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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفولكلور
الدورة اخلامسة والثالثون

جنيف ،من  19اإىل  23مارس 2018
تقرير عن جتميع املواد بشأن قواعد البيانات املتعلقة باملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة بها

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
اخللفية والس ياق
 .1هتدف معلية التوثيق يف جمال املوارد الوراثية واملعارف التقليدية اإىل توليد املعلومات املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية وحتديدها ومجعها وتسجيلها وتنظميها وتدويهنا طرريقة ما ،كوس يةل لتوصيف املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
وصيانهتا وحاميهتا واحلفاظ علهيا وإادارهتا واس تخداهما ونرشها وحاميهتا (سواء بشلك اإجيايب أأو دفاعي) وفقا ألهداف حمددة.
وقد أأشري اإىل معلية التوثيق مضن قواعد طياانت وجسالت وإاىل القضااي الفنية اليت حتي اها يف س ياقات خمتلفة يف دورات
اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (جلنة املعارف).
 .2وانقشت جلنة املعارف اس تخدام نظم امللكية الفكرية القامئة وإاماكنية اإنشاء نظام فريد محلاية املعارف التقليدية ومعاجلة
قضااي امللكية الفكرية املتعلقة ابملوارد الوراثية .ويف هذا الس ياق ،نوقشت الواثئق ألغراض متعددة ومن منظورات خمتلفة.
فعىل سبيل املثال ،انقشت ادلول ا ألعضاء يف ادلورة ا ألوىل للجنة املعارف ( أأبريل  -مايو  )2001اإحدى املهام املمكنة للجنة
ويه النظر يف املعايري القامئة ووضع معايري جديدة تسمح طدمج فعال لواثئق املعارف التقليدية يف ا ألدطيات الساطقة اليت
ميكن البحث فهيا (الفقرات من  78اإىل  80من الوثيقة  .)WIPO/GRTKF/IC/1/3ونظرت جلنة املعارف يف دور
قواعد البياانت والسجالت وغريها من مجموعات املوارد الوراثية واملعارف التقليدية واس تخداماهتا احملمتةل أكدوات حامية
اإجياطية أأو دفاعية ،سواء كآليات قامئة طذاهتا أأو كجزء من تنفيذ نظام فريد محلاية املعارف التقليدية (الفقرة  50من
الوثيقة .)WIPO/GRTKF/IC/3/8

WIPO/GRTKF/IC/35/5
2

 .3وتناولت ادلورات ا ألوىل للجنة املعارف نوعني من التداطري املتعلقة طتوثيق املعارف التقليدية
(الوثيقة :)WIPO/GRTKF/IC/2/6


التداطري املتعلقة ابإجراءات سلرات منح الرباءات ،مثل اإدراج املعارف التقليدية يف احلد ا ألدىن جملموعة واثئق
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (انظر الفقرة  9أأدانه) ،والاعرتاف ابملعارف التقليدية يف اإجراءات البحث
والفحص لفاحيص الرباءات ومودعي الرلبات؛



والتداطري املتعلقة مبشاريع توثيق املعارف التقليدية ومبادراته ،مثل املبادئ التوجهيية لإدارة امللكية الفكرية أأثناء
معلية التوثيق ،اليت أأدت ،مثال ،اإىل وضع مجموعة أأدوات توثيق املعارف التقليدية (انظر الفقرة  8أأدانه)،
والرواط طني الواثئق وحامية املعارف التقليدية ،سواء بشلك اإجيايب أأو دفاعي.

 .4وطداية ،تررقت اللجنة اإىل واثئق املعارف التقليدية فق  .أأ ّما ابلنس بة للموارد الوراثية ،فبد أأت مناقشات جلنة
املعارف بشأأن الصةل طني الرباءات وقواعد طياانت املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبرة اها يف ادلورة التاسعة
( أأبريل  )2006حيث قدم وفد الياابن وثيقة (الوثيقة  )WIPO/GRTKF/IC/9/13طعنوان "نظام الرباءات واملوارد
الوراثية" ،واقرتح فهيا اإنشاء قاعدة طياانت للموارد الوراثية واملعارف التقليدية لينفذ اإلهيا فاحصو الرباءات يف مجيع أأحناء العامل.
