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أعضاء ومراقبني  التعليقات الواردة من: رباءات والصحةال"الوثيقة إضافة إىل 
  ")SCP(عنية بقانون الرباءات من اللجنة الدائمة امل

 من إعداد األمانةثويقة 

تارخي  .1 يغ  بيف  تب ادلويل ، 2012 أبريل 18تبل تمل ا ملكا ية من وفد سـ يا فمعلومات إضا با نإ  خبصوص الرباءاتسـ
بغي إدراهجا يف مرفق الويقةوالصحة ث، و  .SCP/18/INF/3 ين

توي مرفق هذه الويقة عىل املعلومات املذكورة .2 ثو  .حي

 

 ] املرفقييل ذكل[
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 املرفق
يا واخلاصة ابلرباءات والصحة با يقات الواردة من إ نا سـ لتعل

 

ية بقانون الرباءات( نة ادلامئة ا نا رش-ملعللج نة  ثا ع ادلورة ا م  )ل

بو رمق  تجابة خلطاب الو يا يا C.8076سـ با رس وفد إ ن،  سـ يةإرفاقي تا يقاته املربطة ابلواثئق ا ل  ل ت  SCP/16/7ثالويقة : تعل
يةالاقرتاح املقدم من و( ية ومجموعة جدول أعامل ا يابة عن اجملموعة األفر يا،  نوب أفر منفد  لتن يق يق ث والويقة رمق ،)ج

SCP/17/11) يةالا تحدة األمر يكقرتاح املقدم من الوالايت ا تصل مبوضوع ،)مل  .رباءات والصحةالي والكهام 

ية ومجموعة جدول أعاملو بدلان األفر يا بدراسة مقرتح مجموعة ا با يققام وفد إ ل ن يث يركز سـ بري،  ية ابهامتم  ح ا ك عىل هذا املقرتح لتمن
بدلان برية  ية  لموضوع احلصول عىل األدوية، وهو موضوع ذو أ ك  .مه

سابق و نة ا لوفقا للمعلومات اليت طرحت يف اجامتع ا للج بو وبني)SCP17/4ثانظر الويقة ( ُ ناك تعاون فعيل بني الو ي،   لك ه
تجارةمن نظمة ا ية و نظمة الصحة العا ل  ممل تعلقة بإماكية م سائل ا شأن ا ية  ن العا مل مل ب ية هذا  األدوية، احلصول عىلمل هر أ مهو تظ

ثاليث يف  تعاون ا لا  .معاجلة العالقة بني الرباءات وبني احلصول عىل األدويةل

نة ابملوافقة عىل امليض قدما يف دراسة وعىل أي حال،  يجب الالعالقة بني للجيف حاةل انهتاء ا  جتنبفرباءات والصحة، 
ية العمل ية العمل . جازدوا ناءات خبصوص جونقصد بذكل ازدوا يدات يف سـتثالا  يف  واليت وردتقانون الرباءاتلتقيوا

بارية  يص اإل تخدام الرتا جادلراسة اخلاصة اب خ تكرار العمل، فقد  .وفقا لالقرتاح املقدم من الربازيلسـ ثال  يل ا لوعىل  مل ورد سب
ئةل حول هذا املوضوع يف  يةاسة ادلرسـابلفعل أ سابقةلبحثا يكون من الرضوري أيضا . ل اليت مت إقرارها يف ادلورة ا سـكام 

ية الفكرية  ية وا ية اب نة ا هود يف العمل اذلي تضطلع به ا مللكدراسة احامتل ازدواج ا منجل ن لتللج تحديد )CDIP(ملع ل، وعىل وجه ا
تني  تعلق ابلو ثيقفامي  ناووعالوة عىل ذكل، . CDIP/7/3 و CDIP/5/4ي بيل اذلي مت تقدميه لتفقد  ملسـتق برانمج العمل ا

ي تا نقاط ا ية الفكرية، ا سأةل املرونة يف نظام ا نة، واذلي يركز عىل  سة  ليف أحدث  ل ل م للج  : ةمللكجل

ناء عىل طلب ادلول األعضاء؛ - ية،  ساعدة ا با ن  لتقمل
تلفة حول املوضوع؛ - ية  خمنظمي حلقات درا سـ  ت
شأن أوجه املرونة ا - ياانت  ملقاعدة  ب بكة اإلنرتنت، واليت ب بو عىل  شـتعلقة ابلرباءات، املوجودة عىل موقع الو ي

