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والثالثني للجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة  لتاسعةة اورا� )"الویبو"ملنظمة العاملیة للملكية الفكریة (اعقد مد�ر �ام  .1
 فرتةيف النیف، جب �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة والفو�لكور ("اللجنة" ٔأو "اللجنة احلكومية ا�ولیة")، 

 .2019 مارس 22 ٕاىل 18

 ا�هباما، جزرو  ٔأذربی�ان،و  ا�منسا،و  ٔأسرتالیا،و  أ�رجنتني،و  ٔأنغوال،و  اجلزا�ر،و  ٔألبانیا،: التالیة ا�ولثلت مُ و  .2
 الصني،و  ش�یيل،و  كندا،و  السالم، دار �رو�يو  الربازیل،و  ،)القوميات املتعددة - دو�( بولیفياو  بو�ن،و  �ر�دوس،و 
 هوریةوامجل  جيبويت،و  ا�امنرك،و  ،يةالتش�یك  هوریةوامجل  �و�،و  �رواتیا،و  دیفوار، �وتو  �وس�تار�اك،و  �وك، جزرو  �ولومبیا،و 

 هنغار�،و  غیا�،و  غوات�ال،و  �ا�،و  املانیا،و  �امبیا،و  فر�سا،و  فنلندا،و  اثیوبیا،و  ا�وادور،و  السلفادور،و  مرص،و  ،يةا�ومينیك 
 أ�ردن،و  الیا�ن،و  �اما�اك،و  ٕایطالیا،و  أٔ�رلندا،و  العراق،و  ،)إالسالمية - مجهوریة( ٕا�رانو  ٕاندونيس�یا،و  الهند،و 
 املغرب،و  املكس�یك،و  مالوي،و  مالزي�،و  لیتوانیا،و  لبنان،و  التفيا،و الكویت،و  قري�زيس�تان،و  �ینيا،و  اكزاخس�تان،و 
 الربتغال،و  بولندا،و  الفلبني،و  بريو،و  �راجواي،و ب�،و  عامن،و  الشاملیة، مقدونیاو  نی�ري�،و  النیجر،و  نیاكراغوا،و  ميامنار،و 
 ٔأفریقيا، جنوبو  سيش�یل،و  الس�نغال،و  السعودیة، العربیة اململكةو  الرويس، �حتادو رومانیا،و  �ور�، مجهوریةو  قطر،و 
 العربیة إالماراتو  ٔأو�رانیا،و  ٔأوغندا،و  �ر�یا،و  تو�س،و  وتو�غو، �رینيدادو  �یلند،و سو�رسا،و  الناك، رسيو ٕاس�بانیا،و 

 وزميبابوي ،زامبیاو  ا�مين،و  ،)البولیفاریة - مجهوریة( فزنویالو  أ�مر�كية، املت�دة الوال�تو  املت�دة، اململكةو  املت�دة،
 .اللجنة يف كعضوممثال  فيه أ�عضاء وا�ول") EU(" أ�ورويب �حتاد كام اكن). 94(

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

 البیولو� التنوع اتفاقية ٔأمانة، و )AU( أ�فریقي �حتاد: شار�ت املنظامت احلكومية ا�ولیة التالیة بصفة مراقبو  .4
)SCBD( اجلنوب مركز، و )SC( والتمنیة للت�ارة املت�دة أ�مم مؤمتر، و )والعمل للرتبیة املت�دة أ�مم ومنظمة ؛)أ�ونكتاد 

 ).5) (یو�سكوال ( والثقافة

شعوب الواك� ا�ولیة لل : شارك ممثلو املنظامت �ري احلكومية التالیة ("املنظامت �ري احلكومية") بصفة مراقبو  .5
 ا�متع حتالف، و )ELSA International(لطالب القانون الرابطة أ�وروبیة و ، أ�وىل أ�مم مجعیة، و )AIPINة (أ�صلی
الش�بكة العاملیة لصنا�ة العلوم و ، )CAPAJ( للتمنیة ا�اتیة لشعوب أ�ند�ز أ�صلیةللجنة القانونیة ، وا)CSC( املدين

 سو�رسايف  لشعوب أ�صلیةاللجنة ا�ولیة ل ، و )HEP( والبيئة الص�ة �ر�مج، و )CROPLIFE(النباتیة 
)Incomindios( اجلنوبیة ٔ�مر�اك الهندي ا�لس، و )CISA( مركز الشعوب أ�صلیة ، و ٔأمارو تو�ج - الهندیة احلركة، و

، )INTA( الت�اریة للعالمات ا�ولیة الرابطةود، و لس ا�ويل ملعاهدات الهن، وا�)DoCip(للتوثیق والبحث واملعلومات 
 أ�صلیني أ�مر�كيني حقوق صندوق، و )MPA( املتحركة الصور مجعیة، و اسايامل جتربة، و انرت�ش�یو�ل مالواكو 
)NARF( امجلعیة إالیطالیة للمیوزوغرافيا والرتاث أ�نرثوبولو� التجریيب، و الهادئ یطاحمل  جزر منتدى ٔأمانة، و 
)(SIMBDEA ، امجلعیة ا�ولیة لالثنولوجيا والفو�لكورو )(SIEF ٕالدارة التابعة تواللیب وقبائل ،الغد تقالید، ومجعیة 

 ).22( بواش�نطن احلكومية الشؤون

 .التقر�ر هذايف   املشاركني قامئةو�رد  .6

 التاسعة ا�ورة �ىل املوز�ة الو�ئق �ىل �امة نظرة .WIPO/GRTKF/IC/39/INF/2 Rev الوثیقة قدمتو  .7
 .ا�ولیة احلكومية للجنة نيثوالثال

�ىل الش�بكة العاملیة. ویلخص هذا یلها سج � وقائع ا�ورة و ببالغ االٕ ومت  دمت�الت اليت قُ ادؤأ�اطت أ�مانة �لام �مل .8
�لرضورة ٔأو یتبع لتفصیل �بدیت �الت دون ٔأن یعكس مجیع املالحظات اليت أ� ادجوهر املالتقر�ر املناقشات ویقدم 

 .�التادمالتسلسل الزمين لل
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 .التاسعة والثالثني للجنة ا�ورة�ام ٔأمني هو لویبو من اوند وندالند  /اكن  الس�یدو  .9

 ا�ورة افتتاح: ا�ٔعامل �دول من 1 البند

فزيال شريي  /جواك لیدس والس�ید /الس�ید�ئيب الرئيس، شكر و . ا�ورة الس�ید ٕا�ن غوس ،افتتح رئيس اللجنة .10
ذ�ر ٔأنه و . �ج��ات بنيف�  ن�شاراك اك� ما وكثريا كفریقن یعمال اك�ؤأفاد ٔأهنام . ومسا�دهتام�ىل مشورهتام ، س�یدهار�

 من الرمغ �ىلؤأفاد ٔأنه . البناءة وتوجهياهتم دمعهم �ىل وشكرمه ،ورةا� قبل") RCs(" إالقلميیني املنسقني مع �شاور
 بناء معل وجومتزية م  �روح ستس�متر �ج��ات أٔنب یقني �ىل اكن ٔأنه ٕاال ،قلميیني� املنسقني يف التغیري بعض �دوث

 التاسعة ا�ورةؤأفاد ٔأن . � قدموها اليتشورة مل �و ني �قلميینيملنسقوأٔعرب عن اجعابه � .السابقة العمل طریقةبنفس و 
، مما نرتنتموقع الویبو �ىل ش�بكة �قد مت �هثا �شلك مبارش �ىل ، سابقاهتا من ا�ورات�  ا�ولیة، احلكومية للجنة نيوالثالث

رر من املقؤأفاد ٔأنه  طلب من مجیع املشاركني �لزتام بقوا�د إالجراءات العامة للویبو.و  ٔأدى ٕاىل حتسني �نفتاح والشمولیة.
ظام �لنالواجب لزتام عقد �ج�ع �روح من النقاش واملناقشة البناءة، حيث من املتوقع ٔأن �شارك مجیع املشاركني مع �

خيفق ٔأي مشارك اس�تد�اء تفظ لنفسه �حلق، حسب �قتضاء، يف حي وبصفته الرئيس، . والعدا� واللیاقة اليت حتمك �ج�ع
ام للویبو والقوا�د املعتادة حلسن السلوك ٔأو ٔأي مشارك ال �كون بیا�ته ذات ص� �لقضیة التقيد �لنظام ا�ا�يل العيف 

لمجمو�ات إالقلميیة و�حتاد أ�ورويب والب�ان لسمح �ُ من �دول أ�عامل، سوف  2يف ٕاطار البند وذ�ر ٔأنه  املطرو�ة
ميكن وذ�ر ٔأنه ببيا�ت افتتاحية ملدة تصل ٕاىل ثالث دقائق. ة �ٕالدالء أ�صلیشعوب ") وجتمع ال LMCsاملتقاربة التفكري ("

ت� نعكس ت وسوف  grtkf@wipo.int �سلمي ٔأي بیا�ت ٔأخرى ٕاىل أ�مانة كتابة ٔأو ٕارسالها �رب الربید إاللكرتوين ٕاىل
ستت�لل بیا�ت واقرتا�ات املراقبني بیا�ت ا�ول أ�عضاء كام ه ٔأفاد ٔأنو  يف ا�ورات السابقة.�دث يف التقر�ر كام البیا�ت 

حيث  �ىل التفا�ل مع بعضهم البعض بصورة �ري رمسیة، ني�ول أ�عضاء واملراقبیعه لُشج ٔأعرب عن � �دث يف املايض. و 
شعوب أ�صلیة ة ممثيل ال قرت�ات املراقبني. ؤأقر بأٔمهیة وقميوٕاماكنیة دمعها ملا�ول أ�عضاء ٕا�اطة ٔأن ذ� �زید من فرص 

�الل أ�س�بوع. هبم وكذ� ٔأحصاب املصل�ة الرئيس�یني ا�ٓخر�ن، مثل ممثيل الصنا�ة وا�متع املدين، ا��ن یعزتم �ج�ع 
. يف ٔأعاملها يض قدمأأثناء املینبغي ٔأن تتوصل اللجنة ٕاىل قرار متفق �لیه �شأٔن لك بند من بنود �دول أ�عامل ؤأفاد ٔأنه 

، سيمت مارس 22املوافق يف یوم امجلعة، وسيمت التصویت �ىل لك قرار يف هنایة لك بند من بنود �دول أ�عامل. ه وذ�ر ٔأن
سيمت ٕا�داد كام من قبل اللجنة احلكومية ا�ولیة. تالوهتا مرة ٔأخرى لالع�د الرمسي تعممي القرارات املتفق �لهيا �لفعل ٔأو 

ة بعد ا�ورة وتعمميه �ىل مجیع الوفود للتعلیق �لیه. وسيمت تقدميه �للغات الست مجیعها والثالثني للجن تاسعةتقر�ر ا�ورة ال 
 أ�ربعني للجنة. الع�ده يف ا�ورة 

 ا�ٔعامل �دول اع�د: ا�ٔعامل �دول من 2 البند

 من �دول أ�عامل: 2قرار �شأٔن البند 

قدم الرئيس مرشوع �دول أ�عامل  .11
املُعّمم يف 

 .WIPO/GRTKF/IC/39/1 Prov  الوثیقة
 .یُعمتد، ومت اع�ده يك 2

ٔأ�ذت ا�لكمة اليت وفود العدید من ال. [مالحظة من أ�مانة: هنأٔت ة�فتتاحي تلبیا�� لٕالدالءباب ال فتح الرئيس و  .12
 �ورة.]لٕال�داد �ىل اؤأعربت عن امتناهنا أ�مانة  وشكرهتمٔ�ول مرة الرئيس و�ئيب الرئيس 

�ر�مج العمل كذ� ") ؤأید مهنجیة العمل و APGأٓس�یا واحملیط الهادئ ("ب�ان دونيس�یا �مس مجمو�ة وحتدث وفد ٕان .13
ٔأعرب عن  املواد، مبشاریع یتعلق وف� .لرئیسا هاعدأٔ  لتيا إلعالمیةا �رةللمذ تقدیره عن بعرا�ي اقرت�ه الرئيس. وأٔ 

mailto:grtkf@wipo.int
mailto:grtkf@wipo.int
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 واملوضوع واملس�تفيد�ن أ�هداف قضا� حول مشرتكةٔأرضیة  ٕاىل الوصول ٔأ�ل من أ�ساس�یة القضا� حول النقاشتفضی� 
 التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل") TK(" التقلیدیة املعارف تعریف �یفيةؤأفاد ٔأن . والتقيیدات و�س�تثناءات امحلایة ونطاق

")TCEs ("ب�ان أٓس�یا واحملیط مجمو�ة  ٔأعضاء معظمؤأعرب عن اعتقاد . ا�ولیة احلكومية اللجنة عملل ساسا�ٔ  تضع
. الفریدة خصائصها �شمل ؤأن شام� �كون ٔأن ینبغي التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف تعاریف أٔنب الهادئ

 ٔأعضاء معظمٔأعرب عن تأٔیید و . منفص� ٔأهلیة معایري یتطلب ال شامل تعریف هناك �كون ٔأن جيب ذ�، �ىل �الوةو 
 ا�هنج هذا مثل أٔنعن اعتقادمه بو  ،التقلیدي الثقايف التعبري وأٔشاكل التقلیدیة للمعارف امحلایة من تفاضيل س�توىا�مو�ة مل 

 حقوق موازنة وكذ� العام امل� مع والعالقة ا�ولیة احلكومية اللجنة والیة يف ٕالیه املشار التوازن سعاكنال فرصة یوفر
 موقف أ�عضاء بعضل  اكنذ�ر ٔأنه  ذ�، ومع. ٔأوسع نطاق �ىل العامة واملصل�ة واملس�ت�دمنياحلقوق  ٔأحصاب ومصاحل
 ٔأن ميكن التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل ٔأو التقلیدیة املعارف خصائص ٔأساس �ىل احلقوق مس�توى ٕارساءؤأفاد بأٔن . خمتلف
 ضامن شأٔهنا من ليتا ا�ولیة الصكوك �شأٔن اتفاق ٕاىل التوصل هبدف احلالیة الفجوات تضییق حنو قدما للميض وس�ی� �كون
 املرتبطة التقلیدیة املعارف حامیة ٕاىل �ٕالضافة التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة للمعارف والفعا� املتوازنة امحلایة
"). IPLCs(" احمللیة وا�متعات أ�صلیة الشعوب مه الصك من نيالرئيس�ی ن�املس�تفيدٔأفاد ٔأن و "). GRs(" الوراثیة �ملوارد

 من ٔأنه أ�عضاء معظم رٔأى ذ�، ومع خمتلف، موقفأٓس�یا واحملیط الهادئ ب�ان مجمو�ة  ٔأعضاء بعض �ى اكنكام ذ�ر ٔأنه 
 املعارف فهيا تعزو ٔأن ميكن ال معینة ظروف هناك ٔأن حيث الوطين، للقانون وفقا ا�ٓخر�ن املس�تفيد�ن دور معاجلة املناسب
ٔأفاد  امحلایة، نطاق مبسأٔ� یتعلق ف�و . ةمعینشعوب ٔأصلیة  ٕاىل الت�دید و�ه �ىل التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل ٔأو التقلیدیة

 �الس�تثناءات یتعلق ف�و . اخلصائص ٔأو الطبیعة �ىل اع�ًدا ممكنة، حامیة ٔأقىص توفري یؤیدون أ�عضاء معظمٔأن 
 التقيیدات �شأٔن قرار الختاذ أ�عضاء �ولى ا� مرونة هناك �كون ٔأن مباكن أ�مهیة منذ�ر ٔأنه  والتقيیدات،

ب�ان مجمو�ة  ٔأعضاء بعض ٔأن من الرمغ �ىلؤأفاد ٔأنه . ا�تلفة الوطنیة الظروف ٕاىل �لنظر ، وذ�املناس�بة و�س�تثناءات
 یوفر قانو� ملزم) صكوك( صك ٕاىل احلا�ة �ىلٔأكدوا  أ�عضاء معظمٕاال ٔأن  خمتلفة، مواقف �هيم أٓس�یا واحملیط الهادئ

 أ�عضاء د�ا ا�ي  2018 لعام العامة امجلعیة بقرار ورحب. التقلیدي الثقايف التعبري وأٔشاكل التقلیدیة للمعارف فعا� حامیة
ٔأعرب عن حتقيق هدف اللجنة �ىل النحو املنصوص �لیه يف الوالیة. و حنو معلها فزي وحت اللجنة بوالیة الزتا�م تأٔ�ید ٕا�ادة ٕاىل

للجنة التاسعة والثالثني  دمعه وتعاونه ا�اكملني يف ٕاجناح ا�ورة للرئيسممثرة حنو اجتاه ٕاجيايب للجمیع. ؤأكد دورة ٕاىل  هتطلع
 .ٔأعرب عن ٔأم� يف ٔأن تؤدي املناقشات ٕاىل ٕاحراز تقدم ملحوظ يف معل اللجنةكام احلكومية ا�ولیة. 

 املتوازن") IP(" الفكریة امللكية ٕاطار �كون ٔأن يف ٔأم� عن ؤأعرب أ�فریقية، ا�مو�ة �مس ٔأوغندا وفد وحتدث .14
 التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف �شأٔن) صكوك( دويل صك شأٔن منكام ذ�ر ٔأنه . امجلیع مصل�ة يف واملرن

 ومتنع الفكریة، امللكية نظام یعوضها ال قمية تو� التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف ٔ�ن املساواة، یعزز ٔأن
 معلیة ٕاطالقٔأفاد ٔأن و . بذ� لها مرصح �ري ٔأطراف�انب  من التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف اختالس

 بصعو�ت الویبو يف أ�عضاء ا�ولمن  ا�رتاف مبثابةهو  2001 �ام منذهتا لثنائیة وال� وجتدید ا�ولیة احلكومية اللجنة
 ال اليت أ�د�من �الل  الصعو�ت هذه ثبتتكام . التقلیدیة املعارف ؤأنظمة الفكریة امللكية حقوق بني العالقة يف التوسط

 املواد من والعدید التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف �شأٔن احملدثة الثغرات حتلیالت يف الواردة فهيا �دال
 املعایري مع متاش�یاً وذ�ر ٔأنه . الویبو ٔأمانة ٔأ�دهتا اليت التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف �شأٔن أ�ساس�یة
 ملزمة دولیة مبادئ ٔأو ٕاطار وضع فقط ا�ولیة احلكومية اللجنة �ىل ینبغي ا�ولیة، الفكریة امللكية قوا�د لوضع التقلیدیة

ؤأفاد ٔأنه . التقلیدیة املعارف ٔأنظمة وتنوع خصائص تتناول ا،جيد حمددة یةات س�یاس ٔأهداف مع عایري�د ٔأدىن من املو  قانو�
 الفكریة امللكية قوا�د لوضع ٕاطار وتوفري احلالیة الوطنیة الفكریة امللكية ٔأدوار تنس�یق يف املسا�دة، ٕاىل �انب لصكوكل ینبغي

 فقط الصك �رتبط ٔأنكام ینبغي  .الوطين للقانون اكفية مرونة ترتك ٔأن ،هبا معمول قوا�د تو�د ال حيث املس�تقبل يف الوطنیة
 ما ٔأن ٕاال املعقدة، القضا� ت� �شأٔن اتفاق ٕاىل التوصل الصعب من اكن ٔأنه �ني ويف. املصدقة وأ�طراف املوقعة �ٔ�طراف

 ا�ي الوراثیة املوارد نص �الل من املثال، سبيل �ىل یتضح، كام أ��ريةورات ا� يف حرزأ�  ا�ي الكبري التقدم هو �شجعه
 ٕاىل الوصول املمكن منؤأفاد ٔأن . التقلیدي الثقايف التعبري وأٔشاكل التقلیدیة �ملعارف املتعلقة والنصوص كثريا حتسينه مت
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 جتنبكام ٔأفاد ٔأنه ینبغي للجنة . احلالیة للوالیة الصارم �متثال ٔأمهیة �ىل وشدد. �دا القریب املس�تقبل يف ا�هنایة خط
ٔأفاد ٔأنه بي� ینظر بعني . النص �ىل القامئة املفاوضات من �ركزيهاحتول  ٔأن ميكن اليت املفتو�ة �س�تكشافية ا�راسات
 البحث مينع يشءیو�د  الٕاال ٔأنه  الوطنیة، أ�طر مثل ٔأخرى، �راسات مقرت�ات تقدمي يف أ�عضاء ا�ول حلقوق�عتبار 

 من ٔأنهیقرتح  التارخيوذ�ر ٔأن . املر�� ت� يف التقلیدي الثقايف التعبري وأٔشاكل التقلیدیة املعارف �شأٔن دويل ٕاطار عن
 ومنتجي أ�داء فناين محلایة روما اتفاقيةوذ�ر ٔأن . الوطنیة القوانني لتطو�ر ٔأساس لتوفري دويل ٕ�طار البدء املمكن

 ا�كر  زال� ال اكنال جم يف �دیدة دولیة معایري وضعت املثال، سبيل �ىل ،)1961( إالذا�ة وهیئات الصوتیة التسجیالت
) 1989( املتاكم� ��وا�ر یتعلق ف� الفكریة امللكية �شأٔن واش�نطن معاهدة اكنت و�ملثل،. الوطنیة القوانني ملعظمة �لنس�ب

ؤأعرب . الوقت ذ� يف فقط والیا�ن أ�ورويب و�حتاد أ�مر�كية املت�دة الوال�ت اعمتدهتا اليت الترشیعات من مس�تو�اة
 أ�عضاء مجیع وحث. بناءة ومشاركة هائ� مبرونة ا�ولیة احلكومية اللجنةدورات  مع التعاملعن اس�متراره يف  �مو�ةا وفد
 .ٕاجيابیة نتاجئ لتحقيق املرونة بنفس �متتعوا ٔأن �ىل

 اخلرباء فریق �رباء وشكر ،")GRULAC(" وا�اكریيب الالتینية ٔأمر�اك ب�ان مجمو�ة �مس غوات�ال وفد وحتدث .15
 والیةؤأفاد ٔأن . املناقشات يف قمية ٕاسهامات یقدم ٔأن شأٔنه من ا�ي التقر�ر ٕاىل هتطلعٔأعرب عن و . معلهم �ىل ا�صص

 القانونیة الصكوكٔأكرث من  ٔأو وا�د �ىل اتفاق ٕاىل للتوصل معلها يف اللجنةنصت �ىل ٔأن �رسع  ا�ولیة احلكومية اللجنة
 �ملعارف یتعلق ف� �ل دون �زال ال اليت الشام� القضا� �ىل املناقشات �ركز ٔأن ینبغي هذه، النظر و�ة منو . ا�ولیة

 ا�ورة يفؤأفاد ٔأنه . تقيیداتوال  و�س�تثناءات والنطاق واملوضوع أ�هداف مثل التقلیدي، الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة
 توضیح �ىل سا�د مما الوفود، بني النظر لو�ات للغایة ٕاجيايب لتباد هناك اكن ا�ولیة، احلكومية للجنةالثامنة والثالثني 

وسط  خيار بناء �ىلة قادر اللجنة  كون� ٔأن يف ٔأم� عن ٔأعرب أ�ساس، هذا �ىلو . املواقف وراء ا�اكمنة املفاهمي
 والیة لتحقيق ملموسة نتي�ة حنو قدماً  امليض من ميكّن ٔأن ذ� شأٔن منؤأفاد ٔأنه . الرئيس�یة و�ه�ماتصاحل امل �س�توعب

 أ�صلیة الشعوب مشاركة ٔأمهیة ؤأ�رز. والعمل للجهود وتقد�ره امليرس�ن معل يف ثقته عن ؤأعرب. ا�ولیة احلكومية اللجنة
. الترب�ات صندوق ٕاىل مساهامت تقدمي أ�عضاء ا�ول و�شد. ا�ولیة احلكومية اللجنة معل يف وٕاسها�ا احمللیة وا�متعات

 .القضا� ت� مجیع �شأٔن نتاجئ لتحقيق معلیة مواقف الع�د ا�هن متفت�ة تظل ٔأن �ىل أ�خرى الوفود وحث

 هدمعٔأعرب عن و . ا�ولیة احلكومية اللجنةا�ورة التاسعة والثالثني  يف للمشاركة رسوره عن الصني وفد ؤأعرب .16
 ؤأشاكل التقلیدیة واملعارف الوراثیة املوارد حامیةقضا�  يف �بري تقدم ٕاحراز عن ٔأم� يفو  ا�ولیة احلكومية اللجنة عملل

 ٔ�هنا املقرت�ة العمل مهنجیة ؤأید. ملزم دويل )صكوك( صك صیا�ة ٔأ�ل من ممكن وقت ٔأقرب يف التقلیدي الثقايف التعبري
 مناقشات يفٔأعرب عن اس�تعداده للمشاركة كام . السابقة ا�ورات يف املناقشات يف الكفاءة حتسني يف ٕاجيابیا دورا تلعب

 ،ومعلیة �شطة بطریقة التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف �شأٔن واحملددة �لها یمت مل اليت القضا� من العدید
 ،الرئيس قيادة حتتؤأفاد ٔأنه  .�ختالفات وجتاوز الرتكزي ومواص� املرونة وٕاظهار معا العمل أ�طراف مجیع و�شد

 .ٕاجيابیا تقدما ا�ولیة احلكومية اللجنة س�تحقق أ�طراف، مجیع ومبشاركة

 �شأٔن احلالیة الوالیة �الل ا�ولیة احلكومية اللجنة ٔأحرزته ا�ي �لتقدم ؤأقر �ء، ا�مو�ة �مس كندا وفد وحتدث .17
 لتضییق العمل من مزید ٕاىل �ا�ة هناكؤأفاد ٔأن . التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة واملعارف الوراثیة املوارد

 يف التقدم من مزید ٕاحراز يف ٔأم� عن ؤأعرب. أ�ساس�یة القضا� حول مشرتك تفامه ٕاىل التوصل هبدف القامئة، الفجوات
 ٕاميانه ا �ىل ددجم وأٔكد. أ�س�بوع �الل التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة �ملعارف املتعلقة العالقة القضا� �ل

 تدمع بطریقة التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة واملعارف الوراثیة �ملوارد املتعلقة امحلایة ميتصم ینبغي هبأٔن الراخس
 وحتقيقا العملیة ت� يفوذ�ر أٔنه . ؤأمهیهتا الثالثة املوضو�ات لهذه الفریدة �لطبیعة وتعرتف السواء، �ىل وإالبداع �بتاكر

 و�سرتشد ملموسا، تقدما حتقق ؤأن وال�هتا مع ىشی� مبا معلها ا�ولیة احلكومية اللجنة تواصل ٔأن الرضوري من الغایة، لهذه
. أ�عضاء ا�ول مجیع مساهامت �عتبار يف یأٔ�ذ وشامل أ�د� �ىل قامئ �هنج مدعومة ،سلمية معل ٔأسالیب �س�ت�دام

 الوراثیة للموارد املقرت�ة امحلایة �ىل املرتتبة وا�ٓ�ر العميل والتطبیق أ�وسع الس�یاق مناقشة املفاوضات �شمل ٔأن ینبغيو 
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 اخلرباء فریق شكر الصدد، هذا ويف. أ�عضاء ا�ول جتارب ذ� يف مبا التقلیدي، الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة واملعارف
 أ�مر ٔأن �ني يفوذ�ر ٔأنه . أ�عامل �دول من 6 البند ٕاطار يف شاركنيت امل  الرئيسني تقر�ر ٕاىل وتطلع مع� �ىل ا�صص
 القضا� حول للمعلومات مفيدا مصدرایظل س�  التقر�رٕاال ٔأن  النتاجئ، اس�ت�دام �یفية �شأٔن قرار الختاذ أ�عضاء ل�ول مرتوك

 ،ا�ٓخر�ن املصل�ة ٔأحصاب وكذ� احمللیة وا�متعات أ�صلیة للشعوب الفعا� املشاركة ٕاىل هتطلعٔأعرب عن و . املناقشة قيد
 ظل للترب�ات الویبو صندوق ٔ�ن البالغ قلقه عنكام ٔأعرب . ا�ولیة احلكومية اللجنة معل يف وأ�ساس�یة القمية مبسامههتم ؤأقر
 يف بناء �شلك �ملسامهةكام ٔأعرب عن الزتامه املس�متر . قریبا الترب�ات صندوقموارد  جتدید یمت ٔأنٔأعرب عن ٔأم� يف و . فار�اً 

 .یع أ�طرافمجل  مقبو� نتي�ة حتقيق

 فریق الج�ع تقد�ره عن ؤأعرب ،")CEBS(" والبلطیق الوسطى ٔأورو� ب�ان مجمو�ة �مس �رواتیا وفد وحتدث .18
 مناقشات بأٔنٔأعرب عن اقتنا�ه و . أ�ربعة بأٔعضاهئا والبلطیق الوسطى ٔأورو� ب�ان مجمو�ة فيه ثلتمُ  ا�ي ا�صص اخلرباء
. التقر�ر ٕاىل �س��ع ٕاىل وتطلع التقلیدي، الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة للمعارف الشام� القضا� �شأٔن ٔأجریت قد ممثرة
 اليت املناقشات �ىل بناءً ) 2النس�ة املعد� ( و�ئق ٔأ�دوا ا��ن امليرسون به قام ا�ي ا�ؤوب للعمل تقد�ره عن ٔأعربكام 

ٔأعرب عن رغبته  احلالیة، الوالیة ٕاطار يف فقط وا�ًدا اج��ًا هناك ٔأن ٕادراكه ومع. للجنة نيوالثالث الثامنة ا�ورة يف دارت
ٔأفاد و . املقب� املناقشات يف إالماكن قدر معلیةٔأن �كون و  نةور ت�ىل �ملت  ٔأن �ىل أ�عضاء ا�ول وجشع. الفجوات تضییق يف

 بني املتباینة املواقف متاما یدرك لكنه امحلایة، ونطاق ات�و واملوض املصطل�ات اس�ت�دامقضا�  يف التقدم بعض ٕاحراز متٔأنه 
 الرتكزي ملواص� أ�عضاء ا�ول و�ت اليت إال�المية إال�اطة وكذ� إال�المية مذ�رته �ىل الرئيس وشكر. أ�عضاء ا�ول
 ٕاهاملٔأنه ال ميكن وذ�ر . قانوين) صكوك( صك مرشوع خيارات يف والنظر والشام� �لها یمت مل اليت القضا� معاجلة �ىل

 أ�مر�كية، املت�دة والوال�ت الرويس و�حتاد والرنوجي �ور� ومجهوریة والیا�ن كندا وفود مناملقدمة  ا�تلفة املقرت�ات
 أ�د� �ىل القامئ ا�هنج ٔأیدو . الشا�كة القضا� بعض �ىل التغلب �یفية حول وأٓراهئم �رباهتم لتبادل اس�تعداد �ىل ا��ن

 مقرت�ات ٔأید كام. الوطنیة الترشیعیة الس�یاقات دا�ل املناقشات يف مفيدة �كون قد ا�ٓخر�ن جتربة بأٔنٔأعرب عن اقتنا�ه و 
 املناقشات ٕا�راء شأٔهنا من دراسات ٕالجراء فيه، أ�عضاء وا�ول أ�ورويب �حتاد عن نیابة أ�ورويب، �حتاد وفد

 التقار�ر و�ىل التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف يف الفجوات لت�لیل حتد�هثا �ىل أ�مانة وشكر. املس�تقبلیة
 عن ؤأعرب. التقلیدیة واملعارف الوراثیة �ملوارد املتعلقة الكشف ٔأنظمة�ىل  وكذ� البیا�ت قوا�د يف املواد بتجمیع املتعلقة
 أ�صلیة للشعوب احلامسة املشاركة يف للمسا�دة املس�تقبل يف املالیة املساهامت وجشع قد استُنفد الترب�ات صندوق بأٔن ٔأسفه

 .بناء حوار ٕاجراء ٕاىل هتطلع، كام ٔأعرب عن وشام� شفافة معلیة س�یقود الرئيس بأٔنؤأعرب عن اقتنا�ه . احمللیة وا�متعات

 ا�ورة يف عمتدامل  للقرار وفقا ٔأنه ،فيه أ�عضاء وا�ول أ�ورويب �حتاد �مس مت�د�ً  أ�ورويب، �حتاد وفد ورصح .19
 يف بنشاطام سامهو  ،ا�صص اخلرباء فریق يف الشخصیة بصفهتام للمشاركة خبري�ن رحش فقد للجنة، والثالثني الثامنة

 يةاحلكوم  للجنةؤأفاد ٔأن ا�ورة الثامنة والثالثني . شاركنيت امل  الرئيسني تقر�ر ٕاىل �س��ع ٕاىل هتطلعٔأعرب عن و . املناقشات
 ٕاطار يف التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف ملناقشة للجنة متتالیةدورات  ٔأربع من الثانیةاكنت ا�ورة  ا�ولیة
) صكوك( صك ملرشوع خيارات يف والنظر والشام� �لها یمت مل اليت القضا� معاجلة �ىل ركزتذ�ر ٔأهنا و . احلالیة الوالیة
ٕاال  ،ظلت مس�مترة املتباینة املواقفٔأن  �ني يفوذ�ر ٔأنه . ملزم �ري) الصكوك( الصك هذا �كون ٔأنؤأفاد ٔأنه ینبغي . قانوين

 و�ئق يف املبني النحو �ىل امحلایة ونطاق واملوضوع املصطل�ات �س�ت�دام املتعلقة القضا� �شأٔن التقدم بعض ٕاحراز متٔأنه 
ٔأفاد الوفد ٔأن  �ملهنجیة، یتعلق ف�و . املفيدةته ��المية مذ�ر  �ىل الرئيس وشكر .امليرسون أٔ�دها اليت) 2النس�ة املعد� (

ٔأعرب عن و . مهنجیهتا مصمي يف أ�د� �ىل القامئ ا�هنج تضع احلالیة الوالیة بأٔن ورحب. رضورةتظل  والشمولیة لشفافيةا
 س�بق اكن ٔأنه اخلصوص و�ه �ىلؤأفاد . الس�یاق هذا يف الوالیة يف �لهيا املنصوص إالماكنیات خمتلف اس�ت�دام ٕاىل هتطلع

 ليك) WIPO/GRTKF/IC/39/17و WIPO/GRTKF/IC/39/16 الوثیقتني يف تغیري دون ان�رد( اقرتا�نيوقدم 
 التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف �شأٔنفجوات ال تحتلیال حتدیث �ىل أ�مانة وشكر. ا�ولیة احلكومية اللجنة فهيام تنظر

 تفامه وجود الرضوري منٔأفاد ٔأنه و . ا�ولیة احلكومية جنةورة التاسعة والثالثني لل ل� ٕاصدارها ٕا�ادة و�ىل التقلیدي الثقايف
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 املعارف ٔأحصاب مصل�ة �دمة يف املسا�دة الفكریة امللكية نظام هبا �س�تطیع ال ٔأو �س�تطیع اليت الكيفية حول متبادل
 البیا�ت بقوا�د املتعلقة املواد بتجمیع املتعلقة التقار�ر حتدیث �ىل أ�مانة وشكر. التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة
 الوراثیة �ملوارد املتعلقة الكشف ٔأنظمة �ىل وكذ� ،هإاصدار  وٕا�ادة هبا املرتبطة التقلیدیة واملعارف الوراثیة �ملوارد املتعلقة

 التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف �شأٔن املناقشات يف البناءة املشاركة ٕاىل هتطلعٔأعرب عن و . هبا املرتبطة التقلیدیة واملعارف
 .للجنة والثالثني التاسعة ا�ورة يف التقلیدي الثقايف

 والثالثني التاسعة ا�ورة ٕالجناح ا�اكملني وتعاونه دمعه ؤأكد التفكري، قاربةاملت الب�ان �مس ٕاندونيس�یا وفد وحتدث .20
 مع تتفا�ل �رشیة ؤأفاكر عقول نتاجيه  التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارفٔأفاد ٔأن و . ا�ولیة احلكومية للجنة
 ومتوازن منصف الفكریة للملكية �املي نظام ٕا�شاء يف املمتث� الویبو �مة مع ش�یااومت. امحلایة �س�تحق اليتو  وا�متع الثقافة

 نوعها من فریدةيه  اليت الوطنیة والتعبريات الثقافة وكذ� احمللیة، وا�متعات أ�صلیة الشعوب ذ� يف مبا مجلیع،لفائدة ا
 بعض يف التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف اس�ت�دمت احلظ، لسوءوذ�ر ٔأنه . أ�مة وهویة طابع من وقریبة

 �ىل أ��رية اللمسات ضعتو  تقدمٔأن حترز  ا�ولیة احلكومية للجنة الوقت �انؤأفاد ٔأنه . لمنافعل  تقامس ٔأو ٕاذن دون أ�حيان
 �ىل الرتكزي مع التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف �شأٔن مفاوضات ٕاجراءوهو  ا�ورة دفهب وذك�ر. النصني
 ا�ولیة احلكومية اللجنة تاجحت  ،لهذا الغرضو . قانوين) صكوك( صك ملرشوع خيارات يف والنظر لحتُ  مل اليت املسائل معاجلة

 حتدید �لفعل فهيا مت اليت القضا� حول املناقشات ٕاطا� �دم �الل من �كفاءة ا�مثني الوقت واس�ت�دام �حنرافات تقلیل ٕاىل
 امحلایة، ونطاق املوضوع�شأٔن  الشام� القضا� مناقشة ٕاىل هتطلعٔأعرب عن و . اللجنة ٔأعضاء مجیع قبل من وفهمها املواقف
 ا�ول مجلیع ليس �مة، ا�ولیة احلكومية اللجنة يف نوقشت اليت القضا�وذ�ر ٔأن . والتقيیدات �س�تثناءات ٕاىل �ٕالضافة
 معارف ؤأو�دت طورت اليتو  ماكن لك يف احمللیة وا�متعات أ�صلیةشعوب لل �لنس�بة  ٔأیضاحفسب، بل  أ�عضاء

 يف احلق ا�متعاتلك �ؤأفاد ٔأنه . احلدیث الفكریة امللكية نظام ٕا�شاء من طویل وقت قبل التقالید ٕاىل �ستند وابتاكرات
 تضغط ٔأن ا�ولیة احلكومية اللجنة �ىلوذ�ر ٔأنه یتعني . وتطو�رها وحام�هتاتحمك هبا وال يف ثقافهتا  الفكریة امللكية �ىل احلفاظ

 واملعارف الوراثیة املوارد ذ� يف مبا والثقايف، التقلیدي الرتاثيف  واملعنویة �قتصادیة �حلقوق ٔأكرب ا�رتاف ٔأ�ل من
 یتعلق ف� الس�� ا�ولیة، احلكومية اللجنة دا�ل �بري تقدم ٕاحراز متؤأفاد ٔأنه . التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة
ا�ورة  يف وكذ� ،للجنة ا�ورة اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني يف هبا املرتبطة التقلیدیة واملعارف الوراثیة �ملوارد

 امجلعیة قرار ٕاىل ؤأشار. التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة �ملعارف یتعلق ف� السابعة والثالثني والثامنة والثالثني
وذ�ر . ٕاجناز ٔأعاملها يف وإالرساع ا�ولیة احلكومية اللجنة والیةب الزتا�م تأٔ�ید ٕا�ادة ٕاىل أ�عضاء د�ا ا�ي 2018 لعام العامة

 امحلایة ٔأمهیة ٕاىل ٕاشارةويف . ا�ولیة احلكومية اللجنة ٔأهداف حتقيق حنو تقدم عنستسفر  واملس�تقبلیة احلالیة ٔأن ا�ورات
 تتحرك ٔأن ا�ولیة احلكومية للجنة ینبغي ٔأفاد ٔأنه التقلیدي، الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة واملعارف الوراثیة للموارد الفعا�

 التاسعة ا�ورة تاموذ�ر ٔأنه خب . �قانو ملزم) صكوك( صك اع�د هبدف دبلومايس مؤمتر لعقد التالیة اخلطوة اختاذ حنو
وذ�ر . 2018/2019الثنائیة  والیة مبوجب املعمتد معلها �ر�مج ثليث ٔأجنزت قد ا�ولیة احلكومية اللجنة، س�تكون والثالثني

�ىل  ئبيهو� لرئيسيف قدرة ا ثقته عن ؤأعرب. ا�هنایة خط ٕاىل قریباً  صلت ٔأنللجنة  ميكن �لتقدم، والزتام ةبناء روحٔأنه �
  .للجنةمن دورات ا الهامة ا�ورة ت� يف تقدم ٕالحراز املناقشة توجيه

 اليت للفرصة اامتناهن عن ،ةأ�صلیشعوب ال  جتمع عن نیابة ةمت�دث الهنود، ملعاهدات ا�ويل ا�لس ممث� توحتدث .21
 ٔأحناء مجیع يف أ�صلیة للشعوب�لنس�بة  احلامسة أ�مهیة ذات القضا� �شأٔن ا�ولیة احلكومية اللجنة ٔأعضاء �اطبة اله ٔأتیحت

. ا�ولیة احلكومية اللجنة معل �مع املواد وجتمیع تنظمي يف الشاق العمل و�ىل مشاركهتا دمع�ىل  أ�مانة وشكرت. العامل
 محلایة �ائق مبثابة وس�تكون مشلكة متثلالزالت  النص يف أ�عضاء ا�ول بعض اقرتحهتا اليت الزمنیة املتطلباتٔأفادت ٔأن و 

،  فكرة جمهضة من البدایةيه الس�نوات من معني �ددؤأفادت ٔأن حتدید . التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف
 �شمل ٔأن ميكن واليت حميل، ٕاطار يف ودیناميكية مس�مترة معلیةتعترب  اليت التقلیدیة املعارف لطبیعة فهم سوء عكستو 

 ٕاماكنیة قبل املثال، سبيل �ىل س�نة، 50 وذ�رت ٔأن اشرتاط. أ�صلیة للمجمتعات الروح �امل مينحها اليت التقلیدیة املعارف
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 خشص ٔأي �ىل جيبو . الفرتة ت� �الل امحلایة نقص ٕاىل س�یؤدي التقلیدي، الثقايف التعبري وأٔشاكل التقلیدیة املعارف حامیة
 الكتشاف الواجبة العنایةٔأن �س�ت�دم  التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل ٔأو التقلیدیة املعارف اس�ت�دام ٔأو اس�تغالل �رید

 املعارف ٕاىل الوصول ميكنه اكن ٕاذا ما لت�دید") FPIC(" ومس�تنرية مس�بقة حرة موافقة يف واملشاركة احملمتلني املالكني
 التقلیدیة للمعارف تعریف ٔأي یعكس ٔأن وجيب .من �دمه قانو� واس�ت�دا�ا التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة
 يف حىت املعرفة، هذه ملثل امجلاعیة امللكية �عتبار يف تعریف ٔأي یأٔ�ذ ٔأن وجيب. أ�صلیة الشعوب أٓراء النص يف املدر�ة

 امتالك �یفية ة حتددأ�صلیشعوب ال  قواننيوذ�رت ٔأن . أ�فراد من مجمو�ة ٔأو فردمملوكة قانو� ل التقلیدیة املعارف�ون  �ا�
 اجلوانب �عتبار يف یأٔ�ذ ٔأن جيب التقلیدیة للمعارف تعریف ٔأي نٔأفادت أٔ و . املقب� أ�جيال ٕاىل ونقلها التقلیدیة املعارف

 ٕازاء قلقها عن ؤأعربت. أ�صلیة للشعوب �ج�عیة للمعایري أ�خرى واجلوانب شعا�ریةوال  والروحية والثقافية الس�یاس�یة
 من جزءا ليست التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارفوذ�رت ٔأن . املقرت�ة القانونیة الصكوك يف العام امل�
 التقلیدیة املعارف هوته حامی  یلزم ما نٔأفادت أٔ و . النصوص من العام امل� ٕاىل إالشارات مجیع �ذف وینبغي العام امل�

 حيمي ال القامئ الفكریة امللكية نظام ٔأن احملدثة فجواتال حتلیالت ؤأظهرت. أ�صلیة للشعوب التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل
 والیة اجلدیدة الصكوك تدمع أٔن وجيب. اكفية حامیة أ�صلیة للشعوب التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف

 ؤأعربت. فعا� حبامیة أ�صلیة الشعوب لزتوید �رس�ة تطو�رها الرضوري منوذ�رت ٔأنه . الثقايف الرتاث �ىل أ�صلیة أ�مة
 ميكن ال أ�صلیة للشعوب املصري تقر�ر حقوق ٔ�ن املناقشات، ت� يف ٕاجيايب �شلك املوازنة لغة ٕاد�ال ٕازاء قلقها عن

 من یتجزأٔ  ال جزءيه  التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارفٔأفادت ٔأن و . ا�ٓخر�ن املصل�ة ٔأحصاب مع موازنهتا
ٔأفادت ٔأنه و . س�تنريةامل و  س�بقةامل  رةاحل موافقهتم ضد كلك ا�متع ٔأو الرشاكت ٔأو للمبتكر�ن �ام مواد اعتبارها ینبغي وال حياهتم
 التعبري وأٔشاكل التقلیدیة املعارف ٕاىل �لوصول املتعلقة القرارات مجیع يف اكم� مشاركة أ�صلیة الشعوب �شارك ٔأن جيب

عن  الزنا�ات�سویة  ميكن الوذ�رت ٔأنه . واختصاصهم وتقالیدمه قوانيهنم ��رتام ا�اكمل ��رتاف من بدوال. التقلیدي الثقايف
 یمت مل احلظ لسوءؤأفادت ٔأنه . ا�ولیة احلكومية اللجنة مفاوضات يف أ�صلیة الشعوب مشاركة ٔأمهیة ؤأكدت. طریق ا�ول

 ٔأو املالیة املساهامت �الل من الترب�ات صندوق دمع ٕاىل أ�عضاء ا�ول ودعت. ةأ�صلیشعوب ال  ممثيل من ٔأي متویل
 مساهامت قدمت اليت أ�عضاء ولل� وشكرها تقد�رها عن ؤأعربت. للمشاركة ب�اهنا من أ�صلیة للشعوب املبارش ا�متویل

 مشاركهتا �كون ٔأن الرضوري نمف أ�صلیة، للشعوب الفكریة امللكية حقوق تناقش اللجنة ٔ�ن نظراوذ�رت ٔأنه . املايض يف
 للوفود شكرها عن وأٔعربت. لت� الشعوب أ�صلیة الفریدة لظروفته لواس�ت�اب  ا�ويل النظامللتأٔ�ید �ىل سالمة  مضمونة

 ممثلو قد�ا اليت املقرت�ات �شأٔن أ�عضاء ا�ول مع بناء حوار ٕاجراء ٕاىل تطلعها عن ؤأعربت. دمعها �شأٔن ببيا�ت ٔأدلت اليت
 املت�دة أ�مم ٕا�الن يف الواردة املعایري وتطبیق أ�صلیة الشعوب حبقوق املتعلقة املقرت�ات ذ� يف مبا أ�صلیة، الشعوب

 مع التعامل أ�عضاء ا�ول من وطلبت. لطبیعةل  أ�سايسا�رتا�م و ") UNDRIP(" أ�صلیة الشعوب حقوق �شأٔن
 ؤأشاكل التقلیدیة للمعارف قویة حامیة تطو�ر ميكن و�یف أ�ساس�یة القضا� لت� ٔأفضل فهم ٔأ�ل من أ�صلیة الشعوب

 .التقلیدي الثقايف التعبري

 تقد�ره عن الیا�ن وفد ؤأعرب.] فقط كتابةً  أ�مانة ٕاىل التالیة �فتتاحية البیا�ت قُدمت: أ�مانة من مالحظة[ .22
 �شلك ا�ولیة احلكومية اللجنة بتوجيهس�یقوم  الرئيسذ�ر بأٔن و . وأ�مانة الرئيس به قام ا�ي التحضريي للعمل اخلالص
ؤأفاد بأٔن . املس�متر لتفانهيم امليرس�ن �ىل ؤأثىن. اختاذها یتعني اليت املس�تقبلیة واخلطوات احلايل للوضع ٔأفضل فهمحنو  حصیح
 مل املناقشة، من �دیدة س�نوات بعد حىت ذ�، ومع. احلايل العمل �ر�مج ٕاطار يف ا�ٓن حىت جيداً  تقدماً  ٔأحرزت اللجنة
 ذ�، ٕاىل ٕاضافةو . امحلایة ونطاق واملوضوع واملس�تفيدون أ�هداف ويه أ�ساس�یة، للقضا� مشرتك فهم ٕاجياد من �متكن
اكنت  احمللیة واملامرسات الت�ارب مشاركةوذ�ر ٔأن . قضا�ال لت� أ�عضاء ا�ول فهم حيث من كثرية ثغرات هناك ال�زال
 يف مةقيً  مناقشات ٕاجراء من ا�ولیة احلكومية اللجنة متكنت الواقع، يفو. القضا� لت� ٔأفضل فهم �ىل للحصول للجمیع مفيدة
 ٕاجراء للجنة الرضوري مناكن  ��،و. أ�عضاء ا�ول بعض قدمهتا اليت املدا�الت �ىل بناءً  للجنة والثالثني الثامنة ا�ورة

 ا�ول مجیع مساهامت �عتبار يف یأٔ�ذ وشامل أ�د� �ىل قامئ �هنج مدعومة سلمية، معل ٔأسالیب �س�ت�دام مناقشات
 الوثیقة( ا�صص اخلرباء لفریق �دتأ�  اليتاملوضوعیة  أ�ساس�یة املعلومات ملذ�رة وفقاوذ�ر ٔأنه . أ�عضاء
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WIPO/EXP/IPTK/GE/19/2 ( موضو�ني امحلایة ونطاق موضوع س�یكون الرئيس، ��المية اليت أٔ�دها ذ�رةاملو 
 ونطاقها امحلایة موضوع مثل أ�ساس�یة العنارص حتدید ینبغيو . اللجنةا�ورة التاسعة والثالثني  يف لمناقشة�لنس�بة ل  رئيس�یني
 أ�عضاء ا�ول �ى �زال ال احلظ، لسوءؤأفاد ٔأنه . التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف نصوص يف بوضوح

 ا�ول بني الفجوات سدحنو  املناقشات دفع يف رغبته عن الوفد ٔأعرب ذ�، �ىل وبناءً . النقطة هذه حول خمتلفة أٓراء
 اللجنة �ركز ٔأن ینبغي ٔأنه اقرتح التقلیدیة، �ملعارف یتعلق وف�. القضا� هذه حول مشرتك تفامه ٕاىل والتوصل أ�عضاء
ٕاجياد ٔأمهیة منع منح �راءات ��رتاع عن خطأٔ. وميكن القيام بذ� عن  �ىل والثالثني التاسعة ا�ورةيف  ا�ولیة احلكومية

هذا الس�یاق، ٔأ�اد وفد الیا�ن، مع ويف  املعارف التقلیدیة �ري الرسیة.اليت ختزن طریق ٕا�شاء واس�ت�دام قوا�د البیا�ت 
وفود كندا ومجهوریة �ور� والوال�ت املت�دة أ�مر�كية، تقدمي الوثیقة اليت حتمل عنوان "توصیة مشرتكة �شأٔن اس�ت�دام 

ميكن ملناقشة ه ٔأفاد ٔأنو . لموارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة �ملوارد الوراثیة"لمحلایة ا�فاعیة غراض اقوا�د البیا�ت �ٔ 
 ٕاىل التوصل ٕاىلحتتاج  ا�ولیة احلكومية اللجنةوذ�ر ٔأن . هذه التوصیة أٔن �مكل بل وتيرس املفاوضات القامئة �ىل النصوص

. النص �ىل التفاوض يف البدء قبل، ٔأوالً  التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف تعریفات �شأٔن مشرتك تفامه
ٕاىل  تنفيذها ؤأ�ر طرق معرفة وكذ� الص� ذات الوطنیة للقوانني ملموسة ٔأمث� مجع الرضوري من ف،الهد هذا ولتحقيق
 الوثیقة ر�ایة يفالوفد  وشارك. التقلیدیة املعارف لك �ىل س�ت�دثه ا�ي الفعيل التأٔثري�انب 

WIPO/GRTKF/IC/39/12، الوثیقة يف أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد به تقدم ا�ي �قرتاح ؤأید 
WIPO/GRTKF/IC/39/11 .بناءة �روح العمل يف لالخنراطاده س�تعدؤأعرب عن ا. 

