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احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 والعشرون ةبعالساالدورة 

 7024أأبريل  4اإىل مارس  74جنيف، من 
 
 

 املتعلقة بقواعد البيانات على املستوى الوطني وبوابة دوليةالردود على األسئلة 

 وثيقة مقدمة من وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي والولايت املتحدة الأمريكية

، تلقى املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( طلبا من بعثة الولايت املتحدة 7024مارس  72يف  .2
الأمم املتحدة ومنظامت دولية أأخرى، ابمس وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي والولايت  مكتبالأمريكية دلى 

دولية"  وبوابةبقواعد البياانت عىل املس توى الوطين  الردود عىل الأس ئةل املتعلقةن "املتحدة الأمريكية، لإاتحة وثيقة بعنوا
عالمية لدلورة السابعة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  كوثيقة اإ

 من جدول الأعامل. 2والفوللكور، وفقا للبند 

لهيا أأعاله. لهذا وتبعا .7  الطلب، حيتوي املرفق عىل الوثيقة املشار اإ

ن اللجنة مدعوة لالإحاطة علام هبذه  .3 اإ
 الوثيقة ومبرفقها.

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 

 الردود عىل الأس ئةل املتعلقة بقواعد البياانت عىل املس توى الوطين وبوابة دولية

قواعد بياانت للمعارف، مبا فهيا املعارف  جتميعاملاكتب الوطنية وغريها من الكياانت منذ بعض الوقت عىل  دأأبت .2
ىل قواعد البياانت القامئة، جيري ، رتبطة ابس تخدام املوارد الوراثيةالتقليدية امل ومعلومات عن املوارد الوراثية. وابلإضافة اإ

العمل ابس مترار لإنشاء قواعد بياانت جديدة. وقد تقترص بعض قواعد البياانت عىل املعارف اليت تعترب معارف تقليدية يف 
تعلقة مبوضوع ما، مثل اس تخدام املوارد ذكل اجملمتع. ولكن هناك قواعد بياانت أأخرى أأوسع نطاقا وجتمع لك املعارف امل 

الوراثية. وقد جتمع بعض املاكتب معلومات املعارف التقليدية واملوارد الوراثية معا، يف حني تتعامل ماكتب أأخرى مع 
يدية معلومات املوارد الوراثية واملعارف التقليدية ابعتبارهام نوعني خمتلفني من البياانت، أأو حىت متزي بني املعارف التقل 

واملعارف التقليدية املرتبطة ابس تخدام املوارد الوراثية. وميكن أأن تتفاوت تعاريف املعارف التقليدية. كام ميكن أأن ختتلف 
ذا اكن وضع املعارف التقليدية )وبوجه خاص املعارف التقليدية الشفوية( يف الاعتبار عند  املامرسات الوطنية فامي يتعلق مبا اإ

 ع ما يف طلب مودع للحصول عىل براءة.احلمك عىل جدة اخرتا

واكن الغرض من هذه الوثيقة هو جتميع الأس ئةل اليت طرحت يف اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية  .7
نشاء واس تخ دام واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور، التابعة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، بشأأن اإ

، والأس ئةل اليت طرحت خارج اللجنة، والردود احملمتةل عىل هذه أأو لكتهيامقواعد بياانت للموارد الوراثية أأو املعارف التقليدية 
نشاء قواعد البياانت واختاذ قرار بشأأن بوابة  الأس ئةل. ويمتثل هدف هذه الوثيقة يف توفري معلومات تساعد مس تقبال يف اإ

 هذه القواعد للبياانت معا.ميكن أأن تسهل البحث يف 

هذه الوثيقة تعليقات كندا والياابن والرنوجي وجنوب أأفريقيا ومجهورية كوراي والسويد والولايت املتحدة وتتضمن  .3
الاسرتشاد به مبزيد من الأس ئةل والردود اليت تشلك أأساسا جيدا ميكن  وحنن نرحبالأمريكية اليت جتيب عن هذه الأس ئةل. 

رات يف املس تقبل. ومع تواصل املناقشات املتعلقة بقواعد البياانت، ميكن أأن تتغري الردود عىل الأس ئةل الواردة اختاذ القراعند 
فامي ييل، وميكن أأن تثار أأس ئةل أأخرى. ويف هذا الصدد، نرحب مبزيد من الأس ئةل والردود عىل هذه الأس ئةل، وكذكل عىل 

 الأس ئةل الواردة فامي ييل.

 تعليقات عامة:

 ق جنوب أأفريقياتعلي

يف أأنظمة معارف امجلاعات الأصلية  حمفظة املرشفة عىل ، ويهوزارة العلوم والتكنولوجيا يف جنوب أأفريقيا وضعت .4
جراء البحوث  نظاما وطنيا للتسجيلاحلكومة،  لتوثيق أأنظمة معارف امجلاعات الأصلية لأغراض متعددة ترتاوح من اإ

دارة املعارف. والصونوالاس تكشاف البيولويج   واإ

الرأأي القائل بأأن اس تخدام قواعد البياانت هو التدبري الوحيد  نسمل بصحةول تعين املشاركة يف هذا الاس تبيان أأننا  .5
محلاية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا. بل تعين مشاركتنا الاعرتاف بقواعد البياانت كأدوات انفعة تمكل امحلاية 

ىل  تنسبالقانونية اليت  الصكوك من خالل الفعاةل أأو عدم السامح ابلنفاذ  معارف امجلاعات الأصليةاحلق يف السامح ابلنفاذ اإ
ىل املوافقة املس بقة  لهيا للجامعات احمللية والأصلية؛ وتعرتف ابحلاجة اإ والكشف الإلزايم عن املنشأأ واملصدر،  املس تنريةاإ

 ابعتبارها اجلهات املس تفيدة من معارفها. وتعرتف ابمجلاعات احمللية والأصلية



WIPO/GRTKF/IC/27/INF/11 
Annex 
2 
 

ىل أأقىص درجة حنو اس تخدام قواعد البياانت للبحث يف جمال الرباءات؛  .2 كام أأننا نالحظ أأن الأس ئةل اكنت متحزية اإ
أأن الأس ئةل تتسم ببعض أأوجه القصور أأن يشمل الأمر ما هو أأكرث من نظام الرباءات. وقد لحظنا أأيضا  دامئا وكنا نفضل

 نطاق.ال ضيق و 

الويبو وذلكل فاإن املشاركة فهيا اختيارية. وحنن نشارك وحنن عىل  أأمرت هباأأيضا بأأن هذه ليست دراسة  نعرتفوحنن  .2
ج اخملتلفةعمل اتم  اليت نتبعها يف هذا الشأأن. ونريد فقط أأن نؤكد عىل رأأينا املمتثل يف أأنه من مصلحة لك الأطراف أأن  ابلُّنه

لزايم نظرا   اإىل كونه عنرصا حاسام يف اس تخدام املوارد الوراثية.تشرتك يف كشف اإ

 تعليق السويد

، اتفاقية الرباءات الأوروبية( من 3)54( و7)54، يتفق قانوننا مع املادتني التقنية الصناعية السابقةاةل حبفامي يتعلق  .8
 .الكشف الشفوي والاس تخدام السابقومثال عىل ذكل 

ىل البت فهيا  حاةلكأأما املعلومات الرسية اليت تشمل املعارف التقليدية الرسية،  .9 تقنية صناعية سابقة، فهي  حتتاج اإ
 ( يف السويدAIPPI) امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكريةمجموعة  أأستشهد برأأيعىل أأساس لك حاةل بشلك مس تقل. وأأان 

". Q167تقنية الصناعية السابقة يف تقيمي رشوط اجلدة والنشاط الابتاكري، ال حاةل بشأأن "املعايري احلالية للكشف عن 
ومن "جيب أأن يمت البت يف موضوع الكشف عىل أأساس لك حاةل بشلك مس تقل سواء اكن كشفا عاما أأو مل يكن كذكل. 

عدد الأشخاص اذلين تلقوا املعلومات، والعالقة بني الأشخاص اذلين تلقوا الكشف  ، عىل سبيل املثال،اجلوانب ذات الصةل
ذا اكن هناك أأي اتفاق رصحي أأو مضين بشأأن  مجموعة أأن ومثة قاعدة مطبقة بصفة عامة مفادها أأنه لو . الرسيةواخملرتع، وما اإ

ذا اكن أأي خشص كون قد وقع. من الأشخاص انلت فرصة لتلق  املعلومات، فاإن الكشف ي غري حمددةكبرية أأو  ول أأمهية ملا اإ
ىل أأن جمرد وجود الفرصة يكف ".  قد اس تفاد فعليا من تكل الإماكنية، نظرا اإ

من قانون الرباءات  25و 24و 28و 22أأمر تعاجله احملامك )انظر الأقسام فهذا لخرتاع ما، امللكية الصحيحة  وأأما .20
 وهو ذلكل ل يعترب مسأأةل هتم مكتب الرباءات.( WIPO Lex قانونيةقاعدة بياانت الويبو ال السويدي املتاح عىل

 قواعد البياانت عىل املس توى الوطين

 والأثر القانوين: واملنفعةالغرض 

 ؟/ كيف ستس تخدم قاعدة البياانتكيف تس تخدم قاعدة البياانت

 تعليق كندا

التقنية الصناعية السابقة اليت قد تكون حاةل يف سوف تكون قاعدة البياانت أأداة تفيد الفاحصني يف البحث  .22
ذا اكنت  يه مطالبات تتسم ابجلدة طلب مقدم للحصول عىل براءة الواردة يف طالبات املمس تخدمة مكصدر لتحديد ما اإ

 (.ليست بدهيية)وتنطوي عىل نشاط ابتاكري 

 تعليق الياابن

التقنية الصناعية السابقة، حاةل يف لبحث ل دل هذه القاعدة للبياانت مصممة ليك يس تخدهما فاحصو الرباءات يف لك ب .27
التقنية الصناعية حاةل يمت ختزين معلومات ويف هذه القاعدة للبياانت . عن طريق اخلطأأ بغية احليلوةل دون منح الرباءات 

يف فاحص الرباءات ويبحث السابقة، مبا فهيا الواثئق املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية. 
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التقنية الصناعية السابقة ابس تخدام هذه القاعدة للبياانت، وفق مقتىض احلال، لالس تفادة من املعلومات املالمئة من حاةل 
 أأجل اختاذ قرار بشأأن أأهلية الطلبات للحصول عىل براءات، من حيث اجلدة والنشاط الابتاكري مثال.

 تعليق الرنوجي

ىل قواعد بياانت ليس دلى املكتب الرنوجي  للملكية الصناعية قواعد بياانت وطنية خاصة به،  .23 ولكنه يس تطيع النفاذ اإ
ىل قاعدة بياانت املعارف التقليدية اخلاصة ابلهند مثال.اس تعالمات املكتب الأورويب للرباءات وتوجيه   اإ

 تعليق جنوب أأفريقيا

كام تس تخدم للتحقيق . والاس تكشاف البيولويج التعلمي واملصلحة العامة والأحباثلأغراض تس تخدم قاعدة البياانت  .24
 ختص امجلاعات الأصلية. ومكشوف عُّنامقننة يف حالت المتكل غري املرشوع للحيلوةل دون منح براءات ملعارف 

 تعريف مجهورية كوراي

ذا قام .25 ىل قاعدة البياانت جماان، ولكن فقط اإ نرتنت بوابة املعارف  يس تطيع أأي خشص النفاذ اإ ابلتسجيل عرب خدمة اإ
ىل قاعدة البياانت عرب املكتب الكوري للملكية الفكرية ويؤيد التقليدية.  واملنظامت املرتبطة به متكني املس تخدمني من النفاذ اإ

 هذا العام.وحة مكتبة امللكية الفكرية املفت أأداءوقد حيسن املكتب الكوري للملكية الفكرية . مكتبة ملكية فكرية مفتوحة

 تعليق الولايت املتحدة

قد تتاح قاعدة بياانت للمعارف التقليدية ليبحث فهيا مودعو طلبات الرباءات احملمتلون وفاحصو الرباءات من أأجل  .22
ىل ذكل، ميكن أأن تتاح قاعدة البياانت للباحثني، من أأجل اختاذ القرارات املتعلقة ابلأهلية للحصول عىل براءة.  وابلإضافة اإ

 وامجلاعات احمللية.الشعوب الأصلية دراسة معارف 

 هل توجد ابلفعل قواعد بياانت اكفية للموارد الوراثية واملعارف التقليدية

 تعليق كندا

وميكن اثية واملعارف التقليدية القامئة. مدى اتساع نطاق املوارد الورتصعب الإجابة عىل هذا السؤال دون معرفة  .22
ل أأن . مشولواملوجودة بنسق يسهل اس تخدامه من أأجل حفص الرباءات، أأن تكون أأكرث  ،تغطية قاعدة البياانت احلاليةل  اإ

ذا اكنت تضم معلومات مطابقة  زائدة عن احلاجةتكون قواعد البياانت اجلديدة قد  ن ملا هو متاح للجمهور ابلفعل يف أأماكاإ
نه  دمجورمغ أأن . أأخرى رتف به أأن هذا قد ل يكون ممكنا. وليك يكون من املعقواعد البياانت املتاحة قد يكون انفعا، فاإ

ذا اكن الاخرتاع املطلوب حاميته جديدا ومبتكرا، يلزم  ما دخاهل يف قاعدة البياانت مفيدا يف حتديد ما اإ  كون هناكتأأن يمت اإ
ىل قاعدة البياانت  مدخةل ةوجهيمادة  للجمهور ليك  تكون متاحةوجيب أأن ابلرباءة املعنية،  بتارخي سابق عىل اترخي املطالبةاإ

 الكندي. لقانون الرباءاتوفقا  ايمت الاستشهاد هب

 تعليق جنوب أأفريقيا

 ل. .28
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 تعليق مجهورية كوراي

ل أأن املعلومات املتعلقة  .29 اكنت املعارف التقليدية واملوارد الوراثية املرتبطة ابملعارف التقليدية موضع تركزي حىت الآن، اإ
 .بدءا من الآناس تكاملها ابملوارد الوراثية ميكن 

نشاء قواعد بياانت جديدة   ؟من التكراررضاب هل يعترب اإ

 تعليق جنوب أأفريقيا

 ل. .70

نشاء قاعدة بياانت للموارد الوراثية أأو املعارف التقليدية  جدوىة؟ وما يه ما يه القمية املضاف لإثبات أأن اخرتاعا  أأو لكتهياماإ
ىل اجلدة أأو ل ينطوي عىل نشاط ابتاكري؟  ما يفتقر اإ

 تعليق الياابن

 WIPO/GRTKF/IC/3/6انظرحىت هذا التارخي، مت حتديد عدد من قواعد البياانت املتصةل ابملعارف التقليدية ) .72
Annex II .) ليه أأنه من املعروف أأن الهند ومجهورية كوراي دلهيام مكتباهتام الرمقية اخلاصة ومن أأمه ما ينبغ  الإشارة اإ

التقنية الصناعية حاةل يف يف أأعامل البحث  الفكريةامللكية ماكتب س تخدهما ت واملصممة ل للمعارف التقليدية عىل الإنرتنت 
ىل أأنه )السابقة. وابلن التقنية الصناعية السابقة عىل مس توى العامل لضامن حتقق حاةل يف ( عند حفص الرباءة يلزم البحث 2ظر اإ
قلمي، يف لك بدل/ متفرد( وأأن املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية اكنت تتطور عىل حنو 7)، العامليةمبدأأ اجلدة  ن اإ فاإ

