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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022 مايو  19التاري    خ: 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعون ةلثالثاالدورة 

 2022 و نييو  3إىل  و ايم 30جنيف، من 

كة بشأن استخدام قواعد البيانات ألغراض الحماية الدفاعية للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها  توصية مشتر

وي    ج وثيقة قدمتها وفود اليابان   وجمهورية كوريا والواليات المتحدة األمريكيةوالتر

ي  .1
للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( طلبا من البعثة الدائمة للواليات المتحدة ، تلقر المكتب الدولي 2022 و ايم 19فر

ي جنيف ةدوليال اتمنظمالاألمريكية لدى 
وي    ج ، باسم وفود اليابان فر التمست فيه وجمهورية كوريا والواليات المتحدة األمريكية، والتر

كة بشأن استخدام قواعد البيانات م مجددا "التوصية المشتر
ِّ
ألغراض الحماية الدفاعية للموارد الوراثية والمعارف التقليدية  أن تقد

ي الوثيقة
، إل اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد WIPO/GRTKF/IC/42/10 المرتبطة بها"، كما جاءت فر

ي 
ر
ر  الثالثةدورتها  الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )لجنة المعارف التقليدية( كي تناقشها ف  .واألربعي 

اح المذكور. و  .2  استجابة لذلك الطلب، يحتوي مرفق هذه الوثيقة عىل االقتر

اح  .3 إن اللجنة مدعوة إل اإلحاطة علما باالقتر
ي مرفق هذه الوثيقة والنظر فيه. 

 الوارد فر

[يىلي ذلك المرفق]
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كة بشأن استخدام قواعد البيانات ألغراض الحماية الدفاعية للموارد الورا
ر

ثية والمعارف التقليدية توصية مشي
 بها المرتبطة

والجمعية العامة للمنظمة  ولكلور اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفإن 
 العالمية للملكية الفكرية،

ة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها؛ مجددا إذ تؤكدان  عىل القيمة االقتصادية والعلمية والتجارية الكبت 

ي البحث العلمي والتطوير العلمي واالبتكار والتنمية االقتصادية؛ وإذ تقّران
اءات فر ة لنظام التر  بالمساهمة الكبت 

فان ؛ وإذ تعتر ي اءات واتفاقية التنوع البيولوجر ر نظام التر  بالتكامل بي 

اعات المتعلقة بالوإذ تشددان  اءات عن خطأ لحماية االختر ورة أن تمنع الدول األعضاء منح التر موارد الوراثية والمعارف عىل ضر
 التقليدية المرتبطة بها؛

ي اعتمدتها اللجنة الحكومية الدولية المعنية  توصيان
ي األخذ بهذه التوصية التر

بأن تنظر كل دولة عضو والمكتب الدولي للويبو فر
عد البيانات وتحسينها واستخدامها بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور كمبادئ توجيهية إلنشاء قوا

 ألغراض الحماية الدفاعية للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها. 

 مقدمة أوال. 

ي الويبو ومنظمة التجارة العالمية.  .1
ي المناقشات الدائرة فر

 فر
ً
 مهمة

ً
ت قضية تر

ُ
اءات عن خطأ اعت  إن مسألة منح التر

اءات  .2 ر قواعد البيانات لتخزين الموارد الوراثية والمعارف ويمكن معالجة مسألة منح التر عن خطأ معالجة فعالة عتر تحسي 
ي حالة التقنية الصناعية السابقة أو المواد المرجعية

ي البحث فر
ي تستخدم فر

، وأيضا عتر استخدام 1التقليدية غت  الرسية المرتبطة بها التر
.  بعض األنظمة المؤسسية القائمة بفعالية أكتر مثل أنظمة ي

 توفت  المعلومات ونظام اإلبطال القضائ 

ي حالة  .3
ر عىل البحث بفعالية أكتر فر ي قواعد البيانات أن يساعد الفاحصي 

ن من البحث بنقرة واحدة فر
ّ
ومن شأن إتاحة نظام يمك

وعة إل  التقنية الصناعية السابقة المتعلقة بالموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها مع تفادي نفاذ الغت   بطريقة غت  مرسر
 محتوياتها. 

