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PCIPD/2/7
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠١/١/٢٥ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

اللجنة الدائمة 
المعنية بالتعاون ألغراض التنمية  

المرتبطة بالملكية الفكرية 

الدورة الثانية 

جنيف ، من ٥ الى ٨ فبراير/شباط ٢٠٠١ 

حماية المعارف التقليدية والملكية الفكرية في البلدان النامية : 
تقرير مرحلي 

من اعداد المكتب الدولي 

A
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أوال -  مقدمة 
 

ــع ظـهور البيوتكنولوجيـا الحديثـة قيمـة اقتصاديـة وعلميـة وتجاريـة  اآتسبت الموارد الوراثية م - ١
متزايدة بالنسبة الى مجموعة متنوعة من الجهات المعنية . واســتقطبت المعـارف التقليديـة المرتبطـة بتلـك 
ــى التقـاليد  الموارد ، تبعا لذلك ، اهتماما واسع النطاق من جمهور آبير . واآتست ابداعات أخرى قائمة عل
ــت ذاتـه ، مثـل أشـكال التعبـير الفولكلـوري ، أهميـة اقتصاديـة وثقافيـة جديـدة فـي خضـم مجتمـع  في الوق

المعلومات والعولمة . 
 

وصارت العالقة بين الملكية الفكرية وصيانة الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بـها  - ٢
ــتزايدة بالنسـبة للبلـدان  وادارتها واالنتفاع بها على نحو مستديم واقتسام المنافع المتعلقة بها تكتسي أهمية م
النامية الغنية بالموارد الوراثية والمعارف التقليديــة والفولكلـور . وقـد طلبـت الـدول األعضـاء فـي الويبـو 
ــالمي  باعتبارها وآالة األمم المتحدة المتخصصة والمسؤولة عن النهوض بالملكية الفكرية على الصعيد الع
أن تمهد الطريق وتسهل النقاش من أجل فهم أفضل لقضايا الملكية الفكرية التي عادة ما تكون متداخلة فيما 

بينها وذلك فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور . 
 

ــي السـابق والمناقشـات التـي دارت فـي  ويستعرض الجزء الثاني من هذه الوثيقة العمل المنجز ف - ٣
الويبو بين الدول األعضاء حول تلك الموضوعات وخصوصا منذ منتصف العام ١٩٩٩ . ويتناول الجــزء 

الثاني انشاء هيئة منفصلة داخل الويبو بغية تسهيل مواصلة تلك المناقشات .  
 

ثانيا -  الخلفية 
 

ظلت الويبو تتناول القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية والموارد الوراثية منذ فترة السـنتين ١٩٩٨  - ٤
- ١٩٩٩ في أنشطتها العادية وفي اطار برنامج الويبو الفرعي االستكشــافي ١١-٢ تحـت عنـوان "التنـوع 
ــة بدراسـة دور  البيولوجي والبيوتكنولوجيا" . واستهلت األنشطة المتعلقة بالملكية الفكرية والموارد الوراثي
حقوق الملكية الفكرية فــي اقتسـام المنـافع المحصلـة مـن االنتفـاع بـالموارد الوراثيـة والمعـارف التقليديـة 
المرتبطة بها . وأجريت الدراسة باالشتراك مع برنامج األمم المتحدة للبيئــة وأفضـت الـى ثـالث دراسـات 
افرادية تحتوي على دروس حول حماية حقوق الملكية الفكرية بفعالية ودورهــا فـي تعزيـز اقتسـام المنـافع 

المحصلة من االنتفاع بالموارد الوراثية . 
 

وناقشت الدول األعضاء أيضا القضايا المتصلة بالملكية الفكرية والمـوارد الوراثيـة فـي الـدورة  - ٥
الثالثة للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات التي عقدت في جنيــف مـن ٦ الـى ١٤ سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٩ 

وفي اجتماع الفريق العامل المعني بالبيوتكنولوجيا الذي عقد في ٨ و٩ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٩ . 
 

