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 الدائمة املعنية بقانون الرباءاتاللجنة 
 

 التاسعة عشرةالدورة 
 7023فرباير  72اإىل  72جنيف، من 

 
 

 التقرير

 اذلي اعمتدته اللجنة ادلامئة

 مقدمة

عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )"اللجنة" أأو "جلنة الرباءات"( دورهتا التاسعة عرشة يف جنيف يف  .2
 .7023فرباير  72اإىل  72الفرتة من 

وأأسرتاليا، : اجلزائر، والأرجنتني، واكنت ادلول التالية الأعضاء يف الويبو أأو يف احتاد ابريس أأو يف لكهيام ممثلة  .7
وبنغالديش، وبيالروس، وبلجياك، وبنن، وبوتسواان، والربازيل، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وكندا، وش ييل، والصني، 
وكولومبيا، والكونغو، وكوس تارياك، وكوت ديفوار، وامجلهورية التش يكية، وادلامنرك، وامجلهورية ادلومينيكية، ومرص، 

ثيوبيا،  س تونيا، واإ ندونيس يا، والسلفادور، واإ وفنلندا، وفرنسا، وأأملانيا، وغاان، واليوانن، وهندوراس، وهنغاراي، والهند، واإ
يران )مجهورية  يطاليا، والياابن، والأردن، وليبيا، وليتوانيا، ولكسمربغ، ومدغشقر، ومالزياي،  -واإ يرلندا، واإ الإسالمية(، واإ

يبيا، ونيبال، وهولندا، ونيجرياي، والرنوجي، وابكس تان، وبامن، ومايل، واملكس يك، واجلبل الأسود، واملغرب، وميامنار، وانم 
والفلبني، وبولندا، والربتغال، ومجهورية كوراي، ومجهورية مودلوفا، ورومانيا، والاحتاد الرويس، والس نغال، ورصبيا، 

س بانيا، ورسي لناك، والسويد، وسويرسا، وطاجيكس تان ، ومجهورية مقدونيا وس نغافورة، وسلوفينيا، وجنوب أأفريقيا، واإ
اليوغوسالفية السابقة، وترينيداد وتوابغو، وتونس، وتركيا، وأأوكرانيا، واململكة املتحدة، والولايت املتحدة الأمريكية، 

 (.22البوليفارية(، وفييت انم، وزامبيا، وزمبابوي ) -وأأوغندا، وفزنويال )مجهورية 

، والاحتاد (OAPI)مراقب: املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية  وشارك ممثلو املنظامت التالية يف الاجامتع بصفة .3
، والاحتاد (EPO)، واملكتب الأورويب للرباءات (EAPO)، واملكتب الأورويب الآس يوي للرباءات (AU)الأفريقي 
 .(8) (WTO)، ومنظمة التجارة العاملية (WHO)، ومنظمة الصحة العاملية (SC)، ومركز اجلنوب (EU)الأورويب 
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وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية  .4
(AIPLA) وامجلعيـة الآس يوية لوالكء الرباءات ،(APAA) واجمللس الصناعي الأرجنتيين للمختربات الصيدلنية ،
(CILFA) والش بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية ،(CropLife)وامجلعية الأوروبية لطالب احلقوق ،ELSA) 

International) وامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ،(AIPPI) واملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة ،
(ICTSD) وغرفة التجارة ادلولية ،(ICC) والاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية ،(FICPI)يل مجلعيات ، والاحتاد ادلو

، (JPAA)، وامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات (IIPI)، واملعهد ادلويل للملكية الفكرية (IFPMA)املنتجني الصيدليني 
، ومعهد (ALIFAR)، ورابطة بدلان أأمرياك الالتينية للصناعات الصيدلنية (KEI)واملؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة 

، ومنظمة أأطباء بال (MPP)، ومؤسسة مجموعة براءات الأدوية (MPI)وقانون املنافسة  ماكس بالنك للملكية الفكرية
 (.22) (MSF)حدود 

 ويتضمن مرفق هذا التقرير قامئةة ابملشاركني. .2

مت الواثئق التالية اليت أأعدهتا الأمانة اإىل جلنة الرباءات قبل انعقاد ادلورة: "تقرير عن نظام الرباءات ادلويل:  .6 وقُد ِّ
ضافة اإىل التقرير اخلاص بنظام الرباءات ادلويل" SCP/12/3 Rev.2" (SCP/19/2 املرفق الثاين املُنقَّح للوثيقة (، و"اإ

(SCP/19/3( "و"اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن أأوجه كفاءة نظام الرباءات ،)SCP/19/4 و"اقرتاح ،)
س بانيا لتحسني فهم الرشط اخلاص ابلنشاط  (، و"اقرتاح وفد الربازيل بشأأن الاس تثناءات SCP/19/5الابتاكري" )وفد اإ
 (.SCP/19/6والتقييدات عىل احلقوق املمنوحة مبوجب براءة" )

ا يف الواثئق التالية اليت أأعدهتا الأمانة: "تقرير عن نظام الرباءات ادلويل"  .2 ضافة اإىل ذكل، نظرت اللجنة أأيضة واإ
(SCP/12/3 Rev.2)، و"اإضافة اإىل تق( "رير نظام الرباءات ادلويلSCP/12/3 Rev.2 Add. و"اقرتاح مقدم من ،)

(، و"تصويب: اقرتاح مقدم من SCP/16/7وفد جنوب أأفريقيا نيابة عن اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية" )
(، و"اقرتاح من الربازيل" .SCP/16/7 Corrوفد جنوب أأفريقيا نيابة عن اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية" )

(SCP/14/7 و"اقرتاح مقدم من وفد ،)ادلامنرك( "SCP/17/7 َّو"اقرتاح معد ،) ُكندا واململكة  ي  م من وفد  قدَّ ل م
(، و"الرباءات والصحة: SCP/17/10(، و"اقرتاح مقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية" )SCP/17/8املتحدة" )
(، و"جودة الرباءات: التعليقات الواردة من أأعضاء SCP/17/11فد الولايت املتحدة الأمريكية" )م من و قدَّ اقرتاح مُ 

ضافة اإىل الوثيقة "جودة الرباءات: التعليقات (SCP/18/INF/2)ومراقبني من اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات"  ، و"اإ
، و"الرباءات والصحة: (.SCP/18/INF/2 Add)انون الرباءات" الواردة من أأعضاء ومراقبني من اللجنة ادلامئة املعنية بق

اإضافة اإىل الوثيقة ، و"(SCP/18/INF/3)التعليقات الواردة من أأعضاء ومراقبني من اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات" 
الرباءات"  "الرباءات والصحة: التعليقات الواردة من أأعضاء ومراقبني من اللجنة ادلامئة املعنية بقانون

(SCP/18/INF/3 Add.)اس تعراض للردود الواردة عىل الاس تبيان بشأأن اس تثناءات وتقييدات حقوق الرباءات" ، و"
(SCP/18/3) "لغاء الإداري آليات الإبطال والإ ، و"املشاريع والأنشطة املتعلقة (SCP/18/4)، و"أأنظمة الاعرتاض وسائر أ

املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية" ابلرباءات والصحة اليت يضطلع هبا لك من 
(SCP/18/5) و"مناجه وحلول حممتل يف ما يتعلق ابجلوانب العابرة للحدود لرسية التواصل بني مستشاري الرباءات ،

، و"الرباءات ونقل التكنولوجيا: أأمثل (SCP/18/7)، و"أأنشطة الويبو يف جمال نقل التكنولوجيا" (SCP/18/6)ومولكهيم" 
 .(SCP/18/8)وجتارب" 

ص هذا التقرير املناقشات اليت تعكس لك لخ ِّ  ابملدالالت اليت أدديل هبا، وَّجَّلاها عىل يري.. ويُ وأأحاطت الأمانة علام .2
 ما أدبدي من مالحظات.
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 مناقشة عامة

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 2البند 

ب  –املدير العام  –افتتح الس يد فرانسس غري  .9 ادلورة التاسعة عرشة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، ورحَّ
املتعلقة برباءات الالرتاع.  اجلوهريةابملشاركني، وأأكَّد أأمهية جلنة الرباءات بوصفها منتدى متعدد الأطراف ملناقشة القضااي 

، المتس املدير العام من ادلول الأعضاء حتديد ايف طريقها للميض  قدم معل اللجنة اييف امل للصعوابت اليت اعرتضتا ونظر 
من أأشاكل العمل املعياري اذلي من شأأنه حتسني نظام الرباءات. وترأأس ادلورة الس يد فيتوريو  القضااي اليت حتتاج اإىل شكل 

يطاليا(. وتوىل الس يد فيليب بيش تودل )الويبو( هممة أأم  ني اللجنة.راغونييس )اإ

 من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع جدول الأعامل 7البند 

ضافة بند جديد يف جدول الأعامل خبصوص مسامهة  .20 حتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، واقرتح اإ
 جلنة الرباءات يف تنفيذ جدول أأعامل التمنية.

أأن يؤيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل نيابة عن مجموعة وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وذكر أأنه ميكن  .22
 ا يف جدول الأعامل. يرط أأل يكون البند اجلديد بندا دامئجدول أأعامل التمنية، عىل

دلال بندل وقال الرئيس اإن هناك توافق .27 : "مسامهة اللجنة يف 20جديد يف جدول الأعامل، وهو البند  ا يف الآراء بشأأن اإ
 .ا يف جدول الأعامليطة أأل يكون بندا دامئلق هبا من توصيات جدول أأعامل التمنية"، ير تنفيذ ما يتع

لو  .23 ضافة بندل  (.SCP/19/1 Prov) اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل املُعدَّ : مسامهة 20جديد، هو البند  مع اإ
 .(SCP/19/1)اللجنة يف تنفيذ ما يتعلق هبا من توصيات جدول أأعامل التمنية 

 من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثامنة عرشة 3د البن

 .كام هو مقرتح SCP/18/12 Prov.2) اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير ادلورة الثامنة عرشة )الوثيقة .24

 من جدول الأعامل: تقرير عن نظام الرباءات ادلويل 4البند 

، SCP/19/2، و.SCP/12/3 Rev.2 Add، وSCP/12/3 Rev.2استندت املناقشات اإىل الواثئق  .22
 .SCP/19/3و

ثة بشأأن SCP/12/3 Rev.2 وأأشار الرئيس اإىل أأنه، فامي يتعلق ابملرفق الثاين من الوثيقة .26 ، قد تلقى معلومات ُمحدَّ
ا أأن املعلومات، يا، واملكس يك، وزامبيا. وذكر أأيضبعض جوانب القوانني الوطنية للرباءات من ادلول الأعضاء التالية: أأسرتال 

ث بناءة ا  عىل الواثئق اليت تقدهما ادلول الأعضاء. ملتاحة عىل املوقع الإلكرتوين اخلاص مبنتدى اللجنة الإلكرتوين، سوف حُتدَّ

وافقت جلنة الرباءات عىل حتديث املعلومات املتعلقة ببعض جوانب القوانني الوطنية أأو الإقلميية للرباءات و  .22
[http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html] بناءة عىل التعليقات املُس تل مة من ادلول الأعضاء. 

 بياانت عامة

بداء اس تعداده لتقدمي ادلمع  .22 ر اإ حتدث وفد امجلهورية ادلومينيكية ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وكرَّ
املتعلقة ابلتطوير التدرجيي لقانون الرباءات عىل النحو الوارد يف ولية اللجنة.  هريةاجلو الاكمل لعمل اللجنة فامي خيص املسائل 
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دراج  وفامي يتعلق بتقرير نظام الرباءات ادلويل، ذكر الوفد أأن التقرير ينبغي أأن يكون قابالة للتعديل يف املس تقبل حبيث ميكن اإ
قوق الرباءات، املتعلقة حبتقييدات وال س تثناءات الامبوضوع  أأي تعديالت قانونية قد حتدث يف بدلان خمتلفة. وفامي يتعلق

مانة عىل الوثيقة س تثناءات لا للردود عىل الاس تبيان اخلاص اباليت تقدم اس تعراض SCP/18/3 أأعرب الوفد عن شكره للأ
ِّفه قوق الرباءات. وفامي خيص مصطلح "جودة الرباءات"، رأأى الوفد أأن املصطلح حتاملتعلقة حبتقييدات ال و  جلنُة اج اإىل أأن تُعر 

لضامن جودة الرباءات املمنوحة.  تنوعةا اإىل أأمهية نفاذ ماكتب الرباءات اإىل قواعد البياانت امل الرباءات بوضوح. وأأشار أأيض
ذت قبل منح الرباء ِّ ذا اُّتخ جيايٌب اإ ات. وفامي يتعلق مبسأأةل اإجراءات الاعرتاض، ذكر الوفد أأن هذه الإجراءات س يكون لها تأأثرٌي اإ

ساءة اس تعامل النظام.  د عىل أأمهية وجود بعض الأحاكم يف القانون املعمول به اليت من شأأهنا أأن تضمن عدم اإ ومع ذكل، شدَّ
ر الوفُد دمعه ملواصل العمل يف هذا اجملال. وعالوة عىل ذكل، أأقرَّ الوفد بتعقخد مسأأةل  وفامي يتعلق مبسأأةل الرباءات والصحة، كرَّ

ا عىل النظم دا عندما يكون معمتاءات وبصعوبة جعل النظام متجانسبني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرب رسية التصالت 
، وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن التعامل مع املسأأةل مبوجب الترشيعات الوطنية س يكون أأفضل طريقة للتعامل املتنوعةالقانونية 

ب الوفد بنرش دراسة بعنوان "تعزيز فرص النفاذ اإىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر: الصالت القامئة بني الصحة  معها. ورحَّ
العامة وامللكية الفكرية والتجارة" )ادلراسة الثالثية الأطراف(. وأأشار الوفد اإىل أأن هذه يه املرة الأوىل اليت تعمل فهيا الويبو 

ب الوفد قة تتعلق ابمللكية الفكرية وانسَّ مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية بشأأن مسأأةل مُ  لصحة والتجارة. ورحَّ
، بشأأن أأوجه كفاءة نظام SCP/19/4ا ابملقرتحات اليت قدهما وفد الولايت املتحدة الأمريكية، الواردة يف الوثيقة أأيض

س بانيا لتحسني فهم  م من وفد اإ  ةالابتاكري طوةالرشط اخلاص ابخلالرباءات. وتطلع الوفد اإىل املناقشات املتعلقة ابلقرتاح املُقدَّ
م من وفد الربازيل بشأأن  قوق الرباءات، وهذا الاقرتاحان يردان يف املتعلقة حبتقييدات ال س تثناءات و الاوالاقرتاح املُقدَّ

ىل أأي اتفاق بشأأن العمل عىل التوايل. وختام SCP/19/6و SCP/19/5الوثيقتني  ا، ذكر الوفد أأنه رمغ عدم التوصل اإ
، كام ن عقد اجامتعني س نواي يف ادلورة السابقة للجنة الرباءات، حتتاج اللجنة اإىل اُّتاذ اخلطوات الالزمة لضاماملس تقبيل

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

عدادها  .29 ناقشات للواثئق يف الوقت املناسب وتسهيل م وحتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وشكر الأمانة عىل اإ
ا عن أأسفه لأن ادلورة الثامنة عرشة للجنة الرباءات مل تُسفر عن برانمج متوازن للعمل يف جلنة الرباءات. وأأعرب أأيض

ماكنيات اإحراز تقدم لالل ادلورة احلالية، وأأعرب عن  املس تقبل. ومع ذكل، أأعرب عن اقتناعه بأأمهية جلنة الرباءات وابإ
كل أأعرب عن ذلا حنو مزيد من العمل بشأأن قانون الرباءات املوضوعي. وسبيل جيد التوازن للميض قدم لإجياداس تعداده 

املتعلقة تقييدات ال س تثناءات و الا، وأأنظمة الاعرتاضاس تعداد اجملموعة ابء ملناقشة قضااي مثل جودة الرباءات، مبا يف ذكل 
الزابئن ومستشارهيم يف جمال براءات الالرتاع، وبراءات الالرتاع والصحة، ونقل قوق الرباءات، ورسية التصالت بني حب

يف املناقشات لالل الأايم القليل  أأن من املهم أأن يبدي مجيع ادلول الأعضاء مرونةة  التكنولوجيا. وأأعرب الوفد عن اعتقاده
املشرتكة بني الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة املقبل، مبا يف ذكل كيفية اس تفادة جلنة الرباءات من ادلراسة الشامل 

التجارة العاملية بعنوان "تعزيز فرص النفاذ اإىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر: الصالت القامئة بني الصحة العامة وامللكية 
، أأنظمة الاعرتاضذكل الفكرية والتجارة". وأأعرب الوفد عن حرصه عىل مواصل العمل بشأأن قضااي جودة الرباءات، مبا يف 

اتحة  ب ابإ ورسية التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال براءات الالرتاع. ويف هذا الصدد، ذكر أأن اجملموعة ابء تُرح ِّ
س بانيا والولايت  مني من وفدي اإ الفرصة لإضافة مزيد من التفاصيل اإىل املقرتحات املوجودة، وتؤيد املقرتحني اجلديدين املُقدَّ

ا أأن الك املقرتحني يمُت ِّامن عىل التوايل. وذكر أأيض SCP/19/4و SCP/19/5حدة الأمريكية، الواردين يف الوثيقتني املت
شارة اإىل مواضيع جدول الأعامل الأخرى، أأعرب  املقرتحات السابقة املتعلقة جبودة الرباءات ويزيدان من حتديد النقاش. ويف اإ

جياد هنج متوازن من شأأنه جتنب ازدواج العمل. د عىل أأمهيةبشأأهنا، وشدَّ الوفد عن اس تعداده ملزيد من املناقشة   اإ

وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأعرب عن تقديره ملشاورات الرئيس غري الرمسية اليت أدجريت قبل  .70
ن اجملموعة الأفريقية سوف انعقاد ادلورة التاسعة عرشة للجنة الرباءات من أأجل دفع أأعامل اللجنة اإىل الأمام. وقال ا لوفد اإ

شارة اإىل جدول أأعامل ادلورة التاسعة عرشة، ذكر الوفد أأن بعض القضااي تكتيس أأمهية  تقدم ادلمع الاكمل لعمل اللجنة. ويف اإ
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نه جيري ا أأنه مبا أأن حقوق الرباءات لها تأأثري يف التمنية الاجامتعية والابتاكر، بة للمجموعة الأفريقية. وذكر أأيضلاصة ابلنس   فاإ
عىل الابتاكر واملعرفة مكحرك للتمنية. وأأضاف أأن القواعد واملؤسسات  قامئةة  حىت تكوناإصالح أأنظمة الرباءات الأفريقية 

والتفاقات اليت تؤثر يف نرش املعارف وحامياها ذات أأمهية حامسة لمنو هذه الاقتصادات، وذلكل تزتايد أأمهياها ابلنس بة 
ل تعزيز الصل بني مصاحل امجلهور ومصاحل أأحصاب احلقوق، ل س امي حقوق أأحصاب الرباءات للمجموعة الأفريقية من أأج

ا أأن تمنية والابتاكر. وذكر الوفد أأيضلتسهيل نرش املعارف ونقل التكنولوجيا من أأجل ضامن مسامهة قانون الرباءات يف ال 
ان للتحدايت اليت تواهجها البدلان النامية. ورأأى الوفد أأن الاس تثناءات والتقييدات، ونقل التكنولوجيا مثالن ُموض ِّ  مسأأليت   

هذه املواضيع سوف تسمح للجنة بتحسني فهمها لكيفية تعديل نظام الرباءات من أأجل تلبية احتياجات التمنية. وأأعرب الوفد 
الترصف دالل اجملال.  قوق الرباءات اليت تسمح بقدر مناملتعلقة حبعن رغبته يف مناقشة مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات 

وأأقرَّ بأأن الترشيعات الوطنية اخلاصة ابلرباءات، ولاصةة الاس تثناءات والتقييدات، جيب أأن تُكيَّف وفقةا للتمنية الاقتصادية 
عىل ذكل، أأعرب الوفد عن أأمل اجملموعة الأفريقية يف أأن تسامه جلنة الرباءات يف حتسني فهم  والاجامتعية للبدلان. وبناءة 

ر الاس   م من وفد الربازيل. أأما ابلنس بة ملوضوع جودة الرباءات، فقد كرَّ تثناءات والتقييدات وتنفيذها عىل أأساس املقرتح املُقدَّ
بداء قلقه بشأأن عدم وجود تعريف دقيق لهذا املفهوم. وذكر الوفد أأنه يصعب، من دون هذا التعريف، فهم املقرتحات  الوفد اإ

مة بشأأن هذه املسأأةل.  ورأأى الوفد أأن جودة الرباءات تعمتد عىل معايري الأهلية للحامية مبوجب براءة املنصوص علهيا يف املُقدَّ
ضافة اإىل ون الرباءات يف لك بدل. وذكر أأيضقان ا أأن بعض البدلان النامية سوف تواجه مشالك يف تنس يق أأنظمة الرباءات. واإ

م من  ذكل، أأشار الوفد اإىل أأنه جيب دمع الأنشطة املتعلقة بتحقيق شارة اإىل الاقرتاح املُقدَّ أأهداف نقل التكنولوجيا. ويف اإ
وفد جنوب أأفريقيا نيابة عن اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية فامي خيص برانمج معل بشأأن الرباءات والصحة، 

فادة الاكمل من مواطن املرونة ذكر الوفد أأن الاقرتاح سوف يساعد البدلان عىل تكييف أأنظمة الرباءات اخلاصة هبا والاس ت
املتعلقة ابلرباءات. وفامي يتعلق ابلقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن الرباءات والصحة، أأعرب الوفد 

هذا اجملال، ا والبدلان النامية يف ملمتثل يف دمع البدلان الأقل منو عن أأمهل يف أأل ينأأى الاقرتاح بلجنة الرباءات عن هدفها ا
ن اجملموعة الأفريقية ترى أأن من الأمهية مباكن أأن يس متر  واُّتاذ اإجراءات ملموسة بغرض نقل التكنولوجيا. ومىض يقول اإ

ا، أأشار الوفد اإىل ية الصناعية والاقتصادية. وختامتناول موضوع نقل التكنولوجيا دالل اللجنة من أأجل املسامهة يف التمن 
زاء عدم قدرة ادلول الأعضاء عىل التوصل يف ادلورة أأمهية براءات الالرتاع م ن أأجل التمنية، وأأعرب عن قلق مجموعته اإ

. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت التوصل اإىل اتفاق بشأأن املقبلالألرية للجنة الرباءات اإىل توافق يف الآراء بشأأن العمل 
قامة نظام براءاتالقضااي الرئيس ية وأأن تعمل اللجنة من أأ  جناح   يف ادلورة احلالية للجنة. وأأشار الوفد اإىل أأنَّ أأكرث توازان جل اإ

 ادلورة س يعمتد عىل مدى اس تعداد اللجنة للتوصل اإىل توافق يف الآراء.

وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وشكر الرئيس عىل هجوده يف التشاور مع ادلول الأعضاء،  .72
ا يف معل جلنة الرباءات وح التعاون. وأأعرب عن أأمهل يف أأن حُتق ِّ اليت أأكدت للجنة حتلهيا بر  ا ملموسة ق ادلورة احلالية تقدمة

بسبب عدم توافق ادلول  7027القادم. وذكر الوفد أأن ادلورة التاسعة عرشة للجنة الرباءات تنعقد بعد تأأجيلها يف أأواخر عام 
ت تعود ابلإجياب رباءات، وأأعرب عن اعتقاده أأن هذه الاختالفاوهجات النظر بشأأن موضوع ال بتعددوأأقر الوفد . الأعضاء

ومىض الوفد مبا فهيا من تعقيد. ا لأهنا جتمع مساهامت من العديد من الأعضاء وتساعد عىل معاجلة املسأأةل عىل النظام، نظر 
نه، رمغ ذكل، ينبغي اس تكشاف بعض جمالت التقارب القامئ، مثل الآاثر الإجيابية عىل الا بتاكر اليت ُحد اا نظام يقول اإ

ت الرباءات. وأأضاف أأن هناك براءات متوازن تقدم فيه ماكتب الرباءات لدمات فائقة اجلودة فامي يتعلق بفحص طلبا
التوازن بني مصاحل أأحصاب احلقوق ومصاحل اجملمتع فامي يتعلق ابلتمنية الاجامتعية حتقيق عليه هو احلاجة اإىل  افقا أآخر ُمتَّ موضوع
هنج تدرجيي خيتار فيه الأعضاء املواضيع عىل اتباع  جلنة الرباءات اثبرتتصادية. وذكر أأنه من أأجل اإحراز هذا التقدم، والاق 

الوفد أأن هذه العملية قد أأتت للأعضاء مبعلومات مثرية لالهامتم، وشددت ى من قامئة غري شامل ملزيد من املناقشات. ورأأ 
ضافة اإىل ذكل، أأن  املتعددةعىل وهجات النظر  بشأأن املواضيع املُعقَّدة. وذكر الوفد أأن مجموعة جدول أأعامل التمنية تالحظ، اإ

ن املقرتحات اليت قدهما أأعضاء من اجملموعات الإقلميية أأبرزت  جدول أأعامل التمنية بدأأ يكون جزءا من النقاش، حيث اإ
ل أأنَّ متسكهم مببادئ جدول أأعامل التمنية. وأأشار الوفد اإىل أأن ذكل  ن يف املناقشات اليت دارت يف اللجنة، اإ تغيرٌي ُمس تحس 
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بةة للآمال ومثريةة للخالف حيث حاول بعض الأعضاء  من معل اللجنة أأن يستبعدوا ادلورة السابقة للجنة الرباءات اكنت ُمخي ِّ
عن أأمهل يف أأن تتحىل الوفود الأخرى فائقة الأمهية. ومن مثَّ أأعرب الوفد  ، مثل الصحة، يراها أأعضاء أآخرون أأهنااملقبل قضااي

ن بعض الأعضاء يف ادلورة املاضية بدا وكأنه يطرح فكرة مفادها أأن  ابملرونة عند اُّتاذ قرار بشأأن معل اللجنة املقبل. وقال اإ
لوثيقة ا يف تنس يق قوانني الرباءات. وأأشار الوفد اإىل الفقرة الثالثة من اينبغي ابلرضورة أأن حُتق ِّق تقدم ولية اللجنة
SCP/1/2  اليت تنص عىل أأن جلنة الرباءات س تكون مبثابة "حمفل ملناقشة القضااي، وتسهيل التنس يق، وتقدمي املشورة
دراك مجموعة ر التدرجيي لقانون الرباءات دوليبشأأن التطوي ا، مبا يف ذكل تنس يق القوانني والإجراءات الوطنية"، وأأعرب عن اإ

ا قد يشمل هذا التنس يق أأو ل يشمهل. ومىض الوفد يقول اإن ذكل قد نون الرباءات دوليية أأن تطوير قاجدول أأعامل التمن 
ا يف بعض اجملالت، كام اكن احلال مع معاهدة قانون الرباءات، ولكن قد ل يمت التوصل اإىل اتفاق بشأأن  يُعترب مفيدة

س يق قانون الرباءات املوضوعي بعيٌد عن اس تحساهنا يف جمالت أأخرى. وأأضاف أأن مجموعة جدول أأعامل التمنية ترى أأن تن 
ر وهجة نظر مجموعة االتوافق، وينبغي أأل تتناوهل اللجنة يف ادلورة احلالية. وعالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد عن رغبته يف تكر 

لصعوابت جدول أأعامل التمنية أأن امللكية الفكرية ميكن، بل وجيب، أأن تُس تخدم ملساعدة البدلان النامية عىل التغلب عىل ا
شارة اإىل توصيات جدول أأعامل التمنية، ذكر الوفد أأن  اليت تواهجها، مما يوفر الأمن الاجامتعي والاقتصادي ملواطنهيا. ويف اإ

خبصوص مساعدة ادلول الأعضاء  22التوصيات املتعلقة بعمل ادلورة اجلارية تشمل، عىل سبيل املثال ل احلرص، التوصية 
دماج  27ة محلاية أأعامل الإبداع والابتاكر والالرتاع عىل الصعيد احمليل، والتوصية عىل تعزيز كفاءاهتا الوطني اليت تطلب اإ

 الاعتبارات الإمنائية يف أأنشطة الويبو ومناقشاهتا املوضوعية.

وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأعرب عن تقديرها جلهود الرئيس ومنسقي  .77
لإقلميية ومشاركاهم والزتاهمم بمتكني اللجنة من اس تئناف معلها ومواصل املناقشات اليت تدور حول العديد من اجملموعات ا

كاملها بنجاح يف ادلورة السابقة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن اللجنة س تكون قادرة عىل دفع  القضااي املهمة اليت أأخفقت يف اإ
. وأأعرب الوفد عن املقبلالأعامل والتفاق عىل برانمج جيد التوازن للعمل  املفاوضات بشأأن املواضيع املدرجة يف جدول

اثرة للجدل ا يف العمل وامليض قدم ،اقتناعه بأأن من مصلحة مجيع أأعضاء اللجنة التوصل اإىل توافق بشأأن القضااي الأكرث اإ
أأنه يويل أأمهية لاصة لعمل اللجنة بشأأن املُس ن د اإىل جلنة الرباءات، هبدف تعزيز معل نظام الرباءات ادلويل. وذكر الوفد 

مة من وفود كندا واململكة املتحدة، وادلامنرك،  جودة الرباءات، وأأنه هممٌت مبواصل املناقشات عىل أأساس املقرتحات املُقدَّ
س بانيا. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تكون جلنة الرباءات، لالل ادلورة احلالي ة، قادرةة يف والولايت املتحدة الأمريكية، واإ

ا أأن . ورأأى الوفد أأيضSCP/18/9الهناية عىل اإصدار الاس تبيان اذلي اقرتحه وفدا كندا واململكة املتحدة الوارد يف الوثيقة 
عداد دراسات تش متل عىل مفهوم اخل س بانيا يف الوثيقة  ةالابتاكري طوةمن املفيد اإ . SCP/19/5عىل النحو اذلي اقرتحه وفد اإ

ن مسأأةل رسية التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات من املسائل الأخرى اليت تكتيس ومىض الوفد يقول اإ 
رأأهيا يف أأن اعامتد ب حتتفظأأمهية لاصة ابلنس بة جملموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. وذكر أأن اجملموعة، يف هذا الصدد، 

بيقها عىل املس توى الوطين قد يكون وس يل تس تخدهما اللجنة للميض هنج طوعي تضع فيه الويبو مبادئ غري ُملزِّمة ميكن تط 
ا ملواصل املناقشات بشأأن مواضيع أأخرى يف جدول  قدما يف مواصل معلها. وأأشار الوفد اإىل أأن مجموعته مس تعدٌة أأيضة

لتكنولوجيا. وفامي يتعلق الأعامل، أأل ويه الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات، والرباءات والصحة، ونقل ا
ابلس تثناءات والتقييدات، أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه ينبغي احلفاظ عىل توازن مناسب بني مصاحل أأحصاب احلقوق 

ومصاحل امجلهور يف حال وجود أأي استبعاد من الأهلية للحامية مبوجب براءة ويف حال وجود أأي اس تثناءات أأو تقييدات 
ب الوفُد ابدلراسة الثالثية الأطراف اليت اشرتكت يف تتعلق حبقوق الرباءات. و  فامي خيص مسأأةل الرباءات والصحة العامة، رحَّ

عدادها الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية. وق ل اإن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق تشاطر رأأي ااإ
يع املشاريع واملبادرات اجلارية اليت تقوم هبا هيئات الويبو الأخرى وغريها بعض اجملموعات الأخرى يف أأن ادلراسة املتأأنية مجل 

من املنظامت من شأأهنا أأن تساعد اللجنة عىل اُّتاذ قرار بشأأن مواصل العمل يف هذا اجملال، مع تفادي ازدواج العمل يف 
ا، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت لالل ادلورة احلالية للجنة التفاق عىل برانمج  الويبو أأو غريها من املنظامت ادلولية. وختامة
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معل متوازن قامئ عىل مواضيع غري شامل ُّتتارها اللجنة، حىت يُمك ِّن جلنة الرباءات من حتقيق هدفها الأسايس املمتثل يف 
 .العمل من أأجل التنس يق ادلويل لقانون الرباءات املوضوعي

يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء البالغ عددها  .73 دوةل، وأأعرب عن أأسفه لأن ادلورة  72وحتدث وفد اإ
. ومع ذكل، ذكر الوفد أأنه ل يزال ملزتما متام الالزتام املقبلالثامنة عرشة مل تس تطع التفاق عىل برانمج جيد التوازن لعملها 

ا ابلشكر لأمانة الويبو عىل معلها املكثف يف ه الوفُد أأيضدورة بن اءة وفع اةل وُممثرة. وتوجَّ بعمل جلنة الرباءات، وأأنه يتطلع اإىل 
التحضري لالجامتع. وأأشار اإىل أأن جلنة الرباءات، يف أأثناء ادلورة احلالية، سوف تواصل املناقشات اليت تدور حول عدد من 

قوق الرباءات، املتعلقة حب، والاس تثناءات والتقييدات عرتاضالاالقضااي املهمة، مثل جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة 
والرباءات والصحة، ورسية التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات، ونقل التكنولوجيا. وذكر الوفد أأن 

ليه. وعلَّق الوفد، عىل وجه اخلصوص، أأمهية  املناقشات هتدف اإىل التوصل اإىل نظام براءات أأكرث كفاءة وأأسهل يف النفاذ اإ
م من وفود كندا واململكة املتحدة،  كبرية عىل دفع العمل بشأأن مسأأةل جودة الرباءات الواردة اإجامل يف الاقرتاح املُقدَّ
س بانيا. وأأعرب الوفد عن الزتامه مبواصل العمل بشأأن قضااي مثل أأنظمة  وادلامنرك، والولايت املتحدة الأمريكية، واإ

التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات، ويه قضااي تُفيد مس تخديم نظام الرباءات. ورسية  الاعرتاض،
قوق الرباءات، وبشأأن اخلطوات املتعلقة حبوأأعرب أأيضا عن اس تعداده ملواصل املناقشات بشأأن الاس تثناءات والتقييدات 

د الإضافية املمكنة خبصوص هذا املوضوع ل أأنَّ الوفد شدَّ عىل الأمهية البالغة لإقامة توازن مناسب بني   هذا الس ياقيف، اإ
العمل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات، وبشأأن املعايري القانونية املامثل اليت تُس تخدم لتحديد أأهلية 

نه نظرا لأمهية مسأأةل  ن ترابطا وثيقا. ومىضااملوضوعني مرتابط ينلحامية مبوجب الرباءة، حيث اإن هذالالرتاع ل الوفد يقول اإ
نه يتفهم متاما اهامتم هذه البدلان  الرباءات والصحة يف التصدي ملشالك الصحة العامة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، فاإ

دراج هذا املوضوع مضن الأعامل املقبل للجنة الرباءات. ومع ذكل، رأأى الوفد أأن أأي مبادرة حممتل للجنة  الرباءات يف هذا ابإ
لعدد الكبري ل نظرا اجملال ينبغي أأن تُدرس بعناية لتجنب ازدواج العمل سواء من جانب الويبو أأو غريها من املنظامت ادلولية

من املشاريع وبرامج العمل والأنشطة الأخرى اجلارية، ل س امي دالل الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية، 
يف الآونة الألرية، لدلراسة الثالثية الأطراف املتعلقة بتعزيز فرص النفاذ اإىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر. والنرش، 
ر فهيا بعد الاناهاء من العمل  ىوكذكل رأأ  الوفد أأن الأنشطة احملمتل الأخرى للجنة فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا ينبغي أأن يُنظ 

ية وامللكية الفكرية بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول" يف مرشوع "اللجنة املعنية ابلتمن 
جراء مناقشات ُممثرة بشأأن  وحتليل متابعة املرشوع. وذكر الوفد أأنه ينبغي أأن يُوضع فورا برانمج معل متوازن للجنة يسمح ابإ

ىل العمل من أأجل حتقيق هدف طويل الأجل  املسائل التقنية املتعلقة بقانون الرباءات. وأأعرب عن أأمهل يف أأن يؤدي ذكل اإ
للمناقشات اليت تدور حول التنس يق ادلويل لقانون الرباءات املوضوعي اذلي يلزتم به الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء البالغ 

 دوةل الزتاما شديدا. 72عددها 

ه عدَّ وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره ملا أأ  .74 ته الأمانة من واثئق ودراسات تفصيلية من شأأهنا أأن تُوج ِّ
نه ل يزال ملزتما بربانمج معل  معل جلنة الرباءات يف معاجلة مسائل هممة من نظام الرباءات ادلويل احلايل. وقال الوفد اإ

مجيع املسائل املعروضة عىل  متوازن ومتواصل للجنة الرباءات. وذكر أأنه يتطلع اإىل املشاركة يف مناقشات ثرية وبن اءة بشأأن
اللجنة. وأأعرب الوفد، عىل وجه اخلصوص، عن أأمهل يف أأن جُترى املناقشات عىل حنو يس اهدف حتسني جودة نظام الرباءات 

وأأدائه وفعاليته بوصفه أأداة لتحقيق التقدم الاقتصادي. وحتقيقا لهذه الغاية، أأعرب الوفد عن رسوره بتقدمي اقرتاحه بشأأن 
طار البند السادس من جدول الأعامل: جودة الرباءات، SCP/19/4م الرباءات )الوثيقة كفاءة نظا ( املقرر مناقش ته يف اإ

يف ذكل أأنظمة الاعرتاض. وأأعرب الوفد أأيضا عن رغبته يف اغتنام هذه الفرصة لإمداد ادلول الأعضاء ابس تعراض موجز  مبا
(، اذلي أأقره جملس النواب الأمرييك يف شهر AIAت الأمريكية )لآخر ما اس تجد عىل تطبيق قانون لهييي مسيث لاللرتاعا

، ويسري العمل به يف حينه. وأأشار الوفد اإىل أأن املبتكرين اذلين يطلبون امحلاية مبوجب براءات الالرتاع يف 7022سبمترب 
ن معظم أأحاكم قانون لهييي مسيث  لاللرتاعات الأمريكية قد الولايت املتحدة الأمريكية يس تفيدون من هذا القانون. وقال اإ
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عنُف ِّذ يف غضون الإطار الزمين اذلي ينص عليه القانون، وسوف تُنفَّذ الأحاكم الباقية )أأول خمرتع  طلبا، وحتديد الرسوم،  يُودِّ
ن العديد من أأحاكم قانون لهييي مسيث  7023والكيان البالغ الصغر( يف شهر مارس  كام هو خمط. لها. واسرتسل قائال اإ

عأأول خمرتع  مثل –عات الأمريكية لاللرتا يواصل تكييف قانون الولايت املتحدة الأمريكية مع قوانني العديد  –طلبا  يُودِّ
دارية عىل براءات الالرتاع املمنوحة  آلية اعرتاض اإ أأكرث فعالية تكون من يراكهئا العامليني، وتسامه أأحاكم أأخرى يف تشكيل أ

بناء عىل طلب الطرفني ومراجعة ما بعد املنح. وأأضاف أأن الأحاكم الأخرى هتدف من حيث التلكفة، مبا يف ذكل املراجعة 
نه، . اإىل حتسني جودة الرباءات اليت صدرت، مثل نظام البياانت اليت يوفرها الغري قبل اإصدار الرباءة ومىض الوفد يقول اإ

ضافة اإىل تطبيق قانون لهييي مسيث لاللرتاعات الأمريكية، شارك مكتب الولايت  املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات اإ
. وأأضاف أأنه ابلتعاون مع عدد من وكفاءهتاالتجارية يف عدد من املبادرات اليت هتدف اإىل حتسني جودة معلية حفص الرباءات 

طار برانمج  البدلان الأخرى، واصل السعي بنشاط حنو الاس تفادة من نتاجئ الفحص السابقة من املاكتب الرشيكة يف اإ
(، وبرانمج الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات القامئ عىل معل معاهدة التعاون بشأأن PPHرق الرسيعة ملتابعة الرباءات )الط

يرياك يف برانمج الطرق الرسيعة ملتابعة  72. وأأشار الوفد اإىل وجود PPH 2.0(، وبرانمج PPH-PCTالرباءات )
ن مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات الرباءات، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل القامئة ازداي دها. وقال اإ

التجارية قد شارك أأيضا يف تعزيز اإصدار براءات محلاية التكنولوجيات املس تخدمة يف املساعي الإنسانية ويف املساعدة عىل 
الأمريكية للرباءات والعالمات  نقل الابتاكرات املهمة اإىل السوق برسعة أأكرب. وذكر الوفد أأن مكتب الولايت املتحدة

التجارية، عىل سبيل املثال، أأعلن مؤخرا عن الربانمج التجرييب "براءات الرتاع من أأجل الإنسانية"، وهو برانمج طوعي 
يشجع أأحصاب براءات الالرتاع عىل تلبية الاحتياجات الإنسانية بتكنولوجياهم احلاصل عىل براءة الرتاع. وأأضاف أأن 

ىل الأمام جدول أأعامل التمنية العاملية لرئيس الولايت املتحدة الأمريكية من لالل ماكفأأة الرشاكت اليت جتلب الربانمج يد فع اإ
يضاح كيف  براءات الالرتاع جزء  اكنتالتكنولوجيات املُنقِّذة للحياة اإىل شعوب العامل اليت تعاين من نقص يف اخلدمات، مع اإ

واهجها العامل. وأأضاف أأن الفائزين سوف حصلون عىل شهادة يف املعاجلة املس تعجل ل يتجزأأ من معاجلة التحدايت اليت ي
قرار  لأمور الرباءة اخملتارة. وذكر أأن الربانمج يقدم للرشاكت أأداة قوية لتعجيل التعامل مع أأكرث الرتاعاهتا أأمهية، ويساعد عىل اإ

َّة برانمج همم أآخر هو الرشاكة التكنولوجيا يف السوق، مما يؤدي اإىل قرارات استامثرية أأرسع و  ن مث أأكفأأ. ومىض الوفد يقول اإ
بني مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية وجامعة كورنيل يف  7027اليت أدعلنت يف شهر أأكتوبر 

عنيَّ موظفا دامئا يف حرم مدينة نيويورك. وأأضاف أأن مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية قد 
الطالب وأأعضاء هيئة التدريس يف  مبساعدةكورنيل تيك اجلامعي مبدينة نيويورك من أأجل جلب موارده جملمتع اجلامعة، 

نح احلكومية، والتواصل مع الرشاكء الأاكدمييني ومستمثري ، واملِّ يف التصدير اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، وأأدوات املساعدة
ملبكرة. وختاما، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تُسفر ادلورة التاسعة عرشة للجنة الرباءات، بقيادة الرئيس القديرة، املراحل ا

 .عن نتاجئ جيدة، وحُتق ِّق تقدما يف القضااي املهمة املعروضة عىل اللجنة

الرباءات ولتعزيز التعاون  وأأعرب وفد الصني عن اعتقاده أأن جلنة الرباءات منرٌب همٌم للبدلان ملناقشة تطوير نظام .72
ت قامئة  ثت تقرير نظام الرباءات ادلويل، وأأعدَّ ادلويل. وذكر الوفد أأن جلنة الرباءات، لالل الس نوات امخلس املاضية، قد حدَّ
مت عددا من ادلراسات المتهيدية بشأأن قضااي تتعلق بنظام الرباءات،  غري حرصية ابلقضااي اليت ُستناقش يف املس تقبل، وقدَّ
مبا يف ذكل مرشوع معل لاص بشأأن الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات. ورأأى الوفد أأن جلنة الرباءات تقدم 
ن البنود الثالثة  لبدلان العامل منصة قوية لتبادل املعلومات ولتشارك الآراء واخلربات فامي يتعلق بنظام الرباءات. وقال الوفد اإ

ا، أأل ويه الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات، وجودة قيد امل  يه الرئيس ية اليت ناقشة حاليا هممٌة جد 
الرباءات، والرباءات والصحة. وأأشار الوفد، عىل وجه اخلصوص، اإىل أأن دراسة الاس تثناءات والتقييدات ذات شأأن ابلغ 

ا ى ىل ذكل، رأأ الأمهية يف احلاةل الراهنة للبيئة العاملية للصحة العامة. وعالوة ع الوفد أأن زايدة جودة الرباءات أأمٌر همٌم جد 
لمتكني جلنة الرباءات من أأداء وظائفها، ورأأى أأن جودة الرباءات ذات نطاق واسع، حيث تربطها عالقة وثيقة ابلبتاكر 

وف يضمن واعترب الوفد أأن رفع مس توى قدرات ماكتب الرباءات س ومس توى التمنية يف البدلان وبأأهداف الس ياسات.
ارتفاع جودة الرباءات املمنوحة ويعزز فهم البدلان جلودة الرباءات. وأأشار الوفد اإىل أأن الهدف الرئييس لنظام الرباءات هو 
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التشجيع عىل الابتاكر، بيامن الهدف الهنايئ للنظام هو رفاهية اجملمتع. وبعد أأن أأشار الوفد اإىل أأن احلياة والصحة هام أأساس 
نتاج أأدوية جديدة، وذلكل ينبغي رفاهية البرشية،  ع عىل البحث والتطوير لإ ذكر أأن أأي نظام براءات متوازن ينبغي أأن يُشج ِّ

للجنة الرباءات أأن جتري دراسات شامل وموضوعية خبصوص العالقة بني الصحة ونظام الرباءات. وفامي يتعلق بعمل اللجنة 
 .تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات، والرباءات والصحةاملقبل، رأأى الوفد أأن العمل ينبغي أأن يكون بشأأن الاس  

عادة  .76 َّد وفُد الهند البيان  اذلي أأدىل به وفد الربازيل نيابة عن مجموعة جدول أأعامل التمنية. وأأبدى أأيضا رغبته يف اإ وأأي
تعلقة بنقل التكنولوجيا، وجودة الرباءات، تأأكيد وهجة نظره اليت أأعرب عهنا يف ادلورة السابقة للجنة الرباءات بشأأن القضااي امل 

رباءات الوأأنظمة الاعرتاض، ورسية التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات، ونظام الرباءات ادلويل، و 
أأثري والصحة. وذكر الوفد أأن س ياسات التجدد ادلامئ لرباءات الابتاكرات الرتامكية اليت مل حتقق حتس نا ملموسا س يكون لها ت
سليب عىل تقدمي لدمات الرعاية الصحية. وأأشار الوفد أأيضا بقلق اإىل أأن اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصل 

ضافة اإىل التنس يق، يُ  حلاح يف اللجنة. وذكر الوفد أأنه مبوجب نص املادتني السادسة  انطرحابلتجارة )اتفاق تريبس(، اإ ابإ
ميكن ملكتب الرباءات الهندي لالل معلية حفص الطلبات أأن يس تخدم حبرية تقارير  والثامنة من قانون الرباءات الهندي،

ع الطلب من مالبحث والفحص املناس بة اخلاصة ببدلان أأخرى وكذكل  بسجل املالحقة  تتعلق علوماتما يقدمه ُمودِّ
رر هل اس توىف مودعو الطلبات اإجراء أأي معل يعتربه رضوراي ليق يف ريةاحلالوفد أأن لك مكتب ى القضائية الأجنبية. ورأأ 

دة يف قانونه الوطين أأم ل، ل س امي تكل الرشوط اليت تتعلق ابلأهلية للحامية مبوجب براءة. واكن من رأأي  الرشوط املُحدَّ
الوفد أأنه ينبغي أأن يكون لك دوةل من ادلول الأعضاء مطلق احلرية يف اناهاج أأي س ياسة، مع مراعاة مس تواها من حيث 

زاء صياغة أأية قواعد لهذا العمل يف املس تقبل. وفامي يتعلق جبودة الرباءات، املوارد  والقدرات. وذلكل أأعرب الوفد عن قلقه اإ
أأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأأن ماكتب الرباءات وحدها لن تكون قادرة عىل احلفاظ عىل جودة الرباءات دون الالزتام 

ن معظم ماك تب الرباءات يف البدلان النامية مير مبرحل انتقالية، وحتاج اإىل ترقية أأنظمته، مبعايري البحث والفحص. وقال اإ
 س امي تكل الأنظمة املتعلقة ابلبحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة وبتمنية املوارد البرشية. وذلكل اكن من رأأي الوفد أأنَّ  ل

اءات، بل اإن ذكل ميكن أأن يُضعِّف معلية الفحص يف العمل مع املاكتب الأخرى ليس حال  لتحسني جودة الرب  ك  تشارُ 
ر الوفد وهجة نظره رضورة اُّتاذ خطوات لتكوين كفاءات ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية  يف البدلان النامية. وكرَّ

من هام بتاكرية وتقيميها لمتكيهنا من الاضطالع مبهاهما ش به القضائية عىل أأفضل حنول ممكن. وذكر الوفد أأيضا أأن فهم اخلطوة الا
املهام املهمة لفاحيص الرباءات. واكن من رأأيه أأهنا احلارس الألري لنظام الرباءات. وذلكل اكن من املناسب للمقام أأن يذكر 

ِّف مصطلح "اخلطوة الابتاكرية" ول مصطلح "الشخص املاهر"، ومن مثَّ مينح الأعضاء مرونة  الوفد أأن اتفاق تريبس ل يُعر 
ة لتعريف هذين املصطلحني، بناء عىل التطور التقين للبدل املعين. وذلكل اكن من رأأي الوفد أأنه لن يس تفيد نظام اكفي

الرباءات ول ادلول الأعضاء، ل س امي البدلان النامية، من أأي حماوةل من جانب ادلول الأعضاء لفهم وحتليل مس توى اخلطوة 
صياغة املعايري من لالل جلنة الرباءات. ويف هذا الصدد، أأحاط الوفد علام من ل و رجل املهنة،الابتاكرية ومصطلح 
س بانيا من أأجل حتسني فهم يرط اخلطوة الابتاكرية، وذكر أأنه سيشارك فامي جُيرى من مباحثات  م  ابلقرتاح اذلي تقدَّ  به وفد اإ

