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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 األربعون الدورة

 2019 ونیوی 21ٕاىل  17جنیف، من 
 
 

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

 وفود كندا والیا�ن ومجهوریة �ور� والوال�ت املت�دة أ�مر�كية قّدمهتاوثیقة 

لوال�ت ل ا�امئة بعثةال ، تلقى املكتب ا�ويل للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو) طلبا من 2019 ایوم 30 يف .1
ومجهوریة �ور� والوال�ت املت�دة أ�مر�كية،  والرنوجي ، �مس وفود كندا والیا�نالعاملیةمنظمة الت�ارة املت�دة أ�مر�كية �ى 

�شأٔن اس�ت�دام قوا�د البیا�ت ٔ�غراض امحلایة ا�فاعیة للموارد الوراثیة "التوصیة املشرتكة  جمددام قدِّ تا�متست فيه ٔأن 
للجنة احلكومية ا�ولیة ا ٕاىل، WIPO/GRTKF/IC/39/14 يف الوثیقة تكام �اء ،"واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا

دورهتا يف  يك تناقشها )جلنة املعارف التقلیدیةو�لكور (املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة والف
 .ٔ�ربعونا

 .التوصیة املشرتكة املذ�ورة، حيتوي مرفق هذه الوثیقة �ىل واس�ت�ابة �� الطلب .2

ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل إال�اطة �لام  .3
هذه الوثیقة  مرفقيف  �لتوصیة املشرتكة الواردة

 .افهي النظرو 

  املرفق]�[یيل ذ
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توصیة مشرتكة �شأٔن اس�ت�دام قوا�د البیا�ت ٔ�غراض امحلایة ا�فاعیة للموارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة 
 املرتبطة هبا

وامجلعیة العامة للمنظمة  الوراثیة واملعارف التقلیدیة والفو�لكوراللجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة �مللكية الفكریة واملوارد ٕان 
 العاملیة للملكية الفكریة،

 �ىل القمية �قتصادیة والعلمیة والت�اریة الكبرية للموارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا؛ جمددا ٕاذ تؤكدان

 العلمي والتطو�ر العلمي و�بتاكر والتمنیة �قتصادیة؛ �ملسامهة الكبرية لنظام الرباءات يف البحث وٕاذ تقّران

 �لتاكمل بني نظام الرباءات واتفاقية التنوع البیولو�؛ وٕاذ تعرتفان

�ىل رضورة ٔأن متنع ا�ول أ�عضاء منح الرباءات عن خطأٔ محلایة ��رتا�ات املتعلقة �ملوارد الوراثیة واملعارف وٕاذ �شددان 
 هبا؛ التقلیدیة املرتبطة

بأٔن تنظر لك دو� عضو واملكتب ا�ويل للویبو يف أ��ذ هبذه التوصیة اليت اعمتدهتا اللجنة احلكومية ا�ولیة املعنیة  توصیان
�مللكية الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة والفو�لكور مكبادئ توجهيیة ٕال�شاء قوا�د البیا�ت وحتسيهنا واس�ت�دا�ا 

 ایة ا�فاعیة للموارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة املرتبطة هبا.ٔ�غراض امحل

 مقدمة ٔأوال.

 ٕان مسأٔ� منح الرباءات عن خطأٔ اعُتربت قضیًة �مًة يف املناقشات ا�ا�رة يف الویبو ومنظمة الت�ارة العاملیة. .1

وميكن معاجلة مسأٔ� منح الرباءات عن خطأٔ معاجلة فعا� �رب حتسني قوا�د البیا�ت لتخز�ن املوارد الوراثیة واملعارف  .2
، ؤأیضا �رب 1املرتبطة هبا اليت �س�ت�دم يف البحث يف �ا� التقنیة الصناعیة السابقة ٔأو املواد املرجعیة�ري الرسیة التقلیدیة 

 ة القامئة بفعالیة أٔكرب مثل ٔأنظمة توفري املعلومات ونظام إالبطال القضايئ.اس�ت�دام بعض أ�نظمة املؤسس�ی

ومن شأٔن ٕا��ة نظام ميكّن من البحث بنقرة وا�دة يف قوا�د البیا�ت ٔأن �سا�د الفاحصني �ىل البحث بفعالیة ٔأكرب  .3
املرتبطة هبا مع تفادي نفاذ الغري بطریقة �ري يف �ا� التقنیة الصناعیة السابقة املتعلقة �ملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة 

 مرشو�ة ٕاىل حمتو�هتا.

 بنية نظام البحث بنقرة وا�دة يف قوا�د البیا�ت  �نیا.

