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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 الثالثونو احلادية الدورة

ىل  19جنيف، من   2016 سبمترب 23اإ
 
 

السويسرية  اللوائحقانون الرباءات السويسري و ة واملعارف التقليدية يفإعالن مصدر املوارد الوراثي
مساهمة من سويسرا ردا على الوثيقة  -بشأن املوارد الوراثية ذات الصلة 

WIPO/GRTKF/IC/30/9 

 وثيقة مقدمة من وفد سويرسا

 مقدمة

)الويبو( من وفد سويرسا الامتسا بتقدمي ، اس تمل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية 2016 سبمترب 9يف  .1
عالن مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف قانون الرباءات السويرسي واللواحئ السويرسية ذات الصةل وثيقة بعنوان " اإ

ىل WIPO/GRTKF/IC/30/9مسامهة من سويرسا ردا عىل الوثيقة  -بشأأن املوارد الوراثية  ثن ادلورة احلادية والثال" اإ
احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة احلكومية ادلولية(، للجنة 

 من جدول الأعامل "املعارف التقليدية". 6 ابعتبارها وثيقة معل حتت البند

 املذكورة. واس تجابة ذلكل الالامتس، حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل املسامهة .2

ىل الإحاطة علام  .3 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 ابملسامهة الواردة يف مرفق هذه الوثيقة وملحقهيا.

 ]ييل ذكل املرفق[
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عالن مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف قانون الرباءات السويرسي و  ذات الصةل السويرسية واحئ لالاإ
 WIPO/GRTKF/IC/30/9ا عىل الوثيقة مسامهة من سويرسا رد -بشأأن املوارد الوراثية 

 2 ...................................................................................................................................... مقدمة .أأول

عالن .اثنيا  3 ........................................ بتنفيذه اخلاص والأمر الاخرتاع براءات بشأأن الاحتادي القانون يف املصدر اإ

 3 .................................................................................................................................. مقدمة .أألف

 3 ............................................................................................. العامة واملبادئ الس ياس ية الأهداف .ابء

ساس .جمي  الوراثية ابملوارد املتعلقة الظروف من الواسعة اجملموعة مع التعامل رضورة": املصدر" ملفهوم املنطقي الأ
 4 .............................................................................................................................. التقليدية واملعارف

ساس .دال ىل مبارش بشلك املستند: "الكشف لرشط املسوّغ املنطقي الأ  7 .................................................. "اإ

ساس .هاء  8 ............................................................................... "والفعاةل املتناس بة للعقوابت" املنطقي الأ

 9 .................................. التقليدية واملعارف الوراثية ابملوارد املتعلقة الأخرى واللواحئ الكشف رشط بن العالقة .لثااث

 9 .................................................................................................................................. مقدمة .أألف

 9 ....................................................................................... انغواي لربوتوكول التنفيذية ابللواحئ العالقة .ابء

غذية النباتية الوراثية املوارد بشأأن ادلولية للمعاهدة التنفيذية ابللواحئ العالقة .جمي  11 .......................... والزراعة للأ

زاء قدما   للميض احملمتل والسبيل الاس تنتاجات .رابعا    12 .......................................... دوليا   عليه متفق كشف رشط اإ

 1 .................. هبا املرتبطة التقليدية واملعارف الوراثية ابملوارد املتعلق السويرسي القانوين الإطار عن عامة نبذة   1 امللحق

 من ُمقدمة تعليقات مع الأمريكية، املتحدة الولايت من املُقدمة ،WIPO/GRTKF/IC/30/9 الوثيقة   2 امللحق

 1 ...............................................................................................................................................سويرسا
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 مقدمة أأول.

، لجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكورخالل ادلورة الثالثن ل  .1
ىل فهم أأفضل لقانون سويرسا الاحتادي بشأأنقدم وفد الولايت املتحدة وثيقة حتت عنوان:  حامية الطبيعة والرتاث  "السعي اإ

الثقايف" و"القانون الاحتادي بشأأن براءات الاخرتاع" من خالل تطبيقهام افرتاضيا  عىل براءة الولايت املتحدة رمق 
 1." )وثيقة الولايت املتحدة(5,137,870

طات وقد ُأعدت وثيقة الولايت املتحدة دون مشاورة سويرسا، ودون التحقق من حصة احملتوى دلى السل .2
ىل ذكل،  ضافة اإ ن الوثيقة تتضمن عددا  من النواقص والأخطاء الكبرية. وابلأخص، ختلط الوثيقة بن السويرسية اخملتصة. اإ فاإ

( 2( الإفصاح عن مطلب املصدر عىل النحو املنصوص عليه يف القانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع؛ )1)
بقا  للقانون الاحتادي السويرسي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف، املنفذ لأحاكم والإشعار ابلزتام العناية الواجبة ط 

جراءات املوافقة عىل تسويق3بروتوكول انغواي؛ ) ن وثيقة الولايت املتحدة ل تراعي عدة  ( واإ املنتج. وعالوة عىل ذكل، فاإ
ن املثال أأحاكم هممة من الأحاكم اليت ينص علهيا هذان القانوانن، كام أأهنا  تغفل متاما  الأمرين الذلين ينفذان مبوجهبام. وأأخريا ، فاإ

 ، قد عفا عليه الزمن.5137870براءة الولايت املتحدة رمق الافرتايض املس تخدم يف الوثيقة، أأي 

زاء رشط الكشف ومن مث فهيي  .3 ن وثيقة الولايت املتحدة ل تفرس عىل حنو دقيق الهنج السويرسي اإ ونظرا  ذلكل، فاإ
ضلةل. وتروم هذه املسامهة املقدمة من سويرسا تصويب الأخطاء والنواقص اليت تعرتي وثيقة الولايت املتحدة، كام تريم م

فصاح. طار اللجنة بشأأن مطلب حممتل لالإ ىل احلقائق يف اإ ىل تيسري مناقشة تستند اإ  اإ

عالن مصدر املوارد ابإ حاكم املتعلقة وميكن تلخيص حمتوايت هذه املسامهة عىل النحو الآيت: يفرس اجلزء الثاين الأ  .4
ىل  الرباءات طلباتيف  ذات الصةل الوراثية واملعارف التقليدية طبقا  للقانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع، اإ

عالن املصدر يف القانون  جانب الأمر الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع. ويتناول اجلزء الثالث العالقة بن اإ
الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع وغريه من اللواحئ املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية ذات الصةل، ل 

. ويتضمن اجلزء املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعةس امي أأبرز الأحاكم املنفذة لربوتوكول انغواي و 
طار اللجنة. وأأخريا ، الرابع الاس تنتاجا فصاح دويل حممتل يوجد حاليا  قيد املناقشة يف اإ ت والاعتبارات املتعلقة مبطلب اإ

عىل قامئة ابلقوانن والأوامر السويرسية وغريها من الواثئق املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية ذات  1حيتوي املرفق 
، WIPO/GRTKF/IC/30/9ددة أأبدهتا سويرسا عىل وثيقة الولايت املتحدة تعليقات حم 2الصةل، بيامن يتضمن املرفق 

طار القانوين السويرسي.  ويه تصحح التفسري املضلل واخلاطئ لالإ

  

                                                
1

 WIPO/GRTKF/IC/30/9. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_30/wipo_grtkf_ic_30_9.pdf
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عالن  اثنيا.  براءات الاخرتاع والأمر اخلاص بتنفيذهالاحتادي بشأأن قانون اليف صدر املاإ

 مقدمة أألف.

أأن براءات الاخرتاع، ابختصار، عىل أأنه يتعن أأن يتضمن طلب الرباءة الاحتادي السويرسي بشالقانون تنص أأحاكم  .5
بشلك مستندا  اذلي اكن يف متناول اخملرتع أأو طالب الرباءة، رشيطة أأن يكون الاخرتاع  مصدر املورد الورايثمعلومات عن 

ىل مبارش نه ينبغي أأن يتضمن طلب الرباءة معلومات عن  اإ ف التقليدية للمجمتعات مصدر املعار هذا املورد. وابملثل، فاإ
بشلك ، املتاحة للمخرتع أأو طالب الرباءة، رشيطة أأن يكون الاخرتاع مستندا  الأصلية واحمللية املرتبطة ابملوارد الوراثية

ىل تكل املعارف. كام ينص القانون عىل  مبارش لعدم الإفصاح عن املصدر أأو الإفصاح عنه بطريقة غري سلمية.  عقوابتاإ
يراد املصدر يف توصيف الاخرتاع  ي السويرسيالأمر الاحتادوينص  بشأأن براءات الاخرتاع عىل قامئة بأأمه املصادر ويقتيض اإ

 لالطالع عىل الأحاكم ذات الصةل من القانون والأمر(. 1)انظر املرفق 

عالن مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف طلبات"، قدمت سويرسا وثيقة حتت عنوان 2010ويف عام  .6  اإ
عالمية لدلورة السادسة عرشة  "الرباءات: أأحاكم قانون الرباءات السويرسي تلخص وتفرس  2للجنة احلكومية ادلوليةكوثيقة اإ

 الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع خبصوص الإفصاح عن املصدر.لقانون الأحاكم ذات الصةل من ا

ضافية عن تكل الأحاكم .7  .ونقدم يف هذه املسامهة معلومات اإ

 الأهداف الس ياس ية واملبادئ العامة ابء.

عالن املصدر يف القانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع يف عام  .8 ، 3وطبقا  للرساةل .2008ُأدرَج مطلب اإ
زاء املوارد الوراثية احملددة واملعارف التقليدية املتعلقة ابملوارد  الوراثية، اليت يمتثل الهد من هذا التدبري يف زايدة الشفافية اإ

لهيا الاخرتاع مبارشة. ومن شأأن هذا التدبري أأن يدمع الامتثال للمتطلبات التنظميية لبدلان أأخرى من حيث النفاذ  يستند اإ
ن معلية الإفصاح عن املصدر من شأأهنا أأيضا  ) ( تعزيز الثقة املتبادةل بن 1واقتسام املنافع. وفضال  عن زايدة الشفافية، فاإ

( وتيسري وضع التقنية الصناعية 3( وتشجيع تتبع تكل املوارد واملعارف، )2ملوارد أأو املعارف ومقدمهيا، )مس تخديم تكل ا
 السابقة.

لن يكون اكفيا يف حد ذاته  الإفصاح عن املصدر احلس بان أأن رشط من الأسايس أأن يؤخذ يفويف نفس الوقت،  .9
ىل أأي افعلتسوية مجيع املسائل الناش ئة يف س ياق النفاذ وتقامس املن . وتُس تخدم موارد وراثية عديدة دون أأن يفيض ذكل اإ

ىل منتجات جتارية غري محمية برباءات. ذلا، ففي نظر  اخرتاع، عىل سبيل املثال يف مشاريع البحث غري التجارية، وقد تؤدي اإ
ضافي ة خارج نطاق نظام الرباءات يف سويرسا، ومتاش يا  مع الأحاكم اليت ينص علهيا بروتوكول انغواي، ل بد من اختاذ تدابري اإ

 جمالت أأخرى من القانون. وترد التدابري السويرسية خارج نطاق نظام الرباءات يف اجلزء الثالث أأدانه.

دراج رشط الكشف يف ا .10 الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع من خالل معلية لقانون وقد ُأعدت مسأأةل اإ
ت مصاحل خمتلفة، بل متباينة أأحياان . وتكل املصاحل يه مصاحل مس تخديم املوارد دميقراطية. واتبعت هنجا  متوازان وراع

الوراثية ومقدمهيا، والبدلان املتقدمة والنامية، والشعوب الأصلية، وفاحيص الرباءات وطاليب الرباءات، والباحثن وممثيل 
ىل ذكل، بُذلت هجود جلعل املطلب  ضافة اإ  معليا  وبس يطا  قدر الإماكن دون فقدان فعاليته.القطاع اخلاص واجملمتع املدين. اإ

ىل املبادئ الرئيس ية التالية: .11  ويستند رشط الكشف يف هذا القانون اإ
                                                

2
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 .الإيطالية، و الفرنس ية، و ابلأملانيةمتاحة  القانون الاحتادي السويرسي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايفبشأأن تنقيح  2005ومفرب ن 23الرساةل املؤرخة  

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=131586
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2006/1.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2006/1.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2006/1.pdf
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القدر الاكيف من املرونة للتعامل مع اجملموعة الواسعة من الظروف املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  (أأ  )
 املتعلقة ابملوارد الوراثية،

ذا اكن رشط الكشف س ينشأأ أأم ل،وضوح النطاق  (ب )  تسهيال  لتحديد ما اإ
مشل عقوابت فعاةل ومتناس بة لكفاةل اليقن القانوين ملس تخديم املوارد الوراثية واملعارف التقليدية ذات الصةل  (ج )

 ومقدمهيا،
  املس توى الوطي.عىل 4فهمه يف الس ياق الأوسع للتدابري اخلاصة بتنفيذ النظام ادلويل املتعلق ابلنفاذ وتقامس املنافع (د )

ىل )ج(، بيامن يتناول اجلزء الثالث املبدأأ )د(.  وس تتناول الفقرات التالية املبادئ من )أأ( اإ

ساس املنطقي ملفهوم "املصدر": رضورة التعامل مع اجملموعة الواسعة من الظروف املتعلقة ابملوارد الوراثية  جمي. الأ
 واملعارف التقليدية

والاقرتاحات السويرسية بشأأن رشط الكشف  ادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاعالقانون الاحتتستند أأحاكم  .12
ىل الأس باب التالية: ىل مفهوم "املصدر". ويستند الأساس املنطقي لهذا املفهوم اإ ىل الويبو اإ  املقدمة اإ

 :الظروف السائدة يف الوضع ميكن اس تقاء املوارد الوراثية من مجموعة من املواقع اخملتلفة، مبا يف ذكل تنوع مواقع املصادر 
ىل جانب اجملموعات خارج الوضع  آخره( اإ ىل أ الطبيعي يف خمتلف النظم الإيكولوجية )املائية والزراعية والغابوية، اإ

