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اللجنة احلكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية والفولكلور
الدورة احلادية والثالثون

جنيف ،من  19اإىل  23سبمترب 2016
إعالن مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف قانون الرباءات السويسري واللوائح السويسرية
ذات الصلة بشأن املوارد الوراثية  -مساهمة من سويسرا ردا على الوثيقة
WIPO/GRTKF/IC/30/9

وثيقة مقدمة من وفد سويرسا

مقدمة
 .1يف  9سبمترب  ،2016اس تمل املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) من وفد سويرسا الامتسا بتقدمي
وثيقة بعنوان "اإعالن مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف قانون الرباءات السويرسي واللواحئ السويرسية ذات الصةل
بشأأن املوارد الوراثية  -مسامهة من سويرسا ردا عىل الوثيقة  "WIPO/GRTKF/IC/30/9اإىل ادلورة احلادية والثالثن
للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (اللجنة احلكومية ادلولية)،
ابعتبارها وثيقة معل حتت البند  6من جدول ا ألعامل "املعارف التقليدية".
.2

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

 .3اإن اللجنة مدعوة اإىل الإحاطة علام
ابملسامهة الواردة يف مرفق هذه الوثيقة وملحقهيا.
[ييل ذكل املرفق]
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أأول .مقدمة
 .1خالل ادلورة الثالثن للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور،
قدم وفد الولايت املتحدة وثيقة حتت عنوان" :السعي اإىل فهم أأفضل لقانون سويرسا الاحتادي بش أأن حامية الطبيعة والرتاث

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

 .2وقد ُأعدت وثيقة الولايت املتحدة دون مشاورة سويرسا ،ودون التحقق من حصة احملتوى دلى السلطات
السويرسية اخملتصة .اإضافة اإىل ذكل ،فاإن الوثيقة تتضمن عددا من النواقص وا ألخطاء الكبرية .واب ألخص ،ختلط الوثيقة بن
( )1الإفصاح عن مطلب املصدر عىل النحو املنصوص عليه يف القانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع؛ ()2
والإشعار ابلزتام العناية الواجبة طبقا للقانون الاحتادي السويرسي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف ،املنفذ ألحاكم
بروتوكول انغواي؛ ( )3وإاجراءات املوافقة عىل تسويق املنتج .وعالوة عىل ذكل ،فاإن وثيقة الولايت املتحدة ل تراعي عدة
أأحاكم هممة من ا ألحاكم اليت ينص علهيا هذان القانوانن ،كام أأهنا تغفل متاما ا ألمرين الذلين ينفذان مبوجهبام .و أأخريا ،فاإن املثال
الافرتايض املس تخدم يف الوثيقة ،أأي براءة الولايت املتحدة رمق  ،5137870قد عفا عليه الزمن.
 .3ونظرا ذلكل ،فاإن وثيقة الولايت املتحدة ل تفرس عىل حنو دقيق الهنج السويرسي إازاء رشط الكشف ومن مث فهيي
مضلةل .وتروم هذه املسامهة املقدمة من سويرسا تصويب ا ألخطاء والنواقص اليت تعرتي وثيقة الولايت املتحدة ،كام تريم
اإىل تيسري مناقشة تستند اإىل احلقائق يف اإطار اللجنة بشأأن مطلب حممتل ل إالفصاح.
 .4وميكن تلخيص حمتوايت هذه املسامهة عىل النحو الآيت :يفرس اجلزء الثاين ا ألحاكم املتعلقة إابعالن مصدر املوارد
الوراثية واملعارف التقليدية ذات الصةل يف طلبات الرباءات طبقا للقانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع ،اإىل
جانب ا ألمر الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع .ويتناول اجلزء الثالث العالقة بن اإعالن املصدر يف القانون
الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع وغريه من اللواحئ املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية ذات الصةل ،ل
س امي أأبرز ا ألحاكم املنفذة لربوتوكول انغواي واملعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة .ويتضمن اجلزء
الرابع الاس تنتاجات والاعتبارات املتعلقة مبطلب اإفصاح دويل حممتل يوجد حاليا قيد املناقشة يف اإطار اللجنة .و أأخريا،
حيتوي املرفق  1عىل قامئة ابلقوانن وا ألوامر السويرسية وغريها من الواثئق املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية ذات
الصةل ،بيامن يتضمن املرفق  2تعليقات حمددة أأبدهتا سويرسا عىل وثيقة الولايت املتحدة ،WIPO/GRTKF/IC/30/9
ويه تصحح التفسري املضلل واخلاطئ ل إالطار القانوين السويرسي.
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اثنيا .اإعالن املصدر يف القانون الاحتادي بشأأن براءات الاخرتاع وا ألمر اخلاص بتنفيذه

أألف .مقدمة
 .5تنص أأحاكم القانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع ،ابختصار ،عىل أأنه يتعن أأن يتضمن طلب الرباءة
معلومات عن مصدر املورد الورايث اذلي اكن يف متناول اخملرتع أأو طالب الرباءة ،رشيطة أأن يكون الاخرتاع مستندا بشلك
مبارش اإىل هذا املورد .وابملثل ،فاإنه ينبغي أأن يتضمن طلب الرباءة معلومات عن مصدر املعارف التقليدية للمجمتعات
ا ألصلية واحمللية املرتبطة ابملوارد الوراثية ،املتاحة للمخرتع أأو طالب الرباءة ،رشيطة أأن يكون الاخرتاع مستندا بشلك
مبارش اإىل تكل املعارف .كام ينص القانون عىل عقوابت لعدم الإفصاح عن املصدر أأو الإفصاح عنه بطريقة غري سلمية.
وينص ا ألمر الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع عىل قامئة بأأمه املصادر ويقتيض اإيراد املصدر يف توصيف الاخرتاع
(انظر املرفق  1لالطالع عىل ا ألحاكم ذات الصةل من القانون وا ألمر).

 .6ويف عام  ،2010قدمت سويرسا وثيقة حتت عنوان "اإعالن مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف طلبات
الرباءات :أأحاكم قانون الرباءات السويرسي" كوثيقة اإعالمية لدلورة السادسة عرشة للجنة احلكومية ادلولية 2تلخص وتفرس
ا ألحاكم ذات الصةل من القانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع خبصوص الإفصاح عن املصدر.

.7

ونقدم يف هذه املسامهة معلومات اإضافية عن تكل ا ألحاكم.

ابء .ا ألهداف الس ياس ية واملبادئ العامة
درج مطلب اإعالن املصدر يف القانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع يف عام  .2008وطبقا للرساةل،3
ُ .8أ َ
يمتثل الهد من هذا التدبري يف زايدة الشفافية إازاء املوارد الوراثية احملددة واملعارف التقليدية املتعلقة ابملوارد الوراثية ،اليت
يستند اإلهيا الاخرتاع مبارشة .ومن شأأن هذا التدبري أأن يدمع الامتثال للمتطلبات التنظميية لبدلان أأخرى من حيث النفاذ
واقتسام املنافع .وفضال عن زايدة الشفافية ،فاإن معلية الإفصاح عن املصدر من شأأهنا أأيضا ( )1تعزيز الثقة املتبادةل بن
مس تخديم تكل املوارد أأو املعارف ومقدمهيا )2( ،وتشجيع تتبع تكل املوارد واملعارف )3( ،وتيسري وضع التقنية الصناعية
السابقة.
 .9ويف نفس الوقت ،من ا ألسايس أأن يؤخذ يف احلس بان أأن رشط الإفصاح عن املصدر لن يكون اكفيا يف حد ذاته
لتسوية مجيع املسائل الناش ئة يف س ياق النفاذ وتقامس املنافع .وتُس تخدم موارد وراثية عديدة دون أأن يفيض ذكل اإىل أأي
اخرتاع ،عىل سبيل املثال يف مشاريع البحث غري التجارية ،وقد تؤدي اإىل منتجات جتارية غري محمية برباءات .ذلا ،ففي نظر
سويرسا ،ومتاش يا مع ا ألحاكم اليت ينص علهيا بروتوكول انغواي ،ل بد من اختاذ تدابري اإضافية خارج نطاق نظام الرباءات يف
جمالت أأخرى من القانون .وترد التدابري السويرسية خارج نطاق نظام الرباءات يف اجلزء الثالث أأدانه.
 .10وقد ُأعدت مسأأةل اإدراج رشط الكشف يف القانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع من خالل معلية
دميقراطية .واتبعت هنجا متوازان وراعت مصاحل خمتلفة ،بل متباينة أأحياان .وتكل املصاحل يه مصاحل مس تخديم املوارد
الوراثية ومقدمهيا ،والبدلان املتقدمة والنامية ،والشعوب ا ألصلية ،وفاحيص الرباءات وطاليب الرباءات ،والباحثن وممثيل
القطاع اخلاص واجملمتع املدين .اإضافة اإىل ذكل ،بُذلت هجود جلعل املطلب معليا وبس يطا قدر الإماكن دون فقدان فعاليته.
 .11ويستند رشط الكشف يف هذا القانون اإىل املبادئ الرئيس ية التالية:
.WIPO/GRTKF/IC/16/INF/14 2
 3الرساةل املؤرخة  23نومفرب  2005بشأأن تنقيح القانون الاحتادي السويرسي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف متاحة اب ألملانية ،والفرنس ية ،والإيطالية.
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( أأ) القدر الاكيف من املرونة للتعامل مع اجملموعة الواسعة من الظروف املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
املتعلقة ابملوارد الوراثية،
(ب) وضوح النطاق تسهيال لتحديد ما اإذا اكن رشط الكشف س ينشأأ أأم ل،
(ج) مشل عقوابت فعاةل ومتناس بة لكفاةل اليقن القانوين ملس تخديم املوارد الوراثية واملعارف التقليدية ذات الصةل
ومقدمهيا،
4
(د) فهمه يف الس ياق ا ألوسع للتدابري اخلاصة بتنفيذ النظام ادلويل املتعلق ابلنفاذ وتقامس املنافع عىل املس توى الوطي.
وس تتناول الفقرات التالية املبادئ من ( أأ) اإىل (ج) ،بيامن يتناول اجلزء الثالث املبد أأ (د).

جمي .ا ألساس املنطقي ملفهوم "املصدر" :رضورة التعامل مع اجملموعة الواسعة من الظروف املتعلقة ابملوارد الوراثية
واملعارف التقليدية
 .12تستند أأحاكم القانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع والاقرتاحات السويرسية بشأأن رشط الكشف
املقدمة اإىل الويبو اإىل مفهوم "املصدر" .ويستند ا ألساس املنطقي لهذا املفهوم اإىل ا ألس باب التالية:






تنوع مواقع املصادر :ميكن اس تقاء املوارد الوراثية من مجموعة من املواقع اخملتلفة ،مبا يف ذكل الظروف السائدة يف الوضع
الطبيعي يف خمتلف النظم الإيكولوجية (املائية والزراعية والغابوية ،اإىل أآخره) اإىل جانب اجملموعات خارج الوضع
الطبيعي ،اليت قد توجد يف بدلان املنشأأ أأو قد ل توجد فهيا .اإضافة اإىل ذكل ،غالبا ما ميكن اس تقاء مصدر املوارد
الوراثية نفسها أأو ما مياثلها يف أأكرث من بدل ،ومثة يف الغالب أأكرث من جمرد بدل منشأأ واحد ملورد ورايث حمدد (انظر
الشلك أأدانه).
تنوع احلالت القانونية :تتباين اللواحئ املتعلقة ابلنفاذ يف خمتلف البدلان اإىل حد كبري ،وترتاوح بن متطلبات "املوافقة
املس بقة املس تنرية" و"الرشوط املتفق علهيا بشلك متبادل" عىل حنو شامل وإاجراءات الإشعار املبسطة ،وصول اإىل
انعدام اللواحئ متاما 5.وعالوة عىل ذكل ،فاإن اللواحئ املتعلقة ابلنفاذ غالبا ما تتباين استنادا اإىل النوع احملدد من املوارد
الوراثية ،والنظم الإيكولوجية ،و أأغراض اوجه الاس تعامل املتوخاة للموارد الوراثية .فعىل سبيل املثال ،يندرج عدد من
املوارد الوراثية النباتية ألغراض التغذية والزراعة يف نطاق النظام متعدد ا ألطراف للمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية
النباتية ل ألغذية والزراعة ملنظمة ا ألغذية والزراعة (الفاو) .وميكن أأيضا اس تقاء مصدر موارد وراثية أأخرى يف مناطق
خارج نطاق الولايت القضائية الوطنية (عىل سبيل املثال ،املوارد الوراثية البحرية يف أأعايل البحار) أأو من خالل
منظامت دولية ،من قبيل فريوسات ا ألنفلونزا اليت حيمتل أأن تتسبب يف جاحئة برشية مبوجب الإطار اخلاص ابلتأأهب
ل ألنفلونزا اجلاحئة ملنظمة الصحة العاملية ،ومن مث فهيي ختضع ل ألحاكم اخلاصة.
اختالف أأنواع املوارد الوراثية :تعرف التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج املوارد الوراثية بأأهنا "املواد اجلينية ذات القمية
الفعلية أأو احملمتةل" ،وتعرف املوارد الوراثية بأأهنا " أأية مواد من أأصل نبايت أأو حيواين أأو جرثويم أأو غريها من ا ألصول
حتتوي عىل وحدات عامةل للوراثة" .ذلا ،مثة أأنواع خمتلفة من املوارد الوراثية ذات خصائص خمتلفة للغاية .وبعض املوارد
الوراثية قد يكون س بق جنهيا و /أأو تعديلها لس نوات ،ومن مث فهيي ختتلف من حيث خصائصها عام حيصل يف الطبيعة

