مذكرة إعالمية
ألغرإض إدلورة إلسادسة وإلثالثني للجنة إملعارف
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من إعدإد إلس يد إاين غوس ،رئيس جلنة إملعارف
مقدمة
 .1أ ِعدت إلوثيقة إملوحدة إ ألوىل بشأأن إملوإرد إلورإثية يف إدلورة إلعرشين للجنة إملعارف يف فربإير  .2012وتضمنت
تكل إلوثيقة ملخص ًا لالقرتإحات 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 وإخلامسة وإلثالثني .وإلوثيقة ( WIPO/GRTKF/IC/36/4إلوثيقة إملوحدة بشأأن إمللكية إلفكرية وإملوإرد
إلورإثية) حتتوي عىل أأحدث نسخة من إلنص إملقدَّم إىل جلنة إملعارف.
 .2ويف إطار إلتحضري لدلورة إلسادسة وإلثالثني للجنة إملعارف ،تلخّص هذه إملذكرة إلعالمية بعض إلقضااي إلرئيس ية
إليت قد تو ّد إدلول إ ألعضاء تركزي إهامتهما علهيا .وقد أدرجت أأمثةل لبعض إ ألحاكم إلوجهية إملس متدة من إلقوإنني إلوطنية
وإلقلميية من أأجل إملساعدة عىل فهم وحتليل إلهنوج إخملتلفة إملقرتحة يف إلنص إملقدَّم إىل جلنة إملعارف .ول ختل إ ألمثةل إخملتارة
مبوإقف أأي من إدلول إ ألعضاء.
 .3وأأؤ ِكّد 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 أأي طبيعة رمسية مع ّينة ،ول يه من واثئق معل
جمرد وثيقة ّ
حتث عىل إلتفكري.
إدلورة .فهي ّ
 .4وكام ذكرت يف إملذكرة إلعالمية إملعدة ألغرإض إدلورة إخلامسة وإلثالثني ،تُش َّجع إدلول إ ألعضاء بشدة عىل إلنظر يف
حتديد إخليارإت إليت تقتيض إتفاقا دوليا عىل صعيد جلنة إملعارف وحتديد إخليارإت إحملمتةل إليت 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 .وإضافة إىل ذكل ،أأصبحت بعض إجملالت إخلاصة ابملعارف إلتقليدية
تُقبل ،بوصفها مصادر خبالف واثئق إلربإءإت ،لالس تخدإم ألغرإض حفص طلبات إلربإءإت.
ُ
 .5ولعدإد هذه إملذكرة ،إس
تخدمت إلوثيقة ( WIPO/GRTKF/IC/36/4إلوثيقة إملوحدة بشأأن إمللكية إلفكرية
وإملوإرد إلورإثية) كوثيقة إطارية .و ّإط ُ
لعت أأيضا عىل إلواثئق إلتالية:


( WIPO/GRTKF/IC/36/5تقرير عن جتميع إملوإد بشأأن قوإعد إلبياانت إملتعلقة ابملوإرد إلورإثية
وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة هبا)؛



( WIPO/GRTKF/IC/36/6تقرير عن جتميع إملوإد بشأأن أأنظمة إلكشف إملتعلقة ابملوإرد إلورإثية
وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة هبا)؛



( WIPO/GRTKF/IC/36/7توصية مشرتكة بشأأن إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة هبا)؛

1
مالحظة من أأمانة إلويبو :أأع َّد رئيس جلنة إملعارف ،إلس يد إاين غوس ،هذه إملذكرة إلعالمية ملساعدة إدلول إ ألعضاء عىل إلتحضري لدلورة إلسادسة
وإلثالثني للجنة إملعارف.
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( WIPO/GRTKF/IC/36/8توصية مشرتكة بشأأن إس تخدإم قوإعد إلبياانت ألغرإض إمحلاية إدلفاعية
للموإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة هبا)؛



( WIPO/GRTKF/IC/36/9إقرتإح خبصوص موإصفات درإسة أأمانة إلويبو بشأأن إلتدإبري إملتعلقة
بتاليف منح إلربإءإت عن خطأأ والامتثال ل ألنظمة إحلالية للنفاذ وتقامس إملنافع)؛



( 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).

وقد إطلعت أأيضا عىل وثيقتني مفيدتني جدإ أأعدهتام أأمانة إلويبو ييل بياهنام:
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مسائل رئيس ية عن رشوط إلكشف يف إلربإءإت فامي خيص إملوإرد إلورإثية وإملعارف إلتقليدية:
http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4194؛



جدول رشوط إلكشف:

