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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  العشرونو الثالثةالدورة 

    2012012012013333     فرباير فرباير فرباير فرباير8888 إىل  إىل  إىل  إىل 4444ججججننننيف، من يف، من يف، من يف، من 
 
 

حلماية الدفاعية للموارد الوراثية واملعارف ألغراض اد البيانات  مشرتكة بشأن استخدام قواعتوصية
  التقليدية املرتبطة بها

ية تحدة األمر هورية كور, والوال,ت ا يان و ندا وا يكويقة مقدمة من وفود  ملمج ل ك  ث

 مقدمة

ية الفكرية .1 ية  نظمة العا تب اAويل  للملكتلقى ا ململك بو( للم با من وفد2013  فرباير5يف ) يالو يان، مس وفود طل  ل ا
ية،  تحدة األمر هورية كور, والوال,ت ا يان و يكندا وا ملمج ل متسك يه لا ياTت "تقدمي ف  تخدام قواعد ا شأن ا شرتكة  ية  بتو سـ ب م لص

يدية املربطة هباألغراض ا ية واملعارف ا ية للموارد الورا تمحلاية اAفا تقل ث ها " لع قشنا ية لت ية اAوية ا نة احلكو مللا نم ل كية ملعللج
يدية والفوللكور ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا نة( لث رشين ) للجا ثة وا ثا لعيف دورهتا ا ل ندثكويقة معلل  من 6 لب يف إطار ا

 .جدول األعامل

توي مرفق هذه الويقة عىل sقرتاح املذكور .2 ثوناء عىل الطلب املذكور أعاله،  حي  .ب

 

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام  .3 للجإن ا
إىل ث هذه الويقة ومرفقاح الوارد يف القرت
نظر  .فيه لا

 ] املرفق�ييل ذ[
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يدية  ية واملعارف ا ية للموارد الورا ياTت ألغراض امحلاية اAفا تخدام قواعد ا شأن ا شرتكة  ية  تقلتو ث ع ب سـ ب م لص ل
 تاملربطة هبا

ية واملعاإن  ية الفكرية واملوارد الورا ية  ية اAوية ا نة احلكو ثا ن ل مللكللج يدية والفوللكورملعم نظمة لتقلرف ا ية العامة  للم وا مجلع
ية الفكرية، ية  للملكالعا  مل

يدية املربطة هبا؛جمددا إذ تؤكدان ية واملعارف ا برية للموارد الورا تجارية ا ية وا تصادية وا s مية ت عىل ا تقل ث ل للعلم لك ق  لق

برية ّوإذ تقران سامهة ا لك تطوي يفالرباءاتنظام ل مل بحث العلمي وا ل ا تصادية؛sر العلمي ول s ية قتاكر وا من  لتب

يولو�؛ تاكملل تعرتفانوإذ  نوع ا ية ا ببني نظام الرباءات واتفا لت ل  ق

شددان  نح الرباءات عن خطأ محل متنعأن رضورة عىل توإذ  ية واملعارف تعلقةملاخرتاعات sاية ماAول األعضاء  ث ملوارد الورا
يدية املربطة هبا؛ تا  لتقل

يان نظر لك دو¡ عضو  بأصتو بو تن  تب اAويل للو يوا ياألخذيف ملك تو ص هبذه ا متدهتال ية عة اليت ا ية اAوية ا نة احلكو ن ا ل ملعللج م
يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا تقل لث ية مللك جهيبادئ تو تخدا§ا مك يهنا وا ياTت و شاء قواعد ا سـ إل ب حتسن ل

ية ل يدية املربطة هباعألغراض امحلاية اAفا ية واملعارف ا تلموارد الورا تقل  .لث

 مقدمة .أوال

نح الرباءات عن خطأ إن  .1 مسأ¡  تربت م ُا ًيةع يةً §مةقض تجارة العا نظمة ا بو و شات اAائرة يف الو نا مل يف ا ل ي ق  .ممل

