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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022ر نايي 28التاري    خ: 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 
 والفولكلور التقليدية

 واألربعون الثانيةالدورة 

اير  28جنيف، من   2022 مارس 4إىل  فير

اءات عن خطأ واالمتثال لألنظمة  ي منح التر
 
اح بخصوص مواصفات دراسة أمانة الويبو بشأن التدابتر المتعلقة بتالف اقتر

 لحالية للنفاذ وتقاسم المنافعا

وي    ج وجمهورية كوريا واالتحاد الروسي و   الواليات المتحدة األمريكيةوثيقة قدمتها وفود كندا واليابان والت 

ي  .1
طلبا من البعثة الدائمة للواليات المتحدة الويبو( ، تلقر المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )2022ر نايي 26ف 

وي    ج وجمهورية كوريا واالتحاد الروسي والواليات المتحدة األمريكية، ات منظمالاألمريكية لدى  الدولية، باسم وفود كندا واليابان والت 
اح بخصوص  م مجددا الوثيقة المعنونة "اقتر

َّ
ي منح التمست فيه أن تقد

مواصفات دراسة أمانة الويبو بشأن التدابتر المتعلقة بتالف 
ي الوثيقة 

اءات عن خطأ واالمتثال لألنظمة الحالية للنفاذ وتقاسم المنافع"، بصيغتها الواردة ف  ، كي WIPO/GRTKF/IC/40/17التر
معارف التقليدية والفولكلور )لجنة المعارف التقليدية( تناقشها اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية وال

ي دورتها
 
. ناثال ف  ية واألربعير 

اح  .2  المذكور. واستجابة لذلك الطلب، يحتوي مرفق هذه الوثيقة عىل االقتر

اح  .3 إن اللجنة مدعوة إل اإلحاطة علما باالقتر
ي مرفق هذه الوثيقة والنظر فيه. 

 الوارد ف 

[يىلي ذلك المرفق]
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اح بخصوص مواصفات دراسة أمانة الويبو
ر

 اقي
  بشأن التدابي  المتعلقة

ز
اءات عن خطأبتالف   منح الير

 لألنظمة الحالية للنفاذ وتقاسم المنافع واالمتثال

وع  ك غتر المشر
ّ
اءات الممنوحة عن خطأ والتمل ي مجال آليات التصدي للتر

ي سياق العمل الذي تقوم به اللجنة الحكومية الدولية ف 
ف 

ام أعضاء الويبو بتوصيات جدول أعمال التنمية، تطلب افا بالتر   للموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية المرتبطة بتلك الموارد، واعتر
: اللجنة الحكو  ي التالي

، بالعمل اإلضاف  اء االقتصاديير   مية الدولية من األمانة أن تقوم، بمشاركة كبتر الختر

اءات فيما يخص الموارد الوراثية والمعارف التقليدية )الدراسة رقم  ي التر
وط الكشف ف  ، 3تحديث دراسة الويبو التقنية حول شر

وط الكشف وما يتصل بها2004 ي نفذها أعضاء الويبو. وفضال عن  (، بإدراج معلومات تتعلق بشر
من أنظمة النفاذ وتقاسم المنافع التر

اءات الممنوحة عن  وط الكشف تتناول الشواغل المرتبطة بالتر مراعاة الحاجة إل إجراء تحليل يستند إل الوقائع لتبيرّ  ما إذا كانت شر
ي حافز اال 

ر ف 
ّ
وط الكشف تؤث وع، وما إذا كانت شر ك غتر المشر

ّ
: خطأ والتمل ي أن تسغ الدراسة إل تحليل ما يىلي

 بتكار، ينبغ 

وط الكشف فيما يتصل بضمان االمتثال لنظام النفاذ وتقاسم المنافع؟ .1  ما هو األثر الناجم عن شر

ط الكشف؛ .2 ي تتحملها المكاتب الوطنية/السلطات القضائية نتيجة شر
 والتكاليف واألعباء التر

ي يتحمله .3
اءات الذين استخدموا فعال موارد والتكاليف واألعباء التر ي التر ط الكشف، بالنسبة إل طالتر اءات من جّراء شر ا طالبو التر

هم بحاجة
ّ
 وراثية و/أو معارف تقليدية تتصل بتلك الموارد، أو أولئك الذين قد لم يستخدموا تلك الموارد و/أو المعارف المتصلة بها ولكن

