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 1مالحظات تمهيدية

ي أجرتها، حتى اآلن، لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف  .1
 المفاوضات التى

ّ
إن

الفكرية والحماية الفعالة والمتوازنة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية التقليدية والفولكلور )لجنة المعارف( بشأن الملكية 
ن من التوصل إىل نتيجة.  2()المعارف التقليدية المرتبطة بهاالمرتبطة بالموارد الوراثية 

ّ
 لم تتمك

ي األهداف  .2
 
ي مختلف المصالح السياسية الواردة ف

 
ي ف

ويتجّسد عدم قدرة لجنة المعارف حتى اآلن عىل إيجاد موقف توافقى
وع نص لجنة المعارف الحاىلي بشأن الموارد الوراثية  ، 3والمعارف التقليدية المرتبطة بهاالبديلة المندرجة ضمن مشر ي ي رأيي

 
. وهناك، ف

ي 
 
 وجهات النظر والموازنة بي   حقوق ومصالح المستخدمي   وحقوق ومصالح الموّردين وأصحاب مجال لتجاوز تلك االختالفات ف
ط كشف دولي راسمي السياسات من اتخاذ المعارف. وباإلضافة إىل ذلك،  ن توضيح فهم اإلجراءات الخاصة بوضع شر

ّ
سيمك

ط الكشف.  ة بشأن التكاليف والمخاطر والمنافع المرتبطة بشر  قرارات مستنير

ي دوىلي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف  ومن .3
وع النصي لصك قانوي   هذا المشر

ُ
هذا المنطلق، أعددت

 التقليدية المرتبطة بها كي تنظر فيه لجنة المعارف. 

ي المفاوضات الجارية عىل صعيد لجنة .4
 
ي الخاصة فقط كإسهام ف

وع النصي تحت مسؤوليتى  هذا المشر
ُ
 المعارف.  وقد أعددت

وع النص إىل  .5 ي الخاصة فحسب. ويسىع مشر
وع النصي بمواقف أي من الدول األعضاء وهو يعكس آراي  وال يخّل هذا المشر

ي 
ها من أصحاب المصلحة عىل مدى السنوات التسع الماضية التى ي أبدتها كل الدول األعضاء وغي 

مراعاة المصالح السياسية التى
، إىل الموازنة بي   مصالح وحقوق استغرقتها المفاوضات المستندة إىل النصوص ع

ً
ىل صعيد لجنة المعارف. وهو يسىع، تحديدا

، التوصل إىل اتفاق يعود  ي ي رأيي
 
موّردي ومستخدمي الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، إذ ال يمكن دون ذلك، ف

 بالمنفعة عىل كل األطراف. 

 بدقة وثائق لجنة  .6
ُ
أسئلة رئيسية عن ومنشور أمانة الويبو المعنون  4المعارف المتوافرةولدى إعداد هذا النص، راعيت

اءات بخصوص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية ي الير
وط الكشف ف   شر

ً
 استعراضا

ُ
  . كما أجريت

ا
ألنظمة الكشف الوطنية  مفصل

                                                 
 ي الرئيس السابق المعارفلجنة ن رئيسة مالحظة م

: طلب مت  غي  رسمية  كوثيقة  الوثيقة، إتاحة هذه غوس، السيد إيان للجنة المعارف، السيدة ليليكلي  بيالمي
 لدورة الثالثة واألربعي   للجنة المعارفغراض األ 

ً
نص الرئيس لنسخة معدلة  وتتضمن هذه الوثيقة. ، حتى تتمكن اللجنة من استخدامها عىل نحو ما تراه مناسبا

حهالذي  ي أبريل  اقيى
ي أجراها  ، فهي تستند إىل المشاورات. وعىل حسب ما أشار إليه2019ف 

ي تلقاها.  التى
ي حول هذا النص والتعليقات المكتوبة التى

لم أر ورغم أنت 
ي إطالع اللجنة عىل 

ي أرى أنه ينبىع 
دخلها السيد غوس عىلتلك التعليقات، فإنت 

ُ
ي أ
غي  الرسمية  الوثيقة كما تتضمن هذه.  منهطلب ء عىل ، بنا لنصا التعديالت التى

ي ضوء ما ووجهات نظره. و  ه، فهي تعكس آراءإضافة طلب السيد غوس إتاحتها للجنة
غي  الرسمية للدورة الثالثة  الوثيقة، طلبت من األمانة إتاحة هذه سبقف 

ي غالسيد  قد ورد من غي  الرسمية الوثيقةهذه  مضمون، فإن المالحظةهذه  وبخالفواألربعي   للجنة المعارف بناء عىل طلب السيد غوس. 
مايو  14وس ف 

ي أدخلها وس، غ"الرئيس" أو "أنا"  إىل السيد  وتشي  العبارتان . 2022
ث وقت، فإن النص وبخالف التعديالت التى

ّ
ي  صياغته ألول مرة، أي قد ُحد

 . 2019أبريل  ف 

وع الصك. مالحظة من الرئيس: هذه المالحظات التمهيدية لي 1  ست جزءا من مشر
 . 2018/19هذه المفاوضات جارية حاليا طبقا لوالية لجنة المعارف للثنائية  2
3 WIPO/GRTKF/IC/40/6 .الوثيقة الموحدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية : 
كة توصية: WIPO/GRTKF/IC/38/10: الوثيقة الموحدة بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية؛ وWIPO/GRTKF/IC/40/6مثل  4  بشأن مشيى

كة بشأن استخدام قواعد البيانات ألغراض الحماية الدفاعية : WIPO/GRTKF/IC/38/11؛ والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها  توصية مشيى
اءاتاإلعالن : WIPO/GRTKF/IC/11/10؛ وللموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها  ي طلبات الير

: عن مصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية ف 
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ي أنظمة الكشف الخاصة بالم
 
وارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها واإلقليمية القائمة. وقد ُسّجل نمو كبي  عير األقاليم ف

. فهناك، حاليا، نحو  ي
نظاما قائما من ذلك النوع وينظر عدد من الدول األعضاء  30والموجودة عىل الصعيدين اإلقليمي والوطت 

ي األخذ بتلك األنظمة. وتتباين األنظمة المذكورة تباينا واسعا من حيث النطاق، والمضمون، والع
 
القة بأنظمة النفاذ وتقاسم حاليا ف

، وإمكانية  ي
نشر  تلك االختالفات مخاطر كامنة بالنسبة للمستخدمي   فيما يخص اليقي   القانوي 

ُ
، ت ي ي رأيي

 
المنافع، والعقوبات. وف

ر 
ّ
سلبا عىل  النفاذ إىل الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، والتكاليف/األعباء الناجمة عن المعامالت، مما قد يؤث

االبتكار. وباإلضافة إىل ذلك، من شأن نظام كشف عالمي وإلزامي تعزيز الشفافية فيما يخص استخدام الموارد الوراثية والمعارف 
، إىل  ي ي رأيي

 
اءات وجودته. وسيؤدي ذلك أيضا، ف ي تحسي   فعالية نظام الير

 
اءات، مما يسهم ف التقليدية المرتبطة بها ضمن نظام الير

وع للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. تيسي  تقاس اءات عن خطأ والتملك غي  المشر  م المنافع ومنع منح الير

ي سياق عمل لجنة المعارف الخاص بالموارد الوراثية والمعارف  .7
 
وع النصي ف ي هذا المشر

 
وأدعو الدول األعضاء إىل النظر ف
ي ت

ع إىل تلقى
ّ
وع النص من الدول األعضاء وأصحاب المصلحة. التقليدية المرتبطة بها. وأتطل  عقيبات عىل مشر

. وترافق عدة مواد، ليس كلها، مالحظات توضيحية. وتلك المالحظات ليست جزءا  .8 ي
وع الصك القانوي  ويىلي أدناه نص مشر

ي حال وجود تناقض بي   ن
 
ص إحدى المواد من النص، وال تهدف سوى إىل توفي  المزيد من المعلومات األساسية والتوضيحات. وف

  والمالحظة المرافقة له، تكون الغلبة لنص المادة. 

                                                 
احات من سويشا؛ و ي طلبات WIPO/GRTKF/IC/8/11اقيى

: اإلعالن عن مصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها ف  ي اح االتحاد األوروير
: اقيى

اءات؛ و اح من مجموعة البل: WIPO/GRTKF/IC/17/10الير ي المستقبلاقيى
؛ دان األفريقية بشأن الموارد الوراثية والعمل ف 

حات المتعلقة بمتطلبات : WIPO/GRTKF/IC/38/15و اءات وعدم اليقي   بشأنها: مخاوف الواليات المتحدة بشأن المقيى األثر االقتصادي لتأخر الير
اءات  . الكشف الجديدة عن الير
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وع   مشر

 
ي دولي بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية

 
 صك قانون

 
ات" من طرف السيد إيان غوس ل بنسق "تتّبع التغيير

ّ
 معد

 2022مايو  14

 

 
ي هذا الصك، 

 
 إن األطراف ف

ي إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية تقر إذ 
 
امات المنصوص عليها ف ام الدول األعضاء الو  5(UNDRIP) باالليى  يى 

  ،بتحقيق أهداف اإلعالن
ً
امات وتؤكد مجددا  ؛تلك االليى 

ام الشعوب تقر وإذ  ي فيما يتعلق بالموارد  بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة واليى 
ى
األصلية باالستدامة واالستخدام األخالف

 الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية؛ 

 تؤكد  وإذ 
ً
ام  مجددا والكيانات المنصوص  ،والجماعات المحليةالشعوب األصلية  [األصىلي  الشعب]و ،أصحاب السيادةحقوق احيى

ي قوانينهم الوطنية بشأن مواردهم الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية؛
 
 عليها ف

ي تعزيز فعالية نظام إذ ترغبو
 
اءات  الملكية الفكرية ف وشفافيته فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة الير

 رف التقليدية المرتبطة بها(؛بالموارد الوراثية )المعا

د
ّ
اءات  الملكية الفكرية عىل أهمية نفاذ مكاتب وإذ تؤك إىل المعلومات المناسبة بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية الير

اعات ليست جديدة أو ال تنطوي عىل نشاط ابتكاري فيما يتعلق  اءات عن خطأ لحماية اخيى بالموارد المرتبطة بها لمنع منح الير
 الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها؛

ف اءات  نظام الملكية الفكريةبالدور المحتمل لنظام  بدور  وإذ تعيى ي حماية الموارد الوراثية والمعارف الير
 
من حيث اإلسهام ف

كالتقليدية المرتبطة بها 
ّ
ي ذلك منع التمل

 
وع ، بما ف  ؛غي  المشر

ف ط كشف دو وإذا تعيى ي طلباتبأن وضع شر
 
 الملكية الفكرية ىلي فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها ف

اءات  ي واالتساق، وبالتاىلي يعود بمنافع عىل نظامالير
ي ضمان اليقي   القانوي 

 
اءات  الملكية الفكرية يسهم ف وعىل موّردي تلك الير

 الموارد والمعارف ومستخدميها؛

ف ه من الصكوك الدولية المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية  وإذ تعيى ورة ضمان دعم متبادل بي   هذا الصك وغي  بض 
 المرتبطة بها؛

ف ي النهوض باالبتكار ونقل ب وإذ تعيى
 
ها و  المعارفالدور الذي يؤديه نظام الملكية الفكرية ف بما التنمية االقتصادية  تحقيقونشر

 وتومستخدميها،  الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها موّردي يعود بالمنفعة المتبادلة عىل 
ً
د مجدد

ّ
 ؛ذلك الدور عىل  اؤك

  تدركوإذ 
ً
اءات النافذةأنه بينما تركز المواد  عىلوتؤكد مجددا ي البداية عىل نظام الير

 
إلزامي يسمح ، فإنها تتضمن بند مراجعة ف

ي توسيع الصك ليشمل بالنظر 
 
ي القضايا مجاالت أخرى من الملكية الفكرية ف

 
والتطورات عن التكنولوجيات  المنبثقة، والنظر ف

ي المنتدي، الجديدة والناشئة
 
 ؛الصك بتنفيذ  ات الدولية ذات الصلةف

 بإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية؛ وإذ تقّر 

 :   قد اتفقت عىل ما يىلي

                                                 
ي تمت الموافقة عليها باإلجماع  5

ي الوثيقة الختامية للمؤتمر العالمي بشأن الشعوب األصلية التى
 193من قبل جميع الدول األعضاء البالغ عددها  2014عام ف 

