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 ANNEX II
 

المرفق الثاني 

لجنة الويبو المعنية بالعالقة بين الملكية الفكرية 
والموارد الوراثية والمعارف التقليدية 

وثيقة مقدمة من مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي 

 
سيتعين على اللجنة المقترح انشاؤها في الويبو عمل ما يلي : 

 
النظر في الجوانــب والمسـائل والمشـكالت المتصلـة بالملكيـة الفكريـة ودراسـتها فيمـا  ( أ )
ـــارف  يتعلـق باالنتفـاع بـالموارد الوراثيـة والتنـوع البيولوجـي واسـتغاللهما باالضافـة الـى المع
ــة بـالموارد الوراثيـة والتنـوع البيولوجـي أو لـم  التقليدية (بما فيها الفولكلور) سواء آانت مرتبط

تكن ؛ 
 

والنظر في جوانب الملكية الفكرية المتصلة بالتشريعات الحالية الصادرة على الصعيــد  (ب)
الوطني واالقليمي والدولي ودراستها فيما يتعلق باالنتفاع بالموارد الوراثية والتنـوع البيولوجـي 
ــا فيـها الفولكلـور) سـواء آـانت  واستغاللهما باالضافة الى المعارف وأشكال التعبير التقليدية (بم
ــادامت ثمـة عالقـة تربطـها بالملكيـة  مرتبطة بالموارد الوراثية والتنوع البيولوجي أو لم تكن ، م

الفكرية ؛ 
 

واعداد مشروعات نصوص تشريعية وصياغتها ، بما فــي ذلـك مشـروعات توصيـات  (ج)
وقرارات ومعاهدات وصكوك أخرى من أجل تنظيم المبادئ والمعايير وتوحيدها علـى الصعيـد 
الوطني أو الدولي بشأن جوانب الملكيــة الفكريـة المتصلـة باالنتفـاع بـالموارد الوراثيـة والتنـوع 

البيولوجي واستغاللهما باالضافة الى المعارف التقليدية المشار اليها أعاله ؛ 
 

ورفع نتائج الدراسات المشار اليـها فـي الفقرتيـن الفرعيتيـن ( أ ) و(ب) الـى الـهيئات  (د)
ــنى اتخـاذ القـرارات بشـأن العمـل  الرئاسية للويبو وأية خالصات وتوصيات تستند اليها لكي يتس

المقبل في تلك المجاالت ؛ 
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ـــى  ورفـع مشـروعات النصـوص التشـريعية المشـار اليـها فـي الفقـرة الفرعيـة (ج) ال (هـ)
ـــدول  الـهيئات الرئاسـية للويبـو لكـي يتسـنى اتخـاذ القـرارات بشـأن االجـراءات التـي تتخذهـا ال

األعضاء في الويبو القرارها واعتمادها ؛ 
 

وتنسيق أعمالها مع أعمال سائر المنظمات الدولية الحكومية المعنية .  (و)
 

المسائل والقضايا التي يمكن تناولها 
 

يمكـن التميـيز بيـن فئتيـن اثنتيـن مـن المسـائل المتعلقـة باالنتفـــاع بــالموارد الوراثيــة والتنــوع 
ــالموارد الوراثيـة والتنـوع  البيولوجي واستغاللهما ، باالضافة الى المعارف التقليدية سواء آانت مرتبطة ب
ــة الفكريـة  البيولوجي أو لم تكن ، حسب ما اذا آانت تحظى حاليا باالعتراف أو محل نظر في مجال الملكي
ــي يمكـن حلـها مبدئيـا باالسـتناد الـى أنظمـة الملكيـة  في السياق الدولي . وتشمل الفئة األولى المشكالت الت
الفكرية المعروفة . أما الفئة الثانية فتشمل الجوانــب والمسـائل والمشـكالت التـي يقتضـي حلـها االعـتراف 
بالقيم والمصالح التي ينبغي حمايتها وقبولها ووضع ضوابط وأحكام جديدة بما يسمح بارساء حمايتها على 
ــة أن تناقشـها دون التـأثير  الصعيد الدولي . وتحتوي هذه الوثيقة في آلتي الحالتين على خيارات يمكن للجن

في الحصيلة المحتملة من المناقشات وال في مواقف الوفود أو المجموعات االقليمية ازاء الموضوع . 
 

