
موجز المعلومات األساسية
لجنة الويبو الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية 

والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور

بالملكيــة  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  الويبــو  لجنــة  ُتعــد 
الفكريــة والمــوارد الوراثيــة والمعــارف التقليديــة والفولكلــور 
 ،2000 فــي  أنشــئت  التــي  الدوليــة(،  الحكوميــة  )اللجنــة 
ــو مناقشــة  ــدول األعضــاء فــي الويب ــه لل ــدى يمكــن في منت
النفــاذ  تنشــأ فــي ســياق  التــي  الفكريــة  الملكيــة  قضايــا 
إلــى المــوارد الوراثيــة وتقاســم المنافــع فضــال عــن حمايــة 
المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي. 
ــدي«  ــر الثقافــي التقلي ــح »أشــكال التعبي )ُيســتخدم مصطل
علــى  للداللــة  الفولكلــوري«  التعبيــر  »أشــكال  ومصطلــح 

معنــى واحــد فــي مناقشــات الويبــو(.

رســمية  مفاوضــات  الدوليــة  الحكوميــة  اللجنــة  وتجــري 
بغــرض بلــوغ اتفــاق حــول صــك قانونــي دولي/صكــوك 
الحمايــة  ضمــان  شــأنها  شــأنه/من  مــن  دوليــة  قانونيــة 
التقليديــة وأشــكال  الوراثيــة والمعــارف  للمــوارد  الفعالــة 
ــك  ــك الصك/تل ــدي. وقــد يتخــذ ذل ــر الثقافــي التقلي التعبي
الصكــوك شــكل توصيــة ُتقــدم إلــى أعضــاء الويبــو أو شــكل 
معاهــدة رســمية ُتلــزم البلــدان التــي تختــار التصديــق عليهــا.

الدوليــة  اللجنــة الحكوميــة  ويصــف هــذا الموجــز أصــول 
وأساســها المنطقــي، ومشــاركة األعضــاء والمراقبيــن فيهــا 
بمــن فيهــم الجماعــات األصليــة والمحليــة، ومــا حققتــه مــن 

ــة المفاوضــات الجاريــة ضمــن واليتهــا. إنجــازات، وحال
 

األصول واألساس المنطقي

الفكريــة  بالملكيــة  المعنيــة  األوســاط  مــع  العمــل  يعــود 
إلــى  التقليــدي  الثقافــي  التعبيــر  أشــكال  حمايــة  علــى 
ســتينات القــرن الماضــي. فقــد نشــأ الزخــم الُمســّجل فــي 
ــأّن  ــة ب ــدان النامي ــد فــي البل هــذا المجــال مــن شــعور متزاي
ــة  ــداع ويشــّكل جــزءا مــن الهوي ــى إب ــور ينطــوي عل الفولكل
الثقافيــة للجماعــات األصليــة والمحليــة، وعليــه اعُتبــر أّنــه 
جديــر بالحمايــة بموجــب حقــوق الملكيــة الفكريــة، ال ســيما 
منــذ أن بــدأت التكنولوجيــات الجديــدة تعــّرض الفولكلــور 

االســتعمال. لالســتغالل وســوء 

المصنفــات  لحمايــة  بــرن  اتفاقيــة  مراجعــة  تفلــح  ولــم 
األدبيــة والفنيــة عــام 1967 حيــث تســتند الحمايــة فيهــا 
مؤلفــه،  هويــة  تحديــد  وإمكانيــة  المصنــف  أصالــة  إلــى 
فــي ضمــان الحمايــة المناســبة ألشــكال التعبيــر الثقافــي 
األعضــاء  الــدول  وضعــت   ،1982 عــام  وفــي  التقليــدي. 
فــي الويبــو واليونســكو )منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة 
ــة كــي  ــم والثقافــة( مجموعــة مــن األحــكام النموذجي والعل
تســتلهم  مصــدرا  لتكــون  الوطنيــة  القوانيــن  فــي  ُتــدرج 
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بــه البلــدان المهتمــة. وفــي عــام 1996، نجحــت معاهــدة 
الويبــو بشــأن األداء والتســجيل الصوتــي فــي اقتــراح أحــكام 
تنــص علــى حمايــة حقــوق فنانــي األداء فــي أشــكال التعبيــر 

الفولكلــوري.