عداد دراسةل أأخرى بشأأن هذه املسأأةل. وذكَّر الوفُد اللجنة  أأيضا بأأنه قد حثَّ الأمانة  عن املامرسات اليت  يف املاي عىل اإ
تت بعها الرشاكت يف مجيع ادلول الأعضاء خبصوص الرتخيص الطوعي للرباءات وعن متايش هذه الس ياسات مع مبدأأ املنافسة 

من عدمه من أأجل متكني ادلول الأعضاء من تقدمي مدالالت معينة تتعلق ابلس ياسات العامة عىل املس توى الوطين 
صدي لهذه املسأأةل. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تنظر الأمانة بعني الإجياب اإىل وهجة نظره وأأن تتخذ ما يلزم من للت

اإجراءات يف هذا الصدد. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن تأأييده للمقرتحات اليت تقدم هبا لك من وفد الربازيل بشأأن 
 اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية بشأأن الرباءات والصحة.و  ،الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات

عني موجودون يف مجيع البدلان، وليس يف تكل  .72 وذكر ممثل املعهد ادلويل للملكية الفكرية أأن الأشخاص املُبتكِّرين واملُبدِّ
ن املعهد ادلويل للملكية البدلان اليت تمتتع بتمنية اقتصادية أأكرب حفسب. ورضب املمثُل مثال عىل ذكل حبا ةل الفلبني. فقال اإ

من هذه  ابملائة 72مقال نرشه ابحثون يف اجلامعات الفلبينية، ووجد أأن  2 000أأكرث من  7020الفكرية قد راجع يف العام 
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ُحمتل أأن تكون أأهال للحامية مبوجب براءات الرتاع، ومع ذكل مل يمتكن الباحثون من  املقالت قد حوت الرتاعاتل 

بداعهم اس تفادة اتمة؛ لأنه مل يتقدم أأحد مهنم بطلب لتسجيل براءة الرتاع. واكن من رأأي املمثل أأن السؤال  الاس تفادة من اإ
اذلي يتعني طرحه هو: كيف تنبغي الاس تفادة من الفرص اليت يتيحها نظام الرباءات ادلويل، بدل من التساؤل عن رضورة 

يضا أأهنم يف الفلبني، وكذكل يف العديد من البدلان النامية الأخرى، يساورمه القلق وجود النظام من عدمه. وذكر املمثُل أأ 
ن املعهد، يف هذا الصدد، يعمل عىل تعزيز البنية التحتية البحثية يف الفلبني  يداعات الرباءات. وقال اإ زاء اخنفاض عدد اإ اإ

وأأشار املمثل اإىل أأن الولايت املتحدة الأمريكية قد وتعلمي الباحثني كيفية حتديد الرتاعاهتم واس تغاللها لأغراض جتارية. 
يف املشاريع املُك ِّل، مثل برانمج فرص الابتاكر بني املعهد ادلويل للملكية الفكرية، ومكتب الولايت  ةسامهت مسامهة كبري 

ل ميكن تصحيح الاختاللت  املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية، ومكتب امللكية الفكرية يف الفلبني. ورأأى أأنه
ذا وفَّت ادلول الأعضاء ابلزتامات ل اإ جتاه بعض. وأأضاف أأنه ينبغي للبدلان  بعضها احلالية املوجودة يف نظام الرباءات العاملي اإ

ماكانهت النامية أأن حترتم براءات الالرتاع وحتمهيا من انحية، ولكن من الناحية الأخرى ينبغي لها أأن ترصَّ  ا من عىل حتقيق اإ
من اتفاق تريبس. وأأشار املمثل اإىل أأن  62لالل املساعدة التقنية وهجود بناء القدرات عىل النحو اذلي تنص عليه املادة 

منائية  ، للأسف، مبكوانتل تركزيها عىل امللكية الفكرية رامج املساعدة التقنية وبناء القدرات غالبا ما يتعلقب صغرية يف منظومة اإ
ن الويبو، والبنك ادلويل، ومرصف التمنية للبدلان  جيباملمثل،  أأكرب. وذكل، يف رأأي ضافة اإىل ذكل، اإ أأن يتغري. وقال، اإ

الأمريكية، ومرصف التمنية الآس يوي، وواكةل التمنية ادلولية التابعة للولايت املتحدة، عىل سبيل املثال ل احلرص، ينبغي أأن 
ص مزيدا من املوارد للأنشطة اليت من شأأهنا ِّ ن مل حدث ذكل  ُُّتص  نه اإ تعزيز الابتاكر يف البدلان النامية. واختمت املمثل قائال اإ

ض للخطر ما سهَّ ر الطاقات البرشية الاكمنة، وسوف يتعر   .مل ل نظام الرباءات ادلويل اإحرازه من تقدخ فسوف هُتد 

 من جدول الأعامل: الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات 2البند 

وفد الربازيل ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية، وذكر أأن املناقشات بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لها اترخي حتدث  .72
ب مهنا يف ادلورة الثانية عرشة للجنة الرباءات، اليت ُعقدت يف طويل يف اللجنة. وأأشار الوفد اإىل أأن الأمانة ُطلِّ 

عداد دراسة أأولية عن مسأأةل حالت الا7002 يونيو ستبعاد من املوضوع القابل للحامية مبوجب براءة، والاس تثناءات ، اإ
ن اللجنة وافقت، يف ادلورة الثالثة عرشة التالية، عىل طلبل  بتلكيف لرباء  والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات. وقال اإ

جراء دراسة عن حالت الاستبعاد والاس تثناءات والتقييدات، عىل أأن تُ  اسة، عىل سبيل املثال ركز هذ ادلر لارجيني ابإ
احلرص، عىل مسائل تقرتهحا ادلول الأعضاء، مثل الصحة العامة والتعلمي والبحوث والتجارب املتعلقة بأأشاكل احلياة وقابلية  ل

حامية تكل الأشاكل مبوجب براءات الرتاع، مبا يف ذكل من منظوري الس ياسة العامة والتمنية الاجامتعية الاقتصادية، مع 
مت معلومات مناس بة تُفيد واضعي الس ياسات اذلين ينو مراعاة م  ن وس توى التمنية الاقتصادية. وأأضاف أأن ادلراسة قدَّ

نه بشأأن  قد اقرتح برانمج معلل  ،يف ادلورة الرابعة عرشة، معايرة نظاهمم اخلاص ابلرباءات. ومىض وفد الربازيل يقول اإ
" تبادل معلومات مفصل عن مجيع أأحاكم الاس تثناءات 2تالية: "الاس تثناءات والتقييدات ينقسم اإىل املراحل الثالث ال 

" 7والتقييدات الواردة يف الترشيعات الوطنية أأو الإقلميية، وعن جتارب تنفيذ هذه الأحاكم، مبا يف ذكل السوابق القضائية؛ "
منائية واس تكشاف يروط ت  نفيذها، مبا يف ذكل مدى واس تكشاف الاس تثناءات والتقييدات الفعاةل يف التصدي للشواغل الإ

عداد دليل3تأأثري القدرات املؤسس ية الوطنية يف اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات؛ "  ة،غري حرصي ، بطريقة" واإ
لالس تثناءات والتقييدات ليكون مرجعا لدلول الأعضاء يف الويبو. واكن من رأأي الوفد أأن اقرتاحه قد حظي بتأأييد واسع، مما 

ن ادلول الأعضاء اتفقت عىل اس تبيان خبصوص هذا يدل عىل الأمهية اليت  تولهيا ادلول الأعضاء لهذا املوضوع. وقال اإ
ني وس بعني دوةل من ادلول الأعضاء أأجابت عن الاس تبيان اذلي تاملوضوع يف ادلورة الالحقة للجنة الرباءات. وذكر أأن اثن 

آراء متنوعة، معربة ات املتعلقة حبقوق الرباءات،أأصدرته الأمانة، وحتدثت عن جتارهبا بشأأن التقييدات والاس تثناء  عن أ
أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن هذا هو الوقت املناسب لس تئناف العمل يف هذا املوضوع نظرا ملا و أأمهية هذه املسأأةل.  ومؤكدة

مة  الاس تبيان. وذلكل، قال اإن مجموعة جدول  من لاللاس تغرقته مناقشة هذه املسأأةل من وقت، ولكية املعلومات املُقدَّ
. وذكر الوفد أأيضا أأن الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة SCP/19/6أأعامل التمنية تؤيد اقرتاح وفد الربازيل الوارد يف الوثيقة 
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تنوعة. س بال م  يف تنفيذها حبقوق الرباءات ذات صل وثيقة بنظام براءات مناسب ومتوازن، وأأن ادلول الأعضاء قد سلكت
ورأأى الوفد أأنه يلزم وجود حزي مرن للس ياسات من أأجل السامح لدلول الأعضاء بوضع مجموعة من الاس تثناءات والتقييدات 

مة هذه الاس تثناءات والتقييدات. واكن من رأأي الوفد أأن جمرد وجود ءاو املناس بة لنظام الرباءات الوطين يف هذه ادلول وم
 حد ذاته لتقيمي فوائدها أأو العقبات اليت تواجه تنفيذها. وقال اإن هذا هو املنطق اذلي اس تثناءات أأو تقييدات ل يكفي يف

م من وفد الربازيل هبدف حتري أأي   الاس تثناءات والتقييدات أأكرث كفاءة يف  تُبىن عىل أأساسه املرحل الثانية من الاقرتاح املُقدَّ
الأعضاء من الاس متتاع هبا اكمل، ذكل لأن القدرات الوطنية سوف التصدي للشواغل الإمنائية والظروف اليت تُمك ِّن ادلول 

ن  القمي الأساس ية جلدول  اإحدىتؤثر بوضوح يف القدرات اخلاصة ابس تخدام الاس تثناءات والتقييدات. ومىض الوفد يقول اإ
لكية الفكرية املوجود اس تخدام ادلول الأعضاء لالس تثناءات والتقييدات من أأجل حتسني نظام حامية امل  أأعامل التمنية يه

 3من جدول أأعامل التمنية، يف حني أأنه مرتب. ارتباطا مبايرا ابلتوصيات  77دلهيا. وأأفاد بأأن ذكل مذكوٌر رصاحة يف التوصية 
ضافة اإىل مراعاة ذكل، حثَّ الوفُد جلنة  24و 27و 22و 20و الرباءات عىل مواصل العمل بشأأن هذا املوضوع  ، وغريها. واإ

ية لتحسني فهم ادلول الأعضاء واذلي نُوقش ابس مترار ملدة سمس س نوات تقريبا يف اللجنة وحدها. وذكر الوفد البالغ الأمه 
املتعلقة ابزدواج العمل تأألذ بعني الاعتبار وهجات النظر اخملتلفة اليت اعمتدهتا  املناقشاتأأيضا أأنه ل يبدو أأن 

 للمناقشات. اللجان

ىل اقرتاحه الوارد يف الوثيقة ث وفد الربازيل بصفته الوطن وحتد   .79 ، وقال اإن الاقرتاح حتوي SCP/19/6ية، وأأشار اإ
عداد حتليل لالس تثناءات والتقييدات  ن العنرص الأول هو أأن يُطل ب من الأمانة اإ عىل عنرصين مرتابطني ترابطا وثيقا، واإ

. وذكر أأن هذه الوثيقة ينبغي أأن تأألذ يف الأكرث اس تخداما من جانب ادلول الأعضاء يف لك فئة من الفئات العرش لالس تبيان
الاعتبار أأهداف الس ياسة العامة واحتياجات اجملمتع كك، مبا يف ذكل مجل أأمور مهنا الاحتياجات الإمنائية، وأأهداف الصحة 

تثناءات العامة، واملنافسة. وأأضاف أأهنا ينبغي أأيضا أأن تراعي العقبات اليت واهجاها ادلول الأعضاء عند تنفيذ هذه الاس  
ن العنرص الثاين هو عقد حلقة دراس ية ملدة يوم واحد يف ادلورة التالية للجنة الرباءات. وذكر  والتقييدات. واسرتسل قائال اإ

" 7" ؛عن نتاجئ التحليل املذكور أأعاله " عرض تُقدمه الأمانة2البنود الثالثة التالية: " من تتكونأأن احللقة ادلراس ية سوف 
ضافيان يف جمالت ُّتصص خمتلفة، بشأأن مسائل عدة مهنا فعالية الاس تثناءات وعرض يُقدمه كبري الا قتصاديني، وخبريان اإ

" 3" ؛اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات والتقييدات يف التصدي للشواغل الإمنائية ومدى تأأثري القدرات الوطنية يف
فرادية عن تنفيذ الاس ت  ىل أأن البند وعروض تقدهما ادلول الأعضاء تشمل دراسات اإ ثناءات والتقييدات. وأأشار الوفد اإ

الألري س يكون فرصة أأمام ادلول الأعضاء لتقامس جتارهبا، والرتكزي عىل يروط تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات، والصعوابت 
ن الربازيل تتطوَّع بتقدميالفعلية اليت واهجاها، واحللول املمكنة للتغلخ  تقامس ب  عرض و ب عىل تكل الصعوابت. وقال الوفد اإ

جترباها يف هذا اجملال. ومىض يُوّض ِّ أأن حصيل التحليل اذلي س تجريه الأمانة واملناقشات اليت س تدور يف احللقة ادلراس ية 
ضافية ملواصل برانمج العمل الوارد يف الوثيقة   .SCP/14/7سوف تصبح موادا اإ

 –أأدىل به يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة، أأن جُيرى وأأشار وفد الاحتاد الرويس اإىل أأنه قد اقرتح، يف بيانه اذلي  .30
ىل تنظمي أأشاكل  –لالل املرحل الثانية من برانمج العمل اذلي اقرتحه وفد الربازيل  حبٌث مناسٌب قامٌئ عىل املوضوع هيدف اإ

ضافة اإىل تقيمي الآاث دلال هذه الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات وتقيمي أأسسها القانونية، اإ ر املرتتبة عىل اإ
الأشاكل أأو غريها من الاس تثناءات والتقييدات، بعد أأن رضب أأمثل لتوضيح البحث القامئ عىل املوضوع من لالل حالت 
دة خبصوص تطبيق التقييدات والاس تثناءات عىل املس توى الوطين، مبا يف ذكل الرعاية الصحية. ويف هذا الصدد، رأأى  ُمحدَّ

البحث القامئ عىل املوضوع ميكن أأن تكون ذات جدوى معلية عند اقرتاح توصيات بشأأن التطبيق املنطقي  الوفد أأن نتاجئ
جيابية يف حل تكل القضااي عىل مس توى  لشكل  أأو أآخر من أأشاكل التقييدات من جانب ادلول الأعضاء اليت مرت بتجارب اإ

مت مكية كبرية م ن املواد املتعلقة ابجلوانب النظرية لالس تثناءات والتقييدات، وذكل ترشيعاهتا الوطنية. وذكر الوفد أأنه قد قُد ِّ
ماكنيات SCP/18/3وفقا للتقرير اذلي أأعدته الأمانة يف الوثيقة  ن ادلول الأعضاء قد عرضت اإ . وبعبارة أأخرى قال الوفد اإ

 تكفيد أأن املواد اليت مُجعت اس تخدام التقييدات والاس تثناءات املنصوص علهيا يف قوانيهنا الوطنية. واكن من رأأي الوف
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م من وفد الربازيل، ل س امي ابلنس بة للبدء يف تنظمي أأشاكل الاس تثناءات والتقييدات  لإجراء املرحل الثانية من الاقرتاح املُقدَّ
احلصول يلزم كل ضافة اإىل ذه ابلإ املتعلقة حبقوق الرباءات وتقيمي الأسس القانونية لإدلالها يف القوانني الوطنية. وذكر الوفد أأن

نفاذ القانون يف ادلول الأعضاء ودراسة هذه املعلومات؛ من أأجل تقدمي صورة  ضافية فامي يتعلق مبامرسات اإ عىل معلومات اإ
اكمل تشمل أأيضا اجلانب العميل لتطبيق الاس تثناءات والتقييدات. وأأوّض الوفد أأن الهنج املُقرت ح يتوافق مع الاقرتاح الوارد 

، خبصوص توفري معلومات عن تطبيق الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة SCP/18/2 Prov. 2من الوثيقة  36يف الفقرة 
حبقوق الرباءات مما س يكون هل أأمهية معلية ابلنس بة للترشيعات الوطنية. وأأضاف أأن هذه املعلومات ميكن أأيضا أأن توفرها 

مانة أأن جتمع تكل  املعلومات اليت ميكن اس تخداهما عند اقرتاح توصيات بشأأن ادلول الأعضاء الأخرى، ومن مثَّ ميكن للأ
لالس تثناءات والتقييدات املناظرة. ورأأى الوفد أأن التفكري يف توصيات اجلوانب النظرية والعملية  نطقيالاس تخدام امل 

ماكنية التقيمي املتعدد الأوجه ملشالك تطبيق الاس تثناءا ر اإ ت والتقييدات وطرق لتطبيق الاس تثناءات والتقييدات سوف يوف ِّ
من التحليل  ، اليت طلب فهيا وفُد الربازيل من الأمانة اإجراء مزيدل SCP/19/6وبعد الاطالع عىل الوثيقة  .حلها

لالس تثناءات والتقييدات الأكرث اس تخداما من جانب ادلول الأعضاء يف لك فئة من الفئات العرش الواردة يف الاس تبيان، 
تقدم به وفد الربازيل يامتىش مع الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الاحتاد الرويس خبصوص التوقيت  ذكر الوفد أأن الاقرتاح اذلي

َّد الوفد وهجة  املناسب لإجراء مزيد من البحوث القامئة عىل املوضوع فامي يتعلق ابملواد التحليلية الواردة يف الاس تبيان. وأأي
منائية وأأهداف نظر وفد الربازيل بشأأن تركزي البحث املُقرت ح املُوهجَّ  ة حنو تلبية احتياجات اجملمتع كك، مبا يف ذكل الشواغل الإ

ضافة اإىل ذكل، اعترب الوفد أأيضا أأن حتديد أأكرث الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق  الرعاية الصحية العامة واملنافسة. واإ
ل يكفي من حيث الاس تخدام العميل لنتاجئ البحوث  الرباءات أأمهية، من وهجة نظر س ياسة ادلوةل وتلبية احتياجات اجملمتع،

يف العرف الوطين. ويف هذا الصدد، اكن من رأأي الوفد أأن الفائدة العظمى تكن يف حتليل العقبات اليت واهجت ادلول 
خبصوص  ج املو ى هباالأعضاء عند تنفيذ هذه الاس تثناءات والتقييدات. وعالوة عىل ذكل، رأأى الوفد أأنه ل غىن عن الهنُ 

ادلول الأعضاء اليت  ةدات عىل حقوق الرباءات، مع مراعاة ممارسيتقيمي اس تثناءات حقوق الرباءات والتطبيق العميل للتقي 
ن نتاجئ حتليل  جيابية حمركة يف حل تكل القضااي عىل مس توى القوانني الوطنية. ويف اخلتام، قال الوفد اإ وضعت قوى اإ

م كأساسل   .ح يف عدة دورات سابقةللتوصيات )أأو املبادئ التوجهيية(، كام اقرُتِّ  اجلوانب املذكورة أأعاله ميكن أأن تُس تخد 

أأن جلنة الرباءات يه املنتدى  ويهاملدير العام بشأأن النقطة اليت أأاثرها يف لكمته الافتتاحية واتفق وفد ش ييل مع  .32
الوحيد املتعدد الأطراف اذلي ميكن فيه لدلول الأعضاء أأن تناقش املسائل اجلوهرية املتعلقة برباءات الالرتاع، وحثَّ 

ص مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات، أأشار الوفد اإىل بيانه الأعضاء عىل مواصل هذه املناقشات يف هذا املنتدى. وفامي خي
. وفامي يتعلق ابقرتاح وفد SCP/18/12من الوثيقة  32اذلي أأدىل به يف ادلورة السابقة للجنة الرباءات، الوارد يف الفقرة 

نه يوافق عىل تبادل املعلومات بشأأن التقييداSCP/14/7الربازيل الوارد يف الوثيقة  ت والاس تثناءات، ويؤيد ، قال الوفد اإ
، ذكر الوفد أأن بعض العنارص الواردة يف SCP/19/6املرحل الثانية عىل النحو املبني يف الاقرتاح. وفامي يتعلق ابلوثيقة 

ر يف  مضن أأعامل اللجنة يف املس تقبل. دراهجااإ  الوثيقة جدير بأأن يُنظ 

ر وهجة نظر مجموعته. فذوحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي .37 ر الوفد أأن املعلومات كق، وكرَّ
عت من  ا عىل الاس تبيان زادت من معرفة جلنة الرباءات ابلأطر الوطنية والإقلميية املتعلقة هبذه املسأأةل، وأأهنا  23اليت مُجِّ رد 

يف ادلورة السابقة وطلب فيه من الأعامل يف هذا الصدد. وأأشار الوفُد اإىل بيانه اذلي أأدىل به  تشك أأساسا جيدا ملزيدل 
ضافية خبصوص اقرتاح وفد الربازيل. ويف هذا الس ياق، توجه الوفد ابلشكر لوفد الربازيل عىل تقدمي الاقرتاح  توضيحاتل  اإ

ل منذ بضعة  SCP/19/6الوارد يف الوثيقة  بشأأن املرحل الثانية من اقرتاحه. وبعد أأن أأشار الوفد اإىل أأن الوثيقة مل تُنرش اإ
نه مل يكن دليه الوقت الاكيف ملناقش اها دالل مجموعته. ومع ذكل، اكن التعليق الأويل للوفد خبصوص التحليل أأاي م، قال اإ

املُقرت ح هو أأنه ينبغي أأن يكون أأكرث توازان بأأن يعكس أأيضا اجلوانب الإجيابية لتنفيذ الاس تثناءات والتقييدات. وفامي يتعلق 
أأى الوفد أأهنا ينبغي أأل تُعق د يف أأثناء دورة جلنة الرباءات، بل عىل هامش ادلورة، لاصة بعد ابحللقة ادلراس ية املُقرت حة، ر 

ن اختصاصات ادلراسة واحللقة  ه ينبغي التوسع بعناية يفختاهما، من أأجل الرتكزي عىل معل اللجنة املعتاد. ومىض الوفد يقول اإ
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ن نطاق العمل امل تكون متوازنة ينبغي أأن، و ادلراس ية قبل ينبغي أأن يشمل مجيع ادلول الأعضاء. وفامي يتعلق ابلعمل املقبل ، واإ
بشأأن هذه املسأأةل، أأكَّد الوفد رأأيه أأنه ينبغي احلفاظ عىل وجود توازن مناسب بني مصاحل أأحصاب احلقوق ومصاحل عامة 

ناءات والتقييدات املتعلقة الناس. وذلكل ينبغي أأن تُناقش حالت الاستبعاد من الأهلية للحامية مبوجب براءة، والاس تث 
يالء الاعتبار الواجب لها ملسائل اجلوهرية الأخرى أأيضا املتعلقة ابلأهلية للحامية اذلي حظيت به ا حبقوق الرباءات، مع اإ

 .ة، واخلطوة الابتاكرية، ويروط الكشفد  مبوجب براءة، مثل تعريف حاةل التقنية الصناعية السابقة، واجلِّ 

يرلندا اب .33 دوةل، وقال اإن الاحتاد الأورويب ودوهل  72مس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء البالغ عددها وحتدث وفد اإ
ون ابلأمهية املُعلَّقة عىل مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات، كام  72الأعضاء البالغ عددها  دوةل يُقرخ

لأورويب عىل الاس تبيان، وذكر أأن أأي معل أآخر يف هذا املوضوع يتضح من الردود العرشين لدلول الأعضاء يف الاحتاد ا
ينبغي أأن حافظ عىل وجود توازن مناسب بني مصاحل أأحصاب احلقوق ومصاحل عامة الناس. وذلكل اكن من رأأى الوفد أأن 

ت ينبغي أأل تُناقش من حالت الاستبعاد من الأهلية للحامية مبوجب براءة أأو الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءا
م للبت يف أأهلية  للحامية مبوجب براءة من عدمه، مثل اجلدة واخلطوة  الرتاعل مادون املعايري القانونية املناظرة اليت تُس تخد 

مانة أأن تطبق الأحاكم القميية  نه ل يرى أأن من املناسب للأ ماكنية التطبيق الصناعي. ومىض الوفد يقول اإ الابتاكرية واإ
. وأأشار SCP/14/7تعلق بفعالية الاس تثناءات والتقييدات املوجودة عىل املس توى الوطين، كام هو مقرتح يف الوثيقة ي  فامي

ع   الاس تبيان الوفد اإىل أأنَّ  صت يف الوثيقة  كثرية بياانتل  مج   ، وأأعرب عن اعتقاده أأن اإجراء مزيد من التحليل SCP/18/3لُخ ِّ
ن أأي دراسة أأخرى عن هذا الإحصايئ لهذه البياانت س يكون خطوة  أأوىل ُمفيدة يف حتديد العمل املقبل. واختمت الوفد قائال اإ
 املوضوع جيب أأن تكون موضوعية متاما.