 .5ويزداد عدد املبادرات الرامية اإىل اس تخدام قواعد البياانت واملنصات والسجالت حلفظ املعارف التقليدية واملوارد
الوراثية وحاميهتا ،سواء بشلك اإجيايب و /أأو دفاعي .وتقدم أأمانة الويبو (يف اإطار الربانمج  4للويبو) عند الرلب ،معلومات
ومساعدة تقنية ومعلومات بشأأن امللكية الفكرية يف جمال توثيق املوارد الوراثية واملعارف التقليدية .وترتب معظم الرلبات
ابلواثئق املضرلع اها ألغراض تيسري امحلاية ا إلجياطية وامحلاية ادلفاعية والبحث والتروير.
 .6والمتست امجلعية العامة للويبو يف عام  2017من ا ألمانة "اإصدار تقرير (تقارير) جت ّمع أأو حتدّث فيه ادلراسات
واملقرتحات وغري ذكل من املواد عن ا ألدوات وا ألنشرة املتعلقة طقواعد البياانت وعن أأنظمة الكشف القامئة واملتعلقة ابملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية املرتبرة اها ،طررض حتديد أأ وجوات".
 .7واس تجاطة ذلكل القرار ،توفر هذه الوثيقة قامئة غري حرصية ابملواد املتاحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين واملتعلقة "طقواعد
البياانت" .1وحتتو هذه الوثيقة عىل ملخص ملنشورات أأمانة الويبو و أأنشرهتا ،واقرتاحات قدمهتا ادلول ا ألعضاء ،وجتارب
إاقلميية ووطنية ،والتسلسل التارخيي للمفاوضات القامئة عىل النصوص واجلارية عىل مس توى جلنة املعارف خبصوص قواعد
البياانت املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية .وترري هذه الوثيقة ا ألدوات وا ألنشرة املتعلقة طقواعد البياانت اخلاصة
ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبرة اها.
منشورات الويبو وأأنشرهتا
 .8يثري توثيق املعارف التقليدية قضااي هامة ،ل س امي فامي خيص امللكية الفكرية .ويقدّم دليل توثيق املعارف التقليدية -
مجموعة أأدوات ،قوامئ مرجعية سهةل الاس تخدام وموارد أأخرى تساعد يف متكني أأ هجة تنظر يف مرشوع توثيق ،ول س امي
الشعوب ا ألصلية وامجلاعات احمللية ،من معاجلة هذه املسائل طفعالية .ويوفر ادلليل اإرشادات معلية بشأأن القضااي الرئيس ية
اليت ينبري التخري لها قبل معلية توثيق املعارف التقليدية وخاللها وطعدها .وهو متاح عىل الراط :
 .http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4235وقد أأعدّ هذا املنشور حتت رعاية جلنة
املعارف ،اليت درست اقرتاحه واعمتدته يف دورهتا الثالثة (يونيو  .)2002وطعد عدة مسودات مؤقتة ،نرش مرشوع للتشاور
 1ويف حني توجد أأشاكل خمتلفة من الواثئق ،مثل السجالت وقواعد البياانت واملنصات وقوامئ اجلرد والكتالوجات وغريها ،تس تخدم هذه الوثيقة مصرلح
"قواعد البياانت" لتررية مجيع أأشاكل الواثئق اخملتلفة .ول تتناول هذه الوثيقة قواعد البياانت أأو أأ شلك أآخر من واثئق أأشاكل التعبري الثقايف التقليد .
