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 2016 أٔكتو�ر 28التارخي: 

 
 
 

 اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات
 

 والعشرون الخامسةالدورة 
 2016 د�سمرب 15ٕاىل  12جنيف، من 

 
 
وما تطرحه من فعالية االستثناءات والتقييدات  فيجارب عملية ت

 تحديات

 أ�مانة ٕا�دادمن وثيقة 

 30ٕاىل  27يف الفرتة من  نة) يف دورهتا الرابعة والعرش�ن املعقودةاللجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات (اللج اتفقت  .1
عن جتارهبا العملية يف فعالية ٔأعضاء اللجنة وهيئات املراقبة فهيا من معلومات  فهيا معجت ٔأن تعّد أ�مانة وثيقة �ىل 2016يونيو 

س�� يف معاجلة قضا� التمنية. ومعًال بذ� القرار، ٔأرسلت أ�مانة  �س�تثناءات والتقييدات وما تطر�ه من حتد�ت، ال
�عوة ٔأعضاء اللجنة والهيئات املراقبة فهيا ٕاىل  2016ٔأغسطس  16بتارخي  C. 8588و C. 8587و C. 8585املذ�رتني 

 ات املطلوبة ٕاىل املكتب ا�ويل.تقدمي املعلوم

م املعلومات الالزمة جتارً�  وذ�ر بعض ٔأحصاب الردود ٔأنه مل جيرِ  .2 من ذ� النوع، ؤأفاد بعض أٓخر بآٔنه س�بق ؤأن قد�
ٔأعضاء اللجنة وهيئات ما ييل من هذه الوثيقة املعلومات اجلديدة اليت قد�ا  تعرض. و�ليه، SCP/23/3يف ٕاطار الوثيقة 

 مبادرة تصورات �بتاكر(أ�ونكتاد) ومنظمة الت�ارة العاملية و  مؤمتر أ�مم املت�دة للت�ارة والتمنيةغوات�ال و  فهيا:املراقبة 
وش�بكة العامل الثالث. وملا اكنت س�ياسة اللغات يف الويبو تفرض قيودًا �ىل جحم و�ئق  حقوق امللكية الفكرية مجعية ماليكو 

مة؛ �لامً بآٔن النسخ الاكم� متا�ة �ىل املنتدى إاللكرتوين للجنة.�ج��ات، فٕان هذه الوثيقة  0Fتعرض ملخصًا للو�ئق املقد�

1 

 غوات�ال

 ،س�� يف معاجلة قضا� التمنية يف فعالية �س�تثناءات والتقييدات وما تطر�ه من حتد�ت، ال�رتبط الت�ارب العملية  .3
ن امحلاية املكفو� مبوجب الرباءات �رهتن �ملطالبات. وتدرك غوات�ال ٔأنه ينبغي ارتباطًا وثيقًا جبودة الرباءات يف غوات�ال �ٔ 

                                                
1 http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_25/comments_received.html 

http://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_25/comments_received.html
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وكشف �ختالفات  الساريةمناقشة مسآٔ� �س�تثناءات والتقييدات يف ٕاطار اللجنة عن طريق حتليل الترشيعات الوطنية 
 القامئة بني قوانني الب�ان النامية واملتقدمة.

م القانون الوطين يف .4 ينص �ىل إالجراءات الواجب اتباعها للحصول �ىل ف  غوات�ال الرتاخيص إالجبارية. وينّظِ
 الرتاخيص وحيدد رشوط اس�ت�دا�ا وتغيريها وحسهبا فضًال عن رشوط طلب ت� الرتاخيص ومدة صالحيهتا. ت�

 أ�ونكتاد

، معلومات عن فعالية �ست�ر والرشاكتشعبة ل  التابعة و�دة امللكية الفكريةمجعت ٔأمانة أ�ونكتاد، وحتديدًا  .5
اس�ت�دام بعض �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات يف ب�ان �مية خمتلفة يف ٕاطار ٔأ�شطة التعاون التقين. 