ي الجمعية العامة لألمم المتحدة )قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 (A/RES/69/2ف 
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 1المادة 
 األهداف

ي حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها ضمن نظام الملكية الفكرية  تحقيق ما يىلي  يرمي هذا الصك إىل
 
المساهمة ف

 : من خالل

اءات وشفافيته وجودته فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، )أ(  تعزيز فعالية نظام الير

اعات ليست جديدة أو ال تنطوي عىل نشاط ابتكاري فيما يتعلق ومنع م )ب( اءات عن خطأ لحماية اخيى نح الير
  الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. 
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 1مالحظات بشأن المادة 

دة لتنفيذ أهداف الصك. وع
ّ
ي أحكام الصك التالية تدابي  محد

 
ة ومقتضبة. وترد ف الوة عىل ذلك، ال صيغت األهداف بطريقة قصي 

اءات. فال توجد، مثال، أية إشارة  يحتوي الصك عىل أية أحكام تناولتها فعال صكوك دولية أخرى، أو ليست وثيقة الصلة بنظام الير
ي صكوك دولية أخرى، مثل

 
وع، ألن تلك القضايا متناولة بالفعل ف  إىل القضايا المرتبطة بالنفاذ وتقاسم المنافع أو التملك غي  المشر

 ، ي توكول ناغويا بشأن الحصول عىل الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن برو و اتفاقية التنوع البيولوجر
ي   معاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة)بروتوكول ناغويا(، وال استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجر

. ولكن الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة 2011 وإطار منظمة الصحة العالمية لعامغذية والزراعة لألمم المتحدة، لمنظمة األ 

ي 
 
، إىل تيسي  تقاسم المنافع وتالف ي ي آخر المطاف، حسب رأيي

 
تجدر اإلشارة إىل أن تعزيز الفعالية والشفافية والجودة سيؤدي ف

وع. ومصطلح "الفعالي ي أن يكون فعاال وعمليا التملك غي  المشر
ي ينبىع 

ط الكشف الُمطبق عىل الصعيد الوطت  ح أيضا أن شر
ّ
ة" يوض

ي أن يسفر عن تكّبد تكاليف باهظة من جّراء المعامالت. 
  وسهال للتنفيذ وال ينبىع 



Non-paper 
6 
 

 

 2المادة 
 قائمة المصطلحات

طبق المصطلحات الوارد تعريفها أدناه عىل هذا الصك، ما لم ُيذكر خالف ذلك رصاح
ُ
 ة: ت

ي مصطلح 
اءة أو عىل أنه شخص آخر يودع الشخص المقيّ  "المودع"يعت  ي سجالت المكتب عىل أنه الشخص الذي يطلب الير

 
د ف

 الطلب ويتابعه، وفقا للقانون المطبق؛

ي مصطلح 
 طلب الحصول عىل براءة.  "الطلب"ويعت 

ي تعتير ّشية أو مقدسة أو حساسة من الناحية الثقافية.  "الّشية"المعلومات مصطلح  ويشمل
ولهذه المعارف التقليدية التى

وتوكوالت العرفية للشعوب األصلية، وتدعمها مشاركتها واإلفشاء عنها بشأن المعلومات قواعد صارمة   اعاتوالجم القواني   والير
 المحلية. 

ي مصطلح 
ي  كل دولة أو منظمة حكومية  "الطرف المتعاقد"ويعت 

 
 هذا الصك. دولية طرف ف

ي مصطلح 
ي وضعها الطبيىعي ا "بلد منشأ الموارد الوراثية"ويعت 

 
 . لبلد الذي يمتلك تلك الموارد ف

ي مصطلح 
يجب أن أن الموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية المرتبطة بها  ""مستند ]بشكل جوهري/بشكل مباشر إل[ويعت 
ورية أو  تكون اع  أساسيةرص  اع  لتطوير االخيى اع المطلوب حمايته يجب أن يكون معتمدا عىل لالخيى المطلوب حمايته، وأن االخيى

دة للموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية المرتبطة بها. الخصائص 
ّ
 المحد

ي مصطلح 
ها من األصول ت "المواد الوراثية"ويعت  ي أو جرثومي أو غي 

ي أو حيواي 
حتوي عىل وحدات وراثية أية مواد من أصل نبايى

 وظيفية. 

ي مصطلح 
 . المواد الوراثية ذات القيمة الفعلية أو المحتملة "6الموارد الوراثية"ويعت 

ي مصطلح 
"ويعت  ي الوضع الطبيعي

 
ي توجد فيها الموارد الوراثية داخل النظم اإليكولوجية والموائل الطبيعية ال "الظروف ف

ظروف التى
ي حالة األنواع المدجنة أو 

 
ةوف ي تطور فيها خصائصها الممي  

ي المحيطات التى
 
 . المستنبتة ف

ي مصطلح 
اءات "المكتب"ويعت   . هيئة الطرف المتعاقد المكلفة بمنح الير

ي مصطلح 
اءات"ويعت  اءات لعام  "معاهدة الير  . 1970معاهدة التعاون بشأن الير

ي مصطلح 
بلد المنشأ، والشعوب األصلية  ، مثلةرد الوراثيامودع عىل المو الي مصدر يحصل منه أ "مصدر الموارد الوراثية"ويعت 

لمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية النظام المتعدد األطراف ل و بنك للجينات أو مركز للبحث أو  والجماعات المحلية،
 ، أو أي مجموعة أخرى خارج الوضع الطبيىعي أو مستودع آخر للموارد الوراثية. لألغذية والزراعة

ي مصطلح ويع
المعارف التقليدية مودع عىل الي مصدر يحصل منه أ "مصدر المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية"ت 

األدبيات العلمية وقواعد البيانات المتاحة للجمهور و  الشعوب األصلية أو الجماعات األصلية، ، مثلةرد الوراثياالمو المرتبطة ب
اء اءات ومنشورات الير   ات. وطلبات الير

                                                 
6  

ً
ي  تماشيا

ية". مع طريقة فهم ذلك المصطلح ف  ، ال يهدف تعريف مصطلح "الموارد الوراثية" إىل اشتمال "الموارد الوراثية البشر ي   سياق اتفاقية التنوع البيولوجر
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 2مالحظات بشأن المادة 

ي الوضع الطبيىعي و بلد المنشأ،و المواد الوراثية،و الموارد الوراثية،تعاريف مصطلحات  .1
ي قائمة الظروف ف 

 
، الواردة ف

ة من االتفاقات القائمة المتعددة األطراف بشأن الموارد الوراثية، ال بست مباشر
ُ
.  المصطلحات، اقت ي  سيما اتفاقية التنوع البيولوجر

عّرف من قبل عىل المستوى المتعدد األطراف:  .2
ُ
، مستند بشكل جوهري/بشكل مباشر إىلأما المصطلحات التالية فلم ت

 . مصدر المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، ومصدر الموارد الوراثيةو

د مصطلح " .3
ّ
اع المطلوب حم مستند بشكل جوهري/بشكل مباشر إىل"ويحد ايته والموارد الوراثية العالقة بي   االخيى

ي مناقشات لجنة المعارف بكلمة "المحفز"(. 
 
ام بالكشف )والمشار إليها ف ل االليى  فعِّ

ُ
ي ت
 والمعارف التقليدية المرتبطة بها، التى

، مثل  .4 ي واإلقليمي
مستند بشكل مباشر إىل، مستند إىل، وهناك، حاليا، اختالف كبي  بي   المحفزات عىل الصعيدين الوطت 

اع يخص، يتعلق بـ أو يستخدم، مستند إىل اع، االخيى ي اخيى
اع أو مشتق من، هو أساس، مستخدم ف  إبداع ُمنجز باالعتماد عىل -اخير

، الموارد الوراثية ي
. وثمة أيضا غموض كبي  يحيط بمعت  تلك المصطلحات. ومن أجل بلوغ أقص قدر ممكن من اليقي   القانوي 

ح إضافة عبارتي   وصفيتي   )
، كي تنظر فيهما الدول األعضاء، "مستند إىل"( إىل مفهوم المحفز هري/بشكل مباشر بشكل جو اقيىُ

ي أجريت خالل الدورة 
ي يونيو  36وذلك يعكس المناقشات التى

 
. وأدِرج المصطلح البديل "بشكل جوهري" 2018للجنة المعارف ف

"ألن مصطلح " ن من تسوية الخالف من خالل ظّل يثي  الخالف ضمن مداوالت لجنة المعارف. ولكن يُ  بشكل مباشر
ّ
ي التمك

 
ؤمل ف

ي قائمة المصطلحات. ومن الُسبل البديلة إلدراج عبارتي   وصفيتي   )
 
ي صيغة بشكل جوهري/بشكل مباشر تعريف المصطلح ف

 
( ف

 لتوضيح نطاق المحفز.  "مستند إىل"واستخدام تعريف لمصطلح  "مستند إىل"المحفز االقتصار عىل االحتفاظ بمفهوم المحفز 

ة للخالف والمتعلقة بمفهوم  .5 اح المطروح من قبل االتحاد "مستند بشكل مباشر إىل"ومن المسائل المثي  ي االقيى
 
، المدرج ف

ي عام 
 
ي ألول مّرة ف ي 20057األوروير

 
اط أن يكون المودع قد نفذ بشكل مادي إىل الموارد الوراثية. ويثي  ذلك اختالفا ف

وجهات ، االشيى
ع النفاذ المادي إىل الموارد الوراثية بالنظر إىل اإلنجازات النظر عىل صعيد لجنة ال ط من المخيى معارف حول ما إذا ال يزال ُيشيى

ح  ي هذا المجال. ولمعالجة ذلك االختالف، ال يتطرق التعريف إىل تلك المسألة. وباإلضافة إىل ذلك، اقيى
 
التكنولوجية المحققة ف

ي أيضا أن يشتمل التعريف ع ام، أن معت  هذا المصطلح غي   . وأرى، بكل"يجب أن يستخدم فورا"ىل عبارة االتحاد األوروير
احيى

ي التعريف 
 
ورية" و"أساسية". كما أدرجت ف . ولمعالجة هذه المسألة والتقليل من الغموض، أدرج مصطلحا "رص  ي

واضح بما يكق 
دة عبارة "

ّ
اع المطلوب حمايته يجب أن يكون معتمدا عىل الخصائص المحد للموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية المرتبطة االخيى

 بها. 

ي أن ُيفهم مصطلح " .6
ء أو يمكن الحصول منه عليه"من معناه العام " مصدر"وينبىع  ي

،والتعريفان 8ما يصدر منه الشر
المصادر المحتملة للموارد المتعلقان بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية يقدمان فقط قائمة غي  كاملة ب

 الوراثية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها. 

ي إطار مسار المفاوضات الخاصة  "المعارف التقليدية"وال يزال تعريف مصطلح  .7
 
قيد المناقشة عىل صعيد لجنة المعارف، ف

، بعض الت ي ي رأيي
 
ي المناقشات الجارية بالمعارف التقليدية وما زال يتعي ّ  االتفاق بشأنه، ولو أنه ُسّجل، ف

 
ي وجهات النظر ف

 
قارب ف

ي 
 
ركت لتفسي  الهيئات الوطنية المعنية. وف

ُ
ي المسارين اآلخرين، وت

 
مؤخرا. كما لم ُيتفق عىل أي من التعاريف عىل الصعيد الدوىلي ف

ي الوقت الراه
 
ح عدم تعريف المصطلح ف ن وتركه لتفسي  انتظار االتفاق حول هذه المسألة عىل مستوى لجنة المعارف، ُيقيى

 . ي
 الهيئات المعنية عىل المستوى الوطت 

درج مصطلح المعلومات الشية لتوضيح أن هذه المعلومات تشمل المعارف التقليدية المقدسة أو الشية أو الحساسة و  ..87
ُ
أ

 من الناحية الثقافية. 

