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احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية اللجنة 
 واملعارف التقليدية والفولكلور

 
 والعشرون التاسعةالدورة 

ىل  15جنيف، من   2016 فرباير 19اإ
 
 

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

مريكية  وثيقة قدمهتا وفود كندا والياابن والرنوجي ومجهورية كوراي والاحتاد الرويس والولايت املتحدة الأ

 مقدمة

لولايت ل ادلامئة بعثةال طلبا من  ،منظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، تلقى املكتب ادلويل لل 2016يناير  22يف  .1
والولايت والاحتاد الرويس ومجهورية كوراي  والرنوجي املتحدة الأمريكية دلى منظمة التجارة العاملية، ابمس وفود كندا والياابن

مواصفات دراسة أأمانة الويبو بشأأن التدابري املتعلقة املتحدة الأمريكية، المتست فيه أأن يقّدم من جديد "اقرتاح خبصوص 
نظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع" كام جاء يف  بتاليف منح الرباءات عن خطأأ والامتثال للأ

والعرشون للجنة احلكومية التاسعة يك تناقشها ادلورة ، مع التعديالت املدخةل، WIPO/GRTKF/IC/28/9 الوثيقة
لكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعار  التقليدية والفوللكور )اللجنة احلكومية ادلولية( كوثيقة لمل نمن بند ادلولية املعنية ابمل 

 ".املوارد الوراثية" جدول الأعامل

ليه. .2  وبناء عىل الطلب املذكور أأعاله حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل الاقرتاح املشار اإ

ىل الإحاطة علام  .3 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 قرتاح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة والنظر فيه.ابل

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

التدابري املتعلقة بتاليف منح الرباءات عن خطأأ والامتثال اقرتاح خبصوص مواصفات دراسة أأمانة الويبو بشأأن 
 للأنظمة احلالية للنفاذ وتقامس املنافع

يف س ياق العمل اذلي تقوم به اللجنة احلكومية ادلولية يف جمال أ ليات التصدي للرباءات املمنوحة عن خطأأ والمتّّل غري 
بطة بتّل املوارد، واعرتافا ابلزتام أأعضاء الويبو بتوصيات جدول أأعامل املرشوع للموارد الوراثية و/أأو املعار  التقليدية املرت 

 التمنية، تطلب اللجنة احلكومية ادلولية من الأمانة أأن تقوم، مبشاركة كبري اخلرباء الاقتصاديني، ابلعمل الإضايف التايل:

، 3راثية واملعار  التقليدية )ادلراسة رمق حتديث دراسة الويبو التقنية حول رشوط الكشف يف الرباءات فامي خيص املوارد الو 
دراج معلومات تتعلق برشوط الكشف وما يتصل هبا من أأنظمة النفاذ وتقامس املنافع اليت نفذها أأعضاء الويبو. 2004 (، ابإ

ذا اكنت رشوط الكشف تتناول الشواغل املر  ىل الوقائع لتبنّي ما اإ جراء حتليل يستند اإ ىل اإ تبطة وفضال عن مراعاة احلاجة اإ
ذا اكنت رشوط الكشفابلرباءات املمنوحة عن خطأأ والمتّّل غري املرشوع،  حافز الابتاكر، ينبغي أأن تسعى يف  تؤثّر وما اإ

ىل حتليل ما ييل:  ادلراسة اإ

 ؟النفاذ وتقامس املنافع ضامن الامتثال لنظام يتصل بفاميرشوط الكشف ما هو الأثر النامج عن  .1

 املاكتب الوطنية/السلطات القضائية نتيجة رشط الكشف؛ حملها تت اليتوالأعباء والتاكليف  .2

ىل طالبو الرباءات من جّراء رشط الكشف حملهات ي اليت والأعباء والتاكليف  .3 الرباءات اذلين  طاليب، ابلنس بة اإ
ا تّل املوارد اس تخدموا فعال موارد وراثية و/أأو معار  تقليدية تتصل بتّل املوارد، أأو أأولئك اذلين قد مل يس تخدمو 

ىل معرفة ما املطلوب مّنم فامي خيص رشط الكشف.  و/أأو املعار  املتصةل هبا ولكّّنم حباجة اإ

ىل خمتلف أأحصاب املصاحل  .4 وما هو الأثر النامج عن رشوط الكشف فامي خيص مصداقية نظام الرباءات ابلنس بة اإ
 واجملمتع لموما؟