و�س�تثناء  "2�س�تثناء ٔ�غراض الفحص إالداري (اس�تثناء بوالر)؛ " "1" ثالثة موضو�ات رئيس�ية يهومشلت التجربة 
 ومفهوم استنفاد حقوق الرباءات. "3س�ت�دام التجرييب؛ "ٔ�غراض �

زال تعمتد � قوانني الب�ان اليت ال ٕانالب�ان النامية. ٕاذ  يفوتبني� ٔأن اس�تثناء بوالر �ري مطب�ق يف لك ٔأنظمة الرباءات  .6
يف طلب املوافقة  برباءاتشمو� �س�ت�دام املواد امل للمنت�ني العاديني ال �سمح  �ىل قوانني الرباءات السابقة التفاق �ريبس

الب�ان اليت حرصت �س�تثناء ٔ�غراض  يفذ� خباصة  و�رسي .ات املعنيةالرباء ٔأحصابدون موافقة من  �ىل �سويقها
ٔأن املنت�ني العاديني  وتبني� ٔأيضاً �س�ت�دام التجرييب �ىل �س�ت�دام ٔ�غراض البحث �ري الت�اري (انظر الفقرة التالية). 

احملدودة.  يةإالنتاج  مقدرهت قضا� الرباءات ٔأوبيل�آٔون كثريًا ٕاىل اس�تثناء بوالر يف الب�ان اليت تطبقه �سبب �لهم  ال
ٔأن نطاق �س�تثناء خيتلف �ختالف القانون الوطين. فقد حرصت بعض الب�ان أ��شطة املشمو� �الس�تثناء يف  ولوحظ

بعض أ��شطة التحضريية وٕان مل تؤِد ٕاىل �شمل ب�ان ٔأخرى  وجعلهتالنظامية، ال�س املوافقة ا هتدف ٕاىلأ��شطة اليت 
 الرامية ٕاىل ال�سال�س املوافقة النظامية. وقد �كون �ختالف ٕاقلمييًا: ٕاذ حترص بعض الب�ان �س�تثناء �ىل أ��شطة 

 .يف اخلارجريية الل�س املوافقة النظامية املوافقة النظامية يف ٔأراضهيا، وجتزي ٔأنظمة قانونية أٔخرى تنفيذ ٔأ�شطة حتض

ق الغالبية العظمى من الب�ان النامية �س�تثناء ٔ�غراض �س�ت�دام التجرييب .7 س�� يف الب�ان اليت  وال ،وتطّبِ
د �بري ، ولكن خيتلف نطاق �س�تثناء اختالفًا �بريًا. ٕاذ حيرص �د�زال تعمتد �ىل قوانني الرباءات السابقة التفاق �ريبس ال

من الب�ان النامية نطاق �س�تثناء �ىل البحث ٔ�غراض �ري جتارية. ويتعارض ذ� مع الواقع �قتصادي حيث يتس�ىن 
لت قوانني الرباءات فهيا احلقيقة اس�ت�دام البحوث ٔ�غراض �لمية وجتارية يف أٓن وا�د. وتدار�ت الب�ان النامية ت� ، فعد�

 شمو� برباءة من ٔأ�ل توليد معارف �ديدة وٕان اكن الغرض جتارً� يف املس�تقبل البعيد.البحوث اخلاصة �ملواد امل  لت�زي
وا�ي ينص �ىل  الفكريةمجلعية ا�ولية محلاية امللكية الصادر عن ا 2008لس�نة  Q 202و�ستند ذ� ٕاىل القرار 

ت �متكني الغري من ٕاجراء جتارب �ىل ينبغي ٔأن ينص قانون الرباءات �ىل اس�تثناء حلقوق ٔأحصاب الرباءا  )1.1" ييل: ما
 اكن الغرض ا�هنايئ من الت�ارب جتارً� [...]" وٕانموضوع ��رتاع بدون احلصول �ىل ٕاذن صاحب الرباءة 

ويبدو ٔأن العديد من الب�ان النامية �ري مدرك لقضية استنفاد حقوق الرباءات. ٕاذ تنص بعض القوانني الوطنية  .8
ق املنتج املشمول برباءة يف ٔأي ب� يف العامل مبوافقة صاحب  رصا�ةً  �ىل اس�تثناء للحقوق املمنو�ة مبوجب �راءة عندما �سو�

احلقوق اليت متنحها  مبوجبالرباءة. وتنص ت� القوانني ٔأيضًا رصا�ًة �ىل احلق يف منع اس�ترياد السلعة املشمو� �لرباءة 
ٕاذ جتزي بعض الب�ان �س�ترياد املوازي ٔ�دوية مشمو�  صيدالنية صعو�ت ٔأخرى.الرباءة. و�شهد جمال املس�تحرضات ال 