.http://www.wipo.int/export/sites/www/tk/en/documents/pdf/genetic_resources_disclosure.pdf
إلس ياق إ ألمع
 .7إن إلصكوك إدلولية إلرئيس ية إليت ِّ
تنظم إلنفاذ إىل إملوإرد إلورإثية وتقامس إملنافع إلناش ئة عن إس تخدإهما يه إتفاقية
إلتنوع إلبيولويج ،وبروتوكول انغواي بشأأن إحلصول عىل إملوإرد إجلينية وإلتقامس إلعادل وإملنصف للمنافع إلناش ئة عن
إس تخدإهما إمللحق ابتفاقية إلتنوع إلبيولويج (بروتوكول انغواي) ،ومعاهدة منظمة إ ألغذية وإلزرإعة إدلولية بشأأن إملوإرد
إلورإثية إلنباتية ل ألغذية وإلزرإعة.
 .8وميكن متيزي إملوإرد إلورإثية عن إملوضوعني إلآخرين إلذلين تنظر فهيام جلنة إملعارف أأي إملعارف إلتقليدية و أأشاكل
إلتعبري إلثقايف إلتقليدي .إذ ميكن إعتبار إملعارف إلتقليدية و أأشاكل إلتعبري إلثقايف إلتقليدي – وهام وليدات إلعقل إلبرشي –
"ملكية فكرية" ميكن حاميهتا مبارشة مبوجب صك للملكية إلفكرية .أأما إملوإرد إلورإثية ،فهي ليست من نتاج إلعقل إلبرشي
طورت
وتطرح قضااي خمتلفة يف جمال إمللكية إلفكرية .وإذ جيوز منح برإءة محلاية إخرتإعات تستند إىل موإرد ورإثية أأو ّ ِ
طورت
ابس تخدإهما ،يساور بعض إ ألعضاء قلق من إحامتل منح برإءإت عن خطأأ لخرتإعات تستند إىل موإرد ورإثية أأو ّ ِ
ابس تخدإهما .ويريد هؤلء إ ألعضاء حتسني جودة حفص إلربإءإت وفعالية نظام إلربإءإت وشفافيته .وقد يتس ىن حتقيق ذكل
عن طريق ضامن حصول ماكتب إلربإءإت عىل إملعلومات إملناس بة .إذ يرى بعض إ ألعضاء أأن نظام إلربإءإت/إمللكية إلفكرية
ينبغ أأن ييرس أأيض ًا الامتثال للزتإمات إلنفاذ وتقامس إملنافع إملنبثقة عن إلصكوك إدلولية إملذكورة أآنف ًا ،ول س امي الالزتإمات
إملتعلقة ابملوإفقة إملس بقة وإملس تنرية وإلرشوط إملتفق علهيا وإلتقامس إلعادل وإملنصف للمنافع .ومن مث ،يتعني عىل جلنة
إملعارف أأن ترد عىل سؤإلني هام ( )1هل ينبغ للجنة إملعارف أأن تعمل عىل حتقيق أأحد إلهدفني إملذكورين أأم الكهام؟
( )2ويف هذه إحلاةل ،ما يه إلآليات إحملمتةل إلالزمة لتحقيق إلهدف أأو إلهدفني إملنشودين؟
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نبذة عامة عن إلوثيقة إملوحدة
 .9تتضمن إلوثيقة إملوحدة ( )WIPO/GRTKF/IC/36/4هنجني أأو "أآليتني" وإسعتني ملعاجلة قضااي إمللكية إلفكرية
إملتعلقة ابملوإرد إلورإثية .وقد ُحددت مجموعة من أأهدإف إلس ياسة إلعامة للك هنج مهنام.
 .10وفامي ييل إلهنجان إلوإسعان إلوإردإن يف إلوثيقة إملوحدة:


رشط إلكشف .إدرإج رشط كشف جديد 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 .وترى بعض إدلول إ ألعضاء أأنه ينبغ عدم
إدرإج أأي رشوط كشف جديدة.