 مجیع مع �لعمل هماالزت ٔأعرب عن و . أ�فریقية ا�مو�ة �مس ٔأوغندا، وفد به ٔأدىل ا�ي البیان نی�ري� وفد ؤأید .23
ذ�ر و . املاضیة الثالث ل�ورات النيص العمل يف احملرز التقدم �ىل ا�ولیة احلكومية اللجنة تبين ٔأن لضامن املصل�ة ٔأحصاب

 فرتة يف التقلیدي الثقايف التعبري وأٔشاكل التقلیدیة املعارف �شأٔن الثالثة ا�ورة يه للجنة والثالثونتاسعة ال  ا�ورةٔأنه مبا ٔأن 
ذ�ر و . املفاوضات س�یاق يف هائ� صعو�ت شلك�  اليت املفاهميیة القضا� ت�ة �شأٔن الفجو تضییق ل  فرصةٕاهنا متثل ف ،ثنائیةال 

 النحو �ىل امحلایة نطاق الس�تكشاف �س�تعداد ذ� يف مبا والرباغامتیة، املرنة جا�هنُ  يف النظر یمت ٔأن مباكن أ�مهیة منٔأنه 
 ٕاىل الوصول بأٔمهیة ٔأقر كام. حتدیدها ميكن ثغرات ٔأي سد هبدف ،ةمنفت� بطریقة واملتبا�ن املتدرج اخلیار مفهوم يف املتو�

 تقد�ر املفيد من س�یكونوذ�ر ٔأنه . التقلیدي الثقايف التعبري وأٔشاكل التقلیدیة لمعارف�لنس�بة ل – امحلایة ملوضوع ٔأفضل فهم
 التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف حامیة ٕاطار ارتباط �یفية اس�تكشاف املهم من ٔأنه اعترب كام. القضا� لت� الفریدة الطبیعة
 حيمي دويل قانوين صك وضعٔأفاد ٔأن و . ا�ولیة احلكومية اللجنة معل يف نو�ه من فرید هنج اتباع برضورة التقلیدي الثقايف

 یعزز ٔأن شأٔنه من االتفاق هذا مثلؤأفاد ٔأن . �برية ٔأمهیة ذات مسأٔ�يه  التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف
ؤأعرب عن . للمنافع واملنصف العادل التقامسكذ�  عززیو  معارفهم، نظمصون وی وحيمي رف،ااملع هذه ٔأحصاب مساهامت
 متكن بطریقة والتفاوض �ملرونة الت�يل �ىل أ�طراف مجیع وجشع. املوجودة الثغرات سد �ىل ٔأكرب �ركزيا �رى ٔأنرغبته يف 

 احلكومية اللجنة لوالیة أ�سايس �فرتاضذ�ر ٔأن و . وال�هتا �شأٔن انتظاره طال ا�ٓراء يف توافق ٕاىل التوصل من اللجنة
 ٕاىل احلا�ة مث ومن ،التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل/  التقلیدیة املعارف الستيعاب التقلیدیة الفكریة امللكية ندرة هو ا�ولیة
ليس  ولكن" فكریةال �مللكية�رتبط " ٔأن الصك هذا �ىلجيب  للجنة، التنفيذیة لوالیةٔأفاد ٔأنه وفقا لو . نو�ه من فریدصك 

 من در�ة توفراليت  التقلیدیة الفكریة امللكية من جوانب بوجود ��رتاف مع الفكریة، امللكية بنظام تقيیده الرضوري من
قيود �شلك  بوضع یتعلق ف� احلذر تو� �ىلالوفد  وحث. التقلیدي الثقايف التعبري وأٔشاكل التقلیدیة للمعارف امحلایة

للشعوب  �لنس�بة حساس �ريس�یكون  ذ�وذ�ر ٔأن . التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل/  التقلیدیة املعارفتعسفي �ىل 
 احلكومية اللجنةالوفد  جشع و�ملثل،. التقلیدي الثقايف التعبري أٔشاكل/  التقلیدیة معارفهم وطبیعة احمللیة �متعاتواأ�صلیة 

 امل� فكرة �رتبط ال قدؤأفاد ٔأنه . و�رشه العام امل�احقام  �یفية حول املفاوضات يف ةميحك طریقة ب �سرتشد ٔأن �ىل ا�ولیة
 ویلزم. التقلیدي الفكریة امللكية نظام ٕاطار يف التعبري هذا �س�ت�دام احمللیة وا�متعات أ�صلیة الشعوب بني مياثلها ما ٔأو العام

 ٕاىل الوصول قبل �امس �شلك التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل/  التقلیدیة املعارف س�یاق يف العام امل� دورلتعرف �ىل ا
 قد العام امل� جحةٔأفاد ٔأن و . ا�یبا�ة من كجزء رمبا رضوریة، العام امل� ٕاىل إالشارة ٔأن �ىل اللجنة وافقت ٕاذا مقبولنص 
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/  التقلیدیة املعارفصون  ٕاىل �ا�ة هناك واكنت التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل/  التقلیدیة املعارف لتقویض اس�ت�دمت
 تقدم ٔأ�ل منمفيد  ا�صص اخلرباء فریق ٔأجنزه ا�ي العمل ٔأن ورٔأى. العام امل�بعیدا عن  التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل

 التقر�ر ٕاىل وتطلع ا�ورة، يف ا�صص اخلرباء فریق ملساهامت تقد�ره عن ؤأعرب. مهنجیة اكسرتاتیجیة اللجنة يف املفاوضات
 اخلرباء ٔأفرقة ٔأن الحظی ٔأن رسوره دواعي منٔأفاد ٔأنه و . املفاوضات يف تقدم وحتقيق مشرتك تفامه ٕاىل التوصل يف للمسا�دة
 اليت والفرصة ةا�ور ٔأمهیة �ىل وشدد وفود.ال بني الثقة وبناء الفجوات تضییق يف مفيدة ٔأهنا املايض يف ٔأثبتت قد ا�صصة

 ٔأن يف ٔأم� عن ؤأعرب. 2018/2019 الفرتة يف امجلاعیة املداوالت من مغزى وذات ملموسة نتاجئ لتحقيق وفودلل اهتٔأ�ح
 الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف يف اكفيا تقدما والثالثني التاسعة دورهتا هنایة يف ا�ولیة احلكومية اللجنة �س�ل

 ٔأن من التأٔكد من ا�ولیة احلكومية اللجنة س�متكن النتي�ة هذه مثلوذ�ر ٔأن . الوراثیة املوارد نص يف �دث كام التقلیدي،
 لتقدمي ا�ولیة احلكومية للجنة قو� ٔأساسا وفرتس�  أأهن كام. هاحتدید متكام  تقيمي س�تصبح �لفعل دورة للجنة أ�ربعني ا�ورة
 .دبلومايس مؤمتر حنو عقد طریق و�لق القادمة ثنائیةال  لفرتة وال�هتا �شأٔن العامة امجلعیة ٕاىل مغزى ذات) توصیات( توصیة

 والثالثني الثامنة ا�ورة تقر�ر اع�د: ا�ٔعامل �دول من 3 البند

 ٔأن دون املناقشة لخصیو  حرفيا، تقر�را ليسذ�ر بأٔنه و  ا�ورة الثامنة والثالثني للجنة تقر�ر مرشوع ٕاىل الرئيس ٔأشار .24
 يفو املقدمة �لبیا�ت فقط متعلقا �كون ٔأن جيب البند هذا ٕاطار يف تد�لٔأي ؤأفاد ٔأن . �لتفصیل املالحظات مجیع یعكس
 .ا�ورة الثامنة والثالثني للجنة تقر�ر

 من �دول أ�عامل: 3قرار �شأٔن البند 

تقر�ر ا�ورة الثامنة قدم الرئيس مرشوع  .25
والثالثني للجنة 

) WIPO/GRTKF/IC/38/16 Prov. 2( 
 .اع�ده یُعمتد، ومت يك

 املنظامت بعض اع�د: ا�ٔعامل �دول من 4 البند

 :أ�عامل �دول من 4 البند �شأٔن قرار

مجعیة وافقت اللجنة �ٕالجامع �ىل اع�د  .26
  .بصفة مراقب مؤقت يت رو�نغا ٔأو توا رانغاتريا

 واحمللیة ا�ٔصلیة ا�اتامجل مشاركة: ا�ٔعامل �دول من 5 لبندا

 دمعيك یمت ل اءعضا ٔأي�رش�یح  بعدمیفيد  وا�ية أ�صلیشعوب ال  جتمع ٔأصدره ا�ي البیان ٕاىل الرئيس ٔأشار .27
 قد الترب�ات صندوق ٔأن الرئيسِواشار . �مة مشلكة وجود �ىل قوي مؤرش نهذ�ر أٔ و  الترب�ات، صندوقمن قبل  حضورمه

 اللجنة معل يف احمللیة وا�متعات أ�صلیة الشعوب مشاركة ٔأمهیة ميثل ا�ي ،2018 لعام العامة امجلعیة قرارٕاىل و  نفداستُ 
. ٔأخرى بدی� متویل �رتيبات يف والنظر الترب�ات صندوق يف املسامهة يف النظر �ىل أ�عضاء ا�ول و�شجیع ا�ولیة احلكومية

 اللجنة مصداقيةتطال  الترب�ات صندوق ٔأمهیةؤأفاد ٔأن . الترب�ات صندوق يف واملسامهة دا�لیا التشاور ٕاىلوفود ال ود�ا
 ه ميكنٔأن ٕاىل 2018 لعام العامة امجلعیة قرار ٔأشاركام . ةأ�صلیشعوب ال  مشاركة بدمع نفسها ٔألزمت اليت ا�ولیة، احلكومية

آلیات يف تنظر ٔأن للجنة  الوثیقة ٕاىل �نتباه واسرتعى. الترب�ات صندوق يف للمسامهة ٔأخرى أ
WIPO/GRTKF/IC/39/INF/4، والوثیقة ا�مع، وطلبات للمساهامت احلايل الوضع عن معلومات قدمت اليت 

WIPO/GRTKF/IC/39/3، شريي الس�ید الرئيس، �ئب من وطلب. �ستشاري ا�لس ٔأعضاء بتعیني املرتبطة 



WIPO/GRTKF/IC/39/18  
11 
 

 �ستشاري ا�لس مداوالت نتاجئ عن إالبالغ سيمتٔأفاد بأٔنه و . �ستشاري ا�لس رئاسة مسؤولیة تويل س�یدهار�،ال فزي 
 .WIPO/GRTKF/IC/39/INF/6 الوثیقة يف

 احلكومية للجنة والثالثني التاسعة ا�ورة يف التايل املوضوعة أ�صلیشعوب ال فریق  تناول]: أ�مانة من مالحظة[ .28
 الشعوب نظر و�ات: التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل/  التقلیدیة واملعارف الفكریة �مللكية املتعلقة املواد مشاریع: "ا�ولیة

 �وربوز، تويل جنیفر الس�یدة: مه املناقشة يفالثالثة  املشار�ون واكن". امحلایة ونطاق وضوعامل �شأٔن احمللیة وا�متعات أ�صلیة
 ٕاندجيینا ر�ز�اردو حمامية، �ستيداس، ٕادیث الس�یدةو  تبتيبا؛مؤسسة  يفة أ�صلیشعوب ال  لبحوث ا�ويل املركز منسقة
 املستشار وو�يك، ستيوارت الس�یدتوىل و . فنلندا ،نيالصامي جملس رئيس �ئب هوملربج، اسالت والس�ید �ولومبیا؛ ٕایبالزي،

 ويه) WIPO/GRTKF/IC/39/INF/5( للرب�مج وفقا العروض قُدمتو . �مة رئيس الفریق أ�وىل أ�مم مجلعیة العام
، وا�ي مت �س�ه الویبو ٔأمانة ٕاىل الفریق عن �مكتو تقر�را الفریق رئيس قدمو . وردت كام التقلیدیة املعارف موقع �ىل متا�ة
 :ٔأد�ه املوجز النحو �ىل

 املتعلقة التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف حول تقدميیا عرضا �وربوز جينیفرالس�یدة  قدمت"
 بني �ٔ�هداف یتعلق ف� مفاهميیة جفوة وجود ٕاىل ؤأشارت. ا�ولیة احلكومية اللجنة يف �الیا املناقشة قيد �ملفاهمي

 ٕاىل أٓخرون سعى�  �ني يف ا�ولیة، للمعایري ٔأدىن �د لوضع معل ٕاطاریفضل  البعضذ�رت ٔأن و . أ�عضاء ا�ول
 الفلبني من التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف �ىل مثالني وقدمت. ��اكمل مفصل دويل صك وضع

 س�نة امخلسني رشطاكن �لینا تطبیق  ٕاذاؤأفادت ٔأنه . املثالني هذ�ن محلایة زمين ٕاطار تطبیق ٕاماكنیة �دم ؤأ�رزت
كام ٔأوحضت . س�نة امخلسني فرتة �الل أ�صلیة لشعوهبا الفكریة امللكية حامیة توفري من الفلبني فس�ُتمنع الزمنیة،
 اليت ةالتقلیدی املعارف من معینة ٔأنواع هناك الفلبني، يفوذ�ر ٔأنه . املتدرج ا�هنجو�ة نظرها �شأٔن  �وربوز الس�یدة

 ،اوضعه عن النظر بغضو . ومقدسا �رس یظلمن املفرتض ٔأن  ا�ٓخر البعضٔأن  �ني يف ،بادلهات  یمت هٔأن املفرتض من
 جا�هنُ  بأٔن اعتقادها عن �وربوز الس�یدة ؤأعربت. امحلایة تتطلب احلقوق من و�ريها و�قتصادیة املعنویة احلقوق فٕان

ٔأو  ٕال�ادة وسائل هناك �كون ٔأن وجيب متبادل، �شلك حرصیة ليست التدابري �ىل ةالقامئ وا�هنج احلقوق �ىل القامئة
 .أ�صلیة الشعوبدون قصد  انترشت اليت التقلیدیة املعارف اسرت�اع

 �ولومبیا يف أ�صلیة للشعوب التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف ٔأن �ستيداس ٕادیث الس�یدة وذ�رت
. الروح و�امل امجلاعیة وا�ا�رة البیولو� للتنوع املس�تدام و�س�ت�دام وأ�رايض والتقالید �لثقافة قویة ص� لها

 البیولو� التنوع اتفاقية مثل ٔأخرى دولیة صكوك يف واردة مماث� حامیة اع�د �ىل ا�ولیة احلكومية اللجنة وحثت
 معایري ا�ويل الفكریة امللكية نظام یتضمن ٔأن جيبؤأفادت ٔأنه . أ�صلیة الشعوب حقوق �شأٔن املت�دة أ�مم ٕا�النو 
 الس�یدة ٔأبلغت ،WIPO/GRTKF/IC/39/4 الوثیقة يف الواردة �ٔ�هداف یتعلق وف� .أ�صلیة الشعوب ضعهتاو 

 للمعارف به املرصح �ري و�س�ت�دام املرشوع �ري ا�مت� منع طلبی ٔ�نه أ��سب هو )1( البدیل ٔأن �ستيداس
 �لهيا املتفق والرشوط ،")PIC("  �مل عن املس�بقة املوافقةمثل  القانوين للنفاذ املس�ت�دمة العنارصیُعٍمل و  التقلیدیة

� امل یوفر ال، حيث مشلكةثل مي  املقرت�ة الصكوك ٔأهداف يف العام امل� ٕادراج ٔأن ؤأكدت").  MATs(" یاتبادل 
 ٔأكرث رشوطا یقدم )2( البدیل ٔأن اعتقادها عن ٔأعربت امحلایة، بنطاق یتعلق وف�. أ�صلیة للشعوب حامیة ٔأي العام

 ميكنذ�ر ٔأنه و . أ�صلیة للشعوب امجلاعیة احلقوق حامیة رضورة يهو احمللیة، وا�متعات أ�صلیةشعوب لل  مالءمة
 .التقلیدیة للمعارف الشفوي النقل ویغطي أ�صلیة للشعوب العرفية القوانني دمعیل  النص تعز�ز ز�دة

 أ�ول املثالؤأفاد ٔأن . للصاميني التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل اختالس �ىل مثالني هوملربغ اسالت الس�ید قدمو 
 املثالوذ�ر ٔأن . ٕاذن دون فيمل يف اخلصائص من و�ريها واملال�س واملوس�یقىالصاميني  ثقافة اس�تنساخ مت �یف ظهری 

 يف جتاریة كعالمة جموهرات رشكة بواسطة �سجی� متقد  ،)الشعب الصايم" (امرص" ٔأمهتم، امس ٔأن هو الثاين
 ؤأ�رز. فوائد ٔأي الصايم الشعب یتلق مل احلالتني، لكتا يفؤأفاد ٔأنه . ٕاذن دون تصامميهماس�تنساخ  مت و�یف امنركا�
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 متی �یف ٔأو للجمهور، متا�ة التقلیدیة املعارف تصبح ٔأن ینبغي اكن ٕاذا ما جامعي �شلك وایقرر ٔأنالصاميني  �ىل ٔأن
 تبادلیا �لهيا املتفق الرشوطو  �مل عن املس�بقة املوافقة اشرتاط ٕاىل احلا�ة �ىل ؤأكد. ومكةاحل يف املعرفة هذه اس�ت�دام

 ؤأشاكل التقلیدیة املعارف ٕاىل الوصول عندوذ�ر ٔأنه . إالنفاذ معلیات ذ� يف مبا أ�صلیة، الشعوب مع املنافع وتقامس
 املس�بقة املوافقة �ىل حلصول� و�ريها والرشاكت والباحثني الثالثة أ�طراف مطالبة ینبغي التقلیدي، الثقايف التعبري

 ٔأن ٕاىل و�لص. التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف ٕاىل الوصول قبلة أ�صلیمن الشعوب  �مل عن
 .وا�د ب� من ٔأكرث يف تقمي اليت أ�صلیة للشعوب امحلایة لتوفري رضوري ا�ويل الفكریة امللكية نظام

 ".وأ�جوبة أ�س�ئ� من و�زية رتةف الفریق ٔأعضاء عروضوتلت 

 عن ممثلني حضور�ىل  كندا وفد ٔأثىنو .] 2019 مارس 20 يف ورةا� من اجلزء هذا انعقد: أ�مانة من مالحظة[ .29
 ٔأكرث ٔأو وا�د دويل صك ٕال�شاء ا�ولیة احلكومية اللجنة به قامت ا�ي الهام لعملقر �أٔ كام . كندا يف أ�وىل أ�مم مجعیة
. احمللیة وا�متعات أ�صلیة الشعوب هبا حتتفظ اليت التقلیدي الثقايف التعبري وأٔشاكل التقلیدیة واملعارف الوراثیة املوارد محلایة

 يف أ�صلیة الشعوب مع العالقة وجتدید املصاحلة بتعز�ز كندا حكومة الزتام مع وثیق �شلك ىشی� العمل هذأأفاد بأٔن و 
 املت�دة أ�مم ٕا�الن تنفيذ مع وثیق �شلك ی�ىش ٔأنه كام. والرشاكة والتعاون و��رتام �حلقوق ��رتاف ٔأساس �ىل كندا،
 يف قدماً  امليضؤأفاد ٔأن . �قتصادیة وحصته دالبال یةلرفاه  كندیة رضورة املصاحلةوذ�ر ٔأن . أ�صلیة الشعوب حقوق �شأٔن
 املصاحلة معل واصلذ�ر ٔأن احلكومة تو . املس�تو�ت مجیع �ىل رشاكء �شمل �دیدا حكوميا هن�ا اختذقد  الر�� هذه

حبیث تصبح  ةأ�صلیشعوب ال  جممتعات �مع املصل�ة ؤأحصاب وأ�قالمي املقاطعات وكذ� وإالنویت أ�وىل أ�مم مع �لرشاكة
 الشعوب معارف �ىل احلفاظ ضامن �شمل �ملصاحلة ا�هنوض ٔأنتتفهم  كندا حكومةؤأفاد ٔأن . ار زدهاا ؤأكرث حصة ٔأكرث

 ،�حلكومة اخلاصة الفكریة امللكية اسرتاتیجیة من كجزءو  الهدف، هذا �ىل رداً و . وحام�هتا الثقايف التعبري وأٔشاكل أ�صلیة
 2018 ٔأ�ریل يف كندا حكومة الزتمت ،ٔأفضل �شلك الفكریة امللكية وحامیة فهم �ىل الكندیني أ�عامل رواد سا�دت واليت
 التعبري ؤأشاكل املعارف وحامیة الفكریة امللكية نظام حول وا�ولیة الوطنیة املناقشات يفة أ�صلیشعوب ال  مشاركة بدمع

 كندا يف أ�صلیة الشعوب متثل اليت ملنظامتا مع كندا حكومةتعمل  املبادرات، هذه تنفيذ يفو. للشعوب أ�صلیة الثقايف
. ا�ولیة احلكومية اللجنة اج��ات يف واملشاركة جممتعاهتا مع املشاركةمتكيهنا من و  قدراهتا بناءهبدف  املايل ا�معلها  وتقدم

 مجیع من احمللیة وا�متعات أ�صلیة الشعوب ممثيل بأٓراء مس�تنريا الویبو يف تطو�ره متی دويل ٕاطار ٔأي �كون ٔأن جيبوذ�ر ٔأنه 
 صندوق ٕا�شاء منذؤأفاد ٔأنه . الثقايف التعبري ؤأشاكل املعارف هذه ٔأحصاب �عتبارمه الفعا�، مشاركهتمضم وی العامل ٔأحناء

 هذا دمع مواص� الترب�ات لصندوق ميكن الو. املشاركة هذهيسري ت  يف فعال دور � اكن ،2005 �ام يف للترب�ات الویبو
 مببلغ كندا حكومةعن مسامهة  رسورلك � ؤأ�لن. العامل ٔأحناء مجیع يف واملنظامت الب�ان من مسا�دة دون الهام العمل

 ت� يف احمللیة وا�متعات أ�صلیة الشعوب ممثيل مشاركة دمع يف للمسا�دة الترب�ات لصندوق كندي دوالر 25.000
 الشعوب ممثيل ذ� يف مبا واملراقبني، أ�خرى أ�عضاء ا�ول مع العمل مواص� ٕاىل تطلعه عن ؤأعرب. الهامة املفاوضات

 .اللجنة ٔأهداف لتحقيق والثالثني التاسعة ا�ورة مدار �ىل احمللیة وا�متعات أ�صلیة

 نهبأٔ  تذ�ر و  كندا، وفد به ٔأدىل ا�ي �ٕال�الن ،ةأ�صلیشعوب ال جتمع  �مس مت�دثة ،نيالصامي جملس ممث� تورحب .30
وا�رایة  واملعارف�شمل  أ�صلیة للشعوب التقلیدیة املعارفبأٔن  تٔأفادو . املفاوضات نتي�ة �ىل �بري تأٔثري � س�یكون
 الرقصات ذ� يف مبا التقلیدي، الثقايف التعبري ٔأشاكل�شمل  التقلیدیة املعارفكام ٔأن . واملامرسات و�بتاكرات واملهارات
 مضنٔأنه  توذ�ر . أ�خرى الثقايف ٔأو الفين التعبري ٔأشاكل ٔأو واحلاك�ت و�حتفاالت والتصاممي الیدویة واحلرف وأ��اين
 هذا اس�تغالل متو. �س�ت�دام سوء من امحمی معوما للصاميني الیدویة احلرف تقلیدمل �كن  الغريب، للقانون احلايل النظام
 ٕاساءة متكام . الصاميني طراز من تقلیدیة حرفبصفهتا  الرخيصة الواردات وبیعت ٔأخرى، ب�ان يف املنت�ات وتصنیع التقلید

 �مت� �ري املرشوعأأن  تؤأفاد. كتذاكراتصايم ال فس�تانال  �ش�به اليت املنت�ات بیع متو. �دیدة بطرقال�س امل اس�ت�دام
 � نواك الثقافية ممت�اكهتم �ىل الفكریة وامللكية أ�صلیة الشعوب حقوق جتاهلقد  الس�یا�ة صنا�ة قبل من الس�یا� لرتاثل

آلیاتٔأن  توذ�ر . الش�باب �ىل �اص �شلك ٔأ�رأ�مر ا�ي  ا�اتیة، وصورهتم هو�هتم �ىل ضارة أٓ�ر �هيا  الفكریة امللكية أ
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 تحمكال  من ا�متعات ومتكني املرشوع �ري ا�مت� من للصاميني التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل محلایة �برية ٕاماك�ت
 احلالیة وا�ولیة الوطنیة �آلیاتؤأفادت ٔأن ا. التقلیدي الثقايف التعبري شاكل�ٔ  الت�اري س�تغاللة من �مجلاعیفادة او�س�ت

. املادي الثقايف للرتاث التقلیدیة للحامیة الالزمة الثقافية والتفاهامترا�اة امل ٕاىل وتفتقر اكفية �ري للصاميني الفكریة امللكية محلایة
 وتطو�ره، وحامیته �لیه والس�یطرة الثقايف �را�م �ىل احلفاظ يف �حلق أ�خرى أ�صلیة والشعوبصاميون ال �متتع ٔأن جيبو 

 الشعوب مشاركة ةٕالماكنی تقد�رها عن ؤأعربت. أ�صلیة الشعوب حقوق �شأٔن املت�دة أ�مم ٕا�الن من 31 املادة يف �اء كام
 الرمسیة �رياجللسات و  ا�صصة اخلرباء ٔأفرقة يف واملشاركة افتتا�، بیان ٕالقاء وفرصة ا�ولیة، احلكومية اللجنة يف أ�صلیة

 �الل من أ�صلیة لشعوبومشاركة و�ات نظر ا اللجنةمع  اخلاصة وا�ٓراء اخلربات تبادل ٕاماكنیةكذ� و  ،ٔأفرقة االتصالو 
ٔأحصاب و  اوهمنش�ئ، فهم مشاركة ٔأكرث أ�صلیة الشعوب �كون ٔأنینبغي  ذ�، معذ�رت ٔأنه و . ةأ�صلیفریق الشعوب 

 ٔأدوات �شأٔن قریباً  املأٔمول لالتفاق�لنس�بة  �امسة ٔأمهیة ذات وأٓراؤمه التقلیدي، الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف
 اللجنة لعملیة �امسةة أ�صلیشعوب ال  مشاركةوذ�رت ٔأن . التقلیدي الثقايف التعبري وأٔشاكل التقلیدیة للمعارف امحلایة

. أ�صلیة الشعوب وحياة ثقافات �ىل �اص �شلك ا�ولیة احلكومية اللجنة يف املناقشات نتاجئ س�تؤ�رو . ا�ولیة احلكومية
 ،ومامع ٕا�هيا و�س�متع ا�ٓراء حترتم ٔأن جيب بل حفسب، ةأ�صلیشعوب ال  نظر و�ات �عتبار يف تأٔ�ذ ٔأال اللجنة �ىل جيبو 

وذ�رت بأٔن . یةاملس�تقبل الصكوك  ٔأساس يه أ�صلیة الشعوب أٓراء �كون ٔأن ینبغيو . أ�صلیة الشعوب أٓراء تفهمت  ؤأن
�لنس�بة  ٔأیضاحفسب، بل  ا�ولیة احلكومية اللجنة معل جلوهر�لنس�بة  ليس رئيس�یا، متثل عنرصا ةأ�صلیشعوب ال  مشاركة
 الشعب ذ� يف مبا ،ةأ�صلی لشعوبلفائدة ا ا�ولیة احلكومية اللجنة معل ومعىن ٔأمهیة �ىل ؤأكدت. اللجنة معلیة ملصداقية
 يف التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة ملعارفها ا�ولیة امحلایة ٕاىل الوصول نتاجئ رؤیة يف رغبهتا عن ؤأعربت. الصايم
 .العا�ل القریب

 .رحب هباوامل املناسب الوقت يف تدمقُ  يتال سامهةامل  �ىل كندا حكومة الرئيس شكرو  .31

 و�رش�یح الختیار 2019 مارس 20 يف للترب�ات الویبو لصندوق �ستشاري ا�لس اجمتع]: أ�مانة من مالحظة[ .32
 احلكومية للجنة القادمة ا�ورة يف ملشاركهتم متویل لتلقي احمللیةا�متعات و  أ�صلیةالشعوب  ميثلون ا��ن املشاركني من �دد

 .ا�ورة هنایة قبل صدرت اليت WIPO/GRTKF/IC/39/INF/6 الوثیقة يف ا�لس توصیاتوورد تقر�ر ب . ا�ولیة

 يف واملسامهة دا�لیا التشاور ٕاىلخرى ا�ٔ  وفودال ود�ا. املسامهة هذه �ىل كندا حكومة ٔأخرى مرة الرئيس شكرو  .33
 .الترب�ات صندوق

 :أ�عامل �دول من 5 البند�شأٔن  قرارات

ٔأ�اطت اللجنة �لام  .34
 WIPO/GRTKF/IC/39/3 �لو�ئق

 WIPO/GRTKF/IC/39/INF/4و
 .WIPO/GRTKF/IC/39/INF/6و

رّحبت اللجنة ٕ��الن حكومة كندا عن و  .35
دوالر كندي  25 000ا�زتا�ا التربّع مببلغ قدره 

للترب�ات لفائدة امجلا�ات أ�صلیة  صندوق الویبول 
ا�ٓخر�ن ها ءّجشعت �شّدة ٔأعضا، و واحمللیة املعمتدة

 العام واخلاص ومجیع الهیئات املهمتة يف القطا�ني
 .صندوقذ� ال وحثّهتا �ىل إالسهام يف 
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وذكّرت اللجنة �لقرارات الصادرة عن  .36
امجلعیة العامة للویبو يف دورهتا امخلسني، وّجشعت 

�رتيبات بدی� ٔأخرى  ٔأعضاءها ٔأیضا �ىل النظر يف
 للمتویل.

 ال�نیةواقرتح الرئيس انت�اب أ�عضاء  .37
تشاري للعمل التالیة ٔأسامؤمه يف ا�لس �س 

الس�ید  بصفهتم الشخصیة وانتخبهتم اللجنة �لزت�یة:
مارتني �ور�، مستشار، البعثة ا�امئة لش�یيل؛ 

والس�ید ٔألكس�ندر دا �وس�تا، مستشار �رتبة وز�ر 
و�ئب املمثل ا�امئ، سفارة �امبیا يف سو�رسا 

والبعثة ا�امئة لغامبیا؛ والس�یدة �يس�یاك فور�رو، 
نونیة للتمنیة ا�اتیة لشعوب أ�ند�ز جنة القاممث� الل 

؛ والس�ید �ريميي �ولودزجي، )CAPAJأ�صلیة (
ممثل مجعیة أ�مم أ�وىل؛ والس�یدة �زي برييل، ممث� 

؛ )CISAا�لس الهندي ٔ�مر�اك اجلنوبیة (
والس�یدة ش�یيل روي، قائدة مرشوع رئيس�یة، 

يف كندا  وزارة �بتاكر والعلوم والتمنیة �قتصادیة
)ISED غز�ز س�یزتانوف)، كندا؛ والس�ید ،

سكرتري �لث، البعثة ا�امئة �اكزاخس�تان؛ 
�فارات �ناكماالس، مستشارة �رتبة  والس�یدة

 وز�ر، البعثة ا�امئة لتایلند.

فزيال شريي الس�ید  رئيس اللجنة و�ّني  .38
للم�لس  ارئيس، �ئب رئيس اللجنة ،س�یدهار�

 �ستشاري.

 التقلیدي الثقايف التعبري وأٔشاكل التقلیدیة رفا�ملع املعين ا�صص اخلرباء فریق تقر�ر: ا�ٔعامل �دول من 6 البند

 رباءاخل فریق اجمتع ،ا�ورة الثامنة والثالثني للجنة احلكومية ا�ولیة يف �لیه االتفاق مت ملا وفقا نه،أٔ  الرئيسٔأفاد  .39
 شاركنيت م  �رئيسني العمل �ىل ٔأوغواما�م ش�یدي والس�ید ال�لو  شارون الس�یدة وشكر. 2019 مارس 17 يف صصا�

 ذ� ٕادراج وسيمت اخلرباء، معل ونتاجئ واجتن عن تقر�راً  ناس�یقدم شاركني،ت م  رئيسني بصفهتامؤأفاد ٔأنه . ا�صص اخلرباء لفریق
 من �روهنا كام الواقعیة النتاجئ عنتقر�ر  �داد�ٕ  ناوس�یقوم. ا�ولیة احلكومية للجنةا�ورة التاسعة والثالثني  تقر�ر يف التقر�ر

 لن ا�ولیة احلكومية اللجنةؤأفاد ٔأن . به إالبالغ مت ما �ىل تعلیقات یقدمٔأن  اخلرباء من يها ميكن �ٔ بعدواليت  �ج�ع،
 ٔأفرقة ستنظرو . مداوالهتا�الل  فهيا للنظر أ�عضاء ل�ول متا�ة لكهنا املناقشات، لت� ا�تلفة النتاجئ مزا� �شأٔن اقرار  تت�ذ

 والس�ید لو�ال الس�یدة ود�ا. ا�صص اخلرباء فریق يف نوقشت اليت الرئيس�یة ا�االت بعض يف) اهئا�شيمت إ س  اليت( االتصال
 .ا�لكمة ٔأ�ذ ٕاىل ٔأوغواما�م

 :التايل النحو �ىل تقر�ر�ن ٔأوغواما�م والس�ید ال�لو  الس�یدة قدمتو  .40
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 العاملیة املنظمة مقر يف التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة �ملعارف املعين ا�صص اخلرباء فریقجمتع ا .1
 �ىل ا�صص، اخلرباء لفریق العام الهدفواكن . 2019 مارس 17 يف نیف،جب  )الویبو( الفكریة للملكية
اثیة واملعارف املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد الور ا�ولیة احلكومية اللجنة والیة يف ٕالیه املشار النحو

") IGC 37(" ا�ولیة احلكومية للجنة والثالثني السابعة ا�ورة وقرارات") IGC(" التقلیدیة والفو�لكور
 ٔأو یةات س�یاس ٔأو قانونیة قضا� معاجلةهو  ،")IGC 38(" ا�ولیة احلكومية للجنة والثالثني الثامنة وا�ورة

 والثالثني التاسعة ل�ورة العامة اجللسة ٕاىل املقدم التقر�ر هذا يف �ج�ع هذا نتاجئ و�رد. حمددة تقنیة
 ").IGC 39(" ا�ولیة احلكومية للجنة

) كندا ٔأو�وا، �امعة القانون،يف  ٔأس�تاذ( ٔأوغواما�م ش�یدي الس�ید هام لالج�ع شاراكنت امل  الرئيساناكن  .2
 رحشهامال��ن  ،)وتو�غو �رینيداد الغربیة، الهند جزر �امعة ،رئيس�یة ةحمارض ( ال�لو  شارون والس�یدة

 للجنة والثالثني السابعة ا�ورة بقراري معالً  ا�ولیة، احلكومية اللجنة ، رئيس)ٔأسرتالیا( ٔأ�ن غوس الس�ید
 والس�یدة أ�فریقية ا�مو�ة رحشهتم ا��ن اخلرباء ٔأ�د هؤأو�اما�م  والس�ید. للجنة والثالثني الثامنة وا�ورة
 .الویبو ٔأمانة رحشهتم ا��ن اخلرباءٕا�دى  يهلو�ال 

 ٔأن شأٔهنا من اليت جوا�هنُ  املبادئ �شأٔن ا�ٓراء يف توافق بناءكي� هبدف ش قد مت �  ا�صص اخلرباء فریق اكن .3
 بصفهتم اخلرباء شاركو . ا�ولیة احلكومية اللجنة يف س�تجري اليت والصیا�ة املفاوضاتا هب �سرتشد

 الثقايف التعبري ؤأشاكل") TK(" التقلیدیة �ملعارف یتعلق ف� التالیة القضا� ملناقشة وُدعوا الشخصیة
 "):TCEs(" التقلیدي

 الص� ذات التعاریف ذ� يف مبا املوضوع، •
 :ذ� يف مبا امحلایة نطاق •

 )متباینة حامیة" (درجمت هنج" يف النظر مواص� °
 للحامیة أ�هلیة معایري °
 الص� ذات التعاریف °

 نظرمه و�ات لتبادل نواملشار�ى عدُ  مناقش�هتا، یمت قضیة ٔأولميثل  ا�ي ،"امحلایة موضوع" بـ یتعلق ف� .4
 :�لهيم طرحت اليت التالیة أ�س�ئ� �ىل بناءً 

 واملعارف التقلیدي الثقايف التعبري ٔ�شاكل تعاریف هناك �كون ٔأن ینبغي هل الشلك، حيث من •
 الص�؟ ذات املواد مشاریع يف التقلیدیة

 التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل تعریف �كون ٔأن جيب هل تعریف، هناك �كون ٔأن ینبغي اكن ٕاذا •
 تتعلق بذاهتا قامئة موضوعیة مواد يف ٔأو" املصطل�ات اس�ت�دام" قسم يف التقلیدیة املعارف وتعریف
 امحلایة؟ مبوضوع

 التقلیدي الثقايف التعبري بأٔشاكل یتعلق ف� املوضوع حتدد اليت الهامة املؤهالت يه ما جوهر،سأٔ� مك  •
 ٔأخرى؟ �حية من التقلیدیة واملعارف �حية من

 الثقايف التعبري ٔأشاكل ظهوروجود/ ٔأو  �كيفية املؤهالت بعض تتعلق املثال، سبيل �ىل °
 ؛"اوهنوص وتطو�رها عهنا والتعبري وتولیدها اهئٕا�شا" ٔأي التقلیدیة، واملعارف التقلیدي
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 الثقايف التعبري ؤأشاكل املصدر جممتع /املس�تفيد�ن بني �لعالقة أ�خرى املؤهالتتتعلق  °
 املرتبطةٔأو  الثقافية،/  �ج�عیة �لهویة املرتبطة أٔي التقلیدیة، املعارف ٔأو التقلیدي

 �لهویة، ٔأو اليت متثل جزء ال یتجزٔأ من الثقافية/  �ج�عیة �لهویة مبارش �شلك
 ؛الثقافية/  �ج�عیة

 ٔأن ٔأي التقلیدیة، واملعارف التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل بنقل أ�خرى املؤهالتتتعلق  °
 جيل؛ ٕاىل جيل من تنتقل التقلیدیة املعارف أٔو التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل

 ٔ�هنا التقلیدیة، املعارف ٔأو التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل بطبیعة أ�خرى املؤهالت تتعلق °
 ؛ ومتطورة دیناميكية

 ميكن بعده وقت هناك �كون ٔأن جيب هل مؤقتة؟ مؤهالت هناك �كون ٔأن جيب هل °
 ؟"التقلیدیة املعارفٔأ�د " ٔأو" التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكلٔأ�د " ٕاما املوضوع اعتبار

 ٔأم التقلیدیة واملعارف التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل لتعریف �لنس�بة نفسها يه املؤهالت هذه هل •
 اختالفات؟ ٔأي هناك ٔأن

 ینبغي وهل التقلیدیة واملعارف التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل لوصف الرئيس�یة املؤهالت يه ما •
 املواد؟ مشاریع يف ٕادرا�ا

 ٔأو ملموسة ؤأدبیة، فنیة تعبريات من تتكون ٔأن ميكن التقلیدي، الثقايف التعبري بأٔشاكل یتعلق ف� •
 ت؛اصو وا�ٔ  واملوس�یقى واملواد إالجراءات املثال، سبيل �ىل هذه، من مزجي ٔأو ملموسة �ري

 ٔأو املامرسات ٔأو �بتاكرات ٔأو املهارات ٔأو ا�رایة شلك تأٔ�ذ قد التقلیدیة، �ملعارف یتعلق ف� •
 .املس�تفادة ا�روس ٔأو التعالمي

 املعارف" و" احملمیة التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل" ٕاىل ٕاشارات هناك �كون ٔأن ینبغي هل •
 التقلیدیة املعارف ٔأو /و التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل ه یمت حامیة ٔأن ٕاىل �لنظر" احملمیة التقلیدیة

 ؟أ�هلیة معایري �س�تويفٔأن  مبجرد
 ؟"تقلیدي" لفظل تعریف هناك �كون ٔأن جيب هل •

 يف توافق مع ،فسارو�س�ت  الزما� من �روح املطرو�ة أ�س�ئ� �ىل رداً  للغایة�ادة  مناقشة هناك اكنت .5
 یيل ف�و . احلالیة النصوص مشاریع يف ٕاضايفنص  ٕالدراج للغایة جيدة �التمداو  القضا� بعض �شأٔن ا�ٓراء
 :الت�دید و�ه �ىل املوضوع حول �ملناقشة املتعلقة النتاجئ بعض

 التعبري ؤأشاكل التقلیدیة للمعارف واسعة تعریفات وجود رضورة �ىل النطاق واسع ٕاجامع هناكاكن  •
 واسعة �كون ٔأن جيب التعریفات هذه مثل ٔأن مفاده رٔأي هناكو . املواد مشاریع يف التقلیدي الثقايف

 املرونة مقدار ونوقش. الوطين املس�توى �ىل املرونة من مبس�توى �سمح وأٔن تقيیدیة، وليست
 .الوطين لمس�توىاملرتوك ل 

  .امحلایة بنطاق تتعلق اليت املعایري من أ�دىن احلد لوضع الرئيس�یة أ�هلیة معایري ٕاىل �ا�ة هناك •
 ،")أ�دىن احلد(" املعایري من أ�دىن احلد توفر ٔأن جيب صكوكال ٔأن اخلرباء معظم یعتقد يف �ني •

  ").أ�قىص احلد(" املعایرياحلد أ�قىص من  البعض یفضل
 يف بذاهتا قامئة تعاریف هناك �كون ٔأن ینبغي اكن ٕاذا مبا یتعلق ف� �ملرونة یتسمون املشاركني ٔأن ابد •

 اس�ت�دام" قسم يف التعاریف ٕادراج ینبغي اكن ٕاذا ما ٔأو الصكوك ملشاریع املوضوعیة أ�حاكم
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 نصوص يف )3( املس�تق� املواد حلذف �ام تأٔیید هناك اكن رمباو ). ریفاتع قسم ٔأو" (املصطل�ات
  ".املصطل�ات اس�ت�دام" قسم يف وللتعاریف التقلیدي، الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف

 التقلیدیة املعارف ظهور �كيفية املتعلقة املؤهالت ٕالدراج للغایة متبرصة تد�الت هناكاكنت  •
 مل النصوص مشاریع يف احلالیة املؤهالت أٔنب رو شعمت ال و ،التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل

 املؤهالت يف ا�ولیة احلكومية اللجنة تنظر ٔأن قرتحواُ . هبا حتدث قد اليت املتنو�ة الطرق �س�توعب
  .احلالیة املواد مشاریع يف احملمتل ٕالدما�ا ،)تعين وماذا" (قاةامللت"و" احملتجزة" التالیة

 وفقا التقلیدیة واملعارف التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل �ىل احلفاظ ٔأمهیة �ىل املشاركني بعض ٔأكد •
 واملعارف التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل بني �رتباط ٔأمهیة �ىل وشددوا العرفية واملامرسات للقوانني

  .للمس�تفيد�ن الثقافية/  �ج�عیة والهویة التقلیدیة
 بني التقلیدیة واملعارف التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل نقل يف �متثل أٓخر رئييس مؤهل هناك اكن •

 �ار�ة ٔ�س�بابتقاالت ن �هذه  يف املؤسفة �نقطا�ات مرا�اة مع جيل، ٕاىل جيل من ٔأوأ�جيال 
  .املس�تفيد�ن ٕارادة عن

 ٔأوحض وقد �ملوضوع، یتعلق ف� زمين معیار ٔأو مؤهل ٔأي عن لالس�تغناء واسع تأٔیید هناك اكن •
/  التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل بني العالقة هو ٔأمهیة ا�ٔكرث العنرص ٔأن و�ريمه أ�صلیون اخلرباء

  .رضوریة الزمنیةؤهالت امل ٔأن املشاركني بعض رٔأى ذ�، ومع. واملس�تفيد�ن التقلیدیة املعارف
 يف �شرتك التقلیدیة واملعارف التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل اكنت ٕاذا ما حول نقاش هناك اكن •

 ذ�فٕان  ،"التعبري" الس�� احملدد، املؤهل ٕاىل �ٕالشارة ٔأنه ا�رتاف هناك اكن ولكن مماث�، مؤهالت
 مت ذ�، ومع. التقلیدیة املعارف وليس التقلیدي الثقايف التعبري ٔ�شاكل �لنس�بة مالءمة ٔأكرث

 بعض يف وميكن التقلیدیة واملعارف التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل بني �اكمل بوجود ��رتاف
 النطاق واسع تأٔیید هناك اكن �ام، وبو�ه. عهنا لتعبريمت ا ٔأو التقلیدیة املعارف عن التعبري احلاالت
 .التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف نصوص بني إالماكن قدر للم�اذاة

 و�یف الص�، ذات املوضو�ات حتدد اليت أ�خرى ا�ولیة االتفاقيات ٔأمهیة حول نقاش هناك اكن •
 محلایة 2003 �ام اتفاقية تنفيذ جتربة �كون ٔأن ميكن املثال، سبيل عىلف للجنة، التوجيه توفر ٔأن ميكن

 .ةمفيد املادي �ري الثقايف الرتاث
 سد حتاول فریدة) صكوك( صك ٕا�شاء �ىل تعمل ا�ولیة احلكومية اللجنة بأٔن توضیح هناك اكن •

 أ�مانة قدمهتا اليت الفجوة حتلیالت يف مناقش�ته متت كام( التقلیدي الفكریة امللكية نظام يف الثغرات
ٔأشري ٕاىل و . التقلیدي الفكریة امللكية نظام مكل� الفكریة للملكية مشابه نظام ٕا�شاء طریق عن) امةالع
 الویبو معاهدةهام  للویبو�بعني  صكني مبوجب �لفعل محمي التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل ٔأداء ٔأن

 .2012 لعام بی�ني ومعاهدة 1996لعام  الصويت والتسجیل أ�داء �شأٔن
 .مفيدا ٔأو رضور� ليس" تقلیدي" لفظل املس�تقل التعریف ٔأن�شأٔن  �شئ ٕاجامع هناك اكن •
 التقلیدي الثقايف التعبري أٔشاكل" / "احملمیة التقلیدیة املعارف" ٕادراج بأٔن �شئ فهم هناك اكن •

 .صطل�اتامل �ىل حلفاظٕاىل ا اخلرباء من قلیل �دد یلمي  ذ�، ومع ؛زائد" ةاحملمی
أٓراهئم  لتبادل نواملشار�ُدعي  مناقش�هتا، سيمت اليت الثانیة القضیةميثل  ا�ي ،"امحلایة نطاقب " یتعلق ف� .6

 :�لهيم طرحت اليت التالیة أ�س�ئ� �ىل بناءً  نظرمه و�اتو 
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 واملعارف التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل محلایة احلقوق �ىل قامئ هنج هناك �كون ٔأن ینبغي هل •
 التقلیدیة؟

 واملعارف التقلیدي الثقايف التعبري ٔ�شاكل املس�تفيد�ن حقوق احلقوق �ىل القامئ ا�هنجمينح  °
 .الص� ذات ا�تصة السلطة �الل من ٔأوبأٔنفسهم  ٕانفاذها ميكهنم اليتاخلاصة هبم و  التقلیدیة

 واملعارف التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل محلایة التدابري �ىل قامئ هنج هناك �كون ٔأن ینبغي هل •
 التقلیدیة؟

