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والثالثني للجنة احلكومية ادلولية املعنية  ة الثامنةورادل ("الويبو"ملنظمة العاملية للملكية الفكرية )اعقد مدير عام  .1
 يف الفرتةف، نيب ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )"اللجنة" أأو "اللجنة احلكومية ادلولية"(، 

ىل  10من   .2018ديسمرب  14اإ

بوليفيا و بيالروس، و أأذربيجان، و المنسا، و أأسرتاليا، و أأرمينيا، و الأرجنتني، و اجلزائر، و وُمثلت ادلول التالية: أألبانيا،  .2
كوت و كولومبيا، و الصني، و ش ييل، و كندا، و الاكمريون، و بوروندي، و و، صبوركينا فاو الربازيل، و املتعددة القوميات(،  -)دوةل 
كوادور، و السلفادور، و مرص، و ادلامنرك، و مجهورية كوراي ادلميقراطية الشعبية، و ، يةهورية التش يك واجل ، وارديف فنلندا، و اإ
هنغاراي، و الكريس الرسويل، و هندوراس، و غواتاميل، و غاان، و أأملانيا، و فرنسا، و مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة، و 
ندوني و الهند، و  يران )مجهورية و س يا، اإ رسائيل، و الإسالمية(،  -اإ يطاليا، و اإ لبنان، و كينيا، و اكزاخس تان، و الياابن، و جاماياك، و اإ
عامن، و نيجرياي، و النيجر، و نياكراغوا، و هولندا، و نيبال، و ميامنار، و املغرب، و املكس يك، و مالوي، و مالزياي، و ليتوانيا، و 
اململكة العربية السعودية، و الاحتاد الرويس، ورومانيا، و مجهورية كوراي، و الربتغال، و الفلبني، و بريو، و بامن، و ابكس تان، و
س بانيا، و فريقيا، اجنوب و سلوفاكيا، و سيش يل، و الس نغال، و  اتيلند، وسويرسا، و السويد، و رسي لناك، والسودان، و اإ
فزنويال و أأوروغواي، و ت املتحدة الأمريكية، الولايو اململكة املتحدة، و أأوكرانيا، و أأوغندا، و تركيا، و ترينيداد وتوابغو، و 
 .ةنالأعضاء فيه ممثال كعضو يف اللج  "( وادلولEUكام اكن الاحتاد الأورويب )"(. 84زميبابوي )و  ،(يةبوليفار ال  -مجهورية )

 .وشاركت البعثة املراقبة ادلامئة لفلسطني يف الاجامتع بصفة مراقب .3

مكتب براءات الاخرتاع دلول جملس التعاون اخلليجي ية بصفة مراقب: شاركت املنظامت احلكومية ادلولية التال و  .4
(GCC Patent Office،) ومركز اجلنوب SC)) (2). 

مركز و (؛ AIPPشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب: ميثاق الشعوب الأصلية يف أ س يا )و  .5
حتالف و ؛ (CEM-Aymaraادلراسات متعددة التخصصات أأميارا )مركز و (؛ CIGI) ةادلوليالابتاكر يف جمال احلومكة 

الش بكة العاملية لصناعة العلوم ؛ (CAPAJ) للجنة القانونية للتمنية اذلاتية لشعوب الأنديز الأصليةوا(؛ CSCاجملمتع املدين )
 -احلركة الهندية و  (؛HEPبرانمج الصحة والبيئة )و مؤسسة دانييل ميرتان؛  -للحرايتفرنسا و  ؛(CROPLIFE)النباتية 

(؛ IWA) ةالأصليالشعوب عامل ومجعية ؛ (DoCip)للتوثيق والبحث واملعلومات مركز الشعوب الأصلية و ؛ توابج أأمارو
الرابطة ادلولية و ؛ ودملعاهدات الهنادلويل لس اجملو (؛ Incomindiosالأمريكتني )يف  لشعوب الأصليةاللجنة ادلولية ل و 

 هجناءاجمللس الوطين لل و  ؛ انرتانش يوانلاكمالوو (؛ KIPAالكورية لتعزيز الاخرتاع )عية اجل و (؛ INTAللعالمات التجارية )
(MNC ؛) و( مجعية الصور املتحركةMPA ؛) و( صندوق حقوق الأمريكيني الأصلينيNARF) املركز  -مؤسسة تبتيبا و ؛

 ؛واش نطنبدارة الشؤون احلكومية التابعة لإ  ولليبت قبائلو ؛ ادلويل لأحباث الس ياسات والتعلمي فامي يتعلق ابلشعوب الأصلية
 .(22) (WTIومعهد التجارة العاملي )

 .وترد قامئة املشاركني يف هذا التقرير .6

الثامنة  نظرة عامة عىل الواثئق املوزعة عىل ادلورة .WIPO/GRTKF/IC/38/INF/2 Revقدمت الوثيقة و  .7
 .والثالثني للجنة

عىل الش بكة العاملية. ويلخص هذا يلها سج ت وقائع ادلورة و ببالغ الإ ومت  دمتاليت قُ  خالتادوأأحاطت الأمانة علام ابمل .8
ابلرضورة أأو يتبع لتفصيل اببديت خالت دون أأن يعكس مجيع املالحظات اليت أ  ادالتقرير املناقشات ويقدم جوهر امل

 .خالتادمالتسلسل الزمين لل

 .الثامنة والثالثني للجنة ورةادلعام أأمني هو لويبو من اوند وندلند  /الس يد اكنو  .9
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 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

اين غوس ،رئيس اللجنةافتتح  .10 فزيال شريي  /جواك ليدس والس يد /الس يدانئيب الرئيس، شكر و . ادلورة الس يد اإ
شكر الأمانة عىل كام بشلك منتظم. اضطلعا ابملناقشة فريق و وأأفاد أأهنام اكان مبثابة  ،ومساعدهتامعىل مشورهتام ، س يدهارات

"( RCsقد تشاور مع املنسقني الإقلمييني )"ذكر أأنه العمل ادلؤوب وراء الكواليس لضامن معل الاجامتعات بكفاءة وفعالية. و 
ممتنًا خالل الامثنية عرش شهرًا املاضية، اكن أأفاد أأنه . و ةالبناءاهتم ادلورة، وشكرمه عىل دمعهم املس متر وتوجهيانعقاد قبل 

ىل للغاية جلهودمه  عملية. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تس متر اللجنة احلكومية ادلولية يف املتعلقة ابل نقاشات ال جتنب اليت أأدت اإ
قد مت بهثا ، سابقاهتا من ادلورات، ك  للجنةنيادلورة الثامنة والثالثذكر أأن الثامنة والثالثني. و هتا ذكل اجلو البناء يف دور
ىل حتسني الانفتاح والشمولية.نرتنتقع الويبو عىل ش بكة الامو بشلك مبارش عىل  طلب من مجيع املشاركني و  ، مما أأدى اإ

من املقرر عقد الاجامتع بروح من النقاش واملناقشة البناءة، حيث من وأأفاد أأنه الالزتام بقواعد الإجراءات العامة للويبو. 
تفظ ي وبصفته الرئيس، . ظام والعداةل واللياقة اليت حتمك الاجامتعابلنالواجب لزتام املتوقع أأن يشارك مجيع املشاركني مع الا
التقيد ابلنظام ادلاخيل العام للويبو والقواعد املعتادة خيفق يف أأي مشارك اس تدعاء لنفسه ابحلق، حسب الاقتضاء، يف 

طوذكر أأنه . حلسن السلوك أأو أأي مشارك ل تكون بياانته ذات صةل ابلقضية املطروحة من جدول الأعامل،  2ار البند يف اإ
ة الأصليشعوب "( وجتمع ال LMCsلمجموعات الإقلميية والاحتاد الأورويب والبدلان املتقاربة التفكري )"لسمح يُ سوف 
رسالها عرب وذكر أأنه ببياانت افتتاحية ملدة تصل اإىل ثالث دقائق. ابلإدلء  ىل الأمانة كتابة أأو اإ ميكن تسلمي أأي بياانت أأخرى اإ

أأفاد أأنه يف ادلورات السابقة. و حدث يف التقرير كام تكل البياانت نعكس ت وسوف  grtkf@wipo.int الربيد الإلكرتوين اإىل
دلول الأعضاء يعه لُشج أأعرب عن ت ستتخلل بياانت واقرتاحات املراقبني بياانت ادلول الأعضاء كام حدث يف املايض. و 

حاطة أأن ذكل يزيد من فرص حيث  عىل التفاعل مع بعضهم البعض بصورة غري رمسية، نيراقبوامل ماكنية ادلول الأعضاء اإ واإ
وكذكل أأحصاب املصلحة الرئيس يني ال خرين، مثل ممثيل شعوب الأصلية قرتحات املراقبني. وأأقر بأأمهية وقمية ممثيل ال دمعها مل

ىل قرار متفق عليه بشأأن وأأفاد أأنه خالل الأس بوع. هبم جامتع الصناعة واجملمتع املدين، اذلين يعزتم الا ينبغي أأن تتوصل اللجنة اإ
سيمت التصويت عىل لك قرار يف هناية لك بند من بنود وذكر أأنه . يف أأعاملها يض قدماأأثناء امللك بند من بنود جدول الأعامل 

لالعامتد  مرة أأخرى تالوهتاأأو القرارات املتفق علهيا ابلفعل  ديسمرب، سيمت تعممي 14املوافق يف يوم اجلعة، وجدول الأعامل. 
عداد تقرير ادلورة الثامنة والثالثني للجنة بعد ادلورة وتعمميه عىل مجيع كام من قبل اللجنة احلكومية ادلولية. الرمسي  سيمت اإ

 .2019يف مارس عة والثالثني للجنة التاسالوفود للتعليق عليه. وسيمت تقدميه ابللغات الست مجيعها لعامتده يف ادلورة 

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 2البند 

 من جدول الأعامل: 2قرار بشأأن البند 

قدم الرئيس مرشوع جدول الأعامل  .11
امُلعمّم يف 
 WIPO/GRTKF/IC/38/1 Prov. 3 الوثيقة

 يك يُعمتد، ومت اعامتده.

أأخذت اللكمة اليت وفود العديد من ال. ]مالحظة من الأمانة: هنأأت ةالافتتاحي تلبيااناب لالإدلءباب ال فتح الرئيس و  .12
عداد دلورة و للإعداد عىل االأمانة وأأعربت عن امتناهنا  وشكرهتملأول مرة الرئيس وانئيب الرئيس   الواثئق.[اإ

ندونيس يا ابمس مجموعة  .13 برانمج العمل كذكل و  "( وأأيد مهنجية العملAPGأ س يا واحمليط الهادئ )"بدلان وحتدث وفد اإ
خلاصة اذكرة تكل املدرس ذكر أأنه و . لرئيسا اهعدأأ  لتيا إلعالميةا كرةللمذ تقديره عن بعراذلي اقرتحه الرئيس. وأأ 

"( وأأشاكل التعبري TKعارف التقليدية )"بشأأن امل دلوليةلخص العمل اذلي قامت به اللجنة احلكومية اتابلرئيس، واليت 
ىل النص يف عام TCEsالثقايف التقليدي )" حول املواد فامي يتعلق مبرشوع و . 2010"( منذ أأن بدأأت املفاوضات املستندة اإ

mailto:grtkf@wipo.int
mailto:grtkf@wipo.int
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ىل تاجلوهرية من أأجل ال  مناقشة القضااي هليتفض أأعرب الوفد عن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي،  وصل اإ
س تفيدين واملوضوع ونطاق امحلاية والاس تثناءات والتقييدات. مشرتكة، لس امي فامي يتعلق بقضااي الأهداف وامل نقطة اتفاق 
ضع الأساس لعمل اللجنة احلكومية يكيفية تعريف املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من شأأنه أأن وأأفاد أأن 

لتقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف أأن تعريف املعارف اتعتقد ب مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئمعظم أأعضاء أأن أأكد و . ليةادلو 
التقليدي جيب أأن يكون شاماًل ويس تعرض اخلصائص الفريدة للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وعالوة 

أأعضاء  معظمأأعرب عن تأأييد يكون هناك تعريف شامل ل يتطلب معايري منفصةل للأهلية. و أأفاد أأنه جيب أأن عىل ذكل، 
فرصة يتيح مثل هذا الهنج لأن س توى تفاضيل من امحلاية للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مل اجملموعة 

ليه يف  ىل التوازن يف حقوق ومصاحل ولية لإظهار التوازن املشار اإ أأحصاهبا اللجنة والعالقة ابملكل العام، ابلإضافة اإ
نشاء مس توى من أأفاد أأن خمتلف. و هلم موقف أأن بعض الأعضاء اكن  وذكر أأنواملس تخدمني واملصلحة العامة الأوسع.  اإ

وس يةل للميض قدمًا حنو تضييق قد يكون احلقوق يستند اإىل خصائص املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
ىل اتفاق بشأأن الصكوك ادلولية اليت  فعاةل الاية امحلمن شأأهنا ضامن الفجوات القامئة، مع الهدف الهنايئ املمتثل يف التوصل اإ

"( واملعارف GRs)" وراثيةللمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ابلإضافة اإىل حامية املوارد الواملتوازنة 
عىل أأن املس تفيدين الرئيس يني من الصك مه الشعوب اتفق الوفد التقليدية املرتبطة هبا. وفامي يتعلق مبسأأةل املس تفيدين، 

ل أأن معظم ذكر أأنه "(. و IPLCsالأصلية واجملمتعات احمللية )" اكن لبعض أأعضاء جامعة أ س يا واحمليط الهادئ موقف خمتلف، اإ
ل ميكن  نةهناك ظروف معي أأن أأنه من املناسب تناول دور املس تفيدين ال خرين وفقا للقانون الوطين، حيث يروا الأعضاء 

ىل تعزو أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املعارف التقليدية بأأن تحديد ال فهيا  شعوب أأصلية وجممتعات عىل وجه التحديد اإ
معظم أأعضاء مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ يؤيدون توفري أأقىص قدر أأفاد أأن . وفامي يتعلق مبسأأةل نطاق امحلاية، ةمعين حملية

الثقايف التقليدي اعامتدًا عىل طبيعة خصائص املعارف التقليدية وأأشاكل  ممكن من امحلاية للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري
أأفاد لس تثناءات والتقييدات، وفامي يتعلق اباكن لبعض الأعضاء موقف خمتلف. ذكر أأنه ومع ذكل،  التعبري الثقايف التقليدي.

ددة للك دوةل عضو واملصاحل املوضوعية من الأمهية مباكن ضامن النظر يف الأحاكم بطريقة متوازنة بني احلالت احملأأنه 
نظرا للظروف الوطنية اخملتلفة، ينبغي أأن تكون هناك ذكر أأنه لأحصاب املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و 

ف اكن لبعض الأعضاء موقأأفاد أأنه دلول الأعضاء لختاذ قرار بشأأن التقييدات والاس تثناءات املناس بة. و دلى امرونة 
ل أأن معظم أأعضاء مجموعة  أأن هناك حاجة اإىل صك )صكوك( ملزم قانوان بأ س يا واحمليط الهادئ يعتقدون بدلان خمتلف، اإ

 2018يوفر حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. ورّحب بقرار اجلعية العامة لعام 
عاد ىل اإ حتقيق هدف اللجنة عىل النحو املنصوص عليه يف حنو معلها فزي ة تأأكيد الزتاهمم بولية اللجنة وحتاذلي دعا الأعضاء اإ

ىل  هتطلعأأعرب عن الولية. و  جناح ادلورةدورة اإ جيايب للجميع. وأأكد دمعه وتعاونه الاكملني يف اإ الثامنة  ممثرة حنو اجتاه اإ
جليع ابملشاركة بشلك بناء يف التفاوض عىل نتيجة مقبوةل الزتامه  وأأعرب عن اس مترارللجنة احلكومية ادلولية. والثالثني 
حراز تقدم كام . الأطراف ىل اإ أأعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي املناقشات يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية اإ

 ملحوظ يف معل اللجنة.

"(، وأأكد من جديد اهامتمه GRULACوالاكرييب )"وحتدث وفد السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  .14
حامية فعاةل ومتوازنة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل توفري ابمليض قدمًا يف معل اللجنة احلكومية ادلولية هبدف 

أأن نتاجئ بب عن ثقته . وشكر خرباء فريق اخلرباء اخملصص وأأعر ىل النحو املبني يف ولية اللجنةالتعبري الثقايف التقليدي ع
ىل تقرير  هتطلعكام أأعرب عن للجنة احلكومية ادلولية. الثامنة والثالثني أأعامهلم س تكون مدخاًل هامًا للمناقشات يف ادلورة  اإ

نشاهئا. وأأعرب فريق اخلرباء اخملصص عن ثقته يف امليرسين، أأيضا ، وكذكل نتاجئ أأفرقة التصال اليت قد يرغب الرئيس يف اإ
هممة كام يف ادلورات السابقة يه امتنانه جلهدمه وتفانهيم لإدراك جوهر املناقشات وترمجهتا اإىل شلك مكتوب، وفضال عن 

ىل تكريس  ا. ودعورةتعقيد معاجلة موضوعني يف نفس ادلنظرا ل متثل حتداي همام  يتسم مع موقف تعامل لل أأنفسهم مجيع الوفود اإ
الأسس املتينة للمناقشات بناء يف الك املوضوعني، وابلتايل امسة شأأن القضااي احللنفتاح واملرونة من أأجل حتقيق التقارب ب اب

املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري نص ميثل توازان بني مصاحل مس تخديم وفري حول خصوصيات لك موضوع من أأجل ت
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واليت عىل مشاركهتم يف اللجنة احلكومية ادلولية، الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية  ممثلو. وشكر أأحصاهباو  الثقايف التقليدي
تطور هبا ي ووهجات نظرمه، عىل الرمغ من الصعوابت والوترية اليت جتارهبم بطريقة هامة يف تقدمي املعلومات حول تسامه 

ىل تقدمي مساهامت اإىل صندوق التربعات. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تكون ادلورة الثا منة العمل. ودعا ادلول الأعضاء اإ
 أأفضل طريقة لتحقيق ذكل.أأكد عىل العمل بللجنة ممثرة و الثني والث

ن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قد وأأفاد أأ وحتدث وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية،  .15
ثراء اجملمتعات والأمم يف مجيع أأحناء العامل وساعدت يف اس تقال لها اذلايت. وذكّر بأأمهية هذه اجلهود، سامهت لفرتة طويةل يف اإ

حامية اكفية ل يوفر نظام امللكية الفكرية وأأفاد أأن حيث يرى أأن هناك الزتامًا استباقيا وبناء ابملناقشات خالل ادلورات. 
ن يف سامه يف اختالل التواز كام ، ختالسلتكل الأصول. وقد مسح عدم وجود صكوك ملزمة قانواًن ابلس مترار يف معلية الا

ثرائه وتعزيزه وجعهل أأكرث  .لملكية الفكريةالعاملي ل نظام ال  وأأعرب عن رغبته يف حتسني شفافية نظام امللكية الفكرية احلايل واإ
وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وأأعرب عن سعادته لرؤية التوصيات واملعارف التقليدية مشوًل لضامن حامية املوارد الوراثية 

عادة ل ، مع الأخذ يف الاعتبار 2018جلعية العامة اليت اختذهتا ا حفزي الزتام مجيع أأعضاء اللجنة بتعىل تأأكيد ال لتقدم احملرز واإ
ىل اتفاق بشأأن صك قانوين واحد أأو عدة صكوك. وذلكل،  ، سيتعني ثنائيةحبلول هناية فرتة ال أأفاد أأنه معل اللجنة للتوصل اإ

مشاريع املواد املتعلقة ابملعارف  ذكر أأنطول وأأن تعقد مؤمترًا دبلوماس يًا. و لها املعىل اللجنة احلكومية ادلولية أأن ختتمت مع 
مسامهة مفيدة. متثل املقدمة من الرئيس عالمية ذكرة الاأأن املقضااي شامةل، و متثل التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

أأعرب عن امثةل. و املفاهمي امليف التعامل مع نسجام قيق الايف حت القضااي احلامسة وأأعرب عن أأمهل يف أأن يساعد النقاش حول 
اجملموعة الأفريقية عىل معلية تضمن أأن النص يف لكتا القضيتني ميكن أأن يتقدم ويصل اإىل مرحةل النضج الاكيف انفتاح 

هناء العمل وعقد مؤمتر دبلومايس. و  وأأعرب عن أأمهل يف أأن م ابهامتنتظر تقرير فريق اخلرباء اخملصص ذكر أأنه ي والالزم، هبدف اإ
وأأفرقة التصال معل اللجنة عىل أأساس  فريق اخلرباء اخملصص يفزينبغي أأن وأأفاد أأنه تسهم النتاجئ يف املناقشة اجلارية. 

ىل يؤدي أأي اقرتاح دلراسة أأو توصية ل يامتىش مع ولية اللجنة احلكومية ادلولية قد وذكر أأن الولية.  بعاد اإ عن اللجنة اإ
ىل اس ت وتقليل العمل املنجز ابلفعل. هدفها الوقت المثني لإبرام مشاريع املواد قيد غالل وذلكل، دعا مجيع ادلول الأعضاء اإ

 ثنائية.ينبغي أأن تسود مبادئ الرباغامتية والالزتام البناء واملرونة خالل ادلورات الثالث املتبقية من فرتة ال أأفاد أأنه التفاوض. و 
ىل الوراء، عدم ضمن وتكن ادلول الأعضاء من ضامن الزتاهما، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تمت تراجع اللجنة احلكومية ادلولية اإ

ىل اتفاق. و تضمن و  جنازه يف ادلورات املتبقية سيسمح يف الهناية ابلتوصل اإ من الرضوري أأفاد أأنه أأن العمل اذلي يتعني اإ
عىل اللجنة ذكر أأنه يتعني لوليهتا وضامن عقد مؤمتر دبلومايس. و  التأأكد من أأن اللجنة احلكومية ادلولية ملزتمة علنًا ابلمتثال

جياد أ لية مناس بة تسمح مبشاركة الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية لأهن ضفاء الرشعية  ااحلكومية ادلولية اإ هممة للغاية يف اإ
 مية ادلولية انحجة وممثرة.عىل معل اللجنة. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تكون ادلورة الثامنة والثالثني للجنة احلكو 

ىل  هتطلعأأعرب عن "(، و CEBSأأورواب الوسطى والبلطيق )" بدلانوحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة  .16 اإىل الاس امتع اإ
ون اذلين أأعدوا كام تقرير فريق اخلرباء اخملصص.  النسخة املعدةل الثانية أأعرب عن تقديره للعمل الشاق اذلي يقوم به امليرّسّ

ىل املناقشات اليت  (Rev.2) راجعةواثئق املمن  للجنة احلكومية ادلولية  السابعة والثالثنييف ادلورة جرت املستندة اإ
أأساس تشلك تكل الواثئق أأفاد أأن (. و WIPO/GRTKF/IC/38/5و WIPO/GRTKF/IC/38/4 يقتان)الوث 

فز حتة عىل أأنظمة امللكية الفكرية املتوازنة، اليت أأمهية كبري الوفد للجنة. وعلق الثامنة والثالثني يف ادلورة جتري املناقشات اليت 
هنج الاتباع أأعرب عن تفضيهل دمع التمنية الاقتصادية والاجامتعية ورفاهية مجيع فئات الساكن. و يالابتاكر والإبداع، وابلتايل 

وضع خالل قامئ عىل الأدةل، حيث أأنه من املهم اس تخالص ادلروس من أأحدث التجارب يف خمتلف ادلول الأعضاء ال
ينبغي النظر بعناية يف أأفاد أأنه ترشيعاهتا الوطنية احلالية وتدابري حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و 

ىل اتفاق بشأأن أأي نتيجة هذه اجلوانب احلامسة مثل اليقني القان وين وال اثر الاقتصادية والاجامتعية والثقافية قبل التوصل اإ
عىل مقرتحاته بشأأن ادلراسات املتعلقة ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  . وشكر وفد الاحتاد الأورويبددةحم

تكل عرب عن تأأييده ل ، وأأ (WIPO/GRTKF/IC/37/11و WIPO/GRTKF/IC/37/10التقليدي )الوثيقتان 
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املقرتحات. ورّحب ابملشاركة املس مترة للشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية وأأحصاب املصلحة ال خرين يف أأعامل اللجنة 
أأعرب عن أأسفه العميق لأن صندوق و س يويل أأكرب قدر من الاهامتم ملساهامهتم يف املناقشة. أأفاد أأنه و  ،احلكومية ادلولية
ل عىل  الويبو للتربعات مل كام  . للجنةحضور أأعامل ادلورة الثامنة والثالثني  مودعي طلبحد اجلزيئ لأ متويل ال يكن قادرا اإ
جيابية وبناءة وواقعية يف العمل ذكر بأأنه صندوق التربعات قريبا. و موارد أأن يمت جتديد أأعرب عن أأمهل يف  ستنخرط بطريقة اإ
ىل نتيجة مقبوةل عىل الأمهية اأأكد الوفد جمددا املقبل. ومع ذكل،  حلامسة لأساليب العمل الشفافة والشامةل هبدف التوصل اإ

 جليع الوفود.

أأن اللجنة احلكومية ادلولية س تواصل اإحراز التقدم حتت قيادة ته بثق أأعرب عن وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، و  .17
الل فرتة الولية املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف ابلتقدم اذلي أأحرزته اللجنة خأأقر الثامنة والثالثني. و هتا الرئيس يف دور

ىل التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.  أأنه يتعني القيام مبزيد من العمل لتضييق الفجوات القامئة، بغية كام أأشار اإ
ىل تفامه مشرتك بشأأن القضااي الأساس ية. و  ملوارد الوراثية واملعارف التقليدية ينبغي تصممي امحلاية املتعلقة ابذكر أأنه التوصل اإ

لطابع الفريد والأمهية الفريدة لهذه اب وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بطريقة تدمع الابتاكر والإبداع وتعرتف عىل حد سواء
، وأأن تسرتشد من املهم أأن تواصل اللجنة معلها مبا يتفق مع وليهتا وأأن حتقق تقدمًا ملموساً أأفاد أأنه املوضوعات الثالثة. و 

ينبغي ذكر أأنه بأأساليب معل سلمية، يدمعها هنج قامئ عىل الأدةل وشامل يأأخذ يف الاعتبار مساهامت مجيع ادلول الأعضاء. و 
أأن تشمل املفاوضات مناقشة الس ياق الأوسع والتطبيق العميل وأ اثر امحلاية املقرتحة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية 

ثقايف التقليدي، مبا يف ذكل جتارب ادلول الأعضاء. ويف هذا الصدد، شكر فريق اخلرباء اخملصص عىل وأأشاكل التعبري ال 
ىل تقرير الرؤساء امل  هتطلعأأعرب عن معهل، و  طار البند ت اإ الأمر لدلول ذكر أأنه بيامن يرتك من جدول الأعامل. و  7شاركني يف اإ

لالأعضاء لختاذ قرار بشأأن كيفية اس تخدام النتاجئ،  القضااي قيد املناقشة. بشأأن التقرير س يظل مصدرا مفيدا للمعلومات  أأن اإ
ىل املشاركة النشطة من جانب الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية فضال عن أأحصاب املصلحة ال خرين. وأأعرب عن تطلعه  اإ

ل وأأعرب عن قلقه العميق لأن صندوق ، ة يف معل اللجنةواعرتف مبسامههتم القيّمة والأساس ي الويبو للتربعات مل يكن قادرا اإ
يف أأن يمت جتديد كام أأعرب عن أأمهل . للجنةمودعي طلب حضور أأعامل ادلورة الثامنة والثالثني حد لأ  اجلزيئ متويلال عىل 
 .جليع الأطرافابملسامهة بشلك بنّاء حنو حتقيق نتيجة مقبوةل أأعرب عن الزتامه املس متر صندوق التربعات قريبا. و موارد 

طار للجنة احلكومية ادلولية. و  الثامنة والثالثنيوأأعرب وفد الصني عن سعادته ابملشاركة يف ادلورة  .18 وذكر أأنه يف اإ
جيابية. و للجنة  الثامنة والثالثنيادلورة قيادة الرئيس وهجود مجيع الأطراف س تحقق  عمل ه ادلامئ لدمعأأعرب عن نتاجئ اإ

تاجئ املوضوعية يف أأقرب وقت ممكن لإجياد صك دويل ملزم. وأأيد املهنجية أأعرب عن أأمهل يف أأن تتحقق الن ، كام اللجنة
س يكون نشطًا أأفاد بأأنه و ، ملواصةل مناقشة القضااي الشامةل املعلقة هاس تعدادأأعرب عن الرئيس. و  اماقرتهح نذليلوالربانمج ا

 الشواغل واحلد من اخلالفات للوصول ومعليًا يف املناقشات وانشد مجيع الأطراف بذل هجود مشرتكة ومواصةل الرتكزي عىل
ىل  صكوك ادلولية ذات الصةل يف أأقرب وقت ممكن محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف الاإ

 التقليدي.

ندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املت .19 جناح قاربة وحتدث وفد اإ رة الثامنة ادلو التفكري، وأأكد دمعه وتعاونه الاكملني يف اإ
املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يه نتاج للعقول والأفاكر البرشية اليت تتفاعل مع ذكر أأن . و والثالثني للجنة
نشاء نظام عاملي للملكية الفكرية يتسم ابلعداةل والتوازن  اتالثقافة واجملمتع اليت تس تحق امحلاية. ومتاش يا مع هممة الويبو يف اإ

فريدة من نوعها اللتعبريات الوطنية الثقافات واجليع، مبا يف ذكل الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية، فضال عن ائدة افل
مما يؤسف هل أأن الرثوة الهائةل من املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف أأفاد أأنه . و قريبة من خشصية وهوية الأممالو 

لمنافع. وذلكل، فقد حان الوقت ليك حترز اللجنة احلكومية ادلولية ل ترصحي أأو بدون تقامس التقليدي تُس تخدم أأحيااًن دون 
. وفامي يتعلق مبشاريع املواد املتعلقة ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري ادلورة الثامنة والثالثني للجنةض ابلنصني يف تهنتقدم و 

ىل التقليل من حباجة اللجنة احلكومية ادلولية أأفاد أأن عىل أأمه اجلوانب. و ينبغي أأن تركز املناقشة ذكر أأنه الثقايف التقليدي،  اإ
ىل أأدىن حد الاحنرافات  طاةل املناقشات بشأأن القضااي اليت اكنت فهيا املواقف  غاللواس تاإ وقهتا المثني بكفاءة من خالل عدم اإ
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كون هناك خالف حول أأفاد الوفد أأنه ليس فهمها مجيع أأعضاء اللجنة. وفامي يتعلق مبسأأةل املس تفيدين، ي ابلفعل و معروفة 
عزى املعارف املس تفيدين الرئيس يني مه الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. ومع ذكل، هناك ظروف معينة ل ميكن فهيا أأن تُ 

. ويدث ذكل عادة عندما ل تُعزى ةمعين شعوب أأصلية وجممتعات حمليةاإىل حتديدا التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 
عندما أأو  الشعوب الأصلية واجملمتعات احملليةاملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل حنو حمدد أأو تقترص عىل 

يف التوصل اإىل حل. وعالوة عىل ذكل،  هلأأمأأعرب الوفد عن . ويف ظل هذه الظروف، أأنشأأهاحتديد اجملمتع اذلي كن ميل 
ىل فهم مشرتك فامي يتعلق ابملس تفيدين، أأفاد أأن  دارة احلقوق. وللتوصل اإ ن املناقشة حول املس تفيدين وثيقة الصةل ابإ فاإ

دارة احلقوق ذات أأمهية قصوى. وفامي يتعلق بنطاق امحلاية،  عىل يبدو أأن هناك أ راء متقاربة تؤكد أأفاد أأنه املناقشة بشأأن اإ
ىل املصاحل الاقتصادية وامل  حتديد معيار بشأأن مس توايت معينة من امحلاية س يكفل للمس تفيدين. ولهذا الغرض،  عنويةاحلاجة اإ

وذكر أأنه . عزيزاليت تس توعب احلقوق املمنوحة للك من املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حتقيق امحلاية والت
املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. انتشار  الاعتبار طبيعة احلقوق ومس توى يف ينبغي أأن تأأخذ امحلاية

ىل النظر يف القمية العملية ل  مس توى احلقوق عىل النحو اذلي حتدده طبيعة املعارف  تأأسيسودعا اللجنة احلكومية ادلولية اإ
نشاء مس توى احلقوق أأفاد أأن وطابع اس تخداهما. و  التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املعنية فرصة لإجياد يوفر اإ

واملس تفيدون ونطاق امحلاية والاس تثناءات والتقييدات. ويف هذا الصدد،  املوضوعويه التقارب يف العنارص الأساس ية، 
هممة، ليس يه قضية ية ادلولية القضية اليت تواجه اللجنة احلكوم وذكر أأن . امسةمبواصةل املناقشة حول هذه املسأأةل احل أأوىص

 ةاملعرفة القامئأأنشأأت أأمه ابلنس بة للشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية اليت طورت و بل ، حفسبلنس بة جليع ادلول الأعضاء اب
نشاء نظام امللكية الفكرية احلديث. والابتاكر عىل التقاليد  عات الشعوب الأصلية واجملمتوذكر أأنه لهذه قبل فرتة طويةل من اإ

عىل اللجنة أأفاد أأنه وتطويرها وحاميهتا. و عىل تراهثا الثقايف القامئة الس يطرة عىل امللكية الفكرية و احلق يف احلفاظ احمللية 
احلكومية ادلولية أأن تدفع ابجتاه الاعرتاف عىل حنو أأكرب ابحلقوق الاقتصادية واملعنوية للرتاث التقليدي والثقايف، مبا يف ذكل 

حراز تقدم كبري داخل اللجنة احلكومية ذكر أأنه الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و املوارد  مت اإ
ىل التقدم الكبري يف   والثالثني امسةادلورة اخليف ا املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبقضااي ادلولية، مشريًا اإ

وفامي يتعلق ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف ادلورة السابعة  ،للجنةوالثالثني سادسة ادلورة ال و 
عادة تأأكيد الزتاهمم  2018والثالثني للجنة. ورّحب بقرار اجلعية العامة  ىل اإ اللجنة احلكومية ادلولية بولية اذلي دعا الأعضاء اإ

وأأعرب عن ثقته يف أأن ادلورة الثامنة والثالثني للجنة  ولية.عليه يف العىل النحو املنصوص ها معلها يف حتقيق هدف فزي وحت
وادلورات املقبةل من شأأهنا أأن تسفر عن تقدم حنو حتقيق أأهداف اللجنة احلكومية ادلولية. وأأبرز أأمهية مشاركة الشعوب 

ىل أأن صندو  أأعرب كام نفد. ق الويبو للتربعات قد استُ الأصلية واجملمتعات احمللية يف أأعامل اللجنة احلكومية ادلولية، مشريًا اإ
أأن تنظر اللجنة احلكومية ادلولية يف ترتيبات متويل التربعات و عن أأمهل يف أأن تنظر ادلول الأعضاء يف املسامهة يف صندوق 

ىل أأمهية امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف ال  ينبغي ذكر أأنه تقليدي، بديةل. وابلإشارة اإ
عقد مؤمتر دبلومايس هبدف اعامتد صك )صكوك( ملزم قانواًن يوفر املمتثةل يف للجنة امليض قدمًا حنو اختاذ اخلطوة التالية 

ثني ادلورة الثامنة والثال تامكام أأفاد أأنه ب حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 
وذكر أأنه . 2018/2019ثنائية ثليث برانمج معلها املعمتد مبوجب الولية ل هنت اللجنة احلكومية ادلولية قد أأ  تكون، للجنة

الرئيس يف ئيب بروح من الالزتام البناء ابلتقدم، ميكن للجنة أأن تصل قريبا اإىل خط الهناية. وأأعرب عن ثقته يف الرئيس وان
  .ادلورة الثامنة والثالثني للجنة قدم يفتوجيه املناقشة لإاتحة الت

نه وفقا للقررات اليت مت اختاذها يف أأ وفد الاحتاد الأورويب، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه،  أأفادو  .20
وذكر صص. الشخصية يف فريق اخلرباء اخملبصفهتام ادلورة احلادية والثالثني للجنة، رحش الاحتاد الأورويب خبريين للمشاركة 

ىل التقرير من الرؤساء امل  هتطلعأأعرب عن ساهام بنشاط يف املناقشات. و أأهنام  ادلورة كام أأفاد أأن شاركني. ت اإىل الاس امتع اإ
الأوىل للجنة احلكومية ادلولية يه ادلورة الأوىل من أأربع دورات متتالية للجنة ملناقشة املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 

طار الولية. وقدالثقايف التقليد عىل معاجلة املسائل غري احملسومة والشامةل والنظر يف خيارات مرشوع  تركز  تي يف اإ
صك قانوين )صكوك(. وأأعرب عن اعتقاده بأأن اللجنة احلكومية ادلولية قد أأحرزت بعض التقدم عىل النحو الوارد يف 
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ون )الوثيقتان ( Rev.2) واثئق املراجعةالنسخة املعدةل الثانية من   WIPO/GRTKF/IC/38/4اليت أأعدها امليرّسّ
. دلورة الثامنة والثالثني للجنةاملفيدة اليت قدهما لعالمية ذكرة الاامل(. وشكر الرئيس عىل WIPO/GRTKF/IC/38/5و

 الأدةل يف مصمي ورحب بأأن الولية وضعت الهنج القامئ عىل، رضورةتظل الشفافية والشمولية ذكر أأن وفامي يتعلق ابملهنجية، 
ىل اس تخدام خمتلف الإماكانت املنصوص علهيا يف الولية يف هذا الس ياق. وعىل وجه  هطلعأأعرب عن تمهنجيهتا. و  اإ
 WIPO/GRTKF/IC/37/10أأن قدم اقرتاحني )الوثيقتني و س بق أأفاد أأنه اخلصوص، 

من الأمهية مباكن أأن يكون هناك تفامه ه ذكر أأن. و فهيام ( يك تنظر اللجنة احلكومية ادلوليةWIPO/GRTKF/IC/37/11و
املساعدة يف خدمة مصاحل أأحصاب املعارف التقليدية هبا نظام امللكية الفكرية ل أأو ل ميكن اليت ميكن كيفية ال متبادل حول 

ىل املشاركة البناءة يف املناقشات حول املعارف التقليدية و  هتطلعأأعرب عن وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. و  أأشاكل اإ
 التعبري الثقايف التقليدي يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة.

عىل ادلول أأنه يتعني ، متحداًث نيابة عن جتمع الشعوب الأصلية، صندوق حقوق الأمريكيني الأصلينيوقال ممثل  .21
عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصلية ) واتفاقية منظمة  (،UNDRIPالأعضاء الاعرتاف ابحلقوق الواردة يف اإ

، وغريها من الصكوك ادلولية واحمللية وقوانني الشعوب الأصلية، ("ILO 169 Convention)" 169العمل ادلولية رمق 
 يةالشعوب ق تمتتع الشعوب الأصلية حبالصكوك والتفاقيات، للشعوب الأصلية. ومبوجب تكل  ةالعرفيوانني وكذكل الق
احمللية. ودعا ادلول الأعضاء اإىل  طرق احلياتيةتقرير املصري واحلق يف احلفاظ عىل الكومسولوجيا والروحانية والحق الرشعية و 

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب وأأفاد أأن الاعرتاف حبقوق الشعوب الأصلية واحرتاهما. حنو الوفاء ابلزتاماهتا  احرتام اإ
فاوضات القادمة أأمر أأسايس لس مترار العملية. وفامي يتعلق مبشاريع نصوص املعارف الأصلية وميثاق الأمم املتحدة يف امل

التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، رحب مبناقشة العالقة بني املواد املوضوعية والعمل اجلاري بشأأن التعاريف. 
ىل أأن تعاريف بعض املصطلحات قد ل تكون رضورية أأو مناس بة. وتس ذا اكن يتعني وضع معايري الأهلية يف وأأشار اإ اءل عام اإ

عدد حمدد من الس نوات منذ املنشأأ وذكر أأن حتديد نطاق امحلاية. عن طريق أأو بشلك منفصل، حيث ميكن تعريفها اريف التع
هلية ر عيامك  لتعبري قبل حامية املعارف التقليدية وأأشاكل اس نة  50وأأفاد أأن اشرتاط مبثابة طريق مسدود للتفاوض. هو للأ

ذكر أأنه يؤدي اإىل عدم حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي خالل تكل الفرتة. و ميكن أأن الثقايف التقليدي 
طلب من أأي خشص يرغب يف اس تغالل أأو اس تخدام املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأن ينبغي أأن يُ 

ذا FPICاحملمتلني واملشاركة يف املوافقة احلرة املس بقة عن عمل )"الكني لكتشاف امل يس تخدم العناية الواجبة "( لتحديد ما اإ
ىل املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واس تخداهما بشلك قانوين. و  ماكنه النفاذ اإ بيامن قد تكون أأفاد أأنه اكن ابإ

ل أأن قابةل للمعاجلة من خالل هنج متدرج، التعبري الثقايف التقليدي هناك أأشاكل من املعارف التقليدية وأأشاكل ال  املعايري اإ
الكثري من املعارف التقليدية ذكر بأأن ل تعاجل حقوقهم بشلك مالمئ. و شعوب الأصلية احلالية عىل النحو احملدد ابلنس بة لل 
ما هيم هو أأفاد أأن . و املوافقة احلرة املس بقة عن عمل اترخييا واقتصاداي بدونقد ُاخذت مهنم وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي 

طبيعهتا املقدسة وانهتاك هو توافر املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عىل نطاق واسع، لكن ليس مك 
تدرج احرتام قوانني عىل أأي هنج م ذكر أأنه . و جربوهامهنا، كام حددوها و  نعانويمعتقداهتم الروحية والثقافية والأرضار اليت 

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب  31وتقاليد وعادات الشعوب الأصلية عىل النحو املنصوص عليه يف املادة  من اإ
هلم احلق يف تقدمي الامتس لعودة املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية واملقدسة ذكر أأن الأصلية. و 

املعارف التقليدية وأأشاكل وذكر أأن . احلساسة من الناحية الثقافية ن أأشاكل التعبري الثقايف التقليديوالروحية وغريها م
هو خدمة ، ولكن الغرض مهنا موجودة يف املقام الأول كوس يةل خلدمة نظام امللكية الفكريةليست التعبري الثقايف التقليدي 

لشعوب الأصلية. اخلاصة ابغراض الأ والروحية واملقدسة وغريها من الس ياس ية والاقتصادية والثقافية والطقوس ية  غراضالأ 
عمتد عىل املوافقة احلرة املس بقة عن عمل للشعوب الأصلية. وواصل دعوة ادلول قانونيهتا ت اللجنة ومدى معلية رشعية وذكر أأن 

وب الأصلية. وشكر أأولئك نفد، من أأجل ضامن اس مترار مشاركة الشعالأعضاء والويبو دلمع صندوق التربعات اذلي استُ 
الأايم اليت مت فهيا التفاوض بشأأن احلقوق الأساس ية للشعوب الأصلية دون موافقهتا ذكر أأن اذلين سامهوا يف املايض. و 

 اإىل مجموعة ممثرة من املفاوضات. هتطلعأأعرب عن شيئًا من املايض. و لبد أأن يكون الاكمةل، 
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ن ]مالحظة من الأمانة: قُ  .22 ىل الأمانة كتابة فقط.[ وقال وفد الهند اإ  ةغنيبالده دمت البياانت الافتتاحية التالية اإ
أأو قد ل يقترص عىل جممتع قد تقترص نترش جزء كبري مهنا عىل نطاق واسع يف مجيع أأحناء البدل، و ي ابملعارف التقليدية، اليت 

ليس للهند تراث من املعارف الطبية التقليدية اليت ذكر أأن يف أأشاكل مقننة أأو شفوية أأو غريها.  ةكون موجودتوقد  ،معني
بل لها أأيضا قمية اجامتعية وثقافية هائةل. وهناك حاجة ملحة محلاية مثل هذه الأنواع من  ،لها قمية جتارية واقتصادية حفسب

اء هذه الأنواع من املعارف وتوفري مساحة وبيئة للتمنية ادليناميكية للمعارف التقليدية لصاحل أأمنالاختالس املعارف من 
والقرصنة البيولوجية. وأأيد الوفد ختالس من بني مئات ادلول اليت ترضرت من الاوأأفاد أأن بالده وغريمه من أأفراد اجملمتع. 

ذكر و  لصكوك القانونية ادلولية بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.من االانهتاء املبكر 
ملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والقرصنة البيولوجية، اختالس اابس مترار يسمح عدم وجود صك )صكوك( ملزم قانوان أأن 
ىل اختالل التوازن يف نظام امللكية الفكرية العاملي. و يؤ مما  مكتبة رمقية للمعارف التقليدية طورت الهند أأفاد أأن دى اإ
(TKDL ) املتعلقة حتديدًا وخصوصا تكل ادرة رائدة يف توفري امحلاية ادلفاعية للمعارف التقليدية الهندية مبمبثابة اكنت واليت

بشلك واحض  الشعوب الأصلية واجملمتعات احملليةديد يف مجيع هذه احلالت، ل ميكن حتذكر أأنه ابملعارف الطبية التقليدية. و 
ا اف ابدلور الهام اذلي تقوم به السلطات الوطنية بصفهتا أأمينأأحصاب املعارف التقليدية. وهناك حاجة لالعرت  معىل أأهن

ادلول /ممللمعارف التقليدية حيث ل ميكن حتديد الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية، وابلتايل من الرضوري الاعرتاف ابلأ 
، واليت لها قمية جماانلتقليدية املتاحة ضامن احلقوق املعنوية والاقتصادية املناس بة للمعارف اأأفاد أأنه يتعني كأحد املس تفيدين. و 

التفكري وحبّذ املناقشات قاربة لالختالس. وأأيد مواقف مجموعة البدلان الأفريقية ومجموعة البدلان املتاملعرضة جتارية هائةل و 
املنافع عىل ط الكشف واحلصول و القامئة عىل القضااي اجلوهرية من أأجل التوصل اإىل هنج مشرتك بشأأن قضااي الأهداف ورش

للجنة الثني يف ادلورة الثامنة والث ير جت( والتدابري ادلفاعية. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي املناقشات اليت ABS)وتقامسها 
حراز تقدم ملحوظ.  ىل اإ أأعرب عن أأمهل يف جناح ادلورة الثامنة والثالثني للجنة يف حتقيق الإجنازات كام احلكومية ادلولية اإ

ماكنية عقد مؤمتر دبلومايس. اجملال أأمام لفتح  الالزمةالرئيس ية   ابلنس بة املرونة والإرادة الس ياس ية ذات أأمهية ابلغةوأأفاد أأن اإ
جناح لمشاركة ل  خالت ادتقدمي مبنشاط وبشلك بنّاء يف مداولت اللجنة و أأعرب عن اس تعداده للمشاركة اللجنة. و هبدف اإ

ىل اجامت هتطلعكام أأعرب عن بناءة حسب الاقتضاء.   ع ممثر.اإ

ىل ، وأأعرب عن الزتامه وأأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد املغرب ابمس مجموعة البدلان الأفريقية .23 ابلعمل جنبًا اإ
جنب مع مجيع أأحصاب املصلحة لضامن أأن تبين اللجنة احلكومية ادلولية عىل التقدم احملرز يف العمل النيص لدلورة املاضية. 