المسائل التي يمكن التصدي لها في اطار الملكية الفكرية 
 

ــات والتطلعـات المتعلقـة بالحمايـة والتـي يعـبر عنـها أصحـاب  ان العديد من المطالب واالحتياج
الموارد الوراثية والمعارف التقليدية (بما فيها الفولكلور) يمكن التصدي لها آليا أو جزئيا بواسطة األنظمة 
ــة . وتبيـن التجـارب فـي القطاعـات التـي تمتلـك المعـارف  واألحكام المتاحة حاليا في مجال الملكية الفكري
ــاك فـهم  التقليدية أن العديد من المشكالت التي تواجهها في ذلك المجال يمكن حلها آليا أو جزئيا اذا آان هن
ــة التـي تتيحـها الملكيـة الصناعيـة وحـق المؤلـف (بمـا فـي ذلـك الحقـوق المجـاورة)  أحسن ألنظمة الحماي
ــات التـي مـن شـأنها تزويـد المنتفعيـن المحتمليـن بفـرص  واستفادة أآبر من مزاياها واذا دفعت عجلة اآللي
عملية للنفاذ الى تلك األنظمة . والموارد التي تتيحها الملكية الفكرية لم تستغل بشكل آاف من قبل أصحاب 

المعارف الثقافية التقليدية وال من قبل الشرآات الصغرى والمتوسطة التي أنشؤوها . 
 

وينبغي ترآيز عمل اللجنة في هذا الصدد على األنشطة التــي تمكـن المنتفعيـن المحتمليـن الذيـن 
يملكون الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي باالضافة الى المعارف التقليدية مــن االنتفـاع بمـوارد الملكيـة 

الفكرية وأنظمتها انتفاعا أفضل . 
 

وترد فيما يلي بعض أنظمة الملكية الفكرية التي يمكن االنتفاع بها بشكل أحسن لتلك األغراض : 
 

حق المؤلف والحقوق المجاورة 
 

ــاع بحـق المؤلـف لحمايـة التجليـات الفنيـة ألصحـاب المعـارف التقليديـة ، وال سـيما  يمكن االنتف
الفنـانين المنتميـن الـى المجتمعـات األصليـة والمحليـة ، ضـد استنســـاخ تلــك التجليــات واســتغاللها دون 

تصريح ، وقد تشمل مصنفات مثل : 
 

المصنفات األدبية :  الحكايات واألساطير والخرافات والتقاليد واألشعار ؛  -
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والمصنفات المسرحية :  المسرحيات والرقصات ؛  -
 

والمصنفات التصويرية :  الصور الزيتية والرسومات ؛  -
 

والمصنفات النسيجية :  األقمشة والمالبس والتشكيالت النسيجية والسجادات الملونة والبُسط ؛  -
 

والمصنفات الموسيقية :  األغاني والتقاسيم الموسيقية النمطية ؛  -
 

والمصنفات المجســمة :  الفخـار والخـزف والنحـت والنقـش علـى الخشـب والحجـر والمنتجـات  -
اليدوية بمختلف أنواعها . 

 
ــاني األداء وآخريـن . وهـي وسـيلة  أما الحقوق المجاورة التي ترتبط بحق المؤلف فانها تحمي فن
يمكن االنتفاع بها لحماية أوجه أداء المطربين والراقصيــن والعـروض المسـرحية والدمـى المتحرآـة ومـا 

يماثلها من أوجه أداء أخرى . 
 

االختراعات 
 

يمكن االنتفاع بنظام البراءات لحماية الحلول التقنية القابلة للتطبيــق الصنـاعي والمتمـيزة بـالجدة 
ــة ، يمكـن اتاحـة  العالمية والمنطوية على نشاط ابتكاري . وبالنسبة الى الموارد الوراثية والمعارف التقليدي
البراءات مثال للمنتجات المعزولة أو المرآبة أو المطورة من بنيات وراثية وآائنات دقيقة وآائنــات نباتيـة 
أو حيوانية موجودة في الطبيعة . ويمكن أيضا الحصول على الحماية بموجــب الـبراءة للعمليـات المتصلـة 
باالنتفاع بتلك الموارد الوراثية واستغاللها والعمليات المعروفـة عنـد المجتمعـات المحليـة والتـي تسـتوفي 
ــل نتـائج البيوتكنولوجيـا المطبقـة علـى المـوارد الوراثيـة والبيولوجيـة والتقنيـات غـير  الشروط ذاتها . وآ

المكشوف عنها للحصول على النتائج العملية يمكنها أيضا أن تتمتع مبدئيا بالحماية بموجب البراءة . 
 

األصناف النباتية 
 

يجوز حماية المنتجات النباتية الجديدة واألصناف المسـتولدة وأصنـاف جميـع النباتـات بموجـب 
ــي أن يكـون مختلفـا عـن األصنـاف المعروفـة  شهادة مستولد النباتات . وآي يتمتع الصنف بالحماية ، ينبغ
ومتجانسا وثابتا في صفاته األساسية حتى بعد عدد مـن دورات االآثـار . ويمكـن أيضـا حمايـة األصنـاف 
ــة علـى األصنـاف التـي  التي يطورها أصحاب المعارف التقليدية قانونيا بتلك الوسيلة . والتحسينات المدخل

تمثل الوضع الطبيعي لتنوع النباتات يمكن لها أن تمثل أصنافا جديدة أهال للحماية . 
 