 الثقايف التعبري ٔأشاكل محلایة تدابري توفري ا�ول من التدابري �ىل القامئ ا�هنج شرتط�  °
القانونیة  التدابري من واسعة مجمو�ة �شمل ٔأن ميكن اليت التقلیدیة واملعارف التقلیدي

 .اجلنائیة ٔأو إالداریةٔأو والعملیة املدنیة 
 ا�هن�ني؟ � من مزجي هناك �كون ٔأن ینبغي هل •

 واملعارف التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل محلایة التفاضيل ٔأو املتدرج ا�هنج يف النظر ٕاىل املشار�ون ُدعيكام  .7
 رسیة، التقلیدیة املعارف /التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل اكنت ٕاذا ما �شمل ٔأن ميكن اليت( التقلیدیة

 اكن ٕاذا ما الس��، �نتشار وظروف �نتشار، ودر�ة املس�تفيدون، به حيتفظ ا�ي التحمك ومس�توى
 كنقطة ٔأد�ه أ�ولیة واملصفوفة املسودة اس�ت�دام متو). ٔأو بدوهنا املس�تفيد�ن وافقةدث مب� قد �نتشار
 :املناقشة وتيسري لتحفزي انطالق

 احلقوق / التدابري

 
ٔأنواع  

املعارف 
التقلیدیة / 

ٔأشاكل التعبري 
الثقايف 

 التقلیدي

املعنویة  احلقوق
 واحلقوق ا�اورة

احلقوق 
 �قتصادیة

خيارات التعویض 
 أ�خرى

 التدابري

 

     )ة(مبا يف ذ� املقدس یةرس 
ضیق (مبا يف  �ىل نطاق ةنترش م 

 )ةقدساملذ� 
    

�ىل نطاق واسع (مبا يف  ةنترش م 
 ذ� املقدسة)

    

 ":امحلایة نطاق" حول �ملناقشة املتعلقة النتاجئ بعض یيل ف� .8

 �شلك حرصیة ليست التدابري �ىل والقامئة احلقوق �ىل القامئة جا�هنُ  ٔأن �ىل �شئ ٕاجامع هناك اكن •
 .�عتبار يف ذ� وضع مع املس�تقبلیة املداوالت �س�مترنبغي ٔأن ی و  الواقع يف وممك� متبادل

 .الوطين املس�توى �ىل ٔأكرب مرونة یوفر التدابري �ىل القامئ ا�هنج ٔأنٕاىل  ٔأیضأأشري  •
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 �ىل القامئ ا�هنج �كون قد احمللیة، وا�متعات أ�صلیة الشعوب منظور من ٔأنه ٕاىل اخلرباء ٔأ�د ٔأشار •
 التعبري ٔأشاكل مس�ت�ديم �انب من املقاب� �لزتامات مع أ�فضل هو ،املثال سبيل �ىل ،احلقوق
 الص� ذات الهیئات س�تكون احلكومات، نظر و�ة منو . التقلیدیة واملعارف التقلیدي الثقايف

 .التقلیدیة واملعارف التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل محلایة الالزمة التدابري تنفيذ عن مسؤو�
 �ىل أ�مام، ٕاىل دفعه مزية اخلرباء ورٔأى متدرج هنج اتباع يف اجلدارة �ىل واسع ٕاجامع هناك اكن •

 مع( �رشها س�یاقات واستيعاب احلقوق طبیعة وتوس�یع املس�تو�ت يف النظر ٕا�ادة املثال، سبيل
 اخلار� والفهم "احمللیة وا�متعات أ�صلیة الشعوب منظور من" للنرش ا�ا�لیة التفاهامت مرا�اة

 ٕاىل �ٕالضافة ٔأیضا، �مة" التدابري" بأٔن املتدرج ا�هنج تطو�ر قری ٔأن جيبكام ). املفهوم لهذا
 .املتدرج ا�هنج يف ،"احلقوق"

 .النصوص من" صون" لكمة �ذف اخلرباء من العدید اقرتح •
 عهنا التعبري مت كام املس�تو�ت ٔأن ٕاىل الوفود بعض ؤأشار املتدرج ا�هنج بتطور اقرار هناك اكن •

 .التفاصیل من املزید تتطلب
 وأٔشاكل التقلیدیة �ملعارف ص� ذات املعنویة احلقوق ٔأن مفادها مشرتكة مالحظة هناك تاكن •

 احمللیةا�متعات و  أ�صلیةشعوب ال  مصاحلتعكس  لكهنا ،املثال سبيل �ىل، التقلیدي الثقايف التعبري
 ٔأن جيب واليت ،"ا�اورة واحلقوق املعنویة احلقوق" استيعاب ٕاىل احلا�ة تأٔيت هنا ومن ،اكمل �شلك
 .�قتصادیة احلقوق من خرىا�ٔ  شاكلمقارنة ��ٔ  أ�ولویة تأٔ�ذ

 التوصل ومت التقدم بعض ٕاحراز مت بأٔنه �ام ٕاحساس مع مساءً  4:40 السا�ة حوايل يف املداوالت اختمتت .9
 ."ا�االت بعض يف واسع اتفاق ٕاىل

 .تعلیقات ٔأي ٕالضافة ا�صص اخلرباء فریق حرضوا ا��ن اخلرباء ود�ا. شاركت امل  الرئيس شكرو  .41

 تقدمي يف للغایة اجلید معلهام �ىل ا�صص اخلرباء لفریق شاركنيت امل  الرئيسني إالسالمية ٕا�ران مجهوریة وفد وشكر .42
 �رب التكرار لتجنب النص تبس�یط جيبكام . وثیقةال يف و�كرارا ار مرا املفاهمي �كرار ینبغي ال نهٔأفاد أٔ و . واكمل متوازن تقر�ر

كام . معینةمادة  حمتوى �ىل الرتكزياللجنة  �ىل جيب ،مادة ٔأخرى يف واملعایريمادة  يف تعریف وجود من بدالً ؤأفاد ٔأنه . وادامل
 �ملعارف رتبطوثیقة �ال أٔنؤأفاد ٔأن النص ب. التقلیدیة املعارفمع  الوثیقة�یف ستتعامل  املوضوع حولادة امل توحض ٔأن جيب

 الوثیقة ٔأن�ىل  النص ینص ٔأن جيبو . الكفایة فيه مبا جيدا ليس التعریف يف یظهر كام التقلیدیة املعارف وصف ٔأو التقلیدیة
. التقلیدیة املعارف حامیة أٔو التقلیدیة املعارف اس�ت�دام يف سواء جمال، ٔأي ٔأو موضوع ٔأي �شأٔن التقلیدیة �ملعارف مرتبطة

 امحلایة تنطبق ٔأن ینبغي الرسیة، ٔأو املقدسة التقلیدیة املعارف ٔأمهیة من الرمغ �ىلٔأفاد ٔأنه  ا�تلفة، �ملس�تو�ت یتعلق وف�
 امحلایة من نوع ٔأو مس�توىوذ�ر ٔأن . املنترشة التقلیدیة املعارف ذ� يف مبا التقلیدیة، املعارف من ٔأخرى ٔأشاكل �ىل ٔأیضا
 التقلیدیة املعارف حتدید ینبغي الو. ا�ٓراء يف توافق هناكٔأفاد ٔأنه ليس  الزمنیة، لقضیةوف� یتعلق �. اخمتلف كون� ٔأن ميكن
 .رجعي بأٔ�ر ینطبق لن ٔأنه �ىل بوضوح النص ینص ٔأنونبغي . أ�جيال ٔأو الس�نوات من بعدد

ٔأي  هناك �كن ملو. ا�صص اخلرباء فریق يف موجودة �كن مل اليت أ�عضاء ا�ول تعلیقات �ب الرئيس فتحو  .43
 .تعلیقات

 :أ�عامل �دول من 6 البند �شأٔن قرار

ٔأ�اطت اللجنة �لام �لتقر�ر الشفهيي  .44
فریق اخلرباء املقدم من املشاركْني يف رئاسة 
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ا�صص املعين �ملعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري 

 شارون لو�الالس�یدة وهام  الثقايف التقلیدي،
حمارضة رئيس�یة، لكیة احلقوق، �امعة جزر الهند (

) وتو�غو �رینيدادٔأوغسطني،  الغربیة، سانت
، ٔأس�تاذ يف القانون( ٔأوغواما�م ش�یدي والس�ید

 .)�امعة ٔأو�وا، كندا

 التقلیدي الثقايف التعبري أٔشاكل/التقلیدیة املعارف: �ٔعاملا �دول من 7 البند

 احلكومية للجنة والثالثني التاسعة ا�ورة و�ر�مج مبهنجیة یتعلق ف�قلميیني � املنسقني مع �شاوربأٔنه  الرئيسٔأفاد  .45
 بقرار مذ�را والرب�مج، املهنجیةوعرض . تعلیقات هناك �كن ملو. أ�عامل �دول من 7 �لبند یتعلق ف� الس�� ا�ولیة،
 ا�ورةيف  للجنة والثالثنيثامنة ال  ا�ورة يفت س�ت�دماليت ا املهنجیة نفس اتباع سيمتؤأفاد بأٔنه . 2018 لعام العامة امجلعیة

 جتري ٔأن ینبغيوذ�ر ٔأنه . احملرز التقدم ٔأساس �ىل ،ةیناميكي�ملرونة وا� والرب�مج املهنجیةسم ت ت س� . و والثالثني التاسعة
 القضا�ؤأفاد ٔأن . �لوالیة معالً  التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف �شأٔن مفاوضاتا�ورة التاسعة والثالثني 

 ستمت الوقت، مسح ٕاذاو . تقيیداتوال  و�س�تثناءات امحلایة ونطاق واملوضوع أ�هداف يه �لهيا الرتكزي جيب اليت الشام�
 ویقدم احملرز التقدم س�یقمي ا�ولیة، احلكومية للجنة والثالثني التاسعة ا�ورة هنایة يفكام ٔأفاد ٔأنه . أ�خرىقضا� ال معاجلة

 الثقايف التعبري ٔأشاكل ٔأو التقلیدیة للمعارف واحملددة الفریدة القضا� ٔأو الشام� القضا� اكنت سواء القضا�، �شأٔن اقرتا�ات
 ٕاجراء ٔأیضا تضمنت  للجنةا�ورة أ�ربعني  ٔأن ٕاىل مشريا للجنة، أ�ربعني ا�ورة يف تناولها متسي واليت التوايل، �ىل التقلیدي،

امجلعیة العامة لعام  ٕاىلاليت سُرتفع  توصیاتال  يف والنظر احملرز التقدم مبراجعة ا�ولیة احلكومية اللجنة تقوم حيث تقيمي �لسة
عد� امل النسخٔأفاد ٔأهنا س�تكون ممتث� يف  ا�ولیة، احلكومية للجنة والثالثني التاسعة ا�ورة بنتاجئ یتعلق ف�. و 2019
 املس�ت�دمة لت� مماث� مهنجیة اتباع وسيمت. WIPO/GRTKF/IC/39/5و WIPO/GRTKF/IC/39/4تني للوثیق 

ٔأفرقة  ٔأن ٔأظهرتوذ�ر ٔأن ا�ورات اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني والثامنة والثالثني للجنة . السابقة ا�ورات يف
 �دد تقلیل يه ٔأفرقة االتصال والیةوذ�ر ٔأن . ٔأكرث ٔأو فریق اتصال ٕا�شاء ینوي، ؤأنه مفيدة اكنت الصغرية ا�صصة االتصال
 �رحش قدو . فریق اتصال �لكوفد  من أٔكرثٔأن �رحش  ٕاقلميیة مجمو�ة وذ�ر ٔأنه جيوز �لك. الفجوات وتضییق والبدائل اخلیارات

الرئيس  وس�یقوم. فریق اتصال �لك وا�داة وفدا أ�صلیجام�ة الشعوب و  التفكري املتقاربة والب�ان أ�ورويب �حتاد من لك
 ٔأفرقة و�متتع. العامة اجللسة ٕاىل تقر�ر وتقدمي هذه ٔأفرقة االتصال يف املناقشات لتنس�یق امليرس�ن ٔأو الرئيسئيب � ٔأ�د بتعیني

 عقد ینويؤأفاد ٔأن . العامة اجللسة ٕاىل تقر�ر تقدمي وس�ینبغي �لهيا احلالیة ا�ورة �الل أ��ل قصرية بوالیة هذه االتصال
 العامة لل�لسة �سمح ٔأن شأٔنه منأ�مر ا�ي  ؛ٔأفرقة االتصال تقار�ر ٕاىل لالس��ع یوميا أ�قل �ىل وا�دة �امة �لسة

�نٕاىل متكني  ذ�كام س�یؤدي .  ت� التقار�ر�ىل �لتعلیق  عن تنبثق مقرت�ات ؤأي وا�ٓراء املواقف وتتبع تلقي من املُيِرسّ
ؤأفاد ٔأن . )REV.2والنسخ املعد� الثانیة () REV.1النسخ املعد� أ�وىل ( ٕانتاج ٔأ�ل من العامة اجللسة يف ٔأفرقة االتصال

 من �وروك بول الس�یدعمل ی ٔأن واقرتح. اكملعتاد مناقشاهتا عن إالبالغ وسيمت القرارات اختاذ هیئة يهتظل  العامة اجللسة
 متابعة طریق عن الرمسیة �رياجللسات و  العامة اجللسة ناسيسا�دذ�ر ٔأهنام و . ميرس�نیصفة  بیاليم لكري لیيل والس�یدة �ا�

 مقرت�ات لتقدمي ا�لكمةان یأٔ�ذ قدؤأفاد ٔأهنام . املقرت�ات صیا�ة ذ� يف مبا واملقرت�ات، ا�ٓراء وتتبع كثب عن املناقشات
 فهيا ستمتكن اليت احلالیة الوالیة مبوجب اج�ع أٓخرا�ورة التاسعة والثالثني للجنة يه  ٔأن ذ�ركام . املقرت�ات مجیع ومراجعة
 شملا�ورة أ�ربعني للجنة �  ٔأن ٕاىل ؤأشار التقلیدي، الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف �ىل فقط الرتكزي ناللجنة م

 اكنت ٕاذا ٕاال املس�تفيد�ن، مسأٔ� حول النقاش فتح ینويؤأفاد ٔأنه ال . العامة امجلعیة ٕاىل املقدمة لتوصیاتل  نظرو  تقيمي �لسة
 لٔ�هداف، مشرتك فهم ٕاىل للوصول لكثريضطلع �ت ٔأن ا�ولیة احلكومية اللجنة �ىلوذ�ر ٔأنه  .الفجوات لتضییق فرصة هناك

 اتدیقي ت وال  ،)للحامیة أ�هلیة معایري ذ� يف مبا( امحلایة ونطاق ،)الص� ذات التعریفات ذ� يف مبا( واملوضوع
 �ىل ا�ولیة احلكومية اللجنة قدرة �ىل تؤ�ر اليت الرئيس�یةعوائق ال من العدید هناك ٔأنٔأعرب عن اعتقاده و . و�س�تثناءات
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 مصاحل حامیة بنيف�  الس�� و�ركزيها، الس�یاسات جمال يف ا�تلفة أ�عضاء ا�ول نظر و�اتٔأفاد ٔأن و . نتي�ة حتقيق
 البد اكن ٕاذاو . ا�ولیة احلكومية اللجنة ٔأ�اقت قد التقلیدي الثقايف التعبري وأٔشاكل التقلیدیة املعارف ؤأحصاب املس�ت�دمني

 يف مذ�ور هو كاموافاد ٔأنه . ناقضةمت  ٔأو ةنافست م ت� املصاحل ليست  ٔأن تدرك ٔأن اللجنة �ىلفٕانه یتعني  تقدم، ٕاحراز من
 التقلیدیة للمعارف والفعا� املتوازنة امحلایة ضامن شأٔهنا من صكوك تطو�ر يف ا�ولیة احلكومية اللجنة �مة �متثل الوالیة،
 احلكومية اللجنة ٕاىل ُطلبوذ�ر ٔأنه . ٔأخرى مسأٔ�ثل مي  التوازن هذاماكن  من الرمغ �ىل التقلیدي، الثقايف التعبري ؤأشاكل
 هذا ٔأن ٕاىل �رش ومل. الفكریة امللكية نظام يف التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف حامیة يف النظر ا�ولیة

 ��رتاف خبالف العادل، التوزیعهیة ما ٕاىل للتوصل أ�عضاء ل�ول مرتوك أ�مر ولكن �لتساوي، توزیعه متتوازن قد ال 
 ٔأو احلقوق ٔأحصاب مصاحل بني التوازن حتقيق يف املعیار�مكن  الفكریة، امللكية نظام يفؤأفاد ٔأنه . التوازن ٕاىل �ا�ة بوجود
 ؤأشاكل التقلیدیة املعارف اس�ت�دام يف �رغبون ا��ن أ�طراف ٔأو واملس�ت�دمني املبد�ني ٔأو املس�تفيد�ن ٔأو اخلدمات مقديم
 الرا�ة مناطق �ارج التحرك الوفود �ىلینبغي  الغایة، هذه ولتحقيق. العامة واملصل�ة الصنا�ة مثل التقلیدي، الثقايف التعبري
 ف� أٔساس�یة وقانونیة مفاهميیة جفوة هناكو . املصل�ة ؤأحصاب أ�عضاء ا�ول مجلیع املرشو�ة �ملصاحل و��رتاف هبم اخلاصة
 والقوانني الفكریة امللكية س�یاسات مع العرفية اوممارساهت اوقوانيهن أ�صلیة الشعوب معتقدات ةٔأنظم تفا�ل �كيفية یتعلق

 مع التقلیدي الفكریة امللكية نظام يف ذاته امللكية مفهوم یتوافق ال أ�صلیة، الشعوب نظر و�ة منؤأفاد ٔأنه . واملامرسات
" احملدث الفجوة حتلیلوع رش م " يف ٔأیضا الفجوةكام تنعكس . العرفية واملامرسات القوانني مبوجب والوصایة املسؤولیة مفاهمي
 الرئيس�یة الشوا�ل من �دد الضوء �ىل�سلط  املواد هذهوذ�ر أٔن . التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف حول
صنفات وامل  أ�صا�، رشط مثل الفكریة، امللكية نظام يف واحلقوق املصاحل حبامیة یتعلق ف� احمللیة وا�متعات أ�صلیةعوب للش

 نفسه الوقت يف الرضوري من ذ�، ومع. و�س�تثناءاتیدات قي ت وال  امحلایة، ورشوط جامعي، س�یاق يف وامللكية املش�تقة،
 لعبهی  ا�ي أ�سايس ا�ور حامیةمن  ٔأیضاالبد  احلالیة، الفكریة امللكية ٔأنظمة يف الثغرات ت� من الرمغ �ىل بأٔنه ��رتاف

 الصدد، هذا ويف. امجلیع لصاحل �قتصادیة والتمنیة املعرفة و�رش ونقل وإالبداع �بتاكر ودمع �شجیع يف الفكریة امللكية نظام
 احلفاظ يف الرئيس�یة العنارص من ٕالیه الوصول املتاح العام امل� ودمع الفكریة امللكية نظام دا�ل القانوين الیقني ضامنٔأفاد ٔأن 

 احلكومية اللجنة وحتتاج متنافسة اتیةس�یاس مصاحل هناك اكنت احلاالت، بعض يفوذ�ر ٔأنه . الفكریة امللكية نظام سالمة �ىل
 ٔأهنا ٔأدر�ت جيدا أ�صلیة الشعوبؤأفاد ٔأن . ا�ٔكرب الت�دي هو هذا نواك. املتنافسة املصاحل ت� يف الفجوة سد ٕاىل ا�ولیة
 الصادر القلب من ٔأولورو بیان يف بقوة شعورال  هذاومت التعبري عن . واقعهم هولكن اختیارمه، �كن مل رمبا ،�املني يف تعيش

 يف 2017 �ام يف ا�س�توري إالصالح �ىل س�تفتاء� ملؤمتر تور�س مضیق جزر وساكن ةأ�صلیعوب الش وفود عن
 عندماو  د�،بال يف مناسب ماكن واختاذ شعبنا �متكني دس�توریة ٕالصال�ات �سعى حنن: "وا�دة فقرة من اقتبسو . ٔأسرتالیا
 یعكسو ".  دمهلبال هبة ثقافهتم وس�تكون �املني، يف وسيسريون �زدهرون، ٔأطفالنا فٕان مصري�، �ىل سلطة �ینا �كون
 ميكنفٕانه  احلقيقة، هبذه ��رتاف اس�تطاعوا ٕاذاو . �املني يف یعيشون ٔأهنم أ�سرتالیة أ�صلیة الشعوب من الشعور هذا

 حق نظام يف مضمنة وجتر�هتا عوب أ�صلیة وا�متعات احمللیةشال  حياة اكنت ٕاذاو . احلقيقة هبذه تعرتف ٔأن أ�عضاء ل�ول
 ٔأن ٕاىلذ�  �شريكام . حتد� ذ�وميثل . واملشاركة التفهم وبعض إالميانيف  قفزة ذ� فسيتطلب ،اترباءنظام ال ٔأواملؤلف 
 رمبا، و دامئا متوافقةليست  الس�یاسة اه�مات ٔ�ن ٔأیضا، حتد� یعداملؤلف  حق مثل احلالیة الفكریة امللكية ٔأنظمة �كيیف

 بتعریفات املتعلقة املناقشات ؤأ�رزت. الفكریة امللكية نظام مضن نو�ه من فرید ٔأو �دید هنج ٕاىل �ا�ة هناك س�تكون
 �هيا ليس أ�صلیة الشعوب ٔأن حيث احلا�، ت� الزمين، اجلانب الس�� التقلیدي، الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف

يه  السابق، الیوم يف ٕانتا�ا مت لو حىت التقلیدي، الثقايف التعبري ٔأشاكل ٔأن نعتقدو وذ�ر ٔأهنم ی  .للوقت الغربیة النظرة نفس
 اليت واسع نطاق �ىل املتباینة �لبيئات ��رتاف املهم منكام ٔأنه . �ج�عیة وهو�هتم الفریدة بثقافهتم مبارشة �رتبط تعبري
 الشعوب حقوق امیةاخلاصة حب وا�ُهنُج القانونیة ا��ُطر خمتلف ذ� يف مبا العامل، ٔأحناء مجیع يف أ�صلیة الشعوب فهيا تعمل

 ٔأن �ني يف ٔأسرتالیا، مثل أ�صلیة، الشعوب حبامیة تتعلق حمددة قوانني ٔأو معاهدات الب�ان بعض �ىوأٔفاد ٔأن . أ�صلیة
 هناك�كون  الب�ان، بعض ويف وا�د، ب� �ىل أ�صلیة الشعوب بعض تقترصوال . قانونیة ٔأطر �یه ليس ا�ٓخر البعض

. خمتلفة لغة 200ؤأمة  200 هناك ٔأسرتالیا يف املثال، سبيل عىلف. خمتلفة وثقافات بلغات وا�دة ٔأصلیة شعوب من ٔأكرث
وذ�ر ٔأنه من . نفسها يهليست  الطرق، ببعض ارتباطها من الرمغ �ىل وتفاهامهتم، خمتلفة والبيئة خمتلفة أ�رضؤأفاد ٔأن 
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 غرار �ىل ا�ولیة، احلكومية اللجنة هنج ٔأن من ذ� عززیو . معيل �ري للجمیع املناسب الوا�د ا�هنجیعد  وهر،حيث اجل
 إالطاریة ٔأو صكوكال ضعٔأن ی ا�ويل، املس�توى �ىل ،قادرا �كون ٔأن ینبغي الفكریة، �مللكية املتعلقة أ�خرى الصكوك
حتتاج  ا�ولیة احلكومية اللجنةؤأفاد ٔأن . لكهيام� ٔأو أ�قىص حلد� ٔأو /و أ�دىن حلد� ا�ويل، املس�توى �ىل واملعایري املبادئ

 يف ميل هناكوذ�ر ٔأن . الوطين املس�توى �ىل للتنفيذ مرونة هناك �كون ٔأن جيبكام . وحتلیلهم �الهلم من العمل ٕاىل
 قبل التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف حامیة �ىل قادرة �كون قد اليت ا�آلیات ٔأنواع ملناقشة املفاوضات

 وأ�طر الظروف �ىل بناءً  الوطين املس�توى �ىل ا�آلیات ت� من العدید حتدید سيمت هٔأن ٕاىل إالشارة وجتدر. إالطار ٕا�شاء
 وثیق ذ� واكن. أ�ساس�یة القضا� مع تعاملها لكيفية بدی� معل ٔأطر طورت عاملها،يف أٔ  اللجنة تقدم معو . الفریدة القانونیة
 ٔأن ا�ولیة احلكومية اللجنة �ىلوذ�ر ٔأنه . ٔأساس�یةقضا�  ويه امحلایة، ونطاق أ�هلیة ومعایري املوضوع بني �لص� الص�
 املت�دة أ�مم ٕا�الن �ىل موقعة أ�عضاء ا�ول معظم ٔأن ٕاىل ٔأشار ؤأ�ريًا،. قدماً  امليض �لهيا اكن ٕاذا ذ�، ملعاجلة جبد تعمل
 ٕا�النؤأفاد ٔأن . موافقهتم من كجزء حتفظات ٔأدرجوا قد أ�عضاء بعض ٔأن ٕاىل ٔأیضا ؤأشار ،أ�صلیة الشعوب حقوق �شأٔن
 احلكومية اللجنة لعمل املس�توى رفيعة ٕارشاداتیقدم  ،25و 31 املاد�ن الس�� ،أ�صلیة الشعوب حقوق �شأٔن املت�دة أ�مم

 يف وإالقلميیة احمللیة لٔ�نظمة �بري منو هناك ٔأنمفادها  الوراثیة �ملوارد املتعلقة مالحظاته ٕا�دىٕاىل  الرئيسار شأٔ و . ا�ولیة
 التقلیدیة املعارف حامیة مع وٕاقلميیا حملیا حيدث نفسه اليشءٔأفاد ٔأن و . هبا املرتبطة التقلیدیة واملعارف الوراثیة املوارد جمال

 �شمل اليت وایتانغي، حممكة لتوصیات اس�تعراضها نیوزیلندا �س�تمكل املثال، سبيل عىلف. التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل
 التوصیات من �دد هناكو . �برية مشلكة ميثل وا�ي املزیف، الفن عن �رملاين تقر�ر ٔأسرتالیا �ىوذ�ر ٔأن . الفكریة امللكية

ي وا� يلاحمل العمل حول �شاور ٔأوراق �یه ٔأسرتالیا يف الفكریة امللكية مكتب ٔأن ذ� يف مبا التقر�ر، هذا من خرجت اليت
 بعمل ٕافریقيا جنوباضطلعت  ٕافریقيا، يفو. التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف حبامیة یتعلق ف�یمت  ٔأن جيب
 بأٔنظمةأ�مر  س�ینهتيي معایري، ٕاىل ا�ولیة احلكومية اللجنة تتوصل مل ماؤأفاد ٔأنه . أ�خرى الب�ان من العدید مثل مثلها �بري،
�زید من و  القانوين الیقني �دم من �زید ٔ�هنا مرغوبة ليست املس�ت�دم نظر و�ة من واليت ،حول العامل وجمزٔأة مفككة حملیة

 ،2018امجلعیة العامة لعام  يف �رذُ  كامؤأفاد ٔأنه . قضائیة وال�ت �دة �رب العمل يف �رغبون ملن التنظميیة وأ�عباء التاكلیف
 .معلها يف رسعٔأن �  ا�ولیة احلكومية اللجنة �ىلینبغي 

 :التايل النحو �ىل االتصال ٔأفرقة مهنجیة وَعَرض اتصال ٔأفرقة ٕا�شاء الرئيس اقرتح .46

 .الفجوات وتضییق البدائل/اخلیارات �دد تقلیل يف ٔأفرقة االتصال �مة �متثل"

 .املرفق يف الواردة احملددة أ�س�ئ� �ىل الرتكزي االتصال ٔأفرقة من و�ر�

 .احلارض�ن املندوبني بني من مقرًرا ینتخب ٔأن فریق �ىل لك وینبغي) ٔأد�ه انظر( فریق �لك وس�یكون هناك رئيس

 .2019 مارس 19 الثال�ء یوم مساءً  4 ٕاىل مساءً  3 ومن ظهًرا 1 ٕاىل صباً�ا 10 السا�ة من أ�فرقة وس�تجمتع

 :اتصال فریقا هناك وس�یكون

 و امحلراء؛ القا�ة يف جيمتع، الرئيس �ئب، لید�س جواك �رئاسة، أ�هداف .1

 .بیلجر قا�ة يف جيمتع، ُمي�رس، �وروك بول �رئاسة، املوضوع .2

 املتشاهبة والب�ان أ�ورويب �حتاد من �لك وجيوز. اتصال فریق �لك مندوبني من ٔأكرث �رحش ٔأن ٕاقلميیة مجمو�ة �لك جيوز
 تنفيذ من التحقق فریق لك رئيس �ىل وجيب. فریق اتصال �لك وا�د مندوب �رش�یح أ�صلیة وجام�ة الشعوب التفكري

 حرضوا مواضیع �رباء إالماكن وبقدر �ىل حنو مثايل االتصال ٔأفرقة ٔأعضاء �كون ٔأن وجيب. فریق لك اج�ع بدایة يف ذ�
 .2019 مارس 17 يف اجمتع ا�ي التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة �ملعارف املعين ا�صص اخلرباء یقمضن فر 
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 �س�متع وسوف. 2019 مارس 19 املوافق الثال�ء یوم ظهر بعد الرابعة السا�ة يف العامة اجللسة ٕاىل تقر�ًرا املقررون وس�یقدم
 ٕامتام وینبغي. )Rev. 1النس�ة املعد� أ�وىل ( ٔ�غراض هبم �لًما املُي�رسان وس�یحیط، املقرر�ن تقار�ر ٕاىل العامة اجللسة
 .الثال�ء یوم مساء 6 السا�ة حبلول العامة اجللسة

 .هلم متا�ة �ري الشفویة الرتمجة وسائل ٔ�ن، فقط إالجنلزيیة �للغة ٔأفرقة االتصال وس�تعمل

 .املرفق يف اتصال فریق �لك احملددة أ�س�ئ� وتو�د

 ُ  رفقامل

 أ�هداف

 الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف نصوص مضن �ٔ�هداف املتعلقة املواد مراجعة هذا االتصال �ر� من فریق
 :ؤأن یقوم ٕ��داد ما یيل التقلیدي

 و التقلیدیة؛ املعارف املتعلقة حبامیة) أ�هداف( الهدف �شأٔن ا�ٓراء بتوافق نص •
 .التقلیدي الثقايف التعبري أٔشاكل املتعلقة حبامیة) أ�هداف( الهدف �شأٔن ا�ٓراء بتوافق نص •

 17 يف اجمتع ا�ي ا�صص اخلرباء لفریق املشاركني الرئيسني تقر�ر ٕاىل و�ٕالشارة، النصوص هذه ٕا�داد وعند
 :االتصال لفریق ینبغي، 2019 مارس

 ؛النصني بني التاكمل حتقيق حماو� •
 و؛ واملس�ت�دمني ٔ�حصاهبا ا�تلفة املصاحل بني مناسب توازن حتقيق حماو� •
 �ىل اتفاق" ٕاىل الوصول وهو( ا�ولیة احلكومية اللجنة معل هبدف ص� ذات ليست مواد ٔأي �ذف •

 مما الفكریة �مللكية املتعلقة) النتاجئ( النتي�ة طبیعة �ىل املس�بق احلمك دون، دولیة قانونیة) صكوك( صك
 و�ه و�ىل)، التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة للمعارف" والفعا� املتوازنة امحلایة س�یضمن
 اليت ال وأ�هداف ا�یبا�ة يف ٔأفضل �شلك تنعكس اليت العریضة أ�فاكر ٔأو املفاهمي �ذف، اخلصوص

 املواد املوضوعیة. ٕاطار يف تفعیلها ميكن اليت ٔأو �ملوضوع تتعلق

 املوضوع

 فریق �ر� من، 2019 مارس 17 يف اجمتع ا�ي ا�صص اخلرباء لفریق املشاركني الرئيسني تقر�ر ٕاىل �ٕالشارة
 حتدید ما یيل: هذا االتصال

 التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف لوصف اس�ت�دا�ا ینبغي اليت الرئيس�یة أ�وصاف •
 و؛ �امة بعبارات

 وأٔشاكل التقلیدیة املعارف لت�دید اس�ت�دا�ا ینبغي اليت") لیةأ�ه  معایري" ٔأو( الرئيس�یة املؤهالت •
 .حام�هتا ینبغي اليت التقلیدي الثقايف التعبري

 التقلیدیة املعارف من �لك �س�یط تعریف لوضع االتصال فریق یُدعى، أ�هلیة ومعایري أ�وصاف هذه �ىل وبناءً 
 التقلیدیة املعارف تعاریف هیئة/بنية �كون ٔأن ینبغي، إالماكن وبقدر. التوايل �ىل التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل
 ).وا�د �لرضورة س�یكون حمتواها بأٔن إالحياء دون( وا�دة التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل



WIPO/GRTKF/IC/39/18  
24 
 

 الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف ُممكل يف النظر االتصال فریق �ىل جيب، التعریفات هذه وضع وعند
 .مفا �یفية �دوث ذ�، كذ� أ�مر اكن وٕاذا، ال ٔأم تتبا�د قد التعریفات اكنت ٕاذا ما وحتدید، التقلیدي

 . "امحلایة ونطاق أ�هلیة ومعایري بني املوضوع للربط الالزم إالطار يف النظر ٔأیًضا االتصال فریق ویتعني �ىل

، املوضوع مبسأٔ� یتعلق وف�. االتصال ٔ�فرقة ٕارشاداته يف متاًما وصارًما دقيقًا اكن الرئيس ٕان ٔأفریقيا جنوب وفد وقال .47
 .احملتوى وليس والبنية الشلك �ىل سرتكز ا�ولیة احلكومية اللجنة ٔ�ن قلقه الوفد عن ٔأعرب

 مرشوع صیا�ة مث، أ�هلیة الرئيس�یة ملعایري العنارص �ىل �التفاق سيبدأٔ  املوضوع حول النقاش بأٔن الرئيس ؤأ�اب .48
 يف فریق االتصال وسوف یبحث. ا�ٓراء يف توافق ٕاىل التوصل ا�ولیة احلكومية للجنة ميكن اكن ٕاذا ما ومعرفة تعریف،
 .والشلك والبنية احملتوى

 يف مساءً  6 ٕاىل مساءً  5 السا�ة من واجمتعا، ٔأ�اله الرئيس ٔأ�لن كام اتصال فریقي ٕا�شاء مت: أ�مانة من [مالحظة .49
 هذا وانعقد. 2019 مارس 19 يف مساءً  4 ٕاىل مساءً  3 السا�ة ومن. ظهًرا 1 ٕاىل صباً�ا 10 السا�ة ومن، 2019 مارس 18

�ن الرئيس ود�ا .فریقي االتصال] اج�ع بعد 2019 مارس 19 يف اجللسة من اجلزء  لتقدمي فریق اتصال لك من املقرر�
 .تقر�رمه

. سا�ات ٔأربع ملدة اجمتع الفریق ٕان، �ٔ�هداف املعين االتصال فریق ورئيس الرئيس �ئب، لیدز جواك الس�ید وقال .50
ومت . وبناءة ودیة �شطة �سودها روح املمثلني مشاركة مجیع و�شارك. قصري وقت يف املعقدة القضا� معاجلة من ومتكن الفریق

�بع مل والنتي�ة. فهيا جبدیة والنظر املقرت�ات من كثرية ٔأنواع تقدمي  نص ٕاىل التوصل يف �متثل واليت، الرئيس تعل�ت ��اكمل تت
 يف املفاوضات ٕالیه ستستند ا�ي أ�ساس وتُبّسط أ�مام ٕاىل �مة خطوات متثل النتي�ة فٕان ذ� ومع، �لیه متوافق وا�د

 �ادة ال �كو� وأ�هداف ا�یبا�ة ٔ�ن ا�یبا�ة يف ٔأیًضا الفریق ونظر. البس�یط ا�منوذج هذا �ىل احلفاظ ٔأمكن ٕاذا املس�تقبل
 وما، ا�یبا�ة ٕاىل نق� ینبغي ما يف النظر �ىل قادًرا �كون ٔأن الفریق و�ىل. وتدا�ل �شابه ٔأو�ه وهناك، النص من جزءً 

 التقلیدیة املعارف حول النصني � يف �لتوازي الفریق ونظر. أ�هداف يف �كراره و�دم ا�یبا�ة يف �لیه احلفاظ ینبغي
 يف العنارص مواءمة املمكن من وانهتوا ٕاىل ٔأنه النصني بني املواءمة معىن حول النقاش ومت. التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل
 مث. التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل نص يف 3 والفقرة التقلیدیة املعارف نص يف 4و 3 الفقرتني �ذف الفریق وقرر. النصني

. العامة اجللسة ٕاىل وتقدميها �دیدة مادة صیا�ة اقرتاح ومت. عنرص بعد عنًرصا، الرتتيب هبذا، 1البدیل و  2البدیل  الفریق قرأٔ 
 .الفریق ٔأعضاء مجیع احلار ٕاىل وتو�ه �لشكر

 هناك ٕان فقالت، �ٔ�هداف املعين االتصال فریق مقررة بصفهتا أ�فریقي، �حتاد من ��يل مارجو وحتدثت الس�یدة .51
 جعل �متثل يف أ�سايس ؤأفادت بأٔن الهدف. املواقف �شأٔن للغایة مفيدة مع ٕاجراء مناقشات الفریق يف جيدة تعاون روح

. البدائل دا�ل اللغة نص مهنام وتبس�یط لك دا�ل البدائل �دد لتقلیل، ممكن �د ٔأقىص ٕاىل النصني بني متسقة أ�هداف
 أ�قواس رضورة بقاء اتضح، املناقشات اس�مترار ومع، 2لبدیل ل  الوفود من العدید عن ٔأعربت ا�ي �لتأٔیید املناقشة وبدٔأت
 ٔأیًضا ؤأشارت ٕاىل ٔأن هناك. البدیل هذا �ىل جيرهيا ٔأن ميكن اليت التغیريات يف حمدودة الفریق ؤأن معینة مصطل�ات حول
وجود  ؤأفادت بعدم. لك وفد اليت حتظى �لتأٔیید حسب العنارص اختالف من الرمغ �ىل، 1لبدیل ل  التأٔیید من �بًريا قدًرا

 ببحث الفریق وقام. 1البدیل  مع �بري ٔأن فهيام ٕاسهاب یبدو حيث، التقلیدیة املعارف نص يف 4البدیل و  3 للبدیل تأٔیید �بري
 4و 2و 1البدائل  مع تقریًبا متطابقة التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل نص يف 3و 2و 1البدائل  بأٔن ؤأقر. البدائل مجیع وقراءة

نص ٔأشاكل التعبري  يف 3البدیل و  نص املعارف التقلیدیة يف 4و 3البدیلني  �ذف، و�لتايل، نص املعارف التقلیدیة يف
 يف ٔأو 2البدیل  ٔأو 1البدیل  يف انعكست قد العنارص مجیع ٔأن ٔأشار فقد، 4و 3البدیلني  �ذف ٔ�نه ونظًرا. الثقايف التقلیدي

 ٔأن حيث، ممتزي�ن هن�ني 2و 1یالن البد وميثل. املطاف هنایة يف به قام ما وهو 1البدیل  ٕاىل ٕاضافهتا ميكن ٔأو املقدمة
 ٕاجيابًیا ذ� ویُعد. للهدف ومعومية ٕاجيابیة ٔأكرث صیا�ة عن عبارة 2البدیل و ، معینة عنارص وحيدد، تقر�ًرا ٔأكرث 1البدیل 
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 بي� التقلیدیة املعارف ٔأو التقلیدي الثقايف التعبري ٔ�شاكل املناس�بني وامحلایة �س�ت�دام دمع ٔأو ضامن عن یت�دث ٔأنه مبعىن
 ٕاىل النظر وعند. ٕاجيابیة أٔكرث مبثابة صیا�ة اكن، مرة ٔ�ول تقدميه مت وعندما. املرشوع �ري ا�مت� منع عن 1البدیل  یت�دث
 الفاحتتني تبس�یط �ىل معلت وقد. 1البدیل  يف أٔصًال  �لیه اكنت مما واقعیة ٔأكرث الفاحتة املقررة ٔأن الحظت، 2البدیل 

 عن حتدیًدا ووضوً�ا ٔأكرث لتصب�ان التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف نيصّ  من 1البدیل  يف الواردتني
ومن ". لـ يه الصك هذا ٕان ٔأهداف"بعبارة  " �لوسائل الالزمة لـ املس�تفيد�ن �زود ٔأن جيب"عبارة  عن �س�تعاضة طریق

 التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل قبل" مضري امللكية العائد �لهيم" �ذف ٔأیًضا الرضوري من اكن"، املس�تفيد�ن" �الل �ذف
البدیل  ٔأو 3البدیل  يف الواردة أ�فاكر ٔأو املعلومات ٔأن من وللتأٔكد .1 البدیل من) د(و) أٔ ( الفقرتني يف التقلیدیة املعارف ٔأو
ؤأشارت ٕاىل . 1البدیل  من) ب( الفقرة ٕاىل" عامال امل� ا�رتام مع" عبارة ٕاضافة الوفود ٔأ�د طلب، وتناولها ٕادرا�ا مت قد 4
 ٕالدرا�ه مل�ة طلبات هناك، ذ� ومع. ا�یبا�ة يف �لتأٔ�ید ذ� مفهوم تضمني مت ٔ�نه هذا حول النقاش من الكثري هناك ٔأنه
 يف تبقى ٔأن ینبغي ٔأنه ورٔأت املقررة. نفسها) ب( الفقرة ٕادراج ینبغي اكن ٕاذا ما حول جيد نقاش ٔأیًضا وهناك). ب( الفقرة يف

 ٕاضافة الوفود ٔأ�د طلب، 1البدیل  من 3 الفقرة ويف. ذ� يف النظر ٕا�ادة يف الوفود �رغب وقد، احلايل الوقت
 �ىل الفكریة امللكية حقوق تأٔ�ید ٔأو حيازة ٔأو منح منع: "وتنص الفقرة �ىل". �لثة ٔأطراف قبل من نیة �سوء �س�تحواذ"

 ٔأ�د واقرتح. ٕادرا�ا وميكن، ٔأكرث حبث هذه الفكرة �شلك ميكن ٔأنه الوفود من �دد ورٔأى". التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل
 �ري �س�ت�دام منع" ٕ�دراج اقرتاح وهناك". الفكریة امللكية ٔأنظمة من �د ٔأقىص ٕاىل �س�تفادة" عبارة ٕادراج الوفود

 ؤأن الصیا�ة ت� ٕادراج �ىل ؤأفادت بعدم وجود اتفاق". التقلیدیة املعارف" ٔأو" التقلیدي الثقايف التعبري ٔ�شاكل به املرصح
 اس�مترار" بعنوان �دیدة مادة ٕادراج �ىل اقرتاح ذ� من بدًال  اتفاق ٕاىل التوصل ومت. ذ� حول النقاش من الكثري هناك

 الصكوك موضوع الس�ت�دام متا�ة س�تظل احلالیة الفكریة امللكية ٔأنظمة ٔأن وتوضیح تطو�ره وسيمت". احلالیة القوانني تطبیق
 ٔأنه ٕادراك املهم ورٔأت ٔأنه من. الحقة مر�� يف والصیا�ة املسأٔ� هذه ٕاىل العودة ٕ�ماكنیة الوفد ذ� واحتفظ. �قتضاء عند
 دا�ل االتفاق من ٔأكرب مس�توى ٕاىل �شري ال فٕان هذا 1البدیل  من ٔأكرث ٔأقواس �ىل حيتوي 2البدیل  ٔأن من الرمغ �ىل

 3البدیل  من عنارص ٕالدراج حماو� يف 1البدیل  �ىل ٔأكرب �ركزي فٕان هناك، ذ� من وبدًال . 1البدیل  �شأٔن االتصالفریق 
 املعارف نصوص جعل وحماو� الوفود ٔأ�د قدمه �دید اقرتاح من عنارص تناول وكذ� مت ٕاغفالها قد �كون رمبا 4البدیل و 

 التعبري ٔأشاكل نص يف قوسني بني نص هناك ؤأوحضت ٔأن. ومبسطة متسقة التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة
 ٔأن یعين ال هذا لكن، أ�قواس بعض �ذف مت، متسقًا هذا وجلعل. التقلیدیة املعارف نص يف یو�د ال التقلیدي الثقايف
 من) د(و) ج(و) ب(و) أٔ ( الفقرات من لك يف املفاهمي حول �الف هناك �زال وال. املصطل�ات اس�ت�دام �ىل اتفاقًا هناك

 .أ�هداف صیا�ة عند فهيا النظر للوفود ميكن خمتلفة مقار�ت 2البدیل و  1البدیل ویقدم  .1البدیل 

 .تقر�ره تقدمي ٕاىل �ملوضوع املعين االتصال فریق الرئيس ود�ا .52

 وقدم. جامعیة بطریقة أ�جریت املناقشات ٕان، �ملوضوع املعين االتصال فریق ورئيس املُي�رس، �وروك بول الس�ید وقال .53
 من وكجزء. هوة اخلالفات لتضییق جبد ومعل خمتلفة نظر و�ات فهم ٕاىل الفریق وسعى. ملواقفهم ٔأ�رية ُحجً�ا املمثلون
 التعبري وأٔشاكل التقلیدیة املعارف لوصف اس�ت�دا�ا ینبغي اليت الرئيس�یة الواصفات حتدید ٕاىل االتصال فریق ُدعي� ، الوالیة
 ٔأو التقلیدیة املعارف لت�دید اس�ت�دا�ا ینبغي اليت أ�هلیة معایري ٔأو الرئيس�یة واملؤهالت، �ام �شلك التقلیدي الثقايف
 �س�یط تعریف وضع ٕاىل ُدعي� ، أ�هلیة ومعایري الواصفات ٕاىل واستناًدا. حام�هتا ینبغي اليت التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل

 الفریق مرشوع واس�ت�دم. التوايل �ىل، التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف ٔأي، املوضو�ات من موضوع �لك
ر، البدایة ويف. ا�صص اخلرباء فریق تقر�ر يف، ٔأساس�یة مكوارد، التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف نيصّ   قر�

 أ�هلیة معایري ٔأو املؤهالت وكذ� الرئيس�یة الواصفات �شمل ٔأن ميكن �س�یط وا�د تعریف وجود املمكن من �كون لن ٔأنه
 معایري �ىل الثاين یؤكد بي� الواصفات مع سيتعامل ٔأوهلام، منفصلني ُحمكني �ىل �ش�متل ٕاطار �ىل ووافق. ُمرضیة بطریقة
 أ�حاكم اليت ٔأ�د طل�اتمص ٔأو معلومات يف التكرار �دم �الل من املواد موضعيّ  بني ا�متیزي ٕاىل وسعى الفریق. امحلایة

 التعاریف واصفات يف وكذ� اس�ت�دا�ا ميكن أ�هلیة معایري بعض یفيد بأٔن رٔأ�ً  هناك ؤأوحض ٔأن. احلمك ا�ٓخر تو�د يف
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ر، والوظیفة �لوضوح تتعلق ٔ�س�باب ولكن، أ�ول احلمك يف الواردة  املادة يف أ�هلیة معایري وضع املناسب من الفریق ٔأنه قر�
 وال �املیة ٔأو النطاق واسعة ذي نظرة معيل تعریف وضع هو، 1 �ملادة یتعلق ف�، املناقشات من الهدف واكن .فقط 3

 بأٔي امحلایة ليس هو توس�یع القصد بأٔن ؤأقر� . الصك مبوجب حامیته جيري مبا تتعلق مشألك يف تتسبب قد مسأٔ� ٔأي یت�اهل
 �برية تضم مظ� ٕا�شاء يف جمرد التعریف صیا�ة من الهدف و�متثل. التعریف حتت تندرج ٔأن ميكن مسأٔ� لك لتشمل وس�ی�

 ستسعى أ�هلیة معایري �شأٔن 3 املادة فٕان، ذ� ومع. أ�عضاء ا�ول مجیع من ِقبل �الًیا فهيا التفكري یمت اليت املسائل مجیع
 صیا�ة فقط، عند �متًا �كن ٔأن الفریق مل ؤأشار ٕاىل. الصك مبوجب محمًیا �كون ٔأن ميكن ما تقلیص و�لتايل، حتدید ٕاىل

 معایري بأٔربعة وخرج املعنیة املعایري حتدید ٕاىل �لتأٔ�ید سعى بل، 3و 1 املادتني يف الواردة أ�حاكم �كرار بعدم، أ�هلیة معایري
 املعارف ٕا�شاء مسأٔ� �ىل �ركز اليت) أٔ ( الفرعیة الفقرة فهيي �شأٔهنا مشرتك اتفاق هناك اليت الثالثة ٔأما املسائل. ٔأساس�یة
 وأٔشاكل التقلیدیة املعارف �ربط اليت)، ب( الفرعیة والفقرة؛ ٕانتا�ا ٔأو تلقهيا التقلیدي ٔأو الثقايف التعبري ٔأشاكل ٔأو التقلیدیة

 طریقة ىل� �ركز اليت)، ج( والفقرة؛ احمللیة وا�متعات أ�صلیة للشعوب و�ج�عیة الثقافية �لهویة التقلیدي الثقايف التعبري
 ا�ي ليس، ویتعلق ا�ال الرابع. االتصال فریق ٔأعضاء مجیع �لهيا یوافق جماالت ثالثة وهذه. جيل ٕاىل جيل من �نتقال