املداولت الثانية بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  متثلمبا أأن ادلورة الثامنة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية ذكر أأنه و 
هنا متثل ، ثنائيةالثقايف التقليدي يف فرتة ال  شلك صعوابت هائةل يف ت فرصة لزايدة سد الثغرات يف القضااي املفاهميية اليت فاإ

ج املرنة والرباغامتية، مبا يف ذكل الرغبة يف اس تكشاف نطاق امحلاية من الأمور احلامسة أأن الهنُ نه أأفاد أأ مسار املفاوضات. و 
يمت بطريقة منفتحة هبدف سد أأي ثغرات قد  امت النظر فهيقد تباين(، امل يار اخل عىل النحو املتوىخ يف مفهوم الهنج املتدرج )

ىل فهم أأفضل كام أأقر حتديدها.  وذكر أأنه املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.  - وضوعاتللمبأأمهية التوصل اإ
املس تفيدين. وعالوة عىل ذكل، من املهم اس تكشاف كيفية موضوع من املفيد تقدير الطبيعة الفريدة لهذه املوضوعات، وكذكل 

طار حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي برضورة ا قرارا تباع هنج فريد يف معل اللجنة. و ارتباط اإ بأأمهية اإ
ىل الرتكزي الوفد صك قانوين دويل يمي املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، شدد  سعي حنوال  عىل احلاجة اإ

ادلولية من  لمتكني اللجنة احلكوميةمجيع املشاركني وحسن النية من جانب رونة املعىل سد الثغرات املوجودة. وجشع عىل 
ىل اتفاق بشأأن هذا الصك )الصكوك( اذلي من شأأنه أأن يعزز مساهامت أأحصاب تكل املعارف وي نظم معارفهم  ميالتوصل اإ

ىل الهنوض  يد قمية أأفرقة اخلرباء الابتاكر والتقامس العادل واملنصف للمنافع املرتبطة به. وأأ مبسار ويافظ علهيا، ابلإضافة اإ
املفاوضات يف اللجنة ابعتبارها اسرتاتيجية مهنجية. وأأعرب عن تقديره للعمل اذلي أأجنزه فريق اخلرباء  لتقدمابلنس بة اخملصصة 

ىل التفامه وحتقيق التقدم يف  هتطلعكام أأعرب عن ، للجنةالثني اخملصص لدلورة الثامنة والث ىل التقرير للمساعدة يف التوصل اإ اإ
للوفود تتيحها ادلورة الثامنة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية والفرصة اليت  . وأأخريًا، أأكد عىل أأمهيةتليهاملفاوضات اليت 

طار فرتة ال ظهار لإ  سوى فهيا ، واليت مل يتبق 2018/2019ثنائية نتاجئ ملموسة وذات مغزى من املداولت اجلاعية يف اإ



WIPO/GRTKF/IC/38/16 Prov. 2 
10 
 

 

ورة الثامنة والثالثني ما يكفي من التقدم يف هناية ادلبعن أأمهل يف أأن تسجل اللجنة احلكومية ادلولية الوفد . وأأعرب دورتني
من شأأن هذه أأفاد أأن جمال املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، كام هو احلال يف نص املوارد الوراثية. و 

بشأأن صك  2019متهيد الوضع لتقدمي توصيات ذات معزى للجمعية العامة لعام النتيجة أأن متكن اللجنة احلكومية ادلولية من 
 .املوارد الوراثية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديو  لمعارف التقليدية)صكوك( دويل بشأأن امحلاية الفعاةل ل

طار برانمج العمل. ومع ذكل،  .24 حىت بعد س نوات عديدة و ورصح وفد الياابن بأأن اللجنة قد حققت تقدمًا جيدًا يف اإ
تفامه مشرتك بشأأن القضااي الأساس ية، ويه: الأهداف، واملس تفيدون، من النقاش، مل تمتكن اللجنة من التوصل اإىل 

فهم ادلول الأعضاء لتكل فامي يتعلق ب الكثري من الفجوات لزالت هناك ابلإضافة اإىل ذكل، و. ختالسواملوضوع، وتعريف الا
. ويف الواقع، عقدت بشلك أأفضل تبادل اخلربات واملامرسات احمللية مفيدا للجميع لفهم تكل القضاايوأأفاد أأن املوضوعات. 

من ذكر أأنه املاضية استنادا اإىل مداخالت بعض ادلول الأعضاء. و ورات اللجنة احلكومية ادلولية مناقشات قيّمة يف ادل
قامئ عىل الأدةل يأأخذ يف شامل و الأمهية مباكن أأن تعقد اللجنة مناقشات ابس تخدام أأساليب معل سلمية مدعومة بهنج 

أأن للجنة دلورة الثامنة والثالثني لينبغي أأفاد أأنه فامي يتعلق ابملعارف التقليدية، و ت مجيع ادلول الأعضاء. الاعتبار مساهام
نشاء واس تخدام قواعد البياانت ذكر بأأنه ركز عىل أأمهية منع منح براءات الاخرتاع عن خطأأ. و ت ميكن القيام بذكل عن طريق اإ

وفد الياابن، اإىل جانب وفود كندا ومجهورية كوراي والولايت ذكر أأن  هذا الس ياق، ملعارف التقليدية غري الرسية. ويفاخملزنة اب
عادة تقدمي الوثيقة املعنونة "توصية مشرتكة بشأأن اس تخدام قواعد البياانت  لموارد لدلفاعية لفائدة امحلاية ااملتحدة الأمريكية ابإ

مناقشة هذه التوصية من شأأهنا أأن تمكل بل وتيرس املفاوضات القامئة عىل وأأفاد أأن ". هباالوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة 
ىل التوصل اإىل فهم مشرتك بشأأن تعريفات املعارف التقليدية وأأشاكل حباجة اللجنة احلكومية ادلولية ذكر أأن النصوص. و  اإ

الهدف، من املهم مجع أأمثةل ملموسة التعبري الثقايف التقليدي أأوًل قبل البدء يف التفاوض عىل النصوص. وللوصول اإىل هذا 
ذكر املعارف التقليدية. و نوع من للقوانني الوطنية ذات الصةل ومعرفة طرق وأأثر تنفيذها والأثر الفعيل اذلي س ترتكه عىل لك 

، وأأيّد أأيضًا الروح اليت أأظهرها وفد الولايت املتحدة الأمريكية WIPO/GRTKF/IC/38/13شارك يف رعاية الوثيقة أأنه 
للمشاركة يف العمل يف ادلورة الثامنة والثالثني  هاس تعدادأأعرب الوفد عن . و WIPO/GRTKF/IC/38/14يف الوثيقة 

 للجنة احلكومية ادلولية بروح بناءة.

 من جدول الأعامل: اعامتد تقرير ادلورة السادسة والثالثني 3البند 

ىل أأنه مل يكن حمرض أأشار الرئيس اإىل مرشوع تقرير ادلورة السادسة والثالثني للج  .25  انة احلكومية ادلولية وأأشار اإ
طار هذا البند مداخةل أأي وذكر أأن لخص املناقشة دون أأن يعكس مجيع املالحظات ابلتفصيل. أأنه ي، و احرفي جيب أأن يف اإ
 اللجنة احلكومية ادلولية.ادلورة السادسة والثالثني تقرير و فقط ابلطلبات املقدمة ة مرتبطتكون 

 من جدول الأعامل 3ند قرار بشأأن الب 

قدم الرئيس مرشوع تقرير ادلورة  .26
السادسة والثالثني للجنة 

( WIPO/GRTKF/IC/36/11 Prov. 2 )
 اعامتده. يك يُعمتد، ومت

 من جدول الأعامل: اعامتد تقرير ادلورة السابعة والثالثني 4البند 

ىل أأنه مل يكن حمرض والثالثني للجنة احلك لسابعةأأشار الرئيس اإىل مرشوع تقرير ادلورة ا .27 ، احرفي اومية ادلولية وأأشار اإ
طار هذا البند مداخةل أأي وذكر أأن لخص املناقشة دون أأن يعكس مجيع املالحظات ابلتفصيل. وأأنه ي جيب أأن تكون يف اإ
 .اللجنة احلكومية ادلوليةوالثالثني  سابعةادلورة ال تقرير و فقط ابلطلبات املقدمة ة مرتبط
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 جدول الأعامل من 4قرار بشأأن البند 

قدم الرئيس مرشوع تقرير ادلورة  .28
السابعة والثالثني للجنة 

( WIPO/GRTKF/IC/37/17 Prov. 2 )
 اعامتده. يك يُعمتد، ومت

 من جدول الأعامل: اعامتد منظامت معينة 5البند 

 من جدول الأعامل: 5قرار بشأأن البند 

وافقت اللجنة ابلإجامع عىل اعامتد  .29
لية بصفة مراقب مؤقت ويه املنظامت الثالث التا

اكلتايل: مجعية ادلفاع عن حقوق املرىض العقليني 
(A.D.D.M.M ؛ ومجعية الهنوض حبقوق)

 (؛ ومؤسسة وأاكتو.APDHDالإنسان والتمنية )

 من جدول الأعامل: مشاركة اجملمتعات الأصلية واحمللية 6البند 

ىل أأن صندوق التربعات قد استُ  .30 ىل نفد و أأشار الرئيس اإ أأمهية يقر ب، واذلي 2018لعام قرار اجلعية العامة أأشار اإ
مشاركة الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية يف معل اللجنة وتشجيع ادلول الأعضاء عىل النظر يف املسامهة يف صندوق 

ىل التشاور داخليًا واملسامهة يف صنوفود ودعا ال . أأخرىمتويل بديةلترتيبات والنظر يف تربعات ال  وأأفاد أأن دوق التربعات. اإ
قرار أأفاد أأن صداقية اللجنة احلكومية ادلولية اليت الزتمت بدمع مشاركة الشعوب الأصلية. و تربعات ترتبط مبندوق ال ص أأمهية 

ىل أأنه من احملمتل أأن تنظر اللجنة احلكومية ادلولية يف أ ليات أأخرى لالإسهام يف صندوق يشري  2018لعام اجلعية العامة  اإ
قد حان الوقت ليك تسامه ادلول الأعضاء الأخرى. ، و يف املايض، سامه عدد قليل من البدلان ابنتظاموذكر أأنه ت. التربعا

ىل الوثيقة  اليت قدمت معلومات عن احلاةل الراهنة للمساهامت  WIPO/GRTKF/IC/38/INF/4واسرتعى الانتباه اإ
، اليت تتعلق بتعيني أأعضاء اجمللس الاستشاري. وطلب من .WIPO/GRTKF/IC/38/3 Revوثيقة الادلمع، و طلبات و 

نتاجئ ب سيمت الإبالغ ذكر أأنه انئب الرئيس، الس يد شريي فزيال س يدهارات، تويل مسؤولية ترؤس اجمللس الاستشاري. و 
 .WIPO/GRTKF/IC/38/INF/6مداولت اجمللس الاستشاري يف الوثيقة 

جراءلواحئ أأنه ل يوجد أأي توابج أأمارو بممثل  أأفادو  .31 استبعاد بعض املشاركني من تنص عىل للأمم املتحدة اتبعة  اتأأو اإ
طوال س نوات عديدة اكن يدافع عن حقوق الشعوب الأصلية يف الويبو، ولكنه مل يتلق أأي متويل من ذكر أأنه الاجامتع. و 

 صندوق التربعات.

والثالثني للجنة احلكومية ادلولية املوضوع التايل: يف ادلورة الثامنة  الشعوب الأصلية فريق]مذكرة من الأمانة[: تناول  .32
"وهجات نظر الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية بشأأن الثغرات يف حامية امللكية الفكرية للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 

ليفوراهاالثالثة مه: الس يد  فريقمثةل واحللول املقرتحة". اكن أأعضاء الالأ الثقايف التقليدي:  ؤسسة ، املدير التنفيذي ملياكت ل ل اإ
، الولايت املتحدة الأمريكية؛ جملس معاهدة الهنود ادلوليةل. لورنزو، عضو اإ الس يدة جون و قانون ومنارصة الرعاة، تزنانيا؛ ال

وميات. أأميارا، دوةل بوليفيا املتعددة الق - ادلراسات متعددة التخصصات، مركز يميار الأ ايم احملابج كوندي شويك، اكوالس يد 
 ،، الولايت املتحدة الأمريكيةصندوق حقوق الأمريكيني الأصلينيل  ، املدير التنفيذيفرانك اتواغيش يكالس يد  شغلو 

( ويه متاحة عىل املوقع WIPO/GRTKF/IC/38/INF/5دمت العروض وفقا للربانمج ). وقُ فريقرئيس المنصب 
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ىل أأمانة الويبوفريق قدم رئيس الو الش بيك للمعارف التقليدية كام وردت.  كام هو ، ومت اس تنساخه تقريرًا خطيًا عن الفريق اإ
 موجز فامي ييل:

ليفوراهاالأول، الس يد  فريق"عضو ال ، هو عضو خبري يف منتدى الأمم املتحدة ادلامئ املعين حبقوق الشعوب ياكت ل ل اإ
 بامعة توميين يف ماكورمااي، تزنانيا.الأصلية. وهو املدير التنفيذي للقانون وادلعوة للرعاة وهو حمارض يف القانون 

شدد الس يد للتياك عىل أأنه ل ميكن فصل املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عن حقوق الشعوب و 
طار و الأصلية.  عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةيمت التعبري عن هذه احلقوق يف اإ جيب أأن تكون و . اإ
وتقامس املنافع جزءا من مجيع املناقشات حول املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف  عن عملس بقة املوافقة امل 

التقليدي. واختمت ابلإشارة اإىل رضورة املشاركة الاكمةل والفعاةل يف صنع القرار املتعلق ابملعارف التقليدية وأأشاكل 
 التعبري الثقايف التقليدي.

. ويه بلوي لغوان بو ، يه حمامية تعيش وتعمل يف جممتعها احمليل يف لفريقالثاين يف ا ، العضوزنويجون لورالس يدة 
 احملامك القبلية واحمللية، وكذكل أأمام الهيئات الترشيعية وادلولية حلقوق الإنسان.تدافع أأمام 

شعب من بشلك غري لئق مت أأخذه وكيف بلو ي زاي بو دلى شعب رمز الشمس عرضا حول زنو يقدمت الس يدة لورو 
 عمل ولية نيو مكس يكو.املوجود عىل بويبلو، وأأصبح بعد ذكل الرمز 

وأأوحضت كيف أأن مفهوم "اجملال العام" غالبا ما يتعارض بشلك مبارش مع وهجات نظر الشعوب الأصلية يف ما يتعلق 
ة سالمية والإ دنية واملديتلمو ويه الكثونية وال بتقامس املعرفة. وأأشارت اإىل س بعة تقاليد قانونية ممتزية يف العامل: 

يؤخذ يف جيب أأن شعوب الأصلية أأن قانون ال يثبت بهذا وأأفادت بأأن . شرتكامل قانون الو  ةهندوس ية وال س يويوال  
 .شعوب الأصليةعند العمل مع حقوق ال الاعتبار مضن القوانني الأخرى 

ومت تسجيهل بلو للشعوب الأصلية ي زاي بو  شعب قانونحسب بشلك غري قانوين الشمس زاي مت أأخذ رمز وذكر بأأنه 
مبوجب النظام القانوين بلو ي زاي بو  شعب اليت تعترب حقوقها متفوقة عىل قانوننيو مكس يكو ال ن من قبل ولية 

اللجنة احلكومية ادلولية مثاًل رئيس يًا عىل القضااي اليت حتاول معلية يعترب هذا أأفادت بأأن للولايت املتحدة الأمريكية. و 
 .معاجلهتا

، وهو حاليًا دوةل بوليفيا املتعددة القومياتمن ، يحمايم أأميار وهو ، كعباج كوندي تشوك، الس يد خريعضو اللجنة الأ 
شعوب تدمع سلطات ال ة الأصليشعوب ، ويه مؤسسة لل أأميارا - ادلراسات متعددة التخصصاتمركز جزء من 
 قوق الشعوب الأصلية.حبرامج تدريبية وتقدم ادلمع القانوين فامي يتعلق جتري ب، و الأصلية

عالن الأمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب الأصليةعدم تأأكيد عن كيفية  وحتدث الس يد شويك أأي حقوق جديدة عىل  اإ
عالن الأمم املتح 31شدد عىل دور املادة كام ضع حقوق الإنسان يف س ياق الشعوب الأصلية. و بل  دة بشأأن من اإ

الأمر اذلي ل فهم معىن حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، يف حقوق الشعوب الأصلية 
نعكس يف امحلاية احلالية لنظم امللكية الفكرية. وأأعرب عن اعتقاده بأأن امحلاية يف هذا الس ياق لها ثالثة أأبعاد يه: ي 

أأي مناقشة حول هذه املسأأةل، مبا يف ذكل الهنج املتدرج أأو معايري الأهلية اد أأن وأأفالإجيابية والوقائية والتعويضية. 
 محلاية يف الاعتبار.اخلاصة ابالهنائية، ينبغي أأن تأأخذ هذه اخلصائص 

 تال ذكل فرتة قصرية من الأس ئةل والأجوبة عقب العروض اليت قدهما أأعضاء الفريق."و 
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لختيار وتسمية عدد  2018ديسمرب  12شاري لصندوق تربعات الويبو يف ]مذكرة من الأمانة[: اجمتع اجمللس الاست  .33
ميثلون الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية لتلقي المتويل ملشاركهتم يف ادلورة املقبةل للجنة احلكومية اذلين من املشاركني 

 هناية ادلورة.اليت صدرت قبل  WIPO/GRTKF/IC/38/INF/6رد توصيات اجمللس يف الوثيقة تادلولية. و 

نه أأ  ذكرت، متحداث ابمس جتمع الشعوب الأصلية، عىل احلاجة اإىل المتويل. و جملس معاهدة الهنود ادلوليةممثل  توشدد .34
يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية، مل يكن هناك ممثلون عن الشعوب الأصلية من أأفريقيا، ويه قارة خضمة 

حلد الأدىن، من املهم للغاية أأن يمت وأأفادت أأنه ابمن احمليط الهادئ أأو القطب الشاميل. ول صلية، تضم ماليني الشعوب الأ 
ذكرت أأنه لنظر يف املسامهة يف صندوق التربعات. و اادلول اليت دلهيا موارد وطلبت من . ةالأصليشعوب متثيل مجيع مناطق ال 

قمية قد تعرفت عىل ادلول تكون وأأعربت عن أأملها يف أأن . ةصليالأ شعوب مع اس مترار العملية، من الرضوري وجود متثيل لل 

ة الأصليشعوب املزيد من المتثيل لل وجود من شأأن وأأفادت أأن الشعوب الأصلية اليت تعرض حالت ما يدث عىل الأرض. 
 العملية.يف ن يساعد أأ 

للجنة الأربعني  الأصلية يف ادلورةأأنه من املهم للغاية أأن يكون هناك متثيل جيد ملراقيب الشعوب بالرئيس وأأفاد  .35
 احلكومية ادلولية، عندما تتخذ اللجنة قرارات وتوصيات ابلغة الأمهية.

 من جدول الأعامل: 6قرارات بشأأن البند 

أأحاطت اللجنة علام  .36
. WIPO/GRTKF/IC/38/3 Rev ابلواثئق

 WIPO/GRTKF/IC/38/INF/4و
 .WIPO/GRTKF/IC/38/INF/6و

أأعضاءها ومجيع وجّشعت اللجنة بشّدة  .37
الهيئات املهمتة يف القطاعني العام واخلاص وحثهّتا 
عىل الإسهام يف صندوق الويبو للتربعات لفائدة 

 اجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة.

وذّكرت اللجنة ابلقرارات الصادرة عن  .38
اجلعية العامة للويبو يف دورهتا امخلسني، وجّشعت 

بات بديةل أأخرى ترتي  أأعضاءها أأيضا عىل النظر يف
 للمتويل.

واقرتح الرئيس انتخاب الأعضاء الامثنية  .39
التالية أأسامؤمه يف اجمللس الاستشاري للعمل 

بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة ابلزتكية: الس يد 
دارة الشؤون  كامل بن كورمني، مساعد مدير عام، اإ
التقنية والعلوم والتكنولوجيا، هيئة امللكية الفكرية 

(، وزارة التجارة احمللية وشؤون MyIPO) مبالزياي
املس هتلكني، مالزياي؛ والس يد كعباج كوندي 
تشوك، ممثل عن مركز ادلراسات املتعددة 

املتعددة  –أأميارا، بوليفيا )دوةل  -التخصصات 
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القوميات(؛ والس يدة جون لوريزنو، ممثةل عن 
جملس معاهدة الهنود ادلولية، الولايت املتحدة 

والس يدة ابول مورينو لتوري، الأمريكية؛ 
مستشارة، مديرية الشؤون الاقتصادية 

والاجامتعية والبيئية، وزارة الشؤون اخلارجية، 
كولومبيا؛ والس يدة سوزان نوي، ممثةل عن صندوق 

املتحدة  حقوق الأمريكيني الأصليني، الولايت
الأمريكية؛ والس يدة شومياكزي ابنغو، خبرية، 

ولوجيا، جنوب أأفريقيا؛ وزارة العلوم والتكن
ريناكوسكيني، مستشارة، البعثة  ريناات والس يدة

ادلامئة لليتوانيا، جنيف؛ والس يدة أأوريليا شولزت، 
دارة الس ياسة العامة والشؤون  مستشارة، اإ

ادلولية، مكتب حق املؤلف، الولايت املتحدة 
 الأمريكية.

وعنّي رئيس اللجنة الس يد فزيال شريي  .40
ئيس اللجنة، رئيسا للمجلس س يدهارات، انئب ر 

 الاستشاري.

 تقرير فريق اخلرباء اخملصص املعين ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديمن جدول الأعامل:  7البند 

صص ق عليه يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة احلكومية ادلولية، اجمتع فريق اخلرباء اخملاتفمت القال الرئيس أأنه، كام  .41
. وشكر الس يدة مارس يال أأوماند والس يد مايلك شابريو عىل العمل كرئيسني مشاركني لفريق اخلرباء 2018ديسمرب  9يف 

ادلورة نتاجئ معل اخلرباء، وسيمت تضمني هذا التقرير يف تقرير ب ، ابلإبالغ نشاراكت م ئيسان ر  بصفهتام ،ناس يقومو اخملصص. 
ي من ميكن لأ  هابعدو الاجامتع، يف  أأوهالنتاجئ الفعلية كام ر ابن ابلإبالغ اس يقومكام ولية. اللجنة احلكومية ادلالثامنة والثالثني 

قرارًا بشأأن مزااي النتاجئ اخملتلفة لتكل لن تتخذ اللجنة احلكومية ادلولية ذكر أأن . و بهاخلرباء أأن يعلق عىل ما مت الإبالغ 
نشاأأفاد أأن مداولهتا. و  املناقشات، ولكهنا متاحة لدلول الأعضاء للنظر فهيا يف يف بعض ستنظر ا( هئأأفرقة التصال )املقرر اإ

ىل أأخذ اللكمة.  اجملالت الرئيس ية اليت نوقشت يف فريق اخلرباء اخملصص. ودعا الس يدة أأوما والس يد شابريو اإ

 وذكرت الس يدة أأوما والس يد شابريو ما ييل: .42

 "مقدمة ]من قبل الس يدة أأوما[

ادلورة السابعة . واكن ذكل وفقًا لتوصيات 2018ديسمرب  9يف جنيف يف اجامتعه  عقد فريق اخلرباء اخملصص
اكنت هناك قضيتان رئيسيتان حددهام و . 2018ليت أأقرهتا اجلعيات العامة يف عام اللجنة احلكومية ادلولية والثالثني 

جراء مشاورات مع البدلان الأعضاء، لإماكنية مناقشة   فريق اخلرباء اخملصص:رئيس اللجنة وانئباه، بعد اإ

 موضوع امحلاية -1

 املعارف التقليدية °

 أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي °
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 القضااي الشامةل املتصةل ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي -2

 بني املوضوع ومعايري الأهلية ونطاق امحلاية رابطال °

 "(باينة"امحلاية املت  /نطاق امحلاية )مبا يف ذكل "الهنج املتدرج" احملمتل °

من املناقشات القامئة عىل أأربع حالت افرتاضية تناولت موضوع فريق اخلرباء اخملصص قرص مع مراعاة قيود الوقت، و 
واملكل العام والاس تخدام اخلاطئ واملضلل للمعارف التقليدية  باينةامحلاية واملس تفيدين والهنج املتدرج/ امحلاية املت 

 وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

 ]من قبل الس يد شابريو[موضوع امحلاية 

ىل مناقشة املوضوع. و فريق اخلرباء اخملصص  انتقل تطوير فهم أأمعق ملوضوع املعارف يف الهدف العام متثل أأوًل اإ
اس تخدمت و املناقشة، مت توفري دراس يت حاةل افرتاضية للخرباء. يسري لت و التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. 

أ ةل دراسة احلاةل الأوىل مثال "الشاي"، مبا يف ذكل مرامس الشاي، يف حني اس تخدمت دراسة احلاةل الثانية مثال 
شاراكن أأن الهدف ت الرئيسان امل أأشار . ويف لكتا احلالتني الافرتاضيتني، ةلا يف ذكل الأداء ابس تخدام ال  "، مبلونغهورن"

هو حفز مناقشة حدود املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لتحديد جوانب حمددة قد تكون مؤهةل 
ىل أأنه ميكن أأيضا حامية ال  ىل العالقة ورايثشاي مكورد للحامية. وأأشار عدد من اخلرباء اإ ، يف حني أأشار خرباء أ خرون اإ

الأوسع بني املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والتداخالت احملمتةل يف أأي حامية. وكام 
ىل أأدوات امللكية الفكرية القامئة املتاحة محلا ية املعارف التقليدية وأأشاكل أأوحض املثالن، لفت بعض اخلرباء الانتباه اإ

أ ةل اجلغرافية( ويف دراسة حاةل  ؤرشاتالتعبري الثقايف التقليدي يف دراسة حاةل الشاي )العالمات التجارية وامل
ن اإىل شاراكت امل ئيسان والعالمات التجارية واملؤرشات اجلغرافية وبراءات الاخرتاع(. وأأشار الر املؤلف  )حقلونغهورن 

 رتاضات هو الرتكزي عىل املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.أأن الغرض من الاف

ىل مناقشة تعريفات املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مبا يف ذكل معىن  وأأدت دراسات احلاةل اإ
قامة صةل للحامية. وكحد أأدىن لتوفري امحلاية، شدد باحملمتةل "التقليدي" و"معايري الأهلية"  ىل اإ عض اخلرباء عىل احلاجة اإ

واحضة بني املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي والشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية املرتبطة مبعارف 
ىل التنوع الكبري يف أأنواع الشاابالتعبري الثقايف التقليدي. ومعينة من أأشاكل أأشاكل بتقليدية معينة و/ أأو  ي لإشارة اإ

نتاهجا والاس متتاع هبا يف مجيع أأحناء العامل، الرتفيه والعالج الطيب والاحتفالواس تخداماته )مبا يف ذكل  ( اليت يمت اإ
محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف واحضة شدد العديد من اخلرباء عىل أأمهية وضع تعريفات ومعايري أأهلية 

ذا اكن ينبغي أأن تتضمن معايري الأهلية معايري التقليدي. ومع ذكل، تبادل اخلربا ء وهجات نظر متباينة بشأأن مسأأةل ما اإ
ن حامية املعارف أأ بعض اخلرباء ذكر "زمنية" )سواء مت ذكرها عىل أأهنا عدد من الس نوات أأو عدد من الأجيال(. و 
ويوىص  لأجيال القادمة.ة لزو حمجا التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ل ميكن أأن يكون لها حد زمين لأهن

جراء مزيد من املناقشة يف اللجنة احلكومية ادلولية لتوضيح كيفية ارتباط هذه املعايري الزمنية بفرتة اس تخدام املعارف  ابإ
الثقايف  جملمتع التقليدي املرتبط ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبريابالتقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي احملددة و

مدة حامية أأشاكل التعبري و ميكن أأن تساعد هذه املناقشة عىل المتيزي بني البعد الزمين ملعايري الأهلية كام التقليدي. 
 الثقايف التقليدي أأو املعارف التقليدية.

وفامي يتعلق ابملس تفيدين من املوضوع، اس تكشف اخلرباء معاين عبارات "الشعوب الأصلية" و"اجملمتعات احمللية". 
ن أأ أأحد اخلرباء، عىل سبيل املثال، ذكر عبارة "اجملمتعات احمللية" واحضة مبا فيه الكفاية. و  تعدوابلنس بة لبعض اخلرباء، 

ىل اجمل العبارة ميكن أأن تُ  ثقافهتم التقليدية معهم. غري أأنه  ونيأأخذو متعات اليت تس تقر يف ماكن أ خر س تخدم لالإشارة اإ
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ضافية تفتقر ابلنس بة للخرباء ال خرين،  ىل الوضوح الالزم يف صك دويل، مما يويح بأأنه ينبغي وضع معايري اإ العبارة اإ
لجنة احلكومية ادلولية لتوضيح يوىص مبزيد من املناقشة يف ال و لفهم اخلصائص احملددة للمجمتعات احمللية بشلك أأفضل. 

حبامية املعارف  شموةلهذه املسأأةل. كام تبادل اخلرباء ال راء حول قضااي الس ياسة العامة الأوسع اليت ميكن أأن تكون م 
التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وقدم أأحد اخلرباء أ راء من وهجة نظر منتجي الأفالم املس تقلني، فأأشار اإىل 

ىل اليقني القانوين )احلاج ه قد يساء من أأنخماوف أ عرب عن كام عىل سبيل املثال(. لية تصفية احلقوق سري مع لت ة اإ
حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لتقليل حرية التعبري دلى منتجي الأفالم وغريمه اس تخدام 

د اخلرباء بأأنه بقدر ما تنشأأ مثل هذه املشألك، قد تكون املشاورات من الصناعات الإبداعية والفنانني الأفراد. ورد أأح
نتاج. ويف  تاملشالكمعاجلة بني ممثيل الصناعة والشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية مفيدة يف حتديد و  احملمتةل قبل الإ

لية بشأأن حامية املعارف احلكومية ادلو اللجنة دد من اخلرباء أأن بعض اتفاقيات اليونسكو تمكل معل أأشار عاخلتام، 
عىل مواصةل التعاون بني الويبو واليونسكو يف اجملالت ذات وا التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي، وجشع

 الاهامتم املشرتك.

  نطاق امحلاية

 من قبل الس يدة أأوما[[ ةمقدم

"(. واكن الغرض املتباينة" )أأو "امحلاية  مسأأةل نطاق امحلاية، لس امي "الهنج املتدرجحبث فريق اخلرباء اخملصص يف
الهنج املتدرج أأو به  قصدالرئييس هو فهم املبادئ الاكمنة وراء الهنج املقرتح وكذكل ضامن الوضوح فامي يتعلق مبا يُ 

 للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. املتباينةامحلاية 

نت يف النسخ الأولية لنصوص أأشاكل التعبري مُض اللجنة احلكومية ادلولية و بل يف وأأثريت مسأأةل الهنج املتدرج من ق 
( اليت متزي أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ذات الأمهية الروحية أأو WIPO/GRTKF/IC/9/4الثقايف التقليدي )

جياد ت وسع اتالثقافية اخلاصة عن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الأخرى. ومع مرور الوقت، تقدمت املناقش ىل اإ اإ
توازن فامي يتعلق حبامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وفكرة املكل العام. ومن اجلدير ابذلكر أأن 

 جيب أأن تأأخذ يف الاعتبار قضااي املكل العام وكذكل املس تفيدين. املتباينةمناقشة الهنج املتدرج/ امحلاية 

 دة أأوما[]من قبل الس ي العام ملكلا

 كلانقش فريق اخلرباء اخملصص مسأأةل املكل العام يف س ياق الهنج املتدرج. وأأعرب بعض اخلرباء عن رأأي مفاده أأن امل
ىل أأنه خالل املناقشات وأأشاروا العام هو بناء من نظام امللكية الفكرية،  يف جمالت املعارف لزمة قد ل يكون هل اإ

 للمعارف التقليديةأ نشئ اخلاص اذلي كل التقليدي لأنه ل يأأخذ يف الاعتبار املالتقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف 
قد تنترش املعارف التقليدية أأو أأشاكل و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من خالل القوانني واملامرسات العرفية. و 

 عام" من منظور امللكية الفكرية.مكل التعبري الثقايف التقليدي عىل نطاق واسع، لكن هذا ل يعين ابلرضورة أأهنا "

ذا اكنت احلقوق حمفوظة اإىل الأبد، فقد ميثل ذكل مشلكة يف بعض الصناعات  ومن النقاط الأخرى املثرية للقلق أأنه اإ
قوق امللكية الفكرية الأخرى لفرتة حمددة من حبيمت الاحتفاظ  هأأنابلإشارة اإىل حيث تكون سلسةل امللكية هممة، 

 الزمن.
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 ]من قبل الس يدة أأوما[ تدرجامل هنج ال

اكن و . كلفهم أأفضل ذلتوفري لتوفري الوضوح وابلتايل  املتباينةمتت دعوة اخلرباء ملناقشة مفهوم الهنج املتدرج / امحلاية 
ىل مزيد من املناقشات والتفصيل، مثل املعايري  من الواحض من املناقشات أأن هناك العديد من القضااي اليت حتتاج اإ

 يف لك مس توى.اليت يتعني منحها احلقوق ما يه مس توايت امحلاية اخملتلفة و مضن املس تخدمة لتحديد ما يقع 

 مس توايت خمتلفة من امحلاية بناًء عىل العوامل التالية: تباينةامل الهنج املتدرج / امحلاية يتوقع التذكري، وبطريقة 

 و/ أأو طبيعة امحلاية، -1

 ابلفعل و/ أأواحمليل اذلي ميارسه اجملمتع  تحمكمس توى ال  -2

 درجة انتشار املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي -3

بشلك  ةنترش امل عىل نطاق واسع" و" ةنترش امل " و"ةرسيال " و"ةقدسامليقرتح الهنج عدة مس توايت يه " طبيعة امحلاية:
من شأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املقدسة / الرسية أأن جتتذب أأعىل أأشاكل و ضيق". 

، سيتحدد مس توى امحلاية أأكرث من ذكل املقدسةأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي و امحلاية. ويف حاةل املعارف التقليدية 
ذا اكنت ب  من  عىل نطاق واسع أأو ضيقمنترشة املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ناء عىل ما اإ

  .عدمه

سهاب و  حتديد ما ميكن أأن يتأأهل لتصنيفه عىل أأنه مقدس. وذكر بعض اخلرباء أأنه من الأفضل ترك مسأأةل نوقشت ابإ
احمللية لتحديده بناء عىل عاداهتم وممارساهتم. ومع ذكل، رأأى خرباء أ خرون أأن اجملمتعات الأصلية / شعوب هذا الأمر لل 

ذا مل يمت حتديد معايري حمددة. و الاس تخدام هذا قد يتعرض لإساءة  وهجة نظر عن عدد قليل من اخلرباء أأعرب اإ
ىل أأن وجود هذا التعريف عىل املس توى ادلويل س مي  عتبار خمتلف مشلكة مع الأخذ يف الاثل معاكسة وأأشاروا اإ

أأعرب هؤلء اخلرباء عن رأأي مفاده أأنه ينبغي وضع مبادئ واحضة عىل كام الأعراف واملامرسات يف مجيع أأحناء العامل. 
اجملمتعات الشعوب الأصلية و بعد التشاور مع ملا املس توى ادلويل، مع ترك صياغة هذه املبادئ عىل املس توى الوطين 

 احمللية املعنية.

طار الهنج املتدرج، انقش اخلرباء مسأأةل ةاحمللي اتاجملمتعالشعوب الأصلية/ ارسه ابلفعل متاذلي مس توى امحلاية  : يف اإ
منح احلقوق الاقتصادية للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية و/ أأو املقدسة. وتساءل بعض 

ذا اكن منح هذه احلقوق يتسق مع طبيعة املعار  املقدسة و/ ف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلرباء عام اإ
أأنه ينبغي النظر يف هذه املسأأةل من منظور أأوسع، أأشري اإىل ، يف حني عرض خرباء أ خرون أأس باب ذكل. و أأو الرسية

كام دي. مع مراعاة موضوع وطبيعة احلقوق والأساس املنطقي محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقلي
ىل أأمهية دراسة العادات واملامرسات القامئة ونوع امحلاية اليت متنحها اجملمتعات ذات الصةل للمعارف  أأشار بعض اخلرباء اإ

الشعوب الأصلية التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وشدد عدد من اخلرباء عىل أأمهية املشاورات مع 
 .نحها من خالل املس توايت اخملتلفةلوطين لتحديد نطاق امحلاية املزمع م اجملمتعات احمللية عىل املس توى او 

مناقشة عدد من الأس ئةل. هل تؤثر حقيقة أأن العمل متاح وجرت : يرتبط السؤال مبسأأةل املكل العام. درجة الانتشار
ذا اكنت كيف ميكن للمرء أأن يو للجمهور داخل أأو خارج اجملمتع الأصيل أأو احمليل عىل مس توى امحلاية؟  دد ما اإ

املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي منترشة بشلك ضيق أأو واسع؟ وهل يؤثر مس توى الانتشار 
ىل اخلرباء أأشار عىل مس توى امحلاية املمنوحة للمعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي؟ و  أأنه ميكن أأن اإ
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عارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بطريقة ل جتعلها جتتذب مس توى املتنترش فهيا تكون هناك حالت 
 امحلاية املمنوحة يف البداية.

يف حتديد عدد املس توايت عىل  املتباينةيمتثل أأحد التحدايت الرئيس ية احملددة فامي يتعلق ابلهنج املتدرج/ امحلاية و 
اجملمتعات احمللية الشعوب الأصلية و ا من املناقشة وكذكل التشاور مع سأأةل مزيدامل هذه وتتطلب املس توى ادلويل. 

 املعنية عىل املس توى الوطين لتوفري املبادئ التوجهيية الالزمة يف اللجنة احلكومية ادلولية.

 الاس تخدامات الاكذبة واملضلةل للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ]بواسطة الس يد شابريو[

ابس تخدام دراسة حاةل افرتاضية أأخرى، مشلكة املنتجات املعروضة للبيع أأو املباعة واليت تشري بشلك  ،انقش اخلرباء
ىل أأنه  نتاهجا بواسطة خاطئ اإ قدم الافرتاض سؤالني للمناقشة. أأوًل، هل ويوجممتعات حملية معينة. أأصلية شعوب يمت اإ

ري العادةل؟ اثنيًا، هل من املمكن تطوير مبادئ أأو أأفضل املامرسات هناك قوانني وطنية حتمي من مثل هذه الأعامل غ
عىل املس توى ادلويل؟ وفامي يتعلق ابلسؤال الأول، يبدو أأن هناك اتفاقا واسعا عىل وجود مثل هذه القوانني عىل 

ارية فضال عن القوانني املس توى الوطين، مبا يف ذكل القوانني العامة املتعلقة ابملنافسة غري املرشوعة واملامرسات التج
فامي و احمللية. اجملمتعات للشعوب الأصلية و الأصيةل والربامج اليت هتدف عىل وجه التحديد اإىل حامية احلرف اليدوية 

يتعلق ابلسؤال الثاين، أأعرب عدد من اخلرباء عن اهامتهمم ابس تكشاف تطوير املبادئ وأأفضل املامرسات عىل 
ىل   اكتساب فهم أأمعق للمفهوم الأوسع "للأصاةل" من حيث صلته هبذه القضية."املس توى ادلويل، ابلإضافة اإ

قصرية اإىل حد ما لتغطية املسائل التقنية املعقدة للغاية، وأأعرب هتم ن فرت ئيسني املتشاركني، وأأفاد أأ ر الشكر الرئيس و  .43
تصال واجللسات العامة. وفتح الباب خربات اخلرباء لتعزيز معل اللجنة يف أأفرقة المن و  اميهتعن أأمهل يف الاس تفادة من رؤ

 لإضافة أأي تعليقات.اللجنة احلكومية ادلولية أأمام اخلرباء وأأعضاء 

نه مشارك دامئ يف اللجنة احلكومية ادلولية. ويف عام  توابج أأمارووقال ممثل  .44 ، قدم اقرتاحني نصيني أأحدهام 2012اإ
سري يتوي لك مهنا عىل تعريفات للموضوع لت و الثقايف التقليدي.  بشأأن حامية املعارف التقليدية وال خر بشأأن أأشاكل التعبري

تقرير ذكر أأن من الصعب للغاية حتديد مقدار التقدم اذلي أأحرزته اللجنة ابلفعل بشأأن أأي من القضااي. و وأأفاد أأنه الفهم. 
ىل حد ما بدًل من  ن التقريروذكر أأ مل يسلط الكثري من الضوء عىل أأي من تكل القضااي. ، وفريق اخلرباء اخملصص مشوش اإ

اللجنة احلكومية وأأفاد أأن املواضع اليت توجد هبا نقاط اختالف أأو حركة حممتةل حنو حل، جعل الأمر لكه أأكرث تعقيدا. يدد 
هتا حتث عىل الاعرتاف الرصحي برتاهثا وحمكاليت ادلولية حمصورة بني مجموعتني من املصاحل: املصاحل اجلاعية للشعوب الأصلية 

اللجنة حباجة اإىل الانغامس قلياًل يف النقد وذكر أأن الأبدي من أأجل الرحب. و  افعاملرتامكة، ومصاحل الأسواق الرأأساملية وادل
حراز أأي تقدم ملموس. 18اذلايت لفهم السبب احلقيقي وراء عدم متكهنا بعد   عامًا من اإ

ن دوةل عضو، وفقًا للنظام ادلاخيل. وحىت الرئيس أأن أأي مداخالت من املراقبني جيب أأن تكون مدعومة موأأفاد  .45
 .توابج أأمارو تؤيد أأي دوةل من ادلول الأعضاء أأي من املقرتحات اليت قدهما ممثلمل ال ن، 

 من جدول الأعامل: 7قرار بشأأن البند 

أأحاطت اللجنة علام ابلتقريرين الشفهيني  .46
املقدمني من املشاركنين يف رئاسة فريق اخلرباء 

اخملصص املعين ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري 
الثقايف التقليدي، وهام الس يدة ماريس يال أأوما 
)مستشارة يف جمال امللكية الفكرية، كينيا( 
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شابريو )مستشار رئييس، مكتب  مايلك والس يد
الس ياسات والشؤون ادلولية، مكتب الولايت 
 املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية(.

 التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل/التقليدية املعارف: الأعامل جدول من 8 البند

ىل امشري  ،والربانمج املهنجية الرئيس عرض .47 ن . 2018 العامة اجلعية قرار اإ  نيمرن نكوانس ي والربانمج املهنجيةوقال اإ

ىل ااستناد ،وديناميني مت  وقد. املهمتة الأعضاء وادلول نسقني الإقلميينيامل  ىلع املهنجية عرض وأأفاد بأأنه قد. زاحملر   التقدم اإ

ىل الإشارة من بدلف  ة،الهنائي ابلنسخة يتعلق فامي جوهري تغيري حااقرت  ىل ونقلها الهنائية النسخة اإ  ،معل كوثيقة القادمة ادلورة اإ

 هبذا نومعني الأعضاء ادلول من اعددوأأوحض أأن هناك . القادمة ادلورة اإىل حتيلها أأن ببساطة ادلولية احلكومية للجنة ميكن

ىل املهنجية س تعود ،ذلكل. التغيري  ليليالكير والس يدة غاان من كوروك بول الس يدأأن يكون  واقرتح. السابقة املعتادة املامرسة اإ

ينامل  هام جاماياك من بياليم  وأأفرقة العامة اجللسة داخلاليت تمت  خالتادامل مجيع اإىل الاس امتع يف دورهام ويمتثل. يرّسّ 

عداد ،كثب عن املناقشات تكل ومتابعة ،واملشاورات غري الرمسية التصال  وتقدمي اللكمة أأخذ ميكهنام كام. معدةل واثئق واإ

ذا ،ذكل ومع ؛امهينفس ب  املقرتحات  ،الأساس هذا عىل امصفهت حتديد فيجب ،العمل واثئق يف ودجمها مقرتحات تقدمي اأأراد اإ

ين مقرتح أأي ا يفمامليض قد يمت ولن ل للميرّسّ   للمراقب تدخل أأييظى  أأن وجيب. الأقل عىل عضو دوةل منعليه  مبوافقة اإ

ن قالو  ،ال ن حىت ادلولية احلكومية اللجنة معلالرئيس  وتناول. عضو دوةلمن  بتأأييد معل وثيقة يف انصي اتغيري  يتضمن  اإ

 سيتعني عىل ،لها الأربعني ادلورة ويف. 2019 عام يف هال  الأربعني ادلورة يف أأعاملها اماختتمع  ،وليهتا منتصف يف اللجنة

ىلاملقدمة  التوصيات والنظر يف تقيمي ادلولية احلكومية اللجنة  خالل العمل من مزيد اللجنة أأمامو . 2019لعام  العامة اجلعية اإ

نه، و . والنتاجئ التوقعات يف التفكري يف البدء الأعضاء ادلول من اللجنة طلبت فقد ذكل ومع ،الثالثة الاجامتعات  فاميقال اإ

 والولية للجنة املس تقبيل والشلك املتوخاة جتواالن يف التفكري اللجنة عىل يتعني الأربعني للجنة، ادلورة يف ابلتقيمي يتعلق

. العامة اجلعية فهيا تنظر يك الأربعني للجنة ادلورة يف بتوصيات الأعضاء ادلول تتقدم أأن يف أأمهل عن وأأعرب. ةاملس تقبلي

 ،ال ن حىت العمل حول نظره وهجة يقدم أأن هل ابلنس بة املهم من ،التالية القليةل الأشهر خالل النظر يف للمساعدةوأأفاد بأأنه، 

ن. والفرص والتحدايت الوضع ذكل يف مبا . الأعضاء دلولل موقف بأأي املساس دون ومن وحدههو  ختصه تعليقاته وقال اإ

 مفاوضات 2010 عام يف بدأأت وأأهنا ،2001 عام يف مناقشاهتا بدأأت ادلولية احلكومية اللجنة أأن ابذلكر اجلدير من وأأوحض أأنه

. التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية املوارد وحامية الفكرية ابمللكية تتعلق( صكوك) صك بشأأن

 املتعدد املس توى فعىل. وخارجه الفكرية امللكية نظام داخل ملحوظ بشلك ادلويل املشهد تغري ،الوقت ذكل وخالل

عالن املثال سبيل عىل هناك ،الأطراف  مبارشا ارتباطا منه 31 املادة وترتبط ،الأصلية الشعوب حقوق بشأأن املتحدة الأمم اإ

 ،الصك عىل وقّعت وقد. الفكرية ابمللكية يتعلق فامي الأصلية الشعوب تطلعات يعكس مما ،ادلولية احلكومية اللجنة بعمل

 يف ضده صوتت اليت الأربعة البدلان ذكل يف مبا ا،تقريب املتحدة الأمم يف الأعضاء ادلول مجيع ،تفسريي طابع ذا يُعد اذلي

 ابمللكية املتعلق ادلاخيل ايتالس ياس العمل يف فعاةل مشاركة ،ونيوزيلندا أأسرتالياهام  ،البدلان هذه من اثنان ويشارك. البداية

جراء من خالل ،التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية املوارد وحامية الفكرية  الشعوب مع مشاورات اإ

عالنع م الكندية القوانني توافق لضامن C-262 القانونمرشوع  يف اقدميض مت اليت كندا يه الثالثة ادلوةلو . الأصلية  الأمم اإ

 جملسيف حاليا  فيه نظروجيري ال  النواب جملسيف  القانون ر مرشوعرّّ مُ  قدو . الأصلية الشعوب حقوق بشأأن املتحدة

 العادل والتقامس وراثيةال ملواردا عىل احلصول بشأأن انغواي وبروتوكول ،البيولويج التنوع اتفاقية أأيضا هناكو . الش يوخ

 لمواردلادلولية  عاهدةوامل ،"(انغواي بروتوكول)" البيولويج التنوع تفاقيةامللحق اب اس تخداهما عن الناش ئة للمنافع واملنصف
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 لثقايفا التعبري أأشاكل تنوع وتعزيز محلاية 2005عام  اتفاقية وهام ،ليونسكول  تاناتفاقي و  ،والزراعة للأغذية النباتية الوراثية

قلميية الوطنية القوانني يف اكبري  تزايدا هناك وأأضاف الرئيس أأن. املادي غري الثقايف الرتاث لصون 2003عام  واتفاقية  والإ

 مثل ،الفكرية امللكية نظام وخارج داخل التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية املوارد حبامية املتعلقة

 احلربة رأأس موعةجمل يةطار الإ  عاهدةاملو  ةالفوللكوري التعبري وأأمناط التقليدية املعارف حامية بشأأن سواكومبوند بروتوكول

نشاء مت ،ذكل اإىل وابلإضافة. التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف حامية بشأأن امليالنزيية  انظام 25 من أأكرث اإ

 ،ادلويل املس توى عىل اتفاق ظل عدم وجود يفو .المنو يف العدد واس متر الوراثية ابملوارد املتعلقة الرباءات عن كشفلل  احملي

ىل احلالت بعض يف ،احمللية الأنظمة هذه تتباين خبارية مقالت نرش ،منتظم حنو عىل ،يمتو . كبري حد اإ  التحلاب تتعلق اإ

. التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف ذكل يف مبا ،الثقايف للرتاث املرشوع غري والمتكل الاس تخدام سوءل  احملمتةل

عادةعن تزايد و  الأصليةمزيفة ختص الشعوب  منتجات بيع عن تقارير أأيضا هناكو  ىل بدلاهنا الثقافية لأش ياءا اإ  ذكل ويعكس. اإ

 الشعوب تطلعات ودمع وحاميهتا الهشة الأصلية الثقافات عىل للحفاظ الس بل أأفضل بشأأن متواصلني وجدال مناقشةوجود 

 للجنة حتداي رمبا أأو واحضة رساةلرسيعة التغري  البيئة هذهوترسل . الويبو بعمل املزتايد العام الاهامتم يعكس كام. الأصلية

ل معلها يف الإرساع اللجنة يتعني عىل ،العمل من س نة 20 من يقرب ما بعدوأأفاد الرئيس بأأنه، . ادلولية احلكومية  تعرضت واإ