الرسوم والنماذج الصناعية 
 

ــس  يمكـن اعتبـار تصميـم المنتجـات الحرفيـة المنفعيـة أو هيئتـها مثـل األثـاث واألوانـي والمالب
واألدوات من الخزف والجلد والخشــب ومـن مـواد أخـرى ، علـى أنـها مؤهلـة للحمايـة آرسـوم أو نمـاذج 

صناعية . 
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العالمات التجارية 
 

ـــاع والحرفييــن والمــهنيين والتجــار فــي  آـل السـلع المصنوعـة والخدمـات المقدمـة مـن الصن
المجتمعات المحلية واألصلية ، أو من الهيئات التي تثملهم أو التي يجتمعون فيها (آالتعاونيات والرابطــات 
ــا بينـها بواسـطة العالمـات التجاريـة وعالمـات الخدمـة . والعالمـة التجاريـة  وغيرها) ، يمكن التمييز فيم

عنصر أساسي في الترويج التجاري للسلع والخدمات داخل البلد وفي الخارج . 
 

األسماء التجارية 
 

ــي أو أصلـي أن يعـّرف نفسـه باسـم  يمكن ألي صانع أو حرفي أو مهني أو تاجر في مجتمع محل
ــات والرابطـات  تجاري ، بما في ذلك الهيئات التي تمثل أولئك األشخاص أو التي يجتمعون فيها (آالتعاوني
ــذي يعّرفـه ذلـك االسـم التجـاري أو  وغيرها) . ويستخدم االسم التجاري أيضا للترويج ألنشطة الشخص ال

الهيئة التي يعّرفها داخل حدود بلد المنشأ وخارجها على السواء . 
 

البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ 
 

يمكن استخدام البيانات الجغرافية وتسميات المنشأ على وجه الخصوص لتعزيز القيمــة التجاريـة 
في المنتجات الثقافية والتقليدية والحرفية بجميع أنواعـها اذا تمـت نسـبة خصائصـها الممـيزة الـى منشـأها 
الجغرافي . والعديد من المنتجات اآلتية من مختلف المناطق انمــا هـي حصيلـة عمليـات ومعـارف تقليديـة 
نفذها مجتمع واحد أو أآثر في منطقة معينة . والجمهور يعجــب بالخصـائص التـي تمـيز تلـك المنتجـات ، 
ــين اسـتغالل البيانـات  ويمكن الرمز اليها ببيانات المصدر التي تستخدم لتعريف المنتجات . ومن شأن تحس
الجغرافيـة التقليديـة والنـهوض بـها أن يمكـن مـن اتاحـة حمايـة أفضـل للمصـالح االقتصاديـة للمجتمعــات 

واألقاليم التي هي منشأ تلك المنتجات . 
 

قمع المنافسة غير المشروعة 
 

تتحقق حماية المعلومات غير المكشوف عنها عن طريق قمع المنافسة غير المشروعة . ويمكـن 
استخدام أحكام المنافسة غير المشروعة أيضا لحماية المعــارف التقليديـة غـير المكشـوف عنـها آاألسـرار 
ــة واقتصاديـة . ومـن  التقليدية التي تحتفظ بها المجتمعات المحلية واألصلية والتي قد تكتسي قيمة تكنولوجي
شأن االقرار بأن المعارف التقليدية السرية يمكن حمايتها بموجب قانون المنافسة غير المشروعة أن يمكن 
ــم الطريقـة  من رصد النفاذ الى تلك المعارف واستغاللها ونقلها الى الغير . وبفضل مراقبة المعارف وتنظي
ــها ونقلـها سيتسـنى أيضـا ترتيـب عقـود الـترخيص بشـأن المعـارف التقليديـة  التي يتم اآتسابها واالنتفاع ب
ــن زيـادة الـترويج فـي القطاعـات والمجتمعـات  السرية وجني مزايا استغاللها ألغراض تجارية . وال بد م

المعنية للفرص التي يتيحها نظام السرية لمراقبة بث المعارف التقليدية واستغاللها . 
 

القضايا التي قد تحتاج الى تشريعات جديدة بشأن الملكية الفكرية 
 

ــات والتطلعـات المتعلقـة بالحمايـة والتـي يعـبر عنـها أصحـاب  ان العديد من المطالب واالحتياج
ــة وثقافيـة وفنيـة ال يمكـن تلبيتـها فـي اطـار الملكيـة  المعارف التقليدية وأولئك الذين يبدعون تجليات تقليدي

الفكرية آما هو معّرف اليوم . 
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ويمكن التعامل مع طلبات الحماية في بعض الحاالت اذا آانت الملكيـة الفكريـة متطـورة أآـثر . 
ويمكن التقدم بالملكية الفكرية نحو وضع أنظمة جديدة خاصة مصممــة وفقـا للموضـوع المطلـوب حمايتـه 
آما تم في الماضي بشأن حماية األصناف النباتية الجديدة وتصاميم الدوائر المتكاملة مثــال . ويمكـن أيضـا 
تطوير الملكية الفكرية عن طريق دراســة امكانيـة تعديـل أحكامـها أو تكييفـها ، قـدر االمكـان ، السـتيعاب 

بعض الموضوعات واتاحتها والتي تحتاج الى حماية تفتقر اليها حاليا . 
 