تخزين املوار .2 ياTت  سني قواعد ا نح الرباءات عن خطأ معاجلة فعا¡ عرب  سأ¡  لوميكن معاجلة  ب حت لم ية واملعارف م ثد الورا
تخدم يف  يدية املربطة هبا اليت  سـا ت تتقل بحث يفل تخدام بعض األنظمة لا سابقة، وأيضا عرب ا ية ا نا ية ا سـ حا¡ ا ل ع لص لتقن

ية القامئة ية أكرب سسـاملؤ  .اإلبطال القضايئنظام واملعلومات مثل أنظمة توفري ل بفعا

لميكن من اإ¸حة نظام من شأن و .3 ية أكرب يف بنقرة واحدة بحث ّ بحث بفعا ساعد الفاحصني عىل ا ياTت أن  لقواعد ا ل ي لب
سابقة  ية ا نا ية ا ليف حا¡ ا ع لص تعلقةلتقن يدية املربطة هبا مع تفادي نفاذ الغري  ملا ية واملعارف ا تملوارد الورا تقل بطريقة غري لث

تو,هتامرشوعة   .حمإىل 

يا بحث  .ن¾ لية نظام ا ياTت  بنقرة واحدةبن  لبيف قواعد ا

شلك نبغي لي .4 يأيت وصفه يف ا شاركة، كام  للك دو¡ عضو  سـ بحث فهيا 1م ياTت ميكن ا تÂ وتدير قواعد  ل أدTه، أن  ب مت
نظام املقرتح ياTت من سو. لمبوجب ا لبتألف قاعدة ا بو البوابة موقع ت ياTت اAول األعضاء يف الو بو وقواعد  يو ب  تÂب تصÅملاي

بوابة  .لا

شاركةسـتعمل و .5 ية واملعارف عنمجع املعلومات عىل  عندما ترى ذ� رضور,،، ملك دو¡ عضو  ث املوارد الورا
يدية  ياTهتا وختزيهنا يف أراضهيا هبا داخل تاملربطةلتقلا ياTهتا /بقاعدة  ياTت موجودة أو سواء اكنت (بقواعد  بسة من قاعدة  مقتب
ميكن). مسـتحدثة ّو ية مبلك دو¡ عضو  تلكيف سـ شاءلسؤو ياTتنإ سائل لك دو¡ عضو تراعي أن  من لب قواعد ا ملتلف ا خم
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ية بارات القانون العريف، وحتديد األطراف ا ساسة اك نا ت ملعحل متةع تقدمي املعلومات مله ا تعدادها  ل وا تعلقسـ  من ذ�ب يوما 
شرتكةرشوط ية ا تعددة اليت تطالب حلق يف املوارد الورا متة ا يق بني األطراف ا مل، وا ث مل ملهسـ  قاعدة أما ما خيص شلكو. لتن

ياTت،  بو فينبغي لبا ياTتتصممييعىل الو ياTت داخل قاعدة ا يل ا ب شلك أسايس  ب لسج ل تعني . لت ثال،  يل ا يفعىل  مل أن بس
ياTت حتتوي املعلومات املدخÅ يف ترص Ö، وعىللب قاعدة ا تحديد يرمزرمق خم امس املورد الورايث ووصف  املورد ذ� ل 

بة للموارد الوو. الورايث شوراتلنسـأما  ية املدرجة يف أحد ا نرا تابملث ثالجمÅ أو ك، يف  ياTت أيضا  فينبغي، م  لبإدراج ا
ياTت ية يف قاعدة ا يوغرا با لبل فب  .ل

بحث يف  .6 يطة  يفة  شاركة، و بو ا ياTت لك دو¡ من اAول األعضاء يف الو بغي أن توفر، يف قواعد  للو سـ ظ مل ي ب بي ُ ن
نصوص ية إىل ا. لا ساعدة ا لوميكن تقدمي ا ن يللتقمل تحداث برامج حبث من هذا ا ببâان غري القادرة عىل ا فميكن، عىل . لقسـ