. وقال الوفد اإن الاقرتاح SCP/19/6ه وفد الأرجنتني ابلشكر لوفد الربازيل عىل اقرتاحه الوارد يف الوثيقة وتوجَّ  .34
ءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات، ويه مسأأةل ترتب. ارتباطا وثيقا هيدف اإىل املسامهة يف اس تعراض الاس تثنا

ا، لأهنا تُمك ِّن ابملسائل الأساس ية املتعلقة ابلتمنية. وذكر أأن الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات مسأأةٌل هممٌة جد  
ر نظام مالمئ ومتوازن لالبتاكر وتعزيز اس تخدام   ميكن فيه اعامتد ترشيعاهتا الالرتاعات الراهنة، وامتالك حزي  ادلول من تصوخ

ماكنية اخلاصة ابلرباءات، مع وضع اخلصائص الوطنية يف الاعتبار. ورأأى الوفد أأن هذا من شأأنه أأن يوف ِّ  ر لدلول الأعضاء اإ
ق أأهداف الرفاهية العامة من أأجل حتقي ؛تعديل ترشيعاهتا واحلصول عىل منافع أأفضل من نظام امللكية الفكرية اخلاص هبا

أأهداف الس ياسات. وأأضاف أأن معايري الأهلية للحامية مبوجب براءة وحالت استبعاد بعض الالرتاعات أأدواٌت هممٌة  أأو
براءات الالرتاع يف قطاعات الأدوية، الاس تفادة من ميكن للبدلان أأن تس تغلها ليك تتجنب حالت الركود املس متر وتضمن 

د أأهلية الصيغ اجلديدة واحلالية للحامية مبوجب براءات الرتاع. وأأعرب الوفد أأيضا عن تأأييده حيث اإن هذه العوام ِّ ل حُتد 
مه وفد الربازيل يف الوثيقة  . واكن من رأأي الوفد أأن الاقرتاح س ُيمك ِّن SCP/19/6لالقرتاح املتعلق بربانمج العمل اذلي قدَّ

ضاء الأخرى الاس تثناءات والتقييدات، ومن مثَّ س يكون مسامهة ادلول الأعضاء من معرفة كيف اس تخدمت ادلول الأع
 هممة من شأأهنا أأن تُمك ِّن اللجنة من حتديد الصعوابت اليت واهجت ادلول عند اس تخدام هذه الاس تثناءات والتقييدات.

همام وفُد الربازيل يثريان أأس ئل  .32 عديدة، ل س امي ما يتعلق وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإن الاقرتاحني اذلين قدَّ
تعريف "فعالية" الاس تثناءات والتقييدات يف ية القدرة عىل ابملرحل الثانية من الاقرتاح. وطلب الوفد توضيحا بشأأن كيف 

دوةل ُممتزية وذات س يادة من ادلول الأعضاء يف الويبو، وكيف ميكن قياس "الفعالية"، وما  222معاجلة الشواغل الإمنائية يف 
ضافة اإىل ذكل، تساءل الوفد: هل من مضن اختصاص الويبو يه امل ؤيرات، وكيف ميكن الس يطرة عىل العوامل الأخرى. واإ

عوامل تمنوية أأخرى ليست يف نطاق اختصاص الويبو. وفامي يتعلق  ابملقارنة معأأن حتاول قياس ما يسمى بـ "فعالية املرونة" 
دة للمرحل الثانية املوجودة  ىل أأنه ليس SCP/19/6يف اقرتاح وفد الربازيل الوارد يف الوثيقة ابلعنارص املُحدَّ ، أأشار الوفد اإ

من اختصاص الأمانة أأن تس تخلص اس تنتاجات بشأأن فعالية الاس تثناءات والتقييدات يف حتقيق "أأهداف الس ياسات العامة 
ن "أأهداف الس ياسات واحتياجات اجملمتع كك". ورأأى الوفد أأن هذا التحليل سوف يتطلب قدرا هائال من الع مل، حيث اإ

العامة واحتياجات اجملمتع" ُّتتلف يف لك دوةل عضو، ولك دوةل عضو اسرتاتيجية خمتلفة يف حتقيق تكل الأهداف وتلبية 
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يف ذكل يرجع لقرار دوةل لأخرى، وا منتكل الاحتياجات. وذكر الوفد أأنه مبا أأن الاحتياجات والأهداف الإمنائية ُّتتلف 
، فاإن اتباع هنج واحد يناسب امجليع يتعارض مع روح جدول أأعامل التمنية. واكن من رأأي الوفد أأن الأمانة لك دوةل عضو

ينبغي أأن تكون حمايدة وموضوعية، وينبغي أأل تقدم مشورة عامة بشأأن الوقت اذلي ينبغي فيه لبدلل ما أأن يس تخدم وهجا 
وةل عضو مس تقٌل بذاهتا، وينبغي أأن تتخذ قراراهتا بشأأن الس ياسات ُمعينا من أأوجه املرونة. واسرتسل الوفد قائال اإن لك د

العامة، واليت قد تشمل اعامتد أأحاكم أأشد حلقوق امللكية الفكرية من أأجل جذب الاستامثر الأجنيب املباير. وأأضاف أأن 
لرباءات هو أأفضل طريقة ادلول الأعضاء، يف الواقع، قد تعتقد أأن تقدمي حوافز جديرة ابلثقة لالبتاكر من لالل نظام ا

لتحقيق أأهداف التمنية والس ياسات العامة. وأأشار الوفد اإىل وجود أأدةل اكفية عىل أأن نظام الرباءات عنرٌص رئييٌس يف التمنية 
ع يف موضع اإصدار أأحاكم كيفيَّة أأو انتقاد اتف اقات الصناعية للعديد من البدلان. ويف اخلتام، ذكر الوفد أأن الويبو ينبغي أأل تُوض 

ة أأهنا ميكن أأن تُعت رب "قيودا" أأو "عقبات" يف تنفيذ أأوجه مرونة اتفاق تريبس. وأأضاف الوفد أأنه ذلكل دولية أأخرى حُبجَّ 
يس تطيع تأأييد املرحل الثانية من اقرتاح الربازيل لهذه ادلراسة. ومع ذكل، ذكر الوفد أأنه يس تطيع تأأييد عقد حلقة دراس ية  ل

فرادية عن تنفيذ ملدة يوم واحد لالل ادل ورة املقبل للجنة الرباءات، تعرض فهيا ادلول الأعضاء دراسات اإ
 .والتقييدات الاس تثناءات

د عىل الأمهية اخلاصة ملسأأةل الاس تثناءات والتقييدات ابلنس بة  .36 وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وشدَّ
ف يُمك ِّن البدلان من حتسني تكييفها للترشيعات الوطنية اخلاصة جملموعته، وأأعرب عن اعتقاده أأن اقرتاح الربازيل سو 

نشاء أأنظمة امللكية الفكرية اخلاصة هبا. وذلكل أأعرب الوفد عن تأأييده الشَّ  ديد للعنرص برباءات الالرتاع وفقا لواقعها عند اإ
ثناءات والتقييدات الأكرث اس تخداما من جانب حتليال لالس ت  الأمانةُ  دَّ الأول من املرحل الثانية لقرتاح الربازيل، وهو أأن تُعِّ 

 .ادلول الأعضاء يف لك فئة من فئات الاس تبيان العرش

جيابية حتقق أأعضاء  دول أأنَّ وأأوّض وفد الربازيل أأنه ل يعرتض عىل  .32 تس تخدهما أأو س تثناءات والتقييدات من الانتاجئ اإ
جيابي  اس تخدام ومكثال للعقبات اليت قد تواهجها البدلان،  .يف ذكل ه، تواجه عوائق، ولكن معظم البدلان النامية، وفقا خلربتاا اإ

أأشار الوفد اإىل الفقرة السادسة من اإعالن ادلوحة حيث تبنيَّ أأن الأعضاء اذلين يفتقرون اإىل القدرة عىل التصنيع يف قطاع 
ثناءات اخلاصة ابلرتاخيص الصناعات ادلوائية أأو يعانون من قصور يف هذه القدرة ل يس تطيعون الاس تفادة من الاس ت 

 الإجبارية اس تفادة اكمل. وأأوّض الوفد أأنه يقصد الرتكزي عىل هذه العقبات.

وذكَّر وفُد الهند اللجنة  بأأنه س بق أأن أأعرب عن تأأييده لقرتاح الربازيل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة  .32
ح يف هاتني الوثيقتني SCP/19/6و SCP/14/7حبقوق الرباءات، الوارد يف الوثيقتني  . ورأأى الوفد أأن التحليل املُقرت 

ن  غناء لربة ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة الآخرين يف الاس تفادة من نظام الرباءات. وقال اإ س يكون مفيدا للغاية يف اإ
درة عىل حتمل تاكليفها، هذا التحليل ميكن أأن يُرك ِّز عىل املواضيع اليت تعترب ذات أأمهية من منظور احلصول عىل الأدوية والق

 ."بولر"مثل الرتخيص الإلزايم، والواردات املوازية، والاس تخدام احلكويم، واس تثناءات 

َّد وفد مرص البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر نيابة عن اجملموعة الأفريقية، والبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل نيابة  .39 وأأي
. وذكر الوفد أأن ادلراسة اليت يتعني أأن SCP/19/6وفد الربازيل الوارد يف الوثيقة  عن جدول أأعامل التمنية، وكذكل اقرتاح

ل ل ِّ  يف الاقرتاح ميكن أأن تكون مفيدة للغاية، لأن الأمانة ميكن أأن تعرض الإحصاءات وحتُ وّضَّ جترهيا الأمانة كام هو مُ 
 ن أأيضا للبدلان أأنفسها أأن حتلل نتاجئ ادلراسة.املعلومات استنادا اإىل املعلومات اليت مُجعت من ادلول الأعضاء، وميك

 من جدول الأعامل: جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض 6البند 

د ُمجدَّ  .40 علقها عىل مواصل العمل خبصوص مسأأةل جودة دا عىل الأمهية اليت يُ حتدث وفد بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وشدَّ
. وبعد أأن أأشار الوفد اإىل أأن اللجنة نظرت، لالل ادلورات السابقة، يف العديد من الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض

املقرتحات اليت تقدمت هبا وفود كندا وادلامنرك واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية، أأعرب عن تأأييده لالقرتاحني 
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س بانيا خبصوص حتسني فهم يروط ااجلديدين الذلين تقدَّ  خلطوة الابتاكرية، ووفُد الولايت املتحدة الأمريكية م هبام وفُد اإ
ىل أأنَّ  دا بشأأن كفاءات أأنظمة الرباءات. وأأشار الوفد اإ الاقرتاحات  نمسأأةل جودة الرباءات ويمُت ِّام نالك الاقرتاحني جُيس ِّ

نا ها أأن تضع برانمج معل بشأأن املناقشات، وذلكل فاإن اجملموعة ابء مقتنعٌة بأأن اللجنة يف مقدور نالسابقة، ومن مثَّ ُحس  ِّ
جودة الرباءات. ويف هذا الصدد، قال الوفد اإن طرح اس تبيان حتوي عىل العنارص اجلوهرية مجليع املقرتحات ميكن أأن يكون 
آليات الإبطال، أأكَّد الوفُد أأنه تنبغي مراعاة متتع ادلول الأعضا ء أأحد الس بل للميض قدما. وفامي يتعلق مبسأأةل أأنظمة الاعرتاض وأ
دلال هذه الإجراءات، برصف النظر عن اإجراء مزيد من املناقشات أأو القيام مبزيد من العمل بشأأن  ابملرونة يف اختيار عدم اإ

لغاء والإبطال  ب الوفد بتجميع مناذج أأنظمة الاعرتاض، وغريها من أأنظمة الإ هذا املوضوع أأو الك الأمرين. ومع ذكل، رحَّ
 .ةالإداري، والآليات الأخرى املشاهب

س بانيا لقرتاحه الوارد يف الوثيقة وقدَّ  .42 . وأأوّض الوفد أأن الاقرتاح هيدف اإىل حتسني فهم يرط SCP/19/5م وفد اإ
، حتت موضوع SCP/16/5اخلطوة الابتاكرية دالل الإطار الأوسع لقرتاح وفدي كندا واململكة املتحدة الوارد يف الوثيقة 

ني الإجراءات هيدف اإىل حتديد الس بل اليت ميكن للماكتب أأن تتبعها "حتسني الإجراءات" واذلي ينص عىل أأن "حتس
لتحسني اإجراءات منح الرباءات لضامن درجة مناس بة من اجلودة". ورأأى الوفد أأن العامل الأسايس ملنح براءات الالرتاع 

اليت  –وة الابتاكرية" مبس توى مناسب من اجلودة هو التطبيق الصحيح ملبادئ الأهلية للحامية مبوجب براءة، مثل "اخلط
مما يعين أأن براءات الالرتاع ميكن أأن تُمن ح عىل الوجه  –تُعرف أأيضا يف بعض النظم القانونية ابمس "اخلطوة غري البدهيية" 

الصحيح لبعض الالرتاعات من أأجل حتقيق هدف نظام الرباءات املمتثل يف تشجيع الابتاكر. وأأبدى الوفد اقتناعه بأأن 
نه اخلطوة الابتاك رية، من بني مجيع املعايري اخملتلفة لأهلية امحلاية مبوجب براءة، يه الأصعب يف تقيميها. واس تطرد الوفد قائال اإ

ثبات حاةل التقنية رجل املهنةيف مجيع العنارص اخملتلفة الرضورية لهذا التقيمي، ميكن اعتبار " " عنرصا أأساس يا، ومبجرد اإ
". رجل املهنة" امس رباءة أأن يتخذ موقف هذا الشخص الافرتاي، اذلي يطلق عليهالصناعية السابقة، جيب عىل فاحص ال

ل كبري نتيجة حفص الأهلية للحامية مبوجب براءة ومنح حقوق الرباءات،  وأأضاف أأن تعريف هذا الشخص تعمتد عليه اإىل حد 
تلف ادلول الأعضاء، سواء يف " يف خم رجل املهنةوهذا هو سبب مشول اإحدى ادلراسات اليت اقرتهحا الوفد لتعريف "

السوابق والأحاكم القضائية. ونظرا لتعقخد تقيمي اخلطوة الابتاكرية، هدف عدٌد قانون القانون أأو يف املبادئ التوجهيية أأو يف 
يل من البدلان اإىل حتديد أأساليب لتقيمي هذا العنرص تقيامي موضوعي ا قدر الإماكن. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن اإجراء حتل 

ل خملتلف الأساليب املُس تخدمة يف تقيمي اخلطوة الابتاكرية  د مزااي لك  –دون وجود أأي نية للمواءمة  –ُمفصَّ ميكن أأن ُحد ِّ
ِّر  بناء عىل خصائص لك الرتاع  –نظام خمتلف وعيوبه، هبدف وضع ماكتب الرباءات الوطنية يف موقف يسمح لها بأأن تُقر 

مصلحة لك دوةل من ادلول الأعضاء، برصف النظر عن مس توى التمنية هبا. واستشهد يف أأسلواب أأو أأكرث يصب  تطبيقها  –
منذ  حدثالوفد ابدلراسة الثالثية الأطراف اليت أأجرهتا الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية بوصفها مثال 

من أأجل احلصول عىل  –ل س امي اخلطوة الابتاكرية  –وجب براءة زمن قريب يُبني ِّ أأمهية التقيمي الاكيف ملعايري أأهلية امحلاية مب
ص لقضااي ما قبل املنح ومسائل  –جودة مقبوةل لرباءات الالرتاع املمنوحة. وذكر أأن هذه ادلراسة  مضن الفصل املُخصَّ

والابتاكر والصحة العامة  تشري اإىل توصية للجنة املعنية حبقوق امللكية الفكرية –الأهلية للحامية مبوجب براءة، بوجه لاص 
التابعة ملنظمة الصحة العاملية مفادها أأن احلكومات ينبغي أأن تتخذ اإجراءات لإزاةل العقبات اليت حتول دون املنافسة املرشوعة 
من لالل وضع مبادئ توجهيية لفاحيص الرباءات بشأأن كيفية تطبيق معايري الأهلية للحامية مبوجب براءة تطبيقا حصيحا، 

ضافة اإىل ذكل، قال  –عند الاقتضاء  –ر والنظ دلال تغيريات عىل الترشيعات الوطنية اخلاصة برباءات الالرتاع. واإ يف اإ
نه يرد يف الوثيقة أأن من املهم دمع معل الفاحصني ب مبادئ توجهيية مناس بة بشأأن حفص الرباءات؛ وذكل من أأجل واسطة اإ
ما يقرتحه هو أأن يوجد فهم أأفضل لرشط اخلطوة الابتاكرية وتقيميها؛ من ضامن جودة الرباءات املمنوحة. وأأوّض الوفد أأنَّ 

أأجل تسهيل وضع مبادئ توجهيية ملاكتب الرباءات من شأأهنا أأن تُمك ِّن فاحيص الرباءات من تطبيق يروط الأهلية للحامية 
منوحة، وهو ما س يكون يف صاحل مجيع مبوجب براءة تطبيقا أأحص وعىل حنول متجانس، مما يُسامه يف الارتقاء جبودة الرباءات امل 

ة. وبناء عىل ذكل، اعترب الوفد أأن اقرتاحه هيدف أأيضا اإىل مشول منفعة التمنية الاجامتعية  ادلول الأعضاء واجملمتع عام 
لالل والاقتصادية. وذلكل اكن من رأأي الوفد أأن معيار اخلطوة الابتاكرية ميكن أأن يُيرس ِّ أأو يُعيق منح الرباءات، وذكل من 
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التعريف أأو من لالل العنارص ذات الصل وأأساليب تقيمي تكل العنارص سواء يف الترشيعات أأو يف مبادئ الفحص 
التوجهيية. وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأن اخنفاض يروط معيار اخلطوة الابتاكرية سوف يؤدي اإىل منح حقوق اس تئثارية 

شاط الصناعي للغري، يف حني أأن ارتفاع يروط اخلطوة الابتاكرية قد يرتتب تحسينات ضئيل مع احامتل اجملازفة بتقييد الن ل 
عليه خروج الرتاعات قد تس تحق امحلاية من نطاق حقوق الرباءات الاس تئثارية أأو متتع هذه الالرتاعات حبقوق اس تئثارية 

أأنه من الواّض أأن طلبات براءات حمدودة للغاية، وذكل سزييد من وضع عقبات أأمام الاستامثر والبحوث. وأأشار الوفد اإىل 
الالرتاع اليت تنمتي اإىل عائل واحدة وموضوعها واحد تؤدي اإىل منح براءة يف بعض ادلول الأعضاء دون غريها، ويرجع ذكل 

، مهنا اختالف نتاجئ تقيمي معيار اخلطوة الابتاكرية. ويف هذا الس ياق، استشهد الوفد بدراسة أ   معة ا جاهت  ر  ج  اإىل عوامل ش ىتَّ
يف العام  ملبورن، ومعهد ملبورن للبحوث الاقتصادية والاجامتعية التطبيقية، ومعهد حبوث امللكية الفكرية يف أأسرتاليا

مت اإىل مكتب الولايت املتحدة  20وتبحث هذه ادلراسة مصري  7002 أألف براءة الرتاع اكنت تنمتي للعائالت نفسها وقُد ِّ
ارية، ومكتب الياابن لرباءات الالرتاع، واملكتب الأورويب للرباءات، وتُعرف ابمس الأمريكية للرباءات والعالمات التج

ن اإحدى نتاجئ هذه ادلراسة يه أأنَّ   ابملائة 24,6مكتب الياابن لرباءات الالرتاع قد رفض  براءات الالرتاع الثالثية. وقال اإ
مهنا. ومىض  ابملائة 3,2من لك الرباءات اليت ُمنِّحت يف الولايت املتحدة الأمريكية، ورفض املكتب الأورويب للرباءات 

رت، وفقا لهذه ادلراسة، يف معدلت الوفد يقول اإن الاختالفات املوجودة يف أأساليب تقيمي مفهوم اخلطوة الابتاكرية قد أأث  
ر فيه مبزيدل  املنح اخملتلفة. واكن من رأأيه أأن من التفصيل من أأجل حتديد املس توايت اخملتلفة للخطوة  هذا أأمر ينبغي أأن يُنظ 

ر يف اإجراء دراسة يف هذا  الابتاكرية وش ىتَّ العوامل اليت تؤثر يف تقيمي اخلطوة الابتاكرية. وذلكل اقرتح الوفد أأن يُنظ 
عداد اس تبيان أأم ل. وك ر الوفد أأنه ل يقصد سوى احلصول عىل معلومات موضوعية الس ياق، وأأن تقرر اللجنة هل ينبغي اإ رَّ

 تكون متاحة ملاكتب التسجيل وماكتب الرباءات يف ادلول الأعضاء هبدف حتسني جودة الرباءات املمنوحة.

يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء البالغ عددها وحتد   .47 ر تأأييده ملواصل العمل بشأأ  72ث وفد اإ ن دوةل، وكرَّ
(، ووفد ادلامنرك )الوثيقة SCP/17/8 مسأأةل جودة الرباءات اليت اقرتهحا وفدا كندا واململكة املتحدة )الوثيقة

SCP/17/7 (، ووفد الولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقةSCP/17/10 س بانيا )الوثيقة (. ورأأى SCP/19/5(، ووفد اإ
َّة تاكمل اتم بني هذه املقرتحات، وأأهنا تندرج حتت ولية اللجنة، وتضع يف الاعتبار عددا من توصيات جدول  الوفد أأن مث
سامه ابلفعل فامي دار  –مبا فهيا ست دول أأعضاء يف الاحتاد الأورويب  –أأعامل التمنية. وذكر الوفد أأن بعض ادلول الأعضاء 

ضافية، ومبزيدل  حول جودة الرباءات بتعليقات، ومبقرتحاتل  من مناقشاتل  عن املوضوع، ومُجع ذكل يف الوثيقتني من املعلومات  اإ
SCP/17/INF/2 وSCP/18/INF/3 وجشَّع طائفة أأوسع من الأعضاء عىل أأن حتذو حذو هذه ادلول. وقال اإن الاحتاد ،

بشأأن جودة الرباءات. وفامي خيص  الأورويب ودوهل الأعضاء الس بع والعرشين يرون أأن اللجنة ينبغي أأن تضع برانمج معلل 
َّد الوفد طرح اس تبيان حتوي عىل العنارص اليت تضمناها مجيع اخلطوات التال  ية اليت جيب عىل اللجنة أأن تتخذها، أأي

ن  ِّ مة من وفدي كندا واململكة املتحدة، ووفد ادلامنرك، ووفد الولايت املتحدة الأمريكية. وفامي يتعلق ابملُكو  املقرتحات املُقدَّ
س بانيا الثالث من برانمج العمل املقرتح من وفدي  َّد الوفد اقرتاح وفد اإ كندا واململكة املتحدة، أأل وهو حتسني الإجراءات، أأي

خضاع مفهوم اخلطوة الابتاكرية وأأساليب تقيمي اخلطوة الابتاكرية املس تخدمة يف مجيع ادلول الأعضاء ملزيدل   من البحث. ابإ

ه وفد كندا ابلشكر لوفد اململكة املتحدة عىل تعاونه املتواصل  .43 بشأأن هذا البند من جدول الأعامل، وكذكل وتوجَّ
ن وفدي كندا واململكة املتحدة اقرتحا  للوفود الأخرى اليت أأعربت عن تأأييدها ملواصل العمل بشأأن هذا البند. وقال الوفد اإ

الفكرية  امليض قدما بوضع اس تبيان لتيسري تبادل املعلومات بني ادلول الأعضاء ولرباء براءات الالرتاع يف ماكتب امللكية
ن القصد من الاس تبيان ليس وضع معايري، بل زايدة املعرفة  قلميية. وأأعاد الوفُد القول اإ . وذكر املثىل املامرساتو الوطنية والإ

د يف الوثيقة  –أأن وفدي كندا واململكة املتحدة حاول  تقدمي تعريف جلودة الرباءات؛  – SCP/17/8عىل النحو املُحدَّ
أأبداها بعض الوفود. وبعد أأن أأقرَّ الوفد بأأن جودة الرباءات تشمل العديد من املكوانت اخملتلفة، وبأأهنا اس تجابة للشواغل اليت 
َّد الوفُد  ميكن أأن تكون لها معانل  خمتلفة ابختالف ماكتب الرباءات أأو ابختالف البدلان أأو ابختالف أأحصاب املصلحة، أأي

ق واحد يناسب امجليع ل ُحق ِّق مصلحة مجيع ادلول الأعضاء عىل أأفضل وجه، وأأو ى  الرأأي القائل بأأن حتديد تعريف ُمنسَّ
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ُ بأأن يُطل   م يف ماكتب الرباءات الوطنية أأو الإقلميية بك مهنا، كجزء من س تخد  ب من ادلول الأعضاء تقدمي تعريف اجلودة امل
أأعربت عن عدم ارتياهحا ملفهوم اجلودة، العملية املقرتحة مجلع املعلومات. وبعد أأن أأشار الوفد اإىل أأن بعض ادلول الأعضاء 

وُّتىش من أأن البعض قد يسعى اإىل تصنيف ممارسات املاكتب بناء عىل بعض املُثل الاستبدادي ة للجودة، طمأأن اللجنة بأأن 
ول نياهام. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن جودة الرباءات معياٌر فردٌي يعكس أأهداف الس ياسة احمللية  ذكل ليس هدفهام

. وذكر أأن الهدف من اقرتاهحام هو التعمل من ادلول الأعضاء الأخرى عىل أأمل احلصول العضو وةلادلاءات الالرتاع يف لرب 
س بانيا، أأعرب الوفد  عىل معلومات قي ِّمة ميكن أأن تساعدهام عىل حتسني ممارساهتام. وفامي خيص الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اإ

ممتازة قد تُفيد ادلول الأعضاء عند  بتاكرية ميكن أأن تؤدي اإىل تبادل معلوماتل عن اعتقاده أأن دراسة يروط اخلطوة الا
مراجعة املعايري اخلاصة هبا. وأأبلغ الوفُد اللجنة  بقرارات احملكة العليا يف كندا بشأأن مفهوم البداهة، مبا يف ذكل احلالت اليت 

د أأداة معلية ن الاقرتاح اذلي تقدَّ قد يكون فهيا الالرتاع "واضا للتجربة". وأألريا، رأأى الوفد أأ  م به وفد ادلامنرك قد حدَّ
 ومفيدة يف حتسني جودة الرباءات اليت متنحها ماكتب امللكية الفكرية الوطنية والإقلميية.