الفكريــة  الملكيــة  بيــن  العالقــة  مجــال  فــي  العمــل  أّمــا 
والمعــارف التقليديــة والمــوارد الوراثيــة فهــو أحــدث عهــدا 
وناجــم عــن االنشــغال بالــدور الــذي ينبغــي أن تؤديــه حمايــة 
التــي  المختلفــة  األهــداف  بلــوغ  فــي  الفكريــة  الملكيــة 
التنــوع  علــى  الحفــاظ  مــن  العالميــة،  السياســة  تنشــدها 
البيولوجــي )علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي اتفاقيــة 
الغذائــي  األمــن  إلــى   )1992 لعــام  البيولوجــي  التنــوع 

والتنميــة. والعادلــة  الحــرة  والتجــارة 

وتؤثــر بشــكل كبيــر تلــك الروابــط، التــي ُحــّددت أساســا عــن 
طريــق مناقشــات أجريــت فــي منتديــات دوليــة أخــرى، فــي 

نظــام الملكيــة الفكريــة.

ومــن المالحــظ، بشــكل خــاص، أّن انتشــار التكنولوجيــات 
إبــراز  فــي  أســهم  الحيويــة،  التكنولوجيــا  مثــل  الجديــدة، 
القيمــة االقتصاديــة المحتملــة للمــوارد الوراثيــة والمعــارف 
بشــكل  تمّثــل  أصبحــت  التــي  بهــا،  المرتبطــة  التقليديــة 
متزايــد عنصــرا هامــا مــن االختراعــات التــي يمكــن حمايتهــا 
ببــراءات. ونتيجــة لذلــك بــدأ كثيــر مــن النــاس يدفعــون بأّنــه 
ينبغــي لنظــام البــراءات المســاعدة علــى تفــادي التمّلــك 
عــادل  بشــكل  المنافــع  تقاســم  وتعزيــز  المشــروع  غيــر 
بيــن أصحــاب تلــك األصــول )البلــدان التــي تزخــر بالتنــوع 
البيولوجــي بالدرجــة األولــى( وبيــن مالكــي التكنولوجيــات 
واســتخدامها.  إليهــا  النفــاذ  مــن  تمّكــن  التــي  الحديثــة 
وُطرحــت قضايــا الملكيــة الفكريــة المتعلقــة بالنفــاذ إلــى 
ــة المرتبطــة بهــا علــى  ــة والمعــارف التقليدي المــوارد الوراثي
بالبــراءات  المعنيــة  الدائمــة  الويبــو  لجنــة  أعمــال  جــدول 
كذلــك  وأثيــرت  الماضــي،  القــرن  تســعينات  أواخــر  فــي 
الويبــو  لمؤتمــر  تحضيــرا  بــه  اضُطلــع  الــذي  العمــل  فــي 
الدبلوماســي الــذي ُعقــد فــي عــام 2000 مــن أجــل اعتمــاد 

البــراءات. معاهــدة جديــدة لقانــون 



ومــوازاة لذلــك اضطلعــت أمانــة الويبــو بمهمــات لتقصــي الحقائــق 
مســتديرة  طــاوالت  وعقــدت  عمــل  وحلقــات  إقليميــة  ومشــاورات 
بشــأن المــوارد الوراثيــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي والمعــارف 
التقليديــة بغيــة التأّكــد مــن احتياجــات وتوقعــات الجماعــات األصليــة 
الصناعــة  دوائــر  وممّثلــي  الحكومــات  ممّثلــي  عــن  فضــال  والمحليــة 
والمجتمــع المدنــي فــي كل أرجــاء العالــم. واضطلعــت بتلــك األنشــطة 
شــعبة جديــدة تابعــة للويبــو- أنشــئت فــي عــام 1997 - أال وهــي شــعبة 
القضايــا العالميــة، التــي أصبحــت ُتســمى شــعبة المعــارف التقليديــة 

فــي عــام 2009.