ىل ذكل، غالبا  ما ميكن اس تقاء مصدر املوارد  ضافة اإ الطبيعي، اليت قد توجد يف بدلان املنشأأ أأو قد ل توجد فهيا. اإ
ما مياثلها يف أأكرث من بدل، ومثة يف الغالب أأكرث من جمرد بدل منشأأ واحد ملورد ورايث حمدد )انظر  الوراثية نفسها أأو

 الشلك أأدانه(.
 :ىل حد كبري، وترتاوح بن متطلبات " تنوع احلالت القانونية املوافقة تتباين اللواحئ املتعلقة ابلنفاذ يف خمتلف البدلان اإ

جراءات الإشعار املبسطة، وصول   ق علهياالرشوط املتف"و "املس بقة املس تنرية ىل بشلك متبادل" عىل حنو شامل واإ اإ
ىل النوع احملدد من املوارد  5انعدام اللواحئ متاما . ن اللواحئ املتعلقة ابلنفاذ غالبا  ما تتباين استنادا  اإ وعالوة عىل ذكل، فاإ

لموارد الوراثية. فعىل سبيل املثال، يندرج عدد من الوراثية، والنظم الإيكولوجية، وأأغراض اوجه الاس تعامل املتوخاة ل
املوارد الوراثية النباتية لأغراض التغذية والزراعة يف نطاق النظام متعدد الأطراف للمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية 

راثية أأخرى يف مناطق النباتية للأغذية والزراعة ملنظمة الأغذية والزراعة )الفاو(. وميكن أأيضا  اس تقاء مصدر موارد و 
خارج نطاق الولايت القضائية الوطنية )عىل سبيل املثال، املوارد الوراثية البحرية يف أأعايل البحار( أأو من خالل 

منظامت دولية، من قبيل فريوسات الأنفلونزا اليت حيمتل أأن تتسبب يف جاحئة برشية مبوجب الإطار اخلاص ابلتأأهب 
نفلونزا اجلاحئة ملنظمة  حاكم اخلاصة. الصحةللأ  العاملية، ومن مث فهيي ختضع للأ

 :تعرف التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج املوارد الوراثية بأأهنا "املواد اجلينية ذات القمية  اختالف أأنواع املوارد الوراثية
و جرثويم أأو غريها من الأصول "أأية مواد من أأصل نبايت أأو حيواين أأ الفعلية أأو احملمتةل"، وتعرف املوارد الوراثية بأأهنا 

ذلا، مثة أأنواع خمتلفة من املوارد الوراثية ذات خصائص خمتلفة للغاية. وبعض املوارد  حتتوي عىل وحدات عامةل للوراثة".
الوراثية قد يكون س بق جنهيا و/أأو تعديلها لس نوات، ومن مث فهيي ختتلف من حيث خصائصها عام حيصل يف الطبيعة 

                                                
4

ىل جانب   م بروتوكول انغواي،  4املادة تتناول ديباجة القرار اذلي اعُتمد مبوجبه بروتوكول انغواي "النظام ادلويل بشأأن النفاذ وتقامس املنافع". وتوحض ادليباجة، اإ
 واحد فقط لتنفيذ مسأأليت "النفاذ وتقامس املنافع.أأنه ليس مثة صك دويل 

5
ة للموافق خيضع عىل املوارد اجلينية لس تخداهما احلصول" من بروتوكول انغواي عىل أأن 1-6من التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج واملادة  5-15تنص املادة  

للنفاذ اإىل مواردمه  "املوافقة املس بقة املس تنرية"وز للأطراف أأن يرتؤوا عدم اشرتاط . وعليه، جي"ما مل يقرر هذا الطرف خالف ذكل ...،املس بقة عن عمل
جل قبل املوافقة عىل الوراثية. واحلال كذكل يف بدلان خمتلفة. ويف سويرسا حىت الآن، ختضع أأغلبية املوارد الوراثية لطلب املعلومات والإخطار حفسب حبلول أأ 

الأمر بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما )الأمر اخلاص من  8ة املتاجرة أأو التسويق )انظر املاد
 (.بربوتوكول انغواي(
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، زرع الأحياء ادلقيقة(. وقد تتأألف بعض املوارد الوراثية حىت من مواد وراثية مع بدلان منشأأ متعددة )عىل سبيل املثال
 )عىل سبيل املثال، أأصناف احملاصيل العرصية(.

 :زاء اس تقاء مصدر املوارد  تنوع الهنج القطاعية ىل حد كبري هنجها اإ مثة قطاعات خمتلفة تس تخدم املوارد الوراثية وتتباين اإ
ىل ذكل، مثة عادة همةل زمنية يعتد هبا بن اترخي اس تقاء مصدر مورد ورايث موقعيا   6اثية وتبادلها واس تخداهما.الور ضافة اإ اإ

ىل هذا املورد. وخالل هذه املهةل الزمنية، جيوز نقل املورد  يف بدل حمدد، وطلب براءة لخرتاع ما ابلستناد مبارشة اإ
 بدل أأو يف بدلان خمتلفة.الورايث بن عدة مس تخدمن يف نفس ال 

 ن املعارف التقليدية غري ملموسة. وعىل تنوع املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية : خبالف املوارد الوراثية، فاإ
ن أأحصاب تكل املعارف مه من الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية. وتربط املادة  )ي( من التفاقية املعارف 8العموم، فاإ

ىل  7ة ابجملمتعات الأصلية واحمللية اليت ترخس أأساليب احلياة التقليدية، بيامن تشري املادة التقليدي من بروتوكول انغواي اإ
ن املوافقة املس بقة املس تنرية" رشاك اجملمتعات الأصلية واحمللية متاش يا  مع القانون الوطي. ومع ذكل، فاإ " أأو الإقرار واإ

ىل حد كبري بن الشعوب الأصلية احلالت القانونية، واملامرسات العر  فية، والهنج اخلاصة حبامية املعارف التقليدية تتباين اإ
 وبن خمتلف البدلان.

لهيا أأعاله، من اجليل أأنه ليس من اجملدي دوما  كشف املعلومات عن  .13 وبناء عىل الظروف القانونية والفعلية املشار اإ
الرشوط املتفق " و"املوافقة املس بقة املس تنريةملوارد الوراثية"، أأو وضع ""بدل منشأأ املوارد الوراثية"، و"البدل اذلي يوفر ا

 بشلك متبادل". ذلا، فال بد من اتباع هنج أأكرث مرونة ومشول . علهيا

القانون الاحتادي السويرسي بشأأن من  أأ 49ومفهوم "املصدر" يف نظر سويرسا، عىل النحو املنصوص عليه يف املادة  .14
ىلبراءات الاخرتاع  ، هنج يتيح مراعاة تكل الظروف القانونية والفعلية.7 جانب الاقرتاحات ادلولية املقدمة من سويرسا، اإ

ىل  .15 وحبسب لك حاةل عىل حدة، مثة أأنواع خمتلفة من املصادر. وطبقا  للهنج السويرسي، ميكن تقس مي تكل املصادر اإ
ذا مل يكن طالب الرباءة مصادر رئيس ية ومصادر اثنوية. ويتعن عىل طاليب الرباءات أأن يعلن وا املصدر الرئييس. ومع ذكل، اإ

عالن املصدر الثانوي. نه جيب اإ  عىل عمل ابملصدر الرئييس، فاإ

ىل الأحاكم اليت تنص علهيا الصكوك ادلولية ذات الصةل بشأأن النفاذ وتقامس املنافع، ميكن المتيزي بن  .16 واستنادا  اإ
 املصادر الرئيس ية التالية:

 ( "البدل اذلي يوفر 1رئيس ية، طبقا  لالتفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج وبروتوكول انغواي، ما ييل: )تشمل املصادر ال
( و"الطرف اذلي يوفر املوارد الوراثية اذلي يعد بدل منشأأ تكل 3( و"بدل منشأأ املوارد الوراثية"، )2املوارد الوراثية"، )

 لالتفاقية".املوارد أأو طرف اكتسب املوارد الوراثية طبقا  
  ىل املوارد الوراثية النباتية لأغراض التغذية والزراعة اليت يغطهيا النظام متعدد  بشلك مبارشوابلنس بة لخرتاع يستند اإ

الأطراف للمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ملنظمة الأغذية والزراعة، ل ينطبق مفهوم 
الب الرباءة أأن يكشف "النظام متعدد الأطراف" ابعتباره املصدر الرئييس. وعىل غرار ذكل، املنشأأ، بل يتعن عىل ط

ن مفهوم بدل املنشأأ ل يرسي عىل املوارد الوراثية البحرية اليت يس تقى مصدرها ف مناطق خترج عن نطاق الولية  فاإ
ىل جانب املوارد الوراثية اليت يغطهيا الإطار اخلاص نفلونزا اجلاحئة. ويف هذه احلالت،  القضائية الوطنية، اإ ابلتأأهب للأ

نفلونزا اجلاحئة مكصدر  يتعن عىل طالب الرباءة أأن يفصح عن املنطقة البحرية ذات الصةل أأو الإطار اخلاص ابلتأأهب للأ
 .رئييس

                                                
6

 :Access and Benefit-Sharing in Practice(. 2008أأمانة التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج ) 
Trends in Partnerships Across Sectors. Montreal, Technical Series No. 38, 140 pages. 

7
 WIPO/GRTKF/IC/11/10. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/wipo_grtkf_ic_11/wipo_grtkf_ic_11_10.pdf


WIPO/GRTKF/IC/31/8 
Annex 
6 
 

  س تقى مصدرها من وعالوة عىل ذكل، فبالنس بة للمعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية واملوارد الوراثية اليت ي
عالن الأمم املتحدة الشعوب الأصلية واجملمتعات احمللية، قد ل يكون الإفصاح عن فرادى البدلان مالمئا . ومتاش يا  مع  اإ

لزام طاليب  12و 7و 2-6و 5-5واملواد  بشأأن حقوق الشعوب الأصلية من بروتوكول انغواي، حيبذ يف تكل احلالت اإ
الأصلية واجملمتعات احمللية اليت تمتتع بتكل املعارف أأو توفري املوارد الوراثية ابعتبارها الرباءات ابلإفصاح عن الشعوب 

 املصدر الرئييس.

ل بعد بذل هجود  .17 ن طاليب الرباءات ليسوا دوما  عىل عمل ابملصادر الرئيس ية، ول ميكن أأحياان  حتديدها اإ ومع ذكل، فاإ
ن أأمكن ذكل أأصال . فعىل سبيل املثال،  اس تقيت مصادر العديد من املوارد الوراثية منذ زمن طويل، حىت قبل جبارة، اإ

دخول التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج حزي النفاذ، ويف حالت عديدة ليست مثة عالقة خطية بس يطة بن املورد الورايث 
ن بعض املوارد  هل الاخرتاع مبارشة. ذلا، فاإ ىل املعلومات "الأصيل"، واملورد الورايث اذلي يستند اإ الوراثية تفتقر ببساطة اإ

ذات الصةل لتحديد املورد الرئييس. ويف تكل احلالت، يتعن عىل طالب الرباءة أأن يفصح عن مصدر اثنوي. وحبسب 
 الظروف، قد تكون املصادر الثانوية، عىل سبيل املثال، مجموعة خارج املوقع أأو يف حاةل املعارف التقليدية، مستندات علمية.

احلالت النادرة اليت ل يكون فهيا طالب الرباءة عىل عمل ابملصدر الرئييس ول ابملصدر الثانوي عىل حد سواء،  ويف .18
عالن لهذا الغرض. وتنص املادة  صدار اإ نه ينبغي اإ ن أأمكن حتديدها فقط بناء عىل هجود جبارة، فاإ الأمر من  أأ 45أأو اإ

ىل جانب مصادر اثنوية )البنود عىل أأمه  الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع ىل ز( اإ املصادر الرئيس ية )البنود من أأ اإ
ىل و( )انظر املرفق   (.1من ه اإ

 Leontopodium)وميكن توضيح هذه التفسريات اليت يطغى علهيا ابلأحرى طابع تقي مبثال نبتة "الإديلفايس"  .19

alpinum)  خبصائص صيدلنية وجتميلية، وميكن حتديد مصدرها اليت تمنو يف جبال الألب. وتتسم هذه الفصيةل من النبات
يطاليا  (D)وأأملانيا  (F)وفرنسا  (A)يف الوضع الطبيعي يف بدلان جبال الألب أأي بدلان منشأأ هذه النبتة، ويه المنسا   (I)واإ

ان جبال ، وغريها )انظر الشلك أأدانه(. ومع ذكل، ميكن أأيضا  حتديد مصدرها يف الوضع الطبيعي يف بدل(CH)وسويرسا 
ىل ذكل، فقد ابتت (RO)الاكرابت، كرومانيا  ضافة اإ ىل جانب بعض بدلان البلقان، اليت تعد من مث بدورها بدلان منشأأ. اإ ، اإ

هذه النبتة اليوم تزرع يف ظروف خارج وضعها الطبيعي. وعليه، جيوز كذكل حتديد مصدرها عىل سبيل املثال يف احلدائق 
. وفضال  عن ذكل، مثة أأصناف (UK)أأو اململكة املتحدة  (NL)دل من بدلان املنشأأ، كهولندا النباتية، اليت قد ل تقع يف ب

 أأخرى أأو أأصناف مزروعة من نبتة "الإديلفايس" قد ل تكون بدلان جبال الألب بدلان منش هئا.
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ىل حتديد املصدر انطالقا  من ظروف الوضع الطبيعي، بيامن ت  ىل التفسري: تشري اخلطوط املتواصةل اإ شري اخلطوط املتقطعة اإ
 حتديد املصدر انطالقا  من ظروف خارج الوضع الطبيعي.