 بقاء حامیة من احلد ٕاىل احلا�ة عن أ�عضاء ا�ول بعض ؤأعربت. الزمنیة �جلوانب، القبیل �لیه هذا من اتفاق هناك
ر بأٔن هناك. الصك مبوجب حام�هتا قبل الوقت لبعض التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل ٔأو التقلیدیة املعارف  مدد ؤأفاد املقّرِ
 فرعیة الفریق فقرة وضع، املرونة ٕالضفاء و�وس�ی�. ذ� ٕاىل وما، أٔجيال ومخسة، س�نة 30و، س�نة 50 مثل، مقرت�ة حمددة

 واملعارف التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل نصوص مشاریع يف موجود معیار ٕاىل إالشارات بعض و�ذف. بذ� للقيام منفص�
 یصلح ٔأن ميكن وال. ومتطورة دینامية �عتبارها التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل ٔأو التقلیدیة املعارف تتناول اليت التقلیدیة

 �ذف مبثابة ذ� ویُعد. التعاریف ٕاىل الفریق ذ� ونقل. واصف ٔأنه �ىل ٔأفضل �شلك ٕالیه یُنظر ولكن للحامیة كرشط ذ�
 حبسن املبذو� اجلهود ٕاطار يف، الفریق و�اول. التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة �ملعارف املتعلقة النصوص يف �م
 اجلوانب فكرة تضمني �ىل ٕارصار هناك فٕان، النیة حسن �ود من الرمغ �ىل ولكن، أ�هلیة ملعایري وا�د حمك وضع، نیة

 املعارف من جوهر�ً  جزًءا ليست الزمنیة أ�بعاد ٕان قالوا ا��ن، الوفود من �انب العدید من قویة ا�رتاضات وهناك. الزمنیة
 .بدیلني حمكني ٕاىل الفریق توّصل، و��. التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل ٔأو التقلیدیة

 بدأٔ  االتصال فریق وقال ٕان، �ملوضوع املعين االتصال فریق مقرر بصفته، ٔأسرتالیا من دیفلني مار�ن الس�ید وحتدث .54
 هناك، التعریفات يف ٔأنه �ىل االتفاق ومت. التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة للمعارف احلالیة التعاریف يف �لنظر
 ٔأن �ىل عٕاجام وهناك. 3 املادة يف ٔأیًضا �كررت العنارص هذه بعض ٔأن ولوحظ. ٔأهلیة معایري ٔأو ومؤِه� وصفية عنارص

 ٔأن �ىل اتفاق وهناك. الوطنیة للظروف �ًزيا ٔأیًضا یرتك ٔأن جيب ولكن، وواسع النطاق واًحضا �كون ٔأن جيب التعریف
 بذل ینبغي، النحو هذا و�ىل. قوي غرض نفسها 3 للامدة �كون حبیث التعریف عن خمتلفة �كون ٔأن جيب أ�هلیة معایري
 النصیة املقرت�ات يف نظر عبارة عن ٕا�ادة 3و 1 املادتني يف �دیدة لغة وهناك. املادتني بني �زدواجية لتجنب اجلهود
 أ�خرى واملادة املوضوع یصفان واحضني نصني ٕاىل التوصل من ذ� يف الهدف و�متثل. النص تبس�یط حتاول واليت احلالیة
 تضییق ٕاىل أ�هلیة معایري و�سعى. فيه يشء لك محلایة �سعى لن التعریف مفاده ٔأن واحض وهناك رٔأي. أ�هلیة مبعایري اخلاصة

 هناك فٕان، ذ� ومع. فریق االتصال واسع النطاق دا�ل ؤأشار املقِرر ٕاىل وجود اتفاق. حامیته وتوجهيه یمت نطاق ما
 �ىل، الوفود فبعض. 1 املادة يف الوارد التعریف يف 3 املادة عنارص بعض ٕادراج ینبغي اكن ٕاذا ما حول الرٔأي يف اختالف

 مجیع ٔأعرب، ذ� ومع. 3 املادة يف الوارد التعریف يف طر�ا سيمت اليت) ج( ٔأو) أٔ ( الفرعیة الفقرة یفضل، املثال سبيل
 مضن املعرفة مع التعامل �یفية حول نقاش ٔأیًضا وهناك. واسع النطاق تعریف لوضع املبذو� للجهود تقد�رمه عن الفریق ٔأعضاء
 حول املثال أ�قواس �ىل سبيل، مصطل�ات ٔأو ٔأقواس الوفود بعض ؤأضافت. التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل تعریف

. املناقشات من خمتلفة �مو�ة ختضع ٔ�هنا بعمق مناقش�هتا یمت ومل". املس�تفيد"و" العرفية والربوتو�والت القوانني"و" الشعوب"
 .3 املادة يف) أٔ ( الفقرة يف الواردة املعایري ٕاىل" اهب احملتفظ"و" مت الكشف عهنا"و" تلقهيا مت" مثل مصطل�ات ٕاضافة ومتت
. جامعي �شلك وصیانهتا التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف ٕا�شاء �یفية لیعكس ٔأیًضا هناك املؤِهل تعدیل ومت

 مرا�اته یمت ا�ي املتدرج ا�َهنج مبوجب واملقدسة �لرسیة ارتباطها و�یفية أ�هلیة معایري يف حممت� جفوة وجود الوفود ٔأ�د وتوقع
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 اجلوانب ارتباط �یفية ٔأیًضا الفریق و�قش. اتفاق ٕاىل التوصل ميكن ال، ذ� ومع؛ الزمين املؤِهل �انب ونوقش. 5 للامدة وفقًا
 املناقشة ومتت، اجلانبني � من احلجج تقدمي ومت. التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف ظهور �كيفية الزمنیة
 �د ٕاىل متشاهبة ؤأشار املقِرر ٕاىل ٔأن اللغة. بدیلني وضع يه للميض قُدًما طریقة ٔأفضل ٔأن تَقرر، ا�هنایة ويف. طیبة �روح
 الثقايف التعبري بأٔشاكل اخلاصة �عتبارات من وهناك العدید). ج( الفرعیة الفقرة ٕاىل املضاف الزمين اجلانب مع �بري

 مت التحفظات ٔأن ٕاىل إالشارة مع، االتصال قدمه فریق ا�ي إالطار هو وهذا. التقلیدیة للمعارف �لنس�بة نفسها يه التقلیدي
 .يف البدائل ٔأو أ�قواس بني وٕاثباهتا ذ�رها

 تعلیقاته. تقدمي ٕاىل �ٔ�هداف املعين االتصال فریق ٔأعضاء الرئيس ود�ا .55

 وفد وقال.] االتصال ٔأفرقة ؤأعضاء واملقرر�ن الرؤساء ا�لكمة ٔأ�ذت اليت الوفود مجیع شكرت: أ�مانة من [مالحظة .56
 ومع. �ملناقشة قدًما للميض املشاركني مجیع جلهود تقد�ره عن ؤأعرب. �ٔ�هداف املعين االتصال فریق يف شارك ٕانه الیا�ن
 3البدیل  ٔ�ن ٔأم� خيبة عن ؤأعرب. النقاط بعض �شأٔن ا�ٓراء يف توافق ٕاىل التوصل من �متكنوا مل ٔأفاد بأٔن املشاركني، ذ�

. املشاركني ٕاجامع دون �ذفهام مت قد التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل نص يف 3البدیل و  التقلیدیة املعارف نص يف 4البدیل و 
 النظر یمت مل ا�هاقرت  ٔأن ٕاال، أ�عضاء ا�ول بني الفجوة لسد البدائل بعض بني جيمع اقرتاً�ا قدم ٔأنه من الرمغ وقال ٕانه �ىل

، امل� العام لقمية ورٔأى الوفد ٔأنه، ٕادرأاكً . االتصال فریق يف اختاذه مت ا�ي الوحيد اخلیار هو البدائل �ذف واكن بعنایة فيه
 ٔأو املعروفة املعارف اعتبار وميكن. واملس�ت�دمني ٔ�حصاهبا ا�تلفة املصاحل بني مناسب توازن حتقيق للغایة املهم مفن

. امل� العام اليت يف املعارف �ىل ٔ�مث�الشعوب أ�صلیة وا�متعات احمللیة  �ارج حمددة لفرتة واسع نطاق �ىل املس�ت�دمة
 20و 16 التوصیتني ٔأن ٕاىل ؤأشار. ارتباك �دوث يف تتسبب فقد، حمدودة امل� العام اليت يف املعارف هذه ٔأصبحت وٕاذا
 واحلفاظ العام امل� حامیة" بعبارة �حتفاظ ینبغي، ��. العام امل� حامیة ٔأمهیة ٕاىل �شريان التمنیة �شأٔن الویبو ٔأجندة من

 للمعارف به املرصح �ري و�س�ت�دام �س�ت�دام وسوء املرشوع �ري ا�مت� منع ضامن وجيب. النصني � يف" وتعز�زه �لیه
 ؤأوحض ٔأنه، ف�. احلالیة الفكریة امللكية ٔأنظمة من القصوى �س�تفادة �الل من التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة

امل�  بقمية یتعلق وف�. مس�مترة دراسة ٕاىل �ا�ة هناك فٕان، احلالیة امللكية الفكریة ٔأنظمة من القصوى �الس�تفادة یتعلق
� أ�وىل ( يف هبا �حتفاظ جيب، العام  .للنص من املناقشة ٕاجراء مزید ه ٕاىلؤأعرب عن تطلع. )Rev. 1sالنس�ة املعد�

 امل� �شأٔن خماوفه ؤأعرب عن. للغایة مفيدة أ�هداف �شأٔن الفریق اليت جرت يف املناقشات ٕان النیجر وفد وقال .57
. حامیته ٔأو العام امل� ا�رتام ٕاىل هتدف الفكریة امللكية �شأٔن قامئة معاهدة تو�د ؤأفاد بأٔنه ال. هدفًا ليس ورٔأى ٔأنه، العام

 احلقائق ٕاىل النظر ؤأوحض ٔأنه، عند. �شأٔنه خماوف �یه وال �زال االتصال فریق يف القلق هذا عن ؤأشار ٕاىل ٔأنه ٔأعرب
 تؤدي، الفكریة امللكية جمال ويف. العام للم� حتد�ً  ال �شلك التقلیدي الثقايف التعبري وأٔشاكل التقلیدیة املعارف فٕان، احلالیة

 التعبري ٔأشاكل ٔأن �ني يف، التقلیدي الفكریة امللكية نظام يف امل� العام تأٓلك ٕاىل، البیا�ت قوا�د مثل، اجلدیدة ا�االت
 .كذ� ليست التقلیدیة املعارف ٔأو التقلیدي الثقايف

 �لنس�بة حيوي أٔمر التقلیدیة املعارف محلایة هتدف معاهدة ملزمة وجود ٕان القوميات املتعددة بولیفيا دو� وفد وقال .58
البدیل  �حتفاظ ومت االتصال فریق ٔأعضاء مجیع أٓراء توافق ٔأساس �ىل 3البدیل  �ذف ؤأضاف ٔأنه مت. أ�صلیة للشعوب

 مطول �شلك امل� العام ٕاىل إالشارة مناقشة متت وقد. 3البدیل  �ىل إالبقاء ٔأرادت اليت الوفود من ٔأ�ل خمتلف اجلدید 1
 .ورصحي خملص حوار يف قدًما امليض ا�ولیة احلكومية ةاللجن ویتعني �ىل. بتأٔیید امجلیع حتظ ومل

 ملناقشة الباب وفتح. تعلیقات هناك �كن ومل. املوضوع �ىل االتصال فریق يف اخلرباء لتعلیقات الباب الرئيس وفتح .59
 .ٔأفرقة االتصال تقار�ر

 3البدیل  ٔأن الحظ، التقر�ر سامع وعند. هذه فریق االتصال يف �شارك مل ٕانه أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد وقال .60
رٔأى  حيث، احملددة النتي�ة هذه ٕازاء ٔأم� خيبة ٔأعرب عن، الیا�ن وفد ومثل. االتصال فریق نتاجئ يف ٕادرا�ه یمت مل أ�صيل
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 بدیل القرتاح ؤأعرب عن اس�تعداده .و�رشها املعارف ونقل �بتاكر حامیة مثل، قمية ذات البدیل هذا يف عنارص هناك ٔأن
ن العنارص هذه بعض یتضمن �دید  و�كون البدیل. 2البدیل و  3البدیل  عنارص بعض بني امجلع �الل من النص وحيّسِ
 وفقًا، الرباءات نظام دا�ل التقلیدیة السلمي للمعارف �س�ت�دام تأٔیید هو الصك هذا من الهدف: "التايل النحو �ىل اجلدید
 مبا، و�رشها املعارف ونقل �بتاكر حامیة يف املسامهة) أٔ : (من �الل التقلیدیة املعارف ٔأحصاب قمي�  وا�رتام، الوطين للقانون

 �ج�عي الرفاه حتقيق ٕاىل تفيض وبطریقة احملمیة التقلیدیة املعارف ومس�ت�ديم ٔأحصاب �ىل املتبادل �لنفع یعود
 للجمیع املتا�ة املعارف ومجمو�ة، �حلیاة النابض العام امل� بقمية ��رتاف) ب؛ (و�لزتامات احلقوق توازن يف و�قتصادي

 حلقوق اخلاطئ املنح منع) ج؛ (وتعز�زه وحفظه العام امل� حامیة ٕاىل واحلا�ة، و�بتاكر لٕالبداع رضوریة تعترب واليت
 ورٔأى وجود بعنایة لوفدا اس�متع، التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل منظور ومن. الرسیة" �ري التقلیدیة املعارف �ىل الرباءات

 لتبس�یط دقة ٔأكرث دراسة ٕاىل ؤأعرب عن تطلعه 3البدیل حلذف  ٔأم� ؤأعرب عن خيبة. االتصال فریق تقر�ر يف قمية
 قمية فٕانه یواصل البحث عن، احلايل الوقت يف، ذ� ومع. هذه أ�مور بعني �عتبار لك یأٔ�ذ وقال ٕانه سوف. �فتتاحية

، �دیًدا 4بدیل  اقرتح �� ونتي�ة التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل نص يف 3البدیل  و 2البدیل  من لك من عنارص يف
 التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل حامیة أ�ساس�یة أ�هداف اكن من، ا�ورات مدار ؤأفاد بأٔنه، �ىل. �دید عنرص �ىل حيتوي

 4البدیل  نص یيل وف�. ذ� يف أ�صلیة الشعوب رغبت حي�، ا�متعیة للتمنیة ٔأساًسا �كون ٔأن ميكن حبیث وتعز�زها
 امللكية نظام يف التقلیدي الثقايف التعبري ٔ�شاكل السلميني وامحلایة �س�ت�دام تأٔیید هو الصك هذا من الهدف: "اجلدید
 ��مت� �ري املرشوع منع ٔأ)( ٔأ�ل من احمللیة وا�متعات أ�صلیة الشعوب مصاحل ا�رتام مع، الوطين للقانون وفقًا، الفكریة
، و�بتاكر إالبداع وحامیة �شجیع) ب؛ (التقلیدیة الثقايف التعبري ٔ�شاكل به املرصح �ري و�س�ت�دام �س�ت�دام وسوء
 ٔأو نحامل  منع) ج؛ (وتعز�زه �لیه واحلفاظ العام امل� حامیة ٕاىل واحلا�ة العام امل� بقمية ��رتاف مع، ال ٔأم جتار�ً  اكن سواء
 التعبري ٔ�شاكل السلمي �س�ت�دام �شجیع) د؛ (التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل �ىل الفكریة امللكية حلقوق اخلاطئ التأٔ�ید
 ".ذ� يف احمللیة وا�متعات أ�صلیة الشعوب رغبت حي�، وا�متعیة املس�تدامة التمنیة ٔ�غراض التقلیدي الثقايف

 ٕاىل تنتقل ٔأهنا ٕاال، الفجوات ا�ولیة احلكومية اللجنة تضیق ٔأن املفرتض من �ني يف ٔ�نه قلقه عن الرئيس ؤأعرب .61
 الوقت من الكثري ؤأفاد بأٔنه قىض. �ریدها مدا�الت ٔأي ٕاجراء أ�عضاء ل�ول حيق، ذ� ومع. 4البدیل و  5البدیل 

 ورٔأى ٔأنه جيب. ٕا�هيا إالشارة متت اليت الفكریة امللكية ٔأهداف معظم واس�تعرض، أ�هداف مع یتعامل س�یاسات مكسؤول
 أ�عضاء مجیع من وطلب. ص� وذا للتنفيذ قابًال  �كون ٔأن جيب وا�ي، الصك لغرض ودقيقة واحضة عبارة الهدف �كون ٔأن

 .مدا�الهتم يف بعنایة النظر

 ٕا�دى ٔأن یبدو ٕانه، �ٔ�هداف املعين االتصال فریق لنتاجئ فائقة بعنایة واس�متع قرأٔ  ٔأن بعد، أ�رجنتني وفد وقال .62
. فریق االتصال ِقبل املقرت�ني من اخلیار�ن دمج يف �متثل قد �دد اخلیارات تقلیص ٔأ�ل من البحث �س�تحق اليت الطرق
�َرس�ن ٕاىل �قرتاح یقدم ؤأفاد بأٔنه سوف. الشاشة �ىل البدیلني هذ�ن عرض أ�مانة من وطلب  .املُي

ورٔأى . للمهنجیة توضیً�ا وطلب املدا�الت ٕاىل اس�متع وٕانه. املعين االتصال فریق يف شارك ٕانه سو�رسا وفد وقال .63
، لتناولها للُمي�َرس�ن العامة اجللسة يف ٔأعاملها ذ� بعد تقدم اليت، ٔأفرقة االتصال يف تعمل ا�ولیة احلكومية اللجنة ٔأن الوفد

� أ�وىل ( وٕا�داد، �قتضاء حسب  بدائل تقرتح الوفود ٔ�ن بعض أ�مر خيتلط �لیهٔأن  ؤأشار ٕاىل. )Rev. 1sالنس�ة املعد�
 .االتصال فریق به قام ا�ي العمل الواقع يف واليت يه، ٕاضافية

 �قرتا�ات مجیع �عتبار يف املُي�رسان یأٔ�ذ وسوف. اقرتاح تقدمي أ�عضاء ل�ول من املسموح ٔأن الرئيس ؤأوحض .64
� أ�وىل ( ویصدرون، واملقرت�ات  .املقرت�ات مجلیع �س�ة معّد� حرفية �كون لن اليت )Rev. 1sالنس�ة املعد�

 الوال�ت وفدي مدا�الت ورٔأى �دم رضورة. �ٔ�هداف املعين االتصال فریق يف �شارك مل ٕانه نی�ري� وفد وقال .65
�َرس�ن انتباه ولفت. والیا�ن أ�مر�كية املت�دة  .�عتبار يف یأٔ�ذاها ٔأن ینبغي اليت، ا�یبا�ة من 12و 11 الفقرتني ٕاىل املُي
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 ا�یبا�ة من 12و 11 الفقرتني ٔأن الواحض ومن. ا�یبا�ة يف واملبادئ أ�هداف صیا�ة ٕا�ادة بني ا�متیزي وقال ٕانه جيب
 املتعلق وذ�ر ٔأن املوقف. النصوص تبس�یط حماو� �متثل يف الوالیة ؤأوحض ٔأن. ا�ٓن حىت مت سام�ه ما مع یبدو ف� تتعامالن
 .بأٔي يشء ا�ولیة احلكومية اللجنة یفيد لن الوراء ٕاىل خطوات وثالث أ�مام ٕاىل خطوتني�مليض 

 قد االتصال ٔأفرقة ٔ�ن، �دیدة بدائل �شأٔن مفاوضات يف ا�خول �دم القوميات املتعددة بولیفيا دو� وفد واقرتح .66
 .شيئًا من ذ� �لفعل ٔأجنزت

ح .67 . اللغة وتبس�یط البدائل �دد تقلیص �متثل يف ا�ولیة احلكومية واللجنة االتصال ٔأفرقة معل ٔأن ٕاندونيس�یا وفد ورص�
 ؤأشاكل التقلیدیة املعارف يه حامیة التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف ٔأهداف نصوص �كون ٔأن وینبغي
 يف �س�مترار �دیدة بدائل ٕاد�ال أٔنه یمتؤأفاد ب. به املرصح �ري و�س�ت�دام املرشوع �ري ا�مت� من التقلیدي الثقايف التعبري
 هناك البدائل �رك واقرتح. و�كرارا مرارا �دیدة بدائل طرح یمت، ذ� وبعد. وسط �ل ٕالجياد دجمها من بد وال، النص

 .ا�تلفة البدائل لغة تبس�یط �ىل والرتكزي

ٕاىل ٔأنه یتعني �ىل اللجنة احلكومية ؤأشار . اجلدیدة والبدائل املقرت�ات ٕازاء قلقه عن ٔأفریقيا جنوب وفد ؤأعرب .68
التأٔیید  وطلب. اجلدوى �دمي فریق االتصال يف املنجز العمل �كون لك، ذ� و�الف. والزناهة �ٕالنصاف ا�ولیة الت�يل

 .�ددها اليت إالجراءات اتباع من التأٔكد يف الرئيس من

 ورد�د. االتصال فریق يف شارك ٕانه وقال، فيه أ�عضاء وا�ول أ�ورويب �حتاد �مس أ�ورويب �حتاد وفد وحتدث .69
 اجلوهریة النقاط بعض قدم ؤأفاد بأٔنه. املهنجیة �شأٔن خماوفهم شار�وا ا��ن وا�ٓخرون سو�رسا وفد هبا ٔأدىل اليت التعلیقات
ؤأوحض . البدائل �دد تقلیل �یفية يف الوقت من لفرتة نظر وقال ٕانه، 4البدیل و  3البدیل  وتطرق ٕاىل مسأٔ� ٕالغاء. مكشارك

 بدیل يف 4البدیل و  3البدیل و  1البدیل  يف سابقًا موجودة اكنت اليت العنارص مجیع هو دمج 1 الغرض من البدیل ٔأن
 دمج ٕاىل هيدف مقدم اقرتاح �لفعل وقال ٕان هناك. االتصال فریق يف ما اجمتعت �لیه ا�ٓراء هو هذا ؤأفاد بأٔن. وا�د

. 4و 3و 1البدائل و  2البدیل  بني �برية مفاهميیة جفوة وجود �رى أ��لبیة ؤأن، و�قشه قرتاح� هذا يف نظر ؤأنه. 2البدیل 
 .املفاهميیة الفجوة هذه �ىل إالبقاء تؤید الغالبیة ؤأوحض ٔأن

 احلكومية اللجنة ٔأن حقيقة ا�رتم فٕانه، ذ� ومع. النظر قيد الثالثة الصكوك مجلیع مشاریع ٔأ�د ٕانه مرص وفد وقال .70
 �وروك بول الس�ید مع �لفعل معل ؤأشار ٕاىل ٔأنه قد. ٕاضافية بدائل یقرتح مل، و��. الفجوات سد �ىل وافقت قد ا�ولیة

 .مشاریعه وتقدمي عرض يف �رغب ومل �ملوضوع املعين االتصال فریق يف

 ولغة توفيقية صیغة ٕالجياد واًحضا تفویًضا االتصال فریق ٔأعطى قد الرئيس ٕان إالسالمية ٕا�ران مجهوریة وفد وقال .71
. الفجوات لتضییق ولكن، بتفضیالهتا ا�متسك �رد ا�ولیة احلكومية اللجنة ٕاىل مل تأِٔت  أ�عضاء ؤأفاد بأٔن ا�ول. مقبو�

 التكرار وجتنب البدائل �دد لتقلیل االتصال فریق يف به القيام مت ما ورٔأة ٕان. �ٕالجراء یتعلق ف� قلقه هو ٔأیًضا ؤأعرب عن
� أ�وىل ( ٕا�داد يف ا�هنج نفس املُي�رسان یتبع ٔأن وتوقع. جيد هنج هو  االتصال بفریق یتعلق وف�. )Rev.1sالنُس�ة املعد�

ورٔأى ٔأن ". مت اس�تعراضها"و" مت تلقهيا: "اجلدیدة �لصیا�ة یتعلق ف� للغایة حمدًدا سؤاًال  �یه ذ�ر الوفد ٔأن، �ملوضوع املعين
 .املصطل�ني هذ�ن �شأٔن توضی�ا وطلب. و�س�تعرض سيتلقى من �شأٔن التوضیح من مزید ٕاىل حيتاج اجلدید املفهوم هذا

 الوالیة مع متش�ًیا، النظر و�ات يف �ختالفات تقلیل �اول �ٔ�هداف املعين االتصال فریق ٕان النیجر وفد وقال .72
 ٔأ�ل ومن. نقاط �ختالف ز�دة یواصل أ�مر�كية املت�دة الوال�ت ؤأعرب عن ٔأسفه ٔ�ن وفد. الرئيس لكفه هبا اليت

�َرس�ن من طلب، إالنصاف  .ذ� البدیل اع�د �ال يف، 1 البدیل يف" العام امل� ا�رتام مع"عبارة  �ذف املُي
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 املناقشات للت�يل �لرصا�ة يف تقد�ره عن ؤأعرب �ملوضوع املعين االتصال فریق ٕاىل انضم ٕانه �یلند وفد وقال .73
 بعض �شأٔن و�ريها وٕاندونيس�یا سو�رسا وفود عنه ٔأعربت ذاته ا�ي عن القلق ٔأعرب فٕانه، ذ� ومع. ة يف العملواجلدی
 .واحضة تقدم ٕارشادات، 13 الفقرة و�اصة، املهنجیة ؤأفاد بأٔن مذ�رة. العامة اجللسة يف بدائل تقرتح اليت أ�عضاء ا�ول

 وتصبح. دولیة صكوك ثالثة ٕاىل صیا�ة اليت هتدف التفاوض معلیة فشلت، س�نة 20 بعد ٕانه ٔأمارو تو�ج ممثل وقال .74
 الثقايف التعبري ٔأشاكل أٔو الثقايف الرتاث ٔأن س�یقرر معن و�ساءل. أ�هلیة معایري تقدمي ومت. تعقيًدا ؤأكرث ٔأطول أ�هداف
 ا�خول ا�ولیة احلكومية اللجنة �س�تطیع ال، �اًما 20 بعد، �لتعاریف یتعلق ؤأوحض ٔأنه، ف�. ال ٔأم مؤه� س�تكون التقلیدي

ا�مت� �ري  منع وهو، متاًما واًحضا قانو�ً  امللزم الصك من الهدف ؤأوحض ٔأن. �دیدة تعریفات يف والتفكري �دیدة مناقشات يف
ورٔأى . ملموسة �ري ٔأو ملموسة اكنت سواء، ٔأشاكلها جبمیع التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة للمعارف املرشوع

 العامة اجللسة يف التفاوض ا�ولیة احلكومية اللجنة من وطلب. املر�� ت� يف اجلدیدة املقرت�ات قبول ميكن الوفد ٔأنه ال
 .أ�صلیة الشعوب ممثيل مبشاركة

 .ٔأفرقة االتصال مجیع يف شار�وا أ�صلیة الشعوب ممثيل ٔأن الرئيس ؤأكد .75

 ا�ول خمر�ات ؤأن أ�عضاء حيركها معلیة يه ا�ولیة احلكومية اللجنة بأٔن أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد ؤأقر .76
 یتعلق ؤأشار، ف�. ؤأعرب عن تأٔییده لها، فریق االتصال معلیة بأٔمهیة ؤأقر. العملیة هذه يف �ًما عنًرصا �ُشلك أ�عضاء

 �شأٔن ا�ٓراء يف توافق ٔأو اتفاق هناك ن�ك ومل، هذا االتصال فریق يف شارك ٕاىل ٔأنه، �ملوضوع املعين االتصال فریق بنتاجئ
 ؤأوحض ٔأنه سوف. ٔأوسع س�یاق مضن أ�هلیة معایري وضع ملناقشة فرصة االتصال لفریق تتح ومل. الزمنیة التقيیدات مسأٔ�
 .أ�هلیة معایري وضع س�� ال، القضا� ت� يف یفكر

�َرس�ن �مة ٕان الرئيس وقال .77  االتصال ٔأفرقة معل مرا�اة مع، )Rev.1sأ�وىل ( النس�ة املعد� ٕاصدار يف �متثل املُي
�َرس�ن �مة ؤأوحض ٔأن. اخلصوص و�ه �ىل العامة اجللسة اليت متت يف واملدا�الت  در�ة ؤأن �هيام. الفجوات تضییق يه املُي

 ؤأفاد بأٔن اللجنة. أ�هداف �شأٔن س�� ال، موقفها بعنایة تدرس ٔأن أ�عضاء ا�ول من وطلب. النص صیا�ة يف املرونة من
 املت�دة الوال�ت ٕالیه وفد ما ٔأشار �ىل حنو، للغایة جيد ذ� ؤأن املوضوع جمال يف تقدًما ٔأحرزت ا�ولیة احلكومية
 ٔأهداف يف النظر أ�عضاء من وطلب. للتنفيذ وقاب� وموجزة قصرية �كون ٔأن جيب أ�هداف الرئيس ٔأن ؤأكد. أ�مر�كية

 واتفاقية") �ر�س اتفاقية(" الصناعیة امللكية محلایة �ر�س واتفاقية") �رن اتفاقية(" والفنیة أ�دبیة املصنفات محلایة �رن اتفاقية
 عن الناش�ئة للمنافع واملنصف العادل والتقامس الوراثیة املوارد �ىل احلصول �شأٔن �غو� و�روتو�ول البیولو� التنوع

 ").�غو� روتو�ول�(" البیولو� التنوع التفاقية اس�ت�دا�ا

 الرئيس ؤأدىل]. 2019 مارس 20املوافق ، التايل الیوم يف ا�ورة من اجلزء هذا انعقد: أ�مانة من [مالحظة .78
 الشعوب خماوف ٕاىل ا�ولیة احلكومية السبب يف وجود اللجنة و�رجع. السابق الیوم مناقشات تعكس قلی� بتعلیقات
ٕا�الن أ�مم املت�دة �شأٔن حقوق الشعوب  يف املبني�  النحو �ىل وحقوقهم مبصاحلهم یتعلق ف� احمللیة وا�متعات أ�صلیة
 الویبو ؤأ�دت. الفكریة امللكية نظام يف التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة للمعارف ا�اكفية �محلایة یتعلق ف�أ�صلیة 
ثني الثغرات حتلیل مرشوعي  اكن ٕاذا ف� تنظر ٔأن ا�ولیة احلكومية اللجنة و�ىل. الثغرات من �بًريا �دًدا حيددا ال��ن احملد�

 �ملعارف یتعلق ف� س�� ال، احمللیة وا�متعات أ�صلیة الشعوب مصاحل مناسب �شلك حيمي احلايل الفكریة امللكية نظام
 بعض ٔأ�رزت واليت، إال�الم وسائل من مأٔخوذة �ا� دراسة ؤأشار الرئيس ٕاىل. التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة
 نتفلیكس الشهرية �سلس� یتعلق ف� �ري املرشوع ا�مت� الثقايف عن تقر�ر هناك ؤأوحض ٔأن. أ�صلیة الشعوب خماوف

"After Life ."غرفة يف �الًسا الرئيس�یة الشخصیة اكن ما و�الًبا. الناس نتفلیكس مالیني من السلس� هذه ولقد شاهد 
 وسائل اكتشفت ٔأن وبعد. النايئ ٔأسرتالیا وسط يف �بونیا منطقة من أ�صلیني للساكن ٔأسرتالیة لو�ة ٔأنه بدا ما ٔأمام عيش�تهم 

�بونیا  �مس مت�دثة وكشفت. التسعینيات يف ٕانلكزيي ؤأهنا من ٕابداع رسام مزیفة ٔأهنا ظهر، الفنان هویة �ج�عي التواصل
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 نظرت عندما ُصدمت لقد: "وقالت. فنانة رمسهتا قد �كون ٔأن ینبغي وال، الر�ال ٔأعامل �بونیا وتصور ٔأسلوب ٕاىل تنمتي ٔأهنا
. الطریقة هبذه نراها ال لكننا، عرضه یمت يشء ٔأنه �رون فقط ٕاهنم...  یفهمون ال ٕاهنم...  رسقة هذه...  �سخها ینبغي ال...  ٕا�هيا
 نقلت لقد. مذهل ٕاهنا يشء. وشعبنا وب�� بأٔرضنا ارتباطنا هو وهذا. �لیه حنن مبا �القتنا هو وهذا، �رخينا نعتربها مبثابة حنن
 حقًا ؤأعربت عن ٔأسفها بصدق اعتذرت الفنانة ٔأن هو القصة لت� إالجيايب اجلانب ٕان الرئيس وقال. ٔأجيال" منذ املعرفة هذه

ونتفلیكس " After Life" منتجو یقدم مل، ذ� ومع .ٔأبًدا العمل هذا مثل �رمس لن ٕاهنا وقالت، جرمية ار�اكب يف للتسبب
 يف معروضة �زال ال اللو�ة اكنت ٕاذا ما معرفة لاله�م املثري من وس�یكون. املشلكة هذه عن �س�تفسار عند رد ٔأي

ٔأهنا �شلكت ؤأوحض . املايض يف جنا�ا ٔأثبتت اليت ٔأفرقة االتصال دور �ىل الرئيس ؤأكد". After Life" من الحقة سلس�
تقوم �ىل  مواقف لبناء و�نفتاح �لثقة یتسم جو يف التعاون من �روح �لعمل اخلرباء من صغرية �مو�ة السامح هبدف
. أ�عضاء ا�ول تنظر فهيا مجیع ليك يف ا�ٓراء اكمل بتوافق حتظ مل اليت بطرح املواقف السامح أ�قل �ىل ٔأو، ا�ٓراء توافق

 ا�ول یتعني �ىل، تقدم ٕالحراز، أ�ساس ويف. من التوافق �روح والعمل مشرتك فهم كتساب� یتعلق أ�مر وقال ٕان
فٕان اللجنة احلكومية ، يشء لك وبعد. اجلدیدة أ�فاكر �ىل منفت�ة �كون ؤأن ٔأنفسها لت�دي بعقلیة متفت�ة الت�يل أ�عضاء
 ٔأن وینبغي، املس�تقبل تصنع ا�ولیة احلكومية اللجنة ورٔأى الرئيس ٔأن. وإالبداع �بتاكر �ىل �ركز نظام من جزء ا�ولیة
 يه بل. فراغ دا�ل حيدث فكر�ً  ا�شاطً  ليست فٕاهنا"، After Life" �ادثة من یتضح وكام. �ركزيها هو هذا �كون

 حقوقها عن ل�فاع الالزمة املوارد مت� وال الثقايف البقاء ٔأ�ل من �اكحف اليت احلقيقية �لشعوب ؤأرضار تلحق واقعیة مشألك
 وف�. مناسب توازن مية ا�ولیة ٕاجياداحلكو  اللجنة ویتعني �ىل مواقفها طرح يف احلق عضو دو� و�لك. حام�هتأأو  القانونیة
 �ارج والنظر ٔأنفسها حتدي أ�عضاء ا�ول ٕ�ماكن اكن ٕاذا ما معرفة حماو� هو هدفه ٔأشار ٕاىل ٔأن، �ٔ�هداف یتعلق

�َرس�ن مع یعمل بأٔنه قدؤأفاد . الصندوق  بني مجیع تحقيق التوازنل  وا�د خبیار وامليض قُدًما وا�د هدف يف للنظر املُي
 .أ�رجنتني وفد اليت طر�ا الفكرة و�س�تفادة من، املصاحل

 �ئب ود�ا.] املر�� هذه يف ا�ورة، فنلندا من لیدس جواك الس�ید، الرئيس یرتٔأس �ئب: أ�مانة من [مالحظة .79
 ود�ا. التوصیات ٔأو. العمل ٔأوراق �شأٔن مقرت�اهتا توضیحیة عن عروض لتقدمي و�ئق قدمت اليت أ�عضاء ا�ول الرئيس

 WIPO/GRTKF/IC/39/11و WIPO/GRTKF/IC/39/10 الو�ئق تقدمي ٕاىل أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد
 .WIPO/GRTKF/IC/39/12و

م .80  لتأٔ�ري �قتصادي أ��ر" بعنوان WIPO/GRTKF/IC/39/10 الوثیقة أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد وقد�
 ت� وتُعد". الرباءات عن �دیدة للكشف لوضع متطلبات مقرت�ات �شأٔن املت�دة الوال�ت خماوف: الیقني و�دم الرباءات

 الت�ارب يف نظره يف أ�د� �ىل قامئ هنج �س�ت�دام ا�ولیة اللجنة احلكومية ووالیة الكشف مبتطلبات ص� ذات الوثیقة
ا�ورة السادسة والثالثني للجنة  يف مرة ٔ�ول الوثیقة هذه تقدمي ومت. التقلیدیة واملعارف الفكریة امللكية جمال يف الوطنیة

 الرباءات وطلبات الكشف ملتطلبات �قتصادي �لتأٔثري املتعلق التقر�ر ٕاصدار ؤأفاد الوفد بأٔنه، بعداحلكومية ا�ولیة. 
لش�بكة العاملیة لصنا�ة وا�حتاد ا�ويل مجلعیات ومنتجي أ�دویة  من بتلكیف، الوراثیة املوارد �ىل القامئ �البتاكر اخلاصة

 نتاجئ معل �مج ورقة بت�دیث قاما�ورة السادسة والثالثني للجنة احلكومية ا�ولیة،  يف �انيب �دث يف العلوم النباتیة
 الصیدالنیة واملس�تحرضات احلیویة التكنولوجيا جمال يف والتطو�ر البحث �ىل الكشف تمتطلبا تأٔثري الورقة وحتلل. تقر�ره

 اس�تعرضها اليت أ��رية �قتصادیة ا�راسات ورقة العمل ٕاىل و�ستند. الرباءات نظام يف س�تد�لها اليت الشكوك �سبب
 للرشاكت واملبیعات العام� منو ذ� يف مبا، أ�عامل منو �ىل الرباءات يف اس�تعراض التأٔ�ري تأٔثري يف الورقة وتنظر. النظراء
 لرشكة �ش�ئة العام� منو من یقلل ٔأن شأٔنه من الرباءات اس�تعراض يف التأٔ�ري ٔأن، ٕا�هيا توصلت اليت النتاجئ بني ومن. الناش�ئة

. الرباءة طلب �شأٔن أ�ول إالجراءات قرار بعد س�نوات مخس مدى �ىل %28.4 مبعدل املبیعات ومنو %19.3 مبعدل
 حامیة ٔأشاكل لصاحل الرباءات حامیة عن الت�يل �ىل الرشاكت �شجع قد اليت القانوين الیقني �دم �ا� يف الوثیقة ونظرت
 من وبدًال  تقلیل �بتاكرات الرشاكت تقرر قد، ذ� من أ�سوأٔ  ٔأو، الت�اریة أ�رسار مثل، عهنا مكشوف �ري ٔأو ٔأضعف

 الرباءات يف القانوين الیقني �دم ٕاىل للكشف ٔأي متطلب �دید یؤدي وقد. ا�ٓخرون جيرهيا اليت أ�حباث �ىل تعمتد ذ�
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 والبحث الرتخيص �ىل السلبیة ا�ٓ�ر ذ� يف مبا، السوق يف للرشكة إالجاملیة التنافس�یة القدرة �ىل یؤ�ر قد مما املمنو�ة
 اجلدیدة الكشف مبتطلبات اخلاصة املقرت�ات �یه �شأٔن اقتصادیة عن خماوف الوفد ؤأعرب. والتقايض و�ست�ر والتطو�ر

 اللجنة ود�ا. املقرت�ات ت� حبث عند احلذر تو� �ىل أ�عضاء ا�ول وحث ا�ولیة احلكومية اللجنة نظر يه قيد اليت
� الورقة ت� يف بعنایة النظر ٕاىل ا�ولیة احلكومية  الوثیقة بتقدمي رسوره عن الوفد ؤأعرب. املعد�

WIPO/GRTKF/IC/39/11 كون ٔأن ینبغي ما �ىل مناقشة من ٔأ�ل التحفزي التقلیدیة للمعارف ٔأمث� حتدید" بعنوان� 
 للجنة السابقة ا�ورات جرت يف مناقشات �ىل بناءً  الوثیقة ت� تقدمي ٔأ�اد وقد". حامیته یُعزتم ال وما محمًیا موضو�ًا
 ا�ولیة احلكومية اللجنة يف ٔأن یمت ٕابالغ هدفه و�متثل. الوثیقة بت� اه��ا الوفود بعض ٔأبدت عندما، ا�ولیة احلكومية

 اس�ت�دمت �یف الورقة يف الواردة أ�مث� ٔأ�د ویوحض .حام�هتا یُعزتم ال وما حام�هتا ینبغي اليت التقلیدیة املعارف مباهیة
 ومن. احلدیثة احلیویة املضادات ابتاكر یمت ٔأن قبل الكولومبیني و�ريمه أ�زتیك عصور النبا�ت قبل أ�صلیة امجلا�ات
 محمًیا موضو�ًا س�یكون ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن ذ�. البنسلني ابتاكر قبل املتعفن اخلزب اس�ت�دموا القدماء املرصیني ٔأن املعروف

 احلكومية اللجنة الفهم هذا وسيسا�د. التقلیدیة املعارف ٔأساس �ىل املعروفة وأ��شطة املنت�ات بعض حتدید طریق عن
 تُعد ٔ�هنا، الورقة هذه حول النقاش مواص� يف رغبته عن ؤأعرب. التقلیدیة املعارف �شأٔن معلها يف قدًما امليض �ىل ا�ولیة

 وفدي من اقرتاح لتقدمي رسوره عن الوفد ٔأعرب كام. العامة امجلعیة لتلكیف وفقًا، أ�د� �ىل قامئًا هنً�ا �س�ت�دم قمية ٔأداة
 يف التقلیدیة املعارف محلایة احلالیة الفریدة النظم عن الویبو ٔأمانة ٔأ�دهتا دراسة" �شأٔن أ�مر�كية املت�دة والوال�ت الیا�ن
م ٔأن وبعد. WIPO/GRTKF/IC/39/12 الوثیقة يف الوارد النحو �ىل" الویبو يف أ�عضاء ا�ول  الوثیقة الوفد ت� قد�
 الغرض و�متثل. ��راسة اه��م عن أ�عضاء ا�ول من �دد ٔأعرب، ا�ولیة احلكومية للجنة السابعة والثالثني ا�ورة �الل

 صك �شأٔن اتفاق ٕاىل التوصل �شأٔن ا�ولیة احلكومية اللجنة معل يف قمية مسامهة تقدمي يف الوثیقة بت� الوارد �قرتاح من
 وٕاجراء حتدیث ا�ولیة احلكومية اللجنة معل ویتضمن. التقلیدیة للمعارف الفعا� من ٔأ�ل امحلایة دولیة قانونیة) صكوك(

 موازنة �ىل تنطوي ا�ولیة احلكومية اللجنة توا�ه اليت املهام ٔأن املفهوم ومن. احمللیة الترشیعات �ش�متل �ىل اليت ا�راسات
 س�یاق يف س�� ال، التقلیدیة املعارف اس�ت�دام �شأٔن أ�صلیة الشعوب لشوا�ل �س�ت�ابة �شمل القضا� من معقدة مجمو�ة
 املصل�ة ٔأحصاب مصاحل حامیة وكذ�، نفسه املنشأٔ  جممتع قبل من التقلیدیة للمعارف النشط �الس�تغالل السامح مع، جتاري

 ا�ول من �دد اس�ت�دث، املاضیة س�نة العرش�ن و�الل. واملكتبات احملفوظات ودور واملتاحف قطاع الصنا�ة مثل ا�ٓخر�ن
�ت، إالنرتنت �ىل الویبو ملوقع طبقًا، املثال سبيل و�ىل. التقلیدیة املعارف محلایة الوطنیة قوانيهنا ٔأحاكم الویبو يف أ�عضاء  سن

 ؤأعرب الوفد عن رغبته يف. 2016 �ام يف التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة �ملعارف �اصة قوانني وزامبیا �ینيا
 سوف ا�ولیة احلكومية ؤأشار ٕاىل ٔأن اللجنة. التقلیدیة املعارف حبامیة املتعلقة اللواحئ نم و�ريها اللواحئ ت� عن املزید معرفة

 ٕاىل املقرت�ة ا�راسة وهتدف. إالجاميل وتأٔثريها تنفيذها وفعالیة وطبیعة، القوانني ت� لنطاق ٔأفضل فهم من �س�تفيد
 �زوید شأٔهنا من اليت املعلومات من مزید ومجعاللجنة احلكومية ا�ولیة  يف ٕاجنازها مت اليت أ�عامل مجمو�ة من �س�تفادة

 احلالیة للمعارف أ�نظمة بطبیعة تتعلق ٔأس�ئ� �قرتاح ویتضمن. التقلیدیة املعارف محلایة الفریدة لٔ�نظمة ٔأفضل بفهماللجنة 
 اكنت وما ٕاذا، واللواحئ القوانني هذه تطبیق �یفية �ىل ؤأمث�، وتطبیقها واللواحئ القوانني لهذه الب�ان تنفيذ ومدى، التقلیدیة

. تنطبق قد وتقيیدات اس�تثناءات ؤأي امجلهور، قبل من و�س�ت�دام، املوضوع ال �ىل ٔأم تنطبق ٔأن ميكن القوانني ت�
. احلالیة راساتا� �ىل س�تعمتد اليت التالیة اخلطوة ويه متثل، أ�خرى ا�راسات عن خمتلفة هذه ا�راسة ؤأفاد الوفد بأٔن

 قبل من اس�ت�دا�ا ميكن واحضة معایري مع الواقع يف تعمل ٔأداة ٕاىل تطو�ر أ�ساس يف ا�ولیة احلكومية اللجنة وهتدف
 يف املشمو� واالتفاقات القوانني لغة من ٔأبعد هو ما اللجنة ٕاىل تنظر وسوف. واحلكومات احمللیة وا�متعات أ�صلیة الشعوب

 تنفيذها و�یفية، ٔأرض الواقع �ىل واالتفاقيات القوانني ت� معل �یفية يف وتنظر، املرجعیة املواد من و�ريها احلالیة ا�راسات
 تعكس بل، للمفاوضات مس�بقة رشوط ٔأي تضع ٔأو التقدم تؤخر لن املقرت�ة ا�راسة ؤأشار ٕاىل ٔأن. املشاركني �ىل وتأٔ�رهيا
 الت�دیثات ومجلع السابقة ا�راسات يف ت� املتصورة من ؤأوثق ص� حتدیًدا ٔأكرث معلومات املبذو� مجلع النیة حس�نة اجلهود

 معلومات ٕانتاج ٕاىل ا�راسة هتدف، و�لتايل. التقلیدیة �دیدة للمعارف قوانني مؤخًرا ٔأقرت اليت أ�عضاء ا�ول ت� من
 .�قرتاح هذا لتأٔیید ا�ٓخر�ن أ�عضاء الوفد ود�ا. معلها ودمع ا�ولیة احلكومية اللجنة من ٔأ�ل ٕابالغ �مة
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 .للتعلیقات الباب الرئيس �ئب وفتح .81

 يف ذ� فعل ٔأن س�بق ٔ�نه، ٔأخرى ب�ان قدمهتا اليت والتوصیات ا�راسات �ىل التعلیق يف مرص وفد �رغب ومل .82
ؤأشار ٕاىل ٔأن . ٔأخرى و�ئق ٔأي ٕاىل ا�ولیة احلكومية ال حتتاج اللجنة، �اًما 20 بعد، ؤأوحض �ختصار ٔأنه. السابقة ا�ورات

 .فلسفية قضا� مناقشة يف اخلوض يف �رغب ومل. النصوص مشاریع �ىل للرتكزي �ا�ة وهناك قصري الوقت

. WIPO/GRTKF/IC/39/10 الوثیقة لتقدميه أ�مر�كية املت�دة الوال�ت لوفد تقد�ره عن الیا�ن وفد ؤأعرب .83
 �ا� و�لق احلالیة الرباءات منح معلیة تأٔ�ري ٕاىل س�یؤدي إاللزايم متطلب الكشف ٕادراج فٕان، الوثیقة يف موحض هو وكام
 اليت للصنا�ات السلمي ا�منو إاللزايم متطلب الكشف یعیق قد، ذ� ٕاىل و�ٕالضافة. الرباءات طلبات ملودعي الیقني �دم من

 �بري مشرتك عن قلق ؤأعرب الوفد .املس�تقبل ويف احلارض الوقت يف، والنامية الناش�ئة الب�ان يف الوراثیة املوارد �س�ت�دم
ٕالحراز  للغایة مفيدٌ  الوثیقة ت� يف املبيّنة املوضوعیة البیا�ت ٕاىل املستند الت�لیل ورٔأى ٔأن .إاللزايم متطلب الكشف حول

 حقوق ُمدد ٔأن حقيقة مرا�اة مع، املثال سبيل و�ىل. أ�د� �ىل قامئ هنج �س�ت�دام، ا�ولیة احلكومية اللجنة معل تقدم يف
 يف 4 الشلك يف املوحضتني" ب" واللو�ة" أٔ " اللو�ة � من فٕان)، التسجیل �رخي من �اًما 20 ٔأساًسا( حمدودة الرباءات

 ٔ�ن ونظًرا. الناش�ئة الرشاكت �ىل متطلب الكشف تأٔثري �ىل الضوء الوثیقة �سلط، ذ� ٕاىل �ٕالضافة. للغایة مقنعتان الوثیقة
 ا�ول مجلیع ٔأیًضا الوثیقة وفرت فقد، واملتقدمة والنامية الناش�ئة للب�ان �لنس�بة أ�مهیة �لغ ٔأمر الناش�ئة الرشاكت دمع

 اللجنة يف البناءة املناقشات يف ؤأعرب الوفد عن مواص� الزتامه �ملسامهة. للغایة املهم اجلانب لهذا قمية رؤیة أ�عضاء
. الوثیقة يف املوحضة التفصیلیة املعلومات من املس�تفادة ا�تلفة ا�روس �ىل بناءً ، أ�د� ٕاىل �ستند بطریقة ا�ولیة احلكومية