املعارف عن املوارد الوراثية/عن طريق مجع معلومات  املعنيةون قد أأنشأأهتا البدلان تكل القواعد للبياانت، واليت قد تك
التقنية حاةل يف أأعامل البحث  واكامتلقد تعزز كفاءة التقليدية يف تكل البدلان وأأتيحت للفاحصني داخل البدلان وخارهجا، 

ىل الأحاكم الصحيحة الصناعية السابقة.  ىل وميكّن هذا الفاحصني من التوصل اإ ذا اكن الاخرتاع يفتقر اإ فامي يتعلق بتحديد ما اإ
 التقنية الصناعية السابقة املالمئة املتاحة.حاةل بناء عىل معلومات اجلدة والنشاط الابتاكري 

 تعليق جنوب أأفريقيا

ل قاعدة بياانت واحدة، ويه حتوي بياانت تقع يف  .77  .املكل العامل توجد حاليا اإ

 تعليق مجهورية كوراي

ىل قاعدة بياانت  ةالكمييائي اتمعلومات عن املركباملكتب الكوري للملكية الفكرية  يضيف .73 من أأجل  ةالطبي الأعشاباإ
 .يف الأحباث الطبيةاليوم الاس تفادة مُّنا 

 املتحدةتعليق الولايت 

وموارد وراثية خمتلفة عن غريه من أأعضاء الويبو، توجد دلى لك من أأعضاء الويبو معارف تقليدية مرتبطة ابملوارد الوراثية،  .74
ىل تكرار املعلومات املوجودة يف أأماكن أأخرى.  وقواعد البياانت جمدية، وميكن لتجميع هذه املعلومات أأن يكون مفيدا وقد ل يؤدي اإ

 من حيث التلكفة ستتوقف عىل عضو الويبو وعدد قواعد البياانت املوجودة ابلفعل لتجميع املعلومات.ولكن فعاليهتا 
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( علومات التنوع البيولويجملالعامل  رفق امل)مثل  يف حد ذاهتاهناك قواعد بياانت كثرية ممتازة للموارد الوراثية  ما دامت
دهما ماكتب الرباءات ابلفعل )مثل تس تخ ومكوانهتا اجلزيئيةالعلمية يف موضوع املوارد الوراثية  للأدبياتوقواعد بياانت 

 يه الفائدة اليت حتققها، أأو ميكن أأن حتققها، أأية قاعدة بياانت جديدة للموارد الوراثية؟مفا  –( املس تخلصات الكمييائية

 تعليق كندا

ولن تكون تصعب الإجابة عىل هذا السؤال دون معرفة مدى اتساع نطاق املوارد الوراثية واملعارف التقليدية القامئة.  .75
ضافية  ذا قدمت معلومات اإ ل اإ  تكل املتاحة ابلفعل.غري أأية قاعدة بياانت جديدة للموارد الوراثية ذات نفع اإ

 تعليق الرنوجي

جراءات البحث  .72 حبيث يشمل قواعد تسهيل البحث بطريقة مُّنجية أأكرث طريق  عنقد تساعد عىل تبس يط اإ
 متعددة. بياانت

 تعليق جنوب أأفريقيا

اتحة البياانت عىل املرفق العامل  ملعلومات التنوع البيولويج معينة، مفثال، يركز يف أأغراض قواعد البياانت هذه تفيد  .72 اإ
وأأكرث وتقدم البياانت مؤسسات كثرية حول العامل. . الويبخدمات العلمية املتعلقة ابلتنوع البيولويج عرب الإنرتنت ابس تخدام 

لت يف غيابهناك ما هيمنا هو أأن   .املوافقة املس بقة املس تنرية بياانت كثرية ُسج

 تعليق الولايت املتحدة

ىل احملتوىقاعدة البياانت يه  .78 ول تس تخدم لك ول تضم لك قواعد البياانت نفس احملتوايت. . الواهجة اليت نصل مُّنا اإ
آليةقواعد البياانت أأيضا نفس  ضافية تتسم مبزيد من وقد البحث.  أ نشاء قواعد بياانت اإ تعط  ) الاس تقراريكون من املفيد اإ

ويسهل بدرجة أأكرب ربطها بقواعد بياانت أأخرى، ، اس تعالماهتماملس تخدمني أأو  تتعقبل نفس نتاجئ البحث يف لك مرة(، 
الرباءات حفسب، بل لغريمه أأيضا، حبيث يس تطيع مودع طلب براءة حممتل أأن جيري حبثا ويقرر وتكون متاحة ليس لفاحيص 

ذا اكن س يقدم طلبا للحصول عىل براءة.  ما اإ

 كيف تتصل قواعد البياانت الوطنية للموارد الوراثية/ املعارف التقليدية، أأو تتفاعل، مع غرفة مقاصة اتفاقية التنوع البيولويج؟

 تعليق كندا

 .التنوع البيولويج غرفة مقاصة اتفاقيةاملعارف التقليدية منفصةل عن قواعد بياانت املوارد الوراثية/ بغ  أأن تكونين  .79

 تعليق الياابن

، واليت تفيد كوس يةل لتبادل املعلومات املتعلقة ابلنفاذ وتبادل اتفاقية التنوع البيولويج غرفة مقاصةختتلف أأغراض  .30
حاةل التقنية الصناعية السابقة. يف املوارد الوراثية/ املعارف التقليدية اليت تس تخدم للبحث قواعد بياانت عن أأغراض  ،املنفعة

ل ومن املفرتض أأنه ل توجد من حيث املبدأأ أأية عالقة أأو تفاعل بيُّنام.  غرفة مقاصة اتفاقية  راقبةاخلاضعة ملأأن املعلومات اإ
املعارف التقليدية اخلاصة بلك بدل عىل املس توى احمليل، وذكل انت املوارد الوراثية/قد تدَرج يف قواعد بياالتنوع البيولويج 
 .وفقا ملا يراه لك بدل
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 تعليق الرنوجي

، وقد يكون الربط بني قواعد لك مُّنايف معىن وميكن أأن حتمل املعلومات خمتلفة.  اقواعد البياانت اخملتلفة أأغراضختدم  .32
 بشلك فردي. النتاجئول بد من تقيمي البياانت مفيدا أأثناء البحث وحفص طلبات الرباءات. 

 تعليق جنوب أأفريقيا

آليتان  .37 آليةهناك أ آلية غرفة املقاصة وأ النفاذ غرفة مقاصة  لعمل غرفة املقاصة حددهتام اتفاقية التنوع البيولويج، هام أ
 .وتقامس املنافع

 عليق الولايت املتحدةت 

 ميكن أأل يكون هناك ما يربط قواعد البياانت بغرفة مقاصة اتفاقية التنوع البيولويج. .33

 يف قاعدة البياانت؟للمعلومات اليت يمت ختزيُّنا احملمتل هو الأثر القانوين الفعيل/ما 

 تعليق كندا

حاةل تقنية صناعية كوميكن اس تخدام املعلومات اخملزنة يف قاعدة البياانت لمعلومات يف قاعدة البياانت. لل يوجد أأثر قانوين  .34
ىل املطالبات جلدة أأو النشاط الابتاكري أأو لكهيام للحيلوةل دون منح براءات، استنادا اإ فامي يتعلق ابسابقة ميكن الاستشهاد هبا 

 اعدة البياانت املعنية مؤرخة ومتاحة للجمهور.املعارف التقليدية املعروفة، برشط أأن تكون مدخالت قواملوارد الوراثية/

 تعليق الياابن

 من حيث الأثر القانوين للمعلومات.ل يرتتب عىل ختزين املعلومات يف قاعدة للبياانت أأي تغري  .35

 تعليق الرنوجي

شارة قد تعترب  القوامئيتوقف هذا عىل مجموعة من العوامل، وقد يمتثل الأثر القانوين فامي يتعلق مبعاجلة الرباءات يف أأن  .32 اإ
 .اإىل حقائق معينة

 تعليق جنوب أأفريقيا

ميكن أأن ينص اخلاص، اذلي  نظام التسجيل الوطين وفقا لقانونهيوضع وسوف قد يتوقف هذا عىل مس توى النفاذ.  .32
نشاء ُسالت توينص الترشيع أأيضا عىل ملعارف امجلاعات الأصلية.  خاصةعىل حامية  معارف فهيا سجل ت دون و اإ

 مجلاعات احمللية.اوتكنولوجيات 

 تعليق مجهورية كوراي

ويتوقع املكتب الكوري للملكية الفكرية أأن يمت تنظمي املعلومات يف جمال املعارف ليس للمعلومات أأي أأثر قانوين.  .38
 ت.حبيث تس تخدم يف الأحباث والتطوير يف اجملال املعين، وكذكل يف حفص الرباءا، ةمُّنجيبطريقة التقليدية 
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 تعليق الولايت املتحدة

دراهجا يف قاعدة البياانت. .39  لن يكون هناك أأي أأثر قانوين للمعلومات عند اإ

ذا مل يكن املقصود للمعلومات املوضوعة يف قاعدة البياانت أأن تكون يف املكل العام، مفا اذلي ميكن فعهل،  ن اكن هناك اإ اإ
دخالها اإىل قاعدة البياانت؟نطاق املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية يف تقع لضامن أأل ، ميكن فعهل ما  املكل العام مبجرد اإ

 تعليق الياابن

زنت يف قاعدة البياانت أأية معلومات ليس مقصودا لها أأن تقع مضن املكل العام،  .40 ذا خج فاإن اجلزء املتاح للجمهور فقط اإ
وينبغ  مالحظة أأن ، ابعتباره حاةل تقنية صناعية سابقة. الاقتضاءحسب من هذه املعلومات ميكن الاستشهاد به، 

جراءات حفص الرباءات فقط.  ويف سبيل منع الاس تخدام غري املرصح به للموارد اس تخدام املعلومات املذكورة يقترص عىل اإ
ضافة الوراثية أأو املعارف التقليدية اخملزنة يف قاعدة البياانت،  املعلومات توحض أأن  للتحذير مالحظةقد يكون من املفيد اإ

 ليست مضن املكل العام ولكُّنا مكل صاحهبا.

زنت يف قاعدة البياانت أأية معلومات رسية،  .42 ذا خج ينبغ  أأن يكون هذا موحضا يف نتيجة البحث عن هذا النوع من واإ
نشاء وس يةل ما لضامن أأل يستشهد الفاحص ابملعلومات املذكورة ابعتبارها حاةل تقنية املعلومات.  نه قد يلزم اإ وذلكل، فاإ

املعلومات املعنية، أأن يظهر حتذير مفاده أأن هذه املعلومات ينبغ  يف فينبغ  مثال، عندما يبحث الفاحص صناعية سابقة. 
 تس تخدم ابعتبارها حاةل تقنية صناعية سابقة. لأأ 

 تعليق الرنوجي

ذا اكنت املعلومات يف املكل العام ابلفعل، فهذا وضع ل ميكن تغيريه وميكن اس تخدام املعلومات. .47  اإ

 تعليق جنوب أأفريقيا

ىل املس توى الرسي لالإطار القانوين؛ . يف مس توى مقيدتوجد املعلومات  .43 ، املوافقة املس بقة املس تنريةوخيضع النفاذ اإ
 .، وما اإىل ذكلBSو ،املعلوماتنقل املواد/ اتواتفاق واتفاقات عدم الكشف،

 تعليق مجهورية كوراي

ننا لس نا مضطرين  .44 ىل بذل هجد لضامن أأل تقع مبا أأن املعارف متاحة للجمهور، فاإ  مضن املكل العام.اإ

 تعليق الولايت املتحدة

هنا ينبغ  أأن حتتوي فقط عىل معلومات  .45 اتحة قاعدة البياانت لفاحيص الرباءات، وكذكل للجمهور، فاإ ذا اكن يتعني اإ اإ
نه ينبغ  حاةل تقنية صناعية سابقة. لمتثل مؤهةل  ذا اكنت قاعدة البياانت تتضمن أأرسارا جتارية أأو معلومات رسية أأخرى، فاإ واإ

آلية حلذف املعلومات،  جرشت يف الواقع بشلك مس تقل.ما مل يوأأن توجد أ  حض أأن املعلومات ن
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دراهجا يف قاعدة للبياانت؟اية محلاحملمتل ما هو الوضع الفعيل/  املوارد الوراثية واملعارف التقليدية عند اإ

 تعليق كندا

 قاعدة البياانت. وليس مكؤرش لوضع حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية يفقاعدة البياانت كأداة للبحث ميكن اس تخدام  .42

 تعليق الياابن

أأل يتغري وضع حامية هذه املوارد الوراثية  جيبعند ختزين املوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف قاعدة البياانت،  .42
 واملعارف التقليدية املعنية.

 تعليق الرنوجي

 املعارف التقليدية.املمكنة للموارد الوراثية/اية ل ميكن لإدراج املعلومات يف قاعدة البياانت أأن حيدد بشلك مس بق امحل .48

 تعليق مجهورية كوراي

 الإجابة يه نفسها كام ورد أأعاله. .49

 تعليق الولايت املتحدة

ينبغ  أأل تكون املعلومات يف قاعدة البياانت معلومات رسية، وينبغ  أأن يكون الفاحصون اذلين يعمتدون عىل قاعدة  .50
راج يف قاعدة البياانت كدليل عىل أأن املعلومات متاحة للجمهور ومؤهةل لس تخداهما البياانت قادرين عىل اس تخدام الإد

 لرفض مطالبة أأو أأكرث يف طلب للحصول عىل براءة.حاةل تقنية صناعية سابقة ك

تقنية ل تعترب املعلومات الرسية حاةل أأن تتضمن، حاةل التقنية الصناعية السابقة فقط؟ ميكن هل تتضمن قاعدة البياانت، أأو 
ذا اكن اخملرتع يعرفها. صناعية سابقة  ل اإ دراج معلومات ل متثل حاةل تقنية صناعية سابقة يف قاعدة اإ ما هو النفع اذلي قد يتأأىت من اإ

ذا اكن يتعني اعتبار أأن املعارف التقليدية يف قاعدة البياانت متثل حاةل تقنية صناعية سابقة؟البياانت؟   ما هو اترخي النرش اإ

 كنداتعليق 

ن القمية احملمتةل الوحيدة اليت الأهلية للرباءة يف كندا. يبطل كامنع ل ميكن اس تخدام املعلومات الرسية  .52 وعىل هذا، فاإ
دراج معلومات   حثتمتثل يف تقنية صناعية سابقة أأو معلومات رسية يف قاعدة البياانت قد حاةل  ل متثلينطوي علهيا اإ

ذا تيرس ذكلفاحص الرباءات عىل البحث يف أأماكن أأخرى عن نسخة متاحة للجمهور من املعلومات،  ميكن الاستشهاد ، اإ
ذا اكنت قاعدة البياانت يه املصدر الوحيد للمعلومات، . أأو لكهيامهبا عندئذ للجدة أأو النشاط الابتاكري  هنا ل ميكن أأن واإ فاإ

تقنية حاةل وليك تعترب املعارف التقليدية املدرجة يف قاعدة البياانت املعارف التقليدية. الوراثية/نع منح براءة للموارد تس تخدم مل 
دخال املعارف التقليدية يف قاعدة البياانت جيب أأن يكون  ن اإ  اترخي مطالبة الرباءة املعنية. سابقا عىلصناعية سابقة، فاإ

 تعليق الياابن

ل املوارد الوراثية/ ت ينبغ أأن قاعدة البياان من املفاهمي الأساس ية .57 املعارف التقليدية املصحوبة مبعلومات أأل ختزن اإ
ل أأن ذكل ينبغ  أأل حيول ابلرضورة دون ختزين معلومات رسية يف تقنية صناعية سابقة. حاةل ميكن الاستشهاد هبا ابعتبارها  اإ

