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WO/GA/26/6
األصل  : باالنكليزية  

التاريخ :  ٢٠٠٠/٨/٢٥ 

المنظمـة العالميــة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

الجمعية العامة للويبو 

الدورة السادسة والعشرون (الدورة االستثنائية الثانية عشرة) 

جنيف ، من ٢٥ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ 

بعض المسائل المتعلقة بالملكية الفكرية والموارد الوراثية 
والمعارف التقليدية والفولكلور 

وثيقة من اعداد األمانة 

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
فـي الوقـت ذاتـه ، مثـل أشـكال التعبـير الفولكلـوري ، أهميـة اقتصاديـة وثقافيـة جيـدة فـي خضـم مجتمـــع 

المعلومات والعولمة . 
 

ــى نحـو  وتعد صيانة الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها وادارتها واالنتفاع بها عل - ٢
مستديم واقتسام المنافع المتعلقة بها من الموضوعات التي يتم التصــدي لـها فـي اطـار تشـكيلة مـن ميـادين 
السياسات المتنوعة مثل األغذية والزراعة والتنوع البيولوجي والبيئة واالبتكـار البيوتكنولوجـي وتنظيمـه 
وحقوق االنسان والسياسات الثقافية والتجارة والتنمية االقتصادية . وقد برزت قضايا الملكيــة الفكريـة فـي 
آل تلك المجاالت وصارت تكتسي أهمية متزايدة . وطلبت الدول األعضاء في الويبـو ، باعتبارهـا وآالـة 
األمم المتحدة المتخصصــة والمسـؤولة عـن النـهوض بالملكيـة الفكريـة علـى الصعيـد العـالمي ، أن تمـهد 
ــا تكـون متداخلـة فيمـا بينـها  الطريق وتسهل النقاش من أجل فهم أحسن لقضايا الملكية الفكرية التي عادة م

وذلك فيما يتعلق بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور . 
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ــي السـابق والمناقشـات التـي دارت فـي  ويستعرض الجزء األول من هذه الوثيقة العمل المنجز ف - ٣
ــى انشـاء هيئـة  الويبو بين الدول األعضاء حول تلك الموضوعات . ويرد في الجزء الثاني اقتراح يرمي ال
ــي الجـزء الثـالث واألخـير مثـال لقائمـة  منفصلة داخل الويبو بغية تسهيل مواصلة تلك المناقشات . ويرد ف

بالقضايا الممكنة التي قد ترغب الدول األعضاء في مناقشتها داخل تلك الهيئة . 
 

معلومات أساسية  أوال -
 

ــو القضايـا المتعلقـة بالملكيـة الفكريـة والمـوارد الوراثيـة منـذ فـترة السـنتين ١٩٩٨  تتناول الويب - ٤
و١٩٩٩ فـي اطـار برنـامج المنظمـــة الفرعــي االستكشــافي ١١-٢ تحــت عنــوان "التنــوع البيولوجــي 
والبيوتكنولوجيا" . واستهلت األنشــطة المتعلقـة بالملكيـة الفكريـة والمـوارد الوراثيـة بدراسـة دور حقـوق 
الملكية الفكرية في اقتسام المنافع المحصلة من االنتفاع بالموارد البيولوجية والمعارف التقليديــة المرتبطـة 
بها . وأجريت الدراسة باالشتراك مع برنامج األمــم المتحـدة للبيئـة وأفضـت الـى ثـالث دراسـات افراديـة 
تحتوي على دروس حول حماية حقوق الملكية الفكرية بفعالية ودورها في تعزيز اقتسام المنافع المحصلـة 

من االنتفاع بالموارد الوراثية . 
 

وناقشت الدول األعضاء أيضا القضايا المتصلة بالملكية الفكرية والمـوارد الوراثيـة فـي الـدورة  - ٥
ــى ١٤ سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٩ .  الثالثة للجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات التي عقدت في جنيف من ٦ ال
وطلبت اللجنة الدائمة من المكتب الدولي أن يدرج قضية حماية المــوارد البيولوجيـة والوراثيـة فـي جـدول 
أعمال فريق عامل معني باالختراعات البيوتكنولوجية مــن المقـرر أن يجتمـع فـي نوفمـبر/تشـرين الثـاني 
ــم عـددا أآـثر  ١٩٩٩ . ودعت اللجنة الدائمة أيضا المكتب الدولي الى العمل من أجل عقد اجتماع آخر يض
ـــرة ٢٠٨ مــن الوثيقــة  مـن الـدول األعضـاء فـي أوائـل سـنة ٢٠٠٠ للنظـر فـي تلـك المسـألة (أنظـر الفق