 4تتناول ديباجة القرار اذلي اع ُتمد مبوجبه بروتوكول انغواي "النظام ادلويل بشأأن النفاذ وتقامس املنافع" .وتوحض ادليباجة ،اإىل جانب املادة  4م بروتوكول انغواي،
أأنه ليس مثة صك دويل واحد فقط لتنفيذ مسأأليت "النفاذ وتقامس املنافع.
أ
 5تنص املادة  5-15من التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج واملادة  1-6من بروتوكول انغواي عىل أن "احلصول عىل املوارد اجلينية لس تخداهما خيضع للموافقة
املس بقة عن عمل ،...ما مل يقرر هذا الطرف خالف ذكل" .وعليه ،جيوز ل ألطراف أأن يرتؤوا عدم اشرتاط "املوافقة املس بقة املس تنرية" للنفاذ اإىل مواردمه
الوراثية .واحلال كذكل يف بدلان خمتلفة .ويف سويرسا حىت الآن ،ختضع أأغلبية املوارد الوراثية لطلب املعلومات والإخطار حفسب حبلول أأجل قبل املوافقة عىل
املتاجرة أأو التسويق (انظر املادة  8من ا ألمر بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما (ا ألمر اخلاص
بربوتوكول انغواي)).
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(عىل سبيل املثال ،زرع ا ألحياء ادلقيقة) .وقد تتأألف بعض املوارد الوراثية حىت من مواد وراثية مع بدلان منشأأ متعددة
(عىل سبيل املثال ،أأصناف احملاصيل العرصية).
تنوع الهنج القطاعية :مثة قطاعات خمتلفة تس تخدم املوارد الوراثية وتتباين اإىل حد كبري هنجها إازاء اس تقاء مصدر املوارد
الوراثية وتبادلها واس تخداهما 6.اإضافة اإىل ذكل ،مثة عادة همةل زمنية يعتد هبا بن اترخي اس تقاء مصدر مورد ورايث موقعيا
يف بدل حمدد ،وطلب براءة لخرتاع ما ابلستناد مبارشة اإىل هذا املورد .وخالل هذه املهةل الزمنية ،جيوز نقل املورد
الورايث بن عدة مس تخدمن يف نفس البدل أأو يف بدلان خمتلفة.
تنوع املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية :خبالف املوارد الوراثية ،فاإن املعارف التقليدية غري ملموسة .وعىل
العموم ،فاإن أأحصاب تكل املعارف مه من الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية .وتربط املادة (8ي) من التفاقية املعارف
التقليدية ابجملمتعات ا ألصلية واحمللية اليت ترخس أأساليب احلياة التقليدية ،بيامن تشري املادة  7من بروتوكول انغواي اإىل
"املوافقة املس بقة املس تنرية" أأو الإقرار وإارشاك اجملمتعات ا ألصلية واحمللية متاش يا مع القانون الوطي .ومع ذكل ،فاإن
احلالت القانونية ،واملامرسات العرفية ،والهنج اخلاصة حبامية املعارف التقليدية تتباين اإىل حد كبري بن الشعوب ا ألصلية
وبن خمتلف البدلان.

 .13وبناء عىل الظروف القانونية والفعلية املشار اإلهيا أأعاله ،من اجليل أأنه ليس من اجملدي دوما كشف املعلومات عن
"بدل منشأأ املوارد الوراثية" ،و"البدل اذلي يوفر املوارد الوراثية" ،أأو وضع "املوافقة املس بقة املس تنرية" و"الرشوط املتفق
علهيا بشلك متبادل" .ذلا ،فال بد من اتباع هنج أأكرث مرونة ومشول.
 .14ومفهوم "املصدر" يف نظر سويرسا ،عىل النحو املنصوص عليه يف املادة  49أأ من القانون الاحتادي السويرسي بشأأن
براءات الاخرتاع ،اإىل جانب الاقرتاحات ادلولية املقدمة من سويرسا ،7هنج يتيح مراعاة تكل الظروف القانونية والفعلية.
 .15وحبسب لك حاةل عىل حدة ،مثة أأنواع خمتلفة من املصادر .وطبقا للهنج السويرسي ،ميكن تقس مي تكل املصادر اإىل
مصادر رئيس ية ومصادر اثنوية .ويتعن عىل طاليب الرباءات أأن يعلنوا املصدر الرئييس .ومع ذكل ،اإذا مل يكن طالب الرباءة
عىل عمل ابملصدر الرئييس ،فاإنه جيب اإعالن املصدر الثانوي.
 .16واستنادا اإىل ا ألحاكم اليت تنص علهيا الصكوك ادلولية ذات الصةل بشأأن النفاذ وتقامس املنافع ،ميكن المتيزي بن
املصادر الرئيس ية التالية:




تشمل املصادر الرئيس ية ،طبقا لالتفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج وبروتوكول انغواي ،ما ييل" )1( :البدل اذلي يوفر
املوارد الوراثية" )2( ،و"بدل منشأأ املوارد الوراثية" )3( ،و"الطرف اذلي يوفر املوارد الوراثية اذلي يعد بدل منشأأ تكل
املوارد أأو طرف اكتسب املوارد الوراثية طبقا لالتفاقية".
وابلنس بة لخرتاع يستند بشلك مبارش اإىل املوارد الوراثية النباتية ألغراض التغذية والزراعة اليت يغطهيا النظام متعدد
ا ألطراف للمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة ملنظمة ا ألغذية والزراعة ،ل ينطبق مفهوم
املنشأأ ،بل يتعن عىل طالب الرباءة أأن يكشف "النظام متعدد ا ألطراف" ابعتباره املصدر الرئييس .وعىل غرار ذكل،
فاإن مفهوم بدل املنشأأ ل يرسي عىل املوارد الوراثية البحرية اليت يس تقى مصدرها ف مناطق خترج عن نطاق الولية
القضائية الوطنية ،اإىل جانب املوارد الوراثية اليت يغطهيا الإطار اخلاص ابلتأأهب ل ألنفلونزا اجلاحئة .ويف هذه احلالت،
يتعن عىل طالب الرباءة أأن يفصح عن املنطقة البحرية ذات الصةل أأو الإطار اخلاص ابلتأأهب ل ألنفلونزا اجلاحئة مكصدر
رئييس.

 6أأمانة التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج (:Access and Benefit-Sharing in Practice .)2008
.Trends in Partnerships Across Sectors. Montreal, Technical Series No. 38, 140 pages
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وعالوة عىل ذكل ،فبالنس بة للمعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية واملوارد الوراثية اليت يس تقى مصدرها من
الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية ،قد ل يكون الإفصاح عن فرادى البدلان مالمئا .ومتاش يا مع اإعالن ا ألمم املتحدة
بشأأن حقوق الشعوب ا ألصلية واملواد  5-5و 2-6و 7و 12من بروتوكول انغواي ،حيبذ يف تكل احلالت اإلزام طاليب
الرباءات ابلإفصاح عن الشعوب ا ألصلية واجملمتعات احمللية اليت تمتتع بتكل املعارف أأو توفري املوارد الوراثية ابعتبارها
املصدر الرئييس.

 .17ومع ذكل ،فاإن طاليب الرباءات ليسوا دوما عىل عمل ابملصادر الرئيس ية ،ول ميكن أأحياان حتديدها اإل بعد بذل هجود
جبارة ،اإن أأمكن ذكل أأصال .فعىل سبيل املثال ،اس تقيت مصادر العديد من املوارد الوراثية منذ زمن طويل ،حىت قبل
دخول التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج حزي النفاذ ،ويف حالت عديدة ليست مثة عالقة خطية بس يطة بن املورد الورايث
"ا ألصيل" ،واملورد الورايث اذلي يستند اإهل الاخرتاع مبارشة .ذلا ،فاإن بعض املوارد الوراثية تفتقر ببساطة اإىل املعلومات
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.
 .18ويف احلالت النادرة اليت ل يكون فهيا طالب الرباءة عىل عمل ابملصدر الرئييس ول ابملصدر الثانوي عىل حد سواء،
أأو اإن أأمكن حتديدها فقط بناء عىل هجود جبارة ،فاإنه ينبغي اإصدار اإعالن لهذا الغرض .وتنص املادة  45أأ من ا ألمر
الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع عىل أأمه املصادر الرئيس ية (البنود من أأ اإىل ز) اإىل جانب مصادر اثنوية (البنود
من ه اإىل و) (انظر املرفق .)1
 .19وميكن توضيح هذه التفسريات اليت يطغى علهيا اب ألحرى طابع تقي مبثال نبتة "الإديلفايس"
) alpinumاليت تمنو يف جبال ا أللب .وتتسم هذه الفصيةل من النبات خبصائص صيدلنية وجتميلية ،وميكن حتديد مصدرها
يف الوضع الطبيعي يف بدلان جبال ا أ
للب أأي بدلان منشأأ هذه النبتة ،ويه المنسا ) (Aوفرنسا ) (Fو أأملانيا ) (Dو إايطاليا )(I
وسويرسا ) ،(CHوغريها (انظر الشلك أأدانه) .ومع ذكل ،ميكن أأيضا حتديد مصدرها يف الوضع الطبيعي يف بدلان جبال
الاكرابت ،كرومانيا ) ،(ROاإىل جانب بعض بدلان البلقان ،اليت تعد من مث بدورها بدلان منشأأ .اإضافة اإىل ذكل ،فقد ابتت
هذه النبتة اليوم تزرع يف ظروف خارج وضعها الطبيعي .وعليه ،جيوز كذكل حتديد مصدرها عىل سبيل املثال يف احلدائق
النباتية ،اليت قد ل تقع يف بدل من بدلان املنشأأ ،كهولندا ) (NLأأو اململكة املتحدة ) .(UKوفضال عن ذكل ،مثة أأصناف
أأخرى أأو أأصناف مزروعة من نبتة "الإديلفايس" قد ل تكون بدلان جبال ا أللب بدلان منش هئا.
(Leontopodium
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التفسري :تشري اخلطوط املتواصةل اإىل حتديد املصدر انطالقا من ظروف الوضع الطبيعي ،بيامن تشري اخلطوط املتقطعة اإىل
حتديد املصدر انطالقا من ظروف خارج الوضع الطبيعي.
 .20وحبسب املثال اجملسد أأعاله ،ميكن أأن تنطبق املصادر التالية:
 اإذا ُحدد مصدر النبتة اإما يف المنسا أأو فرنسا أأو أأملانيا أأو اإيطاليا أأو رومانيا أأو سويرسا ،فاإنه يتعن الإفصاح عن البدل
املعي ابعتباره املصدر الرئييس؛
 اإذا ُحدد مصدر النبتة انطالقا من اجملموعة خارج الوضع الطبيعي يف هولندا ،فاإن مصدرها الرئييس س يكون هو أأملانيا،
اإن اكن مصدرها قد اس تقي مبدئيا يف أأملانيا .ويف املقابل ،س تكون فرنسا يه مصدرها الرئييس اإن اكن مصدرها قد
حدد أأساسا يف فرنسا مث اكتسبته اجملموعة خارج الوضع الطبيعي يف هولندا من خالل مجموعة أأخرى خارج الوضع
الطبيعي توجد يف اململكة املتحدة .وإاذا مل يكن طالب الرباءة حيظى ابملعلومات املتعلقة هبذين املصدرين الرئيس ين ،أأو
اإذا اكن احلصول عىل تكل املعلومات يس تدعي بذل هجود جبارة ،فاإنه يتعن الإفصاح عن اجملموعة خارج الوضع الطبيعي
املوجودة يف هولندا ابعتبارها املصدر الثانوي.
 .21و أأما اإذا اقتىض ا ألمر من طالب الرباءة أأن يفصح عن "بدل املنشأأ" ،عىل غرار ما تقرتحه بعض الوفود أأثناء مفاوضات
اللجنة احلكومية ادلولية ،فاإنه جيوز لطالب الرباءة أأن يفصح عن أأي بدل من بدلان املنشأأ ،أأي المنسا أأو فرنسا أأو أأملانيا أأو
اإيطاليا أأو رومانيا أأو سويرسا ،برصف النظر عام اإذا اكن مصدر النبتة قد حدد من الناحية الفعلية يف بدل املنشأأ اذلي أأفصح
عنه أأم ل .ذلا ،مفن شأأن مفهوم "بدل املنشأأ" أأن يتيح اإماكنية لتفادي الإفصاح عن البدل اذلي وفر املورد الورايث فعليا .مما
س يكون مناقضا لهدف تعزيز الشفافية يف النفاذ وتقامس املنافع.