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من مجموعة ا ألدوات يف نومفرب  ،2012ونرشت النسخة الهنائية طعنوان "توثيق املعارف التقليدية  -مجموعة أأدوات" يف أأواخر
عام .2017
 .9وكام ذكر ابإجياز أأعاله ،انقشت ادلول ا ألعضاء يف ادلورة ا ألوىل للجنة املعارف ( أأبريل  -مايو  )2001املسائل
املتعلقة طتوثيق املعارف التقليدية وا ألدطيات الساطقة اليت ميكن البحث فهيا ،وخاصة غياب قواعد طياانت ألدطيات
خالف الرباءات تشمل طياانت واثئق املعارف التقليدية؛ وعدم توافر أأدوات تصنيف للمعارف التقليدية الالزمة لإدماج
املعارف التقليدية يف نظم التصنيفات القامئة لواثئق الرباءات؛ وعدم توافر تفاصيل طبليوغرافية عن اجلرائد الرمسية
واملقالت والنرشات الإخبارية املتعلقة ابملعارف التقليدية يف قامئة احلد ا ألدىن جملموعة واثئق معاهدة الرباءات (الفقرة 79
من الوثيقة  .)WIPO/GRTKF/IC/1/3ويف ادلورة الثانية للجنة املعارف (ديسمرب  ،)2001أأعدّ ت
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/2/6بشأأن حاةل املعارف التقليدية أكدطيات ساطقة ،ووضعت تداطري معلية لتحسني توافر
الكتب املتعلقة ابملعارف التقليدية خالف الرباءات وإاماكنية البحث يف هذه الكتب وتبادلها .ويف ادلورة الثالثة للجنة
املعارف (يونيو  ،)2002أأعدّ ت ا ألمانة الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/3/6املعنونة "جرد قواعد البياانت الإلكرتونية اليت
تتضمن طياانت عن املعارف التقليدية املوثقة" ،اليت تضم جتارب من الصني والهند وفزنويال بشأأن قواعد طياانت املعارف
التقليدية .وحتتو هذه الوثيقة عىل جرد غري شامل للمجالت ادلورية ذات الصةل ابملعارف التقليدية ،وتويص طأأن تنظر
اإدارات البحث ادلويل يف اإدراج جمالت دورية معينة يف قامئة احلد ا ألدىن جملموعة واثئق معاهدة الرباءات .ويف عام ،2005
صدرت املوافقة عىل اإدراج طعض الواثئق املتعلقة ابملعارف التقليدية يف قامئة احلد ا ألدىن جملموعة واثئق معاهدة الرباءات
(الوثيقة .)PCT/MIA/11/5
 .10و أأعدّ ت أأمانة الويبو وواصلت حتديث مجموعة من قواعد البياانت الإلكرتونية وجسالت املعارف التقليدية واملوارد
الوراثية اليت تقدهما ادلول ا ألعضاء يف الويبو وغريها من املنظامت حتت سلرهتا ومسؤوليهتا .وميكن الاطالع عىل القامئة عىل
املوقع التايل.http://www.wipo.int/tk/en/resources/db_registry.html :
الاقرتاحات املُقدمة من ادلول ا ألعضاء
 .11منذ اإنشاء جلنة املعارف ،قدمت ادلول ا ألعضاء اقرتاحات بشأأن قواعد البياانت فامي يتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية املرتبرة اها .وفامي ييل تكل الاقرتاحات ،وفق التسلسل التارخيي لتقدميها.
 .12يف ادلورة ا ألوىل للجنة املعارف ( أأبريل  -مايو  ،)2001اقرتح وفد الاحتاد ا ألورويب ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه ،اإجراء دراسة عن "كيفية تزويد ماكتب الرباءات مبعلومات أأوفر عن املعارف التقليدية (من خالل
قواعد البياانت أأو السجالت) يك يراعهيا الفاحصون ابعتبارها أأدطيات ساطقة ،طرية احلد من خماطر الرباءات التعسفية"
(الوثيقة .)WIPO/GRTKF/IC/1/8
 .13ويف ادلورة الثانية للجنة املعارف (ديسمرب  ،)2001قدمت اجملموعة الآس يوية ووفد الصني ورقة موقف
(الوثيقة  )WIPO/GRTKF/IC/2/10بشأأن املعارف التقليدية ،ومشلت اقرتاحات بشأأن قواعد البياانت.
 .14ويف ادلورة الثالثة للجنة املعارف (يونيو  ،)2002قدمت مجموعة البدلان ا ألفريقية وثيقة
(الوثيقة  )WIPO/GRTKF/IC/3/15طعنوان "موقف اجملموعة ا ألفريقية" أأعرطت فهيا عن موقفها من قواعد
البياانت ،وحث ّت "ادلول ا ألفريقية عىل اإنشاء قواعد طياانت للمعارف التقليدية وإااتحهتا ،يف احلالت اليت تكون فهيا
’امحلاية ادلفاعية‘ للمعارف التقليدية املكشوفة مرلوطة".