ن املسائل املتعلقة مبواءمة معايري قانون الرباءات املوضوعي ل تزال ذات أأمهية معارصة،  .44 وقال وفد الاحتاد الرويس اإ
يداع الطلب ومتابعته، وحتسني جودة الفحص حيث  ن املواءمة قادرة عىل حنول فع ال عىل خفض النفقات املتعلقة ابإ اإ

ة هذا الفحص، أأي   ن أأهنا  املوضوعي، وتقليل مدَّ يشء هُيمخ مس تخديم نظام الرباءات يف مجيع أأحناء العامل. ومىض الوفد يقول اإ
 ل هُتم  ماكتب الرباءات حفسب، بل هُتم  أأيضا اخملرتعني اذلين يسعون اإىل حامية مسأأةل جودة الرباءات من الأمهية مباكن، ويه

للحقوق، يف حني أأن ماكتب  الرتاعاهتم. وأأشار الوفد اإىل أأن اخملرتعني يرغبون يف احلصول عىل براءة الرتاع بأأوسع نطاقل 
نفسه، يف مجيع مراحل متابعة الطلبات  الرباءات حريصة عىل خفض تاكليف العمل وحتسني جودة الإجراءات، يف الوقت

ومنح الرباءات. ومع مراعاة ما ورد أأعاله، أأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة بنشاط يف مناقشة البند املتعلق جبودة 
رك الرباءات من جدول الأعامل. وذكر الوفد أأنه أأمدَّ الأمانة يف ادلورة السابقة للجنة، يف أأثناء مناقشة اقرتاح وفد ادلامن

ل عن اس تخدام مكتب الرباءات الرويس )SCP/17/7)الوثيقة  ( لنتاجئ البحث عن حاةل Rospatent(، مبعلومات ُمفصَّ
 ُ م عند حفص الطلبات التقنية الصناعية السابقة اذلي أأجرته ماكتب الرباءات الأجنبية بشأأن الطلبات "امل ناظرة" اليت تُس تخد 

عة دلى م أأيضا يف معلية حفص الطلبات وفقا لإجراءات املالحقة  املتعلقة ابلتفاقيات املُود  مكتب الرباءات الرويس وتُس تخد 
(( والطلبات ادلولية اليت أأودعت بناء عىل PPH) القضائية املُعجَّل )كجزء من برانمج "الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات
اءات الرويس. واتَّفق الوفد مع وهجة نظر وفد ادلامنرك معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ودللت املرحل الوطنية مع مكتب الرب 

يف أأن الهدف من اس تخدام نتاجئ البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة اذلي تقوم به ماكتب الرباءات الأجنبية هو 
ذ حتسني جودة ما يقوم به مكتب الرباءات الوطين من حبث وحفص، مما يؤدي بدوره اإىل منح براءات ذات جودة ف ائقة. واإ

مكتب الرباءات الرويس هممٌت مبسأأةل حتسني جودة حبث الطلبات الوطنية وحفصها ابس تخدام نتاجئ  يضع الوفد يف اعتباره أأنَّ 
م الوفُد  ما تقوم به املاكتب الأجنبية من حبث وحفص، كجزء من القيام بأأحباث يف مشلكة حتسني جودة الرباءات، قدَّ

، أأي  اقرتاح مواصل العمل يف مجع املعلومات املتعلقة SCP/18/12 Prov. 2من الوثيقة  62الاقرتاح الوارد يف الفقرة 
ن تبادل املعلومات بشأأن جودة  ابس تخدام ماكتب الرباءات الوطنية لنتاجئ البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة، حيث اإ

ق د املاي متزي برتاجع يف شك  ل يوجد فد أأنهالرباءات عنرٌص همٌم يف تطوير أأنظمة الرباءات الوطنية. وأأضاف الو  أأن الع 
روتيين يف تطور ش ىتَّ أأشاكل التعاون ادلويل يف جمال حفص الرباءات، اذلي جُيرى كجزء من الأنظمة اليت معلت ابلفعل لفرتة 

، ل س امي برانمج طويل حتت رعاية الويبو، مثل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وأأيضا كجزء من مشاريع جديدة نسبي ا
الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات. ورأأى الوفد أأن برانمج "الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات" يعمتد يف املقام الأول عىل التقس مي 

ن جودة حفص الرباءات. وأأشار الوفد اإىل أأن مكتب  ادلويل للعمل، اذلي يقيض عىل ازدواج العمل يف املاكتب وُحس ِّ
يف تنفيذ املشاريع ادلولية، اليت تُوىل فهيا عنايٌة لاصٌة لربامج املالحقة املعجل للرباءات )برانمج  ادوريؤدي  الرباءات الرويس

(، وبرانمج الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات القامئ عىل معل معاهدة التعاون بشأأن PPHالطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات )
تب أأبرم اتفاقات ثنائية بشأأن برانمج الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات مع ماكتب املك  ((. وأأضاف أأنَّ PCT-PPHالرباءات )

س بانيا، والولايت املتحدة الأمريكية. واكن من رأأيه أأن  الرباءات يف الصني، وادلامنرك، وفنلندا، والياابن، ومجهورية كوراي، واإ
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قاماه ماكتب الرباءاتأأنَّ  ذكل يدل عىل الرباءات وحفصها. مث أأشار الوفد اإىل  ا لتعاونل ثنايئ  يف حبثتبدي اهامتما متبادل يف اإ
، وأأعرب عن تأأييده للفكرة اليت هتدف SCP/19/4الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية الوارد يف الوثيقة 

سيسمح بتحسني جودة الرباءات ا مماإىل دراسة اخلربات املتعلقة بتوزيع العمل واملشاريع املشرتكة واملامرسة الشائعة، 
س يعزز من فعالية أأنظمة الرباءات يف ادلول الأعضاء. واعترب الوفد أأن برانمج العمل املُقرت ح قد يكون  ونتيجة ذلكلاملمنوحة، 

قامة تعاون متبادل املنفعة من أأجل تنفيذ عدد من الربامج املتعلقة ابلتقس مي ادلويل للعمل بني ماك تب أأساسا للتناقش بشأأن اإ
ابلتعاون بني ماكتب الرباءات  نجحالرباءات. وذكر الوفُد أأن هممة تعزيز فعالية نظام "الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات" ت 

ه حنو توحيد الرشوط اليت جيب أأن تنطبق عىل الطلبات،  املُشارِّكة يف الربانمج. ورأأى أأن اجلهود الرئيس ية جيب أأن تُوجَّ
دة تُطبَّق يف لك مكتب من ماكتب الرباءات سوف ولاصة املطالبات. واكن يف رأأ  جراءات ُموحَّ ي الوفد أأنَّ وضع يروط واإ

يسمح بتعزيز فعالية حقوق الرباءات القابل للحامية يف مجيع أأحناء العامل، فضال عن ُّتفيف عبء العمل املُلقى عىل عاتق 
أأجل ضامن فعالية التعاون بني ماكتب الرباءات. ومع فاحيص الرباءات. وأأضاف أأنه تنبغي مراقبة هذه الأنشطة ونتاجئها من 

ع املكتُب ادلويل القِّ  ص لربانمج "الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات" يف موقع مراعاة ما س بق، اقرتح الوفد أأن يُوس ِّ سم  املُخصَّ
ة الإلكرتونية أأقساٌم مثل عترب الوفُد أأن من املناسب أأن تُضاف اإىل البواباالويبو الإلكرتوين ويعيد تنظمي هذا القسم. و 

" من أأجل تسهيل فهم طريقة اس تخداهمام. وأأعرب Plurilateral PPH" و"برانمج PPH-MOTTAINAIبرانمج "
الوفد أأيضا عن تأأييده الاكمل لفكرة عقد حلقات دراس ية لتعزيز برانمج الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات، وبرانمج الطرق 

مئ عىل معل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ورأأى أأن دراسة اخلربات وتبادل املعلومات فامي الرسيعة ملتابعة الرباءات القا
َّد الوفُد اقرتاح وفدي كندا واململكة  د تطوير أأنظمة الرباءات الوطنية. وبعد أأن أأي يتعلق بضامن جودة الرباءات عنرٌص همٌم ُحد ِّ

جاابت عن هذا SCP/18/9يقة املتحدة بشأأن الاس تبيان اخلاص جبودة الرباءات )الوث  م ابلفعل اإ ىل أأنه قدَّ (، أأشار الوفد اإ
نه يرى أأن الاس تبيان يوافق اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية الوارد يف الوثيقة   SCP/17/10الاس تبيان، وقال اإ

ن تبادل SCP/18/INF/2)تعليقات الاحتاد الرويس عىل هذه الوثيقة أددرجت يف الوثيقة  اخلربات واملعلومات (، حيث اإ
يف مناقشة موضوع جودة  يُسه ِّل حتسني جودة الرباءات. وعىل ضوء ما س بق، أأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة بنشاطل 

الرباءات، وفقا ملقرتحات وفود ادلامنرك، وكندا، واململكة املتحدة، والولايت املتحدة الأمريكية. وفامي خيص الاقرتاح اذلي 
م به وفد  س بانيا لتحسني فهم يرط اخلطوة الابتاكرية الوارد يف الوثيقة تقدَّ َّد الوفد الاقرتاح يف مجمهل، SCP/19/5اإ ، أأي

" 7" ؛" حتديد رجل املهنة ابعتباره خشصية رئيس ية يف تقيمي اخلطوة الابتاكرية2واقرتح اإجراء حتليل وفقا للمحاور التالية: "
مة لتقيمي اخلطوة الاب  " والاختالفات املوجودة يف ادلرجة املطلوبة للخطوة الابتاكرية. ومع 3" ؛تاكريةوالأساليب املُس تخد 

ذكل، اعترب الوفد أأن من املناسب عدم حتليل مجيع املواضيع يف وقت واحد، بل البدء جبانب ُمعنيَّ من املسائل املقرتحة، 
معينة من  أأن ترتب. ارتباطا وثيقا بقطاعاتل  مثل: دراسة أأساليب تقيمي اخلطوة الابتاكرية. ورأأى أأن أأساليب التقيمي جيب

ن تطبيق هنج عام قد يكون  قطاعات التكنولوجيا، اكلكميياء، والطب، والصيدةل، والالرتاعات املُنفَّذة ابحلاسوب، حيث اإ
نه ينبغي أأن يُفرت ض أأنَّ احملورين الأول والث  مرتبطانالث حافال ابخلصوصيات الناجتة عن طبيعة املوضوع. ومىض الوفد يقول اإ

ؤلذ يف الاعتبار رجل املهنة يف جمال تكنولويج ُمعنيَّ عند تقيمي "درجة اخلطوة عالقة متبادةل. واقرتح الوفد أأن يُ ب
، كجزء من البحث املقرتح يف تنيالتالي  ابملسأألتنيالابتاكرية"، أأي  جودة تقيمي املسامهة الابتاكرية. وأأعرب الوفد عن اهامتمه 

" وحتديد الالرتاعات اليت تمتزي 7" ؛لرتاعات اليت ذكرهتا صيغة ماركوش" تقيمي اخلطوة الابتاكرية لال2ابذلات: "هذا اجملال 
 حبسببتطبيق مجموعة من قمي الالرتاعات املنفذة ابحلاسوب. وأأضاف الوفد أأنه هيمت أأيضا بأأساليب تقيمي اخلطوة الابتاكرية 

جنازها" وتعقخد هممة يتعني 7" ؛ذ فرتة طويل" تلبية طلب قامئ من2العوامل التالية: " دلال حتسينات جوهرية عىل3" ؛اإ  " واإ
جيابية" والتغلب عىل عدم الثقة والتشكك من جانب املتخصصني، واس مترار ا4" ؛التقدم التقين  ؛لبحث مما يؤدي اإىل نتيجة اإ

ية " والأمه 6" ؛مما يدل عىل أأصاةل الالرتاع طويل موجودة منذ زمنل  " وبساطة الرتاع مطلوب حاميته يقدم حال  ملشلكةل 2"
زمنية  جملموعة كبرية من املراجع املتنوعة املتعلقة بفرتاتل  " والاس تخدام من قبل فاحصل 2" ؛الاقتصادية الأساس ية لاللرتاع

التحليل املُقرت ح تنشأأ " والطبيعة الرائدة لاللرتاع. وذكر الوفد أأن رغبته يف 2" ؛الت تكنولوجية خمتلفة أأو لكهيامخمتلفة أأو جم
راخسة، دالل مكتب الرباءات الرويس، بشأأن العوامل املذكورة أأعاله عند تقيمي اخلطوة الابتاكرية،  عن عدم وجود ممارسةل 

رمغ أأن هذه العوامل تُوضع يف الاعتبار عند حفص الالرتاعات يف املكتب الأورويب للرباءات، واملنظمة الأوروبية الآس يوية 
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. مث التفت الوفد اإىل ، عىل سبيل املثاللرتاع، ومكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجاريةلرباءات الا
ماكنية حتقيق نتيجةل  س بانيا، وأأعرب عن اعتقاده أأنه ميكن أأيضا أأن تُدر س املسأأةل املتعلقة بتأأكيد اإ م من وفد اإ  الاقرتاح املُقدَّ

 بشأأن هذه القضااي بعيهنا. د عن تأأييده ملبادرة وضع اس تبيانل تقنية. ويف اخلتام، أأعرب الوف

وحتدث وفد بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأكد أأمهية مواصل النقاش حول جودة الرباءات  .42
مة من وفود كندا واململكة املتحدة، وادلامنرك، والولايت املتحدة الأمريكية. وأأعرب الوفد عن  عىل أأساس املقرتحات املُقدَّ

ية، لالل ادلورة احلالية للجنة، أأن تضع برانمج معل بشأأن جودة الرباءات عن أأمهل يف أأن تقرر ادلول الأعضاء يف الهنا
. وذكر أأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى SCP/18/9طريق تناول اس تبيان وفدي كندا واململكة املتحدة الوارد يف الوثيقة 

س بانيا يف الوثيقة  م من وفد اإ دراسات تتضمن مفهوم ب املبايرةه مفيدا يف ، وتعترب SCP/19/5والبلطيق ترحب ابلقرتاح املُقدَّ
م يف ادلول الأعضاء يف الويبو. وأأعرب  اخلطوة الابتاكرية، وتعريف رجل املهنة، وأأسلوب تقيمي اخلطوة الابتاكرية املُس تخد 

بتاكرية اليت الوفد عن اعتقاده أأن دراسة هذه املسأأةل دراسة ُمقارِّنة ومجع معلومات عن خمتلف املفاهمي احلالية للخطوة الا
 من العمل بشأأن جودة الرباءات. تطبقها ادلول الأعضاء سزييد معرفة اللجنة يف هذا الصدد، وسيساعد عىل القيام مبزيدل 

أأن مسأأةل جودة الرباءات من الأمهية مباكن،  –متش يا مع البياانت اليت أأدلت هبا وفود أأخرى  –واعترب وفد سويرسا  .46
َّد مناقشة هذه املسأأةل دال س بانيا عىل وأأي ه الوفد ابلشكر لوفدي الولايت املتحدة الأمريكية واإ ل اللجنة. وبعد أأن توجَّ

مني اإىل اللجنة يف دورهتا التاسعة عرشة، ذكر أأن هذين املقرتحني الإضافيني يصفان سبيل امليض قدما يف هذا  مقرتحهيام املقد 
ضافة اإىل ذكل، أأعرب الوفد عن تأأييده ملواصل العم ل عىل النحو اذلي اقرتحه وفدا كندا واململكة املتحدة. وفامي الأمر. واإ

لغاء الرباءات، ذكر  عادة الفحص، وأأنظمة تقدمي معلومات الغري، والإجراءات الإدارية لإ خيص اإجراءات الاعرتاض، وأأنظمة اإ
ن اكنت ُّتتلف اختالفا الوفد أأن هذه الأنظمة لها أأيضا دور يف ضامن مصداقية الرباءات وجودهتا. وأأضاف الوفد أأهنا حىت  واإ

ر عىل حنو جيد وس يل رسيعة وبس يطة واقتصادية لختبار  كبريا، فاإهنا رمغ ذكل تدل عىل أأن هذه الآليات ميكن أأن توف ِّ
الرباءات، ومن مثَّ زايدة جودهتا. وبعد أأن أأشار الوفد اإىل رضورة مواصل العمل بشأأن هذه املسأأةل لالل ادلورة احلالية 

أأن يس تفيد من هذه  حبيث ميكن لك بدلل  SCP/18/4ءات، اقرتح جتميع لك الآليات املتنوعة الواردة يف الوثيقة للجنة الربا
ذا رغب يف ذكل. وأأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن هذا  املعلومات من أأجل حتسني نظامه أأو اس تخدام اإحدى هذه الأنظمة اإ

 التجميع س يعود ابلنفع عىل مجيع ادلول الأعضاء.

َّد .42 كره عىل تعاونه املتواصل وفُد اململكة املتحدة البيان  اذلي أأدىل به وفد كندا بشأأن موضوع جودة الرباءات، وش   وأأي
خبصوص هذا املوضوع، وشكر كذكل الوفود الأخرى اليت علَّقت عىل هذه املقرتحات. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن جودة 

تعملخ بعضها من بعض. وأأبدى الوفُد تأأييده ال وسيسمح لها بتبادل املعرفة و الرباءات أأمٌر س يعود ابلفائدة عىل مجيع البدلان 
 املامرساتو للبيان اذلي أأدىل به وفد كندا، وطمأأن اللجنة بأأن القصد من هذا العمل ليس وضع معايري، بل زايدة املعرفة 

س   املثىل َّد الوفُد مقرتحات وفود ادلامنرك، واإ ضافة اإىل ذكل، أأي بانيا، والولايت املتحدة الأمريكية يف اإطار يف هذا الشأأن. واإ
 البند نفسه من جدول الأعامل.

س بانيا الوارد يف الوثيقة  وعرب   .42 . وأأعرب عن رأأيه يف أأمهية SCP/19/5وفد مجهورية كوراي عن تقديره لقرتاح وفد اإ
لهيا وذكل فامي يتعلق مبتطلبات النشاط الابتاكري كام هو موّض يف الفقرات  من ذكل الاقرتاح.  77-70ادلراسة واحلاجة اإ

اثرة للجدل  ىل أأن متطلبات النشاط الابتاكري اكنت أأحد اجلوانب الأكرث اإ د أأهلية منح الرباءات، يحتد يفوأأشار الوفد اإ
حو ن من جودة الرباءات املمنوحة. ومع ذكل، أأشار الوفد اإىل بأأن در  رص  اسة هذه املسأأةل سزييد من تفهم هذا اجلانب وُح س 

مجع املعلومات عن النشاط الابتاكري وحتليل حالت  ، عىل سبيل املثال،وجوب تنفيذ ادلراسة بطريقة معلية من لالل
 .مة قوانني الرباءاتوليس ابُّتاذ هنج أأكرث صعوبة مثل مواء الفحص والنتاجئ
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مجموعة جدول أأعامل التمنية وقال اكن من الواّض الأمهية القصوى لإصدار براءات الرتاع الربازيل ابمس  وحتدث وفد .49
املوضوع  اإجراء مناقشة حول هذا يف جدوى الوفد اعتقد ذلكل،. نظام الرباءات أأهدافذات جودة عالية من أأجل حتقيق 

وقال  سري العمل.تقيمي الرباءات و  مع تضمني تكل املناقشة موضوعات حبث وحفص الرباءات نظام يف حتسني مكسامهة الهام
املسامهة واليت تمتثل يف  حامية براءات الالرتاع أأهداف للوصول اإىل املفتاح اكنت ذات اجلودة العالية براءات الالرتاع اإن
املعارف التكنولوجية نتجي ومس تخديم مل  املنفعة املشرتكة مبا حققتعممي التكنولوجيا و  ونقل تشجيع الابتاكر التكنولويج يف
ىل ال  الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية اإىلبطريقة تؤدي و  ملقرتحات املقدمة اب وفامي يتعلق والواجبات.توازن بني احلقوق واإ

عىل النحو اذلي  لرتاعبراءات الا لنظام الأهداف الوطنية املناقشات اليت دارت حول الوفد بأأن رص ح، هذه املسأأةل بشأأن
متت أأن  منذ الويبو اليت أدجريت يف قد عكست املناقشات SCP/17/10 يف الوثيقة املتحدة الأمريكية وفد الولايت اقرتحه

 هنج واحد يناسب امجليع" فامي يتعلق" الاكمن وراءاإن الافرتاض وعرب  عن رأأيه قائال، . جدول أأعامل التمنية املوافقة عىل
ابلعديد من تأأثرت و  اإىل بدلالأهداف الس يادية من بدل مل يكن اكفيا حيث تباينت  براءات الالرتاع لنظام الوطنيةابلأهداف 
ومىض يقول اإن وضع . عىل استيعاب التكنولوجيا ادلول الأعضاء وقدرة الصناعية الوطنية مبا يف ذكل الس ياسات العوامل

قدرة ادلول  التأأثري عىلومن مث ، احلزي الس يايس يعين مضنيا خفض لرتاعبراءات الاملنح  املوضوعيةمعايري تعريف موحد لل
تعامل مجموعة جدول أأعامل  وأأشار الوفد اإىل امللموسة. الواقعية للتغريات وفقااخلاص هبا  عىل مواءمة نظام الرباءات الأعضاء

س بانيا. ورأأ  اذلي اقرتحه متطلبات النشاط الابتاكري التمنية ابلعناية الواجبة أأثناء مناقشة مبايرة أأن املوضوع ارتب.  ىوفد اإ
أدلذت ، وبشك مثايل، طلبات براءات الالرتاع حتليليف  نه وف ر مرونة أأكرث لدلول الأعضاءاإ حيث  مبعايرة نظام الرباءات

وبعد أأن ملتطلبات النشاط الابتاكري.  بعني الاعتبار عند التعريف ادلقيق حدهأأهداف الس ياسة الصناعية يف لك بدل عىل 
معاجلة  يف تقدمي اطار مفيد للبدء يف أألقى الضوء عىل هذه النقطة، أأعرب الوفد عن اعتقاده يف جناح جدول أأعامل التمنية

 ادلولية؛ الفكرية اتفاقات امللكية مواطن املرونة يف بشأأن التوصية السابعة عرش وعىل وجه اخلصوص، هذه املسأأةل،
محلاية الإبداعات  القدرات الوطنية تعزيز يفالأعضاء  مساعدة ادلولعىل  لويبوا والتوصية احلادية عرش واليت حثت

 التوصية الثانية عرش بشأأنالتكنولوجية الوطنية؛ و العلمية و دمع تطوير البىن التحتية والابتاكرات والالرتاعات احمللية وعىل 
دماج ون واليت تنص عىل وجوب قيام الويبو ابلهنوض يف أأنشطة ومناقشات الويبو؛ والتوصية العرش  الاعتبارات الإمنائية اإ

الويبو  اليت تنص عىل وجوب تركزي أأنشطةوالتوصية الثانية والعرشون بأأنشطة وضع القواعد واملعايري ادلامعة ملكل عام متني؛ 
ن وقال  املتحدة. منظومة الأمم دلمع الأهداف الإمنائية املتفق علهيا يف القواعد واملعايري وضعيف اخلاصة  أأويل  رد فعل ذكل اكناإ

ل منذ وقت قصري ومن املمكن طرح  عىل الاقرتاح جملموعة جدول أأعامل التمنية الإس باين نظرا لعدم الاطالع عىل الاقرتاح اإ
آراء أأخرى مع اس مترار املناقشات. وأأشار اإىل الرأأي القائل بأأن اخلطوة الأوىل ميكن أأن تكون تبادل للمعلومات فامي يتعلق  أ