ٕا�ازة املنت�ات الصيدالنية املس�توردة �لتوازي.  يفبرباءة دون ٔأن تضع مبادئ توجهيية للواكالت املنظمة لٔ�دوية 
 أ�دوية يف جمال �س�ترياد املوازي.يتعني حتقيق ��ساق والتاكمل بني جماالت قانون الرباءات وقانون تنظمي  مث، ومن

 القوانني الوطنية ال حتدد نطاقها. ه يصعب تطبيق �س�تثناءات والتقييدات �ىل الرباءات ٔ�ن ٔأحاكمٕانو�امتة القول  .9
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 منظمة الت�ارة العاملية

مت ٔأمانة منظمة الت�ارة العاملية وثيقتني ٔأوهلام مقتبس من ا�راسة املشرتكة بني منظمة الص� .10 ة العاملية والويبو قد�
بني الص�ة العامة وامللكية الفكرية  ا�االت املشرتكة: ات الطبيةتعز�ز النفاذ ٕاىل التكنولوجياو�بتاكر ومنظمة الت�ارة العاملية "

2Fواملرفق الثاين 1F2"3(ٔأ)"3.جمي –وحتديدًا الفصل "رابعًا  ،"والت�ارة

نة ا�ي مينح مرو 6من ا�راسة املتعلق بنظام الفقرة  3
 ٕاضافية لتعز�ز النفاذ ٕاىل أ�دوية.

 :ني الرئيس�يتنيالنقطت وييل بيان .11

�ىل ٕاد�ال مرونة �ديدة يف اتفاق �ريبس. وأ�طلق �ىل  2003اتفق ٔأعضاء منظمة الت�ارة العاملية يف �ام  -
ٔأمام الب�ان الراغبة يف  حممت� عقبة بتذليلوهدفت ٕاىل تعز�ز النفاذ ٕاىل أ�دوية  6ت� املرونة امس نظام الفقرة 

 اس�ترياد ٔأدوية؛

قد يتسع اس�ت�دامه  �ري ٔأن نطاقاملناقشة  قيد 6وال �زال ٔأس�باب �س�ت�دام احملدود لنظام الفقرة  -
س�� عند ٕاد�ال نظام املنت�ات القامئة �ىل الرباءات يف الب�ان املصدرة الرئيس�ية احملمت�  ال – املس�تقبل يف
العالج الفعا� مشمو� برباءة وسائل أ�من الصحي حيث �كون لك  خماطرريها من يف �االت أ�وبئة و�و
رةلك الب�ان الرئيس�ية  يف  .املصّدِ

يه . مث يوحض ٔأن ذ� النظام يطب�ق يف �ا� حمددة 6و�رسد الفصل املذ�ور أٓنفًا التارخي الترشيعي ٕال�شاء نظام الفقرة  .12
ر احملمتل مقيدٌ  ةملوا�ٔأدوية ٕاىل عندما حيتاج ب� مس�تورد  (و) من اتفاق 31قانوً� �ملادة  مشلكة حصة �امة ولكن الب� املصّدِ

�رخيص التصد�ر اخلاص مبوجب  حيلرص التوريد مبوجب الرتخيص إالجباري �ىل السوق احمليل. وبذ�، حت يت�ريبس ال
 جباري.وجيزي بل يقتيض تصد�ر لك املنت�ات مبوجب الرتخيص االٕ  ت� القيودذ� النظام 

ونيفريابني)  الميفود�نوزيدوفود�ن ( لفريوسات القهقريةلمضادات �ر�يبة  تصد�ر وتعرض ا�راسة دراسة ٕافرادية عن .13
ا�واء ٕاىل رواندا. وتذ�ر ا�راسة دراس�تني ٕاضافيتني  لتصد�رلرواندا حيث اس�ت�دمت رشكة كندية �رخيص تصد�ر �اص 

س�� املالحظات  اولت املناقشات املعقودة يف جملس �ريبس تنفيذ النظام وال. مث تن6حيث نُظر يف اس�ت�دام نظام الفقرة 
 6ا�تلفة اليت ٔأدىل هبا ٔأعضاء منظمة الت�ارة العاملية عن ٔأداء النظام لوظيفته املزمعة. وال �زال التطبيق الشامل لنظام الفقرة 

 اس�ت�دام النظام يف املس�تقبل.قيد التخطيط، وانهتيى الفصل بعرض أ�طر ا�متكينية احملمت� وفرص 

