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ا ألصل :الإنلكزيية
التارخي 30 :سبمترب 2019

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفولكلور

الدورة األربعون

جنيف ،من  17اإىل  21يونيو 2019
مشروع التقرير

من اإعداد ا ألمانة
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 .1عقد مدير عام املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ادلورة ا ألربعني للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ("اللجنة" أأو "جلنة املعارف") ،بنيف ،يف الفرتة  17اإىل  21يونيو .2019
 .2و ُمثلت ادلول التالية :اجلزائر ،أأنغول ،ا ألرجنتني ،أأسرتاليا ،المنسا ،أأذربيجان ،مجهورية بنغالديش الشعبية،
برابدوس ،بواتن ،بوليفيا (دوةل  -املتعددة القوميات) ،الربازيل ،برواني دار السالم ،كندا ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،كوت
ديفوار ،كرواتيا ،كواب ،امجلهورية التش يكية ،ادلامنرك ،جيبويت ،امجلهورية ادلومينيكية ،مرص ،إاكوادور ،إاثيوبيا ،فنلندا،
فرنسا ،جورجيا ،أأملانيا ،غاان ،غواتاميل ،غياان ،مجهورية هاييت ،مجهورية هندوراس ،هنغاراي ،الهند ،اإندونيس يا ،اإيران
(مجهورية  -الإسالمية) ،اإيطاليا ،جاماياك ،الياابن ،ا ألردن ،اكزاخس تان ،كينيا ،الكويت ،لتفيا ،ليتوانيا ،مالزياي ،مالوي،
مجهورية مايل ،املغرب ،املكس يك ،مجهورية موزامبيق ،ميامنار ،مجهورية انميبيا ،نيبال ،هولندا ،نيوزيالندا ،النيجر،
نيجرياي ،عامن ،مجهورية ابكس تان الإسالمية ،بامن ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوراي ،رومانيا ،الاحتاد الرويس،
اململكة العربية السعودية ،جنوب أأفريقيا ،اإس بانيا ،امجلهورية العربية السورية ،ساموا ،الس نغال ،سيش يل ،سلوفاكيا،
السودان ،السويد ،سويرسا ،مجهورية طاجيكس تان ،اتيلند ،ترينيداد وتوابغو ،تونس ،تركيا ،أأوغندا ،أأوكرانيا ،اململكة
املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،المين ،زامبيا ،وزميبابوي ( .)94واكن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ممثال كعضو
يف اللجنة.
.3

وشاركت البعثة املراقبة ادلامئة لفلسطني يف الاجامتع بصفة مراقب.

 .4واكنت املنظامت احلكومية ادلولية التالية أأسامهئا ممثةل مبراقبني :مركز اجلنوب ()SC؛ ومكتب براءات الاخرتاع جمللس
التعاون دلول اخلليج العربية ()GCC PATENT OFFICE؛ واملنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ()OAPI؛ ومنظمة
التجارة العاملية) (WTO؛ واملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ()ARIPO؛ والاحتاد ا ألفريقي (.)6( )AU
 .5واكنت املنظامت غري احلكومية التالية أأسامهئا ممثةل مبراقبني :منظمة أأدمجور؛ الواكةل ادلولية للشعوب ا ألصلية
( ،)AIPINومجعية ا ألمم ا ألوىل ،وامجلعية ا ألمريكية لقانون امللكية الفكرية ()AIPLA؛ ومجعية قبائل كوان املتحدة يف انبغواان
()KUNA؛ ومركز ادلراسات املتعددة التخصصات أأميارا ()CEM-Aymara؛ ومركز الشعوب ا ألصلية للتوثيق والبحث
واملعلومات ()DoCip؛ ومركز الابتاكر يف جمال احلومكة ادلولية ()CIGI؛ وحتالف اجملمتع املدين ()CSC؛ واللجنة القانونية
للتمنية اذلاتية لشعوب ا ألنديز ا ألصلية ()CAPAJ؛ والش بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية ( ،)CROPLIFEوالاحتاد
ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدليني ()IFPMA؛ وبرانمج الصحة والبيئة ()HEP؛ واحلركة الهندية  -توابج أأمارو؛ وش بكة
معلومات الشعوب ا ألصلية ()IIN؛ والرابطة العاملية للشعوب ا ألصلية ()IWA؛ واجمللس ادلويل ملعاهدات الهنود؛ والرابطة
ادلولية للعالمات التجارية ()INTA؛ واملؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ()KEI؛ ومؤسسة ماساي للرتاث الثقايف
()MAA؛ وصندوق حقوق ا ألمريكيني ا ألصليني ()NARF؛ ومنظمة اإنغا اكايوينا أأواي )NKW262( 262؛ ومؤسسة
تبتيبا  -املركز ادلويل ألحباث الس ياسات والتعلمي فامي يتعلق ابلشعوب ا ألصلية؛ وقبائل تولليب التابعة لإدارة الشؤون
احلكومية بواش نطن (.)24
.6

وترد قامئة املشاركني يف هذا التقرير يف املرفق ا ألول.

 .7وقدمت الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/40/INF/2نظرة عامة عىل الواثئق املوزعة عىل ادلورة ا ألربعني
للجنة املعارف.
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 .8و أأحاطت ا ألمانة علام ابملداخالت اليت قُدمت ومت ا إلبالغ بوقائع ادلورة وتسجيلها عىل الش بكة العاملية .ويلخص هذا
التقرير املناقشات ويقدم جوهر املداخالت دون أأن يعكس مجيع املالحظات اليت أبديت ابلتفصيل أأو يتبع ابلرضورة
التسلسل الزمين للمداخالت.
.9

واكن الس يد وند وندلند من الويبو هو أأمني عام ادلورة ا ألربعني للجنة.

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .10افتتح رئيس اللجنة ،الس يد اإاين غوس ادلورة .ودعا املدير العام اإىل تقدمي املالحظات الافتتاحية.
 .11و أأعرب املدير العام ،الس يد فرانسيس غري ،عن رسوره لرؤية هذا العدد الكبري من الوفود املشاركة يف هذا
الاجامتع الهام للغاية .و أأفاد أأن ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف يه أخر دورة عقدت قبل اجامتع امجلعية العامة كام و أأهنا
ا ألخرية يف الولية احلالية أأيضا .و أأضاف أأنه جيب عىل جلنة املعارف تقدمي توصية اإىل امجلعية العامة واليت من شأأهنا أأن تقدم
تقريرا عن العمل اجليد اذلي قامت به جلنة املعارف خالل فرتة الولية احلالية يف العامني املاضيني .وشكر الرئيس الس يد
اإاين غوس وانئبيه ،الس يد جواك ليدس والس يد فزيال شريي س يدهارات ،عىل مشاركهتام الاس تثنائية يف هذه العملية ولإبقاء
جلنة املعارف قادرة عىل حتقيق نتاجئها .كام وذكر نص الرئيس بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ،واذلي اكن
خطوة هممة للغاية للتقدم يف معلية جلنة املعارف .كام و أأعرب عن رسوره لسامعه ردود فعل اإجيابية كثرية حول نص الرئيس.
وشكر حكومة كندا عىل مسامههتا يف صندوق التربعات ،اذلي مسح مبشاركة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف ادلورة
ا ألربعني للجنة املعارف .كام وذكَّر بأأمهية متثيل الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف جلنة املعارف ،اليت صنع صندوق
التربعات من أأجلها .وعىل الرمغ من املسامهة السخية املقدمة من حكومة كندا ،اإل أأن صندوق التربعات اكن يف حاةل جعز
مرة أأخرى .كام وذكر فريق الشعوب ا ألصلية ورحب ابملتحدثني الثالثة ،الس يد ويلتون ليتلتشايدل ،والس يدة لويس مولينيك
والس يدة فاملني تويك ،اذلين سيشاركون يف "امللكية الفكرية واملعارف التقليدية  /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :وهجات
نظر الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية بشأأن ا ألهداف" .كام أأفاد أأنه يتطلع اإىل نتيجة بناءة بشأأن امجلعية العامة.
 .12وشكر الرئيس انئيب الرئيس ،الس يد جواك ليدس والس يد فزيال شريي س يدهارات ،عىل مساعدهتم ودمعهم
ومساهامهتم القمية .و أأفاد بأأهنم قد معلوا كفريق واحد ،وشاركوا يف دورات جلنة املعارف .وذكر أأنه قد تشاور مع املنسقني
ا إلقلمييني وشكرمه عىل دمعهم املتواصل وتوجهياهتم البناءة .وذكر بأأنه هناك بندان رئيس يان يف جدول ا ألعامل جيب اس تكامهلام
يف ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف .و أأفاد أأنه اكن عىل جلنة املعارف مواصةل املفاوضات القامئة عىل النصوص بشأأن املعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأفاد أأنه س تكون هناك أأيضا دورة حول تقيمي مجيع املوضوعات الثالثة ،مبا يف
ذكل النظر يف العمل املس تقبيل والتوصيات اإىل امجلعية العامة لعام  .2019و أأفاد أأنه دعام لهذا العمل ،قام ابإعداد مذكرتني
اإعالميتني للرئيس للمساعدة يف اإعداد املشاركني .كام وقد أأصدر أأيضا نصا للرئيس بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
املرتبطة هبا ،بناء عىل سلطته اخلاصة ،كام أأعلن يف ادلورة السادسة والثالثون للجنة املعارف .وذكر أأنه سيمت تناول تكل
الواثئق يف اإطار البندين  6و 7من جدول ا ألعامل .و أأفاد أأنه يف ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف ،كسابقاهتا من ادلورات ،قد
مت بهثا بشلك مبارش عىل موقع الويبو عىل ش بكة الإنرتنت ،من أأجل الانفتاح والشمولية .وطلب من مجيع املشاركني الالزتام
بقواعد الإجراءات العامة للويبو .و أأفاد أأنه من املقرر عقد الاجامتع بروح من النقاش واملناقشة البناءة ،حيث من املتوقع أأن
يشارك مجيع املشاركني مع الالزتام الواجب ابلنظام والعداةل واللياقة اليت حتمك الاجامتع .وبصفته رئيسا للجنة املعارف ،يتفظ
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لنفسه ابحلق ،حسب الاقتضاء ،يف اس تدعاء أأي مشارك خيفق يف التقيد ابلقواعد املعتادة حلسن السلوك أأو أأي مشارك ل
تكون بياانته ذات صةل ابلقضية املطروحة .وذكر أأنه يف اإطار البند  2من جدول ا ألعامل ،سوف ي ُسمح للمجموعات ا إلقلميية
والاحتاد ا ألورويب والبدلان املتقاربة التفكري وجتمع الشعوب ا ألصلية ابلإدلء ببياانت افتتاحية حول مجيع بنود جدول ا ألعامل.
وذكر أأنه ميكن تسلمي أأي بياانت أأخرى اإىل ا ألمانة كتابة أأو اإرسالها عرب الربيد الإلكرتوين اإىل  .grtkf@wipo.intو أأعرب
عن تشجيعه لدلول ا ألعضاء واملراقبني عىل التفاعل مع بعضهم البعض بصورة غري رمسية ،حيث أأن ذكل يزيد من فرص
اإحاطة ادلول ا ألعضاء علام وإاماكنية دمعها ملقرتحات املراقبني .و أأقر بأأمهية وقمية ممثيل الشعوب ا ألصلية وكذكل أأحصاب
املصلحة الرئيس يني الخرين ،مثل ممثيل الصناعة واجملمتع املدين .و أأفاد أأنه ينبغي أأن تتوصل اللجنة اإىل قرار متفق عليه بشأأن
لك بند من بنود جدول ا ألعامل أأثناء امليض قدما يف أأعاملها .وذكر أأنه سيمت التصويت عىل لك قرار يف هناية لك بند من بنود
جدول ا ألعامل .و أأفاد أأنه يف يوم امجلعة ،املوافق  21يونيو ،سيمت تعممي القرارات املتفق علهيا ابلفعل أأو تالوهتا مرة أأخرى
لالعامتد الرمسي من قبل جلنة املعارف .كام سيمت اإعداد تقرير ادلورة بعد ادلورة وتعمميه عىل مجيع الوفود للتعليق عليه.
و أأضاف أأنه سيمت تقدمي تقرير ادلورة ابللغات الست مجيعها لعامتده يف ادلورة املقبةل للجنة.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
قرار بش أأن البند  2من جدول ا ألعامل:
 .13قدم الرئيس مرشوع جدول ا ألعامل
ا ُملع ّمم يف الوثيقة
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يُع متد ،ومت اعامتده.
 .14وفتح الرئيس الباب ل إالدلء ابلبياانت الافتتاحية[ .مالحظة من ا ألمانة :هنأأت العديد من الوفود اليت اعتلت منصة
اللكمة ألول مرة لك من الرئيس وانئيب الرئيس وا ألمانة و أأعربت عن شكرها هلم وامتناهنا عىل اإعداد ادلورة].
 .15وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ و أأيد مهنجية العمل وكذكل برانمج العمل اذلي اقرتحه
الرئيس .و أأعرب عن تقديره للمذكرة الإعالمية اليت أأعدّها الرئيس .و أأضاف أأنه قد درس املذكرة املتعلقة ابملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي للنظر فهيا يف تكل ادلورة ،مبا يف ذكل لغة الرئيس النصية بشأأن املواد الرئيس ية املتعلقة
ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يسامه يف النقاشات .كام أأضاف أأنه قد درس
املذكرة املتعلقة ابملناقشات املتعلقة ابلبند  7من جدول ا ألعامل .و أأفاد أأنه برصف النظر عن اإجراء مفاوضات بشأأن مشاريع
املواد املتعلقة ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،س تقوم ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف أأيضا بتقيمي التقدم
احملرز يف اإطار الولية احلالية .و أأفاد أأنه فامي يتعلق مبشاريع املواد املتعلقة ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي،
أأعرب عن تفضيهل النقاش حول القضااي ا ألساس ية من أأجل التوصل اإىل جوانب مشرتكة بشأأن ا ألهداف واملواضيع اليت يمت
التطرق اإلهيا ونطاق امحلاية والاس تثناءات والتقييدات .و أأفاد أأن الكيفية اليت يمت هبا تعريف املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي تضع ا ألساس لعمل جلنة املعارف .و أأشار اإىل ر أأي معظم أأعضاء مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ بأأن
تعاريف املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ينبغي أأن تكون شامةل و أأن تشمل اخلصائص الفريدة لتعاريف
املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وعالوة عىل ذكل ،جيب أأن يكون هناك تعريف شامل ل يتطلب معايري
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أأهلية منفصةل .و أأعرب عن تأأييد معظم أأعضاء اجملموعة ملس توى تفاضيل من امحلاية للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،وعن اعتقادمه بأأن مثل هذا الهنج يوفر فرصة لنعاكس التوازن املشار اإليه يف ولية جلنة املعارف والعالقة مع
املكل العام وكذكل موازنة حقوق ومصاحل أأحصاب احلقوق واملس تخدمني واملصلحة العامة عىل نطاق أأوسع .وذكر أأنه ابلرمغ
من ذكل اكن لبعض ا ألعضاء موقف خمتلف .و أأفاد بأأن اإرساء مس توى احلقوق عىل أأساس خصائص املعارف التقليدية أأو
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ميكن أأن يكون وس يةل للميض قدما حنو سد الفجوات احلالية هبدف التوصل اإىل اتفاق بشأأن
الصكوك ادلولية اليت من شأأهنا ضامن امحلاية املتوازنة والفعاةل للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأنه فامي
يتعلق مبسأأةل نطاق امحلاية ،ذكر أأنه ابلرمغ من أأن دلى بعض أأعضاء مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ موقف خمتلف ،اإل أأن
معظم ا ألعضاء يؤيدون توفري أأقىص حامية ممكنة للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،استنادا عىل طبيعة أأو
خصائص املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .أأما فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات ،ذكر أأنه من املهم للغاية
وجود نص بكيفية حتقق التوازن بني الظروف احملددة للك دوةل من ادلول ا ألعضاء واملصاحل ا ألساس ية ألحصاب املعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وابلتايل ،ينبغي أأل تكون الاس تثناءات والتقييدات واسعة النطاق ،للتوصل اإىل
الوسطية والتفامه بشأأن نطاق امحلاية ،ويف الوقت نفسه اإعطاء مساحة س ياسة للك دوةل عضو ،ابلنظر إاىل أأولوايهتا
الوطنية .و أأفاد أأنه ابلرمغ من أأن لبعض ا ألعضاء مواقف خمتلفة ،اإل أأن معظم أأعضاء مجموعة أس يا واحمليط الهادئ أأكدوا عىل
احلاجة اإىل صك (صكوك) ملزم قانوان يوفر حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن دورة جلنة املعارف ا ألربعني لإصدار توصية اإىل امجلعية العامة لتوجيه العمل املس تقبيل للجنة
املعارف بناء عىل التقدم الاس تثنايئ اذلي مت اإحرازه مبوجب الولية احلالية .و أأكد للرئيس دمعه الاكمل .كام أأفاد أأنه ما زال
ملزتما ابملشاركة البناءة يف املناقشات للحصول عىل نتيجة مرضية للجميع .كام أأعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي املناقشات اإىل
اإحراز تقدم ملحوظ يف معل اللجنة.
 .16وحتدث وفد طاجيكس تان ابمس مجموعة بدلان أس يا الوسطى والقوقاز ودول أأورواب الرشقية ،ورحب بميع املشاركني
يف الاجامتع و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون هناك معل ممثر يف املس تقبل فامي يتعلق بميع القضااي .و أأفاد أأنه ملن املؤكد يف ظل
سلطة الرئيس والهنج املهين لعمل جلنة املعارف أأن يكون معل جلنة املعارف ممثرا و أأن يقق نتاجئ اإجيابية مجليع ا ألعضاء .و أأفاد
أأنه عىل اس تعداد للمشاركة يف املشاورات حول مجيع القضااي من أأجل ضامن دورة انحجة ومتىن للجميع معل ممثر ومنتج.
 .17وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة دول أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،واعترب مجيع الواثئق اليت أأعدها الرئيس أأدوات
هممة للغاية ملواصةل املناقشات .و أأشار اإىل أأن ادلورة السادسة والثالثني ل إالدارة احلكومية ادلولية املؤرخة يف  36يونيو
 2018مل تتوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن النص وابلتايل مل تمتكن من اإحاةل النسخ املعدةل الثانية  Rev.2اإىل امجلعية العامة.
واعترب أأن اجلهود الشخصية للرئيس بشأأن هذه املسأأةل مسامهة يف املناقشات املس تقبلية بشأأن املوارد الوراثية .ويف الوقت
نفسه ،أأقر ابلتقدم اذلي مت اإحرازه بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتطلع اإىل املناقشات بشأأن
مشاريع املواد .و أأفاد أأنه يدرك متاما بأأن ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف اكنت أخر اجامتع يف اإطار الولية احلالية واعترب أأن
النصوص اخملتلفة املتاحة يه أأساس جيد للمناقشات بشأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .كام وشكر
البعثة ادلامئة لإندونيس يا عىل تنظمي اجامتع خارج املقر يف مونرتو يف يويم  27و 28مايو ،مما يسمح مبزيد من تبادل الراء
حول القضااي اليت مل يمت حلها بعد .و أأكد من جديد اس تعداده للمشاركة بشلك بناء يف املناقشات خالل هذا ا ألس بوع حول
القضااي املوضوعية وكذكل حول معل جلنة املعارف يف املس تقبل لفرتة الس نتني املقبةل .و أأعرب أأنه وكام هو احلال دامئا ،جيب
أأن تكون القرارات مقبوةل للجميع و أأن يمت اإقرارها ابلإجامع.
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 .18وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأكد للرئيس دمعه ادلامئ لضامن جناح ادلورة .و أأكد أأن مذكرة الرئيس
الإعالمية اكنت وثيقة مفيدة للغاية لتوجيه معل جلنة املعارف .و أأيد مهنجية الرئيس املقرتحة لهذا ا ألس بوع .و أأفاد أأنه مل تكن
الرضورة امللحة لختاذ اإجراءات بشأأن التوصل اإىل حامية دولية فعاةل للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
واحضة أأبدا .و أأفاد أأن الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ما زالت هتمش ،مما ترتب عليه أاثر ضارة وملموسة ،واليت مشلت
الاس تغالل التجاري ألصول املعاف اخلاصة هبم ،دون تعويض لكي أأو حىت جزء منه ،والاحنالل الاجامتعي وزوال املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأفاد أأن ا ألمر متعلق ابملعرفة اليت خلقهتا الشعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية ،واليت ينبغي متلكها وبيعها مقابل عوض مناسب .و أأفاد أأنه مل تكن غايهتا اإصالح نظام امللكية الفكرية بأأمكهل،
بل حتسينه ومعاجلة الفجوات التارخيية املتأأصةل واملنتظمة أأو الاختاللت احملددة يف حتليالت الفجوات يف الويبو .و أأفاد عن
دعوته لإطار معل دويل بس يط محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،اتراك توضيح
التفاصيل عىل املس توى الوطين .و أأقر بأأن نظام حقوق التأأليف والنرش ونظام امللكية الفكرية بأأمكهل اكان قيد الاس تخدام
ابلفعل أأو ميكن اس تخدامه محلاية بعض املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،لكن أأعرب عن قلقه اإىل املدى
اذلي يظهر فيه عدم اإدراك النظام احلايل لالحتياجات واخلصائص اخلاصة املطلوبة محلاية تكل املعرفة .و أأفاد أأن تكون هذه
املسأأةل يه حمور املناقشات .كام أأفاد أأنه مت اإحراز تقدم كبري خالل فرتة الولية تكل .وعىل سبيل املثال ،فامي يتعلق ابملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،أأفاد أأنه اكن هناك توافق يف الراء حول تعريف املعارف التقليدية واملوضوعات
القابةل للحامية ومعايري ا ألهلية ،ابس تثناء بعض القضااي (ل س امي املس تفيدون والفرتة الزمنية) ،واليت ميكن حلها يف نقاش
س يايس رفيع املس توى ،أأي مؤمتر دبلومايس .و أأشار أأنه وابملثل ،فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا،
فقد شهدت ادلورة السادسة والثالثني للجنة املعارف توافقا يف الراء بشلك نس يب بسبب املرونة الكبرية دلى الغالبية
العظمى من ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،ل س امي فامي يتعلق ابملسائل املعلقة منذ فرتة ،واليت يه موضوع الصك (اتراك الفرصة
للمناقشات املس تقبلية لتوس يع النطاق) ،واملتعلقة ابلصكوك ادلولية ا ألخرى ،وكذكل بشأأن العقوابت والتعويضات ،مع
الإشارة اإىل أأن اإلغاء احلقوق املمنوحة ينبغي أأن يس تخدم كحل أأخري ويف حالت النية الاحتيالية .و أأفاد أأنه ومع ذكل ،مل يمت
التفاق عىل النص املنقح بناء عىل النوايح التقنية .و أأعربت اجملموعة ا ألفريقية عن تقديرها للرئيس لإعداد نص الرئيس بشأأن
مرشوع الوثيقة القانونية ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .و أأشار اإىل أأهنا اكنت
مقتنعة بدافع الرئيس حملاوةل املوازنة بني املصاحل الس ياس ية مجليع ادلول ا ألعضاء وغريها من أأحصاب املصلحة ،وكذكل لضامن
فهم أأمشل للطرائق العملية ملتطلبات الإفصاح ادلويل لمتكني صناع الس ياسات من اختاذ قرارات مس تنرية بشأأن التاكليف،
وخماطر وفوائد متطلبات الكشف .و أأعرب عن أأمهل بأأن تنظر ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف بشلك اإجيايب للنص .و أأما فامي
يتعلق ابلعمل يف املس تقبل ،اكن عىل ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف تقيمي العمل بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وتقدمي توصية اإىل امجلعية العامة .و أأفاد أأنه يف ضوء التقدم الكبري احملرز بشأأن موضوع املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ،ينبغي للجنة املعارف أأن تويص بعقد مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة للحامية ادلولية
للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا يف فرتة الس نتني املقبةل والنظر يف اجامتعات اإضافية للمعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .كام ورحب ابملذكرة الإعالمية للرئيس بشأأن خيارات العمل يف املس تقبل ،مبا يف ذكل ولية
جلنة املعارف اجلديدة ومهنجيات العمل السلمية .كام وقد أأعطى نظرة اإجيابية لقرتاحات الرئيس و أأفاد أأنه عىل اس تعداد
للمشاركة بشلك بناء يف املناقشات بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل .وكرر دمعه للرئيس يف ضامن جناح ادلورة ا ألربعني
للجنة املعارف .و أأفاد اإىل أأهنا س تواصل املشاركة البناءة مع مجيع ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة.
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 .19وقال وفد غواتاميل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اإن ولية جلنة املعارف لفرتة الس نتني
 2019-2018تنص عىل أأن جلنة املعارف سترسع يف معلها للتوصل اإىل اتفاق بشأأن واحد أأو أأكرث من الصكوك القانونية
ادلولية اخملتلفة .و أأفاد أأنه يف ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف ،ينبغي أأن تركز املناقشات عىل حفص القضااي الشامةل واليت مل يمت
التوصل اإىل حل بشأأهنا فامي يتعلق ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مثل ا ألهداف واملواضيع اليت يمت
التطرق اإلهيا ونطاق امحلاية والاس تثناءات والتقييدات .كام أأفاد أأنه جيب عىل جلنة املعارف أأيضا اإجراء تقيمي للعنارص اخملتلفة
وإارسال توصية اإىل امجلعية العامة بشأأن العمل يف املس تقبل .و أأعرب عن أأمهية أأن تمتتع جلنة املعارف لفرتة الس نتني -2020
 2021بولية متوازنة للسامح بتحقيق أأهداف وجود واحد أأو عدة صكوك قانونية لتوفري حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وشكر امليرسين عىل هجودمه وتفانهيم يف صياغة الواثئق اليت قدمت حملة عامة
واسعة عن املناقشات يف املواقف اخملتلفة حول املوضوعات .و أأبرز أأمهية مسامهة ومشاركة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات
احمللية ،واليت اكنت رضورية للميض يف العمل قُدما .ولهذا الغرض ،دعا ادلول ا ألعضاء اإىل تقدمي مساهامت اإىل صندوق
التربعات .وشكر وفد اإندونيس يا واجملموعة ا ألفريقية عىل معلهام التعاوين يف التحضري لالجامتع .وحث الوفود عىل اإجراء
مناقشة بناءة ورصية لتحقيق نتاجئ اإجيابية بشأأن مجيع تكل القضااي.
 .20و أأعرب وفد الصني عن رسوره حلضور ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف ،واليت اكنت دورة هممة للغاية ،ألهنا ادلورة
ا ألخرية مضن الولية احلالية .و أأكد عىل دمعه ادلامئ لعمل جلنة املعارف .و أأعرب عن أأمهل يف اإحراز تقدم كبري من أأجل صياغة
صك (صكوك) ملزم .و أأعرب عن تقديره جلهود الرئيس يف امليض قدما بعمل جلنة املعارف ،وخاصة نص الرئيس بشأأن
املوارد الوراثية ،عىل الرمغ من احلاجة اإىل حل العديد من القضااي املعلقة .و أأشار اإىل اإحراز تقدم يف ادلورات السابقة .كام
و أأشار أأنه يف ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف ،س يواصل تبين موقف استبايق ومعيل للمشاركة الاكمةل يف املناقشات .و أأيد
أأيضا أأن تُواصل امجلعية العامة جتديد ولية جلنة املعارف .و أأفاد أأنه جنبا اإىل جنب مع مجيع البدلان ا ألخرى ،وسعى أأيضا اإىل
اإحراز تقدم كبري.
 .21وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،و أأعرب عن ثقته بأأن جلنة املعارف س تواصل اإحراز تقدم حتت قيادة الرئيس
خالل ا ألس بوع .و أأقر ابلتقدم اذلي أأحرزته جلنة املعارف خالل الولية احلالية .و أأشار اإىل أأنه هناك حاجة اإىل مزيد من
العمل لسد الفجوات القامئة ،هبدف التوصل اإىل تفامه مشرتك حول القضااي ا ألساس ية .و أأعرب عن أأمهل يف اإحراز مزيد من
التقدم يف حل القضااي املعلقة املتعلقة ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي خالل هذا ا ألس بوع .كام أأفاد أأنه
ينبغي اإعداد امحلاية املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي بطريقة تدمع لك من الابتاكر
والإبداع ،والاعرتاف ابلطبيعة الفريدة لهذه املوضوعات الثالثة و أأمهيهتا .و أأفاد أأنه مع اقرتاب هناية ولية فرتة الس نتني احلالية
للجنة املعارف ،ل يزال همام للغاية مواصةل العمل مبا يتفق مع تكل الولية وإاحراز تقدم ملموس ،ابس تخدام أأساليب معل
سلمية ومدعومة بهنج قامئ عىل ا ألدةل وشامل وا ألخذ يف عني الاعتبار مساهامت مجيع ا ألعضاء .كام و أأقر بأأنه ينبغي أأن تشمل
املفاوضات مناقشة الس ياق بشلك أأوسع ،والتطبيق العميل والاثر املرتتبة عىل أأشاكل امحلاية املقرتحة للموارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مبا يف ذكل جتارب ادلول ا ألعضاء .و أأعرب عن تطلعه اإىل املشاركة
الفعاةل للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية وكذكل أأحصاب املصلحة الخرين .و أأقر مبسامههتم القمية وا ألساس ية يف معل جلنة
املعارف .ورحب بأخر مسامهة من حكومة كندا يف صندوق الويبو للتربعات .و أأفاد أأن تكل املسامهة قد مسحت بتغطية
جزء من نفقات املشاركني املويص هبم يف ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف .و أأفاد أأنه وابلرمغ من ذكل ،فاإن املبلغ املتاح بعد
ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف لن يكون اكفيا لتغطية مجيع التاكليف املؤهةل املتعلقة بأأي مقدم طلب جديد يف دورة مقبةل
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للجنة املعارف .ذلكل ،أأعرب عن أأمهل يف جتديد موارد صندوق التربعات قريبا .و أأشار أأنه ما زال ملزتما ابملسامهة بشلك بناء
من أأجل حتقيق نتيجة مرضية للجميع.
 .22وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتقاربة التفكري ،و أأيد املهنجية وبرانمج العمل الذلين اقرتهحام الرئيس.
و أأكد للرئيس دمعه وتعاونه الاكملني لإجناح الاجامتع .و أأكد الزتامه ابلعمل بشلك بناء يف املناقشات من أأجل احلصول عىل
نتيجة مرضية للجميع .و أأشار أأن القضااي اليت اكنت تواهجها جلنة املعارف يه قضااي هممة ليس فقط مجليع ادلول ا ألعضاء ولكن
أأيضا ابلنس بة للمجمتعات ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف لك ماكن اليت خلقت وطورت املعارف القامئة عىل التقاليد و أأشاكل
التعبري الثقايف والابتاكر قبل وقت طويل من اإنشاء نظام امللكية الفكرية احلديث .و أأشار أأنه اكن للمجمتعات احلق يف احلفاظ
عىل امللكية الفكرية ومراقبهتا وحاميهتا عىل مواردها الطبيعية وتراهثا الثقايف .و أأفاد أأنه هناك حاجة ابلعرتاف احلقوق املعنوية
والاقتصادية للرتاث التقليدي والثقايف ،مبا يف ذكل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
و أأعرب عن أأمهل يف أأن تركز املناقشة عىل نطاق امحلاية والاس تثناءات والتقييدات .و أأفاد أأنه ميكن للجنة املعارف أأن تسد
الفجوات ،و أأن تسعى للتوصل اإىل التفاق املتبادل بشأأن حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأفاد أأن
البدلان املتقاربة التفكري اكنت تنظر يف املذكرة الإعالمية للرئيس بعناية كام واكنت تأأمل أأن تكون النصوص املقرتحة مفيدة
للتوصل اإىل تفامه واتفاق مشرتكني .كام و أأشار اإىل التقدم الكبري اليت أأحرزته جلنة املعارف ،مع الإشارة اإىل التقدم احملرز فامي
يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا يف ادلورتني اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني للجنة املعارف .كام
رفض السامح ابلتخيل عن أأي تقدم .و أأعرب عن ثقته بأأنه يف ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف ،بناء عىل التقدم احملرز يف
ادلورات السابقة ،س تحقق أأيضا تقدما بشأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وذكر أأن ادلورة ا ألربعني
للجنة املعارف مل تُعد فقط لدلخول يف املناقشات بشأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ولكهنا أأيضا لتقيمي
وتقدمي توصيات اإىل امجلعية العامة .و أأشار يف هناية ادلورة ،أأن جلنة املعارف اكنت قد أأمكلت برانمج العمل املعمتد مبوجب
الولية للفرتة  .2019-2018و أأفاد أأنه يف هذا الصدد ووفقا للولية ،س تحتاج اللجنة اإىل تقدمي نتاجئ العمل اإىل امجلعية العامة
وفقا لهدف الولية احلالية .و أأضاف عالوة عىل ذكل ،بأأن امجلعية العامة يف عام  2019س تقوم بتقيمي التقدم احملرز استنادا
للنصوص ،مبا يف ذكل مس توايت التفاق عىل ا ألهداف ونطاق امحلاية وطبيعة الصك (الصكوك) ،واختاذ قرار بشأأن ما اإذا
اكن ينبغي عقد مؤمتر دبلومايس و /أأو مواصةل املناقشات .و أأشار أأن البدلان املتقاربة التفكري قد أأدركت ادلافع ا ألسايس يف
صياغة نص الرئيس بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا للتوصل اإىل أراء مشرتكة ،مع مراعاة مجيع وهجات
النظر وكذكل التطبيق العميل للتنفيذ يف تكل املرحةل محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .و أأشار أأنه فامي
يتعلق ابملذكرة الإعالمية للرئيس بشأأن البند  7من جدول ا ألعامل ،قد وافق الوفد عىل أأنه قد مت اإحراز تقدم كبري يف
النصوص خالل فرتة الس نتني .كام و أأن البدلان املتقاربة التفكري اكنت عىل اس تعداد للمشاركة فامي يتعلق ابلعمل املس تقبيل
للجنة املعارف ،مبا يف ذكل أأساليب العمل السلمية املمكنة للعمل يف املس تقبل واليت تسمح ابس تخدام الوقت بشلك أأكرث
كفاءة وفعالية يف جلنة املعارف .وفامي يتعلق بأأمهية امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،أأشار اإىل أأنه ينبغي للجنة املعارف امليض قدما ،مع اختاذ اخلطوة التالية املمتثةل يف عقد مؤمتر دبلومايس هبدف
اعامتد صك (صكوك) ملزمة قانوان توفر حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
و أأعرب عن ثقته يف الرئيس لمتكينه من اإحراز تقدم.
 .23وقال وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإن ادلورة السابقة اكنت ادلورة
املوضوعية الثالثة ملناقشة املعارف التقليدية  /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وذكر أأنه قد عقدت مناقشات مفيدة للغاية
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دلى فريق اخلرباء اخملصص قبل ادلورة التاسعة والثالثون للجنة املعارف ويف أأفرقة التصال ،و أأنه قد مت اإحراز بعض التقدم
بشأأن القضااي املتعلقة مبوضوع امحلاية ومعايري ا ألهلية وا ألهداف .وقال إانه يتطلع اإىل مواصةل املناقشات عىل أأساس الوثيقتني
املراجعتني املنبثقة عن ادلورة التاسعة والثالثني للجنة املعارف( ،الوثيقتان WIPO/GRTKF/IC/40/4
و .(WIPO/GRTKF/IC/40/5و أأعرب عن رغبته يف تقدمي مزيد من التعليقات التقنية عىل بعض عنارص النصوص يف
وقت لحق يف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل .و أأشار أأنه فامي يتعلق ابملهنجية ،ظلت الشفافية والشمولية رضورة .و أأعرب
عن تقديره جلهود الرئيس الرامية اإىل تسهيل التقدم يف املوارد الوراثية عن طريق توفري نص يقصد به أأن يكون بديال ممكنا
للمزيد من املناقشات .و أأشار أأن املبادرة الشخصية للرئيس أأاتحت فرصة للنظر يف العمل يف املس تقبل بشأأن املوارد
الوراثية .و أأفاد أأنه نظرا ألن اإحدى املهام الرئيس ية لدلورة اكنت مناقشة توصية للجمعية العامة بشأأن العمل يف املس تقبل،
فقد أأقرت اإدراكها ألمهية العمل اذلي أأجنزته جلنة املعارف ودمعها ملواصةل معلها يف فرتة الس نتني املقبةل .وتطلع اإىل املشاركة يف
املناقشات املتعلقة بتجديد الولية وبرانمج العمل .وفامي يتعلق ابلولية اجلديدة ،اكن الوفد يدمع الرشوع يف نص الولية
احلالية كغاية لدلخول يف املناقشات بشأأن العمل يف املس تقبل .و أأفاد أأنه وفامي يتعلق بأأساليب العمل ،ظل مقتنعا بفائدة
املناقشات القامئة عىل ا ألدةل والاعامتد عىل اخلربات الوطنية يف جلنة املعارف .وذكر أأخريا ،بأأن امجلعية العامة لعام  2019مل
تكن يف وضع يسمح لها بعقد مؤمتر دبلومايس حول أأي من املوضوعات الثالثة .وأأشار ابلإضافة اإىل ذكل ،بأأنه ينبغي اختاذ
أأي قرار بشأأن الإجراءات الإضافية يف هناية فرتة الولية ،حيث أأن هذه يه املامرسة املتبعة يف جلنة املعارف .و أأعرب عن
تطلعه اإىل املشاركة بشلك بناء يف مجيع املناقشات و أأمهل يف حتقيق نتيجة ممثرة.
 .24وشكرت ممثةل مؤسسة تبتيبا ،متحدثة نيابة عن جتمع الشعوب ا ألصلية ،حكومة كندا عىل مسامههتا يف صندوق
التربعات ،مما أأاتح مشاركة أأربعة ممثلني عن الشعوب ا ألصلية يف ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف .و أأشارت أأن مصداقية معلية
جلنة املعارف تعمتد عىل مشاركة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .و أأفادت أأنه مع جعز صندوق التربعات مرة أأخرى ،حثت
ادلول ا ألعضاء عىل املسامهة والنظر يف دمع مشاركة الشعوب ا ألصلية من خالل مزيانية الويبو ا ألساس ية .كام و أأعربت أأهنا
تتطلع اإىل العمل وفقا للمهنجية اليت حددها الرئيس ،و أأكدت أأمهية مشاركة ممثيل الشعوب ا ألصلية يف مجيع أأفرقة التصال
والغري الرمسية ،مبا يف ذكل العمل يف املس تقبل .و أأعربت عن تقديرها للتقدم احملرز والتوافق ابلراء بني العديد من ا ألعضاء.
واعتربت املقرتحات النصية للرئيس بشأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأهنا وس يةل ممكنة للميض قدما.
و أأفادت أأهنا س تقدم مقرتحات حمددة خالل ا ألس بوع .و أأشارت اإىل املثال ا ألخري املمتثل يف المتكل غري املرشوع أأو
الاس تخدام دون املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية وسوء تقدير رشكة انيك (" )"Nikeللمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي لشعب غوان .كام وذكرت بأأن هذا املثال يوحض أأن الصكوك اليت مت اإقرارها يف جلنة املعارف جيب أأن تكون
قادرة عىل منع هذا النوع من الرضر الثقايف .و أأفادت أأنه فامي يتعلق بنطاق امحلاية ،جيب أأن يشمل أأي هنج متعدد املس توايت
أليات فعاةل وملزمة لضامن متتع الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ابلقدرة عىل حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي اخلاصة هبم بناء عىل معايري معينة بغض النظر عن درجة التحمك أأو درجة الانتشار .كام و أأفادت أأنه جيب أأن تكون
هذه الاس تثناءات والتقييدات حمدودة للغاية و أأن تتوافق مع القوانني والشواغل العرفية للشعوب ا ألصلية .كام ورحبت بنص
املوارد الوراثية للرئيس اذلي أأوحض نقاط التوافق الراء .و أأفادت بأأهنا س تقدم اقرتاحات بشأأن كيفية حتسينه .وذكرت أأنه اكن
عىل ادلول ا ألعضاء الاعرتاف بوجود حقوق الإنسان وغريها من الصكوك اليت تتعلق حبقوق امللكية الفكرية للشعوب
ا ألصلية .و أأعربت أأنه جيب أأل تقوض صكوك جلنة املعارف أأو املقرتحات املتعلقة حبقوق الشعوب ا ألصلية وتطبيق املعايري
الواردة يف اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية (" )"UNDRIPول س امي املادة  ،31أأو املساس ابحلقوق

