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  التقرير
نة ا'امئة متدته ا للجا.ي ا  ع

 مقدمة مقدمة مقدمة مقدمة 

ن .1 ثا ية بقانون الرباءات دورهتا ا نة ا'امئة ا معقدت ا ل ن يفملعللج رشة يف  جنة   . 2012 مايو 25 إىل 21من  ع

ية الفكرية أو احتاد ريس ويه .2 ية  نظمة العا ثلون عن ا'ول األعضاء يف ا للملكوحرض QجPع  مل مل اجلزائر وأنغوال : مم
س هرسك وبوسوا^ والربازيل وبروين دار ا نة وا بو ياك وا سا وبردوس و يا وا يا وأسرتا تني وأر لواألر ت سـ ل بلج من ل ن لن ل مي نا ج كيالم وبور

يا  ندا وشاد والصني وكولو بفاصو وبوروندي والاكمريون و ت تارياك وكو وكوت ديفوار مك هورية وقربص سـوالكونغو وكو مجلوا
 vهورية كور ية و مجا ية لتشـيك ية ومرصلشعبا هورية ا'و بويت وا ية وا'امنرك و يكا'ميقرا نمجل ميج ي سلفادور  ط ندا إولوا نلتويا و ن فسـ

يا و جوفرسا وجور يا والعراق ن ند وإندو نغارv وا يا وغا^ و سـأملا ه ه نين ية-مجهورية (وإيران  لوإيرندال يان إو) م اإلسال يا وا ليطا ل
تان والكويت  نان خسـواكزا يا لبو يا ومالزيv ليبو توا نو يك واملغرب لي ندا والرنوجي وب� وراغواي ملكسـوا بال وهوندا ويوز يلو ن ل ين

بني وبوندا والربتغا لوبريو وا سعودية لفل يا وQحتاد الرويس واململكة العرية ا هورية مو'وفا وروما هورية كورv و لل و ب ن مج مج
نوب  يا و نغافورة وسلو يا و نغال ورص جوا ن سـ ب يسـ يفل ية يقأفر يوغوسال هورية مقدويا ا ند و سويد وسورسا و� يا وا با فا وأ لمج ن يل ل ن يسـ

سابقة  يا واملوتوغو لا يداد وتوغو وتونس وتريا وأوكرا نوتر ك ية ني تحدة األمر تحدة والوالvت ا يا ا هورية تزنا تحدة و يكملكة ا ملمج مل ن مل
بويفارية(وأوروغواي و فزنويال  لهورية ا ل يا ) مج يت ^م وزا بو مي  ). 90(ف

ية يف ممثلووشارك  .3 تا نظامت ا ل ا ل نظمة ا: QجPع بصفة مراقبمل يألملا ية الفكرية يقفر وQحتاد ) OAPI(للملكة 
ن) AU (فريقيألا يوية للرباءات ملوا ية اآل سـظمة األورو تب األورويب للرباءات ) EAPO(ب وQحتاد األورويب ) EPO(ملكوا
)EU ( نوب ية ) SC(جلومركز ا تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا ملو ل ممل  ). 8(م
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ية يف QجPع بصفة مراقب .4 تا ية ا نظامت غري احلكو ثلو ا لوشارك  ل مل ية لقانون ا: ممم ية األمر يكا مللكية الفكرية مجلع
)AIPLA (ء الرباءات يوية ل̄و يـة اآل سـوا ية ) APAA( مجلع نا ية ا تخصصة يف جمال ا ئات ا عوQحتاد الفرنيس  لص مل مللكي لله

ناعة لالحتاد الرويسو) ASPI( للصناعات تجارة وا لصغرفة ا متع املدين ) CCIRF(ل تالف ا ºوا هد فريدجورف ) CSC(ئ معو
سن تويو ف) FNI(ن^ سة  لومؤ ي ية وحق املؤلف ) FGV(ارغاس جس نا ية ا ية محلاية ا ية األملا عوا لص ن هد ) GRUR(مللكمجلع معو

ندا  ية الفكرية يف  هد ا تب األورويب للرباءات و متدين 'ى ا ء ا كال̄و مللك مع ملك ية ) IPIC(ملع ية ا'وية محلاية ا مللكوا ل مجلع
ية  نا عا تدامة ) AIPPI(لص ية ا تجارة وا سـواملركز ا'ويل  من مللل تجارة ا'وية ) ICTSD(لت لوغرفة ا وQحتاد ا'ويل ) ICC(ل

ية  نا ية ا ء ا عل̄و لص يني ) FICPI(مللك يد تجني ا يات ا لوQحتاد ا'ويل  لص ن ء ) IFPMA(ملمجلع ية ل̄و يا ية ا نوا ل مجلع
ية  و)JPAA(الرباءات  يا املعر سة ا'وية لإليكولو فاملؤ ج ل ناعا) KEI(س ية  للصورابطة بÊان أمرياك الال ني ية ت يدال نت ا لص

)ALIFAR ( باء بال حدود ية أ طو ثالث ) MSF(مجع بكة العامل ا لو  . TWN)() (20شـ

شاركني .5 تقرير قامئة  تضمن مرفق هذا ا ملو ل  . ي

بل انعقاد ا'ورة .6 ية بقانون الرباءات  نة ا'امئة ا ية وقدمهتا إىل ا تا قوقد أعدت األمانة الوÒئق ا ن للج ل جودة : "ملعل
يقات ا: الرباءات ية بقانون الرباءاتلتعلا نة ا'امئة ا بني من ا نلواردة من أعضاء ومرا ملعللج ، SCP/18/INF/2) ("(SCP) ق

ية بقانون الرباءات : إضافة عىل جودة الرباءات"و نة ا'امئة ا بني من ا يقات الواردة من أعضاء ومرا نا للج ملعتعل  "(SCP)قل
(SCP/18/INF/2 Add.)،يقات الوا: الرباءات والصحة" و ية بقانون لتعلا نة ا'امئة ا بني من ا نردة من أعضاء ومرا ملعللج ق

بني من : إضافة عىل الرباءات والصحة"، وSCP/17/INF/3)(" (SCP)الرباءات  يقات الواردة من أعضاء ومرا قا لتعل
ية بقانون الرباءات  نة ا'امئة ا نا رفق امل: تقرير عن نظام الرباءات ا'ويل"، SCP/18/INF/3 Add)." ((SCP)ملعللج

ثاين املعدل للويقة ثا ناءات " وSCP/12/3 Rev.2 "(SCP/18/2) ل شأن ا يان  Q تعراض للردود الواردة عىل ثا تب ب ت سـسـ سـ
يدات حقوق الرباءات يات اإلبطال واإللغاء اإلداري"، و)SCP/18/3" (تقيو ، )SCP/18/4" (لأنظمة Qعرتاض وسائر آ

تعلقة لرباءات والصحة"و شطة ا شاريع واأل ملا ن نظمة الصحة مل ية الفكرية و ية  نظمة العا م اليت يضطلع هبا لك من ا للملك مل مل
ية تجارة العا نظمة ا ية و ملالعا ل تواصل )SCP/18/5" (ممل رسية ا تعلق جلوانب العابرة للحدود  متä يف ما  ناجه وحلول  ل، و لي حم م

شاري الرباءات ومولكهيم ّبني  بو يف جمال نقل ا"، و)SCP/18/6" (مست شطة الو يأ يان جنولو ، )SCP/18/7" (لتك
يا"و نولو جالرباءات ونقل ا ثä وجتارب: لتك شأن جودة الرباءات"، و)SCP/18/8" (مأ يان  با بت ندا : سـ كاقرتاح من وفدي 

تحدة بني"، و)SCP/18/9" (ملواململكة ا  ). SCP/18/10" (قاعPد املرا

ها .7  äية ذات الص تا نة يف الوÒئق ا بعملكام نظرت ا ل ل اقرتاح معدل "، )SCP/17/7( "ركمنادم من ا'اقرتاح مق: "للج
تحدة ندا واململكة ا ملمقدم من وفدي  ية"، و)SCP/17/8" (ك تحدة األمر يكاقرتاح مقدم من وفد الوالvت ا " مل

)SCP/17/10(ية: الرباءات والصحة"، و تحدة األمر يكاقرتاح مقدم من وفد الوالvت ا اقرتاح "، و)SCP/17/11" (مل
نوب  يجمقدم من وفد  بÊان انا يقأفر يليابة عن مجموعة ا يةيقألفر : تصويب"، و)SCP/16/7" (لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا

نوب " يجاقرتاح مقدم من وفد  بÊان ايقأفر يابة عن مجموعة ا لا  يألن يةيقفر ، ).SCP/16/7 Corr" (لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا
إضافة إىل "و) SCP/12/3 Rev.2" (ام الرباءات ا'ويلتقرير عن نظ"، و)SCP/14/7" (اقرتاح مقدم من الربازيل"و

تقرير عن نظام الرباءات ا'ويل   )..SCP/12/3 Rev.2 Add(لا

يع املالحظات املقدمة.  علام ملداخالت املقدمة وجسلهتا عىل رشيطاألمانةوأحاطت  .8 تقرير  مجويعكس هذا ا  . ل

ند  تاح ا'ورة :  من جدول األعامل1لبا     فتا

تح ا'ورو .9 ميس بويل ^ئب املدير العام، ا.ي رحب فتا يد  ية بقانون الرباءات ا نة ا'امئة ا رشة  نة  ثا جة ا سـ ن للج لل ملع ع م
شاركني  يد فرمل نيابة عن املدير العام ا سـ تو' . س غريسلن يب  يد  يخوتوىل ا يل بسـ بو(فل  .ùمة األمني) يمن الو
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ند تخاب الريس و^ئيب الريس:  من جدول األعامل2    لبا ئا ئ     ن

نة نتخوا .10 توريو راغوييس ملدة  يد  نة إلجامع ا سـبت ا ي سـ نللج ف يا(ل يدة سارة نوركور أنكو ) لإيطا بت ا سا وا سـر تخ لي ن ئ
يو ) غا^( ميون  يد  سـوا سـسـ بني ü) سـنغافورة(ل  . ئ^

ند       اعPد جدول األعامل : من جدول األعامل3لبا

ية واقرتح إضاف .11 يابة عن مجموعة جدول أعامل ا منوحتدث وفد اجلزائر  تعلق لتن  þند جديد إىل جدول األعامل ف ية  ب
ية يذ جدول أعامل ا نة يف  منسامهة ا للج لتمب ناول العالقة بني . تنف ية بقانون الرباءات اليت  نة ا'امئة ا تتوأحاط علام بأن ا ن ملعللج

ية  ية وا ية  نة ا شات ا'ائرة داخل ا نا هم يف ا تاكر بإماكهنا أن  Qمللكالرباءات و منس ن للج ق مل لتب ملع ية العامة فþ ت مجلعالفكرية وا
ية يذ جدول أعامل ا منتصل  ت لتي نف  . ب

بÊان األ .12 يابة عن مجموعة ا لوحتدث وفد مرص  ين يابة عن مجموعة جدول يقفر نة فدمع Qقرتاح املقدم من وفد اجلزائر 
ية  . لتمنأعامل ا

س .13 ندما وا�ت ا ية بقانون الرباءات  نة ا'امئة ا ملوذكرت األمانة أن ا ع ن ملعللج ها ّ رشة  سادسة  ناء انعقاد ا'ورة ا لأ� أ ع ل ث
نوان  ندا إىل جدول األعامل  يف  بعقررت أن  ب يات جدول "تض يذ تو ية بقانون الرباءات يف  نة ا'امئة ا صسامهة ا ن للج تنفم ملع

ية ية ا نأعامل ا ملعمن نود جدول األعامل" لت ندا دامئا من  يس  ترب أنه  ند ا.ي ا بوهو ا ب ع لب  .ل

يةوحتدث وفد الوالvت ا .14 يكتحدة األمر يابة  مل نيابة عن اºموعة ء وذكر أن بإماكنه دمع Qقرتاح املقدم من اجلزائر  ن
ندا دامئا عىل جدول األعامل ند اجلديد  هد بأال يكون ا ية مع ا بعن مجموعة جدول أعامل ا ب لمن لتع  .لت

بويفارية-مجهورية(وحتدث وفد فزنويال  .15 ل ا يةفدمع Qقرتاح املقدم من وفد اجلز) ل يابة عن مجموعة جدول أعامل ا منائر   . لتن

ند جديد برمق  .16 توافق اآلراء حول إضافة  بوأفاد الريس  ب ية " إىل جدول األعامل وهو 12ئ نة ا'امئة ا هام ا نإ ملعللج س
ية ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا منبقانون الرباءات يف  ن ص لتل ملع ن" تنف ندا دامئا من   
هد بأال يكون ذ بوذ
 مع ا ب ود لتع

 . جدول األعامل

رشوع جدول األعامل املعدل  .17 ية بقانون الرباءات  نة ا'امئة ا متدت ا موا ن ملعللج مع ) SCP/18/1 Prov.2(ع
ند اجلديد  يات : 12لبإضافة ا تو يذ ا ية بقانون الرباءات يف  نة ا'امئة ا هام ا صإ ل ن نفللج تس ية من جدول أعامل ملع ملعنا

ية   ). SCP/18/1ثنظر الويقة ا(لتمنا

رشة :  من جدول األعامل4    بندلا سابعة  رشوع تقرير ا'ورة ا عاعPد  ل     م

رشة  .18 سابعة  رشوع تقرير ا'ورة ا نة  متدت ا عا لم للج شلك املقرتح) SCP/17/13 Prov.2ثويقة (ع  .ل

ند  بني:  من جدول األعامل5لبا     قاعPد املرا

نة اعPد  .19 بادرةللجأقرت ا تاكر أدوية ملعاجلة األملا ية إىل ا ب الرا همä م ها )  DND i(ملمراض ا  مراقبصفبو
 ). SCP/18/10ثويقة (مؤقت 
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    ببببيا^ت عامةيا^ت عامةيا^ت عامةيا^ت عامة

نة  .20 رشة  نة  ثا يابة عن اºموعة ء وذكر أن اºموعة دخلت ا'ورة ا ية  تحدة األمر للجوحتدث وفد الوالvت ا ل ن عمل م يك
شاركة يف حوار إجيايب حو بهتا يف ا ناء عىل ر ية بقانون الرباءات  ملا'امئة ا غ ب توازنة أال ملعن نهتا خطة العمل ا سائل اليت  ملل ا تضم مل

ية الرباءات مبا فهيا أنظمة Qعرتاض، والرباءات والصحة، رسية  يدات اخلاصة حبقوق الرباءة، ونو ناءات وا Q عويه ي لتقت ث سـ
يا  نولو شارهيم يف جمال الرباءات ونقل ا جQتصاالت بني الزئن و لتك تس تفاؤل وأح. م شعر  لوظل الوفد  اط بأن العمل ي

سائل احملددة اليت تؤثر عىل نظام الرباءة ا'ويل هم أمعق  للمحول هذه املوضوعات من شأنه أن يؤدي إىل  وكرر الوفد أن . ف
تخدم يف  يار ا ياسات اخلاصة هبا ال بد وأن يكون ا تقين للمعلومات حول قانون الرباءة، واملامرسات وا بادل ا سـا ملع سـ ل ملت ل ل

نة للجياس ما حترزه ا توى ق ياسات العامة عىل   äسائل ذات الص بارات األمشل  Q نعكس عىل سـ من تقدم وأن  سـ للم ت مي ل ع
بو سم . يالو نوعة إىل نظام دويل للرباءة  نظر ا هم لو�ات ا توأعرب الوفد عن أم� أن تؤدي هذه املوضوعات املصحوبة  ت يل ملب تف

يه، وأن تؤدي يف هناية  نفاذ إ هل ا ية و للكفاءة والفعا ل ية لقانون الرباءةيسل ترب الوفد أن . عاملطاف إىل املواءمة املوضو عوا
ية  سني جودة نظام الرباءة بوصفه أداة  رشة ال بد من إدارهتا بأسلوب هيدف إىل  نة  ثا ناء ا'ورة ا شات ا'ائرة أ نا نا حت ل ث ق معمل ع م

ية PجQتصادية و Q ياسات عيق أهداف ا قسـ لتحق  . ب

يابة عن مجم .21 نة نوحتدث وفد راغواي  شطة ا بهتا مواصä تدعمي أ ية والاكرييب مؤكدا عىل ر للجوعة بÊان أمرياك الال ن غ ني ت
ية بني ا'ول األعضاء  شات املوضو نا يع ا ها املعين  تصا نة اللزتام  هد ا ية بقانون الرباءات، مع  عا'امئة ا ق مل شج للج تن بملع ص خ تع

تطوير تعلق   þلف تد ي توحا " عن نظام الرباءات ا'ويل للتقرير"بة لنسـأما . م لقانون الرباءةاملسـا مففقد اقرتح الوفد إبقاءه 
نه أية تعديالت قانوية قد تمت داخل ا'ول األعضاء نللمزيد من املراجعات الالحقة حىت ميكن  وأحاط الوفد لعدد . تضمي

يدات ناءات وا بة لال يا^ت  Q ت املقدمة عىليا لإلجا بري  يا ت سـ ت لتقس ثل ب ب سـلك ن سـ ند من و. ن ية هذا ا بأكد الوفد عىل أ لمه
ية والاكرييب كام أعرب عن أسفه لعدم ترمجة الويقة  بة ºموعة بÊان أمرياك الال ثجدول األعامل  ي نسـ ت بل SCP/18/3لن ق 

سأ� يل الويقة وامليض قدما يف هذه ا تح  
تعداده عىل الرمغ من ذ ملموعد انعقاد QجPع بوقت اكف وأبدى ا ث ل ل سـ ترب. ٍ  عوا
توى الويقة  ثالوفد  سأ� جودة الرباءات مبا يف ذ
 أنظمة SCP/18/9حم شأن  يدا للميض جبدول األعامل قدما  سارا  م  ب جم

بري  هم لك دو� من ا'ول األعضاء للمعىن املقصود  باق احلمك عىل  تعQعرتاض دون ا بس ف وشدد الوفد ". جودة الرباءات"ت
ي يا^ت  نفاذ إىل قواعد ا ية ا بغعىل أ ب ل ية احلصول عىل الرباءةلمه رشوط أ هلة حفص Qلزتام  ثوذكر الوفد أن الويقة . ب

SCP/18/4ها يا نوعة اخلاصة بإجراءات Qعرتاض داخل  ق وضعت العديد من اجلوانب ا سـ وأحاط الوفد برضورة . ملت
تغالل أنظمة نب إساءة ا ية  يس ضام^ت  سـتأ جت بغ يد مهنا تطويل إجر س بح الغرض الو يث  حQعرتاض  يص نح حب ماءات 

نظم هذه ا ية  لالرباءة، وذ
 مع إقرار الوفد آلÒر اإلجيا ند . لب شة ا نا بومع دمع الوفد  ق ناول 9لمل يت من جدول األعامل ا.ي 
سأ� معقدة للغاية شارهيم يف جمال . مالرباءات والصحة أحاط علام بأن هذه  رسية Qتصاالت بني الزئن و بة  تو سسـ مل نل

متلالرباءات رأى الوفد أ نقاش حول هذا املوضوع ياكد يكون قد ا كن ا تعامل . ل ثل هو ا بديل األ ي� األويل فإن ا تح لووفقا  ل ل مل
ية املقدمة يف الويقة  ية إذ أوحضت احللول ا رشيعات الو سأ� مبوجب ا ثمع ا لعمل ن طمل يام بعض الصعوت SCP/18/6تل ق 

بÊان  ية داخل ا يد املامرسات الو تو بة  ية  لا ن ل طسـ حن ليق بتط تلفةل نظم القانوية ا -ذات ا ن  . ل

بة  .22 نة  شات ا'ائرة داخل ا نا ية ا ية وأحاط بأ يابة عن مجموعة جدول أعامل ا سـوحتدث وفد اجلزائر  للج ق مل مه من لنن لت
توازن األسايس . للمجموعة تصادية وأن ا Qية و PجQ ية بارش وملحوظ عىل ا ها أثر  لوأحاط الوفد بأن حقوق الرباءة  ع قمن م لتل
نة . ور العام ال مفر من إحداثههمجلاحل أحصاب احلقوق ومصاحل ابني مص شطة ا سري أ للجو.
 أعرب الوفد عن رضورة  ن تي

ية بقانون الرباءات توزيع  ياملعنا'امئة ا نولو جا نظام الرباءة أن تلتك ها حىت ميكن  ل وتقا تاكر مس Q يع بساعد عىل  شج تي
تد س. ماملسـا ية  مبورأى الوفد أن ا'راسات ا يدات والرباءات والصحة وجودة الرباءات سلطت ملعن ناءات وا Q يائل لتقت ث سـ

ية بة  ية  نا بÊان ا تحدvت اليت تواجه ا منالضوء عىل ا سـ ل ل للتل لن نظام . م هم أفضل  سري  لويف هذا الصدد الحظ الوفد أن  في ت
تجابة إىل  Q ية  üا وتعدùيف نظا ية بأن  نا بÊان ا سـالرباءات قد مسح بدوره  بغ ل تكلل يةم ية الو ياجات ا نا من طت لت ومبا أنه من . ح

نة  يذ أهداف ا هم  تصادي رأى الوفد أنه من ا Q منو ية وا ية الفكرية إىل خدمة تدمع ا للجالرضوري للغاية حتويل ا نفمن مل ق تمللك ل لت
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سـهتا ا تابعة اليت أ يق وتدابري ا يات ا ناء عىل آ ية الفكرية بأسلوب دامئ  ية وا ية  لا س مل سـ ل ب من نن لتملع مللك ية . لجنةلت مهوأوىل الوفد أ
ية الفكرية بة  ناورة  ية اºال  نا بÊان ا نح ا يدات اليت  ناءات وا للملكخاصة لال م سـث للم ل ل مت ي نت لسـ ترب الوفد أن تطوير . تقل عوا

ية بارش عىل ا ية ü أثر  نا بÊان ا تضمن ا ية الفكرية  منهوم عاملي  ل ل لتي م م للملك ية عىل دراية برضو. مف نا بÊان ا موأحاط أن ا ل رة ل
يدات الرضورية ناءات وا Q تصادية مع ضامن وضع Q ها ية اخلاصة لرباءة مع ظرو رشيعات الو ييف ا ت ن تقي ت لتك ث ق سـف ط و.ا . ل

ية بقانون الرباءات علهيا أن حترز تقدما عىل أساس Qقرتاح املقدم من الربازيل نة ا'امئة ا نقال الوفد إن ا وأعرب الوفد . ملعللج
Q يح ساهامت من جانب ا'ول األعضاء األخرى يتعن أم� يف أن  ناءات عالوة عىل ا Qيدات و مليان اخلاص  ت ي ثت سـب لتقسـ

شغاالهتا تجابة إىل ا Q ية يدات  ناءات وا Q شأن أنواع تاجات  Q توصل إىل بعض نة  نالفرصة  سـ بغ ي ت ب ت لل لتقللج ث سـن وقد . سـ
نة علهيا أن متيض يف  من الربازيل وهو Qقرتاح القامئ عىل وضع قامئة غري حرصية جتاه Qقرتاح املقدم اللجرأى الوفد أن ا

بة لÊول األعضاء ية  يدات اليت توفر أداة مر ناءات وا سـال جع ي نت لسـ تقل بة جلودة الرباءات فقد كررت مجموعة . ث لنسـأما 
ية اجلودة بب عدم توافر تعريف حمدد للرباءات عا ها  شغا ية ا لجدول أعامل ا ن سمن بل أن Qقرتاحات املقدمة من وذكر الوفد . لت

ية اجلودة نة إلجامع تعريفا للرباءات عا لجانب بعض الوفود ال ميكن األخذ هبا اكمä إن مل تقر ا ورأى الوفد أنه مبا أن . للج
سني جودة الرباءات من خالل  يل  بÊان مفن ا ية يف لك بÊ من ا تطلب مراعاة أهداف ا ية للرباءات  حتاجلودة العا تح ل من ت ملسـل لت

يذها ا'ول األعضاء األخرى شارك يف  متدها أو  نني وفقط دون أن  تب وطين أو ا تخدùا  نفاعPد ممارسات  تمك تت ث تعسـ . ي
ها يق أهدا ية فرصة  يح لÊول األعضاء يف مجموعة جدول أعامل ا بادرة لن  ثل هذه ا ترب الوفد أن  فوا حتق ت منم ت مل وأفاد الوفد أن . لتع

ية للك بÊمواءمة قوانني الرباءة من املمكن رشيعات الو ترصف املرتوكة داخل ا ساحة ا ن أن تلحق الرضر  ل طمب بة . تل لنسـو
تاج  بو  بو حول هذا املوضوع وأبدى رأيه بأن الو يه لعمل ا.ي قامت به الو حتسأ� الرباءات والصحة أعرب الوفد عن و ي ي ع مل

شطة القامئ نظر إىل األ شاركهتا يف هذا اºال من خالل ا نإىل تعزيز  ل يق األهداف ا'ويةم ية  لة والالحقة  وأشار الوفد . حتقبغ
بÊان األ شرتك املقدم من مجموعة ا لإىل Qقرتاح ا يمل ساعد ا'ول األعضاء يقفر ية وذكر أن بر^مج العمل املقرتح من شأنه أن 

تفادة يد ا يث  يف نظم الرباءة هبا  بÊان األقل منوا عىل  ية وا نا بÊان ا سـوخصوصا ا حب ي ل ل تفل سـم  اكمä من أوجه املرونة تتك
ياسات الصحة العامة هبا تاحة يف ظل نظام الرباءة ا'ويل ومن مث تعزيز  سـا شلكة  أن الوفدىأرو. مل مل من الرضوري حل ا

تاحة يف جمال الصحة العامة يق أوجه املرونة ا ندما اكنت ترغب يف  ية  نا بÊان ا بات اليت تواجه ا يل ا ملوتذ ب ع ل ل تطل م ومن . لعق
تابعة لألمم و�ة نظره ف تخصصة ا ها الواك� ا تابعة هذا ا'ور بو بة  نا هة ا ـي ا ية الفكرية  ية  نظمة العا لإن ا مل مل سـ مل ل مل صفمل جل ه للملك

vشة هذه القضا نا ياق األفضل  ية بقانون الرباءات يه ا نة ا'امئة ا تحدة، وأن ا قا مل سـ ن للج لمل وأحاط الوفد مبوقف وفد . ملع
شأن ا ية  تحدة األمر بالوالvت ا ها يكمل ية عن هد تت مجموعة جدول أعامل ا فلرباءات والصحة وأعرب الوفد عن أم� بأال  لتمنش تت

تدعمي الصحة  تفادة الاكمä من أوجه املرونة اليت وضعت  بÊان األقل منوا ال ية وا نا بÊان ا سامح  لاألسايس أال وهو ا سـ ل ل لل مل
يا أعرب الوفد عن أم� أن . العامة نولو نقل ا بة  تو ج تتك ل لسـ يا املقدمة من األمانة الفرصة لن نولو نقل ا ية  جيح الوÒئق ا لتك ب ملعن

سأ� شأن هذه ا ملنة ختاذ خطوات ملموسة  ب رشة . للج نة  ثا نة يف دورهتا ا توصل ا عوأخريا، أعرب الوفد عن أم� أن  م ل للج ت
توازن سم بقدر أكرب من ا يذ نظام دويل للرباءة  ية  سأ� هذه  لإىل اتفاق حول ا ت بغ يمل تقدم احملرز يف هذه وذ. نفت لكر الوفد أن ا

توصل إىل اتفاق بعض ومدى مرونهتا يف ا ها ا متد عىل مدى تفامه الوفود مع  رشة سوف  نة  ثا لا'ورة ا ل بعضل يعم وعرب الوفد . ع
نة نارص اليت من شأهنا دفع معل ا يع ا ثة  با تعداده  للجعن ا لع مج مل  .حسـ

يابة عن Qحتاد مناوأحاط وفد ا' .23 نة لنرك ا.ي حتدث  ثا رشين األعضاء بأن ا'ورة ا بعة وا ماألورويب ودوü ا ل لعسـ ل
 
ثل جودة الرباءات مبا يف ذ ية  شاهتا حول القضاv ذات األ نا ية بقانون الرباءات سوف تواصل  نة ا'امئة ا مرشة  مهم ق ن ملعللج ع

يدات املفروضة عىل حقوق الرباءة والرباءات والصحة  ناءات وا Qعرتاض وQ يأنظمة لتقت ث ورسية Qتصاالت بني الزئن سـ
نظام الرباءة ا'ويل تعلق  سائل ùمة ومعقدة  ناول  يا عالوة عىل  نولو شارهيم يف جمال الرباءات ونقل ا بو ت م ت جت لتك سب . مس حو

شلك عام يه  نفاذ إ هل يف ا توصل إىل نظام للرباءة أكرث كفاءة وأ شات هذه إىل ا نا يع ا بهمه هتدف  ل ل ل ق مل سمج ية . ف مهوعلق الوفد أ
ندا واململكة سار املقرتح من وفود  كبرية عىل دفع العمل املعين جبودة الرباءات وفقا  للم تحدة ك تحدة  ركمناوا' ملا ملوالوالvت ا

ية سائل اخلاصة بأنظمة املعارضة ورسية Qتصاالت بني الزئن . يكاألمر ملوجدد الوفد الزتامه مبواصä العمل حول ا
شارهيم يف جمال الرباءات،  تخديم نظام الرباءةمستو بة  يدة  سـويه املوضوعات ا ملسـ لن وعالوة عىل ذ
 أعرب الوفد عن . ملف
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ناءات وا Q شات حول نا تعداده ملواصä ا لتقا تث ق مل نة طييدات اخلاصة حبقوق الرباءة واخلسـسـ تعلقةملمكوات الالحقة ا  هبذا ملا
يه QهPم ا. املوضوع ياق أكد الوفد عىل رضورة تو جويف هذا ا يدات لسـ ناسب بني العمل عىل ا يبالغ بإقامة توازن  لتقل م

ية  ية احلصول عىل الرباءة لالخرتاعات من ^ ية واملعايري القانوية اخلاصة بأ ناءات اخلاصة حبقوق الرباءة من ^ Qحو ح هلث ن سـت
بعض هام ا لأخرى، إذ يربط هذان املوضوعان ارباطا ويقا  ث ت ية. ببعضت ية  بار أ Q قضومع األخذ يف مه  الرباءات والصحة عت

بÊان يف  بÊان األقل منوا ذكر الوفد أنه مدرك متاما ملصلحة تB ا ية وا نا بÊان ا شCت الصحة العامة يف ا لتصدي  ل ل ل مل ملل
نة بري القامئ وبرامج العمل وغري ذ
 من . للجإدراج هذا املوضوع عىل العمل الالحق  رشوعات ا لكوأقر الوفد بعدد ا مل

ب شطة داخل الو ياأل نة ن بادرة  نه رأى أن أية  ية عىل وجه اخلصوص، و تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا ممكو و م لك م ملم ل مل
نظامت  بو ذاهتا أو فþ بني ا هود سواء يف داخل الو ية ا نب ازدوا ية  ناية  ملنة يف هذا اºال ال بد من حترهيا  ي جت بغ بع جلللج ج

بعض ها ا لو نظر يف. بعض بغي ا تطرد الوفد أنه  لوا ي يا فقط عقب نسـ نولو نقل ا تعلقة  نة ا نة  شطة الالحقة ا ج األ تك لملمك ب مل للج ن
ية بقانون  نة ا'امئة ا تابع  يا ا نولو ية الفكرية ونقل ا رشوع ا يه  ثف ا.ي يعكف  نQنهتاء من العمل ا للج ل ملععل ج تك مللك لملك م

ي� رشين األعضاء به ع. حتلالرباءات و بعة وا لعوأعرب Qحتاد األورويب وا'ول ا يس الفوري لرب^مج معل لسـ تأ سن أم� يف ا ل
تعلقة بقانون الرباءات؟ وأضاف الوفد أن هذا من شأنه أن  ية ا سائل ا مثرة حول ا شات ا نا يح ا نة  ملتوازن  ن مل ق مل ي لتقللج مل ت م

vحتاد الزتاما قوQ ليؤدي إىل العمل حنو املواءمة ا'وية لقانون الرباءات املوضوعي ا.ي تلزتم به دول . 

بÊان األوحتدث .24 يابة عن مجموعة ا ل وفد مرص  يلن ية بقانون الرباءات وضعت بر^مج يقفر نة ا'امئة ا نة وذكر أن ا ملعللج
يع ا'ول األعضاء بة  ية  سائل ذات أ شت  سابقة و^ توازن عىل مدار ا'ورات ا مجلمعل  سـ مه م ق لنل وأحاط الوفد هPمه . م

ي نود جدول األعامل املوضو ععىل وجه اخلصوص  يةبب يا، : تة اآل نولو جالرباءات والصحة وجودة الرباءات، ونقل ا لتك
ية بقانون الرباءات يف  نة ا'امئة ا هام ا بل، عالوة عىل إ تعلقة حبقوق الرباءات والعمل ا يدات ا ناءات وا Qنو للج مل ي ملعت سسـ ملق لتقث

ية ية من جدول ا يات ا تو منيذ ا ن ص لتل ملع بو إمنا هو أمر ال بد لتمنورأى الوفد أن تعممي جدول أعامل ا. تنف ئات الو يية داخل  هي
بÊان األ لنه وبذ
 فإن مجموعة ا يم ية من جدول أعامل يقفر يات ا تو ها  نة و شات ا نا نة ترى رضورة اسرتشاد  ص ل للج ملعق معل م

ية بÊان األ. لتمنا يلوذكر الوفد بأن مجموعة ا رشة تضمني موضوع يقفر سة  نة يف دورهتا اخلا ست من ا عة قد ا م للج الرباءات "لمت
سائل غري احلرصية" والصحة بل وهو املوضوع ا.ي أدرج لفعل عىل قامئة ا ها ا مليف  ُ ملق واكن ذ
 واحد من األولوvت . معل

ية أل يسـاألسا شلك عام قد . ايقفر تحدvت اليت تواجه جمال الصحة  شري إىل أن حدة ا تجرييب  يل ا بوالحظ الوفد أن ا' ل ي ل ل
يبلغت ذروهتا يف  بة ا وعىليقأفر ية  ها وتوافر األدوات ا نفاذ إىل األدوية والقدرة عىل حتمل تاك سـ ذ
 فإن ا يص نل لشخ لت ليف

يا يواجه  يسـللفقراء حتدv أسا بÊان . ايقأفر نة ا يف من وطأة  ية ا توصل إىل حل تاكميل  لورأى الوفد رضورة ا حم بغ لتخفل
ياأل ية وخصوصا يقفر ية بأسعار لصحة من خالل احلد من تلكفة تقدمي الرعاية ا تجات ا نفاذ إىل ا تعلق األمر  بندما  ن ل ي لطع مل

يص شخمعقو� وشمل هذه األدوية واللقاحات وأدوات ا بو بإماكهنا أن تؤدي دورا . لتت تقاده بأن الو يوأعرب الوفد عن ا ع
نفا تعلقة  رشاء ا هم العالقة بني تلكفة الرباءات وممارسات ا لحمورv يف هذا الصدد من خالل تعزيز  مل ل يةف تجات ا بذ إىل ا لطن . مل

ية  تجات  تخداùا  ند ا تحدvت اليت تواجه ا'ول  هم ا سري  بو بإماكهنا  محموعالوة عىل ذ
 أحاط الوفد بأن الو ن سـ ع ل ي ملي ف ت
نفاذ إىل تB األدوية سني ا تعلقة بأدوية جديدة أو  تطوير ا ياهتا اخلاصة ألحباث وا لمبوجب براءات يف  تح مل ل بل واألمه . لمعل

 
ية وخصوصا من ذ نا بÊان ا يع ا تغالل نظام الرباءة من جانب  سن ا بو بإماكهنا ضامن  مالحظ الوفد أن الو ل ل مج سـ ح ي
يه بة ملواطن املرونة املدجمة  ف بÊان األ. لنسـ لوناء عىل ذ
 أعربت مجموعة ا يب ناء مع إقرار Qقرتاح يقفر ها يف نقاش  بة عن أ مل

بÊان األ يلاملقدم من مجموعة ا ية حول الرباءة والصحة العامةة ومجميقفر يا . لتمنوعة جدول أعامل ا نولو جوأردف الوفد أن نقل ا لتك
بح من املوضوعات اليت تدرج عىل جداول العديد من  نوات األخرية قد أ يا يف ا نولو يوية ذ
 ألن نقل ا ُسأ�  صل سـ لم ج تك ح

تدvت ا'وية لا بو . ملن ترب أن الو يو.ا فإن الوفد  نظمة الربصفهتايع نظام األممي مل ا ية الفكرية داخل ا سؤو� عن ا لية ا مل مللكسـ ئي
يا نولو ية لعالقة بني الرباءات ونقل ا شات ا نا يادة ا توىل زمام  جعلهيا أن  تك لق ن ق مل تقاده برضورة املزيد . ملعت عوأعرب الوفد عن ا

س. من العمل يف هذا اºال سأ�  يه QهPم الاكيف إىل  ثل ذكر الوفد رضورة تو حو م تغالل أوجه املرونة يف قانون جمل سـن ا
ية نا بÊان ا بة  سأ�  ية هذه ا يا، وذ
 أل نولو ية تعزيز نقل ا مالرباءة  ج لتك لل سـ مل مه لنبغ يات جدول أعامل . ل صوذكر الوفد بأن تو ّ

شطة  يع أ توى  ها عىل  يات من الرضوري  نولو سأ� نقل ا  äية ذات ص نارص موضو نطوي عىل  ية  نا مج سـ مب ع ع ت ممن مي ج تعمتك ل لت
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بوا بÊان األ. يلو بل فإن مجموعة ا بة للعمل ا لأما  ملقسـ يلن ية بقانون الرباءات عىل يقفر نة ا'امئة ا نة ترى رضورة تركزي ا ملعللج
بÊان األقل منوا ية وا نا بÊان ا شرتك بني ا'ول األعضاء وخصوصا ا سائل ذات QهPم ا لا ل ل مل ترب الوفد . ممل عويف هذا الصدد ا

توحة للمزيد من اإلضافات علهيا وأن أية إضافة علهيا ال بد من أن أن القامئة غري احلرص تلفة ال بد من بقاهئا  سائل ا مفية  - للم
توافق اآلراء  . بتمت 

ية-مجهورية (وحتدث وفد إيران  .25 ية بقانون الرباءات ) م اإلسال نة ا'امئة ا يوية أن ا بÊان اآل نيابة عن مجموعة ا للج سـ ل ملعن
سا تعامل مع ا ملعلهيا ا تحدvت القامئةل توصل إىل حلول ملموسة ºاهبة ا نظام الرباءة ا'ويل احلايل مع ا  äهمة ذات الص لئل ا ل ب . مل

سائل  يع ا ناءة يف  شاركة ا شات وا نا توازن وكرر الزتامه مبواصä ا ملوأعرب الوفد عن رضاه عن تطوير بر^مج معل  مج ب مل ق لمل م
نة من خالل وأعرب الوفد عن أم. املطروحة عىل جدول األعامل تطاعة ا للج� يف ا شاتسـ نا قا هام يف تطوير مل س هذه من اإل

نفاذ توازن والكفاءة وا سم بقدر أكرب من ا لنظام دويل للرباءة  ل ناءات حلقوق الرباءة أقر . يت Qيدات و بة  تثأما  ي سـسـ للتقن ل
ناءات Qيدات و سأ� وأعرب عن رضورة حتديد ا'ول األعضاء  ية ا تثالوفد بأ ي مل سـمه ها إل�حة الفرصة للتق توافق مع ظرو ف مبا  ي

تصادية، وذ
 مع احرتام الزتاماهتا مبوجب املعاهدات Q ية توvت ا قأمام حتقق أعىل  من لتسـ يان . م Q سـتبوأحاط الوفد بأن
تقد يدة، وأعرب الوفد عن أم� يف إحراز املزيد من ا توى عىل معلومات  ته ا ته لإلجات عىل أ لواللمحة اليت  ئل مفب ح سـ م حص

بÊان . يف هذا املوضوع نظام الرباءة فإن مجموعة ا بة  همة  سائل ا نظر إىل كوهنا من ا بة جلودة الرباءات و لأما  ل سـ مل ل نسـ لن ملل
تالفات القامئة يف القوانني  Q مع احرتام 
ساعدة يف تعزيز جودة الرباءات، وذ بادرة من شأهنا ا بت بأية  يوية ر خاآل م ملح سـ

ية للرباءات تقاده بأن تعريف وع. طنالو تاحه عىل املزيد من " جودة الرباءات"عرب الوفد عن ا ساع مع ا سم ال نفال بد وأن  ت يت
يقات نطوي عىل ثالثة مكو^ت أال. لتعلاآلراء وا بة ملوضوع جودة الرباءات  يومع اإلحاطة بأن بر^مج العمل املقرتح   لنسـ

ية ا ية ا لتويه تطوير ا ت تحب لل نفاذ إىل املعقنين سني اإلجراءات فقد أعرب الوفد لة وا ها و شأن جودة الرباءات وباد حتلومات  ت لب
تدريب مع تطويرها ليك . عن دمعه للمزيد من العمل مبوجب هذه املكو^ت يه QهPم الاكيف لربامج ا لوكرر الوفد رضورة تو ج

نرص الضمين للك مكون من املكو^ت لعبح املكون الرابع أو ا نقا. تص ش حول هذا املوضوع من املمكن أن لورأى الوفد أن ا
تاكر  Q متع ويعزز يع أفراد ا بار مصاحل  Q يث يأخذ يف سم بقدر أكرب من الكفاءة وQتزان  بيؤدي إىل نظام للرباءة  مج ت حب ºت ع ي

تلفة بÊان ا ية يف ا -وا ل نول. لتمن شات حول موضوع نقل ا نا بالغ مبواصä ا ته ا لتكوأعرب الوفد عن اهPم مجمو ق مل ل ياع وأحاط . جو
ية بقانون الرباءات ورحب لويقة  نة ا'امئة ا شات مطو� داخل ا نا ثبأن املوضوع خضع  ن للج ق تعلقة 18/7SCP/ملعمل مل ا

يا نولو بة ملوضوع نقل ا نظور الرباءة  نة علهيا الرتكزي عىل  يا والحظ أن ا نولو بو حول نقل ا شطة الو جبأ تك م ج لتك سـل للج ي . لنن
Êتعداده ل ياسـوأبدى الوفد ا نولو نقل ا بة  باته  يل مزاv نظام الرباءة و توازن حول  جخول يف نقاش  تك عق لم ل سـ وإلضافة . لنحتل

نصوص علهيا يف قانون الرباءة وا'ور ا.ي من  يه QهPم الاكيف إىل مواطن املرونة ا ملإىل ذ
 الحظ الوفد رضورة تو ج
يا نولو جاملمكن أن تؤديه يف تعزيز نقل ا نفاذ إىل األدوية الرضورية مقابل كام أضاف ا. لتك سأ� الرباءات والصحة وا للوفد أن  م

يوية بÊان اآل بة إىل مجموعة ا ية  سائل ذات األ سـأسعار معقو� من ا ل سـ مه يب . لنمل تطالع أسا نة علهيا ا لوذكر الوفد أن ا سـ للج
نصو تغالل مواطن املرونة ا تحدvت القامئة مبا يف ذ
 ا تجابة إىل ا ملية لال سـ ل سـ ورحب . لص علهيا يف Qتفاقات ا'ويةمعل

بو  18/5SCP/ثالوفد لويقة  شمل وضع الرباءات والصحة يف لك من الو شطة اليت  رشوعات واأل ياليت وضعت قامئة  ت ن مل
ها تا ية أو  تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا جئو م نم مل ل يدة يف. مل تضمهنا هذه الويقة  مفورأى الوفد أن املعلومات اليت  ث  تطوير ت

ها نة وفقا  لخطة معل ترتكز إىل الرباءات والصحة تعمل ا شارهيم يف جمال . للج رسية Qتصاالت بني الزئن و بة  تأما  سسـ مل نل
هم  توصل إىل  ية متكني ا'ول األعضاء من ا نقاش  بت ملزيد من ا يوية ر بÊان اآل فالرباءات ذكر الوفد أن مجموعة ا لح بغ ل سـ ل

تجاوز احلدودأفضل ألثر القوانني الو سائل اليت  تلفة عىل ا تية ا مل - نة . طن تقاده بأن ا للجوعالوة عىل ذ
 عرب الوفد عن ا ع
سم بقدر أكرب  ية إ�حة الفرصة أمام وضع خطة معل  توحة  سائل  مترار يف اإلبقاء عىل القامئة غري احلرصية  Q تعلهيا بغ تمل مف سـ

بل توازن توجه العمل ا شمول وا ملقمن ا ل  . ل

ثالث وحتدث و .26 نوات ا يق وأشار إىل أنه عىل مدار ا يابة عن مجموعة بÊان أورو الوسطى وا  vنغار لفد  سـ بلط ن له ل ل
ثل جودة  ية قصوى  سائل مربة وذات أ شة  نا ية بقانون الرباءات عىل  نة ا'امئة ا ية عكف أعضاء ا ماملا مهم ك م ق ن للج ملعض
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تعلقة الرباءات وأنظمة املعارضة ورسية Qتصاالت بني الزئن و يدات ا ناءات وا Qملشارهيم يف جمال الرباءات و ي ت تقت لس ثم سـ
يا نولو جحبقوق الرباءات والرباءات والصحة ونقل ا شات جيب . لتك نا ية من هذه ا تأ يجة ا تقاده أن ا قوعرب الوفد عن ا مل ت مل ن تع ل

نظام ا'ويل للرب سني معل ا نة الرايم إىل تقوية و يا يف هدف ا هاما موضو سدي إ لوأن  حت للج ع يع . اءةست جبمورحب الوفد 
نة تلفة املطروحة عىل جدول أعامل ا تعلق ملوضوعات ا  þمية املقدمة من ا'ول األعضاء ف للجQقرتاحات ا - ي وعلق الوفد . لق

ن شات وفقا للمقرتحات املقدمة من وفود  نا برية عىل دفع العمل املعين جبودة الرباءات وأعرب عن الزتامه مبواصä ا ية  كأ ق مل ك دا مه
تحدة ية ركمناوا' ملواململكة ا تحدة األمر يكوالوالvت ا شاركة فعا� يف . مل نطقة قد شارك  مومبا أن عددا من املاكتب يف ا مل

نفذها  تلفة اليت  يمي الهنج ا ية مجع املزيد من املعارف مع  يان  تعاون ا'ويل يف جمال الرباءات رأى الوفد أن طرح ا تا - بغ ت تقل ب سـ
ناسب للغاية كخطوة أوىلا'ول األعضاء ترصف سـوهذه األ. م  ية بل نة ا'امئة ا ناب أعرب الوفد عن أم� يف أن تصل ا ملعللج

ندا واململكة  يان املقرتح من وفدي  Q ها بطرح سمح  رشة إىل موقع  نة  ثا ناء انعقاد دورهتا ا كبقانون الرباءات أ ت ي ل بث ل سـم ع
تحدة ي. 18/9SCP/ ثد يف الويقة كام ورملا شارهيم يف جمال يوذكر الوفد تأ سأ� رسية Qتصاالت بني الزئن و تده الاكمل  مسمل

تاج إىل املزيد من الفحص شCت احملددة . حيالرباءات وأضاف أن هذا املوضوع  توصل إىل عالج  للمورأى الوفد أن ا ل
بو نظمة الو تخديم نظام الرباءة داخل لك واحدة من ا'ول األعضاء يف  نفع عىل  ييعود  سـ ل مسـ تأى الوفد أن اعPد وار. م

بادئ غري امللزمة كخطوة أوىل من املمكن أن يؤدي إىل امليض قدما تعداده لعقد . ملا سـوعالوة عىل ذ
 أكد الوفد عىل ا
يا نولو تعلقة حبقوق الرباءات وحول الرباءات والصحة ونقل ا يدات ا ناءات وا Q شات حول جنا تك ث لم ملتق ي ت لق ية . سـ مهومع األ

سم اليت أوالها الوفد  يع املوضوعات ال بد وأن تمت بطريقة  شات حول  نا شات فقد أكد عىل أن ا نا تهذه ا مج ق مل ق تمل توازنل  وأن ل
ها تصا ية ال بادئ األسا يد عن ا نة علهيا أال  صا خ سـ مل حت ية . للج نب ازدوا نة علهيا أن  جوعالوة عىل ذ
 ذكر الوفد أن ا تج تللج

با ها لكفاءة القصوى مع ا سم  هود حىت  تا معل نجل بو األخرى يت ئات الو نفذها  شطة القامئة اليت  رشوعات واأل متر  يها ا ي ت هن للم ملسـ ه
ية  نظامت ا'وية ا ية الفكرية أو غري ذ
 من ا ية وا ية  نة ا هدها وخصوصا تB اليت تمت من خالل ا نأو  ل مل من ن ملعللج مللكملع لتتع ت

ية نظمة الصحة العا ية و تجارة العا نظمة ا ثل  ملاألخرى  مل مل م نة ا'امئة وأكد الوف. م توازن  للجد أن احلفاظ عىل بر^مج معل  م
شود شرتك ا هدف ا يق هذا ا يع ا'ول األعضاء عىل  بدأ عام وأعرب عن أم� يف أن تعمل  ية بقانون الرباءات  نا مل مج ملن ل حتق م . ملع

تاجئ تعود ع تعلقة بقانون الرباءات سوف تؤدي إىل  ية ا سائل ا شات حول ا نا نوكرر الوفد أن ا مل ن مل ق يع ا'ول األعضاء لتقمل مجىل 
تخدمني داخل  ياجات ا تجابة ال نفع وأكد جمددا الزتامه لعمل حنو املواءمة ا'وية لقانون الرباءات ا.ي قد يأيت ا سـ ت سـ ل ملل ح

 . نظام الرباءات

27. نة عىل وجه اخلصوص  سابقة  ناء انعقاد ا'ورة ا يده عىل و�ات نظره اليت عرب عهنا أ ند تأ للجوجدد وفد ا ل ث ك لنسـبة له
شارهيم يف جمال الرباءات وجودة  يازات اخلاصة بني الزئن و Qيا وأنظمة املعارضة و نولو نقل ا  äتص تسائل ا ت ب مل سللم م مل ج تك

تاكرات . الرباءات ونظام الرباءة ا'ويل والرباءات والصحة Qتجددة دامئا و بوأكد الوفد عىل أن املامرسات اخلاصة لرباءات ا مل
ية ية دون امكالرتا ها أثر سليب عىل تقدمي خدمات الرعاية ا سن ملموس سوف يكون  لصحتوصل إىل  حت وأحاط أنه وفقا . لل

تالفات واحضة يف  شلك معروف من خالل توافر ا ته  ند إن مل يكن الخرتاع برهان عىل جنا خلقانون الرباءات يف ا ب ع له
ية احلصول عىل الرباء يفاء رشوط أ إلضافة إىل ا 
هلخواصه، وذ تع هذا Qخرتاع محلاية مبوجب تس يمتة فال ميكن أن 

تجارة . الرباءة  äتص ية الفكرية ا سموح هبا مبوجب اتفاق جوانب حقوق ا ترب الوفد أن املرونة ا لوعالوة عىل ذ
 ا مل مل مللكع
شلك واحض يف حصول فقراء العامل عىل األدوية بأسعار) ياتفاق تربس( سامه  بمن املمكن أن  ياق ويف. معقو� ت لسـ هذا ا

نف باري والرقابة عىل األسعار وا يص اإل بä عن الرت ية الفكرية ندوة  ية  نظمة العا نظمي ا لأحاط الوفد برضاه عن  مل مل جت خ مق اذ للملك
ية مبوجب  تجات ا حملمإىل ا يص . رباءةبملن تويق ممارسات الرت نظمة  خولكن الوفد رأى رضورة إجراء دراسة من جانب ا ث ل مل

باري 'ى ا'و يذ املادتني جاإل أما . ي من اتفاق تربس داخل ا'ول األعضاء40.2 و31تنفل األعضاء مع الرتكزي عىل طريقة 
متكن من  تقاده الراخس بأن ماكتب الرباءات حول العامل وحدها لن  بة ملوضوع جودة الرباءات فقد أعرب الوفد عن ا ت ع لنسـ

ب شاء معايري للفحص وا لاحلفاظ عىل جودة الرباءات دون إ ية الفكرية . حث واحلفاظ علهيان مللكورأى الوفد أن معظم ماكتب ا
سابقة  ية ا بحث عن احلا� ا  äتص تاج إىل حتديث ألنظمهتا وخصوصا األنظمة ا ية و تقا ية متر مبراحل ا نا بÊان ا ليف ا ل مل حت ل ن ل نقل لتم

رشية ية املوارد ا لبو رسيعة يف جمال . تمن ترب الوفد أن نطاق Qتصاالت ا لو.
 ا ناسب ع يس حلل ا ملتابعة الرباءات رمبا  ل م
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ية. لتحسني جودة الرباءات نا بÊان ا يات الفحص داخل ا مبل عىل العكس رأى الوفد أنه قد يضعف  ل ل وأضاف الوفد . معل
ية  به قضا يذ وظائف  يهنا من  ية  ية  نا ية الفكرية 'ول ا ئرضورة اختاذ خطوات حنو تكوين كفاءات ماكتب ا شـ بغ نفل متك م تمللك

نةبأ بل ا ملمكفضل ا شف عن . لسـ بات الرباءة  للكوعالوة عىل ذ
 ذكر الوفد رضورة وضع املزيد من العبء عىل مودعي  طل
ية  تاجئ ذات الصä بأ بحث وا شف عن تقارير ا توقع مهنم ا سابقة عىل وجه اخلصوص، وأن يكون من ا ية ا هلاحلا� ا ن ل لك مل ل لن لتق

ها ا لاحلصول عىل الرباءة لالخرتاع اليت  بات إىل الرفض من تضم ها يف حا� تعرض هذه ا ية املامثä وتا لطلبات األ ن ب جئطل جن
شف مبا يف ذ
 29وأحاط الوفد بأن املادة . جانب ماكتب أخرى للرباءات ثل هذا ا نص رصاحة عىل  لك من اتفاق تربس  مت ي

ها اليت تقدم هب ية املامثä و بات الرباءات األ  äمنحتوفري املعلومات ذات الص ب ورشح الوفد أن . ا أو حصل علهيا املودعجنبطل
سوغات  ترب من   
ناع عن ذ Q شرتط عىل املودع تقدمي هذه املعلومات وأن توي عىل نص  ندي  مقانون الرباءات ا يع ت ي حي مه ل

بة للويقة . Qعرتاض بل وإلغاء الرباءات ثو شارهيم يف جمال  18/6SCP/لنسـ مستحول رسية Qتصاالت بني الزئن و
تجارة ا'وية ا.ي يلزم ا'و� العرتاف حلصا^ت الرباء شأن Qقرتاح املقدم من غرفة ا  üشغا لات أعرب الوفد عن ا ل ب ن

نصوص علهيا يف دو� أخرى ثل هذه اخلطوة ختول سلطات خارج نطاق ا'و� وهو ما . ملا موأكد الوفد عىل و�ة نظره بأن 
يادة أي حكومة تداء عىل  سـيعد ا نص عىل حصانة العالقة بني الزئن كام أحاط ال. ع ند ال  يوفد بأن قانون الرباءات يف ا له

هم و¯ء  مترن بو بار و¯ء الرباءات بإماكهنم ا تازوا ا ية ممن ا تخصصات ا نود خرجيي ا نني ا صفوو¯هئم وأن املوا لج ت لعلم ل ه خط ل
ية يف القانون تام.معللرباءات حىت دون حصوهلم عىل درجة جا نة يف ا عرب الوفد عنخ و تقدم ا.ي أحرزته ا للج رضاه عن ا ل

شأن املوضوعات اخلاضعة  بÊان  يع ا ناسب من ا'راسات اليت تقدم صورة واحضة عن الوضع القامئ 'ى  بيع عدد  ل مج مجتم
بÊان األقل منوا من نظام الرباءة. للنقاش تفادة ا شلك أكرب حىت ميكن ضامن ا لوذكر الوفد رضورة الرتكزي  سـ ويف هذا . ب

ي سقة مع لسـا يص الطوعي للرباءات وإن اكنت  بة للرت متدة  تاق اقرتح الوفد أن تعد األمانة دراسة حول املامرسات ا مسـ خ لن ملع
سة نا فبدأ ا مل رشاكت . م بعهتا ا يص اليت ا لويف رأيه سوف تضم ا'راسة قامئة بأسامء املراجع اخلاصة مبامرسات إصدار الرتا ت خ

ثل  سأ�مت'ول األعضاء ومن املمكن أن  هذه ا تصدي  ية  ياسات الو توى ا با عىل  نا ملهذه ا'راسة تدخال  لل ن سـ سـ لسـ طم ل  . م

ند    تقرير عن نظام الرباءات ا'ويل: من جدول األعامل6لبا
يةو .28 شات إىل الوÒئق اآل نا ندت ا تا ق مل  .18/2SCP/ و.SCP/12/3 Rev.2 Addو Rev.2SCP 12/3/: تس

بة للمرفق اخلاص و .29 هورية 18/3SCP/ثلويقة لنسـأحاطت األمانة أنه  يغ من  مجسلمت األمانة  بل يد بأن  تت  vيفكور
نة هر إىل  تة أ تدت من  سامح قد ا سـفرتة ا سـ شل تواء الويقة عىل هذه املعلومة . م ثورشحت األمانة أنه عىل الرمغ من عدم ا ح

توي علهيا بä املعد� سوف  تأخر فإن الويقة ا يغ يف وقت  سلمي هذا ا حتيجة  ث بل ت ملقن م لتت  . ل

تني بعض املالحظات عىل الويقة و .30 ثقدم وفد األر يقه ا.ي سوف يقدمه  Rev.2SCP 12/3/جن متس إضافة  تعلوا ل
تقرير عن . ث من الويقة آنفة ا.كر3كتابة إىل املرفق  نظر عىل ا يع و�ات ا نعكس  بذو� ليك  لمفع تقديره للمحاوالت ا ل مج ت مل

äسائل ذات الص ياسات العامة فملنظام الرباءات ا'ويل وخصوصا عىل ا تحق املزيد رأى لسـ  تسـالوفد بعض اºاالت اليت 
ية بفعل الرباءات تعمق وخصوصا اآلÒر املرتبة عىل ا تدبر ا منمن ا ت مل بة للفقرة . لتل ثاين 46لنسـو نطق (ل من الفصل ا ملا

نظام ا'ويل للرباءة تلفة داخل ا ياجات ا Qتصادي للرباءات واملصاحل و Qل - حت فد أنه عىل الرمغ من أن بعض ذكر الو) ق
بارشة فإنه يرى أن سامت  ية ا تWرات األ Q شديد أثر عىل يد ا سم  ملاألحباث أوحضت أن قانون الرباءة ا.ي  ب ل جنت س لتعق ي

بارشة اليت تأثرت بدورها  ية ا تWرات األ Q تذاب نارص اليت قد تؤثر عىل ا ية الفكرية واحدة من ا ملحقوق ا ب جنلع س ج مللك
يةبعوامل  سائل ا سويق وغري ذ
 من ا سوق وتلكفة ا تلكفة وجحم ا حمللا مل ت ل شدد عىل . لل بÊان اليت  توالحظ الوفد أن تB ا ل

تWرات Q يريات يف هدت  يدة اليت  ية الفكرية اخلاصة هبا مل تكن يه الو سحقوق ا ش ح  45وأشار الوفد إىل الفقرة . تغمللك
تجار نعكس عىل ا ية ألثر اإلجيايب ا لا مل ية، وأحاط الوفد أن ملعن نا بÊان ا ية واملرتتب عىل قوانني أقوى للرباءة يف ا نا مة ا ل ل ئ لث

ية  نا سائل د ية كام أحاط بصعوبة ربط  نا تجارة ا بة  شري إىل أن اآلÒر مهبمة  تصادية  Q يالت تح يكبعض ا مق ي م ئ ث لل سـ ت ل لل لن
ية الفكرية ية بزvدة حامية ا مللكياسة  ن معسـ بة إىل. ب تصادي وضع افرتاض لنسـوالحظ الوفد  Q نطق تعلق  ق الفصل ا مل مل

يا نولو سوق ا'ويل  جبزvدة يف ا للتك سوق وأن معظم . ل يä يف هذا ا شارك سوى بÊان  لولكن وفقا لو�ة نظره ال  قل ت
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ية نا بÊان ا ما'راسات تمت يف ا ل متكن من دمع. ل تطلب نظاما أفضل للرباءة حىت  ية سوف  نا بÊان ا توذكر الوفد أن ا ت ل  مل
ية تاكر وا Qمن تاكر . لتب ها حافزا لال بة لكفاءة الرباءات بو بو صفسـ ية88 إىل 83الصفحات (لن با سخة للغة األ ن يف ا سـ ) لن

شغاالت  يةناخلاصة ال ية ومن ملعنا تحق ا'راسة املوضو نظام الرباءة  بة  ية رأى الوفد أوجه أخرى للضعف  ع  سـ ل سـ تمن لن لت
تداب تقايض وا ليهنا طول فرتة ا ل نامجة عن رداءة الرباءاتب سة ا نا يدة  لري ا ف للم تصدى . ملق يوحث الوفد األمانة عىل رضورة أن 

ثل  سائل  بة  ياسات العامة وخصوصا  نظور ا تقرير يف وقت الحق إىل اآلÒر املرتبة عىل نظام الرباءة من  ما ملم سـ سـ ت نل لل
يا وغريها نولو يوي ونقل ا نوع ا جالصحة وا لتك حل سني ومن و�ة نظره فإن . لت بحث يف هذا اºال من شأنه  حتيف ا ل تكث

ية نا بÊان ا هم أفضل 'ور نظام الرباءة يف ا يق  هام يف  نظام الرباءة واإل تلفة  ماجلوانب ا ف حتق لس ل ل -. 

بة للويقة .31 ند  تصä بقانون الرباءة يف ا ية ا تا نقاط ا ند  ثوأحاط وفد ا سـ ه مل ل ل ل لنه ل ية "SCP :"1/218/ ل قض ال ترفع  ُ
تعادة الرباءة، تعدي يف الفرت رش ا يجة لعدم جتديدها و�رخي  تدة بني �رخي انقضاء الرباءة  سـة ا ن نملم  للحكومة سلطة إلغاء "2"ت

ند  بالد مبوجب ا تعلق حبامية أمن ا بالرباءات يف القضاv اليت  ل يق "3"أ من القانون، 157لت لتحق للحكومة سلطة إلغاء براءة 
ندما  ثال  يل ا يالصاحل العام عىل  ع مل تغالل الرباءة وجيحف حق ا'و�، بس د بأمك� 3 يلزم الرجوع إىل نص املادة "4"سـساء ا

 ،äنب تقدمي معلومات مضل ية   
بعدة عن امحلاية لرباءة وذ بة للموضوعات ا جت بغ س تسـ مل شف الاكيف "5"لن بة  للك  لنسـ
شف الاكيف وتعلق بإيدا) 4(10فإن نص املادة  شري إىل ا تمن القانون اليت  لك يع املواد ت يولو جا نهةلب ورشح . تضمي ال بد من 

نوان  ية يف املواصفات مبا يف ذ
 امس و يولو توفري مودعي الطلب سامت املواد ا بات مقرتن  عالوفد أن ضامن اكPل ا ب ب جلطل ل
تخدام هذه امل شأها يف املواصفات يف حا� ا شف عن مصدر املواد و سـسلطة اإليداع و�رخي اإليداع ورمقه مع ا ن واد يف ملك

تابة. Qخرتاع يقات  كوأحاط الوفد بأنه سوف يقدم هذه ا  .لتعل

نة .32 ية  تا ند عىل جدول األعامل لÊورة ا ية بقانون الرباءات إلبقاء عىل هذا ا نة ا'امئة ا للجأقرت ا ل ل ب ن لللج . ملع
ها من ا'ول األعضاء يقات اليت  ناء عىل ا تتسلموسوف حتدث الوÒئق املذكورة آنفا  تعلل ب ] ُ. 

