
 

  

A 

WIPO/GRTKF/IC/24/7 

        �ٕالنلكزيية�ٕالنلكزيية�ٕالنلكزيية�ٕالنلكزييةاالٔصل: االٔصل: االٔصل: االٔصل: 
        2012012012013333    مارسمارسمارسمارس    28282828التارخي: التارخي: التارخي: التارخي: 

  
  
  

اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

  
  العشرونو الرابعةالدورة 

        2012012012013333    أبريلأبريلأبريلأبريل    26262626ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     22222222جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

حلماية الدفاعية للموارد الوراثية واملعارف ألغراض امشرتكة بشأن استخدام قواعد البيانات  توصية
  التقليدية املرتبطة بها

  وثيقة مقدمة من وفود كندا واليا�ن ومجهورية كور/ والوال/ت املتحدة أالمريكية

  مقدمة

طلبا من وفد اليا�ن، �مس وفود  2013 مارس 28(الويبو) يف  تلقى املكتب اDويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية .1
توصية مشرتكة بشأن اسـتخدام قواعد " تقدميٕاعادة فيه  المتسكندا واليا�ن ومجهورية كور/ والوال/ت املتحدة أالمريكية، 

الواردة يف  "محلاية اDفاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبأالغراض االبيا_ت 
اللجنة احلكومية اDولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف لتناقشها  WIPO/GRTKF/IC/23/7 قةالوثي

 من جدول أالعامل. 5 يف ٕاطار البند كوثيقة معلوالعرشين  الرابعة(اللجنة) يف دورهتا  التقليدية والفوللكور

 وثيقة عىل �قرتاح املذكور.وبناء عىل الطلب املذكور ٔاعاله، حيتوي مرفق هذه ال .2

  

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل إالحاطة علام  .3
ىل إ هذه الوثيقة و  مرفق�القرتاح الوارد يف 

 فيه. النظر

   املرفق]�[ييل ذ



WIPO/GRTKF/IC/24/7 

ANNEX 

 املرفق
 

  

توصية مشرتكة بشأن اسـتخدام قواعد البيا_ت ٔالغراض امحلاية اDفاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية 
  املرتبطة هبا

ة العامة للمنظمة وامجلعي اللجنة احلكومية اDولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكورٕان 
  العاملية للملكية الفكرية،

  عىل القمية �قتصادية والعلمية والتجارية الكبرية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا؛ جمددا ٕاذ تؤكدان

  �قتصادية؛بتاكر والتمنية �البحث العلمي والتطوير العلمي و يف الرباءاتنظام ل  �ملسامهة الكبرية وٕاذ تقّران

  بني نظام الرباءات واتفاقية التنوع البيولو ؛ تاكملل � تعرتفانوٕاذ 

�ملوارد الوراثية واملعارف  تعلقةامل خرتاعات �اية اDول أالعضاء منح الرباءات عن خطأ محل متنعأن رضورة عىل وٕاذ تشددان 
  التقليدية املرتبطة هبا؛

اللجنة احلكومية اDولية املعنية  ة اليت اعمتدهتاهبذه التوصي أالخذيف واملكتب اDويل للويبو بأن تنظر لك دو¬ عضو  توصيان
ٕالنشاء قواعد البيا_ت وحتسيهنا واسـتخدا²ا  مكبادئ توجهيية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور

  عارف التقليدية املرتبطة هبا.ٔالغراض امحلاية اDفاعية للموارد الوراثية وامل

  مقدمة  ٔاوال.

 يف املناقشات اDائرة يف الويبو ومنظمة التجارة العاملية. ²مةً  قضيةً اعُتربت مسأ¬ منح الرباءات عن خطأ ٕان  .1

وميكن معاجلة مسأ¬ منح الرباءات عن خطأ معاجلة فعا¬ عرب حتسني قواعد البيا_ت لتخزين املوارد الوراثية واملعارف  .2
حا¬ التقنية الصناعية السابقة، ؤايضا عرب اسـتخدام بعض أالنظمة  البحث يفالتقليدية املرتبطة هبا اليت تسـتخدم يف 

 إالبطال القضايئ.نظام و املعلومات ة توفري مثل ٔانظمبفعالية ٔاكرب  املؤسسـية القامئة

يف قواعد البيا_ت ٔان يساعد الفاحصني عىل البحث بفعالية ٔاكرب بنقرة واحدة بحث ميكّن من ال ٕاÃحة نظام من شأن و  .3
بطريقة غري  ملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا مع تفادي نفاذ الغري� املتعلقةيف حا¬ التقنية الصناعية السابقة 

 ٕاىل حمتو/هتا.مرشوعة 

  يف قواعد البيا_ت  بنقرة واحدةبنية نظام البحث   Éنيا.

ٔاد_ه، أن متتÎ وتدير قواعد بيا_ت ميكن البحث فهيا  1لك دو¬ عضو مشاركة، كام سـيأيت وصفه يف الشلك ينبغي ل .4
 تÎب  تصÑامل بو وقواعد بيا_ت اDول أالعضاء يف الويبو وي البوابة موقع تتألف قاعدة البيا_ت من س مبوجب النظام املقرتح. و 

 البوابة.