دال .ا ألساس املنطقي املس ّوغ لرشط الكشف" :املستند بشلك مبارش اإىل"
 .22بصفة عامة ،ترد يف توصيف براءة التكنولوجيا احليوية اإشارات اإىل مجموعة من املوارد الوراثية .وغالبا ما تشمل مرحةل
البحث والتطوير قبل اس تكامل الاخرتاع عدة موارد وراثية ،مبا فهيا جتارب اختبار احليواانت والنبااتت اإىل جانب أأدوات
اخملترب ،اكلبالزميدات والفريوسات والبكترياي وامخلرية .وغالبا ما تكون تكل ا ألدوات عبارة عن مواد اس هتالكية ،مقتناة رمبا من
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موردين جتارين .ومع ذكل ،مفن الواحض أأن الغرض من رشط الكشف ليس اإعالن مصدر املواد الاس هتالكية اخملتربية اليت
اس تخدمت رمبا أكدوات خالل مرحةل البحث والتطوير اليت أأدت اإىل الاخرتاع ،بل مصدر املورد الورايث اذلي يستند اإليه
الاخرتاع مبارشة من الناحية الفعلية.
 .23ولتوضيح ذكل ،ينص القانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع عىل أأن الاخرتاع جيب أأن "يستند
بشلك مبارش" اإىل املورد الورايث ،و أأنه يتعن أأن يكون اخملرتع أأو طالب الرباءة قد حصل عىل هذا املورد الورايث .وكام ورد
يف الفقرة  17من الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/16/INF/14فاإن مصطلح "النفاذ" يف س ياق الإفصاح عن املصدر يعي
أأن اخملرتع ل بد أأن يكون قد حصل عىل املورد الورايث احملدد ،أأو أأنه عىل ا ألقل قد احتك ابملورد الورايث مبا فيه الكفاية
لتحديد اخلصائص احملددة املهمة إازاء الاخرتاع .ذلا ،فاإن عبارة "يستند مبارشة اإىل" تعي أأن الاخرتاع يس تخدم فورا
اخلصائص احملددة للمورد الورايث ويعمتد علهيا.
 .24وجتدر الإشارة اإىل أأن خصائص املورد الورايث قد تشمل أأيضا مكوانت كمييائية حيوية مبعزل عن املورد الورايث ،أأو
بعبارة أأخرى ،املش تقات املعزوةل عن املوارد الوراثية .ذلا ،فاإن عبارة "يستند بشلك مبارش اإىل" ل تستبعد املكوانت
الكمييائية احليوية املعزوةل عن مورد ورايث حمدد .ولكهنا توحض رضورة وجود صةل جلية ابملورد الورايث اذلي عزل عنه
املكون الكمييايئ احليوي.
 .25ويف س ياق "املعارف التقليدية" ،تعي عبارة "مستند بشلك مبارش اإىل" أأنه يتعن عىل اخملرتع أأن حييط علام بأأن
الاخرتاع يستند اإىل معرفة تقليدية ،أأي أأن اخملرتع قد اس متد اخرتاعه عن دراية من تكل املعرفة.

هاء .ا ألساس املنطقي "للعقوابت املتناس بة والفعاةل"
 .26من ا ألغراض الرئيس ية لنظام الرباءات تعزيز الابتاكر والمنو الاقتصادي .ويعد اليقن القانوين عامال أأساس يا يف هذا
الصدد ،ل س امي ما دامت مثة همةل زمنية يعتد هبا بن ختطيط مرشوع البحث ،ومرحةل البحث والتطوير الفعلية ،وطلب
الرباءة ،واحلصول عىل املوافقة عىل التسويق ،وتسويق املنتج توخيا لعائد الاستامثر .وعليه ،فال بد من اإدراج عقوابت فعاةل
ومتناس بة يف رشط الكشف ،مبا ل يعيق الابتاكر يف الوقت نفسه.
 .27وحبسب الهنج اذلي عرضته سويرسا ،فاإن رشط الكشف ميزي بن العقوابت قبل املنح وبعده:




العقوابت قبل املنح تتعلق مبعاجلة الرباءات .فاإذا مل يتضمن طلب الرباءة اإعالان للمصدر ،سوف مينح املعهد الاحتادي
السويرسي للملكية الفكرية طالب الرباءة همةل زمنية لتصويب الطلب .وإاذا انقضت تكل املهةل الزمنية دون اإجراء
التصويب ،فاإن املعهد يرفض الطلب (الفقرة  2من املادة  59والفقرة الفرعية "ب" من الفقرة  3من املادة  59أأ من
القانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع)
العقوابت املزنةل بعد املنح تتأألف من غرامة مالية بقمية  100 000فرنك سويرسي لقاء اإعالن مصدر ابطل معدا (املادة
 81أأ من القانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع) .اإضافة اإىل ذكل ،قد يأأمر القايض بنرش حمكه.

 .28ويف س ياق عدم الامتثال لرشط الكشف ،ل ترد عقوبة اإلغاء الرباءات املمنوحة .ويرجع ذكل اإىل أأن الإلغاء من شأأنه
أأن يقوض أأساس نظرية تقامس املنافع – أأي الرباءة – نظرا لتعذر توليد املنافع النقدية من خالل نظام الرباءات ،ما دام
الاخرتاع احملمي مبوجب الرباءة امللغاة يسقط يف اإطار اجملال العام .انهيك عن أأن الإلغاء س يكون مناقضا لليقن القانوين.
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اثلثا .العالقة بن رشط الكشف واللواحئ ا ألخرى املتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
أألف .مقدمة
 .29هناك عدة صكوك دولية هممة يف س ياق املوارد الوراثية واملعارف التقليدية .ومن الصكوك اليت تكتيس أأمهية خاصة
التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج ،وبروتوكول انغواي ،اإىل جانب املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية
والزراعة للفاو.
 .30وقد نفذت سويرسا بروتوكول انغواي واملعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة عىل املس توى
الوطي بطريقة دامعة تعاضدية .وحتقق ذكل ابإدخال تدابري جديدة يف اإطار القانون الاحتادي السويرسي بشأأن حامية
الطبيعة والرتاث الثقايف ويف القانون الاحتادي املتعلق ابلزراعة .وقد اس تجليت ا ألحاكم اليت تنص علهيا تكل القوانن يف
أأوامر التنفيذ ،ل س امي ا ألمر بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما
(ا ألمر اخلاص بربوتوكول انغواي) ،وا ألمر املتعلق ابملوارد الوراثية النباتية ألغراض التغذية والزراعة .وقد دخل ا ألمران عىل
حد سواء حزي النفاذ يف أأوائل عام ( 2016انظر املرفق .)2
 .31وعليه ،يتعن فهم رشط الكشف مبوجب نظام الرباءات يف النطاق ا ألوسع للتدابري الالزمة لتنفيذ النظام ادلويل للنفاذ
وتقامس املنافع .اإضافة اإىل ذكل ،نظرا ألن الوثيقة  WIPO/GRTKF/IC/30/9املقدمة من الولايت املتحدة تعاجل بدورها
تنفيذ بروتوكول انغواي عىل املس توى الوطي السويرسي ،فاإنه يبدو من املالمئ تقدمي ملخص شامل لتكل ا ألحاكم يف هذه
الوثيقة .ومن مث فاإن ا ألجزاء التالية تتناول العالقة بن اإعالن املصدر طبقا للقانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات
الاخرتاع واللواحئ الوطنية املرتتبة عن تنفيذ بروتوكول انغواي واملعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة.

ابء .العالقة ابللواحئ التنفيذية لربوتوكول انغواي
 .32عىل الرمغ من أأن بروتوكول انغواي ل يعاجل مسائل امللكية الفكرية يف حد ذاهتا (ابس تثناء املادة ( 3-6ز) (" ،)"2اإىل
جانب القامئة غري املس تفيضة للمنافع احملمتةل الواردة يف املرفق) ،فاإن اإعالن املصدر طبقا للقانون الاحتادي السويرسي بشأأن
براءات الاخرتاع يامتىش مع بروتوكول انغواي .اإضافة اإىل ذكل ،ميكن النظر اإىل املعهد الاحتادي السويرسي للملكية الفكرية
ابعتباره نقطة تفتيش طبقا للامدة  17من بروتوكول انغواي.8
 .33وينص الفصل  3من القانون الاحتادي السويرسي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف (انظر املرفق  )1عىل التدابري
القانونية لتنفيذ بروتوكول انغواي يف سويرسا ،واب ألخص "تدابري امتثال املس تخدم" طبقا للامدتن  15و 16من بروتوكول
انغواي املطبقتن عىل مجيع ا ألطراف يف بروتوكول انغواي .وميكن تلخيصها عىل النحو الآيت:


يتعن عىل أأي خشص يس تخدم املوارد الوراثية أأو يس تفيد مبارشة من اس تعاملها (املس تخدمون) أأن يطبق مبد أأ العناية
الواجبة لكفاةل الوصول اإىل املوارد طبقا للرشوط التنظميية ،من حيث النفاذ داخليا وتقامس املنافع ،للطرف يف انغواي
بروتوكول اذلي يوفر تكل املوارد.



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

 8تنص املادة  ( 1-17أأ) (" )"1من بروتوكول انغواي عىل أأنه "دلمع الامتثال ،يتخذ لك طرف ،حسب الاقتضاء ،تدابري لرصد وتعزيز الشفافية بش أأن اس تخدام
املوارد اجلينية .وجيب أأن تش متل هذه التدابري عىل ( :أأ) تعين نقطة تفتيش واحدة أأو أأكرث جتمع أأو تس تمل ،حسب احلاةل ،املعلومات املتصةل ابملوافقة املس بقة عن
عمل ،من مصدر املورد اجليي ،ابإبرام الرشوط املتفق علهيا بصورة متبادةل ،و /أأو اس تخدام املوارد اجلينية ،حسب الاقتضاء".
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ترسي هذه التدابري أأيضا عىل املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية للمجمتعات ا ألصلية واحمللية ما مل تكن تكل
املعارف التقليدية متاحة أأصال للجمهور ابجملان.

 .34ول ترسي تكل التدابري إال عىل احلالت املتعلقة ابملوارد الوراثية اليت تقع بعد اترخي دخول ا ألحاكم املذكورة حزي
النفاذ ،أأي  12أأكتوبر  .2014ذلا ،فتكل التدابري ليس لها أأي أأثر رجعي .اإضافة اإىل ذكل ،ل بد أأن يعود مصدر املوارد
الوراثية املعنية اإىل بدلان أأطراف يف بروتوكول انغواي ،لها رشوط تنظميية حملية قامئة خبصوص النفاذ وتقامس املنافع .وعالوة
عىل ذكل ،ل ترسي تكل التدابري عىل املوارد الوراثية البرشية ،والسلع أأو البضائع التجارية غري املس تخدمة ابعتبارها مواد
وراثية مبقتىض بروتوكول انغواي (انظر الفقرة  2من املادة 23ن ،والفقرة 25د من القانون الاحتادي السويرسي بشأأن حامية
الطبيعة والرتاث الثقايف).
 .35وحيدد ا ألمر اخلاص بربوتوكول انغواي أأيضا التدابري الواردة يف القانون .واب ألخص ،فاإنه ( )1يتضمن أأحاكما مفصةل
عن املعلومات احملددة اليت ينبغي تسجيلها وحفظها ونقلها يف س ياق مطلب العناية الواجبة؛ ( )2حيدد اجلوانب الإجرائية
ملطلب الإخطار؛ ( )3ينص عىل أأحاكم تتعلق ابحلصول عىل املوارد الوراثية يف سويرسا؛ ( )4ينص عىل املهام احملددة
خملتلف السلطات السويرسية اخملتصة.
 .36وجتدر الإشارة اإىل أأنه من املنظور الإجرايئ ليس مثة صةل مبارشة بن اإعالن املصدر يف القانون الاحتادي السويرسي
بشأأن براءات الاخرتاع ،وا ألحاكم املنصوص علهيا يف القانون الاحتادي السويرسي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف
وا ألمر اخلاص بربوتوكول انغواي .واب ألخص ،فاإن اإخطار املكتب الاحتادي للبيئة مبطلب العناية الواجبة ل حيفزه طلب
الرباءة ،بل طلب الترصحي ابلتسويق أأو املتاجرة يف منتج معد بناء عىل مورد ورايث مس تخدم و /أأو معرفة تقليدية ذات
صةل .ويعرف ا ألمر اخلاص بربوتوكول انغواي "املتاجرة" بأأنه يعي "بيع منتجات معدة بناء عىل املوارد الوراثية أأو املعارف
التقليدية املهمة املس تخدمة ،اإىل جانب املعامالت القانونية ا ألخرى املرتبطة ابملوارد الوراثية أأو املعارف التقليدية املس تخدمة
اليت تمتخض عهنا أأرابح نقدية ،ل س امي الرتاخيص أأو اتفاقات التعهد أأو املعامالت القانونية املامثةل" (انظر البند "ه" من املادة
 2من ا ألمر اخلاص بربوتوكول انغواي).
 .37وإاعالن املصدر طبقا للقانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع ،ومطلب العناية الواجبة طبقا للقانون
الاحتادي السويرسي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف يدعامن بعضهام بصورة متبادةل .ومتكّن املعلومات اليت يتعن
تسجيلها وحفظها ونقلها اإىل املس تخدمن الالحقن متاش يا مع مطلب العناية الواجبة من اإاتحة املعلومات املهمة املتعلقة مبصدر
املوارد الوراثية و /أأو املعارف التقليدية ذات الصةل فوراي لفائدة طاليب الرباءات دون بذل هجود أأو نفقات اإضافية .وابملثل،
سوف ييرس تعزيز الشفافية نظرا ملطلب اإعالن املصدر يف القانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع تنفيذ
مطلب الرعاية الواجبة يف القانون الاحتادي السويرسي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف.
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التفسري :جتس يد العالقة بن اإعالن املصدر يف القانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع ومتطلبات الرعاية
الواجبة والإخطار يف القانون الاحتادي السويرسي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف .ويعد املعهد الاحتادي السويرسي
للملكية الفكرية نقطة تفتيش لتعزيز الشفافية يف اإطار نظام الرباءات ،بيامن يعد املكتب الاحتادي للبيئة نقطة التفتيش املركزية
لتنفيذ بروتوكول انغواي .وميكّن مطلب العناية الواجبة من اإاتحة املعلومات ذات الصةل اليت يفصح عهنا يف نقاط التفتيش عىل
مدى سلسة الابتاكر والقمية اخلاصة مبورد ورايث و /أأو املعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية.