مو  .14  وتنفيذه �ىل الصعيد احمليل. اس�ت�دامهونطاقه فضًال عن  6تفعيل نظام الفقرة  تفاصيلاملرفق الثاين  يقّدِ

أ�وروبية  امجلا�ةالرباءات الصيدالنية" بني  –"كندا  DS114ملخصًا لتسوية القضية  ؤأما الوثيقة الثانية، فاكنت .15
3Fٔأحاكم التخز�ن عنى �ليه). وتلخص ٔأ�رز اس�تنتا�ات اللجنة (املدعي) وكندا (املدع

4Fالفحص إالداري، و 4

5F، وعبء إالثبات5

6. 

                                                
"تعز�ز النفاذ ٕاىل التكنولوجياو�بتاكرات الطبية: ا�االت املشرتكة انظر ا�راسة املشرتكة بني منظمة الص�ة العاملية والويبو ومنظمة الت�ارة العاملية  2

نلكزيية �ىل �ٕالنلكزيية. وا�راسة املشرتكة الاكم� متا�ة �الٕ  180-117، الصف�ات بني الص�ة العامة وامللكية الفكرية والت�ارة"
www.wto.org/trilateralstudy. 

بني منظمة الص�ة العاملية والويبو ومنظمة الت�ارة العاملية "تعز�ز النفاذ ٕاىل التكنولوجياو�بتاكرات الطبية: ا�االت املشرتكة انظر ا�راسة املشرتكة  3
 �ٕالنلكزيية. 230-224بني الص�ة العامة وامللكية الفكرية والت�ارة"، الصف�ات 

 من اتفاق �ريبس. 30و 1.28ٕاشارة ٕاىل املادتني  4
 من اتفاق �ريبس. 1.27و 30و 1.28املواد ٕاشارة ٕاىل  5
 من اتفاق �ريبس. 30ٕاشارة ٕاىل املادة  6

http://www.wto.org/trilateralstudy
http://www.wto.org/trilateralstudy
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 مبادرة تصورات �بتاكر

 الناس. حياة لتحسنيحتويل أ�فاكر ٕاىل �لول  يتيحٕان ٔأي نظام �راءات فعال �شجع �ست�ر يف البحوث و  .16
سلمي" البحوث الوا�دة بني املؤسسات والرشاكت واملبتكر�ن بفضل تبادل املعلومات بني الرشاكء و"� أ�مهية مباكن  منو 

 اس�ت�داث �لول وتنفيذها و�كييفها وحتسيهنا.من ٔأ�ل الرباءات و�ريها من ٔأشاكل حقوق امللكية الفكرية 

ت والتقييدات �ىل حامية الرباءات، توس�يع �س�تثناءاعن طريق هنوج نقل التكنولوجيا ٔ�غراض �ري جتارية  ٔأما .17
ٕالجراءات احلكومية الرامية ٕاىل احلد من توافر الرباءات ٔأو ا�رش التكنولوجيا. و و جع� �بتاكر �ري فعا� بل قد تعكس  فهيي

 اس�ت�داث التكنولوجيات اجلديدة و�رشها �ىل أ��ل الطويل. معرق��دم اليقني يف السوق �ا� من  قد تنشئٕانفاذها 

 الية يك ينظر فهيا ٔأعضاء الويبو:وتطرح مبادرة تصورات �بتاكر النقاط الت .18

من هيئات حبث �امة و�امعات ورشاكت �برية وخمرت�ني  –كثريًا �ىل تعاون املنظامت يعمتد �بتاكر  -
�ىل ٕاجراء البحوث و�كييف احللول وٕاطالقها يف السوق. ٕاذ ينطوي التعاون �ىل  –ورشاكت �ش�ئة و�ريها 

 و�رش التكنولوجيات؛ الالزمة لضامن التقدمأ�فاكر واملوارد  قا�دةتبادل املعارف والقدرات لتوس�يع 

 دمع ٔأ�شطة التعاون التقين؛وتاملوارد حنو �بتاكر  تو�هٔأن ميكن حقوق الرباءات اجليدة والقاب� لٕالنفاذ  -

ااكت �ىل الرش  هو هنج يقوم ٔأفضل هنج �فع جع� �بتاكر التكنولو� و�رش احللول اجلديدة يف امليدانلعل  -
 التكنولوجية الطوعية ونقل التكنولوجيا وفق رشوط متفق �لهيا؛