ط ا  لكشف. إل معرفة ما المطلوب منهم فيما يخص شر

اءات بالنسبة إل مختلف أصحاب المصالح والمجتمع  .4 وط الكشف فيما يخص مصداقية نظام التر وما هو األثر الناجم عن شر
 عموما؟

ي أن تسغ الدراسة، عىل األقل، إل تحليل قوانير  الملكية الفكرية واللوائح واإلجراءات الوطنية واإلقليمية 
وعىل وجه الخصوص ينبغ 

ي تتطلب الكشف عن مصدر أو منشأ الموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية المتصلة بها وتسغ، فيما يخص كل بلد أو ذات الصلة ال
تر

ط، إل:  ا كان الحال( يشي فيه ذلك الشر  إقليم )أيّ

اءات.  • ي استوفاها مقدمو طلبات التر
 تحديد عدد حاالت الكشف عن المصدر/المنشأ التر

 من وجوب الكشف عن معلومات المصدر/المنشأ؟ وما هو الغرض المنشود •

اءة؟ • اءات عند إيداع طلب التر  وما هي المعلومات والوثائق الواجب تقديمها إل مكتب التر

ام  • ي هذه الحالة الوفاء بالتر 
 
اءة المصدر/المنشأ؟ فهل يمكن لمقدم الطلب ف وما هو الوضع عندما يجهل طالب التر

ع عىل الموارد الوراثية و/أو المعارف الكشف بتوفتر معلومات عن الم اءة/المختر صدر الفعىلي الذي حصل منه طالب التر
التقليدية المتصلة بتلك الموارد، أو الترصي    ح بأنه يجهل المصدر/المنشأ، أو يجب عليه إجراء مزيد من التحريات من أجل توفتر 

 المعلومات المطلوبة؟

ي  • وط المفروضة عليهم؟ وما هي المبادئ التوجيهية المتاحة لطالتر اءات حتر يتست  لهم فهم الشر  التر

ي أي مرحلة  •
ي ينتهجها؟ وف 

ي حال قيامه بذلك، ما هي الطريقة التر
اءات من هذه المعلومات، وف  وهل يتحقق مكتب التر

؟ وهل ي ي مرحلة الفحص الرسمي
 
اط الكشف عن منشأ الموارد الوراثية؟ فهل يكون ذلك ف تخذ قرار اشتر

ُ
شارك من الطلب ي

؟  ي حال مشاركتهم فيها، هل توجد تعليمات خاصة موجهة للفاحصير 
 
ي هذه العملية؟ وف

 
القائمون عىل الفحص الموضوعي ف

 وما هي تلك التعليمات؟

ط  • ي تشتر
وط اإلضافية المفروضة فضال عن المصدر/المنشأ. وقد يشمل ذلك، مثال، تحديد السلطات التر وتحديد الشر

وط المتفق عليها. معلومات أو دليل الموافق ة والشر  ة المسبقة المستنتر

ي أن تسغ الدراسة إل جمع معلومات  •
وط المتفق عليها، ينبغ  ة /الشر اط دليل الموافقة المسبقة المستنتر ي حال اشتر

 
وف

ط، شتر
ُ
وط المتفق عليها. فهل ي ة/الشر ي يجب اتباعها للحصول عىل دليل الموافقة المسبقة المستنتر

مثال،  عن اإلجراءات التر
ط تقديم أية وثيقة أخرى؟ وكيف يتعامل المكتب مع العقود  شتر

ُ
ي أو هل ي

 
تقديم نسخة من العقد الخاص بنقل المورد الوراث

ي العقد؟
 السميكة؟ وكيف يتعامل المكتب مع المعلومات التجارية الشية الواردة ف 
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ط الكشف )أو تقديم وإذا كان الطلب يتوخ  استعمال عدة موارد وراثية )أو صنف من الموا • رد الوراثية(، فهل ُيشتر
ط من  وثائق( فيما يخص كل مورد؟ وكيف يترصف المكتب عندما يشتمل الطلب عىل صنف من الموارد الوراثية؟ فهل سيشتر

؟ ي
ي يشملها الصنف المعت 

ي واحد من ضمن كامل الفئة التر
 مقدم الطلب الكشف عىل مورد وراث 

ي نبات •
ع، وإذا كان المورد الوراث  ي قطعة أرض غتر مزروعة يملكها المختر

ية أو ف  ي غابة أو حقل أو حديقة حرص 
ا بريا ينمو ف 

ية؟ ؟ وهل توجد استثناءات فيما يتعلق بالنباتات التر ي
 ما هي الوثائق المطلوبة فيما يخص هذا المورد الوراث 

