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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

 
  العشرونو الثالثةالدورة 

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

خطأ عن نة الويبو بشأن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات أمااقرتاح خبصوص مواصفات دراسة 
  واالمتثال لألنظمة احلالية للنفاذ وتقاسم املنافع

ية تحدة األمر هورية كور+ والوال+ت ا يان و ندا وا يكويقة قدمهتا وفود  ملمج ل ك  ث

    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

ية الفكر2013 فرباير 1يف  .1 ية  نظمة العا تب اCويل  للملك، تلقى ا ململك ية للم تحدة األمر ثة الوال+ت ا با من  يكية  مل بع طل
ية،  تحدة األمر هورية كور+ والوال+ت ا يان و ندا وا نظامت اCوية، مس وفود  تحدة وسائر ا تب األمم ا يكCى  مج ملمك ل ك ل مل مل

س يه تقدمي تلمتا نح الرباء"ف  تاليف  تعلقة  تدابري ا شأن ا بو  ماقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أمانة الو ب مل ل ب خطأ عن ات ي
نافع نفاذ وتقامس ا ية  ثال لألنظمة احلا qملو لل ل ية "مت ية  ية اCوية ا نة احلكو رشون  ثة وا ثا ها اCورة ا نا مللك، يك  م نش ل للج ل ل ملعت لع ق

يدية والفوللكور  ية واملعارف ا تقلالفكرية واملوارد الورا ية اCوية(لث نة احلكو لا ند ) مللج بكويقة معل مضن ا  من جدول 6لث
 .األعامل

يه .2 شار إ توي مرفق هذه الويقة عىل qقرتاح ا لوناء عىل الطلب املذكور أعاله  مل ث حي  .ب

نة مدعوة إىل اإلحاطة علام  .3 للجإن ا
يه نظر  فالقرتاح الوارد يف مرفق هذه الويقة وا ل  .ث

]ييل ذ� املرفق[
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نح الرب تاليف  تعلقة  تدابري ا شأن ا بو  نح الرباقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أمانة الو تاليف  تعلقة  تدابري ا شأن ا بو  نح الرباقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أمانة الو تاليف  تعلقة  تدابري ا شأن ا بو  نح الرباقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أمانة الو تاليف  تعلقة  تدابري ا شأن ا بو  مممماقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أمانة الو ب مل ل ب بي مل ل ب بي مل ل ب بي مل ل ب ثال لألنظمة عن عن عن عن اءات اءات اءات اءات ي qثال لألنظمة خطأ و qثال لألنظمة خطأ و qثال لألنظمة خطأ و qممممتتتتخطأ و
نافع نفاذ وتقامس ا ية  نافعاحلا نفاذ وتقامس ا ية  نافعاحلا نفاذ وتقامس ا ية  نافعاحلا نفاذ وتقامس ا ية  ملاحلا لل ملل لل ملل لل ملل لل     ل

تصدي للرباءات  يات ا ية اCوية يف جمال آ نة احلكو ياق العمل ا�ي تقوم به ا ليف  ل ل للج نوحة عن خطأ وامسـ ّمت� غري ملما ل
ية و رشوع للموارد الورا ثا ت� املواردأو املعارف/مل يدية املربطة  ب ا ت يات جدول أعامل ، واعرتافا لزتلتقل تو بو  صام أعضاء الو ب ي

بري  شاركة  ية اCوية من األمانة أن تقوم،  نة احلكو ية، تطلب ا كا مب ل للج ممن تصادينيلت q تايلقاخلرباء  :ل، لعمل اإلضايف ا

يديةحتديث  ية واملعارف ا شف يف الرباءات ف  خيص املوارد الورا ية حول رشوط ا بو ا تقلدراسة الو ث لك ن لي ، 3ة رمق اCراس (لتق
تصل هبا ، بإدراج معلومات)2004 شف وما  رشوط ا يتعلق  لك نافع اليتمن بت نفاذ وتقامس ا مل أنظمة ا . يبو نفذها أعضاء الول

بني ما إذوفضال عن  ند إىل الوقائع  يل  ّمراعاة احلاجة إىل إجراء  ت س لحتل تصل هبا تي شف وما  يا اكنت رشوط ا من أنظمة لك
ناول  نافع  نفاذ وتقامس ا تتا مل شواغل املربطة لرباءات ل تا نوحة عن خطأل تاكر ملما q رشوع، دون احلد من حافز مت� غري ا ب وا ّ مل ّ ل