قلميية احمللية اجلهود خالل من جتاوزهالأن يمت   عىل ذكل وينطوي. جمزأأة دولية تنظمييةو  س ياساتية بيئة وجود احامتل مع ،والإ

ىل الوصول دون حتول وعوائق قانوينال يقنيال  عدمىل و ،تنظمييةتتعلق ابملعامالت والنوايح ال  وأأعباء تاكليف  الوراثية املوارد اإ

 هذا ميس وقد. والإبداع الابتاكر عىل حممتةل سلبية أ اثرهل  يكون مما ،التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف

 مصاحلهم محلايةالرامية  التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية املوارد أأحصاب هجودأأيضا  الترشذم

طار يف املرشوعة والاقتصادية عنويةامل  ىل الوضع املتعلق وأأشار الرئيس. الفكرية امللكية نظام اإ  احلكومية اللجنة عملب اإ

 لتنظر معل وواثئق توصيات الأعضاء ادلول من عدد وقدم. موضوع بلك خاصة معل واثئق ثالث هناك وذكر أأن ،ادلولية

 معظمهايوجد و  ،املاضية عرش الامثنية الس نوات مدى عىل الأمانة أأنتجهتا اليت املواد من مجموعة قمية اأأيض هناكو . اللجنة فهيا

مت حتديهثام  التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف عن الفجوات لتحليل مرشوعني مثل ،اللجنة اإرشاف حتت

 الوراثية للمواردت الرباءا عن الكشف متطلبات بشأأن الرئيس ية الأس ئةل"حتت عنوان  الويبواذلي أأعدته  نشورامل و  ،مؤخرا

 الأنظمة عن مواد طلب تواصل اليت الأعضاء لدلول ابلنس بةأأضاف الرئيس أأنه، و (. 2017لعام ") التقليدية واملعارف

قلميية الوطنية الإلكرتوين  وقعامل عىل املتاحة املوارد تشمل الويب ش بكة عىل صفحة التقليدية املعارف شعبة أأنشأأت ،والإ

قلميية التجارب بشأأن لويبول  التقليدية واملعارف الوراثية واملوارد الفكرية ابمللكية يتعلق فامي واجملمتعية واحمللية الوطنيةو  الإ

 عىل الرابط:) التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل

https://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html .)التحديد وجه عىل الرئيس اس تعرض مث 

نه، فامي يتعلق اب. املفاوضات تكل يف قدما للميض املتاحة والفرص والتحدايت موضوع لك حاةل  يتوي ،الوراثية ملواردوقال اإ

دخال (1): ، هامبعد علهيام التفاق يمت مل واسعي النطاق هنجنيعىل  النص دخال (2)و ،الإلزايم لكشفل  نظام اإ  تدابري اإ

 نظام أأشاكل من لشلكالنطاق  واسع تأأييد هناك ،نيالهنج هبذين يتعلق وفامي. اخلاطئة الرباءات منح مبنع تتعلق دفاعية

 فامي النظام هذا مثل تؤيد اليت الأعضاء ادلول بني اختالفات هناك تزال ل ،ذكل ومع. الرباءات نظام يف الإلزايم الكشف

 ،نفسه الوقت ويف. املنافع وتقامس صولابلو  املتعلقة ادلولية الأنظمة مع والعالقة العقوابت وطبيعة كشفال  بنطاق يتعلق

لزايم الكشف نظام تؤيد ل بأأهنا اعلن الأعضاء ادلول بعض رصحت  يف الصناعة مراقبو أأاثرها اليت الشواغل أأساس عىل الإ

ىل الوصول يف حممتةل عوائق اخملاوف هذه وتُشلك. ادلولية احلكومية اللجنة  ،هبا املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية املوارد اإ

 القانوين اليقني عدميتسبب يف و  ،النظام هذا مثل علهيا ينطوي اليت املعامالت تاكليف ارتفاعو  التنظميي العبءمن  مما يزيد
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ىل يستند هنجا الأعضاء ادلول طرحت ،القضااي هذه وملعاجلة. الابتاكر عىل السلبية وال اثر ،الناجت عنه  التدابري من مجموعة اإ

 واكن. وما اإىل ذكل ،الطوعية السلوك ومدوانت ،يف الأدبيات السابقة البحث دلمع البياانت قواعد اس تخدام مثل ،ادلفاعية

 مس تنرية قرارات اختاذ من الأعضاء ادلول تمتكن حىت هنج لك حول الوضوح توفري هو الأخرية املفاوضات خالل الهدف

 وأأعرب عن ،الكشف بنظام فامي يتعلق الوضوحمسأأةل  الرئيستناول و . مبصاحلها فياذلي ي ،جالهنُ  من زجيامل أأو هنجال بشأأن

 تنازلت لتقدمي ابلس تعداد ارهن ،قادرة تكون أأنعندها  ينبغي نقطة اإىل وصلت قد ادلولية احلكومية اللجنة أأنب هداعتقا

 وادلول الس ياسات صناع لمتكني اكف   وضوح يتضمن اقرتاح تقدميعىل  ،الكشف نظام مؤيدي بني القضااي بعض بشأأن

ىل يستند كشفل ل  نظام وجودة مزااي بشأأن مس تنري قرار اختاذ من النظام هذا مثل بشأأن خماوف عن أأعربت اليت الأعضاء  اإ

 لمواردل المتكل غري املرشوع بشأأن ،واملالكني للمس تخدمني املرشوعة الشواغل بني املوازنة المنوذجهذا  اوليو . واحض منوذج

 الوراثية املوارد ابس تخدام يتعلق فامي الفكرية امللكية نظام داخل الشفافية ونقص ،هبا املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية

 الصناعةاليت دلى قطاع  شواغلال  أأن يف ،املثال سبيل عىل ،تشككه وأأعرب الرئيس عن. هبا املرتبطة التقليدية واملعارف

دخال مت وقد .الوقت لبعض الطاوةل عىل مطروحا يكن مل اذلي كشفال  نظام جتاه تقيميها جيري الأعضاء ادلول وبعض  اإ

 معلية من كجزء ،نيوزيلندا حكومة قامت وقد. تقدما اللجنة أأحرزت حيث ،العمل واثئق يف النظام ذكل عىل هامة تغيريات

عداد ،وايتاجني يف املراجعةو  الاس تعراض  ير ومل. احلالية املفاوضات أأفضل بشلك تعكس ،مناذج ثالثة يتضمن حتليل ابإ

 حبسن ،وقاموا الشواغل هبذه أأقروا متطلبات الكشف مؤيدي أأن بل ،مرشوعة ليست الصناعةقطاع  شواغل أأنالرئيس 

 ابلهنج يتعلق وفامي. نيوزيلندا حكومة أأجرته اذلي التحليل يف الوارد النحو عىل ،ملحوظ بشلك املقرتح المنوذج بتعديل ،نية

دراج مت ،ادلفاعية التدابري عىل القامئ الثاين  ومل. الأعضاء ادلول من عدد اقرتهحام مشرتكتني توصيتني يف أأيضا الهنج هذا اإ

 واسع بتأأييد املقرتحات تكل حتظ مل ،ال ن وحىت. 2012 عام يف مرة لأول طرهحا منذ اكبري  اتغري  املقرتحات تكل معظم تتغري

 يف مبا ،املقرتحات من اعددهناك ما يربر  بأأن الأعضاء ادلول غالبية أأقرت فقد ،ذكل ومع. ادلولية احلكومية اللجنة داخل

ىل وأأشار ،املفاوضات هذه يف اقدم امليض كيفيةتناول الرئيس و . الكشف لنظام تمكيلية تدابريك  ذكل  هنجني هناك أأن اإ

ن وقال ،الطاوةل عىلمطروحان  واسعي النطاق  من ،والثالثني السادسة هتادور يف، تمتكن مل ادلولية احلكومية للجنةا اإ

حاةل عىل املوافقة ىل الوراثية املوارد نص ملرشوع تعديل أ خر اإ  عىل الرمغ. التقيمي معلية أأثناء فيه للنظر الأربعني للجنة ادلورة اإ

أأعرب الرئيس عن  ،احلالية الفجوة عىل للتغلب حماوةل ويف. للجنةادلورة السادسة والثالثني  تقرير يف ذكل اإىل شريأ  من أأنه 

عداد للجنة والثالثني السادسة ادلورة يف الزتامه  وس يحاول للجنة الأربعني ادلورة قبل الوراثية املوارد حول لرئيسا نص ابإ

 بني التوازن حتقيق وياول الأعضاء ادلول مجيع مصاحل الاعتبار يف يأأخذ الأعضاء، ادلول فيه لتنظر اقرتاح تقدمي النص

ىل فهيا حتتاج مرحةل يف ادلولية احلكومية اللجنة أأنه بداعتقا وأأعرب عن .املصلحة أأحصاب مجيع مصاحل  بشأأن قرار اختاذ اإ

ل ،هبا املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية املوارد مبا  والإقلميي الوطين املس تويني عىلاملطروحة  املبادرات فستتجاوزها واإ

 القيادة لتتوىل للويبو فرصة ذكل اعتبار الأعضاء دلولعىل ا ينبغيرأأى الرئيس أأنه و . حممتةل وأ اثر خماطرمن  يصاحب ذكل

 قضاايالبت يف  ترك من بدل ،الوطين املس توى عىل التجارب منالاس تفادة  مع ،اجملال هذا يفاملطلوبة  س ياسةال  وتضع

 مفاوضات وأأثناءتريبس  اتفاق جملسيف  اخُتذ اذلي القوي ابملوقفالرئيس  وذكّر. الأخرى للمنتدايت هذه الفكرية امللكية

 أأنظمة ذكل يف مبا ،الوراثية ابملوارد املتعلقة الفكرية امللكية قضااي ملناقشة املناسب املنتدى يه الويبو بأأن انغواي بروتوكول

حراز  يف كبرية مزية هناكو . البياانت قواعد بشأأن املقرتحات من عدد ميقدمت تو. الكشف  عىل املبادرات هذه يف تقدماإ

 ،التوصيات يف ذكل يف النظر وميكن. والضامانت املعايري ذكل يف مبا ،التقنية املسائل يف النظر ميكن حيث ،العمل مس توى

 املعارف وتناول الرئيس. كبرية فائدة لها هذه البياانت قواعد أأن اجليع يعتقد حيث ،العمل هذا يف البدء املمكن من اكن سواء

ىل الأول املقام يف أأشارو  ،التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية  يف النظر عىل تنطوي وأأهنا للغاية معقدة املفاوضات أأن اإ
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 البيئات فاإن ،ذكل اإىل وابلإضافة. الفكرية امللكية حقوق نطاق اكمل عرب احملمتةل التأأثريات ذات والاقتصادية املعنوية احلقوق

 الأطر اختالف ذكل يف مبا ،كبري نطاق عىل متباعدة العامل أأحناء مجيع يف احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب فهيا تعمل اليت

 ول ،للجمهور املتاحة التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف تناول كيفية يف املمتثل التحدي أأيضا هناكو . القانونية

 فرق وجود ادلولية احلكومية اللجنة تدرك أأن اأأيض الرضوري ومن. لأحصاهبا عمل عن املس بقة املوافقة بدون املتاحة تكل س امي

 س ياسات مع العرفية اممارساهتو  اقوانيهنو  الأصلية الشعوب معتقدات ةنظمأأ  تفاعل بكيفية يتعلق فامي أأساس ية وقانوين مفاهميي

 ويمهمف  مع يتعارض الفكرية لملكيةل  التقليدي نظامال  يف" امللكية" مفهوميرون أأن  مهناإ . وممارساهتا وقوانيهنا الفكرية امللكية

 ثاحملد   الفجوات حتليل مرشوع يف اأأيض الفرق هذا تصوير مت وقد. العرفية واملامرسات لقواننيل طبقا والوصاية املسؤولية

 واجملمتعات الأصلية للشعوب الرئيس ية الاهامتمات من عددا وأأبرزوا. التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف حول

 امللكيةو  ؛الأصاةل ومتطلب املش تقة؛ املصنفات ملكية مثل ،الفكرية امللكية نظام مضن وحقوقهم مصاحلهم حامية بشأأن احمللية

 احلالت بعض ويف اثلثة ابلوصول لأطراف تسمح اليت والاس تثناءات تقييداتوال  ؛امحلاية رشوطو جامعي؛ س ياق يف

 اللجنةتعرتف  يف حني ،ذكل ومع. احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب من عمل عن املس بقة احلرة املوافقة دون قوقاحل مبنحهم

 الابتاكر ودمع تعزيز يف الفكرية امللكية نظام يؤديه اذلي الأسايس ادلور حامية أأيضا علهيا فاإن ،القضااي بتكل ادلولية احلكومية

طار يف القانوين اليقني ضامن فاإن ،الصدد هذا ويف .اجليع لصاحل الاقتصادية والتمنية ،ونرشها املعرفة ونقل ،والإبداع  نظام اإ

وقد يكون . الفكرية امللكية نظام سالمة عىل احلفاظ يف رئيس يان عنرصان هام العام اإىل املكل الوصول وتأأييد الفكرية امللكية

ىل أأن  وأأشار الرئيس. املصاحل تكل بني التوازن حتقيقهو  الأكرب التحدي  يف تعيش تدرك أأهنا الأصلية الشعوب من العديداإ

 مبفاوضات يتعلق وفامي. واقعهم هولكن ،اختيارمه ابلرضورة هذاوليس . الأحيان من كثري يف ظهرونيُ ما  ، عىل حنوعاملني

 املواقف من عدد الكهام عىل تش متل ،موضوع لكل معل وثيقتا هناك ،التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف

 القامئ الهنج مثل ،الأهدافتكل  تنفيذ يف املتبعة جوالهنُ  الصكوك أأهداف بشأأن اخملتلفة النظر وهجات تعكس اليت البديةل

 يتعلق فامي التوقعاتبني  التقريب مت وقد. كبرية حتولت حدثت ،املتباينة املواقف تكل من وابلرمغ. التدابري أأو احلقوقعىل 

. احملورية القضااي لبحث معيل مثاللتجربة اس تخدام  حتليلية كأداة حممتل متدرج بهنج الأخذ ذكليف  وساعد ،امحلاية بنطاق

 املرونة توفر اليت وال ليات( الأقىص واحلد الأدىن احلد) املعايري من مجموعة حتدد اليت الإطارية الواثئق حنو حتول هناكو 

ضافية واثئق مثاين أأيضا هناكو . احمليل املس توى عىل للتنفيذ  احلكومية اللجنة فهيا تنظريك ل الأعضاء ادلول بعض قدمهتا اإ

عداد  وطلبات مشرتكة توصيات تش متل عىل واليت ،ادلولية  وقت يفالرئيس  أأشار وكام. معلومات وورقات دراساتابإ

عداد  وطلبات التوصيات فاإن ،سابق  يتعلق وفامي. للنظر مطروحة تظل ،ذكل ومع. اللجنة داخل ادلمع تلق مل ادلراساتاإ

ىل أأشار ،التالية ابخلطوات  وأأشاكل التقليدية للمعارف خمصصة ادلولية احلكومية للجنة أأخرى دورات ثالث هناك أأن اإ

طار يف التقليدي الثقايف التعبري ن ،احلالية الولية اإ ىل أأول اللجنة ينبغي عىل وقال اإ  الس ياسة أأهداف بشأأنوسط  حل قبول اإ

ىل احلاجة يعكس مما ،العامة  تواصل أأن وينبغي. نية حبسن اممكن هذا يكون أأن جيبو . املصاحل مجيع بني التوازن حتقيق اإ

طار ( صكوك) صك وضع عىل تركزيها ادلولية احلكومية اللجنة  الإطاري الصك هذا يعكس أأن وينبغي. املبادئ عىل قامئ ياإ

 مرور فهيا مع والبت املناقشة من ملزيد تعقيدا الأكرث املسائل ويرتك، اتفاق علهيا يكون أأن املمكنمن  مسائل عىل التفاق

طاري لصك بروتوكولت شلك يف رمبا، الوقت ىل أأن . املس تقبل يف للعمل الأساس يوفر أأن شأأنه من أأويل اإ وأأشار الرئيس اإ

أأفاد و . املصاحل مجيع بني املوازنة يف س امي ل ،املتعلقة ابلس ياسات ابلتحدايت يتعلق فامياحلال  وواقع املعقدة املسائل يدرك ذكل

 لكنه ،املقبةل الثالث ادلورات خالل به لقياماذلي ينبغي ا العمل من الكثري ادلولية احلكومية اللجنةدلى  أأن الواحض منبأأنه 

عادة يف يتجىل كام ،حتداي وليس فرصةميثل  ذكلأأن  رأأى  السابعة هتادور يف اللجنة معل بترسيع الالزتام عىل التأأكيد اإ

 .2018 عامل العامة اجلعية يف تأأييدو والثالثني
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نشاء الرئيس قرتحوا .48  عدد تقليل يه هممهتم وأأوحض أأن. التصال أأفرقةاملتعلقة ب هنجيةامل  عرضقام بو  اتصال أأفرقة اإ

 (1): اتصال فريقا هناك كونوس ي. احملددة الأس ئةل عىل الرتكزي مهنم بو لومط. الفجوات وتضييق ،والبدائل اخليارات

 لكل وجيوز. كوروك بول الس يد ،رساملي   برئاسة ،امحلاية نطاق (2و) ،ليدز جواك الس يد ،الرئيس انئب برئاسة ،وضوعامل

قلميية مجموعة  التفكري املتشاهبة البدلان ومجموعة الأورويب الحتادل وميكن. اتصال فريق للك مندوبني عن يزيد ل ما رحشتُ أأن  اإ

 بداية يف التكوين من التحقق فريق لك رئيس عىل جيب. اتصال فريق للك واحد ح مندوبيرش  ت الأصلية الشعوب وجتمع

 املعين اخملصص اخلرباء فريق حرضوا اخلرباء اذلين ،أأمكن حيامث ،مه التصال أأفرقة أأعضاء يكون أأن ينبغيو . اجامتع لك

 تقاريرمه س يقدمون اذلين املقررين أأحد فريق اتصال لك رحشي سوفو . التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية ابملعارف

عداد لأغراض ابلتقارير علام ناامليرس  س يحيط. العامة اجللسة يف التايل اليوم يف  عندئذو  .(Rev. 1) املعّدةل الأوىلالنسخة  اإ

 اخللفيات وتمتثل. فقط الإجنلزيية ابللغة أأفرقة التصال س تعملو . التقارير تكل حول مفتوحة مناقشة العامة اجللسة س تجري

 :ييل فامي لأفرقة التصال س ئةلالأ و 

 املوضوع"

 اخللفية/السؤال

 ترجع ما اغالبو . للحامية القابل املوضوع نطاق حتديد اإىل امعوم ابملوضوع املتعلقة الأحاكم هتدف ،قانوينال صكال يف

 .للحامية القابل للموضوع ادلقيق النطاق حتديدمن أأجل  الوطين املس توى اإىل ادلولية الفكرية امللكية معايري

ىل  ،للموضوع عس  مو و  عام وصف تقدميكوهنا  من ادلولية الصكوك ترتاوح أأن ميكن  أأي) الأهلية معايري من مجموعةاإ

 .الإطالق عىل تعريف بدوناإىل  ،(للحامية مؤهال كونلي املوضوع يربزها أأن جيب اليت الصفات

 هام: ابملوضوع يتعلق فامي خيارين تقدمي العمل وثيقيت مضن يمت

 سبيل عىل الأهلية معايري تتضمن واليت ،املصطلحات قامئة يف املوضوع تعريف يمت :1 البديل •

بداعها يمتاليت  املثال  واحض بشلك مقرتنة/مرتبطة، جامعي س ياق يف تطويرها أأو احلفاظ علهيا أأو اإ

ىل جيل من املنتقلني، الثقايف الرتاث أأو /و الاجامتعية ابلهوية  .مهنام يتجزأأ  ل جزء جيل، أأو اإ

 املادة يف الأهلية عايريحتديد أأكرث مل مع املصطلحات قامئة يف املوضوع تعريف يمت - 2 البديل •

 يُس تخدم اذلي للمس تفيدين؛ الثقايف ابلرتاث بوضوح مقرتنة املثال، سبيل عىل اخلاصة ابملوضوع

 اأأيض يشمل اخليار هذا أأن املالحظ من .عاما 50 عن تقل ل ولكن، عضو دوةل لك حتددها ملدة

 .لأهليةل معايري اعتبارها ميكن اليت املصطلحات قامئة يف التعريفات مضن معايري

 عىل ،الأهلية متطلبات أأو /و املعايري من مجموعة عىل والتفاق واحد هنج عىل التفاق حماوةل فريق التصال عىل يتعني

 .التوايل عىل ،التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية ملعارفاب فامي يتعلق ،ادلويل املس توى

 عليه: واملوافقة ييل ما مناقشة اأأيض من فريق التصال ويُرىج

دراج ومالءمة رضورة •  و ؛"( س نة 50 عن يقل ل" ،املثال سبيل عىل) زمين عنرص اإ



WIPO/GRTKF/IC/38/16 Prov. 2 
24 
 

 

دراج رضورة •  أأشاكل تعريف يف التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل من خمتلفة مناذج عىل أأمثةل اإ

 (.كحوايش أأو التعريف منت يف) التقليدي الثقايف التعبري

 امحلاية نطاق

 اخللفية/السؤال

لي يشار" )املتدرج املهنج" يسمى ما س نوات لعدة ادلولية احلكومية اللجنة انقشت لقد  امحلاية" ابمس اأأيض هاإ

 عىل بناءً  احلقوق لأحصاب التدابري أأو احلقوق من خمتلفة مس توايت أأو أأنواعمن خالهل  تتوفر حيث ،"(تباينةامل 

 .انتشاره ودرجة ناملس تفيدو  ميلكه اذلي س يطرةال  مس توىو  ،وخصائصه املوضوع طبيعة

 املتاحة التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل/التقليدية املعارف منيبدأأ  نطاق متتد عىل متباينة حامية املتدرج الهنج يقرتح

ىل ا العام للجمهور  خارج عروفةامل غري أأو قدسةامل أأو رسيةال  التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل/التقليدية ملعارفاإ

 .املس تفيدون علهيا ويس يطر اجملمتع

ىل التصال فريق دعىيُ   التعبري وأأشاكل التقليدية لمعارفل( صكوك) بصك يتعلق فامي ،املتدرج الهنج يف النظر اإ

 ما ييل: حتسني/حصة من التحقق هبدف ،ادلويل املس توى عىل ،التوايل عىل ،التقليدي الثقايف

 الطبقات؛ عدد •

 و طبقة؛ لك معايري •

 .طبقة للك امحلاية مس توى •

 وأأشاكل التقليدية املعارف نصوص يف اليت تكل من الانهتاء ينبغي أأنه ،الصكوك بأأهداف يتعلق امي، فالرئيس ذكرو  .49

عطاء هو الأهداف من الغرضبأأن  وأأفاد. نية حبسن التقليدي الثقايف التعبري احلكومية  اللجنة لعمل نيواحض غاية أأو غرض اإ

 التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف وحامية الفكرية ابمللكية ويتعلقان للغاية واحضان هدفان هناكو . ادلولية

دلورة السابعة ا قامت لقدو . ادليباجة لغة بعضل  تكرار الأهداف تكل مضنويوجد . نطاقا أأوسع أأخرى أأهداف هناك ولكن

جيازاو  اوضوح أأكرث واحدةمن صفحة  ديباجة ال ن وأأصبحت ،كبري بشلك ادليباجة قسم بتعديل والثالثني للجنة  وفد واكن. اإ

جيايب بيان عن تبحث أأن ادلولية احلكومية اللجنة عىل ينبغي بأأنه املايض يف ذكّر قد سويرسا  لدلول ميكن ورمبا ،غرضهال اإ

 الثقايف التعبري أأشاكل نص يفيوجد و  بدائل ثالثة التقليدية ملعارفاخلاص اب نصال  يفويوجد . اأأيض ذكل يف النظر الأعضاء

 تني.وموجز  تنيواحض  تنيمجل  يفلك تكل البدائل  الرئيس اختصار واقرتح. بدائل أأربعة التقليدي

 الساعة اإىل صباحا العارشة الساعة من واجمتعا ،أأعاله الرئيس أأعلن كام لالتصال فريقان نشئأ  : الأمانة من مالحظة] .50

ىل الظهر بعد الثالثة الساعة ومن. الظهر بعد الواحدة  اجلزء هذا عقد متو. 2018 ديسمرب 11 يف بعد الظهر الرابعة الساعة اإ

ىل الرئيس أأشارو  .[التصالفريقي  اجامتع بعد 2018 ديسمرب 11 يف اجللسة من  أأحدهام ركزي ،لالتصال فريقني أأنشأأ  أأنه اإ

 فريق اتصال لك من يناملقررّ  ودعا. املتدرج الهنج عىل خاص بشلك الرتكزي مع محلايةا نطاق عىل ال خر ركزيو  املوضوع عىل

ىل  .تقريرهام تقدمي اإ
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ن قالتو  ،ابملوضوع املعين التصال فريق مقررة بوصفها ،تيبتيبا مؤسسة من كوربوز اتويل جينيفر الس يدةوحتدثت  .51  اإ

 وضوح أأن يكون هناك رضورة عىل واسع النطاق اتفاق يوجد وبيامن. النص يف تعريف وجود رضورة مبناقشة بدأأ  الفريق

ذا ما بشأأن اتفاق هناك فليس ،الصك موضوع حتديد يف قانوين يقنيو   أأو الأهلية معايري يفأأو  تعريف يف احتواؤه ينبغي اكن اإ

ىل اجةاحل عدم البعض ورأأى. نطاقال  يف  يكون واحضة ورشوط معايري وجود اإىل حاجة هناك ولكن ،تعريفوجود  اإ

طارها للحامية مؤهال وضوعامل  للتعاريف الفردية العنارص يف أأيضا الفريق ونظر. رضوري التعريف أأن أ خرون ورأأى. يف اإ

 ، حاولعنرص لك اختبار عندو . التعريف يف وفائدته مالءمته مدىمن حيث  امهن عنرص لك واخترب ،النص يفالواردة 

 وأأشارت". الوضوح من معينة بدرجة املوضوع لتحديد" ،الرئيس انئب تعبري حد عىل ،للغاية رضوري أأهيا حتديد الفريق

 وقد .التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف تعريف عنارص مواءمةعىل  النطاق واسع اتفاق املقررة اإىل وجود

ذا ما عىل مس بقا احلمك دون العنارص عىل الفرق معل دراهجا سيمت اكن اإ هلية مكعيار النص يف أأو تعريف يف اإ  اجتازتو . للأ

دراهجا رضورةاذلي يدد  ختبارالا العنارص معظم  احلظ ولسوء ،الزمين النطاق حول مس تفيضة مناقشة الفريق ىأأجر  كام. اإ

ىل التوصل يمت مل " املس تفيدين" و" الشعوب" حول الأقواس مثل ،الأقواس بعض الفريق سمي ملو. املسأأةل هذه بشأأن اتفاق اإ

 .املناقشات من خمتلفة جملموعة خاضعة لأهنا

ن ،ابملوضوع املعين التصال فريق ورئيس انئيب الرئيس أأحد ،ليدس جواك الس يد قالو  .52  الفرصة هل أأتيحت الفريق اإ

 ابعتبارها أأمهية العنارص أأكرث العمل وثيقيت من الفريق واختار. املوضوع ملناقشة ذكل حنو أأو الساعة ونصف ساعات لثالث

ىل النصني الك من املأأخوذة التعاريف قُسمت ،املناقشة لأغراضو. للمناقشات الرئييس احملور  ويف. موضوعية فرعية عنارص اإ

ذا الوضوح من املزيد حتقيق ميكن أأنه الواحض من أأصبح ،املناقشات  ،الوثيقتني لكتا يف متوازاي انظام التعاريف اتبعت اإ

. التقليدية املعارف تعريف يف الوارد الرتتيب بنفس س تكون التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل تعريفات يف املوجودة فالعنارص

لهيا املشار العنارص بعض لوجود حاجة الفريق ورأأى ما ةمكرحش اإ  أأقواس بني العنارص تكلوتوجد  حذفها؛ أأو هبا الحتفاظل اإ

ىل تشري اليت العنارص ويه. مربعة  التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل أأو التقليدية املعارفعىل  هفي يُعرث أأن ميكن اذلي الشلك اإ

ن أأشاكل) فيه توجد أأو  حذفلل اجيد امرحش يكون وقد. مقبوةل الأشاكل مجيع لأن يةتعريف  قمية هذال  ليسو (. غريها أأو ةمدو 

 ،الصك س يتناولها الأشاكل مجيع أأن مفادها مالحظة هناك ولكن ،"ومتطورة دينامية" عبارة حذف ميكن ،وابملثل. الحق

ما كوهنا عن النظر بغض  الأهلية عبارات من سلسةل يف أأو تعريفال  يف العبارة ههذل  س يكونو . ومتطورة دينامية أأو اثبتة اإ

 وكذكل ،(التعريف يف الأخري العنرص) التقليدية املعارف تأأخذه قد اذلي الشلك بأأمثةل يتعلق وفامي. جدا همم توضيحي دور

ذا ما هو السؤال فاإن ،التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل أأمثةل أأجزاء بعض بقاء ينبغي اكن اإ  الأمثةل يف العنارص هذه مجيع عىل الإ

ذاو . ل أأم  دون بذكل القيام املمكن من س يكون ،كتعريف العنارص مجموعات من العليا الأجزاءأأي  ،ابملتون الاحتفاظ مت اإ

ىل   الزمين اجلانب أأنيف  ،املثال سبيل عىل ،ال خر الاحامتل ويمتثل. الأهلية معايري أأو موضوع بشأأن منفصةل 1 مادةاحلاجة اإ

ذاو . الأهلية معايري أأو ابملوضوع املتعلقة املادة يشالك أأن ميكن" بوضوح ةمرتبط" اإىل يشري اذلي والعنرص  سلسةل اكنت اإ

 التقليدية للمعارف تعريفاي وجود ررضو يكونلن  عندئذ ،لأهليةاب خاصة عبارات س تصبح التعريف يف الواردة العنارص

 ،الصكوك اليت يتعني أأن تتناولها الظاهرة حول طويةل متهيدية مناقشة الفريق أأجرى وقد. التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل

 هذه وضع ماكن عن النظر برصف أأنه ويبدو. واختبارها العنارص يعجل  واس تعراض ،الزمين جلانبحول ا طويةل ومناقشة

 اختبار أأيضا جتتاز ،حصيح بشلك صياغهتا ومبجرد ،املصداقية اختبار الغالب يفجتتاز  العنارص فاإن ،الصك يف العبارات

 .الوضوح

ىل التصال فريق أأعضاء الرئيس عاود .53  .اكفية بصورة النظر وهجاتمجيع  متثيل لضامن خالتادم تقدمي اإ
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ن الهند وفد قالو  .54  املعارف ربط فهيا ميكن ل اليت ابملسأأةل يتعلق فاميأأضاف أأنه، و . للغاية بناءة مناقشة أأجرى الفريق اإ

مكتبة  الهند طورت فقد ،احملددة أأو القامئة لشعوب الأصلية واجملمتعات احملليةاب التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية

 بأأي فهيا التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف ربط دامئا املمكن من وليس( TKDL) التقليدية لمعارفرمقية ل

دراج اأأيض ينبغي مث ومن. لشعوب الأصلية واجملمتعات احملليةشعب حتديدا من ا  يف ،ادلوةل أأي ،"ال خرين املس تفيدين" اإ

 .التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف من لك تعريف

 ،(امحلاية ونطاق موضوع) للغاية هامتني مادتني لتقس مي املنطقي الأساس بشأأن قلقه عن أأفريقيا جنوب وفد أأعربو  .55

عادة ينبغي ىل. ومتشاباكن مرتبطان ونطاقها امحلاية موضوعورأأى أأن . فهيام النظر اإ  املناقشة نوع من الفصل يد ،احلد هذا واإ

ىلالوفد  توصل فقد ،مث ومن. املرء جيرهيا أأن ميكن اليت ىل لالنتقال مهنجية اإ  أأو تعريفات وجود عدم حيث من تعريفبدون  اإ

 تعكس صورة مبثابة هو التقليدية املعارف بشأأن أأفريقيا جنوب قانون مرشوع يفوأأفاد بأأن النص . موضوع أأو أأهلية معايري

 القانون مرشوع وغصاذلي ي فريقال اختار ،امحلاية معايري يف النظر عندو . ادلولية احلكومية اللجنة يفاليت جرت  ملناقشاتا

 يتوي ،وهكذا. القانوين ل حتظى ابليقنيو مرهقة جيعلها أأن املعايري من طويةل قامئة جودمن شأأن و . الأدىن احلد معايري

يمت "و ،وثقافية اجامتعية هبوية الصةلو  ،جيل اإىل جيل من الانتقال يه للغاية صارمة معايري ثالثة عىل القانون مرشوع

 ".هاوتطوير واحلفاظ علهيا  ااس تخداهم

نه قالتو  ،املقررة بصفهتا ،تيبتيبا مؤسسة من كوربوز اتويل جينيفر الس يدةوحتدثت  .56  ،"اجلاعي ابلس ياق" يتعلق فامي اإ

 التقليدية املعارف نصيف  فال يوجد. التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف نيص بني طفيف اختالف هناك

نه ذلكل ،"جامعي س ياق" أأصال  عىل أأنه البعض ولحظ. التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص يفالوارد  التعريف يعكس فاإ

بداع يمت مل أأنه من الرمغ  بني ضعوُ  وقد. جامعي بشلك تطويرها أأو علهيا احلفاظدامئا  يمت ملف ،جامعي بشلك املعارف مجيع اإ

ذا ما عىل اتفاق عدم وجود عكسلي قوسني  يتعلق وفامي. فاظاحل أأو التطوير أأو الإبداع عىل طبقن ي " اجلاعي الس ياق" اكن اإ

نه قالت ،الزمين ابلعنرص  أأن يف رغبهتم سبب توضيح املؤيدين من البداية يف طلب الفريق قدو  ،طويةل مناقشة هناك اكنت اإ

 أأن اأأيض أأوحضوا ال خرين أأن غري. زمين جانب القانوين لليقني يكون أأن الرضوري من أأنه وأأوحضوا. النص يف ذكل ينعكس

 أأشاكل أأو التقليدية املعارفأأن  ملفهوم اخمالف يكون وقد ،الس ياقات مجيع يف للتطبيق قابال يكون ل قد زمين جانب حتديد

ىلكذكل  البعض أأشارو . ومتطورة دينامية التقليدي الثقايف التعبري  يف ابلبقاء جامدة اجملمتعات مطالبة يف املمتثل احملمتل الظمل اإ

ىل كذكل البعض أأشارو  ،زمنال  عندما جفأأة مث ،الأوىل س نة امخلسني خالل محمية غري معرفة وجود يف حممتل تناقض وجود اإ

ىل عدم ال. محمية أأصبحت س نة 50 بلغت  ة.النقط هذه عىل تفاقوأأشارت املقررة اإ

 .التصال فريق قدهما اليت املواد بشأأن توضيحات الامتس أأو لطرح الأس ئةل الأعضاء لدلول اجملال الرئيس تحوف  .57

ن وقال ،الزمين اجلانب بشأأن السابقة ابملفاوضات نيجرياي وفد ذكّرو  .58  اليت الأس باب عن بعد يدافعوا مل املؤيدين اإ

ىل تدعوا ن وقال. الأهلية ومعايري العام ابملكل املتعلقة احملاداثت مراعاة مع ،س نة 50 مبدة التقليدية املعارف قياس اإ  ذكل اإ

ذا ما حد اإىل ذهب وقد ،التقليدية املعارف لطبيعةشديدا  تقييدا يشلك ذات  وثيقة تريد ادلولية احلكومية اللجنة اكنت اإ

ن. حتديدا فكرية ملكية وثيقة أأو خاصةطبيعة   الاكمنة الأس باب يرشح أأن مؤيد أأيعىل  وينبغي أأساسا السؤال هذا وقال اإ

 .الاقرتاح هذامثل  وراء
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نه أأمارو توابج ممثل قالو  .59  عام ويف. بوضوح ادلولية احلكومية اللجنة أأخفقت ،املناقشات من س نوات مثاين عىل مدار اإ

 املرشوع ذكل وتضمن التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف بشأأن صك مرشوع اللجنة انقشت ،2012

ىل أأن . املوضوع تعريف  امتام أأسايس أأمر ذكل ورأأى أأن. تعريفات يوجد هبا املتحدة والأمم اليونسكو معاهدات مجيعوأأشار اإ

 احلكومية اللجنة هتدر وملاذا 2012 عام منذ الصكني الك يف التعريف تضاؤل سبب عن وتساءل. اتاملعاهد من نوع لأي

ىل أأنه، . التعريف بشأأن حو ضالو  يف عدم الوقت يةادلول   يف حقوقها عىل الأصلية الشعوب ترص ،2000 عام منذولفت اإ

. اهب يتعلق اذلي س نة امخلسني معيار ماهية عن وتساءل ،هبا اخلاصة التقليدية واملعارف التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل

ذا عام سأألو   وأأهنم ،الأصلية للشعوب أأثر أأي يبقى لن ،أأخرى اعام 50 خالل أأنه ادلول افرتاض بسبب ذكل اكن اإ

 ويشمل. امللموسة وغري امللموسة أأشاكهل لك يه التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل: "التايل النحو عىل تعريفا واقرتح. س يختفون

يكونون  أأو/ويظهرون فيه أأو /الثقايف و الرتاث يف أأنفسهم عن فهيا يعربون اليت اخملتلفة والأماكن لتعبريا أأشاكل مجيع ذكل

 من التقليدي الثقايف التعبري لأشاكل القانونية امحلاية طبقتُ و . واملاكن الزمان يف جيل اإىل جيل من تنتقل ويه. فيه واحضني

 أأو الصوتية التعبريات( أأ ) ملا ييل: خاصة بصفة ،املادة هذه يف عليه منصوص هو كام ،مرشوع غري اس تخدام أأي( ضد)

 اللكامت وكذكل ؛رواايتغريها من الو  والألغاز والشعر الشعبية والأساطري واملالمح الشعبية والقصص القصص مثل ،اللفظية

 الأغاين مثل ،(السمعية) الصوتية أأو املوس يقية التعبريات( ب) .املقدسة والرموز والأسامء ةالشفوي اتوالتعبري  والعالمات

يقاعات  املناظر ذات والمتثيالت الرقصات مثل ،الأداء طريق عن اجلسدية التعبريات( ج) .ليةالأص  ال لية واملوس يقى والإ

 والأعاملأأشاكل الأداء  أأو غريها من التأأدايتو  ،التقليدية والألعاب ،املقدسة الأماكن يف الطقس ية والاحتفالت اخلالبة

 الرسومات س امي ول ،الفنية املصنفات مثل ،امللموسة التعبريات( د) .الشعبية التقاليد عىل القامئة وادلرامية املرسحية

 الروحية والأعامل واجملوهرات اخلشبية والأعامل والفس يفساء الفخاري والبالط والفخار واملنحواتت واللوحات امميوالتص

 وفكري جامعي نشاط مثرة يه اليت التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل مجيع عىل والصون امحلاية طبقس تُ و . واجلنائزية املعامرية

 الثقافية هويته من أأسايس كجزء اجملمتع أأو الشعب هذا اإىل وتنمتي ةاحمللي اتواجملمتع الأصلية للشعوب احلية اذلاكرة وتشلك

 ".هتراث أأو والتارخيية والاجامتعية

ىل الرئيس شاروأأ  .60  .أأمارو توابج ممثل به تقدم اذلي لالقرتاح الأعضاء ادلول من تأأييد أأي يوجد ل أأنه اإ

 ".أ نشئت"لكمة  حذف أأس باي توضيح غاان وفد طلبو  .61

ن قالتو  ،املقررة بصفهتا ،تيبتيبا مؤسسة من كوربوز اتويل جينيفر الس يدةوحتدثت  .62  التفاق نقاط أأحد ذكل اإ

 ."أ نشئت " حذف عىل اتفاق هناك فاإن وذلكل ،لبعضهام مرادفات" أ نشئت"و" أ بدعت" يتلكم أأن يبدو لأنه ،النادرة

 ،ابلرضورة خشص أأبدعه قد يشءال يكون ل قد الأحيان بعض يف أأنه يه" أ نشئت " يف الصعوبة أأن غاان وفد أأوحضو  .63

 الثقايف التعبري أأشاكل أأو التقليدية املعارف لبعض تعديالت وجود حاةل يف أأنه مبعىن يُنش ئه أأن للشخص ميكن ولكن

ماكنية هناك يكون قد ،التقليدي  غاان يف ،املثال سبيل عىل. التقليدية للمعارف خمتلف مصدر عىل بناءً  قد أأنشأأه اجملمتع أأن اإ

 كذكل رتطو   الاكرييب البحر منطقةشعوب  فاإن ،ذكل ومع. أأصيل هو غاين أأاننيسو . أأاننيس تسمى شعبية خشصية هناك

بداعها يمت مل الفوللكور من معينة جوانب هناكو . قصصهم يف الشخصية تكل عىل  قرتحا مث ومن. علهيا مت التطوير ولكن ،اإ

 .اجلوانب هذه مثل تناول أأجل من" أ نشئت" عىل احلفاظالوفد 

ىل امحلاية بنطاق املعين الثاين التصال فريق مقرر الرئيس عاود .64  .التقرير تقدمي اإ
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ن الوق ،املقّرر بصفته ،تولليب قبائل من هاردسون بريس تون الس يدوحتدث  .65  الهنج يف نظر قد التصال فريق اإ

 فريق ركز ،املتدرج الهنج يف هاوعدد القضااي تعقد وبسبب. التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف محلاية املتدرج

 عىل الفريق وركز. الأخرى البدائل من بأأي املساس دون ،التقليدية املعارف نصل  2 البديل عىل مناقشاته يف التصال

ىل احلاجة حول الاختالفات من الرمغ عىلو . البدائل صياغة عىل وليس القضااي  املشاركني مجيع معل فقد ،متدرج هنج اإ

 أأقىص توفر اليت ،الأوىل الطبقة عىل املتدرج الهنج ش متلوي . الطبقات عدد حتسني عىل الفريق ومعل. وتعاونية جامعية بطريقة

 ونظر. امحلاية من أأدىن احد توفر يتال ةالثالث لطبقةوا ،امحلاية من مناس با اقدر  توفر اليت الثانية الطبقةو  ،امحلاية من قدر

ىل أأن أأحدو . محلايةاب املتعلقة والأفاكر املتضمنة املصطلحات يف الفريق  معايري حتديد يه املثارة الأوىل القضااي أأشار املقرر اإ

 معايري حتدد اليت يه تكون نأأ  اإىل حباجة نفسها احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب أأن الأعضاء من عدد ولحظ. امحلاية

 يفيوجد  ل اذلي املصطلح وهو ،النية مسأأةل يف أأيضا الفريق نظر وقد. املرشوع يف الأخرى املصطلحات وبعض محلايةا

 العرض نأأخوذ مم املقدم املثالوأأوحض أأن . النية يه ما نفهم أأن املهم من ،نقلها أأو ارفاملع نرش متي عندماو . احلايل املرشوع

قبيةل  نية أأن من الرمغ عىل ،واسع نطاق عىل منترشا أأصبح وكيفزاي  شمسال  رمزحول  فريق الساكن الأصليني يف التقدميي

 غامضة تكون قد النية أأن البعض لحظ وقد. شعوهبم داخل معني جملمتع فقط امتاح الأصل يف اكن لأنه ،امتاح أأن جتعهل زاي

. التقليدية للمعارف الفعيل والاس تخدام املقصود الاس تخدام بني متيزي هناكو . الفعيل ابلس تخدام ربطها وجيب ذاتية أأو

ن أ خرون أأعضاء قال ،أأخرى انحية منو . عليه واحملافظة ممارس ته كيفية حول معلومات وجود من لبدو  أأن يس تطيع املرء اإ

خ قده أأن من ابلقلق مهرو شععن  الأعضاء بعض وأأعرب. ذكل ويكفي النية مس تقل بشلك يكتشف  للنوااي ادلوةلاع ضيمت اإ

ن. العامل أأحناء مجيع من للشعوب اذلاتية  يف اس تخداهما ميكن حبيث النية فكرة تصوير كيفية فهم حماوةل يه القضية وقال اإ

شارةأأفاد بوجود و . اأأيض صعبة الانتشار مسأأةل ورأأى املقرر أأن. مدوهل عىل خارجية ذاتية أأفاكر فرض وليس ،قانوين س ياق  اإ

ىل ىل لإشارةا فقط ااكفي وليس. الانتشار حدوث كيفية حول ابلطبقات تتعلق معلومات اإىل حاجة هناك أأن اإ  ،الانتشار اإ

ذا ما معرفة اإىل حاجة هناك ولكن ذاما  أأو مقصود ذكل لأن نرشه متي اكن اإ  أأشار وقد. متلكه بصورة غري مرشوعة مت اإ

ىل الأعضاء  الرتكزي يف الصك هذا من الغرض ويمتثل. اجملمتعات بني الانتشارو احمللية اجملمتعات داخل الانتشار بني الفرق اإ

ىلاملقرر  وأأشار. اجملمتعات داخل لنرشاب تتعلق قضااي اأأيض هناك ولكن ،اجملمتعات بني الانتشار عىل  لأنه ،زاي الشمس رمز اإ

 ،ابملس توايت يتعلق فاميو . فهيا النظر اإىل حتتاج أأخرى عوامل لالنتشار يكون قدو . زاي جممتع داخل هرش مت ن ي ل الأصل يف

 أأعباءا توجد م اكثري  ،الأصليني الساكن نظر وهجة من أأنه توضيح مت ولكن ،الفريق يف خمتلفة أ راء وجود أأشار املقرر اإىل

 ولكن ،للنرش نية هناك تكون ما اغالبو  .لمكل العامل امتام ماكئف يشء ليس هناك ،وابلتايل. نقلها مت لكام ارفاملع مع تصاحب

بأأن  املتطلبات أأو الأعباء أأو الالزتامات بعض هناكف  ،واسع نطاق عىل نرشها يمت أأن ارفاملع من الهدف يكون عندما حىت

 قد للتعريفات اكمةلال ناقشةفامل . واكف اكمل بشلك اتريفالتع مسأأةل معاجلة ميكن لو. مناس بة بطريقة اس تخداهما يمت

أأن هناك  البعض ورأأى". واسع نطاق منترشة عىل"و" ضيقمنترشة عىل نطاق " معىن مناقشة متتو . طويال اوقت تس تغرق

 ومضمون املعنوية احلقوق مسأأةل البعض ال خر أأاثرو ". املقدسة" أأو" الرسية" ارفاملع بتعريفات يتعلق فامي وضوح عدم

س ناد املعنوية قوقاحل يه اش يوع الأكرث املعنوية احلقوق وتُعد. املعنوية احلقوق وتعريف  هناك تكون قد ولكن ،والسالمة لالإ

ن . أأخرى معنوية حقوق  اإىل حباجة اأأهن البعض ويرى. به املرصح وغري به املرصح النرش قضية حول نقاش هناكوقال املقرر اإ

 وبناءً  ،ترشيعي قانون أأو دس توري قانون الأخرى دلولى اودل ،قانون عام أأنظمة ادلول بعض دلىو. اوضوح أأكرث تعريفات

 الفريق انقش وقد. القضائية ولايهتا يف التعريفات تكلموافقة عىل  عىل احلصول الصعب من يكون قد ،القانوين النظام عىل

 احلفاظ يف احلق وهوالبديل،  حتت التقليدية املعارف نص يف مس توى أأعىل يف ونظر س يطرة،ال  مس توى يف الاختالفات

لهيا واس تغاللها اب السامح أأو تطويرها أأو اس تخداهما أأو س يطرة علهياال  أأو التقليدية معارفها عىل  واحلصول منعهام أأولوصول اإ
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 أأكرب أأحد أأن اإىل ومتت الإشارة. الرشوط هذه الفريق انقش وقد. اس تخداهما من املنافع من ومنصفة عادةل حصة عىل

 أأو همام احق هذا يكون قدو . الس يطرة يف اجلاعي للحق الواحضة اخلسارة هو ابء واملس توى أألف املس توى بني التحولت

 ذكل يعين قدو . ومعناه للمنافع واملنصف العادل التقامس الفريق انقش وقد. لشعوب الأصلية واجملمتعات احملليةل  ةهام مصلحة

ما: الطبقات طبيعة الفريق تناول وقد. التكنولوجيا نقل مثل ،املنافع من أأخرى أأنواع أأو الأجور  املرنة غري الفئات أأو التوجيه اإ

اتحة توجيهك  امعاملهتعن  البعض ودافع. طبقة للك امحلاية أأنواع ابلفعل حتدد اليت ىل البعض وأأشار. املرونة واإ  تكون قد أأنه اإ