  

                                                 
 . WIPO/GRTKF/IC/8/11الوثيقة  7
ية )اإلصدار الثالث(، ) 8  (، دار نشر جامعة أكسفورد. 2010قاموس أكسفورد للغة اإلنكلي  
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 3المادة 
ط الكشف  شر

ي طلب براءة مستندا  1.3
 
اع المطلوب حمايته ف ي حال كان االخيى

 
[ف ط كل  ]بشكل جوهري/بشكل مباشر إىل موارد وراثية، يشيى

 : عنطرف متعاقد من المودعي   الكشف 

 الموارد الوراثية؛الذي ٌمنحت فيه منشأ البلد  )أ( 

ي حال عدم انطباق  )ب(
 
ي الفقرة الفرعية )أ(، أو ف

 
ي ال يكون فيها المودع عىل علم بالمعلومات المذكورة ف

ي الحاالت التى
 
أو، ف

 الوراثية. للموارد الموارد آخر  مصدر عن الفقرة الفرعية )أ(، 

ي طلب براءة مستندا  2.3
 
اع المطلوب حمايته ف ي حال كان االخيى

 
[ف معارف تقليدية مرتبطة  إىل ]بشكل جوهري/بشكل مباشر

ط كل طرف متعاقد من المودعي   الكشف 
 : عنبها، يشيى

ي منحت 9أو الجماعة األصلية الشعب األصىلي  )أ(
ي المعارف التقليدية المرتبطة بها الذي وّرد  التى

أو الجماعة المحلية التى
 ؛وّردتها 

ي ال يكون فيها المودع عىل علم بالمعلومات الم )ب(
ي الحاالت التى

 
ي حال عدم انطباق أو، ف

 
ي الفقرة الفرعية )أ(، أو ف

 
ذكورة ف

 الوراثية. للموارد الموارد  آخر  مصدر عن الفقرة الفرعية )أ(، 

ي الفقرة  3.3
 
ي ال يكون فيها المودع عىل علم بالمعلومات المذكورة ف

ي الحاالت التى
 
ط كل طرف 2.3و/أو الفقرة  1.3ف ، يشيى

 الغرض. متعاقد من المودع إصدار إعالن لذلك 

اءات طلبات التقدم المكاتب اإلرشادات الالزمة إىل مودعي  334. ط الكشف الير وتتيح لهم فرصة بشأن كيفية استيفاء شر
ي حال عدم تضمي   الحد األدي  من المعلومات المذكورة 

 
ي الفقرتي   المذكور استدراك الوضع ف

 
أو تصحيح أية معلومات  2.3و 1.3ف

 .  صحيحةمكشوف عنها تكون خاطئة أو غي  

ام بالتحقق من صحة المعلومات المكشوف عنها.  345. ط الكشف عىل المكاتب االليى   يتعي   أال يفرض شر

اءات، دون اإلخالل بحماية  356. يتيح كل طرف متعاقد المعلومات المكشوف عنها طبقا لإلجراءات الخاصة بالير
  الشية.  المعلومات

                                                 
 يشمل ذلك  9

ً
 فرديا

ً
 ، أو كيانمحلية أصلية أو  جماعةضمن  وصيا

ً
 مرخص ةأو المحلي ةاألصلي الجماعةخارج  ا

ً
.  ا  له للعمل كوصي
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 3مالحظات بشأن المادة 

ط عىل  3تنص المادة  .1 ح األحكام الخاصة بشر
ّ
، أرى أنه من األهمية بمكان أن توض ي

. ولدعم اليقي   القانوي  ط كشف إلزامي شر
 :  الكشف ما يىلي

ي  )ب(
اع المطلوب حماته والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، التى فعِّ العالقة بي   االخيى

ُ
ام ت ل االليى 

ي مناقشات لجنة المعارف بكلمة بالكشف و 
 
 ؛"المحفز"المشار إليها ف

ي مناقشات لجنة المعارف بكلمة  )ب(
 
ي يجب الكشف عنها والمشار إليها ف

 . "المحتوى"والمعلومات التى

ي يمكن فيها  .2
ي أن يكون كل من المحفز والمحتوى قابال للتطبيق من الناحية العملية وأن يعكس مختلف الظروف التى

وينبىع 
ط للكشف إىل فرض تحديد  ي أن يؤدي أي شر

ي أنه ال ينبىع 
مصدر الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. وذلك يعت 

 بتخصيص أطر زمنية وجهود غي  معقولة بما 
ّ
اءات ال يمكن الوفاء بها أو ال يمكن الوفاء بها إال امات عىل مودعي طلبات الير اليى 

ي عرقلة االبتكار المستن
 
 د إىل الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. يتسّبب ف

 المحفز

ح المادتان  .3
ّ
ي  2.3و 1.3توض

اع المطلوب حماية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، التى العالقة بي   االخيى
فعِّ 
ُ
ام ت طان أن يكون االخيى  2.3و 1.3بالكشف. وبالتاىلي فإن المادتي   ل االليى  "اع "تشيى إىل  مستندا بشكل جوهري/بشكل مباشر

 واحد أو أكير من الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. 

ح مصطلح  .4
ّ
ي سياق الموارد الوراثية، يوض

 
"وف الكشف هو  أن الموضوع الذي يحفز  "مستند بشكل جوهري/بشكل مباشر

اع المطلوب حمايته. ويشتمل مصطلح "مستند إىل" أي موارد وراثية  ورية أو أساسية لتطوير االخيى ي كانت رص 
الموارد الوراثية التى

اع. ويشي  مصطلح 
ي تطوير االخيى

 
"دخلت ف اع والموارد  "بشكل جوهري/بشكل مباشر ورة وجود عالقة سببية بي   االخيى إىل رص 

، ي
اع. أما الموارد  الوراثية. وذلك يعت  ي لم يكن ممكنها دونها إنجاز االخيى

ي الكشف سوى عن الموارد الوراثية التى
عمليا، أنه ال ينبىع 

ط الكشف. وتشمل  اع المطلوب حمايته ولكنها ليست أساسية لتطويره، فهي ال تحفز شر ي تطوير االخيى
 
ي قد تدخل ف

الوراثية، التى
يا  التجريبية والخمائر الحيوانات والنباتات ث من قبيل تلك الموارد، عىل وجه الخصوص، أدوات البح لبالزميدات وا والبكتي 

عد، بالرغم من كونها موارد وراثية من الناحية التقنية، مستهلكات معيارية يمكن اقتناؤها من 
ُ
ي غالبا ما ت

وسية، والتى والنواقل الفي 
اع المطلوب حم  داعي للكشف عنها.  ايته، وبالتاىلي الموّردين تجاريي   أو مستهلكات ال تدخل ضمن االخيى

ي مصطلح  .5
ي سياق المعارف التقليدية المرتبطة بها، يعت 

 
"وف ع بجب أن  أن "مستند بشكل جوهري/بشكل مباشر المخيى

اع المطلوب حمايته يجب أن يكون قد اعتمد  اع المطلوب حمايته وأن االخيى ي تطوير االخيى
 
يكون قد استخدم المعارف التقليدية ف

 ك المعارف التقليدية. عىل تل

 محتوى الكشف

ط المادة  .6 دة، تشيى
ّ
اءات:  3وفق الظروف المحد ي طلبات الير

 
 معلومات مختلفة يجب الكشف عنها ف

ي حال انطبقت وكان مودع طلب  2.3و 1.3تورد المادتان  .  )ب(
 
ي الكشف عنها، ف

ي ينبىع 
تفاصيل المعلومات التى

اءة عىل علم بها.   الير

ي سياق الموارد 
اءة الكشف عن بلد منشأ (1.3الوراثية )الفقرة ف  ط الطرف المتعاقد من مودع طلب الير ، يشيى

ي أن 
الموارد الوراثية. ولضمان الدعم المتبادل مع الصكوك الدولية األخرى، ووفقا لمبادئ هذا الصك، ينبىع 

، أي البلد  ي ي اتفاقية التنوع البيولوجر
 
ّرف ف

ُ
ي وضعها  الوراثية الموارد الذي يمتلك ُيفهم بلد المنشأ كما ع

 
ف

ي الطبيىعي 
 
ي أكير من بلد واحد. وعليه، يوجد ف

 
ي وضعه الطبيىعي ف

 
ا من الموارد الوراثية موجود ف . غي  أن كثي 

د. ولكن حسب المادة 
ّ
ي محد

ي الكشف عنه 1.3غالب األحيان أكير من بلد منشأ واحد لمورد وراير
)أ(، ما ينبىع 

ي المهو تحديدا "بلد منشأ 
" )الخط السفىلي مضاف(، أي المورد نفسه الذي يستند إليه ورد الوراير

ي  [جوهري/بشكل مباشر  بشكل]
اع المطلوب حمايته، وهو البلد الذي ُحصل منه فعال عىل المورد الوراير االخيى

 .) ي
 )والذي ال يمكن أن يكون سوى واحدا فيما يخص كل مورد وراير

ي سياق المعارف التقليدية المرتبطة بها
ط ، وف  اءة الكشف عن يشيى الطرف المتعاقد من مودع طلب الير

ي وّردتها، أي صاحب تلك المعارف الذي تست  
الشعب األصىلي الذي وّرد تلك المعارف أو الجماعية المحلية التى

مها. 
ّ
 من خالله النفاذ إليها أو تعل
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طبق الفرتان الفرعيتان  )ب(
ُ
ي ال تكون فيها المعلو 2.3)ب( و1.3وت

ي الحاالت التى
 
ي )ب( ف

 
مات المذكورة ف

، وبالتاىلي 2.3)أ( و/أو 1.3الفرعية  الفقرة
ي ال تنطبق فيها هاتي   الفقرتي   الفرعيتي  

)أ( متوافرة أو الحاالت التى
ي 
 
اءة الكشف عن تلك المعلومات. ومن األمثلة عىل ذلك الموارد الوراثية الموجودة ف ر عىل مودع طلب الير

ّ
يتعذ

 نية، مثل أعاىلي البحار. مناطق خارج الوالية القضائية الوط

ي سياق الموارد الوراثية
ي مأخوذ من النظام المتعدد وف 

اع مستندا إىل مورد وراير ، ينطبق ذلك، مثال، إذا كان االخيى
منح مرونة وطنية كذلك لمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةلاألطراف 

ُ
. وقد ت

ط من الم ي تشيى
، طبقا للفقرة لألطراف التى من بروتوكول ناغويا، الكشف عن الشعب  6)و( من المادة 3ودعي  

ي هي أمثلة فقط، 
ي تلك الحاالت، التى

 
. وف ي

دة مصدر المورد الوراير
ّ
د أو الجماعة المحلية المحد

ّ
األصىلي المحد

دة، عىل النظام المتعدد األطرافيكون المصدر المنطبق 
ّ
.  المذكور أو الجماعة المحد  التواىلي

ي سياق المعارف التقليدية المرتبطة بها
ر، مثال، إسناد 2.3، تنص الفقرة الفرعية وف 

ّ
)ب( عىل مرونة إذا تعذ

ي أن ُيذكر، 
 
المعارف التقليدية إىل شعب أصىلي واحد أو جماعة أصلية واحدة، أو إذا لم يرغب الشعب األصىلي ف

اءة. و  ي طلب الير
 
ذكر، ف

ُ
ي أن ت

 
ي تكون أو لم ترغب الجماعة المحلية ف

تغطي تلك الفقرة أيضا الحاالت التى
د ال يشي  إىل الشعب األصىلي الذي كان يمتلك 

ّ
خذت فيها من منشور محد

ُ
المعارف التقليدية قد أ

 المعارف.  تلك

ي  3.3وتنطبق الفقرة  )ج(
 
اءة عىل علم بأي من المعلومات المذكورة ف ي ال يكون فيها مودع طلب الير

ي الحاالت التى
 
ف

ي تلك الحاالت، يتعي   عىل المودع إصدار إعالن بأنه ليس عىل علم 2.3أو الفقرة / و  1.3الفقرة 
 
. وف

عد تلك الفقرة بديال للفقرة 
ُ
ي حال لم يكن 2.3أو الفقرة  1.3بالمعلومات الوجيهة. وال ت

 
، ولكنها تنطبق فقط ف

ي الفقرة 
 
اءة عىل علم بالمعلومات المذكورة ف ن مودعي طلبات 2.3و/أو الفقرة  1.3مودع طلب الير

ّ
. وذلك يمك

رة واستثنائية للغاية،  ّ اءات من طلب براءة حتى إذا لم يكونوا عىل علم بالمعلومات الوجيهة ألسباب مير الير
ي نظرا لتلف الوثائق ذات الصلة من جّراء ظروف قاهرة. 