 . (SCP/3/11
 

وأوصى الفريق العامل المعني بالبيوتكنولوجيا في اجتماعه يومي ٨ و٩ نوفمـبر/تشـرين الثـاني  - ٦
١٩٩٩ بوضع تسعة مشروعات تتعلق بحماية االختراعات في مجال البيوتكنولوجيا . وقرر الفريق العامل 
صياغة استبيان بغــرض تجميـع المعلومـات حـول حمايـة االختراعـات البيوتكنولوجيـة ، بمـا فيـها بعـض 
الجوانب المتعلقة بالملكية الفكرية والموارد الوراثية ، في الدول األعضاء في الويبو . وأمانة الويبو عاآفة 

على جمع الردود على ذلك االستبيان . 
 

ــا  واستجابت الويبو للدعوة التي تقدمت بها اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات فنظمت اجتماع - ٧
ــة والمـوارد الوراثيـة يومـي ١٧ و١٨ أبريـل/نيسـان ٢٠٠٠ . وتنـاول المشـترآون فـي  عن الملكية الفكري
االجتماع القضايا التي تثار عموما في سياق النفاذ الــى المـوارد الوراثيـة وصيانتـها فـي الوضـع الطبيعـي 
ــي بيانـه أن تبـادل وجـهات  وعالقتها المباشرة وغير المباشرة مع الملكية الفكرية . وقال رئيس االجتماع ف

النظر في االجتماع أفضى الى توافق لآلراء حول ما يلي : 
 

ــن الـدول األعضـاء والتنسـيق مـع  ينبغي أن تعمل الويبو على تيسير مواصلة المشاورات فيما بي
ــم داخـل  سائر المنظمات الدولية المعنية بانجاز دراسات قانونية وتقنية مناسبة وانشاء محفل مالئ

الويبو للعمل في المستقبل . 
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ووقع االتفاق في االجتماع ذاته على أن تعد أمانة الويبو استبيانا اضافيا وتصدره عــن موضـوع  - ٨
الملكية الفكرية والموارد الوراثية ويكون قائما على البيانات التي تودعها الدول األعضاء . ولم تستلم حتى 

اآلن أية بيانات من ذلك القبيل . 
 

وأجرى المدير العام مشاورات بشأن الجوانب الشكلية المتعلقـة بمسـألة المـوارد الوراثيـة وذلـك  - ٩
ــاهدة قـانون الـبراءات الـذي عقـد مـن ١١ مـايو/أيـار الـى ٢  خالل المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد مع
يونيه/حزيران ٢٠٠٠ . وآانت حصيلة تلك المشاورات اتفاق المجموعات على بيــان تفضـل المديـر العـام 

بقراءته ، وفيما يلي الجزء الذي له صلة بالموضوع : 
 

ــة . ويتولـى المديـر العـام  "وستواصل الدول األعضاء مناقشاتها في الويبو بشأن الموارد الوراثي
تحديد الشكل الذي تدور فيه تلك المناقشات بالتشاور مع الدول األعضاء ." 

 
وأجريت مشاورات مع الدول األعضاء بعد المؤتمر الدبلوماسي حول الشكل الذي تدور فيه تلــك  -١٠
المناقشات وحول مضمونها . وأفضت المشاورات الى التقدم باقتراح يرمي الى انشاء هيئة منفصلة داخـل 
الويبو من أجل تسهيل تلك المناقشات والى أن تشمل المناقشات نتائج العمل الذي أنجزته الويبو في السابق 

