قدو . الصينية إىل الهولندیة منخمتلفة  بلغات األغنية ت� فنان مائة من أكرث لجسّ و ". أو�ميبوب"إىل �د ما هو 
 القصةو . زولومن ال فقري �امل ورثة مقابل �برية أمر�كية لرشكة و�الوت داوود قصة أهنا �ىل الغنية القصة ت� نروي أن

 مؤسفة حوادث هناك اكنت ،أفریقيا جنوب يف وحىت. و�نعطافات التقلبات من العدیدتتضمن  حيث ،�لفعل غنية
 األرسة ورثة جعل فقط بل مرتني يف وا�دة ليس مرة دور هلم اكن أفریقيا جنوب ن منحمامو هبا قام قاس�ية ملامرسات

من قبيل  قضية وليست ،ؤلفامل قتتعلق حب قضية بأهنا القول اإلنصاف منو . األغنية هذهيف  العاملية حقوقهم یتنازلون عن
 أفریقيا جنوب يف ا�ي اكن معموال به ،1911 لعام الربیطانية اإلمرباطوریة قانون وقد أفىض. التقليدي الثقايف التعبري أشاكل

 The Lion" ( األسد ینام اللي�ملكيهتم ألغنية " مبالغ نظري تلقي يف ليندا ورثة اس�مترو . سعيدة هنایة إىل ،الوقت ذ� يف
Sleeps Tonight( أجزاء إىل �نتقالالوفد  طلب ،السجل �ىل التصحيح هذاإد�ال  معو . مس�مترة املاكفآت وظلت 

 .املناقشة من أخرى

هناك اتفاق أو توافق يف اآلراء  يسل و باك �شأن فهم مضمون الصك ا�ويل. ت ر اقال ممثل تو�ج أمارو إن هناك و  .101
األمر عن حق املؤلف،  بصدد احلدیثمل �كن وذ� �م �ًدا للميض قدًما. ورأى الوفد أن �شأن تعریف املعارف التقليدیة. 

أن املعارف التقليدیة سوف تذ�ر التعاریف اليت وضعهتا تو�ج أمارو أشار إىل أن و لها أي �القة هبذا الصك.  يسي ل ا�
ا�كونية للشعوب األصلية يف العامل. واقرتح التعریف التايل: "املعارف التقليدیة يه العملية الرت�مكية  النظرةتُفرس� �ىل أهنا 

التقليدیة املرتبطة ارتباطا وثيقا بنظم احلياة التقليدیة القامئة �ىل ابتاكرات  البيئيةللمعارف التقليدیة اإل�كولوجية أو املعارف 
و�س�ت�دام املس�تدام للتنوع  ،املوارد البيولوجية، واللغة اإلبداعية والعملية، والرو�انية، وا�ورات الطبيعية، واحملافظة

، والرتبة، واجلوانب املادیة اليت حفظها نظرة ا�كونية، وال البيولو�، وكذ� العالقة الوثيقة �دا للشعوب األصلية �ألرض
 هذها متت مناقش�هتوقال الوفد إنه ”. منذ زمن حسيق، تنتقل من جيل إىل جيل ظلتام�هتا واليت قامو حبالساكن األصليون و 

و�ساءل معن  لألسف، ال �س�تطيع ا�ول املوافقة �ىل هذا التعریف أو �ىل معایري األهلية.و . س�نة 15القضية �ىل مدار 
طلب إسقاط معایري و الواقع.  �ستندجيب أن أنه  ورأى الوفدس�يقرر، يف معاهدة دولية ملزمة، ما يه معایري األهلية. 

ا�ي �رشدمه ینبغي أن �كون تعریفه املقرتح هو ا�ليل و . ةحرصی وقال إهناتعارض مع املعاهدات ا�ولية. حيث أهنا ت األهلية 
�ىل أساس هذا التعریف، أفاد بأنه، يف بنود مر�كة. و وقهتا  هتدرأن  �ىل جلنة املعارفال ینبغي أنه ورأى إحراز التقدم. إىل 

عمتد �ىل س�ياسات بعض ا�ول. ولهذه األس�باب املوضوعية ت للشعوب األصلية  النظرة ا�كونيةال ميكن أل�د أن یقول إن 
 ووفقا التفاقية فيينا، طلب إسقاط معایري األهلية.

 .من یؤیدهمل �كن هناك و�قرتاح.  تؤیدأي دو� عضو هناك يس عام إذا اكنت سأل الرئ و  .102

قال وفد دو� بوليفيا املتعددة القوميات، ف� یتعلق مبعایري األهلية للمعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي و  .103
الترشیع وأضاف قائال إن ة واسعة إىل �د �بري. ميكن أن تصل إىل صيا�احلومكية ا�ولية حام�هتا، إن اللجنة  یتعنياليت 

املعارف التقليدیة أو أشاكل التعبري الثقايف التقليدي وما  هيةمجيع املعایري ا�تلفة ملعرفة ما یتناولأن هو ما من شأنه الوطين 
خمتلف الب�ان. وأشار  مع الشعوب األصلية يفیمت التنس�يق �شأهنا ینبغي أال �كون املعایري �امدة، و�كن و كذ�.  هو ليس

من شأن هذه رأى أن "احملمية"، وهو مصطلح �رتبط ارتباًطا وثيقًا مبعایري األهلية. و لكمة إىل موقفه من إماكنية تضمني 
 الصيا�ة أن تؤدي إىل �رك املعارف التقليدیة املوجودة �لفعل يف دو� بوليفيا املتعددة القوميات.

أید وفد ني�ري� الرئيس ف� یتعلق مبالحظته اليت قد�ا يف وقت سابق. وقال إن وفد اليا�ن اقرتح فكرة فرتة و  .104
�لرمغ من أن قال إنه س�تعد للخروج من هذا املربع. و م امخلسني س�نة. وأعرب عن رسوره مبالحظة أن وفد الوال�ت املت�دة 

هناك وصف أفضل ملا تقوم به جلنة املعارف من وضع صك  فليس إطاریة، صكوكمعظم الصكوك ا�ولية توصف بأهنا 
وال تنتقل من  3للس�ياسة العامة �ىل املس�توى الوطين. واقرتح أن تظل معایري األهلية مضن املادة  �برياإطاري یرتك جماال 

یف املعارف التقليدیة وا�هنج معایري األهلية يف تعر  �شأنالرئيس  النقطة اليت أ�رهامربك. وأشار إىل  ذ�قسم إىل آخر ألن 
وقائية. وإذا فكرة عن وجود معارف تقليدیة "محمية"  ا�لكيةالفكرة  وأشار إىل أن. ونتقاربم هنم مجيعا وقال إاملتدرج واملتبا�ن. 
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ل بأن أن القو  أشار إىلر �لوالیة. و اج�ع معل. وذك�  جلنة املعارف فال جمال ألن تعقداكنت هناك معارف تقليدیة محمية، 
�ىل جلنة و �اما دون أي يشء.  20إن جلنة املعارف اكنت جتمتع ملدة  القول هو �ىل غرارهناك معارف تقليدیة محمية سلفا 

 �بريةمصاحلها بصورة  بطرت ت�ول القومية اليت لعوب األصلية وا�متعات احمللية، ويف الواقع، للش مراعيةاملعارف أن �كون 
ميكن للجنة و مفارقة �رخيية.  يه�اما  50فكرة وقال إن التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية.  ملعارف التقليدیة وأشاكل�

�ىل اللجنة أن ختتار ما إذا اكن �لهيا العودة إىل تعریف و املعارف �ل ثالث قضا� رئيس�ية �س�ت�دام اسرتاتيجية وا�دة. 
يف ذ�، ميكن للمرء أیضا حتدید وو النظر إىل هنج متدرج ومتبا�ن للحامیة. للمعارف التقليدیة ومعایري األهلية للحامیة أ دقيق

من  التنقلهذه القضا� املفاهميية والرتكزي �ىل ت� النصوص بدال من  حفظكرث فعالية وكفاءة من األس�يكون و معایري للحامیة. 
 للتد�ل بطریقة متسقة.عضاء هذا النوع من املهارة األلك �ى ليس  هقسم إىل آخر، مع ��رتاف بأن

هو و ا�ي ميثل معظم الب�ان املتقدمة ا�منو ا�هنج  ،قال وفد جنوب أفریقيا إنه �ىل املس�توى املفاهميي، هناك هن�انو  .105
�كثري من املعارف التقليدیة واس�تغاللها. وینبغي أال �سمح أحصاب املعارف خروج اتضييق نطاق التعریف حىت یتس�ىن 

وقال إن عن �يفية قيام جلنة املعارف �ربط ت� املصاحل املتضاربة يف النص. الوفد التقليدیة حبدوث مثل هذا الوضع. و�ساءل 
جتاه الشعوب األصلية وا�متعات احمللية.  �ىل جلنة املعارف الزتام أ�اليقو قضية معرفة بل قضية اقتصادیة. ليست القضية 

ال ميكن للمرء التفاوض �ىل الصكوك ا�ولية وقال إنه ود�ا إىل اتباع هنج إ�ساين أفضل وأكرث مالءمة لهذه املسأ�. 
ا مث ا�هنج هو احلصول �ىل احلد األدىن من املعایري اليت ميكن أن یتفق امجليع �لهيوأوحض أن �س�ت�دام املعایري القصوى. 

تنفيذها �ىل املس�توى الوطين. ود�ا إىل اتباع هنج معقول ومتوازن، مع جتنب ا�هاب إىل أقىص در�ات ا�فع من أ�ل 
 أن �كون لك من مس�ت�ديم املعرفة وأحصاهبا فا�ز�ن. ویتعنياملصاحل �قتصادیة اخلاصة فقط. 

�شلك �ام إدراج معایري األهلية يف  وأیدضاء فيه، حتدث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعو  .106
تفضيالت �اصة أو خماوف �شأن بعض العنارص وجود �ام يف � النصني، مع  هنج�عتباره  2. وأید البدیل 3نص املادة 

 �ري الرمسية. �ج��اتاملوضو�ة بني أقواس، واليت سيمت تناولها يف 

أورو� الوسطى والبلطيق وقال إن املادتني املتعلقتني �ألهلية ونطاق امحلایة حتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان و  .107
ن شأن هنج مفثاليث.  كهنجا�هنج املتدرج، و�كن ليس  تأیيدميكن أشار إىل إنه �ىل اجلانب املفاهميي، و هام أمران أساس�يان. 

�ري الواحض من س�يقرر ما إذا اكنت من رأى أنه مقابل �ري رسي، أن خيلق قدرا أقل من الغموض. و  يمن شقني، رس 
املعارف التقليدیة أو أشاكل التعبري الثقايف التقليدي حمدودة أو منترشة �ىل نطاق واسع. وف� یتعلق �ملعارف التقليدیة 

ي اليت يف امل� استبعاد املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليد �متثل يفاملسأ� املفاهميية األساس�ية  قال إناحملمية، 
 العام.

وفدي جنوب أفریقيا وني�ري� �شأن مسأ� ل هيدوأعرب عن تأی �مس جتمع الشعوب األصلية،  تبتاحتدث ممثل و  .108
، قال إن األعضاء ا��ن یضعون نصا للنظر فيه �لهيم أن یفكروا بعنایة شدیدة يف الغرض 5املبادئ العامة. وف� یتعلق �ملادة 

جمرد حق املؤلف أو العالمة الت�اریة أو أي قضية أخرى تتعلق �مللكية ليست املعارف التقليدیة   أنوأوحضمن املفاوضات. 
جتمع الشعوب األصلية حتدث عن األبعاد الثقافية لفهم الشعوب األصلية قال إن مسأ� حقوق أساس�ية للثقافة. و بل الفكریة 

جلنة املعارف حتاول امليض قدًما  وأشار إىل أنؤلف احلايل. للتوازن، وهو خيتلف عن ذ� ا�ي ینعكس يف نظام حق امل
لقد أمضت جلنة املعارف س�نوات �دیدة يف احلدیث عن و ". احملفوظات"السجل و  إلدراجهناك تغيري مقرتح و وتغيري ذ�. 

دد أن بص" احلفظمصطل�ات مثل "التسجيل" و" فإنمن النص، ومع ذ� مت اسرت�اعها. و�ملثل،  �ذفهاامحلایة ومت 
مت التعامل مع �ام احلفظ وامحلایة مبوجب وی�لتسجيل واحلفظ. � �القة وأوحض أن نظام امللكية الفكریة ال النص.  ضاف إىلت

�ان الوقت لتتوقف ا�ول عن  أنه أیضاورأت الشعوب األصلية اليو�سكو و�تفاقيات األخرى ذات الص�. اتفاقيات 
 هتمدون موافقاخلاصة هبا �لكيف نفسها بوظائف مجلع وختز�ن و�سهيل نقل معارفها التقليدیة أو أشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

جيب و لصيانة والتسجيل واحلفظ يف أي من هذه الصكوك. ل ماكن �ىل اإلطالق  أنه وأوحض املمثلاحلرة املس�بقة املس�تنرية. 



WIPO/GRTKF/IC/37/17  
34 
 

املعيار اجلدید هو أن �سأل الناس من أ�ن  وقال إن. ا�متعات احملليةه الشعوب األصلية و �رید�رجع هذه املبادئ إىل ما  أن
ذا �ریدون ماو ، منذ وقت حسيقت� املعرفة و�افظوا �لهيا �ىل مدى آالف الس�نني أو  أنتجواا��ن من رف، و اأتت املع
قد حيصل ش�يوخ الساكن األصليون �ىل و س�نة، قال إنه ليس معيارا ذا مغزى.  سنيامخل رفهم. وف� یتعلق مبسأ� امع� مبع

مل. وقال إن احلالبزن�ن يف  �ر�يبةكمييايئ توصل إىل � يف النظام الغريب، أشار إىل مثال ومل. احلرفهم بني عش�ية وحضاها يف امع
األصليون أن املعارف التقليدیة يه جمرد نتاج لإلبداع  بطرق خمتلفة. و�البا ما ال یعتقد الساكن تأيترف ات� األنواع من املع

، بل �يف تتناسب مع الس�ياقات قد�اأو  مدى �دا�هتاعل املعارف التقليدیة تقليدیة ليس جيما و أو �بتاكر أو العقل. 
اليت ميكن أن  الصكوكمجمو�ة من  ووضع�ان لبدء التحرك أبعد من ذ� قد الوقت  وأضاف قائال إنالثقافية والتقليدیة. 
 تتالءم مع املوضوع.

 " إ�ادة النظر يف موقفهم.الصونطلب الرئيس من مؤیدي مصطلح "و  .109

 امخلسنيهذا املوضوع وقضية  عودةقال وفد النيجر إن مسأ� معایري األهلية �مة للغایة. وأعرب عن دهش�ته من و  .110
 اعلهجي ما و املعارف التقليدیة تقليدیة. ليست يه ما جيعل دة املمت ��رتاف بأن وأشار إىل أنه . النقاش ىل طاو�إ�اما 
. ويف �سلمهاحيتفظ هبا كام  رف الااملع �رثلك جيل و  ،معارف تقليدیة إبداعمت یلك یوم ففي  ابداعها،هو طریقة  ةتقليدی

� يف احلس�بان معيار إذا أ�ذواملعارف التقليدیة عن طریق الوا��ن، و�كن عن طریق اآلخر�ن.  نقلبعض األحيان، ال ميكن 
ذ�ر فریق و رف حية. امع اهذا هو احلال ألهن و�كن ليسقدمية. س�تكون من اآل�ر الس�نة، فإن املعارف التقليدیة  امخلسني

�ىل جلنة املعارف إ�شاء نظام فرید من و مع احتيا�ات املعارف التقليدیة  یتالءم نظام امللكية الفكریة ال أنالشعوب األصلية 
 إبداعهارف ومتر�رها وإ�ادة ااملع ابداعالطریقة اليت مت هبا بل  ،همة حقاامل  يهرف امعر أو مدة املع ليس أنه إىل �لصو نو�ه. 

 املعارف التقليدیة قدمية يف �د ذاهتا. وليست�رب األجيال. 

قل عن تيل بأنه "ال یعيد النظر يف اقرتا�ه األص وأشار إىل أنهرد وفد اليا�ن �ىل البيان ا�ي أدىل به وفد ني�ري�، و  .111
ستند �لفية �قرتاح إىل الرأي القائل بأنه ینبغي ز�دة توضيح معایري مصطلح "التقليدیة" لضامن قدر من � س�نة". و  50

سينظر مبزید من املرونة يف �دد الس�نوات وقال إنه عنرص الوقت. �ىل  األمث�أ�د يه س�نة"  50" وأنالقدرة �ىل التنبؤ، 
معایري موجزة مت وضع ظهر موقفا مر� ف� یتعلق �لفرتة الزمنية ما دام یُ وأبدى اس�تعداده ألن اليت ینبغي أن �كون مناس�بة. 

 وموضوعية.

ل التعبري الثقايف تغطية املعارف التقليدیة وأشاك داتفق وفد الفلبني مع اآلراء املعرب عهنا بأن األحاكم اليت حتدو  .112
 حممتلمش�لك، ليس فقط من الناحية املفاهميية و�كن أیضا يف التنفيذ الفعيل ألي صك  تثريس�نة ميكن أن  خبمسنيالتقليدي 

ینبغي فإنه �يك �كون أي صك �شأن املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ذا ص�، رأى أنه يف املس�تقبل. و 
تعمتد الشعوب األصلية �لرضورة �ىل نظام تقومي، أو  عوب األصلية وا�متعات احمللية. وكام هو احلال، المرا�اة منظور الش

س�ت�دم نظام تقومي مشابه للنظام ا�ي �س�ت�دمه معظم الناس. وأعرب عن سعادته لسامع أن وفد اليا�ن �ىل � �ىل األقل 
من وضع فرتات زمنية تعسفية عندما یتعلق األمر �ملعارف التقليدیة اس�تعداد إل�ادة النظر يف �قرتاح و�كنه �ذر مع ذ� 

 رأىزید من املناقشات اليت ميكن أن تعاجل مسأ� األهلية، �كنه وأعرب عن اس�تعداده مل .وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
شاكلية و�ري مقبو�. وأعرب عن ، إن مل �كن إللميض قدما أن احلل الزمين قد ميثل يف هنایة املطاف طریقة صعبة للغایة
اس�ت�دام عبارة  وقال إن". حرةإضافة لكمة "ب مت تعدیلهارسوره ألن بعض اإلشارات إىل املوافقة املس�بقة عن �مل قد 

مع املبادئ واملعایري ا�ولية اليت تعرتف حبریة وحق الشعوب األصلية يف تقر�ر یتفق "املوافقة احلرة واملس�بقة عن �مل" 
الوفد ینبغي أن �كون عنرصا حيو� يف أي صك �شأن املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و�رر املصري، و 

عبارة "املوافقة احلرة واملس�بقة عن �مل" �ىل حنو شامل يف املسودات حي� ینطبق ذ�، وال س�� بإضافة اقرتا�ه السابق 
ة املس�بقة عن �مل" يف ب�ان رة" يف بعض األجزاء، وفقط "املوافقاحلاليت �س�ت�دم "مشاریع املواد املتعلقة �ملعارف التقليدیة 

 .أخرى
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ف� قال، أید وفد إیطاليا البيان ا�ي أدىل به وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه. و و  .113
�رب األجيال.  ل�نتقاتبط �لبدیل اآلخر ا�ي �شري إىل ر � إهناس�نة،  50مخسة أجيال أو  تتناولیتعلق �لفرتة الزمنية اليت 

بدأ حامیة هذه ت فنية، و  مكصنفاتمن املهم مرا�اة أن أشاكل التعبري الثقايف التقليدي محمية مبوجب حق املؤلف رأى أنه و 
 فليسك قيد املناقشة، الصكو  ملسوداتفهيا، كام هو مذ�ور يف اتفاقية �رن. ووفقا  یمت إبداعهاعند النقطة اليت  املصنفات

س�نة، أو �ىل أقل تقد�ر، بعد فرتة معينة من انتقالها من جيل إىل جيل.  50بدأ بعد فرتة ت هناك حامیة يف البدایة ألن امحلایة 
 وأشار الوفد إىل أناملرء التفكري يف ذ�.  �ىل، و�لتايل إبداعهامنذ وقت  حقت� املصنفات محمية مبوجب  فإنومع ذ�، 

�لفعل بعض هذه القضا�.  تتناولالنظر يف القوانني واملعایري ا�ولية اليت  وأن �لهياجلنة املعارف تت�دث عن امللكية الفكریة 
بدأ فيه حامیة ت ، والوقت ا�ي عند إبداع املصنفبدأ ت و��، هناك �ا�ة إىل توضيح العالقة بني حامیة حق املؤلف، واليت 

�ىل النقاط اليت أ�رها وفد جنوب الوفد امل� العام. ووافق نطاق ح� يف  یقعلك ذ� و لتقليدي. أشاكل التعبري الثقايف ا
 ق معایري األهلية مع التعاریف ألنه ال ميكن أن �كون هناك مثل هذا التكرار يف نص دويل.يجيب تنس� ه أفریقيا بأن

لفعل املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف ، ألن جلنة املعارف �ددت �3من املادة  1أید وفد الهند البدیل و  .114
تعریف التوسع يف جلنة املعارف �ىل ینبغي وقال إنه عىن جبميع املعایري األخرى. یُ ي التقليدي يف "اس�ت�دام املصطل�ات"، ا�

التقليدیة وأشاكل  �لك من املعارف 5من املادة  2البدیل الوفد الرشوط يف معایري األهلية. وأید  وضعاملعارف التقليدیة و 
 التعبري الثقايف التقليدي.

يف نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ف�  2البدیل و يف نص املعارف التقليدیة  3أید وفد مجهوریة �ور� البدیل و  .115
أن �كون نبغي ی تعاریف املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي رأى أن یتعلق �ملوضوع ومعایري األهلية. و 

للمعارف التقليدیة وأشاكل أوحض أن مقطو�ة وحمددة بوضوح من أ�ل منع التفسريات الغامضة للموضوع يف املس�تقبل. و 
لملكية الفكریة. و��، من أ�ل حامیة املعارف التقليدیة ل التعبري الثقايف التقليدي خصائص خمتلفة مقارنة حبقوق العامة 

تقليدي مبوجب نظام امللكية الفكریة احلايل، ینبغي أن �كون هناك معایري أهلية واحضة وحامیة أشاكل التعبري الثقايف ال 
 وأبدىلملكية الفكریة. ل قوق العامة احلللمعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من أ�ل جتنب التضارب احملمتل مع 

 ة".س�ن 50"موضوع الـ للمشاركة البناءة يف مناقشة  هاس�تعدادالوفد 

 جمرد ذ�رف� یتعلق �ملوضوع، واقرتح  1البدیل  حتدث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة الب�ان املتشاهبة التفكري، وأیدو  .116
املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأشار إىل مدا�� وفد الهند وقال إنه إذا اكنت هناك �ا�ة إىل تعدیل 

 هذا املوقف �لزتامن مع موقفه من ا�هنج املتدرج يف نطاق امحلایة. ویأيتایة هبا يف التعریف. معایري األهلية، فميكن العن

 �دم وجودن الغریب أنه بعد س�نوات من التفاوض مفوقال وفد مجهوریة إ�ران اإلسالمية إنه ف� یتعلق �ملوضوع،  .117
املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي؛ هناك إجامع �ىل أن املوضوع هو  وقال إناتفاق �ىل القضية األساس�ية. 

. وف� یتعلق ینال قبول امجليعيف � النصني �س�يط وخمترص وميكن أن  1البدیل  ورأى أنال أ�د یعرتض �ىل ذ�. و
وأوحض أن نطاقها. يف ميكن معاجلة الشوا�ل اليت أ�رهتا بعض الوفود �سهو� يف تعریف امحلایة أو أشار إىل أنه مبعایري األهلية، 

ورأى الوفد سيمت �رك بعض القوا�د للترشیعات الوطنية. و حبل مجيع �ختالفات يف صك دويل. �ري ملكفة جلنة املعارف 
الوفد عن �دم  أعرب"، الصون"بـف� یتعلق و نية. معيار دويل أدىن، و�رك جمال للترشیعات الوط  وضعمن األفضل  أن

 �لقمية املضافة إلدراج مثل هذه ا�لكمة يف املوضوع.قناعته 

 أهنيى الرئيس املناقشة العامة.و  .118

د�ا الرئيس ا�ول و  .]2018أغسطس  29يف اليوم التايل،  ا�ورةمت عقد هذا اجلزء من یمالحظة من األمانة: [ .119
 وفتحها للمناقشة. األعضاء لتقدمي مقرت�اهتا
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حتدث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه وقدم مقدمة موجزة للغایة للوثيقتني و  .120
WIPO/GRTKF/IC/37/10 وWIPO/GRTKF/IC/37/11وأشار . ة�دید ت، حيث أن ت� املقرت�ات ليس

الثني للجنة املعارف دون تغيري تقریًبا، �س�تثناء بعض التغيريات ف� �ورة السابعة والثالوثيقتني ل اتنيُأعيد إصدار ه إىل أنه
 �شأنیتعلق بوالیة اللجنة. وقد مت حتدیث اإلشارات إىل الوالیة يف ضوء الوالیة احلالية، اليت أصبحت أقوى �شلك واحض 

 البدایة. مقرت�اهتا أكرث أمهية مما اكنت عند تقدميها يف فإنا�هنج القامئ �ىل األد�. و�� 

حتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق وأید املقرت�ات اليت قد�ا وفد �حتاد األورويب و  .121
 الت�ارب الوطنية أمر يف �ایة األمهية. أن ورأى الوفد�حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه.  �مس

د األورويب، نيابة عن �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، �ىل شكر وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية وفد �حتاو  .122
تقدمي مقرت�اته. وأعرب عن تقد�ره للرتكزي �ىل الترشیعات واملبادرات املعمتدة مؤخرا �شأن املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري 

إىل مزید من املناقشات حول  هتطلععن  بوأعر قمية يف إ��ة ت� املعلومات للجنة املعارف. الوفد الثقايف التقليدي. ورأى 
 هذا �قرتاح.

شكر وفد اليا�ن وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، �ىل مقرت�اته الواردة يف و  .123
 عنرضورة إجراء دراسات ب تفيدواليت  WIPO/GRTKF/IC/37/11و WIPO/GRTKF/IC/37/10الوثيقتني 

الت�ارب الوطنية، وكذ� الترشیعات واملبادرات احمللية ف� یتعلق حبامیة املعارف التقليدیة/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 
شلك أساسا جيدا ملناقشة القضا� املتعلقة �مللكية الفكریة واملعارف التقليدیة/أشاكل التعبري الثقايف � وأید املقرت�ات ألهنا 

 من ا�هنج القامئ �ىل األد�. وأعرب عن تطلعه إىل اس�مترار املناقشات �شأن ت� املقرت�ات. التقليدي، و�اصة

هنأ وفد الهند وفد �حتاد األورويب، نيابة عن �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، �ىل طرح املقرت�ات. ومع و  .124
الویبو نفسها، أو  دراسات أجرهتا�لفعل، إما ذ�، سأل عن مدى مالءمة هذه ا�راسات، مع وجود العدید من ا�راسات 

يف  �رمهتاخمتلف املؤسسات واألفراد اآلخر�ن. و�ساءل عام إذا اكن ذ� لن یؤخر معلية اختاذ القرار  أجرهتاالویبو أو مجعهتا 
 ت� املقرت�ات �ري مقبو�. فإنيف ظل هذه الظروف، ورأى الوفد أنه جلنة املعارف. 

ر� املقرت�ات اليت قد�ا وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه. أید وفد مجهوریة �و و  .125
ا�هنج القامئ �ىل ا�راسة مفيد ل�ول األعضاء لفهم وحتليل الوضع احلايل والتوصل إىل توافق يف اآلراء �شأن القضا�  ورأى أن

 األساس�ية يف ا�ورات املقب�.

مجمو�ة الب�ان األفریقية وقال إن اع�د ت� املقرت�ات س�يؤدي ببساطة إىل تأ�ري معل  حتدث وفد املغرب �مسو  .126
 .الرأييف ختالفات � �زید من وضوحمن شأنه أن ورأى أن القامئ �ىل النص. احلايل جلنة املعارف يف ظل ا�هنج 

نظر بعنایة يف ی  وقال إنهووفد الهند.  ،أید وفد جنوب أفریقيا مدا�الت وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقيةو  .127
مت �لفعل تناول  وأشار إىل أنهاألس�ئ� اليت طر�ا وفد �حتاد األورويب، نيابة عن �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه. 

س�تبيا�ت لویبو. وقد مألت الب�ان العدید من �ة اخلاصة �حتليل الفجوات احملّدث مسودةالعدید من ت� التعدیالت يف 
 موحضة �لتفصيل ا�اكمل العمليات الوطنية والتعاریف الرئيس�ية والترشیعات احمللية. جلنة التمنيةوقدمهتا إىل الویبو يف 

جيب أن �ركز املناقشات �ىل الو�ئق و معل �بري.  جلنة املعارف س�تضع �ىل �اتققال وفد مرص إن ا�راسات و  .128
هذه الو�ئق تعكس ف حبا�ة إىل و�ئق �دیدة.  وليست ، التعامل مع هذا املوضوع�اًما يف 20لقد أمضت اللجنة و األساس�ية. 

 ما متث� ومن ميث�.
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بعنوان "توصية مشرتكة �شأن املوارد  WIPO/GRTKF/IC/37/12قدم وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية الوثيقة و  .129
ليا�ن والرنوجي ومجهوریة �ور� والوال�ت املت�دة األمر�كية.. الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا"، �ر�ایة من وفود كندا وا

. WIPO/GRTKF/IC/36/7 الوثيقة بوصفها للجنة املعارف السادسة والثالثنيس�بق أن قد�ا يف ا�ورة أشار إىل أنه و 
س�ية املتعلقة �ملوارد الوراثية وميكن اس�ت�دام ت� الوثيقة كإجراء لبناء الثقة ملسا�دة اللجنة �ىل امليض قدما يف القضا� الرئي 

تقدمي ت� الوثيقة استنادا إىل املناقشات اليت دارت يف ا�ورات أ�ادوا  قال إن املشاركنيواملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. و 
اخلطأ. شمل منع منح الرباءات عن طریق � السابقة للجنة حيث أعربت بعض الوفود عن اه��ا بت� الوثيقة وهدفها ا�ي 

ميكن التفاوض �شأن التوصية املشرتكة املقرت�ة ووضعها يف صيغهتا ا�هنائية واع�دها دون إبطاء معل اللجنة. أشار إىل أنه و 
من شأنه أن یعزز اس�ت�دام نظم املعارضة للسامح ألطراف �لثة بترسیع صالحية الرباءة، وتطو�ر واس�ت�دام مدو�ت هذا و 

إىل قوا�د البيا�ت من بني أمور أخرى من أ�ل منع منح الرباءات عن طریق اخلطأ  سلوك طوعية، وتبادل الوصول
إن قانون الرباءات قال �ىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. وف� یتعلق بنظم املعارضة، ا�ي یقوم ال�رتاع ل

رباءة مع وصف موجز لألمهية ال� احملمت� لفحص طلب األمر�يك یوفر آلية لألطراف الثالثة لتقدمي املطبو�ات ذات الص
جيب تقدمي هذه و مبوجب قانون الوال�ت املت�دة للم�رت�ني.  2012�لك وثيقة مقدمة. وقد صدر هذا احلمك يف �ام  املفرتضة
الرباءات أو تتد�ل تؤخر حفص طلبات  األطراف الثالثة ال وأفاد بأن الو�ئق اليت تقد�ا. السامحقبل �رخي إشعار  الو�ئق

مت تقدمي ما وتقدم سوى معلومات إضافية إىل فاحيص الرباءات دون وضع متطلبات إجرائية.  بأي شلك آخر ألهنا الفيه 
يف مر�كز التكنولوجيا �إلضافة إىل ت� املتعلقة �لغذاء  2013و 2012األطراف الثالثة بني �ايم  و�ئقیقرب من نصف 

َ � یتعلق مبدو�ت السلوك الطوعية، والهندسة ا�كمييائية. وف س�ت�دم �دد من ��رتا�ات الصيدالنية والبيو�كنولوجية �
املعارف التقليدیة املرتبطة هبا. �شمل  هاوجودة يف الطبيعة وبعض املوالوقود احليوي واملنت�ات الزراعية، املر�بات والعمليات 

ت� املناقشة �شأن  الوفد س�تكشاف البيولو� السلمي. وواصلوقد وضعت العدید من الرشاكت مبادئ توجهيية وقوا�د لال
آليات فعا� محلایة املعارف التقليدیة املرتبطة  وضعسهل � األهداف الرئيس�ية و  تتناولأهنا  رأىالتوصية املشرتكة املقرت�ة ألهنا 

 بأیة مشارك أخرى. بلهذا �قرتاح ورحّ  تأیيدهاالوفود األخرى إىل اإلعراب عن  ا�ملوارد الوراثية. ود�

، أید الوثيقة ه مشاركتف وبص شكر وفد اليا�ن وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية �ىل رش�ه. و  .130
WIPO/GRTKF/IC/37/12 .ت� التوصية أساس جيد ملناقشة القضا� املتعلقة �مللكية الفكریة واملوارد  ورأى أن

 اخلطأ. وتطلع إىل مواص� النقاش.الوراثية، �اصًة ف� یتعلق مبنع منح الرباءات عن طریق 

اليت قد�ا وفد الوال�ت املت�دة  WIPO/GRTKF/IC/37/12أید وفد مجهوریة �ور�، أ�د املشاركني، الوثيقة و  .131
من إ�شاء واس�ت�دام نظم قوا�د البيا�ت ملنع منح الرباءات عن طریق اخلطأ واس�ت�دام تدابري املعارضة  وقال إناألمر�كية. 

لتشجيع حامیة املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة �ملوارد الوراثية يف نظام  واكفيًاش� فعاال ن شأهنا أن �كو
�ىل أمهية حامیة املعارف التقليدیة واملوارد الوراثية املرتبطة هبا يف مر�� منح حقوق الرباءات عن الوفد الرباءات. وشدد 

أشار إىل أن كرث أشاكل امحلایة فعالية هو إ�شاء واس�ت�دام نظم قوا�د البيا�ت. و أ رأى أنطریق اخلطأ. ويف هذا الصدد، 
 مت عرضلمعارف التقليدیة واملوارد الوراثية املرتبطة هبا. ول) قا�دة بيا�ت KIPOأ�شأ ( املكتب ا�كوري للملكية الفكریة

 ولزاما �ىلقا�دة البيا�ت �رب اإلنرتنت من �الل بوابة املعارف التقليدیة ا�كوریة، مما جيعل قا�دة البيا�ت متا�ة للجمهور. 
�دمت هذه لبحث يف قا�دة البيا�ت عن األدبيات السابقة. وقد اس�تُ افاحص الرباءات يف املكتب ا�كوري للملكية الفكریة 

یة املعارف التقليدیة واملوارد الوراثية املرتبطة هبا. وس�تكون هذه طریقة معلية وجمدیة للغایة لل�د الطریقة بن�اح وكفاءة يف حام
 من �دد الرباءات املمنو�ة عن طریق اخلطأ يف لك دو� عضو.

 ا�ول اد�ما دامئا  وقال إنهحتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية وشكر املشاركني يف هذا �قرتاح. و  .132
ميكن للتوصيات أو املقرت�ات ورأى أنه األعضاء إىل الرتكزي �ىل العمل املوضوعي و�شد مرة أخرى اآلخر�ن القيام بذ�. 

 أن �زید من إحراز تقدم يف معل اللجنة.
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ة �ىل نه حيتاج إىل دراسة اآل�ر املرتتبقال إهنأ وفد الهند وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية �ىل �قرتاح. ومع ذ�، و  .133
 .یؤیدهمل ويف تعليقه.  تهرغب  أعرب عن�قرتاح �لتفصيل، و�ا 

 مع وفود كندا ومجهوریة �ور� والوال�ت املت�دة األمر�كية، الوثيقة�الشرتاك قدم وفد اليا�ن، و  .134
WIPO/GRTKF/IC/37/13  راثية بعنوان "توصية مشرتكة �شأن اس�ت�دام قوا�د البيا�ت للحامیة ا�فاعية للموارد الو

العدید من القضا� الرئيس�ية، مبا يف ذ� احملتو�ت املراد ختز�هنا يف تطرح  18الفقرة قال إن ". و هباواملعارف التقليدیة املرتبطة 
 الفقرة ريشو� ت� جوانب �مة من حيث فهم وظيفة وفائدة قوا�د البيا�ت. و قوا�د البيا�ت والشلك املسموح به للمحتوى. 

