مذكرة إعالمية
ألغرإض إدلورة إخلامسة وإلثالثني للجنة إملعارف
1

من إعدإد إلس يد إاين غوس ،رئيس جلنة إملعارف إمللكَّف
مقدمة
أأ ِعدت إلوثيقة إملوحدة إ ألوىل بشأأن إملوإرد إلورإثية يف إدلورة إلعرشين للجنة إملعارف يف فربإير  .2012وحاولت تكل إلوثيقة
تلخيص الاقرتإحات وإملوإقف إليت أأبديت يف واثئق معل جلنة إملعارف فضال عن إقرتإحات إدلول إ ألعضاء .وبعد ذكل
خضعت تكل إلوثيقة إ ألولية لتنقيح كبري يف دورإت جلنة إملعارف إلثانية وإلعرشين وإلثالثة وإلعرشين
وإلتاسعة وإلعرشين وإلثالثني.
ويف إطار إلتحضري لدلورة إخلامسة وإلثالثني للجنة إملعارف ،تلخّص هذه إملذكرة إلعالمية بعض إلقضااي إلرئيس ية إليت قد
تو ّد إدلول إ ألعضاء تركزي إهامتهما علهيا .وتُش َّجع إدلول إ ألعضاء كذكل عىل إلنظر يف حتديد إخليارإت إليت تقتيض إتفاقا دوليا
عىل صعيد جلنة إملعارف وحتديد ما إذإ اكنت هناك خيارإت تكتيس طابعا معليا أأكرث من غريها وميكن تنفيذها مضن إلطار
إلقانوين إدلويل إلقامئ ،علام بأأن بعضا مهنا قد نُفّذ ابلفعل .فعىل سبيل إملثال ،ملساعدة فاحيص إلربإءإت عىل إجياد ما هو وجيه
من حاةل إلتقنية إلصناعية إلسابقة وتاليف منح إلربإءإت عن خطأأ ،أأ ِدرجت أأصناف فرعية جديدة قبل عدة أأعوإم يف
إلتصنيف إدلويل للربإءإت لتيسري إلكشف عن حاةل إلتقنية إلصناعية إلسابقة إلوجهية دلى معاجلة طلبات إلربإءإت إملتعلقة
ابملعارف إلتقليدية .وابلضافة إىل ذكل ،أأصبحت بعض إجملالت إخلاصة ابملعارف إلتقليدية تُقبل ،بوصفها مصادر خبالف
واثئق إلربإءإت ،لالس تخدإم ألغرإض حفص طلبات إلربإءإت.
وأأؤ ِكّد عىل أأن لك إلآرإء إلوإردة يف هذه إملذكرة يه أآرإيئ إخلاصة ول خت ّل مبوإقف أأي من إدلول إ ألعضاء خبصوص إلقضااي
إملطروحة للنقاش .وهذه إملذكرة عبارة عن وثيقة إعالمية ليس لها أأية طبيعة رمسية معيّنة ،كام أأهنا ليست من واثئق معل
جمرد وثيقة ّ
حتث عىل إلتفكري.
إدلورة .فهي ّ
ُ
ولعدإد هذه إملذكرة ،إس
تخدمت إلوثيقة ( WIPO/GRTKF/IC/35/4وثيقة موحدة بشأأن إمللكية إلفكرية وإملوإرد
مفصل إملوإقف إلرئيس ية لدلول إ ألعضاء .و ّإط ُ
لعت أأيضا عىل
إلورإثية) كوثيقة إطارية ،فتكل إلوثيقة تعرض يف شلك نيص ّ
إلواثئق إلتالية:


( WIPO/GRTKF/IC/35/5تقرير عن جتميع إملوإد بشأأن قوإعد إلبياانت إملتعلقة ابملوإرد إلورإثية وإملعارف
إلتقليدية إملرتبطة هبا)؛



( WIPO/GRTKF/IC/35/6تقرير عن جتميع إملوإد بشأأن أأنظمة إلكشف إملتعلقة ابملوإرد إلورإثية وإملعارف
إلتقليدية إملرتبطة هبا)؛



( WIPO/GRTKF/IC/35/7توصية مشرتكة بشأأن إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة هبا)؛