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 .15ويف ادلورة الراطعة للجنة املعارف (ديسمرب  ،)2002قدّ مت اجملموعة الآس يوية اقرتاحا
(الوثيقة  )WIPO/GRTKF/IC/4/14طعنوان "مقرتحات تقنية بشأأن قواعد طياانت وجسالت للمعارف
التقليدية واملوارد البيولوجية/الوراثية (مقدمة من اجملموعة الآس يوية)".
 .16ويف ادلورة التاسعة للجنة املعارف ( أأبريل  ،)2006قدّ م وفد الياابن وثيقة (الوثيقة )WIPO/GRTKF/IC/9/13
طعنوان "نظام الرباءات واملوارد الوراثية" ،واقرتح فهيا اإنشاء نظام قواعد طياانت للموارد الوراثية واملعارف التقليدية تكون
ميسة للفاحصني يف مجيع أأحناء العامل .و أأعيد تقدمي هذه الوثيقة يف ادلورة العرشين للجنة املعارف (فرباير  )2012يف
الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/9ويف ادلورة احلادية عرشة للجنة املعارف (يوليو  ،)2007قدم وفد الياابن
وثيقة ( )WIPO/GRTKF/IC/11/11معنونة "رشح اإضايف من الياابن بشأأن الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/9/13
طعنوان نظام الرباءات واملوارد الوراثية" ،واقرتحت فهيا اإنشاء "نظام حبث متاح طنقرة واحدة يف قاعدة طياانت" للموارد
الوراثية واملعارف التقليدية املقرتنة اها .وقد أأعيد تقدمي الوثيقة يف ادلورة العرشين للجنة املعارف (فرباير  )2012يف
الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/11
 .17ويف ادلورة الساطعة عرشة للجنة املعارف (ديسمرب  ،)2010قدمت اجملموعة ا ألفريقية اقرتاحا
(الوثيقة  )WIPO/GRTKF/IC/17/10بشأأن املوارد الوراثية والعمل املقبل ،واقرتحت النظر يف اس تخدام
قواعد البياانت املتاحة بشأأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبرة اها كوس يةل للحامية ادلفاعية .وقد أأعيد تقدمي
الوثيقة يف ادلورة العرشين للجنة املعارف (فرباير  )2012يف الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/20/INF/12
 .18ويف ادلورة العرشين للجنة املعارف (فرباير  ،)2012قدمت وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي
والولايت املتحدة ا ألمريكية وثيقة (الوثيقة  )WIPO/GRTKF/IC/20/9 REV.طعنوان "توصية مشرتكة بشأأن
املوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبرة اها" ،واقرتحت فهيا اس تخدام قواعد البياانت لتاليف منح الرباءات عن
خرأأ والسامح للرري ابلرعن يف حصة براءة .وقد أأعيد تقدمي هذه الوثيقة اإىل اللجنة يف دوراهتا الالحقة يف اإطار
الواثئق WIPO/GRTKF/IC/23/5 :و WIPO/GRTKF/IC/24/5وWIPO/GRTKF/IC/26/5
و WIPO/GRTKF/IC/27/6و WIPO/GRTKF/IC/28/7وWIPO/GRTKF/IC/29/5
و WIPO/GRTKF/IC/30/6و WIPO/GRTKF/IC/31/5وWIPO/GRTKF/IC/32/6
و.WIPO/GRTKF/IC/34/9
 .19ويف ادلورة الثالثة والعرشين للجنة املعارف (فرباير  ،)2013قدمت وفود كندا والياابن ومجهورية كوراي والولايت
املتحدة ا ألمريكية الوثيقة املعنونة "توصية مشرتكة بشأأن اس تخدام قواعد البياانت ألغراض امحلاية ادلفاعية للموارد الوراثية
واملعارف التقليدية املرتبرة اها" ومحلت رمق الوثيقة  .WIPO/GRTKF/IC/23/7وقدَّمت هذه التوصية املشرتكة جمدّدا
اإىل اللجنة يف دوراهتا الالحقة يف اإطار الواثئق WIPO/GRTKF/IC/24/7 :وWIPO/GRTKF/IC/26/6
و WIPO/GRTKF/IC/27/7و WIPO/GRTKF/IC/28/8وWIPO/GRTKF/IC/29/6
و WIPO/GRTKF/IC/30/7و WIPO/GRTKF/IC/31/6وWIPO/GRTKF/IC/32/7
و WIPO/GRTKF/IC/34/10عىل التوايل.