إلتدإبري إدلفاعية/إلتمكيلية .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 إلسادسة وإلثالثني للجنة إملعارف
 .11فامي خيص رشوط إلكشف ،يبدو أأن إدلول إ ألعضاء إليت تؤيد ش ً
لك من أأشاكل إلكشف تتفق معوم ًا عىل
إ ألهدإف إلتالية:
 ضامن إدلمع إملتبادل مع إلتفاقات إدلولية؛
 تعزيز إلشفافية يف نظام إمللكية إلفكرية/إلربإءإت؛
 ضامن حصول ماكتب إمللكية إلفكرية عىل إملعلومات إملناس بة لتاليف حالت إلمتكل غري إملرشوع إلناجتة عن
منح حقوق ملكية فكرية/برإءإت عن خطأأ.
 .12وإضافة إىل تكل إ ألهدإف ،أأود أأيضا إلشارة إىل إلتنوع إلكبري إملوجود يف أأنظمة إلكشف إلوطنية وإلقلميية ،كام
َّ
يتبني من إ ألمثةل إلوإردة أأدانه .ويرجع ذكل جزئي ًا إىل إختالف طريقة تنظمي أأنظمة إلكشف وطني ًا وإقلميي ًا :فقد ينظمها قانون
إلبيئة/إلتنوع إلبيولويج أأو قانون إلربإءإت أأو إلقانوانن مع ًا .وقد تؤدي الاختالفات إىل زايدة عدم إليقني إلقانوين وإ ألعباء
إلتنظميية/إلتاكليف إملفروضة عىل إملنشأآت إليت تزإول أأنشطهتا يف أأكرث من بدل .وذلكل ،قد تود إدلول إ ألعضاء إلنظر فامي إذإ
اكن وضع مجموعة من معايري إلكشف إدلولية إملتعلقة ابملوإرد إلورإثية و /أأو إملعارف إلتقليدية إملرتبطة ابملوإرد إلورإثية مضن
نظام إمللكية إلفكرية ميكن أأن يساعد يف إلتخفيف من تكل إخملاطر إحملمتةل.
 .13وقد ترغب إدلول إ ألعضاء يف إلرتكزي عىل إلقضااي إلرئيس ية إلتالية إملتعلقة برشوط إلكشف خالل إدلورة إلسادسة
وإلثالثني للجنة إملعارف:
( )1إلنطاق/موضوع إمحلاية
إن إدلول إ ألعضاء مدعوة إىل إلنظر يف مسأأةل هممة ختص نطاق تطبيق إلصك :هل ينبغ أأن يط َّبق إلصك عىل
حقوق إلربإءإت (وطلبات إلربإءإت) حرص ًإ أأم كذكل عىل حقوق إمللكية إلفكرية إ ألخرى؟ وقد ُإدجمت رشوط
إلكشف يف ترشيعات إمللكية إلفكرية يف إلعديد من إلبدلإن .ويف عدة بدلإن ،تط َّبق تكل إلرشوط حتديد ًإ مبوجب
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قانون إلربإءإت كام هو إحلال يف إلسويد وإلصني .ويف بعض إلبدلإن ،تط َّبق تكل إلرشوط عىل لك حقوق إمللكية
إلفكرية كام هو إحلال يف إثيوبيا وإلربإزيل.
ويبدو أأن ذكل يعمتد عىل أأنوإع إلقوإنني إليت تُدخَل فهيا رشوط إلكشف أأي أأن رشوط إلكشف إملدرجة يف قوإنني
إلربإءإت تط َّبق عىل حقوق/طلبات إلربإءإت ،يف حني أأن رشوط إلكشف إملدرجة يف ترشيعات إلتنوع إلبيولويج أأو
إلنفاذ وتقامس إملنافع تُط َّبق غالب ًا عىل لك إحلقوق إملرتبطة ابمللكية إلفكرية.
وإن إدلول إ ألعضاء مدعوة أأيض ًا إىل إلنظر يف تطبيق إلصك أأيض ًا عىل إملعارف إلتقليدية إملرتبطة ابملوإرد إلورإثية.
ومن إجلدير ابذلكر أأن إملعارف إلتقليدية ل تُربط دإمئ ًا ابملوإرد إلورإثية .وكذكل أأن أأحاكم ًا بشأأن رشط إلكشف
مدرجة حالي ًا يف نص إملعارف إلتقليدية إذلي تنظر فيه جلنة إملعارف .ومن مث ،قد تود إدلول إ ألعضاء إلنظر يف
تطبيق رشوط إلكشف إملدرجة يف نص إملوإرد إلورإثية أأيض ًا عىل إملعارف إلتقليدية إملرتبطة ابملوإرد إلورإثية.
تعرف إدلول إ ألعضاء إملصطلحني إملعنيني  -أأي إملوإرد إلورإثية (مبا يف ذكل مسأأةل
ويف هذإ إلس ياق ،ينبغ أأيض ًا أأن ّ ِ
إدرإج إملش تقات يف تعريف إملوإرد إلورإثية) وإملعارف إلتقليدية إملرتبطة ابملوإرد إلورإثية .ومن إملسائل إ ألخرى
إلوإجب حبهثا مسأأةل الاس تثناءإت من إلنطاق إملادي لتطبيق رشوط إلكشف.
( )2طبيعة إلكشف
إعمتدت إلعديد من إلبدلإن ش ً
لك من أأشاكل رشوط إلكشف إملتعلقة ابملوإرد إلورإثية و /أأو إملعارف إلتقليدية يف
قوإنيهنا إلوطنية ،مع حتديد مس توايت خمتلفة من الالزتإمات للمودعني:


رشوط كشف إلزإمية تتعلق ابلجرإءإت إلشلكية وتقيض بتقدمي أأنوإع معينة من إلواثئق أأو تقدميها
بنسق مادي.
مثال سويرسإ :إملادة  (49أأ) من إلقانون الاحتادي بش أأن برإءإت الاخرتإعات إملؤرخ  25يونيو ( 1954إلنافذ
إعتبارًإ من  1يناير  )2012تنص عىل ما ييل:
"جيب أأن يتضمن طلب إلربإءة معلومات عن مصدر ( :أأ) إملورد إلورإيث إذلي نفذ إليه إخملرتع أأو
إملودع ،رشط أأن يكون الاخرتإع مستندإ بشلك مبارش إىل ذكل إملورد؛ (ب) وإملعارف إلتقليدية
للجامعات إ ألصلية أأو إحمللية إلتقليدية إملرتبطة ابملوإرد إلورإثية إليت نفذ إلهيا إخملرتع أأو إملودع ،رشط أنأ
يكون الاخرتإع مستندإ بشلك مبارش إىل تكل إملعارف".
وتنص إملادة  (81أأ) من إلقانون الاحتادي عىل ما ييل:
"تُفرض عىل أأي خشص يوفر معدإ معلومات خاطئة بناء عىل إملادة  (49أأ) غرإمة قد تصل قميهتا إىل
 100 000فرنك سويرسي .وجيوز للمحمكة أأن تأأمر بنرش إحلمك".
إلرنوجي :إلفصل (8ب) من قانون إلربإءإت رمق  9إملؤرخ يف  15ديسمرب ( 1967إلنسخة إملوحدة لعام )2016
ينص عىل ما ييل:
"إذإ اكن إخرتإع خيص أأو يس تخدم مادة بيولوجية أأو معارف تقليدية ،جيب أأن يتضمن طلب إلربإءة
معلومات عن إلبدل إذلي مجع أأو تلقى منه إخملرتع إملادة أأو إملعارف (إلبدل إملزود) .وإذإ اكن إلقانون إلوطين
للبدل إملزود يقتيض إحلصول عىل موإفقة مس بقة للنفاذ إىل إملادة إلبيولوجية أأو إس تخدإم إملعارف
إلتقليديةّ ِ ،يبني إلطلب إحلصول عىل تكل إملوإفقة ]...[ .وتُفرض غرإمة عىل لك من ينهتك وإجب
إلفصاح عن إملعلومات طبق ًا للفصل  221من إلقانون إجلنايئ إملدين إلعام .ول خيل وإجب إلكشف عن
إلفصاح عن إملعلومات مبعاجلة طلبات إلربإءإت أأو صالحية إحلقوق إلناش ئة عن إلربإءإت إملمنوحة".
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رشوط إلكشف إللزإمية إملوضوعية إلطابع ،وإليت تتعلق بطبيعة الاخرتإع أأو معايري إ ألهلية للحامية
مبوجب برإءة .فبعبارة أأخرى ،تكون لرشوط إلكشف أآاثر عىل إ ألهلية للحامية مبوجب برإءة.
مثال جنوب أأفريقيا :إلفصل  30من قانون إلربإءإت إملعدَّل (إلقانون رمق  20لس نة  )2005ينص عىل ما ييل:
" (3أأ) جيب عىل لك مودع يقدم طلب ًا للحصول عىل برإءة مصحو ًاب مبوإصفات اكمةل ،قبل قبول إلطلب،
أأن يودع دلى أأمني إلسجل بيا ًان حسب إ ألصول ينص عىل ما إذإ اكن الاخرتإع إملطالب حباميته مستند ًإ
إىل مورد بيولويج أأصيل أأو مورد ورإيث أأو معارف تقليدية أأو مش تق ًا من أأي من تكل إلعنارص
أأو يس تخدهما.
"(3ب) يدعو أأمني إلسجل إملودع إىل تقدمي دليل حسب إ ألصول عىل ملكيته أأو سلطته لس تخدإم
إملورد إلبيولويج إ ألصيل أأو إملورد إلورإيث أأو إملعارف إلتقليدية إذإ أأودع إملودع بيا ًان يقر فيه بأأن
الاخرتإع إملطالب حباميته مستند إىل مورد بيولويج أأصيل أأو مورد ورإيث أأو معارف تقليدية أأو مش تق
من أأي من تكل إلعنارص أأو يس تخدهما".
إلهند :إملادة ()4(10د)" "2من قانون إلربإءإت لس نة  1970بصيغهتا إملعدَّةل مبوجب قانون إلربإءإت (إملعدَّل)
لس نة  2005تنص عىل ما ييل:
"إذإ ذكر إملودع مادة بيولوجية يف إلوصف ل ميكن وصفها بأأي طريقة تس تويف أأحاكم إلبندين ( أأ)
و(ب) ]7[،وإذإ مل تكن تكل إملادة متاحة للجمهور ،ي ُس تمكل إلطلب ابيدإع إملادة دلى سلطة إليدإع
إدلولية مبوجب معاهدة بودإبست أأو ابستيفاء إلرشوط إلتالية( ]...[ :د) إلكشف عن إملصدر وإملنشأأ
إجلغرإيف للامدة إلبيولوجية يف إلوصف إذإ اكنت مس تخدمة يف الاخرتإع".



رشوط إلكشف إلطوع كجزء من إجرإء إلربإءإت دون أأي أآاثر عىل معاجلة إلطلب
أأو صالحية إلربإءة.
مثال أأملانيا :إلفصل  (34أأ) من قانون إلربإءإت بصيغته إملنشورة يف  16ديسمرب ( 1980بصيغته إملعدَّةل مبوجب
إملادة  1من إلقانون إملؤرخ  19أأكتوبر  )2013ينص عىل ما ييل:
"يف حال اكن إخرتإع يستند إىل مادة بيولوجية نباتية أأو حيوإنية إ ألصل أأو يس تخدم مادة من ذكل إلنوع،
ينبغ أأن يتضمن إلطلب معلومات عن إملنشأأ إجلغرإيف لتكل إملادة إذإ اكن معروف ًا .ول خيل ذكل بفحص
إلطلبات أأو صالحية إحلقوق إلناش ئة عن إلربإءإت إملمنوحة".
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( )3مسوغات إلكشف
ُإقرتح خيارإن للمسوغات هام "الاس تعامل" و"الاستناد بشلك مبارش إىل".