وقد يكون من بين مهمات اللجنة بحث االحتياجات والتطلعات المتعلقة بالحماية والتي تعبر عنها 
ــول بـها حاليـا أو  القطاعات ذات المعارف التقليدية وأن تحّدد بأي شكل تقتضي تعديل أنظمة الحماية المعم
ــا  وضع أنظمة جديدة . وقد تعتبر اللجنة أيضا أن من الضروري التأآد من أن مطالب الحماية ال تخرج آلي

عن اطار الملكية الفكرية الحالي أو المقبل . 
 

وقد يتعين على اللجنة أن تعمل على تسوية األمور التاليـة وأمـورا أخـرى أيضـا وذلـك لتطويـر 
الملكية الفكرية في المستقبل آـي تتصـدى بشـكل أحسـن للجوانـب الكامنـة فـي الملكيـة الفكريـة والمتعلقـة 
باالنتفاع بالموارد الوراثية والتنــوع البيولوجـي واسـتغاللهما باالضافـة الـى المعـارف التقليديـة (بمـا فيـها 

الفولكلور) سواء آانت مرتبطة بالموارد الوراثية والتنوع البيولوجي أو لم تكن . 
 

الملك العام والملك الخاص 
 

الملك العام والملك الخاص هما مفهومان أساسيان في الملكية الفكريــة . وتسـمح الملكيـة الفكريـة 
بسحب بعض موضوعات الحماية المعرفة في القانون من الملك العام . وينص القــانون علـى قائمـة مغلقـة 
ــة الفكريـة . وال يمكـن حمايـة المصنفـات واالبداعـات  من الموضوعات التي يجوز حمايتها بموجب الملكي
واألفكار والحلول والموضوعات األخرى التي ال ترد في القائمة بموجب الملكية الفكرية ، فتظــل خاضعـة 
للقواعد العامة التي تنظم الملك العام . واألعمال واالبداعات واألفكار والحلــول التـي تقـع فـي الملـك العـام 
يجوز نسخها واالنتفاع بها ألغراض صناعية وتجارية وال يمكن للشـخص الـذي ظـهر معـه المصنـف أو 
الفكرة أو الحل أن يعترض على ذلك . أما تلـك التـي تتمتـع بحمايـة الملكيـة الفكريـة فانـها تقـع فـي الملـك 
الخاص لصاحب الحقــوق فـال يجـوز نسـخها أو االنتفـاع بـها أو اسـتغاللها دون سـابق اذن أو موافقـة مـن 

صاحب الحقوق مادامت حقوقه قائمة . 
 

وانه من دور الدولة أن تحمي آال من الملكية الفكرية والملــك العـام . وتكمـن مصلحـة الجمـهور 
في توسيع نطاق المواد الواقعة في الملك العام حتى يتـاح محيـط مـن التنـافس فـي السـوق الحـرة ويتسـنى 
ــي المقـابل ، فـان الملكيـة الفكريـة تسـمح باالحتفـاظ  للمجتمع أن يجني أآبر قدر من المزايا بأقل تكلفة . وف
ببعض الموضوعات ، التي يحددها القانون صراحة ، خارج الملك العام وذلك خدمـة لمصلحـة التقـدم فـي 

الفنون والتكنولوجيا والتجارة التي تخدم بدورها مصالح الجمهور . 
 

وحيث أن المطالبات والتطلعات المتعلقة بالحماية والتي يعـبر عنـها أصحـاب المـوارد الوراثيـة 
والمعارف التقليدية (بما فيها الفولكلور) تدعو الى توسيع نطاق الملكية الفكرية الحالي ، فان الموضوعــات 
التي آانت حتى اآلن تعتبر ملكا عاما لن تظل آذلك . فالموضوعات التي آانت تمتلك في الماضي أو ينتفع 
بها أو تستغل دون أي اعتراف بالملكية وال أي تصريح أو مكافأة سوف تظل محمية بشكل يكون االطــالع 

عليها واستغالها خاضعا لمراقبة الشخص أو الكيان صاحب الحقوق . 
 

ويمكن أن تعمل اللجنة على النظر في مدى توافق الحقوق وجدواهـا فـي المصنفـات والمعـارف 
ــة بـالحد مـن بعـض أنمـاط االسـتغالل غـير  التقليدية الواقعة حاليا في الملك العام والبحث في اآلليات الكفيل
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المصرح به ومراقبتها . ويمكن النظر أيضا في تراخيص الحقــوق واألنظمـة المماثلـة للملـك العـام بمقـابل 
ــك انشـاء صنـاديق تـودع فيـها عـائدات االسـتغالل  وأنظمة االدارة الجماعية الستغالل المعارف بما في ذل

ألغراض اقتصادية . 
 

