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  الدائمة املعنية بقانون الرباءاتاللجنة 
  

  التاسعة عشرةالدورة 
        2012012012013333فرباير فرباير فرباير فرباير     28282828ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     25252525جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 

  
  

  مشروع التقرير

  أالمانة ٕاعدادمن 

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

عقدت اللجنة اGامئة املعنية بقانون الرباءات ("اللجنة" ٔاو "جلنة الرباءات") دورهتا التاسعة عرشة يف جنيف يف  .1
 .2013فرباير  28ٕاىل  25الفرتة من 

2.  ًKول التالية أالعضاء يف الويبو ٔاو يف احتاد �ريس ٔاو يف لكهيام ممثGاجلزائر، وأالرجنتني، ؤاسرتاليا، واكنت ا :
وبنغالديش، وبيالروس، وبلجياك، وبنن، وبوتسواd، والربازيل، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وكندا، وشـييل، والصني، 

وكولومبيا، والكونغو، وكوسـتارياك، وكوت ديفوار، وامجلهورية التشـيكية، واGامنرك، وامجلهورية اGومينيكية، ومرص، 
ر، وٕاسـتونيا، وٕاثيوبيا، وفنلندا، وفرنسا، ؤاملانيا، وغاd، واليوdن، وهندوراس، وهنغارx، والهند، وٕاندونيسـيا، والسلفادو 

إالسالمية)، وٕايرلندا، وٕايطاليا، واليا�ن، وأالردن، وليبيا، وليتوانيا، ولكسمربغ، ومدغشقر، ومالزيx،  -وٕايران (مجهورية 
واملغرب، وميامنار، وdميبيا، ونيبال، وهولندا، ونيجريx، والرنوجي، و�كسـتان، وب�، ومايل، واملكسـيك، واجلبل أالسود، 

والفلبني، وبولندا، والربتغال، ومجهورية كورx، ومجهورية موGوفا، ورومانيا، و�حتاد الرويس، والسـنغال، ورصبيا، 
يد، وسويرسا، وطاجيكسـتان، ومجهورية مقدونيا وسـنغافورة، وسلوفينيا، وجنوب ٔافريقيا، وٕاسـبانيا، ورسي الناك، والسو 

اليوغوسالفية السابقة، وترينيداد وتو�غو، وتونس، وتركيا، وأوكرانيا، واململكة املتحدة، والوالxت املتحدة أالمريكية، 
 ).85البوليفارية)، وفييت dم، وزامبيا، وزمبابوي ( -ؤاوغندا، وفزنويال (مجهورية 

، و�حتاد (OAPI)لتالية يف �ج�ع بصفة مراقب: املنظمة أالفريقية للملكية الفكرية وشارك ممثلو املنظامت ا .3
، و�حتاد (EPO)، واملكتب أالورويب للرباءات (EAPO)، واملكتب أالورويب االٓسـيوي للرباءات (AU)أالفريقي 

 .(8) (WTO)رة العاملية ، ومنظمة التجا(WHO)، ومنظمة الصحة العاملية (SC)، ومركز اجلنوب (EU)أالورويب 
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وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف �ج�ع بصفة مراقب: امجلعية أالمريكية لقانون امللكية الفكرية  .4
(AIPLA) ء الرباءات ، وا³لس الصناعي أالرجنتيين للمختربات الصيدالنية (APAA)، وامجلعيـة االٓسـيوية ل̄و
(CILFA) لصناعة العلوم النباتية ، والشـبكة العاملية(CropLife)وامجلعية أالوروبية لطالب احلقوق ،ELSA) 

International( ومعهد التجارة واملعايري والتمنية املسـتدامة ،(ITSSD) ولية محلاية امللكية الفكريةGوامجلعية ا ،
(AIPPI) ويل للتجارة والتمنية املسـتدامةGواملركز ا ،(ICTSD)Gولية ، وغرفة التجارة ا(ICC) ء ، و�حتاد اGويل ل̄و

، واملعهد اGويل للملكية الفكرية (IFPMA)، و�حتاد اGويل مجلعيات املنتجني الصيدليني (FICPI)امللكية الصناعية 
(IIPI) ء الرباءات اك ، ورابطة بÇان ٔامري(KEI)، واملؤسسة اGولية ٕاليكولوجيا املعرفة (JPAA)، وامجلعية اليا�نية ل̄و

، ومؤسسة (MPI)، ومعهد ماكس بالنك للملكية الفكرية وقانون املنافسة (ALIFAR)الالتينية للصناعات الصيدالنية 
 ).17( (MSF)، ومنظمة ٔاطباء بال حدود (MPP)مجموعة براءات أالدوية 

 ويتضمن مرفق هذا التقرير قامئًة �ملشاركني. .5

مت الوÑئق التالية اليت ٔاعدهتا أالمانة .6 ٕاىل جلنة الرباءات قبل انعقاد اGورة: "تقرير عن نظام الرباءات اGويل:  وُقّدِ
)، و"ٕاضافة ٕاىل التقرير اخلاص بنظام الرباءات اGويل" SCP/12/3 Rev.2" )SCP/19/2 املرفق الثاين املُنقÖح للوثيقة

)SCP/19/3 ت املتحدة أالمريكية بشأن ٔاوجه كفاءة نظامxالرباءات" ()، و"اقرتاح وفد الوالSCP/19/4 و"اقرتاح ،(
)، و"اقرتاح وفد الربازيل بشأن �سـتثناءات SCP/19/5وفد ٕاسـبانيا لتحسني فهم الرشط اخلاص �لنشاط �بتاكري" (

 ).SCP/19/6والتقييدات عىل احلقوق املمنوحة مبوجب براءة" (

وٕاضافة ٕاىل ذé، نظرت اللجنة ٔايًضا يف الوÑئق التالية اليت ٔاعدهتا أالمانة: "تقرير عن نظام الرباءات اGويل"  .7
(SCP/12/3 Rev.2)، ) "ويلGو"ٕاضافة ٕاىل تقرير نظام الرباءات اSCP/12/3 Rev.2 Add. و"اقرتاح مقدم من ،(

)، و"تصويب: اقرتاح مقدم من SCP/16/7جدول ٔاعامل التمنية" ( وفد جنوب ٔافريقيا نيابة عن ا³موعة أالفريقية ومجموعة
)، و"اقرتاح من الربازيل" .SCP/16/7 Corrوفد جنوب ٔافريقيا نيابة عن ا³موعة أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية" (

)SCP/14/7 و"اقرتاح مقدم من وفد ،(امنركGا) "SCP/17/7 Öل مُ )، و"اقرتاح معد Öكندا واململكة  يْ م من وفدَ قد
)، و"الرباءات والصحة: SCP/17/10)، و"اقرتاح مقدم من وفد الوالxت املتحدة أالمريكية" (SCP/17/8املتحدة" (

)، و"جودة الرباءات: التعليقات الواردة من أعضاء SCP/17/11م من وفد الوالxت املتحدة أالمريكية" (قدÖ اقرتاح مُ 
، و"ٕاضافة ٕاىل الوثيقة "جودة الرباءات: التعليقات (SCP/18/INF/2)عنية بقانون الرباءات" ومراقبني من اللجنة اGامئة امل 

، و"الرباءات والصحة: (.SCP/18/INF/2 Add)الواردة من ٔاعضاء ومراقبني من اللجنة اGامئة املعنية بقانون الرباءات" 
ٕاضافة ٕاىل الوثيقة ، و"(SCP/18/INF/3)قانون الرباءات" التعليقات الواردة من ٔاعضاء ومراقبني من اللجنة اGامئة املعنية ب

"الرباءات والصحة: التعليقات الواردة من ٔاعضاء ومراقبني من اللجنة اGامئة املعنية بقانون الرباءات" 
(SCP/18/INF/3 Add.)اسـتعراض للردود الواردة عىل �سـتبيان بشأن اسـتثناءات وتقييدات حقوق الرباءات" ، و"

(SCP/18/3) "و"ٔانظمة �عرتاض وسائر آليات إالبطال وإاللغاء إالداري ،(SCP/18/4) و"املشاريع وأالنشطة املتعلقة ،
�لرباءات والصحة اليت يضطلع هبا لك من املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية" 

(SCP/18/5)يف ما Kيتعلق �جلوانب العابرة للحدود لرسية التواصل بني مستشاري الرباءات  ، و"مناجه وحلول حممت
، و"الرباءات ونقل التكنولوجيا: ٔامثK (SCP/18/7)، و"ٔانشطة الويبو يف جمال نقل التكنولوجيا" (SCP/18/6)ومولكهيم" 
 .(SCP/18/8)وجتارب" 

ص هذا التقرير املناقشات اليت تعكس لك لخِّ رشيط. ويُ  �ملداخالت اليت اüديل هبا، وجسÖلهتا عىل ؤاحاطت أالمانة علام .8
 ما اüبدي من مالحظات.
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  مناقشة عامةمناقشة عامةمناقشة عامةمناقشة عامة

  من جدول أالعامل: افتتاح اGورة 1البند 

ب  –املدير العام  –غري  افتتح السـيد فرانسس .9 Öامئة املعنية بقانون الرباءات، ورحGورة التاسعة عرشة للجنة اGا
 xد ٔامهية جلنة الرباءات بوصفها منتدى متعدد أالطراف ملناقشة القضاÖاملتعلقة برباءات �خرتاع.  اجلوهرية�ملشاركني، ؤاك

، المتس املدير العام من اGول أالعضاء حتديد اطريقها للمّيض قدم يف معل اللجنة يف املايض للصعو�ت اليت اعرتضتا ونظر 
من ٔاشاكل العمل املعياري ا�ي من شأنه حتسني نظام الرباءات. وترٔاس اGورة السـيد فيتوريو  القضاx اليت حتتاج ٕاىل شلكٍ 

 راغونييس (ٕايطاليا). وتوىل السـيد فيليب بيشـتوG (الويبو) �مة أمني اللجنة.

  من جدول أالعامل: اع�د مرشوع جدول أالعامل 2البند 

حتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، واقرتح ٕاضافة بند جديد يف جدول أالعامل خبصوص مسامهة  .10
 جلنة الرباءات يف تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية.

�ي تقدم به وفد الربازيل نيابة عن مجموعة وحتدث وفد بلجياك �مس ا³موعة �ء، وذكر ٔانه ميكن أن يؤيد �قرتاح ا .11
 ا يف جدول أالعامل. رشط ٔاال يكون البند اجلديد بندا دامئجدول ٔاعامل التمنية، عىل

: "مسامهة اللجنة يف 10جديد يف جدول أالعامل، وهو البند  ا يف االٓراء بشأن ٕادخال بندٍ وقال الرئيس ٕان هناك توافق .12
 .ا يف جدول أالعامليطة ٔاال يكون بندا دامئدول ٔاعامل التمنية"، رش تنفيذ ما يتعلق هبا من توصيات ج

لو  .13 Öاعمتدت اللجنة مرشوع جدول أالعامل املُعد (SCP/19/1 Prov.)  ٍمسامهة 10جديد، هو البند  مع ٕاضافة بند :
 .(SCP/19/1)اللجنة يف تنفيذ ما يتعلق هبا من توصيات جدول أعامل التمنية 

  ل: اع�د مرشوع تقرير اGورة الثامنة عرشةمن جدول أالعام 3البند 

 .كام هو مقرتح SCP/18/12 Prov.2) اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير اGورة الثامنة عرشة (الوثيقة .14

  من جدول أالعامل: تقرير عن نظام الرباءات اGويل 4البند 

، SCP/19/2، و.SCP/12/3 Rev.2 Add، وSCP/12/3 Rev.2استندت املناقشات ٕاىل الوÑئق  .15
 .SCP/19/3و

ثة بشأن SCP/12/3 Rev.2 وأشار الرئيس ٕاىل ٔانه، ف� يتعلق �ملرفق الثاين من الوثيقة .16 Öقد تلقى معلومات ُمحد ،
ا أن املعلومات، يا، واملكسـيك، وزامبيا. وذكر ٔايضبعض جوانب القوانني الوطنية للرباءات من اGول أالعضاء التالية: ٔاسرتال 

ث بناءً املتاحة عىل املوقع  Öول أالعضاء. إاللكرتوين اخلاص مبنتدى اللجنة إاللكرتوين، سوف ُحتدGئق اليت تقد�ا اÑعىل الو 

وافقت جلنة الرباءات عىل حتديث املعلومات املتعلقة ببعض جوانب القوانني الوطنية ٔاو إالقلميية للرباءات و  .17
[http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html] ول أالعضاءGبناًء عىل التعليقات املُسـتلَمة من ا. 

  بياdت عامةبياdت عامةبياdت عامةبياdت عامة

ر ٕابداء اسـتعداده لتقدمي اGمع  .18 Öان ٔامرياك الالتينية والاكرييب، وكرÇومينيكية �مس مجموعة بGحتدث وفد امجلهورية ا
اءات عىل النحو الوارد يف والية اللجنة. املتعلقة �لتطوير التدرجيي لقانون الرب  اجلوهريةالاكمل لعمل اللجنة ف� خيص املسائل 
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وف� يتعلق بتقرير نظام الرباءات اGويل، ذكر الوفد أن التقرير ينبغي ٔان يكون قابًال للتعديل يف املسـتقبل حبيث ميكن ٕادراج 
قوق الرباءات، املتعلقة حبتقييدات وال سـتثناءات �أي تعديالت قانونية قد حتدث يف بÇان خمتلفة. وف� يتعلق مبوضوع 

سـتثناءات الا للردود عىل �سـتبيان اخلاص �اليت تقدم اسـتعراض SCP/18/3 ٔاعرب الوفد عن شكره لٔالمانة عىل الوثيقة
جلنُة قوق الرباءات. وف� خيص مصطلح "جودة الرباءات"، رٔاى الوفد أن املصطلح حيتاج ٕاىل أن تُعّرِفه املتعلقة حبتقييدات ال و 

لضامن جودة الرباءات املمنوحة.  تنوعةا ٕاىل ٔامهية نفاذ ماكتب الرباءات ٕاىل قواعد البياdت امل أشار ٔايضالرباءات بوضوح. و 
ذت قبل منح الرباءات.  ِ وف� يتعلق مبسا0ٔ ٕاجراءات �عرتاض، ذكر الوفد ٔان هذه إالجراءات سـيكون لها تأثٌري ٕاجياٌيب ٕاذا اخت-

د عىل ٔامهية وجود بعض أالح Öشد ،éاكم يف القانون املعمول به اليت من شأهنا أن تضمن عدم ٕاساءة اسـتعامل النظام. ومع ذ
ر الوفُد دمعه ملواصK العمل يف هذا ا³ال. وعالوة عىل ذé، ٔاقرÖ الوفد بتعق-د مسا0ٔ  Öوف� يتعلق مبسا0ٔ الرباءات والصحة، كر

ا عىل النظم دا عندما يكون معمتصعوبة جعل النظام متجانساءات وبرسية االتصاالت بني الز�ئن ومستشارهيم يف جمال الرب 
، ؤاعرب الوفد عن اعتقاده ٔان التعامل مع املسا0ٔ مبوجب الترشيعات الوطنية سـيكون ٔافضل طريقة للتعامل املتنوعةالقانونية 

ب الوفد بنرش دراسة بعنوان "تعزيز فرص النفاذ ٕاىل التكنولوجيات الطبية و�بتاكر: Öالصالت القامئة بني الصحة  معها. ورح
العامة وامللكية الفكرية والتجارة" (اGراسة الثالثية أالطراف). وأشار الوفد ٕاىل ٔان هذه يه املرة أالوىل اليت تعمل فهيا الويبو 

ب الوفد  لصحة والتجارة.قة تتعلق �مللكية الفكرية وانسÖ مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية بشأن مسا0ٔ مُ  Öورح
، بشأن ٔاوجه كفاءة نظام SCP/19/4ا �ملقرتحات اليت قد�ا وفد الوالxت املتحدة أالمريكية، الواردة يف الوثيقة أيض

م من وفد ٕاسـبانيا لتحسني فهم الرشط اخلاص �خل Öة�بتاكري طوةالرباءات. وتطلع الوفد ٕاىل املناقشات املتعلقة �القرتاح املُقد 
م من وفد الربازيل بشأن و�قرتاح ا Öقوق الرباءات، وهذا �قرتاحان يردان يف املتعلقة حبتقييدات ال سـتثناءات و �ملُقد

ا، ذكر الوفد ٔانه رمغ عدم التوصل ٕاىل ٔاي اتفاق بشأن العمل عىل التوايل. وختام SCP/19/6و SCP/19/5الوثيقتني 
، كام ن عقد اج�عني سـنوxاللجنة ٕاىل اختاذ اخلطوات الالزمة لضاماملسـتقبيل يف اGورة السابقة للجنة الرباءات، حتتاج 

 .جرت العادة يف الويبو من قبل، من ٔاجل توفري الوقت الاكيف ملتابعة معلها يف جمال الرباءات

ناقشات وحتدث وفد بلجياك �مس ا³موعة �ء، وشكر أالمانة عىل ٕاعدادها للوÑئق يف الوقت املناسب وتسهيل م  .19
ا عن ٔاسفه ٔالن اGورة الثامنة عرشة للجنة الرباءات مل تُسفر عن برdمج متوازن للعمل يف الرباءات. ؤاعرب ٔايضجلنة 

مهية جلنة الرباءات وٕ�ماكنيات ٕاحراز تقدم خالل اGورة احلالية، ؤاعرب عن  املسـتقبل. ومع ذé، ٔاعرب عن اقتناعه بأ
é أعرب عن �و مزيد من العمل بشأن قانون الرباءات املوضوعي. وا حنسبيل جيد التوازن للميض قدم ٕالجياداسـتعداده 

 éمثل جودة الرباءات، مبا يف ذ xاملتعلقة تقييدات ال سـتثناءات و �، ؤانظمة �عرتاضاسـتعداد ا³موعة �ء ملناقشة قضا
براءات �خرتاع والصحة، ونقل قوق الرباءات، ورسية االتصاالت بني الز�ئن ومستشارهيم يف جمال براءات �خرتاع، و حب

يف املناقشات خالل أالxم القليK  ٔان من املهم أن يبدي مجيع اGول أالعضاء مرونةً  التكنولوجيا. وأعرب الوفد عن اعتقاده
ظمة املقبK، مبا يف ذé كيفية اسـتفادة جلنة الرباءات من اGراسة الشامK املشرتكة بني الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومن

التجارة العاملية بعنوان "تعزيز فرص النفاذ ٕاىل التكنولوجيات الطبية و�بتاكر: الصالت القامئة بني الصحة العامة وامللكية 
 éجودة الرباءات، مبا يف ذ xالعمل بشأن قضا Kٔانظمة �عرتاضالفكرية والتجارة". ؤاعرب الوفد عن حرصه عىل مواص ،

ب 9�ٕحة ورسية االتصاالت بني الز� ئن ومستشارهيم يف جمال براءات �خرتاع. ويف هذا الصدد، ذكر ٔان ا³موعة �ء تُرّحِ
مني من وفدي ٕاسـبانيا والوالxت  Öالفرصة ٕالضافة مزيد من التفاصيل ٕاىل املقرتحات املوجودة، وتؤيد املقرتحني اجلديدين املُقد

ِّامن عىل التوايل. وذكر ٔايض SCP/19/4و SCP/19/5املتحدة أالمريكية، الواردين يف الوثيقتني  ا ٔان ¯ املقرتحني يُمت
املقرتحات السابقة املتعلقة جبودة الرباءات ويزيدان من حتديد النقاش. ويف ٕاشارة ٕاىل مواضيع جدول أالعامل أالخرى، ٔاعرب 

 Öشأنه جتنب ازدواج العمل.ٕاجياد هنج متوازن من  د عىل ٔامهيةالوفد عن اسـتعداده ملزيد من املناقشة بشأهنا، وشد 

وحتدث وفد اجلزائر �مس ا³موعة أالفريقية، ؤاعرب عن تقديره ملشاورات الرئيس غري الرمسية اليت اüجريت قبل  .20
انعقاد اGورة التاسعة عرشة للجنة الرباءات من ٔاجل دفع ٔاعامل اللجنة ٕاىل أالمام. وقال الوفد ٕان ا³موعة أالفريقية سوف 

مل لعمل اللجنة. ويف ٕاشارة ٕاىل جدول أعامل اGورة التاسعة عرشة، ذكر الوفد ٔان بعض القضاx تكتيس ٔامهية تقدم اGمع الاك
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ا ٔانه مبا أن حقوق الرباءات لها تأثري يف التمنية �ج�عية و�بتاكر، فٕانه جيري بة للمجموعة أالفريقية. وذكر أيضخاصة �لنسـ 
عىل �بتاكر واملعرفة مكحرك للتمنية. وأضاف أن القواعد واملؤسسات  قامئةً  تكونحىت ٕاصالح أنظمة الرباءات أالفريقية 

واالتفاقات اليت تؤثر يف نرش املعارف وحاميهتا ذات ٔامهية حامسة لمنو هذه �قتصادات، و�é تزتايد ٔامهيهتا �لنسـبة 
احلقوق، ال سـ� حقوق ٔاحصاب الرباءات للمجموعة أالفريقية من ٔاجل تعزيز الصK بني مصاحل امجلهور ومصاحل ٔاحصاب 

ا ٔان تمنية و�بتاكر. وذكر الوفد ٔايضلتسهيل نرش املعارف ونقل التكنولوجيا من ٔاجل ضامن مسامهة قانون الرباءات يف ال 
ان للتحدxت اليت تواCها البÇان النامية. ورأ  مسألَيتْ  ى الوفد ٔان �سـتثناءات والتقييدات، ونقل التكنولوجيا مثاالن ُموّحضِ

هذه املواضيع سوف تسمح للجنة بتحسني فهمها لكيفية تعديل نظام الرباءات من ٔاجل تلبية احتياجات التمنية. ؤاعرب الوفد 
قوق الرباءات اليت تسمح بقدر من الترصف داخل ا³ال. املتعلقة حبعن رغبته يف مناقشة مسا0ٔ �سـتثناءات والتقييدات 

طنية اخلاصة �لرباءات، وخاصًة �سـتثناءات والتقييدات، جيب ٔان تُكيÖف وفقًا للتمنية �قتصادية ؤاقرÖ بأن الترشيعات الو 
عىل ذé، أعرب الوفد عن ٔامل ا³موعة أالفريقية يف ٔان تسامه جلنة الرباءات يف حتسني فهم  و�ج�عية للبÇان. وبناءً 

ر �سـتثناءات والتقييدات وتنفيذها عىل ٔاساس املقرتح  Öم من وفد الربازيل. أما �لنسـبة ملوضوع جودة الرباءات، فقد كر Öاملُقد
الوفد ٕابداء قلقه بشأن عدم وجود تعريف دقيق لهذا املفهوم. وذكر الوفد ٔانه يصعب، من دون هذا التعريف، فهم املقرتحات 

مة بشأن هذه املسا0ٔ. ورأى الوفد أن جودة الرباءات تعمتد عىل معايري  Öأالهلية للحامية مبوجب براءة املنصوص علهيا يف املُقد
ا أن بعض البÇان النامية سوف تواجه مشالك يف تنسـيق ٔانظمة الرباءات. وٕاضافة ٕاىل ون الرباءات يف لك بÇ. وذكر أيضقان

م من ذé، ٔاشار الوفد ٕاىل ٔانه جيب دمع أالنشطة املتعلقة بتحقيق ٔاهداف نقل التكنولوجيا. ويف ٕاشارة ٕاىل �قرتا Öح املُقد
وفد جنوب ٔافريقيا نيابة عن ا³موعة أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية ف� خيص برdمج معل بشأن الرباءات والصحة، 

ذكر الوفد ٔان �قرتاح سوف يساعد البÇان عىل تكييف ٔانظمة الرباءات اخلاصة هبا و�سـتفادة الاكمK من مواطن املرونة 
ءات. وف� يتعلق �القرتاح ا�ي تقدم به وفد الوالxت املتحدة أالمريكية بشأن الرباءات والصحة، ٔاعرب الوفد املتعلقة �لربا

ا والبÇان النامية يف هذا ا³ال، ملمتثل يف دمع البÇان أالقل منو عن أمF يف أال ينأى �قرتاح بلجنة الرباءات عن هدفها ا
تكنولوجيا. ومىض يقول ٕان ا³موعة أالفريقية ترى أن من أالمهية مباكن ٔان يسـمتر واختاذ ٕاجراءات ملموسة بغرض نقل ال 

ا، ٔاشار الوفد ٕاىل ية الصناعية و�قتصادية. وختامتناول موضوع نقل التكنولوجيا داخل اللجنة من ٔاجل املسامهة يف التمن 
قدرة اGول أالعضاء عىل التوصل يف اGورة ٔامهية براءات �خرتاع من ٔاجل التمنية، ؤاعرب عن قلق مجموعته ٕازاء عدم 

. ؤاعرب الوفد عن ٔامF يف أن يمت التوصل ٕاىل اتفاق بشأن املقبلأالخرية للجنة الرباءات ٕاىل توافق يف االٓراء بشأن العمل 
جناح  لوفد ٕاىل ٔانÖ  يف اGورة احلالية للجنة. ؤاشار اجل ٕاقامة نظام براءات ٔاكرث توازdالقضاx الرئيسـية ؤان تعمل اللجنة من أ 

 اGورة سـيعمتد عىل مدى اسـتعداد اللجنة للتوصل ٕاىل توافق يف االٓراء.

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، وشكر الرئيس عىل Cوده يف التشاور مع اGول أالعضاء،  .21
ة احلالية تقدًما ملموًسا يف معل جلنة الرباءات ق اGوراليت أكدت للجنة حتلهيا بروح التعاون. وأعرب عن أمF يف أن ُحتقِّ 

بسبب عدم توافق اGول  2012القادم. وذكر الوفد أن اGورة التاسعة عرشة للجنة الرباءات تنعقد بعد تأجيلها يف أواخر عام 
ود �ٕالجياب ت تعوCات النظر بشأن موضوع الرباءات، ؤاعرب عن اعتقاده ٔان هذه �ختالفا بتعددوأقر الوفد . أالعضاء

ومىض الوفد مبا فهيا من تعقيد. ا ٔالهنا جتمع مساهامت من العديد من أالعضاء وتساعد عىل معاجلة املسا0ٔ عىل النظام، نظر 
يقول ٕانه، رمغ ذé، ينبغي اسـتكشاف بعض جماالت التقارب القامئ، مثل االÑٓر إالجيابية عىل �بتاكر اليت ُحيدKا نظام 

ت الرباءات. ؤاضاف ٔان هناك فيه ماكتب الرباءات خدمات فائقة اجلودة ف� يتعلق بفحص طلبابراءات متوازن تقدم 
التوازن بني مصاحل ٔاحصاب احلقوق ومصاحل ا³متع ف� يتعلق �لتمنية �ج�عية حتقيق عليه هو احلاجة ٕاىل  افقا آخر ُمتÖ موضوع

هنج تدرجيي خيتار فيه أالعضاء املواضيع عىل اتباع  جلنة الرباءات رتÑبو�قتصادية. وذكر ٔانه من ٔاجل ٕاحراز هذا التقدم، 
الوفد ٔان هذه العملية قد ٔاتت لٔالعضاء مبعلومات مثرية لاله�م، وشددت ى من قامئة غري شامK ملزيد من املناقشات. ورأ 

بشأن املواضيع املُعقÖدة. وذكر الوفد ٔان مجموعة جدول ٔاعامل التمنية تالحظ، ٕاضافة ٕاىل ذé، أن  املتعددةعىل وCات النظر 
جدول ٔاعامل التمنية بدٔا يكون جزءا من النقاش، حيث ٕان املقرتحات اليت قد�ا ٔاعضاء من ا³موعات إالقلميية ٔابرزت 

 éمتسكهم مببادئ جدول ٔاعامل التمنية. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔان ذ Öتغيٌري ُمسـتحَسن يف املناقشات اليت دارت يف اللجنة، ٕاال ٔان
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بًة لالٓمال ومثريًة للخالف حيث حاول بعض أالعضاء  من معل اللجنة ٔان يستبعدوا اGورة السابقة للجنة الرباءات اكنت ُمخّيِ
xٔاعرب الوفد  ، مثل الصحة، يراها ٔاعضاء آخرون ٔاهنااملقبل قضا Öيف ٔان تتحىل الوفود أالخرى فائقة أالمهية. ومن مث Fعن ٔام

�ملرونة عند اختاذ قرار بشأن معل اللجنة املقبل. وقال ٕان بعض أالعضاء يف اGورة املاضية بدا وRٔنه يطرح فكرة مفادها ٔان 
لوثيقة ا يف تنسـيق قوانني الرباءات. وأشار الوفد ٕاىل الفقرة الثالثة من اينبغي �لرضورة ٔان ُحتقِّق تقدم والية اللجنة
SCP/1/2  وتسهيل التنسـيق، وتقدمي املشورة ،xاليت تنص عىل أن جلنة الرباءات سـتكون مبثابة "حمفل ملناقشة القضا
ا، مبا يف ذé تنسـيق القوانني وإالجراءات الوطنية"، وأعرب عن ٕادراك مجموعة ر التدرجيي لقانون الرباءات دوليبشأن التطوي

ا قد يشمل هذا التنسـيق ٔاو ال يشمF. ومىض الوفد يقول ٕان ذé قد نون الرباءات دوليية ٔان تطوير قاجدول ٔاعامل التمن 
يُعترب مفيًدا يف بعض ا³االت، كام اكن احلال مع معاهدة قانون الرباءات، ولكن قد ال يمت التوصل ٕاىل اتفاق بشأن 

سـيق قانون الرباءات املوضوعي بعيٌد عن اسـتحساهنا يف جماالت أخرى. ؤاضاف أن مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ترى أن تن 
ر وCة نظر مجموعة االتوافق، وينبغي ٔاال تتناوT اللجنة يف اGورة احلالية. وعالوة عىل ذé، ٔاعرب الوفد عن رغبته يف تكر 

لصعو�ت جدول ٔاعامل التمنية ٔان امللكية الفكرية ميكن، بل وجيب، ٔان تُسـتخدم ملساعدة البÇان النامية عىل التغلب عىل ا
اليت تواCها، مما يوفر أالمن �ج�عي و�قتصادي ملواطنهيا. ويف ٕاشارة ٕاىل توصيات جدول أعامل التمنية، ذكر الوفد أن 

خبصوص مساعدة اGول أالعضاء  11التوصيات املتعلقة بعمل اGورة اجلارية تشمل، عىل سبيل املثال ال احلرص، التوصية 
اليت تطلب ٕادماج  12ة محلاية ٔاعامل إالبداع و�بتاكر و�خرتاع عىل الصعيد احمليل، والتوصية عىل تعزيز كفاءاهتا الوطني

 �عتبارات إالمنائية يف أنشطة الويبو ومناقشاهتا املوضوعية.

وحتدث وفد بولندا �مس مجموعة بÇان ٔاورو� الوسطى والبلطيق، ؤاعرب عن تقديرها جلهود الرئيس ومنسقي  .22
ٕالقلميية ومشاركهتم والزتا�م بمتكني اللجنة من اسـتئناف معلها ومواصK املناقشات اليت تدور حول العديد من ا³موعات ا

القضاx املهمة اليت ٔاخفقت يف ٕاكاملها بنجاح يف اGورة السابقة. وأعرب الوفد عن اعتقاده ٔان اللجنة سـتكون قادرة عىل دفع 
. ؤاعرب الوفد عن املقبلأالعامل واالتفاق عىل برdمج جيد التوازن للعمل  املفاوضات بشأن املواضيع املدرجة يف جدول

ا يف العمل وامليض قدم ،اقتناعه بأن من مصلحة مجيع ٔاعضاء اللجنة التوصل ٕاىل توافق بشأن القضاx االٔكرث ٕاÑرة للجدل
ٔانه يويل ٔامهية خاصة لعمل اللجنة بشأن املُسـنَد ٕاىل جلنة الرباءات، هبدف تعزيز معل نظام الرباءات اGويل. وذكر الوفد 

مة من وفود كندا واململكة املتحدة، واGامنرك،  Öاملناقشات عىل ٔاساس املقرتحات املُقد Kجودة الرباءات، وأنه �ٌمت مبواص
ة، قادرًة يف والوالxت املتحدة أالمريكية، وٕاسـبانيا. وأعرب الوفد عن ٔامF يف أن تكون جلنة الرباءات، خالل اGورة احلالي

ا ٔان . ورٔاى الوفد ٔايضSCP/18/9الهناية عىل ٕاصدار �سـتبيان ا�ي اقرتحه وفدا كندا واململكة املتحدة الوارد يف الوثيقة 
. SCP/19/5عىل النحو ا�ي اقرتحه وفد ٕاسـبانيا يف الوثيقة  ة�بتاكري طوةمن املفيد ٕاعداد دراسات تشـمتل عىل مفهوم اخل

ن مسا0ٔ رسية االتصاالت بني الز�ئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات من املسائل أالخرى اليت تكتيس ومىض الوفد يقول إ 
مهية خاصة �لنسـبة ³موعة بÇان ٔاورو� الوسطى والبلطيق. وذكر ٔان ا³موعة، يف هذا الصدد،  رٔاهيا يف أن اع�د ب حتتفظأ

بيقها عىل املسـتوى الوطين قد يكون وسـيK تسـتخد�ا اللجنة للميض هنج طوعي تضع فيه الويبو مبادئ غري ُملزِمة ميكن تط 
قدما يف مواصK معلها. ؤاشار الوفد ٕاىل أن مجموعته مسـتعدٌة ٔايًضا ملواصK املناقشات بشأن مواضيع ٔاخرى يف جدول 

لتكنولوجيا. وف� يتعلق أالعامل، أال ويه �سـتثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات، والرباءات والصحة، ونقل ا
�السـتثناءات والتقييدات، ٔاعرب الوفد عن اعتقاده ٔانه ينبغي احلفاظ عىل توازن مناسب بني مصاحل أحصاب احلقوق 

ومصاحل امجلهور يف حال وجود ٔاي استبعاد من أالهلية للحامية مبوجب براءة ويف حال وجود ٔاي اسـتثناءات ٔاو تقييدات 
ب الوفُد �Gراسة الثالثية أالطراف اليت اشرتكت يف تتعلق حبقوق الرباءات. و  Öف� خيص مسا0ٔ الرباءات والصحة العامة، رح

ل ٕان مجموعة بÇان ٔاورو� الوسطى والبلطيق تشاطر رٔاي إاعدادها الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية. وق
يع املشاريع واملبادرات اجلارية اليت تقوم هبا هيئات الويبو أالخرى وغريها بعض ا³موعات أالخرى يف ٔان اGراسة املتأنية مجل 

من املنظامت من شأهنا ٔان تساعد اللجنة عىل اختاذ قرار بشأن مواصK العمل يف هذا ا³ال، مع تفادي ازدواج العمل يف 
خالل اGورة احلالية للجنة االتفاق عىل برdمج  الويبو ٔاو غريها من املنظامت اGولية. وختاًما، ٔاعرب الوفد عن أمF يف ٔان يمت
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معل متوازن قامئ عىل مواضيع غري شامK ختتارها اللجنة، حىت يُمكِّن جلنة الرباءات من حتقيق هدفها أالسايس املمتثل يف 
 .العمل من ٔاجل التنسـيق اGويل لقانون الرباءات املوضوعي

دو0، ؤاعرب عن أسفه ٔالن اGورة  T27 أالعضاء البالغ عددها وحتدث وفد ٕايرلندا �مس �حتاد أالورويب ودو .23
. ومع ذé، ذكر الوفد أنه ال يزال ملزتما متام �لزتام املقبلالثامنة عرشة مل تسـتطع االتفاق عىل برdمج جيد التوازن لعملها 

 Öا �لشكر ٔالمانة الويبو عىل معلها املكثف يف ٔايض ه الوفدُ بعمل جلنة الرباءات، ؤانه يتطلع ٕاىل دورة بنّاءة وفّعا0 وُممثرة. وتوج
التحضري لالج�ع. ؤاشار ٕاىل ٔان جلنة الرباءات، يف ٔاثناء اGورة احلالية، سوف تواصل املناقشات اليت تدور حول عدد من 

قوق الرباءات، املتعلقة حب، و�سـتثناءات والتقييدات �عرتاضالقضاx املهمة، مثل جودة الرباءات، مبا يف ذé ٔانظمة 
والرباءات والصحة، ورسية االتصاالت بني الز�ئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات، ونقل التكنولوجيا. وذكر الوفد أن 

املناقشات هتدف ٕاىل التوصل ٕاىل نظام براءات ٔاكرث كفاءة ؤاسهل يف النفاذ ٕاليه. وعلÖق الوفد، عىل وجه اخلصوص، ٔامهية 
م من وفود كندا واململكة املتحدة،  كبرية عىل دفع العمل بشأن Öمسا0ٔ جودة الرباءات الواردة ٕاجامال يف �قرتاح املُقد

واGامنرك، والوالxت املتحدة أالمريكية، وٕاسـبانيا. ؤاعرب الوفد عن الزتامه مبواصK العمل بشأن قضاx مثل أنظمة 
رباءات، ويه قضاx تُفيد مسـتخديم نظام الرباءات. ورسية االتصاالت بني الز�ئن ومستشارهيم يف جمال ال �عرتاض،

قوق الرباءات، وبشأن اخلطوات املتعلقة حبؤاعرب ٔايضا عن اسـتعداده ملواصK املناقشات بشأن �سـتثناءات والتقييدات 
د إالضافية املمكنة خبصوص هذا املوضوع Öالوفد شد Öزن مناسب بني عىل أالمهية البالغة ٕالقامة توا يف هذا السـياق، ٕاال ٔان

العمل بشأن �سـتثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات، وبشأن املعايري القانونية املامثK اليت تُسـتخدم لتحديد أهلية 
ن ترابطا وثيقا. ومىض الوفد يقول ٕانه نظرا ٔالمهية مسا0ٔ ااملوضوعني مرتابط ينلحامية مبوجب الرباءة، حيث ٕان هذ�خرتاع ل
والصحة يف التصدي ملشالك الصحة العامة يف البÇان النامية والبÇان أالقل منوا، فٕانه يتفهم متاما اه�م هذه البÇان الرباءات 

ى الوفد ٔان أي مبادرة حممتK للجنة الرباءات يف هذا  ٕ�دراج هذا املوضوع مضن أالعامل املقبK للجنة الرباءات. ومع ذé، رأ
لعدد الكبري ل نظرا ة لتجنب ازدواج العمل سواء من جانب الويبو ٔاو غريها من املنظامت اGوليةا³ال ينبغي ٔان تُدرس بعناي

من املشاريع وبرامج العمل وأالنشطة أالخرى اجلارية، ال سـ� داخل الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية، 
املتعلقة بتعزيز فرص النفاذ ٕاىل التكنولوجيات الطبية و�بتاكر.  والنرش، يف االٓونة أالخرية، لÇراسة الثالثية أالطراف

الوفد أن أالنشطة احملمتK أالخرى للجنة ف� يتعلق بنقل التكنولوجيا ينبغي ٔان يُنَظر فهيا بعد �نهتاء من العمل  ىوكذé رأ 
نقل التكنولوجيا: التحدxت املشرتكة وبناء احللول" يف مرشوع "اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية بشأن امللكية الفكرية و 

وحتليل متابعة املرشوع. وذكر الوفد ٔانه ينبغي أن يُوضع فورا برdمج معل متوازن للجنة يسمح ٕ�جراء مناقشات ُممثرة بشأن 
هدف طويل أالجل  املسائل التقنية املتعلقة بقانون الرباءات. ؤاعرب عن أمF يف أن يؤدي ذé ٕاىل العمل من ٔاجل حتقيق

للمناقشات اليت تدور حول التنسـيق اGويل لقانون الرباءات املوضوعي ا�ي يلزتم به �حتاد أالورويب ودوT أالعضاء البالغ 
 دو0 الزتاما شديدا. 27عددها 

24.  Öت املتحدة أالمريكية عن تقديره ملا أعدxه ؤاعرب وفد الوال ته أالمانة من وÑئق ودراسات تفصيلية من شأهنا أن تُوّجِ
معل جلنة الرباءات يف معاجلة مسائل �مة من نظام الرباءات اGويل احلايل. وقال الوفد ٕانه ال يزال ملزتما بربdمج معل 

مجيع املسائل املعروضة عىل  متوازن ومتواصل للجنة الرباءات. وذكر أنه يتطلع ٕاىل املشاركة يف مناقشات ثرية وبنّاءة بشأن
اللجنة. ؤاعرب الوفد، عىل وجه اخلصوص، عن ٔامF يف ٔان ُجترى املناقشات عىل حنو يسـهتدف حتسني جودة نظام الرباءات 

ؤادائه وفعاليته بوصفه ٔاداة لتحقيق التقدم �قتصادي. وحتقيقا لهذه الغاية، ٔاعرب الوفد عن رسوره بتقدمي اقرتاحه بشأن 
) املقرر مناقشـته يف ٕاطار البند السادس من جدول أالعامل: جودة الرباءات، SCP/19/4م الرباءات (الوثيقة كفاءة نظا

يف ذé ٔانظمة �عرتاض. وأعرب الوفد ٔايضا عن رغبته يف اغتنام هذه الفرصة ٕالمداد اGول أالعضاء �سـتعراض موجز   مبا
)، ا�ي ٔاقره جملس النواب أالمرييك يف شهر AIAت أالمريكية (الٓخر ما اسـتجد عىل تطبيق قانون لهيـي مسيث لالخرتاعا

، ويسري العمل به يف حينه. ؤاشار الوفد ٕاىل أن املبتكرين ا�ين يطلبون امحلاية مبوجب براءات �خرتاع يف 2011سبمترب 
لالخرتاعات أالمريكية قد الوالxت املتحدة أالمريكية يسـتفيدون من هذا القانون. وقال ٕان معظم ٔاحاكم قانون لهيـي مسيث 
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طلبا، وحتديد الرسوم،  يُوِدعنُفِّذ يف غضون إالطار الزمين ا�ي ينص عليه القانون، وسوف تُنفÖذ أالحاكم الباقية (ٔاول خمرتع 
كام هو خمطط لها. واسرتسل قائال ٕان العديد من ٔاحاكم قانون لهيـي مسيث  2013والكيان البالغ الصغر) يف شهر مارس 

يواصل تكييف قانون الوالxت املتحدة أالمريكية مع قوانني العديد  –طلبا  يُوِدعٔاول خمرتع  مثل –عات أالمريكية لالخرتا
ٔاكرث فعالية تكون من رشاكهئا العامليني، وتسامه ٔاحاكم ٔاخرى يف تشكيل آلية اعرتاض ٕادارية عىل براءات �خرتاع املمنوحة 

بناء عىل طلب الطرفني ومراجعة ما بعد املنح. ؤاضاف ٔان أالحاكم أالخرى هتدف من حيث التلكفة، مبا يف ذé املراجعة 
ومىض الوفد يقول ٕانه، . ٕاىل حتسني جودة الرباءات اليت صدرت، مثل نظام البياdت اليت يوفرها الغري قبل ٕاصدار الرباءة

املتحدة أالمريكية للرباءات والعالمات ٕاضافة ٕاىل تطبيق قانون لهيـي مسيث لالخرتاعات أالمريكية، شارك مكتب الوالxت 
. ؤاضاف ٔانه �لتعاون مع عدد من وكفاءهتاالتجارية يف عدد من املبادرات اليت هتدف ٕاىل حتسني جودة معلية حفص الرباءات 

البÇان أالخرى، واصل السعي بنشاط حنو �سـتفادة من نتاجئ الفحص السابقة من املاكتب الرشيكة يف ٕاطار برdمج 
)، وبرdمج الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات القامئ عىل معل معاهدة التعاون بشأن PPHرق الرسيعة ملتابعة الرباءات (الط

رشياك يف برdمج الطرق الرسيعة ملتابعة  25. وأشار الوفد ٕاىل وجود PPH 2.0)، وبرdمج PPH-PCTالرباءات (
xيف أن تواصل القامئة ازد Fت املتحدة أالمريكية للرباءات والعالمات الرباءات، ؤاعرب عن ٔامxدها. وقال ٕان مكتب الوال

التجارية قد شارك ٔايضا يف تعزيز ٕاصدار براءات محلاية التكنولوجيات املسـتخدمة يف املساعي إالنسانية ويف املساعدة عىل 
أالمريكية للرباءات والعالمات  نقل �بتاكرات املهمة ٕاىل السوق برسعة ٔاكرب. وذكر الوفد ٔان مكتب الوالxت املتحدة

التجارية، عىل سبيل املثال، ٔاعلن مؤخرا عن الربdمج التجرييب "براءات اخرتاع من ٔاجل إالنسانية"، وهو برdمج طوعي 
يشجع ٔاحصاب براءات �خرتاع عىل تلبية �حتياجات إالنسانية بتكنولوجيهتم احلاصK عىل براءة اخرتاع. ؤاضاف ٔان 

فع ٕاىل أالمام جدول ٔاعامل التمنية العاملية لرئيس الوالxت املتحدة أالمريكية من خالل ماكفأة الرشاكت اليت جتلب الربdمج يد
براءات �خرتاع جزء  اكنتالتكنولوجيات املُنِقذة للحياة ٕاىل شعوب العامل اليت تعاين من نقص يف اخلدمات، مع ٕايضاح كيف 

واCها العامل. ؤاضاف ٔان الفائزين سوف حيصلون عىل شهادة يف املعاجلة املسـتعجK ال يتجزأ من معاجلة التحدxت اليت ي
ٔالمور الرباءة اcتارة. وذكر ٔان الربdمج يقدم للرشاكت أداة قوية لتعجيل التعامل مع ٔاكرث اخرتاعاهتا ٔامهية، ويساعد عىل ٕاقرار 

Öة برdمج �م آخر هو الرشاكة التكنولوجيا يف السوق، مما يؤدي ٕاىل قرارات استdرية ٔارسع و  ٔاكفأ. ومىض الوفد يقول ٕان مث
بني مكتب الوالxت املتحدة أالمريكية للرباءات والعالمات التجارية وجامعة كورنيل يف  2012اليت اüعلنت يف شهر ٔاكتوبر 

عنيÖ موظفا دامئا يف حرم مدينة نيويورك. ؤاضاف ٔان مكتب الوالxت املتحدة أالمريكية للرباءات والعالمات التجارية قد 
الطالب وأعضاء هيئة التدريس يف  مبساعدةكورنيل تيك اجلامعي مبدينة نيويورك من ٔاجل جلب موارده ³متع اجلامعة، 

نح احلكومية، والتواصل مع الرشاكء االٔاكدمييني ومستمثري ، واملِ يف التصدير اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، وأدوات املساعدة
ملبكرة. وختاما، ٔاعرب الوفد عن ٔامF يف ٔان تُسفر اGورة التاسعة عرشة للجنة الرباءات، بقيادة الرئيس القديرة، املراحل ا

 .عن نتاجئ جيدة، وُحتقِّق تقدما يف القضاx املهمة املعروضة عىل اللجنة

الرباءات ولتعزيز التعاون  ؤاعرب وفد الصني عن اعتقاده أن جلنة الرباءات منٌرب �ٌم للبÇان ملناقشة تطوير نظام .25
ت قامئة  Öويل، ؤاعدGثت تقرير نظام الرباءات ا Öويل. وذكر الوفد أن جلنة الرباءات، خالل السـنوات امخلس املاضية، قد حدGا
مت عددا من اGراسات المتهيدية بشأن قضاx تتعلق بنظام الرباءات،  Öاليت ُستناقش يف املسـتقبل، وقد xغري حرصية �لقضا

مبا يف ذé مرشوع معل خاص بشأن �سـتثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات. ورٔاى الوفد أن جلنة الرباءات تقدم 
لبÇان العامل منصة قوية لتبادل املعلومات ولتشارك االٓراء واخلربات ف� يتعلق بنظام الرباءات. وقال الوفد ٕان البنود الثالثة 

ناقشة حاليا �مٌة جّدا، ٔاال ويه �سـتثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات، وجودة قيد امل  يه الرئيسـية اليت
الرباءات، والرباءات والصحة. وأشار الوفد، عىل وجه اخلصوص، ٕاىل ٔان دراسة �سـتثناءات والتقييدات ذات شأن �لغ 

الوفد ٔان زxدة جودة الرباءات ٔامٌر �ٌم جّدا ى ىل ذé، رأ أالمهية يف احلا0 الراهنة للبيئة العاملية للصحة العامة. وعالوة ع
لمتكني جلنة الرباءات من ٔاداء وظائفها، ورٔاى ٔان جودة الرباءات ذات نطاق واسع، حيث تربطها عالقة وثيقة �البتاكر 

وف يضمن واعترب الوفد أن رفع مسـتوى قدرات ماكتب الرباءات س ومسـتوى التمنية يف البÇان وبأهداف السـياسات.
ارتفاع جودة الرباءات املمنوحة ويعزز فهم البÇان جلودة الرباءات. ؤاشار الوفد ٕاىل أن الهدف الرئييس لنظام الرباءات هو 
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التشجيع عىل �بتاكر، بي� الهدف الهنايئ للنظام هو رفاهية ا³متع. وبعد ٔان ٔاشار الوفد ٕاىل أن احلياة والصحة هام ٔاساس 
ع عىل البحث والتطوير ٕالنتاج أدوية جديدة، و�é ينبغي رفاهية البرشية،  ذكر أن ٔاي نظام براءات متوازن ينبغي ٔان يُشّجِ