جمي .العالقة ابللواحئ التنفيذية للمعاهدة ادلولية بش أأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة
 .38تنص املادة  2-10من املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة عىل أأن ا ألطراف املتعاقدة
توافق يف اإطار ممارسة حقوقها الس يادية عىل اإنشاء نظام متعدد ا ألطراف انجع وفعال وشفاف ،وذكل عىل حد سواء من
اجل تيسري احلصول عىل املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة ،وتقامس املنافع املتأأتية من اس تخدام تكل املوارد عىل حنو
عادل ومنصف وعىل أأساس تاكميل وتعاضدي .وتنص املادة  4-12عىل رضورة تيسري الوصول يف اإطار النظام متعدد
ا ألطراف طبقا لالتفاق املوحد لنقل املوارد .وعليه ،فاإن مفهوم "بدل منشأأ املوارد الوراثية" ل يرسي عىل املواد املس متدة من
النظام متعدد ا ألطراف.
 .39ويف سويرسا ،ينظم ا ألمر املتعلق ابملوارد الوراثية النباتية ألغراض التغذية والزراعة مسأأةل احلصول عىل املوارد
الوراثية النباتية ألغراض التغذية والزراعة يف املرصف اجليي الوطي اإىل جانب تقام املنافع املتأأتية من اس تخداهما عىل حنو
عادل ومنصف .وختضع مجيع املوارد الوراثية النباتية ألغراض التغذية والزراعة اليت ميكن اإدراهجا يف املرصف اجليي الوطي
لرشوط النظام متعدد ا ألطراف للمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة ،برصف النظر عام اإذا اكنت
تكل املوارد مدرجة يف املرفق  1من املعاهدة أأم ل (انظر املادتن  4و 5من ا ألمر املتعلق ابملوارد الوراثية النباتية ألغراض
التغذية والزراعة).
 .40وابلنس بة لالخرتاعات اليت تستند بشلك مبارش اإىل املوارد الوراثية النباتية ألغراض التغذية والزراعة واليت يغطهيا
النظام متعدد ا ألطراف ،فاإن طالب الرباءة لن يمتكن ابلتايل من كشف "بدل املنشأأ" .وعليه ،س يكون النظام متعدد ا ألطراف
هو املصدر الرئييس .ومع ذكل ،جتدر الإشارة اإىل أأنه متاش يا مع الفقرة  4من املادة  4من بروتوكول انغواي ،ل ينطبق رشط
العناية الواجبة عىل املوارد الوراثية اليت يغطهيا النظام متعدد ا ألطراف للمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية
والزراعة (انظر أأيضا الفقرة  2من املادة 23ن من القانون الاحتادي السويرسي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف).
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رابعا .الاس تنتاجات والسبيل احملمتل للميض قدما إازاء رشط كشف متفق عليه دوليا
ُُ .41صم إاعالن سويرسا رشط الكشف يف القانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع كتدبري لتعزيز الشفافية
إازاء املوارد الوراثية و /أأو املعارف التقليدية ذات الصةل ،قصد دمع الامتثال للرشوط التنظميية لبدلان أأخرى من حيث النفاذ
وتقامس املنافع .وهذا الرشط يدمع عىل حنو تباديل التدابري احملددة املعمتدة لتنفيذ بروتوكول انغواي اإىل جانب املعاهدة ادلولية
بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة .بيد أأنه ل يكفي يف حد ذاته لتنفيذ تكل التفاقات .وقد ن ُفذ لك من بروتوكول
انغواي واملعاهدة عىل حد سواء من خالل تدابري أأخرى خارج نطاق نظام الرباءات.
 .42ونظرا ألن معظم طاليب الرباءات يف سويرسا يقدمون طلباهتم من خالل املكتب ا ألورويب للرباءات ،فاإن سويرسا
دلهيا جتربة معلية حمدودة إازاء تنفيذ اإعالن رشط املصدر وفقا للقانون الاحتادي السويرسي بشأأن براءات الاخرتاع .وابملثل،
فاإن جتربة سويرسا حمدودة يف تنفيذ ا ألمرين التنفيذين لربوتوكول انغواي واملعاهدة ،ألهنام مل يدخال حزي النفاذ عىل حد سواء
اإل يف أأوائل عام  .2016ومع ذكل ،فقد أأعدت مجيع هذه ا ألحاكم استنادا اإىل مبادئ متينة ،وخضعت لتقياميت ا ألثر اإىل
جانب املشاورات العامة وادلميقراطية قبل اعامتدها.
 .43ويف املس تقبل ،فاإن نظم العناية الواجبة من قبيل النظم املدخةل مؤخرا يف سويرسا ويف الاحتاد ا ألورويب 9بغية تنفيذ
بروتوكول انغواي ،من شأأهنا أأن تزيد تيسري وتعزيز تنفيذ رشط الكشف ي نظام الرباءات والعكس حصيح عىل حنو دامع
بطريقة متبادةل.
 .44وبناء عىل أأحاكم التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج وبروتوكول انغواي ،أأدخلت عدة بدلان أأصال رشوط الكشف يف
نظمها الوطنية اخلاصة ابلرباءات ،أأو يرحج أأن تقوم بذكل يف املس تقبل القريب .ويف نظر سويرسا ،من ا ألمهية مباكن تبس يط
تكل الرشوط قدر الإماكن توخيا لكفاةل قابليهتا للتطبيق .وعليه ،مثة مزااي خمتلفة لعامتد هذا الرشط عىل الصعيد ادلويل
أأيضا:

 .1من شأأنه تعزيز مواءمة رشوط الكشف يف اإطار نظام الرباءات عىل الصعيد ادلويل ،ومن مث زايدة اليقن القانوين
ودمع روح الابتاكر إازاء املنتجات استنادا اإىل املوارد الوراثية و /أأو املعارف التقليدية ذات الصةل عىل املس توى
العاملي.

 .2من شأأنه بناء الثقة املتبادةل ودمع النفاذ وتقامس املنافع بن مقديم ومس تخديم املوارد الوراثية و /أأو املعارف التقليدية
ذات الصةل .وبذكل ،سيسامه يف حتقيق أأهداف التفاقية املتعلقة ابلتنوع البيولويج وبروتوكول انغواي واملعاهدة
ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة ،وبشلك أأمع أأهداف التمنية املس تدامة.10
 .3من شأأن رشط كشف دويل موضوع يف اإطار الويبو أأن يزيد من ماكنة الويبو ومصداقيهتا يف اإدارة املسائل املتعلقة
ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية و /أأو املعارف التقليدية ذات الصةل ،لفائدة نظام الرباءات عىل املدى البعيد.
 .45ويف ر أأي سويرسا ،ينبغي أأن يتوىخ رشط الكشف ادلويل يف اإطار الويبو توازان حساسا بن مصاحل مجيع اجلهات
املعنية .ومن س بل التوصل اإىل هذا التوازن ،اإعداد رشط دويل ليس فقط بناء عىل معايري دنيا ( أأي ،الزتام دويل ابإعالن
مصدر املوارد الوراثية و /أأو املعارف التقليدية املرتبطة بتكل املوارد يف طلبات الرباءات) ،بل أأيضا بناء عىل معايري قصوى
 9الالحئة (الاحتاد ا ألورويب) رمق  2014/511للربملان ا ألورويب واجمللس املؤرخة  16أأبريل  2014بشأأن تدابري الامتثال لفائدة املس تخدمن انطالقا من
بروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما يف الاحتاد.
.http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 10
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( أأي ،اب ألخص ،عدم اإلغاء الرباءات لعدم الامتثال لرشط الكشف) .ومن شأأن ذكل أأن يزيد اليقن القانوين لفائدة
مس تخديم املوارد الوراثية واملعارف التقليدية ذات الصةل ومقدمهيا عىل حد سواء.
 .46وعالوة عىل ذكل ،ينبغي أأن يكون رشط الكشف ادلويل هذا بس يطا قدر الإماكن ،من أأجل كفاةل قابليته للتطبيق
وفعاليته .ومفاد ذكل أأيضا أأن الصك ادلويل املفاوض عليه من جانب اللجنة ادلولية احلكومية ينبغي أأن ينصب عىل املسائل
املتعلقة بنظام الرباءات .و أأما املسائل املتعلقة ابلنفاذ وتقامس املنافع فميكن وينبغي تنفيذها من خالل تدابري أأخرى ،عىل النحو
الوارد يف اجلزء الثالث من هذه املسامهة.
 .47و أأخريا ،ل ينبغي أأن يغري طلب الكشف ادلويل يف اإطار الويبو أأحاكم النفاذ وتقامس املنافع الواردة يف اتفاقات دولية
أأخرى ،اك ألحاكم الواردة يف بروتوكول انغواي ،ألن الويبو ليست املنتدى املتخصص ملعاجلة تكل املسائل .فعىل سبيل املثال،
سيسري اإدراج "املش تقات" عىل عكس التوافق ادلويل املتوصل اإليه ابعامتد بروتوكول انغواي ،اذلي يشري اإىل املش تقات يف
املادة  ،2ولكن ليس يف أأحاكمه التشغيلية .اإضافة اإىل ذكل ،فاإن مفهوم "بدل املنشأأ" ل تؤيده املعاهدة ادلولية بشأأن املوارد
الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة ،ول يرد كام هو يف بروتوكول انغواي .بل يشري هذا ا ألخري اإىل "الطرف اذلي يقدم املوارد
اجلينية اذلي هو البدل ا ألصيل لتكل املوارد أأو طرف اكتسب املوارد الوراثية طبقا لالتفاقية" ،ويشري يف املادة  17حتديدا
اإىل "مصدر املورد اجليي".
 .48وابلنس بة لسويرسا ،يظل من اجلوهري أأن يضمن صك دويل للويبو يتعلق ابملوارد الوراثية ادلمع املتبادل مع اتفاقات
دولية أأخرى ،مبا فهيا التفاقات اليت تعاجل رشوط النفاذ وتقامس املنافع .ووفقا لولية اللجنة ادلولية احلكومية ،ينبغي أأن يكفل
هذا الصك حامية املوارد الوراثية واملعارف التقليدية ذات الصةل حامية متوازنة وفعاةل.
[ييل ذكل امللحقان]
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نبذة عامة عن الإطار القانوين السويرسي املتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا
يُنظم الإطار القانوين السويرسي املتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا يف عدد من القوانن وا ألوامر .وتُعد
الواثئق ا ألخرى ،من قبيل الرسائل املوهجة من اجمللس الاحتادي السويرسي اإىل الربملان الاحتادي السويرسي واملالحظات
التوضيحية ،وجهية كذكل لكتساب فهم سلمي ل إالطار القانوين السويرسي وتطبيقه .وحيتوي هذا امللحق  1عىل روابط اإىل
أأ ّمه القوانن والواثئق ا ألخرى ،ويرسد قامئة بأأبرز املواد ذات الصةل.
ويُرىج الالتفات اإىل أأن هذا امللحق  1ليس شامال .فهناك تداخل مع أأحاكم قانونية وجهية أأخرى ليس مذكورة حتديدا يف
امللحق  .1كام أأن الإنلكزيية ليست من لغات الاحتاد السويرسي الرمسية .وابلتايل فاإن الرتجامت الإنلكزيية ،عند توافرها،
تُتاح ألغراض اإعالمية فقط وليس لها أأية جحة قانونية.
رشط اإعالن املصدر يف طلبات الرباءات:




 – SR 232.14القانون الاحتادي املؤرخ  25يونيو  1954بشأأن براءات الاخرتاعات (قانون الرباءات):
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19540108/index.html
انظر عىل وجه اخلصوص املواد  49أأ ،و 58أأ ،و - 59الفقرة  ،2و 59أأ  -الفقرة  - 3البند ب ،و 81أأ ،و– 138
البند ب.
 – SR 232.141ا ألمر املؤرخ  19أأكتوبر  1977بشأأن براءات الاخرتاعات (ا ألمر اخلاص ابلرباءات) ،واملتاح
اب ألملانية أأو الفرنس ية أأو الإيطالية.
انظر عىل وجه اخلصوص الفصل " 6معلومات عن مصدر املوارد الوراثية واملعارف التقليدية" (املادة  45أأ) ،واملادة
 – 67الفقرة .2



الرساةل املؤرخة  23نومفرب  2005بشأأن مراجعة قانون الرباءات ،واملتاحة اب ألملانية أأو الفرنس ية أأو الإيطالية.
انظر عىل وجه اخلصوص البند " 6.1.2رشوط طلب الرباءة".