ــول الملكيـة الفكريـة والمـوارد الوراثيـة يومـي ١٧  وباالضافة الى ذلك نظمت الويبو اجتماعا ح - ٦
و١٨ أبريل/نيسان ٢٠٠٠ . وتناول االجتماع القضايا التي تثار عموما في سياق النفاذ الى الموارد الوراثية 
وصيانتها في الوضــع الطبيعـي وعالقاتـها المباشـرة وغـير المباشـرة مـع الملكيـة الفكريـة . وقـال رئيـس 

االجتماع في بيانه أن تبادل وجهات النظر في االجتماع أفضى الى توافق لآلراء حول ما يلي : 
 

"ينبغي أن تعمل الويبو على تيسير مواصلة المشاورات فيما بين الدول األعضــاء والتنسـيق مـع 
ــم داخـل  سائر المنظمات الدولية المعنية بانجاز دراسات قانونية وتقنية مناسبة وانشاء محفل مالئ

الويبو للعمل في المستقبل ." 
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وأجرى المدير العام مشاورات بشأن الجوانب الشكلية المتعلقـة بمسـألة المـوارد الوراثيـة وذلـك  - ٧
خالل المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات الذي عقد خالل الفترة من ١١ مايو/أيار 
الى ٢ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ . وآانت حصيلة تلك المشاورات اتفاق المجموعات على بيان تفضــل المديـر 

العام بقراءته وفيما يلي الجانب المتصل بالموضوع : 
 

ــوارد الوراثيـة . ويتولـى المديـر العـام  "وستواصل الدول األعضاء مناقشتها في الويبو بشأن الم
تحديد الشكل الذي تدور فيه المناقشات بالتشاور مع الدول األعضاء" . 

 
وأجريت مشاورات مع الدول األعضاء بعد المؤتمر الدبلوماسي حول الشكل الذي تدور فيه تلــك  - ٨
ــى انشـاء هيئـة منفصلـة  المناقشات وحول مضمونها . وأفضت تلك المشاورات الى التقدم باقتراح يرمي ال
داخل الويبو من أجل تسهيل تلك المناقشات والى أن تشمل المناقشات نتائج العمل الذي أنجزتــه الويبـو فـي 

السابق بشأن مجاالت المعارف التقليدية وأشكال التعبير الفولكلوري فضال عن قضية الموارد الوراثية . 
 

وبدأت الويبو عملها بشأن "المعارف واالبتكارات واالبداعات التقليدية" (المعارف التقليدية) في  - ٩
فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ . وعقدت ندوتان حول حماية المعـارف التقليديـة ونظمـت سلسـلة مـن تسـع 
بعثات لتقصي الحقائق عن المعارف واالبتكارات واالبداعات التقليدية . وأعد مشروع تقرير بعثات تقصي 
الحقائق آلها في شهر يوليه/تموز ٢٠٠٠ وأتيح للجمهور آي يعلق عليـه حتـى ١٥ ديسـمبر/آـانون األول 
٢٠٠٠ في موقع الويبو على االنترنت ( www@wipo.int/traditionalknowledge/report ) وفي صــورة 
ورقية . وستؤخذ التعليقات المستلمة بعين االعتبار عند اعداد التقرير الختامي الذي سينشر في عام ٢٠٠١ 
. وبدأت الويبو عملها بشأن "أشكال التعبير الفولكلوري" ، وهو موضوع فرعي مــن المعـارف التقليديـة ، 
فـي تـاريخ مبكـر يرجـع الـى عـام ١٩٧٨ بالتعـاون مـع منظمـة األمـم المتحـدة للتربيـة والعلـوم والثقافـــة 
ــة أشـكال  (اليونسكو) . وأجرت الويبو واليونسكو الحقا في العام ١٩٩٩ أربع مشاورات اقليمية حول حماي
ــد منـها باعتمـاد قـرارات أو توصيـات مشـفوعة بمقترحـات للعمـل فـي  التعبير الفولكلوري انتهت آل واح

المستقبل . 
 