للجنة الرباءات ٔان جتري دراسات شامK وموضوعية خبصوص العالقة بني الصحة ونظام الرباءات. وف� يتعلق بعمل اللجنة 
 .تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات، والرباءات والصحةاملقبل، رٔاى الوفد أن العمل ينبغي ٔان يكون بشأن �سـ 

Öد وفُد الهند البياَن ا�ي ٔادىل به وفد الربازيل نيابة عن مجموعة جدول ٔاعامل التمنية. وأبدى ٔايضا رغبته يف ٕاعادة  .26 ؤاي
تعلقة بنقل التكنولوجيا، وجودة الرباءات، تأكيد وCة نظره اليت ٔاعرب عهنا يف اGورة السابقة للجنة الرباءات بشأن القضاx امل 

رباءات الوأنظمة �عرتاض، ورسية االتصاالت بني الز�ئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات، ونظام الرباءات اGويل، و 
أثري والصحة. وذكر الوفد ٔان سـياسات التجدد اGامئ لرباءات �بتاكرات الرتامكية اليت مل حتقق حتسـنا ملموسا سـيكون لها ت
 Kسليب عىل تقدمي خدمات الرعاية الصحية. ؤاشار الوفد أيضا بقلق ٕاىل ٔان اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتص

ٕ�حلاح يف اللجنة. وذكر الوفد ٔانه مبوجب نص املادتني السادسة  انطرح�لتجارة (اتفاق تريبس)، ٕاضافة ٕاىل التنسـيق، يُ 
ميكن ملكتب الرباءات الهندي خالل معلية حفص الطلبات ٔان يسـتخدم حبرية تقارير  والثامنة من قانون الرباءات الهندي،

 éان ٔاخرى وكذÇبسجل املالحقة  تتعلق علوماتما يقدمه ُموِدع الطلب من مالبحث والفحص املناسـبة اخلاصة بب
رر هل اسـتوىف مودعو الطلبات ٕاجراء ٔاي معل يعتربه رضورx ليق يف ريةاحلالوفد أن للك مكتب ى القضائية أالجنبية. ورأ 

دة يف قانونه الوطين ٔام ال، ال سـ� تl الرشوط اليت تتعلق �ٔالهلية للحامية مبوجب براءة. واكن من رٔاي  Öالرشوط املُحد
الوفد أنه ينبغي أن يكون للك دو0 من اGول أالعضاء مطلق احلرية يف انهتاج ٔاي سـياسة، مع مراعاة مسـتواها من حيث 

والقدرات. و�é أعرب الوفد عن قلقه ٕازاء صياغة أية قواعد لهذا العمل يف املسـتقبل. وف� يتعلق جبودة الرباءات، املوارد 
أعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأن ماكتب الرباءات وحدها لن تكون قادرة عىل احلفاظ عىل جودة الرباءات دون �لزتام 

تب الرباءات يف البÇان النامية مير مبرحK انتقالية، وحيتاج ٕاىل ترقية ٔانظمته، مبعايري البحث والفحص. وقال ٕان معظم ماك
 سـ� تl أالنظمة املتعلقة �لبحث عن حا0 التقنية الصناعية السابقة وبتمنية املوارد البرشية. و�é اكن من رٔاي الوفد أنÖ  ال

اءات، بل ٕان ذé ميكن أن يُضِعف معلية الفحص يف العمل مع املاكتب أالخرى ليس حّال لتحسني جودة الرب  كَ تشارُ 
ر الوفد وCة نظره Öان النامية. وكرÇان النامية  يف البÇرضورة اختاذ خطوات لتكوين كفاءات ماكتب امللكية الفكرية يف الب

من هام بتاكرية وتقيميها لمتكيهنا من �ضطالع مبها�ا شـبه القضائية عىل ٔافضل حنٍو ممكن. وذكر الوفد أيضا أن فهم اخلطوة �
املهام املهمة لفاحيص الرباءات. واكن من رأيه ٔاهنا احلارس أالخري لنظام الرباءات. و�é اكن من املناسب للمقام ٔان يذكر 

ف مصطلح "اخلطوة �بتاكرية" وال مصطلح "الشخص املاهر"، ومن مثÖ مينح أالعضاء مرونة  الوفد ٔان اتفاق تريبس ال يُعّرِ
ة لتعريف هذين املصطلحني، بناء عىل التطور التقين للبÇ املعين. و�é اكن من رٔاي الوفد أنه لن يسـتفيد نظام اكفي

الرباءات وال اGول أالعضاء، ال سـ� البÇان النامية، من أي حماو0 من جانب اGول أالعضاء لفهم وحتليل مسـتوى اخلطوة 
صياغة املعايري من خالل جلنة الرباءات. ويف هذا الصدد، ٔاحاط الوفد علام من ال و رجل املهنة،�بتاكرية ومصطلح 

 Öبه وفد ٕاسـبانيا من ٔاجل حتسني فهم رشط اخلطوة �بتاكرية، وذكر ٔانه سيشارك ف� ُجيرى من مباحثات  مَ �القرتاح ا�ي تقد
خرى بشأن هذه املسا0ٔ. وذكÖر الوفُد اللجنَة ٔايضا بأنه قد حثÖ أالمانة  عن املامرسات اليت  يف املايض عىل ٕاعداد دراسةٍ أ

تتّبعها الرشاكت يف مجيع اGول أالعضاء خبصوص الرتخيص الطوعي للرباءات وعن متايش هذه السـياسات مع مبدأ املنافسة 
من عدمه من ٔاجل متكني اGول أالعضاء من تقدمي مداخالت معينة تتعلق �لسـياسات العامة عىل املسـتوى الوطين 

صدي لهذه املسا0ٔ. وأعرب الوفد عن ٔامF يف ٔان تنظر أالمانة بعني إالجياب ٕاىل وCة نظره ؤان تتخذ ما يلزم من للت
ٕاجراءات يف هذا الصدد. ويف اخلتام، ٔاعرب الوفد عن تأييده للمقرتحات اليت تقدم هبا لك من وفد الربازيل بشأن 

 ا³موعة أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية بشأن الرباءات والصحة.و  ،�سـتثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات

27.  lان، وليس يف تÇويل للملكية الفكرية ٔان أالشخاص املُبتِكرين واملُبِدعني موجودون يف مجيع البGوذكر ممثل املعهد ا
0 الفلبني. فقال ٕان املعهد اGويل للملكية البÇان اليت تمتتع بتمنية اقتصادية ٔاكرب حفسب. ورضب املمثُل مثاال عىل ذé حبا

من هذه  �ملائة 27مقال نرشه �حثون يف اجلامعات الفلبينية، ووجد ٔان  1 000ٔاكرث من  2010الفكرية قد راجع يف العام 
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ُحيمتل ٔان تكون أهال للحامية مبوجب براءات اخرتاع، ومع ذé مل يمتكن الباحثون من  املقاالت قد حوت اخرتاعاٍت 
�سـتفادة من ٕابداعهم اسـتفادة 9مة؛ ٔالنه مل يتقدم ٔاحد مهنم بطلب لتسجيل براءة اخرتاع. واكن من رٔاي املمثل ٔان السؤال 
ا�ي يتعني طرحه هو: كيف تنبغي �سـتفادة من الفرص اليت يتيحها نظام الرباءات اGويل، بدال من التساؤل عن رضورة 

يضا ٔاهنم يف الفلبني، وكذé يف العديد من البÇان النامية أالخرى، يساورمه القلق وجود النظام من عدمه. وذكر املمثُل أ 
ٕازاء اخنفاض عدد ٕايداعات الرباءات. وقال ٕان املعهد، يف هذا الصدد، يعمل عىل تعزيز البنية التحتية البحثية يف الفلبني 

ؤاشار املمثل ٕاىل ٔان الوالxت املتحدة أالمريكية قد وتعلمي الباحثني كيفية حتديد اخرتاعاهتم واسـتغاللها ٔالغراض جتارية. 
يف املشاريع املُمكKِّ، مثل برdمج فرص �بتاكر بني املعهد اGويل للملكية الفكرية، ومكتب الوالxت  ةسامهت مسامهة كبري 

ى ٔانه ال ميكن تصحيح �ختالالت  املتحدة أالمريكية للرباءات والعالمات التجارية، ومكتب امللكية الفكرية يف الفلبني. ورأ
جتاه بعض. وأضاف ٔانه ينبغي للبÇان  بعضها احلالية املوجودة يف نظام الرباءات العاملي ٕاال ٕاذا وفÖت اGول أالعضاء �لزتامات

 Öحية، ولكن من الناحية أالخرى ينبغي لها أن ترصd هت النامية أن حترتم براءات �خرتاع وحتمهيا منdا من عىل حتقيق ٕاماك
من اتفاق تريبس. وأشار املمثل ٕاىل ٔان  67خالل املساعدة التقنية وCود بناء القدرات عىل النحو ا�ي تنص عليه املادة 

صغرية يف منظومة ٕامنائية  ، لٔالسف، مبكوdٍت تركزيها عىل امللكية الفكرية رامج املساعدة التقنية وبناء القدرات غالبا ما يتعلقب
أن يتغري. وقال، ٕاضافة ٕاىل ذé، ٕان الويبو، والبنك اGويل، ومرصف التمنية للبÇان  جيباملمثل،  أكرب. وذé، يف رٔاي

أالمريكية، ومرصف التمنية االٓسـيوي، وواك0 التمنية اGولية التابعة للوالxت املتحدة، عىل سبيل املثال ال احلرص، ينبغي ٔان 
ص مزيدا من املوارد لٔالنشطة اليت من شأهنا تعزيز �بتاكر يف البÇان النامية. واختمت املمثل قائال ٕانه ٕان مل حيدث ذé  ُختّصِ

Öويل ٕاحرازه من تقد- فسوف ُهتَدر الطاقات البرشية الاكمنة، وسوف يتعّرض للخطر ما سهGمٍ ل نظام الرباءات ا. 

  من جدول أالعامل: �سـتثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات 5البند 

وفد الربازيل �مس مجموعة جدول ٔاعامل التمنية، وذكر أن املناقشات بشأن �سـتثناءات والتقييدات لها 9رخي حتدث  .28
ب مهنا يف اGورة الثانية عرشة للجنة الرباءات، اليت ُعقدت يف طويل يف اللجنة. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔان أالمانة ُطلِ 

ستبعاد من املوضوع القابل للحامية مبوجب براءة، و�سـتثناءات ، ٕاعداد دراسة ٔاولية عن مسا0ٔ حاالت �2008 يونيو
بتلكيف خرباء  والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات. وقال ٕان اللجنة وافقت، يف اGورة الثالثة عرشة التالية، عىل طلٍب 

اسة، عىل سبيل املثال ركز هذ اGر خارجيني ٕ�جراء دراسة عن حاالت �ستبعاد و�سـتثناءات والتقييدات، عىل ٔان تُ 
احلرص، عىل مسائل تقرتuا اGول أالعضاء، مثل الصحة العامة والتعلمي والبحوث والتجارب املتعلقة بأشاكل احلياة وقابلية  ال

حامية تl أالشاكل مبوجب براءات اخرتاع، مبا يف ذé من منظوري السـياسة العامة والتمنية �ج�عية �قتصادية، مع 
مت معلومات مناسـبة تُفيد واضعي السـياسات ا�ين ينو مراعاة م  Öراسة قدGن وسـتوى التمنية �قتصادية. وأضاف ٔان ا

بشأن  قد اقرتح برdمج معلٍ  ،يف اGورة الرابعة عرشة، معايرة نظا�م اخلاص �لرباءات. ومىض وفد الربازيل يقول ٕانه
" تبادل معلومات مفصK عن مجيع ٔاحاكم �سـتثناءات 1تالية: "�سـتثناءات والتقييدات ينقسم ٕاىل املراحل الثالث ال 

" 2والتقييدات الواردة يف الترشيعات الوطنية ٔاو إالقلميية، وعن جتارب تنفيذ هذه أالحاكم، مبا يف ذé السوابق القضائية؛ "
نفيذها، مبا يف ذé مدى واسـتكشاف �سـتثناءات والتقييدات الفعا0 يف التصدي للشواغل إالمنائية واسـتكشاف رشوط ت 

 ة،غري حرصي ، بطريقة" وٕاعداد دليل3تأثري القدرات املؤسسـية الوطنية يف اسـتخدام �سـتثناءات والتقييدات؛ "
لالسـتثناءات والتقييدات ليكون مرجعا لÇول أالعضاء يف الويبو. واكن من رٔاي الوفد أن اقرتاحه قد حظي بتأييد واسع، مما 

 تولهيا اGول أالعضاء لهذا املوضوع. وقال ٕان اGول أالعضاء اتفقت عىل اسـتبيان خبصوص هذا يدل عىل أالمهية اليت
ني وسـبعني دو0 من اGول أالعضاء ٔاجابت عن �سـتبيان ا�ي تاملوضوع يف اGورة الالحقة للجنة الرباءات. وذكر ٔان اثن 

 عن آراء متنوعة، معربة ات املتعلقة حبقوق الرباءات،أصدرته أالمانة، وحتدثت عن جتارهبا بشأن التقييدات و�سـتثناء
ٔاعرب الوفد عن اعتقاده ٔان هذا هو الوقت املناسب السـتئناف العمل يف هذا املوضوع نظرا ملا و ٔامهية هذه املسا0ٔ.  ومؤكدة

مة  Öقال ٕان مجموعة جدول  من خاللاسـتغرقته مناقشة هذه املسا0ٔ من وقت، ولمكية املعلومات املُقد ،éسـتبيان. و��
. وذكر الوفد أيضا ٔان �سـتثناءات والتقييدات املتعلقة SCP/19/6ٔاعامل التمنية تؤيد اقرتاح وفد الربازيل الوارد يف الوثيقة 
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تنوعة. سـبال م  يف تنفيذها حبقوق الرباءات ذات صK وثيقة بنظام براءات مناسب ومتوازن، ؤان اGول أالعضاء قد سلكت
ورٔاى الوفد ٔانه يلزم وجود حزي مرن للسـياسات من أجل السامح لÇول أالعضاء بوضع مجموعة من �سـتثناءات والتقييدات 

مة هذه �سـتثناءات والتقييدات. واكن من رٔاي الوفد ٔان جمرد وجود ءاو املناسـبة لنظام الرباءات الوطين يف هذه اGول وم
 حد ذاته لتقيمي فوائدها ٔاو العقبات اليت تواجه تنفيذها. وقال ٕان هذا هو املنطق ا�ي اسـتثناءات ٔاو تقييدات ال يكفي يف

م من وفد الربازيل هبدف حتري ٔايّ  Öالثانية من �قرتاح املُقد Kسـتثناءات والتقييدات أكرث كفاءة يف  تُبىن عىل ٔاساسه املرح�
أالعضاء من �سـمتتاع هبا اكمK، ذé ٔالن القدرات الوطنية سوف التصدي للشواغل إالمنائية والظروف اليت تُمكِّن اGول 

القمي أالساسـية جلدول  ٕاحدىتؤثر بوضوح يف القدرات اخلاصة �سـتخدام �سـتثناءات والتقييدات. ومىض الوفد يقول ٕان 
لكية الفكرية املوجود اسـتخدام اGول أالعضاء لالسـتثناءات والتقييدات من ٔاجل حتسني نظام حامية امل  أعامل التمنية يه

 3من جدول ٔاعامل التمنية، يف حني ٔانه مرتبط ارتباطا مبارشا �لتوصيات  G22هيا. وأفاد بأن ذé مذكوٌر رصاحة يف التوصية 
الرباءات عىل مواصK العمل بشأن هذا املوضوع  ، وغريها. وٕاضافة ٕاىل مراعاة ذé، حثÖ الوفُد جلنةَ 14و 12و 11و 10و

ية لتحسني فهم اGول أالعضاء وا�ي نُوقش �سـمترار ملدة مخس سـنوات تقريبا يف اللجنة وحدها. وذكر الوفد البالغ أالمه 
املتعلقة �زدواج العمل تأخذ بعني �عتبار وCات النظر اcتلفة اليت اعمتدهتا  املناقشاتأيضا ٔانه ال يبدو أن 

 للمناقشات. اللجان

، وقال ٕان �قرتاح حيتوي SCP/19/6ية، ؤاشار ٕاىل اقرتاحه الوارد يف الوثيقة ث وفد الربازيل بصفته الوطن وحتدّ  .29
عىل عنرصين مرتابطني ترابطا وثيقا، وٕان العنرص أالول هو ٔان يُطلَب من أالمانة ٕاعداد حتليل لالسـتثناءات والتقييدات 

. وذكر ٔان هذه الوثيقة ينبغي ٔان تأخذ يف االٔكرث اسـتخداما من جانب اGول أالعضاء يف لك فئة من الفئات العرش لالسـتبيان
�عتبار ٔاهداف السـياسة العامة واحتياجات ا³متع كلك، مبا يف ذé مجK ٔامور مهنا �حتياجات إالمنائية، ؤاهداف الصحة 

تثناءات العامة، واملنافسة. ؤاضاف ٔاهنا ينبغي ٔايضا أن تراعي العقبات اليت واCهتا اGول أالعضاء عند تنفيذ هذه �سـ 
والتقييدات. واسرتسل قائال ٕان العنرص الثاين هو عقد حلقة دراسـية ملدة يوم واحد يف اGورة التالية للجنة الرباءات. وذكر 

" 2" ؛عن نتاجئ التحليل املذكور ٔاعاله " عرض تُقدمه أالمانة1البنود الثالثة التالية: " من تتكونأن احللقة اGراسـية سوف 
قتصاديني، وخبريان ٕاضافيان يف جماالت ختصص خمتلفة، بشأن مسائل عدة مهنا فعالية �سـتثناءات وعرض يُقدمه كبري �

" 3" ؛اسـتخدام �سـتثناءات والتقييدات والتقييدات يف التصدي للشواغل إالمنائية ومدى تأثري القدرات الوطنية يف
ثناءات والتقييدات. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔان البند وعروض تقد�ا اGول أالعضاء تشمل دراسات ٕافرادية عن تنفيذ �سـت 

أالخري سـيكون فرصة ٔامام اGول أالعضاء لتقامس جتارهبا، والرتكزي عىل رشوط تنفيذ �سـتثناءات والتقييدات، والصعو�ت 
تقامس ب  عرض و ب عىل تl الصعو�ت. وقال الوفد ٕان الربازيل تتطوÖع بتقدميالفعلية اليت واCهتا، واحللول املمكنة للتغل- 

جتربهتا يف هذا ا³ال. ومىض يُوّحضِ ٔان حصيK التحليل ا�ي سـتجريه أالمانة واملناقشات اليت سـتدور يف احللقة اGراسـية 
 .SCP/14/7سوف تصبح موادا ٕاضافية ملواصK برdمج العمل الوارد يف الوثيقة 

 –ٔادىل به يف اGورة الثامنة عرشة للجنة، ٔان ُجيرى وأشار وفد �حتاد الرويس ٕاىل ٔانه قد اقرتح، يف بيانه ا�ي  .30
حبٌث مناسٌب قاٌمئ عىل املوضوع هيدف ٕاىل تنظمي ٔاشاكل  –خالل املرحK الثانية من برdمج العمل ا�ي اقرتحه وفد الربازيل 

Ñٓر املرتتبة عىل ٕادخال هذه �سـتثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات وتقيمي ٔاسسها القانونية، ٕاضافة ٕاىل تقيمي اال
أالشاكل ٔاو غريها من �سـتثناءات والتقييدات، بعد ٔان رضب ٔامثK لتوضيح البحث القامئ عىل املوضوع من خالل حاالت 

دة خبصوص تطبيق التقييدات و�سـتثناءات عىل املسـتوى الوطين، مبا يف ذé الرعاية الصحية. ويف هذا الصدد، رٔاى  Öُمحد
البحث القامئ عىل املوضوع ميكن أن تكون ذات جدوى معلية عند اقرتاح توصيات بشأن التطبيق املنطقي  الوفد ٔان نتاجئ

ٔاو آخر من ٔاشاكل التقييدات من جانب اGول أالعضاء اليت مرت بتجارب ٕاجيابية يف حل تl القضاx عىل مسـتوى  لشلكٍ 
مت مكية كبرية م ن املواد املتعلقة �جلوانب النظرية لالسـتثناءات والتقييدات، وذé ترشيعاهتا الوطنية. وذكر الوفد ٔانه قد ُقّدِ

. وبعبارة ٔاخرى قال الوفد ٕان اGول أالعضاء قد عرضت ٕاماكنيات SCP/18/3وفقا للتقرير ا�ي ٔاعدته أالمانة يف الوثيقة 
 تكفيد ٔان املواد اليت ُمجعت اسـتخدام التقييدات و�سـتثناءات املنصوص علهيا يف قوانيهنا الوطنية. واكن من رأي الوف
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م من وفد الربازيل، ال سـ� �لنسـبة للبدء يف تنظمي ٔاشاكل �سـتثناءات والتقييدات  Öالثانية من �قرتاح املُقد Kٕالجراء املرح
احلصول يلزم é ضافة ٕاىل ذه �الٕ املتعلقة حبقوق الرباءات وتقيمي أالسس القانونية ٕالدخالها يف القوانني الوطنية. وذكر الوفد ٔان

عىل معلومات ٕاضافية ف� يتعلق مبامرسات ٕانفاذ القانون يف اGول أالعضاء ودراسة هذه املعلومات؛ من ٔاجل تقدمي صورة 
اكمK تشمل ٔايضا اجلانب العميل لتطبيق �سـتثناءات والتقييدات. ؤاوحض الوفد أن الهنج املُقَرتح يتوافق مع �قرتاح الوارد 

، خبصوص توفري معلومات عن تطبيق �سـتثناءات والتقييدات املتعلقة SCP/18/2 Prov. 2من الوثيقة  36يف الفقرة 
حبقوق الرباءات مما سـيكون T ٔامهية معلية �لنسـبة للترشيعات الوطنية. ؤاضاف ٔان هذه املعلومات ميكن ٔايضا ٔان توفرها 

 lميكن لٔالمانة أن جتمع ت Öول أالعضاء أالخرى، ومن مثGاملعلومات اليت ميكن اسـتخدا�ا عند اقرتاح توصيات بشأن ا
لالسـتثناءات والتقييدات املناظرة. ورٔاى الوفد ٔان التفكري يف توصيات اجلوانب النظرية والعملية  نطقي�سـتخدام امل 

ر ٕاماكنية التقيمي املتعدد أالوجه ملشالك تطبيق �سـتثناءا ت والتقييدات وطرق لتطبيق �سـتثناءات والتقييدات سوف يوفِّ
من التحليل  ، اليت طلب فهيا وفُد الربازيل من أالمانة ٕاجراء مزيدٍ SCP/19/6وبعد �طالع عىل الوثيقة  .حلها

لالسـتثناءات والتقييدات االٔكرث اسـتخداما من جانب اGول أالعضاء يف لك فئة من الفئات العرش الواردة يف �سـتبيان، 
تقدم به وفد الربازيل ي�ىش مع �قرتاح ا�ي تقدم به وفد �حتاد الرويس خبصوص التوقيت  ذكر الوفد ٔان �قرتاح ا�ي

Öد الوفد وCة  املناسب ٕالجراء مزيد من البحوث القامئة عىل املوضوع ف� يتعلق �ملواد التحليلية الواردة يف �سـتبيان. ؤاي
 ÖCالشواغل إالمنائية ؤاهداف نظر وفد الربازيل بشأن تركزي البحث املُقَرتح املُو éة حنو تلبية احتياجات ا³متع كلك، مبا يف ذ

الرعاية الصحية العامة واملنافسة. وٕاضافة ٕاىل ذé، اعترب الوفد ٔايضا ٔان حتديد أكرث �سـتثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق 
ال يكفي من حيث �سـتخدام العميل لنتاجئ البحوث  الرباءات ٔامهية، من وCة نظر سـياسة اGو0 وتلبية احتياجات ا³متع،

يف العرف الوطين. ويف هذا الصدد، اكن من رٔاي الوفد ٔان الفائدة العظمى تمكن يف حتليل العقبات اليت واCت اGول 
خبصوص  ج املوىص هباأالعضاء عند تنفيذ هذه �سـتثناءات والتقييدات. وعالوة عىل ذé، رٔاى الوفد ٔانه ال غىن عن الهنُ 

اGول أالعضاء اليت  ةدات عىل حقوق الرباءات، مع مراعاة ممارسيتقيمي اسـتثناءات حقوق الرباءات والتطبيق العميل للتقي 
وضعت قوى ٕاجيابية حمركة يف حل تl القضاx عىل مسـتوى القوانني الوطنية. ويف اخلتام، قال الوفد ٕان نتاجئ حتليل 

 .ح يف عدة دورات سابقةللتوصيات (ٔاو املبادئ التوجهيية)، كام اقُرتِ  اجلوانب املذكورة ٔاعاله ميكن أن تُسـتخَدم Rٔساٍس 

ٔان جلنة الرباءات يه املنتدى  ويهاملدير العام بشأن النقطة اليت ٔاÑرها يف لكمته �فتتاحية واتفق وفد شـييل مع  .31
 Öول أالعضاء ٔان تناقش املسائل اجلوهرية املتعلقة برباءات �خرتاع، وحثÇالوحيد املتعدد أالطراف ا�ي ميكن فيه ل

ص مسا0ٔ �سـتثناءات والتقييدات، ٔاشار الوفد ٕاىل بيانه أالعضاء عىل مواصK هذه املناقشات يف هذا املنتدى. وف� خي
. وف� يتعلق �قرتاح وفد SCP/18/12من الوثيقة  37ا�ي أدىل به يف اGورة السابقة للجنة الرباءات، الوارد يف الفقرة 

ت و�سـتثناءات، ويؤيد ، قال الوفد ٕانه يوافق عىل تبادل املعلومات بشأن التقييداSCP/14/7الربازيل الوارد يف الوثيقة 
، ذكر الوفد ٔان بعض العنارص الواردة يف SCP/19/6املرحK الثانية عىل النحو املبني يف �قرتاح. وف� يتعلق �لوثيقة 

 مضن ٔاعامل اللجنة يف املسـتقبل. دراCاإ  الوثيقة جدير بأن يُنَظر يف

ر وCة نظر مجموعته. فذوحتدث وفد بولندا �مس مجموعة بÇان ٔاورو� الوسطى والبلطي .32 Öر الوفد أن املعلومات كق، وكر
عت من  رّدا عىل �سـتبيان زادت من معرفة جلنة الرباءات �ٔالطر الوطنية وإالقلميية املتعلقة هبذه املسا0ٔ، ؤاهنا  73اليت ُمجِ

يف اGورة السابقة وطلب فيه من أالعامل يف هذا الصدد. ؤاشار الوفُد ٕاىل بيانه ا�ي أدىل به  تشلك ٔاساسا جيدا ملزيدٍ 
ٕاضافية خبصوص اقرتاح وفد الربازيل. ويف هذا السـياق، توجه الوفد �لشكر لوفد الربازيل عىل تقدمي �قرتاح  توضيحاٍت 

بشأن املرحK الثانية من اقرتاحه. وبعد ٔان ٔاشار الوفد ٕاىل أن الوثيقة مل تُنرش ٕاال منذ بضعة  SCP/19/6الوارد يف الوثيقة 
xٔاكن التعليق أالويل للوفد خبصوص التحليل ا ،éيه الوقت الاكيف ملناقشـهتا داخل مجموعته. ومع ذG م، قال ٕانه مل يكن

املُقَرتح هو ٔانه ينبغي ٔان يكون ٔاكرث توازd بأن يعكس ٔايضا اجلوانب إالجيابية لتنفيذ �سـتثناءات والتقييدات. وف� يتعلق 
أى الوفد ٔاهنا ينبغي ٔاال تُعَقد يف ٔاثناء دورة جلنة الرباءات، بل عىل هامش اGورة، خاصة بعد �حللقة اGراسـية املُقَرتحة، ر 

اختصاصات اGراسة واحللقة  ه ينبغي التوسع بعناية يفختا�ا، من ٔاجل الرتكزي عىل معل اللجنة املعتاد. ومىض الوفد يقول ٕان
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قبل ينبغي ٔان يشمل مجيع اGول أالعضاء. وف� يتعلق �لعمل املقبل ، وٕان نطاق العمل امل تكون متوازنة ينبغي ٔان، و اGراسـية
بشأن هذه املسا0ٔ، ٔاكÖد الوفد رأيه ٔانه ينبغي احلفاظ عىل وجود توازن مناسب بني مصاحل ٔاحصاب احلقوق ومصاحل عامة 

ناءات والتقييدات املتعلقة الناس. و�é ينبغي أن تُناقش حاالت �ستبعاد من أالهلية للحامية مبوجب براءة، و�سـتث 
ملسائل اجلوهرية أالخرى ٔايضا املتعلقة �ٔالهلية للحامية ا�ي حظيت به ا حبقوق الرباءات، مع ٕايالء �عتبار الواجب لها

 .ة، واخلطوة �بتاكرية، ورشوط الكشفدّ مبوجب براءة، مثل تعريف حا0 التقنية الصناعية السابقة، واجلِ 

دو0، وقال ٕان �حتاد أالورويب ودوT  27مس �حتاد أالورويب ودوT أالعضاء البالغ عددها وحتدث وفد ٕايرلندا � .33
ون �ٔالمهية املُعلÖقة عىل مسا0ٔ �سـتثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات، كام  27أالعضاء البالغ عددها  دو0 يُقر-

ٔالورويب عىل �سـتبيان، وذكر أن ٔاي معل آخر يف هذا املوضوع يتضح من الردود العرشين لÇول أالعضاء يف �حتاد ا
ينبغي ٔان حيافظ عىل وجود توازن مناسب بني مصاحل ٔاحصاب احلقوق ومصاحل عامة الناس. و�é اكن من رٔاى الوفد أن 

ت ينبغي ٔاال تُناقش من حاالت �ستبعاد من أالهلية للحامية مبوجب براءة ٔاو �سـتثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءا
للحامية مبوجب براءة من عدمه، مثل اجلدة واخلطوة  اخرتاعٍ مادون املعايري القانونية املناظرة اليت تُسـتخَدم للبت يف ٔاهلية 

�بتاكرية وٕاماكنية التطبيق الصناعي. ومىض الوفد يقول ٕانه ال يرى ٔان من املناسب لٔالمانة أن تطبق أالحاكم القميية 
. ؤاشار SCP/14/7تعلق بفعالية �سـتثناءات والتقييدات املوجودة عىل املسـتوى الوطين، كام هو مقرتح يف الوثيقة ي  ف�

 Öٍت  َمجَعَ  �سـتبيان الوفد ٕاىل أنdصت يف الوثيقة  كثرية بيا ، ؤاعرب عن اعتقاده أن ٕاجراء مزيد من التحليل SCP/18/3لُّخِ
أوىل ُمفيدة يف حتديد العمل املقبل. واختمت الوفد قائال ٕان ٔاي دراسة ٔاخرى عن هذا إالحصايئ لهذه البياdت سـيكون خطوة 
 املوضوع جيب ٔان تكون موضوعية متاما.

34.  Öه وفد أالرجنتني �لشكر لوفد الربازيل عىل اقرتاحه الوارد يف الوثيقة وتوجSCP/19/6 وقال الوفد ٕان �قرتاح .
ءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات، ويه مسا0ٔ ترتبط ارتباطا وثيقا هيدف ٕاىل املسامهة يف اسـتعراض �سـتثنا

ا، ٔالهنا تُمكِّن �ملسائل أالساسـية املتعلقة �لتمنية. وذكر ٔان �سـتثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات مسا0ٌٔ �مٌة جدّ 
ر نظام مالمئ ومتوازن لالبتاكر وتعزيز اسـتخدام   ميكن فيه اع�د ترشيعاهتا �خرتاعات الراهنة، وامتالك حّزي اGول من تصو-

ر لÇول أالعضاء ٕاماكنية اخلاصة �لرباءات، مع وضع اخلصائص الوطنية يف �عتبار. ورأى الوفد ٔان هذا من شأنه ٔان يوفِّ 
ق أهداف الرفاهية العامة من ٔاجل حتقي ؛تعديل ترشيعاهتا واحلصول عىل منافع ٔافضل من نظام امللكية الفكرية اخلاص هبا

ٔاهداف السـياسات. ؤاضاف ٔان معايري أالهلية للحامية مبوجب براءة وحاالت استبعاد بعض �خرتاعات أدواٌت �مٌة   أو
براءات �خرتاع يف قطاعات أالدوية، �سـتفادة من ميكن للبÇان ٔان تسـتغلها ليك تتجنب حاالت الركود املسـمتر وتضمن 

د ٔاهلية الصيغ اجلديدة واحلالية للحامية مبوجب براءات اخرتاع. وأعرب الوفد ٔايضا عن تأييده حيث ٕان هذه العوام ل ُحتّدِ
مه وفد الربازيل يف الوثيقة  Öمج العمل ا�ي قدdلالقرتاح املتعلق بربSCP/19/6 واكن من رٔاي الوفد أن �قرتاح سـُيمكِّن .

ضاء أالخرى �سـتثناءات والتقييدات، ومن مثÖ سـيكون مسامهة اGول أالعضاء من معرفة كيف اسـتخدمت اGول أالع
 �مة من شأهنا ٔان تُمكِّن اللجنة من حتديد الصعو�ت اليت واCت اGول عند اسـتخدام هذه �سـتثناءات والتقييدات.

35.  Kام وفُد الربازيل يثريان ٔاسـئ� Öت املتحدة أالمريكية ٕان �قرتاحني ا�ين قدxعديدة، ال سـ� ما يتعلق وقال وفد الوال
تعريف "فعالية" �سـتثناءات والتقييدات يف ية القدرة عىل �ملرحK الثانية من �قرتاح. وطلب الوفد توضيحا بشأن كيف 

دو0 ُممتزية وذات سـيادة من اGول أالعضاء يف الويبو، وكيف ميكن قياس "الفعالية"، وما  185معاجلة الشواغل إالمنائية يف 
ؤرشات، وكيف ميكن السـيطرة عىل العوامل أالخرى. وٕاضافة ٕاىل ذé، تساءل الوفد: هل من مضن اختصاص الويبو يه امل

عوامل تمنوية ٔاخرى ليست يف نطاق اختصاص الويبو. وف� يتعلق  �ملقارنة معأن حتاول قياس ما يسمى بـ "فعالية املرونة" 
دة للمرحK الثانية املوجودة  Öيف اقرتاح وفد الربازيل الوارد يف الوثيقة �لعنارص املُحدSCP/19/6 أشار الوفد ٕاىل ٔانه ليس ،

من اختصاص أالمانة ٔان تسـتخلص اسـتنتاجات بشأن فعالية �سـتثناءات والتقييدات يف حتقيق "أهداف السـياسات العامة 
ى الوفد ٔان هذا التحليل سوف يتطلب قدرا هائال من الع مل، حيث ٕان "ٔاهداف السـياسات واحتياجات ا³متع كلك". ورأ

العامة واحتياجات ا³متع" ختتلف يف لك دو0 عضو، وللك دو0 عضو اسرتاتيجية خمتلفة يف حتقيق تl أالهداف وتلبية 
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يف ذé يرجع لقرار دو0 ٔالخرى، وا منتl �حتياجات. وذكر الوفد ٔانه مبا ٔان �حتياجات وأالهداف إالمنائية ختتلف 
، فٕان اتباع هنج واحد يناسب امجليع يتعارض مع روح جدول ٔاعامل التمنية. واكن من رٔاي الوفد أن أالمانة للك دو0 عضو

ينبغي ٔان تكون حمايدة وموضوعية، وينبغي ٔاال تقدم مشورة عامة بشأن الوقت ا�ي ينبغي فيه لبÇٍ ما أن يسـتخدم وCا 
و0 عضو مسـتقKٌ بذاهتا، وينبغي أن تتخذ قراراهتا بشأن السـياسات ُمعينا من ٔاوجه املرونة. واسرتسل الوفد قائال ٕان لك د

العامة، واليت قد تشمل اع�د أحاكم ٔاشد حلقوق امللكية الفكرية من ٔاجل جذب �ستdر أالجنيب املبارش. ؤاضاف أن 
لرباءات هو ٔافضل طريقة اGول أالعضاء، يف الواقع، قد تعتقد ٔان تقدمي حوافز جديرة �لثقة لالبتاكر من خالل نظام ا

لتحقيق ٔاهداف التمنية والسـياسات العامة. وأشار الوفد ٕاىل وجود ٔاد0 اكفية عىل ٔان نظام الرباءات عنٌرص رئيٌيس يف التمنية 
اقات الصناعية للعديد من البÇان. ويف اخلتام، ذكر الوفد ٔان الويبو ينبغي ٔاال تُوَضع يف موضع ٕاصدار أحاكم كيفيÖة ٔاو انتقاد اتف

 Öدولية ٔاخرى ُحبج é� ة ٔاهنا ميكن أن تُعَترب "قيودا" ٔاو "عقبات" يف تنفيذ ٔاوجه مرونة اتفاق تريبس. ؤاضاف الوفد ٔانه
يسـتطيع تأييد املرحK الثانية من اقرتاح الربازيل لهذه اGراسة. ومع ذé، ذكر الوفد ٔانه يسـتطيع تأييد عقد حلقة دراسـية  ال

Gول أالعضاء دراسات ٕافرادية عن تنفيذ ملدة يوم واحد خالل اGللجنة الرباءات، تعرض فهيا ا Kورة املقب
 .والتقييدات  �سـتثناءات

د عىل أالمهية اخلاصة ملسا0ٔ �سـتثناءات والتقييدات �لنسـبة  .36 Öوحتدث وفد اجلزائر �مس ا³موعة أالفريقية، وشد
ف يُمكِّن البÇان من حتسني تكييفها للترشيعات الوطنية اخلاصة ³موعته، ؤاعرب عن اعتقاده أن اقرتاح الربازيل سو 

 Öٔاعرب الوفد عن تأييده الش éديد للعنرص برباءات �خرتاع وفقا لواقعها عند ٕانشاء ٔانظمة امللكية الفكرية اخلاصة هبا. و�
ثناءات والتقييدات أالكرث اسـتخداما من جانب حتليال لالسـت  أالمانةُ  دÖ أالول من املرحK الثانية القرتاح الربازيل، وهو ٔان تُعِ 

 .اGول أالعضاء يف لك فئة من فئات �سـتبيان العرش

تسـتخد�ا ٔاو سـتثناءات والتقييدات من �نتاجئ ٕاجيابية حتقق ٔاعضاء  دوال ٔانÖ ؤاوحض وفد الربازيل ٔانه ال يعرتض عىل  .37
ومكثال للعقبات اليت قد تواCها البÇان،  .يف ذé ه، تواجه عوائق، ولكن معظم البÇان النامية، وفقا خلربتاا ٕاجيابيّ اسـتخدام

ٔاشار الوفد ٕاىل الفقرة السادسة من ٕاعالن اGوحة حيث تبنيÖ أن أالعضاء ا�ين يفتقرون ٕاىل القدرة عىل التصنيع يف قطاع 
ثناءات اخلاصة �لرتاخيص الصناعات اGوائية ٔاو يعانون من قصور يف هذه القدرة ال يسـتطيعون �سـتفادة من �سـت 

 إالجبارية اسـتفادة اكمK. وأوحض الوفد ٔانه يقصد الرتكزي عىل هذه العقبات.

وذكÖر وفُد الهند اللجنَة بأنه سـبق ٔان ٔاعرب عن تأييده القرتاح الربازيل بشأن �سـتثناءات والتقييدات املتعلقة  .38
. ورٔاى الوفد ٔان التحليل املُقَرتح يف هاتني الوثيقتني SCP/19/6و SCP/14/7حبقوق الرباءات، الوارد يف الوثيقتني 

سـيكون مفيدا للغاية يف ٕاغناء خربة اGول أالعضاء ؤاحصاب املصلحة االٓخرين يف �سـتفادة من نظام الرباءات. وقال ٕان 
درة عىل حتمل تاكليفها، هذا التحليل ميكن ٔان يُركِّز عىل املواضيع اليت تعترب ذات ٔامهية من منظور احلصول عىل أالدوية والق

 ."بوالر"مثل الرتخيص إاللزايم، والواردات املوازية، و�سـتخدام احلكويم، واسـتثناءات 

Öد وفد مرص البيان ا�ي أدىل به وفد اجلزائر نيابة عن ا³موعة أالفريقية، والبيان ا�ي أدىل به وفد الربازيل نيابة  .39 ؤاي
. وذكر الوفد ٔان اGراسة اليت يتعني ٔان SCP/19/6وفد الربازيل الوارد يف الوثيقة  عن جدول أعامل التمنية، وكذé اقرتاح

ل لِّ  يف �قرتاح ميكن أن تكون مفيدة للغاية، ٔالن أالمانة ميكن ٔان تعرض إالحصاءات وُحت وحضÖ جترهيا أالمانة كام هو مُ 
 ن ٔايضا للبÇان ٔانفسها أن حتلل نتاجئ اGراسة.املعلومات استنادا ٕاىل املعلومات اليت ُمجعت من اGول أالعضاء، وميك

  من جدول أالعامل: جودة الرباءات، مبا يف ذé أنظمة �عرتاض 6البند 

40.  Öد ُمجد Öالعمل خبصوص مسا0ٔ جودة دا عىل أالمهية اليت يُ حتدث وفد بلجياك �مس ا³موعة �ء، وشد Kعلقها عىل مواص
. وبعد ٔان ٔاشار الوفد ٕاىل أن اللجنة نظرت، خالل اGورات السابقة، يف العديد من الرباءات، مبا يف ذé ٔانظمة �عرتاض

املقرتحات اليت تقدمت هبا وفود كندا واGامنرك واململكة املتحدة والوالxت املتحدة أالمريكية، ٔاعرب عن تأييده لالقرتاحني 
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 Öت املتحدة أالمريكية م هبام وفُد ٕاسـبانيا خبصوص حتسني فهم رشوط ااجلديدين ال{ين تقدxخلطوة �بتاكرية، ووفُد الوال
 Öدا بشأن كفاءات ٔانظمة الرباءات. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔان ِّام ن¯ �قرتاحني ُجيّسِ �قرتاحات  نمسا0ٔ جودة الرباءات ويُمت

نا ها أن تضع برdمج معل بشأن املناقشات، و�é فٕان ا³موعة �ء مقتنعٌة بأن اللجنة يف مقدور نالسابقة، ومن مثÖ ُحيسـِّ
جودة الرباءات. ويف هذا الصدد، قال الوفد ٕان طرح اسـتبيان حيتوي عىل العنارص اجلوهرية مجليع املقرتحات ميكن أن يكون 
ء أحد السـبل للميض قدما. وف� يتعلق مبسا0ٔ ٔانظمة �عرتاض وآليات إالبطال، ٔاكÖد الوفُد ٔانه تنبغي مراعاة متتع اGول أالعضا

�ملرونة يف اختيار عدم ٕادخال هذه إالجراءات، برصف النظر عن ٕاجراء مزيد من املناقشات ٔاو القيام مبزيد من العمل بشأن 
ب الوفد بتجميع مناذج ٔانظمة �عرتاض، وغريها من ٔانظمة إاللغاء وإالبطال  Öرح ،éهذا املوضوع ٔاو ¯ أالمرين. ومع ذ

 .ةإالداري، واالٓليات أالخرى املشاهب

41.  Öم وفد ٕاسـبانيا القرتاحه الوارد يف الوثيقة وقدSCP/19/5 وأوحض الوفد أن �قرتاح هيدف ٕاىل حتسني فهم رشط .
، حتت موضوع SCP/16/5اخلطوة �بتاكرية داخل إالطار أالوسع القرتاح وفدي كندا واململكة املتحدة الوارد يف الوثيقة 

ني إالجراءات هيدف ٕاىل حتديد السـبل اليت ميكن للماكتب أن تتبعها "حتسني إالجراءات" وا�ي ينص عىل ٔان "حتس
لتحسني ٕاجراءات منح الرباءات لضامن درجة مناسـبة من اجلودة". ورٔاى الوفد أن العامل أالسايس ملنح براءات �خرتاع 

اليت  –وة �بتاكرية" مبسـتوى مناسب من اجلودة هو التطبيق الصحيح ملبادئ أالهلية للحامية مبوجب براءة، مثل "اخلط
مما يعين ٔان براءات �خرتاع ميكن أن تُمنَح عىل الوجه  –تُعرف ٔايضا يف بعض النظم القانونية �مس "اخلطوة غري البدهيية" 

الصحيح لبعض �خرتاعات من ٔاجل حتقيق هدف نظام الرباءات املمتثل يف تشجيع �بتاكر. ؤابدى الوفد اقتناعه بأن 
رية، من بني مجيع املعايري اcتلفة ٔالهلية امحلاية مبوجب براءة، يه أالصعب يف تقيميها. واسـتطرد الوفد قائال ٕانه اخلطوة �بتاك

" عنرصا ٔاساسـيا، ومبجرد ٕاثبات حا0 التقنية رجل املهنةيف مجيع العنارص اcتلفة الرضورية لهذا التقيمي، ميكن اعتبار "
". رجل املهنة" امس رباءة أن يتخذ موقف هذا الشخص �فرتايض، ا�ي يطلق عليهالصناعية السابقة، جيب عىل فاحص ال

ؤاضاف ٔان تعريف هذا الشخص تعمتد عليه ٕاىل حّدٍ كبري نتيجة حفص أالهلية للحامية مبوجب براءة ومنح حقوق الرباءات، 
تلف اGول أالعضاء، سواء يف " يف خم رجل املهنةوهذا هو سبب مشول ٕاحدى اGراسات اليت اقرتuا الوفد لتعريف "

السوابق وأالحاكم القضائية. ونظرا لتعق-د تقيمي اخلطوة �بتاكرية، هدف عدٌد قانون القانون ٔاو يف املبادئ التوجهيية أو يف 
يل من البÇان ٕاىل حتديد ٔاساليب لتقيمي هذا العنرص تقي� موضوعّيا قدر إالماكن. ؤاعرب الوفد عن اعتقاده أن ٕاجراء حتل 

ل cتلف أالساليب املُسـتخدمة يف تقيمي اخلطوة �بتاكرية  Öلك  –دون وجود ٔاي نية للمواءمة  –ُمفص xد مزا ميكن ٔان ُحيّدِ
ر  بناء عىل خصائص لك اخرتاع  –نظام خمتلف وعيوبه، هبدف وضع ماكتب الرباءات الوطنية يف موقف يسمح لها بأن تُقّرِ

مصلحة لك دو0 من اGول أالعضاء، برصف النظر عن مسـتوى التمنية هبا. واستشهد يف ٔاسلو� أو ٔاكرث يصّب تطبيقها  –
منذ  حدثالوفد �Gراسة الثالثية أالطراف اليت ٔاجرهتا الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية بوصفها مثاال 

من ٔاجل احلصول عىل  –ال سـ� اخلطوة �بتاكرية  –وجب براءة زمن قريب يُبّنيِ ٔامهية التقيمي الاكيف ملعايري أهلية امحلاية مب
ص لقضاx ما قبل املنح ومسائل  –جودة مقبو0 لرباءات �خرتاع املمنوحة. وذكر ٔان هذه اGراسة  Öمضن الفصل املُخص

و�بتاكر والصحة العامة  تشري ٕاىل توصية للجنة املعنية حبقوق امللكية الفكرية –أالهلية للحامية مبوجب براءة، بوجه خاص 
التابعة ملنظمة الصحة العاملية مفادها ٔان احلكومات ينبغي أن تتخذ ٕاجراءات ٕالزا0 العقبات اليت حتول دون املنافسة املرشوعة 

من خالل وضع مبادئ توجهيية لفاحيص الرباءات بشأن كيفية تطبيق معايري أالهلية للحامية مبوجب براءة تطبيقا حصيحا، 
يف ٕادخال تغيريات عىل الترشيعات الوطنية اخلاصة برباءات �خرتاع. وٕاضافة ٕاىل ذé، قال  –عند �قتضاء  –ر والنظ

مبادئ توجهيية مناسـبة بشأن حفص الرباءات؛ وذé من ٔاجل واسطة ٕانه يرد يف الوثيقة ٔان من املهم دمع معل الفاحصني ب
 Öما يقرتحه هو أن يوجد فهم ٔافضل لرشط اخلطوة �بتاكرية وتقيميها؛ من ضامن جودة الرباءات املمنوحة. ؤاوحض الوفد ٔان

أجل تسهيل وضع مبادئ توجهيية ملاكتب الرباءات من شأهنا ٔان تُمكِّن فاحيص الرباءات من تطبيق رشوط أالهلية للحامية 
منوحة، وهو ما سـيكون يف صاحل مجيع مبوجب براءة تطبيقا ٔاحص وعىل حنٍو متجانس، مما يُسامه يف �رتقاء جبودة الرباءات امل 

اGول أالعضاء وا³متع عاّمة. وبناء عىل ذé، اعترب الوفد ٔان اقرتاحه هيدف ٔايضا ٕاىل مشول منفعة التمنية �ج�عية 
خالل و�قتصادية. و�é اكن من رأي الوفد ٔان معيار اخلطوة �بتاكرية ميكن ٔان يُيّرسِ ٔاو يُعيق منح الرباءات، وذé من 
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التعريف ٔاو من خالل العنارص ذات الصK ؤاساليب تقيمي تl العنارص سواء يف الترشيعات ٔاو يف مبادئ الفحص 
التوجهيية. وعالوة عىل ذé، ذكر الوفد أن اخنفاض رشوط معيار اخلطوة �بتاكرية سوف يؤدي ٕاىل منح حقوق اسـتئثارية 

شاط الصناعي للغري، يف حني ٔان ارتفاع رشوط اخلطوة �بتاكرية قد يرتتب تحسينات ضئيK مع اح�ل ا³ازفة بتقييد الن ل 
عليه خروج اخرتاعات قد تسـتحق امحلاية من نطاق حقوق الرباءات �سـتئثارية ٔاو متتع هذه �خرتاعات حبقوق اسـتئثارية 

ٔانه من الواحض ٔان طلبات براءات حمدودة للغاية، وذé سزييد من وضع عقبات ٔامام �ستdر والبحوث. وأشار الوفد ٕاىل 
 éول أالعضاء دون غريها، ويرجع ذGواحدة وموضوعها واحد تؤدي ٕاىل منح براءة يف بعض ا Kخرتاع اليت تنمتي ٕاىل عائ�

، مهنا اختالف نتاجئ تقيمي معيار اخلطوة �بتاكرية. ويف هذا السـياق، استشهد الوفد بدراسة ا�  Öمعة ا جاهتْ رَ جْ ٕاىل عوامل شـىت
يف العام  ملبورن، ومعهد ملبورن للبحوث �قتصادية و�ج�عية التطبيقية، ومعهد حبوث امللكية الفكرية يف ٔاسرتاليا

مت ٕاىل مكتب الوالxت املتحدة  70وتبحث هذه اGراسة مصري  2005 ٔالف براءة اخرتاع اكنت تنمتي للعائالت نفسها وُقّدِ
ارية، ومكتب اليا�ن لرباءات �خرتاع، واملكتب أالورويب للرباءات، وتُعرف �مس أالمريكية للرباءات والعالمات التج

 Öراسة يه ٔانGملائة 14,6مكتب اليا�ن لرباءات �خرتاع قد رفض  براءات �خرتاع الثالثية. وقال ٕان ٕاحدى نتاجئ هذه ا� 
مهنا. ومىض  �ملائة 3,8من لك الرباءات اليت ُمِنحت يف الوالxت املتحدة أالمريكية، ورفض املكتب أالورويب للرباءات 

رت، وفقا لهذه اGراسة، يف معدالت الوفد يقول ٕان �ختالفات املوجودة يف ٔاساليب تقيمي مفهوم اخلطوة �بتاكرية قد ٔاثّ 
من التفصيل من ٔاجل حتديد املسـتوxت اcتلفة للخطوة  هذا ٔامر ينبغي ٔان يُنَظر فيه مبزيدٍ  املنح اcتلفة. واكن من رٔايه ٔان

�بتاكرية وشـىتÖ العوامل اليت تؤثر يف تقيمي اخلطوة �بتاكرية. و�é اقرتح الوفد ٔان يُنَظر يف ٕاجراء دراسة يف هذا 
ر الوفد ٔانه ال يقصد سوى احلصول عىل معلومات موضوعية السـياق، وأن تقرر اللجنة هل ينبغي ٕاعداد اسـتبيان ٔام ال. وك Öر

 تكون متاحة ملاكتب التسجيل وماكتب الرباءات يف اGول أالعضاء هبدف حتسني جودة الرباءات املمنوحة.