التجارب ا إلقلميية والوطنية
 .20وافق فريق الويبو العامل املعين ابلبيوتكنولوجيا ،يف الاجامتع اذل عقده يف نومفرب  ،1999عىل قامئة من ا ألس ئةل
حول املامرسات املتعلقة حبامية ادلول ا ألعضاء يف الويبو لالخرتاعات البيوتكنولوجية طناء عىل نظايم حامية الرباءات وحامية
ا ألصناف النباتية أأو توليفة مهنام .وتعلق السؤال  12طقواعد البياانت .وردت  56دوةل عضوا ( أأسرتاليا ،والمنسا،
وطنرالديش ،وطيالروس ،وطلجياك ،وطنن ،والربازيل ،وطلراراي ،والاكمريون ،وكندا ،والصني ،وكولومبيا ،وكواب ،وقربص،
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ومجهورية كوراي ،وادلامنرك ،وإاكوادور ،والسلفادور ،وإاس تونيا ،وإاثيوطيا ،وفنلندا ،و أأملانيا ،وغواتاميل ،وهنراراي ،وأآيسلندا،
والهند ،وأ آيرلندا ،وإايراليا ،والياابن ،واكزاخس تان ،وليتوانيا ،ومدغشقر ،ومالزياي ،واملكس يك ،وهولندا ،ونيوزيلندا،
والرنوجي ،وطامن ،والفلبني ،وطولندا ،والربترال ،والاحتاد الرويس ،واململكة العرطية السعودية ،وسلوفاكيا ،وسلوفينيا،
ورس لناك ،والسويد ،وسويسا ،واتيلند ،ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية ساطقا ،واململكة املتحدة ،والولايت املتحدة
ا ألمريكية ،و أأوروغوا  ،وأأوزبكس تان ،وفزنويال ،وزامبيا ) ،والاحتاد ا ألورويب ،عىل قامئة ا ألس ئةل كلك .و ّتبني
الوثيقتان  WIPO/GRTKF/IC/1/6و ،WIPO/GRTKF/IC/1/6 Corr.طرريقة شامةل ،املعلومات املُس تلمة.
 .21وقدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/4/13املعنونة "نظام النفاذ اإىل املوارد
الوراثية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية" ،واحتوت الوثيقة عىل خربات الوفد يف قواعد البياانت املتعلقة ابملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية املرتبرة اها.
 .22وتتضمن الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/5/INF/2التدطري املؤقت للربازيل رمق  2.186-16املؤرخ 23
أأغسرس  ،2001اذل ينص عىل أأحاكم بشأأن اإنشاء قواعد طياانت خاصة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبرة اها.
 .23وتتيح الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/7/7جتارب قواعد البياانت أأو السجالت التالية لقضااي امللكية الفكرية
دونة أأو املسجةل :قاعدة طياانت براءات الرب الصيين التقليد  ،وقاعدة ""StoryBase
املتعلقة ابملعارف التقليدية امل ّ
لقبائل تولليب طولية واش نرن ،واملكتبة الرمقية للمعارف التقليدية ل أليورفيدا ،وجسالت املعارف امجلاعية للشعوب
ا ألصلية مبوجب القانون رمق  27811يف طريو .وقد حدّ ثت الوثيقة يف ادلورة الثامنة للجنة (يونيو  )2005يف اإطار
الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/8/7
 .24ويف ادلورة التاسعة للجنة املعارف ( أأبريل  ،)2006قدّ م وفد جنوب أأفريقيا الوثيقة WIPO/GRTKF/IC/9/11
املعنونة "مجهورية جنوب أأفريقيا :س ياسة ا ألنظمة املعرفية اخلاصة ابمجلاعات ا ألصلية" ،اليت مشلت س ياسة بشأأن قاعدة
طياانت ملعارف امجلاعات ا ألصلية.