ام أمانة الویبو بإجراء دراسات اجلدوى. و�ىل و�ه اخلصوص، من شأن منوذج أويل ملوقع بوابة الویبو إىل رضورة قي 19
معظم ا�ول أشار إىل أن املقرتح أن �سا�د كثريا يف رؤیة مجيع جوانب قا�دة البيا�ت وحتدید اخلطوات املس�تقبلية. و 

ع منح الرباءات عن طریق اخلطأ لال�رتا�ات اليت تتناول املعارف أمهية إ�شاء قوا�د البيا�ت كتدبري دفاعي ملنب تقراألعضاء 
يف املناقشات اليت دارت يف جلنة املعارف الوفد  شاركالتقليدیة واملوارد الوراثية املرتبطة هبا. واستنادا إىل هذا ��رتاف، 

يت یطلهبا الفاحصون إلجراء معليات س�يكون من األ�سب إ�شاء قوا�د بيا�ت توفر املعلومات الورأى أنه ويف حمافل أخرى. 
 مطلبواخلطوات �بتاكریة يف مطالبات الرباءات، بدال من إد�ال  اإلبداعواحلمك �ىل  عن األدبيات السابقةالبحث 

ن نوعية حفص قال إن ا�كشف اإللزايم. و  من شأن اس�ت�دام قوا�د البيا�ت املقرت�ة أثناء معلية حفص الرباءات أن حيس�
عن تطلعه إىل اس�مترار الوفد  جمال املعارف التقليدیة و�كفل امحلایة املناس�بة للمعارف التقليدیة. وأعرب الرباءات يف

 املناقشات �شأن التوصية املشرتكة مع ا�ول األعضاء.

أید وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية التعليقات اليت أدىل هبا وفد اليا�ن ف� یتعلق �لوثيقة و  .135
WIPO/GRTKF/IC/37/13 .ذ� �قرتاح مسامهة  رأى أنبوابة الویبو،  �شأنلتوصية املشرتكة املقرت�ة ل  وبصفته

قيّمة يف معل جلنة املعارف اليت هتدف إىل توفري صك قانوين دويل (أو صكوك قانونية دولية) من أ�ل امحلایة الفعا� 
الشوا�ل اليت أثريت يف جلنة املعارف ف� یتعلق مبنح سا�د �قرتاح �ىل معاجلة � للمعارف التقليدیة. و�ىل و�ه اخلصوص، 

اللجنة يف هذا �قرتاح من أ�ل معاجلة  ةشاركم من الرضوري  رأى الوفد أنهالرباءات عن طریق اخلطأ. و�الوة �ىل ذ�، 
اليت أثريت يف  بعض األس�ئ�قال إن األس�ئ� وا�اوف اليت أثريت حول اس�ت�دام قوا�د البيا�ت يف املناقشات السابقة. و 

وجود قوا�د بيا�ت يف ضوء ما يه القمية املضافة لقا�دة بيا�ت �دیدة للموارد الوراثية،  "1" ما یيل: جلنة املعارف تضمنت
إذا مل �كن املقصود من املعلومات اليت  "2"العلمية املوجودة؛  لألدبياتممتازة �لفعل للموارد الوراثية فضال عن قوا�د بيا�ت 

، لضامن �دم وقوع املوارد الوراثية و�د قوا�د البيا�ت أن �كون مضن امل� العام، مفا ا�ي ميكن القيام به، إن وضعت يف
ما يه قوا�د البيا�ت املتعلقة �ملوارد الوراثية  "3"أو املعارف التقليدیة يف امل� العام مبجرد إد�الها يف قا�دة البيا�ت؛ 

من �الل معل جلنة وأشار الوفد إىل أنه عرف،  ماكتب الرباءات الوطنية. تبحث فهيااليت  هباواملعارف التقليدیة املرتبطة 
�ىل الرمغ من أن التوصية وقال إنه ج لقوا�د البيا�ت �ىل املس�توى الوطين. املعارف، أن هناك مجمو�ة متنو�ة من ا�هنُ 

 ردو س�توفر اس�ت�ابة من و�ة نظر الوال�ت املت�دة. �كثري من األس�ئ� املطرو�ة، إال أهنا  إرشادیةاملشرتكة لن �كون 
 إ��ةإن وجود قا�دة بيا�ت مركزیة سيسا�د �ىل تبس�يط إجراءات البحث من �الل وقال �ىل السؤال األول، الوفد 

حت قا�دة إذا أتيقال إنه ردا �ىل السؤال الثاين، و إجراء معليات حبث أكرث انتظاما تغطي حمتوى العدید من قوا�د البيا�ت. 
ف� و ینبغي أن حتتوي فقط �ىل معلومات مؤه� لتكون أدبيات سابقة. فإهنا بيا�ت لفاحيص الرباءات وكذ� للجمهور، 

یتعلق �لسؤال الثالث حول قوا�د البيا�ت املتعلقة �ملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا واليت مت البحث فهيا من 
 والعالمات یقوم �لبحث يفباحث يف مكتب الوال�ت املت�دة األمر�كية للرباءات ذ�ر أن ال الوطنية،  قبل ماكتب الرباءات

، وقا�دة للمعارف التقليدیةالهندیة املكتبة الرمقية و مجمو�ة �برية من قوا�د البيا�ت، مبا يف ذ� بوابة امللكية الفكریة ا�كوریة، 
نوب أفریقيا وقا�دة بيا�ت النبا�ت التابعة لوزارة جل قا�دة بيا�ت األدویة التقليدیة ونتاریو الشاملية، ألبيا�ت النباتية ال 

 ب �القرتا�ات اخلاصة بتحسني �قرتاح.تطلع إىل مناقشة بوابة الویبو ورحّ أعرب الوفد عن الزرا�ة األمر�كية و�ريها. و 
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 مطلبمثل اس�ت�دام قوا�د البيا�ت بدال من هناك بعض القضا�، قال إن ب وفد الهند �القرتاح. ومع ذ�، رحّ و  .136
س�يكون من األفضل لو اكنت ممك�. وف� یتعلق بتوافر قوا�د البيا�ت للجمهور، و ال �زال یتعني دراس�هتا.  ،ا�كشف اإللزايم

 األدبيات سابقة.يف أن �كون مفتو�ة ملاكتب امللكية الفكریة فقط لعمليات البحث  رأى رضورة

قا�دة البيا�ت  وقال إن. WIPO/GRTKF/IC/37/13�ور�، أ�د املشاركني، الوثيقة أید وفد مجهوریة و  .137
للغایة لل�د من �دد الرباءات املمنو�ة عن طریق اخلطأ يف لك دو� عضو، وتعز�ز حامیة  ومفيدةاملتطورة طریقة معلية 

لویبو لاملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هبا. ومن شأن تطو�ر نظام متاكمل لقا�دة بيا�ت بنقرة وا�دة، ونظام بوابة 
 رتبطة هبا بفعالية وكفاءة.أن یعزز حامیة املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة امل

الهدف من منع منح الرباءات اخلاطئة هدف أسايس  وقال إنشكر وفد الربازیل املشاركني يف هذا �قرتاح. و  .138
أ�د األس�باب الرئيس�ية لوجود جلنة املعارف نفسها، اليت حتاول إجياد �ل لهذه القضا� املتعلقة �مللكية  وهو ،للربازیل

الواقع قا�دة بيا�ت رائعة للمعارف التقليدیة يف الهند قد أ�شأت قال إن د البيا�ت أدوات قمية. و قوا�ورأى أن الفكریة. 
وینبغي �شجيع اس�ت�دا�ا. �ري أنه ال ميكن اعتبارها األداة الوحيدة لتقيمي األدبيات السابقة يف جمال املعارف التقليدیة واملوارد 

وأعرب عارف تقليدیة مرتبطة هبا طوال الوقت بأ�داد �برية. مد وراثية �دیدة و �كتشاف موار  وأشار إىل أنه جيريالوراثية. 
لمشاركني يف ل شكر و�ه ال أن تغطي أي قا�دة بيا�ت مثل هذه الرثوات نظرا لطابعها ا�ینامييك. و عن �دم اعتقاده ب

 ومع بقية األعضاء. امجيع همللمناقشات مع  وأعرب عن اس�تعداده�قرتاح 

ن وحمامبه  قامن هناك �ددا من دراسات احلا� اليت �رشهتا الویبو، مبا يف ذ� �دد إركز قانون الفنون م ممث� تقالو  .139
ثقافة اإلملام �ل " اليت حتمل عنواندراسات احلا� اخلاصة هبا، وأضافت أن من الشعوب األصلية مثل الس�يدة تريي �نيك. 

)Minding Culture( یة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي"، ال �زال ذات ص� : دراسات �ا� �شأن امللكية الفكر
�ملسائل املتعلقة بنظم حقوق امللكية الفكریة القامئة. كام أعربت عن قلقها �شأن الطبيعة املرهقة لقوا�د بيا�ت املعارف 

ال ميكهنم الوصول إىل يف أم��ن �ئية و یعيشونالعدید من الشعوب األصلية أشارت إىل أن التقليدیة للشعوب األصلية. و 
ا�مكبيو�ر. ومن شأن ذ� أن یرض �لشعوب األصلية ویؤدي إىل مزید أ�زة قوا�د البيا�ت احلكومية أو حىت اإلنرتنت أو 

من ا�مت� �ري املرشوع. كام ميكن للمس�ت�دمني من �ري الشعوب األصلية اس�ت�دام أي معارف تقليدیة مس�� �ىل حساب 
 الشعوب األصلية.

وفد الهند واملالحظة املقدمة. ل وأعرب عن تأیيدهوفد ني�ري� املؤید�ن لالقرتاح املتعلق بقوا�د البيا�ت.  شكرو  .140
تبس�يط مفرط للمعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.  وقا�دة البيا�ت بنقرة وا�دة هلفكرة نظام وأشار إىل أن 

ض والیة اللجنة. ومع ذ�، اغر كن أن تلعبه قوا�د البيا�ت يف ت� العملية وألومل یعارض، من حيث املبدأ، ا�ور ا�ي مي
ال ینبغي اإلفراط يف اإل�الن عن قوا�د البيا�ت، وال ینبغي اإلفراط يف �حتفال هبا. فهيي أدوات �مكيلية فقط، رأى أنه 

اس�ت�دام املكتبة الرمقية للمعارف يف جناح الهند  وأعرب عن اعتقاده بأنهنج قامئ �ىل احلقوق. �فقط  �كون ممكوميكن أن �
یمت تطبيقه يف العدید من الس�ياقات  الو. حتدیدا مناسب للس�ياق الوطين للهند وهوس�ياق حمدد، مرتبط � التقليدیة حمدود و 

قليدیة/أشاكل ا�ول مكس�تفيد�ن أو أحصاب مصل�ة يف املعارف الت /األممدور  وتناول الوفد. مر� مبا یناس�هبا وليس الوطنية
نطوي �ىل هذه املسأ� احملددة، �شلك خمتلف عن الب�ان ت لهند ل  ةالوطني املصل�ةإن وقال التعبري الثقايف التقليدي، 

دول، أي أهنا غریبة عن تنظميها /شلك أمميف الشعوب األصلية وا�متعات احمللية وحرصها  ضعو األخرى اليت مت فهيا 
وینبغي التعامل حبذر مع مجيع ت� الصكوك وا�راسات  احلساس�يات خمتلفة.أمناط  كون�يف ت� الس�ياقات، والس�يايس. 

جلنة املعارف، بعد ما یقرب من عقد�ن من  �شأهنااملهمة اليت جتمتع مسارها  حتيد عنو�قرتا�ات التمكيلية حىت ال 
يف هذا الوقت، لن وثري من املقرت�ات. مت إجراء ا�كثري من ا�راسات ومت �سجيل ا�ك أشار الوفد إىل أنه املفاوضات. و 

 التقدم. وإحرازالفجوات  سد يف مصل�ة��كثري من ذ�  �سفهاأي حماو� إلغراق العملية أو  تصب
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من حيث املبدأ ویتعلق بعدد املقرت�ات املطرو�ة. ومع أن قوا�د البيا�ت قد �كون هو قال وفد مرص إن موقفه و  .141
ميكن مجليع أولئك ا��ن اقرتحوا التوصية و أال �شتت انتباه اللجنة عن أداء معلها وفقا لوال�هتا. �مة، إال أنه ینبغي لها مع ذ� 

�دوى تقدمي املزید واملزید من الو�ئق س�نة  ورأى الوفد �دماملشرتكة ببساطة الرجوع إىل الو�ئق اليت قدموها يف املايض. 
هذا وأن  ،ورقة ویعين أن معل اللجنة سوف �س�متر إىل األبد ق للجنة املعارف يفاغر إ ليس سوىذ�  وأن ،تلو األخرى

 .اهدفه ليس�لتأ�يد 

شكر وفد إندونيس�يا وفود كندا واليا�ن ومجهوریة �ور� والوال�ت املت�دة األمر�كية �ىل التوصية املشرتكة (الوثيقة و  .142
WIPO/GRTKF/IC/37/13 .(أن اس�ت�دام قوا�د البيا�ت هو تدبري �مكييل محلایة املوارد الوراثية واملعارف  وأوحض

يف الواقع �ىل احلا�ة إىل ینصب ، WIPO/GRTKF/IC/37/13يف الوثيقة ، الرتكزيوأشار إىل أن التقليدیة املرتبطة هبا. 
هناك انفصال �بري  رأى الوفد أن�اطئا. ومع ذ�،  عدیُ  املوارد الوراثية، األمر ا�ي ال القامئة �ىللرباءات لاطئ اخلنح امل منع 
ال �زال �ري إىل أنه الوفد  وأشارعنوان التوصية املشرتكة نفسها، واليت تتعلق �س�ت�دام قا�دة البيا�ت للحامیة ا�فاعية.  عن

إىل والیة اللجنة كذ� ا. وأشار مقتنع بأن التوصية املشرتكة هتدف إىل حامیة املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة املرتبطة هب
 التقدم ألنه ليس � أي �القة بعملية التفاوض. تأ�ريوقال إن مثل هذا �قرتاح من شأنه 

التدابري الرامية إىل منع منح الرباءات عن  تأیيدالت ممث� صندوق حقوق األمر�كيني األصليني أنه يف �ني ميكهنا وق .143
أن �كون �لنس�بة للشعوب األصلية. ویتعني  اوخماطر  ا�د البيا�ت �ش�ن شوا�الطریق اخلطأ، فإن إ�شاء واس�ت�دام قو 

مرا�اة قوانيهنا و�روتو�والهتا مع مع الشعوب األصلية و هو مبا یتوافق تصممي أي قوا�د بيا�ت من هذا القبيل وتطو�رها وإ�حهتا 
ا�د بيا�ت من هذا القبيل، مبا يف ذ�: املوافقة تطو�ر أي قو ل  أساسا �شلك �كون هناك مبادئ معينةجيب أن و العرفية. 

ُ  الأو تلحق قا�دة البيا�ت أي رضر حبقوق الشعوب األصلية؛  الأو احلرة واملس�بقة عن �مل؛  املعلومات املدر�ة يف قوا�د  عتربت
حلذف وتصحيح أنه یتعني �ىل الشعوب األصلية الوصول إىل أي قا�دة بيا�ت من هذا القبيل و البيا�ت ملًاك �اًما؛ 

�كون متا�ة  الاملعلومات املدر�ة �شلك �ري الئق أو بطریقة �ري مرصح هبا يف قا�دة البيا�ت؛ وأن قوا�د البيا�ت ینبغي أ
 للجمهور.

عن دراسة أمانة الویبو �شأن التدابري املتعلقة بتجنب منح الرباءات  اختصاصاتأ�اد وفد كندا تقدمي "اقرتاح �شأن و  .144
يف الوفد ). وشارك WIPO/GRTKF)./IC/37/14متثال للنظم احلالية للنفاذ وتقامس املنافع" (الوثيقة و� طریق اخلطأ

قال إن ر�ایة هذا �قرتاح مع وفود اليا�ن والرنوجي ومجهوریة �ور� و�حتاد الرويس والوال�ت املت�دة األمر�كية. و 
 صكمعل جلنة املعارف وا�هنوض به ف� یتعلق �لك من  إ�راءاملعلومات احملّدثة �شأن املسائل املبينة يف �قرتاح ستسا�د يف 

علومات عن القوانني الوطنية القامئة، �إلضافة أ�دث املس�توفر ا�راسة املقرت�ة و لمعارف التقليدیة. صك للموارد الوراثية و ل
اليت تدعو إىل ويه الوالیة هذا یتفق مع والیة اللجنة ویدمعها، رأى الوفد أن ملامرسات واخلربات. و إىل معلومات حمددة عن ا

من  للغایةاتباع هنج قامئ �ىل األد� والوصول إىل تفامه مشرتك �شأن القضا� األساس�ية. وس�توفر ت� ا�راسة مجمو�ة قمية 
ل�ول ذ�  مبا يفأیضا �شلك �ام مرجعا مفيدا  س�توفرسب، بل �ىل جلنة املعارف حف ليس يكون لها فوائد س� املعلومات 

�لعمل املتواصل لألمانة يف جتميع وإ��ة املعلومات عن قوانني الوفد األعضاء اليت تفكر يف إد�ال نظام ا�كشف. ورحب 
ملتعلقة �ملوارد �شأن متطلبات ا�كشف يف نظم الرباءات ا 2004وإجراءات ا�كشف القامئة، مثل ا�راسة التقنية لعام 
�شأن متطلبات ا�كشف عن الرباءات �لنس�بة للوراثة املوارد  2017الوراثية واملعارف التقليدیة، واألس�ئ� الرئيس�ية لعام 

�يفية تنفيذ ت� القوانني  �شأنتقدم نظرة شام� ومقارنة وحتليال  ن هذه املواد الرأى الوفد أواملعارف التقليدیة. ومع ذ�، 
تطبيق األحاكم وتفسريها  یمت ليس فقط بعض األس�ئ� املهمة دون معاجلة مثل �يف تبقى�ىل سبيل املثال، و  معليا. والتدابري

بل الشعوب األصلية وا�متعات احمللية، مت فهمها من قِ یبل الهيئات اإلداریة والقضائية وما يه التأثريات، و�كن أیًضا �يف من قِ 
جلنة رأى الوفد أن من قبل امجلهور �شلك �ام. ومعوما، و ألوساط األاكدميية والصنا�ة)، جممتع املس�ت�دمني (مبا يف ذ� او 

املعارف ستس�تفيد من املعلومات التفصيلية عن املامرسة الفعلية ل�ول األعضاء �شأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة 
 ا�راسات لت�دید أ�سب الس�بل للميض قدما. ورحب و�كن أیضا ميكن أن تعمتد أشاكل التعبري الثقايف التقليدي �ىل ت�
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هذا أشار إىل أن �ملزید من املناقشة حول هذا �قرتاح، سواء �شلك رمسي يف اجللسة العامة أو �شلك �ري رمسي. و الوفد 
قليدي. وهذه مبقرت�ات أخرى �شأن ا�راسات املتعلقة �ملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف الت �ُس�تمكل �قرتاح 

عزز �ود تالعمل القامئ �ىل النصوص و  ترثيا�راسات، اليت ميكن �ضطالع هبا �لتوازي مع اج��ات جلنة املعارف، 
لتوصل إىل توافق يف اآلراء ل ط ورش أ�د ال ساس و األ متثللتوصل إىل تفامه مشرتك �شأن القضا� األساس�ية اليت يف االلجنة 

ا�ول األعضاء  ا الوفدالوراثية واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ود� تعلق �ملواردی  صك�شأن أي 
 ها.تأیيدلمسامهة يف مثل هذه املقرت�ات و ل  مس�تعدةا�راسات املقرت�ة وقميهتا وأن �كون  مزا�األخرى إىل النظر جبدیة يف 

أید وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية، بصفته أ�د املشاركني، �قرتاح ا�ي تقدم به وفد كندا �شأن الوثيقة و  .145
WIPO/GRTKF/IC/37/14 .يف ا�ورات املاضية، أوحض أنه، لوالیة وإشارته إىل دراسات الت�ارب الوطنية. و � وذكّر

وقال و�يفية معل متطلبات ا�كشف وأنظمة النفاذ وتقامس املنافع.  جلنة املعارف مناقشات بناءة حول القوانني الوطنية أجرت
قضا� مثل تأثري متطلبات ا�كشف الوطنية يف ضامن �متثال لنظم النفاذ وتقامس تبحث يف ا�راسة الواردة األس�ئ� إن 

 ،ات �مة �مع معل اللجنةمعلوم إنتاجمن ا�راسة هو أن الغرض  وأشار إىلاملنافع والعقو�ت املرتبطة بعدم �متثال. 
لهذا �قرتاح ورحب بأي أس�ئ�  تأیيدهاالوفود األخرى إىل اإلعراب عن  اإبطاء معل جلنة املعارف. ود� االغرض مهن وليس

 أو حتسينات إضافية �ىل ا�راسة قد �كون �ى األعضاء اآلخر�ن.

العدید من ا�ول أشار إىل أن أید �قرتاح. و ، وبصفته أ�د املشاركنيشكر وفد اليا�ن وفد كندا �ىل التوضيح. و  .146
ا�راسة املقرت�ة طریقة فعا� وممثرة لتعز�ز فهم مشرتك  ورأى الوفد أنبأمهية اتباع هنج قامئ �ىل األد�. تعرتف األعضاء 

 .وصللقضا� األساس�ية املتعلقة �ملوارد الوراثية دون تأ�ري املفاوضات القامئة �ىل النص

�القرتاح �كنه قال إن هناك بعض القضا� اليت �س�تحق �ه�م. و�ساءل عن ماهية اإلطار الزمين  رحب وفد الهندو  .147
قال �نتشار اإلقلميي ل�راسة. و  والطبيعة اليت س�يكون �لهياالعالقة مع ا�راسات املقرت�ة األخرى،  يةلهذه ا�راسة، وماه 

وضع اللمسات �شأن جلنة املعارف  معللها تأثري مبارش �ىل  ليسا ا�راسة جيد، إال أهنمن  الغرض�ىل الرمغ من أن إنه 
 األ�رية �ىل الو�ئق. و�لتايل، مل یؤید �قرتاح.

قال . و WIPO/GRTKF/IC/37/14، �قرتاح الوارد يف الوثيقة أ�د املشاركنيه تأید وفد مجهوریة �ور�، بصف و  .148
معلومات قامئة �ىل  قدما�راسة املقرت�ة س�توأشار إىل أن رباءات. تدرك متاًما تأثري متطلبات ا�كشف يف نظام ال الإنه 

من �الل هذه ا�راسة، ميكن للمرء أن �سمع آراء أو �ربات متنو�ة، ليس و الت�ارب الوطنية احلالية.  عناحلقائق واألد� 
يتأ�رون �شلك مبارش فقط من مقديم املوارد الوراثية و�كن أیضا من فاحيص الرباءات ومس�ت�ديم الرباءات ا��ن س 

هذه ا�راسة ستسا�د يف التعبري عن و�ات نظر خمتلف أحصاب املصل�ة بطریقة أفاد بأن ا�كشف. و  مطلببإد�ال 
فهم القضا� األساس�ية يف جلنة املعارف �ىل يف متوازنة واملسامهة يف تقيمي األ�ر احملمتل ملتطلبات ا�كشف يف نظام الرباءات و

 حنو أفضل.

أي مقرتح يف ت� املر��  وقال إنحتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية وشكر املشاركني يف �قرتاح. و  .149
یقلل من نطاق العمل ا�ي مت إجنازه حىت اآلن. وحث ا�ول األعضاء �ىل و هو أبعد ما �كون عن حتقيق هدف اللجنة 

 ىل النصوص قيد التفاوض.�س�تفادة �ىل أفضل و�ه ممكن من الوقت والرتكزي �

 ا�مو�ة األفریقية. �مس الهند واملغرب اوفدال��ن قد�ام  نيبيانال أید وفد مرص و  .150

بعنوان "األ�ر �قتصادي لتأخر  WIPO/GRTKF/IC/37/15قدم وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية الوثيقة و  .151
 وقال إناملتعلقة مبتطلبات ا�كشف اجلدیدة عن الرباءات".  الرباءات و�دم اليقني: خماوف الوال�ت املت�دة �شأن املقرت�ات

يف والیة جلنة املعارف الس�ت�دام هنج قامئ �ىل األد� يف نظرها يف اخلربات الواردة هذه الوثيقة مالمئة ملتطلبات ا�كشف 
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السادسة والثالثني للجنة وظلت �ىل الوطنية املتعلقة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية. وقد مت تقدمي ت� الوثيقة يف ا�ورة 
بل الزمالء، مبا إىل ا�راسات �قتصادیة اليت متت مراجعهتا من قِ �ستند ت� الورقة وأشار إىل أن  �الها منذ ذ� الوقت.

�لتعاون مع اقتصادیني  مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریةيف ذ� ا�راسة اليت أجراها أ�د �حيث 
ا�كشف �ىل البحث والتطو�ر يف جمال التكنولوجيا احليویة  متطلباتلّل الورقة األ�ر ا�ي س�ترتكه حتآخر�ن. و 

نظر يف أ�ر ت واملس�تحرضات الصيدالنية، �سبب الشكوك اليت قد تطر�ا يف نظام الرباءات. واألمه من ذ� أن ت� الورقة 
ات �لنس�بة للرشاكت الناش�ئة. ومن بني ت� النتاجئ أن س�نة وا�دة من املبيعو  منو العام�تأ�ريات مراجعة الرباءات �ىل 

٪ �ىل مدى مخس س�نوات. 19.3التأ�ريات يف مراجعة الرباءات من شأهنا أن تقلل من منو العام� يف رشكة �ش�ئة مبعدل 
مدار مخس س�نوات مبعدل كام أن تأ�ري مراجعة الرباءة لس�نة وا�دة س�يؤدي إىل خفض منو املبيعات للرشاكت الناش�ئة �ىل 

شجع الرشاكت �ىل الت�يل عن حامیة � قد  األمر ا�يعترب الورقة �دم اليقني القانوين من متطلبات ا�كشف، وت ٪. 28.4
هذه النتاجئ متسقة مع  ورأى الوفد أنالرباءات لصاحل أشاكل امحلایة الضعيفة أو �ري املكشوف عهنا، مثل األرسار الت�اریة. 

بل �حتاد ا�ويل مجلعيات ومنتجي األدویة والش�بكة العاملية لصنا�ة يت توصل إ�هيا تقر�ر مت إ�داده من قِ �س�تنتا�ات ال
مطلب وقال الوفد إن . 2018)، وا�ي مت تقدميه يف �دث �انيب للجنة املعارف يف یونيو CropLifeالعلوم النباتية (

ؤ�ر �ىل القدرة یميكن أن  األمر ا�ي الرباءات املمنو�ة، ا�كشف اجلدید ميكن أن یؤدي إىل �دم اليقني القانوين يف
ن �یه بأ وأفادالتنافس�ية الشام� للرشكة، مبا يف ذ� اآل�ر السلبية �ىل الرتخيص والبحث والتطو�ر و�ست�ر والتقايض. 

قيد النظر يف الوثيقة املو�دة،  يهشوا�ل هامة قامئة �ىل �قتصاد �شأن املقرت�ات املتعلقة مبتطلبات ا�كشف اجلدیدة اليت 
 د�ا اللجنة إىل النظر بعنایة يف ت� الورقة.كام ود�ا جلنة املعارف إىل تو� احلذر عند النظر يف ت� �قرتا�ات. 

. WIPO/GRTKF/IC/37/15أعرب وفد اليا�ن عن تقد�ره لوفد الوال�ت املت�دة األمر�كية لتقدميه الوثيقة و  .152
�دم من ني يف الوثيقة، فإن مطلب ا�كشف اإللزايم س�يؤدي إىل تأ�ري معلية منح الرباءة و�لق �ا� كام هو مبقال إنه، و 

للصنا�ات اليت  السلميطلبات الرباءات. و�إلضافة إىل ذ�، قد یعوق مطلب ا�كشف اإللزايم ا�منو  ودعياليقني �لنس�بة مل
القلق  �یه نفسنه إ وأضافأو يف املس�تقبل.  الوقت احلايلواء يف �س�ت�دم املوارد الوراثية يف الب�ان الناش�ئة والنامية، س

وأشار إىل يف ا�ورة السادسة والثالثني للجنة املعارف.  ما مت ذ�ره �ىل حنو�شأن مطلب ا�كشف اإللزايم،  البالغ املشرتك
�س�ت�دام هنج وذ� الت�ليل املستند إىل البيا�ت املوضوعية املبني يف ت� الوثيقة مفيد للغایة للهنوض بعمل اللجنة،  أن

س�نة من  20حقوق الرباءات حمدودة، يف األساس  مددقامئ �ىل األد�. �ىل سبيل املثال، مع األ�ذ يف �عتبار حقيقة أن 
أوحض �إلضافة إىل ذ�، ويف الوثيقة مقنعان للغایة.  4 يف الشلك نيبين�ء امل وألف  من الفریقني � فإن�رخي اإلیداع، 

، �ىل تأثري مطلب ا�كشف �ىل الرشاكت الناش�ئة. ومبا أن دمع الرشاكت �شلك �اص، الضوء تلقي هذه الوثيقةالوفد أن 
قدمة، فإنه یوفر أیضا مجليع ا�ول األعضاء معلومات قمية للب�ان الناش�ئة والب�ان النامية والب�ان املت �لغ األمهيةالناش�ئة أمر 

�ملسامهة يف املناقشات البناءة يف جلنة املعارف بطریقة قامئة  وأعرب الوفد عن الزتامه املتواصلعن هذا اجلانب البالغ األمهية. 
 وثيقة.من الت�ليل التفصييل املبني يف ال املس�تفادة�ىل األد�، استنادا إىل ا�روس القمية 

الورقة وقال إن أوحض وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية متطلبات ا�كشف الوطنية احملددة اليت ركزت �لهيا الورقة. و  .153
حتدد  رشح �يفية ارتباطها مبتطلبات ا�كشف. وال� يف اآل�ر �قتصادیة لتأخر منح الرباءة و�دم اليقني القانوين، و تبحث 
املعلومات متوفرة يف األدبيات، مثل ورقة �حتاد ا�ويل ت� ة �لرباءات، و�كن أي متطلبات كشف وطنية �اصالورقة 

يف متطلبات ا�كشف عن  تبحث) اليت CropLifeمجلعيات ومنتجي األدویة والش�بكة العاملية لصنا�ة العلوم النباتية (
لن  إنه. وقال ة ت�ا�كشف الوطني متطلبات عن التأثريات الهامة للتأ�ري و�دم اليقني القانوين الناجت وتتناولالرباءات الفردیة 

 .بعينهأي مكتب  حيدد

�ىل النحو ا�ي اقرت�ه وفد الوال�ت املت�دة  WIPO/GRTKF/IC/37/15أید وفد مجهوریة �ور� الوثيقة و  .154
ص من أن متطلبات ا�كشف اجلدیدة ميكن أن �سبب تأ�ريات يف معلية حفاملشرتك القلق  وأعرب عن نفساألمر�كية. 

الطلبات، مما یعوق يف هنایة املطاف تطو�ر ��رتا�ات املتعلقة �ملوارد الوراثية.  مودعيالرباءات وتضع عبئا �ىل ا�رت�ني أو 
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، اج��ا مع مس�ت�ديم املوارد الوراثية وأحصاب املصل�ة، وس�نحت � الفرصة لسامع 2018يف أ�ریل ، عقدأشار إىل أنه و 
� إلد�ال متطلبات ا�كشف يف نظام الرباءات. وقد أعرب املشار�ون عن خماوفهم من أن �رخي آراهئم �شأن اآل�ر احملمت

من املوارد الوراثية مورد الرباءة ميكن أن یتأخر �شلك �بري عندما حياولون تلبية متطلبات ا�كشف عن لك  إیداع
وذ�ر من أن مطلب ا�كشف ميكن أن یطيل من إجراءات حفص الرباءات.  قلقهم أعربوا عناملس�ت�دمة يف ��رتاع. كام 
الوثيقة املقرت�ة، فقد أمىض مكتب �ور� للملكية الفكریة س�تة أشهر يف معرفة أنواع املوارد  الوفد أنه، �ىل حنو ما ورد يف

ا احليویة وفقا للتصنيف ا�ويل قترص نطاق ا�راسة �ىل التكنولوجيوی  الوراثية املس�ت�دمة يف طلبات الرباءات ا�كوریة.
يف العامني املاضيني، مت ا�كشف عن معظم املوارد الوراثية يف طلبات الرباءات بعدة طرق، مبا يف ذ� وقال إنه، للرباءات. 

تاج لالتينية، واألسامء ا�منوذجية، وحىت املصطل�ات اليت �س�ت�د�ا ا�متعات احمللية. و�لتايل، حي �املصطل�ات األاكدميية 
املوارد الوراثية احملددة اليت مت  لبيانوا�ًدا تلو اآلخر مورد ورايث  5000فاحصو الرباءات إىل البحث عن أكرث من 

اس�ت�دا�ا. و�ادة ما �كون أصول املوارد الوراثية املس�ت�دمة �ري واحضة، ویأيت بعضها من األسواق التقليدیة أو اجلبال أو 
، تطلب ا�راسة ا�كثري من املوارد من املكتب ا�كوري للملكية الفكریة ملعرفة نوع املوارد وضةاملفر  حىت مع القيودو الرشاكت. 

حبث إجرء أنه يف �ا� إد�ال متطلبات ا�كشف، قد �كون من الرضوري  من هذه ا�راسةیتبني الوراثية املس�ت�دمة. و 
قد و املوارد املالية والبرشیة �ىل ماكتب الرباءات.  منا ، مما یضع عبئا إضافيالو�ئق املقدمةوقت �راسة املزید من الإضايف و 

 ملناقشة هذه الوثيقة �شلك بنّاء. هاس�تعداد وأبدى الوفدالفحص واملنح.  يتتأ�ري يف معليال یؤدي ذ� إىل 

قال وفد الهند إن ا�راسة مبادرة جيدة. ومع ذ�، فقد شكك يف مالءمة ا�راسة وصالحيهتا، أي ما إذا اكنت و  .155
ومن مث التعبري عن  ا�لهي �طالعتاج إىل حي �س�تويف مجيع معایري الصالحية، مثل احملتوى وحصة البحث البناءة. وقال إنه 

 .اأي اس�تنتاج �شأهن

الهدف من ماكتب امللكية  وأشار إىل أن�ت املت�دة األمر�كية �ىل تقدمي ا�راسة. شكر وفد الربازیل وفد الوالو  .156
وقال التحقق من حصة مطلب ا�كشف يف طلب الرباءة.  اهناك ما یفرض �لهي وليسلعب دور نقاط التفتيش. هو الفكریة 

يف جلنة املعارف، �شأن اليقني من مجليع  �لنس�بةوفد الوال�ت املت�دة األمر�كية، كام هو احلال ما �ى قلق مثل �یه  إن
إماكنية احلد من إلغاء الرباءات يف �االت  تدرسالربازیل والعدید من ا�ول األعضاء األخرى  فإنالقانوين. ولهذا السبب 

لواحئ مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات وأشار الوفد إىل أن �دیًدا. ليس هذا وأضاف إن �حتيال �ىل الرباءات. 
واجب ا�كشف ف� یتعلق بأي لأو سلوك �ري �ادل أو انهتاك  �دوث احتيال التوصل إىلأن تنص �ىل والعالمات الت�اریة 

نتج أو �ري صاحلة. وكام ذ�رت حممكة أمر�كية: "مبجرد أن �س�ت  للرباءة قاب�عل مجيع املطالبات �ري جيمطالبة يف طلب الرباءة 
، وليس فقط املطالبات اخلاصة اليت �رتبط هبا السلوك �ري املطالباتاحملمكة أن السلوك �ري العادل قد �دث، فإن مجيع 

إن �دم وجود مثل هذا احلمك من شأنه أن �سهم يف �دم اليقني وقال الوفد العادل �شلك مبارش، �ري قاب� للتنفيذ". 
 القانوين.

 اتو�ة اه�ممجما�راسة تعكس ورأى أن لوال�ت املت�دة األمر�كية �ىل العرض. شكر وفد جنوب أفریقيا وفد او  .157
من اجليد حماو� موازنة ذ� من �الل النظر يف أ�ر ا�مت� �ري املرشوع �ىل مر الس�نني والتلكفة �ىل الشعوب و معينة. 

لوجية. ود�ا إىل و�ات نظر متوازنة يف هذا فقدان ا��ل �قتصادي نتي�ة للقرصنة البيو جراء األصلية وا�متعات احمللية 
ُ  ذ�ورأى أن ا�هنج.  �ى جلنة املعارف رشعية ملناقشة  وقال إنا�كشف.  منس�ت�دم إل�افة ا�ول األعضاء ینبغي أال �

ناقشة متطلبات ا�كشف من منظورها �قتصادي، أي حامیة الشعوب األصلية وا�متعات خمو� مب  وأهنامتطلبات ا�كشف 
 رفها ف� یتعلق �الس�تغالل �قتصادي من �انب الصنا�ة.الية ومعاحمل 

. وأشار إىل WIPO/GRTKF/IC/37/15شكر وفد إندونيس�يا وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية لتقدميه الوثيقة و  .158
ا ت� الوثيقة تعكس مدا�الت وفود الهند والربازیل. وقال إنه ال �زال �ري مقتنع بأن �فرتاضات والنتاجئ اليت توصلت إ�هي

دور�هيا  �دید للكشف، وال س�� نوع مطلب ا�كشف ا�ي تناقشه جلنة املعارف يف مطلبمنظورا متواز� إلد�ال 
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جيب و فوائد. وال ظر يف الصورة ا�اكم� للتلكفةالن�ىل جلنة املعارف  رأى الوفد أنو  اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني.
یأيت حساب  الینبغي أو ىل التأثريات �قتصادیة والنقدیة، بل جيب الرتكزي �ىل التأثريات األخرى. أال �ركز الت�ليل فقط �

كأمة، �یه ا�كثري من أحصاب املصل�ة وقال إنه، ا�اكمل واملتوازن من أ�د أحصاب املصل�ة املعنيني فقط.  الفوائدالتلكفة و 
 ا�تلفني، وینبغي أن تنعكس مجيعها.

