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 WIPO/GRTKF/IC/9/13قة إضايف من اليابان بشأن الوثيشرح 
   نظام الرباءات واملوارد الوراثيةعن

 من إعداد األمانةثويقة 

شأن الويقة " ( WIPO/GRTKF/IC/11/11ثالويقةّنص  ث هذه الويقةرفقميتضمن  .1 ياابن  ثرشح إضايف من ا ب ل
WIPO/GRTKF/IC/9/13  يةعن  ").ثنظام الرباءات واملوارد الورا

نة مدعوة إن  .2 علام حاطة إىل اإلللجا
هاثمبضمون هذه الويقة وم  . فقر
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تارخي وهجت  .1 يغا  يف  نظامت ادلوية يف  ياابن ادلامئة دلى ا بثة ا بل ن ل مل ل تبع نوان 2007ن يويو 22ج تضمن ويقة  بع  ث رشح "ي
شأن الويقة  ياابن  ثإضايف من ا ب يةعن  WIPO/GRTKF/IC/9/13ل   ".ثنظام الرباءات واملوارد الورا

تلمتنرش نص يُو .2 ُالويقة كام ا سـ  .ثهذه الويقةرفق  يف مث

ية  .3 نة احلكو مإن ا إىل مدعوة لادلوية للج
ند رفقاملمبضمون حاطة علام إلا ند حبهثا ا ب   9لع

يةبشأن املوا  .ثرد الورا

 ]رفقييل ذكل امل[
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شأن الويقة  ياابن  ثرشح إضايف من ا ب  WIPO/GRTKF/IC/9/13ل
يةعن  ث نظام الرباءات واملوارد الورا

 ة مقدم–أوال 

تنيتنطوي العالقة  .1 تني ا سأ يولويج عىل  نوع ا ية ا نبني اتفاق تربس واتفا ق ثي ل م ب لت مشلكة براءات الاخرتاع ) 1: (ل
نوحة عىل حنو خاطئ، يولويج ) 2 (ملما نوع ا ية ا ثال التفا شلكة الا بو ت ت لم ل ق نرية وتقامس (م بقة وا ملسـتبارة أخرى، املوافقة ا سـ ملبع

يولويج نوع ا ية ا نص عىل ذكل اتفا نافع كام  با ت ت لمل ل يولويج، من ). ق نوع ا ية ا شة العالقة بني اتفاق تربس واتفا نا بند  ت ق لفع ل ق ي م
ت سأ يزي بني ا هم ا لا مل لمت  .نيمل

سني قواعد أوال، يف ما خي .2 سأةل عن طريق  نوحة عىل حنو خاطئ، ميكن معاجلة هذه ا حتص براءات الاخرتاع ا مل ملم
ية  نا ية ا بحث عن حاةل ا يات ا تخدم يف  يدية املقرتنة هبا واليت  ية واملعارف ا تخزين املوارد الورا ياانت  عا لص ن ل معل سـ تقل ث ل لتقب ت ل ل

ية القامئ تخدام بعض األنظمة املؤ سابقة وعن طريق ا سـا سـ ية اإللغاء سل ية، كأنظمة توفري املعلومات وآ شلك أكرث فعا لة  ل ب
 . القضايئ

ياابن يف الويقة .3 ثفقد اقرتحت ا نقرة  WIPO/GRTKF/IC/9/13ل تاحة  ياانت  شاء نظام حبث يف قاعدة  ب إ ب من
ية ا نا ية ا ية يف حاةل ا شلك أكرث فعا يات حبث  يام  ساعدة الفاحصني عىل ا عواحدة يريم إىل  لص ن ل ب بعمل لتقم لسابقة للموارد لق

يدية املقرتنة هبا ية واملعارف ا تقلالورا شأن هذا الاقرتاح. لث نقاش  يع املزيد من ا بوقد أعددان هذه الورقة  ل تورشح هذه . لتشج
شلك غري قانوين إىل  نظام نفاذ الغري  نع هبا ا نقرة واحدة والطريقة اليت  ياانت  بحث يف قاعدة ا نظام املقرتح  ية ا بالورقة  ل مي ب ب لل لل بن

تعني أيضا حبث . حمتوايته تضاءانعاكساتيوجتدر اإلشارة إىل أنه  ند الا ية  نظام املقرتح عىل املزيا ق هذا ا ع ن  . ل

يا  نقرة واحدة-ناث ياانت  بحث يف قاعدة ا ية نظام ا ب  ب ل لب  ن

شلك  .4 يأيت وصفه يف ا شاركة، كام  لتعني عىل لك دوةل عضو  سـ م ياانت ميكن اتمت أدانه، أن 1ي لكل وتدير قواعد  بحث ب
نظام املقرتح بو املربطة . لفهيا مبوجب ا ياانت ادلول األعضاء يف الو بو وقواعد  ياانت من موقع بوابة الو توتألف قاعدة ا ي ب ي ب لت