االقرار بالحقوق الجماعية 
 

ــة علـى أسـاس ملكيـة الحقـوق االسـتئثارية التـي تمنـح لشـخص طبيعـي أو  تصمم الملكية الفكري
ــاك آـم آبـير مـن المعـارف التقليديـة التـي  شخص معنوي معروف أو من الممكن التعّرف عليه . ولكن هن
تصدر وتصان وتنقل بطريقة جماعية من قبل مجتمــع معيـن أو فئـة مـن المجتمعـات فـي أمـة مـن األمـم . 
فهناك مثال جوانب من الفولكلور الجماعي ال تحظى اليوم بحماية آافية ألن الشخص الذي له أهلية الحقوق 

ال يمكن التعرف عليه بسهولة . 
 

ــاذ الـى المصنفـات أو المعـارف واستنسـاخها واسـتغاللها بـدون تصريـح  وال يجوز السماح بالنف
بحجة أنه يتعذر نسبة المصنفات أو المعارف التقليدية مباشرة الى شخص أو عــدد محـدد مـن األشـخاص . 
ــالنظر فـي آليـة  ويمكن أن تبحث اللجنة في السبل الكفيلة بصون الحقوق في المصنفات التقليدية الجماعية ب
للحد من ذلك االستغالل غير المصــرح بـه ومراقبتـه . ويمكـن النظـر أيضـا فـي أنظمـة االدارة الجماعيـة 
الستغالل المعارف وانشــاء صنـاديق تـودع فيـها عـائدات اسـتغالل المصنفـات ألغـراض اقتصاديـة بغيـة 

توزيعها فيما بعد . 
 

االنتفاع بالموارد الوراثية والبيولوجية واستغاللها 
 

ــها العـداد منتجـات  يمكن أن تتناول اللجنة مسألة االنتفاع بالموارد الوراثية واستغاللها وامكانيات
ــن الممكـن  وعمليات لها أهلية الحماية بموجب الملكية الفكرية وبموجب البراءة على وجه الخصوص . وم

أن تعد اللجنة أيضا النماذج التالية آي تعتمدها الهيئات الرئاسية للويبو : 
 

أحكام نموذجية تســتخدم لمراقبـة االنتفـاع بـالموارد الوراثيـة والبيولوجيـة واسـتغاللها  -
وآلية لتوزيع الفوائد بالعدل فيما يتعلق بمنتج أو عملية أهـل للـبراءة تـم تطويـره أو تطويرهـا انطالقـا مـن 

مورد معّين . 
 

ونماذج عقود وبنود لنقل الموارد الوراثية والبيولوجية ، على أن يكون النقل موصــوال  -
بالفوائد المقبلة فيما يتعلق باختراع قابل للتسويق وتم تطويره على أساس الموارد . 

 
ويمكن أن تجسد تلك األحكام والعقــود النموذجيـة مبـدأي الموافقـة بسـابق علـم وتوزيـع األربـاح 
ـــة عنــها واســتغاللها  بـالعدل فيمـا يتعلـق باالنتفـاع بـالموارد المنقولـة واالختراعـات والتكنولوجيـا الناتج
ألغراض تجارية . ويمكن أيضا النظر في األحكام والعقود مع مراعاة امكانية النفاذ الى المــوارد الوراثيـة 
والبيولوجية  في الوضع الطبيعي وخارجه ، دون اغفال النظام المطبق علــى مـواد المجموعـات المصانـة 

في الوضع الطبيعي والتي تم اقتناؤها قبل دخول االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي حيز التنفيذ . 
 

ــا فـي  ويمكن أن يشمل ذلك العمل دراسة التشريعات واللوائح التنفيذية النافذة أو الجاري اعتماده
ــوك المعنيـة بمثابـة خطـوة  مختلف أرجاء العالم حتى تكون الخيارات والحلول المنصوص عليها في الصك

أولى في تصميم النماذج الدولية . 
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حماية المعارف التقليدية غير المكشوف عنها 
 

يمكن أن تتطرق اللجنـة لمسـألة حمايـة المعـارف التقليديـة غـير المكشـوف عنـها بغيـة تعريـف 
ــود أو البنـود النموذجيـة التـي يمكـن ألصحـاب تلـك المعـارف االسـتناد اليـها فـي  األحكام النموذجية والعق
ــة بشـأن حمايـة المعلومـات غـير المكشـوف  مفاوضاتهم . ويمكن دراسة مدى امكانية تطبيق المبادئ العام
عنها واألسرار التجارية على نقل المعارف التقليدية السرية أو الترخيص لها أو مدى تكييف تلــك المبـادئ 

العامة ، وال سيما تلك التي تنطوي على قيمة تكنولوجية أو تجارية . 
 

ويمكن أن يشمل ذلك العمل دراسة للخبرات السابقة وعقود الترخيص للمعارف التقليدية المبرمة 
في الماضي ، والتي يمكن االستعانة بها الثراء المعلومات المتاحة عن الخيارات العملية ونماذج االتفاقات 

من أجل تحقيق األهداف المنشودة . 
 