WIPO/GRTKF/IC/40/20 Prov.2
10

القامئة .و أأثنت عىل جلنة املعارف للتوصيات الواردة يف التقرير الرمسي ملنتدى ا ألمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب
ا ألصلية (" )"UNPFIIيف دورته املؤرخة  ،18يف أأبريل  ،2019مع الرتكزي عىل موضوع املعارف التقليدية .كام أأفادت بأأن
منتدى ا ألمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب ا ألصلية أأوىص الويبو مبا ييل )1( :ترسيع املناقشات واس تخدام مزيانيهتا
ا ألساس ية لمتويل مشاركة الشعوب ا ألصلية يف املناقشات؛ ( )2حتديث املراجعة التقنية لعام  2016للقضااي الرئيس ية املتعلقة
ابمللكية الفكرية يف مشاريع الصكوك (الوثيقة  )WIPO/GRTKF/IC/29/INF/10لتعكس القضااي الراهنة ،مع الرتكزي
عىل مفاهمي مثل "املوازنة" و"املكل العام" وكيف ميكن أأن يتعارض ذكل مع حقوق الإنسان للشعوب ا ألصلية والقوانني
العرفية؛ و( )3تنظمي ورشة خرباء اثنية للشعوب ا ألصلية قبل  .2021و أأعرب عن تطلعها اإىل اإجراء حوار بناء والنظر اجلاد
من جانب ادلول ا ألعضاء يف املقرتحات املقدمة من ممثيل الشعوب ا ألصلية .و أأفادت أأنه من خالل املشاركة الفعاةل مع
الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،ميكن للجنة املعارف تطوير حامية متبادةل قوية للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي واملوارد الوراثية.
[ .25مالحظة من ا ألمانة :مت تقدمي البياانت الافتتاحية التالية اإىل ا ألمانة كتابة فقط] .و أأعرب وفد نيجرياي عن امتنانه
لوفدي جنوب أأفريقيا وإاندونيس يا ولشعبة املعارف التقليدية دلمعهام واس تضافهتام احملافل الاستشارية املس بقة للمساعدة يف
اإعداد بعض مندويب اجملموعة ا ألفريقية لدلورة ا ألربعني للجنة املعارف .و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ،ابمس اجملموعة
ا ألفريقية .و أأعرب عن الزتامه ابلعمل مع مجيع أأحصاب املصلحة لضامن أأن تبين جلنة املعارف التقدم احملرز يف العمل النيص يف
ادلورات ا ألربع املاضية .و أأفاد أأنه مبا أأهنا اكنت أخر مناقشات بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف
فرتة الس نتني ،فقد اكنت فرصة لزايدة سد الفجوة يف تكل القضااي املفاهميية اليت شلكت صعوابت هائةل يف س ياق
املشاورات .و أأعرب أأنه سريكز جمهوده عىل نطاق امحلاية (الهنج املرحيل) وعىل الاس تثناءات والتقييدات .كام و أأعرب عن
امتنانه بأأن تنتج واثئق الرئيس مشاورات فعاةل .و أأشار اإىل مهنجية العمل اليت اقرتهحا الرئيس .ورحب ابلتقدم احملرز يف الهنج
املرحيل أأو الامتيزي وفقا لنطاق امحلاية .و أأفاد بأأنه ملزم مبواصةل العمل عىل حتسني املفهوم من أأجل التوصل اإىل توافق يف
الراء .و أأفاد أأنه فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات ،أأنه يفضل تقدمي بيان مبسط لالس تثناءات والتقييدات يسمح ابملرونة
عىل الصعيدين الوطين واحمليل .و أأفاد بأأن وجود البيان التعدادي غري احملدود ابلس تثناءات والتقييدات مل يكن هو الهنج
الصحيح ،ألنه لن يقوض فقط نطاق امحلاية بل ينفي أأيضا جوهر حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
اليت اكنت أأساس ولية جلنة املعارف .مع الإشارة اإىل املكتبات واملتاحف والتدريس والتعمل ،من بني أأش ياء أأخرى ،ابعتبارها
أأسس عددية مربرة لالس تثناءات ،واليت تعكس سوء فهم ّتفرد املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأشار أأنه
من الناحية التارخيية ،نتيجة لتدين ا ألخالقيات واملورواثت الاس تعامرية ،ميكن للمواقع املذكورة أأعاله أأن تكون وس يةل لرسقة
والتعدي عىل املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .عىل عكس أأنظمة حق املؤلف وا ألنظمة ا ألخرى ،اإذ أأن
تعيني موقع املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف املكتبات واملتاحف والفصول ادلراس ية ل يكون مبثابة ضامن
احملصنة والرسية للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي تتطلب يف
لس تثناهئا من امحلاية .و أأضاف بأأن الطبيعة ّ
كثري من ا ألحيان بروتوكولت تقليدية وعرفية تعمتد عىل املوافقة احلرة املس بقة املس تنرية و أأحصاب املعرفة ،واليت ل تضمهنا
املتاحف واملكتبات .كام أأشار اإىل أأنه اكن من ا ألفضل وضع القوانني الوطنية والربوتوكولت العرفية للتعامل مع قضااي
الاس تثناءات والتقييدات .و ّنوه الوفد ابجلهود اليت بذلها الرئيس يف ضامن اس تدامة التقدم الهائل احملرز يف نص املوارد
الوراثية ،واذلي اكن النص الأكرث تقدما .وذكَّر كيف توصلت جلنة املعارف اإىل اإجامع عرب املنطقة ا إلقلميية بشأأن نص املوارد
الوراثية يف ادلورة السادسة والثالثني للجنة املعارف ،وهو ا ألمر اذلي مل يمت التفاق عليه .و أأشار اإىل هجود الرئيس لتحقيق
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التقدم احملرز من خالل اقرتاح نص الرئيس .و أأشار أأنه وعىل الرمغ من أأنه مل يمت تقدمي النص رمسيا للنظر فيه سواء عامليا أأو
عرب اجملموعة ا إلقلميية ،فقد ر أأى طريقا حممتال من خالل نص الرئيس املتعلق ابملوارد الوراثية دون املساس بأأي معل أخر
بشأأن نص املوارد الوراثية .و أأفاد أأن ادلورة ا ألربعني للجنة الوطنية ادلولية يه الاجامتع ا ألخري لتقيمي الوضع احلايل لفرتة
الس نتني احلالية .و أأشار أأن جلنة املعارف حققت تقدما كبريا .و أأفاد أأن دليه نص للموارد الوراثية املتقدمة ومسأألتان رئيسيتان
عالقتان بشأأن نصوص املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،و أأنه يعمل عىل التوصل اإىل توافق يف الراء .واكن
الوفد منفتحا اإىل حد ما بروح املشاركة البناءة فامي يتعلق بكيفية الرؤية امجلاعية لولية جلنة املعارف لفرتة الس نتني القادمة
وخصوصية وضع النصوص الثالثة .و أأشار أأنه فامي يتعلق مبسأأةل جتديد الولية واملقرتحات املقدمة اإىل امجلعية العامة للويبو،
احتاجت جلنة املعارف اإىل ولية ذات نفوذ أأكرب ملنحها شعورا ابحلاجة امللحة لس تكامل معلها مبهنجية مدروسة .و أأفاد أأنه
لفرتة طويةل ،ظل معل جلنة املعارف بطيئا ،وهو املوقف اذلي يبدو أأنه دفع اللجنة اإىل الاعتقاد بأأهنا س تواصل النقاشات اإىل
ما ل هناية .و أأشار أأنه يتطلع لولية من شأأهنا أأن تدفعه بشعور من الإحلاح لس تكامل املفاوضات .و أأفاد أأنه مع اإدراك الطبيعة
املعقدة للغاية للموضوعات ،مع ا إلرادة الس ياس ية الصحيحة ،ميكن للجنة املعارف التوصل اإىل نتيجة عادةل ومتوازنة .و أأفاد أأن
فشل جلنة املعارف يف الوفاء بوليهتا من شأأنه أأن خيلق شعورا خبيبة ا ألمل يف اجملموعة ا ألفريقية وكذكل يف البدلان املتقاربة
التفكري ومجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وفريق أس يا واحمليط الهادئ ،مما يرتتب عليه فقدان الثقة يف معلية الويبو
و أأجندة التمنية.
 .26و أأيد وفد اإكوادور البياانت اليت أأدىل هبا وفد غواتاميل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ووفد اإندونيس يا
ابلنيابة عن البدلان املتقاربة التفكري .كام أأقر ابلتقدم احملرز يف العمل املنجز حىت الن؛ ومع ذكل ،ل يزال هناك عدد من
اجملالت اليت تتطلب املزيد من العمل .و أأشار أأنه فامي يتعلق بولية فرتة الس نتني  ،2021-2020شدد عىل أأمهية جتديد
الولية ،و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد غواتاميل ،ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بشأأن احلاجة اإىل ولية متوازنة
جتعل من املمكن لتحقيق ا ألهداف اخملطط لها .و أأفاد أأنه من أأجل توفري أأكرب قدر ممكن من الوقت ملعاجلة املوضوعات
ا ألساس ية للجنة املعارف ،ينبغي أأن يكون الهدف من املهنجية هو ضامن اس تخدام الوقت بكفاءة .كام وافق عىل أأن تكون
الوثيقة املوحدة بشأأن املوارد الوراثية من بني واثئق العمل .و أأكد أأنه اكن عىل جلنة املعارف الرتكزي عىل النظر يف نطاق
هدف الس ياسة عىل نظام امللكية الفكرية كلك وعدم اقتصار النظر عىل براءات الاخرتاع أأو النظام اذلي يمكها .و أأشار أأنه
يتطلب ذكل أأنواعا أأخرى من حقوق امللكية الفكرية اليت جيب مراعاهتا .كام أأنه اكن من املهم أأيضا النظر يف أأحاكم التفاقيات
ادلولية ،مثل اتفاقية التنوع البيولويج ( )CBDوبروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد الوراثية والتقامس العادل
واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما لالتفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج (بروتوكول انغواي) .و أأشار أأيضا أأنه جيب
الاعرتاف ابحلقوق املعنوية والاقتصادية للمش تقات اليت مت احلصول علهيا من املوارد الوراثية لدلوةل .و أأفاد أأن ذكل من شأأنه
متكني تتبع أأصول املش تقات ،وبذكل اعرتافا حبقيقة أأن هذه املشلكة أأثرت عىل مس هتليك املنتج الهنايئ وكذكل عىل بدلان
املنشأأ .كام أأفاد بأأنه ستبقى ملكية املادة الوراثية يف بدل املنشأأ بغض النظر عن موقع املوارد الوراثية .و أأيد حقيقة أأن
املفاوضات استندت اإىل نصوص و أأهنا حققت نطاق ا ألهداف اخملطط لها من خالل صك دويل ملزم يغطي لك من القضااي
اليت مت تناولها يف املناقشات.
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البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد تقرير ادلورة التاسعة والثالثني
قرار بش أأن البند  3من جدول ا ألعامل:
 .27قدم الرئيس مرشوع تقرير ادلورة
التاسعة والثالثني للجنة
( )WIPO/GRTKF/IC/39/18 Prov. 2
يك يُع متد ،ومت اعامتده.

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد بعض املنظامت
قرار بش أأن البند  4من جدول ا ألعامل:
 .28وافقت اللجنة ابلإجامع عىل اعامتد مركز
القانون ادلويل للت منية املس تدامة )(CISDL
ومنظمة من أأجل هنُ ج بديةل ل إالدمان
( )Think and do Tankبصفة مراقب مؤقت.

البند  5من جدول ا ألعامل :مشاركة امجلاعات ا ألصلية واحمللية
 .29و أأعلن الرئيس وفاة الس يد غريغوري يونينج ،واذلي هو عضو يف جملس أأمة كري يف مانيتواب ،واذلي شارك يف جلنة
املعارف وسامه يف املناقشات .حيث أأعرب الرئيس عن تعازيه احلارة لعائلته وشعبه و أأمته .و أأفاد أأنه وفامي يتعلق بصندوق
التربعات ،فاإن مسامهة حكومة كندا يف صندوق التربعات متكنت من متويل أأربعة ممثلني للشعوب ا ألصلية يف ادلورة ا ألربعني
للجنة املعارف .و أأفاد أأن صندوق التربعات اكن حباةل جعز مرة أأخرى .و أأفاد ابلتايل أأنه قد يكون قادر عىل متويل ممثل أخر
فقط من الشعوب ا ألصلية دلورة أأخرى .كام وذكّر بقرارات امجلعية العامة لعام  ،2018مع الاعرتاف بأأمهية مشاركة الشعوب
ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف معل جلنة املعارف ،و أأشار اإىل أأن صندوق التربعات يف حاةل جعز ،وجشع ادلول ا ألعضاء عىل
النظر يف املسامهة و /أأو النظر يف ترتيبات متويل بديةل أأخرى .ودعا الوفود اإىل التشاور فامي بيهنم واملسامهة يف صندوق
التربعات .و أأفاد أأنه ل ميكن املبالغة يف التأأكيد عىل أأمهية صندوق التربعات ملصداقية الويبو وجلنة املعارف.
[ .30مالحظة من ا ألمانة] :تناول فريق الشعوب ا ألصلية املوضوع التايل يف ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف" :امللكية
الفكرية واملعارف التقليدية  /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي :وهجات نظر الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية بشأأن
ا ألهداف" .واكن املشاركون الثالثة يف املناقشة مه :الس يد ويلتون ليتلتشايدل والس يدة لويس مولينيك والس يدة فاملني تويك.
واكن رئيس الفريق الس يد نيلسون دي ليون اكنتويل .وقُدمت العروض وفقا للربانمج
(الوثيقة  )WIPO/GRTKF/IC/40/INF/5ويه متاحة عىل موقع املعارف التقليدية كام وردت .وقدم رئيس الفريق
تقريرا مكتواب عن الفريق اإىل أأمانة الويبو ،واذلي مت نسخه عىل النحو املوجز أأدانه:
"حتدث ليتلتشايدل أأول ،من خالل الإقرار بأأن  2019يه الس نة ادلولية للغات الشعوب ا ألصلية ،وبأأمهية املقرتحات
املتعلقة حبقوق الشعوب ا ألصلية وتطبيق املعايري الواردة يف اإعالن ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية .كام
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وحض احلاجة اإىل حامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية و أأمهيهتا .مث قدم جلنة تقيص
احلقائق واملصاحلة يف كندا ،واليت مت تطويرها نتيجة لأكرث من  18000دعوى قضائية .كام أأوحض الرئيس ليتلتشايدل
الطرق املمكنة للمصاحلة .وقدم أأمثةل عن الشعوب ا ألصلية قائال اإن اجلزء ا ألول من معلية املصاحلة س يكون إابعادة
للشعوب ا ألصلية لغاهتا ،واحتفالهتا ،وتقاليدها .و أأضاف اإىل ذكل ،أأمهية الرتوجي ل أللعاب والرايضة ا ألصلية كوس يةل
ملواصةل اللغة والثقافة وكذكل اإظهار ثراء الثقافات ا ألصلية للعامل اخلاريج .و أأشار الرئيس ليتشايدل ذلكل بأأنه اخلطوات
ا ألوىل حنو تصويب الوضع".
وحتدثت الس يدة مولينيك عن الرتابط املتأأصل للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية.
و أأبرزت أأنه عىل الرمغ من أأن جلنة املعارف التابعة للويبو متزي بني املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
واملوارد الوراثية ،فاإن الشعوب ا ألصلية تنظر اإلهيا كلك .ذلكل اكن من املهم ابلنس بة للجنة املعارف أأن تنظر اإلهيا
كوحدة واحدة .كام تطرقت اإىل مسأأةل تقامس املنافع فامي يتعلق ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
واملوارد الوراثية .واعتربت جزء كبري من املعارف التقليدية مقدسة من قبل الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية
واس تخداهما جيب أأن يتطلب املوافقة احلرة املس بقة واملس تنرية من الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية املعنية .و أأاثرت
أأيضا خماوف بشأأن توثيق املعارف التقليدية ،عىل وجه اخلصوص ،حيث أأن املعارف التقليدية ميكن أأن تسلب من
الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية وابلتايل تتعدى املكل العام .كام أأشارت اإىل احلاجة اإىل مزيد من الوعي والتعلمي.
ولتحقيق هذا الهدف ،شددت عىل أأمهية مشاركة وإارشاك الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف مناقشات جلنة
املعارف ،وحثت ادلول ا ألعضاء عىل املسامهة يف صندوق التربعات ،وطلبت من امجلعية العامة للويبو أأن توافق عىل
توصيات مؤمتر ا ألمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب ا ألصلية فامي يتعلق مبشاركة الشعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية".
وتناولت الس يدة تويك مسأأةل دور املقرتحات املتعلقة حبقوق الشعوب ا ألصلية وتطبيق املعايري الواردة يف اإعالن ا ألمم
املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية يف أأهداف جلنة املعارف .كام حددت احلقوق ا ألساس ية للشعوب ا ألصلية
اليت مت التطرق اإلهيا يف املقرتحات املتعلقة حبقوق الشعوب ا ألصلية وتطبيق املعايري الواردة يف اإعالن ا ألمم املتحدة
بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية و أأشارت اب ألخص اإىل املادة  .31و أأوحضت احلاجة اإىل اإعادة املناقشات للجنة
املعارف .كام وهجت الس يدة تويك دعوة لس تخدام احلقوق احملددة يف املقرتحات املتعلقة حبقوق الشعوب ا ألصلية
وتطبيق املعايري الواردة يف اإقرار ا ألمم املتحدة بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية مكعيار للمفاوضات يف جلنة املعارف.
و أأوحضت احلاجة اإىل الاعرتاف ابلغرض والقصد من مجيع الإجراءات .ورددت أأيضا نداءات اخلطاابت السابقة،
ودعت اإىل زايدة مشاركة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف هذه املفاوضات ،ودعت ادلول ا ألعضاء اإىل تقدمي
مساهامت اإىل صندوق التربعات".
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[ .31مالحظة من ا ألمانة] :اجمتع اجمللس الاستشاري لصندوق الويبو للتربعات يف  19يونيو  2019لختيار وترش يح
عدد من املشاركني اذلين ميثلون الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية لتلقي متويل ملشاركهتم يف ادلورة القادمة للجنة املعارف.
وورد تقرير بتوصيات اجمللس يف الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/40/INF/6اليت صدرت قبل هناية ادلورة.

قرار بش أأن البند  5من جدول ا ألعامل:
 .32أأحاطت اللجنة علام
ابلواثئق WIPO/GRTKF/IC/40/3
وWIPO/GRTKF/IC/40/INF/4
و.WIPO/GRTKF/IC/40/INF/6
 .33وجشّعت بش ّدة أأعضاءها ومجيع الهيئات
امله متة يف القطاعني العام واخلاص وحث ّهتا عىل
الإسهام يف صندوق الويبو للتربعات لفائدة
امجلاعات ا ألصلية واحمللية املع متدة.
 .34وذ ّكرت اللجنة ابلقرارات الصادرة عن
امجلعية العامة للويبو يف دورهتا امخلسني ،وجشّعت
أأعضاءها أأيضا عىل النظر يف ترتيبات بديةل أأخرى
لل متويل.
 .35واقرتح الرئيس انتخاب ا ألعضاء الامثنية
التالية أأسامؤمه يف اجمللس الاستشاري للعمل
بصفهتم الشخصية وانتخبهتم اللجنة ابلزتكية :الس يد
رضا دهغاين ،مستشار ،البعثة ادلامئة لإيران
(مجهورية – الإسالمية) ،جنيف؛ والس يد
نيلسون دي ليون كنتويل ،ممثل مجعية قبائل كوان
املتحدة يف انبغواان ()KUNA؛ والس يد محمود
اثن ،البعثة ادلامئة
جومازودا ،سكرتري ٍ
لطاجيكس تان ،جنيف؛ والس يدة سوابما مابو،
ممثةل منظمة أأدمجور ()ADJMOR؛ والس يدة
لويس مولينيك ،ممثةل ش بكة معلومات الساكن
ا ألصليني ()INN؛ والس يد موزس فاهالن،
انئب مدير لشؤون التجارة املتعددة ا ألطراف،
وزارة التعاون ادلويل ،جنوب أأفريقيا؛ والس يد
أأوريليا شولزت ،مستشارة ،قسم الشؤون
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الس ياس ية وادلولية ،مكتب حق املؤلف ،الولايت
املتحدة ا ألمريكية؛ والس يدة هايدي فاسكونس
ميدينا ،سكرترية اثلثة ،البعثة ادلامئة
لإكوادور ،جنيف.
ّ
وعني رئيس اللجنة الس يد فزيال شريي
.36
س يدهارات ،انئب رئيس اللجنة ،رئيسا
للمجلس الاستشاري.
 .37و إاقرارا مبسامهة حلقة معل خرباء الشعوب
ا ألصلية املعقودة يف عام  2013يف معل اللجنة ،كام
هو ّ
مبني يف تقريرها (الوثيقة
،)WIPO/GRTKF/IC/25/INF/9
وابلإشارة اإىل التوصية الصادرة عن منتدى ا ألمم
املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب ا ألصلية
( )UNPFIIيف دورته الثامنة عرشة املعقودة يف
عام  ،2019ال متست اللجنة من أأمانة الويبو تنظمي
حلقة معل خلرباء الشعوب ا ألصلية خالل الثنائية
 ،2021-2020يف حدود املوارد املتاحة وابت ّباع
ترتيبات مماثةل لتكل املتفق علهيا يف ادلورة العرشين
للجنة حتت البند  8من جدول ا ألعامل ،مع ما يلزم
من تبديل.
 .38و إاقرارا مبسامهة خبري من الشعوب
ا ألصلية يف معل اللجنة من خالل اإعداد
الاس تعراض التقين للقضااي الرئيس ية املتصةل
ابمللكية الفكرية يف مرشوعات صكوك الويبو بش أأن
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي (الوثيقة
)WIPO/GRTKF/IC29/INF/10
(الاس تعراض التقين) ،وابلإشارة اإىل التوصية
الصادرة عن منتدى ا ألمم املتحدة ادلامئ املعين
بقضااي الشعوب ا ألصلية ( )UNPFIIيف دورته
الثامنة عرشة املعقودة يف عام  ،2019ال متست
اللجنة من أأمانة الويبو تفويض خبري من الشعوب
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ا ألصلية بتحديث الاس تعراض التقين ،يف حدود
املوارد املتاحة ،يك تنظر فيه اللجنة خالل الثنائية
.2021-2020

قرار بشأأن البند  6من جدول ا ألعامل :املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
 .39و أأفاد الرئيس أأنه وفقا للولية احلالية ،يتعني عىل ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف اإجراء مناقشات بشأأن املعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي اليت مل يمت حلها والشامةل لعدة قطاعات والنظر يف
خيارات ملرشوع صك (صكوك) قانوين .و أأفاد أأنه فامي يتعلق بنتاجئ البند  6من جدول ا ألعامل ،اقرتح اإصدار نسخة منقحة
من الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/40/4وإاماكنية اإصدار نسخة منقحة من الوثيقة ،WIPO/GRTKF/IC/40/5
مع الإشارة اإىل القرارات املتعلقة ابلوثيقتني  WIPO/GRTKF/IC/40/4و ،WIPO/GRTKF/IC/40/5اليت تنص
عىل أأنه سيمت دعوة جلنة املعارف ملراجعة الواثئق والتعليق علهيا من أأجل تطوير نسخة منقحة مهنا .و أأفاد أأنه قد تشاور مع
املنسقني ا إلقلميني والوفود املعنية بشأأن برانمج العمل ومهنجية العمل لتكل ادلورة يف ا ألس بوع املايض .و أأفاد أأنه سيمت اتباع
مهنجية مشاهبة لتكل املس تخدمة يف دورات جلنة املعارف السابقة ،مع مراعاة طول الفرتة احملددة للبند  6من جدول ا ألعامل.
وذكر أأن ا ألايم الثالثة اخملصصة لهذا البند من جدول ا ألعامل ستسمح مبراجعة اكمةل للكتا الوثيقتني فقط .و أأفاد أأنه قد يشارك
امليرسون العمل اجلاري يوم الثالاثء .و أأفاد أأنه مل يكن لهذه املراجعات أأي أأثر حىت أأحاطت هبا جلنة املعارف و أأرسلهتا اإىل
دورة التقيمي يف اإطار البند  7من جدول ا ألعامل .كام أأفاد بأأنه س يقوم لك من الس يد بول كوروك من غاان والس يدة ليليالكير
بياليم من جاماياك يف املهام الصعبة اليت يقوم هبا امليرسون .كام أأفاد بأأهنم سوف يس متعون اإىل مجيع املداخالت يف ادلورة
العامة وغري الرمسية ويضطلعون بصياغة ودمج املقرتحات الفنية املقدمة .كام أأهنم قد يتقدمون أأيضا بأأفاكرمه اخلاصة يف حماوةل
لسد الفجوات وإازاةل الازدواجية أأو تصحيح ا ألخطاء الفنية ،وا ألمه من ذكل ضامن تسجيل مصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء يف
واثئق العمل .حيث أأنه قد ل يشمل ذكل يف البداية املقرتحات احلرفية ،رهنا بكيفية العثور عىل تكل املقرتحات وما اإذا اكن
ميكهنا ابلفعل سد الفجوات أأم ل .و أأفاد أأنه قد أأصدر مذكرة اإعالمية عن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي،
واليت أأوحضت الرتكزي يف املناقشة واليت تعكس التقدم احملرز يف الاجامتعات السابقة .وذكر بناء عىل طلب بعض ا ألعضاء،
قام بتضمني بعض املقرتحات النصية بشأأن نطاق امحلاية والاس تثناءات والتقييدات .و أأضاف أأنه فامي يتعلق بتكل املقرتحات
النصية ،قام بدمج مواد حول املوضوع وا ألهداف ومعايري ا ألهلية ،ألن لك تكل العنارص مرتبطة .حيث مل تس تطع الوفود
النظر اإلهيم مبعزل عن غريمه .وذكر أأنه قد قام بدجمها اكإطار واحد ألن هذا هو ما حتتاج جلنة املعارف اإىل التفاق عليه.
و أأضاف أأنه بدون اإطار واحد قد يكون هناك العديد من البدائل يف النص .حيث أأنه اكن عىل جلنة املعارف التفاق عىل
هنج واحد وبد أأت يف القيام بذكل يف الاجامتعني ا ألخريين ،عىل النحو الوارد يف مذكرة الرئيس الإعالمية حول العمل يف
املس تقبل .و أأنه فامي يتعلق ابلقرتاح النيص بشأأن نطاق امحلاية ،اكن هناك ر أأاين أأساس يان :هنج قامئ عىل ا ألدةل وهنج قامئ عىل
احلقوق .و أأفاد أأنه يف اقرتاحه النيص ،اكن يركز فقط عىل الهنج املرحيل يف تكل املرحةل .و أأضاف أأنه ل تزال هناك حاجة
لإجراء املناقشات والنظر يف الهنج القامئ عىل ا ألدةل .و أأضاف أأنه اكن ياول تدقيق الهنج املرحيل ليمت توضيح املسائل املتعلقة
هبذا الهنج .و أأنه عند اإعداد هذا الاقرتاح النيص ،أأراد الابتعاد عن مجيع التعاريف يف قامئة املصطلحات .و أأضاف أأنه مضن
نطاق امحلاية ،ركز اقرتاحه عىل عنرصين يرتبطان مبعايري ا ألهلية :مس توى الس يطرة عىل املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي داخل اجملمتع والربط بني املعارف التقليدية  /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واجملمتعات ا ألصلية واجملمتعات
احمللية أأو املس تفيدين .حيث اإن هذه املقرتحات النصية املتعلقة ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي خمتلفة
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بعض اليشء ،ولكن ليس يف املعايري ا ألساس ية يف تكل املادة ،أأي الس يطرة والرتابط .و أأشار اإىل أأنه ابتعد عن مصطلحي
"رس" و"مقدس" ألهنام اكان ميثالن خالفا ،خاصة وأأن هناك فهما أأفضل ملعايري ا ألهلية والرتكزي عىل عنرصي التحمك
والرتابط .و أأفاد أأن مصطلح "مقدس" مصطلحا همما للغاية ول يزال يتاج للمزيد من املناقشات ،مع الإشارة اإىل أأن ممثيل
الشعوب ا ألصلية يريدون الاحتفاظ هبذا املصطلح .و أأفاد أأنه جيب أأن يكون هناك مناقشات حول كيفية معل هذا املصطلح
مضن هذه الإطارات ،حيث س تكون هناك بعض العوائق مبجرد أأن تكون املعرفة مضن املكل العام .و أأضاف أأن املقرتحات
بشأأن الاس تثناءات والتقييدات اكنت أأكرب عائق هل .و أأضاف أأنه يف اإطار املقالت املتعلقة ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي ،حيث اكنت للمقدمة مهنج بديل واحد ينص عىل أأنه قد يكون هناك اس تثناءات وتقييدات ،واليت ينبغي
معاجلهتا عىل املس توى الوطين .و أأنه اكن اس تثناء عاما واسع النطاق ،حيث ميكن ل ألعضاء النظر يف وضع الاس تثناءات
والتقييدات عىل املس توى الوطين .واليت ميكن أأن حتاول جلنة املعارف بتدقيقها .و أأشار اإىل أأنه اكن هناك أأيضا مجموعة اكمةل
من الاس تثناءات احملددة .وذكّر بأأن جلنة املعارف اكنت بصدد وضع صك للملكية الفكرية ينبغي أأن يدد احلد ا ألدىن من
املعايري ،وترك جمال للتنفيذ عىل املس توى الوطين .و أأشار أأنه يف هذا اجملال ،اكن هناك اختالف كبري يف النظم القانونية بني
ادلول ا ألعضاء .و أأفاد أأنه تطرقت بعض تكل الاس تثناءات احملددة املدرجة فامي يتعلق حبقوق التأأليف والنرش اإىل بعض
القضااي حول الفجوة املفاهميية فامي يتعلق بفهم القوانني والربوتوكولت العرفية وا ألنظمة العقائدية .وأأخريا ،أأشار أأنه جتنب
الاس تثناءات والتقييدات احملددة يف اقرتاحاته النصية .واقرتح اإجراء مناقشة واسعة حول هذه القضااي .و أأفاد أأن أأحد ا ألس ئةل
اليت يتاج ا ألعضاء اإىل دراس هتا هو ما اإذا اكن جيب أأل تكون هناك أأي اس تثناءات حمددة عىل املس توى ادلويل .و أأنه مل
يكن ملقرتحاته النصية أأي أأثر واكنت جمرد أأفاكر وأراء .و أأفاد أأهنا اكنت ملساعدة ا ألعضاء يف املناقشات .ولقد أأراد أأن تدرك
جلنة املعارف حماوةل اإنشاء اإطار معل واحد ،لكون ذكل رضوراي دلفع العمل اإىل ا ألمام .و أأنه فامي يتعلق ابملهنجية ،قال الرئيس
أأنه ليس دليه أأي تعليقات رمسية .و أأنه اكن قد خطط يف البداية لإنشاء فريق ( أأفرقة) اتصال ،ولكن عند التفكري وبسبب
الوقت احملدود ،مل يرغب يف ادلخول يف قضااي الشفافية والشمولية ومل يكن يعتقد أأن هناك وقتا اكفيا لإعداد أأفرقة التصال
والغري الرمسية .و أأضاف أأنه يعزتم اإعداد الفرق غري الرمسية أأول .كام و أأضاف أأن تكل املعلومات غري الرمسية س تغطي نطاق
امحلاية والاس تثناءات والتقييدات ،كام أأهنا ستتطرق أأيضا اإىل بعض العنارص ذات الصةل .كام وسيمت اتباع نفس املهنجية
اخلاصة اب ألنشطة غري الرمسية .وأأن انئب الرئيس الس يد جواك ليدس س يكون هو الرئيس.
 .40وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإن ادلورة التاسعة والثالثون للجنة
املعارف اكنت ادلورة املوضوعية الثالثة ملناقشة املعارف التقليدية  /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأفاد أأنه استنادا عىل
املناقشات املفيدة دلى فريق اخلرباء اخملصص اذلي بد أأ أأعامهل يف ادلورة التاسعة والثالثون للجنة املعارف ويف أأفرقة التصال،
مت اإحراز بعض التقدم يف القضااي املتعلقة مبعايري املوضوع وا ألهلية يف املادتني  1و 3وعىل ا ألهداف الواردة يف املادة .2
و أأعرب عن تطلعه اإىل مواصةل املناقشات عىل أأساس النسخ املعدةل الثانية  Rev.2sالصادرة يف ادلورة التاسعة والثالثني
للجنة املعارف (الوثيقتان  WIPO/GRTKF/IC/40/4و .)WIPO/GRTKF/IC/40/5و أأضاف أأنه جيب أأن تكون
هذه الصكوك غري ملزمة .و أأنه فامي يتعلق مبسأأةل معايري ا ألهلية املرتبطة ارتباطا وثيقا ،رحب ابحلدّ من التداخل واحلفاظ عىل
مجموعة من املعايري ا ألهلية .وفامي يتعلق ابملادة  ،1ظلت ا ألحاكم اليت ينبغي اإدراهجا يف التعاريف موضوع نقاش .وفامي يتعلق
بتعريف أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،فاإنه يتطلع اإىل مواصةل املناقشات حول الصياغة "اليت يمت التعبري عهنا يف أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي واملعارف" .و أأضاف بأأن املادة  3يف الك النصني قد أأخذت يف عني الاعتبار خماوفها املتعلقة مبا يسمى
ابجلانب الزمين .و أأنه أأيد البديل الثاين فامي يتعلق بقضااي ا ألهداف ،حيث أأنه فضل البديل الثاين .و أأضاف أأن التعديالت يف
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البديل الثاين قد عكست بشلك حصيح اقرتاهحا اذلي مت تقدميه خالل املناقشات غري الرمسية يف ادلورة التاسعة والثالثون
للجنة املعارف وكذكل تعليقها التحريري الهنايئ حول اجلزء ذي الصةل من النسخ املعدةل الثانية  .Rev.2وبيامن رحب ببعض
التقدم احملرز يف املناقشات القامئة عىل النص ،اإل أأنه اس متر يف ادلعوة اإىل طرح أأساليب معل راخسة وتستند عىل ا ألدةل ،كام
مبقرتيح ادلراسات (الوثيقتان WIPO/GRTKF/IC/39/16
هو احلال يف الولية احلالية .وذكَّر ي ْ
و .)WIPO/GRTKF/IC/39/17واقرتح يف اخلالصة أأن جتري ا ألمانة دراسات عن التجارب الوطنية والترشيعات
احمللية فامي يتعلق حبامية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأضاف أأنه لإثراء املناقشات يف جلنة املعارف،
ينبغي أأن حتلل ادلراسات الترشيعات احمللية وا ألمثةل امللموسة للموضوع القابل للحامية واملوضوع اذلي مل يكن من املزمع
حاميته ،وا ألخذ يف عني الاعتبار مجموعة متنوعة من التدابري اليت ميكن اختاذها ،واليت قد يكون بعضها قامئا عىل ا ألدةل ،يف
حني أأن البايق قامئا عىل احلقوق .و أأيد أأيضا اقرتاحا مماثال قدمته وفود الولايت املتحدة ا ألمريكية والياابن هبدف اإجراء دراسة
من جانب أأمانة الويبو بشأأن النظم الفريدة احلالية محلاية املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب عن
اهامتمه ابلعمل مع الوفود ا ألخرى لس تكشاف اإماكنيات توحيد مقرتحاهتم .وهو عىل اس تعداد للمشاركة يف هذا التعاون يف
ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف يف س ياق املناقشات املتعلقة ابلولية اجلديدة.
 .41وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأحاط علام ابملناقشات السابقة اليت أأجرهتا جلنة
املعارف يف ادلورات العامة و أأفرقة التصال وكذكل أأثناء فريق اخلرباء اخملصص اذلي مت تنظميه قبل ادلورة التاسعة والثالثني
للجنة املعارف .واعترب أأنه مت اإحراز بعض التقدم ،ل س امي يف اإطار املوضوع ومعايري ا ألهلية .كام سوف تسري املناقشة عىل
أأساس النسخ املعدةل الثانية  Rev.2الصادرة عن ادلورة التاسعة والثالثني للجنة املعارف
(الوثيقتان  WIPO/GRTKF/IC/40/4و )WIPO/GRTKF/IC/40/5يف الاجتاه الصحيح .وكرر تفضيهل لوجود
صك غري ملزم .ورحب مببادرة احلد من التداخل واحلفاظ عىل معايري ا ألهلية .و أأفاد أأنه يف املادة  ،3اكن من املهم احلفاظ
عىل العنرص الزمين ملدة  50س نة أأو مخسة أأجيال ،كام يف البديل الثاين .و أأفاد أأنه يف مقاةل حول ا ألهداف ،فضل حامية
متوازنة وجعل الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية مكس تفيدين ،كام يف البديل الثاين .و أأعرب عن قلقه إازاء مصطلح "المتكل
غري املرشوع" وتفضيهل ملصطلح "سوء الاس تخدام" .ورحب ابلتقدم احملرز حىت الن وكرر دمعه للهنج القامئ عىل ا ألدةل ،كام
يتضح من الولية احلالية .و أأيد الاقرتاحني الذلين قدهمام وفد الاحتاد ا ألورويب ،نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء
فيه ،بشأأن ادلراسات ،واليت ميكن أأن تعزز املناقشات ،ابتباع هنج قامئ عىل ا ألدةل.
[ .42مالحظة من ا ألمانة :انعقد هذا اجلزء من ادلورة بعد توزيع أأعامل امليرسين اجلارية بتارخي  18يونيو  ،2019من
اإعداد امليرسين] .وحتدث الرئيس اإن معل امليرسين قيد التنفيذ ليس هل أأي أأثر وقد مت تقدميه بشلك مبسط للحصول عىل
مالحظات أأولية لتحديد الاجتاه اذلي س يذهب اإليه امليرسون .كام وستساعد التغذية الراجعة يف زايدة تطوير املراجعة
الهنائية ،واليت سيمت اإصدارها يف املساء .و أأشار اإىل أأن معل امليرسين قيد التنفيذ ،حيث اكن هناك مهنجان واحضان لنطاق
امحلاية والاس تثناءات والتقييدات .و أأضاف أأن جلنة املعارف اكنت متيل حنو هنج قامئ عىل احلقوق فضال عن الهنج القامئ عىل
ا ألدةل ،ابلرمغ من أأن ذكل مل يكن أأمرا متفقا عليه .و أأضاف أأنه يف ظل الاس تثناءات والتقييدات ،اكنت تبحث عن هنج
اإلزايم مقابل هنج يوفر املرونة عىل املس توى الوطين .و أأكد أأنه اكن من املهم توضيح ذكل الهنج وربطه بأأطر واحضة.
[ .43مالحظة من ا ألمانة :اكن انئب الرئيس ،الس يد جواك ليدز من فنلندا ،ير أأس اجللسة يف هذه املرحةل] .ودعا انئب
الرئيس امليرسين اإىل عرض أأعامهلم اجلارية.
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 .44وحتدث الس يد بول كوروك ،نيابة عن امليرسين ،اإن امليرسين قد ُطلب مهنم مراجعة مشاريع النصوص بشأأن املعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واقرتاح نصوص للنظر فهيا من قبل جلنة املعارف ،حبيث تكون موجزة وحمدودة
لتجنب التكرار واحلفاظ عىل مقرتحات ادلول ا ألعضاء .و أأضاف أأن معلهم أأخذ يف عني الاعتبار مداخالت ادلول ا ألعضاء
خالل الاجامتع غري الرمسي .و أأهنم قد اختاروا العمل عىل مرشوع النص بشأأن املعارف التقليدية أأول مث تقدمي التنقيحات
كعمل مس متر .ولقد خططوا ملراجعة مرشوع النص املتعلق بأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي لعرضه يف اليوم التايل .وركزوا
عىل املادة  5واملادة  9من نص املعارف التقليدية .ويف املادة  ،9قاموا حبذف الفقرة الفرعية (د) من الفقرة  .9.1وقاموا ابإعادة
ترقمي البند التايل ليصبح (د) .ويف هناية املادة  ،9.3قاموا بتصحيح اخلطأأ الوارد وإاعادة ترقمي الفقرة الفرعية ا ألخرية لتصبح
(هـ) .ويف هناية الفقرة  9.3من البديل الثاين ،حذفوا الإشارة املرجعية اإىل املادة  ،5.1ألهنم حذفوا البديل السابق للامدة .5.1
كام مت حذف الفقرة  9.4من البديل الثاين ،ألهنم مل جيدوا أأي تعبري يدمع تكل الفقرة .ومت تعديل الفقرة  9.6لتلبية طلبات
دوةل عضو .ومتت حذف الإشارة اإىل "احملمية" قبل "املعارف التقليدية" يف املادة  .9.6لقد مت حذف البديل الثالث ألنه مل
يكن هناك تعبري يدمع هذا البديل.
 .45وقالت الس يدة ليليلكري بياليم ،متحدثة ابلنيابة عن امليرسين ،اإن امليرسين قد معلوا بطريقة اكنت مبثابة خروج عن
طريقة العمل املعتادة ،عىل أأمل حتقيق الانفتاح والشفافية .كام حاولوا دمج مجيع املداخالت اليت قدمهتا ادلول ا ألعضاء .وفامي
يتعلق ابملادة  ،5طلبت من الوفود أأن تس متع بعقل منفتح .يف البديل ا ألول ،حذف امليرسون لكمة "حراسة" واحتفظوا
بلكمة "حامية" ألن امحلاية اكنت أأكرث متش يا مع ما لكفت الويبو به .و أأوصوا ابلحتفاظ بلكمة "حامية" وحذف لكمة "حراسة"
يف لك من البديل ا ألول والثاين .ويف البديل الثاين ،بد أأت الفقرة (ب) "حيث ابلإشارة اإىل القوانني واملامرسات العرفية"،
قاموا بدمج أأو اس تخدام النص احلايل اذلي اقرتحه الرئيس لستيعاب أأساس املعارف التقليدية .و أأضاف أأنه يف النص
ا ألصيل ،اكنت عبارة "منترش عىل نطاق ضيق" ،ويف الفقرة (د) ا ألصلية اليت أأصبحت الن الفقرة (ج) ،اكنت عبارة
"منترش عىل نطاق واسع" .و أأضافت أأهنم حاولوا اإدراج لك من "ضيق" و"منترش عىل نطاق واسع" ابس تخدام اللغة اليت
اقرتهحا الرئيس .وجاء النص اجلديد كام ييل" :يف حاةل الإشارة اإىل القوانني واملامرسات العرفية لـ [الشعوب ا ألصلية]
واجملمتعات احمللية/املس تفيدين ،مل تعد املعرفة التقليدية حتت الس يطرة احلرصية للمس تفيدين ،لكهنا ل تزال مرتبطة بشلك ممزي
ابلهوية الثقافية للمس تفيدين ."...ومت حذف الفقرة (ج) ،ذلا قاموا ابإعادة ترقمي الفقرة (د) لتصبح الفقرة (ج) ،حيث قاموا
حبذف عدد من اللكامت .لقد حاولوا معاجلة املعارف التقليدية يف مجملها بدل من قرصها عىل "منترش قليال" و"منترش عىل
نطاق واسع" .و أأضافت أأنه وابلنس بة للمعارف التقليدية اليت مت اس تخداهما دون موافقة مس بقة ومس تنرية ،فقد أأدرجوا
"و /أأو ل يتفقون مع القوانني واملامرسات العرفية [للشعوب ا ألصلية] واجملمتعات احمللية" .لقد حذفوا " أأو مبوافقهتم املس بقة
املس تنرية" ،ألن املوافقة املس بقة املس تنرية اكنت موجودة يف وقت سابق .و أأنه متش يا مع العروض التقدميية خالل الاجامتعات
غري الرمسية ،فقد مسحوا للمس تفيدين ،والشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،أأن يكون دلهيم اإماكنية طلب ،ذلكل اقرتحوا
"جيب أأن يكون دلهيم اإماكنية لطلب من السلطات الوطنية ذات الصةل  "...و أأفادت اإهنم حذفوا البديل الثالث والبديل
الرابع يف املادة  5ألنه بناء عىل نص املناقشات ،مل يكن هناك الكثري من ادلمع لهذين اخليارين .ودعت الوفود اإىل عدم طلب
اإعادة اإدخال أأي نص ،ولكن جمرد النظر اإليه بنطاق جديد ومعرفة ما اإذا اكن ميكهنم التعايش معه.
 .46وفتح انئب الرئيس الباب ألي تعليقات أأو أأس ئةل.