تعلقة حبقوق الرباءات:  من جدول األعامل7لبند ا يدات ا ناءات وا Qمل لتقي  سـتث
تني  .33 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل   18/3SCP/و 14/7SCPس

نة .34 شات اليت انعقدت مؤخرا يف ا نا للجوأعرب وفد الربازيل عن رضاه عن ا ق شة جوانب ùمة من نظام . مل نا قوأحاط  مب
مي ساهامت  قالرباءة لفعل مما قدم  يهنام ند حفص معايريها اخلاصة لرباءات ويه بصدد  تفادت مهنا  حتسة إىل احلكومات ا ع . سـ

هر من خالل بعض املقرتحات  بدو وأنه قد حظي هPم الوفود كام  ية  يظوعالوة عىل ذ
 ذكر الوفد أن جدول أعامل ا ي لتمن
ي نة ما يؤكد عىل أ رشة  نة  ثا مهالواردة عىل جدول أعامل ا'ورة ا للج عل يةم يات جدول أعامل ا تو بة  نة  منة ا ص ل سـ لتللج ورأى . لن

توازن للرباءة وأن ا'ول األعضاء قد  ناسب و نظام  يدات عىل حقوق الرباءة ذات صä ويقة  ناءات وا Q مالوفد أن م بث ث ي لتقت سـ
يذها تلفة  متدت هنج  لتنفا خم سامح. ع ية ا ياسات  ساحة مرنة  تقاده برضورة توافر  لوعرب الوفد عن ا بغ سـ م األعضاء   لÊولللع

ناسب بصورة أكرب مع  يدات  ناءات وا Q د مجموعة منPتطوير واع تقدمة  ية أم ا نا بÊان ا تسواء أاكنت من ا ث تم ي ت ب مل ل لتقل سـ
ها نة بر^مج معل حول هذا املوضوع. قعوا رشة اعPد ا للجوذكر الوفد بأنه اكن قد اقرتح يف ا'ورة الرابعة  ع بار . ّ عتومع ا

يان فإن الوفد رأى أن الوقت قد حان لالعPد الوقت ا.ي مر ومك Qشات و نا تب املعلومات اليت توافرت من خالل ا ق سـمل
ية بقانون الرباءات نة ا'امئة ا نالرمسي القرتاحه املقدم إىل ا توت عىل 18/3SCP/ثوأحاط الوفد بأن الويقة . ملعللج ح ا

نظور شامل فأ�حت حملة رسيعة للر يانممعلومات ùمة مقدمة من  Q ترب أن جمرد توافر . سـتبدود عىل عغري أن الوفد ا
يذه بات اليت تواجه  يه أو ا يمي الفوائد املرتبة  يد ال يكفي يف حد ذاته  ناء أو  نفا لعق تق ق تث علل ت بين . سـت نطق ا.ي  تنوهذا هو ا مل

يدات أكرث ناءات وا Q ية من اقرتاحه ا.ي هيدف إىل حتري أي ثا يعىل أساسه املرحä ا ت ن لتقل ث تعامل مع سـ بة  لل كفاءة  لنسـ
ية سوف تؤثر  تاع هبا اكمä ذ
 ألن القدرات الو Q ية والظروف اليت متكن ا'ول األعضاء من شغاالت ا نا مت من طن سـ لت

ناءات Qيدات و تخدام ا تثلرضورة عىل القدرات اخلاصة  ي سـسـ بار يف . لتق Q نة بعني تكام اقرتح الوفد أن تأخذ ا عللج
يا بوصمرحä الحقة  ترب مرجعا لÊول األعضاء يف الو يث  يدات يضع قامئة غري حرصية هبا  ناءات وا يل لال يغة د يع حب ي ت لتقل ث  .سـ
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ية بقانون الرباءات  .35 نة ا'امئة ا سابقة  ناء انعقاد ا'ورة ا نوذكر وفد Qحتاد الرويس بأنه قد قدم إىل األمانة أ للج ل ملعث ّ
يدات وا توافر قواعد تؤسس  تعلق  تمعلومات  ي ب سـت رشيع الرويس تق لتناءات حمددة حلقوق الرباءة يف ا  من 80الفقرة (ث

يان ) 15/6SCP/ ثالويقة ال äتص تبوأنه ساعد يف إعداد الوÒئق ا  ،)Add.SCP 17/3/ ث والويقة17/3SCP/ثالويقة (سـمل
يان أال ويه أحاكم من Q سام سم من أ نت سامت حمددة مل تكن جزء من أي  تبويه الوÒئق اليت  ق ق رشيع Qحتاد سـتضم ت 

ناء أداء معل يمت مبوجب عقد مع  تاكره أ تخدام الالحق واحلصول عىل براءة الخرتاع جرى ا Q حلق يفتعلق  ثالرويس  ب سـ ت
بvÊت بة وفود أخرى إلجراء . لا'و� أو بÊية من ا رشة قد تقدم قرتاح  سابعة  بصحوذكر الوفد أيضا بأنه يف ا'ورة ا عل ّ

يات الرضورية حتليل إضايف لإلجا تو ياغة ا يان مع  Q صت عىل ل ص بت ية(سـ تو بادئ ا جهيأو ا ل ورأى أن . بشأن هذا املوضوع) مل
تطابق مع Qقرتاح املقدم من وفد الربازيل املكون من ثالث مراحل نصوص القانوية "1": ياقرتاحه  بادل املعلومات حول ا ن  ل ت

تعلقة  ية ا ية واإل رشيعات الو تقاخلاصة  لت مل مي قلن ط يذ هذه األحاكم، ول ناءات حلقوق الرباءة وجتربة  Qنفيدات و تث ت  "2"سـي
يذها،  ية ورشوط  شالك ا ية حلل  رشيعات الو ناءات القامئة يف ا Qيدات و نفإجراء دراسة حول كفاءة ا تث ت منتق م ن ت لتي ط ل سـ ل

يل "3"و ل مراجعة إماكية إصدار د ية(ن بادئ تو جهيأو  ناءات اخلاصة حب) م Qيدات و تثحول ا سـي ترب الوفد . قوق الرباءةلتق عوا
ية من بر^مج العمل املذكور ثا نة علهيا Qتقال من املرحä األوىل إىل املرحä ا نأن ا ل ن يان فقد . للج Q يل تح بة  تبأما  ل ل سـسـ لن

يمي األساس القانوين نظام و يدات عىل حقوق الرباءة جزء من ا ناءات وا Q تقرأى الوفد أنه يف ضوء اسـهتداف جعل لث ي لتقت  سـ
سابقة  بة فإن Qقرتاحات املقدمة من عدد من الوفود يف ا'ورة ا نا يدات ا ناءات وا Q ر املرتبة عىل طرحÒلواآل سـ مل ي ت لتقت ث سـ

ية مبا فهيا . جديرة الهPم تا يدا ملواصä املراحل ا يل من املمكن أن تكون أساسا  تح ثل هذا ا تاجئ  لورأى الوفد أن  ل ل ل جن م
يل  بادئ(لإعداد ا' يةملأو ا تو جهي ا ية ). ل يل من شأهنا أن تفيض إىل فوائد  تح تاجئ ا معلوعالوة عىل ذ
 ارتأى الوفد أن  ل ل ن

بقه ا'ول األعضاء  تلفة عىل غرار ما  يدات ا ناءات وا Q نطقي ألشاكل يق ا يات حول ا تو ياغة ا تطند  - ي ت مل ب ص ل ص لتقع ث سـ لتط
رش توى ا سائل عىل  لتوهو ما أدى إىل زمخ إجيايب حلل تB ا سـم وأضاف الوفد تكراره لالقرتاح ا.ي قدمه . يع الوطينمل

بعدة عن امحلاية لرباءة يان حول املوضوعات ا رشوع ا تبإعداد األمانة  سب ملت سـ  .مل

نوب  .36 يجوكرر وفد  وذكر أن املرحä األوىل من اقرتاح الربازيل قد حتققت  ا دمعه لالقرتاح املقدم من الربازيليقأفر
يان  Q لفعل من خاللية بقانون أعربو.ا فقد . 18/3SCP/ثوالويقة سـتب نة ا'امئة ا تقاده أن ا ن الوفد عن ا للج ملعع

يدات  ناءات وا Q تغالل يل طريقة ا ية من Qقرتاح الربازييل أال ويه  ثا يالرباءات علهيا امليض حنو املرحä ا ت سـ حتل ن لتقل ث سـ
ناول األهدا18/3SCP/ثاملوصوفة يف الويقة  ياسات العامة وخصوصا الصحة العامة ت 'ول األعضاء يف  نوعة  سـف ا للت مل

سائل أخرى نطاق من خالل  Qحتاد الرويس وأضاف الوفد دمعه لالقرتاح املقدم من. مواألمن من بني  يع ا تو بة  ل سـ ل لنسـ
ثة من اقرتاح الربازيل ثا بل Qتقال إىل املرحä ا نظر إىل ا'راسات اإلفرادية  لا ل ن  .قل

سأ .37 ييل إن  موقال وفد  سأ� ذات أولوية قصوى يف بالدهشـ تعلقة حبقوق الرباءات  يدات ا ناءات وا Q م� مل ي لتقت ث . سـ
توازن،  ية الفكرية وعىل نظام الرباءة ا بة للحفاظ عىل ا ية  ها أ يدات  ناءات وا Q تقاده بأن ملوأعرب عن ا سـ مه ي ت مللكع ل نث لسـ تقل

تاكر Q هدف الرايم إىل تعزيز يق ا بوأن من شأهنا  ل يان وأحاط. حتق Q ان اليت أجابت عىلÊب بري من ا ب الوفد لعدد ا تلك سـل
بل18/3SCP/ث بÊ وأحاط بأن الويقة 72ا.ي وصل إىل  يد للعمل ا ية وأهنا أساس  ملق قدمت معلومات اكمä ووا ج وعرب . ف

ساع نطاقه وا.ي من شأنه إ�حة الفرص سم  تالوفد عن تقديره لالقرتاح املقدم من الربازيل ا.ي ا نة مبواصä ت للجة أمام ا
äب سائل يف دوراهتا ا ملقيل هذه ا مل ناءات . حتل Q سأ� يل  باعه إلمتام  نة ا تعني عىل ا بة لألسلوب ا.ي  تثأما  م حتل ت للج ي سـسـ لن

يه اقرتاح الربازيل نطوي  ية من بر^مج العمل ا.ي  ثا يدات أفاد الوفد أنه يرى أن املرحä ا علوا ي ن ل تابع لتقي يا   ملأسلو ة معل
يل بل وحل ^جع تح لا  .ل

ناءات  .38 ية القصوى لال ية عىل موقفه جتاه األ يابة عن مجموعة جدول أعامل ا تثوأكد وفد اجلزائر ا.ي حتدث  مه من سـن لت
يدات يف بÊان جدول  يةأعامل لتقيوا ناءات . لتمنا Q ثل هذه ية الفكرية اندماجا �ما من خالل  ثويف رأيه اندجمت ا م سـتمللك

يدات داخل  يةQلتقيوا نا بÊان ا منوية يف ا يات ا مسرتا ل ل لتيج يان ا.ي توافق مع املرحä األوىل من . ت Q سـتبوأحاط الوفد بأن
يف  نه العديد من الوفود اليت أوحض لك مهنا خرباته وطريقة تو ظبر^مج العمل املقرتح من وفد الربازيل أجابت  ع
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يدات يف بالده ناءات وا Qي لتقت ث ية من بر^مج العمل الوارد يف وعرب الوفد عن رأيه ب. سـ ثا نة علهيا اعPد املرحä ا نأن ا ل للج
ها أثر فعال  يدات اليت  ناءات وا Q ية، أال ويه إجراء دراسة حول ناء انعقاد هذه ا'ورة احلا لQقرتاح الربازييل أ يث ت ل لتقث سـ

ناءات وا Q أن تلجأ إىل Êب يذها ويف ميكن  ثعىل حقوق الرباءة وطريقة  تنف لل سـك  . لتقييداتت

تني دمعه لرب^مج العمل املقرتح من الربازيل .39 بدء  جنوكرر وفد األر شلك رمسي وا ية اعPد بر^مج العمل  لوأكد عىل أ ب مه
ية من بر^مج العمل ثا نيف املرحä ا نوب . ل يجوعالوة عىل ذ
 أعرب الوفد عن دمعه للمداخالت املقدمة من وفدي  ا يقأفر

ييل يةنيابة عن مجم واجلزائر شـو بني اإلجات عىل 18/3SCP/ثوعرب الوفد عن رضاه عن الويقة . لتمنوعة جدول أعامل ا ت اليت 
يل اإلحصايئ وتقدمي صورة أوحض عن هذه اإلجات تح تضمن ا يان واليت  Qل ل ت بت ناءات . سـ Q سـتثوأبرز الوفد أن

يق نظا تعلقة حبقوق الرباءات أ�حت لÊول األعضاء فرصة  يدات ا حتقوا مل تاكر ومحى احلقوق لتقي توازن للرباءة أقر ال بم  م
يث . القامئة ها  يف وفقا  رشيع الوطين أن  تعني عىل ا ترصف الرضورية اليت  يح حرية ا حبورأى الوفد أهنا  ي ل لت تك يت يمتكن من لت

توافق مع  تها ليك  يةاتكييف يات ا منسرتا لتيج يدات من. ت ناءات وا يل لال تح يورأى الوفد أن املزيد من ا ت ل لتقل ث يح سـ يت شأنه أن 
رشيعاهتا بل و يف  باعه  نظر يف األسلوب ا.ي ميكهنا ا تالفرصة أمام ا'ول األعضاء ا يتك ت توصل إىل لل ثىل لا ملالطريقة ا

ية الفكرية نظام الوطين  باط املزاv من ا للملكال لن   . سـت

رشين وأحاط بأن املا'امنركوحتدث وفد  .40 بعة وا يابة عن Qحتاد األورويب ودوü ا لع  سـ ُعلومات اليت مجعت عىل لن
يهنا 73أساس إجات  ية القانوية 20ب دو� من  ية أو اإل نة ألطر الو ن دو� من Qحتاد األورويب زادت من معرفة ا مي ن قلللج ط

تعلقة حبقوق الرباءة يدات ا ناءات وا ال äملذات الص ي لتقت ث يق . سـ بة ü وذكر رضورة  سائل  ية هذه ا حتقوأقر الوفد بأ سـ مل لنمه
شأن هذا املوضوعلا بل  هور من خالل العمل ا ناسب بني أحصاب احلقوق ومصاحل ا بتوازن ا ملقمل و.
 رأى الوفد رضورة . مجل

نفصä عن املعايري تناقشأال  تعلقة حبقوق الرباءة  يدات ا ناءات وال ا Q لرباءة والبعدة عن امحلاية  م املوضوعات ا ث ملت ي ت لتقس سـ مل
ب تطالقانوية املامثä اليت  تاكري ن Q شاط تحقاق Qخرتاع للحامية مبوجب الرباءة وشمل هذه املعايري اجلدة وا تحديد ا بق  ن ت سـ لل

ناعي يق ا لصوا يق الغاية من أهداف . لتطب هام يف  ية اإل نقاش  ناءة يف ا شاركة الفعا� وا حتقوعرب الوفد عن الزتامه  س بغ ل ب لمل
نة  . للجا

ية .41 تحدة األمر يكوذكر وفد الوالvت ا تواصل حول حقوق SCP/18/3ثويقة أن ال مل نقاش ا يدا  مل تقدم أساسا  لل ج
ية . الرباءة تو بذو� من خالل ا بو ا صودمع الوفد �ود الو ل مل ية 14ي تو ية وذكر بأن هذه ا ص جلدول أعامل ا ل ّمن  من جدول 14لت

تخداùا مبوجب اتفاق تربس بل أك هم مواطن املرونة وا يد عىل  تأ شرتط ا ية مل  يأعامل ا سـف ك ل ت هم احلقوق لتمن فدت عىل 
توازن . وQلزتامات أيضا سم  لو.
 رأى الوفد أن أي معل حول املوضوع ال بد وأن  يد عىل يت تأ ناع عن ا Q كوالبد من ل مت

سري آخر ساب  تفسري واحد عىل  ح تجارةتف يس الرتكزي عىل ا نة  هدف من ا بان أن ا ل مع األخذ يف ا للج لسـ ل وكرر الوفد . حل
ناع عن د يذها بطريقة متموقفه ال سريها و يع أوجه املرونة القامئة يف Qتفاقات ا'وية يلزم  تنفمع الفكرة القائä بأن  تف ل مج

تQ Bتفاقات نقوصا  هام قارصا و ثل هذه الفكرة تعكس  لواحدة، ألن  م ف تشري لفعل إىل " مرونة"بل رأى الوفد أن لكمة . م
يع Qتفاقات ا هم موحد  ثل  مجلاملرونة اليت ال  ية الفكريةفمت ها أمام أنظمة ا يارات اليت  مللك'وية وا تيح خل ترب الوفد أن هذا . تل عوا

ية الفكرية  ها محلاية ا بÊان أن  نوعة اليت ميكن  يب ا توافر األسا سم ملرونة إذ  سري ال  هو  سري املوحد  مللكا سلك تل للي ت ل ت ت تف ملتف ل
ية ها الو ناسب ومصا ثل الطرق اليت  نبأ طت حل ت يع وعالوة عىل ذ
 أ. م ناجت عن القول برضورة جذب  نقاش ا مجبرز الوفد أن ا ل ل

بو شرتك األدىن قوبل لرفض من جانب العديد من ا'ول األعضاء لو ية الفكرية حنو القامس ا يصور حامية ا مل  . مللك

ية بإجراء  .42 نه ا ية  ثا ند دمعه الاكمل لالقرتاح املقدم من الربازيل وخصوصا للمرحä ا حتوجسل وفد ا ن ن ل ملعه م ليل حول ل
ية، وهو جزء رضوري من Qقرتاح بأمك� شغاالت ا تصدي ال يدات وكفاءهتا يف ا ناءات وا Qمن ن ل ي لتت لتق ث ورأى الوفد أن . سـ

نة بإماكهنا أن تقدم اللمحة املقدمة يف الويقة  ثا ناءات  SCP/18/3للج Q يذ تحرى طريقة  ثومن مث ميكهنا أن  تنف سـت ت
توى العميل يدات عىل ا سـوا ملي يدية عن قامئة و. لتق سم األول من الويقة غابت املعارف ا بة  تقلأحاط الوفد أنه  ث للق لسـ لن
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بعدة عن امحلاية لرباءة ية احلصول عىل الرباءة يف . ملستاملوضوعات ا بعدت رصاحة من أ يدية اليت ا هلوذكر أن املعارف ا س تتقل ل
ند همة للغاية من و�ة نظر الوفد لها نود ا ملمن ا  .لب

نة مبعلومات ثرية للغاية وأحاط وفد ال .43 يان من جانب ا'ول األعضاء أفادت ا Q ت الواردة عىلللجصني أن اإلجا بت سـ
ناءات . ومعربة عن الواقع تلفة احلامكة لال بÊان ا رشيعات القامئة يف ا شلك شامل عىل ا تثورأى الوفد أن اإلجات تدل  - ل سـب تل

يدات ناءات وا. لتقيوا Q ترب الوفد أن لتقوا تث رشيعاتسـع بة  نرصا ùام  للتيدات  سـن ع نة . لي تقدم ا.ي أحرزته ا للجوناء عىل ا ل ب
شامل للمعلومات اليت مجعت إىل اآلن مبا  يل ا تح مترار يف إجراء ا Q نة بإماكهنا رشوع فإن الوفد يرى أن ا ليف هذا ا ل ل سـللج مل

يون واملعلومات املقدمة من ا' نة علهيا أن . ول األعضاءجيف ذ
 ا'راسات اليت أعدها اخلرباء اخلار للجوأحاط الوفد أن ا
رشوع تعدادا اكمال لالنهتاء من ا تعدة ا شطة وآÒرها ليك تكون  سـهتدف وجدوى األ هورها ا بان  ملتأخذ يف ا سـ سـ ن مل مسـ  . مجحل

يان ا.ي تقدم به وفد  .44 يا ا با بودمع وفد أ ن يابة عن Qحتاد األورويبا'امنركلسـ رشين  بعة وا لع ودوü األعضاء ا . نلسـ
يان Q بري من ا'ول األعضاء عىل اإلجابة عىل تبورحب الوفد بإقدام عدد  توفري . سـك سه  لوأعرب عن تقديره لقدر  نف

ية ملرفقات الويقة  با ثالرتمجة إىل اللغة األ ن سابقة15/3SCP/سـ ثالث ا ناء انعقاد ا'ورات ا بات املقدمة أ ناء عىل ا ل  ل ث لطل . ب
ثل هذه وتطلع الوفد إىل توفري الرتمجة لو ندما تطلب  رسعة  ية بقدر أكرب من ا با ميقة هبذا احلجم الضخم إىل اللغة األ ُ عل ن سـ ث

لويقة الرتمجة äشات ذات الص نا شاركة يف ا ية من ا بÊان ا متكن ا ثحىت  ق مل مل ن ملعل  .ت

شأن املعارف ا .45 ند  بة ملداخä وفد ا ية أنه  نا ية ا ية ا'وية محلاية ا ثل ا بوأحاط  ه سـ ع لص ل مجلع لمم لن ية مللك مجلعيدية فإن ا لتقل
توبر  هر أ بل يف  ها ا Pية الفكرية عىل جدول أعامل اج يدية وعالقهتا حبقوق ا سأ� املعارف ا كقد أدرجت  تقل شم ملق ع مللك  2012ل

يول ن. سـاملقرر انعقاده يف  ته إطالع األمانة عىل جمرvت ا ثل إىل  ملوأشار ا ن ية يف هذا اشات وأية قرارقايملم متدها ا مجلعت قد  تع
 . شأن عقب املؤمترلا

يان املقدمة من ا'ول األعضاء .46 Q ية عىل ية عن اإلجات األ يا املعر سة ا'وية لإليكولو ثل املؤ بوسأل  ف تج صل ل س  . سـمم

تدى اإللوأحاطت األمانة بأن  .47 تاحة عىل ا ملناإلجات  ئة جداول م ية بقانون الرباءات عىل  نة ا'امئة ا يكرتوين  ن هللج ملع
يدحبيث ميكن اسرتجاع امل ناء وا Q سب نوع بÊ و سب ا يعلومات  ت ح ل لتقح ث  .سـ

ية بإجابة أكرث من  .48 يا املعر سة ا'وية لإليكولو ثل املؤ فورحب  ج ل س يان وما يوفره ذ
 من 70مم Q عىل Êسـتب ب
ية ثل أهن. تفصيلمعلومات  يش فهيا رأى ا ية اليت  تحدة األمر نظر إىل اإلجات املقدمة من الوالvت ا نه  ملمو مل يعل يك ا تقدم لك

ثال يل ا باري عىل  يص اإل شطة القامئة فهيا يف جمال الرت تواضعة مقارنة أل ملصورة  س بن ج خ تحدة . م ملفمل يذكر يف رد الوالvت ا
نة  بارا من  ية أنه ا سـاألمر عت باري يف 2006يك يص اإل بان إماكية الرت يا أن يأخذ القايض يف ا ج اشرتطت احملمكة ا خ ن سـ حللعل

بديل إلنفاذ اإليقافمجيع ا'عاوى املقامة ا ترصف يف الرباءة  كخلاصة بإيقاف ا يجة .
 أصدرت الوالvت . ل ثل أنه  نتوذكر ا ملم
ية تحدة األمر يكا ية وخصوصا يف جمال  مل ثا ية ا نذ احلرب العا بارية تصدرها أي دو�  يص اإل نتقربا أكرب عدد من الرتا ل مل مي ج خ

ية وغريها من Qخرتاعات تعلق ملوأحاط ا. لطبQخرتاعات ا رشكة تويو�   vبار يصا إ تحدة أصدرت تر يثل أن الوالvت ا مل لم ج خ
رشكة جوسون وجوسون  يات وآخر  رشكة مايكروسوفت خبصوص براءات للرب بارv مرتني  يصا إ نإلرسال وتر ن لجم ل ج خ

ية  تعلق لعدسات الالصقة(طبورشكة آبوت خاص مبعدات  يص  بة جلوسون وجوسون اكن الرت ي ن ن خسـ  لورشكة) لن
يصا خاصا بصامم خيص أمراض القلب يكس تر خيدترو متدت حكام . نم ية قد ا تحدة األمر ثل بأن الوالvت ا عوأحاط ا يك مل ملم

بديä يف احلاالت اليت  يوية ا تحداث األدوية ا تعلق   þية اجلديد ف باري يف قانون إصالح الرعاية ا يص اإل للرت حل سـ ي لصح ج خ
ية ية ا يولو رشكة ا نترفض فهيا ا ملعب جل بديلل تج لÊواء ا نافس ا ناسب حلقوق الرباءة إىل ا شف ا ل تقدمي ا ن مل مل بة . مللك لنسـو

بارv عىل الرباءات  يصا إ ية أصدرت تر سة اإليطا نا ثل بأهنا مل تذكر أن سلطات ا يا أحاط ا جلإلجابة املقدمة من إيطا خ ل ف مل ملم ل
ية يف احلا هادات امحلاية ا ية أو  يد تحرضات ا يلاخلاصة  ل لص تمكسـ لمل نرص ش تجة  ية ا رشاكت اإليطا للعالت اليت ترغب فهيا ا ن ملل ل

تحرضات ا تجة  رشاكت ا ميالفعال أو ا سـ لكن للم مل ية مبوجب براءة إىل بالد أخرى يف أورو مبا يف يل ية  يد ية تصدير أدوية  محما ل ص ئ
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تجات بديä لعقار بروساكر  ترب  نذ
 األدوية اليت  رسطان وحلاالProscarمتع تخدم يف عالج ا ل ا منطي 'ى ملسـ لت الصلع ا
يوية واألدوية اخلاصة ألمل تكون أكرث فائدة يف . حلا.كور عالوة عىل املضادات ا يان  Q ت عىلثل أن اإلجا سـورأى ا ت بملم سـ

رشيعات شأن ا'عاوى اليت رست علهيا هذه ا ية  يدها حباالت  لتحا� تأ ب معل يد يف مرحä ما أن . ي يكون من ا ملفورأى أنه  سـ
بعض مواطن املرونةتتاح الفرصة تخدام الفعيل  Q اهنم مبعلومات حولÊية املقدمة من ب تا يا^ت ا تدعمي ا يع  ل أمام ا سـ ب ب ل لكمجل  .ل

يق وقال إن الويقة  .49 يابة عن مجموعة بÊان أورو الوسطى وا  vنغار ثوحتدث وفد  بلط ن سهä القراءة  SCP/18/3له
شات ا'ائرة بني  نا قوأهنا من املمكن أن تصب يف ا نةمل يام بأي معل إضايف سوف . للجأعضاء ا بل ا لقورأى الوفد أنه  ق

تايل اقرتح الوفد العمل عىل  يان من خالل احلصول عىل صورة اكمä و Q ت املقدمة عىلنة من اإلجا ليد ا ت بللج سـتف تسـ
تظام نحتديث الويقة  شأن Qقرتاح . ث ياج اºموعة إىل املزيد من اإليضاح  بكام رأى الوفد ا ية حت تا لامللموس اخلاص ملرحä ا ل

تصاصات أي . املقدم من لك من وفد الربازيل ووفد Qحتاد الرويس تفاضة يف حتديد ا Q خوذكر الوفد أنه من الرضوري سـ
بو يع ا'ول األعضاء يف الو شمل نطاق العمل  بä عىل أن  يدراسة  مج ي  . مق

تحدة أنه عىل الرمغ من ال .50 يا ا هورية تزنا ملوذكر وفد  ن بري من املعلومات من ا'ول األعضاء فإن العمل عىل مج لكمك ا
نة يقات يف معل ا هام هذه ا يل طريقة إ تح بة  بدء  للجوشك ا تعل ل ل سـ لل سن توصل إىل هنج . ل لوأحاط الوفد بأن اإلخفاق يف ا

بغي علهيا أ ية بقانون الرباءات  نة ا'امئة ا نة ألن ا نتوازن من شأنه أن يؤثر عىل معل ا يم ن للج هواجس ملعللج تجاهل أي من ا لال  ت
تدارس يل وا تح ثار دون أن ختضعه  لاليت  ل لل تفاوت . ت تالف وQتفاق وا Qشابه و لورأى الوفد أن عددا من أوجه ا خت ل

ية  äسائل ذات ص شلك عام  ناول  شغاالت اليت ذكرت علهيا أن  بة لال من م ب ت ن لتسـ ت سائل اليت . لن يع ا ملوأحاط الوفد بأن  مج
توى  شت عىل  سـنو ها مق يا ية أخرى ال بد من  توى حقوق الرباءة من ^ ية وعىل  يدات من ^ ناءات وا Qس ق ح ح سـث ي مت لتقسـ

بو� تقدمي املزيد من . مقبطريقة  توصل إىل حل موحد ورضورة إ�حة الفرصة أمام ا'ول األعضاء  تحا� ا لوذكر الوفد ا ل سـ
ناءات وا ال äسائل املربة ذات الص يقات حول هذه ا لتا تث ك مل سـتعل تعلقة حبقوق الرباءةل مليدات ا  . قي

يدات عىل  .51 ناءات وا ال äية تركزي من املداخالت ذات الص يا املعر سة ا'وية لإليكولو ثل املؤ يوالحظ  ت ل س لتقمم ث ف سـج
نفاذ إىل األدوية بة  للاألثر املرتتب عىل الرباءات  نظر جبدية يف أمره هو مدى . لنسـ تاج إىل ا نه رأى أن اºال ا.ي  لو حي لك

ية واحلاسوب اللوn مع هواتف ا. ناعة ا كا^ة  لرباءات إضافة ) tablet computer(لص äت ذات الصCش ملمن جراء ا
يب  ية واحلوا هواتف ا. يع ا يع و ناعة و يام الغري  ية  تعلقة لرباءات  يدات ا ناءات وا Q ية سإىل مدى أ ل ق كث جتم ن بص بغ مل ي ت تصمه لتقسـ

يفاء آالف  تطلب ا ية يف جمال  تاللو سح ثل هذه احلرب عىل فضاء الرباءات قد وصلت إىل . الرباءاتي ثل بأن  موأحاط ا ملم
ية تحدة األمر يكأشدها يف الوالvت ا يا مل يا وأسرتا لوأملا بÊان ن سائل يف وقت ما . لوغريها من ا ثل أن ترفع هذه ا ملواقرتح ا ملم

نظام الرباءات سائل خمزية لفعل  نة ألهنا  لإىل ا م  . للج

ملوخلص الريس ا .52 يل أكرث تعمقا للردود الواردة عىل ئ يذ  شات بأن قال إن العديد من الوفود ذكرت أهنا تفضل  حتلنا تنفق
يان Qنة . سـتب تطلب من ا نة واليت  ناولهتا ا نوعة اليت  سائل ا توصل إىل توازن بني ا للجوأكدت وفود أخرى رضورة ا ت للج ت ت مل ملل

تلفة توصل إىل اتفاق عام حول املوضوعات ا -ا يدية فþ أود أشارت وفكام . ل بان املعارف ا تقلخرى إىل رضورة األخذ يف ا لسـ حل
بعدة عن امحلاية لرباءة ية إجراء عدد من ا'راسات اخلاصة حول . ملستخيص املوضوعات ا مهولكن وفود أخرى أكدت عىل أ

بات الرباءة توحا أمام املزيد م. لطلقضاv حمددة  يان  Q مفي� اقرتح وفد آخر ترك ب ها بعض سـتب سلن اإلجات اليت قد تر
بÊان يف وقت الحق يجة يف هذه املرحä وسأل الوفود عام إذا اكنت قد أخذت يف . لا توصل إىل  توأحاط الريس بعدم ا نئ ل

يان  Q يدات اليت ترى رضورة حصوها عىل أولوية الفحص من جانب األمانة مبا أن ناءات وا Q بان بعض با ل تث ي ت سـسـ سـ لتقحل
بعض  نو11قد غطى  يل أكرث معقا  يذ  توصل إىل اتفاق عام حول  يدات وذ
 يف حا� ا ناءات وا Q لعا من حتل ل ي نفت تث لتق سـ

يان Q سائل اليت أبرزها تبا  . سـمل
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بÊان األ .53 يابة عن مجموعة ا لوحتدث وفد مرص  يلن يده الاكمل للمرحä اليت اقيقفر نه ية وذكر تأ لكرتuا وفد الربازيل و
يارأى أن رشوع يف  ص ا يدات يف هذه املرحä أمر سابق ألوانهل ناءات وا Q يار أنواع يغة األولوvت وا ت تقت لخ ث  . سـ

ياجه للمزيد من الوقت ا'امنرك وحتدث وفد  .54 رشين وذكر ا بعة وا تيابة عن Qحتاد األورويب ودوü األعضاء ا سـ حن لع ل
سأ� اليت طرuا  تفكري يف ا بعض  ها ا ملشاور بني ا'ول األعضاء و لل ل بعضت  . ئالريسلل

يار من شأنه أن  .55 نظر يف أي  تعداده  ية وذكر الوفد ا يابة عن مجموعة جدول أعامل ا خوحتدث وفد اجلزائر  لل سـ من لتن ل
سؤال ا.ي طرحه الريس قد يؤدي إىل إبعاد الوفد عن هدفه األسايس أال  ها وأن ا يد  تقدم عىل  نة من ا ئميكن ا لمعل صع ل للج

ناءات وا Q يل عن ياغة د لتوهو  تث ل يار حتديد األولوvت يف هذه املرحä بل . قييدات القامئةسـص نه ا ختوأوحض الوفد أنه ال  ميك
 . يفضل إجراء تدريب شامل

نوب  .56 يجوأيد وفد  يان وضع أساس يقأفر Q ية وذكر أن يابة عن مجموعة جدول أعامل ا تبا مداخä وفد اجلزائر  من سـن لتل
نة قدما للجسري ا يس من . ل يدات األولوية دون غريهالو.ا رأى الوفد أنه  ناءات وا Q يداع إلعطاء أي من لتقت ث سـ وارتأى . ٍ

يان ùم Q يع ما ورد يف قامئة تبالوفد أن  يذ هذه Q. سـمج يل طريقة  رشوع يف  نة علهيا ا سـوذكر الوفد أن ا تنف حتلل تثناءات للج
يدات تلفة مع األخذأورأى الوفد . لتقيوا نة علهيا أن تفحص املداخل ا -ن ا بان اقرتاح Qحتاد الرويسللج  عىل الرايم حلسـ يف ا

يذ دراسات إفرادية أو إجراهئا ثال إىل دعوة ا'ول األعضاء إىل تقدمي املزيد من املعلومات حول  نفيل ا تب مل  .س

يع  .57 تعمق  يل ا تح بعاد بعض املوضوعات وأن ا مجلوأوحض الريس أن حتديد األولوvت ال يعين لرضورة ا مل ل ل تس ئ
تلفة بدال من إجرائه لزتامناملوضوعات من  .خم املمكن إجراءه عىل مراحل 

ند   جودة الرباءات، مبا يف ذ
 أنظمة Qعرتاض :  من جدول األعامل8لبا

شات إىل الوÒئق .58 نا ندت ا قا مل  SCP/18/9و SCP/18/4 وSCP/18/INF/2 Add.و SCP/18/INF/2 تس

 .10 و8 و17/7SCP/و

تحدة اقرتاحه  .59 نداملوقدم وفد اململكة ا شاركة مع وفد  كا.ي أعده  ند املعين جبودة . مل تارخي هذا ا نة  بوذكر الوفد ا ب لللج
يه الويقة : الرباءات املدرج عىل جدول األعامل جفاء كام ييل توت  ثيف أعقاب تقدمي Qقرتاح املعدل ا.ي ا عل  17/8SCP/ح

Pوال äئ بريا من الوفود طلب اللكمة لطرح األ سـالحظ الوفد أن عددا  يضاحات وتقدمي Qقرتاحات بربامج معل ك Q ستس
نود جدول األعامل ند من  بتعلق هبذا ا ب تعريف اجلودة. لت تعلق  ئä اليت أثريت جاء  بوالحظ الوفد أن العدد األكرب من األ . مسـ

تعريف يح ا يد املزيد من العمل حىت جيري تو لوقد أفاد عدد من ا'ول األعضاء أنه غري قادر عىل تأ ض الوفد عن وعرب . ي
يال با بل  يكون  يع  بول 'ى ا شرتك  تقاده بأن وضع تعريف  تحا صع سـ مجل م مسـع تلفة . مق خمورشح الوفد أن للجودة معان  ٍ

ية سار ا تغري عىل مدار  ها قد  تالف ا'ول األعضاء وأن تعر من م لتي يف هم أفضل داخل . خ نه رأى أنه من املمكن الرتوجي  لفو لك
تقصاء املعايري  نة من خالل ا سـا تعريف للج تخدùا ا'ول األعضاء  لاليت  ية" جودة الرباءات"تسـ لوهذا . طنيف أنظمهتا الو

توته  يا^ ا ندا ا شاركة مع وفد  ية بقانون الرباءات أعد الوفد  نة ا'امئة ا رشة  سابعة  حالغرض وعقب ا'ورة ا تب ك مل ن للج سـل ملع ع
يا عىل أساس Qقرتاحات نالويقة  تدى اإلمبث تابة عىل ا ن املقدمة  ثل تQ Bقرتاحات املقدمة من ا'لملك يا منامكرتوين  نرك وأملا

ية من بني دول  تحدة األمر يكوالوالvت ا رشة مل سادسة  ناء انعقاد ا'ورتني ا ئä اليت طرحت شفاهة أ عأخرى وعىل األ ل ث ُسـ
نة رشة  سابعة  للجوا يح اºال أمام إج. عل  
نه مع ذ يط و يان قصري و Q توأحاط الوفد بأن لك يب سـ بت توحة لكام اكن سـ مفات 

با نا  
سـذ يه. م يث أجاب العديد من الوفود  يان  Q ثه علوأعرب الوفد عن تقديره لالهPم ا.ي ا ت حتح ب سـ وأعرب الوفد . سـ
نانه عىل وجه اخلصوص إىل وفود الربازيل وفرسا والربتغال نعن ا هورية كورv مت يا إذ قدمت  مجو با نوQحتاد الرويس وأ سـ

ية و مإجات  يقاته ا'امعةتفصيل تارياك عن  شكر إىل وفد كو يان كام توجه  Q تعليدة عىل سـ ل بت ورأى الوفد أن اإلجات . سـف
يدي  بدء لعمل ا سمح  نة ما  توى ا'ول األعضاء داخل ا نطاق عىل  بدي دعام واسع ا يان  Q هاملقدمة عىل ل ي للج سـ ل ت لمتت م بسـ
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Q شان جودة الرباءات حىت وإن مل يكن سـعىل األقل  نة بعدب يد الرمسي من جانب ا تأ للجيان حيظى  ي ل متس الوفد . بت لو.ا ا
يع اإلجات وإعداد  شلك رمسي و يان  Q توزيع تصاص  Q ها الاكمل من خالل إعطاء األمانة نة د جتممن ا ب ت ب بللج خ سـمع

تخدùا ا' تلفة واملعايري اليت  تعريفات ا شمل ا يدية حول جودة الرباءات اليت  سـدراسة  - ل ت ته نظر مت لول األعضاء حىت ميكن ا
نة ناء انعقاد ا'ورة القادمة  للجفهيا أ يدية اليت جترهيا األمانة من املمكن أن توحض ما ييلإنوذكر الوفد . ث  "1": لمته ا'راسة ا

ها، و" اجلودة"تعريفات  ها واملعايري اليت  تخدام ا'ول األعضاء  سب ا نوعة  بقا تطل سـ ح ية "2"ملت ية ا ية ا م ا نن ت لتقب تح ثل لل
تخدùا ا'ول األعضاء لضامن جودة الرباءات داخل أنظمهتا  يا املعلومات اليت  نولو ثال أو نظم  يل ا تدريب عىل  سـا مل س تل ج تك ب

ية، و بع داخل ا'ول "3"طنالو سني اإلجراءات ا يل  ت تفا حت  . لضامن جودة الرباءاتاألعضاءملص

ندا ثىنوأ .60 شأن هذاعىل تعاون وفدك وفد  تحدة معه  ب اململكة ا نود جدول األعاململ هم من  ند ا ب ا ملب وأعرب الوفد عن . ل
نانه عىل وجه اخلصوص إىل وفود الربازيل وفرسا والربتغال نا هورية كورv مت يقات  مجو يا إذ قدمت  با تعلوQحتاد الرويس وأ ن سـ

يان وQقرتاح املقدم من وفدهيام Q تبية وناءة عىل ب سـيل يقات الواردة من ا'ول . تفص ية أو لتعلوأحاط  تا باألعضاء سواء ا لك
تعلق جبودة الرباءات والحظ الوفد أنه عىل الرمغ  نة ا تابعة معل ا شأن إماكية  سابقة  ناء انعقاد ا'ورة ا ملتB املقدمة أ للج ن ب ل مث

نظام  بة  ية العمل  بدو وكأهنا تقر بأ لمن أن ا'ول األعضاء  سـ مه شغالرباءاتلني Q ر بعضÒبعض مهنا أ ية فإن ا ن العا ل االت مل
تقار إىل تعريف واحض تعلقة ال فا نود جدول . مل ند من  بة يف ضامن سري هذا ا شغال بوصفه ر Q رس هذا بوذكر الوفد أنه  ب غ لن ف
يح سرتشد يف . لصحاألعامل قدما يف Qجتاه ا يل تعريف اجلودة ال بد من أن  تولكن الوفد ظل عىل و�ة نظره بأن تفا ص

سـهتدفات ا'ول األ سح اºال أمام مواطن املرونةمباملقام األخري  ورأى الوفد أن ذ
 . تفعضاء من نظام الرباءة و.ا ال بد أن 
سار العمل املقرتح تقدم عىل  مال يعين أال جيري ا شلك من . ل تقراء طريق واحض ا يس املعامل حىت دون ا لوأضاف أن تأ سـ س

شودة يح الوصول إىل الغاية ا نشأنه أن  ملي تقاده . ت ثالثة عوأعرب الوفد عن ا ناء عىل املكو^ت ا لالراخس بأن العمل املقرتح  ب
تحدة  ندا واململكة ا ية احملددة يف Qقرتاح املقدم من وفدي  ملاألسا ك ية ) SCP/17/8ثالويقة (سـ ية ا تمبعىن آخر تطوير ا تحب لل ن

يعد أ سني اإلجراءات  شأن جودة الرباءات و نفاذ إىل املعلومات وبادل املعلومات  ية وا سـا حت ب ت ل ساعدة لتقن مداة ùمة من شأهنا 
تويه الويقة يان ا.ي  Q تقاده بأن ثيع األعضاء، وا حت ت ع بمج بيل  SCP/18/9سـ سار ا ملسـتقسوف يوحض ا و.ا كرر الوفد . مل

شلك رمسي  يان  Q توزيع تصاص  Q ها الاكمل من خالل إعطاء األمانة نة د تحدة من ا بالPس وفد اململكة ا ت ب للج بمل خ سـمع
يع اإلجات يدية حول تعريف مصطلح جتمو ناء انعقاد ا'ورة " جودة الرباءات"مته وإعداد دراسة  يه أ نظر  ثحىت ميكن ا فل

نة  .للجالقادمة 

يه الويقة ا'امنرك وقدم وفد  .61 توي  ثاقرتاحه ا.ي  عل تقصاء فكرة .SCP/17/7حت سـ ورشح الوفد أن اقرتاحه معين 
ها من خالل العمل ال حفصسني جودة حبث الرباءات و ـي إلهيا حت بحث والفحص اليت  تاجئ ا تخدام  تنهتوطين املعين لرباءة  ل ن سـ

ية يä . جنبماكتب الرباءة األ بحث والفحص كو نيب يف ا تخدام العمل األ تقصاء ا سـوأوحض الوفد أن Qقرتاح مل يقصد ا ل سـ جسـ
شرتكةللتخفيف من ترامك العمل وال اقرتاح ممارسة شرتكة أو معايري  م  تب ا'وأحاط الوفد بأن. م ريك للرباءات مناملك ا

بة لعم� الوطين  نيب يف معل الفحص ا.ي يقوم به  بحث األ تخدام ا تجارية 'يه خربة عريقة يف جمال ا سـوالعالمات ا ل سـ لنل ج
بحث والفحص نيب عىل أوسع نطاق ممكن. ليف جمال إجراءات ا بحث األ تخدم أعامل الفحص وا تب  جويف هذا ا لملك . تسـ

ثل بول القرارات اليت تصدرها موأحاط الوفد أن  بع لرضورة  نيب ال  بحث والفحص األ تاجئ ا تخدام  Q ق هذا ت تج ل ن سـسـ يل
تخدامه لألعامل  تقرير مدى ا تقدير الفاحص  ها ولكن األمر مرتوك  ية أو  سـماكتب الرباءة األخرى أو قوانني الرباءة األ ل ل نقلب جن

ية تخدام . جنباأل همة ال سـورأى الوفد أن أحد األهداف ا بحث مل سني جودة أعامل ا نيب هو  بحث والفحص األ لأعامل ا حت جل
تانة سم بقدر أكرب من ا ية اجلودة  ية، وهو األمر ا.ي يؤدي بدوره إىل براءات عا ملوالفحص 'ى ماكتب الرباءة الو ت ل تن . ط

سابقة ذ ية ا شف عن احلا� ا نة هو ضامن ا نح براءات  همة  رشوط ا لوالحظ الوفد أن أحد ا ن لك ي تقمل لل تم ية مل هلات الصä بأ
رشط فقط ميكن تقدير معايري. حصول Qخرتاع عىل الرباءة تحقق هذا ا لورأى الوفد أنه  ية احلصول عىل الرباءة تقديرا  ب هلأ

با سـنا سابقة اليت اكن . م ية ا شف عن احلا� ا نيب من شأنه أن يضمن ا بحث األ ترب الوفد أن توافر أعامل ا لوا ن لك ل لتقع ج
توصل إلهيا دو ليصعب ا يهناسـ ثال أو نقص الوصول إىل وÒئق  يل ا بب حاجز اللغة عىل   
بعن ذ مل بس وعالوة عىل ذ
 . بس
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بحث اخلاصة بطلب وطين للرباءة يف جودهتا عىل األقل مع تB الصادرة عن  يجة ا ساوي  لرأى الوفد أن ذ
 يضمن  ن تت
نيب جتب أ بات الربا. مك بحث والفحص  سني جودة ا تاما ذكر الوفد أن  لطلو ل حت تغالل أعامل خ ية من خالل ا سـءة الو طن

يع  ية، كام هيمت به  توvت ا يع  يع ا'ول األعضاء عىل  ـي موضوع تعىن به  نيب  بحث األ مجالفحص وا من سـ مج مج ل لتل م ه ج
متع بأرسه تخدمني بل وا ºا ية بعني . ملسـ تا ئä ا ية بقانون الرباءات األ نة ا'امئة ا لو.
 اقرتح الوفد أن تأخذ ا ل سـ ن ملعللج

ب Qنيب؟ "1": ارعت بحث والفحص األ ية أعامل ا تخدم ماكتب الرباءة الو يف  ج  ل ن سـ طك ت ما يه الفوائد املرتبة عىل "2"ت
نيب؟  بحث والفحص األ تخدام أعامل ا جا ل نيب؟ "3"سـ بحث والفحص األ تخدام أعامل ا تحدvت اليت تواجه ا ج ما يه ا ل سـ ل

متä اليت قد تواج"4"و بات ا تغلب عىل ا يف ميكن ا حمل  لعق ل نيب؟ ك بحث والفحص األ تخدام أعامل ا جه ا ل  سـ

هم اخلاص جبودة  .62 تاحة أمام مواصä تدارس هذا املوضوع ا ية لفرصة ا تحدة األمر ملورحب وفد الوالvت ا مليك مل
ته نا قشـالرباءات و شلك سلمي عىل . م بة ألي نظام للرباءة يعمل  ية اجلودة أمر أسايس  نح براءات عا بوأحاط الوفد بأن  سـ لنل م

يه الويقة تعزي توي  شلك عام، وقدم الوفد اقرتاحه ا.ي  يف والرفاه  تو تصادي وا Q منو تاكر وا Q ثز عل حت ب ظ ل قب  SCP/17/10ل
نظام الرباءة  بة  تربها جوهرية  ية اليت  سا شرتك يف الغاvت ا تفكري ا لوهو Qقرتاح ا.ي دعا ا'ول األعضاء  سـ تع ل مل لنلل م

تاج براء ية اجلودةناخلاص هبا واليت من شأهنا إ سـهتدفات احملددة . لات عا ثل ا ية  سا ملورشح الوفد أن هذه الغاvت ا مت مل
ية وحفص الرباءات طنملاكتب الرباءات اليت تقاس علهيا جودة الرباءات الو متل عىل . ُ ثاين من بر^مج العمل  سم ا فيشـأما ا ل لق

نح الرباءات ومعل القامئني عىل ية  مليل لطريقة تقدير املاكتب األ ب يق الغاvت اليت جنحتل حتق الفحص مث حتديد مدى إجادهتا 
سـهتدفاهتا احملددة يذ  موضعهتا املاكتب و يات واإلجراءات . تنف لعملورشح الوفد أن هذا اجلانب من Qقرتاح موجه حنو ا

تلفة لضامن جودة الرباءات ية ا تخدمة يف املاكتب الو -ا ن طسـ ترب الوفد هذا Qقرتاح ممكال لالقرتاح ا. مل ملقدم من وفدي عوا
تحدة ملندا واململكة ا من املمكن   SCP/17/10ثوعىل هذا رأى الوفد أن األهداف احملددة يف Qقرتاح الوارد يف الويقة. ك

تحدة الوارد يف  ندا واململكة ا يان املقرتح من وفدي  Q يف äئ مليقه بكفاءة من خالل تضمني هذه األ ك ت بسـ سـحتق
يمي معل املاكتب كام وذكر الوفد أ. SCP/18/9 ثالويقة يهتا يف  ها أ نح الرباءة  ية  بة  تقن أنظمة ضامن اجلودة الفعا�  ل مهم لعمل لنسـ

تب آخر تب من جانب  تج أعامل  تغالل  تعاون املزتايد بني املاكتب إذ تؤدي إىل زvدة إعادة ا ية  مكأهنا أسا مك ن سـ لل . مسـ
بريًاورأى الوفد أن قدر تحدةًاك  تب الوالvت ا مل من أعامل  ية من خالل أعامل تمت مباكتب مك هد ازدوا ج للرباءات والعالمات  يش

تكرين ا.ين  يأخرى ذ
 ألن عدد ا تعددة آخذ يف الزتايدسعون إىل احلصول عىل حامية لرباءملب نذ . مهتم يف بÊان  مو
تحدة األمر50 جاءت 2008 سـنة سوا من مواطين الوالvت ا تكرين  بات الرباءة من  مل ملائة من  ي ب لطل والحظ الوفد . يكيةم

نظام ا.ي يالمئ  ها ا ية  ية للرباءة تعكس أولوvهتا مث تقرر الواكالت الو سن قوانني و بÊان  لأنه من املعروف أن ا ن ن ت بنفسل ط ط
يف وعوامل أخرى تو ية وتوافر رأس املال وغاvت ا تصادية وأنظمة  ناء عىل أهداف ا ية العامة  ظاملصلحة الو ل مي ب تعلن ق ولكن . ط

ترب تصادي واحلد عالوفد ا شلك ا بعض هبدف العمل  ها ا تالفات جيب أال حتول دون تعاون املاكتب مع  Q ق أن هذه بعض بخ ل
ية الفكرية العاملي تخديم نظام ا بة  مللكمن تلكفة املعامالت  سـ ملسـ تب . لن بع يف  مكوالحظ الوفد أن نظام ضامن اجلودة ا ملت

تحدة للرباءات والعالمات موصوف  تفالوالvت ا تعلق جلودة املقرتح لمل يان ا Q ته عىلمليل يف املرفقات امللحقة بإجا ت بص سـ
تحدة يف الويقة  ندا واململكة ا ثمن  مل بكة .SCP/18/9ك تب عىل  نوي عىل موقع ا تعراض اجلودة ا تاجئ ا رش  شـ و سـ سـ ملكن ل نت

äية الاكم شفا يق ا فاإلنرتنت يف حماو�  لتحق سني القدرة عىل ومبا أن أحد أهداف نظام ضامن اجلودة ا. ل تب هو  حتبع يف ا ملكت مل
بع 'يه إىل توفري معلومات من املمكن  تدابري اخلاصة جلودة أعرب الوفد عن أم� يف أن يؤدي وصف نظام اجلودة ا تتوقع ا ملل

تام بأن أن يمي أنظمة اجلودة هبا، وذ
 مع إدراكه ا ند  بان  ية وقد تأخذها يف ا ها املاكتب الو تدار لأن  ع سـ ن تقت حلس ظمة اجلودة ط
رسي لرضورة حبذافريها عىل املاكتب األصغر بري لن  تب  بعة يف  تا ك مكت نة من . مل ملمكوعالوة عىل ذ
 ذكر الوفد أن املزية ا

شاركة العمل واخلربات يف جمال  ساع رقعة  نظام أفضل للجودة 'ى ا'ول األعضاء قد تكون ا تخدام املاكتب  موراء ا ت ل سـ
ها وهو م يةحفصحبث الرباءات و تخديم أنظمة الرباءة الو نفع عىل املاكتب وعىل  نا من شأنه أن يعود  سـ طل  . م

تحدة عن املقصود مبصطلح  .63 يا ا هورية تزنا ملوساءل وفد  ن نوحة من املفرتض أهنا " جودة الرباءات"مجت ملممبا أن الرباءات ا
ية احلصول عىل الرباءة هلتويف معايري أ شري إىل عدد الفاحصني وسأل الوفد الوفود األخرى إن اكنت. تسـ ت جودة الرباءات 
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نظام الرباءة أو إىل يشء آخر ية  ية ا لوا ت تحب لل توصل إىل توافق يف اآلراء حول تعريف جودة . ن نة إن مل  تورأى الوفد أن ا للج
تالف الوفود همه  تلف  تلف وذ
 ألن املصطلح  هم  ناء عىل  خالرباءات فإن لك وفد سوف يعرب عن و�ة نظره  ف خيف خم . ب

ية احلصول عىل الرباءة  سرتشد مبعايري أ سأ� جودة الرباءات جيب وأن  تعلقة  شات ا نا تقاده بأن ا هلوأعرب الوفد عن ا ت مب مل ق مل ع
يه الرباءة نحت  بÊ ا.ي  نظر عن ا فبغض ا ُم ل  . ل

بÊان األ .64 يابة عن مجموعة ا لوحتدث وفد مرص  ين تقدمي Qقرتاحاتيقفر نه ذكر أن ا. لة فأعرب عن تقديره  للجنة ال لكو
توصل إىل تعريف جلودة الرباءات يد وإصدار الرباءات ا'وية أي . لتزال أماùا ùمة ا تو ته لهنج ا لوكرر الوفد معار ل حض

ناجع لقانون الرباءة . مواءمهتا يذ ا هم الوفد أن جودة الرباءات تعين ا سابقة وتقدمي Qقرتاحات  شات ا نا لومن خالل ا ل ق نفمل لتف
ية الفكرية الوطينملالوطين ولواحئه عىل ا تب ا مللكتوى الوطين من جانب  مك ناك ما حيول . سـ يس  هورأى الوفد أنه طاملا  ل

بعض  ثال  يل ا بحث والفحص ا'ويل عىل  نح وضع سلطة ا بعض مفن املمكن  ها ا تعاون بني املاكتب و لدون ا مل س ل ل بل م بعض
توافر 'هيا الطاقات من احلصول ع بÊان اليت ال  متكن ا تاملاكتب حىت  ل ند إجراء الفحص مبا يضمن ت تاجئ ذات جودة  عىل  ن

نوحة للحامية مبوجب الرباءة تحقاق الرباءات ا ملما ية يعين ضامن جودة الرباءات . سـ نا بÊان ا بة  موالحظ الوفد أنه  ل لل لنسـ
ية و ياجات ا ية توجهيه حنو ا يدات عىل قانون الرباءة  ناءات وا Q يع تب  منضامن الزتام ا ت بغ ي ت لتجبم ح لتق ث ية سـملك طناألولوvت الو

ية نح الرباءات اليت ختدم أغراض ا تجددة دامئا و هة أو براءات  تأكد من عدم وجود براءات � منمع ا لتل م م والحظ الوفد أن . ف
ها لقانون الرباءة هبا ند  نظور بÊ آخر  تلف عن  نظور قد  يقهذا ا تطبم ع خي هم و.
 أعرب الوفد عن . مل فبعض الصعوبة يف 

يق العميلمن" اجلودة "مصطلح يذ وا نطلق ا لتطب  نف  . لتم

ندا  .65 يان عن تقديره لوفود  كوعرب وفد ا ية عن Qقرتاحات ورك ا'امنول تحدة األمر تحدة والوالvت ا يكاململكة ا مل مل
نح الرباءات، مبا يف ذ
 حفص الرباءة. املقدمة نوعة اخلاصة بإجراءات  نارص ا بان  ية األخذ يف ا موأكد الوفد عىل أ ت للع سـ ملمه  حل

نظور معيل تحديد جودة الرباءات من  تعلق  موإجراءات Qعرتاض اليت  ب ثالثة املقرتحة من . ت ترب الوفد أن األراكن ا لوا ع
يق  همة يف  سني اإلجراءات ملن العوامل ا ية وبادل املعلومات و ية ا تحدة أال ويه تطوير ا ندا واململكة ا حتقوفدي  مل حتن ت ت ب مل تحك لل

ية اجلودة ية وراء و.ا أع. لبراءات عا يده للفكرة األسا سـرب الوفد عن تأ نداQقرتاحي تحدة ك املقدم من لك من  . ملواململكة ا
يس احلديث عن تعريف اجلودة  هم  شغاالت اليت أÒرهتا بعض الوفود حول تعريف اجلودة ارتأى الوفد أن ا بة لال لو مل ن لنسـ

نوعة يهنا من و�ات نظر  نظر إىل طريقة  تذاهتا بل ا مل ستح نظام ورأى. ل تعلق  نوعة  نارص  متل عىل  ب أن جودة الرباءة  ت ت مع تشـ
نوحة ذاهتا أو جودة حفص الرباءة ثل جودة الرباءة ا ملمالرباءة بأمك�  شة . م نا  Êبة ألي ب هم  قولكن الوفد رأى أنه من ا مسـ لنمل

ية ناء نظام أفضل  نطلق  نوعة من  نارص ا بة  سني اجلودة بقدر اكيف  للملكطريقة  بم ت للع سـ ملحت ورشح الوفد أنه دمع .  الفكريةلن
يع  تعلق جبودة الرباءات من لك دو� من ا'ول األعضاء واطالع ا نوعة  يان املقرتح ألنه مصمم مجلع معلومات  Qمجل ت ت مت ب سـ

شات حول هذا املوضوع نا بة 'فع ا قعلهيا وهو ما يراه الوفد فعاال  مل شاركة . لنسـ بة  ملعالوة عىل ذ
 رأى الوفد أنه  لنسـ
شلك جامعيامل يحه مث تقره ا'ول األعضاء  بعلومات فإن تعريف جودة الرباءة من املمكن تو ترب الوفد أن تقامس . ض عوا

ية تحدة األمر سق مع Qقرتاح املقدم من وفد الوالvت ا يان  Q تخدام يكاملعلومات  ملب ت ت يسـ  .سـ

ية قصو .66 ية اجلودة ذات أ مهوذكر وفد الربازيل أنه مبا أن الرباءات عا يق األل هداف املرجوة من أنظمة الرباءة فعىل لتحقى 
بحث  سني نظام الرباءة مبا يف ذ
 أعامل ا هامات حنو  نظر إىل اإل هم  هذا املوضوع ا شاركة يف نقاش  نة ا لا حت ل مل سللج مل ل

يمي تدفق العمل ي. تقوالفحص و توصل إىل  ـي أساس ا ية اجلودة  تقاده بأن الرباءات عا حتقوأعرب الوفد عن ا له ل ل ق أهداف ع
نفذ يف جمال أنظمة إدارة اجلودة من جانب 7امحلاية مبوجب الرباءة وفق نص املادة  مل من اتفاق تربس، وأحاط بأن العمل ا ي

ية يف الربازيل كام ورد يف الويقة  نا ية ا هد الوطين  ثا ع لص للملك ثة  .SCP/18/INF/2 Addملع حثيعكف عىل بذل �ود 
ية مع  ية ا ية ا نتحديث ا ت ب لتقل تح لل يذ الرباءات واحلد من . زvدة عدد فاحيص الرباءةن تنفوما برهن عىل هذا األمر زvدة طاقة 

سـ| يقرتحه وفد . ترامك العمل نظام الرباءة  ية  نقاش حول الغاvت الو بة لالقرتاحات املقدمة فذكر الوفد أن ا حأما  ل ن ل طسـ لن
ثري لالهPم لفعل بل وي ية أمر  تحدة األمر مالوالvت ا يك نذ اعPد جدول أعامل مل بو  شات ا'ائرة داخل الو نا معكس ا ي ق مل

ية يق أغراض نظام الرباءة ألن . لتمنا يد ال يكفي  تو بار الضمين هو أن الهنج القامئ عىل ا Q هم أن تحقوأفاد الوفد أنه  ح لف ل عت
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ي شمل ا  þشمل ف تأثر لعديد من العوامل اليت  باين من بÊ آلخر وألهنا  سـالغاvت  ت ت ت لت ية وقدرة ا'ول األعضاء ت طناسات الو
يا نولو تصاص ا جعىل ا تك نح الرباءة من . لم ية  شرتك للمعايري املوضو ملورأى الوفد أن ذ
 يعين بدوره أن وضع تعريف  ع م

Êب هدها واقع ذ
 ا تغريات اليت  يف نظام الرباءة وفقا  با عىل قدرة ا'ول األعضاء عىل  لشأنه أن يؤثر  لل ي يشسل والحظ . تك
ية الوف تو صد أن ا ية 17ل تو ية الفكرية ا'وية وا تعلقة بأوجه املرونة يف اتفاقات ا ية ا ص جلدول أعامل ا ل ل مل مللكمن  اليت حتث 11لت

ية  ية ا ية ودمع ا تاكرات واإلبداعات ا Q ية عىل حامية ساعدة ا'ول األعضاء عىل تقوية قدراهتا الو بو عىل  تالو ب حملل ب ن م تحي ل لط ن
ية ية الو ية ا نا لعلم طن نقاشلتق  äتا الص بدوان و  
ل وغري ذ ثل . ثيقت نقاش رأت الربازيل أن اخلطوة األوىل  سامهة يف ا متويف  ل تم

شرتك املعين  هدف ا يا^ت الرباءات يف ضوء ا نفاذ إىل قاعدة  تعلق   þية الفكرية ف بادل املعلومات بني ماكتب ا مليف  ب ل ي لت مللك
ية يف الربازيل وÒئق وقد أ�حت بعض م. مبواصä رفع جودة الرباءات نا ية ا هد الوطين  عاكتب الرباءة مبا فهيا ا لص للملك ملع

بكة اإلنرتنت ها عىل  بحث عىل موا شـا تاجئ الفحص . قعل بة لفاحيص الرباءات ملقارنة  يدة  نورأى الوفد أن هذه خطوة  لنسـ مف
ي تخدام قاعدة ا متر احلفاظ عىل مرونة ا تاجئ أخرى وذ
 طاملا ا باخلاصة هبم  سـ لب سـ بات . ا^تن بÊان وا�ت  عقومبا أن بعض ا ل

نة وراء هذه الصعوبة باب الاك يا^ت هذه اقرتح الوفد حتري األ ميف الوصول إىل قواعد ا سـ بادرات . لب موأخريا ذكر الوفد أن 
منوية  ها ا تفق مع أهدا ية مبا  بغة وأن تمت من جانب املاكتب الو ية ا شارك يف العمل ال بد وأن تظل طو لتا ف ي ن لص ع طت ل

ياسات العامةو  . لسـا

بويفارية-مجهورية (وعرب وفد فزنويال  .67 ل ا ندا ) ل تحدة وا'امنرك كعن تقديره لوفود  تحدة والوالvت ا ملواململكة ا مل
ية نظامت ا'وية. يكاألمر ناء داخل ا تخدام صفة غري واحضة ^درا ما يكون هنجا  نه أحاط بأن ا لو مل ب سـ ورأى الوفد أنه مبا . لك

ية للك دو� من ا'ول األعضاءأن جودة الرباءات  ية الو يات ا نتعلقت بإسرتا من طيج وأولوvهتا فإن حماو� مواءمهتا سوف  لتت
يع مجلتطلب مرونة من جانب ا ية أمر رضوري. ت رشيعات الو طنوذكر الوفد أن أوجه املرونة يف ا  . تل

نة ا'امئة ا .68 رشة  سابعة  نوذكر وفد Qحتاد الرويس بأنه يف ا'ورة ا للج ملعل ع ية بقانون الرباءات قد دمع Qقرتاح املقدم ّ
تقرير ا'امنرك من  بني يف ا لكام أمد األمانة مبواد كام هو  تعلقة ) SCP/17/13 Prov.2 ث من الويقة72الفقرة (م ملويه املواد ا

بات امل بة  ية  نفذ يف ماكتب الرباءات األ بحث ا تاجئ ا تب الرويس للرباءات  تخدام ا للطل سـ ب مل ل ن نسـ ن لل ج امثä اليت ملك
بات  ند حفص ا تخدمت  لطلا ع تعلقةسـ تابعة الرباءات ملا رسيعة يف جمال  يات مبوجب إجراء نطاق Qتصاالت ا م التفا لق

تعاون يف جمال الرباءات اليت دخلت احلزي الوطين بات ا'وية مبوجب معاهدة ا لوا ل ترب الوفد أنه من الرضوري . لطل عوا
يع املعلومات ا ية تعزيز مجمواصä العمل عىل  بحث والفحص  تاجئ ا ية  تخدام ماكتب الرباءة الو  äتص بغلرضورية ا ل ن ن سـ لمل ط

ية بحث والفحص يف املاكتب األ تاجئ أعامل ا تخدام  بجودة الرباءة  ل ن يل املعلومات فقد أخذ الوفد يف . جنسـ تح بة  لأما  ل لنسـ
تع ية ا نظم واللواحئ الو بة  تالفات القامئة  Q بار Qمل ن لل سـ طت ن لع تعامل خ تاجئ فقد اقرتح الوفد أن  بحث وحرص ا تلقة بإجراء ا ن لل

بحث بحث ورش تقارير ا تاجئ ا بحث وحرص  تصä بإجراء ا رشوط ا سأ� إصدار قامئة موحدة  لاألمانة مع  ل ن ل مل نم وأكد الوفد . ل
سائل  يد ا'راسة معامä ا يوية للوضع  ملعىل أنه من بني اجلوانب ا تعلقةقحل ياملا شاء قواعد  ب بإ ^ت لألحباث اليت تمت عىل ن

توى الوطين مع توفري إماكية نفاذ املاكتب األخرى إلهيا نا وعالوة عىل ذ
 أيد الوفد بر^مج العمل املعين جبودة الرباءات . ملسـ
تحدة ندا واململكة ا ملاملقرتح من وفدي  يه الويقة ). SCP/17/8ثالويقة ( ك توي  بة لالقرتاح ا.ي  ثو عل حت  SCP/18/9لنسـ

يقات املقدمة أحا بان ا يان اخلاص جبودة الرباءات ا.ي أخذ يف ا تعلق ال تعلط الوفد برد فع� اإلجيايب لالقرتاح ا سـ ت لمل حل بسـ
سابقة ية بقانون الرباءات ا نة ا'امئة ا ناء انعقاد دورات ا لمن الوفود أ ن للج تعلق برب^مج العمل املقرتح من وفد . ملعث  þيوف

ي تحدة األمر يكالوالvت ا ثل هذه ا'راسة من ) SCP/17/10ثالويقة (ة مل تاجئ  مأيد الوفد إجراء ا'راسة املقرتحة مبا أن  ن
يمي جودة الرباءات يات عامة حول  تو تخداùا للخروج  تقاملمكن ا ص ب تعلقة جبودة . سـ سائل ا ملوأفاد الوفد بأن Qنهتاء من حل ا مل

ي نولو يه تطور ا ناسب أمر  يت ا تو جالرباءات يف ا تك لق ميل مل تاجئ ل تخدام  ناء عىل ا شأن الرباءة  تعاون  ية  ثة ا نات احلد سـ ب ب ل ن ملعي
تب اإليداع  بحث والفحص ا.ي جيريه  سابق  مكالعمل ا لل نح األولل شأن  ند اختاذ قرار  تصة  سلطة ا'وية ا م أو ا ب ع - ل ل

رشيع وطين تامحلاية القانوية مبوجب  بادل املعلومات حول األ. ن نظمة جلودة الرباءات تويف هذا الصدد رأى الوفد أن  ملحاكم ا
سأ� الوارد يقه عىل ا ية وأشار الوفد إىل  همة يف تعريف تطوير أنظمة الرباءة الو ملمن املكو^ت ا تعل طن  يف ةمل
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ية حول اإللغاء اإلداري SCP/18/4ثوإلشارة إىل الويقة . SCP/18/INF/2 ثالويقة توت عىل معلومات إضا ف اليت ا ح
ترب ال يات اإلبطال ا عوآ تلفة مبا فهيا ل بÊان ا رشيعات يف ا تعدد اجلوانب ألحاكم ا يل شامل و توي عىل  -وفد أهنا  ل حتل لتحت م

يات اليت أشار إلهيا . Qحتاد الرويس شة وذكر أن اآل نا ناء يف هذا اºال موضوع ا يام بعمل  ته يف ا لوأعرب الوفد عن ر ق مل ب لقب غ
نظر إلهيا بعني QهSCP/18/4ثيف الويقة  تحق ا ل  تحكمي يف Qحتاد الرويس . Pمتسـ ا.ي (لوأحاط الوفد بأن نظام حمامك ا

هر فرباير  شائه مع حلول األول من  شهو بصدد إ تخصصة يف جمال الرباءات )  عىل أقىص تقدير2013ن شمل حممكة  مسوف  ي
تعلقة  لزناعات ا äذات الص vحتادي عىل وجه اخلصوص القضاQ رشيع ملتغطي سلطاهتا مبوجب ا ننح امحلاية القانوية أو لت مب

بة لالخرتاعات  نفعة(لنسـإهناهئا  نظر Qعرتاف ) ملمناذج ا تب الرويس للرباءات، كام  تخذها ا تمبا يف ذ
 القرارات اليت  ملكي
نفعة(ببطالن براءة الخرتاع  شأنه نص آخر مبوجب القانون Qحتادي )ملمنوذج ا  وذكر الوفد أن تقوية. باإلجراء ا.ي مل يرد 

ية الفكري تدابري اخلاصة بإنفاذ ا مللكا بت أنه رشط ùم النضامم Qحتاد الرويس ةل تخصصة  شاء حممكة  ث يف بالده مبا يف ذ
 إ م ن
ية تجارة العا نظمة ا ملإىل  ل بل القريب سوف يعزز من . م تخصصة يف جمال الرباءات يف ا هور حممكة  تقورأى الوفد أن  م ملسـظ

ية الفك ية نظام إنفاذ ا مللكفعا يال تقايض القانوية سـرية يف رو بار املعايري ا'وية إلجراءات ا Q نمع األخذ يف ل ل  الوفد أن أفادو. عت
ية الفكرية يف Qحتاد الرويس مع األخذ  تعلقة محلاية القانوية وإنفاذ ا مللكرصد Qجتاهات يف جمال حفص الزناعات ا ن مل

بÊان  تجارب ا'وية يف جمال حفص الزناعات يف ا ل ل نظر يف هذه ا'عاوى ل تصة  شأت حمامك  لاليت أ خم يا واململكة (ن نثل أملا م
ية تحدة األمر تحدة والوالvت ا يكا مل رشيع املعدل اآلنف ا.كر) مل تاما أكد الوفد عىل اهPمه ملزيد . لتاكن جزء من إعداد ا خو

 ".جودة الرباءات، مبا يف ذ
 أنظمة Qعرتاض"من العمل حول موضوع 

يا^ت املقرتحة من وفود حتدث وو .69 Q يق ودمع طرح يابة عن مجموعة بÊان أورو الوسطى وا  vنغار تبفد  بلط ن سـه ل ل
تحدة ملندا واململكة ا شأن . ركمناوا' ك ية  تحدة األمر بوأعرب الوفد عن دمعه الاكمل لالقرتاح املقدم من وفد الوالvت ا يكمل

يا^ت نفذها .سـتببر^مج العمل ا.ي قد يأيت ممكال لال تلفة اليت  يمي الهنج ا ت وكرر الوفد رأيه بأن مجع املزيد من املعارف مع  - تق
يد بو ترصف  مفا'ول األعضاء يف الو تفادة قصوى من اإلجات الواردة عىل . ي نة سوف حتقق ا سـورأى الوفد أن ا للج

بو يا^ت الواردة من جانب أكرب عدد ممكن من ا'ول األعضاء يف الو Qي بت  . سـ

هورية كورvوأعر .70 نظام  مجب وفد  تخدام الكفء  سني جودة الرباءة تربط ارباطا ويقا ال سأ�  تقاده بأن  لعن ا سـ ث ت ت حت م ع
نة تصاص ا ناسب للغاية مع ا للجالرباءة و.
 فإن هذا املوضوع  خي سني جودة و.
 دمع الوفد مواصä. ت شات حول  نا حت ا ق مل

هو. الرباءات يا ووقت مفوأحاط الوفد بأن جودة الرباءة  نولو بب سامت ا شلك موضوعي  يا يصعب تعريفه  جم جمرد  تك س لب ب ب نس
يه  يهنا لرتكزي عىل .إىل غري ذ
تالقايض وباين آراء األفراد حول اجلودة وختصص علاحلمك  حتس ومبا أن جودة الرباءة ال ميكن 

شلك مهنجي  نة الفحص  بجانب واحد دون اجلوانب األخرى فإن الوفد يرتأي تويل ا للجوانب اليت تؤثر بوضوح عىل للج
شلك عام سن جودة الرباءة  ية تعزيز  بجودة الرباءة  حت تحدة  ركمناوأعرب الوفد عن دمعه القرتاn ا'. بغ ملوالوالvت ا

ية سني جودة الرباءات من خالل تقامس اخلربات وبادل املعلومات يكاألمر هم يف  تإذ  حت ية . تس تب ا مللكورشح الوفد أن  مك
بادئ الفكرية الكو ناء عىل ا يمي إجراء الفحص  بة من شعب الفحص  سؤول عن ضامن جودة الفحص من لك  ملري  ب شع لتقم

يمي الفحص ية  تو لتقا جهي تحكمي. ل يمي قرارات ا تب الكوري  تابعة  يمي اجلودة ا نة حتكمي  هد  لكام  ل تقجل للمك تق وعالوة عىل ذ
 . تتع
بح تعاون ا'ويل من خالل ا لأفاد الوفد برضورة تقوية ا تعاون يف جمال الرباءات وبرامج نطاق ل شرتك مبوجب معاهدة ا لث ا مل

ناء عىل احلد من ضغط العمل يف جمال الفحص  سني جودة الرباءات  ية  تابعة الرباءات  رسيعة يف جمال  بQتصاالت ا حت بغ م ل
تب من ماكتب الرباءة ية ا. مكا.ي يقع عىل عاتق لك  ية ا توسع يف ا لورأى الوفد رضورة ا ت ب تحل لل يهنا ن ية مع  سنولو ج حتتك

تاجئ الفحص بحث للك بÊ/ لنلضامن نفاذ أفضل    .لا

تني  .71 يدجنوذكر وفد األر توازن كتأ يام نظام للرباءة عايل اجلودة و ية  شات ا'ائرة حول جودة الرباءات عىل أ نا م ا ق مه ق مل
ندا و. دو� من ا'ول األعضاءلك داخل  تحدة ومن وفد كوأحاط الوفد بأن Qقرتاحات املقدمة من وفدي  ملاململكة ا

باين معايري اجلودة من بÊ آلخر ية تقر  تحدة األمر تالوالvت ا بيك سأ� . مل ية هبذه ا هات ا نوع األطراف وا ملوأفاد الوفد  ن ملعب جل ت
ياسات  بة لألهداف وا سأ�  بان اآلÒر املرتبة عىل ا نة علهيا أن تأخذ يف ا سـاخلاصة جبودة الرباءات وأن ا سـ مل ت سـ لللج ن لحل
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ية رشيعات الو طنوا تب . تل ية للك  تضح تأثر جودة اإلجراءات ا'ا بذو� مل  هود ا مكوالحظ الوفد أنه عىل الرمغ من ا خلجل ي مل
نظر إلهيا. من املاكتب هبا بعد تلفة  يب  سريات وإىل أسا للففي رأيه أن Qقرتاحات املقدمة من املمكن أن ختضع لعدة  خم ل . تف

نظ نة علهيا ا لورأى الوفد أن ا باه بقدر أكرب إىل أسلوب تقدير الرباءات للج Q ان علهياÊب نتر يف كفاءة نظم الرباءة وأن ا ل
ية تد نح براءات ذات جودة  نب  ية   
ناعي وذ يق ا تعة بإماكية ا بة للرباءات ا ها وخصوصا  نو جت بغ لص ب ن مت سـ مم م تطنح لن مل ومبا . ل

