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نظمة  ية الفكرية و ية  نظمة العا تعلقة ابلرباءات والصحة اليت يضطلع هبا لك من ا شاريع واألشطة ا ما للملك مل مل مل ن مل
ية تجارة العا نظمة ا ية و ملالصحة العا ل  ممل

 قامئة الواثئق

ية الفكرية  .ًأوال ية  نظمة العا للملكا مل بو(مل  ) يالو

تعلقة ابلرباءات والصحة" "1" بو ا شطة الو ملأ ي توبر SCP/17/4( ،20ة ثالويق" (ن  2011ك أ

186517=id_doc?jsp.details_doc/en/meetings/int.wipo.www://http 

بعدة من امحلاية ابلرباء" "2" يدات عىل ملستاملوضوعات ا ناءات وا لتقية والا ثويقة ال" ( الرباءاتحقوقسـتث
SCP/13/3( ،4  2009فرباير 

17448=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http 

يد"  "3" ناءات وا بعاد من املواد املؤهةل للحامية مبوجب براءة والا لتقيدراسة خرباء عن الا ث تت " ات عىل احلقوقسـس
مترب SCP/15/3( ،2ثالويقة ( ناءات الرباءات اليت تعزز الصحة العامة انظر خاصة املرفق الرابع؛ [2010سب  من " سـتثا

يت وبراشانت ردي، واملرفق اخلامس  شري وشاشوات بورو ناد  هإعداد شا ب يدات عىل الرباءات يف "م ناءات وا لتقيالا سـتث
س"سـياق الصحة  ].  ريفي، من إعداد كونراد 

19684=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http 

يان " "4" يدات عىل حول سـتباألجوبة عىل الا ناءات وا لتقيالا " املفروضة عىل هذه احلقوق  الرباءاتحقوقسـتث
 2011 نومفرب SCP/17/3( ،5 ثالويقة(

22209=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http 

هقرية)Ritonavir" (يرتوانفري "وضع الرباءات دلواء" "5"  "لق املضاد للفريوسات ا

html.ritonavir/reports/landscapes_patent/programs/en/patentscope/int.wipo.www://http 

يد ال" "6" رشيعي عىل ا يذها ا تعدد األطراف و تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  لصعمواطن املرونة ا لتمل نف وطين تم
ميي سطس CDIP/5/4 Rev.( ،18ثالويقة " (قلواإل  2010غ أ

 19688=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http 

تعدد األ" "7" تعلقة ابلرباءات يف اإلطار القانوين  ممواطن املرونة ا يد الوطين مل رشيعي عىل ا يذها ا لصعطراف و لت تنف
ميي  ثاين–قلواإل  2011 مارس CDIP( ،18/3/7ثالويقة " (ل اجلزء ا
22102=id_meeting?jsp.details/en/meetings/int.wipo.www://http 

سان ونظ" "8" ية الفكريةنحصة اإل نفاذ والرفاه العام : مللكام ا تاكر وا لالا تعرض القضااي–ب سودة معل  سـ  مترب "تم سب، 
2007 

i_health_public/pdf/ienceslifesc/en/patentscope/www/sites/export/int.wipo.www://http

pdf.p 
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شاورية" "9" رشوع ويقة  ية ـ  يولو يات ا ية الفكرية واألخال تا ث مب ج ق بو رمق" لمللك يبوع الو   B932/IPB(E)مط

pdf.ipb932b_pub_wipo/932/sciences_life/en/freepublications/int.wipo.www://http 

يدية املقد "10" بو ا هيقات الو ي تاكر والصحة ملمتتعل ية الفكرية والا ية حبقوق ا ية ا نظمة الصحة العا نة  بة إىل  ن مل مللكجل ملعم
  2004، "العامة

.comments_who/pdf/lifesciences/en/patentscope/www/sites/export/int.wipo.www://http

pdf 

ية الفكرية" "11" تاكر وا مللكتابعة الا  2005، "بم

pdf.wipo_who/pdf/lifesciences/en/patentscope/www/sites/export/int.wipo.www://http 

