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  إضافة إىل التقرير اخلاص بنظام الرباءات الدويل

  األمانةإعدادمن ثويقة 

يقات من  .1 تب ادلويل  تعلسمل ا تني ملكت تقرير الصادر عن نظام الرباءات ادلويل جنوفد األر يف بالغ مؤرخ يف لعىل ا
ثالث للويقة 2012نيويو  10 يقات يف املرفق ا تدرج هذه ا ث، و ل تعل  .SCP/12/3 Rev. 2لسـ

ية .2 يقات يف مرفق الويقة احلا لوترد هذه ا ث  .لتعل

 ]ييل ذكل املرفق[
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نة  بني يف ا للجيقات ادلول األعضاء واملرا تققتعل نظام الرباءات ادلويللعىل ا  برير اخلاص 
تني(  )جنوردت من األر

ثتوي الويقة  نظام الرباءات ادلويل مسـتفيض عىل تقرير SCP/12/3 Rev. 2حت ية  نارص الر ل عن ا سـ سائهلئيلع . دةّ املعقمو
تضمن  هثمرفق تكل الويقةيو ترب إ بعة يف زهاء مائة بدل وهو  ية ا س ملخصا عن املامرسات الو يع ت ملن بةلط شات ا نا ملقاما قامي يف ا ق  .مل

تقرير  ها"لوا يع ادلول األعضاء ومصا ياجات  تلف ا ية  حلسعى إىل  مج ت خم تغط ، ومن الواحض يف هذا الصدد أن )2الصفحة " (حي
ياسة العامة، إال أن  تعلق ابقرتاحات ا تقرير، وخاصة فامي  نظر يف ا تلف وهجات ا بري عن  ية قد بذلت  سـهجودا  ي ل ل خم تع لن لل مض

تحق بعض اجمل يلتسـاالت  تعمق وا تفصادلراسة مبزيد من ا يةلل هم نظام الرباءات وآاثره يف ا يق  من  لتتعم ف  .ل

ثاين عن  تلفة يف نظام الرباءات ادلويل"لويرد يف الفصل ا ياجات ا تصادي للرباءات واملصاحل والا نطق الا خملا ت حمل " ق
ها عالقة إ) 22 إىل 8الصفحات من ( ية الفكرية تر بطأن حقوق ا بارش مللك نيب ا تامثر األ ية ابال ملجيا جب وال ترى ). 46الفقرة (س

تني أن هذه اإلفادة  ية الفكرية تؤثر يف . جازمةجناألر هرت ادلراسات اليت أجريت أن حقوق ا مللكفقد أ تامثرظ نيب سالا ج األ
بارش  يقة ومعقدة عىل حد سواءبطرقملا يل من الا. ق د يد ال ميكن اخلروج إال اب هذا ا لقلونظرا  تعق ، من اجلازمةسـتنتاجات لل

نظري عىل األقل نقاش ا ليث ا ل ية الفكرية . ح تغريات العديدة واحدة مللكولعل سامت حقوق ا اليت حتدد جذب ملمن ا
ية تجارية وغري ذكل من املزااي ا يف ا تاك سوق واب تلفة وحبجم ا تلكفة عوامل  تأثر  بارش، اذلي  نيب ا تامثر األ حمللالا ل ل ل ل خم ب ي مل ج . س

بدلان اليت بارش لوا نيب ا تامثر األ ئة يف تدفق الا هد ابلرضورة زايدة مفا ية الفكرية دلهيا ال  مل تعزز أنظمة حقوق ا ج س ج ش تمللك
ية  بارشة وإجيا بادلاخل إلهيا، ذلا ال ميكن احلديث عن وجود عالقة  ية("م ية الفكرية وا لتمنا نك ويث "مللك ك، بقمل اكرسنت  ف

تان   ). 60 والصفحة 8 و7لصفحماسكس، ا

سق ذاته يرد يف وعىل  تقرير أن لنا تجارية بني "[...] لا ية الفكرية ميكن أن يؤدي إىل زايدة احلركة ا لتعزيز حامية حقوق ا مللك
بدلان ية"[...] وأن " لا نا تجارة ا يا يف ا ية يؤثر إجيا نا بدلان ا ئزايدة رصامة قوانني الرباءات يف ا ث ل ب ل لل ، إال أن )45الفقرة " (م

تأثري الع يد بأن ا تصادية  يالت الا تح لا ل تفل ية مهبمق نا تجارة ا توايت حركة ا ية الفكرية يف  ئام محلاية ا ث ل لسـ م مفن الصعب . مللك
ية أخرى ياسة زايدة امحلاية من ان ية و ية من ان نا سائل جامدة وأخرى د حالربط بني  ح سـم ي  .م

بات الرباءات ية إليداع  توهجات العا تصادي عىل ا نطق الا بري من الفصل اخلاص اب طلويركز جزء  مل ل مل تني أن وترى األ. قك جنر
تقرير يفرتض وجود ما  يه امسلا نول "عليطلق  سمل ا لتكا نام" ويجل نولويج دويل  متأو سوق  شارك يف هذا . تك يقة ال  يويف ا حلق

بدلان يل من ا سوق سوى عدد  لا قل تقرير أن 60ويرد يف الفقرة . ل ية"[...] ل من ا تقدمةغلبأ بدلان ا مل ادلراسات ركزت عىل ا . ل
تاكر، والوتأثري تعزيز نظام الرب نقاش باءات يف حفز الا توح  ية،  نا بدلان ا للسـامي يف ا ل مفل  ".م

نظر  تعلقة ابلرباءات تاملرتبة عىل الفوائد إىللواب شف عن املعلومات ا مل ا ب)29 إىل 22الصفحات من (لك  ،ّ تني حت جنذ األر
ية تو تعلقة ابلرباءات يف اإلطار املقرتح يف ا صإجراء نقاش حول تعممي املعلومات ا ل شأن 8 مل بو  يات جدول أعامل الو ب من تو ي ص

ية  .لتمنا

شريا بطريقة غري  تقرير يرفض الفحص الوطين للرباءات،  بدو أن ا ية،  سائل املوضو سادس اخلاص اب مأما يف الفصل ا ل ي ع مل فل
نظام بة تعرقل سري ا لبارشة إىل أن هذا الفحص قد يكون  عق  .م
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ية الرباءا بات املطروحة أمام فعا نظر إىل ا لواب تاكر لعقل تني أن نظام )84 إىل 78الصفحات من (بت كحوافز لال تقد األر ن،  جتع
سة  نا يدة  تدابري ا نازعات القانوية وا تفاضة، ومهنا ارتفاع عدد ا تحق ادلراسة اب فالرباءات يعاين من قصور أخرى  للم ل ن مل سـ ملقسـ ت

ية الرباءات ها سوء نو عاليت يفر  .ض

تق ناول ا لوأخريا حنث األمانة عىل ضامن أن  ياسة تت نظور ا يات نظام الرباءات ادلويل من  سأةل تدا بل  سـارير يف ا ع لم م ملسـتق
سائل يا وغريها من ا نولو يولويج ونقل ا نوع ا ثل الصحة وا سائل  تعلق  ملالعامة، وخاصة فامي  ب ت مب جي تك لم ل ومن شأن زايدة . ل

هم ا سامه يف  تلفة يف نظام الرباءات وأن  سن جوانب  بحوث يف هذا اجملال أن  فا ت خم حت نظام يف ل لدلور اذلي يضطلع به هذا ا
ية نا بدلان ا ما ل  .ل

 ]ثهناية املرفق والويقة[