�ىل املبادرة أم ال. وميكن ألولئك ا��ن الوفد لك من تقدم مببادرة جيب شكره، سواء وافق  قال وفد مرص إنو  .159
ینبغي أال تناقش اللجنة أي و�ئق و أجروا ا�راسة �ع�د �لهيا لتقدمي أفاكر عندما تناقش جلنة املعارف متطلبات ا�كشف. 

 �دیدة �ارج الو�ئق املعمتدة.

دراسة حول النظم القامئة بذاهتا من أ�ل حامیة الختصاصات ألمر�كية ألول مرة "اقرتاح قدم وفد الوال�ت املت�دة او  .160
من �قرتاح هو تقدمي مسامهة قمية لعمل  الهدف وأوحض أن). WIPO/GRTKF/IC/37/16املعارف التقليدیة" (الوثيقة 

لية) لتوفري امحلایة الفعا� للمعارف صك قانوين دويل (أو صكوك قانونية دو  حولجلنة املعارف �شأن التوصل إىل اتفاق 
شمل الترشیعات احمللية. � إجراء وحتدیث ا�راسات اليت �شمل هبا جلنة املعارف  ةلكفاملاألعامل أشار إىل أن التقليدیة. و 

 تضمن �س�ت�ابة لشوا�ل الشعوب األصليةت مجمو�ة معقدة من القضا� و بني وازنة املشملت املهام اليت توا�ه اللجنة � و 
وا�متعات احمللية �شأن �س�ت�دام �ري املرخص للمعارف التقليدیة، ال س�� يف س�ياق جتاري، مع السامح �الس�تغالل 

، وكذ� احلفاظ �ىل مصاحل أحصاب املصل�ة ا�ي هو مصدرها النشط للمعارف التقليدیة من �انب ا�متع األصيل نفسه
�ىل مدى الس�نوات العرش�ن املاضية، أد�ل �دد وقال إنه، ت واملكتبات. احملفوظادور اآلخر�ن مثل الصنا�ة واملتاحف و 

أفضل لنطاق �ىل حنو فهم ال محلایة املعارف التقليدیة. وسوف �س�تفيد جلنة املعارف من  ةمن أعضاء الویبو أحاكم قانون دولي
املقرت�ة هتدف إىل البناء �ىل مجمو�ة العمل  ا�راسةوأشار الوفد إىل أن ت� القوانني وطبيعة وفعالية تنفيذها وتأثريها ا�لكي. 

اليت مت تطو�رها يف جلنة املعارف ومجع مزید من املعلومات لزتوید اللجنة بفهم أفضل للنظم الفریدة محلایة املعارف التقليدیة. 
انني واللواحئ وإنفاذها، تضمن �قرتاح أس�ئ� تتعلق بطبيعة نظم املعارف التقليدیة القامئة، ومدى تنفيذ الب�ان لهذه القو ی و 

 ،وأمث� �ىل �يفية تطبيق هذه القوانني واللواحئ، وما إذا اكنت هذه القوانني تنطبق �ىل املوضو�ات اليت �س�ت�د�ا امجلهور
يف الواقع خطوة �لية للبناء �ىل  ومتثلا�راسة خمتلفة عن ا�راسات األخرى،  وأفاد بأنوأي اس�تثناءات وقيود قد تنطبق. 

، يف أرض الواقععمل ی وضع صككتابة بيان طموح بل يس جلنة املعارف ل ورأى الوفد أن الهدف من اسات املوجودة. ا�ر 
 وقال إنمع معایري واحضة ميكن تنفيذها حملًيا واس�ت�دا�ا من ِقبل الشعوب األصلية وا�متعات احمللية واحلكومات وامجلهور. 

يف ا�راسات القامئة واملواد املرجعية األخرى،  املتناو�راء لغة القوانني و�تفاقيات مقرتح ا�راسة اجلدید هو النظر إىل ما و 
ا�راسة املقرت�ة لن ورأى أن . �ىل املعنيني والنظر يف �يفية معل ت� القوانني و�تفاقيات، و�يفية تنفيذها و�يفية تأثريها

 ومالءمةكس جمهوًدا حسن النية مجلع معلومات أكرث حتدیًدا عت ابل إهن ،تؤخر التقدم أو تضع أي رشوط مس�بقة للمفاوضات
من ا�ول األعضاء اليت أقرت قوانني املعارف التقليدیة مؤخًرا. �دید  لك ما هو وتلقيمما مت تصوره يف إطار دراسات سابقة 

اللجنة الوفد . ود�ا املولك إ�هيا ودمع العملهبا جلنة املعارف لزتوید معلومات �مة  إنتاجالغرض من ا�راسة هو  فإنو�لتايل، 
 لهذا �قرتاح.إىل تأیيد 

نظم ال  دراسة حولختصاصات الشكر وفد اليا�ن وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية �ىل رش�ه "�قرتاح اجلدید و  .161
ا�هنج القامئ �ىل األد� املذ�ور يف الفقرة (ج) من والیة  ولفت الوفد إىلالقامئة محلایة املعارف التقليدیة". ذات الطبيعة اخلاصة 

، مع اإلشارة �شلك �اص إىل الفقرة (د) من ت� الوالیة اليت حتدد هذا ا�هنج القامئ �ىل األد� 2018/2019الثنائية 
، مبا يف ذ� ، يف مج� أمور، أمث� �ىل الت�ارب الوطنيةتتناولواإلشارة رصا�ة إىل إجراء/حتدیث ا�راسات اليت 

 اليتالویبو  اء يفعضا�ول األاقرتح الوفد، بصفته أ�د املشاركني يف �قرتاح، أن تدعو أمانة الویبو و الترشیعات احمللية، 
مما ال شك قال إنه محلایة املعارف التقليدیة للرد �ىل األس�ئ� الواردة يف ملحق الوثيقة. و  ة�اصذو طبيعة قانون وطين  ا�هي

 مت احلصول �لهيا من �الل ا�راسة سيسهم يف النقاش الفعال يف جلنة املعارف.یيع الردود اليت فيه أن جتم 
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أید وفد مجهوریة �ور� �قرتاح ا�ي تقدم به وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية، ألن �قرتاح ميكن أن یوفر أساسا و  .162
 أكرث فعالية وكفاءة.مفيدا ل�ول األعضاء ملناقشة قضا� املعارف التقليدیة بطریقة 

معلية.  أمهيةقال وفد الهند إن أي اقرتاح إلجراء دراسة � أمهية أاكدميية، و�كن من املشكوك فيه ما إذا اكن � أي و  .163
ميكن أن �كون هناك مائة اقرتاح آخر �شأن جوانب خمتلفة من مواد إطار جلنة املعارف. و�ساءل عام إذا اكنت اللجنة و 

�راسات أوال مث تقرر اإلطار القانوين �شأن املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي سوف تتناول لك هذه ا
 واملوارد الوراثية.

إذا �لصت ا�ول األعضاء إىل أن ا�راسة أو ممارسة تقيص احلقائق اليت وقال إنه ذكّر وفد الربازیل بأحاكم الوالیة. و  .164
 رشطا مس�بقا إلجراء مزید من املفاوضات، امهتكية لن تؤدي يف الواقع إىل تأ�ري أو اعترب اقرت�ا وفد الوال�ت املت�دة األمر� 
ملزید من  ةمفيد ذ� معليةقد �كون فركزت يف الغالب �ىل حتدیثات ملا مت من قبل، �وكذ� إىل در�ة أن ت� ا�راسة 

 التفكري يف ا�ورات القادمة.

. وقد مت هذا اجلزء من 2018أغسطس  28يف مساء یوم  لرمسيةاملشاورات �ري امالحظة من األمانة: جرت [ .165
�ن.] من قِ  2018أغسطس  29) بتارخي Rev. 1ا�ورة بعد توزیع النس�ة املعد� األوىل ( من الرئيس  وطلببل امليرس�

�ن بعنایة شدیدة عندما �األعضاء  �مة صعبة للغایة إهنا  وقالالسبب وراء التغيريات اليت متت.  نرشحو� س��ع إىل امليرس�
�ن ألهنم حياولون التعامل مع نصني.  �ن مل �مكلوا معلهم إال  �برية�مة  ويه�لنس�بة للميرس� �ن. ونتي�ة ��، فإن امليرس� للميرس�

. صفة، وليس لها أي جيري القيام بهمعل و يه وثيقة معل،  )Rev. 1النس�ة املعد� األوىل (. وأكد �ىل أن 4يف املادة 
واملرونة يف حماو�  التأیيدهناك قدر �بري من و . وسطن حياولون تضييق الفجوة والتوصل إىل موقف �امليرس�  أشار إىل أنو 
�ن لوفد اد�ا او تحقيق ذ�. ل   معلهم. لعرضمليرس�

�ن،  �مسحتدث الس�يد �وروك و  .166 �ن دعوا إىل و امليرس� ارف النصوص املتعلقة �ملع مسودات اس�تعراضقال إن امليرس�
 �الية منو  ضيقة الفجواتموجزة و  �كونجلنة املعارف فهيا نظر لت التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واقرتاح نصوص 

ون مجمو�ة من حتو  واإلسهابالتكرار  فاظ �ىل سالمة مقرت�ات ا�ول األعضاء. ومتش�يا مع ت� الوالیة، اقرتح امليرس�
ملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. � املتعلقنيالنصني  مسوديتمن  4و 3و 2و 1ل�یبا�ة واملواد  التعدیالت

�ذف مت اليت متت يف اجللسة العامة ويف اجللسة �ري الرمسية. و�شلك أسايس،  املدا�التيف احلس�بان  التعدیالتأ�ذت و 
املادة تنقيح ، و 2دیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف املادة تعاریف املعارف التقلي وتنقيحاملتعلقة مبعایري األهلية،  3املادة 

. وقد وا�وا حتد�ت �سبب احلا�ة 4وضع وصف أ�سط للمس�تفيد�ن يف املادة مت لإلشارة إىل ثالثة أهداف رئيس�ية، و 1
�ن.  من أ�ل الوضوح، مت و إىل العمل �ىل نصني منفصلني يف وقت وا�د وإدراج قسمني إضافيني یعكسان مقرت�ات امليرس�

ون، يف �سختني یوحضمعود�ن من تقدمي املعلومات يف �دول  . وتنقيحهام هامتغيري مسار مت  فقط التغيريات اليت أجراها امليرس�
�ن قد ُأ�دت �س�ت�دام مشاریع املواد األصلية ومت تتبع التغيريات،  �ن أن یمت ن السهل مفوألن مقرت�ات امليرس� يف نص امليرس�

اخلاص �ملعارف التقليدیة، �ذفوا اإلشارة إىل  مرشوع النص، يف 1يف املادة و. اليت متت التعدیالتحتدید طبيعة 
مرشوع �دد األهداف يف  والطلب املقدم من بعض ا�ول األعضاء. كام خفضلالتغيري تلبية  و�اء"س�ياسة" يف العنوان. 

ید املقرتح �ىل ما یيل: "ینبغي أن یوفر هذا الصك للمس�تفيد�ن الوسائل الالزمة لـ: (أ) ینص النص اجلدو إىل ثالثة.  النص
ملعارفهم التقليدیة؛ (ب) �شجيع وحامیة اإلبداع  املرصح بهمنع ا�مت� �ري املرشوع وسوء �س�ت�دام و�س�ت�دام �ري 

اخلاطئ أو التأ�يد  ة الفكریة �ىل املعارف التقليدیةقوق امللكيحلو�بتاكر، سواء مت �سویقه أم ال؛ (ج) منع املنح اخلاطئ 
. وف� یتعلق �لهدف األول �شأن منع ا�مت� �ري املرشوع وسوء �س�ت�دام و�س�ت�دام �ري املرصح به، فقد هيا"�ل

أن بعض الوفود أعربت عن  وايع ا�ول األعضاء، حيث قررمج اس�ت�دموا هذه املصطل�ات بطریقة شام� �مج آراء 
�س�ت�دام و/أو �س�ت�دام �ري املرصح  سوءآخرون اس�ت�دام مصطل�ات " �ریدفضيلها لـ "ا�مت� �ري املرشوع" بي� ت 

يف  إدرا�هيمت س املصطلح  أن حيث و�دوا السابق، 1 البدیل املوجودة يف �ري القانوين ا�مت��ذفوا اإلشارة إىل و  به".
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فقد �ذفوا اجلزء املتعلق بـ "طرق  ،م و�س�ت�دام �ري املرصح به. و�ملثلإشارة إىل ا�مت� �ري املرشوع وسوء �س�ت�دا
هذه األفاكر أیًضا يف اإلشارة إىل ا�مت� �ري املرشوع وسوء �س�ت�دام و�س�ت�دام �ري املرصح به.  اس�تقاءمت والتحمك". 

اس�ت�ابة لطلب من بعض ا�ول األعضاء.  ،ةتحقيق التقامس العادل واملنصف للمنافع إىل ا�یبا�ب  املتعلقوقد مت نقل الهدف 
�ذفوا األحاكم املتبقية يف البدیل و يف ا�یبا�ة.  ما یوضعللعمل يف صكوك أخرى لترب�ر  دامع وهوأمهية اكفية  هذا ذا ویُعترب

 3البدیل و  2�ذفوا البدیل و �شلك اكف يف األهداف الثالثة.  ومتناو��شأن املعارف التقليدیة حيث تبني أهنا متكررة  1
نفسها هناك األهداف الثالثة و قاموا بإجراء تغيريات مماث�.  ،أشاكل التعبري الثقايف التقليديب اخلاص نصال . ويف 4البدیل و 

عن  تلف حقاا� یتعلق التغيري الوحيد و أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. اخلاص بنص ال من  1اليت مت العثور �لهيا يف البدیل 
من "املعارف التقليدیة". ويف املادة  أي �س�ت�دام "أشاكل التعبري الثقايف التقليدي" بدال ،نص املعارف التقليدیة �ملوضوع

�ىل تعاریف املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف لكتا  وامعل ،ف� یتعلق �س�ت�دام املصطل�ات ،2
هبدف القضاء �ىل التكرار  ،�ملوضوعف� یتعلق  3دمج معایري امحلایة الواردة يف املادة  ذ� يفمن الهدف و�متثل الوثيقتني. 

حلصول �ىل بيان أوحض ملعایري األهلية يف قسم التعاریف. ونتي�ة �طلب الوفود ل تلبيةذ هذا اإلجراء املفرط. وقد اُخت 
تعریف املعارف التقليدیة �ىل و�اء . هاذف �مت دة عن احلا�ة والسابقة املتعلقة �ملوضوع زائ 3أصبحت املادة  ،للتعدیالت

يه املعارف اليت یمت إ�شاؤها واحملافظة �لهيا وتطو�رها من قبل  ،النحو التايل: "املعارف التقليدیة ألغراض هذا الصك
أو الرتاث الثقايف للشعوب /ية ولهویة الوطنية أو �ج�ع �و�رتبط  ،الشعوب األصلية وا�متعات احمللية واملس�تفيد�ن اآلخر�ن

سواء �شلك متتابع  ،أو من جيل إىل جيلاألجيال اليت تنتقل بني و  ؛مهناال یتجزأ  جزءً  �شلكأو  األصلية وا�متعات احمللية
 وأوقد تأ�ذ شلك املعرفة  ،واليت قد �كون دیناميكية ومتطورة ؛أو شفویة أو �ريها مدونةاليت تو�د يف أشاكل و  ؛أم ال

أو ا�ول واس�تعيض عهنا  األمماإلشارة السابقة إىل  �ذف ومت. "التعالمي أو التعمل�  وأاملامرسات  وأ�بتاكرات  وأهارات امل 
 األمم �ش�متل �ىلواليت  ،للمس�تفيد�ن 4وصف املادة  تعدیلوفر ذ� مزیًدا من الوضوح �سبب وی”. املس�تفيدون “ مبصطلح

املرونة مت اللجوء إىل و ،س�نة ألن املعارف التقليدیة دینامية ومتطورة 50سنياإلشارة إىل مصطلح امخل  �ذفوا. كام أهنم ولا�و 
زمنية  االعامة ل�ول األعضاء قيود اتلس�ياسن تضع اىل جيل". وهذا یتيح جماال ألشارة إىل "جيل إاإليف هذا الس�ياق يف 

 تصورهاعتبة أدىن من ت� اليت سيمت  وااقرتح مبأهن ، أقرص�ة إىل الیعات لك مهنا. و�إلشار حس�� �راه مناس�با يف إطار �رش 
�ول األعضاء لوضع �دود أ�ىل ا ساتس�يال �إلشارة إىل "مرتبطة �شلك مبارش". وأعربوا عن ارتيا�م لتوفري جمال مناسب 

. يار للمعارف التقليدیةمكع  امعي"ا أو احلفاظ �لهيا يف س�ياق جهئ"أو إ�شاإدراج �قشوا ما إذا اكن ینبغي ويف �رشیعاهتا. 
ا هب امتالكهاألهنم قرروا أهنا لن �كون مناس�بة لبعض أنواع املعارف التقليدیة اليت ميكن  ،قرروا يف ا�هنایة �دم إدرا�او 
 الطب شلك فردي. وميكن للفرد أن یأيت جبوانب من املعارف التقليدیة يف األ�الم وأن هناك �االت �دیدة ملامريس� 

مت تعریف مصطلح و�ملعىن امجلاعي. امتالكها ال ميكن اليت الشعوب األصلية ممن هلم حقوق يف املعارف التقليدیة  من ینيالفرد
أشاكل التعبري الثقايف التقليدي �ىل النحو التايل: "التعبري الثقايف التقليدي یعين أي شلك من أشاكل التعبري اإلبداعي أو 

املوس�يقى والصوت أو األشاكل اللفظية �إلضافة و املواد و مثل األفعال  ،ذ� أو مزجي من ،أو �ري املادي املاديالرو� أو 
أو التعبري عنه  إنتا�هیمت إ�شاؤه أو  ،أو شفهيي أو أي شلك آخر مدون/قد �كون يف شلك مكتوب واليت ،مقتبساهتاإىل 
لهویة الثقافية و/أو من امنتج فرید  يه واليت ؛وا�متعات احملليةبل الشعوب األصلية يف س�ياق جامعي من قِ  احملافظ �ليهأو 

قد �كون دیناميكية ومتطورة؛ واليت ؛ ة بذ�و/أو املرتبط �ج�عية والرتاث الثقايف للشعوب األصلية وا�متعات احمللية
ة والفنية "يف تعریف أشاكل التعبري �ذفوا اإلشارات إىل" األدبي. و "واليت تنتقل من جيل إىل جيل سواء �شلك متتابع أم ال

صطلح امللإلبداع، و�لتايل فهيي مدر�ة يف تعریف  حمدودةالثقايف التقليدي، ألن هذه املصطل�ات �شلك ببساطة أمث� 
�ذفوا و س�نة لألس�باب نفسها كام يف تعریف املعارف التقليدیة.  امخلسنياستبعدوا اإلشارة ملدة و عام يف س�ياق اإلبداع. ال

" لألس�باب نفسها. ومع ذ�، عندما یتعلق األمر �ملعيار ا�ي ص�مصطلح " ارة إىل "مرتبطة �شلك مبارش" واستبدلو اإلشا
عترب من احلمكة فيُ يف س�ياق جامعي، قد مت إ�شاء أو احلفاظ �ىل أشاكل التعبري الثقايف التقليدي أن �كون إىل  یدعوا

، يف نص املعارف 3يف املادة وعبري الثقايف التقليدي منه للمعارف التقليدیة. أكرث مالءمة ألشاكل الت  أنه�حتفاظ به، حيث 
 س�يرت�ونما إذا اكنوا  و�ساءلواإىل األجزاء ذات الص� من التعریف.  أسايس�شلك  اهو التقليدیة، �ذفوا معایري األهلية، ونقل

ومع ذ�، فقد تقرر أنه إىل احلد  .1يف البدیل د اإلشارة البس�يطة إىل املعارف التقليدیة مكوضوع، مثل ما ور 4يف املادة 
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هناك �ا�ة لالحتفاظ به كامدة ليست أي �دید و  3البدیل  فيض ی  ا�ي �شري فيه عنوان الصكوك إىل هذا املوضوع، ال
ذف اإلشارة إىل املعارف التقليدیة مت �، 3معایري األهلية. ويف البدیل  �كررألنه ببساطة  2ف البدیل مت �ذومنفص�. 

حامیته وفقا للصك، وهو الهدف ا�ي  یتعنيأهنا مكررة، ألهنا هتدف إىل حتدید املوضوع ا�ي اعتبار احملمية أیضا �ىل 
تحقق مبوجب معایري األهلية يف القسم اخلاص �لتعاریف. وسيمت حتقيق ذ� يف القسم اخلاص بوصف املس�تفيد�ن، حيث ی 

نصوص �ليه يف الصك. وقد امل  �ىل النحوحامیة حقوق املس�تفيد�ن فقط �كون مفادها أن  صيا�ةعضو إد�ال  طلبت دو�
 ُأد�لت تغيريات مماث� �ىل النص اخلاص بأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، استنادا إىل نفس األس�باب.

مجيع  �ريضالوصول إىل يشء ميكن أن  �نيرس� قالت إنه یصعب �ىل امل و �ن، يرس� امل  �مس الس�يدة بياليموحتدثت  .167
و�عتبارات اليت  ، ألن هناك العدید من اآلراء ا�تلفة. وقالت إنه من املفرتض أن تتناول ا�یبا�ة الغایةجلنة املعارفأعضاء 

شلك األساس �  مماإ�الن األمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصلية، تقر بالفقرة األوىل وقالت إن الوثيقة. إ�داد أدت إىل 
قر الفقرة الثالثة �الختالفات تحبقوق الشعوب األصلية وا�متعات احمللية. و  2الفقرة  وتقرلبعض مناقشات جلنة املعارف. 

هناك قمية جوهریة يف ت� ا�متعات و اإلقلميية من حيث �يفية تعامل الشعوب األصلية وا�متعات احمللية مع خمتلف القضا�. 
رك امجليع أن القمية اجلوهریة ألنظمة املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، ینبغي أ�ذها يف من املهم أن یدو 

�ىل رضورة ا�رتام أنظمة  7شدد الفقرة � وجود منذ زمن بعيد. و امل�الس�ت�دام العريف  6الفقرة  وتقر�عتبار يف إطار الویبو. 
ت�دث الفقرة ت إىل الرشوط املتفق �لهيا تبادليا. و  9�شري الفقرة و �ز اإلبداع و�بتاكر. بتعز  8قر الفقرة وتاملعارف التقليدیة. 

عن �شجيع �بتاكر و��رتاف �ملعرفة والتمنية  11ت�دث الفقرة ت عن ا�مع املتبادل واحلا�ة إىل العمل معا. و  10
بأن املرء حيتاج إىل قوا�د �دیدة، ألن جلنة  13قر الفقرة وت .النشطبقمية امل� العام  12قر الفقرة وت�قتصادیة املرتبطة هبام. 

هذه املفاهمي واحضة للغایة يف الو�ئق اليت أ�دهتا األمانة �ىل وأشارت إىل أن مجيع اإل�ا�ت حىت اآلن.  �هيا ليساملعارف 
. WIPO/GRTKF/IC/37/7و WIPO/GRTKF/IC/37/6ت األعضاء �ىل قراءة الوثيقتني حثمدى العقود، و 
أو یلغي احلقوق اليت من بيان ا�یبا�ة املعتاد بأنه ال ميكن تفسري أي يشء يف الصك بأنه یقلل ب  تنهتييا�یبا�ة وأوحضت أن 

املعارف التقليدیة وأشاكل  من نيص 4ويف املادة  يف املس�تقبل. وا�متعات احمللية�متتع هبا أو قد �كتس�هبا الشعوب األصلية 
ون حبذف "امحلایة" من العنوان وأد�لوا مصطلح "امحلایة" يف الفقرة الفعلية، و التعب �ىل نص ت ري الثقايف التقليدي، قام امليرس�

ن، ون اآلخر و ا�متعات احمللية واملس�تفيدو ما یيل: "إن املس�تفيد�ن من امحلایة مبوجب هذا الصك مه الشعوب األصلية 
قد  ن"ون اآلخر و "املس�تفيد حقيقة أن مصطلح عنت�دث احلوايش ت . و "وطينحسب ما ميكن حتدیده مبوجب القانون ال

 .األمم�شمل ا�ول أو 

مالحظة من األمانة: جرى هذا اجلزء من ا�ورة بعد فرتة اسرتا�ة قصرية عندما اس�تعرضت الوفود النس�ة املعد� [ .168
اجللسة وقال إن راجعة وليس لها أي صفة. م يه) Rev. 1).] وأكد الرئيس أن النس�ة املعد� األوىل (Rev. 1األوىل (

 ).Rev. 1للتعليقات العامة �ىل النس�ة املعد� األوىل ( البابفتح و العامة يه هيئة صنع القرار. 

�ن �ىل ما قاموا به من معل]. [ .169  مجمو�ةوفد إندونيس�يا �مس وحتدث مالحظة من األمانة: شكر مجيع املت�دثني امليرس�
أعضاء لك عضو من ) ال �زال قيد اإلجناز. وقال إن Rev. 1أن النس�ة املعد� األوىل ( وأشار إىل آس�يا واحمليط الهادئ،

 مس�تفيضة.مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ س�يقدم تعليقات 

) Rev. 1وقال إن النس�ة املعد� األوىل ( ،مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب �مسحتدث وفد السلفادور و  .170
ميكن و ، �لهيا أهنا ال �زال قيد العملإىل  وأشارأهنا �شري إىل موضو�ني خمتلفني يف نصني منفصلني.  ورأى، جيدة للغایة

القضا� الرئيس�ية اليت جيب إ�رازها. وأید یتناول العمل املنجز يف ا�یبا�ة  وقال إنحتس�نا يف دمج النصني.  ورأىصقلها. 
أ�ذ يف �عتبار تعليقات األعضاء طوال تالتعاریف اجلدیدة ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدیة، واليت 

ا� حمددة. قض عنبصفهتم الوطنية  ونيت�دثس أعضاء مجمو�ة أمر�اك الالتينية وا�اكریيب أفاد بأن ا�ورة �شأن نقاط حمددة. و 
 ).Rev. 1لعمل �شلك بناء �ىل أساس النس�ة املعد� األوىل (ل اس�تعداده وأعرب عن
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املناقشات. وف� �ىل حمور رتكزي الذ� مفيدا للغایة يف  وإنقال وفد الصني إن النصوص مت تبس�يطها إىل �د �بري و  .171
مالحظات  يقدمس� أوحض أنه ��اكمل. و   تناولهایمتبعض شوا�ل ا�ول األعضاء مل  أشار إىل أنیتعلق مبحتو�ت النصوص، 

 أخرى �شأن نقاط حمددة.

تغيريات �برية يف اجلزء األول من النس�ة املعد�  مت إجراءحتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية وقال إنه و  .172
اجلزء األول  ورأى أن. تنيجية املس�ت�دم لمامرسة واملهن ل وأعرب عن تأیيده)، مما یعين أنه قد مت إحراز تقدم. Rev. 1األوىل (

 ا�مو�ةلك عضو من أعضاء وأفاد بأن ) أساس جيد ملناقشات جلنة املعارف. Rev. 1من النس�ة املعد� األوىل (
ال ميكن تقد�ر لك نص قانوين إال �ىل أساس و. شوا�لهم لإلعراب عن�شأن نقاط حمددة يف الوقت املناسب سيت�دث 

 اجلزء الثاين من النص أیًضا. حولجيب إجراء مناقشات  النص بأمك�، ��

 أیدالنصني مت دجمهام. وألنه  يفني تحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وقال إن ا�یباج و  .173
ثرية لاله�م دیبا�ة وا�دة. وقال أیضا إن بعض املفاهمي والبدائل امل لوجود  �ريته أعرب عنوجود صكني منفصلني، فقد 

 املس�تفيضةس�يقدم املزید من التعليقات وأشار إىل انه مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق قد مت الت�يل عهنا.  أیدهتااليت 
 حول النص يف وقت الحق.

ف� یتعلق و . نيحتدث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة الب�ان متشاهبة التفكري، ورأى قمية يف املهنجية وا�هنج املس�ت�دمو  .174
. ومع ذ�، ف� یتعلق �ائبابعض ا�اوف واملالحظات. �ىل سبيل املثال، ال �زال مفهوم احلقوق  أعرب عن�لوثيقة نفسها، 
يف الوثيقة، مع األ�ذ يف �عتبار أن الواردة مبواقفه ف� یتعلق �ملواد ا�تلفة الوفد ، احتفظ 1نس�ة املعد� �لنص ا�اكمل لل 

 طریقة صيا�ة املواد األخرى.ب نمقرت موقفه 

حتدث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، وأشار إىل مالحظات الرئيس ا�متهيدیة و  .175
�ن �اولوا طرح مقرتح وا�د �ىل الطاو�، يف حماو� للنظر يف مجيع املصاحل  طریقة بوأ�اط �لام �لتعليق القائل بأن امليرس�

يف �یه املفض�  الصيا�ة غيابويف �دة مناس�بات،  ،البدائل غيابمن  هقلق أعرب عنومتوازنة. ومع ذ�، فقد  �اد�
كام مت إ�رازها يف املدا�الت �یه املفض�  ةلغالفاهمي و ملأن یمت �حتفاظ �الوفد ل فضّ و ). Rev. 1النس�ة املعد� األوىل (
 ةلنس�ل املؤسف  الغياب امن األمث� �ىل هذقال إن زید من املناقشات. و مل ساساألمبثابة  یعدالسابقة يف النص ا�ي 

. ویتعلق مثال آخر �لص� بني املصطلح 1بدیل ال  ال یو�دالسابقة �شأن املس�تفيد�ن، حيث  4املادة  وه�یه املفض� 
يف النس�ة املعد�  هذا معاجلةحول �يفية �ن مت �ذفهام. وذكّر بأن الرئيس طلب أفاكرا ، ال�3و 2ومعایري األهلية يف املادتني 

ام �رغب يف �حتفاظ به. ع) Rev. 1النس�ة املعد� األوىل ( ابتعاد مدىذ� مثال �ىل  وقال إن ).Rev. 1األوىل (
�ن  إ�دادبأن الهدف من  وأقر. خمتصةوشدد �ىل أمهية أن تظهر معایري األهلية يف مادة  هو أن  1لنس�ة املعد� ل امليرس�

قال إن الفنية األساس�ية؛ ومع ذ�،  الشوا�ل�كون هناك هنج شامل لتعاریف وأهلية املعایري اليت مت دجمها مًعا، وأنه یتفهم 
أن جتد هذه املفاهمي والبدائل طریقها إىل النس�ة املعد�  وأعرب عن أم� يف. �یه ستبعد البدیل املفضل� النص اجلدید 

ذ�ر وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وكام أشار الرئيس  وأوحض أنه، �ىل حنو ما). Rev. 2(الثانية 
إذا اكن وقال إنه . یؤیده الوفد مل وهو مایبدو أن هناك ميل �مج النصني، نص مدمج، إ�شاء  الغرض ليسبوضوح إىل أن 
سوف یعود مبزید من أشار إىل أنه ية، فليس �یه مشلكة �برية يف ذ�. و انتقال  �ا�و  جيري القيام بههذا جمرد معل 

 �الل مناقشة لك مادة �ىل �دة. املس�تفيضةالتعليقات 

�ىل  وأعربت عن �دم موافقهتاصندوق حقوق األمر�كيني األصليني �مس جتمع الشعوب األصلية،  ممث� وحتدثت .176
�ذف األقواس حول لكمة "الشعوب"، إىل مع التقد�ر  وأشارتم�. أجزاء من الوثيقة دون احلصول �ىل الوثيقة ا�اك

، إىل �انب اإلشارة إىل إ�الن األمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصلية يف السطر األول من ا�یبا�ة، واعتربت أن هذا
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زید من التعليقات احملددة خطوة إىل األمام حنو جعل هذه الصكوك م�ش�ية مع معایري حقوق اإل�سان املعارصة. احتفظ مبیُعد 
 للمناقشة يف لك قسم.

لموافقة احلرة واملس�بقة عن �مل طوال الوثيقة وأشار إىل اجلهود له �شأن �س�ت�دام املس�متر تذكّر وفد الفلبني مبدا�ل و  .177
ويف �ني أعرب ذ�.  �اب عهناقد أهنا یبدو  2املادة قال إن املبذو� لضامن هذا ��ساق يف املسودة احلالية. ومع ذ�، 

 القادمةطلب أن تعكس املسودات إال أنه اليت �ددها الرئيس،  املعد�الشام� النسخ لقيود املفروضة �ىل ل  هفهمالوفد عن ت 
 .املعمول هبايف مجيع األحاكم  مدا�لته

النس�ة املعد� أن  وأشار إىلأعرب وفد �یلند عن تأیيده لوفد إندونيس�يا، نيابة عن الب�ان املتشاهبة التفكري. و  .178
بعد قراءة النس�ة املعد� األوىل و افظ �ىل سالمة املواقف املتنو�ة. حت�دا و  ةقراءسه� الو  ة) موجز Rev. 1األوىل (

)Rev. 1 ،رأى ) بعنایة و�س��ع إىل التفسريات املقدمة �شأن التفاصيل واملربرات املنطقية للتغيريات اليت مت إجراؤها
جزء ال  والوحيدة �لفعل اليت تُعد األويل، وأهنا ) تعكس العمل اجليد حىت اآلنRev. 1� األوىل (أن النس�ة املعد الوفد

) تعكس روح املرونة اليت مت التأ�يد �لهيا Rev. 1یتجزأ من النص بأمك�. و�ىل الرمغ من تقد�ره ألن النس�ة املعد� األوىل (
ال �زال قيد اإلجناز، و�� احتفظ الوفد بتعليقاته �ىل املواد الفردیة إىل  ارأى أهنيف اجللسة العامة ويف املعلومات، إال أنه 

الرئيس ومجيع ا�ول األعضاء �ىل روح التعاون والصرب يف العمل معا �ىل مرشوع النص الوفد املواد املتبقية. وشكر  �رىأن 
 هذا.

ازا وأقل �كرارا، يف �ني أقر أیضا بأهنا قيد ) أكرث إجيRev. 1رحب وفد سو�رسا حبقيقة أن النس�ة املعد� األوىل (و  .179
 3. وف� یتعلق �ألهداف، أعرب عن أسفه لعدم اإلبقاء �ىل ا�هنج اإلجيايب الوارد يف البدیل اینبغي مواص� حتسيهنو اإلجناز 
 �ىل مفاهمي � الهدفني وحيتويسليب ما ینبغي منعه، �ىل حنو صف تاألهداف (أ) و (ج) أشار إىل أن . و النس�ةيف هذا 
 الهدف (ب) �ام للغایة وال ورأى الوفد أنواحضة متاما يف س�ياق املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.  ليست

"اس�ت�دام املصطل�ات"  وتطرق الوفد إىل�ركز �ىل القضا� اخلاصة �ملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 
ذ� ا�هنج، �ىل أساس أنه ینبغي حتقيق املزید من  یؤیدميكن أن وذ�ر أنه جل هبا املرشفون معایري األهلية، والطریقة اليت �ا

حتفظات �ىل إدراج  الوفد أبدى. ومع ذ�، الواردة هبا الوضوح يف حتدید نطاق الصكوك و�ريه من األحاكم التشغيلية
ملبد�ني وأحصاب �، اليت �ربط املعارف التقليدیة 3ن" يف تعریف املعارف التقليدیة يف دجمه مع املادة و مصطلح "املس�تفيد

ینبغي أن ألحصاب احلقوق،  �نإذا اكن املس�تفيدون مساوٍ رأى الوفد أنه، ، 3املعارف التقليدیة. وأ�ريا، ف� یتعلق �ملادة 
يف النس�ة املعد� الثانية  هذا ن. وأعرب عن أم� يف أن یمت إدراج�س�تفيدمه امل الشعوب األصلية وا�متعات احمللية  �كون

)Rev. 2.بدیل� ( 

�حتاد األورويب وا�ول األعضاء  �مس قال وفد فر�سا إن بيانه ی�ىش مع البيان ا�ي أدىل به وفد �حتاد األورويبو  .180
اس�ت�دام مصطلح "الشعوب األصلية"  فإنصلية، فيه. ومبوجب ا�هنج الفر�يس، مع لك ��رتام الواجب للشعوب األ

والواقع أن املبادئ ا�س�توریة لعدم جتزئة الشعب الفر�يس  واإلشارة إىل حقوق ت� الشعوب مسأ� یتعني �ليه معاجلهتا.
حقيقة أن كام إىل حقيقة أن الفر�س�يني فقط كلك ميكن أن �س�تفيدوا من احلقوق.  تؤديواملساواة بني املواطنني أمام القانون 

دون ��رتاف دا�ل الشعب الفر�يس بعدة شعوب أو جممتعات  نومفهوم �دم ا�متيزي يف ا�س�تور حيوال م�دم إماكنية تقس�ميه
اليت  ددها أصل مشرتك أو خصوصيات ثقافية، كام حيول دون ��رتاف �حلقوق امجلاعية لت� الشعوب أو ا�متعاتحي

هذا هو احلال �لنس�بة و �ىل أساس فردي يف فر�سا. �كون احلقوق  وقال إنأو معتقداهتم.  حيددها أصلهم أو ثقافهتم أو لغهتم
اس�ت�دام �ىل فهيا  وافقهناك �دة نصوص  وأشار إن أنللشعوب األصلية يف اكليدونيا اجلدیدة، �ىل سبيل املثال. 