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

وبدأت الويبو عملها بشأن "المعارف واالبتكارات واالبداعات التقليدية" (المعارف التقليدية) في  -١١
فترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ . وعقدت ندوتان عـن حمايـة المعـارف التقليديـة ونظمـت سلسـلة مـن تسـع 
بعثات لتقصي الحقائق عن المعارف واالبتكارات واالبداعــات التقليديـة . وآـان الـهدف المنشـود مـن تلـك 
ــة ، وتطلعاتـهم  البعثات تحديد احتياجات المنتفعين الجدد ، بمن فيهم أصحاب المعارف واالبتكارات التقليدي
فيما يتعلق بالملكية الفكرية . وأعد مشروع تقرير بعثات تقصي الحقــائق آلـها وأتيـح للجمـهور آـي يعلـق 
ـــــى غايــــة ٣٠ أآتوبــــر/تشــــرين األول ٢٠٠٠ فــــي موقــــع الويبــــو علــــى االنــــترنت  عليـــه عل
(www.wipo.int/traditionalknowledge/report) . وستؤخذ التعليقات المستلمة فـي الحسـبان عنـد اعـداد 

التقرير الختامي الذي سينشر في موعد الحق سنة ٢٠٠٠ . 
 

وبدأت الويبو عملها بشأن "أشكال التعبير الفولكلــوري" ، وهـو موضـوع فرعـي مـن المعـارف  -١٢
ــم والثقافـة  التقليدية ، في تاريخ مبكر يرجع الى سنة ١٩٧٨ بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة للتربية والعل
ــارف التقليديـة . وآـان  (اليونسكو) . فانتقل العمل بالتالي الى مرحلة تزيد تقدما على العمل العام بشأن المع
اعتماد "األحكام النموذجية للقوانين الوطنية الخاصة بحماية أشكال التعبير الفولكلوري من االستغالل غير 
المشروع واألفعال الضارة األخرى" (والمشار اليها بعبارة "األحكام النموذجية") سنة ١٩٨٢ من النتــائج 
الملموسة التي انبثقت عن ذلك العمل . وأجرت الويبو واليونسكو في وقت الحــق أربـع مشـاورات اقليميـة 
عن حمايــة أشـكال التعبـير الفولكلـوري انتـهت آـل واحـدة منـها باعتمـاد قـرارات أو توصيـات مشـفوعة 
بمقترحات للعمل في المستقبل . وأوصت ثالث من تلـك المشـاورات األربـع بانشـاء لجنـة منفصلـة داخـل 
ــال (أنظـر الفقـرة ٤ مـن  الويبو تعنى بالفولكلور والمعارف التقليدية بغية تسهيل العمل المقبل في ذلك المج
WIPO- والفقـرة ثانيـا(ب)٦ مـن الوثيقـة WIPO-UNESCO/FOLK/ASIA/99/1 الصفحة ٤ مــن الوثيقـة
 . (WIPO-UNESCO/FOLK/LAC/99/1 والصفحــة ٣ مــــن الوثيقـــة UNESCO/FOLK/ARAB/99/1
وتجدر االشارة أيضا الى أن معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتــي تحتـوي علـى اشـارة صريحـة 

الى أشكال التعبير الفولكلوري . 
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ــة دوليـة تابعـة للويبـو ومعنيـة بالملكيـة الفكريـة  اقتراح يرمي الى انشاء لجنة حكومي ثانيا -
والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور(١) 

 
بعد التوصيات المنبثقة عـن المشـاورات االقليميـة بشـأن الفولكلـور وتوافـق اآلراء المحقـق فـي  -١٣
ــبر عنـه فـي المؤتمـر الدبلوماسـي المعنـي  االجتماع بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية وااللتزام المع
باعتماد معاهدة قــانون الـبراءات ومـا تبـع ذلـك مـن مشـاورات مـع الـدول األعضـاء ، فقـد ترغـب الـدول 
ــة معنيـة بالملكيـة الفكريـة والمـوارد الوراثيـة والمعـارف  األعضاء في النظر في انشاء لجنة حكومية دولي

التقليدية والفولكلور الجراء مناقشات حول تلك الموضوعات . 
 

ــاء حـول  وستكون تلك اللجنة الحكومية الدولية محفال تدور فيه المناقشات فيما بين الدول األعض -١٤
ــار فـي  الموضوعات الرئيسية الثالثة التي حددتها خالل المشاورات أال وهي قضايا الملكية الفكرية التي تث
ــاذ الـى المـوارد الوراثيـة واقتسـام المنـافع ؛ "٢" وحمايـة المعـارف التقليديـة سـواء آـانت  سياق "١" النف

مرتبطة بتلك الموارد أو لم تمكن ؛ "٣" وحماية أشكال التعبير الفولكلوري . 
 