أنظمة خاصة لحماية الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي 
 

ــاف النباتيـة الجديـدة (األوبـوف)  يمكن أن تعمل اللجنة بالتعاون مع االتحاد الدولي لحماية األصن
الستكشاف الخيارات الممكنة لتعريف أنظمة خاصة لحماية الموارد الوراثية والتنوع البيولوجي . وقد أثار 
عدد آبير من األعضاء في الويبو ومنظمة التجارة العالمية الحاجة الى النظر في هذه المســألة فيمـا يتصـل 

بالحكم الوارد في المادة ٢٧-٣(ب) من اتفاق تريبس . 
 

الحماية التي يتيحها نظام البراءات 
 

يبدو أن بعض مشكالت انعدام الحماية ومشكالت "القرصنة البيولوجية" التي يبلغ عنها أصحاب 
المواد البيولوجية والوراثية والمعارف التقليدية فيما يتصل باالنتفاع بها انما ينجم عـن آليـة تنظيميـة غـير 
ــة  قادرة على تسوية بعض الحاالت الناتجة عن االنتفاع بالمواد البيولوجية أو الوراثية الموجودة في الطبيع
واستغاللها أو عن وضع حد لبعض الممارسات التي تفضي الى نتائج مضرة بأولئك الممتلكين . ويمكن أن 
تضم اللجنة جهودها الى جهود اللجنة الدائمة المعنية بالبراءات للشروع في أبحــاث عـن التدابـير والحلـول 

الممكنة للتعامل مع المسائل التالية : 
 

ــة االختراعـات دون غيرهـا ،  منتجات من الطبيعة . ينبغي التشديد على أن البراءات تمنح لحماي •
أي للحلول التقنية التي يصممها االنسان . ويجــب أال تمنـح الـبراءات للموضوعـات التـي تعتـبر 
موجودة في الطبيعة ألنها غير ناتجة عن التدخل البشري وانما هـي مـن منتجـات الطبيعـة . بـل 
ينبغي االستمرار في اعتبار تلك األشــياء علـى أنـها اآتشـافات وال يمكـن أن يطـالب أي شـخص 
ــأآيد مـن جديـد علـى توافـق اآلراء حـول تلـك المسـألة علـى الصعيـد  بأنها ملكيته الخاصة . والت
الدولي سوف يساعد على تفادي الحاالت التي يحصل فيها بنجاح على البراءات لفـائدة الكائنـات 
الدقيقة أو النباتات أو المواد البيولوجية األخرى الموجودة في الطبيعة . وينبغــي دراسـة المسـألة 
ــالك  ذاتها وعالقتها بحقوق األصناف النباتية الجديدة وذلك من أجل تفادي أية حاالت يتم فيها امت

نباتات الغابات أو االختراعات في الطبيعة بناء على شهادات األصناف النباتية . 
 

ــدا علـى الصعيـد العـالمي  الجدة المطلقة . تقتضي قوانين البراءات عامة أن يكون االختراع جدي •
ــابقة  آي يكون أهال للبراءة . وفي حال آان المنتج أو العملية جزءا من حالة التقنية الصناعية الس
في وقت ايداع طلب البراءة األول ، فال يجوز منح البراءة ألن الموضوع ال يستوفي شرط الجدة 
ــه علـى أرض الواقـع ألن المعيـار المتبـع لتحديـد مـا ينبغـي  المطلوب . وذلك مبدأ يصعب تطبيق
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اعتباره جزءا من حالة التقنية الصناعية السابقة يتفاوت فيما بين قوانين مختلف البلدان واألقــاليم 
ــن حالـة التقنيـة الصناعيـة السـابقة  . ففي بعض الحاالت ، تقتصر المعلومات التي تعتبر جزءا م
ــي يمكـن االطـالع  فقط على تلك المكشوف عنها والواردة في الوثائق المكتوبة أو المطبوعة والت
عليها باحدى الوسائل (الورق المطبوع أو قواعد البيانات المتاحة للجمهور وما الـى ذلـك) . أمـا 
ما ال يعتبر جزءا من حالة التقنية الصناعية السابقة فهو آل المواد الموجودة في الطبيعة التي لــم 
يتم توثيقها وأيضا المنتجات والعمليات والمعارف التقليدية غير الموثقة التي تعرفــها المجتمعـات 
ــرون . واألثـر النـاجم عمليـا  والشعوب وتستخدمها في أقاليم مختلفة من العالم منذ سنين بل منذ ق
ــاره جـزءا مـن حالـة التقنيـة الصناعيـة السـابقة هـو  عن عيوب النظام الذي يرّوج لما يمكن اعتب
السماح للغير بالمطالبة في طلب البراءة بمنتجات وعمليات معروفة ومستعملة فــي بقـاع مختلفـة 
ــن التقليدييـن الذيـن  من العالم . وقد تترتب على ذلك نتائج اقتصادية وتجارية بالنسبة الى المنتفعي
ــة أنشـطتهم الصناعيـة والتجاريـة أو  ينتفعون بالموضوع . فقد يؤدي ذلك الى حرمانهم من متابع
من مباشرتها . ومن الممكن أن تنظر اللجنة في السبل الكفيلــة بايجـاد وسـيلة لحـل تلـك المشـكلة 
على الصعيد الدولي بشكل يقضي بأن تشمل حالة الملكية الصناعية السابقة األشياء التي صارت 
معروفة من خالل االنتفاع بها أو تسويقها التقليدي أو الكشف عنها شفهيا أو من خالل أية وســيلة 
ــدى  أصبـح المنتـج بواسـطتها معروفـا لـدى الجمـهور أو أصبحـت العمليـة بواسـطتها معروفـة ل