ــر رســمية  ــر العــام للويبــو مشــاورات غي وفــي الفتــرة ذاتهــا، عقــد المدي
المرتبطــة  التقليديــة  والمعــارف  الوراثيــة  المــوارد  بخصــوص مســألة 
بهــا. وأســفرت تلــك المشــاورات، فــي نهايــة المطــاف، عــن إصــدار 
اقتــراح يدعــو إلــى إنشــاء هيئــة منفصلــة ضمــن الويبــو مــن أجــل تيســير 
ــأن تشــمل المناقشــات  ــرح ب المناقشــات حــول تلــك المســألة. كمــا اقُت
نتائــج العمــل الســابق الــذي قامــت بــه الويبــو فــي المجــال المتعلــق 
بأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي. وفــي 2000، أنشــئت تلــك الهيئــة 

ــة. ــة الدولي ــة الحكومي تحــت اســم اللجن

وفــي الوقــت ذاتــه تقريبــا، بــدأت حقــوق الجماعــات األصليــة والقضايــا 
المتعلقــة بهــا تســتقطب المزيــد مــن االهتمــام علــى الســاحة الدوليــة. 
وفــي عــام 2000، أنشــئ منتــدى األمــم المتحــدة الدائــم المعنــي بقضايا 
االقتصــادي  للمجلــس  استشــارية  هيئــة  باعتبــاره  األصليــة  الشــعوب 
واالجتماعــي التابــع لألمــم المتحــدة، وفــي 2007، اعتمــدت الجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحــدة إعــالن األمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الشــعوب 
الشــعوب  فتئــت  مــا  التــي  المطالــب،  أصبحــت  وبالتالــي  األصليــة. 
الثقافيــة  ملكيتهــا  فــي  للتحّكــم  طويــل  زمــن  منــذ  تبديهــا  األصليــة 

ــا. ــر إلحاح ــة، أكث والفكري

وخالصــة القــول إّن أصــول اللجنــة الحكومية الدولية وأسســها المنطقية 
متباينــة. أوال، إّن تلــك اللجنــة أنشــئت لمعالجــة ثالثــة مواضيــع جديــدة 
تشــترك فــي بعــض الخصائــص الممّيــزة: فقــد بــات ُينظــر إلــى المــوارد 
الوراثيــة والمعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر الثقافــي التقليــدي علــى 
أّنهــا »تــراث البشــرية المشــترك« وأّنهــا مــن األشــياء الفكريــة القّيمــة التي 
تتطلــب أشــكاال مناســبة مــن الحمايــة بموجــب حقــوق الملكيــة الفكريــة. 
ــر  ــة وأشــكال التعبي ــة والمعــارف التقليدي ــا، صــارت المــوارد الوراثي وثاني
ــر  ــدة تؤّث ــات رئيســية جدي ــة لجه ــر أصــوال فكري ــدي ُتعتب الثقافــي التقلي
فــي رســم سياســات الملكيــة الفكريــة، أي البلــدان الناميــة والجماعــات 
األصليــة والمحليــة. وثالثــا وبصــورة أعــّم، أصبحــت اللجنــة الحكوميــة 
ــو مــن أجــل  ــه الويب ــم تبذل ــر جــزءا مــن جهــد واســع وُمنّظ ــة ُتعتب الدولي
المضــي قدمــا نحــو نظــام للملكيــة الفكريــة يتســم بالحداثــة والقــدرة 
علــى االســتجابة لالحتياجــات، ويمكنــه األخــذ بأشــكال أخــرى مــن اإلبــداع 
واالبتــكار غيــر األشــكال المألوفــة فــي الغــرب، ويتســم بالقــدرة علــى 
ــم فيمــا يخــص المســتفيدين، وباالتســاق الكامــل مــع األهــداف  التفّه

اإلنمائيــة والبيئيــة.

