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 اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
 

 والعشرون ةبعساالالدورة 
ىل  11جنيف، من   2017ديسمرب  15اإ

 
 

تنظيمية الواققة املء املتعلق بإجراءات احلصول على ستثناملخص: مشروع وثيقة مرجعية بشأن اال
 السلطاتمن 

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

 مقدمة

قدت اليت ع   ،معال بقرار اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )جلنة الرباءات( يف دورهتا السادسة والعرشين .1
ىل  3من جنيف يف الفرتة  يف قة مرجعية ملخص: مرشوع وثياملعنونة " SCP/27/3 أأعدت الأمانة الوثيقة، 2017يوليو 6اإ

جراءات احلس تثنابشأأن الا  ."السلطاتتنظميية من ال وافقة املصول عىل ء املتعلق ابإ

، 2009 أأنشطة جلنة الرباءات املصدر الرئييس لإعداد الوثيقة املرجعية. ومنذ عامطريق  عنعة اجملم  املعلومات  واكنت .2
عداد هذه الوثيقة،حقوق  عىلالاس تثناءات والتقييدات  موضوعبشأأن ُج  ع مك  هام من املعلومات   اطلعت الرباءات. وخالل اإ

ها خدراسة و " 2"" تقارير خمتلف دورات جلنة الرباءات؛ 1من بيهنا: "و  واس تعانت هباخمتلفة  عىل مصادرالأمانة  رباء أأعد 
ادلول ردود و " 3؛ "(SCP/15/3) املوضوعات املستبعدة من امحلاية برباءة، والاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوقبشأأن 

قلميية  ندوة و " 4؛ "لس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءاتاملتعلق ابس تييان الاعىل الأعضاء وماكتب الرباءات الإ
ة )ادلورة الثالثة والعرشون للجن والبدلان الأقل منواتوافر الأدوية يف البدلان النامية بشأأن العالقة بني أأنظمة الرباءات و 

)ادلورة العرشون  رونة الرباءات املتعلقة ابلصحةملواطن مبشأأن اس تخدام البدلان  جلسة تشاركيةو  "5"الرباءات(؛ 
املوضوعات مسأأةل مبا يف ذكل ادلراسة الأولية بشأأن  ،اليت أأعدهتا الأمانةجلنة الرباءات واثئق و " 6؛ "الرباءات( للجنة

والاس تثناءات و التقييدات عىل  ؛(SCP/13/3) املستبعدة من امحلاية برباءة، والاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق
جراءات احلصول عىل املوافقة حقوق الرباءات:  فعالية  يفمعلية ؛ وجتارب (SCP/21/3) السلطات من التنظمييةاإ

 .(SCP/25/3) وما تطرحه من حتدايتالاس تثناءات والتقييدات 
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ىل  .3 ضافية ، اس تخدمت الأمانة دورهتا السادسة والعرشينومعال بقرار جلنة الرباءات يف ، ذكلوابلإضافة اإ سهامات اإ اإ
ادلورتني السادسة والعرشين والسابعة والعرشين للجنة  قدمهتا ادلول الأعضاء وماكتب الرباءات الإقلميية خالل فرتة ما بني

مصادر عىل  اطلعت الأمانة كذكل، والعرشين للجنة الرباءات ةلمناقشات اليت دارت يف ادلورة السادسل وفقا و . الرباءات
ضافية  .أأخرى للحصول عىل معلومات اإ

الأهداف و " 2؛ "الاس تثناء لأغراض الفحص الإداري" وصف 1وتتضمن الوثيقة املرجعية الأقسام التالية: " .4
 املتصةل ابلتجارةالتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية الاس تثناء لأغراض الفحص الإداري و و" 3" ؛والغاايت

تنفيذ  يفالتحدايت اليت تواهجها ادلول الأعضاء و " 5الإقلميي؛ "الوطين/ ىوالتنفيذ عىل املس تو " 4ترييس(؛ " )اتفاق
عت فيه الأحاكم الوطين/ ى التنفيذ عىل املس تو نتاجئو " 6الاس تثناء؛ " الإقلميي. وعالوة عىل ذكل، تتضمن الوثيقة ملحقا ُج 

