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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثوناحلادية والدورة 

ىل  19جنيف، من   2016 سبمترب 23اإ
 
 

مشرتكة بشأن استخدام قواعد البيانات ألغراض احلماية  توصية
 الدفاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة بها

 وثيقة مقدمة من وفود كندا والياابن ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية

 مقدمة

 ادلامئة بعثةال ، تلقى املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( طلبا من 2016 سطسأأغ  18 يف .1
ومجهورية كوراي والولايت املتحدة  والرنوجي ، ابمس وفود كندا والياابنالعامليةمنظمة التجارة لولايت املتحدة الأمريكية دلى ل

بشأأن اس تخدام قواعد البياانت لأغراض امحلاية ادلفاعية "التوصية املشرتكة قّدم من جديد تالأمريكية، المتست فيه أأن 
يك تناقشها ادلورة ، WIPO/GRTKF/IC/30/7 يف الوثيقة تكام جاء "للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا

راثية واملعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة( للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الو  نالثالثواحلادية و 
 .كوثيقة معل

ليهوبناء عىل الطلب املذكور أأعاله، حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل الاقرتاح  .2  .املشار اإ

ىل الإحاطة علام  .3 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
هذه الوثيقة واإىل  مرفقابلقرتاح الوارد يف 

 فيه. النظر

  املرفق كل]ييل ذ
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 املرفق

توصية مشرتكة بشأأن اس تخدام قواعد البياانت لأغراض امحلاية ادلفاعية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية 
 املرتبطة هبا

ن  وامجلعية العامة للمنظمة  التقليدية والفوللكوراللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف اإ
 العاملية للملكية الفكرية،

ذ تؤكدان  عىل القمية الاقتصادية والعلمية والتجارية الكبرية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا؛ جمددا اإ

 لعلمي والابتاكر والتمنية الاقتصادية؛ابملسامهة الكبرية لنظام الرباءات يف البحث العلمي والتطوير ا واإذ تقّران

 ابلتاكمل بني نظام الرباءات واتفاقية التنوع البيولويج؛ واإذ تعرتفان

عىل رضورة أأن متنع ادلول الأعضاء منح الرباءات عن خطأأ محلاية الاخرتاعات املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف واإذ تشددان 
 التقليدية املرتبطة هبا؛

نظر لك دوةل عضو واملكتب ادلويل للويبو يف الأخذ هبذه التوصية اليت اعمتدهتا اللجنة احلكومية ادلولية املعنية بأأن ت  توصيان
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور مكبادئ توجهيية لإنشاء قواعد البياانت وحتسيهنا واس تخداهما 

 ارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا.لأغراض امحلاية ادلفاعية للمو 

 مقدمة أأول.

ن مسأأةل منح الرباءات عن خطأأ اعُتربت قضيًة هممًة يف املناقشات ادلائرة يف الويبو ومنظمة التجارة العاملية. .1  اإ

لوراثية واملعارف وميكن معاجلة مسأأةل منح الرباءات عن خطأأ معاجلة فعاةل عرب حتسني قواعد البياانت لتخزين املوارد ا .2
، وأأيضا عرب 1املرتبطة هبا اليت تس تخدم يف البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة أأو املواد املرجعيةغري الرسية التقليدية 

 اس تخدام بعض الأنظمة املؤسس ية القامئة بفعالية أأكرب مثل أأنظمة توفري املعلومات ونظام الإبطال القضايئ.

اتحة نظام  .3 ميكّن من البحث بنقرة واحدة يف قواعد البياانت أأن يساعد الفاحصني عىل البحث بفعالية أأكرب ومن شأأن اإ
يف حاةل التقنية الصناعية السابقة املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا مع تفادي نفاذ الغري بطريقة غري 

ىل حمتوايهتا.  مرشوعة اإ

 قرة واحدة يف قواعد البياانت بنية نظام البحث بن اثنيا.