WIPO/GRTKF/IC/40/20 Prov.2
20

[ .47مالحظة من ا ألمانة :شكر مجيع املتحدثني امليرسين عىل معلهم] .وحتدث وفد اإندونيس يا اإنه ميكن أأن يامتىش مع هذا
النص برشط أأن تمتكن جلنة املعارف من اإعادة بناء الثقة بني مجيع ا ألعضاء ،واليت ينبغي أأن يكون لها نفس الهدف املمتثل يف
الفعالية محلاية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .48و أأاثرت ممثةل مؤسسة تبتيبا ،نيابة عن جتمع الشعوب ا ألصلية ،سؤال بشأأن املادة  .9وذكّرت مبداخالهتا املتعددة
خالل املشاورات غري الرمسية بشأأن نقص أأحد العنارص يف البديل ا ألول ،وهو املشاركة أأو املوافقة املس بقة عن عمل أأو
التشاور مع الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .كام افرتضت أأن الاقرتاح حظي ابدلمع .و أأضافت أأنه يف الواقع ،لقد علقت
بعض ادلول ا ألعضاء أأنه اإذا اكنت الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية مدرجة يف النص ،فأأنه ميكن اإدراج عبارة "عند
الاقتضاء" ،ألن الظروف والس ياقات يف خمتلف البدلان اكنت متنوعة .حيث أأفادت أأهنا اكنت تتوقع أأن يظهر ذكل يف
النص .و أأعربت عن أأملها يف أأن يكون ذكل عىل سبيل اخلطأأ.
 .49وس يواصل وفد نيجرياي دراسة هذا النص والتشاور عىل املس توى ا إلقلميي .واقرتح ،مبوجب املادة  ،5البديل الثاين،
الفقرة (ج) ،الاس تعاضة عن اللكمة ا ألخرية "الانتشار" بلكمة "الانتفاع" .وجعل هذه املالحظة دون املساس بتقيميه العام
ملا اإذا اكن يريد امليض قدما يف البديل الثاين املعاد صياغته.
 .50وحتدث وفد اإيران (امجلهورية – الإسالمية) اإن وثيقة العمل اجلاري تتضمن املوضوعات والقضااي الرئيس ية اليت أأثريت
خالل املشاورات .و أأفاد أأنه اكن دامعا للهنج اذلي اتبعه امليرسون لتقليل عدد البدائل وإاجياد بديلني خمتلفني للك مادة ،مما
يعكس املنظورات اخملتلفة الرئيس ية لدلول ا ألعضاء .و أأفاد أأنه وفامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات ،فضل البديل ا ألول،
و أأن البديل الخر اذلي متت مناقش ته عىل نطاق واسع اكن تطوير بديل توفيقي ،متش يا مع الاقرتاح املقدم من الرئيس .كام
واقرتح اإعداد ذكل البديل الإضايف يف النسخ املعدةل ا ألوىل  Rev.1يك تنظر فيه ادلول ا ألعضاء .و أأفاد أأنه س يكون اإجراء
جيد لسد الفجوات احلالية.
 .51وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإنه بدون دراسة الوثيقة بشلك شامل
ودون المتكن من التشاور مع ادلول ا ألعضاء فيه ،ميكنه العمل عىل أأساس تكل الوثيقة ،رهنا مبزيد من التوضيحات
واملناقشات والتعليقات.
 .52و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل أأنه خالل املشاورات غري الرمسية ،أأيد البديل الثاين من املادة  9لتعديل
الفقرة  9.6لتحسني قابلية القراءة والتوضيح .وأأشار أأن امليرسون قاموا فامي بعد حبذف الفقرة  9.4من البديل الثاين .و أأشار
أأن ذكل اكن جزءا همما يف البديل الثاين كام ويفضل اإعادة اإدراج هذه الفقرة .و أأشار أأنه يف الفقرة  ،9.6قام امليرسون حبذف
لكمة "محمية" قبل لكمة "املعارف التقليدية" واكنت لكمة هممة للغاية ألن ذكل ميزي املعارف التقليدية ابعتبارها خاضعة للحامية
مبوجب ذكل الصك من اجملموعة الواسعة من املعارف التقليدية اليت تقع مضن تعريف املعارف التقليدية يف مرشوع الصك
هذا .و أأفاد أأنه ينبغي اإدراج لكمة "محمية" يف السطر ا ألول من املادة  9.6يف الفقرات ( أأ) و(ب) و(ج) .وفامي يتعلق ابملادة ،5
فقد اقرتح بديال جديدا يأأخذ معايري ا ألهلية ويدمج ذكل يف نطاق امحلاية ورشوطها .وهذا من شأأنه سد الفجوات عن طريق
تبس يط النص وإالغاء التكرار .و أأفاد أأنه أأعاد قراءة تكل اللغة اليت مت اقرتاهحا يف اليوم السابق حىت يمت تضميهنا يف النص.
حيث يصبح نصها كام ييل" :عندما ترتبط املعارف التقليدية بشلك واحض ابلرتاث الثقايف للمس تفيدين عىل النحو احملدد يف
املادة  4ويمت اإنشاؤها وتأأسيسها وتطويرها واحلفاظ علهيا ومشاركهتا بشلك جامعي وكذكل تنتقل من جيل اإىل جيل لفرتة
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حمددة كام هو حمدد من قبل لك دوةل عضو عىل أأل تقل الفرتة عن  50عاما أأو فرتة مخسة أأجيال ،كام جيب حامية املعارف
التقليدية وفقا للنطاق والرشوط التالية .1 :عندما تكون املعارف التقليدية احملمية رسية ،سواء اكنت مقدسة أأم ل ،ينبغي
لدلول ا ألعضاء أأن تشجع ما ييل ( :أأ) متكني املس تفيدين اذلين ينقلون املعارف التقليدية مبارشة اإىل املس تخدمني مبوجب
القانون الوطين من احملافظة عىل معارفهم التقليدية احملمية أأو التحمك فهيا أأو اس تخداهما أأو تطويرها أأو ترخيصها أأو منع
الخرين من احلصول علهيا واس تخداهما /أأو الاس تفادة مهنا واحلصول عىل حصة عادةل ومنصفة من الفوائد الناش ئة من
اس تخداهما من قبل املس تخدمني املذكورين أنفا( .ب) متكني املس تخدمني من حتديد بوضوح أأحصاب املعارف التقليدية احملمية
املذكورة أنف ُا واس تخداهمم للمعارف بطريقة حترتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين .2 .عندما تكون املعارف التقليدية
احملمية منترشة عىل نطاق ضيق ،سواء اكنت مقدسة أأم ل ،ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تشجع عىل أأفضل املامرسات التالية:
( أأ) حصول املس تفيدون اذلين ينقلون املعارف التقليدية احملمية بشلك مبارش اإىل املس تخدمني عىل حصة عادةل ومنصفة من
الفوائد الناش ئة عن اس تخداهما من قبل املس تخدمني املذكورين؛ (ب) ومتكني املس تخدمني مبن حتديد وضوح أأحصاب
املعارف التقليدية احملمية املذكورة أنف ُا واس تخداهمم للمعارف بطريقة حترتم القواعد واملامرسات الثقافية للمس تفيدين .3 .ينبغي
لدلول ا ألعضاء أأن تبذل قصارى هجدها لتحقيق املعرفة التقليدية اليت تنترش عىل نطاق واسع واحلفاظ علهيا " .و أأفاد أأنه فامي
ورد يف نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،أأحاط علام بأأنه يف البديل  3من املادة  ،5مت حذف اخليار ا ألول .و أأفاد أأنه يف
هذا اخليار ابذلات ،اكن هناك عدد من العنارص املهمة اليت مل تنعكس يف النص احلايل ،مبا يف ذكل اخليار ا ألول يتعلق
ابلس تخدامات اخلاطئة واملضلةل ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،واليت اكنت موضوعا لعمل مس متر وممثر يف جلنة املعارف.
كنتيجة ذلكل ،أأعرب عن رغبته يف اإدراهجا مرة أأخرى يف النص .و أأفاد أأنه ميكن تس متر املناقشة ،مبجرد احلفاظ عىل تكل
املفاهمي الهامة يف النص.
 .53و أأشار وفد جنوب أأفريقيا اإىل اعرتاضه عىل املداخالت غري الرمسية ،اإىل جانب وفد نيجرياي ،دلمع جتمع الشعوب
ا ألصلية ،فامي يتعلق ابإدراج "حيامث يمت تطبيق ذكل" .كام وطلب النظر يف طلب جتمع الشعوب ا ألصلية ،عىل أأساس ادلمع
املقدم من اجملموعة ا ألفريقية .كام أأيد مبد أأ وجود جمالني للعمل .ورحب بتكل الوثيقة ،عىل الرمغ من أأهنا س تحتاج دلراسة
أأكرث .كام وطلب توضيحا من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن تقدمي أأكرث من خيارين وتساءل عام اإذا اكن ذكل س يعمل
عىل سد الفجوات والتوصل اإىل التوافق يف الراء ،أأو ما اإذا اكنت ادلول ا ألعضاء غري متوافقة .وطلب من امليرسين اإدراج
اخليارات يف خيار واحد معيل مع ثالثة أأسس فلسفية خمتلفة.
 .54و أأشار وفد اإندونيس يا وذكل وفقا للنشاط الإجيايب عىل الرمغ من تطور املناقشة أأن البدلان اخملتلفة قد يكون لها
تعاريف خمتلفة "املرحيل" .و أأفاد أأنه ابلنس بة لتعليق جتمع الشعوب ا ألصلية اذلي مت دمعه من قبل وفد جنوب أأفريقيا ،بدل
من وجود بدائل خمتلفة فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات ،ميكن أأن يتقب اإضافة عبارة "ابلتشاور مع الشعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية ،حيامث يمت تطبيق ذكل" ،وليس "عند الاقتضاء" .وطالب ابإدراج لكمة "الشعوب" بني قوسني.
 .55وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وقال اإن النص هو أأساس جيد ملزيد من
املناقشات ،رهنا ابلتنس يق ادلاخيل.
 .56و أأفاد وفد الياابن اإن الصك ادلويل جيب أأل ميتد خارج نطاق امحلاية ليشمل املكل العام ،وذكل مع مراعاة نظام امللكية
الفكرية احلايل .و أأفاد أأنه اإذا اكن املكل العام حتت امحلاية مبوجب الصك ،فقد تتأأثر ا ألطراف الثالثة احملمتةل ابس تخدام املعارف
التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي املوجودة ابلفعل يف املكل العام .كام أأضاف أأن املادة  4من املادة  2-5مل تمت
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مناقش هتا بمتعن .وذلكل ،أأعرب عن أأمهل يف اإبقاء التعديل الرابع من املادة  5.2يف نص املعارف التقليدية والتعديل ا ألول من
املادة  5.2يف نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .وطلب اإبقاء لكمة "حامية" يف مجيع البدائل ،عىل أأن يكون الهنج القامئ
عىل ا ألدةل وس يةل ممكنة للميض قدما .كام أأعرب عن تطلعه اإىل مراجعة نصوص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي املنقحة.
 .57وطلب وفد سويرسا من امليرسين النظر يف تبس يط النص .حيث أأشار أأنه يف املسائل غري الرمسية ،قامت ابملداخةل
يف هذا الصدد .و أأنه يف البديل  2من املادة  ،5ظهرت فكرة وضع الزتام عىل ادلول ا ألعضاء مرتني :أأول يف املقدمة مث يف
الفقرتني الفرعيتني ( أأ) و(ب) .كام واقرتح تبس يط ذكل النص عن طريق بدء املقدمة بـ "ادلول ا ألعضاء جيب/جيب أأن تتخذ
/تتخذ التدابري الترشيعية والإدارية و /أأو الس ياسة حسب الاقتضاء" مث حتذف اإحدى الإشارات اإىل ادلول ا ألعضاء ،عىل
أأن يكون مفهوما أأن احلقوق والهنج القامئة عىل ا ألدةل ليست حرصية بشلك متبادل .كام أأفاد أأنه ميكن اإجراء التعديل نفسه يف
البديل ا ألول من خالل توضيح أأن ادلول ا ألعضاء يه اليت جيب/جيب أأن تتخذ/جيب أأن تتخذ التدابري الترشيعية والإدارية
و /أأو الس ياسات حسب الاقتضاء.
 .58وحتدثت الس يدة ليليلكري بياليم ،ابلنيابة عن امليرسين ،اإن امليرسين قد نظروا يف الاقرتاح .ومع ذكل ،فاإن اإدراج
هذه العبارة يف املقدمة مل يتسق مع الفقرة (ج) .و أأفادت اإن ابإماكهنم تعديل اللغة جلعل العبارة متناسقة.
 .59وحتدث وفد الصني اإن النص ،وخاصة البديل الثاين ،قد خضع لبعض التغيريات فامي يتعلق ابلتنس يق .حيث متت
إازاةل املصطلحات "منترشة بشلك ضيق" .و أأفاد أأنه يف البديل ا ألصيل ،اكن هناك متيزي بني املفاهمي اخملتلفة .كام أأنه أأفاد أأن
النص املنقح اعمتد بعض املفاهمي من الهنج املرحيل يف املذكرة الإعالمية للرئيس .كام أأنه تساءل ملاذا مت اعامتده هبذه الطريقة.
و أأفاد أأنه خالل املشاورات ،اكن دليه بعض اخملاوف املتعلقة ابملفهوم يف املذكرة الإعالمية للرئيس حول "الس يطرة" و"عندما
يرتبط بـ" .و أأنه من الناحية العملية ،قد يكون من الصعب تطبيقها .وسأأل امليرسين عن ماهية نظرمه وملاذا قاموا ابإجراء
هذه التغيريات.
 .60و أأوحضت الس يدة ليليالكير بياليم ،متحدثة ابلنيابة عن امليرسين ،أأهنم قد قاموا حبذف الفقرة (ج) .و أأشارت أأنه يف
الفقرة (ب) ،اس تعيض عن عبارة "منترشة بشلك ضيق" بعبارة "مل تعد حتت الس يطرة احلرصية للمس تفيدين ولكهنا ل تزال
مرتبطة بشلك واحض مع املس تفيدين" .و أأفاد أأن اس تخدام هذه اللكامت أأوحض معىن عبارة "منترشة بشلك ضيق" .و أأفاد أأنه
مت تعديل الفقرة (ج) يف حماوةل للحد من النص ورشح معىن الانتشار.
 .61وشكر وفد الصني الس يدة ليليالكير بياليم عىل توضيحها .وعرب أأن أأمهل ،فامي يتعلق ابلفقرة (ج) حيث أأشار اإىل
الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،يف توس يع النطاق ليشمل "املس تفيدين" وابلتايل يشمل ا ألمم وامجلاعات العرقية.
 .62و أأحاط وفد نيجرياي علام مبداخةل وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية لإعادة اإدراج مدى رؤيته بشأأن الهنج املرحيل.
وطلب من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،لغاية سد الفجوات ،توضيح ما اإذا اكنوا ياولون التخيل عن البديل ا ألول ،وما
اإذا وجدوا طريقة ميكهنم من خاللها الاجامتع يف ماكن ما خالل الهنج املرحيل .و أأفاد أأن هذه املامرسة قد جتاوزت أأس باب
الاس تحقاق واملطالبة بتخصيص املساحات ،مما قوض هدف سد الفجوات .حيث أأفاد أأن جلنة املعارف قد اختذت ثالث
خطوات اإىل ا ألمام و أأربع خطوات اإىل الوراء .و أأفاد بأأن ذكل مل يكن تقدما.
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 .63و أأفاد وفد الهند اإنه سيبدي ر أأيه بعد دراسة النص ،وطلب النظر يف وضع حد أأدىن من املعايري .و أأضاف أأنه جيب
ترك التفاصيل للهيئات الوطنية.
 .64و أأيدت ممثةل مؤسسة تبتيبا متحدثة ابلنيابة عن جتمع الشعوب ا ألصلية ،و أأيدت التغيريات اليت أأجراها وفد نيجرياي
بشأأن استبدال "الانتشار" بلكمة "اس تخدام" .وشكرت اجملموعة ا ألفريقية ووفد اإندونيس يا دلمعهام اقرتاحاهتا .أأشارت اإىل أأن
دلهيا نصا تقرتحه لتعزيز الفقرة (ج) ،وهو ما س تفعهل لحقا.
 .65و أأفاد وفد مرص اإنه مت اعامتد املنظامت غري الرمسية للمساعدة يف اإحراز تقدم واملساعدة يف حتقيق هدف سد
الفجوات .و أأنه يف جلنة املعارف اكن تتواجد رغبة وإارادة للتوصل اإىل حلول .و أأفاد أأنه بعد  20عاما ،اكن هناك ميل
لس تخالص معل جلنة املعارف .و أأضاف أأنه عندما أأجرى امليرسون تكل التعديالت والتغيريات ،اكنت بشأأن املناقشة.
 .66ورد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل تساؤلت وفدي جنوب أأفريقيا ونيجرياي بشأأن البديل اجلديد اذلي اقرتحه
عىل املادة  5من نص املعارف التقليدية .و أأضاف أأنه اكنت ا ألس ئةل تتعلق مبا اإذا اكن البديل اجلديد سزييد من عدد البدائل
وما اإذا اكن الوفد يدمع أأكرث من بديل يف هذه املادة ابذلات .وقد أأكد تأأييده يف السابق املادة  ،3اليت مل تعد موجودة يف
النص .أأضاف أأنه قد حلت حمل املادة اجلديدة اليت اقرتحهتا ،واليت س تدرج يف النص وس تحتوي عىل العنارص املرغوبة
واملوحضة يف املادة  3السابقة من املادة  5وسيمت اإدراج أأيضا معايري ا ألهلية اليت اكنت موجودة يف املادة  .3كام أأعرب عن
تطلعه اإىل سد الفجوات بذكل ،كام ينبغي عدم اإضافة بديال جديدا .حيث اكن يل حمل البديل السابق اذلي اكن بديهل من
قبل .و أأفاد أأنه اكن هناك تساؤل حول التعديل ا ألول .و أأفاد أأنه مل يكن هذا البديل اذلي مت اقرتاحه من قبهل ،و أأضاف أأن
وفود أأخرى قد أأيدت هذا البديل .و أأضاف أأنه يف املادة  5من نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت نقحها امليرسون،
وخاصة فامي يتعلق ابلبديل الثالث ،مت حذف اخليار ا ألول .و أأضاف أأنه قد شعر خبيبة أأمل ألن املفاهمي احملددة املهمة الواردة
يف التعديل الثالث ،واخليار ا ألول اكنت مفقودة .و أأضاف أأنه عىل وجه اخلصوص ،يف هذا اخليار ،مت اإدراج عبارة "امحلاية
ضد الاس تخدامات اخلاطئة واملضلةل" اليت اكنت جمال ممثرا للغاية وهو اجملال اذلي اكن يعمل عليه .و أأعرب عن أأسفه لعدم
اإدراج ذكل اجلزء .و أأفاد أأنه يف الفقرة (ب) ،اكن مفهوم الإس ناد موجودا ولكن مل يمت اإدراج مفهوم "حامية أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي" اذلي أأدرج أأيضا يف البديل الثالث ،اخليار ا ألول .و أأفاد أأنه من أأجل تصحيح هذا اخلطأأ ،جيب احلفاظ عىل
املفاهمي ولغة املناقشة الواردة يف البديل الثالث ،اخليار ا ألول من املادة  .5و أأنه فامي يتعلق ابلعملية الرمسية ،رغب يف اإدراج
اللغة حمفوظة .كام أأعرب عن اس تعداده لدلخول يف املزيد من املناقشات يف س ياق تكراري حول أأفضل طريقة دلمج تكل
املفاهمي املهمة املفقودة يف املستند .كام أأعرب عن رغبته بدراسة املادة  9عن كثب .و أأعرب عن قلقه فامي يتعلق هبيلكة
املقرتحات املس متدة من نص الرئيس ،ذلكل اكن يدرس هذه املقرتحات مع العمل أأن دليه املزيد من التعليقات للمناقشة .ولفت
الانتباه فامي يتعلق ابلس تثناءات احملددة يف املادة  ،3-9اإىل الفقرة (د) .ورصح أأن ذكل اكن اس تثناء همما يف اجملمتع ادلويل
ملدة تقارب ضعف مدة املناقشات يف الويبو .وطلب إازاةل ا ألقواس حول املادة ( 9.3د).
 .67و أأوحضت الس يدة ليليلكري بياليم ،متحدثة ابلنيابة عن امليرسين ،أأن امليرسين مل يمتكنوا اإل من اإلقاء نظرة عىل نص
املعارف التقليدية ،وليس نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
[ .68مالحظة من ا ألمانة :انعقد هذا اجلزء من ادلورة يف  19يونيو  .]2019دعا الرئيس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
اإىل تقدمي الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/40/11
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 .69وقدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/40/11بعنوان "ا ألثر الاقتصادي لتأأخر
الرباءات وعدم اليقني :خماوف الولايت املتحدة بشأأن املقرتحات املتعلقة مبتطلبات الكشف اجلديدة عن الرباءات" .وقال اإن
هذه الوثيقة مالمئة ملتطلبات الكشف الواردة يف ولية جلنة املعارف لس تخدام هنج قامئ عىل ا ألدةل يف نظرها يف اخلربات
الوطنية املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية وقد مت تقدمي تكل الوثيقة ألول مرة يف عام  ،2018عقب اإصدار التقرير
حول ا ألثر الاقتصادي ملتطلبات الكشف يف طلبات براءات الاخرتاع اخلاصة ابلبتاكر القامئ عىل املوارد الوراثية من قبل
الاحتاد ادلويل لرابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية ومنتجي ا ألدوية والش بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية
( ،)CropLifeيف فعالية جانبية للجنة املعارف .و أأفاد أأنه قام بتحديث تكل الوثيقة لتضمني نتاجئ التقرير .وحتل ّل الورقة ا ألثر
اذلي س ترتكه متطلبات الكشف عىل البحث والتطوير يف جمال التكنولوجيا احليوية واملس تحرضات الصيدلنية ،بسبب
الشكوك اليت قد تطرهحا يف نظام الرباءات ،كام واستندت اإىل ادلراسات الاقتصادية اليت متت مراجعهتا من قبل الزمالء .كام
أأن تكل الورقة تنظر يف أأثر تأأخريات مراجعة الرباءات عىل منو العامةل واملبيعات ابلنس بة للرشاكت الناش ئة .ومن بني تكل
النتاجئ أأن س نة واحدة من التأأخريات يف مراجعة الرباءات من شأأهنا أأن تقلل من منو العامةل يف رشكة انش ئة مبعدل %19.3
ومنو املبيعات مبعدل  %28.8أأو أأكرث ملدة مخس س نوات بعد اختاذ قرار بشأأن الإجراء ا ألول بشأأن طلب براءة .وتعترب
الورقة عدم اليقني القانوين من متطلبات الكشف ،ا ألمر اذلي قد يشجع الرشاكت عىل التخيل عن حامية الرباءات لصاحل
أأشاكل امحلاية الضعيفة أأو غري املكشوف عهنا ،مثل ا ألرسار التجارية .أأو ما أأو ما هو أأسو أأ من ذكل ،قد تقرر الرشاكت
الابتاكر بشلك أأقل والاعامتد عىل ا ألحباث اليت أأجراها أخرون .وقال الوفد اإن مطلب الكشف اجلديد ميكن أأن يؤدي اإىل
عدم اليقني القانوين يف الرباءات املمنوحة ،ا ألمر اذلي ميكن أأن يؤثر عىل القدرة التنافس ية الشامةل للرشكة يف السوق ،مبا يف
ذكل الاثر السلبية عىل الرتخيص والبحث والتطوير والاستامثر .و أأفاد بأأن دليه شواغل هامة قامئة عىل الاقتصاد بشأأن
املقرتحات املتعلقة مبتطلبات الكشف اجلديدة اليت يه قيد النظر من قبل جلنة املعارف .ودعا جلنة املعارف اإىل تويخ احلذر
عند النظر يف تكل الاقرتاحات .كام دعا جلنة املعارف اإىل النظر بعناية يف تكل الورقة.
 .70وفتح الرئيس الباب ل إالدلء ابلتعليقات.
 .71و أأعرب وفد الياابن عن تقديره لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية لتقدميه الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/40/11
وقال اإنه ،كام هو مبني يف الوثيقة ،فاإن مطلب الكشف الإلزايم س يؤدي اإىل تأأخري معلية منح الرباءة وخلق حاةل من عدم
اليقني ابلنس بة ملودعي طلبات الرباءات .وابلإضافة اإىل ذكل ،قد يعوق مطلب الكشف الإلزايم المنو السلمي للصناعات اليت
تس تخدم املوارد الوراثية يف البدلان الناش ئة والنامية ،سواء يف الوقت احلايل أأو يف املس تقبل .و أأضاف اإنه دليه نفس القلق
البالغ املشرتك بشأأن مطلب الكشف الإلزايم ،عىل حنو ما مت ذكره يف ادلورة التاسعة والثالثني للجنة املعارف .و أأشار اإىل أأن
التحليل املستند اإىل البياانت املوضوعية املبني يف تكل الوثيقة مفيد للغاية للهنوض بعمل جلنة املعارف ،وذكل ابس تخدام هنج
قامئ عىل ا ألدةل .عىل سبيل املثال ،مع ا ألخذ يف الاعتبار حقيقة أأن مدة حقوق الرباءات حمدودة ،يف ا ألساس  20س نة من
اترخي الإيداع ،فاإن الك من الفريقني أألف وابء املبينني يف الشلك  4يف الوثيقة مقنعان للغاية .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأوحض
الوفد أأن هذه الوثيقة تلقي الضوء ،بشلك خاص ،عىل تأأثري مطلب الكشف عىل الرشاكت الناش ئة .ومبا أأن دمع الرشاكت
الناش ئة أأمر ابلغ ا ألمهية للبدلان الناش ئة والبدلان النامية والبدلان املتقدمة ،فاإنه يوفر أأيضا مجليع ادلول ا ألعضاء معلومات قمية
عن هذا اجلانب البالغ ا ألمهية .و أأعرب الوفد عن الزتامه املتواصل ابملسامهة يف املناقشات البناءة يف جلنة املعارف بطريقة قامئة
عىل ا ألدةل ،استنادا اإىل ادلروس القمية املس تفادة من التحليل التفصييل املبني يف الوثيقة.
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 .72و أأفاد وفد مرص اإن مجيع تكل الواثئق املقدمة ل إالقرار واملوافقة قد قدمت ابلفعل خالل العديد من ادلورات يف
املايض .و أأضاف أأنه ما زال مرص عىل موقفه بشأأن هذه املسأأةل .و أأضاف أأن جلنة املعارف س تواصل معلها ملدة عامني أخرين
ول حتتاج اإىل أأي مستندات أأخرى .كام أأشار اإىل أأنه ينبغي حل شواغل الوفود املدرجة يف تكل الواثئق فقط من خالل
املناقشات واملفاوضات .ذلكل ،ليست هناك حاجة ألية مستندات جديدة.
 .73و أأيد وفد مجهورية كوراي الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/40/11و أأعرب عن قلقه من أأن رشوط الكشف
ستشلك تأأخريا يف معلية منح براءات الاخرتاع وتضع عبئا عىل اخملرتعني أأو مقديم الطلبات ،مما يعوق يف الهناية تطوير
الاخرتاعات املتعلقة ابملوارد الوراثية .و أأضاف أأنه عقد مؤخرا اجامتعا مع مس تخديم املوارد الوراثية و أأحصاب املصلحة واكنت
دليه فرصة لسامع أراهئم حول التأأثري احملمتل لإدخال متطلبات الكشف يف نظام الرباءات .و أأفاد أأن املشاركون قد أأعربوا عن
قلقهم من أأن توارخي اإيداع براءات الاخرتاع قد تتأأخر بشلك كبري عندما ياولون تلبية متطلبات الكشف للك املوارد
الوراثية املس تخدمة يف الاخرتاع .و أأضاف أأنه وفقا للتجربة السابقة ،اإذا مت اإدخال متطلبات الكشف ،فقد تكون هناك
حاجة اإىل مزيد من البحث واملراجعة لفحص الطلبات ،وابلتايل وضع عبء اإضايف عىل املوارد املالية والبرشية عىل ماكتب
الرباءات .و أأفاد أأن ذكل قد يؤدي اإىل تأأخري معلية منح الرباءات .و أأعرب أأنه عىل اس تعداد ملناقشة تكل الوثيقة بشلك بناء.
 .74وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل تقدمي الوثيقة .و أأفاد أأنه فامي
يتعلق ابلإجراءات ،وفقا لولية جلنة املعارف كام اتفقت علهيا مجيع ادلول ا ألعضاء ابلإجامع ،عقد ادلورة ا ألربعني للجنة
املعارف ملناقشة موضوعني :املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأفاد أأن الوثيقة اليت قدهما وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية تتعلق مبتطلبات الكشف ،واليت اكنت مسأأةل موارد وراثية .و أأعرب عن قلقه البالغ إازاء عدم اتباع الولية
املتفق علهيا .كام أأعرب عن رغبته برؤية هنجا متوازان يف مجيع ادلراسات والواثئق املقدمة اإىل جلنة املعارف للمناقشة .و أأفاد أأن
التفويض من جلنة املعارف تطلب اإبرام صك (صكوك) دويل للحامية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي بطريقة متوازنة .و أأضاف أأنه جيب مراعاة مصاحل املس تخدمني و أأحصاب احلقوق .كام أأضاف أأن تكل
الوثيقة خاطبت يف ا ألساس املس تخدمني فقط وليس أأحصاب املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
واملوارد الوراثية.
 .75وشكر وفد نيوزيلندا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل عرض نتاجئ دراس ته .وذكر أأنه يف عام  ،2018أأجرت
نيوزيلندا معلية تشاور بشأأن الكشف عن املنشأأ يف طلبات الرباءات و أأجرت دراسة اقتصادية عن تأأثري متطلبات الكشف
عىل طلبات الرباءات املودعة يف مكتب امللكية الفكرية يف نيوزيلندا .و أأفاد أأنه خلصت تكل ادلراسة اإىل أأن متطلبات
الكشف ،عىل غرار ما ورد يف نص الرئيس بشأأن املوارد الوراثية ،س يكون لها تأأثري ضئيل عىل لك من مقديم طلبات
الرباءات ومكتب امللكية الفكرية .و أأشار أأن تكل ادلراسة متاحة عىل موقع حكومة نيوزيلندا.
 .76و أأفاد وفد الهند ،أأنه فامي يتعلق مبتطلبات الكشف ،فاإن اجلهود املبذوةل يف جمال البحث والتطوير ( )R&Dلالخرتاع
مل تكن جمرد جمهود ليوم واحد .و أأفاد أأنه اكنت هناك جفوة زمنية كبرية بني الوقت اذلي قد بد أأ فيه العامل أأو املؤسسة البحث
والتطوير والوقت اذلي مت تقدمي الاخرتاعات .وذكر أأن الناس عىل عمل ودراسة أأنه يتعني علهيم الالزتام مبتطلبات الكشف،
اإذا لزم ا ألمر ،بناء عىل القواعد واللواحئ ا إلقلميية .و أأضاف أأن فكرة تأأجيل منح طلب الرباءة فكرة خاطئة.
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 .77و أأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأفاد أأنه من أأجل امليض قدما ،تساءل عام
اإذا اكنت جلنة املعارف ستناقش الواثئق العديدة اليت مل يمت تقدميها بعد ،أأو هل س تأأخذها يف عني الاعتبار وامليض قدما .كام
أأوحض أأهنا اكنت دعوة قضائية وفقا لتقدير الرئيس .و أأضاف أأنه اكنت هناك فرصة لإعطاء جلنة املعارف العديد من الواثئق أأو
الادعاء ابلقيام بذكل .و أأضاف أأنه اكن يتلقى واثئق منذ أأن بد أأت املفاوضات يف جلنة املعارف .و أأشار أأنه ليس لدلراسة أأي
جدوى اإذا اكنت أأحادية اجلانب وبعيدة لك البعد عىل أأن تكون موضوعية .وذكر أأن الولية اكنت للتفاوض عىل صك
(صكوك) من أأجل امحلاية الفعاةل للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية .و أأضاف أأنه اكن هناك
الكثري من املصاحل املتنافسة عىل تكل القضااي .و أأفاد أأهنم قد يأأخذوا يف عني الاعتبار لغة الولية فامي يتعلق بتكل ادلراسات.
و أأضاف أأنه مل يكن من املفيد أأن تقوم مجموعة تفاوضية معينة إابعداد دراساهتا اخلاصة والاس مترار يف البناء علهيا فقط .و أأفاد
أأنه من املثري لالهامتم بأأن تنظر ا ألمانة بتكل املسأأةل .و أأضاف أأنه مت تدقيق هذه ادلراسات بشلك موضوعي ،ذلكل مت تقيمي
مصلحة لك صاحب مصلحة ممثةل يف الولية يف ادلراسات اليت يمت تقدميها .و أأضاف أأن دعوة الرئيس اإىل اإصدار قرار بشأأن
ما اإذا اكنت جلنة املعارف ستتلقى تكل الواثئق و أأخذها يف عني الاعتبار ،ألنه مت تعييهنم ابلفعل كواثئق رمسية للويبو أأو
الاس مترار يف متابعة ادلورة مرارا وتكرارا ،ابلنظر اإىل ما يمت حتديده يف بقية تكل ادلورة.
 .78و أأفاد الرئيس اإنه مت اإعادة اإصدار الواثئق من أأجل ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف .و أأضاف أأن ا ألمر يعود اإىل ادلول
ا ألعضاء يف كيفية تعاملها مع هذه الواثئق .كام أأضاف أأن ا ألمر مرتواك لدلول ا ألعضاء سواء اكنت ترغب يف مواصةل اإعادة
تقدميها أأم ل.
 .79و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأنه اس تعرض ورقة التقيمي الاقتصادي لنيوزيلندا بشأأن متطلبات الكشف عن
املنشأأ .و أأضاف أأنه بيامن وجد أأن املعلومات املتعلقة ابإيداعات الرباءات ورسوم الإيداع يف نيوزيلندا مثرية لالهامتم ،اإل أأنه مل
يكن مقتنع بأأن التحليل اكن ينطبق عىل ادلول ا ألعضاء ا ألخرى ،وخاصة تكل اليت تلقت عددا كبري من طلبات الرباءات .كام
أأنه مل جيد دعام اكفيا لبعض ادلوافع الواردة يف الورقة ،عىل سبيل املثال تكل الواردة يف اجلدول  3.2بشأأن أأمهية التأأثري
املبارش .و أأضاف أأنه يف بعض احلالت ،قد ذكرت الورقة املناقشات واملداولت لكهنا مل توثق تكل املناقشات .كام أأدىل مبثال
أخر هو أأن افرتاضات التلكفة الإدارية يف اجلدول  4.1مل يمت توثيقها بشلك جيد .عىل سبيل املثال ،يبدو أأن تلكفة تنفيذ
مكتب امللكية الفكرية النيوزيلندي البالغة  400000دولر قد مت التوصل اإلهيا بناء عىل تغيريات أأخرى مماثةل يف صناعات
أأخرى ،ولكن املؤلفني مل يقوموا بتوثيق أأي هذه التغيريات .و أأضاف أأنه مل يمت توضيح تكل الصناعات والتغيريات اليت
اس تخدمت يف املقارنة .و أأشار أأن التاكليف الإضافية ملعاجلة الطلبات تستند اإىل العدد املتوقع الطلبات املس تقبلية ،لكن
التلكفة الإضافية للك طلب مل يمت توثيقها بشلك جيد .عالوة عىل ذكل ،استندت تقديرات تلكفة الامتثال للمتطلبات يف
الغالب اإىل الافرتاضات ،بشأأن مقدار الوقت اذلي سيس تغرقه مقدمو الطلبات لالمتثال للمتطلبات اجلديدة ،اإل أأنه مل يمت
اإدراج جحة الافرتاضات .ابلتايل ،مل يمت توضيح أأساس لالفرتاضات .كام أأفاد اإىل أأن الاس تنتاج املتعلق بتأأثري رشط الكشف
الإلزايم عىل البحث والتطوير يف نيوزيلندا ،حىت لو اكن حصيحا ،لن يكون ابلرضورة معمما عىل البدلان ا ألخرى ،اليت دلهيا
بنية حتتية خمتلفة للبحث والتطوير.
 .80و أأفاد وفد الصني اإنه يف عام  ،2008قامت الصني مبراجعة قانون براءات الاخرتاع ابإضافة عنارص جديدة ،مثل
الكشف عن أأصل املوارد الوراثية .و أأضاف أأنه يف الس نوات العرش املاضية من التنفيذ ،داخل الصني وخارهجا ،مل يالحظ
ما اإذا اكن مقدم الطلب يعتقد أأنه أأضاف عبئا اإضافيا أأم أأنه أأخر معلية براءات الاخرتاع لفاحيص امللكية الفكرية .و أأضاف
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أأنه مل يعتقد أأن مثل هذه املتطلبات اجلديدة قد تزيد من عبء العمل .و أأنه مل يقم ابإجراء أأي حبث اقتصادي مفصل
وحساابت أأو تقياميت ،ولكن بناء عىل التغذية الراجعة بداخل الصني أأو خارهجا ،مل جيد أأي تأأخري أأو عدم اليقني.
 .81و أأفاد ممثل قبائل التولليب اإن وفد نيجرياي غطى العديد من خماوفه .و أأضاف أأنه فكر يف تطبيق فرضية القانون البييئ
اجلديد املقرتح محلاية البيئة ،ووجود طرف جيادل يف التأأثري الاقتصادي عىل الصناعة .و أأفاد أأنه اإذا اكن هذا هو املعيار
الوحيد املس تخدم ،فلن يمت اإحراز أأي تقدم يف حامية البيئة من وهجة نظره .و أأضاف أأن جلنة املعارف موجودة محلاية املعارف
التقليدية .و أأعرب أأنه هناك أأمران عىل احملك :أأحدهام الكشف عن املنشأأ والخر هو تقدمي معلومات اإىل موظفي براءات
الاخرتاع لتقيمي املطالبات املتعلقة ابلرباءات يف حاةل اس تخدام مس بق أأو يف دعاوى حقوق امللكية ا ألخرى .كام أأضاف أأنه
عند عدم أأخذ الاثر املرتتبة عىل الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية بعني الاعتبار ،س تفشل ادلراسة أأحادية اجلانب يف
معاجلة قضااي الس ياسة اليت نوقشت يف جلنة املعارف .و أأعرب عن قلقه بشأأن الاقتصاد اإل أأنه جيب أأيضا أأخذ خماوف مماثةل
يف عني الاعتبار ملوازنة تكل املعادةل والنظر يف تأأثريات عدم الكشف عن املنشأأ عىل الشعوب ا ألصلية .و أأشار اإىل أأن أأحد
الاثر هو وضع العبء بشلك اكمل عىل الكشف عن املعارف التقليدية .كام أأضاف أأنه من أأجل أأن تؤخذ هذه ادلراسات يف
عني الاعتبار ،جيب أأن تكون متوازنة ابلفعل .كام أأضاف أأن هذه املناقشة قد أأوحضت اخلالفات حول املهنجيات أأيضا .و أأفاد
أأن ا ألوراق قد استندت اإىل مهنجيات معينة ،و أأن احلصول عىل اإجامع واتفاق ابلراء عىل تكل املهنجيات سيس تغرق الكثري
من الوقت يف جلنة املعارف ،وذكل من أأجل قبولها وفقا ألدةل ظاهرة.
 .82و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،والتساؤلت اليت أأاثرها ،واليت مل
تمت معاجلهتا بشلك اكمل .كام أأاثر تساؤل عن الغاية من تقدمي ا ألوراق ،اليت مت تقدميها من قبل .و أأضاف بأأنه قد مت التعبري
عن الراء من قبل مجموعات خمتلفة ،اإل أأنه مل يمت طرح أأي جديد عىل الطاوةل من مقديم الورقة أأو من أأولئك اذلين دلهيم
مالحظات عىل الورقة .حيث ذكر أأنه مت سامع هذه الراء من قبل .كام و أأاثر تساؤل عن غاية مواصةل جلنة املعارف التأأكيد
عىل نفس القضااي اليت مت تناولها من قبل .و أأقر بأأن جلنة املعارف حتتاج للنظر يف الاس تخدام الساري بذكل الوقت .وذكر أأن
الوفد قد حرض الندوات وقد تفاعل بشلك كبري حول هذه القضية .اإل أأنه مل يدمع الإيداعات.
 .83و أأعرب وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات عن عدم رغبته يف مواصةل التحليل عىل ادلراسة اليت قدهما وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية ألن ذكل مل يكن ولية ادلورة .و أأفاد أأنه اكن للبدلان مصاحل خمتلفة ،واليت بر أأيه ينبغي أأن تكون عادةل .كام
أأضاف أأنه جيب أأن يكون هناك مزيد من اليقني القانوين للمعارف التقليدية ،واليت ل ينبغي أأن يمت محياهتا كرباءة اخرتاع
بشلك غري مربر .و أأضاف أأنه اكن عىل البدلان مواصةل السعي لتحقيق أأهداف جلنة املعارف وليس فقط من أأجل
العروض التقدميية.
 .84ودعا الرئيس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل تقدمي الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/40/12
 .85وقدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/40/12املعنونة "حتديد أأمثةل للمعارف
التقليدية لتحفزي مناقشة ما ينبغي أأن يكون موضوعا محميا وما ل يُعزتم حاميته" .و أأفاد أأنه قد أأعاد تقدمي تكل الوثيقة ،بناء عىل
املناقشات السابقة يف جلنة املعارف ،عندما أأعربت بعض الوفود عن اهامتهما ابلوثيقة وهدفها ،واليت تضمنت اإطالع جلنة
املعارف عىل املعارف التقليدية اليت ينبغي حاميهتا وما مل يكن من املزمع حاميهتا .كام ورشح أأحد ا ألمثةل املوحضة يف تكل
الوثيقة ،واليت مت تسليط الضوء علهيا ألول مرة يف ذكل البيان ،واذلي أأوحض كيف اس تخدم البولينيون القدماء وساكن جزر
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احمليط الهادئ ا أللواح وا أللواح اخلشبية لركوب ا ألمواج كوس يةل للسفر للرتفيه وكيف انتقلت تكل املعرفة مع تكل اجملمتعات اإىل
هاواي حيث مت اتقان فن ركوب ا ألمواج .كام أأفاد أأن الورقة قد انقشت أأيضا كيف ميكن اإعادة أأنشطة كرة القدم أأو كرة القدم
احلديثة يف أس يا يف القرن الثاين قبل امليالد .ودلى ا ألمريكيني ا ألصليني وا ألمريكيني الشامليني يف القرن السابع عرش .و أأفاد
أأن تكل الوثيقة قد تساعد ادلول ا ألعضاء عىل التوصل اإىل فهم مشرتك للموضوعات القابةل للحامية من خالل حتديد بعض
من املنتجات وا ألنشطة املعروفة عىل أأساس املعارف التقليدية .كام أأضاف أأنه سيساعد هذا الفهم جلنة املعارف عىل امليض
قدما يف معلها بشأأن املعارف التقليدية .و أأعرب عن رغبته يف مواصةل املناقشات حول الورقة ألهنا اكنت أأداة قمية من شأأهنا
تسهيل الهنج القامئ عىل ا ألدةل ،وفقا لولية امجلعية العامة .و أأعرب عن تطلعه اإىل مزيد من املناقشات حول تكل الورقة.
 .86وفتح الرئيس الباب ل إالداء ابلتعليقات.
 .87و أأعرب وفد الياابن عن تقديره لوفد الولايت املتحدة ا ألمريكية لتقدميه الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/40/12
و أأفاد أأنه اكن هناك العديد من ا ألمور اليت جيب أأخذها يف الاعتبار قبل الرشوع يف مناقشة نطاق امحلاية .كام أأضاف أأن
تكل الوثيقة قد أأدرجت العديد من املنتجات أأو ا ألنشطة املعروفة اليت قد تكون مرتبطة ابملعارف التقليدية حيث أأهنا اكنت
نقطة انطالق جيدة للمناقشات .و أأنه قد اختار مثال واحد ،الشاي ،من الوثيقة .ودعا ادلول ا ألعضاء ل إالدلء ابلتعليقات
بشأأن ما اإذا اكن ينبغي حامية الشاي مكعارف تقليدية ،عىل الرمغ من أأن الشاي معروف عامليا ويمتتع به امجليع .و أأفاد أأنه اإذا
أأجبت أأي دوةل عضو بنعم ،فسوف تطرح أأس ئةل اإضافية مثل :ملاذا وما يه معايري حامية الشاي مكعارف تقليدية؟ من جيب
أأن ميتكل حقوق الشاي؟ من مه املس تفيدون؟ ما هو النطاق محلاية الشاي؟ ولكن قبل الإجابة عىل أأي من هذه
التساؤلت ،يتعني عىل جلنة املعارف حتديد معايري حمددة والتوصل اإىل مفهوم عاملي حول الشاي.
 .88و أأكد وفد مرص ر أأيه بشأأن ادلراسات .حيث أأفاد أأن جلنة املعارف مل تكن بيئة أأاكدميية .و أأضاف اإنه منتدى ملنظمة
دولية هل ولية معينة ،وحباجة اإىل صياغة صك (صكوك) قانوين دويل .و أأضاف أأنه عىل الرمغ من مرور  20عاما ،مل تصل
جلنة املعارف اإىل هذه املرحةل .ذلكل ،مل يكن هناك احلاجة اإىل أأي مستندات جديدة ،سواء اكنت لغاايت ادلراسة أأو غريها.
 .89و أأيد وفد مجهورية كوراي الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف الوثيقة
 .WIPO/GRTKF/IC/40/12و أأضاف أأنه ومن شأأن هذه الورقة أأن تسهم يف التوصل اإىل تفامه مشرتك من خالل
حتديد بعض من العديد من املنتجات وا ألنشطة املعروفة عىل أأساس املعارف التقليدية وابلتايل تسهيل املناقشة حول
املعارف التقليدية اليت ينبغي حاميهتا وما ينبغي أأن يكون متاحا للجميع لصنعه واس تخدامه دون قيود.
 .90ودعا الرئيس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل تقدمي الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/40/13 Rev
 .91وقدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/40/13 Revاملعنونة " أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي :ورقة مناقشة" .و أأوحض أأهنا اكنت نسخة منقحة عن الورقة اليت مت تقدميها يف دورة سابقة للجنة املعارف.
و أأضاف أأن جلنة املعارف قد أأخذت املراجعة يف عني الاعتبار .و أأضاف أأن الغرض من هذه الورقة ،وفقا لولية جلنة
املعارف ،هو تسهيل مناقشة مس تنرية يف اإطار التوصل اإىل فهم مشرتك فامي يتعلق مبعاجلة أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
و أأوحض أأن اللية الرئيس ية لتيسري مثل هذه املناقشة املس تنرية يه تقدمي أأمثةل .و أأضاف أأنه من أأجل العمل بطريقة مالمئة
أأكرث ،نظمت الورقة ا ألمثةل يف أأربع فئات :أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف العمل ،مثل الرقص؛ أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،واليت تشمل الفنون البرصية واحلرف اليدوية؛ أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي عن املوس يقى والصوت ،مثل
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ا ألغنية الشعبية؛ أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اللفظي واملكتوب ،مثل قصة خيالية .وسلط الضوء عىل مثال واحد من
فئة الفنون واحلرف اليدوية :حلاف ا ألميش ،واذلي مت اإدراجه مؤخرا يف تكل الورقة .و أأضاف أأن الصحيفة ذكرت" :شعب
ا ألميش مه مجموعة من أأتباع الكنائس املس يحية التقليدية يف الولايت املتحدة ذات ا ألصول ا ألملانية السويرسية املؤمنة
بتجديدية العامد (ا ألاناببتست)" .حيث تعكس القمية اليت يضعها ا ألميش عىل البساطة يف اللباس و أأسلوب احلياة ،ومن
املعروف أأن حلاف ا ألميش ،يمل جذور العديد من الثقافات ،واملعروفة ابس تخداهما ا أللوان وا ألساليب اليت يوافق علهيا
اجملمتع .و أأضاف أأنه مت صنع حلاف ا ألميش املصنوع لالحتفال ابلزواج والولدة من جيل اإىل جيل اكإرث ،ومع هذا فأأن
ا ألغطية امللونة املصنوعة يدواي متاحة أأيضا للرشاء من قبل أأشخاص خارج جممتعات ا ألميش" .كام ميكن أأن يكون هذا املثال
مفيدا لتسهيل اإجراء مناقشة مس تنرية لعدد من القضااي املهمة قيد النظر داخل جلنة املعارف ،مثل مفهوم "اجملمتع احمليل"،
ومفهوم المتيزي بني أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت اكنت أأو قد تشاركها اجملمتعات ا ألخرى ،ومسأأةل نقل أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي عرب احلدود .و أأعرب عن تطلعه اإىل أأي أأس ئةل وملواصةل املناقشات.
 .92وفتح الرئيس الباب للتعليقات.
 .93وشكر وفد الياابن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/40/13و أأفاد أأن تبادل
ا ألمثةل امللموسة للتجارب واملامرسات الوطنية ميكن أأن يساعد يف وضع حدود بني أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي القابةل
للحامية من انحية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي غري القابةل للحامية من انحية أأخرى .كام و أأيد املناقشات حول هذا
الاقرتاح .و أأضاف أأنه هذا النوع من املامرسات ميكن أأن يمكل وحىت يسهل املفاوضات القامئة عىل النصوص.
 .94و أأعرب وفد مرص عن رفضه أأي وثيقة من هذا النوع ،مبا يف ذكل الواثئق WIPO/GRTKF/IC/40/14
و WIPO/GRTKF/IC/40/15و WIPO/GRTKF/IC/40/16و .WIPO/GRTKF/IC/40/17و أأضاف اإىل
أأنه طلب من الرئيس أأن يشاطره الر أأي.
 .95و أأفاد وفد الهند اإن الويبو قد أأصدر حتليالت حمدثة عن الفجوات .و أأضاف أأنه مل يلقى أأي سبب لوجود التحليالت
بتنس يق خمتلف.
 .96ودعا الرئيس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل تقدمي الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/40/14
 .97وقدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية "اقرتاح دلراسة من قبل أأمانة الويبو بشأأن النظم الفريدة احلالية محلاية املعارف
التقليدية يف ادلول ا ألعضاء يف الويبو" (الوثيقة  ،)WIPO/GRTKF/IC/40/14اليت اقرتهحا مع وفد الياابن .و أأضاف أأنه
بعد أأن أأعاد تقدمي الوثيقة يف ادلورة السابعة والثالثني للجنة املعارف ،أأعرب عدد من ادلول ا ألعضاء عن اهامتهما بتكل
ادلراسة .و أأضاف أأن اكن الغرض من الاقرتاح هو تقدمي مساهامت قمية يف معل جلنة املعارف بشأأن التوصل اإىل اتفاق بشأأن
صك قانوين دويل محلاية فعاةل للمعارف التقليدية .كام و أأضاف أأنه من خالل العرشين س نة املاضية ،أأدخل عدد من ادلول
ا ألعضاء يف الويبو قوانني و أأحاكم محلاية املعارف التقليدية ،عىل سبيل املثال ،وفقا للمعلومات الواردة يف موقع الويبو عىل
الويب ،سنت كينيا وزامبيا قوانني بشأأن حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف عام  .2016كام و أأعرب
عن رغبته يف معرفة املزيد عن تكل وغريها من اللواحئ املتعلقة حبامية املعارف التقليدية .و أأضاف أأن الهدف من هذه ادلراسة
هو اإنتاج معلومات هممة لإعالم جلنة املعارف بدمع معلها امللكفة به .و أأضاف أأن وفد الاحتاد ا ألورويب قد اقرتح ،ابلنيابة عن
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإجراء دراسات أأخرى يف جلنة املعارف ،و أأنه قد رحب هبا و أأيدها .كام و أأضاف أأن
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وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اكن هممتا ابلعمل مع الوفود ا ألخرى لتوحيد
مقرتحات ادلراسة .كام ورحب بتكل املبادرة .و أأعرب عن تطلعه اإىل العمل مع وفد الاحتاد ا ألورويب ،ابلنيابة عن الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،والوفود ا ألخرى لتوحيد وتنفيذ ادلراسات املقرتحة .ودعا جلنة املعارف دلمع هذا الاقرتاح.
 .98وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء ،و أأيد اقرتاح ادلراسة الواردة يف
الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/40/14وذكر أأنه يف س ياق مقرتحاهتا املامثةل اليت أأعيد تقدميها يف ادلورة التاسعة والثالثون
للجنة املعارف ،أأقر بوجود تداخل حممتل يف ا ألفاكر دلمج أأساليب العمل القامئة عىل ا ألدةل كام يتضح من ولية اللجنة احلالية.
و أأعرب اكن متأأثرا ابلتعليقات اليت أأدىل هبا املشاركني الخرين يف جلنة املعارف اس تجابة للنداءات املقرتحة لدلراسات .و أأشار
اإىل اإرشادات الرئيس اليت مفادها أأن اتباع هنج متوازن أأمر أأسايس .و أأفاد أأن الاحتاد ا ألورويب اكن قد أأشار ابلفعل اإىل
اس تعداده لالخنراط يف البحث عن اإماكنيات تنس يق املقرتحات اخلاصة مبعاجلة املعلومات املتعلقة ابلتجارب الوطنية وفهم
أأفضل ل ألنظمة الفريدة املوجودة محلاية املعارف التقليدية /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .كام أأنه أأراد اإعالم جلنة املعارف
ابلوفود ا ألخرى ،ول س امي وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية من أأجل اإجياد طريقة ممكنة للميض قدما .و أأعرب عن أأمهل يف
احلصول عىل نتاجئ مرضية للجميع اإثر هذا التعاون.
 .99وشكر وفد الياابن وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل الاقرتاح .و أأفاد أأنه جيب عىل جلنة املعارف اتباع هنج قامئ
عىل ا ألدةل ،عىل النحو املنصوص عليه يف الولية ،وخاصة الفقرتني (ج) و(د) .وبصفته مشارك اقرتح أأن تدعو أأمانة الويبو
ادلول ا ألعضاء يف الويبو اليت دلهيا قانون وطين فريد محلاية املعارف التقليدية للرد عىل ا ألس ئةل الواردة يف مرفق الوثيقة.
و أأضاف اإن جتميع الردود اليت مت احلصول علهيا من خالل تكل ادلراسة س يؤدي بال شك اإىل مناقشات فعاةل يف
جلنة املعارف.
 .100و أأيد وفد مجهورية كوراي الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/40/14و أأفاد بأأنه ميكن أأن يوفر
أأساسا مفيدا لدلول ا ألعضاء ملناقشة قضااي املعارف التقليدية عىل حنو أأكرث توازان.
 .101و أأعرب وفد الهند عن ر أأيه بعدم تأأييد لهذا الاقرتاح وخصيصا لسبب أأن مجيع ا ألنظمة الفريدة قد مت وضعها من قبل
خمتلف ادلول ا ألعضاء معروفة للجميع .و أأفاد أأنه اإذا أأرادت أأي دوةل عضو الاطالع علهيا بشلك أأفضل ،فميكهنا أأن تفعل
ذكل بشلك ثنايئ .و أأضاف أأنه مل تكن هناك حاجة دلراسة منفصةل واليت قد تؤخر معلية جلنة املعارف.
 .102ودعا الرئيس وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل تقدمي الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/40/15
 .103وقدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/40/15املعنونة "توصية مشرتكة بشأأن
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا" ،برعاية وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي والولايت املتحدة
ا ألمريكية .و أأفاد أأنه ميكن اس تخدام تكل الوثيقة اكإجراء لبناء الثقة ملساعدة جلنة املعارف عىل امليض قدما يف القضااي الرئيس ية
املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .و أأفاد أأنه من شأأن هذا الاقرتاح أأن يشجع اس تخدام أأنظمة املعارضة
للسامح ألطراف اثلثة ابلعرتاض عىل صالحية براءة الاخرتاع وتطوير واس تخدام قوانني سلوك طوعية يف تبادل الوصول اإىل
قواعد البياانت ،من بني أأمور أأخرى ،ملنع منح الرباءات عن طريق اخلطأأ لالخرتاعات القامئة عىل املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتبطة هبا .و أأفاد أأنه فامي يتعلق بقوانني السلوك الطوعية ،هناك عدد من اخرتاعات ا ألدوية والتكنولوجيا احليوية ،مبا
يف ذكل ا ألدوية املنقذة للحياة والوقود احليوي واملنتجات الزراعية واملركبات والعمليات املس تخدمة يف الطبيعة واليت مشل
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بعضها املعارف التقليدية املرتبطة هبا .كام وضعت العديد من الرشاكت مبادئ توجهيية وقواعد للتنقيب البيولويج الصحيح.
كام و أأراد مواصةل النقاش حول تكل التوصية املشرتكة املقرتح ،ألهنا حددت ا ألهداف الرئيس ية وسهلت اإنشاء أليات فعاةل
محلاية املعارف التقليدية املرتبطة هبا .ودعا الوفود ا ألخرى اإىل الإعراب عن دمعها لهذا الاقرتاح ورحب ابملشاركني
الإضافيني .و أأعرب عن تطلعه اإىل اس مترار املناقشات بشأأن هذا الاقرتاح.
 .104وفتح الرئيس الباب للتعليقات.
 .105و أأيد وفد الياابن ،بصفته مشاراك ،التوصية املشرتكة ،واليت اكنت أأساسا جيدا ملناقشة القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ،ل س امي بشأأن منع منح الرباءات عن طريق اخلطأأ .و أأعرب عن تطلعه اإىل
اس مترار املناقشات بشأأن التوصية املشرتكة.
 .106و أأيد وفد مجهورية كوراي ،بصفته مشاراك ،الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/40/15و أأفاد أأنه سترسي ألية منع
الرباءات املمنوحة عن طريق اخلطأأ واس تخدام تدابري نظام املعارضة بشلك فعال لتعزيز حامية املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتبطة هبا.
 .107و أأعرب وفد الهند عن ر أأيه بأأن هذه التوصية املشرتكة مرحب هبا ،اإل أأهنا جيب أأل تعيق معلية جلنة املعارف .و أأضاف
أأن الهند قد طورت املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية ( ،)TKDLواليت اكنت تس تخدم بشلك كبري ألغراض وقف منح
الرباءات عن طريق اخلطأأ.
 .108و أأعرب وفد مرص عن ر أأيه بأأنه لن يرحب بأأي اقرتاحات جديدة ،كام قد ذكر يف وقت سابق.
 .109ودعا الرئيس وفد الياابن اإىل تقدمي الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/40/16
 .110وقدم وفد الياابن ،مع وفود كندا ومجهورية كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية ،الوثيقة بعنوان "التوصية املشرتكة
بشأأن اس تخدام قواعد البياانت محلاية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية"
(الوثيقة  .)WIPO/GRTKF/IC/40/16و أأفاد أأن معظم ادلول ا ألعضاء قد شاركت اعرتافا مشرتاك بأأمهية اإنشاء قواعد
البياانت اكإجراء دفاعي ملنع منح الرباءات عن خطأأ لالخرتاعات اليت تتعلق ابملعارف التقليدية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.
و أأفاد أأنه قد سامه يف املناقشات يف جلنة املعارف واحملافل ا ألخرى .كام و أأعرب عن تطلعه اإىل مواصةل النقاش حول التوصية
املشرتكة مع ادلول ا ألعضاء.
 .111وفتح الرئيس الباب للتعليقات.
 .112و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية التعليقات اليت أأدىل هبا وفد الياابن .وبصفته مشاراك يف التوصية املشرتكة بشأأن
بوابة الويبو ،أأعرب الوفد عن ر أأيه بأأن هذا الاقرتاح ميثل مسامهة قمية يف معل جلنة املعارف اليت هتدف اإىل اإصدار صك
(صكوك) قانونية دولية محلاية فعاةل للمعارف التقليدية .و أأفاد أأنه عىل وجه اخلصوص ،ساعد الاقرتاح عىل معاجلة املشاغل
اليت أأثريت يف جلنة املعارف فامي يتعلق مبنح الرباءات عن طريق اخلطأأ .و أأعرب عن تطلعه ملناقشة اقرتاح بوابة الويبو .ودعا
الوفود ا ألخرى اإىل الإعراب عن دمعها لهذا الاقرتاح.
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 .113و أأيد وفد مجهورية كوراي ،بصفته مشاراك ،الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/40/16و أأشار اإىل أأن قاعدة البياانت
املطورة بشلك جيد يه طريقة معلية وجمدية لتقليل عدد الرباءات املمنوحة عن طريق اخلطأأ يف ادلول ا ألعضاء وحامية
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .و أأضاف أأنه من شأأن تطوير نظام قاعدة البياانت املتاكمل يف الويبو أأن يعزز
حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا بشلك فعال.
 .114و أأفاد وفد الهند بأأنه قد طور املكتبة الرمقية للمعارف التقليدية ،ويه قاعدة بياانت للحامية .ورحب مبثل هذا
الاقرتاح ،رشيطة أأل يؤخر معلية جلنة املعارف.
 .115و أأفاد وفد مرص أأنه جيب أأن تعامل الوثيقة بنفس الطريقة اليت تعامل هبا الواثئق ا ألخرى .و أأشار اإىل أأنه مل يكن هناك
ماكن للمبادرات اجلديدة والواثئق اجلديدة يف جلنة املعارف.
 .116دعا الرئيس وفد مجهورية كوراي اإىل تقدمي الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/40/17
 .117وقدم وفد مجهورية كوراي الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/40/17املعنونة "مقرتح بشأأن اختصاصات دراسة أأمانة
الويبو بشأأن التدابري املتعلقة بتجنب منح الرباءات عن طريق اخلطأأ والامتثال ألنظمة الوصول وتقامس املنافع" ،برعاية وفود
كندا والياابن والرنوجي والاحتاد الرويس والولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأفاد أأنه من خالل هذه ادلراسة ،ميكن للمرء أأن يس متع
اإىل أراء أأو جتارب متنوعة ليس فقط من مقديم املوارد الوراثية ولكن أأيضا من فاحيص الرباءات ومس تخديم الرباءات اذلين
سيتأأثرون بشلك مبارش عند تقدمي متطلبات الكشف .وابلتايل ،فاإن هذا الاقرتاح س يوفر معلومات حمدّثة عن القوانني
الوطنية القامئة وتنفيذها وكذكل معلومات ملموسة عن ممارسات وجتارب مجيع ا ألطراف املتأأثرة بأأنظمة الكشف عن الرباءات.
و أأضاف أأنه ستساعد هذه ادلراسة عىل التعبري عن وهجات نظر مجيع أأحصاب املصلحة بطريقة أأكرث تفصيال وتوازان وتسهم يف
الوصول اإىل التأأثري احملمتل ملتطلبات الكشف عىل نظام الرباءات وفهم القضااي ا ألساس ية يف جلنة املعارف بشلك أأفضل .ودعا
ادلول ا ألعضاء ا ألخرى اإىل النظر بدية يف املزااي والقمي اليت ميكن من خالل هذه ادلراسات فهم القضااي اليت يمت التفاوض
بشأأهنا و أأن تكون متطلعة للمسامهة يف مثل هذه املقرتحات ودمعها.
 .118وفتح الرئيس الباب للتعليقات.
 .119و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الاقرتاح املقدم من وفد مجهورية كوراي بشأأن الوثيقة
 .WIPO/GRTKF/IC/40/17وذكر أأنه يف ادلورات املاضية ،عقدت جلنة املعارف مناقشات بناءة حول القوانني
الوطنية وكيف تعمل متطلبات الكشف و أأنظمة احلصول وتقامس املنافع .كام وقد ساعدت تكل املناقشات يف اإثراء املفاوضات
القامئة عىل النصوص .و أأضاف أأن تكل التساؤلت الواردة يف ادلراسة قد حبثت يف قضااي مثل تأأثري متطلبات الكشف
الوطنية يف ضامن الامتثال ألنظمة احلصول وتقامس املنافع والعقوابت املرتبطة بعدم الامتثال .عىل سبيل املثال ،اكن هناك
حمك جديد يف قانون امللكية الصناعية يف أأوغندا لعام  2014يتطلب الكشف الإلزايم عن املوارد الوراثية .و أأعرب عن
رغبته يف معرفة املزيد عن كيفية تنفيذه واس تخدامه .و أأفاد أأن هذه ادلراسة اكنت للمساعدة يف توفري معلومات هممة دلمع معل
اللجنة ومل يكن القصد مهنا اإبطاء معل اللجنة.