قد تكون هناك حالت )مفثال، اءات كامدة مرجعية. لأن هذا النوع من املعلومات أأيضا قد يفيد فاحيص الرب قاعدة البياانت، 
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تقنية صناعية سابقة يف حد ذاهتا، ومع ذكل، فاإن جمرد حاةل الاستشهاد مبعلومات رسية ابعتبارها ل يس تطيع الفاحصون فهيا 
دراكهم لوجود هذه املعلومات ابلفعل قد ميكُّنم من العثور عىل  تقنية صناعية سابقة وجهية ومعروفة للجمهور عن طريق حاةل اإ

وينبغ  ذكل بوضوح،  الإشارة اإىلوعند ختزين معلومات رسية يف قاعدة البياانت، ينبغ  البحث يف قواعد بياانت أأخرى(. 
 تقنية صناعية سابقة.حاةل اختاذ تدابري مالمئة ليك ل يستشهد الفاحصون هبذه املعلومات ابعتبارها 

 الرنوجيتعليق 

وينبغ  أأن حتتوي قواعد البياانت فقط . عن طريق اخلطأأ ينبغ  أأن تكون قواعد البياانت تدبريا لتجنب منح الرباءات  .53
ن املعلومات املتعلقة ابملعارف التقليدية الرسية ينبغ  تشلك عىل معلومات ميكن أأن  حاةل تقنية صناعية سابقة. وذلكل، فاإ

 تدرج يف قواعد البياانت. أأل

 يق جنوب أأفريقياتعل 

عىل لك نظام التسجيل الوطين توي حي و التقنية الصناعية السابقة. حاةل ل، فقاعدة البياانت ل ينبغ  أأن تشمل فقط  .54
دمع من يقدم بصورة أأساس ية حامية دفاعية، يف حني يو ، املقننة وغري املقننة املكشوف عُّنا الأدوية التقليدية الأفريقيةمن 

لمعارف لوسوف توفر قاعدة البياانت أأداة حبث فعاةل للحيلوةل دون منح براءات انحية أأخرى احلقوق الإجيابية الاس تئثارية. 
دراج معلومات . اليت ختص امجلاعات الأصلية املكشوف عُّنا املقننة حاةل تقنية صناعية  ل متثلوقد يمتثل النفع املتأأيت من اإ

وجيعل  يقيض عىل اجلدةولكن الأمه من ذكل هو أأن الكشف عن هذه املعلومات قد ، الصونت يف سابقة يف قاعدة البياان
عىل احلصول عىل حامية امللكية الفكرية حىت ولو اكنت املعارف تليب املعايري الالزمة وفقا لقوانني امحلاية غري قادر املاكل 

أأما اترخي النرش، فسوف يف  ونظرا لطبيعة معارف امجلاعات الأصلية، ل ميكن حتديد اترخي الكشف بوضوح. املعمول هبا. 
ىل أأن حتديد ويوفر هذا مصدرا لليقني القانوين، اترخي الكشف يف قاعدة البياانت ابلغرض ابعتباره اترخي النرش.  نظرا اإ

وفامي يتعلق ابلختبار القانوين للتأأكد من أأن املوارد الوراثية أأو . فكريةيعترب من أأمه عنارص حفص امللكية الالتوارخي الوجهية 
نه يف غياب نظام التقنية الصناعية السابقة، حاةل التقليدية تقع مضن املكل العام وتشلك بذكل جزءا من  املعارف موضوع  فاإ

 ارف التقليدية تقع مضن املكل العام.لفحص ل يوجد اختبار قانوين للتأأكد من أأن املوارد الوراثية أأو املعللبحث وا

 تعليق مجهورية كوراي

ل املعلومات اليت حتتوي عىل عوامل تكنولوجية. .55  من بني مصادر املعارف التقليدية، ل ختزن قاعدة البياانت اإ

 تعليق الولايت املتحدة

وقد توجد اس تثناءات تقنية صناعية سابقة. حاةل نعم، ينبغ  أأن تكون املعلومات يف قاعدة البياانت مؤهةل لتعترب  .52
فرتة خالل ، يف يف هذه امجلاعة يقوم اخملرتعونو  قاعدة البياانت مثال كشفا عن جامعة حمليةمدخالت تضمن ت ابلطبع عندما 

همال يداع طلب للحصول عىل براءة معمول هبا،  اإ ُّنا يف لتحسني املعارف أأو املوارد الوراثية أأو أأشاكل التعبري املكشوف عابإ
 تقنية صناعية سابقة ابلنس بة ذلكل املودع.حاةل قاعدة البياانت مدخالت فف  مثل هذه احلاةل، قد ل متثل قاعدة البياانت. 
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التقنية الصناعية السابقة؟ وما هو الاختبار القانوين للتأأكد من أأن املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية تقع مضن حاةل ما يه 
 التقنية الصناعية السابقة؟حاةل املكل العام وتعترب، بناء عىل ذكل، جزءا من 

 تعليق كندا

الكندي، جيب أأن تتوفر يف املعلومات الرشوط التالية  قانون الرباءاتمن  3.78( و2)7.78يف كندا، وفقا للقسمني  .52
 تقنية صناعية سابقة:حاةل ليك تعترب 

 ؛التحقق منهجيب أأن حتمل املعلومات اترخيا ميكن  -

 امجلهور؛ لأعضاء، قيودوجيب أأن تكون املعلومات متاحة بشلك عام، وبال  -

أأية عالقة خاصة مبؤلف ، أأعضاء يف امجلهوراملعلومات، اذلين س يحملون صفة  نتلقوملن ي يكون أأل وجيب  -
 )اكلتعاقد من الباطن مثال(. الوثيقة.

تقنية صناعية سابقة يف كندا، يتعني أأن تكون هذه حاةل قاعدة البياانت ابعتبارها  مبدخالتوليك ميكن الاستشهاد  .58
التقنية حاةل وجيب أأن يكشف الفاحص عن حمتوايت "رسية".  املدخالت متاحة للجمهور، أأي أأهنا ل ميكن أأن تكون

وجيب أأن يكون املودع قادرا عىل يف مقابل طلب الرباءة.  اس تخداهماالصناعية السابقة يف تقرير الفحص ليوحض سبب 
 التقنية الصناعية السابقة املستشهد هبا أأيضا.حاةل مراجعة 

 تعليق الرنوجي

ىل حاةل التقنية الصناعية السابقة ابعتبارها وقانون الرباءات الرنوجي ،  بيةلتفاقية الرباءات الأورو وفقا  .59 جيب النظر اإ
يداع  وصف مكتوب أأو شفوي أأو الاس تخدامتشمل لك يشء متاح للجمهور عن طريق  أأو أأية طريقة أأخرى قبل اترخي اإ

 القانوين عىل لك أأشاكل املعارف، مبا فهيا املعارف التقليدية. الاختبارويطبق هذا طلب الرباءة. 

 تعليق جنوب أأفريقيا

ذا أأردان حتديد ما  .20 س نجد أأن صورة املعارف التقليدية ابعتبارها حاةل تقنية صناعية تقنية صناعية سابقة، حاةل يعترب اإ
ىل أأننا سابقة تبدو لنا صورة ابهتة، يف حني   الاكمةلاجملموعة نرى أأن حاةل التقنية الصناعية السابقة تشري بصفة عامة اإ

ذا اكنت هناك مطالبةقبل اترخي الأولوية  أأو ،للمعارف املتاحة للجمهور قبل اترخي الإيداع ول تعترب املعلومات ابلأولوية،  اإ
ذا اكن اخملرتع يعرفها. حاةل الرسية  ل اإ فامي يتعلق ابلختبار القانوين للتأأكد من أأن املوارد الوراثية أأما تقنية صناعية سابقة اإ

نه يف غياب نظام التقنية الصناعية السابقة، حاةل املعارف التقليدية تقع مضن املكل العام، وتعترب بناء عىل ذكل جزءا من  أأو فاإ
 ملعارف التقليدية تقع مضن املكل العام.ل يوجد اختبار قانوين للتأأكد من أأن املوارد الوراثية أأو ا، بحث والفحصلل موضوع  

 تعليق مجهورية كوراي

ىل ما يتصل ابملعارف التقليدية من كتب وتقارير  .22 ىل قرون  وأأوراقتشري حاةل التقنية الصناعية السابقة اإ يرجع اترخيها اإ
حتتوي عىل عوامل املنشورة يف املكل العام يف العرص احلديث، واليت  والأوراق، وكذكل الكتب والتقارير من الزمن

 تكنولوجية، مثل املواد اخلام وطريقة التصنيع وما اإىل ذكل.
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 تعليق الولايت املتحدة

. 207من قانون الولايت املتحدة، القسم  35 املادةيف الولايت املتحدة، يأأيت تعريف حاةل التقنية الصناعية السابقة يف  .27
الصناعية السابقة، ولكن ليس يف املكل العام )براءة أأصدرت يف وقت  ويالحظ أأن املعلومات ميكن أأن تكون يف حاةل التقنية

 سابق مثال(.

هل تتضمن قاعدة البياانت، أأو ميكن أأن تتضمن، حاةل التقنية الصناعية السابقة فقط؟ وما هو النفع اذلي قد يتأأىت من 
دراج معلومات   حاةل تقنية صناعية سابقة يف قاعدة البياانت؟ ل متثلاإ

 جنوب أأفريقياتعليق 

س توفر قاعدة البياانت أأداة فعاةل للبحث للحيلوةل دون منح براءات و ل، بل تتضمن مزجيا من نوع  املعلومات.  .23
اتحة بياانت الواثئق لفاحيص الرباءات ابعتبارها امجلاعات الأصلية اليت ختص  واملكشوف عُّنااملقننة لمعارف ل عن طريق اإ

 .فهيابحث تقنية صناعية سابقة ميكن ال حاةل 

 وينبغ  أأل تدرج املعلومات اليت ل متثل حاةل تقنية صناعية سابقة يف قاعدة البياانت، لأهنا لن تكون ذات نفع للفاحصني. .24

 طريقة الاس تخدام اليت يتبعها فاحصو الرباءات:

قاعدة البياانت؟ ، يف اس تخدام أأو ميكن أأن يساعدهيف طلبات الرباءات الفاحص،  رشط الكشف عن املصدرهل يساعد 
ذا اكن الأمر كذكل، فكيف؟  واإ

 تعليق كندا

ىل قاعدة بياانت حتتوي عىل  .25 لتقنية صناعية سابقة وجهية. حاةل قد يوجه الكشف عن املصدر فاحيص الرباءات اإ أأن  اإ
ىل الوصف الوارد يف طلب الرباءة ومعارفهم يف   املوضوع املعين.الفاحصني قد جيدون أأن قاعدة البياانت هذه تستند ابلفعل اإ

 تعليق الياابن

وذلكل فاإن ل تتضمن املعلومات املتعلقة مبصدر املوارد الوراثية أأية معلومات تقنية تتعلق ابلأهلية للحصول عىل براءة.  .22
يف قاعدة البياانت املالمئة لإجراء أأعامل البحث الكشف عن مصدر املوارد الوراثية قد ل يساعد الفاحص فامي يتعلق بتحديد 

الكرمك فهيا الرباءة املعنية مصدر  وصفتواليت ، الكرمكوكام يظهر بوضوح يف حاةل التقنية الصناعية السابقة يف لك حاةل. حاةل 
جراء حبث اكمل وفعال واحضا،  وصفا نه من الأمهية مباكن اإ صناعية السابقة للحيلوةل دون منح الرباءات حاةل التقنية ال يف فاإ

ذا اكن اخرتاع ما بتقرير املعلومات املتعلقة مبصدر املوارد الوراثية ل تسامه بيشء فامي يتعلق يف حني أأن ، عن طريق اخلطأأ  ما اإ
ىل اجلدة والنشاط الابتاكري.  يفتقر اإ

 تعليق الرنوجي

جراء معليات حبث .22  .أأفضل من حيث ادلقة والتوجيه ميكن أأن يساعد رشط الكشف عىل اإ
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 تعليق جنوب أأفريقيا

وذلكل فاإن الأساس فهذا من شأأنه أأن يعط  رشعية لس تخدام املوارد الوراثية واملعارف التقليدية واس تغاللها. نعم:  .28
ىل قوانني ولواحئ   .بدل املصدرالقانوين لرشط الكشف قد يرجع أأصهل اإ

 تعليق مجهورية كوراي

 ل يوجد رشط خاص. .29

 تعليق الولايت املتحدة

ءات أأو لس تخدام قواعد البياانت؛ حيث جيب أأن رباءات يف حفص الربالن يساعد الكشف عن املصدر فاحص ال .20
رابكهم جيري الفاحصون أأعامل حبث شامةل، ول ينبغ   لهيم بأأن اإ هناك ماكان معينا يف العامل هو مصدر مورد معني ابلإحياء اإ

ىل أأن املعارف القادمة من ذكل املاكن  عن طريق اخلطأأ فيخلصون   عارف القادمة من أأماكن أأخرى.س تكون أأكرث نفعا من املاإ

ذا اس تخدم فاحص الرباءات قاعدة البياانت،  ذا أأن يس تخدمأأو كيف ميكنه فكيف يس تخدم، اإ ، البياانت املدرجة فهيا؟ واإ
يف قاعدة البياانت تتضمن معلومات منشورة توحض أأن الاخرتاع املطلوب حاميته ليس جديدا، مادة مدخةل وجد الفاحص 

 لإخطار املودع بأأن املطالبة مرفوضة؟املادة ، هذه أأو كيف ميكنه أأن يس تخدمفكيف يس تخدم الفاحص، 

 تعليق كندا

ذا وجد الفاحص  .22 الاخرتاع املطلوب حاميته ليس يف قاعدة البياانت تتضمن معلومات منشورة توحض أأن مادة مدخةل اإ
نه جيب أأن يستشهد هبذه جديدا،  حليثية تقنية صناعية سابقة يف تقرير الفحص، ويقدم رشحا مفصال حاةل ابعتبارها املادة فاإ

مث يتاح تقرير الفحص للتفتيش العام دلى املكتب الكندي افتقار الاخرتاع املقرتح للجدة يف املطالبة أأو املطالبات املعنية. 
لهيا عرب الإنرتنت أأيضا. . للملكية الفكرية وجيوز تزويد املودع، بناء وينبغ  أأن تتاح هذه التقارير يف الُّناية حبيث ميكن النفاذ اإ

 عىل طلبه، بنسخة من مدخالت قاعدة البياانت املستشهد هبا يف تقرير الفحص.