بوابة هبذه  .لا

يدية املقرتنة هبا و .5 ية واملعارف ا شأن املوارد الورا شاركة يف ابدئ األمر جبمع املعلومات  تقلتقوم لك دوةل عضو  ث ب م لسـ
ها ياانهتا قلميداخل إ ياانت موجودة أو حبيث تكون (ب وختزيهنا يف قواعد  سة من قاعدة  بإما  شلك اكملمقتب بتحدثة  ). مسـ

سائل  تلف ا بار  ياانت للك دوةل عضو للك واحدة مهنا أن تأخذ بعني الا ية تطوير قواعد ا سؤو ناد  يح إ ملو خم ت ب ل م عسـ ل سـيت
بارات القانون العريف، وحتديد األطراف ا ساسة اك نا ت ملعحل يق بني ع تقدمي املعلومات وظروف ذكل، وا تعدادها  سـية وا ل لتنسـ

تعددة اليت تطالب ابحل متة ا ملاألطراف ا شرتكةمله ية ا ملق يف املوارد الورا ياانت، . ث يتعني عىل فلبأما يف ما خيص شلك قاعدة ا
ياانت ياانت داخل قاعدة ا يل ا بو تطوير شلك أسايس عىل األقل  بالو ب سج لي ل ث. لت يل ا ملفعىل  تعني عىل مسب ُال،  دخالت ي

تحديد املورد الورايث املعني ترص هل، ورمق رمز  ياانت إدراج امس املورد الورايث ووصف  لقاعدة ا خم بة للموارد . لب لنسـأما اب
ياانت ية أيضا يف قاعدة ا يوغرا ياانت ا يجب إدراج ا تاب أو جمةل،  شورات  ية املدرجة يف أحد ا بالورا بل ب ن لث ب فل ف لكك  .مل

تعني إدراج  .6 شاركةيو بو ا ياانت ادلول األعضاء يف الو يط يف لك قواعد  بحث بواسطة نص  ملأداة  ي ب سـ بة . بلل لنسـأما اب
يع تطوير تطبدلان اليت ال  ية إلهياتسـلل ساعدة ا ميكن تقدمي ا يل،  ن برامج حبث من هذا ا مل تقب للق بو أن تقدم . ف يثال، ميكن للو مف

يات  يام  شرتك  ية يف شلك برانمج  ساعدة ا بعملا م ن للقمل  .بحثلالتق
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تني .7 بو بأداتني أسا هز موقع بوابة الو يو سـيج يسـ ياانت ) 1: (ُ بارش إىل قواعد  شلك  نفاذ  بأداة متكن الفاحص من ا ب مل
شاركة، ادلول بو ا مل األعضاء يف الو ياانت اليت نفذ إلهيا) 2(ي ياانت من قواعد ا بوأداة متكن الفاحص من اسرتجاع ا لب فشـبكة . ل

)Surf IP ( ية الفكرية يه بوابة معروفة نغافورة  تب  للملكاليت طورها  بق لها سـمك شاهبة للوظائف اليت  سـوظائف  م
ها  .أعاله صفو

نفاذ إىل .8 بحث لوميكن للفاحص من خالل ا تاجئ ا شلك آين عىل  يغة حبث أن حيصل  بو وإدخال  ل بوابة الو ن ب ص ي
شاركة  بو ا ياانت لك ادلول األعضاء يف الو متدة من قواعد  ملا ي ب شلك (ملسـ بحث كجزء ). 2لانظر ا تاجئ هذا ا تخدام  لوميكن ا ن سـ

ية سابقة أو ويقة مر ية ا نا ية ا جعمن حاةل ا ث ل ع لص بريلفاحص اسهل عىل ي لطلب الرباءة، وهو ما 1لتقن كشلك   حتديد ما إذا اكن ب
نرص اجلدة تقد إىل  عموضوع طلب الرباءة  تاج إال إىل اإلشارة إىل املعلومات الرضورية يف قاعدة . يف حيومبا أن الفاحص ال 

يةل تكون  يد الفحص، فإن خماطر رسب املعلومات  ند رفض طلب  ياانت  قلا سـ ع تب ق  .ل

يا .9 تخدمة يف قواعد ا بوإذا اكنت اللغات ا لسـ تجاوز مل نة  ناك بعض احللول ا بعض،  ها ا تلف عن  لانت  ه ل ملمكخت فبعض
ثال، ميكن . حاجز اللغة يل ا ملفعىل  تعني(سب ترص إىل اللغة ) يو ياانت ووصفه ا خملترمجة امس لك مورد ورايث يف قاعدة ا لب

ياانت  هام يف قاعدة ا لباإلجنلزيية و بارهامتسجيل ن.  لكامت حموريةعتاب تعدد اللغات ملمكومن احللول األخرى ا رسد  مة وضع  م
ية شلك تلقايئ إىل . لتقنللمصطلحات ا نة ترتمج  رسد أن يدخل لكمة حبث حمورية بلغة  تخدام هذا ا بميكن للفاحص اب ي معسـ مل ف

