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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  واملعارف التقليدية والفولكلور

  
  العشرونو الرابعةالدورة 

        2012012012013333    أبريلأبريلأبريلأبريل    26262626ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     22222222جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

خطأ عن أمانة الويبو بشأن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات سة اقرتاح خبصوص مواصفات درا
  واالمتثال لألنظمة احلالية للنفاذ وتقاسم املنافع

  والوال0ت املتحدة أالمريكيةود كندا واليا�ن ومجهورية كور0 و/حتاد الرويس وثيقة قدمهتا وف

طلبا من بعثة الوال0ت املتحدة  (الويبو) ة للملكية الفكرية، تلقى املكتب اIويل للمنظمة العاملي2013 مارس 25يف  .1
أالمريكية Iى مكتب أالمم املتحدة وسائر املنظامت اIولية، �مس وفود كندا واليا�ن ومجهورية كور0 والوال0ت املتحدة 

التدابري املتعلقة بتاليف منح  خبصوص مواصفات دراسة ٔامانة الويبو بشأن ا"اقرتاحمن جديد  ٔان يقّدمفيه  تأالمريكية، المتس
يك  WIPO/GRTKF/IC/23/6 يف الوثيقة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع" كام جاء خطأ و/متثال لٔالنظمةعن الرباءات 

والعرشون للجنة احلكومية اIولية املعنية �مللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  الرابعةتناقشها اIورة 
ؤاصدر /قرتاح يف الوثيقة  من جدول أالعامل. 5) كوثيقة معل مضن البند فوللكور (اللجنة احلكومية اIوليةوال

WIPO/GRTKF/IC/24/6  2013مارس  26املؤرخة. 

، تلقى املكتب اIويل للويبو طلبا من بعثة الوال0ت املتحدة أالمريكية Iى مكتب أالمم املتحدة 2013ٔابريل  22ويف  .2
فيه ٕاصدار نسخة مراجعة من /قرتاح. وتشـمتل النسخة املراجعة عىل مشارك جديد وهو  نظامت اIولية الُتمسمل وسائر ا

 إالضافية. أالسـئ�/حتاد الرويس، وكذ� عىل بعض 

 املشار ٕاليه.املراجع وبناء عىل الطلب املذكور ٔاعاله حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل /قرتاح  .3

ٕالحاطة علام ٕان اللجنة مدعوة ٕاىل ا .4
 �القرتاح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة والنظر فيه.

[ييل ذ� املرفق]
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 املرفق
خطأ و/متثال لٔالنظمة خطأ و/متثال لٔالنظمة خطأ و/متثال لٔالنظمة خطأ و/متثال لٔالنظمة عن عن عن عن اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أمانة الويبو بشأن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أمانة الويبو بشأن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أمانة الويبو بشأن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أمانة الويبو بشأن التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات 

        احلالية للنفاذ وتقامس املنافعاحلالية للنفاذ وتقامس املنافعاحلالية للنفاذ وتقامس املنافعاحلالية للنفاذ وتقامس املنافع

لمتّ¬ غري املمنوحة عن خطأ واية اIولية يف جمال آليات التصدي للرباءات يف سـياق العمل ا§ي تقوم به اللجنة احلكوم 
، واعرتافا �لزتام ٔاعضاء الويبو بتوصيات جدول ٔاعامل التقليدية املرتبطة بت¬ املوارد املرشوع للموارد الوراثية و/ٔاو املعارف

  ، �لعمل إالضايف التايل:اخلرباء /قتصادينيكبري التمنية، تطلب اللجنة احلكومية اIولية من أالمانة ٔان تقوم، مبشاركة 

، 3(اIراسة رمق  دراسة الويبو التقنية حول رشوط الكشف يف الرباءات ف· خيص املوارد الوراثية واملعارف التقليديةحتديث 
يبو. ها أعضاء الو  نفذٔانظمة النفاذ وتقامس املنافع اليت من تتعلق برشوط الكشف وما يتصل هبا )، ٕ�دراج معلومات2004