ذا ،الأصلية للشعوب ابلنس بة أأنه يف ةالرئيس ي وتمتثل الثغرة. املتدرج الهنج يف جفوات هناك  واسع يشء هناك اكن اإ

ىل الإشارة الثغرة هذه سد رقطُ  ومن. امحلاية يس تحق أأو ةساقد أأقل أأنه يعين ل هذا فاإن ،الانتشار  تقدم الطبقات أأن اإ

رشادا  واجملمتعات الأصلية الشعوب تكون أأن ينبغي ولكن ،التقليدية للمعارف امحلاية ادلول هبا توفر قد اليت العامة للطرق اإ

 مس توى عىل احلصول أأجل من تدابري اخملتصة اختاذ الوطنية الهيئات أأو احلكومات من طلبأأو ت أأن تلمتس عىل قادرة احمللية

 الاعتبار يف تأأخذها أأن ميكن اليت الأش ياءأأوحض أأن و . طبقة الأوىلال  من امحلاية يف علهيا املنصوص امحلاية من أأعىل حامية

 التارخيية واحلقائق املعنوية احلقوق مراعاة يه واسع نطاق نترشة عىلامل  وضيق أأ نطاق  نترشة عىلامل  التقليدية املعارف محلاية

 تطبيق عن تنشأأ  قد اليت الثقافية الأرضار عىل والأدةل ادلولية والقوانني الوطنية والقوانني والعرفية الأصلية والقوانني والنوااي

 النظر ينبغي املسأأةل هذه أأن عىل ءال را يف توافق ولكن ،ذكل بشأأن ال راء يف توافقأأفاد املقرر بعدم وجود و . املتدرج الهنج

 الهنج ادلولية احلكومية اللجنة اختارت حال يف ،قالوا لكهنم ،املتدرج لهنجا الأعضاء بعض ومل يؤيد. النص يف وتقدميها فهيا

نهف ،املتدرج  البعض وأأعرب. عىل حنو رسيع للغاية التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص يف الفريق ونظر. فيه سينظرون يشء اإ

 أ خرين لكن ،التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص عىل وتطبيقه التقليدية املعارف نص يف املتدرج الهنج لوضع عن تأأييدمه

ىل أأشاروا  من املزيد قدميو  موضوعية أأكرث لأنه التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل هنج يفضلون الوطين س ياقهم يف أأهنم اإ

 ذ.التنفي موضع رؤيته نالوطنيو يود املسؤولون عام التفاصيل

ن ،امحلاية بنطاق املعين التصال فريق ورئيس رساملي   ،كوروك بول الس يد الوق .66  الهنج يف ابلنظر فلكُّ  قد فريقال اإ

 تبادل يف الفريق شارك وقد. طبقة للك امحلاية ومس توى طبقة لك معايريو  الطبقات عددوتنقيح  من التحقق هبدف املتدرج

 تعكس اليت الصكوك يف الواردة الأحاكم عىل الفريق وركز. للتطبيق قابةل حلول ووضع املوضوع فهم هبدف للأفاكر رصحي

 التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص أأن من الرمغ وعىل. التقليدية املعارف نص أأحاكم حفص ،الغرض ولهذا. املتدرج الهنج

بنفس  ومنّظمة حمددة ليست التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص يف الواردة الأحاكم فاإن ،املتدرج الهنج عىل أأيضا ينص

 للمناقشات انطالق كنقطة التقليدية املعارف نص الفريق اس تخدم ،وذلكل .التقليدية املعارف نص يفعليه  يه اليت وضوحال

درأاك منه  ىل التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص ييل أأن ميكن بأأنهاإ عداد بعد منفصل بشلك أأو التالية املناقشات اإ  نص اإ

 تستند وطنية لواحئوفقا ل البت فهيا يمتل  طبقات ثالث الفريق حدد وقد. أأكرب بشلك فيه للنظر ،املتدرج الهنج بشأأن العمل

ىل ىل الإشارة مع الانتشار طبيعة اإ  مثل ،نرشها املقصود أأو نترشةامل  وغري دةاملقي   التقليدية املعارف (1) ويه ،املس تفيدين اإ

 عىل ملنترشةا التقليدية املعارف (3) ضيق؛ نطاق عىل ملنترشةا التقليدية املعارف (2) ؛املقدسة أأو الرسية التقليدية املعارف

ىل الفريق قد أأشار ،وابلتايل. واسع نطاق  أأو غري املنترشة التقليدية للمعارف كأمثةل فقط" ةمقدس" أأو" ةرسي" املصطلحني اإ

طار يف نرشها قصودامل  للك ابلنس بة. النص يف واردال عىل النحو ،مس تقل تصنيف نظام كونه من بدل جديد تصنيف نظام اإ

ىل الأوىل الطبقة يف الأقىص احلد من ترتاوح اليت املناس بة امحلاية أأساليبالفريق  حدد ،طبقة . الثالثة الطبقة يف الأدىن احلد اإ

ىل الوصوليف  يف التحمك الاس تئثارية احلقوق عىل نصأأن يمت ال  (1) ،واسع نطاق عىل ،القصوى الأساليب تشملو   املعارف اإ

س ناد يف املعنوي احلق (2) للمنافع؛ ومنصف عادل تقامس عىل احلصول يف واحلقحدوث ذكل  ومنع واس تخداهما التقليدية  اإ
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 سيمت اليت التقليدية املعارف من الأنواع لتكل اخملصصة املدى املتوسطة ابلتدابري تعلقي  لأنه ،وسالمهتا التقليدية املعارف

ىل أأن. ضيق نطاق عىل نرشها  واملنصف العادل التقامس يف احلق ذكل يف مبا امحلاية مسائل لتوفري اقرتاحات هناك وأأشار اإ

س ناد املعنوية احلقوق وكذكل للمنافع ىل وما يف التحمك قوقاحل بدون ولكن ،التقليدية املعارف فامي خيص لالإ  ثليمت و . ذكل اإ

ىل الأعضاء ادلول دعوةيف  واسع نطاق عىل ملنترشةا التقليدية للمعارف اخملصصة امحلاية تدابري من الأدىن احلد  أأفضل بذل اإ

 تثري املتدرج ابلهنج املتعلقة الأحاكم بأأن الفريق واعرتف. املس تفيدين مع ابلتشاور التقليدية املعارف سالمة محلاية اجلهود

 ذكل شملي و . الوطين املس توى عىل املصطلحات هذه الأعضاء ادلول حتدد بأأن اقرتاحات هناكوأأن  ،هممة تعريفية قضااي

 العديد هناكو . وغريها ،"قدسةامل" ،"رسيةال " ،"واسع نطاق منترشة عىل" ،"ضيق منترشة عىل نطاق" مثل مصطلحات

 الفريق أأعضاء من قليل عدد وأأعرب. ادلويل املس توى عىل تعريفها الصعب من اليت املسائل حلل تكل اخملتلفة الطرق من

زاء قلقهم عن  الفريق أأشار ،أأخرى انحية ومن. ادلويل املس توى عىل اتلتعريفاب املسائل املتعلقة معاجلة عىل القدرة عدم اإ

ىل  أأيضا  اكفية غري تعترب قد للحامية تدابري اختاذ التصنيف طريقة فهيا تتطلب حالت اإىل س يؤدي صارمال تصنيفال  نظام أأناإ

جامع هناك ،الأمر هذا وملعاجلة. امحلاية من أأعىل درجات وتس تدعي دراج مزتايد عىل اإ  النحو عىل احلمك يف جديدة (د) فقرة اإ

 تقدمي يف احلق املس تفيدين منح سيمت ،ةالثالث أأو ةالثاني الطبقتني يف تصنيفها ميكن اليت التقليدية للمعارف ابلنس بة: التايل

ىل الامتس  مجيع مراعاة مع ،الاقتضاء حسب ،الأوىل الطبقة يف علهيا املنصوص امحلاية حقوق امرسةمل املعنية الوطنية الهيئة اإ

 والقوانني الوطنية والقوانني الثقافية والقوانني الأصلية الشعوب وقوانني وعادات والنوااي التارخيية واحلقائق املعنوية احلقوق

ىل أأن و . الطبقات تطبيق نع ستنجم اليت ةالثقافي رارض الأ  عىل والأدةل ادلولية  اس تخدام يه هبا املوىص الطريقةأأشار اإ

ىل اواستناد. واسع نطاق نترشة عىلامل  التقليدية للمعارف لالس تجابة املعنوية احلقوق يف فريق  هميقدمت ت اذلي العرض اإ

 التقليدية املعارف أأنواع بعض هناك تكون أأن ميكن بأأنه الإقرار مت ،الفريق داخل جرت اليت واملناقشات الساكن الأصليني

 تعرضوست  هبا مرصح غري وسائل خالل من أأخذس تُ  ولكهنا ،دةمقي   أأو رسية أأو مقدسة الأصل يف اعتبارها ميكن اليت

 وتطبيق" واسع نطاق عىل ةمنترش " ابأأهنتكل املعارف  تصنيف ميكن ،احلالت هذه مثل يفو. واسععىل نطاق  نتشارالل

 تكل لك لستيعاب مرن ترتيب ولوضع. امناس ب حال يكون لن ذكل فاإن ،ذكل ومع. املعنوية احلقوق أأي ،هبا املوىص التدابري

ذا(. د) الفقرة بصياغة الفريق قام ،الفروق  فميكن ،مقدسة الأصل يف ولكهنا واسع نطاق عىل منترشة التقليدية املعارف اكنت اإ

طار يف التقليدية املعارف اميةحب املطالبة  حفص من يمتكن الفريق مل ،الوقت لضيق اونظر . الأوىل الطبقة يف القصوى امحلاية اإ

 .لحقة مرحةل يف تناولها يمت حبيث ،املتدرج الهنج تعكس اليت التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص يف الواردة الأحاكم

 .التعليقات من مبزيد الإدلء يف يرغب التصال فريق يف عضو لأي الباب الرئيس حوفت .67

نه وقال ،فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس الأورويب الاحتاد وفد حتدثو  .68 ذا ما الواحض من ليس اإ  اكن اإ

بقاء هو املقصود  النص يف" واسع نطاق املنترشة عىل"و" ضيق نطاق املنترشة عىل"و" رسيةال "و" قدسةامل" تعريفات اإ

ل  وأأن ةالوطني اتللترشيع ذكل ترك جيب هأأن رأأوا الفريق يف الكثريين أأن أأساس عىل اتركه أأو تدرجامل  هنجال بشأأن املعد 

 .التعريفات تكل تناول ليس الصك من املقصود

ن ،التصال فريق ورئيس رساملي   ،كوروك بول الس يد الوق .69  املسائل تكل مع التعامل كيفية ابلتفصيل ناقشي  مل الفريق اإ

ىل الإشارة ابس تثناء ،التعريفية حالهتا ينبغي أأنه اإ ىل اإ  بقدر ،ادلولية الصكوك نصوص وضع عندو . ةالوطني اتالترشيع اإ

نه ،نصال  يف صطلحامل س تخدما ىل أأن. تعريفا يس تدعي ما غالبا فاإ  عن دابتعالا هو املناقشات من الناشئ الإجامع وأأشار اإ

لهي والإشارة مس تقل تصنيف كأسلوب الرسية/املقدسة تعريف ذا ما حول املزيد حبث املزمع منو . كأمثةل اماإ  حذف ينبغي اكن اإ
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 س يكونو . الوطين للترشيع ذكل وترك ،واسع نطاق نترشة عىلوامل  والرسية ابملقدسة املتعلقة 1 املادة يف الواردة التعريفات

جامع من اجزء ذكل  .العملية لهذه ماتال  ارتياهحم أأعربوا عن عدم الفريق يف أأعضاء هناك لكن ،اإ

ينامل  أأن الرئيس قالو  .70 ذا ،ذكل ومع. التعاريف حذف يف النظر ميكهنام يرّسّ   بتكل الاحتفاظ عضو دوةل طلبت اإ

 .لتعليقاتل  بابال  الرئيس تحوف . هبا الاحتفاظ فسيمت ،التعريفات

حدى كولومبيا وفد زز  وع .71 ن. امحلاية نطاق بشأأن التصال فريق يف أأثريت اليت احلجج اإ  أأن حتديد أأس باب أأحد وقال اإ

جياد من الفريق مما منع ذاتية اعتبارات امأأهن هو الوطين الترشيع من اجزءينبغي أأن يكوان  والتعريفات امحلاية نطاق  عنارص اإ

ماكنية هناك أأنب الأعضاء ادلول لغالبية املشرتكة العنارص بعض ديدحت ميكن ،وابلتايل. التعريفات تكل بني مشرتكة  حمدودة اإ

ىل للوصول ىل اانفتاح أأكرث ووصول التقليدية املعارف من معينة أأشاكل اإ  تعريف يعمتدو . التقليدية املعارف من أأخرى أأشاكل اإ

 يف العمل يف الاس مترار للمرء ميكن ،التعريف تفاصيل يف اخلوض ودون ،الوطنية والترشيعات اجملمتعات عىل رسيةال /املقدسة

 املعارف يف معنوية حبقوق املطالبة احمللية للمجمتعات فميكن ،ابملس تفيدين ترتبط اليت ،املقرتحة للغة ابلنس بة أأما. املتدرج الهنج

 ،امحلاية ملس توى الأقىص احلدنطاق  خارج التقليدية املعارف بعض تكون قدو . الطبقة مس توى عن مس تقل بشلك التقليدية

 .هب والاحتفاظ املعنوية احلقوق خيار اسرتجاع يف اجملمتعات ترغب قد ولكن

 احلد/الأدىن احلد معايريوجود  مع ،الفكرية امللكية صكوك يفاإىل حد كبري  شائعة املرونة أأن عىل الرئيس افقوو .72

 الاختالف يف الأكرب التحدي ويمتثل. الوطين املس توى عىل اتلس ياس يل  حزيو  املرونة الأعضاء دلولل تتيح اليت الأقىص

ىل أأن . ادلول خمتلف يف الأصلية الشعوب مع التعامل وكيفية القانونية والأطر ابلترشيعات يتعلق فامي الكبري  هناكوأأشار اإ

 .العامة املناقشة الرئيس واختمت. واملرونة الس ياسات حزي اإىل حاجة

 ادلول الرئيس دعاو  [.2018 ديسمرب 12 ،التايل اليوم يف ادلورة من اجلزء هذا عقد مت: الأمانة من مالحظة] .73

 الاحتاد وفدالرئيس  ودعا. التوصيات أأو العمل ورقاتاملتعلقة ب مقرتحاهتا حول عروض لتقدمي واثئق قدمت اليت الأعضاء

ىل ،فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد نيابة عن ،الأورويب احلومكية  ادلورة السابعة والثالثني للجنة من مقرتحاته تقدمي اإ

 (.WIPO/GRTKF/IC/37/11و WIPO/GRTKF/IC/37/10 ناالوثيقت) ادلولية

نه وقال ،فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس الأورويب الاحتاد وفد حتدثو  .74  السابعة ادلورة يف اقرتاحني قدم اإ

 احلكومية للجنة والثالثني الثامنة ادلورة اإىل نياملقرتح هذين تقدمي ديع ومل. امتوزيعه س بق ادلولية احلكومية للجنة والثالثني

جراءاملتعلق  اقرتاحه وهيدف .للجنة والثالثني السابعة دلورةل أأن مت تقدميهام يكفي رأأى أأنه لأنه ادلولية  املعارف حول دراسة ابإ

جراء و  التقليدية ىل التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل حول دراسةالثاين املتعلق ابإ  اخلربات عن دراسات لإجراء الأمانةخماطبة  اإ

ورأأى الوفد أأنه، . التوايل عىل التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف حبامية فامي يتعلق احمللية الترشيعاتو  الوطنية

 للموضوع امللموسة والأمثةل احمللية الترشيعات بتحليل ادلراسات تقوم أأن ينبغي ،ادلولية احلكومية اللجنة يف املناقشات لإثراء

 عىل عضهاب  يعمتد أأن ميكناليت  ،املتخذة التدابري من متنوعة مجموعة ومراعاة ابمحلاية املقصود غري واملوضوع القابل للحامية

 اليت ابملناقشات الصةل تاوثيق  علهيام الضوء تسليط مت اللتني النقطتني وأأفاد بأأن. وققاحل عىل تعمتد الأخرى ميكن بيامن التدابري

 .املتدرج والهنج املوضوع وهام ،التصال وفريق اخملصص اخلرباء فريق يف جرت
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 الواثئق مؤيدي ودعا. تعليقات هناك يكن ملو. املقرتحات هذه عىل لتعليقاتل  بابال  الرئيس وفتح .75

WIPO/GRTKF/IC/38/10 وWIPO/GRTKF/IC/38/11 وWIPO/GRTKF/IC/38/12 ىل  تقدمي اإ

 .مقرتحاهتم

 بشأأن مشرتكة توصية" بعنوان ،WIPO/GRTKF/IC/38/10 الوثيقة الأمريكية املتحدة الولايت وفد مقد  و  .76

 والولايتكوراي  ومجهورية والرنوجي والياابن كندا وفود رعايهتا يف اليت شارك ،"هبا املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية املوارد

 القضااي يف اقدم امليض عىل ادلولية احلكومية اللجنة ملساعدة الثقة لبناء كتدبري الوثيقة اس تخدام ميكن أأنه عىل دوشد  . املتحدة

ىل ااستناد الوثيقة تكل تقدمي املشاركون الرعاة أأعادو . هبا املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية ابملوارد املتعلقة الرئيس ية  اإ

 شملي  اذلي وهدفها الوثيقة بتكل اهامتهما عن الوفود بعض أأعربت عندما ،للجنة السابقة ادلورات يف جرت اليت املناقشات

بطاء دون واعامتدها والانهتاء مهنا التوصية هذه بشأأن التفاوض وميكن. طأأ طريق اخل عن الرباءات منح منع  اللجنة معل اإ

 ابلعرتاض ةالثالث فاطر للأ  للسامح عرتاضالا ةنظمأأ  اس تخدام زيعز ت الاقرتاح شأأن منوأأفاد الوفد بأأن . ادلولية احلكومية

ىل الوصول وتبادل الطوعية السلوك مدوانت واس تخدام ووضع الرباءة صالحية عىل  ،أأخرى أأمور بني من ،البياانت قواعد اإ

 وأأعرب. هبا املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية املوارد عىل القامئة لالخرتاعاتعن طريق اخلطأأ  الرباءات منح منع أأجل من

نشاء وتُيرس الرئيس ية الأهداف حتدد لأهنا املقرتحة املشرتكة التوصية هذه حول املناقشة مواصةل يف رغبته عن  فعاةل أ لية اإ

ىل الأخرى الوفود ودعا. الوراثية ابملوارد املرتبطة التقليدية املعارف محلاية ىل لعوتطّ  الاقرتاح لهذا تأأييدها عن الإعراب اإ  اإ

 .املناقشات مواصةل

ىل الرئيس شاروأأ  .77  .2012 عام يف ادلولية احلكومية للجنة العرشين ادلورة يف البداية يف تقدميه مت قد التقرير أأن اإ

ورأأى . الاقرتاح هذا أأيد ،بصفته راع  مشاركو . التوضيح عىل الأمريكية املتحدة الولايت وفد الياابن وفد شكرو  .78

 منح مبنع يتعلق فامي وخاصة ،الوراثية واملوارد الفكرية ابمللكية املتعلقة القضااي ملناقشة اجيد اأأساستُعد  التوصية هذه الوفد أأن

ىل أأعرب عن تطلعهو . طأأ طريق اخل عن الرباءات  .التوصية تكل حول املناقشات مواصةل اإ

ّ و  .79 . الأمريكية املتحدة الولايت وفد عرضهاما  عىل حنو املشرتكة التوصية ،مشاراكراعيا  بصفته ،كوراي مجهورية وفد دأأي

ن نشاء وقال اإ  فعال شالكتعد  عرتاضالا تدابري واس تخدام طأأ طريق اخل عن الرباءات منح ملنع البياانت قاعدة واس تخدام اإ

 الوراثية واملوارد التقليدية املعارف حامية أأمهية عىل دوشد  . هبا املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية املوارد حامية للتشجيع عىل

نشاء هو فعالية امحلاية أأشاكل أأكرث ورأأى الوفد أأن. طأأ طريق اخل عن الرباءات منح ملنع هبا املرتبطة  قواعد واس تخدام اإ

 الوراثية واملوارد التقليدية للمعارف بياانت قاعدة أأنشأأ ( KIPO) الفكرية للملكية الكوري املكتبأأفاد بأأن و . البياانت

ويمت . ةالسابق الأدبيات عن يبحثون اذلين الرباءات لفاحيص ةمتاح ويه الإنرتنت عىل البياانت قاعدة وتوجد. هبا املرتبطة

 للحد للغاية ومفيدة معلية طريقة ويه. هبا املرتبطة الوراثية واملوارد التقليدية املعارف حامية يف بفعالية الطريقةهذه  داماس تخ

 اء.عضمن ادلول الأ  دوةل لك يف اخلطأأ  طريق عن املمنوحة الرباءات عدد من

80.  ّ  هذه بشأأن ادلولية احلكومية اللجنة لعمل اممتاز  اأأساس تُشلك ورأأى أأهنا املشرتكة التوصية الرويس الاحتاد وفد دوأأي

 .التقليدية املعارف محلاية التوجهيية املبادئ من مكجموعة اللجنة تعمتدها أأن وميكن. ابذلات املسأأةل
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ىل أأنه و . الاقرتاح عىل الرعاة املشاركني وشكر الأفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد حتدثو  .81  حث قدأأشار اإ

 بطئتُ  أأن ميكن ،املرحةل تكل يفرأأى أأنه، و . مرة أأخرى ذكل وأأكد املوضوعي العمل عىل الرتكزي عىل دامئا الأعضاء ادلول

حراز الصعب من علجتو  اللجنة معل لتوصياتا  .التقدم من مزيد اإ

 التوصية" تقدمي أأعادو  ،الأمريكية املتحدة والولايت كوراي ومجهورية والياابن كندا وفود ابمس الياابن وفدوحتدث  .82

 ابملوارد املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية للموارد ادلفاعية محلايةغراض الأ  البياانت قواعد اس تخدام بشأأن املشرتكة

نو (. WIPO/GRTKF/IC/38/11 الوثيقة) "وراثيةال  ذكل يف مبا ،الرئيس ية القضااي من العديدحتدد  18 الفقرة قال اإ

 وفائدة وظيفة فهم حيث من هممة جوانب تكلو . للمحتوى به رص حامل والشلك البياانت قواعد يف ختزيهنا املراد احملتوايت

عداد الويبو أأمانة قيام رضورة اإىل 19 الفقرة ريشوت . البياانت قواعد  بوابة ملوقع الأويل المنوذج رأأى أأنو . جدوى دراسات ابإ

 اخلطوات وحتديد هذه البياانت قاعدة جوانب مجيع رؤية يف اكثري  يساعد أأن هشأأن من ،اخلصوص وجه عىل، املقرتح الويبو

نشاء أأمهيةب تقر الأعضاء ادلول معظم وأأفاد بأأن. املس تقبلية  طأأ طريق اخل عن الرباءات منح ملنع دفاعي كتدبري البياانت قواعد اإ

 اليت املناقشات يف الوفد سامه ،الإقرار هذا عىل وبناءً . هبا املرتبطة الوراثية واملوارد التقليدية املعارف تتناول اليت لالخرتاعات

نشاء الأنسب من س يكونورأأى أأنه . الأخرى واحملافل ادلولية احلكومية اللجنة يف دارت  اليت املعلومات توفر بياانت قواعد اإ

 ،الرباءات مطالبات يف الابتاكرية واخلطوات اجّلدة عىل واحلمك السابقةيف الأدبيات  البحث معليات لإجراء الفاحصون يطلهبا

دخال من بدل  يّسن أأن الرباءات حفص معلية أأثناء املقرتحة البياانت قواعد اس تخدام شأأن ومن .الإلزايم الكشف مطلب اإ

ىل أأعرب الوفد عن تطلعهو . التقليدية للمعارف املناس بة امحلاية ويكفل التقليدية املعارف جمال يف الرباءات حفص جودة  اإ

 .الأعضاء ادلول مع املشرتكة التوصية حول النقاش مواصةل

نه مرص وفد قالو  .83 ىل ادلولية احلكومية اللجنة ل حتتاج ،س نة 19 بعد اإ  ينبغي ذلا ،ينفد الوقتو . جديدة واثئق أأي اإ

 اللجنةبأأن  وأأفاد. التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية ابملعارف املتعلقة املواد مشاريع عىل املوافقة عىل اجلهود تركز أأن

 الصكوك. يف تقدم أأي حتقيق أأجل من للجنةوالأربعني  والثالثني التاسعة تنيادلور سوى يتبق ملحيث  ،هنايئ وعدمب حمكومة

 ابلوثيقة يتعلق فامي الياابن وفد هبا أأدىل اليت التعليقات الأمريكية املتحدة الولايت وفد دأأي  و  .84

WIPO/GRTKF/IC/38/11 .اللجنة معل يف مةيّ ق   مسامهةيُعترب  الاقرتاح هذاأأن  ،مشاراك اراعي بصفته ،ورأأى 

 للمعارف الفعاةل امحلاية أأجل من( دولية قانونية صكوك أأو) دويل قانوين صك وضع اإىل هتدف اليت ادلولية احلكومية

 مبنح يتعلق فامي ادلولية احلكومية اللجنة يف أأثريت اليت اخملاوف معاجلة عىل الاقرتاح ساعدي  ،اخلصوص وجه وعىل. التقليدية

 الأس ئةل معاجلة أأجل من الاقرتاح ذكل يف اللجنة تشارك أأن الرضوري نمف ،ذكل عىل وعالوة. طأأ طريق اخل عن الرباءات

 أأن أأدرك ،اللجنة معل خالل منوأأفاد بأأنه، . السابقة املناقشات يف البياانت قواعد اس تخدام بشأأن أأثريت اليت واخملاوف

ىل مركزية بياانت قاعدة وجود يؤدي أأن ميكنو . الوطين املس توى عىل البياانت لقواعد متنوعة جاهنُ  هناك جراءات تبس يط اإ  اإ

جراء لتسهيل البحث ذاو . البياانت قواعد من العديد حمتوى لتغطية اانتظام أأكرث حبث معليات اإ  البياانت قاعدة أأتيحت اإ

هنا  ،واجلهور الرباءات لفاحيص دبيات مؤهةل معلومات عىل فقط حتتوي أأن ينبغيفاإ ابلبحث يف  ونصاحالف مو قوي. ةالسابق للأ

املكتبة الرمقية ، و التقليدية لمعارفلالكورية  بوابةال : ييل ما ذكل يف مبا ،العامل أأحناء مجيع من البياانت قواعد من كبرية مجموعة

 بياانتال  وقاعدة ،أأفريقيا جنوب يف التقليدية الأدوية بياانت وقاعدة ،البياانت قواعد من وغريها ،للمعارف التقليدية ةالهندي

 اخلارجية وزارةالتابعة ل الزراعية النبااتت بياانت قاعدةو  ،ملبورن امعةجل التابعة املتعددة النبااتت لأسامء اللغات تعددةامل 
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ىل هتطلعأأعرب الوفد عن و . الأمريكية ىل الأخرى الوفود ودعا. الويبو بوابة اقرتاح مناقشة اإ  لالقرتاح تأأييدها عن الإعراب اإ

 .الأخرى الأعضاء ادلول دلى تكون قد للتحسني اقرتاحات بأأي ورّحب

ّ و  .85  طريقة البياانت قواعد ورأأى الوفد أأن. الياابن وفد قدهما اليت الوثيقة ،مشاراك اراعي بوصفه ،كوراي مجهورية وفد دأأي

ىل أأن و . عضو دوةل لك يف اخلطأأ  طريق عن املمنوحة الرباءات عدد من للحد للغاية ومفيدة معلية  واعدق نظام تطويرأأشار اإ

 .هبا املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية املوارد حامية وكفاءة فعاليةيُعزز ب واحدة بنقرة املدمج البياانت

نه الرويس الاحتاد وفد قالو  .86  ادلفاعية محلايةغراض الأ  البياانت قواعد اس تخدام يؤيد ولكنه مشاراكراعيا  ليس اإ

ىل يدعو لأنه مناسب الاقرتاح ورأأى أأن. هبا املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية للموارد نشاء اإ  شامل بياانت قواعد نظام اإ

 والبحث السابقة الأدبيات جمال يف فاعلية أأكرث حبث بعمليات القيام من اخلرباء متكني شأأنه من وهذا. الويبو بوابة خالل من

 املمكن من جيعل أأن شأأنه ومن ،الرسية حتمهيا ل واليت ،هبا املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية ابملوارد املتعلقة املواد عن

 .أأهدافها حتقيق عىل ادلولية احلكومية اللجنة يساعد أأن ذكل شأأن منو . اخلطأأ  طريق عن الرباءات منح مشلكة جتنب

ىل الهند وفد أأشارو  .87  كبري بنجاح اس تخداهما متي للغاية شامةل بياانت قاعدة يه التقليدية للمعارف الرمقية املكتبة أأن اإ

اتحة ينبغيرأأى أأنه  ،ذكل ومع. الاقرتاح هبذا ورّحب. طأأ طريق اخل عن الرباءات منح ملنع ل هذه البياانت قواعد عدم اإ  اإ

 التفاوض عىل تؤثر ول متوازية اجلهود تكون أأن برشط ،البياانت قاعدة دوأأي  . الفكرية امللكية ماكتب يف الرباءات لفاحيص

 .التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف بشأأن( صكوك) صك حول

 شلكها يف تليس وابلتأأكيد ،رضورية ليست ادلراسة أأن عىل مرص وفد معيف الرأأي  تولليب قبائل ممثل اتفقو  .88

ن وقال. احلايل . فقط ادلفاعية امحلاية وليس ،الإجيابية امحلاية ذكل يف مبا ،امحلاية أأشاكل مجيع يف تنظر أأن جيب دراسة أأي اإ

. متوازنة تكون أأن وجيب ،فقط ادلفاعية امحلاية مقابل يف الإجيايب امللكية حق عىل دليال البياانت قواعد تكون أأن ميكنو 

 يف القبيل هذا من يشء هناكوليس . والفرص واخملاطر والفوائد التاكليفويه  ،البياانت قواعد جوانب مجيع مناقشة ينبغيو 

نهالوفد  وقال. الاقرتاح هذا  ملراعاة ادلراسة يف التقليدية لمعارفل كأحصاب احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب اإرشاك ينبغي اإ

ل حتمي أأن ادلفاعية البياانت قواعد من الأنواع لهذه ميكن ول. وحقوقهم ووهجات نظرمه أ راهئم  ،الرضر من واحد نوع من اإ

ذا ىل تؤدي أأن احملمتل مفن ،للجمهور البياانت قواعد ىحداإ  تتيحأ   واإ  مثل ،الفكرية لكيةغري الرضر املتعلق ابمل  أأخرى أأرضار اإ

 .املرض من أأسوأأ  يكون أأن لعالجل ميكن لو. الاس تغالل يف الإفراط

 قواعد أأن عىل املبدأأ  حيث من ووافق. مرص ووفد تولليب قبائل ممثل هبا أأدىل اليت البياانت نيجرياي وفد دأأي  و  .89

 ل ولكهنا ،وممكةل جيدة البياانت قواعد ورأأى أأن. لمفاوضاتالفعيل ل وضوعأأن تكون يه امل يؤيد مل ولكنه ،هممة البياانت

 املفاوضات بيامن التدابري عىل قامئ هنج من جزءً ويه تُعد . الإلزايم الكشف مسأأةل مثل الأساس ية القضااي حمل حتل أأن ميكن

ن. املوضوعات بتكل يتعلق فامي املناسب الوقت يف تراجعت ادلولية احلكومية اللجنةأأفاد بأأن و . احلقوق عىل قامئة عادة وقال اإ  اإ

 العاجةل املفاوضات اإىل رييش ل ،املتاح احملدود الوقتظل  يف اللجنةهممة يف  مساحة شغل من ومتكيهنا الطاوةل عىل عرضها

 .لعقدها اللجنة تيع دُ  اليت

 منح بتجنب املتعلقة التدابري حول الويبو أأمانةاليت س تعدها  راسةادل بشأأن مرجعيات اقرتاح" كندا وفد قدمو  .90

(. WIPO/GRTKF/IC/38/12 الوثيقة" )املنافع وتقامس صولللو  احلالية للنظم والامتثال طأأ اخلعن طريق  الرباءات

. الأمريكية املتحدة والولايت الرويس والاحتاد كوراي ومجهورية والرنوجي الياابن وفود مع الاقرتاح هذا رعاية يفالوفد  وشارك
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ثراء يف ستساعد حاقرت الا يف املبينة املسائل بشأأن احملّدثة املعلوماتأأفاد بأأن و   فامي وتعزيزه ادلولية احلكومية اللجنةمعل  اإ

 الوطنية القوانني عن حديثة معلومات املقرتحة ادلراسة س توفرو . التقليدية واملعارف الوراثية املوارد من لكصكوك ب يتعلق

 ،دمعهايو  اللجنة ولية مع امتسق يكون أأن ذكل شأأن ومن. واخلربات املامرسات عن حمددة معلومات اإىل ابلإضافة ،القامئة

ىل تدعو اليتو  ىل والوصول الأدةل عىل قامئ هنج اتباع اإ  ادلراسة تكل وس توفر. الأساس ية القضااي بشأأن مشرتك تفامه اإ

 من املثال سبيل عىل ،أأمع بشلك أأيضا بل ،حفسب ادلولية احلكومية اللجنة عىل ابلنفع تعود ل ،كبرية قمية ذات معلومات

دخال يف تنظر اليت الأعضاء لدلول مفيد مرجع توفري خالل  جتميع يف املتواصل الأمانة بعملالوفد  بورحّ . الكشف نظام اإ

اتحة جراءات قواننيب املتعلقة املعلومات واإ  أأنظمة يف كشفال  متطلبات بشأأن التقنية ادلراسة" مثل ،القامئة الكشف واإ

 كشفال  تطلباتمب  املتعلقة الرئيس ية املسائل عن تقرير"و" 2004 لعام التقليدية واملعارف الوراثية ابملوارد املتعلقة الرباءات

 وحتليال نظرة التقارير تكل تقدم مل ،ذكل ومع. 2017 عامالصادر  " التقليدية واملعارف الوراثية ملوارداملتعلقة ابالرباءات  عن

 تطبيق كيفية مثل ،معاجلة دون املهمة الأس ئةل بعض بقيتو . امعلي والتدابري القوانني تكل تنفيذ كيفيةعن  نيومقارن نيشامل

ىل  نظريُ  اليت يةكيف ال و  ،املرتتبة عىل ذكلال اثر  يه وما ،والقضائية الإدارية الهيئات بلقّ  من وتفسريها الأحاكم  تكلهبا اإ

 الأاكدميية الأوساط ذكل يف مبا) املس تخدمني جممتع بلقّ  منو  الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية، بلقّ من  والتدابري القوانني

 من ادلولية احلكومية اللجنة ستس تفيد ،امعرأأى الوفد أأنه، بوجه و . عام بشلك اجلهورومن ّقبل  ،(الصناعةقطاع و 

 وأأشاكل التقليدية واملعارف الوراثية املوارد بشأأن الصدد هذا يف امللموسة الأعضاء ادلول اتممارس عن التفصيلية املعلومات

جراء ابإ الوفد  بورحّ . اقدم للميض الس بل أأنسب لتحديد ادلراسات تكل عىل تعمتد أأن اوميكهن ،التقليدي الثقايف التعبري

ن. رمسي غري بشلك أأو العامة اجللسة يف رمسي بشلك سواء ،الاقرتاح لهذا أأخرى مناقشة مكل اس تُ  الاقرتاح هذا وقال اإ

 اليت ،ادلراسات هذهأأفاد بأأن و . التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية ابملعارف املتعلقة ادلراسات بشأأن أأخرى مبقرتحات

جراؤها ميكن ىل للتوصل الرامية اجلهودتعزز و  النصوص عىل القامئ العمل ترثي ،اللجنة اجامتعات مع ابلتوازي اإ  مشرتك تفامه اإ

ىل للتوصل اورشط اأأساس تُعد اليت ،الأساس ية القضااي بشأأن  الوراثية املوارد يتعلق صك أأي بشأأن ال راء يف توافق اإ

ىل الأخرى الأعضاء ادلول ودعا الوفد. التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية واملعارف  ادلراسات مزيات يف بدية النظر اإ

 وتأأييدها. املقرتحات هذه يف لمسامهةاس تعداد ل  عىل تكون وأأن وقميهتا املقرتحة

ّ . التوضيح عىل كندا وفد الياابن وفد شكرو  .91 ن و .  فيهمشاراكبوصفه  ،الاقرتاح دوأأي  الأعضاء ادلول من العديدقال اإ

 القضااي بشأأن مشرتك فهم لتعزيز وممثرة فعاةل طريقة املقرتحة ادلراسة ورأأى أأن. الأدةل عىل قامئ هنج اتباع بأأمهيةأأقرت 

ىل املستندة املفاوضات تأأخري دون التقليدية املعارف أأو/و الوراثية ابملوارد املتعلقة الأساس ية  .النصوص اإ

ّ و  .92  اللجنة وليةب ذك رو . الياابن وفد هبا أأدىل اليت والتعليقات كندا وفد اقرتاح الأمريكية املتحدة الولايت وفد دأأي

شارهتا 2018/2019للثنائية  ىل واإ  بناءة مناقشات املاضية ادلورات يف ادلولية أأجرت احلكومية اللجنةأأفاد بأأن و . ادلراسات اإ

 ثراءاإ  عىل املناقشات هذه ساعدت وقد. املنافع وتقامس النفاذ وأأنظمة كشفال  متطلبات معل وكيفية الوطنية القوانني حول

 متطلبات أأحدثته اذلي الأثر مثل قضااي ادلراسة هذه يفاملطروحة  الأس ئةل وتبحث. النصوص عىل القامئة املفاوضات

ىل ادلراسةوهتدف . الامتثال بعدم املرتبطة والعقوابت املنافع وتقامس النفاذ لأنظمة الامتثال ضامن يف الوطنية الكشف نتاج اإ  اإ

بطاء امهن هدفال  وليس. اللجنة معل دمعت هممة معلومات ىل الأخرى الوفود ودعا. معلها اإ  لالقرتاح تأأييدها عن الإعراب اإ

 .الأخرى الأعضاء ادلول دلى تكون قد اليت املقرتحة ادلراسة هذهعىل  حتسينات بأأي ورّحب
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ابعتبار أأهنا  املقرتحة ادلراسة أأيّد ،بصفته راع  مشاركو . الاقرتاح تقدمي عىل كندا وفد كوراي مجهورية وفد شكرو  .93

 لدلول ميكن ،ادلراسة خالل منورأأى الوفد أأنه، . احلالية الوطنية التجارب حول والأدةل احلقائق عىل قامئة معلومات س توفر

 الرباءات فاحيص من أأيضا ولكن ،الوراثية املوارد مقديم من فقط ليس ،متنوعة خربات أأو أ راء اإىل الاس امتع الأعضاء

دخال خالل من مبارشة ستتأأثر اليت الرباءات ومس تخديم  الانهتأاكت توضيح يف ادلراسة هذه وستساعد. مطلب الكشف اإ

 نظام يف طلب الكشفمل احملمتل الأثر تقيمي يف واملسامهة ،متوازان توضيحا املصلحة أأحصاب خمتلف جانب مناليت تمت 

 .أأفضل بشلك ادلولية احلكومية اللجنة يف الأساس ية القضااي وفهم الرباءات

ّ و  .94 ّ . مشاراك اراعي بوصفه ،املقرتح الرويس الاحتاد وفد دأأي  ابلفعل هناك أأنب سابق وقت يف عنه الإعراب مت ما دوأأي

غفال خطر ىل ينظر أأن املرء عىل وأأن ،ابلرباءات يتعلق فامي املصدر اإ  ،اخلصوص وجه وعىل. العمق من مبزيد املسأأةل هذه اإ

جراء ،كشفال  أ ليات حتديد حيث من ،ميكن  تس تقطع ولن ادلولية احلكومية اللجنة معل مع ابلتوازي النوع هذا من دراسة اإ

ىل ،الوثيقة تكل يف املوحضة بصيغهتا ،الأس ئةل توجيه وسيمت. اللجنة واثئق مناقشة نم اوقت  بتنفيذ املعنية الرباءات ماكتب اإ

جراءات  .الأخرى الرباءات وماكتب لإداراتغريها من ال للغاية مفيدة الأس ئةل هذه عىل الإجاابت وس تكون الكشف اإ

 يف اقرتاح أأي بأأن وذكّر. الاقرتاح هذا عىل الرعاة املشاركني وشكر الأفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد حتدثو  .95

ل ميكن ل املرحةل هذه . به القيام يتعني اذلي العمل من جحم فقط يُزيد وأأن هدفها عن ادلولية احلكومية اللجنة يُبعد أأن اإ

 .املناقشة قيد النصوص عىل زيكوالرت  املتبقي الوقت من وجه أأفضل عىل ةداس تفالا اللجنة عىل ويتعني

 ومع. هلمالشديد  هاحرتامو  عن تقديره وأأعرب. واملقرتحات التوصيات تقدمي يف املشاركة الوفود مجيع مرص وفد شكرو  .96

 قد اليت الاقرتاحات تكل لك ومناقشة دلراسة الوقت من يكفي ما ادلولية احلكومية اللجنة دلى رأأى الوفد أأنه ليس ،ذكل

 مرشوع تتضمنان اللتني الأساس يتني الوثيقتني عىل الرتكزي هو يشء أأمه أأفاد بأأن ،ذكل ومع. لالهامتم مثرية أأفاكر عىل حتتوي

ىل الوصول أأجل منهبا  لعملا اللجنة ينبغي عىل اليت الطريقة يه تكل ورأأى أأن. املواد  .هدفها اإ

ّ و  .97 نه. الاقرتاح التش يكية اجلهورية وفد دأأي  هعاقتنا وأأعرب عن. فيه الواردة الأس ئةل عن الإجابة اجد املهم من وقال اإ

أأفاد و . الأس ئةل هذه لك عىل الإجابة عىل القدرة دلهيا ليس الأعضاء ادلولورأأى أأن . بذكل القيام عىل القدرة دلهيا الأمانة بأأن

 الرباءات نظام ذكل يف مبا ،الفكرية امللكية محلاية قامئ قوي نظام مضن ولكن ،فراغ يفل تعمل  ادلولية احلكومية اللجنةبأأن 

 احلكومية اللجنة عىلو . اللجنة معل يف املوجودة الأنظمة مجيع تعكس أأن الأعضاء دلولعىل ا وينبغي ،انغواي وبروتوكول

ورأأى الوفد أأن . العمل هذا نععىل م  الأعضاء ادلول بعض لإرصار هفهم أأعرب عن عدمو . الأس ئةل هذه عن الإجابة ادلولية

 .الويبو يف الأعضاء ادلول من العديدمن ّقبل  عليه قصد  مُ  لأنه اللجنة معل ينعكس يف أأن ينبغي انغواي بروتوكول

ن الهند وفد قالو  .98  واملعارف الوراثية املوارد عن دراسات عدة أأجرتو  للغاية مس تنري بعمل قامت الويبو أأمانة اإ

ضافية دراسةجراء ابإ  ترحيبوأأشار اإىل عدم وجود . التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية  احلكومية ابللجنة مرتبطة اإ

 .ابللجنة ابلرتباط وليس ،منفصل بشلك ادلراسة ذههب الويبو أأمانة اضطالع أأيّد ،ذكل ومع. ادلولية

99.  ّ الرعاة  وذكّر. الأفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب ووفد مرص وفد هبا أأدىل اليت البياانت أأفريقيا جنوب وفد دوأأي

 عىل ينبغيورأأى الوفد أأنه . رباءاتمتعلقة ابل غري معلية هو ادلولية احلكومية اللجنة لتشكيل املنطقي الأساس بأأن املشاركني

دراج املشاركني الرعاة  .اءاتالرب  بقانون املعنية ادلامئة اللجنة يف الواثئق تكل اإ



WIPO/GRTKF/IC/38/16 Prov. 2 
37 
 

 

 املعارف اميةاملعنية حب القامئة النظم دراسة بشأأن الويبو أأمانة من ااقرتاح" الأمريكية املتحدة الولايت وفد مقد  و  .100

ىل أأنه، و (. WIPO/GRTKF/IC/38/13 الوثيقة" )الويبو يف الأعضاء ادلول يف التقليدية  يف الوثيقة قّدم أأن بعدأأشار اإ

 هذا لتحسنيأأنه، و . ابدلراسة اهامتهما عن الأعضاء ادلول من عدد أأعرب ،احلكومية ادلوليةدلورة السابعة والثالثني للجنة ا

 أأهداف يعكس حبيث العنوان مبراجعة قام ،للجنة والثالثني احلادية ادلورة يف املقدمة لالقرتاحات واس تجابته الاقرتاح

 اليت الأعاملأأفاد بأأن و . اللجنة معل ىلاإ  مةقيّ  مسامهة تقدمي هو الوثيقة من الهدف وأأوحض أأن. أأفضل بشلك املقرتحة ادلراسة

ّفت جراء تشمل اللجنة هبا لُكّ  املوازنة اللجنة تواجه اليت املهام تشملو  .احمللية الترشيعات تتضمن اليت ادلراسات وحتديث اإ

 غري الاس تخدام بشأأن احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب لشواغل الاس تجابة تضمنت  اليت القضااي من معقدة مجموعة بني

 جانب من التقليدية للمعارف النشط ابلس تخدام يسمح مما ،التجاري الس ياق يف س امي ل ،التقليدية للمعارف املرّصح به

 احملفوظاتدور و  حفاواملت اخلاص القطاع مثل ال خرين املصلحة أأحصاب مصاحل عىل واحلفاظ نفسه الأصيل اجملمتع

 محلاية الوطنية قوانيهنم أأحاكم الويبو يف الأعضاء ادلول من عدد أأدخل ،املاضية العرشين الس نوات مدى عىلو . واملكتبات

وأأوحض . اللكي والتأأثري القوانني تنفيذ وفعالية لنطاق أأفضل فهم من ادلولية احلكومية اللجنة تس تفيد وسوف. التقليدية املعارف

 أأن شأأهنا من اليت املعلومات من مزيد ومجع اللجنة يفبه  القيام مت اليت العمل عىل البناء اإىل هتدف املقرتحة ادلراسةالوفد أأن 

 التقليدية املعارف نظم بطبيعة تتعلق أأس ئةل الاقرتاح تضمني و . التقليدية املعارف حامية لأنظمة أأفضل بفهم اللجنة تزود

نفاذها والأنظمة القوانني لهذه البدلان تنفيذ ومدى ،القامئة ذا وما ،واللواحئ القوانني هذه تطبيق كيفية عىل وأأمثةل ،واإ  اكن اإ

 عن ادلراسةهذه  وختتلف. تنطبق قد تقييداتو  اس تثناءات وأأي ،اجلهور قبل من املس تخدم املوضوع عىل سينطبق القانون

املتعلق ابدلراسة  الاقرتاح هذا وهيدف. القامئة ادلراسات عىل للبناء اتلية خطوة الواقع يفمتثل  ويه الأخرى ادلراسات

ىل اجلديد تكل  معل كيفية يف والنظر ،الأخرى املرجعية واملواد القامئة ادلراسات يف املشموةل والتفاقات القوانني لغة جتاوز اإ

ىل املقرتحة ادلراسة تؤدي ولن. املشاركني عىل أأثريهات يةوكيف  تنفيذها وكيفية الواقع العميل يف والتفاقات القوانني  التقدم تأأخري اإ

طار يف متصور هو مما صةلو  احتديد أأكرث معلومات جلع النية حسن ادهج الاقرتاح يعكس بل ،املفاوضات يف  دراسات اإ

ن. التقليدية املعارف بشأأن جديدة قوانني امؤخر  أأقرت اليت الأعضاء ادلول من حتديثات وتلقي سابقة الغرض  وقال الوفد اإ

 احملي تنفيذها ميكن واحضة معايري معيف الواقع  عملي صك لوضع بل ،طموح بيان كتابة ليس ادلولية احلكومية اللجنةمن 

نتاج يف ادلراسة من الغرضويمتثل . واجلهور واحلكومات الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية ّقبل من واس تخداهما  معلومات اإ

ىل  ثراء العمللإ  هممة ىل اللجنةالوفد  ودعا. هودمع ادلولية احلكومية اللجنةاملس ند اإ  كذكل الوفد وأأوحض. الاقرتاح هذا تأأييد اإ

 .لالإجاابت جتميع عن عبارة ةالناجت الوثيقة كونتس  و . الأعضاء لدلول الأس ئةل من مجموعة أأن الاقرتاح هو