 وحبسب املثال اجملسد أأعاله، ميكن أأن تنطبق املصادر التالية: .20

  نه يتعن الإفصاح عن البدل يطاليا أأو رومانيا أأو سويرسا، فاإ ما يف المنسا أأو فرنسا أأو أأملانيا أأو اإ ذا ُحدد مصدر النبتة اإ اإ
 عتباره املصدر الرئييس؛املعي اب

  ،ن مصدرها الرئييس س يكون هو أأملانيا ذا ُحدد مصدر النبتة انطالقا  من اجملموعة خارج الوضع الطبيعي يف هولندا، فاإ اإ
ن اكن مصدرها قد  ن اكن مصدرها قد اس تقي مبدئيا  يف أأملانيا. ويف املقابل، س تكون فرنسا يه مصدرها الرئييس اإ اإ

مث اكتسبته اجملموعة خارج الوضع الطبيعي يف هولندا من خالل مجموعة أأخرى خارج الوضع حدد أأساسا  يف فرنسا 
ذا مل يكن طالب الرباءة حيظى ابملعلومات املتعلقة هبذين املصدرين الرئيس ين، أأو  الطبيعي توجد يف اململكة املتحدة. واإ

نه يتع ذا اكن احلصول عىل تكل املعلومات يس تدعي بذل هجود جبارة، فاإ ن الإفصاح عن اجملموعة خارج الوضع الطبيعي اإ
 املوجودة يف هولندا ابعتبارها املصدر الثانوي.

ذا اقتىض الأمر من طالب الرباءة أأن يفصح عن "بدل املنشأأ"، عىل غرار ما تقرتحه بعض الوفود أأثناء مفاوضات  .21 وأأما اإ
نه جيوز لطالب الرباءة أأن يفصح عن أأي  بدل من بدلان املنشأأ، أأي المنسا أأو فرنسا أأو أأملانيا أأو اللجنة احلكومية ادلولية، فاإ

ذا اكن مصدر النبتة قد حدد من الناحية الفعلية يف بدل املنشأأ اذلي أأفصح  يطاليا أأو رومانيا أأو سويرسا، برصف النظر عام اإ اإ
ماكنية لتفادي الإفصاح عن البدل اذلي وفر املورد الورايث فعليا . مما  عنه أأم ل. ذلا، مفن شأأن مفهوم "بدل املنشأأ" أأن يتيح اإ

 س يكون مناقضا  لهدف تعزيز الشفافية يف النفاذ وتقامس املنافع.

ساس املنطقي املسّو  دال. ىل بشلك مبارشغ لرشط الكشف: "املستند الأ  "اإ

ىل مجموعة من املوارد الوراثية. وغالبا  ما تشمل .22 شارات اإ مرحةل  بصفة عامة، ترد يف توصيف براءة التكنولوجيا احليوية اإ
ىل جانب أأدوات  البحث والتطوير قبل اس تكامل الاخرتاع عدة موارد وراثية، مبا فهيا جتارب اختبار احليواانت والنبااتت اإ

اخملترب، اكلبالزميدات والفريوسات والبكترياي وامخلرية. وغالبا  ما تكون تكل الأدوات عبارة عن مواد اس هتالكية، مقتناة رمبا من 
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عالن مصدر املواد الاس هتالكية اخملتربية اليت موردين جتارين.  ومع ذكل، مفن الواحض أأن الغرض من رشط الكشف ليس اإ
ليه  ىل الاخرتاع، بل مصدر املورد الورايث اذلي يستند اإ اس تخدمت رمبا كأدوات خالل مرحةل البحث والتطوير اليت أأدت اإ

 الاخرتاع مبارشة من الناحية الفعلية.

"يستند أأن الاخرتاع جيب أأن  نون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع عىلولتوضيح ذكل، ينص القا .23
ىلبشلك مبارش املورد الورايث، وأأنه يتعن أأن يكون اخملرتع أأو طالب الرباءة قد حصل عىل هذا املورد الورايث. وكام ورد  " اإ

ن مصطلح "النفاذ" يف س  WIPO/GRTKF/IC/16/INF/14من الوثيقة  17يف الفقرة  ياق الإفصاح عن املصدر يعي ، فاإ
أأن اخملرتع ل بد أأن يكون قد حصل عىل املورد الورايث احملدد، أأو أأنه عىل الأقل قد احتك ابملورد الورايث مبا فيه الكفاية 

ىل" تعي أأن الاخرتاع يس تخدم فورا  زاء الاخرتاع. ذلا، فاإن عبارة "يستند مبارشة اإ لتحديد اخلصائص احملددة املهمة اإ
 ئص احملددة للمورد الورايث ويعمتد علهيا.اخلصا

ىل أأن خصائص املورد الورايث قد تشمل أأيضا  مكوانت كمييائية حيوية مبعزل عن املورد الورايث، أأو  .24 وجتدر الإشارة اإ
ن عبارة "يستند  ىل" ل تستبعد املكوانت  بشلك مبارشبعبارة أأخرى، املش تقات املعزوةل عن املوارد الوراثية. ذلا، فاإ اإ

يائية احليوية املعزوةل عن مورد ورايث حمدد. ولكهنا توحض رضورة وجود صةل جلية ابملورد الورايث اذلي عزل عنه الكمي 
 املكون الكمييايئ احليوي.

ىل" أأنه يتعن عىل اخملرتع أأن حييط علام  بأأن  بشلك مبارشستند م ملعارف التقليدية"، تعي عبارة "ويف س ياق "ا .25 اإ
ىل معرفة تق   ليدية، أأي أأن اخملرتع قد اس متد اخرتاعه عن دراية من تكل املعرفة.الاخرتاع يستند اإ

ساس املنطقي "للعقوابت املتناس بة والفعاةل" هاء.  الأ

من الأغراض الرئيس ية لنظام الرباءات تعزيز الابتاكر والمنو الاقتصادي. ويعد اليقن القانوين عامال  أأساس يا  يف هذا  .26
زمنية يعتد هبا بن ختطيط مرشوع البحث، ومرحةل البحث والتطوير الفعلية، وطلب الصدد، ل س امي ما دامت مثة همةل 

دراج عقوابت فعاةل  الرباءة، واحلصول عىل املوافقة عىل التسويق، وتسويق املنتج توخيا  لعائد الاستامثر. وعليه، فال بد من اإ
 ومتناس بة يف رشط الكشف، مبا ل يعيق الابتاكر يف الوقت نفسه.

ن رشط الكشف ميزي بن العقوابت قبل املنح وبعده:وحبسب  .27  الهنج اذلي عرضته سويرسا، فاإ

  عالان  للمصدر، سوف مينح املعهد الاحتادي ذا مل يتضمن طلب الرباءة اإ العقوابت قبل املنح تتعلق مبعاجلة الرباءات. فاإ
ذا انقض جراء السويرسي للملكية الفكرية طالب الرباءة همةل زمنية لتصويب الطلب. واإ ت تكل املهةل الزمنية دون اإ

ن املعهد يرفض الطلب )الفقرة  أأ من 59من املادة  3والفقرة الفرعية "ب" من الفقرة  59من املادة  2التصويب، فاإ
 القانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع(

  عالن مصدر ابطل معدا  )املادة فرنك سويرسي  100 000العقوابت املزنةل بعد املنح تتأألف من غرامة مالية بقمية لقاء اإ
ىل ذكل أأ 81 ضافة اإ  ، قد يأأمر القايض بنرش حمكه.من القانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع(. اإ

لغاء من شأأنه  .28 ىل أأن الإ لغاء الرباءات املمنوحة. ويرجع ذكل اإ ويف س ياق عدم الامتثال لرشط الكشف، ل ترد عقوبة اإ
نظرا  لتعذر توليد املنافع النقدية من خالل نظام الرباءات، ما دام  –أأي الرباءة  –تقامس املنافع أأن يقوض أأساس نظرية 

لغاء س يكون مناقضا  لليقن القانوين. طار اجملال العام. انهيك عن أأن الإ  الاخرتاع احملمي مبوجب الرباءة امللغاة يسقط يف اإ



WIPO/GRTKF/IC/31/8 
Annex 
9 
 

 تعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليديةواللواحئ الأخرى امل  رشط الكشفالعالقة بن  اثلثا.

 مقدمة أألف.

هناك عدة صكوك دولية هممة يف س ياق املوارد الوراثية واملعارف التقليدية. ومن الصكوك اليت تكتيس أأمهية خاصة  .29
ىل جانب ا لنباتية للأغذية راثية املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الو التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج، وبروتوكول انغواي، اإ

 والزراعة للفاو.

وقد نفذت سويرسا بروتوكول انغواي واملعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة عىل املس توى  .30
طار القانون الاحتادي السويرسي بشأأن حامية  دخال تدابري جديدة يف اإ الوطي بطريقة دامعة تعاضدية. وحتقق ذكل ابإ

الاحتادي املتعلق ابلزراعة. وقد اس تجليت الأحاكم اليت تنص علهيا تكل القوانن يف  بيعة والرتاث الثقايف ويف القانونالط 
الأمر بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما أأوامر التنفيذ، ل س امي 

والأمر املتعلق ابملوارد الوراثية النباتية لأغراض التغذية والزراعة. وقد دخل الأمران عىل  ،)الأمر اخلاص بربوتوكول انغواي(
 (.2)انظر املرفق  2016حد سواء حزي النفاذ يف أأوائل عام 

وعليه، يتعن فهم رشط الكشف مبوجب نظام الرباءات يف النطاق الأوسع للتدابري الالزمة لتنفيذ النظام ادلويل للنفاذ  .31
ىل ذكل، نظرا  لأن الوثيقة وتقامس ضافة اإ تعاجل بدورها  املقدمة من الولايت املتحدة WIPO/GRTKF/IC/30/9 املنافع. اإ

نه يبدو من املالمئ تقدمي ملخص شامل لتكل الأحاكم يف هذه  تنفيذ بروتوكول انغواي عىل املس توى الوطي السويرسي، فاإ
ن الأجزاء التالية تتناول ا عالن املصدر طبقا  لالوثيقة. ومن مث فاإ لقانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات لعالقة بن اإ

 .لنباتية للأغذية والزراعةملعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية اواعن تنفيذ بروتوكول انغواي  واللواحئ الوطنية املرتتبة الاخرتاع

 العالقة ابللواحئ التنفيذية لربوتوكول انغواي ابء.

ىل 2)ز( )" 3-6أأن بروتوكول انغواي ل يعاجل مسائل امللكية الفكرية يف حد ذاهتا )ابس تثناء املادة  عىل الرمغ من .32 "(، اإ
عالن املصدر طبقا  ل ن اإ لقانون الاحتادي السويرسي بشأأن جانب القامئة غري املس تفيضة للمنافع احملمتةل الواردة يف املرفق(، فاإ

ىل يامتىش مع بروتوكول انغو براءات الاخرتاع ىل ذكل، ميكن النظر اإ ضافة اإ املعهد الاحتادي السويرسي للملكية الفكرية اي. اإ
 .8من بروتوكول انغواي 17ابعتباره نقطة تفتيش طبقا  للامدة 

( عىل التدابري 1انظر املرفق من القانون الاحتادي السويرسي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف ) 3وينص الفصل  .33
من بروتوكول  16و 15روتوكول انغواي يف سويرسا، وابلأخص "تدابري امتثال املس تخدم" طبقا  للامدتن القانونية لتنفيذ ب

 انغواي املطبقتن عىل مجيع الأطراف يف بروتوكول انغواي. وميكن تلخيصها عىل النحو الآيت:

 دمون( أأن يطبق مبدأأ العناية يتعن عىل أأي خشص يس تخدم املوارد الوراثية أأو يس تفيد مبارشة من اس تعاملها )املس تخ
ىل املوارد طبقا  للرشوط التنظميية، من حيث النفاذ داخليا  وتقامس املنافع، للطرف يف انغواي  الواجبة لكفاةل الوصول اإ

 بروتوكول اذلي يوفر تكل املوارد.

 خطار املكتب قبل طلب الترصحي ابلتسويق أأو املتاجرة يف املنتجات املعدة بناء عىل موارد وراثية مس تخدمة ، جيب اإ
 الاحتادي للبيئة مبدى الامتثال ملطلب العناية الواجبة.

                                                
8

سب الاقتضاء، تدابري لرصد وتعزيز الشفافية بشأأن اس تخدام دلمع الامتثال، يتخذ لك طرف، ح ""( من بروتوكول انغواي عىل أأنه 1)أأ( )" 1-17تنص املادة  
متل هذه التدابري عىل: كرث جتمع أأو تس تمل، حسب احلاةل، املعلومات املتصةل ابملوافقة املس بقة عن  املوارد اجلينية. وجيب أأن تش  ( تعين نقطة تفتيش واحدة أأو أأ )أأ

برام الرشوط املتفق علهيمصدر املورد اجلييعمل، من   ."ا بصورة متبادةل، و/أأو اس تخدام املوارد اجلينية، حسب الاقتضاء، ابإ
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  ترسي هذه التدابري أأيضا  عىل املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية للمجمتعات الأصلية واحمللية ما مل تكن تكل
 املعارف التقليدية متاحة أأصال  للجمهور ابجملان.

ل عىل احلالت املتعلقة ابملوارد الوراثية اليت تقع بعد اترخي دخول الأحاكم املذكورة حزي ول ترسي تكل التدابري اإ  .34
ىل ذكل، ل بد أأن يعود مصدر املوارد 2014أأكتوبر  12النفاذ، أأي  ضافة اإ . ذلا، فتكل التدابري ليس لها أأي أأثر رجعي. اإ

ىل بدلان أأطراف يف بروتوكول انغواي، لها رشو ط تنظميية حملية قامئة خبصوص النفاذ وتقامس املنافع. وعالوة الوراثية املعنية اإ
عىل ذكل، ل ترسي تكل التدابري عىل املوارد الوراثية البرشية، والسلع أأو البضائع التجارية غري املس تخدمة ابعتبارها مواد 

الاحتادي السويرسي بشأأن حامية  من القانون د25، والفقرة ن23من املادة  2وراثية مبقتىض بروتوكول انغواي )انظر الفقرة 
 الطبيعة والرتاث الثقايف(.