المشاركة

ــام عمــل  ــادة، خمســة أي ــة، ع ــة الدولي ــدوم كل دورة مــن دورات اللجن ت
تقريبــا وُتعقــد فــي مقــّر الويبــو الرئيســي بجنيــف. ويضــّم المشــاركون 
فيهــا أعضــاء اللجنــة الحكوميــة الدوليــة )الــدول األعضــاء فــي الويبــو( 

ــن. ــة واســعة مــن المراقبي ومجموع

والطابــع الحكومــي الدولــي الــذي تتســم بــه اللجنــة يمنحهــا الســلطة 
ومعاييــر،  قواعــد  وضــع  إلــى  ترمــي  مناقشــات  الســتهالل  الالزمــة 
والقتــراح قواعــد دوليــة كــي يعتمدهــا مؤتمــر دبلوماســي أو هيئــة أخــرى 

مــن هيئــات الويبــو حســب االقتضــاء.

ــدول  ــة التابعــة لل ــة الفكري ــب الملكي ــي مكات ــى الرغــم مــن أّن ممّثل وعل
األعضــاء فــي الويبــو يشــّكلون جــزءا هامــا مــن الوفــود الحكوميــة، فــإّن 
الطبيعــة المتنوعــة للقضايــا قيــد النقــاش تشــّجع علــى مشــاركة مختلفــة 
األطيــاف، وتدعــو إلــى ضمــان تلــك المشــاركة. وكثيــرا مــا ينســق ممّثلــو 
الحكومييــن  الخبــراء  مــع  نظرهــم  وجهــات  الفكريــة  الملكيــة  مكاتــب 
المتخصصيــن فــي القضايــا المرتبطــة بعــدة مجــاالت منهــا، ليــس علــى 
ــة والصحــة  ــة والتجــارة والشــؤون الخارجي ــة والزراع ســبيل الحصــر، البيئ

والثقافــة.

وذلــك التنــّوع فــي المشــاركة ال يقتصــر علــى المســؤولين الحكومييــن. 
بــل يشــمل كذلــك المراقبيــن، الذيــن يضمــون المنظمــات الحكوميــة 
الدوليــة المعنيــة )ال ســيما أمانــات اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي ومنظمــة 
التجــارة العالميــة واليونســكو ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحدة( 

وعــددا مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة المعتمــدة.

وال بــّد أن تتمّكــن الجماعــات األصليــة والمحليــة خصوصــا مــن المشــاركة 
علــى  السياســات  رســم  عمليــة  فــي  صوتهــا  وإســماع  آرائهــا  وإبــداء 
مســتوى اللجنــة الحكوميــة الدوليــة، طبقــا إلعــالن األمــم المتحــدة لعــام 
2007 بشــأن حقــوق الشــعوب األصليــة، ألّن حصيلــة تلــك العمليــة 

ســتؤّثر فــي حقوقهــا.

وتــم، فــي أبريــل 2011، وضــع إجراءات اعتماد ســريعة بغية تســجيل نحو 
300 مــن المراقبيــن المعتمديــن المؤقتيــن يمّثــل كثيــر منهــم الجماعــات 
األصليــة والمحليــة. وفــي عــام 2004، قــّررت اللجنــة الحكوميــة الدوليــة 
بــأن تســبق دوراتهــا منابــر يتولــى رئاســتها وتشــكيلها ممّثلــو الجماعــات 
األصليــة والمحليــة، التــي تقــوم الويبــو بتمويــل مشــاركتهم. ومــن أهــّم 
اإلجــراءات العمليــة األخــرى الراميــة إلــى تعزيــز المشــاركة، والتــي شــملت 
الجلســات اإلعالميــة والعمليــات التشــاورية والدعــم اللوجيســتي، إنشــاء 
صنــدوق الويبــو للتبرعــات فــي عــام 2005 لفائــدة الجماعــات األصليــة 
والمحليــة المعتمــدة بغــرض تمويــل مشــاركة تلــك الجماعــات. وتــم، 
منــذ ذلــك العــام، تمويــل مشــاركة عــدد كبيــر مــن ممثلــي الجماعــات 

األصليــة والمحليــة المختلفــة مــن خــالل تلــك اآلليــة.