 كعدم القدرة، مثال، عىل تحديد مصدر مورد وراير

ام بالتحقق من  تحديدا عىل أنه يتعي    345.وتنص الفقرة  .7 اءات أي اليى  عىل األطراف المتعاقدة أال تفرض عىل مكاتب الير
اءات من  صحة المعلومات المكشوف عنها. والغرض من هذه المادة هو الحد بأقص قدر ممكن مما قد تتحّمله مكاتب الير

ي 
 
ف تلك  تكاليف/أعباء تتعلق بمعامالت نظام الكشف، وضمان أال يسفر ذلك عن تأخر غي  معقول ف اءات. وتعيى معالجة طلبات الير

ة الكامنة لالضطالع بتلك األعمال.  اءات ال تملك الخير  الفقرة أيضا بأن مكاتب الير

اط من المودع اإلعالن عن مصدر المعارف التقليدية المرتبطة  .8 دة المرتبطة بنظام الكشف االشيى
ّ
ومن مسائل النطاق المحد
اع مستند  بشكل جوهري/بشكل مباشر إىل تلك المعارف. وأعي أن بعض األعضاء يرون أنه يجب التعّمق بها إذا كان يدرك أن االخيى

ي نظام للكشف. ولكن بالنظر إىل إشارة الصكوك 
 
ي مناقشة مفهوم المعارف التقليدية قبل إدراج إشارات إىل المعارف التقليدية ف

 
ف

 أل
ا
ي الدولية األخرى إىل المعارف التقليدية دون تعريفها ومراعاة

 
فظ  هداف هذا الصك والتطورات الجارية ف

ُ
هذا المجال، فقد احت

  بهذا الموضوع. 
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 4المادة 
 االستثناءات والتقييدات

ي المادة 
 
ام المنصوص عليه ف رة لألطراف المتعاقدة، يجوز 3لدى االمتثال لالليى  ّ ي حاالت خاصة، اعتماد استثناءات وتقييدات مير

 
، ف

رة عىلوالزمة لحماية المصلحة العامة،  ّ ط أال تخّل تلك االستثناءات والتقييدات المير ، أو  نحو غي  مالئم بتنفيذ هذا الصكشر
 بالدعم المتبادل مع الصكوك األخرى. 
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 5المادة 
 انتفاء األثر الرجعي 

ي أودعت قبل تصديق 
اءات التى دة بموجب هذا الصك فيما يتعلق بطلبات الير

ّ
امات المحد يتعي   أال تفرض األطراف المتعاقدة االليى 

ي عىل هذا الصك أو انضمامه إليه، مع مراعاة 
وط الكشف القواني   الطرف المتعاقد المعت  بالموارد الوراثية  ذات الصلة الوطنيةشر

ي كانت تشي الموجودة  رتبطة بها المعارف التقليدية المو 
  االنضمام.  قبل ذلك التصديق أووالتى
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 5مالحظات بشأن المادة 

اءات. ولكنها  ي ضمن نظام الير
ف هذه المادة بأنه ال بد من بند حول انتفاء األثر الرجىعي من أجل الحفاظ عىل اليقي   القانوي  تعيى

ف أيضا بالوجود الفعىلي لعدد من أنظمة الكشف اإلل
. تعيى ي واإلقليمي

  زامي عىل الصعيدين الوطت 
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 6المادة 
 العقوبات والجزاءات

معالجة حالة ومتناسبة من أجل  مناسبة وفعالةو/أو سياسية وضع تدابي  قانونية و/أو إدارية  كل طرف متعاقد عىل  يتعي    1.6
ي  من هذا الصك.  3بموجب المادة المحددة المطلوبة المعلومات  عن المودعكشف توفي   عدم 

أن تسىع األطراف المتعاقدة وينبىع 
ان مع   والمحلية، مع مراعاة القواني   الوطنية ذات الصلة. األصلية  الجماعاتإىل وضع تلك التدابي  باالقيى

ي حال يتعي   عىل كل طرف متعاقد أن يتيح للمودع  2.6
 
عن غي  اإلخفاق  لحد األدي  عدم تضمي   افرصة استدراك الوضع ف

ي الكشف عن قصد 
 
ي المادة المحددة المبّينة بالتفصيل المعلومات من ف

 
اءة قبل تنفيذ عقوبات أو توجيه جزاءات 3ف  . قبل منح الير

، يتعي   أال يقوم أي طرف متعاقد بإلغاء براءة أو إبطال قابليتها للنفاذ فقط عىل أساس عدم كشف 4.6مع مراعاة المادة  3.6
ي المادة 

 
 من هذا الصك.  3المودع عن المعلومات المبّينة ف

، عىل عقوبات أو جزاءات أن ينصطرف متعاقد كل لكل  ينص يجوز  4.6 ي
فرض ، وفقا للقانون الوطت 

ُ
اءة المنح بعد ما ت منح الير

ي حال 
 
ط الكشف ف ، وجود نية للتحايل عىل شر المنصوص عن المعلومات عدم كشف المودع، سواء عن قصد أو بقصد احتياىلي

ي المادة المحددة عليه 
 
 هذا الصك.  من 3ف

ي المادة  5.6
 
، يتعي   عىل األطراف المتعاقدة وضع آليات مالئمة 4.6دون اإلخالل بعدم االمتثال نتيجة نية التحايل المذكورة ف

ن كل األطراف
ّ
ي الوقت المناسب إىل حلول المعنية  ، بما فيها الجماعات األصلية والمحلية،لتسوية المنازعات تمك

 
من التوصل ف

 
ً
.  ، وفقا للقانونترضيهم جميعا ي

  الوطت 
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 6مالحظات بشأن المادة 

ط الفقرة  .1 من أجل معالجة عدم  مناسبة وفعالةو/أو سياسية قانونية و/أو إدارية من كل طرف وضع تدابي   1.6تشيى
ي المادة 

 
ط الكشف المنصوص عليه ف ها 3االمتثال لشر ي تعتير

ي التدابي  التى
 
 ف

ّ
ك هذا الحكم األمر لألطراف كي تبت مناسبة  . وييى

ط  فرض قبل المنح، مثل تعليق معالجة طلب براءة حتى استيفاء شر
ُ
وفعالة ومتناسبة. ويمكن أن تشتمل التدابي  عىل عقوبات ت

ي حال امتنع المودع عن توفي  المعلومات المطلوبة بموجب المادة
 
د عىل  3 الكشف، أو سحب/إبطال الطلب ف

ّ
حد

ُ
ي غضون مهلة ت

 
ف

ض 
َ
، أو رف ي

فرض بعد المنح، مثل فرض الصعيد الوطت 
ُ
توفي  تلك المعلومات. ويمكن أن تشتمل تلك التدابي  أيضا عىل عقوبات ت

ي عدم الكشف عن المعلومات المطلوبة أو القيام عن قصد بتوفي  معلومات غي  صحيحة، فضال عن نشر 
 
غرامات عىل التعّمد ف

ي وباإلضافة إىل ذلك، تحاول هذه الفقرة اال األحكام القضائية. 
اف بمصالح وحقوق الشعوب األصلية والجماعات المحلية التى عيى

 .  يتعي   استشارتها بشأن تلك التدابي 

عىل إتاحة فرصة أولية للمودع الذي امتنع دون قصد عن توفي  القدر األدي  من المعلومات المبّينة  2.6وتنص الفقرة  .2
ي المادة 

 
د مهلة ا3بالتفصيل ف

ّ
حد

ُ
ط الكشف. وت ي شر

 
اءات الوطنية. انظر ، كي يستوف ستدراك ذلك الوضع استنادا إىل قواني   الير

 . 3من المادة  4كذلك الفقرة 

ح الفقرة  .3 ي المادة  3.6وتقيى
 
امات الخاصة بالكشف والمبّينة بالتفصيل ف . والغرض من هذا 3سقفا لعدم االمتثال لالليى 

عىل أساس عدم توفي  المودع للمعلومات المطلوبة بموجب  فقط الحكم هو ضمان أال يتم إلغاء أية براءة أو إبطال قابليتها للنفاذ 
ي تيسي  تقاسم المنافع، فمن  3 المادة

 
اءات. كما أنه يسهم ف ي لمودعي طلبات الير

من هذا الصك. وذلك مهم لضمان اليقي   القانوي 
ط الكشف تدمي  األساس الفعىلي لتقاسم المنافع اع شأن إلغاء براءة عىل أساس عدم االمتثال لشر اءة. ذلك أن االخيى ، أال وهو الير

اءات  اءات. وعليه فإن إلغاء الير جت  أية منافع مالية من خالل نظام الير
ُ
اءة الملغاة سيؤول إىل الملك العام، ولن ت أو المحمي بتلك الير

لموارد الوراثية والمعارف إبطال صالحيتها للنفاذ سيتعارض مع الهدف المنشود من الصك وهو توفي  الحماية الفعالة والمتوازنة ل
 التقليدية المرتبطة بها. 

ف المادة  .4 اءات الدولية واإلقليمية والوطنية والذي يتست  بموجبه  4.6وتعيى ي أنظمة الير
 
بالمجال السياسي الكامن فعال ف

لة، ويتم ذلك 
ّ
ي حاالت قصوى مثل توفي  معلومات خاطئة أو مضل

 
إما من قبل مكتب إلغاء براءة أو تضييق نطاقها بعد المنح ف

ف الفقرة  . وتعيى ي يقدمه الغي 
اءات أو من خالل طعن قانوي  باآلثار الجسيمة الناجمة عن إلغاء براءة بالنسبة للموّرد  5.6الير

ي لتمكي   كل األطراف من التوصل إىل حل يقبله الجميع، 
ط وضع آلية لتسوية المنازعات عىل الصعيد الوطت  درج شر

ُ
والمستخدم وت

  إتاوات متفاوض عليه.  مثل اتفاق
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 7المادة 
 أنظمة المعلومات

يجوز لألطراف المتعاقدة إنشاء أنظمة معلومات )مثل قواعد البيانات( بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة  1.7
، وبمراعاة ظروفها و  الجماعات األصلية والمحلية بها، بالتشاور مع  الوطنية. أصحاب المصلحة المعنيي  

ي  2.7
 
ي أن تكون أنظمة المعلومات، المزّودة بضمانات مناسبة، متاحة للمكاتب ألغراض البحث ف

اءات طلبات الينبىع  الير
 وفحصها. 