أأدانه، أأن متتكل وتدير قواعد بياانت ميكن البحث فهيا  1لك دوةل عضو مشاركة، كام س يأأيت وصفه يف الشلك ينبغي ل .4
 تكلب  املتصةلويبو وقواعد بياانت ادلول الأعضاء يف الويبو البوابة موقع تتأألف قاعدة البياانت من س مبوجب النظام املقرتح. و 

 ة.البواب

املوارد الوراثية واملعارف  عنمجع املعلومات عىل  ، عندما ترى ذكل رضوراي،لك دوةل عضو مشاركةوس تعمل  .5
مقتبسة من قاعدة بياانت سواء اكنت قواعد بياانهتا )قاعدة بياانهتا/وختزيهنا يف  أأراضهياهبا داخل  غري الرسية املرتبطةالتقليدية 

نشاءسؤولية مب لك دوةل عضو  تلكيف وس ميكّنموجودة أأو مس تحدثة(.  تراعي لك دوةل عضو أأن من قواعد البياانت  اإ
 وما يتعلقواس تعدادها لتقدمي املعلومات  املهمتة خمتلف املسائل احلساسة اكعتبارات القانون العريف، وحتديد الأطراف املعنية

                                                
1

 املعلومات غري املتاحة للعموم اليت ل ميكن اإل للفاحص اس تخداهما مكراجع لتحديد الأهلية للحامية مبوجب براءة.تشمل املواد املرجعية  
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وعند تطوير ملوارد الوراثية املشرتكة. ، والتنس يق بني الأطراف املهمتة املتعددة اليت تطالب ابحلق يف امن رشوط ذكلب
قواعد البياانت الوطنية، ينبغي لدلول الأعضاء أأن تتشاور مع أأحصاب املصاحل من الشعوب الأصلية املعنية يف الإقلمي قبل أأن 

أأما ما خيص شلك قاعدة البياانت، تضع يف قواعد البياانت املعارف التقليدية الأصلية واملوارد الوراثية من أأرايض القبائل. و 
، علام بأأن النسق أأو الشلك املسموح به شلك أأسايس لتسجيل البياانت داخل قاعدة البياانت تصمميعىل الويبو فينبغي 

حلاةل التقنية الصناعية السابقة أأو املواد املرجعية )كتايب/شفهيي مثال( قد خيتلف حسب القانون الوطين للرباءات وممارساته. 
رمق امس املورد الورايث ووصف خمترص هل، و  عىلقاعدة البياانت  أأن حتتوي املعلومات املدخةل يف سبيل املثال، يتعني فعىل

 فينبغي،  مثالأأو جمةل ، يف كتابأأما ابلنس بة للموارد الوراثية املدرجة يف أأحد املنشوراتو املورد الورايث. ذكل لتحديد  يرمز 
دراج البياانت الببليوغرا وميكن أأن يشمل معل اللجنة يف املس تقبل تطوير نسق أأو شلك موّحد  فية يف قاعدة البياانت.أأيضا اإ

 ومتبادل لأغراض املعلومات الواردة يف قاعدة البياانت.

وينبغي أأن تُوفر، يف قواعد بياانت لك دوةل من ادلول الأعضاء يف الويبو املشاركة، وظيفة بس يطة للبحث يف  .6
ىل البدلان غري القادرة عىل اس تحدا  برام  ثحث من هذا القبيل. فميكن، عىل النصوص. وميكن تقدمي امل  ساعدة التقنية اإ

 سبيل املثال، أأن تقدم الويبو مساعدة تقنية يف شلك برانم  مشرتك للبحث.

ىل قواعد "( وظيفة متكّن الفاحص من النفاذ مبارشًة اإ 1وس ُيجهّز موقع بوابة الويبو بوظيفتني أأساس يتني اثنتني هام: )" .7
لهيا.2بياانت ادلول الأعضاء يف الويبو املشاركة، )"  "( ووظيفة متكّن الفاحص من اس تخراج بياانت من القواعد اليت ينفذ اإ

دخال معادةل البحث، احلصول عىل نتاجئ من قواعد بياانت مجيع  .8 ىل موقع بوابة الويبو واإ وميكن للفاحص، مبجّرد النفاذ اإ
(. وميكن اس تخدام نتاجئ البحث كحاةل صناعية سابقة أأو مواد مرجعية 2ادلول الأعضاء يف الويبو املشاركة )انظر الشلك 

نّه لفحص طلب براءة، مّما يسهّل عىل الفاحص  ىل عنرص اجلدة. وحيث اإ البّت يف مدى افتقار موضوع طلب الرباءة املعين اإ
ّن  ىل املعلومات الالزمة الواردة يف قاعدة البياانت عند رفضه للطلب قيد الفحص، فاإ ل يُطلب من الفاحص سوى الإشارة اإ

 خطر ترّسب املعلومات س يكون ضئيال للغاية.