ــا  ــدان أوروب ــة وبعــض بل ــدان النامي ــي البل ــاح أيضــا لممّثل ــل مت والتموي
وآســيا مــن أجــل تيســير مشــاركتها فــي مســار اللجنــة الحكوميــة الدوليــة.

وتنتخــب اللجنــة الحكوميــة الدوليــة رئيســها ونــواب رئيســها مــّرة كل 
ســنتين. وتــؤدي أمانــة الويبــو دور الميّســر وتقــدم الدعــم اإلداري الــالزم، 
وتنظيــم  اإلعالميــة  الجلســات  بتوفيــر  وانتهــاء  الوثائــق  بإعــداد  بــدءا 
المشــاورات وإنتــاج الدراســات عــن مواضيــع محــّددة، وتقديــم مســاعدة 
عامــة إلــى الرئيــس فــي أداء وظائفــه. وُتتــاح وثائــق العمــل وترجمــة 

ــات األمــم المتحــدة الرســمية الســت. ــع الجلســات بلغ وقائ



اإلنجازات المحققة حتى اآلن

تركــت الواليــة التــي ُمنحــت للجنــة الحكوميــة الدوليــة عنــد تأسيســها فــي 
عــام 2000 البــاب مفتوحــا فيمــا يخــص الحصائــل الملموســة التــي قــد 
تنجــم عــن عملهــا. ذلــك أّن القضايــا المعالجــة كانــت جديــدة إلــى حــد 
كبيــر بالنســبة للويبــو وكانــت اللجنــة توصــف، فــي تلــك المرحلــة، بأّنهــا 
»منتــدى للمناقشــة«. وفــي وقــت الحــق ُعهــد إلــى اللجنــة، وبشــكل 
رســمي فــي عــام 2009، بالعمــل علــى اعتمــاد صــك قانونــي دولــي أو 
صكــوك قانونيــة دوليــة. ولكــن يمكنهــا، فــي غضــون ذلــك، أن تفتخــر 

بتحقيــق بعــض اإلنجــازات الهامــة.

فقــد حّفــز مســار عمــل اللجنــة الحكوميــة الدوليــة، مثــال، علــى زيــادة 
عــام  وفــي  البــراءات.  نظــام  ضمــن  التقليديــة  بالمعــارف  االعتــراف 
2002، أدرجــت بعــض المجــالت الخاصــة بالمعــارف التقليديــة فــي الحــد 
األدنــى لمجموعــة الوثائــق الالزمــة لتقديــم طلبــات البــراءات بموجــب 
ــو، كمــا أدرجــت  ــا الويب ــي وضعته ــراءات الت معاهــدة التعــاون بشــأن الب
أدوات تصنيــف المعــارف التقليديــة فــي التصنيــف الدولــي للبــراءات 
فــي عــام 2003. وفــي عــام 2002، وافقــت اللجنــة الحكوميــة الدوليــة 
علــى معاييــر تقنيــة لتوثيــق المعــارف التقليديــة تــم وضعهــا فــي اجتمــاع 

ــد. ــو فــي كوشــين بالهن ــه الويب عقدت

ولتقديــم إرشــادات بشــأن جوانــب الملكيــة الفكريــة المرتبطــة بالشــروط 
المتفــق عليهــا لتقاســم منافــع المــوارد الوراثيــة بشــكل عــادل ومتكافــئ 
ــة  ــة بشــأن الممارســات التعاقدي ــات إلكتروني ــو قاعــدة بيان أنشــأت الويب
المتعلقــة بهــذا المجــال تقــوم بتحديثهــا بانتظــام. كمــا أعــّدت مشــروع 
مبــادئ توجيهيــة عــن شــروط الملكيــة الفكريــة فــي اتفاقــات النفــاذ 

وتقاســم المنافــع.