عير   • عير  الوطنيير  والمختر وط الكشف بير  المختر  األجانب؟وهل هناك أي فرق فيما يخص شر

ي من إحدى حدائق النباتات، )خارج بلد المنشأ الذي تم الكشف فيه عنه(، ولكّن  •
وإذا تم الحصول عىل مورد وراث 

اءة  ي عىل طالب التر
ي حديقة النباتات، فما الذي ينبغ 

ت فعال أثناء عملية الزرع ف  ي )النبات( قد تكون تغترّ
خصائص المورد الوراث 

ط إبرام عقد )دليل الموافقة المسبقة بيانه: حديقة النباتات أو 
؟ وإذا اشترُ ي

البلد الذي زّود تلك الحديقة بذلك المورد الوراث 
م العقد مع حديقة النباتات أو مع بلد المنشأ؟ ي ذلك العقد؟ فهل سُيتر

وط المتفق عليها(، من سيكون طرفا ف  ة /الشر  المستنتر

ط الكشف، أن يصّحح خطأه؟ فهل يمكنه، مثال، وتحديد كيف يمكن لمقدم الطلب، عند ارتكابه خطأ ف • يما يخص شر
؟ وهل يعتتر المكتب اسم المصدر  ي

تغيتر المصدر إذا كان قد كشف، دون قصد التضليل، عن بلد غتر بلد المصدر الحقيقر
اءة؟ ي بالتالي إعادة إيداع طلب التر

 مسألة جديدة، ويقتض 

ط الكشف، متو  • ي استغرقتها وتحديد، فيما يخص كل مكتب يطّبق شر
ة التر سط المعلومات المطلوبة، ومتوسط الفتر

 . ي
ي المعت  ي المجال التكنولوخر

 معالجة كل الطلبات ف 

ي يتم  •
بق فعال، هل كان النفاذ إل المورد الوراث  وطا، وطُ ي كان فيها الكشف عن المصدر/المنشأ مشر

ي الحاالت التر
وف 

ي الموقع( من أحد مصارف المواد الوراث
ى كسلعة؟بشكل مباشر )ف  شتر  ذلك المورد كان يُ

ّ
 ية أو أحد المستودعات األخرى، أو أن

ح قيمة تلك الفوائد المالية.  • ي دفع فوائد مالية، الرجاء شر
 وإذا كان نظامكم يقتض 

ط  • ي ُجنيت منذ فرض شر
ي إقليمكم، ما هو حجم الفوائد غتر المالية التر

وحسب درجة توافر معلومات من هذا القبيل ف 
ي تم توقيعها منذ فرض ذلك الكشف وم

ا يتصل به من نظام النفاذ وتقاسم المنافع؟ وكم عدد اتفاقات النفاذ وتقاسم المنافع التر
ط؟  الشر

ط الكشف؟ • ي تم توقيعها منذ فرض شر
ي عدد اتفاقات النفاذ وتقاسم المنافع التر

 وهل ُسجلت زيادة ف 

ز اكتشاف حاالت من التملك غتر  • وع بفضل الكشف عن المصدر/المنشأ وغتر ذلك من  وهل توجد أية أمثلة تتر المشر
اءات؟ ي طلبات التر

 المعلومات الخاصة بالموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية المتصلة بتلك الموارد ف 

؟ • ي
 
اءة من ضمن المعلومات الخاصة بمنشأ المورد الوراث نشر أثناء نشر الطلب و/أو التر

ُ
ي ت
 وما هي المعلومات التر

ي المستقبل؟وك •
ي ف 
ستخدم المعلومات الخاصة بمنشأ المورد الوراث 

ُ
 يف ست

ط الكشف إل قاعدة بيانات ألغراض البحث؟ • ضاف المعلومات المحّصلة من جّراء شر
ُ
 وهل ست

ر تلك االتفاقات المستفيدين من الموارد الوراثية و/أو المعارف  •
ّ
وإذا كانت هناك اتفاقات للنفاذ وتقاسم المنافع، هل تذك

ورة الكشف عن مصدر/منشأ تلك الموارد والمعارف عند التماس حماية الملكية الفكرية؟  التقليدية ذات الصلة برص 

فرض عقوبات جنائية أو مدنية و/أو  •
ُ
غرامات عىل من ال يكشف عن مصدر أو منشأ إحدى الموارد الوراثية و/أو وهل ت