بحث شرتك  ية يف شلك برTمج  ساعدة  بو  ثال، أن تقدم الو لليل ا م ن م ي مل تقس  .ب

تني هام .7 تني ا تني أسا بو بو هّز موقع بوابة الو نو ي يف ثيج سـ ظ يسـ بارش") 1: ("ُ نفاذ  يفة متكن الفاحص من ا مو ل  إىل قواعد ًةّظ
شاركة،  بو ا ملياTت اAول األعضاء يف الو ي نفذ إلهيا") 2("ب ياTت من القواعد اليت  تخراج  يفة متكن الفاحص من ا يوو ب سـ  .ّظ

يع  .8 ياTت  تاجئ من قواعد  بحث، احلصول عىل  بو وإدخال معاد¡ ا نفاذ إىل موقع بوابة الو مجوميكن للفاحص، مبجرد ا ب ن ل ي ل ّ
بو شاركة ياAول األعضاء يف الو شلك (مل ا ية). 2لانظر ا ية سابقة أو مواد مر نا بحث كحا¡  تاجئ ا تخدام  جعوميكن ا ع ص ل ن  1سـ

تقار لفحص طلب براءة،  بت يف مدى ا هّل عىل الفاحص ا فممّا  ّس نرص اجلدةلي يث إنه . عموضوع طلب الرباءة املعين إىل  ّو ح
يد الفحص، فإن ُال يطلب من الفاحص سوى اإلشارة إىل املعلومات الالزمة الواردة ند رفضه للطلب  ياTت  ّ يف قاعدة ا ق ع لب

يال للغاية يكون  رسب املعلومات  ئخطر  ضسـ ّ  .ت

تالف اللغات ا .9 ملوعىل الرمغ من ا شلكة احلاجز اللغويخ سوية  ياTت، فإن مثة حلوال  متخدمة يف قواعد ا ت ب لسـ ّ فميكن . ل
بغي( ثال، ترمجة امس لك مورد ورايث موجود يف إحدى قواعد )ينو ياTت، فضال م،  ترص، إىل اللغة لبا ïعن وصفه ا

يةاإلنلك تا ياTت كلكامت  يل تÂ الرتمجة يف قاعدة ا حزيية و مف ب لسج تعدد اللغات . ت رسد  تحداث  ّومن احللول األخرى ا مم سـ
ية ي. لتقنملصطلحات ا ية بلغة ما وحيصل عىل ترمجهتا آ تا رسد، أن يدخل لكمة حبث  لوميكن للفاحص، بفضل ذ� ا ح مف ا مل

ية املرتمجة  تا تخدام اللكامت ا نه  تعددة، مث  َإىل لغات  ُ ح ملف ميك سـم ّ بحث ّ ياTت يأن  تعددة يف قواعد  بنقرة واحدة وبلغات  ّب م
شاركة بو ا ملاAول األعضاء يف الو  .ي

ثا بوابة .ل¾ لنع نفاذ الغري إىل موقع ا  م

تخذ اإلجراءات الال .10 بو  نفاذ إىل موقع بوابة الو ستُنع الغري من ا ي ل ناوين مل نفاذ إىل ذ� املوقع إال من  سمح ا عزمة يك ال  ل ُ ّي
Åسج ّبروتوكول اإلنرتنت ا ُ  .مل

تحديد و .11 ليوضع عىل وجه ا بوسـ نوانني بروتوكول اإلنرتنت يف موقع بوابة الو تحقق من حصة  ينظام  ع نفاذ . لل سمح ا لولن  ُ ي
ناوين بروتوكول اإلنرتنت اعند ذ� سو ملى  شلك (ّسجÅ لع  ).1لانظر ا

12. Âناوين بروتوكول اإلنرتنتومت ناوين حمددة من  يات الفحص  ية الفكرية اليت جتري  ع ماكتب ا ع ّمعل نا، . مللك يه  نو ميكعل
ية الفكرية اليت  تخديم املوقع عىل ماكتب ا ناوين حمددة، حرص  بو وقرصه عىل  نفاذ إىل موقع بوابة الو مللكيد ا سـ ع ي ل مي ّ بتق

ناوين بروتوكول اإلنرتنت الفريدة اخل عجسلت  بوّ  .ياصة هبا Aى الو

                                                
تحديد  1 تخدا§ا مكراجع  تاحة للعموم اليت ال ميكن إال للفاحص ا ية املعلومات غري ا لشمل املواد املر سـ مل جع ية للت  .براءةوجب مبحامية هلاأل
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هد هباتسجيل املعلومات  .رابعا ية/ملستشا  جعاملر