وقامــت الويبــو، برعايــة اللجنــة الحكوميــة الدوليــة، بإجــراء عــدة دراســات 
وإعــداد مــوارد أخــرى )مثــل المســارد، واالســتقصاءات الخاصــة بالتجــارب 
الوطنيــة، وقاعــدة بيانــات تشــتمل علــى القوانيــن، وبرامــج تدريبيــة(، 
للــدول األعضــاء والهيئــات األخــرى. وجــاءت  ثبتــت فائدتهــا بالنســبة 
ووجهــات  للبيانــات  واســع  نطــاق  علــى  تبــادل  ثمــرة  األعمــال  تلــك 
اســتبيانات واســتقصاءات  إلــى  اســتنادا  األعضــاء  الــدول  بيــن  النظــر 
عــن التجــارب والممارســات الوطنيــة فــي هــذا المجــال، مــن األنظمــة 
ــة  ــارف التقليدي ــة المع ــة الخاصــة الموجــودة لحماي ــة أو اإلقليمي الوطني
ــة  ــى الشــروط المتعلقــة بالملكي ــدي إل ــر الثقافــي التقلي وأشــكال التعبي
الفكريــة والُمدرجــة فــي العقــود التــي تحكــم النفــاذ إلــى المــوارد الوراثيــة 

واســتخدامها.

وتلــك المــوارد تبّيــن التقاليــد الثقافيــة الحّيــة والغنيــة جــدا التــي تشــّكل 
موضــوع مفاوضــات اللجنــة الحكوميــة الدوليــة وتســاعد علــى تحســين 

تحديــد مختلــف السياســات والخيــارات القانونيــة المتاحــة.

وتمّكنــت اللجنــة الحكوميــة الدوليــة أيضــا، منــذ دورتهــا األولــى التــي 
عقــدت فــي عــام 2001، مــن تحقيــق بعــض اإلنجــازات »غير الملموســة« 

منهــا مــا يلــي:

معاييــر 	  الدوليــة  الحكوميــة  اللجنــة  وضعــت  والتشــاور:  الشــمول 
والتشــاور؛ للشــمول  جديــدة 

الوضــوح والفهــم: يجــري التفكيــر فــي إعــادة صــوغ مصطلحــات 	 
الفكريــة، مثــل »الحمايــة« و »األصالــة«  بالملكيــة  تتعلــق   قديمــة 

و »الجدة« و »الملك العام«؛
ــى النظــر 	  ــة عل ــة الدولي ــة الحكومي ــوى والســياق: تعكــف اللجن المحت

فــي نهــج ابتكاريــة ومخصصــة للحمايــة. وقــد أســهم عملهــا، مــن 
خــالل التنســيق الوثيــق مــع منتديــات معنيــة أخــرى، فــي إعــادة 
تنشــيط مشــاركة الويبــو مــع باقــي هيئــات منظومــة األمــم المتحــدة 

وســائر الهيئــات الحكوميــة الدوليــة.

وإلــى جانــب ذلــك تشــمل معاهــدة دوليــة بشــأن حمايــة األداء الســمعي 
البصــري، اعُتمــدت فــي بيجيــن فــي يونيــو 2012، فنانــي األداء فــي 
بذلــك  وتوّســع  المســتفيدين،  ضمــن  الفولكلــوري  التعبيــر  أشــكال 
ــو بشــأن األداء  ــي تمنحهــا لهــم أصــال معاهــدة الويب نطــاق الحقــوق الت

والتســجيل الصوتــي لعــام 1996.