( WIPO/GRTKF/IC/35/8توصية مشرتكة بشأأن إس تخدإم قوإعد إلبياانت ألغرإض إمحلاية إدلفاعية للموإرد
إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة هبا)؛



( WIPO/GRTKF/IC/35/9إقرتإح خبصوص موإصفات درإسة أأمانة إلويبو بشأأن إلتدإبري إملتعلقة بتاليف منح
إلربإءإت عن خطأأ والامتثال ل ألنظمة إحلالية للنفاذ وتقامس إملنافع)؛

1
مالحظة من أأمانة إلويبو :أأع َّد رئيس جلنة إملعارف إمللكَّف ،إلس يد إاين غوس ،هذه إملذكرة إلعالمية ملساعدة إدلول إ ألعضاء عىل إلتحضري لدلورة
إخلامسة وإلثالثني للجنة إملعارف.
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( WIPO/GRTKF/IC/8/11إلكشف عن منشأأ إملوإرد إلورإثية وما يتصل هبا من إملعارف إلتقليدية أأو عن
مصدرها يف طلبات إلربإءإت (إقرتإح الاحتاد إ ألورويب))؛



( WIPO/GRTKF/IC/11/10إعالن مصدر إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية يف طلبات إلربإءإت:
إقرتإحات من سويرسإ)؛



( WIPO/GRTKF/IC/19/11إسهام إلبدلإن متشاهبة إلتفكري يف إ ألهدإف وإملبادئ بشـأأن حامية إملوإرد
إلورإثية ومرشوع إملوإد إلمتهيدي بشأأن حامية إملوإرد إلورإثية).

نبذة عامة عن إلوثيقة إملوحدة
تتناول إلوثيقة إملوحدة ( )WIPO/GRTKF/IC/35/4إ ألهدإف إليت ينشدها إلصك يف جمال إلس ياسة إلعامة ،مع إلعمل
تتكون مهنا إلس ياسة إلعامة وإملندرجة مضن تكل
أأن هناك ثالثة بدإئل مل يُتفق علهيا بعد .وتشمل إلعنارص إلرئيس ية إليت ّ
إملوإقف إلبديةل ما ييل:


تعزيز شفافية نظام [إمللكية إلفكرية] [إلربإءإت] فامي خيص إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة ابملوإرد
إلورإثية.



تيسري إدلمع إملتبادل مع إلتفاقات إدلولية إملتعلقة حبامية إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة ابملوإرد إلورإثية.



تيسري إماكنية إلنفاذ وتقامس إملنافع من خالل إلكشف عن بدل منش أأ أأو مصدر إملوإرد إلورإثية بناء عىل أأنظمة
منفصةل مثل إتفاقية إلتنوع إلبيولويج.



ضامن إماكنية نفاذ ماكتب إمللكية إلفكرية/إلربإءإت إىل إملعلومات إملناس بة عن إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية
إملرتبطة ابملوإرد إلورإثية ملنع منح حقوق إمللكية إلفكرية/إلربإءإت عن خط أأ.

وفامي ييل إلهنجان إلوإسعان إلوإردإن يف إلوثيقة إملوحدة:


رشط إلكشف .إدرإج رشط إلكشف يف ترشيعات إمللكية إلفكرية/إلربإءإت إملتعلقة ابلكشف عن إملعلومات
(مثل إملعلومات إخلاصة ببدل منشأأ أأو مصدر إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة ابملوإرد إلورإثية)
يف إلطلبات ،إذإ اكن إملوضوع/الاخرتإع إملطالب حباميته يشمل إس تعامل إملوإرد إلورإثية أأو إملعارف إلتقليدية
إملرتبطة ابملوإرد إلورإثية أأو يستند بشلك مبارش إلهيا .ويف إطار هذإ إلهنج ،تُعترب إلتدإبري إدلفاعية تدإبري تمكيلية
وليست هنجا بديال لتناول أأهدإف إلس ياسة إلعامة.