وتتجاوز تلك الموضوعات آلها الفروع التقليدية لقانون الملكية الفكرية وال تندرج بالتالي ضمن  -١٥
هيئات الويبو القائمة مثل اللجنة الدائمـة المعنيـة بقـانون الـبراءات واللجنـة الدائمـة المعنيـة بحـق المؤلـف 
والحقوق المجاورة واللجنة الدائمــة المعنيـة 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 . 
 

ــة الحكوميـة الدوليـة مفتوحـة لجميـع الـدول األعضـاء فـي الويبـو .  ومن المقترح أن تكون اللجن -١٦
ــى تسـهيل اشـتراك ممثليـن مـن البلـدان الناميـة وبعـض بلـدان مـن أوروبـا وآسـيا وفقـا  وستعمل الويبو عل
العتمـادات الميزانيـة المتاحـة فـي اطـار البرنـامج والميزانيـة وعمـال بالممارسـات التـــي درجــت عليــها 
المنظمة . وآما جرت العادة في هيئات الويبو ، من المقترح دعوة المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات 
الدولية واالقليمية غير الحكومية المعنية والمعتمدة الى االشــتراك بصفـة مراقـب . ومـن المقـترح أن تعقـد 
اللجنة الحكومية الدولية دورتها األولى في ربيع ٢٠٠١ وأن تنص الوثيقة المقبلة للبرنامج والميزانية على 
أن تجتمع اللجنة مرتين في السنة خالل فترة السنتين ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ . ومن المقترح أن ترفـع اللجنـة أيـة 

توصية قد تصدرها من أجل العمل الى الجمعية العامة للويبو . 
 

ومن المقترح أن تحدد اللجنة في دورتها األولى وفي حــدود دائـرة اختصاصـها ووفقـا للبرنـامج  -١٧
ــها . ومـن المقـترح أيضـا أن تحـدد األولويـة التـي  والميزانية جدول األعمال والبنود التي ينبغي العمل علي
تولى لمختلف تلك البنود . ومن المقترح أن يحتوي مشروع جدول أعمال الدورة األولى للجنــة تلـك البنـود 
الواردة في مرفق هذه الوثيقة . ومن المقترح أيضا أن تدعى الدول األعضاء الى أن تقـترح قضايـا للنظـر 
فيها خالل الدورة األولى لجنة وأن تعد أمانة الويبو الوثائق الالزمة لتلك الدورة األولى . وترد فــي الجـزء 
الثالث أدناه قائمة بالقضايا التي قد تعتبرها الدول األعضاء مناسبة والتي قد تشكل أساسا القــتراح القضايـا 

التي ينبغي النظر فيها خالل الدورة األولى للجنة . 
 

                                                 
اسم اللجنة المقترحة في هذه الوثيقة مؤقت ورهن بموافقة الدول األعضاء . ويعبر االسم المقترح في هذه الوثيقــة  (١)

عن الموضوعات الرئيسية الثالثة التــي حددتـها الـدول األعضـاء خـالل المشـاورات التـي أجريـت مؤخـرا عـن 
ــذه الوثيقـة تنـدرج اذن  الموضوع (أنظر الفقرة ١٤ أدناه) . والقضايا الموضوعية الواردة في الجزء الثالث من ه

في اطار تلك الموضوعات الثالثة . 
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ومن المقترح عـدم وضـع نظـام داخلـي خـاص باللجنـة الحكوميـة الدوليـة بـل أن يطبـق النظـام  -١٨
الداخلـي العـام المعتمـد لـهيئات الويبـو وهـو النظـام الداخلـي العـام للويبـو (مـــن منشــورات الويبــو رقــم 

Rev.3 399) ، مع مراعاة أية قواعد خاصة قد ترغب اللجنة الحكومية الدولية في اعتمادها(٢) . 
 

ان الجمعية العامة للويبو مدعوة الـى الموافقـة  -١٩
ـــة  علـى انشـاء لجنـة الويبـو الحكوميـة الدوليـة المعني
بالملكيــة الفكريــة والمــوارد الوراثيــة والمعــــارف 
ــــور المقترحـــة فـــي الفقـــرة ١٣  التقليديــة والفولكل
ــى  والمسائل االدارية المقترحة في الفقرات من ١٦ ال

١٨ أعاله . 
 