يق أوجه املرونة ية يف  بتوي عىل اخلربات الو ن تطحت  .ط

ثالث يف الاقرتاحوابإلضافة إىل هذا نرص ا تعلق اب ل، وفامي  لع ية ،ي ية عقد حلقات درا هر أ ية،  ساعدة ا سـ اخلاص اب مه ن تظمل لتق
ية  نظمة الصحة العا ية و تجارة العا نظمة ا تعاون مع  ها دوراي، اب ملوحلقات معل حول هذا املوضوع، وأن يراعى  مل ل مل م تنظمي انظر (ُ

 ).SCP/17/4ثالويقة 

يا عىلو با تصل ابدلراسات، يوافق وفد إ نرص األول، ا تعلق اب نفامي  سـ مل لع شأن دعاوى ي ، مع "ماركوش"ب مقرتح إجراء دراسة 
نة تصاص ا بارشة مضن ا ية، وتقع  يعة  بات ذات  بار أن هذه املطا للجاألخذ يف الا ن ب ل خت م تق ط بات ماركوش و. ع لتطرح مطا

تعلق ابالمشالك خطرية ملاكتب  شلكه من صعوابت فامي  يرباءات ، فضال عام  يف ادلويل للرباءات، لت نيف وفقا  تصن للتص
بري من الرموز  وذكل كنظرا لوجود عدد  ية اليت يمت حتديدها ً يات حبث حلاالت ا ند إجراء  بع،  نللواثئق، و، اب معل ع لتقلط

ية تجات ا تاكري  شاط الا يمي اجلدة وا سابقة  ية ا نا نا ن ب ن ل ع ملعلص للم ل نطوي اقرتاح إجراء ادلراسة عىل بعض . تقل يومع ذكل، 
تحزي تحزي يف افرتاض أن تأيتو. لا ية ليمكن هذا ا رشوط أ ساري بعدم وفاء ادلعاوى  تقاد ا تاجئ ادلراسة مؤكدة لال هل  ل ع بن

ية . احلصول عىل الرباءة تعاون مع ادلول األعضاء، بإجراء دراسة حمايدة وموضو يام األمانة العامة، اب يا  با عويقرتح وفد إ ل ن قسـ
بات يغ والرت تعلق هبذه ا بدلان فامي  تلف ا بعة يف  يعىل املامرسات ا لص ي ل خم كت نات  ؛مل ها إدخال  يدراسة يكون من بني أهدا حتسف

يعهتا مع دعبشأن ماكتب الرباءات عىل تفق يف  بات وادلعاوى اليت  تعامل مع املطا ب اجراءات ا ت ل  .وى ماركوشاطل
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يةل و يدا قواي عىل أوجه املرونة كو ية تأ ية ومجموعة جدول أعامل ا بدلان األفر سـيضع اقرتاح مجموعة ا ك من ًل لت عىل  احلصول لتيسرييق
ية و. األدوية تحدة األمر يقات اليت وردت يف اقرتاح الوالايت ا ية بدرجة أكرب مع ا با سلطات اإل يكتفق موقف ا مل تعل ن سـ ل لي

)SCP 17/11(نص عىل ت، وحتديدا يف الفقرة اليت  مثر ":ً تكرة ال إضعاف حامية يلن  سني ملبرباءات لألدوية ا توفر حتعن 
ية تحدة االقرتاح املقدم من الوالاوعىل الرمغ من أن ". لصحالرعاية ا بدو ألملايت ا يذه ال  ناء، إال أن  ية جدير اب يمر نفث تيك ل

با يف هذا احملفل سـنا ية. م بدلان األفر بري من الاقرتاح املقدم من مجموعة ا يقا عىل جزء  يل نفس اليشء أيضا  يقوقد  لق ك ومع . تعل
بدلان األف يد أيضا إيالء بعض الاهامتم لذكل، يف حاةل إقرار مواصةل العمل يف اقرتاح مجموعة ا يكون من ا ية،  ملفر قرتاح الفسـيق

بدلان  ياة يف ا نقذة  تعلق بدراسة تأثري أنظمة الرباءات عىل توفري األدوية ا ية، عىل األقل فامي  تحدة األمر لالوالايت ا للح مل ي يكمل
نب الافرتاض،  ية، مع  نا جتا ياته، مل تأثري إجياطاذلي حيمهل الاقرتاح يف  تاجئ ا لبأن  نا بأن هذا هو ما -بية ن قع عىل الرمغ من تو

تاجئ ادلراسة نتؤكده   .سـ

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 