الالحئة والواثئق الوجهية ا ألخرى اخلاصة بتنفيذ بروتوكول انغواي:


 – SR 0.451.43التفاقية املؤرخة  5يونيو  1992بشأأن التنوع البيولويج:
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf
 – SR 0.451.432بروتوكول انغواي املؤرخ  29أأكتوبر  2010بشأأن وبروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد
اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما امللحق ابتفاقية التنوع البيولويج:
https://www.cbd.int/abs/doc/protocol/nagoya-protocol-en.pdf



 – SR 451القانون الاحتادي املؤرخ  1يوليو  1966بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف:
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19660144/index.html
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انظر عىل وجه اخلصوص املواد  – 1البند د اثنيا،و23ن،و23س ،و23ع ،و23ف ،و 24أأ – الفقرة  ،2و24ح –
الفقرة  ،3و25د.


 – SR 451.61ا ألمر املؤرخ  11ديسمرب  2015بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف
للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما (ا ألمر اخلاص بربوتوكول انغواي):
https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/20150120/index.html



الرساةل املؤرخة  10أأبريل  2013بشأأن اعامتد وتنفيذ بروتوكول انغواي ،واملتاحة اب ألملانية أأو الفرنس ية أأو الإيطالية.
انظر عىل وجه اخلصوص البند  ،3أأو الرتمجة الإنلكزيية غري الرمسية ألجزاء خمتارة من الرساةل.



املالحظات التوضيحية املؤرخة  11ديسمرب  2015امللحقة اب ألمر اخلاص بربوتوكول انغواي واملتاحة اب ألملانية
أأو الفرنس ية أأو الإيطالية.

الالحئة التنفيذية للمعاهدة ادلولية بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة:


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



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



انظر عىل وجه اخلصوص املادتن  147أأ و147ب.
 – SR 910.181ا ألمر املؤرخ  28أأكتوبر  2015بشأأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة ،واملتاح اب ألملانية
أأو الفرنس ية أأو الإيطالية.

ا ألحاكم املتعلقة بتنفيذ بروتوكول انغواي يف ا ألمر بشأأن املنتجات العالجية:
 – SR 812.212.21 ا ألمر املؤرخ  17أأكتوبر  2001بشأأن املنتجات العالجية ،واملتاح اب ألملانية أأو الفرنس ية
أأو الإيطالية.
انظر عىل وجه اخلصوص املادة  – 3الفقرة  1اثنيا واملادة  – 7الفقرة  1اثنيا.
[ييل ذكل امللحق ]2
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الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/30/9املُقدمة من الولايت املتحدة ا ألمريكية ،مع تعليقات ُمقدمة من
سويرسا
حيتوي هذا امللحق  2عىل الوثيقة  ،WIPO/GRTKF/IC/30/9اليت قدهما وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل ادلورة
الثالثن للجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور (اللجنة احلكومية
ادلولية) .وترد تعليقات سويرسا عىل أأجزاء الوثيقة املش متةل عىل تفسريات خاطئة أأو انقصة أأو مضلةل للترشيعات السويرسية
املتعلقة ابملوارد الوراثية ابخلط املائل حتت لك من ا ألجزاء املعنية .ول حيتوى هذا امللحق  2عىل ملحق وثيقة الولايت
املتحدة ا ألمريكية املتضمن املثال الافرتايض (براءة الولايت املتحدة ا ألمريكية رمق  ،"5,137,870ول عىل أأي تعليقات
بش أأنه.
---

الامتس فهم أأفضل للقانون الاحتادي السويرسي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف والقانون الاحتادي بشأأن
براءات الاخرتاعات بتطبيقهام افرتاضيات عىل براءة الولايت املتحدة ا ألمريكية رمق 5,137,870
أأول مقدمة
ُوصفت رشوط الكشف بأأهنا رشوط تتوىخ الشفافية حفسب ول متث ّل عبئا عىل مودعي الطلبات .ولكن اس تعراضنا
لرشوط الكشف يشري اإىل أأنه من الصعب عىل املودعن استيفاؤها ،و أأنه ي ُشرتط من املودعن الكشف عن كثري من مصادر
أأي مورد ورايث ي ُس تخدم يف مرحةل من مراحل اس تحداث الاخرتاع ،فضال عن تكل اليت اكن ميكن اس تخداهما .وابلنظر
اإىل احلجم الهائل للمعلومات اليت ُحيمتل توفريها ،نتساءل عن جدوى الكشف يف ضامن الشفافية ونبدي قلقنا حيال اإماكنية
تسبّبه يف فرض أأعباء أأخرى .كام نتساءل عن احامتل تسبّبه يف تثبيط عزمية املودعن يف اإيداع طلبات براءات محلاية
اخرتاعات مع ّينة ،مما يزيد يف احلد من الشفافية.

تعليق سويرسا :ترى سويرسا أأن رشط الكشف مضن نظام الرباءات ل ينبغي أأن يكون عبئا عىل املودعن ول رشطا يصعب
علهيم استيفاؤه .ذلا ينبغي تصممي ذكل الرشط كتدبري بس يط ومعيل وفعال يريم اإىل تعزيز الشفافية فامي خيص املوارد الوراثية
واملعارف التقليدية.
لتحسن فهم رشوط الكشف ،اخرتان قانون سويرسا مكثال أأول .وإاذا أأسهم هذا المترين يف حتسن فهمنا لرشط
الكشف يف سويرسا ،فاإننا نعزتم بعد ذكل اإجراء المترين نفسه ابس تخدام قوانن أأعضاء أآخرين من أأعضاء املنظمة العاملية
للملكية الفكرية (الويبو)
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تعليق سويرسا :اإن وثيقة الولايت املتحدة ا ألمريكية ل تتناول اإعالن املصدر يف قانون الرباءات حفسب ،بل تتناول كذكل
الالحئة السويرسية لتنفيذ بروتوكول انغواي .ول ألسف ،ختلط وثيقة الولايت املتحدة ا ألمريكية يف عدة فقرات بن التدبريين
(انظر عىل وجه اخلصوص تعليقات سويرسا بش أأن اجلزء اثلثا أأدانه).
لالمتثال لتدابري النفاذ وتقامس املنافع اخلاصة ابملس تخدمن ،تشرتط سويرسا عدة أأمور مهنا ما ييل )1( :العناية
الواجبة يف الامتثال ألحاكم النفاذ وتقامس املنافع )2( ،والإخطار بتكل العناية الواجبة )3( ،والكشف عن مصدر املوارد
الوراثية يف طلبات الرباءات .وتمتثل العقوابت املرتتبة عىل عدم الامتثال لتكل ا ألحاكم يف غرامات ابهظة ،ونرش ل ألحاكم
بأأمر من احملامك ،وإاماكنية رفض الرباءة .ولتحسن فهم تطبيق القوانن املذكورة وحتفزي مناقشة وقائعية ،تُطبق القوانن املذكورة
عىل براءة خمتارة يف هذه الوثيقة.

تعليق سويرسا :تعطي هذه الفقرة انطباعا ب أأنه جيب الإخطار ابلعناية الواجبة يف لك ا ألحوال .غري أأن الإخطار ل ي ُشرتط يف
الواقع سوى قبل الترصحي ابملتاجرة ابملنتجات ا ُملس تحدثة ابس تخدام موارد وراثية و /أأو املعارف التقليدية املرتبطة هبا .كام أأن
رشط الكشف عن املصدر ل ينطبق اإل عند اإيداع طلب الرباءة .وابلتايل هناك تدبريان منفصالن يُطبقان يف حالتن
منفصلتن.

اثنيا الإطار القانوين
ميكن الاطالع عىل أأحاكم سويرسا للنفاذ وتقامس املنافع اخلاصة ابلعناية الواجبة والإخطار هبا يف القانون الاحتادي
بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف ،يف املادتن 23ن،و23س ،عىل التوايل .وترشح املادة  24أأ من ذكل القانون اجلزاءات
النامجة عن عدم الامتثال لها .وابلإضافة اإىل ذكل ،تنص املادة  49من القانون الاحتادي بشأأن براءات الاخرتاعات ("قانون
الرباءات") عىل الكشف يف طلبات الرباءات .وخيضع منهتكو ذكل احلمك للجزاءات السابقة للمنح املنصوص علهيا يف
املادة  59أأ وللعقوابت التالية للمنح املنصوص علهيا يف املادة  81أأ.

تعليق سويرسا :ي متثل الإطار القانوين السويرسي املتعلق ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية يف مواد وقوانن و أأوامر وجهية
أأخرى غري مدرجة ،أأو مدرجة بشلك انقص ،يف وثيقة الولايت املتحدة ا ألمريكية .واملالحظ ،عىل وجه اخلصوص ،أأن تكل
الوثيقة ل تتضمن اإطالقا املواد 23ع ،و23ف ،و24ح – الفقرة  ،3و25د من القانون الاحتادي بش أأن حامية الطبيعة
والرتاث الثقايف ،وا ألمر بش أأن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملنصف للمنافع الناش ئة عن اس تخداهما (ا ألمر
اخلاص بربوتوكول انغواي) ،وا ألمر بش أأن براءات الاخرتاعات (ا ألمر اخلاص ابلرباءات) .وعالوة عىل ذكل ،ل توجد أأي
اإشارة اإىل الالحئة التنفيذية للمعاهدة ادلولية بش أأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة ،أأي املادتن  147أأ و147ب من
القانون الاحتادي بش أأن الزراعة ،وا ألمر بش أأن املوارد الوراثية النباتية ل ألغذية والزراعة .و أأخريا وبغرض فهم وتطبيق الإطار
القانوين السويرسي بشلك حصيح ،من املهم أأيضا مراعاة الرسائل ا ُملقدمة من اجمللس الاحتادي السويرسي اإىل الربملان
الاحتادي السويرسي ،واملالحظات التوضيحية بش أأن الالحئة .وبناء عليه ل مت ّكن املواد اخملتارة من قبل وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية من ضامن فهم اكمل وحصيح ل إالطار القانوين السويرسي .ويرد وصف شامل ل إالطار القانوين السويرسي يف اجلزء
الرئييس من هذه الوثيقة؛ وابلإضافة اإىل ذكل ،ترد قامئة ا ألحاكم القانونية الوجهية يف امللحق  1أأعاله.
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 .1رشوط القانون الاحتادي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف
أألف .رشط العناية الواجبة

تنص املادة 23ن من القانون الاحتادي بش أأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف عىل ما ييل:
 .1جيب عىل لك خشص يس تخدم موارد وراثية أأو ينتفع مبارشة ابس تخداهما (املس تخدمون) وفقا لربتوكول انغواي أأن يطبق
العناية الواجبة املالمئة للظروف لضامن ما ييل:
أأ.

