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WO/GA/26/9
األصل  :  باالسبانية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٩/١٤ 

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 

المعارف التقليدية  
وحاجتها الى حماية مناسبة بموجب الملكية الفكرية 

لجنة الويبو المعنية بالعالقة بين الملكية الفكرية  
والموارد الوراثية والمعارف التقليدية 

وثيقتان مقدمتان من مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي 

ــة لـدى مكتـب األمـم المتحـدة والمنظمـات الدوليـة فـي  قدمت البعثة الدائمة للجمهورية الدومينيكي - ١
جنيف مذآرة مؤرخة في ١٤ سبتمبر/أيلول ٢٠٠٠ تحتوي على وثيقتيـن مرفوعتيـن نيابـة عـن مجموعـة 
بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي ألغراض البند ١٥ من جدول األعمال "بعض المسـائل المتعلقـة بالملكيـة 

الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور" . 
 

وترد الوثيقة األولى في المرفق األول من هذه الوثيقة بعنوان "المعارف التقليديـة وحاجتـها الـى  - ٢
حماية مناسبة بموجب الملكية الفكرية" . وترد الوثيقة الثانية في المرفق الثاني لهذه الوثيقة بعنـوان "لجنـة 

الويبو المعنية بالعالقة بين الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية" . 
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وتضمنت المذآرة طلبا باسم المجموعة المذآورة بادراج الفقرتين التاليتين في الوثيقة :  - ٣

 
ــي بنـد جـدول األعمـال  "الوثيقتان مقدمتان لالسهام في المناقشات المتعلقة بالموضوع المذآور ف
ــل بلـد  المعني . وتجسد الوثيقتان مدى توافق اآلراء في المجموعة على ذلك الموضوع مع احترام موقف آ
من البلدان األعضاء فيها . والوثيقتان مرفوعتان متابعة للبيان الذي أدلى به وفد المجموعة بمناســبة انعقـاد 
سلسلة االجتماعات الرابعة والثالثين لجمعيات الدول األعضاء في الويبو سنة ١٩٩٩ بغرض انشــاء لجنـة 
معنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية . وعليه ، تؤيد المجموعة التدابير التي اتخذها 

المدير العام للويبو سعيا الى تحقيق توافق في اآلراء بشأن عملية انشاء تلك اللجنة . 
 

"وفي الوقت ذاته ، فمن المفهوم أن طـرح الوثيقتيـن ومناقشـة البنـد المذآـور أعـاله مـن جـدول 
األعمال ال يغنيان عن الوقوف على بعض من تلك المسائل في محافل أخرى متعددة األطراف تتناولـها أو 

قد تتناولها بالتحليل أو التفاوض". 
 

ــــوة الـــى  ان الجمعيــة العامــة مدع -٤
ــــة بمرفقيـــها  االحاطــة علمــا بــهذه الوثيق

والتعليق عليها . 
 
 

[يلي ذلك المرفق األول] 
 