من ٔانظمة ا اكنت رشوط الكشف وما يتصل هبا مراعاة احلاجة ٕاىل ٕاجراء حتليل يستند ٕاىل الوقائع لتبّني ما ٕاذوفضال عن 
والمتّ¬ غري املرشوع، دون احلّد من حافز  املمنوحة عن خطأ النفاذ وتقامس املنافع تتناول الشواغل املرتبطة �لرباءات 

  ٕاىل حتليل ما ييل:ينبغي ٔان تسعى اIراسة املنافع، /بتاكر ٔاو تقامس 

 من ٔانظمة النفاذ وتقامس املنافع؛البÊان املوّردة من جّراء رشوط الكشف وما يتصل هبا املنافع اليت جتنهيا  .1

 ط الكشف؛طنية/السلطات القضائية نتيجة رش والتاكليف اليت تتكبدها املاكتب الو  .2

ليل املوافقة املسـبقة دط الكشف والرشوط ذات الص� (رش اءات من جّراء والتاكليف اليت يتكبدها طالبو الرب  .3
 ).الرشوط املتفق علهياو املسـتنرية 

بت¬  تتصل التاكليف اليت يتكبدها طالبو الرباءات ا§ين اسـتخدموا فعال موارد وراثية و/ٔاو معارف تقليديةو  .4
طلوب مهنم ف· ولكّهنم حباجة ٕاىل معرفة ما امل املتص� هبا ملعارف، ٔاو أولئك ا§ين قد مل يسـتخدموا ت¬ املوارد و/ٔاو ااملوارد

 خيص رشط الكشف.

ة الفكرية واللواحئ وإالجراءات الوطنية حتليل قوانني امللكيوعىل وجه اخلصوص ينبغي أن تسعى اIراسة، عىل أالقل، ٕاىل 
وتسعى، املتص� هبا اثية و/ٔاو املعارف التقليدية ت الص� اليت تتطلب الكشف عن مصدر ٔاو منشأ املوارد الوروإالقلميية ذا

  ف· خيص لك بÊ ٔاو ٕاقلمي (ٔا0ّ اكن احلال) يرسي فيه ذ� الرشط، ٕاىل:

 الرباءات.طلبات حتديد عدد حاالت الكشف عن املصدر/املنشأ اليت اسـتوفاها مقدمو  •

 ؟ءةالوÚئق الواجب تقدميها ٕاىل مكتب الرباءات عند ٕايداع طلب الربا ما يهو  •

  هلم فهم الرشوط املفروضة علهيم؟املبادئ التوجهيية املتاحة لطاليب الرباءات حىت يتسـىن وما يه •

يف أي مرح� من الطلب يُتخذ قرار و ه املعلومات (يف حال قيامه بذ�)؟تحقق مكتب الرباءات من هذوكيف ي  •
الرمسي؟ وهل يشارك القامئون عىل  فهل يكون ذ� يف مرح� الفحص ملوارد الوراثية؟اشرتاط الكشف عن منشأ ا
هل توجد تعل·ت خاصة موåة للفاحصني؟ وما ينبغي العملية؟ ويف حال مشاركهتم فهيا، الفحص املوضوعي يف هذه 
 ٔان تتضمنه ت¬ التعل·ت؟

ط حتديد السلطات اليت تشرت حتديد الرشوط إالضافية املفروضة فضال عن املصدر/املنشأ. وقد يشمل ذ�، مثال، و  •
 .الرشوط املتفق علهياو ليل املوافقة املسـبقة املسـتنرية د
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، ينبغي ٔان تسعى اIراسة ٕاىل مجع معلومات دليل املوافقة املسـبقة املسـتنرية /الرشوط املتفق علهيااشرتاط ويف حال  •
فهل يُشرتط،  .الرشوط املتفق علهياة/ليل املوافقة املسـبقة املسـتنري دعن إالجراءات اليت جيب اتباعها للحصول عىل 

مثال، تقدمي نسخة من العقد اخلاص بنقل املورد الورايث ٔاو هل يُشرتط تقدمي ٔاية وثيقة ٔاخرى؟ وكيف يتعامل 
 ؟ وكيف يتعامل املكتب مع املعلومات التجارية الرسية الواردة يف العقد؟ةد السميكو املكتب مع العق