نظام الرباءة فقد رأى الو بة  لأن جودة الرباءة مسة هامة  بات الرباءة والرباءات لنسـ بة لفحص  ية  طلفد أن املعايري العا سـ لنل
ية اجلودة اليت من شأهنا أن تؤثر  تد نح براءات  نب  ية  توازن، ويه بقدر أ ية الفكرية ا يوي من نظام ا نجزء  جت مه ممل م مللك ح

شلك عام متع ورفاهه  سة بل وعىل تطور ا نا تاكر وا Q ببا عىل ف مل ب ي. ºسل قة القائä بأن تعريف معايري حلقوأكد الوفد عىل ا
بÊان ها ا يوية  ية ألداة  رشوط الو ية احلصول عىل الرباءة وفقا  لأ ن تلكهل متح بذول حنو مواءمة . طلل مو.ا رأى الوفد أن أي �د 

نصوص علهيا مبوجب املادة  بعض سوف يؤثر عىل املرونة ا ها ا ية احلصول عىل الرباءة بني ا'ول و ملرشوط أ ل  من 27بعضهل
 . ي تربساتفاق

ناءة .72 هورية كورv ملداخالهتا ا ية عن تقديره لوفود الربازيل وQحتاد الرويس و تحدة األمر بوأعرب وفد الوالvت ا لمل مج . يك
توصل إىل توافق يف اآلراء ميكهنا من  نة قد تكون عامä عىل إحراز تقدم لفعل جتاه ا تقاده بأن ا لوأعرب الوفد عن ا للج ع

شاركة يف غايهتا الر يمي جودة الرباءاتملا تعلق  ية إىل ممارسات فضىل  تقا بم  . ت

تحدة وا' .73 ندا واململكة ا يا عن دمعه لالقرتاحات املقدمة من وفود  ملوأعرب وفد أسرتا ك تحدة منال ملرك والوالvت ا
ية ية ونظام ضامن اجلودة. يكاألمر بحث األ تخدام تقارير ا شاركة خرباته يف جمال ا ته يف  بوأبدى الوفد ر ل سـ م نب بع يف جغ ملت ا
تعريفات . بالده تقصاء ا ند ا يدة  تحدة سوف تكون  ندا واململكة ا يا^ت املقرتحة من وفدي  Q لوذكر الوفد أن سـ ع مل ك مفت ب سـ

ها تب  تخدام لك  سب ا نوعة للجودة  لا مك سـ ح نة يف وضع أفضل . ملت ية رأى الوفد أن ا للجومع توافر هذه املعلومات اإلضا ف
ها فرصة امليض قدما يف  معيح  ل يدا عىل معل حمدد منالنسـبة لالقرتاح املقدم من ا'و. لهايت ثاال  جرك رأى الوفد أن Qقرتاح  م

تحدة ندا واململكة ا بة لالقرتاح املقدم من  سني اإلجراءات  مليصب يف مكون  ك سـ وأحاط الوفد خبربته الواسعة يف جمال . لنحت
نيب يف حفصه الوطين بحث والفحص األ تاجئ أعامل ا تخدام  جا ل ن تاجئ أسلو فعاال يف رفع سـ تخدام هذه ا ترب الوفد ا ن وا سـ لع

ية رأى الوفد أن Qقرتاح يمكل العمل . جودة معل ماكتب الرباءة تحدة األمر بة لالقرتاح املقدم من الوالvت ا يكو مل لنسـ
تحدة ندا واململكة ا ثالث من Qقرتاح املقدم من  ملاملذكور حتت املكونني األول وا ك شدد عىل جودة ورشح الوفد. ل ت أن بالده 

تقä للعمل ا.ي يقوم به الفاحصون يذ نظام إلدارة اجلودة واملراجعة ا ها وعىل  ملسـالرباءات اليت  نف تنح وأحاط الوفد بأن . مت
نوحة وأبرز الوفد أربعة جماالت  يا أقرت مؤخرا تعديالت عىل قانون الرباءات من شأهنا تقوية جودة الرباءات ا ملمأسرتا ل

ية  نقاش ويهسـأسا يد ا تصل ملوضوع  تعديالت  ليف هذه ا ت يود عىل "1": قل يث أزال ا رشوع قانون الرباءات  لق عدل ا حب مل
تكر لقدر الاكيف  ند تقدير كون الطلب  بان  شرتكة اليت تؤخذ يف ا سابقة واملعارف العامة ا ية ا بمعلومات احلا� ا ع سـ مل ل من حلتق ل

نح الرباءة متربير  سق وهو األمر ا.ي من شأ. ل توى  يا إىل  تاكري يف أسرتا Q شاط بة  تنه رفع املعايري احملددة  سـ ل ب ن يسـ ملل لن
بÊان األخرى،  شمول محلاية "2"لبقدر أكرب مع معايري ا تعديالت عىل رشط الفائدة املرتبة عىل Qخرتاع ا مل شددت ا ت ل

تع. مبوجب الرباءة أي أن يعمل Qخرتاع وفقا ملا تذكره الرباءة تعلق لرباءات اخلاصة الخرتاعات لعزز هذا ا رشط ا ملديل ا ل
يق،  ها حزي ا بل إماكية و بري من العمل  تطلب قدر  ية واكنت  بQفرتا ن ك ت لتطض ضع ندما "3"ق شف  ع ورفع القانون معايري ا لك

ية جانب من جوانب نطاق لك مطلب عىل حدة ولكهنا ال  ية  شوف عهنا يف طلب الرباءة اك تغطتكون املعلومات ا لملك تفي ف
نطاق الاكمل للك مطلب توى ا يع جوانب Qخرتاع عىل  يفاء  للغرض ال سـ مج مس يري عىل وجه اخلصوص . ت لتغومضن هذا ا
نه،  شف  نوحة أوسع نطاقا من Qخرتاع ا.ي جيري ا عأال تكون الرباءات ا لك رشوع القانون قانون الرباءات "4"ملم م وعدل 

ن يقني من حصة الرباءات ا ملميث يزيد من ا ل يه . وحةحب بين  شأن األساس ا.ي  يدة  علأما يف الوقت احلايل فإن املفوضة  تب مق �
نح الرباءة أو إلغاهئا عقب الفحص نظر يف ا'عاوى وفقا . مبقرارها  يا بإماكهنا ا لوعىل العكس من ذ
 فإن احملامك يف أسرتا ل

سوغات ملساحة أكرب من ا ها املفوضة . مل يجة .
 فإن الرباءة اليت  نحو متت بطالهنا الحقان بشلك سلمي قد تصدر احملمكة قرار  . ب
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تعلق  سقة  يق معايري  يع القاعدة اليت ميكن للمفوضة العمل مبوجهبا مع  رشوع القانون تو يري ا.ي قدمه  توميكن  ت ب سـ متغ تطم لل
ند يص احملمكة  نح براءات لن متر من حتت يد  توvت حىت ال تضطر املفوضة إىل  يع ا بات عىل  عإل متح سـ مج مث  .  الطعن علهيامل

ية للرباءات مناوحتدث وفد ا' .74 رشين وذكر أن اجلودة العا بعة وا يابة عن Qحتاد األورويب ودوü األعضاء ا لرك  سـ لعن ل ل
تصادية  Q ته يام نظام الرباءة بو تقدم العلمي وتضمن  يقني القانوين 'ى أحصاب الرباءة والغري كام تؤمن ا قتزيد من ا يف ظق ل ل

ية اجلودة وإىل رشوط وذكر . بشلك سلمي بحث عا برية إىل تقارير ا ند بدرجة  لالوفد أن ضامن ارتفاع جودة الرباءات  ل ك تس ي
يد عالوة عىل أنظمة  شلك  شف الاكيف عن Qخرتاعات، وضامن مطالب حمددة  جحفص الرباءة اليت من شأهنا ضامن ا ب لك

سار املقرتح من وفود ويف هذا الصدد كرر الوفد دمعه 'فع الع. الطعن اليت تعمل بكفاءة للممل املعين جبودة الرباءات وفقا 
تحدة وا' ملندا واململكة ا يةمناك تحدة األمر يكرك والوالvت ا نة . مل تصاص ا للجورأى الوفد أن هذه Qقرتاحات ممكä متاما ال خ

يات  تو ها ا ية من أ يات جدول أعامل ا بار عددا من تو Q صوخربهتا كام أخذت يف ل من ص مهت لت وأحاط . 29 و19 و11 و10ع
شات ا'ائرة حول جودة  نا يهنا ست دول من Qحتاد األورويب يف ا سامهة عدد من ا'ول األعضاء من  قالوفد برضاه عن  مل بم

تني ية عن املوضوع ورصدها يف الو يقات علهيا مع تقدمي اقرتاحات ومعلومات إضا يقالرباءات وتقدمي  ثف  SCP/17/INF/2 تعل

تداء هبذاألد جشع الوفكام SCP/18/3 و Q سلوكاقعضاء اآلخرين عىل ناسب ملعايري . ل ا يق ا ملوأكد الوفد عىل أن ا لتطب
نارص ùمة للموضوع ثل  ها  ناعي  يق ا تاكري وإماكية ا Q شاط ثل اجلدة وا ية احلصول عىل الرباءة  عأ مت لص ب ن ب ن لكهل لتطم وذكر . ل

رشين ت بعة وا لعالوفد أن Qحتاد األورويب ودوü األعضاء ا نة علهيا أن تؤسس بر^مج معل حول موضوع لسـ للجرى أن ا
توت علهيا Qقرتاحات املقدمة من وفود . جودة الرباءات تلفة اليت ا نارص ا يان يضم ا ي� إىل إطالق ا حوأبدى الوفد  ب -م لع سـت

تحدة وا' ملندا واململكة ا بäمناك نة اخلطوات ا يذ ا ية جتاه  تحدة األمر ملقرك والوالvت ا نف للجيك ملوضوعتمل äوعالوة .  ذات الص
يمي  تاكري و Q شاط هوم ا ناول  يا إلجراء عدد من ا'راسات اليت  با تقعىل ذ
 أيد الوفد Qقرتاح املقدم من أ مف بت ن ت ن لسـ

ندا  ثالث من بر^مج العمل املقرتح من وفدي  ية املكون ا بق 'ول األعضاء وذ
 عىل  تاكري كام هو  Q شاط كا ل مط ب خلفن ل
سني اإلجراءاتواململكة تحدة املعين  تح ا نة حول جودة الرباءات مبا . بمل شات يف ا نا تاما أفاد الوفد لزتامه بدفع ا للجو ق مل خ

ندا وا' كتوافق مع Qقرتاحات املقدمة من وفود  يةمناي تحدة األمر تحدة والوالvت ا يكرك واململكة ا مل  .مل

ندا وا' .75 ية عن Qقرتاحات املقدمة رك واملممناكوعرب وفد غا^ عن تقديره لوفود  تحدة األمر تحدة والوالvت ا يكلكة ا مل مل
تخدام تقارير مناوأوحض الوفد أن اقرتاح ا'. بشأن جودة الرباءات به وهو Qقرتاح املعين  سـرك حظي هPم خاص من جا ن

ية وا.ي أيده وفد Qحت ية الفكرية الو نيب الصادرة عن ماكتب ا بحث والفحص األ نا طل مللك ثلت جودة تقارير . اد الرويسج مو
ية الفكرية الصغرية وخصوصا املاكتب الصغرية اليت ال جتري  بة ملاكتب ا ية  نيب أ بحث والفحص األ مللكا سـج مه  حفوصاتلنل

ية تقارير األ متد اعPدا خالصا عىل ا ية و.ا فإهنا  بموضو ل جنع نة علهيا أن تضع حدا أدىن للمعايري اليت. تع  للجورأى الوفد أن ا
ثل اجلدة  ية احلصول عىل الرباءة  ية أل ية الفكرية لضامن الزتاùا ملعايري األسا متخدùا سلطات الفحص وماكتب ا هلمللك سـ تسـ

شف الاكيف ناعي وا يق ا تاكري وإماكية ا Q شاط لكوا لص ب ن ب لتطن وأضاف أن هذا احلد األدىن من شأنه أن يضمن تعزيز . ل
ها م ثقة يف جودة الرباءات اليت  متنحا ية الفكريةل نفاذ إىل املعلومات . مللكاكتب ا لهذا عىل أن يزتامن ذ
 العمل مع ضامن ا

بات  بحث والفحوصات اخلاصة هبا يف جمال  بÊان من إجراء ا متكني ا طلاخلاصة لرباءة مع تكوين كفاءات املاكتب الصغرية  ل ل ل
 . الرباءة

يان املقدم من  .76 يا عن دمعه الاكمل لال با تبوأعرب وفد أ ن ثل جزء من سـسـ تحدة وا.ي  ندا واململكة ا ميوفدي  مل ك
شأن جودة الرباءات نه بأن اإلجات الواردة من أكرب عدد ممكن من ا'ول األعضاء . باقرتاuام  يقيوأعرب الوفد عن 

هذه  يل الالحق  تح لوا ل بة جلودة الرباءات ول تاج خبصوص الوضع العاملي  سـاإلجات من شأهنا أن تؤدي إىل ا نت لسـ لنسـبة ن
سني الوضع يف هذا اºال ية  بو  حتلطريقة تعاون الو بغ متلت الويقة . ي يقات اليت ا ثوقد قدم الوفد من خالل ا شـتعل ل

SCP/18/INF/2 يان Q اليت أثريت يف هذا äئ تبعلهيا إجات عىل بعض األ ته يف اإلجابة . سـسـ غبوأعرب الوفد عن ر
تكامل اإلجات اليت  يان اكمال وا Q سـعىل بت نةسـ  äب للجقدùا لفعل مع حلول ا'ورة ا شككه يف جدوى . ملق توأبدى الوفد 

سأ� تعريف  متابعة  تصاص ا'و�" جودة الرباءات"م بÊان مل . خداخل نطاق ا رشيع الوطين 'ى العديد من ا لذ
 ألن ا لت
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شك الوفد يف إماك رشيعي هذا  تعريف ا ياب ا ييعرف املقصود من جودة الرباءات ويف ظل  ل بار تعريفات لتغ تية ا جودة "عن
ها،" الرباءة تخدام ماكتب الرباءة  لوفقا ال ية للفحص سـ تو بادئ ا ية أو يف ا جهيأي تB اليت ترد يف الوÒئق غري الر ل مل ورحب . مس

ية عن أنظمة  بÊان من شالكة معلومات  تدى اإللكرتوين من جانب عدد من ا يقات اليت قدمت عىل ا يلالوفد  ل ن تفصتعل مل ل
يقه املقدم يف . ناجلودة فهيا اليت قدمهتا لك من الربازيل وفرسا والربتغال وQحتاد الرويسإدارة  تعلوأشار الوفد إىل 
ميه SCP/18/INF/2 ثالويقة تاكري و Q شاط هم املقصود من ا سني  سä من ا'راسات  تقي وكرر اقرتاحه بإجراء  ب ن تح لسل ف ل

ندا وا نوان كوذ
 يف إطار Qقرتاح املقدم من وفدي  سم الوارد  تحدة ويف إطار ا بعململكة ا لق عىل " حتسني اإلجراءات"مل
تعاون مع ا'ول األخرى اليت قد . وجه اخلصوص نوي إما عىل انفراد أو  نة ذكر الوفد أنه   äب نظر إىل ا'ورة ا لو ي للج ملقل

ي ميه  تاكري و Q شاط رشط ا تعلق  حببدي اهPما يف املوضوع تقدمي ويقة  ب ن ت ث تقيت ل بدء يف العمل حول هذا املوضوعب . لث ميكن ا
تعلق القرتاح املقدم من ا'  þث الويقة  الوارد يفركمنايوفSCP/17/7  äتص نة 'راسة حول اجلوانب ا ملأيد الوفد إجراء ا للج

بل بحث والفحص اليت أجرهتا ماكتب أخرى من  ية للرباءة أعامل ا تخدام املاكتب الو قبإعادة ا ل ن د أن تقرير والحظ الوف. طسـ
يا^ت  توافر 'ى العديد من املاكتب قواعد  رش مع طلب الرباءة و تايب عادة  بحث املصحوب يف بعض احلاالت برأي  با ي ك ينل

نح الرباءة يفاء إلجراءات  يع الوÒئق املقدمة ا شارة أغلب إن مل يكن  ها ا مميكن من خال ت سل مج وأحاط الوفد بأن إعادة . ست
بحث والفحص تاجئ ا تخدام  لا ن تب سـ ملك الصادرة عن ماكتب أخرى إجراء عادي يف العديد من ماكتب الرباءة مبا يف ذ
 ا

تجارية باين للرباءات والعالمات ا لاإل بحث . سـ بحث ا.ي يقوم به أول فاحص للطلب، إلضافة إىل ا لورشح الوفد أن ا ل
بات أخ بة  بحث ذاته  هو ا لطلا.ي قام به لك من ا-رتع ومقدم الطلب،  سـ لنل ها من نفس عائä الطلب األولل . عرى مت إيدا

سري معل الفاحص  يذها لفعل عىل نفس Qخرتاع يؤدي إىل  تيوأبدى الوفد رأيه بأن توفر حبوث أو حفوصات مت  نفت
تب الرباءات، برصف  بل  توجب اختاذ القرار الهنايئ فهيا من  يذ األعامل الالحقة، حىت يف احلاالت اليت  ساعدته يف  مكو ق ينف تم

ية األخرى ية أو اإل نظر عن القرارات اليت اختذهتا بعض ماكتب الرباءات الو ميا ن قلل تخدام . ط سـوعىل هذا رأى الوفد أن إعادة ا
يان يادة ا'ول كام يدعى يف بعض األ ناىف مع  حالعمل ا.ي مت لفعل ال  سـت نص عىل . ي باين  رشيع اإل يورشح الوفد أن ا سـ لت

سا بحث والفحص ا تاجئ ا تخدام  لا ل ن تفادة من تB سـ Q ناسب مع مدى ناظرة، لقدر ا سـبقة، مما يقلل من الرسوم ا ت ململ
سابقة سوية . لاألعامل ا رسيعة  باين كجزء من بر^مج الطرائق ا تب الرباءة األ ثة مت إجراؤها يف  تويف جتارب حد سـ لي ل مك

يات مع لك من  يع اتفا تعلقة لرباءات وا.ي يف إطاره مت تو نازعات ا قا ق مل ندا،،كندامل يان فنل  يك، الربتغال،  ،لا ملكسـا
 ،vحتاد الرويس مجهورية كورQ،ية تحدة األمر يكوالوالvت ا تاجئ  مل تفادة من  Q ية يف شلكة الر نالحظ الوفد أن ا سـ سـ ئيمل

ثل يف عامل اللغات  بات الرباءات  تعلق   þية أخرى ف بحث والفحوص اليت أجريت لفعل بواسطة ماكتب و متا بطل ي ن تل ط ُ
ية للفاحصنيا ها متاما للغة األ بة للغات اليت ال عالقة   þصلتلفة، ال سـ سـ ل- وأعرب الوفد عن أسفه إذ أن نظم الرتمجة . لن

يا ال توفر اجلودة املطلوبة تاحة حا ية ا لاآل مل بذل اآلن إلحراز تقدم يف . ل هد  بريا من ا يُوعىل الرمغ من إدراك الوفد أن قدرا  جلك
بحث والفحص الصادرة عن ماكتب هذا اºال ففي رأ تاجئ ا تخدام  ية أمام إعادة ا بة الر سأ� اللغة ا ليه سوف تظل  ن سـ سـ ئيم لعق

ناسب شلك  مأخرى  تفادة الاكمä من . ب Q يق ية، لن يكون من املمكن  تقدمة للرتمجة اآل توفر بعد أنظمة  سـوطاملا مل  ل حتقت م
بحث والفحص ملاكتب الرباءات األخرى لتاجئ ا ية إىل احلصول ورأى الو. ن هود الرا تعاون مع ا بو أن  بغي عىل الو مفد أنه  جل تن ي ي

ية تعلقة لرباءات، واليت ميكن QعPد علهيا وتكون حمل ثقة بدرجة اك ية ا فعىل نظم الرتمجة اآل مل وأحاط الوفد بأنه من مضن . ل
سابق، يه تعرض الطلب حم بحث أو الفحص ا تخدام ا لاحلاالت األخرى اليت تعرقل ا ل ناء مرحä سـ نظر إىل تعديالت أ ثل ا ل

تب Òن هل . مكالفحص اليت جيرهيا  بات، يك  شاء إطار ملعاد� املطا ثل هذه الصعوت، ميكن إ تغلب عىل  سومن أجل ا يم ل ن ل
تعلقة  نازعات ا سوية ا رسيعة  يات الطرائق ا ثل ما مت يف اتفا تب أخر،  تفادة من العمل ا.ي مت بواسطة  Q ملمن مل ت لسـ ل ق م مك

تاجئ . اءاتلرب نفاذ إىل  يث ميكن ا يا^ت،  ية أيضا أن تعمل عىل توفري قواعد  بغي عىل املاكتب الو نوأفاد الوفد أنه  ل ب ن حي طن
هو�، عىل األقل للماكتب  تاحة  نح الرباءات، واليت تكون  يذ إجراءات  ناء  شاؤها أ بحث والفحص اليت مت إ ستقارير ا م م بنف ت ث ن ل

ية األ ية أو املاكتب اإل ميالو قلن نة مع موضوع جودة الرباءات أعرب . خرىط تعامل فهيا ا ثة اليت  ثا للجومبا أن هذه يه ا'ورة ا ت ل ل
يان املقدم من  Q رشوع يف العمل عىل هذا املوضوع من خالل اإلجابة عىل تقاده بأن الوقت قد حان  تبالوفد عن ا سـع لل

ت تحدة ا.ي ميكن تضمني بعض اجلوانب اليت  ندا واململكة ا حتوفدي  مل تحدة مناوي علهيا اقرتاحات وفدي ا'ك ملرك والوالvت ا
يا^ت يف وقت واحد Q ياج إىل اإلجابة عىل العديد من Q نب ية  ية  باألمر تيك ت جت سـبغ يس من العدل أن . ح لورأى الوفد أنه 
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يا^ت العديد  ياب تعريف جلودة الرباءات كام ورد من خالل  بب  سار  تقدم عىل هذا ا بمتر إرجاء ا غ مل بسل من اºموعات إذ يسـ
تلفة موضع QهPم شأن املوضوعات ا توازن  نة إلحراز تقدم  بة 'ى ا -توافرت الر ب للج تحىل . مغ يورأى الوفد رضورة أن 

بة  ية  توى املوضوعات ذات األ تقدم عىل  نع الوفود األخرى من إحراز ا يع ملرونة وأن الوفود ال حترض ليك  سـا مه سـ ل مت نمجل لم
يها بل حترض حىت  متع ل نات يف نظام الرباءةا'ويلºمتكن ا هد  ي كلك من أن  حتسش ترب الوفد أن انعدام تعريف . ي عوعىل هذا ا

بة للعديد من الوفود هذا املوضوع حمل QهPم  بة  تقدم  تأخري ا يس مربر اكف  سـجلودة الرباءات  سـ ل نل لن لل بس الوفد . ٍل قتوا
ية ا.ي أكد عىل ا ناعة الرباز ثل ا حقول  يل لص تج عال اجلودة بغرض مم نياج الربازيل إىل نظام قوي للرباءة من شأنه توفري  مت

ناع عن تأخري بدء  Q متس من الوفود بري من ا'ول وا بة لعدد  ية املوضوع  تاكر، وهكذا أكد الوفد عىل أ Q تتعزيز ك سـ مه مب ل لن

 .العمل أكرث من ذ

ب .77 يان املقدم من جا Q هدف من ندا أن ا نوأوحض وفد  ت بك نطوي عىل مواءمة تعريف سـل تحدة مل يكن  يه ووفد اململكة ا مل
تخذها لضامن حتقق  شأن أسلوب تعريف ا'ول األعضاء ملعىن جودة الرباءات واخلطوات اليت  هم  توصل إىل  تاجلودة، بل ا ب فل

نظام الرباءة هبا ية  لاألهداف الو ت. طن يح ا يان من شأنه أن  Q تقاده أن هذا لوأعرب الوفد عن ا ي ت تع ب سار العمل سـ مقدم عىل 
نة  äث يع ا'ول األعضاء ا نفع عىل  للجحول املوضوع وأن يعود  ملم مج ست . ل لمتودعا الوفد عىل وجه اخلصوص األعضاء اليت ا
ية ها للجودة وفقا ألنظمهتا الو طنتعريف جودة الرباءات إىل تقدمي تعر  . يف

ي .78 يابة عن مجموعة جدول أعامل ا منوحتدث وفد اجلزائر  لتن شكر إىل الوفود اليت قدمت اقرتاحاهتال وأوحض . لة وتقدم 
تعريف واحض ملعىن جودة  توصل  نة حول هذا املوضوع يف حا� ا شة معل ا نا ته  تعداد مجمو لالوفد موقفه بإبدائه ا ل للج ق ع مسـ

سابقة. الرباءات ثالث ا تحا� حتقق هذا األمر عىل مدار ا'ورات ا لولكن الوفد الحظ ا ل يان املقرتح ومع تقديره ل. سـ سـتبال
ند  يان  Q ترب أن تعريف فإن الوفد ا ياغة ا نة عىل  ساعد ا ندا ا.ي ميكن أن  تحدة و تمن وفدي اململكة ا سب ت ع ل ص للج ي ك يمل سـ

يان . إىل افرتاض توافر تعريف لفعل وأنه موجه إىل تB ا'ول األعضاء اليت متB تعريفا لفعل Q سـتبو.ا رأى الوفد أن
بعد ا'ول تع .  األعضاء اليت مل تضع تعريفا بعد جلودة الرباءاتستقد ا نة لن تقف موقف اعPد ويقة ال  متوذكر الوفد أن ا ث تللج

يان Q ها األسايس أال وهو اإلجابة عىل شمول وتقيص بعض ا'ول األعضاء بل وحتول دون ممارسـهتا  ب تحق وفد لوكرر ا. سـل
شدة يف املقام األول أن يمت ا تعريف ال ميكن بأنه من الرضوري  ثل هذا ا لتوصل إىل تعريف جلودة الرباءات وأنه بدون  مل

نة يف هذا Qجتاه يه ا شاط تقدم  متد أي  للجللمجموعة أن  عل ن  . تع

ية وسأل املؤيدين إن اكن املقصود من  .79 ته الو طنوحتدث وفد اجلزائر  الزتام الرباءات مبعايري "هو " جودة الرباءة"بصف
ية احلصول عىل الرباءة سائل ". هلأ ية ال  تعلق إذن بأمور إجرا مبوأحاط الوفد بأن إن اكن هذا هو املقصود فاألمر  ئ م

ية  . عموضو

نة ا'امئة  .80 شـهتا يف ا نا بالده جتري  بة  سأ� جودة الرباءة اليت تعد موضوعا ùام  للجورحب وفد سورسا بأن  ق ل سـ مم لن ي
ية بقانون الرباءات ندا. ملعنا ية وا'كوأعرب الوفد عن تقديره لوفود  تحدة األمر تحدة والوالvت ا يك واململكة ا مل رك منامل

نة حول هذا املوضوع شات ا نا هاماهتا يف  للجإل ق م يد . س تحدة  ندا واململكة ا يان املقدم من وفدي  Q ترب الوفد مفوا ملب ك ت سـع
ها إماكية امليض قدما يح  ية  نة بإجات وا يه سوف متد ا نللغاية وأن اإلجات الواردة  ت للج لعل ت و.ا أيد الوفد مواصä العمل . ف

تحدة ندا واململكة ا ملوفقا لألسلوب املقرتح من وفدي   .ك

نوب  .81 يجوأيد وفد  بيقأفر يان ا.ي أدىل به وفد مرص يف ا لا ا بÊان الب يابة عن مجموعة ا لداية  يألن يابة يقفر نة ووفد اجلزائر 
ية يد. لتمنعن مجموعة جدول أعامل ا تحدة حول يوعالوة عىل ذ
 أيد الوفد تأ يا ا هورية تزنا ملا اكمال املداخä املقدمة من وفد  ن مج

نقاش سائل اخلاضعة  ية وضوح ا للأ مل ته ألي من . مه ضوعرب الوفد عن تقديره للمؤيدين عىل تقدمي Qقرتاح وكرر عدم معار
يضاح Q يه للمزيد من ستQقرتاحات املقدمة بل  تفاوت يف . سع فوالحظ الوفد أن ا'ول األعضاء  هم املقصود من جودة ت

ثل. الرباءات ساؤالت 'يه  يح عددا من ا متس من مؤيدي Qقرتاح تو موا ت لض تعامل معه؟ "1": ل ل ما ا.ي حياول املؤيدون ا



SCP/18/12 
25 
 

بحث أو الفحص، وهكذا  ها سلطات دوية  ست  ية بني ا'ول األعضاء وأهنا  توvت ا للمع مالحظة الفوارق يف  ل ي من مجيعسـ ل لت م
تعداد تصدي üسـأعرب الوفد عن ا شCت اليت يراها املؤيدون وملا يرغب املؤيدون يف ا هم ا له  مل  وما ا'وافع اليت "2". لف

 ما يه الفوائد اليت ترتاءى "3"و�ت هذه Qقرتاحات؟ فقد رأى الوفد رضورة أن يكون وراء هذه Qقرتاحات دافع ما، و
يع؟ وأعرب ال بة  بة هلم ولكن  يس فقط  للجمللمؤدين  سـ نسـ لن ل ية ل نا بÊان ا نفع ا.ي يعود عىل ا هم ا ته يف  موفد عن ر لف ل ل غب

برية والصغرية عىل حد سواء، و بÊان األقل منوا وعىل املاكتب ا لكوا شات ا'ائرة داخل "4"ل نا ق ما عالقة Qقرتاحات  مل
تعاون يف جمال الرباءات؟ وأحاط الوفد أن ا'ول األعضاء يف ا لفريق العامل املعين مبعاهدة لالفريق العامل املعين مبعاهدة ا

هذه  تعراض  ية لال متد آ نوحة ويف هذا الصدد ا سني جودة الرباءات ا تعاون يف جمال الرباءات قد أقر برضورة  لا سـ ل ملم حت عل
يضاح العالقة بني  متس الوفد ا سلطات ا'وية، وا تابعة الجPع ا ية جلودة ا ية ا سأ� من جانب اºموعة الفر ستا ل ل ل ن ع لمل ملع

شات اجلارية مبوجب املعاهدةاملوض نا قوع وا نح الرباءات وفقا . مل بغي أن تعين جودة الرباءات يف األساس  هم الوفد  مووفقا  ن يلف
ية من اجلودة لبة عا ية . لعت نامجة يف األساس عن تدين معايري أ ثä يف تدهور جودة الرباءات ا شلكة  هلوالحظ الوفد  ل مت مم

بغي علهيا ال الرتكزي عىل جودة الرباءات بل عىل . احلصول عىل الرباءة وممارسات الفحص ينو.ا رأى الوفد أن ا'ول األعضاء 
بحث والفحص أو نظم اإليداع لسني جودة ا وعىل هذا أبرز الوفد الصä بني أنظمة Qعرتاض وجودة الرباءات وصلهتا . حت

شف لكسائل ا بغي أن . مب نارص اليت  توأحاط الوفد أن هذه عىل األقل يه ا ي وللميض قدما كرر . نطوي جودة الرباءات علهيانلع
هوم يف حد ذاته يح ا ملفالوفد رضورة تو هم واحض ملا رغب . ض توصل إىل  سع الوفد للحصول عىل تعريف بل إىل ا فومل  ل ي

يقه من خالل اقرتاuم ناوü. حتقاملؤيدون يف  يان فقد كرر الوفد أنه طاملا انعدم الوضوح وراء ما  بة لال تأما  يب ت سـسـ  لن
مليض قدما يف شأنه ü سمح يس يف وضع  بط فإنه  يان  Qي لض لت ب  . سـ

يةاإل -مجهورية(وأيد وفد إيران  .82 يابة عن  )مسال  Òتحد يان ا.ي تقدم به وفد اجلزائر  ية ا ته الو  Òنتحد ب لن ل مط بصف م
ية نارص ا. لتمنجدول أعامل ا بغي أن يأخذ ا شأن جودة الرباءة  لوذكر الوفد أن أي معل  لع ي بارنب Q ية يف تتا يعة "1": عل لطب ا

ية الفكرية، و توvت تطور ماكتب ا باين  تلفة ألنظمة الرباءة داخل ا'ول األعضاء عالوة عىل  مللكواألدوار ا سـ ت  رضورة "2"م-
ية الفكرية تدريب ملاكتب ا تكوين الكفاءات وا مللكوضع برامج  ل تدريب الهPم الاكيف مع تط. ل ويرها لوال بد أن حتظى برامج ا

نرص أسايس داخل لك مكون من مكو^ت جودة الرباءة،  تقل أو  ها مكون  عبو مسـ بغي أن يأخذ أي نقاش حول "3"صف ين 
نح  متكن من  ية ذات الصä به هبدف تقوية ماكتب الرباءة حىت  يات جدول أعامل ا بان تو مجودة الرباءة يف ا ت من ص لتسـ حل

يهنا الو ناء عىل قوا ية اجلودة لك  نبراءات عا ب طل ية ومو�ة من ا'ول األعضاء ال "4"ية، ون ية طو بغي أن تكون ا ع  لعمل ني
رشوط امحلاية مبوجب الرباءة مبا فهيا . هتدف إىل مواءمة قوانني الرباءة بغي أن يضمن أي معل معين جبودة الرباءة Qلزتام  بو ين

شف الاكيف لالخرتاعات  .لكا

ناعات  .83 ية  ثل رابطة بÊان أمرياك الال للصوأكد  ي نمم ية ورضورة ضامن جودة الرباءات وذكر أن جودة ت ية عىل أ يدال مها ن لص
بة  يق أهدافه املرجوة  متكن من  تايل  شلك سلمي و متكن نظام الرباءة من العمل  نه حىت  سـالرباءات أمر ال غىن  ل ب لنع حتق ي ي

سني نا توازن بني مصاحل ا-رتعني وا يح ا تصادية، وحىت  Qية و PجQ فياسات مل ل ي ع تسـ ق ثل رأي وفد فرسا . لل نوشارك ا ملم
ند تقدير جودة الرباءات ية احلصول عىل الرباءة  ية معايري أ عشأن أ هل مه نة . ب للجوشدد الوفد عىل اهPمه حلوار ا'ائر داخل ا

ية احلصول عىل الرباءة  شأن رشوط أ نقاش من املمكن أن تؤدي إىل مواءمة قوانني الرباءات  هلذ
 ألن طريقة ا ب ل
بعاد Qناءاتستو Qنص علهيا . سـتث و توإن متت هذه املواءمة مفن املمكن أن يرتتب علهيا آÒر عىل مواطن املرونة اليت 

ية نا بÊان ا بة  يوية  ترب  ماملعاهدات ا'وية القامئة اليت  لح لل سـ تع بغي . لنل ية  نا بÊان ا نوأحاط الوفد بأن ماكتب الرباءة يف ا يم ل ل
يدها ا تقا ها وفقا  لوأن جيري  ل يلشك تصادي وات Q سـلقانوية وللواقع لن ثقايف هباق تدريب وا'مع أوالحظ الوفد . ليايس وا لن ا

ية واملصاحل  نا بÊان ا باين بني هذه ا بان ا تقين املقدم إىل هذه املاكتب من ماكتب الرباءة األخرى عادة ال يأخذ يف ا ما ل ل ت سـ لل حل
يل بÊان فعىل  هذه ا نوعة  ياسات العامة ا تلفة وا با سل ل ت سـ مل- توافق مع ل تخدمة ليك  يف املعايري ا ثال مل جير  ت ا سـ ي ململ تك

بÊان تخديم ماكتب الرباءة وذكر أنه من الرضوري مراعاة مصاحل . لاشرتاطات تB ا هوم مصلحة  مسـوأشار الوفد إىل  مف
سون الرباءة تفاء مبراعاة مصاحل من  Q بة ال نا ها امحلاية ا هور و متا ك سـ مل يلم نح تق. مجل تلقايئ عوأعرب الوفد عن ا لاده أن QعPد ا
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ناسب بحث والفحص الصادرة عن ماكتب حمددة أمر غري  متقارير ا ل تخدùا الفاحصون . ل بغي أن  تقارير  سـورأى أن هذه ا ي يل ن
بحث والفحص يون فقط مبجرد انهتاهئم من ا لا ية احلصول عىل الرباءة جمرد . حملل ية مراجعة رشوط أ ترب  هلففي رأيه ال  معل تع

ية حم نية  يةتقمعل ياسات و نطوي عىل  نايدة بل  سـ ثل . طت بل حول جودة الرباءات رأى ا بة لرب^مج العمل ا ملمأما  ملقسـ لن
يه ا'ول األعضاء يب  يان ا.ي  Q توسع يف نطاق علرضورة ا جت ت بل ئä املقرتحة إىل اآلن من املمكن أن . سـ سـوالحظ أن األ

ند اإلجابة علهيا ما يزيد متل للمواءمةعتؤدي إىل هنج أحادي Qجتاه  يح . حمل من اخلطر ا  äئ تتو.
 رأى رضورة تضمني أ سـ
نص علهيا املعاهدات ا'وية تخدام مواطن املرونة اليت  باين املعايري وا لإبراز  ت سـ نة تدارس . ت ثل عىل ا للجومن و�ة نظر ا ملم

تاجئ الفحص ا.ي جتريه املاكتب األخرى وم تلقايئ  نا-اطر املرتبة عىل QعPد ا ل ياسات العامة لت يه من انهتاك  نطوي  سـا  عل للت
رشيعات بل أن . لتوا متع ا'ويل  سان اليت أقرها ا بار عالقة جودة الرباءات حبقوق اإل ثل أنه من الرضوري ا قوأوحض ا º ن ت عملم

نقاش. جيري تقديرها يان املطروح  Q بار هذه العالقة أيضا داخل للففي رأيه ال بد من ا ت بت سـ ثل بأن. ع يل ملموأحاط ا حتل 
ثقافة  نفاذ إىل ا ية وا نظور اخلصو سان من  بان حقوق اإل بغي أن يأخذ يف ا يا اجلديدة  نولو لالرباءات يف جمال ا ل ص ن سـ مي ن ج حلتك ل

بان حقوق . وغري ذ
 من األمور بغي أن يأخذ يف ا ية  يل الرباءات يف جمال Qخرتاعات ا'وا ثل بأن  سـوذكر ا ي ئ حتل حلملم ن
نظور الصحة سان من  ماإل  . ن

شأن جودة الرباءاتوأ .84 ية  يابة عن مجموعة جدول أعامل ا يان ا.ي أدىل به وفد اجلزائر  ند ا بيد وفد ا من ن ب لته ل وأحاط . ل
يا نولو تطوير أي نظام معين لرباءة وتعزيز نقل ا بة  سأ� جودة الرباءات ùمة للغاية  جالوفد بأن  لتك ل سـ ويف تذكرة مبا . لنم

تاn أع Q يانه تأورده الوفد يف  متكن من احلفاظ فب تقاده الراخس بأن ماكتب الرباءات حول العامل وحدها لن  ترب الوفد عن ا ع
بحث واحلفاظ علهيا شاء معايري للفحص وا لعىل جودة الرباءات دون إ ية الفكرية يف . ن مللكورأى الوفد أن معظم ماكتب ا
تاج إىل حتديث ألنظمهتا وخصوص ية و تقا ية متر مبراحل ا نا بÊان ا حتا ل ن ل سابقة مل ية ا بحث عن احلا� ا  äتص لا األنظمة ا ل لتنقمل

رشية ية املوارد ا لبو ية . تمن ية  نا ية الفكرية 'ول ا بغوأضاف الوفد اختاذ خطوات حنو تكوين الكفاءات داخل ماكتب ا مل مللك
نة بل ا ية بأفضل ا به قضا يذ وظائف  ملمكيهنا من  نف سـمتك ئ لشـ شف الاكمل لالخرتاع . ت مبا يف ذ
 احلا� لكورأى الوفد أن ا

سني جودة الرباءات سامت الرضورية  سابقة األوثق صä به من جانب مودع الطلب ملن أمه ا ية ا تحا ل ل لن وذكر الوفد أن . لتق
يجة  ية احلصول عىل الرباءة عالوة عىل ا تعلقة بأ بحث ا تاجئ يف تقارير ا شف عن ا توقع مهنم ا بات الرباءة  تمودعي  نم هل مل ل ن لك لطل ل

 äتب آخر من ماكتب الرباءةللطلالاكم بات قوبلت لرفض من  مكبات املامثä يف حا� أن تكون هذه ا والحظ أن . لطل
بات الرباءات 29 املادة  äتوفري املعلومات ذات الص 
شف مبا يف ذ ثل هذا ا نص رصاحة عىل  بطل من اتفاق تربس  لك مت ي

ها اليت تقدم هبا أو حصل علهيا املود ية املامثä و منحاأل تطلب من . عجنب بحث والفحص  ية ا يوأوحض الوفد أن تعزيز جودة  ل معل
مية مضافة سواء أاكنت يف املB العام أو  يا^ت قامئة ذات  ية إىل قواعد  نا بÊان ا نفاذ  بو تدارس إماكية توفري ا قالو ب ل لل ل ن للي م

بة لالقرتاح املقدم من وفد ا'. اخلاص إما ºان أو مقابل تلكفة مدعومة تخدام منالنسـأما  سـرك فقد رحب الوفد 
äبات املامث بحث والفحص الصادرة عن بÊ ما يف حا� ا  äلطلاملعلومات ذات الص ندي . ل لهوأوحض الوفد أن قانون الرباءة ا

ية بات املامثä املودعة 'ى ماكتب أ يل ا توي عىل تفا يان  تقدمي  بنص عىل إلزام مودع الطلب  لطل ص حي ب ب كام مكن القانون . جني
ية يف غضون وقت ا بÊان األ بات املامثä 'ى ا ية إيداع ا تصل  يل  تقدمي تفا يه مودع الطلب  بملراقب من تو ل لطل بعمل ت ص جنل ج

ية. حمدد بÊان األ بات املامثä 'ى ا ية احلصول عىل الرباءة  بحث وتقارير أ بوتضمن هذه املعلومات تقارير ا ل للطل هل ل ترب . جنت يعو
Q سوغات ناع عن ذ
 من  Qم نيب فإن ذ
 . عرتاض بل وإلغاء الرباءةمت نح الرباءة يف بÊ أ جوأوحض الوفد أنه يف حا�  م

ند نح الرباءة يف ا ترب مربرا  هيف حد ذاته ال  مل يه يف معل الفحص أورأى الوفد . ليع نيب أو الرجوع إ بحث األ تخدام ا لن ا ل جسـ
بحث . ينبغي وأن يرتك للك بÊ عىل حدة وعىل ذ
 ال يؤدي إىل املواءمة تخدام ا تحدvت اليت تواجه ا بة  لأما  سـ لل لنسـ

نفاذ إىل تقارير امل ند حماو� ا بات لغوية  ند يواجه  تب الرباءة يف ا نيب أحاط الوفد بأن  لوالفحص األ ع عقه مك اكتب اليت ال لج
يةلكتسـتخدم اللغة اإلن ها اللغة الر مسزيية بو ثري. صف شرتكة تعامل يف ا بات ا لكوالحظ الوفد أن ا مل تلفة لطل  äيان معام خم من األ ح

تاكري Q شاط ثل اجلدة أو ا سائل جوهرية  تعلق   þتالف ا'و� حىت ف سب ا تالف  Q بمتام ن مب ي لح م خ وأحاط الوفد أن . خ
بعض ها ا بحث ا'ويل و ساق حىت فþ بني إدارات ا سم ال بحث والفحص ال  لتاجئ ا ل ت ت ل بعضن متä أمام . ت بات ا بة  حملو للعق لنسـ

تخدام أ ية وقانويةسـا نطوي عىل مكو^ت  سائل  تصدي لعدد من ا نيب رأى الوفد رضورة ا بحث والفحص األ نعامل ا ن ت مل ل تقل . ج
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ية اليت  سائل املوضو ناك بعض ا شرتكة  يا ا نولو نابر ا يدا عن حواجز اللغة وبادل املعلومات و عمفن و�ة نظره و مل ه مل ت جبع تك لم
Êب ياجات ا نظر فهيا مع مراعاة ا لتاج إىل ا ت ل تلفةححت ية ا PجQتصادية و Q تvتو -ان ذات ا ع قسـ بة لالقرتاح . مل لنسـو

نه يف الفقرة  ند برأيه ا.ي أعرب  تحدة ذكر وفد ا ندا واململكة ا عاملقدم من وفدي  ه مل لك  من 93ّ
ية احلصول عىل  SCP/17/13 Prov.2 ثالويقة بري عىل معايري أ متد إىل حد  هلوأضاف الوفد أن جودة الرباءات  ك الرباءة تع

ية به اقرتاح لطرق حفص . طناليت حتددها القوانني الو ها جيب أن  يصحورأى الوفد أن اقرتاح تعريف جلودة الرباءات ونطاق  ل
ية سائل من أ هذه ا مهجودة الرباءات وقدرة ا'و� عىل ذ
 ملا  مل شمل معل . ل يوالحظ الوفد أن Qقرتاح يقدم تعريفا فضفاضا 

شلك عام و بتب الرباءة  تعريف الفضفاض رمبا ال يكون . عالقة ماكتب الرباءة لزئنمك ثل هذا ا لومن و�ة نظر الوفد  م
يا بل ورمبا ال حيقق الغاية املرجوة بغي وأوحض. تموا نظام القضايئ  ين الوفد أن ا بعد من بر^مج العملل ومل يأخذ . يستأن 

بان  تحدة يف ا ندا واململكة ا يان املقدم من وفدي  Qسـ مل ك حلت سابقة من جانب مودع الطلب بسـ ية ا شف عن احلا� ا لا ن لتقلك
بات . نفسه بحث والفحص كأن يكون قد مت رفض  يجة ا بان تقدمي مودع الطلب  لطلوعالوة عىل ذ
 مل يأخذ يف ا ل ن تسـ حل

تحر دور . مماثä من بÊان أخرى ية ذكر الوفد أنه مل  تحدة األمر بة لالقرتاح املقدم من الوالvت ا يو مل يكسـ Qخرتاعات لن
ية الرباءات  بار مع يعرف مس جتدد الرباءات ا'امئ ا.ي ميد يف صال هة مع ا تا نح الرباءات ا ية اليت تؤدي إىل  حاإلضا ف م تف عل

نوع من األفعال من جانب مودع طلب الرباءة قد يؤثر بدوره عىل جودة الرباءة. القامئة وذكر الوفد أن . لورأى الوفد أن هذا ا
تخدمة 'ى ماكتب براءة أخرى ال ميكن أي اقرتاح لإلرس ية احلصول عىل الرباءة ا ناء عىل معايري أ نح الرباءات  سـاع يف  هل ملب م

يه نظر  فا سب اقرتاح وفد الوالvت . ل يس جودة الرباءة  ها من مقا رسعة يف إهناء الفحص بو تخدام ا حورأى الوفد أن ا يسـ صف ل
ية ية ال يؤدي دوما إىل براءات عا تحدة األمر لا نطوي عىل خماطر شديدة يف حال رفض Qخرتاع الحقا عىل يكمل ي اجلودة بل 

بحث عايل . أساس حفص عايل اجلودة يف بÊ آخر ها عىل أساس ا ثل هذه الرباءات من املمكن ر لوالحظ الوفد أن  فض م
متد عىل إطا. اجلودة ا.ي جيريه بÊ آخر يف وقت الحق ياسات احلامك لقانون تعوذكر الوفد أنه مبا أن درجة جودة الرباءة  لسـر ا

ياس جودة الرباءة عىل هذا األساس ناعات . قالرباءات القامئ يف لك بÊ عىل حدة سوف يصعب  لصوأضاف الوفد أن قطاع ا
ية وا ميا'وا بة ايلكئ بات القامئة عىل الرت تخدام ما يعرف مس املطا هد ا ية  ميا ي ل سـ لكئ ك ية كام وردت يف طلب الرباءة ييش ئا

)hMarkus (تويفات غري ال ليت يلجأ إلهيا مودعو طلب الرباءة ما يؤثر عىل جودة الرباءات ألنه يصعب يف الواقع إدراك ا ل
ية باد توقعة ومجموعاهتا ا لا ت يه بل ومريب. لمل شكوك  فو.ا رأى الوفد أن إنفاذ هذه املطالب أمر  ية نظام . م مهوأكد الوفد عىل أ

نح الرباءة  سابق والالحق عىل  ماملعارضة ا تضمن أي نقاش حول ل نظام ا.ي جيب أن  تعزيز جودة الرباءات وهو ا يبة  ل ل لنسـ
 .حتسني جودة الرباءة

نوب  .85 ند و  ئä اليت طرuا وفود ا تحدة عىل عدد من األ جوأجاب وفد اململكة ا ه سـ يلمل تحدة يقأفر يا ا هورية تزنا ملا و ن مج
هم يح ما  يشغلية تو ض يع ماكتب الرباءة تطلب. بغ يل أو إجراء الفحص الاكمل مجوأبرز الوفد أن  ند ا سج معلومات احرتازية  لتع

نح الرباءات مبل  ية اليت تدمع . ق ية للك نظام من أنظمة الرباءة ا نوتربط هذه املعلومات Qحرتازية ألهداف الو ن ملعت ط
ية PجQتصادية و Qية و نولو ية ا تاكر وا Qع من قب ج لتك اليت تطلهبا ا'ول األعضاء ومبعىن أمشل حتدد املعلومات Qحرتازية . لت

ية لضامن . جودة الرباءات لك يف بالده ية واإل تخذها املاكتب الو تدابري اليت  ميو.ا فإن الوفد معين الطالع عىل ا ن ت قلل ط
هذه Qشرتاطات نوحة  يفاء الرباءات ا لا ملمت نة من تقامس اخلربات وإ�حة . س للجوذكر الوفد أن هذا العمل من شأنه أن ميكن ا

بور احلواجز اليت أمكن ختطهيا عىل مدار املايضال ساعدة عىل  بعض مع ا هم ا تعمل من  عفرصة لألعضاء يف ا مل ل ودعا . بعضل
يان Q ياغة شاركة يف  ها أو حتفظاهتا إىل ا شغا متة وخصوصا تB اليت أبدت ا بالوفد ا'ول األعضاء ا تل ص مل سـن  .مله

86. ية توافر نظام كفء للرباءة  ييل أ لنوكرر وفد  مه نظامشـ ثل هذا ا يق  ية  بالده وأ لبة  مه ل مسـ وأحاط بأن جودة . حتق
نح الرباءات بحث . ماإلجراءات وغري ذ
 من اجلوانب األخرى تؤدي دورا ùام يف  تخدام أعامل ا لورأى الوفد أن ا سـ

سني هذه اإلجراءاتاليت جترهياوالفحص  يد يف  حت ماكتب براءة أخرى  نطلق أثىن الوفد عىل Q. مف قرتاح املقدم ملومن هذا ا
ية منامن وفد ا' يق املعايري املوضو بة  تقالل لك عضو من األعضاء  عرك وكرر دمعه ü إذ حيفظ هذا Qقرتاح ا ب سـ تطسـ لن ل

توحة وواحضة متكن من . عىل الرباءات ية وفقا ملعايري  نولو تخدام األدوات ا ية ا ثل رأى الوفد أنه من األ مفو ج لتك سـ مه مل
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بادل لألدو يل ا تا ملشغ تاكمل للمعلومات مع احرتام لت نظام  تخدام األعضاء  سري ا ها احلاسب ومن  مات اليت  ليح سـ ي تت ي
ية يف الوقت ذاته ية سامت لك واحد من األنظمة الو نخصو ندا واململكة . طص كوأشاد الوفد القرتاح املقدم من وفدي 

شأن الرباء بادل املعلومات  ية املزمعة يه تعزيز  تحدة وأكد عىل أن ا با ت ن ية يف هذالمل نقاط اإلجيا سني األنظمة من ا بات و ل  حت
تحديد بادرات أورأى الوفد . لQقرتاح  ياق عىل توافر  نح احلقوق وركز الوفد يف هذا ا من جودة الرباءات تربط  سـ مب لت

ييل نوية و بÊان أمرياك ا شرتكة  سوق ا ها أعضاء ا بادرة اليت أ ثل ا ية  شـإ ب جل ل مل ل مل طلقمي م بادرة عىل. قل متلت ا ملوا  ماكتب 10 شـ
تعاون هو أساس العوامل  ها أن ا نطقة إلدرا تعاون داخل ا ية هتدف إىل تعزيز ا ية يف بÊان أمرياك الال نا لية ا مل ل ي ع كلص ن تللملك

تاكرية Qية . ب نا ية ا شأن الرباءات من جانب ماكتب ا ميي  تعاون اإل بادرة خالصة  رشوع الفريد  عواكن هذا ا لص ب مللكلل قلم مل
نك ا منمتويل من  لتب تب األورويب للرباءاتب ية الفكرية وا ية  نظمة العا ملكية األمرييك ا'اخيل وا للملك مل بة للرباءات . مل لنسـأما 

بات املودعة للحصول عىل  نايم عدد ا يع املاكتب أال ويه  شرتكة بني  شلكة  تعامل مع  رشوع عىل ا لطلفقد ركز ا ت مج م م ل مل
سم بقدر أ. الرباءة رشوع أن جيعل العمل  يتوحاول ا بات دون إغفال مل تعامل مع ا توى إجراءات ا لطلكرب من الكفاءة عىل  ل مسـ

بة للماكتب وا'ول تلكفة املعقو�  سـاجلودة وا شارك تقارير الفحص حىت ميكن للفاحصني يف . لنل رشوع أن حيقق  توحاول ا مل
تفادة من معل زمالهئم Q رشوع شاركة يف ا سـاملاكتب ا ية املز. ململ يص لنوهبذه الطريقة اكنت ا سري اإلجراءات و تقلمعة يه  تي

ية العمل نب ازدوا جزمن الفحص مع توفري املوارد والوقت من خالل  تقارير اكنت ملزمة . جت لوأوحض الوفد أنه ال يقصد أن ا
يهتا وحريهتا تقال تفظ  نه يقصد أن املاكتب  ليع املاكتب و سـ حت هم جداوشدد الوفد عىل أنه من . لكمجل ًا يل نقص املوارد مل حتل 

يا^ت ا نفاذ إىل قواعد ا يا^ت أو ا تWر يف قواعد ا Q تخدمة يف تحديد املوارد ا ب.ي يؤثر عىل معظم املاكتب و ل ب سـ لل ل سمل
بحث قدر اإلماكن تخدمة يف حفص اجلدة وضامن فائدة ا لواملوارد ا  . ملسـ

ثالث أنه من الرضوري  .87 بكة العامل ا ثل  لوأفاد  شـ تاكر  ماكتب الرباءة احلرص عىل أن متارسمم Q نح حق حاليت  مت
توvت ا'قة واحلذروالقانوين  ية أقىص  تو مسـمتارس سلطهتا هذه ويه  خ نح الرباءات لالخرتاعات . م بغي أن  تممبعىن آخر  ُي ن

ها نظمة  ية ا رشيعات ا ية احلصول عىل الرباءة وفقا  لاليت تليب معايري أ مل حملل يل . للتهل ثل أن بعض الرباءات عىل  سبورأى ا ملم
ثال  يا يةلمل ياسات العامة الو سرتشد بأهداف ا نست جمرد فعل تقين  سـ طي تلف . ل ثل قائال إن ا'ول األعضاء  ختوأردف ا ملم

بÊان تقف عىل  نح الرباءة ذ
 ألن ا يط إجراءات  رسعة أو  نح الرباءة  بادرات اليت تركز عىل  للرضورة عن ا سـ ممل تبم ب
ية تفاوتة من ا منسافات  لتم ثل أن اعP. م ترب ا ملمو.ا ا يذها وإجراءات حفص الرباءة ع ية احلصول عىل الرباءة و تنفد معايري أ هل

شرتك ملصطلح  هم  توصل إىل  هم ا ية وبذ
 من ا سرتشد ألهداف الو مبغي وأن  ل ن ت في مل ثل أن بر^مج ". اجلودة"طن ملموذكر ا
بة لقو نظمي . انني الرباءةلنسـالعمل املعين جلودة من املفرتض أال يؤدي إىل أي نوع من أنواع املواءمة  ثل أن  تورأى ا ملم

تلفة ها يؤثران عىل جودة الرباءات ويس فقط اإلجراءات القانوية ا -ماكتب الرباءة ومتو ن ل تلخص يف . يل سأ�  تمفن و�ة نظره ا مل
بات الرباءة ية أم من خالل ا'خل الصادر عن  تب من خالل املوازنة الو طلمتويل ا طن ثل أن ملموعالوة عىل ذ
 رأى ا. ملك

سـهتدفات حمددة تؤثر عىل جودة الرباءات يق  نح براءات و يث يدفع املوظفون إىل  رشية  مياسات املوارد ا حتقسـ م ح ورأى . لب
شلك أكرث مشوية ها  تعامل  سأ� ال بد من ا ثل أن ا لا ب ل مل شأن وضوح . معملم شرتك  هم  توصل إىل  ية ا ثل عىل أ بوشدد ا م ل مه فملم

 ". اجلودة"مفهوم مصطلح 

ثل .88 تخديم مموذكر  بة  ية قصوى  سأ� ذات أ ية الفكرية أن جودة الرباءات  ية لقانون ا ية األمر سـ ا سـ مه م ملمجلع لن مللك يك
نطوي . نظام الرباءة بات وجودة إجراءات الفحص اليت  متلت عىل جودة ا ها ولكهنا ا توالحظ أن اجلودة يصعب تعر لطل شـ يف

نفاذ  يع العوامل اليت ذكرهتا الوفود مبا يف ذ
 ا لعىل  سابقةمج ية ا توى الاكمل للحا� ا لإىل ا ن ثل أن فاحيص . لتقحمل ملموأفاد ا
نظر عن مدى كفاءهتم يف  سابقة اكمä برصف ا ية ا هم بكفاءة دون حصوهلم عىل احلا� ا نوا من أداء  لالرباءة لن  ل لتقن معل يمتك

هم ية الفكرية سو. معلأداء  ية لقانون ا ية األمر نة أن ا ثل ا مللكوأعمل ا يك مجلع للج تعاون مع Qحتاد ا'ويل ملم لف تعقد ندوة 
مترب  ية يف  نا ية ا ء ا سبل̄و ع لص يات 2012مللك بات وجودة  سأ� اجلودة مع الرتكزي عىل جودة ا شة  نا تص  معل  لطل م ق مب خت

سني . الفحص يب  ساب املعرفة حول أسا ية ا سؤولني من ماكتب الرباءة من شـىت بقاع العامل  ندوة ا تذب ا حتوسوف  ل ت بغ مل ل كجت
بات وإجراءات الفحصجود ثل . لطلة ا توصل إىل أ تخدمون ا.ين حياولون ا ندوة ا موإلضافة إىل ذ
 سوف حيرض ا ل سـ ملل
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شأهنا تقايض  هم وا شا  äتص بات الرباءة ا بالطرق لرفع جودة إيداع  ل ن مل ططل تاجئ ا'ورة . ب ثل أنه سوف يقدم تقريرا  بنوأفاد ا ملم
ي نة ا'امئة ا  äب نإىل ا'ورة ا ملعللج  . ة بقانون الرباءاتملق

يات اإلبطال واإللغاء اإلداري  .89 شة حول أنظمة Qعرتاض وسائر آ نا تح الريس ب ا لأ ق مل ئت  ).SCP/18/4 ثالويقة(ف

تعلق لفقرة  .90  þند، ف يأوحض وفد ا يةSCP/18/4ث من الويقة 80له تا ل، احلقائق ا  عدم فرض أي رسوم عىل أي "1": ل
نح الربا تقدم عرتاض عقب  مخشص  رسعة؛ ي يف وا تاك يث ا ية من  ند، مما يضفي عىل اإلجراء فا نظام يف ا لءة وفقا  لل ل عل ه حلل

تقايض، ميكن ألي خشص"2"و بات صفة ا ل دون احلاجة إىل إ نح الرباءة،ث تقدم مبعارضة بعد  م أن  وأضاف أن هذه األحاكم . ي
بريةجودة الرباءاتحتسني من شأهنا  تطرد قائال لقد أبرزت الو. ك بدرجة  ثوا ية عن املعارضة وأنظمة سـ يا^ت إحصا ئيقة أيضا  ب

بÊان بعض ا لإعادة الفحص  شورة مقابل عدد Qعرتاضات . ل بات ا شأن عدد ا ند  ية  يا^ت اإلحصا نواقرتح إضافة ا لطل ب ه ئ ملب لل ل
نح، وأيضا عدد ُاليت ق نوحة مقابل عدد الرباءاتملدمت بعد ا يقا لصاحل ث اليت مت Qعرتاض علهيا يف الويقةالرباءاتملم ا حتق 

نة ا'امئة"أعضاء   ".للجا

ند تقدمي تB املعلومات  .91 لهوطلب الريس من وفد ا  .مكتوبةئ

ثوأكد وفد سورسا عىل أن الويقة  .92 ثä اليت قدمهتا ا'ول األعضاء SCP/18/4ي توي عىل العديد من األ تازة  م ويقة  حت مم ث
بىن إجراءات Qعرتاض، وأنظمة إلعادة الفحص، وإماكية ناليت  ثة، فضال عن توفر تت Ò بل أطراف ل تقدمي املعلومات من  ق

ية . نظم إدارية لإللغاء واإلبطال أيضا نظم تلعب دورا هاما لضامن جودة ومصدا قوأشار إىل أن تB ا ً وأعرب عن . الرباءاتل
هر العمل ا باين  بعض، فإن هذا ا ها ا بريا بني  نا  با نظم  نت تB ا با لصرأيه بأنه حىت لو  ت ل ك ي ت ل يظت بعض ياتلي تB اآل ليح  ل . ح

سن  بل طرف Òلث، مما  يä رسيعة وغري ملكفة للطعن عىل براءة اخرتاع من  ترب الوفد أن ذ
 و ّوعالوة عىل ذ
، ا ُحيَ سـ قع
ية مواصä العمل يف هذا املوضوع يف اجPع . من جودة الرباءات نة ا'امئة"مهوأشار إىل أ بل"للجا يع اكفة . ملق ا جتمواقرتح 

ت يات ا -اآل نظم اخلاصة هبا، أو لوضع حتديدهالفة اليت مت ل سني ا تفادة مهنا سواء  Q من Êسمح للك ب ل يف الويقة مبا  تح سـ ي لث

بت يف ذ غنظاما مماثال إذا ما ر نطوي عىل أي . ً يع ا'ول األعضاء، ولن  يكون ذا فائدة  رش  يوأضاف قائال بأن هذا ا مجل سـ لن

يات ثل هذه اآل شاء  لالزتام بوجوب إ  .من

تعلقة بأنظمة Qعرتاض تضمن معلومات وذك .93 تحديث ا.ي مت عىل ا'راسة ا ية أن ا تحدة األمر ملر وفد الوالvت ا ل يكمل
ها شالك اليت توا �ثرية عن الفوائد وا مل تعلقة  ا'و�ك يذ أنظمة Qعرتاض وسائر إجراءات املراجعة األخرى ا تعلق   þمل ف ت نفي ب

يدا لألحاكم اجلديدة يف قانون Qخرتاعات األمرييك ثوأشار إىل أن الويقة قدمت. لرباءات تعراضا  ً ا مف ً -Leahy(سـ
Smith America Invents Act) (AIA( يذ ، 29-112، القانون العام تظر وضعه حزي ا لتنفوا مترب 16يف ملن ، 2012سب 

تجاري نوحة من ماكتب الرباءات والعالمات ا ية عىل جودة الرباءات ا لمما يعود بآÒر إجيا ملم يةب تحدة األمر يكة يف الوالvت ا . مل
توى جودة ) AIA(وأوحض أن قانون  يقني الرباءاتمسـحيقق ارتفاعا يف  ثال، قدر أكرب من ا يل ا ل من خالل، عىل  مل بس

يهتا متكن من الطعن يف إصدار براءة اخرتاع أو حتديد صال تعددة لألطراف  توفري طرق  رس  حالقانوين ا.ي  للم ب كام أشار . يتي
ية توقعاته ب الوفد إىل بري ملقارنة للجوء إىل ا'عاوى القضا يدا وأقل تلكفة عىل حنو  ئأن تكون اإلجراءات اإلدارية أقل  ك ً تعق

تعلقة لرباءات نفذة يف . ملا توى ) AIA(ملوالحظ الوفد أن بعض اإلجراءات ا ، مبا يف ذ
 الرباءاتجودة مسـهتدف إىل رفع 
ثة  Ò سامح ألطراف لا رش الطلب بدون فرض أي حتريريةوÒئق  بتسلميل هر بعد  تة أ لفحص يف غضون  äن ذات ص ش سـ

ية واحضة  تضمن ذو أ مهرسوم يف حا� تقدمي أقل من ثالث وÒئق واكن الوصف ا وعالوة . ملوضوع الرباءات حتت الفحصمل
يام جملس ) AIA(عىل ذ
، نص قانون Qخرتاع األمرييك  بل  نح  قعىل إجراء مراجعة الحقة  ق شأن للم با'عاوى والطعون 

نح، فþ عدا تB الصادرة مبوجب أفضل طريقة،  هر من �رخي ا سعة أ ملالرباءات مبراجعة حصة الرباءات الصادرة يف غضون  شت
هر تة أ متديد ملدة  بغي Qنهتاء من هذه املراجعة خالل عام واحد مع إماكية ا شكام  سـن ن بدال إىل  الوفد وأشار. لي ستيه يف ا سع

بارة ا ناء عىل طلب الطرفني لعا بارة اجلديدة بإجراء مراجعة  تكون ا ناء عىل طلب الطرفني،  ية اخلاصة بإعادة الفحص  بحلا لع ل ب ل
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هر تة أ متديد ملدة  تمكل يف خالل عام مع إماكية ا شأن الرباءات، وعىل أن  شبواسطة جملس ا'عاوى والطعون  سـ ن سـ لب . ي
سعى إىل إلإلاوأضاف بأن  سمح ألي خشص  لجراءات  بات عىل أساس املادة ت سم ) ِاجلدة (102لغاء املطا عدم  (103لقوا

بداهة تخدام )لا بوعةالرباءاتسـ،  شورات ا ملط أو ا  .ملن

بالغ عددها  .94 يه ا يابة عن Qحتاد األورويب وا'ول األعضاء   Òتحد لوأعرب وفد ا'امنرك،  فن لم به 27ً حي، عن تر
يات اإللغاء اإلداري واإلبطال،  عن طريق تقدمي معلوSCP/18/4ثمبراجعة الويقة  ية عن أنظمة Qعرتاض وآ لمات إضا ف

ناء عىل طلب  شاهبة،  بوسائر اإلجراءات األخرى ا نة"مل سابقة"للجا تB . ل يف دورهتا ا هام  ناعه 'ور ا لوأعرب الوفد عن ا لت ق
سامهة يف Qرتقاء جب نظام الرباءات، وعىل األخص، ا سلمي  يات لضامن األداء ا ملاآل ل ل يطا ل توفري بديال  سـودة الرباءات  بب ً

تقايض امللكفة واملرهقة نخفضة ملقارنة بإجراءات ا لورسيعا وتلكفة  ياق، شدد الوفد جمددا عىل احملافظة عىل . مب لسـويف هذا ا

بت يف ذ ية إن ر رشيعاهتا الو يات يف  بين هذه اإلجراءات أو هذه اآل بو يف  يع ا'ول األعضاء يف الو غحرية  ن ل ي طمج ت  وحث .ت

نظر يف شأن أنظمة Qعرتاض، وا لالوفد عىل مواصä العمل  تاب إ إضفاء املزيد من اإليضاحات حول ب كتيب / كصدار 
يضة  يات اإللغاء واإلبطال اإلداري بطريقة غري  تضمن أفضل ال�ذج جناحا ألنظمة Qعرتاض، وغريها من آ مسـتفمرجعي  ل ي

بو ييكون مرجعا لÊول األعضاء يف الو  .ًل

ية وأل .95 سأ� جودة الرباءات، الضوء عىل أ سه لرضورة طرفا يف  تحدة، دون أن يضع  يا ا هورية تزنا مهقى وفد  م نف مل ن مج
نح بل ا ملوجود إجراءات لالعرتاض يف مرحä ما  نح يف بعض . ق بل ا ملوذكر أنه من املؤسف عدم توفر إماكية تقدمي اعرتاض  قن

ية،  تفى بإجراءات إبطاولكنئالوالvت القضا يفيك  تاك لل مرتفعة ا سم . ل يه ا نص  ترب الوفد أن ما  لقوأ عل ي قانون " من 64ع
ية تزنا نالرباءات ا بغي معاجلهتا" ل ثابة ثغرة يف قانون الرباءات، و نح هو  بل ا نمن إجراءات إبطال ويس اعرتاض  ق يل مب و.
، . مل

به لويقة  ثأعلن الوفد عن تر نح الرباءات ي اليت ألقت الضوء عىل األسلوب ا.ي SCP/18/4حي مبغي معاجلة إجراءات  ن
ته سأ� جودة الرباءات. سطبوا تلفة عن  سأ�  موأعرب الوفد عن رأيه بأن هذا األمر  خم  .م

ية وحق املؤلف  .96 نا ية ا ية لقانون ا ية األملا ثل ا عوأخطر  لص ن مجلع نة ا'امئة") GRUR(مللكمم يا، ويه من "للجا ن بأن أملا
تع شطة ا همة بدال� األ بÊان ا ملا ن بة من طرف Òلث يف ملل رشيعاهتا عىل نظام مرا تصادي، نصت يف  Q لرباءات واألداءقلقة  تق

سم  نذ الرباءات من قانون 43.3لقا يا  يقه حا م، واجلاري  ل وعالوة عىل ذ
، أشار إىل إدخال تعديالت . عقود مضتعدة تطب
نات Wنات أو أوائل ال ية عىل إجراءات Qعرتاض يف أواخر ا نيرش ي لسـبعيع نظام Qعرتاض يف مرحä ما : ت يا  بوقد أخذت أملا ن

نح من بداية عام  ملبل ا ناير . 1977ق يكون Qعرتاض يف 1981يويف بداية  نح  بل ا ل، مت تعديل Qعرتاض يف مرحä ما  مل ق
ية الرباءات األوروية  توافق مع اتفا نح، يك  بمرحä ما بعد ا ت  ).EPC(قمل

ء  .97 يوية ل̄و ية اآل ثل ا سـوقال  مجلع يوية، إن )APAA(الرباءات مم ناطق اآل ية الفكرية داخل ا نيي ا سـ، مس  مل ùمللك
يات اإللغاء واإلبطال اإلداري األخرى هامة، وخاصة أنظمة Qعرتاض وسائر آ سائل ا لجودة الرباءات من ا وأشار إىل أنه . لمل