و احلال �لنس�بة لنص إ�الن هذا ه وأن ،مصطلحي "الشعوب األصلية" و"حقوق الشعوب األصلية" �سبب أمهية النص
هذا إ�الن س�يايس وليس صاك ملزما قانوً�. وعند  رأى الوفد أناألمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصلية. ومع ذ�، 

رات �ري قر هذا هو احلال �لنس�بة للنصوص والقرارات واملو الس�تد�اء دس�توره.  اع�ده، أدىل وفد فر�سا ببيان تفسريي
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�لنس�بة وقال إنه، لصادرة عن جملس األمن أو جملس حقوق اإل�سان أو اتفاقية التنوع البيولو�، و�ري ذ�. امللزمة قانو� ا
من �الل ال �كون إال ذ�  فإن، �ىل سبيل املثال، يف �روتو�ول �غو�، مثلام للنصوص امللزمة قانو�، إذا ورد يف ا�یبا�ة

الحتفاظ �ألقواس حول لكمة "الشعوب" الوفد �لب االشعوب األصلية. وطاإلشارة إىل إ�الن األمم املت�دة �شأن حقوق 
 سيمت حتدید ذ� يف املؤمتر ا�بلومايس.وأشار إىل أنه السابقة للجنة املعارف.  ا�ورة�ىل النحو املذ�ور يف 

�ن و  .181 عض املش�لك مع أن هناك بأشار إىل سهو� قراءة النص. ويف �ني  �زید منقال وفد أسرتاليا إن معل امليرس�
مثل "املس�تفيد�ن اآلخر�ن" كام ملسها وفد سو�رسا، فقد أقر بأنه قيد العمل، و�لتايل فإنه  املعدلبعض ا�لكامت يف النص 

سا�د يف تعریف املعارف التقليدیة �  ذ� سيبقي تعليقاته �ىل مس�توى �اٍل. ورّحب بإضافة معایري األهلية إىل التعریف، ألن
 حتدیداتقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ال معارف لأن نطاق امحلایة املمنو�ة لوأفاد بوأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، 

قد �كون هناك ه وقال إنهذا العمل مفيد يف امليض قدًما.  وأشار إىل أنسيمت التعامل معه يف املادة املتعلقة بنطاق امحلایة. 
 النص يف مناطق أخرى. لتنقيةاملزید من الفرص 

)، �ىل من زمعوا أنه ال تو�د CAPAJممثل اللجنة القانونية للتمنية ا�اتية لشعوب منطقة األند�ز األوائل ( وردّ  .182
اجل ت� املتطلبات، و�لتايل ن مفهوم ا�متعات احمللية ميكن أن یعقال إ، و األمم�ر ا�ول/شعوب أصلية يف أراضهيا وأنه ینبغي ذِ 
 رضور�. ليسفإن مصطلح "املس�تفيد�ن اآلخر�ن "

مل یمت يف �ني  �سجيلهاأشار وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية إىل أن بعض اقرتا�اته املستندة إىل النصوص قد مت و  .183
ون وأشار إىل أن البعض اآلخر. ذ� مع  ال تو�د بعض القضا� اجلدیدة. أوال، تثري اللغة اجلدیدة اليت أضافها امليرس�

). �نيا، يف نص املعارف Rev. 1�ىل احملرض يف النس�ة املعد� األوىل (الوفد اقرت�ا س�بق أن اليت  الشام�التعدیالت 
إ�الن ب� تعلق �للغة ذات الصت �هيا بعض ا�اوف  أوحض الوفد أنالتقليدیة، ف� یتعلق �لفقرة األوىل من ا�یبا�ة اجلدیدة، 

اإل�الن یوفر حقوقًا للشعوب األصلية بأن ، �ىل و�ه اخلصوص، ف� یتعلقاألمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصلية 
، فإنه حيتاج إىل بعض العمل. حتدیدا عنرصذ� ال لطریقة اليت مت هبا هيلكة ورأى الوفد أنه، �و�كن ليس للمجمتعات احمللية. 

وأشار إىل أنه، "الشعوب األصلية" ووضع لكمة "فهيا" بني قوسني ملعاجلة هذه املسأ� ��ات.  رةعباواقرتح وضع فاص� بعد 
من إ�الن األمم املت�دة �شأن حقوق الشعوب  31هذه اللغة مبارشة من املادة  استبعاديف الفقرة الثانية من ا�یبا�ة، مت 

ذ�، فقد اقرتح وضع  تنبثق مناللغة  وأنذ�ر ذ� یالسابق  ذ�رت ا�متعات احمللية، وحيث أن السطرت ااألصلية، و�كهن
ت� اللغة بني قوسني واستبدالها مبا یيل: "��رتاف حبقوق الشعوب األصلية ومصاحل ا�متعات احمللية يف احلفاظ �ىل ملكيهتا 

ف� یتعلق و  ".�هيا تعبري الثقايف التقليدي�را�ا الثقايف ومعارفها التقليدیة وأشاكل ال  �ربالفكریة ومراقبهتا وحام�هتا وتطو�رها 
". واقرتح have" وجيب أن �كون السطر الثاين "hasخطأ مطبعي يف لكمة " أشار إىل وجود ،�لفقرة الرابعة من ا�یبا�ة

"�شلك  حولاقرتح وضع قوسني  ،5يف الفقرة ومتاما يف هذا الس�ياق.  ةواحض ليست ا" ألهنأصي�"لكمة  حولوضع قوسني 
"�ىل أساس  حول" بـ "�روجي" واقرتح وضع قوسني �روجاقرتح استبدال عبارة " ،9يف الفقرة و" لنفس السبب. أصيل

الوفد عن  وأعربمن اتفاقية التنوع البيولو�  منبثقةن" ألن هذه اللغة و املس�تفيد/األممرشوط متفق �لهيا �شلك متبادل ... 
الواحض أن املرء س�يكون �ري من أشار إىل أنه  ،10وف� یتعلق �لفقرة . حتدیدا من مالءمة وس�ياق ذ� صك هتأكد�دم 
قد رأى الوفد أنه  ،12يف الفقرة والفقرة بأمكلها.  حولوضع قوسني معقوفني الوفد �� اقرتح  ،�ىل ضامن ا�مع املتبادل اقادر 

وضع  ، �ا اقرتحها، اليت أیدبا�ة األصليةيف ا�ی املس�ت�دمة �كون هناك �ا�ة إىل بعض التعدیالت جلعلها متسقة مع اللغة 
مت  إنه قال الوفد". و  � العامبعد "�بتاكر": "، واحلا�ة إىل امحلایة واحملافظة �ىل امل ،ما یيل وإدراج ،"و" حولقوسني 

وجود  األهنا تفرتض مضن ا،بني قوسني أیض الصيغةوضع هذه  واقرتحلصيغة السابقة حول ا ،13يف الفقرة وضع قوسني، 
املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف  اوض. وف� یتعلق بدمج دیبا�ة نيصنتي�ة التفب  خيل، وقد حقوق مبوجب الصك

ف� و أن نصني منفصلني قد �كو� مناس�بني.  ورأى الوفد. یرضال  ذاهتايف هذه ا�یبا�ة املدجمة  إد�اهلام ذ�ر أن ،التقليدي
ألن  ،WIPO/GRTKF/IC/37/4من الوثيقة  4طلب إ�ادة إدراج البدیل  ،اف الس�ياسةبأهد �شأن 1یتعلق �ملادة 

قد وأشار إىل أنه  ،2إىل املادة  يع عنارص البدیل األصيل. وانتقلال تتضمن مج و ربأكفضفاضة بدر�ة اخليار اجلدید هو صيغة 
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يدیة احملمية". وميكن أن �كون التعریف املقرتح كام مجيع معایري األهلية يف تعریف "املعارف التقل  احملرض أن یدمجسابقا  اقرتح
�لرتاث الثقايف للمس�تفيد�ن �ىل النحو احملدد يف  اواحض ایيل: "املعارف التقليدیة احملمية يه معارف تقليدیة �رتبط ارتباط

وكذ�  ،اركهتا �شلك جامعيومش احلفاظ �لهياوتطو�رها و  وإنتا�اویمت إ�شاؤها  ،]3[املعاد �رقميها بوصفها املادة  4املادة 
وتفي بنطاق  ،س�نة أو فرتة مخسة أجيال 50و�كن ال تقل عن  ،تنتقل من جيل إىل جيل لفرتة ما حتددها لك دو� عضو

الوفد عرض  ،] وف� یتعلق بتعریف "املعارف التقليدیة الرسیة"4املادة بوصفها  املعاد �رقميها[ 5ورشوط امحلایة مبوجب املادة 
طلب  ،اجلدیدة �شأن املس�تفيد�ن 4ف� یتعلق �ملادة  ا،يف احملرض. وأ�ري  مذ�ورة ويهبعض �قرتا�ات لتحسني التعریف 

" بعد لكمة مبوجبقد اقرتح يف السابق إضافة عبارة "امحلایة الوفد البدیل املفضل �یه. واكن  وهو ،1إ�ادة إدراج البدیل 
أن مجيع العبارات األخرى اليت ُأد�لت يف احملرض ف�  ورأىؤیة هذه اللغة أیضا. وأعرب عن رغبته يف ر  ،"املس�تفيد�ن"

 ،أو أجزاء أخرى من النص سوف تُدرج يف النص. ويف نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي 5یتعلق �لنص الوارد يف املادة 
ستتوفر مجمو�ة من املبادئ يف  ه�مج الوثيقتني وأن أنه ال تو�د نية�ىل ملوافقة � �لامالوفد أ�اط  ،�شأن املبادئ وا�یبا�ة

سوف یدرس قال إنه �شأن مبادئ حامیة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و  جلنة املعارفهنایة املطاف من �الل مداوالت 
أشار يف التقليدي. و ینطبق �ىل أشاكل التعبري الثقا ،إن و�دت ،املبادئ يف �لسة متهيدیة للمعارف التقليدیة ملعرفة أهيا بدقة

فقط �مة من الناحية ليست  ورأى أهنا جلنة املعارفمناقشة املبادئ التوجهيية منذ إ�شاء  ،�ىل نطاق أوسعإىل أنه متت، 
قامئة بذاهتا محلایة  �مةإما كعنرص يف وثيقة أكرب أو مجمو�ة مبادئ  ،و�كهنا قد �كون �مة مع تقدم اللجنة يف معلها ،التارخيية
رغبته يف احلصول �ىل  �شأنمع وفد سو�رسا يف الرأي فق الوفد تا، 1التعبري الثقايف التقليدي. وف� یتعلق �ملادة  أشاكل

أن ینعكس هذا البدیل  ، وطلبمن النص السابق 3البدیل  يفیو�د هذا التعبري وأشار إىل أن بيان إجيايب لألهداف. 
ت ياإماكن ب أعرب عن رسوره ،�ىل أساس أويل ،التعبري الثقايف التقليديالبدیل. وف� یتعلق بتعریف أشاكل ذ� وكذ� 

أو الرو�"  اإلبداعيإدراج معایري األهلية ت� يف تعریف أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأعرب عن رغبته يف استبدال "
 منشأنوع بوصفها عن املفاهمي الهامة للرو�انية  7و 4ب �لفعل يف ا�یبا�ة اعر مت اإل أشار إىل أنهبـ "الفين أو األديب". و 

 ،يف ت� املر��و. مناسبلها �ىل حنو  وتوضيح ت� الوثيقةب ذ� مبثابة ا�رتاف ویعد  ،أشاكل التعبري الثقايف التقليدي املهمة
النص س�يحمي يف أن و إضافة قمية، تواصل "األعامل الفنية واألدبية" أشار إىل أن و  ت�اوزت الوثيقة أصل هذا التعبري.ت 

قبل  ُ�ذفت"مبارشة" قد  لكمة�لام بأن الوفد جوهره ش� من أشاكل التعبري بدال من مصدر ذ� التعبري. وقد أ�اط 
إدرا�ه. وأشار إىل �انب وظيفي  ةدإ�ايف  تهرغب أبدى هذا احلذف. ومع ذ�، ل لكمة "مرتبطة". وقد اس�متع بعنایة إىل رشح 

، و�كنه �ساءل �لعزوت�دث �لفعل يف مجيع أجزاء الوثيقة حول إماكنية وجود مشلكة تتعلق ت رف جلنة املعا قال إنمعني. و 
لهذه األس�باب، طلب و . امعليأمرا  عزواكنت إدارة أي مصل�ة  وما إذاهناك �القة وثيقة، أو ص� مبارشة،  ليستعام إذا 

يف  وأعرب عن رغبتهجزء �م من مناقشات جلنة املعارف،  وأنهأن البعد الزمين مت �ذفه.  أشار الوفد إىلاس�تعادهتا. كام 
، قد 3يف املادة وقال إنه، ، يف النص، إىل أن یمت �ل هذه املسأ�. 2يف الفقرة (د) من البدیل الوارد البعد الزمين،  بقاء

ون ��كون  الثقايف التقليدي اليت ال أشاكل التعبري من العيوب مما أدى إىل حتدید املس�تفيد�ن  أ�دلنص ا�ي أدر�ه امليرس�
 إىل النص. 4من املادة  1�ادة البدیل إتعزى �لت�دید إىل جممتع حميل معني. وطلب 

أعرب وفد إیطاليا عن تأیيده للبيان ا�ي أدىل به وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه. و  .184
املعارف  ورأى الوفد أنوافق �ىل هذا احلذف. یمل و�ذف يف دیبا�ة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي.  وجود وأشار إىل

أشاكل التعبري الثقايف  وأشار إىل أنتطلب لواحئ خمتلفة. ت التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مواضيع خمتلفة متاما و 
املتعلقة حبق املؤلف، إىل �د �بري. ود�ا إىل إ�ادة إدراج ا�یبا�ة احملذوفة يف التقليدي مشمو� �لفعل �لقوانني واملعاهدات 

الشعوب األصلية وا�متعات  وقحقأ�د من ا�یبا�ة، مل یؤید اإلشارة إىل  2إطار أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ويف الفقرة 
مت وصفها. ومل ما  �ىل حنو تبادليا �لهيا املتفق الرشوط /�مل عن املس�بقة املوافقة مبادئ یؤید الوفد، مل 9يف الفقرة واحمللية. 

، قال إنه �ىل الصعيد ا�ويل، 14. وف� یتعلق �لفقرة املاكنیتفق مع فكرة اإلشارة إىل الترشیع اجلدید �شأن اإلنفاذ يف هذا 
ليست  14اإلشارة الواردة يف الفقرة  نورأى أال تو�د حقوق معرتف هبا للشعوب األصلية وا�متعات احمللية �ىل هذا النحو. 

آلراء اليت طر�ا وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد ل عن تأیيده أعربالنص،  مبنتحصي�ة �ىل اإلطالق. وف� یتعلق 
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جلنة  وأوحض أن�ىل الطاو�.  هو مطروحالنص جيب أن یأ�ذ يف �عتبار لك ما وقال إن األورويب وا�ول األعضاء فيه. 
احملتوى ینبغي  ه رأى أنعارف حتاول التأكد من أن ما قيل قد مت صياغته يف مصطل�ات مناس�بة و�لصيغة املناس�بة، و�كنامل

جلنة ینقل �لفعل خيارا  ليسخيارا، �كنه طرحوا ن �امليرس� وأشار إىل أن هذا ببساطة مل حيدث. و . اكن �لضبطأن یظل كام 
جيب وضع و جيب إ�ادة النظر يف لك ما مت �ذفه أو إضافته. وقال إنه لسة العامة. أن �كون يف اجل  �ریدحيث إىل املعارف 

لك ما مت �ذفه يف النص يف �د ذاته أو �بدیل. �ىل سبيل املثال، يف املادة  إدراجلك ما مت إضافته بني قوسني وجيب إ�ادة 
من نص أشاكل التعبري الثقايف  1. وخبصوص املادة 3 وأعرب الوفد عن اه�مه �لبدیل، مت �ذف العدید من املقرت�ات. 1

حول  هشكوك أعرب عنؤید إدرا�ا. كام یمل ولكمة "ا�مت� �ري املرشوع"، �س�ت�دم (أ) 1املادة أشار إىل أن التقليدي، 
قال لثقايف التقليدي، یتعلق األمر بأشاكل التعبري ا وف�اطئ حلقوق امللكية الفكریة. اخلتأ�يد ال نح أو امل (ج) �شأن منع 1املادة 

يف تعریف املعارف التقليدیة، و�لفعل حقوق معرتف هبا �امليا، بغض النظر معن �كون صاحب احلق.  وإن حق املؤلف ه
س�نة أو مخسة  50ف� یتعلق �لعنرص الزمين و تعكس ما اكن يف النصوص السابقة.  عبارة "املس�تفيد�ن اآلخر�ن" الأفاد بأن 
ألن لك ما متت مناقش�ته جيب أن ینعكس يف  تهإ�اد ورأى رضورة�زال قيد املناقشة؛ ومع ذ� مت �ذفه. ال  قال إنهأجيال، 
 النص.

) وثيقة معل هتدف إىل مسا�دة ا�ول األعضاء �ىل التوصل إىل Rev. 1قال الرئيس إن النس�ة املعد� األوىل (و  .185
هناك جفوة مفاهميية  وأنه ال �زال ،أعضاء جلنة املعارف للتفكري ن حياولون طرح أفاكرمه أمام�امليرس�  وأوحض أنتفامه مشرتك. 

وحماو� النظر يف القضا� املفاهميية. وأشار إىل  جتاوزهركز �ىل نظام امللكية الفكریة الضيق بدال من �ي حول معل اللجنة، ا�
أن یمت التعبري عن مجيع املدا�الت جيب و . الفجواتوقال إن الهدف من اللجنة هو سد ت�  ةدثحتليل الفجوات احمل مسودة

 النقاش حول البيا�ت العامة وافتتح مناقشة مادة تلو األخرى.�ب أ�لق و �شلك سلمي وحصيح يف النص. 

�ن متثل حتد�. أما ف� یتعلق ��یبا�ة، فبي� رأو  .186 إال يف حماو� تبس�يط النص، مزية  ىا�رتف وفد كندا بأن �مة امليرس�
لالخنراط يف العمل  أبدى اس�تعدادهضمن نصا یثري القلق. ومع ذ�، فقد تن بعض العنارص يف ذ� املرشوع ت أنه أشار إىل أ

�ن، وأعرب عن تقد�ره لتأ�يد الرئيس �ىل أنه معل   بفرصة التعليق الوفد . واحتفظيٍ ر ما زال جي�ىل أساس مرشوع امليرس�
ف� یتعلق و يف وقت الحق �ىل العنارص الفردیة املكونة للعدید، واليت یعود ا�كثري مهنا إىل، �ىل سبيل املثال، نطاق امحلایة. 

إىل تبس�يط النص �شلك �بري وتضييق نطاق الرتكزي. ومع ذ�،  تؤديصيا�ة األهداف اجلدیدة املقرت�ة  ذ�ر أن�ألهداف، 
واحض  رابطمجيعها يف مل �شرتك العنارص الثالثة  وأشار إىل أندیدة مع صيا�ة املادة. ن تبس�يط النص �لق مش�لك �رأى أ

امیة �بتاكر أو منع املنح اخلاطئ حلقوق امللكية الفكریة، حباملس�تفيدون أنفسهم، �ىل سبيل املثال،  یقوم�ملس�تفيد�ن. ولن 
و�الوة �ىل ذ�، ال ميكن للصك حتقيق ت� �ىل الرمغ من أن املس�تفيد�ن سيس�تفيدون من حتقيق ت� األهداف. 

لكمة "هتدف إىل" مفيدة يف نقل حقيقة أن الصك سيسهم يف حتقيق هذه الغا�ت، و�كنه  ورأى الوفد أناألهداف و�دها. 
كریة. لن �متكن، يف �د ذاته، من القيام، �ىل سبيل املثال، مبنع ا�مت� �ري املرشوع أو منع املنح اخلاطئ حلقوق امللكية الف

 نيسحت د هذه املسأ� و استبع" من شأنه االصك جيب أن " فاحتةال" و�رك لـ إن �ذف عبارة "�زوید املس�تفيد�ن بوسائلو
بعض  تواصلاملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي �ىل السواء. و�إلضافة إىل ذ�،  اللغة املقاب� يف نيص

إلجراءات اليت حياول الصك منعها، املتعلقة �لتعامل مع أفضل الصيغ والتعاریف املصاحبة ا�ول األعضاء، مبا فهيا كندا، ا
أن �س�ت�دام �ري املرصح به �رتبط  الوفد أىويه ا�مت� �ري املرشوع وسوء �س�ت�دام و�س�ت�دام �ري املرصح به. ور

ي النظر يف مجيع هذه املصطل�ات يف س�ياق نطاق توفري ینبغأشار إىل أنه . ومع ذ�، ق امللكية الفكریةارتباًطا وثيقًا �س�يا
�ن.  قال إنه الامحلایة. وف� یتعلق �ملس�تفيد�ن،  �زال هناك خماوف �برية �شأن هذه املادة، واليت مت تضخميها يف اقرتاح امليرس�

ة، �ىل أقل تقد�ر، إىل من أ�ل النظر يف إدراج تقد�ر �و� عضو يف تعيني املس�تفيد�ن "اآلخر�ن" مثلها، هناك �ا�و 
احلال، مرتبطة �لشعوب األصلية  قد �كونالنظر يف ما إذا اكنت املعارف التقليدیة أو أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، كام 

أنه ینبغي تعيني املس�تفيد�ن اآلخر�ن عندما ميكن ربط املعارف التقليدیة أو ب هداعتقوأعرب عن �دم اأو ا�متعات احمللية. 
ل التعبري الثقايف التقليدي، مبارشة أو بطریقة أخرى، بوا�د أو أكرث من ا�متعات األصلية واحمللية اليت ميكن حتدیدها. أشاك
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تنظر يف السامح بتعيني "املس�تفيد�ن اآلخر�ن"، فسوف �سعى إىل أن حيدد النص هذه س إذا اكنت جلنة املعارف وأفاد بأنه 
ح الظروف النادرة احملمت� اليت قد یمت فهيا حتدید "املس�تفيد�ن اآلخر�ن". ويف الفكرة بوضوح شدید، وأن حيدد بوضو 

يف هذا البند من ا�ي س�يقرر متاًما حتدید "املس�تفيد�ن  لصيغة املبين للمجهو وحض اس�ت�دام ت مالحظة ذات ص�، ال
أى أیضا أنه من السابق ألوانه البدء حتدید من س�ي�دد مثل هذا القرار. ور كلكاآلخر�ن". و��، یتعني �ىل جلنة املعارف 

واس�متر . �نبإضافة إشارات إىل "املس�تفيد�ن اآلخر�ن" مثل تعریف املعارف التقليدیة، قبل أن یمت �لها يف بند املس�تفيد
. و�رر اإلعراب عن رأیهمكس�تفيد�ن، وبقي �ىل  األممف� یتعلق بتعيني ا�ول األعضاء أو  شدیدةحتفظات  الوفد يف إبداء

لنظر يف تعریف ميكن أن حيدد معيارا أدىن ملا ميكن أن یتفق �ليه امجليع � وف� یتعلق ،اه�مه مبناقشة معىن "ا�متع احمليل"
�متع احمليل" يف س�ياق الصكوك املتعلقة �ملعارف التقليدیة أو أشاكل التعبري ا" مبثابةأن �كون شأنه من أشار إىل أن هذا 

، وأعرب عن تقد�ره لفكرة وجود نص اإلجنازمعل قيد  ذ� أنب هارتيا�عن  وأعرب الوفد التوايل. الثقايف التقليدي �ىل
فرصة  اليت یو�د �شأهنا) Rev. 2قبل النس�ة املعد� الثانية ( الس�تعراضهمتدا�ل مع مواد أخرى مثل نطاق امحلایة، 

 لتعليق.ل حمدودة 

إىل احلدیث عن مواد أخرى  وتنتقل هباعارف ت� الوثيقة وأن تعمل قال وفد ني�ري� إنه اكن یفضل أن تقبل جلنة املو  .187
�ىل لك يشء يف س�ياق مشويل، ألن  وضعحىت اآلن، حبيث أنه يف هنایة األس�بوع، �كون اللجنة قادرة �ىل �لينا مل تطر�ا 

مالحظة ه �شأن �دم ارتيا� وأشار إىلبعض املالحظات.  الوفد أبدىكذ�،  ليسلك يشء متشابك. وحيث أن األمر 
مصاحل. لها  �عتبار أهناا لها حقوق وجممتعات حملية أهن وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية للمتيزي بني الشعوب األصلية �عتبار

لس�ياق الوطين. ذ� �ب و�رتبطيف معظم احلاالت، تتدا�ل الشعوب األصلية مع ا�متعات احمللية و. قانوين فقه وقال إن ذ�
ونظر جيب أن ینو  املعارف التقليدیة "احملمية"  وأشار الوفد إىل�هيم مصاحل.  ومنفكرة ا�متيزي بني من هلم حقوق  يف امليرس�

مية" بني قوسني ألهنا ال تتفق احمل اقرتح وضع "و نتي�ة املفاوضات)، ختل ب واألساس املنطقي إلد�ال هذا املصطلح (حىت ال 
فكرة وضع عنارص زمنية حول املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف  ةقشانمت م  بأنهوأفاد مع احلمك املس�بق �ىل النتي�ة. 

أن تلقي نظرة أخرى �ىل هذا  �ىل جلنة املعارف". وینبغي واجليلف� یتعلق "�جليل  توفيقيةهناك لغة  وأنالتقليدي، 
خيارات �دیدة  لوضعن من امحلایة" مفتو�ة جيب �رك عبارة "املس�تفيد�و مقنعا �شلك فعال.  ليسد، وأن املوقف يقي ت ال 

بوسع جلنة  ليس وقال إنهأو ا�ول. األمم �إلضافة إىل املس�تفيد�ن احلاليني (الشعوب األصلية وا�متعات احمللية)، مثل 
 تناولمل یمت وفيه أشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدیة حقوق أو مطالبات فردیة.  تتناولموقف  إغفالاملعارف 

�ن، ال س�� ف� یتعلق  ه �شأنسوف �رسل اقرتا�اتذ�ر الوفد أنه � �شلك فعال يف التعاریف. و ذ الصيا�ة إىل امليرس�
 �لتعاریف.

ون مل أن حتدث وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، وأقر بو  .188 التفسري ا�ي قدمه امليرس�
ن يف حماو� حتسني وتبس�يط اللغة يف ا�یبا�ة. ومع ومليرس� ا�ي یتبعه اني. وأعرب عن تقد�ره للهنج العام یقصد دمج النص

 تتناولمن ا�یبا�ة (اليت  2أن �كون هناك ص� بني الفقرة  خشيته أعرب الوفد عنذ�، هناك نقاط إشاكلية. أوال، 
احلق يف احلفاظ �لهيا ومراقبهتا وحام�هتا، إخل) ونطاق مادة امحلایة. وأید ��رتاف بأن الشعوب األصلية وا�متعات احمللية لها 

اس�ت�دام  وأشار إىل أنيف إطار هنج قامئ �ىل احلقوق. ص� هذه املادة ا�متهيدیة أكرث  وبدت ا�هنج القامئ �ىل التدابري، يف �ني 
رص األكرث تعقيًدا يف هذا الصدد، واليت ميكن للجنة للهنج املتدرج بعض العناوان  ة،إشاكليیعد " يف ا�یبا�ة الصحيحلكمة "

 9ف� یتعلق �لفقرة و لاللزتام بأي ارتباطات وثيقة ��هنج القامئ �ىل احلقوق.  هالوفد اس�تعداد یبد. ومل دراس�هتااملعارف 
ة احلرة واملس�بقة عن �مل)، والتقامس العادل واملنصف للمنافع، مع مرا�اة املوافقالرشوط املتفق �لهيا تبادليا  (اإلشارة إىل

يف إطار هذه املادة، أ�اط قال إنه، من ربط الصك �لعنارص اليت مت تناولها يف �روتو�ول �غو�. و  هخماوف أعرب الوفد عن
ون �لام   وف��هنج القامئ �ىل احلقوق. �ص�  ى الوفد وجود، رأ13بواعث قلقه �شأن ت� النقطة. وأ�ريا، يف الفقرة ب امليرس�

زال �یه مش�لك حول � أشار إىل أنه البطریقة أكرث دقة، حيث ذ�  أىیتعلق �ال�رتاف �حلا�ة إىل قوا�د �دیدة، فقد ر 
إشاكلية. وأعرب عن رغبته يف مواص� العمل �شأن ذ� وتوثيق خماوفه. متثل الفقرة لكها  وقال إنماكن وجود الفجوات. 
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�ن احلد من �دد األهداف  ، بصفة �امة، رحب1ف� یتعلق �ملادة و  . و�ساطةلغة أكرث وضوً�ا  واس�ت�داممب�او� امليرس�
(أ)  اتت� الفقر  يفأكرث من ذ�، فقد �اول النظر �ىل حنو  3البدیل  لبحث اس�تعداده�ىل الرمغ من أنه قد أعرب عن و 
�شأن مفهوم  ا�كبرية�لنظر إىل خماوفه ، �اصة 3ألنه رأى بعض املزا� يف البدیل  3(ب) و(ج). وطلب اإلبقاء �ىل البدیل و

متاًما إدراج ا�مت� �ري املرشوع وسوء �س�ت�دام  السهلمن �ري ورأى أنه ا�مت� �ري املرشوع يف الهدف (أ). 
 أهنا طریقة وا�دة للتعامل مع هذه القضية. يف �ني �رمل واإلشاكلية هبذه الطریقة.  حملوو�س�ت�دام �ري املرصح به يف حماو� 

لغة إجيابية. وقال إن املعىن ا�قيق لـ  صيا�ةهناك حماو� أكرث جناً�ا يف معاجلة املشلكة عن طریق رأى أن ، 3أنه مع البدیل 
حول هذه القضية. وف�  التوافق" ميكن اس�تكشافه ومناقش�ته. وس�تكون هذه طریقة أفضل حملاو� املناسب"�س�ت�دام 

� الهدف �شلك �ام. ومع ذ�، رحب �ملزید من املناقشات حول العنرص � تأیيدهأعرب الوفد عن یتعلق �لفقرة (ب)، 
، أ�اد 3، مقرتنة حبذف املادة 2ف� یتعلق �ملادة و إشاكلية. ال متثل الفقرة (ج)  ورأى أنأم ال".  ااأل�ري "سواء مت �سویقه

�ن ويف الوقت ن  .3التأ�يد �ىل تفضي� إلدراج معایري األهلية يف املادة  النس�ة املعد�  إ�دادفسه، أقر بأن حماو� امليرس�
لمعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من �ة ومعایري األهلية ل املدد الزمنيةلنظر يف ل  هتدف) Rev. 1األوىل (

امث� يف مواد خمتلفة، امللغة ال نللت�لص ماو� احلد من �زدواجية والتدا�ل والتكرار. وأیّد ت� احملاو� حملمن �ة أخرى، و 
الحتفاظ �ملادة مبا يف ذ� �لب امسأ� خمتلفة. وط یُعدتنظمي ونقل عنارص خمتلفة واردة يف مادتني منفصلتني  ه رأى أن�كن

يف نص مو�د مدمج حممتل �شأن التعریف ومعایري األهلية،  هومعایري األهلية يف املوضوع. أما �لنس�بة للت�ليل املوضوعي ملا 
الت�يل عن هن�ه  �دم قدرته �ىل وأبدىهن�ه األويل ليس هذا  واعترب أنفإنه س�يتناول املعایري ذاهتا مبزید من التفصيل. 

 �ىلاملس�تفيد�ن  یقرص، ا�ي 1�شلك مهنجي هو البدیل الوفد  أیدهاألويل. وف� یتعلق �ملس�تفيد�ن، فإن البدیل ا�ي 
القضية  وقال إن". الشعوببعض التحفظات ف� یتعلق �س�ت�دام مصطلح "وأبدى الشعوب األصلية وا�متعات احمللية، 

يف  1لبدیل الحتفاظ ��لب اأو ا�ول. وط األمميه متدید هذا النطاق ليشمل املزید من املس�تفيد�ن، مثل ليست الرئيس�ية 
 ال �رید أن یفقد هذا املفهوم.هو ) ألن ذ� یعكس موقفه و Rev. 2(النس�ة املعد� الثانية 

وفد �حتاد  أبداهااخلاصة اليت  املالحظاتحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق وأید و  .189
 �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه. �مساألورويب 

إىل رؤیة  حبا�ة إنه) �سري يف �جتاه الصحيح. ومع ذ�، فRev. 1 (قال وفد الهند إن النس�ة املعد� األوىلو  .190
تعليقات �ىل لك  تقدمياحتفظ حبقها يف و مجيع املواد مرتبطة ببعضها البعض.  أناملسودة بأمكلها من أ�ل تقدمي تعليقاته، حيث 

وأشار أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ینبغي أن �كون هناك دیبا�ات منفص� للمعارف التقليدیة و رأى أنه مادة. ومع ذ�، 
بعمل �م قاموا  �نامليرس�  قال إنعود إىل مضمون ا�یبا�ة، بعد النظر يف املواد األخرى. وف� یتعلق �لهدف، يس� إىل أنه 

عارف التقليدیة فقودة، وال س�� مفهوم امحلایة املراد توس�يع نطاقها ليشمل املاملبعض العنارص هناك للغایة جلع� موجزا، و�كن 
وأحصاهبا. وقال إن التفسري ا�ي قدمه وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، حصيح من و�ة 

�ىل املعارف التقليدیة اليت یقوم هبا طرف �لث دون إعطاء احلصة الواجبة  القامئةنظره اخلاصة. ومع ذ�، فإن �بتاكرات 
حصاب أل احقوق تضع�ىل جلنة املعارف أن و جب لصاحب املعارف التقليدیة يه أعامل مت� �ري مرشوع. و��رتاف الوا

تقامس املنافع هو أساس �روتو�ول �غو� واتفاقية التنوع البيولو�. وإذا مل ورأى الوفد أن  وتعطهيم إ�ها. التقليدیة املعارف
إطار قانوين للمعارف التقليدیة  وضع�كن هناك �روتو�ول �غو� أو اتفاقية التنوع البيولو�، وإذا اكنت جلنة املعارف حتاول 

الواجبة عند  املنفعةاب املعارف التقليدیة �ىل أحص أن حيصلرضورة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مفن املهم أن �رى 
(ج). وف� یتعلق 1جيب اإلبقاء �ىل البدیل ورأى الوفد أنه مزید من �بتاكر. تحقيق اس�ت�دام معارفهم التقليدیة ل 

عات احمللية، الشعوب األصلية وا�متمه من الصحيح اإلشارة إىل أن املس�تفيد�ن ینبغي أن �كونوا  رأى أیضا أنه�ملس�تفيد�ن، 
وأشار إىل لشعوب األصلية حىت اآلن. ل و�كن هناك �ا�ة أیضا إىل ��رتاف بأنه ال یو�د �الصة وافية للمعارف التقليدیة 

�ري من و رف معرها ألف س�نة يف ا�كتب املقدسة. التوثيق مع بُذلت �ود يف الهند مع املكتبة الرمقية للمعارف التقليدیةأنه 
من املناسب أن هتمت و عارف تقليدیة. مزال �عارف ��متعات احمللية الفعلية، ألهنا انقرضت. ومع ذ�، ال املمكن ربط ت� امل
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للغایة مفادها أن  واحضةا�و� مبثل هذه املعارف، ألن هناك ابتاكرات �ستند إىل ت� املعرفة. ومن هذا املنظور، هناك �ا� 
اليت  املنافعف التقليدیة يف ماكن وا�د، ینبغي أن �كون مبثابة مس�تفيد. وأ� اكنت مجيع املعار  لتجميعا�و� اليت تبذل �ودا 

�ذها وتتقامسها مع شعب ذ� أیتقامسها الطرف الثالث �الستناد إىل التسویق الت�اري للمعارف التقليدیة، فإن احلكومة س�ت
ا�ول  وأشار إىل أنه جيب إدراجلية وا�متعات احمللية. مجيع الشعوب األص لفائدة الب� �لتساوي ف� یتعلق �لتعلمي والص�ة و 

 مكس�تفيد�ن.