المسائل التي ينبغي أن تنظر فيها اللجنة الحكومية الدولية المقترحة  ثالثا -
 

حددت الدول األعضاء خالل المشــاورات غـير الرسـمية المذآـورة فـي الفقرتيـن ٩ و١٠ أعـاله  -٢٠
ثالثة موضوعات رئيســية تحتـاج الـى المزيـد مـن المناقشـة . وتتعلـق تلـك الموضوعـات بقضايـا الملكيـة 
ــي سـياق "١" النفـاذ الـى المـوارد الوراثيـة واقتسـام المنـافع ؛ "٢" وحمايـة المعـارف  الفكرية التي تثار ف
واالبتكارات واالبداعات التقليدية ، سواء آانت مرتبطــة بتلـك المـوارد أو لـم تكـن ؛ "٣" وحمايـة أشـكال 
التعبير الفولكلوري ، بما في ذلك األعمال الحرفية . وتعرض في هــذا الجـزء مجموعـة مـن القضايـا لكـل 
ــك القضايـا  موضوع من الموضوعات التي حددتها الدول األعضاء لمناقشتها . وتكتفي هذه الوثيقة بذآر تل

في قائمة غير شاملة دون االسهاب في تفسيرها . 
 

النفاذ الى الموارد الوراثية واقتسام المنافع  ألف -
 

تثار مسائل الملكية الفكرية المتعلقة بالنفاذ الى الموارد الوراثية واقتسام المنافع في أربــع حـاالت  -٢١
رئيسية . وتعتمد تلك الحاالت على الفهم المشترك لبعض المصطلحات ، مثل "الموارد الوراثيــة" ، والتـي 
ينبغي بالتالي تعريفها واالهتمام بها في المقام األول . وتخص الحاالت الرئيسية األربع دور حقوق الملكية 

الفكرية فيما يلي : 
 

ــوارد الوراثيـة . تدفـع اتفاقـات النفـاذ الـى  اتفاقات تعاقدية بشأن النفاذ الى الم "١"
ــوق الملكيـة الفكريـة فيمـا  الموارد الوراثية ، مثل اتفاقات نقل المواد (MTA) ، على التساؤل حول دور حق
يتعلق بضمان مراقبة االنتفاع بالموارد الوراثية في الوضع الطبيعــي ، ونقـل التكنولوجيـا واالشـتراك فـي 
ــي  البحث والتطوير ، واستكشاف امكانية الملكية المشترآة لحقوق الملكية الفكرية ، وضمان االنتفاع العرف
المستمر بالموارد الوراثيـة ومـا الـى ذلـك . وقـد ترغـب الـدول األعضـاء فـي النظـر فـي وضـع "أحسـن 
الممارسات التعاقدية" ومبادئ توجيهية وبنود نموذجية بشأن الملكيــة الفكريـة السـتخدامها فـي عقـود نقـل 

المواد وسائر االتفاقات بشأن االطالع . 
 

                                                 
ــة بحـق المؤلـف والحقـوق المجـاورة واللجنـة الدائمـة المعنيـة بالعالمـات التجاريـة  اعتمدت اللجنة الدائمة المعني (٢)

والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات الجغرافية واللجنة الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات قاعدة خاصة مــن 
النظام الداخلي تنص على توســيع نطـاق العضويـة (دون حـق التصويـت) ليشـمل الجماعـات األوروبيـة (أنظـر 
ـــرة ١١ مــن الوثيقــة  الفقـرات مـن ٨ الـى ١٠ مـن الوثيقـة SCCR/1/2 والفقـرة ١٦ مـن الوثيقـة SCT/1/6 والفق

SCIT/1/7 والملحق األول من المرفق الثالث) . 
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تدابير في مجال التشريع واالدارة والسياسة العامة لتنظيم النفاذ الى المــوارد  "٢"
الوراثية واقتسام المنافع . من بين القضايا التي تثار عند وضع تشريعات وطنيـة واقليميـة بشـأن االطـالع 
هناك دور حقوق الملكية الفكرية فــي اجـراءات الموافقـة بسـابق علـم ، وضمـان قيـد مصـالح الملكيـة فـي 
االختراعات المعدة بالنفاذ الى الموارد الوراثية واالنتفاع بها ، ونقل التكنولوجيا واالطالع عليها في سياق 

اقتسام المنافع ، واالشتراك في البحث والتطوير آشكل من اقتسام المنافع غير النقدية . 
 