نه ) .35 ( يتضمن أأحاكما  مفصةل 1وحيدد الأمر اخلاص بربوتوكول انغواي أأيضا  التدابري الواردة يف القانون. وابلأخص، فاإ
اجلوانب الإجرائية  ( حيدد2عن املعلومات احملددة اليت ينبغي تسجيلها وحفظها ونقلها يف س ياق مطلب العناية الواجبة؛ )

( ينص عىل املهام احملددة 4( ينص عىل أأحاكم تتعلق ابحلصول عىل املوارد الوراثية يف سويرسا؛ )3ملطلب الإخطار؛ )
 السلطات السويرسية اخملتصة.خملتلف 

عالن املصدر يف  .36 ىل أأنه من املنظور الإجرايئ ليس مثة صةل مبارشة بن اإ السويرسي  لقانون الاحتادياوجتدر الإشارة اإ
بشأأن براءات الاخرتاع، والأحاكم املنصوص علهيا يف القانون الاحتادي السويرسي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف 

خطار املكتب الاحتادي للبيئة مبطلب العناية الواجبة ل حيفزه طلب  ن اإ والأمر اخلاص بربوتوكول انغواي. وابلأخص، فاإ
مورد ورايث مس تخدم و/أأو معرفة تقليدية ذات  ويق أأو املتاجرة يف منتج معد بناء عىلالرباءة، بل طلب الترصحي ابلتس

صةل. ويعرف الأمر اخلاص بربوتوكول انغواي "املتاجرة" بأأنه يعي "بيع منتجات معدة بناء عىل املوارد الوراثية أأو املعارف 
ىل جانب املعامالت القانونية الأخرى املرتبطة ابملوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية املس تخدمة  التقليدية املهمة املس تخدمة، اإ

اليت تمتخض عهنا أأرابح نقدية، ل س امي الرتاخيص أأو اتفاقات التعهد أأو املعامالت القانونية املامثةل" )انظر البند "ه" من املادة 
 من الأمر اخلاص بربوتوكول انغواي(. 2

عالن املصدر طبقا   .37 لسويرسي بشأأن براءات الاخرتاع، ومطلب العناية الواجبة طبقا  للقانون لقانون الاحتادي الواإ
الاحتادي السويرسي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف يدعامن بعضهام بصورة متبادةل. ومتكّن املعلومات اليت يتعن 

ىل املس تخدمن الالحقن متاش يا  مع مطلب العناية الواجبة من اتحة املعلومات املهمة املتعلقة مبصدر  تسجيلها وحفظها ونقلها اإ اإ
ضافية. وابملثل،  املوارد الوراثية و/أأو املعارف التقليدية ذات الصةل فوراي  لفائدة طاليب الرباءات دون بذل هجود أأو نفقات اإ

عالن املصدر يف القانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع  تنفيذ سوف ييرس تعزيز الشفافية نظرا  ملطلب اإ
 مطلب الرعاية الواجبة يف القانون الاحتادي السويرسي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف.
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عالن املصدر يف القانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع ومتطلبات الرعاية  التفسري: جتس يد العالقة بن اإ
الاحتادي السويرسي  ة الطبيعة والرتاث الثقايف. ويعد املعهدوالإخطار يف القانون الاحتادي السويرسي بشأأن حاميالواجبة 

طار نظام الرباءات، بيامن يعد املكتب الاحتادي للبيئة نقطة التفتيش املركزية  للملكية الفكرية نقطة تفتيش لتعزيز الشفافية يف اإ
اتحة املعلومات ذات الص ةل اليت يفصح عهنا يف نقاط التفتيش عىل لتنفيذ بروتوكول انغواي. وميكّن مطلب العناية الواجبة من اإ

 مدى سلسة الابتاكر والقمية اخلاصة مبورد ورايث و/أأو املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية.

غذية والزراعة جمي.  العالقة ابللواحئ التنفيذية للمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأ

دة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة عىل أأن الأطراف املتعاقدة من املعاه 2-10تنص املادة  .38
نشاء نظام متعدد الأطراف انجع وفعال وشفاف، وذكل عىل حد سواء من  طار ممارسة حقوقها الس يادية عىل اإ توافق يف اإ

امس املنافع املتأأتية من اس تخدام تكل املوارد عىل حنو اجل تيسري احلصول عىل املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتق
طار النظام متعدد  4-12عادل ومنصف وعىل أأساس تاكميل وتعاضدي. وتنص املادة  عىل رضورة تيسري الوصول يف اإ

ن مفهوم "بدل منشأأ املوارد الوراثية" ل يرسي عىل املواد املس متدة من  الأطراف طبقا  لالتفاق املوحد لنقل املوارد. وعليه، فاإ
 النظام متعدد الأطراف.

ويف سويرسا، ينظم الأمر املتعلق ابملوارد الوراثية النباتية لأغراض التغذية والزراعة مسأأةل احلصول عىل املوارد  .39
ىل جانب تقام املنافع املتأأتية من اس تخداهما عىل  حنو الوراثية النباتية لأغراض التغذية والزراعة يف املرصف اجليي الوطي اإ

دراهجا يف املرصف اجليي الوطي  عادل ومنصف. وختضع مجيع املوارد الوراثية النباتية لأغراض التغذية والزراعة اليت ميكن اإ
ذا اكنت  لرشوط النظام متعدد الأطراف للمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، برصف النظر عام اإ

من الأمر املتعلق ابملوارد الوراثية النباتية لأغراض  5و 4من املعاهدة أأم ل )انظر املادتن  1املرفق  تكل املوارد مدرجة يف
 التغذية والزراعة(.

ىل املوارد الوراثية النباتية لأغراض التغذية والزراعة بشلك مبارشوابلنس بة لالخرتاعات اليت تستند  .40 واليت يغطهيا  اإ
ن طالب ال رباءة لن يمتكن ابلتايل من كشف "بدل املنشأأ". وعليه، س يكون النظام متعدد الأطراف النظام متعدد الأطراف، فاإ

ىل أأنه متاش يا  مع الفقرة  من بروتوكول انغواي، ل ينطبق رشط  4من املادة  4هو املصدر الرئييس. ومع ذكل، جتدر الإشارة اإ
طراف للمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية العناية الواجبة عىل املوارد الوراثية اليت يغطهيا النظام متعدد الأ 

 من القانون الاحتادي السويرسي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف(. ن23من املادة  2والزراعة )انظر أأيضا  الفقرة 
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زاء رشط كشف متفق عليه دوليا   رابعا .  الاس تنتاجات والسبيل احملمتل للميض قدما  اإ

لتعزيز الشفافية  لقانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع كتدبرياالكشف يف عالن سويرسا رشط ُُصم اإ  .41
زاء املوارد الوراثية و/أأو املعارف التقليدية ذات الصةل، قصد دمع الامتثال للرشوط التنظميية لبدلان أأخرى من حيث النفاذ  اإ

ىل جانب املعاهدة ادلولية وتقامس املنافع. وهذا الرشط يدمع عىل حنو تباديل  التدابري احملددة املعمتدة لتنفيذ بروتوكول انغواي اإ
بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. بيد أأنه ل يكفي يف حد ذاته لتنفيذ تكل التفاقات. وقد نُفذ لك من بروتوكول 

 ق نظام الرباءات.انغواي واملعاهدة عىل حد سواء من خالل تدابري أأخرى خارج نطا

ن سويرسا  .42 ونظرا  لأن معظم طاليب الرباءات يف سويرسا يقدمون طلباهتم من خالل املكتب الأورويب للرباءات، فاإ
عالن رشط املصدر  زاء تنفيذ اإ وابملثل،  وفقا  للقانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع.دلهيا جتربة معلية حمدودة اإ

ن جتربة سويرسا حمدود ة يف تنفيذ الأمرين التنفيذين لربوتوكول انغواي واملعاهدة، لأهنام مل يدخال حزي النفاذ عىل حد سواء فاإ
ل يف أأوائل عام  ىل 2016اإ ىل مبادئ متينة، وخضعت لتقياميت الأثر اإ . ومع ذكل، فقد أأعدت مجيع هذه الأحاكم استنادا  اإ

 جانب املشاورات العامة وادلميقراطية قبل اعامتدها.

ن نظم العناية الواجبة من قبيل النظم املدخةل مؤخرا يف سويرسا ويف الاحتاد الأورويبو .43 بغية تنفيذ  9يف املس تقبل، فاإ
رشط الكشف ي نظام الرباءات والعكس حصيح عىل حنو دامع  بروتوكول انغواي، من شأأهنا أأن تزيد تيسري وتعزيز تنفيذ

 بطريقة متبادةل.

تعلقة ابلتنوع البيولويج وبروتوكول انغواي، أأدخلت عدة بدلان أأصال  رشوط الكشف يف وبناء عىل أأحاكم التفاقية امل  .44
نظمها الوطنية اخلاصة ابلرباءات، أأو يرحج أأن تقوم بذكل يف املس تقبل القريب. ويف نظر سويرسا، من الأمهية مباكن تبس يط 

مزااي خمتلفة لعامتد هذا الرشط عىل الصعيد ادلويل  تكل الرشوط قدر الإماكن توخيا  لكفاةل قابليهتا للتطبيق. وعليه، مثة
 أأيضا :

طار نظام الرباءات عىل الصعيد ادلويلمن شأأنه  .1 زايدة اليقن القانوين ، ومن مث تعزيز مواءمة رشوط الكشف يف اإ
ىل املوارد الوراثية و/أأو املعارف التقليدية ذات الصةل عىل ودمع روح الابتاكر زاء املنتجات استنادا  اإ  املس توى اإ

 العاملي.

املوارد الوراثية و/أأو املعارف التقليدية  بناء الثقة املتبادةل ودمع النفاذ وتقامس املنافع بن مقديم ومس تخديممن شأأنه  .2
ذات الصةل. وبذكل، سيسامه يف حتقيق أأهداف التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج وبروتوكول انغواي واملعاهدة 

 .10رد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وبشلك أأمع أأهداف التمنية املس تدامةادلولية بشأأن املوا

طار الويبو أأن  .3 دارة املسائل املتعلقة  يزيد من ماكنة الويبو ومصداقيهتامن شأأن رشط كشف دويل موضوع يف اإ يف اإ
 م الرباءات عىل املدى البعيد.ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية و/أأو املعارف التقليدية ذات الصةل، لفائدة نظا

طار الويبو توازان  حساسا  بن مصاحل مجيع اجلهات  .45 ويف رأأي سويرسا، ينبغي أأن يتوىخ رشط الكشف ادلويل يف اإ
عالن  عداد رشط دويل ليس فقط بناء عىل معايري دنيا )أأي، الزتام دويل ابإ ىل هذا التوازن، اإ املعنية. ومن س بل التوصل اإ

ثية و/أأو املعارف التقليدية املرتبطة بتكل املوارد يف طلبات الرباءات(، بل أأيضا  بناء عىل معايري قصوى مصدر املوارد الورا

                                                
9

ابري الامتثال لفائدة املس تخدمن انطالقا  من بشأأن تد 2014أأبريل  16للربملان الأورويب واجمللس املؤرخة  511/2014الالحئة )الاحتاد الأورويب( رمق  
 يف الاحتاد. والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهمابروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية 

10
 http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0511&from=EN
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لغاء الرباءات لعدم الامتثال لرشط الكشف(. ومن شأأن ذكل أأن يزيد اليقن القانوين لفائدة  )أأي، ابلأخص، عدم اإ
 مقدمهيا عىل حد سواء.مس تخديم املوارد الوراثية واملعارف التقليدية ذات الصةل و 

وعالوة عىل ذكل، ينبغي أأن يكون رشط الكشف ادلويل هذا بس يطا  قدر الإماكن، من أأجل كفاةل قابليته للتطبيق  .46
وفعاليته. ومفاد ذكل أأيضا  أأن الصك ادلويل املفاوض عليه من جانب اللجنة ادلولية احلكومية ينبغي أأن ينصب عىل املسائل 

. وأأما املسائل املتعلقة ابلنفاذ وتقامس املنافع فميكن وينبغي تنفيذها من خالل تدابري أأخرى، عىل النحو املتعلقة بنظام الرباءات
 الوارد يف اجلزء الثالث من هذه املسامهة.

طار الويبو أأحاكم النفاذ وتقامس املنافع الواردة يف اتفاقات دولية  .47 وأأخريا ، ل ينبغي أأن يغري طلب الكشف ادلويل يف اإ
اكلأحاكم الواردة يف بروتوكول انغواي، لأن الويبو ليست املنتدى املتخصص ملعاجلة تكل املسائل. فعىل سبيل املثال، أأخرى، 

ىل املش تقات يف  ليه ابعامتد بروتوكول انغواي، اذلي يشري اإ دراج "املش تقات" عىل عكس التوافق ادلويل املتوصل اإ سيسري اإ
ىل ذكل، فاإن مفهوم "بدل املنشأأ" ل تؤيده ، ولكن ليس يف أأحاكمه التشغيلية2املادة  ضافة اإ املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد . اإ

ىل "الطرف اذلي يقدم املوارد  الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ول يرد كام هو يف بروتوكول انغواي. بل يشري هذا الأخري اإ
حتديدا   17وارد الوراثية طبقا  لالتفاقية"، ويشري يف املادة اجلينية اذلي هو البدل الأصيل لتكل املوارد أأو طرف اكتسب امل

ىل "مصدر املورد اجليي."  اإ

وابلنس بة لسويرسا، يظل من اجلوهري أأن يضمن صك دويل للويبو يتعلق ابملوارد الوراثية ادلمع املتبادل مع اتفاقات  .48
افع. ووفقا  لولية اللجنة ادلولية احلكومية، ينبغي أأن يكفل دولية أأخرى، مبا فهيا التفاقات اليت تعاجل رشوط النفاذ وتقامس املن

 هذا الصك حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية ذات الصةل حامية متوازنة وفعاةل.

 []ييل ذكل امللحقان
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   1امللحق 
 رتبطة هبانبذة عامة عن الإطار القانوين السويرسي املتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية امل

وامر. وتُعد يُنظم الإطار القانوين السويرسي املتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا يف عدد من القوانن والأ 
ىل الربملان الاحتادي السويرسي واملالحظات املوهجة من  الرسائل، من قبيل خرىالأ واثئق ال اجمللس الاحتادي السويرسي اإ

طار القانوين السويرسي وتطبيقه. وحيتوي هذا امللحق  وجهيةالتوضيحية،  ىل  1كذكل لكتساب فهم سلمي لالإ عىل روابط اإ
 أأمّه القوانن والواثئق الأخرى، ويرسد قامئة بأأبرز املواد ذات الصةل.