أٔد�ه، ٔأن متت� وتد�ر قوا�د بیا�ت ميكن البحث فهيا  1لك دو� عضو مشاركة، كام س�یأٔيت وصفه يف الشلك ینبغي � .4
 ت�ب  املتص�ویبو وقوا�د بیا�ت ا�ول أ�عضاء يف الویبو البوابة موقع �دة البیا�ت من تتأٔلف قاس مبوجب النظام املقرتح. و 

 البوابة.

                                                
 ٕاال للفاحص اس�ت�دا�ا مكراجع لت�دید أ�هلیة للحامیة مبوجب �راءة.�شمل املواد املرجعیة املعلومات �ري املتا�ة للعموم اليت ال ميكن  1
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املوارد الوراثیة واملعارف  عنمجع املعلومات �ىل  ، عندما �رى ذ� رضور�،لك دو� عضو مشاركةوس�تعمل  .5
مقتبسة من قا�دة بیا�ت سواء اكنت قوا�د بیا�هتا (یا�هتا/قا�دة ب وختز�هنا يف  ٔأراضهياهبا دا�ل  �ري الرسیة املرتبطةالتقلیدیة 

�راعي لك دو� عضو ٔأن من قوا�د البیا�ت  ٕا�شاءسؤولیة مب لك دو� عضو  �لكیف وس�ميكّنموجودة ٔأو مس�ت�دثة). 
 وما یتعلقواس�تعدادها لتقدمي املعلومات  املهمتة خمتلف املسائل احلساسة اكعتبارات القانون العريف، وحتدید أ�طراف املعنیة

وعند تطو�ر ، والتنس�یق بني أ�طراف املهمتة املتعددة اليت تطالب �حلق يف املوارد الوراثیة املشرتكة. من رشوط ذ�ب
قبل ٔأن  قوا�د البیا�ت الوطنیة، ینبغي ل�ول أ�عضاء ٔأن تتشاور مع ٔأحصاب املصاحل من الشعوب أ�صلیة املعنیة يف إالقلمي

ٔأما ما خيص شلك قا�دة البیا�ت، تضع يف قوا�د البیا�ت املعارف التقلیدیة أ�صلیة واملوارد الوراثیة من ٔأرايض القبائل. و 
، �لام بأٔن النسق ٔأو الشلك املسموح به شلك أٔسايس لتسجیل البیا�ت دا�ل قا�دة البیا�ت تصممي�ىل الویبو فينبغي 

ابقة ٔأو املواد املرجعیة (كتايب/شفهيي مثال) قد خيتلف حسب القانون الوطين للرباءات وممارساته. حلا� التقنیة الصناعیة الس
رمق امس املورد الورايث ووصف خمترص �، و  �ىلقا�دة البیا�ت  ٔأن حتتوي املعلومات املد�� يففعىل سبيل املثال، یتعني 

 فينبغي،  مثالٔأو جم� ، يف كتابلوراثیة املدر�ة يف ٔأ�د املنشوراتٔأما �لنس�بة للموارد او املورد الورايث. ذ� لت�دید  يرمز 
وميكن ٔأن �شمل معل اللجنة يف املس�تقبل تطو�ر �سق ٔأو شلك موّ�د  ٔأیضا ٕادراج البیا�ت الببلیوغرافية يف قا�دة البیا�ت.

 ومتبادل ٔ�غراض املعلومات الواردة يف قا�دة البیا�ت.

ا�ت لك دو� من ا�ول أ�عضاء يف الویبو املشاركة، وظیفة �س�یطة للبحث يف وینبغي ٔأن تُوفر، يف قوا�د بی .6
النصوص. وميكن تقدمي املسا�دة التقنیة ٕاىل الب�ان �ري القادرة �ىل اس�ت�داث �رامج حبث من هذا القبیل. فميكن، �ىل 

 سبيل املثال، ٔأن تقدم الویبو مسا�دة تقنیة يف شلك �ر�مج مشرتك للبحث.

") وظیفة متكّن الفاحص من النفاذ مبارشًة ٕاىل قوا�د 1موقع بوابة الویبو بوظیفتني ٔأساس�یتني اثنتني هام: (" وس�ُیجهّز .7
 ") ووظیفة متكّن الفاحص من اس�تخراج بیا�ت من القوا�د اليت ینفذ ٕا�هيا.2بیا�ت ا�ول أ�عضاء يف الویبو املشاركة، ("

بوابة الویبو وٕاد�ال معاد� البحث، احلصول �ىل نتاجئ من قوا�د بیا�ت مجیع وميكن للفاحص، مبجّرد النفاذ ٕاىل موقع  .8
). وميكن اس�ت�دام نتاجئ البحث ك�ا� صناعیة سابقة ٔأو مواد مرجعیة 2ا�ول أ�عضاء يف الویبو املشاركة (انظر الشلك 

املعين ٕاىل عنرص اجلدة. وحيث ٕانّه  لفحص طلب �راءة، ّمما �سهّل �ىل الفاحص البّت يف مدى افتقار موضوع طلب الرباءة
ال یُطلب من الفاحص سوى إالشارة ٕاىل املعلومات الالزمة الواردة يف قا�دة البیا�ت عند رفضه للطلب قيد الفحص، فٕاّن 

 خطر �ّرسب املعلومات س�یكون ضئیال للغایة.