ــافع .  أنظمة متعددة األطراف لتسهيل النفاذ الى الموارد الوراثية واقتسام المن "٣"
ــام الـذي يجـري وضعـه حاليـا فيمـا يتعلـق بـالموارد الوراثيـة  تطرح األنظمة متعددة األطراف ، مثل النظ
الحيوانية لألغذية والزراعة ، العديد من القضايا المرتبطة بالملكية الفكرية منها امكانية وضع آليات قائمــة 
ــى المـوارد الوراثيـة الواقعـة فـي  على الملكية الفكرية القتسام المنافع ، واآتساب حقوق الملكية الفكرية عل
النظام متعدد األطراف ، والنفاذ الى الموارد الوراثية المشمولة بحقــوق الملكيـة الفكريـة فـي اطـار النظـام 
متعدد األطراف ، ونقل التكنولوجيا واالطالع عليها في اطار النظام متعــدد األطـراف ، وحقـوق أصحـاب 

المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد البيولوجية والواقعة في النظام متعدد األطراف . 
 

ـــط بــها مــن قضايــا اداريــة  حمايـة االختراعـات البيوتكنولوجيـة ومـا يرتب "٤"
ــق  واجرائية . تشمل قضايا الملكية الفكرية في مجال البيوتكنولوجيا ما يلي : الترخيص وقضايا أخرى تتعل
باالنتفـاع بـالحقوق فـي االختراعـات البيوتكنولوجيـة ، والقضايـا االداريـة واالجرائيـة المرتبطـة بفحــص 
طلبات البراءات الموجهــة نحـو االختراعـات البيوتكنولوجيـة ، والعالقـة بيـن الـبراءات وأشـكال الحمايـة 
األخرى بموجب الملكية الفكرية لالختراعات البيوتكنولوجية ، وبعض جوانب الصحة الحيوانية والبشرية 

المتعلقة بالقضايا األخالقية والبيئية . 
 

ــك الحـاالت األربـع قضايـا تخـص حمايـة المعـارف التقليديـة المتصلـة  وتثار في آل حالة من تل -٢٢
بالموارد الوراثية . وترد تلك المسائل على حدة تحت العنوان التالي . 

 
حماية المعارف التقليدية  باء -

 
باالستناد الى العمل المنجز في الويبو سابقا ، يمكن التميــيز بيـن أربـع فئـات مـن قضايـا الملكيـة  -٢٣
الفكرية المتعلقة بحماية المعــارف التقليديـة المرتبطـة بـالموارد الوراثيـة وبحمايـة المعـارف واالبتكـارات 

واالبداعات التقليدية بصفة عامة : 
 

قضايا المصطلحات والمفاهيم . تشمل القضايا التي ينبغي مناقشتها فـي هـذه  "١"
ــار المصطلحـات المناسـبة لوصـف الموضـوع المطلـوب حمايتـه ، وتقديـم تعريـف أو  الفئة ما يلي :  اختي
وصف واضح لما تعنيه المصطلحات المختارة (وما ال تعنيه) ألغراض الملكية الفكرية ، ودراسة القوانين 
ــة ، ودراسـة  العرفية واآلليات التنظيمية التي تطبق على المعارف التقليدية في المجتمعات المحلية والتقليدي
بعض القضايا المتعلقة بالمفاهيم مثل مفهوم الجماعية في االبداع واالبتكــار والملكيـة وأشـكال فـهم حقـوق 

الملكية في الثقافات . 
 

المعايير المتعلقة بمدى توافر حقوق الملكية الفكريــة ونطاقـها واالنتفـاع بـها  "٢"
في المعارف التقليدية . تشمل القضايا في هذه الفئة ما يلي : العمل في المدى القصير على تسهيل النفاذ الى 
نظام الملكية الفكرية لتمكين أصحاب المعارف التقليدية من الحصول على حقوق الملكية الفكرية واالنتفاع 
ــى امكانيـة وضـع معـايير  بها ، ان وجدت ، بناء على المعايير المعمول بها ، والعمل في المدى الطويل عل
ــا ،  جديـدة لحمايـة المعـارف التقليديـة عـير المحميـة بنـاء علـى أدوات الملكيـة الفكريـة المعمـول بـها حالي
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وصياغة اطار دولي لحماية المعارف التقليدية وتطوير نظام للحقوق "المجتمعية" أو "الجماعية" من أجل 
حماية المعارف التقليدية . 