إلتدإبري إدلفاعية .يش متل هذإ إلهنج عىل تدإبري من قبيل قوإعد إلبياانت وإملدوانت الاختيارية وإملبادئ إلتوجهيية
ملاكتب إمللكية إلفكرية/إلربإءإت ،وأآليات منازعات إ ألطرإف إ ألخرى و أأنظمة إلعناية إلوإجبة دإخل ماكتب إلربإءإت
مبوجب إلقوإنني إلوطنية لضامن الامتثال ل ألنظمة إلوجهية إخلاصة ابلنفاذ وتقامس إملنافع.

إلقضااي إلرئيس ية إملطروحة عىل إدلورة إخلامسة وإلثالثني للجنة إملعارف
إن إلقضية إ ألوىل إليت جيب إلنظر فهيا يه حتديد هدف (أأهدإف) إلصك ،وإلتفاق عليه (علهيا) .ولقد روجع (روجعت)
إلهدف (إ ألهدإف) ،ولو أأنه مل يُتفق عليه (علهيا) بعد ،بغرض إلرتكزي عىل نظام إمللكية إلفكرية/إلربإءإتّ .مث جيب الاعرتإف
بأأن إلعمل إخلاص ابملوإرد إلورإثية يف إلويبو يركّز عىل إلكيفية إليت ميكن هبا لنظام إمللكية إلفكرية/إلربإءإت ،من خالل رشط
إلكشف و /أأو إلتدإبري إدلفاعية ،حتسني تنفيذ نظام إمللكية إلفكرية/إلربإءإت (بطرق عدة مهنا ،مثال ،حتسني جودة إلربإءإت
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إملمنوحة) .وقد يسهم ذكل إلرتكزي أأيضا ،حيامث أأمكن ،يف ضامن دمع متبادل لالتفاقات إدلولية إملتعلقة ابملوإرد إلورإثية
وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة ابملوإرد إلورإثية ،مثل إلتفاقية بشأأن إلتنوع إلبيولويج وبروتوكول انغواي إمللحق هبا .ومبرإعاة ذكل،
قد ترغب إدلول إ ألعضاء يف دمج إلبدإئل إلثالثة للهدف (إ ألهدإف) يف إلوثيقة إملوحدة.
وفامي خيص رشوط إلكشف ،فقد خضعت إلوثيقة إملوحدة لتنقيح كبري بتضميهنا خيار أآلية إدإرية يركّز عىل ضامن إلشفافية
مضن نظام إمللكية إلفكرية/إلربإءإت بدل من الاقتصار عىل نظام يستند إىل رشط إ ألهلية إملوضوعية للحامية بربإءة .وفامي ييل
إلقضااي إلرئيس ية إليت قد ترغب إدلول إ ألعضاء يف إلرتكزي علهيا يف إدلورة إخلامسة وإلثالثني للجنة إملعارف:


هل ينبغ أأن تكون رشوط إلكشف إلزإمية أأو إختيارية؟



ابلضافة إىل إملوإرد إلورإثية ،هل ينبغ أأن ينطبق إلصك أأيضا عىل إملش تقات وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة ابملوإرد
إلورإثية؟



يسوغ إلكشف من مضن إلعبارإت إلتالية" :إس تعامل" إملوضوع ،أأو "مستندإ بشلك مبارش إىل"
ما إذلي ينبغ أأن ّ
إملوضوع ،أأو "مستندإ بشلك مبارش إىل إس تعامل" إملوضوع؟



مما ينبغ أأن يت ّ
شلك حمتوى إلكشف؟ فعىل سبيل إملثال ،هل ينبغ أأن يكون ذكل إحملتوى منشأأ و /أأو مصدر
إملعارف إلتقليدية ،وإملعلومات إملتعلقة ابلمتثال لرشوط إلنفاذ وتقامس إملنافع مبا يف ذكل إملوإفقة إملس بقة إملس تنرية؟



هل ينبغ أأن تكون هناك إس تثناءإت وتقييدإت عىل رشط إلكشف ،وإذإ اكن إجلوإب نعم ،ما هو إلشلك إذلي
ستتخذه؟