واشتملت أنشطة الويبو المتطورة والمتصلة بالمعارف التقليدية والفولكلور خالل السنتين ٢٠٠٠  -١٠
-٢٠٠١ على اآلتي : 

 
اعداد مواد اعالمية حــول خيـارات حمايـة المعـارف التقليديـة بموجـب آليـات الملكيـة  -

الفكرية القائمة ؛ 
 

اعداد معلومات عملية وتنظيم ورش عمل للتدريب حول نظام الملكية الفكرية وحمايـة  -
المعارف التقليدية ؛ 

 
توفير معلومات الملكية الفكرية والتدريب والمعايير الالزمة لتوثيق المعارف التقليديــة  -

؛ 
 

اعداد دراسات عملية ألمثلة حقيقية لحماية المعارف التقليدية على أساس نظام الملكيـة  -
الفكرية ؛ 

 
اعداد دراسات جدوى حول امكانية تطبيق القوانين العرفية على المعارف التقليدية ؛  -

ــة وادارتـها وانفاذهـا  واعداد مشروع رائد حول الملكية الجماعية لحقوق الملكية الفكري -
في مجال المعارف التقليدية . 
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انشاء لجنة حكومية دولية تابعة للويبــو ومعنيـة بالملكيـة الفكريـة والمـوارد الوراثيـة  ثالثا -

والمعارف التقليدية والفولكلور 
 

ــدت فـي  أنشأت الجمعية العامة للدول األعضاء في الويبو في دورتها السادسة والعشرين التي عق -١١
جنيف من ٢٥ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ لجنة حكومية دولية معنية بالملكية الفكرية 
والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور يعهد اليها مواصلة المناقشات حول تلــك الموضوعـات . 
وستكون اللجنة الحكومية الدولية محفال تدور فيه المناقشات فيما بيــن الـدول األعضـاء حـول موضوعـات 
ــة واقتسـام  رئيسية ثالثة أال وهي قضايا الملكية الفكرية التي تثار في سياق "١"  النفاذ الى الموارد الوراثي
ــة بتلـك المـوارد أو لـم تكـن ؛ "٣"  وحمايـة  المنافع ؛  "٢"  وحماية المعارف التقليدية سواء آانت مرتبط

أشكال التعبير الفولكلوري . 
 

ــة لقـانون الملكيـة الفكريـة وال تنـدرج بالتـالي  ويتجاوز آل من تلك الموضوعات الفروع التقليدي -١٢
ضمن هيئات الويبو القائمة مثل اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات واللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف 
والحقوق المجاورة واللجنة الدائمة المعنية بالعالمـات  التجاريـة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة والبيانـات 
الجغرافية واللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات . وهنـاك فـي الوقـت ذاتـه ترابـط وثيـق بيـن تلـك 

الموضوعات بحيث ال يمكن تناول أحدها بفعالية دون النظر في جوانب الموضوعات األخرى . 
 

وستكون اللجنة الحكومية الدولية مفتوحة لجميع الدول األعضاء في الويبو . وآمــا جـرت العـادة  -١٣
ــى المنظمـات الدوليـة الحكوميـة والمنظمـات الدوليـة واالقليميـة غـير  في هيئات الويبو ، ستوجه الدعوة ال
الحكومية المعنية والمعتمدة للمشارآة بصفة مراقب . وســترفع اللجنـة أيـة توصيـة قـد تصدرهـا مـن أجـل 
ــل/نيسـان الـى ٣  العمل الى الجمعية العامة للويبو . وستعقد اللجنة دورتها األولى خالل الفترة من ٣٠ أبري

مايو/أيار ٢٠٠١ . 
 

وتتضمــن الوثيقــة التــي أعدهــا المكتــب الدولــي للجمعيــة العامــة بــــاقتراح انشـــاء اللجنـــة  -١٤
(WO/GA/26/6) معلومات اضافية حول اللجنة .  

 
ــا  ان اللجنة الدائمة مدعوة الى االحاطة علم -١٥
بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة والتعليق عليها ان 

رغبت في ذلك . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
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