 تعليق الياابن

جراء حبث  .27 التقنية الصناعية السابقة من أأجل طلبات يف حاةل يس تخدم فاحص الرباءات قواعد البياانت بغية اإ
أأهلية احلصول عىل براءة بناء عىل طلب الرباءة تبطل الرباءات قيد الفحص. وعند العثور عىل مثل هذه املعلومات اليت 

ملعلومات املتاحة ابع بذكل عن طريق الاستشهاد دالفاحص املو نتيجة لإجراء البحث يف قاعدة للبياانت، خيطر املعين، 
 مدخالت قاعدة البياانت. تصفهاللجمهور اليت 

 تعليق الرنوجي

ذا اكنت الإظهار العلين للمعارف التقليدية. ابلنرش الأصيل/ميكن أأن يستشهد املكتب الرنوجي  للملكية الصناعية  .23 واإ
 مبدخالت قاعدة البياانت.فميكن أأن نستشهد ب الوحيد مدخالت قاعدة البياانت يه املصدر املكتو 

 تعليق جنوب أأفريقيا

مشلكة يف  مبا أأن املعلومات منشورة ابلفعل، فاإن قاعدة البياانت ينبغ  أأن تظهر املصدر اذلي اس تقت منه املعلومات ول .24
لكرتونيا اس تخ  عن طريق ملء الاس امترات املالمئة. –دام هذه املعلومات املكشوف عُّنا. ويمت طلب املعلومات اإ
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 تعليق مجهورية كوراي

نه من املسموح به أأن تجنقل املعلومات اليت جيدها جماان. بنقلها لك البياانت املقدمة مرخصة، وهو ما يسمح  .25 وهكذا فاإ
ىل املودعني بطبعها بنسق   .املعلومات معدا بمكية كبرية حتميل. ول توجد مشلكة ما مل يمت PDFالفاحصون اإ

 تعليق الولايت املتحدة

التقنية الصناعية السابقة لإظهار أأن الاخرتاع حاةل يف قد يبحث الفاحصون اذلين يس تخدمون قاعدة البياانت  .22
ىل النشاط الابتاكري،  ذا اكن الكشف اكمال ابلقدر املطلوب حاميته ليس جديدا أأو يفتقر اإ أأو لختاذ قرارات تتعلق مبا اإ

ماكنية التطبيق وابملنفعة/الاكيف  ذا وجد الفاحص . يف الصناعةاإ نه يف قاعدة البياانت مادة مدخةل واإ تفيده يف اختاذ قراراته، فاإ
 .املادةيقدم بصفة عامة نسخة من ، و هذه املادةميكن أأن خيطر املودع ويستشهد مبعلومات 

 للمعارف التقليدية؟ الإظهار العلينابلنرش الأصيل/يستشهد الفاحص مبدخالت قاعدة البياانت، أأو  هل

 تعليق كندا

بياانت، ما مل يكن يس تطيع الفاحص أأن يستشهد بأأي مُّنا، ولكن الفاحص يستشهد بصفة عامة مبدخالت قاعدة ال  .22
 الإظهار العلين للمعارف التقليدية متاحا.النرش الأصيل/

 الياابن تعليق

معلومات مبا هو متاح للجمهور من ل يستشهد فاحص الرباءات مبدخالت قاعدة البياانت نفسها، ولكنه يستشهد  .28
 متعلقة ابملعارف التقليدية يف مدخالت قاعدة البياانت.

 تعليق الرنوجي

 انظر الإجابة الواردة أأعاله. .29

 تعليق جنوب أأفريقيا

 الُّنجني.نعم، ميكن قبول الك  .80

 ولايت املتحدةتعليق ال

ذا اكن هناك نرش سابق/ ويس تطيع أأيضا الاستشهاد يس تطيع الفاحص الاستشهاد ابملدخالت،  .82 ابلوثيقة الأصلية اإ
ظهار علين.  اإ
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، جيب أأن مفثال؟ اتالرباءمراجعة معلية املعلومات املوثقة كجزء من  اليت ميكن اس تخداهما ملراقبةما يه الآليات املس تخدمة/
ذا اس تخدم الفاحص تكون املعلومات الشفوية مكتوبة ليك تدَخل اإىل قاعدة البياانت وميكن البحث فهيا.  قاعدة  مدخالتفاإ

لمعلومات الشفوية لريفض مطالبة يف طلب للحصول عىل براءة، جيب أأن تكون املعلومات معلنة حىت املطابقة لالبياانت 
مبجرد اس تخداهما، بل  للمراقبةوهكذا فاإن املعلومات لن ختضع ابلطبع يفهم الإجراءات.  طلب الرباءة أأن يراجعيمتكن لك من 

لهيا جماان حىت بدون الإشارة اإىل قاعدة البياانت.  س ميكن النفاذ اإ

 تعليق كندا

بعد يس تطيع امجلهور يف كندا النفاذ اإىل لك الرباءات وطلبات الرباءات دلى املكتب الكندي للملكية الفكرية، وذكل  .87
ىل هذه املعلومات يف الُّناية عرب الإنرتنت أأيضا. شهرا.  28اليت تبلغ  فرتة الرسية الأولية وكام ورد أأعاله، وسوف ميكن النفاذ اإ

ن تقرير الفحص، اذلي قد يتضمن استشهادات مبدخالت  حدى قواعد فاإ دلى املكتب  للتفتيش العامأأيضا  يتاح، البياانتاإ
 الكندي للملكية الفكرية.

 تعليق الياابن

معلومات مبا هو متاح للجمهور من ل يستشهد الفاحصون مبدخالت قاعدة البياانت نفسها، ولكن يستشهدون  .83
ىل معيار الويبو ملعارف التقليدية يف مدخالت قاعدة البياانت. متعلقة اب يف و .ST.14ويستند شلك الاستشهاد عامة اإ
نه داخل الياابن، اليت تقع  احلالت ىل املودع نسخة من ت ل توجد قيود تعاقدية تتعلق حبق املؤلف، ما دامفاإ ترَسل اإ

القدر الالزم عىل نطاقها قترص ي و ، أأس باب رفض طلب الرباءةاذلي يوحض خطار الإ س ندات غري الرباءات املستشهد هبا يف 
جراءات حفص الرباءة.  رسال نسخ من س ندات غري الرباءاتلالضطالع ابإ ل أأن اإ ىل املودع حمظور لأي أأغراض غري تكل  اإ اإ

ويالحظ أأنه من املسموح لأي خشص بأأن يتصفح س ندات الرضورية لإجراءات حفص الرباءة املتعلقة بطلب الرباءة املعين. 
، ولكن ليس من صصة يف املكتب الياابين للرباءاتخموحدات طرفية غري الرباءات املستشهد هبا يف حفوص الرباءات عرب 

 به أأن يطلب النسخ أأي طرف اثلث، أأي أأي خشص غري املودع الفعيل صاحب الشأأن نفسه.املسموح 

 تعليق جنوب أأفريقيا

براءة ما.  لستبعاديعرف ابمس املكل العام نظرا لكوهنا تس تخدم ما مضن املعلومات  يضعصيغ هذا السؤال حبيث  .84
ومل يجكشف  لبحث والتطوير والابتاكربرانمج سابق ل  مل تس تخدم يفوويعين هذا أأن أأية معلومات موجودة يف قاعدة بياانت 

بطاهل حلصول عىل براءةاطلب  للتصديق عىلعُّنا نظرا لكوهنا تس تخدم عُّنا ول ميكن الكشف   .أأو اإ

ويؤدي اس تخراج الأجوبة عىل الأس ئةل . املس تخرجةحقول بياانت عن املعلومات يف وتوثَّق البياانت بنسق شفوي و .85
ماكنية البحث فهيا. تعريف ال ببياانت  املتعلقة اتحة اإ ىل اإ دخالها يف قاعدة البياانت اإ ول ينبغ  أأن تتاح من املادة املسجةل واإ

فضت بطلب للحصول عىل براءة أأو ل.للجمهور لك البياانت  واتفاقات عدم  املس تنريةاملس بقة للموافقة وميكن  سواء رج
ذا اكن جيب و من دليه معارف ختص جامعات أأصلية الكشف املربمة بني  املرشوع أأن تفرض نوعا من القيود فامي يتعلق مبا اإ

قاعدة البياانت ابملصدر اذلي اس تخرجت  املأأخوذة من أأن تعرتف لك البياانت جيبووضع البياانت يف املكل العام أأو ل. 
 أأتت منه. أأو

 تعليق مجهورية كوراي

البياانت جماان، فاإن املودعني يس تطيعون  مبا أأن أأي خشص يس تطيع أأن يس تخدم املعلومات املدرجة يف قاعدة .82
 مبجرد القيام ابلتسجيل.جماان اس تخداهما 
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 تعليق الولايت املتحدة

ذا مت رشاء نسخة من  اتالرباءمراجعة معلية ميكن للمعلومات املتاحة كجزء من  .82 التارخي الاكمل أأن تتاح للجمهور اإ
ىل س ندات غري الرباءات من خالل  رؤية النفاذول ميكن . فاتللمل اسرتداد نظام لطلب الرباءة )لملفات الإلكرتوين لتارخي ال اإ

 .املطبق يف مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية(معلومات طلبات الرباءات 

 ملا تقتضيه الإجراءات الالزمة؟للمودع وفقا  ميكن أأن تعَطى/تعَطى الرباءاتمراجعة معلية هل املعلومات املوثقة كجزء من 

 تعليق كندا

د املودع بتقرير الفاحص اذلي قد يتضمن استشهادات مكتوبة مبدخالت وجهية يف قواعد البياانت.  .88 وجيوز تزويد يزوَّ
لب ذكل. ذا طج  املودع بنسخة من مدخالت قاعدة البياانت الوجهية املستشهد هبا اإ

 تعليق الياابن

 نفس التعليق السابق. .89

 ق الرنوجيتعلي

 نعم. .90

 تعليق جنوب أأفريقيا

ذا اكنعم.  .92 وفامي عدا ذكل ل ميكن ما يعرف ابمس املكل العام. نت املعلومات مس تخدمة ابلفعل وتقع مضن ولكن فقط اإ
ىل املعلومات نيوكام يقوم لك الباحثللمعلومات الشفوية وغري املكشوف عُّنا أأن توضع مضن املكل العام.   املسموح مهم ابلنفاذ اإ

توقيع اتفاقات رسية لأهنا ليست مضن املكل نظام التسجيل الوطين بتوقيع اتفاقات رسية، تتطلب املعلومات املس تخدمة من 
ىل نفاذ موثق واتفاقات اس تخدام. ،العام  ولكن استنادا اإ

 تعليق الولايت املتحدة

يفتقر اإىل خرتاع املطلوب حاميته ليس جديدا/ليل الواثئق  اذلي يوحض أأن الانعم، ميكن تزويد املودع بنسخة من ادل .97
 النشاط الابتاكري.

هل ميكن أأن يجسمح للمودعني ابلنفاذ اإىل أأية معلومات ميكن اس تخداهما؟ وأأيضا، عندما جيعل املكتب امللفات متاحة، هل 
 علهيا الفاحص؟ميكن أأن تتاح البياانت املوجودة يف قاعدة البياانت واليت عرث 

 تعليق كندا

ىل املعلومات املوثقة  نيكام ذكر أأعاله، قد يلزم السامح للمودع .93 لأهنم ينبغ  أأن يمتتعوا ابلقدرة عىل الرد عىل ابلنفاذ اإ
ىل استشهاد الفاحصني هبذه التقنية الصناعية السابقة يف رد املودعني عىل تقرير الفحص.  وميكن أأن يفعل املودع ذكل ابلنفاذ اإ

ىل املودع بناء عىل طلب املودع.  وقد ذكر مدخالت قاعدة البياانت املالمئة، أأو ميكن أأن يقدم املكتب نسخة من املعلومات اإ
للتفتيش  أأعاله أأيضا أأن املعلومات أأو الواثئق يف مكتب الرباءات، مبا فهيا من براءات وطلبات وتقارير فاحصني، متاحة معوما

يداع طلب الرباءة. 28اليت تبلغ  مع مراعاة فرتة الرسيةالعام، وذكل   شهرا بعد اإ
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 تعليق الياابن

 نفس التعليق السابق. .94

 تعليق الرنوجي

 نعم. .95

 تعليق جنوب أأفريقيا

 .نظام التسجيل الوطينا فقط ومع مراعاة حمك احملمكة العليا، أأو عند الوفاء مبعايري النفاذ اليت حيددهاملالمئة ل. بل املعلومات  .92

 تعليق الولايت املتحدة

ىل املعلومات اليت ميكن اس تخداهما. للمودعميكن السامح نعم،  .92 ىل أأما أأي طرف اثلث فال حيق هل النفني ابلنفاذ اإ اذ اإ
 املطبق يف مكتب الولايت املتحدة معلومات طلبات الرباءاتاسرتداد من خالل نظام مدخالت قاعدة البياانت لكها، 
 ، بغية احلد من خماطرة التعدي عىل حق املؤلف.للرباءات والعالمات التجارية

ذا وجد الفاحص  ىل أأن هذه دون وجود ولكن الاخرتاع املطلوب حاميته،  تطابقيف قاعدة البياانت  مدخالتاإ شارة اإ اإ
 طلب الرباءة؟ لعمليةة مفا الأمهية اليت قد متثلها املدخالت ابلنس باملدخالت اكنت منشورة أأو معروفة للمخرتع، 

 تعليق كندا

ىل اجلدة أأو  .98 ذا مل تكن مدخالت قاعدة البياانت متاحة للجمهور، فال ميكن الاستشهاد هبا كدليل عىل الافتقار اإ اإ
ويف كندا، جيب أأن تكون حاةل التقنية الصناعية السابقة هذه متاحة للجمهور ليك ميكن الاستشهاد هبا، النشاط الابتاكري. 

ذا اكنت هناك معلومات متاحة للجمهور . ملنع منح طلب براءةول ميكن اس تخدام املعلومات الرسية وغري املنشورة كدليل  واإ
ذا اكنت حاةل حاميته ليس جديدا أأو مبتكرا لوبتشلك حاةل تقنية صناعية سابقة وتثبت أأن الاخرتاع املط نه ل أأمهية ملا اإ ، فاإ
 التقنية الصناعية السابقة معروفة ابلفعل للمخرتع أأو ل.

 تعليق الياابن

ابعتبارها حاةل تقنية أأن يستشهد هبا دخالت قواعد البياانت غري املصحوبة مبعلومات متاحة للجمهور ملل ميكن  .99
الأنواع من املدخالت، اليت ميكن أأن تفيد الفاحصني القامئني ابلفحص مكواد مرجعية، ل ميكن أأن تصبح فهذه صناعية سابقة. 

 يف حد ذاهتا. حاةل تقنية صناعية سابقة

 تعليق الرنوجي

 قد يس تخدم التوثيق يف الإجراءات. .200
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 تعليق جنوب أأفريقيا

دخال  عىل اعتبارامجلاعة، ابملاكل/نظام التسجيل الوطين ترتبط لك املدخالت يف  .202 موافقة بدون أأية بياانت أأنه ل يمت اإ
ن أأحد الرشوط يمتثل يف ، وعىل أأية حال. مس بقة مس تنرية مع القوانني الوطنية، أأو متسقا  متوافقاضامن أأن يكون النفاذ فاإ

ذا مل يكن هناك قانون معمول به.  مع املعاهدات ادلولية اإ

 تعليق مجهورية كوراي

كبري من الأوراق والواثئق القدمية واملنشورات احلديثة )الكتب والتقارير وغريها(، وحتتوي  تتأألف البياانت اإىل حد .207
 .واثئق املصدر الأويللك البياانت عىل معلومات نرش عن 

 تعليق الولايت املتحدة

. سابقةاكن من املمكن أأن تتاح كحاةل تقنية صناعية املدخالت  ستتضمن قاعدة البياانت دامئا اترخيا يوحض أأن .203
مفاده أأن يكون اخملرتع قد عمل ابلفعل املعلومات ليك تعترب املعلومات  يوجد يف قانون الرباءات ابلولايت املتحدة رشط ول

 حاةل تقنية صناعية سابقة.