التقدم المحرز في المفاوضات الجارية

لقــد تمّكــن مســار عمــل اللجنــة الحكوميــة الدوليــة، بإتاحتــه منتــدى 
متخصصــا لتبــادل المعلومــات ووجهــات النظــر علــى نحــو ُمنّظــم داخــل 
ــد  ــى الصعي ــا عل ــاء فهــم قــوي للقضاي ــو، مــن إحــراز نجــاح فــي بن الويب
الدولــي. ومنــذ عــام 2009، تطــّور »المنتــدى« االستكشــافي إلــى هيئــة 
عمــل  وأســاليب  واضحــة  أعمــال  جــداول  تؤطرهــا  حقيقيــة  تفــاوض 

ســليمة.

وتنتمــي نصــوص التفــاوض بشــأن المعــارف التقليديــة وأشــكال التعبيــر 
ــذي  ــادئ« ال ــى مشــروع »األهــداف والمب ــدي، أصــال، إل الثقافــي التقلي
نشــرته أمانــة الويبــو، ألّول مــّرة، فــي عــام 2005. وُتبلــور مشــاريع 
النصــوص وجهــات النظــر والتعليقــات العديــدة التــي أدلــى بهــا ممّثلــو 
الــدول األعضــاء والمراقبــون الــذي شــاركوا فــي دورات اللجنــة الحكوميــة 
المعنونــة  الوثيقــة  أســهمت  كمــا  أعــوام.  عــدة  مــدى  علــى  الدوليــة 
»تحليــل الثغــرات«، التــي أعــدت فــي عــام 2008، فــي توضيــح القضايــا 
والخيــارات. وفيمــا يخــص المــوارد الوراثيــة، اســُتكملت وثيقــة »خيــارات« 
أوليــة أعدتهــا أمانــة الويبــو بعــدة اقتراحــات تقدمــت بهــا الــدول األعضــاء 

وأدمجــت جميعــا فــي نــص واحــد لمواصلــة التفــاوض عليهــا.

وفــي عــام 2015، اتفــق أعضــاء الويبــو علــى أن تواصل اللجنــة الحكومية 
الدوليــة عملهــا، بمــا فــي ذلــك المفاوضــات حــول النصــوص. وقــد تقــّرر 
الــدول األعضــاء فــي الويبــو، فــي الوقــت المناســب، الدعــوة إلــى عقــد 

مؤتمــر دبلوماســي العتمــاد صــك دولــي واحــد أو أكثــر بصــورة نهائيــة.



لمزيد من المعلومات

للمزيد عن تقرير تقصي الحقائق بشأن احتياجات 
وتوقعات الجماعات األصلية والمحلية وممّثلي 

الحكومات ودوائر الصناعة والمجتمع المدني، انظر 
الموقع التالي:

www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/tk/768/wipo_
pub_768.pdf

وللمزيد عن إنشاء اللجنة الحكومية الدولية، انظر 
الوثيقة WO/GA/26/6 على الموقع التالي:

www.wipo.int/edocs/mdocs/govbody/en/wo_ga_26/
wo_ga_6_26.doc

وللمزيد عن »تحليل الثغرات«، انظر الموقع التالي:
www.wipo.int/tk/en/igc/gap-analyses.html

وللمزيد عن النصوص الجاري التفاوض عليها في 
اللجنة الحكومية الدولية والمزيد حول اللجنة الحكومية 

الدولية وواليتها، انظر الموقع التالي:
www.wipo.int/tk/ar/igc/index.html

وللمزيد عن إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق 
الشعوب األصلية، انظر الموقع التالي:

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/
N05/512/06/PDF/N0651205.pdf?OpenElement

وللمزيد عن صندوق الويبو للتبرعات، انظر الموقع 
التالي:

 www.wipo.int/tk/en/igc/participation.html

المنظمة العالمية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20

Switzerland

 +4122 338 91 11 الهاتف: 
+4122 733 54 28 الفاكس: 

لالطالع على تفاصيل االتصال بمكاتب 
الويبو الخارجية، ُيرجى زيارة الموقع التالي

www.wipo.int/about-wipo/ar/offices
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