النفاذ اإىل املوارد بطريقة قانونية؛

ب .وضع الرشوط املتفق علهيا خبصوص التقامس العادل واملنصف للمنافع.
 .2ل ختضع املوارد الوراثية لرشط العناية الواجبة اإذا اكن:
أأ .منشؤها يف بدل ليس طرفا يف بروتوكول انغواي؛
ب .منشؤها يف بدل ليس هل رشوط تنظميية حملية للنفاذ وتقامس املنافع؛
...
 .5يف حال عدم استيفاء الرشطن أأ وب الواردين يف الفقرة  ،1جيب عىل املس تخدمن ضامن استيفاهئام لحقا ،أأو العزوف
عن اس تخدام املوارد الوراثية املعنية أأو الانتفاع مبارشة ابس تخداهما.
ابء .رشط الإخطار/الترصحي ابلتسويق

تعليق سويرسا :هذا العنوان مض ّلل ألنه خيلط بن رشط الإخطار ورشط الترصحي ابلتسويق.
تنص املادة 23س من القانون الاحتادي بش أأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف عىل ما ييل:
 .1جيب توجيه الإخطار ابلمتثال لرشط العناية الواجبة اإىل املكتب الاحتادي للبيئة قبل احلصول عىل الترصحي ابلتسويق
أأو ،يف حال عدم اشرتاط ذكل الترصحي ،قبل املتاجرة ابملنتجات املُس تحدثة ابس تخدام املوارد الوراثية.
...
جمي .اجلزاءات اجلنائية

تنص املادة  24أأ من القانون الاحتادي بش أأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف عىل ما ييل:
...
 .2تُفرض عىل أأي خشص ميتنع معدا عن توفري معلومات أأو يوفر معلومات خاطئة بناء عىل املادة 23س غرامة ل تتجاوز
قميهتا  100 000فرنك سويرسي ،ويف حال الإهامل يكون اجلزاء غرامة ل تتجاوز قميهتا  40 000فرنك سويرسي .وجيوز
للمحمكة أأن تأأمر بنرش احلمك.
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 .2رشوط القانون الاحتادي بشأأن براءات الاخرتاعات
أألف .مصدر املوارد الوراثية

تنص املادة  49أأ من قانون الرباءات عىل ما ييل:
 .1جيب أأن يتضمن طلب الرباءة معلومات عن مصدر:
أأ .املورد الورايث اذلي نفذ اإليه اخملرتع أأو املودع ،رشط أأن يكون الاخرتاع مستندا بشلك مبارش اإىل ذكل املورد؛
ب .معارف امجلاعات ا ألصلية أأو احمللية التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية اليت نفذ اإلهيا اخملرتع أأو املودع ،رشط أأن يكون
الاخرتاع مستندا بشلك مبارش اإىل تكل املعارف.
 .2وإاذا اكن املصدر جمهول ابلنس بة اإىل اخملرتع أأو املودع ،فيجب للمودع تأأكيد ذكل كتابيا.
ابء .اجلزاءات السابقة للمنح

تنص املادة  59من قانون الرباءات عىل ما ييل:
...
 .2اإذا مل يس توف طلب الرباءة الرشوط ا ألخرى لهذا القانون أأو ا ألمر ،حيدّد املعهد للمودع همةل لإصالح العيوب.
...

وتنص املادة  59أأ من قانون الرباءات عىل ما ييل:
...
 .3يرفض املعهد طلب الرباءة اإذا... :
ب .مل تُصلح العيوب املذكورة يف الفقرة  2من املادة .59
جمي .اجلزاءات التالية للمنح

تنص املادة  81أأ من قانون الرباءات عىل ما ييل:
 .1تُفرض عىل أأي خشص يوفر معدا معلومات خاطئة بناء عىل املادة  49أأ غرامة قد تصل قميهتا  100 000فرنك سويرسي.
 .2جيوز للمحمكة أأن تأأمر بنرش احلمك.
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اثلثا .تقدمي الرباءة
الرباءة اليت ستُس تخدم يف هذا التحليل يه براءة الولايت املتحدة ا ألمريكية رمق "( 5,137,870الرباءة ،)"870
املعنونة "ادليدمنينات والنورديدمنينات" .و أأودعت ا الرباءة ’ 870يف الولايت املتحدة ا ألمريكية يف  20فرباير 1990
وطولب فهيا اب ألولوية احمللية للطلب الرئييس رمق  ،186,932اذلي أأودع يف  12سبمترب  .1990واكن اخملرتع كينيث ل.
ريهنارت ("ريهنارت") واملتنازل هل جامعة اإيلينوي يف أأورابان.

تعليق سويرسا :أأودعت براءة الولايت املتحدة ا ألمريكية رمق  5,137,870يف  20فرباير 1990؛ وابلتايل فهيي تُعد مثال ابليا
ي ُس تخدم لتحليل الترشيعات السويرسية اخلاصة ابملوارد الوراثية ،اليت دخلت حزي النفاذ بعد ذكل التارخي بس نوات عديدة.
كام أأن املوارد الوراثية ا ُملس تخدمة يف البحوث اليت أأدت اإىل تكل الرباءة نُفذ إالهيا قبل بدء نفاذ معاهدة التنوع البيولويج.
وخالل العقود اليت ّمرت منذ ذكل الوقت ،طر أأت يف معظم احلالت تغيريات عىل الهنُ ج املتبعة حيال كيفية اإجراء البحوث
املنطوية عىل موارد وراثية ،ش أأهنا ش أأن اللواحئ اخلاصة ابملوارد الوراثية يف سويرسا ،وعىل ا ألرحج يف البدلان ا ألخرى املذكورة
يف التحليل ،أأي املكس يك وبامن وهندوراس وكولومبيا وبلزي .ذلا اكن من ا ألنسب تقدمي مثال أأحدث عن طلب براءة لإجراء
حتيل سلمي وجمد ل ألنظمة القانونية املعنية.
...

ويرد يف الوصف املوجز لالخرتاع ما ييل:
املضادات احليوية املس تجدة ادليدمنن أألف وادليدمنن ابء وادليدمنن جمي والنورديدمنن أألف والنورديدمنن ابء
والنورديدمنن جمي مس تخرجة من غالةل حبرية من فصيةل ادليدمنيدات أأطلق علهيا مبدئيا امس  .Trididemnum spوتُعد
هذه املضادات احليوية فاعةل ضد الفريوسات ذات امحلض النووي ،مثل المنطن  1و 2من فريوس الهربس البس يط،
وفريوس الوقس؛ والفريوسات ذات امحلض النووي الرييب ،مثل الفريوس الكوكسايك والفريوس ا ألنفي اخلييل؛ والابيضاض
من المنط  B388اذلي يصيب الفرئان .وابلتايل ميكن اس تخدام تكل املضادات احليوية لعالج عداوى تصيب البرش
واحليواانت والنبااتت من جراء الفريوسات املذكورة وغريها من الفريوسات ذات امحلض النووي والفريوسات ذات امحلض
النووي الرييب .كام ّتبن أأن ادليدمنن أألف وادليدمنن ابء تثبطان خالاي الابيضاض من المنط  L1210يف اخملترب .وميكن
اس تحداث أأمالح اإضافة ا ألحامض ومش تقات أأس يل املس تخرجة من ادليدمنيات واس تخداهما ل ألغراض البيولوجية نفسها
اليت تُس تخدم ألجلها املركبات الرئيس ية.
...

ويرد يف الوصف املفصل لالخرتاع ما ييل:
فامي ييل املواقع احملددة اليت مت احلصول مهنا عىل هذه الاكئنات )1( :اجلانب اجلنويب الغريب من جزيرة لونغ ،شعبة ليهتاويس،
بلزي 17 ،درجة و 11.8دقيقة شامل إاىل  87درجة و 36.5دقيقة غراب عىل معق  50اإىل  100قدم؛ ()2؛ ( )2ورادا اإل
كويف ،جزيرة سان أأندريس ،كولومبيا 12 ،درجة و 31دقيقة و 45اثنية شامل إاىل  81درجة و 44دقيقة و 5ثوان غراب عىل
معق  25اإىل  33قدما؛ ( )3وشعبة ابلناكر ،جزيرة كوزوميل ،املكس يك 20 ،درجة و 18.2دقيقة شامل إاىل  87درجة
و 2.5دقيقة غراب عىل معق  60اإىل  100قدم؛ ( )4ويف اجلانب الغريب من احلافة اجلنوبية من جزيرة تورنيفي ،بلزي17 ،
درجة و 11.3دقيقة شامل اإىل  87درجة و 55.6دقيقة غراب عىل معق  50اإىل  75قدما؛ ( )5وبونتا ويس يت ،مرىس كوكسن
هول ،جزيرة روااتن ،هندوراس 16 ،درجة و 15دقيقة شامل اإىل  86درجة و 38دقيقة غراب عىل معق  10اإىل  70قدما؛
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( )6ويف جانب احملمي من الرايح من جزيرة موست هولونديس الغربية ،جزيرة سان بالس ،بامن 9 ،درجات و 35.6دقيقة
شامل اإىل  78درجة و 47دقيقة غراب عىل معق  60قدما.

تعليق سويرسا:
.1

حيتوي وصف الرباءات ا ألمريكية أأصال عىل مصدر املوارد الوراثية ،مبا يف ذكل الإحداثيات ادلقيقة ملواقع النفاذ.
وذكل يتجاوز حىت ما حيتاجه املودع من معلومات للكشف وفقا لقانون الرباءات يف سويرسا ،اذلي ل يشرتط يف
احلاةل املستشهد هبا سوى الكشف عن أأسامء البدلان املعنية ،أأي كولومبيا واملكس يك وبلزي وهندوراس وبامن.

.2

وي ُظهر وصف الاخرتاع يف طلب الرباءة أأيضا أأنه عىل الرمغ من عدم امتالك الولايت املتحدة ا ألمريكية ،يف نظاهما
اخلاص ابلرباءات ،لرشط رصحي يقتيض الكشف عن مصدر املوارد الوراثية ،فاإن املصادر مبيّنة ابلتفصيل يف وصف
الاخرتاع .وابلتايل يصعب اتباع احلجة اليت مفادها أأن رشط الكشف البس يط قد ّ
يشلك عبئا عىل املودع أأو أأمرا
يصعب عليه تطبيقه ،اإذا اكن املثال ا ُملس تخدم لتحليل النظام القانوين السويرسي يتضمن فعال املعلومات ذات
الصةل.

يرد يف املطلب  1من الرباءة ’ 870ما ييل:
مكونة من
معلية لعالج حيوان أأو اإنسان مصاب ابلبيضاض مبا يشمل :اإعطائه مكية فعاةل من ادليدمنن ُختتار من بن مجموعة ّ
ادليدمنن أألف وادليدمنن ابء وادليدمنن جمي أأو من امللح امل ُس تحدث مهنا واملقبول صيدلنيا.

رابعا .حتليل
يف حال أأودع موضوع الرباءة ’ 870يف سويرسا يف عام  ،2016ماذا سيُشرتط من املودع فعهل لالمتثال للقانون
السويرسي؟
أألف .العناية الواجبة يف املكس يك وبامن وهندوراس وكولومبيا وبلزي

تعليق سويرسا :ل نع ّلق عىل حتليل قوانن البدلان ا ألخرى يف وثيقة الولايت املتحدة ا ألمريكية.
كام ُذكر يف مواصفات الرباءة ’ ،870حصل اخملرتع عىل ع ّينات من غالةل حبرية مس تخرجة من مياه املكس يك وبامن
وكولومبيا وبلزي وهندوراس .وطبقا للقانون الاحتادي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف ،جيب عىل لك خشص يس تخدم
موارد وراثية أأو ينتفع مبارشة ابس تخداهما أأن يطبق العناية الواجبة املالمئة للظروف .وابلتايل فاإن السؤال ا ألول املطروح هو
ما اإذا اكن اخملرتع ملوضوع الرباءة’ 870اس تخدم املوارد الوراثية أأو انتفع مبارشة ابس تخداهما .وينص بروتوكول انغواي عىل أأن
"اس تخدام املوارد اجلينية‘ يعي اإجراء البحث والتطوير بشأأن التكوين اجليي و /أأو الكمييايئ البيولويج للموارد اجلينية ،مبا يف
ذكل من خالل اس تخدام التكنولوجية الإحيائية حس امب ورد تعريفها يف املادة  2من التفاقية ".وابفرتاض أأن ملصطلح
"الاس تخدام" املعىن ذاته ألغراض القانون السويرسي ،فاإن اخملرتع قد "اس تخدم" فعال املوارد الوراثية ألن أأنشطة البحث
والتطوير أأجريت عىل الع ّينات.
ولستيفاء رشوط العناية الواجبة يف سويرسا بناء عىل املادة 23ن من القانون الاحتادي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث
الثقايف ،يبدو أأنه جيب عىل ريهنارت الامتثال ألحاكم النفاذ اخلاصة ابلبدلان اليت يه أأطراف يف بروتوكول انغواي ودلهيا أأيضا
قوانن حملية للنفاذ وتقامس املنافع .ومن بن ادلول املذكورة أآنفا ،ل تدخل سوى املكس يك وبامن مضن تكل الفئة.
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تعليق سويرسا:
.1

تنص الفقرة  3من املادة 23ن ،اليت ل يرد مضموهنا يف وثيقة الولايت املتحدة ا ألمريكية ،عىل ما ييل" :يعي
اس تخدام املوارد الوراثية مبفهوم الفقرة  1اإجراء البحث والتطوير بش أأن التكوين اجليي و /أأو الك مييايئ البيولويج
تعرف املادة  2من
للموارد اجلينية ،مبا يف ذكل من خالل اس تخدام التكنولوجية الإحيائية" .وابلإضافة اإىل ذكلّ ،
ا ألمر اخلاص بربوتوكول انغواي مصطلح "اس تخدام املوارد اجلينية" كام يف بروتوكول انغواي.

.2

وحىت يف غياب رشط العناية الواجبة يف بدل ماّ ،
يتعن عىل الباحثن يف ذكل البدل الامتثال للواحئ النفاذ الوطنية
للبدلان اليت ينفذون فهيا اإىل املوارد الوراثية .وتعطي هذه الفقرة انطباعا خاطئا مفاده أأنه اإذا مل يكن دلى بدل نظام
للعناية الواجبة ،فاإن ابإماكن أأي ابحث يف ذكل البدل اإغفال لواحئ البدلان ا ألخرى اخلاصة ابلنفاذ.