ناهتا" "12" تعلقة بفريوسات األنفلونزا و يقضااي الرباءات ا ية" (جمل نظمة الصحة العا ته  ملتقرير خرباء  مب ، نومفرب )طل
2007 

pdf.influenza/pdf/lifesciences/en/patentscope/www/sites/export/int.wipo.www://http  

ناهتا" "13" تعلقة بفريوسات األنفلونزا و شأن قضااي الرباءات ا يمرفق ويقة العمل  مل ب تعلقة : جث ملأوضاع الرباءات ا
تعلقة ب" (H5بفريوس  ملتضمن عرضا ألوضاع الرباءات ا  2007، نومفرب )H5فريوس ًي

/en/ipdoc_wipo/documents/resources/influenza/int.who.www://http 

تأهب ملواهجـة األنفلونـزا اجلاحئـةتقرير عن الرباءات " "14" لاملربطة اب  2011، أبريل "ت

globalchallenges/int.wipo.www://http 

يا ًاث ية  .ن ملنظمة الصحة العا  م

يل احلصول عىل " "1" تفادة من مواطن املرونة يف اتفاق تربس  هالا لتسسـ ناعة عالج فريوس نقصي رشي ملا ". لبا
شرتك ا تحدة ا ياسة من إعداد برانمج األمم ا ملتضب  مل سـ رشيمق ناعة ا لبملعين بفريوس نقص ا نظمة الصحة  يدزألا/مل مو

تحدة اإلمنايئ،  ية وبرانمج األمم ا ملالعا   2011مل

pdf.en_policybrief_trips_phi/hip/int.who.www://http 

"2" Mohammed K., El Said. "Public health related TRIPS-plus provisions in bilateral 

trade agreements: A Policy Guide for negotiators and implementers in the WHO 

Eastern Mediterranean Region." WHO, Regional Office for the Eastern Mediterranean, 

ICTSD, 2010. 

pdf.1081dsa/dsaf/int.who.emro.www://http 

تاج احمليل للحصول عىل األدوية" "3" سني الصحة العامة: ناإل تاد، ". لتحوضع إطار  ية، األو نكنظمة الصحة العا ملم
تدامة والاحتاد األورويب،  ية ا تجارة وا سـاملركز ادلويل  من مللل  . 2011لت

pdf.Framework_Policy_Production_Local/publications/phi/int.who.www://http 
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بحوث يف الرباءات أل" "4" لية إجراء ا بحث خطوة خطوة: ألدويةاجل كيف رشح طريقة ا يل  لد منظمة الصحة ". يل
نوب نطقة  ية،  جالعا م هادئ، مل يط ا نطقة غرب ا يا و ل رشق آ حملم  .2010سـ

-8551-2FB4-2F49-12C77B64/rdonlyres/NR/int.who.wpro.www://http

pdf.Howtoconductpatentsearchesonmedicines/0/787068282A03 

يل" "5" تجارة ادلوية والصحة ـ د لا ل نطقة غرب ".  مرجعيل يا و نوب رشق آ نطقة  ية،  منظمة الصحة العا ج م سـم مل
هادئ،  يط ا لا  . 2009حمل

pdf.ITH_IPT/LinkFiles/int.who.searo.www://http 

تاك" "6" شأن الصحة العامة والا تني  ية وخطة العمل العا بالاسرتا ب ي مليج ية الفكريةت ية، ". مللكر وا ملنظمة الصحة العا م
2008 

pdf.en-21R_61A/61A/files_pdf/ebwha/gb/int.who.apps://http 

ناهتاورقة معل " "7" تعلقة بفريوسات األنفلونزا و يقضااي الرباءات ا نظمة ثويقة من إ" جمل بو بطلب من  معداد الو ي
ية،   2007ملالصحة العا

pdf.influenza/pdf/lifesciences/en/patentscope/www/sites/export/int.wipo.www://http 