ن. اجلديد الاقرتاح رشح عىل الأمريكية املتحدة الولايت وفد الياابن وفد شكرو  .101  ادلولية احلكومية اللجنة عىل وقال اإ

 ،اخلصوص وجه عىلو  ،2018/2019 ولية من( ج) الفقرة يف عليه املنصوص النحو عىل ،الأدةل عىل القامئ الهنج اتباع

 أأمور بني من تتناول، اليت ادلراسات حتديث أأو لإجراء كهنج الأدةل عىل القامئ الهنج حتدد اليت ،الولية تكل من( د) الفقرة

 ،اقرتحو  ،الاعتبار يف الياابن ذكل وفد أأخذو . املعنية لدلول احمللية القوانني تشمل اليت الوطنية التجارب عىل أأمثةل ،أأخرى

 وطين قانون دلهيا اليت الويبو يف الأعضاء ادلول الويبو أأمانة تدعو أأن ،الاقرتاح هذا تقدمي يف املشاركنيالرعاة  أأحد بصفته

 علهيا احلصول متي اليت الإجاابت جتميع أأن وأأكد عىل. الوثيقة تكل يف الواردة الأس ئةل عىل للرد التقليدية املعارف محلاية خاص

جراء طريق عن  .ادلولية احلكومية اللجنة يف فعاةل مناقشات اإىل س يؤدي ادلراسة تكل اإ

 مماثةل معلية يف ،املاضيتني الس نتني يفوأأوحض أأنه شارك، . للغاية مربك الاقرتاح أأساس أأن أأفريقيا جنوب وفد رأأىو  .102

 .النتاجئ هذه تقدمي والياابن الأمريكية املتحدة الولايت لوفدي ميكنوأأفاد بأأنه . الاس تبياانت أأو دلراساتاب فامي يتعلق
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ّ و  .103 نه . الاقرتاح الرويس الاحتاد وفد دأأي رسال سيمتوقال اإ ىل الأس ئةل اإ  وسيمت ،الوطنية بتجارهبم يتعلق فامي الأعضاء اإ

اتحهتا املتلقاة الردود جتميع لكرتوين موقع عىل أأو وثيقة يف واإ  كيف اجملالت خمتلف يف واملتطور اجلديد الترشيع س يوحضو . اإ

 .للمشاركة هاس تعداد وأأعرب عن. يتطور الوضع

 جنوب وفديمن جانب و  ،الأفريقية اجملموعة ابمس املغرب وفد جانب من السابقة املداخالت مع نيجرياي وفد اتفقو  .104

ىل الانتباه ولفت. ومرص أأفريقيا وأأفاد . الأخري س امي ول، الوطنية ابلقوانني املتعلقة ادلراسات اإىل تشري اليت البياانت مجيع اإ

 يف النصوص عىل القامئة مفاوضاهتا ادلولية احلكومية اللجنة بدأأت أأن منذ الوطنية والقوانني ادلراسات من الكثري هناك بأأن

 ،التش يكية اجلهورية وفد خةلادمب يتعلق وفامي. متأأخرة اللجنةل ميكن أأن تكون  وابلتايلقُدما  ادلول مضت وقد. 2009 عام

ىل يسعى مبن يتعلق فامي واحضايكون  عليه أأن أأنأأفاد ب  .الولية يف املطلوب النحو عىل ،تأأخريها أأو العاجةل املفاوضات عرقةل اإ

نه مبثابة رساب ا ىل العودة مث اقدم خطوتني مليضوقال اإ  ميكن ول. اوتكرار  امرار  ادلراسات تتابع مع ،خطوات عرش اخللف اإ

 ثو دواصل احلس ي املزيد فاإن ،واحد يوم يف عليه التفاق مت لو ىتحف ،الوضع هذا دراسة يف الإفراط ادلولية احلكومية للجنة

 املتعلقة ادلراسات يف نقص هناك وليس الأمام اإىل ولايت عدة تقدمت قدف ،املقدمة الواثئق يف وحىت. املعاهدات توقيع مع

 أأن تأأيت يف اخللف. وليس ادلولية احلكومية اللجنة تقود أأن املفرتض منو . الوطنية لقواننياب

ّ و  .105 دراج وأأوىص. والياابن املتحدة الولايت وفدياملقدم من  قرتاحالا التش يكية اجلهورية وفد دأأي  للنظام دراسة ابإ

نه . س نوات ثالث قبل التنفيذ حزي دخل اذلي ،سواكومبند لربوتوكول الإقلميي  هذال  املصاحبة التجربة تضمني ميكنوقال اإ

 فريدة من نوعها. أأخرى قلمييةة اإ أأنظم اإىل ابلإضافة ادلراسة يف الربوتوكول

ّ و  .106 نه وقال. السابقة بياانته يف عنه أأعرب اذلي موقفه وكرر نيجرياي وفد به أأدىل اذلي البيان مرص وفد دأأي  أأن يعتقد ل اإ

ىل اأأساس ذكل ويرجع ،جديدة دراسات أأيهناك رضورة لإجراء  حراز عىل ادلولية احلكومية اللجنة تساعد لن أأهنا اإ . تقدم اإ

 اجلعية العامة. من املقدم العمل برانمج يف تأأخري يف ذكل يتسبب قدو 

ّ و  .107 نو . والياابن املتحدة الولايت وفدي من املقدم الاقرتاح كوراي مجهورية وفد دأأي  معلوماتس يقدم  حاقرت الا قال اإ

جراء عىل الأعضاء ادلول ويساعد الوطنية للقوانني احلايل الوضع عن ثةوحمد   مفيدة  هنج يف التقليدية املعارف حول مناقشة اإ

 .والأدةل احلقائق عىل قامئ

ن الهند وفد قالو  .108 . ادلولية احلكومية اللجنة بأأداء ادلراسات ربط عىل اعرتض ،ذكل ومع. دامئا جيدة تُعد دراسة أأي اإ

ذاوأأفاد بأأنه  جراء يف الويبو أأمانة رغبت اإ  انوع ذكل فس يكون ،الأعضاء ادلول عىل النتاجئ وتوزيع منفصل بشلك ادلراسات اإ

ذاو . التقنية املساعدة من اخمتلف نه ،اللجنة بعمل مرتبطة ادلراسات اكنت اإ  .ونيجرياي أأفريقيا جنوب وفدي مالحظات يؤيد فاإ

 ملعارفعىل ا أأمثةل حتديد" بعنوان WIPO/GRTKF/IC/38/14 الوثيقة الأمريكية املتحدة الولايت وفد مقدّ و  .109

 طرح أأعادأأفاد بأأنه و ". محلايةاب مس هتدف غري هو وما لحاميةل قابال موضوعا يكون أأن ينبغي ما مناقشةعىل  تشجيعل ل  التقليدية

 اهامتهما عن الوفود بعض أأعربت عندما ادلولية احلكومية للجنة السابقة ادلورات يف جرت اليت املناقشات عىل بناءً  ذكل

ىل املعلومات تقدمي شملي  اذلي وهدفها الوثيقة بتكل  املس هتدف وغري حاميهتا ينبغي اليت التقليدية املعارف عن اللجنة اإ

 الوثيقة قبل مبراجعة قامو . ادلولية احلكومية لجنةة الثانية والثالثني ل ادلور يف مرة لأول الوثيقة هذه مقدّ وأأوحض أأنه . حاميهتا

ضافة للجنة والثالثني الثامنة ادلورة  من مصنوعة شهرية تقليدية خفيفة وجبة ويه ،التقليدية ملعارفعىل ا أ خر مثال واإ

 عىل الأعضاء ادلول تساعد أأن ميكن الوثيقةوذكر الوفد أأن . الس نني مئات منذ جورجيا يف نشأأ ي  اذلي واجلوز فروت اجلريب
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ىل التوصل ىل املستندة املعروفة الكثرية والأنشطة املنتجات بعض حتديد خالل من للحامية القابل للموضوع مشرتك فهم اإ  اإ

. التقليدية املعارف بشأأن معلها يف اقدم امليض عىل ادلولية احلكومية اللجنة يساعد أأن الفهم هذا شأأن ومن. التقليدية املعارف

 اوفق ،الأدةل عىل اقامئ اهنج تس تخدم قيّمة أأداة تُعد لأهنا الورقة تكل حول النقاش مواصةل يف رغبته عنالوفد  وأأعرب

ىل هتطلعأأعرب الوفد عن و . العامة اجلعية من الصادر للتلكيف  .الورقة تكل حول املناقشات مواصةل اإ

 الوثيقة تقدميهعىل  الأمريكية املتحدة الولايت لوفد تقديره عن الياابن وفد أأعربو  .110

WIPO/GRTKF/IC/38/14 .ن  يف الرشوع قبل الاعتبار يف أأخذها جيب اليت الأش ياء من الكثري هناك وقال اإ

 صةل ذات تكون قد اليت املعروفة والأنشطة املنتجات من العديدعىل  الوثيقة تكل وتش متل. امحلاية نطاق حول مناقشات

 ادلول ودعا. الشاي وهو الوثيقة من واحدا مثال وتناول الوفد. للمناقشات جيدة انطالق نقطة تُعترب واليت التقليدية ابملعارف

ىل ذا ما حول تعليقات تقدمي الأعضاء اإ ن حىت ،تقليدية مكعارف الشاي حامية ينبغي اكن اإ  لك يف يمت تناوهل الشاي اكن واإ

ذاوأأفاد بأأنه، . العامل يف ماكن نه ف ،"نعم" بـ عضو دوةل أأي ترد   اإ ضافية أأس ئةل طرحيس  اإ  معايري يه ما"و ،"ملاذا؟" مثل ،اإ

 امحلاية نطاق هو ما"و ،"املس تفيدون؟ مه من"و ،"الشاي؟ حقوق ميكل أأن ينبغي من"و ،"تقليدية؟ مكعارف الشاي حامية

ىل التوصل وجيب حمددة معايري حتديد جيب ،الأس ئةل هذه من أأي عن الإجابة قبلو  ."للشاي؟ احملدد  حول شامل فهم اإ

 ".الشاي" موضوع

 لتأأخر الاقتصادي الأثر" بعنوان WIPO/GRTKF/IC/38/15 الوثيقة الأمريكية املتحدة الولايت وفد مقدّ و  .111

وذكر ". الرباءات عن لكشفل  اجلديدة تطلباتمل اب املتعلقة املقرتحات بشأأن املتحدة الولايت خماوف: اليقني وعدم الرباءات

 التجارب ضوء يف الأدةل عىل قامئ هنج س تخداماب ادلولية احلكومية اللجنة وولية كشفال  تطلباتمب  متعلقة الوثيقة هذهأأن 

 للجنة والثالثني السادسة ادلورة يف مرة لأول الوثيقة هذه تقدمي مت وقد .الوراثية واملوارد الفكرية ابمللكية املتعلقة الوطنية

صدار بعد ،ادلولية احلكومية  بتاكراتغراض الالأ  الرباءات وتطبيقات كشفال  ملتطلبات الاقتصادي لأثراب املتعلق التقرير اإ

 يف الش بكة العاملية لصناعة العلوم النباتيةو  الاحتاد ادلويل جلعيات ومنتجي الأدوية من بتلكيف ،الوراثية املوارد عىل القامئة

 نتاجئ لإدراج الوثيقة تحديثب وأأفاد الوفد بأأنه قام . ادلولية احلكومية للجنة والثالثني السادسة ادلورة هامش عىل حدث

 والأدوية احليوية التكنولوجيا جمال يفوالتطوير  البحث عىل الكشف تطلباتمل  س يكون اذلي التأأثري الوثيقة وحتلل. هبا التقرير

ىل الوثيقة ستندوت . الرباءات نظام يف تطرهحا قد اليت الشكوك بسبب . أأخريا الزمالء اس تعرضها اليت الاقتصادية ادلراسات اإ

 بني ومن. الناش ئة للرشاكت واملبيعات العامةل منو ذكل يف مبا ،الأعامل منو عىل الرباءات يف اس تعراض التأأخري أأثر يف وتنظر

لهيا توصلت اليت النتاجئ  انش ئة رشكة يف التوظيف منو من س يقلل الرباءات اس تعراض يف التأأخري من عام لك أأن ادلراسة اإ

 بشأأن الأول الإجراء قرار أأعقاب يف ،س نوات مخس مدى عىل%38.4 بنس بة املبيعات ومنو املتوسط يف %19.3 بنس بة

 لصاحل الرباءات حامية عن التخيل عىل الرشاكت كشفال  متطلبات عن الناشئ القانوين اليقني عدم يشجع قدو . الرباءة طلب

تعمتد و  اتالابتاكر تقليل  الرشاكت تقرر قد ،ذكل من الأسوأأ و . التجارية الأرسار مثل املعلنة وغري الأضعف امحلاية أأشاكل

ىل اجلديد مطلب الكشف يؤدي أأن وميكن. أ خرون هبا يقوم اليت البحوث عىل ذكل من بدل  يف القانوين اليقني عدم اإ

 السلبية ال اثر ذكل يف مبا ،السوق يف للرشاكت اللكية التنافس ية القدرة عىل تؤثر أأن ميكن الأمر اذلي ،املمنوحة الرباءات

 املتعلقة املقرتحات بشأأن كبرية اقتصادية خماوفعن  الوفد وأأعرب. والتقايض والاستامثر والتطوير والبحث الرتخيص عىل

 تكل حبث عند احلذر تويخ عىل الأعضاء ادلول وحث. ادلولية احلكومية اللجنة فهيا تنظر اليت اجلديدة الكشف مبتطلبات

ىل اللجنة ودعا. املقرتحات ل اجلدول يف بعناية النظر اإ  .املعد 
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ذا فامي نظرال  الأمانة من نيجرياي وفد طلبو  .112  ادلولية احلكومية اللجنة تأأخذ اليت الواثئق تأأييد الرضوري غري من اكن اإ

 عدمل نظرا واجملمتعات احمللية الأصلية الشعوبالواقعة عىل  ال اثر أأو الثقافية اجلوانب يف لنظرا ولكن ،الولية عن بعيدا

ن . الوراثية املوارد اس تخدامات بشأأن عمل عن املس بقة احلرة املوافقة اإىل والافتقار الكشف  يف للبدء حان قد الوقتوقال اإ

 .اأأيض الاجتاه هذا يف دراسة يف التفكري

 الوثيقة تقدميهعىل  الأمريكية املتحدة الولايت لوفد تقديره عن الياابن وفد أأعربو  .113

WIPO/GRTKF/IC/38/15 . ،دراج ،الوثيقة يف مبني هو كاموأأفاد بأأنه ىل يؤدي سوف الإلزايم مطلب الكشف فاإن اإ  اإ

 مطلب الكشف يعوق قد ،ذكل اإىل وابلإضافة. الرباءات طلبات ملودعي اليقني عدم وخلق الرباءات منح معلية تأأخري

 وأأعرب عن. واملس تقبل احلارض يف ،والنامية الناش ئة البدلان يف الوراثية املوارد تس تخدم اليت للصناعات السلمي المنو الإلزايم

 احلكومية للجنة والثالثني احلادية ادلورة يف ذكورامل عىل النحو ،الإلزايم مطلب الكشف بشأأنالشديد هو ال خر  هقلق

ىل املستند التحليل ورأأى أأن. ادلولية  ابس تخدام ،اللجنة بعمل للهنوض للغاية مفيد الوثيقة تكل يف املبني املوضوعية البياانت اإ

 اترخي من س نة 20) حمدودة الرباءات حقوق مدد أأن حقيقة الاعتبار يف الأخذ مع ،املثال سبيل عىل. الأدةل عىل قامئ هنج

 الوثيقة لقيتُ  ،ذكل اإىل ابلإضافةو. للغاية تانمقنع  الوثيقة يف 4 الشلك يف تنياملبين ابء و أألف اللوحتني الك وأأن ،(الإيداع

نه، و . املبتدئة للرشاكت ابلنس بة مطلب الكشف تأأثري عىل الضوء  للبدلان الأمهية ابلغ أأمر املبتدئة الرشاكت دمع أأن مباقال اإ

نه ،املتقدمة والبدلان النامية والبدلان الناش ئة  البالغة اجلوانب تكل عن قمية معلومات الأعضاء ادلول جليع أأيضا يقدم فاإ

 عىل قامئة بطريقة ،ادلولية احلكومية اللجنة يفاليت جُترى  البناءة املناقشات يف ابملسامهة همالزت ا وأأعرب عن مواصةل. الأمهية

ىل ااستناد ،الأدةل  .الوثيقة يف املبني التفصييل التحليل من علهيا احلصول متي اليت مةالقيّ  ادلروس اإ

ّ و  .114  املتحدة الولايت وفد عرضه اذلي النحو عىل WIPO/GRTKF/IC/38/15 الوثيقة كوراي مجهورية وفد دأأي

 يف تأأخرياتيف حدوث  سببت ي  أأن ميكن الإلزايم للكشف اجلديداملطلب  أأن من ه هو ال خرقلقعن  وأأعرب. الأمريكية

 الصةل ذات الاخرتاعات تطوير الهناية يف يعرقل مما ،مودعي الطلبات أأو اخملرتعني عىل عبئا ويضع الرباءات حفص معلية

نه عقد، و . الوراثية ابملوارد ىل واس متع ال خرين املصلحة وأأحصاب الوراثية املوارد مس تخديم مع اجامتعا ،2017 عام يفقال اإ  اإ

 أأن من خماوفهم عن املشاركون أأعرب وقد. الرباءات نظام يف الإلزايم متطلبات الكشف لإدخال احملمتةل ال اثر بشأأن أ راهئم

يداع اترخي  الوراثية املوارد منمورد  لك عن كشفال  متطلبات تلبية ياولون عندما كبري بشلك يتأأخر أأن ميكن رباءةال اإ

ذايتبني أأنه  ،ادلراسة هذه منوأأحض الوفد أأنه، . الاخرتاع يف املس تخدمة دخال مت اإ  من يكون فقد ،مطلب الكشف اإ

جراء الرضوري ىل يؤدي وقد الرباءات حفص للبحث والاس تعراض من أأجل اإضايفوقت  اإ  وأأبدى. تأأخرياتحدوث  اإ

 القادمة. اجللسات يف بناءة بصورة الوثيقة هذه ملناقشة اس تعداده

ن مرص وفد قالو  .115  أأن ورأأى. واحد جانب من الرمسي املوقف ، ويه تعكسجديدة ليست الوثيقة تكل حمتوايت اإ

لزاميا يكون أأن جيب مطلب الكشف ل ،اإ نه واإ  اجلدوى. عدمي س يكون فاإ

ن الهند وفد قالو  .116  منو . التقليدية واملعارف الوراثية املوارد عن الإلزايم كشفال  تناقشاحلكومية ادلولية  اللجنة اإ

ذا ،الإلزايم الكشف وجود ينبغي أأنه الأساس ية املبادئ  من حىتو . الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية دلمع ادلول أأرادت اإ

 أأهنم الناس عرفوي. العملية يؤخر الإلزايم كشفال  أأنب كبري حد اإىل خاطئ امفهوم هناك ،والتطوير البحث نظر وهجة

يداع حىت الانتظار وجوب يف السبب عنالوفد  وتساءل. للكشف نضطروم  أأحد هو الكشف بأأن التام العمل مع ،الرباء اإ

 ت.املتطلبا
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ن. أأخرى أأفريقية بدلان رددته عىل النحو اذلي ،مرص وفد بيان أأمارو توابج ممثل أأيدو  .117 ليست  املقرتحات وقال اإ

 اللجنة تمتكن لن مناقشة ويه ،صةل ذات وغري جتريدية أأكرث قضااي مناقشة حنو ودفعه النقاش لتشويه طريقة ويه ،جديدة

جراهئا من ادلولية احلكومية  مت اليت ةالثالث املشاريع مناقشة يف تمتثل اللجنة ولية أأفاد بأأنو . التايل العام يف أأو اليوم هذا يف اإ

ضعافها  .الس ياس ية الإرادة اإىل الافتقار بسبب وتقويضها اإ

ذا فامي للنظر الأعضاء لدلول تركهاو . تكل العمل واثئق حول املناقشات الرئيس اختمتو  .118  من أأي تأأييد يف يرغبون اكنوا اإ

 .ل أأم املقرتحات

 12يف  املؤرخة (Rev. 1النسخة املعّدةل الأوىل ) توزيع بعد ادلورة من اجلزء هذا عقد مت: الأمانة من مالحظة] .119

ا اأأعده اليت 2018 ديسمرب ىل أأهنام (Rev. 1النسخة املعّدةل الأوىل ) حول املناقشةابب  الرئيس حوفت .[نامليرّسّ  وأأشار اإ

انامل  وضع وقد. القرار صنع هيئة يه العامة اجللسة وأأوحض أأن. وضع أأي هلام وليس معل قيد الإجناز.  الأفاكر بعض يرّسّ

ىل تاجحت  واليت ،للميض قدما نه . النص يف يك تبقىل عضو دوةلتأأييد  اإ ذاوقال اإ  مفن ،أأس ئةل الأعضاء ادلول دلى اكنت اإ

ىل التحدث الأفضل ينامل  اإ  .مبارشة يرّسّ 

ينامل  ابمس كوروك بول الس يدوحتدث  .120 ن قالو  ،يرّسّ  ينامل  اإ  ونطاق ابملوضوع املتعلقة الأحاكم اس تعراض اإىل عوادُ  يرّسّ 

 نظرأأن ت  أأجل من نصوص واقرتاح التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية ابملعارف املتعلقة النصوص مشاريع يف امحلاية

. الأعضاء ادلول مقرتحات سالمة عىل ظافحتو  ،هابوالإس  التكرارمن  وخالية الفجوات ةيقض و  موجزة تكون اللجنةفهيا 

انامل  اقرتح ،الولية تكل مع ومتش يا  بنص يتعلق فاميو . التقليدية املعارف نص يف 5و 3و 1 املواد يف الأحاكم من مجموعة يرّسّ

 تقارير احلس بان يف التعديالت وتأأخذ. 5 ابملادة ليسو  ،3و 1 ابملادتني املقرتحات تتعلق ،التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل

انامل  قام وقد. السابق اليوم يف العامة اجللسة يف جرت اليت خالتادامل عن فضال التصال فريقي  املعارف تعريفات بتنقية يرّسّ

 التقليدية املعارف وضوعمب تتعلق اأأحاكم وأأضافا". الرسية" التقليدية واملعارف التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية

 املتعلقة الأحاكم بتعديل قاما ،اوأأخري . قراءهتا يسهل قامئة شلك يف خمتلفة معايري حُتدد ،التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل

 أأجل من التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص يف وليس التقليدية املعارف بشأأن التقليدية املعارف نص يف املتدرج ابلهنج

دراج الطبقات بأأنواع يتعلق فامي الوضوح من مزيد توفري  تناول وقد. هذا التصنيف نظام مضن امحلاية تدابري لتنفيذ مرن هنج واإ

انامل  طار يف حتديدها يتعني اليت الثالثة الطبقات يرّسّ ىل ااستناد ةوطني لحئة اإ ىل الإشارة مع الانتشار طبيعة اإ  ،املس تفيدين اإ

 طبقةلل  ابلنس بة املقدسة أأو الرسية التقليدية املعارف مثل ،نرشها املقصود أأو املنترشة وغري دةاملقي   التقليدية املعارف أأي

 واسع نطاق عىل ةنترش امل  التقليدية واملعارف ؛ةالثاني للطبقة ابلنس بة ضيق عىل نطاق املنترشة التقليدية املعارفو  ؛الأوىل

ىل اأأشار  ،الس ياق هذا ويف. الثالثة للطبقة  أأو نترشةامل  غري التقليدية للمعارف كأمثةل "ةاملقدس"و" ةالرسي" املصطلحني اإ

. السابق النص يف كام ممزية طبقة أأو فئة اعتبارها من بدل ،املتدرج للهنج اجلديد التصنيف ططخمل وفقا نرشها املقصود

 داحل اإىل طبقة الأوىلال  يف الأقىص احلد من ترتاوح واليت ،املناس بة امحلاية أأساليب وصف املي رسان ،طبقة للك ابلنس بةو

 منعيف و ااس تخداهمو التقليدية  املعارف عىلالس يطرة  يف احلرصي احلق الأقىص احلد ويشمل. طبقة الثالثةال  يف دىنالأ 

لهيا الوصول  سالمة واحرتام س نادلالإ  املعنوية واحلقوق ،للمنافع ومنصف عادل تقامس عىل احلصول يف واحلق ،واس تخداهما اإ

 احلصول يف احلق ضيق نطاق عىل نرشها سيمت اليت التقليدية للمعارف املدى املتوسطة التدابري وتشمل. التقليدية املعارف

 ابحلد يتعلق فاميو  .التقليدية املعارف سالمة واحرتام لالإس ناد املعنوية احلقوق عن فضال ،للمنافع ومنصف عادل تقامس عىل

ىل الأعضاء ادلول تدعو اليت تكلفهيي  ،واسع نطاق نترشة عىلامل  التقليدية للمعارف اخملصصة امحلاية تدابري من الأدىن  بذل اإ
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 فريق التصال هبا أأوىص اليت املرنة ال لية وتنعكس. املس تفيدين مع ابلتشاور التقليدية املعارف سالمة محلاية قصارى هجدها

 2البديل  من الأوىل اجلةل يف" صون" بعد" حامية" لكمة أأدرجا ،5 املادة يفو. 5 املادة من 2البديل  يف جديدة (د) فقرة يف

 عنوان مع أأفضل بشلك توافقلت و  التقليدي الثقايف التعبري أأشاكلب املتعلق النص مرشوع يف للمقارنة قابل حمك مع لتتوافق

: التايل النحو عىل املقابةل امحلاية وأأساليب املتباين الهنج يف الثالث الطبقات اوصف وقد. امحلاية اإىل تشري اليت 5 املادة

 عىل التقليدية ابملعارف يتعلق فامي للمس تفيدين واملعنوية الاقتصادية املصاحل حامية/صون الأعضاء ادلول[ عىل جيب/ينبغي"]

 ،14 املادة مع تتفق وبطريقة ،ومتوازنة معقوةل بطريقة ،الوطين للقانون وفقاو  الاقتضاء حسب ،الصك هذا يف احملدد النحو

ىل الإشارة أأنالرئيس ب وأأفاد".  اخلصوص وجه عىل  ابلسامحاذلي يقيض  القرار وس يرثي حاسام اأأمر تُعد  الوطين القانون اإ

 عندما( أأ : ")ييل ما عىل( أأ ) الفقرة تنصو . املتدرج لهنجاب فامي يتعلق املعايري وتوفري ،القضااي بعض بتحديد الأعضاء لدلول

ىل الوصول يكون  عىل[ جيب]ينبغي/ ،مقدسة أأو رسية التقليدية املعرفة تكون عندما ذكل يف مبا ،ادمقي   التقليدية املعارف اإ

دارية/و ترشيعية تدابري اختاذ[ الأعضاء ادلول]  يمتتع "1": ييل ما ضامن اإىل هتدف ،الاقتضاء حسب ،س ياس ية أأو/و أأو اإ

 أأو ،تطويرها أأو اس تخداهما أأو س يطرة علهياال  أأو التقليدية معارفهم عىل احلفاظ يف واجلاعي احلرصي ابحلق املس تفيدون

لهي ابلوصول السامح  عن الناش ئة املنافع من ومنصفة عادةل حصة عىل واحلصول ؛هاممنع  أأوواس تخداهما/اس تغاللها  ااإ

 هذه سالمة حترتم بطريقة التقليدية معارفهم اس تخدام يف واحلق س نادالإ  يف املعنوي ابحلق املس تفيدون يمتتع "2" .اس تخداهما

 ضيق نطاق منترشة عىل التقليدية املعرفة تكون عندما( ب):"ييل عىل ما( ب) الفقرةوتنص . "التقليدية املعارف

دارية/و ترشيعية تدابري ذاختا الأعضاء دلولا[ جيب عىل/ينبغي]  ما ضامناإىل  دفهت ،الاقتضاء حسب ،س ياس ية أأو/و أأو اإ

 ابحلق املس تفيدون يمتتع "2"و اس تخداهما؛ عن الناش ئة املنافع من ومنصفة عادةل حصة عىل املس تفيدين ليص "1": ييل

( ج) الفقرةوتنص . "التقليدية املعارف هذه سالمة حترتم بطريقة التقليدية معارفهم اس تخدام يف واحلق س نادالإ  يف املعنوي

 قصارى تبذل أأن الأعضاء دلولا[ جيب عىل/ينبغي] واسع نطاق عىل ةنترش م  التقليدية املعرفةتكون  عندما( ج):"ييل ماعىل 

وتنص عىل ما  جديدة( د) الفقرةو  ”.[ذكل أأمكن حيامث املس تفيدين مع ابلتشاور ،التقليدية املعارف سالمة محلاية هجدها

 جيوز واسع نطاق منترشة عىل أأو ضيق أأهنا منترشة عىل نطاق عىل تصنيفها ميكن اليت التقليدية للمعارف ابلنس بة( د:" )ييل

 مع ،الاقتضاء حسب ،(أأ ) الفقرة يف مبني هو كام املعنية الهيئات من امحلاية تطلب أأن احمللية واجملمتعات الأصلية [للشعوب]

وقوع  عىل والأدةل القوانني وادلولية والقومية والعرفية الأصلية والقوانني والنوااي التارخيية واحلقائق املعنوية احلقوق مجيع مراعاة

طار التصنيف أأن حقيقة ضوء يفو". (ج) و( ب) الفقرتني يفالوارة  التصنيف خمططات تطبيق نع تنجم ثقافية أأرضار  يف اإ

 املعارف طبيعة من بدل التقليدية للمعارف املقصود راشت ن الا أأو الانتشار طريقة اإىل ابلإشارةس يكون  املتدرج الهنج

 ميكن أأنه غري ،وىلالطبقة الأ  يف التقليدية املعارف فئة لوصف" املقدسة" و" الرسية" مصطلحي س تخدميُ  لنف ،التقليدية

لهي الإشارة لهيا الوصول تقييد ميكن اليت التقليدية للمعارف أأمثةل امأأهن عىل اماإ ىل. اإ  نياملصطلح هذين عدي مل ،احلد هذا واإ

انامل  نظر ،ذلكل ونتيجة. التقليدية املعارف نص يف املوضوعي احلمك من اجزء نشالكي   من نياملصطلح حذف يف بعناية يرّسّ

بقاء اقرر ،احلذريف  الإفراط وبسبب. الأوىل املادة  تعريف تنقيةب  اقام فقد ،ذكل ومع. فهياالنظر  من ملزيد التعاريف عىل الإ

سهاابتكرار  واذلي يتضمن ،أأحاكم عدة يف الشائع الرسية التقليدية املعارف ىل التوصل يف هدفهام ويمتثل. ا واإ  للمعارف تعريف اإ

ليه يستند اذلي التصنيف خمطط يمتم الرسية التقليدية  للمعارف السابقة التعريفات احذف ،ذكل عىل وبناءً . املتدرج الهنج اإ

. الرسية التقليدية للمعارف الوحيد التعريف ابعتباره السابق 3البديل  عىل الإبقاء ومت ،4و 2و 1 البدائل يف الرسية التقليدية

 .الصةل ذي" املقدسة" التقليدية املعارف مصطلح عىل تغيريات أأي لادخيمت اإ  ملو
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ينامل  ابمس بياليم ليليالكير الس يدةوحتدثت  .121 ىل أأشارتو  ،يرّسّ  ن و . 3 ابملادة يتعلق فامي التصال فريق تقرير اإ قالت اإ

 من الفردية العنارص اختبار متوي. الشأأن هذا يف اتفاق هناك وليس. النص يف تعريف وجود رضورة يف نظر التصال فريق

ىل املوضوع يف بحثي  ياذل فريق التصال وسعى .تعريف يف فائدهتاعرفة مل النص يف التعريفات  للغاية رضوري هو ما حتديد اإ

 الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف بني تعريفات واءمةامل عىل التفاق ومت. الوضوح من معينة درجة يوفر ما أأو

ىل متشاهبة تُعترب اليت ،التقليدي  فريق يف دارت اليت املناقشة ومل تتوصل. (Rev. 1النسخة املعّدةل الأوىل ) يف كبري حد اإ

ىل التصال ذا ما حول اتفاق اإ ذا أأو للموضوع اتعريف يكون أأن ينبغي اكن اإ  وقد. الأهلية معايري نص يف تضمينه ينبغي اكن اإ

 أ عيدو " جامعيبشلك " يف التصال فريق نظر ،"جامعي بشلك" مبسأأةل يتعلق فامي ولكن ،فريق التصال هانقش ما عكسا

دراج فريق  أأعضاء بعض لحظ ،ذكل ومع. التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص يف الواردة التعريفات ليعكس املصطلح اإ

بداع يمت ل أأنه التصال  الاحتفاظ مت وذلكل ،جامعي بشلك تطويرها أأو علهيا احلفاظ يمت ول ،جامعي بشلك املعارف مجيع اإ

ذا مايف  القضية وتمتثل. معقوفني قوسني بني ولكن به  وعالوة. واحلفاظ والتطوير الإبداع عىل يطبق اجلاعي الس ياق اكن اإ

ن حىت اجلوانب عىل احلفاظ وينبغي املصطلح توضيح يلزم ،ذكل عىل  أأي يف ينطبق أأنه التصال فريق يف البعض رأأى واإ

 ديناميةك" التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف ملفاهمي مناقضا يكون قد وأأنه الس ياقات مجيع يف وقت

انامل  أأجرى وقد". ومتطورة " جامعيبشلك " لكمة تعد ملو. فريق التصال هأأجنز  اذلي العمل عىل التغيريات بعض يرّسّ

( أأ : )اليت التقليدية املعارف عىل الصك هذا ينطبق" عىل النحو التايل: التقليدية املعارف نص وأأصبح .(أأ ) الفقرة يفموجودة 

بداعها يمت  أأو الوطنية لهويةاب رتبطةامل[ أأو]/ و ،4 املادة يف احملدد النحو عىل املس تفيدين قبل من وتطويرها وصيانهتا اإ

بشلك " لكمةحذفا  وقد". امهن يتجزأأ  ل جزء تُعد أأو احمللية واجملمتعات الأصلية للشعوب الثقايف الرتاث أأو/و الاجامتعية

 لأنه ابلتطوير املتعلق اجلزء يف به ايتفظ مل لكهنام ،اجلاعي ابلنقل اواحتفظ(. ب) الفقرة يف هاووضعا( أأ ) الفقرة من" جامعي

بداع مكنمفن امل ،اجامعي يكون قد الانتقال أأن يدراك بيامن . فردي أأساس عىل وتطويرها واحلفاظ علهيا التقليدية املعارف اإ

 يتقامس أأو ينقهل أأن الفرد لهذا وميكن ،للفرد ذكل يأأيت وقد ،رؤية أأو حمل خالل من الانتقال يدث قد ،املثال سبيل عىلو 

ما  فأأحياان ،واملعلومات ارفاملع تلقي حيث من ،ذكل ومع. اجلاعي ابلنتقال وهام يعرتفان. الأشخاص من عدد مع املعلومات

 أ خردلى و رؤية أأو حمل خشصدلى  فهيا يكون حالتوجود  من الرمغعىل  ،جامعي وليس ،يفردأأساس  ذكل عىل يمت

 وجزء( ج) الفقرة حذف ميكنو . معقوفني قوسني بني( ج) الفقرة وتوجد. احلمل أأو لرؤيةل تأأكيد هناكف  ،الرؤية أأو احلمل نفس

 املوجودة( "ج) الفقرة حذف اواقرتح. الأوليني النقطتني يف ذكرهام مت النقطة هذه يف وردت اليت املفاهمي لأن( د) الفقرة من

ن شلك يف  ،"ةومتطور ةيدينام  كونت قد" عبارةبـ  س يحتفظا ،(د) الفقرة ويف". الأشاكل من ذكل غري أأو شفهيي أأو مدو 

تنص و [". التعمل أأو التعالمي وأأ  املامرسات وأأ  الابتاكرات وأأ  املهارات وأأ  املعرفة شلك أأخذقد تو  ،"] حبذف يوصون ولكهنام

 50 عن تقل ل ولكن ،عضو دوةل لك هحتدد عىل النحو اذلي[ معقوةل] ملدة خدمتاس تُ ( هـ: ")ييل ماعىل ( هـ) الفقرة

ن .[". س نة  دينامية التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف أأن حقيقة يعكس اذلي النقاش بعض هناكوقالت اإ

بطال يمت حبيث ومتطورة  من جزءا ذكل بعد تصبح واليت ،رؤيةأأو  حمل يأأتيه ما خشص عىل مثال وأأعطت. لها زمين حد اإ

نه ،يشء حديث لأنه ولكن ،للمجموعة اجلاعية املعرفة ذا الزمين املعيار مضن يندرج لن فاإ  ميكنو . عاما 50 من أأقل اكن اإ

ىل أأنه، . الوطين املس توى عىل معقول زمن حتديد عىل  املناقشة س تكون ،التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص يفوأأشارت اإ

طار يف النحو املبنّي   نفس تنص ،التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص يف 3 املادة يفو. اأأيض للتطبيق قابةل التقليدية املعارف اإ

 كبرية. موضوعية تغيرياتوأأفادت بعدم وجود . معقوفني قوسني بنياملوجودة  اللكامت والعبارات حذفعىل  التوصية
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نه الرئيس قالو  .122 ينامل  عىل الصعب من اإ  لك نظر وهجة جتس يد ياول وأأن اخملتلفة النظر وهجات مجيع ينقال أأن يرّسّ 

ينامل  دلىو. عضو دوةل  التعليقات مجيع جادر ل يمت اإ  وقد ،والأفاكر التوصيات بعض بتقدمي ،الأول املقام يف ،ترخيص يرّسّ 

ىل . وضع أأي هال  وليس تعديالت يه (Rev. 1sالنسخة املعّدةل الأوىل ) أأن وأأكد. الأعضاء ادلول منالواردة  احلرفية ولفت اإ

 ات.لتعليقلالإدلء اب الباب فتحو . القرار صنع هيئة يه العامة اجللسة أأن

ينامل  من توضيحات وتوابغو ترينيداد وفد والمتس .123  التعبري أأشاكل نص يف 1 املادة بشأأن مقرتح تعديل بشأأن يرّسّ 

. السفلية حلوايشاب الاحتفاظ 2البديل  يف مت ،ذكل ومع ،السفلية احلوايش حذف مت ،1البديل  يفو. التقليدي الثقايف

 .بذكل يتعلق فامي مربرا أأو تفسريا والمتس

ينامل  ابمس بياليم ليليالكير الس يدةوحتدثت  .124 ن قالتو  ،يرّسّ   التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص يف 2و 1 املادتني اإ

 التعبري أأشاكل من شلك للك اكمل تعريفبدل من اس تخدام و  التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل ةماهي جوهرحتديد  اولنحت

غفال مع خش ية التقليدي الثقايف هنا ،ما يشء اإ لهي للنظر مفيدة طريقة فاإ  حمتوى الصكالواردة يف  الحظاتامل توحضوس  . ااإ

 .احلوايش

ينامل  املتحدثني مجيع شكر: الأمانة من مالحظة] .125  سويرسا وفد طلبو [. معلهم عىل التصال فريق وأأعضاء يرّسّ 

شارة هناك ،التقليدية املعارف نص من( د) 5 املادة يف. توضيحا ىل اإ  الفقرة يف عىل النحو املوحض ابمحلاية اخملتصة الهيئات" اإ

لهيا املشار الهيئات ما (أأ ) الفقرة يف ومل يتضح(". أأ )  .اإ

ينامل  ابمس كوروك بول الس يدوحتدث  .126 ن الوق ،يرّسّ  ىل الإشارة اإ  امحلاية طريقة مع ابلقرتان تُقرأأ  أأن ينبغي الهيئات اإ

طار يف املتاحة  ذات امحلاية طريقة أأناإىل ( ج) الفقرة وتشري. "1"( أأ ) الفقرة يف عليه املنصوص النحو عىل الأوىل الطبقة اإ

 مرجوة غري نتاجئ اإىل س يؤدي اخملطط لهذا الصارم التطبيقوأأوحضت أأن الرأأي يمتثل أأن . قصارى اجلهد اس تخدام يه الصةل

 توفري الرضوري نمف وذلكل. احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب ذكل يف مبا املصلحة أأحصاب عىل رضوري غري اعبئ ويضع

ىل املعنيني املصلحة أأحصاب من الامتسا أأول تتطلب مرنة أ لية  املي رسان أأخذ ،املسأأةل هذه حل ودلى. املعنية الوطنية الهيئات اإ

جراء  وقاما. اخملتصة الوطنية والهيئات احلكومات ذكل يف مبا ،خمتلفة مصطلحات الاعتبار يف  اإىل وابلنظر. مكثفة مناقشاتابإ

 هيئات والأهجزة الوطنيةال  عىل الرتكزي املنطقي من فليس ،اخملتلفة احلكومات قبل مناليت تمت  املامرسة يف الكبري التنوع

ىل وما ،اخملتصة ذا. املعنية هيئات الوطنيةال  عىل اقر اس تو . ذكل اإ نه ف ،ما لصك كنص لحقا اخلاص احلمك هذا تبين مت واإ اإ

لهيم ةشار مت الإ ي ولكن ،املتاحة الوطنية املؤسسات مع العمل الصةل ذوي مودعي الطلبات من سيتطلب وأأفادت بأأن . اإ

لهيا لامتستوجيه الا يمت اليت املنتدايت يه هيئات املعنيةال  ن(. أأ ) الفقرة مبوجب متاحة أأقوى حامية عىل حلصولاب اإ  وقالت اإ

 .املعنية هيئات الوطنيةلل  امس وتقدمي لتحديد الأعضاء لدلول مرتوك الأمر

ىل والإشارة 8 ابملادة يتعلق قد الأمر ناإ  الرئيس الوق .127  .هيئات اخملتصةال  اإ

نه غاان وفد قالو  .128 ضافة اقرتح اإ  يف ينعكس مل ذكل ومع ،التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص اإىل" عرقية" لكمة اإ

 الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف اتريفتع يف اتباين هناك ذكر أأن كام. السبب يف ذكل يعرف أأن أأرادو . الوثيقة

بداعها،" لربط" اوو ال" أأحدها س تخدمحيث ي  ،التقليدي ". أأو" ال خر س تخدمي  بيامن ،"وما اإىل ذكل تطويرها ،صيانهتا اإ

ىل أأن   .ختالفهذا الال  اتوضيح وطلب ،خمتلفة وتأأثريات خمتلفة دللت" أأو" أأو" والوا" لس تخداموأأشار اإ
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ىل مبارشة الأعضاء ادلول تتحدث أأن الرئيس قرتحوا .129 ينامل  اإ  .حمددة مداخالت يف يرّسّ 

النسخة املعّدةل  الوفود اس تعرضت عندما قصرية اسرتاحة بعد ادلورة من اجلزء هذا عقد مت: الأمانة من مالحظة] .130

قلميية اجملموعات من العامة التعليقات سيتلقى أأنه الرئيس أأعلنو . ([Rev. 1الأوىل )  تقدم اليت الأعضاء ادلول تلهيا ،وغريها الإ

ن وقال. امحلاية نطاق مث ابملوضوع ايةبد ،املقدمة املادة عىل حمددة تعليقات  أأو الإغفال حول خماوف دلهيم اذلين أأولئك اإ

ينامل  مع تعاملوا قد الأخطاء  للتعليقات. الباب فتحو . فعالية الأكرث الطريقة يه هذهو . الاسرتاحة أأثناء يرّسّ 

ينامل  املتحدثني مجيع شكر: الأمانة من مالحظة] .131 ندونيس يا وفد وحتدث[. معلهم عىل التصال فريق وأأعضاء يرّسّ   ابمس اإ

 التقليدية املعارفنيص  من لكل ويه  (،Rev. 1ةل الأوىل )النسخة املعد   واثئق يف ونظر ،مجموعة أ س يا واحمليط الهادئ

املشاورات  يف سواء ،مناقش ته مبواصةل الزتامه جديد من وأأكد. قيد الإجناز معلابعتبارهام  ،التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل

 وراء الاكمنة للفكرة تقديره عن أأعربو  ،التقليدية املعارف نص يف امحلاية نطاق وتناول الوفد. العامة اجللسة أأو غري الرمسية

 ينبغي أأنه مبا مؤداه العامة اجللسة أأثناء قُدمت اليت التعليقات عىل ،وقفهمب املساس ادومن ،ووافق ،جديدة (د) فقرة اس تحداث

 .التباسحدوث  لتجنب للغة توضيح هناك يكون أأن

ن قالو  ،الأصلية الشعوب جتمع ابمس تولليب قبائل ممثلوحتدث  .132  ،امحلاية بنطاق املتعلق لنصاب العمل س يواصل هاإ

نه ،عام بشلك. يراها أأن يود اليت التغيريات بعض هناك أأنه رمغ ذا اقدم للميض طريقة فاإ  الهنج يتبىن أأن املرء عىل اكن اإ

ىل أأن. املتدرج  يف أأمهل عن وأأعرب. اقدم مييض املتدرج الهنج جعل أأجل من رضورية( د) الفقرة يف اجملسدة املفاهمي وأأشار اإ

 .للعمل كأساس امهواس تخد الأفاكر يف ،الأقل عىل ،النظر يفكبري  تأأييد عىل احلصول

 ل رأأى أأهنا ولكنه ،الأهلية بشأأن وضوحا أأكرثلغوية  صياغة تش متل عىل 3 املادة لكون تقديره عن ليتوانيا وفد أأعربو  .133

ىل الإشارة ودون معومية أأكرث جلعهل التقليدية املعارف تعريف حتسني وطلب. لتعريفل  راتكر هبا  زالي نظرا  ،املس تفيدين اإ

 مل يوافق ،5 ابملادة يتعلق وفامي. واملوضوع التعريف حمتوى حتديد الصعب من اكن ذلكلو ،املس تفيدين عىل اتفاق وجود لعدم

 املقبل. العمل من ملزيد مالءمة أأكرث كأساس 1البديل  بشدة لفضّ  ذلكلو ،2يف البديل ( د) اجلديدة الفقرة لغة الوفد عىل

ن وقال، الأفريقية اجملموعة ابمس املغرب وحتدث وفد .134  أأساسا تكون أأن ميكن (Rev. 1النسخة املعّدةل الأوىل ) اإ

ىل أأنه اخملاوف من عدد وأأعرب عن. متطورة معلية يه ادلولية احلكومية اللجنة أأن حيث، قادمة ملناقشات  س يديل وأأشار اإ

 .املشاورات غري الرمسية ويف العامة اجللسة يف بتعليقاته

نه وقال والاكرييب، الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس السلفادور وفد وحتدث .135  الثقايف التعبري أأشاكل بنص يتعلق فامي اإ

نه يتعني الاحتفاظ، التقليدي  .1 املادة من 1البديل  يف الواردة ابحلوايش فاإ

ندونيس يا وفد حتدثو  .136 نه وقال التفكري املتشاهبة البدلان مجموعة ابمس اإ ىل  اإ ( Rev. 1) ةل الأوىلالنسخة املعد  ينظر اإ

ىل أأن . العمل مبواصةل الزتامه جديد من وأأكد ،التنفيذ قيد معال اابعتباره النسخة  واثئق تعكسها اليت التغيرياتوأأشار اإ

ىل تشري (Rev. 1املعدةل الأوىل ) عرابه عن بعض اخمل من وابلرمغ. الإجيابية الاجتاهات يف التقدم اإ  حاجة هناك أأن من اوفاإ

نه ،واملناقشة التوضيح من مزيد اإىل ىل هتطلعأأعرب عن  فاإ واملشاورات  العامة اجللسة من لك يفاليت س ُتجرى  املناقشات اإ

 جعل بفكرة عام بوجه برحّ و  ،التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف تعريفات تطرق الوفد اإىلو . غري الرمسية

 يتعلق فامي اخملاوف بعض عن تعبريه رمغو  .التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف بني وازيةتم  الصيغة اللغوية
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ل أأنه أأعرب عن  ،ابلتفاصيل ىل هتطلعاإ ىل . بعد فامي ذكل مناقشة اإ وقال  ،التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نصوأأشار الوفد اإ

نه  نه نظرا لأ وقال  ،3 املادةالوفد  وتناول. 1البديل  يفضلاإ نه ،لتعريفل  لصقنسخ و  جمرد هو اجلديد البديل ناإ  يفضل فاإ

 اليت ابلفكرة الوفد برحّ  ،التقليدية املعارف نص من 5 املادة ويف. املناقشة من ملزيد عن اس تعداده أأعرب ولكنه ،1البديل 

من أأجل  العامة اجللسة يف أأو املشاورات غري الرمسية يفملناقشات أأكرث معقا  الفرص من الكثريأأن هناك  ورأأى. دمتقُ 