 أأن تشلك جزءا من احلد الأدىن لواثئق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؟ احملمتةلهل ينبغ  لقواعد البياانت 

 تعليق كندا

ميكن لقواعد البياانت هذه، عند توفرها، أأن تشلك جزءا من احلد الأدىن لواثئق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  .204
 متاحة للجمهور(.ُسالت مؤرخة و برشط أأن تكون ذات نفع يف حتديد الأهلية للحصول عىل براءة )أأي أأن تكون 

 تعليق الياابن 

ميكن جعل قواعد البياانت احملمتةل جزءًا من احلد الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن  .205
ىل اتفاق عىل ذكل، أأخذًا يف  ذا توصل اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ الرباءات اإ

( واملعايري الس تة املتفق PCT/MIA/15/4 and 13يدية يف مجهورية كوراي )انظر الاعتبار سابقة يف جمةل املعارف التقل 
، واملرفق الأول ابلوثيقة PCT/MIA/7/5يف  27علهيا لتحديد ادلورايت ذات الصةل ابملعارف التقليدية )انظر الفقرة 

PCT/MIA/10/4.) 

 تعليق الرنوجي

ل علهيا وهي  .202 ذا اكنت قاعدة البياانت ذات جودة يعوَّ لكية فس يكون من املعقول جعلها جزءًا من احلد الأدىن جملموعة اإ
 الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

 تعليق جنوب أأفريقيا

جراء معليات البحث النيص احلر يف البياانت ابس تخدام حمرك البحث املس تخدم  .202 نعم، جيب أأن تتيح قاعدة البياانت اإ
طار معاهدة التعاو  ن بشأأن الرباءات، غري أأن البحث يف املعارف الأصلية والاس تجالب مُّنا مضن نظام التسجيل يف اإ

ىل التصنيف ادلويل للرباءات.  الوطين خيتلف عن معليات البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة استنادًا اإ
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 تعليق الولايت املتحدة

دخال قاعدة بياانت مضن احلد الأدىن جمل .208 موعة الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ينبغ  أأن يعمتد اإ
دارات البحث ادلولية اكفة.  من عدمه عىل مدى املنفعة اليت حتققها قاعدة البياانت، وعىل توافر قاعدة البياانت فعليًا لإ

اتحة النفاذ والاس تخدام لأشخاص غري فاحيص الرباءات  اإ

ن اكنت موارده الوراثية هل تتيح/س تتيح قاعدة بياانت لأحد  أأحصاب املوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية أأو موفرهيا معرفة اإ
 التقليدية قد اس تجخدمت لتطوير اخرتاع مطالَب حباميته يف طلب براءة؟  هأأو معارف

 تعليق كندا

 هذا أأمر مستبعد، ما مل توضع معلومات الرباءات يه الأخرى يف قاعدة البياانت.   .209

 وجيتعليق الرن 

ىل املوارد الوراثية/املعارف التقليدية ابعتبارها أأقرب جزء من حاةل التقنية  .220 ذا اكنت مواصفات براءة ممنوحة تشري اإ اإ
 الصناعية السابقة فيس تطيع صاحهبا/موفرها اس تخدام هذه املعلومات لتبني وجود صةل من عدمه.

 تعليق جنوب أأفريقيا

 شلك سلمي.نعم، طاملا اكنت قواعد التعامل موضوعة ب  .222

 تعليق الولايت املتحدة

الك. عند منح براءة واستشهاد فاحص الرباءة بسجل يف قاعدة البياانت خالل الفحص، فس يجطبع ذكل السجل كجزء  .227
 من "املراجع املستشهد هبا".

اتحة قواعد البيا ذا اكنت الإجابة بنعم، فلمن يكونانت عىل ماكتب امللكية الفكرية؟ هل تقترص/س تقترص اإ النفاذ  واإ
 والاس تخدام مسموحًا وما يه/ينبغ  أأن تكون رشوط ذكل والتدابري الأمنية الالزمة هل؟ 

 تعليق كندا

ل أأنه يف احلالت اليت  .223 ليس لكندا خربة معتربة يف اس تخدام قواعد بياانت املوارد الوراثية/املعارف التقليدية، اإ
ىل اس تخدم فهيا املكتب الكندي للملكية الفكرية يف كندا ق واعد بياانت للموارد الوراثية/املعارف التقليدية، اكن حيمك النفاذ اإ

قواعد البياانت تكل واس تخداهما اتفاق مع موفر قاعدة البياانت. وتتضمن هذه التفاقات أأحاكمًا تتعلق ابلرسية والإفشاء.  
ة البياانت، مىت ما مثل جزءًا من ومع ذكل، جيب أأن تسمح رشوط النفاذ والاس تخدام والأمن ابلستشهاد بسجل يف قاعد

 حاةل التقنية الصناعية السابقة، يف تقرير الفحص، كام جيب أأن تسمح ملودع الطلب ابلحتفاظ بنسخة من السجل/
 السجالت ذات الصةل يف قاعدة البياانت.
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 تعليق الياابن 

لهيا مبا أأن قواعد البياانت مصممة حبيث حتول دون منح براءات عن خطأأ، فينبغ   .224 أأساسًا أأل يسمح ابلنفاذ اإ
ل جراء معليات البحث  اإ ملاكتب امللكية الفكرية، اليت جتري معليات حفص الرباءات، غري أأنه جيدر ابلأعضاء، يف ضوء أأمهية اإ

ماكنية السامح ابلنفاذ العمويم ىل مودع  الطلبات واملرَخص مهم، النظر يف اإ ىل  يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ابلنس بة اإ اإ
 قاعدة البياانت تكل يف املس تقبل.

 تعليق الرنوجي

اتحهتا للجميع، غري أأنه  .225 ل عىل حاةل التقنية الصناعية السابقة فينبغ  اإ يتوقف هذا عىل احملتوى،  فاإن اكنت ل حتتوي اإ
 ينبغ  فرض رسوم يسددها من يرغب يف الاطالع خالف ماكتب امللكية الفكرية.

 تعليق جنوب أأفريقيا

الك. ستتاح ملؤسسات أأخرى مثل السلطات اخملتصة )اتفاقية التنوع البيولويج( ومنصات منظمة الصحة العاملية.   .222
ىل نظام التسجيل الوطين لالإطار القانوين، أأي مذكرات التفامه واتفاقات عدم الإفشاء تعيينًا.  وس تخضع املاكتب اليت تنفذ اإ

 تعليق مجهورية كوراي

 فضاًل عن فاحيص مكتب امللكية الفكرية الكوري. يتاح لعموم امجلاهري،  .222

 تعليق الولايت املتحدة

الك، بل ستتاح أأي قاعدة بياانت مكل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية للعموم. أأما قواعد  .228
ىل أأحصاهبا. لهيا اإ  البياانت الوطنية الأخرى فريجع أأمر رشوط النفاذ اإ

اعد البياانت للكشف مبقتىض قوانني البالد املتعلقة حبرية تداول املعلومات أأو النفاذ اإىل هل ختضع، أأو س تخضع، قو 
اتحة املوارد املطورة ابس تخدام متويل عام للجامهري(؟  املعلومات )مثل القوانني اليت تنص عىل وجوب اإ

 تعليق كندا

خضاع السجالت الواقعة حت .229 ىل املعلومات الكندي عىل اإ ت س يطرة مؤسسة حكومية للنفاذ ينص قانون النفاذ اإ
العمويم. وذلكل فقد ختضع أأي قاعدة بياانت واقعة حتت س يطرة احلكومة للكشف، غري أأن القانون سالف اذلكر يضع أأيضًا 
عدة اس تثناءات لقاعدة الكشف العامة هذه. وحيول أأحد هذه الاس تثناءات دون الكشف عن معلومات حزيت برشط 

حدى مؤسساهتا، اإرسارها من حكومة دوةل أأجن  حدى مؤسساهتا، أأو من منظمة دولية تتأألف عضويهتا من دول أأو اإ بية أأو اإ
 أأو من حكومة شعب أأصيل.

 تعليق الرنوجي

ل ملاكتب امللكية الفكرية، فال خيضع حمتوى قواعد البياانت يف حد ذاته للكشف  .270 ذا مل تكن قواعد البياانت متاحة اإ اإ
أأو غريه من القوانني يف الرنوجي. وختضع الاقتباسات املس تخلصة من قاعدة بياانت اليت مبقتىض قانون حرية تداول املعلومات 

جراءات وتقدم ملودع الطلب و/أأو أأطراف أأخرى للكشف للعموم وفقًا لبعض أأحاكم قانون الرباءات الرنوجي .   تجس تخدم يف اإ
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ن اكنت قواعد البياانت متاحة للجميع، فال يسع الراغبني يف النفاذ ىل قانون حرية تداول املعلومات، بل  أأما اإ لهيا اللجوء اإ اإ
ىل قاعدة البياانت.    ذن ابلنفاذ اإ  يتعني علهيم الامتثال لرشوط احلصول عىل اإ

 تعليق جنوب أأفريقيا

ىل املعلومات أأس بااًب لرفض النفاذ اإىل ُسالت عىل أأساس رشوط حمددة.  فعىل سبيل  .272 نعم.  يتيح قانون تعزيز النفاذ اإ
نفاذ املثال، جي ذا اكن السجل حيتوي عىل معلومات حصلت علهيا ادلاررة أأو حتتفظ هبا لأغراض اإ وز رفض السامح ابلنفاذ اإ

ذا اكن السجل حيتوي عىل أأرسار لطرف اثلث أأو عىل معلومات مالية أأو جتارية أأو علمية  ترشيعات تتعلق جبمع بياانت، أأو اإ
حلاق رضر مبصاحل ذكل أأو تقنية، خالف الأرسار التجارية، لطرف اثلث، حب  يث يكون من شأأن الكشف عُّنا أأن يرحج معه اإ

ذا اكنت املعلومات مقدمة برشط اإرسارها من طرف اثلث ومن شأأهنا أأن تضعف  الطرف الثالث التجارية أأو املالية، أأو اإ
نفاذ، لكن جيوز موقف الطرف الثالث يف مفاوضات تعاقدية أأو أأي مفاوضات أأخرى. ويجعِمل القانون احلق ادلس توري يف ال 

ىل أأحد الأس باب املنصوص علهيا يف املادة  ذا استند الرفض اإ من  34للحكومة رفض منح النفاذ اإىل ُسالت معارف أأصلية اإ
ىل املعلومات.  قانون تعزيز النفاذ اإ

 تعليق الولايت املتحدة

لعموم. وقاعدة بياانت مكتب ستتاح أأي قاعدة بياانت مكل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ل .277
الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية اخلاصة ابلرباءات ومنشورات طلب الرباءات متاحة يف املكتب ويف مكتبات 
استيداع الرباءات والعالمات التجارية، وستتاح أأي قاعدة بياانت للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية عىل نفس املنوال.  

ىل املعلومات.وبذكل  ، ل ينطبق قانون حرية النفاذ اإ

من املبادئ العامة لتحقيق اليقني القانوين )ولتجنب أأي تاكليف قانونية ل داع  لها يف مرحةل لحقة( أأنه ينبغ  لأي  .273
يداع طلب ب جراء معلية حبث اكمةل يف حاةل التقنية الصناعية السابقة قبل اإ راءة ومن مودع طلب براءة حممتل أأن يمتكن من اإ

يداع طلب براءة حبيث متزي املطالبات الاخرتاع عن أأي جزء من حاةل التقنية الصناعية السابقة. وعالوًة عىل ذكل، يلزم يف  اإ
بداء مالحظات من طرف اثلث أأن يتاح للطرف الثالث دراسة   حاةل التقنية الصناعية السابقة.حاةل الاعرتاض ويف حاةل اإ

اتحة معلومات اكفية للأطراف الثالثة؟ كيف يجعزتم أأن تكفل قاعدة ا  لبياانت اإ

 تعليق الرنوجي

 ينبغ  أأن تكون قاعدة البياانت مفتوحة للأطراف الثالثة. .274

 هل قاعدة البياانت عبارة عن جتميع ملعلومات ميكن احلصول علهيا من مصادر أأخرى؟

 تعليق كندا

 ميكن أأن يتضمن احملتوى، كحد أأدىن، ما ييل: .275

 الورايث/املعرفة التقليديةامس املورد  -

 منشأأ املورد الورايث/املعرفة التقليدية -



WIPO/GRTKF/IC/27/INF/11 
Annex 
21 
 

وجيب أأن يتضمن هذا اترخي نرش لس تخدامه كجزء من حاةل التقنية الصناعية السابقة  -تفاصيل ببليوغرافية  -
 لأغراض متابعة الرباءات

ثبات للعال - قة بني املعرفة التقليدية واملعرفة الأسامء احلديثة أأو العلمية للنبااتت أأو الأمراض أأو العمليات، واإ
 احلديثة

 تعليق جنوب أأفريقيا

ىل  .272 هذا سؤال مزدوج، فقد يكون الكشف عن املعرفة/حاةل التقنية الصناعية السابقة مضن الوصف نفسه أأو ابلإشارة اإ
 وثيقة ذات صةل.

اتحة قاعدة البياانت معلومات اكفية للأطرا -  ف الثالثةأأما عن الكيفية اليت يجعزتم هبا ضامن اإ

 طاملا اكنت الواثئق القانونية الالزمة ]مكمتةل[ فستتاح املعلومات للطرف الثالث -

 وأأما السؤال عن قاعدة البياانت هل يه عبارة عن جتميع ملعلومات ميكن احلصول علهيا من مصادر أأخرى -

ضافة لكُّنا تتضمن معلومات مل جتمع من قبل وس تحمى -  فاجلواب عليه بنعم، فهي  اإ

 لولايت املتحدةتعليق ا

سيمتكن مودعو طلبات الرباءة احملمتلون من البحث يف أأي قاعدة بياانت للمعارف التقليدية واملوارد الوراثية ميلكها مكتب  .272

 الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية. وستتأألف قاعدة البياانت من معلومات مجمعة متاحة من خالل مصادر أأخرى.

 احملتوى:

 هو/ما اذلي ينبغ  أأن يكون حمتوى قواعد البياانت؟   ما

 تعليق الياابن

ينبغ  أأن تتضمن قواعد البياانت عىل الأقل واثئق تتعلق ابملوارد الوراثية عالوًة عىل املعارف التقليدية املرتبطة مبوارد  .278
اثية أأو املعارف التقليدية يف قاعدة وراثية. وابلإضافة اإىل ذكل، ميكن للك دوةل عضو أأن تدرج بياانت خالف املوارد الور

ىل قوانني  ن اكن من املمكن اعتبار البياانت جزءًا من حاةل التقنية الصناعية السابقة استنادًا اإ البياانت حسب تقديرها، اإ
 ادلوةل العضو وممارساهتا.

 تعليق الرنوجي

ية، أأي املعارف التقليدية اليت من شأأهنا معلومات بشأأن املوارد الوراثية. ومعلومات عن املعارف التقليدية غري الرس  .279
 أأن تكون جزءًا من حاةل التقنية الصناعية السابقة.