يات  شأن اآل بÊان  بري فþ بني ا نوع  ناك اعرتاف بوجود  لوي�  ب ل ك ت ه ثل Q-ب نح، م  نح وما بعد ا بل ا ملعرتاضات يف مرحä ما  مل ق
ثالث، وإعادة الفحص، واإللغاء واإلبطال اإلداري  إال أن تقامس اخلربات يعد من األمور ذات QهPم -لومالحظات الطرف ا

تقدمة عىل حد سواء بÊان ا ية وا نا بÊان ا شرتك  ملا ل ل لل ية، إىل توفر أنظمة Qعرت. ممل ثä ا مجلعوأشارت  نح مم بل مرحä ا ملاض  ق
يق من أجل تزويد  يهتا  يات وقا بني فائدة تB اآل ند، وقد  ثال يف ا يل ا يوية؛ عىل  بÊان اآل بيف معظم ا بل ل ت ه مل س سـ للتطل ل ب

هور لضامن إجراء حفص عايل اجلودة يف ظل توفر  شاركة ا تاكرات سابقة عن طريق  نون وا يدة من  مجلالفاحصني بقطع  ف مج ب
يق نظاما و. موارد وقدرات حمدودة نح، مث أخذت يف  بل ا يان نظاما لالعرتاض يف مرحä ما  سه، اكن  بيف الوقت  مل لل تطنف ق ً

نح يف مرحä الحقة ولفت الوفد األنظار إىل أنه وعىل الرمغ من أن نظام اإلبطال احلايل عن . مللالعرتاض يف مرحä ما بعد ا
ي تواز^، انطالقا من  حقطريق احملمكة يعد نظاما عادال و ثري من العدد م بات اإلبطال عن طريق احملمكة أقل  بكقة أن عدد  طل

توقع يف األساس، وا.ي اكن يقدر بأقل من  متزي % 10ملا يات Qعرتاض، واليت  بات Qعرتاض، إال أن آ تمن عدد  ل طل
شوء أي نزاع فعيل، تعد أببساطة اإلجراءات بل  بكرة   äتلكفة، وإ�حهتا يف مرح رسعة، وقä ا ن، وا قل م هورل ية  للجمكرث جاذ . ب
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برية من الرباءات وبراءات اخرتاع يف جماالت  تقدمة اليت تواجه أعدادا  بÊان ا ية إىل أنه حىت يف ا ثä ا كوأشارت  مل ل مجلع ًمم
بات إيداع  بري من  طلعريضة وعدد  متمة الرباءاتك م، فإن اإلجراءات حمدودة املدة اليت تمت بني األطراف تعد ممكä و

نح يث لن .ملإلجراءات ا تدام للرباءات،  يق نظام  هور لضامن جودة الرباءات من أجل  ية اعرتاض ا ح ويرى الوفد أ حتق سـمجل ممه
ها مع مصاحل تB األطراف فقط ثة إال يف حا� تعار Ò بات إيداع الرباءات إىل اعرتاض أطراف ضتعرض الرباءات أو  ل طل . ت

ية  ية عن موافقهتا عىل أ ثä ا نت  مهوأ مجلع مم يني يف  املزيدبذلعل يع ا ن من العمل عىل جودة الرباءات نظرا لفائدته  ملعمجل نة"ً ، "للجا
بة للك قانون وطين من بÊ إىل أخر نا نظم ا تالف أفضل ا سـعىل الرمغ من إقرارها  مل ل  .خ

ثالث وأعرب .98 بكة العامل ا ثل  ل  شـ يقة أن هذه ا'راسة قد مت حتديهثا بإضافة بعض املعلومات ) TWN(مم حلقعن تقديره 
بهتا اليت نة"طل  ثل عىل بعض نصوص الويقة . 2012 يف مايو "للجا سه، علق ا ثويف الوقت  ملم بارة SCP/18/4نف لع، ال سـþ ا

نص عىل 27الواردة يف الفقرة  نح "ت، واليت  يا عن طريق  نولو تاكر، ورش ونقل ا Q مهيدف نظام الرباءات إىل تعزيز ج لتك ن ب
تخدام اخ نع اآلخرين من ا سـحق حرصي حمدود  ية دون موافقة صاحب هذا احلق، ويف نفس الوقت، مل ملكرتاع محمي حبقوق 

هور تام عن Qخرتاع  شف ا للجميطالب صاحب الرباءة  ل بكة عن رأيه بأن تB الفقرة ال تعكس ." لك ثل ا شـوأعرب  لمم
يات ا'وية، خاصة  لاألهداف املدرجة يف بعض Qتفا نص رصاحة يف املادة "ياتفاق تربس"ق ينبغي أن " عىل 7ي، وا.ي 

شرتكة  نفعة ا يا، مبا حيقق ا نولو نولو� ونقل ورش ا تاكر ا Q ية الفكرية يف تعزيز ملهم حامية وإنفاذ حقوق ا مل جب تك تك مللك لس ن ل ت
توازن بني  تصادية، ويف إطار من ا Qية و PجQ ية يق الرفا ية بطريقة تؤدي إىل  نولو تخديم املعرفة ا لتجي و ع ه سـ قن حتق ج لتك م مل

Qهم أيضا، و". لزتاماتاحلقوق و تضمن الفقرة عىل حنو مماثل ملا جاء يف اتفاقملوأضاف بأنه من ا ت تربس، أن  ث من الويقة 27ي
SCP/18/4 يق " عىل يام نظام الرباءات  نظام الرباءات أيضا إىل  ية  ية واملوضو بات اإلجرا رشوط وا تحقهتدف ا بق لل ع ئ ملتطل

تخديم املعرفة تجي و باد�  سـاملصلحة ا ن مت مل تصاديةمل Q ية يق الرفا ية وبطريقة تؤدي إىل  نولو ق ا حتق ج هتك ثل، يف الفقرة ." ل ملو
نص عىل، SCP/18/4ث من الويقة 31 نظام "ل، مت ا تحقق األثر اإلجيايب  تاكر، ميكن أن  Q ياسة نظر من زاوية  لو ي ب سـ ل

رش توافقة مع اكفة ا تاكر فقط عن طريق إصدار براءات صاحلة و Q لالرباءات عىل م نصوص علهيا يف القانون الواجب ب ملوط ا
يق تاكر والصحة العامة " لتطبا Qية الفكرية و شأن حقوق ا ية  نظمة الصحة العا نة  ثال، خلصت  يل ا ب، فعىل  ب مل جل مل مللكس م ب

)CIPIH ( يقة القدرة عىل احلصول عىل براءة اخرتاع أي أثر يذكر عىل " بأن 2006يف تقريرها لعام حقال يرتتب عىل 
تاك Qيةب نولو ية أو ا سوق أو عدم توفر القدرات ا جر يف حا� صغر جحم ا لتك لعلم هم ." ل ثل عن رأيه قائال، من ا ملوأعرب ا ملم

ياغة نوع من ا تخدام هذا ا ناء ا لصاختاذ أقىص درجات احلذر أ ل سـ تحديث هذا . ث هام  تني ميكن  ناك طر لوأضاف إىل أن  يقه تطبيق
تقرير با"1": لا توي عىل أ سـ إعداد ملحقا  بÊان األخرى حي تقرير من أجل إبالغ ا بÊان املذكورة يف ا لب Qعرتاض يف ا ل ل

ية اخلاصة هبا؛ و يهنا الو باب أو إدرا�ا يف قوا بعض من هذه األ تعانة  نلال سـ ب طسـ شاف ومعرفة صعوت "2"ن سام ال ت إعداد  كق
ية ا تلف ا'ول األعضاء، أو مبوجب القوانني ا تخدام نظام Qعرتاض يف  -ا حملل خم ته قائال بأن إ�حة الفرصة . تلفةسـ تمت  لكموا خ

بة بكة اإلنرتنت، قد يكون من األفاكر ا شاور عىل  بري عن آراهئم من خالل ا يتخديم نظام Qعرتاض  شـ ت تع لطسـ لل  .لمل

ية  .99 سامهة الفاعä يف  نح بأسلوب حيقق ا بل ا ييل عىل رضورة توفري نظاما لالعرتاض يف مرحä ما  معلوأكد وفد  مل مل قشـ
تلفة . الفحص يل املصادر ا تح ية  سمح للفاحصني ولاكفة املاكتب ا يث  نظام  ها هذا ا -وأشار إىل الفائدة اليت  ل ب ن ي ملعل ح حيقق

نح، وخباصة، . للمعلومات بل ا ناء إجراءات Qعرتاض يف مرحä ما  نب أي جتاوزات ميكن أن حتدث أ ملوهبذا ميكن  ث قجت
تخدام هتدف إىل نطوي األمر عىل إساءة ا سـي�  ي نح الرباءة بدون وجه حقح ية، . م تأخري  بات إضا فكام ميكن أن خيلق  عق

بات أو ملاكتب الرباءات  .لطلسواء ملودعي ا

يا املعرفة  .100 سة ا'وية إليكولو ثل املؤ جوقال  ل س ية فKEI ( þ(مم تجر يد احلصول عىل املزيد من األد� ا ببأنه من ا يملف ل
يث تعد اجلوانب  حبيقيضيتعلق حبجم تلكفة احلصول عىل حمك ت  تلفة،  حدوث خطأ يف إصدار الرباءة يف بÊان  خم

بÊان أو األطراف  سأ� قدرة ا نازعات اخلاصة جبودة الرباءات جزءا هاما من نظام الرباءات، وتربط  تصادية حلل ا Qل مب ت مل ق
vالقضا Bسوية ت نظام عىل حتمل نفقات  تاليت تأثرت هبذا ا شأن جودة. ل بونظرا لوجود شاكوى   الرباءات ترجع يف قدùا إىل ً

بدي  سة أن  ثل املؤ سه، اقرتح  تقدم نظام الرباءات  س مم نة"نف توقع صدور براءات "للجا يق نظاما للرباءات  ية  ي رأهيا يف  ًب تط كيف
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ها تعامل  بل ا تضمن  معئة و لي سـ ي سا. س  ،
سة عام حيدث لءتوعالوة عىل ذ ثل املؤ سل   يف بÊان أخرى يف حا� لرباءاتمم
شاف ع يكتا شاط إبداعي هتا حدم صال بوت وجود معل إبداعي سابق أو قرار ت بعدم توفر  بÊان نظرا  نيف بÊ من ا ث لل ً

تQ Bعرتاضات عىل الرباءات . جديد يا^ت  شاء قاعدة  ية عن طريق إ توفري خدمة معلوما بو  يام الو ثل  لواقرتح ا ب ن ت ب ي قملم
يل يف أي بÊ آخر لتخدم  كد ي. تسـ ثل إماكن  قويرى ا ثä يف ملم يل الصعوت ا نفقات و بو بدور ملموس خلفض ا متام الو تقل ل ملي

تلف أرجاء العامل، ومن خالل هذا ا'ور، ميكن لألطراف يف بÊ واحد من  تعلقة لرباءات يف  تحدvت املزتايدة ا خما مل ل
تلف، وميكهنا ا سوية تB الزناعات يف بÊ آخر  تخدم يف  تWر ا.ي  Q تفادة من Qل خم ت سـ يسـ يةس  .فنفاذ إىل املعلومات الاك

ند    والصحةالرباءات:  من جدول األعامل9لبا

شات إىل الوÒئق  .101 نا ندت ا قا مل  ،SCP/18/5، وSCP/17/11، و.SCP/16/7 Corr، وSCP/16/7تس
 ..SCP/18/INF/3 Add وSCP/18/INF/3و

يابة عن اºموعة األ .102  Òتحد لنذكر وفد مرص،  ً يم نوب يقفر يجة، بأن وفد  يابة عن اºموعة األا يقأفر يلن ة ومجموعة يقفر
ية الصحة  شلك أسايس يف أثر نظام الرباءات ا'ويل عىل  نظر  شرتكة، واليت  بادرة  ية قد اقرتح  قضجدول أعامل ا ب ت م ممن لت

شات. العامة نا بادرة يف تB ا بو يف زمام ا قوذكر الوفد كذ
 أن هدف Qقرتاح هو وضع الو مل مل الوفد وعىل الرمغ من إدراك . ي
شا نا قبإجراء تB ا ترب مل ية حبقوق أيعت يف حمافل أخرى، إال أنه  بو، بصفهتا الواك� الرائدة ا بة للو نن الفرصة ساحنة  ي ملعسـ لن

تلف نظور  ها من  نا سأ�، وأن  يادي يف هذه ا ية الفكرية، يك تقوم بدور  خما ت ممل ش ق سأ� . قمللك ملوشدد عىل أن جوهر ا
ساق نظا ية هو ضامن ا تالر تأثري نظام ئيسـ تعلق األمر  ندما   þهور، ال سـ ية ومصاحل ا بم الرباءات مع األهداف األسا ي ع مجلسـ

ية الصحة العامةالرباءات نارص، يه. قض عىل  تضمن ثالثة  عوأضاف قائال، بأن Qقرتاح   إعداد دراسات بواسطة "1": ي
هم من األمانة العامة،  هود هلم لكفاءة، ويمت  تقلني  يفخرباء  تلكش م شاورات مع ا'ول األعضاء؛ مسـ تبادل  "2"مبعد إجراء 
يدان؛ و بارزين يف هذا ا ملاملعلومات فþ بني ا'ول األعضاء واخلرباء ا ية إىل ا'ول األعضاء، وخباصة "3"ل ساعدة ا ن تقدمي ا لتقمل

نف تاجئ احملققة من جراء العمل ا ناء عىل ا بÊان األقل منوا، وا ية وا نا بÊان ا ملإىل ا ن ب ل ل لل ل ً ندين م وأوحض .  أعاله"2"و "1"لبذ يف ا
تفادة  Q يق بÊان األقل منوا، و ية وا نا بÊان ا سـالوفد سعي املؤيدين لالقرتاح إىل تعزيز قدرات ا'ول، وال سـþ ا ل ل حتقل ًم

ياسات هتدف لصاحل الصحة العامة،  تعزيز  تخدام أوجه املرونة املوجودة يف نظام الرباءات ا'ويل  سـشلك اكمل من ا ل سـ ب
شأهنا بارات املطلوبة  Q بوحتقق تاحة يف هذا الصدد، وقال ولفت الوفد األنظار إىل ا'را. عت شري إىل احلاجة إىل إملسات ا تهنا 

تحديد، حتت  بو، وعىل وجه ا بىن علهيا داخل الو ية عريضة ميكن أن  ناك أر ية، وأن  شأن هذه ا لاملزيد من العمل  ي ض ه لقض يُب
 äنة ا'امئة"مظ  ."للجا

يد عىل Qقرتاح الوارد يف وأعلن  .103 تأ ته يف ا ية، عن ر مس مجموعة جدول أعامل ا Òتحد كوفد اجلزائر،  ل ب غمن لت ً م
بÊان يف SCP/16/7 ثالويقة ساعد ا ية الرباءات والصحة، واقرتح وضع بر^مج معل ميكن أن  تحديد  تعرض  ل وا.ي  ي لقض ل ي

رشيعاهتا  تيف  تفادة من مواطن املالرباءاتخبصوص يتك نطقة، يف ضوء أولوvت الصحة العامة، سـ لال  تB وخاصةملرونة يف ا
شأن هذا املوضوع تفق مع Qلزتامات ا'وية  رشيعات اليت  با ل ت تقاده بأن Qقرتاح جاء يف الوقت . لت عوأعرب الوفد عن ا

يä اليت ُع شات ا نا نظر إىل بعض ا ناسب متاما، ويعد تقدما هاما،  لقلا ق مل ل شأن الرباءات مل بوبقدت  وأشار . يوالصحة يف الو
متع ا'ويل بل ا شأن هذا األمر مييض عىل غرار ما مت إجنازه فعال من  ºإىل أن العمل  ق ياق، ذكر الوفد بأن . ب لسـويف هذا ا

ية الفكرية " تاكر وا Qشأن الصحة العامة و ية وخطة العمل  ية العا مللكQسرتا ب ب مل نظمة الصحة )" GSPOA(تيج متدة من  ما ملع
ي تحرضات ملالعا يل نفاذ أفضل إىل ا تضمن مواطن مرونة من شأهنا  ية الفكرية  يات ا سـة، قد نصت عىل أن اتفا ه ملت تس مللك ق

ية  يدال نا يةبواسطةلص نا بÊان ا م ا ل بعض . ل بÊان  ناك احPل ألن تصطدم تB ا بوعىل الرمغ من ذ
، يرى الوفد أن  ل ه
تخدام تB املرونة بات اليت حتول دون ا سـا شلكة ومعاجلة هذا الوضع، يك كام يرى. لعق مل أيضا أنه من الرضوري حل هذه ا

نة من املرونة يف جمال الصحة العامة تفادة  بÊان أقىص ا ممكحتقق ا سـ يوأضاف قائال بأنه ووفقا التفاق تربس، وQتفاق املربم . ل
تو بو Qلزتام  تحمت عىل الو تحدة،  ية واألمم ا تجارة العا نظمة ا بو و ببني الو ي ي مل مل ل ية أو توجهيات حول تB مي بادئ تو جهيفري  م
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سائل تني. ملا تعاون بني ا هذا ا بو األساس القانوين  ية والو تجارة العا نظمة ا ية املربمة بني  نظمأرست Qتفا ل ي مل ملل ل م و.
، ويف . ق
ي"ياتفاق تربس"سـياق  بو يف جمال ا تقد أن الزتام الو ية  مللك، رصح الوفد بأن مجموعة جدول أعامل ا ي تع شمل لتمن ية الفكرية ال 

نظام فقط أحصاب احلقQلزتام جتاه تخداùا، واليت تعد جزءا من ا شمل أيضا أوجه املرونة وا ل، ولكن  سـ واسرتسل قائال . ي
بو ختاذ إجراءات يف هذا الصدد يام الو يبأنه من الرضوري  يه طلب . ق نرص األول  ثل ا فواقرتح بر^مج معل، غري ملزم،  لع يمت

يق أفضل لتقإعداد دراسة  بÊان األقل منوا اليت ترغب يف  ية، وا نا بÊان ا تحدvت من و�ة نظر ا حتقيمي املعوقات وا ًم ل ل ل ل
نصوص علهيا يف نظام الرباءات تفادة من املرونة ا ملا نة"ودعى الوفد . سـ تف" للجا نظر هPم أكرب  لإىل ا صيل تB ا'راسة، ال

سرتشد هبا األمانة العامة، يف  نة ا'امئة"حا� قرار تواليت ميكن أن  يام هبا "للجا لقها  الوفد، وفقا ملا يراه، أنه قد وقال . بتلكيف
يه  تو يا من املعلومات  جمت توفري قدرا اك لف تصديق علهياالقامئني عىل ً وقد عرب الوفد، يف إشارة إىل . لتB ا'راسة يف حا� ا

بادل معلومات ثاين من بر^مج العمل، وا.ي يقرتح  نرص ا تا ل تقاده بأن دعوة لع مقرر األمم "ع فþ بني ا'ول األعضاء، عن ا
تحدة اخلاص نة ا'امئة"املعين حلق يف الصحة إىل اجPع " ملا ية الفكرية واحلصول "للجا تعلق حبقوق ا تقدمي تقريره ا مللك  مل ل

سان"عىل األدوية، وا.ي مت وضعه بغرض عرضه عىل  ات واحضة لÊول من شأنه أن يوفر معلوم" نجملس حقوق اإل
بولقاء الضوء عىل ما ميكن أن إ واألمه من ذ
، ،األعضاء خبصوص ما مت إجنازه يف أماكن أخرى وأكد الوفد، يف . يتقوم به الو

ها ألعضاء مجموعة بر^مج معل  ية اليت ميكن تقد ساعدة ا ية ا نارص بر^مج العمل، عىل أ ثالث من  نرص ا ميإشارة إىل ا ن مل مه ع ل لتقلع
ية يص . لتمنا هر بوضوح الفرق بني الرتا ية اليت ميكن أن  ساعدة ا خكام شدد، عىل وجه اخلصوص، عىل برامج ا تظ ن لتقمل

نصوص علهيا يف  نوحة مبوجب اإلجراءات ا بارية ا ملاإل ملم ثاين"ج تاب ا لا شأن حقوق الرباءات وبني "ياتفاق تربس"من " لك ب 
نح مبوج يص األمه اليت  متتB الرتا ثالث "بخ تاب ا لا تعدي عىل هذه احلقوقم" لك بل Qتصاف  للن Qتفاق، واخلاصة  ن . بسـ

يا شامال، هبدف  يذه هنجا  لكويرى الوفد أن يأخذ Qقرتاح يف  نة ا'امئة"موافقة احلصول عىل تنف شلك بتبنيه "للجا ل، و
نظام ا'ويل، وا.ي نصوص علهيا يف ا شلك �م من املرونة ا بÊان  تفادة ا لا.ي حيقق ا مل ب ل ة نظره، ميكن أن يعزز من و� سـ

نفاذ إىل األدوية  .لا

ية بأن  .104 تحدة األمر يكورصح وفد الوالvت ا بري، توفريمل ية الكربى وحيظى هPم  ك األدوية من املوضوعات ذات األ مه
يع أحناء العامل يد العاملي يف تعزيز توفري األدوية يف  مترة يف تأدية دورا رائدا عىل ا مجوأن بالده  لصع ن سعادته وأعرب ع. مسـ

نقاش سامهة يف هذا ا ل بÊان األقل منوا . مل ية وا نا بÊان ا تعلقة لصحة العامة اليت تواجه ا ًويف إشارة إىل بعض القضاv ا ل ل ل ممل
vسل واملالر شار ا همä، وا تضمن األمراض ا لواليت  ت نت رشيةمل ناعة ا لب وفريوس نقص ا شلكة توفر األدوية لعالج ألا/مل ميدز، و

تغلب عىل وغريها من سائر األمراض األخرى، يرى الوفد تB األمراض  شالكلصعوبة ا كام يرى أن احلد من حامية . ملهذه ا
شائكةالرباءات تB القضاv ا يس هو احلل املمكن  ل  ل بو، مبا فقد رفض وعالوة عىل ذ
، . ل يالعديد من ا'ول األعضاء يف الو

ية نا ميف ذ
 ا'ول ا يع ا، ل يارات الواردة يف مجالفكرة القائä بأن  يق ا بغي علهيا  ية تواجه حتدvت مماثä، و نا خلبÊان ا ب ي ل تطل ن م
يات ا'وية بأسلوب واحد  لQتفا باع هذا الهنج موقف أو أن-ق سن بواسطة ا ت احلصول عىل األدوية سوف  .  املوحديتح

تB الفكرة، أن عدم وجود حامية فعا� للرباءات ميكن أن يكون  نع األدوية لويرى الوفد، خالفا  باب عدة  متبا من بني أ سـ بس
بÊان األقل منوا ية وا نا بÊان ا ياجا يف ا بة من الوصول إىل املرىض األكرث ا نا ًا ل ل ل ت سـ ممل ً وأعرب عن رأيه يف أن إضعاف . ح

نة لن يؤدي فقط إىل إزا� أو الرباءاتحقوق  نعي األدوية يف أسواق  ية و يدال تحرضات ا باحيث ا نوحة  ي ا ملص ن لص سـ ل معملم مل
تWر يف تB خفض تكرة لال يؤدي أيضا إىل خفض احلوافز املقدمة ملطوري األدوية ا س حافز تطوير أدوية جديدة، بل  ب ملسـ

ية، وال  نا بÊان ا ناسب عىل ا شلك غري  ية إىل موا�ة حتدvت الصحة العامة واليت تؤثر  يد اخرتاعاهتم الرا بÊان و ما لم ل ت ب ي مل تق
ت ناك وسائل أخرى حلل هذه ا ليوجد  ياته تكرة الرباءاتوعرب الوفد عن و�ة نظره قائال أن إضعاف حامية . عدا ملب لألدوية ا

ية، نظرا ألن العديد من العوامل األخرى، خبالف  سني إ�حة الرعاية ا مثرا  ًمل يكن هنجا  لصحً لتح م ، تؤثر بصورة الرباءاتً
يلوقال . مبارشة عىل مدى توفر األدوية نفاذ الرباءاتحامية أن هو  احلجة  تB عىل ضعفلإن ا' باب عدم ا ل يه من أ سـ

ية برباءات  ية مل تكن  ية لألدوية األسا نظمة الصحة العا محمإىل األدوية، عىل الرمغ من أن معظم األدوية املدرجة عىل قامئة  سـ مل م
ية نا بÊان ا ماخرتاع، ومع ذ
، اكن الوصول إلهيا حمدودا وخاصة يف العديد من األسواق، ال سـþ يف ا ل ل بÊان األقل منواً ً وا . ل

ية  يع األدوية، سواء اكنت تB األدوية  ناك العديد من العوامل األخرى اليت تؤثر عىل توفر  محمواسرتسل قائال، بأن  مج ه
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نظر إىل . برباءات من عدمه يد اليت تواجه الصحة العامة  تحدvت لغة ا يمي ا يجة .
، فإن  لوأضاف الوفد بأنه و ل تعقن تق لت
ية جيب موا�هتا أوال، دون Qعرتاف حلقائق غري قابä للجدلنظام الرب نقطة أسا سـاءات وحده  نارصك بايق ا لع   اليت تؤثر ل

نه يف هناية املطافًانعىل إماكية احلصول عىل األدوية، يعد هنج تاجئ املرجوة  توازن ولن يأيت  م غري  ولفت األنظار إىل أنه . لنم
هذا األمر يف هذا  نظر  لإذا مل  بو احملدودةي سوف يؤدي إىل إهدار موارد الو ياق،  يا ف يقة ألثر ت وبديدهالسـ ياسات غري د ق يف  ق

ية مراجعة أنظمة الرباءات نرية حول  ساعد ا'ول األعضاء عىل اختاذ قرارات  يف عىل توفر األدوية، ولن  كت مسـ  الرباءاتي
ية احمل تحدvت ا تصدي  ية إىل ا ياق �ودها الرا بقة هبا يف  لصحا لل ل سـ بغي عىل لك دو� من مملط ها واليت  نددة والفريدة من نو يع

تغلب علهيا هالا'ول ا نظر "للجنة ا'امئة"وأضاف قائال بأنه قد حدد، يف دورة سابقة . ف وفقا لظرو يني  نرصين أسا لل،  سـ ع
بل ا'ول األعضاء نظم الرباءات يف. قفهيام من  نرص األول يف إجراء دراسة عن األثر اإلجيايب  لثل ا لع نقذة يمت مل توفري األدوية ا

ية نا بÊان ا مياة يف ا ل ل شة عن . للح نا توازن  تعادة ا ساعد عىل ا تقاده يف أن هذه ا'راسة من شأهنا أن  قوعرب عن ا للم ل سـ ت ع
يمي دور حامية  تكرة، ويف تعزيز نقل الرباءاتتقطريق  تطوير مما يؤدي إىل توفري األدوية ا بحث وا ب يف توفري احلوافز  ل مللل

نولو يةجيا الالزمة إل�حة األدوية لتكا نو سة ا عا ل بÊان جلني ية وا نا بÊان ا ية يف ا ية وغريها من األدوية ا سجä ا ل غري  ل ل حملم مم مللك
ياة اليت مت توفريها يف شلك أدوية غري . ًاألقل منوا نقذة  بحث مدى إ�حة األدوية ا ثاين يف إجراء دراسة  نرص ا ثل ا للحو مل ل ل لع يمت

باب ية، وأ سـسجä ا يمي .  عدم إ�حهتامللكم تأكد من أن  ها بأهنا يه األداة الفعا�  تقويرى رضورة إجراء تB ا'راسة وو للصف
هامة األخرى  تحدvت ا تجاهل العديد من ا نري، ومل  شلك  تاجئ الصحة العامة قد مت  تأثري عىل  لدور الرباءات يف ا لت ي ب ن مسـل

يل  تخذ  تأثر بأي نظام  سجالقامئة واليت لن  ي لتت يمي تأثري . الرباءاتُ تعانة هبا  Q اليت يمت äبدي لتقوأضاف الوفد بأن الهنج ا سـ ل
سات عن حامية  تج عهنا سوى أفاكر و حأنظمة الرباءات عدمية اجلدوى، وال   والصحة العامة دون اإلقرار لطابع الرباءاتني

شلكة بني سو. للماملعقد  يق املعزول وا.ي ال  تقاده بأن ا يوأعرب الوفد عن ا يمي لتحقع ساعد عىل  يقة لن  تقي جزء من ا يحلق
تأثري اإلجيايبالرباءاتأثر  تأثري عىل اإلطالق،ل سواء  يكون ذ
 ،ل أو عدم ا هامة لغة اخلطورة، وهذا  تحدvت ا سـ عىل ا لل ل

تخداما غري مالمئا للموارد احملدودة ًا ً يقات األوية اليت أدىل هبا األعضاء عىل اقرت. سـ لوأشار الوفد إىل ا ناء ا'ورة لتعل ثاحه أ
رش  سابعة  عا تني "للجنة ا'امئة"ل ها يف الو يقات اليت مت  يق، وعىل ا ثيع جتم  SCP/18/INF/3لتعل

يقات اليت أشارت إىل بعض القضاv اليت أثريت يف Qقرتاح تقع خارج .SCP/18/INF/3 Addو لتعل وأقر بأن العديد من ا
تصاص  نة ا'امئة"خا نت جوانب مربط"للجا يث  ت،  تضم سائل اليت قد يكون من ح ية، وا ية ا ية، وا ملة لقوانني الو ت ب تحن ل لط ن

ها من  تعامل  معاألفضل ا تحدة األخرىخاللل ثاليث بني لك من . مل واكالت األمم ا تعاون ا ثä هذه اجلوانب، إطار ا لومن أ ل م
ية نظمة الصحة العا ية و تجارة العا نظمة ا بو و ملالو مل ل مي يار وذكر الوفد أيضا أنه يف حا� . م نة ا'امئة"ختا سأ� " للجا ممعاجلة 

ئا و شاف احلقائق الرضورية يعد مسيخطرية ومعقدة من قضاv الصحة العامة، فقد يكون هذا  هد الرايم إىل ا سـتكجتاهال  للج
ءات ويرى أنه وبدون مجع املعلومات اليت تؤدي إىل حتديد دور نظم الربا.  عىل الهنوض لصحة العامةالرباءاتلفهم أثر نظم 

بغي  يام نظم الرباءات، أو  ية  يه حول  تاج ميكن QعPد  توصل ألي ا شلكة، فلن يمت ا هذه ا شامل  ياق ا نيف ا ق يف ن يل عل ت ل مل ل كسـ سـ ل
تصدي علهيا أن تقوم به، يف  شة هذا األمر يف هذا احملفل حا� . لتحدvت الصحة العامةلا نا تعداد  قورصح بأنه عىل ا مل سـ

تدى ب ئة ا ناملوافقة عىل  ملي تعلقة حبامية الصحة العامة هت  äية املعقدة وإلجراء دراسات شام يمي تB ا مصورة أفضل  لقضتق ل
بو، والسـþ . واحلصول عىل األدوية يذ أي برامج معل عىل القضاv املربطة لصحة داخل الو تطرد قائال أنه ويف حا�  يوا ت تنفسـ

نة ا'امئة"يف إطار  نب ازدوا"للجا تعني تو� احلذر  ج،  تج لي بو، وعىل وجه اخلصوص، مع ف تلف جلان الو هود بني  يية ا خم جل
 vبارشة مبعاجلة قضا ية بصورة  ماللجان ا ية"ملعن ية الفكرية "لتمنجدول أعامل ا ية وا نة ا ثل  مللك،  منم ولفت الوفد ). CDIP(لتجل

سات األخرية عىل در ي� إىل وضع ا ثاليث يف  للماألنظار، عىل وجه اخلصوص، إىل أن اإلطار ا س تعزيز إماكية بل شرتكة  ناسة  ل م
تجارة، واليت هتدف إىل  ية الفكرية وا شرتكة بني الصحة العامة وا تصاصات ا Q ناطق تاكر الطيب يف  Qلالوصول و مل مللكب خ م
تقين يف اºال املعين تعاون ا شطهتا يف جمال ا يعا شامال أل  
لتقدمي عرضا شامال ºموعة اكمä من القضاv، مبا يف ذ ل ن ًجتم ًً. 

تقاده بأن ية هعو.
، أعرب الوفد عن ا نظمة الصحة العا شرتكة بني لك من  يضة لÊراسة ا شة  نا بغي إجراء  مل  مل ق مي تف م مسـن
بل Qضطالع بأي معل إضايف، إن وجد، داخل  تجارة  نظمة ا بو و قوالو لم نة ا'امئة"ي .  حول موضوع الرباءات والصحة"للجا

نظر عن تفاعل لوعالوة عىل ذ
، رصح بأنه وبغض ا تجاهل ا شلك  ية  تقد أن العمل يف هذه ا هو  تار،  تدى ا ل ا ي ب لقض يع - فن مل
نفاذ إىل األدوية معال  لبني نظام الرباءات مع العديد من العوامل األخرى اليت تؤثر عىل إماكية ا ، ولن ال طائل من وراءهن
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يام نظم  ية  هم  هدف املعلن وهو الوصول إىل  قيؤدي إىل ا يف تف سنيالرباءاتكل واسرتسل الوفد قائال بأنه .  الصحة العامةبتح 
�بغى أن  ت يُن ناجتة عن الرباءات واليت تؤثر عىل توفر األدوية، مبا يف ذ
 ي يمي اكفة اآلÒر ا توازن يف أدىن درجاته  لبع هنج  تق لم

ياة  نقذة  للحتطوير األدوية واألدوية ا يةمع  ليتالءممل نا بÊان ا محتدvت الصحة العامة يف ا ل تقاده بأن اخلفض وأعر. ل عب عن ا
تحدvت الرباءاتيف حامية  يث أعلن رصاحة بأن ا تغلب عىل حتدvت الصحة العامة،  يس هو احلل  تكرة  ل لألدوية ا لل حب ل مل

ية، ووضع حىت قامئة  سجä ا يل احلصول عىل األدوية غري  مللكيف  مب يع"س ناسب ا مجلهنج قالب واحد  وا.ي يدعو إىل " ي
يل حامية  ناسباءاتالربتقلخفض و نظر إىل موارد . م غري  ته قائال بأنه و تمت  لو.
، ا لكم نة ا'امئة"خ ية، " للجا لتقنوخربهتا ا

نظر يف حتدvت  تصة يف ا ئات أخرى  بل  بذول من  مية للعمل ا بة إلضافة  ناية الوا بري من ا لبغي بذل قدر  خم ي مل لع ك هي ق ج قن
هود ية ا جلالصحة العامة، بدال من ازدوا ج ً. 

105. تعلق وشدد وفد  ند جدول األعامل ا ية  ية والاكرييب، عىل أ مس مجموعة بÊان أمرياك الال Òتحد ملراغواي،  ب مه ني تم ً
سأ� معقدة سلمي بأن ا يد هذا املوضوع، مع ا مللرباءات والصحة، وأعرب عن دمعه إلحراز تقدما عىل  ت ورحب . لصع

نوب  يجالقرتاح املقدم من وفد  ية، وا.ي هيدف إىل تعزيز قدرة ا'ول قييفرا مس اºموعة األيقأفر لتمنة وجدول أعامل ا
تخدام أوجه  بÊان األقل منوا، يف اعPد نظم لرباءات اخرتاع خاصة هبم متكهنم من ا ية وا نا بÊان ا سـاألعضاء، ال سـþ ا ل ل ًل م

نصوص علهيا يف نظام الرباءات ا'ويل نارص . ملاملرونة ا تقد أن لعوقال، أنه وبعد QسـPع إىل ا يعالواردة يف املقرتحات، 
تعداد للميض قدما يف املرحä األوىل من هذا Qقرتاح ية عىل ا سـمجموعة بÊان أمرياك الال ني ويف إشارة إىل Qقرتاح املقدم . ت

نارص قد ناك بعض ا ته ترى أن  ند من جدول األعامل، قال بأن مجمو ية عىل هذا ا تحدة األمر لعمن وفد الوالvت ا ه ع ب لمل  يك
نة ا'امئة"تؤدي إىل خروج  ها"للجا تصا ص عن جماالت ا  .خ

نوب  .106 جوقال وفد سورسا أن Qقرتاح املقدم من وفد  يي يا مس اºموعة األيقأفر ية، يف يقفر لتمنة وجدول أعامل ا
نفاذ إىل األدوية، وSCP/16/7ثجوهره، قد ورد يف الويقة  هو ل، وركز عىل العالقة بني الرباءات والصحة، وخباصة ا

بالده بة  ية قصوى  لموضوع ü أ سـ ية اليت أدىل هبا عىل هذا Qقرتاح، فضال عن . لنمه يقات اإلضا فوأشار الوفد إىل ا لتعل
شات  نا ته يف  شار ناء  يقات اليت تقدم هبا أ قا ك م ث متعل نة ا'امئة"ل ، واليت ميكن الرجوع "نة ا'امئةللج" خالل ا'ورة األخرية "للجا

تدى اإلإ يقاته". للجنة"لكرتوين ملنلهيا عىل ا ية اليت وردت يف  نقاط الر يص ا ته يف  تعلوأعرب عن ر سـ ل تلخ يب ًأوال، أشار . ئغ
نظامت ا'وية  يا يف ا يا، أو العمل اجلاري حا لإىل العمل ا.ي مت Qضطالع به  مل ل تعلقةفعل نفاذ إىل األدوية ملا ل يف جمال ا

ته  نة ا'امئة"ولفت أنظار . رباءاتلقوعال يهنا وبني ، ع"للجا ثاليث  تعاون ا مترار ا بو عىل ا ثال، إىل حرص الو يل ا بىل  لب ل ي مل سـس
ية حول هذا املوضوع تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا مللك من  ل ممل ئات . م يام هذه ا لهيوعالوة عىل ذ
، أشار إىل  ق

تاك Qنفاذ إىل األدوية و شرتكة شامä حول تعزيز ا يا بإعداد دراسة  ثالث حا با ل م ل ناطق ل شرتكة و مر الطيب يف اºاالت ا مل
تجارة ية الفكرية وا تصاصات بني الصحة العامة وا Q لتداخل مللك يا وا.ي أخذ . خ يده الاكمل للعمل اجلاري حا لوأعلن الوفد تأ ي

هذا املوضوع بار الطابع املعقد  Q لبعني نذ. عت ية  تجارة العا نظمة ا شة اليت تقودها  نا موأشار أيضا إىل ا ملم ل ق شأن 2000  عاممل ب 
ية وخطة معل خاصة تاملربطةالرباءات والصحة، وكذ
 األعامل  يذ اسرتا شاء و ياق إ ية يف  نظمة الصحة العا يج يف  ن سـ تمل نف تم

ية الفكرية  تاكر وا Qمللكهبا يف جمال الصحة العامة و ثفة جدا ). GSPOA(ب شات بأهنا اكنت  نا ًووصف الوفد تB ا مك ق مل
شار ية العململوشامä، وملس حرص ا نب ازدوا جكني عىل  هو يرى ويف املقام األول، يف حا� موافقة األعضاء . جت  ،
فو.

بذو�  هود ا نظامت ا'وية األخرى وا نجز واجلاري يف ا يام مبزيد من العمل يف تB اºاالت إلضافة إىل العمل ا ملعىل ا ل مل جلمل لق
شاركهتا الفعا� يف هذا اºال بو و مأيضا من جانب الو شطة ودراسات وما مت ي يمي شامل ملا مت إجنازه من أ ن، معل مراجعة و تق

ية ساعدة ا شاريع ا يه من معلومات عامة عن  تاجئ وبادل للمعلومات وما مت احلصول  يه من  توصل إ نا مل م عل ت ن ل يا، أعرب . لتقل Òن
سم ته بأسلوب  تحدي ا.ي يلزم موا هو ا نفاذ إىل األدوية  ناعه بأن ا تالوفد عن ا � ل ل يت نظور مهنجي لق تدامة، ومن مث،  مب ال سـ

نظورا هيمت ملدى القصري فقطSCP/16/7ثويرى أن Qقرتاح الوارد يف الويقة . بعيد املدى بىن   ً م وهو اقرتاح لرب^مج . ت
ية الفكرية وحقوق  ناءات  Qمن بعض أوجه املرونة و vتألف حرص للملكمعل  تث ملدى ، وال يقدم رؤية عاد� الرباءاتسـي

نفاذتعقي تحدي ا.ي يطرحه توفري ا لد ا ية الفكرية فقطل نظور ا بو، ومن  ياق اهPمات الو مللك إىل األدوية يف  م ي و.
، يف . سـ
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بذول يف  هد ا هذا ا شامل  يمي ا نادا إىل ا بو، بعد مراجعة العمل ا.ي مت لفعل وا ملحا� موافقة ا'ول األعضاء يف الو ل س جلي ل تق لت ً
سا عىل ويقة جمال احلصول عىل ا'واء، ع بغي أن يمت هذا تأ بو،  يام مبزيد من العمل يف هذا املوضوع داخل الو ثىل ا ي ن ًي س في لق

تلفة األخرى  تواز^، مع مراعاة العديد من الوا�ات والعوامل ا باع هنجا  -معل من شأهنا أن تكفل ا ًت م تعلقةً ويف .  ملوضوعملا
ية الوارد يف الويقة هذا الصدد، ذكر الوفد أن Qقرتاح املقدم من وفد  تحدة األمر ثالوالvت ا تضمن SCP/17/11يكمل ي 

ثرية لالهPم منارص  بار العديد من . ع Q ية احلصول عىل األدوية، جيب أن تأخذ يف شأن  شة جمدية  نا تويرى أن أي  قض ب عق م
شالك الضخمة نفاذ إىل األدوية من ا سامه يف جعل ا ملاجلوانب والعوامل اليت  ل نظر إىل ًومعربا عن و. ت ل�ة نظره، قال إن ا

ية اليت  شلكة ا يدة عن ا ية  شة غري موضو نا يؤدي إىل إجراء  ية العوامل،  لفعلجانب واحد فقط، ويف معزل عن  مل بع ع ق مسـ بق
يا ها العامل حا ليوا � . vنقاش حيمل ارباطا ظاهرا وقو ًوأشار، عالوة عىل ذ
، بأن املوضوع وهبذه الصورة اليت طرح هبا  ت لل ُ

 vنوب بقضا ية، وهو ما مت اإلقرار به يف Qقرتاح املقدم من وفد  جا يلتمن ًوبعا .
، يرى الوفد، يف حا� اتفاق . ايقأفر ت
ية  ية وا نة ا يام هبذا العمل هو  سب حمفل  بو، فإن أ يام بعمل إضايف يف هذا املوضوع داخل الو مللكاألعضاء عىل ا للق منلق جل ن لتي

 ).CDIP(الفكرية 

بالغ عددها وأفاد وفد ا'امنر .107 يه ا يابة عن Qحتاد األورويب وا'ول األعضاء   Òتحد لك،  فن لم ، بأن 27ً
نظمة SCP/18/5 ثالويقة بو و يذها لك من الو تعلقة لرباءات والصحة اليت يقوم عىل  شطة ا شاريع واأل م واليت تضم ا ينف مل ن تمل

ية، قد زودت  تجارة العا نظمة ا ية و ملالصحة العا ل نة"ممل قمية وأمدهتا ملعلومات املطلوبة عن طائفة واسعة من بنظرة " للجا
ية يف جمال  تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا بو و شطة اليت تقوم هبا الو ملاأل ل مل ي من  والصحة، مبا يف ذ
 تعاوهنا مع الرباءاتم

يد يو ثل ا نظامت ا'وية األخرى،  تا يم ل ل ترب الويقة. نمل ثو نب مع الوSCP/18/5 تع با إىل  ج  تعلقة SCP/17/4 ثيقةجن مل ا
يه أنظار  ية يف تو شأن الرباءات والصحة أسا بو  شطة الو جبأ سـ ب ي نة"ن بيل يف جمال " للجا ملسـتقإىل إماكية مواصä العمل ا ن

شأن اقرتاحه الوارد يف الويقة.  والصحةالرباءات ية  تحدة األمر يده لوفد الوالvت ا ثوأعرب الوفد عن تأ ب مل . SCP/17/11 يكي
ها يف وشدد، عالوة يود اليت توا تحدvت وا بÊان األقل منوا، فضال عن ا ية وا نا بÊان ا همه -اوف ا � عىل ذ
، عىل  لق م لتف ل ل ًل

شالك الصحة العامة تعامل مع  ما بÊان يف . ل ساعد هذه ا لويف هذا الصدد، أعرب عن دمعه لألشطة املالمئة اليت ميكن أن  ت ن
رشيعا يف  هذه ا-اوف من خالل  تصدي  تا يتك تعلقة لرباءاتلل ية ا ملهتا الو تعراض العام . طن Q نادا إىل سـوأشار الوفد، ا ًس ت

يام به فعال يف جمال  تني الرباءاتلقللعمل اجلاري ا يه يف الو نصوص  ثيق والصحة ا عل ، إىل أن SCP/18/5 وSCP/17/4مل
تجارة  نظمة ا ية و نظمة الصحة العا بو و شطة داخل الو شاريع واأل لالعديد من ا مل ي ن ممل يذها لفعل أو ما تزال يف م ية قد مت  تنفالعا مل

يذ رشوع . لتنفمراحل ا نظمة يف هذا اºال، هذا ا شطة اليت تضطلع هبا ا ملوأشار، عىل وجه اخلصوص، إىل أن من بني األ مل ن
تعلقة  نفاذ إىل املعلومات ا شأن تطوير أدوات ا ية الفكرية  ية وا نة ا بل  يه من  ملاجلاري العمل  ل ب من مللكجل ق وقد مت، . لرباءاتلتف
ته اºموعة األ ثاين من بر^مج العمل ا.ي اقرت نرص ا يذ الفعيل لألشطة الواردة يف ا حإىل حد ما، ا لنف لع ن يلت ة وبعض أعضاء يقفر

بو ية . يالو شأن مواطن املرونة يف نظام ا يه  ناك أيضا بر^مج جاري العمل  ية الفكرية، اكن  ية وا نة ا مللكويف إطار  ف بمللك ه من لتجل
تعلقة ا شة موضوعات أوجه املرونة ا نا مللفكرية وا.ي يف إطاره مت  ق بو لرباءاتم ية اليت تقدùا الو ساعدة ا ية ا ي واسرتا ن مل لتقيج ت

بل . يف جمال أوجه املرونة تعدد األطراف، و تعلقة لرباءات يف إطار قانوين  شأن أوجه املرونة ا تني  شة و نا سـكام مت  مل ب مق يق ثم
رشيعي عىل تيذها ا لت ية الفكريةنف ية وا نة ا ميي يف  يدين الوطين واإل مللك ا من جل لتلصع يام لك من . قل قكام أشار الوفد أيضا إىل 

تقين وإقامة حوار حول  تعاون ا يذ دراسة ثالية من شأهنا دمع ا ية  تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا بو و لالو ل ث ت مل ل مل نفي م بم
ية الف تعلقة لصحة العامة وا مللكالقضاv ا يةمل يات ا نولو تاكر ا نفاذ إىل األدوية وا تجارة وعالقهتا  بكرية وا ب ل لطل ج وعىل ضوء . لتك

بغي عىل من يرغب يف Qضطالع بأي معل إضايف يف جمال   والصحة فضال عن Qشرتاك يف الرباءاتينهذه املعلومات، 
تعلقةاحملافل  ية غري املطلوبة يفملا تفادي Qزدوا بة  ناية الوا ج، حتري ا لج ية لع ية إضا هود اليت يرتتب علهيا الزتامات ما ف بذل ا لجل

نظامت ا'وية األخرى لنظمة أو ا مل شاريع . للم يا  يال وا ية، رضورة إجراء  بل امليض قدما يف أي أعامل إضا للمويري الوفد  فحتل ف ًق
شطة اجلارية يف جمال  سائل SCP/18/5ث والصحة كام هو موحض يف الويقة الرباءاتنواأل تحديد ا مل  تعلقة ل ملامللموسة ا

نة"لرباءات واليت ميكن العمل عىل معاجلهتا يف مرحä الحقة يف  بغي أن يعكس أي معل إضايف يف هذا اºال ". للجا ينكام 
تلف الوا�ات والعوامل  باره  تواز^ يأخذ يف ا خمهنجا  عت م هام بعض تاملربطةً ثال، ميكن ا يل ا تل لرباءات والصحة، فعىل  سـب مل س
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يةاألفاكر م تحدة األمر يكن Qقرتاح ا.ي تقدم به وفد الوالvت ا ية . مل ية، شدد الوفد عىل أ تجارة العا نظمة ا تعلق   þمهوف مل ل مب ي
تاكر"ياتفاق تربس"أوجه املرونة يف  Q ية فكرية فاعل واكيف حلفز نظام  ياق أوسع  يه يف  نظر إ ب  ل سـ ل تعلق . ملكلل  þيأما ف

تحدث مس Qحت بو، يرى ا مللو بالغ عددها اد األورويب ي بÊان  دو�27لودو� األعضاء ا ية وا نا بÊان ا ل أن معظم خماوف ا ل مل
شطة املقرتحة يف بر^مج العمل املقدم من اºموعة األ تعلق لصحة العامة، واأل ناألقل منوا  ت يً ة وبعض ا'ول األخرى يقفر

هذا األساس يف إ بو، وميكن معاجلهتا وفقا  لاألعضاء يف الو ية الفكرية املذكورة أعالهي ية وا نة ا رشوعات  مللكطار  من لتجل وعالوة . م
نظمة  ية و نظمة الصحة العا نظامت ا'وية األخرى، والسـþ مع  تعاون الويق مع ا ية ا معىل ذ
، شدد الوفد عىل أ ملم ل مل ث ل مه

ية تجارة العا ملا يä موازية أخرى هو. ل يل معل آخر أو لو سـويف هذا الصدد، واكقرتاح  بس شات حول القضاv ل نا ق مواصä ا مل
بو، وهو العمل اجلاري  ية والو نظمة الصحة العا ية و تجارة العا نظمة ا ثاليث بني  تعاون ا ياملربطة لصحة العامة يف إطار ا مل مل ل ل ل مت م

يا يف الوقت احلايل يف هذا اºال فعليذه  يظل ملزتما لهنوض لعمل يف هذه ا. تنف ته قائال بأنه  تمت  لوا سـ لكم قضية، وأعلن خ
بä حول هذا املوضوع شات ا نا ناءة يف ا ية وبصورة  شاركة بفا تعداده  ملقعن ا ق مل ب عل للم  .سـ

سأ� جيعل من الواجب عىل  .108 هذه ا ملورصح وفد مو^كو بأن الطابع املعقد  نة"ل نظر إلهيا بصورة شامä ومن " للجا تأن 
يام . بعيدي املدىمنظور  يل  قوأضاف الوفد، بأنه ويف  نة"سب بار "للجا بغي علهيا ا توازن،  باع هنج شامل و ت بضامن ا ي عت ن م

ية يات ا تاكر واآل Q ية ثل، من مضن أمور أخرى، أ ناجلوانب األخرى للموضوع،  ل ب ملعمه وعالوة عىل ذ
، ويف حا� . م
نة"صدور قرار  بار العمل اجلاري يف" للجا Q يجب أن يؤخذ يف بو،  تمليض قدما يف هذا األمر حتت مظä الو عي نظامت ف مل ا

ية تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا ملاألخرى، وحتديدا، العمل ا.ي تقوم به لك من  ل ممل م ولفت الوفد األنظار إىل . ً
تعامل بو أن  سب أسلوب ميكن للو ية، وأفاد بأن أ يه آÒر قوية مع القضاv اإلمنا شامä للموضوع، وا.ي يرتتب  يعة ا تا ي ن ئ عل ل  لطب

ية الفكريةأ�ملسمن خالü مع هذه ا ية وا نة ا مللك هو يف إطار  من يقات اليت أدىل هبا . لتجل يده  تعلوهذا، فقد أعلن الوفد عن تأ للي ل
 .يوفد سورسا

مس  .109 Òتحد ية،  تحدة األمر ًوقال وفد الوالvت ا م يك نة ا'امئة"ُأنه طلب من ب، "اºموعة ء"مل نظر يف "للجا ل مراجعة ا
ته شرتك ا.ي قد مQقرتاح ا ي اºموعة األمل شأن بر^مج معل خاص يقفر ية  بة ومجموعة جدول أعامل ا  والصحة لرباءاتلتمن

يا يف معل تعاوين . SCP/16/7ثوالوارد يف الويقة  شارك حا بو  بقا ملا أفاد به بعض الوفود، فإن الو لوأضاف، ومع ذ
، و ت ي ط
ي تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا ملثاليث األطراف مع  ل ممل ية الفكرية م مللكة، وا.ي هيدف إىل الرتكزي عىل العالقة بني ا

تجارة والصحة يني مبعاجلة قضاv هيدف. لوقواعد ا ياسات ا توvت املعرفة لواضعي ا تعاون إىل زvدة وتعزيز  ن هذا ا سـ سـ ملعل ل م
ية الفكرية تصä حبقوق ا مللكالصحة العامة ا شرتكة . مل بل مجموعة ملوذكر الوفد، يف إشارة إىل ا'راسة ا ها من  تكام قاجلاري ا ل سـ

ية الفكرية  شرتكة بني الصحة العامة وا تاكر الطيب يف اºاالت ا Qشأن تعزيز الوصول لألدوية و ثاليث  مللكالعمل ا مل ب ب ل
شطة  يد �م أل تقدمي عرضا شامال ºموعة اكمä من القضاv، مبا يف ذ
 تو تجارة، إىل أن الغرض من ا'راسة اكن  نوا ل حل ً ً

ثالث يف هذا اºاللا نظامت ا لتعاون اليت تضطلع هبا ا هذه الغاية، ترى . مل يقا  لو شة " اºموعة ء"حتق نا بغي إجراء  قبأنه  مي ن
بو  بل أن تضطلع الو ية  تجارة العا نظمة ا بو و ية والو نظمة الصحة العا شرتكة اليت تقوم هبا لك من  ييضة لÊراسة ا مل ل ي مل قمل م م مسـتف

 ،
 . والصحةلرباءاتبشأن هذا املوضوع اخلاص بأي معل، إن تقرر ذ

نوب  .110 شريا إىل Qقرتاح املقدم من وفد  جوقال وفد Qحتاد الرويس،  ً يم يا مس اºموعة األيقأفر ة وجدول أعامل يقفر
بغي أن يمت إعداده بواسطة رئاسة األمانة العامة ومبوافقة ا'و ية، بأن بر^مج العمل املقرتح، يف العموم،  ينا ل األعضاء يف لتمن

بو يقاته الواردة يف الويقة . يالو ثوأشار إىل  يده لالقرتاح املقدم من وفد SCP/18/INF/3تعل ي، واليت أعرب فهيا عن تأ
ية تحدة األمر يكالوالvت ا تحديد درجة تأثري األدوية . مل هم الوارد يف ا'راسات املقرتحة واخلاص  بولفت األنظار إىل العامل ا مل

ن نظم الرباءات يف توفري إماكية احلصول عىل األدويةلاملزيفة عىل ا تأثري اإلجيايب  نفاذ إىل األدوية، فضال عن ا ل ويرى الوفد . ل
سمح  نظر سوف  تأيضا، أن ا'راسات حمل ا بحث العلمي، مما يؤدي إىل الرباءاتبتقيمي دور حامية " للجنة"ل ل يف حتفزي ا

توف تكرة رضورية  ية  يات  نولو لخلق أدوية و ب مب ط ج يä"نري إماكية احلصول عىل تك بÊان األقل " مثأدوية  ية وا نا بÊان ا ليف ا ل مل
بحث يف . ًمنوا تأثري نظام الرباءات عىل إماكية احلصول عىل األدوية، وا ية القصوى 'راسة القضاv املربطة  لوشدد عىل األ ن ب ت مه
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ية برباءات اخرتا حملمالعوامل اليت حتد من إماكية احلصول عىل األدوية ا يةع وان ن انضامم Qحتاد إوقال الوفد . حملمألدوية غري ا
ية رشيعاهتا الو ية، قد تطلب إدخال تعديالت عىل  تجارة العا نظمة ا نالرويس إىل  مل طل ت وهكذا، مت إدخال تعديالت عىل . م

يدرايل رمق  تارخي FZ-61لفالقانون ا شأن تداول األدوية، مما 2010 أبريل 12ب،  نوات يفرضب،  ت فرتة ست  بدأ من �رخي سـ
ية دون احلصول عىل موافقة صاحب الطلب تا ترصفات ا ها  سمح خال ليل ا'واء 'و�، ال  ل ل ي لسج تالم أي معلومات : ت سـا

ية  بل املرحä اإل تجارب ما  تاجئ ا تص  يل ا'و� لألدوية  تخداùا ألغراض جتارية أو ألغراض  رشها أو ا يكأو  ق نن ل ب خت سج يسـ لكن ت
بحوث اإل لكيلألدوية وا يل ا'واء يف ا'و�ل سجية علهيا، واملقدمة من صاحب الطلب  لتن سجä . يك ملوحيظر تداول األدوية ا

تداول نص احملدد لقواعد ا لعىل أرايض Qحتاد الرويس خالفا  نص حتمل ويرتتب عىل عدم Qلزتام . لل لحلظر الوارد هبذا ا
س رشيعات Qحتاد الرويسؤملا ية وفقا  يات ا لتو بعت ية تال تر. لل بل املرحä اإل تاجئ جتارب ما  يكبط الفرتة احملددة  نق لكين ل

ية محلاية سوق  ية الفكرية، ولكهنا وفرت ضام^ت إضا نظام حامية ا بارشة  ية  ية لألدوية األ بارات اإل Qفو مللك م بيك صل ن يت لكخ
يل األدوية  بات  يد  تكرة املطورة عن طريق  ية لصاحل األدوية ا يدال تجات ا سجا طل ي ب ن لص تن مل بول تقمل سخة ألغراض ا لقا ملسـتن

يل ا'و� لÊواء، إىل أن . والفحص 'ى ا'و� يذ  نة  بار الفرتة ا Q سجويف هذا الصدد، أشار الوفد، آخذا يف ي تت ملع لتنفع
نوات تجاوز ست  نظر  يا^ت حمل ا سـالفاصل الزمين الفعيل لفرتة حرصية ا ت ل سأ� ماكحفة . لب مكام أكد الوفد أيضا عىل أن 

ت تصاصات عدد من ملنتداول ا توى تقع، يف Qحتاد الرويس، يف إطار ا ية ا تد ية  تجات ا ية املزيفة وا خجات ا سـم ن ب ن ملب لط مل لط
ية،  PجQ ية ية لإلرشاف عىل الصحة وا يدرا ية، ووزارة اخلدمات ا ثل وزارة الصحة وا عالوزارات  من ل تمن لت لفل ية، وم خلوزارة ا'ا

متع ا'ويل، . اديةمكتب املدعي العام، ودائرة امجلارك Qحتو شرتكة  هود ا يجة  للمجوإلضافة إىل ذ
، أفاد الوفد بأنه و مل للجن ت
نطوي عىل هتديدات للصحة العامة  ية واجلرامئ املامثä اليت  تجات ا شأن تزيف ا ية اºلس األورويب  يع اتفا تمت تو ب ن ي لطب مل ق ق

)MEDICRIME ( من2011 نومفرب 28يف موسكو يف äشطة وفاع شاركة  ن،  ية .  Qحتاد الرويسمب قوقد وقعت عىل اتفا
MEDICRIMEسا وقرب يا ولمن لك من ا ندا وفرسا وأملا نص و ن يا والربتغال وQحتاد الرويس إفنل يل وإيطا لندا وإرسا ئ يسل
يا نوسورسا وأوكرا ية. ي سقهتدف Qتفا بات ا مل يف املقام األول إىل إ ية لزتيف األدوية واجلرامئ املامثä،ؤث نا ية ا يو ئ جل تاج ل ثل اإل ن  م

يع، وتزوير الوÒئق  تجات  تخزين وعرض هذه ا بوا ن للل تعلقةمل ترضرة ملا يف، وحامية حقوق األطراف ا ئة وا مل ومواد ا تغل لب لتع
يدين ا'ويل والوطين تعاون عىل ا ية ا ية، و لصعيجة للجرامئ ا ل من ن تن ملع يا العمل عىل احلصول عىل املزيد من . ت لوجيرى حا

ية  تعلق مباكحفة تزيف MEDICRIMEقاملصادقات عىل اتفا ية أوروية  ي، واليت تعد، وفقا ملا أفاد به الوفد، أول اتفا ت ب ق
ية ملحوظة  سا ية أيضا نزعة إ ية، كام حتمل هذه Qتفا ية وا نا تد آÒرها إىل اجلوانب القانوية وا ية، و تجات ا نا ن مي ئ جل ن مي ب قن لتنظ لط مل

ها، مضن يق أولوvهتا، عىل تعزيز إزا� يث حر صمن  بة يف ح نامج عن اجلرامئ املر نع اخلطر ا.ي يهتدد الصحة العامة ا تك و لم
ية بغرض اإلرشاف عىل . هذا اإلطار نظمة الصحة العا يل داخل  نظام العاملي اآلخذ يف ا ملكام أشار الوفد أيضا إىل ا مل لتشك

شأن ا ية  نظمة الصحة العا يذية إىل ا'ول األعضاء يف  نوتوفري املعلومات ا ب ململ م ية املزيفة واملزورة اليت لتنف يُتجات ا ف َشتَْكلطب
بحثو. لتداوها يد ا رشوع  سودة ا لشارك Qحتاد الرويس يف إعداد  م قي ورصح الوفد بأن اخلربة وQندماج يف نظام . مل

ية املزيفة وذات اجل تجات ا ية إىل ماكحفة تداول ا تدابري الرا يذ الفعال  ساعد عىل ا باإلخطار العاملي  ن لل لطي مل م تنف ية لس تد نودة ا مل
ية  تقاده يف حصة الرأي القائل بأن بر^مج العمل ا.ي اقرتحه وفد الوالvت . MEDICRIMEقكجزء من اتفا عوأعرب عن ا

يع العوامل اليت تعوق إماكية احلصول عىل األدوية وساعد يف  تعدد األوجه  يال  سمح بإجراء  ية  تحدة األمر يا ن مجل حتل ي ممل ًيك س
يا^ت موضو عاحلصول عىل  وأضاف الوفد أن . نية عن مدى تأثري نظام الرباءات عىل إماكية احلصول عىل األدويةب

نظر يف ا'ورات الالحقة SCP/18/5 ثالويقة يد ا شة هذا املوضوع  نا يدا  ل تعد أساسا  ق قمل يث أنه يعكس "للجنة"ج ح، 
يا يام  تضمن ا ية، و شأن هذه ا نظامت  يع تB ا شطة  بقمعلومات مفصä عن أ لق ي لقض ب مل مج يمي للمواقف ن تلفة و تقسات وتدابري  خم

ية تاجئ احلا لودراسة   .للن

نوب  .111 ندا عن تقديره لوفد  جوأعرب وفد  يك يابة عن اºموعة األيقأفر يلنا لالقرتاح ا.ي قدمه  ة وجدول أعامل يقفر
ية والوارد ية عىل اقرتاحه الوارد يف اSCP/16/7ث يف الويقة لتمنا تحدة األمر يك، ولوفد الوالvت ا كام . SCP/17/11ثلويقة مل

نوب شكرهأعرب الوفد أيضا عن  يقات اليت أدىل هبا خبصوص اقرتاح وفد  ج لوفد سورسا  للتعل يي ا، وأعلن الوفد عن يقأفر
ية يف العمل، أو إلعداد دراسات قد مت  نب أي ازدوا شأن احلاجة إىل  نظر اليت أبداها وفد سورسا  يده لو�ة ا جتأ جت ب ل يي



SCP/18/12 
39 
 

بل ية احملورية للعديد من وقال. قإعدادها من  ية الرباءات والصحة واحلصول عىل األدوية اكنت يه ا لقض الوفد إن  قض
ية نظمة الصحة العا ية و تجارة العا نظمة ا بو و بحوث، وخاصة، يف الو ملا مل ل ي مل نظر يف موضوع . م باه إىل أن ا Q لولفت تن

شات  نا يجعل ا بدء يف أية دراسات جديدة  بل ا ية العمل  مفازدوا ق قج مل سـ سلمي مبحدودية املواردل . لتيدة بقدر اإلماكن، مع ا
نظور طويل األجل  تدام يرتكز عىل  شلكة توفر احلصول عىل األدوية عىل أساس  موأعرب عن رأيه يف وجوب معاجلة  سـ مم

تعلقة لرباءات لن يضمن، يف حد . وبأسلوب مهنجي تخدام أوجه املرونة ا تقاده يف أن ا ملكام أعرب الوفد أيضا عن ا سـ ذاته، ع
ن ما يه إال أحد العوامل اليت تؤثر يف إماكية احلصول عىل الرباءاتوأضاف قائال، إن . زvدة فرص احلصول عىل األدوية

سأ�. األدوية هذه ا ناسب مع الطابع املعقد  يا  باع هنجا شامال وعا ملوشدد عىل أنه من الرضوري ا ي مل لت ت ل ً تحقق . ًً هذا، يوإذا مل 
نة"سـيكون أعضاء  سؤسم" للجا ثال، فرض ؤمولني  يل ا توقع حدو�ا، مهنا عىل  ناقضة ا ية عن املواقف ا ية جام ملو س مل ت ع بل مل

بدأ أوجه املرونة املربطة  يق  تعارض مع الغرض ا.ي مت من أج�  ترسوم مجرية  ب ت مك يص لرباءاتتط تعلق لرتا  þخ ف ي
بارية تخدام وQتفاع بأوجه امل. جاإل يع ا نورصح الوفد عىل وجوب  سـ  والسـþ أوجه املرونة - لرباءاتترونة املربط تشج

نصوص علهيا يف  يام - "ياتفاق تربس"ملا يده عىل عدم  ق عىل الرمغ من تأ نة"ك سائل املرونة" للجا ولفت . ملرتكزي فقط عىل 
بغي أن تعاجل  يذ أوجه املرونة تB، ورصح بأنه  ها الرvدة يف  مالوفد األنظار إىل أن بالده اكن  ُي نت نف سأ� الرباءات والصحة ل

ية الفكرية بدال من  ية وا نة ا مللكيف  من نة ا'امئة"لتجل ية بقانون الرباءات"للجا ناك املزيد من . ملعن ا بغي أن يكون  هوأضاف بأنه  ني
ية حول  نظمة الصحة العا ية و تجارة العا نظمة ا يق بني  ملا مل ل مسـ م  . والصحةالرباءاتلتن

ية -مجهورية(وذكر وفد إيران  .112 ية الصحة العامة والرباءات )ماإلسال يوية، أن  يابة عن اºموعة اآل  Òتحد قض،  سـ لن ً م
بغي عىل  يوية، و بÊان اآل همة ºموعة ا ـي من القضاv ا نواحلصول عىل األدوية بأسعار معقو�  مل يه سـ ل نة"ل شاف " للجا سـتكا

تخدام أوجه املرونة ا تحدvت القامئة، مبا يف ذ
 ا تصدي  ية  بل ا ملا سـ لل لل لعمل يات ا'ويةلسـ لتاحة يف Qتفا وأعلن عن . ق
به بإعداد الويقة  ثتر شاريع أو SCP/18/5حي شطة، مبا يف ذ
 عرض موقف تB ا شاريع واأل نت قامئة  مل اليت  ن مل تضم

تجارة  نظمة ا ية و نظمة الصحة العا بو و شأن الرباءات والصحة يف الو تاجئ اليت مت احلصول علهيا  شطة وعرض ا لاأل مل ي ب ن من م ل
ية تB املعلومات. مليةالعا تلخص يف إعداد خطة معل تركز عىل الرباءات والصحة ،مهوأعلن الوفد عن رأيه يف أ ي وا.ي 

نة"العامة يف   ."للجا

ية -مجهورية(وأشار وفد إيران  .113 نظمة الصحة )ماإلسال ثف ا.ي مت يف  ية، إىل أن العمل ا ته الو  Òتحد م،  ملك بصف طنم ً
تحقق يف العالقة ب ية  للالعا تني مل ية وخطة معل عا بين اسرتا تاكر، قد أدى إىل  Qية الفكرية والصحة العامة و يني ا يج ملب ت ت مللك

ية الفكرية تاكر وا Qلصحة العامة ومللكتني  بتعلق بغي عىل . م نة"ينوأعرب عن رأيه يف أنه  تمكل هذا العمل مبا " للجا تسـأن 
تحدvت تصاصاهتا وأن تدرك، ومن مث تعاجل ا لناسب مع ا خي يات نظام الرباءات عىل الصحة ت تجت من جراء تدا ع القامئة اليت  ن

ية واºموعة األ. العامة شرتك ºموعة جدول أعامل ا يده لالقرتاح ا منوأعلن عن تأ مل يلتي ثالثة، وحتديدا، يقفر نارصه ا يذ  ًة و ل ع تنف
ساعدة  تقلني، وبادل املعلومات وتقدمي ا بل خرباء  يام بدراسة إطارية من  ملا ت مسـ ق ية إىل ا'ول األعضاءلق وأعرب الوفد . لتقنا

بغي عىل ا'ول األعضاء أن تكون يف وضع ميكهنا من  تاجئ ا'راسات وبادل املعلومات، بأنه  هور  نعن رأيه، يف أعقاب  يظ ت ن
شورة، ا بو تقدمي ا يات ا'وية، كام جيب عىل الو ها مبوجب Qتفا نوحة  تامة من أوجه املرونة ا تفادة ا Qمل ي ل ملم ل قسـ ًنادا إىل ل ست

يق  يجة   vيق مزا ية  يهنا الو بة عىل قوا نا ية إدخال تعديالت  تاجئ اليت توصلت إلهيا، إىل ا'ول األعضاء  با ن ن سـ بغ تطن ط تل تحق ن لم
Bنة من خرباء . أوجه املرونة ت ثل تكوين  جلوأضاف الوفد قائال، بأنه ميكن إضافة املكو^ت األخرى لرب^مج العمل،  م

تعلقة لرباءات وتأثريها عىل الصحة، ورفع تقريرها إىل اتالرباءمسـتقلني خبصوص  نة"مل والصحة ملراجعة األحاكم ا يف " للجا
تحىل أي بر^مج معل . مرحä الحقة ند إىل هنج الرباءاتالصحة وبشأن يكام أشار أيضا إىل أن من رأيه أن  توازن وأن  ست  يل
ية بغرض وأضاف قائال، بأنه وعىل الرمغ من إقرار. طويل األجل سم لفا يق نظام براءات  ية  يوية بأ عل اºموعة اآل ت ب مه يسـ تط

بغي عىل بر^مج معل  ياة، إال أنه، ومن و�ة نظرة،  نقذة  تاج األدوية ا تاكر وإ ينالهنوض ال للح مل ن نة"ب نأن يوفر إماكية " للجا
نظام يف احلصول عىل شأت من جراء هذا ا متä اليت  بات ا ليل العوائق وا ن حملحتل تصدي لعق ية  لل األدوية، واخلروج حبلول  معل