املوارد الوراثية واملعارف  عنمجع املعلومات عىل  ، عندما ترى ذ� رضور/،لك دو¬ عضو مشاركةسـتعمل و  .5
مقتبسة من قاعدة بيا_ت موجودة ٔاو سواء اكنت قواعد بيا_هتا (قاعدة بيا_هتا/وختزيهنا يف  ٔاراضهياهبا داخل  املرتبطةالتقليدية 

خمتلف املسائل لك دو¬ عضو تراعي ٔان  منقواعد البيا_ت  ٕانشاءسؤولية مب لك دو¬ عضو  تلكيف وسـميكّنمسـتحدثة). 
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من  ذ�ب وما يتعلقواسـتعدادها لتقدمي املعلومات  املهمتة احلساسة اكعتبارات القانون العريف، وحتديد أالطراف املعنية
ٔاما ما خيص شلك قاعدة و لتنسـيق بني أالطراف املهمتة املتعددة اليت تطالب �حلق يف املوارد الوراثية املشرتكة. ، وارشوط

ٔان شلك ٔاسايس لتسجيل البيا_ت داخل قاعدة البيا_ت. فعىل سبيل املثال، يتعني  تصمميعىل الويبو فينبغي البيا_ت، 
املورد ذ� لتحديد  يرمز رمق امس املورد الورايث ووصف خمترص â، و  ىلعقاعدة البيا_ت  حتتوي املعلومات املدخÑ يف

ٕادراج البيا_ت أيضا  فينبغي،  مثالجمÑٔاو  ، يف كتابأما �لنسـبة للموارد الوراثية املدرجة يف ٔاحد املنشوراتو الورايث. 
 الببليوغرافية يف قاعدة البيا_ت.

اDول أالعضاء يف الويبو املشاركة، وظيفة بسـيطة للبحث يف وينبغي أن تُوفر، يف قواعد بيا_ت لك دو¬ من  .6
النصوص. وميكن تقدمي املساعدة التقنية ٕاىل البìان غري القادرة عىل اسـتحداث برامج حبث من هذا القبيل. فميكن، عىل 

 سبيل املثال، ٔان تقدم الويبو مساعدة تقنية يف شلك بر_مج مشرتك للبحث.

ٕاىل قواعد  ةً ") وظيفة متكّن الفاحص من النفاذ مبارش 1بو بوظيفتني ٔاساسـيتني اثنتني هام: ("وسـُيجهّز موقع بوابة الوي  .7
 ") ووظيفة متكّن الفاحص من اسـتخراج بيا_ت من القواعد اليت ينفذ ٕالهيا.2بيا_ت اDول أالعضاء يف الويبو املشاركة، ("

معاد¬ البحث، احلصول عىل نتاجئ من قواعد بيا_ت مجيع وميكن للفاحص، مبجّرد النفاذ ٕاىل موقع بوابة الويبو وٕادخال  .8
 1). وميكن اسـتخدام نتاجئ البحث كحا¬ صناعية سابقة ٔاو مواد مرجعية2اDول أالعضاء يف الويبو املشاركة (انظر الشلك 

دة. وحيث ٕانّه موضوع طلب الرباءة املعين ٕاىل عنرص اجلّمما يسهّل عىل الفاحص البّت يف مدى افتقار لفحص طلب براءة، 
ال يُطلب من الفاحص سوى إالشارة ٕاىل املعلومات الالزمة الواردة يف قاعدة البيا_ت عند رفضه للطلب قيد الفحص، فٕاّن 

 خطر تّرسب املعلومات سـيكون ضئيال للغاية.

اللغوي. فميكن  سـتخدمة يف قواعد البيا_ت، فٕاّن مثة حلوال لتسوية مشلكة احلاجزوعىل الرمغ من اختالف اللغات امل  .9
عن وصفه اùترص، ٕاىل اللغة (وينبغي)، مثال، ترمجة امس لك مورد ورايث موجود يف ٕاحدى قواعد البيا_ت، فضال 

زيية وتسجيل تÎ الرتمجة يف قاعدة البيا_ت كلكامت مفتاحية. ومن احللول أالخرى اسـتحداث مرسد متعّدد اللغات إالنلك
حص، بفضل ذ� املرسد، ٔان يدخل لكمة حبث مفتاحية بلغة ما وحيصل عىل ترمجهتا آليا ٕاىل �ملصطلحات التقنية. وميكن للفا

بنقرة واحدة وبلغات متعّددة يف قواعد بيا_ت اDول ٔان يبحث لغات متعّددة، ّمث ميكنه �سـتخدام اللكامت املفتاحية املُرتَمجة 
 أالعضاء يف الويبو املشاركة.

  موقع البوابةمنع نفاذ الغري ٕاىل   Éلثا.