WIPO/GRTKF/IC/40/20 Prov.2
33

 .120و أأيد وفد الياابن هذا الاقرتاح .و أأفاد أأن العديد من ادلول ا ألعضاء اعرتف بأأمهية الهنج القامئ عىل ا ألدةل ،وابلتايل فاإن
ادلراسة املقرتحة اكنت وس يةل فعاةل وممثرة لتعزيز الفهم املشرتك للقضااي ا ألساس ية املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
املرتبطة هبا دون تأأخري املفاوضات القامئة عىل النصوص.
 .121و أأفاد وفد الهند اإن حتليالت الفجوات احملدثة اليت قامت هبا أأمانة الويبو اكنت اكفية للميض قدما يف املفاوضات القامئة
عىل النصوص يف جلنة املعارف .و أأنه ليست هناك حاجة لإجراء أأي حتليل اإضايف من هذا النوع .و أأفاد أأن ادلول ا ألعضاء قد
اطلعت علهيا ،و أأنه اإذا لزم ا ألمر ،ميكهنا احلصول علهيا بشلك ثنايئ.
 .122و أأفاد ممثل امجلعية ا ألمريكية لقانون امللكية الفكرية ( )AIPLAأأنه س يكون من املفيد مجع مزيد من املعلومات يف هذا
اجملال .و أأعرب عن تقديره ألن ادلراسات اليت جيري اقرتاهحا لتقيمي ا ألثر احملمتل لإطار قانوين دويل ملزم محلاية املوارد
ا ألصلية ،مبا يف ذكل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية ،س تضع متطلبات الكشف .و أأفاد أأنه أأرسل طلبا موهجا اإىل اللجان
الفرعية اليت تركز عىل املوارد الوراثية والنبااتت ،مطالب هؤلء ا ألعضاء ابلإفصاح عن جتربهتم مع متطلبات الكشف .و أأفاد
ردا عىل هذا الاس تفسار ،أأن اللجنة مل تتلقى سوى عدد قليل من الردود ،اليت اقترصت عىل ملخصات قوانني الكشف يف
الولية القضائية للك مس تجيب .و أأضاف أأن اللجنة قد أأجرت بعد ذكل اس تطالع مس هتدف املامرسني السويرسيني
واملكتب السويرسي للرباءات ملعرفة املزيد عن اخلربة املكتس بة من متطلبات الكشف يف سويرسا .و أأضاف أأنه استنادا اإىل
النتاجئ ،قررت اللجنة أأنه مل يأأخذ أأي من مكتب الرباءات السويرسي أأو حمايم براءات الاخرتاع السويرسيني يف عني
الاعتبار التأأثري العميل لقواعد الكشف السويرسية ،ألنه مت التحايل عىل تكل املتطلبات بسهوةل ألهنا مل تنطبق عىل نظام
براءات الاخرتاع ا ألورويب .و أأفاد أأنه مت اإبالغ هذه النتاجئ مس بقا للجنة املعارف يف عام  .2018و أأضاف أأنه يف حماوةل ملعاجلة
أأوجه القصور احملمتةل يف الاس تطالع املس هتدف ،أأجرت اللجنة دراسة اس تقصائية يف يوليو  .2018و أأفاد نظرا ألن معدل
الاس تجابة السابق لالس تطالع املس هتدف رمبا اكن منخفضا بسبب خوف املامرسني من العواقب يف بدلان اليت تطبق فهيا
متطلبات الكشف ،فقد أأعدت اس تطالعا جمهول الامس عرب الإنرتنت .و أأفاد أأنه من أأجل احلصول عىل عدد أأكرب من الردود،
مت اإرسال الاس تطالع ليس فقط اإىل امجلعية ا ألمريكية لقانون امللكية الفكرية ولكن أأيضا اإىل خمتلف املنظامت ادلولية اليت
تعاملت مع امللكية الفكرية ابملعىن ا ألوسع واكنت نشطة يف جمال التكنولوجيا احليوية .و أأضاف عىل سبيل املثال ،مت اإرسال
الاس تطالع عرب الإنرتنت اإىل العديد من املنظامت غري احلكومية اليت متثل أأحزااب ابداعية وممثلهيا القانونيني اذلين افرتضت
اللجنة أأنه من احملمتل أأن يصنفوا براءات الاخرتاع لالخرتاعات املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية .وأأفاد أأنه عىل الرمغ
من أأن الاس تطالع مت توزيعه عىل نطاق واسع عىل اجمليبني من القارات امخلس ،اإل أأنه مل يمت اإعداداه أأو اإجراؤه أأو تتبعه من
قبل رشكة اس تطالع احرتافية ابليت اكنت حركة غري همنية .و أأضاف أأنه بعد حتليل النتاجئ قد ظهرت بعض من عيوب تصممي
وإاعداد الاس تطالع .عىل سبيل املثال ،مل يمت تصممي التنس يق لتتبع ما اإذا اكن املس تجيبون يف املامرسة اخلاصة س يكونون
عىل دراية بقوانني املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية بشأأن قرارات معالهئم أأو ما اإذا اكن بعض اجمليبني يف الاس تطالع
احملمتل اختاروا عدم الرد خوفا من رد احلكومية الصارم حيال ذكل ،عىل الرمغ من ضامن رسية هويهتم وعدم كشفها يف
الاس تطالع .و أأفاد عن تناقض بعض اجمليبني مع أأنفسهم ،مما يدل عىل أأن بعض ا ألس ئةل غري واحضة .حيث أأن لك ذكل
يشري اإىل احلاجة اإىل صياغة اس تطالع أأكرث دقة وتعمميه عىل مجموعة أأوسع من أأحصاب املصلحة اذلين قد يكون دلهيم معرفة
أأكرب بتأأثري متطلبات الكشف عىل قرارات البحث والتطوير ،قبل اختاذ أأي قرار حامس .و أأفاد أأنه وفقا ذلكل ،من أأجل اإجراء
اس تطالع أأكرث دقة لتأأثري متطلبات الكشف يف مجيع أأحناء العامل ،خططت اللجنة للتشاور مع خرباء الاقرتاع والتنس يق مع
املنظامت ا ألخرى اليت متثل مماريس امللكية الفكرية ومالكهيا.
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 .123و أأغلق الرئيس ابب املناقشات حول تكل الواثئق.
[ .124مالحظة من ا ألمانة :مت عقد هذا اجلزء من ادلورة بعد توزيع واثئق املراجعة املؤرخة  19يونيو  ،2019اليت أأعدها
امليرسون] .وفتح الرئيس ابب املناقشة حول الوثيقتني املنقحتني بشأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
و أأفاد أأنه سيمت تسجيل أأي مداخالت أأخرى يف تقرير الاجامتع .و أأفاد أأنه س يدعو امليرسين اإىل رشح التغيريات الرئيس ية،
بناء عىل التعليقات اليت وردت يف الاجامتع العام يف اليوم السابق .و أأشار اإىل أأن امليرسين قد معلوا دلى الوفود .و أأضاف أأن
هممهتم اكنت التأأكد من أأن املراجعات تأأخذ يف عني الاعتبار مجيع مصاحل املشاركني .و أأفاد أأهنا اكنت هممة شاقة للغاية ،ذلكل
من احملمتل وجود بعض ا ألخطاء وا إلغفالت .و أأضاف أأنه جيب ألولئك اذلين يددون ا ألخطاء والإغفالت أأن خيطروا
امليرسين مبارشة من أأجل تصحيحها.
 .125وقال الس يد بول كوروك ،متحداث ابلنيابة عن امليرسين ،اإهنم يف اليوم السابق ،قدّموا أأعامهلم اجلارية يف الاجامتع
العام .و أأفاد أأنه بعد الاجامتع العام ،قد معلوا عىل مرشوعي النصوص بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،مع مراعاة مجيع املداخالت املقدمة .حيث أأهنم لقد معلوا عىل املادتني اللتني متت مناقش هتام بشلك غري رمسي:
نطاق امحلاية ،والاس تثناءات والتقييدات .حيث أأنه يف املادة  9من نص املعارف التقليدية ،قاموا بتعديالت اإضافية لتعكس
التعليقات والطلبات بعد عرضها .أأما فامي يتعلق ابلبديل ا ألول ،فقد أأدرجوا عبارة "ابلتشاور مع املس تفيدين ،عند الاقتضاء"
لتصحيح احلذف .حيث يصبح النص اجلديد كام ييل" :عند الامتثال لاللزتامات املنصوص علهيا يف هذا الصك[ ،جيوز
لدلول ا ألعضاء يف حالت خاصة][ ،جيب] أأن يمت اعامتد اس تثناءات وتقييدات مربرة رضورية محلاية املصلحة العامة،
ابلتشاور مع املس تفيدين ،عند الاقتضاء ،رشيطة أأل تتعارض هذه الاس تثناءات والتقييدات بشلك غري معقول مع مصاحل
املس تفيدين أأو ل متس دون مربر تنفيذ هذا الصك "].ويف الفقرة  9.6من التعديل الثاين ،أأعادوا اإدراج لكمة "محمية" قبل
املعارف التقليدية ووضعوها بني قوسني ،بناء عىل طلب دوةل عضو .ويف الفقرة  9.7من البديل الثاين ،استبدلوا النص
احلايل حبمك أخر ،واذلي س بق ذكره يف البديل الرابع من املادة  .5.2ومت حذف تكل الفقرة من العمل اجلاري ،اإل أأن اإحدى
ادلول ا ألعضاء طالبت إابعادة اإدراهجا .وذلكل اس توفوا هذا الطلب ،لكهنم قرروا أأن املادة  9املتعلقة ابلس تثناءات
والتقييدات توفر وضعا أأفضل للحمك .وفقا ذلكل ،مت نقل الفقرة  5.2اإىل الفقرة  .9.7وقد اس تعاضوا عن النص احلايل بنص
الفقرة  ،2-5ألن احلمك ا ألخري يتناول أأساسا نفس املوضوع و أأفاد أأهنم اكنوا مصممني عىل أأن يكون أأكرث اإجيازا .ويف املادة 7
من نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،قاموا بتنقيح النص ليعكس التغيريات اليت أأدخلت عىل نص املعارف التقليدية.
وابلتايل ،يف البديل ا ألول من املادة  ،7أأدرجوا ابلإشارة اإىل "ابلتشاور مع املس تفيدين عند الاقتضاء" .وقد قاموا حبذف
البديل الثالث من املادة  ،7ألهنا اكنت مكررة ،حيث مت تغطية موضوعها بشلك اكف يف البديل ا ألول .و ألس باب مماثةل،
قاموا حبذف ما س بق ذكره ابلفقرة  7من البديل الرابع ،ألنه يعكس نفس املوضوع املشمول يف احلمك الخر ،واذلي أأعيد
ترقميه ليصبح الفقرة  7.1من البديل الثالث.
 .126وقالت الس يدة ليليالكير بياليم ،متحدثة ابلنيابة عن امليرسين ،اإهنم نظروا يف املادة  5يف وثيقة املعارف التقليدية
أأول .و أأضافت أأن التغيري ا ألول للامدة  5اكن يف العنوان ،أأي "نطاق امحلاية [ورشوط امحلاية]" .وقد طالبوا حبذف واحدة
من لكميت "امحلاية" ليصبح العنوان اكلتايل "نطاق امحلاية [ورشوطها]" .كام لقد أأدرجوا النص ونقحوه عىل النحو املويص به
ومت تقدميه يف الاجامتع العام يف اليوم السابق .و أأفادت أأنه يف وثيقة املعارف التقليدية ،يف البديل ا ألول ،حيث مت مطالبة
ابإبقاء لكمة "وقاية" ،ذلكل مت اإرجاع لكمة "وقاية" اإىل ماكهنا .ويف الفقرة  5.1من البديل الثاين ،طالبت اإحدى ادلول
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ا ألعضاء بنقل امجلةل ا ألخرية يف الفقرة ( أأ) واس تخداهما يف الفقرة  .5.1و أأهنم قد قاموا بتعديل هذه الفقرة بأأمكلها و أأشاروا اإىل
أأهنم مل يقوموا ابلتغيري يف وقت سابق ألنه مل يمت نقهل بشلك حصيح .ولقد نقلوا الفقرة ا ألخرية ،وقاموا برتقميها .و أأهنم لقد حذفوا
احلرف (د) (وليس الفقرة) و أأدخلوا رمقا جديدا حبيث يصبح نص الفقرة ا ألخرية  .5.2أأما مضموهنا فقد بقي كام هو .كام لقد
احتفظوا ابلنص كام هو .اإل أأهنم فد نقلوا ماكن الفقرة .وقد طالبوا أأيضا ابإدراج البديل الثالث بشلك اكمل .وقاموا ابستبدال
البديل الثالث بشلك اكمل .لقد أأزالوا الفقرة  ،5.2لكهنم احتفظوا ابلفقرة يف الفقرة  ،9.7ابعتبارها البديل الثاين .يف نص
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،عىل املادة  ،5احتفظوا ابلبديل ا ألول ،متاما كام اكن .ويف البديل الثاين ،قد أأدرجوا
"اس تخدام غري مرصح به" .حيث عكس البديل الثاين يف نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،نص املعارف التقليدية .و أأنه
يف البديل الثالث من املادة  5يف نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مت الاحتفاظ ابخليار ا ألول ومت حذف اخليار الثاين،
ألنه مل يتلق أأي دمع.
[ .127مالحظة من ا ألمانة :انعقد هذا اجلزء من ادلورة بعد اسرتاحة قصرية عندما اس تعرضت الوفود واثئق املراجعة]
و أأفاد الرئيس اإنه وفقا للمهنجية وبرانمج العمل ،متت دعوة الاجامتع العام لتحديد أأي أأخطاء أأو اإغفالت واحضة يف واثئق
املراجعة .وسيمت اإجراء تكل التصحيحات من قبل امليرسين يف ذكل املساء .وسيمت تسجيل أأي تعليقات أأخرى عىل الواثئق
املنقحة ،مثل املقرتحات اجلديدة ،وصياغة التحسينات والتعليقات املوضوعية ا ألخرى يف التقرير الاكمل لدلورة .و أأنه يف هناية
املناقشات ،سيمت تدوين النص كام مت تصحيحه ،اإذا لزم ا ألمر ،ل ألخطاء والإغفالت الواحضة ،ويمت نقهل اإىل البند  7من
جدول ا ألعامل .و أأفاد أأنه مل يمت اعامتد النصوص يف تكل املرحةل ولكن متت الإشارة اإلهيا ونقلها .و أأن ادلول ا ألعضاء قد انقشت
مع امليرسين ا ألخطاء والإغفالت ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن يمت معاجلهتا .و أأنه فتح الباب ل إالدلء ابلبياانت والتعليقات.
[ .128مالحظة من ا ألمانة :شكر مجيع املتحدثني امليرسين عىل معلهم] .وقال وفد غواتاميل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اإن الواثئق اكنت أأساسا جيدا للمناقشة املس تقبلية.
 .129وقال وفد أأوغندا ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإنه مت احلفاظ عىل النصوص ومواقف ادلول ا ألعضاء .و أأضاف أأنه
مبوجب نطاق امحلاية ،أعيد اإدراج الإشارات اإىل احلقوق املعنوية ،أأي املعارف التقليدية الرسية واملقدسة ،يف الوثيقة ،وذكل
اكن أأمرا محمود .و أأفاد ا ألعضاء ا ألفراد يف اجملموعة الإفريقية س يقومون بتقدمي تعليقات جوهرية اإضافية حول خماوفهم بشأأن
بعض املواد .كام اس تعرضت اجملموعة ا ألفريقية واثئق املراجعة بشلك اإجيايب حىت ميكن اس تخداهما أكساس
للمفاوضات املس تقبلية.
 .130وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،واعترب النصوص املقدمة مقبوةل أكساس
ملزيد من املفاوضات .كام و أأنه س يكون دليه تعليقات ورمبا أأس ئةل حول بعض التغيريات ،ولكن تقيميه ا ألويل اكن اإجيابيا.
 .131وقال وفد كرواتيا ،متحداث ابمس مجموعة دول أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،اإن الواثئق اكنت مبثابة أأساس جيد
للمناقشات املس تقبلية.
 .132و أأفاد وفد الاحتاد الرويس ،فامي يتعلق ابملادة  ،5اإن البديل ا ألول والبديل الثاين هام ا ألفضل ألهنام يتضمنان ا إلشارة
اإىل اإماكنية نطاق ورشوط امحلاية مبا يتوافق مع الترشيعات الوطنية .كام ميكن أأن تكون املستندات يف وقت لحق مبثابة
أأساس ملزيد من املناقشة.
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 .133ولحظ وفد الصني أأن العديد من الوفود أأبدت مالحظاهتا واليت أأدرجت يف النصوص املنقحة ،مبا يف ذكل
املالحظات اليت قدمهتا من خالل املفاوضات واملناقشات مع امليرسين ،اذلين احرتموا خماوفهم وفهموها .و أأفاد أأنه ميكن أأن
تكون الوثيقتان املتعلقتان ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأساسا جيدا ملزيد من املناقشات.
 .134وقال وفد مجهورية اإيران الإسالمية اإن الوثيقة مبسطة كام أأن دلهيا بدائل أأقل .و أأعرب عن رسوره ابلنضامم اإىل
توافق الراء لقبول النصوص أكساس للنظر فهيا يف املس تقبل.
 .135و أأفاد وفد النيجر اإن هناك خطأأ يف املادة  9يف امجلةل ا ألخرية .و أأنه جيب استبدال لكمة "املصاحل" بلكمة "احلقوق"
للمس تفيدين .حبيث يصبح نصها كام ييل" :برشط أأل تتعارض هذه الاس تثناءات والتقييدات بشلك غري معقول مع
حقوق املس تفيدين".
 .136و أأفاد وفد اتيلند اإن تكل النصوص اكنت أأساسا جيدا ملزيد من املناقشة.
 .137و أأعرب وفد الياابن عن امتنانه للميرسين لالحتفاظ ابحلمك املتعلق إابزاةل املكل العام من نطاق امحلاية ،واذلي اكن
موجودا يف املادة  5.2من البديل الرابع يف النص ا ألصيل للمعارف التقليدية مث يف املادة  9.7يف النص املنقح .و أأنه مع ذكل،
ينبغي أأن يكون هذا احلمك يف املادة  5ألنه يتعلق ابلعنارص ا ألساس ية والرضورية لتحديد حدود واحضة لنطاق امحلاية.
وذلكل ،اقرتح نقل احلمك من املادة  9.7اإىل البديل ا ألول من املادة  5.2يف املادة  .5و أأعرب أأن من شأأن ذكل أأن يسن
الاتساق بني نصوص املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .138ومل يدد وفد كندا أأي خطأأ كام ومل يقرتح حذف أأي من النصوص املنقحة ،ولكنه نظر يف التطبيق العميل للهنج
املفصل فيه ،وقدم تعليقني للنظر فهيام للجنة املعارف بشلك بناء .و أأفاد أأنه قد مت النظر يف مزااي مجيع الهنج املقرتحة ،مبا يف
ذكل الهنج املرحيل .و أأفاد أأن تعليقه ا ألول يتعلق بتكل املادة يف نص املعارف التقليدية .و أأعرب عن قلقه عند مراجعة النص
بشلك ٍ
اكف
املنقح هو أأن الطبعة ا ألوىل ،حيث مت تقييد الوصول واملعارف التقليدية اليت قد تكون رسية أأو مقدسة ،مل تمتزي ٍ
عن الطبعة الثانية ،حيث مل تعد املعارف التقليدية حتت امحلاية احلرصية للمس تفيد ،ولكهنا اكنت ل تزال ترتبط بوضوح مع
الهوية الثقافية للمس تفيد .و أأفاد أأن التكرار اجلديد للهنج املرحيل يقلل من الوضوح املفاهميي للنص .و أأاثر ذكل شواغل معلية
لإصدار صك هنايئ .و أأفاد أأن تعليقه الثاين يتعلق ابلعالقة بني نصوص املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
ويف حني أأعرب عن تقديره لوهجة نظر مفادها أأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مرتابطة ترابطا معيقا
وينبغي النظر فهيا لكيا ،فقد حذر من أأنه ل ميكن أأو ل ينبغي تطبيق لك التغيريات عىل نص واحد بشلك هنايئ دون النظر
يف اخلصائص واملزيات اخملتلفة للك مهنا .و أأنه يف حني أأن هناك العديد من القضااي الشامةل ،و أأن الولية احلالية للجنة املعارف
قد سعت اإىل معاجلة تكل القضااي ،اإل أأنه اكنت هناك بعض الاختالفات املفاهميية املهمة بني املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي اليت يتعني النظر فهيا وإادراهجا يف مشاريع النصوص .و أأفاد أأنه يف ضوء العمل املس تقبيل للجنة
املعارف ،س تحتاج ادلول ا ألعضاء اإىل التفكري بوعي فامي اإذا اكنت املواد اليت تطورت يه مناس بة للموضوع اذلي تناولته أأم
ل .و أأوصت بأأن تنظر جلنة املعارف يف معلية تطبيق الامنذج املطورة يف النص عىل أأمثةل حمددة من املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،لفهم أأفضل لكيفية معلهم عند املامرسة.
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 .139وقال وفد اإندونيس يا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة أس يا واحمليط الهادئ ،اإنه يدرك جيدا التعقيد اذلي ينطوي عليه أأخذ
مجيع املناقشات واملدخالت واملقرتحات التقنية وإادراهجا يف وثيقة متوازنة واحلفاظ عىل الوضوح يف النص .و أأفاد أأن الواثئق
تشلك أأساسا جيدا ملزيد من املناقشة يف ادلورات املقبةل.
 .140و أأفاد وفد الهند اإنه عىل ا ألقل فامي يتعلق مبواد نطاق امحلاية ،والاس تثناءات والتقييدات ،ميكن التوصل اإىل تفامه،
و أأنه قد مت اإصدار مرشوع جديد .و أأنه ابلنظر اإىل الظروف الاجامتعية والاقتصادية املتنوعة لدلول ا ألعضاء والسامح بنطاق
من املرونة ،جيب عىل جلنة املعارف التوصل اإىل اإطار قانوين يدد احلد ا ألدىن من املعايري فقط ،يف حني جيب ترك
التفاصيل للسلطات الوطنية املعنية .و أأنه فامي يتعلق بنطاق امحلاية ،وافق عىل اقرتاح الرئيس بأأنه من املهم النظر يف التطبيق
العميل والاثر القانونية املرتتبة عىل املس توايت املقرتحة يف الهنج املرحيل .واقرتح تقامس املنافع فقط للمعارف التقليدية وأأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي الرسية أأو املقدسة .و أأفاد أأنه مت طرح مسأأةل كيفية معرفة الخرين أأو اس تخداهمم املعارف التقليدية أأو
أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي الرسية ،ابلنظر اإىل حقيقة أأهنا اكنت رسية .و أأضاف أأنه اإذا اكن ابس تطاعة الخرين اس تخدام
املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ميكن القول اإن املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مل
تعد رسية و أأنه مل يعد هناك أأي سبب لتقامس املنافع .حيث أأن لك حاةل مرشوعة للحصول عىل وتقامس املنافع يمتل أأن حتال
اإىل التقايض بشأأن الطبيعة الرسية للمعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأفاد أأنه من الناحية العلمية ،لن
يكون هناك أأي حقوق اقتصادية حرصية .و أأن ذكل اكن هذا حصيحا بشلك خاص ابلنس بة ألشاكل التعبري الثقايف التقليدي،
اليت اكن من املتوقع التعبري عهنا رصاحة وليست موضوعا رساي .كام وقد مت تأأطري النصوص أأنه يف حاةل التقايض أأو غري ذكل،
يقع عبء الإثبات عىل عاتق أأحصاب املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وليس عىل املس تخدمني غري
الرشعيني للمعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .كام وينبغي للوفود أأن تدرك حقيقة أأنه س يكون عائق عىل
الشعوب ا ألصلية واجملمتعات ا ألصلية أأن تثبت أأن املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اكنت رسية أأو مقدسة
يف غياب أأي أأدةل مستندية .و أأضاف ،أأن نصوص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي متطابقة لبعضها
البعض ،ولكن عند املامرسة مل يكن ا ألمر كذكل .و أأفاد أأنه جيب عىل جلنة املعارف النظر يف هذا اجلانب أأيضا.
 .141وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة البدلان املتقاربة التفكري ،و أأفاد اإن فهم مجيع التدخالت واملدخالت واملقرتحات
واملناقشات يف اليومني املاضيني مل يكن هممة سهةل ،يف حني اكن عىل امليرسين احلفاظ عىل الزناهة والوضوح يف النصوص.
ومع ذكل ،رحب ابإدماج نتاجئ مجيع ا ألعامل املتعلقة هبذين احلمكني يف مشاريع املواد اجلديدة بشأأن املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي .و أأفاد أأن تكل النصوص اكنت جاهزة لإرسالها اإىل امجلعية العامة للمزيد من ادلراسة.
 .142وطالب وفد مجهورية كوراي توضيحا بشأأن البديل الثاين من املادة  5.1يف نصوص املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي .و أأضاف أأن املادة  ( 5.1أأ) تتعلق ابلوصول اإىل املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت اكنت
مقيدة ،ومع ذكل ،فاإن الفقرة ( 5.1ب) س تعوض عن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي حتت الس يطرة
احلرصية للمس تفيدين .وتساءل عن كيفية رمس فواصل بشلك واحض بني الوصول اإىل املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي عندما يمت تقييدها ومىت ل تعد حتت الس يطرة احلرصية للمس تفيدين.
 .143و أأشار وفد نيجرياي اإىل املادة ( 5.1ب) من نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وكذكل نص املعارف التقليدية ،مع
الإقرار ابملالحظة اليت أأدىل هبا وفد الصني ،ومع مراعاة ظهور املعارف التقليدية "املقدسة" و"الرسية" أأو أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي .وتساءل عام اإذا اكن ذكل ممكنا .حيث أأنه مل يكن يطالب أأي اإجابة من امليرسين ،اإل أأنه تركها للنظر فهيا.
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و أأما فامي يتعلق ابملادة ( 5.1ب) ،حرصا عىل صياغة الاتساق واحملاوةل الاسرتاتيجية للغاية لزتوجي نص الرئيس بلغة سابقة
للهنج املرحيل ،تساءل عام اإذا اكن ابإماكن امليرسين بعد لكمة "املس تفيدين" يف السطر الثالث النظر مبا يف ذكل "مبا يف ذكل
حيث تنترش أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي" .ليصبح النص كام ييل" :ولكن ل تزال مرتبطة بشلك واحض مع املس تفيدين".
وردا عىل املالحظة ا ألخرية اليت أأبداها وفد مجهورية كوراي ،أأفاد أأن مسأأةل اإثبات ا ألدةل فامي يتعلق ابلنرش ،أأو ابللغة احلالية،
"حيث مل تعد املعارف التقليدية أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مرتبطة بشلك واحض ابملس تفيدين" ،مل تتطلب أأدةل
مستندية .و أأفاد أأن اللغة اليت استندت اإىل التحقق من الصحة أأو اإثبات الانتشار أأو الاس تخدام مت اإدراهجا ابلفعل يف النص
من خالل الاهامتم ابملامرسات العرفية للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .وذكر أأن "جتمع الشعوب ا ألصلية" قد حتدث عن
ذكل من انحية النية ،وإاذا مسح الوقت واكنوا راغبني ابملناقشة ،فقد يتطرق املؤمتر للتحدث عن ذكل.
 .144و أأفاد وفد مرص ،عند مقارنة املادة  5يف نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع املادة  5يف نص املعارف التقليدية،
اكنت هناك عبارة انقصة يف نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،يف السطر الثالث ،وهو "مع مراعاة الاس تثناءات
والتقييدات ،عىل النحو احملدد يف املادة  ،9وبطريقة تتفق مع املادة  ."]14و أأضاف أأنه مل يكن هناك حمك من هذا القبيل يف
نص أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي التذي يتناول اس تثناء النص و أأفاد أأنه جيب أأن يكون هناك واحد.
 .145و أأغلق الرئيس ابب املناقشة بشأأن البند  6من جدول ا ألعامل.