ىل أأن هذا امللحق  كورة حتديدا يف ليس شامال. فهناك تداخل مع أأحاكم قانونية وجهية أأخرى ليس مذ 1ويُرىج الالتفات اإ
ن الرتجامت الإنلكزيية، عند توافرها، 1امللحق  . كام أأن الإنلكزيية ليست من لغات الاحتاد السويرسي الرمسية. وابلتايل فاإ

عالمية فقط وليس لها أأية جحة قانونية.  تُتاح لأغراض اإ

عالن املصدر يف طلبات الرباءات:  رشط اإ

 SR 232.14 –  بشأأن براءات الاخرتاعات )قانون الرباءات(:  1954ونيو ي 25القانون الاحتادي املؤرخ
compilation/19540108/index.html-https://www.admin.ch/opc/en/classified 

 – 138أأ، و81، وب البند - 3الفقرة  -أأ 59، و2قرة الف - 59أأ، و58أأ، و49انظر عىل وجه اخلصوص املواد 
 ب. البند

 SR 232.141 –  املتاح و بشأأن براءات الاخرتاعات )الأمر اخلاص ابلرباءات(،  1977أأكتوبر  19الأمر املؤرخ
 .الإيطاليةأأو  الفرنس يةأأو  ابلأملانية

أأ(، واملادة 45)املادة  واملعارف التقليدية" "معلومات عن مصدر املوارد الوراثية 6انظر عىل وجه اخلصوص الفصل 
 .2الفقرة  – 67

  الإيطاليةأأو  الفرنس يةأأو  ابلأملانيةبشأأن مراجعة قانون الرباءات، واملتاحة  2005نومفرب  23الرساةل املؤرخة. 

 "رشوط طلب الرباءة". 6.1.2انظر عىل وجه اخلصوص البند 

 انغواي:تنفيذ بروتوكول الالحئة والواثئق الوجهية الأخرى اخلاصة ب 

 SR 0.451.43 –  بشأأن التنوع البيولويج:  1992يونيو  5ية املؤرخة التفاق
en.pdf-https://www.cbd.int/doc/legal/cbd 

 SR 0.451.432 –  وبروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد بشأأن  2010أأكتوبر  29بروتوكول انغواي املؤرخ
امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج:  صف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهماقامس العادل واملناجلينية والت

en.pdf-protocol-https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya 

 SR 451 –  بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف:  1966ليو يو  1القانون الاحتادي املؤرخ
compilation/19660144/index.html-https://www.admin.ch/opc/en/classified 

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19540108/index.html
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19540108/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19770250/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19770250/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19770250/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19770250/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2006/1.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2006/1.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2006/1.pdf
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19660144/index.html
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19660144/index.html
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 د البند – 1انظر عىل وجه اخلصوص املواد 
اثنيا

 –ح 24، و2الفقرة  –أأ 24ف، و23ع، و23س، و23ن،و23،و
 د.25، و3 الفقرة

 SR 451.61 –  بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف  2015ديسمرب  11الأمر املؤرخ
 للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما )الأمر اخلاص بربوتوكول انغواي(: 

compilation/20150120/index.html-https://www.admin.ch/opc/en/classified 

  الإيطاليةأأو  الفرنس يةأأو  ابلأملانيةبشأأن اعامتد وتنفيذ بروتوكول انغواي، واملتاحة  2013أأبريل  10الرساةل املؤرخة. 

 لأجزاء خمتارة من الرساةل. الرتمجة الإنلكزيية غري الرمسية، أأو 3انظر عىل وجه اخلصوص البند 

  ابلأملانيةابلأمر اخلاص بربوتوكول انغواي واملتاحة  امللحقة 2015ديسمرب  11املالحظات التوضيحية املؤرخة 
 .الإيطاليةأأو  الفرنس ية أأو

 :لمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعةل الالحئة التنفيذية

 SR 0.910.6 –  للأغذية والزراعة:  بشأأن املوارد الوراثية النباتية 2001نومفرب  3املعاهدة ادلولية املؤرخة
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0510e/i0510e.pdf 

 SR 910.1 –  بشأأن الزراعة )قانون الزراعة(:  1998أأبريل  29القانون الاحتادي املؤرخ
compilation/19983407/index.html-https://www.admin.ch/opc/en/classified 

 ب.147أأ و147انظر عىل وجه اخلصوص املادتن 

 SR 910.181 –  ابلأملانيةاتية للأغذية والزراعة، واملتاح بشأأن املوارد الوراثية النب 2015أأكتوبر  28الأمر املؤرخ 
 .الإيطاليةأأو  الفرنس يةأأو 

 الأحاكم املتعلقة بتنفيذ بروتوكول انغواي يف الأمر بشأأن املنتجات العالجية:

 SR 812.212.21 –  الفرنس يةأأو  ابلأملانيةبشأأن املنتجات العالجية، واملتاح  2001أأكتوبر  17الأمر املؤرخ 
ي أأو  .طاليةالإ

 1الفقرة  – 3انظر عىل وجه اخلصوص املادة 
اثنيا

 1الفقرة  – 7واملادة  
اثنيا

. 
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https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20150120/index.html
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20150120/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2013/3009.pdf
https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/2659.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/2531.pdf
http://www.sib.admin.ch/fileadmin/_migrated/content_uploads/Ratification_of_the_NP_inSwitzerland_-_Explanatory_notes_to_the_draft_legal_measures_-_10_April2013.pdf
http://www.bafu.admin.ch/biotechnologie/13477/16459/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCHeYR9g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bafu.admin.ch/biotechnologie/13477/16459/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ae2IZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCHeYR9g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.bafu.admin.ch/biotechnologie/13477/16459/index.html?lang=it&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCHeYR9g2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0510e/i0510e.pdf
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0510e/i0510e.pdf
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19983407/index.html
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19983407/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20151992/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20151992/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20151992/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20011787/index.html
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20011787/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20011787/index.html
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   2امللحق 
، املُقدمة من الولايت املتحدة الأمريكية، مع تعليقات ُمقدمة من WIPO/GRTKF/IC/30/9الوثيقة 

 سويرسا

ىل ادلورة WIPO/GRTKF/IC/30/9عىل الوثيقة  2حيتوي هذا امللحق  ، اليت قدهما وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
الثالثن للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة احلكومية 

متةل عىل تفسريات خاطئة أأو ان قصة أأو مضلةل للترشيعات السويرسية ادلولية(. وترد تعليقات سويرسا عىل أأجزاء الوثيقة املش 
ملحق وثيقة الولايت عىل  2هذا امللحق  لك من الأجزاء املعنية. ول حيتوىاملتعلقة ابملوارد الوراثية ابخلط املائل حتت 

قات "، ول عىل أأي تعلي5,137,870 رمق الولايت املتحدة الأمريكيةبراءة )فرتايض الاثال امل  املتضمناملتحدة الأمريكية 
 بشأأنه.

--- 

الامتس فهم أأفضل للقانون الاحتادي السويرسي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف والقانون الاحتادي بشأأن 
 5,137,870الأمريكية رمق الولايت املتحدة براءة اعات بتطبيقهام افرتاضيات عىل براءات الاخرت 

 مقدمة أأول

عبئا عىل مودعي الطلبات. ولكن اس تعراضنا  متثّلة حفسب ول ُوصفت رشوط الكشف بأأهنا رشوط تتوىخ الشفافي
ىل أأنه من الصعب عىل املودعن  يُشرتط من املودعن الكشف عن كثري من مصادر استيفاؤها، وأأنه لرشوط الكشف يشري اإ

ابلنظر وحداث الاخرتاع، فضال عن تكل اليت اكن ميكن اس تخداهما. أأي مورد ورايث يُس تخدم يف مرحةل من مراحل اس ت
ماكنية  ىل احلجم الهائل للمعلومات اليت حُيمتل توفريها، نتساءل عن جدوى الكشف يف ضامن الشفافية ونبدي قلقنا حيال اإ اإ

يداع طلبات براءات محلاية  تسبّبه يف فرض أأعباء أأخرى. كام نتساءل عن احامتل تسبّبه يف تثبيط عزمية املودعن يف اإ
 حلد من الشفافية.اخرتاعات معّينة، مما يزيد يف ا

عبئا عىل املودعن ول رشطا يصعب ترى سويرسا أأن رشط الكشف مضن نظام الرباءات ل ينبغي أأن يكون  تعليق سويرسا:
ىل تعزيز الشفافية فامي خيص املوارد الوراثية  علهيم استيفاؤه. ذلا ينبغي تصممي ذكل الرشط كتدبري بس يط ومعيل وفعال يريم اإ

 .واملعارف التقليدية

ذا أأسهم هذا المترين يف حتسن فهمنا لرشط  لتحسن فهم رشوط الكشف، اخرتان قانون سويرسا مكثال أأول. واإ
آخرين من أأعضاء املنظمة العاملية  جراء المترين نفسه ابس تخدام قوانن أأعضاء أ ننا نعزتم بعد ذكل اإ الكشف يف سويرسا، فاإ

 للملكية الفكرية )الويبو(
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ن وثيق تعليق سويرسا: عالن املصدر يف قانون الرباءات حفسب، بل تتناول كذكل اإ ة الولايت املتحدة الأمريكية ل تتناول اإ
سف، ختلط وثيقة الولايت املتحدة الأمريكية يف عدة فقرات بن التدبريين الال حئة السويرسية لتنفيذ بروتوكول انغواي. وللأ

 ثا أأدانه(.)انظر عىل وجه اخلصوص تعليقات سويرسا بشأأن اجلزء اثل 

( العناية 1ملس تخدمن، تشرتط سويرسا عدة أأمور مهنا ما ييل: )اب اخلاصةلالمتثال لتدابري النفاذ وتقامس املنافع 
( والكشف عن مصدر املوارد 3( والإخطار بتكل العناية الواجبة، )2الواجبة يف الامتثال لأحاكم النفاذ وتقامس املنافع، )

املرتتبة عىل عدم الامتثال لتكل الأحاكم يف غرامات ابهظة، ونرش للأحاكم  العقوابتوتمتثل  الوراثية يف طلبات الرباءات.
ماكنية رفض الرباءة. ولتحسن فهم تطبيق القوانن املذكورة وحتفزي مناقشة وقائعية، تُطبق القوانن املذكورة  بأأمر من احملامك، واإ

 عىل براءة خمتارة يف هذه الوثيقة.

حوال. ت تعليق سويرسا: غري أأن الإخطار ل يُشرتط يف عطي هذه الفقرة انطباعا بأأنه جيب الإخطار ابلعناية الواجبة يف لك الأ
ملنتجات امُلس تحدثة ابس تخدام موارد وراثية و/أأو املعارف التقليدية املرتبطة هبا. كام أأن اب الواقع سوى قبل الترصحي ابملتاجرة

ل عند يداع طلب الرباءة. وابلتايل هناك تدبريان منفصالن يُطبقان يف حالتن  رشط الكشف عن املصدر ل ينطبق اإ اإ
 منفصلتن.

 الإطار القانوين اثنيا

اخلاصة ابلعناية الواجبة والإخطار هبا يف القانون الاحتادي  نفاذ وتقامس املنافععىل أأحاكم سويرسا لل ميكن الاطالع 
أأ من ذكل القانون اجلزاءات 24، عىل التوايل. وترشح املادة س23ن،و23 بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف، يف املادتن

ىل ذكل، تنص املادة  من القانون الاحتادي بشأأن براءات الاخرتاعات )"قانون  49النامجة عن عدم الامتثال لها. وابلإضافة اإ
ة للمنح املنصوص علهيا يف الرباءات"( عىل الكشف يف طلبات الرباءات. وخيضع منهتكو ذكل احلمك للجزاءات السابق

 أأ.81أأ وللعقوابت التالية للمنح املنصوص علهيا يف املادة 59 املادة

متثل الإطار القانوين السويرسي املتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف مواد وقوانن وأأوامر وجهية  تعليق سويرسا: ي

لايت املتحدة الأمريكية. واملالحظ، عىل وجه اخلصوص، أأن تكل أأخرى غري مدرجة، أأو مدرجة بشلك انقص، يف وثيقة الو
طالقا املواد  حامية الطبيعة د من القانون الاحتادي بشأأن 25، و3 الفقرة –ح 24ف، و23ع، و23الوثيقة ل تتضمن اإ

عن اس تخداهما )الأمر  والرتاث الثقايف، والأمر بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة
مر بشأأن براءات الاخرتاعات )الأمر اخلاص ابلرباءات(. وعالوة عىل ذكل، ل توجد أأي  اخلاص بربوتوكول انغواي(، والأ

ىل الالحئة التنفيذية للمعاهدة ادلولية  شارة اإ غذية والزراعةاإ ب من 147أأ و147، أأي املادتن بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأ
غذية والزراعة. وأأخريا وبغرض فهم وتطبيق الإطار القانون  الاحتادي بشأأن الزراعة، والأمر بشأأن املوارد الوراثية النباتية للأ

ىل الربملان  القانوين السويرسي بشلك حصيح، من املهم أأيضا مراعاة الرسائل امُلقدمة من اجمللس الاحتادي السويرسي اإ
ة بشأأن الالحئة. وبناء عليه ل متّكن املواد اخملتارة من قبل وفد الولايت املتحدة الاحتادي السويرسي، واملالحظات التوضيحي

الأمريكية من ضامن فهم اكمل وحصيح لالإطار القانوين السويرسي. ويرد وصف شامل لالإطار القانوين السويرسي يف اجلزء 
ىل ذكل، ترد  حاكم القانونيقامئة الرئييس من هذه الوثيقة؛ وابلإضافة اإ  أأعاله. 1يف امللحق  ة الوجهيةالأ
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 امية الطبيعة والرتاث الثقايفبشأأن ح. رشوط القانون الاحتادي 1

 أألف. رشط العناية الواجبة

 عىل ما ييل:حامية الطبيعة والرتاث الثقايف من القانون الاحتادي بشأأن ن 23تنص املادة 

أأن يطبق  وفقا لربتوكول انغوايخداهما )املس تخدمون( نتفع مبارشة ابس ت. جيب عىل لك خشص يس تخدم موارد وراثية أأو ي 1
 العناية الواجبة املالمئة للظروف لضامن ما ييل:

ىل املوارد بطريقة قانونية؛ أأ.  النفاذ اإ

 وضع الرشوط املتفق علهيا خبصوص التقامس العادل واملنصف للمنافع. ب.