 
ــن القياسـات ، أي المعـايير القانونيـة  معايير معينة لتطبيق العناصر التقنية م "٣"
لتعريف حالة التقنية الصناعية السابقة والقضايا االدارية واالجرائيــة المتعلقـة بفحـص طلبـات الـبراءات . 
تشمل القضايا في هذه الفئة ما يلي : ادراج الملكية الفكرية ضمــن اجـراءات مكـاتب الملكيـة الفكريـة فيمـا 
يخص ايــداع حقـوق الملكيـة الصناعيـة وفحصـها ونشـرها ومنحـها مـن خـالل توثيـق المعـارف التقليديـة 
ونشرها آمعلومات عن حالة التقنية الصناعية السابقة مع امكانية البحــث فيـها ، فـي حـال رغـب فـي ذلـك 
أصحاب المعارف التقليدية المعنيون ، وتحليل آيفية وضع حالة التقنية الصناعية السابقة ألغراض فحــص 

البراءات في سياق المعارف التقليدية ، واتاحة المساعدة القانونية مع توثيق المعارف التقليدية . 
 

ــوق فـي المعـارف التقليديـة . يشـمل ذلـك تسـهيل النفـاذ الـى نظـام  انفاذ الحق "٤"
ــالحقوق وانفاذهـا بنـاء علـى نظـام الملكيـة  الملكية الفكرية لتمكين أصحاب المعارف التقليدية من االنتفاع ب

الفكرية . 
 

حماية أشكال التعبير الفولكلوري  جيم -
 

أوصت المشاورات االقليمية األربع المذآورة في الفقرة ١٢ أعــاله بـأن تضـاعف الويبـو عملـها  -٢٤
ــة للفولكلـور علـى وضـع  وتكثفه في مجال حماية الفولكلور . ورآزت التوصيات المتعلقة بالحماية القانوني
ــات آسـيا/المحيـط الـهادئ والمنطقـة العربيـة  شكل خاص من الحماية القانونية على الصعيد الدولي (توصي
وأمريكا الالتينية والكــاريبي) . وخلصـت ثـالث مـن تلـك المشـاورات األربـع الـى أن األحكـام النموذجيـة 
ــل فـي ذلـك االتجـاه .  المشترآة بين الويبو واليونسكو (لسنة ١٩٨٢) تعد منطلقا وأساسا مناسبا للعمل المقب
ــا  وأوصت احدى المشاورات بالعمل في أقرب وقت ممكن من أجل "تحقيق توافق لآلراء واسع النطاق فيم
ــك القبيـل يقتضـي  بين الدول بشأن نظام دولي" (التوصية األفريقية) . ويبدو أن تحقيق توافق لآلراء من ذل
من الدول األعضاء اجراء مناقشات مفصلة حول قضايا مثل تلك المشار اليها في الفقرة ٢٣ أعاله على أن 
تكون مرتبطة بالفولكلور . ومن الممكن تسهيل تلك المناقشات من خالل انشاء هيئة منفصلة لذلك الغــرض 
آما هو مشار اليه في الجزء الثاني . وباالضافة الى ذلك ، تـم فـي سلسـلة االجتماعـات الرابعـة والثالثيـن 
لجمعيات الدول األعضاء في الويبـو ، التـي عقـدت فـي الفـترة مـن ٢٠ الـى ٢٩ سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٩ ، 
ــرات ٢٩ و١١٣  التأآيد على ايالء اهتمام خاص في ذلك السياق بحماية منتجات الحرف اليدوية (أنظر الفق

 . (A/34/16 و١٤٢ من الوثيقة
 

ــى االحاطـة  ان الجمعية العامة للويبو مدعوة ال -٢٥
علما بالتعداد الوارد أعاله للقضايا التي ينبغي النظـر 
فيها من أجل مواصلة المناقشة بشأن الملكيــة الفكريـة 
وعالقتـها بـــالموارد الوراثيــة والمعــارف التقليديــة 

والفولكلور . 
 
 

[يلي ذلك المرفق] 
 