قرار بش أأن البند  6من جدول ا ألعامل:
 .146أأعدت اللجنة ،استنادا اإىل
الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/40/4نصا أخر
بعنوان "حامية املعارف التقليدية :مرشوع مواد -
مليرسين املعدّةل" ،و أأعدت ،استنادا اإىل
نسخة ا ّ
الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/40/5نصا أخر
بعنوان "حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي:
وقررت
مرشوع مواد  -نسخة ا ّ
مليرسين املعدّةل"ّ .
اللجنة أأن تنظر يف النصني املذكورين ،ابلصيغة
اليت وردا هبا دلى اختتام النظر يف هذا البند من
جدول ا ألعامل يف  19يونيو  ،2019مضن البند 7
من جدول ا ألعامل (تقيمي التقدم احملرز وتوجيه
توصية اإىل امجلعية العامة) ،طبقا لوليهتا للثنائية
 2019-2018وبرانمج معلها لعام  ،2019عىل
النحو الوارد يف الوثيقة .WO/GA/49/21
 .147و أأحاطت اللجنة علام ابلواثئق
WIPO/GRTKF/IC/40/7
وWIPO/GRTKF/IC/40/8
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وWIPO/GRTKF/IC/40/9
وWIPO/GRTKF/IC/40/10
وWIPO/GRTKF/IC/40/11
وWIPO/GRTKF/IC/40/12
وWIPO/GRTKF/IC/40/13 Rev.
وWIPO/GRTKF/IC/40/14
وWIPO/GRTKF/IC/40/15
وWIPO/GRTKF/IC/40/16
وWIPO/GRTKF/IC/40/17
و ،WIPO/GRTKF/IC/40/INF/7و أأجرت
مناقشات بش أأهنا.

قرار بشأأن البند  7من جدول ا ألعامل :تقيمي التقدم احملرز وتوجيه توصية اإىل امجلعية العامة
 .148اس تذكر الرئيس ولية جلنة املعارف ودور ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف .و أأفاد أأن الهدف من العمل مبوجب البند 7
من جدول ا ألعامل هو تقيمي التقدم احملرز والتوصل اإىل اتفاق بشأأن التوصية املقدمة اإىل امجلعية العامة .و أأضاف أأن جلنة
املعارف س تقوم مبراجعة املواد وعدم فتحها .كام س تقوم جلنة املعارف ابلتقيمي والنظر يف التوصيات املقدمة اإىل امجلعية العامة.
و أأضاف أأنه اإذا اكنت جلنة املعارف غري قادرة عىل اإبرام التوصيات ،فسوف تس متر يف اإحاةل النصوص املتعلقة ابملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف تقرير وقائعي ،اكملعتاد .كام أأشار الرئيس اإىل مذكرته الإعالمية حول
البند  7من جدول ا ألعامل ،واليت اكنت غري رمسية وليس لها أأثر .و أأن أأي أراء مت الإعراب عهنا يف هذه املذكرة اكنت أأفاكره
وحده ومل ختل مبواقف أأي دوةل عضو بشأأن القضااي اليت متت مناقش هتا .حيث أأن املذكرة الإعالمية أأودت لتسهيل واملساعدة
يف املفاوضات .كام و أأضاف أأنه قد تشاور مع املنسقني ا إلقلميني والوفود املعنية بشأأن برانمج العمل ومهنجية العمل يف ادلورة
ا ألربعني للجنة املعارف يف ا ألس بوع السابق .كام وقد معم املهنجية والربانمج املتفق علهيام .و أأفاد أأنه فامي يتعلق ابلبند  7من
جدول ا ألعامل ،س يعقد مشاورات غري رمسية ،بانب ادلورة .و أأفاد أأنه يف تكل املرحةل ،مل يقم سوى بدعوة املنسقني
ا إلقلميني ووفد الاحتاد ا ألورويب والبدلان املتقاربة التفكري والشعوب ا ألصلية .أأما وفامي يتعلق بعملية التقيمي ،فقد أأصدر نصا
للرئيس بشأأن املوارد الوراثية ،حتت سلطته اخلاصة ودون املساس مبوقف أأي دوةل عضو .و أأفاد أأهنا اكنت حماوةل دلفع
املناقشات بشأأن املوارد الوراثية اإىل ا ألمام ،واليت مت تأأجيلها ،من وهجة نظره ،مشريا اإىل أأن الوثيقة املوحدة دلهيا هنجني
واسعا مطروحان :اقرتاح الكشف الإلزايم والتدابري للحامية .و أأفاد أأنه يف هنج واحد ،مت الإقرار أأنه ل يوجد نظام الكشف.
ويف املالحظات الاس هتاللية لنصه ،تساءل عن مدى فعالية وثيقة العمل املوحدة احلالية يف امليض قدما يف املناقشات .كام
أأنه لقد حاول اإجياد التحرك الإجيايب للوصول اإىل التسوية يف ادلورة السادسة والثالثني للجنة املعارف بني العديد من ادلول
ا ألعضاء .وقد حاول حتقيق التوازن بني مصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء والشعوب ا ألصلية و أأحصاب املصلحة الرئيس يني
الخرين ،مبا يف ذكل يف الصناعة .و أأفاد اإنه ل يعتقد أأن ادلول ا ألعضاء ميكهنا اختاذ قرارات مس تنرية بشأأن الكشف دون فهم
واحض للطرائق احملمتةل للمنوذج الواحض املطروح .و أأن هذا رضوري حىت تمتكن ادلول ا ألعضاء وا ألعضاء اليت مل تدمع مثل هذا
الهنج يف ذكل الوقت ،ولكن دلهيم أراء خمتلفة بشأأن نطاق ذكل الصك ،من اختاذ قرارات مس تنرية بشأأن خماطر وفوائد
وتلكفة مثل هذا النظام .وفامي يتعلق ابلنص ،بيامن اكن يتلقى ردود الفعل فأأنه مل يكن يتفاوض بشأأن العنارص ا ألساس ية .و أأنه