تحدvت لهذه ا يده 'عوة . ل تحدة اخلاص"يوأعلن عن تأ للجنة "املعين حلق يف الصحة حلضور ا'ورة القادمة " ملمقرر األمم ا
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نة"وإطالع " ا'امئة تاجات" للجا يه من ا تنعىل ما توصل إ تعلق لعالقة بني . سـل  þتقاده، ف يكام أعرب عن ا  اءاتالربع
شأن إلواحلق يف الصحة، بوجوب ا ية  نظمة الصحة العا شطة  ساهامهتا يف أ بو و تعاون اليت تقوم هبا الو بفصاح عن أوجه ا مل ن م ي مل

شـهتا داخل الرباءات نا ق والصحة و نة ا'امئة"م توافق علهيا ". للجا نظر اليت مت ا ثل و�ة ا بغي علهيا أن  بو  لوأضاف بأن الو ل مت ي ني
ناء مرحä إرساء القواعد واملعايريبني األعضاء وأن تقد ية، ال سـþ أ نظمة الصحة العا شورة إىل  ثم ا مل تعلق القرتاح . ممل  þيوف

شCت من  تواز^، وقد نظر إىل ا سB هنجا  ية، أشار الوفد إىل أن Qقرتاح مل  تحدة األمر ملاملقدم من وفد الوالvت ا ي ًمل م ًيك
بو وأعرب عن رأيه يف عد. زاوية واحدة فقط تصاص الو يم ا ثل إنفاذ قوانني األدوية واألدوية املزيفة أو يف خ شالك  ممعاجلة  م

شلكة يف احلصول عىل األدوية يتفق معوأضاف أنه ال . سالمهتا شلك عىل اإلطالق أي  م الرأي القائل بأن نظام الرباءات ال  ي
تعامل مع تB ا. بأسعار معقو� تلفني  ناك أسلوبني  ملوأشار إىل أن  لل خم يا'راسة املقرتحة من اºموعة األ. شلكةه ة ومجموعة يقفر

ية بغي أن تلقيلتمنجدول أعامل ا سأ� وين واليت  بات، فضال عن احلوافز اليت يوفرها تعمل عىل مل الضوء عىل هذه ا لعقيل ا حتل
شأن هذه ا. نظام الرباءات يف احلصول عىل األدوية لكام يرى الوفد أن أي دراسة من أي نوع جترى  بغي أال تكون ب ينية  قض

نظام الرباءات سليب  لأحادية اجلانب، وأال تركز فقط عىل ا'ور اإلجيايب أو ا يه أن . ل يان ا.ي ورد  فوقال، يف إشارة إىل ا لب
تقرير  هد  ية لرباءات، أنه  ية غري  بمعظم األدوية األسا محم تحدة اخلاص"يستشسـ املعين حلق يف الصحة وا.ي " ملمقرر األمم ا

سان" إىل قدمه يه عىل أن ما يقرب من "نجملس حقوق اإل تقرون إىل إماكية احلصول عىل 2ف، وا.ي أكد  يار خشصا  ن  يفمل
ية، وأن جزء بريًاسـاألدوية األسا تلكفةًاك  بب هذا العجز مرجعه ارتفاع ا ل يف  ية الفكرية . س تقرير أيضا تأثري قانون ا مللككام ذكر ا ل

تجات تخدام ملنعىل احلق يف الصحة، وأن ا يد ا نه  تج  تاكرية مطلقة، مما  ية لرباءات ميكن أن ختلق ممارسات ا سـ ا ي ع ي تقحملم ن ح
تج  .ملنا

بالغ  .114 يه ا يان ا.ي أدىل به وفد ا'امنرك مس Qحتاد األورويب وا'ول األعضاء  يده  يا عن تأ با لوأعرب وفد إ ب ي ن فسـ لل
شة27عددها  نا يد ا ق خبصوص املوضوع  مل ياقرتاح اºموعة األبعناية شديدة ده تدرس كام أشار إىل أن بال. ق ة ومجموعة يقفر

نفاذ إىل األدوية،  شأن ا ية  لجدول أعامل ا ب بري يف بالدهنهحيث إلتمن وقال يف إشارة إىل . ك من املوضوعات اليت حتظى هPم 
نظمة اSCP/18/5 و SCP/17/4الوÒئق  ية و نظمة الصحة العا تعاون لفعل مع  بو  م، أن الو ملم ت ية حول ي ملتجارة العا ل

نفاذ إىل األدوية، ويف رأيه،  تصل بإماكية ا يع  لموا ن ت نفاذ إىل األدوية من خالل ينبغي مواصä ض بذو� ملعاجلة فرص ا هود ا لا مل جل
ثاليث تعاون ا لهذا ا يام . ل تطرد قائال، وعىل أي حال، ويف حا� صدور قرار هنايئ  بقوا نة"سـ ية " للجا  الرباءاتقضبدراسة 

بذو�والصحة، هود ا ية يف ا نب أي ازدوا سوف يكون من الرضوري  مل  جت جلف تعلق . ج  þيوأضاف، وعىل وجه اخلصوص، ف
تفادى  يث جيب أن  بارية،  يص اإل ية لرتا ت'راسة ا حن ج خ نة"ملع نجز يف "للجا تعلق لعمل ا  þبذو� ف هود ا مل تكرار ا ي مل جل

Q شأن تإطار Qقرتاح املقدم من وفد الربازيل  يداتسـب لتقيناءات وا تطرد قائال بأن . ث نة"سـوا ينبغي علهيا تفادي أي " للجا
تعلق لوÒئق   þية الفكرية، وخاصة، ف ية وا نة ا ية يف العمل ا.ي قامت به  يازدوا من مللكجل . CDIP/7/3 وCDIP/5/4لتج

نة ا'امئة"ولفت الوفد األنظار إىل أن  نفذ حا"للجا ت، وناء عىل طلب ا'ول األعضاء،  ًيا بر^جما خبصوص أوجه املرونة يف ب ل
سأ� ية حول هذه ا بارش عقد عدة حلقات درا ية الفكرية، كام  ملحقوق ا سـ ت بو عىل . مللك تضمن صفحة الو يوإلضافة إىل هذا،  ت
ية يف جمال أوجه املرونة تضمن اخلربات الو يا^ت  نبكة املعلومات قاعدة  ت ب ثالث من Qقرتاح. طشـ نرص ا تعلق   þلوف لع  ي

بÊان األ يلاملقدم من مجموعة ا ية، أشار الوفد إىل عقد حلقات معل وحلقات يقفر ساعدة ا تعلق  ية ا نة وجدول أعامل ا مل مل لتقمن لت
ية نظمة الصحة العا ية و تجارة العا نظمة ا تعاون مع  ية بصفة دورية حول هذا املوضوع  ملدرا مل ل ل مسـ يقات اليت . م لتعلويف ضوء ا

بغي عىل قيلت يف هذا الصدد، أعر تقاده بأنه  ينب الوفد عن ا نة ا'امئة"ع سائل اليت " للجا ها عىل دراسة تB ا ملأن تقرص  معل ِ ْ ُ
تصاصاهتا تفق مع ا نة يف Qقرتاحات املقدمة  بغي علهيا أن حتدد أي القضاv ا  ،
تصاصاهتا، و. ختقع يف حدود ا ن تخ تضم . ملي

ي عن رأيه يف Qقرتاح املقدم من اºموعة األوأعرب ية، فقال إن Qقرتاح يقفر ثريا عىل لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا متد  ًا ك ع
نفاذ إىل األدوية يل ا  äي لأوجه املرونة كو ه ية . لتسسـ تحدة األمر ساقا مع ما أبداه وفد الوالvت ا يكوذكر أن موقفه اكن أكرث ا مل ت

يل أن إضعاف امحلاية اSCP/17/11ثيف اقرتاحه الوارد يف الويقة  يث  مل،  ق تكرة ال يعد هنجا لرباءاتتعلقة ح تجات ا  ً ب ملن للم
ية سني توافر الرعاية ا نفاذ إىل األدوية أو يف  سني إماكية ا لصحمثرا يف  حت ل ن حت ً واسرتسل قائال بأنه وعىل الرمغ من أن . م

ناء، فإن  تحدة جديرا  ثQقرتاح املقدم من وفد الوالvت ا لمل نة ا'امئة"ً ملست يه احملفل ا" للجا ناسب لوضع هذا Qقرتاح لي
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يذ، ويف رأيه،  يينطبق عىل Qقرتاح املقدم من اºموعة األإن نفس هذا القول لتنفموضع ا يةيقفر . لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا
توصل إىل قرار للميض قدما يف Qقرتاح املقدم من اºموعة األ يلومع ذ
، ويف حال ا ية، يقفر لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا

تعلق 'راسة فيق  þية، عىل األقل ف تحدة األمر توازي أيضا مع Qقرتاح املقدم من الوالvت ا  
يرتح أن يكون ذ مل يكل
يةالرباءاتاخلاصة مبراجعة دور أنظمة  نا بÊان ا ياة  نقذة  م يف توفري األدوية ا ل لل للح نب . مل بغي  تام، ذكر الوفد أنه  جتويف ا ي نخل

Q يا يف بÊان مضنQفرتاض الوارد  ياة يف ا نقذة  نظام الرباءات يف توفري األدوية ا تأثري اإلجيايب  لقرتاح وا.ي يلمح إىل ا للح مل ل ل
تاجئ ا'راسة ية، عىل الرمغ من احPل توقع هذا األثر يف  نا نا  .مل

ية الرباءات والصحة العامة .115 ييل عىل أ مهوشدد وفد  ية تعد من أحد . شـ تقاده بأن هذه ا لقضوأعرب عن ا نوع  األكرث دلبا
ية يف جدول أعامل  نة ا'امئة"مهأ يق العام، بأنه ونظرا للطابع املعق". للجا ياق ا تعلوذكر الوفد، يف  بغي لسـ هذا املوضوع،  ند  يل

سعي يف  ياسة إلا ية، و تقدم بصورة تدر سـحراز ا جي يةاخلبل يده لالقرتاح . ئيسـطوة خطوة، دون حتديد أهداف ر يوأعرب عن تأ
ياملقدم من اºموعة األ يث قال ال أحد يقفر ية،  حة ومجموعة جدول أعامل ا ية دراسة الطريقة اليت يسـتطيعلتمن نكر أ مه أن  ي

ها نظام  يات املرونة اليت  ية آ رشيعات الو تيحتخدم هبا ا ل ن يسـ طت ل تكام أن  ا'ويل، الرباءاتت يسـهذا أمرا  ناءً وأعرب . لثحق ا
تفادة من مواطن املرونة يف نظام إعن رأيه قائال  Q رس عىل أنه إضعاف سـن ُيفالرباءات بأي شلك من األشاكل ال جيب أن 

ساطة عن .  متاما من ذ
، بل إنه عىل العكسالرباءاتمحلاية  تفادة من مواطن املرونة اكنت  Q بولفت األنظار إىل أن بسـ
نصوص والصكوك القانوية تلف ا رشوعة القامئة يف  يات ا تخدام اآل نطريق ا ل خم ل ياق،. ملسـ ترب الوفد أن املرحä لسـويف هذا ا ع أ

ياألوىل من Qقرتاح املقدم من اºموعة األ ية يقفر يام بدراسات–لتمنة وجدول أعامل ا بدء يف -لق ويه ا يح  يل ا لل يه ا لصح بس ل
يث ذكر أن Qقرتاح قد تضمن أيضا نقاط . إحراز تقدم ية،  تحدة األمر حوأشار أيضا إىل Qقرتاح املقدم من الوالvت ا يك مل

يةعىل  نفاذ إىل األدوية. مهجانب من األ هامة اليت تؤثر لفعل عىل ا نارص ا ندما تعرض إىل بعض ا لوخاصة،  لع ومع ذ
، . لع
يام  نة ا'امئة"قأعرب الوفد عن رأيه يف  تعلق " للجا نارص اليت  تلرتكزي بصورة حرصية عىل ا  والصحة العامة وال لرباءاتلع

ن نارص أخرى ميكن أن  تتتطرق ألي  ع يةت نب Qزدوا ية  ئات ا'وية األخرى  جاوها ا جتل بغ ل تام، ذكر الوفد أنه من . لهي خلويف ا
بÊان األ بدء يف املرحä األوىل من اقرتاح مجموعة ا شأن هذا املوضوع، وا لاملمكن إحراز تقدما  ل ب يً ية يقفر لتمنة وجدول أعامل ا

نظمة بذو� يف ا هود األخرى ا تداخل مع ا نب ا ملعن طريق  مل ل بغي أن حيدث هو أن .جلجت مت وذكر الوفد أن ما ال  نة "نع تين للجا
تعدد األطراف الرييس يف قانون "ا'امئة ئ، ويه احملفل  ية وعن، الرباءاتم شف ومعرفة علقض دراسة هذه ا سعي  لكن ا ل

نظر فهيا تلزم ا ية واحدة من أمه القضاv اليت  يث إن تB ا لالعالقة بني الرباءات والصحة العامة،  سـ يلقض  .ح

يده لالقرتاح املقدم من اºموعة األ .116 تني عن تأ يوأعرب وفد األر يجن شأن الرباءات يقفر ية  بة ومجموعة جدول أعامل ا لتمن
يدا للعمل، كام أنه يربط بعمل . والصحة ثل هذا Qقرتاح أساسا  تمفن و�ة نظره،  نة"جمي وذكر الوفد أن Qقرتاح ". للجا

تعلقة  ية ا سائل املوضو بيعاجل ا مل ع شلك ا.ي يمل ُنظام الرباءات والصحة العامة  نة ِكَمل تفادة  يق أقىص ا بÊان من  ممكن ا سـحتق ل
ية الفكرية"ياتفاق تربس"واكمä من مواطن املرونة الواردة يف  يان ا.ي أدىل به وفد . مللك، ونظام ا يده  ياق تأ بويف  ي للسـ

بغي عىل ،شـييل، قال نة ا'امئة"ين  ناية خاصة بق" للجا يث ال عأن تويل  ند حضاv الصحة العامة،  نظر إلهيا  تطيمت ا ع بيق ل
ية وأن . "ياتفاق تربس" نفاذ إىل األدوية يعد من القضاv األسا تطرد قائال إن ا سـوا ل نة"سـ با إلجراء هذه " للجا نا سـتعد حمفال  م ً

شة نا قا بريا، وأن Q. مل نفاذ إىل األدوية اكن  كوأضاف أن تأثري قانون الرباءات عىل إماكية ا ل األدوية تالزم مع حتاكر ا.ي ن
توازن بني القطاعني العام واخلاص تالل يف ا ية أدى إىل ا لاألسا يس فقط . خسـ لورصح بأنه ونظرا ألن قانون الرباءات قد أثر 

ية نفاذ إىل حق من احلقوق األسا رشاكت ولكن أيضا عىل ا سـعىل ا ل بغي –احلق يف الصحة وا'واء  ويقصد بذ
 - ل  ين.ا 
قضناول  يةت تلف األدوات والصكوك ا'وية واإل ميية الصحة العامة يف  ل واسرتسل قائال بأنه وعىل الرمغ مما يقال من أن . قلخم

تاكر، والرباءات نة، إال أن أب اكنت حمفزا لال باب يف وجود بعض األدوية ا ين نظام الرباءات ü الفضل أو يعد من بني األ ملعسـ
تلف متاما يايت  خمالواقع ا يW تكون وأشار إ. حل نفاذ إىل هذه األدوية، و تلكفة عائقا أمام ا يان وقفت ا ثري من األ حىل أنه يف  لح ل ك

نفاذ إىل تB األدوية تاكر، تكون أيضا عائقا  ية الفكرية أداة لال يات ا للاتفا ب مللك وأشار إىل اإلقرار ألثر اإلجيايب التفاق . ق
يق  تحقتربس عىل الصحة، وأكد إىل احلاجة  ها Qقرتاح املقدم من .  املصاحل العامة واخلاصة بنيتوازنلي حيققوأقر لفائدة اليت 
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بÊان األ يلمجموعة ا يه معل يقفر ية من أجل تو جة ومجموعة جدول أعامل ا نة"لتمن يح" للجا ورصح بأنه اكن من . لصحيف Qجتاه ا
نظر أيضا إىل أوجه املرونة يف" للجنة"الرضوري  سـياق دمعه ملوقف مجموعة بÊان أمرياك وذكر يف . "ياتفاق تربس" تأن 

ية، وميكن  ناءة يف هذه ا ية والاكرييب، بأنه ملزتم لعمل بصورة  لقضالال ب ني بدأ يف املرحä األوىل من Qقرتاح " للجنة"ت تأن 
ياملقدم من اºموعة األ يةيقفر تعلق القرتاح املقدم من وفد الوال. لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا  þية يوقال، ف تحدة األمر يكvت ا مل

ثرية جدا لالهPم، إال أن نطاق هذا  نارص ا تضمن Qقرتاح يف معومه بعض ا شة، بأنه وي�  نا يد ا ًخبصوص املوضوع  مل لع ي ق بمل ق
تلفا عن نطاق Qقرتاح املقدم من اºموعة األ يخمQقرتاح اكن  ية، كام أنه قلل إىل أدىن درجيقفر ة لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا

يقة أن  بÊان األقل منواالرباءاتحقمن  نفاذ إىل األدوية يف ا شلك عائقا   ً ل لل تفكري يف . ت ناك حاجة ملزيد من ا لوأضاف أن  ه
يد بأن  بارة الواردة يف Qقرتاح األمرييك واليت  تفا تدابري اليت تضعف نظم حامية "لع تخدام قدر أكرب الرباءاتلا سـ من خالل ا

أشار إىل ما أكدته ا'راسات العديدة من أن املرونة قد لكنه و". ثر يف ضامن توافر أفضل لألدويةمن املرونة ال تكون ذات أ
نفاذ إىل ا'واء من خالل اعPد القوانني  يف من العوائق اليت تعرتض الوصول إىل الصحة وا بال  لوفرت للحكومات  للتخفسـ

بة نا سـا تدرك. مل ناك اعرتاف سـوا بةالعوامل  باكفةه قائال بأنه إن مل يكن  يكون من الصعب إجياد أي حل ملسبا شلكة،  سـ  فللم
ها ية . لممكن  ية إىل إ والصحة العامة، قال الوفد "ياتفاق تربس"بشأن " إعالن ا'وحة"مهويف إشارة إىل أ بن أي خطوة إجيا

نفاذ إىل الصحة العامة يكون من شأهنا تعزيز ا لاألمام  ي. سـ يص الطو عكام أعرب عن رأيه يف أن الرتا ية خ لتفضيلة واملعامالت ا
نفاذ ثل هذا ا ساعد يف  لميكن أن  سأ�، إال أنه و. مت بدائل يف حل هذه ا سامهة ا مليف حني أعرب الوفد عن إدراكه بإماكية  ل م ن

ها  تا شكك يف  بب، ميكن ا نة ألحصاب احلقوق، وهذا ا نواv ا متد عىل ا بدائل  جئأشار إىل أن تB ا س نل ت سـ ل لل ل حل تعلق تع  þيف
بارات نت مالحظات من بعSCP/18/INF/3ثويف إشارة إىل الويقة . تدامةسـ Qعت ض ا'ول األعضاء، ذكر تضم اليت 
بغي لÊالوفد أنه  ية، إال أنه ال  ها األنظمة الطو مية اليت  نعىل الرمغ من إدراكه  ييف ع تض يث للق هنا إحول األعضاء QعPد علهيا، 

شلكة احل تدامة  تقدمي حلوال  ية  ملغري اك سـ مل ً من الوالvت عالوة عىل ذ
، ويف إشارة إىل Qقرتاح املقدم . صول عىل األدويةف
ية،  تحدة األمر يكا ية أمل نفاذ إىل األدوية األ نع ا ته األدوية املزورة يف  ساؤال خبصوص مدى ا'ور ا.ي  صلÒر الوفد  ل ب مت لع

يةواألدوية  نو سة ا عا ل يةجلني سجä ا مللك غري  يث ة يعد من وشدد عىل أن تزوير األدوي. م تحق اإلدانة  سائل اليت  حا سـ هنا إتمل
بة نا نفاذ إىل األدوية ا سـضارة لصحة وهتدد ا مل نظر و. ل ية يه احملفل املالمئ  نظمة الصحة العا للأعلن الوفد عن رأيه يف أن  مل م

يمي ا-اطر  هم يف  ية  تقدمي ردود موضو تصة  هة ا بة جودة وكفاءة تB األدوية، ويه ا يات اخلاصة مبرا تقيف ا س جل تق ع ب - ملهنج
تعريف حبجم اخلطر ياق. لوا تعرض سـويف  مل ا ية،ل تكوين مجموعة معل وبصورة أكرث حت ملنظمة الصحة العا بديدا، أفاد الوفد  ً

نخفضة اجلودة تعامل مع األدوية املزيفة، والعالجات الزائفة واألدوية  بل ا ثل حتديد  مبدء دراسة بعض املوضوعات  لم سـ . ل
ه  ا.ي تقوم باجلاريوإلضافة إىل ذ
، لفت الوفد األنظار إىل عدم وجود تعريفات لألدوية املزيفة، وأن هذا هو العمل 

يا ية حا لنظمة الصحة العا مل يابة عن مجموعة بÊان . م يان ا.ي أدىل به وفد راغواي  يده  تام، أعرب الوفد عن تأ نويف ا ب ي لخل لل
بو  تصاصات الو تجاوز ا شات احملددة حول هذه القضاv قد  نا يه إىل أن ا ية والاكرييب وا.ي أشار  يأمرياك الال ت ق مل خي ف ن ت

نة ا'امئة"و ية ، وهكذا، "للجا شلك ازدوا يذ بر^مج العمل هذا،  جويف حا� املوافقة عىل  سينف هوديف فت بذو�جلا  .مل ا

تعلقة لصحة العامة .117 سائل ا تعلق   þند عن قلقه ف ملوأعرب وفد ا مل ي ية، . له ية هذه ا يده عىل أ ياق تأ لقضويف  مه ك سـ
بغ7 قد نص يف أحد أهدافه يف املادة "ياتفاق تربس"أشار إىل أن  ية الفكرية يف ين، بأنه  هم حامية وإنفاذ حقوق ا مللكي أن  تس

توازن  تصادية وحيافظ عىل ا Qية و PجQ ية يا بأسلوب حيقق الرفا نولو نولو� ونقل وتعممي ا تاكر ا لالهنوض ال ع ه قب ج تك لتك ل
نصوص علهيا يف املادة . بني احلقوق وQلزتامات بادئ ا ملكام أن ا يام ا'ول األع8مل ضاء ختاذ ما يلزم من ق أيضا تؤكد عىل 

ها ية  ية محلاية املصاحل القو ياغة وتعديل القوانني واللواحئ الو لتدابري يف  م ن ثري من "ياتفاق تربس"وأشار إىل أن . طص لك قدم ا
نح  نفاذ إىل األدوية وبأسعار معقو� يف أقرب فرصة بعد  يد عىل إ�حة ا تأ مأوجه املرونة  ل ك اتفاق "كام أقر جملس . الرباءاتلل

ية حامية الصحة العامة"يتربس هر اهPما الرباءاتوأوحض الوفد أن قانون . مه، يف اجPعه ا.ي عقد يف ا'وحة، بأ ندي أ ظ ا له
تلفة باري يف حاالت ومواقف  يص اإل ية، وتضمن نصوصا للرت تعلقة لصحة العامة بصورة شامä و خمجلوانب ا لك جمل فعىل . خ

يصا إ نح تر ثال، ميكن  ًيل ا خ م ملب ية بأسعار معقو�، ويف حاالت الطوارئ، ويف س تجات ا حملمبارv يف حا� عدم توفر ا ملن ً ج
ية ا نا Q ية يف بعض الظروف ية  تجات دوا تصدير  ئحاالت ا ت محم ئ ن ثل سـ توفر 'يهمل ينة إىل أي بÊ ال  تجات، أو ال ملعي ملن تB ا
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تج حمدد ممي ية  تجات ا'وا ها يف قطاع ا نB القدرة عىل  ئ ملن مل بÊتصنيع ية يف هذا ا شالك  لطلوب ملعاجلة  حص ورصح بأنه ال . م
ية نا بÊان ا تقدمة وا بÊان ا توي يف ذ
 ا يع،  ية قصوى  يقة أن الصحة العامة ذات أ مجمال إلناكر  لحق ل مل ل سـ للجم وأعرب . يمه

نوحة مبوجب  تخدام الفعال ألوجه املرونة ا Q ملمعن رأيه قائال أن بري "ياتفاق تربس"سـ هم إىل حد  ك  نيف توفري إماكية يس
ها يفاحلصول عىل األدوية بأسعار معقو�  ناول الفقراء يف العاملجعلو يام األمانة . مت  ياق، أعرب عن ارياحه  بقويف هذا ا ت لسـ

نفاذ إىل  بة األسعار وا باري، ومرا يص اإل شأن الرت ية  نظمي حلقة درا لالعامة  ب سـ قب ج خ ية مبوجب براءةت تجات ا حملما ومع ذ
، . ملن
باري بني ا'ول األعضاء أعلن أنه يص اإل تويق ممارسات الرت بو بإجراء دراسة  يام الو ج مع الرأي القائل بأنه من الرضوري  خ ثق ل ي

ياق، اقرتح الوفد أن هتمت ا'راسة بأسلوب . هبا تويف هذا ا نصوص اتفايقلسـ ليذ ا'ول األعضاء   31، 30ي تربس، املواد نف
ية، عالوة عىل ذ
، أعرب الوفد عن تأ. 44.2و يان ا.ي أدىل به وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا منيده الاكمل  ب لتي لل

نوب  يجويؤيد متاما Qقرتاح املقدم من وفد  يا مس اºموعة األيقأفر يةيقفر بوي� أعرب عن تقديره . لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا
ش شاريع واأل يع ا نللعمل ا.ي قامت به األمانة العامة يف  مل تعلقة لرباءات والصحة العامة اليت تضطلع هبا لك من جتم ملطة ا

نوب  ية، إال أن اقرتاح وفد  تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا بو و جالو م ملم ل مل يي تلف جوهرv عن تB الويقة اليت يقأفر ثا  خم
ن. أعدهتا األمانة سني Qتفاع بأوجه املرونة ا ملموخاصة أن هذا Qقرتاح هيدف إىل  ن سني "ياتفاق تربس"وحة مبوجب حت حت أو 

ية نفاذ إىل الرعاية ا لصحا تعلق لويقة . ل  þثوف ية، ذكر الوفد SCP/17/11ي تحدة األمر نت اقرتاح وفد الوالvت ا يك اليت  مل تضم
تقر إ يد بزvدة فرص طرح أدوية جديدة مىت توفر نظم براءات أقوى،  تفأن املالحظات اليت وردت يف الويقة واليت  تف ىل أي ث

نظر هذه ساعد عىل طرح أدوية جديدة يه عوامل خاصة . لأد� دامعة لو�ة ا تدرك قائال، بل عىل العكس متاما، وما  يوا سـ
سويق يس فقط 'راسة أوجه املرونة يف إطار . لتبزvدة الطلب أو لظروف خاصة  ناك حاجة  لوعرب عن رأيه يف أن  ه

تفاد"ياتفاق تربس" Q يذ الفعال أو سـ وا ية توفري األدوية لتنف بارية مبوجب قوانني الرباءات  يص اإل بغة من نصوص الرتا ج خ
باري وما يرتتب عىل ذ
 من آÒر  يص اإل نح الرت ياس أثر  ناك حاجة 'راسة  ياة بأسعار معقو�، بل أيضا  نقذة  جا خ م ق ه للح مل

ية برباءات اخرتاع يل من أن . حملمعىل أسعار األدوية ا يده ملا  قكام أعلن عن تأ تواز^ SCP/17/11ثالويقة ي م مل تقرتح هنجا  ً
ها  بÊان األقل منوا شاركتو. "ياتفاق تربس"يتيحجتاه املرونة اليت  ية وا نا بÊان ا ًذكر الوفد أن حكومات ا ل ل توفري  يف دمع مل

ية يلها حتمو.
، فإن Qقرتاح ا.ي هيدف إىل . األدوية للفقراء رغام عن مواردها احملدودة لساهامت ما تجاوز قدراهتم ا يقد 
يقات اليت أدىل هبا األعضاء والواردة يف الويقة . نإماكياهتاو تام، دعى الوفد إىل دراسة ا ثويف ا تعل  SCP/18/INF/3لخل

يام نظام مجمع الرباءات يف خفض تلكفة  ية  يث مل يوحض Qقرتاح املقدم من وفد Qحتاد الرويس  قدراسة جادة،  يف كح
تعامالت، والقضاء عىل  يل توافرهالا تخدام األدوية، و هاحلواجز اليت تعوق ا  .تسسـ

يق  .118 مس مجموعة بÊان أورو الوسطى وا Òتحد  ،vنغار بلطوقال وفد  له ً شة شديدة )CEBS(م نا يد ا سأ�  ق، أن ا مل قمل
يد ية ولغة ا لتعقاأل نظامت ا'وية األخرى . مه نب مع ا با إىل  بو،  لوأشار إىل أن الو مل ن جي تعلقةج نملا ثل  م  ية م تجارة العا ملظمة ا ل

ثف يف هذا األمر ية، قد بدأت العمل ا نظمة الصحة العا ملكو شلك ويق يف حماو� . ملم تلفة معا  نظامت ا ثوتعمل تB ا ب - مل
نفاذ إىل األدوية شلكة ا نارص  تلف  نة وتكريس ما ميلكونه من خربات ملعاجلة  مية مضافة  لتقدمي  م ع خم ي معل ورحب الوفد . ق

شرتكة نظمة الصحة مل'راسة ا ية و تجارة العا نظمة ا بو و شلكة من الو ثالية ا بل اºموعة ا يا من  م اجلاري إعدادها حا م ملق ل ي مل ث ل ل
شرتكة للك من الصحة  تداخä وا تصاصات ا Q نطقة ية يف  تاكرات ا Q نفاذ وإ�حة ية واليت تركز عىل تعزيز ا ملالعا مل ب ب ل خمل م لط

تجارة ية الفكرية وا لالعامة وا سمح للوفود مبزيد من املعلومات حول العوامل وأعرب. مللك ت عن رأيه يف أن تB املامرسة سوف 
نفاذ إىل األدوية بÊان . لاليت تؤثر عىل ا بل مجموعة ا نارص بر^مج العمل املقرتح من  لكذ
، أشار الوفد إىل أن بعض  قع

ياأل بل جلان أخرى للويقفر ها من  تعامل  ية جاري ا ية، وجدول أعامل ا ل قمن مع ية الفكريةلت ية وا نة ا ثل  مللكبو،  منم ولفت . لتجل
تحدي ا.ي يواجه  نة"لاألنظار إىل أن ا ها للعمل اجلاري "للجا مية املضافة اليت ميكن  شاف ومعرفة أي أنواع ا حتقيق هو ا لقت ك

ية، ويف نفس ال يا يف هذه ا لقضحا تصاصات وقت ل نة ا'امئة"خQلزتام  بب، .  وعدم جتاوزها"للجا سوهذا ا بل اخلوض لل قو
ية يف العمل، اقرتح الوفد تزويد  نة"جيف احPل حدوث ازدوا تعلقة " للجا ية ا شالك األسا ململزيد من املعلومات حول ا سـ مل

نظمة  تصاصات  ملرباءات اليت تواجه ا'ول األعضاء، واليت ال تقع مضن ا تجارةخ ية، وكذا الصكوك واألدوات اليت مت لا مل العا
تكون . افلإعدادها يف تB احمل بادل هذه اخلربات،  سـواسرتسل قائال إنه ومع  نة"ت  يف وضع أفضل ميكهنا من إجراء "للجا
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äب متä ا شأن اخلطوات ا ية واختاذ قرارا  شة  ملقنا حملم ب يل ًق ية، . تفص تحدة األمر تعلق القرتاح املقدم من وفد الوالvت ا  þيكوف مل ي
نقاش داخل أفاد الوفد بأن هذا Qقرتاح من شأنه إضافة  شات وأن يؤدي إىل إثراء ا نا  vلبعدا جوهر ق للم ً نة"ً ويف ". للجا

ية ل بار اآلÒر اإلجيا Q تواز^، ويأخذ يف بغي أن يكون  سأ�  تام، أكد الوفد عىل أن أي نقاش حول هذه ا با ت ي مل عخل م ، لرباءاتن
نظام الرباءات يف وهكذا، أبرزت مجموعة بÊان أورو الوس. ًوحتديدا، يف جمال توفري األدوية هام  يق أيضا ا'ور ا لطى وا لبلط ل

تاكر وتطوير أدوية جديدة Qبحوث و بجمال ا  .ل

نا، وأوحضت جبالء الرؤى SCP/18/5ثوقال وفد الصني، يف إشارة إىل الويقة  .119 ً، بأن الويقة قدمت أساسا  ي متث
هود اليت  بلجلوا قبذلت من  متع ا'ويل يف جمال الصحة العامةُ ناء نظامأنلوفد عن رأيه يف وأعرب ا. º ا تواز^ًاب   ً  للرباءة م

ياسات العامة لÊو� يدا مع ا بغي أن يكفل نظام الرباءات هذا تواز^  يع ا'ول األعضاء، و يدا للغاية  سـيكون  ي مجل لسـ ج ن ًمف ً .
بÊان األ ته مجموعة ا لوأشار إىل Qقرتاح ا.ي قد يم ية، وقال إن Qقرتاح اكيقفر يدا لتمنة وجدول أعامل ا يا للغاية و ًن إجيا مف ب

ها شالك الصحة العامة اليت توا بÊان األقل منوا حلل  ية وا نا �بÊان ا مم ل ل نة ا'امئة"ًوأفاد بأنه ونظرا لكون . ًلل واحدة من " للجا
توفر يجب أن  شأن الرباءات  تعاون ا'ويل  لرباءات، وتعزيز ا äتص تطورات ا شة ا نا نصات  يأمه احملافل وا ب ل ل مل ل ق مل  'هيا فمل

توازنلرباءاتبر^مج معل معين  متزي وا تصف  ل والصحة العامة و نة ا'امئة"و.
، ^شد الوفد أن تكون دراسات . لي " للجا
يع إبراز دور نظم  ية للغاية، و تطشامä جدا وموضو تسـع يح الصورة الاكمä للرباءات لرباءاتاً تاكر، وتو Q يع ض يف  ب تشج

شلك ا.ي  يع ا'ول األعضاءلوالصحة العامة  شود  يه ا تو مجليوفر ا ن ملل  الرباءاتودعى الوفد إىل تركزي العمل عىل أنظمة . ج
ثال،  يل ا ملاملربطة لصحة العامة، عىل  س ترياد املوازي عن طريق بت Qتخدام احلكويم و Qبارية، و يص اإل سـالرتا سـ ج خ

رشيعات ولتعديل لألدوية،  سحتسني لتا تB ا تعلقة  ملاملامرسات ا ب يث مل نظام الرباءات بدرجة من الكامل  حبائل والوصول  ب
نفع عىل العالج والصحة يا جديدة تعود  نولو تحداث  تاكر وا Q يع ليكون قادرا عىل  سـ ب جشج تك وأشار الوفد أيضا إىل أن . ت

تعلقة لصحة العا سائل ا تعامل مع ا بÊان يف ا ساعد ا تخدام الرباءات ميكن أن  ملتوفري املرونة يف ا مل ل ل ي  .مةسـ

يوقال وفد مرص أن Qقرتاح املقدم من اºموعة األ .120 يث يقفر يد،  توازن ا تصف  ية  حة ومجموعة جدول أعامل ا جل ل ي لتمن
بادرة ية  هدف أو كغاية هنا شلكة، وقدم عدة إجراءات ومقرتحات  للمحدد ا ئ يا^ت اليت أدىل هبا . كمل لبويف إشارة إىل بعض ا

شأن احلاجة إىل ض ها، أفاد الوفد بأن Qقرتاح ال ببعض الوفود األخرى  ية يف العمل ال داعي  لامن عدم حدوث ازدوا ج
بو شطة أخرى داخل أو خارج الو يتداخل مع أي أ ن ية يف . ي ثل ازدوا بار أن ما جاء يف Qقرتاح  جومع ذ
، ويف حا� ا مي عت

نارص Qقرتاح،  ية رضورية نظرا ألن  عالعمل، مفن و�ة نظر الوفد إن هذه Qزدوا نوانه، ج تدل من  نظر عام  عبرصف ا سـ يل
بو شارك فهيا الو يات األخرى اليت  تلفة عن ا يقة الصä و نارص هامة جدا وو يتضمن  ت لعمل خم ث ع واسرتسل قائال، بأن Qقرتاح . ت

نداتلوÒئقاألفاكر اليت يدعو إلهيا قد أيد  شطة اليتملست وا بون اليت تعرض األ شارك فهيا الو ي  اح ن Qقرتإوقال أيضا . ت
نارص تقع خارج  تضمن  بو، كام  يات أخرى خارج الو ية مع  شلك ازدوا ية  تحدة األمر عا.ي تقدم به وفد الوالvت ا ي ي معل ي جمل يك

تصاصات  نة ا'امئة"خنطاق ا بو"للجا تني لصحة العامة Qوأشار الوفد إىل . ي والو تني ا ية وخطة العمل العا ملتعلقسرتا ي مليج ت
ية الفكري تاكر وا Qمللكو باب اليت أدت ) GSPOA(ة ب ية اليت انهتت هبا واأل ية، وألخص، إىل ا سـنظمة الصحة العا لك مل يفمل

باب اليت مت حتديدها هو  تاجئ اليت حققهتا، فقال، إن إحدى األ سـإىل ا شاط لن  äتطوير من أجل تطوير نق بحث وا لا ل
ن بÊان ا شدة عىل ا ية وعالجات األمراض اليت تؤثر  تحرضات ا'وا لا ل ب ئ شارا شديدا هباملسـ رش ا ية و ًا نت تنت لوهذا، شدد الوفد . م
بارات الصحة العامة،  ساعدة وخدمة ا يه نظام الرباءات  ية تو تعىل أ مل عمه ندمثل ما رصح به ج إلضافةو. لهوفد ا ،
 إىل ذ

يل يدمع مقو� أن نظام  تاكر، ومن مث، يؤدي إىلالرباءاتلأوحض الوفد عدم توفر أي د Q احلصول عىل ب القوي يؤدي إىل 
ياقرتاح اºموعة األولفت األنظار إىل أن . األدوية نفاذ إىل األدوية ولكن ذهبة يقفر ترص فقط عىل ا لمل   أبعد من ذ
  إىليق

تصل  ندما  ية بوجه عام  يص ونظام الرعاية ا تتضمن أيضا أدوات ا ع لصح شخ تي ناك إوأعرب عن رأيه قائال . لرباءاتلل هن 
بارش ب متفاعل وارباط  ية معل ت بارات الصحة العامةالرباءاتكيفني  ية معل ا عت وبني  شات . كيف نا تطرد يقول إذا اكنت ا قوا مل سـ

يام  يكون رأيه يف هذه احلا� هو  ياسات،  ساق ا يق وا قحول  سـ سـ ت فسـ ل نة ا'امئة"تن سان يف "للجا شة دمج حقوق اإل نا ن  ق مب
تحدة ملنظومة األمم ا شات . م نا قوأعرب الوفد عن رأيه يف أن ا نفس مل بري عهنا  بارات الصحة العامة ميكن ا شأن ا باجلارية  تع ت لب ع
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تخدمة واملفرداتاللغة شات ملسـ ا نا ق يف  يكون من األمور م تعرض للحق يف الصحة وهذا،  ند ا سان أيضا  سـحقوق اإل ل ع لن
يدة اسـPع  نة"ملفا تحدة اخلاص"إىل املعلومات اليت يقدùا " للجا تصل بقضاv املعين حلق يف ال" ملمقرر األمم ا  þيصحة ف

ية الفكرية والصحة العامة ويف تؤثر عىل احلق يف الصحة كا تقرير إىل جملس حقوق . مللك ند تقدمي ا لولفت األنظار إىل أنه و ع
سان يف مارس  ية2009ناإل شة هذه ا نا سان يف  تصاص جملس حقوق اإل نادي بعدم ا هرت بعض اآلراء اليت  لقض،  ق ن مت خ . ظ

ندما ُعنفس اآلراء ونفس احلجج يا  ساق حا ع اليت  ل سأ� عىل ت نة ا'امئة"ملرضت ا بو " للجا تصاص الو يس من ا يبأنه  خ ل
شة احلق يف الصحة قنا ية عىل . م ئة عا شاء  يام ا'ول األعضاء مبحاو� إ ية،  هذه ا ية  يعة العا ملواقرتح الوفد، نظرا  ي ن لقض مل هب قللط ل ً

ية تعامل مع تB القضاv العا ملتوى عال  لل تدرك . مسـ ية املوجودة داخل سـوا هات ا ملعنقائال، بأنه وحىت اآلن، ونظرا ألن ا جل ً
تعدد األطراف، مفن  تحدة توفر حمفال  منظومة األمم ا سبملم يةناأل شطهتم عىل حدودمه ا.ا ترص أ ت أن  ن لوهذا، طالب الوفد . تق

نة ا'امئة"بقيام  توفر 'هيا من خربات حمددة إلدالء بدلوها وتقدمي امل"للجا ية ي مبا  نظمة الصحة العا ملعلومات، وعىل لك من  م
يل  ية أن توفر ما متلكه من معلومات  تجارة العا نظمة ا حتقو هم مل شودلتسل هدف ا ملنيق ا ياسة إوأضاف قائال، . ل سـنه ومن خالل 

 äتاكم تقدمي صورة   vتاكمل سو باعدة أن  ناثرة والقطع الصغرية ا هذه األجزاء ا سقة، ميكن  ممPسكة و لل ت ت ت ملت مل ية م كيفعن 
ية هذه ا ناجع  تعامل ا لقضا ل تعويل . لل تجارية، وا رشاكت األدوية ولألشطة ا لورصح بأنه مع الرأي القائل بعدم ترك األمور  ل ن ل

تعزيز الصحة العامة هم  بادرون هبا، نظرا لعدم توفر الزتام يد ية اليت  شطة الطو بدوهنا، واأل بة اليت  نواv ا لعىل ا ي ع ن ي ي فعل ً . لط
يةويرى أنه يف حا� نا بÊان ا تحقق أي فوائد  شاط الطوعي، فلن  م QعPد عىل ا ل لل ت تاكر لقدرة . لن Q بكام أشار إىل ارباط ت

يذ ها موضع ا رشيعاهتا، ولكن أيضا لو يس فقط إلدراج أوجه املرونة يف  ية،  نا بÊان ا ية  يعا Qنف ضع ل م تت لت ل لل ب ومن رأي الوفد . س
تأىت إال أن هذا  تفادة من أوجه املرونة ، بتكوين الكفاءاتيلن  يق ا يا حىت ميكن  نولو ية ونقل ا ساعدات  سـوتوفري  ن حتقم ج لتك تق

رشاكت يف موا�ة املصلحة  با والعمل يف اجتاه مغاير للهنوض مبصاحل ا نظام بدال من طرuا جا ها مضن ا لتB واليت مت تأ نص ًل يل
 .العامة

يانني ال¡ين أدىل هبام وف .121 يده  يان عن تأ بوأعرب وفد ا ي يابة عن للل ية،  تحدة األمر ندا الوالvت ا لمل ، "اºموعة ء"يك
بالغ عددها  يه ا يابة عن Qحتاد األورويب وا'ول األعضاء  لوا'امنرك،  فن دراكه إار الوفد إىل أنه وعىل الرمغ من وأش. 27ل

شطة اليت تقدم ا ياق عام، فإن العديد من األ ية معاجلة قضاv الصحة يف  ملرضورة وأ ن سـ يذها لفعل مه ية قد مت  تنفساعدة ا نتق ل
نظم بو و بل الو ممن  تجارةيق نظمة ا ية و لة الصحة العا يةممل تعاون مع الواكالت ا'وية األخرىمل العا ل  وأعرب الوفد عن اتفاقه . ل

ية يف ا تأكد من عدم وجود ازدوا شطة القامئة،  ناية من األ تحقق  نظر وا ية إعادة ا جيف الرأي القايض بأ لل ن بع ل ل  .لعملمه

يده Qقرتاح املقدم من اºموعة األ .122 تحدة عن تأ يا ا هورية تزنا يوأعرب وفد  مل ن يمج ية الوارد يف يقفر لتمنة وجدول أعامل ا
تSCP/16/7 . Bثالويقة  بة  ناية الوا يه ا بغي تو ية قصوى،  ية الصحة العامة من أ لوأضاف بأنه ونظرا ملا  لع ن مه جلقض ج في ً

ية كام أشارت إىل ذ
 الوي ثا ندت إىل العمل . قة املذكورة أعالهلقض ستوأعلن الوفد عن عدم اتفاقه مع تB الوفود اليت ا
توازي يف حمافل أخرى،  شة تB األمور يف لتكوين رأهيا بلاجلاري  نا قعدم جدوى  نة ا'امئة"م وزادت بأن قالت إن " للجا

نة" شة تB األمور"للجا نا تصاص  ها ا يس  ق  مل خ ل بعض وأضاف الوفد قائال بأن. ل ها ا تاكمل  له من املفرتض أن تقوم اللجان  بعضب
ية للقضاv توفر  تاك يعة ا سأ�، وأن ا شعر أي نقطة خالف يف هذه ا بعض، ورصح بأنه ال  ها ا ملويس مبخالفة  ل ب مل ت لطل يس بعض ل

نابر أخرى ممية مضافة للعمل اجلاري يف حمافل و  .ق

يده الاكمل لالقرتاح املقدم من  .123 يا عن تأ يوأعرب وفد زا ياºموعة األمب يةيقفر وأضاف بأنه . لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا
يد  تأ تاج إىل ا بÊان األقل منوا  ية وا نا بÊان ا ية أخرى حتد من توافر األدوية يف ا ناك عوامل خار كوعىل الرمغ من أن  ل حت ل ل ل ًه م ج

تحدعىل مدى تأثريها ية كام اقرتحه وفد الوالvت ا يص الطو تخدام الرتا مل، إال أن ا ع ية يف معظم خسـ بت فا ية مل  علة األمر ث ييك
تB األنظمة يف معظم احلاالت، من . احلاالت تدامة  Q تحقق حووفقا لو�ة نظر الوفد، مل  ل سـ يادمه وضع رشوطا ت ًيث ا عت
ب بÊان اليت حباجة إىل هذه األدويةسلتؤثر  ندوق العاملي. لا عىل ا ية اليت حدثت يف بالده مع ا لصوأشار الوفد إىل ا فþ و. لقض

سأ� األدوية املزورة، عرب الوفد عن رأيه قائال بأنه نظرا ألن هذه القضاv مل تكن يف نطاق مبتعلق  بو، ولكن اكنت  واليةي ي الو



SCP/18/12 
46 
 

تصاصإىل حد ما يف نطاق ية، فإن خ ا نظمة الصحة العا مل  نة ا'امئة"م تص"للجا شـهتاخت ال  نا ق  ته قائال . مب تمت  لكموا ناك إخ هن 
باع هنج سأ� تحاجة إىل ا تدام يف حماو� إلجياد حال  توازن ومعيل و مل شامل و مسـ  . والصحة العامةالرباءاتم

تور الربازييل، وهذا فإن أي  .124 ية حق يكف� ا' نفاذ العاملي للرعاية ا لوأفاد وفد الربازيل بأن ا سـ لصح  عىل نقاش يؤثرل
ية حيظى هPم دوته لياسات الرعاية ا لصح شات وأشار إىل أن بالده شاركت ب. سـ نا ية يف ا قفا مل سأ� يف ا'ائرة حول هذه عل ملا

ية ياسات ا يب املعقدة اليت تؤثر عىل ا بار األسا Q لصحالعديد من احملافل اليت هتمت هبذا املوضوع، آخذا يف سـ ل لت وذكر . ع
سعى ا'ول  ية بأسعار معقو� يعد من األهداف اليت  تكذ
 أن توفري إماكية احلصول عىل األدوية األسا ت سـ حقيقها، وخطوة لن

يق  ية"لتحقرضورية  ية لأل لفاألهداف اإلمنا تحدة" ئ ناها األمم ا ملاليت  بت بو، بصفهتا . ت يوأعرب عن رأيه يف أن من واجب الو
يق تB األهداف سن  سامه بدور فعال يف  تخصصة، أن  تحدة ا حتقواك� من واكالت األمم ا ح ت مل وأشار إىل أن العالقة بني . مل

ية الفكرية، مبعىن، نظام الرباءات والصح ية  باد� ا.ا للملكة تقدم أيضا صورة واحضة عن ا ت تقدمي احلوافز أن مل بتقوم احلكومات 
نفاذ إىل  نوحة وإماكية ا ناسب بني احلقوق ا توازن ا سة، مبا حيقق ا نا متä عىل ا ية ا تحمك يف اآلÒر ا ي�  تاكر  للال ن ملم مل ل ف مل ب ت حملب لسل ب

تجات هوما" إعالن ا'وحة"شار الوفد إىل أن وإلضافة إىل ذ
، أ. ملنا مفاخلاص تفاق تربس والصحة العامة قد أرىس   ي
سلعةواحضا تجات وجيب أال تعامل  تلفة عن غريها من ا ية  تجات الرعاية ا ك بأن  ن خم لصح ُن وعالوة عىل ذ
، أكد الوفد . ملم

يده لالقرتاح املقدم من اºموعة األ ييجمددا عىل تأ ية، وشاطر اآلراء اليت أعربت عهنا وفود لك ة ومجموعة جدوليقفر لتمن أعامل ا
يام  ييل وغريهام، واليت تؤيد  تني و قمن األر شـ نة"جن تطرد قائال بأن هذا . عPد املرحä األوىل من Qقرتاح" للجا سـوا

توازن ومل يكن القصد من وراءه إضعاف أو احلد من حامية  ً بدال من ذ
 فإنه ، ولكنالرباءاتمQقرتاح يقدم بر^مج معل 
يح بني احلقوق واملرونة وفقا للواقع الوطين توازن ا يق ا هم آÒر قوانني الرباءات من أجل  لصحهيدف إىل  ل حتق وأعرب عن . تف

هود ية ا جلرأيه قائال إن نطاق وأهداف بر^مج العمل الوارد يف Qقرتاح ال يؤدي إىل ازدوا تعلق القرتاح املقدم من . ج  þيوف
vية، ذكر الوفد الوال تحدة األمر يكت ا بوهاأمل نة يف حا�   vثل حتد يل اخلاصة هبذا Qقرتاح  تفا لن بعض ا ق للج مت ص يل . ًل سبويف 

ية  تعلقة جلوانب ا شات ا نا ثل ا نظام الرباءات،  ها   äقرتاح جوانب ال صQ يح هذا القول، قال، أوال، تضمن لصحتو مل ق مل ب مض ل
ية تد نواألدوية ا ية يف موضوع اإلنفاذ ويه يف اجلودةمل نود الفر ع من ا بو . لب تصاصات الو تضمن ا يومن و�ة نظره، ال  خت

ثل تB املوضوعات، شة  نا نة ا'امئة  موأهداف ا قم يث للج شـهتا ح  نا قجترى  م يةُ نظمة الصحة العا مللفعل داخل  تطرد . م سـوا
ية أو الزائف تد تاج وسويق األدوية ا نقائال، أن بالده تعارض متاما إ مل ت نة ا'امئة"ن إدارة نقاش يف أ وة،ن ثل " للجا سائل  محول  م

ها ية يف العمل ال داعي  نه ازدوا شأ  تص هبا، مما  شـهتا يف احملفل ا نا سائل اليت مت  تداخل مع تB ا لهذه األمور  ج عم ن - ق مل . يي
ية لألدوية الر نظمة الصحة العا سجä يف قامئة  ئوية للمواد ا بة ا ئوأشار أيضا إىل أن ا ملل مل مل مسـ يا^ت مضلä ن بية قد تكون  يسـ

نظر إىل رشوط إدراج تB األدوية يف هذه القامئة يقة املعروفة واخلاصة مبضادات فريوسات . لإذا مل يمت ا حلقوأشار إىل ا
يث مت در�ا يف  شمو� برباءة اخرتاع من القامئة املذكورة،  ية ا يا بريا من املواد ا شلك جزءا  سخ العكيس، واليت  حا مل ئ مي ك ت لكن ل

ناشطنيال ية اليت بذلهتا بعض احلكومات وا هود ا يجة  لقامئة فقط  ن ملضن للج وإلضافة إىل ذ
، أشار الوفد إىل أدوية أخرى . ت
رسطان، واليت مل يمت درج إال جزء مهنا فقط مؤخرا تعلقة  ثل تB ا  ،äًذات ص ل مل بديä اليت . م يات ا لوقال الوفد إن اآل ل

تحدة األ ية، ال تفي لغرض مهنا إال يف حاالت ملاقرتuا وفد الوالvت ا يص الطو سعري والرتا توvت ا ثل  ية،  عمر ت خسـ م ليك م
نفاذ إىل األدوية ية ا بارها حال عاما وشامال  بغي ا لحمددة جدا، ولكن ال  لقض ت ًي ً ع ن ية . ً نظمة الصحة العا نة  ملوقد أصدرت  مجل

تاكر والصحة العامة تقريرا Qية الفكرية و ية حبقوق ا ًا ب مللكن باتملع يات ،لعق عن ا ثل هذه اآل تخدام  يات ا ل واسرتا سـ ميج ت
äبدي تعاون الطوعي ألحصاب احلقوق،لا ياسات عىل ا ل ومدى اعPد تB ا ية . لسـ ياسات ا لصحومن و�ة نظر الوفد أن ا لسـ

تصممي والعزم يف توفري األدوية،  تطلب ا ناحجة يه اليت  لا ت ياةوخاصةل نقذة  للح ا نظمة ًوأخريا، ذكر الوفد.  مهنامل م أن تقرير 
نوان  رش مؤخرا حتت  ية ا.ي  عالصحة العا ية"نمل بحوث وا ية  شارية ا Q منمجموعة معل اخلربة ل ن لتت ملع يق: س هر " تنسـمتويل و ظأ

شأن ية يف هذا ا نا بÊان ا ياجات ا نحازة إىل ا ست  ية  يدال بحوث ا متويل احلايل  يات ا لبوضوح أن آ ل ل ت ي ن لص لل مل حم ل ًونظرا . ل
نوات بعد عملرور أكرث من   والصحة العامة، مفن و�ة نظر الوفد أنه قد حان "ياتفاق تربس"بشأن " إعالن ا'وحة"سـرش 

يام  نة ا'امئة"لقالوقت  ها ا'ول األعضاء" للجا هائä اليت توا بات ا تغلب عىل ا ية ا ية  شاف ا � ل لعق ل بغ لقض  .سـتك
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شرتك للمجموعة األ .125 يده لالقرتاح ا يا عن تأ ملوأعرب وفد إندو ي ينيسـ يف نظم يقفر ية  ية، من ^ ية وجدول أعامل ا تكمن ح لت
يفاء الرباءات لصحة العامة عن طريق إعداد وا äتص تعلقة لرباءات ا تفادة الاكمä من مواطن املرونة ا Q يق ت  ستحق مل مل سـ ل

ية ساعدة ا تقلني، وبادل املعلومات وتقدمي ا ندراسات بواسطة خرباء  مل ت لتقسـ ال إن Qقرتاح ال ًومعربا عن و�ة نظرة، ق. م
تحدة األخرى ئات األمم ا نجز يف  مليعين لرضورة ازدواج يف العمل ا ي كام إن الوفد مع الرأي القائل بأن Qقرتاح ال يعدو . همل

لرباءات والصحة العامة äتص سائل ا هود ملعاجلة ا شد ا هم أفضل و ية إىل توفري  هود الرا يل ا ملكونه  مل ح جلتفع ف م ورصح الوفد . جل
سأ� العالقة بني بأن شات يف  نا ناء ا ية إىل توفري املزيد من أوجه املرونة أ نظر ا'ا مه مع و�ة ا ق مل ث ع  والصحة العامة، الرباءاتل

شات اجلارية يف إطار  نا قمبا يف ذ
 تB ا نة ا'امئة"مل تحدة ". للجا ملوأعرب عن تقديره لالقرتاح ا.ي تقدم به وفد الوالvت ا
شأن ية هبذا ا لاألمر يام . يك ثرية لالهPم، ومن رأيه،  قوأضاف إن هذا Qقرتاح قد تضمن بعض املعلومات ا نة ا'امئة"مل " للجا


بغي أن تذهب إىل أبعد من ذ لرباءات والعوائق اليت تعرتض توافر األدوية، وال  äتص سائل ا ينلرتكزي عىل معاجلة ا مل  .مل

نوب  .126 يجوأعرب وفد  يا^ت اليقأفر يده  با عن تأ يابة عن اºموعة األللي يلنيت أدىل هبا وفود مرص،  ة، واجلزائر مس يقفر
ية ئä اليت طرحهتا بعض الوفود SCP/17/13ث من الويقة 153وقال إن الفقرة . لتمنمجموعة جدول أعامل ا سـ قد أجابت عىل األ

ي� الفقرة  بشلك عام،  شأن ث من تB الويقة ترد عىل Qقرتاحات املضادة اليت أدىل157ب ية  تحدة األمر ب هبا وفد الوالvت ا يكمل
، كام رصحت به بعض الوفود الرباءاتوشدد عىل أن Qقرتاح ال هيدف إىل إضعاف أو احلد من حامية . الرباءات والصحة

يات ا'وية القامئة لفعل، وذ
 وفقا ملا ورد يف الفقرة  نه، ومن و�ة نظره، يعزز نصوص Qتفا بل، و لمن  ق لك ن  م153ق
ية ملرة، وإن اكن . SCP/17/13ثالويقة  نطوى عىل أي ازدوا ية، أن Qقرتاح ال  سأ� Qزدوا تصل   þجوذكر الوفد ف يج مب ي

ية،  ناع من جانب بعض الوفود يف وجود ازدوا جناك ا ت ية عىل وجه فقه جبغي اإلشارة إىل حاالت حدوث تQ Bزدوا ين
تحديد ية يف العملوأكد الوفد أيضا عىل أن لألمانة . لا ناك أي ازدوا تحديد إن اكن  بغي أن تقوم به  جالعامة دورا  هن ل ي  من ً

ية املرونة، ذكرت نفس . عدمه ية الفكرية خبصوص  ية وا نة ا ناء اجPع  قضوإلضافة إىل ذ
، أشار الوفد إىل أنه وأ من جل مللكث لت
نة االيت أÒرتا'ول األعضاء  ية  ية يف ا'ورة احلا ية Qزدوا للج  ل ية جقض شة تB ا نا ناسب  لقض'امئة أن احملفل ا ق مل يه مل

نة ا'امئة" سا". للجا  ،
يةءتو. شة هذه ا نا ناسب  لقضل الوفد عن ما هو احملفل ا ق مل وعالوة عىل ذ
، ذكر أنه يف ا'ورة . مل
ند دامئ يف ثالية  نة ا نة ا'امئة، تقدم وفد مرص قرتاح لعرض تقرير ملخص أعامل ا باألخرية  ث ل للج نة " جدول أعامل كللج للجا

نهتا الويقة "ا'امئة يقة اليت  تقديره للمعلومات الغزيرة وا ث، نظرا  تضم لعم ل ًSCP/17/4 نظمة بو و تعاون بني الو سأ� ا شأن  م  ي ل م ب
ية تجارة العا نظمة ا ية و ملالصحة العا ل بهتا . ممل ها اليت أكدت عىل ر ية، فوجئ الوفد بأن الوفود  غومع ذ
، يف ا'ورة احلا  يفنفسل

ثل هذه العر ثاليث، يه اليت عارضت  تعاون ا تاجئ ا مQسـPع إىل عرض  ل ل وأعرب الوفد عن عدم . ض يف ا'ورة األخريةون
يده للفكرة القائä بأن  نة"يتأ ثالية"للجا تاجئ ا'راسة ا تظر  بغي أن  ث  ل ن ت ني سأ� . ن مويف هذا الصدد، شدد الوفد عىل 

تصاص Qبو اكنت وأضاف قائال إن ا'ول األعضاء. خ يام هبذه ا'راسة، وأن الو تحديد،  بو، عىل وجه ا ي مل تلكف الو ل لقي
شلك  ية رمق إجرايئبتقوم هبذه ا'راسة  تو يذا  ص  لل ً ية" من 14تنف ًونظرا ألن ا'ول األعضاء مل تفرض هذه ". لتمنجدول أعامل ا

يس  يلفلا'راسة،  نود جدول األعتعطمن املربر أن تطلب  ند من  ب العمل عىل  وأعلن . امل حلني Qنهتاء من هذه ا'راسةب
يق توازن ته عىل مراعاة  حتقالوفد عن موا يكام أشار إىل Qقرتاح املقدم من اºموعة األ. فق ية يقفر لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا

يس هناية ال بÊان األقل منوا، وقال إن Qقرتاح يف حد ذاته  ية وا نا بÊان ا لوا.ي أكد عىل حاجة ا ًم ل ل بÊان ل لطريق، وأن ا
يع عىل تقدمي اقرتاحاهتا لتشجاألخرى ميكهنا، بل إهنا مدعوة، وها لك ا ويف هذا الصدد، أعرب الوفد عن تقديره لوفد . ل

ية عىل Qقرتاح ا.ي تقدم به تحدة األمر يكالوالvت ا يذ Qقرتاح، أشار الوفد إىل . مل سأ� اإلطار الزمين  تعلق   þلتنفوف مب ي
بابوي اآلراء اليت أدلت هبا وفود لك من سورسا 154الفقرة  يث أيد وفد ز نة ا'امئة،  رشة  سابعة  ي من تقرير ا'ورة ا مع ح للج ل

يط جيب أن يكون عىل أساس طويل األجل يا^هتا بأن ا ية يف  تحدة األمر تخطوالوالvت ا ب لمل كام أعرب الوفد أيضا عن . يك
بدأ ا به ملداخالت األخرى اليت أيدت  تختر لي م يدطيط عىل أساس ح رشوعلبعاملدى ا هذا ا مل  وأعرب الوفد عن تقديره . ل

ند األعامل هذا من عىل جدول األعامل تفي  يث ال يرغب أن  نظور  بهذا ا خي حمل تطرد قائال بأنه وي� اكنت األمانة العامة . ل بوأ سـ
 
نة، إال أن ذ شطة  يباقة إىل Qضطالع بأ ن معس ّ يقة َ بو قحقاكن مرجعه إىل  تدى يأن الو شة األمر يف  نا ند أجلت  مق عىل م

يق ا.ي أدىل به وفد راغواي . مسـتوى احلكومات ية امليض قدما، وأعرب عن تقديره  سؤال عن  تعلوعرج الوفد إىل ا للل كيف
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ية والاكرييب يابة عن مجموعة بÊان أمرياك الال ين تن ته عىل امليض قدما يف املرحä األوىل من Qقرتاح امل. ل قدم من فقورصح مبوا
ياºموعة األ نارص الواردة يف اقرتاح الوالvت يقفر نظر يف بعض ا تعداده  ية، وأعرب عن ا لعة ومجموعة جدول أعامل ا لل سـ لتمن

ية تحدة األمر يكا يع ما ورد يف Qقرتاح، إال أن . مل ته عىل  مجوإلضافة إىل ذ
، أشار إىل أنه، وعىل الرمغ من عدم موا فق
يقات اليت أدىل هب يا، واليت وردت يف الويقة لتعلا با ثا وفد إ ن ناءة وعاد� يف أسلوب SCP/18/INF/3 Addسـ ب، اكنت 

يا قد اقرتح عىل . نقدها لالقرتاحني با نوذكر أن وفد إ نة"سـ نرص يف " للجا بات ماركوش كأول  نظر يف مطا عأن متيض قدما  ل ل
بÊان األ يلاقرتاح مجموعة ا ية، يقفر رشع يف إوألتمنة ومجموعة جدول أعامل ا تحقق من تأثري أنظمة تيضا يف أن  للجراء دراسة 

نبالرباءات ية، مع  تحدة األمر ية، كام ورد يف اقرتاح وفد الوالvت ا نا ياة لÊول ا نقذة  جت عىل توفري األدوية ا مل ل للح يكمل نظر م ل ا
ياإىل تأثري سوف يكون إجيا يا يف Qقرتاح بأن ا ب Qفرتاض الوارد  ل  .مضن

بويفارية-مجهورية( وقال وفد فزنويال .127 ل ا بÊان األ) ل يلأن اقرتاح مجموعة ا ية يعد أساسيقفر يدًالتمنة وجدول أعامل ا  أج 
نة ا'امئة"لبدء معل  ية . "للجا يق األهداف اإلمنا سعى يف  تحدة، وها أن  نظومة األمم ا بو يه جزء من  ئوأضاف أن الو ت مل حتقي ل م

تحدة ية لألمم ا مللأل سائر بقورصح بأن بالده هتمت . لف بة   
بغي أن يكون احلال كذ لية الصحة اهPما شديدا، و سـ ي لنض ن
نة ا'امئة"ا'ول األعضاء يف  سان، واحلق يف الصحة، واحلق يف "للجا تعلق بقضاv حقوق اإل ية الصحة  ن، نظرا ألن  ت قض

ياة، وما إىل ذ نا. حلا ية يف مولفت الوفد أنظار احلضور إىل ما أÒره العديد من األعضاء بعدم  لقضشة هذه ا نة "ق للجا

شـهتا  نظرا "ا'امئة قنا يف حمافل أخرى؛ ويف تB احملافل األخرى، جندمه حياولون عرقä تB املفاوضات حبجة أهنا جتري يف مل
نة ا'امئة" هؤالء الوفود. "للجا لوأعرب عن خماوفه من ا'خول يف حلقة مفرغة، وسائل ما هو الغرض الهنايئ  يل . ت سبوعىل 

تح ية والا نة ا ته يف  نا هد الوفد مبوضوع املرونة ا.ي مت  منديد، ا جل لتشـ ق مس يهنا تش حية الفكرية، وذكر يف  ن املوضوع قد مت أُمللك
نفاذه ناء سري أعامل . ستا نة ا'امئة"ثو.
، اكن من املدهش حقا هو أن نفس تB الوفود، وأ  ترصح بأن املوضوع ،"للجا

ية وا نة ا ته يف  نا ملجاري  منم جل لتشـ شأن إًومعربا عن و�ة نظره، قال . ريةلكية الفكق شة  نا تدعي ا ثري مما  ناك ا بن  ق مل سـ يه لك
تخداùا  ية ا ية عن طريق رشح  تخدم أوجه املرونة تB من تعزيز ا ية اليت  نا بÊان ا متكن ا سـموضوع املرونة يك  من سـ ل يفل كم لت ت ت

متر تام، أعرب. مسـعىل أساس  يان ا.ي أ الوفدخلويف ا يده  ب عن تأ يابة عن مجموعة بÊان أمرياك للي لندىل به وفد راغواي 
بÊان  بين املرحä األوىل من اقرتاح مجموعة ا بغي  رشوع لفرتة أطول، و بغي إرجاء ا ية والاكرييب، وأضاف قائال ال  لالال ي ي تي ن ن ملن ت

ياأل ية وامليض قدمايقفر  .لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا

يان .128 يده  بوأعرب وفد الرنوجي عن تأ ية مس للي تحدة األمر يك ا.ي أدىل به وفد الوالvت ا وكرر ما ذكره ". اºموعة ء"مل
يق أوجه املرونة يف نظام الرباءات يف إطار  ها مطلق احلرية يف  نة ا'امئة من أن لك دو�  رشة  سابعة  بيف ا'ورة ا للج تطل ل ع

ية طنرشيعاهتا الو يعة . ت نظر إىل  بو نة ا'امئة"طل سأ� الرباءات والصحة تقع مضن األمور اليت ميكن ، أفاد الو"للجا مفد أن 
شـهتا داخل  قنا نة"م ية يف العمل مع ما تقوم به ". للجا نب Qزدوا بغي  جومع ذ
، أعرب الوفد عن و�ة نظره بأنه  جتن ي

بو األخرى نظامت األخرى، فضال عن جلان الو يا  .مل

هورية كورv عن تقديره لالقرتاحات اليت ت .129 نوب مجوأعرب وفد  يجقدم هبا وفود  يابة عن اºموعة األيقأفر ينا  ة يقفر
تني  ية، الواردة يف الو تحدة األمر ية، والوالvت ا يقوجدول أعامل ا ثيك مل توايلSCP/17/11 وSCP/16/7لتمن وقال . ل، عىل ا

يةإ سأ� لغة األ شأن هذه ا يدة  ثرية لالهPم و مهن Qقرتاحني قدما جوانب  مل ب مف برية عىل موضوع مهوعلق الوفد أ. م كية 
يدالرباءات لغة ا vيا^ت . لتعق والصحة العامة، ومل يغفل الرتكزي، يف نفس الوقت، عىل أهنا من القضا يده  بويف إشارة إىل تأ للي

بالغ عددها  يه وا يابة عن Qحتاد األورويب وا'ول األعضاء  يا وا'امنرك  با لاليت أدىل هبا وفود إ ن ن ، أعرب الوفد عن 27فسـ
بذو� داخل خم هود ا ية ا ملاوفه إزاء ازدوا جل نة ا'امئة"ج نفاذ إىل األدوية من إواسرتسل قائال ". للجا تعلقة بإماكية ا سأ� ا لن ا ن مل مل

ية تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا بو و شـهتا يف العديد من احملافل األخرى يف الو نا سائل اجلاري  ملا ل مل ي ق ممل م وخص . م
ثال شأن ل.كر ا'راسة ا بية  تاكر الطيب"ث Qنفاذ و بيع ا ل ية : تشج تصاصات الصحة العامة وا شرتكة بني ا ناطق ا مللكا خ مل مل

تجارة ية الفكرية"لالفكرية وا ية وا نة ا شات اجلارية يف إطار  نا مللك، وا من جل ق ًوأضاف الوفد قائال بأنه نظرا للموارد احملدودة . لتمل
تعامل مع عدد من القضاv يف نظا تاحة  للا تاجات يمت الرباءاتم الرباءات، مبا يف ذ
 مل تقد أن أي ا تن والصحة، فإنه  سـيع
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ية ميكن أن  تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا بو و شات أو ا'راسات اليت اضطلعت هبا الو نا ها من ا تخال ملا ل مل ي ق مل مسـ م ص
سأ� يف إطار  ملشلك أساسا ملواصä تطوير هذه ا نة ا'امئة"ت بوي� يدرك الوفد .  أفضل من أي اجتاه أخربطريقة فعا�" للجا