 .25وقدم وفد اإندونيس يا تقريرا عن املنتدى الآس يو ا ألفريقي بشأأن امللكية الفكرية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليد
واملعارف التقليدية واملوارد الوراثية ،املعقود يف ابندونغ يف الفرتة من  18اإىل  20يونيو  .2007ويرد التقرير يف
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/11/12ويش متل عىل ملخص للعروض املقدّ مة خالل املنتدى .وعرض متح ّدثون من
الصني وطريو وجنوب أأفريقيا خرباهتم بشأأن قواعد البياانت.
 .26ودُعيت ادلول ا ألعضاء واجلهات املراقبة ،أأثناء ادلورة اخلامسة عرشة للجنة املعارف (ديسمرب  ،)2009اإىل "تزويد
ا ألمانة طدراسات تصف الس ياسات والتداطري والتجارب املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية عىل صعيد الإقلمي والبدل
وامجلاعات احمللية" .وتقامست ادلول ا ألعضاء التالية س ياساهتا أأو تداطريها أأو جتاراها املتعلقة طقواعد البياانت:





وفد اجلزائر (الوثيقة )WIPO/GRTKF/IC/16/INF/10؛
وممثل املعهد ادلويل للبيئة والتمنية (( )IIEDالوثيقة )WIPO/GRTKF/IC/16/INF/13؛
ووفد املكس يك (الوثيقة )WIPO/GRTKF/IC/16/INF/16؛
ووفد كينيا (الوثيقة .)WIPO/GRTKF/IC/16/INF/25

 .27ويف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة املعارف (فرباير  ،)2016قررت اللجنة أأنه "فامي خيص املوارد اليت قد يرغب
املشاركون يف اللجنة اس تخداهما مكواد مرجعية دلى الإعداد دلورات اللجنة[ ]...[ :فاإن] ادلول ا ألعضاء والهيئات املراقبة
مدعوة اإىل أأن ترسل اإىل ا ألمانة ]...[ ،املراجع اخلاصة طأأية موارد قد تكون وجهية ابلنس بة للمشاركني يف اللجنة ابعتبارها
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مواد مرجعية ،وعىل ا ألمانة تقدمي قامئة طتكل املراجع ،كام وردت ،اإىل ادلورة الثالثني للجنة يف وثيقة معلومات" .وعرض
وفدا مجهورية كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية عن جترطتهيام بشأأن قواعد البياانت
(الوثيقتان  WIPO/GRTKF/IC/30/INF/9و .)WIPO/GRTKF/IC/31/INF/8
 .28ويف مارس  ،2011تشاركت حكومة الهند مع أأمانة الويبو يف تنظمي مؤمتر دويل بشأأن اس تخدام املكتبة الرمقية
للمعارف التقليدية كمنوذج محلاية املعارف التقليدية .وتبادل خرباء من الهند واملكتب ا ألورويب للرباءات ومكتب الولايت
املتحدة للرباءات والعالمات التجارية جتاراهم بشأأن قواعد البياانت .وميكن الاطالع عىل عروضهم عىل املوقع التايل:
.http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=22423
 .29ويف  2015و 2016وّ ،2017نظمت أأمانة الويبو عدة ندوات بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية/املعارف
التقليدية .وعرض املتحدثون املنمتون اإىل البدلان التالية جتارب طدلاهنم خبصوص قواعد البياانت:












املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الصناعية (:)ARIPO
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16
_presentation_15sackey.pdf؛
مكتب الرباءات ا ألورويب:
_http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge
2_15_presentation_enrico_luzzatto.pdf؛
الهند:
_http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge
2_15_presentation_usha_rao.pdf؛
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_16/wipo_iptk_ge2
_16_presentation_12javed.pdf؛
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16
_presentation_13dhar.pdf؛
الياابن:
_http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge
2_15_presentation_yoshinari_oyama.pdf؛
احلدائق النباتية امللكية ،كيو ،اململكة املتحدة:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16
_presentation_17williams.pdf؛
جنوب أأفريقيا:
_http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_2_15/wipo_iptk_ge
.2_15_presentation_yonah_seleti.pdf

التسلسل التارخيي لنص املعارف التقليدية
 .30طناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء ،أأعدّت ا ألمانة يف ادلورة الساطعة للجنة املعارف (نومفرب  )2004حملة عامة عن أأهداف
الس ياسة العامة واملبادئ ا ألساس ية املتعلقة حبامية املعارف التقليدية ،و أأوردهتا يف الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/7/5يك
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تس تفيد مهنا اللجنة يف وضع معايري موضوعية محلاية املعارف التقليدية .وتناولت الوثيقة قواعد طياانت املعارف التقليدية.