تو" "8" بادئ ا جهيا ل يةمل يدال تجات ا تعلقة بفحص براءات ا نية ا لص ن املركز ادلويل : وضع رؤية خاصة ابلصحة العامة: ململ
ية،  نظمة الصحة العا تاد و تدامة، األو ية ا ملتجارة وا سـ من ملل نك مل  2006لت

pdf.Guidelines20%Patentability_Correa/docs/resources/org.iprsonline.www/:/http 

ية الفكرية" "9" تاكر وحقوق ا مللكالصحة العامة والا تاكر والصحة ". ب ية الفكرية والا ية حبقوق ا نة ا بتقرير ا ن مللكللج ملع
ية،  نظمة الصحة العا ملالعامة،   . 2006م

pd.ENPublicHealthReport/thereport/documents/intellectualproperty/int.who.www://http

f 

ساهامت وغري ذكل من املواد الصادرة  ية حبقوق ملميكن الاطالع عىل عدد من ادلراسات والواثئق وا نة ا نعن ا ملعللج
تايلملا تاكر والصحة العامة عىل الرابط ا لية الفكرية والا ب  en/intellectualproperty/int.who.www://http/: لك

تخدام غري الطوعي لرباء "10" تعلقة ابملاكفآت مقابل الا ية ا تو بادئ ا سـا مل جهي ل يات األاتمل نولو ج مربطة  بتك دوية ت
تصاد الصحي والعقاقري سةل واثئق "قوالا تحدة اإلمنايئ، 18 العدد TCMسل  ية وبرانمج األمم ا نظمة الصحة العا مل،  مل م

2005 

pdf.e14100s/e14100s/assoc/index/medicinedocs/int.who.apps://http 

تصاد الصحي والعقاقري" "11" ية، الا نا بدلان ا ية يف ا قحتديد أوضاع الرباءات اخلاصة ابألدوية األسا م ل ل سلسةل ". سـ
شرتك ا17، العدد EDMواثئق  تحدة ا ية، برانمج األمم ا نظمة الصحة العا مل،  مل مل ناعة م ململعين بفريوس نقص ا

رشي ية، /لبا  . 2004سـاإليدز، محةل احلصول عىل األدوية األسا

pdf.e14154s/e14154s/assoc/index/medicinedocs/int.who.apps://http 

شأن الفقرة "  "12" ية  تجارة العا نظمة ا بيذ قرار اجمللس العام  مل ل مل تعلقة ابتفاق تربس 6تنف ي من إعالن ادلوحة ا مل
تصاد الصحي والعقاقريوا ية، 16، العدد EDMسلسةل واثئق ". قلصحة العامة والا نظمة الصحة العا مل،   . 2004م
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 pdf.e6159s/e6159s/pdf/medicinedocs/int.who.apps://http 

رشة امل" "13" ية يف ا لنالعقاقري األسا شأن الفقرة : 2004 – 13لخصة رمق سـ ية  تجارة العا نظمة ا بقرار  مل ل  من إعالن 6م
تعلقة ابتفاق تربس والصحة العامة يادلوحة ا ية، ". مل ملنظمة الصحة العا  . 2004م

pdf.e6167s/e6761s/pdf/medicinedocs/int.who.apps://http 

"14" B.K. Keayla. "Review of Patent Legislation of India, Indonesia, Sri Lanka and 

Thailand - Measures to Safeguard Public Health." WHO - South East Asia Region 2004  

pdf.e6167s/e6167s/pdf/medicinedocs/int.who.apps://http 

تصاد الصحي والعقاقري" "15" قانعاكسات إعالن ادلوحة عىل اتفاق تربس والصحة العامة والا سلسةل واثئق ". ي
EDM نظمة الصح12، العدد ية، م،   . 2002ملة العا

pdf.e2301s/e2301s/pdf/medicinedocs/int.who.apps://http 

ثا ًاث ية  .ل تجارة العا ملنظمة ا ل  م

ت "1" تضمن معلومات حمدثة اب بكة الويب خمصصة التفاق تربس والصحة العامة،  نصفحة عىل  ت شأن يشـ بظام 
يع  ية، فضال عن روابط إىل  ترصة وغريها من املعلومات األسا ية  ثاليث، ومواد إعال تعاون ا ية وا شطة الر مجاأل سـ خم ل ل سـ ًن م ئي