 .جليعا بقبول حتظى مشرتكة أأرضية التوصل اإىل

نه وقال ،فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس الأورويب الاحتاد وفد حتدثو  .137 حراز مت اإ  يتعلق فامي التقدم بعض اإ

 نقل حماوةل مث ،التقليدية املعارف نص عىل أأولاملتبعة  املهنجية زترك ،العمل مساري الك يفو. النصنيبني  واءمةملاب

جيايبأأمر  ذكل ورأأى الوفد أأن. النصنيبني  للمواءمة التحسينات  هبذه لالحتفاظ تقديره عن أأعرب ،3 ابملادة يتعلق وفامي. اإ

 عنالوفد  أأعرب ،ابلقامئة يتعلق وفامي. للغاية همم وهو أأمر ،منفصةل مادة يف علهيا املنصوص الأهلية مبعايري والاحتفاظ املادة

 عن وأأعرب ،(ب)و( أأ ) الفقرتني بني الفرق وأأدرك". جامعي س ياق يف نقلها: "هاما عنرصا تُعد اليت( ب) للفقرة البالغ تقديره

. املؤقت العنرص أأي ،(هـ) الفقرةصورة  يفلتكون  السابقة( ب) الفقرة لستبقاء امتنانه عن أأعرب كام. العنرص لهذا تقديره

 العالقة ولتوضيح ،معينة حلظة يف" تقليداي" عتربيُ  ملا الوضوح من مزيد لتوفري أأكرب بشلك تطويره س يجري أأنه ورأأى الوفد

طار مع ىل. احلايل الفكرية امللكية اإ ن ،"4 املادة يف تعريفها عىل حنو" لعبارة اجلديدة الصياغة وأأشار اإ  أأنيه  املسأأةل وقال اإ

 اليت السابقة الوفد الصيغة اللغوية فّضل فقد ،التعريف يف( أأ ) للفقرة ابلنس بة أأما. البدائل من العديد عىل حتتوي 4 املادة

ىل الإشارة جتعل  العمل تواصل أأن ميكن ادلولية احلكومية اللجنة أأنالوفد  ورأأى. حتديدمه يؤيد لأنه ،دقة أأكرث املس تفيدين اإ

ىل. املوضوع توضيح عىل ماكنية وأأشار اإ  النصف يف الوصفية والعنارص( ج) الفقرة يف قوسني بني الواردة العنارص حذف اإ

انامل  اقرتحه اذلي النحو عىل( د) الفقرة من الثاين  .احملمتةل التعديالت هذهل  ادلراسة من ملزيد اس تعداده وأأبدى. يرّسّ

 .املوضوع حولللحديث  الأعضاء ادلول جليع الباب الرئيس فتحو  .138

نه الأمريكية املتحدة الولايت وفد قالو  .139 النسخة املعّدةل الأوىل  من 3 املادة يف ،التقليدية املعارف بنص يتعلق فامي اإ

(Rev. 1)، وقدم الوفد . القدمي 2البديل  س تعادةاب وطلب ،اجلديد 2لبديل اب واستبداهل القدمي 2البديل  حذف مت

بداعها  مت: "التايل ابلنص( ب) الفقرة عن الاس تعاضة واقرتح السابق 2البديل  من( ب) الفقرة نص لتحسني اقرتاحات اإ

نتاهجا وتطويرها واحلفاظ علهيا  ،عضو دوةل لك احتدده ملدة جيل اإىل جيل من انقله وكذكل ،اجامعيبشلك  اومشاركهت واإ

ينامل  من املقرتح اجلديد ابلبديل يتعلق وفامي. "أأجيال مخسة من فرتة أأو س نة 50 عن قلت ل ولكن ملا  هر يقدت أأعرب عن ،يرّسّ 

جنازه من  ضافة أأراد( هـ) الفقرة ويف ،معلمت اإ ىل و . البديل هذا نص لتحسني" س نة 50" بعد" أأجيال مخسة فرتة أأو" اإ أأشار اإ

 س يحدث اذلي ما الواحضغري  منوأأفاد بأأنه . التقليدية املعارف تعريف من حرفيامأأخوذ  البديل النص لهذا الرئييس املنت أأن

 املقرتح التحسني مع السابق البديل عىل احلفاظ نفسه الوقت يف أأراد ذلكل ،التقليدية املعارف تعريف مقابل البديل هذا مع

ىل أأن . النصهبا  تطوراليت سي  كيفيةال  احملمتل والتعرف عىل 3البديل  هو ذكل وجعل  بتعريف تتعلق 1 املادةوأأشار اإ

. النص هذا اس تعادةالوفد  طلبو . التقليدية املعارف تعريف من" الصك هذا لأغراض" عبارة ذفتحُ و . التقليدية املعارف

 عن وأأعرب. الصك أأغراضب فقط تتعلق اليت" ملكل العاما" مثل الأخرى التعاريف مع امتسق ذكل جعل املهم من وأأفاد بأأنه

 املادة يف احملدد النحو عىل املس تفيدين" ووضع ،"احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب" احملذوف ابلنص الاحتفاظ يف رغبته

ىل الإشارة جتنب ينبغيورأأى أأنه . قوسني بني" 4 . دائراي نفسه التعريف جعلت اليت املصطلحات تعريف يف أأخرى مواد اإ

ضافية تعليقات س يقدمأأفد بأأنه و   أأعرب ،التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل بنص يتعلق وفامي. لحق وقت يف 5 املادة عىل اإ
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دراج يف رغبته عن الوفد  يف احملدد النحو عىل ابملس تفيدين يتعلق فاميو . 1البديل  ،1 املادة يف" الصك هذا لأغراض" عبارة اإ

ىل عادة يشري املعمول به احلمك نالوفد اإ  قال ،التعممي جتنب أأجل من ،4 املادة الوفد لغة  وفّضل. العكس وليس التعريفات اإ

نه س يتناول 2البديل   اخليارات ملواءمة ،3 ابملادة يتعلق وفامي. الرمسيةاملشاورات غري  يف تفصيال أأكرث بشلك مربراته وقال اإ

 للتو اذكره مت يتال ةالإضافي ابلصيغة تعديهل مت كام 2البديل  لس تعادة تفضيلعن  أأعرب الوفد ،املوضوعية للمناقشةاملتاحة 

ىل الإشارة مع دراجه  اذلي مت للحمك تقديره عن وأأعرب. التقليدية املعارف اإ ىل هتطلععن و  حديثااإ  يتعلق فاميو . املناقشة اإ

ضافةالوفد  أأراد ،(هـ) الفرعية ابلفقرة ىل أأعرب عن تطلعهو ". س نة 50" بعد" أأجيال مخسة لفرتة أأو" عبارة اإ جراء اإ  مناقشة اإ

 .املشاورات غري الرمسية يف العنارص تكل مجيع حول موضوعية

حدى يه التصال أأفرقة بأأن ،ادلولية احلكومية اللجنة اجامتع بعملية يتعلق فامي ،الياابن وفد وأأقرّ  .140  ال راء تبادل طرق اإ

 يتعلق فاميأأشار الوفد، و . املناقشة يف الأعضاء ادلول مجيع اإرشاك أأمهية عىل وشدد. الأعضاء ادلول من صغرية مجموعة بني

ىل ،التقليدية املعارف نص مرشوع من 1 ابملادة ىل فقط اختصاره مت قد" الرسية التقليدية ملعارفا" بديلأأن  اإ  3البديل  اإ

 من مقدسة ابعتبارها" الرسية التقليدية املعارف" السابق 3البديل  ويدد. (Rev. 1النسخة املعّدةل الأوىل ) يف السابق

 أأو اس تخدام أأن أأساس عىل ،العرفية وممارساهتا وبروتوكولهتا قوانيهنال وفقا املعنية الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية جانب

طار يف دمقي   التقليدية املعارف تطبيق  فهم الثالثة الأطراف عىل الصعب منو  ،للغاية ذايت التعريف وهذا. الرسية من اإ

بقاءالوفد  اقرتح ،وذلكل. مبوضوعية الرسية التقليدية املعارف موضوع  .الرسية التقليدية املعارف من 4البديل  أأو 2البديل  اإ

ن الهند وفد قالو  .141  املعارف تعريف صياغة مت ،املثال سبيل عىل. التقارب من معينة درجة حنو تتجه املناقشات اإ

بداعها متي اليت ارفاملع يه التقليدية املعارف: عىل النحو التايل شديدة بدقة التقليدية  بلقّ  من وتطويرها ،علهيا واحلفاظ ،اإ

 يف للغاية وجيد رضوري أأمر وهو ،مكس تفيدين الأمم أأو ادلول النص يشملو . 4 املادة يف احملدد النحو عىل املس تفيدين

شارة هناك يكون أأن ينبغي لو. الهندي س ياقال  ىل اإ الشعوب الأصلية : ييل كام النص يكون أأن واقرتح. أأخرى مواد اإ

ىل. ولادل أأو الأمم أأو/و واجملمتعات احمللية طار يف الأمر اكن مثلام ،التكرار حالت من للحد اجةاحل وأأشار اإ . امحلاية نطاق اإ

 1البديل  مع ابلشرتاك املعايري مجيع يبنّي  ،1 املادة يف التقليدية للمعارف جذاب تعريف هناك يكون نلأ  تفضيهل وأأعرب عن

 .ومبارش بأأنه بس يط اذلي ميتاز ،3 املادة من

يران مجهورية وفدوأأشار  .142 ىل الإسالمية اإ  اجلديدة الصيغة ناإ  قالو  ،التقليدية املعارف وتعريف التقليدية املعارف نص اإ

 ليسوا املس تفيدين لأن الأنسب يه احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب من بدل" املس تفيدين" لكمة لس تخدام املقرتحة

 ،الصك موضوعوتناول الوفد . املقرتحة لصيغة اللغويةاب برحّ و . احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب عىل مقترصين ابلرضورة

 الكثري تثري اليت اجلديد 2البديل  لغة بشأأن اخملاوف بعض وأأعرب عن. الهند وفد ذكر ، مثلامالأنسب هو 1البديل رأأى أأن و 

 التقليدية املعارف تعريف بني التكرار تفادي يتعنيرأأى أأنه و (. هـ) الفقرة يف الزمين ابلإطار يتعلق فامي س امي ول ،الأس ئةل من

 والتعريف التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص وتناول الوفد. القضااي هذه دمج الصعب منوليس . ابملوضوع املتعلقة واملادة

 احديث املصاغة ابللغة يتعلق فامي اخملاوف نفس عن وأأعرب. 1البديل  يؤيد وأأفاد بأأنه ،التقليدي الثقايف التعبري لأشاكل املقرتح

ماكنية مو  .2البديل  يف ىل اإ  .غري الرمسيةاملشاورات  يف الأس ئةل هذه ةعاجلأأشار اإ

ّ و  .143 ىل أأشارو  .الأفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد هبا أأدىل اليت املالحظات نيجرياي وفد دأأي  احملرز فامي التقدم اإ

شاكليةهناك  أأن ورأأى(. هـ) الفقرة اإىل الانتباه ولفت 3 املادة من 2البديل  حذف بشأأن خاصة ،التقليدية ابملعارف يتعلق  اإ

الوفد  أأراد اذلي املوضوع هو هذاو . التقليدية لمعارفل مرجعا أأجيال سةامخل  أأو س نة امخلسني مدة جعل حماوةل يف ةكبري 
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ىل وأأشار. املفاوضات خالل معقول بشلك فيه املشاركة  سد خالل من س امي ل ،الولية عىل الإبقاء حماوةل يف احملرز التقدم اإ

 احلكومية بذلت اللجنة بيامن الوثيقتني هاتني من لك يف 2لبديل اب الاحتفاظ ينبغي أأنه يف السبب عن وتساءل ،فجواتال

نه، و . الأهلية معايري مع تعريفال  توفيق يف للبدء ،اكفية غري اكنت همام ،حماوةل ادلولية  اللجنة عىل سيتعني ،ما مرحةل يفقال اإ

 .الأهلية مبعايري التعريفات تكرار عدمب للجميع اقضائي نداءً  صدرتُ  أأن

ن كوراي مجهورية وفد قالو  .144  املعارف تعريف يفو. نفسه عن يتحدث أأن وجيب اودقيق اواحض يكون أأن جيب التعريف اإ

دراج وأأضاف أأن. السابق التعريف اس تعادة وينبغي ،"4 املادة يف احملدد النحو عىل املس تفيدين" حذف ينبغي ،التقليدية  اإ

 اإىل وابلإضافة. وضيحملزيد من الت مناسب التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف تعاريف يف" اجلاعي الس ياق"

دراج يف رغبته عن الوفد أأعرب ،ذكل  احلال هو كام التعريف يف التقليدي الثقايف التعبري لأشاكل فعلية وأأمثةل ممكنة أأشاكل اإ

ىل أأن ،3 ابملادة يتعلق فاميو . الوضوح تعزيز أأجل من 2 البديل يف  عن زائدة 2البديل  يف املوضوع عنارص بعض أأشار اإ

لبديل ا واس تعادة املتكررة العنارص هذه حذف الرضوري نمف ،ذلكلو. التعريفالوارد يف  يف العنارص تعريف مثل ،احلاجة

 .السابق 2

ن . للحامية ةاملطلوب املدة مسأأةل تولليب قبائل ممثل أأاثرو  .145  حوايل أأي ،أأجيال مخسةأأنه  يبدو اجلديد الاقرتاحوقال اإ

ذاو . اعام 125  عىل الأصلية الشعوب حتصل ما اوكثري . همام الأمر يبدو فال ،اعام 125 أأو اعام 50قدرها  مدة هناك اكن اإ

 طريقةيه  ليست التقليدية املعارف يصنع ماو . وغريها الروحية الوسائل خالل من ،الأحالم خالل من التقليدية املعارف

دخالها متأأن ي ولكن الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية، خاللها متارسها اكنت اليت الزمنية الفرتة طول أأو س تحواذالا  نظام يف اإ

 ويف. حامية هناك تكون لن املدة هذه خالل أأنه هو مدة أأي يف املشلكةوأأفاد بأأن . للوجود تقليدية طريقة ويه ،تقليدي

 تكون ل عندما س نة مخسني أأوومخس وعرشين س نة  املائة خالل س يحدث عام تساءل ،املتدرج الهنج مثل اقرتاحات

ذاو . محمية التقليدية املعارف ذا ،ةمنترش  كونت أأن احملمتل مفن ،ةمحمي كنت مل اإ  أأقل حامية عىل حصلفس ت ،ةمنترش  تأأصبح واإ

طار ن . املتدرج الهنج يف اإ  الصك. ذاهب ل يرتبطو ،امحلاية من أأخرى بأأشاكل رتبطي ذكلوقال اإ

ّ و  .146  ولكنه ،1البديل  أأيّد ،3 املادة يف. الأفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد به أأدىل اذلي البيان مرص وفد دأأي

 نواملس تفيدو  الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية مه املس تفيدون: "عىل النحو التايل تعديل قرتاحاأأعرب عن رغبته يف 

نوقال ". الوطين الترشيع يف دداحمل عىل النحو ال خرين  .اعام 50 قدرها زمنية فرتة ذكري لأنه انظر  اجد خطري 2البديل  اإ

. واملواءمة التوضيح من يس تفيد أأن ميكن اذلي ابملوضوع يتعلق فامي النصني بني اتساق عدموجود  كندا وفد أأاثرو  .147

زاء  أأعرب عن خماوفه ،التحديد وجه وعىل الشعوب و  التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف بني الربط طبيعةاإ

ىل أأنه . الأصلية واجملمتعات احمللية  املعارف وصفتُ  ،3 واملادة 1 املادة من بلك يتعلق فامي ،التقليدية املعارف نص يفوأأشار اإ

 ل جزء أأهنا أأو احمللية واجملمتعات الأصلية للشعوب الثقايف الرتاث أأو/و الاجامتعية أأو الوطنية لهويةاب مرتبطة" بأأهنا التقليدية

 الثقايف التعبري أأشاكل تُوصف ،3 واملادة 1 املادة من لك ويف ،التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص يفو ."امهن يتجزأأ 

 أأو/و احمللية متعاتاجمل و  الأصلية [للشعوب] الثقايف والرتاث الاجامتعية أأو/و الثقافية الهويةمن [ الفريد] جاملنت  "بأأهنا  التقليدي

ىل أأنه[". مبارش بشلك]هبا  املرتبط  التعبري أأشاكل أأو التقليدية املعارف تربط اليت العالقة طبيعة حتديد املهم من وأأشار اإ

 احملددة لطبيعةل  تنقيحال  من زيدجراء املابإ  الوفد وأأوىص. الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية تراث أأو ويةهبالتقليدي  الثقايف

 .النصني مواءمة يلهيا ،للعالقة
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 أأن املفارقات من أأنه ورأأى. التفكري املتشاهبة البدلان ومجموعة الأفريقية البدلان مجموعة موقف أأفريقيا جنوب وفد وأأيّد .148

عادة الوفود تقوم ىل أأن . العامة اجللسة يف النص تقدمي ابإ ىل أأنه سي و  النص من اجزءليست  داخالتامل بعضوأأشار اإ  تعاوناإ

ينامل  مع نه . 1البديل الوفد  لفضّ  ،3 املادة يفو. يرّسّ   مؤيدي مع ،الرمسية غري املشاورات خالل، شاركي  سوفوقال اإ

ّ و . الأهلية معايري يف أأو التعاريف يف سواء ،الزمنية العنارص  رايضيةال قضيةال  حولتولليب  قبائل ممثل قدهما اليت احلجة دأأي

 .الزمين ابلعنرص يتعلق فامي مماثل موقف الأفريقية للمجموعة وأأفاد بأأن. س نة املائة ومخس وعرشين أأوس نة  املتعلقة ابمخلسني

ّ و  .149  وجنوب ومرص نيجرياي ووفود الأفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد هبا أأدىل اليت البياانت الس نغال وفد دأأي

ن. أأفريقيا  قوية عالقة وجود ضامن هو الهدف وأأوحض أأن. للمجمتعات ابلنس بة للجدل ومثرية ضارة س نة امخلسني فرتة وقال اإ

بداعهم اخلاصة ش ياءوالأ  احلقوق أأحصاب بني ايقانون   .ابإ

طار، 1البديل  وفّضل. الأفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد به أأدىل اذلي البيان النيجر وفد وأأيّد .150  نيص يف اإ

ن ل يشء. التقليدي عىل السواء الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف  امخلسني فرتة لتربير قُدمت اليت احلجج من وقال اإ

دراهجا ينبغي ل وابلتايل، يُعد مقنعا س نة  س نة 50 اإىل حىت املتوقع العمر متوسط يصل ل، أأفريقيا يف البدلان بعض ويف. اإ

ىل الإشارة حذف عند خطوة اخُتذت وقد. قريب وقت حىت  أأجيال امخلسة فرتيت بني اختالف هناك ولكن، أأجيال مخسة اإ

 .س نة امخلسنيو 

ن الصني وفد قالو  .151 ةل الأوىل ) النسخة اإ ىل أأن . السابقة النسخ من أأوحض (Rev. 1sاملعد   الأساس ية العنارصوأأشار اإ

ن وقال. شامل بشلك خماوفه تتناول أأفاد بأأنه و . ابملدة يتعلق فامي خمتلف رأأي وأأعرب عن. 3و 1 املادتني بني ازدواجية هناك اإ

 .املشاورات غري الرمسية يف الأخرى الأعضاء ادلول معالرأأي  تبادل س يواصل

 احلالية النصوص ورأأى أأن. التفكري املتشاهبة البدلان ومجموعة الأفريقية البدلان مجموعة مواقف عىل أأوغندا وفد وأأيّد .152

 .الزمن عنرص لإدراج مربرا وطلب. 1البديل  أأيّد ،3 املادة يفو. الفجوات تسد أأهنا حيث ،النقاش من ملزيد جيدة بداية

ن الرئيس الوق .153  الأعضاء ادلول جتري أأن ينبغيو ". املعارصة" نم" التقليدية" قول بفكرة ترتبط الزمنية املسأأةل اإ

 املشاورات غري الرمسية. يفاملتعلقة ابلس ياسات،  مربرات حول رصية مناقشة

ةل الأوىل )النسخة  يف أأدخلت اليت للتغيريات الشديد تأأييده عن كولومبيا وفد أأعربو  .154 ن . (Rev. 1sاملعد  وقال اإ

حراز تس متر يف أأن ميكن ادلولية احلكومية اللجنة ىلالوفد  أأشار ،التقليدية ابملعارف يتعلق وفامي. املسأأةل هذه بشأأن تقدم اإ  اإ

ماكنية الاعتبار يف الأخذ مع ،التقليدية املعارف تعريف يف احملرز التقدم  ،3 املادة يفو. وقت أأي يف جامعي بشلك نقلها اإ

زاءو . 1البديل  لفضّ  طار وضعفكرة  أأعرب عن خماوفه اإ  التقليدية القضية طبيعة عىل تقييد لأنه التقليدية املعارف عىل زمين اإ

نه قالو  ،التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل أأشار اإىلو . نفسها  بدلان مجموعة ابمس السلفادور وفد به أأدىل اذلي البيان مع يتفق اإ

بقاء ينبغي ،الاتساق عىل للحفاظ ،1البديل  ،1 املادة مبوجب بأأنه ،والاكرييب الالتينية أأمرياك  الضوء وسلط. احلاش ية عىل الإ

 الطريقة. بنفس العمل مواصةل من يمتكن أأن يف أأمهل عن وأأعرباحملرز  التقدم عىل

ّ و  .155 يطاليا وفد دأأي ن و . فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس الأورويب الاحتاد وفد به أأدىل اذلي البيان اإ قال اإ

 من اجلديد القانوين الصك يأأيت ول. القامئة الفكرية امللكية معاهدات الاعتبار يف ونأأخذي ل أأهنم حقيقة نتنجم ع املشألك

 فعىل. القواعد بني تداخل وجود مراعاة وجيب. ونصف قرن من يقرب ما منذ قامئملكية فكرية  نظام يف يدخل فهو ،فراغ
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 ابلفعل الواردة وتكل املمكنة التقليدي الثقايف التعبري بأأشاكل قامئة التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل تعريف كرري ،املثال سبيل

 يتعلق فامي مشألك التداخالت هذهوختلق "(. برن اتفاقية)" والفنية الأدبية املصنفات محلاية برن اتفاقية من 2 املادة يف

جياد جيبو  .ونطاقها امحلاية تعريف يف التكرار بعض هناك ،التقليدية ابملعارف يتعلق فاميو . الصك بتفسري  غري ذكل لأن حل اإ

ىل أأن . اجلانبني الكل هفهمأأعرب الوفد عن  ،للحامية الزمين ابلإطار يتعلق فاميو . مقبول  امحلاية أأن هو اجلوانب أأحدوأأشار اإ

 الثقايف التعبري أأشاكل حامية ينبغي ،س نة امخلسني فرتة قبل ولكن ،تقليداي يشءال اعتبار ميكن حيث ،معني وقت يف تبدأأ 

أأشاكل  قوانني مبوجب ومحمية تقليدية الأش ياء اعتبار ميكن ،س نة 50 بعدو . والنرش التأأليف حقوق قوانني مبوجب التقليدي

 قدو . س نة 50 فرتة عىل برن اتفاقية من( ب) 7 املادة تنصو . الفرتات يف تداخل هناك ،ذكل ومع. التعبري الثقايف التقليدي

ذاو . املاليةاملسائل و  الاستامثر مبسائل ،املثال سبيل عىل ،مرتبطة التقليدية املعارف بعض تكون  التقليدية املعارف تكن مل اإ

 عن وتساءل. التقليدية املعارف لتكل امحلاية ببعض الاعرتاف من بد فال ،الأوىل س نة امخلسني فرتة خالل للحامية بعد مؤهةل

ذا ،بذكل القيامهبا  ينبغي اليت الكيفية  .تنته مل س نةفرتة امخلسني  لأن ،بعد تقليدية اعتبارها يمت مل اإ

. والس نغال أأفريقيا وجنوب ونيجرياي مرص ووفود، الأفريقية اجملموعة نيابة عن املغرب وفد موقف مع غاان وفد واتفق .156

ن نظام ن . التقليدية املعارف أأو التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل حصيح بشلك يمي ل احلايل الفكرية امللكية وقال اإ وقال اإ

 التعبري أأشاكل عىل ينطبق ل هذا فاإن ،ذكل ومع. حمدد مؤلف أأنتجها اليت ملصنفاتختص ا ،غاان يف حق املؤلف، حامية

 ،املعىن وهبذا. التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف ينتج ما عادة اجملمتع لأن التقليدية واملعارف التقليدي الثقايف

 ابجلانب يتعلق فاميو . التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل أأو التقليدية املعارف حامية ،احلالية حالته يف ،املؤلف حلق ميكن ل

ىل فقط فهيي تشري. القدمية أأو العتيقة ابلرضورة تعين ل" التقليدية" فاإن ،الزمين  هبا حتُدث اليت الطريقة أأو النقل طريقة اإ

 .التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل أأو التقليدية املعارف

 .امحلاية نطاق حول لنقاشالباب ل  الرئيس تحوف  .157

نه ،(د) ابلفقرة يتعلق فامي ،سويرسا وفد قالو  .158  والإبداعية اجلديدة جالهنُ  ادلولية احلكومية اللجنة تدرس أأن املهم من اإ

جياد أأجل من  ابحلاجة وأأقر. واجملمتعات احمللية الأصلية للشعوب التقليدية للمعارف املالمئني وامحلاية لالس تخدام متوازنة حلول اإ

ىل التقليدية املعارف من املعني النوع لعزو املرونة اإىل  ومع. ااثبت ابلرضورة يكون ل قد امحلاية مس توى أأنبو  ،ةمعين طبقة اإ

جراء يلزم ،اخلصوص وجه وعىل. بعناية الهنج هذا مثل وتفصيل حتليل من بد ل رأأى أأنه ،ذكل  بشأأن املناقشات من مزيد اإ

 هتطلعأأعرب عن و . الوطين عرب الس ياق يف املقصود امحلاية ملس توى احملمتل التغيري وكذكل ،املعنية الهيئات ووظائف دور

ىل  .املشاورات غري الرمسية يف النقاط تكل مناقشة مواصةل اإ

نه الأمريكية املتحدة الولايت وفد قالو  .159 نه ،ةالرسي املعارف التقليدية مبصطلح يتعلق فامي اإ  ويه ،2البديل  يفضل فاإ

ىل أأهنا تقدمو . ادلولية احلكومية للجنة والثالثني السابعة ادلورة يف اقرتهحا اليتالصيغة   قصديُ  ملا فائدة أأكرث فهام أأشار اإ

 مت اذلي للعمل تقديرها عنالوفد  أأعرب ،5 ابملادة يتعلق وفامي. أأخرى تعريفات من دائرية أأقل ويه الرسية التقليدية ابملعارف

جنازه  جيبورأأى أأنه . قيامه ابلنظر فيه أأثناء النص هبذا يتعلق فامي كبرية خماوف أأبدى ولكن ،اجلديد ونصه 2البديل  بشأأن اإ

ىل الوصول" عىنمل اجليد وأأعرب عن عدم فهمه. 2البديل  من الأول السطر يف" حامية" لكمةقوسني حول  وضع  املعارف اإ

ذا وما املعىنبشأأن  توضيحلتقدمي  تقديره عن وأأعرب". دةاملقي   التقليدية  ابلفقرة يتعلق فاميأأفاد بأأنه، و . ل أأم تعريفه ينبغي اكن اإ

ىل املادة هذه مقدمة شريت  ،اجلديدة( د) ذا ما املؤكد من وليس" ومتوازنة معقوةل بطريقة" اإ  يف نعكسي  التوازن هذا اكن اإ

 وأأعرب عن تفضيهل. التنبؤ عىل والقدرة القانوين اليقني اإىل س يؤدي الإجراء هذا أأن من متأأكد أأوحض أأنه غريو . الفقرة تكل
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ىل أأنه و . 3لبديل ل  دراج اوتكرار  امرار  اقرتح قدأأشار اإ رأأى أأن و . 3 املادة يف هبا الاحتفاظ وعدم 5 املادة يف للأهلية معايري اإ

ذا التقليدية املعارف نص يف 3 املادة يف 2البديل  حذف يف تهرغب  وأأعرب عن. للتطبيق قابال هنجا يكون قد هذا  ميكنه اكن اإ

دخال  التقليدية املعارف ترتبط حيامث: "ييل كام نصه س يكونو . مكقدمة 5.1 املادة من 3البديل  ىلع التنقيح عىل التعديل اإ

نتاهجا وتطويرها واحلفاظ علهيا ومت ،4 املادة يف احملدد النحو عىل للمس تفيدين الثقايف ابلرتاث اواحض اارتباط بداعها واإ  اإ

 فرتة أأو س نة 50 عن تقل ل ولكن ،عضو دوةل لك ملدة حتددها جيل اإىل جيل من نقلها وكذكل ،جامعي بشلك ومشاركهتا

 النصبعد  احلايل 3البديل  نص يأأيت مث. أأدانه احملددة والرشوط للنطاق اوفق التقليدية املعارف حامية جيب ،أأجيال مخسة

 .اجلديد املقرتح

 5 املادة نص لأن تقديره عن وأأعرب ،فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس الأورويب الاحتاد وفد حتدثو  .160

ّ . املتدرج لهنجا بدائلب  تفظي   شاركي  أأن حاول ،ذكل ومع .1 البديل يف اردو النحو ال عىل التدابري عىل القامئ الهنجالوفد  دوأأي

دخال مزيد من ال  يف بنّاء بشلك  فاإن ،املتدرج الهنج حبث عندأأفاد بأأنه و . املتدرج لهنجاب املتعلق 2البديل عىل  تحسنياإ

 التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل/التقليدية املعارف وأأنواع الطبقات خمتلف هبا س تعمل اليت الكيفية فهم عىلينصب  تركزيه

دراهجا ميكن اليت نه  وقال. تكل الطبقات يف اإ ىل أأن . الطبقات هذه معل كيفية فهم يف أأساس ية مشألك دليه يزال لاإ وأأشار اإ

 ،الغموض أأوجه بعض لإزاةل حماوةل هناك اكنت وأأفاد بأأنه. تعريف لها ليس اليت ،"دةقي  امل " فئةأأدخلت  اجلديدة( أأ ) الفقرة

. وحتس نا تبس يطا أأكرث اجلديد 2البديل  بأأن واعرتف. حتسني يه كأمثةل" املقدسة" أأو" الرسية" التقليدية املعارف أأن واعترب

نه  ،ذكل ومع  واملقدسة والرسية ةدقي  امل  مثل ،الفئات تكل حتديد كيفية فهم يف الأساس ية الصعوبة بعض تواجه زالي لقال اإ

ىلالوفد  نظرو . واسع نطاق عىل ةملنترش وا ضيق نطاق عىل ةملنترش وا  ،1 املادة يف الواردة والتعاريف 5 املادة بني العالقة اإ

نفاذ مرتبطة التعاريف بعضبأأن  وأأفاد  املعارف بتعريف يتعلق فامي فقط واحد ببديل الاحتفاظ متوأأوحض أأنه . املادة هذه ابإ

 يف تشارك مل ادلولية احلكومية اللجنة لأن مشلكةيُعد  ذكل ورأأى أأن. الأخرى حذف مت بيامن ،(3البديل ) الرسية التقليدية

عرابه عن الا ،اجلديدة (د) الفقرة وتناول الوفد. ريفالتعاملتعلقة اب قضاايال حول مفصةل مناقشات  من محلايةاب هامتمورمغ اإ

ماكنيةأأي  ،ال لية تكلخالل   الثقايف التعبري أأشاكل/التقليدية املعارف فهيا تنترش اليت احلالت بعض يف املرور عرب الطبقات اإ

 منو . لتصحيحل  أ لية يتعني فهيا وجود اليت احلالت بعضهناك  تكون قدف ،هبا مرص ح أأو رشعية غري بطريقة التقليدي

 اإىل ابلإشارة يتعلق فامي هخماوف سويرسا ممثل الوفد وشاطر. لككالطبقات  ومجموعة ادةامل ببقية ارتباطها كيفية فهم الصعب

ىل عدم(. أأ ) الفقرة يف املبني النحو عىل املعنية الهيئات وأأعرب عن . امحلايةهبا  ستنجحاليت  يةكيف لل  التام حو ضالو  وأأشار اإ

 ج.املتدر  الهنج من أأجل دراسة املشاورات غري الرمسية يف املشاركة من ملزيد هاس تعداد

ىل نيجرياي وفد أأشارو  .161 ن. السابق النص لتوضيح كبرية حماوةل اإ ىل اكإشارة تبدو" دةقي  امل " لكمة وقال اإ  التقليدية املعارف اإ

ىل أأشار كام. مشاريع النصوص خالل من بالء الطبقات فئات توضيح متو. الرسية أأو املقدسة  يتعلق فامي احملرز التقدم اإ

 الأصليني الساكن فريق من التعرف املهم من لأنه ،بعناية يدرسه وأأنه ،للغاية نص جديد مرشوع ذكل أأنب وأأفاد( د) ابلفقرة

توفري  مع ذكل لتجس يد اجليع مع بقوة الاخنراط يف رغبته عن وأأعرب. ملموسة أأمثةل خالل من هذه الانتشار فئات عىل

 الثقايف التعبري أأشاكل نص اإىل ترمجهتا كيفية يف تفكر أأن ادلولية احلكومية اللجنةعىل  ينبغيورأأى أأنه . املطلوبة الوضوح درجة

 .املشاورات غري الرمسية يف العمل من الكثري س ميثل ذكل لأن التقليدي

يران مجهورية وفد برحّ و  .162 انامل  يقدهما ابتاكرية فكرة بأأي املبدأأ  حيث من الإسالمية اإ  تسد أأن ميكن واليت يرّسّ

دراج وأأيد. الأعضاء ادلول بني الفجوات د أأيضا بورحّ . 2 البديل مقدمة يف" حامية" لكمة اإ  صيغت اليت( د) الفقرة راجابإ
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نه، و . ويبحهثا درسهاي زالي ل واليت حديثا " املس تفيدون" لكمة( ج)و( ب)و( أأ ) الفقرات تذكر ،الاتساق سبيل عىلقال اإ

 الصياغة نفس اس تخدام الأنسب من س يكونورأأى أأنه . فقط احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب اإىل تشري( د) الفقرة لكن

 (.د) الفقرة يف" املس تفيدون"

نه  كندا وفدوقال  .163  اإىل ابلإضافة املتدرج الهنج ذكل يف مبا ،امحلاية بنطاق املتعلقة اخملتلفة اخليارات يف ينظر زال مااإ

ىل املضاف اجلديد النص ىل أأن  ،املشرتك الفهم ضامن أأجل ومن. 5 املادة اإ . امحلاية نطاق عىل أأولية تعليقات دليهأأشار اإ

رأأى أأنه و . امحلاية نطاق يف هاما دورا لعبي اذلي ،"ةالرسي"و" ةاملقدس" تعريف لصقل املبذوةل للجهود تقديره عن وأأعرب

 امحلاية ومس توى تشمهل ما لتوضيح العمل من املزيد يتطلب الأمرأأن و  ،نياملصطلح ينلهذ تعريف وضع املهم من يزال ل

 تكون قد اليت التقليدية املعارف لنوع مثالن هام لاملعد   النطاق يف" ةاملقدس"و" ةالرسي" لأن قلقه عن وأأعرب. املناسب

 فامي واحضا النص يكون وأأن ،هناك فهيا التفكري ميكن اليت التقليدية للمعارف الأخرى الفئات يه ما معرفة أأمهية ورأأى. محمية

دراجه ميكن مبا يتعلق نه وقال. اإ ل يمتكن مل فريق التصال أأن يدرك اإ  بأأنه وأأويص التقليدية املعارف نص عىل الرتكزي من اإ

ذا ما يف النظر يكون أأن ينبغي ،التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل لنص ابلنس بة  التقليدية املعارف نص هنج ببساطة يتبىن اكن اإ

ىل الإشارة سبب توضيح والمتس الوفد. التقليدي الثقايف التعبري لأشاكل فريدة سامت أأي الاعتبار يف يأأخذ أأو  يف 9 املادة اإ

ىل. 2 البديل يف ليسو  1 البديل املشاورات غري  يف( د) الفقرة ومناقشة القضااي هذه حبث من مزيد وأأعرب عن تطلعه اإ

 .الرمسية

ىل التوصلوأأفاد بأأن . ومرونة مشولية أأكرث لأنه 1البديل  مرص وفد لفضّ و  .164 البديل  مع التعامل عند سهالمل يكن  حل اإ

ىل أأن . فريق التصال خالل من 2 . السلبية اجلوانب أأيضا ولكن ،الإجيابية اجلوانب من العديديتوي عىل  2البديل وأأشار اإ

 ابلرضورة ميكن ل أأفريقيا يف مقدس هو امف. مقبول غري" املقدسة"و" الرسية" التقليدية املعارف تعريف أأن ،ذكل من والأمه

ضافة واقرتح. التعريف هذال  مؤيدين وأأفاد بعدم وجود. الأخرى الأصلية الشعوب أأو الأمازون يف مقدسا يكون أأن  وفقا" اإ

 (.ب)و( أأ ) الفقرتني من الأول السطر يف ،2البديل  يف" الوطين للقانون

ىل أأن . مرونة الأكرث البديل ابعتباره 1البديل  الرويس الاحتاد وفد لفضّ و  .165  من العديد عىل يتوي 2البديل وأأشار اإ

 .املناس بة الصياغة لوضع املناقشات يف للمشاركة هاس تعداد وأأعرب عن. اوضوح أأكرث تعريف اإىل حتتاج اليت اخملتلفة املفاهمي

 أأشاكل لنص 3البديل  من 2 اخليار أأو 1البديل و  التقليدية املعارف لنص 4البديل و  1البديل  الياابن وفد وأأيّد .166

ىل و . املتدرج الهنج عىل تركز فريق التصال يفاليت جترى  املناقشات أأن من الرمغ عىل ،التقليدي الثقايف التعبري  الفقرةأأشار اإ

 امحلاية من مس توى أأعىل س ُتمنح اليت التقليدية املعارف نوأأفاد بأأ  ،التقليدية املعارف نص من 5 املادةمن  2البديل من ( أأ )

لهيا  وصوليكون ال أأن جيب  املعارف درجتأ   ،اجلةل نفس ويف. للغاية ذايت" مقيد" معىن نرأأى أأ  ،ذكل ومع". ادمقي  "اإ

لهيا  تقليدية مكعارف" املقدسة" التقليدية ذا ما تقيمي ولكن ،مقي دالوصول اإ  اأأيض هو ل أأم مقدسة التقليدية املعارف اكنت اإ

ىل الرجوع والمتس اجلديدة اجلةل مل يوافق عىل ،ذلكلو. ذاتية مسأأةل  من 2 البديل من( د) الفقرة أأشار اإىلو . الأصيل النص اإ

نه  ،التقليدية املعارف مرشوع نص  ،تهالبند ورضور كلذل املنطقي الأساس بوضوح وايرشح أأن نعىل املؤيدي ينبغيوقال اإ

ىل أأنه،  .املقرتح البند هذا بتأأييد هل يسمح وضع يف ليس ،الوقت هذاحىت  وأأشار اإ

نه الهند وفد قالو  .167 نه ،املادة هذه لتوضيح اجلهود من الكثري بذل من الرمغ عىل اإ جراء يتعني فاإ  املداولت من املزيد اإ

 .بشأأهنا
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 .(Rev. 1النسخة املعّدةل الأوىل ) مناقشة الرئيس واختمت .168

 14 يف ادلورة من اجلزء هذا عقد متو. 2018 ديسمرب 13 يف الرمسية غري املشاورات جرت: الأمانة من مالحظة] .169

ىل فنلندا وفد وأأشار. [2018 ديسمرب  نظر وهجة من الفكرية امللكية حقوق محلاية الصاميني احتياجات" عن دراسة نرش اإ

 الرابط التايل: عىل متاحة") التجارية والعالمات حق

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161206/OKM_40_18_Needs_of

_the_Sami_people-WEB111218.pdf؟sequence=1&isAllowed=y.) 

نه وقال. اخملصص اخلرباء فريق اجامتع موعد تغيري بشأأن الإقلمييني نسقنيامل  مع اجامتعه عن الرئيس بلغوأأ  .170  التفاق مت اإ

قبل ادلورة التاسعة  معين ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليديفريق خرباء خمصص عىل أأن يُنّظم اجامتع ل

ذاهتا اليت اتفقت علهيا اللجنة يف دورهتا السابعة  والثالثني للجنة عوضا عن قبل ادلورة الأربعني للجنة، ابتباع الرتتيبات

يف املقر الرئييس  2019مارس  17. وبناء عليه، س ُيعقد ذكل الاجامتع يوم الأحد املوافق ، مع ما يلزم من تبديلوالثالثني

ىل الساعة  9.00من الساعة  NB 0.107للويبو بنيف، يف القاعة   .16.30اإ

 ديسمرب 14 يف (Rev. 2sاملعّدةل الثانية ) النسخة توزيع بعد ادلورة من اجلزء اهذ عقد مت: الأمانة من مالحظة] .171

ىل ينامليرس   الرئيس دعاو . [2018  .الأعضاء ادلول فهيا لتنظر الوثيقة من (Rev. 2sاملعّدةل الثانية ) النسخة تقدمي اإ

ينامل  ابمس كوروك بول الس يدوحتدث  .172 ن الوق ،يرّسّ  ينامل  اإ  ونطاق واملوضوع ابلتعريفات املتعلقة الأحاكم ااس تعرض يرّسّ 

ةل الأوىل ) أأساس عىل والتقييدات والاس تثناءات امحلاية  الفجوات ةقضيو  موجزة نصوصا اواقرتح. (Rev. 1sالنسخة املعد 

 حلس بانا يف تعديالهتام أأخذتو . فهيا لنظريمت ال  الأعضاء ادلول مقرتحات سالمة عىل فاظوحت والإسهاب التكرار وختلو من

دراج اوأأعاد التقليدية املعارف تعريف تنقيةب  اقام وقد. واملشاورات غري الرمسية العامة اجللسة يف متت اليت داخالتامل  بعض اإ

وهو  ،جديد مصطلح تعريف يف النظر اواقرتح. 1 املادة يف" الرسية" التقليدية املعارف تعريف يف اسابق احملذوفة البدائل

 ااستبعد لكهنام ،للحامية معينة معايري يدد 3 املادة يفجديدا  بديال وضعا ،ذكل اإىل ابلإضافةو. النصني الك يف ،"ةتقليدي"

ىل الإشارة  اقرتحهتا اليت الزمنية احلدود تشملو  للحامية مماثةل مبعايري الأخرى البدائل حتتفظ ،املقابل ويف. الزمنية احلدود اإ

 اخلاص النص مرشوع يف ،5 ملادةاب املتعلق املتدرج لهنجاب املتعلقة واقفامل مبراجعة اقام ،ذكل عىل وعالوة. الأعضاء ادلول

 مت ،اوأأخري . امحلاية وأأساليب الطبقات أأنواع لتوضيح ،التقليدي الثقايف التعبري أأشاكلاخلاص ب ليسو  التقليدية ابملعارف

دخال  .التقليدية املعارف نص مع متسقا كونلي التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص يف 7 املادة عىل طفيف تغيري اإ

حدى بياليم، ليليالكير الس يدة غياب يف الرئيس انئب ليدس، جواك وحتدث الس يد .173  املادة يف نهوقال اإ  ،ينامليرّس   اإ

 عىل ينطبق هذاو ".  الصك هذا لأغراض" تعريفها مت قد املصطلحات أأن الافتتاحية ذكرت، التقليدية املعارف نص من 1

ان وأأدرج. تعريف للك العبارة نفس اس تخدام رضوري وغري متكررا وبدحيث ي  التعاريف مجيع  ملصطلح تعريفا امليرّسّ

ىل الإشارات من مرونة أأكرث تكون الزمين جلانباب تتعلق لغة لوضع" ةالتقليدي"  اولوي. الس نوات أأو الأجيال أأعداد اإ

اامل اذلي أأعده  رشوعامل  ذا ما حول التشاور من ملزيد أأساس توفري نيرّسّ ماكنية هناك اكنت اإ  اجلانب وحضت عبارة لوجود اإ

، كتسبت  عندما تقليدية املعارف تُعترب: "ييل ما عىل العنرص وينص. الرئيس يني نيالرأأيوحتظى بقبول الطرفني أأحصاب  الزمين

 اتمتعاجمل و  صليةالأ  شعوبل ل  الثقايف الرتاث أأو الاجامتعية أأو الثقافية للهوية وممزيا رمزاي ومضموان شالك، الوقت مبرور

هو  هوجوديف  سببفال ، املس تفيدونالشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية/ وهو، الأخري العنرص أأماللمس تفيدين". /ةلياحمل 
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ىل الإشارة من الأطول النسخة يف لنظربشأأن ا املتفق عليه الاقرتاح  هناك، التقليدية املعارف تعريف يفو. املس تفيدين اإ

بداعها مت" رةعبا نتاهجا/اإ بداع" أأن ويبدو الإجنلزيية للغة الأساس ية القواميساإىل  الرجوع مت، ةالتحضريي العملية يفو". اإ " اإ

نتاج"و ذا فامي للنظر اتقدميه متو. هنفس اليشء انتعني" اإ بداع" لكمة اس تخدام سيمت اكن اإ  مت، التايل السطر يفو. فقط" اإ

ىل الإشارة وتأأييد اقرتاح ىل الإشارة وتُعتربالشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية.  اإ  عنرصا" ذكل ينطبق حيامث، جامعي بشلك" اإ

ذا يف النظر س مترسي و . للكثريين همم أأمر وهو، انئبا  نتاجئ من جزءا يصبح أأن ميكن أأو، ابملاكن الاحتفاظ متاكن سي اإ

هنا. للحمك التوضيحية املالحظات ىل وما، والانتقال الإبداع أأن مقنعة جحة وقال اإ  جامعيبشلك  أأحياان يكون قد، ذكل اإ

. فريق التصال يفاليت جرت  املناقشات حسب..."،  أأخرى أأشاكل يف تبقى اليت" العنرص حذف متأأفاد بأأنه و . ل وأأحياان

ىل أأن و . تعريفية قمية هل ليس اذلي، العنرص هذا حذف واقرُتح. العامة اجللسة يف احلذف تأأييد متو  هو التايل العنرصأأشار اإ

ان هاس تعاد وقد(. Rev. 1النسخة املعّدةل الأوىل ) يف احملذوف العنرص وهو"، الرسية" التقليدية للمعارف 2البديل   امليرّسّ

 معايري قامئةوابلنس بة ل. أأكرثعىل حنو  2البديل  تطوير مت، 3 املادة يفو. الوفود بعضاملقدمة من  قرتحاتامل أأساس عىل

شارة هناك(، ج) الفقرة يفو(. أأ ) الفقرة يف العنارص نفستوجد ، البديل هذا يف الواردة الأهلية  حيامث، جامعي بشلك" اإىل اإ

 تشري اليت( هـ) الفقرة حذفمت و(، ج) الفقرة حذف حواقرتُ . فيه النظر سيمت املناسب املاكن أأن أأساس عىل"، ذكل ينطبق

 الاجامتع مناملس متد  القدمي 2البديل  هو 3البديل ويُعد . التايل البديل يف هبا الاحتفاظ مت، ذكل ومع. الزمين البعد اإىل

 يفو. الوفود أأحد اقرتحه اذلي النحو عىل(، ب) الفقرة واس ُتمكلت. اتالاقرتاحأأحد  أأساس عىل اس تعادته مت وقد. السابق

 استبعاد مت وقد". الصك هذا لأغراض" ، وهوالعنرص نفس أأضيف، 1 املادة يف، التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص

بقاء ومتالشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية،  ىل الإشارة عىل الإ  حواقرتُ ، انئب كعنرص" ذكل ينطبق حيامث، جامعي بشلك" اإ

ىل وما، مدّون يف شلك مكتوب،" حذف ويمتثل . التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل تعريفل  2البديل  حذف حاقرتُ و ". ذكل اإ

دراج مت مث، التعريف هناية يف الزمين العنرص تضمني 2البديل  يفمت  أأنه يف 2البديل و  1البديل  بني أأمهية كرثالأ  الفرق  اإ

جراء مت، 3 املادة يفو. هناك به فاظتح الا رضوراي نويكل  حبيث املواد نص يف املقرتحات يف حصيح بشلك الزمين العنرص  اإ

، اس ُتمكلو  القدمي 2البديل  اس ُتعيد وقد. لنفسه مفرّسا يكون حبيث، التقليدية املعارف نص يفهو احلال  كام التغيريات نفس

. الصكوك مشاريع تطبيق نطاق حول نقدية مناقشة هناك وأأفاد بأأن(. ب) الفقرة يف الوفود أأحد اقرتحه اذلي النحو عىل