.3

ورشط العناية الواجبة تدبري أأدرج حتديدا يف الترشيع السويرسي بغرض تنفيذ بروتوكول انغواي .وعليه فهو ل يُطبق
سوى عىل املوارد الوراثية اليت نُفذ اإلهيا يف البدلان اليت يه أأطراف كذكل يف بروتوكول انغواي .ومن ا ألمهية مباكن
قرص نطاق رشط العناية الواجبة وفقا للترشيع السويرسي عىل ا ألطراف يف بروتوكول انغواي ،ألن لتكل البدلان فقط
احلقوق والالزتامات نفسها ،مما مي ّكن من تنفيذ التدبري.
املكس يك:

قوانن النفاذ املكس يكية معقدة وتعمتد عىل ما اإذا اكن النفاذ يُلمتس عىل ا ألرض أأو يف املياه .وللمتكّن من النفاذ اإىل
املناطق املائية الاحتادية ألغراض حبثية ،جيب عىل املودعن احلصول عىل رخصة من أأمانة الزراعة وتربية املاش ية والتمنية
11
الريفية ومصايد ا ألسامك وا ألغذية ( .)SAGARPAوجيب عىل طاليب تكل الرخصة توفري ما ييل:


أأسامء املرشفن عىل املرشوع ورؤسائه التقنين؛



و أأهداف ادلراسة؛



وتطبيق النتاجئ؛



وا ألسامء العامة والعلمية للاكئنات املزمع اخلاضعة للبحث؛



واملوقع عىل الصعيد احمليل والصعيدين البدلي والوطي؛



والإحداثيات اجلغرافية؛



ومربرات اختيار املوقع.
ّ

كام يشرتط القانون من أأحصاب الرخصة توفري تقارير حاةل اإىل ا ألمانة املذكورة والامتثال للواحئ املكس يكية ا ألخرى ،مبا يف
ذكل قانون مصايد ا ألسامك والقواعد الإدارية ذلكل القانون.

.http://www.fao.org/fishery/legalframework/nalo_mexico/en 11
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ويف املثال املذكور هنا ،حصل ريهنارت عىل غاللت من شعبة ابلناكر يف جزيرة كوزوميل ابملكس يك ،ويه منطقة
خاضعة لشعاب حديقة كوزوميل الوطنية .وابلتايل ّ
يتعن عليه احلصول عىل رخصة من ا ألمانة املذكورة واستيفاء رشوط
الطلب العديدة الوارد رسدها أأعاله .كام ّ
يتعن عىل ريهنارت الالزتام ابلقواعد واللواحئ الولئية والاحتادية ا ألخرى.
بامن:
بامن عضو كذكل يف بروتوكول انغواي وميكن الاطالع عىل قواعدها اخلاصة ابلنفاذ وتقامس املنافع يف املرسوم التنفيذي
رمق  25املؤرخ أأبريل "( 2009املرسوم التنفيذي  .)"25وبناء عىل ذكل املرسوم ،تشرتط بامن من املودعن اذلي يلمتسون
النفاذ اإىل تراث البدل الورايث ،مبا يف ذكل بيئاهتا البحرية والساحلية 12،احلصول عىل اإذن من وحدة النفاذ اإىل املوارد الوراثية
( .)UNARGENوجيب أأن حيصل املودعون عل ما ييل:


عقد فرعي مينح املوافقة احلرة املس بقة واملس تنرية من ماكل املورد؛



وعقد خاص ابلنفاذ من وحدة النفاذ اإىل املوارد الوراثية ()UNARGEN؛



وعقد خاص ابملنافع من الوحدة نفسها.

كام جيب عىل املودعن مواصةل الامتثال خملتلف أأحاكم املرسوم التنفيذي  25طيةل فرتة رساين عقد النفاذ.
وكام ُكشف عنه يف الرباءة ’ ،870حصل ريهنارت عىل غاللت من جزيرة موست هولونديس الغربية يف جزيرة سان
بالس ببامن .وابلتايل ّ
يتعن عليه احلصول عىل املوافقة احلرة املس بقة واملس تنرية من ماكل موقع البحثّ .مث جيب عليه احلصول
عىل العقدين اخلاصن ابلنفاذ واملنافع من الوحدة املذكورة .و أأخريا حيب عليه الامتثال للواحئ بمنية اإضافية عند النفاذ اإىل املوقع
يف جزيرة هولونديس.
هندوراس وكولومبيا وبلزي:
اس تخرج ريهنارت أأيضا غاللت من هندوراس وكولومبيا وبلزي .ومن بن تكل البدلان ،هندوراس يه فقط طرف يف
بروتوكول انغواي ،ولكن ليس دلهيا قوانن حملية للنفاذ وتقامس املنافع .وابلتايل ين تشرتط سويرسا من ريهنارت ضامن العناية
الواجبة يف أأنشطته يف تكل البدلان .ولكن لنفرتض أأنه حصل عىل غاللت من  10بدلان أأخرى أأطراف يف بروتوكول انغواي
ودلهيا قوانن للنفاذ وتقامس املنافع .يف هذه احلاةل ،س يكون عليه ،للك بدل اإضايف ،استيفاء رشوط اإضافية ،مما ميكنه اإعاقة
البحث.

تعليق سويرسا :جتدر الإشارة اإىل أأنه استنادا اإىل بروتوكول انغواي ،تعكف بدلان كثرية حاليا عىل مراجعة رشوطها التنظ ميية
الوطنية اخلاصة ابلنفاذ وتقامس املنافع ،أأو عىل اإدراج تكل الرشوط .وعالوة عىل ذكل ،تلزتم ا ألطراف يف بروتوكول انغواي
بتقدمي تدابريها الترشيعية والإدارية والس ياساتية وكذكل املعلومات عن نقاط التصال الوطنية والسلطات الوطنية اخملتصة
تيرس تكل املعلومات أأيضا
اإىل غرفة تبادل املعلومات بش أأن النفاذ وتقامس املنافع (انظر املادة  14من بروتوكول انغواي) .وس ّ
تقيمي ما اإذا اكن رشط العناية الواجبة ينطبق عىل حاةل معيّنة.

 12بامن ،املرسوم التنفيذي رمق  25املؤرخ أأبريل  ،2009املادة (6ز).
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ابء .الإخطار
بعد اإجراء العناية الواجبة خبصوص عدة بدلان حممتةل ،ي ُشرتط من املودعن يف سويرسا تقدمي اإخطار بتكل العناية
الواجبة قبل احلصول عىل ترصحي ابلتسويق بناء عىل املادة 23س من القانون الاحتادي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف.
وتنص هذه املادة عىل لزوم أأن خيطر املودعون املكتب الاحتادي للبيئة ابإجراهئم للعناية الواجبة .ويف هذه احلاةل ،س يكون
عىل ريهنارت اإخطار املكتب املذكور بأأنه أأجرى العناية الواجبة خبصوص املكس يك وبامن.

تعليق سويرسا :ل يبدو أأن مودع طلب براءة الولايت املتحدة ا ألمريكية رمق  ،5,137,870أأي الس يد ريهنارت ،قد قام
بتسويق أأي منتجات .وابلتايل وعىل عكس ما يويح به النص ،ل يوجد أأي الزتام ابإخطار املكتب الاحتادي للبيئة ابلمتثال
لرشط العناية الواجبة .فال ي ُشرتط الإخطار سوى قبل طلب الترصحي ابلتسويق أأو املتاجرة مبنتج ُمس تحدث ابس تخدام
موارد وراثية (املادة 23س من القانون الاحتادي بش أأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف) .واجلدير ابذلكر أأيضا أأن الترصحي
ابلتسويق ومعلية املتاجرة ل يشمالن طلب الرباءة.
جمي .الترصحي بتسويق املنتجات الطبية والعالجية
بعد تقدمي اإخطار اإىل املكتب الاحتادي للبيئة ،قد حيتاج بعض املودعن اذلين يسعون اإىل القيام بنشاط جتاري يف
سويرسا اإىل احلصول عىل ترصحي ابلتسويق .وفامي خيص ا ألدوية واملنتجات العالجية اجلديدة ،جيب عىل املودعن احلصول
عىل ترصحي من املعهد السويرسي للمنتجات العالجية ( ،)Swissmedicاذلي س يؤكّد مأأمونية املنتجات قبل السامح ببيعها
يف سويرسا .ويف املثال املستشهد به هنا ،ولكون البحث اذلي قام به ريهنارت أأجري يف اإطار معهل يف جامعة اإيلينوي ،مفن
تسوق اجلامعة أأي منتجات حتتوي عىل ادليدمنن املوجودة يف الغاللت .غري أأنه جيب عىل طالب التسويق
غري املر ّجح أأن ّ
احلصول عىل ترصحي من املكتب الاحتادي للبيئة قبل تسويق مس تحرضات صيدلنية مش تقة من موارد وراثية.

تعليق سويرسا :عىل عكس ما يرد يف النص أأعاله ،ل ميث ّل رشط اإخطار املكتب الاحتادي للبيئة معلية اإجرائية للحصول
عىل ترصحي .فال حيتاج طالب التسويق الامتس ترصحي من ذكل املكتب لطرح منتج يف السوق .ويف س ياق رشط الإخطار،
تقع عىل املودع مسؤولية اإخطار املكتب املذكور ابملعلومات الصحيحة .وس يقترص ذكل املكتب ومعهد  Swissmedicعىل
التح ّقق شلكيا مما اإذا اكنت املعلومات قد ُقدمت (املادة  – 10البند ح واملادة  11من ا ألمر اخلاص بربوتوكول انغواي،
وكذكل املادة  – 3الفقرة  1اثنيا واملادة  – 7الفقرة  1اثنيا من ا ألمر اخلاص ابملنتجات العالجية .غري أأن املكتب الاحتادي
للبيئة سيتح ّقق من الامتثال للرشوط املنصوص علهيا يف القانون الاحتادي بش أأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف ،اإذا ُوجدت
عالمات جلية لعدم الامتثال أأو عند اضطالعه بعمليات حفص عشوائية (املادة  – 10البند ط من ا ألمر اخلاص بربوتوكول
انغواي).
دال .لزوم الكشف عن مصدر املوارد الوراثية ابلنس بة ملودعي طلبات الرباءات
ابلإضافة اإىل الرشوط املذكورة أأعاله ،تشرتط سويرسا من مودعي طلبات الرباءات فهيا تضمن طلباهتم مصدر
املوارد الوراثية.

تعليق سويرسا :عىل عكس ما يويح به النص ،ل ينطبق رشط الإخطار عىل مودعي طلبات الرباءات.
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تشرتط املادة  49أأ ما ييل :جيب أأن يتضمن طلب الرباءة معلومات عن مصدر :املورد الورايث اذلي نفذ اإليه اخملرتع
أأو املودع ،رشط أأن يكون الاخرتاع مستندا بشلك مبارش اإىل ذكل املورد؛ ومعارف امجلاعات ا ألصلية أأو احمللية التقليدية
املرتبطة ابملوارد الوراثية اليت نفذ اإلهيا اخملرتع أأو املودع ،رشط أأن يكون الاخرتاع مستندا بشلك مبارش اإىل تكل املعارف"
( أأضيف اخلط العريض للتوكيد) .وبعد ذكل تنص املادة 49ب عىل أأنه يف حال اكن مصدر املوارد الوراثية جمهول وجب عىل
اخملرتع أأو املودع بيان ذكل كتابيا.
وحسب فهمنا للرباءة ’ ،870جيب عىل ريهنارت الكشف عن لك موقع حصل فيه عىل الغاللت .وحسب الترشيع
الساريّ ،
يتعن عليه أأول حتديد ما اإذا اكن اخرتاعه "مستندا بشلك مبارش" اإىل الغاللت .غري أأن تعريف "مستند بشلك
مبارش" ليس واحضا يف النص ول ميكن ملودع طلب براءة افرتاض فهم معناه ،بل جيب عليه استشارة وكيل حميل للرباءات
أأو البحث يف قانون الرباءات السويرسي .وإاذا ّتبن من البحث أأن هذه العبارة لها املعىن ذاته اذلي أأدىل به وفد سويرسا يف
ادلورة التاسعة والعرشين للجنة احلكومية ادلولية وهو " أأن يعي [اخرتاعا] لن يوجد من دون املورد الورايث أأو املعارف
التقليدية" ،13فس يكون من الرضوري الكشف عن مصدر لك املوارد الوراثية اليت اس ُتخدمت .وقد يشمل ذكل تقريبا لك
مورد ورايث وارد يف مواصفات براءة ،وليس تكل الواردة يف املطالب حفسب .فعىل سبيل املثال ،كثريا ما يس تخدم
املودعون موارد وراثية عديدة يف العملية التجريبية قبل اإجناز الاخرتاع الفعيل ،ولو أأن تكل املوارد الوراثية ليست يف حد
ذاهتا جزءا من الاخرتاع .ويف حاةل الرباءة ’ ،870اضطلع ريهنارت بتجارب عىل نبااتت وحيواانت وبرش وفريوسات ذات
محض نووي وفريوسات ذات محض نووي رييب بغرض حتديد مدى اس تدامة اخرتاعه .ودون ذكل" ،لن يوجد" الاخرتاع
ألن ريهنارت مل يكن س يعمل ما اإذا اكن الاخرتاع فعال من أأول وهةل .ولكن عبارة "لن يوجد" تثري تساؤل حول ما اإذا اكن
ينبغي الاعرتاف مبوارد وراثية أأخرى .فعىل سبيل املثال ،لول املس تحرة املائية ،ويه جرثومة أأليفة للحرارة اكتُشفت يف
حديقة يلوس تون الوطنية ابلولايت املتحدة ا ألمريكية وتدخل مضن تقنيات التكنولوجيا احليوية املُس تخدمة يف اخرتاع
ريهنارت ،فاإن ذكل الاخرتاع لن يوجد .فهل ينبغي الكشف أأيضا عن مصدر ذكل املورد الورايث؟
ويتيح اجلدول  1نبذة عامة عن الرشوط احملدّدة بناء عىل قانون الرباءات السويرسي ،مبا يف ذكل املوارد الوراثية
الواردة يف وصف براءة ريهنارت واليت جيب حتديد ما اإذا اكنت تندرج مضن تعريف سويرسا لعبارة "مستند بشلك مبارش".