متو�اة يف �ا� أو �التني يف النس�ة املعد� األوىل  ليستقال وفد الربازیل إنه �لرمغ من أن الصيا�ة اليت یفضلها و  .191
)Rev. 1 ون جبد الستيعاب املصاحل و�حتيا�ات املتباینة  الوفد . واحتفظمجيعا نة املعارفجل  ألعضاء)، فقد معل امليرس�

مع الوفود األخرى اليت �رغب يف الرأي ، اتفق 1وف� یتعلق �ملادة  .يف املناقشات التالية اتالتعليقاإلدالء مبزید من حبقه يف 
ض من �ىل التقاليد، جلع� ممتش�يا مع الغر  نييف توضيح أن البند (ب) یقصد به �شجيع وحامیة اإلبداع و�بتاكر القامئ

�ریبس  (حىت اتفاق هتعریفمن الصعب  لحمصط�مة، و�كن النطاق العام  2يف املادة الواردة التعاریف وأشار إىل أن الصك. 
أن جلنة املعارف سوف تضيع وقتا طویال يف حماو� للعثور �ىل تعریف مشرتك لـ " امل� العام ". �ر�ة دد امل� العام) حيمل 
ميكن التوصل إىل �ل توفيقي هنايئ، �كن "املس�تفيد�ن اآلخر�ن ا��ن قال إنه الصيا�ة األساس�ية. و ، وافق �ىل 3يف املادة و

 ميكن حتدیدمه مبوجب القانون الوطين" یبدو معقوال.

هذا النص  لقبولن روح املفاوضني وحسن نوا�مه إقال وفد مجهوریة إ�ران اإلسالمية إن تطو�ر النص أمر، وو  .192
، والعمل الفجوات، بعد فرتة طوی�، العمل عن كثب يف سد مهأمر آخر. وجشع امجليع و�شد اتالفجو و�س�تعداد لسد 

فهيا تعليقات مفص�، حيث أن  تتقبليف مر�� ميكن أن ليست ) Rev. 1النس�ة املعد� األوىل ( وأوحض أنمبرونة وتوافق. 
ها البعض يف الصورة بأمكلها. واحتفظ �حلق يف اإلدالء املواد ذات ص� ببعض  وأشار إىل أنواحضة بعد.  �ريالصورة ا�اكم� 

يف ��رتاف حبقوق أحصاب املبذو� اجلهود  ى الوفدبتعليقات مفص� بعد مشاهدة الصورة اكم�. ومع ذ�، يف ا�یبا�ة، رأ
علق األمر �جلزء العميل من ، �كن عندما یتمعينة نربةحيدد � قال إن ذاملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و 

�جتاه هو �س�يان احلق املعرتف به يف ا�یبا�ة والرتكزي �ىل أمور  إال أنعىل الرمغ من وجود ثالث مواد فقط، ف، الصك
 1املادة وأفاد بأن ، جيب أن �كون الهدف م�ش�يا مع احلق املعرتف به يف ا�یبا�ة. 1أخرى. و�ىل و�ه الت�دید، يف املادة 

عن إ�الن هدف الصك. وینبغي حتدید األهداف بوضوح لتعز�ز شفافية نظام امللكية الفكریة ف� یتعلق �ملعارف  تبتعد
مسؤولية تطو�ر مثل  تضعبدال من ذ�، و ذ�.  إىل تفتقر 1املادة وذ�ر الوفد أن التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 

س�تفيد�ن ال یتحملون أي مسؤولية. امل  �ريیبدو أن أولئك و ط �ىل املس�تفيد�ن. هذا النظام ومنع ا�مت� �ري املرشوع فق
هذه املشلكة أیضا يف النص  وأشار إىل وجودمسؤولية امجليع.  إهنامسؤولية مجمو�ة من املس�تفيد�ن فقط، بل  ويه ليست

، وحتدیًدا يف 2يف املادة وا� املهمة. ن حياولون تبس�يط النص احلايل، بدال من الرتكزي �ىل القض�امليرس�  وقال إنالسابق. 
طریقة جيدة ليست هذه و تعریف بعض املصطل�ات، هناك إ�ا� متتالية من مصطلح إىل مصطلح آخر يف مادة أخرى، 

ت� وا�دة من املش�لك  وتُعدوال تذهب إىل أي ماكن. يف �لقة مفر�ة ت� اإل�ا� املتتالية تدور وأوحض أن للقيام بذ�. 
مشلكة متأص� يف تقس�مي املعارف التقليدیة إىل محمية و�ري أیضا هناك و �ملعارف التقليدیة احملمية، �ىل سبيل املثال.  املتعلقة
وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه،  مدا��إىل الوفد هذا هن�ا جيدا. وأشار وال یُعد محمية. 

وضع ذ� يف  وأعرب عن �دم رضاه عنمعایري األهلية محلایة املعارف التقليدیة. جبالء وحض ت أنجلنة املعارف �ىل وقال إن 
نوع املعارف التقليدیة، و �ىل املرء فقط الرتكزي �ىل معایري األهلية،  يف مادة ما،وقال إنه، أي من التعاریف أو املوضوع. 

وإد�ال  ةاوالت للهترب من املادة ألن من الصعب معاجليف "اس�ت�دام املصطل�ات"، هناك حموومىت وأ�ن ميكن حام�هتا. 
�ن هتعاطفوأبدى التعریف.  دا�ل إصالحبعض القضا� الهامة يف "اس�ت�دام املصطل�ات" وإجراء  �كن هذا قائال و  مع امليرس�

لتعامل معها يف هناك بعض املصطل�ات اليت ال ميكن تعریفها �ىل أهنا مصطل�ات، بل جيب ا وأشار إىل أن�سا�د كثريا.  ال
�ن أدىن ینبغي أن تبقى املادة املتعلقة �ملس�تفيد�ن قصرية إىل و النص. من  التنفيذيزء اجل �د وأن �كون حماوالت امليرس�

 لقانون الوطين لت�دید املس�تفيد�ن وفقا لنظا�م الوطين.لمقبو� يف توفري بيئة 
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قال إنه یدرس �ه�م التعاریف و لشعوب األصلية، حتدث ممثل صندوق حقوق األمر�كيني األصليني �مس جتمع او  .193
، واليت تتضمن ا�هنج املتدرج للمعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. �ري أنه احتفظ بتعليقاته 2الواردة يف املادة 

بإد�ال لكمة "محمي" قبل مه وأعرب عن اه�. واعترب أن مجيع املعارف التقليدیة مقدسة 5املادة  �رى�ىل هذه املادة إىل أن 
  أي أحاكم ألنه اكن حبا�ة إىل احلصول �ىل الوثيقة اكم� من أ�ل احلصول �ىل الصورة ا�اكم�. ومل یؤیداملعارف التقليدیة. 

املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي متزي  ةناقشیمت فيه م قال وفد جنوب أفریقيا إن الس�ياق العام ا�ي و  .194
هناك أي سابقة مت فهيا حامیة املعارف  وليستتصحيح املظامل املاضية.  يفالسعي  و�متثلبقرون من الهمينة وا�هتميش. 

وأشار إىل أولئك للغایة.  منتعشانالهمينة و�حتالل  ورأى أنالتقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي �ىل اإلطالق. 
يف طبيعة  امس�تنس�یبدو ألن هذا  أعرب عن أسفهو  ،�ىل اجلانب اآلخر ونوقفی�ن ا�وأولئك �ىل �انب  ونوقف�ن یا�

�ىل اس�ت�دام هنج حثهتا  جلنة املعارفوالیة ذ�ر أن ، املشاركة. وف� یتعلق بقوا�د جلنة املعارفيف اليت جتري املناقشات 
هناك بعض التعبريات عن  وفاد بأنه اكن. شجع �ىل املرونة والتوازن و�بتعاد عن املواقف التارخيية� الرئيس وأن معني. 

اكن هناك أیضا تعبري عن حسن  ،العنرص الزمين �شأنحسن النية �شأن معایري األهلية من قبل بعض األعضاء. كذ� 
املناقشة بأمكلها. و�ادت من �الل ، فشل ذ� يف املرور ابتعدت عن ذ�. ومع ذ�قد بعض الب�ان اكنت حيث  ،النية

مسأ� األهداف  ،�ىل سبيل املثال ،إذا أ�ذ�وقال الوفد، . مواقفهمالتذرع �ملايض وأرصت �ىل رضورة إ�ادة الوفود إىل 
 الهذا ا�هنج أشار إىل أن �يف ميكن للمرء أن یدرج مصاحل امجليع يف ما �سمى بـ "ا�هنج اإلجيايب". و  ،3البدیل ومسأ� 
ج القامئة �ىل التدابري. وطلب من أولئك ا��ن وا�هنُ  احلقوقلك من  إىلبل  ،إىل ا�هنج القامئ �ىل التدابريحفسب یتطرق 

 جلنة املعارفوالنظر يف �يفية قيام  فيهإرصارمه �ىل اس�تد�اء أقسام أخرى ليمت وضعها  الت�يل عن 3البدیل یرصون �ىل 
إىل مسأ�  الوفد ، أشارملهنجيةتوي �ىل مجيع اخليارات. وف� یتعلق �حي  ألهداف وجع�� املتعلقبتحسني هذا البدیل 

مت اس�ت�دام نفس ی ،2006نذ �ام مف أخرى فرصة للنظر فهيا.  اوفود يتعط وفود اليت المن �انب بعض ال الشام� اتاإلدرا�
لق النص يف هنایة وخي�متكن األعضاء من متابعة ما حيدث.  الومزید من �نقسام و�رتباك.  إ�داثاألسلوب من أ�ل 

دون أن  �رشها متیو�برية  وشام�رسیعة  إدرا�اتإجياد طریقة إلدارة  جلنة املعارف وقال الوفد إنه یتعني �ىلجفوة.  املطاف
ملعایري هو الطریق أن اتباع هنج احلد األدىن من ا رأى الوفد ا،�متكن اآلخرون من التعامل معها. وكطریقة للميض قدم

البحث عن موقف ميكن أن  جلنة املعارف و�ىلالقصوى.  مبواقفهم �حتفاظ جيب أال �س�متر األعضاء يفو . الواجب اتبا�ه
�لكفة تأ�ري هذه العملية و�لكفة �دم التوصل إىل اتفاق واشار إىل أن جيب أال �كون هناك أي �ارس. و فيه امجليع.  �رحب

الشعوب األصلية وا�متعات و صنا�ة من مصل�ة مجيع األطراف إجياد �ل �ىل الفور ميكن أن ميكّن ال و . �بريةوعواقب الرضر 
منت�ة.  ليستىل مسارات إ جلنة املعارفمت إ�ادة ی ،يف ا�یبا�ةوأفاد الوفد بأنه، من امليض قدًما وحتقيق أهدافها.  احمللية

عندما بدأت يف ا�خول  ،2010وقد أمضت اللجنة س�تة أعوام يف األهداف ومل تتحرك يف أي موضوع جوهري حىت �ام 
املبادئ اليت تطمح  عنا�یبا�ة  ت�دثوت وليس �لرضورة فعلًيا.  طموح، ال إن ا�یبا�ة يه بيان للمبادئضات. وقيف مفاو 

ُ  2حىت الفقرة  فإهنا ،إىل حتقيقها. ويف هذا الس�ياق ميكن للمرء حىت جمرد إدراج "��رتاف بتطلعات و عن البيان.  اعبري عد ت ت
مسأ� املوافقة املس�بقة عن �مل إىل أیضا وأشار الوفد الشعوب األصلية وا�متعات احمللية للحصول �ىل احلقوق ...". 

 نة املعارفجل فسيتعني �ىل  ا،حىت إذا مل �كن ذ� موجودقال إنه، والرشوط املتفق �لهيا تبادليا واليت طر�ا وفد الهند. و 
املوافقة املس�بقة تو�د  ومع ذ�من جممتع إىل آخر.  رفايشء � �القة بتقامس املنافع وشلك قانوين للتعامل مع نقل املع ابتاكر

 التوصل إىل أساليب جلنة املعارفجمرد مصادفة. وهذا یتطلب من  تليس ويه عن �مل والرشوط املتفق �لهيا تبادليا
�لك صك من صكوك ویو�د مسأ� امل� العام. ذ�ر وفد الربازیل  وأن ،هذه املسأ� جيدا�اجل ند وفد اله  وأفاد بأن. �دیدة
 ورأى الوفد أن. الرباءات�شلك خمتلف يف  حق املؤلفيف  � العامميكن العثور �ىل املو خمتلفة للم� العام.  تعاریفالویبو 

يف حتسني  جلنة املعارفینبغي أن تنظر و أسفل خط سلس� القمية.  اإلنفاذ وأن ،مبدأ اإلنفاذ يف ا�یبا�ة یدور حول امحلایة
شري إىل ذ� ا�ي تعرض � أن  ا�لهيو . ا�ي یتعني تداركه الرضر یتناول ، طاملا أنهاملصاحلمجيع  ليتناولالهدف "اإلجيايب" 

يه األداة الوحيدة اليت ميكن ليست ت�  وأوحض أنتطلعات الشعوب األصلية.  مرا�اة. ود�ا إىل و�لهيا تداركه رضرلل
وهذا  حول هذه املسأ�. موافقهتااس�ت�دا�ا من �انب الشعوب األصلية وا�متعات احمللية و�ريها من الب�ان للتصدیق �ىل 
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مسأ�  تناولوفد مجهوریة إ�ران اإلسالمية قال إن من شأنه أن یؤدي إىل �شویه مسعة الویبو. وف� یتعلق مبسأ� التعاریف، 
ملعارف التقليدیة ا حيث تذ�ر ة�اری ويه ال �زالأ�د التعاریف اليت �شري إىل نفس ا�كيان، واليت مل یمت �نهتاء مهنا حىت. 

تعریف "املعارف التقليدیة املقدسة" والتغريات  یو�د فيههناك أیضا إدراج و �ر ذ� �ىل اآلخر�ن. یؤ "احملمية". و�لتايل، 
كن �ذفه. وف� یتعلق مبسأ� املس�تفيد�ن، أشار وفد الهند إىل اس�ت�دام املكتبة الرمقية للمعارف ومي هذا خطأ ویُعد. ةرت�مكامل

مت اس�ت�دام املكتبة الرمقية للمعارف التقليدیة يف ماكتب الرباءات وی. ا�ول�ىل دور  نعرتضویالتقليدیة إىل األعضاء ا��ن 
یتعني و يف إطار تطو�ر املعارف التقليدیة.  والرتوجياج �ور ا�و� يف امحلایة نت ويهيف أورو� وأمر�اك واليا�ن و�ريها ا�كثري. 

من ض أي ا�رت وأفاد الوفد بعدم ا�ىل جلنة املعارف أن �كون واقعية وأن جتد صيغة وتعرتف جبميع املس�تفيد�ن احلقيقيني. 
س�تفيد�ن. ویتيح هذا التعریف جماال ملس�ت�ديم �ىل هذا البند �لقول إنه �سمح ألطراف �لثة بأن �كونوا م  يةنام ال  انب�ال 

املوقف ا�ي حيقق الرحب ذ� هو  ورأى الوفد أناملعارف التقليدیة يف س�ياقات معينة ليمت ��رتاف هبم مكس�تفيد�ن. 
 مدة.سمح هذا �البتعاد عن املواقف اجلاو� حلقوق ا�تلفة اليت تنطوي �لهيا ت� امحلایة. � �رتافبأن یمت �، للجميع

أعرب وفد مرص عن دهش�ته لرؤیة بعض األعضاء �رغبون يف ا�اطرة �لعودة إىل املربع األول، �ىل الرمغ من و  .195
)، وهذا Rev. 1حتسني النس�ة املعد� األوىل ( وأشار إىل إماكنيةالتوصل إىل اتفاق �ىل نص.  تودحقيقة أن جلنة املعارف 

یعتاد أن ب هتوقع أعرب عنزید من التعليقات. و مب اإلدالءه احتفظ �حلق يف مالحظات اآلخر�ن، �كن أیدهو السبب يف أنه 
تعليقات وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، والوفود  أدرجيمت س  هالنص املعدل وأن �ىل

ديل ببعض التعليقات هبدف تعز�ز حمتو�ت النص �روح بناءة ومهنجية يس� أوحض أنه . و متشابكيشء  وقال إن لكاألخرى. 
إىل احلقوق اليت �كتسبهتا الشعوب األصلية وا�متعات احمللية، واليت ال �شري  14الفقرة ذ�ر أن دقيقة. وف� یتعلق ��یبا�ة، 

أن رضورة  رأى الوفد� یتعلق برتتيب املواد، فو احلقوق اليت جيب �ىل املرء حام�هتا.  تتناولفقرة  ويهینبغي التشكيك فهيا. 
حامیة  يفالهدف من هذا الصك (الصكوك)  �متثل، 1يف املادة ومبارشة.  تأيت مادة "اس�ت�دام املصطل�ات" بعد ا�یبا�ة

: "هيدف هذا ما یيل إدراج، يف بدایة هذه املادةالوفد أن یمت، املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. واقرتح 
مسأ� ليس�تا  (أ) و(ب) نيالفقرت وقال الوفد إنالصك إىل �زوید املس�تفيد�ن �لوسائل التالية محلایة املعارف التقليدیة ...". 

حياول  وهذا�ليه التعامل مع �بتاكر أو اإلبداع.  یتعنيالعلمي يف �د ذاته، و�كن حماو� حامیة لك يشء  اليشءحامیة 
 وأشار الوفد التشجيع والتعز�ز. وما إىل ذ�الرباءات، أو  یة نتاجئ ذ� �بتاكر، سواء اكن حق املؤلفتعز�ز وحامو �شجيع 

لكمة "حامیة" يف الفقرة (ب). واحتفظ �حلق يف العودة إىل الصيا�ة،  �ذفيشء وماذا �رید أن حتميه يشء آخر. واقرتح 
 �لتفصيل. املعدلبعد قراءة النص 

نفس القلق العام ا�ي �ّرب عنه وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق عن وفد اليا�ن  وأعرب .196
مل وقال إنه الوال�ت املت�دة األمر�كية وإیطاليا.  اووفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه ووفد

النس�ة املعد� األوىل وأشار إىل أن ي�ة ��، اختفى بدی� املفضل. يف اجللسة العامة. ونت  ما یفض�الفرصة لتوضيح � تتح 
)Rev. 1أعرب عن أم� يف أن وانطالقا من هذا الرأيإال إذا وافقت ا�ول األعضاء.  صفة اولن �كون له صفة ا) ليس له ،

هناك العدید من وأفاد بأن أي نصوص مقب� يف جلنة املعارف بطریقة شفافة من أ�ل جتنب املواقف املؤسفة.  إ�دادیمت 
)، اليت مل یمت اقرتا�ا ومل تمت مناقش�هتا يف ا�ورة السابعة والثالثني للجنة Rev. 1التغيريات يف النس�ة املعد� األوىل (

 قدمة"، متامل/ا�متهيدمن " 9ف� یتعلق �لفقرة و لميض قدما. لالنص  �ىلس مناقشة اللجنة عاكانمن املهم للغایة و املعارف. 
"تقامس املنافع" و"املوافقة عبار� تعلق وت "التقامس العادل واملنصف للمنافع" و"املوافقة املس�بقة عن �مل".  تنيعبار ال حتدید 

، حيث أنه من �ري 9الفقرة الوفد ساس، مل یؤید هذا األاملس�بقة عن �مل" �شلك �اص بنظام النفاذ وتقامس املنافع. و�ىل 
ف� یتعلق و بني قوسني.  9جيب وضع الفقرة ورأى أنه ة �لنفاذ وتقامس املنافع بنظام امللكية الفكریة. املالمئ ربط القضا� املتعلق

و��،  ینبغي للمرء أن یضع يف اعتباره أن امل� العام أسايس لإلبداع و�بتاكر يف العامل.أشار إىل أنه ، 1هبدف املادة 
واحلا�ة إىل حامیة امل� العام وحفظه وتعز�زه"  النشطف بقمية امل� العام يف اقرتاح إضافة عبارة "��رتا تهرغب عن  أعرب

�إلضافة رأى الوفد أنه، . و �ىل السواء املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف هنایة الفقرات (ب) من نيص
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"أو التأ�يد" بني  عبارةالثقايف التقليدي، ینبغي وضع إىل ذ�، ومع مرا�اة الطبيعة ا�تلفة للمعارف التقليدیة وأشاكل التعبري 
 3أي ا�رتاضات ف� یتعلق بإ�ادة تنظمي تعاریف املادة  یبد الوفدمل  وقوسني يف الفقرة (ج) من نص املعارف التقليدیة. 

ینبغي حتدید معایري موجزة ه ورأى أنألن النص القدمي ملعایري األهلية اختفى.  هقلق أعرب عنالقدمية ومعایري األهلية. �ري أهنا 
وموضوعية �عتبارها تعریف املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ورمغ أنه ذ�ر يف بيانه السابق أنه ميكن أن 

توضيح معایري مصطلح  إال أنه أشار إىل رضورةنظر مبزید من املرونة يف �دد الس�نوات اليت ینبغي أن �كون مناس�بة، ی 
 كذا" أو "مخسون س�نةج "ادر إمن أ�ل ضامن اليقني القانوين والقدرة �ىل التنبؤ. و��، اقرتح �ىل حنو أكرث يدي" "التقل 

ینبغي قال الوفد إنه ، 3ف� یتعلق �ملادة و س�نة" بني قوسني يف نصوص املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 
تقليدیة أو أشاكل التعبري الثقايف التقليدي الفردیة. ومن الرضوري وجود ص� ممزية حتدید املس�تفيد�ن من حيث املعارف ال 

جيب أن یقترص املس�تفيدون فقط �ىل الشعوب األصلية و �لك من املعارف التقليدیة أو أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 
 ا�ول واألمم. واوا�متعات احمللية وجيب أال �شمل

 .Revالنس�ة املعد� األوىل (حلصول �ىل التفاصيل يف �شأن اتناول وفد مجهوریة �ور� نقطتني، واحتفظ مبواقفه و  .197
مقارنة �لنص السابق، یبدو أنه ال یو�د اختالف �بري يف "اس�ت�دام املصطل�ات" يف املعارف ذ�ر الوفد أنه، . أوال، )1

�دة  منذ�قشت  جلنة املعارف مع إن، )Rev. 1النس�ة املعد� األوىل (يف والتقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 
، �ىل كام هو"األهلية/املوضوع". وظل تعریف املعارف التقليدیة احملمية مصطلح اجلدیدة  2تتضمن املادة رضورة أن �لسات 

، كام ه�ذف سيمتاألهلية/املوضوع  مصطلحإذا اكن و. )Rev. 1النس�ة املعد� األوىل (الرمغ من �ذف معایري األهلية من 
 لمعارف التقليدیةلتعریف املفهوم العام أن یمت �ىل حنو منفصل س�يكون من األفضل رأى الوفد أنه ، 2هو احلال يف املادة 

� اخلاص �ملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري وذوأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حتت عنوان "اس�ت�دام املصطل�ات" 
 أشار الوفد إىل أنه مت، 3ف� یتعلق �ملادة و الوضوح. �نيا، توفري معایري األهلية، من أ�ل  حتت التقليدي احملمية الثقايف
إىل مزید  انتا�حي )، �كن نطاقها ومفهو�ا �امضني و Rev. 1إدراج "املس�تفيد�ن اآلخر�ن" يف النس�ة املعد� األوىل (مؤخرا 

 من املناقشة.

وقال �یه بعض التعليقات �ليه.  �لرمغ من أنه اكن )Rev. 1النس�ة املعد� األوىل ( لرويس نصأید وفد �حتاد او  .198
رونة، ميكن �رمجة الوثيقة إىل مفن �الل املال شك أن أمه �انب يف هذا الشلك اجلدید للوثيقة هو احلا�ة إىل املرونة. إنه 

ت�ىش مع �رشیعاته الوطنية وتتيح ل�ول األعضاء املرونة يف حامیة الفقرة الثالثة من ا�یبا�ة أفاد بأن �رشیعات وطنية. و 
املعارف التقليدیة استنادا إىل وضعها الوطين. وأعرب عن أم� يف حتسني الوثيقة وإدراج الصيغة اليت �شري إىل الترشیع 

 الوطين.

وقال إنه، لية وقضا� املس�تفيد�ن. رحت ف� یتعلق بتعریف جممتعات الشعوب األص تناول وفد فر�سا األس�ئ� اليت طُ و  .199
هناك تعریف معرتف به دوليا لـ "الشعوب األصلية". والنص ا�ويل الوحيد امللزم قانو� ا�ي �  ليسمن موقع قانوين صارم، 

ب�ا يف العامل، وثالثة ب�ان فقط من �حتاد  22، ومل یصدق �لهيا سوى 169تعریف هو اتفاقية منظمة العمل ا�ولية 
ميكن ملفهوم الشعوب األصلية أو ا�متعات و ألورويب، مما یدل �ىل �دم وجود توافق دويل يف اآلراء �شأن هذه املسأ�. ا

األصلية أن حيدد أي سليل من أي مجمو�ة من الساكن املوجودة يف إقلمي ما، �ىل سبيل املثال، �الل الفرتة �س�تعامریة، 
یثري هذا التعریف وأشار إىل أن اخلاصة.  ا، ومتيزيها عن معوم الساكن، �سبب �اداهتمناطق خمتلفة حول العامل شهدهتااليت 

و�ساءل عام إذا اكن ذ� هو تعيني  -جزء من ت� ا�مو�ة أم ال هو قرر املرء ما إذا اكن أ�ًدا یأیًضا مسأ� القرار، أي �يف 
أو ذاك ینمتون إىل ت� ا�متعات أم ال. أن هذا الفرد  ءاملر  حيددو�يف  -ذايت (بدون أي معایري موضوعية)  إقرارذايت أو 

ورأى الوفد ت� �ىل هذا األساس. الشعوب عل من الصعب منح حقوق جتعل التعریف هشا للغایة و جتولك هذه العنارص 
دد اللجنة عندما حت 2هذا املفهوم يف املادة  حنومن اجليد أن �كون هناك هنج قانوين مو�د و قضية س�ياس�ية وحساسة.  أهنا

 املصطل�ات.
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ملشاركة �رسوره  وأعرب عنوفد الوال�ت املت�دة األمر�كية، من منظور أشاكل التعبري الثقايف التقليدي،  وحتدث .200
اس�متع إىل �دد من املدا�الت أشار إىل أنه يف العملية �س�تكشافية للتفكري يف إماكنية إد�ال معایري األهلية يف التعریف. و 

أعرب عن �مليض قدما، وواصل التفكري يف هذه املسأ�. أنه یو ، فاظ مبعایري األهلية يف مادة منفص�حول مزا� �حت
 ملزید من النقاش حول العدید من األفاكر اجليدة املتقدمة. اس�تعداده

نو�ة هناك بعض املرونة املم و قال وفد دو� بوليفيا املتعددة القوميات إن هناك جوانب إجيابية كثرية يف النص. و  .201
ية كيف ا� للترشیعات الوطنية اليت من شأهنا أن �سمح ل�ول، بناًء �ىل ظروفها اخلاصة، بت�دید املعایري اليت �رید تطبيقها أو 

من الواحض أن النص حيتوي �ىل بعض القضا� احلساسة، �اصة �لنس�بة �و� أفاد بأنه يف امليض قدًما. و هبا رغب � اليت
يف دو� بوليفيا وأشار إىل أن هناك، س�يكون من املس�تحسن النظر يف �ختالفات بني الب�ان. و . بوليفيا املتعددة القوميات

معایري األهلية دون ا�كثري من املواصفات ألنه  إدراجس�يكون من اجليد و املتعددة القوميات، �دد �بري من الشعوب األصلية. 
، وإذا توضعلشعوب �ىل املس�توى الوطين لت�دید املعایري اليت قد تاج إىل التشاور مع ت� احي درك أمهية ذ� �ب� و ی��اكد 

قال يف املايض إن إ�شاء فإنه مصطلح "اإلبداع"،  يفعند النظر وأشار الوفد إنه أي معایري �ىل اإلطالق. هناك س�تكون ما 
جممتعات الشعوب األصلية إن  تقولكثريا ما و املعارف التقليدیة ال ميكن أن �كون جزءا من دس�توره أو �رشیعاته الوطنية. 

لعدید من اآلراء اليت أعربت عهنا الوفود األخرى ف� یتعلق تأیيده ل وأعرب عنمعرفهتم مل �كن دامئا مثرة معلية إبداعية. 
. س�يكون من �ري املسؤول استبعاد أنواع معينة من املعرفةو �رتباك. فإن هذا �زید من �ملعارف التقليدیة احملمية، ومع ذ� 

 من املهم احلصول �ىل هذه الوثيقة من أ�ل متابعة معل جلنة املعارف.ورأى الوفد أن 

�ن �اولوا حقا تقل و  .202 جلنة املعارف هذه  اتبعت�ختالفات، مبا ی�ىش مع الوالیة. وإذا  يصقال وفد النيجر إن امليرس�
الفات يف الواقع. وأعرب عن أسفه ألن املعایري امليض قدًما وتقليل مجيع �خت فإهنا ستمتكن من، العملاجلهود يف ذ� 

ذي الطبيعة اخلاصة نظام ال ن "عنارص من اعنو  اليت حتمل . واستند إىل وثيقة الویبوالنقاش الزمنية قد �ادت �ىل طاو�
 توحض، اليت 25، الفقرة 14، الصف�ة 2002مارس  29 بتارخي)، WIPO/GRTKF/IC/3/8محلایة املعارف التقليدیة" (

بطبيعهتا يف امل� العام يه أن املعارف التقليدیة ب املفهومد يقي ت : "الفكرة وراء ال �ىل النحو التايل أمهية املعایري الزمنية �دم
ربز التقر�ر أن مصطلح ی"قدمية"، و�لتايل ال ميكن اسرتدادها". و  تقليدیة، يه�وهنا عن مفهوم أن املعارف التقليدیة،  �مجة

من الصعب فهم املعایري، حىت أن و هبا املعارف التقليدیة وليس إىل �رخي إ�شاهئا.  تطورتالطریقة اليت  شري إىل� "التقليدیة" 
سامع أنه وضع اقرتا�ه بني قوسني. ل رسوره  وأعرب عن. حيالها وفد اليا�ن ا�ي اقرت�ا من قبل، قال إنه س�يكون مر�

یتعلق تقر�ر و ترص �ىل هذا اجلانب الزمين، وهو أمر �ري ذي ص�. و خرى أكرث ملكية من امل� األوفود وقال الوفد إن ال
يف واقع األمر جتعلها أسوأ �ىل  فإهنان مناقشات جلنة املعارف، بدال من هتدئة �نقسامات، بأالوفد  وأفادالویبو �مل� العام. 

فرض تعریف �رید البعض قال إن ثال، . وف� یتعلق مبسأ� امل� العام، �ىل سبيل امل وأعرب عن أسفه ��مر الس�نني. 
ت� املش�لك املفاهميية  وال �زالهناك نص من هذا القبيل حىت اآلن.  ليسصاك دوليا �امليا، ومع ذ�  و�ریدونامل� العام 

وما دام هناك بعض األعضاء مقيد�ن هبذه املش�لك، فإن جلنة املعارف لن �كون قادرة �ىل احلد من �ختالفات  موجودة
یوافق العدید  إىل �لق أش�ياء �دیدة، و�كن لسوء احلظ، ال دفوأشار إىل أن امللكية الفكریة هت�ات النظر ا�تلفة. وو

حتليل  إىل مسودة وأشار الوفد. للملكية الفكریة يميه اطار املفإلمن الرشاكء �ىل هذا املنطق، حيث یبدو أهنم مقيدون �
�الل الفرتة �س�تعامریة، وأضاف أنه يف هذا ا�ال.  �القاملعارف أن تبذل �دا �ىل جلنة اوقال إن ، ثةد� الفجوات احمل

عتقد املس�تعمرون أن املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي شيئا مشكواك فيه، �كن املعارف التقليدیة متكنت ی 
إذا أراد األعضاء فعال تقليل وملعارف التقليدیة حية. او من العيش �الل الفرتات �س�تعامریة والفرتات ما بعد �س�تعامریة. 

لملكية الفكریة. ولسوء احلظ، ل فاهمي احلالية املوأن خترج من �انة  �القا�ىل جلنة املعارف أن تبذل �دا  فإن�ختالفات، 
 تقليلها.ختالفات يف الرأي بدال من يف �مع مرور الوقت، مل �شهد أ�د سوى ز�دة 

جيب أن �شمل و  إن ا�یبا�ة ینبغي أال تذ�ر فقط الشعوب األصلية وا�متعات احمللية مكس�تفيد�ن. قال وفد الصنيو  .203
من  غنيةموارد �هيا الصني أشار إىل أن املس�تفيدون، �ىل سبيل املثال ال احلرص، الشعوب األصلية وا�متعات احمللية. و 
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خضمة من مجمو�ات حمددة من أحصاب املعارف التقليدیة  أ�دادهيا املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، و�
وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، اليت �ش�به إىل �د بعيد الشعوب األصلية وا�متعات احمللية. وینبغي أن �شمل نص أشاكل 

ا�ول �ىل احلاش�ية  �ش�متل، 3ادة يف نص املعارف التقليدیة، يف املوأوحض أنه، التعبري الثقايف التقليدي مس�تفيد�ن آخر�ن. 
ورأى واألمم. وهذا یعكس الس�ياق الصيين واحلا�ة إىل حامیة املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف الصني. 

ال�سك دا�ل النص، ینبغي أن �شري ا�یبا�ة إىل أحصاب املعارف التقليدیة وأشاكل احلفاظ �ىل من أ�ل الوفد أنه، 
قد حيدده القانون  �ىل النحو ا�يالتعبري الثقايف التقليدي األخرى برصف النظر عن الشعوب األصلية وا�متعات احمللية، 

 .بيهنا توازنحتقق ال و  األعضاء احتيا�ات خمتلف ا�ولا�یبا�ة الوطين. وهبذه الطریقة ميكن أن �س�توعب 

�حتاد األورويب  �مسهبا وفد �حتاد األورويب  أدىلأید وفد اململكة املت�دة املدا�الت العامة واخلاصة اليت و  .204
النص، يف ذف احل وفدا إیطاليا وكندا. وأعرب عن قلقه إزاء �دد معليات امأدىل هب ال��ن نيوا�ول األعضاء فيه، وأید البيان

یقدم متثيال واحضا مجليع الوظائف،  أعرب عن قلقها إزاء دمج �دد من و�ات النظر ا�تلفة، ألن ذ� الكام فض�. یي ا�
�س�يًطا  یُعد، �ىل تغيري العنوان، ا�ي 3يف املادة ، وافقوأشار إىل أنه یفهمه لهدف معلية التبس�يط. اكن ی  �ىل النحو ا�ي

"و�ريمه من املس�تفيد�ن"، وهو مفهوم واسع للغایة وال ميكن أن �شمل فقط ا�ول أو  ةعبار وواًحضا. وأعرب عن قلقه �شأن 
 أكرث من الالزمیقترص األمر �ىل �ونه شامال  ، كام هو موحض يف احلاش�ية، و�كن ميكن أن �شمل أي طرف آخر. والاألمم

 هكون�د و قصاملأن �كون الصك واحضا �شأن من  من املهمرأى الوفد أنه و�كنه یفتقر إىل الوضوح القانوين والفهم املشرتك. و 
�ىل الشعوب األصلية وا�متعات احمللية اليت  الصكاملس�تفيد من أي حامیة یوفرها الصك. وینبغي أن یقترص املس�تفيدون من 

ية احلقيقية �لتفسريات واألمث� العامل الوفد حتتفظ �ملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتطورها. ورحب 
رشح زید من ال . ورحب أیضا مب�نللمعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت ميكن أن تعترب فهيا ا�ول مس�تفيد

�ىل غرار  املسائل اليت�كيفية حامیة املعارف التقليدیة أو أشاكل التعبري الثقايف التقليدي �ىل املس�توى الوطين، مع معاجلة 
) WIPO/GRTKF/IC/37/16يف �قرتاح املقدم من وفدي الوال�ت املت�دة األمر�كية واليا�ن (الوثيقة  ت� الواردة

 لها. عن تأیيدهالوفد أعرب اليت 

مت عقد هذا و. 2018أغسطس  30يف فرتة ما بعد الظهر يف  املشاورات �ري الرمسيةمالحظة من األمانة: جرت [ .205
�ن إىل تقدمي و  .]2018أغسطس  31) يف Rev. 2ملعد� الثانية (اجلزء من اجللسة بعد توزیع النس�ة ا د�ا الرئيس امليرس�

هناك ثالثة اج��ات أخرى ملناقشة املعارف التقليدیة و ا�ول األعضاء.  ا) �يك تنظر فهيRev. 2النس�ة املعد� الثانية (
ا�ورة السابعة والثالثني للجنة املعارف ا�االت الرئيس�ية اليت سيس�متر العمل  بأنأ�رزت و وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 

العملية إىل  وتدفعالوضوح  توفر�ىل اللجنة أن تفكر بعنایة يف �يفية صيا�ة وثيقة معل و فهيا يف ا�ورة الثامنة والثالثني للجنة. 
 األمام.