 فيما يخص أنظمة المعلومات المذكورة، يجوز لجمعية األطراف المتعاقدة إنشاء فريق عامل واحد أو أكير من أجل:  3.7

ي والهياكل الخاصة بمحتوى أنظمة المعلومات؛وضع الحد األدي  من معا )أ(
 يي  التشغيل البيت 

ي والهياكل الخاصة بمحتوى أنظمة المعلومات؛ )ب(
 من معايي  التشغيل البيت 

 ووضع الحد األدي 

ووضع مبادئ وإجراءات تتعلق بتقاسم المعلومات الوجيهة المتصلة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة  )ج(
ا، ال سيما المنشورات الدورية والمكتبات الرقمية وقواعد البيانات المشتملة عىل معلومات عن الموارد الوراثية به

ي مجال تقاسم تلك
 
 المعلومات؛ والمعارف التقليدية المرتبطة بها، وتوضيح كيفية تعاون أعضاء الويبو ف

ونية يستضي )د( ها من وتقديم توصيات بشأن إمكانية إنشاء بوابة إلكيى ن المكاتب عير
ّ
فها المكتب الدوىلي للويبو وتتمك

ي أنظمة المعلومات الوطنية واإلقليمية واستخراجها، رهنا بتوفي  الضمانات 
 
ة إىل البيانات المتاحة ف النفاذ مباشر

 المناسبة؛

  تناول أية مسألة أخرى ذات صلة بالموضوع.  )ه( 
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 8المادة 
 العالقة باالتفاقات الدولية األخرى

  . 10ُينفذ هذا الصك عىل نحو يكفل الدعم المتبادل مع االتفاقات الدولية األخرى الوجيهة

                                                 
ورة إدخال 8بيان متفق عليه بشأن المادة  10 ي رص 

اءات( النظر ف  اءات )معاهدة الير : تلتمس األطراف المتعاقد من جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن الير

اءات ممن يعّينون دولة تعديالت عىل الالئحة التنفيذية و/أو ال اءات بغرض تزويد مودعي الطلبات الدولية بناء عىل معاهدة الير تعليمات اإلدارية لمعاهدة الير
، الكشف عن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها، بغرض اال  ي

ط، بناء عىل قانونها الوطت  متثال ألي من متعاقدة بموجب تلك المعاهدة تشيى
وط ا ، مع أثر بالنسبة لكل من تلك الدول المتعاقدة، أو الحقا عند دخول االشر ط الكشف المذكور إما عند إيداع الطلب الدوىلي لمرحلة لشكلية المرتبطة بشر

 الوطنية لدى مكتب ألي من تلك الدول المتعاقدة. 
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 9المادة 
 االستعراض

م األطراف المتعاقدة باستعراض نطاق هذا الصك ط الكشف المنصوص  تليى  ومحتواه، ومعالجة قضايا من قبيل احتمال تمديد شر
ي المادة 

 
الملكية الفكرية والمشتقات، ومعالجة قضايا أخرى تظهر من جّراء ليشمل مجاالت أخرى من مجاالت  3عليه ف

ي أجل ال يتجاوز أربــع سنوات بعد دخول هذا الصك 
 
التكنولوجيات الجديدة والناشئة وتكون وجيهة لتطبيق هذا الصك، وذلك ف

  حي   النفاذ. 
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 9مالحظات بشأن المادة 

ِعد لالستجابة لوجهة .1
ُ
ي أ
ي أن  هذه المادة عبارة عن نص توفيقى

نظر أبداها بعض األعضاء ومفادها أن نطاق الصك ينبىع 
ف األعضاء أيضا بأن االستخدام التجاري  يشمل حقوق وقضايا الملكية الفكرية األخرى. وبالرغم من وجهة النظر المذكورة، اعيى

اءات وأنه يجب القي ي إطار نظام الملكية الفكرية يتم ضمن نظام الير
 
ام بمزيد من العمل لتحديد قابلية األوىلي للموارد الوراثية ف

التطبيق عىل حقوق الملكية الفكرية األخرى. وباإلضافة إىل ذلك، تسىع هذه المادة إىل التقريب بي   وجهات النظر فيما يخص 
ي المحافل الدولية األخرى. 

 
ي نطاق الصك. وذلك المسىع يبدو حذرا بالنظر إىل المناقشات الجارية ف

 
 إدراج المشتقات ف

ي  وهذا  .2
ن الصك من التقدم كصك أساسي ينطوي عىل آلية لمعالجة القضايا اإلضافية ضمن إطار زمت 

ّ
النهج يمك

د
ّ
.  محد

ً
  مسبقا
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 11 10 المادة]
 مبادئ عامة بشأن التنفيذ

ي التدابي  الالزمة لضمان تطبيق يجب أن  1.10
 . الصك هذا تتعّهد األطراف المتعاقدة بتبت ّ

ء يمنع األطراف المتعاقدة من تحديد الطريقة المالئمة لتنفيذ أحكام ال  2.10 ي
ي إطار أنظمتها وممارساتها  هذا الصكسر

 
ف

[القانونية. 

                                                 
 البنود النهائية واإلدارية )المواد من  11

ُ
ناقش بعد من قبل  (20إىل  10مالحظة من الرئيس: لقد اقتبست

ُ
قّر بأنها لم ت

ُ
من معاهدات الويبو القائمة األخرى. وأ

 من قبل الدول األعضاء وأمانة الويبو. وعليه يرد كل من تلك المواد ب
ً
. لجنة المعارف وأنه ال يزال يتعي   النظر فيها واستعراضها رسميا  ي   قوسي   مرّبعي  
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 11المادة ]
 الجمعية

 تكون لألطراف المتعاقدة جمعية:  1.11

ي الجمعية بمندوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون  يكون كل طرف متعاقد ممثال  )أ(
 
ف

اء.   وخير

ويجوز للجمعية أن تطلب إىل الويبو أن تمنح مساعدة مالية . نهيتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عيّ  )ب(
 
ُ
ي ت
اك وفود األطراف المتعاقدة التى ي تتبعها الجمعية العامة عد من البلدان النامية وفقا للممارسة لتيسي  اشيى

التى
 لألمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إىل نظام االقتصاد الحر. 

وتقوم  . وتنفيذه هذا الصكوتطبيق  وتطويره هذا الصكتتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظة عىل  )ج(
ي المادة 

 
 تعديالت و/أو بروتوكوالت و/أو أعاله، ويجوز لها االتفاق عىل 9الجمعية باالستعراض المشار إليه ف

ي واحد أو أكير ليقدم لها المشورة 
مرفقات لهذا الصك وفقا لالستعراض. ويجوز للجمعية إنشاء فريق عامل تقت 

ي المادتي   
 
 أعاله، وبشأن أية مسألة أخرى.  9و 7بشأن المسائل المشار إليها ف

.  والجماعات الجمعية مشاركة الشعوب األصلية تدعم )د( وسيجري إنشاء المحلية وأصحاب المصلحة المعنيي  
كل اجتماع من   جدول أعمال يجب أن يتضمنو المحلية.  والجماعات صندوق لدعم مشاركة الشعوب األصلية

 اجتماعات الجمعية عروض
ً
زميل من ويجب تعيي   المحلية.  والجماعات تقديمية من ممثىلي الشعوب األصلية ا
 والجماعات شاركة الشعوب األصليةم ليكون همزة وصل فيما يخص التناوبالسكان األصليي   عىل أساس 

 المحلية. 

ومية فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الحك 13تباشر الجمعية المهمة المعهودة إليها بموجب المادة   (ه)
ي ه

 
 . ذا الصكالدولية لتصبح أطرافا ف

 واحد ويصوت باسمه (و)
ٌ
، صوت

ا
يجوز ألي طرف متعاقد يكون بمثابة . و فقط لكل طرف متعاقد، يكون دولة

ي التصويت، بدال من الدول األعضاء فيه، بعدد من األصوات يساوي عدد 
 
اك ف منظمة حكومية دولية االشيى
ي 
 
ك هذا الصكالدول األعضاء فيه واألطراف ف . وال يجوز ألي منظمة حكومية دولية من ذلك القبيل أن تشيى

ي التصويت إذا مارست أي دولة 
 
ي التصويت والعكسف

 
 صحيح.  واحدة من الدول األعضاء فيها حقها ف

ة والمكان نفسيهما اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للويبو، ما  2.11 ي الفيى
 
تجتمع الجمعية بناء عىل دعوة من المدير العام وف

 لم تنشأ ظروف استثنائية. 

ي ذلك الدعوة إىل عقد دورات استثنائية، تسىع الجمعية إىل اتخاذ قراراتها بتوافق اآلراء وتض 3.11
 
، بما ف ع نظامها الداخىلي

 
ّ
، وتحد ي

وط النصاب القانوي    هذا الصك.[د األغلبية المطلوبة التخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام وشر
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 12المادة ]
 المكتب الدولي 

 [. الصك ا المهمات اإلدارية المتعلقة بهذ أمانة الويبو باشر ت
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 13 المادة]
 أطراف الصك

ي الويبو أن تصبح طرفا ألي يجوز  1.13
 
ي  دولة عضو ف

 
 . هذا الصكف

ي هذر قبول أي منظمة يجوز للجمعية أن تقرّ  2.13
 
ط أن تعلن تلك المنظمة أن لها ا الصكحكومية دولية لتصبح طرفا ف ، شر

ي 
ي الموضوعات التى

 
يعا خاصا عن تلك الموضوعات يكون ملزما لكل الدول األعضاء فيها  هذا الصكشملها يصالحية النظر ف ولها تشر

ي 
 
، ألن تصبح طرفا ف  [. هذا الصكوأنها مفوضة تفويضا صحيحا، وفقا لنظامها الداخىلي
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 14المادة ]
 المراجعة

.  هذا الصكال يجوز مراجعة  ي مؤتمر دبلوماسي
 
الدعوة إىل عقد أي  لصكجمعية األطراف المتعاقدة بموجب هذا ار وتقرّ  إال ف

 .   [مؤتمر دبلوماسي
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 15المادة ]
 التوقيع

 متاح هذا الصككون ي
ً
ي  ا

 
ي المؤتمر الدبلوماسي ف

 
، ألي ........ للتوقيع ف ي مقر الويبو الرئيشي

 
طرف مؤهل، لمدة سنة ، وبعد ذلك ف

  [. بعد اعتماده
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 16المادة ]
 الدخول حير  النفاذ

ي المادة  طرفا  20أشهر من إيداع  بعد ثالثةحي   النفاذ  هذا الصكدخل ي
 
وثائق تصديقها أو  13من األطراف المؤهلة المشار إليها ف

  [انضمامها. 
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 17المادة ]
 النقض

بعد سنة من  لعام للويبو. ويصبح كل نقض نافذا بموجب إخطار يوجهه إىل المدير ا هذا الصكيجوز ألي طرف متعاقد أن ينقض 
  [عام للويبو اإلخطار. التاريــــخ الذي يتسلم فيه المدير ال
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 18المادة ]
 التحفظات

 هذا الصك.[عىل  اتتحفظ أية يجوز إبداءال 
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 19المادة ]
 النص الموثوق

ع يُ  1.19
ّ
ية والروسية والصينية والفرنسية هذا الصكوق ي نسخة أصلية باللغات العربية واإلسبانية واإلنكلي  

 
  ،ف

ُ
عتير كل النصوص وت

ي الحجية. 
 
 متساوية ف

ي المادةللويبو يتوىل المدير العام  2.19
 
بناء عىل طلب أحد  1.19 إعداد نصوص رسمية بأي لغة خالف اللغات المشار إليها ف

ي األطراف المعنية، بعد التشاور مع كل األطراف المعنية. وألغراض هذه الفقرة، يُ 
 
" كل دولة عضو ف ي

قصد بعبارة "الطرف المعت 
ي وأي منظمة حكومية د الويبو تكون لغتها الرسمية أو إحدى ولية أخرى يجوز لها لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية، واالتحاد األوروير

ي  أن تصبح طرفا 
 
 [، إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية. هذا الصكف
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 20المادة ]
 أمير  اإليداع

 [. هذا الصكيكون المدير العام للويبو أمي   إيداع 

 

ي  ّرر ُح 
 
 ...... ف
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 إضافة
 

 (WIPO/GRTK/IC/43/5)الوثيقة  الموارد الوراثيةشأن ب الرئيس إضافة إل نص
 إيان غوسالسيد  -من إعداد الرئيس السابق للجنة المعارف 

  المقدمة

ي الدورة الثانية واألربعي   للجن .1
 
ي الرئيس و ة المعارف، بناءا عىل طلب العديد من المجموعات والدول األعضاء ف

بصفتى
لموارد الوراثية. بشأن انص الرئيس  - 5/2WIPO/GRTKF/IC/4 لجنة المعارفعىل وثيقة عمل  فقد أدخلت تعديالت، السابق

ي هذه اإلضافة. النظر فيها  التعديالت،هذه  استعراضعند  ،أود أن أطلب من األعضاء و 
 
ي أبديتها ف

ان مع التعليقات التى  باالقيى

ت  قد  التعديالت هذهأن  أؤكد أود أن و  .2
ّ
عد
ُ
ي عمل اللجنة وليس لهأ

 
إن اهتمامي الوحيد و أي وضع.  ا كمساهمة مستقلة ف

ة لبالمساهمة  اإلقرار هذا العمل هو  باستكمال  كان موقفهم، لحة الذين قدموا تعليقات موضوعيةاب المصألعضاء وأصحالكبي 
ً
 أيا

وعبشأن  ي اختتام ناجح للمفاوضات حول هذا الموضوعما النص، وآمل أن يساهم بطريقة  مشر
 
بعد أكير من عقد من المفاوضات  ،ف

 المستندة إىل النصوص. 