 13مرشوع التقرير ،اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ،ادلورة التاسعة والعرشون ،جنيف ،من 15
اإىل  19فرباير  ،2016الفقراتن  231و.232
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اجلدول  .1نبذة عامة عن الرشوط احملدّ دة بناء عىل قانون الرباءات فامي خيص مودع الرباءة ’870
املوارد الوراثية  /املعارف
التقليدية
مضن نطاق املطلب ،ولكن مل
ُحيصل علهيا
غاللت ،بلزي-املوقع 1#
غاللت ،كولومبيا
غاللت ،املكس يك
غاللت ،بلزي-املوقع 2#
غاللت ،هندوراس
غاللت ،بامن
حيواانت خاضعة للتجارب
برش خاضعون للتجارب
نبااتت خاضعة للتجارب
فريوسات ذات محض نووي
فريوسات ذات محض نووي
رييب
معارف تقليدية

املوقع يف املواصفات

هل يس تويف مودع الرباءة ’ 870رشط الكشف؟

املطالب

ل؟

العمود  ،1اخلطوط 55-53
العمود  ،1اخلطوط 56-55
العمود  ،1اخلطوط 58-56
العمود  ،1اخلطوط 60-58
العمود  ،1اخلطوط 62-60
العمود  ،1اخلطوط 64-62
العمود  ،1اخلط 30
العمود  ،1اخلط 30
العمود  ،1اخلط 30
العمود  ،1اخلط 31
العمود  ،1اخلط 31

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
**مطلوب**
**مطلوب**
**مطلوب**
**مطلوب**
**مطلوب**

غري مكشوف عهنا

**مطلوب**

تعليق سويرسا :حيتوي هذا اجلزء عىل عدة تفسريات خاطئة لإعالن املصدر يف قانون الرباءات السويرسي:
 .1ل يشرتط "مفهوم املصدر" مبعناه الوارد يف القانون الرباءات السويرسي من املودع الكشف بدقة عن موقع
(اإحداثيات) مورد ورايث .ويكون املصدر ا ألسايس ،يف احلاةل املستشهد هبا ،أأسامء البدلان اليت توفر املورد الورايث .ومبا أأن
مودع الرباءة يعرف تكل ا ألسامء ،مفن املمكن هل استيفاء رشط الكشف بسهوةل.
 .2ويُعد تفسري "مس ّوغ" رشط الكشف خاطئا .فقد أأدرج مصطلح "مستند بشلك مبارش" يف املادة  49أأ من قانون
الرباءات بغرض استبعاد احلاجة اإىل الكشف عن املوارد الوراثية اليت تُس تخدم يف العمليات التجريبية عند اإجناز اخرتاع ،اإذا
مل تكن تكل املوارد الوراثية يف حد ذاهتا جزءا أأساس يا من الاخرتاع .وابلتايل ل حاجة اإىل الكشف عن الاكئنات
والفريوسات التجريبية اليت اس تخدهما ريهنارت يف جتاربه.
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هاء .اجلزاءات املفروضة عىل منهتيك القانون الاحتادي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف وقانون الرباءات
تفرض سويرسا جزاءات صارمة عىل منهتيك رشوط العناية الواجبة والإخطار والكشف .فقد يؤدي عدم توجيه
اإخطار مناسب ابلمتثال للعناية الواجبة اإىل فرض غرامات جنائية تصل قميهتا اإىل  100 000فرنك سويرسي 14.وابلإضافة
اإىل ذكل ،جيوز للمحامك أأن تأأمر بنرش احلمك .وفامي خيص حاةل ريهنارت ،قد يعي ذكل دفع غرامة قميهتا  100 000فرنك
سويرسي عىل أأي بدل مل يقدم بشأأنه اإخطارا ابلمتثال للعناية الواجبة .وعالوة عىل ذكل ،جيوز للمحمكة أأن تأأمر بنرش احلمك
الصادر يف حق ريهنارت بشأأن أأي انهتاك لرشط الإخطار.
وفامي خيص الرباءاتُ ،جيازى الكشف عن معلومات خاطئة يف طلب براءة بغرامة تصل اإىل  100 000فرنك
سويرسي 15.وهنا أأيضا جيوز للمحامك أأن تأأمر بنرش احلمك 16.وإاذا مل تكن املعلومات عن مصدر املوارد الوراثية مدرجة يف
طلب الرباءة ،جيب توفريها يف غضون همةل حمدّدة ،وإال ُ
سرتفض الرباءة .وعىل الرمغ من كشف ريهنارت عن مصدر
الغاللت ،فاإنه قام بذكل يف عام  ،1990أأي س نوات عديدة قبل أأن تضع سويرسا رشوطا للنفاذ وتقامس املنافع والكشف.
يتعرض جلزاءات لقاء عدم الكشف عن مصدر احليواانت والنبااتت والفريوسات ذات امحلض
وابلإضافة اإىل ذكل ،ميكن أأن ّ
النووي والفريوسات ذات امحلض النووي الرييب اليت أأجرى علهيا التجارب.
يتعرض لها ريهنارت حاليا .فميكن ،كام يظهر يف اجلدول ،أأن يواجه غرامات
و ّيبن اجلدول أأدانه نوع اجلزاءات اليت قد ّ
17
تصل قميهتا اإىل  200 000و أأحاكما متعددة منشورة بأأمر من احملامك ،ورفضا لرباءة واحدة عىل ا ألقل .وابلتايل س يكون
ذلكل ا ألمر أآاثر هائةل عىل قرار أأي مودع ابإيداع طلب براءة يف سويرسا حاليا.

اجلدول  .2نبذة عامة عن اجلزاءات املفروضة بناء عىل القانون السويرسي عىل مودع الرباءة ’870
احلمك السويرسي

هل يس توفيه مودع
الرباءة ’870؟

الغرامات القصوى

حمك منشور

براءة مرفوضة

العناية الواجبة
(املادة 23ن من
القانون الاحتادي
بش أأن حامية الطبيعة
والرتاث الثقايف)
بلزي-املوقع 1#
كولومبيا
املكس يك
بلزي-املوقع 2#
هندوراس
بامن

غري مطلوب
غري مطلوب
**مطلوب**
غري مطلوب
غري مطلوب
**مطلوب**

ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق

ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق

 14املادة  24أأ من القانون الاحتادي بشأأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف.
 15املادة  (81أأ( ))1من القانون الاحتادي بشأأن براءات الاخرتاعات.
 16املادة  (81أأ( ))2من القانون الاحتادي بشأأن براءات الاخرتاعات.
 17يف حال أأودع ريهنارت عدة طلبات براءات ذات صةل ،مثال ،فاإن براءات متعددة س تلقى رفضا يف سويرسا.

ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
ل ينطبق
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اجملموع الفرعي

رشطان قانونيان

ل ينطبق

ل ينطبق

ل ينطبق

الإخطار
(املادة 23س من
القانون الاحتادي
بش أأن حامية الطبيعة
والرتاث الثقايف)
بلزي-املوقع 1#
كولومبيا
املكس يك
بلزي-املوقع 2#
هندوراس
بامن
اجملموع الفرعي

الترصحي ابلتسويق
(القانون الاحتادي
بش أأن املنتجات
ادلوائية وا ألهجزة
الطبية)
الكشف (املادة  49أأ
من قانون الرباءات)
بلزي-املوقع 1#
كولومبيا
املكس يك
بلزي-املوقع 2#
هندوراس
بامن
حيواانت خاضعة
للتجارب
نبااتت خاضعة
للتجارب
برش خاضعون

ل
غري مطلوب
ل
غري مطلوب
نعم
**مطلوب**
ل
غري مطلوب
ل
غري مطلوب
نعم
**مطلوب**
غرامة (جنائية) قميهتا
رشطان قانونيان
القصوى 100 000
فرنك سويرسي
غري مطلوب ولكن قد ختتلف
يكون مطلواب يف حال
اس تغالل املوارد
الوراثية

ل ينطبق
ل
ل ينطبق
ل
ل ينطبق
نعم
ل ينطبق
ل
ل ينطبق
ل
ل ينطبق
نعم
حمك واحد منشور ل ينطبق
ل ينطبق

ل ينطبق

نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
نعم
**مطلوب**

ل
ل
ل
ل
ل
ل
نعم

ل
ل
ل
ل
ل
ل
نعم

ل
ل
ل
ل
ل
ل
نعم

**مطلوب**

نعم

نعم

نعم

**مطلوب**

نعم

نعم

نعم
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للتجارب
فريوسات ذات محض **مطلوب**
نووي
فريوسات ذات محض ** مطلوب**
نووي رييب
 5رشوط قانونية
اجملموع الفرعي

اجملموع اللكي

 9رشوط قانونية

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

غرامة قميهتا القصوى
 100 000فرنك
سويرسي

حمك واحد منشور براءة واحدة أأو أأكرث
مرفوضة (حسب
عدد طلبات الرباءات
ذات الصةل املودعة)
حكامن منشوران براءة واحدة أأو أأكرث
مرفوضة

 200 000فرنك
سويرسي

قد يدفع البعض بأأن الطريقة اليت ميكن للمودعن انهتاهجا لتحايش غرامات ابهظة يف سويرسا يه التعمد يف تقدمي مصدر
خاطئ أأو الإخطار مبعلومات خاطئة .ولكن هناك ،مع ذكل ،غرامة ابهظة قدرها  40 000تُفرض لقاء اإغفال معلومات يف
الإخطار ،ويظ ّل ذكل الفعل جرمية أأاي اكنت نية صاحبه.
وعالوة عىل ذكل ،يُعد احامتل نرش ا ألحاكم (اجلنائية يف حاةل الإخطار اخلاطئ أأو املغفل لبعض املعلومات) واحامتل رفض
الرباءة من الرادعات الرئيس ية اليت تقف يف وجه املودعن من أأحصاب البحوث الصغرية مثل ريهنارت ،اذلي س تحبط عزميته
يف اإيداع طلب براءة يف سويرسا.
جمرد رشط "اإجرايئ" ول بدّ من تكريس وقت كبري لتحديد مدى
ومن الواحض ،اإجامل ،أأن رشط الكشف السويرسي ليس ّ
استيفاء ذكل الرشط وكيفية استيفائه.

تعليق سويرسا :حيتوي هذا اجلزء أأيضا عىل معلومات خاطئة:
 .1يف س ياق رشط العناية الواجبة ،قامئة العقوابت احمل متةل غري اكمةل .فعىل وجه التحديد ،ل يذكر النص اإماكنية فرض
عقوابت اإدارية يف حال وجود عالمات جلية لعدم الامتثال (انظر املادة  10من ا ألمر اخلاص بربوتوكول انغواي وكذكل
الرشوح الواردة يف الرساةل اخلاصة ابعامتد بروتوكول انغواي وتنفيذه) .وعالوة عىل ذكل ،تُتاح للمس تخدمن أأيضا اإماكنية
استيفاء رشط العناية الواجبة لحقا يف حال عدم استيفاهئا من قبل (انظر خصوصا الفقرة  5من املادة 23ن من القانون
الاحتادي بش أأن حامية الطبيعة والرتاث الثقايف ،واملادة  10من ا ألمر اخلاص بربوتوكول انغواي).
 .2وعىل عكس ما هو مشار اإليه يف اجلدول  2أأعاله ،ل ينطبق رشط الإخطار بناء عىل القانون الاحتادي بش أأن حامية
الطبيعة والرتاث الثقايف (غري مطلوب) يف س ياق طلبات الرباءات .وذكل يعي أأيضا أأن العقوابت اجلنائية (الغرامات)
املنصوص علهيا يف املادة  24أأ من القانون املذكور ل تنطبق عىل املودعن عند اإيداعهم لطلب براءة.
 .3ونظرا لإساءة فهم املس ّوغ ومفهوم املصدر ،حيتوي اجلدول أأيضا عىل عقوابت خاطئة فامي خيص اإعالن املصدر يف
قانون الرباءات .فعىل وجه التحديد ،ل تُفرض أأي عقوابت لقاء عدم الكشف عن مصدر الاكئنات التجريبية.
[هناية امللحقن والوثيقة]