رضت 
ُ
ي ف

ي حال فرض إجراءات من هذا القبيل، ُيرخر وصف الحاالت التر
اءة؟ وف  ي طلب التر

المعارف التقليدية المتصلة بها ف 
 ة. فيها تلك العقوبات وطبيعتها، ووصف أّية طعون وأّية قرارات أصدرتها هيئة الطعن المعني

 وهل يمكن أن يؤدي عدم الكشف إل رفض الطلب أو وقف معالجته؟ •

 وهل يمكن أن يؤدي عدم الكشف إل إبطال براءة ممنوحة أو جعلها غتر قابلة لإلنفاذ؟ •

وط اتفاقات النفاذ وتقاسم المنافع، دون االقتصار عليها(  • ي ذلك ما يتعلق بأي من شر
ر أنظمة الكشف )بما ف 

ّ
وكيف تؤث

اءة عىل موارد عىل ا ي تحتوي فيها التر
ي الحاالت التر

، ف  اءة األصىلي ي اكتسبت الحقوق المنبثة عن براءة من طالب التر
لهيئات التر

اع؟ ، قبل أن يتم تسويق االختر اءة األصىلي  وراثية و/أو معارف تقليدية متصلة بتلك الموارد كشف عنها طالب التر
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اءات عندما وما هي التكاليف االقتصادية )أي التكاليف  • ي يتكبدها طالبو التر
ي مقابل التكاليف اإلدارية مثال( التر

المسجلة ف 
يؤدي رفض الكشف عن الموارد الوراثية و/أو المعارف التقليدية المتصلة بتلك الموارد، أو االمتناع عن ذلك، إل رفض طلب 

 براءة أو إبطال براءة )أو المطالب الخاصة بها(؟

ط بال • ط المكتب أيضا الكشف عن الحالة الصناعية السابقة ذات األهمية الجوهرية وإذا كان هناك شر كشف، هل اشتر
اط الكشف عن مصدر الموارد  ط ذلك، إل أي أساس تم االستناد الشتر اءة؟ وإذا لم يشتر اع بتر بالنسبة لقابلية حماية االختر

اط الكشف عن ا لحالة الصناعية السابقة ذات األهمية الجوهرية بالنسبة الوراثية و/أو المعارف التقليدية ذات الصلة، دون اشتر
ي تحسير  عملية الفحص؟

اءة؟ وهل يسهم الكشف ف   لقابلية الحماية بتر

اءة؟ وهل كان هناك  • ل فيها المصدر أو المنشأ أهمية جوهرية بالنسبة لقابلية الحماية بتر
ّ
ي شك

وما هي نسبة الحاالت التر
ي لها قانون

ي البلدان التر
وع للموارد الوراثية و/أو  أيضا، ف  ك غتر المشر

ّ
ق بالتمل

ّ
ي يتعل

ط الكشف، قانون وطت  للملكية الفكرية يشتر
 المعارف التقليدية ذات الصلة، أو بإساءة استخدامها؟

ن الغتر من تقديم معلومات ذات أهمية جوهرية بالنسبة لقابلية استفادة مقدم طلب  •
ّ
وهل يوفر المكتب آلية تمك

اءة من ال  حماية المطلوبة؟التر

اءة؟ وهل  • ن الغتر من تقديم معلومات ذات أهمية جوهرية بالنسبة لقابلية الحماية بتر
ّ
وهل توجد أية آلية أخرى تمك

ط  ل عدم االمتثال لشر
ّ
ي حال وجود تلك اآللية، هل يشك

اض عىل براءة )قبل منحها أو بعد ذلك(؟ وف  يوفر المكتب آلية لالعتر
اض را لالعتر ّ  ؟الكشف متر

وط  • ة أو الشر ه تم استيفاء المتطلبات الخاصة بدليل الموافقة المسبقة المستنتر
ّ
ي الويبو أن

وكيف تضمن الدولة العضو ف 
ط الكشف؟ ي ال ينطبق فيها شر

ي الحاالت التر
 المتفق عليها ف 

 وهل لمكتب الملكية الفكرية أية تجربة وجيهة أخرى يريد إفادة الغتر بها؟ •

ي العمل عىل ا
ي مجال الموارد وينبغ 

ي أقرب وقت ممكن حتر يتست  للوفود اتخاذ قرار مستنتر فيما يخص عملنا ف 
ستكمال هذه الدراسة ف 

 الوراثية و/أو المعارف التقليدية المتصلة بها. 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[