ي التعليقات الرسمية وغي  الرسمية  بإمعان ، نظرتالنص وعند وضع .3
 
ي و ف

ي عام الن إعداد منذ  ردت إىلي التى
 
ص األصىلي ف

  حاز بالقبول، وهو نص 2019
ً
ي الجمعية العامة للويبو لعام   الحقا

 
 . 2019كوثيقة عمل ف

بلغ األعضاء سابقو  .4
ُ
 كما أ

ً
وع إعداد من هذا العمل هو  الغرض، كان ا ي  مشر

ي  لينظر فيه نهاي 
، ، أو كحد أدي  األعضاء كنص توافقى

. كوثيقة عمل أولية حول هذا  ي
الموضوع. وهذا يعكس اعتقادي بأن وثيقة العمل الموحدة الحالية لها فائدة محدودة كنص تفاوص 

حي   غي  متوافقي   يشكالن عائق تتضمن وهي 
 بشكل أساسي مقيى

ً
، فإن العدد الكبي  من الخيارات باإلضافة إىل ذلكو أمام التقدم.  ا

احات المتنافسة والنص  ي بي   قوسي    الوارد واالقيى
 
ة. اتص الموحد يض  بقدرة األعضاء عىل اتخاذ قرارات سياسالن ف  ية مستني 

 ، أود أن أبرز النقاط التالية: التعديالت ههذ وضععند و  .5

 عىل محاولة لتحقيق التوازن بي   المصالح السياسية لجميع ا )أ(
ي فقط بناءا ي النص هي مواقف خاصة ير

 
المواقف الواردة ف

 د الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. ألعضاء والمستخدمي   وأصحاب الموار  

ي السياسة يتعي   عىل الدول األعضاء النظر فيها  ،تحقيق التوازن بي   المصالح المذكورة أعالهل )ب( 
 
توجد حلول وسط متأصلة ف

.  التوصل إىلإذا كان يتعي    ي
 نص توافقى

 لقد أدركت أيض )ج( 
ً
ي ي ا

 جب أن يكون: أن أي صك يتم تنفيذه عىل المستوى الوطت 

"1"   
ا
 وعملي فعاال

ً
 (؛باهظةتكاليف معامالت  يستلزممن حيث التنفيذ )ال  ا

ي  يساهمو  "2"
 
ي  ف

 ؛اليقي   القانوي 
ة الحق وضوعممع تسهيل وصول المستخدمي   إىل  أصحاب الحقوقيحمي مصالح و  "3"  عىل الموافقة المستني 

، بناءا
 الحرة والمسبقة، ذات الصلة؛

ي تفرضها قيود الضمن ، فسحوي "4"
 للسياسات العامة لألنظمة القائمة،، الصكوك واألهداف المتفق عليها التى

ا
  مجاال

ي هذا العمل، أود أن أؤكد أن النص ال يزال و  )د(
 
 عند النظر ف

ا
ي لم وهناك قيد اإلنجاز عمل

حلالعديد من القضايا الرئيسية التى
ُ
 ت

ي هذه اإلضافة ، وقد ُحددت ونوقشتبعد 
 
 . ف

 د أن أؤكد أو و   )ه(
ً
 أن نطاق الصك، أيضا

ً
ي حددتها  وفقا

ي أن  للوالية التى
 يؤديهالجمعية العامة للويبو، يركز عىل الدور الذي ينبىع 

ي حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. 
 
إىل أن الصكوك الدولية  اإلشارةأود و نظام الملكية الفكرية ف

ي تتناول عىل وجه التحديد حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها تشمل اتفاقية 
متعددة األطراف التى

ي وبروتوكول ناغويا  الحصول عىل الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناتجة عن  بشأنالتنوع البيولوجر
إعالن األمم  يتناولباإلضافة إىل ذلك، و المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. ، و استخدامها 

هذا حاول يالمتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية حقوق الشعوب األصلية المتعلقة بهذا الموضوع. من وجهة نظري، 
 ة الفكرية. ونظام الملكي الصكوكالتقاطع بي   هذه  أوجه معالجة الصك

وري، عند   )و( ي ، النظر وضع أي صك دوىلي جديد ومن الض 
 
 عىل األنظمة الوطنية/اإلقليمية القائمة  أثرهف

ا
عىل هذا و . أصل

ي النحو، يحدد النص المعايي  الدنيا والقصوى 
 
شاد بها ف .  تنفيذه لالسيى /اإلقليمي ي

 عىل المستوى الوطت 
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أو أداة إطارية. وهذا يعكس  أداة معيارية، الذي يعكس وجهات نظر متباينة فيما يتعلق بنطاقه، باعتباره وقد ُوضع الصك )ز( 
مع مراعاة  ،بمرور الوقت توتعديال  مراجعةالصك ويقر بأن أي صك جديد سيتطلب  بمراجعةالمادة الخاصة إدراج 
ي  المحققة النتائج

 
. ذات الصلة مثل اتفاقية التن المعاهدات إطار  ف ي  وع البيولوجر

 النطاق

6.  :  يشمل نطاق هذه اإلضافة ما يىلي

رحتالقضايا الرئيسية  )أ(
ُ
ي ط

 ؛عملية التشاور أثناء  التى

ي  العالقةمناقشة القضايا  )ب(
 ؛يتعي   حلها التى

 مالحظات ختامية.  )ج(

 التشاور

ة  .7 وأصحاب المصلحة ، أجريت مشاورات غي  رسمية بشأن النص مع األعضاء والمجموعات 2022-2018خالل الفيى
 . المهتمي   

ً
وفيما بالمواقف المستقبلية.  اإلخاللأو أي منها دون إسناد تامة، ، أجريت المشاورات بشية لآلراء ضيــــح التبادل لل ودعما

ت خالل المشاورات ثي 
ُ
ي ا
 . يىلي تفاصيل بشأن التعليقات/القضايا الرئيسية التى

طالصناعة، الذين ال  قطاع اء وبعض ممثىلي عدد صغي  من الدول األعض باستثناء. معلومات عامة .8 الكشف، كان  يؤيدون شر
ي الدورة السادسة والثالثي   للجنة المعارف فيما يتعلق بنظام الكشف  تأييد هناك 

 
واسع للنص. وقد عكس ذلك توافق اآلراء الناسر  ف

 .  بعض مؤيدي النص أنه يمكن أن يوفر  رأى ،باإلضافة إىل ذلكو اإللزامي
ً
أفضل للتفاوض من نص العمل الموحد. ومع ذلك،  أساسا

 
ً
ي تتطلب  تم التسليم أيضا

 بوجود العديد من القضايا الرئيسية التى
ً
بنطاق  القضايا هذه  وتتعلق معظموالبحث. من المناقشة  مزيدا

 وترد أدناه مناقشتها. الصك. 

 النطاق .9

رحت. الموضوع ()أ
ُ
أن اللجنة لم تتوصل إىل  اإلشارة إىلوارد الوراثية، مع إدراج المعارف التقليدية المرتبطة بالم قضية ط

ي اآلراء بشأن تعريف المعارف التقليدية. 
 
ت و توافق ف .  قضيةباإلضافة إىل ذلك، أثي  إدراج المشتقات ومعلومات التسلسل الرقمي

  مشكلة تتعلقوهي 
ً
.  أيضا ة،  وفيما يتعلق بهذه القضية بالمحفز بشكل مباشر ي  المشاورات اتضح أثناءاألخي 

 
أنه ال يوجد توافق ف

شي  إليهاآلراء. 
ُ
، ال تزال أن المناقشات حول المشتقات و ف وعىل نحو ما أ ي معلومات التسلسل الرقمي

 
أخرى،  إطار معاهداتجارية ف

 . ي  وال سيما اتفاقية التنوع البيولوجر

رحت. حقوق الملكية الفكرية المشمولة )ب(
ُ
ي أن يغطيها الصك. ومع ذلك، لم يكن حقوق الملكية ا قضية ط

ي ينبىع 
لفكرية التى

ي اآلراء، إذ إن بعض هناك 
 
ي تضمي   جميع حقوق الملكية الفكريةتوافق ف

 
ي ذلك التصاميم وحقوق  ،األعضاء يرغبون ف

 
بما ف

اءات. السىع آخرون إىل قضها عىل يالنباتات، بينما  مستولدي اءاتو ير  تمثل مج أقر جميع األعضاء بأن الير
ً
 رئيسيا

ا
لالستخدام اال

ت قضايا و التجاري للموارد الوراثية داخل نظام الملكية الفكرية.  اءات الباإلضافة إىل ذلك، أثي  ةير نماذج المنفعة.  براءات أو  الصغي 
ي حي   أقر 

 
كي   العديد من األعضاء  وف

ام اليى اءات،  باعيى  ي البداية عىل نظام الير
 
ي أن يشمال  الصك وهدفه أن ديباجةفإنهم رأوا ف

ينبىع 
  نظام الملكية الفكرية األوسع

ً
ي هذا المجال.  هو  يبي   أن الصكأن  ذلك من شأنهو . نطاقا

 
 الخطوة األوىل ف

ليس من المستغرب و . المحفز  عىل وجه الخصوص، نطاقو . يحث عىل الكشف محفز  كشفآلية   يكمن وراء كل. المحفز )ج(
ةأن   . ومع ذلك، كان هناك يسفر عن ذلك تعليقات كثي 

ً
، وكثي   أيضا ي

ي المحفزات عىل المستوى الوطت 
 
اف بوجود تباين كبي  ف اعيى

ي األساس. معروفمنها غي  
 
الكشف عن أي  لوجوب عاماألعضاء الذين يبحثون عن محفز وهما ، حددت المشاورات منظورين. وف

ي االبتك مستخدمةو معارف تقليدية مرتبطة بها أموارد وراثية و/ 
 
ي ذلك المشتقات، ف

 
 األعضاء الذين يدعمون و ار، بما ف

ً
 خاصا

ً
 محفزا

 عىل الخصائص المحددة للموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية المرتبطة بها.  فيه االبتكار  اعتماد لوجوب

 عالقةمختلفة حول  آراء، كانت هناك بالنسبة للمحفز . كما هو الحال النفاذ وتقاسم المنافعالخاصة بنظمة األ العالقة ب .10
ي وبروتوكول ناغويا التابع لها. بأنظمة النفاذ وتقاسم المنافعالصك   إدراجيفضل بعض األعضاء و ، وال سيما اتفاقية التنوع البيولوجر
ي النص، بينما يفضل  ةمحدد صلة

 
طاستبعاد  آخرونف  عىل وجه التحديد.  الشر
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ي النص فيما يتعلق بتطلعات   تأييد . كان هناك المحلية والجماعاتحقوق الشعوب األصلية  .11
 
كبي  لتعزيز اللغة واألحكام ف

ي إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية. وعىل وجه الخصوص، 
 
لشعوب ا مشاركةوحقوق الشعوب األصلية الواردة ف

 المعلومات.  بأنظمةالضمانات المتعلقة  وتأمي    عىل وجه الخصوص المحلية والجماعاتاألصلية 
ُ
 وأ

ً
ت أيضا قضية ضمان  ثي 

ة   . المستخدمي   إىل الموضوع نفاذ عند من الجماعات األصلية والمحلية، الموافقة الحرة والمسبقة والمستني 

وع التملك .12 المتعلقة بالتملك غي   المهمة عدم إدراج انشغاالتهمالعديد من األعضاء والمجموعات مسألة  طرح. غير المشر
ي النص. 

 
وع للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها ف  أن المشر

ً
كر أيضا

ُ
ي النص الموحد تشمل اآلن وذ

 
الديباجة المنقحة ف

وع.   التملك غي  المشر

ي أصحاب المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية . حددت مجموعة أنالمستفيدون .13
 
 بعض الظروف، ، قد يكونون ف

 
ً
 فرديا

ً
ا خارج ةأو محلي ةأصلي جماعةداخل  وصيا

ً
  الجماعة، أو كيان

ً
ورة مراجعة المادة ليعمل  له  مرخصا حوا رص  . واقيى )أ(  2.3كوصي

 لتعكس هذا الوضع. 