 بعضوقد قامت . ودة الرباءاتالهنوض جباملشرتك الرايم اإىل اس مترار  ضوء الهدف يف قواعد بياانت الرباءات اإىلابلوصول 
اتحة واثئق البحث والفحص عىل مواقعها عىل  الربازيل الصناعية يف املعهد الوطين للملكية ومن بيهنا ماكتب الرباءات ابإ

 البحث والفحص تنفيذمن  الفاحصني من أأجل متكني مفيدا ه املعلوماتالإنرتنت ابلفعل. ومىض يقول اكن الوصول اإىل هذ
 أأشار الوفد اإىل تعرض بعض، مرونة الوصول والاس تخدام لقواعد البياانت تكل. ومع ذكل احلفاظ عىل مت طاملا جبودة اكفية

 الأس باب الاكمنة وراء املفيد اس تكشاف، ورأأى أأن من قواعد البياانت هذه حالت دون الوصول اإىل البدلان اإىل عقبات
تسرتشد  وأأن طوعية الصبغة متاما تقامس العمل الوفد عن اعتقاده يف أأن تظل مبادرات ويف اخلتام، أأعرب. هذه الصعوابت

 .أأهداف الس ياسة العامةالوطنية و  التمنوية ابلأهداف معلية الاضطالع مبثل هذه الربامج

ن الأداء براءات الالرتاع جودة النقاش حولاإىل أأمهية وقمية  ش ييل وفدوأأشار  .20 نظام الرباءات اكن الصحيح ل  وقال اإ
نظام الاعرتاض قبل املنح يف بالده  أأنظمة الاعرتاض، أأشار الوفد اإىل أأن مبسأأةل وفامي يتعلق. جودة الرباءات رضوراية لضامن

لأحصاب  ن قانوينضام من لالل توفري ذات جودة عالية الرتاعبراءات  هدف احلصول عىل قد جعل من املمكن تعزيز
 اقرتاحوخبصوص جنة. ادلورات السابقة لل  يف بشأأن هذه املسأأةل التعليقات اليت أأبداها وللنظام بشك عام. وأأشار اإىل احلقوق

 التقنية وتبادل البنية التحتية بتطوير املواضيع املرتبطة خمتلف النظر يف الوفد عىل أأمهية، أأكد املتحدة واململكة وفود كندا
 SCP/18/9 يف الوثيقة وقال اإن الاقرتاح الوارد. براءات الالرتاع حتسني جودة يفالوصول اإىل قواعد البياانت املعلومات و 
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كِّن من مما  ادلول الأعضاء من مبايرة مجلع املعلومات جدا وس يل جيدة ميكن أأن يكون اس تبيان،واخلاص بعمل  مواصل يُم 
من الاس تبيان ليس هو  أأن الهدف تفهم مع ولاصة، انطالق جيدةذا الأمر نقطة ومىض يقول سيشك ه املناقشات. تعزيز

س بانياابلشكر اإىل  وتوجه الوفد. عىل الصعيد الوطين ماكتب امللكية الفكرية القرارات اليت تتخذها التأأثري عىل  عىل وفد اإ
نه عاكف عىل دراس ته يف ذكل الوقت. الاقرتاح ماكنية ونب ه، وقال اإ النشاط  يف جمال اإجراء دراسة اإىل أأمهية النظر يف اإ
اجلودة يف  يف جمال دمتيف أأمهية أألذ مجيع الواثئق اليت قُ أأعرب عن اعتقاده . والتفت اإىل العمل املس تقبيل و الابتاكري

 الوفد، أأكد ملقرتحاتتكل ا ومن أأجل امليض قدما يف، ومع ذكل. تكل املناقشة الاعتبار وعرب  عن اس تعداده لإثراء وتعميق
 .املطروحة عىل جدول الأعاملالبنود الأخرى و  هذا البند عىل وجوب حتقيق توازن بني مصلحة

س بانيا اذلي تقدم به وفد عن تأأييده لالقرتاح الياابن وأأعلن وفد .22 النشاط الابتاكري  متطلبات فهم بشأأن حتسني اإ
القضااي املعروضة يف  العديد من ارتباطعرتاض. وأألقى الضوء عىل الا مبا يف ذكل أأنظمة، الرباءات جودة يتعلق مبسأأةل فامي
وهو من النشاط الابتاكري،  أأومتطلبات أأهلية احلصول عىل الرباءات، مثل، اجلدة بكيفية احلمك عىل  تتعلقبأأمور  احملامك

بتنفيذ  لك بدل قيام الوفد جدوى النظر يف كيفية ىرأأ  وذلكل،الأمور الشائعة يف النظم القانونية للعديد من البدلان والأقالمي. 
النظر يف هذا  ورأأى أأن. جودة الرباءات لإجراء مناقشات بشأأن الناحية العملية اخلاصة به من براءات الالرتاع متطلبات

 اأأيض أأي دو . النشاط الابتاكري دالل لك دوةل عضو من شأأنه زايدة معلومات اللجنة بشأأن متطلبات الاعتبار س يكون
ولفت الأنظار اإىل زايدة (. SCP/19/4 )الوثيقة لنظام الرباءات أأوجه الكفاءة بشأأن املتحدة الأمريكية وفد الولايت اقرتاح

يداعات الرباءات يف الآونة الألرية. ازدواجية العمل بني ماكتب امللكية الفكرية من لالل  رص ح، هذا الصدد ويف عوملة اإ
من أأجل صاحل  ولكن أأيضا لصاحل تكل املاكتب فق.ليس  فامي بني املاكتب اإجراء تقامس للعملمن اجملدي  اكن الوفد بأأنه
وسعت يف حتقيق  املاكتب س يادة برامج لتقامس العمل حافظت عىل بأأن هناك رص ح. كام وامجلهور نظام الرباءات مس تخديم

والتفت اإىل ما س بق أأن اقرتحه وفد (. PPHرباءات )تعاون معقول فامي بيهنا مثل برامج الطرائق الرسيعة لتسوية منازعات ال
ن تقيمي الولايت  تقامس العمل لربامج س يعمل عىل زايدة فائدهتا من حيث توفري فرص تكل الربامج املتحدة الأمريكية، وقال اإ

 الأعضاء. املطلوب تنفيذه فامي بني ادلول

ح .27  أأي دو . للجنة الرباءات م بتحقيق برانمج معل متوازنس متراره يف الالزتاابالأمريكية  الولايت املتحدة وفد ورص 
س بانيا الاقرتاح اذلي تقدم به واملعروف  النشاط الابتاكري جوانب بدراسة فامي يتعلق SCP/19/5 يف الوثيقة الوارد وفد اإ

ىل الأمهية القصوى لدلراسة املقرتحة لتعريف. البداهة عدم أأيضا ابمس  تقيمي وأأساليب"خشص ماهر من أأهل املهنة"  وأأشار اإ
 البداهة النشاط الابتاكري أأو عدمنظراة لرضورة حتديد  املطلوب النشاط الابتاكري يف مس توى والتباين النشاط الابتاكري

ض ومىض الوفد يف اس تعرا اخملتلفة. كأمر أأسايس عند اُّتاذ قرارات الأهلية لرباءات الالرتاع بواسطة املاكتب الوطنية
 لك عن اعتقاده يف أأن وأأعرب. قد يشك أأمهية ملاكتب الرباءات اذليو  ماكتب الرباءات بني تقامس العمل اقرتاحه بشأأن

وفقا ملا حددته أأهدافها  براءات ذات جودة عاليةمنح و  نظام الرباءات حتسني كفاءة يف لها مصلحة دوةل من ادلول الأعضاء
يف  الربامجهذه النوعية من العديد من  واس تخدام ولفت الوفد الأنظار اإىل تبين. اخلاصة هبا الاعتبارات الاقتصاديةو الوطنية

اليت شاركت يف تكل  ماكتب الرباءات وقال لقد حقق العديد من، املتقدمة أأو البدلان النامية سواء يف البدلان الوقت احلايل
شارك عدد من دول أأمرياك اجلنوبية يف ، ل. ومكثال عىل ذكلاجلودة والكفاءة ابلفع حتسني ضب. يف الربامج جناحات ملموسة

آلية نظام التعاون الإقلميي بشأأن امللكية الفكرية ) نظام امللكية  ملس تخديماملقدمة  اخلدمات حتسني( هبدف PROSURأ
نشاء قواعد بياانت وبوابة الكرتونية مشرتكة وكذكل عن طريق التعاون الطوعي الفكرية ذه البدلان عىل تقامس العمل. وهو  اإ

كوادورو  كولومبياو  ش ييلو  الأرجنتني والربازيلوجه التحديد يه  د . أأوروغوايو  سورينامو  بريوو  ابراغوايو اإ س   نظاموقد ج 
 مؤخرا اإىل انضامم ش ييل وأأشار الوفد اإىل. عىل نطاق دويل يُنفذ لتقامس العمل أأقدم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات نظام دولية مبوجب كسلطة ىأأربعة عرش مكتباة أأخر و  والربازيل مرص . واس تطرد قائال اإ
 الأخرى الأمثلبرامج الطرائق الرسيعة لتسوية منازعات الرباءات اليت جتري فامي بني ماكتب الرباءات الوطنية لهيي من 

لل عىل ذكل بأأن عىل املس توى ادلويل. تقامس العمل ل  أأبرم اتفاقات لتطبيق برامج  وحده ب الولايت املتحدة الامريكيةمكتود 
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كام  الاقتصادية مجيع مس توايت التمنيةالطرائق الرسيعة لتسوية منازعات الرباءات مع سمسة وعرشين مكتبا ميثلون بدلاان من 
ميكن أأن تشجع ماكتب  حمل فوائد كثرية ورأأى بوضوح أأن تقامس العمل. عىل أأساس منتظم املزيد من املاكتبأدضيف 

 تعاون برامج تقامس العمل، اقرتح الوفدونتجت من لالل وابلنظر اإىل التحسينات اليت ثبت أأثرها الرباءات عىل الانضامم. 
احلالية أأو املطبقة من  تقامس العمل اإجراء مسح للتعرف عىل برامج "2": الأعضاء فامي بيهنا من لالل الأنشطة التالية ادلول

نظام امللكية  ملس تخديماكتب امللكية الفكرية و مل فوائدها املاكتب عىل املس توى الثنايئ أأو التعددي أأو الإقلميي وتقيميقبل بني 
، عىل سبيل هذه الربامجزايدة الفائدة املس تخلصة من حتسني و  س بل مواصل اس تكشافو  "7" العام؛للجمهور الفكرية و 
الأدوات  اس تكشافو  "3" ؛ ميكن للماكتب املشاركة تبنهيا عىل أأساس طوعياليت أأفضل املامرسات من لالل حتديداملثال، 
دلراسة كيفية التنفيذ  تنظمي حلقات معلو  "4"؛ املاكتب املشاركة بني تقامس العملفعاةل ل  برامج  تنفيذميكن أأن تُيرس اليت

 .الفاعل لربامج تقامس العمل

ومن بيهنا  ودة الرباءاتجب متعلقة قدمت مقرتحات الوفود اليت اإىل ابلشكر اجملموعة الأفريقية ابمس وتوجه وفد اجلزائر .23
س بانيا مقرتحات وفود زاء عدم وجود اجملموعة الأفريقية خماوف كرر الوفد بشك عام. و املتحدة الأمريكية والولايت اإ تعريف  اإ

عىل اس تعداد للميض  الأفريقيةاجملموعة لن تكون  مثل هذا التعريف يقول، يف غياب ومىض. جودة الرباءات ملفهوم دقيق
الأعضاء  مفهوم ادلول بشأأناقرتاح أأو عىل الأقل معلومات أأوفر  تقدمي عن أأمهل يف وأأعرب. أأنشطة اللجنة يف خطوة أأخرى

 براءات الالرتاع جبودة للمواءمة فامي يتعلق فكرة لأيبشدة  مجموعة البدلان الأفريقية عىل معارضة وشددودة الرباءات. جل
قانون الرباءات ب هل عالقة أأي معيار أآخرأأساس  عىل أأو براءات الالرتاعأأهلية  متطلبات عىل أأساسسواء اكن ذكل 

عىل اخلاصة هبا و  أأساس الاحتياجات عىل الرباءات الوطنيةقانون وضع  عضوجيب عىل لك دوةل ومىض يقول . املوضوعي
 احملددة. هذه املسأأةل ادلول الأعضاء بشأأن مجليع حتديد قوامس مشرتكة وأأعرب عن رأأيه يف اس تحاةل. التمنوية اهامتماهتاأأساس 

حو س بانيا وفود ابملقرتحات املقدمة منبأأن مجموعة ادلول الأفريقية قد أأحاطت علام  رص   دون املتحدة الأمريكية والولايت اإ
فائدة مجليع ادلول الأعضاء مع أأي تبادل هنايئ يعرب عن رأأهيا بشأأهنا. ولفت الأنظار اإىل مراعاة حتقيق  الإدلء بأأي ترصحي

اليت تقترص يف  البدلان الأفريقية معظمومع ذكل، نب ه الوفد اإىل أأنه سيمت استبعاد للمعلومات وفقا لإطار معل جلنة الرباءات. 
ذا النقاش من لرباءات الالرتاع حفصها عىل اجلوانب الشلكية اليت تواجه  البدلان تكل فق. اإىل احتياجات ما نظرت اللجنة اإ

الطريقة اليت يمت  اقرتح الوفد يف س ياق تبادل املعلومات أأن يمت الرتكزي عىل وذلكل،. لفحص املوضوعياب فامي يتعلق صعوابت
وقال  تكل املعلومات. اإىل الأفريقية وصول البدلان بغية تعزيز يف طلبات براءات الالرتاع هبا الكشف عن املعلومات الواردة

أأنظمة  حتسني من أأجل اإىل ادلول الأعضاء الويبو املساعدة التقنية اليت تقدهمااإىل ادل املعلومات أأيضا تب ينظر ينبغي أأن
 عىل النحو اذلي حددته الس ياسة العامة بغرض تعزيز دور تبادل املعلومات أأن يكتيس يتعنيومىض يقول . الرباءات
 .أأنظمة الرباءات اإطار مضن احلكومات

 الاقرتاح اذلي تقدم به وفد أأي دو والاكرييب  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيةابمس امجلهورية ادلومينيكية  وحتدث وفد .24
س بانيا ن النشاط اإ حيث  مفيدة ابلنس بة لدلول الأعضاء ادلراسة املقرتحة واعترب أأن. SCP/19/5 يف الوثيقة الوارد اإ

من أأهل املهنة. وشدد ماهر ابلتعريف املهم لأي خشص  فامي يتعلق ول س اميمل يكن هو املعيار املوضوعي ابملرة الابتاكري 
 .يف جلنة الرباءات مسأأةل جودة الرباءات أأمهية دراسة الوفد عىل

 جودة اليت مت الإدلء هبا حىت ذكل الوقت حول موضوع والتعليقات مقرتحاهتاادلول الأعضاء عىل  غاان وشكر وفد .22
ويف هذا . يف نطاق اختصاصها تأأثري اليت اكن لهاو  جبودة براءات الالرتاع اهامتمه وأأعرب عن. الاعرتاض الرباءات وأأنظمة

س بانيا و  ادلامنرك وفود ملقرتحات أأعرب الوفد عن تأأييده الصدد،  املقدمة من وغريها من املقرتحات املتحدة واململكةكندا واإ
 براءات الالرتاع فامي يتعلق جبودة الأعضاء ادلول من وقال لقد سعى يف احلصول عىل معلومات. ادلول الأعضاء الأخرى

ل اإىل اليت مت احلصول علهيا املعلومات طاملا أأن اخلاصة تبادل وهجات النظر اخلربات و  لتبادل للق منصة لن تؤدي اإ
تقارير البحث  عىل حاليا تعمتد اليت ماكتب الرباءات ستساعد مثل هذه املعلومات أأنالوفد  ابلعتبارات املتبادةل. واعترب

بأأنه لن يكون يف وضعية تسمح هل  رص ح، ومع ذكل. براءات الالرتاع مبنحوالفحص الأجنبية فق. يف س ياق اُّتاذ قراراهتا 
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ىلبتأأييد أأي اقرتاح  ، للص اإىل أأنه لن يكون يف ويف هذا الصدد. للرباءات مواءمة قوانني متعلقة ابلفحص املوضوعي يسعى اإ
س بانيا وفود حاتتأأييد مقرت وضع ميكنه من  لوضع املامرسات و  هنم سعوا لقرتاح أأفضلاإ حيث  املتحدة الأمريكية والولايت اإ

 .ادلول الأعضاء من قبل طواعية تكون مقبوةلمعايري 

 براءات الالرتاع وأأعلن عن تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا جودة بشأأن مسأأةل مجيع املقرتحات اإىل الس نغال وأأشار وفد .26
بشأأن املفهوم العام جلودة خماوفها اليت أأوضت جبالء قلق اجملموعة الأفريقية و و  مجموعة البدلان الأفريقية ابمس وفد اجلزائر

وعالوة الرباءات أأو معايري أأهلية منحها.  جودة ملواءمة فكرةومىض يُفن د أأي  ومضمونه. تعريفهفضال عن  براءات الالرتاع
دوةل كام ينبغي أأن تُق مي  جودة  لك يف اعتبارات التمنية احرتام الرباءات ابلرضورة قال ينبغي أأن يتضمن مفهوم جودة عىل ذكل،

دماج. واس تطرد قائال، من الرضوري دوةل من ادلول الأعضاء لك أأي براءة الرتاع بدلةل الس ياسات العامة اليت تناهجها  اإ
عن اعتقاده يف وجوب ضامن دور أأعرب  ،وعالوة عىل ذكل. براءات الالرتاع مفهوم جودة يف حتليل الإفصاح جوانب

همارات الاهامتم الواجب بتعزيز كام أأن  ،مناسب للمساعدة التقنية لبناء القدرات عند النظر يف موضوع جودة الرباءات
 حىت طلبات الرباءات لهو من الأمور الرضورية املتعلقة ابلتعامل معالبدلان الأقل منواة  يف ماكتب فاحيص الرباءات وكفاءات
واختمت لكمته قائال بدلان أأخرى وهو ما يعد من الأهداف املشرتكة. القدرات احملقق يف  من حتقيق نفس املس توى يتس ىن لها

 .أأكرث توازانة  من لالل جعلها الرباءات ادلويل حتسني نظام ترغب يف اإن مجيع ادلول الأعضاء

حو. SCP/19/4 الوارد يف الوثيقة الأمريكيةاملتحدة  الولايت عىل اقرتاح وفد كوراي مجهورية وفد وأأثىن .22 بتنفيذ  رص 
تضمنت من بيهنا برامج الطرائق الرسيعة لتسوية ثنائية أأو متعددة الأطراف، خمتلفة لتقامس العمل سواء  برامج كوراي مجهورية

 جتنب اوين من أأجلالبحث املشرتك يف حالت التقنية الصناعية السابقة وأأنشطة البحث والفحص التعمنازعات الرباءات و 
وأأشار الوفد اإىل ارتفاع معدل تفيش ظاهرة الإيداعات عرب احلدود الوطنية.  عن النامجة الازدواجية يف أأعامل الفحص

بدل مقابل التسجيل الأول للطلبات املودعة من لالل برامج الطرائق الرسيعة لتسوية منازعات الرباءات التسجيل ومعدل 
، تقامس العمل من لالل برامج البحث والفحص نتاجئ عادية. ولفت الأنظار اإىل أأن الاس تفادة منعهنا يف طلبات الرباءات ال

امللقى عىل عاتق ماكتب الرباءات  عبء العمل اإىل خفض أأدى، قد برامج الطرائق الرسيعة لتسوية منازعات الرباءات مثل
ىل  الوفد مبشاركة مكتب  رص ح، وعالوة عىل ذكلأأرسع. تأأمني حقوق الرباءات للمتقدمني يف وقت الاناهاء من اإجراءات واإ
والفحص التعاوين بشأأن الطلبات املودعة وفقا ملعاهدة التعاون  يف املرشوع الرائد للبحث( KIPO) الكوري الفكرية امللكية

رشوع الرائد امل  لاللو . 7020منذ عام املكتب الأورويب للرباءات و  مكتب الولايت املتحدة الامريكية مع بشأأن الرباءات
مكتب امللكية الفكرية الكوري حفص س تني طلباة كفاحص أأول فضال عن ، أأمت 7027هناية عام  س متر حىتا اذلي، الثاين

ضافية كفاحص زميل املنفذة يف  املشاريع املشاركني يف الفاحصني بني مسح أدجري لنتاجئ وفقاو مناظر.  مثان ومثانني حاةل اإ
من الطلبات اليت حفصها املكتب الكوري كفاحص أأول،  ابملائة 97مت تلقي ردود لاصة بـ  مكتب امللكية الفكرية الكوري،

متضمنةة عىل سبيل املثال، الاقتباسات الإضافية واسرتاتيجيات البحث وتفسري الطلبات بشأأن حاةل التقنية الصناعية السابقة 
 كتب الكوريامل  أأو الأهلية للرباءات من فاحصني زمالء. كام أأجرى س تة وتسعون يف املائة من الفاحصني املشاركني يف

ضافية وأأدلوا بتعليقات عىل نتاجئ الفحص الواردة من الفاحصني الأول. وعىل ضوء هذه اخللفية تسعون  أأفاد، معليات حبث اإ
كام . حفص الرباءات دقة زايدة هذه قد سامهت اإىل حد كبري يف تقامس العمل بأأن برامج الفاحصني ابملكتب الكوريمن  ملائةاب

ماكنية الاعامتد عىل نتاجئ البحث والفحص ادلولية عند تسجيل نتاجئ من  ملائةابأأكرث من مثانني أأقر  فاحيص املكتب الكوري ابإ
ل اإىل مزيد من ، نظراة ملا تمتتع به من دقة. وبناء عىل ذكل املرحل الوطنيةيف  هذه الربامج التعاونية مل يكن هناك حاجة اإ

الوفد عن ، أأعرب النتاجئ، واستنادا اإىل تكل ذلكلو البحوث التكيلية.الوقت للمعاجلة الإدارية فق. وانتفت احلاجة اإىل 
وابلتايل أأعلن تأأييده لقرتاح . حفص الرباءاتحتسني دقة و  نظام الرباءات برامج تقامس العمل يف تعزيز كفاءة اعتقاده يف جناح
ن  املتحدة الأمريكية وفد الولايت نشاءوأأهنيى لكمته قائال اإ أأن يؤدي اإىل  ميكنا الاس تفادة مهن ومواصل لتقامس العم برامج اإ

 مسامهة ادلراسات اخلاصة بربامج تقامس العمل يف تعزيز عن أأمهل يف، أأعرب ويف هذا الس ياق. نظام امللكية الفكرية حتسني
 .برامج للتعاون ادلويل أأي
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وفد الاقرتاح اذلي تقدم به  أأي دو  الاحتاد الأورويب ودوهل الس بعة والعرشين الأعضاءابمس  يرلندااإ  وحتدث وفد .22
الاحتاد الأورويب ودوهل الس بعة والعرشين  وأأشار اإىل مشاركة. نظام الرباءات كفاءة الأمريكية بشأأن املتحدة الولايت
نه يؤيد. ماكتب الرباءات الوطنية من لالليف العديد من مبادرات تقامس العمل  الأعضاء  اس تكشاف بقوة ومىض يقول اإ
وعرب  عن اقتناعه بدور . الوطنية وادلولية أأنظمة الرباءاتزايدة كفاءة وفعالية يف جلنة الرباءات كوس يل ل ملتقامس الع مسأأةل

يف انتظار دورها يف الفحص ومن حيث حتسني  طلبات براءات الالرتاع ترامك تقامس العمل من حيث املساعدة يف احلد من
الرباءات  ملاكتب تقامس العمل فوائد يبه بفرصة اس تكشافأأعلن الوفد عن ترح  وذلكل. جودة الرباءات املمنوحة

 .والإقلميية الوطنية

 هلتقدمي املتحدة الأمريكيةابلشكر اإىل وفد الولايت بولندا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق  ه وفدوتوج   .29
الوسطى والبلطيق الفعلية يف برامج  وأأعلن مشاركة مجموعة بدلان أأورواب. نظام الرباءات كفاءة بشأأن SCP/19/4 الوثيقة

قلميي تقامس العمل سواء اكن ذكل عىل سواء للماكتب أأو ملقديم الطلبات.  هذه الأنشطة فوائد ثنايئ. وأأشار اإىل أأو أأساس اإ
. سل  و . SCP/19/4 اخلامسة من الوثيقة يف الفقرة الأنشطة املذكورة الأعضاء يف ادلولالرايم اإىل تعاون  بقوة الاقرتاح أأي دو 

اإىل ممارسة قابل  كيفية ترمجة هذه املبادرة معرفةوالتوصل اإىل  يف جلنة الرباءات تقامس العمل جدوى مناقشة قضااي الضوء عىل
 .املاكتب الوطنيةحتسني معل فضال عن كيفية مسامهة أأنشطة تقامس العمل هذه يف ، ادلول الأعضاءللتنفيذ فامي بني 