ي قواعد البياناتبنية نظام البح ثانيا. 
ز

 ث بنقرة واحدة ف

ي ل .4
ي الشكل ينبغر

ي وصفه فر
أدناه، أن تمتلك وتدير قواعد بيانات يمكن البحث فيها بموجب  1كل دولة عضو مشاركة، كما سيأئر

ح. و  ي الويبو  ويبو البوابة موقع تتألف قاعدة البيانات من سالنظام المقتر
 البوابة.  تلكب المتصلةوقواعد بيانات الدول األعضاء فر

وريا،كل دولة عضو مشاركةوستعمل   .5 غت  الموارد الوراثية والمعارف التقليدية  عنجمع المعلومات عىل  ، عندما ترى ذلك ضر
ي  أراضيهابها داخل  الرسية المرتبطة

مقتبسة من قاعدة بيانات موجودة أو  سواء كانتقواعد بياناتها )قاعدة بياناتها/ وتخزينها فر
نمستحدثة(. 

ّ
مختلف المسائل الحساسة تراعي كل دولة عضو أن من قواعد البيانات  إنشاءمسؤولية بكل دولة عضو   تكليف وسيمك

، وتحديد األطراف المعنية ي
وط ذلكب وما يتعلقواستعدادها لتقديم المعلومات  المهتمة كاعتبارات القانون العرفر ر من شر ، والتنسيق بي 

كة.  ي الموارد الوراثية المشتر
ي تطالب بالحق فر

ي للدول األعضاء األطراف المهتمة المتعددة التر
وعند تطوير قواعد البيانات الوطنية، ينبغر

ي قواعد البيانات المعارف التقليدية األ
ي اإلقليم قبل أن تضع فر

صلية أن تتشاور مع أصحاب المصالح من الشعوب األصلية المعنية فر
ي القبائل. و 

ي أما ما يخص شكل قاعدة البيانات، والموارد الوراثية من أراضر
شكل أساسي لتسجيل البيانات داخل  تصميمعىل الويبو فينبغر

/شفهي مثال( قد قاعدة البيانات ي ، علما بأن النسق أو الشكل المسموح به لحالة التقنية الصناعية السابقة أو المواد المرجعية )كتائر
اءات وممارساته. يختلف  ي للتر

ر حسب القانون الوطتر ي فعىل سبيل المثال، يتعي 
 عىلقاعدة البيانات  أن تحتوي المعلومات المدخلة فر

ي ووصف مخترص له، و 
. ذلك لتحديد  يرمز رقم اسم المورد الورائ  ي

ي أحد و المورد الورائ 
أما بالنسبة للموارد الوراثية المدرجة فر

ي كتابالمنشورات
ي ، ثالة مأو مجل ، فر

ي قاعدة البيانات.  فينبغر
ي  أيضا إدراج البيانات الببليوغرافية فر

ويمكن أن يشمل عمل اللجنة فر
ي قاعدة البيانات. 

 المستقبل تطوير نسق أو شكل موّحد ومتبادل ألغراض المعلومات الواردة فر

                                              
ي ال يمكن إال للفاحص   1

 استخدامها كمراجع لتحديد األهلية للحماية بموجب براءة. تشمل المواد المرجعية المعلومات غت  المتاحة للعموم التر
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ي الويبو المشاركة، و  .6
ي قواعد بيانات كل دولة من الدول األعضاء فر

وفر، فر
ُ
ي أن ت

ي النصوص. ويمكن وينبغر
ظيفة بسيطة للبحث فر

تقديم المساعدة التقنية إل البلدان غت  القادرة عىل استحداث برامج بحث من هذا القبيل. فيمكن، عىل سبيل المثال، أن تقدم الويبو 
ك للبحث.  ي شكل برنامج مشتر

 مساعدة تقنية فر

ر هما: )" .7 ر اثنتي  ر أساسيتي   إل قواعد بيانات 1وسُيجّهز موقع بوابة الويبو بوظيفتي 
ً
ة ن الفاحص من النفاذ مباشر

ّ
"( وظيفة تمك

ي الويبو المشاركة، )"
ي ينفذ إليها. 2الدول األعضاء فر

ن الفاحص من استخراج بيانات من القواعد التر
ّ
 "( ووظيفة تمك

واعد بيانات جميع ويمكن للفاحص، بمجّرد النفاذ إل موقع بوابة الويبو وإدخال معادلة البحث، الحصول عىل نتائج من ق .8
ي الويبو المشاركة )انظر الشكل 

(. ويمكن استخدام نتائج البحث كحالة صناعية سابقة أو مواد مرجعية لفحص طلب 2الدول األعضاء فر
ه ال ُيطلب من الفاحص 

ّ
ي إل عنرص الجدة. وحيث إن

اءة المعتر ي مدى افتقار موضوع طلب التر
 فر
ّ
براءة، مّما يسّهل عىل الفاحص البت

 خطر ترّسب المعلومات سيكون سو 
ّ
ي قاعدة البيانات عند رفضه للطلب قيد الفحص، فإن

ى اإلشارة إل المعلومات الالزمة الواردة فر
 ضئيال للغاية. 