تكرة  هو يؤكد عىل أن تطوير األدوية ا نصوص علهيا يف نظام الرباءات ا'ويل،  تفادة من مواطن املرونة ا Q ية بيدا أ مل سـ ملمه ف ج
تلكفة لتطلب قدرا هائال من الوقت وا ًريا معقوال و.
، فإن إعطاء حوافز للمخرتعني يف إطار نظام الرباءات اكن تدب. ي

تكرة بتعزيز تطوير أدوية  مس مجموعة بÊان أورو الوسطى . مل vنغار نه وفد  شاطر الرأي ا.ي أعرب  هويف هذا الصدد،  ع ي
تاكر  بحث وا ية ا نظام الرباءات يف  بارها ا'ور احلامس  توازنة وتأخذ يف ا بغي أن تكون  سأ�  يق بأن هذه ا بوا ل معل ل ت ي مل عبلط مل ن

بÊان األقل منوا يف أمس احلاجة إلهياأدوية جديدة، وال ية وا نا بÊان ا ليت تكون ا ل  .مل

تحد .130 ية، أن Qقرتاح املقدم من وفد الوالvت ا مس مجموعة جدول أعامل ا Òتحد ملوقال وفد اجلزائر،  لتمن ً ية م يكة األمر
ناءةمثريا لالهPم، ويد ها ا لبل عىل مدى الزتاùا وموا بارة ال. قف ناك عددلعويف إشارة إىل ا  من ًاهواردة يف Qقرتاح بأن 

هم Qعرتاف بأن  ية، أشار الوفد إىل أنه وحىت إذا اكن هذا هو احلال، مفن ا نا بÊان ا ملالعوامل تؤثر عىل توافر األدوية يف ا م ل ل
يع ياة واملوت لألفراد ا.ين ال ميلكون وسائل احلصول، أو ال  يار ا سعر هو العامل احلامس يف  تطعامل ا حل يسـل ون احلصول خ

تلكفة املرتفعة بب ا ساطة شديدة  بب عدم توفرها ولكن و لعىل األدوية، ويس  سب س بل ب وقال الوفد أن هذا العامل هو من . ب
بو وأن حيظى بأولوية يف ا'راسة اليت تقوم هبا بغي أن تضطلع هبا الو يأمه العوامل اليت  ومن رأيه أن تأثري العوامل األخرى . ني

نظام الصحي ال  ية ذاهتا لعىل ا نظمة الصحة العا يث اعرتفت أمانة  ية،  نفاذ إىل األدوية ا ية ا ملبعد دراسة  حملم ل قض مس ح ت ي
نفاذ إىل األالرباءاتنبإماكية تأثري  يه إلوأشار كذ
 إىل املوقع ا. دويةل عىل ا رش  ية، وا.ي  نظمة الصحة العا فلكرتوين  تُن مل مل

ية شأن تB ا شات  نا تقارير وا لقضا ب ق مل تعلقة تفاق تربس وتأثريه عىل األسعار" إعالن ا'وحة"وذكر أن  .ل يقد أقر ا-اوف ا . مل
تحايل عىل حاجز  تدخل  للوقد الحظ الوفد حماو� عدد من احلكومات ا نفاذ إىل األدويةالرباءاتل سني فرص ا ل من أجل  . حت

نة كعائق أمام احلصول عىل األدوية يف الرباءاتوأضاف لقد تأكد ا'ور ا.ي تقوم به  بÊان ا يبعض ا وعالوة عىل ذ
، . ملعل
به املرونة  ية ميكن أن يعرض ا'ور ا.ي  تحدة األمر تقاده بأن Qقرتاح املقدم من وفد الوالvت ا تلعأعرب الوفد عن ا مل يكع

نصوص علهيا يف  بارية ا يص اإل نح الرتا  þملللخطر، ال سـ ج خ سني فرص احلصول عىل األدوية "ياتفاق تربس"م حت من أجل 
نة"ولفت الوفد أنظار أعضاء . بأسعار معقو� باري "للجا يص اإل يات الرت ج كذ
 إىل أن آ خ ية ل نا بÊان ا تخدم يف ا ممل  ل ل تسـ

تقدمة أيضاطفق بÊان ا تخداùا يف ا ً، ولكن مت ا مل ل ية سـ تحدة األمر تخداùا يف لك من الوالvت ا ثال، مت ا يل ا يك، فعىل  ملب سـ مل س
ندا يده للرأي. كو يدة يوأكد عىل تأ بو، مىت اكنت  ية يف ا'راسة اليت تضطلع هبا الو تحقق من تB اآل بغي ا مف القائل بأنه  ين ل ل ي

ية، خبصوص وجود عوامل أخرى خبالف . ورضورية تحدة األمر تعلق بو�ة نظر الوالvت ا  þوف ،
يكوعالوة عىل ذ مل ي
توvت ا ية و يص الطو ثل الرتا بار  Q لاملرونة جيب أن تؤخذ يف سـ ع مت خع يص م تدرج، أشار الوفد إىل أن الرتا خسعري ا مل ت

رشوط الواردة يف اتفاق  يص عىل ا متد تB الرتا تفاوض علهيا بني األطراف اخلاصة، كام  ية ما يه إال الزتامات يمت ا لالطو خ تع ل ع
يص ية مل. خالرت بÊان مجموعة جدول أعامل ا ية أقل فائدة  يص الطو منو.
، ومن و�ة نظره، فإن الرتا ل لتع يص خ خقارنة لرت
باري ية، أشار الوفد إىل تقرير . جاإل تحدة األمر ته الوالvت ا تدرج ا.ي اقرت سعري ا تعلق حلل عن طريق ا  þيكوف ملح مل ت لي

تخدام  نص عىل أن ا ية وا.ي  نظمة الصحة العا تابعة  تاكر والصحة العامة ا Qية الفكرية و ية حبقوق ا نة ا سـا ي مل مل ل ب ن مللكللج ملع
سعري ا لا ثاللت بارية  يص اإل ها الرتا نفاذ قد ال يؤدي يف هناية املطاف إىل الفائدة اليت  مييل حلل صعوت ا ج خ حتقق ل عالوة . تفض

تعلق مبقو� أن إضعاف حقوق   þوف ،
نعة يف أسواق الرباءاتيعىل ذ رشاكت ا ثني يف جماالت األدوية وا با نوحة  ملص ا لل لملم ح
يمعينة يكون ü تأثري سليب مضاعف،  ح،  تعدى ذ
 إىل ثسـ تطوير أدوية جديدة فقط، بل  سي لن يلغي أو خيفض احلافز  ل

يا^ت  تفاظ ألدوية اليت مت تطويرها لفعل خارج األسواق، ذكر الوفد بأنه مل يمت تقدمي أي  نعة لال رشاكت ا بدفع ا حملص ل
ية هذا القولئإحصا ت. ل دامعة  يع ملوعالوة عىل ذ
، ووفقا ملعلومات الوفد، فإنه من ا نظام احلايل  يدا أن ا يه  شجعارف  ل لتعل ً ج

ية نا بÊان ا ثريون يف ا تا�ا ا تطوير اليت  بحث وا شطة ا تاكر غري قادر عىل حفز أ Qم للك ل حي ل ل ن تام . ب لوشدد الوفد عىل الزتامه ا
ندا شطة طويä األجل كام اقرتحت وفود سورسا و نظور األ كمليض قدما يف  ين اقرتاحه تضمن وأوحض أنه وعىل الرمغ من أن . م

تعداد لالضطالع مبا يلكف به من  يام هبا عىل املدى القصري، فإنه أيضا عىل أمت ا توvت من الربامج اليت ميكن ا سـثالثة  لقسـ م
يد ية مس . لبعأعامل عىل املدى ا تحدة األمر يكويف إشارة إىل املوقف ا.ي تعرض ü وفد الوالvت ا بأنه " اºموعة ء"مل
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ية، شدد الوفد "نة ا'امئةللجا"ينبغي عىل  نظمة الصحة العا ية و تجارة العا نظمة ا بو و تاجئ العمل ا.ي تقوم به الو تظار  مل ا مل ل ي ن من م
تا تظار  بغي علهيا ا تقä وال  نظمة  بو  نعىل أن الو ن ي سـ ني سمم يذ  بل  نظامت األخرى  مجئ ا نفمل ياهتا ؤتق هالو ويف . تقامللقاة عىل عا

تعلق مبوضوع Qز  þتام، وف يا ية، أشار الوفد خل همه للمقصود من مصطلح إىلجدوا ية"تف عدم  يث مت إخطاره "جQزدوا ح، 
ية الفكرية بأن موضوع املرونة  ية وا نة ا ناء اجPعات  مللكأ من جل تصاص من يعتربلتث نة ا'امئة" خا ناء QجPع احلايل "للجا ث، وأ
يه يف نظر  فنة ا'امئة، مت إخطاره بأن هذا املوضوع جاري ا ل ية الفكريةللج ية وا نة ا مللك  من نظر إىل . لتجل لوأشار الوفد إىل أنه و

ياته أي ازدواجا مع Qقرتاح ا.ي  شاط حيمل يف  ناك أي  بو يف هذا املوضوع، فال يوجد  شطة الو ًالويقة اليت تصف أ ط ن ه ي ن ث
ية، إن اكن ب الوفد الوفود األخرى وطالب. تقدم به ناطق اليت حدث هبا ازدوا هتحديد ا ية من األساسجمل  .جناك أي ازدوا

متع املدين  .131 تالف ا ثل ا ºوقال  ئ تضمن فقط حقوق أحصاب ) CSC(مم تضمن الرباءاتيأن نظام الرباءات ال  ي، ولكن 
ثل بارية واملوضوعات القابä للحامية ،مأيضا أوجه املرونة،  يص اإل نفاد احلقوق والرتا ثرية، ا ج من بني أمور أخرى  خ ست ك

يس فقط وأع. رباءاتالمبوجب  تد  شأن قضاv الرباءات  بو  تصاصات الو تالف عن رأهيا قائä بأن ا Q äث لربت  متخ ب ي ئ مم
 
نظام، مبا يف ذ تد أيضا إىل أوجه املرونة اليت تعد جزءا من ا لللموضوعات اليت تؤثر عىل أحصاب احلقوق، ولكن  ًمت

تخداùا يف قطاعات حمددة نص عىل أنه جيوز "ياتفاق تربس" من 8 وأضافت بأنه جيدر اإلشارة إىل املادة. سـا ت واليت 
تغذية تدابري الالزمة محلاية الصحة العامة وا ية اعPد ا ياغة أو تعديل القوانني الو ياق  للألعضاء يف  ل ن ص بوناء عىل ذ
، . طسـ

تالف بأن  Q äث ئأفادت  يد مهنا األعضاء محلاية"ياتفاق تربس"مم  أهداف الصحة يسـتف تضمن أوجه املرونة اليت ميكن أن 
نصوص علهيا يف املادتني  ثال، ميكن رصد أوجه . "ياتفاق تربس" من 8 و 7ملالعامة ا يل ا ملوأضافت قائä بأنه، وعىل  بس

نفاد" خبصوص 6املرونة تB يف املادة  Qللحامية مبوجب براءات" خبصوص 7، واملادة "ست ä8، واملادة "املوضوعات القاب 
ناءات"خبصوص  Qتخدام آخر دون إذن صاحب احلق" خبصوص 31ادة ، وامل"سـتث األوامر " خبصوص 44، واملادة "سـا
ية تالف إن موضوع ". ئالقضا Q äث تربت  ئوا مم ث مربط ارباطا ويقا لقدرة عىل اختاذ تدابري محلاية الصحة العامة، كام الرباءاتع ت ًت

شار إلهيا أعاله، فضال عن ما جاء يف  .  والصحة العامة"ياتفاق تربس"بشأن " عالن ا'وحةإ"ملمت إيضاحه يف املواد ا
ها من معلومات، فإن  رس  لوأضافت قائä بأهنا ومبا  نة ا'امئة"تي ثري من الوقت يف الرتكزي "للجا لك حىت وقت قريب قد بذلت ا

ب. الرباءاتعىل تطوير قانون الرباءات محلاية حقوق أحصاب  تفكري يف ما  سبوقد حان الوقت لالهPم وا ه ذ
 من آÒر عىل يل
تخدام أوجه املرونة قد أدى إىل . الصحة نت إن ا يان ا.ي أدىل به بعض الوفود اليت  سـويف إشارة إىل ا تضم إضعاف "لب
توازن بني املصاحل إ، قالت "الرباءاتحقوق  يق ا هدف مهنا يف  ثل ا تجزأ من نظام الرباءات، و لن أوجه املرونة جزءا ال  مت حتقي ل ي

تقدمة و. العامة واخلاصة بÊان ا شـهتا إىل QسـPع إىل بعض ا تالف عن د Q äث ملأعربت  ل ه ئ تحدة –مم ثل الوالvت ا مل  م
ندا  ية و كاألمر بب يف –يك تخدام أوجه املرونة بأنه  ندما تصف ا تظم،  تخدم أوجه املرونة عىل أساس  تس ويه اليت  يم سـت ع ن سـ
بÊان االرباءاتإضعاف حقوق  تخدام ا تعلق األمر  ندما  ل  سـ ي ية üع منا تاجئ . ل نوواصلت حديهثا لقول بأنه قد حتققت 

ية، فضال عن جامعات املصاحل العامة وغريها  نا بÊان ا بل بعض حكومات ا ية من جراء Qتفاع مبواطن املرونة من  مإجيا لق ل ن ب
يا^ت أخرى ثال، يف عام . كمن  يل ا ملفعىل  نح 2006بس براءة اخرتاع م، قامت جامعات املصلحة العامة العرتاض عىل 

ثCين  سو  يلصاحل جال هامة، ) GSK(مسك هقرية ا تجات مضادات الفريوسات ا يفري، وا.ي يعد أحد  لشأن دواء كو لق ن ب مب م
هقرية يف قرص واحد، وهذا فال حيق  بارة عن دمج رصحي لعقارين من العقاقري املضادة للفريوسات ا لتجة بأن هذا ا'واء  لق ع حم

نديالرباءاتوجب قانون احلصول عىل براءة اخرتاع مب بت . له ا  طلب إيداع الرباءة يف GSKحسويف أعقاب Qعرتاض، 
يفري نفاذ إىل دواء بديل لعقار كو بÊان، مما أ�ح فرصة ا ند، ويف غريها من ا با ل ل مه ثال .ل تالف  Q äث هدت  مب وا ئ مم خر آستش

ند  تجات من ا ترياد ثالثة  بارv ال يصا إ هخاص بإصدار مالزيv تر ن لسـ م ج يات العامة هبا، مما أدى إىل خفض خ ملستشفلزتويد ا
تلكفة حبوايل  لتوسط ا تفعني لعالج يف % 81م هذا ارتفع عدد املرىض ا يجة  نهرv للك مريض لصاحل وزارة الصحة، و ملن ل ت ش

ية من  يات احلكو ما باري أيضا إىل احلد.  مريضا4 000 إىل 1 500ملستشف يص اإل ثري لالهPم، أدى الرت جومن ا خ  من مل
شأ يض األسعار من GSKوواصلت القول إن رشكة . ملنأسعار رشاكت ا ، 2004قبل حلول عام % 80 إىل 50بتخف قامت 

يضات سعرية من  تول مايرز سكربس أيضا بإجراء  ختفكام قامت رشكة بر ي وأضافت بأن Qقرتاح املقدم %. 90 إىل 50يسـ
ية أيضا أحادي اجلانب تحدة األمر يكمن وفد الوالvت ا نظام الرباءاتمل يث ركز فقط عىل ا'ور اإلجيايب  ل،  وأشارت إىل . ح
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تاكر والصحة العامة قد أصدرت تقريرا مفصال يف عام  Qية الفكرية و ية حبقوق ا ية ا نظمة الصحة العا نة  بأن  ن مل مللكجل ملعم
تاكر والصحة العامة2006 Qية الفكرية و شأن العالقة بني ا ب  تقرير إىل أ. مللكب شلك عامال هاما الرباءاتن لوقد خلص ا ت ال 

ساوية سب غري  ية  نا بÊان ا تطوير يف جماالت األمراض اليت تؤثر عىل ا بحث وا شطة ا تأو فاعال يف حفز أ ن ل ل ل ل من ب كام أشار . م
تاكر املربطة  Q تقرير أيضا إىل أن تلكفة تا ية،لرباءاتحل نا بÊان ا ية املطلوبة يف ا تجات الرعاية ا م قد حدت من  ل ل لصح  مع من

تطوير أيضا بحث وا لإماكية إعاقة مواصä �ود ا ل نظر إىل لك تB. ن ها  لو بة أ تالف عن  Q äث ملاملالحظات، أعربت  ي ئ خمم
يا^ت اليت أدىل هبا  ية، فضال عن ا تحدة األمر بيف املالحظات اليت وردت يف Qقرتاح املقدم من وفد الوالvت ا لمل  12يك

نة ا'امئ"ًعضوا من أعضاء  نظر لوهذا". ةللجا يد ا ية أن  تحدة األمر شدة من وفد الوالvت ا تالف  Q äث بت  ل، طا يع مل ب ئ مم يكل
بÊان  نادا إىل اقرتاح مجموعة ا شأن الرباءات والصحة العامة ا ليف اقرتاحه، و^شدت ا'ول األعضاء وضع خطة ملموسة  س ًب ت

ياأل يةيقفر  .لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا

ثل رابطة بÊان .132 ية مموأعلن  يدال ناعات ا ية  ن أمرياك الال لص للص ني ته عىل Qقرتاح املقدم من وفد ) ALIFAR(ت فقموا
يجنوب  يا مس اºموعة األيقأفر يةيقفر سامه يف تعزيز وحامية . لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا بغي أن  يوذكر أن نظام الرباءات  ني

ي يه عا شار إ لالصحة العامة، كام مت إيضاحه يف Qقرتاح ا ل توافقة الرباءاتوأشار إىل أن اللواحئ يف جمال . همل م جيب أن تكون 
ته لالقرتاح املقدم من. نمع حق امجلاهري يف الصحة، وخاصة، إماكية احلصول عىل األدوية  الوالvت  وفدضورصح مبعار

يق بني  تو نازل عن مطالب ا بب ا ية  تحدة األمر فا س ليك ت لمل مثل أن الرابطة ترفض ملوذكر ا.  وتعزيز الصحة العامةالرباءاتب
تقوية  ها أكرث رصامةالرباءاتبQدعاء ا.ي يربط زvدة فرص احلصول عىل األدوية  وعرب عن و�ة نظره قائال بأن . جعل و

سليب ل نطاق عىل األثر ا لناك إجامع دويل واسع ا ل نجم عن لرباءاته ية، وا.ي ميكن أن  نا بÊان ا ي عىل الصحة العامة يف ا ل مل
رشيعات ال سعى إىل إقامة نظام صارم للرباءاتلتا ثل الرابطة، عىل وجه اخلصوص، إىل تقرير . تيت  ممويف هذا الصدد، أشار 

ية الفكرية لعام  تاكر وحقوق ا Qية عن الصحة العامة و مللكنظمة الصحة العا بم ال عن ذ
، أشار إىل رفضه وفض. 2006مل
س نظام ؤمربط  ية عدم توفر األدوية يف بعض األسواق  بو ثل، ل ثري من " مالرباءات حتت ادعاءات  لكاكن من املمكن توفري ا

ية الفكرية هبا ية لو مت تقوية حقوق ا نا بÊان ا تجات يف ا مللكا م ل ل سأ� احلصول عىل األدوية ". ملن بدو من الواحض أن  موأضاف  ي
شأت من القدرة عىل  شأ من توفر األدوية أو عدم توفرها، ولكن  ية مل  نا بÊان ا نيف ا ن ل تل تدبري أسعار تB األدوية، وهل يه م

يد من عدمه، ومن توفر نفاذ األفراد إىل الصحة العامة ناول ا ليف  ية هو . مت ته بأن من أمه العوامل اإلجيا نا بوأشار إىل  ع ق
سني فرص احلصول عىل األدوية ثف للمرونة  تخدام ا Qتح لسـ يص اجلربية قد . ملك يه أن الرتا تطرد قائال إن مما الشك  خوا ف سـ

يةثأ يات احلصول عىل األدوية ا ية من آ يهتا كآ حملمتت فا ل ل عل ية اجلودة، .  برباءةب تد سلع املزيفة واألدوية ا تجارة ا تعلق   þنوف مل ل ب ي
ية  بÊان ا سلطات يف لك من ا تربات املربطة هبا اإلجراءات اليت قامت هبا ا ية وا يدال ناعات ا ثل رابطة ا نأيد  ل ل ت - ن لص لص ملعمم

ها . فةللقضاء عىل هذه اآل نة ا'امئة، وال عالقة  بو وا تصاص الو تجاوز ا سأ� قد  لومع ذ
، أشار إىل أن هذه ا للجخ ي ت مل
شلكة األدوية . لرباءات أو Qخرتاعات وإنفاذ القوانني اخلاصة هبم ية قد رصحت بأن  نظمة الصحة العا موأشار إىل أن  مل م
شمو�  ية تؤثر عىل األدوية ا تد ملاملزورة واألدوية ا ن يäمل ثل . ملثحبقوق براءات اخرتاع، واألدوية ا يه  ممويف الوقت ا.ي شدد  ف

ناك حاجة إىل شلك جزءا من إنفاذ الرباءات، قال إن  هالرابطة عىل أن ماكحفة تزوير األدوية ال  مبا يف  إنفاذ صارم للقوانني، ي
ية رشيعات الو نصوص علهيا يف ا ية، إذا اكن  نا يع عقوت  نذ
 تو طئ تل م ج هاوأعلن. ق نة  ته يف أن تواصل ا معل عن ر للج  كام .غب

يده القرتاح اºموعة األ ييأعلن عن تأ ية هبدف مواصä خطة العمليقفر واقرتح أيضا إعداد دراسة إطارية . لتمنة وجدول أعامل ا
تعلق لصحة العامة ألنواع   þلفائدة فتلكفة مقارنة  يال  تضمن  تقلني عىل أن  بل خرباء  معمن  يم لل حتل ت ًسـ بات ق لنة من مطا ي

ية يدال تحرضات ا نبراءات اخرتاع ا لص سمى . ملسـ ثل إىل ما  يوأشار ا بات ماركوش"ملم كوأيضا للرباءات اخلاصة مبربات " لمطا
ية، و ثا ية األوىل وا بات ا تخدام املطا ية، وا ية واجلرا يب ا نتارة من اخرتاعات سابقة، واألسا ل ب ل سـ يص ل لطخم حشخ  عىل الرباءاتلت

يغ واألدوية امل بل، ولصا تقات واملواد املعروفة من  قربة، واألمالح، وQسرتات وغريها من ا شـ ّ للمقصصات ومماثل الرباءاتملك َ ُ
شط،  تجازئاتلنالرواسب ا بل، إلضافة إىل ملوا شطة وسائر األدوية األخرى املعروفة من  ق، واأليضات ا  اخلاصة الرباءاتلن

يدال تجات ا بعض ا ننظمي األدوية واجلرعات  لص ن ل ملب ية قد وضعت قواعد . يةت سلطات األر ثل الرابطة إىل أن ا نوأشار  ل جنتيمم
ية  تجارة وا ية واملركز ا'ويل  نظمة الصحة العا يات اليت أصدرهتا  تو تB القضاv يف أعقاب ا منية  لل مل ص ل ل تمي لنظ ، ICTSDمت
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ية  تجارة وا شأن ا تحدة  منومؤمتر األمم ا ل ب يميUNCTADلتمل تعلقة  بتق يف ويقة العمل ا مل يةث يدال تجات ا ن ا لص وأشار إىل أن . ملن
سة اللواحئأهداف  نا يل  ية وا يدال تحرضات ا بط براءات ا ية هو حامية الصحة العامة، و ية األر ف ا مل تعج ن لص سـ ض ن لمي مل يت جن لتنظ

ية األخرى نا بÊان ا يق تB املعايري عىل ا تقاده يف وجوب  ية، وأعرب عن ا تجات ا'وا ميف أسواق ا ل ل ب ع ئ تطن  .مل

ثل .133 باء بال حدود مموأكد  نظمة أ ط  يدمعه جمددا القرتاح اºموعة األ) MSF(م يةيقفر وأعرب عن . لتمنة وجدول أعامل ا
بة  ياق الر نظمة خطوة إىل اخللف يف  تربه ا يث  ية،  تحدة األمر تعلق القرتاح املقدم من وفد الوالvت ا  þغقلقه ف سـ مل تع مل حي يك

شات واعدة داخل  نا قيف إجراء  نة ا'امئة"م بدو أنه . "للجا ية  تحدة األمر يوأشار إىل أن Qقرتاح املقدم من وفد الوالvت ا يكمل
نظمة الرباءاتقد تأسس عىل عدة افرتاضات خاصة لعالقة بني  ية  تفق مع اخلربات ا ية، وهو ال  مل وبني الصحة العا لعمل ي مل

ية نا بÊان ا ثري من ا ية يف  باء بال حدود يف جمال توفري الرعاية ا مأ ل ل ك ب ثل كذ
، واصفا العمل داخل تB . لطط ملموأوحض ا
نظام الرباءات ها مربط  نع احلصول عىل األدوية، و يل  ناك مجموعة من العرا نظمة، بأن  بÊان اليت معلت فهيا ا با ت مت ه مل يعل . مجق

سليب ل ية األثر ا يدا نظمة ا لوتؤكد خربة ا ن مل ناولرباءاتلمل يد مت عىل احلصول عىل األدوية بأسعار معقو� ويف  يال عىل . لا ًوتد ل
تخدم يف عال نفوفري ا نظمة إىل عقار ا ثل ا سـذ
، أشار  ت مل ملمم رشيةل ناعة ا لبج فريوس نقص ا وذكر أيضا أن هذه . يدزألا/مل

يا أو  يä سواء حا تاج األدوية ا بÊان اليت 'هيا قدرات إل يذ الاكمل التفاق تربس يف ا شلكة آخذة يف Qزدvد مع ا لا ث ن ل ململ ي لتنف
تفادة من أوجه املرونة كأحد . مسـتقبال ية أقىص ا نا بÊان ا ية أن حتقق ا نظمة عن رأيه يف أ ثل ا سـو.
، أعرب  ل ل مه مل ممم

نفاذ إىل األدوية بأسعار معقو� مترار يف ا يل لال تغلب عىل تB العرا ها  سمح  لاألدوات اليت  ل سـت ق وأشار إىل أن Qقرتاح . ل
تحدة األمر ياملقدم من وفد الوالvت ا ناقض مع مل تية  ية ا والصحة العامة و"ياتفاق تربس"بشأن " إعالن ا'وحة"يك تيجسرتا

ية نظمة الصحة العا ية الفكرية  تاكر وا Qلصحة العامة وتني  تني ا ملوخطة العمل العا مل ب مللكي ملتعلق نظمة الضوء . مل ثل ا ملوألقى  مم
بل  بار من  Q قعىل ثالثة جماالت جيب أن تؤخذ يف نة"عت متروا'" للجا ية . ملسـول األعضاء هبا كجزء من العمل ا شفا فأوال، ا ل ً

نوا  نظمة وسائر مقديم الرعاية يك  يوية  يث يعد هذا من األمور ا نفاذ إىل املعلومات اخلاصة لرباءات،  متكوإماكية ا يح ل للم حل ل ن
ياجات Q يارات الرعاية وتدبري تمن اختاذ قرارات مربطة  خب يا. حت ثال، ويف  يل ا سـفعىل  مل تعامل عىل نطاق واسع يف بس لق ا

رشيةعالج املصابني ناعة ا لب بفريوس نقص ا تابعة املعلومات اخلاصة ألا/مل يل  نظمة معا^ة شديدة يف  ميدز، تعاين ا سب مل
بكة اإلنرتنت ملعرفة أي براءات ما تزال سارية األثر لرباءات تلفة أو عن طريق  ها ا بوعات بأنوا شـ سواء عن طريق ا - عملط

ثور عىل . عنييف بÊ م بب الرباءاتلعويزداد األمر صعوبة يف ا نةبس املطلوبة  بب معيوجود عدة براءات خاصة بأدوية  بس، و
ية بÊان والوالvت القضا تلف ا ية وصف الرباءات عرب  ساق يف  Q تقار إىل Qئ ل خم يفت وعالوة عىل ذ
، فإن موقف . كف

تلفة ميكن أن يكون معقدا ' ًالرباءات لألدوية ا باء بال حدود، من - نظمة أ ثل  ها موفري ا'واء،  يع  طرجة ال  متط م مع يسـ
بÊان اليت تعمل هبا نظر يف وضع . لاحلصول عىل املعلومات الاكمä عن موقف الرباءة يف ا بو ا نظمة عىل الو ثل ا لواقرتح  ي مل مم

نادا إىل ما قامت به من سابق  يع األدوية، ا يا^ت لرباءات  ستقاعدة  مج شطةب  براءات األدوية وغري ذ
 من ماكتب  يف مجمعنأ
يا^ت الرباءات  توفري  بت،  ساعدة ملوفري األدوية، مىت  بالرباءات، أو تقدمي ا ل طل تعلقةُمل تعانة مباكتب الرباءاتملا يا، . سـ ال Òن

شة اليت أجرهتا  نا قيف إشارة إىل ا نة"مل تلفة من جودة الرباءات، ذكر  عىل جوانب"للجا نظمةممثلخم  ية مباكن  أنه ممل ا مهن األ
شريا إىل عد تQ Bخرتاعات اليت تفي مبعايري تأهل قوية،  نح الرباءات فقط  ًيف جمال األدوية أن  م ل بÊان مت يام عدد من ا لم  ق

ية  نا ما ية ذ
ل مهباع إجراءات الفحص املطلوبة، عىل الرمغ من أ ية، . ت تصف ملصدا تطرد قائال، بدون نظام للفحص  قوأ ي سـ
ب يع ا للن  تلفة مبوجب تسـتط تفادة الاكمä من أوجه املرونة ا Q يق ية  نا -Êان ا سـ حتقل ثل القدرة عىل حتديد "ياتفاق تربس"م م، 

بÊان  ها يف ا ية اليت يمت  تجددة أو الرباءات الو نع ممارسات الرباءات ا ية للرباءة اليت تعزز الصحة العامة و لمعايري األ م مه مل مت نحهل
ية نا ما يل م. ل توفر سوى  قلال  ية وجمدية ي ية نظم حفص  نا بÊان ا نفذ هبا ا معلن املعلومات حول الطرق اليت ميكن أن  ل ل مت

بارها أولوvت الصحة العامة ية، وتأخذ يف ا ياجات ا بة لال نا توتكون  حملل ت عسـ ح نظمة عن و�ة نظره قائال أنه . م ثل ا ملوعرب  مم
نظم الفح تلفة  يالك ا يف وا تاك يد إجراء دراسة عن ا لمن ا - ه ل لل يةملف نا بÊان ا مص يف ا ل وأضاف جيب بذل QهPم الواجب . ل

سني جودة الرباءات ية هامة  تحألنظمة Qعرتاض عىل الرباءات كآ ولفت األنظار إىل أن نظم Qعرتاض سواء يف مرحä ما . لل
تحقق مهنا يع املعلومات قد مت مراجعهتا وا تأكد من أن  نح أو بعدها من األمور احلامسة  لبل ا مج لل مل  بدقة بواسطة ماكتب ق

ية تخدام أنظمة Qعرتاض إىل . طنالرباءات الو ثال، فقد أدى ا يل ا ند، عىل  ثل عىل ذ
 مبا حدث يف ا سـودلل ا مل س ه بملم ل
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بات  نفوفري، الرباءاتطلرفض  ثل عقار ا يوية  رشية ا ناعة ا شكوك فهيا ملعاجلة فريوس نقص ا ية  ت ألدوية ذات نو حل مل م لع مل ب
يä من وا'اريو^فري، واإلص تاج األدوية ا رشاكت إ يفريابني يف صورة رشاب، مما مسح  ثدارات اخلاصة ألطفال من عقار ا ن ملن بل

ية يف العامل نا بÊان ا ية ا رشية تB إىل  ناعة ا منع وتصدير أدوية فريوس نقص ا لبق ل مل ته قائال او. لبص لكمتمت  ن نظام Qعرتاض إخ
ية هو صامم ا نا بÊان ا ميف قانون براءات ا ل ية يف جمال الصحة العامةل  .ئيسـألمان والضامنة الر

يده لالقرتاح املقدم من اºموعة األ .134 يا املعرفة عن تأ سة ا'وية إليكولو ثل املؤ يوأعرب  ل س يجمم ة ومجموعة جدول أعامل يقفر
ية ته اليت أورد. لتمنا ية، كام هو Òبت يف رسا تحدة األمر ته القرتاح وفد الوالvت ا لوأعلن عن معار مل ها يف يكض
شأ من جراء . SCP/18/INF/3 ثالويقة شالك اليت  يقة ا تجاهل  ثابة حماو�  نوأضاف أن Qقرتاح األخري  مل ل تمب . الرباءاتحق

سةوأعرب  سثل املؤ ية، وهو من مم نظمة الصحة العا ية  يقات اخلاصة بقامئة األدوية األسا مل عن قلقه، وخاصة جتاه ا مل سـ لتعل
تجارية والعديد من ًاملوضوعات اليت اكنت حمورا الج تحدة للرباءات والعالمات ا تب الوالvت ا لPعات عقدت بني  مل مك

سة ا'ويةوأشار كذ
 إىل . مجموعات املصاحل العامة لموقف خاص ملؤ بوü نظاما قانويا يعرقل س بب يف عدم  يح ا تو ن  ض قل لس
نعة  بب ندرة  ياة  نقذة  مصطحصول املرىض عىل األدوية ا للح شالك وجودوأشار أيضا إىل . اءات نظام بربسبببسمل م 

تحدة األمر نفاذ يف الوالvت ا ملاحلواجز املانعة  شلكة ا. يكيةلل ية، فقال يدز يف الألمولفت األنظار إىل  تحدة األمر يكوالvت ا مل
يا لعالجإ ية املدعومة حكو نفاذ إىل برامج الرعاية ا يعون ا ناك آالف املرىض عىل قوامئ Qتظار ال  من  ب ل تط ن لطه  هذا يسـ

ناك . املرض ناك أيضا 1,2هوأضاف أن  رشية، كام أن  ناعة ا يون مريضا مصا بفريوس نقص ا ه  مل لبمل ً  إصابة جديدة 50 000ً
ية تحدة األمر يكنوv يف الوالvت ا مل شري . سـ ناك أد�  ياة املرىض فقط، بل  ساعد يف إنقاذ  توأشار إىل أن تB األدوية مل  ه حت

يل خط بة تقلإىل أهنا ساعدت عىل  نفاذ حىت إىل قوامئ %. 95بنسـر اإلصابة  تطرد قائال، يزداد األمر صعوبة يف ا لوا سـ
ناك حوايل  هQتظار يف بعض الوالvت، و نفاذ 20ن يد ا يات حتذيرية هتدف إىل  نة من آ ل والية قامت بفرض أنواع  ي ل تقي مع

تدام إىل عوفقا ملا يراهوهكذا، . إىل األدوية نفاذ ا سـ، ال ميكن توفري ا رشية قاقري عالج مرملل ناعة ا لبض فريوس نقص ا مل
ية) يدزألا( تحدة األمر يكرشحية ساكية عريضة يف الوالvت ا مل ن يعون . ل بة من  سة أيضا إىل أن  ثل املؤ تطوأشار  سـ س سـمم ين

ية تصل إىل ثلث عدد املرىض فقط وا.ين يصل عددمه إىل ما يزي تحدة األمر نفاذ إىل تB األدوية يف الوالvت ا يكا مل د عن ل
ئيون مريضا، وأن ريس بر^مج املا نطن، العاألل يدز اكنت ألمصة، قد أفاد بأن عقاقري عالج اشـيدز بوزارة الصحة يف وا

ية  بب  ية  تزناف املزيا قضالعامل الرييس يف ا ن سسـ يزت،الفائز جبائزة نوبل يف . الرباءاتبئ هد جون   ،
ستيغلوإلضافة إىل ذ ش
سة اسـPع أن ال تصاد، يف  Qجل باع هنج رادياكيل جديد للقضاء عىل احلقوق احلرصية ق ية حباجة إىل ا تحدة األمر توالvت ا يكمل

يط  تعاضة عهنا بأأل ألدوية الرباءاتحتاليت  Qرباط بني حوافز دوية ذات أسـيدز وQ لفك äي شجعة، مع و تسعار  سـ م
تطوير وأسعار األدوية بحث وا لا ية ال. ل سة أيضا أن  ثل املؤ مجعوقال  س ية أجرت مم نظمة الصحة العا تابعة  ية ا ملصحة العا مل ل مل

ثل املالرv وQلهتاب الرئوي ية،  نا بÊان ا شفة يف ا ياق األمراض ا شات حول فكرة فك Qرباط هذا يف  منا م لم ل ت سـ ت . ملكق
ته قائال بأن فكرة إماكية فصل أحباث القطاع العام عن أسعار ا'واء قد قوبلت مب سة  ثل املؤ تمت  نوا لكم س مم عارضة من خ

نت جهوما حادا يف اجPعات  ية، كام  ية الصحة العا شات اليت جرت يف  نا ناء ا ية أ تحدة األمر ًالوالvت ا ً ش مليك مجع ق مل ث نة "مل للجا
بÊان األ"ا'امئة يل عىل اقرتاح مجموعة ا يةيقفر بة أم� يف أسلوب إدارة . لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا نظمة عن  ثل ا يوعرب  مل خمم

سأ�ئالريس أو هذه ا ملما   .ل

ثالث  .135 بكة العامل ا ثل  لوقال  شـ ناك عدد من العوامل تؤثر عىل توافر ) TWN(مم يحة أن  هي� يكون من اآلراء ا لصح ب
سعر هو العامل احلامس يف حتديد ما إذا اكن املريض  هم أيضا Qعرتاف بأن عامل ا ية، إال أنه من ا نا بÊان ا لاألدوية يف ا ل ملل م

بريا يف عال. العالج املطلوب من عدمهيسـتطيع احلصول عىل  ناك جناحا  كوأضاف أن  ناعة ه ملج فريوس نقص ا
رشية هقرية يف ألا/لبا بري يف أسعار أدوية مضادات الفريوسات ا يقة Qخنفاض ا لقيدز، ويرجع ذ
 إىل  لك نوات حق رش  سـا لع
نوv يف عام 10 000 من أكرث من األخرية شخص الواحد  ً دوالر  سـ شخص الواحد يف 150من  إىل أقل 2002لل لل دوالرا  ً
نة ية، وقد بلغ عدد . لسـا نا بÊان ا ياة ماليني املرىض يف ا نقذة  موقد أدي اخنفاض األسعار هذه إىل إ�حة األدوية ا ل ل حل مل

بل هناية  هقرية  نوا من احلصول عىل العالج مبضادات الفريوسات ا توسطة ا'خل ا.ين  نخفضة و بÊان  قاملرىض يف ا لق متك م م ل
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يون مريضا، ملقارنة حبوايل 6,6، 2010 عام  ً سة بني . 2002ً ألف مريضا يف عام 300مل نا يجة  فواكن هذا يف األساس  للم تن
 äي سخ  تاج  رشاكت إ سمح  ية ما يزال سارv مبا  يق الفرتة Qتقا يث اكن  ند،  يä يف ا ثموردي األدوية ا ن ن ي ل ن ب ه مث لل تطل حمل

سخ العكيس بأسعار معقو�،  هل من العقاقريلنلفريوسات ا ية أ بات دوا تاج تر رشاكت بإ سمح   ،
سواألمه من ذ ئ ي ن كي  لل
تعلقة إوأضاف قائال . املضادة للفريوس هائل ا.ي حتقق من إزا� احلواجز ا ثاال واحدا يدل عىل األثر اإلجيايب ا ملن هذا  ل ًم ً

سني فرص"ياتفاق تربس"نلرباءات، وكذ
 من Qتفاع مبواطن املرونة يف  يةحت يف  نا بÊان ا م احلصول عىل األدوية يف ا ل . ل
ية يقوض تB املرونة، ال سـþ، يف توفري فرص احلصول  تحدة األمر ثل كذ
 أن Qقرتاح املقدم من الوالvت ا يكوذكر ا مل ملم

تاحة  سورة؛ فقد تعمد Qقرتاح جتاهل األد� ا'امغة ا ملعىل العالجات ا ياملي تعلقة  عىل األثر اإلجيايب للمرونة لحا ملذات الصä ا
سني . لصحة العامة بÊان يؤدي إىل  بارية يف العديد من ا يص اإل تخدام الرتا بني أن ا ثرية  ناك أد�  حتوذكر أيضا أن  ل سـ ت ك جه خ

وأشار إىل ما قامت . "ياتفاق تربس"بشأن الصحة العامة و" إعالن ا'وحة"فرص احلصول عىل األدوية، وخباصة بعد اعPد 
ن سعر لهبه حكومة ا هور  بب عدم توفر هذا ا'واء  بارv 'واء محمي برباءة  يصا إ نح تر بد يف اآلونة األخرية من  للجم س ج خ بم ً ً

تاجتبلغ تلكفة . معقول ي� تصل تلكفة 5 600 ا'واء احملمي برباءة اخرتاع حوايل نإ  vهر ب دوالرا  ش تاجً تج نإ يل ا ن ا'واء ا ملث مل
باري حوايل  يص إ جمبوجب تر يض إىل ً دوالرا176خ بة ا لتخف فقط، مما يصل  بكة أيضا . يتقربا% 97بنسـ ثل ا شـوأضاف  لمم

رسطان بأكرث من  تخدم يف عالج ا ية  تجون آخرون خبفض أسعار أدوية ر باري، قام  يص اإل يجة للرت لأنه و سـم سـ ن تن ئي ج خ ت
سن من فرص احلصول عىل%. 50 ند سوف  بق يف ا باري ا يص اإل حيوأعرب عن و�ة نظره بأن الرت ه لملط ج  األدوية خ

رسطان ية وا.ي تضمن أن . لبأسعار معقو� ملرىض ا تحدة األمر يكويف إشارة إىل اقرتاح وفد الوالvت ا فقط من % 4مل
ية يه من األدو ية لألدوية األسا نظمة الصحة العا سجä عىل قامئة  سـاألدوية ا مل ية برباءات اخرتاع، قال ممل ن من إحملمية ا

يدا أن أدو رشيةيجاحلقائق املعروفة  ناعة ا لبة فريوس نقص ا نألا/مل يفت إىل تB القامئة بعد محä واسعة ا ليدز قد أ طاق من ض
ناك عوامل أخرى. يدزأل^شطني يف جمال ماكحفة ا يقة أن  تقاده بأن  هوأعرب عن ا نظام الصحي -حقع يهنا ضعف ا ل من   -ب

تصدي ملعاجلة بغي أن حتول دون ا لقد تؤثر عىل احلصول عىل ا'واء، ال  تعلقة لرباءات أيضاني وأشار إىل أن . مل احلواجز ا
ها قد اعرتفت بأن  ية  سنظمة الصحة العا نفم نفاذ إىل األدوية؛ وقد أصدرت أو لكفت بإصدار الرباءاتمل تأثري عىل ا ل ميكهنا ا ل

سأ� شأن هذه ا شورات  ملالعديد من اإلصدارات وا ب هود قد جشعتهومعر عن و�ة نظر. ملن  عىل جل، قال أن هذه ا
تخدام أوجه املرونة يف  بهبا "ياتفاق تربس"سـا تغلب عىل احلواجز اليت  تس  ية األدوية . الرباءاتلل تعلق   þبقضوأضاف ف ي

تعلقة لرباءات،  ها لقضاv ا سأ� ال عالقة  ية املطلوبة، بأن هذه ا يا ية للمعايري ا تو ملاملزورة وغريها من األدوية غري ا مل سـ لسـ لق ف مل
ت نح ا نيث  مليم ُ بقة عىل ح يفائه للمعايري املؤهä للحصول عىل الرباءة ا تحقق من مدى ا ملطج براءة اخرتاع عىل أساس ا س تل

يد الوطين، ويس عىل أساس جودة وسالمة األدوية لا ية، وجاري . لصع نظمة الصحة العا سأ� ختص  ملونظرا ألن هذه  مم ً
يث تقع خارج بو  شـهتا داخل الو نا ناك، فال حاجة  شـهتا  حنا يم ق مل ه تصاصاهتاق نظمة من 30وأشار إىل أن ما يزيد عىل . خ ا م 

شاركة يف اجPعات  توحة إىل ا'ول األعضاء ا ها يف رسا�  متع املدين قد أعربت عن خماو ملنظامت ا مف ف نة ا'امئة"ºم  جتاه "للجا
ية عىل  تحدة األمر يكQقرتاح املقدم من وفد الوالvت ا سحب Qالرباءاتمل بوا  ب والصحة، وطا ويف نفس الوقت، . قرتاحل

بÊان األ يدها القرتاح مجموعة ا نظامت عن تأ لأعربت تB ا ي يمل شأن الرباءات والصحة العامةيقفر ية  بة ومجموعة جدول أعامل ا . لتمن
ية، 'مع هذا Qقرتاح تحدة األمر بو، مبا يف ذ
 الوالvت ا يع ا'ول األعضاء يف الو يكودعى  مل ي متع. مج نظامت ا ºوذكر أن   م

بÊان األ هود للموافقة عىل خطة معل وفقا ملا ورد يف اقرتاح مجموعة ا بذل لك ا لاملدين دعت أيضا ا'ول األعضاء  يجلل ة يقفر
ية سمح . لتمنومجموعة جدول أعامل ا رشيعات  رسعة  بىن عىل وجه ا بÊان عىل أن  يع ا شجع  نظامت  توأضاف أن تB ا ل مج ت تمل ل تت

تعلقة  تخدام أوجه املرونة ا مل يق أهداف الصحة العامةسـ بغي أن . لتحقلرباءات  بÊان األقل منوا  تقاده بأن ا ينوأعلن عن ا ل ع
ية، و يدال تجات ا تعلق   þية، خاصة ف نسعى أيضا ملواصä متديد تB الفرتة Qتقا لص ن ي ل ن يا^تالرباءاتملت  .لب وحامية ا

بويفارية-مجهورية(وقال وفد فزنويال  .136 ل ا بدء يف أن Qقرتاح املقدم ) ل ية والاكرييب  لمن مجموعة بÊان أمرياك الال ني ت
ياملرحä األوىل من اقرتاح اºموعة األ يدا من بالده ومل يقفر ية قد الىق تأ ية ومجموعة جدول أعامل ا لوهذا .  أي مجموعةتعارضهلتمن

بل  نة"قيفرتض الوفد املوافقة عىل Qقرتاح من   ".للجا
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تحدة األ .137 يانه ملوأوحض وفد الوالvت ا ية أن  بمر يابة عن ا.ييك بدء يف أي معل " اºموعة ء"ن ألقاه  لقد تضمن عدم ا
ية،  تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا بو و ية اجلاري إعدادها بواسطة الو ثال بل انهتاء ا'راسة ا ملشأن Qقرتاح  ل مل ي ث ل مب م ق

ها تا جئواإلطالع عىل   . ن

تامة ع .138 ته ا لوأعرب وفد ا'امنرك موا يان فق ية مس ا.يلبىل ا تحدة األمر يك أدىل به وفد الوالvت ا  ".اºموعة ء"مل

يابة عن اºموعة األ .139  Òتحد لنوطالب وفد مرص،  ً يم تحدة يقفر يحا عام إذا اكنت وفود ا'امنرك والوالvت ا ملة، تو ًض
شة، أو تعارض Qقرتاح املقدم م نا يد ا ند جدول األعامل  ية تعارض  قاألمر مل قب ين اºموعة األيك ة ومجموعة جدول أعامل يقفر

هو  ي�،  تأ بون  هم ضد Qقرتاح أو يطا ية؛ فإن اكن مو فا ج بقف ل ية عام إذا اكن قد يسـتفرسلتمن تحدة األمر يك من وفد الوالvت ا مل
سه من جدول األعامل ند  نفحسب اقرتاحه اخلاص يف إطار ا  .لب

مس مجموعة جدول أعام .140 Òتحد ًوقال وفد اجلزائر،  ته واºموعة األم ية، بأن مجمو عل ا يلتمن ثالن أكرث من يقفر .  بÊا70مية 
نظامت أخرى  تظار Qنهتاء من معل جيري اإلعداد ü يف  بو  يام الو يس من الرضوري  بÊان بأنه  موقد رصحت تB ا ق نل ي ل

بو تعاون مع الو ي تقä و. ل نظمة  بو  سـوأضاف كذ
 أن الو مي نة ا'امئة"م بوجلنة" يه "للجا تعاون "ي الو نة  لل، ويس  جل ل
ية نظمة الصحة العا ية و تجارة العا نظمة ا بو و شرتك بني الو ملا مل ل ي ممل يق . م تاجئ أعامل ا تظار  سـو.
، يرى الوفد عدم ا ن لتنن

يام لعمل اخلاص هبا بل ا ثاليث  لقا ق بو أن تضطلع لعمل أم ال. ل سؤال ال يمكن يف هل جيب عىل الو يوذكر الوفد أن ا   ولكن،ل
سؤاليمكن يعة هذا العملل ا ية  ب يف ما ناك . طه  يف اآلراء بوجوب إجراء دراسة، أv ما اكنت توافقهورصح الوفد بأن 

شة موضوع ا'راسة نا قيعة هذه ا'راسة؛ ويرى أن الوقت قد حان  مل نظر يف املرحä . طب تعداده إلعادة ا لوأعرب عن ا سـ
با إىل رشاكءجناألوىل من Qقرتاح من أجل إجراء دراسة  نب مع يق ا ل   .ج

ند  شارهيم يف جمال :  من جدول األعامل10لبا  .الرباءاتمسترسية Qتصاالت بني العمالء و

شات إىل الويقة  .141 نا ندت ا ثا ق مل  .SCP/18/6تس

شار "أكد وفد Qحتاد الرويس عىل اجلودة الفائقة للعمل ا.ي مت خبصوص موضوع  .142  يف عدم الرباءاتمستحق 
شف عن املعلوما يللكا ثورصح بأن الويقة تعكس الهنج واحللول . SCP/18/6ثيف الويقة " لعمت اليت حصل علهيا من ا

بحث  شاري الرباءات، مبا يف ذ
 ا باد� بني العمالء ومولكهيم من  رسية املعلومات ا متä للجوانب العابرة للحدود  لا ت ست مل مل حمل
ية للقانون املو تقارب مع املعايري الو نعن حد أدىن من ا شف طل ية من أن حيول دون ا تطاع بفا لكضوعي، وا.ي ا عل سـ

شاري  يد  ية أو ماكن  نظر عن ا ية الفكرية، بغض ا رسية يف جمال ا توى اخلدمة ا ثة عن  Ò تألطراف سـ ل حم سل مل قجل نمللك
يه اخلدمة تلفة فþ . فالرباءات واملاكن ا.ي تؤدى  بÊان ا بري يف قوانني ورشيعات ا تالف ا Q مع مراعاة- ل ت لك يتعلق خ

يل، وقد قام الوفد  شف عن معلومات ا يس حق ويل الرباءات يف عدم ا لعمتأ لك ك بلسب شأن احلاجة إىل قمن  تقدمي اقرتاحا  ب  ب
ية ا'وية محلاية  لمزيد من ا'راسة لوضع حد أدىن من املعايري ا'وية يف هذا اºال، وا.ي تزامن مع Qقرتاح املقدم من ا مجلع ل

ية الفكرية  نص علهيا يف الفقرات من ) AIPPI(مللكا ية دوية، كام مت ا لشأن إعداد معايري أسا ل سـ  من 57 إىل 54ب
شارين العاملني يف جمال . SCP/18/6 ثالويقة يث ميكن نقل الرباءاتللمستورصح الوفد بوجود حصانة حمدودة  ح يف بالده، 

ثة مبوجب قرار Ò شار الرباءة ألطراف توفرة 'ى  رسية ا لاملعلومات ا ت سمل ً حممكة أو إذا اكن هذا احلق مكفوال مبوجب مل
بارش شلك  مالقانون Qحتادي  شار الرباءات، مبعىن، رسية . ب ية  رسية ا ية  تو.
، أشار الوفد إىل أن املعايري الو ن سن مللل همل ط

بÊان، سواء تB اليت  يدة متاما عن معايري بعض ا بري و تالعالقة مع العمالء، تاكد تكون ùمä إىل حد  ل بع طبق أحاكم القانون ك
ية قد أدى . القانون املدين وأالعام  تجارة العا نظمة ا ملوإلضافة إىل ذ
، أشار الوفد إىل أن انضامم Qحتاد الرويس إىل  ل م

نظر يف املعايري املذكورة رسية . لإىل رضورة إعادة ا يذ نظام محلاية اجلوانب العابرة للحدود  سب طريقة  لوأفاد بأن أ نفت ل ن
تواصل يس حصانةلا شار الرباءات، مبعىن تأ س  يازملست نص عىل Qعرتاف مت أو اعرتاف  ي، قد يكون بإعداد اتفاقا دويا  ل حبق ً

يةالرباءاتمستشاري  باري يف Qحتاد الرويس  جنب األ شف اإل يل وحامية ذ
 احلق من ا جيف احملافظة عىل أرسار ا لك لعم
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بادل ترب الوفد إن تضمني Qت. متعىل أساس  يد عوا ية لالحتاد الرويس، ومن مث تو رشيعات الو ية ا'وية الحقا يف ا حفا نق طل تل
ية وا-رتعني  رشاكت الرو يعزز مصاحل ا يل،  رسية معلومات ا شار الرباءات  تفاظ  سـوبادل Qعرتاف حلق يف ا سـ لعم ت لت ب مس ح

شارين الرباءات الروس  تعني خبدمات  ية اليت  رشاكت األ تيف اخلارج ومصاحل ا سـ سب مل تج توفري عالقة عابرة ن لأو األجانب 
ية الفكرية عىل حد سواء تعلق محلاية القانوية وإنفاذ ا  þمللكللحدود ف ن شأن . ي يده ملواصä العمل  بو.
، أعرب الوفد عن تأ ي

شة نا يد ا قهذا املوضوع  مل  .ق

ثوسلط وفد سورسا الضوء عىل أن الويقة  .143 يف جمال رسية ً قد قدمت رشحا شامال للهنج واحللول SCP/18/6ي
شارهيمQتصاالت بني العمالء  ية وا'ويةالرباءات يف جمال مستو نا ية وا توvت الو ل عىل ا ئ ث ن لسـ ط يان ا.ي . مل لبوأيد الوفد ا

شاري الرباءات يف احلاالت العابرة للحدود،  ية رسية Qتصاالت بني العمالء و تأدىل به وفد Qحتاد الرويس نظرا أل مسمه ً
ناك ع يقة أن  هو رشيعات واحضة يف هذا اºالحق بق  بÊان اليت  يل فقط من ا تدد  تط ل يده . قل يو.
، أعرب الوفد عن تأ

بحث هذا املوضوع يف إطار  شديد  لا نة ا'امئة"ل يده لفكرة احلد . "للجا ية، أعلن عن تأ ناء ا'ورة املا يوأضاف بأنه ويف أ ض ث
ية، ول بغي أن تكون إلزا ماألدىن من املعايري واليت ال  ية ين شأن  ية  بادئ تو بو  يفكن هبدف إعطاء ا'ول األعضاء يف الو كم ب جهي ي

ية هذا املوضوع وحتديد املعايري الو طنأفضل معاجلة  تضمن األسلوب . ل هذه املعايري أيضا، يف حدها األدىن، أن  بغي  تكام  لي ن
شلكة اخلاصة جبوانب Qتصاالت العابرة  بقت يف حل هذه ا بÊان اليت  ته ا ملا.ي ا سـ ل توى تبع رسية عىل ا ملسـللحدود وا ل

نة للحد األدىن من SCP/18/6ثوأضاف الوفد أن الويقة . الوطين لالسرتشاد هبا يارات  تقدمي  تازا  ممك قدمت أساسا  خ ل مم ً
شلكة اجلوانب العابرة للحدود واليت ال تزال قامئة ية، حلل  ست إلزا متä، و يات  شرتكة كآ بادئ ا ماملعايري أو ا ي ل مل ممل ل و.
، . حم

تعو  þبيل، قال الوفد يف رسية Qتصاالت بني العمالء إملسـتقلق لعمل ا شأن اجلوانب العابرة للحدود  لنه يؤيد مواصä العمل  ب
شارهيم بل الرباءات يف جمال مستو نة ا'امئة"ق من  بار اآلراء اليت مت ". للجا Q عتواقرتح الوفد أن تعد األمانة، آخذة يف

ساهام ناء  بري عهنا أ ما ث نادا إىل الويقة لتع ثت األعضاء وا نة إلضافة إىل حد SCP/18/6تس يارات ا توي عىل ا يال  ملمك، د خل حي ًل
بادل جلوانب العابرة للحدود  ية أو كأدوات لالعرتاف ا رشيعات الو تخداùا كقوالب  تأدىن من املعايري اليت ميكن ا ن ملسـ ط تلل

يام األمانة. لرسية Qتصاالت بä قوأشار الوفد إىل رضورة  تقدم احملرز يف هذا العمل يف ا'ورة ا ملق بعرض ا  ".للجنة"ل

ية ا'وية  .144 نا ته احملمكة ا ند جمددا خماوفه إزاء Qقرتاح ا.ي قد لوأبدى وفد ا ئ جل مه بÊان ) ICC(ل لشأن احرتام حصانة ا ب
ثل هذه اخلطوة فرضت صال. األخرى سابقة بأن  نه خالل QجPعات ا حوأكد الرأي ا.ي أعرب  م ل ية، ع ية إضا فيات قضا ئ

 ،Êب يادية  سلطة ا شلك انهتااك واحضا  للمما  سـ لل ية ريس"ياتفاق تربس" يف  أو Qعرتاف هباإقرارهامل يمت كام لي . ق أو يف اتفا
نص يف قانون  يلالرباءاتلوأفاد الوفد بعدم ا يازات بني احملايم وا Q Bثل ت ندي عىل  لعم ا ت مه يل . مل ند، يمت تأ هويف ا له

ية يف احلقوقاألفرا ء براءات، حىت لو مل يكونوا من احلاصلني عىل درجة  تضمن قانون . علمد خرجيي العلوم للعمل ك̄و يكام 
ء واليت من شأهنا حامية احملامني من  ندي عىل توفري حصانة لل̄و بات ا هاإل شف هذهإجراءاتلث وأعرب الوفد عن و�ة . لك ا

خلنظره قائال، إن ويل الرباءات خشص ذو  هو ال ك ندي  ي� للعمل يف حفص الرباءات، ووفقا للقانون ا ية، مت تأ فية  هف ه لعلم
تد . يندرج حتت هذه امحلاية ية فقط، بل قد  بارة عن معلومات  شف املعين ال يكون  ميوشدد الوفد عىل أنه، ومبا أن ا ن ع تقلك

بات إيداع الرباءات،   äملوضوع، فإن هذه عن أكرث حاالت الفن وأيضا بطلإىل معلومات أخرى ذات صسابقة ارباطا  تا ل
شاط  ياق حتديد اجلدة وا ية، ويف نفس الوقت، قد تكون ضارة يف  بري من األ ناملعلومات قد تكون عىل جانب  سـ مه لك

تاكري Qنارص اجلوهرية يف نظام الرباءات. ب ثل هذه املعلومات تعد من ا لعو.
 رأي الوفد أن  يده . م يوأعلن الوفد عن تأ
هامة للرأي القا بات ا لئل بأنه من أحد الوا تصä بطلب الرباءة، وهذا، فإن أي الرباءات كلويلج رش املعلومات ا يع  ل هو  مل نشج ت

يازات خاصة بذل إلضفاء الطابع الرمسي عىل ا ت�د  يل  أو حصانة حمددة للعالقة مي  سوف تؤدي يف كلويللعماليت تربط ا
ي يب وغري قابل  للتنفهناية املطاف إىل أساس  شأن ذمع وأضاف الوفد بأنه من املمكن حامية رسية املعلومات بني . الرباءاتب 

يل  ي�لعما ية يف الرباءاتوأشار إىل أن قانون .  من خالل اتفاق عدم اإلفصاحكوو هة الرقا ية ا نص عىل صال ندي  ب ا ي جله ح ل
تا�ا شف عن أي ويقة وإ نطلب ا ث  . لك
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يا أن الويقة  .145 ثوقال وفد أسرتا تواصل، مبا يف  قدمت موSCP/18/6ل رسية ا يدا جدا للجوانب العابرة للحدود  لجزا  ل ً ً مفً

يل ذ بل Qتصاف والهنج العميل يف   
سبذ ن يدة ألعضاء . سـ نة ا'امئة"مفوأن تB املعلومات   من أجل إ�حة "للجا

vالقضا Bتعامل مع ت ية ا بت يف  ند ا تفادة من خربات اآلخرين  لالفرصة هلم لال ل ع مترار دمعه إلجراء وأشار الو. كيفسـ سـفد إىل ا
يد ا'ويل هذا املوضوع عىل ا لصعاملزيد من ا'راسة  شارهيم يف جمال . ل تواصل احلر والرصحي بني العمالء و ترب أن ا توا ل مسع

شاري ساعد  يث  تعلقة لرباءات،  ية ا ية املالحقة القضا تالرباءات أمر رضوري  ي مل ئ مسلعمل ية الرباءات وح ل يف تقدمي خدمات عا
تاج . دة لعمالهئماجلو ية قد أدى إىل إ تصف جلودة العا هين ا يل ا نظام العاملي للرباءات، رأي الوفد أن ا ياق ا نويف  ل مل ث ل ملسـ لمت

نوحة، واألمه من ذ
، زvدة يف جودة  يقني يف حصة الرباءات ا يح قدرا أكرب من ا ية، مما  ملمبراءات مبواصفات جودة عا ل ي تل
رشها عىل  هورناملعلومات اليت يمت  ية الفكرية ا.ي صدر مؤخرا، أوحض الوفد أن من . مجلا ًويف إشارة إىل قانون إصالح ا مللك

شارهيم  رسية Qتصاالت بني العمالء و نصوص املربطة  يري ا تعلقة  تعديالت اليت أدخلت عىل القانون، تB ا تبني ا ت ل تغ مل سل مب ب ُ
شارهيم األجانبوقد حرص القانون عىل متديد احلصانة لالتص. الرباءاتيف جمال  بات الرباءات و تاالت بني مقديم  وكام . مسطل

يه يف الفقرة  يد  تأ علمت ا ك شمل أي فرد SCP/18/6ث من الويقة 28ل توسع يف تعريف ويل الرباءات  ي، فإن ذ
 قد حتقق  ك لل
يام بعمل مربط  تمتد  للق رسي احلصانة فقط إىل تومبوجب القانون املعدل، . خرآ إقلمي وفقا لقانون أي بÊ أو لرباءاتمع

يه ترص  فاملدى ا.ي  ية الفكرية دوريق شورة يف جمال ا مللك ويل الرباءات عىل تقدمي ا مل يريات . ك لتغوأشار الوفد إىل أن هذه ا
نفس Qخرتاع  بات للحصول عىل براءات  يث يمت تقدمي  ية الفكرية  تجارة و تعكس وتدمع الطابع العاملي  لرضورية  طل لل حل للملك

يةيف وقت واح  .ئد يف عدد من الوالvت القضا

ية، مذكرا  .146 مس مجموعة جدول أعامل ا Òتحد لتمنوقال وفد اجلزائر،  ً نة"م ند "للجا شأن ا ب مبوقفه   من جدول 10لب
ية مل توافق عىل الرأي القائل بأن  نة"لتمناألعامل، بأن مجموعة جدول أعامل ا شأن هذه "للجا توصل إىل اتفاق  ب ميكن أن  ت

سأ� شطة يف وأض. ملا يام بأ سابقة، اكن من الواحض عدم وجود أي توافق يف اآلراء عىل ا ناف بأنه ويف أعقاب ا'ورات ا لقل
ية والطرائق اليت مت  توى الوطين، وناء عىل املصاحل الو تطلب األمر إدارة رسية املعلومات عىل ا يث  نهذا اºال،  ب سـ طي مل ح

تعامل مع هذا األمر مبوجب قانون الرباءات، ولكن بأن الوأضاف الوفد . هتوفريها يف لك دو� عىل حد تعديد من ا'ول مل 
تعامل معه يف إطار  يعة ليمت ا  ü ان، مبوجب القانون ا.ي خيضعÊب نايئ، ويف بعض ا بإجراءات القانون املدين أو ا ل طجل

شف ثترك احلرية لوأعرب عن رأيه يف . لكا ساسة  هامة وا تعامل مع القضاv ا ملك بÊ يف ا حلل  وفقا ل رسية Qتصاالتل
يات اليت حتددهاللمسؤ تهوأبدى الوفد . لو ند مرة أخرى عىل جدول أعامل غبر نة ا'امئة"لب يف عدم درج هذا ا حيث ، "للجا

ثري من الوقت دون الوصول إىل أي توافق يف اآلراءتسبب يف   .لكإهدار ا

مس مجموعة بÊان أورو الوسطى وا .147 Òتحد  ،vنغار ًوكرر وفد  م يان ه نه يف ا بيق، موقفه ا.ي أعرب  ع لبلط ل
nتا Qشارهيم يف جمال . فت رسية Qتصاالت بني العمالء و ستوشدد عىل موقفه مكؤيد قوي  ، وأضاف بأن هذا الرباءاتمل

ية يا^ت اليت أدىل هبا وفدي Qحت. عاملوضوع يف حاجة إىل املزيد من ا'راسة املوضو يده  بويف هذا الصدد، أعرب عن تأ اد للي
ترب أن الويقة . يالرويس وسورسا ثوا بل SCP/18/6ع بحث عن  ية، فضال عن ا نت الهنج واحللول ا سـ اليت  ل لعمل تضم

رسية Qتصاالت ميكن أن يكو^ ذا نفع  شالك اليت مت حتديدها واملربطة جلوانب العابرة للحدود  تعلق   þتصاف ف لا ت مل ي ن
ش. ملسـتخديم نظام الرباءات ية لوتقدم الوفد  نظامت غري احلكو مكر  ناء ) NGOs(للم ناءة أ ساهامت  ثملا قدموه من  ب م

نقاش تعلق . لا  þشرتكة غري ملزمة ف بادئ  سأ�، وأضاف إن اعPد  شديد ملواصä العمل يف هذه ا يده ا يكام أعلن عن تأ م مل ل مي
يال للميض قدما ية ميكن أن يكون  نة واحللول ا ًبل Qتصاف ا ب سملمك لعمل ن  .بسـ

بالغ عددها وقال وف .148 يه ا يابة عن Qحتاد األورويب وا'ول األعضاء   Òتحد لد ا'امنرك،  فن لم ث، أن الويقة 27ً
SCP/18/6 جلوانب العابرةتعلق   þنة اليت مت حتديدها ف بل Qتصاف ا يدة عن  نة نظرة عامة  ي قدمت  ن سـ ملمكللج مف

شاري الرباءات  شاري مستللحدود للمحافظة عىل رسية Qتصاالت بني  تعلقة  توبني معالهئم، مبا يف ذ
 القواعد ا مبسمل
يةالرباءات يار قواعد قانوية وهنج  ية، وا معل األجانب يف القوانني الو ن ت خن نظم . ط تقارب بني ا ناعه بأن ا لوعرب الوفد عن ا ل قت

þشارين يف جمال الرباءات ف يا يف جمال رسية Qتصاالت بني العمالء وا بقة حا نوعة ا تا ل ملط ملست بو مل ي بني ا'ول األعضاء يف الو
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بو ية للك دو� من ا'ول األعضاء يف الو توى ا نظر عن  تخديم نظام الرباءات، بغض ا يدا  ييكون  من سـ ل سـ لتسـ م مل ً وعرب عن . مف
شاري  يات ملموسة العرتاف واإلقرار حبصانة  نظر يف آ تو�ة نظره قائال إن الوقت قد حان  ل .  من األجانبالرباءاتملسلل

نظر وعرب ا ية، ميكن ا ية الو نظم القضا يري ا ية أو  رشيعات الو نب احلاجة إىل تعديل ا للوفد عن الرأي القائل بأنه و ن ئ ل تغ ن طتج ط ل تل
يث ميكن أن  شرتكة غري تتبىنحيف قانون غري ملزم،  بادئ  بو حد أدىن من املعايري أو حد أدىن من  م ا'ول األعضاء يف الو مي

يد ال ها عىل ا لصعملزمة ميكن  ساق مع Qقرتاح املقدم من وفد سورساتطبيق يوطين ال يده . ت واصä العمل يف مليوأعلن الوفد تأ
سأ� داخل  نة"ملهذه ا  ."للجا

يابة عن اºموعة األ .149  Òتحد لنوقال وفد مرص،  ً يم يان ا.ي أدىل به وفد اجلزائر مس مجموعة جدول يقفر لبة، بأنه يؤيد ا
ية، وأعرب عن  تقاده لتمنأعامل ا تاجئ اعا ية، أو اكنت إلنبأنه ùام اكنت  ية، أو طو بادئ تو عجراءات املقرتحة سواء اكنت  جهي م

ية تجاوز احلدود الو باع بأن ما مت إقراره  ناك ا نعىل شلك حزمة أدوات، ففي هناية املطاف، سوف يكون  ي نط وذكر الوفد . طه
يادية املطلوبة  ياسة وا ساحة ا يعمل عىل خفض ا لأن هذا الهنج  سـ سـ مل لسـ ياسات العامة يف هذا ل ية وا سـتصممي القوانني الو لن ط

ناك . اºال بو يف هذا الصدد قد ذكرت بوضوح أن  هوأشار الوفد إىل أن ا'راسات اليت اضطلعت هبا الو تالفي نظم خا ل يف ا
يهنا  þنامغ ف ناسق أو  يد الوطين، وال ميكن بأي حال من األحوال أن  بالقانوية عىل ا ت تت ت لصع يه بأن ا'راسات وعرب عن رأ. ن

ناك  شري إىل أن  ية  هاليت أجنزت يف هذا اºال اكنت اك لت ف بيلُ سأ� للعمل عىل هذه مسـتقجمال   .ملا

ية-مجهورية(وأشار وفد إيران  .150 ية مضن نطاق قانون ) م اإلسال تصاصات القوانني الو سأ� تقع يف ا نإىل أن هذه ا طمل خ
Êية للك ب ية واألعراف األسا سـاإلجراءات املد ناك . ن يقة أن  نظر إىل  هو تالف واسع حقل تقد خا ية،  يعبني القوانني الو طن

نة ا'امئة"الوفد أن  يب "للجا شرتكة أو أي أسلوب من أسا شت وضع معايري دوية  تصاصاهتا إذا ^ تكون قد تعدت ا ل  م ل ق خسـ
äاملرح Bياق موضوع اجلوانب العابر. وضع القواعد واملعايري يف ت رسية Qتصاالت بني سـوعالوة عىل ذ
، ويف  لة للحدود 