"الاس تعامل" مصطلح مس تخدم يف بروتوكول انغواي ويركز عىل إلبحث وإلتطوير .ويف بعض إلبدلإن،
ي ُس تخدم مصطلح "الاس تخدإم" عوض ًا عن "الاس تعامل".
مثال مجهورية إلصني إلشعبية :إملادة  26من قانون إلربإءإت مجلهورية إلصني إلشعبية (بصيغهتا إملعدَّةل مبوجب
إلقرإر إملؤرخ  27ديسمرب  2008بش أأن مرإجعة قانون إلربإءإت مجلهورية إلصني إلشعبية تنص عىل ما ييل:
"فامي خيص الاخرتإع/إلبدإع إملُن َجز ابلستناد إىل موإرد ورإثيةّ ِ ،يبني إملودع يف واثئق طلب إلربإءة
إملصدر إملبارش وإ ألصيل للموإرد إلورإثية".
وترشح إلقوإعد إلتنفيذية إملعنية أأيض ًا أأن تعبري "الاخرتإع/إلبدإع إملُن َجز ابلستناد إىل إملوإرد إلورإثية" يشري إىل
[ ]...الاخرتإعات/إلبدإعات إليت يعمتد إجنازها عىل إلوظيفة إلورإثية للموإرد إلورإثية".
إلهند :إملادة  10من قانون إلربإءإت (إملعدَّل) لس نة  2002تنص عىل ما ييل:
"يكشف لك بيان موإصفات اكمل عن إملصدر وإملنشأأ إجلغرإيف للامدة إلبيولوجية يف إلوصف إذإ اكنت
مس تخدمة يف الاخرتإع".
إلرنوجي :ينص إلقسم (8ب) من قانون إلربإءإت رمق  9إملؤرخ يف  15ديسمرب ( 1967إلنسخة إملوحدة لعام
 )2016عىل ما ييل:
"إذإ اكن إخرتإع خيص أأو يس تخدم موإد بيولوجية أأو معارف تقليدية ،يتضمن طلب إلربإءة معلومات عن
إلبدل إذلي مجع أأو تلقى منه إخملرتع إملوإد أأو إملعارف (إلبدل إملزود) .وإذإ اكن إلقانون إلوطين للبدل إملزود
يقتيض إحلصول عىل موإفقة مس بقة للنفاذ إىل إملوإد إلبيولوجية أأو إس تخدإم إملعارف إلتقليديةّ ِ ،يبني
إلطلب إحلصول عىل تكل إملوإفقة.



وتعين عبارة "مستندإ بشلك مبارش إىل" أأن الاخرتإع جيب أأن يس تخدم إملورد إلورإيث مبارشة.
ويبدو أأنه أأكرث إملسوغات رصإمة.
مثال سويرسإ :إملادة  49من قانون إلربإءإت إملعدَّل إملؤرخ يف  2يونيو  ،2007إجلريدة إلرمسية 2008 2551

تنص عىل ما ييل:
"لالخرتإعات إملستندة إىل إملوإرد إلورإثية أأو إملعارف إلتقليدية ،جيب أأن يتضمن طلب إلربإءة معلومات
عن مصدر:
( أأ) إملورد إلورإيث إذلي نفذ إليه إخملرتع أأو إملودع ،رشط أأن يكون الاخرتإع مستندإ بشلك
مبارش إىل ذكل إملورد؛
(ب) إملعارف إلتقليدية للجامعات إ ألصلية أأو إحمللية إملرتبطة ابملوإرد إلورإثية وإليت نفذ إلهيا
إخملرتع أأو إملودع ،رشط أأن يكون الاخرتإع مستندإ بشلك مبارش إىل تكل إملعارف".