ياانت ادلول األعضاء  نقرة واحدة يف قواعد  تعدد اللغات  ثا  تخدام اللكامت احملورية املرتمجة  بعدة لغات، وأن جيري اب ب حب مسـ ُ
ب شاركةييف الو  .ملو ا

ثا  نفاذ–لاث نع الغري من ا ل   م

سجةل .10 ناوين بروتوكول إنرتنت  تخدام  تاحا إال اب بو  نفاذ، لن يكون موقع بوابة الو منع الغري من ا ع سـ ي ل  .ممل

يدم .11 َو بوسـ ناوين بروتوكول اإلنرتنت يف موقع بوابة الو شلك خاص نظام تويق  يج  ع ث نفاذ إال . ب سمح اب تايل، لن  لواب ُ ي ل
سجةل لعناوين بروتو شلك (ملكول اإلنرتنت ا  ). 1لانظر ا

ناوين بروتوكول إنرتنت حمددة .12 يات الفحص  ية الفكرية اليت تقوم  عوملاكتب ا بعمل نا من خالل قرص . مللك ميكنذلكل، 
ية الفكرية اليت تخديم املوقع يف ماكتب ا ناوين بروتوكول اإلنرتنت احملددة حتديد  بو عىل  نفاذ إىل موقع بوابة الو مللكا سـ ع ي  مل

بو ناوين بروتوكول اإلنرتنت اخلاصة هبا دلى الو يجسلت  ياانت . ع تقدمة نظام حبث يف قواعد ا ية ا نا ية ا ببكة ا مل ع لص لشـ مللكف
نفاذ إىل معلومات غالف  يح ا يث ال  ناوين بروتوكول اإلنرتنت  نظام تويق  ياابين وهو مزود  تب الرباءات ا لطوره  حب لع ث ب تل يمك

ية الف ياابينمللكامللفات إال ملاكتب ا تب الرباءات ا نوان برتوكول الانرتنت دلى  لكرية اليت جسلت   .مكع

يل املعلومات–رابعا  سة أو تسج  يةملقتب ا  جعاملر

ية اليت ميكن أن  .13 تعلقة ابملوارد الورا بو، من املمكن أن يصادف معلومة  نفذ الفاحص إىل موقع بوابة الو ثندما  ي ي مع
ية ا بارها جزءا من حاةل ا لتخدم اب ن ت لتقسـ ع يد الفحصت شأن طلب براءة  ية  سابقة أو معلومات مر ية ا قنا ب جع ل ع ويف هذه . ص

بو ملاحلاةل، من ا ييد أن يزود موقع بوابة الو َّ تعلقة بطلب الرباءة ف ياانت  يح للفاحص إضافة أي  مبأداة  بت ثال(ت ) مرمق الطلب 
تعلق ابملورد الورايث املعني ورمق طلب وبذكل، ميكن الربط بني رمق ال. مضن رمق الرمز اخلاص ابملورد الورايث املعين ملرمز ا

بحث ما إذا . الرباءة املعين ية  بات الرباءات املربطة ابملوارد الورا تعلقة  ياانت ا تخدام هذه ا متة ا لوميكن لألطراف ا ث ت بطل مل ب لسـ مله
ية الفكرية ية دلى بعض ماكتب ا تعلقة ابملوارد الورا بات الرباءات ا مللكأودعت  ث مل ُوميكن أن . طل متة ي ملهسمح لألطراف ا

                                                 

تخد 1 تاحة للعموم اليت ال ميكن أن  ية املعلومات غري ا سـشمل الويقة املر مل جع ث تحديد هما إال الفاحص يت بارها مراجع  لاب ية للحامية مبوجب براءةعت   .هلاأل
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ثال( ية  شعوب األ ما صل سلطة الفاحصة أو أي سلطة ) ل ية من خالل ا ية ا شأن املوارد الورا لاليت قدمت معلومات  ن ث ملعب
ياان نفاذ إىل هذه ا بتصة أخرى اب ل يةلخم بات الرباءات ا شان  نت  طل  .ملعب

بات الرباءات اليت .14 نة يف بعض  ياانت ا طللكن جتدر اإلشارة إىل أن ا ملضم ية يف قاعدة لب شري إىل بعض املوارد الورا ث  ت
يولويج أم ال نوع ا ية ا يد يف حتديد ما إذا اكن الاخرتاع املضمن يف الطلب قد راعى اتفا بياانت ال  ت لب ل ق  . تف

 

 

 

 

  

شلك نقرة واحدة  حملة عامة حول نظام:1لا ياانت  بحث يف قواعد ا با ب لل
بة لقواعد  بوت الفردية لبياانلالنسـاب يدلول األعضاء يف الو
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 ]ث والويقةرفقهناية امل[

شلك  شاشة اسرتجاع املعلومات: 2لا لصورة 
 