لتسویة مشلكة احلاجز اللغوي. فميكن و�ىل الرمغ من اختالف اللغات املس�ت�دمة يف قوا�د البیا�ت، فٕاّن مثة �لوال  .9
(وینبغي)، مثال، �رمجة امس لك مورد ورايث موجود يف ٕا�دى قوا�د البیا�ت، فضال عن وصفه ا�ترص، ٕاىل اللغة 

إالنلكزيیة و�سجیل ت� الرتمجة يف قا�دة البیا�ت كلكامت مفتاحية. ومن احللول أ�خرى اس�ت�داث مرسد متعّدد اللغات 
آلیا ٕاىل �ملصطل�ات  التقنیة. وميكن للفاحص، بفضل ذ� املرسد، ٔأن ید�ل لكمة حبث مفتاحية بلغة ما وحيصل �ىل �رمجهتا أ

لغات متعّددة، ّمث ميكنه �س�ت�دام ا�لكامت املفتاحية املُرتَمجة ٔأن یبحث بنقرة وا�دة وبلغات متعّددة يف قوا�د بیا�ت ا�ول 
 أ�عضاء يف الویبو املشاركة.
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 ع نفاذ الغري ٕاىل موقع البوابةمن �لثا.

ملنع الغري من النفاذ ٕاىل موقع بوابة الویبو ستُت�ذ إالجراءات الالزمة يك ال �ُسمح النفاذ ٕاىل ذ� املوقع ٕاّال من عناو�ن  .10
 �روتو�ول إالنرتنت املُسّ��.

بوابة الویبو. ولن �ُسمح النفاذ وس�یوضع �ىل و�ه الت�دید نظام للتحقق من حصة عنوانني �روتو�ول إالنرتنت يف موقع  .11
 ).1عند ذ� سوى لعناو�ن �روتو�ول إالنرتنت املسّ�� (انظر الشلك 

ومت� ماكتب امللكية الفكریة اليت جتري معلیات الفحص عناو�ن حمّددة من عناو�ن �روتو�ول إالنرتنت. و�لیه ميكننا،  .12
ّددة، حرص مس�ت�ديم املوقع �ىل ماكتب امللكية الفكریة اليت بتقيید النفاذ ٕاىل موقع بوابة الویبو وقرصه �ىل عناو�ن حم

 ّجسلت عناو�ن �روتو�ول إالنرتنت الفریدة اخلاصة هبا �ى الویبو.

ومن �ة ٔأخرى، حصیح ٔأن ٔأحصاب املصاحل ميكن ٔأن �سامهوا يف منع منح الرباءات عن خطأٔ، وذ� ٕ�جراء حبث يف  .13
د املرجعیة ملصلحهتم ٔأو ٔ�غراض طلبات الرباءات املعنیة. و�لیه، وقبل النظر ملیا يف �ا� التقنیة الصناعیة السابقة ٔأو املوا

 هذه املسأٔ�، ال ینبغي ٔأن �ُستبعد لكیا ٕاماكنیة تقيید نفاذ العموم ٕاىل موقع بوابة الویبو.

 �سجیل املعلومات املستشهد هبا/املرجعیة رابعا.

ة الویبو، �ىل مجمو�ة وجهية من املعلومات اخلاصة �ملوارد الوراثیة ميكن ٔأن یعرث الفاحص، عند نفاذه ٕاىل موقع بواب .14
و/ٔأو املعارف التقلیدیة �ري الرسیة املرتبطة هبا واليت من شأٔهنا ٔأن متثّل �ا� صناعیة سابقة ٔأو معلومات مرجعیة �سا�د �ىل 

یوفر موقع بوابة الویبو وظیفة متكّن  البّت يف ٔأ�د طلبات الرباءات قيد الفحص. وس�یكون من القّمي، يف ت� احلا�، ٔأن
الفاحص من ٕاضافة ٔأیّة بیا�ت تتعلق بذ� الطلب (مثل رمق الطلب) مضن الرمق الرمزي ٔ��د املوارد الوراثیة و/ٔأو ٕا�دى 

وراثیة املعارف التقلیدیة �ري الرسیة الوجهية املرتبطة هبا. و�لتايل ميكن الربط بني الرمق الرمزي املتصل بأٔ�د املوارد ال
ٕا�دى املعارف التقلیدیة �ري الرسیة املرتبطة هبا وبني رمق طلب �راءة وجيه. وميكن اس�ت�دام ت� البیا�ت اخلاصة  و/ٔأو