 بأٔن هناك ؤأفاد. WIPO/GRTKF/IC/39/11 الوثیقة لتقدميه أ�مر�كية املت�دة الوال�ت لوفد تقد�ره عن ٔأعرب كام
 املنت�ات من �ىل العدید الوثیقة ت� و�ش�متل. امحلایة نطاق مناقشة يف البدء قبل مرا�اهتا جيب اليت أ�ش�یاء من الكثري

 سبيل و�ىل. للمناقشات جيدة انطالق واليت �ُشلك نقطة التقلیدیة �ملعارف مرتبطة �كون قد اليت املعروفة وأ��شطة
، تقلیدیة مكعارف الشاي حامیة ینبغي اكن ٕاذا ما �شأٔن لٕالدالء بتعلیقات أ�عضاء ا�ول الوفد د�ا، �لشاي یتعلق ف�، املثال
 ٔأس�ئ� طرح فٕانه س�یود، بنعم عضو دو� ٔأي ٔأ�ابت وٕاذا. العامل يف ماكن لك امجلیع يف به �متتع الشاي ٔأن من الرمغ �ىل

 نطاق هو وما، املس�تفيدون س�یكون ومن، الشاي حقوق ميت� ٔأن جيب معن �سأٔل وسوف. واملعایري السبب مثل، ٕاضافية
 �املي تفامه ٕاىل والتوصل ٔأوًال  حمددة معایري حتدید ٕاىل �ا�ة هناك، أ�س�ئ� هذه �ىل إال�ابة وقبل. للشاي احملدد امحلایة
 الوثیقة تقدمي �ىل أ�مر�كية املت�دة الوال�ت لوفد ٔأعرب الوفد عن شكره، ذ� �ىل و�الوة. وهو الشاي، املوضوع حول

WIPO/GRTKF/IC/39/12 .لیه منصوص هو كام أ�د� �ىل قامئ هنج اتباع ا�ولیة احلكومية اللجنة �ىل ورٔأى ٔأن� 
 ٔأو ٕالجراء �عتباره ا�هنج أ�د� �ىل القامئ ا�هنج وضعت اليت، الوالیة من) د( الفقرة س�� وال، الوالیة من) ج( الفقرة يف

. أ�عضاء ل�ول احمللیة القوانني اليت �شمل الوطنیة اخلربات من �دة ٔأمور من بيهنا ٔأمث� تتناول اليت ا�راسات حتدیث
 محلایة فرید وطين قانون �هيا اليت الویبو يف أ�عضاء ا�ول الویبو ٔأمانة تدعو الوفد ٔأن اقرتح، �قرتاح ؤ��د مقديم هذا

 عن �لهيا احلصول یمت اليت إال�ا�ت جتمیع وقال الوفد ٕان. الوثیقة ت� مرفق يف الواردة أ�س�ئ� �ىل للرد التقلیدیة املعارف
 .ا�ولیة احلكومية اللجنة يف فعا� مناقشات ٕاىل شك بال س�یؤدي ةا�راس ت� ٕاجراء طریق

 املت�دة الوال�ت وفد حنو ما عرضها �ىل، WIPO/GRTKF/IC/39/10 الوثیقة �ور� مجهوریة وفد ؤأید .84
 �ىل عبئًا ویضع الرباءة طلب معلیة يف تأٔ�ًريا �سبب ٔأن ميكن اجلدید متطلب الكشف ٔأن من قلقه ؤأعرب عن. أ�مر�كية
 مع اج��ًا ؤأشار ٕاىل ٔأنه عقد. الوراثیة املوارد �ىل القامئة ��رتا�ات تطو�ر املطاف هنایة يف یعوق مما، املود�ني ٔأو ا�رت�ني

 نظام يف الكشف متطلبات ٕالد�ال احملمتل التأٔثري حول ٕاىل أٓراهئم واس�متع، املصل�ة ؤأحصاب الوراثیة املوارد مس�ت�ديم
 مبتطلبات الوفاء حماو� عند �بري �شلك تتأٔخر قد الرباءات ٕایداع توارخي ٔأن من قلقهم عن املشار�ون ؤأعرب. الرباءات
 الورقة ٔ�ن WIPO/GRTKF/IC/39/11 الوفد الوثیقة ؤأید. ��رتاع يف املس�ت�دمة الوراثیة املوارد �لك الكشف
 التقلیدیة املعارف القامئة �ىل املعروفة وأ��شطة املنت�ات من بعض حتدید �الل من مشرتك تفامه ٕاىل التوصل يف ستسهم
 و�س�ت�دام للصنع للجمیع ٕا�حهتا اليت ینبغي وما حام�هتا ینبغي اليت التقلیدیة املعارف حول ٕاجراء مناقشة تيسري و�لتايل
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 ٔأساًسا یوفر ٔأن ميكن ٔ�نه ا�راسة الوفد اقرتاح ٔأید، WIPO/GRTKF/IC/39/12 �لوثیقة یتعلق وف�. تقيیدات دون
 �شلك الو�ئق ت� ملناقشة ؤأعرب عن اس�تعداده. تواز� أٔكرث بطریقة التقلیدیة املعارف قضا� ملناقشة أ�عضاء ل�ول مفيًدا
 .بناء

 ملاذا یفهم وال ٔأمره من �رية يف ؤأشار ٕاىل ٔأنه. ا�ولیة احلكومية اللجنة بدایة منذ شارك ٕانه ٔأمارو تو�ج ممثل وقال .85
 احلكومية اللجنة �كون ورٔأى الوفد ٔأنه، ليك. مرص وفد بیان ؤأید. الظهور يف اجلدیدة الو�ئق �س�متر، �اًما 19 مرور بعد

 الشعوب �سأٔل ٔأن �لهيا یتعني، حامیة ٕاىل حتتاج ال اليت واملعارف حام�هتا ميكن اليت املعارف حتدید �ىل ا�ولیة قادرة
 النصوص مشاریع دمع أ�عضاء ا�ول من وطلب. للمفاوضات ختضع ٔأن ميكن ال وروحية مقدسة معرفة فهناك. أ�صلیة
 الو�ئق هذه ملناقشة وقت ال ٔأنه ؤأكد �دیدة و�ئق ٔأي قبول �دم الرئيس من وا�متس. 2012 �ام يف اقرت�ا اليت الثالثة

 .اجلدیدة

 واتفاق �رن واتفاقية �ر�س اتفاقية يف توازن وهناك". التوازن" معاين من الكثري هناك ٕان التواللیب قبائل ممثل وقال .86
 فكرة ٔأیًضا وهناك"). �ریبس اتفاق(" الفكریة امللكية �لت�ارة من حقوق املتص� �جلوانب املتعلق العاملیة الت�ارة منظمة
 بت�لیل القيام وعند. اكمل توازن لتحقيق �ا�ة فٕان هناك، التوازن عن نت�دث ؤأفاد بأٔنه عندما. ا�رد ٔأو العادل التوازن
 السلبیات ومجیع والعوائد التاكلیف ومجیع الص� ذات والقضا� النظر و�ات لك ٕادراج املرء حياول ٔأن ینبغي، والعائد التلكفة
: خياران هام هناك، الوراثیة املوارد نص يف، املثال سبيل فعىل. للغایة متوازن �ري املمثل وجود عرض ورٔأى. الفرص ومجیع

 �ىل البیا�ت قوا�د تأٔثريات عن مقرت�ة ٔأن رٔأى دراسة � �س�بق ؤأوحض املمثل ٔأنه مل. البیا�ت وقوا�د املنشأٔ  عن الكشف
 اكتسبت ٔأهنا تبدو واليت، الش�بكة العاملیة لصنا�ة العلوم النباتیة ٔأجرهتا دراسة فهناكالشعوب أ�صلیة وا�متعات احمللیة. 

 التاكلیف بت� املتعلقة �فرتاضات يف النظر �لفعل ا�ولیة احلكومية اللجنة �ىل ویتعني. احملمت� �شأٔن التاكلیف اه�ًما
 عن الكشف �ىل �دم س�یرتتب ا�ي ما دراسة ٔأي تذ�ر ومل. الصنا�ات من �ريها ٔأو الزراعیة ٔأو ا�وائیة للصنا�ات احملمت�
. املنشأٔ  عن الكشف من أ�صلیة الشعوب �ىل تعود اليت الفوائد ٔأو أ�رضار يه ما ٔأو أ�صلیة الشعوب من أٓ�ر �ىل املنشأٔ 

 يف النظر أ�عضاء ا�ول و�ىل. اكم� حماس�بة هناك �كون ٔأن جيب لكن، جيدة" أ�د� �ىل قامئ"ورٔأى املمثل ٔأن عبارة 
 یتعلق وف�. الروحية والقمية الهویة �ىل وكذ� التأٔثريات الثقافية إال�سان واملتعلقة حبقوق و�قتصادیة �ج�عیة التأٔثريات

 املناسب الوقت يف �كون لن ولكن، للشاي �املي فهم وجود ٕاىل ا�اعي �قرتاح املمثل �ىل وافق، ا�اكمل الفهم مبسأٔ�
 طلب ��، ٕاطاري هنج حنو تت�ه اللجنة ؤأشار ٕاىل ٔأن. ا�ولیة احلكومية اللجنة يف الصكوك من مغزى ذات مجمو�ة ٕالنتاج
 نظام وجود دون ٔأد� قا�دة ٕا�شاء ميكن وقال ٕانه ال. ت� أ�د� قا�دة ٕال�شاء الالزمة اخلربة �ىل واحلصول، إالطار وضع

 احلا�ة ورٔأى املمثل �دم. احمللیة وا�متعات أ�صلیة والشعوب قطاع الصنا�ة من لك �ىل التأٔثريات لتقيمي، أ�د� ٕال�شاء
 وا�متعات أ�صلیة الشعوب �ىل التأٔثريات حول دراسات ءٕاجرا وطلب. للتأٔ�ري �كتیك جمرد يه واليت، ٕالجراء دراسات

 .نظرمه و�ة من والتعرف �ىل أ�د� العملیة يف أٓراهئم ٕالدراج وكذ� احمللیة

 ا�راسات من ليست قلقة أ�فریقية ؤأشار ٕاىل ٔأن ا�مو�ة. أ�د� �ىل قامئ هنج اتباع من مانع ال ٕانه نی�ري� وفد وقال .87
 اكنت ٕاذا عام و�ساءل. املوضوع هذا يف �س�مترار حتدث اليت اجلدیدة أ�ش�یاء من الكثري هناك، ذ� ومع. أ�د� �ىل القامئة
 ت� تطرح اليت أ�عضاء ا�ول بأٔن اعتقاده ؤأعرب عن. اجلدیدة التطورات عن تت�دث دامئًا ستبقى ا�ولیة احلكومية اللجنة

 فریدة ٔأمث� ٕاىل ؤأشار. الوقت توقف لن ا�ولیة احلكومية اللجنة ٔأن ندرك ٔأن املهم ومن. نیة حبسن ذ� تفعل ا�راسات
 �ىل احلصول للمرء ميكن هو �یف السؤال وقال ٕان. س�نوات مخس ٕاىل تصل ملدة ذ� متارس مل املذ�ورة موًحضا ٔأن الب�ان

 والت�ارب الوطنیة الت�ارب من أ�فاكر واس�تنباط، ٕاطاریة وثیقة وضع �ش�به دويل قانون ؤأضاف ٔأن ٕا�داد. هبا موثوق جتربة
 أ�فریقية الب�ان ٕاىل إالشارة ورٔأى الوفد ٔأن. ٕاطاریة وثیقة بعمل ا�ولیة احلكومية اللجنة قيام وراء السبب هو وهذا. العاملیة
 ؤأشار. اخلربات تطو�ر مهنا وتنتظر ترتاجع ٔأن شأٔهنا من التقلیدیة املعارف محلایة فریدة ٔأنظمة وضعت اليت الب�ان من و�ريها

 مت�ًزيا �كون ٔأن ٔ��د ینبغي ورٔأى الوفد ٔأنه ال. والتوازن �ٕالنصاف یتعلق ف� تواللیب قبی� ممثل به ٔأدىل ا�ي البیان ٕاىل
، وجيةالبیول القرصنة وأٔرضار الثقافية ��ٓ�ر هيمت ٔأنه یبدو ٔأ�د وال. تقدميها املرء �رید اليت �نتقايئ ل�راسات �س�ت�دام يف
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 جللب �اكحف ا�ولیة احلكومية اللجنة ؤأفاد بأٔن. احمللیة وا�متعات أ�صلیة الشعوب �ىل الرباءات نظام اس�ت�دام ٕاساءة ٔأو
 أ�بد ٕاىلاللجنة احلكومية ا�ولیة  تظل ٔأن ميكن وال. معلوماهتم حتمي ٔأن املفرتض من ذ� ومع، أ�صلیة الشعوب ممثيل

 .التوازن ٕاىلتفتقر  دراسات يف مشاركة

 .WIPO/GRTKF/IC/39/13 الوثیقة تقدمي ٕاىل �ور� مجهوریة وفد الرئيس �ئب ود�ا .88

 الوراثیة املوارد �شأٔن املشرتكة التوصیة" بعنوان WIPO/GRTKF/IC/39/13 الوثیقة �ور� مجهوریة وفد وقدم .89
ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه . أ�مر�كية املت�دة والوال�ت والرنوجي والیا�ن كندا وفود �ر�اها اليت"، هبا املرتبطة التقلیدیة واملعارف

يف ا�ورات السادسة والثالثني والسابعة والثالثني والثامنة والثالثني للجنة احلكومية  سابقًا املشرتكة التوصیة تقدمي مت قد
 واملعارف الوراثیة �ملوارد املتعلقة القضا� ن�شأٔ  ا�ولیة احلكومية اللجنة يف قدًما امليض التوصیة لهذه ؤأفاد بأٔنه ميكن. ا�ولیة

 الرباءة حصة �ىل �ال�رتاض �لثة ٔ�طراف للسامح املعارضة ٔأنظمة اس�ت�دام س�یعزز ورٔأى ٔأن �قرتاح. هبا املرتبطة التقلیدیة
 املنح ملنع، ٔأخرى ٔأمور بني من، البیا�ت قوا�د ٕاىل الوصول وتبادل الطوعیة السلوك قوا�د مدو�ت واس�ت�دام ووضع
ٕابداء املزید من  الوفد �س�تطع ومل. هبا املرتبطة التقلیدیة واملعارف الوراثیة املوارد �ىل القامئة لال�رتا�ات للرباءات اخلاطئ
 التوصیة مناقشة مواص� يف رغبته عن ؤأعرب .هبا املرتبطة التقلیدیة واملعارف الوراثیة املوارد حامیة ٔأمهیة �ىل التأٔ�ید

آلیات ٕا�شاء وتيرس الرئيس�یة أ�هداف حتدد ٔ�هنا املقرت�ة املشرتكة  املرتبطة التقلیدیة واملعارف الوراثیة املوارد محلایة فعا� أ
 مبزید من املناقشة. ؤأن یوصوا �قرتاح لهذا تأٔییدها عن إالعراب ٕاىل أ�خرى الوفود ود�ا. هبا

 .للتعلیقات الباب الرئيس �ئب وفتح .90

 واليت، WIPO/GRTKF/IC/39/13 الوثیقة يف الواردة املشرتكة التوصیة، راعًیا مشاراكً  بصفته، الیا�ن وفد ؤأید .91
 منع �شأٔن س�� ال، هبا املرتبطة التقلیدیة واملعارف الوراثیة واملوارد الفكریة �مللكية املتعلقة القضا� ملناقشة جيًدا ٔأساًسا تُعد

 .املشرتكة التوصیة ت� �شأٔن املناقشات واص�م ٕاىل ؤأعرب عن تطلعه. للرباءات اخلاطئ املنح

 ؤأفاد بأٔنه ميكن. �ور� مجهوریة وفد من املقدمة املقرت�ة املشرتكة التوصیة أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد ؤأید .92
 �ملوارد املتعلقة الرئيس�یة القضا� يف قدًما امليض �ىل ا�ولیة احلكومية اللجنة ملسا�دة الثقة لبناء كتدبري الوثیقة ت� اس�ت�دام
 �لثة ٔ�طراف للسامح املعارضة ٔأنظمة اس�ت�دام س�یعزز ورٔأى الوفد ٔأن �قرتاح. هبا املرتبطة التقلیدیة واملعارف الوراثیة

 ٔأمور بني من، البیا�ت قوا�د ٕاىل الوصول وتبادل الطوعیة السلوك مدو�ت واس�ت�دام ووضع الرباءة حصة �ىل �ال�رتاض
 بعض ؤأعطى. هبا املرتبطة التقلیدیة واملعارف الوراثیة املوارد �ىل القامئة لال�رتا�ات للرباءات اخلاطئ املنح ملنع، ٔأخرى

آلیة یوفر أ�مر�يك الرباءات ٔأوحض الوفد ٔأن قانون، املعارضة بأٔنظمة یتعلق وف�. أ�مث� �ىل ذ�  لتقدمي الثالثة لٔ�طراف أ
 هذا اس�ت�داث ومت. مقدمة وثیقة �لك املؤكدة لٔ�مهیة موجز وصف مع الرباءة طلب لفحص حممت� ٔأمهیة ذات مطبو�ات

. السامح ٕاشعار �رخي قبل الطلبات هذه تقدمي جيب ؤأفاد بأٔنه. أ�مر�يك ��رتا�ات قانون مبوجب 2012 �ام يف احلمك
 جمرد ٔ�هنا الرباءات طلبات حفص يف ٔأخرى بطریقة تتد�ل ٔأو تؤخر ال �لثة ٔأطراف من املقدمة التقدمي ؤأضاف ٔأن معلیات

 الطلبات نصف من یقرب ما تقدمي ویمت. ٕاجرائیة متطلبات ٔأن ینتج عهنا دون الرباءات فاحيص ٕاىل ٕاضافية معلومات تقدمي
 وكذ� والكميیائیة والصیدالنیة احلیویة التكنولوجية ��رتا�ات تفحص اليت التكنولوجيا مراكز يف �لثة ٔأطراف من املقدمة

 من �دد ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن هناك، الطوعیة السلوك مبدو�ت یتعلق وف�. والغذائیة الكميیائیة �لهندسة املتعلقة ت�
، الزراعیة واملنت�ات احلیوي والوقود، للحیاة املنقذة أ�دویة ذ� يف مبا، احلیویة والتكنولوجية الصیدالنیة ��رتا�ات

 الرشاكت من العدید ووضعت. هبا املرتبطة التقلیدیة املعارف مهنا �شمل وبعض الطبیعة يف املس�ت�دمة والعملیات واملر�بات
 املشرتكة التوصیة ت� حول النقاش مواص� يف رغبته الوفد عن ؤأعرب. السلمي البیولو� للبحث وقوا�د توجهيیة مبادئ

آلیات ٕا�شاء وتُيرس الرئيس�یة أ�هداف حتدد ٔ�هنا املقرت�ة  الوفود ود�ا. الوراثیة �ملوارد املرتبطة التقلیدیة املعارف محلایة فعا� أ
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 املناقشات اس�مترار ٔأعرب عن تطلعه ٕاىل كام. إالضافيني �ملشاركني ورح�ب �قرتاح لهذا تأٔییدها عن إالعراب ٕاىل أ�خرى
 .�قرتاح هذا �شأٔن

 �دوى من الو�ئق ورٔأى ٔأنه ال. قدموها ا��ن ٔأولئك مصاحل تعكس املشرتكة التوصیات ٕان مرص وفد وقال .93
WIPO/GRTKF/IC/39/10 وWIPO/GRTKF/IC/39/11 وWIPO/GRTKF/IC/39/12 

 WIPO/GRTKF/IC/39/15و WIPO/GRTKF/IC/39/14و WIPO/GRTKF/IC/39/13و
. للميض قدًما فقط وا�دة دورة یتبقى ؤأفاد بأٔن. WIPO/GRTKF/IC/39/17و WIPO/GRTKF/IC/39/16و

 بناءة. مناقشة ٕاجراء ٔأ�ل من النصوص ٕاىل العودة أ�فضل ومن

 ت� �ش�متل �ىل اليت، WIPO/GRTKF/IC/39/13 الوثیقة يف الواردة التوصیات الرويس �حتاد وفد ؤأید .94
 وا�ي، د�ا�ٔ  �ىل قامئ َهنج �س�ت�دام الوراثیة املوارد ٕارشادي محلایة دلیل بوضع املتعلقة إالضافية وكذ� التدابري التعاریف

 اجلودة �ايل تقيمي ٕاجراء لضامن ٕاضافية معلومات ٕاىل وقال ٕانه حبا�ة. الرباءات ماكتب ِقبل من �عتبار يف یؤ�ذ ٔأن ینبغي
 اللجنة تقب� وقد، ا�ولیة احلكومية اللجنة لعمل جيد ؤأساس جيد اقرتاح ذ� ورٔأى ٔأن. للرباءات �اطئ منح ٔأي ومنع

 .ا�ولیة احلكومية

 اكنت ا�ولیة احلكومية اللجنة ٔ�ن للمناقشة ٔأمهیة �رَ  ومل. مرص وفد هبا ٔأدىل اليت التعلیقات ٔأفریقيا جنوب وفد ؤأید .95
 ٔأحصاب مه ا��ن احمللیة وا�متعات أ�صلیة للشعوب اعتبار ٔأي �ىل �دم وجود ؤأكد. و�كراًرا مراًرا اليشء نفس عن تت�دث

 .املناقشة قيد العمل �شأٔن النصوص رغبته يف مواص� ؤأعرب عن. املطاف هنایة يف املعارف هذه

 WIPO/GRTKF/IC/39/14 الوثیقتني تقدمي ٕاىل املؤید�ن الرئيس �ئب ود�ا .96
 .WIPO/GRTKF/IC/39/15و

م .97  الوراثیة للموارد ا�فاعیة لٔ�غراض امحلایة البیا�ت قوا�د اس�ت�دام �شأٔن املشرتكة التوصیة" الیا�ن وفد وقد�
 18 ؤأشار ٕاىل ٔأن الفقرة. WIPO/GRTKF/IC/39/14 الوثیقة يف الواردة"، الوراثیة �ملوارد املرتبطة التقلیدیة واملعارف

. للمحتوى به املسموح والشلك البیا�ت قوا�د يف ختز�هنا سيمت اليت احملتو�ت ذ� يف مبا، الرئيس�یة القضا� من تطرح العدید
 ٔأمانة قيام رضورة ٕاىل �شري 19 وقال ٕان الفقرة. وفائدهتا البیا�ت قوا�د وظیفة فهم حيث من �مة جوانب ت� ورٔأى ٔأن

 �د ٕاىل ٔأن �سا�د املقرتح الویبو بوابة ملوقع ٔأويل من شأٔن منوذج فٕان، اخلصوص و�ه و�ىل .اجلدوى دراسات ٕ�جراء الویبو
جممتعة  تعرتف أ�عضاء ا�ول ؤأوحض ٔأن معظم. املس�تقبلیة اخلطوات وحتدید ت� البیا�ت قوا�د جوانب مجیع رؤیة يف �بري

 واملوارد التقلیدیة املعارف تتناول اليت لال�رتا�ات اخلاطئ للرباءات املنح ملنع دفاعي كتدبري البیا�ت قوا�د ٕا�شاء بأٔمهیة
 ا�ولیة احلكومية اللجنة اليت جرت يف املناقشات الوفد يف سامه فقد، ��رتاف هذا ٕاىل واستنادا. هبا املرتبطة الوراثیة
 يف حبث معلیات ٕالجراء الفاحصون یطلهبا اليت املعلومات توفر بیا�ت قوا�د ٕا�شاء أ��سب ورٔأى ٔأن من. أ�خرى واحملافل

. إاللزايم متطلب للكشف تقدمي من بدًال ، الرباءات د�اوى يف وإالبداعیة اجلدیدة اخلطوات �ىل واحلمك أ�دبیات السابقة
 جمال يف الرباءات حفص جودة حتسني شأٔنه من الرباءات حفص معلیة ٔأثناء املقرت�ة البیا�ت قوا�د اس�ت�دام ؤأفاد بأٔن
 املشرتكة التوصیة حول النقاش مواص� ٕاىل ؤأعرب عن تطلعه. التقلیدیة للمعارف املناس�بة امحلایة وضامن التقلیدیة املعارف

 .أ�عضاء ا�ول مع

م .98  املنح بتجنب املتعلقة التدابري عن الویبو اليت جترهيا ٔأمانة ل�راسة �ٕالطار املرجعي املتعلق �قرتاح" كندا وفد وقد�
. WIPO/GRTKF/IC/39/15 الوثیقة يف الواردة"، املنافع وتقامس للوصول احلالیة للنظم و�متثال للرباءات اخلاطئ

 وس�توفر. أ�مر�كية املت�دة والوال�ت الرويس حتادو� �ور� ومجهوریة والرنوجي الیا�ن وفود ؤأفاد بأٔن �قرتاح حيظى �ر�ایة
 وجتارب ممارسات عن واقعیة معلومات ٕاىل �ٕالضافة، وتنفيذها القامئة الوطنیة القوانني عن حمّدثة معلومات املقرت�ة ا�راسة

وهو ، وداًمعا لها ا�ولیة احلكومية اللجنة والیة مع متفقًا ذ� وس�یكون. الرباءات عن الكشف بأٔنظمة املتأٔ�رة أ�طراف مجیع



WIPO/GRTKF/IC/39/18  
37 
 

. وحتد�هثا ا�راسات وٕاجراء أ�ساس�یة القضا� حول مشرتك تفامه ٕاىل والتوصل أ�د� �ىل قامئ َهنج اتباع ٕاىل یدعو ما
 مثل، احلالیة الكشف وٕاجراءات بقوانني املتعلقة املعلومات وٕا��ة مجع يف أ�مانة به تقوم ا�ي املتواصل �لعمل ورح�ب
 �ام وتقر�ر التقلیدیة واملعارف الوراثیة �ملوارد املتعلقة الرباءات ٔأنظمة يف الكشف متطلبات �شأٔن 2004 لعام التقنیة ا�راسة
رٔأى ٔأن ، ذ� ومع. التقلیدیة واملعارف الوراثیة للموارد الرباءات عن مبتطلبات الكشف املتعلقة الرئيس�یة املسائل عن 2017

 وبقيت. العملیة املامرسة يف والتدابري القوانني ت� معل �یفية حول وحتلیًال  ومقارنة شام� ة�ام تقدم نظرة ال التقار�ر ت�
، والقضائیة إالداریة والهیئات املس�ت�دمني ِقبل من وتفسريها أ�حاكم تطبیق �یفية مثل، معاجلة دون املهمة أ�س�ئ� بعض

 ذ� يف مبا( واملس�ت�دمنيالشعوب أ�صلیة وا�متعات احمللیة  �ىل الرباءات عن الكشف وتدابري قوانني تأٔثري هو وما
 عن ملتطلبات الكشف أ�عضاء ا�ول اع�د ز�دة من الرمغ و�ىل.  �ام �شلك وامجلهور) وقطاع الصنا�ة ا�ٔاكدميیة أ�وساط
 من ا�ولیة احلكومية اللجنة ستس�تفيد، و�لتايل. التأٔثريات وكذ�، �بًريا اختالفًا ختتلف واخلربات املناجه ٔأن ٕاال، الرباءات

 الوراثیة املوارد �شأٔن الرباءات عن الكشف مع متطلبات وجتر�هتا أ�عضاء ل�ول امللموسة املامرسات عن التفصیلیة املعلومات
 للميض الطرق ٔأ�سب حتدید يف للمسا�دة ا�راسة هذه من تعلمه ميكن مما �س�تفادة وميكهنا هبا املرتبطة التقلیدیة واملعارف

 التعبري ؤأشاكل التقلیدیة �ملعارف املتعلقة مقدمة من ا�راسات ٔأخرى مبقرت�ات اس�ُتمكل ؤأشار ٕاىل ٔأن �قرتاح. قدًما
 و�لتايل، ا�ولیة احلكومية اللجنة اج��ات مع �لتوازي ٕاجراؤها ميكن اليت، ا�راسات هذه ؤأفاد بأٔن مثل. التقلیدي الثقايف

متطلبات  تنفيذ حول مشرتك تفامه ٕاىل التوصل فرص ذ� وتعز�ز ٕا�راء شأٔهنا من، النصوص ٕاىل املستند لعملا �ىل تؤ�ر ال
 متعلق صك ٔأي �شأٔن ا�ٓراء يف توافق ٕاىل للتوصل املس�بق واملطلب أ�ساس یُعد وهو ما، وأٓ�رها الرباءات عن الكشف
 يف جبدیة النظر ٕاىل أ�خرى أ�عضاء الوفد ا�ول ود�ا. التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة واملعارف الوراثیة �ملوارد
 للمسامهة �ىل اس�تعداد �كون ؤأن �شأٔهنا التفاوض جيري اليت القضا� فهم ا�راسات ٔأن تضیفها هذه ميكن اليت والقمية املزا�

رمسي، وحَث �ىل  �ري ٔأو رمسي �شلك سواء، �قرتاح لهذا املناقشة من مبزید ورح�ب. وتأٔییدها املقرت�ات هذه مثل يف
 القيام بذ�.

 .للتعلیقات الباب الرئيس �ئب وفتح .99

 الوثیقة الواردة يف املشرتكة التوصیة، راعًیا مشاراكً  بصفته، �ور� مجهوریة وفد ؤأید .100
WIPO/GRTKF/IC/39/14 .للغایة وممكنة معلیة طریقة تُعد جيًدا املطورة البیا�ت قوا�د بأٔن �مل �ىل ؤأفاد بأٔنه 

 املرتبطة التقلیدیة واملعارف الوراثیة املوارد حامیة ولتعز�ز عضو دو� لك يف اخلطأٔ  طریق عن املمنو�ة الرباءات �دد لتقلیل
 واملعارف الوراثیة املوارد حامیة یعزز ٔأن شأٔنه من الویبو لبوابة ونظام متاكمل بیا�ت قا�دة نظام تطو�ر ورٔأى ٔأن. هبا

اليت جترهيا  ل�راسة �ٕالطار املرجعي اخلاص الفود �قرتاح ٔأید، راعًیا مشاراكً  وبصفته. وكفاءة بفعالیة هبا املرتبطة التقلیدیة
وقال ٕان . الرباءات نظام �ىل الكشف متطلبات تأٔثري اكمل �شلك یفهم ال، احلايل الوقت ؤأشار ٕاىل ٔأنه، يف. الویبو ٔأمانة

 ميكن ا�راسة ت� �الل ومن، احلالیة الوطنیة الت�ارب حول وأ�د� احلقائق ٕاىل مستندة معلومات س�توفر املقرت�ة ا�راسة
 ومس�ت�ديم الرباءات فاحيص من ولكن، الوراثیة املوارد مقديم من فقط ليس، متنو�ة جتارب ٔأو أٓراء �سمع ٔأن للمرء

 ٔأحصاب خمتلف أٓراء عن التعبري �ىل ا�راسة هذه وستسا�د .متطلبات الكشف ٕ�د�ال مبارشة سيتأٔ�رون ا��ن الرباءات
املطرو�ة  أ�ساس�یة القضا� وفهم الرباءات نظام يف الكشف ملتطلبات احملمتل التأٔثري تقيمي يف و�سهم، متوازنة بطریقة املصل�ة

 .ٔأفضل �شلك ا�ولیة احلكومية اللجنة يف

�د .101 وبصفته . WIPO/GRTKF/IC/39/14 الوثیقة �شأٔن الیا�ن وفد تعلیقات أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد ؤأی
 دولیة قانونیة) صكوك( صك لوضع ا�ولیة احلكومية اللجنة معل يف قمية مسامهة ميثل �قرتاح هذا ٔأن رٔأى، راعًیا مشاراكً 

 اللجنة يف ٔأثريت اليت ا�اوف معاجلة �ىل �قرتاح �سا�د، اخلصوص و�ه و�ىل. التقلیدیة للمعارف فعا� من ٔأ�ل حامیة
، �قرتاح هذا يف اللجنة �شارك ٔأن الرضوري من، ذ� �ىل و�الوة. �ملنح اخلاطئ للرباءات یتعلق ف� ا�ولیة احلكومية

 ؤأعرب عن تطلعه ٕاىل. السابقة املناقشات يف البیا�ت قوا�د اس�ت�دام حول ٔأثريت اليت وا�اوف أ�س�ئ� معاجلة ٔأ�ل من
 ذ� لتحسني اقرتا�ات بأٔي ورح�ب �قرتاح لهذا تأٔییدها عن إالعراب ٕاىل أ�خرى الوفود ود�ا. الویبو بوابة اقرتاح مناقشة
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� . �قرتاح  اللجنة بوالیة وذك�ر. WIPO/GRTKF/IC/39/15الوثیقة  �شأٔن كندا وفد به تقدم ا�ي �قرتاح دؤأی
 القوانني حول بناءة مناقشات اللجنة ٔأجرت، املاضیة ا�ورات ؤأوحض ٔأنه، يف. ا�راسات ٕاىل وٕاشارهتا ا�ولیة احلكومية
 املفاوضات ٕا�راء يف املناقشات ت� سا�دت وقد. املنافع وتقامس الوصول ؤأنظمة الكشف متطلبات معل و�یفية، الوطنیة

 �متثال ضامن �ىل الوطنیة الكشف متطلبات تأٔثري مثل مسائل ا�راسة يف الواردة أ�س�ئ� وحبثت. النصوص �ىل القامئة
 الصناعیة امللكية قانون يف �دید حمك هناك، املثال سبيل �ىل. �متثال بعدم املرتبطة والعقوبة املنافع وتقامس الوصول ٔ�نظمة
. واس�ت�دامه القانون هذا تطبیق �یفية عن املزید الوفد معرفة ؤأراد. إاللزايم متطلب للكشف �ىل ینص 2014 لعام ٔ�وغندا

 إالعراب ٕاىل أ�خرى الوفود ود�ا. ا�ولیة احلكومية اللجنة معل �مع �مة معلومات توفري ٕاىل هتدف اسةا�ر  ؤأشار ٕاىل ٔأن
ب، �قرتاح لهذا تأٔییدها عن  أ�عضاء ا�ول �ى �كون قد املقرت�ة ا�راسة لتحسني ٕاضافية اقرتا�ات ٔأو ٔأس�ئ� بأٔي ورح�

 .أ�خرى

 فقط تعكسان WIPO/GRTKF/IC/39/14و WIPO/GRTKF/IC/39/13 الوثیقتني ٕان مرص وفد وقال .102
 البیا�ت بقوا�د أ�مر یتعلق عندما نظرها و�ات عن التعبري دامئًا أ�عضاء ا�ول لت� وميكن. هلام الراعیة اجلهات مصاحل

 احلكومية اللجنة فٕان، WIPO/GRTKF/IC/39/15 �لوثیقة یتعلق ؤأوحض ٔأنه، ف�. ال ٔأو ا�ٓراء هذه قبول یمت وقد
 توا�ها اليت املش�ت �ل ا�ولیة احلكومية اللجنة و�ىل. ا�راسات ٕالجراء ثقافيًا ٔأو ٔأاكدميًیا ليست منتدى ا�ولیة

 واملعارف التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل �ىل تؤ�ر اليت، البیولوجية القرصنة �سبب، النامية والب�ان أ�صلیة الشعوب
 .تقدم ٔأي ٕاىل تؤدي لن املقرت�ات ؤأفاد بأٔن ت�. هبا وترض التقلیدیة

 ؤأفاد بأٔن. WIPO/GRTKF/IC/39/15 الوثیقة يف الوارد �قرتاح، راعًیا مشاراكً  بصفته، الیا�ن وفد ؤأیّد .103
 وممثرة فعا� تُعد وس�ی� املقرت�ة ا�راسة ت� ورٔأى ٔأن. أ�د� �ىل قامئ هنج اتباع تدرك ٔأمهیة أ�عضاء ا�ول من العدید
 املفاوضات تأٔ�ري دون الوراثیة �ملوارد املرتبطة التقلیدیة �ملعارف املتعلقة أ�ساس�یة القضا� حول املشرتك التفامه لتعز�ز
 .النصوص �ىل القامئة

 وال املنح اخلاطئ للرباءات منع هو التقلیدیة املعارف بیا�ت قوا�د ٕا�شاء ٔأهداف أٔ�د بأٔن الرويس �حتاد وفد وذكّر .104
�د. ذ� يف �شكك ٔأن ٔ��د ميكن  بیا�ت قا�دة نظام �شأٔن WIPO/GRTKF/IC/39/14 الوثیقة يف الوارد �قرتاح ؤأی

 معلومات �ىل واحلصول مشوالً  ٔأكرث حبث معلیات ٕاجراء من الرباءات فاحصو �متكن حىت الویبو بوابة �الل من شام�
 �لوثیقة یتعلق وف�. للرباءات اخلاطئ املنح ملنع وذ�، الوراثیة �ملوارد یتعلق ف� س�� ال، ٔأفضل

WIPO/GRTKF/IC/39/15 ،د�  يف النظر مبواص� �مت ٕانه وقال للرباءات اخلاطئ املنح بتجنب املتعلقة الوفد القضا� ٔأی
 .الكشف مبتطلبات یتعلق ف� س�� ال، املسأٔ� هذه

�د .105  اللجنة والیة تعرقل اجلدیدة املقرت�ات بأٔن ومرص نی�ري� وفدا عنه ٔأعرب ا�ي املوقف ٔأمارو تو�ج ممثل ؤأی
 ورٔأى ٔأنه ینبغي. احلالیة النصوص حتسني يف املقرت�ات هذه ر�اة مسامهة عن ٔأس�باب �دم و�ساءل. و�شلها ا�ولیة احلكومية

 ٔأن تقوض ميكن اجلدیدة املقرت�ات ت� ؤأن، امللزمة الصكوك صیا�ة يف املمتث� وال�هتا ٕاكامل ا�ولیة احلكومية اللجنة �ىل
 هنب يف ز�دة هناك، إالنرتنت �الل ؤأفاد بأٔنه، من البیولوجية. القرصنة �متثل يف الرئيس�یة ؤأوحض ٔأن املشلكة. العمل

 للشعوب أ�صلیة وا�متعات احمللیة. التقلیدیة املعارف

 الوثیقتني تقدمي ٕاىل، فيه أ�عضاء وا�ول ورويبا�ٔ  �حتاد عن �لنیابة، أ�ورويب �حتادوفد  الرئيس �ئب ود�ا .106
WIPO/GRTKF/IC/39/16 وWIPO/GRTKF/IC/39/17. 

ثة الثغرات بت�لیالت �لًما ؤأ�اط، فيه أ�عضاء وا�ول أ�ورويب �حتاد �مس أ�ورويب �حتاد وفد وحتدث .107  احملد�
 ٔأطر الس�ت�دام العميل املنظور ٕان وقال. الرتتيب �ىل، التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة املعارف حبامیة املتعلقة
 ومن. املزا� بعض یقدم ٔأن ميكن التقلیدي الثقايف التعبري التقلیدیة وأٔشاكل املعارف من ٔأ�ل حامیة احلالیة الفكریة امللكية
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 ٔأحصاب مصاحل �دمة يف املسا�دة ميكنه ال ميكنه ٔأو الفكریة امللكية ٔأن نظام لكيفية مشرتك فهم هناك �كون أٔن مباكن أ�مهیة
 اخلربات بناء من ستس�تفيد إالضافية التقنیة ؤأشار ٕاىل أٔن املناقشات .التقلیدي الثقايف التعبري التقلیدیة ؤأشاكل املعارف
 ا�ٓ�ر يف رتنظ أ�د� ٕاىل �ستند ٕاجراء مناقشة ٕاىل ود�ا. املتصورة �لفجوات املتعلقة القضا� معاجلة يف املرتامكة الوطنیة
 ذ� يف مبا، املصطل�ات بعض حفص ورٔأى الوفد ٔأنه جيب. والقانونیة و�قتصادیة �ج�عیة الناحية من واجلدوى الواقعیة

 WIPO/GRTKF/IC/39/16 الوثیقتني يف الواردة ا�راسات �شأٔن مبقرتحيه وذك�ر. شامالً  حفًصا، امل� العام
 الوثیقة يف صدر ٔأوًال  التقلیدیة �ملعارف تتعلق دراسة ٕ�جراء اقرتا�هؤأفاد بأٔن . WIPO/GRTKF/IC/39/17و

WIPO/GRTKF/IC/32/9 ،الوثیقة يف ٔأوًال  التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل دراسة �شأٔن اقرتا�ه تعممي ومت 
WIPO/GRTKF/IC/33/6 .بوصفهام ا�ولیة احلكومية للجنة والثالثني السابعة ا�ورة ٕاىل املقرت�ني تقدمي ؤأعید 

 �ىل ٔأد�لت اليت التعدیالت بعض مع، WIPO/GRTKF/IC/37/11و WIPO/GRTKF/IC/37/10 الوثیقتني
 ف� احمللیة والترشیعات الوطنیة للت�ارب دراسات أ�مانة جتري ٔأن واقرتح. احلالیة ا�ولیة احلكومية اللجنة والیة يف النظر
 اللجنة يف املناقشات ورٔأى الوفد ٔأنه، ٕال�راء. التوايل �ىل، التقلیدي الثقايف التعبري وأٔشاكل التقلیدیة �ملعارف یتعلق

 ا�ي واملوضوع، للحامیة القابل للموضوع امللموسة وأ�مث� احمللیة الترشیعات ا�راسات حتلل ٔأن ینبغي، ا�ولیة احلكومية
 ٔأن �كون بعضها ميكن واليت، اختاذها ميكن اليت التدابري من متنو�ة مجمو�ة �عتبار يف تأٔ�ذ ؤأن امحلایة منه الغرض ليس

 .احلقوق �ىل أ�خرى قامئة ٔأن �كون وميكن بي� التدابري قامئًا �ىل

 للتعلیقات. الباب الرئيس �ئب وفتح .108

 يف الواردة املقرت�ات �ىل، فيه أ�عضاء وا�ول أ�ورويب �حتاد �مس، أ�ورويب �حتاد وفد الیا�ن وفد وشكر .109
 للت�ارب دراسة ٕاجراء رضورة اقرتحو ، WIPO/GRTKF/IC/39/17و WIPO/GRTKF/IC/39/16 الوثیقتني
�د. التقلیدي الثقايف التعبري وأٔشاكل التقلیدیة املعارف حبامیة یتعلق ف� احمللیة واملبادرات والترشیعات الوطنیة  املقرت�ات ؤأی

 من س�� ال، التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة واملعارف الفكریة �مللكية املتعلقة القضا� ملناقشة جيد ٔأساس ٔ�هنا
 املقرت�ات. ت� �شأٔن املناقشات مواص� ؤأعرب عن تطلعه ٕاىل. أ�د� �ىل القامئ ا�هنج

 قدًرا س�ت�دمتا ا�ولیة احلكومية ؤأفاد بأٔن اللجنة. ٔأ�ًريا انهتيى املقرت�ات �ر�ان ٔ�ن عن ارتیا�ه مرص ؤأعرب وفد .110
� أ�وىل ( مناقشة يف الفور �ىل البدء واقرتح �لتوقف و�دى. الو�ئق ت� ملناقشة الوقت من هائالً   .Revالنس�ة املعد�

1s(. 