شارين يف جمال  ية أي نوع من أنواع احلصانةالرباءاتملستالعمالء وا يهنا الو طن، رصح الوفد بأن بالده ال تقر يف قوا  .ن

شارين العاملني يف جمال  .151 رسية Qتصاالت بني العمالء وا يق يف Qعرتاف  يا إىل أن انعدام ا با توأشار وفد إ سـ ن سسـ ملب نت ل
شالك خطريةالرباءات ية رسية Qتصاالت بني العمالء . م أدى إىل  هر أ ية الفكرية،  مهوأفاد الوفد بأنه، يف جمال ا تظ مللك

نة شورة عىل أعىل درجة من اجلودة ا شارين خبصوص الرباءات حىت تكون ا ملمكوا مل وأعرب الوفد عن رأيه يف أن حرية . ملست
توى ا'ويلQتصال لن تكون قامئة ما مل يمت إقرار احملافظ رسية عىل ا ملسـة عىل ا وأشار إىل أن الوضع ا'ويل قد تغري بوترية . ل

يا صاعدة، عىل  نولو بحت قوى  ئة اليت أ نا بÊان ا ية أكرث من أي وقت مىض، وقد تزايدت أعداد ا-رتعني من ا جعا تك ص شـ ل ل ل
يوي وغريها  تجددة وأنواع الوقود ا تخدام مصادر الطاقة ا ثال، يف ا حليل ا مل سـ مل هور أعداد بس يات اخلرضاء، و نولو ظمن ا ج لتك

بون يف حامية اخرتاعاهتم يف بÊان أخرى غبرية ممن ير يد أيضا من . ك بÊان  ستسـتفوأعرب الوفد عن رأيه يف أن هذه ا ل
شارهيم يف جمال  رسية Qتصاالت بني العمالء و ستQعرتاف ا'ويل  نة ا'امئة"واقرتح عىل . الرباءاتمب   مواصä العمل"للجا

يد ا'ويل رسية عىل ا متديد ا تعلق   þف þسأ�، ال سـ لصعشأن هذه ا ي مل لب يان ا.ي أدىل به وفد . ب يده  بوأعرب عن تأ للي
يه وا'امنرك يابة عن Qحتاد األورويب وا'ول األعضاء  ف  بالغ ن نة"، وحث الوفد دو� 27عددها لا ِ اعPد هنجا يمكن ىل ع"للجا َ ُ ً

بو  بين يا'ول األعضاء يف الو بادئ غري امللزمة أو  بين عددا من ا تمن خالü من  ملت يذها عىل حدً تنف أدىن من املعايري يمت 
توى الوطين، وفقا لالقرتاح ا.ي تقدم به وفد سورسا يا  .ملسـ

نوب  .152 يجوأعلن وفد  يا^ت اليت أدىل هبا لك من وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل يقأفر ته عىل ا لبا عن موا فق
ية،  يابة عن اºموعة األلتمنا يلنووفد مرص  نة"وأشار إىل أن . ةيقفر ها وفقا "للجا تعامل  سأ� يمت ا مع قد علمت بأن هذه ا ل مل

ية تامة بعدم درج تB املوضوع عىل جدول أعامل . طنللقوانني الو ته ا لوأكد الوفد موا نة ا'امئة"فق ية"للجا  إ�حة بغ مرة أخرى 
 .جناز يق األعاملالفرصة إل
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ية، وأن وق .153 ية الو سلطات القضا تصاصات ا نظر تدخل يف نطاق ا يد ا سأ�  بويت أن ا نال وفد  ئ ل ل مل طي خ ق نة"ج  قد "للجا
شأن هذا املوضوع بغي  تا أكرث مما  ببذلت و ني ذف هذا املوضوع من جدول األعامل املطالب حبو.
، فإنه يؤيد الرأي . ق

 .مسـتقبال

شارين يف  .154 سامح  يان أن ا توذكر وفد ا ل رسية قد يعزز من الرباءاتجمال للمسل بة  ل ملطا شود ل تقرار ا Qثقة و نا سـ ملل
يع األطراف يف نظام  يق مصاحل  ية، وا.ي قد يؤدي بدوره إىل  نا بÊان ا تقدمة وا بÊان ا ية الفكرية يف لك من ا مجا ل ل مل حتقل م مللك

ية رسية يف احل. ملعنا يق ا ية  تلفة  لومع مالحظة إماكية األخذ حبلول  حتق بغ خم ية وضع ن مهاالت العابرة للحدود، شدد الوفد عىل أ
نة تلفة بطريقة آ ية  بات براءات اخرتاع عرب والvت قضا متكن الطالب من إيداع  يث  يذه،  منظام والعمل عىل  خمنف ئ طل يحب . ت

شة هذاو.
 أعرب الوفد عن أم� يف امليض قدما يف  قنا ية ضامن رسية Qتصاالت بنيم ناءة  بغ املوضوع بطريقة   العمالء ب
شارهيم يف جمال   .الرباءاتمستو

شاري الرباءا .155 هورية كورv إن معل  مستوقال وفد  شأن ًائت صار أكرث عوملة، وعزا ذ
 جزيمج تعاون  ب إىل معاهدة ا ل
نفصل رسية عىل حنو  سأ� ا تعامل مع  تب أن  يع لك  بب هذه العوملة ال  مالرباءات، وقال إنه  مك ّس ل مب ي ورأى أنه  .يسـتط

سأ�جبانب اإلق هذه ا رسية أو احلصانة، جيب وضع حل عاملي  ملرار اللزتام حملافظة عىل ا ل وقال الوفد إنه جيب الرتكزي أكرث  .ل
شرتكة بني ا'عىل يمل املصلحة ا تعامل عا ملول األعضاء من أجل ا شاري الرباءات ومولكهيمًال تواصل بني  سأ� رسية ا ّ مع  ت ل  .مسم

تواصل عىل يةملوطالب الوفد لعمل ا يل حاالت  حقيق ا'راسة من خالل   .حتل

يدً وفرت عرضاSCP/18/6ثوقال وفد الربازيل إن الويقة  .156 نةًاج  نقاشات اليت أجريت يف إطار ا للج  وأكد الوفد  .لل
يني يني الرباز تلفة عن ا  äاحملامني وو¯ء الرباءات األجانب معام äنص عىل معام رشيع الربازييل ال  يلعىل أن ا ن خم هي ملل قال و .ت

نظام القانوين الربازييل نقاشات  .لإنه عىل حد عمل الوفد، ال توجد تقارير حىت اآلن عن صعوت يف ا لوأشار الوفد إىل ا
سأ� تلفة ملعاجلة هذه ا ند جدول األعامل هذا وقال إهنا قدمت مقارت  ملالواردة يف إطار  خم حيث فضلت بعض ا'ول  .ب

ي� رأت دو يار دويل أسايس  بوجود  نحو األفضلمع ياجاهتم عىل ا ناسب ا ية  نا بات ا لل أخرى أن الرت ت ت ئ ث حت ل ًوأضاف قائال  .ي
بة يف  هام حول الر ها القانوية وأÒرت عالمة ا بب خصائص  يات  سا غإن بعض ا'ول األعضاء أبدت بعض ا ن سـ تفحل نظم سـس ب

تلفة يف Qومىض يقول إنه بأخذ هذه اآل .إجياد حل من شأنه أن يؤثر عىل جوانب القانون املدين عتبار، فإن املقاربة -راء ا
ي بÊان حرية حتديد معايريها اخلاصةًالاألفضل حا  .لل يه أن ترتك 

توازن يف إطار  .157 هم احلفاظ عىل بر^مج معل  ية مس اºموعة ء فقال إن من ا تحدة األمر موحتدث وفد الوالvت ا مل يك مل
ية بقانون الرباءات نة ا'امئة ا نا هود يف معاجلة اجلوانب العابرة للحدودورأى أن. ملعللج بغي بذل املزيد من ا جله  وخبصوص . ين

ية، اتفق مع ما ذكره وفد سورسا ووفود أخرى من أن أي  يق القوانني الو يا-اوف من أن مواصä العمل قد تؤدي إىل  ن طسـ تن
ية شا. مإرشادات أو مجموعات لن تكون إلزا تواصل بني  توأكد الوفد عىل أن رسية ا بغي أن تظل مسل ينري الرباءات ومولكهيم 

ية بقانون ال نة ا'امئة ا نمضن جدول أعامل ا بغي امليض قدمملعللج  . يف هذا العملًاينرباءات وقال إنه 

يا وسورسا .158 با يانني ال¡ين أدىل هبام وفدا أ يا ا يوأيد وفد روما ن سـ ب سائل العابرة للحدود تعد من . لن ملوقال الوفد إن ا
شغل  سائل اليت  تا بل األمانة ال مل بادئ غري ملزمة من  بÊان، وأكد عىل أن إعداد  يا وغريها من ا قحمامو الرباءات يف روما م ل ن

رشيع الوطين  .لتيعين أي تدخل يف ا

159. Q مسيانني ال¡ين أدىل هبام لك من وفد ا'امنرك  يده  يا عن تأ بوأعرب وفد أملا ي بالغ لحتاد األورويب ودوü األعضاء اللن
يق� دو 27عددها  مس مجموعة بÊان أورو الوسطى وا vنغار بلطووفد  بغي أن يظل مدرجورأى الو. له ً اينفد أن املوضوع 

بغي أن . يف جدول األعامل بادئ  يانه مس اºموعة ء من أن ا ية يف  تحدة األمر نواتفق مع ما أوحضه وفد الوالvت ا ييك مل ب مل
 .تكون غري ملزمة
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سـ|  .160 ييل إنه  حوقال وفد  ثتضح من الويقة شـ تلفة SCP/18/6ي بري يف القواعد اليت حتمك اجلوانب ا ناك فارق   ،- ك ه
تواصل رسية ا تعلقة  لا يه من . بمل ييل، ال يوجد إلزام عىل احملامني حملافظة عىل رسية ما يطلعون  علومىض يقول إنه يف حا�  شـ

ند تقدمي خدماهتم ملولكهيم تع. عأمور  ئä يمتوقال إنه يف نفس الوقت،  ندما يوا�ون أي أ ية  رسية ا سـ احملامون حبصانة ا ع ملهن ل
سلطات أو القضاة سب القانون املدين. لمن ا رسية جرمية  ترب انهتاك واجب ا حيث  ليع وقال إنه يف حا� الرباءات، يركز . ح

ية احلفاظ عىل رسية املعلومات شاري الرب. مهرشط اجلدة عىل أ رسية بني  ستوأضاف أنه للمحافظة عىل ا ّاءات ومولكهيم، مل
ها بني الطرفني ية إلضافة إىل أي عقود خاصة قد يمت تو قيعيكفي وجود قواعد و ً اقال إن هذا املوضوع قد نوقش نقاشو. طن

نة للجمطوال يف دورات عديدة  باحث . ً تأنف ا متزي جدول األعامل التزان ألنه مثة وفود تود أن  بغي أن  توقال الوفد إنه  سـ لي ت ي ن
متر يف . وضوعبشأن هذا امل نة أن  يل ا.ي مت اكن شامال مبا يكفي، ورأى أنه إذا اكن عىل ا تح ترب الوفد أن ا تسـوا للج ل ل ًع ّ

نظم القانوية اخلاصة 'ول األعضاء يات العديدة  نقاش اخلصو تجاهل ا بغي أال  شة املوضوع،  ننا لل ص ل ي ن فيق   .م

شواغل اليت أعرب عهنا لك .161 بار ا تني إنه  لوقال وفد األر ت عن ية ووفود ج لتمن من وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا
ية –مجهورية (إيران وشـييل ومرص  نوب )ماإلسال يج و بÊان، فإن هذا املوضوع يعد ذي يقأفر سودان وغريها من ا لا وا ل

بة للعديد من الوفود ية  سـأ نوع . لنمه تعددة اليت أعدهتا األمانة سلطت الضوء عىل ا توقال إن الوÒئق ا هائل يف القواعد لمل لا
ية رشيعات الو نة يف ا نا طتضم ل هر عىل أرض . تمل شرتك يف ضوء ما  هم  نادا إىل  تقدم ا ية إحراز ا شأن  ظوساءل الوفد  ف ً ت ميف س ل ب كت

ية برية يف املقارت وا تغطالواقع من فروق  نة قدموأكد الو.لك ية أن متيض ا للجفد عىل أ شديد ألنه يف عدة ًامه ل مع تو� احلذر ا
تني تعد هذه ابÊان  لثل األر جن  .  من القانون العامًاقضية جزءم

بÊان األ .162 يان ا.ي أدىل به وفد مرص مس مجموعة ا يده  يا عن تأ لوأعرب وفد إندو ب ي للسـ يني  .ةيقفر

تواصل بني احملامني SCP/18/6ثوقال وفد الصني إن الويقة  .163 رسية ا تعلقة  هم املعلومات ا نة من تعزيز  نت ا ل  مل بللج ف مك
ش رسية دور. ّاري الرباءات ومولكهيممستأو  ي� تلعب ا لوأضاف أنه  بغي ًاب ين يف ضامن جودة اخلدمات محلاية املصلحة العامة، 

ية برية بني القوانني الو ناك فوارق  باهنا أن  نة يف  نأن تأخذ ا ك ه سـ طللج رشيع يف لك بÊ هذه . ح بغي أن يعاجل ا لتورأى أنه  ين
ية باد. لقضا بغي  توأضاف الوفد أنه  ية ني نة ا'امئة ا بغي إدراج ذ
 يف جدول أعامل ا نل املعلومات وساءل عام إذا اكن  للج ي ملعت ن

يدواسرتسل قائ. بقانون الرباءات بحث  بغي أن  نة  جال إن ا تن ي للج شأنًاً  . ل اختاذ قرار هبذا ا

هو .164 ية وقال إنه يدمع إجراء املزيد من ا ته الو ية  تحدة األمر جلوحتدث وفد الوالvت ا بصف نيك د حول هذا املوضوع يف طمل
ناقش بني ا'ول األعضاء حول أفضل املامرسات  يل للمعلومات اليت مجعهتا األمانة، وأيضا ا تح نة واملزيد من ا تإطار ا ل ل لللج ً

ناه ا هام ا.ي ميكن أن  ئة يف إطار هذا املوضوع ا نا شالك ا ية وحلول ا تجارب الو بوا تل شـ ل مل ن تل 'ول األعضاء عىل أساس ط
تواصل بني . ًاطوعي متام شأن حصانة ا يا دوية غري ملزمة  شاف معايري د ثال ا يل ا لوقال الوفد إنه يدمع عىل  ب ل ن تك مل سـس ب

بحهثا ا'ول األعضاء عىل أساس طوعي تشاري الرباءات ومولكهيم، واليت ميكن أن   . مست

يا^ت اليت أدىل هبا لك من وفد ا'امنرك مس Qحتاد ا .165 يده  بوأعرب وفد بوندا عن تأ ي بالغ لألورويب ودوü األعضاء اللل
يا ووفد سورسادو�  27 عددها يق ووفد أملا مس مجموعة بÊان أورو الوسطى وا vنغار يووفد  ن بلط ًوأردف الوفد قائال . له

ث با مترار ا مترار إدراج املوضوع يف جدول األعامل وا هو يدمع ا  
بÊه و. بة  ية  حإن املوضوع يعد يف غاية األ ملف ل سـ سـمه سـ ات لن
üحو . 

166. Q مسيان ا.ي أدىل به وفد ا'امنرك  يده  بوأعرب وفد الربتغال عن تأ  بالغ عددهالحتاد األورويب ودوü األعضاء اللي
هامدو�  27 ند ا شأن هذا ا مترار العمل  لوا.ي يدمع ا ب لب ثري من . سـ شاري الرباءات خيضعون يف  كورأى الوفد أن  مست

ثري  تلفة مما  يان لقواعد  ياأل خم تواصلح شك حول رسية ا لا يد من وضع حل موحد . ل سيسـتفورأى أن نظام الرباءات العاملي 
تواصل لتلف ا'ول األعضاء لضامن رسية ا -. 
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يانني ال¡ين أدىل هبام لك من وفد ا'امنرك مس Qحتاد األورويب ودو .167 يده  بوأعرب وفد فرسا عن تأ ي ü األعضاء للن
نغارvدو�  27 بالغ عددهالا يقهووفد  نقاش يعد ش. لبلط مس مجموعة بÊان أورو الوسطى وا ديد لوقال إن املوضوع حمل ا

ية واقرتح أن يظل مطروح نةًامهاأل  . للج عىل جدول أعامل ا

168.  مس مجموعة بÊان أورو vنغار يانني ال¡ين أدىل هبام لك من وفد  يده  ية عن تأ هورية ا هوأعرب وفد ا ب للي يك لتشـمجل
ي باحث . دو� 27 بالغ عددهالق ووفد ا'امنرك مس Qحتاد األورويب ودوü األعضاء البلطالوسطى وا لتوأكد الوفد عىل أن ا

يا ليك بادئ غري ملزمة أو معايري د نحول هذا املوضوع ووضع  بق عىل أساس طوعي ال يعد خرقم ية أو ًاتط  رشيعات الو طن  تلل
ية رش يعاإلجراءات ا نة ورأى ال. لت شة املوضوع وعن طريق ًاأن حترز تقدمللجوفد أنه ميكن  نا ق حول هذا املوضوع عن طريق  م

سـ| اقرتحت وفود عديدة نة  بادئ اسرتشادية  حوضع  ممك  . م

نة  .169 مترار العمل حول هذا املوضوع يف إطار ا تطلع إىل ا ية إنه  نا ية ا ء ا ثل Qحتاد ا'ويل ل̄و للجوقال  ي ع لص سـمم مللك
ية بقانون الرباءات وذكر أن أعضاء .  دو� حول العامل86 آالف عضو يف 5وقال إن Qحتاد 'يه ما يربو عىل . ملعنا'امئة ا

ثل  ية الفكرية،  تعلق حبقوق ا  þية ف شورة القانوية وا تقايض وتقدمي ا نازعات وا سوية ا مQحتاد يعملون يف جماالت  مللك ي ن ن مل ل مل لفت
ية نا تجارية والرسوم وال�ذج ا عالرباءات والعالمات ا لص سأ� حصانة .ل ية  م وقال إن أعضاء Qحتاد يوا�ون يف ممارساهتم ا ملهن

ية الفكرية ومولكهي شاري ا تواصل بني  مللكا ت تخدام الزئن للحصانة وأيض: ممسل تخدمة ًاسـا ملسـ موا�ة الزئن حلصانة ا
ها األنظمة القانوية ا. ضدمه تلفة  نوقال إن األمه من ذ
 أهنم يوا�ون مقارت  تواصل بني تطبقخم تعلق حبصانة ا  þلتلفة ف ي -

ية الفكرية ومولكهيم مللكشاري ا ية ميكن أن يؤدي ذ
 إىل معامä . مست ثل أنه يف العديد من اإلجراءات القضا ئورشح ا ملم
بل نفس احملمكة تلفة من   äتلفة معام يات  قالوÒئق اخلاصة بأطراف من  خم خم ثال،. جنسـ يل ا شأ ذ
، عىل  ملوميكن أن  س بن  ي

ي�  نيب غري معرتف هبا يف احملمكة،  ند إلهيا طرف أ ية الفكرية ومولكهيم اليت  شاري ا تواصل بني  بألن حصانة ا ج ت سمللك ت يل ّ مس
بح . تعرتف احملمكة حلصانة اليت ختص الطرف الوطين بوال يف عامل أ يه ويس  صورأى أن هذا املوقف غري مرغوب  ً مق ل ف

ية الفكرية يأ شأن ا تقايض  مللكا ب ية يومصخذ ل هذا .  يف نظام قانوين واحدًا بعد يوم، ومل يعد حمصورًاملبغة عا ثل إنه  لوقال ا ملم
يع أحناء العامل يع األنظمة القانوية يف  ية الفكرية ومولكهيم يف  شاري ا تواصل بني  بب يدمع اإلقرار حبصانة ا مجا ن مج ت مللكل سس . مل

شاري  تواصل بني  ية اإلبقاء عىل حصانة ا توشدد عىل أ ل نةمسمه ية الفكرية ومولكهيم يف جدول أعامل ا للجا ثل . مللك ملموعرض ا
يع ا'ول األعضاء يف ًان بأي شلك ممكن من أجل امليض قدمأن ميد يد العو بول  سأ� للوصول إىل حل  مجل يف هذه ا مقمل

نة شاري . للجا يل  سابقة تأ بل بعض الوفود خالل QجPعات ا ثارة من  سائل ا توذكر أن من ا ه ل مل مسمل ية الفكرية ق مللكا
ية الفكرية ومولكهيم يه حق  شاري ا تواصل بني  ثل عىل أن حصانة ا مللكواجلوانب العابرة للحدود للحصانة، وأكد ا ت ل مسملم

تغال تغل هذا احلق أو ييسء ا شار أن  شار و.
 ال ميكن  سـنح للمولك ويس ا سـ ت ت ييم س للمس مل ل ّ ُü . يح تو ضوقال إن هذا ا ل
يراءا ألنه يف إجًايعد هام تقايض عا ملت ا شارونًا، دامئًال بدل ا ي� قد  ت ما يكون املولك �ة واحدة،  ملسي ت ب ورأى إن من . ّ

بات ية أن يعامل األطراف معامä سوية أمام احملامك، هلم نفس احلقوق وعلهيم نفس الوا جاحلقوق العا ُ ثل أنه بإناكر . مل ملمورأى ا
تخدام احلصانة خبصوص وÒئق  تخدام احلصانة خبصوص نفس سـحق أحد الطرفني يف ا سامح للطرف اآلخر  سـنة وا ل معي

شلك خرقا حلق أسايس  
ًالوÒئق، فإن ذ بق أيض.  وعامليي بÊ أمام ًاينطوأضاف أن هذا  ل يف حا� تقايض طرفني من نفس ا
نيب ية فكرية أ شار  شورة القانوية من  جحممكة بÊهام، ألن أحدهام حصل عىل ا ملك ت ن ثل . مسمل لشواغل اليت أÒرها ملموأقر ا

يع ا'ول األعضاء، وأن  ثال عدم حتيل و¯ء الرباءات ملؤهالت القانوية املطلوبة يف  يل ا مجبعض الوفود، وذكر عىل  ن مل بس
يع ا'ول األعضاء ها يف  ست يه  بح املرء حمايم براءات  مجاملؤهالت املطلوبة  ي نفسيص ل نة . ل للجوقال إنه ملعاجلة ذ
، ميكن 

تحتأن  هم سـقق ا تخدم  ية الفكرية ا.ين ميكن للمولك أن  شاري ا يار أدىن عىل األقل  برية من وضع  معفادة  سـمللك ت مع يك ّ ملس
ية الفكرية ومولكهيم شاري ا تواصل بني  ّحصانة ا مللك ت هم . مسل ند تعا رسية  ندما يعطى للمولكني حق ا ملواسرتسل قائال إنه  ع لع ً

بة لوÒئ ية فكرية مؤهلني و شاري  سـمع  لنت ملكم شورة من س سعوا حبرية لطلب ا تاح للمولكني أن  ملق واتصاالت حمددة،  ي ّس ي
تحق يف  شأن اإلفصاح غري ا تعرضوا -اطر غري رضورية  تلف األنظمة القانوية دون أن  شارين يف  سـهؤالء ا ب ي ن خم ملت ملس

ية ية، . ئاإلجراءات القضا تاكرات ا Qخرتاعات وQ يعزز من حامية  
ثل أن ذ نورأى ا ب سـ ساعد يف ضامن ملعملم سيكام 
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يع هذه األنظمة القانوية يني مؤهلني يف  تعانة  Q بات الرباءات بفضل ند تقدمي  تاكرات  Q ناإلفصاح الاكمل عن مج ن سـ طل ع . مبهب
ية الفكرية  شاري ا تواصل بني  ية يعي متاما أن موضوع حصانة ا نا ية ا ء ا ثل أن Qحتاد ا'ويل ل̄و مللكوذكر ا تمللك ل ع لص مسملم ّ

بقي املوضوع يف جدول ومولكهي نة أن  نة، واقرتح عىل ا ساسة يف العديد من ا'ول األعضاء يف ا يع ا تم يعد من املوا للج للج حل ض
نقاش، ألن ا يا املعرتف هبا دويللاألعامل وأن تطرحه  لملعايري ا' تاكرًان Q هذه احلصانة تدمع بة  ب  لسـ   .لن

ن .170 ية ا ية لقانون ا ية األملا ثل ا لصوقال  ن مجلع ية الفكرية مللكمم ية ا'وية محلاية ا ية وحق املؤلف إنه يدمع موقف ا مللكا ل مجلع ع
رسي بني و¯ء الرباءات ومولكهيم  تواصل ا سأ� حامية ا ية وآخرين خبصوص  نا ية ا ء ا لوQحتاد ا'ويل ل̄و ل م ع لص مللك

ية نا ية الفكرية وا شورة القانوية اخلاصة يف جمال ا عإلعطاء املولكني ا لص ن مللكمل متر يف ظل وقا. ّ شلك  ناىم  مسـل إن QهPم  ب تي
ية الفكرية تصادية وحامية ا Q مللكعوملة األنظمة تعلق ملعلومات . ق  þء ف يورأى أن احلا� القانوية واحلصانة للمحامني وال̄و ن

يزي، وقال إن هذا هو املوقف القانوين احلا ء الرباءات دون  نحا أو يمددا ل̄و بغي أن  رسية  متا يم ُي ُ ن يال ثل . نيل يف أملا ملموذكر ا
رشاكت الصغرية و تكرين يف ا شورة القانوية املؤهä لفرادى ا هام و¯ء الرباءات عن طريق إسداء ا لأن إ ب ن ململ توسطة يعد س ملا

يوvًاأمر  ً تب األملاين لً ورضورvح بل ا نوحة من  يقات الرباءات والرباءات ا ملك لرفع جودة  ق ملم تجالرباءاتتطب رية ل والعالمات ا
تب األورويب للرب تصةًااءات وأيضملكوا ها 'ى احملامك واملاكتب ا نح الرباءات وإبطا سني إجراءات Qعرتاض عىل   - لتح م . ل

ثل هذه اإلجراءات عىل حنو أفضل من غريمه من احملامني ثل إهنم مؤهلون يف معظم اجلوانب  ملوقال ا ىل أن وأشار إ. ملم
بون أيض ية ً ùامًدوراً ايلعو¯ء الرباءات  تقايض العا تعدي 'ى احملامك العادية وشلك خاص يف إجراءات ا مل يف إجراءات ا ل ب ل

بات الرباءات طلشأن  نفس املعامä فþ خيص حامية رسية . ب ثل عىل أن احملامني وو¯ء الرباءات جيب أن حيظوا  بوأكد ا ملم
ء ومولكهيم تواصل بني ال̄و ُا نوب وأعرب عن تقديره ألسلوب املصار. ل ند ووفد  ناه لك من وفد ا جحة ا.ي  هب يلت ا يف يقأفر

سابقة متي لعائä بÊان القانون العام يف QجPعات ا يدهام القانوية اليت  تقا هام  لعر ن ل تنل ته حمام عاملي، فإنه حيرتم . ض ٍوقال إنه  بصف
يد تقا لشدة هذه ا ل تحدة، أو ألحرى إنوقال إنه مبا أن. ب عىل أقل تقدير، يه ا'و� األم وأصل نظام رتا وويلز لكمل اململكة ا

ء واملولكني يف قانون  تعلقة حبصانة العالقة بني ال̄و تحدة واألحاكم ا ثä الواردة من اململكة ا ملالقانون العام، فإن األ مل م
ية رشيعاهتم الو تذى هبا يف وضع  نالرباءات اخلاص هبا ميكن اختاذها ك�ذج  طحي نة. ت ك ويل الرباءات ùومىض يقول إن أعضاء 

يزيي للموقف القانوين احلايل يف العديد من بÊاهنم تأثري ا متيف بÊان القانون العام هذه جيب حهثم عىل حماربة ا ثل واق. لل ملمرتح ا
بقى املوضوع مدرج ية الفكريةًايأن  تصة  نظمة ا بو يه ا نة عىل األقل، ألن الو مللك يف جدول أعامل ا - مل ي   .للج

ثل غرف .171 تواصل بني مموأعرب  نة حول موضوع رسية ا بل ا تكامل العمل من  يده ال تجارة ا'وية عن تأ لة ا للج سـ ي ل قل
تعلق جلوانب العابرة للحدود  þيشاري الرباءات ومولكهيم، خاصة ف ّت  . مس

ية الفكرية من احملا .172 شاري ا نة إىل  سم ا ندا  ندا إنه يف  ية الفكرية يف  هد ا  äث مللكوقالت  مللك تمع ه نق ك ك سمم ممل مني ت
ية الفكرية من غري احملامني شاري ا مللكو تواصل بني . مست رسية ا رشيع عىل حصانة  تواء أي  بب عدم ا لوقالت إنه  ل ت حب س

ندا من نقاط ضعف  ية الفكرية يف  ية الفكرية، يعاين أحصاب حقوق ا شاري ا ية الفكرية و كأحصاب حقوق ا مللكت مللك مسمللك
ياب احلصانة ال بهبا  نة  غتأصä لفرعي ا سه رشيع، ألن . نقانويةملم ياب ا بب  سائل العابرة للحدود تفامقت  تورأت أن ا لب غ سمل

تأصä هذه ندا إىل نقاط الضعف ا ية الفكرية يف  يع أحصاب حقوق ا مترة يف تعريض  ملاألنظمة القانوية  ك مج مللكن وقالت إن . مسـ
ية لالقرت يح املوقف مبا يضمن معاجلة املقاربة القو ية مطلوبة  هود الو ما تصلجل لن  SCP/18/6ثاحات واحللول املوحضة يف الويقة ط

سائل العابرة للحدود تعلق   þملف تكامل العمل حول هذه . ي ثت عىل ا يدها لعمل األمانة و ثä عن اكمل تأ سـوأعربت ا ي حملم
رشيعات مالمئة لضامن  سن  ندية  ناع احلكومة ا تواصä إل هد ا هد، وأكدت عىل �ود ا هامة  سائل ا تا ب مل لكمل ق ملع للمع رفع املعا^ة ل

ندا ية الفكرية يف  كعن أحصاب حقوق ا  .مللك

تقرير الوارد يف الويقة .173 ية الفكرية أن ا ية ا'وية محلاية ا ثل ا ثوأكد  ل ل مجلع سابقة حول SCP/18/6 مللكمم ل يمكل الوÒئق ا
يق وشامل للجوانب العابرة للحدود يف هذا املوضوع ية توفري عرض د قهذا املوضوع من ^ ية قد وأشار إىل أ. ح مجلعن ا

بالغ عددمه  يابة عن أعضاهئا ا شأن  برية يف هذا ا لاخنرطت يف �ود  ن ل يني وأحصاب حقوق 9لك مي آالف عضو ما بني أاكد
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ية فكرية يف أكرث من  ملكية فكرية وأخصايئ  هذا املوضوع .  دو�100ملك ية  هود والرعاية اليت أولهتا ا ثل أن ا لوذكر ا مجلعجل ملم
ساطة مدى أ مهتعكس  ية الفكرية بب شاري ا ية و ية واإل ية وأعضاهئا واºموعات القو بة  مللكية هذا املوضوع  تم مي للجمع مسسـ قلل ن

ية الفكرية بوجه عام بري عن . مللكوأحصاب حقوق ا ية الفكرية، ال ميكن ا تعلقة  هن ا نظور مماريس ا تعوقال إنه من  لمل مللك مل م
بة ألحصاب حقوق ا ية هذا املوضوع  مللمدى أ سـ ية الفكرية حول العامللنمه شاري ا مللكية الفكرية و ثل عن . مستك ملموأعرب ا

يدي الوارد يف الويقة  نقاش ا نة حىت اآلن ومضمون ا يده الاكمل لعمل ا ثتأ ه ل للج نة SCP/18/6لمتي شأن احللول ا ملمك  ب
شالك ا. للمسائل العابرة للحدود نة  يل وحبث احللول ا تح يدة  للمورأى أهنا اكنت بداية  ل ملمكل يج ها وحتديدها  جليت مت تو ً ادثيق

نة سابقة  هود ا للجمن خالل ا ل سائل العابرة للحدود. جل نة  تكامل حبهثا عن احللول ا نة عىل ا ثل ا للموحث ا سـ للج وقال . ملمكملم
نة هات أخرى خارج إطار ا يدة  هد اكنت لفعل  يجة هذا ا للجإن  جلن مف جل يع . ت يس من املوا ثل إن هذا املوضوع  ضوقال ا لملم

تجارية . ليةحملا ندما جيرون املعامالت ا نوع  شالك من هذا ا تجارية يف أي بÊ قد تواجه  سات ا رشاكت واملؤ لوقال إن ا ع ل م ل س ل
ية الفكرية اخلاصة هبم أو اخلاصة آلخرين يد ا'ويل، سواء اكن ذ
 فþ خيص حقوق ا مللكعىل ا ومن مث رأى أن من . لصع

سأ�  بار أن ا Q هم أن يؤخذ يف ملا عت سداة خبصوص الوÒئق واحلقائق ويس مل شورة ا تواصل وا لتعلق حملافظة عىل رسية ا مل مل ل ت
سابقة أو إخفاء احلقائق ية ا نا ية ا ثال خبصوص حا� ا يل ا لاحلؤول دون إعداد الوÒئق، عىل  ع لص ن مل لتقس ًواسرتسل قائال إنه . ب

مي تاجئ  يق  تقد أنه ميكن  بار، فإنه  Q قبأخذ هذا األمر يف ن يع حتقت نة يف ع به ا متر ا.ي  يادي ا للجة من خالل ا'ور ا تلع ملسـ لق
نة للصعوت العابرة للحدود بحث عن حلول  ممكمواصä ا ش. ل سائل العابرة للحدود قد  توذكر أن هذه احللول  ًمل حلوال أو للم

يص  äت مفصبات يف بÊان القانون املدين وبÊان القانون العامًاخصمقار تلف ا ناسب  تطل  خم ملت ورأى أن . سواء حد  عىلل
يل اليت  تفا نطا ص ثريتل تلف  بÊان ال  كبق يف هذه ا خت نظامني القانوينيًال ن فþ بني ا بيل، فإنه . ل ملسـتقوقال إنه خبصوص العمل ا
ثل ه مترب أن  شمل أحاكميع نة قد  تذه احللول ا ية ـًاملمك يا مقرتحة ـ وهو ما تفض� ا نة ومعايري د ية وأطر قانوية  مجلع منوذ ن ممكن  ج

ية، . وإرشادات غري ملزمة نا ية ا ء ا نه Qحتاد ا'ويل ل̄و ية األسايس، وهو نفس ما أعرب  عوقال إن موقف ا لص ع مللكمجلع
تواصل بني احملامني وأحصاب حقوق  تواصل بني و¯ء الرباءات ومولكهيم إىل ا توى امحلاية املعطاة  لهو إعطاء نفس  لل مسـ

ية الفكرية نذ . مللكا ثل إنه  موقال ا ية ملم هود يف حفص مقارت و ية املزيد من ا نة، بذلت ا نانعقاد ا'ورة األخرية  مجلع طللج جل
äمت بحث هذه املقارت لوضع حلول  نة ميكهنا أن  تواصل، قال إن ا سأ� احملافظة عىل رسية ا حمنة تعاجل  ت للج ل م وقال إن . معي

بÊان اليت تأخذ لقانون املدين، بعض ا  äلالعمل مشل مراجعة مفص ية ل رش يث أدخلت تعديالت  يان وفرسا،  ثل ا يع  ن تل ُ ح م
ية تحدة األمر ثال، يف الوالvت ا يل ا يكلكفا� امحلاية من اإلفصاح اجلربي ا.ي تقر به بعض احملامك، عىل  ملب مل وقال إنه من . س

ي يارات اليت يوفرها القانون يف  ميكهنا أن تدرس ا بÊان اليت تأخذ لقانون العام،  ية ا ن^ خل فل تعديل األخري يف وزح لندا وا يل
ياأقانون  شأنثوح. لسرتا نة وQضطالع بدور رvدي يف هذا ا بحث عن حلول  تكامل ا نة عىل ا ثل ا ل ا ل سـ للج وقال . ممكملم

 vهامه يف معاجلة القضا ية إ ية من ^ بت أنه لغ األ سإنه حىت لو اكن هذا العمل ال هيدف إىل وضع قواعد ومعايري، فقد  ح مهث ُ
شالك يد العامليملوا ية الفكرية عىل ا لصع اليت تواجه أحصاب حقوق ا  .مللك

شأن الغرض األسايس من وراء رسية  .174 ناك سوء تفامه  ء الرباءات إنه قد يكون  ية ل̄و يا ية ا ثل ا بوقال  ه ن ل مجلع مم
شاري الرباءات ومولكهيم تواصل بني  ّا ت شاري ال. مسل تواصل بني  توأوحض أن الغرض األسايس من رسية ا ّرباءات ومولكهيم مسل

رشاكت خار�ا،  رسب أرسار ا نع  تب الرباءات، ولكن الغرض هو  سابقة عن  ية ا نا ية ا ليس إخفاء حا� ا ت متق مك لل ع لص ن ل
سة نا رشاكت ا فخاصة  مل سابقة . لل ية ا نا ية ا شاري الرباءات ومولكهيم ال تربط حبا� ا تواصل بني  لوقال إن رسية ا ع لص ن ت ت تقل لس م
هامة اليت تؤثر عىل ص رشاكت أو أرسار املولكلا ثل أرسار ا تضمن معلومات أخرى،  ية الرباءات، ولكهنا  ّال ل م وأوحض . تح

ية الفكرية خماطر  تواصل وحامية جلوانهبا العابرة للحدود، قد يواجه أحصاب حقوق ا رسية ا ثل أنه بدون حصانة  مللكا ل لملم
بب رضر ية الفكرية، وهذا  شاري ا بب  سسارة أرuم  مللك يس س تب ية الفكرية ًالغ ًامخ مللك ملصاحل املولكني وجودة حقوق ا ّ

يف مربطة هب توأي تاك سأ� ùمة جد. ال بًاملورأى أن هذه ا تقدمة عىل حد لل  ية وا نا ملÊان ا وقال إنه مبا أن هذه . سواءمل
شدة نة بني ا'ول األعضاء، فإنه يؤيد  متزي جبوانب دوية عديدة وتربط تفاقات دوية  سائل  با ي ل ت ل معمل ي موقف وفد سورسا ت
شأن اجلوانب العابرة للحدود يا  سابقة وا.ي يقيض بوجوب حتديد املعايري ا' باليت ذكرته يف ا'ورة ا ن  .ل
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ية  .175 تالك حقوق ا شأن ا ناقض القامئ  ياسات العامة وا بار شواغل ا ثالث أنه  بكة العامل ا ثل  مللكوأكد  م ب ت سـ ت ل شـ لمم ل ع
هم  يد العاملي، من ا تالفكرية عىل ا مل شأن الرباءات، ألن لصع تقايض  نح الرباءات وا شأن  ية  شفا توى من ا بيق أعىل  ل ب ل سـ مب ف م ط

شأن مواصفات الرباءات رسية  تحمل أي نوع من ا نه أن  متع ال  با لي ميك º . ثل مع الرأي القائل إن متديد احلصانة ملمواتفق ا
شاري الرباءات تشمل  ست تقايض  مل شمل إجراءات ا ية، ا.ي  شفا بتضمن رشط ا ل ي ل ثل أن . شأن الرباءاتفي مسأ� ملموذكر ا

ثار دامئ ثل هذه الوÒئق، ورأى ًاتاحلصانة ميكن أن  شف عن وÒئق أو طلب بإعداد  شأن ا ندما يوجد إجراء قضايئ  م  لك ب ع
شف عن أد� جوهرية نع احملامك من ا  
لكأن ذ رسية واحلصانة. سـمي شأن ا ثل أنه ال يوجد ارباك  لوذكر ا ب ت  وقال إن احلصانة. ملم

تويق بني ويل الرباءات واملولك بة  ية  مية برها ّذات  ك ث لل سـ لنن يقة أنه يف . ق حقورأى أن احلاجة إىل حصانة عابرة للحدود تواجه 
ء الرباءات نوع من احلصا^ت ل̄و توفر هذا ا بÊان مل  لالعديد من ا ي ن.ل ثل عام إذا اكن  ممك وساءل ا ملم تدة ًات مم وضع حصانة 

بوتشمل اجلوانب العابرة ل توفر يف العديد من ا'ول األعضاء يف الو يلحدود مل  سائل يف . ت ملورأى أنه جيب أن تدرس هذه ا ُ
بار، فإهنا توقال إنه بأخذ ه. إطار جتارة اخلدمات Q يه بني الطرفنيععتذه احلصانة يف تفق  علد نوع خاص من اخلدمات   م

توح نوع ًواسرتسل قائال إنه .
. ًامفومن مث جيعل قطاع اخلدمة  ثل هذا ا شة  نا ناسب  تدى ا ست ا نة  ل يرى أن ا ق مل مل ن ي مللج مل ل
نني ويس لألجانب. من جتارة اخلدمات تاح خدمات و¯ء الرباءات فقط للموا بÊان،  لوذكر أنه يف العديد من ا ط ت وقال . ُل

ثل هذه احلصانة لن يؤدي األغراض املطلوبة ثل إنه .
 يؤيد الرأي القائل إن متديد  ما ثل هذه احلصانة ورأى. ملم م أن 
ثالث أو األربع . يتطلب تعديالت يف القانون الوطين ند يف ا'ورات ا ثل أنه بعد دراسة هذا ا لوعىل هذا األساس، رأى ا ب لملم
بغي أن يرفع من ج نة،  ُاألخرية  ين نة قدميضدول األعامل ليك متللج نود جدول األعامل األخرىًاللج ا  .ب يف حبث 

يـة اآل .176 ثل ا مجلعوأيد  ية، وقال إنه مم نظامت ا'وية غري احلكو سابقة اليت أدلت هبا ا يا^ت ا ء الرباءات ا ميوية ل̄و ل مل ل ب لسـ
ثالث بكة العامل ا ثل  يان  لتلف مع  شـ مم ب يحه يف ا'ورات . خي بحث قد مت تو يد ا ية حول املوضوع  ضوقال إن موقف ا ل قمجلع

نة سابقة  للجا باحث . ل تكامل ا تطلع إىل ا ثل إنه  توقال ا سـ ي شلك عام سابقحول املوضوعلملم ثيل ًاب لطريقة احملددة  بل  مم من  ق
ية نا ية ا ء ا ية الفكرية وQحتاد ا'ويل ل̄و ية ا'وية محلاية ا عا لص ل مللكمجلع  . مللك

ند  يا:  من جدول األعامل11لبا نولو جنقل ا  لتك

تني  .177 نقاش إىل الو ند ا يقا ثت ل   .SCP/18/8 وSCP/18/7س

ُالويقة املراجعة وقال وفد Qحتاد الرويس إن  .178 يا واليت SCP/18/7ث نولو شأن نقل ا بو  شطة الو تعلق بأ ج اليت  لتك ب ي ن ت
يس  تأ تعلق  بة لالحتاد الرويس، خاصة ما  ية تعد ùمة  ياق ا نقل يف  ثل هذا ا تعلقة  شالك ا ستركز عىل ا ب ي سـ من سـ ل مب مل لنمل لت

يه الويق تاكر وتطويرها، وهو ما أشارت إ Qيا و نولو ثمراكز دمع ا ل ب ج يةلتك تب . ملعنة ا بو وا تب ا'ويل للو ملكوقال الوفد إن ا يملك
تاكر  Qيا و نولو يس مراكز دمع ا رشوع عاملي رائد هيدف إىل تأ ية 'مع  بالرويس للرباءات اختذا خطوات إضا ج تك س لف م

تب الرويس للرباءات وقعا يف . وتطويرها يف Qحتاد الرويس بو وا ملكوقال إن الو ية 2012 أبريل 17ي ب اتفا تاح ق فتشأن ا
يا ناشئ يف رو تاكر القويم ا Q حتاد الرويس، واليت قد تصري أحد أمه الراكئز اليت يقوم علهيا نظامQ سـبكة مراكز يف ل ب . شـ

بحث يف الرباءات  يات ا تخدمني عىل إجراء  رشوع العاملي يه تدريب ا ية من هذا ا لوأضاف أن األهداف الر معل سـ ملسـ ملي ئ
تخدام معلومات الرباءات  عوا يا^ت سـ تكرين إىل قواعد ا تاكرات اجلديدة وزvدة إماكية وصول ا Q سويق بند  ب ن ب لت مل

شطة  تاجئ األ تخدام الفعال  Qتاكر و Q ية الفكرية من أجل تعزيز تعلقة  تخصصة ومصادر املعلومات األخرى ا نا ن سـ ب مل لمل مللك
يضمن. الفكرية شاء املراكز  سـواسرتسل الوفد قائال إن إ ن شطة تعزيز الوعي: ً تاجئ األ تحققة من امحلاية القانوية  ن لفوائد ا ن ن لمل

يات؛  بادل ا ميي؛ وزvدة  توى اإل تعلقة بقانون الرباءات يف ا تخدام معلومات الرباءات؛ ورش املعرفة ا نالفكرية وا ت سـ مل تقسـ لن قل مل
ية الفكرية اخلاصة هبم تعلق بوضع حقوق ا  þيني ف تخدمني ا مللكوتوفري املعلومات  ي حملل ها وإدارهتاللمسـ تال ك وإنفاذها وا وذكر . م

شطة املركز يه ية أل نأن األمناط الر يا^ت الرباءات وغري الرباءات؛ وتعزيز القدرات يف : ئيسـ بتوفري إماكية الوصول لقواعد  ن
تعمل عن بعد وبرامج ا'راسة؛ وتوفري مواد يني عرب وسائل ا تخدمني ا ية الفكرية من خالل تدريب ا لجمال ا حملل ملسـ  مللك

ندوات يف األقالمي شطة املراكز عن طريق إقامة املؤمترات وا تقدمة أل تجربة ا لاملعلومات وا'راسة؛ ورش ا ن مل ل يلك . ن لهوقال إن ا
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تب  ية مقدمة من ا ية و ية وفق إرشادات  هات ا يق مع ا ميي  ميي للمراكز أعد عىل أساس إ ملكا مهنججل علم ن ملعسـ لتن قل ُنظ لت
ها. الرويس للرباءات ية جلوقال إن ا شطة املراكز يه اجلامعات واملعاهد ا تعلقة بأ متä اليت ميكهنا أن توفر اخلدمات ا لعلمت ا ن مل حمل

ية ناعة اإل تجارة وا بات وغرف ا ية وا ية وا ية ومراكز املعلومات ا بحث العلمي القطا نظامت ا ميو لص ل ت ن لعلم ع قلل ملك لتق وأضاف أن . م
نظام الوحدا بل املراكز تقدم  باخلدمات املقدمة من  يث تكون ق ية  حت ا'را توى األسايس صعودسـ بداية من ا سـا سب ًاملل ح 

يني تخدمني ا ياجات ا حمللا سـ ملت بحث يف قواعد . ح يات ا تدريب عىل إجراء  شمل ا توى األسايس  لوأضاف أن ا معل ل ي ملسـ
بحث عن املعلومات ا ساعدة يف ا يا^ت الرباءات وغري الرباءات؛ وتوفري ا يا^ت؛ والوصول إىل قواعد  لا مل ب ند إجراء لب عية  لتقن

يا^ت بحث يف الرباءات عىل أساس قواعد ا بيات ا ل ية يه. لمعل توفري املعلومات العامة حول : فوقال إن اخلدمات اإلضا
شاري  ية الفكرية و شورة من أخصائيي ا شأن أماكن احلصول عىل ا ية الفكرية؛ وتوفري املعلومات  ترشيعات ا مل سب مت مللك مللك

بات شأن إعداد  طلالرباءات  يصب شأن الرت ية  يات األسا تو يدين الوطين والعاملي؛ وا خ احلصول عىل الرباءة عىل ا ب سـ ص ل  .لصع
بار نة بأنه ا توأخرب الوفد ا نت 2012 أبريل 16 من ًاعللج س72عل، أ يس مؤ تصادية الحتاد الرويس ر مسة ا شاركة ًاق بهتا يف ا مل ر غ

شاء املراكز بكة املراكز أ. نيف إ تاح  ُوأضاف أن إجراءات ا شـ باحث أويل من املزمع عقدها يف مايو فت تيفت إىل ندوة   2012ض
رشوع رائد عاملي. يف سانت بطرسربغ بو كجزء من  يق مع خطة معل الو بكة املراكز  موقال إنه من املزمع تطوير  ي سـ . لتنشـ

تكSCP/18/8ثوتطرق الوفد إىل الويقة  ته يف ا سـ وأعرب عن ر ل الوفد إن وقا. ًاامل العمل حول هذا املوضوع حتديدغب
شلك  تصاد جيمع  ناء ا همة  بÊه، ألهنا مضطلعة  ية  يا تعد لغة األ نولو شأن دور الرباءات يف نقل ا ية  تجربة ا با ب ل مه ب لعمل قل مب ج لتك

تاكرية Qية و شطة ا سوق، وهيدف إىل حتفزي األ يات ا بعقالين بني لواحئ ا'و� وآ لعلم ن ل ية الفكرية . ل يات ا مللكوأضاف أن آ ل
بحت من اجل تصاديةصأ Q سات شطة املؤ ية أل قوانب األسا س ن ية الفكرية مسحت، عىل حنو . سـ سة ا ترب الوفد أن مؤ مللكوا س ع

تصادي العام يف Qحتاد الرويس Q نظام ية يف ا شطة الفكرية واإلبدا قحمدود، بدمج األ ل ع ية . ن تجات املعلوما تورأى أن ا ملن
بغي ض سوق و تالمئ واقع ا تغري  بغي أن  نالفكرية  ين ل ل ت تج الفكريي تكر ا متع و نامن توازن املصاحل بني ا ملب م º . ومىض يقول إنه من

تاحة  نظام  بح فوائد ا تاكر واإلبداع ـ ليك  Q هدف األمه ـ دمع متر يف خدمة ا ية الفكرية أن  نظام ا مالرضوري  ل لمللك تص ب يسـل
تقريب بني شعوب العامل ساعد يف ا ليع، ومن مث  ت ية الفك. للجم نح وÒئق توفر مللكورأى أن نظام ا ملرية احلديث مل يقام فقط 

يجي  يط Qسرتا ها، ولكن للعب دور هام يف ا بة  ية اإلنفاذ القانوين  شطة الفكرية وتدمع  تاجئ األ تامحلاية  تخط سـ معل ن لن ن لل ل
ية الفكرية يات جديدة وسويق موضوع ا ها حنو إجياد  تصاديني ويف تو Q بل الفاعلني مللكاملوضوع من  جهي ق تق ال الوفد إن وق. تقن

ياسات  تصادي، ا Q متد عىل عوامل عديدة، وأضاف إن هذه العوامل حتدد، جبانب املوقف ية  سائل ا سـسم ا ن مل لح قملع يع
يل الهنايئ تح نفذة يف ا تاكر ا Q شطة تاجئ من أ نظامت، وتويد ا ية  لا ل مل ب ن ن ل للم لن بق، فإنه يدمع . لتق بار ما  سـوقال إنه  عت

تكامل العمل حول موضوع نقل ياسـا نولو ج ا  .لتك

ية- مجهورية(إيران وحتدث وفد  .179 نقاش حول )م اإلسال مترار ا متة  ته  يوية فذكر إن مجمو ل مس اºموعة اآل ع سـسـ ù
يا نولو يل أمام نقل ا نة مبا يف ذ
 العرا يا يف إطار ا نولو جموضوع نقل ا تك ق ج لتك ورأى أنه جيب حبث مواطن املرونة . للجل

يا نولو جودورها يف نقل ا   .لتك

نة، طلب إىل األمانة و .180 رشة  سابعة  ية فأكد عىل أنه يف ا'ورة ا ُحتدث وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا للج ل عمن لت
يا وأن متدد دراسـهتا حول احلوافز املربطة لرباءات  نولو تعددة يف جمال نقل ا بو ا شطة الو تأن تعد ويقة تدرج أ مل ي ن جث لتك

يا من خال نولو يل أمام نقل ا جوالعرا تك يةلق ثä وجتارب  معلل أ نة يف الويقة . م ثورأى الوفد إن ا'راسة ا  SCP18/8ملتضم
ها  يا، وقال إن  نولو تفادة من الرباءات يف نقل ا Q ية شأن  يلهتدف فقط إىل تقدمي بعض دراسات احلا�  ج تك حتليف ل سـك ب

رشاكء ثل صعوبة حتديد ا ترص فقط عىل عوامل  يا ا نولو لللحواجز اليت تعوق نقل ا مل ق ج ية ومعلومات تك ية ا ت ونقص ا تحب لل ن
ية إ يعا Q بالرباءات والقدرة يل املواقف اليت شلكت الرباءات . ىل غري ذ
تس تح تضمن أي �د  لوقال الوفد إن ا'راسة مل  ل ت

ية ية األسا متلني ذوي ا يص ا سري حتديد رشاكء الرت ندما اكن من ا يا حىت  نولو سـفهيا لفعل حواجز أمام نقل ا ب ي نع خ ج لتك حمل ل  ل
ية يعا Q ية والقدرة بالاك تس ية اليت تعذر فهيا نقل . ف شلك واحض احلاالت ا لعملومن مث طلب الوفد أن تراجع ا'راسة ليك تعاجل  ب ُ
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سائل، يف مجä أمور، عن طريق مواطن  ثل هذه ا يف ميكن معاجلة  بني  بب حواجز الرباءات وليك  يا  نولو ملا ك مت س ج بتك ل
تعلقة لرباءات   .ملاملرونة ا

شلك SCP/18/8ثر وفد الربازيل إىل الويقة وأشا .181 نجاح مما  ناء أن تدرس حاالت ا ي فقال إنه من اجلدير  ل ُث ل
تاجئ اليت تعود علهيم من نظام الرباءات ية فþ خيص ا نا بÊان ا شجعة  نمؤرشات  ل لل لم شل متاثل يف . م نه رأى أن حاالت ا لفو لك

ية ا ية من ^ ها أ نجاح أو تفو ية حاالت ا لاأل مه ل حمه ساعدمه ق ها ميكن تقدمي ردود فعل لألعضاء ومن مث  يل، ألن من خال تتح لل
ياسات العامة سني ا سـيف  يا. لحت نولو شة نقل ا نا بارشة  ية تربط  ناعات الو ية  يعا Q جوقال الوفد إن القدرة تك م لت ق مب ت ن للص ب . طس

ن يا  نولو بوقال إنه .
 يرى أن جمرد وجود نظام براءات ال يعين لرضورة نقل ا ج جاح، ألنه مثة عدة عوامل تؤثر عىل لتك

تواجد يف . ذ نافس اليت قد  ية املامرسات املضادة  بغي أن تقاوم بفعا توأكد الوفد عىل رأيه القائل إن احلكومات  ت ل للي ن

يص يات الرت خاتفا يا والرباءات ورائه �رخي طويل. ق نولو نقاش حول نقل ا جومىض يقول إن ا لتك وذكر أن الربازيل يف عام . ل
تحدة أن تطلب من األمانة أن تعد تقرير حول 1961 ية العامة لألمم ا مل اقرتحت عىل ا يا دور الرباءات يف نقل ا"مجلع جنولو لتك

بÊان األقل منو شأن ." ًاليف ا تحدة اإلطارية  ية األمم ا شات أدرجت مرة أخرى عىل جدول أعامل اتفا نا بوأضاف أن هذه ا مل ق قمل
ناخ يع األعضاءومن مث رأى الوفد . ملتغري ا يد  نة  تكامل العمل حول هذا املوضوع يف ا مجأن ا للج  .سـيفسـ

بÊان األ .182 يلوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا يةيقفر بذو� يف مراجعة ا'راسة األ شكر األمانة عىل �ودها ا صلة  مل . ف
ية وقال يان ا.ي أدىل به وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا يده  منوأعرب الوفد عن تأ ب لتي   إنه لرمغ من أن اجلزءلل

نا ًاخلاص حلوافز اكن  شلك نظام ًا متاممتق يف  بني  يق ا.ي  يل ا تح يل اكن يعوزه ا ي، إال أن اجلزء اخلاص لعرا ك ي لعم ل ل ق
يا نولو جالرباءات عائقا أمام نقل ا لتك ملوضوع. ً äتص نكر أن بعض العوامل احملددة يف ا'راسة ùمة و موأضاف أنه ال  غري أنه . ي

بل  يا و نولو شلك نظام حامية الرباءات احلايل عائقا أمام نقل ا يف  بارش  شلك  بغي أن توحض ا'راسة  سـقال إنه اكن  ي ك ب جي تك م لن ً
ية يف  تغالل مواطن املرونة احلا تخدام وا ثال ال احلرص، ا يل ا يل، مبا يف ذ
، عىل  ثل هذه العرا تغلب عىل  لا سـ سـ مل س بل ق م

نولو تعزيز نقل ا لتكنظام الرباءات    .جيال

نوب  .183 يجوأعرب وفد  ية يقأفر يانني ال¡ين أدىل هبام لك من وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا يده  منا عن تأ ب لتي لل
بÊان األ يلووفد مرص مس مجموعة ا هامة يف وقت قصري، . ةيقفر هود اليت بذلهتا األمانة يف إعداد الويقة ا لوإذ أقر الوفد  ثجل

ثä اكنت حمد بÊان األمرأى أن األ ية ومجموعة ا لودة كام أوحضت مجموعة جدول أعامل ا يلتمن تضمن . ةيقفر توطلب الوفد أن 
نحو احملدد يف الفصل  يا عىل ا نولو يل اليت تواجه نقل ا سق مع احلوافز والعرا بة  نا لالويقة موضوعات  ت سـ جث تك ق لم رش احلاديت ع 

يان وفد Qحتاد الرويس وذكر أن املوضوع األيويف الهناية أعرب الوفد عن تأ. SCP/14/4/Rev.2ثمن الويقة  سايس لبيده 
نظر جيب أن يظل مدرج نةًالحمل ا  .للج يف جدول أعامل ا

يا عىل  .184 نولو نقل ا تعلقة  بو ا شطة الو توفريها معلومات شامä حول أ ند عن تقديره لألمانة  جوأعرب وفد ا لتك بل مل ي ن ل ه
نحو الوارد يف الويقة  ثا توفري معًا وأيضSCP/18/7ل بادل املعلومات وخاصة ل  يل  يا  نولو نصات ا تلومات حول  سه لتل ج تك م

يا اخلرضاء وبر^مج WIPO Greenبر^مج  نولو شأن ا ج  لتك بادل املعلومات يف جمال الصحةRe:Searchب شأن  ت  وطلب . ب
ية وبأي مقا نا بÊان ا يا يف ا نولو يف ميكن تعزيز نقل ا يالوفد إىل األمانة أن تضطلع بدراسة حول  م ج لتك ل ورأى أن من . يسلك

يا ما مل يوجد  نولو يلون إىل نقل ا بدو أهنم  ها وحيمهيا أشخاص ال  ية  نا بÊان ا تقدمة يف ا يا ا نولو جالواحض أن ا تك ميلك م ج لتك ميل ي ل ل مل
ية نا بÊان ا منظام حامية براءات قوي يف ا ل يص . ل يات الرت يل العديدة أمام اتفا ناك حاجة 'راسة العرا خومىض يقول أن  ق ق ه

تعلقة بملا يا إىل ا نولو نقل ا ل  جب بÊان األقل منولتك ية وا نا لÊان ا نة ًامل يس فقط ا'ول األعضاء يف ا يل لفائدة  للج مبزيد من ا لتفص ل
تWراهتم يف هذه ا'ول تجارية وا بون يف تطوير أعامهلم ا سولكن أيضا من ير ل غ بÊان . ً تعلقة  ثä املقدمة ا لوقال إنه يرى أن األ مل م

ية اكنت  نا ما يحةًا جدقليäل بات SCP/18/8ث من الويقة 28 و27وقال إن الفقرتني . لصح ومل تعكس الصورة ا عق ذكرا 
يص الرباءاتًاحمدودة جد بÊان األ. خ لرت يانني ال¡ين أدىل هبام وفد مرص مس مجموعة ا يده  لوأعرب الوفد عن تأ ب يللي ة يقفر
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ية، وقال إن ا يل العوائق اليت تواجه نقل لتمنووفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ناول مبزيد من ا تفص'راسة جيب أن  لت ت
يا نولو جا  .لتك

185. Q مسفأعرب عن تقديره لألمانة دو�  27 بالغ عددهالحتاد األورويب ودوü األعضاء اوحتدث وفد ا'امنرك 
تني  نحSCP/18/8 وSCP/18/7ثيقإلعدادها الو ية عىل ا ية واملوضو ل وأشاد ملقاربة ا ع ثو الوارد يف الويقة األخرية ملهنج

يا نولو شأن نقل ا بو  تعددة اليت اضطلعت هبا الو شطة ا جشأن إدراج األ لتك ب ي مل ن يع . ب هرت الويقة أن  مجوقال إنه بوجه عام، أ ث ظ
بارشة م يا بطريقة  نولو هام نظام الرباءات يف نقل ا ها أثر إجيايب عىل إ سني نظام الرباءات اكن  بذو�  هود ا ما ج تك س ل لجل تح ن لمل
تعلقة  شطة ا بارشة من خالل عدد من األ ية أو بطريقة غري  شاريع القامئة وفق جدول أعامل ا يات وا تو ملخالل ا ن من مل ص مل لت

ية وتكوين الكفاءات وتعزيز الوعي يهتا ا يا و نولو ية وأدوات ا تلرباءات، مبا يف ذ
 تطوير األطر القانوية واملؤ سـ تحن لس ن ج بتك . ل
ية للرب بات الرباءات وكفاية نطاق حامية الرباءات واألداء لوقال إن اجلودة العا تاكرات يف  Q شف عن طلاءات وكفاية ا ب لك

نارص رضورية ليك شأن الرباءات تعد  تعاون  نظام معاهدة ا يد  عا ب ل ل تاكر ًا حيقق نظام الرباءات أهدافه أيضجل تعلق ال  þب ف ي
يا نولو جونقل ا رشوعات جدول أ. لتك بة  ملوقال الوفد إنه  يا، توجد لنسـ نولو نقل ا تعلقة  ية ا شأن ا بو  جعامل الو لتك ب مل من ب  5لتي

ثرشوعات عالقة مدرجة يف الويقة  رشوع . SCP/18/8م ثف يف إطار  بغي بذل �د  موقال إنه  مك ية الفكرية ونقل "ين مللكا
يا نولو جا شرتكة وناء احللول: لتك تحدvت ا با مل يات " ل تو صيذ ا ل شأن  يف إطار جدول أعام28 و26 و25 و19لتنف بو  بل الو ي

ية شأن نقل . لتمنا بادرات جديدة  يالت الالحقة ü، فإنه ال يؤيد إطالق  تح رشوع وا بوأكد عىل أنه حىت اكPل هذا ا ل مل مل
نة يا يف إطار ا نولو للجا ج يتفقون مع الرأي القائل إن دو�  27 بالغ عددهالحتاد األورويب ودوü األعضاء اوقال إن Q. لتك

شأن ن نة  بمعل ا يقل للج توقف حا بغي أن  يا  نولو لا ي ني ج يل ًالتك تح املوضوع عىل أساس  تعدادمه إلعادة  حتل، وأعرب عن ا فسـ
بنتاجئ  نا  
شاريع، إذا اكن ذ سـهذه ا   ً.اممل

ية  .186 نة ا نجز يف ا سخ العمل ا يعة خاصة، فإهنا مل  نوذكر وفد مرص أنه مبا أن مراجعة ا'راسة اكنت ذات  للج مل ن ملعب تسـتط
ي ية وا مللك يل أمام . ة الفكرية أو تزتامن معهلتمن يل احلوافز والعرا نة، وهو  نجز يف إطار ا قوقال إنه يرى أن العمل ا حتل للج مل

نظام الرباءات، شلك جماال  
يا وعالقة ذ نولو ًنقل ا ب ج بو .  لÊراسةًا جدً خاصالتك هدف الرييس جلدول أعامل الو يوأكد أن ا ئ ل
نة ا شلكت ا ية، وا.ي  نشأن ا للج ت من ملعب يع لت ية يف  ية الفكرية من أج� يف مرحä الحقة، هو تعممي ا ية وا مجية  من تمن لت مللكل

ية بقانون الرباءات نة ا'امئة ا نقاشات حول نظام الرباءات يف ا بو، مبا يف ذ
 ا ئات الو شطة و نأ للج ل ي ي ملعن وقال الوفد إن . ه
نة سأ� حتت مظä ا نة يف ا نظر ا ناسب أن  هم وا للجمن ا مل للج ت مل   .مل

نوب  .187 يجوأكد وفد  نظر يف عقد ندوة يقأفر نة قد  نص عىل أن ا توصل إىل اتفاق  نة مت ا تا أنه يف ا'ورة األخرية  للج ي ل للج
بل ملسـتقتكون ممكä لÊراسة يف ا  .ل

تني  .188 تني عن تقديره لألمانة إلعدادها الو ثيقوأعرب وفد األر يانني . SCP/18/8و SCP/18/7نج لبوأشار الوفد إىل ا
بÊان األال¡ين أدىل هب ية ووفد مرص مس مجموعة ا لام وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا يلتمن ة حول هذا املوضوع يقفر

يقات األخرى فإنه يرى أن من الرضوري إكامل الويقة  ثوقال إنه بعد أن نظر يف ا ية SCP/18/8لتعل ثä وجتارب  معل بأ م
يا واليت  نولو يل اليت تواجه نقل ا تشأن العرا جب تك يل واحلوافز الواردة يف شلك مجموعات يف . تعلق لرباءاتلق قوأضاف أن العرا

تام. جيب أن تظل يف ا'راسة SCP/14/4 Rev.2ثالويقة  يُ، اقرتح الوفد أن جترى املًاخو ، ًالراجعة املذكورة عىل ا'راسة حا
نة ية  تا ية يف ا'ورة ا تا تحد اخلطوة ا للجوأن  ل ل ل ل  . ت

تح .189 يا ملوشكر وفد الوالvت ا نولو شأن نقل ا ية  ية األمانة عىل حتديث ويقة املعلومات األسا جدة األمر تك ليك ب سـ ث
SCP/14/4 Rev.2 تني يان ا.ي أدىل به وفد . SCP/18/8 وSCP/18/7ثيق وإلعداد الو يده  بوأعرب الوفد عن تأ للي

 عززت SCP/14/4 Rev.2ث الويقة وذكر الوفد أن.  دو�27 بالغ عددهالا'امنرك مس Qحتاد األورويب ودوü األعضاء ا
يقة أنه لرمغ من أن حامية الرباءات تلع يد وحددت  حقهم هذا ا تعق يا، إال أهنا عامل واحد ًا هامًاب دورلف نولو ج يف نقل ا لتك
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نقل تفاعل بني نظام . لمن بني عوامل عديدة تؤثر عىل ا يد وا يدة حول ا لومن مث رأى الوفد أن ا'راسة قدمت رؤى  تعق لمف
ياالرب نولو نة يف نقل ا جاءات والعديد من العوامل األخرى ا لتك تاج أنه ال ميكن . ملتضم تنورأى الوفد أن الويقة توصلت إىل ا سـث

يق العديد من العوامل  تعلقة لرباءات، ولكن جيب  تعانة مبواطن املرونة ا Q ساطة عن طريقة يا  نولو حتقتعزيز نقل ا ج ملتك سـ بب ل
شلك فعالاألخرى يف نفس الوقت ليك يمت يا  نولو ب نقل ا ج  وقال SCP/14/4 Rev.2ث من الويقة 65وأشار إىل الفقرة . لتك
ي شلك يف حد ذاته حاجزلتقنإن جمرد تواجد براءة اخرتاع  نة ال  ية  يا، وال يضمن أيض أماًامعي نولو جم نقل ا تغل ًالتك تُسـ أن 

تفادة ا Q شـىت أوجه بل ما
 الرباءة  شلك اكمل من  يا  نولو ملا ق ج سـتك ب ب ياب حق . مكنةل شلك  غوقال إنه يف املقابل، ال  ي
يا نولو نقل ا جبراءة قابل لإلنفاذ يف حد ذاته أي ضامن  لتك رش الرباءة . ب ندما  تحقق  يا  نولو نوقال إن بعض أشاكل نقل ا ُل ت ع ي ج تك

يا من خالل قراءة ما هو مدرج يف الرباءة نولو جأو طلب الرباءة، ألنه ميكن احلصول عىل ا ية وقال الوفد. لتك مللك إن حامية ا
يص  بات الرت رشااكت وتر شرتكة وا رشوعات ا بارش وا نيب ا تWر األ Q خنراط يفQ ثقة يف رشاكت ا خالفكرية تعطي ا ي ج تس مل مل لل مل ل

ية يف األسواق  شآت  يني وإلقامة  نعني واملزودين ا ية والعمل مع ا يات  يني من أجل إقامة  رشاكء ا ثمع ا ن حملل ملص حمل معل حبحملل م ّل
ي ياة حول العامل. ةجاخلار سني جودة ا تصادي و Q منو هم يف ا تاكر و Qية الفكرية تدمع اإلبداع و حلوقال إن حامية ا حت قب س لمللك   .ت

ند  ية من جدول :  من جدول األعامل12لبا يات ا تو يذ ا ية بقانون الرباءات يف  نة ا'امئة ا هام ا نإ ص ل ن ملعللج نفملع تس
ية  لتمنأعامل ا

ند أخربت األمانة الوفود بأن .190 تعلق   þبه ف تايل يف دورهتا 12لي نص ا نة عىل ا ل من جدول األعامل، فقد اتفقت ا ل للج
رشة وجس سادسة  ُا ع بل الريس وأيضل ئل يف امللخص من  هام : "ا يف تقرير هذه ا'ورةق يا^ت حول إ سأدىل عدد من الوفود  بب

ية  يات ا تو يذ ا ية بقانون الرباءات يف  نة ا'امئة ا نا ص ل ن ملعللج يةتنفملع يا^ت . لتمنمن جدول أعامل ا يع ا بوقال الريس إن  لمج ئ
تحا نة، وإهنا  رشة  سادسة  سـسجل يف تقرير ا'ورة ا للج ل عت بو وفقُس ية العامة للو يل إىل ا ية العامة مجلع مجلعا للقرار الصادر عن ا

بو عام  ية2010يللو يق جدول أعامل ا ية  تعلق بآ  þمن ف سـ ل لتي  ."تن

ند وحتدث وفد اجلزائر مس مجم .191 برية  ية  ية فقال إنه يويل أ بوعة جدول أعامل ا ك مه للمن  من جدول األعامل، وأعرب 12لت
هاùا يف إدراج جدول أعامل  يþ عاما إل ية العامة، جتري  يه ا تو نة، من خالل مراعاهتا  سعن رسوره ملعرفة أن ا تق ًج ً مجلع ل للج