�ن،  �مس الس�يد �وروكوحتدث  .206 من  9و 5و 4و 3و 2و 1�ن معلوا �ىل ا�یبا�ة واملواد قال إن امليرس� و امليرس�
من مرشوع النص اخلاص بأشاكل التعبري  7و 5و 4و 3و 2و 1مرشوع النص املتعلق �ملعارف التقليدیة وا�یبا�ة واملواد 

ية. و�شلك �ري الرمس  املشاوراتأ�ذوا يف احلس�بان املدا�الت اليت متت يف اجللسة العامة وأثناء و الثقايف التقليدي. 
ملعارف التقليدیة، املتعلق �نص لل ا�یبا�ة املقرت�ة يف نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي مماث� إىل �د �بري  فإنأسايس، 

بعض التعاریف،  بتنقيحقاموا و معایري األهلية.  �شأنمع بعض التغيريات الطفيفة. كام أ�ادوا إدراج املادة احملذوفة سابقًا 
إدراج بعض البدائل اليت  واوصف املس�تفيد�ن. واس�ت�ابة لطلبات خمتلف الوفود، أ�اد وا، ونقحللصكوكرابع هدف  واوأضاف

لتعاریف واألهداف، حيث تأيت مادة � املتعلقةوضع املواد موقد قاموا بتبدیل  ).Rev. 1ذفت من النس�ة املعد� األوىل (�ُ 
بناء �ىل طلب  شام�أجروا ثالثة تغيريات و ا املادة املتعلقة �ألهداف. التعاریف مبارشة بعد ا�یبا�ة يف � النصني، تلهي

" إىل مجيع اإلشارات إىل "املوافقة املس�بقة عن �مل". �نيا، وضعوا أقواس حول حرةبعض الوفود. أوال، أضافوا لكمة "
ثقايف التقليدي احملمية". و�لثا، وضعوا مية" يف مجيع اإلشارات إىل "املعارف التقليدیة احملمية" أو "أشاكل التعبري ال احمل "

يف نص الواردة ، التعاریف 1يف املادة و�ىل هيئة بدیل أو اقرتاح بدیل يف مشاریع املواد.  مقدمأقواس حول لك حمك 
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ر"، للجمهو  متا�ةاملعارف التقليدیة، هناك اقرتاح من دو� عضو لتعریف "املعارف التقليدیة احملمية". وف� یتعلق بتعریف "
ركز �ىل "الرتابط املمزي" �ا�ي �س�تجيب أیضا �اوف إ�دى ا�ول األعضاء، فقد وضعوا أقواس حول ا�لكامت اليت 

أن املعارف التقليدیة مازالت متا�ة يف بعض األم��ن �ىل  �� يفاألساس املنطقي �متثل جمتعات الشعوب األصلية، و مب 
نظروا يف تعاریف أخرى مثل املعارف التقليدیة الرسیة، ود�ا وكذ� مجمو�ة. أي الرمغ من أهنا مل تفقد ارتباطها املمزي مع 

 مت إجراء وأشار إىل أنهد�لت، واليت متت مجيعها بناء �ىل طلب الوفود. األعضاء إىل إلقاء نظرة �ىل التغيريات اليت أُ الرئيس 
يف إطار األهداف، واس�ت�ابة لطلبات ا�ول وأفاد بأنه، تغيريات مشاهبة �ىل نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 

كهدف رابع، وا�ي ینص �ىل ما یيل: "حتقيق التقامس العادل واملنصف للمنافع  ، أضافوا الهدف (د)1األعضاء، يف البدیل 
توفر] [هتدف وضعوا أقواس، يف امجل� األوىل من األهداف، حول "[جيب أن و الناش�ئة عن اس�ت�دام معارفهم التقليدیة". 

يف الهدف (أ)، وضعوا أقواس حول وبعض األعضاء. من إىل حامیة املعارف التقليدیة من �الل تقدمي]" بناًء �ىل طلبات 
 ةيف الهدف (ب)، وضعوا أقواس حول لكمة "قامئو"ا�مت� �ري املرشوع وسوء �س�ت�دام و�س�ت�دام �ري املرصح به". 

تنعكس يف النس�ة املعد� األوىل  من مسودات النصوص األصلية، اليت ال 3و 2 دیلنيالبأ�ادوا إدراج و �ىل التقاليد". 
)Rev. 1 أنه س�يؤ�ر �ىل  تقر�ر، مت 1) يف البدیل بتعدیل الهدف (ل  اءعضاألول إ�دى ا� ملدا��). وأ�ريا، واس�ت�ابة

تعدیل  وهو، 4، �عتبارها البدیل امهتقد اليتاملقرت�ات األصلية، حبيث تتضمن مجيع و�ات نظر ا�ول األعضاء،  سالمة
العضو. وقد أجریت تغيريات مماث� ف� یتعلق بنص أشاكل التعبري ا�و� � ت مدا��أ�ذ بعني �عتبار ویالسابق  1 للبدیل

ىل طلبات ببساطة بناًء � 1البدیل  إ�ادة صيا�ةمت واملادة احملذوفة سابقا عن املعایري. يه  3املادة و الثقايف التقليدي. 
موضوع امحلایة  الصفات املؤه� عنمدا�الت إىل وضع مجمو�ة من يف بعض ا�ول األعضاء  تاألعضاء. ومع ذ�، فقد دع

: "ینطبق هذا الصك �ىل �ىل ما یيل 2البدیل  ینص��اكمل يف التعاریف. والستيعاب هذا الطلب،  ینعكسمل ا�ي 
مت ؛ (ب) اليت 4 �لرتاث الثقايف للمس�تفيد�ن �ىل النحو احملدد يف املادة رتبط �شلك واحضاليت �املعارف التقليدیة (أ) 

، مت إجراء تغيريات طفيفة بدال من 9و 5يف املادتني و. "س�نة 50لك دو� عضو، و�كن ال تقل عن  اهت�دد ملدة ا�اس�ت�دا
" وحول حيمي" و "یصون، أقواس حول لكميت "1يف البدیل  ،اس�ت�ابة لطلب ا�ول األعضاء، وضعواو ، 5يف املادة وذ�. 
طلبت وفود أخرى و . "14مع املادة  �ىشت، وبطریقة 9"مرا�اة �س�تثناءات والتقييدات، �ىل النحو احملدد يف املادة عبارة 

 رشة إىل املس�ت�دمني"و"نقل املعارف التقليدیة مبا شجيع "و"ضامن"� بإضافة لكامت إىل أ�ر"  3إد�ال تغيريات �ىل البدیل 
، 9يف املادة وت� اإلضافات بأي تفاصيل.  يفجلنة املعارف  تتد�لأال  ویتعنيذ� من التغيريات املتعقبة  ویتضح. وهمل جرا

 إضافة بعض األقواس هنا وهناك. و�متثل يف جمرد، يف النص �س�تثناءات والتقييد، هناك تغيريات �س�يطة �شأن

�ن، الس�يدة بياليم �وحتدثت  .207 يف دیبا�ة نصوص املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف إهنم، قالت و مس امليرس�
يف املادة املتعلقة �ملس�تفيد�ن، قاموا بتكرار والتغيريات الالزمة.  واوأجر  احلس�بانمجيع �عتبارات يف  واالتقليدي، أ�ذ

 ).Rev. 1يف النس�ة املعد� األوىل (الو�ئق األصلية، �ىل النحو املطلوب، ووضعوا ما تعاملوا معه 

، وقال إن ا�ول األعضاء بوسعها تقدمي تعليقات )Rev. 2النس�ة املعد� الثانية (ات �ىل يقوفتح الرئيس الباب للتعل  .208
س�يصدر النص يف ا�ورة الثامنة والثالثني للجنة املعارف، وهو و مت حتدیدها. یسيمت تصحيح أي أخطاء أو سهو يف احملرض. و 

  ج�ع الثاين من أربعة اج��ات �شأن املعارف التقليدیة/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي.�

�ن �ىل معلهم]. وحتدث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة الب�ان اجلزریة  .209 [مالحظة من األمانة: شكر مجيع املت�دثني امليرس�
، یعكسان �شلك أفضل املواقف ا�تلفة لألعضاء. تنفيذال الصغرية، وقال إن � النصني، مع ��رتاف بأهنام معل قيد 

 لوثيقتني كأساس ملزید من املناقشة يف ا�ورة الثامنة والثالثني للجنة املعارف.ل هديأی أعرب عن تو 

) مت Rev. 2أن النس�ة املعد� الثانية ( ورأىمجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب،  �مس حتدث وفد السلفادورو  .210
ت عهنا مجيع الوفود طوال ا�ورة، سواء يف اجللسة العامة إ�دادها �ىل أساس شامل وتضم و�ات النظر ا�تلفة اليت �ربّ 

و�ات نظر األعضاء حفسب، بل أیضا ليس رضاه عن وجود وثيقة تتضمن  وأعرب عن�ري الرمسية.  املشاوراتأو يف 
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ون للتوفي ميكن اس�ت�دام هذه الو�ئق كأساس قال إنه ق بني و�ات نظر مجيع األعضاء. و احملاوالت الهامة اليت یبذلها امليرس�
 .�ورة الثامنة والثالثني للجنة املعارفليف �ج��ات القادمة. وأید الو�ئق اليت سيمت نقلها �و�ئق معل 

بأن ا�ورة السابعة والثالثني للجنة املعارف  وأقرحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، و  .211
ملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي �ىل مدى فرتة الوالیة. وأعرب عن تقد�ره � املتعلقةيه بدایة العملية 

ع ذ�، ، �كنه أقر بأن هناك �ا�ة إىل مزید من العمل �شأن النصوص. وميف احلس�بان�كون بدائ� املفض� قد ُأ�ذت 
 كأساس ملزید من املناقشة.وافق �لهيا 

�ن قد  �مس حتدث وفد �حتاد األورويبو  .212 �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، وأعرب عن تقد�ره ألن امليرس�
(معل قيد التنفيذ) كأساس ملزید من العمل يف ا�ورة  2لنس�ة املعد� ل  أعرب عن تأیيده. و يف احلس�بانأ�ذوا طلباته 

 أنه س�يكون �یه بعض التعليقات �ىل نقاط حمددة. وأكدامنة والثالثني للجنة املعارف. الث

 .Revمجمو�ة الب�ان األفریقية، وقال إنه مت إحراز بعض التقدم يف النس�ة املعد� الثانية ( �مس حتدث وفد املغربو  .213
 يهأن ا�ورة السابعة والثالثني للجنة املعارف  �لنظر إىلأضاف أنه، تعكس خماوفه ��اكمل. و  )، �ىل الرمغ من أهنا ال2

�یه أي ا�رتاض �ىل  ليسا�ورة األوىل �شأن املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، فإنه �روح الرتايض، 
اللجنة ىف يف قدم اعتبار ت� الو�ئق و�ئق معل ل�ورة الثامنة والثالثني للجنة. وأرص �ىل حتسني املهنجية لضامن إحراز ت

 املس�تقبل.

ومبا أن جلنة قال أیضا إنه، . ومع ذ�، املعد� املسودةدرجت يف قال وفد الهند إن ا�كثري من القضا� والتعليقات أُ و  .214
ا�ي  األمرالو�ئق اجلدیدة شام� للجميع،  وأنالسابعة والثالثني،  هتااملعارف مل تناقش سوى �دد قليل من املواد يف دور

 قدم تعليقاته يف ا�ورة الثامنة والثالثني للجنة.يس� أشار إىل أنه إىل دراس�هتا أكرث. و  حبا�ةه إنتطورا إجيابيا للغایة، ف یُعد

وأشار ) متثل أساًسا ممتاًزا ملزید من املناقشة يف ا�ورات املقب�. Rev. 2قال وفد مرص إن النس�ة املعد� الثانية (و  .215
أید النص و مجيع شوا�� يف ت� الوثيقة.  وعنن أعرب �لك وضوح عن مجيع الشوا�ل اليت أ�رهتا الوفود �امليرس�  إىل أن
أن �كون ت� الفقرة حكام تنفيذ� يف الصك، وليس يف ا�یبا�ة فقط، ألهنا  رأى رضورةمن ا�یبا�ة. و  14يف الفقرة الوارد 

 أن �كون قادرة �ىل احلفاظ �ىل حقوقها. جيبيت تتعلق حبقوق الشعوب األصلية وا�متعات احمللية، ال

ُ  ) الRev. 2قال ممثل تو�ج أمارو إن النس�ة املعد� الثانية (و  .216 س�متر اس�ت�دام � ، 1يف املادة وظهر أي حتسن �بري. ت
ذه يف العدید من املناس�بات، �الل العدید من �ج��ات، أن ه ،لكمة "ا�مت� �ري املرشوع"، �ىل الرمغ من أنه ذ�ر

حقيقة أن ا�ول األعضاء واملرشفني �رون أن ا�مت� كام أشار إىل الفكرة واس�ت�دام هذا املصطلح ليس هلام أساس قانوين. 
س�نة من  18بعد و �ري املرشوع يف أي وثيقة من صكوك الویبو �ري مقبول. وقال أیضا إن األقواس تظل حول "الشعوب". 

وقعت �ىل إ�الن األمم  ل�ول معارضة أي ا�رتاف �لشعوب األصلية، بعد أنهبا ميكن  ية اليتكيف عن ا� العمل، �ساءل 
�الوة �ىل ذ�، وف� یتعلق بص�ة الصك كصك قانوين ملزِم، تنص أفاد بأنه املت�دة �شأن حقوق الشعوب األصلية. و 

عة خطًيا بني ا�ول وحيمكها القانون اتفاقية دولية موق يه�ىل أن املعاهدة مهنا  2اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات يف املادة 
الوفد متسقا مع مبادئ األمم املت�دة. وشكر الصك ضع صك دويل، جيب أن �كون بو نظام األمم املت�دة  یقومعندما و ا�ويل. 

متعدد  اليت قد�ا، �كنه ا�رتض �ىل القول بأن ا�یبا�ة ليست نًصا ملزًما قانوً� أو صاكً  املعلوماتية املالحظةالرئيس �ىل 
. وقال إن هذا ااألطراف وأهنا ببساطة �سا�د يف تفسري األحاكم، مع توفري س�ياق للصك واألهداف اليت صيغ من أ�له

ال أ�د �س�تطيع ومك النص بأمك�. حتا�یبا�ة يف املعاهدات يه الروح اليت وأوحض أن املوقف یتعارض مع مجيع الصكوك. 
 .لها ن ا�یبا�ة ال قميةإقول ال
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ون نفس ا�هنج ا�ي اتبعوه يف إصدار النس�ة املعد� األوىل توقع و  .217 وفد مجهوریة إ�ران اإلسالمية أن یتبع امليرس�
)Rev. 1 وتقدمي نص أكرث �ساطة وجتنب �زدواجية والتكرار. وا�رتف �لصعوبة يف تقدمي وثيقة شام� تعكس موقف (

�ن. وقال إنه امل �ىل النحو)، Rev. 2النس�ة املعد� الثانية ( موافقته �ىل وأعرب عنمجيع ا�ول األعضاء.  قدم من امليرس�
ملزتم مبواص� النقاش املمثر ف� یتعلق �لنصني يف ا�ورة الثامنة والثالثني للجنة املعارف، حيث س�يقدم املزید من التعليقات 

 املفص�.

مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب.  �مس السلفادور أعرب وفد الربازیل عن تأیيده للبيان ا�ي أدىل به وفدو  .218
�ن ت) Rev. 2النس�ة املعد� الثانية (أشار إىل أن و  وثيقة شام� جتمع و�ات النظر  وأهنا، واشرت�كهمعكس الزتام امليرس�

املعارف من حتقيقه حىت اآلن.  تعكس التقدم البطيء ا�ي متكنت جلنة صعبة، ح�، وثيقة أهناا�تلفة ل�ول األعضاء. كام 
، وإمنا كأداة ا�هنا�تحملة عن  اامجليع �ىل أهن اأال ینظر إ�هي أم� وأعرب عن، من الرتايض�روح  اومع ذ�، فقد رحب هب

 لإلرساع يف القيام مبزید من العمل.

يف ت� الوثيقة. ومع ذ�،  تناولها قال وفد الوال�ت املت�دة األمر�كية إن �البية املقرت�ات اليت �ستند إ�هيا النص متو  .219
 يف اأ�ده�متثل . شام�يف وقت سابق من هذا األس�بوع، اقرتح تعدیالت وأشار إىل أنه، . �االت السهوهناك �دد من 

تعدیل واستبدا� �لكمة "قسم" أو "أقسام". وهناك  الوثيقةاملصطلح "مادة" أو "مواد" يف مجيع أجزاء أقواس حول وضع 
لك بدیل، و�كن ال �زال هناك بعض األم��ن اليت مل یمت أقواس حول وضع بأن ت�د بدائل متعددة يف مادة ما، آخر، حيث تو 

أي لغة �دیدة بني قوسني حىت یمت  وضعمن نص املعارف التقليدیة. وطلب  9العثور �لهيا، �ىل سبيل املثال، يف املادة 
، ینبغي وضع "املس�تفيد�ن اآلخر�ن" بني أقواس يف تعریف املعارف �تفاق �لهيا من قبل جلنة املعارف. �ىل سبيل املثال

، بعد "التشجيع"، اقرتح إضافة عبارة "كأفضل ممارسة" 3من نص املعارف التقليدیة، يف البدیل  5يف املادة والتقليدیة. 
�ذف يف تعریف أشاكل وجود يف نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، أشار إىل و. موجودة وأعرب عن رغبته يف رؤ�هتا

، 3املادة رمسيا يف  تو�دالرصحي هذا هو رؤیة أن مجيع معایري األهلية اليت  هالغرض من طلبو التعبري الثقايف التقليدي. 
تنعكس يف تعریف أشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأعرب عن رسوره �رؤیة الفقرات (أ) و(ه)  الفقرتني (أ)، 2البدیل 

يف ونعكس يف التعریف. ت الفقرة (د) وطلب أن  أشار إىل �دم وجود، �ري أنه عدليف التعریف املو(ب) و(ج) و(هـ) 
ا�یبا�ة ووضعها يف  تقس�ميمت یقد �كون هناك خطأ طفيف عندما أفاد بأنه ص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، دیبا�ة ن

من املعارف التقليدیة إىل أشاكل التعبري  الشاملري يغ فهيا الت  جيدي هناك �دد قليل من األم��ن اليت الو نصني منفصلني. 
. وميكن تصحيح ذ� �لرجوع إىل ا�یبا�ة األصلية، ال س�� يف الفقرات األش�ياء الغریبةبعض يف  ویتسببالثقايف التقليدي 

 �ىل التوايل. 10و 9و 4و 3الفقرات  واليت اكنت يهاجلدیدة،  12و 8و 7و 5

أعرب ) ستسا�د يف دفع مناقشات اللجنة إىل األمام. ومع ذ�، Rev. 2املعد� الثانية (قال وفد كندا إن النس�ة و  .220
ال ینبغي ف�ىل الرمغ من أنه من املفيد تقليل �دد ا�لكامت البدی�، للسامح حبل أ�سط، وقال إنه، العامة.  الشوا�لبعض  عن

امن إجراء حوار بنّاء �شأن املسائل اجلوهریة لفهم . ومن املهم ضللمضمونمناقشة متعمقة إجراء أن حيول هذا ا�هنج دون 
وتقد�ر اآل�ر املرتتبة �ىل تنفيذ أحاكم الصك �ىل حنو أفضل، مبا يف ذ� �ىل أساس املامرسات الوطنية. فبعض األحاكم، 

يف التعامل مع �ىل سبيل املثال، �شري إىل مفاهمي مثل "احلقوق املعنویة" و"احلقوق �قتصادیة" و"الرسیة" و"املقدسة" 
إذا رغبت جلنة املعارف يف وضع معایري أساس�ية للحامیة يف أنه املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ورأى 

من �الل فهم و و�ات النظر. فيه ختتلف  ما قد مدىمناقشة معىن هذه املصطل�ات، مع مرا�اة  �لهياهذه ا�االت، فإن 
امحلایة من  ألعضاء التوصل إىل اتفاق �ىل مسائل أساس�ية مثل الغرضولئك ابه اليت ميكن أل�ختالف والتشامواطن 

خبطط  الوفد من املهم توضيح مصطلح "ا�متع احمليل" من أ�ل حتدید من مه "املس�تفيدون". ورحبو وأهداف امحلایة. 
�ىل حنو  لفهم امجلاعياتوجيه من أ�ل للجنة املعارف. و والتاسعة والثالثني واألربعني الثامنة والثالثني  اتالعمل اخلاصة ��ور

عن أم� يف أن �ركز املناقشات أكرث �ىل معىن مفاهمي معينة. ويف هذا الصدد، أ�اد التأ�يد �ىل الزتامه الوفد أفضل، أعرب 
 جلنة املعارف قدما يف هذا العمل. يضمُ  أثناء)، Rev. 2بإجراء حوار موضوعي، �ىل أساس النس�ة املعد� الثانية (



WIPO/GRTKF/IC/37/17  
64 
 

) كأساس ملزید من العمل. وأعرب عن رغبته يف Rev. 2قال وفد اليا�ن إنه ميكن أن یقبل النس�ة املعد� الثانية (و  .221
يف الوقت إنه، يف ا�ورة الثامنة والثالثني للجنة املعارف. وقال  املعدلالنظر يف النص بعنایة وإبداء تعليقاته �ىل النص 

من نص أشاكل التعبري  5يف اجللسة �ري الرمسية املعقودة يف اليوم السابق، ف� یتعلق �ملادة  مدا�لتهايل، بناء �ىل احل
 وهالوفد  هدفبناًء �ىل اقرتا�ه. �ري أن  التعدیلهذا  ومت. 3من البدیل  2يف اخليار  5.4الثقايف التقليدي، ُأدرجت الفقرة 

من  5يف املادة أشار إىل أنه، من نص املعارف التقليدیة. و�الوة �ىل ذ�،  5من املادة  1یل إضافة الفقرة اجلدیدة يف البد
 5.4. و��، اقرتح �ذف الفقرة 5.4و 5.2نص أشاكل التعبري الثقايف التقليدي، هناك ازدواج يف نفس اللغة يف الفقرتني 

قايف التقليدي، واقرتاح إضافة الفقرة التالية مرة أخرى إىل من نص أشاكل التعبري الث 5يف املادة  3من البدیل  2من اخليار 
ال متتد امحلایة مبوجب  5.2ميكن قراءة النص �ىل النحو التايل: "وقال إنه من نص املعارف التقليدیة.  5من املادة  1البدیل 

فيد�ن �ىل النحو احملدد يف هذا هذا الصك إىل املعارف التقليدیة املعروفة �ىل نطاق واسع أو املس�ت�دمة �ارج جممتع املس�ت 
 مية مبوجب حقوق امللكية الفكریة". احمل [الصك]، [لفرتة معقو� من الزمن]، يف امل� العام أو 

أعربت عن قلقها املس�متر إزاء اس�ت�دام لكمة "احملمية" قبل و ممث� اإل�اكو �مس جتمع الشعوب األصلية، وحتدثت  .222
بني قوسني، �ىل  �ري موضو�ةبني قوسني يف بعض املواد، و�كهنا موضو�ة  ا�لكمةهذه أشارت إىل املعارف التقليدیة. و 

لسامع ا�ول اليت تعرب عام قد یعنيه هذا املفهوم، وما إذا اكن هناك حمك  وأعربت عن اس�تعدادها. 2سبيل املثال، يف املادة 
 كذ�. ليسمس�بق بأن بعض املعارف التقليدیة محمية وبعضها 

 �دول األعامل. هذا البند من) وأ�لق Rev. 2ناقشة الوثيقة النس�ة املعد� الثانية (ختمت الرئيس م وا .223

 من �دول األعامل: 5قرارات �شأن البند 

الوثيقة  استنادا إىلأ�دت اللجنة،  .224
WIPO/GRTKF/IC/37/4آخر  ، نصا

بعنوان "حامیة املعارف التقليدیة: مرشوع مواد 
أ�دت و  "،)Rev. 2(النس�ة املعد� الثانية 

الوثيقة  استنادا إىل
WIPO/GRTKF/IC/37/5آخر  ا، نص

"حامیة أشاكل التعبري الثقايف التقليدي:  بعنوان
)". Rev. 2مرشوع مواد النس�ة املعد� الثانية (

�لصيغة ، صني املذ�ور�نالن إ�ا�قررت اللجنة و 
ام هذا البند من �دول تخت اليت وردا هبا �ى ا

 دورهتا، إىل 2018أغسطس  31األعامل يف 
 2019-2018ة هتا للثنائيلوال� طبقا الثامنة والثالثني

، �ىل النحو الوارد يف 2018لعام  هاو�ر�مج معل 
 .WO/GA/49/21الوثيقة 

�لو�ئق اللجنة �لام  وأ�اطت .225
WIPO/GRTKF/IC/37/6 

 WIPO/GRTKF/IC/37/7و
 WIPO/GRTKF/IC/37/8و
 WIPO/GRTKF/IC/37/9و
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 WIPO/GRTKF/IC/37/10و
 WIPO/GRTKF/IC/37/11و
 WIPO/GRTKF/IC/37/12و
 WIPO/GRTKF/IC/37/13و
WIPO/GوWIPO/GRTKF/IC/37/14و

RTKF/IC/37/15 
 WIPO/GRTKF/IC/37/16و
 ، وأجرتWIPO/GRTKF/IC/37/INF/7و

 ا.مناقشات �شأهن

 ص�رباء خمصّ أفرقة) (إ�شاء فریق من �دول األعامل:  6البند 

الثامنة حتدید مدة ا�ورة  �متثل يفالقرار �شأن هذا البند من �دول األعامل  وقال إنأشار الرئيس إىل الوالیة.  .226
نه أدرج اقرتا�ا يف مذ�رة املهنجية یتبع نفس ا�هنج ا�ي أ وأضافإما مخسة أو س�تة أ�م.  ليكون للجنة املعارف والثالثني

ا�ول أشار إىل أن للتشاور دا�ل مجمو�اهتم. و  ني اإلقلميينيد�ا املنسقو ملوارد الوراثية. املعين �اتبعه فریق اخلرباء ا�ّصص 
فبدال من أربعة �رباء، سيمت  .ّصصتغيري وا�د فقط یتعلق بتكو�ن فریق اخلرباء ا�إجراء األعضاء وافقت �ىل �قرتاح مع 

 متثيل لك مجمو�ة إقلميية خبمسة �رباء ك�د أقىص.

 من �دول األعامل: 6قرارات �شأن البند 

تنص والیة جلنة املعارف املعنية �مللكية  .227
الفكریة واملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة 

 للثنائيةأو اللجنة)  املعارفوالفو�لكور (جلنة 
 اء�شاملعارف إ ىل أنه "جيوز للجنة� 2018/2019

أو ص ملعاجلة مسأ� قانونية فریق �رباء خمصّ 
نتاجئ  ُتعرض"س� أنه حمددة"، و س�ياس�ية أو تقنية 

ىل اللجنة للنظر فهيا". �) األفرقة(الفریق معل 
فریق لس�يكون  " هأنإىل أیضا  و�شري والیة اللجنة

يس�ت�دم س ) اخلرباء متثيل إقلميي متوازن و أفرقة(
) أفرقةعمل فریق (س�ي"أنه جية معل فعا�" و مهن 

 ".جلنة املعارفاخلرباء �الل أسابيع دورات 

فقت اللجنة تاخللفية، ات�  واستنادا إىل .228
�ملعارف  عىنیُ ص فریق �رباء خمصّ  أن �كون�ىل 

منظام التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
 �ىل النحو التايل:

 الوالیة

يه هيئة  للجنة املعارفاجللسة العامة 
 وسيتوىل. اتالقرار  واختاذالتفاوض 
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فریق اخلرباء ا�ّصص دمع مفاوضات 
 .وتيسريهالجنة ال 

س�يقدم فریق اخلرباء ا�ّصص املشورة 
القانونية أو  القضا�والت�ليل �شأن 

دعى ا�ول الس�ياس�ية أو التقنية. وس�تُ 
األعضاء، من �الل املنسقني 

اح قضا� حمددة اإلقلمييني، إىل اقرت 
ینظر فهيا فریق اخلرباء ا�ّصص. 

قامئة  اهبئ س�ي�دد رئيس اللجنة و�
�قرتا�ات مضن القضا� احملددة من 

أن  وینبغياملقدمة من ا�ول األعضاء. 
�كون القامئة متوازنة وقصرية ومركزة 

س�يقدم رئيس اللجنة و  .بأكرب قدر ممكن
 مرشوع القامئة إىل املنسقني اإلقلمييني

اخلرباء قبل اج�ع إىل و �ليه للتعليق
 .الفریق

وسوف یقدم فریق اخلرباء ا�ّصص إىل 
اجللسة العامة للجنة املعارف يف ا�ورة 

تقر�را لجنة ت� ال الثامنة والثالثني ل 
 �شأن نتاجئ أعام�.

�دول أعامل ا�ورة الثامنة  ينصس و 
 تقر�ر�ىل والثالثني للجنة املعارف 

قدم ا�ي س�يُ  ،ّصصفریق اخلرباء ا�
لفریق اخلرباء ا�ّصص ارئيس من ِقبل 

ویُدرج يف يف رئاس�ته،  نيأو املشارك
لجنة ل تقر�ر ا�ورة الثامنة والثالثني 

 .املعارف

 التشكيل

عدد بممث� لك مجمو�ة إقلميية  تكونس� 
دعى �حتاد س�يُ و مخسة �رباء. أقصاه 

األورويب والب�ان املتشاهبة يف التفكري 
، دون متطلبات خبري�نرش�يح إىل �

دعى جتمع الشعوب س�يُ و متویل إضافية. 
 يف جمالاألصلية إىل �رش�يح خبري�ن 
�شارك و الشعوب األصلية للمشاركة. 
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ن یفضل أن �كو� ا�، الاخلبريان
 وضوع، بصفهتامامل متخصصني يف

 الشخصية.

األمانة ا�مو�ات اإلقلميية  دعووس�ت
و�حتاد األورويب والب�ان املتقاربة 

إىل التفكري وجتمع الشعوب األصلية 
، غضون أ�ل حمّدديف �رش�يح ممثلهيم 

 اختاذ الرتتيبات الالزمة. یتس�ىنحبيث 

ك�د أقىص،  ،دعوأن تلألمانة  وجيوز
ثالثة �رباء من األوساط األاكدميية أو 

أو  يالصناع القطاعا�متع املدين أو 
أعامل للمسا�دة يف  األخرىا�وا�ر 

بطرق �دة مهنا،  فریق اخلرباء ا�ّصص
تقدمي العروض واإل�ابة �ىل مثال، 

هؤالء  األس�ئ� التقنية. وسيشارك
 الشخصية. بصفهتمأیضا  اخلرباء

 ئبيهو�جلنة املعارف دعى رئيس س�يُ و 
حضور اج�ع فریق اخلرباء  ىلإ

 ا�ّصص.

 واملاكن داملو�

س�يجمتع فریق اخلرباء ا�ّصص املعين 
�ملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري 

 9 املوافق الثقايف التقليدي یوم األ�د
لویبو الرئييس لقر امل، يف 2018د�سمرب 
، من NB 0.107 يف القا�ةجبنيف، 
 .16:30إىل السا�ة  09:00السا�ة 

 ا�متویل

ألغراض ا�متویل املتفق �لهيا  ملعاد�وفقا 
ة مول مشاركجلنة املعارف، س�تُ  مسار
(س�بعة ب�ان  ب�ا 36 عنوا�د  ممثل

غراض من لك منطقة والصني) أل
�ورة الثامنة والثالثني للجنة املعارف. ا
، ةدعى املنسقون اإلقلمييون، اكلعادس�يُ و 

. هال ی متو  املطلوبإىل تقدمي أسامء الب�ان 
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� بعد ذ� إىل الب�ان املموّ  ىس�تدعو 
املطلوب متویلهم رش�يح املمثلني �

 جلنة املعارف. للمشاركة يف

لك ميثلون ن ل�رباء مملالویبو  وس�متنح
فریق اخلرباء ا�ّصص  يفمجمو�ة إقلميية 

 حلضور نيل املموّ نيمه املشاركو�كونوا 
 ایويم إضافي معيشة بدلجلنة املعارف، 

جلنة املطبق ألغراض عدل املعتاد مل�
 مرصوفاتالویبو  لن تغطيو املعارف. 

 مرصوفاتاخلرباء اآلخر�ن أو أیة 
 إضافية أخرى.

اخلاص ال �شلك هذا الرتتيب ا�متویيل و
فریق اخلرباء ا�ّصص سابقة الج��ات ب

 الویبو األخرى.

�رباء الشعوب األصلية  اكنإذا 
يف فریق اخلرباء ا�ّصص  املشار�ون

ره كام قرّ  الترب�اتمن صندوق ممولني 
اكنوا من ا�لس �ستشاري أو 

األصلية  منرب امجلا�اتيف  املت�دثني
ا�ورة الثامنة والثالثني للجنة  �الل

 س�متنح بدلالویبو  إناملعارف، ف
عدل املعتاد مل� ایويم إضافي معيشة

لن و جلنة املعارف. املطبق ألغراض 
الشعوب �رباء  مرصوفاتتغطي الویبو 

ضافية إ مرصوفاتأو أیة  األصلية
 أخرى.

 اللغات

س�تكون لغات معل فریق اخلرباء 
زيیة والفر�س�ية لكا�ّصص اإلن
 واإلس�بانية.

رئيس فریق اخلرباء ا�ّصص أو 
 ون يف رئاس�تهاملشار�

املعارف بتعيني رئيس جلنة س�يقوم 
من يف الرئاسة الرئيس أو املشاركني 
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اخلرباء املشاركني قبل اج�ع  مضن
�كون �هيم  حىتفریق اخلرباء ا�ّصص 

 الوقت ا�اكيف للتحضري.

 �ري الرمسيالطابع 

اخلرباء  وقائع اج�ع فریق تُنقلن ل
من ، أو ش�بيكال  �رب البثا�ّصص 

كام هو احلال �لنس�بة  �الل تقار�ر
 لجنة املعارف.ل  لل�لسة العامة

یُطلب من مجيع املشاركني ا�رتام و 
الطابع �ري الرمسي لفریق اخلرباء 

إبالغ �متناع عن وا�ّصص، 
يف أو يف أي وقت إما مبارشة امجلهور، 
أو طبيعة  مبضمون، املس�تقبل

يف فریق اخلرباء  اجلاریةاملناقشات 
نقال أو  ة�ام سواء بعباراتا�ّصص، 

 هذا التقييد�شمل و . حمّدد�ن�رباء  عن
 املدو�تالنقل عن طریق تویرت و 

امئ و قو ، یةخبار اإل اخلطوطو اإل�كرتونية 
 ربید اإل�كرتوين.ال

 �دمات األمانة

 عقدأمانة الویبو تيسري  ستتوىل
 .السكر�ریة�ج�ع وتوفري �دمات 

 2018لعام إىل امجلعية العامة  املمكن تقدميهامن �دول األعامل: التوصيات  7البند 

 .لإلدالء �لبيا�تباب ال فتح الرئيس  .229

أشار إىل الوالیة املتعلقة �لتوصيات املقدمة إىل امجلعية العامة. و حتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية، و  .230
جلنة  من�لنظر إىل التقدم احملرز يف ا�ورتني اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني للجنة املعارف، فقد ُطلب قال إنه، و 

ینبغي أن رأى الوفد أنه من �دول األعامل ا�ي �س�تحق اه�ما �اصا. و  7ة البند ص وقت اكف ملناقشياملعارف ختص 
دا�ل جلنة املعارف ونضج النصوص.  تدور�س�تفيد التوصيات مما مت إجنازه وأن تأ�ذ يف �عتبار املناقشات الطوی� اليت 

 بأمانةتوصية وا�دة أو �دة توصيات تعكس  إلجياد الطریقة املناس�بة للميض قدما حنو يس�ىل قيادة الرئ  وأعرب عن تعوی�
 اس�تعداد للمسامهة بنشاط يف هذا الصدد. أبدى الوفدالتقدم احملرز حىت اآلن. و 

، ال س�� هزاحر ا�ي مت إأشار إىل التقدم ا�كبري و حتدث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة الب�ان املتشاهبة التفكري، و  .231
�شأن نص املوارد الوراثية يف ا�ورتني اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني للجنة املعارف. وأعرب عن تفاؤ� �لوصول 

نصوص �ل  امليض قدماجلنة املعارف �ىل  وأن�كمتل،  العمل التقين �شأن نص املوارد الوراثية وأشار إىل أنقریبا إىل ا�هنایة. 
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ن للجنة املعارف من تقدمي ووإظهار �لزتام الس�يايس. وأعرب عن أم� يف أن �متكن ا�ورة السابعة والثالث املوارد الوراثية
، لتوجيه العمل املس�تقبيل للجنة استنادا إىل التقدم احملرز يف إطار الوالیة. وأعرب 2018لعام توصيات إىل امجلعية العامة 

ورأى . املتعلقة �لثنائيةوالیة الاء اللجنة ما زالوا حيرتمون الهدف املتفق �ليه يف عن رغبته يف إ�ادة التأ�يد �ىل أن مجيع أعض
الرئيس�ية للعمل يف  النتاجئدد حي�ر�مج العمل ا�ي  من أ�ل 2018 لعامأن تو�ه جلنة املعارف امجلعية العامة أنه ینبغي 

 الوراثية. املس�تقبل، مبا يف ذ� إماكنية عقد مؤمتر دبلومايس �شأن نص املوارد

وقال إن أید وفد مجهوریة إ�ران اإلسالمية البيان ا�ي أدىل به وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة الب�ان متشاهبة التفكري. و  .232
بتعجيل معلها �لرتكزي �ىل تضييق الفجوات هبدف التوصل إىل اتفاق �شأن  2017فت جلنة املعارف يف �ام لكامجلعية العامة 

أعرب عن الزتا�ا �لوفاء هبا. و إىل األساس املنطقي وراء إ�شاء جلنة املعارف ووال�هتا،  الوفد أشارصك (صكوك) دويل. و 
ن الرضوري أن تبدى مجيع ا�ول األعضاء مفحول املوارد الوراثية، املنعقدتني وبناًء �ىل ذ�، فإنه بعد اختتام ا�ورتني 

�ىل الویبو ومجيع و �.  داعء جلنة املعارف دون أي تأ�ري ال إ�شامن هدف ال مرونة وأن �شارك �شلك بنّاء لضامن حتقيق 
تواصل املفاوضات �شأن املعارف التقليدیة ت لتوقعات الغالبية املزتایدة من ا�ول األعضاء، بي�  ةباس�ت��ا�ول األعضاء 

ا�ورتني اخلامسة والثالثني والسادسة يف اليت جرت استنادا إىل املداوالت أفاد الوفد بأنه وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و 
مس�توى مناسب من إىل الو�ئق اآلن  مسودات وصلتوالثالثني للجنة املعارف والتقدم احملرز �شأن نص املوارد الوراثية، 

بعض ا�ول األعضاء تؤید اس�مترار املفاوضات  تإذا اكنقال إنه قد یبدي مرونة مؤمتر دبلومايس. و أي النضج لتقدميها إىل 
سيسامه �شلك أوحض أنه مؤمتر دبلومايس. و  �سفر عنط أال �كون ت� املفاوضات مفتو�ة وأن رت شوا�شأن نصوص العمل، 

 بنّاء يف إطار ذ� البند من �دول األعامل من أ�ل تقدمي توصية ملموسة إىل امجلعية العامة ف� یتعلق بنص املوارد الوراثية.