ىل حتليل قوانني امللكية الفكرية واللوا ح والإجراءات الوطنية وعىل وجه اخلصوص ينبغي أأن تسعى ادلراسة، عىل  الأقل، اإ
قلميية ذات الصةل اليت تتطلب الكشف عن مصدر أأو منشأأ املوارد الوراثية و/أأو املعار  التقليدية املتصةل هبا وتسعى،  والإ

ىل: قلمي )أأاّي اكن احلال( يرسي فيه ذكل الرشط، اإ  فامي خيص لك بدل أأو اإ

 حتديد عدد حالت الكشف عن املصدر/املنشأأ اليت اس توفاها مقدمو طلبات الرباءات. •

 وما هو الغرض املنشود من وجوب الكشف عن معلومات املصدر/املنشأأ؟ •

يداع طلب الرباءة؟املعلومات و وما يه  • ىل مكتب الرباءات عند اإ  الواثئق الواجب تقدميها اإ

اءة املصدر/املنشأأ؟ فهل ميكن ملقدم الطلب يف هذه احلا ة الوفاء ابلزتام وما هو الوضع عندما جيهل طالب الرب  •
عار  املوراثية و/أأو الوارد الكشف بتوفري معلومات عن املصدر الفعيل اذلي حصل منه طالب الرباءة/اخملرتع عىل امل

جراء مزيد من التحرايت من أأجل ، أأو الترصحي بأأنه جيهل املصدر/املنشأأ، أأو جيب عليه بتّل املوارد املتصةلتقليدية ال  اإ
 توفري املعلومات املطلوبة؟

 وما يه املبادئ التوجهيية املتاحة لطاليب الرباءات حىت يتس ىن هلم فهم الرشوط املفروضة علهيم؟ •
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؟ ويف أأي ، ما يه الطريقة اليت ينهتجهايف حال قيامه بذكل، ويتحقق مكتب الرباءات من هذه املعلوماتهل و  •
الطلب يُتخذ قرار اشرتاط الكشف عن منشأأ املوارد الوراثية؟ فهل يكون ذكل يف مرحةل الفحص الرمسي؟ مرحةل من 

وهل يشارك القامئون عىل الفحص املوضوعي يف هذه العملية؟ ويف حال مشاركهتم فهيا، هل توجد تعلاميت خاصة موهجة 
 تّل التعلاميت؟يه للفاحصني؟ وما 

فروضة فضال عن املصدر/املنشأأ. وقد يشمل ذكل، مثال، حتديد السلطات اليت تشرتط وحتديد الرشوط الإضافية امل •
 دليل املوافقة املس بقة املس تنرية والرشوط املتفق علهيا.معلومات أأو 

ىل مجع معلومات  • ويف حال اشرتاط دليل املوافقة املس بقة املس تنرية /الرشوط املتفق علهيا، ينبغي أأن تسعى ادلراسة اإ
الإجراءات اليت جيب اتباعها للحصول عىل دليل املوافقة املس بقة املس تنرية/الرشوط املتفق علهيا. فهل يُشرتط، عن 

مثال، تقدمي نسخة من العقد اخلاص بنقل املورد الورايث أأو هل يُشرتط تقدمي أأية وثيقة أأخرى؟ وكيف يتعامل املكتب 
 مات التجارية الرسية الواردة يف العقد؟مع العقود السميكة؟ وكيف يتعامل املكتب مع املعلو 

ذا اكن الطلب يتوىخ اس تعامل عدة موارد وراثية )أأو صنف من املوارد الوراثية( • فهل يُشرتط الكشف )أأو تقدمي ، واإ
فهل ؟ واثئق( فامي خيص لك مورد؟ وكيف يترص  املكتب عندما يش متل الطلب عىل صنف من املوارد الوراثية

 ب الكشف عىل مورد ورايث واحد من نمن اكمل الفئة اليت يشملها الصنف املعين؟سيشرتط من مقدم الطل

ذا اكن املورد الورايث نباات براي يمنو يف غابة أأو حقل أأو حديقة حرضية أأو يف قطعة أأرض غري مزروعة ميلكها اخملرتع •  ،واإ
 فامي يتعلق ابلنبااتت الربية؟ ما يه الواثئق املطلوبة فامي خيص هذا املورد الورايث؟ وهل توجد اس تثناءات