�د مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق �مس �رواتیا وفد وحتدث .111  WIPO/GRTKF/IC/39/16 الوثیقتني ؤأی
 .WIPO/GRTKF/IC/39/17و

� أ�وىل ( توزیع بعد اجللسة من اجلزء هذا انعقد: أ�مانة من [مالحظة .112  مارس 20 املؤر�ة )Rev. 1sالنس�ة املعد�
النس�ة  حول �ب املناقشة الرئيس وفتح.] املر�� هذه يف ٔأخرى مرة اجللسة الرئيس و�رٔأس. املُي�رسان ٔأ�دها اليت، 2019

� أ�وىل (  وٕاذا. القرار صنع هیئة يه العامة ؤأفاد بأٔن اجللسة. وضع قانوين لها وليس. التنفيذ قيد بأٔهنا وذك�ر )Rev. 1sاملعد�
�َرس�ن ٕاىل مبارشة الت�دث أ�فضل مفن، ٔأس�ئ� أ�عضاء ا�ول �ى اكن  أ�ساس ٕاىل بعنایة �س��ع املهم من ورٔأى ٔأن. املُي

 معینة. عبارات ٕاىل �نتقال من بدًال ، التغیريات وراء املنطقي

�َرس�ن �مس �وروك بول وحتدث الس�ید .113  املتعلقة النصوص مشاریع اس�تعراض مهنام ُطلب قد املُي�َرس�ن ٕان وقال، املُي
ویضیق  �كون موجًزا، أ�عضاء ا�ول �انب من فيه للنظر نص واقرتاح التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة �ملعارف
 تعاریف املُي�رسان اقرتح، الوالیة ت� مع ومتش�یا. أ�عضاء ا�ول مقرت�ات سالمة �ىل وحيافظ ،التكرار و�زیل الفجوات

 واقرت�ا، 2 املادة �ىل التعدیالت بعض ؤأجر�، 1 املادة يف التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة للمصطل�ات �دیدة
 املدا�الت وكذ� ٔأفرقة االتصال معل نتاجئ �عتبار يف التعدیالت ٔأ�ذت وقد. 3 املادة �شأٔن أ�حاكم من �دیدة مجمو�ة
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، 1 املادة ويف. الصكني مواد مجیع نصوص وليس، فهيا معال اليت الثالث املواد نص و�ش�متل �ىل. العامة اجللسة يف متت اليت
 التعاریف وتُعد. التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة للمعارف تعاریف وقدما" التقلیدیة" تعریف املُي�رسان �ذف

. املوضوع �شأٔن االتصال فریق اقرت�ا اليت التعاریف نفسها يه التقلیدي الثقايف التعبري وأٔشاكل التقلیدیة للمعارف اجلدیدة
 إالشارات الستبعاد حكميًا �ًدا ٔأیًضا التعاریف وتعكس. واحض بفهم و�املیة �امة تعریفات لتقدمي االتصال فریق �ود وتعكس

 �متثل يف �ذف مزية املوضع ولهذا. 3 املادة يف ذ� من بدالً  ووضعها السابقة التعاریف يف املوجودة أ�هلیة معایري ٕاىل
 ا�تلفة للوظائف ٔأوحض بت�دید �سمح كام. أ�هلیة مبعایري یتعلق ف� السابقتني 3و 1 املادتني يف املوجودة �زدواجية

 الثقايف التعبري ٔأشاكل �ش�متل : "التايل النحو هو �ىل التقلیدي الثقايف التعبري ٔ�شاكل اجلدید تعریفال  ؤأفاد بأٔن. 1 للامدة
 التعبري یمت واليت، مهنا تولیفات ٔأو �حلركة التعبريات ٔأو للتعبري امللموس ٔأو املوس�یقي ٔأو اللفظي التعبري ٔأشاكل �ىل التقلیدي

  .تقلیدي" س�یاق يف] ا�ٓخر�ن املس�تفيد�ن[ ٔأو/و احمللیة و/ٔأو ا�متعات أ�صلیة] الشعوب[ ِقبل من تت�ىل ٔأو ٔأو تظهر، عهنا
] أ�صلیة الشعوب[ عن الناش�ئة املعارف ٕاىل التقلیدیة املعارف �شري: "التايل النحو �ىل" التقلیدیة املعارف" تعریف ویمت

ٔأفاكر  ٔأو جتارب ٔأو فكري لنشاط نتي�ة ويه ومتطورة دینامية �كون قد اليت] ا�ٓخر�ن املس�تفيد�ن[ ٔأو/و احمللیة وا�متعات
 هذا و�س�تجیب".  التعمل ٔأو ٔأو التدر�س ٔأو املامرسات ٔأو �بتاكرات ٔأو املهارات ا�رایة ذ� يف مبا، يف س�یاق تقلیدي

 3 املادة ٔأحاكم �كيیف ومت. الصك مبوجب حامیته ميكن ما حمتوى �ىل الضوء سلطت اليت أ�عضاء ا�ول لبعض التعریف
 من 3 املادة وتتكون. الطفيفة التغیريات ٕاد�ال بعض مع �ملوضوع املعين االتصال فریق �الل معل من النصني مرشوعي يف

 �ىل تؤكد معایري ثالثة �ىل 3.1 املادة وتنص. 3.2 واملادة 3.1 املادة: فرعیتني هام فقرتني �ىل 1 البدیل حيتوي. بدیلني
 �ىل 2.3 املادة و�ركز. انتقاهلام وطبیعة و�را�ام احمللیة وا�متعات أ�صلیة للشعوب �ج�عیة �لهویة وارتباطها ٕا�شاهئا طریقة

 املرجع ٕاضافة �س�تثناء، 1البدیل  اجلدید 2البدیل  و�ش�به. للحامیة مكعیار الوفود بعض عهنا دافعت اليت، الزمنیة اجلوانب
 3.1 املادة الواردة يف أ�هلیة معایري من �عتبارها جزءً  معینة زمنیة فرتة يف راجعٔأن امل حتدید ومت). ج( 3.1 املادة يف املؤقت

 مالءمة ٔأكرث ماك�ً  اجلدید 2 البدیل اعتبار مت، السبب ولهذا، احلمك سالمة �ىل تؤ�ر ٔأن املمكن من 1 البدیل من) ج(
 الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة للمعارف احلالیة النصوص يف املوجود أ�هلیة معیار ویُعترب. أ�عضاء ا�ول طلب الستيعاب
 مت، السبب ولهذا. للحامیة رشًطا بدر�ة ٔأكرب وليس معیاًرا وصفيًا، واملتطورة ا�ینامية طبیعهتا ٕاىل �شري واليت، التقلیدي

 �دید كعنوان ؤأد�اله. 3 املادة عنوان يف" الصون" ٕاىل إالشارات املُي�رسان و�ذف. 1 املادة يف ووضعه 3 املادة من �ذفه
 �ملعارف اخلاصة النصوص مشاریع يف 3 املادة وحمتوى هیلك وهناك تطابق بني". أ�هلیة معایري/امحلایة معایري" 3 للامدة

 طبقًا 3.1: "یيل ما �ىل التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل نص من 1 الفقرة وتنص. التقلیدي الثقايف التعبري ؤأشاكل التقلیدیة
 ٔأو ابتاكرها مت) أٔ : (ويه التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل لتشمل الصك هذا مبوجب امحلایة نطاق توس�یع جيب، 2.3 للامدة

 ومت تطو�رها] ا�ٓخرون املس�تفيدون[ ٔأو/و ا�متعات واحمللیة أ�صلیة] الشعوب[ ِقبل من عهنا الكشف ٔأو تلقهيا ٔأو ٕا�شاؤها
 الثقافية �لهویة �رتبط) ب]؛ (العرفية و�روتو�والهتا لقوانيهنا وفقًا[ جامعي �شلك وصیانهتا واس�ت�دا�ا و�حتفاظ هبا

 یتجزأٔ  ال جزًءا و�شلك] ا�ٓخر�ن املس�تفيد�ن[ ٔأو/و احمللیة ا�متعات ٔأو/و أ�صلیة [للشعوب] التقلیدي والرتاث و�ج�عیة
، املتعاقد الطرف/العضو ل�و� جيوز 3.2. ال ٔأم التوايل �ىل سواء، جيل ٕاىل جيل من جيلني ٔأو بني تنتقل) ج؛ (مهنا

 ا�ي النحو �ىل معقو� لفرتة التقلیدي الثقايف التعبري ٔ�شاكل املس�بق الوجود �ىل امحلایة �شرتط أٔن، الوطين قانوهنا مبوجب
 ال" مدة ٕاىل) ج( 3.1 املادة يف إالشارة �س�تثناء، 1البدیل  مع 2البدیل ویتطابق  ".]املتعاقد الطرف/العضو ا�و� حتدده

 .التقلیدیة املعارف نص يف 3 املادة �شأٔن أ�حاكم من مماث� مجمو�ة تقدمي مت كام". ٔأجيال مخسة ٔأو س�نة 50 عن تقل

�َرس�ن عن نیابة، بیاليم لیلی��ر وحتدثت الس�یدة .114 �َرس�ن ٕان وقالت، املُي . 2 املادة يف الفجوات تقلیص ٕاىل سعیا املُي
 مت كام أ�هداف و�ُشلك. الرٔأي يف تقارب وهناك. العامة اجللسة وا�ي مت يف االتصال فریق ٔأجنزه ا�ي العمل يف نظرا وقد

 املعارف نص يف، 1البدیل  ويف. �برية �ري ٔأجریت اليت وتُعد التغیريات. �ٔ�هداف صلهتا حيث من لل�ا� انعاكًسا تقدميها
 و�ئق بني ��ساق بعض هناك �كون ٔأن �اول املُي�رسان ولقد. �فتتاحية تعدیل يف أٔمهیة ا�ٔكرث التعدیل �متثل، التقلیدیة
 حول ٔأقواس هناك اكنت، التقلیدیة املعارف نص يف، (ٔأ)1البدیل  ويف. التقلیدیة واملعارف التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل
 مل، التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل نص ويف". به املرصح �ري و�س�ت�دام �س�ت�دام وسوء املرشوع �ري ا�مت�" عبارة
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 ٔأن مرا�اة مع، التقلیدیة املعارف نص يف املعقوفة أ�قواس حبذف قاما، حتقيق التناسق ٔأ�ل ومن. معقوفة ٔأقواس هناك �كن
�متثل : "یيل ما �ىل التقلیدیة املعارف نص من 1 الفقرة وتنص. بأٔمكلها املادة وكذ�، معقوفة ٔأقواس بني ��اكمل وضع البدیل

 للمعارف به املرصح �ري و�س�ت�دام �س�ت�دام وسوء املرشوع �ري ا�مت� منع) أٔ : (يف ما یيل الصك هذا ٔأهداف
: یيل ما �ىل) ب( 1 الفقرة وتنص. ٔأفضل مقروءة جلعلها التقلیدیة املعارف ٔأمام مضري امللكية امجلع لكمة و�ذفا". التقلیدیة

 مع"لعبارة  ٕادراج هناك واكن. ال" ٔأم جتار�ً  �سویقهام مت سواء، التقالید ٕاىل املستند�ن و�بتاكر إالبداع وحامیة �شجیع"
 هذا ولتحقيق. 2البدیل و  1 ٕاىل البدیل بدائل �دد تقلیص ٕاىل �ٔ�هداف املعين االتصال فریق وسعى". العام امل� ا�رتام

اليت متت  املدا�الت �ىل وبناءً ، ذ� ومع .2البدیل و  1البدیل  ٔأحاكم يف ؤأدجماه 3البدیل  من نًصا املُي�رسان ٔأ�ذ، التقلیص
ُ  �ذف، الفردیة البدائل سالمة �ىل للحفاظ حماو� ويف، العامة اجللسة يف  هناك وليس ".العام امل� ا�رتام مع" ي�رسانامل

 يفاس�تعادا الضمري ، 2البدیل  يفو .التقلیدیة املعارف قبل امجلع مضري امللكية ا�ذف، )د( الفقرة يفو ).ج( الفقرة يف تغیريات
 ٔأو/و احمللیة وا�متعات أ�صلیة الشعوب" بـ للتو هااليت استبدال "التقلیدیني واملس�تفيد�ن املعارف ٔأحصاب"العبارة الرئيس�یة 

 يفو .التقلیدیة املعارف نص مع لتناسقاتحقيق ل  ٔأقواس ٕاضافة متت، التقلیدي الثقايف التعبري ٔأشاكل نص يفو ".املس�تفيد�ن
 نحياوال وهام .العامة اجللسة ويف االتصال فریق يف الوفود �ددهتا اليت املفاهمي انلتعكس )هـ(و )د( فقرتنيال أأضاف، 3البدیل 
 تنصو  ).هـ(و )د( الفقرتني يف ا�ٓن املدر�ة احملددة إالد�االت ٕ�دراج اقام ��و، أ�صيل 1البدیل  سالمة �ىل احلفاظ
 مع التقلیدیة للمعارف به املرصح �ري و�س�ت�دام �س�ت�دام وسوء املرشوع �ري ا�مت� منع" :یيل ما �ىل )د( الفقرة

 �بتاكرإالبداع و وحامیة �شجیع" :یيل ما �ىل )هـ( الفقرة وتنص "؛احلايل الفكریة امللكية نظام من �د ٔأقىص ٕاىل �س�تفادة
 عند ه�ذاا ما أأ�اد لقد. و .]]"وتعز�زه والرتوجي � العام امل� حامیة مع ال ٔأم ام�سویقه مت سواء، ]"التقالید ٕاىل �ناملستند[

 فریق به ا�ي قام احلذف �ىل ا�افظ فقد، التقلیدیة املعارف نص يف 4البدیل  خبصوصو  .لتقلیلها البدائل دمج حماو�
 هناك ؤأشارت ٕاىل ٔأن .3البدیل و  1البدیل  مع �بري �د ٕاىل احلا�ة عن ازائدً  یُعد ا�ي، 4البدیل  ٕادراج ایعید ومل االتصال
 ا�ورة. هنایة قبل ٔأفضل هدف صیا�ة ؤأهنام س�ی�اوالن به القيام یتعني ا�ي العمل من الكثري

 النس�ة املعد��اللها [مالحظة من أ�مانة: انعقد هذا اجلزء من اجللسة بعد اسرتا�ة قصرية اس�تعرضت الوفود  .115
تعلیقات ل ا�ول أ�عضاء یيل ذ� تقدمي ٔأ�لن الرئيس ٔأنه سيتلقى تعلیقات �امة من ا�مو�ات إالقلميیة و�ريها، و أ�وىل] 

، ولن �كون حمدد وضع امل �كن لهو. العمل الزال �ار� �شأٔن النسخ املعد� أ�وىلٔأن حمددة �ىل املواد املقدمة. ؤأشار ٕاىل 
 .حمدد ٔأي وضع اله

لميرس�ن �ىل معلهم.] ؤأقر وفد ٕاندونيس�یا، مت�د� �لنیابة عن �لشكر ل مجیع املت�دثني تقدم [مالحظة من أ�مانة:  .116
مجیع أ�عضاء يف اجللسة مدا�الت والتأٔكد من ٔأن  ،، بأٔنه ليس من السهل حماو� تبس�یط النصمجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادي

مواقف ا�ول أ�عضاء يف نفس الوقت. �شلك نزاهة يف �عتبار، مع ا�رتام ا قد مت ٔأ�ذهفرق االتصال يف �لسات العامة و
 مزید من املداوالت.ٕالجراء ٔأساسا جيدا  1 رمق تنيمن النسختني املعدل �ام، اكن � 

مصاحل مجیع ا�ول أ�عضاء ضغط �مس ا�مو�ة أ�فریقية، ٕاىل ٔأنه مل �كن من السهل  ، مت�د�وفد ٔأوغنداؤأشار  .117
. وقد مت ٕاحراز بعض التقدم ف� یتعلق بتبس�یط � ینيأ�ول  تنياملعدل تني النسخ  اكن قد درسو بطریقة متوازنة. ا وعكسه

ٔ�ساس النسختني املعدلتني أ�ولیني �شلك �ام، ميكن اس�ت�دام و النصني. ومع ذ�، ظلت مواقف ا�ول أ�عضاء خمتلفة. 
 مزید من املناقشات.ٕالجراء 

هنا وقال إ ٔأولیة. بصورة �ىل الو�ئق اطلع  �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب وقال ٕانه وحتدث وفد غوات�ال .118
ا�رتام املهنجیة املتبعة يف ذ� ومن �الل . ات �شأٔهنامزید من املناقشینبغي ٕاجراء حتتوي �ىل عنارص مثرية لاله�م 

 اللجنة احلكومية ا�ولیة، س�یكون �ى و�الس�تعانة هبذا النسقمسیة. عقد اج��ات �ري ر الوفد �ج�ع، ومتابعهتا، اقرتح 
 .ا�ورة التاسعة والثالثني للجنة احلكومية ا�ولیةٕاماكنیة تقدمي مقرت�ات بناءة للمسا�دة يف حتقيق ٔأهداف 
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يه ٔأساس النسخ املعد� أ�وىل وحتدث وفد �حتاد أ�ورويب �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، وقال ٕان  .119
سوف یعود بتعلیقات تقنیة ٔأكرث ٔأنه مزید من املناقشات يف ا�ورة التاسعة والثالثون للجنة احلكومية ا�ولیة. و ٕالجراء جيد 

 تفصیال.

خ النسوحتدث وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة الب�ان املتشاهبة التفكري، وأٔشار ٕاىل وجود بعض التطورات إالجيابیة يف  .120
اكنت  النسخ املعد� أ�وىل. ومع ذ�، فٕان �شأٔهنا، وكذ� بعض العنارص اليت �رغب يف تقدمي تعلیقات املعد� أ�وىل
 تعلیقات ٔأكرث تفصیال يف وقت الحق.وسوف یقوم الوفد بتقدمي . اتمزید من املناقشٕالجراء ٔأساسا جيدا 

�مة شاقة وصعبة للغایة ٔأما�م بلطیق، وقال ٕان امليرس�ن وحتدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى وال  .121
اكنت النسخ املعد� و �ىل ٔأساس املد�الت الواردة من مجمو�ات االتصال واجللسة العامة.  النسخ املعد� أ�وىللصیا�ة 

 ٕاىل مواص� العمل.الوفد تطلع و . ا الزالت قيد العملواعترب ٔأهنأ�وىل ٔأكرث �ساطة من ذي قبل. 

�الج ینبغي ٔأن �ركز الهدف �ىل و البدائل.  صوتقلیاخلالفات وفد الصني ٕانه ال �زال یتعني بذل اجلهد حلل  وقال .122
امیة املعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي. وشدد ف� یتعلق حباحلايل  امللكية الفكریةالثغرات املوجودة يف نظام 

اللجنة احلكومية ا�ولیة تضع ینبغي أٔن و التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي.  �ىل ٔأن امل� العام یتعارض مع املعارف
النسخ املعد� أ�وىل وميكن ٔأن متثل ٕاطارا قانونیا عقالنیا و�ادال ونزهيا للمعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي. 

 حظات حمددة يف مر�� الحقة.بداء مالوس�یقوم الوفد �ٕ مزید من املداوالت. ٔأساس ٕاجراء 

وقال ممثل ا�لس ا�ويل ملعاهدات الهنود، مت�د� نیابة عن جتمع الساكن أ�صلیني، ٕان النسخ املعد� أ�وىل �شلك  .123
الصك هو حامیة يشء ال �متتع �الیا �محلایة ا�اكفية، ٔأي املعارف ٔأساس . واكن اتمزید من املناقشٕالجراء ٔأساسا جيدا 

املزید من التعلیقات احملددة يف وقت وس�یقم الوفد بتقدمي ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي، وليس امل� العام. التقلیدیة و 
 الحق.

وس�یقوم الوفد بتقدمي ا�ٓراء. يف توافق التوصل ٕاىل �برية حنو خطوة وقال وفد �ولومبیا ٕان النسخ املعد� أ�وىل متثل  .124
 �ري الرمسیة.اجللسات تقدم مساهامت يف ي ف ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي وس املزید من التعلیقات احملددة حول تعری

مل �متكن امليرسون من النظر يف اتفاقية التنوع ؤأي تقدم ملموس. یمت حتقيق ٔأشار ممثل تو�ج ٔأمارو ٕاىل ٔأنه مل و  .125
: ومتثل يف ٔأن اكن اقرتا�ه �س�یطا للغایةو البیولو� و�روتو�ول �غو� واتفاقية الیو�سكو محلایة الرتاث الثقايف �ري املادي. 

�لكوري امللموسة و�ري ٔأشاكل التعبري الفو اكفة "الغرض من الصك ا�ويل احلايل هو حامیة ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي و 
 تبدو واحضة يفو/ٔأو ٔأو تظهر امللموسة. و�شمل ذ� مجیع ٔأشاكل التعبريات وأ�ما�ن ا�تلفة اليت یعربون فهيا عن ٔأنفسهم 

حث اللجنة احلكومية ا�ولیة �ىل �س��ع ٕاىل قد و  ".ان واملاكن�رب الزم جيل ٕاىل جيل تناقلها من مت وقد. الثقايف الرتاث
تعریف املعارف وف� یيل مل �كن املعارف التقلیدیة ملموسة. وأ�صلیة. وقال ٕانه سامه بأٔمث� للمعارف التقلیدیة. الشعوب 

لصك ا�ويل احلايل، فٕان املعارف التقلیدیة يه العملیة الرتامكیة للمعارف التقلیدیة إال�كولوجية ٔأو ف� یتعلق �التقلیدیة: "
رتبطة ارتباطا وثیقا بأٔنظمة احلیاة التقلیدیة القامئة �ىل ابتاكرات املوارد البیولوجية واللغة إالبداعیة املعارف البیئية التقلیدیة امل

والعملیة والرو�انیة وا�ورات الطبیعیة واحلفظ و�س�ت�دام املس�تدام للتنوع البیولو�، وكذ� العالقة الوثیقة للغایة بني 
الساكن أ�صلیون واليت اكنت وحيمهيا بة، واجلوانب املادیة اليت اكن حيفظها الكون، والرت فهم الشعوب أ�صلیة وأ�رض، و 

مشوشة ٕاىل اليت اكنت ٔأفاكره �رمجة لمرتمجني الفوریني �ىل ٔأعرب عن شكره ل. و "منذ زمن حسیق، تنتقل من جيل ٕاىل جيل
 �د ما.

 .هناك ٔأي دو� تؤیده لكن مل �كنٔأي دو� عضو تؤید �قرتاح. هناك الرئيس عام ٕاذا اكنت و�ساءل  .126
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 .البنود بندا بندالتعلیقات �ىل ل باب ال فتح الرئيس و  .127

وحتدث وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة الب�ان املتشاهبة التفكري، وقدم بعض التعلیقات احملددة ف� یتعلق �لتعریفات  .128
طلب زناهة يف العملیة، �اصة �لنظر ٕاىل . وشدد �ىل ٔأمهیة احلفاظ �ىل الالنسخ املعد� أ�وىلمن نيص  1الواردة يف املادة 

مواقف ا�ول  قداسةاكن من املهم للغایة احلفاظ �ىل نزاهة ٔأو و �ري الرمسیة. �لسات بعض ا�ول أ�عضاء �نتقال ٕاىل 
تعریف اكن و ٕانه یفضل نتاجئ فریق االتصال. الوفد يف نص ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي، قال  1ف� یتعلق �ملادة و أ�عضاء. 

بطریقة ٔأو بأٔخرى الرتكزي �ىل التعریف القادم من مجمو�ة قد ٔأبعد  النسخ املعد� أ�وىلٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي يف 
. وف� یتعلق �ملعارف اتمزید من املناقشٕالجراء التعریف ٔ�ساس العمل �الس�تعانة هبذا  هاالتصال. ومع ذ�، ميكن
مجمو�ة جرى أ�مر يف سواء و . اتمزید من املناقشٕاجراء اجلدیدة، وقال ٕانه یتطلع ٕاىل �لتعریفات التقلیدیة، رحب الوفد 

ا�ول أ�عضاء، واكن �لك خشص احلق يف تعمتد �ىل اجللسة العامة، فقد اكنت معلیة يف �ري رمسیة ٔأو �لسات االتصال ٔأو 
ومن �الل توافر مواقف ا�ول أ�عضاء. قداسة نزاهة ٔأو أٓرائه وموقفه، ولكن اكن �ىل امجلیع ا�رتام واحلفاظ �ىل طرح 

 ��رتام، ميكن لٔ�عضاء التغلب �ىل ٔأي �الفات.

وقدم ممثل قبائل التواللیب، مت�د� نیابة عن جتمع الساكن أ�صلیني، اقرتا�ا نصیا �شأٔن تعریف املعارف التقلیدیة.  .129
رفة الناش�ئة عن الشعوب أ�صلیة وا�متعات احمللیة و/ٔأو املس�تفيد�ن س�یكون نصه كام یيل: "�شري املعارف التقلیدیة ٕاىل املعو 

لنشاط الفكري ٔأو اخلربات ٔأو الوسائل الروحية ٔأو أ�فاكر �جتة عن اا�ٓخر�ن واليت قد �كون دیناميكية ومتطورة، ويه 
إالضافات �مة ٔ�ن "أ�فاكر" مل يف الس�یاق التقلیدي، واليت قد �كون مرتبطة �ٔ�رض والبيئة ... ". واكنت هذه املوجودة 

�ٔ�رض والبيئة" �رتبط قد اليت "عبارة ٔأضاف قد أٔي شعوب ٔأصلیة. و اخلاصة ب�س�توعب أ�صل الرو� للمعارف التقلیدیة 
 ٔ�ن ربط املعارف التقلیدیة �ٔ�رض والبيئة ميثل بُعدا �ام للغایة للعدید (وليس مجیع) ٔأشاكل املعارف التقلیدیة.

  ممثل قبائل التواللیب، نیابة عن جتمع الساكن أ�صلیني.اماليت قد� تنيلمسامه عن تأٔییده ل جنوب ٔأفریقيا وفد ؤأعرب  .130

ٔأي يشء � �القة �مل� العام، ٔ�ن نظام امحلایة خيص املعارف التقلیدیة  ه من �ري املطلوب مناقشةوقال وفد مرص ٕان .131
اللجنة �اولت العام ٔأن هناك نظام حامیة اكن موجودا دامئا، بي�  یعين وجود امل�و ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي. 

املعارف الوفد تعریفات حامیة للمعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي ٔ�ول مرة. ؤأید تطبیق احلكومية ا�ولیة 
ائل التواللیب، نیابة عن جتمع الساكن ٔأید �قرتاح املقدم من ممثل قبكام التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي، 

 أ�صلیني.

املعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري تعریفات ورحب وفد مجهوریة ٕا�ران إالسالمية مب�او� التوصل ٕاىل لغة توفيقية يف  .132
لسوء لكن  ف� یتعلق بأٔشاكل التعبري الثقايف التقلیدي، متكن فریق االتصال من التوصل ٕاىل �ل وسط.و الثقايف التقلیدي. 

. ؤأعرب الوفد عن اس�تعداده للعمل ٕا�داد النس�ة املعد� أ�وىلاحلظ، تغري تعریف ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي ٔأثناء 
الصیا�ة ٔأن تعود اللجنة احلكومية ا�ولیة ٕاىل وینبغي الش�هبة لفریق االتصال كنص متفق �لیه. �شأٔن الصیغة التوفيقية 

 التعبري الثقايف التقلیدي. تعریف ٔأشاكلالتوفيقية يف 

 الوضوح ولكن املادة مل تتغري.حتقيق مزید من قد تغريت من ٔأ�ل الصیا�ة قال الرئيس ٕان و  .133

املعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي اكنت ٔأقرص ؤأكرث وضو�ا. تعریفات وقال وفد �حتاد الرويس ٕان  .134
 ذ� الرئيس�یة، ويه �نتقال من جيل ٕاىل جيل، ومل �كن من الواحض سبب �ذفومع ذ�، فقد اختفت ٕا�دى السامت 

 من التعریف.

 .3جزءا من معایري أ�هلیة يف املادة متثل ٔأوحض الرئيس ٔأن هذه املزية اكنت و  .135
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يف  �سري النسخ املعد� أ�وىلوحتدث وفد �حتاد أ�ورويب �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، وقال ٕان  .136
، ٔ�نه �لق مرارا و�كرارا بأٔنه ليس تعن تقد�ره للجهود املبذو� للقضاء �ىل بعض التدا�ال الوفد �جتاه الصحیح. ؤأعرب

فقد ، 3يف املادة وخماوفه. التعامل مع ، حيث مت 3وجود عنارص موازیة يف � املاكنني. ؤأعرب عن تقد�ره للامدة اجلید من 
�ري الرمسیة، ٔ�نه اجللسات نس�بة للتعریف، فقد ٔأراد تقدمي بعض التعلیقات التقنیة إالضافية يف . ٔأما �ل 2اكن یفضل البدیل 

النسخ املعد� أ�وىل مت النظر يف �شلك �ام، و يف التعریف نفسه. وضعه ینبغي ا�ي عنرص ال  ةال �زال من املمكن مناقش
 بطرق ٕاجيابیة.

، مت �ذف أ�وصاف 3لوسطى والبلطیق، وقال ٕانه ف� یتعلق �ملادة وحتدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� ا .137
، واليت ٔأوحضت مبزید من التفصیل ما ا�ي جيب حامیته. 3اليت ظهرت من قبل يف املادة احملددات من  1الواردة يف املادة 

 .اأ�مور اليت جيب حام�هت�رشح ٔأوردت حمددات ، حيث 3، مضن املادة 2ٔأعرب عن تفضی� للبدیل و 

معایري أ�هلیة ٔأو ٕادراج وحتدث وفد ٕاندونيس�یا �لنیابة عن الب�ان املتشاهبة التفكري، ومل �كن حریصا �ىل مناقشة  .138
حامیة للمعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي ومن لصیا�ة ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي. وميثل ذ� حماو� يف 

نطاق ٕاىل ٔأیضا تطرق التعریف فقط ولكن �ىل النقاش حول معایري أ�هلیة یقترص مل وایة. شأٔن ذ� ٔأن یرض بنطاق امحل
املتعلقة هنج متدرج للتأٔكد من ٔأن املناقشة الطوی� مشرتكة ذات حتاول بناء ٔأرضیة  ا�ول املتقاربة التفكرياكنت و امحلایة. 

لب�ان املتشاهبة التفكري يف معایري أ�هلیة، فس�تفضل البدیل ٕاذا اخنرطت او حقوق متدر�ة. ٕاىل عایري أ�هلیة ميكن حتویلها مب
ٕاىل صیا�ة اللجنة احلكومية ا�ولیة يف الواقع تتوصل قد و . صیا�ة جيدة 1يف البدیل  2-3املادة ومتثل . 2�ىل البدیل  1

 .1يف البدیل  2-3ومسأٔ� الزمن املتعلقة �ملادة للتغلب �ىل امجلود ف� یتعلق مبعایري أ�هلیة توافقية 

ٔأ�اط �لام قد . و 3وفد نی�ري� ما قا� وفد ٕاندونيس�یا، نیابة عن الب�ان املتشاهبة التفكري، ف� یتعلق �ملادة ؤأید  .139
البدیل من  2-3، يف املادة وفقا لل�الس�نة ٔأو مخسة ٔأجيال،  50مك�او� للتوفيق بني إالبقاء �ىل  2-3جبدیة �ملادة بصورة 

ٔأن واعتبار  2البدیل لك ما تبقى يف �ذف عام ٕاذا اكن من املمكن  الوفد ، �ساءل2البدیل (ج) من 1-3يف املادة . و2
توافق نقطة التوصل ٕاىل �ىل امليرس�ن ٕالبداعهم يف الوفد ، ٔأثىن 2-3ف� یتعلق �ملادة و املشاعر. اكفة �س�توعب  1البدیل 

 .امو�د 1جبعل البدیل اكنت هذه القضیة ا�ٔكرث �روزا ف� یتعلق و قویة للغایة. 

نیابة عن جتمع الساكن  ة، مت�دثتباتيبا (مركز الشعوب أ�صلیة ٔ�حباث الس�یاسات والتعلمي)مؤسسة  ممث� توقال .140
 1البدیل من  2-3املادة ومتثل لهویة الثقافية للشعوب أ�صلیة. �رتباط � 3أ�صلیني، ٕان امليرس�ن قد �ددوا حبق يف املادة 

نظام بأٔنه اكن ینبغي ٔأن �كون ل تعلیقات تتعلق  س�تقوم بتقدمي�ري الرمسیة، ٔأثناء اجللسات يف و. للغایةيدة ج  صیا�ة توافقية
البدیل لمعارف التقلیدیة ٔأو ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي، وجود مس�بق. ؤأعربت عن قلقها الشدید �شأٔن لاملعرفة، وليس 

ا ميكن حيد ممللشعوب أ�صلیة. ٕان حتدید رشط زمين �دم مالمئة ذ�  ٔ�س�بابلعدة ٔأس�باب، وقدمت العدید من أ�مث�  2
الشعوب أ�صلیة ملعارفها التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف نظر الب�ان �ىل املس�توى الوطين، وال یتفق مع �یفية تقوم به ٔأن 

 .اخلاصة هبا التقلیدي

اخلاصة املعایري  1. وینبغي ٔأن حتدد املادة 1ورحب وفد مجهوریة ٕا�ران إالسالمية بتخفيض أ�شاكل البدی� يف املادة  .141
قد ال یمت ٕادراج اخلصائص اليت اكنت مالزمة للمعارف التقلیدیة و امیة املعارف التقلیدیة ٔأو ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي. حب

يه حتدید نوع املعارف التقلیدیة اليت ميكن حام�هتا  3تقلیدي مكعایري للحامیة. واكنت فكرة املادة ٔأو ٔأشاكل التعبري الثقايف ال 
ومن �ري املفيد القيام مبوجب هذا الصك، ٔأو ا�متیزي بني املعارف التقلیدیة القاب� للحامیة واملعارف التقلیدیة �ري القاب� للحامیة. 

وس�ی� انتصاف جيدة  2-3املادة ومتثل احلد أ�دىن. مضن �دد املعایري ٕابقاء جيب و یزي. صائص اليت ال تتعلق هبذا ا�مت �رسد اخل
، مع مرا�اة الظروف ا�تلفة وأ�وضاع الوطنیة. هذا أ�مراكنت حماو� جيدة حلل و . املتعلقة مبسأٔ� الزمنحلل القضیة الصعبة 

ة، �ىل الرمغ من وجود بدائل خمتلفة حتمل ٔأشاكال خمتلفة من �اما هو احلل لهذه املشلك 50مل �كن املعیار الزمين البالغ و
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ال ینبغي ٔأن �كون هذا هو الطریق ٕاىل أ�مام، ٔ�ن ٔأي معرفة ٔأو تعبري ثقايف اكن مؤهال للحامیة وإال�ا�ت �ىل هذا السؤال. 
للحامیة. واكن هذا الشعور  ن مؤه��اما ٔأو حنو ذ� لتكو 50وراء انتظار املعارف التقلیدیة ملدة الوفد سببا الفوریة. ومل �ر 

املعارف وینبغي ٔأن �كون ی�ىش مع ٔأفاكر ٔأولئك ا��ن یعتقدون ٔأن املعارف التقلیدیة اكنت يف الغالب يف ا�ال العام. 
 �اما. 50التقلیدیة، مثلها مثل ٔأي معرفة ٔأخرى، مؤه� للحامیة دون احلا�ة ٕاىل �نتظار 

قد مت تعدیلها. ونتي�ة ��، اكن اجلزء أ�ول من التعریفات عبارة  3و 1يف املادتني ت التعریفاوقال وفد ٕایطالیا ٕان  .142
عن قامئة من التعبريات احملمیة اليت تتوافق، بطریقة ٔأو بأٔخرى، مع اتفاقية �رن، اليت تضمنت العنارص ا�تلفة احملمیة مبوجب 

بني هذا الصك القانوين واتفاقية اليت �ربط ٕاىل تقيمي الروابط حق املؤلف. وهذا یعين ٔأن اللجنة احلكومية ا�ولیة يف �ا�ة 
ٔأن التعبريات ال�مية ٔأو املوس�یقية ٔأو �ري امللموسة، واليت اكنت واردة يف تعریف ٔأشاكل �كن هناك شك يف �رن، ٔ�نه مل 

ذا اكن هناك تدا�ل يف امحلایة ٔأم عرفة ما إ تتعلق مباكنت املشلكة و التعبري الثقايف التقلیدي، محمیة ٔأیضا مبوجب حق املؤلف. 
عام ٕاذا اكن ذ� قد الوفد . و�ساءل �بداع�ىل الفور من حلظة و�رسي حق املؤلف ال، وحتدید من ٔأ�ن بدٔأت امحلایة. 

ٕاىل ٕاجياد �ل ینص �ىل ٔأن حامیة يف �ا�ة اللجنة احلكومية ا�ولیة واكنت �لق ص� حبامیة ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي. 
من جيل �نتقال �رتبط ذ� بنقطة و . املؤلففيه حامیة حقوق تنهتيي يف الوقت ا�ي تبدٔأ اكل التعبري الثقايف التقلیدي ٔأش

حامیة مزدو�ة ٔأو تدا�ل قد یؤدي ٕاىل وجود اكن ال بد من التفكري يف ذ� لتجنب و �اما.  50مدته ٕاىل جيل ٔأو بعد زمين 
مشلكة متثل  امل� العام، ٔ�ن حامیة ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي اكنت . واكن ذ� مرتبطا ٔأیضا مبسأٔ�نز�ات�شوب 
 للم� العام.�لنس�بة 

لعمل  مقبوال أأساسمتثل أ�وىل من نص املعارف التقلیدیة املعد� وقال وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕان النس�ة  .143
الوفد اقرتح و . یغلق القوسولكن مل قوس مفتوح ، اكن ملصطلح "ا�مت� �ري املرشوع" 1يف املادة واللجنة احلكومية ا�ولیة. 

. واقرتح إالبقاء �ىل البدائل الفردیة لهذا التعریف بني قوسني لتكون منسجمة مع الصیغة املس�ت�دمة يف املادة ٕا�الق القوس
اقرتح الوفد ٕادراج لكمة "ٕاىل" ، 3البدیل يف والوقت. هذا ارات يف ، مما یعين مضنا ٔأنه مل یمت االتفاق �ىل ٔأي من هذه اخلی1

لكمة مصطلح "سوء �س�ت�دام"، بني وضع ف� یتعلق بو ت� الفقرة. يف "الوصول"، لتصحیح القوا�د النحویة لكمة بعد 
لتقلیدیة احملمیة"، اقرتح "املعارف ا عبارةيف و " لتصحیح القوا�د.مثلٕاضافة لكمة "الوفد " و "اجلدید"، اقرتح ٕاىل در�ة"

" و "املعارف التقلیدیة" يف � البدیلني، �متیزي املعارف التقلیدیة احملمیة �كونٕاضافة لكمة "موضوعیة" بني ا�لكمتني "الوفد 
ر �رقمي الفقرات. واقرتح ٔأن �تطو ومت . القيام هبذا ا�متیزيس�متر يف املسا�دة �ىل � عن املعارف التقلیدیة أ�خرى، وسوف 

. ويف 5ٕاشارة ٕاىل املادة  3، ؤأن �كون إالشارة ٕاىل املادة 3يف ٔأول اخلیار�ن ٕاشارة ٕاىل املادة  1�كون إالشارة ٕاىل املادة 
" بعبارة " 4" املس�تفيدون �ىل النحو احملدد يف املادة عبارة البدیل الثاين لـ "املعارف التقلیدیة احملمیة"، اقرتح استبدال 

�حتفاظ هبذا التعریف. وقد مسع ٔأن فقد فضل الوفد ف� یتعلق بتعریف امل� العام، و عات احمللیة ". الشعوب أ�صلیة وا�مت
، 3يف املادة ووفدا أٓخر �ىل أ�قل ال یؤید هذا التعریف، �� س�یكون من دواعي رسوره �حتفاظ به بني قوسني. هناك 

وضع الوفد لتقدمي اقرتاح �شأٔن ذ� الحقا. واقرتح �ىل اس�تعداد كون یٕ��ادة النظر يف وضع معایري أ�هلیة، وس�  الوفد و�د
: "ینطبق هذا الصك وهو 3بدیل �دید وضع اقرتح و بني قوسني وٕا�ادة ٕادراج العنوان السابق "موضوع الصك". العنوان 

، نظرا ٔ�ن 5دة لامل�دید  5ووضع بدیل �ىل �راءات ��رتاع واملعارف التقلیدیة". واقرتح ٔأیضا ٔأ�ذ معایري أ�هلیة 
اجلدید �ىل النحو التايل: "عندما  5البدیل �اء نص و  .5تتوافق مع تعدیالت املادة  3�ىل املادة اليت ٔأد�لت التعدیالت 

�رتبط املعارف التقلیدیة �شلك واحض �لرتاث الثقايف للشعوب أ�صلیة وا�متعات احمللیة، ویمت ٕا�شاؤها وتولیدها وتطو�رها 
�ىل ٔأال تقل ، من ا�ول أ�عضاءلك دو� حتددها من جيل ٕاىل جيل لفرتة نقلها وصیانهتا ومشاركهتا �شلك جامعي، وكذ� 

عندما �كون  1-5�اما ٔأو فرتة مخسة ٔأجيال، ینبغي حامیة املعارف التقلیدیة وفقا للنطاق والظروف احملددة ٔأد�ه:  50عن 
جيب �ىل ا�ول أ�عضاء �شجیع ما یيل: ٔأن �كون للشعوب اكنت مقدسة ٔأم ال،  سواءاملعارف التقلیدیة احملمیة رسیة، 

أ�صلیة وا�متعات احمللیة اليت تنقل مبارشة املعارف التقلیدیة ٕاىل املس�ت�دمني، القدرة مبوجب القانون الوطين �ىل احلفاظ 
ٔأو منع الوصول ٕا�هيا �س�ت�دا�ا ٔأو السامح �ىل معارفهم التقلیدیة احملمیة ٔأو التحمك فهيا ٔأو اس�ت�دا�ا ٔأو تطو�رها 
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من قبل املس�ت�دمني  اواس�ت�دا�ا/�س�تفادة مهنا واحلصول �ىل حصة �اد� ومنصفة من الفوائد الناش�ئة عن اس�ت�دا�
حيدد املس�ت�دمون بوضوح ٔأحصاب املعارف التقلیدیة احملمیة املذ�ورة بوضوح و�س�ت�دمون املعارف بطریقة و . املشار ٕا�هيم

عندما �كون املعارف التقلیدیة احملمیة منترشة  2-5رتم القوا�د واملامرسات الثقافية للشعوب أ�صلیة وا�متعات احمللیة. حت
حتصل ٔأن ٔأفضل املامرسات: یيل �ىل ٔأنه  مابصورة ضیقة، سواء اكنت مقدسة ٔأم ال، ینبغي ل�ول أ�عضاء ٔأن �شجع 

تنقل مبارشة املعارف التقلیدیة احملمیة ٕاىل املس�ت�دمني �ىل حصة �اد� ومنصفة من  الشعوب أ�صلیة وا�متعات احمللیة اليت
. وحيدد املس�ت�دمون ٔأحصاب املعارف التقلیدیة احملمیة املذ�ور�نمن قبل املس�ت�دمني  االفوائد الناش�ئة عن اس�ت�دا�

حترتم القوا�د واملامرسات الثقافية للشعوب بطریقة املعارف  ابوضوح عند اس�ت�دام املعارف التقلیدیة املذ�ورة، و�س�ت�دمو 
ینبغي ل�ول أ�عضاء ٔأن تبذل قصارى �دها ٔ�رشفة وحفظ املعارف التقلیدیة اليت تنترش  3-5أ�صلیة وا�متعات احمللیة. 

 5ملادة مقدمة �دیدة يف اووضع لرشوط الواردة يف معایري أ�هلیة �س�تعانة �واكن الغرض من ذ� هو " �ىل نطاق واسع.
 .5لامدة ل 3من أ�حاكم الواردة يف البدیل بعضا �س�تعري 

ؤأعرب الرئيس عن قلقه ٔ�ن وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية قد قدم جفأٔة مادة �دیدة تطرقت �لفعل ٕاىل إالطار  .144
مادتني يف نت نفسه. وقال ٕانه س�یكون من الصعب للغایة �ىل ا�ول أ�عضاء فهم املدا�الت، ٔ�ن الصیا�ة املقرت�ة اك

يف الس�ل. ومع ذ�، فقد فضل احلدیث عن املقرت�ات يف التد�الت و�سجیلها خمتلفتني. وقال ٕانه ميكن ٔأن یأٔ�ذ 
، وطرح ٔأس�ئ� �شأٔهناللوفود فرصة للنظر فهيا، والتفا�ل معهم، و�س�تفسار عهنا، تتاح �ري الرمسیة، حيث اجللسات 

 �ىل وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية التحقق من حصة أ�ساس املنطقي للتغیريات. اكنو وفهمها، ومناقش�هتا والتفكري فهيا. 

ٕاىل أ�مانة مكتو� تقدمي اقرتا�ه يف اجللسة العامة، فٕانه س�یقدمه طاملا مت وقال وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕانه  .145
واكن ینوي ٔأال . �شأٔنه اتحب بأٔي مناقشرمسیة و�ر اللسات �ري اجل ٔأیضا يف �كرره سوف و ویعممه �ىل ا�ول أ�عضاء. 

ٔأخرى. وف� �سخ معد� يف ٔأي ؤأمل ٔأن �راه ٕاىل مناقش�ته يف وقت الحق من ذ� أ�س�بوع، الوفد اقرتا�ه. وتطلع �سحب 
اكنت عروض ٔأشاكل و عبارة "التعبريات �حلركة".  ه مت اس�ت�دامیتعلق بتعریف ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي، قال الوفد ٕان

�شأٔن أ�داء السمعي البرصي ٔأو معاهدة الویبو �شأٔن �كني التعبري الثقايف التقلیدي محمیة �لفعل �ىل نطاق واسع يف معاهدة 
جيب ٔأن یعمتد معل اللجنة احلكومية ا�ولیة �ىل معل املفاوضني السابقني، وليس و "). WPPTأ�داء والتسجیل الصويت ("

" یظهر"، اكنت لكمة "یت�يلٔأو یظهر يف عبارة "وجيب تغیري عبارة "التعبريات �حلركة" ٕاىل "عروض". . �� �كد�ر اجلو
". ؤأ�ريا، بعد یت�يلٔأو یظهر �ذف عبارة "الوفد ". وطلب یعرب" �لكمة ة" مرادفیت�يل" ت لكمةاكنو �ري متسقة حنو�. 

قمية العبارة "نتي�ة للنشاط الفكري ؤأدرك عارف التقلیدیة، بني قوسني، درس بعنایة تعریف املاملوضو�ة لكمة "املس�تفيد�ن" 
ٔأو اخلربات ٔأو أ�فاكر". وطلب ٕادراج العبارة يف تعریف ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي، مبارشة قبل عبارة "يف س�یاق 

جزء ثل وم ، �رتبط ب"ية ٕاىل �فتتاح تغیري العبارة  الوفد ، اقرتح2، البدیل 3يف الفقرة الفرعیة (ب) من املادة وتقلیدي". 
(ج). وقد مت �لفعل 1-3املادة صیا�ة ، ٔ�هنا تتعارض مع 2-3ال یتجزٔأ من و�رتبط �شلك واحض بـ ...". وطلب �ذف املادة 

س�یكون  2، ٔ�ن البدیل 1-3ملادة ذو ص� يف ا. وس�یكون هناك تغیري 1لبدیل ل  2-3ٔأ�ذ هذا املفهوم يف �عتبار يف املادة 
" یتعني�لكمة "حامیة". وطلب استبدال لكمة "و " 2-3سيبدٔأ، دون عبارة "مع مرا�اة املادة و . فقط رعیة وا�دةفقرة فبه 

 �ري الرمسیة.اجللسات اكن مس�تعدا ملواص� النقاش حول أ�ساس املنطقي يف و ". ینبغي�لكمة "

من نصوص املعارف  3یتعلق �ملادة . وف� فریق االتصالنص ٔأو قداسة ا�رتام سالمة ٕاىل وجوب وفد �یلند ؤأشار  .146
كام هو وارد  1البدیل  للجنة احلكومية ا�ولیة السابقة،، يف اج��ات االوفد اختار التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي

حتتوي املس�ت�دمة ، ٔ�ن املصطل�ات WIPO/GRTKF/IC/39/5و WIPO/GRTKF/IC/39/4يف الوثیقتني 
ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي. ومع ذ�، وبعد اج�ع فریق االتصال،  للمعارف التقلیدیة وُمَ�ِدَدات ُمَوِصفات�لفعل �ىل 

-3الفقرة تعترب جيب ٔأن و ل� النصني.  3يف املادة  1البدیل الوفد ، ٔأید النسخ املعد� أ�وىليف  3و 1املادتني تبس�یط ومع 
 الزمنیة.املسائل ل حل�ال وسطا  2
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ودمع متثل �ال معیار� ملشلكة اجلانب الزمين.  2-3يف � النصني، فٕان املادة  3مرص ٕانه ف� یتعلق �ملادة وقال وفد  .147
جيب و مجمو�ات االتصال يه متكني الوصول ٕاىل نتاجئ مشرتكة، وليس عرق� ٔأو ٕابطاء العمل. �مة اكنت و . 1الوفد البدیل 

 ا�رتام نتاجئ فریق االتصال.

ال ینبغي اعتباره تقلید� ما لتوصیف ما ینبغي ٔأو  عشوايئعن قلقه ٕازاء اس�ت�دام ٔأي ٕاطار زمين  ؤأعرب وفد الفلبني .148
�رخي املعارف التقلیدیة حتدید ٔ�ن جتربته اخلاصة، ف� یتعلق �لشعوب أ�صلیة، ٔأظهرت الصعوبة العملیة واملفاهميیة حملاو� 

توضی�ا الوفد والفقرات اجلدیدة �شلك ٔأفضل، طلب  3ة يف فهم املادة من ٔأ�ل املسا�دو ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي. 
اليت من و املؤید�ن هؤالء الزمين، �ىل و�ه اخلصوص، حول الت�ارب الفعلیة للشعوب أ�صلیة يف ب�ان  املؤرشمن مؤیدي 

ٔأن  هن دواعي رسور س�یكون مؤأشار ٕاىل ٔأنه ذه املسأٔ�. سقف أٓخر یتعلق هبامخلسني س�نة ٔأو ٔأي سقف شأٔهنا ٔأن تدمع 
 الزمين.�ملؤرش لشعوب أ�صلیة ف� یتعلق �اخلاصة الت�ارب سمع عن � 

�رتبط و . وفریق أٓس�یا واحملیط الهادينیابة عن الب�ان املتشاهبة التفكري ٔألقيت اليت البیا�ت ؤأید وفد ٕاندونيس�یا  .149
نع ا�مت� �ري املرشوع مب هام أأ�دوتتعلق یبدو ٔأن هناك جفوة واسعة للغایة يف أ�هداف. و . 2�ملادة  3و  1املاد�ن هاتني 

أ�خرى  توسوء �س�ت�دام و�س�ت�دامات �ري املرصح هبا للمعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي. واكن
ٔ�س�باب تتعلق �لوضوح والفهم أ�فضل، اقرتح و. وهو ميثل نوع خمتلف متاما من أ�هدافحلفاظ �ىل ا�ال العام، تتعلق �

لو ٔأمكن لوفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية تقدمي مقرت�اته كتابیا، حىت �متكن من الوفد متنا حبق . ٔأوال، س�یكون الوفد ٔأمر�ن
ميكن ٔأن تضیق و ني. اقرتح تقس�ميها ٕاىل �سختفقد �ري الرمسیة. �نیا، نظرا ٔ�ن أ�هداف خمتلفة �دا، اجللسات دراس�هتا قبل 

 الفجوات فقط ٕاذا اكنت النقطة القصوى للفجوات معروفة. اللجنة احلكومية ا�ولیة

واكنت ز�دة ٔأعرب وفد الیا�ن عن تقد�ره للمناقشات البناءة اليت أٔجرهتا مجیع ا�ول أ�عضاء يف اجللسة العامة. و  .150
. واقرتح الصكرة �ىل التنبؤ ومشاركة املعایري ا�نیا من �الل لضامن القدالواردة يف الصك ملعایري أ�هلیة الوضوح رضوریة 

، ٔ�نه تضمن "ما ال یقل عن 2لبدیل ؤأعرب الوفد عن تفضی� ل عنارص زمنیة مكعایري موجزة وموضوعیة. الوفد حتدید 
 ناءة.مخسني �اما ٔأو مخسة ٔأجيال". وتطلع ٕاىل ٕاجراء مناقشات �شأٔن النصوص مع مجیع ا�ول أ�عضاء بطریقة ب 

لتبادل ا�ٓراء �ري الرمسیة، حيث اكنت هناك فرصة اجللسات لنص يف متعلقة �نه س�یثري بضع نقاط أٔ وفد كندا ؤأفاد  .151
اليت تفيد بأٔن اللجنة احلكومية املدا�الت جمو�ات االتصال. وقد مسع العدید من تتعلق مبٔأ�ر نقطة ٕاجرائیة و بني املشاركني. 

مجمو�ات االتصال مجمو�ة ومتثل ت� املقرت�ات. وقداسة �ات االتصال و�حتفاظ بزناهة ا�ولیة جيب ٔأن تقبل نتاجئ مجمو 
مل �متكن وفد كندا �ىل سبيل املثال من املشاركة يف مجمو�ات االتصال هذه. و. اللجنة احلكومية ا�ولیةفرعیة صغرية من 

احلصول لها فرصة للتعلیق يف مجمو�ات االتصال،  ا�ول أ�عضاء، و�اصة ت� اليت مل تتح�رید ��، اكن من املتوقع ٔأن 
مجمو�ات االتصال �وس�ی� حملاو� ا�هنوض �سق �ىل اس�ت�دام الوفد وافق وقد فرصة لتقدمي تعلیقات ٔأو مقرت�ات. �ىل 

 �لنصوص، ولكن قد �كون �ى ا�ول أ�عضاء اليت مل �شارك تعلیقات و/ٔأو مقرت�ات لتقدميها.

يف املادة وعایري أ�هلیة. ملو للتعریفات إالطار ا�ي مت طر�ه ٔأید وفد اسرتالیا ، تنيجممتع  3و  1�لنظر ٕاىل املادتني و .152
لهنج لعن تقد�ره الوفد . ؤأعرب دیناميكية وتتطورولكهنا �امدة زمنیا ٔأو �بتة بأٔن املعارف التقلیدیة مل �كن  الوفد ، ٔأقر3

�ىل الوفد اكن و ذه القضیة. املتعلقة هبللميض قدما، مع ��رتاف مبختلف و�ات النظر  2-3ن يف املادة وامليرس ا�ي اتبعه 
 مليض قدما.ٔأرضیة مشرتكة من ٔأ�ل ايف الصیا�ة للمسا�دة يف ٕاجياد للمشاركة اس�تعداد 

وفد الفلبني �ىل شكره ل عن�مس مجمو�ة الساكن أ�صلیني،  ةا�لس ا�ويل ملعاهدات الهنود، مت�دث ممث�ؤأعربت  .153
. و�اولت مجمو�ة الساكن أ�صلیني ٕاجراء مشاورات ٕالجياد للمتطلبات الزمنیةطلبه املزید من إالیضا�ات من املؤید�ن 

مع �دم هذا النوع من املتطلبات الزمنیة املواطن اليت �سا�د فهيا ٔأمث�، وقالت ٕاهنا تتطلع ٕاىل سامع ٔأمث� ملموسة عن 
يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، اكنت هناك "�لس�تان اس��ع" �ىل أ�قل، التقى فهيا وفد وأ�صلیة.  �لشعوبإالرضار 
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ملؤمتر الوطين للهنود أ�مر�كيني وا�لس ا�ويل ملعاهدة �دو� ٔأصلیة، و 235الوال�ت املت�دة أ�مر�كية مبمثيل ٔأكرث من 
ة النص الفعيل للمقرت�ات املقدمة من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، ٔ�ن عن تطلعها ٕاىل قراءممث� ا�لس الهنود. ؤأعربت 

مثل الطلبات اليت قدمهتا أ�مم أ�صلیة يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. ؤأعربت عن رغبهتا يف رؤیة تبدو هذه املقرت�ات ال 
 يت مت تناولها يف �لسات �س��ع هذه.تطابق مع ٔأي من ا�اوف الت النص ملعرفة ما ٕاذا اكن ٔأي من هذه املقرت�ات 

رضورة وجود فرتة زمنیة حمددة ٔأو �ىل لتأٔ�ید ٔأ�د الوفود ٔأتت اس�ت�ابة قالت ممث� �حتاد أ�فریقي ٕان مدا�لهتا و  .154
بدٔأ من الرضوري ٔأن ت من نص ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي ٔ�ن حامیة ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي  3تقيید زمين للامدة 

احلايل.  امللكية الفكریةشائع �ىل إالطالق يف نظام �ري مل �كن ٕاماكنیة تدا�ل امحلایة ٔأمرا وتنهتيي حامیة حق املؤلف.  حي�
محلایة مبوجب قانون التصممي الصناعي للحصول �ىل امؤهال اكن أ�یقونیة �واك �وال شلك ز�ا�ة ف ، وهناك مثال معروف

لك نظام رشوط خمتلفة للحامیة ومتطلبات ویو�د يف . بوصفة معل فينٔأیضا، املؤلف ا حقوق وقانون العالمات الت�اریة ورمب
امحلایة يف ظل العمل �ىل �رامك ميكن للمبد�ني يف كثري من أ�حيان و خمتلفة للحامیة وس�بل انتصاف خمتلفة النهتاك احلقوق. 