ر تأييده ملواصK العمل بشأ  27ث وفد ٕايرلندا �مس �حتاد أالورويب ودوT أالعضاء البالغ عددها وحتدّ  .42 Öن دو0، وكر
)، ووفد اGامنرك (الوثيقة SCP/17/8 مسا0ٔ جودة الرباءات اليت اقرتuا وفدا كندا واململكة املتحدة (الوثيقة

SCP/17/7 ت املتحدة أالمريكية (الوثيقةxووفد الوال ،(SCP/17/10 الوثيقة) ووفد ٕاسـبانيا ،(SCP/19/5 ورٔاى .(
Öة تاكمل 9م بني هذه املقرتحات، ؤاهنا تندرج حتت والية اللجنة، وتضع يف �عتبار عددا من توصيات جدول  الوفد أن مث

سامه �لفعل ف� دار  –مبا فهيا ست دول ٔاعضاء يف �حتاد أالورويب  –أعامل التمنية. وذكر الوفد أن بعض اGول أالعضاء 
عن املوضوع، وُمجع ذé يف الوثيقتني من املعلومات  ٕاضافية، ومبزيدٍ  حول جودة الرباءات بتعليقات، ومبقرتحاٍت  من مناقشاٍت 

SCP/17/INF/2 وSCP/18/INF/3 ول. وقال ٕان �حتادGع طائفة ٔاوسع من أالعضاء عىل ٔان حتذو حذو هذه اÖوجش ،
بشأن جودة الرباءات. وف� خيص  أالورويب ودوT أالعضاء السـبع والعرشين يرون ٔان اللجنة ينبغي ٔان تضع برdمج معلٍ 

Öد الوفد طرح اسـتبيان حيتوي عىل العنارص اليت تضمنهتا مجيع اخلطوات التال  ية اليت جيب عىل اللجنة أن تتخذها، أي
ن  مة من وفدي كندا واململكة املتحدة، ووفد اGامنرك، ووفد الوالxت املتحدة أالمريكية. وف� يتعلق �ملُكّوِ Öاملقرتحات املُقد

Öد الوفد اقرتاح وفد ٕاسـبانيا الثالث من برdمج العمل املقرتح من وفدي  كندا واململكة املتحدة، ٔاال وهو حتسني إالجراءات، ٔاي
 من البحث. ٕ�خضاع مفهوم اخلطوة �بتاكرية وأساليب تقيمي اخلطوة �بتاكرية املسـتخدمة يف مجيع اGول أالعضاء ملزيدٍ 

بشأن هذا البند من جدول أالعامل، وكذé وتوجÖه وفد كندا �لشكر لوفد اململكة املتحدة عىل تعاونه املتواصل  .43
للوفود أالخرى اليت ٔاعربت عن تأييدها ملواصK العمل بشأن هذا البند. وقال الوفد ٕان وفدي كندا واململكة املتحدة اقرتحا 

الفكرية  امليض قدما بوضع اسـتبيان لتيسري تبادل املعلومات بني اGول أالعضاء وخرباء براءات �خرتاع يف ماكتب امللكية
. وذكر املثىل املامرساتو الوطنية وإالقلميية. ؤاعاد الوفُد القول ٕان القصد من �سـتبيان ليس وضع معايري، بل زxدة املعرفة 

د يف الوثيقة  –أن وفدي كندا واململكة املتحدة حاوال  Öعىل النحو املُحدSCP/17/8 –  تقدمي تعريف جلودة الرباءات؛
ٔابداها بعض الوفود. وبعد ٔان ٔاقرÖ الوفد بأن جودة الرباءات تشمل العديد من املكوdت اcتلفة، وبأهنا اسـتجابة للشواغل اليت 
Öد الوفُد  ميكن أن تكون لها معانٍ  خمتلفة �ختالف ماكتب الرباءات ٔاو �ختالف البÇان ٔاو �ختالف ٔاحصاب املصلحة، ٔاي

ق واحد يناسب Öول أالعضاء عىل ٔافضل وجه، ؤاوىص  الرٔاي القائل بأن حتديد تعريف ُمنسGامجليع ال ُحيّقِق مصلحة مجيع ا
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ُ بأن يُطلَ  م يف ماكتب الرباءات الوطنية ٔاو إالقلميية بلك مهنا، كجزء من سـتخدَ ب من اGول أالعضاء تقدمي تعريف اجلودة امل
أعربت عن عدم ارتياuا ملفهوم اجلودة، العملية املقرتحة مجلع املعلومات. وبعد ٔان ٔاشار الوفد ٕاىل أن بعض اGول أالعضاء 

وختىش من ٔان البعض قد يسعى ٕاىل تصنيف ممارسات املاكتب بناء عىل بعض املُثل �ستبداديّة للجودة، طمأن اللجنة بأن 
وال نيهتام. وأعرب الوفد عن اعتقاده ٔان جودة الرباءات معياٌر فردٌي يعكس ٔاهداف السـياسة احمللية  ذé ليس هدفهام

. وذكر أن الهدف من اقرتاuام هو التعمل من اGول أالعضاء أالخرى عىل ٔامل احلصول العضو و0اGاءات �خرتاع يف لرب 
عىل معلومات قيِّمة ميكن أن تساعدهام عىل حتسني ممارساهتام. وف� خيص �قرتاح ا�ي تقدم به وفد ٕاسـبانيا، أعرب الوفد 

ممتازة قد تُفيد اGول أالعضاء عند  بتاكرية ميكن ٔان تؤدي ٕاىل تبادل معلوماٍت عن اعتقاده ٔان دراسة رشوط اخلطوة �
مراجعة املعايري اخلاصة هبا. ؤابلغ الوفُد اللجنَة بقرارات احملمكة العليا يف كندا بشأن مفهوم البداهة، مبا يف ذé احلاالت اليت 

د أداة معلية ن �قرتاح ا�ي تقدÖ قد يكون فهيا �خرتاع "واحضا للتجربة". ؤاخريا، رٔاى الوفد أ  Öامنرك قد حدGم به وفد ا
 ومفيدة يف حتسني جودة الرباءات اليت متنحها ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وإالقلميية.

وقال وفد �حتاد الرويس ٕان املسائل املتعلقة مبواءمة معايري قانون الرباءات املوضوعي ال تزال ذات ٔامهية معارصة،  .44
ٕان املواءمة قادرة عىل حنٍو فّعال عىل خفض النفقات املتعلقة ٕ�يداع الطلب ومتابعته، وحتسني جودة الفحص حيث 

ة هذا الفحص، ٔايْ  Öيشء هيُم- مسـتخديم نظام الرباءات يف مجيع أحناء العامل. ومىض الوفد يقول ٕان ٔاهنا  املوضوعي، وتقليل مد
 ال هتُّم ماكتب الرباءات حفسب، بل ُهتّم ٔايضا اcرتعني ا�ين يسعون ٕاىل حامية مسا0ٔ جودة الرباءات من أالمهية مباكن، ويه

للحقوق، يف حني ٔان ماكتب  اخرتاعاهتم. ؤاشار الوفد ٕاىل ٔان اcرتعني يرغبون يف احلصول عىل براءة اخرتاع بأوسع نطاقٍ 
نفسه، يف مجيع مراحل متابعة الطلبات  الرباءات حريصة عىل خفض تاكليف العمل وحتسني جودة إالجراءات، يف الوقت

ومنح الرباءات. ومع مراعاة ما ورد ٔاعاله، أعرب الوفد عن اسـتعداده للمشاركة بنشاط يف مناقشة البند املتعلق جبودة 
رك الرباءات من جدول أالعامل. وذكر الوفد أنه ٔامدÖ أالمانة يف اGورة السابقة للجنة، يف ٔاثناء مناقشة اقرتاح وفد اGامن

K عن اسـتخدام مكتب الرباءات الرويس (SCP/17/7(الوثيقة  Öمبعلومات ُمفص ،(Rospatent 0لنتاجئ البحث عن حا (
ناظرة" اليت تُسـتخَدم عند حفص الطلبات التقنية الصناعية السابقة ا�ي ٔاجرته ماكتب الرباءات أالجنبية بشأن الطلبات "املُ 

مكتب الرباءات الرويس وتُسـتخَدم أيضا يف معلية حفص الطلبات وفقا ٕالجراءات املالحقة  املتعلقة �التفاقيات املُوَدعة Gى
K (كجزء من برdمج "الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات Öالقضائية املُعج )PPH ولية اليت ٔاودعت بناء عىلGوالطلبات ا ((

اءات الرويس. واتÖفق الوفد مع وCة نظر وفد اGامنرك معاهدة التعاون بشأن الرباءات ودخلت املرحK الوطنية مع مكتب الرب 
يف ٔان الهدف من اسـتخدام نتاجئ البحث يف حا0 التقنية الصناعية السابقة ا�ي تقوم به ماكتب الرباءات أالجنبية هو 

ائقة. وٕاذ حتسني جودة ما يقوم به مكتب الرباءات الوطين من حبث وحفص، مما يؤدي بدوره ٕاىل منح براءات ذات جودة ف
 Öمكتب الرباءات الرويس �ٌمت مبسا0ٔ حتسني جودة حبث الطلبات الوطنية وحفصها �سـتخدام نتاجئ  يضع الوفد يف اعتباره أن

م الوفُد  Öما تقوم به املاكتب أالجنبية من حبث وحفص، كجزء من القيام بأحباث يف مشلكة حتسني جودة الرباءات، قد
، ٔاْي اقرتاح مواصK العمل يف مجع املعلومات املتعلقة SCP/18/12 Prov. 2من الوثيقة  �68قرتاح الوارد يف الفقرة 

�سـتخدام ماكتب الرباءات الوطنية لنتاجئ البحث يف حا0 التقنية الصناعية السابقة، حيث ٕان تبادل املعلومات بشأن جودة 
ٔان الَعْقد املايض متزي برتاجع يف شك  ال يوجد فد ٔانهالرباءات عنٌرص �ٌم يف تطوير ٔانظمة الرباءات الوطنية. ؤاضاف الو 

روتيين يف تطور شـىتÖ أشاكل التعاون اGويل يف جمال حفص الرباءات، ا�ي ُجيرى كجزء من أالنظمة اليت معلت �لفعل لفرتة 
، ال سـ� برdمج طويK حتت رعاية الويبو، مثل معاهدة التعاون بشأن الرباءات، وأيضا كجزء من مشاريع جديدة نسبيّا

الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات. ورٔاى الوفد أن برdمج "الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات" يعمتد يف املقام أالول عىل التقسـمي 
ن جودة حفص الرباءات. وأشار الوفد ٕاىل ٔان مكتب  اGويل للعمل، ا�ي يقيض عىل ازدواج العمل يف املاكتب وُحيّسِ

يف تنفيذ املشاريع اGولية، اليت تُوىل فهيا عنايٌة خاصٌة لربامج املالحقة املعجK للرباءات (برdمج  ادوريؤدي  الرباءات الرويس
)، وبرdمج الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات القامئ عىل معل معاهدة التعاون بشأن PPHالطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات (

تب ٔابرم اتفاقات ثنائية بشأن برdمج الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات مع ماكتب املك  )). ؤاضاف ٔانPCT-PPH Öالرباءات (
الرباءات يف الصني، واGامنرك، وفنلندا، واليا�ن، ومجهورية كورx، وٕاسـبانيا، والوالxت املتحدة أالمريكية. واكن من رٔايه ٔان 
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الرباءات وحفصها. مث ٔاشار الوفد ٕاىل  ا لتعاوٍن ثناّيئ يف حبثتبدي اه�ما متبادال يف ٕاقامهت ماكتب الرباءاتٔانÖ  ذé يدل عىل
، ؤاعرب عن تأييده للفكرة اليت هتدف �SCP/19/4قرتاح ا�ي تقدم به وفد الوالxت املتحدة أالمريكية الوارد يف الوثيقة 

سيسمح بتحسني جودة الرباءات ا ممٕاىل دراسة اخلربات املتعلقة بتوزيع العمل واملشاريع املشرتكة واملامرسة الشائعة، 
سـيعزز من فعالية ٔانظمة الرباءات يف اGول أالعضاء. واعترب الوفد أن برdمج العمل املُقَرتح قد يكون  ونتيجة �éاملمنوحة، 

تب أساسا للتناقش بشأن ٕاقامة تعاون متبادل املنفعة من ٔاجل تنفيذ عدد من الربامج املتعلقة �لتقسـمي اGويل للعمل بني ماك
�لتعاون بني ماكتب الرباءات  نجحالرباءات. وذكر الوفُد أن �مة تعزيز فعالية نظام "الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات" ت 

ه حنو توحيد الرشوط اليت جيب أن تنطبق عىل الطلبات،  Öمج. ورٔاى أن اجلهود الرئيسـية جيب ٔان تُوجdاملُشارِكة يف الرب
دة تُطبÖق يف لك مكتب من ماكتب الرباءات سوف وخاصة املطالبات. واكن يف رأ  Öوضع رشوط وٕاجراءات ُموح Öي الوفد أن

يسمح بتعزيز فعالية حقوق الرباءات القابK للحامية يف مجيع أحناء العامل، فضال عن ختفيف عبء العمل املُلقى عىل عاتق 
ٔاجل ضامن فعالية التعاون بني ماكتب الرباءات. ومع فاحيص الرباءات. ؤاضاف ٔانه تنبغي مراقبة هذه أالنشطة ونتاجئها من 

ع املكتُب اGويل القِ  ص لربdمج "الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات" يف موقع مراعاة ما سـبق، اقرتح الوفد ٔان يُوّسِ Öسَم املُخص
ة إاللكرتونية أقساٌم مثل عترب الوفُد ٔان من املناسب أن تُضاف ٕاىل البواباالويبو إاللكرتوين ويعيد تنظمي هذا القسم. و 

" من ٔاجل تسهيل فهم طريقة اسـتخدا�ام. ؤاعرب Plurilateral PPH" و"برdمج PPH-MOTTAINAIبرdمج "
الوفد أيضا عن تأييده الاكمل لفكرة عقد حلقات دراسـية لتعزيز برdمج الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات، وبرdمج الطرق 

ى أن دراسة اخلربات وتبادل املعلومات ف� الرسيعة ملتابعة الرباءات القا مئ عىل معل معاهدة التعاون بشأن الرباءات. ورأ
Öد الوفُد اقرتاح وفدي كندا واململكة  د تطوير ٔانظمة الرباءات الوطنية. وبعد أن ٔاي يتعلق بضامن جودة الرباءات عنٌرص �ٌم ُحيّدِ

م �لفعل ٕاجا�ت عن هذا SCP/18/9يقة املتحدة بشأن �سـتبيان اخلاص جبودة الرباءات (الوث  Öٔاشار الوفد ٕاىل ٔانه قد ،(
 �SCP/17/10سـتبيان، وقال ٕانه يرى أن �سـتبيان يوافق اقرتاح وفد الوالxت املتحدة أالمريكية الوارد يف الوثيقة 

اخلربات واملعلومات )، حيث ٕان تبادل SCP/18/INF/2(تعليقات �حتاد الرويس عىل هذه الوثيقة اüدرجت يف الوثيقة 
يف مناقشة موضوع جودة  يُسهِّل حتسني جودة الرباءات. وعىل ضوء ما سـبق، ٔاعرب الوفد عن اسـتعداده للمشاركة بنشاٍط 

الرباءات، وفقا ملقرتحات وفود اGامنرك، وكندا، واململكة املتحدة، والوالxت املتحدة أالمريكية. وف� خيص �قرتاح ا�ي 
م به وفد  Öٕاسـبانيا لتحسني فهم رشط اخلطوة �بتاكرية الوارد يف الوثيقة تقدSCP/19/5 ،Fد الوفد �قرتاح يف مجمÖ ، ٔاي

" 2" ؛" حتديد رجل املهنة �عتباره خشصية رئيسـية يف تقيمي اخلطوة �بتاكرية1واقرتح ٕاجراء حتليل وفقا للمحاور التالية: "
" و�ختالفات املوجودة يف اGرجة املطلوبة للخطوة �بتاكرية. ومع 3" ؛تاكريةوأالساليب املُسـتخَدمة لتقيمي اخلطوة �ب 

ذé، اعترب الوفد ٔان من املناسب عدم حتليل مجيع املواضيع يف وقت واحد، بل البدء جبانب ُمعنيÖ من املسائل املقرتحة، 
ى أن ٔاساليب التقيمي جيب معينة من  أن ترتبط ارتباطا وثيقا بقطاعاٍت  مثل: دراسة ٔاساليب تقيمي اخلطوة �بتاكرية. ورأ

قطاعات التكنولوجيا، اكلكميياء، والطب، والصيد0، و�خرتاعات املُنفÖذة �حلاسوب، حيث ٕان تطبيق هنج عام قد يكون 
 مرتبطانالث حافال �خلصوصيات الناجتة عن طبيعة املوضوع. ومىض الوفد يقول ٕانه ينبغي ٔان يُفَرتض أنÖ احملورين أالول والث

ؤخذ يف �عتبار رجل املهنة يف جمال تكنولو� ُمعنيÖ عند تقيمي "درجة اخلطوة عالقة متباد0. واقرتح الوفد أن يُ ب
، كجزء من البحث املقرتح يف تنيالتالي  �ملسألتني�بتاكرية"، ٔاْي جودة تقيمي املسامهة �بتاكرية. وأعرب الوفد عن اه�مه 

" وحتديد �خرتاعات اليت تمتزي 2" ؛خرتاعات اليت ذكرهتا صيغة ماركوش" تقيمي اخلطوة �بتاكرية لال��1ات: "هذا ا³ال 
 حبسببتطبيق مجموعة من قمي �خرتاعات املنفذة �حلاسوب. ؤاضاف الوفد ٔانه هيمت ٔايضا بأساليب تقيمي اخلطوة �بتاكرية 

د �مة يتعني 2" ؛ذ فرتة طويK" تلبية طلب قامئ من1العوامل التالية: "  " وٕادخال حتسينات جوهرية عىل3" ؛ٕاجنازها" وتعق-
 ؛لبحث مما يؤدي ٕاىل نتيجة ٕاجيابية" والتغلب عىل عدم الثقة والتشكك من جانب املتخصصني، واسـمترار ا4" ؛التقدم التقين

ية " وأالمه 6" ؛مما يدل عىل ٔاصا0 �خرتاع طويل موجودة منذ زمنٍ  " وبساطة اخرتاع مطلوب حاميته يقدم حّال ملشلكةٍ 5"
زمنية  ³موعة كبرية من املراجع املتنوعة املتعلقة بفرتاٍت  " و�سـتخدام من قبل فاحٍص 7" ؛�قتصادية أالساسـية لالخرتاع

التحليل املُقَرتح تنشأ " والطبيعة الرائدة لالخرتاع. وذكر الوفد ٔان رغبته يف 8" ؛االت تكنولوجية خمتلفة ٔاو لكهيامخمتلفة ٔاو جم
راخسة، داخل مكتب الرباءات الرويس، بشأن العوامل املذكورة ٔاعاله عند تقيمي اخلطوة �بتاكرية،  عن عدم وجود ممارسةٍ 

رمغ ٔان هذه العوامل تُوضع يف �عتبار عند حفص �خرتاعات يف املكتب أالورويب للرباءات، واملنظمة أالوروبية االٓسـيوية 
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. مث التفت الوفد ٕاىل ، عىل سبيل املثالخرتاع، ومكتب الوالxت املتحدة أالمريكية للرباءات والعالمات التجاريةلرباءات �
م من وفد ٕاسـبانيا، ؤاعرب عن اعتقاده ٔانه ميكن أيضا أن تُدَرس املسا0ٔ املتعلقة بتأكيد ٕاماكنية حتقيق نتيجةٍ  Öقرتاح املُقد� 

 بشأن هذه القضاx بعيهنا. د عن تأييده ملبادرة وضع اسـتبيانٍ تقنية. ويف اخلتام، أعرب الوف

وحتدث وفد بولندا �مس مجموعة بÇان ٔاورو� الوسطى والبلطيق، ؤاكد ٔامهية مواصK النقاش حول جودة الرباءات  .45
مة من وفود كندا واململكة املتحدة، واGامنرك، والوالxت املتحدة أالمري  Öكية. وأعرب الوفد عن عىل ٔاساس املقرتحات املُقد

أمF يف أن تقرر اGول أالعضاء يف الهناية، خالل اGورة احلالية للجنة، ٔان تضع برdمج معل بشأن جودة الرباءات عن 
. وذكر ٔان مجموعة بÇان ٔاورو� الوسطى SCP/18/9طريق تناول اسـتبيان وفدي كندا واململكة املتحدة الوارد يف الوثيقة 

م من وفد ٕاسـبانيا يف الوثيقة والبلطيق ترحب �ال Öقرتاح املُقدSCP/19/5 دراسات تتضمن مفهوم ب املبارشة، وتعتربه مفيدا يف
اخلطوة �بتاكرية، وتعريف رجل املهنة، ؤاسلوب تقيمي اخلطوة �بتاكرية املُسـتخَدم يف اGول أالعضاء يف الويبو. وأعرب 

ُمقاِرنة ومجع معلومات عن خمتلف املفاهمي احلالية للخطوة �بتاكرية اليت الوفد عن اعتقاده ٔان دراسة هذه املسا0ٔ دراسة 
 من العمل بشأن جودة الرباءات. تطبقها اGول أالعضاء سزييد معرفة اللجنة يف هذا الصدد، وسيساعد عىل القيام مبزيدٍ 

خرى  –واعترب وفد سويرسا  .46 ة الرباءات من أالمهية مباكن، أن مسا0ٔ جود –متشـيا مع البياdت اليت ٔادلت هبا وفود أ
ه الوفد �لشكر لوفدي الوالxت املتحدة أالمريكية وٕاسـبانيا عىل  Öد مناقشة هذه املسا0ٔ داخل اللجنة. وبعد أن توجÖ ؤاي

ا مقرتحهيام املقّدمني ٕاىل اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة، ذكر ٔان هذين املقرتحني إالضافيني يصفان سبيل امليض قدما يف هذ
أالمر. وٕاضافة ٕاىل ذé، أعرب الوفد عن تأييده ملواصK العمل عىل النحو ا�ي اقرتحه وفدا كندا واململكة املتحدة. وف� 

خيص ٕاجراءات �عرتاض، وأنظمة ٕاعادة الفحص، ؤانظمة تقدمي معلومات الغري، وإالجراءات إالدارية ٕاللغاء الرباءات، ذكر 
دور يف ضامن مصداقية الرباءات وجودهتا. ؤاضاف الوفد ٔاهنا حىت وٕان اكنت ختتلف اختالفا  الوفد ٔان هذه أالنظمة لها ٔايضا

ر عىل حنو جيد وسـيK رسيعة وبسـيطة واقتصادية الختبار  كبريا، فٕاهنا رمغ ذé تدل عىل ٔان هذه االٓليات ميكن أن توفِّ
صK العمل بشأن هذه املسا0ٔ خالل اGورة احلالية الرباءات، ومن مثÖ زxدة جودهتا. وبعد ٔان ٔاشار الوفد ٕاىل رضورة موا
أن يسـتفيد من هذه  حبيث ميكن للك بSCP/18/4  ٍÇللجنة الرباءات، اقرتح جتميع لك االٓليات املتنوعة الواردة يف الوثيقة 

أن هذا املعلومات من ٔاجل حتسني نظامه ٔاو اسـتخدام ٕاحدى هذه أالنظمة ٕاذا رغب يف ذé. وأعرب الوفد عن اقتناعه ب
 التجميع سـيعود �لنفع عىل مجيع اGول أالعضاء.

Öد وفُد اململكة املتحدة البياَن ا�ي أدىل به وفد كندا بشأن موضوع جودة الرباءات، وشَ  .47 كره عىل تعاونه املتواصل ؤاي
اعتقاده ٔان جودة خبصوص هذا املوضوع، وشكر كذé الوفود أالخرى اليت علÖقت عىل هذه املقرتحات. ؤاعرب الوفد عن 

تعمل- بعضها من بعض. ؤابدى الوفُد تأييده ال الرباءات ٔامٌر سـيعود �لفائدة عىل مجيع البÇان وسيسمح لها بتبادل املعرفة و 
 املامرساتو للبيان ا�ي ٔادىل به وفد كندا، وطمأن اللجنة بأن القصد من هذا العمل ليس وضع معايري، بل زxدة املعرفة 

Öد الوفُد مقرتحات وفود اGامنرك، وٕاسـبانيا، والوالxت املتحدة أالمريكية يف ٕاطار يف هذا  املثىل الشأن. وٕاضافة ٕاىل ذé، أي
 البند نفسه من جدول أالعامل.

. وأعرب عن رأيه يف ٔامهية SCP/19/5وفد مجهورية كورx عن تقديره القرتاح وفد ٕاسـبانيا الوارد يف الوثيقة  وعّرب  .48
من ذé �قرتاح.  22-20اGراسة واحلاجة ٕالهيا وذé ف� يتعلق مبتطلبات النشاط �بتاكري كام هو موحض يف الفقرات 

د ٔاهلية منح الرباءات، يحتد يفؤاشار الوفد ٕاىل ٔان متطلبات النشاط �بتاكري اكنت ٔاحد اجلوانب االٔكرث ٕاÑرة للجدل 
اسة هذه املسا0ٔ سزييد من تفهم هذا اجلانب وُحيَّسن من جودة الرباءات املمنوحة. ومع ذé، أشار الوفد ٕاىل بأن در  ّرصحو

مجع املعلومات عن النشاط �بتاكري وحتليل حاالت  ، عىل سبيل املثال،وجوب تنفيذ اGراسة بطريقة معلية من خالل
 .مة قوانني الرباءاتوليس �ختاذ هنج ٔاكرث صعوبة مثل مواء الفحص والنتاجئ
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مجموعة جدول ٔاعامل التمنية وقال اكن من الواحض أالمهية القصوى ٕالصدار براءات اخرتاع الربازيل �مس  وحتدث وفد .49
املوضوع  ٕاجراء مناقشة حول هذا يف جدوى الوفد اعتقد �é،. نظام الرباءات أهدافذات جودة عالية من ٔاجل حتقيق 

وقال  سري العمل.تقيمي الرباءات و  مع تضمني تl املناقشة موضوعات حبث وحفص الرباءات نظام يف حتسني مكسامهة الهام
املسامهة واليت تمتثل يف  حامية براءات �خرتاع ٔاهداف للوصول ٕاىل املفتاح اكنت ذات اجلودة العالية براءات �خرتاع ٕان
املعارف التكنولوجية نتجي ومسـتخديم مل  املنفعة املشرتكة مبا حيققتعممي التكنولوجيا و  ونقل تشجيع �بتاكر التكنولو� يف
ملقرتحات املقدمة � وف� يتعلق والواجبات.توازن بني احلقوق وٕاىل ال  الرفاهية �ج�عية و�قتصادية ٕاىلبطريقة تؤدي و 

عىل النحو ا�ي  خرتاعبراءات � لنظام أالهداف الوطنية املناقشات اليت دارت حول الوفد بأن ّرصح، هذه املسا0ٔ بشأن
متت ٔان  منذ الويبو اليت اüجريت يف قد عكست املناقشات SCP/17/10 يف الوثيقة املتحدة أالمريكية وفد الوالxت اقرتحه

 هنج واحد يناسب امجليع" ف� يتعلق" الاكمن وراءٕان �فرتاض وعّرب عن رٔايه قائال، . جدول ٔاعامل التمنية املوافقة عىل
�لعديد من تأثرت و  ٕاىل بÇأالهداف السـيادية من بÇ مل يكن اكفيا حيث تباينت  براءات �خرتاع لنظام الوطنية�ٔالهداف 

ومىض يقول ٕان وضع . عىل استيعاب التكنولوجيا اGول أالعضاء وقدرة الصناعية الوطنية مبا يف ذé السـياسات العوامل
قدرة اGول  التأثري عىلومن مث ، احلزي السـيايس يعين مضنيا خفض خرتاعبراءات �ملنح  املوضوعيةمعايري تعريف موحد لل

تعامل مجموعة جدول ٔاعامل  وأشار الوفد ٕاىل امللموسة. الواقعية للتغريات وفقااخلاص هبا  عىل مواءمة نظام الرباءات أالعضاء
مبارشة ٔان املوضوع ارتبط  ىوفد ٕاسـبانيا. ورأ  ا�ي اقرتحه متطلبات النشاط �بتاكري التمنية �لعناية الواجبة ٔاثناء مناقشة

اüخذت ، وبشلك مثايل، طلبات براءات �خرتاع حتليليف  نه وفّر مرونة ٔاكرث لÇول أالعضاءإ حيث  مبعايرة نظام الرباءات
وبعد ٔان ملتطلبات النشاط �بتاكري.  بعني �عتبار عند التعريف اGقيق حدهأهداف السـياسة الصناعية يف لك بÇ عىل 

معاجلة  يف تقدمي اطار مفيد للبدء يف ألقى الضوء عىل هذه النقطة، ٔاعرب الوفد عن اعتقاده يف جناح جدول ٔاعامل التمنية
 اGولية؛ الفكرية اتفاقات امللكية مواطن املرونة يف بشأن التوصية السابعة عرش وعىل وجه اخلصوص، هذه املسا0ٔ،

محلاية إالبداعات  القدرات الوطنية تعزيز يفأالعضاء  مساعدة اGولعىل  لويبوا والتوصية احلادية عرش واليت حثت
 التوصية الثانية عرش بشأنالتكنولوجية الوطنية؛ و العلمية و دمع تطوير البىن التحتية و�بتاكرات و�خرتاعات احمللية وعىل 

ون واليت تنص عىل وجوب قيام الويبو �لهنوض يف ٔانشطة ومناقشات الويبو؛ والتوصية العرش  �عتبارات إالمنائية ٕادماج
الويبو  اليت تنص عىل وجوب تركزي أنشطةوالتوصية الثانية والعرشون بأنشطة وضع القواعد واملعايري اGامعة ملl عام متني؛ 

ٔاويل  رد فعل ذé اكنٕان وقال  املتحدة. منظومة أالمم Gمع أالهداف إالمنائية املتفق علهيا يف القواعد واملعايري وضعيف اخلاصة 
إالسـباين نظرا لعدم �طالع عىل �قرتاح ٕاال منذ وقت قصري ومن املمكن طرح  عىل �قرتاح ³موعة جدول ٔاعامل التمنية

ف� يتعلق  آراء ٔاخرى مع اسـمترار املناقشات. وأشار ٕاىل الرٔاي القائل بأن اخلطوة أالوىل ميكن أن تكون تبادل للمعلومات
 بعضوقد قامت . ودة الرباءاتالهنوض جباملشرتك الرايم ٕاىل اسـمترار  ضوء الهدف يف قواعد بياdت الرباءات ٕاىل�لوصول 

9�ٕحة وÑئق البحث والفحص عىل مواقعها عىل  الربازيل الصناعية يف املعهد الوطين للملكية ومن بيهنا ماكتب الرباءات
 البحث والفحص تنفيذمن  الفاحصني من ٔاجل متكني مفيدا ه املعلوماتإالنرتنت �لفعل. ومىض يقول اكن الوصول ٕاىل هذ

 ٔاشار الوفد ٕاىل تعرض بعض، مرونة الوصول و�سـتخدام لقواعد البياdت تl. ومع ذé احلفاظ عىل مت طاملا جبودة اكفية
 أالسـباب الاكمنة وراء املفيد اسـتكشاف، ورٔاى أن من قواعد البياdت هذه حالت دون الوصول ٕاىل البÇان ٕاىل عقبات

تسرتشد  وأن طوعية الصبغة متاما تقامس العمل الوفد عن اعتقاده يف أن تظل مبادرات ويف اخلتام، ٔاعرب. هذه الصعو�ت
 .ٔاهداف السـياسة العامةالوطنية و  التمنوية �ٔالهداف معلية �ضطالع مبثل هذه الربامج

نظام الرباءات اكن الصحيح ل  وقال ٕان أالداء براءات �خرتاع جودة النقاش حولٕاىل ٔامهية وقمية  شـييل وفدوأشار  .50
نظام �عرتاض قبل املنح يف بالده  ٔانظمة �عرتاض، ٔاشار الوفد ٕاىل ٔان مبسا0ٔ وف� يتعلق. جودة الرباءات رضورxً لضامن

ٔالحصاب  ن قانوينضام من خالل توفري ذات جودة عالية اخرتاعبراءات  هدف احلصول عىل قد جعل من املمكن تعزيز
 اقرتاحوخبصوص جنة. اGورات السابقة لل  يف بشأن هذه املسا0ٔ التعليقات اليت ٔابداها وللنظام بشلك عام. ؤاشار ٕاىل احلقوق

 التقنية وتبادل البنية التحتية بتطوير املواضيع املرتبطة خمتلف النظر يف الوفد عىل ٔامهية، أكد املتحدة واململكة وفود كندا
 SCP/18/9 يف الوثيقة وقال ٕان �قرتاح الوارد. براءات �خرتاع حتسني جودة يفالوصول ٕاىل قواعد البياdت املعلومات و 
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مواصK يُّمِكن من مما  اGول أالعضاء من مبارشة مجلع املعلومات جدا وسـيK جيدة ميكن ٔان يكون اسـتبيان،واخلاص بعمل 
من �سـتبيان ليس هو  ٔان الهدف تفهم مع وخاصة، انطالق جيدةذا أالمر نقطة ومىض يقول سيشلك ه املناقشات. تعزيز

 عىل وفد ٕاسـبانيا�لشكر ٕاىل  وتوجه الوفد. عىل الصعيد الوطين ماكتب امللكية الفكرية القرارات اليت تتخذها التأثري عىل
النشاط  يف جمال ٕاجراء دراسة ٕاىل ٔامهية النظر يف ٕاماكنية ونّبه، وقال ٕانه عاكف عىل دراسـته يف ذé الوقت. �قرتاح

اجلودة يف  يف جمال دمتيف ٔامهية ٔاخذ مجيع الوÑئق اليت قُ ٔاعرب عن اعتقاده . والتفت ٕاىل العمل املسـتقبيل و �بتاكري
 الوفد، ٔاكد ملقرتحاتتl ا ومن ٔاجل امليض قدما يف، ومع ذé. تl املناقشة �عتبار وعّرب عن اسـتعداده ٕالثراء وتعميق

 .املطروحة عىل جدول أالعاملالبنود أالخرى و  هذا البند عىل وجوب حتقيق توازن بني مصلحة

النشاط �بتاكري  متطلبات فهم بشأن حتسني ٕاسـبانيا ا�ي تقدم به وفد عن تأييده لالقرتاح اليا�ن ؤاعلن وفد .51
القضاx املعروضة يف  العديد من ارتباطعرتاض. وألقى الضوء عىل � مبا يف ذé ٔانظمة، الرباءات جودة يتعلق مبسا0ٔ ف�
وهو من النشاط �بتاكري،  ٔاومتطلبات ٔاهلية احلصول عىل الرباءات، مثل، اجلدة بكيفية احلمك عىل  تتعلقبأمور  احملامك

بتنفيذ  لك بÇ قيام الوفد جدوى النظر يف كيفية ىرأ  و�é،أالمور الشائعة يف النظم القانونية للعديد من البÇان وأالقالمي. 
النظر يف هذا  ورٔاى ٔان. جودة الرباءات ٕالجراء مناقشات بشأن الناحية العملية اخلاصة به من براءات �خرتاع متطلبات

 أايض ٔايّدو . النشاط �بتاكري داخل لك دو0 عضو من شأنه زxدة معلومات اللجنة بشأن متطلبات �عتبار سـيكون
ولفت أالنظار ٕاىل زxدة ). SCP/19/4 (الوثيقة لنظام الرباءات ٔاوجه الكفاءة بشأن املتحدة أالمريكية وفد الوالxت اقرتاح

 ّرصح، هذا الصدد ويف عوملة ٕايداعات الرباءات يف االٓونة أالخرية. ازدواجية العمل بني ماكتب امللكية الفكرية من خالل
من ٔاجل صاحل  ولكن أيضا لصاحل تl املاكتب فقطليس  ف� بني املاكتب ٕاجراء تقامس للعملمن ا³دي  اكن الوفد بأنه
وسعت يف حتقيق  املاكتب سـيادة برامج لتقامس العمل حافظت عىل بأن هناك ّرصح. كام وامجلهور نظام الرباءات مسـتخديم

والتفت ٕاىل ما سـبق ٔان اقرتحه وفد ). PPHرباءات (تعاون معقول ف� بيهنا مثل برامج الطرائق الرسيعة لتسوية منازعات ال
 تقامس العمل لربامج سـيعمل عىل زxدة فائدهتا من حيث توفري فرص تl الربامج املتحدة أالمريكية، وقال ٕان تقيمي الوالxت

 أالعضاء. املطلوب تنفيذه ف� بني اGول

 ٔايّدو . للجنة الرباءات م بتحقيق برdمج معل متوازنسـمتراره يف �لزتا�أالمريكية  الوالxت املتحدة وفد وّرصح .52
واملعروف  النشاط �بتاكري جوانب بدراسة ف� يتعلق SCP/19/5 يف الوثيقة الوارد وفد ٕاسـبانيا �قرتاح ا�ي تقدم به

 تقيمي ؤاساليب"خشص ماهر من ٔاهل املهنة"  وأشار ٕاىل أالمهية القصوى لÇراسة املقرتحة لتعريف. البداهة عدم أيضا �مس
 البداهة النشاط �بتاكري أو عدمنظرًا لرضورة حتديد  املطلوب النشاط �بتاكري يف مسـتوى والتباين النشاط �بتاكري

ض ومىض الوفد يف اسـتعرا اcتلفة. Rٔمر ٔاسايس عند اختاذ قرارات أالهلية لرباءات �خرتاع بواسطة املاكتب الوطنية
 لك عن اعتقاده يف ٔان ؤاعرب. قد يشلك ٔامهية ملاكتب الرباءات ا�يو  ماكتب الرباءات بني تقامس العمل اقرتاحه بشأن

وفقا ملا حددته ٔاهدافها  براءات ذات جودة عاليةمنح و  نظام الرباءات حتسني كفاءة يف لها مصلحة دو0 من اGول أالعضاء
يف  الربامجهذه النوعية من العديد من  واسـتخدام ولفت الوفد أالنظار ٕاىل تبين. اخلاصة هبا �عتبارات �قتصاديةو الوطنية

اليت شاركت يف تl  ماكتب الرباءات وقال لقد حقق العديد من، املتقدمة ٔاو البÇان النامية سواء يف البÇان الوقت احلايل
شارك عدد من دول ٔامرياك اجلنوبية يف ، ل. ومكثال عىل ذéاجلودة والكفاءة �لفع حتسني ضبط يف الربامج جناحات ملموسة

نظام امللكية  ملسـتخديماملقدمة  اخلدمات حتسني) هبدف PROSURآلية نظام التعاون إالقلميي بشأن امللكية الفكرية (
ذه البÇان عىل تقامس العمل. وهو  ٕانشاء قواعد بياdت وبوابة الكرتونية مشرتكة وكذé عن طريق التعاون الطوعي الفكرية

 نظاموقد َجّسد . أوروغوايو  سورينامو  بريوو  �راغوايو ٕاكوادورو  كولومبياو  شـييلو  أالرجنتني والربازيلوجه التحديد يه 
 مؤخرا ٕاىل انضامم شـييل ؤاشار الوفد ٕاىل. عىل نطاق دويل يُنفذ لتقامس العمل أقدم نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات

. واسـتطرد قائال ٕان معاهدة التعاون بشأن الرباءات نظام دولية مبوجب كسلطة ىٔاربعة عرش مكتبًا ٔاخر و  والربازيل مرص
 أالخرى أالمثKبرامج الطرائق الرسيعة لتسوية منازعات الرباءات اليت جتري ف� بني ماكتب الرباءات الوطنية لهـي من 

أبرم اتفاقات لتطبيق برامج  وحده ب الوالxت املتحدة �مريكيةمكتوّدلل عىل ذé بأن عىل املسـتوى اGويل. تقامس العمل ل 
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كام  �قتصادية مجيع مسـتوxت التمنيةالطرائق الرسيعة لتسوية منازعات الرباءات مع مخسة وعرشين مكتبا ميثلون بÇاd من 
ميكن أن تشجع ماكتب  حيمل فوائد كثرية ورٔاى بوضوح ٔان تقامس العمل. عىل ٔاساس منتظم املزيد من املاكتباüضيف 

 تعاون برامج تقامس العمل، اقرتح الوفدونتجت من خالل و�لنظر ٕاىل التحسينات اليت ثبت أثرها الرباءات عىل �نضامم. 
احلالية ٔاو املطبقة من  تقامس العمل ٕاجراء مسح للتعرف عىل برامج "1": أالعضاء ف� بيهنا من خالل أالنشطة التالية اGول

نظام امللكية  ملسـتخديماكتب امللكية الفكرية و مل فوائدها املاكتب عىل املسـتوى الثنايئ ٔاو التعددي ٔاو إالقلميي وتقيميقبل بني 
، عىل سبيل هذه الربامجزxدة الفائدة املسـتخلصة من حتسني و  سـبل مواصK اسـتكشافو  "2" العام؛للجمهور الفكرية و 
أالدوات  اسـتكشافو  "3" ؛ ميكن للماكتب املشاركة تبنهيا عىل ٔاساس طوعياليت ٔافضل املامرسات من خالل حتديداملثال، 

Gراسة كيفية التنفيذ  تنظمي حلقات معلو  "4"؛ املاكتب املشاركة بني تقامس العملفعا0 ل  برامج  تنفيذميكن أن تُيرس اليت
 .الفاعل لربامج تقامس العمل

ومن بيهنا  ودة الرباءاتجب متعلقة قدمت مقرتحات الوفود اليت ٕاىل �لشكر ا³موعة أالفريقية �مس وتوجه وفد اجلزائر .53
تعريف  ٕازاء عدم وجود ا³موعة أالفريقية خماوف كرر الوفد بشلك عام. و املتحدة أالمريكية والوالxت ٕاسـبانيا مقرتحات وفود

عىل اسـتعداد للميض  أالفريقيةا³موعة لن تكون  مثل هذا التعريف يقول، يف غياب ومىض. جودة الرباءات ملفهوم دقيق
أالعضاء  مفهوم اGول بشأناقرتاح ٔاو عىل أالقل معلومات ٔاوفر  تقدمي عن أمF يف ؤاعرب. ٔانشطة اللجنة يف خطوة ٔاخرى

 براءات �خرتاع جبودة للمواءمة ف� يتعلق فكرة ٔاليبشدة  مجموعة البÇان أالفريقية عىل معارضة وشددودة الرباءات. جل
 éعالقة ٔاي معيار آخرٔاساس  عىل ٔاو براءات �خرتاعٔاهلية  متطلبات عىل ٔاساسسواء اكن ذ T قانون الرباءات ب

عىل اخلاصة هبا و  ٔاساس �حتياجات عىل الرباءات الوطنيةقانون وضع  عضوجيب عىل لك دو0 ومىض يقول . املوضوعي
 احملددة. هذه املسا0ٔ اGول أالعضاء بشأن مجليع حتديد قوامس مشرتكة ؤاعرب عن رأيه يف اسـتحا0. التمنوية اه�ماهتأاساس 

 دون املتحدة أالمريكية والوالxت ٕاسـبانيا وفود �ملقرتحات املقدمة منبأن مجموعة اGول أالفريقية قد ٔاحاطت علام  ّرصحو
فائدة مجليع اGول أالعضاء مع ٔاي تبادل هنايئ يعرب عن رأهيا بشأهنا. ولفت أالنظار ٕاىل مراعاة حتقيق  إالدالء بأي ترصحي

اليت تقترص يف  البÇان أالفريقية معظمومع ذé، نّبه الوفد ٕاىل ٔانه سيمت استبعاد للمعلومات وفقا ٕالطار معل جلنة الرباءات. 
اليت تواجه  البÇان تl فقط ٕاىل احتياجات ما نظرت اللجنة ٕاذا النقاش من لرباءات �خرتاع حفصها عىل اجلوانب الشلكية

الطريقة اليت يمت  اقرتح الوفد يف سـياق تبادل املعلومات أن يمت الرتكزي عىل و�é،. لفحص املوضوعي� ف� يتعلق صعو�ت
وقال  تl املعلومات. ٕاىل أالفريقية وصول البÇان بغية تعزيز يف طلبات براءات �خرتاع هبا الكشف عن املعلومات الواردة

ٔانظمة  حتسني من ٔاجل ٕاىل اGول أالعضاء الويبو املساعدة التقنية اليت تقد�إاىل ادل املعلومات ٔايضا تب ينظر ينبغي ٔان
 عىل النحو ا�ي حددته السـياسة العامة بغرض تعزيز دور تبادل املعلومات ٔان يكتيس يتعنيومىض يقول . الرباءات

 .ٔانظمة الرباءات ٕاطار مضن احلكومات

 �قرتاح ا�ي تقدم به وفد ٔايّدو والاكرييب  مجموعة بÇان ٔامرياك الالتينية�مس اGومينيكية امجلهورية  وحتدث وفد .54
ن النشاط إ حيث  مفيدة �لنسـبة لÇول أالعضاء اGراسة املقرتحة واعترب أن. SCP/19/5 يف الوثيقة الوارد ٕاسـبانيا

من ٔاهل املهنة. وشدد ماهر �لتعريف املهم ٔالي خشص  قوال سـ� ف� يتعلمل يكن هو املعيار املوضوعي �ملرة �بتاكري 
 .يف جلنة الرباءات مسا0ٔ جودة الرباءات ٔامهية دراسة الوفد عىل