بطلبات الرباءات ذات الص� �ملوارد الوراثیة و/ٔأو املعارف التقلیدیة املرتبطة هبا من قبل أ�طراف املهمتة الس�تكشاف 
طلبات الرباءات املرتبطة �ملوارد املعنیة �ى ماكتب حمّددة من ماكتب امللكية الفكریة. وقد  احلاالت اليت مت فهيا ٕایداع

�ُسمح لٔ�طراف املهمتة (مثل الشعوب أ�صلیة) اليت قدمت معلومات عن املوارد الوراثیة و/ٔأو املعارف التقلیدیة �ري 
فحص ٔأو �ريها من إالدارات ا�تصة، �لنفاذ ٕاىل البیا�ت املتعلقة الرسیة املرتبطة �ملوارد الوراثیة املعنیة، من �الل ٕادارة ال

 بطلبات الرباءات الوجهية.

ویالَحظ ٔأّن ٔأي �رابط بني البیا�ت الواردة يف طلب �راءة وبعض املوارد الوراثیة و/ٔأو املعارف التقلیدیة �ري الرسیة  .15
عرفة هل ��رتاع ا�ي یتضمنه الطلب قد اس�توىف ٔأحاكم اتفاقية املرتبطة هبا يف ٕا�دى قوا�د البیا�ت ليست � ٔأیة دال� مل

 التنوع البیولو�.

 التطبیق �امسا.

 س�یعمتد ٕا�شاء قوا�د البیا�ت وحتسيهنا واس�ت�دا�ا �ىل توافر املوارد. .16

قتضاء وطبقا وینبغي ٔأن تت�ذ ا�ول أ�عضاء التدابري القانونیة ٔأو الس�یاس�یة أٔو إالداریة املناس�بة والفعا�، حسب � .17
للقانون الوطين، من ٔأ�ل تيسري تطبیق هذه التوصیة. وینبغي ٔأن �شمل ذ� توفري ٕارشادات للفاحصني �شأٔن اس�ت�دام 

 قا�دة البیا�ت ورسیة الو�ئق الواردة فهيا.
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 العمل املقبل سادسا.

 رها وجتارهبا:ٕان ا�ول أ�عضاء مدعوة ٕاىل النظر يف القضا� الرئيس�یة التالیة ومشاطرة و�ات نظ .18

بیا�ت مرتّبة حلفظها يف قوا�د البیا�ت (مثل املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة �ري الرسیة املرتبطة �ملوارد  •
 الوراثیة) بغیة ٕاجراء حبث فعال يف �ا� التقنیة الصناعیة السابقة؛

یة (�سق كتايب ٔأو شفهيي مثال) وفقا و�سق ٔأو شلك مسموح به محلایة التقنیة الصناعیة السابقة ٔأو املواد املرجع  •
 للقانون الوطين وممارساته؛

 وٕاماكنیات النفاذ ٕاىل موقع بوابة الویبو (مثل ماكتب امللكية الفكریة ؤأحصاب املصاحل) •
ووقع قوا�د البیا�ت الوطنیة �ىل املوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة �ري الرسیة املرتبطة �ملوارد الوراثیة احملمیة  •

طنیة ٔأو مبوجب أ�عراف القبلیة ٔأو قوانني امللكية الفكریة (مثل نفاذ الغري بطریقة �ري مرشو�ة ٕاىل قا�دة بیا�ت و 
 بوابة الویبو)؛

 وإالجراء املتّبع مللء قا�دة بیا�ت وطنیة (مثل التشاور مع ٔأحصاب املصاحل من الشعوب أ�صلیة). •

نیة اس�ت�داث قا�دة البیا�ت دون إال�الل بأٔیّة مصاحل. وینبغي وینبغي ٔأن ینظر املكتب ا�ويل للویبو يف ٕاماك .19
 �راسات اجلدوى اليت یعّدها املكتب ا�ويل للویبو ٔأن �شمل ما یيل دون �قتصار �ىل ذ�:

 دراسة الرشط التقين (الرشوط التقنیة) للرتابط الفعال بني موقع بوابة الویبو وقوا�د بیا�ت ا�ول أ�عضاء؛ •
 منوذج جتریيب ملوقع بوابة الویبو ومرشوع ٕارشادات حول اس�ت�دام قوا�د البیا�ت و�شغیلها؛واس�ت�داث  •
 والنظر يف املسا�دة التقنیة ل�ول أ�عضاء حول تطو�ر قوا�د البیا�ت. •

  



WIPO/GRTKF/IC/40/16 
Annex 
5 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [هنایة املرفق والوثیقة]

: نبذة �امة عن نظام البحث بنقرة وا�دة يف قوا�د بیا�ت ا�ول 1الشلك 
 أ�عضاء يف الویبو

 

 : صورة عن شاشة الس�تخراج املعلومات2الشلك 