 تعليق جنوب أأفريقيا

 هذا سؤال غري وجيه. .230
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 تعليق مجهورية كوراي

 أأحباث أأاكدميية وطنية منتخبة لتعلقها مبعارف تقليدية من بني ما تنطوي عليه جمالت الطب الشعيب والغذاء التقليدي. .232

الت تتعلق بتقنيات تقليدية، مثل الطب الشعيب والغذاء التقليدي واحلرف التقليدية والزراعة وفن العيش ُس .237
ىل لغة حديثة.  وخالف ذكل مما يس تخلص من واثئق أأثرية وترجامهتا اإ

 أأحباث حديثة منشورة عىل أأساس معرفة تقليدية.  .233

 تعليق الولايت املتحدة

ات متثل أأمهية لفاحيص الرباءات يف سبيل فهمهم للسجل والتارخي اذلي يصبح س تحتوي قاعدة البياانت عىل معلوم .234
السجل فيه جزءًا من حاةل التقنية الصناعية السابقة.  فعىل سبيل املثال، س يحتوي السجل يف حاةل املوارد الوراثية عىل 

 عالوًة عىل الظروف املناس بة لمنوه. وصف لنباٍت ما، وصور أأو رسوم للنبات، والأسامء والاس تخدامات املعروفة للنبااتت،

البدلان، يعترب الكشف الشفهي  جزءاً من حاةل التقنية الصناعية السابقة، ومن اجلوانب احلامسة بشلك خاص لهذه  يف بعض
دخال املعلومات الشفهية يف قاعدة البياانت؟  احلالت من الكشف تثبيت اترخي ومنشأأ املعلومات. كيف ميكن اإ

 تعليق كندا

دخال تفريغ نيص مؤرخ للكشف الشفهي  يف قاعدة البياانت ومن مث اس تخدامه كجزء من حاةل التقنية ميك .235 ن اإ
 الصناعية السابقة لأغراض متابعة الرباءات.

 تعليق جنوب أأفريقيا

ل ختلو أأي بياانت من الارتباط ببياانت تعريف موسعة، سواء اكنت عىل هيئة فيديو أأو صورة أأو وثيقة، مما يشمل  .232
نشاء مجموعة البياانت.الأ   شخاص املقرتنني ابإ

جياد الطبيعة الشفهية للمعارف التقليدية )بأأثر رجع (. ول شك أأن  .232 دخال اترخي تثبيت ل يناظر اترخي اإ وجدير ابذلكر أأن اإ
لهيا أأو منعه. ولكن صياغة هذا   السؤال شاركة. جامعات املامرسة تس تخدم املعلومات الشفهية وحتمهيا ومتارس حق السامح ابلنفاذ اإ

 تعليق الولايت املتحدة

دخال تفريغ نيص للمعلومات. .238  ميكن تضمني املعلومات الشفهية يف قاعدة بياانت عن طريق اإ

ن  ما يه العنارص املطلوبة/ينبغ  تطلهبا للبياانت يف قاعدة البياانت؟ هل ينبغ  أأن توضع حدود دنيا، مثل املعرفة وصاحهبا، اإ
ن اكن ص ن اكن املصدر معلومًا؟اكن معلومًا، واإ  احهبا معلومًا مفا يه بياانت التصال به، واملصدر اإ

 تعليق كندا

يتعلق بصاحب املعرفة وبياانت التصال، فليس هذا رضوراًي  انظر التعليق عىل حمتوى قاعدة البياانت أأعاله.  وفامي .239
ن اكن  ول انفعًا لأغراض اس تخدام قاعدة البياانت مكصدر ملعلومات بشأأن حاةل التقنية الصناعية السابقة تجس تخدم لتبني اإ

 اخرتاع مدعى به جديدًا وينطوي عىل نشاط ابتاكري.
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 تعليق الياابن

لفاحصني يف حمكهم عىل اجلدة أأو النشاط الابتاكري يف قاعدة البياانت. ومن هذا ختزين أأي بياانت تفيد ا ينبغ  .240
ىل واثئق املوارد الوراثية واملعارف التقليدية اليت تتضمن حمتوًى تقنيًا اكفيًا لعتبارها جزءًا م ىل الإشارة اإ ن املنظور، ابلإضافة اإ

س تيثاق من اترخي حاةل التقنية الصناعية السابقة، مفن الرضوري حاةل التقنية الصناعية السابقة مبا يف ذكل القدرة عىل الا
لزام بتخزين معلومات  تضمني امس املورد الورايث ووصف خمترص هل عىل أأقل تقدير. ومن اجلهة الأخرى، ل ينبغ  فرض اإ

ن هذه املعلومات ل تسهم يف اخت اذ القرارات بشأأن امحلاية بشأأن املوافقة املس بقة املس تنرية أأو الرشوط املتفق علهيا، حيث اإ
 مبوجب براءة.

 تعليق الرنوجي

 ل هو احلد الأدىن.اجيب أأن يكون املذكور يف السؤ  .242

 تعليق جنوب أأفريقيا

دلويل حصيةل دبلن الأساس ية والتصنيف ادلويل للرباءات انعم. ومن معايري بياانت التعريف املطبقة عىل الصعيد  .247
 قاعدة البياانت(.والتصنيف ادلويل للأمراض )حسب موضوع 

 تعليق مجهورية كوراي

 معلومات النرش لواثئق املصدر الأويل، مثل اترخي النرش والعنوان. .243

 تعليق الولايت املتحدة

 ينبغ  أأن حيتوي أأي ُسل كحد أأدىن عىل وصف للمورد الورايث، واترخي. .244

هما لنف  اجلدة عن اخرتاعٍ ما أأو بيان هل تضم/ينبغ  أأن تضم قاعدة البياانت معلومات ل يس تطيع فاحص براءات اس تخدا
لهيا يف دحض امحلاية مبوجب الرباءة؟  افتقاره اإىل النشاط الابتاكري لأن املعلومات رسية وابلتايل ل ميكن الاستناد اإ

 تعليق كندا

ن أأنفع يشء هو املعلومات اليت ميكن اس تخداهما لتبني ما ينطوي عليه اخرتاع ما من جدة  .245 من منظور كندي، فاإ
ونشاط ابتاكري. وميكن لفاحص الرباءات الاس تعانة مبعلومات أأخرى يف البحث عن مصدر بديل ملعلومات يستشهد هبا،  

ناكر اجلدة و/أأو النشاط الابتاكري للمطالبة/ ل أأن تعذر التوصل اإىل مصدر كهذا عىل فاحص الرباءات حيول دون اإ  اإ
 املطالبات حمل النظر.

 تعليق الياابن

املبدأأ أأل تضم قاعدة البياانت معلومات ل يجفرتض اس تخدام الفاحصني لها كجزء من حاةل التقنية ينبغ  من حيث  .242
الصناعية السابقة. وميكن تضمني معارف تقليدية رسية، مما قد يفيد مكعلومات للفاحصني، يف قاعدة البياانت حسب تقدير 

 لك بدل.
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 تعليق الرنوجي

 القبيل. الك، ل ينبغ  أأن تضم معلومات من هذا .242

 تعليق جنوب أأفريقيا

خيتلف تعريف ما هو رسي حسب حال الناظر يف الأمر. وهناك فرق بني ما هو مقدس وما هو رسي وامجلاعات  .248
طار منوذج امللكية الفكرية التقليدية، وليس من شأأن الإجاابت عىل  تتعامل مع لك مُّنام بشلك خمتلف. والسؤال مطروح يف اإ

ل أأن تف ىل معاجلة ضيقة ملفهوم الرس.السؤال املطروح اإ  يض اإ

ويضم نظام التسجيل الوطين حقول بياانت منظمة حتت فئات تيسريًا لتجميع البياانت املرتابطة، مما يتضمن عدة أأمور  .249
من بيُّنا معلومات بيوغرافية، واترخي القيد، ومعلومات تقنية، وبياانت عن أأسامء املورد الورايث واملعارف التقليدية احمللية 

العلمية، وبياانت تصنيفية عن الأنواع اجملمعة، ورصد ساتيل للمناطق وامجلاعات اليت مجعت مُّنا املواد، وتعيني الأطراف، و 
 والتفاقات، وما اإىل ذكل.

 تعليق الولايت املتحدة

 ة السابقة.الك، ل ينبغ  أأن تضم قاعدة البيات أأي معلومات ل ميكن الاستشهاد هبا كجزء من حاةل التقنية الصناعي .250

ذا اكنت الإجابة بنعم، مفا هو الأسلوب اذلي  هل حتتوي/ينبغ  أأن حتتوي قاعدة البياانت عىل معلومات شفهية؟ واإ
 سيس تخدم لتخزين هذا يف قاعدة البياانت؟

 تعليق كندا

 انظر التعليق اخلاص بتسجيل الكشف الشفهي  أأعاله. .252

 تعليق الياابن

نسق البياانت اليت س تضمها قاعدة البياانت عىل الأنساق املقبوةل كجزء من حاةل التقنية الصناعية السابقة  يعمتد .257
مبقتىض القوانني واملامرسات يف لك دوةل عضو. فاإن اعتربت دوةل عضو ما أأن املعلومات الشفهية متثل جزءًا من حاةل التقنية 

دة البياانت هذا النوع من املعلومات. غري أأنه س يكون من احملبذ لدلوةل العضو الصناعية السابقة، فينبغ  السامح بتضمني قاع
ىل نسق مثل النص يتيح للفاحصني البحث فيه عرب قاعدة البياانت.  يف هذه احلاةل أأن حتول املعلومات الشفهية اإ

 تعليق الرنوجي

معلومات شفهية يف قواعد البياانت لأن ذكل يف هذه احلاةل ينبغ  تدويُّنا كتابيًا. غري أأن الظنون تراودان بشأأن مجع  .253
 يتطلب موارد كثرية.

 تعليق جنوب أأفريقيا

 نعم.  تسجيل صويت، تسجيل فيديو. .254



WIPO/GRTKF/IC/27/INF/11 
Annex 
25 
 

 تعليق مجهورية كوراي

مبا أأن املعلومات مجمعة من كتب منشورة يف املكل العام، حفىت لو احتوت قاعدة البياانت عىل معلومات شفهية، فلن  .255
 ل وس يط معويم. تكون قاعدة البياانت أأو 

 تعليق الولايت املتحدة

ذا مسحت التكنولوجيا  .252 لكرتونيًا. فاإ اتحة البحث فهيا اإ ميكن تضمني قاعدة البياانت معلومات شفهية، لكن ينبغ  اإ
ىل التفريغ النيص.  ابلبحث يف املعلومات الشفهية سقطت احلاجة اإ

 ة حىت تكون قابةل لالس تخدام يف ادلول الأعضاء اكفة؟كيف تعاجل/ينبغ  أأن تعاجل قاعدة البياانت قضية اللغة والرتمج

 تعليق كندا

اتحة ما يطرحون من قواعد البياانت ابللغات الرمسية للويبو حىت تكون قابةل  .252 ينبغ  ملوفري قواعد البياانت اإ
ي قواعد البياانت يف لالس تخدام يف ماكتب الرباءات يف ادلول الأعضاء يف الويبو. ويبقى أأداء الويبو دورًا يف مساعدة موفر 

 هذا الصدد حمل نظر.

 تعليق الياابن

س تكون فكرة جيدة لو ترمجت لك دوةل عضو أأسامء املوارد الوراثية واللكامت الأساس ية املتعلقة هبا اليت ختزهنا بلغهتا  .258
ىل اللغة الإنلكزيية. وعالوًة عىل ذكل، فاإن من شأأن تعاون ادلول الأعضاء عىل اإ  نشاء قامئة ابملصطلحات يف قواعد بياانهتا اإ

ىل اللغة الإنلكزيية. ومن الس بل  التقنية املتعلقة ابملوارد الوراثية بلغات متعددة أأن يبسط أأعامل ترمجة بياانت املوارد الوراثية اإ
نشاء تصنيف للموارد الوراثية والبحث عن حالت التقنية الصناعية السابقة ابس تخدام  الأخرى للتغلب عىل حاجز اللغة اإ

ا التصنيف، غري أأن هذا الأسلوب سيس تغرق وقتًا طوياًل. أأما عن قضااي اللغات، فس يكون من املفيد لو اس تطعنا تبادل هذ
 خربات وممارسات ادلول الأعضاء اليت متتكل ابلفعل قواعد بياانت عن املعارف التقليدية، مثل الهند ومجهورية كوراي.

 تعليق الرنوجي

 ها من املوارد البيولوجية.أأسامء لتينية للنبااتت وغري  .259

 تعليق جنوب أأفريقيا

ىل نص بلغات الأمم املتحدة الست. وعالوًة عىل ذكل، فاإن نظام التسجيل الوطين  .220 ميكن حتويل املعلومات الفهرس ية اإ
ىل أأسامء علمية. وس يجحتفظ ابمل جراء معليات حتويل قواعد معرفية للأسامء الأصلية اإ ماكنيات تكنولوجية تتيح اإ عارف مزود ابإ

 اجملمعة مجيعًا ابللغات الأصلية لأحصاب املعارف.

 تعليق مجهورية كوراي

تتضمن الأوراق ملخصًا ابللغة الإنلكزيية. وتقدم املعلومات عن الطب الشعيب ابللغة الإنلكزيية، فضاًل عن اللغة  .222
ىل اللغة الإنلكزيية.  الكورية. وميكن ترمجة ابيق املعلومات تدرجييًا اإ
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 الولايت املتحدة تعليق

ل يتوقف اس تحقاق املعلومات اعتبارها جزءًا من حاةل التقنية الصناعية السابقة عىل اللغة اليت تجنقل هبا. ومع ذكل،  .227
فرمبا ل توجد قواميس للنبااتت تبني مقابل الامس احمليل لنباٍت ما بلغات أأخرى. ونظرًا ذلكل، فس يكون من املفيد لو 

ت أأي أأسامء بديةل معروفة لنباٍت ما. كام س يكون من املفيد أأيضًا لو مضت قاعدة البياانت ذاهتا ترمجة تضمنت قواعد البياان
نلكزيية للسجل الاكمل تيسريًا لس تخداهما.  اإ

 الهيلكية واملبادئ التوجهيية:

 هل توجد/ينبغ  أأن توجد معايري دنيا لتنس يق الهيلكية واحملتوى؟

 تعليق كندا

د معايري موحدة للهيلكية واحملتوى تيسريًا لبحث فاحيص الرباءات يف قاعدة البياانت وتسهياًل الوضع الأمثل أأن توج .223
 لفهم احملتوى عىل مجيع املس تخدمني.

 تعليق الياابن

من الرضوري وضع معايري دنيا لتنس يق هيلكية قواعد البياانت وحمتواها حىت يمتكن فاحصو الرباءات يف لك بدل من  .224
 اانت البدلان الأخرى بسالسة، أأي بنفس الأسلوب اذلي يبحثون به يف قواعد البياانت يف بدل لك مُّنم.البحث يف قواعد بي

 تعليق الرنوجي

 س يكون ذكل مفيدًا. .225

 تعليق جنوب أأفريقيا

نعم. وينبغ  أأن يكون مُّنا معايري لأنساق البياانت ويفضل أأن حتدد قواعد لتشفري الواثئق بنسق مقروء للمس تخدمني  .222
 . كام ينبغ  ابلإضافة اإىل ذكل أأن توجد معايري للنقل والأمن.XMLعىل حد سواء، واحملبذ يف ذكل نسق  والآلت

 تعليق مجهورية كوراي

شارة لتشجيع املس تخدمني عىل اس تخداهما. كام  .222 ضافة اإ دراج معلومات عن واثئق املصدر الأويل. وينبغ  اإ ينبغ  اإ
 اءات.ينبغ  تعيني تصنيف وفقًا للتصنيف ادلويل للرب 

 تعليق الولايت املتحدة

 نعم، مفن شأأن املعايري ادلنيا أأن تيرس التشغيل البيين. .228

 عىل أأي شلك ميثَل/ينبغ  أأن ميثَل احملتوى؟

 تعليق الياابن

 ينبغ  أأن يكون احملتوى بأأنساق مثل النص أأو الرسوم أأو الصور مما يس تطيع الفاحصون البحث فيه يف قاعدة البياانت. .229
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 فريقياتعليق جنوب أأ 

ميثَل احملتوى بنسق شفهي  )ابللغة ادلارجة( وصويت )ابللغة ادلارجة( وكتايب )ابللغة ادلارجة(. وميِثل نظام التسجيل  .220
 الوطين احملتوى بأأشاكل خمتلفة حسب الاس تخدام املقصود لها.