 جودة اليت مت إالدالء هبا حىت ذé الوقت حول موضوع والتعليقات مقرتحاهتااGول أالعضاء عىل  غاd وشكر وفد .55
ويف هذا . يف نطاق اختصاصها تأثري اليت اكن لهاو  جبودة براءات �خرتاع اه�مه ؤاعرب عن. �عرتاض الرباءات ؤانظمة

 املقدمة من وغريها من املقرتحات املتحدة واململكةكندا وٕاسـبانيا و  اGامنرك وفود ملقرتحات أعرب الوفد عن تأييده الصدد،
 براءات �خرتاع ف� يتعلق جبودة اGول أالعضاء من وقال لقد سعى يف احلصول عىل معلومات. اGول أالعضاء أالخرى

اخلاصة تبادل وCات النظر اخلربات و  لتبادل خلق منصة لن تؤدي ٕاال ٕاىل اليت مت احلصول علهيا املعلومات طاملا ٔان
تقارير البحث  عىل حاليا تعمتد اليت ماكتب الرباءات ستساعد مثل هذه املعلومات أنالوفد  �العتبارات املتباد0. واعترب

بأنه لن يكون يف وضعية تسمح T  ّرصح، ومع ذé. براءات �خرتاع مبنحوالفحص أالجنبية فقط يف سـياق اختاذ قراراهتا 
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، خلص ٕاىل ٔانه لن يكون يف ويف هذا الصدد. للرباءات مواءمة قوانني متعلقة �لفحص املوضوعي يسعى ٕاىلبتأييد ٔاي اقرتاح 
لوضع املامرسات و  هنم سعوا القرتاح ٔافضلإ حيث  املتحدة أالمريكية والوالxت ٕاسـبانيا وفود حاتتأييد مقرت وضع ميكنه من 

 .اGول أالعضاء من قبل طواعية تكون مقبو0معايري 

 براءات �خرتاع ؤاعلن عن تأييده للبياdت اليت ٔادىل هبا جودة بشأن مسا0ٔ مجيع املقرتحات ٕاىل السـنغال وأشار وفد .56
بشأن املفهوم العام جلودة خماوفها اليت ٔاوحضت جبالء قلق ا³موعة أالفريقية و و  مجموعة البÇان أالفريقية �مس وفد اجلزائر

وعالوة الرباءات ٔاو معايري ٔاهلية منحها.  جودة ملواءمة فكرةومىض يُفنّد ٔاي  ومضمونه. تعريفهفضال عن  براءات �خرتاع
،éدو0 كام ينبغي ٔان تَُقّمي جودة  لك يف اعتبارات التمنية احرتام الرباءات �لرضورة قال ينبغي ٔان يتضمن مفهوم جودة عىل ذ

 ٕادماج. واسـتطرد قائال، من الرضوري دو0 من اGول أالعضاء لك أي براءة اخرتاع بدال0 السـياسات العامة اليت تنهتجها
عن اعتقاده يف وجوب ضامن دور ٔاعرب  ،وعالوة عىل ذé. براءات �خرتاع مفهوم جودة يف حتليل إالفصاح جوانب

�ارات �ه�م الواجب بتعزيز كام أن  ،مناسب للمساعدة التقنية لبناء القدرات عند النظر يف موضوع جودة الرباءات
 حىت طلبات الرباءات لهو من أالمور الرضورية املتعلقة �لتعامل معالبÇان أالقل منوًا  يف ماكتب فاحيص الرباءات وكفاءات

واختمت لكمته قائال بÇان ٔاخرى وهو ما يعد من أالهداف املشرتكة. القدرات احملقق يف  من حتقيق نفس املسـتوى يتسـىن لها
 .ٔاكرث توازdً  من خالل جعلها الرباءات اGويل حتسني نظام ترغب يف ٕان مجيع اGول أالعضاء

بتنفيذ  ّرصحو. SCP/19/4 الوارد يف الوثيقة أالمريكيةاملتحدة  الوالxت عىل اقرتاح وفد كورx مجهورية وفد ؤاثىن .57
تضمنت من بيهنا برامج الطرائق الرسيعة لتسوية ثنائية ٔاو متعددة أالطراف، خمتلفة لتقامس العمل سواء  برامج كورx مجهورية

 جتنب اوين من ٔاجلالبحث املشرتك يف حاالت التقنية الصناعية السابقة وأنشطة البحث والفحص التعمنازعات الرباءات و 
ؤاشار الوفد ٕاىل ارتفاع معدل تفيش ظاهرة إاليداعات عرب احلدود الوطنية.  عن النامجة �زدواجية يف ٔاعامل الفحص

بدل مقابل التسجيل أالول للطلبات املودعة من خالل برامج الطرائق الرسيعة لتسوية منازعات الرباءات التسجيل ومعدل 
، تقامس العمل من خالل برامج البحث والفحص نتاجئ عادية. ولفت أالنظار ٕاىل أن �سـتفادة منعهنا يف طلبات الرباءات ال

امللقى عىل عاتق ماكتب الرباءات  عبء العمل ٕاىل خفض ٔادى، قد برامج الطرائق الرسيعة لتسوية منازعات الرباءات مثل
الوفد مبشاركة مكتب  ّرصح، وعالوة عىل ذéٔارسع. تأمني حقوق الرباءات للمتقدمني يف وقت �نهتاء من ٕاجراءات وٕاىل 

والفحص التعاوين بشأن الطلبات املودعة وفقا ملعاهدة التعاون  يف املرشوع الرائد للبحث) KIPO( الكوري الفكرية امللكية
رشوع الرائد امل  خاللو . 2010منذ عام املكتب أالورويب للرباءات و  مكتب الوالxت املتحدة �مريكية مع بشأن الرباءات

مكتب امللكية الفكرية الكوري حفص سـتني طلبًا كفاحص أول فضال عن ، ٔامت 2012هناية عام  سـمتر حىتا ا�ي، الثاين
املنفذة يف  املشاريع املشاركني يف الفاحصني بني مسح اüجري لنتاجئ وفقاو مناظر.  مثان ومثانني حا0 ٕاضافية كفاحص زميل

من الطلبات اليت حفصها املكتب الكوري كفاحص أول،  �ملائة 92مت تلقي ردود خاصة بـ  مكتب امللكية الفكرية الكوري،
متضمنًة عىل سبيل املثال، �قتباسات إالضافية واسرتاتيجيات البحث وتفسري الطلبات بشأن حا0 التقنية الصناعية السابقة 

 املكتب الكوري ٔاجرى سـتة وتسعون يف املائة من الفاحصني املشاركني يف ٔاو أالهلية للرباءات من فاحصني زمالء. كام
تسعون  ٔافاد، معليات حبث ٕاضافية ؤادلوا بتعليقات عىل نتاجئ الفحص الواردة من الفاحصني أالول. وعىل ضوء هذه اخللفية

كام . حفص الرباءات دقة زxدة  يفهذه قد سامهت ٕاىل حد كبري تقامس العمل بأن برامج الفاحصني �ملكتب الكوريمن  ملائة�
فاحيص املكتب الكوري ٕ�ماكنية �ع�د عىل نتاجئ البحث والفحص اGولية عند تسجيل نتاجئ من  ملائة�ٔاكرث من مثانني ٔاقر 

مزيد من مل يكن هناك حاجة ٕاال ٕاىل ، نظرًا ملا تمتتع به من دقة. وبناء عىل ذé املرحK الوطنيةيف  هذه الربامج التعاونية
الوفد عن ، ٔاعرب النتاجئ، واستنادا ٕاىل تé� lو الوقت للمعاجلة إالدارية فقط وانتفت احلاجة ٕاىل البحوث التمكيلية.

و�لتايل ٔاعلن تأييده القرتاح . حفص الرباءاتحتسني دقة و  نظام الرباءات برامج تقامس العمل يف تعزيز كفاءة اعتقاده يف جناح
ٔان يؤدي ٕاىل  ميكنا �سـتفادة مهن ومواصK تقامس العمل برامج ٕانشاءؤاهنـى لكمته قائال ٕان  أالمريكية املتحدة وفد الوالxت

 مسامهة اGراسات اخلاصة بربامج تقامس العمل يف تعزيز عن ٔامF يف، ٔاعرب ويف هذا السـياق. نظام امللكية الفكرية حتسني
 .برامج للتعاون اGويل أي
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وفد �قرتاح ا�ي تقدم به  ٔايّدو  �حتاد أالورويب ودوT السـبعة والعرشين أالعضاء�مس  يرلنداإ  وحتدث وفد .58
�حتاد أالورويب ودوT السـبعة والعرشين  ؤاشار ٕاىل مشاركة. نظام الرباءات كفاءة أالمريكية بشأن املتحدة الوالxت
 اسـتكشاف بقوة ومىض يقول ٕانه يؤيد. نيةماكتب الرباءات الوط  من خالليف العديد من مبادرات تقامس العمل  أالعضاء
وعّرب عن اقتناعه بدور . الوطنية واGولية أنظمة الرباءاتزxدة كفاءة وفعالية يف جلنة الرباءات كوسـيK ل تقامس العمل مسا0ٔ

سني يف انتظار دورها يف الفحص ومن حيث حت  طلبات براءات �خرتاع ترامك تقامس العمل من حيث املساعدة يف احلد من
الرباءات  ملاكتب تقامس العمل فوائد ٔاعلن الوفد عن ترحيبه بفرصة اسـتكشاف و�é. جودة الرباءات املمنوحة

 .وإالقلميية  الوطنية

 هلتقدمي املتحدة أالمريكية�لشكر ٕاىل وفد الوالxت بولندا �مس مجموعة بÇان ٔاورو� الوسطى والبلطيق  ه وفدوتوجّ  .59
ؤاعلن مشاركة مجموعة بÇان ٔاورو� الوسطى والبلطيق الفعلية يف برامج . نظام الرباءات كفاءة بشأن SCP/19/4 الوثيقة

سواء للماكتب ٔاو ملقديم الطلبات.  هذه أالنشطة فوائد ثنايئ. وأشار ٕاىل أو ٔاساس ٕاقلميي تقامس العمل سواء اكن ذé عىل
ط وسلّ . SCP/19/4 اخلامسة من الوثيقة يف الفقرة شطة املذكورةأالن  أالعضاء يف اGولالرايم ٕاىل تعاون  بقوة �قرتاح ٔايّدو 

ٕاىل ممارسة قابK  كيفية ترمجة هذه املبادرة معرفةوالتوصل ٕاىل  يف جلنة الرباءات تقامس العمل جدوى مناقشة قضاx الضوء عىل
 .املاكتب الوطنيةحتسني معل فضال عن كيفية مسامهة ٔانشطة تقامس العمل هذه يف ، اGول أالعضاءللتنفيذ ف� بني 

للتطوير التكنولو�  ولكن أيضا نظام للرباءات لتطوير ليس فقط براءات �خرتاع عىل ٔامهية جودة الهند وشدد وفد .60
تكون قد فٕاهنا بسبب عدم الكشف عن جودهتا،  واسرتسل قائال، يف حا0 عدم اسـتغالل براءات �خرتاع جتارx. البالد يف

هدف من منحها مبوجب الترشيعات الوطنية الرامية ٕاىل تشجيع �خرتاعات وإالسهام يف تشجيع �بتاكر فشلت يف حتقيق ال 
 كندا وفود) و SCP/17/7 (الوثيقة من وفد اGامنرك �ملقرتحات املقدمة وف� يتعلق. ونرش التكنولوجيا ونقل التكنولو�

 الكشف الاكمل ٕان قال الوفد) SCP/17/10 (الوثيقة ة أالمريكيةاملتحد والوالxت) SCP/17/6 (الوثيقة املتحدة واململكة
 دون �خرتاعٔافضل طريقة لتنفيذ مبا يف ذé الكشف عن حاالت التقنية الصناعية السابقة االٔكرث ارتباطا وعن ، لالخرتاع

، هذا الصدد ويف. �خرتاعتعد من ٔامه العوامل لتحسني جودة براءات  احلاجة ٕاىل دراية تطبيقية، ٔاو التجريب مزيد من أي
املعلومات  مبا يف ذé توفري عىل مثل هذا الكشف ت بوضوحنّص  من اتفاق تريبس 29املادة  ٔاعرب الوفد عن رٔاي مفاده أن

معل البحث  مقدم الطلب والرباءات اليت حصل علهيا. وف� يتعلق بتقامس ٔاوردهااملامثK اليت  أالجنبية طلباتل املتعلقة �
ٔاشار الوفد ٕاىل )، SCP/19/4 (الوثيقة املتحدة أالمريكية وفد الوالxت �قرتاح املقدم من  النحو الوارد يفعىل والفحص

معاهدة التعاون بشأن الرباءات وقد أعرب عدد من البÇان خالل  لفريق معل يف اGورة الثانية حقرتُ اقد  تقامس العمل أن
عّربت �الٓراء اليت  الوفد استشهد ويف هذا الصدد،. تقامس العمل املؤسيس لربdمجهذه اGورة عن حتفظهم ٕازاء ٕاضفاء الطابع 

 (الوثيقة معاهدة التعاون بشأن الرباءات لفريق معل خالل اGورة الثالثةعهنا مجموعة جدول ٔاعامل التمنية 
PCT/WG/3/13( :" 0ٔلقائية لتقارير البحث والفحص الت الصالحية ال تؤيد مجموعة جدول ٔاعامل التمنية مبدأ ، مبدئيةمكسا

". تلقائيا الزتام مكتب الرباءات الوطنية بقبول ٔاي تقرير معد من مكتب براءات وطنية آخر قبوال توافق عىلاGولية كام ال 
يظل الفاحص ملزتمًا بقانون الرباءات الوطين وا�ي ينص ، الوطين الساري للقانونمىت ُمنحت الرباءة وفقا واسـتطرد قائال، 

ىل وجوب قيام الفاحص بتنفيذ البحث والفحص، وبرصف النظر عن موضوع �زدواجية، يتعني عليه الوفاء �لزتاماته ع
éاحلرية يف اسـتخدام تقارير البحث والفحص املعدة بواسطة املاكتب رٔاى الوفد أن ، القانونية. ومع ذ T فاحص الرباءات

جسالت املنازعات السابقة متضمنة تقارير البحث. وأضاف قائال،  البÇان أالخرى، مىت رغب يف ذé، حيث تتيح معظم
املعدة بواسطة سلطات البحث اGولية وسلطات الفحص المتهيدي اGولية  اGولية البحث والفحص تنرش الويبو ٔايضا تقارير

،éفيه عىل ٔاساس  ميكن البدء اهذ تقامس العمل بأنه مع الرٔاي القائل بأن ح الوفدرصّ  وميكن للفاحصني اسـتخدا�ا. و�
 أنما قاT من  كرر الوفد، النشاط �بتاكري متطلبات فهمت  لتحسني وفد ٕاسـبانيا �القرتاح املقدم من وف� يتعلق. طوعي

مت النظر يف مسا0ٔ النشاط �بتاكري من منظور "خشص ماهر من والضامنة أالخرية لنظام الرباءات.  اكن النشاط �بتاكري
ملهنة"، ويوصف �خرتاع بأنه ال يشلك نشاط ابتاكري ٕاذا ما اكن ذé واحضا لشخص ماهر من ٔاهل املهنة. واعترب ٔاهل ا
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اGور أالمه يف نظام الرباءات يف حسم  ا الشخص املاهر �فرتايض قد لعباليت يتحىل هبا هذ املعرفة ٔان مسـتوى الوفد
حيدد هذا االتفاق النشاط �بتاكري وال الشخص املاهر من ٔاهل  والتفت ٕاىل اتفاق تريبس وقال، مل. البداهة موضوع

يف البÇ.  املهنة، و�لتايل ا9ٔح املرونة الاكفية لٔالعضاء لتحديد مسـتوي هذا الشخص املاهر اع�دًا عىل موقف التطور التقين
وعّرب عن رٔايه قائال، ٕان قبول مسـتوى ٔاقل يف املهارة لهذا الشخص �فرتايض سوف يؤدي ٕاىل احلمك عىل ابتاكر ضعيف 

اتفق ، خروعىل اجلانب االٓ . التافهة وإالرضار مبصلحة البÇان النامية براءات �خرتاع و�لتايل زxدة عبءبعدم البداهة، 
ارة أالعىل لهذا الشخص من ٔاهل املهنة سوف يرتتب عليه املوافقة فقط عىل الوفد مع الرٔاي القائل بأن مسـتوى امله

ولهذا، رٔاى الوفد  والصناعي. يؤدي ٕاىل مزيد من التطور التقين اليت تمتتع مبسـتوى عايل من �بتاكر، و�لتايل �خرتاعات
تفهم التباين يف ؤاهنـى لكمته قائال ٕان . النشاط �بتاكري من حيث قد تكون مفيدة لتفهم �ختالفات اGراسة املقرتحة أن

 جودة معاجلة قضية إالفصاح يفكفاية لمسـتوxت �بتاكرات يف الترشيعات الوطنية اcتلفة سـيكون ٔاكرث فائدة 
 .�خرتاع براءات

 ملكةوامل وفود كندا اليت جرت يف جلنة الرباءات بشأن املقرتحات املقدمة من املناقشاتٕاىل  أالرجنتني وفد وأشار .61
 ٔامهية طت تl املناقشات الضوء عىلسلّ  جودة الرباءات، وقال لقد املتحدة أالمريكية حول والوالxت املتحدة واGامنرك

Çهيا براءات اخرتاع عضو حرص لك بG أكد عىل معل  الوفد بأنه ّرصح، ويف الوقت نفسه ذات جودة عالية. عىل أن يكون
. ؤاشار ٕاىل أن اللجنة رباءاتمتوازن لل نظام علهيا ميكن أن يُبىن اليت خمتلف املصاحل �سـتعراض املتعلقجلنة الرباءات 

اكن  ما من ٔاجل توضيح اليت بُذلت اجلهوديتوفر لها حىت االٓن تفهم مشرتك خبصوص مصطلح "جودة الرباءات" رغام عن   مل
براءات  التأكيد عىل معل نظام ىل حد كبري يفمفهوما من مصطلح جودة. ووافق الوفد عىل ٕاماكنية ٕاسهام ماكتب الرباءات إ 

بأنه وهبذه الطريقة سـيكون نظام الرباءات  ّرصحو لالخرتاعات احلقيقية فقط. براءات من خالل منح بشلك حصيح �خرتاع
 .T ور �ج�عي و�قتصادي احملددG� جودة  وفهم ٔامعق لنطاق وشدد الوفد عىل ٔامهية التوصل ٕاىل تعريف ٔافضلملزتما

خطة معل مفصK يف ضوء حقيقة عدم توصل اللجنة ٕاىل حتديد واحض ملفهوم  النقاش حول �سـتفاضة يف قبل الرباءات
T  لالخرتاعالكشف الاكمل طلبات براءات �خرتاع و  حفص يف معايري عالية اع�دواسرتسل قائال ٕان جودة الرباءات. 

مهية براءات اخرتاع 9فهة. وعّرب عن رأيه قائال ينبغي عىل  منح ولتجنب لفكريةمتوازن للملكية ا نظامحتقيق  حامسة يف أ
�لزتام  أالهلية للرباءة يف ولكن أيضا حتديد معايري رونة يف اتفاق تريبس واسـتخدا�االلجنة ليس فقط احلفاظ عىل أوجه امل

 معايري اليت ُطبقت هبا أن الطريقة واعترب الوفد. ااخرتاعاهتتعزيز للبÇان النامية ل  �عتبارها ٔاداة هامة �ٔالولوxت الوطنية
مثل ، ا³االت التكنولوجية خمتلف العام، واليت اكنت حامسة يف lْ حيوية للمعارف اليت آلت ٕاىل املِ  اكنت أالهلية للرباءة

الوفد ٕاىل وجوب النظر يف �قرتاح من  ونبّه. اGواءٕاماكنية الوصول ٕاىل  مبارش عىل اليت لها تأثري املسـتحرضات الصيدالنية
 القوانني الوطنية أالهلية للرباءة يفواءمة رشوط ٔالن ٔاي حماو0 مل التمنية اخلاص هباالتجارة و  وCة نظر لك بÇ يف ٕاطار

ليست  يةمع الوضع يف �عتبار أيضا أن امللكية الفكر ، من اتفاق تريبس 1.27 يف املادة املرونة املنصوص علهيا سـيقيض عىل
والمنو �قتصادي والصحة العامة  �بتاكر تعزيزومن بيهنا  �قتصادية و�ج�عيةتعزيز التمنية وسـيK ل  يف حد ذاهتا بل غاية

 وف� يتعلق جدول أعامل التمنية. يتفق مع توصيات، وهذا ما وذé من بني ٔاهداف ٔاخرىوسالمة أالغذية والتعلمي 
ٔاشار ، عىل التوايل SCP/19/5و SCP/19/4 الوÑئق يفٕاسـبانيا املتحدة أالمريكية و  الوالxت دمن وفو  �ملقرتحات املقدمة

 .تعليقات رمسية يف املسـتقبلإالدالء ب يف قيد النظر واحتفظ حبقه  الوÑئق ال تزال الوفد ٕاىل أن

تأكيده  عىل خلفية )SCP/19/4 (الوثيقة املتحدة أالمريكية الوالxت به وفد �قرتاح ا�ي تقدم أملانيا وفد ٔايّدو  .62
 .الواحض �حلفاظ عىل سـيادة خمتلف املاكتب

 بوصفه طرفا يفو . نظام الرباءات كفاءة املتحدة أالمريكية بشأن وفد الوالxتقرتاح عن تأييده ال كندا ؤاعرب وفد .63
كورx مجهورية ٕارسائيل واليا�ن و و  ٔاملانياو  فنلنداو  اتفاقيات برامج الطرائق الرسيعة لتسوية منازعات الرباءات مع اGامنرك

ميكن التحصل الكفاءة اليت و  ٔاعرب الوفد عن اعتقاده الراخس يف القمية، املتحدة أالمريكية املتحدة والوالxتاململكة وٕاسـبانيا و 
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ت، يف ظل ولفت أالنظار ٕاىل أن برامج الطرائق الرسيعة لتسوية منازعات الرباءات قد وفرّ . تقامس العمل علهيا من اتفاقات
 .الفحص أالول ٕاجراءات وترسيع براءات �خرتاع حفصتحديد ٔاولوxت ظروف معينة، وسـيK ل 

 �مسمجموعة جدول ٔاعامل التمنية واجلزائر �مس  وفود الربازيل اليت ٔادلت هبا عن تأييده للبياdت مرص ؤاعرب وفد .64
 املتحدة أالمريكية املتحدة والوالxتواململكة  ٕاسـبانياو  ركوفود كندا واGامنٕاىل  وتوجه �لشكر مجموعة البÇان أالفريقية

مع وجود تفهامت  براءات �خرتاع نوعيةمبصطلح  قدموه من مقرتحات. وأشار الوفد ٕاىل عدم وجود رٔاي موحد ف� يتعلق  ملا
 ماهية العمل ا�ي جيب اكن عىل جلنة الرباءات االتفاق عىلخمتلفة بشأن اسـتخدام هذا املصطلح بقدر تباين السـياق. وقال 

أن يضطلع به املكتب اGويل ف� يتعلق بنوعية الرباءات. ونّبه الوفد عىل وجوب التصدي لشواغل ا³موعة أالفريقية يف 
عليه يف  ومىض يقول، ينبغي ٔايضا التصدي ملسا0ٔ الكشف عن الرباءات وجودهتا وذé عىل النحو املنصوص. اللجنة
ٕا9حة املعلومات املتعلقة  من ٔاجل الرضوريةكام ينبغي عىل اGول أالعضاء اختاذ اخلطوات  يبسمن اتفاق تر  29 املادة

éوالرباءات املمنوحة من قبل. و�ٕالضافة ٕاىل ذ Kلفت الوفد أالنظار ٕاىل وجوب ويف هذا السـياق،  �لطلبات أالجنبية املامث
 .اللغة نظرا الٔن طلبات الرباءات مقدمة يف لغات عديدة مسا0ٔقيام جلنة الرباءات مبعاجلة 

 ا�ي أدىل به وفد البيان ٔايّدو . مقرتحاهتم عىل املتحدةاململكة وٕاسـبانيا و  �لثناء ٕاىل وفد اGامنرك نيجريx وفد وتوجه .65
عن اعتقاده يف وجوب  وأعرب ة قوانني الرباءات.ءميتناول موا اقرتاحؤاعلن رفضه ٔالي  مجموعة البÇان أالفريقية اجلزائر �مس

�سـتغالل التجاري لرباءات �خرتاع. ورحب  ونقل التكنولوجيا لضامن قيام جلنة الرباءات �لنظر يف مسا0ٔ الكشف
تضمنه من سـبل لتعزيز  وبقدر ما تقامس العمل بشأن SCP/19/14 يف الوثيقة الوارد املتحدة أالمريكية وفد الوالxت �قرتاح
 .قرارات ماكتب الرباءات واحلفاظ عىل سـيادة الرباءاتنظام  كفاءة

 قد حافظت عىل السـيادة الوطنية اقرتاuا يف العمل الواردة تقامس ٔان برامج املتحدة أالمريكية وفد الوالxت ؤاوحض .66
. وطنية الساريةال القوانني صدور قرارات أهلية الرباءات من املاكتب الوطنية استنادا ٕاىل من خالل ضامن للبÇان املشاركة

ولفت �نتباه ٕاىل عدم متتع العمل املُنَفذ وفقا لرتتيبات تقامس العمل ف� بني املاكتب املشرتكة �لثقة والضامن الواجبني، فضال 
ذ من قبل مكتب ما من هذه املاكتب. وقال ٕانه يرى، كحل بديل، أن يُنظر ٕاىل العمل املقدم فّ عن عدم اع�ده كعمل ُمنَ 

عن اعتقاده يف ٕاماكنية حتقيق  ٔافضل ميكن للماكتب الوطنية البدء يف ٕاجراءاهتا العادية انطالقا مهنا. ؤاعرب ايةكنقطة بد
 .حتسني يف جودة وكفاءة املاكتب املشاركة بفضل اسـتكامل إالجراءات �لبناء عىل نقطة البداية هذه

الوطين، مسـتوى التمنية بغض النظر عن  بÇانال  صاحل مجيع اقرتاحه ه اسـهتدف من خاللعىل ٔان ٕاسـبانيا ؤاكد وفد .67
النشاط  ملفهوم مةمالءويوفر اسـتخدام ٔاكرث  الفحص يف ماكتب الرباءاتٕاجراءات ٔالنه سوف يتيح ٕاماكنية حتسني 

الوفود النظر يف هذا أالمر حيث  مواصK يكون من املفيد. ومىض يقول قد للمواءمة بني الترشيعات رضورة دون �بتاكري
اGول أالعضاء  واليت تنص عىل وجوب قيام جدول ٔاعامل التمنية اخلامسة وأالربعني من �لتوصية اقرتاحه اكن مرتبطان إ 

ورٔاي الوفد  "�نهتاج ٕانفاذ امللكية الفكرية يف ٕاطار �ه�مات �ج�عية أالوسع و�نشغاالت املعنية �لتمنية بصفة خاصة".
 التكنولوجيانقل ونرش ويف �بتاكر التكنولو� و  أالمشل للمجمتع املصلحة  حتقيق ٔاهدافٕاماكنية مسامهة نظام الرباءات يف

 وفد الوالxت ا�ي تقدم بهؤاعرب عن تأييده �قرتاح يف أالماكن اليت تُمنح فهيا امحلاية وتسـمتر ملثل هذه �خرتاعات.  فقط
سـيادة ، احلفاظ عىل نفسه ويف الوقت، البحث والفحص راءاتٕاج للميض قدما يف تبسـيط�عتباره وسـيK  املتحدة أالمريكية

 .مع أالخذ يف �عتبار احلصول عىل براءات عالية اجلودة واليت ٔاشار ٕالهيا يف اقرتاحه اخلاص بÇ لك

ٕاماكنية اسـتخدام تقارير البحث بشأن  املتحدة أالمريكية مه وفد الوالxتالهند تقديره للتوضيح ا�ي قدّ ؤاكد وفد  .68
والفحص عىل أساس طوعي نظرًا ٕال9حة تl التقارير عىل مواقع املاكتب الوطنية عىل شـبكة إالنرتنت وعىل منصة النفاذ 

 .) اليت ٔاعدهتا الويبوCASEاملركزي لنتاجئ البحث والفحص (
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وفد  به �قرتاح ا�ي تقدم ٔايّدو . براءات �خرتاع اجلاري بشأن جودة عن تأييده للعمل ؤاعلن وفد ٔاسرتاليا .69
�زدواجية  اجلودة وتقليلاملبذو0 لزxدة كام ٔاعرب عن دمعه للجهود ، نظام الرباءات كفاءة املتحدة أالمريكية بشأن الوالxت
 واململكةفود كندا وو  اGامنرك وفدقرتحات دمعه مل، أكد الوفد ويف هذا السـياق. الرباءات ومنحها بفحص املتعلق يف العمل

النشاط  متطلبات فهم بشأن حتسني عىل اقرتاحه وفد ٕاسـبانيا وتوجه �لشكر ٕاىل. براءات �خرتاعاملتحدة بشأن جودة 
براءات  جودة بشأن املقرتحات الواردة ٔاعاله عىل ٔاساس املعلومات واخلربات تبادل عن اعتقاده يف فوائد ؤاعرب. �بتاكري
�لنشاط  عىل سبيل املثال وف� يتعلقواسـتطرد قائال، ف. اخلاصة هبا عند اسـتعراض السـياسات واملامرسات �خرتاع

حلصول عىل براءات من قديم الطلبات ا�ين يسعون ٕاىل امل الشفافية ٕاىل زxدة ٔان يؤدي تبادل اخلربات ميكن، �بتاكري
 .نوحة�قتناع جبودة وصالحية الرباءات املم  زxدةو�لتايل  خارج البالد كام يرفع من مسـتوى جودة الرباءات

 اGورات السابقة اليت ٔادىل هبا يف تعليقاته) ALIFARرابطة بÇان ٔامرياك الالتينية للصناعات الصيدالنية ( وكرر ممثل .70
، عىل التوايل SCP/18/12و SCP/16/9 الواردة يف الوÑئق اGامنركوفد املتحدة و  واململكة وفود كندا مقرتحات بشأن

وعّرب عن اعتقاده . املتعلقة �Gورة السابعة عرشة للجنة لكرتوين للجنة الرباءاتاملنتدى االٕ عىل موقع  املنشورةكذا تعليقاته و 
حسن معل نظام الرباءات وعىل وجوب امتثاT لٔالهداف السـياسـية و�ج�عية  لضامنيف أالمهية اجلوهرية جلودة الرباءات 

 وأشار ٕاىلاملسـهتلكني. واملنافسني و  ثل مصاحل املبدعنيم  املصاحل املعنية بني خمتلف توازن مناسب�قتصادية وتوفري و
اجلودة" مصطلح "، ينبغي ٔان يشري نظام الرباءات اGويل احلايل جودة الرباءات وقال، يف الصعوبة الشديدة يف حتديد مفهوم

خضوعها  بعد للك بÇولٔالولوxت الوطنية  أالهلية للرباءةتطلبات الخرتاعات مسـتوفية مل  اليت ُمنحت تl الرباءات ٕاىل
اعتبار أن جودة  بأي حال من أالحوال ينبغيال  لعملية حبث دقيقة. ومع ذé، ٔاعرب ممثل الرابطة عن رٔاي مفاده ٔانه

 وكرر. خمتلف أالطراف املعنية مصاحل دون النظر ٕاىل براءات �خرتاع يف ٕاجراءات منح مفرط الرباءات هتدف ٕاىل ترسيع
وال سـ�  مة قانون الرباءاتءموا قد تؤدي ٕاىل زxدة ليت تتبناها اللجنة بشأن جودة الرباءات واليتا وCة النظر خماوفه بشأن

�لنظم إالدارية حاالت �ستبعاد من املوضوع القابل للحامية ؤانظمة �عرتاض وو  أالهلية للرباءة يف ٔامور تتعلق مبعايري
املنصوص  املرونة مة من شأهنا تقويضءوأضاف ٕان هذه املوا. تقييداتعن �سـتثناءات وال  فضالبطال واالٕ لغاء اcتلفة لالٕ 

هبا عىل  اخلاصة ٔاهداف السـياسة العامة النامية من ٔاجل تنفيذ واليت متثل ٔامهية �لنسـبة للبÇان املعاهدات اGولية علهيا يف
وأشار ٕاىل اعرتاف عدد من الوفود برضورة تعزيز تقامس العمل ف� يتعلق �لبحث والفحص اليت حنو حصيح واكف ومناسب. 

تقوم هبا املاكتب أالجنبية من ٔاجل تسهيل معل فاحص الرباءات. واعترب ممثل الرابطة ٔان مثل هذه التسهيالت حمفوفة 
فيف من معايري أالهلية للرباءة ويؤدي ٕاىل التيسري �cاطر ٕاىل حد ما، كام يف حا0 الفحص الوطين، وا�ي قد يعين التخ 

مهية املسـتوxت اcتلفة جاري العمل هبا واسـترياد معايري ٔاجنبية ٔالهلية الرباءات  يف مكتب براءات ٔاجنيب. وشدد عىل أ
مصاحلها اخلاصة يف  ملعايري أالهلية للرباءة عند احلديث عن التعاون اGويل، وأضاف لقد بدٔا عدد من اGول املتقدمة يف تعزيز

البÇان النامية ويف البÇان أالقل منوا من خالل التعاون مع الهيئات الفنية مبارشة ودون احلاجة ٕاىل إالصالحات القانونية اليت 
حتتاج ٕاىل مناقشات طويK ومضنية مع الهيئات الترشيعية والربملاdت وذé نظراً ملا هو معروف من ٔان ماكتب إالدارة الفنية 

للتغيريات من الهيئات الترشيعية والربملانية. ومىض يقول، اكن من أالسهل جدًا ؤاكرث فاعلية تنفيذ  كرث اسـتعدادًا وهتيئةً أ 
التغيريات من خالل برامج املساعدة التقنية وبناء القدرات بدال من السعي يف ٕاجراء ٕاصالح ترشيعي. ويف هذا السـياق، 

للبÇان النامية والبÇان أالقل منواً يف جمال جودة براءات �خرتاع اكن امليض قدما حنو أشار ٕاىل ٔان ٔاسؤا سيناريو �لنسـبة 
تباع هنج للتتبع الرسيع والتخفيف من القواعد واملعايري مما قد يؤدي ٕاىل مزيد انه ترسيع ٕاجراءات منح الرباءات و نظام من شأ 

يف البÇان النامية والبÇان أالقل منوا. و�é ينبغي عىل جلنة  من تقييد قوى السوق وصعو�ت ٔاكرب لتطوير الصناعات احمللية
الرباءات التأكيد عىل احلاجة ٕاىل التعمق يف دراسة هذه املسا0ٔ قبل وضع برdمج معل قد يتعارض مع مصاحل بعض البÇان 

تساؤالت وخماوف هامة خالل  جنوب ٔافريقيا منولفت ممثل الرابطة أالنظار ٕاىل ما ٔاÑره وفد وال سـ� البÇان النامية. 
شارة ٕاىل الغرض الفعيل للمناقشة والفوائد اليت ميكن حتقيقها ليس فقط ملقديم إ اGورة الثامنة عرشة للجنة الرباءات وذé يف 
ا�ي تقدم به وفد الهند وا�ي يربز احلاجة ٕاىل ٔاعرب عن تأييده لالقرتاح �قرتاحات ولكن ٔايضا مجليع اGول أالعضاء. و 

طالبة اcرتعني �لكشف الاكمل عن اخرتاعاهتم. ومىض يقول، جيب عىل مودعي طلبات الرباءات تقدمي وصف تفصييل م
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لعنارص �بتاكر الاكمنة يف �خرتاعات وتوفري معلومات شامK عن طلبات براءات �خرتاع املامثK اليت مت رفضها يف 
ية �قرتاح قائال ينبغي أن تتضمن مجيع طلبات براءات �خرتاع يف السابق من ماكتب الرباءات أالخرى. وشدد عىل ٔامه 

رف اجلهات العامة واملنافسني علهيا حيث عّ ) من ٔاجل تسهيل تَ INN( أالسامء اGولية غري مسجK امللكيةجمال أالدوية عىل 
ى أن هذا التحديد غري واحض يف الوقت احلارض نظراً ٕالشارة طلبات براءات �خرتاع إ  ىل الرتكيب الكمييايئ للمنتج فقط. رأ

ممثل الرابطة بصعوبة حتديد �خرتاع يف كثري من  ّرصحوف� يتعلق جبودة براءات �خرتاع الكمييائية ٔاو الصيدالنية، 
. أالحيان. وعالوة عىل ذé، شدد املمثل عىل ٔامهية ٕا9حة صكوك قانونية خمتلفة مثل تl املسـتخدمة يف الربازيل وأالرجنتني

ففي حا0 أالرجنتني، أشار ٕاىل املبادئ التوجهيية لفحص أهلية طلبات الرباءات املتعلقة �الخرتاعات الكمييائية واGوائية 
دقيقًا لفحص معايري أالهلية للرباءات اخلاصة  . واسرتسل قائال، ٔاوجزت هذه املبادئ حتليالً 2012مايو  8واملنشورة بتارخي 

ٔاعرب عن اعتقاده يف ٕاماكنية تأمني احلق يف الصحة دون عرقK �ستdرات و لصيدالنية. �الخرتاعات الكمييائية وا
ولتجنب منح الرباءات املتجددة . وأشار كذé ٕاىل مسعى املبادئ التوجهيية ٔايضا يف مواCة مبدأ هبذه الطريقة و�بتاكرات

د ف� يتعلق بفئات خمتلفة من �خرتاعات يف جمال براءات الخرتاعات ال تنطوي يف الواقع عىل نشاط ابتاكري ووضع قواع
سـتخدام الطيب الثاين ؤانظمة اجلرعات وأاليزومرات ومطالبات ماركوش وتركيبات �أالدوية مثل الهيالك متعددة أالشاكل و

ن املنصوص عليه يف لٔالما التقيمي السابق مبدأ ، ٔاشار ٕاىل �لربازيل وف� يتعلق خمتارة من مواد واخرتاعات معروفة �لفعل.
 يتعلق، وا�ي يتطلب ٕاثبات عدم وجود ٔاي اÑٓر ضارة للمواد املسـتخدمة قبل منح الرباءة وخاصة ف� 2001قانون عام 

ابطة يف ٕاماكنية تغيري السـياسة العامة بغية واعتقد ممثل الر واملنتجات الصيدالنية.  للمواد الكمييائية بطلبات براءات �خرتاع
ؤاهنـى لكمته �لترصحي بدمعه اجلهود اليت ، هبذه الطريقة عىل احلق يف الصحة الصيدالنية راءات اخرتاع املوادجتنب تأثري ب

 .هذه االٓلية تبذلها السلطة الربازيلية لزxدة حتسني

معل جلنة  دمع يف عىل Cودها أالمانة العامة) �لشكر ٕاىل AIPPIوتوجه ممثل امجلعية اGولية محلاية امللكية الصناعية ( .71
تضمني  هبدف نظام الرباءات خمتلف جوانب وعّرب عن رأيه قائال، ٕان جلنة الرباءات بوصفها منتدى مفتوح ملناقشة. الرباءات

ام للغاية يف عامل الرباءات يأخذ يف اعتباره مجيع وCات نظام براءات متوازن قد لعبت دورًا قيّ ٕانشاء ٔاحصاب املصلحة و  مجيع
الرئيسـية  اكن من العوامل النشاط �بتاكري أن، مشريا ٕاىل ٕاسـبانيا وفد ل أالعضاء. ورحب �قرتاحالنظر اcتلفة لÇو 

ولفت أالنظار . قيّام للغاية اكن والxت قضائية خمتلفة من هذا اجلانب يف براءات اخرتاع حديث، وٕان تقيمي املعلومات لنظام
 حول معيار أالعضاء فهيا قانونية مقارنة ف� بني مجموعات ؤخرا ٕ�جراء دراساتٕاىل قيام امجلعية اGولية محلاية امللكية الصناعية م

املناقشات يف  للمسامهة يف وأعرب عن اسـتعداده، يف هذا ا³ال أالهلية للنشاط �بتاكري واتفقوا عىل مواقف مشرتكة
 .معل جلنة الرباءات ٕاطار

جراءات السـبعة والعرشين أالعضاء ؤاكد عىل اGور الهام الٕ �حتاد أالورويب ودوT �مس  يرلنداإ  وحتدث وفد .72
وعىل وجه . ٔانظمة الرباءاتمعل  حسن سري وإاللغاء إالداري للرباءات املتشاهبة وآليات إالبطال لضامن�عرتاض 
ساطة عن التقايض يتسم �لب  بديل من خالل توفري ٕاجراء براءات �خرتاع جودة عىل مسامهته يف زxدة ٔاكد اخلصوص،

تضمني ٔاو عدم تضمني تl  يف مجيع اGول أالعضاء حريةعىل وجوب احرتام  شدد والرسعة وقK التلكفة. ويف هذا السـياق،
وأن تأخذ بعني �عتبار مواصK معلها بشأن أنظمة �عرتاض وdشد اللجنة . يف ترشيعاهتا الوطنية االٓليات ٔاو إالجراءات

 .بصورة غري جامعة بطالاالٕ  عرتاض وغريها من أدوات إاللغاء إالداري وآلياتمجموعة من مناذج ٔانظمة � صياغة

ؤاكد وفد �حتاد الرويس اسـتعداده للقيام مبزيد من العمل بشأن مسا0ٔ أنظمة �عرتاض وغريها من ٕاجراءات إاللغاء  .73
ؤاعرب عن تأييده لبياdت الوفود املتعلقة بتبادل اخلربات بشأن قضاx مثل �عرتاض سواء قبل  إالبطالإالداري وآليات 

وبعد منح براءة �خرتاع وتقدمي تعليقات من قبل ٔاطراف Ñلثة وٕاجراء ٕاعادة حفص فضال عن إاللغاء وإالبطال إالداري لرباءة 
. املتعلقتني بنظم �عرتاض .SCP/17/9 Addو SCP/17/9لوثيقتني �خرتاع. وأشار ٕاىل انهتاء أالمانة �لفعل من ٕاعداد ا

ط املطلوبة ملثل معلومات عن ٕاجراءات تقدمي اعرتاضات يف مرحK ما قبل املنح وقامئة �لرشووقال تضمنت هاتني الوثيقتني 
الوÑئق ٕالبطال الرباءات مع اجراءات الطعن يف حصة الرباءة. ولفت النظر ٕاىل تشابه إالجراء الوارد يف  هذه �عرتاضات 
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جواز يف بند إالجراء إالداري املتبع للطعن يف صالحية براءات �خرتاع يف الترشيع الرويس، وعىل وجه اخلصوص، 
ْق للشخص املتقدم �عرتاض تقدمي ٔاي ٔاد0 ٕالثبات عىل اعرتاض ٔاي خشص  منح براءة قبل انهتاء فرتة صالحيهتا. وَحيِ
جديدة الخرتاعه.  أسانيدكام ٔان ملاé الرباءة احلق يف الرد عىل ٔاسـباب �عرتاض وأيضا تقدمي  ض�عرتاموضوعية ٔاسـباب 

ر قرار يف �عرتاض مع أالخذ بعني �عتبار اGفوع املقدمة يف رد ماé الرباءة وميكن الطعن عىل القرار يف احملامك. دُ ويْص 
ويرسا يف اGورة السابقة للجنة الرباءات وقال، اسـتحقت املعلومات والتفت ٕاىل �قرتاحات املقدمة من وفود اGامنرك وس

�ه�م اخلاص مع أالخذ بعني �عتبار التعليقات اليت ٔابدهتا اGول أالعضاء ومن بيهنا  SCP/18/4الواردة يف الوثيقة 
أالطراف املعنية.  ضائية مبشاركةمماثK لنظام �عرتاض مثل إالجراءات القورٔاى ٔايضا وجوب دراسة آليات �حتاد الرويس. 

ويه متارس معلها يف سبيل حتقيق العدا0 عن وأفاد بوجود حممكة متخصصة تتناول حقوق امللكية الفكرية يف �حتاد الرويس 
 عىل التعديرباءات �خرتاع ومناذج املنفعة وحاالت امحلاية القانونية ل وٕاهناء املرتبطة بفرضطريق حفص وتسوية الزناعات 

املتعلقة �لرباءات"). ما يسمى "�ملنازعات  (ٔاي النشاط الفكري سـتخدام نتاجئالقضاx املتعلقة �و  براءات �خرتاع حقوق
. إالجراءات القضائية كجزء من صالحيهتاو  براءات �خرتاع التعدي عىل املتعلقة بلك من املنازعاتومىض يقول، تُْفَحص 

 ينصمواطنني من أحصاب براءات ٔاو مناذج منفعة. كام تتألف من حممكة متخصصة  ٕاىل الزناعات، ُحتال ويف هذا الصدد
اليت تتناسب مع ختصص احملمكة من ٔاجل  تكوين مجموعة من املستشارين من ذوي املؤهالتالنظام أالسايس للمحمكة عىل 

من  يُعهد ٕاىل مستشارو املتخصصة.  احملمكة بوالية حمددة تتعلق حاالت عند دراسة اخلاصة الناشـئة القضاx مع التعامل
العلوم والتكنولوجيا املتعلقة  خمتلف قطاعات املتخصصة ٕ�عداد املواد الالزمة لتحليل القضاx التقنية يفمستشاري احملمكة 

هيئات معنية  ٕاىل طلبات توجيه، يكون للمحمكة املتخصصة �ٕالضافة ٕاىل ذéوبقضية حمددة ويسلمها ٕاىل قضاة احملمكة. 
خر  مثل هذه ٕانشاء ومن وCة نظر الوفد، فٕان  و�é، بشأن جوهر اخلالف املنظور. والتشاور ى من ٔاجل التوضيحأ

املعايري اGولية  ٔاقرب ٕاىل وجعF ٕانفاذ حقوق امللكية الفكرية ممارسة بتوحيدعىل الصعيد اGويل سيسمح  املتخصصة احملمكة
لفت الوفد أالنظار ٕاىل االÑٓر إالجيابية ٕالنشاء حممكة متخصصة ، و�ٕالضافة ٕاىل ذé. امللكية الفكرية محلاية القانونيةجراءات لالٕ 

ضامن توحيد القوانني و  "2"؛ حامية امللكية الفكرية يف جمال إالجراءات القانونية فعاليةزxدة  "1"ويه عىل وجه التحديد: 
تعزيز و  "3"النصوص القانونية وزxدة أالمن القانوين؛ القضاء عىل �ختالف يف الهنج املتبعة يف تفسري املامرسات و ٕانفاذ و 

يف البالد؛ التقنية و  والعلمية إالبداعيةأالنشطة  حتفزي تعزيزو  "4"؛ والكياdت القانونية حقوق املواطنني حامية مسـتوى وجودة
خطوة  اكنت �حتاد الرويسيف  املتخصصة احملمكة. وعّرب الوفد عن اعتقاده يف ٔان اقتصاد تنافيس تسهيل بناء ومنوو  "5"

عىل أالمهية  أكد الوفد، ويف اخلتام الوطنية وزxدهتا. عىل الطاقات الفكرية احلفاظ نظام قادر عىل حنو ٕانشاء أساسـية
عىل وجه اخلصوص، و ، نظام الرباءاتمعل  الرباءات حلسن سريٕابطال و  ٕاللغاءإالدارية لالٓليات �عرتاض و  نظمةالقصوى الٔ 

 .ٕايالء مزيد من اGراسة لهذا أالمرىل وجوب . وخلص إ براءات �خرتاع تحسني نوعيةل 

    الصحةو من جدول أالعامل: الرباءات  7البند 

 SCP/18/5و SCP /17/11و .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7 الوÑئق استندت املناقشات ٕاىل .74
 ..SCP/18/INF/3 Addو SCP/18/INF/3و

وللبÇان أالقل  هذا البند من جدول أالعامل للبÇان النامية ؤاعرب عن ٔامهية ا³موعة �ء�مس  بلجياك وحتدث وفد .75
ولياهتا و�حرتام الاكمل للجهود وأالنشطة املضطلعة هبا cي �لزتام �ختصاصات اللجنة ومسواسـتدرك قائال، ينبغ منوا.