ان أأعد وقد. حدود توجد ل أأنه يبدوو  دراج وميكن. الغرض لهذا أأوىل مرشوع امليرّسّ  يف اثنية كفقرة أأو ادليباجة يف النص اإ

 املعارف عىل الصك هذا ينطبق ل: "يلكام ي ونصها" للجمهور متاحة" تعريف كثب عن املقرتح املرشوع وتتبع. 3 املادة

 ارفمع وأأصبحت احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب من أأي مع املمزي ارتباطها ، مع مرور الوقت،فقدت لقد اليت التقليدية

 ."للجمهور معروفا يكون قد التارخيي أأصلها أأن من الرمغ عىل، معريف خمزون أأو عامة

ينامل  ابمس كوروك بول الس يدوحتدث  .174 نه الوق ،يرّسّ   السطر يف ،التقليدية املعارف نص مرشوع من 5 املادة يف اإ

 حبيث" معنوية" لكمة بعد" احلقوق" لكمة اوأأدرج". امحلاية"و" الصون" حول جديدة اأأقواس اوضع ،2البديل  من الأول

 احلقوق[ حامية[ ]/ صون] الأعضاء دلولا عىل[ جيب/ينبغي: " ]يلالتا عىل النحو الأوىل اجلةل من الأوىل الفقرة نص يصبح

 املعارف تصنيف اإىل يشري ياذل التقليدية املعارف انتشار مقدار ولتوضيح". ... لمس تفيدينل  واملعنوية الاقتصادية واملصاحل

 درجتأ   التالية ةويلغصيغة الال  أأن تكون الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية، منظور من يتعني، ،املتدرج الهنج يف التقليدية

حدى ادلول من لطلب اس تجابة( ج)و( ب)و( أأ ) الفقرات يف الطبقات وصف يف  ابلقوانني يتعلق فامي: "اءعضالأ  اإ

ىل الوصول: "ييل ما عىل( أأ ) الفقرة تنص ،وهكذا". املس تفيدين/احمللية واجملمتعات الأصلية [للشعوب] العرفية واملامرسات  اإ

 ذاختا الأعضاء ادلول عىل[ جيب/ينبغي] ،مقدسة أأو رسية التقليدية املعارف تكون عندما ذكل يف مبا ،قي دم  التقليدية املعارف
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داريةأأو /و ترشيعية تدابري  وهو ،(أأ ) الفقرة يف طفيف تعديل هناك". و .... ضامن هبدف ،الاقتضاء حسب ،س ياس ية أأو/و اإ

ضافة  حق هو التقليدية املعارف سالمة حترتم بطريقة التقليدية املعارف اس تخدام يف احلق أأن لتحديد" معنوية" لكمة اإ

 وقت يف احتديده مت يتال ةمتهيديال  العبارة فقط أأضافا امأأهن التغيريات من يتضح ،(ج)و( ب) نيتفقر لل ابلنس بة أأما. معنوي

ىل  2البديل  من( د) الفقرة وهتدف. سابق  ةويلغصيغة  اأأضاف ،الأعضاء ادلول بعض لطلب واس تجابة. الوضوح توفرياإ

 عىل ةنترش امل  التقليدية للمعارف ابلنس بة: "]ييل ما عىل املعّدل احلمك وينص. النصمن  بعضا اوحذف( د) الفقرة اإىل جديدة

 أأو احمللية واجملمتعات الأصلية [للشعوب] العرفية واملامرسات القوانني مع تتوافق ول ،واسع نطاق عىلاملنترشة  أأو ضيق نطاق

ن ،عمل عن املس بقة مبوافقهتا  أأن ،الاقتضاء حسب ،املس تفيدين من غريها أأو احمللية جملمتعاتاالأصلية و [ لشعوبل ] ه ميكنفاإ

 احلقائق: مثل ،الصةل ذات الظروف مجيع مراعاة مع ،(أأ ) الفقرة يف علهيا املنصوص امحلاية املعنية هيئات الوطنيةال  من تطلب

 مثل عن تنتج قد اليت الثقافية الأرضار عىل ليلادلو  وادلولية الوطنية والقوانني والعرفية الأصلية الشعوب وقوانني التارخيية

حدى طلبت وقد. به حاملرص   غري الانتشار هذا عادة الأعضاء ادلول اإ دراج اإ  اكن حيامث ،"ل أأم مقدسة اكنت سواء" عبارة اإ

البديل  نفسوهو  ،3البديل  أأن حددا فقد ،ذكل ومع. 2 يلدالب من( ب)و( أأ ) الفقرتني من اللكامت هذهحذف  من املقرر

 لشواغل مالمئ بشلك تجيبيس  س  3البديل  فاإن ،وذلكل. 5.2و 5.1 الفقرتني يف اللكامت نفس عىل ابلفعل يتوي ،2

عادة طلبت اليت العضو ادلوةل دراج اإ  الأعضاء ادلول مقرتحات سالمة عىل احلفاظوابلتايل  ممكنا التغيري جتعل ول ،النص اإ

ىل أأشارت قد العضو ادلوةل أأن حقيقة الاعتبار يف اأأخذ فقد ،ذكل عىل وعالوة. الأخرى . لاملفضّ  هنجهاعىل أأنه  1البديل  اإ

ىلينبغي" " لكمة اأأضاف ،عضو دوةل من لطلب واس تجابة ،التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص من 7 املادة ويف لك من  اإ

 .3و 2و 1البديل 

ةل الوفود  اس تعرضت عندما قصرية اسرتاحة فرتة بعد ادلورة من اجلزء هذا عقد مت: الأمانة من مالحظة] .175 النسخة املعد 

نه . النسخةهذا  عىل التعليقات ابب الرئيس حوفت[ (Rev. 2sالثانية ) تدويهنا يف ل  تعليقات تقدمي الأعضاء لدلول ميكنوقال اإ

 .حتديدها متي سهوحالت  أأو أأخطاء أأي تصحيح سيمتو . لسجلا

ينامل  املتحدثني مجيع شكر: الأمانة من مالحظة] .176  مجموعة ابمس ليتوانيا وفد وحتدث[. معلهم عىل الرئيس وانئب يرّسّ 

ن وقال ،والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان ةل الثانية ) اإ  الاعتبار يف الوثيقة وتأأخذ. الإجناز قيد مازالت (Rev. 2النسخة املعد 

ةل الثانية ) يكون أأن ميكنو . عادةل بطريقة تعكسهاو  ،الرمسية غري املشاورات يف جرت اليت املناقشات  (Rev. 2النسخة املعد 

جراؤها مت اليت التغيريات مجيع يف النظرعليه  يتعني يزال لأأفاد بأأنه و . العمل من ملزيد الأساس مبثابة ىل هتطلعأأعرب عن و  اإ  اإ

ن وقال. ادلولية احلكومية للجنة والثالثني التاسعة ادلورة يف مشول أأكرث بشلك مناقش هتا  فيف. النصني بني اتباين هناك اإ

ذا عام وتساءل" وطنية" لكمة يتضمن النص يزال ل ،التقليدية املعارف تعريف  أأشاكل نص لأن ل أأم امقصود ذكل اكن اإ

 أأو الوطنية الهوية" أأيضا( ب) الفقرة تذكر ،3 املادة من 2 البديل يفو". وطنية" لكمة عىل يتوي ل التقليدي الثقايف التعبري

ذا عام وتساءل". الاجامتعية ينامل  نية تاكن اإ ذا ،اتركه يه يرّسّ  نه ،كذكل الأمر اكن واإ  بني" وطنية" لكمة وضع يف يرغب فاإ

 .قوسني

ينامل  ابمس ،الرئيس انئب ،ليدز جواك الس يدوحتدث  .177  يه الأقواس فاإن ذلكل ،حذفه اإىل طريقه يف أأنه وحضوأأ  ،يرّسّ 

 .معهل ينبغي اذلي الصحيح اليشء

ندونيس يا وفد حتدثو  .178 ىل لعوتطّ " ةالتقليدي" مصطلح تعريف بهود وأأقر ،الهادئ واحمليط أ س يا مجموعة ابمس اإ  اإ

ةل الثانية )اب علام وأأحاط. ادلولية احلكومية للجنة والثالثني التاسعة ادلورة يف مناقش ته  2و 1واملواد  (Rev. 2sلنسخة املعد 
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ىل لعوتطّ . 7و 5و 3و ىل ااستناد التاسعة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية ادلورة يف املناقشة مواصةل اإ ةل  اإ النسخة املعد 

 .(Rev. 2sالثانية )

ىل وأأشار ،ابء اجملموعة ابمس كندا وفد حتدثو  .179 ةل الثانية ) أأن اإ ن لك عضو . الإجناز قيد (Rev. 2النسخة املعد  وقال اإ

ةل الثانية ) عىل حمددة س يقدم تعليقات اجملموعة يفمنفردا  الأعضاءمن   .(Rev. 2sالنسخة املعد 

ةل  يف جرت حماوةلهناك  بأأن وأأقر ،والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان ابمس مجموعة السلفادور وفد حتدثو  .180 النسخة املعد 

ىل. عام بشلك الوفود وأ راء الرمسية غري املشاورات أأثناء متت اليت املداخالت مجيع لإدراج (Rev. 2sالثانية )  أأنه وأأشار اإ

 الواثئق لتحليل وقتهل ال تاحسيُ  عندما ،ادلولية احلكومية للجنة والثالثني التاسعة ادلورة يف النصوص اس تعراض سيمت

ىل ابلفعل أأشار ،الوثيقتني لكتا من 3 املادة يفو. الإجيابية املساهامت من املزيد تقدمي مبقدوره وس يكون ابلتفصيل  يف أأنه اإ

". لكن" لكمة قبل مربع قوس هناك يكون أأن جيب (ديداجل 3البديل ( )Rev. 1 )النسخة املعّدةل الأوىل يف 2البديل 

جراء ". لكن" لكمة قبل القوس فتح جيب ذلا املسأألتني بني الفصل متوأأوحض أأنه  ىل اإ  للكمة تعريف تقدميل  حماوةلوأأشار اإ

 ،التعريف هذا ملناقشة اس تعداده عن الوفد وأأعرب. الأعضاء من عدد عهنا أأعرب اليت الشواغل تلبية أأجل من" التقليدية"

نه و . للحامية مدة يذكر يزال ل لأنه ،حتسينه ميكن اذلي  ادلورة يف املالحظات من مزيد وس ُيجري بتعمق فيه سينظرقال اإ

 عدم لفضّ  فقد ،"الرسية التقليدية املعارف" تعريف من 2لبديل ل  ابلنس بة أأما. التاسعة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية

ىل الإشارة دخال طريق عن املوقفني بفصل اعرتف ،3 املادة يفو. التجارية القمية اإ  من عدد هطلب عىل النحو اذلي ،3 البديل اإ

نه  ،ذكل ومع الزمنية؛ الفرتة من خيلو ياذل ،2لبديل ل  وأأعرب عن تفضيهل. الوفود  عىل ،1البديل  تقبلي  أأن هميكنقال اإ

ىل أأنه س يو . 1 املادة يف الوارد ابلتعريف س تقرتن التعاريف أأن أأساس  أأمل عىل البدائل من لك مع العمل واصلأأشار اإ

ىل التوصل ىل . الأعضاء مجيعأ راء  يس توعب حل اإ  املعارف من جديدة فئة تبدو ورأأى بأأهنا ،(د) الفقرة يف ،5 املادةوأأشار اإ

جيابية بطريقة للمسامهة ه الشديداس تعداد وأأبدى(. ج)و( ب) الفقرتني يف الواردة احلالت عىل تنطبق أأداة ويه. التقليدية  اإ

 .احلكومية ادلولية للجنة والأربعني التاسعة ادلورة يف

نه و  ،فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس الأورويب الاحتاد وفد حتدثو  .181 رسال يقبل أأن ميكنقال اإ النسخة  اإ

ةل الثانية ) ىل (Rev. 2املعد  . املناقشات من ملزيد أأساس مبثابة لتكون ادلورة التاسعة والثالثني للجنة احلكومية ادلولية اإ

 اجلديد التعريف أأن رأأى ،1 املادة يفو. املوضوعية التعليقات من مبزيد والعودة املناقشات واصةلمل رسوره عن وأأعرب

التاسعة  ادلورة يف التعليقات من ابملزيد يعود وقد للمراجعة الوقت بعض يتطلب التوضيح من مزيد دون" ةالتقليدي"لـ

ىل . والثالثني للجنة أأعرب عن و  التناقض اإىل أأشارو  ،التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف تعريفوتطّرق اإ

دراج من بدل وأأراد،. التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نصو  التقليدية املعارف نصبني  رغبته يف وجود توافق  الهوية" لكمة اإ

ىل أأن و . النص نفس رىي أأن ،"الأصلية للشعوب الثقايف الرتاث أأو/و والاجامتعية الوطنية  املادة يف أأيضا ظهري  ذكلأأشار اإ

ىل . املقصودة غري النتيجة نفس مع ،2 البديل من( ب) الفقرةيف  ،3  عن أأعربو  ،الرسية التقليدية املعارف تعريفوأأشار اإ

 الهنج يف ارسوخ أأكرث زال وما. 1لبديل اب مقارنة اخمتلف امهنج 2البديل  عكسي ذلكل ،السابقة البدائل أأحد لستبقاء تقديره

ماكنية  املس تخدمني أأو اجلهورمتتع  عىل يؤكد واذلي ،2البديل  يف موحض هو كام  يف ذكل ينعكس أأن رأأى أأمهيةو . الوصولابإ

ينامل  لأن تقديره عن وأأعرب. 1 املادة  ،3 ابملادة يتعلق وفامي". املس تفيدين" اإىل ابلإشارة املتعلق التعريف يف تعليقاته طب قا يرّسّ 

ينامل الوفد  شكر وأأن  ،ترامكية املعايري هذه أأن توحض الصياغةأأفاد بأأن و (. ب)و( أأ ) ابلفقرتني يتعلق فامي تعليقاته قبول عىل يرّسّ 

ينامل  شكر ،وابملثل. هل ابلنس بة هممة مسأأةل هذه  تناول الوفدو . ذكل ؤيدي لأنه ،(ب) الفقرة يف العنارص فصل عىل يرّسّ 
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ىلبعد  ادلولية احلكومية اللجنة تتوصل ومل خُتتمت مل حوهل دارت اليت املناقشات أأن من لرمغوذكر أأنه، اب ،الزمين اجلانب  اإ

هنا ،ال راء يف توافق ىل أأن  .هل ابلنس بة للغاية هممة مسأأةل فاإ  عىل يتوي يزال ل (اجلديد 3البديل السابق ) 2 البديلوأأشار اإ

نه . الإجناز قيدمعل  أأنه رأأى فقد ذلا ،النص يف هبا الاحتفاظ أأمهية يرى اليت الصياغة البديل  أأو 2البديل  اكن سواءوقال اإ

ىل اللجنة تتوصل حىت الزمين للجانب انئب عنرص هناكف  ،املعايري مجموعة يف ،3  ،5 ابملادة يتعلق وفامي. ال راء يف توافق اإ

نه  لكنه ،1البديل  يف الوارد التدابري عىل القامئ للهنجتأأييده  أأعرب عن  من ملزيد كأساس 2البديل  لو قب هميكنقال اإ

ىل أأنه . التفصيل من مبزيد بحثهل  اس تعداد واذلي أأبدى ،املتدرج الهنج حول املناقشات  أأو الأس ئةل من مبزيد يعود قدوأأشار اإ

 .املتدرج املهنج عىل اجلوهرية التعليقات

ن وقال الأفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد حتدثو  .182 ةل الثانية ) اإ  الإجناز قيد معل يه (Rev. 2النسخة املعد 

 اليت اخملاوف بعض وأأعرب عن. ادلولية احلكومية للجنة والثالثني التاسعة ادلورة يف للمناقشة أأساس مبثابة تكون أأن وميكن

 النص يف البدائل عدد جتنب اوةلحم والثالثني التاسعة دورهتا يف للجنةعىل ا ينبغيورأأى أأنه . موعةاجمل أأعضاء يثريها قد

 .بناءة بطريقة العمل واصلوأأفاد بأأنه س ي. ابيهن فصلال من بدل النظر وهجات مجع وحماوةل

ندونيس يا وفد حتدثو  .183 دخال علام وأأحاط ،التفكري املتشاهبة البدلان مجموعة ابمس اإ النسخة  يف" ةالتقليدي" تعريف ابإ

ةل الثانية ) ينامل  تقدير عىل بناء جاءت احملاوةل بأأن أأفادو . (Rev. 2املعد  ىل أأعرب عن تطلعهو . يرّسّ   بتفصيل ذكل مناقشة اإ

نه ،مواقفه من الرمغ وعىل. ادلولية احلكومية للجنة والثالثني التاسعة ادلورة يف أأكرب  املعارف تعريف يف ابلتغيريات برحّ  فاإ

ةل الثانية )النسخة  يف وحضامل عىل النحو ،ااتساق أأكرث تُعد اليت ،التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية . (Rev. 2املعد 

ماكنية هناك أأن رأأى ،الوثيقتني لكتا يف 3 ابملادة يتعلق وفامي  الوقتأأفاد بأأن و . املناقشة مواصةل يف فجواتال من املزيد لسد اإ

طار بشأأن اقرار  اللجنة تتخذ ليكقد حان   وصياغة التكرار لتجنب هاوموضوع امحلاية  بتعريف يتعلق فامي ينطبق اذلي العمل اإ

 نص يف 5 ابملادة يتعلق وفامي. الأعضاء ادلول مواقف سالمة عىل احلفاظ يف الوقت نفس يف الاس مترار مع ،أأوحض نص

 حول النقاش من املزيد يؤدي أأن يف أأمهل عن وأأعرب 2 البديل النص عىل دخلتأ   اليت ابلتغيريات برحّ  ،التقليدية املعارف

ىل املتدرج الهنج ىل  ،التقليدية املعارف خصائص مع يامتىش مبا امحلاية من خمتلفة مس توايت حتديد لرضورة أأفضل فهم اإ واإ

 والتقييدات الاس تثناءاتأأوحض أأن و . الصك مرشوع داخل الأخرى الأساس ية القضااي بشأأن الفجوات سد عىل القدرة

رأأى انه و . ابلفعل ةاملتباين امحلاية نطاقسلبا عىل  تؤثر ل حىت مبارشة تكون أأن وينبغي امحلاية بنطاق اوثيق اارتباطترتبط 

ةل الثانية ) وثيقيت من لك ماس تخدا ميكن  ادلورة يف املناقشة ملواصةل كأساس ،الإجناز قيد كعمل (،Rev. 2النسخة املعد 

 اإىل ابلإضافة ن تناقش،لأ  لفرصةا والثالثني التاسعة هتاورد يف للجنة تاحتُ  أأن يف أأمهل عن وأأعرب. التاسعة والثالثني للجنة

ىل ،التفصيل من مبزيد تقييداتوال  والاس تثناءات الس ياسة أأهداف ،امحلاية ونطاق موضوع  املتشعبة القضااي جانب اإ

 .الأخرى

ن الصني وفد قالو  .184  الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف بشأأن معيقة مناقشات أأجرت ادلولية احلكومية اللجنة اإ

ةل الثانية  وثيقيت لعتبار رسوره عن وأأعرب. للغاية جيدة بطريقة املناقشات نتاجئ الوثيقتان تعكسو . التقليدي النسخة املعد 

(Rev. 2) ىل لعوتطّ  ،للجنة والثالثني التاسعة ادلورة يف للمناقشة اأأساس جراء امل اإ  .املناقشات من زيداإ

ن مرص وفد قالو  .185  اكبري  اقدر  وأأحرزت يتعني علهيا القيام به اذلي العمل من ابلكثري قامت ادلولية احلكومية اللجنة اإ

حرازه علهيا يتعني اذلي التقدم من  ابلإضافة الرئيس وانئب للرئيس املاهرة القيادة ظل يف بشفافية املناقشات جريتأ   وقد. اإ

ينامل  اإىل ةل الثانية )وتعكس . يرّسّ   خالل علهيا التفاق يمت مل أأو ما مت التفاق عليهو  قيل ما بأأمانة (Rev. 2sالنسخة املعد 
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 يديل سوفأأفاد بأأنه و . املس تقبل يف اللجنة لعمل كأساس اس تخداهمام وميكن قيّمتني العمل وثيقيت ورأأى الوفد أأن. املناقشات

 تقدم لإحراز أأكرب جمال هناك يكون أأنعن أأمهل يف  أأعرب حيث التاسعة والثالثني للجنة، ادلورة يف التعليقات من مبزيد

 يمت ل حبيث ،الأول اليوم من املواد عىل الرتكزي عىل اقادر  يكون أأن يف أأمهل عن أأعربكذكل و . مأأزق يف ادلخول وعدم

نفاق ىل أأن. شديد اهامتم أأو كبرية فائدة ذات الواقع يف ليست اليت ،الفلسفية املناقشات يف الوقت من الكثري اإ  هناك وأأشار اإ

 الفكرية مللكيةاب فامي يتعلق التارخي صناعة ادلولية احلكومية اللجنة حتاول حيث معها؛ لتعامليتعني ا للغاية هممة جمالت ثالثة

 .واملادية الاقتصادية اجلوانب فقط وليس ،املهم اليشء وهو ،الإنساين واجلانب والإبداع

ن القوميات املتعددة بوليفيا دوةل وفد قالو  .186 الصيغة  يف الصعوبة بعض وجود من الرمغ عىل ،للغاية مفيدة الواثئق اإ

 تقدما الوثيقتان متثلو . التقليدية املعارف تعريف بشأأن س امي ول ،تقدم حتقيق من ادلولية احلكومية اللجنة وستمتكن. اللغوية

 معلية يف فجواتال سد يف ساعدي س أأفاد بأأنه  لكهنا ،حمتواها عىل %100 بنس بة ابلرضورة تهوافق وأأعرب عن عدم م. ملحوظا

نه . التفاوض رأأى أأهنا  ،ذكل بعدو . أأكرثعىل حنو  مناقش ته تمت أأن وجيب 5و 3 املادتني من 2البديل  حتسني ميكنوقال اإ

ىل . امحلاية نطاقب  املتعلق الصك هدف من لالقرتاب اأأساس تكون أأن ميكن  والزماين ملكل العاماب املتعلقة املسائلوأأشار اإ

 نقية. وثيقة التوصل اإىل هو الرئييس الهدف لكن ،هممة

نه الأمريكية املتحدة الولايت وفد قالو  .187 ىل أأنه". التقليدية" تعريف يدرس يزال ل اإ  يريد وأأنه ،جديد تعريف وأأشار اإ

. النص يف ،الزمين العنرص ذكل يف مبا ،الواحضة الأهلية ملتطلبات كبديل ذكل ير ومل. قوسني بني يضعه أأن احلايل الوقت يف

ىل أأن  ،ذكل اإىل وابلإضافة ". الأصلية الشعوب" بعبارة ابستبدالها وطالب" أأصيل شعب" عبارة تضمني  التعريفلفت اإ

دراج ابلفعل اقرتح ،اجلديد 2لبديل اب يتعلق فامي ،3 املادة يفوأأضاف أأنه،  " أأجيال مخسة فرتة أأو( "هـ) الفقرة يف العبارة اإ

ةل الثانية  يفوأأفاد بأأنه (. أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي نص يف ذاته التغيري وُطلب" )س نة 50" عبارة بعد النسخة املعد 

(Rev. 2)، انامل  يعيد أأن وطلب. امتام( ه) الفقرة حذف مت دراج يرّسّ  اليت الإضافات مع ،(هـ) الفقرة يف اسابقالوارد  النص اإ

لبديل اب يتعلق فامي ،التقليدية املعارف نص من 5 املادة يفوذكر أأنه، . 2ل البدي يف اخليار هذا عىل احلفاظ أأجل من اقرتهحا

أأفاد  ،ذكل ومع ابلاكمل؛ عهنا الإجابة تمت ملو ،الرمسية غرياملشاورات  أأو العامة اجللسة يف سواء ،الأس ئةل من اعدد طرح ،2

 .للجنة والثالثني التاسعة ادلورة يف تفصيال أأكرث تعليقات يقدموس   املقرتحة التعديالت يدرس يزال لبأأنه 

ىل لعوتطّ  احملرز التدرجيي ابلتقدم الهند وفد برحّ و  .188 ىل اإ  قانوين صك لوضع مبكر وقت يف الهنائية الصيغة التوصل اإ

 واملوارد التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية للمعارف الفعاةل امحلايةتوفري  أأجل من( دولية قانونية صكوك أأو) دويل

ىل أأن و . الوراثية  وأأشاكل التقليدية املعارف تعريف أأي ،1 املادة من أأجزاء مناقشة من متكنت ادلولية احلكومية اللجنةأأشار اإ

 أأو ادلوةل تلعبه اذلي ابدلور ااعرتاف هناك أأن ملالحظة رسوره عن وأأعرب. 7و 5و 3 املواد وكذكل ،التقليدي الثقايف التعبري

الشعوب الأصلية واجملمتعات  حتديد ميكن ل عندما التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف أأمناء بوصفهمالأمم 

ىل املناقشة تؤدي أأن يف أأمهل عن وأأعرب. معرفة صلهتا بذكل أأو احمللية حراز اإ  والثالثني التاسعة ادلورة يف جوهري تقدم اإ

 .النصوص عىل تعليقات تقدمي يف حبقه واحتفظ. للجنة

ن كندا وفد قالو  .189 ةل الثانية ) اإ ىل أأنه، و . املناقشة من ملزيد اجيد اأأساس توفر (Rev. 2النسخة املعد   دونأأشار اإ

ىل  أأجل من بنّاء بشلك العمل تلواص ،مبوقفه املساس  يف مزااي هناك وأأفاد بأأن. البدائل عدد وتقليص مشرتك فهمالتوصل اإ

 ،امحلاية نطاق من 2لبديل اب يتعلق فاميوأأضاف بأأنه، . املتدرج الهنج ذكل يف مبا ،امحلاية بنطاق يتعلق فامي املقرتحة جالهنُ  مجيع

ةل الثانية ) صياغة أأثناء النقاط بعض حذف مت شارة عىل 2البديل  تويأأن ي  ورأأى رضورة. (Rev. 2النسخة املعد  ىل اإ  اإ
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 السابقة العبارة عىل لإبقاءاب البطو . 1البديل  يف ةويلغصيغة الال  نفس لها اليت تقييداتوال  ابلس تثناءات يتعلق فامي 9 املادة

ىل أأنهو  ،"ل أأم مقدسة اكنت سواء ،رسية التقليدية املعارف" طار أأشار اإ  أأعىل من ةداس تفالا هميكن ما لتحديد معيل اإ

زاء هخماوف أأعرب عن ،ذكل من الرمغ عىلو . امحلاية من مس توى " ةالرسي" نياملصطلحمن خالل  فهمه ميكن ما اإ

ىل الوصول يكون حيامث" اجلديدة ةوياللغ وأأضاف أأن الصيغة". ةاملقدس"و ذا ما ذكل يف مبا ،ادمقي   التقليدية املعارف اإ  اكنت اإ

 عىل احلفاظ طلب ،ذلكل ونتيجة. التقليدية املعارف يه ماحتديد  الواحض غري من علجت ،"مقدسة أأو رسية التقليدية املعارف

ىل أأنه. 2البديل  يف املتدرج الهنج يف النظر من ملزيد اخليارين . العبارة هذه عىل ابلفعل 3البديل  يتوي أأن اقرتح وأأشار اإ

ىل و  ،املتدرج الهنج س امي ول ،اخليارات مجيع عىل للعمل اس تعداده عن الوفد وأأعرب  من بعنارص الاحتفاظ ياول أأنهأأشار اإ

 عىل ويتوي املتدرج للهنج صياغة عن عبارة 3البديل  نورأأى الوفد أأ . اخليار هذا يف كندا واقع بتوضيح تسمح أأن شأأهنا

لهياهو  يشري اليت العبارة  دمع حماوةل عىل الانتباه ركّزو . الاهامتم من الكثري تكتسب أأهنا يبدو ل خمتلفة صياغة ولكهنا ،اإ

نهقال  ،ذكل اإىل وابلإضافة. املشرتكة والبدائل اخليارات أأجل من بنّاء بشلك العمل بغيةذكل و  2البديل   املقرتحات سرياجع اإ

ادلورة التاسعة  يف املوضوعية التعليقات من املزيد وس يقدم ،"التقليدية" بتعريف املتعلقة املقرتحات ذكل يف مبا ،اجلديدة

 .والثالثني للجنة احلكومية ادلولية

نه كوراي مجهورية وفد وقال .190 ةل الثانية ) اس تخدام ميكن، العموم وجه عىل اإ  من ملزيد كأساس (Rev. 2النسخة املعد 

 ،جديد مفهوم" التقليدية" أأن، 1 ابملادة يتعلق ورأأى الوفد، فامي. للجنة احلكومية ادلولية والثالثني التاسعة ادلورة يف املناقشة

 واحدة 3 املادة وأأفاد بأأن. علهيا تعليقات بتقدميادلورة التاسعة والثالثني للجنة  يف ناقشةامل  يفعن رغبته يف املسامهة  وأأعرب

ىل لعوتطّ . التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف نصوص يف احلامسة العنارص من جراء اإ  هذه حول مناقشات اإ

 زايدة أأجل من الإماكن قدر اوموجز  ابس يط امحلاية نطاق يكون أأن الأفضل من رأأى أأنه ،5 ابملادة يتعلق فاميو . املسأأةل

ىل لعوتط  . القانوين واليقني الوضوح جراء  اإ  .للجنة والثالثني التاسعة ادلورة يف املسأأةل هذه حول جيدة مناقشةاإ

نه الياابن وفد قالو  .191 ةل الثانية ) يف بعناية سينظر اإ التاسعة  ادلورة يف تعليقاته وس يقدم( Rev. 2sالنسخة املعد 

ىل. والثالثني للجنة احلكومية ادلولية نه قالو  ،النصني الك من 1 املادة يف" التقليدية" الإضافية اللكمة وأأشار اإ  للجهود ممنت اإ

انوامل  الرئيس انئب يبذلها اليت البناءة  من ملزيد جيد أأساس مبثابة الإضافات تكل واعترب ،الصكوك وضوح لزايدة يرّسّ 

ىل أأنه ،ذكل ومع. املناقشات  ادلورة يف تعليقاته س يقدمأأنه و  التفصيل من مبزيد لكمة لك يف بعناية النظر اإىل يتاج أأشار اإ

ذا ،للجنة والثالثني التاسعة  املتعلقة الاكمةل النصوص عىل كبري تأأثري هل يكون قد" التقليدية" تعريف لأن ،الأمر لزم اإ

ّ  ،النصني الك من 3 ابملادة يتعلق وفامي. التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية ملعارفاب  وفد به أأدىل اذلي البيانالوفد  دأأي

 توافق وأأشار اإىل عدم وجود. الأمريكية املتحدة الولايت ووفد ،فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس الأورويب الاحتاد

أأشار الوفد و . النصني الك يف املعيار هذا يظل أأن ينبغيرأأى أأنه  ،ذلكلو. 2البديل  من الزمين املعيار حذف حول ال راء يف

ىل ىل الأعضاء ادلول توصلوأأفاد بعدم  ،التقليدية املعارف نص من 5 املادة اإ  النص يف( د) الفقرة لوضع ال راء يف توافق أأي اإ

ىل هتطلعأأعرب عن و . قوسني بني( د) الفقرة ضعو ت أأن ورأأى. 2 البديل جراء اإ  بطريقة الأعضاء ادلول مجيع مع مناقشات اإ

 .للجنة والثالثني التاسعة ادلورة يف بناءة

دراج أأن الرئيس الوق .192 ينامل مقدم من  اقرتاح هو" التقليدية" اإ  سيمت ذلا ،بذكل هممتة أأعضاء دول هناكو  ،يرّسّ 

 .النص يف هبا الاحتفاظ
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ىل نيجرياي وفد وأأشار .193 ندونيس يا وفد ذكر كام، كذكل وأأشار ."التقليدية"معىن  حتديد حماوةل اإ  املتشاهبة البدلانابمس  اإ

ىل أأهنا، التفكري ين تقدير عىل بناء اقرُتحت اإ  وفد يف الراي مع واتفق. الاس تقصاء من مزيد اإىل يتاج ورأأى أأن هذا. امليرّسّ 

ىل وأأشار قوسني بني بشأأن وضعه الأمريكية املتحدة الولايت نه ، ابلتعريفات يتعلق وفامي. مائل بط مكتوب ابلفعل أأنه اإ قال اإ

ذا  ابنتشارها يتعلق فامي التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية للمعارف اخملتلفة الطبقات حتديد أأن مفادها فرضية مت اتباع اإ

ىل للسعي حاجة هناك فليست، احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب ختص مسأأةل هو عدمه أأو " الرسية"و" املقدسة" تعريف اإ

ىل وافاد بأأنه س يعود. أأخرى وفئات ىل وأأشار. ادلولية احلكومية للجنة والثالثني التاسعة ادلورة يف املسأأةل هذه اإ  املرشوع اإ

ين قرتحامل جراء س ياق يف الفكرة هذه مع للتعاطي الفرصة هل تُتاح يف أأن وأأعرب عن رغبته، من جانب امليرّسّ  من مزيد اإ

البدائل، عىل  من احلد مبهمة الاضطالع من يمتكن أأن يف أأمهل عن وأأعرب. والثالثني للجنة التاسعة ادلورة يف املفاوضات

ىل استنادا، الأفريقية اجملموعة ابمس املغرب وفد ما اقرتحه حنو ذا ما حقا الاختبار هو وأأفاد بأأن. احملرز التقدم اإ  اللجنة اكنت اإ

ادلورة التاسعة والثالثني  ختص مسأأةل ورأأى أأن هذه. التقدم لإحراز الشجاعة اإىل س تفتقر أأم تقدما س تحرز ادلولية احلكومية

 .للجنة

ىل هتطلععن  أأسرتاليا وفد وأأعرب .194 . ادلولية احلكومية للجنة التاسعة والثالثني ادلورة يف التعليقات من زيدمب الإدلء اإ

ىل أأن نص و   الزمين اجلانب حول احلالية حتفظاته عن النظر بغض ،الثالثة البدائل مع أأكرب بسهوةليُقرأأ  3 املادةأأشار اإ

انامل  قدهما اليت الصياغةورأأى أأن ". ال خرين املس تفيدين"و طار. ادلراسة يس تحق مفيدا مفهومامتثل  يرّسّ  وأأوحض أأنه، يف اإ

 كيفية بشأأن اخملاوف بعض وأأعرب عن. مثالية ليست الصياغة وأأن ،الإجناز قيد معال( د) الفقرة يعترب ،2البديل  يف 5 املادة

 جديد مفهوم أأنه يقدرأأفاد بأأنه  ولكنه ،هيئات املعنيةوال  ال خرين املس تفيدين مع ،املثال سبيل عىل ،الواقع أأرض عىل امعله

ىل هتطلعأأعرب عن و  للغاية ىل كام أأعرب عن تطلعه. مناقش ته مواصةل اإ  حنو والانتقال فجواتال لسد املناقشات من مزيد اإ

 .أأكرث نقاءً  نص

يران مجهورية وفد أأقرو  .195 انامل  ادهمق مبادرة هو مؤخرا تعريفه مت اذلي" ةالتقليدي" صطلحم بأأن الإسالمية اإ  لسد يرّسّ

 التاسعة ادلورة يف تفصيال أأكرث تعليقات س يقدمأأفاد بأأنه و  التعريف هبذا علام وأأحاط. الزمنية اجلوانب حول الفجوات

دخال الوفد رحب ،التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل بتعريف يتعلق وفامي. ادلولية احلكومية للجنة والثالثني  واحد تعريف ابإ

نتاج املبذوةل ابجلهود أأقر   ،3 املادة يفو .التكرار من يد مما ،فقط  1البديل  وأأيّد. الأعضاء ادلول مجيع موقف يعكس نص لإ

ىل  ،التقليدية املعارف نص يف 5 ابملادة يتعلق فاميوأأشار، . 3البديل  يف الوارد الزمين العنرص بشأأن قلقه عن الإعراب وكرر اإ

ىل هتطلعأأعرب عن و . جديدة مفاهميية فكرة ابعتباره( د) الفقرة س امي ول ،2البديل  يف املقرتح ابلتغيري علام أأحاط أأنه جراء اإ  اإ

 .املادة لتكل الهنائيةاللغوية  الصيغة تشكيل ميكن من خالهل ياذل ،2البديل  حول املناقشات من مزيد

 أأن وأأكد. والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان ابمس مجموعة السلفادور وفد هبا أأدىل اليت ابلتعليقات كولومبيا وفد برحّ و  .196

 هبا دارت اليت الطريقة اإىل ةجيابيابإ  ونظر. بعد حلها يمت مل اليت القضااي مع التعامل عىل الرتكزي ادلولية احلكومية اللجنة عىل

جيابية نتيجةحتقيق  اإىل ذكل وأأدى ،النص يف الواردة القضااي يف بتعمق النظر عىل تساعد لأهنا التصال أأفرقة يف املناقشات . اإ

ىل الوفود ودعا طار  شملسي  يواذل ،ابلنص بشأأن ادلولية احلكومية للجنة والثالثني التاسعة ادلورة يف العمل اإ  وهو ،للحامية ااإ

ىل يؤدي أأن املرحج من املصطلحات من مصطلح لك يف التعاريف تفاصيل يف ادلخول لأن ،مرجعية نقطة ذاته حد يف  اإ

حراز من اللجنة نعمت  أأن اشأأهن من وهذا ذاتية تفسريات  املنجز للعمل امتنانه عن الوفد أأعرب ،5 ابملادة يتعلق وفامي. تقدم اإ
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جناز يسمح مما ،واملشاورات غري الرمسية التصال أأفرقة يف  أأن من التأأكد اإىل حاجة هناكرأأى الوفد أأنه و (. د) الفقرة ابإ

 ا.سالمهت حامية ميكهنم التقليدية املعارف أأحصاب

ن وقال ،الأصليني الساكن جتمع ابمس (CEM-Aymaraت أأميارا )مركز ادلراسات املتعددة التخصصا ممثلوحتدث  .197  اإ

ةل الثانية )  سيشاركأأفاد بأأنه و . بناءة بطريقة معلها مواصةل عىل ادلولية احلكومية اللجنة تساعد سوف (Rev. 2النسخة املعد 

 معيار اليت دارت حول املناقشات اإىل ابهامتم اس متع قدأأوحض أأنه و . املقبةل ادلورات يف الوثيقة تكل حول بناءة مناقشات يف

 هذا مثل فرض لأن مقبول غري اأأمر  هذارأأى أأن و . التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية ابملعارف يتعلق فامي زمين

جيايب املتدرج لهنجبأأن ا وأأفاد. اللجنة ولية مع امتناقض س يكون الزمين املعيار  التقليدية للمعارف املتنوعة ابلطبيعة قري لأنه اإ

زاء الأصلية الشعوب نية يس توعب ل لكنه ،التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل  بقرار يعرتف ل لأنه ،التقليدية املعارف اإ

ذا فامي أأحصاهبا ن . ل أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو التقليدية املعارف تقامس ينبغي اإ  الشعوب تتخذه قرار ذكلوقال اإ

 التقليدية املعارف أأحصاب يتخذه اذلي القرار احرتام يضمن أأن رشيطة متدرج هنج اتباع املقبول ومن. شعوهبا داخل الأصلية

ذا. التقليدية املعارف اسرتداد املتدرج الهنج يوفر أأن اأأيض وينبغي. التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل أأو  من جزءاكن هناك  واإ

 أأن ينبغي ،ذكل يف احلق متكل اليت الأصلية الشعوب موافقة دون نرشه مت ولكن هتقامس املفرتض من ليسالتقليدية  املعارف

 وأأعرب عن. التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل أأو/و التقليدية املعارف تكل عىل الس يطرة لس تعادة طريقة عىل ال لية تش متل

دراج بورحّ . ذكل عىل العمل مبواصةل تهداسع ىل(. د) الفقرة ابإ  التقليدية املعارف ملشلكة حل جيادلإ  بدايةال  أأهنا وأأشار اإ

 الاجتاه يف خطوة اكنت لكهنا ،ةوياللغالصيغة  عىل العمل اللجنة عىل يتعني زال ماأأفاد بأأنه و . شعوهبا موافقة دون نترشةامل 

ىل والتقييدات الاس تثناءات تستند أأن وينبغي. الصحيح . عمل عن املس بقة احلرة املوافقة مبدأأ  مبوجب الأصلية الشعوب قرار اإ

ىل أأن . اجليع يناسب واحد حل يوجد ل لأنه الوطين املس توى عىل العمل بذكل القيام يتعنيو   الأصلية الشعوب جتمعوأأشار اإ

ةل الثانية ) حول املناقشات ملواصةل يظل عىل اس تعداد  .(Rev. 2sالنسخة املعد 

ىل أأفريقيا جنوب وفد أأشارو  .198 ةل الثانية ) اإ زاء أأمهل خيبة وأأعرب عن (،Rev. 2sالنسخة املعد   البدائل عدد يف الزايدة اإ

ةل الأوىل )وأأفاد بأأن . واخليارات ةل الثانية حتتوي و  مفتوحا قوسا 497 عىلحتتوي  (Revs 1sالنسخة املعد  النسخة املعد 

(Revs 2s )وأأشار. والأقواس البدائل عدد تقليل خالل من دورة لأي احلقيقي التقدم حتديد سيمتوأأوحض أأنه . 484 عىل 

ىل دراج اإ  بني وضعه يف ونيجرياي الأمريكية املتحدة الولايت وفدي مع واتفق يف الرأأي. مائةل حبروف" ةتقليديال " تعريف اإ

ما لتفض الوفود من العديد أأن املشجع من ورأأى أأنه. تأأثريه يف للنظر الاكيف الوقت هلم يتوفر حىت قوسني  أأو 1البديل  اإ

طار. 4البديل و  3البديل  حلذف بداية نقطة يكون أأن ميكن أأنه يعين مما. 2البديل  دخالالوفد  لحظ ،1 املادة ويف اإ  اإ

ينامل  من وطلب. املراجعة حتت تتطلب سوف رأأى أأهناو  ،جديدة تعريفات " املس تفيدين" اس تخدام اتساق يف النظر يرّسّ 

ّ  ،5 املادة يفو. 1البديل  أأيّد ،3 املادة يفو. ال خرين واملس تفيدين احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب من الك لتشمل  دأأي

 التقييداتو  س تثناءاتالا عبارةأأن تكون  أأيّد ،7 املادة يفو. الأفريقية اجملموعة ابمس املغرب وفداذلي أأعرب عنه  تفضيلال 

 .مبسطة

ن الس نغال وفد قالو  .199 ةل الثانية ) واثئق اإ نه . للمناقشة خيارات تفتح (Rev. 2النسخة املعد   مترير عىل قادرا س يكونواإ

ىل الواثئق هذه ىل أأن. لتحليلها الس نغال يف الهيئات اإ  التقليدية الشعوب تصطاد حيث الس نغال يف منطقة هناك وأأشار اإ

 صكواك ادلولية احلكومية اللجنة تعمتد ليك حان قد الوقت أأن الس نغال يف بشدة املعتقد منو . تقليدي أأساس عىل وتريب
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 ينتظرها اليت النتيجة اإىل س تصل اللجنة بأأن هعاقتنأأعرب عن او . التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف بشأأن

 .طويةل فرتةمنذ  التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف أأحصاب

ينامل  ملسامهة تقديره عن كينيا وفد أأعربو  .200 ةل الثانية ) بأأن علام وأأحاط. يرّسّ   معل واثئقيه  (Rev. 2النسخة املعد 

 فجواتال سد أأجل من الوفود مجيع تعمل أأن يف أأمهل عن وأأعرب ة.ادلولي احلكومية جنةورة التاسعة والثالثني لل لدل عادةل

 .الواثئق يف املوجودة

ىل غاان وفد أأشارو  .201 ندونيس يا ووفد ،الأفريقية اجملموعة ابمس املغرب وفد مواقف اإ وقال . التفكري املتشاهبة البدلان ابمس اإ

ن  ن املناقشة من زيدمل س يخضع" التقليدية" تعريفاإ ينامل  اقرتاحأأن  ورأأى. مقبول غري الزمين النطاق واإ  ابلثناء يس تحق يرّسّ 

 املس متر التقامس يساعد أأن يف أأمهل عن وأأعرب. ادلولية احلكومية للجنة والثالثني التاسعة ادلورة يف املناقشة من مبزيد وجدير

 اإىل الانتقال يف الأعضاء ادلول جانب من التقليدية واملعارف التقليدي الثقايف التعبري بأأشاكل املتعلقة والترشيعات للتجارب

ىل وأأشار. نقاءً  أأكرث وثيقة  ادليباجة أأن حقيقة اإىل الانتباه ولفت ،الإشادة يس تحق أأمر مكس تفيد ابدلوةل الاعرتاف أأن اإ

 عن الاس تعاضة ،التوضيح أأجل من ،واقرتح. ذكل ينطبق حيامث ،الأصلية الشعوب قوقحل ادلول انهتاكعدم  ضمنتت 

نتاج"  أأو التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل افهي تنشأأ  ل اليت احلاةل لتوثيق التقليدي الثقايف التعبري أأشاكل نص يف" تطوير"بـ" اإ

 بدل يف نفسها ادلوةل أأو احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب بلقّ  من فريد بشلك اتطويره مت ولكن دوةل عن التقليدية املعارف

ىل هتطلعأأعرب الوفد عن و . أ خر جراء  اإ  أأجل من ادلولية احلكومية للجنة والعرشين التاسعة ادلورة يف بناءة مناقشةاإ

 .املرجوة الهنايةبلوغ  من الاقرتاب

نه أأمارو توابج ممثل قالو  .202  التقليدية املعارف ورأأى أأن. الأصلية الشعوب رؤية ابلاكمل ميثل ،متاساك أأكرث اتعريف قدم اإ

 يه التقليدي الثقايف التعبري أأشاكلوأأن  ا،ملموس اشيئ التقليدية املعارفوليست  ،الأصلية للشعوب الكونية الرؤية يه

خفاق أأشار اإىلو . تراث عادة جيب ورأأى أأنه ،العمل من س نة 18 بعد ،ادلولية احلكومية اللجنة اإ ىل الولية اإ  ،العامة اجلعية اإ

 أأو الرحب منظور من ليس ،الأصلية الشعوب مشلكة حتليل الأعضاء ادلول مجيع أأفاد بأأن عىلو . تنفيذها كيفية س تقرر اليت

نسانية بقمية ولكن ،الأسواق  .اإ

 .الأعامل جدول بند الرئيسواختمت  .203

 :الأعامل جدول من 8 البند بشأأن تقرارا

ىل اللجنةأأعدت  .204 ، استنادا اإ

، نصا أ خر بعنوان WIPO/GRTKF/IC/38/4 الوثيقة

النسخة املعّدةل الثانية  -مواد  : مرشوعاملعارف التقليدية"حامية 

(Rev. 2") ،ىل ، وأأعدت استنادا اإ

، نصا أ خر بعنوان WIPO/GRTKF/IC/38/5 الوثيقة

النسخة  -مواد  : مرشوعأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي"حامية 

حاةل Rev. 2ّدةل الثانية )املع النصني (". وقّررت اللجنة اإ

املذكورين، ابلصيغة اليت وردا هبا دلى اختتام النظر يف هذا 

اإىل دورهتا  ،2018 ديسمرب 14البند من جدول الأعامل يف 
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وبرانمج  2019-2018والثالثني طبقا لوليهتا للثنائية  التاسعة

، عىل النحو الوارد 2018معلها لعام 

 .WO/GA/49/21 الوثيقة يف

  وأأحاطت اللجنة علام ابلواثئق .205

WIPO/GRTKF/IC/38/6 

 WIPO/GRTKF/IC/38/7و

 WIPO/GRTKF/IC/38/8و

 WIPO/GRTKF/IC/38/9و

 WIPO/GRTKF/IC/38/10و

 WIPO/GRTKF/IC/38/11و

 WIPO/GRTKF/IC/38/12و

 WIPO/GRTKF/IC/38/13و

 WIPO/GRTKF/IC/38/14و

 WIPO/GRTKF/IC/38/15و

، وأأجرت مناقشات WIPO/GRTKF/IC/38/INF/7و

 بشأأهنا.