للتطوير التكنولويج  ولكن أأيضا نظام للرباءات لتطوير ليس فق. براءات الالرتاع عىل أأمهية جودة الهند وشدد وفد .60
تكون قد فاإهنا بسبب عدم الكشف عن جودهتا،  واسرتسل قائال، يف حاةل عدم اس تغالل براءات الالرتاع جتاراي. البالد يف

لرتاعات والإسهام يف تشجيع الابتاكر فشلت يف حتقيق الهدف من منحها مبوجب الترشيعات الوطنية الرامية اإىل تشجيع الا
 كندا وفود( و SCP/17/7 )الوثيقة من وفد ادلامنرك ابملقرتحات املقدمة وفامي يتعلق. ونرش التكنولوجيا ونقل التكنولويج
ن قال الوفد( SCP/17/10 )الوثيقة املتحدة الأمريكية والولايت( SCP/17/6 )الوثيقة املتحدة واململكة  الاكملالكشف  اإ
 دون الالرتاعأأفضل طريقة لتنفيذ مبا يف ذكل الكشف عن حالت التقنية الصناعية السابقة الأكرث ارتباطا وعن ، لاللرتاع

، هذا الصدد ويف. تعد من أأمه العوامل لتحسني جودة براءات الالرتاع احلاجة اإىل دراية تطبيقية، أأو التجريب مزيد من أأي
املعلومات  مبا يف ذكل توفري عىل مثل هذا الكشف ت بوضوحنص   من اتفاق تريبس 79املادة  أأعرب الوفد عن رأأي مفاده أأن

معل البحث  مقدم الطلب والرباءات اليت حصل علهيا. وفامي يتعلق بتقامس أأوردهااملامثل اليت  الأجنبية طلباتل املتعلقة اب
أأشار الوفد اإىل (، SCP/19/4 )الوثيقة تحدة الأمريكيةامل  وفد الولايت الاقرتاح املقدم من عىل النحو الوارد يف والفحص

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وقد أأعرب عدد من البدلان لالل  لفريق معل يف ادلورة الثانية حقرتُ اقد  تقامس العمل أأن
زاء اإضفاء الطابع املؤسيس لربانمج ت ابلآراء اليت  الوفد استشهد ويف هذا الصدد،. تقامس العمل هذه ادلورة عن حتفظهم اإ عرب 

 )الوثيقة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لفريق معل لالل ادلورة الثالثةعهنا مجموعة جدول أأعامل التمنية 
PCT/WG/3/13) :" التلقائية لتقارير البحث والفحص  الصالحية ل تؤيد مجموعة جدول أأعامل التمنية مبدأأ ، مبدئيةمكسأأةل

". تلقائيا الزتام مكتب الرباءات الوطنية بقبول أأي تقرير معد من مكتب براءات وطنية أآخر قبول توافق عىلادلولية كام ل 
يظل الفاحص ملزتماة بقانون الرباءات الوطين واذلي ينص ، الوطين الساري للقانونمىت ُمنحت الرباءة وفقا واس تطرد قائال، 

ر عن موضوع الازدواجية، يتعني عليه الوفاء ابلزتاماته عىل وجوب قيام الفاحص بتنفيذ البحث والفحص، وبرصف النظ
فاحص الرباءات هل احلرية يف اس تخدام تقارير البحث والفحص املعدة بواسطة املاكتب رأأى الوفد أأن ، القانونية. ومع ذكل

وأأضاف قائال، َّجالت املنازعات السابقة متضمنة تقارير البحث.  البدلان الأخرى، مىت رغب يف ذكل، حيث تتيح معظم
املعدة بواسطة سلطات البحث ادلولية وسلطات الفحص المتهيدي ادلولية  ادلولية البحث والفحص تنرش الويبو أأيضا تقارير

فيه عىل أأساس  ميكن البدء اهذ تقامس العمل بأأنه مع الرأأي القائل بأأن ح الوفدرص   وميكن للفاحصني اس تخداهما. وذلكل،
س بانيا اح املقدم منابلقرت  وفامي يتعلق. طوعي  أأنما قاهل من  كرر الوفد، النشاط الابتاكري متطلبات فهمت  لتحسني وفد اإ

مت النظر يف مسأأةل النشاط الابتاكري من منظور "خشص ماهر من والضامنة الألرية لنظام الرباءات.  اكن النشاط الابتاكري
ذا  ما اكن ذكل واضا لشخص ماهر من أأهل املهنة. واعترب أأهل املهنة"، ويوصف الالرتاع بأأنه ل يشك نشاط ابتاكري اإ
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ادلور الأمه يف نظام الرباءات يف حسم  ا الشخص املاهر الافرتاي قد لعباليت يتحىل هبا هذ املعرفة أأن مس توى الوفد
ن أأهل والتفت اإىل اتفاق تريبس وقال، مل حدد هذا التفاق النشاط الابتاكري ول الشخص املاهر م. البداهة موضوع

يف البدل.  املهنة، وابلتايل أأاتح املرونة الاكفية للأعضاء لتحديد مس توي هذا الشخص املاهر اعامتداة عىل موقف التطور التقين
ن قبول مس توى أأقل يف املهارة لهذا الشخص الافرتاي سوف يؤدي اإىل احلمك عىل ابتاكر ضعيف  وعرب  عن رأأيه قائال، اإ

اتفق ، خروعىل اجلانب الآ . التافهة والإرضار مبصلحة البدلان النامية براءات الالرتاع زايدة عبءوابلتايل بعدم البداهة، 
الوفد مع الرأأي القائل بأأن مس توى املهارة الأعىل لهذا الشخص من أأهل املهنة سوف يرتتب عليه املوافقة فق. عىل 

ولهذا، رأأى الوفد  والصناعي. اإىل مزيد من التطور التقينيؤدي  اليت تمتتع مبس توى عايل من الابتاكر، وابلتايل الالرتاعات
ن . النشاط الابتاكري من حيث قد تكون مفيدة لتفهم الاختالفات ادلراسة املقرتحة أأن تفهم التباين يف وأأهنيى لكمته قائال اإ

 جودة قضية معاجلة الإفصاح يفكفاية لمس توايت الابتاكرات يف الترشيعات الوطنية اخملتلفة س يكون أأكرث فائدة 
 .الالرتاع براءات

 واململكة وفود كندا اليت جرت يف جلنة الرباءات بشأأن املقرتحات املقدمة من املناقشاتاإىل  الأرجنتني وفد وأأشار .62
 أأمهية طت تكل املناقشات الضوء عىلسل   جودة الرباءات، وقال لقد املتحدة الأمريكية حول والولايت املتحدة وادلامنرك
أأكد عىل معل  الوفد بأأنه رص ح، ويف الوقت نفسه ذات جودة عالية. عىل أأن يكون دلهيا براءات الرتاع عضو حرص لك بدل
. وأأشار اإىل أأن اللجنة رباءاتمتوازن لل نظام علهيا ميكن أأن يُبىن اليت خمتلف املصاحل ابس تعراض املتعلقجلنة الرباءات 

اكن  ما من أأجل توضيح اليت بُذلت اجلهوددة الرباءات" رغام عن يتوفر لها حىت الآن تفهم مشرتك خبصوص مصطلح "جو  مل
سهام ماكتب الرباءات اإىل حد كبري يف ماكنية اإ براءات  التأأكيد عىل معل نظام مفهوما من مصطلح جودة. ووافق الوفد عىل اإ

حو لاللرتاعات احلقيقية فق.. براءات من لالل منح بشك حصيح الالرتاع بأأنه وهبذه الطريقة س يكون نظام الرباءات  رص 
جودة  وفهم أأمعق لنطاق وشدد الوفد عىل أأمهية التوصل اإىل تعريف أأفضلملزتما ابدلور الاجامتعي والاقتصادي احملدد هل. 

خطة معل مفصل يف ضوء حقيقة عدم توصل اللجنة اإىل حتديد واّض ملفهوم  النقاش حول الاس تفاضة يف قبل الرباءات
ن الرباءات.  جودة هل  لاللرتاعالكشف الاكمل طلبات براءات الالرتاع و  حفص يف معايري عالية اعامتدواسرتسل قائال اإ
براءات الرتاع اتفهة. وعرب  عن رأأيه قائال ينبغي عىل  منح ولتجنب متوازن للملكية الفكرية نظامحتقيق  حامسة يف أأمهية

الالزتام  الأهلية للرباءة يف ولكن أأيضا حتديد معايري اتفاق تريبس واس تخداهمارونة يف اللجنة ليس فق. احلفاظ عىل أأوجه امل
 معايري اليت ُطبقت هبا أأن الطريقة واعترب الوفد. الرتاعاهتاتعزيز للبدلان النامية ل  ابعتبارها أأداة هامة ابلأولوايت الوطنية

آلت اإىل املِّ  اكنت الأهلية للرباءة مثل ، اجملالت التكنولوجية خمتلف العام، واليت اكنت حامسة يف كل  حيوية للمعارف اليت أ
ماكنية الوصول اإىل  مباير عىل اليت لها تأأثري املس تحرضات الصيدلنية ونب ه الوفد اإىل وجوب النظر يف الاقرتاح من . ادلواءاإ
طار  القوانني الوطنية هلية للرباءة يفالأ واءمة يروط لأن أأي حماوةل مل التمنية اخلاص هباالتجارة و  وهجة نظر لك بدل يف اإ

ليست  مع الوضع يف الاعتبار أأيضا أأن امللكية الفكرية، من اتفاق تريبس 2.72 يف املادة املرونة املنصوص علهيا س يقيض عىل
صحة العامة والمنو الاقتصادي وال الابتاكر تعزيزومن بيهنا  الاقتصادية والاجامتعيةتعزيز التمنية وس يل ل  يف حد ذاهتا بل غاية

 وفامي يتعلق جدول أأعامل التمنية. يتفق مع توصيات، وهذا ما وذكل من بني أأهداف أأخرىوسالمة الأغذية والتعلمي 
س بانيا املتحدة الأمريكية و  الولايت من وفود ابملقرتحات املقدمة أأشار ، عىل التوايل SCP/19/5و SCP/19/4 الواثئق يفاإ

 .تعليقات رمسية يف املس تقبلالإدلء ب يف قيد النظر واحتفظ حبقه  الواثئق ل تزال الوفد اإىل أأن

تأأكيده  عىل للفية (SCP/19/4 )الوثيقة املتحدة الأمريكية الولايت به وفد الاقرتاح اذلي تقدم أأملانيا وفد أأي دو  .67
 .الواّض ابحلفاظ عىل س يادة خمتلف املاكتب

 بوصفه طرفا يفو . نظام الرباءات كفاءة تحدة الأمريكية بشأأنامل  وفد الولايتقرتاح عن تأأييده ل كندا وأأعرب وفد .63
رسائيل والياابن و و  أأملانياو  فنلنداو  اتفاقيات برامج الطرائق الرسيعة لتسوية منازعات الرباءات مع ادلامنرك كوراي مجهورية اإ

س بانيا و  ميكن التحصل الكفاءة اليت و  الراخس يف القميةأأعرب الوفد عن اعتقاده ، املتحدة الأمريكية املتحدة والولايتاململكة واإ
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ت، يف ظل ولفت الأنظار اإىل أأن برامج الطرائق الرسيعة لتسوية منازعات الرباءات قد وفر  . تقامس العمل علهيا من اتفاقات
 .الفحص الأول اإجراءات وترسيع براءات الالرتاع حفصتحديد أأولوايت ظروف معينة، وس يل ل 

 ابمسمجموعة جدول أأعامل التمنية واجلزائر ابمس  وفود الربازيل اليت أأدلت هبا يده للبياانتعن تأأي  مرص وأأعرب وفد .64
س بانياو  وفود كندا وادلامنركاإىل  وتوجه ابلشكر مجموعة البدلان الأفريقية  املتحدة الأمريكية املتحدة والولايتواململكة  اإ

مع وجود تفهامت  براءات الالرتاع نوعيةمبصطلح  د فامي يتعلققدموه من مقرتحات. وأأشار الوفد اإىل عدم وجود رأأي موح ملا
اكن عىل جلنة الرباءات التفاق عىل ماهية العمل اذلي جيب خمتلفة بشأأن اس تخدام هذا املصطلح بقدر تباين الس ياق. وقال 

اجملموعة الأفريقية يف  أأن يضطلع به املكتب ادلويل فامي يتعلق بنوعية الرباءات. ونب ه الوفد عىل وجوب التصدي لشواغل
عليه يف  ومىض يقول، ينبغي أأيضا التصدي ملسأأةل الكشف عن الرباءات وجودهتا وذكل عىل النحو املنصوص. اللجنة
اتحة املعلومات املتعلقة  من أأجل الرضوريةكام ينبغي عىل ادلول الأعضاء اُّتاذ اخلطوات  من اتفاق تريبس 79 املادة اإ

لفت الوفد الأنظار اإىل وجوب ويف هذا الس ياق،  املامثل والرباءات املمنوحة من قبل. وابلإضافة اإىل ذكلابلطلبات الأجنبية 
 .اللغة نظرا لأن طلبات الرباءات مقدمة يف لغات عديدة مسأأةلقيام جلنة الرباءات مبعاجلة 

س بانيا و  ابلثناء اإىل وفد ادلامنرك نيجرياي وفد وتوجه .62  اذلي أأدىل به وفد البيان أأي دو . رتحاهتممق عىل املتحدةاململكة واإ
عن اعتقاده يف وجوب  ة قوانني الرباءات. وأأعربءميتناول موا اقرتاحوأأعلن رفضه لأي  مجموعة البدلان الأفريقية اجلزائر ابمس

رحب الاس تغالل التجاري لرباءات الالرتاع. و  ونقل التكنولوجيا لضامن قيام جلنة الرباءات ابلنظر يف مسأأةل الكشف
تضمنه من س بل لتعزيز  وبقدر ما تقامس العمل بشأأن SCP/19/14 يف الوثيقة الوارد املتحدة الأمريكية وفد الولايت ابقرتاح
 .قرارات ماكتب الرباءات واحلفاظ عىل س يادة نظام الرباءات كفاءة

 قد حافظت عىل الس يادة الوطنية اقرتاهحا يف العمل الواردة تقامس أأن برامج املتحدة الأمريكية وفد الولايت وأأوّض .66
. الوطنية السارية القوانني صدور قرارات أأهلية الرباءات من املاكتب الوطنية استنادا اإىل من لالل ضامن للبدلان املشاركة

جبني، فضال ولفت الانتباه اإىل عدم متتع العمل املُن فذ وفقا لرتتيبات تقامس العمل فامي بني املاكتب املشرتكة ابلثقة والضامن الوا
نه يرى، كحل بديل، أأن يُنظر اإىل العمل املقدم ف  عن عدم اعامتده كعمل ُمن   ذ من قبل مكتب ما من هذه املاكتب. وقال اإ

ماكنية حتقيق  أأفضل ميكن للماكتب الوطنية البدء يف اإجراءاهتا العادية انطالقا مهنا. وأأعرب كنقطة بداية عن اعتقاده يف اإ
 .اكتب املشاركة بفضل اس تكامل الإجراءات ابلبناء عىل نقطة البداية هذهحتسني يف جودة وكفاءة امل

س بانيا وأأكد وفد .62 الوطين، مس توى التمنية بغض النظر عن  البدلان صاحل مجيع اقرتاحه ه اس اهدف من لاللعىل أأن اإ
ماكنية حتسني  النشاط  فهوممل  مةمالءويوفر اس تخدام أأكرث  الفحص يف ماكتب الرباءاتاإجراءات لأنه سوف يتيح اإ

الوفود النظر يف هذا الأمر حيث  مواصل يكون من املفيد. ومىض يقول قد للمواءمة بني الترشيعات رضورة دون الابتاكري
ادلول الأعضاء  واليت تنص عىل وجوب قيام جدول أأعامل التمنية اخلامسة والأربعني من ابلتوصية ن اقرتاحه اكن مرتبطااإ 

نفاذ امللكية  ورأأي الوفد  الفكرية يف اإطار الاهامتمات الاجامتعية الأوسع والانشغالت املعنية ابلتمنية بصفة لاصة"."ابناهاج اإ
ماكنية مسامهة نظام الرباءات يف حتقيق أأهداف  التكنولوجيانقل ونرش ويف الابتاكر التكنولويج و  الأمشل للمجمتع املصلحة اإ

 وفد الولايت اذلي تقدم بهوأأعرب عن تأأييده الاقرتاح ملثل هذه الالرتاعات. يف الأماكن اليت تُمنح فهيا امحلاية وتس متر  فق.
س يادة ، احلفاظ عىل نفسه ويف الوقت، البحث والفحص اإجراءات للميض قدما يف تبس ي.ابعتباره وس يل  املتحدة الأمريكية

لهيا  بدل لك  .يف اقرتاحه اخلاصمع الألذ يف الاعتبار احلصول عىل براءات عالية اجلودة واليت أأشار اإ

ماكنية اس تخدام تقارير البحث بشأأن  املتحدة الأمريكية مه وفد الولايتالهند تقديره للتوضيح اذلي قد  وأأكد وفد  .62 اإ
والفحص عىل أأساس طوعي نظراة لإاتحة تكل التقارير عىل مواقع املاكتب الوطنية عىل ش بكة الإنرتنت وعىل منصة النفاذ 

 .( اليت أأعدهتا الويبوCASEوالفحص )املركزي لنتاجئ البحث 
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وفد  الاقرتاح اذلي تقدم به أأي دو . براءات الالرتاع اجلاري بشأأن جودة عن تأأييده للعمل وأأعلن وفد أأسرتاليا .69
الازدواجية  اجلودة وتقليلاملبذوةل لزايدة كام أأعرب عن دمعه للجهود ، نظام الرباءات كفاءة املتحدة الأمريكية بشأأن الولايت

 واململكةفود كندا وو  ادلامنرك وفدقرتحات دمعه مل، أأكد الوفد ويف هذا الس ياق. الرباءات ومنحها بفحص املتعلق العمليف 
س بانيا وتوجه ابلشكر اإىل. املتحدة بشأأن جودة براءات الالرتاع النشاط  متطلبات فهم بشأأن حتسني عىل اقرتاحه وفد اإ

براءات  جودة بشأأن املقرتحات الواردة أأعاله عىل أأساس املعلومات واخلربات تبادل عن اعتقاده يف فوائد وأأعرب. الابتاكري
ابلنشاط  عىل سبيل املثال وفامي يتعلق. واس تطرد قائال، فاخلاصة هبا عند اس تعراض الس ياسات واملامرسات الالرتاع
حلصول عىل براءات من ن يسعون اإىل اقديم الطلبات اذليمل الشفافية اإىل زايدة أأن يؤدي تبادل اخلربات ميكن، الابتاكري

 .الاقتناع جبودة وصالحية الرباءات املمنوحة زايدةوابلتايل  لارج البالد كام يرفع من مس توى جودة الرباءات

 ادلورات السابقة اليت أأدىل هبا يف تعليقاته( ALIFARرابطة بدلان أأمرياك الالتينية للصناعات الصيدلنية ) وكرر ممثل .20
، عىل التوايل SCP/18/12و SCP/16/9 الواردة يف الواثئق ادلامنركوفد املتحدة و  واململكة وفود كندا مقرتحات بشأأن
وعرب  عن اعتقاده . املتعلقة ابدلورة السابعة عرشة للجنة لكرتوين للجنة الرباءاتعىل موقع املنتدى الإ  املنشورةكذا تعليقاته و 

سن معل نظام الرباءات وعىل وجوب امتثاهل للأهداف الس ياس ية والاجامتعية ح  لضامنيف الأمهية اجلوهرية جلودة الرباءات 
 وأأشار اإىلاملس اهلكني. واملنافسني و  مثل مصاحل املبدعني املصاحل املعنية بني خمتلف توازن مناسبالاقتصادية وتوفري و

اجلودة" مصطلح "، ينبغي أأن يشري ايلنظام الرباءات ادلويل احل جودة الرباءات وقال، يف الصعوبة الشديدة يف حتديد مفهوم
خضوعها  بعد وللأولوايت الوطنية لك بدل الأهلية للرباءةتطلبات للرتاعات مس توفية مل  اليت ُمنحت تكل الرباءات اإىل

اعتبار أأن جودة  بأأي حال من الأحوال ينبغيل  لعملية حبث دقيقة. ومع ذكل، أأعرب ممثل الرابطة عن رأأي مفاده أأنه
 وكرر. خمتلف الأطراف املعنية مصاحل دون النظر اإىل براءات الالرتاع يف اإجراءات منح مفرط هتدف اإىل ترسيع الرباءات

ول س امي  مة قانون الرباءاتءموا قد تؤدي اإىل زايدة اليت تتبناها اللجنة بشأأن جودة الرباءات واليت وهجة النظر خماوفه بشأأن
ابلنظم الإدارية حالت الاستبعاد من املوضوع القابل للحامية وأأنظمة الاعرتاض وو  الأهلية للرباءة يف أأمور تتعلق مبعايري

املنصوص  املرونة مة من شأأهنا تقويضءوأأضاف اإن هذه املوا. عن الاس تثناءات والتقييدات فضالبطال والإ لغاء اخملتلفة لالإ 
هبا عىل  اخلاصة أأهداف الس ياسة العامة أأجل تنفيذ النامية من واليت متثل أأمهية ابلنس بة للبدلان املعاهدات ادلولية علهيا يف

وأأشار اإىل اعرتاف عدد من الوفود برضورة تعزيز تقامس العمل فامي يتعلق ابلبحث والفحص اليت حنو حصيح واكف ومناسب. 
فوفة تقوم هبا املاكتب الأجنبية من أأجل تسهيل معل فاحص الرباءات. واعترب ممثل الرابطة أأن مثل هذه التسهيالت حم

ىل التيسري  ابخملاطر اإىل حد ما، كام يف حاةل الفحص الوطين، واذلي قد يعين التخفيف من معايري الأهلية للرباءة ويؤدي اإ
يف مكتب براءات أأجنيب. وشدد عىل أأمهية املس توايت اخملتلفة جاري العمل هبا واس ترياد معايري أأجنبية لأهلية الرباءات 

حلديث عن التعاون ادلويل، وأأضاف لقد بدأأ عدد من ادلول املتقدمة يف تعزيز مصاحلها اخلاصة يف ملعايري الأهلية للرباءة عند ا
البدلان النامية ويف البدلان الأقل منوا من لالل التعاون مع الهيئات الفنية مبايرة ودون احلاجة اإىل الإصالحات القانونية اليت 

يعية والربملاانت وذكل نظراة ملا هو معروف من أأن ماكتب الإدارة الفنية حتتاج اإىل مناقشات طويل ومضنية مع الهيئات الترش 
للتغيريات من الهيئات الترشيعية والربملانية. ومىض يقول، اكن من الأسهل جداة وأأكرث فاعلية تنفيذ  أأكرث اس تعداداة وهتيئةة 

اإجراء اإصالح ترشيعي. ويف هذا الس ياق، التغيريات من لالل برامج املساعدة التقنية وبناء القدرات بدل من السعي يف 
أأشار اإىل أأن أأسوأأ سيناريو ابلنس بة للبدلان النامية والبدلان الأقل منواة يف جمال جودة براءات الالرتاع اكن امليض قدما حنو 

يؤدي اإىل مزيد تباع هنج للتتبع الرسيع والتخفيف من القواعد واملعايري مما قد انه ترسيع اإجراءات منح الرباءات و نظام من شأأ 
من تقييد قوى السوق وصعوابت أأكرب لتطوير الصناعات احمللية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وذلكل ينبغي عىل جلنة 
الرباءات التأأكيد عىل احلاجة اإىل التعمق يف دراسة هذه املسأأةل قبل وضع برانمج معل قد يتعارض مع مصاحل بعض البدلان 

جنوب أأفريقيا من تساؤلت وخماوف هامة لالل ولفت ممثل الرابطة الأنظار اإىل ما أأاثره وفد ن النامية. ول س امي البدلا
شارة اإىل الغرض الفعيل للمناقشة والفوائد اليت ميكن حتقيقها ليس فق. ملقديم اإ ادلورة الثامنة عرشة للجنة الرباءات وذكل يف 
اذلي تقدم به وفد الهند واذلي يربز احلاجة اإىل عرب عن تأأييده لالقرتاح أأ الاقرتاحات ولكن أأيضا مجليع ادلول الأعضاء. و 

مطالبة اخملرتعني ابلكشف الاكمل عن الرتاعاهتم. ومىض يقول، جيب عىل مودعي طلبات الرباءات تقدمي وصف تفصييل 
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ملامثل اليت مت رفضها يف لعنارص الابتاكر الاكمنة يف الالرتاعات وتوفري معلومات شامل عن طلبات براءات الالرتاع ا
السابق من ماكتب الرباءات الأخرى. وشدد عىل أأمهية الاقرتاح قائال ينبغي أأن تتضمن مجيع طلبات براءات الالرتاع يف 