 دراسة مدىونبّه ٕاىل وجوب الصحة. ت و �لرباءا بشأن املوضوعاتجلان ٔاخرى يف الويبو وكذا املنظامت اGولية يف جنيف 
ٔاصل التلكيف أالسايس ووالية  احرتام" 1" : اجتاهاتٕاماكنية ٕاجراء املزيد من املناقشات بشأن هذا املوضوع من ثالث 

 تتكبدها الويبو ال داعي لها واليت تنطوي عىل الزتامات مالية رضورة جتنب �زدواجيةو "2"واختصاصات جلنة الرباءات؛ 
 .جمال الرباءات الصحة يف ٔاحدث التطوراتو  "3" ؛املنظامت اGوليةمن  هاغري و 
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ؤاشار ٕاىل شواغل البÇان النامية  �حتاد أالورويب ودوT السـبعة والعرشين أالعضاء�مس  يرلنداإ  وحتدث وفد .76
، ٔاعرب ويف هذا الصدد. العامةالصحة  مشالك يف التعامل مع تواCهاالقيود اليت التحدxت و  فضال عن والبÇان أالقل منوا

الويبو كام ٔاعرب ٔايضا عن ادراكه للجهود اليت تبذلها  تl البÇان. ميكن ٔان تساعد اليت �ضطالع �ٔالنشطة عن تأييده
 بعنوان اليت نُرشت مؤخرا الثالثيةاGراسة و  SCP/17/4 يف الوثيقة كام ورد ومنظمة التجارة العامليةمنظمة الصحة العاملية و 

"تعزيز فرص النفاذ ٕاىل التكنولوجيات الطبية و�بتاكر: الصالت القامئة بني الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة". ومىض 
 العمل ا�ي تضطلع به وأبرز الوفد. املقبKيقول، هناك حاجة حاليا ٕاىل ٕاجراء حتليل ٔامعق لÇراسة الثالثية لتحديد اخلطوات 

 .CDIP/5/4 Revٕاىل �نهتاء من مناقشة الوثيقتني  وأشار جلنة الرباءات. يف ٕاطار والصحة تجمال الرباءا يف الويبو
وهام الوثيقتان اللتان تعاملتا مع مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات يف إالطار القانوين متعدد حىت االٓن،  CDIP/7/3و

قال ينبغي النظر بعناية يف ٔاي معل ٕاضايف ، وٕازاء هذه اخللفيةأالطراف والتنفيذ الترشيعي هلام عىل الصعيد الوطين وإالقلميي. 
ٔاي ازدواجية غري رضورية يف اجلهود  جتنب من ٔاجلثل هذا العمل الرباءات والصحة وكذé يف املنتدى املناسب مل  جمال يف

ى الوفد ٔالخرى. و�éسواء عىل الويبو ٔاو غريها من املنظامت اGولية ا الزتامات مالية ٕاضافية املبذو0 ترتتب علهيا قبل و  رأ
 يف الوثيقةعىل النحو الوارد  والصحة جمال الرباءات يف وأالنشطة القامئة بتحليل املشاريعوجوب قيام اللجنة  امليض قدما

SCP/18/5 من ٔاجل xولفت الوفد أالنظار، مسرتشدًا جلنة الرباءات.  يف اليت ميكن معاجلهتا املتعلقة �لرباءات حتديد القضا
�قرتاح وفد الوالxت املتحدة أالمريكية، ٕاىل ٔان ٔاي مزيد من العمل يف هذا ا³ال يتعني عليه ٔان يعكس هنجًا متوازd مع 

 مزيد من املداوالتينبغي النظر يف وقال الصحة. �لرباءات و  ذات الصK والعوامل الواCات �عتبار خمتلف أالخذ بعني
، فعىل والويبو ومنظمة الصحة العامليةنظمة التجارة العاملية السلمي لÇراسة الثالثية مل  قيميالت  بعد فرتة من بشأن هذه املسا0ٔ

خرى،   .املتعلقة �لصحة منهتية الصالحية مسا0ٔ براءات �خرتاع دراسةسبيل املثال، ومن بني ٔامور أ

مهيةؤاقر  مجموعة بÇان ٔاورو� الوسطى والبلطيق �مس بولنداوحتدث وفد  .77 الرباءات والصحة يف جدول أالعامل بند  بأ
البÇان  ميكن ٔان تساعد اليت املالمئة أالنشطة، ٔاعرب عن تأييده و�éهذا أالمر من أالمور املعقدة.  مع �عرتاف بأن

الوصول  اخلاص بتعزيز �لتقرير ورحب. الوطنية لرباءات �خرتاع ترشيعاهتا عن طريق تكييف يف معاجلة الشواغل النامية
من . ومىض يقول، ومنظمة التجارة العامليةمنظمة الصحة العاملية الويبو و  املعد من قبل و�بتاكر التكنولوجيات الطبية ٕاىل

 اليت تنفذها مشاريع املساعدة التقنية علومات العامة عنامل وكذéتبادل املعلومات واGراسات و  أالنشطة أالخرى تقيمي خالل
ا�ي تضطلع به ينبغي ٔان هيدف التحليل والتقيمي  جلنة التمنية ٔاو غريها من املنظامت اGوليةهيئات الويبو أالخرى وال سـ� 
xوأشار ٕاىل وجوب النظر بعناية يف حتديد املنتدى املناسب ملثل هذا . املتعلقة �لرباءات جلنة الرباءات ٕاىل حتديد القضا

ؤاهنـى لكمته . عىل الويبو يرتتب عليه الزتامات مالية ٕاضافيةازدواجية غري رضورية يف العمل، وهو ما  جتنب من أجل العمل
يف نظام الرباءات اGور احلامس ل  �عتبارجيب ٔان يأخذ بعني و  �لتوازن قائال ينبغي أن يتسم أي نقاش حول هذه املسا0ٔ

 .عن أساليب جديدة البحث و�بتاكر معلية

الصحة، الرباءات و  بني تركز عىل العالقة مناقشةٕاجراء   ٔامهيةعىلوشدد  ا³موعة أالفريقية اجلزائر �مس وحتدث وفد .78
أالهداف  يف سـياق املتحدة بأمهية املوضوع ٕاىل اعرتاف أالمم دو0 من اGول أالعضاء. ؤاشار مبا يف ذé ٕاسهامات لك

املسا0ٔ اكلزتام وواجب مواصK مناقشة هذه عىل الويبو يتعني وأعرب عن وCة نظره قائال، . )MDGsلٔاللفية ( إالمنائية
ملواقف بعض الوفود اليت أقرت ٔامهية اختاذ  عن تقديره وأعربٔالمم املتحدة. من واكالت ا قانوين بصفهتا واك0 متخصصة

مجموعة البÇان املقدم من اليت تقع مضن اختصاصاهتا. وَذكّر بأن �قرتاح و  يف جلنة الرباءات أالنشطةاع�د إالجراءات و 
مل توافق اGول أالعضاء و ما يزال عىل طاو0 النقاش ملدة ثالث سـنوات مجموعة جدول أعامل التمنية الشرتاك معأالفريقية �

ٕاجراء  "1":  ويه خمتلفة عىل ثالثة جوانب ولفت أالنظار ٕاىل ٔان اقرتاحه ركز .حىت االٓن عىل أي من عنارصه ٔاو ٔاجزاء مهنا
املساعدة و  "3"؛ يف هذا الشأن تبادل املعلوماتو  "2"؛ الصحة العامة عىلبراءات �خرتاع  حتليل تأثري من ٔاجل دراسات
منظمة الصحة العاملية، قال الوفد والويبو و  منظمة التجارة العاملية نُرشت مؤخرا مناليت  الثالثية راسةاG ومشريا ٕاىلالتقنية. 

 عنرص Ñنوي، عىل الرمغ من ٔامهيته، يتعلق ال ينبغي ٔان يُقَيّد معل جلنة الرباءات هبذه اGراسة حيث اشـمتلت فقط عىل
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جلنة الرباءات منصة احتضان جامعة وينبغي ٔان تكون قادرة عىل  ٕانواختمت لكمته قائال . التكنولوجيات الطبية �لوصول ٕاىل
 .ذه املسا0ٔهاجلوانب اcتلفة ل  مجيع النظر يف

 أالساسـية بأسعار فرص احلصول عىل أالدوية توفريمجموعة جدول ٔاعامل التمنية وقال ٕان الربازيل �مس  وحتدث وفد .79
 بني ٔاهداف أالمم املتحدة إالمنائية لٔاللفية. ومىض يقول ٕان العالقة لتحقيقخطوة رضورية هدفا مجليع البÇان و  اكن ميسورة

ٔايضا صورة واحضة عن املباد0 ا�اتية للملكية الفكرية، مبعىن، ٔان تقوم احلكومات بتقدمي احلوافز  تُظهِر والصحة نظام الرباءات
 لالبتاكر بي� تتحمك يف االÑٓر السلبية احملمتK عىل املنافسة مبا حيقق التوازن املناسب بني احلقوق املمنوحة وٕاماكنية النفاذ ٕاىل

الن اGوحة" اخلاص �تفاق تريبس والصحة العامة قد ٔارىس مفهوما واحضا بأن وأشار الوفد ٔايضا ٕاىل ٔان "ٕاع املنتجات.
حث اللجنة أكد الوفد جمددا عىل موقفه و و  منتجات الرعاية الصحية خمتلفة عن غريها من املنتجات وجيب ٔاال تُعامل كسلعة.

معل متوازن ومل يكن الوثيقة برdمج  واسـتطرد قائال لقد تضمنت هذه .SCP/16/7 الوارد يف الوثيقة اع�د �قرتاحعىل 
ه "ٕاضعاف" ٔاو "احلد من" حامية الرباءات، ولكن وعىل العكس من ذé، فٕانه هدف ٕاىل تفهم اÑٓر قوانني ئالقصد من ورا

 يتأسسالرباءات من ٔاجل حتقيق التوازن الصحيح بني احلقوق واملرونة وفقا للواقع الوطين. وانهتـى ٕاىل ٔان �قرتاح ميكن ٔان 
 .والويبو منظمة التجارة العامليةالواردة يف اGراسة الثالثية اليت نرشهتا منظمة الصحة العاملية و  ىل املعلومات والبياdتع

مع مراعاة التوصل ٕاىل  أالجل عىل ٔاساس طويلالصحة بشأن الرباءات و  الرويس ٕاجراء البحوث �حتاد وفد ٔايّدو  .80
 ٔايّد، هذا املوضوع حتديداً  معلية مناقشة واسرتسل قائال، خالل أالعضاء. Gولمصاحل مجيع ا معقول والنظر يف توافق آراء

متعددة أالوجه عن ٕاماكنية  دراسةٕ�جراء  املتعلق املتحدة أالمريكية الوالxت وفد مبا فهيم وفد بالده، اقرتاح، الوفود عدد من
ؤاضاف . علهيا براءات �خرتاع تأثري موضوعية عن احلصول عىل بياdت من ٔاجل أالدوية اليت ال حتمل براءات احلصول عىل

 املواءمة بني خمتلفة مثلعديدة و  يف سـياق عوامل عىل ٕاحراز تقدم قائال، اعمتد احلل إالجيايب ملشلكة احلصول عىل أالدوية
 ملثل هذه أالخرى التدابريو  امجلركية لتعريفاتوالتنظ�ت اخلاصة � أالدويةاملتطلبات الفنية الالزمة لسالمة املعايري الوطنية و 

ورصح بأنه قد جرى يف نفس الوقت ة الفكرية. حامية امللكيو  الصناعات اGوائيةوضبط أالسعار يف قطاع  أالدوية
عن  الترشيع احلايل ٔادى ٕاىل ٕانشاء عدد من احلواجز َحتُول دون إالفراج�ضطالع مبهمة مماثK يف بالده. ومىض يقول ٕان 

يف �حتاد الرويس عىل رضورة ورغبة  هناك تفامه اكنو أالدوية أالجنبية املبتكرة ؤادوية عالج أالمراض النادرة ٕاىل السوق. 
اسـترياد  موافقة ٕاجراءات احلصول عىل حتسنيو  موافقة اجلهات التنظمييةاحلصول عىل و  إاللكينيكيةالبحوث  حتسني ٕاجراءات

 اخلبري وفتح الباب ٕالماكنية �سـتئناف ضد قرار التسجيل تغيري ص اجلودة وٕاجراءاتلفح أالدوية بعينات من تتعلق
سواء  يف السوق الروسـية تداول أالدوية اكنت تl املبادرات رضورية لتحفزيو . أالمراض النادرة لعالج أالدوية وتصممي

ٕاىل منظمة  انضامم روسـيا سـ� يف سـياق للمنتجني احملليني ٔاو أالجانب، وهو أالمر ا�ي اكن عىل جانب من أالمهية ال
دخل قانون فيدرايل حزي التنفيذ يف �حتاد الرويس حيظر مبقتضاه ، 2012ٔاغسطس  22 التجارة العاملية. واعتبارا من

ست  ملدة املنشئ أالصيلموافقة  دون أالصلية لٔالدويةإاللكينيكية  وما قبلإاللكينيكية التجارب  بياdت اختبار اسـتخدام
تسجيل اGو0 لÇواء أالصيل، وهو ما يقصد به "حرصية البياdت". ومىض يقول لقد َوفّر النظام، من  من 9رخي سـنوات

حصل جانب ٔاخر، اGواء، ومن  تطوير عىل وأنفقوا الكثري ا�ين استمثروا أالدوية املبتكرة جانب، حامية مصاحل منتجي
ة حرصية البياdت ومتكنوا ف� بعد من رشاء أدوية نوعية مثيK بأسعار ٔارخص. تلكفة ٔاثناء فرت  مرتفعةاملسـهتلكون عىل ٔادوية 

 املنتجني واملسـهتلكني مصاحل التوازن بني ٕاىل ضامن اليت هتدف حبرصية البياdتواعترب الوفد أن النصوص القانونية املتعلقة 
رٔايه يف ٕاماكنية �سـتفادة من البحوث اليت ُجترى عىل  وعّرب عن. أالدوية جتارة لتنظمي تُنَقّح يف سـياق اتفاق تريبس ميكن أن

هذه العنارص املتصK بقضية احلصول عىل أالدوية واليت تتصف �لتعقيد يف املامرسات الوطنية وفقا القرتاح وفد الوالxت 
التقدميي ا�ي ٔاجرته الوفود بشأن العرض  بعض �قرتاح ا�ي تقدمت بهالوفد  ٔايّد، يف الوقت نفسهواملتحدة أالمريكية. 

أالماdت لنتاجئ اGراسة الثالثية املشرتكة بني الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية. ؤاعرب عن تفهمه بأن 
من بيهنا توحيد Cود املنظامت اGولية الثالث يف  من القضاx،موعة اكمK نظرة شامK ³ هو توفري الغرض من هذه اGراسة
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جنة الرباءات واختمت لكمته قائال، سـيكون من املناسب تنظمي عرض مماثل يف بداية اGورة العرشين لل . التقنية ل املساعدةجما
 .هذا أالمر ملناقشة جيد Rٔساسميكن اختاذه 

 وذكّر شة.املناق  مجموعة جدول أعامل التمنية وا³موعة أالفريقية بشأن املوضوع قيد البياdت الصادرة عنوفد مرص  ٔايّدو  .81
، ونتيجة �éحىت االٓن.  تقدم ٔاي بشأهنا ُحيرز و مل اGورة السابعة عرشة منذ ُطرحت للنقاش بأن هذه املسا0ٔ قد اللجنة

ٕاىل توفر قرارات مناسـبة  ولفت أالنظارنّبه الوفد ٕاىل رضورة ٕاحراز تقدم يف هذا البند والتوصل ٕاىل قرار داخل اللجنة. 
الوفد ٔايضا  ٔايّد طاو0 املناقشات ويتعني اختاذ خطوات حمددة من قبل جلنة الرباءات. كام بشأن خمتلف املقرتحات عىل

بعض اجلوانب احملددة  ٔايّدوا�ي  وفد ٕاسـبانيا تl اليت ٔادىل هباوال سـ�  التعليقات اليت ٔادلت هبا بعض اGول أالعضاء
éمج العمل املقرتح. وعالوة عىل ذdدراسة، ٔاعرب الوفد عن تأييده ملوقف مجموعة جدول ٔاعامل التمنية بشأن ٕاجراء لرب 

 .يف ٕاطار برdمج العمل تl العنارص لتحليلواختاذ خطوات حمددة 

بÇان  االٔمراض اليت تؤثر عىل تتعقب غالبا ما البحوث اGوائية ٕان) IIPIاملعهد اGويل للملكية الفكرية ( وقال ممثل .82
مهلتنتيجة �é، و ، ه اخلصوصعىل وجالباحثني  üٔاشار ٕاىل حقيقة جناح أالحباث اجلامعية اليت ترعاها . و أالمراض بعض ا

احلكومات يف التوصل ٕاىل العديد من احللول الصحية الفعا0 يف البÇان املتقدمة وٕاىل حتقيق بعض النجاحات الهامة أيضا يف 
 اسرتسل قائال،و  يف بÇان dمية ٔاخرى. ٕاماكنية تطبيق هذا الهنجظهر ، وهو ما أ الفلبني البÇان النامية كام هو احلال يف

وقد نتج . والتمنية لبحوث الصحيةا جملس من خالل حبوث حصية برامجبمتويل يف الفلبني  العلوم والتكنولوجيا وزارةقامت 
الفريدة  املعارف من الربامج اسـتفادت هذهو . مواطين الفلبني ت بتحسني حياةَرش اخرتاعات بِ  هذه الربامج العديد منعن 

 من جامعةدسـتورا  راؤول اGكتوراخرتع ، املتوفرة Gى مواطين الفلبني عن املشالك الصحية اخلاصة هبم. فعىل سبيل املثال
). خضع BiotechNبمتويل من جملس البحوث الصحية اختباراً للكشف عن محى الضنك "البيوتيك ٕان" ( مانيال يف الفلبني

�ختبار مع �ختبارات الفلبني واكنت النتاجئ أالولية واعدة جدًا ومتاثل ) ٕاىل التجربة يف ثالث مستشفيات يف (البيوتيك ٕان
الفلبني وبمتويل  يف جامعة جنح الباحثون، و�ملثلأالخرى عىل أالقل من حيث اGقة ولكنه متزي �لرسعة واخنفاض التلكفة. 

وا�ي يُْرِسل بياdت عن  التطبيب عن بعد نظام)، وهو Life Linkلينك (اليف  يف اخرتاعجملس البحوث الصحية من 
مثاليا يف مساعدة الفئات  �بتاكر رب هذاعتُ او  التطور. من ملرحK الثالثةمرت تl البياdت �احلا0 الصحية للمرىض. وقد 

البحوث  جملس َمّول كام. �هظة التاكليفكية تكون فهيا البنية التحتية السل  يف مناطق غالباً ممن يعيشون  الساكنية احملرومة
Kخاصة بتطورات جديدة اسـهتدفت أالمراض املهم Ñمن قبل املؤسسات البحثية الصحية يف الفلبني أيضا حبو Kيف  املتجاه

يف أن ما مينع  عن اعتقاده املعهد اGويل للملكية الفكرية ممثل ذات ٔاثر كبري عىل حصة إالنسان. وأعربولكهنا  البÇان النامية
مبدعني ومبتكرين بقدر ما  مواطنني عدم وجودالبÇان النامية من �سـتفادة الاكمK من نظام الرباءات اGويل ال يمكن يف 

ٔاشار ٕاىل تعاون  ببساطة، يف عدم القدرة عىل حتديد �خرتاعات املطلوبة بفاعلية وتطويرها عىل حنو واف. و�é، يمكن، و
 لتحسني يف الفلبني الفكريةمكتب امللكية و  لكية الفكرية مع مكتب براءات الوالxت املتحدة أالمريكيةاملعهد اGويل للم 

. ؤاهنـى لكمته قائال، سوف تكون البÇان النامية يف وضعية تسمح لها الفلبينية يف اجلامعات التكنولوجيا وتسويقها اسـتخدام
 .هذا ا³ال يف القدرات الوطنية تعزيزصورة ٔافضل من خالل ٕ�نتاج حلول حصية لٔالمراض اليت تؤثر عىل الساكن ب

املعنونة "تعزيز فرص النفاذ  الثالثية اGراسة لتقدمي ومنظمة التجارة العامليةمنظمة الصحة العاملية الويبو و  ودعا الرئيس .83
 .اللجنة ٕاىل والتجارة"الصالت القامئة بني الصحة العامة وامللكية الفكرية  -ٕاىل التكنولوجيات الطبية و�بتاكر 

 أالمانة لكمهتا قائK قام تعاون ثاليث يف غضون السـنوات السابقة ف� بني منظمة الصحة العاملية والويبو واسـهتلت .84
اليت تواجه الصحة عىل مسـتوى التصدي للقضاx �ٔالداء العميل اجليد  متزيعىل حنو غري رمسي ولكنه  ومنظمة التجارة العاملية

من  أالربعني التوصية يف عىل الصعيد العميل هبذا التعاون اGول أالعضاء يف الويبو طالبتو  والتجارة.وامللكية الفكرية  العامة
 أالمم املتحدة واكالتمع  القضاx املرتبطة �مللكية الفكرية التعاون بشأن تكثيف أالمانة طلبت مناليت  جدول ٔاعامل التمنية

الثامنة عرشة للجنة و  اGورة السابعة عرشة لفتت أالمانة أالنظار ٕاىل ٔاهنا قد أوردت تقريراً يفو . ومنظمة التجارة العاملية
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من  سـنوات عديدة "1"عالقة العمل هذه نتيجة : ومضت تقول نشأت أالنشطة املضطلع هبا. عن التعاون و الرباءات 
 منظمة الصحة العامليةلعديد من املتحدثني من ، عىل سبيل املثال شارك امناسـبات خمتلفة يف عىل صعيد العمل االتصاالت

تدريبية نظمهتا منظمة ٔاو ٔاكرث من تl املنظامت  ندوات ودورات يف لسـنوات عديدة الويبوو  ومنظمة التجارة العاملية
قضاx امللكية الفكرية للجنة حقوق امللكية الفكرية  مثل املنظامت الثالث من لك ٔاعامل يُضطلع هبا يف" و 2"  ث؛الثال

العامة  بشأن الصحة خطة العمل العامليتنيو  اع�د �سرتاتيجيةٕاىل والعمل املؤدي ) CIPIHو�بتاكر والصحة العمومية (
عالن فّذ وفقا الٕ التفاق تريبس املُنَ  جملس منظمة التجارة العاملية يفوالعمل  )GSPA-PHI( وامللكية الفكرية و�بتاكر

 تعزيز املسامهة يف الثاليث التعاون اسـهتدفو . الويبو بشأن التمنية وجدول ٔاعامل تريبس والصحة العامة اGوحة بشأن اتفاق
املرتبطة قضاx امللكية الفكرية يف التصدي ل ودمعهم أالساس التجرييب والواقعي للمعلومات املتوفرة خلدمة صانعي السـياسات

 فنية مشرتكة بشأن احلصول عىل أالدوية ندوة "1"أالحداث التالية:  نُظّمت، التعاون الثاليث هذا سـياق ويف العامة. �لصحة
فرباير  17حرية العمل يف و  البحث يف الرباءات ورشة معل حولو  "2"؛ 2010يوليو  16يف  وممارسات الرشاء التسعري: 

. 2011فرباير  18حرية العمل يف املعلومات املتعلقة �لرباءات و و  أالدويةالوصول ٕاىل  فنية مشرتكة حول ندوةو  "3"؛ 2011
 ملوضوعات عاجK وعىل جانب كبري من أالمهية يف واCة الصحة جدا قضاx حمددة �لنظر يف وقد اهمتت هذه أالحداث

 من ذé، فقد تضمنت نظرة معيقةذهبت ٔابعد  الثالثية ؤالقت أالمانة الضوء عىل أن اGراسة والتجارة. العمومية و�بتاكر
لتl متوازنة وحمايدة و  نظرة شامKتوفري واسـهتدفت  التجارةوامللكية الفكرية و  املتعلقة �لصحةعن املناقشات السـياسـية 

منطقية و  نتيجة مبارشة اكنت اGراسةو . معلومايت للمناقشات يف السـنوات القادمة املناقشات السـياسـية وتقدمي ٔاساس
 وشامK للقضاx خالصة وافيةتوفري الىت استشعرت احلاجة ٕاىل  عىل اخلربة املكتسـبة وقد تأسست. مسـمتريث لتعاون ثال

القدرات اليت تضطلع  مكصدر للمواد املرجعية ٔالنشطة بناءهو اسـتخدا�ا  اGراسة، اكن القصد من يف املقام أالولو. العالقة
كام ُقصد مهنا دمع التعاون . بشلك منفصل ٔاوف� بيهنم  �لتعاون ٕاما الويبوو  العامليةومنظمة التجارة  منظمة الصحة العاملية هبا

منشور  املرجعية الشامK مل تكن موجودة من قبل، واكن هذا هو ٔاول املوارد أن مثل هذه الثاليث نفسه. ؤاشارت أالمانة ٕاىل
هذا التعاون ٔالماdت املنظامت  حَ وقد َمسَ التجارة العاملية.  منظمةوالويبو و  منظمة الصحة العاملية يصدر �لتعاون املشرتك بني

أالمانة عىل دور اGراسة كوسـيK هامة  الثالث جممتعني �لتواصل مع جممتعات الصحة وامللكية الفكرية والتجارة. ؤاكدت
طابع اGراسة  كذé عىل ٔانت وشدد وأفضل. ٔامعق احلصول عىل معلوماتيرس من للتواصل مع مجهور ٔاوسع نطاقا مبا 

ملعلومات اليت تساعده عىل انتقاء خيارات اسـهتدف إالمداد �ملعلومات وليس التقيمي، حيث تُرك التقيمي للقارئ بعد ٕامداده �
تروج ٔالي وCات نظر واختاذ قرارات مسـتنرية. ومضت تقول، وهكذا اكنت اGراسة موردًا واقعيا وحمايدًا متامًا، و�لتايل مل 

واسـتطردت أالمانة قائK، وأالمه . للمتابعة حمددة ٔاو توصيات  حتاول تقيمي ٔاي وCة نظر ومل تقدم ٔاية اسـتنتاجاتحمددة كام مل
حيدد ماكنة املنظامت احلالية �لنسـبة ٕاىل ٔاطر العمل املؤسسـية  متاماً  واحضاً  ودليالً  من ذé، فقد وضعت اGراسة عالمة

يف ا³ال املعين  املنظامت الثالث ٕاجنازه يف ما مت اGراسة وأوردتوالصحة.  والتجارة الفكريةقضاx امللكية  والقانونية ملعاجلة
بغرض متكني  ٔاربعة فصول يف اGراسة قامت به أالماdت الثالث يف ٕاطار والية لك منظمة. ومضت تقول، اüعدتما و 

تتعلق عىل واليت  ذات أالمهية اخلاصةا³االت ومن مث النظر بعمق ٔاكرب ٕاىل  السـياسة ٔاساسـيات استيعاب املسـتخدمني من
ٔادواراً وتلكيفات حمددة  ورسد السـياسة الصحية عن خلفية عامة: تناول الفصل أالول والوصول ٕاليه �البتاكر وجه التحديد

للسـياسة  التحدي أالسايس ا�ي ٔابرز بدورهمؤرش العبء العام للمرض  الضوء عىل سلّطو للواكالت الثالث املتعاونة 
أالفاكر  وخلص السـياسة التجارية ؤاطروامللكية الفكرية  اGوليةصحة للعنارص أالساسـية لل الفصل الثاين تعرضو . الصحية
ويف سـياق احرتام . الطبية التقليدية املرتبطة �ملعارف القتصادxت التكنولوجيا الطبية واسـتعرض قضاx السـياسات الرئيسـية

وبّني املنطقية وراء نظام الرباءات ورشح أالسـباب القواعد اGولية أالطر و  صل الثاين حملة عامة عنم الفقانون الرباءات، قدّ 
والتقييدات وتناول ٔاساسـيات وdقش �سـتثناءات  مبوجب الرباءة ٕاجراءات احلصول عىل الرباءات واحلقوق املمنوحة

الضوء عىل  سلّطو  تقنيات الطبيةلل  �بتاكري البعد عن فصيالأكرث ت  حملة الفصل الثالث مقدّ و املعلومات املرتبطة �لرباءات. 
دور  ؤابرز تعزيز البحوث والتطوير يف ذات الصK البديK والتمكيلية وأالدوات املمتثل يف أالمراض املهمK �بتاكر حتدي
وف� يتعلق بقانون الرباءات، ٔالقى الفصل الثالث الضوء عىل جوانب انتقائية ذات دورة �بتاكر.  امللكية الفكرية يف حقوق

مهية خاصة للبعد �بتاكري للتقنيات الطبية مثل براءات اخرتاع املواد املوجودة يف الطبيعة والبياdت الطبية أالوىل والثانية  أ
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ت �خرتاع وعدد من القضاx اليت تنشأ يف مرحK ما بعد و�بتاكر التدرجيي والقابل للتكييف واسرتاتيجيات ٕايداع براءا
املنح مثل اتفاقيات اسـتثناءات البحوث واتفاقيات منح الرتاخيص والبحث والتطوير وغا�ت براءات �خرتاع وواقع مشهد 

ل احلايل ٕاىل التكنولوجيات الطبية وٕاطار الوصو وصف الفصل الرابع سـياق الوصول و براءات �خرتاع وحرية العمل. 
لٔالدوية أالساسـية. مث بّني احملددات الرئيسـية للوصول ذات الصK بنظم الصحة وامللكية الفكرية والتجارة واسـتعرض عىل 

وجه اخلصوص سـياسات التسعري والرضائب وارتفاعات أالسعار وآليات الرشاء واجلوانب التنظميية ومبادرات نقل 
ت التجارية والتعريفات امجلركية وسـياسات املنافسة. ويف سـياق احرتام قانون براءات ايالتكنولوجيا وإالنتاج احمليل واالتفاق 

 xخرتاع، تناول الفصل الرابع عددا من القضا� Kما قبل املنح مثل إالجراءات املتعلقة �لرباءات وجودة براءات املرتبطة مبرح
ملنح وكذا حمددات الوصول ٕاىل املنتج بعد منح الرباءة مثل �خرتاع كام تعرض ٕالجراءات املراجعة يف مرحK ما قبل وبعد ا

مراجعة �سـتثناءات التنظميية والرتاخيص إالجبارية  من بيهنافرض اسـتثناءات وتقييدات معينة عىل حقوق الرباءة 
علقة �لرباءات. وقد و�سـتخدام احلكويم ؤايضا استنفاد احلقوق ومتديد مدة الرباءة وٕانفاذ امللكية الفكرية واملعلومات املت

نتجت هذه البنية من اختيار واع جدا ملناقشة قضاx منتقاة من ابتاكر حمدد ومن منظور الوصول ٕاليه. وبي� اüويل اه�م 
بطبيعة امللكية الفكرية متعددة ا³االت لبعض املوضوعات يف الفصلني أالول والثاين وا�ي وضع اخلطوط العريضة ٕالطار 

ة، مت التعرض ف� بعد لتفاصيل قضاx حمددة يف الفصول اخلاصة �البتاكر والوصول اليت تضمنت مزيدًا من السـياسة العام
إالحاالت املتباد0 والتكرار املتواتر وقد ساعد التفاصيل عن كيفية تأثري تl العنارص عىل �بتاكر و الوصول عىل التوايل. 

اء عىل التنقل بني القضاx اليت نُوقشت يف ٔاجزاء خمتلفة من اGراسة. ولفتت عىل ربط عنارص الفصول املنفصK وساعدت القر 
املنشور. ومع  املنظامت الثالث �حتياط والعناية الواجبة للتحقق من املعلومات الواردة يف هذا تو�أالمانة أالنظار ٕاىل 

éراسة ٔاخطاء حا0 وجود أي يف، وذGمن  جاملنشور منت أن ؤاكدت عىل. عهنا مانةٕابالغ االٔ  ٕاىل الوفود، فهـي تدعو يف ا
استمثر  و�لتايلمنظمة التجارة العاملية، والويبو و  الصحة العامليةاسطة زمالء يف منظمة بنسـبة كبرية جدًا واüِعّد بو معل أالمانة 

 املنظامت الثالث يف هذا العمل ٕ�رشاك العديد من الزمالء حَ املشرتكة للمنظامت الثالث. واسـتطردت قائK، لقد َمسَ  اخلربات
وتضمنت اGراسة و0 بشلك مبارش عن البحث والتأليف واملراجعة. ؤ مسواليت اكنت  ا³موعة أالساسـية من خارج

مانة االٔ ، اختمتت ويف هذا الصدد. املنظامت الثالث من لك راجعات شامK ومتكررة عىل نطاق واسع من قبل الزمالء يفم
 .التعاون الثالىث ذاتهتعزيز وتقوية لكمهتا قائK اكنت اGراسة ٔايضا ٔاداًة ل 

�Gراسة  املنظمة ف� يتعلق وCة نظرفرصة اليت سـنحت T لعرض عن تقديره لل منظمة الصحة العاملية ممثلؤاعرب  .85
 -فرص النفاذ ٕاىل التكنولوجيات الطبية و�بتاكر تعزيز ": منظمة التجارة العامليةمنظمة الصحة العاملية والويبو و  بني املشرتكة

. ولفت أالنظار ٕاىل ٔان املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، د. "لعامة وامللكية الفكرية والتجارةالصالت القامئة بني الصحة ا
 5 يف هذه اGراسة مبناسـبة ٕاطالق"تقرير عظمي ملهمة نبيK" يف لكمهتا  أهنامارغريت تشان، قد وصفت هذه اGراسة بـ

نظرا ٔالن اجلوهر  "نبيل"لقد أطلقت علهيا مصطلح و مديري معوم الويبو ومنظمة التجارة اGولية. حبضور  2013 فرباير
 تقدمي اخلدمات ذات الصK كجزء من والتكنولوجيات فرص احلصول عىل أالدوية الرئييس لهذا العمل هيدف ٕاىل حتسني

اكنت هذه . عىل الصحة العامة ذات أالثربسبب احلاجة ٕاىل هذه السلع  وميوتون انونيع ٔالولئك ا�ين الصحية ال سـ�
عىل الرمغ من و . الهدف مل تكن وحدها يف سـياق السعي لتحقيق ذé منظمة الصحة العامليةاGراسة املشرتكة دليال عىل ٔان 

تl  يف منظومة أالمم املتحدة الثالث Rٔعضاء يفاحتدت املنظامت التجارة العاملية، املهام اcتلفة للك من الويبو ومنظمة 
رشعت املنظامت وقال، معا،  املنظامت الثالث تlاحتاد  عن كيفية القضية. ؤاشار ٕاىل البيان ا�ي أدلت به أالمانة العامة

للعمل  مثاال فريدااكن هذا التعاون و تعاون ثاليث. الثالث مدفوعة بتشجيع من ٔاعضاهئا وبتوجيه قياداهتا املعنية بصياغة 
احلكومات وحتقيق اسـتفادة  املمتثK يف مساعدة التعاوين بني الواكالت عىل املسـتوي التعددي من ٔاجل أالهداف املشرتكة

نظم حصية وظيفية كحق من حقوق  من خالل اليت ميكن الوصول ٕالهيا الرعاية الصحية سعهيا للحصول عىل للشعوب يف
للتصدي للقضاx  دير عام منظمة الصحة العامليةملأالعضاء  اGول اتلقد تكررت مطالبومىض يقول إالنسان أالساسـية. 

بشأن  وخطة العمل العامليتني كام سامهت ٔايضا �سرتاتيجية. امللكية الفكرية املرتبطة حبامية أالدوية �حلصول عىل املتعلقة
 توجيهيف  2008ول أالعضاء يف منظمة الصحة العاملية يف عام وافقت علهيام اG اليت وامللكية الفكرية العامة و�بتاكر الصحة
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التعاون  اكنو  أالعضاء. املساعدة التقنية لÇول يف توفرياملتخصصة  أالخرى املنظامت اGولية منظمة الصحة العاملية للتعاون مع
ذي بدء، تناولت هذه اGراسة  أالعضاء يف املنظمة. و�دئ ومطالبات اGول هذه التوجهيات نتاجيف جزء منه  الثاليث

ّ و �بتاكرات الطبية بوصفها بعدًا هامًا مطلوب الوصول ٕاليه وذé من وCة نظر الصحة العامة.  العوملة عىل  رت ظاهرةأث
، ظهرت احلاجة ٕاىل تطوير التحدxت . وللتصدي لهذهمؤرش العبء العام للمرضأالمراض الو�ئية ونتج عهنا ٕاعادة توزيع 

وٕاعادة جتهزي سـبل التدخالت القامئة بأدوات حديثة وضامن الوصول ٕاىل تl أالدوات.  جديدة ولوجية طبيةتكنأدوات 
وٕاعادة  حرارة املريضدرجة  ضبطاكنت هناك أمثK عىل حاالت تتطلب ابتاكرات طبية عاجK مثل تطوير ٔادوية ولقاحات و 

 ٔافضل مبا يف ذé صيغ التوريد وترشـيد �سـهتالك لتحسني ذات جرعات Ñبتة جديدة يف توليفات صياغة أالدوية املوجودة
املناطق املدارية  وفاعلية لعالج ٔامراض وأدوية ٔاكرث ٔاماd لكبار السن يف مجيع ٔاحناء العاملأالCزة الطبية ٔالطفال و ٔالدوية ا
Kالتكنولوجيات ٕاىل من مه ٔاكرث ااملهم lراسةحتياجا. وأشار ٕاىل ٔان ، ومىت مت التطوير املنشود، يتطلب أالمر توصيل تGا 

فرص  يف تعزيز منظمة الصحة العامليةشاركت و . لعمK واحدة كوCني والوصول اليه �بتاكرمجعت، عىل هذا النحو، ما بني 
حمددات تl أالدوية والتكنولوجيات، ولكن احملددات  من خالل معاجلةالتكنولوجيات الصحية و  احلصول عىل أالدوية

 أالدوية أالساسـية اختيارواليت تتلخص يف  القطاع الصحيصالحيات واختصاصات  نطاق اليت تمكن داخل التقليدية
ومىض يقول، ومع ذé، ؤانظمة تدبري احتياجات وٕامداد.  ومتويل اكفوبأسعار معقو0  الصحية ذات أالولوية والتكنولوجيات

، القانون و�قتصاد مفرتق الطرق يف منطقة ما بني يفاكنت تقف  سـياسـية ٔاخرى حمددات مضت اGراسة مجموعة كبرية من
 حامية امللكية الفكريةوالتعريفات امجلركية وقانون  سـياسة املنافسة مثلالتجارة ومناطق التقاطعات امللكية الفكرية و مبعىن، 

ركزت اGراسة عىل  -وأالمه من ذé  - املبتكرةوآليات المتويل  وسـبل ٕادارهتا واملعارف التقليديةوسـياسات التسعري 
واضعي  ٕاىل التقاطعاتوبني نوعية الفرص والتحدxت اليت ميكن أن تقد�ا تl  الساحات السـياسـية تl التداخل بني
ٔاد0 جتريبية اكنت متاحة عىل حنو  من ومبساعدة ٔامثK معليةٕابراز  مع ألقت اGراسة الضوء عىل تl التقاطعاتو السـياسات. 

السـنة التالية مبارشًة ٕاّ�ن يف امجلعية العامة ملنظمة الصحة العاملية  1996يف عام  متوفرًا عند بدء املناقشاتأكرث متاما عام اكن 
لتحديد  Rٔساس واcاطر الصحيةمرض للالعاملي  العبءتطور مؤرش  ٔاظهرت اGراسةو العاملية.  التجارةٕالنشاء منظمة 
اكنت التوقعات تشري ٕاىل أن أالمراض غري ، بيل املثال، عىل الصعيد العامليوالوصول ٕاليه. فعىل س بتاكر الطيب أالولوxت لال

وتأيت �ضطرا�ت �كتئابية ٔاحادية  2030حبلول عام  مجموع الوفيات كرث من ثالثة ٔار�عأ و0 عن ؤ سـتكون مس السارية
َحُة ِ�ْحِتسا أعىل نسـبةمع مكسبب ٔاول القطبية  Öنَواُت الُعُمِر املَُصح تبنت اGراسة تl �عتبارات و . ِب ُمَدِد الَعْجزخمترص سـَ

لواحئ وقواعد تنظمي وهو  اGراسة جماال ٔاخر واسـتعرضت. واملسـتقبل Cود �بتاكر والنفاذ ٕاليه يف احلارضRٔساس لتوجيه 
وسالمة  جودة(�بتاكر)، وضامن إاللكينيكية التجارب : يف سـياق �بتاكر والوصول ٕاليه، ٔاي بشقيه التكنولوجيات الصحية

للحصول عىل ٕاذن امرسات تصنيع جيدة مل �متثال من خالل الالزمة ٕالنتاCاالتكنولوجيات الصحية أالدوية و  وفعالية
ٔامهية اللواحئ القوية خالل التمنية املؤسسـية  التأكيد عىل متو(النفاذ).  واخلاصة القنوات العامة التسويق ولعرضها من خالل

مهية ميكن �ع�د علهيا تنظميية وطنية اتلسلط اGراسة  وصفتو خالل مجيع مراحل اGراسة.  التنظميية املواءمة وعىل أ
بياdت  للمرة أالوىلو  كام قدمت ٔايضاة. احليوياملتشاهبات و نتجات التكنولوجيا احليوية مل  املسارات التنظميية حتدxت ٕ�سهاب

الرسوم امجلركية  ٕ�لغاء البÇان الصناعيةرزت حقيقة هامة، ٔاال ويه، يف حني قامت معظم أبو  مجركية عن املنتجات الصيدالنية
محلت هذه احلقيقة تناقضا يف سـياق الرغبة املوازية يف و . النامية نفس إالجراء، مل تتخذ مجيع البÇان املواد الصيدالنية عىل

تصل النفقات الفعلية لرشاء الرعاية أالدوية و  غالبية تسـتورد في البÇان اليت. فحتسني النفاذ وفرص احلصول عىل أالدوية
ارتفاع  تُفرض رسوم مجركية ورضائب عىل أالدوية أالساسـية مما يؤدي ٕاىل، �ملائة 70الصحية ٕاىل قمية عالية، تصل حىت 

توجيه بغرض ٔايضا  السـياسـية هذه القضاx راسةاG ٔاÑرتو مبا يكفي خللق صعوبة �لغة ٔامام الفقراء يف الوصول ٕالهيا.  أالسعار
عىل واحدة من القضاx الرئيسـية واليت حتاول املنظمة  ممثل منظمة الصحة العاملية الضوء كذé سلّطأنظار صناع السـياسة. و 

الطبية تطوير التكنولوجيات ملا يقرب من عقد من الزمان، ويقصد هبا، حا0 جعز أالسواق عن توفري حوافز ل التصدي لها 
تعرضت اGراسة و تشجيع البحث والتطوير. وكيف ميكن عندئذ  يف جمال أالمراض املهمK وخاصة  البÇان الناميةيف الالزمة

يف منظمة الصحة العاملية من خالل تسليط الضوء عىل احلاجة ٕاىل تطوير آليات بديK لمتويل وحتفزي نشاط  أالمرلهذا 
دما تعرضت ٕاىل وصف المتويل املبتكر وطرق العمل اجلديدة لضامن البحث والتطوير. وقد تناولت اGراسة هذه القضية عن
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قضاx حامية امللكية الفكرية لمن هذه اGراسة جزء كبري  تناولونبّه ممثل املنظمة ٕاىل ٕاجراء نشاط البحث والتطوير املطلوب. 
بل ٔايضا إالقلميية والثنائية عىل �بتاكر ؤاثر االتفاقيات التجارية اcتلفة ليس فقط االتفاقيات متعددة أالطراف ٔاو امجلاعية 

والنفاذ ٕاليه. كام dقشت اGراسة ٔايضا لك من التحدxت اليت تفرضها صعو�ت احلصول عىل املعلومات املرتبطة �لرباءات 
بات واجتاهات طلبات الرباءات املتكررة يف ٕادارة براءات �خرتاع ويف بعض أالحيان قبول ماكتب الرباءات الوطنية طل 

وتأخري يف توفري أدوية  ال تتسم �لكفاءةلك هذه العوامل عىل الصحة العامة من حيث مشرتxت  تضافرجبودة ضعيفة واÑٓر 
: ٔاوال، يف عامل السـياسة املعقد للقرن احلادي ٕاىل رسالتني رئيسـيتني لÇراسة �ختصارنوعية ٔاو بديK. ؤاشار ممثل املنظمة، 

والعرشين حيث ٔاحضت التغطية الصحية العاملية هدفا يُسعى ٕاليه حبامس وتزتايد توقعات الشعوب واملطالب للحصول عىل 
بط ا�ايت النظر يف ٕاعادة التكييف والض لعرض اجلانب اخلاص �رعاية حصية عالية اجلودة مع ٕاماكنية الوصول ٕالهيا، ينبغي عىل 

من حيث �بتاكر وحتقيق الرعاية الصحية اليت تتضمن التكنولوجيات الصحية، ومن ٔاجل حتقيق ذé، ال يتوفر ٔاي خيار 
لصانعي القرار سوى إالدراك اجليد للمعلومات وإالجيابية يف العمل اليت ترتكز عىل �سـتدالل والتحقق. ونّبه ٕاىل رضورة 

قادرة عىل التصدي للحاالت  متسقة ومرتابطةالسـياسة العامة للوصول ٕاىل حلول سـياسة التعامل مع العديد من جماالت 
Ñنيا، من خالل التعاون التقين داخل لك منظمة وأيضا ف� بني منظمة الصحة العاملية والصعبة بغية ٕاجناز هذه املهمة. 

من خالل توفري املساعدة التقنية من ٔاجل تطوير ومنظمة التجارة العاملية والويبو، ميكن مساعدة واضعي السـياسات الوطنية 
هنـى لكمته قائال، عكست ومتسقة سـياسات متوازنة  لالبتاكرات الطبية املدفوعة �حلاجة وحتقيق الوصول االٓمن ٕالهيا. وأ

lراسة الزتام املنظامت الثالث وقدمت خلفية للتعاون املسـتقبيل وتوفري املساعدة التقنية يف تGاملناطقا . 