نافع،  سعى اCراسة ملأو تقامس ا تبغي أن  يل ما ييلني  :حتلإىل 

نهيا  .1 نافع اليت  جتا تصل هبا مل شف وما  ب¶ان املوردة من جراء رشوط ا يا لك ّل نافع؛ّ نفاذ وتقامس ا ملمن أنظمة ا  ل

ت .2 بدها املاكتب الولوا يف اليت  تتكاك يجة رش/طنيةل ية  سلطات القضا نتا ئ شف؛ل  لكط ا

بو الرباءات من جراء  .3 بدها طا يف اليت  تاك ّوا ل ل رشوط ذات الص¹ رشيتكل شف وا لط ا بقة (لك يل املوافقة ا سـد ملل
نرية  تفق علهيا/ملسـتا رشوط ا ملا تو). ل بو الرباءات ا�ين ا بدها طا يف اليت  تاك سـشمل ذ� ا ل ل ل ية يتكي ثخدموا فعال موارد ورا

يدية/و ت� املواردتتصل تقلأو معارف  تخدموا ت� املوارد وب  سـ، أو أوئك ا�ين قد مل  تص¹ هباأو املعارف/يل ّ ولكهنم مل ا
شفحباجة إىل معرفة ما امل  .لكطلوب مهنم ف  خيص رشط ا

سعى اCراسة، عىل األقل، إىل  بغي أن  توعىل وجه اخلصوص  ية الفكرية واللواحئ واإلجراءات ذلت الص¹ حتليل قوانني ني مللكا
ية و شأ املوارد الورا شف عن مصدر أو  تطلب ا ثاليت  ن لك يدية /مت تص¹ هبا لتقلأو املعارف ا توسعى، ف  خيص لك ب¶ أو ملا

رشط، إىل) ّأ+ اكن احلال(إقلمي  يه ذ� ا لرسي   :في

شف عن املصدر • توفاه/لكحتديد عدد حاالت ا شأ اليت ا سـا  .الرباءاتطلبات ا مقدمو ملن

ية املفروضة فضال عن املصدرو • رشوط اإلضا فحتديد ا شأ/ل ثال، . ملنا شمل ذ�،  موقد  شرتط ي سلطات اليت  تحتديد ا ل
نرية د بقة ا ملسـتيل املوافقة ا سـ تفق علهياوملل رشوط ا ملا  .ل

نرية اشرتاط ويف حال  • بقة ا يل املوافقة ا ملسـتد سـ تفق علهيا/ملل رشوط ا ملا سعى اCراسة إىل مجع معلومات ي، ل تبغي أن  ن
ها للحصول عىل  با ععن اإلجراءات اليت جيب ا نريدت بقة ا ملسـتيل املوافقة ا سـ تفق علهيا/ةملل رشوط ا ملا  .ل

ند ارتاكبه خطأ ف  خيص رشط حتديد و • عيف ميكن ملقدم الطلب،  نه،ك هل  شف، أن يصحح خطأه؟  ميكا ف ّ ثال، لك م 
شفإذا  تغيري املصدر تب امس  دون قصد ،كاكن قد  ترب ا يقي؟ وهل  يل، عن ب¶ غري ب¶ املصدر ا ملكا يعحلق لتضل

تايل إعادة إيداع طلب الرباءة؟ تيض  سأÎ جديدة، و لاملصدر   يقم

توسط الفرتة اليت  • شف،  بق رشط ا تب  موحتديد، ف  خيص لك  لكمك تغرقهتاّيط توسط  معاجلة طلب الرباءةسـا م، مث 
تغرقهتاالفرتة اليت  شف فهيا اكناالت اليت ة طلب الرباءة يف احل معاجلسـا رشوطالكا  .م 
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شف عن املصدر • بارش /لكويف احلاالت اليت اكن فهيا ا شلك  نفاذ إىل املورد الورايث يمت  رشوطا، هل اكن ا شأ  ما ب ل من مل
تودعاتمن أحد مصارف ) يف املوقع( ية أو أحد ا سـاملواد الورا سملث شرتى  ك األخرى، أو أن ذ� املورد اكن  ُ ي  لعة؟ّ

شف؟ وإذا و • نذ فرض رشط ا نولوÙ ز+دة أو اخنفاضا  بات الرباءات املودعة يف هذا اÚال ا هد عدد  لكهل  مطل تك لش
بات ا�ي هد اخنفاضا، هل قرر مقدمو ا لطلاكن قد  ّ تفاظ خرتاعاهتم اكنوا  نش q حربام قد أودعوا طلب براءة سابقا ّ