تعرقل �ست�ر يف �بتاكر و�ست�ر قد لس�ياسات اليت �شجع نقل التكنولوجيا ٔ�غراض �ري جتارية ا -
د من دور حقوق حتأ�جنيب املبارش وتبادل املعرفة. وميكن ٔ�دوات س�ياس�ية مثل الرتخيص إالجباري ٔأن 

س��  كية الفكرية يف تيسري التبادل احملوري للمعرفة اليت تعزز القدرة �ستيعابية والتمنية �قتصادية، والاملل 
فلن يؤدي  ،س�ياقات حمددة وضيقة يفتطبيق ت� الصكوك  ٕاماكنيةو�ىل الرمغ من  يف الب�ان النامية.

ثبط ا�رت�ني احملليني واملعرفة. ٕاذ ٕاهنا ت تدفق التكنولوجيا  ٕاىل حتفزياس�ت�دا�ا �ىل نطاق واسع �شجيع 
 وأ��انب عن تبادل التكنولوجيا وا�راية العملية؛

املبتكرة يف احللول القامئة، �س�تحق امحلاية  التعديالت والتحسينات�بتاكر التدرجيي والقابل للتكييف، مثل  -
 مبوجب �راءة؛

عامل حمايد يدمع �بتاكر �لك ٔأشاك� ولك ا�االت ٔأن �كون ذات منوذج أٔ ينبغي ٔأنظمة امللكية الفكرية  -
 معينة؛ تقوم �ىل صورة اقتصادية �امدة يف فرتةلس�ياسات امللكية الفكرية ٔأال التكنولوجية. وينبغي 

لالبتاكر وحتويل  فا�ل وحمفزمن ٕاطار س�يايس فقط عنرص وا�د يه امللكية الفكرية �نتباه ٕاىل ٔأن ٔأنظمة  -
 .�س�ت�دام يف هناية املطافقاب� للتطبيق وأ�فاكر ٕاىل �لول 
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 عية ماليك حقوق امللكية الفكريةمج 

�ديدة،  تتطو�ر �كنولوجيال ٔأعضاء مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية موارد �برية ويتحملون خماطر �برية  ينفق .19
لالحتيا�ات احمللية. وتيرس امللكية الفكرية والرباءات �ست�ر  بتاكر �لول �ديدة ٔأو �كييف احللول القامئة اس�ت�ابةً �سواء 

ِّقت فوائد حقوق امللكية  ٕا��ة وس�ي�يف معليات التطو�ر عن طريق  لتعويض �لكفة �ست�ر يف التكنولوجيات الناحجة. ووث
 ديدة.اجلتكنولوجيات ال  �ىل تعز�ز اس�ت�داثالفكرية 

تبادل التفاصيل العملية الالزمة ٕالطالق �بتاكرات وحتسيهنا.  تتيحلفكرية وقد يغفل البعض ٔأن حقوق امللكية ا .20
التكنولوجيات يف  ٕاطالقوميكن لت� التفا�الت احملورية بني مطوري التكنولوجيا واملزود�ن والرشاكء ا�ٓخر�ن ٔأن �رسع 

عن طريق �س�تفادة  �ىل التقدم �رس�ة رت�نيا� العالقات التعاونيةت�  و�سا�داملزيد من أ�ما�ن وٕا�حهتا ملزيد من الناس. 
 اكتساب اخلربات احمللية اليت �سا�د �ىل حتديد ٔأفضل هنوج حلل الصعو�ت. س�� وال من �ربات متنو�ة

ولوال ٕاطار س�يايس دامع، لقلص كشف املعارف املكتس�بة من اجلهود �بتاكرية ٔأو تطبيقها قمية �ست�ر.  .21
علومات مع القادر�ن �ىل املسامهة يف جناح ا�رتع. ولكن ٕاذا ٔأدى تبادل املعلومات ٕاىل متكني الغري اكفية لتبادل امل وأ�س�باب

وذ�  .�بتاكر عوضًا عن �شجيعهذ� دون املشاركة يف �ست�ر ٔأو التطو�ر، فس�يثبط �بتاكرات من اس�ت�دام 
عالقات التعاونية الالزمة واملفيدة للطرفني عن طريق ضامن السبب الرئييس ٕالقامة ٔأنظمة �راءات حملية حممكة تقوم �لهيا ال