 اGراسةاسـتخدام بشأن ٕاعداد و  �لفرصة اليت اüتيحت T لعرض وCة نظره منظمة التجارة العاملية ب ممثلورح .86
يف حتديد اخلطوط  منظمة الصحة العامليةممثل ؤاكد عىل وضوح بيان لك من أالمانة العامة و . ثالثية ٔامام جلنة الرباءاتال 

سواء تl املتعلقة بقانون الرباءات ٔاو �لسـياق أالوسع  ت الرئيسـية فهياوالشامK لÇراسة والتطرق ٕاىل بعض ا³اال العريضة
é� .ة نظر منظمة للنفاذ و�بتاكرCراسة من وGٔاعرب عن رغبته يف ٕافادة جلنة الرباءات ٕ�ضافة يسرية عن خلفية ا ،

التعاون  لسـنوات عديدة من تدع�ً كوهنا  كرث مننظمة التجارة العاملية أ ومىض يقول، تَُمِثل اGراسة الثالثية مل التجارة العاملية. 
 وقد. والصحة العامة �تفاق تريبسخاصة ف� يتعلق و  نظام التجارة اGولية معالتفاعل و  الصحة العامة املتصل جبوانب التقين
 والعمل العامةوالصحة  اتفاق تريبس بشأن 2001 اGوحة يف ٕاعالن عىل وجه اخلصوص بشأن التعاون التقين العمل تبلور

 اكنت الثالثية ٔان اGراسة ٔامهية أالخذ يف �عتبار جملس تريبس. وشدد عىل ويف منظمة الصحة العاملية ا�ي اسـتتبعه يف
اتفاقيات وتناول، بشلك عام،  2002حلقة ممكK وفعا0 للمنشور املشرتك مع منظمة الصحة العاملية وا�ي صدر يف عام 

مناطق معينة يف السـياسات اليت متزيت �Gيناميكية ركّز املنشور عىل و . ملتعلقة �لصحة العامةامنظمة التجارة العاملية 
وأالمهية االٔكرب ٔاو االٔكرث طلبا عند احلديث عن التعاون التقين املطلوب بناًء عىل طلب أعضاء منظمة التجارة العاملية، ويه 

 ذاته يف ٕاعالن اGوحة و�بتاكر الوصول الرتكزي عىل هذا د انعكسوق. التكنولوجيات الطبيةالوصول ٕاىل جماالت �بتاكر و 
ولفت ممثل املنظمة  أالسعار. وا�ي ٔاقّر �Gور الهام للملكية الفكرية لتطوير ٔادوية جديدة كام اعرتف ٔايضا �الÑٓر املرتتبة عىل

املايض  ومىض يقول، خالل العقد مللكية الفكرية.يف نظام ا والنفاذ ٔابعاد �بتاكر قد ٔاشار ٕاىل ٕاعالن اGوحة أالنظار ٕاىل ٔان
éواسع النطاق يف املناقشات السـياسـية حول الطلب عىل التعاون التقين.  تركزيا منظمة التجارة العاملية، شهدت أو حنو ذ

ٓ احلصول عىل أالدوية وتطلعت ٕاىل مطلب فعيل سبيل املثال، جتاوزت املناقشات  التكنولوجيات لنفاذ ٕاىل �فاق ٔاوسع ا
، اخلاصة به اكن هناك ٔايضا مناقشات مزتايدة حول �بتاكر ومناظرات حول مناذج �بتاكر واالٓلياتٔانه  الطبية. ؤاضاف

ٕاعالن  ؤاكد عىل أن. تريبس ٔايضا جملس جدول ٔاعامل ٕاىلقد وجدت طريقها مؤخرًا  سـياسة �بتاكرواكن من الواحض أن 
نظام امللكية  بأن فقد اكن مبثابة اعرتاف هذا ا³ال. يف ملنظمة التجارة العاملية العمل التعاوين عالمة فارقة يف نفسه اكن اGوحة
لنفاذ للصحة العامة يف شأن هذه هو العائق الوحيد ا�ي حيول دون امطلبًا ختصصيا منفصال كام ٔانه ليس  ليس الفكرية

 ،éوحةَوّصْف القضية. وتأكيداً عىل ذGعنارص  مجموعة معقدة من منعنرص جمرد عىل أنه  لكية الفكريةنظام امل  ٕاعالن ا
سـياسـية  ؤاشار ٕاىل زxدة �ه�م والرتكزي املوجه حنو كيفية وضع تدابري. املشالك العاملية املطلوبة حلل أدوات السـياسة

واليت  مناطق للتقاطعات السـياسـية من أجل حتقيق منفعة متباد0. وقد ُذكر هذا يف ٔاولمتسق تعمل جممتعة وعىل حنو  خمتلفة
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ُوضعت خطوط عريضة لهذا أالمر بشفافية يف العروض التقدميية اليت و أضفت عىل التقرير احلايل زمخه وعنوانه احملدد. 
هو  ما يزال اGوحة ٕاعالناحلضور بأن  كيفية تآلف وجتانس ا³االت السـياسـية اcتلفة معا. وطمأن حاولت ٕالقاء الضوء عىل

dافع ملنظمة التجارة العامليةبرGراسة. او  �تساق حنو مزيد من مج العمل اGتباع هنج شامل وتعاوين بلغ ٔاقىص درجاته يف ا
قاقات الوصول ٕاىل مزيد من �عرتاف أالوسع ملفهوم متطلبات واسـتح طريق حنو خطوة يف ٔايضا ٕاعالن اGوحة اكنكام 

ٕاعدادات وهتيئات السـياسة التجارية حبيث و  امللكية الفكريةوقواعد  ت الصحيةتطلب املزج املناسب للسـياساأالدوية وا�ي 
تؤخذ مجيعها لتشارك حبمكة ويف سـياق اسـتخدام مسـتنري ³موعة من التدابري من بيهنا سـياسة املنافسة و�سرتاتيجيات 

وغري ذé لتوه بذé،  منظمة الصحة العاملية ممثل ّرصح، كام الرسوم امجلركيةالفعا0 للرشاء وتدبري �حتياجات و�نتباه ٕاىل 
الرتابط بني  وشدد عىل ٔان. املتاحة داخل نظام امللكية الفكرية اخلياراتمن حمراكت التلكفة ذات الصK �لتجارة فضال عن 

نشاء الالزمة الٕ السـياسة اكن ٔاحد املفاتيح ٕالجياد حلول مسـتدامة، كام اكن البحث عن االٔدوات  من اجلوانب اcتلفة هذه
اتساق مسـتوxت  مسـتويني من وأشار ممثل املنظمة ٕاىل. راسة املشرتكةاG وراءهو الروح احملركة  املتسقالهنج مثل هذا 

 املبادئ السـياسـية والقانونية، dقشت اGراسة نقاط عىل مسـتوى، اليت اسـتكشفهتا اGراسة. ٔاوال والتقاطعات السـياسات
ٕاطار  ميكن تفسري أدوات القانون والسـياسة وتطبيقها يف حبيث جماالت خمتلفة يف نونية والسـياسـيةاملبادئ القا التفاعل بني

 بني التداخل اGراسة اسـتكشفت، ومع ذé. مثاال عىل ذé ٕاعالن اGوحة اكنو الصحة العامة.  لتعزيز املامرسات العملية
 بني، �حثًة عن نقاط التقاطع والتعزيز إالجيايب وما ٕاىل ذéسـياسات امللكية الفكرية، وسـياسة املنافسة و  السـياسة التجارية

 ّرصحو. البياdت التجريبية عىل مسـتوى اكن التقاطع من اجلانب االٓخرٕاىل ٔان ؤاشار ممثل املنظمة  السـياسـية. تl العنارص
وعىل وجه . املتقاطعة ا³االتمجموعة من  يف ومشوليهتا البياdتاGوافع للقيام هبذه اGراسة هو لزxدة ٕا9حة  بأن ٔاحد

حيث سيتوفر Gهيم فرصة للعمل �سـتخدام قاعدة معلومات حمسـنة ؤاكرث تاكمال  السـياسات واضعيلصاحل  اخلصوص،
حقوق التكنولوجيات الطبية وبياdت تُغطي  الوصول ٕاىل الصحة العامة وبياdت عن حمددات بياdت عن تعمل عىل مجع
الوصول ٕاىل  حتدxت، وعند النظر يف فعىل سبيل املثال السـياسات التجارية.  وٕاعدادات ومضابطذات الصK امللكية الفكرية

، مل يكن أالمر مقصورًا فقط عىل حتدxت سـياسـية تنطوي عىل �لتفات ٕاىل سـياسة الرشاء وتدبري �حتياجات أالدوية
 املامرسات الفعليةالفكرية فقط، ولكن اكن هناك ٔايضا  امللكيةوالرسوم امجلركية و  سـياسة التسعريوسـياسة املنافسة فضال عن 

مؤرشات ٔاعباء ، آخذه يف �عتبار بقاعدة معلومات أكرث ثراءً  ميكن ٔان تسرتشد معلية رشاء أالدويةو للوصول ٕاىل أالدوية. 
 العملية أالخرى البياdت والناشـئة وسـياسة التسعري وتغطية متطلبات حقوق امللكية الفكرية وغري ذé من املرض احلالية

ٔاكرث تاكمال. ؤاشار املمثل من وCة النظر العملية ٕاىل منطقة من  بطريقة واليت ميكن اسـتخدا�ا من خمتلف ا³االت املسـمتدة
ية املناطق اليت ٔاشارت ٕالهيا اGراسة واليت ميكن ٔان حتقق فائدة، ويه تl املنطقة املرتبطة حبقيبة أدوات منظمة التجارة العامل 

التعاون رشاكء  مجموعة ٔاوسع من ولكن أيضا مع ومنظمة التجارة العاملية الويبو يف ٕاطار التعاون مع ليس فقط ،للتعاون التقين
وامللكية الفكرية.  املتعلقة �لصحة العامة يف ا³االت اجلاري منظمة التجارة العاملية معل يشلكون �لفعل جزءًا من ا�ين التقين

 الصحة العامة العامK يف جمال واملنظامت غري احلكومية ٔارسة أالمم املتحدة ٔاعضاء آخرين يف ة الرشاكء هذه عىلاشـمتلت مجموعو 
لهنج يفيض ٕاىل التعاون  أساس نظر ٕالهيا عىل ٔاهنايُ  اكن الثالثية اGراسة وشدد عىل ٔان الصناعية. خمتلف ا³االت وممثيل

من الناحية التجريبية ويتصف �لشمولية واتساع القاعدة.  �سـمترارية ؤاكرث استنارةالتقين وبناء القدرات قامئ عىل التواصل و
 ،é� تلف ٔاكرث مهنجيةنظرة معلومات أفضل و السـياسات  لواضعييتوفر وكنتيجةc أالدوات املتاحة السـياسات و  ٔادوات

أهداف و تعزيز التمنية الوطنية االٔكرث فعالية ل  اختاذ القرارات السـياسات لواضعييتيرس  ويف هذا املعىن. معا تآزرها وكيفية
، التعاون املسـمتر يف يف امليض قدما ؤاعرب عن ٔامF ممثل املنظمة عىل ٕا9حة الفرصة T لتقدمي اGراسة ؤاثىنالصحة العامة. 

اجدين يف القاعة، الرشاكء املتو  مع منظمة الصحة العاملية والويبو، ولكن ٔايضا مع مجموعة واسعة من فقط جمرد التعاونليس 
ا³ال  لوضع سـياسات ٔاكرث فاعلية يف هذأاكرب ٔاقوى وبناء قدرات  قاعدة معلومات من ٔاجل التوصل ٕاىل معاوالعمل 

 .جداً   الهام

 .مسـتفيضة الرباءات ٕالجراء مناقشةجلنة  أالعضاء واملراقبني يف من أالسـئK والتعليقات الرئيس �بوافتتح  .87
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السـتعراض منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية الويبو و �لشكر ٕاىل  ا³موعة �ءبلجياك �مس  وتوجه وفد .88
اعتقاده يف عن ٔاشار ٕاىل جودة اGراسة من حيث ٕاÑرة �ه�م والشمولية. وأعرب ، هذا الصدد ويف. الثالثية اGراسة

 عىل غرار العمل ا�ي مت يف اGراسة مبواصK التعاون منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العامليةوجوب قيام الويبو و 
 العمل املنجز قمية ٕاىل ميكن هبا ٕاضافة الوسائل اليت مزيد من عىل تركز اللجنةينبغي ٔان وعّرب عن رٔايه قائال، . املذكورة آنفا

 الويبو خارج ٔاو به سواء داخليضطلع  العمل ا�يوالصحة والتجارة ودون تكرار  براءات �خرتاع ف� يتعلق بقضاx �لفعل
�لتوازن وأن هذا الهنج  يتصفينبغي ٔان  ؤاضاف قائال. SCP/18/5 ويف الوثيقة وفقا ملا مت الرتكزي عليه يف هذه اGراسةو 

َتوَ�   .مطروحة عىل طاو0 املفاوضات �لفعل ومتنوعة من أفاكر ومقرتحات خمتلفة يُسـْ

نظمة الصحة العاملية ومنظمة عن امتنانه مل وعّرب  رو� الوسطى والبلطيقمجموعة بÇان ٔاو  بولندا �مس وحتدث وفد .89
ومىض يقول ٕان اGراسة قدمت نطاقا عريضا من  وشامل لÇراسة الثالثية. ملا قدموه من عرض قميّ  والويبوالتجارة العاملية 

وامللكية الفكرية  �لصحة العامة تعلقةالقضاx امل التحاور حول التعاون التقين فضال عن املواد التحليلية والواقعية حول 
ومن العوامل  عدة قطاعات نة من القضاx املشرتكة بنيعرض اGراسة قد جعل جلنة الرباءات عىل بيّ  أنؤاشار ٕاىل  والتجارة.

 تعزيزمعل جلنة الرباءات من خالل  ٕاىل حد كبري يف ٕاسهام اGراسة وشدد الوفد عىل اليت تؤثر عىل الوصول ٕاىل أالدوية.
 اليت وضعهتا والربامج عن ٔانشطة التعاون التقين املُضَطلع هبا فضالالسـياسات املطبقة �لتحدxت اليت تواCها و  ٕادراكها

ٔانشطة  سـياق والتقيمي يف ٔاساسا غنيًا Gمج مزيد من التحليل ؤاهنـى لكمته قائال ٕان اGراسة شلكت. املنظامت الثالث
خرى غريها من  ٔاو اcتلفة هيئات الويبو اليت تنفذها مشاريع املساعدة التقنيةمعلومات عامة عن و ودراسات  أ

 .اGولية املنظامت

ومنظمة منظمة الصحة العاملية البÇان االٓسـيوية وتوجه �لشكر ٕاىل الويبو و  مجموعةناك �مس وحتدث وفد رسي ال .90
وأالنشطة  سـياسة الصحة العامة يف تسليط الضوء عىل ٔانوأعرب عن رغبته . للغاية املفيدةو  لÇراسة الشامK التجارة العاملية

Kان اكنت ذات الصÇأالحاكم الواردة  يف كثري من أالحيان واليت تضمنت، يف منطقة آسـيا يف بؤرة اه�مات العديد من الب
فعا0 ذات التلكفة املعقو0 ال املثيKوقال ٕان أالدوية  الساكن ٕاىل الرعاية الصحية ا³انية. لتوفري وصول القوانني الوطنية يف

لتحسني  ٕالجياد سـبل تاحملاوال يف منطقة آسـيا اكنت يه احلل أالسايس يف هذا السـياق. وأشار ٕاىل مواصK البÇان
واسـتدرك قائال، ال متl اGول االٓسـيوية يف . الصحة العامة اجلهود الرامية ٕاىل حتسني وتعظمي املنتجات الطبية الوصول ٕاىل

اكنت نقل التكنولوجيا بناء القدرات و يف أن  وهذا هو السبب لتحقيق هذا الهدف الاكمK الالزمة القدرة يانكثري من أالح 
ت لقد أقرّ و . حصية فعا0 تغطية والبÇان أالقل منوا البÇان النامية أن حتقق من ٔاجل من أالمور أالساسـية يف تl املناقشات

، ومع ذé. تl أالهداف هتدف ٕاىل حتقيق اليت SCP/18/5 يف الوثيقة الواردة املرشوعات املشرتكة ا³موعة االٓسـيوية
 لتحسني نقل اcططة شاريع املسـتقبليةامل  وعىل وجه اخلصوص،، املقبKخطوات طالب الوفد �لتوصل ٕاىل فهم مشرتك لل

النامية والبÇان أالقل منوًا وبتلكفة يسهل الوصول ٕالهيا يف البÇان  مثيKتطوير ٔادوية  من أجل التكنولوجيا وبناء القدرات
يف ٔامهية زxدة فهم الصحة العامة العاملية ورمس خريطة للتطورات املسـتقبلية.  الوفد عن اعتقاده معقو0 وفعا0 وآمنة. ؤاعرب

ن واختمت لكمته بتوجيه الشكر ٕاىل مؤلفي اGراسة ملا بذلوه من معل شاق وأعرب عن تطلعه ملزيد من املداوالت بشأ 
  .أالمر هذا

وحتدث وفد اجلزائر �مس ا³موعة أالفريقية، ؤاعرب عن تقديره ملمثيل املنظامت الثالث وللخرباء واكمل الفريق ا�ي  .91
شارك يف ٕاعداد اGراسة الشامK املذكورة وجتميعها. ؤاشار ٕاىل ٔان اGراسة تضمنت لك املعلومات الرضورية ؤاوحضت 

يف جمال بتاكرات �ٕاىل الهتا املتخصصة، رفقة منظمة التجارة العاملية، يف جمال الهنوض �لنفاذ قامت به أالمم املتحدة وواك ما
�نتباه ٕاىل أن اGراسة، ٕاذ مجعت املعلومات املتعلقة �ملعايري القانونية واللواحئ واملامرسات الراهنة  التكنولوجيا الطبية. ولفت

اcتلفة، �ٕالضافة ٕاىل التجارب الوطنية، فٕاهنا تكون قد مجعت ما مت القيام به عىل الصعيدين الوطين واGويل من ٔاجل 
تعاون الثاليث أالطراف بني الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة تسهيل احلصول عىل أالدوية. والتفت الوفد ٕاىل ال 

العاملية، وقال ٕان البÇان أالفريقية، ورمغ ٔان التعاون يبدو فعاال، مل تفهم ما ٔامثر عنه ذé من الناحية امليدانية. ؤاعلن ٔان Gيه 
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ز أن والية اGراسة واختصاصاهتا اتسمت �لغموض، بعض التعليقات هبذا الشأن. وأشار، ٔاوال، ٕاىل النسق والشلك، ؤابر 
وتساءل ٕان اكنت أالفاكر ووCات النظر اليت تضمنهتا اGراسة تعكس فعال ما وصل ٕاليه النقاش يف لك منظمة من 

املنظامت املذكورة. وأعرب عن رضاه ٕاذ ٔاشارت اGراسة يف العديد من املواضع ٕاىل اسرتاتيجية شامK، ويه خطة معل 
ة الصحة العاملية. وركز الوفد عىل �بتاكر، وعرب عن قلقه بشأن �سرتاتيجية اليت تعرتف رمسيا فقط �لتأثري إالجيايب منظم

للملكية الفكرية، وشدد عىل ٔان امللكية الفكرية لها أيضا انعاكس سليب، ف� يتعلق �حلصول عل  اGواء. ورحب الوفد 
ٔاعرب عن ٔاسفه لعدم ٕاشارهتا ٕاىل ما تسميه منظمة الصحة العاملية "اخلطوط التوجهيية ٕ�شارة اGراسة ٕاىل تl املسا0ٔ، و 

لفحص براءات املسـتحرضات اGوائية: تطوير منظور الصحة العامة". ؤاوحض ٔان اخلطوط التوجهيية هامة جدا ف� يتعلق 
 ترش اGراسة ٕاىل اخلطوط التوجهيية للفحص �حلصول عىل اGواء وبتسهيل احلصول عىل التكنولوجيا الطبية، وتساءل ملاذا مل

اليت اعمتدهتا منظمة الصحة العاملية. وأقر، يف مرحÑ Kنية، بأن اGراسة تبني بوضوح مواطن املرونة واحلقائق والتقييدات 
ه البÇان النامية املتعلقة بنظام الرباءات احلايل، ورصح ٔاهنا من Cة ٔاخرى مل تنظر يف العوائق الهيلكية والتقنية اليت تواج

يتعلق �سـتخدام مواطن املرونة املذكورة. وقال ٕان اGراسة اعرتفت مبواطن املرونة عىل الصعيد اGويل، واسـتدرك قائال  فمي
ٕاهنا مل تعرتف، حسب رٔايه، بأن ٔاغلب اGول النامية ال متl القدرة التقنية السـتخدام مواطن املرونة املذكورة، من سبيل، 

جباري. ولفت �نتباه ٕاىل صعوبة ٕاحداث الرتاخيص املذكورة، نظرا ٔالنه من الصعب معرفة كيف ينبغي ٔان الرتخيص االٕ 
تضبط إال9وات. ؤاشار ٕاىل الطابع التقين للعديد من أالسـئK، ورصح ٔان إالجراءات الشلكية تربك البÇان. وشدد عىل أن 

التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية، من ٔاجل مساعدة البÇان القيام بدراسة بشأن ما ميكن ٔان تقوم به الويبو ومنظمة 
النامية عىل اسـتخدام مواطن املرونة احملمتK املذكورة، سـيكون هاما جدا للبÇان النامية. وبني ٔان اقرتاح ا³موعة أالفريقية 

ريقية لÇراسة، ورٔاى ٔاهنا تشلك تطرق ٕاىل مسا0ٔ ٕاحداث اGراسة املذكورة. وأعرب من جديد عن تقدير ا³موعة أالف
أساس معل جيد للنظر يف أالعامل الثالثية أالطراف اليت مت القيام هبا. وخلص ٕاىل ٔان أالعامل اليت تقوم الويبو مبفردها 

 ينبغي ٔان تكون رهنا ملضمون اGراسة. ال

ة التجارة العاملية والويبو وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة بÇان جدول ٔاعامل التمنية، وأعرب عن شكره ملنظم .92
ومنظمة الصحة العاملية عىل معلها املتعلق �Gراسة الثالثية أالطراف وعىل العروض اليت قدمهتا. ؤافاد أن العمل اكن مثاال 

امللكية ممتازا ملا ميكن حتقيقه بفضل تعاون املنظامت املعنية �ملوضوع. ؤاكد أن اGراسة هتدف ٕاىل سد الفجوة وفهم العالقة بني 
الفكرية والتجارة وفرص احلصول عىل خدمات الصحة العامة. ولفت �نتباه ٕاىل ٔان اGول أالعضاء مل تنته بعد من معاجلة 

اGراسة املذكورة، نظرا للمك الهائل من املعلومات املفصK اليت تضمنهتا ونظرا لنرشها منذ فرتة قصرية. ورٔاى الوفد أن اGراسة 
لطابع املعقد للموضوع وعن التحدxت املتنوعة اليت تواجه أالعضاء، ف� يتعلق مبعاجلة احتياجاهتا الصحية. عربت مبضموهنا عن ا

ؤاشار ٕاىل أن القضية تكتيس حساسـية خاصة Gى البÇان النامية، بسبب نقص املوارد املتعلقة �لبحث والتطوير يف جمال 
همK ؤامراض املناطق املدارية. ؤاعرب عن رسوره �لبيان ا�ي أدىل به أالدوية املسـتخدمة ملعاجلة أالمراض املتوطنة وامل 

ممثل منظمة الصحة العاملية وا�ي ٔاعلن فيه أن الصحة حق ٕانساين وأن اGراسة متثل اخلطوة أالوىل للتعاون ؤان التعاون 
أبرز أن اGراسة هتدف لتحقيق يقترص عىل الرشاكء الثالثة بل سـيضم دوال ٔاعضاء ومنظامت ٔاخرى معنية �ملوضوع. و  لن

التوازن وٕا9حة معلومات حمايدة وواقعية، وقال ٕان ذé مثال آخر ميكن تعمميه عىل العمل ا�ي يمت تطويره يف جماالت 
خرى. ؤاضاف أن اGراسة ابتعدت عن رسد حقائق بدهيية ومبسطة، فمل تكتف بذكر ٔان امللكية الفكرية يف حد ذاهتا أداة  أ

هنا متثل عائقا ٔامام تعزيز ٕاماكنية احلصول عىل اGواء. ؤاكد أن العديد من العوامل تلعب دورا هاما، وأفاد أن ٕاجيابية ٔاو أ 
تعد جزء من نظام امللكية الفكرية، ؤان  بعض العوامل، من سبيل توفر الرباءات واسـتخدا�ا من طرف ٔاحصاب احلق،

ليست جزءا من نظام امللكية الفكرية. ونوه ٕاىل أن  احلكومية،بعضها االٓخر، من سبيل تقيمي أالسعار وسـياسات الرشاء 
اGراسة تتيح معلومات وجهية ٔاخرى، من سبيل ٔان سـياسات الصحة العامة حتتاج لتدخل احلكومة يك تكون فعا0، ؤان 

اGوائية.  سـياسة املنافسة dجعة لتعزيز فرص احلصول عىل التكنولوجيا الطبية وتشجيع �بتاكر يف قطاع املسـتحرضات
ميكن من التعمق يف املواضيع  مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ومجموعة البÇان أالفريقية ا�ي ٔادلت به�قرتاح املشرتك وقال ٕان 

املذكورة، دون أن ميس �لقضاx أالخرى. وخلص ٕاىل أن اGراسة تعطي ٕاشارة مشجعة بشأن معل جلنة الرباءات. ؤابرز ٔان 
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تقرير منظمة الصحة العاملية ا�ي نرش مؤخرا حتت عنوان "مجموعة معل اخلربة �ستشارية املعنية  اGراسة، �ٕالضافة ٕاىل
ليست منحازة ٕاىل  نيالصيدالني ثنيح اللباملتاحة بوضوح أن آليات المتويل احلايل  تٔاظهر  ،�لبحوث والتمنية: متويل وتنسـيق"

ورة أن يقوم واضعو السـياسات العامة واملتدخلون بعمل خالق. ، وشدد عىل رض احتياجات البÇان النامية يف هذا الشأن
ى ٔانه قد حان الوقت يك تقوم جلنة الرباءات  وذكر الوفد ٔان ٔاكرث من عرش سـنوات مرت منذ ٕاعالن اGوحة، ورأ

 �سـتكشاف القضية أكرث قصد التغلب عىل التحدxت اليت ما زالت تواجه العديد من أالعضاء.

ن تقديره ٔالمانة منظمة التجارة اGولية ؤامانة منظمة الصحة اGولية ؤامانة الويبو عىل وضعها ؤاعرب وفد السـنغال ع .93
ٕاطار معل اGراسة الثالثية أالطراف وعىل تقدمي عروضها، وقال ٕان اGراسة تناولت العديد من أالسـئK. واقرتح أن تواصل 

حلصول عىل أالدوية والتكنولوجيا الصيدالنية والطبية، املنظامت العمل مضن اخلطوط العامة املذكورة من ٔاجل تسهيل ا
والهنوض بذé. ؤايد الوفد البيان ا�ي ٔادىل به وفد اجلزائر، عندما حتدث �مس ا³موعة أالفريقية، ؤاضاف ٔانه ميكن التعمق 

وجيا الطبية، ؤاوحض ٔانه جيب أكرث يف اGراسة، ف� يتعلق ٕ�طار العمل القانوين والعميل وفرص احلصول عىل أالدوية والتكنول
النظر يف القضاx اcتلفة للملكية الفكرية. وبني أن والية اGراسة واختصاصاهتا مصمت لتنظر ببساطة يف حتليل الوقائع، وقال 

ٕاهنا حتد من نطاق اGراسة. ؤاعلن أن اGراسة اكن ميكن، حسب رٔايه، ٔان تفتح مزيد االٓفاق وأن تطل بشلك ٔاكرب حنو 
بل. ؤاكد أن بعض اGول أالعضاء تتطلع ٕاىل حفص العوائق اليت تواCها البÇان النامية، خاصة، ف� يتعلق �سـتخدام املسـتق 

مواطن املرونة؛ وٕاىل تقامس جتارب البÇان اليت اسـتخدمت فعال مواطن املرونة املذكورة. ؤابرز ٔان مجموعة بÇان جدول ٔاعامل 
تا مواصK العمل مضن اخلطوط العامة املذكورة، قصد متكني البÇان اcتلفة من �سـتلهام من التمنية وا³موعة أالفريقية اقرتح 

أالمثK املشار ٕالهيا. والتفت الوفد ٔالمهية اسـترياد أالدوية، ؤاشار ٕاىل أن اGول من سبيل السـنغال ال تصدر االٔدوية ؤاهنا 
ؤاهنـى قائال ٕان بÇه من Cة ٔاخرى يسـتخدم إالعاdت لتسهيل هتمت بتعليق الرسوم امجلركية بشأن اسـترياد أالدوية.  ال

 احلصول عىل أالدوية.

ٔالمانة الويبو ؤامانة منظمة التجارة اGولية وأمانة منظمة الصحة العاملية عىل العرض  ؤاعرب وفد شـييل عن شكره .94
مه ا³االت اليت ميكن ٔان تركز علهيا وعىل العمل ا�ي تضمنته اGراسة الثالثية أالطراف. ورصح أن اGراسة تناولت ٔاحد أ 

جلنة الرباءات، وقال ٕانه اكن من الرضوري القيام بعمل مشرتك مجع بني عدد من املنظامت والهيئات متعددة أالطراف. ؤاشار 
ٕاىل ٔان اGراسة مل حتاول التوصل ٕاىل خالصات بل جسدت معلومات واقعية، هبدف ٕا9حة توجهيات لصانعي القرارات يف 

من  189الوارد يف الصفحة  Ç1.4، وقال ٕان الوفد بصدد تقيمي املعلومات املذكورة. ولفت انتباه اللجنة ٕاىل اجلدول لك ب
اGراسة واملتعلق �ملعاهدات الثنائية اليت وقعهتا شـييل. والتفت ٕاىل العمود أالخري من اجلدول املذكور، وا�ي تضمن ٕاشارة 

والصحة العامة، وأفاد أن املعاهدات الثنائية املذكورة تضمنت أحاكما تؤكد مرة ٔاخرى  ٕاىل ٕاعالن اGوحة بشأن اتفاق تريبس
ما نص عليه ٕاعالن اGوحة، وطلب الوفد أن يمت ٕادراج املعلومات املذكورة يف اGراسة. وركز عىل العمل املقبل للجنة 

جلنة الرباءات، مع احلرص عىل عدم تكرار العمل  الرباءات، واقرتح ٔان تسـتخدم املعلومات الواردة يف اGراسة، يف ٕاطار معل
املتعلق بتجميع تl املعلومات الشامK. ؤاعلن ٔان جلنة الرباءات Gهيا متسع من الوقت يك تناقش اخلالصات اليت ميكن 

 ل أالعضاء.التوصل ٕالهيا استنادا ٕاىل تl املعلومات، ويك حتللها، مع أالخذ بعني �عتبار لالقرتاحات اليت قدمهتا اGو 

" مقار�ت تقامس تاكليف 1ٕان Gيه بعض التعليقات بشأن " )KEIاملؤسسة اGولية لٕاليكولوجيا املعرفية (وقال ممثل  .95
" بعد حقوق إالنسان يف تناول معاهدة البحث والتطوير. والتفت ٕاىل الزتامات 2من اتفاق تريبس و" 3.39تنفيذ املادة 

من اتفاق تريبس، وذكر أن اGراسة تنص عىل ٔانه "متت، خالل  3.39علقة بتنفيذ املادة أعضاء منظمة التجارة العاملية املت
جو0 مفاوضات ٔاوروغواي، مناقشة خيار ٔان ينص اتفاق تريبس رصاحة عىل ٕالزامية حرصية البياdت، ولكن املفاوضني 

بينت بشلك واحض ٔان حرصية البياdت  ". وأضاف ٔان اGراسة3.39اعمتدوا الصياغة العامة احلالية اليت وردت يف املادة 
ورمغ ٔاهنا اكنت ٔاحد املواضيع اليت تناولهتا جو0 مفاوضات ٔاورغواي �لنظر، فٕان املوقف املذكور مل يلق اGمع الاكيف، وأن 
اخليار الوحيد ا�ي قبF املفاوضون خالل جو0 مفاوضات أوروغواي، هو اع�د صياغة فضفاضة، ويه الصياغة احلالية 

من اتفاق تريبس. ؤافاد ٔان ٔامه جزء يف معاجلة اGراسة محلاية بياdت �ختبار هو وصف ممارسات  3.39لواردة يف املادة ا



SCP/19/8 Prov.1 
41 
 

بينت ٔان مفهوم تقامس التاكليف هو من اتفاق تريبس. وقال ٕان اGراسة الثالثية أالطراف  3.39اGو0 املتعلقة بتنفيذ املادة 
سوف ميكن من �ع�د عىل البياdت اليت مجعها املبتكر، برشط أن "يسامه مزود أالدوية البديل حلرصية البياdت، ؤانه 

ت املتحدة أالمريكية، وذكر ٔان البÇ املذكور أن اGراسة تناولت �Gرس الوالx ؤاضافاجلنيسة يف لكفة ٕاحداث البياdت". 
بشأن البياdت اليت مت الكشف عهنا عند ٕايداع طلبات وعىل نظام التعويض إالجباري نص يف قوانينه عىل حرصية البياdت 
، بي� مل ينص عىل ذé بشأن املسـتحرضات اGوائية. ولفت انتباه جلنة الرباءات ٕاىل احلصول عىل موافقة تنظميية للمبيدات

وكورx، تنص أيضا عىل  )EFTAالرابطة أالوروبية للتجارة احلرة (من اتفاق التجارة احلرة بني  8من املرفق  3أن املادة 
برdمج تعويض كبديل حلرصية البياdت. واقرتح أن تقوم البÇان اليت يه حاليا طرف يف اتفاق جتارة حرة ٔاو يف اتفاق جتاري 

) من اGراسة تناول بعد حقوق 1متعدد أالطراف، بفحص ٕاضايف ملقاربة تقامس التاكليف. ومىض قائال ٕان الفصل Ñنيا.ٔالف(
 يتعلق بقواعد التجارة و�مللكية الفكرية. ؤاعلن ٔان اGراسة قدمت ٕاطار معل حقوق إالنسان �عتباره "آلية هامة إالنسان ف�

ملواصK ٔاهداف سـياسة الصحة العامة املتعلقة بضامن احلصول عىل أالدوية ملن مه يف أمس احلاجة ٕالهيا، وبتحسني فرصهم يف 
ل املنخفض واملتوسط ترزح حتت عبء مزدوج يشمل أالمراض املعدية احلصول علهيا"، خاصة وأن اGول ذات اGخ

وأالمراض غري السارية. والتفت املمثل ٕاىل الوصف ا�ي تضمنته اGراسة بشأن حقوق إالنسان وا�ي ورد فيه ٔانه "يف 
Çان النامية، فٕان سـياق أالمراض املهمK، وعندما ال تسـتجيب �بتاكرات يف جمال التكنولوجيات الطبية الحتياجات الب

احلق يف الصحة يلزم اGول �لهنوض �لبحث والتطوير املتعلقني �لتكنولوجيات الطبية احلديثة"، ولفت �نتباه ٕاىل أن بعد 
حقوق إالنسان ينبغي ٔان يكون يف مقدمة مواضيع النقاش اجلاري حاليا عىل الصعيد اGويل بشأن "ضامن ٔاساس معزز 

تياجات للبحث والتطوير أالساسـيني يف جمال الصحة، والوجهيني �لنسـبة لٔالمراض اليت تصيب ومسـتدام قامئ عىل �ح 
البÇان النامية بشلك متفاوت". وتناول املمثل �لنظر النقاشات اGائرة صلب منظمة الصحة العاملية، وقال ٕان اGراسة 

أ عن النقاش مفهوم هام وهو مفهوم فك �رتباط بني تضمنت وصفا ملفهوم فك �رتباك، وقرٔا ما ورد فيه وهو كام ييل: "نش
سعر املنتج الهنايئ وتاكليف البحث والتطوير. ويستند املفهوم املذكور ٕاىل ٔان الرباءات متكن املطورين من اسرتداد التاكليف 

ث والتطوير وجين أالر�ح، عن طريق فرض ٔاسعار تفوق تاكليف إالنتاج. ويعترب البعض ٔان هذه الطريقة لمتويل البح
تشلك حاجزا حيول دون احلصول عىل أالدوية يف البÇان اليت تدفع فهيا الشعوب تاكليف أالدوية من ٔامواهلم اخلاصة، 
و�لتايل ال ميكهنا أن تتحمل ٔاسعار �هظة. ويستند فك �رتباط ٕاىل افرتاض أن التاكليف واcاطر املرتبطة �لبحث 

 تقدمي حوافز للبحث والتطوير، ال ترتبط بسعر املنتج". وحث املمثل جلنة الرباءات عىل والتطوير ينبغي ٔان تاكفأ، وأن يمت
القيام بتحليل ٕاضايف ملفهوم "فك �رتباط" ومفهوم معاهدة البحث والتطوير، وعىل حفص املفهومني املذكورين خالل 

 النقاشات املقبK بشأن الرباءات والصحة.

) �عرتاف ثالث واكالت غري حكومية رئيسـية بعمل ا³مع من خالل MPP(ورحب ممثل مجمع براءات أالدوية  .96
اGراسة الثالثية أالطراف اليت تناولت خمتلف �سرتاتيجيات للنفاذ ٕاىل �بتاكرات واحلصول عىل التكنولوجيات الطبية يف 

م هبدف "�سـتفادة رصاحة من نتاجئ البÇان النامية. وأشار املمثل ٕاىل ٔان اGراسة تنص عىل ٔان الرباءات ميكن ٔان تسـتخد
خدمات الصحة العامة"، ٕاذا مت الرتخيص عىل ٔاساس الرشوط وأالحاكم املناسـبة. ؤاكد أن اGراسة توحض أن مجمع براءات 

أالدوية "دمع التوجه حنو برامج الرتخيص الطوعي اليت زادت فرص احلصول عىل أالدوية عرب السامح �سـتخدام صيغ جديدة 
وفر أالدوية اجلنيسة الرخيصة يف البÇان النامية"، ؤابرز التوجه املزتايد حنو الرتخيص الطوعي ٔالدوية إاليدز، منذ وتعزيز ت

. ولفت �نتباه ٕاىل ٔان مجمعات الرباءات يه ٕاحدى التوصيات الرئيسـية لفريق اخلرباء 2010ٕانشاء مجمع براءات أالدوية يف 
 2011إالعالن السـيايس لسـنة واملعين بتحفزي البحث والتطوير يف العامل النايم. ؤافاد ٔان  العامل التابع ملنظمة الصحة العاملية

ٔاعرب عن تأييده ³معات الرباءات، وخاصة مجمع  يدزك بشأن فريوس نقص املناعة املكتسـبة/االٕ لربdمج أالمم املتحدة املشرت 
 تطوير الصيغ اجلديدة الرضورية. ؤاحاط ممثل مجمع براءات أالدوية، قصد املساعدة عىل خفض سعر اGواء والتشجيع عىل

براءات أالدوية اللجنة علام ٔان املدير التنفيذي للمجمع دعا أيضا الرشاكت الصيدالنية اليت متl براءات أالدوية الرئيسـية 
فرص احلصول عىل  لفريوس نقص املناعة املكتسـبة ٕاىل العمل مع ا³مع من ٔاجل مجع براءاهتا وتكنولوجياهتا، هبدف زxدة
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أالدوية وتشجيع �بتاكر. ودعا املمثل احلكومات ٕاىل ٔان تلعب دورا ٔانشط يف الهنوض جبمع الرباءات ويف تشجيع قطاع 
 املسـتحرضات اGوائية، مثال، عن طريق تقدمي حوافز بشأن ربط الرشااكت مع مجمع براءات أالدوية.

) عن شكره للمنظامت الثالث عىل اGراسة الشامK اليت AIPPIفكرية (ؤاعرب ممثل امجلعية اGولية محلاية امللكية ال .97
أجرهتا. وقال ٕان امجلعية اGولية محلاية امللكية الفكرية سـتقوم بتقيمي اجلوانب التقنية لÇراسة وسـتقدم بعض التعليقات. ورٔاى 

هنا ركزت ٔاساسا عىل احتياجات النظام الصحي أنه من املفيد ٔان اGراسة مل تتناول اجلانب التقين محلاية امللكية الفكرية وأ 
العاملي. وأبرز أن املزية املذكورة هامة جدا لصقل نظام حامية امللكية الفكرية هبدف ٕاحداث ٔافضل رعاية حصية ممكنة 

 العامل. عرب

الرئيس أالمانة وممثيل منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية ٕاىل تقدمي ٔاي تعليقات ٔاو ردود ٕاضافية بشأن  ودعا .98
 أالسـئK اليت طرuا املتحدثون.

وشكرت أالمانة الوفود عىل ردود فعلها إالجيابية، �ٕالضافة ٕاىل تعليقاهتا اليت لفتت هبا �نتباه ٕاىل العنارص اليت  .99
ٕالهيا اGراسة ٔاو اليت مل تتناولها �لشلك املطلوب. وأعرب عن تقديره للتعليقات ؤاكد ٔامهيهتا لتحسني العمل. وقال ٕان افتقرت 

اGراسة متثل وثيقة مرجعية وشدد عىل ٔاهنا ال هتدف ٕاىل القيام بأي تقيمي ٔاو ٕاىل حل ٔاي قضاx. ؤافاد ٔان مصدر املعلومات 
الوفود ؤاي خشص آخر �مت �ملشاركة يف النقاش، من اختاذ قرارات مسـتنرية املذكور سـميكن، دون شك، امجلهور و 

 ٔافضل. بشلك

ونوه ممثل منظمة الصحة العاملية �لوفود اليت جشعت املنظامت عىل ٕاجناز التعاون الثاليث أالطراف ومواصلته. وحتدث  .100
ير العام وعىل الصعيد التقين لتخطيط املمثل خماطبا اللجنة وقال ٕان املنظامت معلت بشلك مسـمتر عىل مسـتوى املد

أالنشطة الوجهية ذات �ه�م املشرتك اليت ميكهنا أن تفيد واضعي السـياسات واGول أالعضاء. والتفت املمثل ٕاىل السؤال 
اءة، ا�ي طرحه وفد اجلزائر، عندما حتدث �مس ا³موعة أالفريقية، واملتعلق �خلطوط التوجهيية لفحص طلبات امحلاية برب 

ؤاكد أن امجليع يعمل أن العديد من ماكتب الرباءات الوطنية ال متl أي منشآت للفحص املوضوعي ٔاو ٔاي خربة يف املوضوع. 
ورصح ٔان طلبات امحلاية برباءة املودعة حتصل عىل املوافقة رمغ الشكوك العديدة املتعلقة مبدى قابلية الطلبات للحصول عىل 

، وذكر ٔاهنا تناولت �لنقاش القضاx املرتبطة بفحص 172ار ٕاىل الفقرة (ب) الواردة يف الصفحة املوافقة ومبدى جودهتا. وأش
الوارد يف ٔاسفل الصفحة،  12.4الرباءات وتسجيلها، �ٕالضافة ٕاىل املوارد املتاحة لهذه العملية. والتفت �خلصوص ٕاىل إالطار 

Gوائية: تطوير منظور الصحة العامة"، وقال ٕانه تضمن عددا حتت عنوان "اخلطوط التوجهيية لفحص براءات املسـتحرضات ا
من اخلطوط التوجهيية. وشدد عىل أن اGراسة هتدف، يف هذا السـياق، ٕاىل ٕا9حة لك النقاشات الوجهية والهامة املتعلقة 

لص ٕاىل ٔان اGراسة �لقضاx الوجهية، �ٕالضافة ٕاىل ٔاي مراجع ٔاخرى تتيحها املنظامت الثالث، وغري ذé من املراجع. وخ
حاولت ٔان جتمع املراجع معا يك متكن واضعي السـياسات، الراغبني يف فهم القضية ويف وضع سـياسات وجهية لسـياقهم 

 اخلصويص، من �سـتفادة من املراجع املذكورة.

لت هبا الوفود ؤاعرب ممثل منظمة التجارة العاملية عن رسوره لتلقي احلارضين اGراسة ٕ�جيابية وللتعليقات اليت أد .101
واملراقبون، واعترب ذé مشجعا جدا. ؤاكد ٔان اGراسة تنبع من ٔاعامل التعاون التقين بني املنظامت الثالث، ؤافاد ٔاهنا متثل 

وغريه من  PowerPointٔاحد ٔانواع املامرسة الشفافة مبا ٔان معظم مضمون اGراسة اكن سيبقى مبعرثا عىل رشاحئ عروض 
املواقع إاللكرتونية للمنظامت الثالث. ولفت �نتباه ٕاىل ٔان اGراسة يه حماو0 لتوفري ٕاطار معل أوحض الربامج، املتاحة عىل 

للتعاون التقين اجلاري، وقال ٕان الهدف اكن القيام بدراسة واسعة وشامK بأكرب قدر ممكن، وال ختوض يف التفاصيل التقنية. 
ت قد تكون Gهيم خربة تقنية معيقة يف جمال ما وال تكون Gهيم رغبة وركز عىل أنه صار من املسلامت ٔان واضعي السـياسا

يف التطرق ٕاىل جماالت السـياسات العامة أالخرى ٔاو يف تطبيق مبادئ خربهتم التقنية فهيا. ؤاشار ٕاىل ٔان املنظامت الثالث 
وبني ٔان اGراسة اكنت حماو0 لصقل  نظرا لوالية لك مهنا وخربهتا، متثل دون شك جماالت السـياسات العامة الواسعة الثالثة.
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املضمون بشلك متجانس وغري تقين ميكن واضعي السـياسات من التعرف ٕاىل ٔافضل السـبل يف بيئة معقدة مثل بيئة 
السـياسات العامة. ؤافاد ٔان اGراسة عرفت املفاهمي ووصفت �ختيارات املتنوعة اليت قامت هبا البÇان ؤاعضاء منظمة 

ة. وقال ٕان الصياغة املعمتدة ركزت ٔاساسا عىل حماو0 وصف الوضع الواقعي بأدق شلك ممكن بغرض ٕايصال التجارة العاملي
املفاهمي وأالفاكر النابعة من النقاشات املتشعبة بشأن السـياسات العامة، بدل الرتكزي عىل وصف املقاربة الصحيحة اليت ينبغي 

 النقاط اخلصوصية اليت ٔاشار ٕالهيا وفد شـييل بشأن اتفاقات التجارة الثنائية أن يعمتدها ٔاي بÇ من البÇان. والتفت املمثل ٕاىل
الوجهية اليت اكنت شـييل طرفا فهيا، ورصح ٔان اGراسة الثالثية أالطراف ال هتدف يف حد ذاهتا ٕاىل ٕاعطاء دفع للبحث 

احة. وأوحض ٔان الفقرة الوجهية اليت أالصيل ٔاو ٔالي حبث جديد. ؤاكد ٔان اGراسة هتدف ٕالعطاء نظرة عامة عن املواد املت
لفت وفد شـييل ٕالهيا �نتباه، تشري ٕاىل ورقة معل ٔاطول نظرت يف القضاx املذكورة مبزيد التفاصيل. وحتدث املمثل خماطبا 

وفد شـييل ؤاعلن ٔانه سـيأخذ تعليقه بعني �عتبار، طاملا اكن مناسـبا لÇراسة، ودعاه من Cة ٔاخرى ٕاىل �طالع عىل 
عمل البحيث املنفصل والوارد مضنا يف اGراسة، وا�ي يشلك جزءا من النظام احليوي أالوسع لÇراسة الثالثية أالطراف. ال

ؤاكد املمثل ٔان الفكرة العامة لÇراسة يه ٔاهنا سـتكون منصة لبناء القدرات بشلك مسـمتر ومصدرا للمعلومات والبياdت 
أن منظمة التجارة العاملية سـتواصل العمل يف املسـتقبل مضن اخلطوط العريضة  املتعلقة بربامج بناء القدرات. وشدد عىل

للربdمج الراهن، أي مواصK التعاون التقين املسـمتر ا�ي يسـتجيب للطلب الصادر عن ٔاعضاء املنظمة، بشأن أالنشطة 
نظمها منظمة التجارة العاملية �لتعاون امجلاعية، من سبيل حلقة العمل السـنوية خبصوص امللكية الفكرية والصحة العامة اليت ت 

مع منظمة الصحة العاملية والويبو، وبشأن حلقات العمل الوطنية واليت تتضمن عادة عنرصا متعلقا �لصحة العامة. ؤاضاف أن 
جزءا هاما من التعاون الثاليث متثل يف تنظمي سلسK ندوات بشأن السـياسة العامة، هبدف دمع صانعي السـياسات وعدم 
استباق النقاشات بشأن السـياسة العامة، قصد توفري ٔاساس مسـتنري مسـمتد من الفهم واملعارف اليت ٔاu9ا عدد كبري من 
اخلرباء العاملني جبنيف وبأماكن أخرى. ؤاهنـى قائال ٕان تl الندوات قدمت مساهامت هامة لÇراسة الثالثية أالطراف، 

  ملواصK احلوار.وخلص ٕاىل أن تl الندوات ميكن ٔان تصري حمفال

ؤاعرب وفد �حتاد الرويس عن شكره ملنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية والويبو عىل املعلومات العملية  .102
واليت سـتعطي جلنة الرباءات الفرصة لتحليل املوضوع املذكور بشلك ٔامعق.  والواقعية الواردة يف اGراسة الثالثية أالطراف

، وقال ٕاهنا مشلكة متس العديد من والفعا0 منةأالدوية االٓ  أالوجه املتعددة ملشلكة ٕاماكنية احلصول عىلؤاشار الوفد ٕاىل 
وامليدان �ج�عي والتعلمي، �ٕالضافة ٕاىل  والبنية أالساسـية املادية واملرافق �ج�عية القانون والسـياسة الوطنيةجماالت 

ٕاماكنية احلصول عىل أالدوية، ورٔاى  عىل �لنصاملتعلقة املقار�ت ذات أالولوية و عوامل اقتصادية خمتلفة. والتفت الوفد ٕاىل 
هنا تمتثل يف ٕاحداث الرشوط الكفيK بتطوير قطاع املسـتحرضات اGوائية بشلك Ñبت وتدرجيي، ويف أن ينص القانون عىل  أ

قبة لك مراحل تداول أالدوية، ويف احلد أن تضمن اGو0 للمرىض احلصول عىل ٔادوية عالية اجلودة، ويف حتسني جودة مرا
هبدف لتكيف مع املتطلبات التنظميية للمعايري اGولية من عبء العراقيل إالدارية. ورصح ٔانه من الرضوري العمل عىل ا

. وأعرب عن خماوفه من قيام أحد املنتجني اGوائية الروسـية جزءا من سوق اGواء العاملي سـتحرضاتجعل سوق امل 
ٔالحد أالدوية احملمية برباءة، �لتحمك يف سـياسة أالسعار، ؤافاد ٔان بÇه يشرتك يف هذه اcاوف من عدد من احملتكرين 

البÇان أالخرى. وأطلع الوفد اللجنة عىل ٔان اGو0 يف �حتاد الرويس تضبط أالسعار فقط ف� يتعلق �ٔالدوية الواردة يف 
قامئة �ٔالدوية أالساسـية تصنع حمليا أو يف اخلارج. وقال ٕان اGو0 اعمتدت  والهامة، سواء اكنتقامئة أالدوية أالساسـية 

، اcصصة Gمع حصة أالشخاص ا�ين ال يعانون من ٔامراض قاتK وا�ين اGو0مزيانية برشاهئا �سـتخدام ٔاموال  ورصحت
ص عىل ٕاماكنية احلصول عىل أالدوية �لطريقة ميلكون املال الاكيف لرشاء أالدوية الباهظة المثن. ولفت �نتباه ٕاىل ٔان الن ال

املبينة، T انعاكسات مبارشة عىل املريض ويكتيس ٔامهية كبرية عىل الصعيد �ج�عي، ٕاذ حيسن ممارسة وصف أالطباء 
عىل  مشالك اسـتخدام أالدوية املشمو0 �لرباءة لٔالدوية. وقال ٕان إالطار الترشيعي الساري يف روسـيا يصدر القرارات بشأن

. وذكر ٔان الترشيع الرويس إالجباريمن خالل الرتخيص  من خالل الرتخيص الطوعي ٔاو ، ٕامالك حا0الفصل بني ٔاساس 
ينص عىل ٕاماكنية �سـترياد املوازي لٔالدوية. وأفاد ٔان الترشيع الرويس، من Cة ٔاخرى، يأخذ بعني �عتبار احلاجة ٕاىل 

تعزيز ٕاجراءات التجارب الرسيرية ورضورة احلصول عىل ٕاذن ٕالجراء التجارب املذكورة، واحلاجة ٕاىل تعزيز ٕاجراءات 
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السـترياد عينات أالدوية هبدف حفص جودهتا، وتعزيز إالجراءات املتعلقة ٕ�دخال تعديالت عىل ملف  احلصول عىل ترصحي
التسجيل، �ٕالضافة ٕاىل رضورة ٕادراج ٕاماكنية الطعن يف اخلالصات اليت توصلت ٕالهيا منظامت اخلرباء. ؤابرز ٔان املبادرات 

، سواء االٔدوية املنتجة حمليا أو يف اخلارج، مرحبا الرويسق املذكورة رضورية لتوفري ظروف جتعل تداول أالدوية يف السو 
أكرث، وشدد عىل العالقة املبارشة للموضوع بسـياق انضامم روسـيا ٕاىل منظمة التجارة العاملية. ؤاشار ٕاىل ٔان القواعد اليت نص 

ٕان القواعد املذكورة متنع ، وقال 2012ٔاغسطس  22علهيا القانون الفدرايل بشأن أالدوية صارت سارية ابتداء من 9رخي 
اسـتخدام املعلومات املتعلقة �لتجارب الرسيرية وجتارب ما قبل املرحK الرسيرية املرتبطة بدواء ٔاصيل، دون موافقة مطوره، 

. وأقر الوفد بأن القاعدة املذكورة اGوG0ى فرتة ست سـنوات تبدٔا من 9رخي تسجيل اGواء ؤاضاف ٔان املنع يسـمتر ل
حل منتجي أالدوية املبتكرة وا�ين استمثروا عددا هاما من املوارد لتطوير اGواء، ولفت �نتباه، من dحية سـتحمي مصا

خرى ٕاىل ٔان أالدوية اليت سيمتكن املسـهتلكون من احلصول علهيا سـتكون أغىل مثنا، ومىض قائال ٕاهنم لن يمتكنوا عىل  ،أ
ة ٔارخص مثنا. وذكر ٔان اGراسة افرتضت ٔانه ميكن ٕادخال حتسينات امتداد رسxن حرصية البياdت من رشاء أدوية جنيس

عىل القواعد اليت نص علهيا القانون املتعلق حبرصية البياdت، عن طريق تناولها يف سـياق اتفاق تريبس، وقال ٕان ذé هيدف 
لالقرتاحات البناءة اليت هتدف  ٕاىل ضامن توازن املصاحل بني املنتجني واملسـهتلكني. ؤاعرب الوفد عن تأييد �حتاد الرويس

ٕاىل خفض أالسعار الباهظة لٔالدوية احملمية برباءات، خاصة، عن طريق تغيري آليات متويل البحث العلمي. ورٔاى الوفد أن 
العوامل اليت حتد من ، �ٕالضافة ٕاىل حتليل أالدويةاحلصول عىل  تأثري نظام الرباءات عىل ٕاماكنيةدراسة القضاx املتعلقة ب 

 ، تكتيس ٔامهية �لغة.اكنية احلصول عىل أالدوية احملمية برباءات اخرتاع وأالدوية غري احملميةٕام

وشكر وفد الهند الرئيس ٕال9حته الفرصة لتقدمي العرض بشأن اGراسة الثالثية أالطراف. وأعرب عن خماوفه بشأن  .103
علقة ٕ�ماكنية احلصول عىل أالدوية املسـتخدمة ملعاجلة قضية الصحة العامة واحتياجات اGول النامية واGول أالقل منوا، املت

مهية القضية املذكورة، فقد ٔاكد  أالمراض الشائعة عادة يف البÇان املذكورة. وأشار الوفد ٕاىل أن ٕاعالن اGوحة، وٕاذ اعرتف بأ
. ورصح ٔان اية الصحة العامةختاذ تدابري محلال مينع، وال ينبغي ٔان مينع ٔاعضاء منظمة التجارة العاملية من اأن اتفاق تريبس 

بالده، وبعد النظر يف مواطن املرونة يف اتفاق تريبس، قامت بتحوير قوانيهنا وأدرجت العديد من أالحاكم الهادفة ملعاجلة 
ٕاجباري يف حا0 عدم توفر  ح ترخيصقضية الصحة العامة، وقال ٕان من بني أالحاكم املذكورة مادة تنص عىل من

ات دوائية محمية يف بعض سـتحرض ة بأسعار معقو0، ويف حاالت الطوارئ، ويف حاالت التصدير مل ات احملميسـتحرض امل 
قطاع املسـتحرضات اGوائية فيه  ال ميlٔاي بÇ  ٔاو اتسـتحرض تl امل  فيهتوفر ت سـتثنائية املعينة ٕاىل ٔاي بÇ ال الظروف �

الصحة العامة، ويف حا0 �نتفاع من �خرتاع بغرض  ملعاجلة مشالك حيتاج ٕاليه البÇ حمدد سـتحرضم  القدرة عىل تصنيع
�سـتخدام احلكويم. ؤاضاف ٔان القانون الوطين نص أيضا عىل مادة متعلقة �سـتثناء "بوالر" ومادة أخرى تسمح 
لية. ؤاكد �السـترياد املوازي، واعتربهام أداة هامة متكن من احلصول عىل أالدوية بأسعار معقو0، تكون ٔاقل من أالسعار احلا

مهية الرباءات لالبتاكرات اGوائية، وقال ٕان نظام الرباءات يقدم احلافز �قتصادي الوحيد لمتويل تلكفة �سـتكشاف  أ
وتطوير أالدوية اجلديدة. ولفت �نتباه ٕاىل أن ٔاسعار أالدوية يف البÇان النامية رمغ لك يشء تفوق غالبا تاكليف إالنتاج. 