ية  تجارة العا نظمة ا ملواثئق  ل تعلقةم  . ملا

htm.e_pharmpatent/e_trips/e_tratop/english/org.wto.www://http  

يذ الفقرة  "2" نوي لقرار  تعراض ا شأن الا تقارير املقدمة إىل اجمللس العام  تنفا سـ سـ ب تعلقة 6لل مل من إعالن ادلوحة ا
 ,IP/C/46, IP/C/49, IP/C/49.Corr.1, IP/C/53, IP/C/57 (2011-2007يابتفاق تربس والصحة العامة 

IP/C/57.Corr.1 and IP/C/61 .( 

htm.e_pharmpatent/e_trips/e_tratop/english/org.wto.www://http 

بول بروتوكول تعديل اتفاق تربس  "3" يية  ق ساعدهتا (كيف ية  تجارة العا نظمة ا ية لدلول األعضاء يف  ملمعلومات أسا مل ل مسـ
بولصياغةعىل  بول وتوفر منوذج صك  ية ا تكررة حول  ئةل ا يب عىل األ بول الربوتوكول،  ق صكوك  لق معلق مل سـ  )  جت

htm.e_accept/e_trips/e_tratop/english/org.wto.www://http 

تخدام نظام ا "4" يغ ال سـمناذج  تخدمة مبوجب نظام الفقرة  (6لفقرة تبل يغات ا تعراض  سـا بل ملسـ يغ 6للت تبل ومناذج 
نظام تخدام ا ية ال لتعرض الطريقة ا سـ  ). لعمل

pdf.e_modelnotifs_6par/e_trips/e_tratop/english/org.wto.www://http 

تعراض ا "5" تعلقةلتغيريات سـا ية ملا تجارة العا نظمة ا مل اليت أدخلهتا ادلول األعضاء يف  ل ية هبدف عىلم يهنا ادلا خل قوا ن
 . 6تنفيذ نظام الفقرة 

htm.e_laws6par/e_trips/e_tratop/english/org.wto.www://http 



SCP/18/5 

Annex II 

5 

 

شرتكة  ً.رابعا  ملاإلصدارات ا

شرتكة بني لتقرير ا" "1" ية ا ملندوة ا يةلتقن تجارة العا نظمة ا بو و ية والو ملنظمة الصحة العا ل ي ممل نفاذ إىل األدويةم : ل عن ا
رشاء   2010ل، يويو "لممارسات حتديد األسعار وا

sum_10july16_trip/e_10july_techsymp/e_trips/e_tratop/english/org.wto.www://http

pdf.e_mary 

شرتكة بني لتقرير ا" "2" ية ا ملندوة ا ية عن لتقن تجارة العا نظمة ا بو و ية والو ملنظمة الصحة العا ل ي ممل احلصول عىل م
  2011، فرباير "الرباءات وحرية العملاألدوية ومعلومات 

pdf.e_summary_11feb18_trip/e_11news/e_news/english/org.wto.www://http  

ية والصحة العامةاتفاقات " "3" تجارة العا ملنظمة ا ل شرتكة بني: م تجارة مدراسة  نظمة ا ية و نظمة الصحة العا ل أمانيت  ممل م
ية  ). 2002 ("ملالعا

pdf.e_wto_who/e_booksp/e_res/english/org.wto.www://http 

ييل ومتويل العقاقري األ "4" سعري ا تعلقة اب تفضتقرير حلقة العمل ا ت لمل ية ل يور، الرنوجي(سـسا  من -) سباملعقودة يف هو
ية  تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا ملإعداد أمانيت  ل ممل  ). 2001(م

pdf.e_report_hosbjor/e_trips/e_tratop/english/org.wto.www://http 

/e2951Jh/d/en/medicinedocs/int.who.apps://http 

ثاين والويقة[ ثهناية املرفق ا ]ل  