ّن مثة حلول لتسوية مشلكة احلاجز اللغوي. فميكن وعىل الرمغ من اختالف اللغات املس تخد .9 مة يف قواعد البياانت، فاإ
ىل اللغة  حدى قواعد البياانت، فضال عن وصفه اخملترص، اإ )وينبغي(، مثال، ترمجة امس لك مورد ورايث موجود يف اإ

س تحدا  مرسد متعّدد اللغات الإنلكزيية وتسجيل تكل الرتمجة يف قاعدة البياانت كلكامت مفتاحية. ومن احللول الأخرى ا
ىل  ابملصطلحات التقنية. وميكن للفاحص، بفضل ذكل املرسد، أأن يدخل لكمة ثحث مفتاحية بلغة ما وحيصل عىل ترمجهتا أ ليا اإ

ة أأن يبحث بنقرة واحدة وبلغات متعّددة يف قواعد بياانت ادلول  لغات متعّددة، مّث ميكنه ابس تخدام اللكامت املفتاحية املرُتمجم
 الأعضاء يف الويبو املشاركة.

ىل موقع البوابة اثلثا.  منع نفاذ الغري اإ

ّل من عناوين  .10 ىل ذكل املوقع اإ ىل موقع بوابة الويبو ستُتخذ الإجراءات الالزمة يك ل يُسمح النفاذ اإ ملنع الغري من النفاذ اإ
 بروتوكول الإنرتنت املُسّجةل.

نوانني بروتوكول الإنرتنت يف موقع بوابة الويبو. ولن يُسمح النفاذ وس يوضع عىل وجه التحديد نظام للتحقق من حصة ع  .11
 (.1عند ذكل سوى لعناوين بروتوكول الإنرتنت املسّجةل )انظر الشلك 

ومتكل ماكتب امللكية الفكرية اليت جتري معليات الفحص عناوين حمّددة من عناوين بروتوكول الإنرتنت. وعليه ميكننا،  .12
ىل موق ع بوابة الويبو وقرصه عىل عناوين حمّددة، حرص مس تخديم املوقع عىل ماكتب امللكية الفكرية اليت بتقييد النفاذ اإ

 جّسلت عناوين بروتوكول الإنرتنت الفريدة اخلاصة هبا دلى الويبو.
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جراء ثحث  .13 ومن هجة أأخرى، حصيح أأن أأحصاب املصاحل ميكن أأن يسامهوا يف منع منح الرباءات عن خطأأ، وذكل ابإ
التقنية الصناعية السابقة أأو املواد املرجعية ملصلحهتم أأو لأغراض طلبات الرباءات املعنية. وعليه، وقبل النظر مليا يف يف حاةل 

ىل موقع بوابة الويبو. ماكنية تقييد نفاذ العموم اإ  هذه املسأأةل، ل ينبغي أأن تُستبعد لكيا اإ

 تسجيل املعلومات املستشهد هبا/املرجعية رابعا.

ىل موقع بوابة الويبو، عىل ومجوعة وجهية من املعلومات اخلاصة ابملوارد الوراثية ميكن أأن يعرث .14  الفاحص، عند نفاذه اإ
و/أأو املعارف التقليدية غري الرسية املرتبطة هبا واليت من شأأهنا أأن متثّل حاةل صناعية سابقة أأو معلومات مرجعية تساعد عىل 

يكون من القمّي، يف تكل احلاةل، أأن يوفر موقع بوابة الويبو وظيفة متكّن البّت يف أأحد طلبات الرباءات قيد الفحص. وس  
حدى  ضافة أأيّة بياانت تتعلق بذكل الطلب )مثل رمق الطلب( مضن الرمق الرمزي لأحد املوارد الوراثية و/أأو اإ الفاحص من اإ

رمق الرمزي املتصل بأأحد املوارد الوراثية املعارف التقليدية غري الرسية الوجهية املرتبطة هبا. وابلتايل ميكن الربط بني ال
حدى املعارف التقليدية غري الرسية املرتبطة هبا وبني رمق طلب براءة وجيه. وميكن اس تخدام تكل البياانت اخلاصة  و/أأو اإ