ذا اكن:2  . ل ختضع املوارد الوراثية لرشط العناية الواجبة اإ

 منشؤها يف بدل ليس طرفا يف بروتوكول انغواي؛ أأ.

 منشؤها يف بدل ليس هل رشوط تنظميية حملية للنفاذ وتقامس املنافع؛ ب.

... 

، جيب عىل املس تخدمن ضامن استيفاهئام لحقا، أأو العزوف 1. يف حال عدم استيفاء الرشطن أأ وب الواردين يف الفقرة 5
 عنية أأو الانتفاع مبارشة ابس تخداهما.املوارد الوراثية امل  عن اس تخدام

 ابء. رشط الإخطار/الترصحي ابلتسويق

نه خيلط بن رشط الإخطار ورشط الترصحي ابلتسويق. تعليق سويرسا:  هذا العنوان مضّلل لأ

 حامية الطبيعة والرتاث الثقايف عىل ما ييل:س من القانون الاحتادي بشأأن 23املادة تنص 

ىل املكتب الاحتادي للبيئة قبل احلصول عىل الترصحي ابلتسويق . جيب توجيه الإخطار اب1 لمتثال لرشط العناية الواجبة اإ
 ملنتجات املُس تحدثة ابس تخدام املوارد الوراثية.اب املتاجرةأأو، يف حال عدم اشرتاط ذكل الترصحي، قبل 

... 

 . اجلزاءات اجلنائيةجمي

 الطبيعة والرتاث الثقايف عىل ما ييل: اميةنون الاحتادي بشأأن حأأ من القا24تنص املادة 

... 

س غرامة ل تتجاوز 23فرض عىل أأي خشص ميتنع معدا عن توفري معلومات أأو يوفر معلومات خاطئة بناء عىل املادة تُ . 2
فرنك سويرسي. وجيوز  40 000فرنك سويرسي، ويف حال الإهامل يكون اجلزاء غرامة ل تتجاوز قميهتا  100 000قميهتا 

 بنرش احلمك. أأن تأأمرمكة للمح
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 . رشوط القانون الاحتادي بشأأن براءات الاخرتاعات2

 املوارد الوراثيةأألف. مصدر 

 أأ من قانون الرباءات عىل ما ييل:49تنص املادة 

 معلومات عن مصدر:. جيب أأن يتضمن طلب الرباءة 1

ليه اخملرتع أأو املودع، رشط أأن يكون الاخ ىل ذكل املورد؛أأ. املورد الورايث اذلي نفذ اإ  رتاع مستندا بشلك مبارش اإ

لهيا اخملرتع أأو املودع، رشط أأن يكون  ب. معارف امجلاعات الأصلية أأو احمللية التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية اليت نفذ اإ
ىل تكل املعارف.  الاخرتاع مستندا بشلك مبارش اإ

ىل اخملرتع أأو املو . 2 ذا اكن املصدر جمهول ابلنس بة اإ  دع، فيجب للمودع تأأكيد ذكل كتابيا.واإ

 ابء. اجلزاءات السابقة للمنح

 من قانون الرباءات عىل ما ييل: 59تنص املادة 

... 

ذا مل يس توف طلب الرباءة الرشوط الأخرى لهذا القانون أأو الأمر، حيّدد املعهد للمودع همةل . 2  .العيوب لإصالحاإ

... 

 ما ييل: أأ من قانون الرباءات عىل59وتنص املادة 

... 

ذا: ...3  . يرفض املعهد طلب الرباءة اإ

 .59من املادة  2ب. مل تُصلح العيوب املذكورة يف الفقرة 

 جمي. اجلزاءات التالية للمنح

 أأ من قانون الرباءات عىل ما ييل:81تنص املادة 

 .فرنك سويرسي 100 000هتا قمي قد تصلغرامة  أأ 49معدا معلومات خاطئة بناء عىل املادة  يوفرتُفرض عىل أأي خشص . 1

 . جيوز للمحمكة أأن تأأمر بنرش احلمك.2
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 تقدمي الرباءة اثلثا.

"(، 870)"الرباءة  5,137,870الأمريكية رمق الولايت املتحدة براءة الرباءة اليت ستُس تخدم يف هذا التحليل يه 
 1990فرباير  20لايت املتحدة الأمريكية يف يف الو 870’الرباءة  ". وأأودعت انورديدمنيناتال منينات و يدادلاملعنونة "

. واكن اخملرتع كينيث ل. 1990سبمترب  12، اذلي أأودع يف 186,932وطولب فهيا ابلأولوية احمللية للطلب الرئييس رمق 
يلينويريهنارت )"ريهنارت"( واملتنازل هل   أأورابان.يف  جامعة اإ

؛ وابلتايل فهيي تُعد مثال ابليا 1990فرباير  20يف  5,137,870رمق يكية الأمر  الولايت املتحدة براءةأأودعت  تعليق سويرسا:
يُس تخدم لتحليل الترشيعات السويرسية اخلاصة ابملوارد الوراثية، اليت دخلت حزي النفاذ بعد ذكل التارخي بس نوات عديدة. 

ىل تكل الرباءة نُفذ اإ  لهيا قبل بدء نفاذ معاهدة التنوع البيولويج. كام أأن املوارد الوراثية امُلس تخدمة يف البحوث اليت أأدت اإ
جراء البحوث وخالل العقود اليت مّرت منذ ذكل الوقت،  طرأأت يف معظم احلالت تغيريات عىل الهُنج املتبعة حيال كيفية اإ

الأخرى املذكورة  املنطوية عىل موارد وراثية، شأأهنا شأأن اللواحئ اخلاصة ابملوارد الوراثية يف سويرسا، وعىل الأرحج يف البدلان
مثال أأحدث عن طلب براءة لإجراء ذلا اكن من الأنسب تقدمي  يف التحليل، أأي املكس يك وبامن وهندوراس وكولومبيا وبلزي.

نظمة القانونية املعنية.  حتيل سلمي وجمد للأ

... 

 لالخرتاع ما ييل: املوجزيرد يف الوصف و 

نورديدمنن ابء ال نورديدمنن أألف و ال يدمنن جمي و ادلمنن ابء و يدادليدمنن أألف و ادلاحليوية املس تجدة املضادات 
. وتُعد Trididemnum spنورديدمنن جمي مس تخرجة من غالةل حبرية من فصيةل ادليدمنيدات أأطلق علهيا مبدئيا امس ال و 

البس يط،  من فريوس الهربس 2و 1امحلض النووي، مثل المنطن ذات فريوسات الهذه املضادات احليوية فاعةل ضد 
الفريوس الكوكسايك والفريوس الأنفي اخلييل؛ والابيضاض امحلض النووي الرييب، مثل ذات فريوسات الوفريوس الوقس؛ و 

اذلي يصيب الفرئان. وابلتايل ميكن اس تخدام تكل املضادات احليوية لعالج عداوى تصيب البرش  B388من المنط 
امحلض ذات فريوسات الامحلض النووي و ذات فريوسات الذكورة وغريها من واحليواانت والنبااتت من جراء الفريوسات امل

يف اخملترب. وميكن  L1210يدمنن ابء تثبطان خالاي الابيضاض من المنط ادليدمنن أألف و ادلالنووي الرييب. كام تبّن أأن 
ضافة الأحامض ومش تقات أأس يل املس تخرجة من ادليدمنيات واس تخداهما للأغاس تحداث  راض البيولوجية نفسها أأمالح اإ

 اليت تُس تخدم لأجلها املركبات الرئيس ية.

... 

 املفصل لالخرتاع ما ييل: ويرد يف الوصف

، سليهتاويشعبة ، جزيرة لونغاجلانب اجلنويب الغريب من ( 1احملددة اليت مت احلصول مهنا عىل هذه الاكئنات: ) املواقعفامي ييل 
ىل  50دقيقة غراب عىل معق  36.5درجة و 87 ىلدقيقة شامل اإ  11.8درجة و 17، بلزي ل  (2؛ )(2قدم؛ ) 100اإ ورادا اإ

ثوان غراب عىل  5دقيقة و 44درجة و 81ىل اثنية شامل اإ  45دقيقة و 31درجة و 12، كولومبياكويف، جزيرة سان أأندريس، 
ىل  25معق  درجة  87ىل يقة شامل اإ دق  18.2درجة و 20، املكس يك، جزيرة كوزوميل، شعبة ابلناكرو ( 3قدما؛ ) 33اإ

ىل  60دقيقة غراب عىل معق  2.5و  17، بلزياحلافة اجلنوبية من جزيرة تورنيفي، يف اجلانب الغريب من و( 4قدم؛ ) 100اإ
ىل  11.3درجة و ىل  50دقيقة غراب عىل معق  55.6درجة و 87دقيقة شامل اإ وبونتا ويس يت، مرىس كوكسن  (5قدما؛ ) 75اإ

ىل  15درجة و 16، دوراسهنهول، جزيرة روااتن،  ىل  10دقيقة غراب عىل معق  38درجة و 86دقيقة شامل اإ قدما؛  70اإ
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دقيقة  35.6درجات و 9، بامنالغربية، جزيرة سان بالس،  يس( ويف جانب احملمي من الرايح من جزيرة موست هولوند6)
ىل   .اقدم 60دقيقة غراب عىل معق  47درجة و 78شامل اإ

 تعليق سويرسا:

ملواقع النفاذ.  الإحداثيات ادلقيقةوي وصف الرباءات الأمريكية أأصال عىل مصدر املوارد الوراثية، مبا يف ذكل حيت .1
وذكل يتجاوز حىت ما حيتاجه املودع من معلومات للكشف وفقا لقانون الرباءات يف سويرسا، اذلي ل يشرتط يف 

 هندوراس وبامن.، أأي كولومبيا واملكس يك وبلزي و احلاةل املستشهد هبا سوى الكشف عن أأسامء البدلان املعنية

2.  ُ وصف الاخرتاع يف طلب الرباءة أأيضا أأنه عىل الرمغ من عدم امتالك الولايت املتحدة الأمريكية، يف نظاهما ظهر وي
ن املصادر مبيّنة ابلتفصيل يف وصف اخلاص ابلرباءات، لرشط رصحي يقتيض الكشف عن مصدر املوارد الوراثية ، فاإ

خرتاع. وابلتايل يصعب اتباع احلجة اليت مفادها أأن رشط الكشف البس يط قد يشلّك عبئا عىل املودع أأو أأمرا الا
ذا اكن املثال امُلس تخدم لتحليل النظام القانوين السويرسي يتضمن فعال املعلومات ذات  يصعب عليه تطبيقه، اإ

 الصةل.

 ما ييل: 870’من الرباءة  1 يرد يف املطلب

عطائه مكية فعاةل من ادليدمنن خُتتار من بن مجموعة مكّونة من معلية لعال نسان مصاب ابلبيضاض مبا يشمل: اإ ج حيوان أأو اإ
ُ لح من املادليدمنن أألف وادليدمنن ابء وادليدمنن جمي أأو   املقبول صيدلنيا.س تحدث مهنا و امل

 حتليل رابعا.

، ماذا سيُشرتط من املودع فعهل لالمتثال للقانون 2016يف سويرسا يف عام  870’الرباءة يف حال أأودع موضوع 
 السويرسي؟

 هندوراس وكولومبيا وبلزيالواجبة يف املكس يك وبامن و أألف. العناية 

 ل نعّلق عىل حتليل قوانن البدلان الأخرى يف وثيقة الولايت املتحدة الأمريكية. تعليق سويرسا:

مس تخرجة من مياه املكس يك وبامن غالةل حبرية رتع عىل عّينات من ، حصل اخمل870’الرباءة  مواصفاتكام ُذكر يف 
جيب عىل لك خشص يس تخدم امية الطبيعة والرتاث الثقايف، دوراس. وطبقا للقانون الاحتادي بشأأن حوكولومبيا وبلزي وهن

 فاإن السؤال الأول املطروح هو . وابلتايلموارد وراثية أأو ينتفع مبارشة ابس تخداهما أأن يطبق العناية الواجبة املالمئة للظروف
ذا اكن اخملرتع ملوضوع الرباءة اس تخدم املوارد الوراثية أأو انتفع مبارشة ابس تخداهما. وينص بروتوكول انغواي عىل أأن  870’ما اإ

جراء البحث والتطوير بشأأن التكوين اجليي و/أأو الكمييايئ البيولويج للموارد اجل ‘ اس تخدام املوارد اجلينية" ينية، مبا يف يعي اإ
من التفاقية." وابفرتاض أأن ملصطلح  2ذكل من خالل اس تخدام التكنولوجية الإحيائية حس امب ورد تعريفها يف املادة 

ن اخملرتع قد "اس تخدم" فعال املوارد الوراثية لأن أأنشطة البحث  "الاس تخدام" املعىن ذاته لأغراض القانون السويرسي، فاإ
 ت.والتطوير أأجريت عىل العّينا

امية الطبيعة والرتاث ن من القانون الاحتادي بشأأن ح23ملادة ولستيفاء رشوط العناية الواجبة يف سويرسا بناء عىل ا
يبدو أأنه جيب عىل ريهنارت الامتثال لأحاكم النفاذ اخلاصة ابلبدلان اليت يه أأطراف يف بروتوكول انغواي ودلهيا أأيضا الثقايف، 

آنفا، ل تدخل سوى املكس يك وبامن مضن تكل الفئة.قوانن حملية للنفاذ وتقامس   املنافع. ومن بن ادلول املذكورة أ
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 تعليق سويرسا:

يعي ن، اليت ل يرد مضموهنا يف وثيقة الولايت املتحدة الأمريكية، عىل ما ييل: "23من املادة  3تنص الفقرة  .1
جراء البحث والت 1اس تخدام املوارد الوراثية مبفهوم الفقرة  مييايئ البيولويج اإ طوير بشأأن التكوين اجليي و/أأو الك

ىل ذكل، تعّرف املادة من  2 للموارد اجلينية، مبا يف ذكل من خالل اس تخدام التكنولوجية الإحيائية". وابلإضافة اإ
 الأمر اخلاص بربوتوكول انغواي مصطلح "اس تخدام املوارد اجلينية" كام يف بروتوكول انغواي.