 نية بشأأن الاس تثناء لأغراض الفحص الإداري.القانونية الوط 

 وصف الاس تثناء

 يقدم هذا القسم من الوثيقة املرجعية حملة عامة عن الاس تثناء لأغراض الفحص الإداري. .5

 ترصحيدون احلصول عىل  ،صيدلنيةمنتجات يه عادة ض املنتجات، وبع ه ل ميكن تسويقأأناملعروف من و  .6
عن علومات عدد من املتقدمي معوما  املودعطلب من ي   ،الترصحيذكل للحصول عىل خمتصة. و  تنظمييةتسويق من سلطة ابل 

نتاج املنتج ذا مل يكن املودع هو صاحب الرباءةو . اختبارهاو ه منعي نات  مما يقتيض عادة اإ نتاج وفقد ي عترب ، اإ الاس تخدام الإ
 .الرباءة تعداي عىل

برباءة الاخرتاع احملمي اس تخدام ل ميكن ابلتايل و، لتسويقاب ترصحييض عدة س نوات قبل احلصول عىل وميكن أأن مت .7
جراءاتخالل   .السوق يف ،مثل الأدوية اجلنيسة ،املنتجات التنافس ية طرحؤخر ي مما قدقبل انقضاء مدة الرباءة، و  املوافقة اإ

 معوماللغري  جيزياذلي  ،الرباءات عىل الاس تثناء لأغراض الفحص الإداري قواننيمن عديد النص ي هذا الوضع، وملعاجلة 
اس تحداث لأغراض  ،دون موافقة صاحب الرباءةو الرباءة تكل مبوجب  مدة امحلاية انقضاءقبل  ،ةمحمي برباءخرتاع ا اس تخدام

 ابلتسويق. موافقةعلومات هبدف احلصول عىل م

 الأهداف والغاايت

ردود خدمت اس ت  و لس تثناء لأغراض الفحص الإداري. اب ا ف ام يتعلقأأهداف الس ياسة العامة وغاايهتيوحض هذا القسم  .8
لس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات صمصدر املتعلق ابادلول الأعضاء وماكتب الرباءات الإقلميية عىل الاس تييان 

ىل جتن   ةعديدبدلان غراض الفحص الإداري يف الاس تثناء لأ هيدف بشلك عام، يف هذا الشأأن. و  رئييس للمعلومات ب اإ
جراءاتلطول نظرا دة امحلاية مبوجب رراءة الفعيل ملمتديد ال  ىل وابلتايل  ،التنظمييةاملوافقة  اإ نتجات الفوري للم  طرحالتسهيل اإ

وعليه ، ادة ما ختف ض املنافسة الأسعارع، نيةالصيدلاملس تحرضات مدة الرباءة. ويف جمال  ءالسوق بعد انهتا يفالتنافس ية 
 .اتتلكفة العالج ختفيضار معقوةل و بأأسع ل تشملها رراءاتأأدوية توافر  نس بة زايدةل ي عترب هذا الاس تثناء وس يةل

 الاس تثناء لأغراض الفحص الإداري واتفاق ترييس

ه يقدم هذا القسم حملة عن تقرير  .9 قضية حامية  -كندا "نظمة التجارة العاملية بشأأن مل  التابعفريق تسوية املنازعات أأعد 
"املنتجات الصيدلنية مبوجب رراءة

1
الاس تثناء لأغراض الفحص الإداري والاس تثناء املتعلق من  الك حبث فيهو  ،

ىل أأن احلمك القانوين الكندي اخلاص ابلس تثناء لأغراض  الواردين "ابلتخزين" يف قانون الرباءات الكندي. وتوصل الفريق اإ