 ثمة حلوال لتسوية مشكلة الحاجز اللغوي. فيمكن  .9
ّ
ي قواعد البيانات، فإن

وعىل الرغم من اختالف اللغات المستخدمة فر
(، مثال، ترجمة ي

ية وتسجيل  )وينبغر ر ي إحدى قواعد البيانات، فضال عن وصفه المخترص، إل اللغة اإلنكلت 
ي موجود فر

اسم كل مورد ورائ 
د اللغات بالمصطلحات التقنية. ويمكن 

ّ
ي قاعدة البيانات ككلمات مفتاحية. ومن الحلول األخرى استحداث مرسد متعد

جمة فر تلك التر
دة، ثّم يمكنه باستخدام للفاحص، بفضل ذلك المرسد، أن يدخل كلمة بح

ّ
ث مفتاحية بلغة ما ويحصل عىل ترجمتها آليا إل لغات متعد

ي الويبو المشاركة. 
ي قواعد بيانات الدول األعضاء فر

دة فر
ّ
َجمة أن يبحث بنقرة واحدة وبلغات متعد  الكلمات المفتاحية الُمتر

 منع نفاذ الغي  إىل موقع البوابة ثالثا. 

 من عناوين بروتوكول لمنع الغت  من النفاذ إل  .10
ّ
سمح النفاذ إل ذلك الموقع إال تخذ اإلجراءات الالزمة كي ال يُ

ُ
موقع بوابة الويبو ست

نت الُمسّجلة.  سمح  اإلنتر ي موقع بوابة الويبو. ولن يُ
نت فر ر بروتوكول اإلنتر وسيوضع عىل وجه التحديد نظام للتحقق من صحة عنواني 

نت المسّجلة )انظر الشكل  النفاذ عند ذلك سوى لعناوين بروتوكول  (. 1اإلنتر

نت. وعليه يمكننا،  .11 دة من عناوين بروتوكول اإلنتر
ّ
ي تجري عمليات الفحص عناوين محد

وتملك مكاتب الملكية الفكرية التر
ي سّج 

دة، حرص مستخدمي الموقع عىل مكاتب الملكية الفكرية التر
ّ
لت بتقييد النفاذ إل موقع بوابة الويبو وقرصه عىل عناوين محد
نت الفريدة الخاصة بها لدى الويبو.   عناوين بروتوكول اإلنتر

ي حالة  .12
اءات عن خطأ، وذلك بإجراء بحث فر ي منع منح التر

ومن جهة أخرى، صحيح أن أصحاب المصالح يمكن أن يساهموا فر
اءات المعنية. وعليه ي هذه المسألة، التقنية الصناعية السابقة أو المواد المرجعية لمصلحتهم أو ألغراض طلبات التر

، وقبل النظر مليا فر
ستبعد كليا إمكانية تقييد نفاذ العموم إل موقع بوابة الويبو. 

ُ
ي أن ت

 ال ينبغر

 تسجيل المعلومات المستشهد بها/المرجعية رابعا. 

راثية و/أو يمكن أن يعت  الفاحص، عند نفاذه إل موقع بوابة الويبو، عىل مجموعة وجيهة من المعلومات الخاصة بالموارد الو  .13
ي أحد 

 فر
ّ
ل حالة صناعية سابقة أو معلومات مرجعية تساعد عىل البت

ّ
ي من شأنها أن تمث

المعارف التقليدية غت  الرسية المرتبطة بها والتر
ن الفاحص من إضافة أّية 

ّ
ي تلك الحالة، أن يوفر موقع بوابة الويبو وظيفة تمك

اءات قيد الفحص. وسيكون من القّيم، فر طلبات التر
انات تتعلق بذلك الطلب )مثل رقم الطلب( ضمن الرقم الرمزي ألحد الموارد الوراثية و/أو إحدى المعارف التقليدية غت  الرسية بي

ر الرقم الرمزي المتصل بأحد الموارد الوراثية و/أو إحدى المعارف التقليدية غت  الرسية  الوجيهة المرتبطة بها. وبالتالي يمكن الربط بي 
اءات ذات الصلة بالموارد الوراثية و/أو المرتبطة بها  ر رقم طلب براءة وجيه. ويمكن استخدام تلك البيانات الخاصة بطلبات التر وبي 