يف بدل ما، يتعّن عىل الباحثن يف ذكل البدل الامتثال للواحئ النفاذ الوطنية رشط العناية الواجبة وحىت يف غياب  .2
ذا مل يكن دلى بدل نظام  ىل املوارد الوراثية. وتعطي هذه الفقرة انطباعا خاطئا مفاده أأنه اإ للبدلان اليت ينفذون فهيا اإ

ماكن أأي ابحث يف ذكل البدل  ن ابإ غفال لواحئ البدلان الأخرى اخلاصة ابلنفاذ.للعناية الواجبة، فاإ  اإ

ورشط العناية الواجبة تدبري أأدرج حتديدا يف الترشيع السويرسي بغرض تنفيذ بروتوكول انغواي. وعليه فهو ل يُطبق  .3
لهيا يف البدلان اليت يه أأطراف كذكل يف بروتوكول انغواي. ومن الأمهية مب اكن سوى عىل املوارد الوراثية اليت نُفذ اإ

ن لتكل البدلان فقط  قرص نطاق رشط العناية الواجبة وفقا للترشيع السويرسي عىل الأطراف يف بروتوكول انغواي، لأ
 احلقوق والالزتامات نفسها، مما ميّكن من تنفيذ التدبري.

 املكس يك:

ذا اكن النفاذ يُلمتس عىل الأرض أأو يف ا ىل قوانن النفاذ املكس يكية معقدة وتعمتد عىل ما اإ ملياه. وللمتكّن من النفاذ اإ
املناطق املائية الاحتادية لأغراض حبثية، جيب عىل املودعن احلصول عىل رخصة من أأمانة الزراعة وتربية املاش ية والتمنية 

 11(. وجيب عىل طاليب تكل الرخصة توفري ما ييل:SAGARPAالريفية ومصايد الأسامك والأغذية )

  رؤسائه التقنين؛أأسامء املرشفن عىل املرشوع و 

 وأأهداف ادلراسة؛ 

 وتطبيق النتاجئ؛ 

 والأسامء العامة والعلمية للاكئنات املزمع اخلاضعة للبحث؛ 

 واملوقع عىل الصعيد احمليل والصعيدين البدلي والوطي؛ 

  اجلغرافية؛ الإحداثياتو 

 .ومرّبرات اختيار املوقع 

ىل الأمانة املذكورة والامتثال للواحئ املكس يكية الأخرى، مبا يف كام يشرتط القانون من أأحصاب الرخصة توفري تقارير حاةل  اإ
 .كل القانونذكل قانون مصايد الأسامك والقواعد الإدارية ذل
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ابملكس يك، ويه منطقة  جزيرة كوزوميلغاللت من شعبة ابلناكر يف عىل  ، حصل ريهنارتهنا ويف املثال املذكور
ذكورة واستيفاء رشوط ابلتايل يتعّن عليه احلصول عىل رخصة من الأمانة املخاضعة لشعاب حديقة كوزوميل الوطنية. و

 الطلب العديدة الوارد رسدها أأعاله. كام يتعّن عىل ريهنارت الالزتام ابلقواعد واللواحئ الولئية والاحتادية الأخرى.

 بامن:

لنفاذ وتقامس املنافع يف املرسوم التنفيذي بامن عضو كذكل يف بروتوكول انغواي وميكن الاطالع عىل قواعدها اخلاصة اب
"(. وبناء عىل ذكل املرسوم، تشرتط بامن من املودعن اذلي يلمتسون 25)"املرسوم التنفيذي  2009املؤرخ أأبريل  25 رمق

ىل تراث البدل الورايث، مبا يف ذكل بيئاهتا البحرية والساحلية، ىل امل 12النفاذ اإ ذن من وحدة النفاذ اإ وارد الوراثية احلصول عىل اإ
(UNARGEN:وجيب أأن حيصل املودعون عل ما ييل .) 

  س تنرية من ماكل املورد؛امل احلرة املس بقة و عقد فرعي مينح املوافقة 

 ( ىل املوارد الوراثية  (؛UNARGENوعقد خاص ابلنفاذ من وحدة النفاذ اإ

 .وعقد خاص ابملنافع من الوحدة نفسها 

 طيةل فرتة رساين عقد النفاذ. 25ال خملتلف أأحاكم املرسوم التنفيذي كام جيب عىل املودعن مواصةل الامتث

جزيرة سان الغربية يف  يسغاللت من جزيرة موست هولوندعىل ، حصل ريهنارت 870’الرباءة وكام ُكشف عنه يف 
حث. مّث جيب عليه احلصول من ماكل موقع الب املوافقة احلرة املس بقة واملس تنريةببامن. وابلتايل يتعّن عليه احلصول عىل  بالس

ضافية حيب عليه الامتثال للواحئ بمنيةعىل العقدين اخلاصن ابلنفاذ واملنافع من الوحدة املذكورة. وأأخريا  ىل املوقع  اإ عند النفاذ اإ
 يف جزيرة هولونديس.

 هندوراس وكولومبيا وبلزي:

كل البدلان، هندوراس يه فقط طرف يف اس تخرج ريهنارت أأيضا غاللت من هندوراس وكولومبيا وبلزي. ومن بن ت
بروتوكول انغواي، ولكن ليس دلهيا قوانن حملية للنفاذ وتقامس املنافع. وابلتايل ين تشرتط سويرسا من ريهنارت ضامن العناية 

 بدلان أأخرى أأطراف يف بروتوكول انغواي 10الواجبة يف أأنشطته يف تكل البدلان. ولكن لنفرتض أأنه حصل عىل غاللت من 
ضافية، مما ميكنه  ضايف، استيفاء رشوط اإ عاقة ودلهيا قوانن للنفاذ وتقامس املنافع. يف هذه احلاةل، س يكون عليه، للك بدل اإ اإ

 البحث.

ىل أأنه  تعليق سويرسا: ىل جتدر الإشارة اإ ميية استنادا اإ بروتوكول انغواي، تعكف بدلان كثرية حاليا عىل مراجعة رشوطها التنظ
دراج تكل الرشوط. وعالوة عىل ذكل، تلزتم الأطراف يف بروتوكول انغواي الوطنية اخلاصة اب لنفاذ وتقامس املنافع، أأو عىل اإ

بتقدمي تدابريها الترشيعية والإدارية والس ياساتية وكذكل املعلومات عن نقاط التصال الوطنية والسلطات الوطنية اخملتصة 
ىل غرفة تبادل املعلومات بشأأن النفاذ وتقامس امل  من بروتوكول انغواي(. وس تيرّس تكل املعلومات أأيضا  14نافع )انظر املادة اإ

ذا اكن رشط العناية الواجبة ينطبق عىل حاةل معيّنة.  تقيمي ما اإ
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 ابء. الإخطار

جراء العناية الواجبة خبصوص  خطار بتكل العناية عدة بدلان حممتةلبعد اإ ، يُشرتط من املودعن يف سويرسا تقدمي اإ
ية الطبيعة والرتاث الثقايف. س من القانون الاحتادي بشأأن حام23ادة بل احلصول عىل ترصحي ابلتسويق بناء عىل املالواجبة ق 

جراهئم للعناية الواجبة. ويف هذه احلاةل، س يكون وتنص هذه املادة عىل لزوم أأن خيطر املودعون املكتب الاحتادي للبيئة  ابإ
خطار املكتب املذكور بأأنه   أأجرى العناية الواجبة خبصوص املكس يك وبامن.عىل ريهنارت اإ

، أأي الس يد ريهنارت، قد قام 5,137,870 رمق الأمريكية الولايت املتحدة براءةل يبدو أأن مودع طلب  تعليق سويرسا:
خطار املكتب الاحتادي للبيئة ابلمت  ثال بتسويق أأي منتجات. وابلتايل وعىل عكس ما يويح به النص، ل يوجد أأي الزتام ابإ

ُمس تحدث ابس تخدام نتج مب  املتاجرةلرشط العناية الواجبة. فال يُشرتط الإخطار سوى قبل طلب الترصحي ابلتسويق أأو 
الترصحي  حامية الطبيعة والرتاث الثقايف(. واجلدير ابذلكر أأيضا أأنانون الاحتادي بشأأن س من الق23 موارد وراثية )املادة

 طلب الرباءة. شمالنل ي  ابلتسويق ومعلية املتاجرة

 جمي. الترصحي بتسويق املنتجات الطبية والعالجية

ىل القيام بنشاط جتاري يف  ىل املكتب الاحتادي للبيئة، قد حيتاج بعض املودعن اذلين يسعون اإ خطار اإ بعد تقدمي اإ
ىل احلصول عىل ترصحي ابلتسويق. وفامي خيص الأدوية واملنتجات العالجية اجلديدة، جيب عىل  املودعن احلصول سويرسا اإ

اذلي س يؤكّد مأأمونية املنتجات قبل السامح ببيعها ، (Swissmedicالسويرسي للمنتجات العالجية ) عهدامل عىل ترصحي من 
يلينوي، مفن  طار معهل يف جامعة اإ يف سويرسا. ويف املثال املستشهد به هنا، ولكون البحث اذلي قام به ريهنارت أأجري يف اإ

أأنه جيب عىل طالب التسويق اجلامعة أأي منتجات حتتوي عىل ادليدمنن املوجودة يف الغاللت. غري غري املرّجح أأن تسّوق 
 احلصول عىل ترصحي من املكتب الاحتادي للبيئة قبل تسويق مس تحرضات صيدلنية مش تقة من موارد وراثية.

خطار املكتب الا تعليق سويرسا: جرائية للحصول حتادي للبيئة عىل عكس ما يرد يف النص أأعاله، ل ميثّل رشط اإ معلية اإ
املكتب لطرح منتج يف السوق. ويف س ياق رشط الإخطار، ذكل عىل ترصحي. فال حيتاج طالب التسويق الامتس ترصحي من 

خطار املكتب  عىل  Swissmedic ابملعلومات الصحيحة. وس يقترص ذكل املكتب ومعهداملذكور تقع عىل املودع مسؤولية اإ
ذا اكنت املعلومات قد ُقدمت )املادة شلكيا ممالتحّقق  من الأمر اخلاص بربوتوكول انغواي،  11ح واملادة  البند – 10ا اإ

من الأمر اخلاص ابملنتجات العالجية. غري أأن املكتب الاحتادي  اثنيا 1الفقرة  – 7واملادة  اثنيا 1الفقرة  – 3وكذكل املادة 
ذا ُوجدت لهيا يف القانون الاحتادي بشأأن نصوص عللبيئة سيتحّقق من الامتثال للرشوط امل  حامية الطبيعة والرتاث الثقايف، اإ

وتوكول ط من الأمر اخلاص برب  البند – 10عشوائية )املادة  حفصعالمات جلية لعدم الامتثال أأو عند اضطالعه بعمليات 
 انغواي(.

 تدال. لزوم الكشف عن مصدر املوارد الوراثية ابلنس بة ملودعي طلبات الرباءا

ىل  هيا تضمن طلباهتم مصدر الرشوط املذكورة أأعاله، تشرتط سويرسا من مودعي طلبات الرباءات فابلإضافة اإ
 الوراثية.املوارد 

 عىل عكس ما يويح به النص، ل ينطبق رشط الإخطار عىل مودعي طلبات الرباءات. تعليق سويرسا:
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ليه اخملرتع  علومات عن مصدر:مأأ ما ييل: جيب أأن يتضمن طلب الرباءة 49تشرتط املادة  املورد الورايث اذلي نفذ اإ
ىل ذكل املورد؛ مستندا بشلك مبارشأأو املودع، رشط أأن يكون الاخرتاع  معارف امجلاعات الأصلية أأو احمللية التقليدية و  اإ

لهيا اخملرتع أأو املودع، رشط أأن يكون الاخرتاع مس  ىل تكل املعارف" تندا بشلكاملرتبطة ابملوارد الوراثية اليت نفذ اإ  مبارش اإ
وجب عىل جمهول املوارد الوراثية صدر ب عىل أأنه يف حال اكن م49)أأضيف اخلط العريض للتوكيد(. وبعد ذكل تنص املادة 

 .ذكل كتابيا اخملرتع أأو املودع بيان

رشيع ، جيب عىل ريهنارت الكشف عن لك موقع حصل فيه عىل الغاللت. وحسب الت 870’رباءة وحسب فهمنا لل
ىل الغاللت. غري أأن تعريف "مستند بشلك الساري،  ذا اكن اخرتاعه "مستندا بشلك مبارش" اإ يتعّن عليه أأول حتديد ما اإ

مبارش" ليس واحضا يف النص ول ميكن ملودع طلب براءة افرتاض فهم معناه، بل جيب عليه استشارة وكيل حميل للرباءات 
ذا تبّن من البحث أأن هذه العبارة لها املعىن ذاته اذلي أأدىل به وفد سويرسا يف أأو البحث يف قانون الرباءات السويرسي . واإ

اخرتاعا[ لن يوجد من دون املورد الورايث أأو املعارف ]أأن يعي "رشين للجنة احلكومية ادلولية وهو ادلورة التاسعة والع 
اليت اس ُتخدمت. وقد يشمل ذكل تقريبا لك ، فس يكون من الرضوري الكشف عن مصدر لك املوارد الوراثية 13التقليدية"