 سالسل التوريد العاملية.�  من �نتفاع ٔأكرث �متكن ا�رتعون بفضل ت� أ�نظمةست�رات ا�رت�ني. ٕاذ � ساسامل �دم 

حامية الرباءات لن توفر ذ� ا�مع ٕاال ٕاذا كفلت الوال�ت القضائية احلصول �ىل الرباءات وٕانفاذها. فٕان  ومع ذ�، .22
و�رهتن نقل التكنولوجيا �طمئنان ا�رت�ني ٔأن حقوق الرباءات س�تطب�ق �ىل النحو الواجب. و�سامه الس�ياسات اليت �شجع 

الس�ت�دام �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات عن طريق  تقييد حقوق الرباءات يف ز�دة �ا� �دم اليقني. وميكن
قدرهتم �ىل  يدٔأن يثبط عزمية ا�رت�ني ويق  ٕاجباريةٕاعفاء بعض ا�االت التكنولوجية من حامية الرباءات ٔأو فرض �راخيص 

حىت وٕان ومعليات التطو�ر  التعاون مع الرشاكء. وقد يعرقل هذا النوع من الس�ياسات تبادل املعلومات ويثبط �ست�رات
قت  و�ليه تصبح الب�ان جمردة من ابتاكراهتا الرضورية. ؛الس�ياسات �دراً  طّبِ

وفضًال عن ذ�، ميكن لالس�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات ٔأن تؤ�ر سلبًا يف الرشاكت الصغرية واملتوسطة  .23
. ات حيتاج ٕاىل رشاكء لتكييف �لو�ن الب�ان. والعديد من ت� الهيئالقادرة �ىل ٔأن تصبح حمراكً اقتصادً� قوً� يف العديد م

 .مضمونة يف ب�اهنااس�تقطاب املستمثر�ن والرشاكء عندما �كون حامية الرباءات �ري  يفوتعاين الرشاكت 

لنفاذ و�شري املناقشات يف ٕاطار اللجنة ٕاىل ٔأن بعض ا�ول أ�عضاء �رحج �س�تثناءات والتقييدات يف س�ياساهتا ل  .24
ب �ىل ا�رت�ني تبادل املعلومات مع الرشاكء ٕاىل التكنولوجيا. و�رى مبادرة تصورات �بتاكر ٔأن ت� الس�ياسات تصعّ 

�ىل مس�تو�ت واسعة النطاق. و�ليه، تقرتح مبادرة  هااحملمتلني �ىل الصعيد العاملي فضًال عن �كييف احللول ٕالطالق 
 ات ٕاىل �س�تثناءات والتقييدات ٔ�داة املالذ أ��ري.تصورات �بتاكر ٔأن ينظر واضعو الس�ياس
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 ش�بكة العامل الثالث

ٔأفادت ش�بكة العامل الثالث بعدم وجود تقيمي منتظم ملسامهة مرو�ت �ريبس يف النفاذ ٕاىل أ�دوية املشمو� �لرباءات  .25
أٔن اس�ت�دام مرو�ت �ريبس  تية كشفيف لك ا�ول أ�عضاء يف منظمة الت�ارة العاملية، ولكن جتارب خمتلف الب�ان النام 

فريوس نقص عاجلة قد �ّرس النفاذ ٕاىل أ�دوية املشمو� برباءة. فعىل سبيل املثال، ٔأدى اس�ت�دام الرتاخيص إالجبارية مل
الزي� املنا�ة البرشية/مرض إاليدز و�ريها من أ�دوية ٕاىل تقليص �اكليف العالج يف العديد من الب�ان مهنا الربازيل والهند وم

�ملس�توى  اخلاصةاستنادًا ٕاىل املرونة  سوفوس�بوفريو�يالند. وفضًال عن ذ�، رفضت مرص والصني منح �راءة �واء 
 .اتلرباءل أ�سايس ملعايري أ�هلية

 قيود هيلكية العديد من ا�ول أ�عضاء يف الويبو من اس�ت�دام �س�تثناءات والتقييدات. متنعومع ذ�،  .26

س�� القدرة �ىل التصنيع، ا�ي حيول دون اس�ت�دام العديد من  لعل ٔأولها �فتقار ٕاىل القدرات التكنولوجية، والو  .27
ا�ول أ�عضاء يف الويبو لالس�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات. فعىل سبيل املثال، تفتقر الغالبية العظمى من 