 تعليق مجهورية كوراي

 العنوان والأصل والتفسري احلديث واملصدر والتصنيف ادلويل للرباءات. .222

 تعليق الولايت املتحدة

يعمتد شلك احملتوى عىل طبيعة املادة املسجةل، لكنه سيتضمن بشلك عام صورًا ونصوصًا. وقد يكون ملف صويت  .227

ذا اكن املورد الورايث املعين حيوااًن.  مالمئًا ابلإضافة اإىل ذكل اإ

توجد/ينبغ  أأن توجد أأكرث من قاعدة بياانت، كأن تكون هناك قاعدة بياانت معومية وقاعدة بياانت رسية وقاعدة بياانت  هل
ذا اكنت الإجابة بنعم، مفا هو نوع املعلومات اذلي ينبغ  ختزينه يف لك نوع من قواعد البياانت؟  خاصة وما اإىل ذكل؟ واإ

 تعليق كندا

ر قاعدة البياانت للعموم، مما جيرد قاعدة بياانت رسية و/أأو خاصة من أأي فائدة يف تتطلب متابعة الرباءات تواف .223
 احليلوةل دون منح براءة ملوضوع قدمي ومعروف.

 تعليق الياابن

مبا أأن املقصود من لٍك من قواعد البياانت هذه ومُّنا مجيعًا اس تخداهما لعمليات الفحص املتعلقة ابلرباءات، فينبغ  لنا  .224
ماكنية أأوًل السع ل من ماكتب امللكية الفكرية، مث ميكننا النظر بعد ذكل يف اإ لهيا اإ   يف وضع قاعدة بياانت ل ميكن النفاذ اإ

اتحة نفس الأنواع من قواعد البياانت لس تخدام مودع  الطلبات، وذكل عن طريق أأخذ وظيفة قاعدة البياانت وكفاءهتا  اإ
 اجات مودع  الطلبات.وأأمُّنا يف الاعتبار، جنبًا اإىل جنب مع احتي

 تعليق جنوب أأفريقيا

ىل اس تخدام قواعد بياانت متعددة لنفس الهدف، حيث ميكن الربط بيُّنا. .225  مل تبق التكنولوجيا حاجة اإ

ولكن ما يقلقنا بشلك خاص هو موقف الولايت املتحدة بشأأن قواعد بياانت الإصدارات خالف س ندات الرباءة  .222
فنحن نفضل أأن تطور لك دوةل عضو قاعدة بياانهتا املصنفة اخلاصة لالإصدارات خالف اليت تتناول املعارف التقليدية. 

 س ندات الرباءة.

 تعليق مجهورية كوراي

 قاعدة بياانت معومية فقط. .222
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 تعليق الولايت املتحدة

س تكون أأي قاعدة بياانت ملكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية معومية، فلن تكون هناك أأي قاعدة  .228
 بياانت رسية أأو خاصة عىل الصعيد الوطين. لكن جيوز جملموعات داخل الولايت املتحدة أأن تنيش قواعد بياانت منفصةل برسية.

 ادلويل للرباءات؟ هل ينبغ  أأن يصنف احملتوى وفقًا للتصنيف

 تعليق كندا

خضاع احملتوي للتصنيف وفقًا لنظام التصنيف ادلويل للرباءات أأن يعني فاحيص الرباءات أأكرث عىل العثور  .229 س يؤدي اإ
 عىل ُسالت قواعد البياانت ذات الصةل مبطالبات الرباءات اليت يفحصوهنا.

 تعليق الياابن

ىل منظور تبس يط معليات البحث يف ح .280 حلاق تصنيف استنادًا اإ اةل التقنية الصناعية السابقة، حنن نؤيد مفهوم اإ
ماكنية تصنيف موارد وراثية/معارف تقليدية مطورة  ابحملتوايت. وعىل اجلانب لآخر، س يكون من الرضوري التحقق من اإ

اتحة معليات بشلك فريد يف لك بدل بفعالية ابس تخدام التصنيف ادلويل للرباءات احلايل. وس يكون من العميل البدء أأولج   ابإ
حلاق تصنيف مثل التصنيف ادلويل للرباءات خالل معلية تطوير قاعدة البياانت. ماكنيات اإ  حبث نيص مث النظر بعد ذكل يف اإ

 تعليق الرنوجي

 ينبغ  أأن يوضع شلك من أأشاكل تصنيف الرباءات للمحتوى. .282

 تعليق جنوب أأفريقيا

ىل ما بني املعارف التقل  .287  يدية والتصنيف ادلويل للرباءات من تفاوت.ليس ابلرضورة، ابلنظر اإ

وس يعمتد نظام التسجيل الوطين أأدوات تصنيف مالمئة مشاهبة للمكتبة الرمقية للمعارف التقليدية، ويه تعيينًا  .283
تصنيف موارد املعارف التقليدية عىل النحو املعروض سابقًا عىل الاحتاد اخلاص للتصنيف ادلويل للرباءات. وحنن نؤيد 

ىل  التنس يق بني معايري واثئق امللكية الفكرية ومعايري واثئق املعارف التقليدية، وس يكون تطبيقها بشلك متسق همامً ابلنس بة اإ
جراءاهتا القامئة لإيداع س ندات امللكية  دماج بياانت واثئق املعارف التقليدية املوحدة يف اإ ماكتب امللكية الفكرية لمتكيُّنا من اإ

ن املرحج أأن يؤدي نظام كهذا اإىل حتسني نظام البحث يف املعارف التقليدية وحفصها مضن معليات الفكرية وحفصها ونرشها. وم
البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة. غري أأن نظام التسجيل الوطين ل يطَور من أأجل ماكتب الرباءات، بل لن تكون 

ل فئة من فئات كثرية من مس تخديم النظام.  اإ

 تحدةتعليق الولايت امل 

ن  .284 ماكنية البحث وفقًا للتصنيف ادلويل للرباءات مفيدة، لكُّنا ليس رضورية رضورة مطلقة، خاصة واإ نعم، س تكون اإ
 اقرتن بتنفيذ ذكل تلكفة معتربة.
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 هل توجد/ينبغ  أأن توجد مبادئ توجهيية مصاحبة؟

 تعليق كندا

 من املفيد لو وجد دليل عن كيفية اس تخدام قاعدة البياانت وعن أأنوع البياانت املسجةل وكيفية عرض لك ُسل. س يكون .285

 تعليق الياابن

جراء معليات حبث  .282 عداد مبادئ توجهيية بشأأن تعهد قاعدة البياانت واس تخداهما لمتكني فاحيص الرباءات من اإ ينبغ  اإ
س تخدام قاعدة البياانت، عالوًة عىل ضامن رسية البياانت املتعلقة ابملورد الورايث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة عند ا

 اخملزنة يف قاعدة البياانت.

 تعليق جنوب أأفريقيا

ليس ابلرضورة، فف  التصنيف ادلويل للرباءات الكفاية، ومع ذكل جيب أأن خيضع التصنيف ادلويل للرباءات لعملية  .282
ننا متوجسون من مراجعة ليتضمن تصنيف فرع  جديد  يغط  موضوع املعارف التقليدية. وعىل ذكر املبادئ التوجهيية فاإ

املبادئ التوجهيية التشغيلية بشأأن معامةل املعلومات التقنية املكشوف عُّنا عىل الإنرتنت عىل أأهنا حاةل تقنية صناعية سابقة 
 اليت أأصدرها مكتب الرباءات الياابين.

 تعليق الولايت املتحدة

نشاهئا وتعهدها.نعم، س   .288  تكون املبادئ التوجهيية بشأأن تعهد قواعد البياانت واس تخداهما مفيدة يف اإ

 املسؤولية والتلكفة:

 من املسؤول/ينبغ  أأن يكون املسؤول عن مجع قاعدة البياانت وتعهدها؟ 

 تعليق الياابن

واملامرسات ادلاخلية يف لك دوةل عضو،  تعمتد أأنواع البياانت اليت س تخزن يف أأي قاعدة بياانت وأأنساقها عىل القوانني .289
 مما يلق  ابملسؤولية عن مجع قاعدة البياانت وتعهدها عىل اكهل لك دوةل عضو.

 تعليق الرنوجي

 الويبو ابلتعاون مع ادلول الأعضاء. .290

 تعليق جنوب أأفريقيا

الامنذج لتطوير رشاكت  نظرًا للتاكليف الباهظة، تتحمل ادلوةل املسؤولية يف العادة. غري أأن هناك مع ذكل بعض .292
 خاصة قواعد بياانت خاصة هبا.

ىل ادلوةل.اومبا أأن لدلوةل  .297  لس يادة عىل مواردها، فيجب أأن تعود املسؤولية عن قاعدة البياانت اليت تضم املوارد اإ

لزايم. .293  وختامًا، ينبغ  أأن تنص معاهدة دولية عىل رشط كشف اإ



WIPO/GRTKF/IC/27/INF/11 
Annex 
30 
 

 تعليق مجهورية كوراي

غري أأن بعض معاهد الأحباث التخصصية يف لك  رية كوراي املسؤولية عن املصنفات،يتحمل مكتب الرباءات جبمهو  .294
 جمال جتمع معلومات بشأأن النرش وترتمجها وتضيفها بشلك منتظم.

 تعليق الولايت املتحدة

ىل عضو الويبو .295 مع بعض ينبغ  أأن يرجع حتديد املسؤول عن مجع قاعدة البياانت وتعهدها اإ . ويف الولايت املتحدة، رمبا جتج
ن أأرادت. نشاء  قواعد بياانت خاصة هبا كذكل اإ  املعلومات يف قاعدة البياانت، لكن للجامعات الأصلية واحمللية أأن تقرر اإ

ية تكل كيف نس تطيع/ينبغ  لنا أأن نضمن مترير اجلامعات أأو غريها ممن عنده معلومات عن املعارف التقليدية واملوارد الوراث 
 املعلومات اإىل البدل اليت حصلت مُّنا عىل املعلومات حىت ميكن تضمني املعلومات يف قاعدة بياانت؟

 تعليق جنوب أأفريقيا

ذن من  .292 ل حتصل معظم اجلامعات واملكتبات ودور احملفوظات ومجموعات املقتنيات اخلاصة عىل املعلومات مبقتىض اإ
تعها حبقوقها يف تكل املعلومات أأمرًا مشكواكً فيه. وميثل الإفراغ اللك  لتكل املعلومات امجلاعات احمللية والأصلية، مما جيعل مت 

شاكلية.  يف قاعدة بياانت عن حاةل التقنية الصناعية السابقة اإ

يف جنوب أأفريقيا، وهو  2957وختضع اجلامعات اليت تتلقى متوياًل عامًا لقانون البحث املمول من املال العام لس نة  .292
 احثني بتقامس املنافع.يلزم الب

 تعليق الولايت املتحدة

ميكن تشجيع الأطراف الثالثة اليت س بق لها مجع معلومات عن معارف تقليدية عىل املساعدة يف تغذية قاعدة بياانت،  .298
اتحة  لكن لو مل يعد للشعوب الأصلية اليت زودت اجلامعة أأو املتحف ابملعلومات وجود أأو اكن لها رأأي خمتلف بشأأن اإ

 ملعلومات للعموم، فقد يكون مجع املعلومات ابلغ التعقيد.ا

دخالها يف قاعدة البياانت؟ هل ميكن اإضافة معلومات اإىل قاعدة البياانت دون احلصول  من يوفر/س يوفر البياانت املطلوب اإ
 عىل املوافقة املس بقة املس تنرية من صاحب املعلومات؟

 تعليق الياابن

ون البياانت اليت س تخزن يف قاعدة البياانت. وينبغ  لدلول الأعضاء التشاور مع أأحصاب املصاحل مه اذلين س يوفر  .299
 أأحصاب املصاحل املعنيني عندها فامي يتعلق بنوعية البياانت اليت ينبغ  ختزيُّنا يف قاعدة البياانت. 

 تعليق الرنوجي

ليت مجعت املعلومات يف نطاقها. فعىل سبيل يعمتد هذا عىل متتع املعلومات ابمحلاية وفقًا للترشيع يف الولية القضائية ا .700
ذا اكنت املعلومات س تجمع من قواعد بياانت قامئة فيلزم بشلك عام احلصول عىل موافقة املاكل.  املثال، اإ
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 تعليق جنوب أأفريقيا

 أأحصاب احلقوق وامجلاعات الأصلية واحمللية، وسيشَجع الباحثون اذلين جيمعون املعلومات بشلك قانوين أأيضًا عىل .702
يداع املعلومات يف نظام التسجيل الوطين. الك.  اإ

ذا اكنت الإجابة بال، فمل ل؟ لزاهما بتطوير قواعد بياانت للمعارف التقليدية؟ اإ  هل السلطات الوطنية ملزمة/ينبغ  اإ

 تعليق كندا

ذا اكن لأحصاب املعارف التقليدية ذوي الصةل مص .707 لحة يف الك. ينبغ  تشجيع السلطات الوطنية عىل ذكل فقط اإ
ذا اكنت س متثل فائدة نظام امللكية الفكرية وس تقوم بيُّنام عالقة تعاضد. وقد توجد  وجود قواعد البياانت هذه ويريدوهنا واإ
أأس باب أأخرى متعلقة ابلس ياسة العامة خالف امللكية الفكرية لوجود قواعد بياانت للمعارف التقليدية تتجاوز الهدف من 

 العملية الراهنة ونطاقها.

 يق الياابنتعل 

نشاء قاعدة بياانته اخلاصة. وعىل اجلانب  .703 مبا أأن لك بدل طور معارفه التقليدية بشلك فريد، فيحبذ أأن يتوىل لك بدل اإ
نشاء قاعدة البياانت ينطوي عىل صعوابت تقنية، فينبغ  للويبو أأن تزود ادلول مبا يلزم من دمع تقين ووقٍت  الآخر، مبا أأن اإ

 عد بياانهتا اخلاصة.اكٍف يتيح لها تطوير قوا

 تعليق الرنوجي

ل. لن يكون لهذا وجاهة ابلنس بة اإىل مجيع السلطات الوطنية. وتعود املصلحة الأساس ية من وراء تطوير قواعد  .704
نشاء قواعد بياانت فال يس تحسن اشرتاط ذكل، ومع  البياانت عىل أأحصاب املعارف التقليدية، فاإن مل يرغب أأحصاهبا يف اإ

 طات الوطنية القيام به.  ذكل فيجدر ابلسل

 تعليق جنوب أأفريقيا

ل شالًك واحدًا من أأشاكل امحلاية، وليست الشلك الوحيد. واثنيًا، يكبد تطوير  .705 الك. ليست قواعد البياانت اإ
ن البدلان الأعضاء الأفريق  ية الربجميات واملعدات تاكليف معتربة، وينطبق ذكل عىل تعهد قاعدة البياانت أأيضًا. واثلثًا، فاإ
قلميية معنية ابمللكية الفكرية ميكُّنا تطوير قواعد البياانت هذه.   الناطقة ابلإنلكزيية أأو الفرنس ية أأطراف يف مؤسسات اإ

 تعليق مجهورية كوراي

ضافة معلومات عن طريق مجع معلومات ذات صةل وقد طلب من الفروع  دأأب .702 مكتب امللكية الفكرية الكوري عىل اإ
 الأخرى اليت دلهيا معلومات ذات صةل أأن تسجلها تشجيعًا عىل اس تخدام املعلومات. 