قال وفد الهند إن جلنة املعارف أحرزت تقدما �بريا �شأن موضوع املوارد الوراثية يف ا�ورتني املاضيتني حىت و  .233
التحول ا�رايم لأل�داث يف اليوم األ�ري من ا�ورة السادسة والثالثني للجنة. وأشار إىل الفقرة (هـ) من والیة جلنة �دوث 

الوراثية مل یعد سيُنظر فيه يف ا�ورات األربع القادمة للجنة املعارف، مبا يف ذ� مبا أن موضوع املوارد قال إنه املعارف. و 
ن الرضوري أن تقدم جلنة املعارف توصيات معقو� وذات قمية مضافة إىل امجلعية العامة يف مفا�ورة السابعة والثالثني للجنة، 

من �دول  7مناقشات بناءة �شأن البند إجراء  تطلع إىلأعرب الوفد عن �شأن موضوع املوارد الوراثية. و  2018�ام 
 األعامل.

أشار إىل أن �یه قراءة خمتلفة نو�ا ما و وفد �حتاد األورويب �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، وحتدث  .234
 تتنبأ بت� التوصيات اليت أ�رزهتا بيا�ت أخرى. الأهنا رأى و للوالیة، 

نون توصية امجلعية العامة بتعدیل قوا�دها حبيث ميكن للشعوب األصلية احلصول �ىل مركز قانون الف  ممث� تاقرتحو  .235
 .إىل تأیيد ذ� متویل من �الل املزيانية العادیة للویبو وليس فقط من �الل صندوق الترب�ات. ودعت ا�ول األعضاء

 ر��.من �انب ا�ول األعضاء لالقرتاح يف ت� امل تأیيدقال الرئيس إنه ال یو�د أي و  .236

. وأعرب عن تطلعه إىل 2018وجهياته لوضع توصيات إىل امجلعية العامة قدمي تالرئيس ت منطلب وفد إندونيس�يا و  .237
 من �دول األعامل، حسب املهنجية املتفق �لهيا. 7ف� یتعلق بأفاكر األعضاء �شأن البند  ومس�تفيضةإجراء مناقشات مفيدة 

من �دول  7ح البند اتت ف اورحب بقرار الرئيس  ،ورو� الوسطى والبلطيقحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أو  .238
من لتوصيات املتوازن ااألعامل وإ��ة الوقت ا�اكيف إلجراء مشاورات �ري رمسية. وأعرب عن تطلعه إىل تلقي مرشوع نص 

اليت تقع اختاذ قرار �شأن األمور يس ول تقيمي التقدم احملرز فقط  بوسعها 2018امجلعية العامة لعام وقال إن الرئيس للنظر فيه. 
 �ارج نطاق الوالیة احلالية.
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مالحظة من األمانة: أجرى الرئيس مشاورات �ري رمسية مع املنسقني اإلقلمييني ومتت املوافقة �ىل التوصيات [ .239
 .]2018أغسطس  31قدت اجللسة التالية يف عُ و . 2018لعام املقدمة إىل امجلعية العامة 

ورأى قدمهتا جلنة املعارف إىل امجلعية العامة �الل عرش س�نوات، �س�تثناء الوالیة. تا أول توصيات قال الرئيس إهنو  .240
 �دول األعامل.من بند هذا ال أ�لق الرئيس و �د� هاما.  أن هذا یُعد

 من �دول األعامل: 7قرار �شأن البند 

التوصيات توجيه فقت اللجنة �ىل ات .241
  :2018لعام التالية إىل امجلعية العامة 

أن مدعوة إىل  2018عام ل"إن امجلعية العامة للویبو 
جلنة املعارف املعنية �مللكية عن تقر�ر ال " نظر يفت 

الفكریة واملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة 
وأن )، WO/GA/50/8(الوثيقة  "والفو�لكور

جلنة املعارف، استنادا إىل التقدم احملرز،  تناشد
 للثنائيةیة جلنة املعارف لوال طبقا امعله �رسیع
2018/2019: 

أن مجيع أعضاء اللجنة  إىل مع اإلشارة(أ) 
ختام ا�ورة السابعة  �ى، جمدداأكدوا 

استنادا �لسعي، الزتا�م للجنة، والثالثني 
ع بعمل اللجنة، یرس إىل � إىل التقدم احملرز، 

هبدف التوصل إىل اتفاق �شأن صك دويل 
طبيعة ب  اإل�الل(صكوك دولية)، دون 

�مللكية الفكریة  تعلقف� ی (النتاجئ)  ي�ةالنت 
ضمن امحلایة املتوازنة والفعا� للموارد ی مبا
وأشاكل التعبري  واملعارف التقليدیة وراثيةال

بناء  �ىل حنولعمل �و، الثقايف التقليدي
 ق معل سلمية.ائ�س�ت�دام طر  ومنفتح

 �الل�لتقدم احملرز  اإلقرارومع ب) (
 السادسةا�ورتني اخلامسة والثالثني و 

كام هو املوارد الوراثية،  ف� خيصوالثالثني 
�ىل  نييف تقر�ر ومرشوع تقر�ر ا�ورت مبني

التوايل 
)WIPO/GRTKF/IC/35/10( 
 WIPO/GRTKF/IC/36/11(و

Prov.(. 
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املوارد موضوع إىل أن  اإلشارةومع ج) (
نظر فيه بعد ذ� يف یُ الوراثية سوف 

 ا�ورة األربعني، �ني أثناء" التقيمي"مر�� 
ستنظر اللجنة يف اخلطوات التالية ف� 

املوارد الوراثية، وكذ� املعارف  خيص
التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، 

التوصية بعقد  ینبغيمبا يف ذ� ما إذا اكن 
 مؤمتر دبلومايس و/أو مواص� املفاوضات.

التقدم احملرز يف  إىل ومع اإلشارةد) (
ا�ورة السابعة والثالثني �شأن املعارف 

 ،التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
وارد يف مرشوع تقر�ر ا�ورة  كام هو

)WIPO/GRTKF/IC/37/17 
Prov..( 

 ،أن اللجنة س�تواصل إىل ومع اإلشارة) (ه
التاسعة و  الثامنة والثالثني�الل ا�ورات 

، معلها املتعلق �ملعارف بعنياألر و والثالثني 
 التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

بأمهية مشاركة ��رتاف ومع و) (
الشعوب األصلية وا�متعات احمللية يف معل 

 استنفاد مواردإىل  اإلشارةوجلنة املعارف، 
ا�ول  عي�شج صندوق الویبو للترب�ات، و

ة يف املسامهإماكنية األعضاء �ىل النظر يف 
�رتيبات متویل بدی�  وحبثالصندوق 
 أخرى ".

من �دول األعامل: مسامهة جلنة املعارف املعنية �مللكية الفكریة واملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة  8 البند
 توصيات أجندة التمنيةما یعنهيا من والفو�لكور يف تنفيذ 

ُ أن بتوجيه هيئات الویبو املعنية إىل  2010قال الرئيس إنه �الوة �ىل قرار امجلعية العامة للویبو لعام  .242 تقر�رها يف ضمن ت
الوفود واملراقبني إىل  وادعفإنه یالس�نوي املقدم إىل امجلعيات وصفا ملسامههتا يف تنفيذ ما یعنهيا من توصيات أجندة التمنية، 

ا هب یمت اإلدالءسجل البيا�ت اليت سامهة جلنة املعارف يف تنفيذ توصيات أجندة التمنية. وستُ مب  ق یتعلف�قدمي مدا�الت ت
، متش�يا مع القرار ا�ي 2018�ال إىل امجلعية العامة للویبو يف سبمترب هذا البند يف التقر�ر املعتاد للجنة املعارف وس�تُ حول 

 .أجندة التمنيةآلية علق بتنس�يق ف� یت 2010اختذته امجلعية العامة للویبو لعام 

بذلها الویبو إلدماج أجندة التمنية يف أعاملها. ت حتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية. ورّحب �جلهود اليت و  .243
إجنازات وأفاد بأن . 22و 19و 17و 16و 15التوصيات  يهوالتوصيات األخرى ذات الص� اليت  18وأشار إىل التوصية 

 مسامهة ملموسة من جلنة املعارف يف تنفيذ أجندة التمنية، مع اع�دتُعد ت� املوضو�ات الثالثة  ف� خيصعارف جلنة امل
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لملكية الفكریة وحامیة املوضو�ات ل نظام ا�ويل ال ملزمة قانو�، من شأهنا تعز�ز شفافية وفعالية دولية معاهدة/معاهدات 
رأى الوفد أن املعارف التقليدیة واملوارد الوراثية يف التقامس العادل للمنافع. و الثالثة و�شجيع �بتاكر وضامن حق أحصاب 

وقال إن ا�مو�ة  التمنية. ف� خيصاملسا�دة املقدمة من أمانة الویبو ینبغي أن تليب �حتيا�ات احملددة للب�ان املعنية 
شاركة يف معلها �ىل حنو بنّاء. وأعرب عن أم� يف أن وس�تواصل امل املعرفة األفریقية �ازمة �ىل حتقيق األهداف دا�ل جلنة 

 �إلضافة إىل التوصيات األخرى ذات الص�. 18تنفيذ التوصية يف س�مترار ال�سمح ا�ورات املتبقية �

 إ�دىقال وفد مجهوریة إ�ران اإلسالمية إنه ال ميكن املبالغة يف التأ�يد �ىل أمهية توصيات أجندة التمنية. و�عتبارها و  .244
الل�ان املهمة يف الویبو وأ�د  مضنجلنة املعارف من  وأشار الوفد إىل أن. 18ؤید تبس�يط التوصية تالب�ان النامية، فإهنا 

معل اللجنة مسامهة �مة يف  ورأى الوفد أناملفاوضات �شأن خمتلف املواضيع.  �رسیعالتوصيات املكرسة لعمل اللجنة هو 
 إ�دىيذها. وحث مجيع ا�ول األعضاء �ىل إ�ادة النظر يف هنجها من أ�ل تنفيذ توصيات امجلعية العامة وتنف  تفعيل

التوصيات الهامة. وسلط الضوء �ىل أمهية املسا�دة التقنية اليت تقد�ا شعبة املعارف التقليدیة لبعض ا�ول األعضاء ف� 
ت الوطنية ذات الص�، واليت ميكن اعتبارها أیضا وتنظمي املشاریع املشرتكة مع املنظام إدارةیتعلق �لترشیعات الوطنية ويف 

 ة.ا�صص التوصيةأ�د عنارص تنفيذ 

 18نتي�ة �ود جلنة املعارف يه املفتاح لن�اح تنفيذ أجندة التمنية كلك. وأشار إىل التوصية  إنوفد الربازیل  وقال .245
مشاركة الشعوب األصلية يف جلنة املعارف يف ميكن رؤیة أفاد بأنه �شأن امل� العام. و  20�شأن جلنة املعارف والتوصية 

تعممي مرا�اة امللكية الفكریة يف الب�ان اليت �هيا جممتعات تقليدیة ومجمو�ات �برية  �الل وذ�ر الوفد أنه من. 21ضوء التوصية 
ف بأكرث الطرق فعالية سامهت جلنة املعار � من الشعوب األصلية وغنية �ملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، 

مثل  وتُعد ب�انمجيع الب�ان، بغض النظر عن مس�تو�ت تطورها. �ىل ذ� وینطبق . أجندة التمنية يف حتقيق أهداف
من املعارف التقليدیة اليت  �برية �روة�هيا غنية أسرتاليا وكندا والوال�ت املت�دة األمر�كية والعدید من ا�ول األخرى ب�ان 

 اظ �لهيا وحام�هتا كذ�.ینبغي احلف

�ام جلنة املعارف، ف� یتعلق �ملوارد الوراثية  وقال إن. 21و 20و 18ذكّر وفد ني�ري� بتوصيات أجندة التمنية و  .246
نظام ب  ص� وثيقةاألمهية يف معاجلة العجز اإلمنايئ العاملي، وإجياد  �لغةواملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، 

معارفها التقليدیة تُعد �امليا �شلك رئييس �ىل أكرث ا�مو�ات ضعفا يف العامل، اليت  اإلمنايئ�ر العجز یؤ مللكية الفكریة. و ا
ف� �امس للغایة املعارف معل جلنة  ورأى الوفد أنأكرب أصولها ملعاجلة هذا العجز. �هيا يه وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

والشعوب األصلية وا�متعات  يالصناعالقطاع �لقة وصل بني  إىل إ�شاءلجنة ال معل  ویؤديیبو. �دول أعامل الو خيص 
انقسام أو تضارب يف املصاحل بني الب�ان الصناعية والب�ان النامية يف مناقشات  �دوثوالتمنية، و�لتايل فإن فكرة  ةاحمللي

الشعوب و  يصناعقطاع ال ال �ود تتضافریتعني أن منية العاملية، . وملعاجلة أو�ه القصور يف الت مقبوال �دیثا ليساللجنة 
جلنة املعارف هذا املنرب. من أ�ل معاجلة العجز اإلمنايئ العاملي يف إطار �ىل مس�توى العامل، وتوفر ا�متعات احمللية األصلية و 

سامه معل جلنة املعارف، أكرث و� التفامه والتعاون بني ا�مو�ات اإلقلميية.  مفن املهم للغایة�دول أعامل الویبو �شأن التمنية، 
مشاركة الشعوب األصلية وا�متعات  وتُعدمن أي معل آخر، يف امجلع بني مجيع املصاحل يف معاجلة العجز اإلمنايئ العاملي. 

 وب األصلية وا�متعات احمللية.ومشاركة الشعاملعارف . وربط الوفد بني رشعية جلنة �لغة األمهيةاحمللية 

اع�د  وقال إنأعرب وفد جنوب أفریقيا عن تأیيده للبيان ا�ي أدىل به وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ان األفریقية. و  .247
ًرا معل جلنة املعارف دو  ویؤديإىل تغيري والیة الویبو لتشمل تعممي البعد اإلمنايئ يف معلها. أدى  2007أجندة التمنية يف �ام 

 هاًما يف حتقيق ت� الوالیة، و�� ینبغي أن یؤ�ذ �ىل محمل اجلد.
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عن  تقدمي تقار�رجلنة املعارف  تتوىلمن �دول أعامل الویبو �شأن التمنية. وأید أن  18ذكّر وفد إندونيس�يا �لتوصية و  .248
اكنت جلنة  إذاالوالیة،  معوميف  الفعيلوضع ، مع مرا�اة ال2018إىل امجلعية العامة لعام حتدیدا املسامهة يف تنفيذ ت� التوصية 

 .18املعارف تنفذ �لفعل التوصية 

 من �دول األعامل: 8قرار �شأن البند 

هذا البند.  حولأجرت اللجنة مناقشة  .249
هبا  املُدىلالبيا�ت  لك أن تُدّونوقررت اللجنة 

إىل امجلعية  وُحتال�شأن هذا البند يف تقر�ر اللجنة 
أكتو�ر  2سبمترب إىل  24الفرتة من  العامة للویبو يف

لقرار ا�ي اختذته اللجنة. امجلعية ل طبقا، 2018
آلية تنس�يق أجندة  خبصوص 2010العامة للویبو 

  التمنية.

 أخرى مسائلأیة من �دول األعامل:  9البند 

 من �دول األعامل: 9قرار �شأن البند 

 مناقشة يف إطار هذا البند.أي  مل جتر .250

 �دول األعامل: اختتام ا�ورةمن  10البند 

ا�ورة األوىل من أربع �لسات حول املعارف  يهأشار الرئيس إىل أن ا�ورة السابعة والثالثني للجنة املعارف  .251
�ىل جلنة املعارف و الوضوح.  توفري املزید منجيب �رش�يد و�ئق العمل من أ�ل و التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 

اآلليات القامئة و�س��ع  وجتاوز�ىل األعضاء النظر إىل التوازن و مل من �الل األطر وا�هنج ا�تلفة يف الوثيقة. البدء يف الع
األعضاء ا��ن قد �كون �هيم  وطلب الرئيس منإىل و�ات نظر جتمع الشعوب األصلية وفهم و�ة نظرمه ورؤ�هتم للعامل. 

�ن �ىل  ال��ن، الرئيس �ئبيه. وشكر هإليه وإىل �ئبيأفاكر حول �يفية حتسني العملية إرسالها  معل معهم كفریق. وشكر امليرس�
وقال إهنم معلوا جبد �لف ا�كواليس للتوصل إىل توافق يف اآلراء بني مواقف معلهم ا�ؤوب واملسامهة القمية يف هذه العملية. 

 حتليل الفجواتمسودة اد �ج��ات والو�ئق، مثل متضاربة وأحياً� �ري واحضة. وشكر األمانة، اليت سا�دت يف إ�د
�بري من أعامل املسا�دة التقنية مع ا�ول األعضاء يف مجيع بقدر  اضطلعتیة شعبة املعارف التقليدوأشار إىل أن . ةاحملّدث

وقال يب احتيا�ات امجليع. أحناء العامل. وشكر املنسقني اإلقلمييني، و�اصًة �ىل حماو�هتم صيا�ة توصيات إىل امجلعية العامة تل
أن �هيم  وأشار إىلاملنسقني اإلقلمييني �م للغایة يف إبقائه �ىل �مل جبميع القضا�. وأعرب عن تقد�ره حقا جلهودمه، دور  إن

لتجمع الشعوب األصلية والعمل  الشدید تأیيدهلتعامل معها. وأشار إىل اليت یتعني �لهيم االعدید من �ج��ات األخرى 
لحصول �ىل توصية لتجمع الشعوب ل هرسور وأعرب عنمن املهم �س��ع إىل أصواهتم.  وأوحض أنهبه.  ومونقی�ي ا

ا�متع املدين مه أیضا من أحصاب املصل�ة الرئيس�يني يف  ممثيل وأفاد بأنإىل امجلعية العامة. املو�ه األصلية يف التقر�ر 
مجمو�ات أحصاب املصل�ة الثالثة �مة للغایة �لنس�بة لعمل جلنة  لك وأن. يصناعال  احلال �لنس�بة للقطاعاملناقشات، مثلام 

اج�ع �حج للغایة، حيث متكنت جلنة قال إنه املعارف، اليت �لهيا أن توازن بني لك هذه املصاحل. وشكر ا�ول األعضاء. و 
ت� نتي�ة جيدة و توصية إىل امجلعية العامة.  توجيهاملعارف ألول مرة منذ فرتة طوی�، �س�تثناء �تفاق �ىل الوالیة، من 

إذا اكن وأضاف أنه بتقدمي توصيات.  الزتام يف الواقعويه �ى جلنة املعارف �مة وأشار إىل أن ج�ع. من نتاجئ �للغایة 
لك جامعي، یتحملون حتتاج جلنة املعارف إىل التوجيه، فإن األعضاء، �ش عندماأو به هناك يشء جيب إخبار امجلعية العامة 
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ما قامو به و  ةرونا أبدوه من م�ىل مالفوریني مسؤولية تقدمي التوصيات وليس فقط إ�ادة إرسال النصوص. وشكر املرتمجني 
 معل الشاق.من 

من  �نا�متعات احمللية مكس�تفيدو لشعوب األصلية �شكر ممثل مالواك انرت�ش�يو�ل مجيع الوفود اليت أیدت ��رتاف و  .252
ال ميكن ا�رتام حقوق الشعوب األصلية إال من �الل املوافقة احلرة املس�بقة عن �مل، وقال إنه ص املتفاوض �لهيا. النصو 

�س�ت�دام املقرتح لقوا�د البيا�ت للقيام �لعنایة الواجبة مس�تحيل من  وأشار إىل أنكجزء أسايس من العنایة الواجبة. 
 وأفاد بأناملوافقة احلرة واملس�بقة عن �مل الشعوب األصلية.  یضمن ول األعضاء والالناحية الفنية دا�ل أرايض العدید من ا�

ُ املعلومات املتعلقة �لب�ان والشعوب والوسائل اليت  بل املاكتب من قِ هيا احلصول �لینبغي ستشار هبا أحصاب املصل�ة �
 ا�تصة يف لك ب� كجزء من معلية تقيمي طلبات الرباءات.

ث مسودةإن  تقالو كز قانون الفنون �مس جتمع الشعوب األصلية، مر  حتدث ممث�و  .253 ُ  ةحتليل الفجوات احملد� ظهر ت
اكفيا محلایة املوارد الوراثية واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  ليسبوضوح أن قانون امللكية الفكریة احلايل 

و�ة �دیدة من القوا�د تأ�ذ يف �عتبار حقوقهم الثقافية امجلاعية. مجم�ا�ة إىل للشعوب األصلية. ومن الواحض أن هناك 
بل الثقايف التقليدي من قِ  هناك العدید من األمث� �ىل ا�مت� �ري املرشوع واس�تغالل املعارف التقليدیة وأشاكل التعبريو 

أسرتاليا، �ىل سبيل املثال، حنو املس�ت�دمني من �ري الشعوب األصلية من دون إذن أو موافقة من الشعوب األصلية. ففي 
بل املنت�ني من �ري الشعوب األصلية، تُصنع �لفعل من قِ  املبا�ة ةاألصليالشعوب �ىل طراز اليت ٪ من الهدا� التذاكریة 80

سبب يف ت ثقافاهتا وت تُضعف نهتك هذه �س�ت�دامات �ري املرصح هبا قوانيهنا العرفية و وت مت اس�ترياد األ�لبية من اخلارج. یو 
صك دويل  حولرضر رو� وأ�اليق واقتصادي وثقايف. وهذا هو سبب �ا�ة جلنة املعارف إىل �رسیع معلية التفاوض 

�شعرون �لصدمة ال �زالون الشعوب األصلية يف جلنة املعارف  ممثيلأشارت إىل أن (صكوك دولية) ملعاجلة هذه القضا�. و 
، اليت تتناول �لت�دید حقوق 31�شأن حقوق الشعوب األصلية، ال س�� املادة  ن إ�الن األمم املت�دةعإزاء فصل العملية 

أراضهيم وأطفاهلم  -الشعوب األصلية األش�ياء من �ىل مر القرون، مت أ�ذ ا�كثري من و امللكية الفكریة للشعوب األصلية. 
ها عل جت يه اليت خلاصة هبذه الشعوب األصلية افاملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  ولغهتم وطریقة حياهتم.

صاحل �بتاكرات واألعامل الت�اریة. مل ابوسعها الت�يل عهن ليسفریدة من نوعها �لنس�بة للثقافات األخرى يف العامل، و 
هنج إال مع یُنظر يف هذا ا� الینبغي أورأت أنه الضوء �ىل تضييق نطاق امحلایة ف� یتعلق ��هنج املتدرج. املمث� وسلطت 

املمث� أي تقييد �ىل امحلایة �ىل أساس رشط زمين �ري مقبول. ودعت فاملوافقة احلرة املس�بقة عن �مل للشعوب األصلية. 
ا�ول املمث� جلنة املعارف لالنضامم إىل املنتد�ت ا�ولية األخرى اليت رأت احلا�ة إىل دمج ا�هنج القامئ �ىل احلقوق. وحثت 

رؤیة حامیة املوارد الوراثية وأشاكل �ىل ر إىل أبعد من ا�منوذج �قتصادي البحت للملكية الفكریة و األعضاء �ىل النظ
أشارت إىل أن التعبري الثقايف التقليدي واملعارف التقليدیة �عتبارها حقوق ثقافية وأ�القية وروحية للشعوب األصلية. و 

أن قوا�د البيا�ت، �ىل األكرث، يه املمث� . ورأت هذا احلق رتامقهم يف تقر�ر املصري وا�حب األعضاء ��رتاف جيب �ىل 
 منشورةجيب أال �كون هناك قوا�د بيا�ت مصممة أو و تدابري �مكيلية للمعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 

أي من املعلومات الواردة يف قوا�د  �ُشلك الولشعوب األصلية. احلرة املس�بقة عن �مل ل وافقة املأو حمفوظة أو مس�تغ� دون 
عارفهم التقليدیة وأشاكل التعبري مفدليل �ىل حقوق ملكيهتم.  بلالبيا�ت دليال �ىل أن معارفهم موجودة يف امل� العام؛ 

لنس�بة هناك تعریف دويل للم� العام. فالقوانني العرفية أساس�ية � وليسيف امل� العام. اخلاصة هبم ليست الثقايف التقليدي 
ا�ول األعضاء النظر يف التربع بأموال املمث� للشعوب األصلية وجيب النظر فهيا عند صيا�ة ت� الصكوك. كام �شدت 

إىل املزید من األموال ملزید من ممثيل الصندوق تاج حي و  تنفدالصندوق استُ موارد  وأشارت إىل أنلصندوق الترب�ات. 
ا�ول األعضاء تعقيدات  تتفهمأفضل طریقة �يك بأن  وأفادتجنة املعارف. ل مة ل ج��ات الها�الشعوب األصلية حلضور 

د و وفاملمث� مشاركة ممثيل الشعوب األصلية يف اج��ات جلنة املعارف. وشكرت  تأیيد أفضل يه�ىل حنو القضا� املعنية 
اقرتا�م بتشجيع ا�ول األعضاء �ىل النظر يف مسامهة خمصصة يف الصندوق من  تأیيدالربازیل وجنوب أفریقيا وني�ري� �ىل 

ع الشعوب األصلية  معصلت االوفود اليت تو املمث� مزيانية الویبو العادیة. كام شكرت  لفهم  موقت للتفا�ل معهال ومنحتجتم�
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�ن �ىل لك معلهم الشاق. و�شدت منظورمه ا�ول األعضاء الت�دث معهم  املمث� �شلك أفضل. وشكرت الرئيس وامليرس�
تطو�ر حامیة قویة للمعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف  هبا ميكن ية اليتكيف كذ� ا� لفهم هذه القضا� �شلك أفضل و 

 التقليدي.

اليت  وأعرب عن ارتيا�ه للعمل واملنجزات ،مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب �مس حتدث وفد السلفادورو  .254
حتققت يف ا�ورة السابعة والثالثني للجنة املعارف. وشكر الرئيس �ىل �وده و�ىل مع� �بداعي، ا�ي یبحث دامئا عن 

وأعرب عن طریق للميض قدما مجليع املشاركني يف جلنة املعارف. وشكر �ئيب الرئيس �ىل معلهام والزتا�ام بدمع األعضاء. 
�ن ا��نل تقد�ره يف وثيقتني يف وقت املوجودة بذلوا �ودا �برية وقاموا ��كثري من العمل، رمغ حتد�ت العمل  عمل امليرس�

 هتطلععن يرس� من منطقته. وأعرب عن اه�مه بفریق اخلرباء ا�ّصص القادم يف د�سمرب و مُ  بوجود الوفد وا�د. ورحب
سامهة يف هذه العملية، وهو أمر �م للميض قدما وإحراز إىل الطرائق اليت ميكن هبا لألعضاء �سليط الضوء �ىل امل  ا�كبري

رباء من منطقته. وشكر مجيع اخلرباء وا�مو�ات اإلقلميية �ىل اخلأعرب عن أم� يف أن �متكن من رؤیة مشاركة كام التقدم. 
نظرا عقل متفتح،  من املهم احلفاظ �ىل وأشار إىل أنهمرونهتم، وأعرب عن أم� يف امليض قدما يف ا�ورات املقب�. 

العمل املنجز، �روح من  أید هو�ات النظر. و�ىل الرمغ من أن مجيع مواقفه مل تنعكس بدقة يف النص، إال أن الختالف
أمهية  وضععطي رشعية لعملها. و��، فقد یجلنة املعارف  يةمعل سري إن مشاركة الشعوب األصلية يف وقال التوافق. 
 ق الترب�ات. وشكر األمانة �ىل التحضري لالج��ات و�دمات املؤمترات واملرتمجني الفوریني.ىل املسامهة يف صندو �أساس�ية 

 هرسور وأعرب عنمجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب.  �مسأید بيانه ، و وفد السلفادور بصفته الوطنيةوحتدث  .255
رئيس السلفادور أطلق لتوه س�ياسة وطنية للص�ة للشعوب األصلية، نتي�ة لتوافق  وأشار إىل أنم ا�ورة بن�اح. اختتال

حصي  هدفاآلراء والتنس�يق ا�ا�يل مع املنظامت اليت �رشف �ىل حقوق الشعوب األصلية يف الب�. ولهذه الس�ياسة 
س السلفادور عن ت� رئي حتدث، ه هذه الس�ياسةرف الشعوب األصلية. و�الل إطالقامبع یُقرمشرتك بني الثقافات 

احلكومة حتقق العدا� لوا�د من أكرث القطا�ات استبعادا يف الب�، مما یضمن حق الشعوب األصلية يف  وقال إنالس�ياسة 
ثل خطوة �رخيية إىل األمام يف طریق ضامن احلقوق وا�هنوض �لعدل مت  اوأضاف الرئيس أهن الص�ة وا�رتام معارفها وتقاليدها.

عرتف �كرامهتم تلكفاح الطویل للشعوب األصلية و لاملس�تحق  توفر التقد�ر ويهاألصلية يف السلفادور. لصاحل الشعوب 
 جتس�يدذ� خطوة أخرى يف  ویُعد، مت ��رتاف دس�تورً� حبقوق الشعوب األصلية يف السلفادور. 2014يف �ام ووهو�هتم. 

أ�د األمث� �ىل  وهوعمل �ىل حتفزي جلنة املعارف. الخبار ت� األ �كون بإماكن مشاركة�س�تنتاج. وأعرب عن أم� يف أن 
 هناك الزتام حقيقي وإرادة س�ياس�ية. �كونالنتاجئ اإلجيابية اليت ميكن حتقيقها عندما 

�ن واألمانة  و�ئبيهوقدم شكره إىل الرئيس  ،مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق �مس حتدث وفد ليتوانياو  .256 وامليرس�
�ىل صربمه الفوریني معل شاق أثناء ا�ورة و�ىل �ودمه يف دفع املناقشات إىل األمام. وشكر املرتمجني موا به من ما قا�ىل 

 مجليع القویة للمشاركة تقد�ره عن وأعرب. ممتازة معل ظروف وفرت اليت، املؤمترات �دمات القامئني �ىل وكذ�و�نيهتم 
 وأشادم القمية يف املناقشات. ومساهامهت اآلخر�ن املصل�ة أحصاب وكذ� احمللية وا�متعات األصلية الشعوب وممثيل الوفود

املعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف  ف� خيص�ریة  ووصفها بأهنا دورة�ورة السابعة والثالثني للجنة املعارف �
يف ا�ورة الثامنة والثالثني للجنة املعارف، واليت  وصالنص ىلإ املستندةالتقليدي. وأعرب عن تطلعه إىل مواص� املناقشات 

س�بقها اج��ات فریق اخلرباء ا�ّصص. وقال إنه ملزتم بعملية جلنة املعارف ولن یدخر �دا يف التحضري ل�ورة الثامنة � 
 والثالثني للجنة املعارف.

اء أسرتاليا ورئيس إندونيس�يا حلظة �امسة يف أ�لن وفد إندونيس�يا أنه يف ذ� اليوم، يف ���ر�، شهد رئيس وزر و  .257
مجمو�ة آس�يا واحمليط  الوفد �مسا�هنائية للرش�كة �قتصادیة الشام� بني إندونيس�يا وأسرتاليا وتوقيعها. وحتدث  اللمساتوضع 

�ن شكر الرئيس �ىل توجهياته و�ىل اختتام ا�ورة بن�اح. وشكر �ئيبو ، التفكري املتقاربة الب�انو الهادئ   الرئيس وامليرس�
اإلقلمييني وا�ول األعضاء وجتمع الشعوب األصلية  املنسقنيواألمانة و�دمات املؤمترات واملرتمجني الفوریني. وشكر 



WIPO/GRTKF/IC/37/17  
77 
 

ا�ورة السابعة والثالثني للجنة املعارف أظهرت أن الصرب واملناقشات الشام� والرصحية املستندة إىل وقال إن واملراقبني. 
قف بعضهم البعض �شلك أفضل. وأعرب عن افهم مو ت ميكن لألعضاء و وافق ميكن أن �سا�د يف حتقيق النتاجئ. املرونة والت

أم� يف احلفاظ �ىل هذه الروح يف دورات جلنة املعارف املقب�، وذ� لتضييق الفجوات ليس يف النص حفسب، بل واألمه 
 من ذ�، يف الفجوة املفاهميية والتوقعات.

مجمو�ة الب�ان األفریقية، وأعرب عن شكره للرئيس �ىل ا�رتافيته وانفتا�ه، وهام من  �مس ربحتدث وفد املغو  .258
إدارة �ج�ع. وشكر �ىل الرئيس واألمانة �ىل التحضري للمداوالت و  الرشوط الهامة للغایة لن�اح أي اج�ع. وشكر �ئيب
�ن �ىل مجيع اجلهود اليت بذلوها لتقدمي �س�ة  ليست معاجلة القضيتني أثناء �ج�ع  وقال إنمن النصوص.  معد�امليرس�

لقد حققت جلنة املعارف نتاجئ و عل املناقشة صعبة. جيهناك اختالفات يف اآلراء والتفسريات القانونية، مما ف سه�. ال همة �مل 
وضع ل يسامليض قدما يف املفاوضات ل  مع ذ� یتعنيمن الطبيعي أن �كون هناك تنوع يف نظام متعدد األطراف و و جيدة. 