WIPO/GRTKF/IC/40/20 Prov.2
40

مضن هذا النص ،اإذا شعر أأن هناك فرصة للحصول عىل توافق يف الراء ،ا ألمر اذلي قد يغري عنرصا رئيس يا ،فسوف
يبحث يف ذكل .و أأعرب عن اعتقاده أأن نصه اكن اقرتاحا متوازان ومتوافقا ،حيث يتقبل أأن لك دوةل عضو س تواجه بعض
املشألك .وطلب من ا ألعضاء النظر يف هذا النص وسؤال أأنفسهم عام اإذا اكن يمي مصاحلهم ا ألساس ية أأم ل .وفامي يتعلق
بوضعه ،فقد مت تقدمي اقرتاحه حتت سلطته وجعهل متاح للمراجعة يف دورة التقيمي ،اإل أأن مل يكن هل أأثر .و أأفاد أأنه عند النظر
يف الوثيقة ،فأأنه من املهم قراءة لك من املواد واملالحظات التوضيحية ،حيث أأهنا متداخةل ببعضها البعض .و أأضاف أأن املواد
يه اللية ا ألساس ية ،ومع ذكل اكن من املهم قراءة املالحظات حيث أأهنا أأعطت س ياقا للمواد .كام أأنه اكن من املهم أأن ندرك
أأن جلنة املعارف مل تكن مفتوحة ،ومل تتفاوض بشأأن املوارد الوراثية خالل ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف .و أأنه قد قدم
ببساطة هذا النص اإىل ا ألعضاء فامي يتعلق بدورة التقيمي والتوصيات اليت جيب تقدميها فامي يتعلق ابلنص.
[ .149مالحظة من ا ألمانة :أأجرى الرئيس مشاورات غري رمسية مع املنسقني ا إلقلميني ووفد الاحتاد ا ألورويب وممثل
البدلان املتقاربة التفكري وممثل جتمع الشعوب ا ألصلية .عُقدت ادلورة التالية يف  20يونيو  .]2019و أأعرب الرئيس عن تقديره
جلهود املنسقني ا إلقلميني ووفد الاحتاد ا ألورويب وممثل البدلان املتقاربة التفكري وممثل جتمع الشعوب ا ألصلية للتفاعل مع
ا ألعضاء وتقدمي بعض املالحظات ا ألولية ملساعدة الرئيس عىل فهم وهجات النظر اخملتلفة .و أأفاد اإنه اكن هناك تقدم جيد
حقا ،لكن ما زال هناك الكثري من العمل .وقال اإنه أأصدر مذكرة اإعالمية للرئيس بشأأن العمل يف املس تقبل بتنس يق مماثل
لتكل اليت صدرت قبل امجلعية العامة لعام  .2017و أأهنا قد غطت ا ألس ئةل والقضااي اليت جيب مراعاهتا فامي يتعلق ابلعمل يف
املس تقبل .كام غطت ادلروس املس تفادة من فرتة الس نتني وقدمت حملة عامة عن وهجة نظر الرئيس للمفاوضات .و أأعرب أأن
تكل املذكرة ل ختل بأأي موقف أأي دوةل عضو .و أأفاد أأهنا اكنت وهجات نظره وليس دليه أأثر .ومع ذكل ،أأعرب عن أأمهل يف
أأن يساعدوا ا ألعضاء يف حتضرياهتم والثناء عىل معل جلنة املعارف .و أأنه عىل وجه اخلصوص ،عند التفكري يف العمل يف
املس تقبل ،يتاج ا ألعضاء اإىل النظر يف مس توى حل القضااي الرئيس ية ،ومس توى اتفاق الراء ،وعدد القضااي املعلقة اليت
يتعني حلها ،وكذكل الاس تعداد احلايل لختاذ القرارات الس ياس ية .و أأفاد أأنه ل هيم ما يه ولية أأو أأساليب معل جلنة
املعارف .و أأن جلنة املعارف لن تتوصل اإىل نتيجة هنائية اإل إابرادة س ياس ية .وافرتض أأن مجيع ا ألعضاء يرغبون يف مواصةل
معل جلنة املعارف ،بناء عىل هدف جلنة املعارف ،كام هو موحض يف الفقرة الفرعية (أأ) من الولية احلالية ،كام مت تأأكيد ذكل
يف امجلعية العامة  .2018و أأفاد أأنه اكنت هناك بعض الاقرتاحات لتغيري اللغة يف هذا النطاق ،ا ألمر اذلي اكن ل بد من
النظر فيه .و أأنه فامي يتعلق ابملوارد الوراثية ،احتاجت جلنة املعارف خالل الـ  12اإىل  18شهرا القادمة ،أأو مضن الولية
التالية ،اإىل التفكري بدية يف احلصول عىل اتفاق هنايئ .و أأن جلنة املعارف مل تس تطع مواصةل الاقرتاحات املتعارضة.
وابخملترص ،أأيدت الغالبية العظمى من ا ألعضاء عرب اجملموعات شالك من أأشاكل متطلبات الكشف الإلزايم ،واذلي اكن
ذات طبيعة اإدارية ،عىل الرمغ من وجود اختالفات يف الر أأي يف نطاق النظام ،مثل قابلية تطبيق حقوق امللكية الفكرية
والنطاق ،واليت اكنت أأساس أأي صك فامي يتعلق ابلكشف الإلزايم .و أأشار أأهنا اكنت واحدة من القضااي الرئيس ية اليت ما
زالت جلنة املعارف حباجة اإىل العمل علهيا .و أأنه جيب اإدراج الالزتامات املتعلقة ابلمتثال ل ألنظمة الوطنية للحصول عىل
وتقامس املنافع ،مبا يف ذكل املوافقة املس بقة املس تنرية وطبيعة العقوابت ،ول س امي احامتل اإلغاء الرباءات .و أأنه يف ادلورة
السادسة والثالثني للجنة املعارف ،قد مت تضييع فرصة لالتفاق حيث اكنت هناك فرصة للوصول اإىل حل وسط .ونتيجة
ذلكل ،أأنتج ،حتت سلطته اخلاصة ،نصا للرئيس بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ،حملاوةل املوازنة بني
املصاحل والاهامتمات اخملتلفة .و أأنه مل يكن يتفاوض عىل النص ،بل اكن يتلقى ردود ا ألفعال .و أأفاد أأنه قد تلقى تعليقات عىل
هذا اجملال وحدد الفرص لإجراء بعض التعديالت اليت اكنت معقوةل وحتسني وضوح الوثيقة والقصد من ا ألهداف .و أأفاد أأنه
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قد نوقشت تكل الوثيقة يف مناقشة الولية .أأما ابلنس بة للميض قدما ،فقد وضع عددا من اخليارات للنظر فهيا :لإدراج نص
الرئيس للمساعدة يف املفاوضات؛ اختاذ مسار مواز حيث ميكن للجنة املعارف مواصةل املفاوضات املعيارية فامي يتعلق ابملوارد
الوراثية؛ القيام ببعض ا ألعامل بشأأن بعض اإجراءات امحلاية الواردة يف بعض املقرتحات ،يف وثيقة العمل املوحدة ويف البيان
املشرتك .و أأضاف أأنه بدل من ذكل ،ميكن أأن تس متر جلنة املعارف ابلطريقة احلالية ،واليت اكنت عىل مسارين :أأحدهام اكن
حنو املناقشات املعيارية حول الكشف الإلزايم والخر اكن يركز عىل بعض القضااي املثارة يف التوصيات املشرتكة ويف الوثيقة
املوحدة حول اإجراءات امحلاية .و أأفاد أأنه وفامي يتعلق ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،أأغلقت جلنة املعارف
ابب املفاوضات ،اإل أأن أأفاكره مل تتغري بشلك كبري .وقال اإن تكل اكنت مفاوضات معقدة للغاية وتشلك حتدايت كبرية.
و أأضاف أأهنم لقد نظروا يف احلقوق املعنوية والاقتصادية اليت لها أاثر حممتةل عىل اكمل نطاق حقوق امللكية الفكرية وإاماكنية
اإدخال أأنظمة فريدة من نوعها ،ابلإضافة اإىل بيئات الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف مجيع أأحناء العامل ،واليت اكنت متباينة
اإىل حد كبري ،مبا يف ذكل ا ألطر القانونية اخملتلفة محلاية حقوقهم ومصاحلهم واس تخدام أأنواع خمتلفة من القوانني ،مبا يف ذكل
القوانني املعتدةل .و أأفاد أأن جلنة املعارف حتتاج أأيضا اإىل اإدراك الفجوة املفاهميية فامي يتعلق بكيفية تفاعل أأنظمة املعتقدات
ا ألصلية والقوانني واملامرسات العرفية مع س ياسات وقوانني امللكية الفكرية .و أأفاد أأنه قد مت تسجيل ذكل يف حتليل الفجوات
اذلي قامت أأمانة الويبو بتحديثه .و أأفاد أأن هناك حاجة أأيضا اإىل التفكري يف احلاجة اإىل املوازنة بني ادلور اذلي لعبه نظام
امللكية الفكرية يف تشجيع ودمع الابتاكر والإبداع ونقل ونرش املعرفة والتمنية الاقتصادية من أأجل املنفعة املتبادةل مجليع
أأحصاب املصلحة .ويف هذا الصدد ،أأضاف أأن ضامن اليقني القانوين داخل نظام امللكية الفكرية وقبول املكل العام املتاح اكان
من العنارص الرئيس ية يف احلفاظ عىل هذه الزناهة .ابلتايل اكن ميثل ذكل العائق الأكرب .و أأفاد أأنه فامي يتعلق ابلنصوص قيد
التطوير ،اكن هناك تقدم كبري .و أأن جلنة املعارف اكنت حتاول التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن اجملالت الرئيس ية مبا يف
ذكل املوضوع فامي يتعلق بتعاريف املعارف التقليدية  /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .كام بد أأت جلنة املعارف يف امليض
للحصول عىل اتفاق بشأأن ا ألهداف ،حيث اكنت هناك ثالثة بدائل .و أأن جلنة املعارف اكنت قد وافقت تقريبا عىل معايري
ا ألهلية ،ابس تثناء املشلكة الزمنية .و أأفاد أأنه مت اإحراز تقدم حول الهنج املرحيل ،ولكن نطاق امحلاية اكن أأساس الصك ،ذلكل
هناك حاجة اإىل مزيد من العمل يف هذا اجملال ،ل س امي النظر يف ا ألدةل والهنج القامئ عىل احلقوق .و أأنه فامي يتعلق
ابلس تثناءات والتقييدات ،اكن هناك عائق فامي يتعلق ابلهنُ ج املتباينة املمتثةل يف توفري املرونة عىل املس توى الوطين ،واليت
أأيدها واليت اكنت اإلزامية .و أأفاد أأنه اإذا متكنت جلنة املعارف من حل املشالكت املتعلقة بنطاق امحلاية والاس تثناءات
والتقييدات وإانشاء اإطار معل واحد للميض قدما ،س تكون جلنة املعارف يف وضع جيد يف العام املقبل .و أأنه عىل وجه
اخلصوص ،احتاجت جلنة املعارف اإىل الرتكزي عىل تنقيح النص وبناء اإطار وحيد .و أأشار اإىل مسأأةل أأخرى جيب مراعاهتا
ويه ما اإذا اكنت جلنة املعارف س متيض قدما يف لك أأمر يف مجموعة اكمةل من ثالث موضوعات أأو ستتخذ هنج مرحيل جديد.
وابلتايل أأثر ذكل عىل أأولوية العمل .و أأفاد أأنه خالل فرتة الس نتني ،اكتسبت جلنة املعارف عىل دمع كبري وحتتاج اإىل بناء
عليه .و أأضاف أأنه اكن من املهم للغاية تركزي معل جلنة املعارف ومواصةل اجلهود ،واكن جيب أأن ينعكس ذكل يف ولية العمل
يف املس تقبل .و أأنه خالل املشاورات غري الرمسية ،اكنت ا ألهداف موضوعا لدلول ا ألعضاء واكنت مجموعة من البدلان هممتة
ابلنظر يف ذكل املوضوع .كام أأضاف أأنه اكنت هناك لغة اإضافية يف الفقرة الفرعية (ب) ،واليت مل تكن مثرية للجدل .كام أأشار
ا ألعضاء أأو اجملموعات اإىل أأساليب العمل ،مثل "مضين" و"مفتوح" بدل من "سلمي" .و أأنه من بني القضااي الرئيس ية اكنت
هناك مسأأةل ا ألفرقة العامةل ما بني ادلورات بني ادلورات ،كام أأاثرها عدد من ا ألفرقة .كام طلب من ا ألمانة تقدمي نظرة عامة
عىل ا ألفرقة العامةل ما بني ادلورات بني ادلورات اليت عقدت يف  2010و 2011لفهم كيفية معهل ،ومىت مت عقدها ،وما اإىل
ذكل .وحبمك طبيعهتا ،سوف حتل ا ألفرقة العامةل ما بني ادلورات حمل اجامتعات جلنة املعارف الرمسية .و أأضاف أأنه اكن هناك
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ابلفعل ست دورات للجنة املعارف اخملطط لها لفرتة الس نتني .واكن ذكل مضن احلدود اليت اكنت أأمانة الويبو واملشاركون فهيا
قادرين عىل القيام هبا .و أأشار أأنه عقد هذا العقد الكبري سيشلك عائق كبريا .و أأنه ابلنس بة ا ألفرقة العامةل ما بني ادلورات،
اكنت هناك عوائق مرتبطة اب إلرادة الس ياس ية وإادراك املندوبني يف املفاوضات .و أأفاد أأنه يف املايض ،أأن املواد قد قدمت
ألفرقة العامةل ما بني ادلورات ،فقط أأثناء الاجامتع العام للجنة املعارف حللها والرجوع اإىل املواضع املعروفة .ورصح أأن ذكل
اكن عبء معل كبري دون نتاجئ جمدية .ودعا ا ألمانة اإىل تقدمي بيان موجز بشأأن ا ألفرقة العامةل ما بني ادلورات.
 .150واس تذكرت ا ألمانة بعض عنارص أليات ا ألفرقة العامةل ما بني ادلورات .و أأفادت أأن امجلعية العامة لعام  2009قد
قررت اإنشاء ثالث مجموعات معل ما بني ادلورات يف الفرتة  .2011/2010كام و أأقرت ادلورة السادسة عرش للجنة املعارف
بأليات ا ألفرقة العامةل ما بني ادلورات .كام مت تضمني املزيد من التفاصيل يف قرارات ادلورة السادسة عرش للجنة املعارف.
اإل أأنه ل تزال جلنة املعارف يه الهية احلامكة ابختاذ القرارات .و أأنه جيب عىل ا ألفرقة العامةل ما بني ادلورات دمع وتيسري
مفاوضات جلنة املعارف .كام جيب اكن عىل ا ألفرقة العامةل ما بني ادلورات تقدمي املشورة القانونية والتقنية والتحليالت ،مبا
يف ذكل ،عند الاقتضاء ،خيارات للنظر يف جلنة املعارف .كام قدمت ا ألفرقة العامةل ما بني ادلورات تقريرا اإىل جلنة املعارف
عن نتاجئ معلها وقدمت توصيات ونصوص تتعلق ابلقرارات يف جلنة املعارف .كام اكنت املشاركة يف ا ألفرقة العامةل ما بني
ادلورات مفتوحة مجليع ادلول ا ألعضاء واملراقبني املعمتدين .كام وميكن متثيل لك دوةل عضو ومراقب معمتد خببري فين واحد
للمشاركة بصفته الشخصية .كام وقد وفرت الويبو المتويل للك فريق عامل بني ادلورات ملمثل واحد من  71دوةل انمية
وبدلان متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية .وقد مت متويل ممثيل الشعوب ا ألصلية من صندوق التربعات ،كام مت اإقراره من قبل
اجمللس الاستشاري لصندوق التربعات .كام أأن املراقبون قد شاركوا بنفس الصفة القانونية اليت شاركت هبا جلنة املعارف .كام
أأن اكنت هناك غرفة منفصةل يف مقر الويبو حيث ميكن متابعة املناقشات بشأأن ا ألفرقة العامةل ما بني ادلورات من قبل ممثيل
ادلول ا ألعضاء واملراقبني املعمتدين .وقد حرض اخلرباء املعينون فقط الاجامتع ،وقد اتبع مجيع املشاركني الخرين من ادلول
ا ألعضاء املناقشات يف غرفة منفصةل .و أأفاد فامي يتعلق بأأساس العمل يف ا ألفرقة العامةل ما بني ادلورات ،فاإن ا ألفرقة العامةل
ما بني ادلورات أأخذت مجيع واثئق معل الويبو ،مبا يف ذكل النصوص اليت ميكن مراجعهتا بذكل الوقت مبا يامتىش مع ولية
جلنة املعارف .اكنت لغات العمل يف ا ألفرقة العامةل ما بني ادلورات يه اللغات الرمسية الست ل ألمم املتحدة .كام ومتت دعوة
رئيس ونواب رئيس جلنة املعارف حلضور اجامتع ا ألفرقة العامةل ما بني ادلورات وانتخب لك من ا ألفرقة العامةل ما بني
ادلورات رئيسهم ونوابه .واكنت مدة اجامتع لك فريق عامل ما بني ادلورات مخسة أأايم.
 .151وفتح الرئيس الباب ل إالدلء ببياانت بشأأن البند  7من جدول ا ألعامل .وذكّر بأأن جلنة املعارف ما زالت تتفاوض
بشأأن العمل يف املس تقبل من خالل املشاورات غري الرمسية.
 .152وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة العمل ادلامئة ،وذكر ابلولية احلالية للجنة املعارف .و أأفاد أأنه قد راجع املذكرة
الإعالمية للرئيس بشأأن البند  7من جدول ا ألعامل .كام أأعرب عن تقديره للرئيس .و أأفاد أأنه قد مت اإحراز تقدم داخل جلنة
املعارف وذكل وفق وهجات نظر خمتلفة .كام شهد حتول حنو حتقيق املزيد من ا ألهداف اليت تركز عىل امللكية الفكرية يف
املوضوعات الثالثة .كام أأنه اكن هناك أأيضا حتول حنو الواثئق الإطارية اليت وضعت مجموعة من املعايري أأو الليات اليت توفر
مرونة للتنفيذ عىل املس توى احمليل .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف من تقدمي توصية اإىل امجلعية
العامة من شأأهنا توجيه معل اللجنة يف املس تقبل عىل أأساس التقدم احملرز يف اإطار الولية احلالية .كام أأكد معظم أأعضاء
الفريق العامل اخملصص عىل احلاجة اإىل اإصدار صك (صكوك) ملزم قانوان يوفر حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف
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التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .كام أأضاف أأنه ل ميكن ألحد أأن يتجاهل التقدم احملرز ،وجيب أأن تس متر
املفاوضات بشأأن حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأكد دمع الفريق العامل اخملصص
الاكمل وتعاونه يف املناقشة يف اإطار البند  7من جدول ا ألعامل .و أأعرب الزتامه ابملشاركة البناءة من أأجل التوصل اإىل نتيجة
مرضية للجميع.
 .153وقال وفد غواتاميل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اإن جلنة املعارف حتتاج اإىل ولية متوازنة
لفرتة الس نتني املقبةل لتحقيق أأهدافها والتوصل اإىل اتفاق بشأأن صك واحد أأو عدة صكوك دولية بشأأن املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأضاف أأنه جيب أأن يستند معل فرتة الس نتني القادمة اإىل العمل اذلي أأجنزته ابلفعل جلنة
املعارف ،مبا يف ذكل املفاوضات القامئة عىل النصوص ،مع الرتكزي بشلك خاص عىل سد الفجوات القامئة والتوصل اإىل تفامه
مشرتك حول القضااي ا ألساس ية مثل التعاريف واملس تفيدين وا ألهداف ونطاق امحلاية ،وامحلاية عىل املس توى ادلويل،
والاس تثناءات والتقييدات ،والعالقة مع املكل العام .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تكون تكل الولية املس تقبلية جزءا أأساس يا من
معلية الشمولية والشفافية .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تكون قادرة عىل زايدة عدد اجامتعات جلنة املعارف ملواصةل العمل.
و أأعرب عن اس تعداده للمناقشة والتفكري يف أأساليب العمل املقرتحة هبدف تقليص الاختالفات بني ا ألعضاء .و أأعرب عن
رغبته يف مواصةل املفاوضات بشأأن مشاريع النصوص بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .وذكر أأنه ميكن اإدراج نص الرئيس املقرتح بشأأن املوارد الوراثية يف واثئق العمل يف ادلورة الواحدة وا ألربعني للجنة
املعارف .و أأضاف أأنه جيب أأن تركز مجيع ادلراسات الإضافية عىل حتقيق تقدم يف املفاوضات ،وذكل حسب الولية .وشدد
عىل أأمهية مشاركة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية وإادراج مسامههتا يف أأعامل جلنة املعارف .واقرتح أأل تكون هذه
املشاركة فقط بشأأن صندوق التربعات .و أأضاف أأنه جيب عىل جلنة املعارف النظر يف الليات ا ألخرى املمكنة لضامن
مشاركهتا .وحث املشاركني عىل مواصةل املناقشات البناءة واملفتوحة ،بطريقة بناءة لتحقيق نتيجة اإجيابية.
 .154و أأفاد وفد الصني اإن جلنة املعارف قد أأمكلت لتوها فرتة الس نتني اليت حققت تقدما اإىل حد ما .و أأفاد أأنه يتفق مع
الرئيس فامي يتعلق ابملناقشات ،وخاصة بشأأن املوارد الوراثية .و أأن القضية الرئيس ية يه ا إلرادة الس ياس ية .وأأن اكنت دلى
معظم ادلول ا ألعضاء هذه ا إلرادة الس ياس ية .ووافق عىل أأن نص الرئيس بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة
هبا س يكون أأساس املناقشات املس تقبلية .و أأفاد أأنه فامي يتعلق بولية جلنة املعارف والولية املس تقبلية لها ،دمعت امجلعية
العامة جتديد ولية جلنة املعارف .و أأما فامي يتعلق بأأولوايت العمل ،ومهنجيات العمل ،وواثئق العمل والقضااي التقنية ا ألخرى،
سوف تس متر املناقشة بطريقة مرنة ومفتوحة مع الوفود ا ألخرى .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتعامل اجملموعات ا إلقلميية ا ألخرى
بنفس املرونة لتحقيق نتاجئ جوهرية يف فرتة الس نتني املقبةل ،أأي التفاق عىل اإصدار صكوك دولية ملزمة قانوان.
 .155وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن تقديره للرئيس ومكتبه عىل هجودمه املتفانية لتوجيه جلنة
املعارف ألهنا رشعت يف اجلزء التايل من العمل ،أأي لتقيمي التقدم احملرز ،وتقدمي توصية اإىل امجلعية العامة والتوصل اإىل
خيارات للعمل يف املس تقبل .وذكّر ابلولية احلالية للجنة املعارف .و أأفاد أأنه من منظور منطقي ،جيب أأن يمت توضيح تقيمي
العمل املنجز يف الفرتة  2019-2018اجملالت اليت مت سد الفجوات فهيا ،حيث مت التوصل اإىل تفامه مشرتك ،اإل أأن اجملالت
اليت تتواجد فهيا الفجوة ما زالت .و أأفاد أأن من شأأن ذكل أأن يساعد يف الإبالغ عن العمل يف املس تقبل ،وإاعادة تركزي
الطاقات وإاعطاء صورة واحضة للعمل اذلي يتعني الاضطالع به ،ومقدار الوقت الالزم لختاذ جلنة املعارف اإىل اس تنتاج
منطقي لعملها .و أأنه وقبل تقيمي التقدم احملرز ،أأشار اإىل عدم وجود أأي صك دويل للملكية الفكرية يأأخذ يف الاعتبار مجيع
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مصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة .و أأفاد أأن صكوك امللكية الفكرية اكنت فقط نتيجة تسوايت س ياس ية .وهذا
ما يفرس ملاذا ،ابس تثناء اتفاقية الويبو ،ل يمتتع أأي صك دويل للملكية الفكرية بعضوية عاملية يف مجيع ادلول ا ألعضاء يف
الويبو .س يكون من غري املنطقي ،يف جلنة املعارف ،ألي دوةل عضو واحدة أأو غريها من أأحصاب املصلحة أأن تقوم بقياس
التقدم احملرز أأو عدمه ،فقط بناء عىل أأساس ومدى انعاكس مصلحهتم الفردية يف الصك (الصكوك) اخلاصة حبامية املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،دون اإيالء الاعتبار الواجب ملصاحل ادلول ا ألعضاء ا ألخرى
و أأحصاب املصلحة واملس تخدمني و أأحصاب احلقوق .و أأفاد أأنه يف ا ألسابيع القليةل املاضية ،اخنرطت اجملموعة ا ألفريقية وفرادى
ا ألعضاء مشاركة كبرية يف هذه العملية ،حيث وصلوا اإىل الوفود ا ألخرى لإجياد جمالت الاختالف ومناطق التفاق املشرتكة.
وشكر حكومة جنوب أأفريقيا لتنظميها اجامتعا سابقا للجنة املعارف يف بريتوراي .و أأشاد حبكومة اإندونيس يا لعقد اجامتع يف
مونرتو للنظر يف العمل املس تقبيل للجنة املعارف .وشكر ا ألمانة دلمعها الاجامتعات .وشكر ادلول ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة
اذلين شاركوا .و أأما فامي يتعلق ابلتقيمي ومراعاة تقيمي الرئيس للعمل املنجز حىت الن ،اكن من احلقائق اليت ل ميكن اإناكرها أأنه
مت اإحراز تقدم كبري يف اإطار الولية احلالية .و أأفاد أأن جلنة املعارف اكنت عىل وشك التفاق عىل مجيع القضااي ا ألساس ية
لنصوص املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مبا يف ذكل تعريف املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي ،واملوضوع احملمي و أأهلية املعايري .كام أأصبح من الواحض أأن بعض القضااي املعلقة لن حتل اإل عىل أأعىل املس توايت
الس ياس ية .و أأما فامي يتعلق بنص املوارد الوراثية ،أأفاد أأن ادلورة السادسة والثالثون جلنة املعارف أأحرزت تقدما ملموسا،
ومع ذكل ،مل يمت التفاق عىل النص املعدل .وشكر الرئيس عىل ذكل ،حتت سلطته اخلاصة ،لإعداد نص الرئيس بشأأن
املوارد الوراثية .و أأفاد أأنه جيب اإدراج هذا النص كوثيقة معل للجنة املعارف مبوجب الولية التالية .و أأفاد أأن النص مل يعاجل
بشلك اكف مجيع مصاحل اجملموعة ا ألفريقية ،اإل أأنه اكنت هناك حماوةل عادةل لتحقيق التوازن بني مصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء
و أأحصاب املصلحة الخرين .كام حاول النص أأيضا معاجلة الطرائق العملية للتنفيذ عىل املس توى الوطين .و أأفاد أأنه من املمكن
أأن يكون نص الرئيس وثيقة مرجعية مفيدة دلورة امجلعية العامة  2019وجلسات جلنة املعارف املس تقبلية .و أأما فامي يتعلق
ابلعمل املس تقبيل للجنة املعارف ومع مراعاة التقدم الكبري احملرز ابلإضافة اإىل العمل املمتزي ،جيب جتديد ولية جلنة املعارف
لوضع اللمسات ا ألخرية عىل النصوص املتعلقة حبامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .كام
أأن جلنة املعارف اكنت يف وضع يسمح لها بتقدمي توصية اإىل امجلعية العامة للنظر يف اجامتعات اإضافية وكذكل عقد مؤمتر
دبلومايس يف املس تقبل القريب .مك أأعرب عن دمعه لس مترار إارشاك الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف معلية جلنة
املعارف .وذكر أأنه ل ينبغي أأن يعمتد المتويل فقط عىل صندوق التربعات .وكرر دمعه للرئيس يف ضامن النتاجئ الناحجة .وأأفاد
أأنه سوف يتعامل بواقعية مع مجيع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى و أأحصاب املصلحة لإجياد نتيجة مرضية للجميع.
 .156وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ،و أأشار اإىل املذكرة الإعالمية للرئيس بشأأن العمل يف املس تقبل ،وشكره عىل
هجوده لتنظمي مشاورات غري رمسية بشأأن العمل يف املس تقبل و أأعرب عن رسوره ملعرفة أأهنا قد متت بروح اإجيابية .و أأقر
ابلتقدم احملرز يف اإطار ولية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأضاف أأن هناك حاجة اإىل
مزيد من العمل لسد الفجوات القامئة هبدف التوصل اإىل تفامه مشرتك حول القضااي ا ألساس ية .ذلكل ،يف ادلورة ا ألربعني
للجنة املعارف ،جيب أأن تركز اجلهود عىل تقدمي توصية معقوةل اإىل امجلعية العامة واليت تعكس بدقة الوضع احلايل لعمل جلنة
املعارف .وظل مس مترا لس تكشاف اخليارات اخملتلفة للولية املس تقبلية ،ا ألمر اذلي س يؤدي اإىل نتاجئ ملموسة لعمل جلنة
املعارف .ومع ذكل ،يف تكل املرحةل ،اكن من السابق ألوانه التوصية بعقد مؤمتر دبلومايس بشأأن أأي من القضااي الثالث.
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وشكر الرئيس عىل النص بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .و أأيد الإبقاء عىل نص الرئيس بشأأن املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا للمناقشات املس تقبلية.
 .157وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأقر ابلتقدم احملرز يف جلنة املعارف خالل ولية
 ،2016-2018ول س امي فامي يتعلق بقضااي املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأضاف أأن العمل املس تقبيل
للجنة املعارف حباجة اإىل الرتكزي عىل سد الفجوات يف بعض القضااي ا ألساس ية .و أأنه يف غياب وثيقة املراجعة الثانية بشأأن
املوارد الوراثية ،أأعرب عن امتنانه لنص الرئيس بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ،واليت قد تكون مبثابة
بديل جيد للمناقشات املس تقبلية .ويف أأمل أأل يمت فقدان هذا النص ،أأيد ابإعطائه قمية بطريقة تقررها جلنة املعارف ،حيث
أأنه س يكون مبثابة أأحد املدخالت للعمل يف املس تقبل .و أأيد الهنج القامئ عىل ا ألدةل ويفضل أأن جتري ا ألمانة توحيدا دلراسات
احللول الوطنية وا إلقلميية القامئة ابلفعل بشأأن هذه القضية .و أأفاد أأنه مع مراعاة املوارد البرشية واملالية احملدودة ل ألمانة والرغبة
يف احلفاظ عىل نفس نوعية العمل ،اإذا واجه معضةل بني إارشاك ا ألمانة يف تنظمي أأنواع خمتلفة من اجامتعات اخلرباء أأو اإجراء
دراسة جتميعية للترشيعات والتدابري الوطنية وا إلقلميية ،فاإنه سوف يدمع ا ألخرية .و أأفاد أأنه فامي يتعلق ابلتوصيات اليت جيب
عىل جلنة املعارف تقدميها اإىل امجلعية العامة لعام  ،2019ينبغي أأن تعكس بشلك واقعي حاةل املفاوضات اليت يتعني التوصل
اإلهيا يف هناية ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف .كام وجيب أأن تس متر املفاوضات بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف فرتة الس نتني املقبةل ،ولكن ابلنظر اإىل الوضع احلايل للمفاوضات ،لن تكون امجلعية العامة
يف عام  2019يف وضع ميكهنا من عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن أأي من القضااي الثالث يف هناية فرتة الس نتني القادمة .و أأكد من
جديد اس تعداده للمشاركة بشلك بناء يف املناقشات املس تقبلية حول املواضيع الثالثة.
 .158وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وشكر الرئيس وا ألمانة عىل اإجراء
مشاورات اإعالمية بشأأن البند  7من جدول ا ألعامل .و أأكد من جديد اعرتافه بأأمهية العمل اذلي تقوم به جلنة املعارف ودمعها
ملواصةل معلها يف فرتة الس نتني املقبةل .و أأيد الرشوع من نص الولية احلالية كبداية .و أأعرب عن تقديره جلهود الرئيس لتيسري
التقدم يف املوارد الوراثية عن طريق توفري نص يقصد به أأن يكون بديال ممكنا ملزيد من املناقشات .كام أأاتحت املبادرة
الشخصية للرئيس فرصة للنظر يف العمل املقبل بشأأن املوارد الوراثية .و أأيد اإعطاء نص الرئيس بشأأن املوارد الوراثية قمية
حىت ل يمت فقدان النص من أأجل اإجراء املزيد من املناقشات .كام أأنه اكن مس تعدا لس تكشاف الطرق املمكنة للقيام بذكل،
مبا يف ذكل الإشارة الاكفية يف نص التفويض و /أأو قرار ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف ابعامتده كوثيقة معل .واكن دمعه لنص
الرئيس عىل أأساس أأنه س يؤثر عىل سري املناقشات الإضافية .ومع ذكل ،مل يكن مس تعدا لقبوهل أكساس وحيد ملزيد من
املفاوضات .و أأيد أأيضا الإبقاء عىل نص الرئيس .حيث أأن امجلعية العامة لعام  2019مل تكن يف وضع يسمح لها بعقد مؤمتر
دبلومايس بشأأن أأي من املوضوعات الثالثة .و أأشار اإىل أأنه اكن دليه اقرتاحني حول ادلراسات بشأأن املعارف
التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .كام واكن يس تكشف اإماكنيات دمج املبادرات مع املؤيدين الخرين يف س ياق
اقرتاحه يف الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/40/14و أأعرب عن تأأثره بتعليقات الوفود ا ألخرى .و أأشار اإىل اإرشادات
الرئيس بأأن اتباع هنج متوازن يف اإجراء ادلراسات هو أأمر أأسايس .كام اكن مس تعدا لرتك ا ألمر ل ألمانة لوضع اختصاصات
لهذه ادلراسة .وقال اإنه يفضل اإجراء مثل هذه ادلراسة يف اإطار الولية التالية للتأأثري عىل املناقشات القامئة عىل النص بشأأن
املعارف التقليدية /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .كام أأنه مس تعد للمشاركة املفتوحة يف نشاط قامئ عىل ا ألدةل املس هتدفة.
وكام أأنه اكن مس تعدا لس تكشاف الاثر ذات الصةل عىل ا ألنشطة .و أأعرب عن تطلعه اإىل املشاركة البناءة يف مزيد من
املناقشات ،وظل ملزتما بتحقيق برانمج معل فعال للجنة املعارف مناس با للجميع.
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 .159وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس البدلان املتقاربة التفكري ،و أأشار اإىل الولية احلالية .وشكر الرئيس عىل نصه بشأأن املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .و أأعرب عن فهمه لدلوافع الاكمنة وراء صياغة نص الرئيس ،واذلي اكن يمتثل يف
الوصول اإىل اتفاقية مشرتكة ،مع مراعاة مجيع وهجات النظر وكذكل التطبيق العميل للتنفيذ .و أأعرب عن أأمهل عىل أأن تنظر
جلنة املعارف يف نص الرئيس بشلك اإجيايب ،ولحظ التقدم احملرز يف ادلورة السادسة والثالثني للجنة املعارف وسد
الفجوات يف موضوع املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .و أأنه فامي يتعلق ابملذكرة الإعالمية بشأأن البند  7من
جدول ا ألعامل ،وافق الوفد عىل تقيمي الرئيس بأأنه مت اإحراز تقدم كبري يف النصوص عىل مدار فرتة الس نتني .وشكر الرئيس
عىل خيارات العمل يف املس تقبل .و أأفاد أأنه اكن عىل اس تعداد للمشاركة بشلك بناء من أأجل التوصل اإىل اتفاق متبادل فامي
يتعلق بعمل جلنة املعارف يف املس تقبل ،مبا يف ذكل أأساليب العمل السلمية املمكنة اليت تسمح ابس تخدام الوقت بشلك أأكرث
كفاءة وفعالية يف جلنة املعارف .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن ادلورة ا ألربعني جلنة املعارف من التوصل اإىل توصية اإىل
امجلعية العامة لتوجيه معل اللجنة يف املس تقبل عىل أأساس التقدم احملرز يف اإطار الولية احلالية ،عىل النحو املبني يف واثئق
العمل وكذكل النص بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا املعدة من قبل الرئيس ،مما يعكس الرتكزي عىل
نظام امللكية الفكرية .و أأفاد اإن التوقعات املتعلقة بنطاق امحلاية للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي قد مت
حتديدها ،وساعد ذكل عىل ا ألخذ بهنج أأكرث معلية يستند اإىل احلقوق .و أأنه استنادا اإىل التقدم احملرز يف اإطار الولية احلالية،
س تكون جلنة املعارف قادرة عىل تقدمي توصية اإىل امجلعية العامة حتدد النتاجئ الرئيس ية و /أأو نتاجئ العمل يف املس تقبل .مع
ا ألخذ يف الاعتبار الطبيعة اخملتلفة للقضااي الثالثة ذات ا ألمهية املتساوية يف اإطار جلنة املعارف وكذكل مع مراعاة املنظور
اخملتلف بني واثئق العمل الثالث ،ينبغي للمناقشات حول العمل يف املس تقبل أأن تنظر يف املسأأةل بني الهنج املوازي
واملرحيل ،مع احلفاظ عىل العمل يف مجيع املوضوعات الثالثة .و أأعاد التأأكيد عىل احلاجة امللحة ملنع سوء اس تخدام املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .و أأنه ميكن لصك ملزم قانوان أأن مينع املشألك عرب الوطنية ويعاجلها من خالل ألية
امتثال اكمةل .كام أأفاد أأنه حان الوقت مجليع أأحصاب املصلحة لوضع اللمسات ا ألخرية عىل النص اخلاص حبامية املوارد الوراثية.
و أأضاف أأنه مت اإجناز معظم ا ألعامل الفنية ،كام يتضح من معل جلنة املعارف يف ادلورة السادسة والثالثني للجنة املعارف ويف
نص الرئيس .و أأن ادلول ا ألعضاء حباجة لإظهار ا إلرادة الس ياس ية للميض قدما .و أأضاف أأنه ل ميكن اإيقاف جدول ا ألعامل
املعياري لإبرام صك (صكوك) ملزمة قانوان دون أأس باب قوية .كام أأنه ل ميكن ألحد جتاهل التقدم احملرز وإالغاء العملية اليت
أأجريت منذ عام  2000عندما مت اإنشاء جلنة املعارف والتقدم احملرز من خالل املفاوضات القامئة عىل النصوص منذ عام
 .2010مع الإشارة اإىل أأمهية امحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي للجميع ،ينبغي
للجنة املعارف امليض قدما ،مع اختاذ اخلطوة التالية املمتثةل يف عقد مؤمتر دبلومايس هبدف اعامتد صك (صكوك) ملزم قانوان
يوفر حامية فعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
 .160و أأعربت ممثةل صندوق حقوق ا ألمريكيني ا ألصليني ،متحدثة نيابة عن جتمع الشعوب ا ألصلية ،عن تقديرها ملقرتحات
الرئيس النصية بشأأن املعارف التقليدية /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وكذكل نص املوارد الوراثية للرئيس ،اذلي دمعته
أكساس ملزيد من املناقشة .واعرتفت ابلتقدم احملرز يف النصوص خالل فرتة الس نتني احلالية .و أأضافت أأنه قد تكون بعض
النصوص أأكرث تقدما ،ومع ذكل جيب أأن تعامل النصوص كوحدة .و أأعربت عن تقديرها لإدراج متثيل جتمع الشعوب ا ألصلية
يف خمتلف مهنجيات العمل املس تخدمة يف اإطار الولية وتتطلع اإىل اس مترار ابملشاركة مبوجب ولية  .2021-2020وذكّرت
بتوصيات مؤمتر ا ألمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي الشعوب ا ألصلية للويبو بشأأن عقد اجامتع خرباء من الشعوب ا ألصلية
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وحتديث املراجعة التقنية ملشاريع النصوص اليت أأجراها الس يد جميس أأاناي يف عام  .2016و أأفادت أأن من شأأن ذكل أأن
يسهم بشلك اإجيايب يف معل اللجنة يف املس تقبل.
 .161و أأعرب وفد الربازيل عن تقديره جلهود الرئيس لتيسري املناقشات ،ابس تخدام أليات للميض قدما يف املفاوضات القامئة
عىل النصوص .و أأعرب أأن هذا هو احلال ابلنس بة لنص الرئيس بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ،واليت
اكنت اإطارا أأوليا ملزيد من التحسينات .و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد غواتاميل ،ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،
ومفاده أأنه اكن وثيقة معل للجنة املعارف .و أأنه فامي يتعلق ابلولية ،مل يس تطع الوفد تصور الويبو بدون جلنة املعارف .و أأفاد أأنه
اكن للجنة املعارف دور اسرتاتيجي يف الويبو ،وإادرأاك للمسامهة يف اجملمتع البرشي للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي املودلة جامعيا .و أأنه خالل ما يقرب من  20عاما من وجودها ،أأنتجت جلنة املعارف مجموعة كبرية من املعارف ،اليت
توحض املفاهمي واملصطلحات وا ألنشطة ومن خالل مداولت ادلراسات واملالحظات التقنية .و أأضاف أأن هذه املناقشات
املوضوعية بني ا ألعضاء سامهت يف ذكل اجملال .و أأعرب أأنه لقد حان الوقت لنقل هذه العملية اإىل نتاجئ ملموسة ابلولية اليت
تدمع النصوص واحلصول عىل اتفاق الراء ،لعامتد صك (صكوك) قانوين دويل .و أأنه فامي يتعلق ابملوارد الوراثية ،فاإن نظام
الكشف ادلويل امللزم قانوان بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا من شأأنه تبس يط اإجراءات حتديد أأصل
ومصدر املوارد الوراثية .كام أأنه س يوفر أأداة رئيس ية لضامن الامتثال للنظام ادلويل احلايل حلفظ التنوع البيولويج .و أأضاف
أأن من شأأن نظام الكشف الواحض واملتسق أأن يفز الاستامثرات يف جمال البحث والتطوير فامي يتعلق ابخرتاعات التكنولوجيا
احليوية اجلديدة ،متش يا مع هممة الويبو وا ألهداف العليا لنظام امللكية الفكرية .كام وس يواصل الوفد املسامهة بشلك بناء يف
املناقشات .ودعا مجيع الوفود اإىل العمل معا ووضع الهدف يف عني الاعتبار.
 .162و أأفاد وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات اإن جلنة املعارف أأحرزت تقدما يف معلية املناقشات ،لكهنا اس تغرقت وقتا
طويال للغاية بسبب بعض املواقف غري املرنة .حيث أأنه من ا ألولوية حتقيق نتاجئ ملموسة .و أأفاد أأن ذكل أأكرث أأمهية ابلنس بة
دلول مثل دوةل بوليفيا املتعددة القوميات ،حيث اكن هناك العديد من الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،حيث أأن
الاعرتاف حبقوقهم أأمرا أأساس يا ،كام جيب اإدراهجم يف املناقشة حول القضااي اليت أأثرت علهيم بشلك مبارش .كام جيب حتديد
ا ألهداف بشلك أأفضل يف الولية اجلديدة ،مع الزتام ادلول ا ألعضاء ابمليض قدما .حيث حتتاج جلنة املعارف اإىل امليض قدما.
كام أأكد عىل قدرته عىل احلفاظ عىل حوار مفتوح ،كام أأعرب عن رغبته يف حتسني املهنجية وترسيع معل جلنة املعارف.
 .163و أأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأضاف أأنه عندما وافقت جلنة املعارف
ملناقشة التفويض املس تقبيل للجنة املعارف واملقرتحات املقدمة اإىل امجلعية العامة ،احتاجت اإىل ولية قوية تدفعها لس تكامل
معلها ،ابلإضافة اإىل مهنجية مدروسة وفعاةل .واكن الوفد ملزتما بصك (صكوك) ملزم قانوان من جلنة املعارف .و أأفاد أأنه مت
اإحراز تقدم بشأأن نص املوارد الوراثية ،ورحب بنص املوارد الوراثية التابع للرئيس وحدد الاقرتاح جلعهل جزءا من لغة
الولية .و أأفاد أأن جلنة املعارف قامت بسد الفجوات بشلك كبري وعزلت القضااي العالقة يف نصوص املعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ،يف اإطار منسق .و أأضاف أأن جلنة املعارف اكنت نتاج لك من اتفاق الراء واخليارات الإضافية.
و أأفاد أأن ا ألمر يعمتد عىل ا إلرادة الس ياس ية فامي يتعلق بكيفية امليض قدما .ويف الوقت نفسه ،اكن عىل جلنة املعارف أأن تتطلع
حنو ولية من شأأهنا أأن تدفعها لإهناء املفاوضات .مع اإدراك الطبيعة املعقدة للموضوعات ،وا إلرادة الس ياس ية الصحيحة ،ميكن
للجنة املعارف التوصل اإىل نتيجة عادةل ومتوازنة .و أأضاف أأن فشل جلنة املعارف يف الوفاء بوليهتا وإاماكنية اس مترار جلنة
املطوةل يف أأداء هممهتا ،من شأأنه أأن خيلق شعورا خبيبة ا ألمل بني هؤلء الشعوب ا ألصلية واجملمتعات
املعارف هبذه الطريقة ّ
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احمللية مع فقدان الثقة يف معلية الويبو ،انهيك عن أأجندة التمنية .ابلتايل س يكون ذكل مبثابة تراجع يف قيادة الويبو واستامثرها
يف املساعي امجلاعية ملا يقرب من عقدين من الزمن للجنة املعارف وكذكل للعملية ادلولية متعددة ا ألطراف ،اإذا ما أحبط
مقدمو املوارد الوراثية العاملية و أأحصاب املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي معلية الويبو لس تكشاف اخليارات
ا إلقلميية للحامية املنسقة لتكل املوارد .و أأفاد أأن تكل النتيجة مل يكن مرغوب هبا حىت بعد عقدين من اجلهد والاستامثر.
 .164و أأيد وفد مجهورية اإيران الإسالمية البياانت اليت أأدىل هبا وفد اإندونيس يا ابلنيابة عن مجموعة البدلان املتقدمة الرشيكة
والبدلان املقاربة التفكري .و أأن امحلاية ادلولية للمعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية هممة مجلهورية
اإيران الإسالمية .و أأنه عىل الرمغ من التقدم احملرز خالل الولية احلالية ،واهجت جلنة املعارف صعوابت يف الوفاء بوليهتا.
و أأن للمس تفيدين اكن دلهيم احلق يف لوم جلنة املعارف لعدم متكهنا من الوفاء بوليهتا واستيعاب توقعاهتم الطويةل ا ألمد .حيث
اكنت هناك حاجة لكرس عادة الاعامتد عىل الولية القادمة .و أأفاد أأنه ألجل أأي ممارسة ،اكن هناك بعض املتطلبات الصارمة
اليت جيب الوفاء هبا ،ومن بيهنا ،ا إلرادة الس ياس ية أأول وقبل لك يشء .كام أأنه جيب التوصل اإىل اتفاق بشأأن الصكوك
املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .كام جيب مراجعة قواعد حامية مجيع املوضوعات
عىل هيئة صك (صكوك) ملزم قانوان اليت هتدف اإىل سد الفجوات يف نظام امللكية الفكرية ادلويل .و أأضاف أأنه استنادا اإىل
ادلروس املس تفادة من الولية احلالية املتعلقة ابملهنجية والاعرتاف بأأمهية العمل فامي بني ادلورات ،دعت جلنة املعارف اإىل
النظر يف اإنشاء ا ألفرقة العامةل بني ادلورات مع ولية واحضة ملناقشة القضااي التقنية وتقدمي توصيات اإىل جلنة املعارف حول
الطرق املمكنة لسد الفجوات .و أأنه وفامي يتعلق بنص الرئيس بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ،أأثىن عىل
الرئيس ملبادرته واقرتح تقدمي النص اإىل دورات جلنة املعارف يف املس تقبل كوثيقة معل ،عىل الرمغ من الصعوابت اليت واهجها
حول هذا الاقرتاح.
 .165و أأعرب وفد كندا عن اس تعداده للمشاركة يف مجيع القضااي املتعلقة بولية جديدة .ووفقا للولية ،اكنت جلنة املعارف
تشارك يف مفاوضات قامئة عىل النصوص .كام تتضمن املفاوضات حبمك التعريف العمل عىل التوصل اإىل نتيجة مرضية مجليع
ا ألطراف .و أأعرب الوفد اإنه لطاملا اكن دليه خماوف بشأأن الطريقة اليت مت هبا التفاوض عىل النص يف جلنة املعارف ،مقارنة
بكيفية تقدم املفاوضات يف س ياقات أأخرى .و أأفاد أأن تطبيق مبد أأ نزاهة املقرتحات يف س ياق جلنة املعارف مبثابة عائق أأمام
العمل من أأجل التوصل اإىل نتيجة مرضية مجليع ا ألطراف .و أأنه فقط من خالل العمل حبسن نية عىل نفس النص فأأنه ميكن
حتديد القضااي وإاجياد طرق ملعاجلة الاختالفات وذكل ملراجعة وتنقيح النص بطريقة ميكن أأن تؤدي اإىل تقارب ابلراء .كام
واكنت جلنة املعارف تدرس ا ألفاكر اليت اكنت جديدة مجليع ا ألنظمة ،مثل الهنج املرحيل .وذكل سيتحقق فقط من خالل
العمل امجلاعي بأأخذ ا ألفاكر مجيعها ،سواء اكن أأحدمه ملزتما متاما خبيار معني يف مرحةل معينة أأم ل ،س ميكن ذكل من حتديد
ما اإذا اكن ميكن للجنة املعارف التوصل اإىل نتيجة مرضية ل ألطراف .و أأعرب عن أأمهل بأأن الولية اجلديدة أأن تعكس أأمهية
ورضورة اتباع هنج أأكرث مرونة يف املفاوضات القامئة عىل النصوص اليت تسمح لدلول ا ألعضاء ابقرتاح تغيريات عىل أأي نص.
و أأفاد أأنه ميكن حتديد الاختالفات بوضوح ،مبا يف ذكل مع ا ألقواس .و أأن النص قد ل يكون مرتبا أأو منسقا ،اإل أأن ذكل مل
يؤثر يف املناقشات .حيث أأن من الطبيعي رؤية قوس قزح بعد العاصفة.
 .166و أأفاد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإنه مت اإحراز تقدم منذ جتديد ولية جلنة املعارف يف حتديد القضااي املوضوعية
الرئيس ية يف اإطار الولية احلالية .و أأعرب عن تقديره جلهود ا ألمانة والرئيس وامليرسين يف املساعدة عىل تنظمي املناقشات
بطريقة منظمة وفعاةل من أأجل امليض قدما يف هذه العملية الهامة .ومع ذكل ،اكن هناك تقدم كبري من العمل املمتزي يف مجيع
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املوضوعات الثالثة .و أأشار أأن القضااي الرئيس ية ما زالت غري حملوةل .و أأفاد أأنه جيب أأن تس متر املفاوضات القامئة عىل النص،
ومع ذكل ،يلزم املزيد من العمل للتوصل اإىل فهم مشرتك لطبيعة وحمتوى الصك (الصكوك) .كام جيب أأن تس متر عنارص
الولية يف تضمني اإشارات اإىل مفاوضات جلنة املعارف املس مترة واملفاوضات القامئة عىل النصوص دون الإخالل بطبيعة
النتاجئ ،والهدف من التوصل اإىل اتفاق عىل نص (صكوك) صك دويل (الصكوك) ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكرية ولتعزيز
التوازن وامحلاية الفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،تواصل جلنة املعارف البناء عىل
العمل احلايل اذلي تقوم به جلنة املعارف ،مع الرتكزي عىل سد الفجوات القامئة والتوصل اإىل تفامه مشرتك حول القضااي
ا ألساس ية .كام جيب أأن تكون اجامتعات جلنة املعارف خالل فرتة الس نتني القادمة متساوية ابلنس بة مجليع املوضوعات الثالثة.
كام ينبغي الاس مترار يف اس تخدام مجيع واثئق معل الويبو وكذكل مساهامت ادلول ا ألعضاء ابس تخدام هنج قامئ عىل ا ألدةل،
مبا يف ذكل ادلراسات وا ألمثةل عىل التجارب الوطنية .كام ينبغي عىل امجلعية العامة تقيمي التقدم احملرز .و أأفاد أأنه ينبغي أأن
يشمل العنرص اجلديد للولية اس تخدام أأمانة الويبو لإجراء ادلراسات اليت تطلهبا ادلول ا ألعضاء والعمل الرسيع عىل
اقرتاحات قاعدة البياانت.
 .167و أأفاد وفد املكس يك اإنه ينبغي مراعاة بعض اجلوانب عند حتديد ألية مواصةل معل جلنة املعارف .و أأ ّقر ابجلهود اليت
بذلها الرئيس وهجود نواب الرئيس وامليرسين و أأ ّقر بعمل الفريق ،مما مسح بسد الثغرات والوصول اىل اتفاق مشرتك من أأجل
حتديد مواقف ادلول ا ألعضاء وجلنة املعارف بشأأن املوضوعات الرئيس ية قيد النظر .و أأقر ابملساهامت القمية ملمثيل الشعوب
ا ألصلية واجملمتعات احمللية اذلين تبادلوا جتارهبم يف حياهتم والقمية العالية والرمزية اليت قدمهتا هلم معارفهم التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي .و أأشار اإىل أأنه اكن من ا ألمهية مباكن فهم منظورمه لعمل جلنة املعارف .حيث ل ميكن الاس هتانة
حبقوق الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
و أأن مسؤولية حتديد أأجنح وس يةل لالمتثال للتأأكد من أأن امللكية الفكرية أأصبحت أأداة توفر امحلاية للمجمتعات ا ألصلية
واحمللية تقع عىل عاتق جلنة املعارف .و أأفاد أأنه نظرا ألمهية العالقة اليت تربطهم ابلبيئة الطبيعية ومع معارفهم التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي ،جيب أأن يس متر معل جلنة املعارف .حيث أأنه جيب عن جتديد الولية لفرتة س نتني جديدة ،مع
ا ألخذ يف الاعتبار الإحلاح اذلي ينبغي أأن يربطه ا ألعضاء بعمل اللجنة هبدف اإحراز تقدم وحتقيق نتاجئ حمددة وملموسة .كام
ينبغي عىل جلنة املعارف أأن تركز هجودها عىل امجلع بني املواقف وضامن أأن تكون النصوص أأكرث تنس يقا وعدم التكرار .حيث
هناك حاجة اإىل إارادة س ياس ية أأكرب لتحقيق توافق يف الراء بشأأن القضااي الرئيس ية .كام قد يعمل الرئيس ونواب الرئيس
وامليرسون عىل صياغة متارين للك موضوع من املوضوعات اليت تعكس القوامس املشرتكة .كام أأعرب عن أأمهل بأأن حتصل جلنة
املعارف عىل مزيد من الوقت لتحقيق ما الزتمت به .ذلكل ،س يدمع زايدة عدد أأايم الاجامتعات أأو ادلورات الإضافية يف فرتة
الس نتني املقبةل .ومن شأأن ذكل أأن يتيح مشاركة مجيع ا ألطراف ،مبا يف ذكل اإماكنية التقيمي ،يف هناية فرتة الس نتني ومتش يا
مع التقدم احملرز ،يف عقد مؤمتر دبلومايس .واقرتح ا ألخذ يف عني الاعتبار كيفية توزيع املوضوعات خالل ادلورات لضامن
الاس تخدام الأكرث فاعلية للوقت اخملصص لتجنب الشعور بعدم وجود وقت اكف للنظر يف لك موضوع من املوضوعات عىل
النحو الواجب ،حيث تعد لك من الشمولية والشفافية من الرشوط يف تطوير معل جلنة املعارف .حيث اكن من الرضوري
أأن يركز العمل يف املس تقبل عىل النصوص اليت نظرت فهيا جلنة املعارف ،واليت أأظهرت مس توى عايل من التقدم .و أأقر
ابجلهود اليت بذلها الرئيس يف تقدمي نص بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا بصفته الشخصية .وسلط الضوء
عىل املسامهة الإجيابية لإدراج املالحظات يف تكل الوثيقة ،مما مسح بفهم أأفضل ملعىن النص املقرتح .و أأفاد أأن الوفد عىل
اس تعداد لضامن أأن تؤخذ الوثيقة يف الاعتبار كوثيقة معل.
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 .168و أأيد وفد مالزياي البياانت اليت أأدىل هبا وفد اإندونيس يا ،ابمس مجموعة أس يا واحمليط الهادئ والبدلان املتشاهبة التفكري،
و أأشار اإىل أأن جلنة املعارف اكنت يف هناية الولية احلالية .و أأفاد جلنة املعارف قد انشأأت ست دورات ابلإضافة اإىل أأفرقة
اخلرباء اليت عقدت قبل بضع دورات للجنة املعارف .و أأقر ابملناقشات غري الرمسية احمليطة هبذا اجملال ،واملراجعة اليت أأجرهتا
وفد اإندونيس يا واملناقشات اليت أأجرهتا اجملموعة ا ألفريقية .كام أأقر معظم املتحدثني ابلتقدم احملرز يف جلنة املعارف وفقا للولية،
واعرتفوا بهود الرئيس يف التوصل اإىل نص بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا واليت دمعت جتديد ولية
ورسعت معل جلنة املعارف للوصول اإىل الهدف من التوصل اإىل اتفاق بشأأن الصك (الصكوك ادلولية) .و أأيد
جلنة املعارف ّ
العمل املستند اإىل النص بشأأن املوضوعات الثالثة وأأشار اإىل مس توايت النصوص .و أأفاد أأنه ل ميكن أأن ينكر التقدم احملرز
خاصة بشأأن نص املوارد الوراثية ويأأمل يف اختاذ موقف هنايئ بشأأن اعامتد مؤمتر دبلومايس يف أأقرب فرصة .وشدد عىل
العنرص الهام ل إالرادة الس ياس ية يف تقدم هذه العملية اإىل ا ألمام .كام وقد مجعت جلنة املعارف مجموعة كبرية من املعلومات
وا ألس باب اليت تدعو اإىل احلاجة اإىل الصكوك ،وذكل بعد مناقشات اس مترت قرابة  20عاما .و أأعرب أأنه لقد حان الوقت
لختاذ موقف .و أأفاد أأنه فقط اب إلرادة الس ياس ية وبروح التعددية الإجيابية ،متكنت جلنة املعارف من حل أأي من
القضااي املتبقية.
 .169و أأكد وفد كولومبيا رغبته يف اإحراز تقدم بشأأن الصكوك فامي يتعلق ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي
ومتىن أأن تكون ملزمة .ورحب ابلعمل املنجز حىت الن ،واكن متأأكدا من أأنه س تكون هناك فرصة جديدة لتقارب الراء.
وشكر الرئيس عىل نصه بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ورحب مبحتواها بشأأن رشط الكشف امللزم.
و أأفاد أأن تكل املسامهة تعكس توافقا حممتال يف الراء ،وفقا ملا أأعربت عنه ادلول ا ألعضاء .و أأعرب عن ثقته من وجود نقاط
تفامه من أأجل احلصول عىل اتفاق املشرتك .واقرتح الاس مترار يف هذا الطريق للحصول عىل توافق يف الراء ولضامن املرونة
اليت يبحث عهنا امجليع.
 .170و أأفاد وفد غاان اإنه مت اإحراز تقدم كبري حيال حتقيق الهدف احملدد لفرتة الس نتني تكل لوضع نصوص تضمن امحلاية
املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب عن أأمهل أأن تكون هناك اإماكنية
لإمتام العملية اإذا اس مترت ا ألطراف يف التفاوض حبسن نية .ومع ذكل ،فقد ردد التعليقات اليت أأبدهتا بعض الوفود بشأأن عدم
الوضوح فامي يتعلق ابملهنجية املعمتدة .و أأفاد أأن بعض ا ألسس املقرتحة ،مثل أأفرقة اخلرباء اخملصصة ،وغري الرمسية و أأفرقة
التصال اكنت مفيدة ،اإل أأن الصعوبة اكنت تمكن يف كيفية ترمجة نتاجئ الهيئات اإىل نصوص قيد التطوير .و أأفاد أأنه مل يكن من
املفيد حقا اإجراء مناقشات مطوةل وبناءة للخرباء حيث سيمت اإهاملها ووضعها كواثئق للنظر فهيا ولن يمت إادراهجا يف الوثيقة
املوحدة .و أأشار أأن ذكل نتيجة سبب عدم التطور يف اإعداد اللجنة احلكومية الوطنية منذ  18عاما .و أأفاد أأنه ابلنس بة ملعظم
املناقشات ادلولية ،اكنت معلية اختاذ القرارات واحضة .و أأعرب أأنه مل يأأخذ يف عني الاعتبار حيامن مت وضع مجيع ا ألطراف يف
فصل درايس مع س بورة كبرية واكن للك وفد قطعة من الطباشري بأأنه ميكهنم اإضافة وشطب ما اكن عىل الس بورة .حيث أأن
هذا ما بدا أأن جلنة املعارف تفعهل .و أأفاد أأنه هذا هو السبب وراء صعوبة التنفيذ .و أأفاد أأن الإجامع جزءا همما من العملية،
اإل أأن احلاجة اإىل الوصول اإىل الإجامع فقط يف احلالت اليت تتعلق مبزيد من القضااي املوضوعية يف املفاوضات .و أأفاد أأن
القضااي ا ألخرى مثل املسائل الإجرائية البحتة ،ل تتطلب دامئا احلصول عىل توافق يف الراء .و أأفاد أأن ميثاق ا ألمم املتحدة قد
أأوحض أأن الويبو دلهيا قواعد لهذه القضااي .و أأفاد أأن بعض ا ألطراف مل تلزتم بقواعد املنطق السلمي .و أأفاد أأنه ابلنس بة اإىل أأي
مادة معينة ،اكنت هناك اإجيابيات وسلبيات ،ذلا ينبغي عىل جلنة املعارف أأن توافق ابلإجامع عىل وجود موقفني متناقضني
بوضوح يف هذه املادة .و أأنه اإذا اكن دلى املتقدمني بديل معني ،فيجب علهيم بذل لك اجلهود لتقدمي املساهامت فامي يتعلق
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بذكل .و أأنه فامي يتعلق ابلولية ،ميكن للوفود اليت قد ل تكون هممتة مبوضوع معني أأن تتوصل اإىل مواقف متناقضة .و أأشار أأنه
من ا ألفضل وجود هيئات تتوافق ابلراء حبيث تكون قادرة عىل استيعاب املوضوعات اليت عربت عهنا مجيع ا ألطراف حبسن
نية ،مث اإنتاج نص يعكس املواقف املتناقضة .حيث أأن املزية من هذه العمةل هو معرفة من الزتم هبذا الهنج .و أأضاف أأنه يف
الاجامتعات غري الرمسية أأو اجلانبية ،ميكن املشاركة يف حماوةل لإضافة أأو لطرح وهجات النظر .و أأفاد أأن ا ألمر صعبا يف الوقت
احلايل ،خاصة عندما جاءت الوفود بنص واحض واليت بذكل تتوقع اإدراج مجيع الفواصل والفرتات ،وإال فاإهنا لن تؤيده .و أأفاد
أأنه س يكون مفيدا اإن متكنت جلنة املعارف ،اإىل جانب فرتة الس نتني املقبةل ،من قضاء بعض الوقت يف العمل مع اجملموعات
ا إلقلميية للتوصل اإىل اتفاقات واحضة بشأأن هذا املوضوع .كام جيب أأن تنعكس مجيع املصاحل يف القوانني ادلولية .حيث اكن
السبب وراء حماوةل جلنة املعارف اإصدار صك معني هو التفاق عىل التخيل عن جزء من السطةل .و أأفاد أأن ذكل ل يتعارض
مع القانون ادلويل .و أأعرب الوفد عن رغبته يف توفري مساحة يف اجملموعة التالية من املناقشات للتوصل اإىل اتفاق مشرتك
بشأأن النظام ادلاخيل ،وليس بشأأن القضااي املوضوعية ،بشأأن كيفية انعاكس مداخالت ادلول ا ألعضاء ومقرتحاهتا يف وثيقة
توافق الراء.
 .171و أأفاد وفد أأسرتاليا أأن جلنة املعارف قد قطعت خطوات هائةل يف اإطار الولية احلالية .و أأنه ينبغي مجليع ادلول ا ألعضاء
أأن تفخر ابملساهامت اليت قدمهتا يف هذه الولية .و أأشار اإىل هجود الرئيس يف صياغة مرشوع نص بشأأن املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية املرتبطة هبا ،واذلي هيدف اإىل حتقيق التوازن بني حقوق ومصاحل مس تخديم املوارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتبطة هبا وحقوق مقديم اخلدمات و أأحصاب املعارف .و أأفاد أأنه مع انتشار أأنظمة املوارد الوراثية الوطنية ،اكن
املعيار الأكرث اتساقا املقدم من نص الرئيس معيارا جيدا مل يقوض ادلور الرئييس لتحفزي الابتاكر وماكفأأته .و أأن الكشف عن
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية همام لشعوب أأسرتاليا وساكن جزر مضيق توريس .و أأن تكل اكنت يه اخلطوة ا ألوىل يف
الاعرتاف بقمية الابتاكر احمليل من خالل جلنة املعارف .كام ر أأى نص الرئيس مكحاوةل جادة ومدروسة من جانب الرئيس لسد
الفجوات .وحث مجيع ا ألعضاء عىل النظر فيه يف ضوء ذكل .و أأعرب عن تطلعه اإىل النظر يف الولية املس تقبلية لتكل
اللجنة املهمة.
 .172و أأقر وفد الياابن بأأن ادلول ا ألعضاء مل تمتكن بعد من التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن عدد من القضااي ا ألساس ية
املتعلقة ابملواد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا واشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأضاف أأنه من أأجل التغلب عىل
هذا الوضع من خالل سد الفجوات القامئة بني ادلول ا ألعضاء ،اكن اتباع هنج قامئ عىل ا ألدةل هو الطريقة الأكرث فعالية
وجدوى .كام أأضاف أأن ادلول ا ألعضاء اكنت حباجة اإىل تبادل اخلربات واملعلومات الوطنية اخلاصة بلك مهنا حول ا ألوضاع
احمللية .و أأكد عىل أأمهية اإجراء دراسات لتبادل املعلومات حول املواد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا واشاكل التعبري
الثقايف التقليدي بني ادلول ا ألعضاء من أأجل تعميق التفامه املتبادل وحتقيق مناقشات هادفة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يدرك
امجليع أأمهية مثل هذه ادلراسات .كام أأضاف أأنه جيب أأن تشمل الولية اجلديدة لغة لرضورة ادلراسات.
 .173و أأقر وفد سويرسا بأأن جلنة املعارف قد أأحرزت تقدما يف خمتلف القضااي خالل الولية احلالية .و أأضاف أأنه يف الوقت
نفسه ،ل يزال هناك الكثري من العمل اذلي يتعني القيام به عىل املس تويني الفين والس يايس .و أأفاد أأن تكل املس توايت اكنت
مرتابطة .و أأضاف أأن التقدم عىل املس توى الفين قد يساعد أأيضا يف تعزيز ادلمع عىل املس توى الس يايس .و أأضاف أأنه من
املهم توفري الوقت الاكيف ملناقشة وتقيمي الاثر السلبية والإجيابية احملمتةل للحلول املقرتحة لنظام امللكية الفكرية احلايل
واملس تفيدين .و أأكد أأنه فامي يتعلق ابملوارد الوراثية دمعه ملزيد من العمل بشأأن رشط الكشف الإلزايم اذلي يتضمن معايري
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احلد ا ألدىن واحلد ا ألقىص .وشكر الرئيس عىل النص فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .و أأفاد أأن هذا
النص احتوى عىل منوذج أأوحض ملتطلبات الكشف واحتوى عىل مناجه مفيدة حول كيفية حتسني معل جلنة املعارف بشأأن
القضااي ا ألخرى ،مبا يف ذكل نظام املعلومات .و أأفاد أأنه ل يزال نص الرئيس حباجة اإىل مزيد من التنقيح ،ل س امي فامي يتعلق
مبحتوى الكشف والعقوابت وس بل الانتصاف وكذكل انعاكس أأفضل حلقوق ومصاحل الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية.
و أأفاد أأن هذا التنقيح ،مبا يف ذكل التغيريات التحريرية ،اكن رضوراي لتعزيز وضوح النص وتوفري الثقة القانونية الاكفية ملقديم
املوارد الوراثية والشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية و أأحصاب براءات الاخرتاع .وفامي يتعلق ابملعارف التقليدية /أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي ،أأعرب عن رسوره لإحراز مزيد من التقدم .اإل أأنه مع ذكل ،أأفاد أأن الاختالفات ا ألساس ية ما زالت
مس مترة ،مبا يف ذكل عىل املس توى املفاهميي حول كيفية صياغة الصكوك من أأجل توفري حامية فعاةل ومتوازنة ابملعارف
التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعرب أأنه ما يزال يأأمل يف اإحراز مزيد من التقدم والنتاجئ امللموسة يف اإطار
الولية اجلديدة احملس نة.
 .174و أأعرب وفد الهند عن تقديره لإعداد الرئيس للنص املتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا .و أأيد
اإدراج نص الرئيس كوثيقة معل لدلورات املقبةل ،عىل أأساس أأن نص الرئيس س يمكل واثئق العمل ا ألخرى للمناقشات
املس تقبلية بشأأن املوارد الوراثية ولن يكون ا ألساس الوحيد للمناقشات بشأأن املوارد الوراثية .ولقد احتاجت جلنة املعارف
اإىل ولية قوية ومبتكرة .وجيب أأن يكون الرتكزي ا ألسايس للجنة املعارف عىل املفاوضات القامئة عىل النصوص .و أأضاف أأنه
اكنت هناك حاجة لسد الفجوات يف القضااي ا ألساس ية يف مجيع النصوص الثالثة .وإادرأاك لتعقيد القضااي وتباعد املواقف،
اكنت هناك حاجة اإىل س ياس ية قوية للتوصل اإىل أأرضية مشرتكة .و أأفاد أأنه اكن هناك تقدم كبري يف املناقشات يف العامني
املاضيني .وابلتايل ،أأفاد أأنه ينبغي أأن تكون الولية قوية مبا يكفي دلفع التقدم اإىل ا ألمام يف فرتة الس نتني املقبةل .و أأن تكون
ملزتمة ابملشاركة يف مجيع ادلورات املس تقبلية.
[ .175مالحظة من ا ألمانة :مت تقدمي البيان التايل اإىل ا ألمانة كتابة فقط] .وقال وفد ساموا أأنه دخل يف تكل املناقشات
مبرحةل متأأخرة و أأعرب عن أأمهل يف جلب أأعني جديدة للمساعدة ولكن ليس املزيد من الراء لعدم تأأخري وإاعاقة العمل املهم.
و أأعرب عن أأمهل يف أأل تكون دورته ا ألخرية .و أأيد اس مترار معل جلنة املعارف .و أأفاد أأنه ينبغي أأن تكون الولية التالية فعاةل
وموهجة لهدف واحد للوصول ابملناقشات اإىل النتيجة املرجوة يف أأرسع وقت ممكن هبدف التوصل اإىل صك (صكوك) دويل
مع الهدف السائد ،مثل صكوك امللكية الفكرية ا ألخرى ،لتبس يط حامية امللكية الفكرية للموارد الوراثية ،املعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مع مراعاة ادلروس املس تفادة من املفاوضات السابقة .و أأضاف أأنه جيب املوازنة بني وهجات
النظر ،وموازنة مجيع فرق املصاحل ،ومعاجلة مصاحل املس تفيدين بشلك عادل ،وتعزيز وتبس يط وصول املس تخدمني اإىل
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف ضوء مبادئ امللكية الفكرية العامة املمتثةل يف تعزيز
الإبداع والابتاكر ،وخاصة توفري احللول املناس بة للمشالكت اليت تمكن يف حمور نظام الرباءات ،مع ا ألخذ يف الاعتبار أأن
التوصل اإىل توافق يف الراء اكن أأمرا عاجال ابلنس بة لساموا وجزر احمليط الهادئ ا ألخرى بسبب تأأثري تغري املناخ وحقيقة أأن
العديد من املس تفيدين قاموا ابلكشف عن أأرسار معارفهم التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ومعرفة املوارد الوراثية.
من أأجل الإنسانية والعامل ،دعا ا ألعضاء اإىل الاحتاد لتفادي تطوير أأي مواقع احتياطية قد تكون ضارة ابس تدامة وتطوير
الفكر يف أأنظمة املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأضاف أأنه س تكون هناك حاجة ل إالرادة
الس ياس ية ،و أأهنا جيب أأن تكون عىل قدر من البساةل والشجاعة لتتخطى رسيعا اكفة املأزق مع ا ألخذ بعني الاعتبار مصاحل
ادلول اجملاورة بدل من املصاحل الفردية.
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[ .176مالحظة من ا ألمانة :أأجرى الرئيس مشاورات غري رمسية مع املنسقني ا إلقلمييني ووفد الاحتاد ا ألورويب وممثل
البدلان املتقاربة التفكري وممثل جتمع الساكن ا ألصليني ومتت املوافقة عىل امجلعية العامة لعام .2019كام وعقدت ادلورة التالية
يف  21يونيو  .]2019ويرس الرئيس أأن يبلغ عن املوافقة عىل التوصيات اإىل امجلعية العامة لعام  .2019و أأفاد أأن مجيع ادلول
ا ألعضاء قد وافقت عىل جتديد ولية جلنة املعارف.
 .177وشكر ممثل مجعية ا ألمم ا ألوىل ،متحداث نيابة عن جتمع الساكن ا ألصليني ،أأولئك اذلين معلوا عىل مرشوع التوصيات
املقدمة اإىل امجلعية العامة .و أأفاد أأن مشاركة الشعوب ا ألصلية يف معل جلنة املعارف اكنت اإلزامية .و أأعرب عن امتنانه
ملشاركة ممثل عن جتمع الساكن ا ألصليني يف ادلورات غري الرمسية ،و أأن اجملموعة متكنت من املسامهة يف صياغة املقرتحات.
كام أأضاف أأنه يف ادلورة التاسعة والثالثني للجنة املعارف ،مل يكن هناك أأي متويل ملشارك أأصيل واحد مت اختياره من قبل
صندوق التربعات حلضور جلنة املعارف .و أأفاد أأنه يف ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف ،مكنت مسامهة حكومة كندا أأربعة
ممثلني عن الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية من حضور واملشاركة يف املفاوضات .ومع ذكل ،فقد اكن صندوق التربعات يف
حاةل جعز مرة أأخرى .و أأضاف أأنه يف عام  ،2018أأشارت توصيات جلنة املعارف امجلعية العامة اإىل تشجيع ادلول ا ألعضاء
عىل النظر يف ترتيبات متويل بديةل .و أأضاف أأن الغرض من تدخهل هو تقدمي املزيد من التفاصيل واخلصوصية حول شلك
مسار المتويل البديل .كام ذكر أأنه قر أأ تكل التوصية يف السجل" :اإذ يشري اإىل قرارات امجلعية العامة لعام  2018هبذا الشأأن
يف التأأكيد عىل ا ألمهية اخلاصة والفريدة ملشاركة ممثيل الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية يف دورات اللجنة والاجامتعات
ذات الصةل ،وافقت اللجنة عىل أأنه اإىل أأن يتلقى صندوق الويبو للتربعات مزيدا من املساهامت للمجمتعات ا ألصلية واحمللية
املعمتدة ،حيث ميكن اس تخدام ما يصل اإىل  90000فرنك سويرسي من مزيانية الربانمج  4للمنظمة لمتويل مشاركة هؤلء
املمثلني يف دورات اللجنة والاجامتعات ذات الصةل يف جنيف خالل فرتة الس نتني  .2021-2020و أأفاد أأن اللجنة قد
طلبت من ا ألمانة العامة متويل هؤلء املمثلني اذلين أأوىص هبم اجمللس الاستشاري للصندوق بناء عىل طلبات المتويل
الواردة والنظر وفقا ل إالجراءات والقواعد املعتادة للصندوق .و أأفاد أأن اللجنة قد وافقت عىل أأن هذا المتويل ل خيل ابلمتويل
املقدم من الربانمج الرابع لمتويل مشاركة ممثيل البدلان النامية و أأقل البدلان منوا يف دورات اللجنة والاجامتعات ذات الصةل
يف جنيف .و أأفاد أأنه حتقيقا لهذه الغاية ،تطلب اللجنة توفري موارد مالية اإضافية للربانمج الرابع .و أأضاف أأنه اللجنة قد وافقت
أأيضا عىل أأن هذا القرار خاص ابللجنة ول يشلك سابقة للجان الويبو ا ألخرى".
 .178واختمت الرئيس املناقشة بشأأن البند  7من جدول ا ألعامل.