                                                
1
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تكل  املنصوص علهيا يف الرتاصمية الثالثة املعايريلأنه يامتىش مع من اتفاق ترييس  30جب املادة ر مبو الفحص الإداري مرب  
وختزيهنا قبل س تة أأشهر  صنع تكل الأدويةب ملنتجي الأدوية اجلنيسة  يسمحوف ام خيص الاس تثناء املتعلق ابلتخزين اذلي  املادة.
ىل أأن التدبري غري  خلص ،اء مدة الرباءةقضمن ان  كام تنص عليه املادة. "حمدودلأنه "غري  30ر مبوجب املادة مرب  الفريق اإ

قلمييى الوطين/التنفيذ عىل املس تو   الإ

السلطات تنظميية من ال وافقة املحلصول عىل اجراءات يفية تنفيذ الاس تثناء املتعلق ابإ يقدم هذا القسم معلومات عن ك  .10
قلمييةوطنية/انني قو  يف هنجا  البدلانبع بدلا. وبشلك عام، تت   65يف أأكرث من  السارية. ويوجد الاس تثناء يف القوانني خمتلفة اإ

قلميية  الوجهية الواردةل القسم الأحاكم الاس تثناء عىل املس توى الوطين. وحيل  هذا خمتلفة يف تنفيذ  يف القوانني الوطنية/الإ
املنتجات اليت و " 3من هل احلق يف الاس تثناء لأغراض الفحص الإداري؛ "و " 2" مصدر القانون؛ "1: "خبصوص ما ييل

ذا اكن ما و " 5نوع الإجراءات اليت يسمح هبا الاس تثناء؛ "و " 4يشملها الاس تثناء؛ "  ، لالس تفادة من الاس تثناءينبغياإ
يداع طلب  ،لأغراض الفحص الإداري دةفرتة  يف غضوناإ  .أأم ل حمد 

 تنفيذ الاس تثناء يفالتحدايت اليت تواهجها ادلول الأعضاء 

س تثناء لأغراض الفحص الإداري الا يف تنفيذادلول الأعضاء  تواهجهايس تعرض هذا القسم التحدايت اخملتلفة اليت  .11
نطاق الاس تثناء  بشأأناليقني ل يف عدم عىل املس توى الوطين. وأأفادت بعض ادلول الأعضاء أأن تكل التحدايت تمتث  

 .همنم الاس تفادة اذلين ميكهن احملمتلنياملس تخدمني ذكل الاس تثناء بني  ش يوععدم قوانني الوطنية و ال يف

ىل ذكل،  .12 الاس تثناء  اس تخدام يفالتأأثري  ارد يف هذا القسم أأيضا بعض املسائل الأخرى اليت ميكهنتوابلإضافة اإ
 رتبطة بتنفيذ القوانني الوطنية.التحدايت العامة املفضال عن  ،لأغراض الفحص الإداري

 الاس تثناءتنفيذ نتاجئ 

قلميية. وبشلك عام،  .13 أأشارت يتناول هذا القسم أأثر تنفيذ الاس تثناء لأغراض الفحص الإداري يف القوانني الوطنية/الإ
ىل أأن تنفيذ  جيابيا  خل فالقانون الوطين  يفالاس تثناء  هذابعض ادلول الأعضاء اإ لأدوية ل التنظمييالتسجيل  من حيثأأثرا اإ

نافسة مع منتجي الأدوية أأن امل ب تفيدبعض ادلراسات التجرييية أأن مع . و يف الوقت املناسب السوق يف اوطرهحاجلنيسة 
ىللالقطاع الصيد الأدوية الأصلية يف أأسعارض يختف تسهم يف اجلنيسة  ن تكل الاس تنتاجات مل ت عز حتديدا اإ الاس تثناء  ين، فاإ

  لأغراض الفحص الإداري.
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 امللحق

قلميية املتعلقة ابلس  من ا مجموعةالوثيقة املرجعية مرشوع ملحق تضمن ي  .14 تثناء لأغراض لأحاكم القانونية الوطنية/الإ
 .CDIP/5/4 يف املرفق الأول من الوثيقةرد ت مماثةل مجموعةل املعلومات املوجودة يف ك  ث املرفق وي  د  الفحص الإداري. وحي  

 [هناية الوثيقة]