ومن إملسائل إ ألخرى إلوإجب إلنظر فهيا تعريف مصطلح "الاس تعامل" وعبارة "مستندإ بشلك مبارش إىل".
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وعبارة "مش تقا من" عبارة أأخرى مس تخدمة يف بعض إلقوإنني إلوطنية .ولعهل أأمع إملسوغات .ونظر ًإ إىل عدم وجود
تعريف حمدد ،ميكن تفسري إلعبارة عىل أأهنا تشمل أأش ياء خمتلفة ترتإوح بني إملش تق إملادي إملبارش من إملورد إلورإيث
إىل أأي منتج بيولويج صناع إس ُتحدث ابس تخدإم بياانت إلتسلسل إجليين إليت مت إحلصول علهيا ببساطة من
مس تودع أأو قاعدة بياانت ش بكية.
مثال جامعة دول إ ألنديز :إملادة  26من إلقرإر رمق  486إذلي أأنش أأ إلنظام إلعام للملكية إلصناعية ( )2000تنص
عىل ما ييل:
"تودع طلبات إلربإءإت دلى إملكتب إلوطين إخملتص وتتضمن ما ييل( ]...[ :ح) نسخة من عقد إلنفاذ
إذإ اكنت إملنتجات أأو إلعمليات إملدرجة يف طلب إلربإءة قد مت إحلصول علهيا أأو تطويرها عىل أأساس
موإرد ورإثية أأو مش تقات انش ئة يف أأحد إلبدلإن إ ألعضاء؛ " "1وعند الاقتضاء ،نسخة من إملستند
إذلي يثبت إحلصول عىل ترخيص أأو إذن ابس تخدإم إملعارف إلتقليدية من إجملمتعات إ ألصلية أأو إ ألفريقية
إ ألمريكية أأو إحمللية يف إلبدلإن إ ألعضاء حيث مت إحلصول عىل إملنتجات أأو إلعمليات إملطالب حباميهتا أأو
مت تطويرها عىل أأساس معارف انش ئة يف أأحد إلبدلإن إ ألعضاء ،وفق ًا ألحاكم إلقرإر  391وتعديالته
ولوإحئه إلسارية [".]...

وتوجد مسوغات أأخرى تس تخدم مصطلحات وعبارإت مثل "مت إنتاجه أأو إس تحدإثه عىل أأساس" و"مستند إىل"
و"معمتد عىل" و"خيص".
( )4مضمون إلكشف
ُإقرتحت ثالث فئات من إملعلومات فامي يتعلق مبضمون إلكشف ييل بياهنا:
( )1بدل إملنشأأ؛
مثال إلرنوجي :إلفصل (8ب) من قانون إلربإءإت رمق  9إملؤرخ يف  15ديسمرب ( 1967إلنسخة إملوحدة لعام
 )2016ينص عىل قاعدة مفصةل للغاية:
"إذإ اكن إخرتإع خيص أأو يس تخدم مادة بيولوجية ،جيب أأن يتضمن طلب إلربإءة معلومات عن إلبدل
إذلي مجع أأو تلقى منه إخملرتع إملادة (إلبدل إملزود) .وإذإ اكن إلقانون إلوطين للبدل إملزود يقتيض إحلصول
عىل موإفقة مس بقة للنفاذ إىل إملادة إلبيولوجيةّ ِ ،يبني إلطلب إحلصول عىل تكل إملوإفقة .وإذإ اكن إلبدل
إملزود غري بدل منشأأ إملادة إلبيولوجيةّ ِ ،يبني إلطلب بدل إملنشأأ .وبدل إملنشأأ يعين إلبدل إذلي ُمجعت إملادة
من بيئته إلطبيعية .وإذإ اكن إلقانون إلوطين لبدل إملنشأأ يقتيض إحلصول عىل موإفقة مس بقة للنفاذ إىل
إملادة إلبيولوجية ،يب ِ ّني إلطلب إحلصول عىل تكل إملوإفقة .وإذإ اكنت إملعلومات إملطلوبة يف هذإ إلبند
غري معروفة ،يذكر إملودع أأهنا كذكل".