ٔأشاكل تعبري ثقايف ابتاكر يف الس�یاق ا�متعي احلايل من �اللها قد �كون هناك ظروف ميكن للفرد و هذه أ�نظمة ا�تلفة. 
ٔ�ن ٔأصل احملتوى املؤلف حامیة حقوق احلصول �ىل لقانون العريف، لطلب تتعلق �، ٔ�س�باب �كون مؤه�تقلیدي دون ٔأن 

یة، فلن �كون هناك ما یربر قرص ٔأ�د ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي �د�رة �محلا نا بأٔنٕاذا ا�رتف و ا�متع. ميتلكه إالبداعي 
 حامیة ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي �ىل السيناریوهات �ري الرتامكیة.صك امحلایة مبوجب 

ونظرا . احيق مجلیع الوفود إالدالء ببيا�ت ورشح أٓراهئو . ایع الوفود �ىل مساهامهتعن شكره مجل وفد أ�رجنتني ؤأعرب  .155
، ٕاذا ٔأرادت نتاجئاكنت مهنجیة العمل اليت اقرت�ا الرئيس يه أ��سب من ٔأ�ل حتقيق  عدد الوفود املوجودة يف القا�ة،ل

يف و .2عدد اخلیارات يف املادة لتقلیل القيام مبزید من ال قد طرح �لفعل فكرة  الوفد اكنو . نتاجئاللجنة احلكومية ا�ولیة حتقيق 
الوفد لن یقدم و . امو�ان لعم� وا�دة وميكن دجمه2و 1لبدیل ويف النس�ة املعد� أ�وىل ميثل ا، النس�ة املعد� أ�وىل

دا�ل مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب، يف جرت ، بناء �ىل مشاورات یفعل ذ� اقرتا�ا نصیا يف اجللسة العامة ٔ�نه
ظر يف امل� العام يف ا�یبا�ة، للم� العام. وميكن النٕاشارة رغب يف ذ�ر ٔأي �، مل 2يف املادة و�ج��ات �ري الرمسیة. 

 .يف الصك إالطار القانوين والتفسرييا يه اجلزء ا�ي یتضمن ٔ�هن

، 2. وف� یتعلق �ملادة 3و 1بني املادتني الفارق ، اليت ٔأوحضت النسخ املعد� أ�وىلؤأثىن وفد مجهوریة �ور� �ىل  .156
ق ��یبا�ة. ويف هذا الصدد، اكنت الفقرة الفرعیة (د) من جيب ٔأن �كون الهدف دقيقا وموجزا لتجنب التكرار ف� یتعل

سبب تنظمي ل �ٕالضافة ٕاىل ذ�، هناك �ا�ة ٕاىل مزید من التوضیح ومن ا�یبا�ة.  9زائدة، �لنظر ٕاىل الفقرة  1البدیل 
، من 3. وف� یتعلق �ملادة 3، وال س�� يف املادة 2املعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي �شلك خمتلف يف املادة 

ف� و " اىل بعض التفسريات. �كشف" و "یتلقىاملقدمة �دیثا مثل "حتتاج احملددات �شلك ٔأكرث دقة،  احملدداتٔأ�ل فهم 
اليت یتعني مناقش�هتا. �ىل سبيل املثال، عندما اكن املسائل ، ظلت هناك العدید من 2-3و 1-3 املادتني یتعلق �لعالقة بني

معرفة احلمك ا�ي سيسود. ٔ�غراض الیقني القانوين، اكن الوفد ، ٔأراد 2بدیل يف  2-3(ج) و1-3هناك تعارض بني املادتني 
 .3�امال �ام يف املادة ميثل العنرص الزمين 

تقدم، ٔ�هنم حتقيق حتاول عرق� اكنت ثل تو�ج ٔأمارو ٕان وفود الوال�ت املت�دة أ�مر�كية وكندا والیا�ن وقال مم  .157
�لنس�بة للشعوب أ�صلیة، اكنت مفاهمي املعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري وأ�ر�ح والسوق. منظور �للوا أ�مور من 

ٕاىل وتنمتي ا�ا�رة احلیة للشعوب أ�صلیة يه �شلك يف جوهرها والثقايف التقلیدي مثرة �شاط فكري وٕابداعي جامعي. 
�اما، �ساءل عام ٕاذا  50عندما اقرتحت ا�ول مدة و جزء ال یتجزٔأ من هو�هتم الثقافية والتارخيیة. متثل  اأ�جيال املقب�، ٔ�هن

ولون حتقيقه. �الوة �ىل ذ�، ینبغي �ساءل عام اكنوا حياو الشعوب أ�صلیة موجودة. لن تعد  �اما 50اكن ذ� یعين ٔأنه بعد 
ويه ؤأحصاب ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي والفو�لكور، وأ�وصیاء ٔأن یعين املس�تفيدون امللكية امجلاعیة، من قبل املبد�ني 

 "الشعوب أ�صلیة".عبارة حول املوضو�ة الشعوب أ�صلیة وا�متعات احمللیة. وطلب �ذف أ�قواس جلان 
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ملمثل تو�ج ٔأمارو، فٕان مجیع املشاركني مطالبون �المتثال للنظام  ةأ�ولیملدا�� �ٕانه ف� یتعلق  وقال الرئيس .158
مك �ج�ع. اكن التعلیق وقوا�د اللیاقة اليت حتوالزناهة للنظام ا�ا�يل العام للویبو، وال س�� ف� یتعلق �ال�رتام الواجب 

ممثل تو�ج ٔأمارو �اللزتام �ال�رتام املناسب ل�ول أ�عضاء دا�ل اللجنة الرئيس كّر أ�ويل قریبا من �دم �لزتام بذ�. وذ
يف اجللسات �ري مت دعوة الوفود ملراجعته تن بصیا�ة مراجعة للهدف وس �امليرس مع احلكومية ا�ولیة. وقال الرئيس ٕانه س�یقوم 

 .الرمسیة

.] اكن الرئيس 2019مارس  22يف النسخ املعد� الثانیة وزیع [مالحظة من أ�مانة: انعقد هذا اجلزء من اجللسة بعد ت .159
ٔأن �ري الرمسیة، رمغ ٔأنه ال �زال هناك بدائل، واليت حيمتل اجللسات يف حتقيق أ�هداف يف ا�ي مت ٕاحرازه مرسورا �لتقدم 

 اكن ینوي الرتكزي �ىل ا�االتو یة. بني معایري أ�هلیة ونطاق امحلااملوجودة دجمها يف املس�تقبل. ؤأشار ٕاىل الص� احلامسة یمت 
د�ا الرئيس امليرس�ن ٕاىل تقدمي و : نطاق امحلایة و�س�تثناءات والقيود. التالیة يف ا�ورة أ�ربعني للجنة احلكومية ا�ولیة

  .بنظرها ا�ول أ�عضاءالنسخ املعد� الثانیة حىت تقوم 

اس�تعراض مشاریع النصوص مهنم الس�ید بول �وروك، مت�د� �لنیابة عن امليرس�ن، ٕان امليرس�ن قد ُطلب وقال  .160
النسخ املعد� الثانیة حبیث �كون ملعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي واقرتاح نص للنظر فيه �عتباره املتعلقة �

�ىل سالمة مقرت�ات ا�ول أ�عضاء. ومتش�یا مع هذا التفویض، وحتافظ ، ابو�سهالتكرار وتلغي ، موجزة وتقلل الفجوات
 2املادة قاموا ایضا بتنقيح . كام 1املعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي يف املادة تعریفات �ىل تعدیالت ٔأجروا 
مل �متكنوا من و�ري الرمسیة. اجللسات ة العامة و يف اجللساليت جرت . وقد ٔأ�ذت التنقي�ات يف �عتبار املناقشات 3واملادة 

للمناقشات �الل ا�ورة التاسعة والثالثني للجنة مطرو�ة ، ٔ�ن هذه املادة مل �كن 5تلبیة طلب ا�و� العضو مبراجعة املادة 
التقلیدي، وافقوا يف املادة أٔشاكل التعبري الثقايف املتعلق بنص ال يف واحلكومية ا�ولیة، لكن سيمت تناولها يف اج��ات مقب�. 

مبراجعة تعریف ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي لیتوافق مع التعریف ا�ي اخلاص �ىل طلب العدید من ا�ول أ�عضاء  1
ٕاىل فئات ٔأشاكل التعبري. لقد ٔأ�ادوا ٕادراج احلوايش اليت إالشارة فریق االتصال �شأٔن املوضوع يف س�یاق يف أ�صل اقرت�ه 

ذف مصطلح أ�عضاء حبول ٕا�دى ا�مل �متكنوا من قبول طلب مقدم من وث� �ىل ٔأشاكل التعبري هذه. ٔأم تضمنت 
" ليست ش� من ٔأشاكل التعبري عروضقد قرروا ٔأن لكمة "ف"عروض".  لكمةاحلركة" واستبدالها ب�عن طریق "تعبريات 

یصبح التعریف كام و�� حركة. تتضمن ال  هناك عروضحىت ٔأن مثل الفئات أ�خرى، كام ٔأهنا ليست مرادفا للحركة، 
عن الثقافة واملعارف التقلیدیة ، [تظهر ٔأو تت�ىل] فهيا یيل: "ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي يه ٔأي ٔأشاكل یمت التعبري 

دون [الشعوب أ�صلیة]، وا�متعات احمللیة و/ٔأو [املس�تفيقبل [نتي�ة للنشاط الفكري، ٔأو اخلربات، ٔأو أ�فاكر] من 
ٔأو  2ٔأو ٔأشاكل موس�یقية 1�ىل ٔأشاكل لفظیة�كون دیناميكية ومتطورة و�ش�متل ا�ٓخرون] يف س�یاق تقلیدي ٔأو منه، وقد 

واكن تعریف املعارف التقلیدیة كام  "ٔأو �ري امللموسة ٔأو تولیفات مهنا. 4ٔأو ٔأشاكل التعبري امللموسة 3تعبريات عن طریق احلركة
"�شري املعارف التقلیدیة ٕاىل املعارف الناش�ئة عن [الشعوب أ�صلیة]، وا�متعات احمللیة و/ٔأو [املس�تفيد�ن ا�ٓخر�ن] یيل: 
ٔأو من س�یاق تقلیدي، قد يف �كون دیناميكية ومتطورة، ويه نتي�ة لنشاط ٔأو �ربات ٔأو وسائل روحية ٔأو رؤى وقد 

جراء وقد قاموا �ٕ  "واملهارات و�بتاكرات واملامرسات والتدر�س ٔأو التعمل. املعرفة�كون مرتبطا �ٔ�رض والبيئة، مبا يف ذ� 
، ٔأضافوا لكمة "و" ٕاىل املادة 1بدیل من نص املعارف التقلیدیة، يف  3في املادة فٔأخرى. بنود بعض التغیريات الطفيفة �ىل 

. وقد �ذفوا لكمة "ٔأو" يف البدیل 2البدیل  من1-3" يف املادة 2-3وا�لكامت "اخلاضعة للامدة  2-3املادة و�ذفوا (ب). 3-1
. واعترب هذا النس�ة املعد� أ�وىلٔأ�ادوا ٕادراج حمك بدیل سابق مت �ذفه من و ". بـ "و�رتبط �شلك ممزيعبارة ؤأضافوا  2

                                                
 لعالمات وأ�سامء والرموز.][مثل القصص واملالمح وا�ٔساطري والقصص الشعبیة والشعر وأ��ا� والروا�ت أ�خرى؛ ا�لكامت وا 1
  تعبري عن الطقوس.] متثل، وأ��اين اليت اين وإالیقا�ات واملوس�یقى ا�آلیة[مثل أ�� 2
يف أ�ما�ن املقدسة، وأ�لعاب والر�ضة التقلیدیة/الر�ضة وأ�لعاب اليت تمت ، واملرسحيات، و�حتفاالت، والطقوس، والطقوس القداس[مثل الرقص، ؤأعامل  3

 .]�بتة، و�ريها من العروض، سواء اكنت �بتة ٔأو �ري ا�ىم املتحركةالتقلیدیة، وعروض 
والس�اد املصنوع یدوً� والهندسة املعامریة وأ�شاكل الروحية امللموسة وأ�ما�ن  املال�س[مثل التعبريات املادیة للفنون واحلرف الیدویة وأ�قنعة �حتفالیة ٔأو  4

 املقدسة.]
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 3ٔأنه "املادة ىل عرفوا البند �. وقد 3املادة اه�م حمور تعترب عن معایري أ�هلیة اليت من الناحية املفاهميیة احلمك خمتلفا 
 العضو ٕاد�الها. ت� ا�و�طلبت التغیريات أ�خرى اليت لتظهر البدی�  3نقحوا املادة و عنوان "املوضوع". حتت البدی�" 

بنفس الطریقة اليت مت  2البدیل من  2-3و 1-3من نص ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي، قاموا مبراجعة املادتني  3يف املادة و
من نص املعارف التقلیدیة. ومع ذ�، خبالف نص املعارف التقلیدیة، مل �كن هناك ٕا�ادة  3لامدة ل 2البدیل  يفذ� هبا 

 ٕاد�ال حلمك بدیل من الو�ئق السابقة.

لكري بیاليم، مت�دثة �لنیابة عن امليرس�ن، ٔأهنا بذلت �دا حسن النیة لوضع نص یتضمن  الس�یدة لیيلوذ�رت  .161
اكنت و . الصكاليت �ربت عهنا الوفود مع السعي للحفاظ �ىل سالمة املواقف وتضییق الفجوات يف املدا�الت و�قرتا�ات 

صیغة �دیدة �ستند ٕاىل النص ا�ي قدمه الرئيس، مع العدید من  ميثل 1واكن البدیل هناك ثالث صیغ بدی� لٔ�هداف. 
�ىل ما یيل: "الهدف من هذا الصك هو  1بدیل ونص ال �ري الرمسیة. اجللسات التعدیالت اليت قدمهتا خمتلف الوفود يف 

 6املعوض عهناو/ٔأو �ري  5توفري حامیة فعا� ومتوازنة واكفية ف� یتعلق �مللكية الفكریة ضد: (ٔأ) �س�ت�دامات �ري املرصح هبا
املناسب للمعارف مع دمع �س�ت�دام للمعارف التقلیدیة ؛ (ب) منح حقوق ملكية فكریة �اطئة �ىل املعارف التقلیدیة، [

. لقد �اولوا التعبري عن الرغبة امليرسون مه ا��ن قدموا هذا النصاكن اجلزء أ��ري مكتو� خبط مائل ٔ�ن و ].]. التقلیدیة
"، ض عهناف� یتعلق �لكامت "�ري مرصح هبا" و "�ري معو و ٔأكرث ٕاجيابیة. الصیا�ة اليت ٔأعربت عهنا �دة وفود يف ٔأن �كون 

. ومع اس�ت�دام هذه املصطل�ات، �اولوا توضیح ٔأن ٔأعامل ا�مت� �ري املرشوع وسوء �اصة هبا متت ٕاضافة حوايش
" ا�س�ت�دام و�س�ت�دام �ري املرشوع للمعارف التقلیدیة لكها اس�ت�دامات �ري مرصح هبا. اكن مصطلح "�ري مرصح هب

 ا�مت� �ري املرشوعمثل ي �رخيص لالس�ت�دام یُمنح فهيا أٔ مل السيناریوهات اليت حفسب مصطل�ا واسعا للغایة ال �شمل 
اكنت و هذا النوع من �س�ت�دام. لیغطي املواقف اليت یو�د فهيا �رخيص ولكنه ال ميتد  ه یغطي ٔأیضاولكن �ىل سبيل املثال

اصة اخلاش�یة احلٔأوحضت و رتخيص. الهناك ٔأیضا �االت مل یمت فهيا احلصول �ىل ٕاذن من الكيان املناسب ا�ي حيق � منح 
عكس یل  2البدیل مت تعدیل و. ٔأیضا الفوائد �ري النقدیةو تقدمي الفوائد النقدیة �دم " ٔأهنا تتضمن عهنا "�ري معوضبعبارة 

: یيل �ىل ما 2ونص البدیل . 3البدیل ٔأو  1البدیل يف یظهر من التفویض وكذ� ا�هنج ا�ي مل عبارات �شلك ٔأفضل 
لمعارف التقلیدیة دا�ل نظام امللكية ل ةوا�اكفي ةواملتوازن ایة الفعا�وامحلملناسب "الهدف من هذا الصك هو دمع �س�ت�دام ا

حمل  3" و�ل البدیل الفكریة، وفقا للقانون الوطين، و��رتاف حبقوق [الشعوب أ�صلیة]، وا�متعات احمللیة واملس�تفيد�ن.
یيل: "الهدف من هذا الصك هو دمع �س�ت�دام �ىل ما للغایة يف احملتوى. ونص  نيمتشاهباك�  امالسابق ولكهن 3البدیل 

أٔحصاب املعارف التقلیدیة، من اخلاصة بقمي الاملناسب للمعارف التقلیدیة دا�ل نظام الرباءات، وفقا للقانون الوطين، وا�رتام 
حصاب املعارف التقلیدیة احملمیة �الل: (ٔأ) املسامهة يف حامیة �بتاكر ويف نقل املعرفة و�رشها، مبا یعود �لنفع املتبادل �ىل أٔ 

(ب) ��رتاف بقمية امل�  تصادي وتوازن احلقوق و�لزتاماتالرفاه �ج�عي و�ق حتقيق ومس�ت�دمهيا بطریقة تفيض ٕاىل 
 العام العام النابض �حلیاة، ومجمو�ة املعارف املتا�ة للجمیع واليت تعترب رضوریة لٕالبداع و�بتاكر، واحلا�ة ٕاىل حامیة امل�

وف� یتعلق بنص  ".(ج) منع املنح اخلاطئ حلقوق �راءات ��رتاع �ىل املعارف التقلیدیة �ري الرسیة اظ �لیه وتعز�زهواحلف
من نص املعارف  2البدیل و  1البدیل متطابقني تقریبا مع  2البدیل و  1البدیل ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي، اكن 

بدیال �دیدا ٔأد�� نفس الوفد  3اكن البدیل و أٔشاكل التعبري الثقايف التقلیدي. ارف التقلیدیة باملعالتقلیدیة، مع استبدال 
 نص املعارف التقلیدیة.ل  3ا�ي اقرتح البدیل 

النسخ املعد� [ملحوظة من أ�مانة: انعقد هذا اجلزء من اجللسة بعد اسرتا�ة قصرية عندما اس�تعرضت الوفود  .162
سيمت و . لتسجیلهاميكن ل�ول أ�عضاء تقدمي تعلیقات و . �شأٔن النسخ املعد� الثانیةالتعلیقات  فتح الرئيس �بو .] الثانیة

 تصحیح ٔأي ٔأخطاء ٔأو سهو مت حتدیده.

                                                
، ا�مت� �ري املرشوع وسوء �س�ت�دام و�س�ت�دام �ري املرشوع �ٔشاكل التعبري الثقايف ٔأخرىٔأمور من بني ، �س�ت�دامات �ري املرصح هباتتضمن   5

 التقلیدي.
  .تقدمي مزا� نقدیة ٔأو �ري نقدیة�دم  من بيهنااخلاضعة للتعویضات �شمل �س�ت�دامات �ري  6
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لميرس�ن �ىل معلهم.] وقال وفد غوات�ال، مت�د� �مس عن شكرمه ل مجیع املت�دثني ٔأعرب [مالحظة من أ�مانة:  .163
الوفود ٕاىل  أأساس للعمل يف املس�تقبل. ومع ذ�، د�النسخ املعد� الثانیة متثل �اكریيب، ٕان مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا

املواقف وٕاحراز تقدم �بري، �ىل النحو املشار ٕالیه يف تقارب حتقيق بذل املزید من اجلهود ملواص� العمل �شلك بناء من ٔأ�ل 
الزتامه �ملشاركة الوفد  الوقت للوصول ٕاىل نتاجئ ملموسة. و�رر�اما من املفاوضات، �ان  20بعد ما یقرب من و يف الوالیة. 

 رید حتقيق نتاجئ ملموسة.�البناءة يف هذا العمل ٔ�نه 

یع ا�ول أ�عضاء وا�مو�ات ؤأعرب عن شكره مجل ، دول أٓس�یا واحملیط الهاديوحتدث وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة  .164
 مبثابة ٔأساس للعمل يف املس�تقبل.كن ٔأن �كون النسخ املعد� الثانیة ومياملمثرة للغایة.  اتإالقلميیة �ىل املناقش

ا�ورة أ�ربعني للجنة احلكومية ا�ولیة للقيام مبزید من وحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء، ؤأید ٕا�ا� النصوص ٕاىل  .165
 يف تقدمي تعلیقاهتم اخلاصة. ءقد �رغب أ�عضاء أ�فراد يف ا�مو�ة �و . �شأٔهنا العمل

ا�ورة أ�ربعني وحتدث وفد �حتاد أ�ورويب �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، وقبل ٕارسال النصوص ٕاىل  .166
ت� النصوص ٔأن العمل ال�زال �ار� �شأٔن مزید من املناقشات. واعترب ٕالجراء لتكون مبثابة ٔأساس اللجنة احلكومية ا�ولیة 

، ٔأعرب عن تقد�ره البالغ النسخ املعد� الثانیةعند النظر ٕاىل و وتطلع ٕاىل ٕابداء مزید من التعلیقات يف اجللسة التالیة. 
اكنت هناك و �ري الرمسیة. اجللسات بقوة �الل وقد �رب عن ذ� ، ذ� ، وهو اكن یفضل2لامدة ل 2لالحتفاظ �لبدیل 

�لتأٔ�ید وضع یفضل اكن و . حتر�ریة�س�یط واعترب ذ� مالحظة فهم ع امليرس�ن. اكن سوء نقطة حتر�ریة �قشها �لفعل م
مت وضعها بني بدائل، ؤأهنا توضیح مع "املس�تفيدون"،  وحول"الشعوب أ�صلیة، وا�متعات احمللیة"، عبارة ٔأقواس حول، 
 1-3يف املادة و. 2و 1البدیل دا�� �شأٔن لك من مب�ري الرمسیة، اجللسات ٔأثناء قام ، 3ف� یتعلق �ملادة و . ٔأقواس معقوفة

يف �حتاد أ�ورويب �قشت ٕا�دى ا�ول أ�عضاء و. اليت مت ٕاغفالها يف التحر�ر(ٔأ)، طلب ٕادراج بعض ا�لكامت إالضافية، 
لك جامعي". "وتطو�رها واس�ت�دا�ا وصیانهتا �ش عبارةٔأن القصد من ذ� هو ٕادراج عبارة "بواسطهتا" اليت مل تنعكس بعد 

اكن يف نص ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي، حيث ٔأ�د العنارص اليت تظهر املناقشات حول �س�مترار ، رحب 1يف املادة و
عن الثقافة واملعارف التقلیدیة ". من �اللها النص كام یيل: "ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي يه ٔأي ٔأشاكل یمت التعبري 

 .�شأٔنه و�یه مزید من التعلیقات �لیهمواص� املناقشات �رید الوفد " جزءا اكنت "الثقافة واملعرفةو 

اكن یمت العمل �لهيا  النسخ املعد� الثانیةوحتدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، وقال ٕان  .167
يف ا�ورة أ�ربعني للجنة احلكومية القيام بعمل بناء نه یتطلع ٕاىل ؤأشار ٕاىل أٔ قبولها للعمل يف املس�تقبل. للوفد ولكن ميكن 

 امجلعیة العامة.�ىل توصیات یمت اختاذه بناء �ىل ال قرار عرض ا�ولیة، حيث سيمت 

 اثل بعض التقدم وميكن اس�ت�دا�مت  النسخ املعد� الثانیةوحتدث وفد ٔأوغندا �مس ا�مو�ة أ�فریقية، وقال ٕان  .168
مت ويف والیة اللجنة احلكومية ا�ولیة. جمزتٔأ اكن الهدف من امحلایة واحضا �دا ومل �كن و اقشات. مزید من املنٕالجراء ٔ�ساس 

تبس�یط النصوص من حيث التعریفات ومعایري أ�هلیة، واس�توعبت معظم البدائل مجیع أٓراء ا�ول أ�عضاء ؤأحصاب 
توسط وفد جنوب ٕافریقيا يف و . 3من املادة  1دیل الب�ىل سبيل املثال ٕادراج عبارة "مؤهل" يف فقد مت املصل�ة ا�ٓخر�ن. 

 � النصني وصیغت املواد �شلك جيد.ومتت املوافقة �ىل �قرتاح ا�ي تقدم به جتمع الساكن أ�صلیني. 

املعد� نسخ ل �%  100سعیدا بنس�بة مل �كن وحتدث وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة الب�ان املتشاهبة التفكري، وقال ٕانه  .169
 للجنة احلكومية ا�ولیة. 40كون مبثابة ٔأساس للعمل يف ا�ورة �، ولكن ميكن ٔأن الثانیة

ٔ�ن معظم  انیابة عن جتمع الساكن أ�صلیني، عن امتناهن ةا�لس ا�ويل ملعاهدات الهنود، مت�دث ممث� تٔأعربو  .170
ٔ�ساس ملزید من املفاوضات. ؤأعربت عن  النسخ املعد� الثانیة. اكنت مس�تعدة الس�ت�دام قد ظهرت يف النصمقرت�اهتم 
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ج�ع التايل، لكهنا اكنت سعیدة وتتطلع ٕاىل مواص� العمل �ىل حتسني ت� املطرو�ة يف �بدائل رغبهتا يف تقلیل ال 
 .الصكوك

یع مجل و  ٔ�مانة واملنسقني املقميني �ىل العمل اجلادل�ىل قيادهتم املمتزية و و�ئبيه لرئيس عن شكره لوفد الصني ؤأعرب  .171
مزید ٕالجراء ميكن اس�ت�دام النسخ املعد� الثانیة ٔ�ساس و �ري الرمسیة. يف اجللسات الوفود �ىل �ودمه يف ٔأفرقة االتصال و

یفهم وهو . مل �كن كام توقع تقدم، �ىل الرمغ من ٔأنهمت حتقيق يف ا�ورة أ�ربعني للجنة احلكومية ا�ولیة. وقد  اتمن املناقش
املعارف التقلیدیة ؤأشاكل �ىل ف� یتعلق �ٔ�هداف، ینبغي ٔأن �كون الرتكزي و متاما و�ات نظر واه�مات الوفود ا�تلفة. 

التعبري الثقايف التقلیدي، وليس هناك �ا�ة لتكرار املفاهمي يف ٔأنظمة امللكية الفكریة احلالیة، مثل �راءات ��رتاع وامل� 
يف اس�ت�دام ٔأنظمة امللكية الفكریة املوجودة من ٕا�شاء اللجنة احلكومية ا�ولیة هو النظر يف الفجوات  العام. واكن الهدف

ینبغي أٔن تعكس نصوص املعارف التقلیدیة و احلالیة محلایة املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي. 
ال ٔأن تقوم بتكرار املعارف التقلیدیة وأٔشاكل التعبري الثقايف التقلیدي �شلك فعال، ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي حامیة 

 حتقيق نتاجئ ملموسة.حبیث یمت من شأٔن ذ� ٔأن جيعل معل اللجنة احلكومية ا�ولیة ٔأكرث فعالیة و ا�آلیة احلالیة. 

ملعارف التقلیدیة. اخلاص �هـ)، ( 1، البدیل 3املادة الهویة �ج�عیة من ؤأشار وفد جنوب ٔأفریقيا ٕاىل �ذف  .172
 جزءا ال یتجزٔأ مهنا".وميثل �ج�عیة الهویة ینبغي ٔأن �كون نصها كام یيل: "مرتبط �لهویة الثقافية و و 

ؤأعرب وفد دو� بولیفيا املتعددة القوميات عن امتنانه للجهود اليت بذلها �دد من الب�ان حملاو� التوصل ٕاىل اتفاق.  .173
، ميكن دامئا حتسني املهنجیة، ومن املهم ٔأن تعمل مجیع ا�ول أ�عضاء حبسن نیة وحترتم ا�ي مت ٕاحرازهتقدم واستنادا ٕاىل ال 

عن امتنانه لٕالشارة الوفد مليض قدما. ؤأعرب حتتاج ٕاىل االعملیة واكنت اكن دور الرئيس جوهر� يف هذه العملیة. و القوا�د. 
ایة املعارف التقلیدیة وأٔشاكل التعبري الثقايف التقلیدي. ٕان محل ا �مةتفاظ هبا، ٔ�هن، اليت ینبغي �ح أ�مور �ري امللموسةٕاىل 

وضع معایري أ�هلیة یتعارض مع العدید من تفضیالت الشعوب أ�صلیة �سبب طبیعة املعارف التقلیدیة وأٔشاكل التعبري 
ٕاىل بذل �دد من اجلهود الوفد ٔأطر زمنیة. ؤأشار  �ىل سبيل املثال وضعال ینبغي فال ینبغي حتدید ذ�. والثقايف التقلیدي. 

الرئيس�یة حملاو� ا�رتام الوالیة والتوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء �شأٔن امحلایة الفعا� واملتوازنة للمعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري 
من ن العمل ا�ي یتعني القيام به ، ال �زال هناك الكثري ما�ي مت ٕاحرازه�ىل الرمغ من التقدم و الثقايف التقلیدي. ومع ذ�، 

 مجیع الب�ان من ٔأ�ل ٕاحراز تقدم �بري.ز�دة الزتام �ىل الوفد ��رتاف حبقوق الشعوب أ�صلیة. وحث ٔأ�ل 

وقال وفد �حتاد الرويس ٕانه ف� یتعلق �ملعارف التقلیدیة، فٕان �اصیة �نتقال من جيل ٕاىل جيل مل �رد ذ�رها يف  .174
یتقوم رمبا و ، احتوت البدائل �ىل العنارص أ�ساس�یة واكن �لهيا توفري حامیة متوازنة للملكية الفكریة. 2ادة . ويف امل1املادة 

، قال ٕانه 3ف� یتعلق �ملادة و . ةالوطنی اتالترشیعتتضمنه ع�د �س�ة ٔأكرث معومية، مبا یعكس ما اللجنة احلكومية ا�ولیة �
 حول موضوع الصك.املناقشات مزید من ء ٕاجرا. وهناك �ا�ة ٕاىل 2یفضل البدیل 

ٕاغفال من نص ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي، مل �كن واحضا ما ٕاذا اكن  1وقال وفد نی�ري� ٕانه ف� یتعلق �ملادة  .175
"ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي يه ٔأي یقول الحتفاظ �لنص كام هو، ولكن حيث اكن النص �كتايب ٔأو قرارا مس�تنريا 

 " املامرسات الثقافية التقلیدیة "بدال من" الثقافة التقلیدیة ".اكن یفضل عبارة من ٔأشاكل الثقافة التقلیدیة ... "، شلك

للجنة ا�ورة أ�ربعني مزید من املناقشة البناءة يف ٕالجراء ٔأساسا جيدا  توقال وفد كندا ٕان النسخ املعد� الثانیة اكن .176
اكنت الثقافة و احلكومية ا�ولیة. ومع ذ�، يف تعریف ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي، مت تقدمي مفهوم "املعرفة" ٔ�ول مرة. 

مل �كن من الرضوري ٕادرا�ا رصا�ة يف تعریف ٔأشاكل واملعرفة. عنرص مفهوما واسعا �شمل العدید من العنارص مبا يف ذ� 
ٕاىل تعریف �ىل سبيل املثال ٔأشارت الیو�سكو وقد زائدا عن احلا�ة. ٔأن ذ�رها س�یكون يف الواقع، و. التعبري الثقايف التقلیدي

املعرفة واملعتقدات والفنون وأ��الق والقوانني ٔأمر لكي معقد �شمل شائع �س�ت�دام للثقافة، ٔأال وهو: "[الثقافة] يه 
لوجود ٔأعرب الوفد عن تقد�ره يف �ني وعضو يف ا�متع ".  بوصفه�سان] االٕ والعادات ؤأي قدرات و�ادات ٔأخرى �كتس�هبا [



WIPO/GRTKF/IC/39/18  
53 
 

ال مربر � بني موضوع نصوص ٕار�ك ص�، فٕان لكمة املعرفة يف تعریف ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي لن تؤدي ٕاال ٕاىل 
�ستبعد ن �ذفها لن �ٔ  يف اجلوهر، ،الثقايف التقلیدي ونصوص املعارف التقلیدیة. واقرتح �ذف هذه ا�لكمةٔأشاكل التعبري 

مزید من الوضوح. و�الوة �ىل توافر �ىل العكس من ذ�، فٕان ٕازالته س�یضمن لكن عنرص ٔأسايس. ٔأي تعریف من ال 
لتعریف ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي تتوافق �شلك ٔأوثق مع هیلك معد� صیغة يف اجللسات �ري الرمسیة ذ�، اقرتح 

مبا ٔأن ذ� مل و اة الفروق اجلوهریة بني املعارف التقلیدیة وأٔشاكل التعبري الثقايف التقلیدي. تعریف املعارف التقلیدیة، مع مرا�
: "�شري اكن واحضاالتعریف التايل، ا�ي الوفد ومع مرا�اة العنارص اجلدیدة، فقد اقرتح  النسخ املعد� الثانیةینعكس يف 

ٔأو املوس�یقي ٔأو املادي ٔأو �ري املادي ٔأو التعبريات اللفظي لتعبري ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي ٕاىل ٔأي ٔأشاكل من ٔأشاكل ا
يف ٔأو من س�یاق تقلیدي، واليت قد �كون دیناميكية  جلان اتصال الشعوب أ�صلیة، بواسطة مزجي مهنااحلركة ٔأو من �الل 

هذه الصیغة سابقا ومت طرح  قوق امللكية الفكریة ".حل اخلاطئنح امل الفقرة (ب) ٕاىل" �شري ، 2يف نص املادة و ".ومتطورة
للحفاظ  بأٔن یمت تغیريها مرة ٔأخرى ٕاىل "منح �اطئ للملكية الفكریة"  الوفد. ؤأوىصالنس�ة السابقة�حتفاظ هبا يف مت و

وینبغي ٔأن تصف النصوص، مبا يف ذ� نص املوارد الوراثیة. اكفة يف الواردة اكن ذ� متسقا مع الصیا�ات و . �ىل ��ساق
 .لكمة "املنح""اخلاطئ" لكمة 

�ري الرمسیة اجللسات ا�ٓراء يف ٔأفرقة االتصال و خمتلف ا�رتام مع وقال وفد الیا�ن ٕانه مت ٕاجراء مناقشات متوازنة  .177
الوفد ف� یتعلق �ٔ�هداف، ٔأید و �الل أ�س�بوع. اليت جرت نتاجئ املناقشات  النسخ املعد� الثانیةواجللسة العامة. ومشلت 

�ىل الرمغ من ٔأنه قد مت تغیري عبارة و ٔأدىل به وفد �حتاد أ�ورويب، �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه.  البیان ا�ي
ملعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف اخلاص � 2"الشعوب أ�صلیة وا�متعات احمللیة/املس�تفيد�ن" يف النص البدیل 

اكنت كام تعود التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء �شأٔن هذه النقطة، و�لتايل، ینبغي ٔأن  التقلیدي، مل �متكن ا�ول أ�عضاء من
ٕاىل املسامهة يف مناقشات فعا� وبناءة يف ا�ورة أ�ربعني للجنة احلكومية الوفد مكتوبة يف النسخ املنق�ة أ�وىل. وتطلع 

 ا�ولیة.

یة. وذكّر الوفود برضورة ضامن ٔأن �كون املناقشات قامئة النسخ املعد� الثان �س�ت�دام ميكن ٔأن یعمل وفد الفلبني و  .178
�ىل ٔأمهیة مواص� املشاورات مع الشعوب أ�صلیة، �اصة ؤأن اللجنة احلكومية ا�ولیة ؤأكد �ىل احلقائق. و �ىل أ�د� 

قلقه �شأٔن أ�طر الوفد والقيود الزمنیة، �رر  3ف� یتعلق �ملادة و س�یكون � تأٔثري مبارش �لهيا. صك اكنت تت�دث عن 
 .�عتباطیةالزمنیة 

ا�ورة مزید من املناقشات يف ٕالجراء كون ٔأساسا جيدا توقال وفد مجهوریة �ور� ٕان النسخ املعد� الثانیة س�  .179
 3واملادة  1للجنة احلكومية ا�ولیة. و�لنظر ٕاىل املضمون، فٕان الهیلك املقرتح للوثیقة ا�ي ٔأوحض العالقة بني املادة أ�ربعني 

بأٔن �قرتاح املتعلق حبذف الفقرة الثانیة من الوفد ، رحب 3سزيید من تعز�ز وضوح وسالمة الصك. وف� یتعلق �ملادة 
شارك �شلك � قد انعكس يف ت� النس�ة. ؤأكد من �دید الزتامه بعمل اللجنة احلكومية ا�ولیة. وسوف  3لامدة ل 2البدیل 

 ٔأكرب يف مناقشات بناءة وذات مغزى.

وتضمنت ید وفد �ولومبیا متاما البیا�ت اليت ٔأدىل هبا وفد غوات�ال، �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب. وأٔ  .180
مزید من التقدم يف املس�تقبل. ومع ذ�، لتحقيق واليت ميكن ٔأن �كون ٔأساسا یدمعها النسخ املعد� الثانیة تغیريات ميكن ٔأن 

من الفجوات. ات للتقلیل مزید من املناقشٕالجراء اكنت هناك �ا�ة و ني النصوص. وميكن حتسمش�ت ال �زال هناك 
امللموسة يف تعریف ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي، �عتبارها �انبا أ�مور �ري امليرس�ن �ىل جتس�یدمه ملسأٔ� الوفد وشكر 

 ل�ورات املقب� من ٔأ�ل ٕاحراز تقدم.�ىل ٔأمهیة اتباع املهنجیة املقرت�ة الوفد رئيس�یا من هذا التعریف. وشدد 

ولكنه وافق �ىل %  100نیابة عن الب�ان املتشاهبة التفكري، سعیدا بنس�بة ا�ي حتدث وفد ٕاندونيس�یا ومل �كن  .181
�شأٔن أ�هداف ومناقش�هتا صیا�ة ٔأثبتت ممارسة ٕا�داد مسودة و احلكومية ا�ولیة. للجنة  ا�ورة أ�ربعنيٕارسال النصوص ٕاىل 
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لنظر يف تيسري املداوالت يف ا�ورة �الرئيس الوفد ٔأن یقوم مفيدة للغایة. واقرتح معلیة �ري الرمسیة ٔأهنا ات اجللسيف 
أ�ربعني للجنة احلكومية ا�ولیة �شأٔن املعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي من �الل نفس املامرسة، مع 

 س�� �شأٔن نطاق امحلایة، و�س�تثناءات والتقيیدات و/ٔأو العقو�ت.، ال الناحجةالتوفيق بني اجلهود وأ�فاكر 

للجنة احلكومية ا�ولیة، ٕانه یعزتم الرتكزي �ىل ا�االت اليت مل تتح للجنة �ورة أ�ربعني قال الرئيس، ف� یتعلق �و  .182
ود ٔأیضا ٕاىل بعض املش�ت اليت متت قد یعو ، ٔأي نطاق امحلایة والتقيیدات و�س�تثناءات. لتناولهااحلكومية ا�ولیة فرصة 

ؤأ�اط �لام ، و�اصة أ�هداف واملوضوع، ٔ�ن املوضوع مرتبط بنطاق امحلایة. للجنة احلكومية ا�ولیة 39ا�ورة مناقش�هتا يف 
ة تقدما ٔأحرزت اللجنة احلكومية ا�ولیو لطلب املقدم من وفد ٕاندونيس�یا، نیابة عن الب�ان املتشاهبة التفكري وسينظر فيه. �

به �ىل الرمغ ا�ي ینبغي القيام اكن هناك املزید من العمل و جيدا يف بعض ا�االت الرئيس�یة وبدٔأت يف تضییق الفجوات. 
ف� یتعلق �ٔ�هداف، طلب و الشعوب أ�صلیة وا�متعات احمللیة. جلان اكن من املهم للغایة ٔأن تنعكس أٓراء و . ذ� من

ميثل التوجهيات أٔي هدف يف التفویض، ٔ�ن التفویض الصیا�ة املتعلقة باكن جيب تثبيت و ف. التفكري يف طبیعة الهدالرئيس 
مزیدا من التقدم يف ا�ورة  اللجنة احلكومية ا�ولیةٔأن حتقق ومن املؤمل امجلعیة العامة للجنة احلكومية ا�ولیة. اليت ٔأعطهتا 

 أ�ربعني للجنة احلكومية ا�ولیة.

 من �دول أ�عامل: 7بند القرارات املتعلقة �ل 

ٔأ�دت اللجنة، �ىل ٔأساس الوثیقة   .183
WIPO/GRTKF/IC/39/4،هو ، نصا أٓخر 

النس�ة "حامیة املعارف التقلیدیة: مشاریع مواد 
"، و�ىل ٔأساس الوثیقة املعد� الثانیة

WIPO/GRTKF/IC/39/5 ، نص مت ا�داد
"حامیة ٔأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي: هو أٓخر، 

قررت اللجنة و ". النس�ة املعد� الثانیةد مشاریع موا
هذا البند من �دول عند �لق ٕا�ا� هذه النصوص، 

، ٕاىل ا�ورة 2019مارس  22أ�عامل بتارخي 
-2018أ�ربعني للجنة، وفقا لوالیة اللجنة للفرتة 

، �ىل النحو الوارد 2019و�ر�مج العمل لعام  2019
 .WO/GA/49/21يف الوثیقة 

 التالیة: �لام �لو�ئقؤأ�اطت اللجنة  .184
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WIPO/GRTKF/IC/39/16 
WIPO/GRTKF/IC/39/17 

WIPO/GRTKF/IC/39/INF/7. 

 من �دول أ�عامل: أٔي مسائل أٔخرى 8البند 

 من �دول أ�عامل: 8قرار �شأٔن البند 

 يف ٕاطار هذا البند.جتر مناقشات مل  .185

 من �دول أ�عامل: اختتام ا�ورة 9البند 

كام �ىل اتصال منتظم به بني �ج��ات.  اك� ل�انمعه كفریق، وا ��ن معاللاعن شكره لنائبيه الرئيس ٔأعرب  .186
كثريا وراء اليت اكنت تعمل  ٔ�مانةؤأعرب عن شكره ل. حتقيق تقدمامليرس�ن �ىل معلهم ا�ؤوب ومسامههتم القمية يف شكر 

را �اسام يف �ج�ع يف الواقع. وشكر املنسقني املقميني، ا��ن لعبوا دو ملا مت عقد ، اواس�تعداداهت ابدون �ودهف الكواليس. 
يف  اللجنة احلكومية ا�ولیةميكن ٔأن �س�متر و ٕاحراز تقدم. مبا ٔأدى ٕاىل ضامن ٕادارة �ج��ات بطریقة تتسم �ال�رتام والود، 

كون اج��ا شاقا للجمیع، وال س�� املنسقني املقميني. تذ�، مما یعكس ٔأن ا�ورة أ�ربعني للجنة احلكومية ا�ولیة س� القيام ب
يف املسامهة يف املناقشات، مبا يف ميثل �امال �اسام اكن و لساكن أ�صلیني والعمل ا�ي قاموا به. ل  دمعه القوي ؤأشار ٕاىل

كومة كندا للمسامهة يف صندوق الترب�ات. واعرب عن شكره حل�ري الرمسیة. اجللسات ذ� يف مجمو�ات االتصال و 
ربملان القدما. وف� یتعلق مبمثيل الساكن أ�صلیني، ٔأقر بوجود رئيس ٔأثناء امليض س�تكون هناك �ا�ة ملزید من أ�موال و 

اكنوا مجیعهم ممثلني رئيس�یني واكن البد لقد الصنا�ة. جمال لمجمتع املدين و ؤأعرب عن شكره ل يف جزء من �ج�ع. الصايم 
وقد �ج�ع. معلت �ىل ٕاجناح اليت  املطاف يهمن ٕادراج اه�ماهتم يف املناقشات. وشكر ا�ول أ�عضاء، ٔ�هنا يف هنایة 

قدت �ج��ات بطریقة �ازمة و�اد� وودیة. وشكر عُ و �لطرق املنت�ة واحملرتمة وأ�جواء اجلیدة. ٔأعرب عن ٕاجعابه 
ربعني للجنة ا�ورة ا�ٔ  تاكنو املشار�ون يف اللجنة احلكومية ا�ولیة من القيام بعملهم. لوالمه ملا متكن املرتمجني الفوریني، ا��ن 

بدقة ف� یتعلق �ملعارف التقلیدیة ؤأشاكل تقوم �س�تعد اج��ا �ام. وطلب من ا�ول أ�عضاء ٔأن متثل احلكومية ا�ولیة 
 التعبري الثقايف التقلیدي، وكذ� ف� یتعلق �لوالیة والتوصیات املقدمة ٕاىل امجلعیة العامة.

ؤأعرب عن شكره ، ا�ول املتقاربة التفكريأٓس�یا واحملیط الهادئ و ان ب�وحتدث وفد ٕاندونيس�یا �مس لك من مجمو�ة  .187
لرئيس ونواب ؤأعرب عن شكره لٔ�مانة �ىل لك ا�مع املقدم لالج�ع، مبا يف ذ� �دمات املؤمترات واملرتمجني الفوریني. ل

ل أ�عضاء واملراقبني وممثيل الشعوب لمجمو�ات إالقلميیة واملراكز إالقلميیة وا�و كام ٔأعرب عن شكره لالرئيس وامليرس�ن. 
الشعوب أ�صلیة يف جلان اتصال أ�صلیة. ؤأثىن �ىل مسامهة حكومة كندا يف صندوق الترب�ات، مشريا ٕاىل ٔأمهیة مشاركة 

 حكومة كندا يف دمعاليت قامت هبا املسامهة املثالیة تقلید معل اللجنة احلكومية ا�ولیة. وحث ا�ول أ�عضاء أ�خرى �ىل 
ٕاىل ا�ورة أ�ربعني للجنة ؤأعرب الوفد عن تطلعه الشعوب أ�صلیة يف ٔأعامل اللجنة احلكومية ا�ولیة. جلان مشاركة 

 احلكومية ا�ولیة.

لرئيس ونوابه �ىل كفاءهتم ؤأعرب عن شكره لوحتدث وفد غوات�ال �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب،  .188
يف قيادة اللجنة احلكومية ا�ولیة. وشكر امليرس�ن ؤأعضاء ٔأفرقة االتصال وفریق اخلرباء ا�صص �ىل املهنیة وطاقهتم ومعلهم 

ٔأشاكل من �الل معلت اللجنة احلكومية ا�ولیة فقد ف� یتعلق �ملهنجیة، و . ا�ي ٔأظهروه من ٔأ�ل دفع العمل قدماالتفاين 
تنش�یط وهو ما ٔأدى ٕاىل اخلرباء ا�صصة، ومجمو�ات االتصال، فرق و �ري الرمسیة، اجللسات : اجللسة العامة، و مثل خمتلفة

تقدم ملموس يف اجللسات التالیة. وشكر لتحقيق اللجنة احلكومية ا�ولیة ٕاىل ا�متسك مبا مت اع�ده الوفد املناقشات. ود�ا 



WIPO/GRTKF/IC/39/18  
56 
 

دمات املؤمترات واملرتمجني ن شكره خلؤأعرب ع، و�ىل صیا�ة وتوفري مجیع املواد. اأ�مانة �ىل إال�داد لالج�ع، و�ىل دمعه
 الفوریني.

مكثفا، وهو ٔأس�بوع ٔأ�ح ٔأهنم ٔأمضوا اس�بو�ا وحتدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، وقال  .189
لرئيس و�ئب وتقدم �لشكر لتلف مواقف ا�ول أ�عضاء. � توجهيات الرئيس القد�رة ٕاجراء مناقشات شام� من �الل 

یع الوفود ؤأعرب عن شكره مجل الرئيس وامليرس�ن وفریق االتصال، وكذ� فریق اخلرباء ا�صص �ىل مساهامهتم القمية. 
الشعوب أ�صلیة واملراقبني ا�ٓخر�ن. وشكر أ�مانة واملرتمجني الفوریني و�دمات املؤمترات �ىل جلان احلكومية، وكذ� 

ضامن مشاركة ا�متعات و ، �ملوارد صندوق الترب�اتلزتوید ن ارتیا�ه للتوصل ٕاىل �ل ع الوفد دمعهم ا�ؤوب. ؤأعرب
النسخ املعد� الثانیة لس�اء حكومة كندا. ورحب بأٔنه بعد العمل الشاق، مت قبول كام ٔأعرب عن شكره اخلاص أ�صلیة. 

حوار بناء، مع أ��ذ يف �عتبار ٔأنه جراء للرئيس ٔأنه ملزتم �ٕ الوفد . ؤأكد اليت س�تجري يف املس�تقبلٔ�ساس للمناقشات 
لجمعیة العامة القادمة ف� تت�ذ قرارا �شأٔن التوصیات اليت س�تقد�ا ل یتعني �ىل ا�ورة أ�ربعني للجنة احلكومية ا�ولیة ٔأن 

 یتعلق مبس�تقبلها.