الجمهور . 
 

شرعية االنتفاع بالموارد الوراثيــة والمعـارف التقليديـة واسـتغاللها . يمكـن أن تـدرس اللجنـة  •
الوسائل التي تتيح التأآد من شرعية االنتفاع بالموارد البيولوجية والوراثيــة والمعـارف التقليديـة 
واستغاللها عند المطالبة باختراع يزعم أنه مطور منها . وباالضافة الى العقوبات األخرى التــي 
ــة  قد تنص عليها القوانين من أجل ردع االنتفاع بالموارد البيولوجية والوراثية والمعارف التقليدي
واستغاللها بشكل غير قــانوني أو الحـد منـه ، يمكـن أن تبحـث اللجنـة مـدى تـأثير عـدم شـرعية 
االطالع في امكانية الحصول على البراءة الختراع تم تطويره على أساس مـواد أو معـارف تـم 
ــبراءة المحصـل عليـها بتلـك الطريقـة .  الحصول عليها بطريقة غير قانونية أو في مدى صحة ال
وقد يكون من الضروري أيضا تعريف المبادئ التي ينبغي اتباعــها لتنسـيق تلـك المعـايير دوليـا 
حتى يعتبر العمل غير القانوني المرتكب في بلد ما آعمل غير قانوني ويعــاقب عليـه فـي البلـدان 
األخرى . وفي غياب التنسيق المرآزي علــى الصعيـد الدولـي ، فـان القرصنـة القانونيـة يعـاقب 
عليها فقط في البلدان التي تعــاني مـن األعمـال غـير القانونيـة وليـس فـي البلـدان التـي يتـم فيـها 

االستغالل التجاري للمنتجات الناتجة عن تلك األعمال . 
 

تبسيط اجراءات االبطال والمطالب . بالنسبة الى ما ســبق ، يمكـن أن تعمـل اللجنـة علـى دراسـة  •
ــة ابطـال الـبراءات الممنوحـة  الوسائل الكفيلة بتبسيط االجراءات وخفض التكاليف المتعلقة بعملي
لالختراعات التي تم تطويرها على أساس موارد وراثية أو بيولوجية أو معارف تقليدية اآتســبت 
بطريقة غير قانونية في بلد أجنبــي ، باالضافـة الـى عمليـة المطالبـة بـالحقوق فـي تلـك المـوارد 
والمعارف . والمجتمعات أو األمم التي تتأثر مباشرة بعمل غــير مشـروع أو عمـل غـير قـانوني 
للنفاذ الى مواردها البيولوجية أو الوراثية أو معارفها التقليدية أو لتملكها تفتقر في جميع الحاالت 
الى القوة االقتصادية أو الوسيلة القانونية المناسبة الحقاق حقوقها عبر السبل االدارية والقضائية 
. ويصح ذلك بشكل خاص عندما يتعين مباشرة االجراءات القضائية فـي الخـارج وال سـيما فـي 
األنظمة القضائية التي تكون فيها االجــراءات بيـن األطـراف أو اجـراءات التنـازع فـي القضـاء 

مكلفة جدا . 
 

الحماية بواسطة نظام الرسوم والنماذج الصناعية 
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ــض مشـكالت انعـدام الحمايـة وأيضـا "القرصنـة الثقافيـة" التـي بلـغ عنـها  يبدو أن بع
أصحـاب المعـارف التقليديـة ومبدعـو التجليـات الثقافيـــة التقليديــة تعــزى الــى آــون األحكــام 
المنصوص عليها في أنظمة الحماية المطبقة على الرسوم والنمــاذج الصناعيـة هـي أحكـام غـير 
مالئمة . وفي الواقع ، تعاني التصاميم النسيجية بشكل خاص من افتقار خطير للحمايــة . ويمكـن 
التخفيف منه عن طريق تكييف المفاهيم الموضوعية للرسوم والنماذج الصناعية ونظام تسجيلها 
ــوم  بما يوافق مصالح المبدعين واحتياجاتهم وتطلعاتهم وعن طريق تبسيط اجراءات حماية الرس
ــة بقـانون  والنماذج وخفض تكلفتها . ويمكن أن تعمل اللجنة بوجه خاص مع اللجنة الدائمة المعني
العالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانـات الجغرافيـة مـن أجـل دراسـة التدابـير 