 تعليق الولايت املتحدة

نشاء قاعدة بياانت. .702 لزام السلطات الوطنية ابإ  الك، ل ينبغ  اإ
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ذا اكن عداد قواعد البياانت هذه وتاكليفها تقع عىل اكهل البدل/مكتب امللكية الفكرية املعين:اإ  ت مسؤولية اإ

نشاء قواعد البياانت هذه، خاصة يف البدلان النامية اليت متتكل ثروة  مفا يه التدابري اليت ميكن اختاذها لتحفزي البدلان عىل اإ
 بطة هبا؟من املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرت 

 تعليق الياابن

نشاء قاعدة بياانت للموارد الوراثية/املعارف التقليدية لأغراض  .708 ينبغ  أأن تعقد الويبو ندوة للبدلان النامية عن رضورة اإ
معليات حفص الرباءات. وحنن نأأمل أأن تشارك ادلول الأعضاء اليت متتكل ابلفعل قواعد البياانت اخلاصة هبا، ومُّنا مجهورية 

 لهند، يف الندوة وتعرض جتارهبا عىل البدلان النامية.كوراي وا

 تعليق جنوب أأفريقيا

القرصنة البيولوجية والمتكل غري املرشوع عن مواردها الوراثية املرتبطة مبعارف تقليدية  منعالتدابري اليت تس هتدف  .709
ية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وحفظ معارفها الأصلية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي وعزو ملكية املعارف التقليد

 للجامعات احمللية والأصلية وأأحصاهبا.

 تعليق الولايت املتحدة

نشاء قاعدة بياانت من عدمه، كام ينبغ  أأن يكون لها  ينبغ  أأن تتخذ لك دوةل عضو يف الويبو .720 قرارها بنفسها بشأأن اإ
ن رأأت أأن وجود قاعدة بياانت وطنية ليس يف صاحلها.  احلرية يف الامتناع عن ذكل اإ

عداد قواعد بياانت، ومع الويبو كذكل، اليت ميكن استرشافها يف سب  آليات التعاون فامي بني البدلان العاكفة عىل اإ يل ما يه أ
نشاء قواعد البياانت فعاةل من حيث التلكفة وتوفري حلول للعوائق/املشالك املشرتكة؟  جعل معلية اإ

 تعليق الياابن

ينبغ  للويبو أأن تعقد ندوات عن قواعد بياانت املوارد الوراثية/املعارف التقليدية عىل فرتات منتظمة، عىل أأن تتبادل  .722
نشاء قاعدة بياانت مبزيٍد من الفعالية من حيث التلكفة. ادلول الأعضاء خالل الندوات اخلربات فامي  بيُّنا وتتناقش يف س بل اإ

 تعليق جنوب أأفريقيا

قلميية. .727  تطوير قواعد بياانت اإ

 تعليق الولايت املتحدة

نشاهئا. .723  ينبغ  للويبو أأن تنظم اجامتعات لتكل السلطات اليت أأنشأأت قواعد بياانت أأو تعكف عىل اإ
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 اليت تس تطيع الويبو تقدميها لدلول الأعضاء )النامية واملتقدمة والأقل منواً( لإنشاء قواعد بياانت وطنية؟ ما يه املساعدة التقنية

 تعليق جنوب أأفريقيا

تقنية وبناء قدرات: مساعدة البدلان النامية عىل مضاهاة نظام التسجيل الوطين لأنه يس توعب الأنظمة املعرفية سواء  .724
ىل ادلول الأعضاء اليت دلهيا معارف تقليدية متاحة للعموم فاإن احلل يمكن يف املكتبة اكنت مقننة أأو غري مقننة. واب لنس بة اإ

 .الرمقية للمعارف التقليدية

 تعليق الولايت املتحدة

 يف تلبية احتياجات الأعضاء. ىينبغ  للويبو أأن تسع .725

 الشواغل الأمنية:

 هل التدابري الأمنية رضورية؟

 تعليق مجهورية كوراي

مكتب امللكية الفكرية تدابري أأمنية مُّنجية ضد جهامت اخرتاق أأنظمة املعلومات، وحتمل مجيع املعلومات اخملزنة يف  يجِعد .722
قاعدة البياانت معلومات نرش عن واثئق املصدر الأويل. وذلكل، فال ميكن القول بأأن للمعاجلة البس يطة لقاعدة البياانت أأثر 

 حامس يف مسائل احلقوق.

ذا اكنت التد ابري الأمنية رضورية، لحتواء قاعدة البياانت عىل معلومات غري معومية، مفا يه التدابري الأمنية اإ
 ؟املس تخدمة/اليت ميكن اس تخداهما محلاية البياانت اخملزنة يف قاعدة البياانت

 تعليق الياابن

لزام التدابري الأمنية رضورية بدون شك. ومحلاية البياانت اخملزنة يف قاعدة البياانت،  .722 نشاء لكمة مرور والإ ينبغ  اإ
ىل قاعدة البياانت وتعريفها للفاحصني.  ابس تخداهما للنفاذ اإ

 تعليق جنوب أأفريقيا

نعم. التدابري الأمنية رضورية بلك تأأكيد. وتتيح قاعدة البياانت نوع  امحلاية الإجيابية وادلفاعية للمعارف. والتدابري  .728
 لتشفري وتوس مي النفاذ.الأمنية هممة، ومُّنا عىل سبيل املثال ا

ىل املعلومات بدون ترصحي .729  .تشفري البياانت، توس مي النفاذ، س ياسات للنفاذ والأمن )تشغيلية(، منع النفاذ اإ

 تعليق الولايت املتحدة

نه ينبغ  أأن تكون مجيع املعلومات اخملزنة ذات طابع  .770 بشلك عام، ل ينبغ  أأن متثل التدابري الأمنية رضورة، حيث اإ
ول ينبغ  أأن يطلع الآخرون عىل اس تعالمات البحث ول عىل معلومات عن خشصية من يبحث يف قاعدة البياانت، معويم. 

ذا حفظ الشخص اذلي جيري معلية البحث اس تعالمًا معينًا يبحث به، فال ينبغ  أأن يتاح ذكل لأطراف اثلثة وينبغ  أأن  واإ
 توضع تدابري أأمنية تكفل عدم مراقبة معليات البحث.
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ذا اكنت الإجابة بنعم، مفاذا اكنت طبيعة  تعرضت قاعدة هل )قواعد( بياانتك يف أأي وقت سابق خلطر أأو خرق أأمين؟ واإ
ن وجد أأصاًل؟  اخلطر/اخلرق وماذا اكن أأسلوب احلل أأو املعاجلة، اإ

 تعليق الولايت املتحدة

لهيا. ليس دلى الولايت املتحدة قاعدة بياانت .772  للمعارف التقليدية واملوارد التقليدية، فال حمل لهذا السؤال ابلنس بة اإ

كيف ميكن طمأأنة أأحصاب املعارف التقليدية )خاصة املعارف التقليدية الرسية و/أأو احلساسة( أأن معارفهم التقليدية لن تجدرج 
ل برضامه؟  يف قاعدة البياانت اإ

 تعليق كندا

ىل أأحصاب املعارف التقليدية وحتقق ينبغ  عىل من ينشئ قواعد الب  .777 ياانت ويتعهدها أأن يتخذ خطوات تضمن الرجوع اإ
قرارمه ذلكل.  فهمهم ملقتضيات نرش معارفهم التقليدية عىل قاعدة بياانت واإ

 تعليق جنوب أأفريقيا

فشاء(، واتفاقات قانونية يوق .773 ع علهيا مدخلو اتفاقات قانونية يوقع علهيا منسقو املعارف الأصلية )أأي اتفاقات عدم اإ
فشاء(، والتوقيع عىل املوافقة املس بقة املس تنرية مع صاحب املعارف الأصلية.  املعارف الأصلية )أأي اتفاقات عدم اإ

 تعليق الولايت املتحدة

حدى قواعد بياانت مكتب الولايت املتحدة  .774 ل ينبغ  لأحصاب املعارف التقليدية السامح بوضع معلوماهتم يف اإ
ذا اكن املقصود اس تخداهما كجزء من حاةل التقنية الصناعية السابقة.للرباءات والعال ل اإ  مات التجارية اإ

 البوابة الإلكرتونية ادلولية

 كيف ينبغ  أأن تكون الهيلكية؟ كيف ميكن للبوابة الإلكرتونية ادلولية الربط فامي بني قواعد بياانت ادلول الأعضاء عىل أأفضل وجه؟

 تعليق مجهورية كوراي

لكرتونية عىل الإنرتنت يتيح  .775 مكتب امللكية الفكرية الكوري واهجة برجمة تطبيقات مفتوحة عالوة عىل خدمة بوابة اإ
ىل نظام حفص. وس تعَزز وظيفة واهجة برجمة  ضافة وظائفها اإ للفاحصني، حىت يس تطيعوا الاس تفادة من اخلدمات عن طريق اإ

 التطبيقات هذا العام.

 ؟رتاق أأو غري ذكل من اخلروقات الأمنية املؤثرة يف قواعد بياانت ادلول الأعضاءكيف لنا أأن نضمن عدم حدوث أأي اخ

 تعليق الياابن

رساء س بل لضامن عدم تأأثري أأي اخرتاقات وغري ذكل من الأعامل اخلبيثة يف قواعد البياانت املربوطة. ويف هذا  .772 من املهم اإ
ف املعلومات املوجودة دلى الويبو، اليت  تنسق خمتلف املبادرات مع ادلول الأعضاء. وعالوًة عىل ذكل، الصدد، نرجو أأن توظَّ

 س يكون من املفيد لو أأن ادلول الأعضاء اليت معلت ابلتعاون مع دول أأخرى وأأنشأأت قواعد بياانت فامي بيُّنا عرضت  جتارهبا.
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 تعليق جنوب أأفريقيا

ن من شأأن اللغاية حنن متوجسون  .772 لكرتونية دولية، حيث اإ جياد بوابة اإ لزايدة يف مقدار تشعب املوقع أأن يضف  من اإ
 فريقية من قبل. وهناك ختوف من قابلية التشغيل البيين.عىل الوضع تعقيدًا ابلغًا، كام أأشارت مجموعة البدلان الأ 

 تعليق مجهورية كوراي

لومات اخملزنة يف يجعد مكتب امللكية الفكرية تدابري أأمنية مُّنجية ضد جهامت اخرتاق أأنظمة املعلومات، وحتمل مجيع املع .778
قاعدة البياانت معلومات نرش عن واثئق املصدر الأويل. وذلكل، فال ميكن القول بأأن للمعاجلة البس يطة لقاعدة البياانت أأثر 

 حامس يف مسائل احلقوق.

ط كشف كيف ميكن لقاعدة بياانت تعمل بنقرة واحدة أأن جتعل البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة فعاًل دون اشرتا
ن الفاحصني يس تطيعون ابلفعل النفاذ اإىل قواعد بياانت بدلان أأخرى مثل الهند وكوراي؟    لزايم، حيث اإ  اإ

 تعليق الياابن

ىل قواعد بياانت قامئة، ومع ذكل ل ميكن القول بأأهنم يس تخدمون قواعد البياانت  .779 يس تطيع الفاحصون ابلفعل النفاذ اإ
لزهمم النفاذ اإىل لك قاعدة بياانت عىل حدة لإجراء معليات حبث يف حاةل التقنية تكل بشلك فعال. فف  الوقت الراهن، ي

نشاء بوابة  الصناعية السابقة. كام أأن أأساليب البحث يف قواعد البياانت ختتلف بني قاعدة بياانت وأأخرى. وس يتيح اإ
جراء معليات حبث يف مجيع قواعد البياانت املوجودة يف العامل م لكرتونية دولية اإ ن خالل منفذ واحد. وس يكون ذكل ممكنًا اإ

جراء معليات البحث يف حاةل التقنية  دخال لكامت أأساس ية يف املوقع، مما س يحقق حتس نًا كبريًا يف كفاءة اإ من خالل اإ
 السابقة. الصناعية

 تعليق جنوب أأفريقيا

لزايم لتتبع اس تخدام  .730  أأصوهل املعرفية.لن يقبل أأحد أأن توضع معارفه يف قواعد بياانت ختلو من كشف اإ

وحنن نرى أأنه ينبغ  للفاحصني أأيضًا اس تعراض مجيع قواعد البياانت وُسالت املعارف التقليدية املعروفة لضامن  .732
 انطواء الرباءات عىل نشاط ابتاكري فعليًا.

 وم.ول ميكن القياس عىل منوذيج الهند وكوراي لأن املعارف التقليدية عند لكيت البدلين مقنّنة ومتاحة للعم .737

 تعليق مجهورية كوراي

للٌك من كوراي والهند ثقافهتا الأصيةل، مما جيعل قاعدة بياانت لٍك من البدلين خمتلفة عن الأخرى اختالفًا كبريًا.   .733
ىل املس تخدمني. ن أأمر اختيار قاعدة البياانت املس تخدمة يف البحث أأوًل يرجع اإ  وذلكل، فاإ

 تعليق الولايت املتحدة

اعدة بياانت تعمل بنقرة واحدة مبعزل عن أأي رشط للكشف الإلزايم،  وس تتيح قاعدة س يكون تشغيل أأي ق .734
 البياانت، أأو واهجة البحث، هذه للفاحص أأن يبحث برسعة يف عدٍد من قواعد البياانت.
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ذا اكن طلب الرباءة يكشف عن مصدر املورد   الورايث؟هل يفيد الفاحصني العمل بأأي قواعد البياانت ينبغ  بدء البحث، اإ

 تعليق الياابن

الك، ل يفيد. فاملعلومات املتعلقة مبصادر املوارد الوراثية ل تؤثر يف قرارات امحلاية مبوجب الرباءة، ومؤدى هذا أأن  .735
كفاءة معليات حبث الفاحصني يف حاةل التقنية الصناعية السابقة لن تزداد حىت ولو كشف طلب براءة عن مصدر املورد 

لكرتونية واحدة أأن يزحي عن اكهل الفاحصني  الورايث. ومن شأأن اتحة البحث يف قاعدة بياانت لك بدل من خالل بوابة اإ اإ
 عبء اختيار قواعد بياانت البدلان اليت ينبغ  مهم اس تخداهما لإجراء معليات البحث.

 تعليق جنوب أأفريقيا

ة الصناعية السابقة ابلنس بة اإىل املعارف الأصلية لن توفر البوابة الإلكرتونية أأبدًا أأداًة متاكمةل للبحث يف حاةل التقني .732
 احملمية قانونيًا.

 تعليق الولايت املتحدة

لزايم، أأو حىت اختياري، فاحيص الرباءات يف يشء. .732  لن يفيد رشط كشف اإ

ق علهيا بشأأن كيف ميكن للويبو أأن تضمن تلبية مجيع قواعد البياانت املشموةل يف البوابة الإلكرتونية للمعايري املشرتكة/املتف
املعلومات، حبيث تكون املعلومات عىل سبيل املثال جديرة ابلعامتد علهيا وحمددة ومبينة ملنشأأ املعلومات بوضوح واترخي 

 تثبيت واحض ويكون الاسرتجاع مُّنا سهاًل بأأسلوب موحد؟

 تعليق كندا

ىل قواعد البياانت القامئة. .738  قد يثري هذا مشالك ابلنس بة اإ

 قياتعليق جنوب أأفري 

 ينبغ  أأن توضع مواصفات جامعة وظيفية وتقنية. .739

 تعليق الولايت املتحدة

 تس تطيع الويبو وضع معايري لقواعد البياانت حتقق فهيا قابلية التشغيل البيين. .740

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