 وهل هناك أأي فرق فامي خيص رشوط الكشف بني اخملرتعني الوطنيني واخملرتعني الأجانب؟ •

حدى حدائق النبااتت، )خارج بدل املنشأأ اذلي مت الكشف فيه عنه(، ولكّن  • ذا مت احلصول عىل مورد ورايث من اإ واإ
ت فعال أأثناء لملية الزرع يف حديقة النبااتت، اما اذلي ينبغي عىل خصائص املورد الورايث )النبات( قد تكون تغريّ 

برام عقد )دليل  ذا اشرُتط اإ طالب الرباءة بيانه: حديقة النبااتت أأو البدل اذلي زّود تّل احلديقة بذكل املورد الورايث؟ واإ
فهل س ُيربم العقد مع حديقة  املوافقة املس بقة املس تنرية /الرشوط املتفق علهيا(، من س يكون طرفا يف ذكل العقد؟

 النبااتت أأو مع بدل املنشأأ؟

وحتديد كيف ميكن ملقدم الطلب، عند ارتاكبه خطأأ فامي خيص رشط الكشف، أأن يصّحح خطأأه؟ فهل ميكنه، مثال،  •
ذا اكن قد كشف، دون قصد التضليل، عن بدل غري بدل املصدر احلقيقي؟ وهل يعترب املكتب امس املصد ر تغيري املصدر اإ

يداع طلب الرباءة؟ عادة اإ  مسأأ ة جديدة، ويقتيض ابلتايل اإ

، ومتوسط الفرتة اليت اس تغرقهتا املعلومات املطلوبةوحتديد، فامي خيص لك مكتب يطّبق رشط الكشف، متوسط  •
 .يف اجملال التكنولويج املعين معاجلة لك الطلبات

ىل املورد الورايث يمت ويف احلالت اليت اكن فهيا الكشف عن املصدر/املنشأأ مرشو • طا، وُطبق فعال، هل اكن النفاذ اإ
بشلك مبارش )يف املوقع( من أأحد مصار  املواد الوراثية أأو أأحد املس تودعات الأخرى، أأو أأّن ذكل املورد اكن يُشرتى 

 كسلعة؟

ذا اكن نظاممك يقتيض دفع فوائد مالية، الرجاء رشح قمية تّل الفوائد املالية. •  واإ
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قلميمك،  وحسب درجة • ما هو جحم الفوائد غري املالية اليت ُجنيت منذ فرض رشط توافر معلومات من هذا القبيل يف اإ
الكشف وما يتصل به من نظام النفاذ وتقامس املنافع؟ ومك عدد اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع اليت مت توقيعها منذ فرض 

 ذكل الرشط؟

 وتقامس املنافع اليت مت توقيعها منذ فرض رشط الكشف؟وهل ُُسلت زايدة يف عدد اتفاقات النفاذ  •

هل توجد أأية أأمثةل تربز اكتشا  حالت من المتّل غري املرشوع بفضل الكشف عن املصدر/املنشأأ وغري ذكل من و  •
 املعلومات اخلاصة ابملوارد الوراثية و/أأو املعار  التقليدية املتصةل بتّل املوارد يف طلبات الرباءات؟

  املعلومات اليت تُنرش أأثناء نرش الطلب و/أأو الرباءة من نمن املعلومات اخلاصة مبنشأأ املورد الورايث؟وما يه •

 وكيف ستُس تخدم املعلومات اخلاصة مبنشأأ املورد الورايث يف املس تقبل؟ •

ىل قاعدة بياانت لأغراض البحث؟ •  وهل س ُتضا  املعلومات احملّصةل من جّراء  رشط الكشف اإ

ذا اك • نت هناك اتفاقات للنفاذ وتقامس املنافع، هل تذكّر تّل التفاقات املس تفيدين من املوارد الوراثية و/أأو املعار  واإ
 التقليدية ذات الصةل برضورة الكشف عن مصدر/منشأأ تّل املوارد واملعار  عند الامتس حامية امللكية الفكرية؟

حدى املوارد الوراثية وهل تُفرض عقوابت جنائية أأو مدنية و/أأو غرامات ع • ىل من ل يكشف عن مصدر أأو منشأأ اإ
جراءات من هذا القبيل، يُرىج وصف احلالت  و/أأو املعار  التقليدية املتصةل هبا يف طلب الرباءة؟ ويف حال فرض اإ

 اليت فُرضت فهيا تّل العقوابت وطبيعهتا، ووصف أأيّة طعون وأأيّة قرارات أأصدرهتا هيئة الطعن املعنية.