امات مكاتب الملكية الفكرية بالتحقق من صحة  .14  5.3بحذف المادة  المصالحأصحاب من . أوصت مجموعة الكشفالير 
 وضعت ألنها 

ً
ط الكشف.  من شأنه أن يؤديأقص  حدا  إىل تجنب شر

ت خالل المشاورات بشأن العقوبات )اإللغاء( والجزاءاتالعقوبات  .15 ي أثي 
هي مسألة  والجزاءات. كانت القضية الرئيسية التى

اءةعقوبات ما بعد ال  صاحب التسجيلمن منظور  محبذةعام بأن اإللغاء لم يكن نتيجة  إقرار كان هناك و ، وال سيما اإللغاء. منح الير
أجل  عن اعتقاده الراسخ بأنه منالعديد من األعضاء  أعربباإلضافة إىل ذلك، و وتقاسم المنافع.  النفاذ والمستخدم، من حيث 
ي 
، ال ينبىع  ي

ي المادة  إلغاءاليقي   القانوي 
 
ي تقديم المعلومات المفصلة ف

 
مع ذلك، . و 3حق الملكية الفكرية بناءا عىل إخفاق المودع ف

  كان هناك إقرار 
ً
ي ظروف  أيضا

 
مناسبة، وأن حي   السياسة لمثل هذه  بأن اإللغاء عقوبة لغرض االحتيالأو  القصد المتعمد بأنه ف

 
ً
افا ي نظام الملكية الفكرية. واعيى

 
،  هو بأن مثل هذا اإلجراء  اإلجراءات متأصل ف كان هناك أيضا دعم واسع آللية فقد  المالذ األخي 

. تسوية المن ي
 ازعات عىل المستوى الوطت 

وا . كان هناك رأي واسع بي   األعضاء الذين )إذا كان المصدر غير معروف( 3.3المادة  .16 شي 
ٌ
  ليسبأن هذا الحكم  است

ً
وريا  رص 

الطلب،  مودعالطلبات لتجنب متطلبات الكشف. وأشاروا إىل أنه من غي  المعتاد للغاية أال يعرف  لمودعي  سانحةفرصة وإنه يخلق 
ي هذا الوضع  فإناألقل، مصدر الموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية المرتبطة بها. ومن حيث الجوهر،  عىل

يمكن التعامل  استثناي 
 .  من إنشاء حكم محدد عىل المستوى الدوىلي

ا
ي عىل أساس فردي بدال

 معه عىل المستوى الوطت 

حت إحدى الدول األعضاء أن تتضمن هذه المعلومات أنظمة .17  المادة عىل وجه التحديد نص. اقيى
ً
إلنشاء نظام معلومات  ا

كة األمر يعكس هذا و دوىلي تديره الويبو.  ي توصية مشيى
 
حات الواردة بالتفصيل ف ي الدورة  ووثيقة إعالميةالمقيى

 
الثانية مقدمة ف

حت مجموعة أصحاب المصلحة أحكام، باإلضافة إىل ذلكو للجنة المعارف. واألربعي     اقيى
ً
ات لحماية المعلومات تتعلق بضمانا

ة.   الشية والمقدسة، ولضمان االمتثال للموافقة الحرة المسبقة والمستني 

ط المعاملة بالمثل .18 حت شر ي النص.  إحدى الدول األعضاء. اقيى
 
ط المعاملة بالمثل ف اح جديد نسبيو إدخال شر  هذا اقيى

ً
وال ا

ي هذا المجال 
 
ي لأعتقد أن المناقشات ف

ير قد نضجت بما يكق  طإتير ي  دراج هذا الشر
 
ي النص، ف

 
. ف  الوقت الحاىلي

ي 
 يتعير  حلهاالقضايا العالقة التر

ي أرى أن القضايا التالية  عىل الرغم من طرح .19
ي النص المعدل، فإنت 

 
ي تناولت بعضها ف

ي المشاورات، والتى
 
العديد من القضايا ف

.  حاسمة ي
 أود أيضو للتوصل إىل نص توافقى

ً
ي قدما أنه من أجل  أؤكد أن ا

، ال يتعي   حل  عقد  الصك من أجلب المص  مؤتمر دبلوماسي
ي نهاية المطاف سيتطلب بعضف. مستوى العمىلي الكل قضية عىل 

. اتخاذ قرارات  ها ق   ،باإلضافة إىل ذلكو عىل المستوى السياسي
ي سيُ 

ي ذلك معالجة  لزيادةعملية المؤتمر الدبلوماسي  أثناءحسن النص النهاي 
 
ي  الغموضوضوح النص بما ف

ي لم القانوي 
 والقضايا التى

حل
ُ
نشأ . ت

ُ
ي ذلك  القضايا،لجان لمعالجة هذه وعادة ما ت

 
من حيث الجوهر، و التوجيهية. اللجان و  ولجان الصياغة لجان العملبما ف

ي لتحقيق اتفاق  يجب أن يتفقال تحتاج اللجنة إىل االتفاق عىل جميع القضايا أو اللغة، بل 
األعضاء عىل أن النص ناضج بما يكق 

.  عىل  المستوى الدبلوماسي

ي تمنع التقدم فيما )الصناعة( السياسية ألصحاب الحقوق/المستخدمير   مصالحالموازنة  .20
. تظل القضية األساسية التى

. وهو موقف لم  ي تعارض أي شكل من أشكال الكشف اإللزامي
يتعلق بهذا الموضوع هي موقف عدد صغي  من الدول األعضاء التى

 من وجهة نظري، يعكس هذا و لقائمة عىل النص. يتغي  منذ بدء المفاوضات ا
ً
 سياسيا

ً
  موقفا

ً
بعض  شواغلمعالجة  إىل يهدف أساسا

ي 
 
 من تحليل مدروس ومتوازن للقضايا من منظور  قطاع أصحاب المصلحة ف

ا
من و والمستخدم.  أصحاب الحقوقالصناعة بدال
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، وإمكانية  له القطاعالواضح أن  ي
وعة من حيث اليقي   القانوي  وأعبائها، موضوع، وتكاليف المعامالت الإىل  النفاذ مخاوف مشر

ي عملية االبتكار. وقد  
 
ات المحتملة ف افوالتأخي  ة لمعالجتها، مع  بتلك الشواغل كان هناك اعيى خالل المفاوضات وُبذلت جهود كبي 

اءات وحقوقضمان الحفاظ عىل مصالح  ي  هذهتعكس و . همأصحاب الير
ة من جانب الدول األعضاء التى  تؤيد الجهود تنازالت كبي 

 من أشكال
ا
.  شكل  أود أن أشي  و الكشف اإللزامي

ً
ي ذلك الدول أ تحط  بدعمإىل أن هذه الجهود  أيضا

 
عضاء جميع المجموعات بما ف

ي لديه اهتمام شديد بقطاعاألعضاء 
 . الصناعة التى

د . النطاق .21
ّ
بي   مؤيدي الكشف هو نطاق الصك من حيث  ةالخالف الرئيسي نقطة، فإن ل المشاوراتخال عىل نحو ما ُحد

 والمحفز.  المشمولةالموضوع وحقوق الملكية الفكرية 

 الموضوع )أ(

ت ب هناك إحاطة "1" ي أثي 
ارف عدم وجود تعريف متفق عليه للمعب فيما يتعلقعملية التشاور  خاللالنقاط التى

ي  القضية، وفيما يخص هذهالتقليدية. 
عىل المستوى الدوىلي  تعريفاألعضاء أنه لم يتم االتفاق عىل  يراعي أن  ينبىع 

ي 
 
ي وإعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةصكوك أخرىف ي ذلك اتفاقية التنوع البيولوجر

 
وقد  ،، بما ف

ركت القضية
ُ
. عىل المستوى للتفسي   ت ي

ي إزالو الوطت 
 
حل من الموضوع حتى  يفة التعر يمكن لألعضاء النظر ف

ُ
ت

ي مفاوضات المعارف التقليدية القضية
 
. ومع . وال بد اإلشارة هنا إىل أننا عىل وشك التوصل إىل توافق بهذا الشأنف

ي توصلت إليها  تحقيق التوازن وإبراز الحلول الوسطلذلك، 
ي هذا  إزالة التعريفمجاالت أخرى، أعتقد أن  التى

 
ف

، ولن يعالج  وضعخطي  بشكل  يقوضالوقت من شأنه أن  ي
أصحاب المصلحة من السكان  مشاغلنص توافقى

 .  األصليي  

"2"  ، ة للجدل بي   مؤيدي الكشف  تظلفيما يتعلق بإدراج المشتقات ومعلومات التسلسل الرقمي هذه قضية مثي 
داخل اتفاقية  بعض األعضاء الذين يعارضون إدراجها. وتجدر اإلشارة إىل أن هذه القضايا ال تزال قيد المناقشةو 

ح الصك معالجة هذه   من المساس بهذه المناقشات الجارية، يقيى
ا
. وبدال ي ي  القضيةالتنوع البيولوجر

 
 إطار بند  ف

ح للصك.  المراجعة  المقيى

 حقوق الملكية الفكرية المشمولة )ب(

وع الصك يوفر أفضل فرصة  "1" ي مشر
 
للتوصل إىل اتفاق فيما يتعلق بالحقوق المشمولة، أعتقد أن النهج المتبع ف

 عام 11بشأن هذه القضية بعد 
ً
وسط، فإنه  حل وعىل الرغم من أن هذا من المفاوضات القائمة عىل النصوص. ا

ي البداية أثناء  الرئيشي المجال  معالجة يتيح
 
األشكال األخرى للملكية  فحص مالءمةلتسويق الموضوع لمعالجته ف

ي هذا و الفكرية. 
ي بتأييد كبي   موقف توفيقى

 . السادسة والثالثي   للجنة المعارفالدورة من  حط 

 النباتات، أود أن أشي  إىل أنها ليست مدرجة  مستولديفيما يتعلق بحقوق  "2"
ً
ي اختصاص اللجنة أو واليتها،  حاليا
 
ف

ي اتفاقية الويبو لعام 
 
ي مواصلة النظر فيها  قضية وإنها . 1979عىل النحو المبي   ف

 
عىل وجه ، قد ترغب اللجنة ف

حول كيفية متابعة  مع االتحاد الدوىلي لحماية المصنفات النباتية الجديد، التوصل إىل اتفاق إذا تمالخصوص، 
 األمر. 

اءات الفيما يتعلق ب  "3" ةير  من  ُيالحظ إىلأو براءات نماذج المنفعة،  الصغي 
ً
ستخدم عالميا

ُ
جميع الدول  طرفأنها ال ت

ي كيفية عمل هذه النماذج عير  ،باإلضافة إىل ذلكو األعضاء. 
 