فهل يُشرتط الكشف (ٔاو تقدمي -ف من املوارد الوراثية)وٕاذا اكن الطلب يتوê اسـتعامل عدة موارد وراثية (ٔاو صن •
وÚئق) ف· خيص لك مورد؟ وكيف يترصف املكتب عندما يشـمتل الطلب عىل صنف من املوارد الوراثية، فهل 

 سيشرتط من مقدم الطلب الكشف عىل مورد ورايث واحد من مضن اكمل الفئة اليت يشملها الصنف املعين؟

منو يف غابة ٔاو حقل أو حديقة حرضية ٔاو يف قطعة ٔارض غري مزروعة ميلكها نباð بر0 ي وٕاذا اكن املورد الوراثية  •
 ما يه الوÚئق املطلوبة ف· خيص هذا املورد الورايث؟ وهل توجد اسـتثناءات ف· يتعلق �لنباðت الربية؟ -اóرتع

• óرتعني أالجانب؟وهل هناك أي فرق ف· خيص رشوط الكشف بني اóرتعني الوطنيني وا 

وٕاذا مت احلصول عىل مورد ورايث من ٕاحدى حدائق النباðت، (خارج بÊ املنشأ ا§ي مت الكشف فيه عنه)، ولكّن  •
فعال ٔاثناء معلية الزرع يف حديقة النباðت، مفا ا§ي ينبغي عىل  تغّريتخصائص املورد الورايث (النبات) قد تكون 

ٕابرام عقد بيانه: حديقة النباðت ٔاو البÊ ا§ي زّود ت¬ احلديقة بذ� املورد الورايث؟ وٕاذا اشُرتط  الرباءة طالب
)، من سـيكون طرفا يف ذ� العقد؟ فهل سـُيربم العقد مع دليل املوافقة املسـبقة املسـتنرية /الرشوط املتفق علهيا(

 حديقة النباðت ٔاو مع بÊ املنشأ؟

مثال،  الكشف، ٔان يصّحح خطأه؟ فهل ميكنه،لطلب، عند ارتاكبه خطأ ف· خيص رشط كيف ميكن ملقدم احتديد و  •
التضليل، عن بÊ غري بÊ املصدر احلقيقي؟ وهل يعترب املكتب امس ، دون قصد اكن قد كشفٕاذا  تغيري املصدر

 املصدر مساûٔ جديدة، ويقتيض �لتايل ٕاعادة ٕايداع طلب الرباءة؟

ا§ي ، معاجلة طلب الرباءة اسـتغرقهتايطّبق رشط الكشف، متوسط الفرتة اليت  وحتديد، ف· خيص لك مكتب •
 ات.طلبلك ال معاجلة  اسـتغرقهتامتوسط الفرتة اليت اشُرتط فيه الكشف عن املنشأ، و 

هل اكن النفاذ ٕاىل املورد الورايث يمت وُطبق فعال، ويف احلاالت اليت اكن فهيا الكشف عن املصدر/املنشأ مرشوطا،  •
أالخرى، ٔاو ٔاّن ذ� املورد اكن  املواد الوراثية ٔاو ٔاحد املسـتودعات) من ٔاحد مصارف يف املوقع مبارش (بشلك

 يُشرتى كسلعة؟

هل شهد عدد طلبات الرباءات املودعة يف هذا ا�ال التكنولو� ز0دة ٔاو اخنفاضا منذ فرض رشط الكشف؟ وٕاذا و  •
ربّام قد ٔاودعوا طلب براءة سابقا /حتفاظ �خرتاعاهتم اكنوا  نياكن قد شهد اخنفاضا، هل قّرر مقدمو الطلبات ا§

 ال من ٕايداع طلب براءة؟دٔ�رسار جتارية ب

 وٕاذا اكن نظاممك يقتيض دفع فوائد مالية، الرجاء رشح قمية ت¬ الفوائد املالية. •

م النفاذ وتقامس املنافع؟ ومك اليت ُجنيت منذ فرض رشط الكشف وما يتصل به من نظاغري املالية ما هو جحم الفوائد و  •
 عدد اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع اليت مت توقيعها منذ فرض ذ� الرشط؟

 مات اخلاصة مبنشأ املورد الورايث؟وما يه املعلومات اليت تُنرش ٔاثناء نرش الطلب و/أو الرباءة من مضن املعلو  •