�س�تثناء بنغالد�ش للقدرة التصنيعية يف قطاع املس�تحرضات الصيدالنية. ويف ظل الب�ان النامية وسا�ر الب�ان أ�قل منوًا 
دون �ع�د �ىل من غياب القدرة �ىل التصنيع احمليل، ال ميكن للعديد من الب�ان النامية اس�ت�دام مرو�ت �ريبس بفعالية 

د اخلاصة ٕ�صدار �راخيص ٕاجبارية و القي حلل(و) من اتفاق �ريبس عن تقدمي �ل فعال 31ب�ان ٔأخرى. وجعز تعديل املادة 
(اتفاق �رميز) و�ريه من قوا�د �ست�ر اليت تندرج  اتفاق تدابري �ست�ر املتص� �لت�ارةٔ�غراض التصد�ر فقط. وهيدد 

 ؛نيع املنت�ات الطبيةيف ٕاطار اتفاقات الت�ارة احلرة �ود العديد من الب�ان النامية الرامية ٕاىل حتقيق �كتفاء ا�ايت يف تص 
احملتوى احمليل وإاللزام �لتصد�ر. ومن مث،  رشوطتطبيق العديد من ٔأدوات إالنتاج احمللية قانوً� مثل ت� االتفاقات ظر حت ٕاذ

فٕان ٕادماج �س�تثناءات والتقييدات واس�ت�دا�ا يف الب�ان اليت تفتقر للقدرة التصنيعية يف القطاع الصيدالين لن يضمن 
 ذ ٕاىل أ�دوية املشمو� برباءات دون توفر �س�ة جنيسة من ا�واء املشمول برباءة يف ب� أٓخر.النفا

ٕادماج مرو�ت �ريبس  منؤأما �نهيا فهو �فتقار ل�ٓليات املؤسس�ية وإالدارية ا�ي مينع العديد من الب�ان النامية  .28
ال اس�ت�دام مرو�ت �ريبس. وفضًال عن ذ�، ال متت� �ىل ٔأفضل و�ه. وبدون ٕادماج املرو�ت يف القانون احمليل، �س�ت�

العديد من الب�ان نظام حفص للرباءات و�ليه ال ميكهنا تطبيق املرو�ت �ىل نطاق أ�هلية للرباءة. وحىت الب�ان اليت متت� 
�البًا �رامج  رباءات. وال هتدفرو�ت املتعلقة �ٔ�هلية للنظام حفص للرباءات فتحتاج ٕاىل املوارد والبىن الالزمة الس�ت�دام امل

املسا�دة التقنية اليت تقد�ا الب�ان املتقدمة واملنظامت ا�ولية مثل الويبو ٕاىل تعظمي اس�ت�دام مرو�ت �ريبس وٕامنا احلد من 
 نطاق املرو�ت.

نة. ويتعني ؤأما ��هثا فهو اع�د �س�ت�دام الفعال لالس�تثناءات والتقييدات �ىل وجود مؤسسات حصة �امة متي  .29
أ�مراض و�دد أ�ش�اص ا��ن  تفيشهدف حصة �امة عند املطالبة برتاخيص ٕاجبارية ٔأو اس�ت�دام حكويم مثل  ديدحت

. وحيول غياب ت� املعلومات دون اس�ت�دام مرو�ت �ريبس. ويف غياب من املؤرشات امحيتاجون ا�واء املعين و�ريه
أ�دوية وتوافرها و�ريها من العوامل، س�يكون من الصعب للغاية مؤسسات حصة �امة �رصد عبء أ�مراض ومبيعات 

اس�ت�دام ت� املرو�ت ٔ�ن ما� الرباءة سيمتكن من الطعن يف القرارات ٔأمام احملامك احمللية. وفضًال عن ذ�، ال متت� 
 أ�دوية وللمطالبة بتدابري مثل العديد من الب�ان النامية ٔأي أٓلية مؤسس�ية لرصد ٔأ�ر أ�دوية املشمو� برباءة يف النفاذ ٕاىل

 الرتاخيص إالجبارية ٔأو ٔأحاكم �س�ت�دام احلكويم لتيسري ٕاد�ال �س�ة جنيسة معقو� التلكفة من ا�واء املشمول برباءة.