براءة، وليس تكل الواردة يف املطالب حفسب. فعىل سبيل املثال، كثريا ما يس تخدم  مواصفاتمورد ورايث وارد يف 
جناز الاخرتاع الفعيل، ولو أأن تكل املوارد الوراثية ليست يف حد  املودعون موارد وراثية عديدة يف العملية التجريبية قبل اإ

ذات وبرش وفريوسات ، اضطلع ريهنارت بتجارب عىل نبااتت وحيواانت 870’رباءة اهتا جزءا من الاخرتاع. ويف حاةل الذ
بغرض حتديد مدى اس تدامة اخرتاعه. ودون ذكل، "لن يوجد" الاخرتاع  ذات محض نووي رييبوفريوسات  محض نووي

ذا اكن الاخرتاع فعال من  ذا اكن أأول وهةل. ولكن لأن ريهنارت مل يكن س يعمل ما اإ عبارة "لن يوجد" تثري تساؤل حول ما اإ
يف ، ويه جرثومة أأليفة للحرارة اكتُشفت املس تحرة املائيةينبغي الاعرتاف مبوارد وراثية أأخرى. فعىل سبيل املثال، لول 

املُس تخدمة يف اخرتاع  وتدخل مضن تقنيات التكنولوجيا احليوية حديقة يلوس تون الوطنية ابلولايت املتحدة الأمريكية
ن ذكل الاخرتاع لن يوجد. فهل ينبغي الكشف أأيضا عن مصدر ذكل املورد الورايث؟  ريهنارت، فاإ

املوارد الوراثية  نبذة عامة عن الرشوط احملّددة بناء عىل قانون الرباءات السويرسي، مبا يف ذكل 1 ويتيح اجلدول
ذا اكنت تندرج مضن تعريف سويرسا لعبارة "مستند بشلك مبارش". الواردة يف وصف براءة ريهنارت واليت جيب حتديد  ما اإ

  

                                                
13

 15واملعارف التقليدية والفوللكور، ادلورة التاسعة والعرشون، جنيف، من  مرشوع التقرير، اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
ىل   .232و 231، الفقراتن 2016فرباير  19اإ
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 870’رباءة . نبذة عامة عن الرشوط احملّددة بناء عىل قانون الرباءات فامي خيص مودع ال1اجلدول 

املوارد الوراثية / املعارف 

 التقليدية

 رشط الكشف؟ 870’مودع الرباءة هل يس تويف  املواصفاتاملوقع يف 

نطاق املطلب، ولكن مل مضن 

 حُيصل علهيا

 ل؟ املطالب

 نعم 55-53، اخلطوط 1العمود  1#املوقع -غاللت، بلزي

 نعم 56-55، اخلطوط 1العمود  غاللت، كولومبيا

 نعم 58-56، اخلطوط 1العمود  غاللت، املكس يك

 نعم 60-58، اخلطوط 1العمود  2#املوقع -غاللت، بلزي

 نعم 62-60، اخلطوط 1مود الع هندوراسغاللت، 

 نعم 64-62، اخلطوط 1العمود  بامنغاللت، 

 **مطلوب** 30، اخلط 1العمود  حيواانت خاضعة للتجارب

 **مطلوب** 30، اخلط 1لعمود ا برش خاضعون للتجارب

 **مطلوب** 30، اخلط 1لعمود ا نبااتت خاضعة للتجارب

 **مطلوب** 31، اخلط 1لعمود ا فريوسات ذات محض نووي

فريوسات ذات محض نووي 

 رييب

 **مطلوب** 31، اخلط 1لعمود ا

 **مطلوب** غري مكشوف عهنا معارف تقليدية

 حيتوي هذا اجلزء عىل عدة تفسريات خاطئة لإعالن املصدر يف قانون الرباءات السويرسي: تعليق سويرسا:

موقع بدقة عن ات السويرسي من املودع الكشف ل يشرتط "مفهوم املصدر" مبعناه الوارد يف القانون الرباء .1
حداثيات( ) سايس، يف احلاةل املستشهد هبا،مورد ورايث. ويكون املصدر ااإ أأسامء البدلان اليت توفر املورد الورايث. ومبا أأن  لأ

سامء، مفن املمكن هل استيفاء رشط الكشف بسهوةل.  مودع الرباءة يعرف تكل الأ

أأ من قانون 49الكشف خاطئا. فقد أأدرج مصطلح "مستند بشلك مبارش" يف املادة " رشط مسوّغ. ويُعد تفسري "2
ذا  جناز اخرتاع، اإ ىل الكشف عن املوارد الوراثية اليت تُس تخدم يف العمليات التجريبية عند اإ الرباءات بغرض استبعاد احلاجة اإ

ىل الكشف عن الاكئنات وابلتمل تكن تكل املوارد الوراثية يف حد ذاهتا جزءا أأساس يا من الاخرتاع.  ايل ل حاجة اإ
 والفريوسات التجريبية اليت اس تخدهما ريهنارت يف جتاربه.
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 امية الطبيعة والرتاث الثقايف وقانون الرباءاتالقانون الاحتادي بشأأن ح عىل منهتيكاجلزاءات املفروضة  هاء.

ر والكشف. فقد يؤدي عدم توجيه تفرض سويرسا جزاءات صارمة عىل منهتيك رشوط العناية الواجبة والإخطا
خطار مناسب ابلمتثال للعناية ال ىل فرض غرامات جنائيةاإ ىل  واجبة اإ وابلإضافة  14فرنك سويرسي. 100 000تصل قميهتا اإ

ىل ذكل، جيوز للمحامك أأ  فرنك  100 000ذكل دفع غرامة قميهتا قد يعي  ،حاةل ريهنارتن تأأمر بنرش احلمك. وفامي خيص اإ
خطارا ابلمتثال للعناية الواجبة. وعالوة عىل ذكل، جيوز للمحمكة أأن تأأمر بنرش احلمك  ي بدلأأ سويرسي عىل  مل يقدم بشأأنه اإ

 لرشط الإخطار. أأي انهتاكالصادر يف حق ريهنارت بشأأن 

ىل وفامي  فرنك  100 000خيص الرباءات، جُيازى الكشف عن معلومات خاطئة يف طلب براءة بغرامة تصل اإ
ذا مل تكن املعلومات عن مصدر املوارد الوراثية مدرجة يف  16أأيضا جيوز للمحامك أأن تأأمر بنرش احلمك. وهنا 15سويرسي. واإ

ل سرُتفض الرباءة. وعىل الرمغ من كشف ريهنارت عن مصدر  طلب الرباءة، جيب توفريها يف غضون همةل حمّددة، واإ
نه قام بذكل يف عام  رشوطا للنفاذ وتقامس املنافع والكشف. سويرسا  تضعأأن ، أأي س نوات عديدة قبل 1990الغاللت، فاإ

ىل ذكل، ميكن أأن يتعّرض جلزاءات لقاء عدم الكشف عن مصدر احليواانت والنبااتت والفريوسات ذات امحلض  وابلإضافة اإ
 النووي والفريوسات ذات امحلض النووي الرييب اليت أأجرى علهيا التجارب.

 قد يتعّرض لها ريهنارت حاليا. فميكن، كام يظهر يف اجلدول، أأن يواجه غرامات ويبّن اجلدول أأدانه نوع اجلزاءات اليت
ىل  وابلتايل س يكون  17منشورة بأأمر من احملامك، ورفضا لرباءة واحدة عىل الأقل. متعددة وأأحاكما 200 000تصل قميهتا اإ

يداع طلب براءة يف سويرسا حاليا. آاثر هائةل عىل قرار أأي مودع ابإ  ذلكل الأمر أ

 870’رباءة . نبذة عامة عن اجلزاءات املفروضة بناء عىل القانون السويرسي عىل مودع ال2 جلدولا

هل يس توفيه مودع  احلمك السويرسي

 ؟870’رباءة ال

 براءة مرفوضة حمك منشور الغرامات القصوى

العناية الواجبة 

ن من 23 )املادة

القانون الاحتادي 

بشأأن حامية الطبيعة 

 والرتاث الثقايف(

    

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق غري مطلوب 1#املوقع -بلزي

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق غري مطلوب كولومبيا

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق **مطلوب** املكس يك

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق غري مطلوب 2#املوقع -بلزي

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق غري مطلوب  هندوراس

 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق **مطلوب** بامن

                                                
14

 أأ من القانون الاحتادي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف.24املادة  
15

 (( من القانون الاحتادي بشأأن براءات الاخرتاعات.1)أأ)81املادة  
16

 من القانون الاحتادي بشأأن براءات الاخرتاعات. ((2)أأ)81املادة  
17

 س تلقى رفضا يف سويرسا.يف حال أأودع ريهنارت عدة طلبات براءات ذات صةل، مثال، فاإن براءات متعددة  
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 ل ينطبق ل ينطبق ل ينطبق رشطان قانونيان اجملموع الفرعي

 الإخطار

من  س23 )املادة

القانون الاحتادي 

بشأأن حامية الطبيعة 

 والرتاث الثقايف(

    

 ل ينطبق ل ل غري مطلوب 1#املوقع -بلزي

 ل ينطبق ل ل غري مطلوب كولومبيا

 ل ينطبق نعم نعم **مطلوب** كس يكامل 

 ل ينطبق ل ل غري مطلوب 2#املوقع -بلزي

 ل ينطبق ل ل غري مطلوب هندوراس

 ل ينطبق نعم نعم **مطلوب** بامن

قميهتا غرامة )جنائية(  رشطان قانونيان اجملموع الفرعي

 100 000قصوى ال

 فرنك سويرسي

 ل ينطبق حمك واحد منشور

لتسويق الترصحي اب

)القانون الاحتادي 

بشأأن املنتجات 

ادلوائية والأهجزة 

 الطبية(

غري مطلوب ولكن قد 

يكون مطلواب يف حال 

اس تغالل املوارد 

 الوراثية

 ل ينطبق ل ينطبق ختتلف

أأ 49الكشف )املادة 

 من قانون الرباءات(

    

 ل ل ل نعم 1#املوقع -بلزي

 ل ل ل نعم كولومبيا

 ل ل ل منع املكس يك

 ل ل ل نعم 2#املوقع -بلزي

 ل ل ل نعم هندوراس

 ل ل ل نعم بامن

حيواانت خاضعة 

 للتجارب

 نعم نعم نعم **مطلوب**

نبااتت خاضعة 

 للتجارب

 نعم نعم نعم **مطلوب**

 نعم نعم نعم **مطلوب**برش خاضعون 
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 للتجارب

فريوسات ذات محض 

 نووي

 نعم نعم نعم **مطلوب**

فريوسات ذات محض 

 نووي رييب

 نعم نعم نعم ** مطلوب **

غرامة قميهتا القصوى  رشوط قانونية 5 اجملموع الفرعي

فرنك  100 000

 سويرسي

براءة واحدة أأو أأكرث  حمك واحد منشور

مرفوضة )حسب 

عدد طلبات الرباءات 

 ذات الصةل املودعة(

فرنك  200 000 رشوط قانونية 9 اجملموع اللكي

  سويرسي

براءة واحدة أأو أأكرث  حكامن منشوران

 مرفوضة

دفع البعض بأأن الطريقة اليت ميكن للمودعن انهتاهجا لتحايش غرامات ابهظة يف سويرسا يه التعمد يف تقدمي مصدر قد ي
غفال معلومات يف  40 000خاطئ أأو الإخطار مبعلومات خاطئة. ولكن هناك، مع ذكل، غرامة ابهظة قدرها  تُفرض لقاء اإ

 الإخطار، ويظّل ذكل الفعل جرمية أأاي اكنت نية صاحبه.

وعالوة عىل ذكل، يُعد احامتل نرش الأحاكم )اجلنائية يف حاةل الإخطار اخلاطئ أأو املغفل لبعض املعلومات( واحامتل رفض 
ي س تحبط عزميته الرباءة من الرادعات الرئيس ية اليت تقف يف وجه املودعن من أأحصاب البحوث الصغرية مثل ريهنارت، اذل

يداع طلب براءة يف سويرسا.  يف اإ

جرايئ" جامل، أأن رشط الكشف السويرسي ليس جمّرد رشط "اإ ول بّد من تكريس وقت كبري لتحديد مدى  ومن الواحض، اإ
 استيفاء ذكل الرشط وكيفية استيفائه.

 حيتوي هذا اجلزء أأيضا عىل معلومات خاطئة: تعليق سويرسا:

ماكنية فرض يف س ياق رشط العنا .1 متةل غري اكمةل. فعىل وجه التحديد، ل يذكر النص اإ ية الواجبة، قامئة العقوابت احمل
دارية يف حال وجود عالمات جلية لعدم الامتثال )انظر املادة  من الأمر اخلاص بربوتوكول انغواي وكذكل  10عقوابت اإ

ماكنية الرساةل اخلاصة ابعامتد بروتوكول انغواي وتن الرشوح الواردة يف  فيذه(. وعالوة عىل ذكل، تُتاح للمس تخدمن أأيضا اإ
ن من القانون 23من املادة  5استيفاء رشط العناية الواجبة لحقا يف حال عدم استيفاهئا من قبل )انظر خصوصا الفقرة 

 من الأمر اخلاص بربوتوكول انغواي(. 10الاحتادي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف، واملادة 

ليه يف اجلدول وع .2 أأعاله، ل ينطبق رشط الإخطار بناء عىل القانون الاحتادي بشأأن حامية  2ىل عكس ما هو مشار اإ
الطبيعة والرتاث الثقايف )غري مطلوب( يف س ياق طلبات الرباءات. وذكل يعي أأيضا أأن العقوابت اجلنائية )الغرامات( 

يداعهم لطلب براءة. أأ من القانون املذكور ل24املنصوص علهيا يف املادة   تنطبق عىل املودعن عند اإ

عالن املصدر يف ونظرا لإساءة فهم املسوّغ ومفهوم املصدر،  .3 حيتوي اجلدول أأيضا عىل عقوابت خاطئة فامي خيص اإ
 قانون الرباءات. فعىل وجه التحديد، ل تُفرض أأي عقوابت لقاء عدم الكشف عن مصدر الاكئنات التجريبية.

 ن والوثيقة[]هناية امللحق