ي  السلطاتهناك اختالفات ف

 
القضائية الوطنية، بما ف

اءات. ، . ومع ذلكالتكنولوجيات المشمولةذلك   ال يستبعد النص و فهي مشمولة بمعاهدة التعاون بشأن الير
ً
 حاليا

اءة. النه يشي  ببساطة إىل طلب وإبراءات نماذج المنفعة  اءة الالمنفعة أو  بي   نموذج فاصلال يوجد و ير . العاديةير

ي رأي
 
.  هذا األمر  ، يوفر وف ي

 مرونة عىل المستوى الوطت 

ي التوصل إىل  مؤيديوجود رغبة واضحة لدى  رغم . المحفز )ج(
 
فيما يتعلق باللغة المستخدمة، فإن الحل  حل وسطالكشف ف

 يظل بعيد المنال
ً
ات ةالسياسي ات، اختالف المنظور . ويعكس ذلك، جزئيا ي  وتفسي 

 
 الصكوكمعت  المصطلحات ذات الصلة ف

، حيث ال تزال قيد المناقشة.  ي  وهذا األخرى، وال سيما اتفاقية التنوع البيولوجر
ً
ي األنظمة  أيضا

 
مجال من مجاالت االختالف الكبي  ف

ي نهاية المطاف، ستكون هناك حاجة إىل 
 
. ومع  وضعالوطنية القائمة. وف ي

ي أن وتفسي  أي محفز عىل المستوى الوطت 
ذلك، ينبىع 

ي 
 يكون بلوغ اليقي   القانوي 

ً
  عنضا

ً
ح أساسيا ي محاولة لتحقيق ذلك، اقيى

 
( بشكل جوهري/بشكل مباشر )إدراج عبارتي   وصفيتي   . وف

 
ً
ي الصك، باإلضافة إىل المصطلح األكير شيوعا

 
ي األنظمة الوطنية،  ف

 
. وتشمل خيارات معالجة هذه "مستند إىل"المستخدم ف

ي حتى عقد مؤتمر دبلوماسي يمكن اال  تأجيل القضية
ي  أن يتوصلتفاق نهاي 

ي األطراف خالله فريق عامل تقت 
وكبديل . إىل حل يرص 
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. والتحدي الذي يطرحه هذا الخيار األخي  هو  تنشر   المعارف أن ذلك، يمكن للجنةل ي
 التوصل إىلتأخي  زيادة  فريقها العامل التقت 

 أفضل من وجهة نظري.  وسيكون النهج األول. 2024ام حتى ع يكتمل العملن المحتمل أال وماتفاق 

خالف  نقطةعدم تقديم المعلومات المتعلقة بالكشف بعد منحه ل القدرة عىل إلغاء حق الملكية الفكرية تظل اإللغاء.  .22
  القضيةرئيسية بي   جميع األعضاء، بغض النظر عن الموقف الحاىلي بشأن نظام الكشف. وتزداد هذه 

ً
أنظمة بسبب بعض  تعقيدا

ي 
ي الدورة السادسة والثالثي   للجنة تتضمن مثلالكشف الوطنية التى

 
  مؤيدو ، بذل المعارف هذه األحكام. وف

ً
ة   الكشف جهودا كبي 

 القضيةبشأن هذه  وسط حلللتوصل إىل 
ً
  ، وهو ما ينعكس حاليا

ً
ي النص باعتباره حدا

 
 ، عىل نحو ما ورد يقر هو موقف أقص. و  ف

ي يقدم فيها المودع معلومات خاطئة أو  األخي   الحلبأن اإللغاء هو  ،أعاله
ي الحاالت التى

 
ي تطبيقه إال ف

ف احتياليةوال ينبىع  .  ويعيى

 هذا الموقف 
ً
ي أنظمة الملكية الفكرية الوطنية. ومن أجل تحقيق التوازن،  اإلجراءبأن مثل هذا  أيضا

 
اح  ينصمتأصل فعال ف االقيى

 
ً
ي للسماح لألطراف بالتوصل إىل حل آلية لتسوية المنازعات عىل ا  عىلأيضا

ي جميع األطرافلمستوى الوطت 
. وأعتقد أن هذا يرص 

ي هذا المجال القضيةهذه  حولأفضل فرصة للتوصل إىل اتفاق  يظلالنهج 
 
وقد . ومع ذلك، أقر بأن هناك حاجة إىل تشديد اللغة ف

ي  حاولت
 
حتها  التعديالتالقيام بذلك ف ي اقيى

ي خالل . وأتوقع أن تخضع هذه التى
ي إطار تدقيق قانوي 

 
الصياغة لمزيد من التنقيح ف

     .  مؤتمر دبلوماسي

ة من األعضاء ل، أدرك االهتمام الشديد القضية. فيما يخص هذه النفاذ وتقاسم المنافع الصلة بأنظمة .23 ي مجموعة كبي 
 
ف

ي هذا المجال يدعمضمان أن 
 
ي تتناول الصك ،متبادل، عىل نحو أي صك من صكوك الملكية الفكرية ف

وك الدولية ذات الصلة التى
ي وبروتوكول ناغويا بشأن  عىل وجه التحديد حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها مثل اتفاقية التنوع البيولوجر

ي اهتمام بعض النفاذ وتقاسم المنافع، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة. وتتجىل هذه 
 
الرغبة ف

ي هذا المجال يتمثل األعضاء بإقامة صلة واضحة مع األنظمة الوطنية للنفاذ وتقاسم المنافع. و 
 
ي أنه ليس كل األعضاءالتحدي ف

 
 ف

ي األنظمة الوطنية للنفاذ وتقاسم المنافع. وإضافة إىل ذلك
 
ي بروتوكول ناغويا، أو ف

 
، أو ف ي ي اتفاقية التنوع البيولوجر

 
أنشر  فقد ، أطرافا ف

كي   عىل األنظمة/القواني   البيئية. 
مد هذا التحدي،  ولمواجهةالعديد من هذه األنظمة خارج نظام الملكية الفكرية مع اليى

ُ
 اننهج اعت

  رئيسيان
ا
ي الصك. أوال

 
آلية للشفافية أو نقطة تفتيش من شأنها أن تسهل تقاسم ، رأي حسب ،، إنشاء آلية كشف إلزامية تضعف
 المنافع 

ً
وع. ثانيا ي منع التملك غي  المشر

 
 من المعايي  ، يضع الصك والمساعدة ف

 أدي 
ً
ي هذا المجال  حدا

 
من خالل عدم ذكر صلة ف

ي 
 
امات  القضيةباألنظمة الوطنية للنفاذ وتقاسم المنافع. ويسمح هذا النهج لألعضاء بالنظر ف ي دون تحديد اليى 

عىل المستوى الوطت 
ي واليات قضائية أخرى.  

 
 ف

 ظمة المعلوماتأن .24

احات تتعلق  وردت )أ(   ك  بأنظمةعدة اقيى اح مشيى ي إطار اقيى
 
ي ذلك ف

 
مقدمة  ووثائق إعالميةالمعلومات أثناء المفاوضات، بما ف

  من
ً
احات أن، يرى األعضاء األعضاء. وعموما رأي األغلبية أن هذه األنظمة مكملة لنظام ال يزال . ومع ذلك، وجيهة تلك االقيى

. وباإلضافة إىل ذلك، ما زال أحد الشواغل الرئيسية لبعض الدول األعضاء والمراقبي   األصليي   هو الكشف اإلل وضع  التأكد من زامي
ي ذلك المعارف الشية والمقدسة والحساسة من الناحية الثقافية، وضمان الموافقة الحرة 

 
ضمانات لحماية المعلومات الشية، بما ف

ة.  وباإلضافو المسبقة  ي  الخاصة بها  تتعلق بتمويل مثل هذه األنظمة والمعايي   أسئلةة إىل ذلك، ال تزال هناك المستني 
وإذا كان ينبىع 

  المستوىأن تكون اختيارية عىل 
ً
ح النص حاليا .  ويقيى ي

ي إنشاء  هذهأن تكون  الوطت 
 
األنظمة اختيارية وأن تنظر جمعية األطراف ف

ي 
ت خالل لبحثفريق عامل تقت  ي أثي 

 . المفاوضات القضايا التى

. ومع ذلك، أرى أن هذه  هو إجراءإنشاء قواعد بيانات أرى أن من وجهة نظري، و  )ب(  تكميىلي رئيشي ألي نظام للكشف اإللزامي
ي أال تمنع األعضاء من التوصية 

ي قدما بالمسألة ينبىع 
، مع اإلشارة إىل بالمص  واسع التفاق اال الصك من أجل عقد مؤتمر دبلوماسي

 عىل مفهوم 
ً
ي أن تنشر  ، أعتقد أنظمة المعلومات. وباإلضافة إىل ذلك، كما قلت سابقا

  أنه ينبىع 
ً
  اللجنة فريقا

ا
  عامل

ً
لمعالجة  تقنيا

ي 
 
ت خالل المفاوضات وف ي أثي 

احاتالقضايا التى ي أن مختلف االقيى
 الفريق العامل  يحقق. وينبىع 

ً
 متوازنا

ا
بي   جميع المجموعات  تمثيل

 م ممثلو الجماعات األصلية. وأصحاب المصالح، بمن فيه

 

 الجماعات المحليةو الشعوب األصلية  ممثىلي  مشاركة 

عي انتباه األعضاء إليها هي مشاركة القضيةإن  .25
ي أود أن أسيى

ة التى ي أية مفاوضات نهائية.  ممثىلي  األخي 
 
فهم الشعوب األصلية ف

ي المفاوضات باعتبارهم أصحاب المع
 
ارف األساسية المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف يظلون من أصحاب المصلحة الرئيسيي   ف

ي وكذلك مشاركة التقليدية المرتبطة بها. 
 
ي لها مصالح واضحة ف

ي المفاوضات والتى
 
ي لها منظور فريد ف

مجموعة أصحاب المصالح التى
ي يعد جميع أعضاء الويبو أطرافا فيها. وأود 

أن أشجع األعضاء عىل  إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، والتى
ي ذلك ضمان استمرار  مشاركة هؤالءمواصلة البحث عن حلول لتعزيز 

 
ي المفاوضات، بما ف

 
ي األفرقة العاملة  مشاركتهم عىل األقلف

 
ف
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ي أي عملية  يتعي   عىلغي  الرسمية. وباإلضافة إىل ذلك،  واالجتماعات
 
ي أن يضطلعوا به ف

ي الدور الذي ينبىع 
 
ة الحقاألعضاء النظر ف

 مؤتمرات دبلوماسية. ل

 مالحظات ختامية

ي نوقشت خالل  .26
ي دارت حول الوثيقة تحدد هذه اإلضافة القضايا الرئيسية التى

المشاورات التى
WIPO/GRTKF/IC/43/5 . اإلضافة ال  هذه وأود أن أؤكد أن، بعد الدورة األربعي   للجنة المعارف وقبل الدورة الثالثة واألربعي  

ي أثارها األعضاء، من وجهة نظري  الجوهرية القضايا بل تركز عىل  القضايا المطروحة،تغطية كل تهدف إىل 
. وتعكس الشخصيةالتى

ي ف
إن اهتمامي الوحيد باستكمال هذا العمل هو و ، دون المساس بأي موقف من مواقف األعضاء أو أصحاب المصالح. قطآراي 

ة  وع النص، موقفهم موضوعية، أيا كان  تعليقاتن قدموا ألعضاء وأصحاب المصلحة الذيلاإلقرار بالمساهمة الكبي  وآمل بشأن مشر
ي المساهمة إىل حد ما 

 
ي  ف

 
 ناجح للمفاوضات بشأن هذا الموضوع بعد أكير من عقد من المفاوضات المستندة إىل النصوص.  اختتامف

ن الغالبية العظم من األعضاء من قبل، أعتقد أن الوقت قد حان التخاذ قرار بشأن هذا الموضوع، بما يعكس أ ذكرتوكما  .27
 
ً
.  تؤيد نوعا يةاللغة ب ا فيما يتعلق، ال سيميتعي   حلها ال  قضايا هناك  وبينما ال تزالما نظام الكشف اإللزامي ، والحقوق التحفي  

اءة،  ي تفرض بعد منح الير
ي أعتقد أنه  والصلةالمشمولة، والعقوبات التى

ي استعادة بنظم النفاذ وتقاسم المنافع، فإنت 
الروح التى

ي لجنة المعارف  استمت بها 
 
ي أدرك أن األمر . ومع ذلك، حل هذه القضايا  من يمكنسالسادسة والثالثي    دورتها ف

سيتطلب  فإنت 
 ونهج تنازالت 

ً
  ا

ً
 . من ذلك، إرادة سياسيةإزاء أي اتفاق واألهم  مرحليا

28.  
ً
ا ي هذه المفاوضات. وأخي 

 
ي إعالن األمم وب، أود أن أقر بمصالح الشعوب األصلية والجماعات المحلية ف

 
المصالح الواردة ف

ي الويبو. ومهما كانت 
 
ي انضمت إليها جميع الدول األعضاء ف

هذه المفاوضات،  تيجةنالمتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية التى
ي المفاوضات. أعتقد أنه يتحتم عىل الدول األعضاء أن تكف

 
 ل التشاور معها وأن يكون لها رأي ف

 
 

 السيد إيان غوس

 . 42إىل  29 خالل الدورات من المعارف التابعة للويبو رئيس لجنة 

 2022مايو  14
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