القرارات بش أأن البند  7من جدول ا ألعامل:
 .179قيّمت اللجنة التقدم احملرز خالل الثنائية
 ،2019-2018وأأ ّكدت أأن حتال النصوص الواردة
يف مرفقات
الواثئق WIPO/GRTKF/IC/40/6
وWIPO/GRTKF/IC/40/18
و WIPO/GRTKF/IC/40/19اإىل امجلعية
العامة للويبو لعام  ،2019طبقا لولية اللجنة
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للثنائية  2019-2018وبرانمج معلها لعام ،2019
عىل النحو الوارد يف الوثيقة .WO/GA/49/21
وقررت اللجنة اإحاةل نص الرئيس عن
ّ .180
مرشوع صك قانوين دويل بش أأن امللكية الفكرية
واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد
الوراثية اإىل امجلعية العامة للويبو لعام ،2019
و إادراجه اكإحدى واثئق معل اللجنة ابعتباره نصا
للرئيس.
 .181واتفقت اللجنة عىل توصية امجلعية العامة
للويبو لعام  2019بتجديد ولية اللجنة للثنائية
 .2021-2020كام اتفقت عىل توصية امجلعية العامة
للويبو لعام  2019عىل أأن تكون رشوط وليهتا
وبرانمج معلها للثنائية  2021-2020كام ييل:
" إا ّن امجلعية العامة للويبو ،اإذ تضع يف
اعتبارها توصيات أأجندة الت منية ،وتؤكد
أأمهية جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفوللكور (اللجنة) ،وتالحظ
تقر ابلتقدم
الطبيعة اخملتلفة لتكل القضااي و ّ
احملرز ،توافق عىل جتديد ولية اللجنة،
دون الإخالل ابلعمل اجلاري يف حمافل
أأخرى ،عىل النحو التايل:
( أأ) س تواصل اللجنة ،خالل
ثنائية املزيانية املقبةل
 ،2021/2020ترسيع معلها
هبدف اس تكامل اتفاق حول صك
قانوين دويل (صكوك قانونية
دولية) ،دون اإخالل بطبيعة
النتيجة (النتاجئ) فامي يتعلق
ابمللكية الفكرية مبا يضمن امحلاية
املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي.
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(ب) وس يكون معل اللجنة
خالل الثنائية 2021/2020
مستندا اإىل ما أأجنزته من معل ،مبا
يف ذكل املفاوضات القامئة عىل
النصوص ،مع الرتكزي الرئييس
عىل تضييق الفجوات القامئة
والتوصل اإىل تفامه حول القضااي
اجلوهرية1.
(ج) وس تتّبع اللجنة ،كام هو
مبني يف اجلدول أأدانه ،برانمج
معل يقوم عىل أأساليب معل
مفتوحة وشامةل ،للثنائية
 ،2021/2020مبا يف ذكل مهنج
قامئ عىل ا ألدةل كام هو مبني يف
الفقرة (د) .ويكفل هذا الربانمج
تنظمي  6دورات للجنة يف
 ،2021/2020مبا يف ذكل
دورات مواضيعية ومتداخةل
وتقي ميية .وجيوز للجنة اإنشاء فريق
خمصص ملعاجلة
( أأفرقة) خرباء ّ
مس أأةل قانونية أأو س ياس ية أأو تقنية
حمدّدة .2وس تعرض نتاجئ معل
الفريق (ا ألفرقة) عىل اللجنة
للنظر فهيا.
(د) وستس تخدم اللجنة مجيع
واثئق معل الويبو ،مبا فهيا
WIPO/GRTKF/IC/40/6

وWIPO/GRTKF/IC/40/18
وWIPO/GRTKF/IC/40/19
ونص الرئيس عن صك قانوين
دويل بشأأن امللكية الفكرية
واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتبطة ابملوارد

 1تشمل القضااي اجلوهرية ،حبسب الاقتضاء ،التعاريف واملس تفيدين وموضوع امحلاية وا ألهداف ونطاق امحلاية ،وما يه مواضيع املعارف التقليدية /أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي املؤهةل للحامية عىل الصعيد ادلويل ،مبا يف ذكل النظر يف الاس تثناءات والتقييدات والعالقة ابملكل العام.
 2س يكون لفريق ( أأفرقة) اخلرباء متثيل إاقلميي متوازن وسيس تخدم مهنجية معل فعاةل .وس يعمل فريق ( أأفرقة) اخلرباء خالل أأسابيع دورات جلنة املعارف.
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الوراثية ،فضال عن أأي
مساهامت أأخرى من ادلول
ا ألعضاء ،مثل اإعداد/حتديث
ادلراسات اليت تغطي جوانب من
بيهنا ا ألمثةل املتعلقة ابلتجارب
الوطنية ،مبا فهيا الترشيعات
احمللية ،وتقيمي الوقع ،وقواعد
البياانت ،وا ألمثةل اخلاصة
ابملوضوع القابل للحامية واملوضوع
اذلي ل تطلب حاميته؛ ونتاجئ
معل أأي فريق ( أأفرقة) خرباء
أأنش أأته اللجنة وما يتصل بذكل
من أأنشطة منجزة يف اإطار
الربانمج  .4ويل متس من ا ألمانة
مواصةل حتديث ادلراسات وغري
ذكل من املواد عن ا ألدوات
وا ألنشطة املتعلقة بقواعد البياانت
وعن أأنظمة الكشف القامئة
واملتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتبطة هبا ،بغية حتديد
أأي جفوات .ويل متس من ا ألمانة
أأيضا أأن تس متر يف مجع معلومات
عن ا ألنظمة الوطنية وا إلقل ميية
اخلاصة محلاية امللكية الفكرية
املرتبطة ابملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي،
وجتميعها و إااتحهتا عىل الإنرتنت.
ول جيوز لتكل ادلراسات أأو
ا ألنشطة الإضافية أأن تؤخّر
التقدم أأو تضع رشوطا مس بقة
للمفاوضات.
(ه) ويل متس من اللجنة أأن
تقدّم اإىل امجلـعية العامة ،يف عام
 ،2020تقريرا وقائعيا و أأحدث
النصوص املتاحة عن معلها حىت
ذكل الوقت ،و أأن تشفع ذكل
بتوصيات ،و أأن تقدم اإلهيا ،يف عام
 ،2021نتاجئ معلها طبقا للهدف
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ا ّ
ملبني يف الفقرة ( أأ) .وس تقوم
امجلعية العامة ،يف عام ،2021
بتقيمي التقدم احملرز ،والبتّ
يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر
دبلومايس و /أأو مواصةل
املفاوضات ابلنظر اإىل مس توى
تبلور النصوص ،مبا يف ذكل
مس توايت التفاق عىل ا ألهداف
والنطاق وطبيعة الصك
(الصكوك).
(و) وتل متس امجلعية العامة من
ا ألمانة أأن تس متر يف مساعدة
اللجنة بزتويد ادلول ا ألعضاء مبا
يلزم من خربة وب متويل مشاركة
اخلرباء من البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا ابلطريقة أالكرث كفاءة،
مع مراعاة الصيغة املعتاد اعامتدها
يف جلنة املعارف.
 .182وذ ّكرت اللجنة ابلقرارات الصادرة عن
امجلعية العامة للويبو لعام  2018يف هذا الصدد،
و أأوصت كذكل ب أأن تعرتف امجلعية العامة للويبو
لعام  2019ب أأمهية مشاركة الشعوب ا ألصلية
وامجلاعات احمللية يف معل اللجنة ،وتشري اإىل
استنفاد صندوق الويبو للتربعات لفائدة امجلاعات
ا ألصلية واحمللية املع متدة ،وتش ّجع ادلول ا ألعضاء
عىل النظر يف اإماكنية املسامهة يف الصندوق،
وتدعو ادلول ا ألعضاء اإىل النظر يف ترتيبات
متويل بديةل.

البند  8من جدول ا ألعامل :مسامهة جلنة املعارف املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور (جلنة املعارف) يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية
[ .183مالحظة من ا ألمانة :اكن انئب الرئيس ،الس يد جواك ليدز من فنلندا ،ير أأس ادلورة يف هذه املرحةل] .وقال انئب
الرئيس اإنه ابلإضافة اإىل قرار امجلعية العامة للويبو لعام  2010بتوجيه هيئات الويبو املعنية اإىل اإدراج يف تقريره الس نوي
للجمعيات وصف ملسامههتم يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية املعنية ،دعا الوفود واملراقبني اإىل التدخل بشأأن مسامهة جلنة
املعارف يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية .و أأفاد أأنه سيمت تسجيل البياانت اليت مت الإدلء هبا بشأأن هذا البند يف التقرير املعتاد
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للجنة املعارف وسيمت اإحالهتا أأيضا اإىل امجلعية العامة للويبو اليت س تعقد يف سبمترب /أأكتوبر  ،2019متاش يا مع القرار اذلي
اختذته امجلعية العامة للويبو لعام  2010فامي يتعلق بألية تنس يق أأجندة التمنية.
 .184وقال وفد مجهورية اإيران الإسالمية اإن التوصية  18من أأجندة التمنية مكرسة لعمل جلنة املعارف .و أأثبت أأن العمل
واملفاوضات يف جلنة املعارف محلاية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية ميكن أأن تسامه بشلك
اإجيايب للغاية يف تطوير امللكية الفكرية .وجشع مجيع ادلول ا ألعضاء عىل املشاركة بشلك أأكرث اإجيابية يف املناقشة وا إلرساع يف
العمل لوضع اللمسات ا ألخرية عىل القضااي الرئيس ية عىل جدول أأعامل جلنة املعارف واختتاهما .عالوة عىل ذكل ،أأفاد أأن
املساعدة التقنية املقدمة اإىل ادلول ا ألعضاء ومشاريع بناء القدرات من جانب قسم املعارف التقليدية اكنت جانبا أخر اكن هل
تأأثري اإجيايب للغاية عىل توصيات أأجندة التمنية .وجشع ودعا قسم املعارف التقليدية اإىل مواصةل دمعها يف تقدمي املساعدة التقنية
اإىل ادلول ا ألعضاء.
 .185و أأفاد وفد الربازيل اإن أأجندة التمنية اكنت عالمة ابرزة يف اترخي الويبوّ .وذكر ابلتوصية  ،18اليت تتعلق بشلك رصحي
بلجنة املعارف .و أأفاد أأنه فامي يتعلق بتجديد ولية جلنة املعارف ،ساعدت التوصية  18جلنة املعارف يف التفكري يف كيفية
ترسيع العملية وحتقيق نتاجئ ملموسة .و أأفاد أأنه فامي يتعلق ابجملموعة أأ ،اكن ل ألمانة دور همم للغاية يف تقدمي املساعدة اإىل ادلول
ا ألعضاء ،مبا يف ذكل املساعدة القانونية وبناء القدرات ،ومتكني الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية من المتتع بمثرة نظام امللكية
الفكرية .وحث امجليع عىل اإظهار روح بناءة يف املسامهة يف املناقشات يف ضوء التوصية .18
 .186وشدد وفد أأوغندا ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،عىل املبد أأ اذلي تقوم عليه توصيات أأجندة التمنية ،أأي تغيري طابع
الويبو من تركزيها ا ألسايس عىل حامية امللكية الفكرية لإدخال ا ألبعاد الإمنائية للربامج وا ألنشطة مبا يامتىش مع التطلعات
ا ألوسع لنظام ا ألمم املتحدة .و أأفاد أأن هذا املبد أأ يعكس الطموح القوي للويبو لضامن اس تخدام البدلان النامية للملكية الفكرية
بفعالية أكداة لتشجيع الإبداع والابتاكر من أأجل التمنية املس تدامة وتعزيزهام .و أأفاد أأنه كلية لقياس التقدم احملرز يف تنفيذ
توصيات أأجندة التمنية ،وهجت امجلعية العامة للويبو يف عام  2010اإىل مجيع هيئات الويبو ،مبا يف ذكل جلنة املعارف ،أأن
تدرج يف تقريرها الس نوي املقدم اإىل امجلعية العامة ،وصفا ملسامههتا يف تنفيذ من توصيات أأجندة التمنية .و أأضاف أأن اجملموعة
ا ألفريقية قد أأثنت عىل ا ألمانة دلعوهتا ادلول ا ألعضاء اإىل تقدمي تقيميها اخلاص ملسامهة جلنة املعارف .و أأنه اكنت هناك أاثر
ملموسة للتقدم اذلي أأحرزته جلنة املعارف حىت الن يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية من خالل تعممي التمنية يف برانجمها
و أأنشطهتا .كام اكنت مفاوضات جلنة املعارف موضوع التوصية  18من أأجندة التمنية .و أأضاف أأن ولية جلنة املعارف يف
الس نتني  2019-2018قد عكست الطموح القوي للجنة املعارف ملواصةل ا إلرساع يف معلها هبدف التوصل اإىل اتفاق بشأأن
صك (صكوك) قانونية دولية تتعلق ابمللكية الفكرية ،مما يضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأفاد أأنه رغام من ذكل ،وبعد ما يقارب عقدين من املفاوضات واثنا عرش عاما منذ بدء
تنفيذ توصية أأجندة التمنية ،اكن عىل جلنة املعارف الانهتاء من معلها .وتساءل أأحدمه عام اإذا اكن لعبارة "ا إلرساع يف معلها"،
اليت وضعت دامئا يف التفويض ،معىن حقيقيا ،اإذا مل يكن هناك اختتام لعمل جلنة املعارف بعد عام .و أأفاد أأن جلنة املعارف قد
اس مترت يف معلها من خالل توصيات  15و 40و 42عىل التوايل من أأجندة التمنية .و أأنه فامي يتعلق ابحلفاظ عىل املكل العام
يف اإطار معليات الويبو املعيارية وأاثرها (التوصية  16من أأجندة التمنية) ،اكن هناك سوء فهم مفاهميي كبري للمكل العام
وعالقته وحدوده عند ربطه ابملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأفاد أأن مفهوم املكل العام اكن متأأصال يف
نظام امللكية الفكرية وغالبا ما ينعكس يف املوازنة ادلقيقة ملصاحل أأحصاب احلقوق واملس تخدمني .و أأضاف أأنه يف جلنة املعارف،
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اكن هناك ادعاء من قةل من ادلول ا ألعضاء بأأن جوانب كبرية من املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اكنت يف
املكل العام .و أأن ذكل اكن سوء فهم مفاهميي للمكل العام .وعالوة عىل ذكل ،أأفاد أأن أأجندة التمنية أأمرت الويبو وهيئاهتا
مبراعاة مواطن املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية مبا يامتىش مع التوصيات  12و 14و ،17وكذكل أأهداف ا ألمم املتحدة
للتمنية املس تدامة ،متاش يا مع التوصية  .22كام سامه يف حتقيق هذا الهدف أأحد أأهداف جلنة املعارف ذات الصةل املتعلقة
حبفظ التنوع البيولويج ومعل جلنة املعارف بشأأن امحلاية ادلولية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية.
 .187وقال وفد الهند اإن أأجندة التمنية تضمن أأن اعتبارات التمنية تشلك جزءا ل يتجز أأ من معل الويبو .و أأفاد أأن الهند قد
تأأثرت ،اإىل جانب مئات البدلان ا ألخرى ،ابلمتكل غري املرشوع والقرصنة البيولوجية .وبناء عىل ذكل ،مت الامتس وضع
اللمسات ا ألخرية عىل الصك القانوين ادلويل (الصكوك) ادلولية بشأأن مجيع القضااي الثالث .و أأفاد اإن عدم وجود أأي صك
ملزم قانوان من شأأنه أأن يسمح ابس مترار ابلمتكل غري املرشوع والقرصنة البيولوجية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية ،مما
يؤدي اإىل خلل يف نظام امللكية الفكرية العاملي .و أأعرب عن تطلعه اإىل وضع الصيغة الهنائية املبكرة لإطار ( أأطر) قانوين
متوازن بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي من خالل جلنة املعارف.
 .188و أأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد أأوغندا ،ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأحاط علام ابلبيان اذلي أأدىل به وفد
الربازيل ،مع الإشارة اإىل التوصية  18من أأجندة التمنية اكن عىل جلنة املعارف ترسيع معليهتا .اكنت متنع تقدم أأجندة التمنية يف
جلنة املعارف .و أأضاف أأن ذكل اكن خمالفا ملا اكن متوقعا القيام به .و أأفاد أأن التفاوض الالهنايئ اكن يقوض أأجندة التمنية
وابلتايل يتعارض مع الولية .ولفت الانتباه اإىل حتزي دراسات التأأثريات والتقياميت يف س ياق سلسةل من ادلراسات املنحازة
واملكفوةل يف الصناعة أأحادية اجلانب واليت حركت بقوة جلنة املعارف لفرتة طويةل .و أأضاف أأنه اإذا أأرادت ادلول ا ألعضاء أأن
تكون جادة وحساسة جتاه اإمالءات أأجندة التمنية ،فيجب أأن متيل اإىل دراسات ا ألثر اليت أأنشئت التوازن فامي يتعلق بتأأثري
عدم حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية اليت ترض ابجملمتعات ا ألصلية واجملمتعات احمللية.
و أأفاد أأنه ألن تكون خملصا ألجندة التمنية ،اكن عىل ادلول ا ألعضاء أأن تكون جادة مع نوع ادلراسات اليت قبلهتا جلنة املعارف
يف مداولهتا وما اإذا اكنت تكل ادلراسات قد أأنشئت ابلفعل التوازن املطلوب دلفع أأجندة التمنية.
 .189ووافق وفد مرص عىل مجيع البياانت اليت أأديل هبا فامي يتعلق بأأجندة التمنية ،وخاصة التوصية  .18وتساءل ملاذا ،بعد
 20عاما من العمل والتفاوض ،مل تنجز جلنة املعارف وليهتا مبوجب التوصية  .18و أأضاف أأنه يف العامني املقبلني ،جيب عىل
جلنة املعارف ترسيع معلها بشلك كبري وجتنب مجيع احملاولت لتضييع الوقت يف القضااي الثانوية اليت مل تكن مرتبطة مبارشة
ابملشالكت ا ألساس ية .و أأعرب عن أأمهل يف الالزتام الفعيل بأأجندة التمنية بشأأن قدرة البدلان عىل التحمك يف املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي للسامح ابلتمنية املس تدامة يف تكل البدلان .و أأفاد أأنه جيب أأن تدار هذه
امللكية من قبل تكل البدلان من أأجل ترسيع معل جلنة املعارف والتوصل اإىل صك (صكوك) ملزمة.
 .190واختمت انئب الرئيس جواك ليدز املناقشة حول البند  8من جدول ا ألعامل

قرار بش أأن البند  8من جدول ا ألعامل:
 .191أأجرت اللجنة مناقشة بش أأن هذا البند.
و ّقررت أأن تد ّون مجيع البياانت املدىل هبا
خبصوص هذا البند يف تقريرها و أأن ترفع أأيضا اإىل
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امجلعية العامة للويبو املزمع عقدها يف الفرتة من 30
سب مترب اإىل  9أأكتوبر  ،2019طبقا للقرار اذلي
اختذته امجلعية العامة للويبو لعام  2010بش أأن ألية
تنس يق أأجندة الت منية.

البند  9من جدول ا ألعامل :أأية مسائل أأخرى
قرار بش أأن البند  9من جدول ا ألعامل
 .192مل جتر أأية مناقشات يف اإطار هذا البند.

البند  10من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .193وقال الرئيس اإنه من املهم للغاية الاعرتاف بأأن جلنة املعارف قد أأهنت مجيع أأعاملها مبا يف ذكل توصيهتا بشأأن البند 7
من جدول ا ألعامل .وعكس روح التوافق بني مجيع ا ألعضاء .وشكر املنسقني الاقلميني وكذكل وفد الاحتاد ا ألورويب ،وممثلو
البدلان املتقاربة التفكري وممثلو جتمع الساكن ا ألصليني عىل هجودمه خالل املشاورات غري الرمسية ،ألنه اكن من النادر
التوصل اإىل هذا القرار ،ل س امي عند التعامل مع التجديد الاكمل للولية .و أأفاد أأن جلنة املعارف اكنت تعمل عىل بناء الزمخ
اذلي حتتاجه لإهناء معلها .و أأفاد أأن ذكل قد يبدو يف بعض ا ألحيان بأأن التقدم بطيء .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يكون التفاق
عىل جتديد الولية قد حسن الثقة بني ادلول ا ألعضاء ،و أأنشأأ زمخ ا إلرادة الس ياس ية ألن عددا من ا ألعضاء قالوا اإن التفويض
حبد ذاته ،والنصوص بأأنفسهم وطرق العمل بأأنفسهم ليست يه ما سوف تقدم يف هناية املطاف كنتيجة .ا إلرادة الس ياس ية
س تفعل ذكل .و أأعرب عن ثقته الكبرية يف أأن جلنة املعارف س تكون قادرة عىل حتقيق النتاجئ يف فرتة الس نتني املقبةل .و أأعرب
عن رسوره بوجه خاص ألن ادلول ا ألعضاء اعتربت نص رئيسه بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا جديرا
ابلهامتم واكن من املفيد النظر فهيا مضن معل جلنة املعارف .و أأضاف أأنه مل يكن مستندا مثاليا ،لكنه اكن يأأمل أأن يساعد يف
حتقيق تقدم مع مجيع املواد ا ألخرى املتاحة .وشكر نواب الرئيس اذلين معل معهم كفريق واحد ،وتلقى نصاحئهم واكن يفكر
معهم طوال الوقت .وشكر امليرسين اذلين مل يعطهم رصيدا اكفيا خالل الاجامتع .و أأفاد أأن معلهم اكن ميثل حتداي وليس دامئا
نشاطا ممتعا ،خاصة و أأن للك دوةل من دول ا ألعضاء وهجات نظر ومنظور خمتلف .وشكرمه عىل معلهم ادلؤوب ومسامههتم
القمية .كام شكر املنسقني الاقلميني ،اذلين اكنوا حامسني يف معل جلنة املعارف .و أأضاف أأنه خالل املفاوضات حول القضااي
الصعبة ،مثل الولية ،قد لعبوا دورا حموراي .و أأفاد أأنه مضن هذه اجملموعات ،اكن هناك الكثري من املواقف اخملتلفة .و أأضاف
أأنه اكن جيب علهيم أأن ياولوا أأن جيمعوا هذه ا ألش ياء و أأن يعكسوها .و أأشار اإىل دمعه القوي حلزب الساكن ا ألصليني ومعهل.
وذكر أأنه اكن ملمثيل الشعوب ا ألصلية دور حامس يف املسامهة يف املناقشات .و أأعرب عن تقديره حقا جلهود حكومة كندا يف
توفري المتويل ،واذلي مكن ممثيل الشعوب ا ألصلية من احلضور اإىل جلنة املعارف .ومع ذكل ،فقد انشد ،برصف النظر عن
التوصية اخلاصة ابلبند  7من جدول ا ألعامل ،و أأشار اإىل ما قر أأه جتمع الساكن ا ألصليني يف السجل ،لدلول ا ألعضاء لإجياد
حل .جيب النظر يف ذكل يف امجلعية العامة يف البحث عن أليات بديةل .وشكر ا ألمانة ،اليت اكنت جزءا من فريقه واليت
معلت بال تعب .بدون ا ألمانة ،لن يكون هناك اجامتع ولن تكون هناك مواد أأو أأوراق .وشكر املرتمجني الفوريني اذلين
بدوهنم مل تمتكن جلنة املعارف من حتقيق أأي تقدم .وشكر ادلول ا ألعضاء عىل هجودها املتواصةل .ادلول ا ألعضاء يه اليت
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حققت التقدم .كام أأضاف أأن الكثري من العمل ما زال مس مترا وراء الكواليس يف لك من العوامص والبعثات .و أأفاد أأهنم قد
اختذوا قرارا ابلغ ا ألمهية للمساعدة يف اإهناء معل جلنة املعارف.
 .194وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ والبدلان املتقاربة التفكري ،وشكر الرئيس ونواب
الرئيس وامليرسين عىل توجهياهتم اليت مسحت ابلوصول اإىل اختتام انحج لدلورة الاربعني للجنة املعارف .وشكر ا ألمانة
والفريق عىل لك ادلمع يف املداولت يف ذكل ا ألس بوع .كام وشكر مجيع ادلول ا ألعضاء واملراقبني ،وخاصة ممثيل الساكن
ا ألصليني ،وكذكل مجيع املنسقني الاقلميني عىل الروح البناءة اليت أأبدهتا طوال الاجامتع .و أأفاد أأن جلنة املعارف قد توصلت
اإىل اتفاقيات هممة وهجت أأعاملها لفرتة الس نتني  ،2021-2020مبا يف ذكل هدفها وأأس بقياهتا وطريقة معلها وبرانجمها .و أأفاد أأن
هذه التفاقيات متثل أأمهية جلنة املعارف وكذكل املشاركة املس مترة وا إلرادة الس ياس ية لدلول ا ألعضاء جتاه العملية داخل جلنة
املعارف .و أأضاف أأن لك من بدلان أس يا واحمليط الهادئ والبدلان املتقاربة التفكري قد أأدركت أأن هذه اكنت حلظة هممة
واترخيية يف جلنة املعارف ،واكنت ممتنة للغاية لتكل النتيجة .وأأعرب عن أأمهل يف أأن يظل مس توى الثقة املتبادةل يف جلسات
جلنة املعارف يف املس تقبل .وشكر فريق التوثيق واملرتمجني الفوريني وامجليع يف خدمات املؤمترات عىل معلهم املمتاز يف دمع
سري سهل لالجامتع طوال ا ألس بوع .وشكر رئيس وفد اإندونيس يا ،بصفته الشخصية ،وفد ساموا عىل الهدية امجليةل
واملدروسة واملمثرة ،وهو مثال عىل أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأعلن أأن ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف اكنت أخر دورة
هل مكنسق للك من بدلان أس يا واحمليط الهادئ والبدلان املتقاربة التفكري .وشكر أأعضاء بدلان أس يا واحمليط الهادئ والبدلان
املتقاربة التفكري دلمعهم املس متر وثقهتم عىل مدى ثالث س نوات .وشكر مجيع الوفود مبا يف ذكل مجيع املنسقني الاقلميني
احلاليني واملنسقني الاقلميني السابقني عىل تعاوهنم وصداقهتم اليت جعلت لك ما فعهل يف الويبو جديرا ابلهامتم .وشكر ا ألمانة
عىل الصرب وادلمع واملساعدة .وقال اإنه س يواصل العمل يف اإندونيس يا كخبري عوامص يف امللكية الفكرية ،مع الويبو كحافظة
أأعامهل الرئيس ية .و أأفاد أأن لك من التعاون والصداقة قد مسحوا هل ابلمنو والتعمل ،ولكهنم أأيضا منحوه شعورا بأأنه يف مزنهل اذلي
جعل منصبه يف جنيف أأكرث س نوات حياته جناحا .و أأعرب عن أأمهل يف اس مترار التعاون والصداقة .كام ذكر أأنه اكن يشاهد
البث الش بيك لالجامتعات ،مع التأأكد من أأن خلفائه سيتابعون املواقف اليت اكن قد أأعدها من جاكرات .وذكر بأأنه س يعود اإىل
امجلعية العامة كخبري عوامص.
 .195وشكر الرئيس املتحدث من وفد اإندونيس يا عىل دمعه طوال الفرتة اليت معلوا هبا معا .وذكر أأنه قد سامه بشلك كبري
يف نتاجئ جلنة املعارف.
 .196وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر الرئيس عىل هجوده يف إاعداد ورق املناقشة
وكذكل اإدارته املاهرة لدلورة ا ألربعني للجنة املعارف .وشكر حكومة كندا عىل املسامهة يف صندوق التربعات ومتكيهنا من
مشاركة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .وشكر نواب الرئيس وامليرسين وا ألمانة وخدمات املؤمترات واملرتمجني الفوريني
عىل معلهم القمي .وشكر املسامهني اخملتلفني اذلين سامهوا يف معل أخر دورات جلنة املعارف مضن الولية احلالية .و أأضاف أأنه
يف الواقع ،لقد متكنت جلنة املعارف من الوصول اإىل حل وسط مقبول مجليع اجملموعات وكذكل اإىل جتمع الساكن ا ألصليني.
و أأشار اإىل أأنه قد قدم تنازل كبريا بشأأن تقدمي توصية اإىل امجلعية العامة بشأأن الولية التالية ،هبدف الوصول اإىل جو الثقة
اذلي أأعرب عن أأمهل يف اس متراره يف مجيع أأعامل جلنة املعارف يف الويبو.
 .197وحتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن تقديره للرئيس وانئبيه عىل قيادهتم املاهرة لعمل جلنة املعارف
خالل فرتة الس نتني .و أأشار اإىل أأن مالحظات الرئيس الإعالمية ومقرتحاته النصية اكنت مفيدة للغاية ومرشدة للعديد من
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الوفود .كام أأعرب عن تقديره لدلور الهام اذلي يؤديه امليرسون يف التعبري بطريقة متوازنة وشفافة عن أراء ومواقف مجيع
ادلول ا ألعضاء واملسامهني يف تنقيح النصوص طوال فرتة الس نتني .و أأثىن عىل ا ألمانة وقسم املعارف التقليدية واملرتمجني
الفوريني وخدمات املؤمترات ملا قدموه من دمع تقين ولوجس يت ممتاز مجليع الوفود اذلين حرضوا دورات جلنة املعارف .وشكر
مجيع ادلول ا ألعضاء واجملموعات ا إلقلميية وخرباهئا اذلين شاركوا يف املفاوضات يف خمتلف ا ألطر ( أأفرقة اخلرباء اخملصصة و أأفرقة
التصال وادلورات غري الرمسية وكذكل اجللسة العامة) وهجودمه لتحقيق هدف ولية جلنة املعارف .و أأفاد أأن الرتكزي الرئييس
يف فرتة الس نتني هو تضييق الفجوات والتوصل اإىل اتفاق بشأأن صك قانوين دويل ( أأو أأكرث) ،بشأأن امللكية الفكرية ،من
أأجل امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأقر أأنه مت اإحراز تقدم كبري
يف النصوص الثالثة املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي خالل فرتة الس نتني .و أأفاد
أأنه اإذا واصلت ادلول ا ألعضاء الروح الإجيابية اليت ظهرت يف تكل فرتة الس نتني ،فس تصل جلنة املعارف اإىل خط الهناية يف
فرتة الس نتني  2021-2020ابس تخدام صك واحد أأو أأكرث .وحث ادلول ا ألعضاء ومجيع املسامهني الخرين عىل ممارسة
أأقىص درجات املرونة الس ياس ية .ينبغي أأن يكون الهدف الرئييس للجنة املعارف يف فرتة الس نتني  2021-2020هو الانهتاء
من وضع صك (صكوك) دويل للحامية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
وقال اإن اجملموعة ا ألفريقية ملزتمة بتكل العملية وتعتقد أأهنا قابةل للتحقيق وينبغي أأن يكون لها تأأثري اإجيايب عىل املس تفيدين
ومس تخديم املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأقر اب ألمهية الفريدة ملشاركة الشعوب
ا ألصلية واجملمتعات احمللية الاكمةل يف معلية جلنة املعارف ،و أأكد من جديد قرار امجلعية العامة  2018لإجياد متويل بديل
ملشاركهتم يف دورات فرتة الس نتني  .2021-2020وفامي يتعلق ابلولية اجلديدة للجنة املعارف ،شكر الرئيس عىل قيادته
املاهرة للمفاوضات املتعلقة ابلولية .كام شكر مجيع ادلول ا ألعضاء واملسامهني عىل مشاركهتم البناءة والواقعية وممارسة أأقىص
مس توايت املرونة يف التفاوض والتفاق عىل ولية جديدة للجنة املعارف لفرتة الس نتني  .2021-2020مل تتلق لك ما تريده
يف الولية ،لكن هكذا اكنت املفاوضات  -الاعطاء وا ألخذ .اإن الزمخ الناجت يف فرتة الس نتني املاضية ،اإذا ما مت الإبقاء عليه،
ن شأأنه أأن يدفع جلنة املعارف اإىل التوصل اإىل اتفاق بشأأن مجيع القضااي العالقة ورمبا تويص اإىل امجلعية العامة يف عام 2020
أأو  2021بعقد مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة بشأأن صك دويل واحد أأو أأكرث من الصكوك للحامية الفعاةل للموارد الوراثية
واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأشادت اإشادة خاصة ابملنسق جملموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ
والبدلان املتقاربة التفكري ملشاركته البناءة املعتادة مع اجملموعة ا ألفريقية .كام أأعرب عن متنياته هل يف التوفيق يف همامه القادمة.
 .198وحتدث وفد غواتاميل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأعرب عن شكره للرئيس عىل نشاطه وحرفيته
وإارادته لقيادة الاجامتع .وشكر نواب الرئيس وكذكل امليرسين عىل الزتاهمم اذلي أأدوا به أأعامهلم .وسلط الضوء عىل العمل
امجلاعي يف املشاورات غري الرمسية ،اليت مسحت ابإحراز تقدم يف جتديد الولية وحتقيق وثيقة ترسل اإىل امجلعية العامة
 .2019مضنت تكل التفاقات املتعلقة ابلعمل يف املس تقبل أأن تمتكن جلنة املعارف من حتقيق هدفها الكبري .وشكر ا ألمانة
عىل الإعداد لالجامتع ،وعىل دمعها طوال الاجامتع وعىل تطوير املواد دلمع معل جلنة املعارف .وشكر خدمات املؤمترات
واملرتمجني الفوريني اذلين أأاتحوا عقد الاجامتعات.
 .199وشكر وفد الصني الرئيس ونواب الرئيس وامليرسين وا ألمانة .وتوجه ابلشكر اإىل التنس يق والتيسري اذلي قام به
املنسقني الاقلميني ،مما مسح للجنة املعارف ابإهناء العمل خالل ادلورة وتقدمي توصية بشأأن جتديد الولية ،مبا يتيح سد الفجوة
والاس تعداد لفرتة الس نتني املقبةل .و أأعرب عن تقديره للمرونة وروح التوفيق اليت أأظهرهتا الوفود .و أأشار اإىل أأنه يس تطيع
رؤية الثقة بني ادلول ا ألعضاء بشلك جيل .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل مجيع ا ألطراف هذه الروح البناءة للرتكزي عىل
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القضااي الاسرتاتيجية والهامة ،من أأجل حتقيق املزيد من النتاجئ املوضوعية .وشكر خدمات املؤمترات وا ألمانة وكذكل
املرتمجني الفوريني اذلين كفلوا التواصل السلس.
 .200و أأشار وفد كندا اإىل أأن  21يونيو هو يوم الشعوب ا ألصلية يف كندا .و أأشار أأنه اكن يوما مجليع الكنديني لالعرتاف
ابلإرث الفريد للثقافات املتنوعة والاحتفال به واملساهامت البارزة اليت قدمهتا ا ألمم ا ألوىل والساكن ا ألصلني .ابلتعاون مع
منظامت الشعوب ا ألصلية ،اختارت حكومة كندا يف  21يونيو ،الانقالب الصيفي ،لليوم الوطين للشعوب ا ألصلية ،ألهنا
احتفلت برتاهثا يف ذكل اليوم أأو ابلقرب منه بسبب أأمهية الانقالب الصيفي أكطول يوم يف الس نة .وحتدث ابمس اجملموعة
ابء ،وشكر الرئيس عىل تفانيه املس متر للجنة املعارف وعىل توجهياته اليت قدهما يف ذكل ا ألس بوع .و أأعرب عن شكره لنواب
الرئيس وامليرسين وكذكل املنسقني ا إلقلمييني الخرين وممثل جتمع الشعوب ا ألصلية عىل مشاركهتم يف ذكل ا ألس بوع .و أأعرب
عن شكره ل ألمانة عىل معلها الشاق اذلي قامت به قبل ادلورة وخالل ا ألس بوع .كام شكر املرتمجني الفوريني وقسم املؤمترات
عىل همنيهتم وتواجدمه ادلامئ .و أأعرب عن رسوره دلمع الولية اجلديدة للجنة املعارف عىل أأساس أأن أأساليب العمل س تكون
مفتوحة وشامةل وتسمح ابملشاركة يف مجيع النصوص وا ألفاكر واملفاهمي ،و أأشار أأن ذكل اكن بروح من الثقة املتبادةل .و أأكد
من جديد أأمهية معلية صنع القرار القامئة عىل توافق الراء يف الويبو اليت شاركت من خاللها مجيع ادلول ا ألعضاء من أأجل
التوصل اإىل تفامه مشرتك .وقال اإن الرئيس ميكنه الاعامتد عىل ادلمع الاكمل والروح البناءة للمجموعة ابء مع اس مترار العمل
يف جلنة املعارف.
 .201وحتدث وفد الاحتاد ا ألورويب ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وشكر الرئيس ونواب الرئيس وامليرسين
وا ألمانة عىل توجيه جلنة املعارف من خالل جدول أأعاملها بنجاح يف ذكل ا ألس بوع .كام أأعرب عن امتنانه للنتاجئ املهمة اليت
أأحرزت يف ادلورة الاربعني للجنة املعارف .ورحب ابعامتد النصني املنقحني بشأأن املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي .ورحب بأأن ادلورة الاربعني للجنة املعارف متكنت من التوصل اإىل توافق يف الراء بشأأن توصية مقدمة اإىل
امجلعية العامة بشأأن رشوط ولية جلنة املعارف وبرانمج معلها لفرتة الس نتني  .2021-2020و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد
كندا ،ابمس اجملموعة ابء .وشكر مجيع الوفود عىل احلفاظ عىل روح التعاون الإجيابية طوال املناقشات يف ذكل ا ألس بوع.
وتطلع اإىل املشاركة البناءة يف أأعامل جلنة املعارف مبوجب الولية اجلديدة.
 .202وقالت ممثةل ش بكة معلومات الشعوب ا ألصلية ،متحدثة نيابة عن جتمع الشعوب ا ألصلية ،اإهنا تدرك أأنه بسبب
املسامهة السخية من حكومة كندا يف صندوق التربعات ،اكنت هناك مشاركة من الشعوب ا ألصلية من أأفريقيا وأس يا
و أأمرياك الالتينية يف ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف .و أأفادت أأن دمع ادلول ا ألعضاء لصندوق التربعات جعل مشاركة
الشعوب ا ألصلية ممكنة .و أأفادت أأنه لتحظى العملية برشعية ،جيب أأن تكون هناك مشاركة اكمةل وفعاةل للشعوب ا ألصلية.
وشكرت الرئيس عىل الاس مترار يف اس تخدام مهنجية مكنت جتمع الشعوب ا ألصلية من تبادل أراهئا ،مبا يف ذكل املشاركة
يف الاجامتعات غري الرمسية يف دورات جلنة املعارف .و أأعربت عن تطلعها اإىل تعزيز املشاركة يف معل جلنة املعارف يف
املس تقبل .و أأعربت عن تقديرها للتقدم احملرز يف نصوص املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،ل س امي بشأأن
املادتني  5و ،9وشكرت الرئيس وامليرسين عىل هجودمه للمساعدة يف امليض قدما .و أأيدت اس تخدام نص الرئيس بشأأن
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا أكساس للمفاوضات املس تقبلية .و أأفادت أأهنا س تواصل تقدمي توصيات حمددة
بشأأن النصوص ،و أأعربت عن تقديرها دلمع ادلول ا ألعضاء ملقرتحاهتا يف ذكل ا ألس بوع .و أأشارت اإىل أأنه قد مت متكل ابتاكرات
الشعوب ا ألصلية .و أأوصت بزتويد اللجان احلكومية ادلولية يف املس تقبل ،الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية مبساحة أأكرب
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لتقدمي أأمثةل حمددة توحض كيف ميكن للنص املقرتح أأن يس تفيد أأو يرض حبياته .و أأعربت عن تقديرها حلث الرئيس عىل
التوصل اإىل تقارب بشأأن تكل املسائل ويف مداولت اللجنة ،مت التفاق عىل النظر يف الهنج املتدرج ابعتباره وس يةل حممتةل
للميض قدما .ومع ذكل ،أأفادت أأنه جيب أأن يشمل أأي هنج مرحيل أليات فعاةل وملزمة لضامن قدرة الشعوب ا ألصلية
واجملمتعات احمللية عىل حامية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اخلاصة هبم عىل حنو فعال عىل أأساس معايري
معينة ،بغض النظر عن درجة التحمك أأو درجة الانتشار .و أأفاد أأن ذكل اكن جانبا أأساس يا لتقرير املصري .و أأكدت من جديد
أأن جلنة املعارف اكنت موجودة للعمل عىل الصكوك اليت حترتم حقوق الشعوب ا ألصلية وحتمي مواردها الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .كام أأفادت أأنه جيب أأن تكون أأي اس تثناءات وقيود ضيقة ومتوافقة مع القوانني
والاهامتمات العرفية للشعوب ا ألصلية .و أأعربت عن تقديرها لقرارات ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف بشأأن العمل يف
املس تقبل ،ل س امي أأن ا ألمانة تعقد ورشة معل للخرباء من الشعوب ا ألصلية خالل فرتة الس نتني  ،2021-2020ولكفت
بتحديث الاس تعراض الفين لقضااي امللكية الفكرية الرئيس ية يف مشاريع واثئق الويبو بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأشارت أأن جتمع الشعوب ا ألصلية ما زال مفتوحا للحوار البناء مع ادلول ا ألعضاء.
و أأعربت عن امتناهنا لدلول ا ألعضاء اليت أأاتحت الوقت لالجامتع مع جتمع الشعوب ا ألصلية يف ادلورة الاربعني للجنة
املعارف .و أأضافت أأنه من خالل هذا النوع من املشاركة ،ميكن تطوير حامية قوية للمعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف
التقليدي واملوارد الوراثية بشلك متبادل ،عىل التوايل .وشكرت ا ألمانة عىل معلها الشاق ودمعها للجنة.
 .203وهنأأ وفد الهند وشكر الرئيس ونواب الرئيس وامليرسين وا ألمانة واملرتمجني الفوريني عىل تس يري ادلورة بنجاح،
و أأعرب عن أأمهل يف اإجراء مناقشة اإجيابية وبناءة وحامسة يف فرتة الس نتني املقبةل تفيض اإىل نسخة هنائية من اإطار قانوين
دويل بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي .و أأفاد أأن الهند قد تأأثرت ،اإىل جانب العديد
من البدلان ا ألخرى ،ابلمتكل والقرصنة البيولوجية .و أأضافت أأنه بناء عىل ذكل ،اكن من املرغوب فيه للغاية وضع صك
(صكوك) اإطار قانوين دويل مبكر بشأأن هذه القضااي الثالث .و أأفاد أأنه اكنت هناك حاجة لالعرتاف ابدلور الهام اذلي تلعبه
السلطات الوطنية أكمناء للمعارف التقليدية يف حاةل حتديد هوية املس تفيد ويف حاةل حتديد هوية املس تفيدين .و أأفاد أأنه
س يعترب نص الرئيس بشأأن املوارد الوراثية وثيقة معل ،ممكةل للوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/40/6ولتسهيل حتقيق
التوافق ابلراء .و أأفاد أأنه ينبغي مجليع ادلول ا ألعضاء التعامل مع هنج بشلك بناء وعقل متفتح وحبسن نية لتحقيق املنفعة
املتبادةل .و أأفاد أأنه سيشارك بشلك نشط يف املداولت املس تقبلية للجنة املعارف .وذكر أأنه مت الاحتفال بيوم  21يونيو
ابعتباره اليوم ادلويل لليوغا ،كام أأعلنت امجلعية العامة ل ألمم املتحدة .و أأفاد أأن اليوغا اكنت شالك من أأشاكل املعارف التقليدية
من الهند.
 .204وشكر وفد ساموا الرئيس ونواب الرئيس وامليرسين وا ألمانة عىل تنظمي الاجامتع .وشكر مجيع الوفود عىل التقدم
الإجيايب للغاية .و أأفاد أأنه مشاركته الثانية يف جلنة املعارف اكنت جتربة رائعة للغاية .و أأضاف أأن الإرشادات عىل املس توى
ادلويل هممة للغاية جلزر ساموا واحمليط الهادئ كلك ،ابلنظر اإىل أاثر تغري املناخ عىل مواردها الوراثية الربية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي اليت اكنت لها نفس القدر من ا ألمهية وس تفتح مسارات أأمام املوارد الوراثية اليت
يتعذر الوصول اإلهيا حاليا واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،الربية والبحرية ،ومنع املس تفيدين احلاليني من
افشاء ا ألرسار .وشكر املنسقني ا إلقلميني من مجموعة بدلان أس يا واحمليط الهادئ.
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 .205وقال ممثل توابج أأمارو اإنه وفقا لتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ( ،)1999يتعني اعامتد مجيع املعاهدات أأو الصكوك
ادلولية يف غضون ثالث س نوات ويتخذ قرار بشأأهنا يف اجللسة العامة .و أأفاد أأن تكل يه السلطة العليا لختاذ قرار .وفامي
يتعلق مبشاركة الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،أأشار اإىل أأنه اكن هناك تقرير من منتدى ا ألمم املتحدة ادلامئ املعين بقضااي
الشعوب ا ألصلية.
 .206وقال ممثل منظمة أأدمجور اإهنا مشاركهتا اخلامسة يف أأعامل جلنة املعارف وإانه ممنت للغاية ألن ذكل ساعد يف صقل
هماراته يف فئات خمتلفة .وشكر فريق الويبو بأأمكهل .و أأثىن عىل الرئيس لقدرته عىل الاس امتع اإليه وإارشاده ،وشكر امليرسين
واملرتمجني الفوريني ،و أأعرب عن امتنانه لتوافر مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأعرب عن رغبته يف احلصول عىل العمل واس مترار
الزمخ هبدف اس تخراج صك (صكوك) لتغطية املعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية .و أأن هذه
اكنت القضية الرئيس ية لشعبه ويه تلبية احتياجاهتم يف ا ألمور الروحية وادلينية والاجامتعية والثقافية والاقتصادية .وقال اإنه
واثق من أأن قيام خبري أأصيل ابس تعراض الواثئق املوحدة بشأأن املوارد الوراثية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي واملعارف
التقليدية س يخلق صةل بني حقوق الإنسان والتمنية احمللية من أأجل تلبية توقعات شعبه .وكعضو يف جتمع الشعوب ا ألصلية،
اعتقد أأن اتفاقية حرة مس بقة ومس تنرية س تظل حمور الرتكزي يف تكل النصوص اخملتلفة ،ألهنا ستساعد عىل منع المتكل غري
املرشوع عىل املعارف التقليدية للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .و أأضاف أأنه ينبغي اعتبار هذه العملية مسأأةل شامةل
لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة .و أأعرب عن امتنانه ل ألمانة واملرتمجني الفوريني وامليرسين وجتمع الشعوب ا ألصلية للتوثيق
والبحث واملعلومات عىل هجودمه لتيسري مشاركة اجملموعة يف املفاوضات.
 .207و أأعرب وفد دوةل بوليفيا املتعددة القوميات عن امتنانه للرئيس وانئبيه وا ألمانة وامليرسين إلعدادمه لتكل ادلورة.
و أأضاف أأنه لقد توصلت جلنة املعارف اإىل توافق بشأأن قرار متوازن بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي اذلي اكن حاسام ابلنس بة للشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .ل ترغب يف التغايض عن العمل املنجز خالل
الس نوات املاضية .كام أأضاف أأن جلنة املعارف قد متكنت من العمل حبسن نية وشفافية ،وتأأمل أأن تس متر يف حتقيق أأهدافها.
و أأشار أأنه يف ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف ،تقدمت اللجنة اإىل ا ألمام بنصوص أأكرث وضوحا ألشاكل التعبري الثقايف
التقليدي واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية .و أأضاف أأنه جيب أأن حترز اخلطوات الإضافية نتيجة اإجيابية .و أأعرب عن رغبته
يف املشاركة البناءة يف مناقشة تكل الواثئق.
 .208وقال مساعد املدير العام ،الس يد مينيليك أألميو جيتاهون ،متحداث ابلنيابة عن املدير العام ،اإنه اكن من دواعي
رسوري البالغ العمل مع الرئيس وانئيب الرئيس وامليرسين .و أأشار أأن الرئيس قد تر أأس بنجاح ادلورة ا ألربعني للجنة املعارف
وجنح يف تقدمي توصيات اإىل امجلعية العامة بشأأن ولية جديدة .و أأعرب عن رسوره هبذه النتيجة املمتازة .و أأعرب عن أأمهل يف
أأن يؤدي ذكل اإىل الضغط عىل اللجان ا ألخرى للقيام ابملثل ،مما يقلل العبء عىل امجلعية العامة .وشكر الرئيس وهنأأه عىل
الانهتاء بنجاح من الولية .وقال اإنه مرسور لرؤية مدى جدية الوفود يف تنفيذمه للولية احلالية .ولقد اكن من دواعي رسوران
أأن نرى اجلدية والتفاين اليت تعاملت هبام مجيع الوفود للمواضيع الثالثة والتقدم الكبري للغاية اذلي مت اإحرازه خالل هذين
العامني .و أأعرب عن اقتناعه بأأن جلنة املعارف س تواصل اإحراز تقدم يف الولية اجلديدة .و أأشار اإىل أأنه مت انتشار جلنة
املعارف يف مجيع أأحناء العامل ،مما يعين أأن الكثري من الناس اكنوا يبحثون عن جلنة املعارف لإحراز تقدم .وقد حافظت جلنة
املعارف عىل ترس يخ التوقعات يف مجيع أأحناء العامل .و أأفاد أأن جلنة املعارف اكنت مركز املناقشات .و أأعرب عن امتنانه لرؤية مكّ
اجلهود اليت بذلت خالل العامني ،ليس فقط من قبل اذلين اكنوا يف جلنة املعارف ،ولكن أأيضا أأولئك اذلين لعبوا أأدوارا
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خمتلفة ،مثل امليرسين ،والرؤساء املشاركني و أأعضاء أأفرقة اخلرباء اخملصصة .و أأعرب عن شكره للتقدم احملرز .و أأعرب عن
امتنانه ألن املشاركني اكنوا يعرتفون دوما ابلعمل املمتاز اذلي قامت به قسم املعارف التقليدية وعدد من الزمالء يف الويبو ،مبا
يف ذكل املرتمجون الفوريني وخدمات املؤمترات .و أأفاد أأنه اكن هناك كثريون أخرون يعملون وراء الكواليس لضامن جناح
س تة اجامتعات للجنة املعارف يف فرتة الس نتني .كام أأعرب عن امتنانه مجليع أأولئك اذلين مل يكونوا مرئيني .كام أأشار أأيضا اإىل
أأن قسم املعارف التقليدية مل يؤد فقط خدمة ممتازة يف جلنة املعارف ،بل وفر أأيضا القدرات للعمل البناء .و أأعرب عن تطلعه
اإىل اس تقبال مجيع املشاركني حبفاو ٍة يف العام اجلديد لولية جديدة.
 .209واختمت الرئيس ادلورة.