و أأعيد النظر فهيا وإاصدارها عدة مرات يف ادلورات الالحقة للجنة املعارف (الواثئق WIPO/GRTKF/IC/8/5
و WIPO/GRTKF/IC/9/5و WIPO/GRTKF/IC/16/5وWIPO/GRTKF/IC/17/5
و.)WIPO/GRTKF/IC/18/5
 .31واجمتع الفريق العامل الثاين ما طني ادلورات من  21اإىل  25فرباير  2011من أأجل مناقشة املعارف التقليدية .و أأع ّد
الفريق الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/19/5املعنونة "حامية أأشاكل التعبري الثقايف التقليد  :مرشوع مواد" ،واليت
تضمنت مادة واحدة بشأأن الاحتفاظ بسجالت أأو تسجيالت للمعارف التقليدية ألغراض الشفافية واليقني وحفظ املعارف
التقليدية .ونوقش هذا املرشوع يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة املعارف (الوثيقة .)WIPO/GRTKF/IC/21/4
وقدّمت البدلان املتشااهة التفكري مسامهة يف الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/18/9اليت صدرت يف
الوثيقتني  WIPO/GRTKF/IC/19/11و .WIPO/GRTKF/IC/20/6ومشلت هذه املسامهة أأحاكما بشأأن
قواعد البياانت.
 .32و أأعدت جلنة املعارف يف دورهتا احلادية والعرشين ( أأبريل  )2012مرشوع مواد أأصبح
الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/24/4وتضمنت الوثيقة عدة أأحاكم تتعلق طقواعد البياانت .وانقشت اللجنة
النص وتقدمت طه يف ادلورات التالية للجنة املعارف ( WIPO/GRTKF/IC/25/6وWIPO/GRTKF/IC/27/4
و WIPO/GRTKF/IC/28/5و WIPO/GRTKF/IC/31/4وWIPO/GRTKF/IC/32/4
و.)WIPO/GRTKF/IC/34/5
الترور التارخيي لنص املوارد الوراثية
 .33طناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء ،أأعدّت أأمانة الويبو ،يف ادلورة احلادية عرشة للجنة املعارف (يوليو  ،)2007قامئة
موجزة ابخليارات و أأوردهتا يف الوثيقة ) WIPO/GRTKF/IC/11/8 (Aألغراض مواصةل العمل اخلاص ابملوارد الوراثية
أأو اإجناز املزيد من ذكل العمل .ومن اخليارات الواردة يف الوثيقة "جرد قواعد البياانت ومصادر املعلومات حول املوارد
الوراثية" وخيار " أأنظمة املعلومات عن املوارد الوراثية ألغراض امحلاية ادلفاعية" .و ُح ِّّدثت الوثيقة و أأعيد اإصدارها عدة مرات
يف ادلورات التالية للجنة املعارف () WIPO/GRTKF/IC/12/8 (Aو)WIPO/GRTKF/IC/13/8 (A
و WIPO/GRTKF/IC/16/6و WIPO/GRTKF/IC/17/6وWIPO/GRTKF/IC/18/10
و WIPO/GRTKF/IC/19/7و.)WIPO/GRTKF/IC/20/5
 .34واجمتع الفريق العامل الثالث ما طني ادلورات يف الفرتة من  28فرباير اإىل  4مارس  2011ملناقشة املوارد الوراثية.