ية  .13 بو، عىل مجموعة وجهية من املعلومات اخلاصة ملوارد الورا ند نفاذه إىل موقع بوابة الو ثميكن أن يعرث الفاحص،  ي ع
ية سابقة أو /و نا ثل حا¡  يدية املربطة هبا واليت من شأهنا أن  عأو املعارف ا ص ّ مت ت بت يف لتقل ساعد عىل ا ية  ّمعلومات مر ل ت جع

يد الفحص بات الرباءات  قأحد  يفة متكن الفاحص من . طل بو و يكون من القمي، يف تÂ احلا¡، أن يوفر موقع بوابة الو ّو ظ ي ّسـ
تعلق بذ� الطلب  ياTت  تإضافة أية  ب ية و) مثل رمق الطلب(ّ أو إحدى املعارف /ثمضن الرمق الرمزي ألحد املوارد الورا

تيدية الوجهية املربطة هبالتا ية و. قل تصل بأحد املوارد الورا تايل ميكن الربط بني الرمق الرمزي ا ثو مل إحدى املعارف  أو/ل
يه يدية املربطة هبا وبني رمق طلب براءة و جا ت ملوارد . لتقل Åبات الرباءات ذات الص ياTت اخلاصة  تخدام تÂ ا بطلوميكن ا ب لسـ

ية و بات الرباءات لتقأو املعارف ا/ثالورا شاف احلاالت اليت مت فهيا إيداع  متة ال بل األطراف ا طليدية املربطة هبا من  تك ت سـل مله ق
ية الفكرية ية Aى ماكتب حمددة من ماكتب ا مللكاملربطة ملوارد ا ّ ن متة . ملعت سمح لألطراف ا ملهوقد  ُ ية(ي شعوب األ صلثل ا ل ) م

ية و ية، من خالل أو املع/ثاليت قدمت معلومات عن املوارد الورا ية ا يدية املربطة ملوارد الورا نارف ا ث ت ملعتقل أو إدارة الفحص ل
بات الرباءات الوجهيةاإلدارات غريها من  تعلقة  ياTت ا نفاذ إىل ا تصة،  بطلا مل ب ل ïل. 

ياTت الواردة يف طلب بني أي ترابط ّأن َويالحظ  .14 ية وو براءةلبا يدية ا/ثبعض املوارد الورا تملربطة هبا لتقلأو املعارف ا
ست Ö أية دال¡ ملعرفة هل  ياTت  ييف إحدى قواعد ا لب نه الطلب قد ل توىف أحاكم يتضمsخرتاع ا�ي  نوع سـا ية ا لتاتفا ق

يولو�  .لبا

سا يق .مخا  لتطبا

تخدا§ا عىل توافر املوارد .15 يهنا وا ياTت و شاء قواعد ا سـمتد إ ب حتسن ل  .سـيع

تدابري القا .16 تخذ اAول األعضاء ا بغي أن  لو ت بقا ني تضاء و s سب بة والفعا¡،  نا ية أو اإلدارية ا يا طنوية أو ا ح سـ مل سـ سـ قن ل
ية تو يق هذه ا سري  صللقانون الوطين، من أجل  ل ب تطي تخدام . ت شأن ا شمل ذ� توفري إرشادات للفاحصني  بغي أن  سـو ب ي ني

ياTت ورسية الو¾ئق الواردة فهيا  .لبقاعدة ا

بو يف إماك .17 تب اAويل للو نظر ا بغي أن  يو ي ملكي ياTت دون اإلخالل بأية مصاحلن تحداث قاعدة ا ّية ا ب سـ  .لن
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 ]ثهناية املرفق والويقة[

شلك  ياTت اAول : 1لا نقرة واحدة يف قواعد  بحث  ببذة عامة عن نظام ا ب ل ن
بو  ياألعضاء يف الو

شلك  تخراج املعلوماتصورة ع: 2لا  سـن شاشة ال