هل ينبغ أأن يتناول هذإ إلصك إلقضااي إملتعلقة بأأهلية إملوضوع للحامية مبوجب ملكية فكرية/برإءة فامي خيص إملوإرد
إلورإثية و /أأو مش تقاهتا ابلصيغة إليت ُوجدت هبا يف إلطبيعة و /أأو ُعزلت مهنا ،وإذإ اكن إجلوإب نعم ،يف أأي س ياق
ميكن تناول تكل إلقضااي بشلك أأفضل ،يف إدليباجة أأم يف منت إلصك؟



ما هو إلشلك إذلي ينبغ أأن تتخذه نتيجة عدم الامتثال؟ هل ينبغ أأن يؤثر عدم الامتثال يف حصة برإءة ممنوحة،
وإذإ اكن إجلوإب نعم ،ما هو رشط إلبطال إذلي سيُسمح به؟

وفامي خيص إلهنُ ج إدلفاعية إملبيّنة يف إلوثيقة إملوحدة ،مفن إملالحظ أأن بعض إدلول إ ألعضاء ترى أأن إلتدإبري إدلفاعية فقط،
دون أأية رشوط كشف إضافية أأخرى ،س تكون أأفضل سبيل إىل حتقيق إ ألهدإف ،يف حني ترى دول أأعضاء أأخرى أأنه
ميكن تمكةل رشوط إلكشف بتدإبري دفاعية .وعىل هذه إخللفية ،قد تو ّد إدلول إ ألعضاء إلنظر يف إحلاجة إىل إدرإج تدإبري
إضافية من تدإبري إلعناية إلوإجبة مضن هذإ إلصك إدلويل .ويبدو أأن هناك ر أأي وإسع عىل مس توى إدلول إ ألعضاء بأأن
قوإعد إلبياانت ،أأاي اكن إلهنج إملُت ّبع (رشط كشف أأم ل) ،لها دور أأسايس فامي خيص نظام إمللكية إلفكرية/إلربإءإت
تصور قوإعد إلبياانت ابعتبارها تدإبري دفاعية قامئة حبد ذإهتا لتحقيق
وإملوإرد إلورإثية .وميكن لدلول إ ألعضاء إلنظر يف إماكنية ّ
جمرد تدإبري تمكيلية لرشط إلكشف.
أأهدإف إلس ياسة إلعامة أأو ّ
ويف حني متث ّل هذه إملذكرة موجزإ مقتضبا غري رمس للقضااي إلس ياس ية/إملوضوعية إلرئيس ية ،فان جلنة إملعارف قد ترغب
إلس بل ملناقشة إلقضااي بشلك جمد
أأيضا يف حتديد ما يوجد من أآليات ومعليات أأخرى دإخل جلنة إملعارف مما يتيح أأفضل ُ
وإلتوصل إىل إتفاق حولها .فقد س بق للجنة إملعارف ،مثال ،إس تعامل مزجي من إجللسات إلعامة وغري إلرمسية ،وإلولية
خمصص " ملعاجلة مسأأةل قانونية أأو س ياس ية
إجلديدة للثنائية  2019-2018تشري إىل إماكنية إنشاء فريق ( أأفرقة) خربإء ّ
أأو تقنية حمدّدة".
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معلومات مفيدة أأخرى
أألحظ أأن هناك بعض إملوإرد إملفيدة للغاية إملتاحة عىل موقع إلويبو إللكرتوين ،وإليت قد ترغب إدلول إ ألعضاء
يف إس تخدإهما مكوإد مرجعية يف حتضريها لدلورة إخلامسة وإلثالثني للجنة إملعارف ،ومهنا ما ييل:


إملسائل إلرئيس ية إملتعلقة برشوط إلكشف عن إلربإءإت فامي خيص إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية،
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4194؛



جدول رشوط إلكشف،
http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_resources_dis
closure.pdf؛



موجز إملعلومات إ ألساس ية رمق  :10إمللكية إلفكرية وإملوإرد إلورإثية،
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4011؛
إلتجارب إلقلميية وإلوطنية وإحمللية وإجملمتعية،
http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html؛



حمارضإت وعروض بشأأن موضوعات خمتارة،
http://www.wipo.int/tk/en/resources/tk_experiences.html#4



o

عروض بشأأن رشوط إلكشف؛

o

وعروض بشأأن قوإعد إلبياانت.
ـــــــــــــــــــــــــ