ىل رفض الطلب أأو وقف معاجلته؟ هلو  •  ميكن أأن يؤدي عدم الكشف اإ

نفاذ؟و  • بطال براءة ممنوحة أأو جعلها غري قابةل لالإ ىل اإ  هل ميكن أأن يؤدي عدم الكشف اإ

كيف تؤثّر أأنظمة الكشف )مبا يف ذكل ما يتعلق بأأي من رشوط اتفاقات النفاذ وتقامس املنافع، دون الاقتصار علهيا( و  •
اليت اكتسبت احلقوق املنبثة عن براءة من طالب الرباءة الأصيل، يف احلالت اليت حتتوي فهيا الرباءة عىل عىل الهيئات 

 موارد وراثية و/أأو معار  تقليدية متصةل بتّل املوارد كشف عّنا طالب الرباءة الأصيل، قبل أأن يمت تسويق الاخرتاع؟

يف مقابل التاكليف الإدارية مثال( اليت يتكبدها طالبو الرباءات  وما يه التاكليف الاقتصادية )أأي التاكليف املسجةل •
ىل  عندما يؤدي رفض الكشف عن املوارد الوراثية و/أأو املعار  التقليدية املتصةل بتّل املوارد، أأو الامتناع عن ذكل، اإ

بطال براءة )أأو املطالب اخلاصة هبا(؟  رفض طلب براءة أأو اإ

ذا اكن هناك رشط ابلكشف، هل • اشرتط املكتب أأيضا الكشف عن احلا ة الصناعية السابقة ذات الأمهية  واإ
ىل أأي أأساس مت الاستناد لشرتاط الكشف عن  ذا مل يشرتط ذكل، اإ اجلوهرية ابلنس بة لقابلية حامية الاخرتاع برباءة؟ واإ

لصناعية السابقة ذات مصدر املوارد الوراثية و/أأو املعار  التقليدية ذات الصةل، دون اشرتاط الكشف عن احلا ة ا
 الكشف يف حتسني لملية الفحص؟هل يسهم الأمهية اجلوهرية ابلنس بة لقابلية امحلاية برباءة؟ و 

وما يه نس بة احلالت اليت شلّك فهيا املصدر أأو املنشأأ أأمهية جوهرية ابلنس بة لقابلية امحلاية برباءة؟ وهل اكن هناك  •
ة الفكرية يشرتط الكشف، قانون وطين يتعلّق ابلمتّّل غري املرشوع للموارد أأيضا، يف البدلان اليت لها قانون للملكي

ساءة اس تخداهما؟  الوراثية و/أأو املعار  التقليدية ذات الصةل، أأو ابإ
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وهل يوفر املكتب أ لية متكّن الغري من تقدمي معلومات ذات أأمهية جوهرية ابلنس بة لقابلية اس تفادة مقدم طلب الرباءة  •
 ملطلوبة؟من امحلاية ا

وهل توجد أأية أ لية أأخرى متكّن الغري من تقدمي معلومات ذات أأمهية جوهرية ابلنس بة لقابلية امحلاية برباءة؟ وهل  •
يوفر املكتب أ لية لالعرتاض عىل براءة )قبل منحها أأو بعد ذكل(؟ ويف حال وجود تّل ال لية، هل يشلّك عدم الامتثال 

 لرشط الكشف مرّبرا لالعرتاض؟

ف تضمن ادلو ة العضو يف الويبو أأنّه مت استيفاء املتطلبات اخلاصة بدليل املوافقة املس بقة املس تنرية أأو الرشوط وكي •
 املتفق علهيا يف احلالت اليت ل ينطبق فهيا رشط الكشف؟

فادة الغري هبا؟ •  وهل ملكتب امللكية الفكرية أأية جتربة وجهية أأخرى يريد اإ

هذه ادلراسة يف أأقرب وقت ممكن حىت يتس ىن للوفود اختاذ قرار مس تنري فامي خيص لملنا يف وينبغي العمل عىل اس تكامل 
 جمال املوارد الوراثية و/أأو املعار  التقليدية املتصةل هبا.

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 

 