لس تكشاف بطلبات الرباءات ذات الصةل ابملوارد الوراثية و/أأو املعارف التقليدية املرتبطة هبا من قبل الأطراف املهمتة 
يداع طلبات الرباءات املرتبطة ابملوارد املعنية دلى ماكتب حمّددة من ماكتب امللكية الفكرية. وقد  احلالت اليت مت فهيا اإ
يُسمح للأطراف املهمتة )مثل الشعوب الأصلية( اليت قدمت معلومات عن املوارد الوراثية و/أأو املعارف التقليدية غري 

ىل البياانت املتعلقة  الرسية املرتبطة ابملوارد دارة الفحص أأو غريها من الإدارات اخملتصة، ابلنفاذ اإ الوراثية املعنية، من خالل اإ
 بطلبات الرباءات الوجهية.

ظ أأّن أأي ترابط بني البياانت الواردة يف طلب براءة وبعض املوارد الوراثية و/أأو املعارف التقليدية غري الرسية  .15 ويالحم
حدى  قواعد البياانت ليست هل أأية دلةل ملعرفة هل الاخرتاع اذلي يتضمنه الطلب قد اس توىف أأحاكم اتفاقية املرتبطة هبا يف اإ

 التنوع البيولويج.

 التطبيق خامسا.

نشاء قواعد البياانت وحتسيهنا واس تخداهما عىل توافر املوارد. .16  س يعمتد اإ

الإدارية املناس بة والفعاةل، حسب الاقتضاء وطبقا  وينبغي أأن تتخذ ادلول الأعضاء التدابري القانونية أأو الس ياس ية أأو .17
رشادات للفاحصني بشأأن اس تخدام  للقانون الوطين، من أأجل تيسري تطبيق هذه التوصية. وينبغي أأن يشمل ذكل توفري اإ

 قاعدة البياانت ورسية الواثئق الواردة فهيا.

 العمل املقبل سادسا.

ىل النظر يف القضااي .18 ن ادلول الأعضاء مدعوة اإ   الرئيس ية التالية ومشاطرة وهجات نظرها وجتارهبا:اإ

بياانت مرتّبة حلفظها يف قواعد البياانت )مثل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية غري الرسية املرتبطة ابملوارد  •
جراء ثحث فعال يف حاةل التقنية الصناعية السابقة؛  الوراثية( بغية اإ

ة الصناعية السابقة أأو املواد املرجعية )نسق كتايب أأو شفهيي مثال( وفقا ونسق أأو شلك مسموح به محلاية التقني •
 للقانون الوطين وممارساته؛

ىل موقع بوابة الويبو )مثل ماكتب امللكية الفكرية وأأحصاب املصاحل( • ماكنيات النفاذ اإ  واإ
ملرتبطة ابملوارد الوراثية احملمية ووقع قواعد البياانت الوطنية عىل املوارد الوراثية واملعارف التقليدية غري الرسية ا •

ىل قاعدة بياانت و  طنية أأو مبوجب الأعراف القبلية أأو قوانني امللكية الفكرية )مثل نفاذ الغري بطريقة غري مرشوعة اإ
 بوابة الويبو(؛
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 والإجراء املتّبع مللء قاعدة بياانت وطنية )مثل التشاور مع أأحصاب املصاحل من الشعوب الأصلية(. •

ماكنية اس تحدا  قاعدة البياانت دون الإخالل بأأيّة مصاحل. وينبغي وينبغي  .19 أأن ينظر املكتب ادلويل للويبو يف اإ
 دلراسات اجلدوى اليت يعّدها املكتب ادلويل للويبو أأن يشمل ما ييل دون الاقتصار عىل ذكل:

 اعد بياانت ادلول الأعضاء؛دراسة الرشط التقين )الرشوط التقنية( للرتابط الفعال بني موقع بوابة الويبو وقو  •
رشادات حول اس تخدام قواعد البياانت وتشغيلها؛ •  واس تحدا  منوذج جترييب ملوقع بوابة الويبو ومرشوع اإ
 والنظر يف املساعدة التقنية لدلول الأعضاء حول تطوير قواعد البياانت. •
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 ]هناية املرفق والوثيقة 

 

 

 

 

ادلول : نبذة عامة عن نظام البحث بنقرة واحدة يف قواعد بياانت 1الشلك 
 الأعضاء يف الويبو

 

 : صورة عن شاشة لس تخراج املعلومات2الشلك 