اليت ا�ولیة و�ىل توجهياته وحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء، وشكر الرئيس �ىل تفانیه املس�متر للجنة احلكومية  .190
قبل ا�ي قاموا به نواب الرئيس وامليرس�ن وكذ� أ�مانة �ىل معلهم الشاق ؤأعرب عن شكره ل يف ذ� أ�س�بوع. قد�ا 

ؤأعرب عن امتنانه . حرفيهتم وتوا�دمه ا�امئا�ورة و�الل أ�س�بوع. كام شكر املرتمجني الفوریني وقسم املؤمترات �ىل 
للجنة احلكومية ا�ولیة، �لنس�بة اكن صندوق الترب�ات �ام لقد كندا �ىل مسامههتا يف صندوق الترب�ات.  كومةوشكره حل

 �ىل دمعٔأن یعمتد لرئيس لٔأن �متكن من متویل ممثيل الساكن أ�صلیني مرة ٔأخرى. ميكن  ءواكن من دواعي رسور ا�مو�ة �
 اللجنة احلكومية ا�ولیة.ا�اكمل ورو�ه البناءة مع اس�مترار العمل يف الوفد 

�ىل قيادهتم املاهرة لعمل اللجنة  هلرئيس ونوابؤأعرب عن شكره لوحتدث وفد ٔأوغندا �مس ا�مو�ة أ�فریقية،  .191
ٔأعرب عن تقد�ره مجلیع ا�ول أ�عضاء كام احلكومية ا�ولیة �الل ا�ورة. ؤأعرب عن تقد�ره للميرس�ن جلهودمه املس�مترة. 

وقد انصب . من القضا� العالقة، وواقعیة وتفاين يف لك قضیة ةبناء یةشاركني يف ت� املناقشات بعقل ؤأحصاب املصل�ة امل 
تضییق الفجوات القامئة عن طریق تقلیل �دد البدائل يف الصكوك القانونیة �ىل الرتكزي أ�سايس للجنة احلكومية ا�ولیة 

 للموارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي. حامیة متوازنة وفعا�وهو ما من شأٔنه ٔأن یوفر ا�ولیة، 
مع ت اهتام للجنة احلكومية ا�ولیة، كام اكن احلال من قبل. لقد تعاملميثل ىض دون التوصل ٕاىل اتفاق ميلك یوم واكن 

أ�عضاء ؤأحصاب املصل�ة للتوصل  ا�ولللتواصل مع اكفة ، واكنت �ىل اس�تعداد معلیةاملفاوضات بأٔمل �بري وحسن نیة و 
ٕاذا واصلت ا�ول و ظلت هناك بدائل خمتلفة. فقد ، �لنس�بة للموادتقدم �بري و�لرمغ من حتقيق ٕاىل توافق يف ا�ٓراء. 

من اللجنة فسوف تنهتيي لروح إالجيابیة اليت ٔأبدهتا يف ا�ورة التاسعة والثالثون للجنة احلكومية ا�ولیة، العمل �أ�عضاء 
نص الرئيس �شأٔن املوارد الوراثیة والنتاجئ لرؤیة عن تطلعه بتفاؤل �بري الوفد يف اجللسات القلی� القادمة. ؤأعرب معلها 

اللجنة احلكومية یدفع مما ال شك فيه ٔأن الزمخ الناجت من شأٔنه أٔن و للجنة احلكومية ا�ولیة.  40الناحجة للغایة يف ا�ورة 
�شأٔن امجلعیة العامة بعقد مؤمتر دبلومايس للتفاوض ٕاىل ويص تورمبا العالقة تفاق �شأٔن مجیع القضا� االتوصل ٕاىل ا�ولیة ٕاىل 

عن الوفد . ؤأعرب 2020معاهدة محلایة املعارف التقلیدیة واملوارد الوراثیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي يف �ام ٕاقرار 
مترات �معهم اللوجس�يت املمتاز ومجلیع املندوبني ا��ن حرضوا ا�ورة التاسعة تقد�ره لٔ�مانة واملرتمجني الفوریني و�دمات املؤ 

 والثالثني للجنة احلكومية ا�ولیة.

وامليرس�ن. وشكر مجیع ا�ول أ�عضاء واملشاركني وأ�مانة واملرتمجني  هلرئيس ونوابعن شكره لوفد الصني ؤأعرب  .192
�ري الرمسیة ومجمو�ات اجللسات س�بوع. وشكر مجیع ا��ن شار�وا يف �الل هذا ا�ٔ الضخم الفوریني. وشكرمه �ىل معلهم 

اكن �ىل فمل یتبق مضن الوالیة احلالیة سوى �لسة وا�دة، �� اكن الوقت قصريا. واالتصال وفریق اخلرباء ا�صص. 
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للتوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء للعمل مع امجلیع ؤأعرب الوفد عن اس�تعداده . بصورة ٔأكرباللجنة احلكومية ا�ولیة �رسیع العمل 
 �شأٔن صكوك دولیة ملزمة.

اكنت اللجنة احلكومية ا�ولیة تقوم و ؤأید وفد جنوب ٔأفریقيا البیان ا�ي ٔأدىل به وفد ٔأوغندا، �مس ا�مو�ة أ�فریقية.  .193
نص ٕ��داد رئيس الزتم الوقد من ٔأ�ل القيام بذ�، اكن ال بد من اختاذ بعض إالجراءات. و . اس�تكام�بعمل �م ینبغي 
الرئيس �ىل تيسري �سلمي ورقته، واليت اكن یأٔمل ٔأن �كون ورقة توافق يف ا�ٓراء ميكن ٔأن �شمل الوفد الرئيس. وجشع 

 املس�تقبل.من ٔأ�ل احراز تقدم يف االتفاقات الهامة اليت مت التوصل ٕا�هيا، واليت ال ميكن للمرء ٔأن خيرسها 

ٔ�مانة �ىل ؤأعرب عن شكره لقدموا اقرتا�ات �دیدة. من كني، و�اصة وشكر وفد �حتاد الرويس مجیع املشار  .194
تقدمي و�ئق العمل. وشكر امليرس�ن ا��ن قضوا ٔأس�بو�ا اكمال یعملون دون انقطاع. وشكر املرتمجني الفوریني. وشكر 

ة. ومن شأٔن حتلیل ت� حتتوي الو�ئق اجلدیدة �ىل مقرت�ات �دیدة ومعلومات مفيدو الرئيس �ىل صربه وقيادته �ج�ع. 
دراسة مسودات اليت �رامكت ٔأثناء املعرفة �كون املقرت�ات ٔأن �سا�د �ىل امليض قدما وٕاحراز تقدم. و�رب عن ٔأم� يف ٔأن 

بدٔأت اللجنة و يف معل اللجنة يف املس�تقبل. مفيدة الو�ئق املتعلقة �ملعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي 
 ولیة �لفعل نقل هذه املعرفة من جيل ٕاىل أٓخر.احلكومية ا�

يف  مشاركهتمل ٔ�مانة �معها عن شكرها لنیابة عن جتمع الساكن أ�صلیني، �ل  ةمجعیة أ�مم أ�وىل، مت�دث ممث�ؤأعربت  .195
ت� أ�طراف اليت ٔأدرجهتا يف املناقشات. ؤأعربت عن شكرها ل�ول ل ا�ورة التاسعة والثالثني للجنة احلكومية ا�ولیة، و 

اليت ٔأبدت مرونة وقدمت تنازالت ٔأظهرت اس�تعدادها للميض قدما �ملفاوضات. وشكرت ت� ا�ول اليت ٔأیدت مقرت�اهتا. 
�ىل املتطلبات ارها ٕارص �دد من ا�ول يف وقد اس�مترت . �شأٔهنا تقدمٕاحراز اكن هناك �دد من القضا� اليت حتتاج ٕاىل و 

أ�صلیة، واليت اكنت حبد ذاهتا الشعوب عكست هذه املتطلبات سوء فهم لطبیعة ملعرفة وقد . الصكوكالزمنیة يف تصممي 
اكنت املتطلبات و معلیة مس�مترة ودیناميكية مضن س�یاق ٔأصيل، واليت ميكن ٔأن �شمل املعرفة املكتس�بة من �امل الروح. 

املعارف تعریفات تقدم یعكس الرؤیة العاملیة للشعوب أ�صلیة يف مت احراز اب� للتطبیق. وقد الزمنیة �ري مربرة و�ري ق
یعكس تعریف املعارف التقلیدیة �الیا فهمهم للمعرفة املكتس�بة من �الل و التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي. 

ممث� تباطا معیقا �حلیاة الیومية للشعوب أ�صلیة. وس�تواصل �ٔ�رض أ�م. و�رتبط هذه أ�بعاد ار  االوسائل الروحية و�القهت
ٕاهنا ال �زال �شعر �لقلق ٕازاء املقرت�ات ؤأشارت ٕاىل اج ت� املفاهمي يف الو�ئق. ر السعي للحصول �ىل دمع ا�ول ٕالدامجلعیة 

اللجنة احلكومية ا�ولیة يه �مة  اكنتفقد جيب �ذف مجیع إالشارات ٕاىل ا�ال العام من النص. و اليت تعزز امل� العام. 
امحلایة نظام امللكية الفكریة احلايل یوفر  والحامیة املعارف التقلیدیة وأٔشاكل التعبري الثقايف التقلیدي للشعوب أ�صلیة. 

�ة �دیدة مجمو وضع لمعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي للشعوب أ�صلیة. و�لتايل، هناك �ا�ة ٕاىل ا�اكفية ل
النظام اجلدید سلطة وینبغي ٔأن یدمع من املعایري اليت تعكس احلقوق الثقافية و�ج�عیة امجلاعیة للشعوب أ�صلیة. 

جيب ٔأن ی�ىش مفهوم التوازن ا�ي و الشعوب أ�صلیة �ىل الثقافة وكذ� �ىل حقوقها الروحية وأ��القية و�قتصادیة. 
واملوافقة احلرة املس�بقة ة احلكومية ا�ولیة مع حقوق الشعوب أ�صلیة يف تقر�ر املصري، ٔأد�ل يف الوالیة املنق�ة للجن

اكنت مشاركة الشعوب و . ٕا�الن أ�مم املت�دة �شأٔن حقوق الشعوب أ�صلیة، و�ريها من احلقوق الواردة يف املس�تنرية
ة كندا �ىل املسامهة يف صندوق الترب�ات. هناك كومؤأعربت ممث� امجلعیة عن شكرها حلأ�صلیة يف املفاوضات ٔأمرا �اسام. 

مزید من املوارد. ودعت ا�ول أ�عضاء ٕاىل دمع صندوق الترب�ات وا�متویل املبارش للشعوب أ�صلیة احلصول �ىل �ا�ة ٕاىل 
ضافية �ىل العدید من ا�ول أ�عضاء ٔأمث� إ  تملشاركة يف اللجنة احلكومية ا�ولیة. وقد طلبحىت �متكن من امن ب�اهنا 

مشاركة من �الل ز�دة فقط ميكن حتقيق ذ� اكن و املعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي ٕال�راء املفاوضات. 
ت� املناقشات مل تنته يف ف مفاوضات مس�تقبلیة يف اللجنة احلكومية ا�ولیة. عقد الشعوب أ�صلیة. وقالت ٕاهنا تتطلع ٕاىل 

مجیع ختدم اليت الصكوك ميكن تصممي وٕاكامل و الشعوب أ�صلیة. مبشاركة لهيا ٔأن �س�متر يف لك ب� ذ� الیوم، ولكن اكن �
یتضمن حبیث ٕاىل اختاذ خطوة ٕاىل أ�مام يف تصممي نظام للملكية الفكریة من ا�ول أ�عضاء أ�طراف. ودعت لك دو� 

 التقلیدیة وأٔشاكل التعبري الثقايف التقلیدي.لق حامیة قویة للمعارف خيو�ات نظر الشعوب أ�صلیة العاملیة و 
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لرئيس ونوابه وامليرس�ن �ىل تفانهيم و�ودمه املس�مترة �الل عن شكره لوفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ؤأعرب  .196
ل ٕانه ال أ�س�بوع. وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد الو�ئق، وشكر الوفود أ�خرى وا�مو�ات إالقلميیة �ىل مساهامهتا يف العملیة. وقا

�زال ملزتما بعمل اللجنة احلكومية ا�ولیة، مبوجب الوالیة احلالیة، اليت مشلت اس�ت�دام مجیع و�ئق معل الویبو و�ريها من 
ت� وتضمنت قدم ٔأو شارك يف ر�ایة �دة مقرت�ات يف ذ� أ�س�بوع. فقد مساهامت ا�ول أ�عضاء. ومعال بت� الوالیة، 

امیة املعارف التقلیدیة يف ا�ول أ�عضاء يف واملتعلقة حبٔ�نظمة الفریدة القامئة لدراسة �داد ة الویبو �ٕ قيام ٔأمانمقرتح املقرت�ات 
تطلب التفویض ٔأیضا من اللجنة احلكومية و يف املس�تقبل.  اللجنة احلكومية ا�ولیةس�توفر ا�راسة ٔأد� قمية �مع معل و الویبو. 

تضمنت . وقد قدمت ورقة اليت مل �كن هناك نیة محلا�هتا ات للحامیة، واملوضو�لموضو�ات القاب�لٔأمث� تدرس ا�ولیة ٔأن 
مناقشات ممثرة عقد عن ٔأم� يف ٔأن �سهم الورقة يف الوفد املعارف التقلیدیة. ؤأعرب تعمتد �ىل ٔأمث� �ىل منت�ات معروفة 

ىل النصوص، مبا يف ذ� ٔأفرقة اخلرباء املناقشات القامئة ��سق �شأٔن ؤأعرب الوفد عن بقائه مر� يف ٕاطار الوالیة. 
ؤأ�لن الوفد عن اس�تعداده يف اجللسة العامة. اليت جتري �ري الرمسیة، واملناقشات اجللسات ا�صصة، ومجمو�ات االتصال، و 

للنظر يف املقرت�ات النصیة اجلدیدة املقدمة من امليرس�ن والرئيس. ومع ذ�، فقد ٔأكد ٔأمهیة ٔأن �كون �لك دو� عضو 
�الت ا�ول أ�عضاء املبارشة يف سد الثغرات اسا�دت مدوقد �الت مبارشة يف مجیع أ�حاكم الواردة يف النص. ادم

شعوب أ�صلیة ؤأحصاب �ان ال عن تقد�ره للمشاركة الفعا� للالوفد املفاهميیة، مع احلفاظ �ىل مشولیة العملیة. ؤأعرب 
الشعوب أ�صلیة مشاركة �امسة يف هذه العملیة. مشاركة جلان اكنت و لیة. املصل�ة ا�ٓخر�ن يف ٔأعامل اللجنة احلكومية ا�و 

تعاوهنم مع الزمالء ٕا�الن حكومة كندا عن مسامههتا يف صندوق الترب�ات. وشكر امجلیع �ىل ؤأشار الوفد �متنان شدید ٕاىل 
 ومشاركهتم يف مناقشات هذا أ�س�بوع.

ٕاندونيس�یا �لنیابة عن الب�ان املتشاهبة التفكري ووفد جنوب ٔأفریقيا. ؤأید وفد نی�ري� املالحظات اليت ٔأبداها وفد  .197
املرونة املهنجیة. جمال لتحقيق مل �كن هناك و. مفعم �ملوضو�اتقدمت ا�ورة أ�ربعني للجنة احلكومية ا�ولیة �دول ٔأعامل 

 40لقضا� املتبقية لل�دیث عهنا يف ا�ورة الرئيس �ىل �س�تفادة من املوارد، مع أ�مانة، للمسا�دة يف تفصیل االوفد وحث 
ٔأو التفاضيل و متعدد املس�تو�ت �شأٔن ا�هنج ا�ي مت احرازه للجنة احلكومية ا�ولیة، مثل نطاق امحلایة، ملرا�اة التقدم 

ل التعبري �س�تثناءات والقيود. واكنت ت� القضا� �مة حقا للوصول ٕاىل در�ة من �ندماج حول املعارف التقلیدیة ؤأشاك
طریقة لتسهیل احملاد�ت العا�� اليت س�تكون فعا� للغایة يف ا�ورة أ�ربعني للجنة التوصل لاكن من املهم و الثقايف التقلیدي. 

شيئا �ىل الطاو� كقامئة قبل بدء بوضع الرئيس قيام احلكومية ا�ولیة، ويف هذه احلا� س�یكون من اجلید النظر يف 
ستس�تأٔنف اللجنة احلكومية ا�ولیة و فادة من لك من هذه املوارد والتفامه �شأٔن القضا� العالقة. املداوالت، مع �س�ت

مداوالت رسیعة ٕاجراء لقد سا�د ذ� يف تبس�یط أ�مور ومكن من التحرك حنو و . بهاملداوالت وس�یكون �هيا يشء للبدء 
 مثرة للغایة.امل جللسة امتنانه لهذه اؤأعرب الوفد عن يف ا�ورة أ�ربعني للجنة احلكومية ا�ولیة. 

لویبو �ىل عن شكره لوفد جزر �وك واعرب [مالحظة من أ�مانة: قُدم البیان اخلتايم التايل ٕاىل أ�مانة كتابة فقط.]  .198
من دول احملیط الهادئ الشاسعة يف احملیط الهادئ. وشكر الرئيس �ىل قادما للجنة احلكومية ا�ولیة، احضور متكينه من 

أ�صوات. وقد ٔأ�حت مداوالت هذا أ�س�بوع فهام ٔأكرب لتنوع و�ات النظر �شأٔن �س��ع ٕاىل اكفة ضامن و�ىل دته قيا
، ؤأولئك ا��ن مل �هيم نوا� حمضة محلا�هتااكن هناك ٔأولئك ا��ن اكنت و املعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي. 

تلزتم شعوب احملیط الهادئ و جزر �وك والب�ان أ�عضاء يف احملیط الهادئ. الوفد البیان، مثل �كن نوا�مه نقية للغایة. وهبذا 
ت� املعرفة ٔأن تصبح اكن هدفهم هو ٔأن تظل معرفهتم معهم و و حبامیة معارفهم التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي. 

أ�جيال املقب�. وبید من ٔأ�ل أ�جيال املقب�،  -ويف املس�تقبل  وتطو�رها ا�ٓن�لیه أ�ساس ا�ي سيمت بناء املعرفة اجلدیدة 
ا�رتفت شعوب احملیط الهادئ بأٔهنا تعاين من قيود �سبب التقدم التكنولو� احلايل، لكهنا اكنت غنیة يف اس�ت�دام وقد 

حبیث للغایة ويه قمية والبيئة. املعارف التقلیدیة العالقة بني أ�رض ومتثل مواردها اخلاصة �س�ت�دام التقنیات التقلیدیة. 
فٕاهنا �لنس�بة للمجمتعات وأ�رس يف احملیط الهادئ، و متع.ا� احلصول �ىل السلطة دا�ل مبثابة امتالك مثل هذه املعرفة �كون 
ثابة یعد مب من ذ� حرماهنم ٔأطفاهلم �متكني س�بل �يشهم واحلفاظ �لهيا. ٕان يف إالرث ٔأو الكزن العائيل ا�ي غرس فهيم ومتثل 
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احلدود الزمنیة المتالك ینبغي ٕالغاء �ا . �هيم ، ومنرب �س�تقرار �قتصادي و�ج�عياخلاص هبم سلهبم من بنك املعرفة
مع ٔأشاكل ٔأخرى من امللكية الفكریة وربطها منشئهيا أ�صلیني، من قبل املعارف التقلیدیة ؤأشاكل التعبري الثقايف التقلیدي 

حامیة املعارف التقلیدیة يف صاحل ا�ال العام ومل �كن . هذا الصكٕاىل ا�ال العام من وعودهتا  مثل �راءات ��رتاع،
مل و. أأولئك ا��ن ینتظرون فرصة اس�تغاللهملصل�ة ویعمل مفهوم وفهم امحلایة ضد ٔأنه یعمل يف الواقع، وؤأشاكل التعبري. 

رشاكء التمنیة �ىل ا�رتام حثت ومع ذ�،  .املعارف التقلیدیة ومنوهالتمنیة الباب ٔأمام �كن شعوب احملیط الهادئ تغلق 
وتقامس املنافع �ىل النحو املنصوص �لیه يف �روتو�ول �غو�. وهبذه الوصول يف ٔأشاكل املعرفة هذه وممارسة مبادئ  احقوقه

بدال من ذ�، ٔأصبحوا جزءا و  ا.عن اس�ت�دا�ا وتطو�رهمستبعد�ن الطریقة، مل �كن مبدعو املعارف و�املهيا معزولني ٔأو 
التقلیدیة، احلصول �ىل معارفهم ٕاذا ٔأراد ٔأ�د و من هذا التطو�ر و�س�تغالل وفقا للرشوط وأ�حاكم املشرتكة املتفق �لهيا. 

يف ا�ال العام حيث ميكن للمرء  ابعدم وضعهوتعدوا اتفاقية مشرتكة. یضعوا معا ميكهنم ٔأن یطلب ذ� مهنم و فيجب �لیه ٔأن 
اس�تغالل املعارف ٕاىل ینبغي �ىل من یدعون و . حصول ٔأحصاب املعرفة �ىل مساهامت ٔأو مزا�دون  ابعد ذ� اس�تغالله

مرياث خشص ٔأهنا متثل ٔأن یفعلوا ذ� بأٔكرب قدر ممكن من ��رتام، مع العمل  مالتقلیدیة ؤأشاكل التعبري اليت ال تنمتي ٕا�هي
 مريا�م.مع ا�ٓخرون یتعامل ٔأن  كام �رغبون يف اینبغي ٔأن یعاملوهو أٓخر. 

 اختمت الرئيس اجللسة.و  .199

 من �دول أ�عامل: 10قرار �شأٔن البند 

 3و 2�شأٔن البنود قراراهتا اعمتدت اللجنة  .200
مارس  22من �دول أ�عامل يف  7و 6و 5و 4و

مرشوع تقر�ر ٕا�داد وتعممي . ووافقت �ىل 2019
مكتوب یتضمن النص املتفق �لیه لهذه القرارات 

مایو  17یع املدا�الت املقدمة ٕاىل اللجنة حبلول ومج 
 يف اللجنة ٕاىل تقدمي نياملشاركوستمت دعوة . 2019

�ىل مدا�الهتم �ىل النحو الوارد كتابیة تصویبات 
يف مرشوع التقر�ر قبل ٔأن یمت تعممي �س�ة هنائیة 
من مرشوع التقر�ر �ىل املشاركني يف اللجنة 

 لجنة.يف ا�ورة أ�ربعني ل  االع�ده

 [یيل ذ� املرفق]
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LISTE DES PARTICIPANTS/ 
LIST OF PARTIPANTS 
 
 
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, Department of Arts and Culture, Pretoria 
phakamanim@dac.gov.za  
 
Shumikazi PANGO (Ms.), Deputy Director, Department of Science and Technology (DST), 
Ministry of Science and Technology, Pretoria 
 
Cleon NOAH (Ms.), Deputy Director, Multilaterals, International Relations Department, Ministry 
of Arts and Culture, Pretoria 
 
Margaretha HERFURTH (Ms.), Foreign Service Officer, Department of International Relations 
and Cooperation, Pretoria 
herfurthm@dirco.gov.za  
 
 
ALBANIE/ALBANIA 
 
Maria SOLIS (Ms.), Head of Unit, Promotion and Training Sector, General Directorate of 
Industrial Property, Tirana 
maria.solis@dppm.gov.al  
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Mohamed BAKIR (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
bakir@mission-algeria.ch  
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Christian SCHERNITZKY (Mr.), Deputy Head, Intellectual Property Unit, Federal Ministry of 
Justice and Consumer Protection, Berlin 
schernitzky-ch@bmjv.bund.de  
 
Michael HEIMEN (Mr.), Judge, Patent Law Department, Federal Ministry of Justice and for 
Consumer Protection, Berlin 
 
Jan POEPPEL (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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ANGOLA 
 
Alberto GUIMARÃES (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Ahmed ASIRI (Mr.), Member, Copyright Department, Saudi Authority for Intellectual Property 
(SAIP), Riyadh 
 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
Germán Edmundo PROFFEN (Sr.), Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
gep@mrecic.gov.ar  
 
Francisco Fabián SAEZ (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
fabian.saez@missionarg.ch  
 
 
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 Affairs Department, Austrian Patent Office, 
Vienna 
johannes.werner@patentamt.at  
 
Carina ZEHETMAIER (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
carina.zehetmaier@bmeia.gv.at  
 
 
AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN 
 
Nadira BADALBAYLI (Ms.), Head, Registration of Copyright Law Objects and Legal Expertise, 
Intellectual Property Agency of the Republic of Azerbaijan, Baku 
nbadalbayli@copat.gov.az  
 
 
BAHAMAS 
 
Bernadette BUTLER (Ms.), Minister-Counsellor, Permanent Mission of the Commonwealth of 
the Bahamas, Geneva 
 
 
BARBADE/BARBADOS 
 
Dwaine INNISS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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BHOUTAN/BHUTAN 
 
Kinley WANGCHUK (Mr.), Director General, Department of Intellectual Property, Ministry of 
Economic Affairs, Thimphu 
ktwangchuk@moea.gov.bt  
 
 
BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 
 
Ruddy J. FLORES MONTERREY (Sr.), Representante Permanente Alterno, Misión 
Permanente, Ginebra 
rflores.tcp@gmail.com  
 
Fernando Bruno ESCOBAR PACHECO (Sr.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
fernandoescobarp@gmail.com  
 
Mariana Yarmila NARVAEZ VARGAS (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
yarmila.nv@gmail.com  
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Cauê OLIVEIRA FANHA (Mr.), Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
 
BRUNÉI DARUSSALAM/BRUNEI DARUSSALAM 
 
Mohammad Yusri YAHYA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
yusri.yahya@mfa.gov.bn  
 
 
CANADA 
 
Sylvie LAROSE (Ms.), Deputy Director, Intellectual Property Trade Policy Division, Ottawa 
 
Shelley ROWE (Ms.), Senior Project Leader, Innovation, Science and Economic Development 
Canada, Ottawa 
 
Veronique BASTIEN (Ms.), Manager, Copyright Policy, Canadian Heritage Department, Ottawa 
 
Nicolas LESIEUR (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Daniela ABARZÚA (Sra.), Asesora, Departamento de Pueblos Originarios, Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio, Santiago 
daniela.abarzua@cultura.gob.cl  
 
Martin CORREA (Sr.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
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CHINE/CHINA 
 
YAO Xin (Mr.), Deputy Consultant, Department of Law and Treaty, China National Intellectual 
Property Administration (CNIPA), Beijing 
 
XIANG Feifan (Mr.), Deputy Consultant, National Copyright Administration of China (NCAC), 
Beijing 
 
ZHANG Chan (Ms.), Program Official, International Cooperation Department, China National 
Intellectual Property Administration (CNIPA), Beijing 
 
ZHENG Xu (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Paola MORENO LATORRE (Sra.), Asesora Legal, Dirección de Asuntos Económicos, Sociales 
y Ambientales Multilaterales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Bogotá D.C.  
 
Yesid Andrés SERRANO (Sr.), Tercer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
COSTA RICA 
 
Carla MURILLO SOLANO (Sra.), Asesora Legal, Comisión Nacional para la Gestión de la 
Biodiversidad (CONAGEBIO), Ministerio de Ambiente y Energía, Cartago 
carla_murillosolano@hotmail.com  
 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 
Kumou MANKONGA (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
CROATIE/CROATIA 
 
Alida MATKOVIĆ (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
alida.matkovic@mvep.hr  
 
Marija ŠIŠA HRLIĆ (Ms.), Head, Department of Copyright and Related Rights and Enforcement 
of Intellectual Property Rights, State Intellectual Property Office of the Republic of Croatia 
(SIPO), Zagreb 
 
 
CUBA 
 
Gissell FLEITAS MONDEJAR (Sra.), Vicedirectora, Oficina Cubana de la Propiedad Industrial 
(OCPI), Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, La Habana 
gissell@ocpi.cu  
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DANEMARK/DENMARK 
 
Kim FOGTMANN (Mr.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of 
Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup 
 
 
DJIBOUTI 
 
Oubah MOUSSA AHMED (Mme), conseillère, Mission permanente, Genève 
moussa_oubah@yahoo.fr  
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Hassan EL BADRAWY (Mr.), Vice-President, Court of Cassation, Cairo 
mission.egypt@bluewin.ch  
 
Ahmed Ibrahim MOHAMED (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
mission.egypt@bluewin.ch  
 
 
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, Office of the United Arab 
Emirates to the World Trade Organization, Geneva 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Heidi VÁSCONES (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
t-hvascones@cancilleria.gob.ec  
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Inmaculada GALINDEZ LABRADOR (Sra.), Técnico Superior Examinador, Departamento de 
Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid 
inmaculada.galindez@oepm.es  
 
Juan José LUEIRO GARCÍA (Sr.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
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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 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉTHIOPIE/ETHIOPIA 
 
Ermias YEMANEBIRHAN (Mr.), Director General, Ethiopian Intellectual Property Office (EIPO), 
Addis Ababa 
yermiasyemane@gmail.com  
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Larisa SIMONOVA (Ms.), Researcher, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal 
Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Anna CHESTNYH (Ms.), Head, International Cooperation Sector, Federal Institute of Industrial 
Property, Moscow 
annypheron@gmail.com  
 
 
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 
 
Tiina SANILA-AIKIO (Ms.), President, Sámi Parliament, Inari 
tiina.sanila-aikio@samediggi.fi  
 
Stiina LOYTOMAKI (Ms.), Expert, Ministry of Financial Affairs and Employment, Helsinki 
 
Leena SAASTAMOINEN (Ms.), Senior Specialist, Legal Affairs, Ministry of Education and 
Culture, Helsinki 
leena.saastamoinen@minedu.fi 
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Ilkka TOIKKANEN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva  
ilkka.toikkanen@formin.fi  
 
 
FRANCE 
 
Francis GUÉNON (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
GAMBIE/GAMBIA 
 
Alexander DA COSTA (Mr.), Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, 
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 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
flor.garcia@wtoguatemala.ch  
 
 
GUYANA 
 
Deep FORD (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
pmog.gv@gmail.com  
 
Bibi ALLY (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
lizaally2@gmail.com  
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Peter MUNKACSI (Mr.), Senior Adviser, Department for Competition, Consumer Protection and 
Intellectual Property, Ministry of Justice, Budapest 
peter.munkacsi@im.gov.hu  
 
Emese Reka SIMON (Ms.), Legal Officer, Industrial Property Law Section, Hungarian 
Intellectual Property Office, Budapest 
 
 
ÎLES COOK/COOK ISLANDS 
 
Repeta PUNA (Ms.), Director of Governance, Ministry of Cultural Development, Rarotonga 
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INDE/INDIA 
 
Rohit RATHORE (Mr.), Assistant Controller of Patents and Designs, Department for Promotion 
of Industry and Internal Trade, Indian Patent Office, Ministry of Commerce and Industry, Kolkata 
rohitrathore.ipo@nic.in  
 
Animesh CHOUDHURY (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Faizal Chery SIDHARTA (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva  
 
Joannes Ekaprasetya TANDJUNG (Mr.), Head of Sub-Division, Directorate General of 
International Agreements and Legal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
 
Basuki ANTARIKSA (Mr.), Researcher, Research in Policy Development, Ministry of Tourism, 
Jakarta 
 
Fitria WIBOWO (Ms.), Staff, Directorate of Trade, Commodities, and Intellectual Property, 
Directorate General of Multilateral Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta 
 
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Javad MOZAFARI (Mr.), Director General, Academic Relations and International Affairs, 
Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran 
 
Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAQ 
 
Jaber AL-JABERI (Mr.), Deputy Minister of Culture, Ministry of Culture, Baghdad 
henda84.com@gmail.com  
 
Baqir RASHEED (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Michael GAFFEY (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Mary KILLEEN (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Vittorio RAGONESI (Mr.), Expert, Copyright Department, Ministry of Culture, Rome 
vragonesi@libero.it  
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JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Lilyclaire BELLAMY (Ms.), Executive Director, Jamaica Intellectual Property Office (JIPO), 
Ministry of Industry, Commerce, Agriculture and Fisheries, Kingston 
 
Sheldon BARNES (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
fsec@jamaicamission.ch  
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Toshinao YAMAZAKI (Mr.), Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), 
Tokyo 
 
Masaki EMA (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), 
Tokyo 
 
Takayuki HAYAKAWA (Mr.), Deputy Director, Copyright 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 
 
Hiroki UEJIMA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Nidal AL AHMAD (Mr.), Director General, Department of the National Library, Ministry of 
Culture, Arjan 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Gaziz SEITZHANOV (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KENYA 
 
Cleopa Kilonzo MAILU (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Daniel Kimei KOTTUT (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN 
 
Ulan SYDYKOV (Mr.), Executive Director, State Fund of Intellectual Property, State Service of 
Intellectual Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz Republic 
(Kyrgyzpatent), Bishkek 
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KOWEÏT/KUWAIT 
 
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Linda ZOMMERE (Ms.), Head, Copyright Unit, Ministry of Culture, Riga 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Efraz EL HAGE (Mme), directrice, Direction de la coopération et de la coordination nationale, 
Ministère de la culture, Beyrouth 
ifrazhage@hotmail.com  
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Gabriele VOROBJOVIENE (Ms.), Adviser, Media and Copyright Policy Division, Ministry of 
Culture, Vilnius 
gabriele.vorobjoviene@lrkm.lt  
 
 
MACÉDOINE DU NORD/NORTH MACEDONIA 
 
Dalila JARMOVA (Ms.), Head, Section of Trade Marks, State Office of Industrial Property 
(SOIP), Skopje 
dalilaj@ippo.gov.mk  
 
Natasha ZDRAVKOVSKA KOLOVSKA (Ms.), Deputy Head, General Department, State Office 
of Industrial Property (SOIP), Skopje 
natasa.zdravkovska@ippo.gov.mk  
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Kamal BIN KORMIN (Mr.), Assistant Director General, Technical, Science and Technology, 
Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade and 
Consumer Affairs, Kuala Lumpur 
 
Norsita ISMAIL (Ms.), Senior Director, Patent Science and Traditional Knowledge Division, 
Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur 
 
Priscilla Ann YAP (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAWI 
 
Chikumbutso NAMELO (Mr.), Registrar General, Registrar General Department, Ministry of 
Justice, Lilongwe 
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MAROC/MOROCCO 
 
Ismail MENKARI (M.), directeur général, Bureau marocain du droit d’auteur (BMDA), Rabat 
 
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
María del Socorro FLORES LIERA (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Diana HEREDIA GARCÍA (Sra.), Directora Divisional de Relaciones Internacionales, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (INPI), Ciudad de México 
 
Emelia HERNÁNDEZ PRIEGO (Sra.), Subdirectora Divisional de Examen de Fondo Áreas de 
Biotecnología, Farmacéutica y Química, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
Ciudad de México 
 
Maria del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MYANMAR 
 
Yi Mar AUNG (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
ms.yimaraung@gmail.com  
 
 
NICARAGUA 
 
Carlos Ernesto MORALES DÁVILA (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Nohelia VARGAS IDIAQUEZ (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
NIGER 
 
Amadou TANKOANO (M.), professeur, Ministère de l’industrie, Niamey 
amadoutankoano@gmail.com  
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Amina SMAILA (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
smailaamira@gmail.com  
 
Ezenduka STELLA (Ms.), Deputy Chief Registrar, Registrar Patents and Designs, Trademarks, 
Patents and Designs Registry, Federal Ministry of Industry, Trade and Investment, Abuja 
stellaezenduka@yahoo.com  
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Enoobong USEN (Ms.), Principal Assistant Registrar, Patent and Designs Registry, 
Trademarks, Patents and Designs Registry, Federal Ministry of Industry, Trade and Investment, 
Abuja 
enoyoung@yahoo.co.uk  
 
Chidi OGUAMANAM (Mr.), Professor of Law, University of Ottawa, Ottawa 
 
 
OMAN 
 
Ali ALMAMARI (Mr.), Head, Intellectual Property Rights Control Section, Department of 
Intellectual Property, Ministry of Commerce and Industry, Muscat 
ahsn919099@gmail.com  
 
Kamil Hamood AL-BUSAIDI (Mr.), Head, Public Relations and International Cooperation 
Department, Department of Media and Public Relation, Public Authority for Craft Industries 
(PACI), Muscat 
 
Ahmed AL SHIHHI (Mr.), Head, Department of Organizations and Cultural Relations, Ministry of 
Heritage and Culture, Muscat 
 
Mohammed Redha AL-KHABOURI (Mr.), Specialist, Department of Media and Public Relation, 
Public Authority for Craft Industries (PACI), Muscat 
 
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), 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 
 
 
PANAMA 
 
Rosina LASSO VERGARA (Sra.), Jefa, Departamento de Derechos Colectivos y Expresiones 
Foklóricas, Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá 
rlasso@mici.gob.pa  
 
Karen Yesenia JIMÉNEZ CABY (Sra.), Examinadora de Propiedad Industrial, Departamento de 
Marcas, Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá 
kjimenez@mici.gob.pa  
 
 
PARAGUAY 
 
Walter CHAMORRO (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
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PÉROU/PERU 
 
Cristóbal MELGAR PAZOS (Sr.), Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PHILIPPINES 
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
arnel.talisayon@dfa.gov.ph  
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Francisco SARAIVA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
QATAR 
 
Amna AL-KUWARI (Ms.), Director, Ministry of Commerce and Industry, Doha 
 
Kassem FAKHROO (Mr.), Attaché Commercial, Permanent Mission, Geneva 
geneva@mec.gov.qa  
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
CHOI Hyeyeon (Ms.), Deputy Director, Cultural Trade and Cooperation Division, Ministry of 
Culture, Sports and Tourism, Sejong 
 
HUH Won Seok (Mr.), Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Deajeon 
 
SHIN Jungok (Ms.), Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Daejeon 
 
LEE Ayoung (Ms.), Judge, Incheon District Court, Incheon 
 
KWAK Choong Mok (Mr.), Attorney at Law, Korea Institute of Intellectual Property (KIIP), Seoul 
 
KIM Se Chang (Mr.), Researcher, Copyright Trade Research Team, Korea Copyright 
Commission (KCC), Jinju 
 
PARK Jeong-Hun (Mr.), Researcher, Law and Policy Research Team, Korea Copyright 
Commission (KCC), Jinju 
 
LEE Ji-In (Ms.), Policy Specialist, Cultural Trade and Cooperation Division, Ministry of Culture, 
Sports and Tourism, Sejong  
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Ysset ROMAN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Pavel ZEMAN (Mr.), Head, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague 
 
Evžen MARTÍNEK (Mr.), Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Florin TUDORIE (Mr.), Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva 
 
Cătălin NIŢU (Mr.), Director, Legal Affairs Directorate, Romanian State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Cristian FLORESCU (Mr.), Head, International Relations Department, Romanian Copyright 
Office (ORDA), Bucharest 
 
Oana MARGINEANU (Ms.), Legal Adviser, Legal and European Affairs Division, Legal Affairs 
Directorate, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
oana.margineanu@osim.ro  
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Francis ROODT (Mr.), Head, Multilateral, International Policy Directorate, Intellectual Property 
Office (IPO), London 
 
Nathan POTTER (Mr.), Adviser, International Policy Directorate, Intellectual Property Office 
(IPO), Newport 
nathan.potter@ipo.gov.uk  
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Makhtar DIA (M.), directeur général, Agence sénégalaise pour la propriété industrielle et 
l’innovation technologique (ASPIT), Ministère de l’industrie et de la petite et moyenne industrie 
(MIMPI), Dakar 
makhtar.dia2013@gmail.com  
 
 
SEYCHELLES 
 
Cecille Philomena Juliana KALEBI (Ms.), Principal Secretary, Department of Culture, Ministry of 
Home Affairs, Local Government, Youth, Sports, Culture and Risk and Disaster Management, 
Victoria 
cecile.kalebi@gov.sc  
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Sybil Jones LABROSSE (Ms.), Director, Department of Culture, Ministry of Home Affairs, Local 
Government, Youth, Sports, Culture and Risk and Disaster Management, Victoria 
sybil.labrosse@gov.sc  
 
Denise AZEMIA (Ms.), Registration Officer, Intellectual Property Section, Department of Legal 
Affairs, Registration Division, Victoria 
 
 
SRI LANKA 
 
Samantha JAYASURIYA (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Shashika SOMARATNE (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Mudiyanselage Bandula Chandralal HERATH (Mr.), Additional Secretary, Technology and 
Research Development, Ministry of Science, Technology and Research, Colombo 
herathhmbc@yahoo.com  
 
Rajmi MANATUNGA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Martin GIRSBERGER (M.), chef, Développement durable et coopération internationale, Division 
droit et affaires internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Charlotte BOULAY (Mme), conseillère juridique, Division relation commerciale internationale, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Marco D’ALESSANDRO (M.), conseiller juridique, Division droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Navarat TANKAMALAS (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva  
 
Kitiyaporn SATHUSEN (Ms.), Senior Trade Officer, Department of Intellectual Property, Ministry 
of Commerce, Nonthaburi 
 
Savitri SUWANSATHIT (Ms.), Expert, International Affairs, International Relations Bureau, 
Ministry of Culture, Bangkok 
 
Pariyapa AMORNWANICHSARN (Ms.), Cultural Officer, International Relations Bureau, 
Ministry of Culture, Bangkok 
 
Suwannarat RADCHARAK (Ms.), Trade Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of 
Commerce, Nonthaburi 
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TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Makeda ANTOINE-CAMBRIDGE (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Sami NAGGA (M.), ministre plénipotentiaire, Mission permanente, Genève 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Dudu Özlem MAVİ İDMAN (Ms.), Biologist, General Directorate of Agricultural Research and 
Policies, Ministry of Agriculture and Forestry, Ankara 
 
Tuğba GÜNDOĞAN (Ms.), Culture and Tourism Expert, Directorate General for Copyright, 
Ministry of Culture and Tourism, Ankara 
 
Tuğba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counselor, Permanent Mission, Geneva 
tugba.akici@mfa.gov.tr  
 
 
UKRAINE 
 
Yurii KUCHYNSKYI (Mr.), Head, Department of International and Public Relations, State 
Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Ministry of Economic 
Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Mykola POTOTSKYI (Mr.), Head, Department of Assistance Protection of the Rights, State 
Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Ministry of Economic 
Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Sergii TORIANIK (Mr.), Deputy Head, Department of Examination of Applications for Inventions, 
Utility Models and Topographies of Integrated Circuits, State Enterprise “Ukrainian Intellectual 
Property Institute” (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 
 
Jorge VALERO (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión Permanente, Ginebra 
 
Violeta FONSECA OCAMPOS (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
fonsecav@onuginebra.gob.ve  
 
Alberto REY MARTÍNEZ (Sr.), Director General, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual 
(SAPI), Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, Caracas 
alberto.reyes01@gmail.com  
 
Genoveva CAMPOS DE MAZZONE (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
camposg@onuginebra.gob.ve  
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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 
 
Willie MUSHAYI (Mr.), Deputy Chief Registrar, Zimbabwe Intellectual Property Office (ZIPO), 
Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Harare 
wmushayi@justice.gov.zw  
 
Tanyaradzwa MANHOMBO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
II.  DÉLÉGATION SPÉCIALE/SPECIAL DELEGATION 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Krisztina KOVÁCS (Ms.), Policy Officer, Intellectual Property and Fight Against Counterfeiting, 
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Brussels 
 
Lucie BERGER (Ms.), First Secretary, Geneva 
 
 
 
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)  
 
Vitor IDO (Mr.), Researcher, Development, Innovation and Intellectual Property Programme, 
Geneva 
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CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT 
(CNUCED)/UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT (UNCTAD) 
 
Frederic PERRON-WELCH (Mr.), ABS Consultant, Geneva 
frederic.perron-welch@unctad.org  
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L’ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA 
CULTURE (UNESCO)/UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL 
ORGANIZATION (UNESCO)  
 
Irmgarda KASINSKAITE-BUDDEBERG (Ms.), Programme Specialist, Paris 
 
SECRÉTARIAT DE LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE 
(SCDB)/SECRETARIAT OF THE CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (SCBD)  
 
John SCOTT (Mr.), Chief, Science Society and Sustainable Futures, Peoples and Biodiversity 
Unit, Montreal 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Georges Remi NAMEKONG (Mr.), Senior Economist, Geneva 
 
Margo BAGLEY (Ms.), Adviser, Geneva 
 
 
 
V.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 
INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN)  
Genaro BAUTISTA GABRIEL (Sr.), Titular, Ciudad de México 
lallabatamazola@hotmail.com  
Berenice NAVARRO MORALES (Sra.), Consejera, Asuntos Internacionales, Ciudad de México 
 
Assembly of First Nations  
Marlene POITRAS (Ms.), Regional Chief, Ottawa 
Stuart WUTTKE (Mr.), General Counsel, Ottawa 
Jeremy KOLODZIEJ (Mr.), Legal Counsel, Ottawa 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’ 
Association (ELSA International)  
Federica BROTONI (Ms.), Delegate, Brussels 
Noémie LAGIER (Ms.), Delegate, Brussels 
Chiara MUSTARELLI (Ms.), Delegate, Brussels 
Khadija ROSEAU N’DIAYE (Ms.), Delegate, Brussels 
 
Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones 
(DoCip)/Indigenous Peoples' Center for Documentation, Research and Information (DoCip)  
Andrés DEL CASTILLO (Mr.), Project Leader, Geneva 
Priscilla SAILLEN (Ms.), Documentation and Summary Note Coordinator, Geneva 
priscilla.saillen@docip.org  
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Amy ALLSOP (Ms.), Interpreter, Geneva 
Jéssica AYALA TOJEDOR (Ms.), Interpreter, Geneva 
andres.delcastillo@docip.org  
Tina KALAMAR (Ms.), Volunteer, Geneva 
Maryna YAZIANOK (Mr.), Technical Secretariat Intern, Geneva 
Iris Sepopo AFANTCHAO (Ms.), Intern, Documentation Department, Geneva 
 
Civil Society Coalition (CSC)  
Marc PERLMAN (Mr.), Fellow, Providence 
 
Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ)  
Karina CESPEDES (Sra.), Delegada, Asunción 
karinacespedes2020@gmail.com  
Jessica Milagritos FORERO AVENDAÑO (Sra.), Delegada, Lima 
jfcrea@icloud.com  
Diana KELLER (Sra.), Delegada, Medellín 
dianakeller33@gmail.com  
 
CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)  
Dominic MUYLDERMANS (Mr.), Senior Legal Consultant, Brussels 
 
Health and Environment Program (HEP)  
Madeleine SCHERB (Mme), présidente, Genève 
madeleine@health-environment-program.org  
Pierre SCHERB (M.), conseiller juridique, Genève 
 
Incomindios Switzerland  
Luis Pablo HACK (Mr.), Additional Representative, Frankfurt am Main 
luis.pablo@arcor.de  
Carmen Lucero HERNÁNDEZ CRUZ (Ms.), Additional Representative, Oaxaca 
luce.hc@hotmail.com  
 
Indian Council of South America (CISA)  
Tomás CONDORI (M.), représentant permanent, Genève 
Roch Jan MICHALUSZKO (M.), conseiller, Genève 
Geise PERRELET (M.), secrétaire, Genève 
 
Indian Movement - Tupaj Amaru  
Lázaro PARY ANAGUA (M.), coordinateur général, Genève 
 
International Indian Treaty Council  
June LORENZO (Ms.), Consultant, Paguate 
junellorenzo@aol.com  
 
International Trademark Association (INTA)  
Tat-Tienne LOUEMBE (Mr.), Representative Africa Middle East and IGOs, New York 
tlouembe@inta.org  
Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle 
bruno.machado@bluewin.ch  
 
MALOCA Internationale  
Gabriela BALVEDI PIMENTEL (Ms.), Researcher, Geneva 
gabriela.balvedi@graduateinstitute.ch  
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Massai Experience  
Zohra AIT KACI ALI (Mme), présidente, Genève 
 
Motion Picture Association (MPA)  
Vera CASTANHEIRA (Ms.), International Legal Advisor and IP Specialist, Geneva 
 
Native American Rights Fund (NARF)  
Kim Jerome GOTTSCHALK (Mr.), Senior Staff Attorney, Boulder 
jeronimo@narf.org  
 
Pacific Islands Forum Secretariat  
Isaia LAUTASI (Mr.), Regional Coordinator Intern, Geneva 
 
Società Italiana per la Museografia e i Beni Demoetnoantropologici (SIMBDEA)  
Harriet DEACON (Ms.), Expert, Epsom 
 
Societé internationale d’éthnologie et de folklore (SIEF)  
Valdimar HAFSTEIN (Mr.), Professor, Reykjavik 
vth@hi.is  
 
Tebtebba Foundation - Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and 
Education 
Jennifer TAULI CORPUZ (Ms.), Program Coordinator, Quezon City 
 
Traditions pour demain/Traditions for Tomorrow  
Françoise KRILL (Mme), déléguée, Rolle 
 
Tulalip Tribes of Washington Governmental Affairs Department  
Ray FRYBERG (Mr.), Director, Natural and Cultural Resources, Tulalip 
rayfryberg@tulaliptribes-nsn.gov  
Preston HARDISON (Mr.), Policy Analyst, Washington D.C. 
 
 
 
VI.  GROUPE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET LOCALES/ 
INDIGENOUS PANEL 
 
 
Áslat HOLMBERG (Mr.), Vice President, Saami Council, Finland 
 
Jennifer TAULI CORPUZ (Ms.), Legal Coordinator, Tebtebba – Indigenous Peoples’ 
International Center for Policy Research and Education, Philippines 
 
Edith BASTIDAS (Sra.), Abogada, Entidad Promotora de Salud Indígena MALLAMAS, 
Colombia 
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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 
 
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 (Mme/Ms.), administratrice adjointe de programme, Division des savoirs 
traditionnels/Assistant Program Officer, Traditional Knowledge Division 
 
Rebecka FORSGREN (Mlle/Ms.), boursier à l’intention des peuples autochtones, Division des 
savoirs traditionnels/Indigenous Fellow, Traditional Knowledge Division 
 
Carla BENGOA ROJAS (Mlle/Ms.), stagiaire, Division des savoirs traditionnels/Intern, 
Traditional Knowledge Division 
 

 

 [هنایة امللحق والوثیقة]
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