( )2مصدر إملوإرد إلورإثية و /أأو إملعارف إلتقليدية؛
مثال مجهورية إلصني إلشعبية :إملادة  )5(26من قانون إلربإءإت إملعدَّل إملؤرخ يف  27ديسمرب  2008وإذلي دخل
حزي إلنفاذ يف أأكتوبر  2009تنص عىل ما ييل:
"[ ]...فامي خيص الاخرتإعات/إلبدإعات إليت يعمتد إجنازها عىل موإرد ورإثية ،ي ِ ّبني إملودع إملصدر
إملبارش وإملصدر إ ألصيل لتكل إملوإرد إلورإثية يف واثئق إلطلب؛ و ِ ّيبني إملودع أأس باب عدم إلمتكن من
بيان إملصدر إ ألصيل لتكل إملوإرد إلورإثية".
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( )3معلومات عن الامتثال لرشوط إلنفاذ وتقامس إملنافع مبا يف ذكل إملوإفقة إملس بقة إملس تنرية.
مثال جامعة دول إ ألنديز :إملادة  26من إلقرإر رمق  486إذلي أأنش أأ إلنظام إلعام للملكية إلصناعية ( )2000تنص
عىل أأن يتضمن طلب إلربإءة ما ييل:
"[ أأ] نسخة من عقد إلنفاذ إذإ اكنت إملنتجات أأو إلعمليات إملدرجة يف طلب إلربإءة قد مت إحلصول
علهيا أأو تطويرها عىل أأساس موإرد ورإثية أأو مش تقات انش ئة يف أأحد إلبدلإن إ ألعضاء؛ [ ]...وعند
الاقتضاء ،نسخة من إملستند إذلي يثبت إحلصول عىل ترخيص أأو إذن ابس تخدإم إملعارف إلتقليدية
من إجملمتعات إ ألصلية أأو إ ألفريقية إ ألمريكية أأو إحمللية يف إلبدلإن إ ألعضاء حيث مت إحلصول عىل
إملنتجات أأو إلعمليات إملطالب حباميهتا أأو مت تطويرها عىل أأساس معرفة انش ئة يف أأحد إلبدلإن
إ ألعضاء ،وفق ًا ألحاكم إلقرإر  391وتعديالته ولوإحئه إلسارية".
جنوب أأفريقيا :إلفصل  30من قانون إلربإءإت (بصيغته إ ُملعدَّةل يف عام  )2005ينص عىل ما ييل:
"جيب عىل لك مودع يقدم طلب ًا للحصول عىل برإءة مصحو ًاب مبوإصفات اكمةل ،قبل قبول إلطلب ،أأن
يودع دلى أأمني إلسجل بيا ًان حسب إ ألصول ينص عىل ما إذإ اكن الاخرتإع إملطالب حباميته مستند ًإ
إىل مورد بيولويج أأصيل أأو مورد ورإيث أأو معارف تقليدية أأو مش تق ًا من أأي من تكل إلعنارص أأو
يس تخدهما .ويدعو أأمني إلسجل إملودع إىل تقدمي دليل حسب إ ألصول عىل ملكيته أأو سلطته
لس تخدإم إملورد إلبيولويج إ ألصيل أأو إملورد إلورإيث أأو إملعارف إلتقليدية إذإ أأودع إملودع بيا ًان يقر
فيه بأأن الاخرتإع إملطالب حباميته مستند إىل مورد بيولويج أأصيل أأو مورد ورإيث أأو معارف تقليدية
أأو مش تق من أأي من تكل إلعنارص أأو يس تخدهما".

وإضافة إىل إلنظر يف فئات إملعلومات إلوإجب إلكشف عهنا ،ينبغ أأيض ًا إلنظر يف تعريف "بدل منشأأ" و"إملصادر".
( )5عوإقب عدم الامتثال
كام ذكرت سابق ًا ،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 .ومن إملسائل
إلوإجب تناولها رضورة وصف إلتدإبري إلسابقة للمنح وإلالحقة للمنح ابلتفصيل يف إلصك ،علامً بأأن إلصكوك إدلولية
للملكية إلفكرية تنص عادة عىل معايري دنيا مع إاتحة هامش من إملرونة لدلول إ ألعضاء يف تنفيذ تكل إلصكوك إدلولية
للملكية إلفكرية.
ويف مسأأةل عوإقب عدم الامتثال ،يكون إلسؤإل إلرئييس هو هل يؤثر عدم الامتثال يف صالحية إلربإءإت
إملمنوحة؟ ويف تكل إحلاةل ،ما يه رشوط إللغاء إجلائزة ول س امي مع وجود أآلية إدإرية؟ وهل من خيارإت أأخرى
غري إللغاء؟
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مثال سويرسإ :إملادة  (81أأ) من إلقانون الاحتادي بش أأن برإءإت الاخرتإعات إملؤرخ يف  25يونيو ( 1954بصيغته إلنافذة إعتبارًإ
من  1يناير  )2012تنص عىل فرض غرإمة عىل من ِّ
يقدم معلومات خاطئة دون إبطال إلربإءة:
"تُفرض عىل أأي خشص يوفر معدإ معلومات خاطئة بناء عىل إملادة  (49أأ) [بشأأن إلكشف عن إملصدر] غرإمة قد
تصل قميهتا إىل  100 000فرنك سويرسي .وجيوز للمحمكة أأن تأأمر بنرش إحلمك".
جامعة دول إ ألنديز :إملادة  75من إلقرإر رمق  486إذلي أأنش أأ إلنظام إلعام للملكية إلصناعية ( )2000تنص عىل ما ييل:
"للسلطة إلوطنية إخملتصة أأن تقرر إلبطال إملطلق للربإءة يف أأي وقت إما مببادرة مهنا أأو بناء عىل طلب أأي خشص
يف إحلالت إلتالية:
"[]...
"(ز) مل تودع نسخة من عقد إلنفاذ يف حال اكنت إملنتجات أأو إلعمليات إملدرجة يف طلب إلربإءة قد مت إنتاهجا أأو
تطويرها عىل أأساس موإرد ورإثية أأو مش تقات تكون أأي من إلبدلإن إ ألعضاء بدل منش هئا؛
"(ح) مل تودَع نسخة من إملستند إذلي يثبت إحلصول عىل ترخيص أأو إذن ابس تخدإم إملعارف إلتقليدية من
إمجلاعات إ ألصلية أأو إ ألفريقية إ ألمريكية أأو إحمللية يف إلبدلإن إ ألعضاء حيث مت إنتاج إملنتجات أأو إلعمليات إملطالب
حباميهتا أأو مت تطويرها عىل أأساس معارف تكون أأحد إلبدلإن إ ألعضاء بدل منش هئا".
جنوب أأفريقيا :إلفصل  61من قانون إلربإءإت إملع َّدل لس نة ( 2005إلقانون رمق  20لس نة  )2005ينص عىل ما ييل:
"جيوز ألي خشص أأن يطلب يف أأي وقت حسب إ ألصول إلغاء برإءة بناء عىل أأي من إ ألس باب إلتالية فقط]...[ :
أأن إلعالن إللزإيم إملودع فامي خيص طلب إلربإءة أأو إلعالن إملودع بناء عىل إلفصل  ()3(30أأ) [بشأأن رشط
أ
إلكشف] حيتوي عىل بيان أأو تصوير جوهري خاطئ واكن إملودع يعمل أأو من إملعقول توقع أأنه يعمل أأنه اكن خطأ يف
اترخي تقدمي إلعالن أأو إلتصوير".
إلهند :إملادة ()4(10د)" "2من قانون إلربإءإت لس نة  1970بصيغهتا إملعدَّةل مبوجب قانون إلربإءإت (إملع َّدل) لس نة 2005
تنص عىل ما ييل:
"إذإ ذكر إملودع مادة بيولوجية يف إلوصف ل ميكن وصفها بأأي طريقة تس تويف أأحاكم إلبندين ( أأ) و(ب) ]7[،وإذإ مل
تكن تكل إملادة متاحة للجمهور ،ي ُس تمكل إلطلب ابيدإع إملادة دلى سلطة إليدإع إدلولية مبوجب معاهدة بودإبست
أأو ابستيفاء إلرشوط إلتالية( ]...[ :د) إلكشف عن إملصدر وإملنشأأ إجلغرإيف للامدة إلبيولوجية يف إلوصف إذإ اكنت
مس تخدمة يف الاخرتإع".