ملنع الغري من النفاذ ٕاىل موقع بوابة الويبو ستُتخذ إالجراءات الالزمة يك ال يُسمح النفاذ ٕاىل ذ� املوقع ٕاّال من عناوين  .10
.Ñبروتوكول إالنرتنت املُسّج 

مح النفاذ نظام للتحقق من حصة عنوانني بروتوكول إالنرتنت يف موقع بوابة الويبو. ولن يُسسـيوضع عىل وجه التحديد و  .11
 ).1سّجÑ (انظر الشلك ى لعناوين بروتوكول إالنرتنت امل عند ذ� سو 

ومتÎ ماكتب امللكية الفكرية اليت جتري معليات الفحص عناوين حمّددة من عناوين بروتوكول إالنرتنت. وعليه ميكننا،  .12
وقع عىل ماكتب امللكية الفكرية اليت بتقييد النفاذ ٕاىل موقع بوابة الويبو وقرصه عىل عناوين حمّددة، حرص مسـتخديم امل

 ّجسلت عناوين بروتوكول إالنرتنت الفريدة اخلاصة هبا Dى الويبو.

                                                
 براءة.وجب مبحامية أالهلية للتشمل املواد املرجعية املعلومات غري املتاحة للعموم اليت ال ميكن ٕاال للفاحص اسـتخدا²ا مكراجع لتحديد  1
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  /املرجعيةاملستشهد هباتسجيل املعلومات   رابعا.

ميكن أن يعرث الفاحص، عند نفاذه ٕاىل موقع بوابة الويبو، عىل مجموعة وجهية من املعلومات اخلاصة �ملوارد الوراثية  .13
املعارف التقليدية املرتبطة هبا واليت من شأهنا أن متثّل حا¬ صناعية سابقة ٔاو معلومات مرجعية تساعد عىل البّت يف  و/ٔاو

أحد طلبات الرباءات قيد الفحص. وسـيكون من القّمي، يف تÎ احلا¬، ٔان يوفر موقع بوابة الويبو وظيفة متكّن الفاحص من 
(مثل رمق الطلب) مضن الرمق الرمزي ٔالحد املوارد الوراثية و/ٔاو ٕاحدى املعارف  ٕاضافة أيّة بيا_ت تتعلق بذ� الطلب

ٕاحدى املعارف  التقليدية الوجهية املرتبطة هبا. و�لتايل ميكن الربط بني الرمق الرمزي املتصل بأحد املوارد الوراثية و/ٔاو
 Îملوارد التقليدية املرتبطة هبا وبني رمق طلب براءة وجيه. وميكن اسـتخدام ت� Ñالبيا_ت اخلاصة بطلبات الرباءات ذات الص

الوراثية و/ٔاو املعارف التقليدية املرتبطة هبا من قبل أالطراف املهمتة السـتكشاف احلاالت اليت مت فهيا ٕايداع طلبات 
املهمتة (مثل الشعوب  الرباءات املرتبطة �ملوارد املعنية Dى ماكتب حمّددة من ماكتب امللكية الفكرية. وقد يُسمح لٔالطراف

ٕادارة أالصلية) اليت قدمت معلومات عن املوارد الوراثية و/ٔاو املعارف التقليدية املرتبطة �ملوارد الوراثية املعنية، من خالل 
 اùتصة، �لنفاذ ٕاىل البيا_ت املتعلقة بطلبات الرباءات الوجهية.إالدارات أو غريها من الفحص 

بعض املوارد الوراثية و/ٔاو املعارف التقليدية املرتبطة هبا و  براءةالبيا_ت الواردة يف طلب  بنئاي ترابط ٔاّن ويالَحظ  .14
اتفاقية التنوع اسـتوىف ٔاحاكم �خرتاع ا�ي يتضمنه الطلب قد يف ٕاحدى قواعد البيا_ت ليست â ٔاية دال¬ ملعرفة هل 

 البيولو .

  التطبيق  .خامسا

 يهنا واسـتخدا²ا عىل توافر املوارد.سـيعمتد ٕانشاء قواعد البيا_ت وحتس  .15

وينبغي أن تتخذ اDول أالعضاء التدابري القانونية أو السـياسـية ٔاو إالدارية املناسـبة والفعا¬، حسب �قتضاء وطبقا  .16
للقانون الوطين، من ٔاجل تيسري تطبيق هذه التوصية. وينبغي ٔان يشمل ذ� توفري ٕارشادات للفاحصني بشأن اسـتخدام 

 بيا_ت ورسية الوÉئق الواردة فهيا.قاعدة ال 

 وينبغي أن ينظر املكتب اDويل للويبو يف ٕاماكنية اسـتحداث قاعدة البيا_ت دون إالخالل بأيّة مصاحل. .17
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 [هناية املرفق والوثيقة]

عن نظام البحث بنقرة واحدة يف قواعد بيا_ت اDول : نبذة عامة 1الشلك 
 أالعضاء يف الويبو

 : صورة عن شاشة السـتخراج املعلومات2الشلك 