ها ية يف جمال  معلا سب أالرباءاتوذكر الوفد أن نظام  .لتمن مه  شلك يكت ية الفكرية، كام أنه يؤثر  ية يف إطار ا بية أسا مللكسـ
ية وعىل الرفاه QجPعي تصادية الو Qية و PجQ ية نبارش عىل ا ع طمن ق بدأ الرباءاتًوأردف قائال إن نظام  .لتم م يقوم عىل 

شف عن Qخرتاع خلدمة مصاحل ناعي ومؤقت للمخرتع مقابل ا تاكر ا نح بÊ معني ا لكأسايس وهو  صط ح متعم وقال إنه  .º ا
ية الفكرية بدون  شلك خاص عىل ضامن حقوق أحصاب حقوق ا ية الفكرية احلايل يركز  مللكمثة اعرتاف مزتايد بأن نظام ا بمللك

ناسب، مما يدعو إىل القلق بأن نظام الرباءات ال يعمل كام اكن مقررا يف األصل شلك  باد�  ًأن يضمن إمتام ا م ب وقال إنه إذا  .مل
منو اكن ال بد تاكر وا Q تعزيز ية الفكرية  رش نظام ا ل من أن  ب ل مللك يعا -ينت شرتك نؤيده  ً وهو هدف  مج  فلن يمت ذ
 إال إذا -م

شة بعض هذه اجلوانب، وقال إنه جيب  . عىل حنو فعالأوجه القصورمتت معاجلة  نا نة حاولت  قوأعرب عن رسوره ألن ا مللج
ية يف نظا نواقص احلا نة بعض ا ناقش ا لأن  ل للج توازن ت تاحا ورصاحة وأن تعمل عىل إعادة ا لم الرباءات عىل حنو أكرث ا ً نف

تأصال يف نظام الرباءات بغي أن يكون  ًاألسايس ا.ي  م تعداد  .ين ناك ا سـوقال إنه ال ميكن أن حيصل ذ
 إال إذا اكن  ه
متر ية خلدمة مصاحل ا'ول األعضاء وضامن ا ياجات ا Q سب نظام  سني ا سـوالزتام  لفعل ت ح ل حتح نظام حبد ذاته يف ب لارية ا

بل برية من  .ملسـتقا ناولت مجموعة  نة واليت  هذه ا شات اليت ختللت بعض ا'ورات األخرية  نا كوقال إنه .
 يرحب  ت للج ق لمل
تاكر  بديä لال رشوعة وال�ذج ا سة ا نا ية  نا يدات حقوق الرباءات واملامرسات ا ناءات و ثل ا  vبالقضا ل ف للم مل ي ملت فتق ث إىل غري سـم


نظام الرباءات ا'ويل. ذ تعلق  شأن عدة جوانب معقدة  يق مقاربة أكرث تواز^ ومشوية  همت لفعل يف  بوقال إهنا أ ت ب ل ً حتق  .س
سائل اليت تمت  تطرق إىل املامرسات امللموسة ووقائع العامل اخلار� وا نظرية  شات ا نا تجاوز ا نة أن  ملوقال إن عىل ا ت ل ق مل ت لللج

بو ومل شـهتا خارج مقر الو ينا ق نة بعدم ها ا للج تعا تخدام الرباءات  .جل ية ا هم  شة و نا نة  نب ا سـوقال إنه ال جيب أن  ق للج يفتج ف كم ت
نولو� تطور ا منو وا ته وتعزيزها  شاط اإلبداعي أو إعا ها  سوق و تكيف ا ق ليع لل لشج ن للل وقال إنه ال ميكن لÊول األعضاء أن  .ت

سني ا بادرات الالزمة  تخذ ا شرتكة وأن  لحتقق إرادة  تح مل ت شات رصحيةلم نا قنظام إال من خالل  وذكر الوفد أن من القضاv  .م
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بغي معاجلهتا ليك األ ية اليت  ينسا سأ� تسـ ية  ية واملصدا سم لفعا توصل إىل نظام براءات دويل  ممتكن ا'ول األعضاء من ا ل ت قل ي
هاموقال إن .جودة الرباءات نة أن حتقق  ً عىل ا ف شرتاكللج  ً هوم م شة بر^مج العمل يف قبل رش" جودة الرباءة"ملف  نا ها يف  قو م ع

ية ته الهنا شأن ووضعه يف  ئهذا ا يغ سأ� الرباءات والصحة اليت شلكت . صل همة األخرى  سائل ا موأضاف قائال إن من ا ململ ً َ
نظمة  ية و تجارة العا نظمة ا ثل  نظامت أخرى  شطة ملموسة يف  نظمي أ شات يف اºال العام كام أدت إىل  نا مموضوع ا م م ملم ل ن ت ق مل

يةالص مترة يف مصهتا .ملحة العا شلك واحض وإهنا ال تزال  شأن  بو الزتمت الصمت يف هذا ا مسـوقال إن الو ب ل وأعرب عن أم�  .ي
بادرات ملموسة وهادفة يف إطار بر^مج معل  سأ� من خالل اختاذها  هذه ا تأخري يف معاجلهتا  بو عن هذا ا مأن تعوض الو ملل ل ي

º شرتك نة، عىل أساس Qقرتاح ا ملا بÊان األللج ية ومجموعة ا لموعة جدول أعامل ا يلتمن وأوحض أن Qقرتاح هيدف إىل  .ةيقفر
ب تعزيز قدرات ا'ول األعضاء، خاصة ا لوضع بر^مج معل  بÊان األقل منول ية وا نا لÊان ا ، من أجل وضع نظام براءات ًامل

نظام العاملي لل تفادة اكمä من مواطن املرونة اليت يوفرها ا ليد ا سـ ياسات الصحة العامةيسـتف ية دمع أولوvت  سـرباءات   .بغ
ساقا  سق ا ترب الوفد أن Qقرتاح  ًوأ ت ت ية ًاكبرييع تو ص مع ا شطة 22ل بغي أل ية اليت أشارت إىل أنه  ن من جدول أعامل ا ي نمن لت

نظومة األمم ا تفق علهيا يف  ية ا شأن وضع القواعد واملعايري أن تكون دامعة لألهداف اإلمنا بو  ملالو مل ئ ب تحدة، مبا فهيا األهداف مي
ية ية  .لفالواردة يف إعالن األ نة إلبراز  يال يف ا شات أكرث  نا نظمي  نحو ذاته، قال الوفد إن احلاجة تدعو إىل  يفوعىل ا كم للج تفص ق ت ًل

تعلقة ألمن الغذايئ تحدvت ا يوم مبا فهيا ا رشية ا ها ا ية اليت توا تحدvت الر هام الرباءات يف معاجلة ا ملإ ل ل سـ لبل �ي  وأمن الطاقة ئس
تعلمي نا� وا تغري ا ئة وإدارة الكوارث وا لوا مل ل يب تح وناء ملعاجلة  .ل شاركة يف جو   äب هد األvم ا ّوأعرب عن أم� أن  ب م نفم ملق تش

همة سائل ا ملهذه ا سائد بأن ضامن  .مل ساذج ا ية، مت رفض Qفرتاض ا تصادية العا Q لوقال إنه عىل ضوء الوقائع و اخلربات ل مل ق
تWراتحقوق قوي Q تاكر وجذب Q يع ساعد حبد ذاته عىل  سة ملاليك الرباءات  ب شج بÊان  .تي ية تعديل ا لوقال إن  كيف

يدات عىل احلقوق واألدوات وأوجه  ناءات وا Q اùتخدا ية الفكرية عىل أمكل وجه  يتوى حامية حقوق ا ت سـ لتقسـ ث سـمللك مل
نقاش األاكدمي نةللاملرونة األخرى قد شلك حىت اآلن مادة  يدات  .للجي يف هذه ا ناءات وا يل لال يوقال إن إجراء  ت لتقحتل ث سـ

يل غري حرصي لال تخداùا كخطوة حنو وضع د ية ا ثو تيف ل سـسـ يث يكون مرجعك يدات  حبناءات وا سمح ًالتقي سي لÊول األعضاء 
ية الفكرية ياسات حقوق ا بÊان يف وضع  ساعدة ا نوط هبا يف  بو بلعب ا'ور ا مللكللو سـ ل م مل ًاألمه من ذ
 أخريا هو وقال إن  .ي

تأصä يف نظام الرباءات ية ا باد� األسا يا يف مصمي ا نولو سأ� نقل ا ملأن  سـ مل جم ية . لتك يمي موضوعي حول  يفوقال إن إعداد  كتق
ساعد  بو  تعني هبا الو بل اليت ميكن أن  ها وحتديد ا يا أو إعاقة  نولو هام نظام الرباءات حىت اآلن يف نقل ا تإ ي سـ لسـ تل ل نقل ج تك س

نةنظام هدف يف مصمي معل هذه ا يق هذا ا للج الرباءات عىل  ل تخذ بعد إجراءات ملموسة هبذا . حتق نة مل  تومىض يقول إن ا للج
ية  تو شأن، وأضاف أن ا صا ل ية 25ل ية (لتمن من جدول أعامل ا تعلقة  بادرات ا ياسات وا بو بدراسة ا مللكواليت تطالب الو مل مل سـ لي

نول تعزيز نقل ا لتكالفكرية والرضورية  يا ورشهال نو ها) ج نة  بل ا هود من  يقتطلب املزيد من ا ق لتطبجل للج وتطلع الوفد إىل حتويل  .ت
نة نارص ملموسة يف إطار بر^مج معل ا شات إىل  نا للجهذه ا ع ق شات  .مل نا نة رشعت يف إجراء  قوأخريا، ذكر الوفد أن ا مللج ً

ية اليت مل تمت تعلقة  منùمة ورضورية حول جوانب نظام الرباءات ا يةلتمل وأعرب  .ب معاجلهتا بعد، ورحب هبذه اخلطوة اإلجيا
يمت إدرا�ا يف  نة بعد عىل حنو رصحي وناء  ها ا سائل احلامسة اليت مل تعا بار عدد من ا Q لعن أم� أن يؤخذ يف ب للج مل ّت جل ع

نة عPده ية تقوم ا توازن وموجه حنو ا للجبر^مج معل شامل و لتمن  .م

يبÊان األلوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا .192 يده لآلراء اليت أدىل هبا وفد اجلزائر مس مجموعة يقفر ية فأعرب عن تأ
ية ية . لتمنجدول أعامل ا يذ جدول أعامل ا ثل يف ضامن  بو األخرى  تدvت الو نة و منوقال الوفد إنه يرى أن ùمة ا مت ي ن تللج لت تنف م

ت سب ا بو  ئات الو تصä هبا يف  شطة ا ساق األ ميه وضامن ا خو ح ي ي مل ن هت نطلق، . صاص لك مهناتعم ملوقال الوفد إنه من هذا ا
يق وإجراءات الرصد  ية ا نظايم الرمسي عىل آ بو ا.ي يقيض بإضفاء الطابع ا ية العامة للو سـووفقا للقرار الصادر عن ا ل ل ي لتنمجلع ً

بو األخرى، فإنه يدمع إدراج  ئات الو بل  بو من  ية العامة للو تقارير إىل ا يمي وإرسال ا يوا ي ي مجلع هل ق ند يف جدول لتق لبهذا ا
بو، ويه . األعامل ية العامة للو نة ال يPىش مع قرار ا ند دامئ يف جدول أعامل ا ند  يوقال الوفد إن عدم إدراج هذا ا مجلع للج ب كب ل

نة نظمة األم اليت حتمك معل ا للجا يذ . مل نة يف  شات اجلارية يف إطار ا نا هم ا يف  يمي  نفورأى الوفد أن من الرضوري  س تتق للجت ق مل ك
ية تو نظام العاملي بني أحصاب حقوق ا توازن يف ا يق ا ها لضامن  سق  ية ويف  ية ا مللكيات جدول أعامل ا حتق لمع ل ت ك ن من تص ملع لت

شلك أو بآخر . الفكرية واملصلحة العامة ست  ية اليت مت حبهثا حىت هذه اللحظة  نود جدول األعامل ا بوقال الوفد إن  عك ن ملعب
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ية يات حمددة جلدول أعامل ا منتو ناء عىل طلب وم. لتص بو،  تداخä تB اليت تلكف الو يات ا تو ًىض الوفد يقول إن من ا ب ي مل ص ل
تأثري، يف إطار اºموعة د يمي ا لا'ول األعضاء، بإجراء دراسات و ية وحتديدتق ية ًالتمنال من جدول أعامل ا تو ص ا توفري 35ل ل، 

تخدام ثقايف ال تصادي وQجPعي وا Q تأثري شأن ا تأثري  سـيمي ا ل ل ب قل ية الفكريةتق نة يه . مللك نظام ا بار أن ا للجوأضاف أنه  عت
نوعة تأثري هذه يف جماالت  يþت ا تصة لرباءات فإنه يطلب إجراء  تا ل م- تعلق حتديدوأوحض الو. تق يþت  تفد أن هذه ا ً التق

يþت املدرجة يف نظام الربا ناءات وا Q هام ية إ يþت و ناءات وا Q تقسأ� ث س يف تق لث ك تل ت سـمب ية سـ يق ا لتمنءات العاملي يف  حتق
يدات يف  ناءات وا Q ان يف دمجÊب ساعدة هذه ا ية ويف ميكن  ياسات العامة يف ا'ول األعضاء ا يذ ا يو ت ل م ك ن تقسـ لت ث سـنف ملع ل

ية طنها الو تضمن أيضوأكد الوف. نظم بو  تد عىل أن والية الو شورة يف ًاي بÊان وتكوين الكفاءات وا ية  ساعدة ا مل تقدمي ا لل ن لتقمل
ية الفكرية  يق اتفاق جوانب حقوق ا ية من أجل  تجارة العا نظمة ا تعاوين مع  ها ا بان اتفا مللكهذا اºال أخذا يف ا م بق مل ل ل تطسـ حل ً

تجارة   äتص لا بÊان األ). يتربس(مل سق مع اقرتاح مجموعة ا  
لورأى أن ذ ييت ية فþ خيص يقفر لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا
بارات الصحة و. الرباءات والصحة العامة ية تأثري نظام الرباءات احلايل عىل ا تعلق  شرتك  تأوحض الوفد أن Qقرتاح ا بك ي عمل يف

يق أهداف  ية  ساعدة هذه ا'ول يف تعزيز قدراهتا، مبا يف ذ
 تعممي مواطن املرونة  ية  حتقالعامة يف ا'ول األعضاء و بغيف م ك
يةسـياسات الصحة العامة أو ملوا�ة حتدvت الصحة العامة ا ثاالوقال الو. طنلو يا يعد  نولو ًفد إن نقل ا م ج  آخر عىل لتك

ي نولو يص حوافز نقل ا ية  تأثري يف جمال الرباءات  يمي ا تداخä، وطلب إىل األمانة أن جتري دراسات  يع ا جاملوا تك لتق شخ بغ ل مل ا تض
ها يل اليت توا �والعرا تام. ق نظور ًاخو بان  نة يف ا م، قال الوفد إنه جيب أن تأخذ ا سـ بÊان األحلللج ية وأن مجموعة ا لا يلتمن ة يقفر

تخدام  متكن من ا يع هذه اºاالت ليك  هدف أمسى يف  يمي احلا� وسعى إىل تكوين الكفاءات  سـتركز عىل دراسات  مج تت ك تق
ية  .لتمننظام الرباءات لصاحل ا

هام يف ا .193 ية مس اºموعة ء فأعرب عن رسوره إل تحدة األمر لوحتدث وفد الوالvت ا سمل نة يك يذ ا للجنقاش حول  تنف
ية ية ا يات جدول أعامل ا نتو من ص ملعل سة اليت شلكت بر^مج العمل ا. لت يع ا مخلورأى الوفد أن املوا ملتوازن من املمكن أن ض

هاما ًتوفر إ بريس يةًاك  يات جدول أعامل ا يذ تو من يف  لتص يل . تنف نة سوى تقدم  ئوقال الوفد إنه مع ذ
، لألسف مل حترز ا ضللج
ها ند .معليف  ند من 12لب وأكد الوفد عىل موقفه القائل إن ا بغي أال يكون  بجدول األعامل  وقال الوفد إنه لألسف، . ً دامئاًاني

ية  يات جدول أعامل ا يذ تو يل فþ خيص  نة، مل حيرز سوى تقدم  تالف داخل ا Q بب منيف هذه املرحä، و ص ئ لتللج نف خ تس ضب ُ
ية وبوجه عام بة اºموع. ملعنا ية بقانون الرباءات مبا يPىش مع والية غوأعرب عن ر نة ا'امئة ا نة ء يف إحراز تقدم يف ا ملعللج

تدرجيي  تطوير ا شأن ا شورة  يق وتوفري ا يل ا شة القضاv و نا شأت مكحفل  نص عىل أهنا قد أ نة، واليت  لا ل ب مل سـ ه ق مل ن ت تنللج لت س ُ
يق القوانني واإلجراءات ال  
سـلقانون الرباءات دويا، مبا يف ذ تنل يةً  .طنو

نوب  .194 يجوأعرب وفد  بÊان األيقأفر يانني ال¡ين أدىل هبام لك من وفد مرص مس مجموعة ا يده  لا عن تأ ب يللي ة ووفد يقفر
ية بو . لتمناجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ية العامة للو نة  تقارير اليت تقدùا ا بة أم� ألن ا يوأعرب عن قلقه و للجمع للج ل خي

يات جدول يذ تو صشأن  ها، اكنت حمل نقاش وإناكر بعض ا'ول األعضاءتنفب تأصä يف  ية، اليت تعد  معل أعامل ا م وقال . لتمن
نت قرارالوفد إن  بو  ية العامة للو تبا ي يات العامة ًامجلع نوية املقدمة  ية بأن تدرج يف تقاريرها ا بو ا ئات الو للجمع يوجه  سـ ن ي لي ملع ه

يات جدول أعامل يذ تو هاùا يف  صوصفا بإ نف تس يةلتمن اً ند دامئ يف جدول ًاورأى أنه وفق. ملعنية ا بغي وجود  هذا القرار،  ب  ني ل
بو ية العامة للو يل انعقاد ا نة  ياألعامل يف لك دورة  مجلع ب يق، . قللج ية ا ية، مبا يف ذ
 آ سـوقال الوفد إن جدول أعامل ا ل لتنمن لت

بو تخذة للقرارات يف الو ئة  بو، أعىل  ية العامة للو يته ا ي ي مجلع مب هن يع ا'ول األعضاء ومن . ت بة  مجلمث رأى أنه من الرضوري  لنسـ
بو ية العامة للو ية وأن تذعن لقرار ا يا هر إرادهتا ا يأن  مجلع سـ لسـ توازن . تظ ية فكرية  ية وجود نظام  موشدد الوفد عىل أ ملك مه

ياسات العامة واملصلحة العامة بار قضاv ا Q سـيأخذ يف لت يات جدول . ع يذ تو صوقال الوفد إنه جيب  ية ا.ي تنف لتمنأعامل ا
توازن يق هذا ا لوضع  لتحق ية، ال ميكن وصفه. ُ نا ية ا ية، خاصة ا عوقال إن تأثري نظام الرباءات عىل ا لص من تمن لت  أن ورأى. ل

تاكر قد يلعب دورا حمو Qً نا�، ًرvب تغري ا ثل الصحة واألمن الغذايئ وا ية،  ية األسا تحدvت العا مل يف معاجلة بعض ا ل سـ مل مل
ية وأقر الوفد  ناسب ا'ول األعضاء من ^ ساعدة عىل الوصول إىل قانون براءات  نة يف ا به ا ح'ور ا.ي ميكن أن  ي مل للج تلع

بÊان ية يف ا توvت ا ليع  من سـ لتمج سأ� تعزيز القدرة عىل . م تعلق   þمبوف تاكر، أعرب الوفد عن رسوره بي Qنة أب للجن ا
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تعلقة لرباءات والصحة ونقل ا يدات وأنظمة Qعرتاضممضطلعة بأعامل  ناءات وا Qيا و ينولو تقت لل ث ج وأوحض الوفد أن . سـتك
يا ورشه والوصول  نولو تعلقة مبواطن املرونة ونقل ا ية، ويه ا يات جدول أعامل ا تعلق بعدد من تو  vنهذه القضا جل تك مل من ص لتت

ية وتكوين الكفاءات ساعدة ا نإىل املعرفة والوصول إىل املعلومات وا نة يف وأقر الو. لتقمل بري ا.ي أحرزته ا تقدم ا للجفد  لكل
شطة اليت تضطلع هبا  يع األ يا، وأعرب عن تقديره  نولو يدات وأنظمة Qعرتاض ونقل ا ناءات وا Q نمعاجلة مجل ي جت تك لث لتق سـ

شأن هذه القضاv حىت هذه اللحظة نة  با شأن هذه القضاv، خاصة يف جم. للج نه قال إن احلاجة تدعو ملزيد من العمل  بو ال لك
يا ورشها ومواطن املرونة نولو ننقل ا جل تضمن . تك يواتفق الوفد مع الرأي القائل إن Qخنراط األكرث تفاعال وا.ي   باأحصً

ية الفكرية يني أمر مطلوب يف جمال ا مللكاملصلحة ا تغلب عىل . ملعن ية  تكرة وا ترب الوفد أن احلاجة تدعو إىل احللول ا للوا لعمل ب ملع
يات الواردة حتت الصعوت اليت تواجه  تو ية، خاصة ا يات جدول أعامل ا يذ تو نة من  متكن ا يات ليك  صا ل من ص للج لتن تنف تتق ل

يä لضامن احلفاظ عىل املعلومات وضامن الوصول إلهيا عىل املدى الطويل وتطرق الوفد إىل موضوع . سـاºموعة جمي، كو
نذ أن قدم لك من مجموع3الرباءات والصحة وقال إنه ُعقدت  بÊان األم دورات  يلة ا ية يقفر لتمنة ومجموعة جدول أعامل ا

نة شلك رمسي إىل ا شأن الرباءات والصحة  للجاقرتاuام  ب تحدvت اليت تواجه . ب لوأوحض الوفد أن Qقرتاح هيدف إىل معاجلة ا
تعلقة لرباءات تخدام مواطن املرونة ا ية يف ا نا بÊان ا ملا سـ ل بحث هذا وقال إنه يف مقابل اآلراء القائä إن. مل بغي أال  نة  ت ا ي نللج

ناسب ملعاجلة هذا األمر نة يه املاكن ا ملاألمر، فإنه يرى أن ا ها وبين . للج رسيع من وترية  نة عىل ا توحث الوفد ا معل لت للج
شأن الرباءات والصحة ب. ببر^مج معل  ثاليث بني الو تعاون ا نقاشات اخلاصة  ية وا تفا بارية ا سة اإل يوأشاد الوفد  ل ل ل عل ل و خجلل

ية شأن القضاv ا ية  تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا لصحو ب مل ل ممل ندواقرت. م نة أن تدرج  بح الوفد عىل ا  يف جدول ًا دامئًاللج
شأن ا ية  تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا بو و ثاليث بني الو تعاون ا شأن ا ٍملاألعامل  ب مل ل مل ي ل ل مب تعلقة لصحة من م ملسائل ا

يذ يل  تنفأجل  هس ية ت تو ية، خاصة ا يات جدول أعامل ا تو نة  ص ا ل من ص ل تام. 40لتللج نة ، أعرب الوفد عن أم� ًاخو متر ا للجأن  تسـ
ناد يع ًاملتوازن القامئ من أجل امليض قدم إىل الرب^مج اًاستيف العمل ا توازنة لفائدة  مج يف تطوير نظام الرباءات العاملي بطريقة  م

ب يةلا'ول األعضاء، خاصة ا نا مÊان ا بÊان األقل منول بارًال وا Q ية يف يات جدول أعامل ا ت، مع أخذ تو من عص  .لت

ية ووفد  .195 يانني ال¡ين أدىل هبام لك من وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا يده  منوأعرب وفد الربازيل عن تأ ب لتي لل
بÊان األ يلمرص مس مجموعة ا نوب يقفر يان ا.ي أدىل به وفد  جة، كام أيد ا يلب ية . ايقأفر برية عىل آ ية  لوقال الوفد إنه يعلق أ ك مه

متدة يف  ية ا ملعيق جدول أعامل ا من لتسـ ية بإرسال . 2010تن ئات ا نة تعد من ا هذا القرار فإنه يرى أن ا نوقال إنه وفقا  ي ملعللج له ل ً
ها عىل هذا األساس يف عام  بو وأهنا رشت  ية العامة للو تقارير إىل ا معلا ي مجلع ند ومن مث قال ا. 2011ل بلوفد إنه يرى أن 

بغي أن يكون  يحًادامئينجدول األعامل هذا  شلك  بو  ية العامة للو يذ قرار ا حص من أجل  ب ي مجلع ًواسرتسل الوفد قائال إن . تنف
ية نذ اعPد جدول أعامل ا ها  نة نوعت بر^مج  منا لتللج م معل وأوحض الوفد أن جداول أعامل ا'ورات مل تكن أحادية اجلانب . ّ

يع األعضاءوأهنا رمت  يع هتم  مجإىل إدراج موا توازن يعد رضورvوقال الوفد إنه ي. ض ثل هذا ا ًرى أن  ل  لضامن عدم سعي م
يؤدي إىل إهامل   
بة حلقوق الرباءات، ألن ذ يق  توى أعىل من امحلاية وا يق  نة بطريقة أحادية حنو  سـا سـ سـ سـ نللج ن لم لت حتق

ية، يف ظل QعPد عىل مقاربة واح ياجات ا منا لتت يع األغراضح نة لرب^مج العمل ا.ي . مجدة ختدم  بين ا للجوقال الوفد إن  ت
ته الربازيل يف الويقة  ثاقرت ية SCP/14/7ح تو تفق مع ا يدات عىل حقوق الرباءات  ناءات وا تعلق ال  þص ف ل ي ي ت لتقي ث  من 17سـ

بار مو Q بغي أن تأخذ يف بو  شطة الو نص عىل أن أ ية واليت  تجدول أعامل ا ي ي ن ت عمن ن ية لت مللكاطن املرونة الواردة يف اتفاقات ا
تني . لالفكرية ا'وية تو ها  تعلقة جبودة الرباءات ميكن ر نقاشات ا يوقال الوفد إن ا ل مل صل سلط الضوء 10 و8بط ست إذا اكنت 

يا^ت ا ساعدة هلم بعىل احلاجة إىل متكني ا'ول األعضاء من الوصول إىل قواعد  للرباءات وتقدمي ا ية ني قدراهتتحسمل سسـم املؤ
ية، ومن مث يمت ا ياهتم ا ية الفكرية من خالل تعزيز تطوير  تعلق   þية ف تالو ب ي تحن لط ن ً الوصول إىل الكفاءة اليت تلعب دورمللك

بغي Qضطالع هبا يف جماالت أخرى.  يف ضامن جودة الرباءاتًاهام ترب أن اºموعة جمي . ينوقال الوفد إنه مثة ùام عديدة  عوا
تعلقة  يا ورشها ال ملا نولو بادرات الالزمة 'مع نقل ا بات وا تطلب املزيد من العمل، مبا أن ا يا ال تزال  نولو ننقل ا ل جل تك لعق ج ملتك ت ب

بعض ا'ول األعضاء ية . لتزال غري واحضة  تو صوأضاف الوفد أن ا سأ� الرباءات والصحة، 17ل ية  نفذ من ^ بدو أهنا مل  م  ت حي
شاف موا ها ا سـتكواليت من بني أهدا تعلقة لصحةف ياسات ا سني ا يدة يف  ملطن املرونة ا سـ لحت بين Qقرتاح . ملق تورأى أن 

بÊان األ يلاملقدم من مجموعة ا يذيقفر يدة حنو ذ
 ا ية يعد خطوة  نفة ومجموعة جدول أعامل ا لتج وأعرب الوفد عن أم� أن . لتمن
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با ندة إىل جدول أعامل مزتن يأخذ يف ا نة  ناف معل ا سـيرى ا س للج حلت م تسـ يع ا'ول األعضاء، ويدمع يف ئ ياجات  مجن ا حت
ية  .لتمننفس الوقت أهداف جدول أعامل ا

196. Q مسسب دو�  27 بالغ عددهالحتاد األورويب ودوü األعضاء اوحتدث وفد ا'امنرك  نة،  حفأكد عىل أن ا للج
يل اSCP/1/2ث من الويقة 2 من الصفحة 3الفقرة  شة القضاv و نا شأت مكحفل  ه، قد أ ق مل شأن تسن شورة  بيق وتوفري ا مل لتنسـ

يق قوانني الرباءات  
تدرجيي لقانون الرباءات دويا، مبا يف ذ تطوير ا سـا ل ل تنل نة واليهتا، ميكهنا . ً نفذ ا للجوقال الوفد إنه ليك  ت
Q نظام الرباءات وتعزز يد  بأن تدمع األداء ا ل هم أيضجل يا و نولو ستاكر ونقل ا ج تتك يات جدولًال يذ عدد من تو ص يف   أعامل تنف

ية نة مل حترز سوى. لتمنا يللجوقال إنه مبا أن ا يل  سب تقدم  نئ بًاض بب  ها  تلفة من جدول أعام نود  تعلق   þت ف خم ب سي ل اين اآلراء بب
ية امليض قدم كيفشأن  يةًاب ية ا يات جدول أعامل ا يذ تو ن، من الصعب تكوين صورة اكمä يف هذه املرحä عن  من ملعص لت وقال . تنف

بو ملالوفد إنه من ا ية العامة للو تقارير إىل ا ها  ندا إرسا تفق علهيا  بع ال�ذج ا نة أن  بغي عىل ا ينظور اإلجرايئ  مجلع لل ع مل ت للج لي ت ن
يات جدول أعامل ا يذ تو هاùا يف  منشأن إ ص لتب نف يةتس بغي أن يكون ًاورأى الوفد أنه وفق. ملعنية ا بو الراخسة، ال  ين ملامرسات الو ي

ن ند12د لبا نةًا دامئًاب من جدول األعامل  نة، جيب . للج يف جدول أعامل ا توازن  يذ بر^مج العمل ا ند  للجومىض يقول إنه  مل تنفع
نظامت ا'وية األخرى بو األخرى وا ئات الو نة تكرار معل  نب ا لأن  مل ي ي للج هتج  .ت

بÊان األ .197 يلوحتدث وفد مرص مس مجموعة ا تأكد ّة فقال إنه يود أن يعلق عىل بعض اآلراء الواردة حول امليقفر للوضوع 
بو ية العامة للو نة مع قرار ا ساق ا يمن ا مجلع للج نة تعد خطوة لألمام. ت ترب الوفد أن أي خطوة اختذهتا ا ُوا للج ندما . ع عوقال إنه 

ية الوصول إىل األهداف الهن ّتقرتح دراسة ما، فإن ذ
 يكون  بن يهنا أيضُ نة، واليت من  ية  با للج يات جدول أعامل ًائ يذ تو ص  تنف
ية  نةلتمنا بار أن جدول . للجذات العالقة  نة الراخسة، مع ا سق مع والية ا شلك  بغي أن تعمل  تورأى أن الوفود  للج ت ب عي ي ن

ية مفاو ندما مت وضعه من خالل  ية،  معلأعامل ا ع بو، اكن مقدرلتمن يع اخلارجة ًايضات طويä داخل الو ض ü أن يكون من املوا
ند تعممي. عن نطاق الوالية نة فإن ذ
 يكون عوقال الوفد إنه  ية بأي شلك من األشاكل يف أعامل ا للج جدول أعامل ا لتمن

شلك عام بو  بل الو تخذ من  يا مع القرار ا Pبم ي مل قشـ شطة . ً يع أ بغي أن يعمم يف  ية  نومىض يقول إن جدول أعامل ا مج ي ُمن ن لت
نة ية  سجم مع الوالية األ بو، ومن مث  ئات الو للجو صل ن ي يي ندما ت. ه بعض Qقرتاحات، عوأوحض الوفد أنه  بقدم بعض الوفود 

بÊان األ بل مجموعة ا لثل Qقرتاح املقدم من  ق يم ية يقفر يذ جدول أعامل ا يق أهداف  لتمنة، فإهنم اكنوا يرمون إىل حماو�  نف تحتق
بو ئات الو ئة من  تصاص لك  يوفقا ال ي هي ه خ تقارير إىل ا. ّ نة أن تقدم ا يقة أن عىل ا باه إىل  Q لولفت الوفد للج حقن مجلعية العامة ت

باع بأنه مل حيرز أي تقدم Q تقدم، وأعرب عن أسفه ألن بعض الوفود 'يه نطشأن إحراز أي نوع من ا ل ترب الوفد أن . ب عوا
سائل املدرجة يف  شة ا نا سمح للوفود  شلك خطوة لألمام، ألهنا  ها، سواء متخض عهنا إجامع أو ال،  شة  نا ملا ق مب ت ت ق سمل س سنف

نةللمالقامئة غري احلرصية  شلك بر^مج معل ا للجسائل اليت  توحوقال الوفد إن هذ. ت بقى  بغي أن  مفا املوضوع  ين نقاش من ًاي لل 
يس فقط يك يكون نظام الرباءا سني نظام الرباءات العاملي  لأجل  يدحت ية ولكن ليك يعمل  ًت أكرث فعا ج ا يف خدمة أغراض ل

ية  .لتمنا

مس مجموعة بÊان أورو الوس .198 vنغار يانني ال¡ين أدىل هبام لك من هوحتدث وفد  يده  يق فأعرب عن تأ بطى وا ي للبلط ل
Q مسية مس اºموعة ءدو�  27 بالغ عددهالحتاد األورويب ودوü األعضاء اوفد ا'امنرك  تحدة األمر يكوالوالvت ا . مل

تعلق بقانون الرباءات ونظام الرباءات العاملي،  يوقال إنه يف إطار بر^مج العمل ا نة مل يذ والية ا يق توازن بني  للجبغي  نف حتق تن
يات جدول أعامل  يذ عدد من تو هام يف  ية، واإل يا من ^ نولو يع اإلبداع ونقل ا سني معل نظام الرباءات و صو شج نفحت س ح ج تتك ل ت

ية األخرى نا ية من ا حا ل سابقة، فإن . لتمن نة يف ا'ورات ا شات اليت جرت يف ا نا نظر إىل ا لوقال الوفد إنه  للج ق مل نة ل للجا
ية تعلق بأهداف ا  þبو ف ية العامة للو بع قرار ا مناكنت  ي ي مجلع لتت نة ال يزال حمل تداول، . ت للجوأشار الوفد إىل أن بر^مج معل ا

äية يف هذه املرح هامه يف جدول أعامل ا يق إل يمي د تايل، ال ميكن إجراء  منو لتل س ق  .تق

نوب  .199 يجوقال وفد  نيقأفر هدت  لا إن بعض الوفود ا نةستش تأنفت 2009وقال الوفد إنه يف عام . للجظام ا'اخيل  سـ، ا
شأن بر^مج العمل توصل إىل اتفاق  بب عدم ا ها بعد فرتة مجود  نة  با ل سللج بغي أن . بمعل ينوقال الوفد إن القامئة غري احلرصية 
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بداية لشلك نقطة ا تمد يف عام. ت ية قد ا نة إىل أن جدول أعامل ا باه ا ُولفت الوفد ا ع من للج لتن ية العامة 2007 ت مجلع وأن قرار ا
بو األخرى اختذ يف عام  ئات الو ية يف  يات جدول أعامل ا يذ تو تعلق   þبو ف ُللو ي ي من ص ت ي هي لت نف بار العمل . 2010ب عتوقال إنه 

يف 'راسات ثل ا هام  نة أجنزت بعض العمل ا نة، فإنه يرى أن ا تلكا.ي اضطلعت به ا للج لللج م يل . ل سبوذكر الوفد عىل 
يا وأنظمة Qملا نولو نقل ا تعلقة  جثال أن ا'راسات ا لتك ب يدًاعرتاض وفرت عرضمل شأن . ًاج  توصل إىل اتفاق  بورأى أن عدم ا ل

ية يات جدول أعامل ا يذ تو شأن  ثل جودة الرباءات ال يعين أنه مل يمت إحراز أي تقدم  منسأ�  ص ب لتم نف ًوأردف الوفد قائال إنه . تم
سائل امخلس ا نظر إىل ا مل مل يةل نوات املا يع ا'راسات اليت أعدهتا األمانة يف ا ضنة يف بر^مج العمل، فإنه يقدر  سـ مج . لتضم

بار Q ية جيب أن يؤخذ يف تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا بو و ثاليث بني الو تعاون ا توقال الوفد إن ا مل ل مل ي ل عل م وأشاد . م
رش  تحققة خالل Qثىن  ية ا تاجئ اإلجيا شالوفد  ع مل ب سنيلن سع  تحقق يشء إجيايب يوجد  ندما  ية وقال إنه  تحهرا املا ت ي ع للض م ً .

نة تحقق أي تقدم أو حتقق تقدم بطيء يف ا تلف مع الرأي القائل إنه مل  للجوقال الوفد إنه  ي  .خي

يان ا.ي أدىل به وفد ا'امنرك مس Qحتاد  .200 يده  يا عن تأ با بوأعرب وفد أ ي ن  ددهابالغ علاألورويب ودوü األعضاء اللسـ
شأن .  دو�27 بو  يذ جدول أعامل الو نة يف  هام ا تعلق بإ  þيق توازن ف هام يف  ته يف اإل بوأعرب الوفد عن ر ي للج ي نفب س حتق تس غ

ية ناجتة . لتمنا تلف ا'ول األعضاء وأن املقاربة ا نظر يف الظروف اخلاصة  نقاش عن طريق ا لورأى الوفد أنه مت إثراء ا - ل ل
ية عىل حنو معقول يات العامة مشل وقال. ضمر نذ ا'ورة األخرية  نعقدة  نة ا للجمع الوفد إن جدول أعامل دورات ا مل مللج

نولو يدات والرباءات والصحة ونقل ا ناءات وا Q ثل جسائل  تك ث لم يتق ت لم الل فرتة وجزية، خورأى أنه يف . يا وجودة الرباءاتسـ
شأن الرباءات شات  نا ية يف ا ببذلت �ود إلدراج جوانب ا ق مل لتمن برية وا. ُ ناول مجموعة  نة أثريت عن طريق  كترب الوفد أن ا ت للج ع

شل يف . من جوانب الواقع QجPعي والعاملي نة من جراء ا تقدم احملرز يف ا ياب ا بب  لفوأعرب الوفد عن أسفه ألنه  للج ل غ بس
توص ية امليض قدملا متكن من إعطاء عرض أكرث ًاكيفل إىل اتفاق حول  تفص، يف هذه اللحظة، فإنه مل  يذ جدول أعامل ي لتنفيال  ً

نة ية يف ا للجا بل القريب. لتمن سائل اليت جيب أن تعاجل يف ا ثفة أÒرت بعض ا ية ا تقوقال الوفد إن هذه ا سـملك ملُ مل عىل : لعمل
تعلقة  ية ا شأن األمور املوضو تقدم  يل إحراز ا نظمة و تخدام موارد ا سني ا هام بني اللجان  ثال، توزيع ا مليل ا ع ب ل ه مل سـ تح مل تسس ل مل ب

ياب . لرباءات يع األخرى، ألن  نة حول املوا شات ا نا بغي أن يعوق  ية ال  نظور ا غوأضاف الوفد قائال إن  ض للج ق ي ممن ن لتم ً
سخة مقÊة غري رضورية من اللجان األخرى بح  نة إىل أن  نقاش قد يؤدي  توازن يف ا نا تص للج ل  .ل

بويفارية-مجهورية(فزنويال وأعرب وفد  .201 ل ا يان ا.ي )ل يده  ب عن تأ أدىل به وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل للي
ية بقى يف جدول األعاملًا جدًل يعد ùاموقال إن إدراج املوضوع يف جدول األعام. لتمنا بغي أن  بة ü، ومن مث  ي  ي نسـ ترب. لن  عوا

ند مدرج يًالبالوفد أن إبقاء هذا ا بو، وتدمعه آ ية العامة للو ل يعد مضن الوالية اليت أ^طهتا ا ي ية مجلع يق جدول أعامل ا منة  لتسـ تن
ية العامة متدة من ا مجلعا ثري يف جمال الرب. ملع يام  بغي ا لكواتفق الوفد مع الرأي القائل إنه ال يزال  لق تاءات، ألن الرباءات تربط ين

بÊان اًاث ويقًاتارباط رشية اليت ال تؤثر فقط عىل ا تحدvت ا ل  ل تقدمة أيضلبل بÊان ا ية ولكن ا ملنا ل سائل ومىض. ًام م يقول إن 
نا� تعد ùمة  تغري ا لثل األمن الغذايئ وا ملم بلًايس فقط يف الوقت احلايل ولكن أيضل ن .ملسـتق يف ا تغري ا بة  ملو لل ا�، لنسـ

س سات ا ملقال الوفد إن املؤ شلكةؤس هذه ا ية يه اليت متB براءات ميكهنا أن تضع حال  ية احلا ملو� عن األزمة اإليكولو لل  .ًج
ند يف جدول األعامل يعد أمرراج هذوقال إن إد تقدمة، إذا ًالبا ا بÊان ا ية، ولكن أيضا  نا بÊان ا يس فقط  ية  مل لغ األ لل ل لل ممه ل

بل يع ا'ول  .ملسـتقما تطلعت األخرية إىل ا تضمن الزتامات  تأنف العمل يف ظل والية  نة أن  بغي عىل ا مجلورأى أنه  ت سـ للج تي ن
 .األعضاء

يد .202 بويت عن تأ يوأعرب وفد  ية ووفد جي يانني ال¡ين أدىل هبام لك من وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا منه  لتب لل
بÊان األ يلمرص مس مجموعة ا ية العامة إورأى الوفد أن . ةيقفر سق مع قرار ا نة  ند يف جدول أعامل ا مجلعدراج هذا ا ت للج يب ل

ئات ال يع  ية يف  تعممي جدول أعامل ا بو ا.ي يطالب  يللو مج من ب هي بولت نة . يو تقرير املقدم من ا ية ا للجوشدد الوفد عىل أ ل إىل مه
ية العامة وفق بوًامجلعا ية العامة للو ي للوالية اليت أ^طهتا ا نة. مجلع ند يف جدول أعامل ا للجومن مث أيد الوفد اإلبقاء عىل ا  .لب
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يانني ال¡ين أدىل هبام لك من وف .203 يده  تحدة عن تأ يا ا هورية تزنا بوأعرب وفد  ي مل للن نوب مج يجد  ا ووفد مرص مس يقأفر
بÊان األ يلمجموعة ا يع . ةيقفر ية املوا نة، إال أن أ ثل ا برية  نه يف مجموعة  نقاش البد  ضوقال الوفد إنه عىل الرمغ من أن ا مه للج ك مل م

شدت ا نة يه اليت  حاليت تعاجل يف ا ند جدول أفووقال ال. لوفود يف قاعة QجPعللج نظبد إن  ية حمل ا لعامل ا ً ر يعد حاساملتمن
يع بب تأثريه عىل ا ية  يذ جدول أعامل ا ند يف  نة هذا ا نب ا مجلوأنه ال ميكن أن  من ب للج ستج بنف لتت ل هم إجراء . ت ملورأى أن من ا

ييل . نقاش أكرب وتوفري معلومات مفصä للوصول إىل إجامع حول اإلجراءات امللموسة نة 'هيا دور  ترب الوفد أن ا تمكوا للج ع
يذ ت تنفبه يف  يةلتلع يات جدول أعامل ا منو نقاش بدال من . لتص ئة من خالل ا نا بات ا يل وا ًودعا الوفود إىل حتديد العرا ل شـ ل لعق ق

ئات األخرى ئات. لهيQعPد عىل إجراءات ا يده. لهيورأى أنه ال يوجد تكرار ألعامل ا ها يوأعرب عن تأ نة  ناف ا معل ال للجئ سـت
بار  بو األخرى تمكل معل اأعت ئات الو للجن  ي ناقضههي  .تنة وال 

بÊان األ .204 يانني ال¡ين أدىل هبام لك من وفد مرص مس مجموعة ا يده  يا عن تأ لوأعرب وفد إندو ب ي للسـ يني ة ووفد يقفر
نة ند دامئ يف جدول أعامل ا سأ�  مترار ا تعلق بوجوب ا  þية ف للجاجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا ب مل ي كمن سـ وقال الوفد إنه . لت

تعلق لرباءات والصحةلخالل ا'ورة احلا  þئة ف نا شالك ا نة، تدعو احلاجة إىل معاجلة بعض ا يية  شـ ل مل بغي أن وق. للج ينال إنه 
ند مدرج ببقى ا نةًالي  .للج يف جدول أعامل ا

بÊان األ .205 يانني ال¡ين أدىل هبام لك من وفد مرص مس مجموعة ا يده  لوأعرب وفد غا^ عن تأ ب يللي ة ووفد اجلزائر يقفر
يةمس مجم يذ. لتمنوعة جدول أعامل ا ترب الوفد أن موضوع  تنفوا ية يعد حاسامع ً جدول أعامل ا يع األخرى لتمن تعلق ملوا  þض ف ي

نة نظر فهيا يف إطار ا للجاليت جيرى ا تعلقة . ل تان املذكور�ن قدمت بعض اجلوانب ا سائل اليت أÒرهتا اºمو ملوقال الوفد إن ا ع مل
ثل ا ية،  مجبدول أعامل ا ثل جودة الرباءاتلتمن ية وتكوين الكفاءات، كام أهنا تربط جبوانب أخرى  مساعدة ا ت ن لوهذا . لتقمل

ها  يع األخرى اليت جيري نقا ية، جبانب املوا نود يف جدول أعامل ا هم اإلبقاء عىل هذه ا بب، رأى الوفد أن من ا شا مل ضس من لتب ل ل
نة  .للجيف ا

مترار يف حامية ح .206 Q سأ� تفت وفد بريو إىل  سـوا م هود اليت بذلهتا األمانة ل ية الفكرية وأعرب عن تقديره  للجقوق ا مللك
 ،
يدات وأنظمة Qعرتاض وجودة الرباءات، وفوق لك ذ ناءات وا Q ثل هامة  يع ا يع املعلومات حول املوا ييف  ت ض لتقجتم ث م سـل

نة هود اليت بذلهتا إلدراج قضاv الصحة العامة املربطة لرباءات يف نقاشات ا للجا ت يا . جل با تفق مع رأي وفد أ نوقال الوفد إنه  سـ ي
تعلق مبصاحل حكومات ا'ول   þيقة ف ية، ولكهنا تعكس العديد من الفروق ا' سائل تعد يف غاية األ يالقائل إن هذه ا مه قمل

تفق علهيا. األعضاء تاجئ وقرارات  توصل إىل  موأضاف أنه يعي مدى صعوبة ا ن نة يف �ود. ل متر ا للجواقرتح الوفد أن  ها تسـ
ية بة لالجPعات ا يا وجودة الرباءات يف جدول األعامل  نولو ثل نقل ا نود  بللإلبقاء عىل  سـ تقب سـل ملل ن ج تك  .م

سابق، وهام الصحة  .207 يوم ا نة يف ا ناولهتا ا يع اليت  ته يف معاجلة موضوعني من املوا سلفادور عن ر لوأعرب وفد ا ل للج ت ض ب غل
هام  بب اربا  
يا، وذ نولو مبالعامة ونقل ا طت س ج بتك ية اليت يولهيا الوفد هلامل ية واأل مهسائل جدول أعامل ا وأكد الوفد عىل . لتمن

ن نقاش حول الصحة العامة كجزء من معل ا مترار ا ية ا للجأ ل يا. ةسـمه يانه اكن  بوذكر أن   وغري حرصي عىل اإلطالق، ًا عامً^ب
بغي ع بىن أحاكمينوقال إنه  شلك اكًاتتىل ا'ول األعضاء أن  تخدم  ب قانوية  سـ تاحة يف نظام الرباءات تن ململ مواطن املرونة ا

تعلق لرباءات  þف äمت شالك الصحة العامة ا يالعاملي من أجل حل  بغي عىل ا'ول األعضاء أن تركز . حملم ينوقال الوفد إنه اكن 
ياجات الصحة العامة ية ا ية  يذ هذه األحاكم القانوية  ية  تأكرث عىل  ب بغ حن ت تلك نف بدأ يف واقرتح الوفد عىل . يف نة أن  تا للج

تخدام مواطن املرونة عىل حنو أكرث  ية  نا بÊان ا سامح  ياجات من أجل ا Q سـشف بأسلوب معيل ما يه هذه ل لل ل ت متك ح تسـ
ثل نقص املعلومات أو . كثافة يذ الفعال،  ية يف ا نا بÊان ا تفات إىل الصعوت اليت تواجه ا Q بغي مورأى الوفد أنه  نف م لتن ل ل ل ي

ية هالتقنالكفاءة ا سني  بÊان يف  ساعدة هذه ا تجارة،  نظم أو إجراءات ا حت ل مل بغي . ل ية اليت  تجارب اإلجيا ينوقال الوفد إن من ا ب ل
تعلق تغلت موطن املرونة ا ملأن تدرس جتربة رواندا، اليت ا سـ ية ةُ يدال تحرضات ا باري يف تصدير ا يص اإل ن لرت لص ملسـ ج خ

بارية مبوجب اتفاق تربس تجة وفق الرخصة اإل يا ج نظمة .ملن تخدم فهيا دو� عضو يف  م وقال الوفد إهنا اكنت أول حا�  تسـ
نظمة الصادر يف  متد مبوجب قرار اºلس العام  بارية ا يص اإل ية نظام الرتا تجارة العا للما مل ملعل ج سطس 30خ تصدير 2003غ أ ل 
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تاج  بÊان اليت  ية  يدال تحرضات ا حتا لل ن لص ندا حتديد. إلهياملسـ بÊان اليت تطلب  اكنت أولًاكوذكر الوفد أن  نظمة ل ا ممن 
ية ترصحي تجارة العا ملا ية من دواء محمي برباءة اخرتاع وتصديرًال سخة نو تاج  ٍ بإ ع ن بÊان . ه إىل رواندان لوشكر الوفد مجموعة ا

ياأل نةيقفر يف معل ا هامات من أجل  تقدمي املزيد من اإل ية عىل اقرتاuام، ورحب  للجة ومجموعة جدول أعامل ا ث ب تكمن س . لت
بÊانوا بات اليت تواجه ا ثل ا يع  تعلق 'راسات حول موا  þنة ف تكامل معل ا لترب الوفد أن ا ض ي للج سـ لعقع يذ مواطن م تنف يف 

بÊهً ùامًااملرونة يعد أمر ند . ل  تفت إىل ا بوا يا وقال إن هذا املوضوع ùم للغاية 10لل نولو شأن نقل ا ج من جدول األعامل  لتك ب
تاك Q رش بورضوري ملعاجلة  تحرضات ن ثل قطاع ا يا يف جماالت  نولو نقل ا يä أوية  ية برباءة كو سـرات ا ل ل سـ ملحملم م ج لتك

ية يدال نا ي. لص سلفادور، فهيمه معرفة  تج يف ا ية  نو يفوقال الوفد إنه مبا أن األدوية ا كن ل ت ع ية ُل يع و يق ممارسات ا كيفة  ن تصب تباع التط
نظمة ا ها  ية اليت تفر يدال تحرضات ا تاج ا ممعايري إ ض ن لص سـ يةملن نة يف سعهيا حنو . مللصحة العا ية معل ا للجوشدد الوفد عىل أ مه

ية ياجاهتا األسا ية ا ية من  نا بÊان ا متكن ا يا ليك  نولو سـتعزيز نقل ا ت ب ل حل تلل م ج  .تتك

ية  .208 يانني ال¡ين أدىل هبام لك من وفد اجلزائر مس مجموعة جدول أعامل ا يده الاكمل  ند عن تأ منوأعرب وفد ا ب ي لته لل ل
بÊان األووفد مرص  يلمس مجموعة ا نوب يقفر يان  جة، كام أيد  يب ثل الرباءات والصحة العامة . ايقأفر سائل  ترب الوفد أن  موا م ع

يع ا'ول األ بة  ية  يا وأنظمة Qعرتاض تعد يف غاية األ نولو يدات ونقل ا ناءات وا Qمجلو سـ مه ي نت لسـ جل تك لث ورأى أنه . عضاءتق
يع Qقرتاًاينبغي امليض قدم شأن  مج  بÊان األب ية ومجموعة ا لحات املقدمة من مجموعة جدول أعامل ا يلتمن نوب يقفر يجة و . ايقأفر

يع ا'ول األعضاء ية ولكن  نا بÊان ا بة  سائل ال تعد ùمة فقط  مجلورأى الوفد إن هذه ا ل لل سـ ممل  .لن

بÊان األ .209 يان ا.ي أدىل به وفد مرص مس مجموعة ا يده  لوأعرب وفد الكونغو عن تأ ب نة عىل . ةقييفرللي للجوحث الوفد ا
يا وأنظمة Qعرتاض نولو سائل الرباءات والصحة العامة ونقل ا ية، خاصة  سائل املربطة  يع ا جمعاجلة  لتك م من ت مل  .لتمج

بÊان األ .210 يان ا.ي أدىل به وفد مرص مس مجموعة ا يده  يا عن تأ لوأعرب وفد زا ب ي للب يم ية . ةيقفر مجلعوقال الوفد إن قرار ا
شأال يق اكن واحضبعامة  ية ا سـن آ بو ًا جدًالتنل ئات الو ية من  يات جدول أعامل ا يذ تو هام يف  تعلق إل  þي ف ي من ص هي لت نف تس

تأثرة لقرار ئات ا نة تعد إحدى هذه ا تصاصه، وأن ا سب ا ية لك  ملا ي للج ح هن لملع بغي عىل . خ هامات هامة  نورأى أنه مثة إ يس
يذ جدول أعامل ا نة أن تقوم هبا يف  لتا تنف بىن موقفامنللج تايل جيب أن  ًية و تت يل عرض ًا حازمل ها  لتسه وأن تقدم جدول أعام ل

 .إجنازاهتا

ية-مجهورية(إيران وشدد وفد  .211 ي)م اإلسال يل آ تقارير و بة لرفع ا يب وال�ذج  ية Qتفاق عىل األسا ل عىل أ تفع ل سـ ل ة لنمه
يق ية العامة وvًورأى أن ذ
 يعد رضور. لتنسـا يذ قرار ا ن  تنف مجلعت ية الفكريةل ية وا ية  نة ا مللكيذ والية ا منف ن لتللج ترب . ملع عوا

ية بقانون ال نة ا'امئة ا نالوفد أن ا ية الفكرية وتعممي ًا هامًرباءات ميكهنا أن تلعب دوراملعللج توازن يف نظام ا يق ا مللك يف  لحتق
بو ئات الو يع  ية يف معل  يجدول أعامل ا ي مج همن يا، غري أن وقال إن من أهداف نظام الرباءا. لت نولو ساعدة يف نقل ا جت ا لتك مل

يد كام اكن مفروضنظام الرباءات يف الواقع شلك  ج ال يعمل  نة . ًاب بغي عىل ا  
حتلوقال إنه . للج هايني . معلل هذا اجلانب يف 
نة أن جتري نقاشوأضاف الوفد أ ُنه اكن عىل ا توحًاللج ية،ًامف  تحدvت العا تعلق   þسائل ف يع ا مل حول  ل ي مل ثل األمن مج م 

نا� والصحة تغري ا ملالغذايئ وا بغي إدرا�ا يف بر^مج . ل ية و نا بÊان ا بة  ية  سائل تعد يف غاية األ نوقال إن هذه ا يم ل لل سـ مه لنمل
نة ية وضع القواعد واملعايري يف هذه اºاالت . للجمعل ا بدأ يف  نظرية وأن  نقاشات ا تجاوز ا نة أن  معلوأضاف أن عىل ا ت ل ل ت للج
ناسبمن أجل مع شلك  تحدvت القامئة  ماجلة ا ب ية طويä األجل، وأضاف أن . ل يجة  معلوقال الوفد إن نظام الرباءات هو  تن

بة ية مل تكن بغري شا ئهذه ا تغل املزاv وحتاول أن حتل املضامني املربطة هبا لصاحل . لعمل تورأى أن عىل ا'ول األعضاء أن  تسـ
ياسات العامة  .لسـا

ي .212 يع ا بوقال الريس إن  لمج بو ئ ية العامة للو تحال إىل ا نة، وإهنا  رشة  نة  ثا سجل يف تقرير ا'ورة ا يا^ت  مجلع سـ للج ل عت مس ُ
بو عام  ية العامة للو يوفقا للقرار الصادر عن ا مجلع تعلق 2010ً  þيةي ف يق جدول أعامل ا ية  منبآ سـ لتل  .تن
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ند  بل:  من جدول األعامل13لبا  ملقالعمل ا

نة عىل أن تظل القامئة غري .213 ية للجوافقت ا تا نقاش يف ا'ورة ا يق وا تد توحة ملزيد من ا سائل  ل احلرصية  ل ل ل قللم مف
 .للجنة

ية من اقرتاحه،  .214 ثا يذ املرحä ا ية  هره العديد من الوفود من اهPم مبعرفة املزيد عن  نوأشاد وفد الربازيل مبا أ ل نف يف تظ ك
نة شاركة أفاكره مع ا ته يف  للجوأعرب عن ر م توقال الوفد إن . غب ً ردا 72لمت من ا'ول األعضاء ما ال يقل عن سـاألمانة ا

يان Q شأن حقوق الرباءاتسـتبعىل يدات  ناءات وا تعلق ال  þب، وإن هذه ا'ول أفصحت عن جتارهبا ف ي ت لتقي ث ورأى أن . سـ
نSCP/18/3ثمجموعة املواد اليت مجعهتا األمانة يف الويقة  شلك  نظمي اإلجات  م تعد يف غاية الرثاء وأثىن عىل  ب طقي ومهنجي ت

توفرة يا^ت ا رس دراسة هذا المك الضخم من ا ملمما  لب نوقال إنه بعد اكPل مرحä مجع املعلومات، حان الوقت لالتقال إىل . ي
شلك فردي حىت هذه اللحظة، إال أنه يرى . 2010مرحä الرب^مج املقرتح يف  بوقال إنه عىل الرمغ من أن الوفود اكنت تعمل 

هود وتفاعل بني ا'ول األعضاءًأنه من اآلن فصاعد ناك تضافر  بغي أن يكون  للجا  هن  من 26وأشار إىل الفقرة . ي
يدات الفعا� يف معاجلة شواغل " اليت تقول إن SCP/14/7 ثالويقة ناءات وا Q شاف تضمن ا ية  ثا ياملرحä ا ت تك س ن لتقل ث سـت سـ

رشوط  ية وا لا هم أيضلتمن ها، ومن ا ملالالزمة  يف تؤثرًالتطبيق يمي  ك  ناءات تق Q تخدام ية عىل ا تث القدرات الو سـ سـن ط
يدات بغي أن تدر"لتقيوا نارص اليت  يدية حول ا ين، وقال إنه يرغب يف عرض أفاكره ا لع يةلمته ثا نج يف املرحä ا ا وأضاف أيض. ل

نرصين مربطني ارباط. أنه يرحب بأي اقرتاحات توقال الوفد إنه يفكر يف  ت بعضثا ويقع هام ا لا  نرص األول: ببعض  هو أن لعا
بل ا'ول األعضاء يف لك مجموعة من  تخداùا من  يدات األكرث ا ناءات وا يال لال قيطلب من األمانة أن تعد  سـث ي ت لتقحتل سـ ً ُ

يان رش لال سـتباºموعات ا ياجات . لع ياسات العامة وا بار أهداف ا Q بغي أن تأخذ يف توقال الوفد إن هذه الويقة  سـ ت ي حث ل ع ن
متع كلك، مبا يف ذ
، يف مج يةºا نا ية وأهداف الصحة العامة وا ياجات ا سـä أمور، ا ت من فت ل لت ترب . ح بغي أيضا أن  تعورأى أهنا  ًي ن

يدات ناءات وا Q ثل هذه يذ  بات اليت تواجه ا'ول األعضاء يف  يا تقت لت ث م نف ثاين هو إقامة ندوة مدهتا . سـلعق نرص ا لوقال إن ا لع
نة ية  تا للجيوم واحد يف ا'ورة ا ل ند. ل تألف من لوقال إن هذه ا سام، كام ييل3ستوة  تاجئ " 1: "ق أ بل األمانة  لنعرض من  ق

يل املذكور؛ و تح لا تلفة، يوحض، يف " 2"ل يني من �ات  بريين إضا تصادي الرييس، جبانب  Q بري بل ا خمعرض من  فخل خ ئ ق ق
ية ية ويف تؤثر القدرات الو يدات يف معاجلة شواغل ا ناءات وا Q ية نمجä أمور، فعا ك من ي ت طل لتسـ لتق تخدام ث سـ عىل ا

يدات؛ و ناءات وا Qي لتقت ث يدات" 3"سـ ناءات وا Q يذ تضمن دراسات حا� حول  يعروض من ا'ول األعضاء  ت تقت لت ث . سـنف
ناءات  Q يذ بادل خرباهتا، مع الرتكزي عىل رشوط  سم يعطي الفرصة لÊول األعضاء ليك  ثوقال الوفد إن هذا ا نف تت ت سـلق ت

ية اليت يدات والصعوت ا لفعلوا تغلب عىل هذه الصعولتقي تخدمة  لل وا�هتا واحللول ا تطوع الوفد بعمل عرض و. تملسـ
شاركة جترته يف اºال بو بحان . م ندوة  شات ا نا يجة  بل األمانة و يل املعد من  تح يجة ا يصوأضاف الوفد قائال إن  ل ق ن ل ل سـن م ت ق ّت ً

تكامل بر^مج العمل ية ال سـثابة مواد إضا  .فمب

ئوناء عىل اقرتاح من الريس .215 نةب بل  سأ� العمل ا ية من أجل معاجلة  شاورات غري ر للج، أجرت الوفود  م مس  .ملقم

216.  äنة عىل مواص توصل إىل أي اتفاق آخر، وبعد اقرتاح قدمه الريس، اتفقت ا للجوبعد اإلخفاق يف ا ئل �
ندين  رشة، فþ عدا ا نة  ثا ناد إىل جدول أعامل ا'ورة ا ال äب شات يف دورهتا ا نا با ل س ق لمل ع م ت ث من الويقة 12 و2ملق

SCP/18/1 .äب بل انعقاد دورهتا ا نة  تقدم قرتاحاهتا حول معل ا ملقوميكن لÊول األعضاء أن  ق للج  .ّت

نعقد يف الفرتة من  .217 رشة  تاسعة  نة بأن دورهتا ا ستوأخربت األمانة ا ل عللج َ يف2012 نومفرب 30 إىل 26ُ  .جن يف 

ند   ئملخص الريس:  من جدول األعامل14لبا

رشوع ملخص الريس ّوقدم الر .218 ئيس   )..SCP/18/11 Provثالويقة (مئ
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نقاش، أحاطت األمانة علاموبعد إجرا .219  ).SCP/18/11ثالويقة (ئ مبلخص الريس لء بعض ا

نة إىل أن احملرض الرمسي لÊورة سريد يف تقرير ا'ورة .220 يع املداخالت . للجونوهت ا يعكس  تقرير  مجوقالت إن ا سـ ل
مت نة يف دورهتا الرابعة سـُيعالواردة يف QجPع وأنه  يه يف ا تفق  للجد وفقا لإلجراء ا عل مل  من 11انظر الفقرة (ً

نة عرب )SCP/4/6 ثالويقة تقرير ا.ي توفره ا رشوع ا يق عىل  نة احلق يف ا نص عىل أن ألعضاء ا للج، واليت  ل تعل للج مت ل
تدى اإللكرتوين اخلاص هبا تقرير، . ملنا رشوع ا يطلب مهنا اعPد  نة  لوإن ا سـ مللج يقات الواردة، يف دورهتا ُ لتعلمبا يف ذ
 ا

äب  .ملقا

ند  تام ا'ورة:  من جدول األعامل15لبا  ختا

تمت الريس ا'ورة .221 ئا  .خ

تقرير إلجامع يف  .222 نة هذا ا متدت ا لوا للج ع
رشة يوم  تاسعة  عدورهتا ا  .2013 فرباير 25ل

]ييل ذ
 املرفق[
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INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)  
 
Wéré GAZARO (Mme), directeur de la protection de la propriété industrielle, Yaoundé 
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
 
Aurelia CEBAN (Ms.), Head, Division of Appeals and Quality Control, Moscow 
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ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
Eugen STOHR, Director, International Legal Affairs (PCT), Munich 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO)  
 
Peter BEYER, Senior Advisor, Department of Public Health, Innovation and Intellectual 
Property, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO)  
 
Roger KAMPF, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
UNION AFRICAINE/AFRICAN UNION 
 
Georges-Rémi NAMEKONG, Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU) 
 
Zusana SLOVÁKOVÁ (Mrs.), Legal and Policy Affairs Officer, Industrial Property Rights, 
Directorate General for the Internal Market and Services, Brussels 
 
 
III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL  
 ORGANIZATIONS  
 
 
Association allemande pour la propriété intellectuelle (GRUR)/German Association for the 
Protection of Intellectual Property (GRUR)  
Alfons SCHAEFERS, Attorney-at-Law, Bonn 
 
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual 
Property Law Association (AIPLA)  
Albert TRAMPOSCH, Deputy Executive Director, International and Regulatory Affairs, Arlington, 
Virginia 
 
Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys 
Association (APAA)  
Greg BARTLETT, Member, Patents Committee, Adelaide 
Kei KONISHI (Ms.), Member, Patents Committee, Tokyo 
 
Association française des spécialistes en propriété industrielle de l'industrie (ASPI)  
Mathieu PORCHET, trésorier adjoint, Paris 
 
Association international du barreau (IBA)/International Bar Association (IBA)  
Guillaume DE CANDOLLE, Reporter to the IBA, Geneva 
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Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Stephan FREISCHEM, Secretary General, Köln 
Alain GALLOCHAT, Co-Chair, Q228 Patents, Paris 
Steven GARLAND, Chair of Q199, Zurich 
 
Association japonaise des conseils en brevets (JPAA)/Japan Patent Attorneys Association 
(JPAA) 
Kasuhiko TAMURA, Patent Attorney, Kisaragi Associates, Tokyo 
Setsu SASAMOTO (Ms.), Attorney-at-Law, The Tokyo-Marunouchi Law Offices, Tokyo 
 
Association latino-américaine des industries pharmaceutiques (ALIFAR)/Latin American 
Association of Pharmaceutical Industries (ALIFAR)  
Rubén ABETE, Secretario General, Buenos Aires 
Alfredo CHIARADIA, Asesor, Buenos Aires 
Luis Mariano GENOVESI, Asesor Propiedad Intelectual, Buenos Aires 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  
Pedro ROFFE, Senior Associate, Châtelaine 
Alessandro MARONGIU, Programme Assistant, Châtelaine 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)  
Heinz HAMMANN, Senior Vice President, Global Head of Patents, Boehringer Ingelheim 
GmbH, Rheinland-Pfalz 
Thaddeus BURNS, Senior Counsel, IP and Technology Policy, General Electric, Geneva 
Daphne YONG-D’HERVÉ (Ms.), Chief Intellectual Property Officer, Paris 
Ivan HJERTMAN, European Patent Attorney, IP Interface AB, Stockholm 
Zeynep BIRSEL (Ms.), Technology Transfer Manager, Sabanci Universitesi, Tuzla-Istanbul 
Diana de Mello JUNGMANN (Ms.), Intellectual Property Program Coordinator, National 
Confederation of Industry of Brazil, Brasilia 
Jennifer BRANT (Ms.), Consultant, General Electric, Qualcomm, Microsoft, Geneva 
 
Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation (CCIRF) 
Elena KOLOKOLOVA (Ms.), Representative in Switzerland, Geneva 
 
Civil Society Coalition (CSC) 
Tessel MELLEMA (Ms.), CSC Fellow, Geneva 

Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Jon SANTAMAURO, Senior Director, Global Government Affairs IP/Biologics, Abbott 
Laboratories, Washington D.C. 
Andrew JENNER, Director, Innovation, IP and Trade, Geneva 
Guilherme CINTRA, Manager, Geneva 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation Of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  
Eric LE FORESTIER, President, Study and Work Commission, Paris 
Leo JESSEN, Chair, Group 6, The Hague 
Jerome COLLIN, Paris 
 
Fundaçao Getulio Vargas (FGV) 
Koichi Kameda CARVALHO, Researcher, Center for Technology and Society, Rio de Janeiro 
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Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)/Intellectual Property Institute of Canada 
(IPIC)  
Joan VAN ZANT (Mrs.), Chair, Privilege and Self-governance Committee, Toronto 
 
Institut des mandataires agréés près l'office européen des brevets (EPI)/Institute of Professional 
Representatives before the European Patent Office (EPI)  
Francis LEYDER, Secretary, Harmonisation Committee, European Patent Institute, Seneffe 
(Feluy) 
 
Institut Fridtjof Nansen (FNI)/Fridtjof Nansen Institute (FNI)  
Morten Walløe TVEDT, Senior Research Fellow, Lysaker 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
James LOVE, Director, Washington, DC 
Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva 
 
Médecins sans frontières (MSF)  
Hafiz AZIZ UR REHMAN, Legal and Policy Adviser, Geneva 
 
Third World Network (TWN) 
Nopakumar KAPPOORI, Geneva 
 
 
IV. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair : Vittorio RAGONESI (Italie/Italy) 
 
Vice-présidents/Vice-Chairs : Sarah Norkor ANKU (Mme/Mrs.) (Ghana) 
   Simon SEOW (Singapour/Singapore) 
 
Secrétaire/Secretary : Philippe BAECHTOLD (OMPI/WIPO) 
 
 
V. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
James POOLEY, vice-directeur général, Secteur de l'innovation et de la technologie/ 
Deputy Director General, Innovation and Technology Sector 
 
Division du droit des brevets/Patent Law Division: 
 
Philippe BAECHTOLD, directeur/Director 
 
Tomoko MIYAMOTO (Mme/Ms.), chef de la Section du droit des brevets /Head, Patent Law 
Section 
 
Aida DOLOTBAEVA (Mlle/Ms.), juriste, Section du droit des brevets/Legal Officer, Patent Law 
Section 
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Thomas HENNINGER, administrateur adjoint, Section du droit des brevets/Associate Officer, 
Patent Law Section 
 
Giulia RAGONESI (Mlle/Ms.), consultante/Consultant, Section des conseils législatifs et de 
politique générale/Legislative and Policy Advice Section 
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