 ال من إيداع طلب براءة؟دكأرسار جتارية ب

نافع؟ ومك عدد ما و • نفاذ وتقامس ا تصل به من نظام ا شف وما  نذ فرض رشط ا يت  ملهو جحم الفوائد اليت  ل ي لك من ُج
رشط؟ نذ فرض ذ� ا ها  نافع اليت مت تو نفاذ وتقامس ا لاتفاقات ا م قيع مل  ل

نافع اليت • نفاذ وتقامس ا شف، مك عدد اتفاقات ا بق رشط ا بو اليت  ملوف  خيص اCول األعضاء يف الو ل لك تط ها ّي قيع مت تو
شف؟ لكنذ فرض رشط ا  م

ية و • يدين من املوارد الورا نافع، هل تذكر ت� qتفاقات ا نفاذ وتقامس ا ناك اتفاقات  ثوإذا اكنت  مل لل ملسـتفه أو املعارف /ّ
يدية  شف عن مصدرذات الص¹ لتقلا ية الفكرية؟/لكبرضورة ا ند الæس حامية ا مللكشأ ت� املوارد واملعارف  ع  من

ية وُهل تفرض و • ية أو مد نا نعقوت  ئ ية /ج شأ إحدى املوارد الورا شف عن مصدر أو  ثأو غرامات عىل من ال  ن ميك
يدية /و تص¹ هبا يف طلب الرباءة؟ ويف حال فرض إجراءات لتقلأو املعارف ا يل، يرè وصف من ملا ُهذا ا لقب

يعهتا، ووصف أية  ّاحلاالت اليت فرضت فهيا ت� العقوت و طب ئة ّ وأية قرارطعونُ يةالطعنهيات أصدرهتا   .ملعن ا

سابقة  • ية ا نا شف عن احلاÎ ا تب أيضا ا شف، هل اشرتط ا ناك رشط  لوإذا اكن  ع لص لك لك ية ملكه مهذات األ
بة ل ناد لنسـاجلوهرية  q شرتط ذ�، إىل أي أساس مت ية حامية qخرتاع برباءة؟ وإذا مل  ستقا ي شف بل لكالشرتاط ا

ية و يدية أ/ثعن مصدر املوارد الورا ية ذات الص¹لتقلو املعارف ا نا شف عن احلاÎ ا ع، دون اشرتاط ا لص سابقة لك لا
بة ل ية اجلوهرية  سـذات األ ية الفحص؟لنمه سني  شف يف  هم ا ية امحلاية برباءة؟ ويف أ معلقا حت لك ك  سبل

بة  • شأ ّاحلاالت اليت شلكنسـوما يه  ية جوهريةملن فهيا املصدر أو ا بة ل مهأ ية امحلاية بلنسـ ناك بلقا هرباءة؟ وهل اكن 
رشوع للموارد  مت� غري ا تعلق  شف، قانون وطين  شرتط ا ية الفكرية  ها قانون  ب¶ان اليت  ملأيضا، يف ا ّ ل ّ ي لك ي للملكل ل

ية و تخداîا؟/ثالورا يدية ذات الص¹، أو بإساءة ا سـأو املعارف ا  لتقل

ية متكن الغري من تقدمي معلومات ذ • تب آ ّوهل يوفر ا ل ية جوهرملك تفادة مقدم طلب الرباءة مهات أ ية ا بة لقا سـية  بل لنسـ
 من امحلاية املطلوبة؟

ية لالع • تب آ لوهل يوفر ا ها أو بعد ذ�(رتاض عىل براءة ملك نحبل   ؟)مق

ية و • تخدامات املوارد الورا ثوف  خيص ا ها يف براءة أو طلب /سـ تص¹ هبا غري املطالب حبقو يدية ا قأو املعارف ا مل لتقل
Cيف تضمن ا نفاذ إىل ت� املوارد وكبراءة،  بو أنه مت ا لوÎ العضو يف الو ّ يفاء /ي بة وأنه مت ا نا ستأو املعارف لطرق ا ّ سـ مل

بات اخلاصة ب نرية دملتطلا بقة ا ملسـتيل املوافقة ا سـ تفق علهياأو ملل رشوط ا ملا  ؟ل

سـىن للوفود اختاذ قرار  تكامل هذه اCراسة يف أقرب وقت ممكن حىت  بغي العمل عىل ا تو سـن مي ت سـ نا يف ي معلنري ف  خيص 
ية و تص¹ هبا/ثجمال املوارد الورا يدية ا ملأو املعارف ا  .لتقل

 ]ثهناية املرفق والويقة[