قرار بش أأن البند  10من جدول ا ألعامل:
 .210اع متدت اللجنة قراراهتا بش أأن البنود  2و3
و 4و 5و 6و 7و 8من جدول ا ألعامل يف
 21يونيو  .2019واتفقت عىل اإعداد مرشوع
تقرير كتايب يتوي عىل نصوص هذه القرارات
املتفق علهيا ومجيع املداخالت اليت أأديل هبا أأمام
اللجنة ،وتعم ميه يف أأجل أأقصاه  6سب مترب .2019
وس يدعى املشاركون يف اللجنة اإىل تقدمي تصويبات
كتابية عىل مداخالهتم كام يه مدرجة يف مرشوع
التقرير قبل أأن تع ّمم الصيغة الهنائية ملرشوع التقرير
عىل املشاركني يف اللجنة لحقا لعامتدها يف ادلورة
القادمة للجنة.
[ييل ذكل املرفقان]
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mission.egypt@bluewin.ch
Ahmed Ibrahim MOHAMED (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
mission.egypt@bluewin.ch

ÉQUATEUR/ECUADOR
Wilson Armando USIÑA REINA (Sr.), Miembro Principal, Órgano Colegiado de Derechos
Intelectuales, Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), Quito
wusinia@senadi.gob.ec
Heidi VÁSCONES (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente ante la Organización Mundial
del Comercio (OMC), Ginebra
t-hvascones@cancilleria.gob.ec

ESPAGNE/SPAIN
Inmaculada GALÍNDEZ LABRADOR (Sra.), Examinadora de Patentes, Área de Examen de
Patentes Químicas, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, Madrid
galiboop@yahoo.es
Juan José LUEIRO GARCÍA (Sr.), Consejero, Misión Permanente, Ginebra
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA
Dominic KEATING (Mr.), Director, Intellectual Property Attaché Program, Office of Policy and
International Affairs, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria
dominic.keating@uspto.gov
Michael SHAPIRO (Mr.), Senior Counsel, Office of Policy and International Affairs, United
States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria
Marina LAMM (Ms.), Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs, Department of
Commerce, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria
marina.lamm@uspto.gov
Aurelia SCHULTZ (Ms.), Counsel, Office of Policy and International Affairs, Copyright Office,
Washington D.C.
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Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
Yasmine FULENA (Ms.), Intellectual Property Advisor, Permanent Mission, Geneva

ÉTHIOPIE/ETHIOPIA
Abdulkadir Mohammed ABDELLA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION
Victor DOBRYNIN (Mr.), Deputy Head, Industrial Property Division, Federal Institute of Industrial
Property (FIPS), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow
Ekaterina SAVKINA (Ms.), Principal Specialist, International Cooperation Department, 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
jukka@liedes.fi
Leena SAASTAMOINEN (Ms.), Senior Specialist, Legal Affairs, Ministry of Education and
Culture, Helsinki
leena.saastamoinen@minedu.fi
Stiina LOYTOMAKI (Mr.), Expert, Ministry of Economic Affairs and Employment, Helsinki
stiina.loytomaki@tem.fi
Ilkka TOIKKANEN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

FRANCE
Amélie GONTIER (Mme), adjointe à la chef du bureau de la propriété intellectuelle, Service des
affaires juridiques et internationales, Ministère de la culture, Paris
Julie GOUTARD (Mme), chargée de mission, Service des affaires juridiques et internationales,
Institut national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie

GÉORGIE/GEORGIA
Ekaterine KHOSITASHVILI (Ms.), Adviser, Permanent Mission, Geneva
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GHANA
Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Paul KURUK (Mr.), Vice-Chairman, Ghana International Trade Commission (GITC), Ministry of
Trade and Industry, Accra

GUATEMALA
Flor de María GARCÍA DÍAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra
flor.garcia@wtoguatemala.ch

GUYANA
Deep FORD (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Bibi ALLY (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
pmog.gv@gmail.com

HAÏTI/HAITI
Roland BELIZAIRE (M.), responsable de la coopération culturelle, Cabinet du ministre,
Ministère de la culture et de la communication, Port-au-Prince
rolandbelizaire2000@yahoo.com

HONDURAS
Giampaolo RIZZO ALVARADO (Sr.), Embajador, Representante Permanente, Misión
Permanente, Ginebra
Rosa Carolina CORTÉS MARTÍNEZ (Sra.), Asesor en Materia de Propiedad Intelectual,
Departamento de Dirección y Coordinación, Dirección General de Propiedad Intelectual
(DIGEPIH), Instituto de la Propiedad, Tegucigalpa
carol_cortes79@hotmail.com
Mario Jacob ORELLANA PINEDA (Sr.), Asesor Técnico en Propiedad Intelectual para los
Grupos Indígenas, Departamento de Dirección y Coordinación, Dirección General de Propiedad
Intelectual (DIGEPIH), Instituto de la Propiedad, Tegucigalpa
Mariel LEZAMA PAVÓN (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

HONGRIE/HUNGARY
Emese Reka SIMON (Ms.), Legal Officer, Industrial Property Law Section, Hungarian
Intellectual Property Office, Budapest
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INDE/INDIA
Ashish KUMAR (Mr.), Senior Development Officer, Department for Promotion of Industry and
International Trade, Ministry of Commerce and Industry, New Delhi
krashish@nic.in
Animesh CHOUDHURY (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

INDONÉSIE/INDONESIA
Faizal Chery SIDHARTA (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Untung MULJONO (Mr.), Head, International Cooperation Subdivision, Coordinating Ministry of
Political Affairs, Jakarta
Fitria WIBOWO (Mr.), Diplomat, Directorate of Trade, Commodities, and Intellectual Property,
Directorate General of Multilateral Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Jakarta
Kiki OKTAPIANDI (Mr.), Policy Analyst, Coordinating Ministry of Political Affairs, Jakarta
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D')/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Seyed Reza RAFIEY (Mr.), Legal Expert, International Legal General Office, Ministry of Foreign
Affairs, Tehran
Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

ITALIE/ITALY
Vittorio RAGONESI (Mr.), Expert, Department of Copyright, Ministry of Culture, Rome

JAMAÏQUE/JAMAICA
Lilyclaire BELLAMY (Ms.), Executive Director, Jamaica Intellectual Property Office (JIPO),
Kingston
Sheldon BARNES (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
fsec@jamaicamission.ch

JAPON/JAPAN
Yoshiaki ISHIDA (Mr.), Director, Office of International Copyright Affairs, Agency for Cultural
Affairs, Tokyo
Toshinao YAMAZAKI (Mr.), Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO),
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Tokyo
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Masaki EMA (Mr.), Deputy Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO),
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Tokyo
Takayuki HAYAKAWA (Mr.), Deputy Director, Copyright Division, Agency for Cultural Affairs,
Tokyo
Yuichi ITO (Mr.), Deputy Director, Intellectual Property Affairs Division, Ministry of Foreign
Affairs, Tokyo
Ryoei CHIJIIWA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
Hiroki UEJIMA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

JORDANIE/JORDAN
Nidal AL AHMAD (Mr.), Director General, Department of the National Library, Ministry of
Culture, Arjan
nl@nl.gov.jo

KAZAKHSTAN
Gaziz SEITZHANOV (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

KENYA
Daniel KOTTUT (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva
danielk@kenyamission.ch
Catherine Bunyassi KAHURIA (Ms.), Senior Principal State Counsel, International Law Division,
Office of Attorney General and Department of Justice, Nairobi
kahurianyassi@yahoo.com
Ivan Kiprop LANGAT (Mr.), Director, State Department for Culture and Heritage, Ministry of
Sports, Culture and Heritage, Nairobi
danielk@kenyamission.ch

KOWEÏT/KUWAIT
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva

LETTONIE/LATVIA
Liene GRIKE (Ms.), Adviser, Permanent Mission, Geneva
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LITUANIE/LITHUANIA
Vita VALIŪNAITĖ (Ms.), Third Secretary, External Economic Relation and Economic Security
Policy Department, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania, Vilnius
vita.valiunaite@urm.lt
Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

MALAISIE/MALAYSIA
Kamal BIN KORMIN (Mr.), Assistant Director General, Technical, Science and Technology,
Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Ministry of Domestic Trade and
Consumer Affairs, Kuala Lumpur
kamal@myipo.gov.my

MALAWI
Chikumbutso NAMELO (Mr.), Registrar General, Ministry of Justice, Lilongwe

MALI
Amadou Opa THIAM (M.), ministre conseiller, Mission permanente, Genève

MAROC/MOROCCO
Naima SAMRI (Mme), chef, Département des affaires juridiques, Bureau marocain du droit
d’auteur, Rabat
nima.samri@gmail.com
Mouna BENDAOUD (Mme), chef de projet communication, Office marocain de la propriété
industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca
bendaoud@ompic.ma

MEXIQUE/MEXICO
Socorro FLORES LIERA (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente,
Ginebra
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra

MOZAMBIQUE
Olga MUNGUAMBE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Francelina ROMAO (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
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MYANMAR
Aye Aye MAW (Ms.), Director, Intellectual Property Department, Ministry of Education, Nay Pyi
Taw
ayeaye.maw14@gmail.com
Yi Mar AUNG (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

NAMIBIE/NAMIBIA
Penda NAANDA (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Kleopas SIRONGO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva

NÉPAL/NEPAL
Bharat Mani SUBEDI (Mr.), Joint Secretary, Culture Division, Ministry of Culture, Tourism and
Civil Aviation, Kathmandu
bmsubedi@gmail.com

NIGER
Amadou TANKOANO (M.), professeur, Faculté des sciences économiques et juridiques,
Université Abdou Moumouni de Niamey, Niamey

NIGÉRIA/NIGERIA
Amina SMAILA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva
smailaamira@gmail.com
Habiba LAWAL (Ms.), Senior Assistant Registrar, Trademark, Commercial Law Department,
Federal Ministry of Industry, Trade and Investment, Abuja
habubakarlawal@gmail.com
Chidi OGUAMANAM (Mr.), Professor of Law, University of Ottawa, Ottawa
Emmanuel Biodun MORAKINYO (Mr.), Commercial Officer, Trademark Registry, Commercial
Law Department, Federal Ministry of Industry, Trade and Investment, Abuja
biodunjonathan@gmail.com
Chichi UMESI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND
Warren HASSETT (Mr.), Senior Policy Advisor, Business Law Department, Ministry of Business,
innovation and Employment, Wellington
warren.hassett@mbie.govt.nz
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George MINTON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
george.minton@mfat.govt.nz

OMAN
Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World
Trade Organization (WTO), Geneva
Ahmed AL SHIHHI (Mr.), Head, Organization and Cultural Relation Department, Ministry of
Heritage and Culture, Muscat
ahmed_alshihi@hotmail.com
Mohammed Said AL RUSHDI (Mr.), Head, Intellectual Property Protection Section, Inspection
and Licensing Department, Public Authority for Crafts Industries (PACI), Muscat
Mohammed Redha AL-KHABOURI (Mr.), Public Relations and International Cooperation
Specialist, Department of Media and Public Relation, Public Authority for Crafts Industries
(PACI), Muscat
Ibrahim BANI URABA (Mr.), Head, Intangible Cultural Heritage Section, Ministry of Heritage and
Culture, Muscat
ahmed_alshihi@hotmail.com
Nouf AL BALUSHI (Ms.), International Organization Writer, International Organization Section,
Ministry of Commerce and Industry, Seeb
noofalbalushi@gmail.com
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
abubashar83@hotmail.com

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

PAKISTAN
Muhammad NASEER (Mr.), Executive Director, Intellectual Property Organization of Pakistan
(IPO-Pakistan), Ministry of Commerce, Islamabad
naseerkamboh@gmail.com
Zunaira LATIF (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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PANAMA
Aureliano ITUCAMA (Sr.), Examinador de Propiedad Industrial, Departamento de Derechos
Colectivos y Expresiones Folklóricas, Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá
aitucama@mici.gob.pa

PAYS-BAS/NETHERLANDS
Saskia JURNA (Ms.), Senior Policy Officer, Intellectual Property Department, Ministry of
Economic Affairs and Climate Policy, The Hague
s.j.jurna@minez.nl

PHILIPPINES
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
jayroma.bayotas@dfa.gov.ph
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
arnel.talisayon@dfa.gov.ph

POLOGNE/POLAND
Jacek BARSKI (Mr.), Head, Copyright Unit, Intellectual Property Department, Ministry of Culture
and National Heritage, Warsaw
jbarski@mkidn.gov.pl
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PORTUGAL
Francisco SARAIVA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

QATAR
Kassem FAKHROO (Mr.), Attaché, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO),
Geneva
geneva@mec.gov.qa

RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE/SYRIAN ARAB REPUBLIC
Suleiman SARRA (Mr.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
missionsyria@bluewin.ch
Mohamadia ALNASAN (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva
missionsyria@bluewin.ch
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
HUH Won Seok (Mr.), Deputy Director, Multilateral Affairs Division, Korean Intellectual Property
Office, Daejeon
wshuh1977@korea.kr
KWON Changhwan (Mr.), Judge, Seoul Southern District Court, Seoul
approxass@scourt.go.kr
PARK Chan-Ho (Mr.), Team Manager, Senior Researcher, Genetic Resources Information
Center, National Institute of Biological Resources, Ministry of Environment, Incheon
ddony@icloud.com
KIM Se Chang (Mr.), Researcher, Copyright Trade Research Team, Korea Copyright
Commission, Jinju
sckim@copyright.or.kr
LEE Minu (Mr.), Research Scientist, Rural Environmental Resources Division, Rural
Environment Department, Rural Development Administration, Wanju-Gun
minulee@korea.kr
LEE Ji-In (Ms.), Policy Specialist, Cultural Trade and Cooperation Division, Ministry of Culture,
Sports and Tourism, Sejong
jenjlee@korea.kr
YOO Jin-Hee (Ms.), Research Specialist, Editor, Genetic Resources Information Center,
National Institute of Biological Resources, Ministry of Environment, Incheon
dool8840@gmail.com

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
Lidia Mercedes TEJADA DE POLANCO (Sra.), Abogada de Consultoría Jurídica, Oficina
Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes,
Santo Domingo
l.mejia@onapi.gob.do

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Pavel ZEMAN (Mr.), Head, Copyright Department, Ministry of Culture, Prague
pavel.zeman@mkcr.cz
Lucie ZAMYKALOVÁ (Ms.), Head, International Unit II, International Department, Industrial
Property Office, Prague
lzamykalova@upv.cz

ROUMANIE/ROMANIA
Cătălin NIŢU (Mr.), Director, Legal Affairs Directorate, State Office for Inventions and
Trademarks (OSIM), Bucharest
catalin.nitu@osim.ro
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Oana MARGINEANU (Ms.), Legal Adviser, Legal and European Affairs Division, State Office for
Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest
oana.margineanu@osim.ro

ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Beverly PERRY (Ms.), Senior Policy Advisor, International Policy Directorate, Intellectual
Property Office (IPO), Newport
Nathan POTTER (Mr.), Policy Officer, International Policy Directorate, Intellectual Property
Office (IPO), Newport
nathan.potter@ipo.gov.uk

SAMOA
Holton FAASAU (Mr.), Deputy Registrar of Intellectual Properties, Registries of Companies and
Intellectual Property Division (RCIP), Ministry of Commerce Industry and Labour, Apia

SÉNÉGAL/SENEGAL
Lamine Ka MBAYE (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève

SEYCHELLES
Sybil Jones LABROSSE (Ms.), Director, Cultural Property, 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
Berthilda Eugenia WALTER (Ms.), Heritage Officer, Department of Culture, Ministry of Home
Affairs, Local Government, Youth, Sports, Culture and Risk and Disaster Management, Victoria
berthilda.walter@gov.sc
Lucille Véronique BRUTUS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva
veronique@seymission.ch

SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Jakub SLOVÁK (Mr.), Legal Adviser, Media, Audiovisual and Copyright Department, Copyright
Unit, Ministry of Culture, Bratislava

SOUDAN/SUDAN
Sahar GASMELSEED (Ms.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva
mission.sudan@bluewin.ch
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SUÈDE/SWEDEN
Johan AXHAMN (Mr.), Special Government Advisor, Division for Intellectual Property and
Transport Law, Ministry of Justice, Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND
Marco D’ALESSANDRO (M.), conseiller juridique, Division droit et affaires internationales,
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Sibylle WENGER BERGER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
sibylle.wenger@ipi.ch
Alexandra NIGHTINGALE (Mme), stagiaire, Division droit et affaires internationales, Institut
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève

TADJIKISTAN/TAJIKISTAN
Parviz MIRALIEV (Mr.), Head, Department of International Registration of Trademarks, State
Institution National Center For Patent Information, Ministry of Economy Development and Trade
of the Republic of Tajikistan, Dushanbe
Mahmud JUMAZODA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

THAÏLANDE/THAILAND
Tankamalas NAVARAT (Ms.), Minister Counselor, Permanent Mission to the World Trade
Organization (WTO), Geneva
Maleeporn KUMKASEM (Ms.), Director, Legal Affairs, Fine Arts Department, Ministry of Culture,
Bangkok
maleeporn_kum@finearts.go.th
Pranisa TEOPIPITHPORN (Ms.), Director, Foreign Relations Group, Department of Cultural
Promotion, Ministry of Culture, Bangkok
siriteo@gmail.com
Kitiyaporn SATHUSEN (Ms.), Head, International Cooperation Group, Department of Intellectual
Property, Ministry of Commerce, Nonthaburi
Savitri SUWANSATHIT (Ms.), Expert, International Affairs, International Relations Bureau,
Ministry of Culture, Bangkok
pariyapa.a@gmail.com
Pariyapa AMORNWANICHSARN (Ms.), Cultural Officer, International Relations Bureau,
Ministry of Culture, Bangkok
pariyapa.a@gmail.com
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Nitthaya SITTHICHOBTHAM (Ms.), Cultural Officer, International Relations Bureau, Ministry of
Culture, Bangkok
Kanoknun KHONGKHARIN (Ms.), Trade Officer, Department of Intellectual Property, Ministry of
Commerce, Nonthaburi
Thanyathon CHATNGERN (Ms.), Trainee, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva
mmewtytt@gmail.com

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO
Mariella FONROSE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

TUNISIE/TUNISIA
Walid DOUDECH (M.), ambassadeur, Représentant permanent, Mission permanente, Genève
Sami NAGGA (M.), ministre plénipotentiaire, Mission permanente, Genève
Youssef BEN BRAHIM (M.), directeur, Organisme tunisien des droits d’auteurs et droits voisins
(OTDAV), Ministère des affaires culturelles, Tunis
youssefbenbrahim.m@gmail.com

TURQUIE/TURKEY
Tuğba GÜNDOĞAN (Ms.), Culture and Tourism Expert, Directorate General for Copyright,
Ministry of Culture and Tourism, Ankara
tcildir@telifhaklari.gov.tr
Dudu Ozlem MAVI IDMAN (Ms.), Biologist, General Directorate of Agricultural Research and
Policies, Ministry of Agriculture and Forest, Ankara
Tuğba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva
tugba.akici@mfa.gov.tr

UKRAINE
Andrew KUDIN (Mr.), General Director, Ministry of Economic Development and Trade of
Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Kyiv
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
Sergii TORIANIK (Mr.), Deputy Head, Department of Examination of Applications for Inventions,
Utility Models and Topographies of Integrated Circuits, Ministry of Economic Development and
Trade of Ukraine, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute” (Ukrpatent), Kyiv
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Nataliia NIKOLAICHUK (Ms.), Chief Specialist, Department for Intellectual Property, Sector of
Cooperation with National and International Institutions in Intellectual Property Sphere, Ministry
of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv
Mariia KURMAN (Ms.), Expert, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute
(Ukrpatent)”, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv
2512.mariia@gmail.com
Vadym LAVRENIUK (Mr.), Expert, State Enterprise “Ukrainian Intellectual Property Institute
(Ukrpatent)”, Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv
mgrp.ua@gmail.com

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

ZAMBIE/ZAMBIA
Muyumbwa KAMENDA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva
kamendamuyumbwa6@gmail.com

ZIMBABWE
Tanyaradzwa MANHOMBO (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

II. DÉLÉGATION SPÉCIALE/SPECIAL DELEGATION

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Krisztina KOVÁCS (Ms.), Policy Officer, Intellectual Property and Fight Against Counterfeiting,
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Brussels
Lucie BERGER (Ms.), First Secretary, Geneva

III. OBSERVATEURS/OBSERVERS

PALESTINE
Sami M. K. BATRAWI (Mr.), Director General, Intellectual Property Unit, Ministry of Culture of
the State of Palestine, Ramallah
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IV. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)
Viviana MUNOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property
Programme, Geneva

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)
Fahad ALMUTAIRI (Mr.), Director, Examination Directorate, Riyadh
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)
Mercy MASOK ASIMA (Mme), conseillère juridique, Département de la prospection et de la
coopération, Yaoundé
masokasima@yahoo.com

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION
(WTO)
Xiaoping WU (Ms.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and
Competition Division, Geneva

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

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)
George Remi NAMEKONG (Mr.), Senior Economist, Geneva
Margo A. BAGLEY (Ms.), Expert, Asa Griggs Candler Professor of Law, Emory University
School of Law, Atlanta

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

ADJMOR (ADJMOR)
Hamady AG MOHAMED ABBA (M.), coordinateur, Tombouctou
Mapou SUBAMA (Mme), membre, Nouméa
subama.mapou@gmail.com
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Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN)
Jessica Milagritos FORERO AVENDAÑO (Sra.), Consejera Asesora, Ginebra
Geise PERRELET ISCARIANA (Sra.), Asesora Consejera, Amazonas
María Alejandra RODRÍGUEZ ARANDIA (Sra.), Consejera, Ginebra
Assembly of First Nations
Marlene POITRAS (Ms.), Regional Chief, Ottawa
Jeremy KOLODZIEJ (Mr.), Legal Counsel, Ottawa
Stuart WUTTKE (Mr.), General Counsel, Ottawa

Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual
Property Law Association (AIPLA)
David READ (Mr.), Co Sub-Chair, Genetic Resources Subcommittee, Biotechnology
Committee, Liverpool
david.read@bartleread.co.uk
Association of Kunas United for Mother Earth (KUNA)
Nelson DE LEÓN KANTULE (Sr.), Directivo-Vocal, Panamá
duleigar@gmail.com
Rodrigo PAILLALEF MONNARD (Sr.), Representante, Panamá
repaillalef@gmail.com
Center for Multidisciplinary Studies Aymara (CEM-Aymara)
Q"apaj CONDE (Sr.), Experto, La Paz
Centre de documentation, de recherche et d’information des peuples autochtones
(DoCip)/Indigenous Peoples’ Center for Documentation, Research and Information (DoCip)
Rémi ORSIER (Mr.), Director, Geneva
remi.orsier@docip.org
Andrés DEL CASTILLO (Mr.), Project Leader, Funding Research, International Development
and Legal Advice, Geneva
Pierrette BIRRAUX (Ms.), Board Committee Member, Geneva
Johanna MASSA (Ms.), Coordinator, Technical Secretariat, Geneva
johanna.massa@docip.org
Priscilla SAILLEN (Ms.), Documentation and Summary Note Coordinator, Geneva
Claire MORETTO (Ms.), Capacity-Building Projects Coordinator, Geneva
Malikah ALIBHAI (Ms.), Interpreter, Geneva
Damien LE BRIQUER (Mr.), Interpreter, Geneva
Marisa MARTINEZ (Ms.), Interpreter, Geneva
Daniel SHERR (Ms.), Interpreter, Geneva
Tazara SPAFFORD (Ms.), Interpreter, Geneva
Séverine GEORGE (Ms.), Intern, Geneva
Ilse Maria MEILER (Ms.), Intern, Geneva
Maryna YAZIANOK (Ms.), Intern, Geneva
Centre for International Governance Innovation (CIGI)
Oonagh FITZGERALD (Ms.), Director, International Law Research Program, Waterloo
ofitzgerald@cigionline.org
Bassem AWAD (Mr.), Deputy Director, International Intellectual Property Law and Innovation,
International Law Research Program, Waterloo
bawad@cigionline.org
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Ruth OKEDIJI (Ms.), Chair, Traditional Knowledge Expert Group, International Law Research
Program, Waterloo
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)
Rosario LUQUE GIL (Sra.), Delegada, Quito
rosariogilluquegonzalez@students.unibe.ch
CropLife International (CROPLIFE)
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Adviser, Geneva
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)
Grega KUMER (Mr.), Head, Government Relations, Geneva
g.kumer@ifpma.org
Health and Environment Program (HEP)
Pierre SCHERB (M.), conseiller juridique, Genève
avocat@pierrescherb.ch
Madeleine SCHERB (Mme), présidente, Genève
madeleine@health-environment-program.org
Indian Movement - Tupaj Amaru
Lázaro PARY ANAGUA (M.), coordinateur général, Genève
amaruru102@hotmail.com
Indigenous Information Network (IIN)
Lucy MULENKEI (Ms.), Executive Director, Environment and Development Department, Nairobi
mulenkei@gmail.com
Indigenous World Association (IWA)
Oliver CHAPMAN (Mr.), Consultant, Leiden
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
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
Thiru BALASUBRAMANIAM (Mr.), Geneva Representative, Geneva
Maasai Aid Association (MAA)
Annie CORSINI (Ms.), President, Geneva
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Native American Rights Fund (NARF)
Susan NOE (Ms.), Senior Staff Attorney, Boulder
suenoe@narf.org
Nga Kaiawhina a Wai 262 (NKW262)
Kiri TOKI (Ms.), Member, Auckland
Tebtebba Foundation - Indigenous Peoples’ International Centre for Policy Research and
Education
Jennifer TAULI CORPUZ (Ms.), Project Coordinator, Quezon City

Tulalip Tribes of Washington Governmental Affairs Department
Raymond FRYBERG (Mr.), Director, Natural and Cultural Resources, Tulalip
rayfryberg@tulaliptribes-nsn.gov
Preston HARDISON (Mr.), Policy Analyst, Seattle
prestonh@comcast.net

VI. GROUPE DES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET LOCALES/
INDIGENOUS PANEL

Lucy MULENKEI (Ms.), Executive Director, Environment and Development Department,
Indigenous Information Network (IIN), Nairobi
Wilton LITTLECHILD (Mr.), Cree chief and lawyer, Alberta
Valmaine TOKI (Ms.), Associate Professor in Law, Faculty of Law, University of Waikato,
Hamilton

VII. BUREAU/OFFICERS

Président /Chair:

Ian GOSS (M./Mr.) (Australie/Australia)

Vice-présidents/Vice-Chairs:

Jukka LIEDES (M./Mr.) (Finlande/Finland)
Faizal Chery SIDHARTA (M./Mr.) (Indonésie/Indonesia)

Secrétaire/Secretary:

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

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

][ييل ذكل املرفق الثاين
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املرفق الثاين

برانمج العمل –  6دورات
التارخي املؤقت
فرباير/مارس 2020

مايو/يونيو 2020

سبمترب 2020

أأكتوبر 2020
نومفرب/ديسمرب 2020

مارس /أأبريل 2021

يونيو/يوليو 2021

أأكتوبر 2021

النشاط
(ادلورة الواحد وا ألربعني للجنة املعارف)
اإجراء مفاوضات بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات
ملرشوع صك قانوين
املدة 5 :أأايم.
(ادلورة الثانية وا ألربعني للجنة املعارف)
اإجراء مفاوضات بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات
ملرشوع صك قانوين
املدة 5 :أأايم زائد يوم واحد اإذا تقرر عقد اجامتع فريق خرباء خمصص.
(ادلورة الثالثة وا ألربعني للجنة املعارف)
اإجراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية و /أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل
معاجلة القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين (صكوك قانونية)
اإماكنية اإصدار توصيات كام هو مذكور يف الفقرة (ه)
املدة 5 :أأايم.
امجلعية العامة للويبو
تقرير وقائعي والنظر يف التوصيات.
(ادلورة الرابعة وا ألربعني للجنة املعارف)
اإجراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة
القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين (صكوك قانونية)
املدة 5 :أأايم زائد يوم واحد اإذا تقرر عقد اجامتع فريق خرباء خمصص.
(ادلورة اخلامسة وا ألربعني للجنة املعارف)
اإجراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية و /أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل
معاجلة القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين (صكوك قانونية)
املدة 5 :أأايم زائد يوم واحد اإذا تقرر عقد اجامتع فريق خرباء خمصص.
(ادلورة السادسة وا ألربعني للجنة املعارف)
اإجراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية و /أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل
معاجلة القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين (صكوك قانونية)
تقيمي بشأأن املوارد الوراثية/املعارف التقليدية /أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وإاصدار توصية
املدة 5 :أأايم.
تقمي امجلعية العامة للويبو التقدم احملرز وتنظر يف النص (النصوص) وتتخذ القرار الالزم
س ّ
(القرارات الالزمة)".

[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