فريق خرباء خمصص واتفقت اللجنة عىل أأن يُنّظم اجامتع ل .206

قبل  معين ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

ادلورة التاسعة والثالثني للجنة عوضا عن قبل ادلورة الأربعني 

ت علهيا اللجنة يف دورهتا للجنة، ابتباع الرتتيبات ذاهتا اليت اتفق

، مع ما يلزم من جدول الأعامل 6السابعة والثالثني مضن البند 

. وبناء عليه، اتفقت اللجنة عىل أأن يُعقد ذكل من تبديل

يف املقر الرئييس  2019مارس  17الاجامتع يوم الأحد املوافق 

ىل  9.00من الساعة  NB 0.107للويبو بنيف، يف القاعة  اإ

 .16.30الساعة 

 أأخرى مسائل أأية: الأعامل جدول من 9 البند

 أأية مسائل أأخرى من جدول الأعامل: 9قرار بشأأن البند 

طار هذا البند. .207  مل جُتر أأية مناقشات يف اإ
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 ادلورة اختتام: الأعامل جدول من 10 البند

 وضع حيث من س امي ل ،تقدما حققت ادلولية احلكومية للجنة والثالثني الثامنة ادلورة أأن الواحض من ناإ  الرئيس قال .208

ىل بعد التوصل يمت مل أأنه يعكس مما ،للموضوع املعايري من مجموعة  اذلي الأول والإطار عليه يه ما بشأأن ال راء يف توافق اإ

طاري هناكبأأن  وأأفاد. س تخدمسيُ   توفريه ميكن اذلي امحلاية نطاق فهم حتسني يف اأأيض اللجنة وبدأأت. الوثيقة داخل بديلني ناإ

 أأو املعارف يه ما حول املركزية ةالقضي حلحةل يف البدء ذكل يف مبا ،التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية للمعارف

 وأأشاكل التقليدية املعارف مع التعامل لكيفية تصور وضع يف اأأيض اللجنة وبدأأت .مهنا املعارصةمقابل  التقليدية التعبريات

 دون يناملس تفيد أأو نطاق الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية خارج انترشت قد تكون قد اليت التقليدي الثقايف التعبري

احمليطة  احلدود توحض ةويلغصيغة  وضع اللجنة وعىل. العمل من مزيد اللجنة أأمام يزال لو. احلرة املس بقة عن عمل موافقهتم

 من نمك   مما ،لس ياساتاملتعلقة ابالرئيس ية  قضااي حول لل راء ارصي تبادل اللجنة أأجرت وقد. أأفضل بشلك ملوضوعاب

ىل   الأعضاء ادلول ويتعني عىل. القضااي تكل بعض بشأأن مفاهميية جفوة هناك تزال ل ،ذكل ومع. مشرتك فهمالتوصل اإ

 النظر ،اخلصوص وجه وعىل ،املصلحة أأحصاب مجيع مصاحل بني التوازن حتقيق وحماوةل هبا اخلاصة الراحة مناطق من اخلروج

عالن يف املنعكسة الأصلية للشعوب الواحضة التطلعات يف . 31 املادة س امي ل ،الأصلية الشعوب حقوق بشأأن املتحدة الأمم اإ

 عىل يتعني ،املطاف هناية ويف. نقاش اوكأهن بدوت  الأحيان بعض يفو. مفاوضاتعبارة عن  ادلولية احلكومية اللجنةبأأن  وأأفاد

ىل التوصل ذكل وسيتطلب. املصلحة وأأحصاب الأعضاء ادلول جليع العامة الس ياسة مصاحل تراعي نتاجئ تضع نأأ  اللجنة  حل اإ

 تطلعات فهم ،ذكل من والأمه ،املصلحة وأأحصاب الأعضاء لدلول اخملتلفة املرشوعة الس ياسة لوهجات مشرتك وفهم وسط

 تضييقيه العمل من أأجل  الولية وأأوحض أأن. الفكرية امللكية نظام مع نظاهما تفاعلية وكيف  احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب

 اللجنة أأحرزت وقد. املعاكس الاجتاه يف اللجنة تتحرك أأن ينبغي ،والأقواس البدائل من املزتايد العدد اإىل وابلنظر. الفجوات

ىل العودة اللجنة عىلو . امحلاية نطاق تنقيح زايدة أأيضا علهيا ولكن كبريا تقدما وأأشار . معلها عززتت لأهنا الس ياسة أأهداف اإ

ىل أأن  الأعضاء ادلول تعود أأن أأراد ذلكل ،التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف بشأأن نأ خري اجامتعني هناك اإ

ىل ىل املقدمة والتوصيات احلالية الولية ظل يف اللجنة معل بنتاجئ يتعلق فامي توقعاهتا يف تنظرو  عوامصها اإ  لعام العامة اجلعية اإ

أأعرب عن  هولكن ،أأفرقة التصال مشولية عدم بشأأن خماوف دلهيا الأعضاء ادلول بعض أأن قيقةالواحض حل  تفهمه وأأبدى. 2019

عالن  الأعضاء ادلولتكتفي  حيث العامة اجللسة بشأأن هخماوف أأعرب عن و . اخلربات تبادل حماوةل من بدل ابرتياح مواقفهاابإ

اتحة المتثيل زايدة مع ،شامةل التصالأأفرقة  تكون أأنيف  أأمهل لهيا أأفرقة  نتاجئال  ملناقشة الوقت من املزيد واإ اليت تتوصل اإ

ين،امل  وشكر. وثيق بشلكهام معا  ومعال كفريق معهام معل ذلينلا اإىل انئيب الرئيس شكرتوجه ابل و . التصال  الس يدة يرّسّ 

منسقني لل العميق  شكره عن وأأعرب. العملية هذه يف ومسامههتام ادلؤوب معلهام عىل كوروك بول والس يد بياليم ليليالكير

 الشديد تقديره عن وأأعرب. العملية مناقشات من اكبري  اقدر  الاجامتعات تتجنب أأن عىل ابلفعل حرصوا لأهنم ،الإقلمييني

قلميي للمنسقني  من للتأأكد الكواليس خلف ،لكل بال ،طويةل لساعات العمل عىل الأمانة وشكر. عىل ما قدموه من دمع نيالإ

 ممثيل حضور اإىل ابحلاجة وذكّر. الأصلية الشعوب مجموعة وشكر. الفوريني املرتمجني وشكر. وفعاليهتا الاجامتعات كفاءة

ىل وأأشار. املناقشات يف اهنقدمو ي اليت القمية واملسامهة ،الأصليني الساكن  ،التربعات لصندوق المتويل لتوفري البالغة الأمهية اإ

 يف ادلولية احلكومية اللجنة وأأفاد بأأن. القادمة القليةل لالجامتعات المتويل توفري يف تنظر أأن ميكن اليت الأعضاء ادلول ودعا

جياد كيفية يف للنظر شديدة حاجة  ،الصناعةقطاع و  املدين اجملمتع وشكر. الأصلية الشعوب مشاركة لمتويل أأخرى أ ليات اإ

 أأمهيه  اليت ،الأعضاء ادلول وشكر. وتعليقاهتم نظرمه وهجاتعىل  ،املناقشات يف الرئيس يني املصلحة أأحصاب مه اذلين

 يتعني كبري معل هناك يزال الف ،احملرز التقدم من الرمغ عىلوأأفاد بأأنه، . للجنةوالثالثني  الثامنة ادلورة جناح عىل ،مجموعة
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ىل أأعرب عن تطلعهو . به القيام ىل العمل ودفع للجنة والثالثني التاسعة ادلورة يف املناقشات مواصةل اإ الباب  وفتح. الأمام اإ

 .الهنائية لتعليقاتالإدلء اب أأمام

ندونيس يا وفد حتدثو  .209  العمل بلك علام وأأحاط التفكري املتشاهبة البدلان ومجموعة الهادئ واحمليط أ س يا مجموعة ابمس اإ

ىل أأعرب عن تطلعهو  ،ادلورة يف زهاجنمت اإ  اذلي الشاق حراز مواصةل اإ . ادلولية احلكومية املقبةل للجنة وراتادل يف تقدم اإ

نه و   والقيادة التوجيه عىل لرئيس وانئبيها وشكر. ادلولية احلكومية للجنة والثالثني التاسعة ادلورة يف بنشاط مهاسيسقال اإ

 املرتمجني وشكر. املؤمترات اتخدم ذكل يف مبا ،وادلمع الأعامل مجيع عىل الأمانة وشكر. الأس بوع خالل ظهرات اللتني

 ل ،الأس بوع خالل املفاوضات يفاليت متت  املساهامت جليع تقديره عن وأأعرب. املمتاز معلهم عىل ادلمع قسم ولك الفوريني

 .الأصليني الساكن ممثيل بلقّ  من س امي

 أأعاملب للميض هابذلو  اليت اجلهود لك عىل لرئيس وانئبيها وشكر الأفريقية البدلان مجموعة ابمس املغرب وفد حتدثو  .210

. للغاية الهامة مساهامهتم عىل التصال فريق وأأعضاء ينرّس  واملي   والأمانة املؤمترات خلدمات شكره عن وأأعرب. قُدما اللجنة

ىل التوصل هبدف ادلولية احلكومية اللجنة داخل ابملناقشة الزتامه جديد من وأأكد .الفوريني املرتمجني وشكر  قانونية صكوك اإ

 بناءةال  املسامهة عىل العزم وعقد. التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل الوراثية واملوارد التقليدية املعارف حامية تضمن ملزمة

ىل أأنه. هجوده ومواصةل  أأمهل عن أأعرب ،التعاون من وبروح ،ادلولية احلكومية اللجنة دورات مجيع يف بنشاط سامه وأأشار اإ

ىل أأنو . ابلفعل حتقق مبا المتتع من يمتكن أأن يف  خمتلف نظر وهجات اختالف ضوء يف خاصة ،التعقيد دامئ النقاش أأشار اإ

ىل للتوصل املقبةل ادلورات يف براغامتية تكون أأن عىل الأعضاء ادلول حث  وذلكل  ،الأطراف جناز يسمح ال راء يف توافق اإ  ابإ

 .املرثية مساهامهتم عىل نسقني الإقلميينيامل اإىل  شكرتّوجه ابل و . بنجاح ادلولية احلكومية اللجنة ولية

 ،ادلورة يف املنجز للعمل ارتياحه عن وأأعرب. والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس السلفادور وفد حتدثو  .211

. ادلولية احلكومية للجنةاملقبل  عمللل الأساس وضع متو. الأساس ية القضااي بشأأن ورصية مفتوحة مناقشة جرت حيث

ينامل  عملل وأأعرب عن تقديره. لنائيب الرئيسو  هجوده عىل لرئيسل هشكر أأعرب عن و   اوالزتم كبريا هجدا بذل ينذلال يرّسّ 

 ،العامة اجللسة) خمتلفة تشكيالت يف العمل طريقةأأفاد بأأن و . براغامتيةو  وضوعيةمب الأعضاء ادلول مواقف رصد اإىل ابلسعي

 تمتكن أأن يف أأمهل عن وأأعرب. املناقشة تنش يط ىلأأدت اإ ( أأفرقة التصالو  اخملصص اخلرباء وفريق ،الرمسية غري واملشاورات

 اخلرباءاإىل  شكرتّوجه ابل و . املقبةل ادلورات يف كبري تقدم لتحقيق يناميةادل هذه من الاس تفادة من ادلولية احلكومية اللجنة

جيابيني ظلوا اذلين  جامتعابل اهامتمه عن أأعربكام . لإسهاماهتم هر يتقدوأأعرب عن  التصال وأأفرقة اخملصص اخلرباء فريق يف اإ

ثراهئمو  مرافقهتم عىل الأصلية الشعوب ممثيل وشكر. 2019 مارس يف اخملصص اخلرباء فريقل املقبل . ومعرفهتم ربهتماللجنة ب اإ

عداد عىل الأمانة وشكر عدادىل ع وكذكل ،الاجامتع طوال ما قدمته من دمع عىلو  الاجامتع اإ سهامات مبثابة تُعد اليت املواد اإ  اإ

 .الاجامتعاتساعدوا عىل عقد  جعلوا اذلينالفوريني  واملرتمجني املؤمترات دمةخل هشكر أأعرب عن و . العمل يف ودمع

ينامل  وكذكل لرئيس وانئبيهل شكره وقدم والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس ليتوانيا وفد حتدثو  .212  عىل يرّسّ 

 عن وأأعرب. ادلورة وأأثناء التحضري يف القمية مسامههتا عىل الأمانة وشكر. اللجنة لعامقدما بأأ  امليض يف وطاقاهتم تفانهيم

 ظروف ووفروا هجد أأي يدخروا مل اذلين الويبو يف املؤمترات ووموظف نالفوريو ناليت قدهما املرتمجو مساعدةل ل  البالغ تقديره

 ال خرين املصلحة وأأحصاب احمللية واجملمتعات الأصلية الشعوب ملمثيل القوية للمشاركة تقديره عن أأعرب كام. ممتازة معل

سها عادة متويل يمت أأن يف أأمهل عن وأأعرب. املناقشات يف القمية ماهتمواإ  خمتارين ثلنيمم  مشاركةمتويل  لضامن التربعات صندوق اإ

ىل أأن. ادلولية احلكومية للجنة والثالثني التاسعة ادلورة يف الأصليني الساكن من  حول غنية دورة عقدت اللجنة وأأشار اإ
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أأفرقة  يفو اخملصص اخلرباء فريق يف اخلرباء لعمل تقديرها عن وأأعرب ،التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف

 املتعلقة ابلنتاجئ التنبؤ املبكر من أأنه من الرمغ عىل ،للجنة والثالثني التاسعة ادلورةبشأأن  تفاؤهلعن  وأأعرب. التصال

 .اللجنة بأأعامل اجملموعة الزتام عىل التأأكيد وأأعاد .التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية ابملعارف

احلكومية ادلولية  اللجنة معل يف املس متر تفانيه عىل الرئيس وشكر ابء اجملموعة ابمس املتحدة اململكة وفد حتدثو  .213

 املرتمجني وشكر. الأس بوع وعىل مدار ادلورة قبل الشاق معلهم عىل والأمانة ينرّس  واملي   انئيب الرئيس وشكر. توجهيهعىل و 

نه وقال. وتوافرمه همنيهتم عىل املؤمترات وخدمةالفوريني   الاكمل ادلمعتقدمه اجملموعة ابء من  ما عىل الاعامتد للرئيس ميكن اإ

 .اللجنة يف العمل تواصل مع البناءة الروحما تظهره من و 

 املناقشات لتنظمي ادلؤوبة هجوده عىل الرئيس وشكر فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس المنسا وفد وحتدث .214

 انئيب الرئيس وشكر. وقيادته الرئيس لتوجهيات البالغ تقديره عن وأأعرب. املتبادةل للمواقف أأفضل فهم حنو الأعضاء وتوجيه

ينامل  وشكر ،ادلولية احلكوميةبأأعامل اللجنة  للميض قدما ادلؤوبة هجودهام عىل جناز عىل يرّسّ   الأمانة وشكر. الصعب معلهام اإ

 املرتمجني اإىل اصاخل هشكر  هووجّ . وجه أأمكل عىل الاجامتع نظموا اذلين الويبو موظفي مجيع وشكر ،للغاية الشاق معلها عىل

نه، . اجليد ومعلهم وصربمه البعض بعضهم فهم من لمتكيهنم الفوريني  املواقف بني كبرية جفوات هناك ،احلني ذكل حىتوقال اإ

 أأمهل عنالوفد  وأأعرب .اللجنة لعمل بناءة روح خلق يف أأبدا الرتكزي الرئيس يفقد مل ،ذكل ومع ملؤها. الصعب من أأنه ثبت

ىل رئاس ته حتت اكتس به اذلي الأفضل الفهم يؤدي أأن يف ىل  رتياحاب وأأشار. القريب املس تقبل يف ملموسة نتاجئ اإ  اللجنة أأناإ

ىل الهناية يف توصلت  عىل أأنه دوأأك. املقبةل للمناقشات أأساس مبثابة تكون أأن ميكن واثئق عىل ووافقت ال راء يف توافق اإ

ىل الوصول أأجل من اجلاد العمل واصلس ي ىل أأنه، و . للجميع مقبوةل نتاجئ اإ ظهار يف س مترسي  ،الهدف هذا لتحقيقأأشار اإ  اإ

 .املشرتكة مواقفه تطوير حماوةلكذكل و  بناءة روح

 خالل احملرز ابلتقدموأأقر  ،الأصلية الشعوب جتمع ابمس مركز ادلراسات املتعددة التخصصات أأميارا ممثلوحتدث  .215

ىل للتوصل امللحة احلاجة أأبرز ،ذكل ومع. ادلورة  التقليدية ملعارففامي يتعلق اب س تخدامالا وسوء متكل غري املرشوعلل  حل اإ

 أأيضا بل ،حفسب وابتاكراهتا الأصلية الشعوب ابتاكرات حامية ليس بأأيدهيا اللجنةأأفاد بأأن و . التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل

 عىل الرئيسالوفد  حث السبب ولهذا ،وملحة هممة اللجنةاليت أأسفرت عن معل  نتيجةال  ورأأى أأن. وكرامهتا هويهتا حامية

ىل وأأشار. موجودة زالت ما اليت الفجوات سد عالن من 31 املادة اإ  وأأوحض أأن. الأصلية الشعوب حقوق بشأأن املتحدة الأمم اإ

 وأأشاكل التقليدية للمعارف ابلنس بة للأهلية مكعيار زمين حد وضع فكرة اإىل شديد بقلقاس متعوا  الأصلية الشعوب ممثيل

 يف الابتاكر يقيد الزمنية املعايري هذه مثل فرض لأن ،مقبول غري الزمين احلد هذاورأأى الوفد أأن . التقليدي الثقايف التعبري

جيايب املتدرج الهنج ورأأى أأيضا أأن. ادلولية احلكومية اللجنة ولية مع ويتناقض التقليدي الس ياق  املعارف تنوع دركي لأنه اإ

نه ،ذكل ومع. التقليدية أأحصاب  حبرية عرتفي ل لأنه انظر  ،التقليدية مبعارفها يتعلق فامي الأصلية الشعوب نية مع يامتىش ل فاإ

. الأصلية الشعوب قانون مبوجب القرار هذا ذاختُ  وقد. ل أأو التقليدية املعارف من معني عنرص مشاركةيف  تكل املعارف

 الهنج يش متل أأن املهم ومن. القرار اختاذ يفالتقليدية  أأحصاب املعارف حق يضمن أأنه طاملا فعال املتدرج الهنج س يكونو 

 الشعوب موافقة دون نرشها مت ولكن التقليدية املعارف تقامس يُقصد ل وعندما. التقليدية املعارف سرتدادل أ لية عىل املتدرج

 الهنج هذا حول لنقاشتأأييده ل  الوفد وواصل. املعارف هذه عىل الس يطرة لس تعادة أ لية الصكأأن يضع  يتعني ،الأصلية

ىل أأن و . موافقة دون نرشها مت اليت التقليدية للمعارف حممتل حل بداية متثل اليت( د) اجلديدة ابلفقرة بورحّ   ما اللجنةأأشار اإ

 الاس تثناءات تستند أأن رأأى الوفد رضورةو . الصحيح الاجتاه يف خطوة ولكهنا الصيغة اللغوية عىل العمل اإىل حباجة زالت
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ىل والتقييدات  عىل العمل جيب ،ذكل عىل عالوةو . عمل عن املس بقة احلرة املوافقة بدأأ مل  وفقا الأصلية الشعوب تقرير اإ

 يف املسامهة عىل الويبو يف الأعضاء ادلولالوفد  حث ،اخلتام ويف. اجليع يناسب واحد حل يوجد ل حيث الوطين املس توى

نه ل . التربعات صندوق ل فهيا واملسامهة اللجنة يف املشاركة الأصلية الشعوب من للكثري ميكنوقال اإ  صندوق خالل من اإ

عىل  ةمبارش  الوفود تتعرف حيث ،أأساس ية مسأأةل ادلولية احلكومية اللجنة يف الأصليني الساكن مشاركةورأأى أأن . التربعات

 ل" ابلقول واختمت. التقليدي الثقايف التعبري وأأشاكل التقليدية املعارف حبامية يتعلق فامي وتطلعاهتا الأصلية الشعوب احتياجات

 ."دوننا من عنا يشء

 .ادلورة الرئيس اختمتو  .216

 اختتام ادلورةمن جدول الأعامل:  10قرار بشأأن البند 

 6و 5و 4و 3و 2 اعمتدت اللجنة قراراهتا بشأأن البنود .217

. واتفقت عىل 2018 ديسمرب 14ن جدول الأعامل يف م 8و 7و

عداد مرشوع تقرير كتايب يتوي عىل نصوص هذه القرارات  اإ

املتفق علهيا ومجيع املداخالت اليت أأديل هبا أأمام اللجنة، وتعمميه 

. وس ُيدعى املشاركون يف اللجنة 2019 فرباير 15يف أأجل أأقصاه 

ىل تقدمي تصويبات كتابية عىل مداخالهتم كام يه مدرجة يف  اإ

م الصيغة الهنائية ملرشوع التقرير عىل مرشوع التقرير ق  بل أأن تعم 

 التاسعةاللجنة لحقا لعامتدها يف ادلورة يف  املشاركني

 للجنة. والثالثني

 [املرفق ذكل ييل]
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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 
 
Tom SUCHANANDAN (Mr.), Director, Advocacy and Policy Development, 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  
 
Cleon NOAH (Ms.), Deputy Director, International Relations, Department of Arts and Culture, 
Pretoria 
cleon.noah@dac.gov.za  
 
Thembani MALULEKE (Mr.), Assistant Director, Multilateral Trade Issues, Multilateral Trade 
Relations Department, Ministry of International Relations and Cooperation, Pretoria 
maluleket@dirco.gov.za  
 
Shumikazi PANGO (Ms.), Expert, Department of Science and Technology (DST), Ministry of 
Science and Technology, Pretoria 
shumi.pango89@gmail.com  
 
 
ALBANIE/ALBANIA 
 
Ledina BEQIRAJ (Ms.), Director General, Regulatory General Directorate and Compliance for 
Culture, Ministry of Culture, Tirana 
 
 
ALGÉRIE/ALGERIA 
 
Sami BENCHIKH LEHOCINE (M.), directeur général, Office national des droits d’auteur et des 
droits voisins (ONDA), Ministère de la culture, Alger 
dg-onda@onda.dz  
 
Mohamed BAKIR (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
bakir@mission-algeria.ch  
 
 
ALLEMAGNE/GERMANY 
 
Christian SCHERNITZKY (Mr.), Deputy Head, Copyright Department, Ministry of Justice, Berlin 
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Michael HEIMEN (Mr.), Judge, Federal Patent Court, Patent Law Department, Federal Ministry 
of Justice and for Consumer Protection, Berlin 
heimen-mi@bmjv.bund.de  
 
Jan POEPPEL (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ARABIE SAOUDITE/SAUDI ARABIA 
 
Abdulmuhsen ALJEED (Mr.), Deputy Director, Technical Affairs, Saudi Patent Office (SPO), 
King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), Riyadh 
aljeed@kacst.edu.sa  
 
 
ARGENTINE/ARGENTINA 
 
María Inés RODRÍGUEZ (Sra.), Ministra, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ARMÉNIE/ARMENIA 
 
Nelli HAKOBYAN (Ms.), Chief Specialist, Copyright and Related Rights Department, Intellectual 
Property Agency of the Republic of Armenia, Ministry of Economic Development and 
Investments, Yerevan 
nellihakobyan@mail.ru  
 
 
AUSTRALIE/AUSTRALIA 
 
Martin DEVLIN (Mr.), Assistant Director, International Policy and Cooperation, IP Australia, 
Melbourne 
martin.devlin@ipaustralia.gov.au  
 
Helena TRANG (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
helena.trang@dfat.gov.au  
 
 
AUTRICHE/AUSTRIA 
 
Johannes WERNER (Mr.), Head, International Affairs Department, Austrian Patent Office, 
Vienna 
 
Beatrice BLUEMEL (Ms.), Expert, Civil Law Department, Copyright Unit, Federal Ministry of 
Constitutional Affairs, Reforms, Deregulation and Justice, Vienna 
 
Carina ZEHETMAIER (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
carina.zehetmaier@bmeia.gv.at  
 
 
AZERBAÏDJAN/AZERBAIJAN 
 
Garay DADASHOV (Mr.), Head, International Relations and Information Department, Intellectual 
Property Agency of the Republic of Azerbaijan, Baku 
beynalxalq@copag.gov.az  
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BÉLARUS/BELARUS 
 
Arthur AKHRAMENKA (Mr.), Head, International Cooperation Division, National Center of 
Intellectual Property of the Republic of Belarus, Minsk 
 
 
BOLIVIE (ÉTAT PLURINATIONAL DE)/BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF) 
 
Ruddy José FLORES MONTERREY (Sr.), Ministro Consejero, Representante Permanente 
Alterno, Encargado de Negocios a.i., Misión Permanente, Ginebra 
fernandoescobarp@gmail.com  
 
Fernando Bruno ESCOBAR PACHECO (Sr.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
fernandoescobarp@gmail.com  
 
 
BRÉSIL/BRAZIL 
 
Maximiliano ARIENZO (Mr.), Head, Intellectual Property Division, Ministry of External Relations, 
Brasilia 
 
Cauê OLIVEIRA FANHA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
Rafaela GUERRANTE (Ms.), Intern, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
rafaela@inpi.gov.br  
 
 
BURKINA FASO 
 
Mireille SOUGOURI KABORE (Mme), attachée, Mission permanente, Genève 
sougourikabore@gmail.com  
 
 
BURUNDI 
 
Jeovanie MANIDUSANGE (Mme), conseillère, Département de la propriété industrielle, 
Ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme, Bujumbura 
 
 
CAMEROUN/CAMEROON 
 
Nadine Yolande DJUISSI SEUTCHUENG (Mme), chef, Cellule de l’expertise, des procédures 
d’innovation et de la réglementation (C/CEPIR), Division de la promotion et de l’appui à 
l’innovation (DPAI), Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation (MINRESI), 
Yaoundé 
 
 
CANADA 
 
Shelley ROWE (Ms.), Senior Project Leader, Marketplace Framework Policy Branch, 
Innovation, Science and Economic Development Canada, Ottawa 
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Véronique BASTIEN (Ms.), Manager, Copyright Policy Department, Gatineau 
 
Clarissa ALLEN (Ms.), Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division, Global 
Affairs Canada, Ottawa 
 
Nicolas LESIEUR (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Daniela ABARZÚA (Sra.), Coordinadora, Departamento de Pueblos Originarios, Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Santiago 
daniela.abarzua@cultura.gob.cl  
 
Felipe FERREIRA (Sr.), Asesor Jurídico, Departamento de Propiedad Intelectual, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Santiago 
fferreira@direcon.gob.cl  
 
Pablo LATORRE (Sr.), Asesor, Departamento Jurídico, Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, Santiago 
pablo.latorre@cultura.gob.cl  
 
 
CHINE/CHINA 
 
XIANG Feifan (Ms.), Deputy Director, National Copyright Administration of China (NCAC), 
Beijing 
 
ZHANG Xi (Ms.), Officer, Department of Law and Treaty, National Intellectual Property 
Administration (CNIPA), Beijing 
 
SUN Hongxia (Ms.), Consultant, International Cooperation Department, National Intellectual 
Property Administration (CNIPA), Beijing 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Paola MORENO LATORRE (Sra.), Asesora, Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y 
Ambientales, Ministerio de Relaciones Exteriores, Bogotá D.C. 
 
 
CÔTE D’IVOIRE 
 
Kumou MANKONGA (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Kim FOGTMANN (Mr.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, Ministry of 
Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup 
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ÉGYPTE/EGYPT 
 
Hassan EL BADRAWY (Mr.), Vice-President, Court of Cassation, Ministry of Foreign Affairs, 
Cairo 
 
 
EL SALVADOR 
 
Diana HASBÚN (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Wilson Armando USIÑA REINA (Sr.), Miembro Principal, Órgano Colegiado de Derechos 
Intelectuales, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), Quito 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Cristóbal GONZÁLEZ-ALLER (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Carlos Domínguez DÍAZ (Sr.), Embajador, Representante Permanente Adjunto, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Juan LUEIRO (Sr.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
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. 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC 
OF MACEDONIA 
 
Ismail JASHARI (Mr.), Adviser, Patent Department, State Office of Industrial Property (SOIP), 
Skopje 
ismail.jashari@ippo.gov.mk  
 
Zufer OSMANI (Mr.), Patent Examiner, Patent Department, State Office of Industrial Property 
(SOIP), Skopje 
zufer.osmani@ippo.gov.mk  
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FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Dmitrii TRAVNIKOV (Mr.), Head, Legal Department, Federal Service for Intellectual Property 
(ROSPATENT), Moscow 
dtravnikov@rupto.ru  
 
Anna CHESTNYKH (Ms.), Chief Specialist, International Cooperation Sector, Federal Service 
for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
annypheron@gmail.com  
 
Elena ASENINA (Ms.), Senior Specialist, International Cooperation Department, Federal 
Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Larisa SIMONOVA (Ms.), Researcher, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), Federal 
Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
lsimonova@rupto.ru  
 
Elena TOMASHEVSKAYA (Ms.), Researcher, Federal Institute of Industrial Property (FIPS), 
Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
 
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 
 
 
FRANCE 
 
Francis GUÉNON (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
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 
 
Nana Adjoa ASANTE (Ms.), Director, National Folklore Board, Ministry of Tourism, Arts and 
Culture, Accra 
naa.asante@gmail.com  
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
flor.garcia@wtoguatemala.ch  
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HONDURAS 
 
Giampaolo RIZZO ALVARADO (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
Pablo Roberto ZUNIGA SOTO (Sr.), Director General Administrativo, Asesoría de Propiedad 
Intelectual, Instituto de la Propiedad, Dirección General de Propiedad Intelectual (DIGEPIH), 
Tegucigalpa 
 
Mariel LEZAMA PAVON (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
mariel.lezama@hondurasginebra.ch  
 
 
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 SIMON (Ms.), Legal Officer, Legal and International Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
emese.simon@hipo.gov.hu  
 
 
INDE/INDIA 
 
Ashish KUMAR (Mr.), Senior Development Officer, Department of Industrial Policy and 
Promotion, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi 
krashish@nic.in  
 
Animesh CHOUDHURY (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Deny KURNIA (Mr.), Director, Multilateral Negotiations Department, Ministry of Trade, Jakarta 
 
Basuki ANTARIKSA (Mr.), Researcher, Research in Policy Development, Ministry of Tourism, 
Jakarta 
 
Faizal Chery SIDHARTA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Daniela ROICHMAN (Ms.), Adviser, Permanent Mission, Geneva 
unagencies@geneva.mfa.gov.il  
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ITALIE/ITALY 
 
Vittorio RAGONESI (Mr.), Expert, Copyright Department, Ministry of Culture, Rome 
 
 
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 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Yoshiaki ISHIDA (Mr.), Director, Copyright Division, Agency for Cultural Affairs, Tokyo  
 
Toshinao YAMAZAKI (Mr.), Director, International Policy Division, Policy Planning and 
Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Masaki EMA (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Policy Planning and 
Coordination Department, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Takayuki HAYAKAWA (Mr.), Deputy Director, 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 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Saltanat ZHUNUSSOVA (Ms.), Head, Legal Department, Ministry of Justice, Astana 
 
Azamat YESKARAYEV (Mr.), Deputy Head, Legal Department, Prime Minister’s Office, Astana 
 
Gaziz SEITZHANOV (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KENYA 
 
Johana George Morara NYAKWEBA (Mr.), Chief, Legal Counsel, Kenya Copyright Board 
(KECOBO), Office of the Attorney General and Department of Justice, Nairobi 
nmgeorgee@gmail.com  
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LIBAN/LEBANON 
 
Maha DAHER (Ms.), Senior Trademark Examiner, Intellectual Property Protection Department, 
Ministry of Economy and Trade, Beirut 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Gabriele VOROBJOVIENE (Ms.), Adviser, Media and Copyright Policy Divisions, Ministry of 
Culture, Vilnius 
g.vorobjoviene@lrkm.lt  
 
Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Joana PIPIRAITE (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Kamal BIN KORMIN (Mr.), Assistant Director General, Technical, Science and Technology 
Department, Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade 
and Consumer Affairs, Kuala Lumpur 
kamal@myipo.gov.my  
 
 
MALAWI 
 
Chikumbutso NAMELO (Mr.), Deputy Registrar General, Registrar General Department, 
Ministry of Justice, Lilongwe 
chiku.namelo@registrargeneral.gov.mw  
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Khalid DAHBI (M.), conseiller, Mission Permanente, Genève 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Socorro FLORES LIERA (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MYANMAR 
 
Khin Sandar WIN (Ms.), Director, Intellectual Property Department, Ministry of Education, Nay 
Pyi Taw 
ksdwin@gmail.com  
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NÉPAL/NEPAL 
 
Bhuwan PAUDEL (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
mofabhuwan2065@gmail.com  
 
 
NICARAGUA 
 
Carlos Ernesto MORALES DÁVILA (Sr.), Encargado de Negocios, a.i., Representante 
Permanente Alterno, Misión Permanente, Ginebra 
embajada.ginebra@cancilleria.gob.ni  
 
Nohelia Carolina VARGAS IDIAQUEZ (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
embajada.ginebra@cancilleria.gob.ni  
 
 
NIGER 
 
Amadou TANKOANO (M.), professeur de droit de propriété industrielle, Faculté des sciences 
économiques et juridiques, Université Abdou Moumouni de Niamey, Niamey 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Chidi OGUAMANAM (M.), Professor of Law, University of Ottawa, Ottawa 
 
 
OMAN 
 
Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Ahmed AL SHIHHI (Mr.), Head, Department of Organizations and Cultural Relations, Ministry of 
Heritage and Culture, Muscat 
ahmed_alshihi@hotmail.com  
 
Kamil AL-BUSAIDI (Mr.), Head, Department of Public Relations and International Cooperation, 
Public Authority for Craft Industries (PACI), Muscat 
kamilhumood@gmail.com  
 
Sahira AL-ABRI (Ms.), Intellectual Property Writer, Intellectual property Department, Ministry of 
Commerce and Industry, Nizwa 
flowermoci@gmail.com  
 
Aysha AL BULUSHI (Ms.), Intellectual Property Writer, Intellectual Property Department, 
Ministry of Commerce and Industry, Muscat 
aljars_18@hotmail.com  
 
Badar AL FULAITI (Mr.), Specialist, Department of Public Relations and International 
Cooperation, Public Authority for Craft Industries (PACI), Muscat 
abuhood007@hotmail.com  
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Mohammed AL KHABOURI (Mr.), Specialist, Department of Public Relations and International 
Cooperation, Public Authority for Craft Industries (PACI), Muscat 
 
Faisal AL NABHANI (Mr.), Counselor, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
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 
george.tebagana@mofa.go.ug  
 
 
PAKISTAN 
 
Muhammad NASEER (Mr.), Executive Director, Intellectual Property Organization of Pakistan 
(IPO-Pakistan), Ministry of Commerce, Islamabad 
muhammad.naseer@ipo.gov.pk  
 
Zunaira LATIF (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
zunairalatif1@gmail.com  
 
 
PANAMA 
 
Johana MÉNDEZ (Sra.), Segunda Secretaria, Misión Permanente ante la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Saskia JURNA (Ms.), Senior Policy Adviser, Intellectual Property Department, Ministry of 
Economic Affairs and Climate Policy, Den Haag 
s.j.jurna@minez.nl  
 
 
PÉROU/PERU 
 
Cristóbal MELGAR (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PHILIPPINES 
 
Robert Nereo SAMSON (Mr.), Attorney V, Office of the Director General, Intellectual Property 
Office of the Philippines (IPOPHL), Taguig 
robertnereo.samson@ipophil.gov.ph  
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Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
arnel.talisayon@dfa.gov.ph  
 
PORTUGAL 
 
Francisco SARAIVA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
CHOI Hyeyeon (Ms.), Deputy Director, Cultural Trade and Cooperation Division, Ministry of 
Culture, Sports and Tourism of the Republic of Korea, Sejong 
bellechoi1014@korea.kr  
 
HUH Won Seok (Mr.), Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property 
Office (KIPO), Deajeon 
wshuh1977@korea.kr  
 
KO Youkang (Mr.), Judge, Seoul Eastern District Court, Seoul 
koyugang@scourt.go.kr  
 
KWAK Choong Mok (Mr.), Attorney at Law, Korea Institute of Intellectual Property (KIIP), Seoul 
cmkwak@kiip.re.kr  
 
LEE Ju Ha (Ms.), Senior Researcher, Korea Health Industry Development Institute (KHIDI), 
Cheongju-si 
arisu622@khidi.or.kr  
 
KIM Se Chang (Mr.), Researcher, Copyright Trade Research Team, Korea Copyright 
Commission, Jinju 
sckim@copyright.or.kr  
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
JONG Myong Hak (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Pavel ZEMAN (Mr.), Head, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague 
pavel.zeman@mkcr.cz 
 
Evžen MARTÍNEK (Mr.), Lawyer, International Department, Industrial Property Office, Prague 
emartinek@upv.cz  
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Mirela-Liliana GEORGESCU (Ms.), Head, Chemistry-Pharmacy Substantive Examination 
Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
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ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Francis ROODT (Mr.), Head, Multilateral, International Policy Directorate, Intellectual Property 
Office (IPO), London 
francis.roodt@ipo.gov.uk  
 
Nathan POTTER (Mr.), Adviser, International Policy Directorate, Intellectual Property Office 
(IPO), Newport 
nathan.potter@ipo.gov.uk  
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Carlo Maria MARENGHI (Mr.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
iptrade@nuntiusge.org  
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Bala Moussa COULIBALY (M.), responsable, Bureau de ressources génétiques, savoirs 
traditionnels et expressions culturelles traditionnelles, Agence sénégalaise pour la propriété 
industrielle et l’innovation technologique (ASPIT), Ministère de l’industrie et de la petite et 
moyenne industrie, Dakar 
 
 
SEYCHELLES 
 
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  
 
Sophia Ina ROSALIE (Ms.), Senior Policy Analyst, Department of Culture, Ministry of Home 
Affairs, Local Government, Youth, Sports, Culture and Risk and Disaster Management, Victoria 
sophia.rosalie@gov.sc  
 
Véronique Lucille BRUTUS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
veronique@seymission.ch  
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Jakub SLOVĀK (Mr.), Legal Adviser, Copyright Unit, Ministry of Culture, Bratislava 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Hadia SALAH ELDEIN MOHEMED HASSAN (Ms.), Director, Copyright Department, Ministry of 
Culture, Council for Protection of Copyright and Related Rights, Omdurman 
hadiasalah@outlook.com  
 
Osman Hassan Mohamed HASSAN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SRI LANKA 
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Abdul Azeez ALIYAR LEBBE (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
 
Samantha JAYASURIYA (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Shashika SOMARATNE (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Raveendra OPITA PATHIRANAGE (Mr.), Deputy Solicitor General, Attorney General’s 
Department, Ministry of Justice, Colombo 
raveep6@hotmail.com  
 
Tharaka BOTHEJU (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Dulmini DAHANAYAKE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Johan AXHAMN (Mr.), Special Government Advisor, Division for Intellectual Property and 
Transport Law, Ministry of Justice, Stockholm 
johan.axhamn@gov.se  
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Marco D’ALESSANDRO (M.), conseiller juridique, Division droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Zeinab GHAFOURI (Mme), stagiaire, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de 
la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Nunthasak CHOTICHANADECHAWONG (Mr.), Director, Protection and Promotion, Thai 
Traditional and Folk Medicine Division, Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, 
Ministry of Public Health, Nonthaburi 
krittatach.dtam@gmail.com  
 
Porsche JARUMON (Mr.), Senior Trade Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of 
Commerce, Nonthaburi 
porsche.dip@gmail.com  
 
Kalaya BOONYANUWAT (Ms.), Senior Animal Scientist, Livestock Development Department, 
Ministry of Agriculture and Cooperatives, Pathumthani 
kalayabo@gmail.com  
 
Savitri SUWANSATHIT (Ms.), Expert in International Affairs, International Relations Bureau, 
Ministry of Culture, Bangkok 
pariyapa.a@gmail.com  

mailto:kalayabo@gmail.com
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TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Shiveta SOOKNANAN (Ms.), Senior Legal Officer II, Intellectual Property Office, Ministry of the 
Attorney General and Legal Affairs, Port of Spain 
shivetas@yahoo.com  
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Dudu Özlem MAVİ İDMAN (Ms.), Biologist, General Directorate of Agricultural Research and 
Policies, Ministry of Agriculture and Forestry, Ankara 
ozlem.idman@tarimorman.gov.tr  
 
Tuğba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
tugba.akici@mfa.gov.tr  
 
 
UKRAINE 
 
Yurii KUCHYNSKYI (Mr.), Head, Department of International and Public Relations, Ministry of 
Economic Development and Trade of Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property 
Institute” (Ukrpatent), Kyiv 
 
Mykola POTOTSKYI (Mr.), Head, Department of Assistance Protection of the Rights, Ministry of 
Economic Development and Trade of Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property 
Institute” (Ukrpatent), Kyiv 
 
Oleksii TKACHUK (Mr.), Deputy Head, Department of Examination on Claims for Marks and 
Industrial Designs, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, State Enterprise 
“Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Kyiv 
 
Oleksandr SHVETS (Mr.), Chief Expert, Department of Exploitation of CASS, Ministry of 
Economic Development and Trade of Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property 
Institute” (Ukrpatent), Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Marcos DA ROSA URANGA (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
marcos.darosa@mrree.gub.uy  
 
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 
 
Violeta FONSECA (Sra.), Ministra Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
fonsecav@onuginebra.gob.ve  
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Alberto José REY MARTÍNEZ (Sr.), Director General, Servicio Autónomo de la Propiedad 
Intelectual (SAPI), Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional, Caracas 
 
 
Genoveva CAMPOS DE MAZZONE (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
camposg@onuginebra.gob.ve  
 
 
ZIMBABWE 
 
Tanyaradzwa MANHOMBO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
tanyamilne2000@yahoo.co.uk  
 
 
 
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 
 
 
 
III.  OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
 
PALESTINE 
 
Sami M. K. BATRAWI (Mr.), Director General, Intellectual Property Unit, Ministry of Culture of 
the State of Palestine, Ramallah 
 
Ibrahim MUSA (Mr.), Counsellor, Permanent Observer Mission, Geneva 
 
Rawia BALAWI (Ms.), Attaché, Permanent Observer Mission, Genève 
 
 
 
IV.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Nirmalya SYAM (Mr.), Senior Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual 
Property Programme, Geneva 
syam@southcentre.int  
 
 
OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE 
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF 
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  
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Ali ALMULLA (Mr.), Director, Innovation and Invention Promotion Department, Riyadh 
aalmlla@gccsg.org  
 
 
 
V.  ORGANISATIONS INTERNATIONALES NON GOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 
 
 
Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP)  
Binota Moy DHAMAI (Mr.), Executive Council Member, Chiang Mai 
bd.tripura2012@gmail.com  
 
Centro de Estudios Multidisplinarios – Aymara (CEM-Aymara)  
Q’’apaj CONDE CHOQUE (Sr.), Oficial Jurídico, La Paz 
qhapaj.conde@gmail.com  
 
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 
Johanna MASSA (Ms.), Coordinator of Technical Secretariat, Geneva 
johanna.massa@docip.org  
Claire MORETTO (Ms.), Capacity-Strengthening Projects Coordinator, Geneva 
Priscilla SAILLEN (Ms.), Documentation and Summary Note Coordinator, Geneva 
Cleia ANTONELLI (Ms.), Interpreter, Geneva 
Adriana PALLERO SINGLETON (Ms.), Interpreter, Geneva 
Pere MORELL TORRA (Mr.), Member, Geneva 
 
Centre for International Governance Innovation (CIGI)  
Bassem AWAD (Mr.), Deputy Director, International Intellectual Property Law and Innovation, 
International Law Research Program, Waterloo 
bawad@cigionline.org  
Oluwatobiloba MOODY (Mr.), Post-Doctoral Fellow, International Law Research Program, 
Waterloo 
omoody@cigionline.org  
 
Civil Society Coalition (CSC)  
Marc PERLMAN (Mr.), Fellow, Providence 
 
Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios Andinos (CAPAJ)  
Gil IXCHEL (Sra.), Delegada, Berna 
ixchel.gil@gmail.com  
Diana KELLER (Sra.), Delegada, Medellín 
dianakeller33@gmail.com  
Rosario LUQUE (Sra.), Delegada, Ginebra 
rosario.gilluquegonzales@students.unibe.ch  
 
CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)  
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Adviser, Geneva 
 
France Freedoms - Danielle Mitterrand Foundation  
Leandro VARISON (Mr.), Legal Advisor, Paris 
leandro.varison@france-libertes.fr  
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Health and Environment Program (HEP)  
Madeleine SCHERB (Mme), présidente, Genève 
madeleine@health-environment-program.org  
 
Pierre SCHERB (M.), conseiller juridique, Genève 
avocat@pierrescherb.ch  
 
Indian Movement - Tupaj Amaru  
Lázaro PARY ANAGUA (M.), coordinateur général, Genève 
 
Indigenous World Association (IWA)  
Anthony DELGARITO (Mr.), Governor, San Ysidro 
governor@ziapueblol.org  
Vanessa DELGARITO (Ms.), Delegate, San Ysidro 
 
International Committee for the Indians of the Americas (Incomindios)  
Maria Helena NYBERG (Ms.), Human Rights Expert, Zürich 
helena.nyberg@incomindios.ch  
 
International Indian Treaty Council  
June LORENZO (Ms.), Consultant, Paguate 
junellorenzo@aol.com  
 
International Trademark Association (INTA)  
Bruno MACHADO (Mr.), Geneva Representative, Rolle 
bruno.machado@bluewin.ch  
 
Korea Invention Promotion Association (KIPA)  
Daeseung YANG (Mr.), Adviser, Daejeon 
 
MALOCA Internationale  
Leonardo RODRÍGUEZ PÉREZ (Mr.), Expert, Bogota D.C. 
perez.rodriguez@graduateinstitute.ch  
Gabriela BAVELDI PIMENTEL (Ms.), Researcher, Geneva 
Sonia Patricia MURCIA ROA (Ms.), Indigenous Representative, Bogota D.C. 
 
Métis National Council (MNC)  
Kathy L. HODGSON-SMITH (Ms.), Senior Advisor, Ottawa 
kathy@khslaw.net  
 
Motion Picture Association (MPA)  
Vera CASTANHEIRA (Ms.), Legal Adviser, Geneva 
 
Native American Rights Fund (NARF)  
Frank ETTAWAGESHIK (Mr.), Executive Director, Harbor Springs 
Susan NOE (Ms.), Senior Staff Attorney, Boulder 
suenoe@narf.org  
 
Tebtebba Foundation - Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and 
Education  
Jennifer TAULI CORPUZ (Ms.), Program Coordinator, Quezon City 
 
Tulalip Tribes of Washington Governmental Affairs Department  
Preston HARDISON (Mr.), Policy Advisor, Tulalip 
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prestonh@comcast.net  
Ryan MILLER (Mr.), Environmental Liaison, Tulalip 
ryanmiller@tulaliptribes-nsn.gov  
 
World Trade Institute (WTI)  
Hojjat KHADEMI (Mr.), Researcher, Bern 
hojjat.khademi@wti.org  
 
 
 

/ALESCÉS AUTOCHTONES ET LOGROUPE DES COMMUNAUT.  IV 

INDIGENOUS PANEL  

 
 
Elifuraha LALTAIKA (Mr.), Executive Director for Law and Advocacy for Pastoralists, Tanzania 
 
June LORENZO (Ms.), Consultant, International Indian Treaty Council, United States of 
America 
 
Q”apaj CONDE CHOQUE (Sr.), Oficial Jurídico, Centro de Estudios Multidisplinarios – Aymara 
(CEM-Aymara), Bolivia 
 

 

 

BUREAU/OFFICERSVII.   

 

 

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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BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALEVIII.   

/DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OMPI) 

INTERNATIONAL BUREAU OF THE 

ORGANIZATION (WIPO)WORLD INTELLECTUAL PROPERTY  

 
 
Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General 
 
Minelik Alemu GETAHUN (M./Mr.), sous-directeur général/Assistant Director General 
 
Edward KWAKWA (M./Mr.), directeur principal, Département des savoirs traditionnels et des 
défis mondiaux/Senior Director, Department for Traditional Knowledge and Global Challenges 
 
Wend WENDLAND (M./Mr.), directeur, Division des savoirs traditionnels/Director, Traditional 
Knowledge Division 
 
Begoña VENERO AGUIRRE (Mme/Ms.), conseillère principale, Division des savoirs 
traditionnels/Senior Counsellor, Traditional Knowledge Division 
 
Shakeel BHATTI (M./Mr.), conseiller, Division des savoirs traditionnels/Counsellor, Traditional 
Knowledge Division 
 
Simon LEGRAND (M./Mr.), conseiller, Division des savoirs traditionnels/Counsellor, Traditional 
Knowledge Division 
 
Daphne ZOGRAFOS JOHNSSON (Mme/Ms.), juriste, Division des savoirs traditionnels/Legal 
Officer, Traditional Knowledge Division 
 
Fei JIAO (Mlle/Ms.), administratrice adjointe de programme, Division des savoirs 
traditionnels/Assistant Program Officer, Traditional Knowledge Division 

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