الب�ان املتقدمة تعارض �البًا اس�ت�دام مرو�ت �ريبس وحتاول حرص نطاق املرو�ت �ىل أ�دوية ٔأن  هوؤأما رابعها ف  .30
ية. ومتارس الب�ان املتقدمة ضغوطًا س�ياس�ية �ىل الب�ان النامية لعدم اس�ت�دام مرو�ت �ريبس. وٕاضافة ٕاىل أ�ساس� 

ضغطها �ىل العديد من الب�ان النامية لعدم اس�ت�دام �س�تثناءات  القطا�ات الصناعيةالضغط الس�يايس، متارس 
 مثًال.والتقييدات �ىل حقوق الرباءات عن طريق الرتاخيص إالجبارية 
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قضاة الب�ان النامية لتآٔ�ري اس�ت�دام �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق  �ىل�اوالت التآٔثري مفؤأما �امسها  .31
 الرباءات يف الب�ان النامية ٔأو احلد من ذ� �س�ت�دام.

ات اليت تت�اوز س�ت�دام �س�تثناءات والتقييدات. فٕان التقييدحمددة تتعلق � خماطرضاف ٕاىل القيود املذ�ورة أٓنفًا تو  .32
اتفاقات الت�ارة احلرة.  يفما ورد يف اتفاق �ريبس تقيد نطاق املرو�ت عن طريق فرض الزتامات �ىل الب�ان النامية 

ٔأ�د أ�حاكم املتعلقة يتضمن اتفاق جتارة ٕاقلميية  54ورقة معل ٔأ�دهتا أ�طراف يف منظمة الت�ارة العاملية ٔأن  توكشف
 ٔأيضًا ٔأن ت� أ�حاكم تتعلق �البًا مبعايري أ�هلية للرباءات واس�تثناءات. �لقطاع الصيدالين. وُو�د

وفضًال عن ذ�، �ش�متل مبادرات ٕانفاذ امللكية الفكرية �ىل ٔأحاكم ٕانفاذ الزتامات تت�اوز اتفاق �ريبس من �الل  .33
ع التدابري احلدودية مثًال لتشمل الص ادرات والواردات وتطبق �ىل لك تقييد اس�ت�دام �س�تثناءات والتقييدات. ٕاذ توس�

املنت�ات ٔأو  املق�ةٔأشاكل امللكية الفكرية �ىل الرمغ من ٔأن الب�ان ملزمة بتطبيق التدابري احلدودية �ىل العالمات الت�ارية 
�ىل . وتفرض �البية مبادرات ٕانفاذ امللكية الفكرية، �س�تثناء الرباءات، جزاءات جنائية املقرصنة واملشمو� حبق املؤلف

انهتاك امللكية الفكرية يف  �ىل الوسطاءمنهتيك حقوق امللكية الفكرية. وفضًال عن ذ�، تفرض ت� املبادرات مسؤوليات 
 مزودي املواد اخلام ملنعهم من التعاون مع مصنعي النسخ اجلنيسة. �س�هتداف

و�س�ت�دم الرشاكت املس�ت�دثة للمنت�ات �راخيص طوعية ملنع اس�ت�دام مرو�ت �ريبس. ٕاذ متنع الرتاخيص الطوعية  .34
اس�ت�دام الرتاخيص إالجبارية وحتول دون املنافسة يف السوق. ٕاذ حتظر الرتاخيص الطوعية �البًا إالنتاج  التقييدية الرشوط

كة املس�ت�دثة مبوجب �المة خمتلفة. وٕاضافة ٕاىل ذ�، تفرض ت� احمليل وجتزي لصاحب الرتخيص ٔأن �سوق منتج الرش 
 الرتاخيص قيودًا جغرافية �ىل صاحب الرتخيص و�س�تثين من نطاقها الب�ان املتوسطة ا��ل.

ن اس�ت�دام مرو�ت �ريبس بنود عالب�ان النامية  لتثبيطٔأيضًا اليت �س�ت�د�ا القطاع الصيدالين  املهمةومن أ�دوات  .35
�ست�ر املدر�ة يف معاهدات �ست�ر الثنائية و�ريها من االتفاقات ا�ولية محلاية �ست�رات مثل اتفاقات الت�ارة حامية 

 املستمثر�ن أ��انب. اتاحلرة. وتتضمن ت� االتفاقات ٔأحاكمًا محلاية است�ر 

 [هناية الوثيقة]
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