و أأع ّد الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/18/9املعنونة "مرشوع ا ألهداف واملبادئ املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد
الوراثية" ،اذل مشل مبادئ عن قواعد البياانت .ونوقش ذكل املرشوع أأيضا يف ادلورتني التاسعة عرشة والعرشين للجنة
املعارف (الوثيقتان  WIPO/GRTKF/IC/19/6و .)WIPO/GRTKF/IC/20/4وقدّ مت البدلان املتشااهة
التفكري اإسهاما خبصوص الوثيقة ( WIPO/GRTKF/IC/18/9الوثيقة ،WIPO/GRTKF/IC/19/11
والوثيقة .)WIPO/GRTKF/IC/20/6
 .35و أأعدّت جلنة املعارف يف دورهتا العرشين (فرباير " )2012وثيقة موحدة بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية"
(الوثيقة  ،)WIPO/GRTKF/IC/23/4ومشلت الوثيقة مرشوعات أأحاكما بشأأن قواعد البياانت .وانقشت جلنة املعارف
النص ومضت طه قدما يف دوراهتا التالية ( WIPO/GRTKF/IC/25/5وWIPO/GRTKF/IC/26/4
و WIPO/GRTKF/IC/28/4و WIPO/GRTKF/IC/29/4وWIPO/GRTKF/IC/30/4
و.)WIPO/GRTKF/IC/34/4
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مواد أأخرى
 .36أأعدت ا ألمانة يف ادلورة الثالثة للجنة املعارف (يونيو  ،)2002وطناء عىل طلب ادلول ا ألعضاء،
الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/3/8املعنونة "عنارص نظام فريد محلاية املعارف التقليدية" ،مبا يف ذكل "نظام فريد قواعد
البياانت" .وحدّ ثت الوثيقة و أأعيد اإصدارها يف الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/4/8
 .37وقدّ م وفد الاحتاد ا ألورويب ،نياطة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وهجة نظره بشأأن قواعد البياانت يف
الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/3/16
 .38ويف ادلورة اخلامسة للجنة املعارف (يوليو  ،)2003أأعدت ا ألمانة الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/5/12املعنونة
"نظرة عامة عىل أأنشرة جلنة املعارف ونتاجئها" ،واليت تضمنت موجزا قصريا للمناقشات اليت أأجرهتا اللجنة بشأأن قواعد
البياانت .وصدرت يف ادلورتني السادسة (مارس  )2004واحلادية عرشة (يوليو  ،)2007نسخ حمدثة لهذه الوثيقة
(الوثيقتان  WIPO/GRTKF/IC/6/8و.)WIPO/GRTKF/IC/11/9
 .39ويف ادلورة الساطعة والعرشين للجنة املعارف (مارس /أأبريل  )2014قدمت وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية
كوراي والولايت املتحدة ا ألمريكية وثيقة طعنوان "الردود عىل ا ألس ئةل املتعلقة طقواعد البياانت عىل املس توى الوطين وطواطة
دولية" كوثيقة اإعالمية (الوثيقة  .)WIPO/GRTKF/IC/27/INF/11وطرحت أأس ئةل يف اللجنة بشأأن اإنشاء قواعد
طياانت للموارد الوراثية واملعارف التقليدية واس تخداهما .ومجعت الوثيقة تعليقات كندا والياابن والرنوجي وجنوب أأفريقيا
ومجهورية كوراي والسويد والولايت املتحدة ا ألمريكية وردودها عىل تكل ا ألس ئةل .وقد أأعيد تقدمي الوثيقة يف ادلورة الثامنة
والعرشين للجنة (يوليو  )2014يف الوثيقة .WIPO/GRTKF/IC/28/INF/10
 .40ويف  2015و 2016وّ ،2017نظمت أأمانة الويبو عدة ندوات بشأأن امللكية الفكرية واملوارد الوراثية/املعارف
التقليدية .وعرض املتحدثون املنمتون اإىل البدلان التالية جتارب طدلاهنم خبصوص قواعد البياانت:




الس يدة ش ييل رو:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16
_presentation_14rowe.pdf؛
والس يدة أأروها يت ابراييك ميد:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_iptk_ge_16/wipo_iptk_ge_16
._presentation_16mead.pdf

 .41اإن اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة علام
اهذه الوثيقة ،وتقدمي لك ما ترغب من تعليقات ،مبا
يف ذكل حتديد أأية وجوات.
[هناية الوثيقة]