اءات المرتبطة بالموارد  ي تم فيها إيداع طلبات التر
المعارف التقليدية المرتبطة بها من قبل األطراف المهتمة الستكشاف الحاالت التر

دة 
ّ
ي قدمت معلومات المعنية لدى مكاتب محد

من مكاتب الملكية الفكرية. وقد ُيسمح لألطراف المهتمة )مثل الشعوب األصلية( التر
ها من اإل  دارات عن الموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية غت  الرسية المرتبطة بالموارد الوراثية المعنية، من خالل إدارة الفحص أو غت 

اءات الوجيهة. المختصة، بالنفاذ إل البيانات المت  علقة بطلبات التر

ي طلب براءة وبعض الموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية غت  الرسية المرتبطة بها  .14
ر البيانات الواردة فر  أي ترابط بي 

ّ
ويالَحظ أن

اع الذي يتضمنه الطلب قد استوفر أحكام اتفاقية  ي إحدى قواعد البيانات ليست له أية داللة لمعرفة هل االختر
. فر ي  التنوع البيولوجر

 التطبيق خامسا. 

 سيعتمد إنشاء قواعد البيانات وتحسينها واستخدامها عىل توافر الموارد.  .15
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ي أن تتخذ الدول األعضاء التدابت  القانونية أو السياسية أو اإلدارية المناسبة والفعالة، حسب االقتضاء وطبقا للقانون  .16
وينبغر

، من أجل تيست  تطبيق هذه التوصية ي
ر بشأن استخدام قاعدة البيانات وشية الوطتر ي أن يشمل ذلك توفت  إرشادات للفاحصي 

. وينبغر

 الوثائق الواردة فيها. 

 العمل المقبل سادسا. 

ي القضايا الرئيسية التالية ومشاطرة وجهات نظرها وتجارب  ها:  .17
 إن الدول األعضاء مدعوة إل النظر فر

ي قواعد البيانات )مثل  •
بة لحفظها فر

ّ
الموارد الوراثية والمعارف التقليدية غت  الرسية المرتبطة بالموارد الوراثية( بغية بيانات مرت

ي حالة التقنية الصناعية السابقة؛
 إجراء بحث فعال فر

ي  •
ي أو شفهي مثال( وفقا للقانون الوطتر ونسق أو شكل مسموح به لحماية التقنية الصناعية السابقة أو المواد المرجعية )نسق كتائر

 وممارساته؛

 وإمكانيات النفاذ إل موقع بوابة الويبو )مثل مكاتب الملكية الفكرية وأصحاب المصالح( •

ووقع قواعد البيانات الوطنية عىل الموارد الوراثية والمعارف التقليدية غت  الرسية المرتبطة بالموارد الوراثية المحمية بموجب  •
ر الملكية الفكرية )مثل نفاذ ا وعة إل قاعدة بيانات وطنية أو بوابة الويبو(؛األعراف القبلية أو قواني   لغت  بطريقة غت  مرسر

بع لملء قاعدة بيانات وطنية )مثل التشاور مع أصحاب المصالح من الشعوب األصلية(.  •
ّ
 واإلجراء المت

ي  .18
ة مصالح. وينبغر ي إمكانية استحداث قاعدة البيانات دون اإلخالل بأيّ

ي أن ينظر المكتب الدولي للويبو فر
لدراسات الجدوى  وينبغر

ها المكتب الدولي للويبو أن يشمل ما يىلي دون االقتصار عىل ذلك: 
ّ
ي يعد

 التر

ر موقع بوابة الويبو وقواعد بيانات الدول األعضاء؛ • ابط الفعال بي  وط التقنية( للتر ي )الرسر
ط التقتر  دراسة الرسر

وع إرشادات حول استخدام  • ي لموقع بوابة الويبو ومرسر  قواعد البيانات وتشغيلها؛واستحداث نموذج تجريتر

ي المساعدة التقنية للدول األعضاء حول تطوير قواعد البيانات.  •
 والنظر فر
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 والوثيقة[]نهاية المرفق 

ي قواعد 1الشكل 
: نبذة عامة عن نظام البحث بنقرة واحدة فر

ي الويبو
 بيانات الدول األعضاء فر

 

 : صورة عن شاشة الستخراج المعلومات2الشكل 