والحلول الممكنة للتعامل مع المسائل التالية : 
 

ــف  حماية األنماط . تحمى مصنفات العقل المبدع لمؤلفها ضد النسخ بموجب حق المؤل •
ــى  . ويحمى الرسم أو النموذج الصناعي بموجب قانون الرسوم والنماذج الصناعية عل
النحو ذاته ضد استنساخ الرسم أو النموذج ذاته دون تصريح أو ضد االستنســاخ الـذي 
يترك انطباعا بصريا لدى المشاهد يطابق االنطباع الذي يترآه فيه الرســم أو النمـوذج 
األصلي . ومع ذلك ، فقد أبلغت قطاعات مختلفة ممثلة للمجتمعات والمجموعــات التـي 
تبدع تجليات تقليدية من الفنون والمنتجات الحرفيــة النسـيجية (الفخـار والنحـت وغـير 
ذلك) بأن مصنفاتها ورسومها ونماذجها الصناعية تعاني من أعمال نسخ تزيد دقة عن 
مجرد التقليد أو النحــل ألنمـاط الفنـون األصليـة وال تقـل اضـرارا باقتصادهـا . وتنتـج 
ــاذج النسـيجية باسـتخدام أسـاليب تقليديـة ضاربـة فـي  بعض المصنفات والرسوم والنم
القدم . وفي بعض الحــاالت ، انتقـل أشـخاص الـى منطقـة منشـأ الفنـون أو الرسـوم أو 
النماذج وهم غرباء عنها وآان هدفهم تعلم األساليب التقليدية . ولكنهم عمدوا بعــد ذلـك 
ــاليب الصناعيـة أيضـا .  الى استنساخها في الخارج مستخدمين الحرف اليدوية بل األس
ــث يوحـي نمـط المنتـج  وفي تلك الحاالت ، يتم تصميم الرسوم والنماذج الصناعية بحي
ــع أو االقليـم الـذي أبدعـه فـي األصـل وان اسـتحال  مباشرة بالمنتجات األصلية للمجتم
االدعاء بأن الرسم أو النموذج أو المصنف قد تم نســخه . ويمكـن أن تنظـر اللجنـة فـي 
امكانية االعتراف باألنمــاط وأسـاليب االنتـاج وسـائر الخصـائص الممـيزة للمصنفـات 
الفنية والنســيجية والمنتجـات الحرفيـة المجسـمة وحمايتـها ضـد االستنسـاخ واالنتفـاع 

واالستغالل التجاري دون تصريح . 
 

تبسيط اجراءات تســجيل الرسـوم والنمـاذج الصناعيـة . يتسـم نظـام تسـجيل الرسـوم  •
ــي العديـد مـن القوانيـن بـالتعقيد والتكلفـة العاليـة ممـا يجعـل مـن  والنماذج الصناعية ف
الصعب ضمان الحماية لعدد آبير من الرسوم والنماذج . وتظل الرسوم والنمــاذج مـن 
غـير حمايـة نتيجـة لذلـك اال فـي الحـاالت التـي يكـون فيـها الموضـوع أهـال للحمايـــة 
الممنوحـة بموجـب حـق المؤلـف . ويكتسـي ذلـك الوضـع أهميـة حاسـمة بالنسـبة الــى 
التصاميم النسيجية التي ينشأ معظمها في المجتمعات األصلية والمحلية التي تحتاج الى 
ضمان الحماية من الجانب االقتصادي ضد نسخ تصاميمها . ويمكـن للجنـة أن تـدرس 
السبل الكفيلة بتبسيط أنظمة حماية الرسوم والنمـاذج الصناعيـة والتوصيـة بـها والتـي 
هي مجسدة فــي القوانيـن الوطنيـة واالقليميـة وتوجيهـها نحـو االجـراءات التـي تشـمل 
االيداع أو التسجيل دون فحص الجدة أو البحث عن األسبقية . وتمثل تلك االيداعات أو 
التسجيالت أدلة ظاهرة علــى نسـبة الرسـم أو النمـوذج الصنـاعي الـى مؤلفـه أو علـى 
ملكيته والتي يمكن للمستفيد أن يســتدل بـها للدفـاع عـن نفسـه ضـد أعمـال النسـخ دون 
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تصريح . وسيكون ذلك العمل بالتالي متوافقا وأحكام المـادة ٢٥-٢ مـن اتفـاق تريبـس 
التي تلزم أعضاء منظمـة التجـارة العالميـة بضمـان أال تجعـل التكـاليف واالجـراءات 
ــة للمنتجـات النسـيجية مـن  (البحث والنشر) التي تخضع لها الرسوم والنماذج الصناعي

الصعب ضمان حمايتها . 
 
 

[نهاية المرفق الثاني والوثيقة] 