 .14وفامي خيص إلتدإبري إدلفاعية/إلتمكيلية إملبيّنة يف إلوثيقة إملوحدة ،مفن إملالحظ أأن بعض إدلول إ ألعضاء ترى أأن
الاكتفاء ابلتدإبري إدلفاعية دون أأي رشوط كشف إضافية هو أأفضل سبيل إىل حتقيق إ ألهدإف إملنشودة ،يف حني ترى
دول أأعضاء أأخرى أأنه ميكن تمكةل رشوط إلكشف بتدإبري دفاعية .ويف ضوء ما تقدَّم ،قد تود إدلول إ ألعضاء إلنظر يف
رضورة إدرإج إلتدإبري إلضافية إلتالية يف هذإ إلصك إدلويل:
 تدإبري إلعناية إلوإجبة للتأأكد من أأن إلنفاذ إىل إملوإرد إلورإثية ّمت وفقا للترشيع إلساري بشأأن إلنفاذ
وتقامس إملنافع؛


تدإبري إدإرية لتاليف منح إلربإءإت عن خطأأ لخرتإعات مطالب هبا ويه تستند إىل موإرد ورإثية أأو
تطور ابس تخدإهما؛
َّ
تدإبري إدإرية لمتكني إ ألطرإف إ ألخرى من إلطعن يف صالحية إلربإءة إملتعلقة ابملوإرد إلورإثية؛



مدوانت سلوك إختيارية ومبادئ توجهيية للمس تخدمني عن إس تخدإم إملوإرد إلورإثية.
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 .15ويبدو وجود ر أأي وإسع عىل مس توى إدلول إ ألعضاء بأأن قوإعد إلبياانت ،أأاي اكن إلهنج إملُت ّبع (رشط كشف جديد أأم
ل) ،لها دور أأسايس فامي خيص نظام إمللكية إلفكرية/إلربإءإت وإملوإرد إلورإثية .وقد تود إدلول إ ألعضاء إلنظر يف إماكنية
جمرد تدإبري تمكيلية لرشوط إلكشف .وقد
إعتبار قوإعد إلبياانت تدإبري دفاعية قامئة حبد ذإهتا لتحقيق إ ألهدإف إملنشودة أأو ّ
تود إدلول إ ألعضاء أأيض ًا إلنظر يف إلضامانت إحملمتةل إلالزمة فامي خيص قوإعد إلبياانت وإملعلومات إملتعلقة ابملوإرد إلورإثية .وإذإ
اكن إلصك ينطبق أأيض ًا عىل إملعارف إلتقليدية إملرتبطة ابملوإرد إلورإثية ،مفا يه إلضامانت إلضافية إلالزمة للمعارف إلتقليدية
إململوكة عىل نطاق وإسع و /أأو إملتاحة للجمهور؟
موإرد مفيدة أأخرى
 .16أألحظ وجود بعض إملوإرد إملفيدة للغاية إملتاحة عىل موقع إلويبو إللكرتوين ،وإليت قد ترغب إدلول إ ألعضاء يف
إس تخدإهما مكوإد مرجعية يف حتضريها لدلورة إلسادسة وإلثالثني للجنة إملعارف ،ومهنا ما ييل:


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

عروض بشأأن قوإعد إلبياانت.
ـــــــــــــــــــــــــ