امية متثل فقط جزء صغريا من سوق املسـتحرضات اGوائية العاملي، ورٔاى أن املداخيل اليت جيب حتقيقها ؤابرز ٔان البÇان الن
 Kان املذكورة. والتفت ٕاىل قÇلنية متويل ٔانشطة حبث وتطوير ٕاضافية، ال يعمتد عىل أالر�ح اليت يمت حتقيقها يف ٔاسواق الب

والتطوير املتعلقني �ٔالدوية الرضورية ملعاجلة أالدوية اليت متس البÇان  احلوافز اليت نص علهيا نظام الرباءات بشأن البحث
النامية، وشدد عىل أن �ع�د لكيا عىل القطاع اخلاص لتطوير أالدوية املذكورة ليس فعاال. وذكر ٔان املسـهتلكني يف العديد 

لتأمني الصحي. وخلص ٕاىل ٔان الزxدة ا³حفة من البÇان يسددون مثن املسـتحرضات اGوائية من جيوهبم، نظرا لغياب نظم ا
يف أالسعار تلعب دورا مركزx يف حرمان املسـهتلكني يف البÇان املذكورة من احلصول عىل أالدوية اليت ميكن ٔان تنقذ 

خلصوص حياهتم. ؤافاد ٔانه يرى أن سـياسات املنافسة لها وجاههتا عند النظر يف مشلكة احلصول عىل أالدوية. ؤاشار الوفد �
ٕاىل ٔان ٕانشاء بنية سلمية تنافسـية للسوق متكن من تنفيذ قانون املنافسة وٕانفاذه، سـيكون T دور هام يف الهنوض بفرص 

احلصول عىل التكنولوجيا الطبية وتشجيع �بتاكر يف قطاع املسـتحرضات الطبية. ؤاكد أن قانون املنافسة يلعب أيضا دورا 
 140تقييدية يف اتفاقات الرتخيص املتعلقة بنقل التكنولوجيا. ولفت �نتباه ٕاىل الفقرة  هاما يف احليلو0 دون ٕادراج رشوط
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من قانون الرباءات الهندي وا�ي نص عىل قامئة احلاالت اليت ميكن فهيا اعتبار الرشوط التقييدية للرتخيص ملغاة، وطلب 
اكت يف البÇان اcتلفة، بشأن الرتخيص الطوعي للرباءات الوفد من أالمانة أن تعد دراسة عن املامرسات اليت اعمتدهتا الرش 

وعن مدى مالءمة املامرسات املذكورة ملبدٔا املنافسة، ؤابرز ٔان ذé هيدف ٕاىل متكني اGول أالعضاء من ٔان حتدد جماالت 
فد من جديد عىل عىل الصعيد الوطين. وشدد الو  التدخل املالمئة للسـياسات العامة من ٔاجل النظر يف القضية املذكورة،

حلصول عىل أالدوية ٕاىل حد كبري يف توفري ٕاماكنية ا ميكن أن يسهماملرونة واطن �سـتخدام الفعال ملوCة نظره، ورٔاى ٔان 
. ؤاعرب عن تأييده لالقرتاح ا�ي أدىل به وفد جنوب ٔافريقيا عندما حتدث �مس ا³موعة بأسعار معقو0 يف البÇان النامية

عة بÇان جدول ٔاعامل التمنية بشأن الرباءات والصحة، وا�ي هيدف ٕاىل خلق توازن بني حقوق الرباءات أالفريقية ومجمو 
والصحة العامة. وأكد احلاجة العاجK ٕالجراء دراسة عن مواطن املرونة يف املعاهدات اGولية؛ والتنفيذ الفعال ٔالحاكم 

ية؛ �ٕالضافة ٕاىل تأثري منح تراخيص ٕالزامية للرباءات عىل ٔاسعار الرتخيص إاللزايم اليت نصت علهيا قوانني الرباءات الوطن 
أالدوية احملمية برباءة. ؤاضاف أن الكشف إاللزايم لٔالسامء اGولية ذات امللكية غري املسجK، يف طلبات الرباءات، سـتلعب 

Gحسب رأيه، دورا هاما يف السامح �لتعرف بشلك ٔاسهل عىل أالسامء اجلنيسة للمسـتحرضات ا éوائية، وقال ٕان ذ
سـيوفر املساحة السـياسـية السـتخدام �بتاكرات احملمية برباءة، عن طريق الوسائل القانونية للتسويق املسـبق، واليت تتناول 

 قضاx الصحة العامة املتعلقة �ٔالمراض الشائعة يف البÇان النامية.

ضمون ٕاعالن اGوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة ؤاعرب وفد الوالxت املتحدة أالمريكية من جديد عن تأييده مل .104
يف العامة. ورصح ٔان بÇه حيرتم ما نص عليه ٕاعالن اGوحة، وقال ٕان الوالxت املتحدة أالمريكية حترتم حق اGول أالعضاء 

ظام ، وساند الوفد اGور احليوي ا�ي يلعبه نتعزيز فرص احلصول عىل أالدويةيف حامية الصحة العامة، وبوجه خاص، 
الرباءات يف تعزيز تطوير أالدوية اجلديدة واملبتكرة املنقذة للحياة ويف تعزيز ٕابداع أالدوية املذكورة. والتفت ٕاىل اقرتاح 

ا³موعة أالفريقية ومجموعة بÇان جدول ٔاعامل التمنية، وأعلن ٔانه ال يتفق مع �فرتاض أالسايس ا�ي اعمتد عليه �قرتاح، 
9حهتا االتفاقات وا�ي يقول مضنيا إ  ن ٕازا0 احلواجز املتعلقة �لرباءات و�سـتخدام الاكمل ملواطن املرونة يف الرباءات اليت أ

اGولية، سـتحسن بشلك ملحوظ يف فرص احلصول عىل أالدوية يف البÇان النامية والبÇان أالقل منوا. ولفت �نتباه ٕاىل 
Gان لتدابري هتدف ٕاىل ترصحياته السابقة مضن اللجنة ويف احملافل اÇى أن الرباءات ال حتول دون اختاذ الب ولية أالخرى، ورأ

حامية الصحة العامة. وواصل قائال ٕان الرباءات توفر حوافزا لصناعات أالدوية حول العامل، يك تطور عالجات جديدة 
ن نقل التكنولوجيا ا�ي سـيكون، وحتدث ٔادوية جديدة هتدف ٕاىل ٕا9حة العالجات املذكورة يف البÇان النامية، ومتكن م

دون شك، مفيدا لتl البÇان. وشدد عىل أن غياب امحلاية برباءات سـيؤدي، حسب رأيه، ٕاىل تطوير عدد ٔاقل من 
أالدوية والعالجات ؤادوات التشخيص اجلديدة. ورصح ٔان العديد من العوامل لها تأثري عىل توفر أالدوية، دون ٔان تكون 

رباءات. وأفاد ٔان املسا0ٔ متعددة اجلوانب ومعقدة ٔاصال، ؤاعرب عن اعتقاده ٔان الرتكزي عىل حامية �لرضورة مرتبطة �ل
الرباءات من منظور ٔاهنا حاجز أمام توفر أالدوية سيشوه الصورة، وقال ٕان ذé لن يعاجل مشلكة احلصول عىل أالدوية. 

 يقول ٕان اGراسة الثالثية تطرقت ٕاىل حمددات ٕاماكنية ورٔاى ٔان اGراسة الثالثية أالطراف ٔاكدت ما جاء عىل ذكره. ومىض
احلصول عىل التكنولوجيات و�بتاكرات الطبية، وخلصت ٕاىل أن حامية منتج معني مبوجب حقوق امللكية الفكرية 
ر ٔان و�بتاكرات ال تشلك يف حد ذاهتا حاجزا، وأن غياب امحلاية املذكورة ال يضمن ٔايضا احلصول عىل ذé املنتج. وذك

، أن العديد من القضاx أالخرى تسامه يف توفر أالدوية، من سبيل أالسس 4و 3اGراسة بينت، بشلك خاص، يف الفصلني 
التنظميية وسـياسات حتديد أالسعار والسـياسة امجلركية وآليات رشاء السلع وبيع أالدوية املقÇة الومهية اcالفة للمعايري 

ٕاىل سلسK الزتويد املعقدة. وأشار الوفد ٕاىل �قرتاح ا�ي أدىل به بشأن الرباءات  واسـتخدام تl أالدوية، �ٕالضافة
والصحة، ؤافاد ٔان برdمج العمل ا�ي اقرتحه يتضمن ثالثة عنارص ٔاساسـية. وذكر العنرص أالول، ودعا منظمة الصحة 

النامية والبÇان أالقل منوا، وبشأن احلواجز اليت العاملية ٕاىل أن تقدم يف جلنة الرباءات عرضا بشأن توفر أالدوية يف البÇان 
تواجه توفر أالدوية االٓمنة والفعا0، خبالف الرباءات، وبشأن ٔاثر أالدوية املقÇة املزورة عىل توفر االٔدوية أالصلية. وبني الوفد 

. وشدد قذة للحياة يف البÇان الناميةٕاجراء دراسة عن أالثر إالجيايب لنظم الرباءات يف توفري أالدوية املنأن العنرص الثاين هو 
اعد عىل اسـتعادة التوازن للمناقشة عن طريق تقيمي دور حامية الرباءات يف توفري احلوافز عىل أن اGراسة املذكورة ستس
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وغريها من أالدوية اجلنيسة  توفريل  رضوريةللبحث والتطوير مما يؤدي ٕاىل توفري أالدوية املبتكرة، ويف تعزيز نقل التكنولوجيا ال
. والتفت ٕاىل العنرص الثالث، واقرتح ٔان تعكس اGراسة مدى التعقيد ا�ي يتسم به تقيمي الرباءات املتعلقة أالدوية احملمية

�لصحة العامة، ؤان يمت ٕاجراء دراسة عن توفر أالدوية املنقذة للحياة غري احملمية برباءات وعن أسـباب عدم توفر أالدوية 
للتأكد من ٔان تقيمي دور الرباءات يف التأثري عىل نتاجئ الصحة ومسؤو0 ة يرضور تl اGراسة يه طريقة  املذكورة. وأفاد ٔان

. ؤاحاط الوفد علام �لتعليقات أالولية مل يتجاهل العديد من التحدxت الهامة أالخرى القامئةٔانه العامة قد مت بشلك مسـتنري، و 
واليت مت جتمعهيا يف الوثيقتني  للجنة اGامئة املعنية بقانون الرباءاتاملتعلقة �القرتاح اليت ٔادىل هبا املشاركون يف اGورة السابعة 

SCP/18/INF/3 وSCP/18/INF/3 Add.راسة الثالثية أالطراف تضمنت نقاشGا بشأن . ولفت �نتباه ٕاىل أن ا
حمددات احلصول عىل أالدوية، وقامت، نوعا ما، بفحص مجموعة متنوعة من العوامل اليت حتدد توفر أالدوية. ؤاعرب عن 

اسـتعداده ملواصK البحث، عىل أالقل ف� يتعلق ببعض العنارص اليت وردت يف اقرتاحه، هبدف تقدمي حتليل متوازن بشأن 
أالثر إالجيايب لنظم الرباءات يف ة. ورٔاى ٔان اGراسة الشامK اليت اقرتح ٕاجراءها بشأن دور امحلاية برباءات يف توفر أالدوي

، سـتقدم مسامهة كبرية للنقاش. وشدد عىل موقفه ا�ي ذكره سابقا، ورصح ٔان توفري أالدوية املنقذة للحياة يف البÇان النامية
لرباءات، ينبغي ٔان تكون متوازنة وأن تمت �الع�د عىل أي معل ٔاو دراسات أو ندوات ٔاو مساعدة تقنية صادرة عن جلنة ا

قد تنقل التوازن يف نظام امللكية  ؤاكد ٔانه ال ميكن ٔان يؤيد ٔاية ٔاعامل، ؤاال تكرر فقط أعامال سابقة. موارد املزيانية احلالية
ة وموضوعيهتا أو بسـيادة اGول اليت قد ترض حبياد أالمان وأ الفكرية ٕاىل مواطن املرونة، عىل حساب احلقوق و�لزتامات، 

اليت قد تضع الويبو يف موقف نقد لالتفاقات اGولية أالخرى، عىل ٔاساس ٔاهنا تعيق �نتفاع من مواطن املرونة  وأ أالعضاء، 
 .اليت قد تكرر موضوع اللجان أالخرى وأ يف اتفاق تريبس، 

التعليقات. والتفت ٔاوال ٕاىل الوضع ا�ي سيسـند وحتدث وفد اجلزائر �مس ا³موعة أالفريقية، وقال ٕان Gيه بعض  .105
لÇراسة الثالثية أالطراف، وأوحض ٔان جلنة الرباءات مل متنح الويبو ٔاي والية ٕالجراء اGراسة املذكورة ٔاو لتقدميها. وأعلن ٔانه 

ينبغي ٔان تبقى وثيقة  يوافق عىل �عرتاف �Gراسة الثالثية أالطراف كوثيقة معل يف جلنة الرباءات. ورٔاى أن اGراسة ال
ٕاعالمية وتسـتخدم ملساعدة اGول أالعضاء عىل مناقشة القضية. وأشار ٕاىل التعليق الثاين، وذكر ٔان ا³موعة أالفريقية ٔاجرت 

مقارنة بني �قرتاح ا�ي أدلت به ا³موعة أالفريقية ومجموعة بÇان جدول ٔاعامل التمنية وبني اGراسة الثالثية أالطراف، 
 ٔان ا³موعة أالفريقية رصحت أن اGراسة مل تتضمن بعض العنارص اليت وردت يف �قرتاح. وأعرب عن اعتقاده ٔانه ؤاوحض

ليس من الوجيه يف هذه احلا0 التحجج بأن �قرتاح قد قام بتكرار العمل الوارد يف اGراسة الثالثية أالطراف. ولفت 
عة أالفريقية ومجموعة بÇان جدول ٔاعامل التمنية بشأن التحدxت والتقييدات اليت �نتباه ٕاىل العنرص أالول من اقرتاح ا³مو 

تواجه البÇان النامية والبÇان أالقل منوا وحتول دون اسـتخدام مواطن املرونة املتعلقة �لصحة العامة، وقال ٕان اGراسة 
يت ميكن أن تسـتخد�ا البÇان املذكورة لتسهيل احلصول الثالثية أالطراف رسدت مواطن املرونة املتنوعة املتعلقة �لرباءات ال

عىل أالدوية، وأوحض ٔاهنا قدمت بعض أالمثK بشأن كيفية اسـتخدام بعض البÇان النامية للرتخيص إاللزايم، واسـتدرك قائال 
 حتول دون انتفاع ٕان اGراسة من Cة ٔاخرى مل تتطرق ٕاىل العقبات القانونية والهيلكية وحمدودية القدرات املتاحة، اليت

البÇان النامية والبÇان أالقل منوا بشلك اكمل من مواطن املرونة املذكورة. وأفاد أن �قرتاح ا�ي أدلت به ا³موعة 
أالفريقية ومجموعة بÇان جدول ٔاعامل التمنية دعا ٕاىل ٕا9حة البياdت والتفاصيل العملية املتعلقة بتجارب البÇان بشأن اسـتخدام 

لٔالدوية، وذكر ٔان اGراسة الثالثية أالطراف مل تتناول ذé  والرتخيص بغرض �سـتخدام احلكويمخيص إاللزايم الرت 
)، ؤابرز ٔان �Markushلنظر. وواصل قائال ٕان �قرتاح دعا ٔايضا ٕاىل دراسة مدى ٕاماكنية قبول مطالبات ماركوش (

ية تسـتخدم مكامرسة شائعة ٕاليداع طلبات براءات متجددة، يه، حسب رٔايه، مطالبات فضفاضة ونظر  املطالبات املذكورة
ؤاضاف ٔان اGراسة الثالثية أالطراف مل تعاجل تl القضية. ؤاكد ٔان اGراسة مل تتناول بشلك اكمل احلاجة لتقامس املعلومات 

احلصول عىل أالدوية. والتجارب بني البÇان، بشأن اسـتخدام مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات هبدف الهنوض ٕ�ماكنية 
زال Gهيا  ؤاعرب عن اعتقاده ٔان اGراسة الثالثية أالطراف تقدم بدون شك معلومات مفيدة، وأكد ٔان جلنة الرباءات ما

جمال ملناقشة �قرتاح. ؤاشار الوفد ٕاىل اقرتاح الوالxت املتحدة أالمريكية بشأن الرباءات والصحة، وقال ٕان �قرتاح ال 
املوضوعية اليت وردت يف اقرتاح ا³موعة أالفريقية ومجموعة بÇان جدول ٔاعامل التمنية، ؤافاد أن اقرتاح يتناول احلجج 
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الوالxت املتحدة أالمريكية يرغب يف توجيه النقاشات داخل جلنة الرباءات لتتناول قضاx ليست مرتبطة �لرباءات، و�لتايل 
الويبو. وبني الوفد أن توفر أالدوية اجلنيسة يف البÇان النامية والبÇان أالقل  ليست وجهية للجنة الرباءات وال تشملها والية

منوا يعد مثاال عن القضاx اخلطرية اليت تتأثر بشلك كبري �لرباءات، ؤاكد أن اقرتاح الوالxت املتحدة أالمريكية ال يقر، رمغ 
دوية اجلنيسة يف البÇان املذكورة ما مل يمت خلق توازن لك يشء، بأن الرباءات ميكن ٔان متثل حاجزا ٔامام احلصول عىل االٔ 

 بفضل مواطن املرونة املتعلقة �لصحة العامة، اليت نص علهيا اتفاق تريبس.

وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة بÇان جدول ٔاعامل التمنية، وأعرب عن تأييده للبيان ا�ي ٔادىل به وفد اجلزائر  .106
فريقية. ؤاوحض ٔان اقرتاح ا³موعة أالفريقية ومجموعة بÇان جدول ٔاعامل التمنية ال يتعارض مع عندما حتدث �مس ا³موعة االٔ 

امحلاية �لرباءات. وأكد ٔان الوفد يعرتف �Gور الهام ا�ي تلعبه الرباءات يف توفري أالدوية املبتكرة، واسـتدرك قائال ٕان 
ٕاماكنية احلصول عىل اGواء، وذكر يف هذا اخلصوص ما ورد يف الرباءات ميكن، من Cة ٔاخرى، أن تسـتخدم كحواجز ٔامام 

ا�ي ٔاعده �حتاد أالورويب. ؤاشار ٕاىل اGراسة الثالثية أالطراف  2008تقرير التحقيق بشأن املسـتحرضات اGوائية لسـنة 
يف أالسعار اليت تسـتخد�ا  وقال ٕاهنا توفر ٔاساسا جيدا ميكن أن تركز عليه جلنة الرباءات وتطوره. والتفت ٕاىل آلية التحمك

الربازيل، ؤافاد ٔاهنا مثال عن االٓليات اليت مل يشملها نظام امللكية الفكرية واليت ميكن أن تسـتخد�ا البÇان لتعزيز احلصول 
عىل اGواء. وأعرب عن اعتقاده أن املثال املذكور هو ٔاحد اجلوانب الوجهية جدا لسـياسات الصحة العامة. وحتدث الوفد عن 

لرتخيص إاللزايم ؤابرز أنه من العوامل اليت مشلها نظام امللكية الفكرية، ورصح أن الربازيل متكنت من ختفيض سعر أالدوية ا
�ملائة، بفضل اسـتخدام االٓلية املذكورة. وأعرب الوفد عن اعتقاده  75/إاليدز بنسـبة ةاملتعلقة بفريوس نقص املناعة املكتسـب

xت كبرية للحصول عىل موافقة اللجنة. ولفت �نتباه أن بعض عنارص اقرتاح الوالxت املتحدة أالمريكية ميكن ٔان تواجه حتد
�ٔالساس ٕاىل النقاشات بشأن اجلوانب الصحية وبشأن أالدوية غري املطابقة للمعايري، اليت وردت مضن املوضوع الفرعي 

فد �مس مجموعة بÇان جدول ٔاعامل التمنية وقال ٕان والية املتعلق �ٕالنفاذ، ورٔاى ٔاهنا ال تتعلق بنظام الرباءات. وحتدث الو 
الويبو وأهداف جلنة الرباءات ال صK لها �لنقاشات املذكورة، نظرا ٔالهنا اكنت يف السابق موضوع نقاشات يف منظمة الصحة 

غري املطابقة للمعايري أو املقÇة،  العاملية. ؤاضاف أن مجموعة بÇان جدول ٔاعامل التمنية والربازيل، تعارضان متاما ٕانتاج أالدوية
وتسويق تl أالدوية. ؤاوحض أن ٔاي نقاش هبذا الشأن داخل جلنة الرباءات، سيتداخل بدون شك مع النقاشات اجلارية يف 

وقال ٕان االٓليات البديK اليت اقرتuا وفد الوالxت املتحدة احملافل أالخرى، ؤاكد أنه ال حاجة لتكرار العمل املذكور. 
ال ينبغي  ٕانهٕاال يف حاالت حمددة جداً، و  ليست مالمئة، والرتخيص الطوعي سعارمسـتوxت االٔ ضبط  من سبيلٔالمريكية، ا

جلنة منظمة الصحة العاملية املعنية حبقوق امللكية ؤاشار ٕاىل ٔان   أالدوية.صول عىلاعتبارها حًال عامًا وشامال لقضية احل
املذكورة  اسـتخدام االٓليات البديKاليت تقف ٔامام  تقريرًا عن العقبات قد ٔاصدرت الفكرية و�بتاكر والصحة العامة

  مدى اع�د تl السـياسات عىل التعاون الطوعي ٔالحصاب احلقوق.عن ، و واسرتاتيجيات اسـتخدا�ا

وقال ٕان اGراسة ولفت وفد الوالxت املتحدة أالمريكية �نتباه ٕاىل البيان ا�ي ٔادىل به وفدا اجلزائر والربازيل،  .107
الثالثية أالطراف تناولت بعض العنارص غري املتعلقة �لرباءات اليت وردت يف اقرتاحه، وأكد ٔانه مل يكن ينوي �لتايل ٔان 

خرى، �لبحث يف بعض العنارص أالخرى اليت وردت يف اقرتاحه،  يواصل النظر فهيا. وأعرب الوفد عن اه�مه، من Cة أ
، ورٔاى أن اGراسة ثر إالجيايب لنظم الرباءات يف توفري أالدوية املنقذة للحياة يف البÇان الناميةٕاجراء دراسة عن االٔ ويه 

 املذكورة ترد مضن والية جلنة الرباءات.

وعرب وفد أالرجنتني عن تقديره للعرض ا�ي مت تقدميه بشأن اGراسة الثالثية أالطراف. ؤافاد أن اGراسة متثل  .108
لنقاشات داخل اللجنة بشأن هذا املوضوع. وذكر ٔان مسا0ٔ الرباءات والصحة العامة تكتيس ٔامهية مسامهة هامة لتعزيز ا

الرباءات ال تؤثر سلبا عىل فرص احلصول عىل أالدوية. ؤابرز ٔانه مت اسـتخدام آلية  من ٔان�لغة، وشدد عىل ٔامهية التثبت 
وية. وبني ٔان اتفاق تريبس نص عىل بعض مواطن الرتخيص إاللزايم يف بعض احلاالت لضامن حصول الساكن عىل أالد

معايري ٔاهلية احلصول عىل الرباءة مثل املرونة اليت متكن أعضاء منظمة الصحة العاملية من تعريف �خرتاعات وضبط تعريف 
ٔاكد جمددا  . والتفت الوفد ٕاىل ٕاعالن اGوحة بشأن اتفاق تريبس والصحة العامة، وقال ٕان إالعالناجلدة والنشاط �بتاكري
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أنه حيق ٔالعضاء منظمة الصحة العاملية أن تسـتخدم بشلك اكمل أالحاكم الوقائية اليت نص علهيا االتفاق، بغرض حامية 
الصحة العامة وتعزيز فرص احلصول عىل أالدوية يف البÇان الفقرية. وخاطب الوفد اللجنة ؤاعلن أن أالرجنتني وافقت عىل 

، هبدف حامية الصحة العامة. وعرب عن 2012ملتعلقة �الخرتاعات الكمييائية والصيدالنية يف مايو اخلطوط التوجهيية اcتلفة ا
اقتناعه بأن �قرتاح ا�ي أدلت به ا³موعة أالفريقية ومجموعة بÇان جدول أعامل التمنية ميثل طريقة مفيدة ومتوازنة للميض 

اGراسة بشأن مواطن املرونة اليت نص علهيا اتفاق تريبس وتنفيذ قدما. ورٔاى ٔانه من الرضوري أن جتري جلنة الرباءات 
مواطن املرونة املذكورة. وأعرب جمددا عن الزتامه مبواصK العمل عىل املوضوع املذكور بشلك نشـيط وبناء. ومىض قائال ٕان 

اق �قرتاح املذكور خمتلف عن Gيه تعليقا ٔاوليا بشأن �قرتاح ا�ي قدمه وفد الوالxت املتحدة أالمريكية، ورصح ٔان نط
نطاق �قرتاح ا�ي قدمته ا³موعة أالفريقية ومجموعة بÇان جدول ٔاعامل التمنية. وأعرب عن قلقه بشأن اخلالصة اليت وردت 

امية التدابري اليت تضعف نظم حيف �قرتاح ا�ي أدىل به وفد الوالxت املتحدة أالمريكية، خاصة، امجلK اليت ورد فهيا ٔان "
. ولفت �نتباه ٕاىل أن منظمة ضامن توفر أفضل لٔالدوية"يست مفيدة لاسـتخدام قدر أكرب من املرونة ل  الرباءات من خالل

، ؤابرز أن املنظمة املذكورة ٔاوصت لتوسـيع أالدويةفرص احلصول عىل ٕ�ماكنية تأثري الرباءات عىل الصحة العاملية اعرتفت 
معل اتفاق تريبس. والتفت ٕاىل العدد الكبري من املنشورات اليت اقرتحت ٔان اسـتخدام  اسـتخدام مواطن املرونة مضن ٕاطار

مواطن املرونة سـميكن احلكومات من ختفيف االٔثر السليب حلقوق امللكية الفكرية عىل احلق يف الصحة. وبني أن ٕاعالن 
النظم القانونية جيب ٔان ت�ىش مع مصاحل  اGوحة بشأن الصحة العامة واتفاق تريبس قام بتأكيد النقاش املذكور ؤاظهر أن

الصحة العامة. وتناول الوفد �لنظر املقار�ت البديK السـتخدام مواطن املرونة، من سبيل الرتخيص الطوعي وضبط 
 مسـتوxت أالسعار، اليت وردت يف �قرتاح ا�ي قدمه وفد الوالxت املتحدة أالمريكية، وقال ٕان البدائل املذكورة سـتعمتد
عىل حسن نية ماليك احلقوق، وشكك يف مدى اسـتدامهتا. وحتدث الوفد بشأن املواضيع أالخرى من سبيل أالدوية املزورة 

وأالدوية ذات اجلودة املتدنية، ؤافاد ٔان تl املواضيع ال تندرج مضن والية اللجنة، نظرا ٔالهنا مرتبطة �لقوانني املتعلقة 
ل الصحيح لتناول قضاx جودة أالدوية ؤامهنا وفعاليهتا سـيكون منظمة الصحة العاملية بتسويق أالدوية. وخلص ٕاىل ٔان احملف

 وليس الويبو.
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واحللول  مقار�تقدمت رشحًا شامال لل SCP/18/6ا³موعة �ء، وركز عىل ٔان الوثيقة وحتدث وفد بلجياك �مس  .110
. وأكد ٔامهية الوطنية والثنائية واGولية صعدةتشارهيم يف جمال الرباءات عىل االٔ ومس  ز�ئنرسية االتصاالت بني الاملتعلقة ب 

ٔانه جيب النظر ٔاكرث يف مسا0ٔ تطوير اخلطوط التوجهيية ٔاو ٔاي  املوضوع ؤاعرب عن تأييده للقيام بعمل ٕاضايف بشأنه. ورٔاى
هنج قانوين مرن آخر يعمتد عىل معايري دنيا غري ملزمة. وأفاد أن القيام بعمل ٕاضايف يف ا³ال املذكور يعترب مفيدا للك البÇان 

Gسـيعزز مصداقية نظام امللكية الفكرية ا éويل واسـتقراره والثقة اليت حيظى هبا. بغض النظر عن مسـتوى التمنية، مبا أن ذ
 ولفت �نتباه ٕاىل أن الهنج غري امللزم لن يتطلب القيام بتعديالت ترشيعية يف اGول أالعضاء.

، ؤاعرب عن اه�مه مبواصK النقاشات بشأن قضية مجموعة بÇان ٔاورو� الوسطى والبلطيقوحتدث وفد بولندا �مس  .111
مستشارهيم يف جمال الرباءات واحلاالت العابرة للحدود. ورصح ٔانه قد ٔايد يف السابق البيان االتصاالت بني الز�ئن و رسية 

ا�ي أدىل به وفدا �حتاد الرويس وسويرسا خالل اGورة الثامنة عرشة. وقال ٕانه ميكن للجنة امليض قدما والقيام بعمل 
 ينبغي ٔان تقدم خطوطا توجهيية لÇول أالعضاء بشأن ٕاضايف عن طريق وضع معايري دنيا غري ملزمة، وذكر أن تl املعايري

أفضل السـبل لتناول املوضوع وحتديد املعايري الوطنية. ؤاشار ٕاىل ٔان اخلطوط التوجهيية املذكورة ميكن أن تتضمن اخليارات 
لالعرتاف املتبادل �جلوانب اليت ميكن اسـتخدا�ا كقوالب للترشيعات الوطنية ٔاو Rٔدوات احملمتK، �ٕالضافة ٕاىل املعايري اGنيا 
ورٔاى ٔان السامح للز�ئن �السـتفادة من الرسية ميكن ٔان يعزز الثقة يف نظام امللكية الفكرية  العابرة للحدود لرسية االتصاالت.

اcتلفة ويدمع اسـتقراره، يف البÇان املتقدمة والبÇان النامية، ؤابرز أن البÇان املذكورة ستسـتفيد من توصل اGول أالعضاء 
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 تطبق ووضع مبادئ غري ملزمة ٔاو معايري دنيا ليك ،التباحث حول هذا املوضوعٕاىل حل مشرتك. وأعرب عن اقتناعه بأن 
. وأكد ٔان املعايري اGنيا رضورية ٕالبراز الطابع العاملي للتجارة وامللكية للترشيعات الوطنية اً ال يعد خرق ،عىل ٔاساس طوعي

ؤاوحض أنه يمت تقدمي طلبات احلصول عىل براءات لالخرتاعات ذاهتا يف وقت واحد يف عدد من  الفكرية وGمع ذé الطابع،
  الوالxت القضائية. ؤاعرب عن دمعه الشديد ملواصK العمل عىل املوضوع يف ٕاطار جلنة الرباءات.

ن اقتناعه بأن نقاط دو0، ؤاعرب ع 27وحتدث وفد ٕايرلندا �مس �حتاد أالورويب ودوT أالعضاء البالغ عددها  .112
الرباءات ف� بني اGول  مستشارهيم يف جمالو  الز�ئنرسية االتصاالت بني �لتقاء بني النظم الراهنة اcتلفة واملتعلقة ب 

 قال. و بÇ من البÇانلك يف أالعضاء يف الويبو سـيكون مفيدًا ملسـتخديم نظام الرباءات، بغض النظر عن مسـتوى التمنية 
 ميكن، ٔانهؤاوحض أالجانب.  الرباءاتستشاري م حبصانة  تعاجل مسا0ٔ إالقرارحان للنظر يف آليات ملموسة  ٕان الوقت قد

، اع�د هنج قانوين لني أن يمت النظر يفجتنب احلاجة ٕاىل تعديل الترشيعات الوطنية ٔاو تغيري النظم القضائية الوطنية، هبدف 
،. وشدد عىل ٔامهية أن غري ملزمة ميكن تطبيقها عىل الصعيد الوطيندنيا مبادئ  اGول أالعضاء يف الويبو تتبىنميكن ٔان  ٕاذ

تواصل اللجنة العمل عىل القضية املذكورة. وذكر ٔان العمل ا�ي قامت به جلنة الرباءات، خالل دورهتا الثامنة عرشة، بشأن 
ن يولون ٔامهية كبرية للموضوع. وطلب هذه القضية حصل عىل تأييد فعيل من عدد كبري من املسـتخدمني واملنظامت ا�ي

احلصول عىل توضيحات بشأن معارضة بعض اGول أالعضاء الع�د هنج قانوين لني غري ملزم ف� يتعلق �ملوضوع املذكور، 
 ومعارضهتا يف نفس الوقت النظر يف مشالك تواجه العديد من اGول أالعضاء.

يف قضية رسية االتصاالت بني الز�ئن ومستشارهيم يف جمال وقال وفد سويرسا ٕان اللجنة جيب ٔان تلعب دورا  .113
الرباءات، يف احلاالت العابرة للحدود. ؤابرز ٔان عددا قليال من البÇان فقط تنص عىل ترشيع واحض يف ا³ال املذكور، 

عضاء اخلطوط التوجهيية ؤاعرب عن تأييده لفكرة وضع معايري دنيا ال ينبغي ٔان تكون ٕالزامية، ولكن ينبغي أن تقدم لÇول االٔ 
بشأن الطريقة الفضىل للنظر يف املوضوع ولتحديد املعايري الوطنية. وواصل قائال ٕانه يساند مواصK جلنة الرباءات للعمل عىل 

اجلوانب العابرة للحدود لقضية رسية االتصاالت بني الز�ئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات. واقرتح ٔان تأخذ أالمانة بعني 
بار وCات النظر اليت عربت عهنا الوفود واملساهامت اليت قدمهتا يف ٕاطار معل نقاشات اللجنة اGامئة املعنية بقانون �عت 

وتعد دليال للخيارات احملمتK وللمعايري  SCP/18/6الرباءات بشأن هذه القضية، وطلب من أالمانة ٔان تستند ٕاىل الوثيقة 
تقبل كقوالب للترشيعات الوطنية ٔاو Rٔدوات لالعرتاف برسية االتصاالت العابرة اGنيا، اليت ميكن اسـتخدا�ا يف املسـ 

 للحدود. وأشار ٕاىل ٔان أالمانة ينبغي أن تعرض التقدم املنجز هبذا الشأن خالل اGورة املقبK للجنة الرباءات.

اءات، ؤاعرب عن رغبته يف وأشار وفد �حتاد الرويس ٕاىل البيان ا�ي ٔادىل به خالل العديد من دورات جلنة الرب  .114
مواصK العمل عىل هذه القضية. ؤاوحض ٔانه، لهذه أالسـباب، قد ٔايد خالل اGورة الثامنة عرشة للجنة اGامئة املعنية بقانون 

 من الوثيقة 142الرباءات فكرة القيام بدراسة ٕاضافية عن املعايري اGولية اGنيا يف ا³ال املذكور، كام هو مبني يف الفقرة 
SCP/18/12 Prov.2 ورٔاى ٔان الفكرة املذكورة ميكن ٔان تسامه يف ترسـيخ �عرتاف �حلق ا�ي يمتتع به و¯ء الرباءات .

أالجانب يف الرسية املهنية ويف امحلاية من الكشف إاللزايم، عىل ٔاسس متباد0. ؤاقر بأن املعايري الوطنية يف �حتاد الرويس 
ة برسية االتصاالت بني الز�ئن وو¯هئم يف جمال الرباءات، متأخرة كثريا مقارنة �ملعايري خبصوص الرسية املهنية املتعلق

الوطنية لبعض اGول أالخرى. ؤافاد ٔانه قد مت تقدمي بعض �قرتاحات ٕالدراج أالسس املتاكمK حلصانة وكيل الرباءات يف 
لعابرة للحدود، وقال ٕان املعلومات الرسية اليت تمتتع �محلاية الترشيع الوطين. والتفت ٕاىل مسا0ٔ حامية الرسية يف احلاالت ا

لتl احلصانة ف� يتعلق �لوÑئق املتباد0  القمية الربهانيةمبوجب حق الرسية، ال تفقد مبوجب القانون امحلاية املذكورة. ؤاكد 
ء الرباءات الروسـيني �مت ون جدا �حلاالت العابرة للحدود، ف� يتعلق بني الز�ئن وو¯هئم يف جمال الرباءات، وقال ٕان ̄و

قة �محلاية اGولية اليت تمتتع هبا الرسية املهنية والتجارية، واملطبقة يف اGول أالعضاء للويبو. وأشار ٕاىل أالمثK امللموسة املتعل
ء الرباءات  من الزبون يف بÇ معني وكيف �ملامرسة القضائية، خاصة أالمثK خبصوص املواد الرسية اليت حيصل علهيا ̄و

ميكن أن تسـتخدم يف ٕاجراءات التقايض يف بÇ آخر، وقضية الكشف عن الوÑئق خالل ٕاجراءات التقايض، وشدد عىل 
مهية تl أالمثK. ؤاعرب عن اعتقاده ٔان املعلومات املذكورة واGراسات إالضافية بشأهنا سـمتكن اGول أالعضاء من احلد  أ



SCP/19/8 Prov.1 
50 
 

الراهن يف ا³ال املذكور ومن وضع ٔاسس ترشيعية خبصوص تl القضية. وذكر ٔان الترشيع الرويس يلزم من الشك القانوين 
حاليا وكيل الرباءات، خالل ٔاداء �امه، بعدم نقل ٔاية معلومات وردت يف الوÑئق اليت اسـتلمها من الزبون، وبعدم الكشف 

ي ٔاولكه لÇفاع عن مصاحله. ولفت الوفد �نتباه ٕاىل عن تl املعلومات، دون احلصول عىل ٕاذن كتايب من الشخص ا�
�سـتثناء ا�ي يقيض بأن وكيل الرباءات ال يمتتع حبصانة ٕاذا اكنت ٕاجراءات التقايض تتطلب الكشف عن املعلومات الرسية 

ه وفد سويرسا بشأن املشار ٕالهيا. وعرب عن تأييده لقيام جلنة الرباءات بعمل ٕاضايف بشأن تl القضية ولالقرتاح ا�ي قدم
 اع�د املعايري اGنيا ٔاو املبادئ العامة غري امللزمة، اليت ميكن تطبيقها عىل الصعيد الوطين. ورٔاى ٔان املعايري واملبادئ املذكورة

ميكن أن توفر ٕاماكنية للقيام بتقيمي مسـتنري ٔاكرث لالحتياجات املتعلقة �لتعديالت الترشيعية يف �حتاد الرويس، هبدف 
 لالعرتاف املتبادل برسية االتصاالت يف احلاالت العابرة للحدود. ٔاداةحتديد ٕان اكن جيب تطوير 

عن  جيداً  عرضاً  تقدم SCP/18/6قال ٕان الوثيقة حتدث وفد الربازيل �مس مجموعة بÇان جدول ٔاعامل التمنية و و  .115
هنا أ  ٔافادو  جدول أالعامل احلايل من بندال ٕاطار لواردة يف ؤاشار ٕاىل النقاشات ا نقاشات اليت ٔاجريت يف ٕاطار اللجنة.ال 

ترى بي�  ةولياG ايريمعتسـتحسن فكرة ٕاحداث ٔاسس للGول وبني ٔان بعض ا قدمت مقار�ت خمتلفة ملعاجلة هذه املسا0ٔ.
ؤاضاف قائًال ٕان بعض اGول أالعضاء ٔابدت بعض  دول أخرى أن الرتتيبات الثنائية تناسب احتياجاهتم عىل النحو أالفضل.

 يؤثر عىل جوانب القانون املدين.سـ ٕاجياد حل  وتساءل ٕان اكن من املسـتحباحلساسـيات بسبب خصائص نظمها القانونية 
عايريها يه ٔان ترتك للبÇان حرية حتديد م حالياً  فضىلبة الومىض يقول ٕانه بأخذ هذه االٓراء اcتلفة يف �عتبار، فٕان املقار 

 SCP/14/4ورصح ٔانه ميكن للبÇان املهمتة ٔان تسـتخدم الوÑئق اليت سـبق ؤاعدهتا اللجنة، من سبيل الوثيقة  اخلاصة.
، بغرض مراجعة ترشيعاهتا الوطنية. وعرب يف الهناية عن اعتقاده ٔان حتديد SCP/18/6والوثيقة  SCP/17/5والوثيقة 

 الوقت احلارض. املعايري اGنيا ال يكتيس ٔامهية كربى يف

وقال وفد الصني ٕان قضية الرسية لها قمية كبرية يك تكون اخلدمات القانونية مضمونة، وشدد عىل ٔانه جيب �عرتاف  .116
من Cة ٔاخرى بأن الوضعيات ختتلف �ختالف البÇان. ؤاقر �لفائدة احملمتK للقيام بتحقيق ومسح بشأن القضية املذكورة، 

 رمغ ذé، ٔان ختلص ٕاىل رضورة القيام فورا بأي أنشطة. ورٔاى ٔان اللجنة ال ينبغي،

وحتدث وفد اجلزائر �مس ا³موعة أالفريقية، وذكر أن ا³موعة أالفريقية عربت دوما عن تأييدها لهذا البند منذ انعقاد  .117
يتعلق �ملوضوع ا�ي  اGورة الرابعة عرشة. وأعرب من Cة ٔاخرى عن اعتقاده ٔان اللجنة قد أجنزت لك أالنشطة املمكنة ف�

يتناوT النقاش. ولفت �نتباه ٕاىل ٔان لك اGول أالعضاء عاجلت املوضوع، واسـتدرك قائال ٕان اGول املذكورة من Cة ٔاخرى 
مل تعمتد لكها نفس الطريقة للقيام بذé، ؤاوحض ٔان بعض اGول تعترب مستشاري الرباءات مكستشارين قانونيني ٔاو مكحايم 

حايم ٕاجرايئ بي� تسـند هلم بعض البÇان أالخرى صفات خمتلفة ٔاخرى. وأوحض أن اللجنة ال متl يف الوقت مرافعات ٔاو مك
احلارض أي ٔاساس ميكهنا من ٔان تبني ٔاي قانون هبذا الشأن، سواء اكن قانوd لينا أو قانوd ملزما ٔاكرث. وعرب عن خماوف 

وأشار ٕاىل ٔان نطاق جلنة الرباءات ال يشمل املعايري املذكورة. وبني أن لك  ا³موعة أالفريقية بشأن تطبيق ٔاية معايري طوعية،
البÇان تعاجل القضية بناء عىل القانون املدين وليس قانون الرباءات، ؤاهنا تستند يف ذé ٕاىل قانون إالثبات ا�ي نص عليه 

الرباءات ٔان تتناول املسا0ٔ، وقال ٕاهنا ال تدخل  قانون إالجراءات املدنية ٔاو القانون املدين. وتساءل هل جيب حقا عىل جلنة
 مضن واليهتا.

وأفاد وفد الهند ٔان القوانني الوطنية يف العديد من البÇان، واليت من بيهنا الهند، ال تنص عىل أالحاكم املذكورة.  .118
ت الوطنية لÇول ؤاعرب عن اعتقاده ٔان أي حماو0 لوضع املعايري اGنيا يف هذا ا³ال سـتضعف بدون شك الترشيعا

أالعضاء، خاصة البÇان اليت مل تنص عىل تl أالحاكم. وأكد ٔانه ال يؤيد وضع املعايري اGنيا بشأن القضية املذكورة. وعرب عن 
 مساندته للبيان ا�ي ٔادىل به املتحدث �مس ا³موعة أالفريقية.
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مس ا³موعة أالفريقية بشأن قضية حامية رسية ؤايد وفد السـنغال البيان ا�ي ٔادىل به وفد اجلزائر عندما حتدث � .119
االتصاالت بني الز�ئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات. ؤاشار ٕاىل ٔان معاجلة املسائل املطروحة تمت ٕاما بناء عىل القانون العام 

 املسائل عرب وضع اليت نص علهيا القانون املدين، وقال ٕانه سـيكون من الصعب معاجلة تl اللواحئ التأديبيةٔاو بناء عىل 
مجموعة املعايري اليت اقرتحهتا عىل ما يبدو بعض الوفود. ورٔاى أن امللكية الفكرية ليس لها دور يف معاجلة القضاx املرتبطة 

 �لعالقة بني املهنيني وز�ئهنم.