 املسـتقبل؟وكيف ستُسـتخدم املعلومات اخلاصة مبنشأ املورد الورايث يف  •
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 وهل سـُتضاف املعلومات احملّص� من جّراء  رشط الكشف ٕاىل قاعدة بيات ٔالغراض البحث؟ •

وف· خيص اIول أالعضاء يف الويبو اليت تطّبق رشط الكشف، مك عدد اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع اليت مت توقيعها  •
 منذ فرض رشط الكشف؟

املنافع، هل تذكّر ت¬ االتفاقات املسـتفيدين من املوارد الوراثية و/أو املعارف وٕاذا اكنت هناك اتفاقات للنفاذ وتقامس  •
 برضورة الكشف عن مصدر/منشأ ت¬ املوارد واملعارف عند ال�س حامية امللكية الفكرية؟ذات الص� التقليدية 

ى املوارد الوراثية هل تُفرض عقو�ت جنائية ٔاو مدنية و/ٔاو غرامات عىل من ال يكشف عن مصدر ٔاو منشأ ٕاحدو  •
هذا القبيل، يُر� وصف من املتص� هبا يف طلب الرباءة؟ ويف حال فرض ٕاجراءات و/ٔاو املعارف التقليدية 

 املعنية. الطعنوأيّة قرارات ٔاصدرهتا هيئة  طعوناحلاالت اليت فُرضت فهيا ت¬ العقو�ت وطبيعهتا، ووصف ٔايّة 

ذات أالمهية كتب ٔايضا الكشف عن احلاû الصناعية السابقة وٕاذا اكن هناك رشط �لكشف، هل اشرتط امل  •
الشرتاط الكشف قابلية حامية /خرتاع برباءة؟ وٕاذا مل يشرتط ذ�، ٕاىل ٔاي ٔاساس مت /ستناد اجلوهرية �لنسـبة ل

سابقة ال ، دون اشرتاط الكشف عن احلاû الصناعية ذات الص�عن مصدر املوارد الوراثية و/ٔاو املعارف التقليدية 
 قابلية امحلاية برباءة؟ وكيف ٔاسهم الكشف يف حتسني معلية الفحص؟ذات أالمهية اجلوهرية �لنسـبة ل

قابلية امحلاية برباءة؟ وهل اكن هناك �لنسـبة ل ٔامهية جوهريةفهيا املصدر أو املنشأ  احلاالت اليت شّلك وما يه نسـبة  •
شرتط الكشف، قانون وطين يتعلّق �لمتّ¬ غري املرشوع للموارد أيضا، يف البÊان اليت لها قانون للملكية الفكرية ي 

 الوراثية و/ٔاو املعارف التقليدية ذات الص�، ٔاو ٕ�ساءة اسـتخدا�ا؟

ات ٔامهية جوهرية �لنسـبة لقابلية اسـتفادة مقدم طلب الرباءة وهل يوفر املكتب آلية متكّن الغري من تقدمي معلومات ذ •
 من امحلاية املطلوبة؟

وهل توجد ٔاية آلية ٔاخرى متكّن الغري من تقدمي معلومات ذات ٔامهية جوهرية �لنسـبة لقابلية امحلاية برباءة؟ وهل  •
ويف حال وجود ت¬ االٓلية، هل يشّلك عدم  رتاض عىل براءة (قبل منحها ٔاو بعد ذ�)؟يوفر املكتب آلية لالع

 /متثال لرشط الكشف مّربرا لالعرتاض؟

ّ كيف تضمن اIوû العو  • الرشوط ٔاو ليل املوافقة املسـبقة املسـتنرية دمت استيفاء املتطلبات اخلاصة به ضو يف الويبو ٔان
 ؟يف احلاالت اليت ال ينطبق فهيا رشط الكشف املتفق علهيا

 وهل ملكتب امللكية الفكرية ٔاية جتربة وجهية ٔاخرى يريد ٕافادة الغري هبا؟ •

وقت ممكن حىت يتسـىن للوفود اختاذ قرار مسـتنري ف· خيص معلنا يف  وينبغي العمل عىل اسـتكامل هذه اIراسة يف ٔاقرب
  جمال املوارد الوراثية و/ٔاو املعارف التقليدية املتص� هبا.

 [هناية املرفق والوثيقة]