النص  وأشار إىل أن�ىل جلنة املعارف أن تعطي أمهية اكفية للعالقات ا�ولية. و . حيا� و�كن إلظهار املرونة ما �د ملوقف
يض قدًما. سامه دامئًا بأكرث الطرق فعالية يف املي س أكد �ىل أنه مثرة اجلهود املبذو� لتطبيق ت� �عتبارات القانونية. و هو 

فرصة لبناء الثقة. �ىل يه ا�ورة السابعة والثالثني للجنة املعارف  وأنهناك يف الغالب �دد معني من الت�د�ت  وأوحض أن
من ألعضاء ا مكّنواهذا األساس، سوف �س�متر يف بناء الثقة. وشكر مجيع املمثلني واملنسقني واملرتمجني الفوریني ا��ن 

 مجيع اجللسات.التواصل �شلك فعال �الل 

مبسا�دة لك من �ئيب الرئيس. كام و عرب وفد الهند عن تقد�ره الصادق مجليع املشاركني يف ظل قيادة الرئيس، وأ .259
الهند من بني مئات ا�ول اليت  وقال إنو�كهنم سامهوا يف جناح جلنة املعارف. ليسوا هناك أعرب عن شكره مجليع من 

لصكوك القانونية ا�ولية ا من �نهتاء رسیعا الوفد والقرصنة البيولوجية. وبناء �ىل ذ�، أید ا�مت� �ري املرشوعترضرت من 
ن غياب مثل هذه الصك ورأى الوفد أاملتعلقة �ملوارد الوراثية واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 

نظام ال دى إىل اختالل التوازن يف یؤ والقرصنة البيولوجية، مما  سمح �س�مترار ا�مت� �ري املرشوع� (الصكوك) امللزم قانو� 
، واليت لها جما��ىل املرء أن یضمن احلقوق املعنویة و�قتصادیة املناس�بة للمعارف التقليدیة املتا�ة و لملكية الفكریة. ل العاملي 

ملعارف إدراك ا�ور الهام ا�ي تقوم به جلنة ا�ىل  قال إنه یتعنيو  قمية جتاریة هائ� و�كون عرضة للمت� �ري مرشوع.
ملعارف التقليدیة يف ت� السيناریوهات اليت ال ميكن فهيا حتدید املس�تفيد�ن وكذ� �ىل االسلطات الوطنية بوصفها أمناء 

دة يف توفري لمعارف التقليدیة، ويه مبادرة رائأ�شأت املكتبة الرمقية لالهند  وأشار إىل أنحتدید املس�تفيد�ن. اليت یمت فهيا 
مداوالت بناءة يف إجراء امحلایة ا�فاعية للمعارف التقليدیة الهندیة، ال س�� املعارف الطبية التقليدیة. وأعرب عن تطلعه إىل 

�شلك متبادل �شأن  متفق �ليها�ورة الثامنة والثالثني للجنة املعارف، واليت من شأهنا أن تؤدي إىل إطار متعدد األطراف 
 راثية واملعارف التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.املوارد الو 

�حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، وأعرب عن شكره اخلالص مجليع ا��ن  �مس حتدث وفد �حتاد األورويبو  .260
توجيه و�ىل قمية، ال شورة امل �ىل تقدمي  هجلنة املعارف إىل األمام. وشكر الرئيس و�ئبي دفع معلمعلوا بال لكل من أ�ل 

روح بناءة يف جلنة املعارف. وا�رتف بأنه ليس من السهل  �ىل �لق�دم فقدان الرتكزي أبدا، و  ومسا�دهتم �ىلأعضاء اللجنة 
�ن �ىل معلهم �ىل العمل �رئيس. وشكر املرتمجني الفوریني �ىل معلهم الشاق واألمانة  تقدمي و�ئق ودمع ممتاز�ن. وشكر امليرس�

من الواحض أن اللجنة مل �متكن من �تفاق �ىل لك يشء يف هذا  هأنقو� برمغ و انهيم يف حتقيق نتاجئ ملموسة. الشاق وتف
تقبلها إلجراء مزید من ی أن  هأهنا قد توصلت يف هنایة األمر إىل املزید من الو�ئق اليت ميكنإىل �رتياح  أشارالوقت، فقد 
واصل العمل جبد هبدف الوصول إىل نتاجئ يالتفامه املتبادل. وأكد أنه س� من  لتحقيق مزید وأعرب عن تقد�رهاملناقشات. 

عزتم ز�دة التنس�يق مع ا�ول یلن تفعل ذ� يف جنيف حفسب، بل يف �رو�سل أیًضا، حيث أشار إىل أنه مقبو� للجميع. و 
 األعضاء يف �حتاد األورويب والنظر يف مجيع املقرت�ات.
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�ىل الرئيس، حىت  ليس سهال األمر أنالتام ب هفهمت  وأعرب عنئبيه �ىل معلهم الشاق. شكر وفد الصني الرئيس و�و  .261
�ن �ىل معلهم، ال س�� أهنم معلوا حىت منتصف الليل.  هبعد �رؤس وقال إنه جلنة املعارف لس�نوات �دیدة. وشكر امليرس�

املعارف مناقشات اكم� �شأن املعارف  يف ظل قيادة الرئيس، أجرت جلنةأضاف إنه ا�رتام معلهم. و �ىل امجليع جيب 
) Rev. 2التقليدیة وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، حىت یتس�ىن مجليع األعضاء �تفاق �ىل النس�ة املعد� الثانية (

قدم األعضاء توصيات لل�لسة العامة وأن ت� التوصيات �لقت بيئة س�ياس�ية جيدة للغایة و كأساس ملزید من املناقشات. 
�شأن �ج��ات الثالثة  ؤ�تفا وأعرب عنلعب املنسقون اإلقلمييون أدواًرا �مة �ًدا. و الفجوات بني األعضاء.  لسد

 ظهر األعضاء مرونة وأن یقدموا املزید من التنازالت.التالية، �رشط أن یُ 

�ن واألمانة �ىل مع  هحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء وشكر الرئيس و�ئبيو  .262 لهم الشاق طوال األس�بوع. وامليرس�
 لخال ءلبناا نهموتعا علىاإلقلمييني  لمنسقينا شكركام و�دمات املؤمترات �ىل حرفيهتم وتوافرمه. الفوریني وشكر املرتمجني 

. وشكر الشعوب األصلية وا�متعات احمللية و�ريمه من أحصاب املصل�ة �ىل وأعرب عن تقد�ره ا�كبري لعملهم، عألسبوا
 والرضوري مجليع أحصاب املصل�ة يف معل جلنة النشطة يف معل جلنة املعارف �الل األس�بوع. وا�رتف ��ور القميّ مشاركهتم 
 الطرفني يف إطار جلنة املعارف. �يمبواص� املسامهة بصورة بناءة يف حتقيق نتي�ة مقبو�  ه ا�امئمالزت ا أعرب عناملعارف. و 

 اختمت الرئيس ا�ورة.و  .263

 من �دول األعامل: 10ند �شأن الب  قرار

 3و 2�شأن البنود  قرارهتااعمتدت اللجنة  .264
 31من �دول األعامل يف  8و 7و 6و 5و 4و

مرشوع  إ�داد�ىل  واتفقت. 2018أغسطس 
هذه القرارات  وصنص حيتوي �ىلتقر�ر مكتوب 

 هبا أمام ُأديل� ومجيع املدا�الت اليت  ااملتفق �لهي
. 2018نومفرب  5أ�ل أقصاه يف  هتعمميو  ،اللجنة
 تصویباتتقدمي إىل دعى املشار�ون يف اللجنة وس�يُ 

يف مرشوع  كام يه مدر�ةمدا�الهتم �ىل  كتابية
 ُ ا�هنائية من مرشوع  الصيغةعمم التقر�ر قبل أن ت

التقر�ر �ىل املشاركني يف اللجنة الع�دها يف 
  للجنة.نيا�ورة الثامنة والثالث

 

 [یيل ذ� املرفق]
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I.  ÉTATS/STATES 
 
(dans l’ordre alphabétique des noms français des États) 
(in the alphabetical order of the names in French of the States) 
 
 
 
AFRIQUE DU SUD/SOUTH AFRICA 
 
Yonah Ngalaba SELETI (Mr.), Chief Director, Department of Science and Technology (DST), 
Ministry of Science and Technology, Pretoria 
 
Phakamani MTHEMBU (Mr.), Director, Living Heritage, Heritage Promotion and Preservation, 
Department of Arts and Culture, Pretoria 
phakamanim@dac.gov.za  
 
Tilana GROBBELAAR (Ms.), Deputy Director, Multilateral Trade Relations, International 
Relations and Cooperation, Pretoria 
grobbelaart@dirco.gov.za  
 
Cleon NOAH (Ms.), Deputy Director, Multilaterals International Relations, Department of Arts 
and Culture, Pretoria 
cleon.noah@dac.gov.za  
 
 
ALBANIE/ALBANIA 
 
Ledina BEQIRAJ (Ms.), Director General, Copyright and Related Rights Directory, Ministry of 
Culture, Tirana 
ledina.beqiraj@kultura.gov.al  
 
Gentiana BARDHI (Ms.), Head, Patent Department, General Directorate of Industrial Property 
(GDIP), Tirana 
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Fayssal ALLEK (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
allek@mission-algeria.ch  
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Jan POEPPEL (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 

mailto:allek@mission-algeria.ch
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Muteb ALDOSARI (Mr.), Director, Examination Department, Examination Directorate, Saudi 
Patent Office (SPO), King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh 
 
Abdulkader BAWAZIR (Mr.), Advisor, Copyright Department, Ministry of Media, Jeddah 
 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Ministra, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Martin DEVLIN (Mr.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, 
Melbourne 
martin.devlin@ipaustralia.gov.au  
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Johannes WERNER (Mr.), Head, International Relations Department, Austrian Patent Office, 
Vienna 
 
Beatrice BLUEMEL (Ms.), Adviser, Civil Law Department, Copyright Unit, Federal Ministry of 
Constitutional Affairs, Reforms, Deregulation and Justice, Vienna 
beatrice.bluemel@bmvrdj.gv.at  
 
 
BÉLARUS/BELARUS 
 
Arthur AKHRAMENKA (Mr.), Head, International Cooperation Division, National Center of 
Intellectual Property (NCIP), Minsk 
icd@belgospatent.by  
 
 
BÉNIN/BENIN 
 
Chite Flavien AHOVE (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 
 
Ruddy José FLORES MONTERREY (Sr.), Ministro Consejero, Representante Permanente 
Alterno, Misión Permanente, Ginebra 
 
Juan Álvaro RAZNATOVIC CRUZ (Sr.), Jefe, Unidad de Derecho Económico Internacional, 
Ministerio de Relaciones Exteriores, La Paz 
alvaro.raznatovic@gmail.com  
 
Fernando Bruno ESCOBAR PACHECO (Sr.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
fernandoescobarp@gmail.com  
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BOSNIE-HERZÉGOVINE/BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 
Daliborka SOLDO (Ms.), Head, Personnel and General Affairs Service, Institute for Intellectual 
Property of Bosnia and Herzegovina, Mostar 
d_soldo@ipr.gov.ba  
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Daniel PINTO (Mr.), Minister, Intellectual Property Division, Ministry of Foreign Relations, 
Brasilia 
daniel.pinto@itamaraty.gov.br  
 
Cauê OLIVEIRA FANHA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
BULGARIE/BULGARIA 
 
Rayko RAYTCHEV (Mr.), Ambassador, Permanent Mission, Geneva 
 
Andriana YONCHEVA (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CAMBODGE/CAMBODIA 
 
LAO Reasey (Mr.), Deputy Director, Department of Intellectual Property Rights, Ministry of 
Commerce, Phnom Penh 
reasey_pp34@yahoo.com  
 
 
CANADA 
 
Sylvie LAROSE (Ms.), Deputy Director, Global Affairs Department, Ottawa 
 
Shelley ROWE (Ms.), Senior Project Leader, Marketplace Framework Policy Branch, 
Innovation, Science and Economic Development, Ottawa 
 
Veronique BASTIEN (Ms.), Manager, Creative Marketplace and Innovation, Canadian Heritage, 
Gatineau 
 
Frédérique DELAPRÉE (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Nicolas LESIEUR (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Pablo LATORRE TALLARD (Sr.), Asesor Jurídico, Departamento de Fomento de la Cultura y 
las Artes, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Santiago 
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CHINE/CHINA 
 
XIANG Feifan (Ms.), Deputy Director, National Copyright Administration of China (NCAC), 
Beijing 
 
ZHANG Xi (Ms.), Deputy Section Chief, Department of Treaty and Law, State Intellectual 
Property Office (SIPO), Beijing 
 
DONG Yan (Ms.), Deputy Section Chief, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 
 
ZHENG Xu (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Beatriz LONDOÑO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Juan Carlos GONZÁLEZ (Sr.), Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión 
Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Juan Camilo SARETZKI FORERO (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
Andrés Manuel CHACÓN (Sr.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
 
Juan Carlos MORENO-GUTIÉRREZ (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
COSTA RICA 
 
Maribell ÁLVAREZ MORA (Sra.), Asesora Legal, Comisión Nacional para la Gestión de la 
Biodiversidad, Ministerio de Ambiente y Energía, San José 
malvarez@minae.go.cr  
 
Mariana CASTRO HERNÁNDEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 
Kouadio Théodore SOUN’GOUAN (M.), sous-directeur, Documentation et information 
technique, Office ivoirien de la propriété intellectuelle (OIPI), Ministère de l’industrie et de la 
promotion du secteur privé, Abidjan 
troucassy@yahoo.fr  
 
Kumou MANKONGA (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
CROATIE/CROATIA 
 
Alida MATKOVIĆ (Ms.), Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva 
alida.matkovic@mvep.hr  
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Marija ŠIŠA HRLIĆ (Ms.), Head, Copyright and Related Rights Section, State Intellectual 
Property Office of the Republic of Croatia (SIPO), Zagreb 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Kim FOGTMANN (Mr.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of 
Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Hassan EL BADRAWY (Mr.), Vice-President, Court of Cassation, Cairo 
 
Ahmed IBRAHIM (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
ahmed.ibrahim@mfa.gov.eg 
 
EL SALVADOR 
 
Diana HASBÚN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, United Arab Emirates Office to 
the World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Diego AULESTIA VALENCIA (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión 
Permanente ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
nmaldonado@cancilleria.gob.ec  
 
Heidi Adela VASCONES MEDINA (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
t-hvascones@cancilleria.gob.ec  
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Esther TORRENTE HERAS (Sra.), Subdirectora Adjunta, Subdirección General de Propiedad 
Intelectual, Cultura y Deporte, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid 
esther.torrente@mecd.es  
 
 
ESWATINI 
 
Sebenzile DLAMINI (Ms.), Business Incubation Manager, Royal Science and Technology Park, 
Information and Communications Technology, Manzini 
smotsadlamini@gmail.com  
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Madoda MDZINISO (Mr.), Principal Science Officer, Research Science Technology and 
Innovation, Information, Communications and Technology, Mbabane 
mdzinisomm@gmail.com  
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Dominic KEATING (Mr.), Director, Intellectual Property Attaché Program, Office of Policy and 
International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
dominic.keating@uspto.gov  
 
Michael SHAPIRO (Mr.), Senior Counsel, Office of Policy and International Affairs, United 
States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
 
Marina LAMM (Ms.), Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs, Department of 
Commerce, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria 
 
Aurelia SCHULTZ (Ms.), Counsel, Office of Policy and International Affairs, Copyright Office, 
Washington D.C.  
 
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission to the 
World Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC 
OF MACEDONIA 
 
Simcho SIMJANOVSKI (Mr.), Head, Trademark, Industrial Design and Geographical Indications 
Department, State Office of Industrial Property (SOIP), Skopje 
simcos@ippo.gov.mk  
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Artem PAPKOV (Mr.), Researcher, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal 
Service for Intellectual Property (Rospatent), Moscow 
rospat185@rupto.ru  
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Anna VUOPALA (Ms.), Government Counsellor, Copyright and Audiovisual culture, Ministry of 
Education and Culture, Helsinki 
anna.vuopala@minedu.fi  
 
Jukka LIEDES (Mr.), Special Adviser to the Government, Helsinki 
 
Jukka PELTONEN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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FRANCE 
 
Amélie GONTIER (Mme), adjoint à la chef du bureau de la propriété intellectuelle, Service des 
affaires juridiques et internationales, Ministère de la culture, Paris 
 
Francis GUÉNON (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
francis.guenon@diplomatie.gouv.fr  
 
 
GABON 
 
Edwige KOUMBY (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
premierconseiller@gabon-onug.ch  
 
 
GÉORGIE/GEORGIA 
 
Temuri PIPIA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GHANA 
 
Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Paul KURUK (Mr.), Vice-Chairman, Ghana International Trade Commission (GITC), Ministry of 
Trade and Industry, Accra 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Christina VALASSOPOULOU (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission in Geneva, Ministry of 
Foreign Affairs, Geneva 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
flor.garcia@wtoguatemala.ch  
 
 
HONDURAS 
 
Carlos ROJAS SANTOS (Sr.), Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Noemi Elizabeth LAGOS VALERIANO (Sra.), Registradora de Propiedad Intelectual, Dirección 
General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH), Instituto de la Propiedad, Tegucigalpa 
nohemy2063@hotmail.com  
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HONGRIE/HUNGARY 
 
Emese SIMON (Ms.), Legal Officer, Legal and International Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
emese.simon@hipo.gov.hu  
 
Laszlo VASS (Mr.), Legal Officer, Legal and International Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
laszlo.vass@hipo.gov.hu  
 
 
INDE/INDIA 
 
Ashish KUMAR (Mr.), Senior Development Officer, Department of Industrial Policy and 
Promotion, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi 
krashish@nic.in  
 
Sumit SETH (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Animesh CHOUDHURY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
animesh.choudhury11@mea.gov.in  
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Razilu RAZILU (Mr.), Director, Information Technology, Directorate General of Intellectual 
Property, Ministry of Law and Human Rights Affairs, Jakarta 
 
Yurod SALEH (Mr.), Director, Investigation and Dispute Settlement, Directorate General of 
Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights Affairs, Jakarta 
 
Molan Karim TARIGAN (Mr.), Director of Intellectual Property, Cooperation and Empowerment, 
Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights Affairs, Jakarta 
 
Erni WIDHYASTARI (Ms.), Director, Copyright, Directorate General of Intellectual Property, 
Ministry of Law and Human Rights Affairs, Jakarta 
 
Dede Mia YUSANTI (Ms.), Director, Patents, Directorate General of Intellectual Property, 
Ministry of Law and Human Rights Affairs, Jakarta 
 
Fitria WIBOWO (Ms.), First Secretary, Trade, Commodities, and Intellectual Property, Ministry of 
Foreign Affairs, Jakarta 
 
Faizal Chery SIDHARTA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Permanent Mission, Geneva 
 
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Javad MOZAFARI (Mr.), Professor, Plant Genetic and Biotechnology, Agricultural Research and 
Education Organization (AREEO), Tehran 
jmozafar@yahoo.com  
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Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAQ 
 
Jaber AL–JABERI (Mr.), Under-Secretary-General, Ministry of Culture, Baghdad 
brnjar@gmail.com  
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Elena SINIBALDI (Ms.), Cultural Anthropologist, Ministry of Cultural Heritage and Activities, 
Rome 
 
Vittorio RAGONESI (Mr.), Expert, Patent and Trademark Office, Ministry of Economic 
Development, Rome 
 
Giulio MARINI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
giulio.marini@esteri.it  
 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Lilyclaire BELLAMY (Ms.), Executive Director, Jamaica Intellectual Property Office (JIPO), 
Ministry of Industry, Commerce, Agriculture and Fisheries, Kingston 
lilyclaire.bellamy@jipo.gov.jm  
 
Sheldon BAMES (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Toshinao YAMAZAKI (Mr.), Director, International Policy Division, Policy Planning and 
Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Masaki EMA (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Policy Planning and 
Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Takayuki HAYAKAWA (Mr.), Deputy Director, International Affairs Division, Agency for Cultural 
Affairs, Tokyo 
 
Yuichi ITO (Mr.), Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of Foreign 
Affairs, Tokyo 
 
Ryoei CHIJIIWA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Kenji SAITO (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Maxat ARGYNBEKOV (Mr.), Head, Division of International Relationship, Ministry of Culture 
and sports, Astana  
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Gaziz SEITZHANOV (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KENYA 
 
Catherine BUNYASSI KAHURIA (Ms.), Senior Principal State Counsel, International Law 
Division, Office of Attorney General and Department of Justice, Nairobi 
kahurianyassi@yahoo.com  
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Renata RINAKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
renata.rinkauskiene@urm.lt  
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Priscilla Ann YAP (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAWI 
 
Robert Dufter SALAMA (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
salamarobert@yahoo.com  
 
Loudon Overson MATTIYA (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
mattiya2069@yahoo.com  
 
Janet BANDA (Ms.), Principal Secretary and Solicitor General, Ministry of Justice and 
Constitutional Affairs, Lilongwe 
janetlaura.banda@gmail.com  
 
Chikumbutso NAMELO (Mr.), Deputy Registrar General, Ministry of Justice and Constitutional 
Affairs, Lilongwe 
 
Violet Thokozile CHIBAMBO (Ms.), Assistant Registrar General, Ministry of Justice and 
Constitutional Affairs, Lilongwe 
vchibambo@yahoo.com 
 
  

mailto:vchibambo@yahoo.com
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Stephen MMODZI (Mr.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 
stephen.mmodzi@gmail.com  
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Ismail MENKARI (M.), directeur général, Bureau marocain du droit d’auteur (BMDA), Ministère 
de la culture et de la communication, Rabat 
ismailmenkari@gmail.com  
 
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Emelia HERNÁNDEZ PRIEGO (Sra.), Subdirectora Divisional de Examen de Fondo de 
Patentes, Área Biotecnológica, Dirección Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
Laura Cristina SANCHEZ VILLICANA (Sra.), Especialista en Propiedad Industrial, Dirección 
Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
Ciudad de México 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONGOLIE/MONGOLIA 
 
Myagmardorj ERDENEBAYAR (Ms.), Head, Copyright Division, General Authority for 
Intellectual Property and State Registration (GAIPSR), Ministry of Justice and Home Affairs, 
Ulaanbaatar 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Antara SINGH (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
antara.singh.as@gmail.com  
 
 
NICARAGUA 
 
Carlos Ernesto MORALES DÁVILA (Sr.), Encargado de Negocios a.i., Representante 
Permanente Alterno, Misión Permanente, Ginebra 
 
Nohelia Carolina VARGAS IDIAQUEZ (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
NIGER 
 
Amadou TANKOANO (M.), professeur de droit de propriété industrielle, Faculté des sciences 
économiques et juridiques, Université Abdou Moumouni de Niamey, Niamey 
 
 



IPO/GRTKF/IC/37/17  
Annex 
12 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Chidi OGUAMANAM (Mr.), Professor of Law, University of Ottawa, Ottawa 
 
 
OMAN 
 
Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Mohammed ALRUSHDI (Mr.), Head, Intellectual Property Department, Public Authority for Craft 
Industries (PACI), Muscat 
mooodee87@hotmail.com  
 
Kamel AL BOUSAIDI (Mr.), Head, Public Relations and International Cooperation, Public 
Authority for Craft Industries (PACI), Muscat 
kamilhumood@gmail.com  
 
Adnan AL SHAHI (Mr.), Acting Head, International Organizations Section, Ministry of Commerce 
and Industry, Muscat 
al_shahi_77@hotmail.com  
 
Bader AL FULAITI (Mr.), First Writer, Public Authority for Craft Industries (PACI), Muscat 
abuhood007@hotmail.com  
 
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
Henry Kafunjo TWINOMUJUNI (Mr.), Traditional Knowledge Coordinator, Uganda Registration 
Services Bureau (URSB), Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala 
kafunjo@ursb.go.ug  
 
George TEBAGANA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
george.tebagana@mofa.go.ug  
 
 
PAKISTAN 
 
Zunaira LATIF (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
zunairalatif1@gmail.com  
 
 
PANAMA 
 
Johana MÉNDEZ (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
jmendez@panama-omc.ch  
 
 
PARAGUAY 
 
Walter Ramón RECALDE BRITOS (Sr.), Director de Conocimientos Tradicionales, Dirección 
Nacional de Propiedad Intelectual (DNPI), Asunción 
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PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Saskia JURNA (Ms.), Senior Policy Officer, Intellectual Property Department, Ministry of 
Economic Affairs and Climate Policy, Den Haag 
s.j.jurna@minez.nl  
 
 
PHILIPPINES 
 
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
agtalisayon@gmail.com  
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
jheng0503bayotas@gmail.com  
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
agnieszka.hardej-januszek@msz.gov.pl  
 
 
PORTUGAL 
 
João PINA DE MORAIS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission of Portugal, Geneva, Foreign 
Affairs, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
CHOI Hyeyeon (Ms.), Deputy Director, Cultural Trade and Cooperation Division, Ministry of 
Culture, Sports and Tourism, Sejong 
bellechoi1014@korea.kr  
 
HAN Euyseok (Mr.), Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 
hanus@korea.kr  
 
LEE Hosan (Mr.), Judge, Seoul Central District Court, Seoul 
leehs34@scourt.go.kr  
 
LEE Jin-Tae (Mr.), Senior Researcher, Copyright Trade Research Team, Korea Copyright 
Commission (KCC), Jinju 
lawboy@copyright.or.kr  
 
LEE Ju Ha (Ms.), Senior Researcher, Cheongju-si 
arisu622@khidi.or.kr  
 
KIM Se Chang (Mr.), Researcher, Copyright Trade Research Team, Korea Copyright 
Commission (KCC), Jinju 
sckim@copyright.or.kr  
 

mailto:arisu622@khidi.or.kr
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KWAK Choong Mok (Mr.), Advisor, Attorney at Law, Seoul 
 
DAE-SOON Jung (Mr.), Intellectual Property attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Marin CEBOTARI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
marin.cebotari@mfa.md  
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
JONG Myong (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Pavel ZEMAN (Mr.), Head, Copyright Law Department, Ministry of Culture, Prague 
pavel.zeman@mkcr.cz  
 
Evžen MARTÍNEK (Mr.), Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague 
emartinek@upv.cz  
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Cătălin NIŢU (Mr.), Director, Legal Affairs and International Cooperation Directorate, State 
Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
catalin.nitu@osim.ro  
 
Oana MARGINEANU (Ms.), Legal Adviser, Legal Affairs and International Cooperation 
Directorate, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
oana.margineanu@osim.ro  
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Marc WILD (Mr.), Policy Advisor, Intellectual Property Office (IPO), Newport 
marc.wild@ipo.gov.uk  
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Carlo Maria MARENGHI (Mr.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
iptrade@nuntiusge.org  
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Lamine Ka MBAYE (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
repsengen@yahoo.fr  
 

mailto:repsengen@yahoo.fr
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SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Anton FRIC (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
anton.fric@mzv.sk  
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Salma BASHIR (Ms.), Senior Legal Advisor, Contracts Department, Ministry of Justice, 
Khartoum 
salmamohamedosman18@gmail.com  
 
 
SRI LANKA 
 
Prabha Dilrukshi PALLEGEDERA RANATHUNGE MUDIYANSELAGE (Ms.), Principal Scientific 
Officer, National Science Foundation, Science, Technology and Research, Colombo 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Marie LARSSON (Ms.), Legal Advisor, Ministry of Justice, Stockholm 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Marco D’ALESSANDRO (M.), conseiller politique, Division droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Kittiporn CHAIBOON (Ms.), Director, Research and Development Group, Department of Cultural 
Promotion, Ministry of Culture, Bangkok 
kittiporncha@gmail.com  
 
Maleeporn KUMKASEM (Ms.), Director, Legal Affairs Group, Fine Arts Department, Ministry of 
Culture of Thailand, Bangkok 
 
Kitiyaporn SATHUSEN (Ms.), Head, International Cooperation 2, Department of Intellectual 
Property, Ministry of Commerce, Nonthaburi 
sathusen_k@hotmail.com 
 
Pariyapa AMORNWANICHSARN (Ms.), Cultural Officer, International Relations Bureau, 
Ministry of Culture, Bangkok 
 
Sumalee JEAMJANGREED (Ms.), Cultural Officer, Department of Cultural Promotion, Ministry 
of Culture, Bangkok 
amfinethx@hotmail.com  
 

mailto:sathusen_k@hotmail.com
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Nopporn KONGPUN (Ms.), Agriculture Research Officer, Queen Sirikit Department of 
Sericulture, Ministry of Agriculture and Cooperative, Bangkok 
nkongpun@gmail.com  
 
Suwannarat RADCHARAK (Ms.), Trade Officer, Intellectual Property Promotion and 
Development Division, Department of Intellectual Property, Ministry of Commerce, Nonthaburi 
sradcharak@gmail.com  
 
Savitri SUWANSATHIT (Ms.), Expert, International Affairs, Ministry of Culture, Bangkok 
pariyapa.a@gmail.com  
 
 
TOGO 
 
Palawé Essoyomèwè SOGOYOU (M.), directeur de la perception, du contrôle et de 
l’informatique, Bureau togolais du droit d’auteur, Ministère de la culture, de la jeunesse et des 
sports (BUTODRA), Lomé 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Makeda ANTOINE-CAMBRIDGE (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
prungeneva@foreign.gov.tt  
 
Ornal BARMAN (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Walid DOUDECH (M.), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève 
 
Sami NAGGA (M.), ministre plénipotentiaire, Mission permanente, Genève 
samifnagga@gmail.com  
 
 
UKRAINE 
 
Oleksii ARDANOV (Mr.), Deputy Head, Copyright and Related Rights Unit, Department for 
Intellectual Property, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Oleksii TKACHUK (Mr.), Deputy Head, Department of Examination on Claims for Marks and 
Industrial Designs, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent)”, 
Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Sergii TORIANIK (Mr.), Deputy Head of  Department, Department of Examination of 
Applications for Inventions, Utility Models and Topographies of Integrated Circuits, State 
Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent)”, Ministry of Economic 
Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Anton KUDIN (Mr.), Adviser, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute 
(Ukrpatent)”, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
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VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 
 
Jorge VALERO (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
valeroj@onuginebra.gob.ve  
 
Genoveva CAMPO DE MAZZONE (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
camposg@onuginebra.gob.ve  
 
 
VIET NAM 
 
DANG Huu Tuan (Mr.), Deputy Director, Copyright and Related Rights Registration Division, 
Copyright Office of Viet Nam (COV), Ministry of Culture, Sports and Tourism, Da Nang 
covmientrung@gmail.com  
 
DO Thi Hanh (Ms.), Official, Legislation and Policy Division, National Office of Intellectual 
Property of Viet Nam (NOIP), Ministry of Science and Technology, Hanoi 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Mohammed FAKHER (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
mfakher@yahoo.com 
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Muyumbwa KAMENDA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
kamendamuyumbwa6@gmail.com  
 
 
ZIMBABWE 
 
Vimbai Alice CHIKOMBA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
vimbaialice@gmail.com  
 
 
 
II.  DÉLÉGATION SPÉCIALE/SPECIAL DELEGATION 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Oliver HALL ALLEN (Mr.), Minister Counsellor, Intellectual Property, Permanent Delegation, 
Geneva 
 
Krisztina KOVÁCS (Ms.), Policy Officer, Directorate General for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs, European Commission, Brussels 
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III.  OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
PALESTINE 
 
Sami M. K. BATRAWI (Mr.), Director General, Intellectual Property Unit, Ministry of Culture of 
the State of Palestine, Ramallah 
 
 
 
IV.  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   
 
Vitor IDO (Mr.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Programme, Geneva  
ido@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)  
 
Lina ALSHAMRANI (Ms.), Head, IT Department, Riyadh 
 
Rifca ALSADOON (Ms.), Senior Patent Examiner, Riyadh 
rrs0_25@hotmail.com  
 
 
 
V.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
     INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Arts Law Centre of Australia  
Robyn AYRES (Ms.), Chief Executive Officer, Woolloomooloo 
rayres@artslaw.com.au  
Bibi BARBA (Ms.), Artists in the Black Coordinator, Woolloomooloo 
Patricia ADJEI (Ms.), Indigenous Lawyer, Sydney 
 
Assembly of Armenians of Western Armenia, The  
Lydia MARGOSSIAN (Mme), Déléguée, Bagneux 
 
Assembly of First Nations  
Stuart WUTTKE (Mr.), General Counsel, Legal Affairs and Justice, Ottawa 
swuttke@afn.ca  
 

mailto:rrs0_25@hotmail.com
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Association du droit international (ILA)/International Law Association (ILA)  
Frederic PERRON-WELCH (Mr.), Member, Committee on the Role of International Law in the 
Sustainable Management of Natural Resources for Development, Geneva 
fperron@cisdl.org  
 
Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones 
(DoCip)/Indigenous Peoples’ Center for Documentation, Research and Information (DoCip)  
Johanna MASSA (Ms.), Coordinator, Geneva 
johanna@docip.org  
Claire MORETTO (Ms.), Capacity Building Manager, Geneva 
claire@docip.org  
Andrés DEL CASTILLO (Mr.), Project Leader, Geneva 
Jéssica AYALA TOJEDOR (Ms.), Interpreter, Geneva 
Bianca SUAREZ PHILLIPS (Ms.), Interpreter, Geneva 
Christian CHIARELLA (Mr.), Apprenticeship in Service and Administration, Geneva 
 
Centre du commerce international pour le développement (CECIDE)/International Trade Center 
for Development (CECIDE)  
Biro DIAWARA (M.), coordinateur de programmes, Genève 
cecide.icde@gmail.com  
 
Civil Society Coalition (CSC)  
Marc PERLMAN (Mr.), Fellow, Providence 
 
Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ)  
Diana BARRERA SOSSA KELLER (Sra.), Delegada, Ginebra 
dianakeller33@gmail.com  
Rosario LUQUE GIL (Sra.), Delegada, Berna 
rosariogilluquegonzalez@students.unibe.ch  
Manuel ORANTES (Sr.), Delegado, Ganterswill 
alfonsoiiiorantes64@hotmail.com  
 
CropLife International (CROPLIFE)  
Tatjana SACHSE (Ms.), Counsel, Geneva 
 
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Nahom Teklewold GEBREMARIAM (Mr.), Member, Geneva 
 
Foundation for Aboriginal and Islander Research Action (FAIRA)  
Shane HOFFMAN (Mr.), Member, Woollloongabba 
shane.hoffman@bigpond.com  
 
France Freedoms - Danielle Mitterrand Foundation  
Leandro VARISON (Mr.), Legal Advisor, Paris 
leandro.varison@france-libertes.fr  
 
Health and Environment Program (HEP)  
Madeleine SCHERB (Mme), présidente, Genève 
madeleine@health-environment-program.org  
Pierre SCHERB (M.), conseiller juridique, Genève 
avocat@pierrescherb.ch  
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Indian Movement - Tupaj Amaru  
Lázaro PARY ANAGUA (Sr.), Coordinador General, Potosi 
 
Indigenous Information Network (IIN)  
Lucy MULENKEI (Ms.), Executive Director, Environment and Indigenous issues, Nairobi 
iin.kenya@gmail.com  
 
International Indian Treaty Council (IITC) 
June LORENZO (Ms.), Member, Paguate 
junellorenzo@aol.com  
 
International Trademark Association (INTA)  
Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Thiru BALASUBRAMANIAM (Mr.), Geneva Representative, Geneva 
 
MALOCA Internationale  
Leonardo RODRÍGUEZ PÉREZ (Mr.), Member, Geneva 
perez.rodriguez@graduateinstitute.ch  
Gabriela BALVEDI PIMENTEL (Ms.), Academic, Brasilia 
Sonia Patricia MURCIA ROA (Ms.), Indigenous Representative, Bogotá 
 
MARQUES – L’Association des propriétaires européens de marques de commerce/MARQUES 
- The Association of European Trademark Owners  
Marion HEATHCOTE (Ms.), Member, Marques IP Emerging Issues Team, Sydney 
 
Native American Rights Fund (NARF)  
Frank ETTAWAGESHIK (Mr.), Executive Director, United Tribes of Michigan, Harbor Springs 
fettawa@charter.net  
Susan NOE (Ms.), Staff Attorney, Boulder 
suenoe@narf.org  
 
SAAMI Council  
Magne Ove VARSI (Mr.), Head, Human Rights Unit, Drøbak 
mov@saamicouncil.net  
Mattias ÅHRÉN (Mr.), Professor, Karasjok 
mattias.ahren@saamicouncil.net  
 
Tebtebba Foundation - Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and 
Education  
Preston HARDISON (Mr.), Policy Advisor, Seattle 
 
Traditions pour demain/Traditions for Tomorrow  
Françoise KRILL (Mme), déléguée, Bienne 
 
World Trade Institute (WTI)  
Hojjat KHADEMI (Mr.), Legal Researcher, Bern 
hojjat.khademi@wti.org  
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VI.  GROUPE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET LOCALES/ 

  INDIGENOUS PANEL 
 
 
Lucy MULENKEI (Ms.), Executive Director, Indigenous Information, Network (IIN), Kenya 
 
Mattias ÅHRÉN (Mr.), Professor, UiT-The Arctic University of Norway, Norway 
 
Patricia ADJEI (Ms.), First Nations Arts and Culture Practice Director, Australia Council for the 
Arts, Australia 
 
 
 
VII.  BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président /Chair: Ian GOSS (M./Mr.) (Australie/Australia) 
 
Vice-présidents/Vice-Chairs: Jukka LIEDES (M./Mr.) (Finlande/Finland) 
 
 Faizal Chery SIDHARTA (M./Mr.) (Indonésie/Indonesia) 
 
Secrétaire/Secretary: Wend WENDLAND (M./Mr.) (OMPI/WIPO) 
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VIII.  BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General 
 
Minelik Alemu GETAHUN (M./Mr.), sous-directeur général/Assistant Director General 
 
Edward KWAKWA (M./Mr.), directeur principal, Département des savoirs traditionnels et des 
défis mondiaux/Senior Director, Department for Traditional Knowledge and Global Challenges 
 
Wend WENDLAND (M./Mr.), 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 (M./Mr.), conseiller, Division des savoirs traditionnels/Counsellor, Traditional 
Knowledge Division 
 
Simon LEGRAND (M./Mr.), conseiller, Division des savoirs traditionnels/Counsellor, 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/Assistant Program Officer, Traditional Knowledge Division 
 
 

 
 [هنایة املرفق والوثيقة]
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