نظام دويل ) أن منظمته ساندت دوما فكرة وضع FICPIورصح ممثل الرابطة اGولية ملستشاري امللكية الفكرية ( .120
مينح احلصانة للمعلومات املتباد0 بني الز�ئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات. وأعلن ٔان الرابطة اGولية ملستشاري امللكية 

) وامجلعية اGولية محلاية امللكية الفكرية AIPLAالفكرية سـتعقد �الشرتاك مع امجلعية أالمريكية لقانون امللكية الفكرية (
)AIPPI وخاطب اللجنة وذكر 2013يونيو  28ٕاىل  26شأن حامية رسية استشارات امللكية الفكرية يف الفرتة من ) ندوة ب .

 أن منظمته سـتدعو بعض املنظامت غري احلكومة ٕاىل الندوة املذكورة.

ء الرباءات ( .121 ساس ) ٔان حصانة االتصاالت بني الز�ئن وو¯هئم وردت �الٔ JPAAؤاوحض ممثل امجلعية اليا�نية ل̄و
ء الرباءات اليا�نيني  يف قانون إالجراءات القضائية. ؤاشار ٕاىل ٔانه قد متت املطالبة خالل العديد من القضاx بمتتع ̄و

ء الرباءات  �حلصانة أمام احملامك أالمريكية. وأعرب عن اعتقاده أن احملامك املذكورة مل تفهم جيدا احلصانة اليت يمتتع هبا ̄و
االهتم مع ز�ئهنم، ٔالن قانون إالجراءات القضائية يف اليا�ن مل ينص عىل نظام الكشف. وقال ٕان امجلعية اليا�نيني يف اتص

ء الرباءات. ؤاكد ٔامهية قضية  ء الرباءات بصدد ٕاعداد اقرتاح بشأن ٕادراج مادة معد0 يف القانون اليا�ين ل̄و اليا�نية ل̄و
ٕاطار جلنة الرباءات. ؤاعرب عن مساندته ملقاربة القانون اللني، واملمتثK يف وضع  ماليك الرباءات، ؤايد مواصK النقاشات يف

 .مجموعة بÇان ٔاورو� الوسطى والبلطيقاملعايري اGنيا طبقا لالقرتاح ا�ي ٔادىل به وفد بولندا عندما حتدث �مس 

 من جدول أالعامل: نقل التكنولوجيا 9البند 

 .SCP/18/8و SCP/18/7استندت النقاشات ٕاىل الوثيقتني  .122

، وقال ٕاهنا تقدم SCP/18/8و SCP/18/7ٕالعدادها الوثيقتني بلجياك �مس ا³موعة �ء، وشكر أالمانة حتدث وفد و  .123
. وأعرب عن نقل التكنولوجيا يت يتضمهناأالخرى ال نارصبني نظام الرباءات والعديد من الع رؤى مثرية لاله�م بشأن التفاعل 

ني ٔاثبتتا بوضوح أن نقل التكنولوجيا يتأثر بعدد واسع من العنارص، من بيهنا عوامل من سبيل جودة اعتقاده أن الوثيقت
الرباءات وأالداء اجليد لنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات والعديد من العنارص أالخرى اليت معلت علهيا اللجنة اGامئة 

ركز عىل الوالية اجلوهرية للجنة الرباءات �ع�د سـياسة عامة قامئة عىل املعنية �لتمنية بلك جد. ورصح ٔان اللجنة ينبغي ٔان ت
أوجه إالثبات وتستند ٕاىل آخر املعلومات املتاحة. واقرتح ٔانه ينبغي أن تعيد اللجنة تقيمي العمل إالضايف بشأن البند احلايل من 

  شهدهتا جلنة التمنية.جدول أالعامل، حاملا تتوحض الصورة الاكمK بشأن التطورات إالضافية اليت

ٔاعرب عن تقديره لٔالمانة ٕالعدادها و دو0  �27مس �حتاد أالورويب ودوT أالعضاء البالغ عددها  ٕايرلنداحتدث وفد و  .124
شكرها لتوسـيعها اGراسة بشأن احلوافز املتعلقة �لرباءات والعوائق اليت تواجه نقل و  ،SCP/18/8و SCP/18/7الوثيقتني 

أشاد �ملقاربة املهنجية واملوضوعية عىل النحو الوارد يف الوثيقة دراCا ٔامثK وجتارب معلية يف تl اGراسة. و التكنولوجيا، والٕ 
SCP/18/7 ؤاعرب عن اعتقاده ٔان أالنشطة املتعددة اليت اضطلعت هبا الويبو بشأن نقل التكنولوجيا. قامئة دراج �ٕ  ونوه

، سواء نقل التكنولوجيا عىلاملبذو0 لتحسني نظام الرباءات اكن لها أثر ٕاجيايب ، ٔان مجيع اجلهود الوثيقة ٔاظهرت، بشلك عام
éبطريقة مبارشة من خالل التوصيات واملشاريع القامئة وفق جدول ٔاعامل التمنية ٔاو بطريقة غري مبارشة من خالل عدد  اكن ذ

وبناء  ساسـيةؤسسـية ؤادوات التكنولوجيا وبنيهتا االٔ من أالنشطة املتعلقة �لرباءات، مبا يف ذé تطوير أالطر القانونية وامل
و الكشف عن �بتاكرات يف طلبات الرباءات اليت يمت منحها، وتعزيز الوعي. وقال ٕان اجلودة العالية للرباءات  القدرات

 عنارص رضورية ليكوأالداء اجليد لنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات تعد املالمئ،  اتونطاق حامية الرباء�لشلك الاكيف، 
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جدول ٔاعامل التمنية املتعلقة بنقل  التفت الوفد ٕاىل مشاريعف� يتعلق �البتاكر ونقل التكنولوجيا. و  حيقق نظام الرباءات أهدافه
ال تزال عالقة، وذكر ٔاهنا مرتبطة بقضية نقل  SCP/18/8الوثيقة  ؤاشار ٕاىل ٔان مخسة مشاريع اليت وردت يفالتكنولوجيا، 

. وقال ٕانه ينبغي بذل Cد مكثف يف ٕاطار مرشوع "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدxت املشرتكة وبناء التكنولوجيا
ات جديدة ال يؤيد ٕاطالق مبادر ؤاكد ٔانه التمنية.  الواردة مضن جدول ٔاعامل 28و 26و 25و 19احللول" لتنفيذ التوصيات 

 ، طاملا مل تكمتل هذه املشاريع ودراسات املتابعة املتعلقة هبا.بشأن نقل التكنولوجيا يف ٕاطار اللجنة

ديهثا الوثيقة ، ؤاعرب لٔالمانة عن شكره لتحمجموعة بÇان ٔاورو� الوسطى والبلطيق وحتدث وفد بولندا �مس .125
SCP/14/4 Rev.2 ٕالعدادها الوثيقتني وSCP/18/7 وSCP/18/8 التعقيد . وقال ٕان الوثيقتني تقدمان فكرة قمية بشأن

. ؤافاد أن الوÑئق ٔاثبتت ٔان حامية نقل التكنولوجيا اليت يتضمهناوالتفاعل بني نظام الرباءات والعديد من العوامل أالخرى 
ٕاىل ٔان العديد من  الرباءات تلعب دورا هاما يف نقل التكنولوجيا، ولكهنا ليست العامل الوحيد ا�ي يؤثر عليه. ؤاشار

مشاريع نقل التكنولوجيا ما زالت بصدد إالجناز يف اللجنة اGامئة املعنية �لتمنية، من سبيل املشاريع اليت تضمنهتا الوثيقتان 
CDIP/6/4 Rev. وCDIP/8/7 واقرتح أن تنتظر جلنة الرباءات نرش نتاجئ العمل ا�ي بينته الوثيقة .CDIP/8/7 

 كرار جلنة الرباءات وجلنة التمنية ٔالعامل بعضها، والختاذ قرار مسـتنري ٔاكرث بشأن طريقة امليض قدما.هبدف احليلو0 دون ت

وحتدث وفد اجلزائر �مس ا³موعة أالفريقية ؤاكد ٔان ا³موعة تويل ٔامهية قصوى للقضاx املتعلقة بنقل التكنولوجيا.  .126
اليت قدمهتا خالل اGورة السابقة. ؤاعرب عن اقتناعه  SCP/18/8و SCP/18/7ٕالعدادها الوثيقتني وشكر أالمانة 

�لتعليقات اليت أديل هبا خالل اGورة املذكورة، وأوحض ٔان اGراسة مل تتعمق يف مدى ٕاماكنية ٔان تكون الرباءات حاجزا ٔامام 
ا. ؤاعلن ٔانه ميكن القيام نقل التكنولوجيا وذكر ٔان اGراسة ركزت فقط عىل املسامهة إالجيابية للرباءات يف نقل التكنولوجي

بدراسة عن لك اجلوانب أالخرى املذكورة، دون خرق والية اللجنة اGامئة املعنية �لرباءات. والتفت ٕاىل مسا0ٔ التداخل 
احملمتل بني معل جلنة التمنية ومعل جلنة الرباءات، وعرب عن اعتقاده أن النقاش ا�ي احتضنته جلنة التمنية مل يتضمن ٕاشارة 

ة للرباءات عندما تناولت اللجنة املذكورة قضية نقل التكنولوجيا. ولفت �نتباه ٕاىل تنظمي معل جلنة التمنية، وقال ٕان واحض
العمل يتضمن مخسة اج�عات ٕاقلميية، يك تمتكن دول لك منطقة من التعرف عىل التحدxت اخلاصة هبا، واليت تواCها 

ٔاشار الوفد ٕاىل ٔانه هو ٔاحد املشاركني يف ٕاحدى الندوات املنعقدة عىل الصعيد املنطقة ف� يتعلق بنقل التكنولوجيا. و 
إالقلميي، ؤابرز أن النقاش خالل الندوة تناول قضاx امللكية الفكرية وحق املؤلف، ٕاجامال، ومل تطرح فيه تساؤالت حول 

لوجيا. وشدد عىل ٔان العمل ا�ي ترعاه جلنة التمنية أالثر إالجيايب ٔاو السليب لنظام الرباءات ف� يتعلق مبسامهته يف نقل التكنو 
 بشأن نقل التكنولوجيا ال يتداخل مع العمل ا�ي ميكن أن تقوم به جلنة الرباءات.

الوثيقة حتدث وفد الربازيل �مس مجموعة بÇان جدول ٔاعامل التمنية، وأعرب لٔالمانة عن تقديره ٕالعدادها و  .127
SCP/18/8  والتجارب امل Kاليت تضمنهتا الوثيقة االت النجاح تعلقة �لرباءات ونقل التكنولوجيا. وأشاد الوفد حببشأن أالمث

أن لفت �نتباه ٕاىل نظام الرباءات. و واملتعلقة ب لبÇان النامية بشأن النتاجئ اليت حققهتا اشلك مؤرشات مشجعة وقال ٕاهنا ت 
مهية حاالت النجاحمن Cة ٔاخرى حاالت الفشل ٔامهية  حاالت الفشل ، ٔالن القيام بدراسة عن القضية املذكورة عند متاثل أ

ؤاقر بأمهية اجلوانب اليت ٔاشارت ٕالهيا  حتسني السـياسات العامة. عىل تساعدمهردود فعل تقيميية و ٔالعضاء تضع عىل ذمة ا
بعض الوفود، من سبيل جودة الرباءات والعمل املنجز بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات، وذكر ٔان نقل التكنولوجيا 
ل يتضمن أيضا مسائل ٔاخرى. وأوحض أن نقل التكنولوجيا هو موضوع معقد، ؤاكد ٔان العديد من العوامل تؤثر عىل فعالية نق

نقل التكنولوجيا. �لنقاش اجلاري بشأن مبارشة لها عالقة ن القدرة �ستيعابية للصناعات الوطنية أ  التكنولوجيا. ورصح
ؤابرز ٔانه سـيكون من الوجيه ٔان ٔان جمرد وجود نظام براءات ال يعين �لرضورة نقل التكنولوجيا بنجاح. ؤاعرب عن اعتقاده 

خاصة اGول النامية، يف دراسة العوامل املذكورة. والتفت ٕاىل أالثر الضار عىل ا³متع تتعمق العديد من اGول أالعضاء، و 
، احلكومات ينبغئان عىل ، وشدد اتفاقيات الرتخيصتتضمهنا املامرسات املضادة للتنافس اليت قد ا�ي ميكن ٔان ينجم عن 

لنقاش حول نقل ٔاشار ٕاىل التارخي الطويل ل . و تريبس من اتفاق 40، طبقا للامدة بفعاليةتl املامرسات ٔان تقاوم  حسب رأيه،
عىل امجلعية العامة لٔالمم املتحدة ٔان تطلب من أالمانة ٔان  1961يف سـنة وذكر أن الربازيل اقرتحت  ،التكنولوجيا والرباءات
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هذه  قريب ٕادراجه مت منذ وقت ؤاضاف ٔان ."كنولوجيا يف البÇان أالقل منواً حول "دور الرباءات يف نقل الت  اتعد تقرير 
ؤافاد ٔان النقاشات وردت يف مرة ٔاخرى عىل جدول ٔاعامل اتفاقية أالمم املتحدة إالطارية بشأن تغري املناخ.  لنقاشاتا

من اتفاق تريبس، اليت نصت  8من جدول أعامل التمنية، ؤايضا يف املادة  45و 31و 29و 28و 25و 23و 22التوصيات 
 ٔان اسـتكامل العمل حول هذا املوضوع يف اللجنة سـيفيد مجيع أالعضاء.ٕاىل  عىل وجاهة القضية املذكورة، وخلص

دو0، ؤاعرب عن اعتقاده ٔانه ينبغي من  27وحتدث وفد ٕايرلندا �مس �حتاد أالورويب ودوT أالعضاء البالغ عددها  .128
بشأن نقل التكنولوجيا، يف انتظار  أالفضل، يف الوقت احلارض، ٔان يمت تعليق أالعامل إالضافية اليت تقوم هبا جلنة الرباءات

دو0، ميكن ٔان  27حتليل نتاجئ املشاريع اليت تنجزها جلنة التمنية. ؤاكد أن �حتاد أالورويب ودوT أالعضاء البالغ عددها 
لتشمل ٔامثK معلية وجتارب ٕاضافية، برشط ٔان تكون تl أالمثK والتجارب  SCP/18/8تنظر يف توسـيع مضمون الوثيقة 

 وعية وتكون قامئة عىل ٕاثبا9ت ؤاال تكرر ٔاي معل آخر.موض

انتباه اللجنة ٕاىل أن الرباءات متنح بناء عىل القوانني الوطنية، وقال ٕان ذé هيدف ٕاىل ضامن ٔان وفد الهند  لفتو  .129
قنية تسامه حامية حقوق الرباءات وٕانفاذها يف الهنوض بنقل التكنولوجيا ونرشها، خدمة ملصاحل منتجي املعارف الت 

ى أن الوثيقة   SCP/18/7ومسـتخدمهيا، بشلك يتيح الرخاء �ج�عي و�قتصادي، مثلام ورد يف اتفاق تريبس. ورأ
تنص عىل احلواجز املتنوعة اليت تواCها البÇان النامية خاصة، واملتعلقة بنقل التكنولوجيا و�لتدابري اليت متكن من الهنوض  ال

ى ٔان التكنولوجيا املتبه.  هنم مييلون ٕاىل نقلمن البÇان املتقدمة، ة ميلكها وحيمهيا ٔاشخاص طورورأ التكنولوجيا ما  ال يبدو أ
وأشار . صارم، ٔاو ما يعرف بأحاكم "تريبس إالضافية"رباءات �لنظام حامية عىل  املتلقية للتكنولوجيا البÇان الناميةتنص   مل

ن اGراسة جيب ٔان تتناول مبزيد من التفصيل أ  عرشة وشدد عىلٕاىل مضمون التدخل ا�ي قام به خالل اGورة الثامنة 
يرغب يف بل تشمل ٔايضا لك من اGول أالعضاء يف اللجنة اتفاقيات الرتخيص، فال تقترص الفائدة عىل العوائق اليت تواجه 

ٔامشل عرب ٕادراج ٔامثK ٔاكرث دعا الوفد ٕاىل رضورة ٔان تكون اGراسة . و املذكورة اGول تطوير ٔاعامT التجارية واستdراته يف
 بشأن القضاx املذكورة.

ؤاعرب وفد الوالxت املتحدة أالمريكية لٔالمانة عن شكره لعملها املسـتفيض بشأن نقل التكنولوجيا، وما قامت به  .130
ني الوثيقتوصيغها املعد0 و  SCP/14/4خالل التحضريات لÇورة احلالية واGورات السابقة للجنة، وٕالعدادها الوثيقة 

SCP/18/7 وSCP/18/8 وأكد ٔامهية نقل التكنولوجيا الطوعي كجزء من التمنية �قتصادية. والتفت ٕاىل العمل .
املسـتفيض ا�ي مت ٕاجنازه، ورأى ٔانه قد مت اسـتكشاف املوضوع بشلك اكمل يف ٕاطار جلنة الرباءات، عرب القيام بدراسة 

لرباءات وبني التجارب الوطنية، وحتديد قامئة ٔالنشطة الويبو يف جمال نقل بشأن الصK بني ٔامثK نقل التكنولوجيا املتعلقة �
التكنولوجيا. ولفت �نتباه ٕاىل فوائد نظام الرباءات، ؤاعرب عن اعتقاده أن نرش املعلومات التكنولوجية، �ٕالضافة ٕاىل حتفزي 

قل التكنولوجيا الطوعي. ؤاشار ٕاىل ٔان نظام الرباءات �بتاكر و�ستdر، هو ٔامه تl الفوائد، وقال ٕانه يوفر ٔاداة فعا0 لن
يضع بني يدي ا³متع ثروة معرفية، يف لك مرة يمت فهيا نرش ٕاحدى طلبات احلصول عىل براءة، ؤاكد أن ذé ميكن من 

يضا ثروة الهنوض �لتمنية وحتسني التكنولوجيا وحيول دون تكرار البحوث غري الرضورية. ؤاضاف ٔان نظام الرباءات يتيح أ 
معرفية ويدرCا مضن املl العام، عن طريق الكشف عن الرباءات اليت مل تعد سارية بسبب عدم تسديد رسوم الصيانة ٔاو 

أي ٔاسـباب ٔاخرى ٔابطلت صالحية الرباءات وجعلهتا غري قابK لٕالنفاذ. وركز عىل ٔان اGراسة تبني أن حامية الرباءات، ورمغ 
ل التكنولوجيا، فٕاهنا ليست ٕاال عامال من بني العديد من العوامل أالخرى اليت تؤثر عىل نقل اGور الهام ا�ي تلعبه يف نق

اليت التعقيد والتفاعل بني نظام الرباءات والعديد من العوامل أالخرى وقال ٕان الوثيقة تقدم فكرة قمية عن  التكنولوجيا.
د معاجلة نظام الرباءات ال ميكن من تعزيز نقل التكنولوجيا، . ؤابرز أن الوثيقة خلصت ٕاىل أن جمر نقل التكنولوجيا يتضمهنا

وقال ٕان عددا من العوامل أالخرى يدخل يف املوضوع، من سبيل القدرة �ستيعابية للطرف املتلقي للتكنولوجيا، ؤاكد 
من العوامل ا³اورة رضورة النظر يف قدرة الطرف املتلقي لضامن فاعلية نقل التكنولوجيا. وأعرب عن اعتقاده ٔان العديدة 

بشأن ٔانشطة الويبو املتعلقة بنقل  SCP/18/7تندرج عىل ما يبدو مضن نطاق جلنة الرباءات. وأفاد ٔان الوثيقة  ال
التكنولوجيا تضمنت أالنشطة املتنوعة اليت ٔاجنزهتا الويبو. ورٔاى ٔان الوثيقة بينت ٔان الويبو بصدد ٕاجناز العديد من الربامج 
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كنولوجيا، من سبيل هيالك دمع املؤسسات الوطنية املعنية �البتاكر ونقل التكنولوجيا، والنفاذ ٕاىل قواعد املتعلقة بنقل الت 
"امللكية الفكرية البياdت املتخصصة ودمع قواعد البياdت املذكورة، وتطوير ٔادوات النفاذ ٕاىل معلومات الرباءات، وبرdمج 

. ولفت الوفد �نتباه ٕاىل الربامج املتعددة اليت قامت الويبو ٕ�جنازها فعال احللول"ونقل التكنولوجيا: التحدxت املشرتكة وبناء 
بشأن املوضوع املذكور، ٔاساسا يف ٕاطار معل جلنة التمنية، بغض النظر عن مدى التقدم ا�ي أحرزته أالعامل املتعلقة بلك 

ملوارد احملدودة اليت يف متناول الويبو للقيام بدراسات مرشوع، ؤاعرب عن اقتناعه بأنه ال ينبغي، يف هذه املرحK، اسـتخدام ا
موسعة ٔاو تمكيلية يف ٕاطار جلنة الرباءات، بشأن نقل التكنولوجيا. ؤاكد ٔانه ينبغي ٔاوال ٕامتام اGراسات واملشاريع اجلارية، يف 

عمل اجلديد املتعلق بنقل التكنولوجيا ٕاطار جلنة التمنية، وتقيميها، �ٕالضافة ٕاىل رضورة حتليل نتاجئها. وخلص ٕاىل أن برdمج ال
 يف ٕاطار جلنة الرباءات سـيكون سابقا ٔالوانه وسـيكرر أعامال سابقة ٕاذا ٔاجنز دون �سـتفادة من نتاجئ الربامج املذكورة.

) ٕان نظام امللكية الفكرية، وخاصة نظام الرباءات، يسـتفيد من اGول IIPIوقال ممثل املعهد اGويل للملكية الفكرية ( .131
 هو جهراملتقدمة أكرث من اسـتفادته من اGول النامية. وأعرب عن اعتقاده أن السبب الرئييس لغياب التوازن بني البÇان 

 �سـتفادة من الرباءات،اcرتعني يف البÇان النامية البتاكراهتم. وأشار ٕاىل الصعو�ت اليت تواجه العديد من اGول النامية يف 
النفاذ ٕاىل معلومات الرباءات والبحث فهيا، وعن الرتخيص لالخرتاعات اليت مولها القطاع العام، نظرا لعجز اcرتعني عن 

وذكر أن بعض البÇان من سبيل الفلبني استبقت هذه الصعو�ت وحاولت التغلب علهيا. ؤاوحض أن القانون الفلبيين لنقل 
يف الفلبني. ؤاضاف أن القانون الفلبيين  لوجيا وتسويقهأالوجه إالملام �لتكنو أحدث نقK نوعية  2009التكنولوجيا لسـنة 
املعمتد يف الوالxت املتحدة أالمريكية، وقال ٕان القانون الفلبيين املشار ٕاليه  1980دول لسـنة  - قانون �يهاملذكور استند ٕاىل 

عن البحوث اليت متولها نص عىل ٔان مؤسسات البحث والتطوير يه املاé �فرتايض حلقوق امللكية الفكرية املنجرة 
احلكومة. ورصح ٔان أالشخاص واملؤسسات العامK يف جمال البحث والتطوير دٔابت قبل اع�د القانون عىل التفاوض ٕالبرام 

اتفاقات خمصصة متنحها نسـبة مئوية من ملكية تl احلقوق. وأعرب املمثل عن اعتقاده ٔان ٕابرام االتفاقات املذكورة اكن 
، مما حيول دون تسويق الباحثني الخرتاعاهتم. والتفت ٕاىل االÑٓر القانونية لقانون نقل التكنولوجيا يتطلب وقتا طويال

، ؤاكد أن القانون املذكور لفت انتباه مؤسسات البحث والتطوير �لفلبني ٕاىل أن اجلامعات ميكن ٔان جتري 2009 لسـنة
ة الفكرية �لفلبني نرش تصوره للعمل املقبل، وبني ٔان املكتب املفاوضات بشأن امللكية الفكرية. ؤاشار ٕاىل أن مكتب امللكي

سريكز عىل تنفيذ نظام براءات مبسط وموجه للتمنية. وأفاد املمثل ٔان مكتب امللكية الفكرية ٔاعرب، بعد ذé بفرتة قصرية، 
خرة مبعلومات الرباءات، عن نيته يف ٕاحداث شـبكة مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر، مبساعدة الويبو، لتكون مكتبات زا

فتسـتفيد مهنا ٔاساسا اجلامعات. ولفت �نتباه ٕاىل النجاح ا�ي حيققه الربdمج ٕاىل حد االٓن، ؤاوحض أن املكتب قد ٔاسس ما 
مركزا من مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر، يف اكمل أحناء الفلبني. وقال ٕان املعهد اGويل للملكية الفكرية، ظل  60يفوق 
مكتب الوالxت املتحدة للرباءات خالل الثالث سـنوات املاضية، �لتعاون مع مكتب امللكية الفكرية �لفلبني و يعمل 

، لالسـتفادة من ذé الزمخ من خالل برdمج فرص �بتاكر، وأكد أن الربdمج ما زال يقدم املساعدة لعدد من والعالمات
ا الفكرية وتسوقها بشلك ٔافضل. وأوحض أن اجلهود املذكورة املتعلقة ببناء مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر يك تدير ملكيهت

القدرات هتدف ٕاىل ضامن ٔاكرب تأثري ممكن لالبتاكرات، سواء عىل الصعيد الوطين ٔاو اGويل. وأعرب عن اعتقاده أن حا0 
Gويل، عن طريق ما يطلق عليه "الترشيع الفلبني تثبت ٔانه ميكن ٕاصالح العديد من ٔاوجه اختالل التوازن يف نظام الرباءات ا

 ا�يك"، �ٕالضافة ٕاىل االتفاقات اGولية.

، ؤاكد ٔاهنا لفتت انتباه 2010و 2008وأشار وفد �حتاد الرويس ٕاىل اÑٓر أالزمة العاملية اليت جدت بني سنيت  .132
جيه اقتصاد اGول املتقدمة حنو قطاع الرشاكت واGو0 وا³متع، بشلك أكرب، ٕاىل �بتاكر، وقال ٕان أالزمة سهلت ٕاعادة تو 

�بتاكر. ؤافاد ٔان العديد من البÇان، اعمتدت بعض خطط �سـتحداث، ونصت عىل حوافز السـتخدام التكنولوجيات 
عىل اسرتاتيجية تطوير �بتاكر  2011احلديثة وعدد من �بتاكرات. ورصح ٔان حكومة �حتاد الرويس وافقت يف سـنة 

، هبدف �نتقال بتمنية �قتصاد يف روسـيا ٕاىل مرحK �بتاكر، وٕانشاء البنية أالساسـية ³متع ما بعد 2020ٕاىل حدود يف 
املرحK الصناعية، �ٕالضافة ٕاىل اسـتخدام املوارد الطبيعية، والسوق اGاخلية، والعلوم والرصيد البرشي املمتزي، وخلق 
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التحول ٕاىل �قتصاد القامئ عىل �بتاكر. وشدد الوفد عىل ٔان ٔارسع املنافسة وٕاحداث طلب حقيقي عىل �بتاكر وحتفزي 
السـبل لوضع ٔاسس اقتصاد ابتاكر وتعزيزه بعد ذé، مرتبط بتحسني فعالية اللواحئ القانونية يف جمال امللكية الفكرية. وقال ٕان 

صار ٔاحد العوامل أالساسـية لسـياسـية  التطوير �سرتاتيجي، ومنذ انضامم �حتاد الرويس ٕاىل منظمة التجارة العاملية،
" تعزيز لواحئ اGو0 يف جمال امللكية الفكرية �1بتاكر اليت اعمتدها �حتاد الرويس يف سـياق السوق العاملية، مما ٔادى ٕاىل "

ملعامK " ووضع حوافز للهنوض بتقدم أالنشطة العلمية والتقنية، من خالل املزاx الرضيبية ؤاوجه ا2وآليات حاميهتا؛ "
" وٕاحداث ٔاشاكل جديدة من املنظامت القانونية، من سبيل الرشااكت �قتصادية ومجعيات �ستdر، 3التفضيلية؛ "

" وٕاتباع سـياسة متوازنة تأخذ بعني �عتبار قضاx املنافسة يف جمال املنتجات والتكنولوجيات احلديثة. ؤافاد أن 4" ٕاخل؛
لبحث العلمي وتسويق نتاجئ النشاط البحيث املذكور. ؤاشار ٕاىل ٕاىل خلق روابط دامئة بني االتطوير �سرتاتيجي هيدف حاليا 

أن احلوافز املرتبطة خبلق التكنولوجيات اجلديدة وتطويرها و�السـتخدامات الصناعية لتl التكنولوجيات عىل النطاق 
نظم �بتاكر الوطنية اليت جتمع بني البحوث العلمية سرتاتيجية بشأن االواسع، تعمتد بشلك كبري عىل مقاربة مهنجية ٕالنشاء 

وشدد عىل ٔامهية النظر يف االٓليات القانونية املتعلقة حبقوق  أالساسـية ومشاركة الرشاكت وبني تسويق نتاجئ تl البحوث،
ى ٔانه ميكن امللكية الفكرية. وأعرب عن اه�مه مبواصK النقاش يف ٕاطار جلنة الرباءات بشأن قضية "نقل التكنولوج  يا". ورأ

تسهيل التنفيذ الناحج ٔالحاكم اسرتاتيجية �بتاكر، عن طريق القيام بدراسة عن القضية املذكورة وعالقهتا بنظام الرباءات 
وعن �سرتاتيجيات ؤاشاكل نقل التكنولوجيا والعالقة بني الرباءات والتجارة وعن �ستdرات والرتخيص، �ٕالضافة ٕاىل 

ملشالك الراهنة عىل الصعيدين الوطين واGويل، خاصة مشلكة �سـتخدام اخلاطئ للحقوق �سـتئثارية، التعرف عىل ا
استنادا ٕاىل الرباءات، واحلاجة ٕاىل ضامن توازن احلقوق بني ماليك الرباءات ومسـتخديم التكنولوجيا. وأعلن أن اسرتاتيجية 

يف �حتاد الرويس بشأن أالنشطة املتعلقة بتطوير �خرتاعات  �بتاكر والتطوير يه �سرتاتيجية الرئيسـية املعمتدة
 واملستندة ٕاىل الرباءات، ؤاكد ٔان أالنشطة املذكورة رضورية لتحقيق مسـتوxت عالية من التطور التكنولو� يف اGو0.

 يةمن جدول أالعامل: مسامهة اللجنة يف تنفيذ ما يتعلق هبا من توصيات جدول ٔاعامل التمن  10البند 

الوفود اليت ترغب يف إالدالء ببياdت بشأن مسامهة اللجنة يف تنفيذ ما يتعلق هبا من توصيات واقرتح الرئيس عىل  .133
ٕان مجيع البياdت سـتحال ٕاىل امجلعية العامة للويبو وفقًا ، وقال البياdت مكتوبة ٕاىل أالمانةٔان تقدم تl جدول ٔاعامل التمنية 

 .ف� يتعلق بآلية تنسـيق جدول ٔاعامل التمنية 2010لسـنة امة للويبو للقرار الصادر عن امجلعية الع

 ؤاعرب ممثل اللجنة اGامئة املعنية بقانون الرباءات عن تأييده لالقرتاح ا�ي أدىل به الرئيس. .134

 وقرٔا بياd، وهو كام ييل: دو0 �27مس �حتاد أالورويب ودوT أالعضاء البالغ عددها  ٕايرلنداوحتدث وفد   .135

 3عىل أن اللجنة، حسب الفقرة ،دو0 �27مس �حتاد أالورويب ودوT أالعضاء البالغ عددها يؤكّد وفد ٕايرلندا "
ت مكحفل ملناقشة القضاx وتسهيل التنسـيق وتوفري املشورة ئ، قد ٔانش SCP/1/2 من الوثيقة 2الواردة يف الصفحة 

واليهتا أن يك تنفذ لجنة وميكن ل ذé تنسـيق قوانني الرباءات.  بشأن التطوير التدرجيي لقانون الرباءات دوليًا، مبا يف
مه ٔايضًا يف تنفيذ عدد من توصيات جدول اتدمع أالداء اجليد لنظام الرباءات وتعزز �بتاكر ونقل التكنولوجيا وتس

  .ٔاعامل التمنية

اين االٓراء بشأن أعاملها بسبب تب ف� يتعلق ببنود خمتلفة من جدول اً تقدم ضئيل نسبي مبا أن اللجنة مل حترز سوىو "
من الصعب تكوين صورة اكمK يف هذه املرحK عن تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل سـيكون ، اً كيفية امليض قدم

  املعنية.  التمنية
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من املنظور إالجرايئ ٔان تتبع ال�ذج املتفق علهيا عند ٕارسالها للتقارير ٕاىل  "وينبغي عىل اللجنة املعنية بقانون الرباءات
وفقًا ملامرسات ٔانه ال ينبغي،  نرىامجلعية العامة للويبو بشأن ٕاسها�ا يف تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل التمنية املعنية. و 

  جدول أالعامل. يف بندًا دامئاً البند املذكور  يظل، أن الويبو الراخسة

عند تنفيذ برdمج العمل املتوازن للجنة، أن تتجنب اللجنة تكرار معل هيئات الويبو أالخرى واملنظامت وجيب "
  ."اGولية أالخرى

 وحتدث وفد الربازيل �مس مجموعة بÇان جدول ٔاعامل التمنية، وقرأ البيان وهو كام ييل: .136

وتعد اللجنة . 2010ق جدول ٔاعامل التمنية املعمتدة يف مجموعة جدول ٔاعامل التمنية ٔامهية كبرية عىل آلية تنسـي"تعلق 
�رشت  ، وقدالهيئات املعنية ٕ�رسال التقارير ٕاىل امجلعية العامة للويبو ، ٕاحدىوفقًا لهذا القراراملعنية بقانون الرباءات، 

 ن يكون بنداً . ونعتقد ٔان هذا البند من جدول أالعامل ال ينبغي أ 2012و 2011سنيت معلها عىل هذا أالساس يف 
  ، يك يتسـىن �لتايل تنفيذ قرار امجلعية العامة �لشلك الصحيح.دامئاً 

أحادية  وراتجداول ٔاعامل اG ومل تكنبرdمج معلها منذ اع�د جدول ٔاعامل التمنية. جلنة الرباءات نّوعت  "وقد
رضورxً لضامن عدم سعي اللجنة مثل هذا التوازن ويعد ا رمت ٕاىل ٕادراج مواضيع هتم مجيع أالعضاء. ٕامناجلانب و 

بطريقة ٔاحادية حنو حتقيق مسـتوى ٔاعىل من امحلاية والتنسـيق �لنسـبة حلقوق الرباءات، ٔالن ذé سـيؤدي ٕاىل ٕاهامل 
 .احتياجات التمنية، يف ظل �ع�د عىل مقاربة واحدة ختدم مجيع أالغراض

ف� يتعلق  ،SCP/14/7 الوثيقةوالوارد يف الربازيل  وفده برdمج العمل ا�ي اقرتح، ٕاذا تبنت اللجنة "وستسـتجيب
من جدول أعامل التمنية واليت تنص عىل ٔان  17التوصية ، ملتطلبات �السـتثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات

ربط  وميكن�عتبار مواطن املرونة الواردة يف اتفاقات امللكية الفكرية اGولية.  بعنئانشطة الويبو ينبغي ٔان تأخذ 
ٕاذا اكنت ستسلط الضوء عىل احلاجة ٕاىل متكني اGول أالعضاء  10و 8جودة الرباءات �لتوصيتني بشأن النقاشات 

ٕاىل قواعد بياdت الرباءات وتقدمي املساعدة هلم لتحسني قدراهتم املؤسسـية الوطنية ف� يتعلق �مللكية  النفاذمن 
اليت تلعب دورًا هامًا يف ضامن  حتفزي الفاعليةالفكرية من خالل تعزيز تطوير بنياهتم التحتية، ومن مث يمت 

  .الرباءات جودة

ا³موعة جمي املتعلقة بنقل التكنولوجيا تتطلب  ال تزالو"ولكن يبقى الكثري من العمل الرضوري يف ا³االت أالخرى. 
يف حاالت  ،املزيد من العمل، مبا ٔان العقبات واملبادرات الالزمة Gمع نقل التكنولوجيا ونرشها ال تزال غري واحضة

من بني ٔاهدافها مع ٔان سا0ٔ الرباءات والصحة، ف� يتعلق مب  تنفذ مل 17أن التوصية ويبدو بعض اGول أالعضاء. 
تبين �قرتاح املقدم من مجموعة  وسـيكونحتسني السـياسات املتعلقة �لصحة. يف يدة ف ف مواطن املرونة امل اسـتكشا

 .البÇان أالفريقية ومجموعة جدول ٔاعامل التمنية خطوة جيدة حنو ذé التنفيذ

ٕاىل جدول ٔاعامل مزتن يأخذ يف احلسـبان  ٔاعاملها وتستنداللجنة تواصل ٔان التمنية  ن جدول ٔاعامل"وتأمل مجموعة بÇا
  ."احتياجات مجيع اGول أالعضاء، ويدمع يف نفس الوقت ٔاهداف جدول ٔاعامل التمنية

  من جدول أالعامل: العمل املقبل 11البند 

 سـتطرح خالل اGورة املقبK للجنة اGامئة املعنية سيبقى النقاش مفتوحا ٕالعداد قامئة غري شامK للقضاx اليت .137
 الرباءات. بقانون



SCP/19/8 Prov.1 
57 
 

ودون ٕاخالل بوالية اللجنة، عىل أن يقترص معلها يف اGورة املقبK عىل تقيص احلقائق وعىل ٔاال واتفقت اللجنة،  .138
 يؤدي هذا العمل ٕاىل ٔاعامل تنسـيقية يف هذه املرحK وأن يُنجز عىل النحو التايل:

 ات والتقييدات عىل حقوق الرباءات�سـتثناء  ) أ (

الطريقة اليت تنفّذ وثيقة بشأن سـتعد أالمانة، �الستناد ٕاىل إالسهامات املسـتلمة من اGول أالعضاء،   "1"
�سـتخدام الشخيص ٔاو غري  ويه هبا اGول أالعضاء �سـتثناءات والتقييدات امخلسة التالية،

العلمي؛ وحتضري أالدوية؛ و�سـتخدام السابق؛ التجاري؛ و�سـتخدام يف التجارب ٔاو البحث 
، برشط ٔان حترص أالمانة عىل واسـتخدام املواد اخلاصة �لسفن والطائرات واملركبات أالرضية أالجنبية

وينبغي أن تنسحب الوثيقة ٔايضا عىل التحدxت اليت . تقيمي جناعة هذه �سـتثناءات والتقييدات عدم
 ذ هذه �سـتثناءات والتقييدات.تواCها اGول أالعضاء يف تنفي

خالل اGورة  ،ستُنظم ندوة عن �سـتثناءات أو التقييدات امخلسة املذكورة أعاله ملدة نصف يوم  "2"
 .SCP/19/6عىل النحو املقرتح يف الوثيقة  ،العرشين للجنة

املسـتلمة من اGول سـتعد أالمانة وثيقة لÇورة احلادية والعرشين للجنة، �الستناد ٕاىل إالسهامات   "3"
هبا اGول أالعضاء �سـتثناءات والتقييدات التالية املتبقية والواردة  ذأالعضاء، عن الطريقة اليت تنفّ 

أفعال احلصول عىل موافقة تنظميية من السلطات؛ واستنفاد حقوق  ويه ،SCP/18/3يف الوثيقة 
ناءات والتقييدات املتعلقة الرباءات؛ والرتخيص إالجباري ٔاو �سـتخدام احلكويم؛ و�سـتث 

، برشط ٔاال تقوم أالمانة بتقيمي �سـتخدام املزارعني أو مسـتوGي النبا9ت لالبتاكرات احملمية برباءات
وستنظم ندوة عن �سـتثناءات والتقييدات املتبقية املشار ٕالهيا  .جناعة تl �سـتثناءات والتقييدات

والعرشين للجنة عىل النحو املقرتح يف الوثيقة خالل اGورة احلادية  ،ٔاعاله ملدة نصف يوم
SCP/19/6  

 جودة الرباءات، مبا يف ذé ٔانظمة �عرتاض  ) ب(

مجموعة تستند ٕاىل املعلومات املسـتلمة من اGول أالعضاء وتتألف من برامج التشارك يف العمل بني ماكتب   
 الرباءات واسـتخدام املعلومات اخلارجية ٔالغراض البحث والفحص.

 رباءات والصحةال  (ج)

انتفاع البÇان مبواطن املرونة املتعلقة �لصحة يف  ، بشأنخالل اGورة العرشين للجنة ،تنظمي جلسة مشرتكة  
 جمال الرباءات.

 الز�ئن ومستشارهيم يف جمال الرباءاترسية االتصاالت بني   (د)

ت اخلاصة مبسا0ٔ رسية االتصاالت بني سـتعد أالمانة لÇورة املقبK للجنة وثيقة جتمع القوانني واملامرسا  "1"
الز�ئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات وتلخص ٔايضا املعلومات املسـتلمة من اGول أالعضاء عن 

 اخلربات املكتسـبة يف هذا الصدد.

مسا0ٔ رسية االتصاالت بني  بشأنسـتجري أالمانة خالل اGورة املقبK للجنة عرضا تتبعه مناقشة   "2"
 شارهيم يف جمال الرباءات.الز�ئن ومست 
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 نقل التكنولوجيا  (ه)

ٕ�ضافة ٔامثK معلية وجتارب ٔاخرى بشأن احلوافز اخلاصة �لرباءات  SCP/18/8سرتاجع أالمانة الوثيقة   
وبشأن العراقيل اليت حتول دون نقل التكنولوجيا، وذé عىل ٔاساس إالسهامات املسـتلمة من أالعضاء 

  واملراقبني يف اللجنة، مع مراعاة أبعاد القدرة �ستيعابية لنقل التكنولوجيا.

 جدول أالعامل: خالصة الرئيس من 13البند 

 )..SCP/19/7 Provقّدم الرئيس مرشوع ملخص الرئيس (الوثيقة  .139

ؤاعربت بعض الوفود عن رغبهتا يف أن تعقد اGورة العرشون للجنة اGامئة املعنية بقانون الرباءات خالل أالسـبوع  .140
  .2013ديسمرب  9ا�ي سيبدٔا يف 

 .2013ديسمرب  9نيف خالل أالسـبوع ا�ي سيبدأ يف جب ين سـتعقد مبدئيا أالمانُة اللجنة أن دورهتا العرش  ؤاعلمت .141

 ).SCP/19/7ومتت إالحاطة علام مبضمون خالصة الرئيس (الوثيقة  .142

احملرض الرمسي لÇورة. وقالت ٕان التقرير سـيعكس مجيع املداخالت سيتضمن اللجنة ٕاىل أن تقرير اGورة  أشارتو  .143
من  11ع وأنه سـُيعمتد وفقًا لٕالجراء املتفق عليه يف اللجنة يف دورهتا الرابعة (انظر الفقرة يف �ج� اليت ٔادىل هبا املشاركون

اللجنة عرب  ٔا9حتهنص عىل أن ٔالعضاء اللجنة احلق يف التعليق عىل مرشوع التقرير ا�ي ي ي )، وا�SCP/4/6 الوثيقة
اع�د مرشوع التقرير، مبا يف ذé التعليقات د ذé بعمهنا  سـيطلب ٔانه اللجنةٔافادت املنتدى إاللكرتوين اخلاص هبا. و 

.Kالواردة، يف دورهتا املقب  

  من جدول أالعامل: اختتام اGورة 15البند 

  اختمت الرئيس اGورة. .144

يدعى ٔاعضاء اللجنة واملراقبون، طبقا  .145
لٕالجراء ا�ي اعمتدته اللجنة يف السابق (انظر 

ٔاعاله)، ٕاىل تقدمي تعليقاهتم بشأن  139الفقرة 
مرشوع التقرير الراهن وا�ي ٔا9حته اللجنة اGامئة 

املعنية �لرباءات من خالل املنتدى إاللكرتوين 
ع اع�د مرشواخلاص هبا. وسـيطلب من اللجنة 

.Kالتقرير، يف دورهتا املقب  

 [ييل ذé املرفق]
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<dmitry_pavlov@uipv.org> 
 
Inna SHATOVA (Ms.), Deputy Head, Industrial Property Division, State Intellectual Property 
Service of Ukraine, Kyiv 
<inna_shatova@sips.gov.ua> 
 
Denys YEHOROV, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC OF) 
 
Oswaldo REQUES OLIVERO, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
VIET NAM 
 
Phi Anh PHAM, Deputy Director General, National Office of Intellectual Property of Viet Nam, 
Hanoi 
<phamphianh@noip.gov.vn> 
 
Van Son MAI, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Lillin BWALYA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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ZIMBABWE 
 
Rhoda Tafadzwa NGARANDE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES/ 
 INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  
 

 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Nirmalya SYAM, Program Officer, Geneva 
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)  
 
Issoufou KABORE, chef de Service des brevets et autres créations à caractère technique, 
Yaoundé 
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
 
Aurelia CEBAN (Ms.), Director, Division of Appeals and Quality Control, Examination 
Department, Moscow 
 
Ekaterina CHEKUN (Ms.), Principal Specialist, International Relations Department, Moscow 
 
 
ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
Sylvie STROBEL (Ms.), Lawyer, International Legal Affairs Directorate, Munich 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO)  
 
Zafar MIRZA, Coordinator, Department of Public Health, Innovation and Intellectual Property, 
Geneva 
 
Peter BEYER, Senior Advisor, Department of Public Health, Innovation and Intellectual 
Property, Geneva 
<beyerp@who.int> 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO)  
 
Jayashree WATAL (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
Xiaoping WU (Ms.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
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UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Georges Remi NAMEKONG, Minister Counselor, Geneva 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Delphine LIDA (Ms.), Counsellor, EU Delegation, EEAS, Geneva 
<delphine.lida@eeas.europa.eu> 
 
Michael PRIOR, Policy Officer, DG Markt, European Commission, Brussels 
<michael.prior@ec.europa.eu> 
 
 
III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/ 
 NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  
 
 
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual 
Property Law Association (AIPLA)  
Thomas T. MOGA, Attorney, Washington, DC 
 
 
Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys 
Association (APAA)  
Kay KONISHI (Ms.), Co-Chairperson, Patents Committee, Osaka <konishi@p-nic.com> 
Catherine LEE (Ms.), Member, Patents Committee, Seoul <ekl@bkl.co.kr> 
 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' 
Association (ELSA International)  
Linda LUBYOVA (Ms.), ELSA Slovakia, Banská Brystica 
Ayca KARASIPAHI (Ms.), ELSA Austria, Vienna 
Gabrielle PIERRE (Ms.), ELSA France, Paris 
Zeyneb SARAOGLU, ELSA Turkey, Ankara 
 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Stephan FREISCHEM, Secretary General, Zurich 
Michel SOFIA, Chair, Patent Committee, Zurich 
 
 
Association latino-américaine des industries pharmaceutiques (ALIFAR)/Latin American 
Association of Pharmaceutical Industries (ALIFAR)  
Rubén ABETE, Secretario General, Buenos Aires 
 
 
Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA)  
Luis Mariano GENOVESI, Gerente de Asuntos Jurídicos y de la Propiedad Intelectual, Buenos 
Aires <mgenovesi@cilfa.org.ar> 
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Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  
Alessandro MARONGIU, Research Assistant, Geneva <amarongiu@ictsd.ch>  
 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)  
Jennifer BRANT (Ms.), Consultant, General Electric, Geneva 
Ivan HJERTMAN, European Patent Attorney, Stockholm 
 
 
CropLife International 
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Adviser, Geneva 
 
 
Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Guilherme CINTRA, Manager, Geneva 
Ernest KAWKA, Policy Analyst, Geneva 
 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  
Arild TOFTING, CET Reporter General, Oslo <arild.tofting@ficpi.org> 
Jerome COLLIN, Partner, Patent Section, Regimbeau, Paris  <collin@regimbeau.eu> 
 
 
International Intellectual Property Institute (IIPI)  
Jorge AMIGO, Vice Chairman, Mexico City <jorgehamigo@gmail.com> 
Andrew JAYNES, Executive Director and General Counsel, Washington 
 
 
Japan Patent Attorneys Association (JPAA)  
Takaaki KIMURA, International Activities Center, Tokyo <gyoumukokusai@jpaa.or.jp> 
 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva 
 
 
Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (MPI) 
Roberto ROMANDINI, Researcher, Munich 
 
 
Medicines Patent Pool Foundation (MPP)  
Erika DUENAS (Ms.), Advocacy Officer, Geneva 
 
 
Médecins Sans Frontières (MSF)  
Hafiz AZIZ UR REHMAN, Legal and Policy Advisor, Geneva 
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IV. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair : Vittorio RAGONESI (Italie/Italy) 
 
Vice-président/Vice-Chair : Sarah Norkor ANKU (Mme/Mrs.) (Ghana) 
 
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 
 
Thomas HENNINGER, administrateur adjoint, Section du droit des brevets/Associate Officer, 
Patent Law Section 
 
 

  ]هناية املرفق والوثيقة[

 

 