رف اجلهات العامة واملنافسني علهيا حيث ع  ( من أأجل تسهيل ت  INN) الأسامء ادلولية غري مسجل امللكيةجمال الأدوية عىل 
التحديد غري واّض يف الوقت احلارض نظراة لإشارة طلبات براءات الالرتاع اإىل الرتكيب الكمييايئ للمنتج فق.. رأأى أأن هذا 

ممثل الرابطة بصعوبة حتديد الالرتاع يف كثري من  رص حوفامي يتعلق جبودة براءات الالرتاع الكمييائية أأو الصيدلنية، 
اتحة صكوك قانونية خمتلفة مثل تكل املس تخدمة يف الربازيل والأرجنتني. الأحيان. وعالوة عىل ذكل، شدد املمثل عىل أأمه  ية اإ

ففي حاةل الأرجنتني، أأشار اإىل املبادئ التوجهيية لفحص أأهلية طلبات الرباءات املتعلقة ابللرتاعات الكمييائية وادلوائية 
دقيقاة لفحص معايري الأهلية للرباءات اخلاصة  . واسرتسل قائال، أأوجزت هذه املبادئ حتليالة 7027مايو  2واملنشورة بتارخي 

ماكنية تأأمني احلق يف الصحة دون عرقل الاستامثرات و ابللرتاعات الكمييائية والصيدلنية.  أأعرب عن اعتقاده يف اإ
نب منح ولتج الرباءات املتجددة . وأأشار كذكل اإىل مسعى املبادئ التوجهيية أأيضا يف مواهجة مبدأأ هبذه الطريقة والابتاكرات

براءات للرتاعات ل تنطوي يف الواقع عىل نشاط ابتاكري ووضع قواعد فامي يتعلق بفئات خمتلفة من الالرتاعات يف جمال 
س تخدام الطيب الثاين وأأنظمة اجلرعات والأيزومرات ومطالبات ماركوش وتركيبات الاالأدوية مثل الهيالك متعددة الأشاكل و

مان املنصوص عليه يف  التقيمي السابق مبدأأ ، أأشار اإىل ابلربازيل وفامي يتعلق وفة ابلفعل.خمتارة من مواد والرتاعات معر  للأ
آاثر ضارة للمواد املس تخدمة قبل منح الرباءة ولاصة فامي 7002قانون عام  ثبات عدم وجود أأي أ  يتعلق، واذلي يتطلب اإ

ماكنية تغيري الس ياسة العامة بغية واعتقد ممثل الر واملنتجات الصيدلنية.  للمواد الكمييائية بطلبات براءات الالرتاع ابطة يف اإ
وأأهنيى لكمته ابلترصحي بدمعه اجلهود اليت ، هبذه الطريقة عىل احلق يف الصحة الصيدلنية جتنب تأأثري براءات الرتاع املواد

 .هذه الآلية تبذلها السلطة الربازيلية لزايدة حتسني

معل جلنة  دمع يف عىل هجودها الأمانة العامة( ابلشكر اإىل AIPPIامللكية الصناعية )وتوجه ممثل امجلعية ادلولية محلاية  .22
تضمني  هبدف نظام الرباءات خمتلف جوانب وعرب  عن رأأيه قائال، اإن جلنة الرباءات بوصفها منتدى مفتوح ملناقشة. الرباءات
نشاء أأحصاب املصلحة و  مجيع لغاية يف عامل الرباءات يأألذ يف اعتباره مجيع وهجات ام لنظام براءات متوازن قد لعبت دوراة قي  اإ

س بانيا وفد النظر اخملتلفة لدلول الأعضاء. ورحب ابقرتاح الرئيس ية  اكن من العوامل النشاط الابتاكري أأن، مشريا اإىل اإ
ن تقيمي املعلومات لنظام ولفت الأنظار . غايةقي ام لل اكن ولايت قضائية خمتلفة من هذا اجلانب يف براءات الرتاع حديث، واإ

جراء دراسات  حول معيار الأعضاء فهيا قانونية مقارنة فامي بني مجموعات اإىل قيام امجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية مؤخرا ابإ
املناقشات يف  للمسامهة يف وأأعرب عن اس تعداده، يف هذا اجملال الأهلية للنشاط الابتاكري واتفقوا عىل مواقف مشرتكة

طار  .معل جلنة الرباءات اإ

جراءات الاحتاد الأورويب ودوهل الس بعة والعرشين الأعضاء وأأكد عىل ادلور الهام لإ ابمس  يرلندااإ  وحتدث وفد .27
آليات الإبطال لضامنالاعرتاض  لغاء الإداري للرباءات املتشاهبة وأ وعىل وجه . أأنظمة الرباءاتمعل  حسن سري والإ
عن التقاي يتسم ابلبساطة  بديل من لالل توفري اإجراء براءات الالرتاع ودةج عىل مسامهته يف زايدة أأكد اخلصوص،

تضمني أأو عدم تضمني تكل  يف مجيع ادلول الأعضاء حريةعىل وجوب احرتام  شدد والرسعة وقل التلكفة. ويف هذا الس ياق،
وأأن تأألذ بعني الاعتبار ة الاعرتاض مواصل معلها بشأأن أأنظموانشد اللجنة . يف ترشيعاهتا الوطنية الآليات أأو الإجراءات
آليات صياغة لغاء الإداري وأ  .بصورة غري جامعة بطالالإ  مجموعة من مناذج أأنظمة الاعرتاض وغريها من أأدوات الإ

لغاء  .23 وأأكد وفد الاحتاد الرويس اس تعداده للقيام مبزيد من العمل بشأأن مسأأةل أأنظمة الاعرتاض وغريها من اإجراءات الإ
آليات  وأأعرب عن تأأييده لبياانت الوفود املتعلقة بتبادل اخلربات بشأأن قضااي مثل الاعرتاض سواء قبل  الإبطالالإداري وأ

لغاء والإبطال الإداري لرباءة  وبعد منح براءة الالرتاع وتقدمي تعليقات عادة حفص فضال عن الإ جراء اإ من قبل أأطراف اثلثة واإ
عداد الوثيقتني  . املتعلقتني بنظم الاعرتاض .SCP/17/9 Addو SCP/17/9الالرتاع. وأأشار اإىل اناهاء الأمانة ابلفعل من اإ

ط املطلوبة ملثل  ما قبل املنح وقامئة ابلرشومعلومات عن اإجراءات تقدمي اعرتاضات يف مرحلوقال تضمنت هاتني الوثيقتني 
اجراءات الطعن يف حصة الرباءة. ولفت النظر اإىل تشابه الإجراء الوارد يف الواثئق لإبطال الرباءات مع  هذه الاعرتاضات 
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از جو يف بند الإجراء الإداري املتبع للطعن يف صالحية براءات الالرتاع يف الترشيع الرويس، وعىل وجه اخلصوص، 
ثبات عىل اعرتاض أأي خشص  ق  للشخص املتقدم ابعرتاض تقدمي أأي أأدةل لإ ِّ منح براءة قبل اناهاء فرتة صالحياها. وح 
جديدة للرتاعه.  أأسانيدكام أأن ملاكل الرباءة احلق يف الرد عىل أأس باب الاعرتاض وأأيضا تقدمي  الاعرتاضموضوعية أأس باب 

 الاعتبار ادلفوع املقدمة يف رد ماكل الرباءة وميكن الطعن عىل القرار يف احملامك. ر قرار يف الاعرتاض مع الألذ بعنيدُ ويص  
والتفت اإىل الاقرتاحات املقدمة من وفود ادلامنرك وسويرسا يف ادلورة السابقة للجنة الرباءات وقال، اس تحقت املعلومات 

التعليقات اليت أأبدهتا ادلول الأعضاء ومن بيهنا  الاهامتم اخلاص مع الألذ بعني الاعتبار SCP/18/4الواردة يف الوثيقة 
آليات الاحتاد الرويس.  الأطراف املعنية.  مماثل لنظام الاعرتاض مثل الإجراءات القضائية مبشاركةورأأى أأيضا وجوب دراسة أ

قيق العداةل عن ويه متارس معلها يف سبيل حت وأأفاد بوجود حمكة متخصصة تتناول حقوق امللكية الفكرية يف الاحتاد الرويس 
هناء املرتبطة بفرضطريق حفص وتسوية الزناعات   عىل التعديرباءات الالرتاع ومناذج املنفعة وحالت امحلاية القانونية ل واإ

املتعلقة ابلرباءات"(. ما يسمى "ابملنازعات  )أأي النشاط الفكري س تخدام نتاجئالقضااي املتعلقة ابو  براءات الالرتاع حقوق
ص  . الإجراءات القضائية كجزء من صالحياهاو  براءات الالرتاع التعدي عىل املتعلقة بك من املنازعاتومىض يقول، تُف ح 

 ينصمواطنني من أأحصاب براءات أأو مناذج منفعة. كام تتأألف من حمكة متخصصة  اإىل الزناعات، حُتال ويف هذا الصدد
اليت تتناسب مع ُّتصص احملكة من أأجل  املستشارين من ذوي املؤهالت تكوين مجموعة منالنظام الأسايس للمحكة عىل 

من  يُعهد اإىل مستشارو املتخصصة.  احملكة بولية حمددة تتعلق حالت عند دراسة اخلاصة الناش ئة القضااي مع التعامل
عداد املواد الالزمة لتحليل القضااي التقنية يفمستشاري احملكة  العلوم والتكنولوجيا املتعلقة  خمتلف قطاعات املتخصصة ابإ

هيئات معنية  اإىل طلبات توجيه، يكون للمحكة املتخصصة ابلإضافة اإىل ذكلوبقضية حمددة ويسلمها اإىل قضاة احملكة. 
نشاء ومن وهجة نظر الوفد، فاإن  وذلكل، بشأأن جوهر اخلالف املنظور. والتشاور أأخرى من أأجل التوضيح مثل هذه اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية ممارسة بتوحيدعىل الصعيد ادلويل سيسمح  املتخصصة احملكة املعايري ادلولية  أأقرب اإىل وجعهل اإ
لفت الوفد الأنظار اإىل الآاثر الإجيابية لإنشاء حمكة متخصصة ، وابلإضافة اإىل ذكل. امللكية الفكرية محلاية القانونيةجراءات لالإ 

ضامن توحيد القوانني و  "7"؛ حامية امللكية الفكرية يف جمال الإجراءات القانونية ةفعاليزايدة  "2"ويه عىل وجه التحديد: 
نفاذ و  تعزيز و  "3"القضاء عىل الاختالف يف الهنج املتبعة يف تفسري النصوص القانونية وزايدة الأمن القانوين؛ املامرسات و اإ

يف البالد؛ التقنية و  والعلمية الإبداعيةالأنشطة  حتفزي تعزيزو  "4"؛ والكياانت القانونية حقوق املواطنني حامية مس توى وجودة
خطوة  اكنت يف الاحتاد الرويس املتخصصة احملكة. وعرب  الوفد عن اعتقاده يف أأن اقتصاد تنافيس تسهيل بناء ومنوو  "2"

نشاء أأساس ية عىل الأمهية  أأكد الوفد ،ويف اخلتام الوطنية وزايدهتا. عىل الطاقات الفكرية احلفاظ نظام قادر عىل حنو اإ
لغاءالإدارية للآليات الاعرتاض و  نظمةالقصوى لأ  بطال و  لإ عىل وجه اخلصوص، و ، نظام الرباءاتمعل  الرباءات حلسن سرياإ

يالء مزيد من ادلراسة لهذا الأمرىل وجوب . وللص اإ براءات الالرتاعتحسني نوعية ل   .اإ

 الصحةو من جدول الأعامل: الرباءات  2البند 

 SCP/18/5و SCP /17/11و .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7 الواثئق استندت املناقشات اإىل .24
 ..SCP/18/INF/3 Addو SCP/18/INF/3و

وللبدلان الأقل  هذا البند من جدول الأعامل للبدلان النامية وأأعرب عن أأمهية اجملموعة ابءابمس  بلجياك وحتدث وفد .22
ولياهتا والاحرتام الاكمل للجهود والأنشطة املضطلعة هبا cابختصاصات اللجنة ومسي الالزتام واس تدرك قائال، ينبغ منوا.

 دراسة مدىونب ه اإىل وجوب الصحة. ابلرباءات و  بشأأن املوضوعاتجلان أأخرى يف الويبو وكذا املنظامت ادلولية يف جنيف 
ماكنية اإجراء املزيد من املناقشات بشأأن هذا املوضوع من ثالث  أأصل التلكيف الأسايس وولية  احرتام" 2" : اجتاهاتاإ

 تتكبدها الويبو ل داعي لها واليت تنطوي عىل الزتامات مالية رضورة جتنب الازدواجيةو "7"واختصاصات جلنة الرباءات؛ 
 .جمال الرباءات الصحة يف أأحدث التطوراتو  "3" ؛املنظامت ادلوليةمن  غريهاو 
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وأأشار اإىل شواغل البدلان النامية  ودوهل الس بعة والعرشين الأعضاءالاحتاد الأورويب ابمس  يرلندااإ  وحتدث وفد .26
، أأعرب ويف هذا الصدد. الصحة العامة مشالك يف التعامل مع تواهجهاالقيود اليت التحدايت و  فضال عن والبدلان الأقل منوا

الويبو ه للجهود اليت تبذلها كام أأعرب أأيضا عن ادراك تكل البدلان. ميكن أأن تساعد اليت الاضطالع ابلأنشطة عن تأأييده
 بعنوان اليت نرُشت مؤخرا الثالثيةادلراسة و  SCP/17/4 يف الوثيقة كام ورد ومنظمة التجارة العامليةمنظمة الصحة العاملية و 

"تعزيز فرص النفاذ اإىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر: الصالت القامئة بني الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة". ومىض 
 العمل اذلي تضطلع به وأأبرز الوفد. املقبليقول، هناك حاجة حاليا اإىل اإجراء حتليل أأمعق لدلراسة الثالثية لتحديد اخلطوات 

طار والصحة تجمال الرباءا يف الويبو  .CDIP/5/4 Revاإىل الاناهاء من مناقشة الوثيقتني  وأأشار جلنة الرباءات. يف اإ
وهام الوثيقتان اللتان تعاملتا مع مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف الإطار القانوين متعدد حىت الآن،  CDIP/7/3و

زاء هذه اخللفيةالأطراف والتنفيذ الترشيعي هلام عىل الصعيد الوطين والإقلميي.  قال ينبغي النظر بعناية يف أأي معل اإضايف ، واإ
أأي ازدواجية غري رضورية يف اجلهود  جتنب من أأجلثل هذا العمل الرباءات والصحة وكذكل يف املنتدى املناسب مل  جمال يف

ضافية املبذوةل ترتتب علهيا قبل و  رأأى الوفد لأخرى. وذلكلسواء عىل الويبو أأو غريها من املنظامت ادلولية ا الزتامات مالية اإ
 يف الوثيقةعىل النحو الوارد  والصحة جمال الرباءات يف والأنشطة القامئة بتحليل املشاريعوجوب قيام اللجنة  امليض قدما

SCP/18/5 ولفت الوفد الأنظار، مسرتشداة جلنة الرباءات.  يف اليت ميكن معاجلاها املتعلقة ابلرباءات حتديد القضااي من أأجل
ابقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية، اإىل أأن أأي مزيد من العمل يف هذا اجملال يتعني عليه أأن يعكس هنجاة متوازان مع 

 مزيد من املداولتينبغي النظر يف وقال الصحة. ابلرباءات و  ذات الصل والعوامل الواهجات الاعتبار خمتلف الألذ بعني
، فعىل والويبو ومنظمة الصحة العامليةنظمة التجارة العاملية السلمي لدلراسة الثالثية مل  قيميالت  بعد فرتة من بشأأن هذه املسأأةل

 .املتعلقة ابلصحة مناهية الصالحية مسأأةل براءات الالرتاع دراسةسبيل املثال، ومن بني أأمور أأخرى، 

الرباءات والصحة يف جدول الأعامل بند  بأأمهيةوأأقر  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ابمس بولنداوحتدث وفد  .22
البدلان  ميكن أأن تساعد اليت املالمئة الأنشطة، أأعرب عن تأأييده وذلكلهذا الأمر من الأمور املعقدة.  مع الاعرتاف بأأن

الوصول  اخلاص بتعزيز ابلتقرير ورحب. الوطنية لرباءات الالرتاع ترشيعاهتا عن طريق تكييف يف معاجلة الشواغل النامية
من . ومىض يقول، ومنظمة التجارة العامليةمنظمة الصحة العاملية الويبو و  املعد من قبل والابتاكر التكنولوجيات الطبية اإىل

 اليت تنفذها مشاريع املساعدة التقنية علومات العامة عنامل وكذكلتبادل املعلومات وادلراسات و  الأنشطة الأخرى تقيمي لالل
اذلي تضطلع به ينبغي أأن هيدف التحليل والتقيمي  جلنة التمنية أأو غريها من املنظامت ادلوليةهيئات الويبو الأخرى ول س امي 
وأأشار اإىل وجوب النظر بعناية يف حتديد املنتدى املناسب ملثل هذا . املتعلقة ابلرباءات جلنة الرباءات اإىل حتديد القضااي

ضافيةازدواجية غري رضورية يف العمل، وهو ما  جتنب من أأجل العمل وأأهنيى لكمته . عىل الويبو يرتتب عليه الزتامات مالية اإ
يف نظام الرباءات ادلور احلامس ل  الاعتبارجيب أأن يأألذ بعني و  ابلتوازن قائال ينبغي أأن يتسم أأي نقاش حول هذه املسأأةل

 .عن أأساليب جديدة البحث والابتاكر معلية

الصحة، الرباءات و  بني تركز عىل العالقة مناقشةاإجراء   أأمهيةعىلوشدد  اجملموعة الأفريقية اجلزائر ابمس وحتدث وفد .22
سهامات لك الأهداف  يف س ياق املتحدة بأأمهية املوضوع اإىل اعرتاف الأمم دوةل من ادلول الأعضاء. وأأشار مبا يف ذكل اإ

لفية ) الإمنائية املسأأةل اكلزتام وواجب مواصل مناقشة هذه عىل الويبو يتعني وأأعرب عن وهجة نظره قائال، . (MDGsللأ
ملواقف بعض الوفود اليت أأقرت أأمهية اُّتاذ  عن تقديره وأأعربلأمم املتحدة. من واكلت ا قانوين بصفاها واكةل متخصصة

ك ر بأأن الاقرتاح و  يف جلنة الرباءات الأنشطةاعامتد الإجراءات و  مجموعة البدلان املقدم من اليت تقع مضن اختصاصاهتا. وذ 
مل توافق ادلول الأعضاء و ما يزال عىل طاوةل النقاش ملدة ثالث س نوات مجموعة جدول أأعامل التمنية لشرتاك معالأفريقية اب

اإجراء  "2":  ويه خمتلفة عىل ثالثة جوانب ولفت الأنظار اإىل أأن اقرتاحه ركز .حىت الآن عىل أأي من عنارصه أأو أأجزاء مهنا
املساعدة و  "3"؛ يف هذا الشأأن تبادل املعلوماتو  "7"؛ الصحة العامة عىلبراءات الالرتاع  حتليل تأأثري من أأجل دراسات
ىلالتقنية.  منظمة الصحة العاملية، قال الوفد والويبو و  منظمة التجارة العاملية نرُشت مؤخرا مناليت  الثالثية راسةادل ومشريا اإ

 عنرص اثنوي، عىل الرمغ من أأمهيته، يتعلق ل ينبغي أأن يُق ي د معل جلنة الرباءات هبذه ادلراسة حيث اش متلت فق. عىل
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جلنة الرباءات منصة احتضان جامعة وينبغي أأن تكون قادرة عىل  اإنواختمت لكمته قائال . التكنولوجيات الطبية ابلوصول اإىل
 .ذه املسأأةلهاجلوانب اخملتلفة ل  مجيع النظر يف

ن الربازيل ابمس  وحتدث وفد .29  الأساس ية بأأسعار فرص احلصول عىل الأدوية توفريمجموعة جدول أأعامل التمنية وقال اإ
ن العالقة لتحقيقخطوة رضورية هدفا مجليع البدلان و  اكن ميسورة لفية. ومىض يقول اإ  بني أأهداف الأمم املتحدة الإمنائية للأ

أأيضا صورة واضة عن املبادةل اذلاتية للملكية الفكرية، مبعىن، أأن تقوم احلكومات بتقدمي احلوافز  تُظهِّر والصحة نظام الرباءات
ىل ماكنية النفاذ اإ  لالبتاكر بيامن تتحمك يف الآاثر السلبية احملمتل عىل املنافسة مبا حقق التوازن املناسب بني احلقوق املمنوحة واإ

ع املنتجات. ىل أأن "اإ الن ادلوحة" اخلاص ابتفاق تريبس والصحة العامة قد أأرىس مفهوما واضا بأأن وأأشار الوفد أأيضا اإ
حث اللجنة أأكد الوفد جمددا عىل موقفه و و  منتجات الرعاية الصحية خمتلفة عن غريها من املنتجات وجيب أأل تُعامل كسلعة.

معل متوازن ومل يكن الوثيقة برانمج  واس تطرد قائال لقد تضمنت هذه .SCP/16/7 الوارد يف الوثيقة اعامتد الاقرتاحعىل 
آاثر قوانني ئالقصد من ورا نه هدف اإىل تفهم أ ه "اإضعاف" أأو "احلد من" حامية الرباءات، ولكن وعىل العكس من ذكل، فاإ

 يتأأسسالرباءات من أأجل حتقيق التوازن الصحيح بني احلقوق واملرونة وفقا للواقع الوطين. واناهيى اإىل أأن الاقرتاح ميكن أأن 
 .والويبو منظمة التجارة العامليةالواردة يف ادلراسة الثالثية اليت نرشهتا منظمة الصحة العاملية و  ىل املعلومات والبياانتع

مع مراعاة التوصل اإىل  الأجل عىل أأساس طويلالصحة بشأأن الرباءات و  الرويس اإجراء البحوث الاحتاد وفد أأي دو  .20
آراء  أأي د، هذا املوضوع حتديداة  معلية مناقشة واسرتسل قائال، لالل الأعضاء. دلولمصاحل مجيع ا معقول والنظر يف توافق أ
جراء  املتعلق املتحدة الأمريكية الولايت وفد مبا فهيم وفد بالده، اقرتاح، الوفود عدد من ماكنية  دراسةابإ متعددة الأوجه عن اإ

وأأضاف . علهيا براءات الالرتاع تأأثري موضوعية عن احلصول عىل بياانت من أأجل الأدوية اليت ل حتمل براءات احلصول عىل
 املواءمة بني خمتلفة مثلعديدة و  يف س ياق عوامل عىل اإحراز تقدم قائال، اعمتد احلل الإجيايب ملشلكة احلصول عىل الأدوية

 ملثل هذه الأخرى التدابريو  امجلركية لتعريفاتوالتنظاميت اخلاصة اب الأدويةاملتطلبات الفنية الالزمة لسالمة املعايري الوطنية و 
ورصح بأأنه قد جرى يف نفس الوقت ة الفكرية. حامية امللكيو  الصناعات ادلوائيةوضب. الأسعار يف قطاع  الأدوية

ُول دون الإفراجالاضطالع مبهمة مماثل يف بالده. ومىض يقول اإن  نشاء عدد من احلواجز حت  عن  الترشيع احلايل أأدى اإىل اإ
يف الاحتاد الرويس عىل رضورة ورغبة  هناك تفامه اكنو الأدوية الأجنبية املبتكرة وأأدوية عالج الأمراض النادرة اإىل السوق. 

اس ترياد  موافقة اإجراءات احلصول عىل حتسنيو  موافقة اجلهات التنظمييةاحلصول عىل و  الإلكينيكيةالبحوث  حتسني اإجراءات
جراءاتلفح الأدوية بعينات من تتعلق  اخلبري وفتح الباب لإماكنية الاس تئناف ضد قرار التسجيل تغيري ص اجلودة واإ
سواء  يف السوق الروس ية تداول الأدوية اكنت تكل املبادرات رضورية لتحفزيو . الأمراض النادرة لعالج الأدوية وتصممي

اإىل منظمة  انضامم روس يا س امي يف س ياق للمنتجني احملليني أأو الأجانب، وهو الأمر اذلي اكن عىل جانب من الأمهية ل
دلل قانون فيدرايل حزي التنفيذ يف الاحتاد الرويس حظر مبقتضاه ، 7027أأغسطس  77 التجارة العاملية. واعتبارا من

ست  ملدة املنشئ الأصيلموافقة  دون الأصلية للأدويةالإلكينيكية  وما قبلالإلكينيكية التجارب  بياانت اختبار اس تخدام
ف ر النظام، من  من اترخي س نوات تسجيل ادلوةل لدلواء الأصيل، وهو ما يقصد به "حرصية البياانت". ومىض يقول لقد و 

حصل جانب أأخر، ادلواء، ومن  تطوير عىل وأأنفقوا الكثري اذلين استمثروا الأدوية املبتكرة جانب، حامية مصاحل منتجي
ة حرصية البياانت ومتكنوا فامي بعد من يراء أأدوية نوعية مثيل بأأسعار أأرخص. تلكفة أأثناء فرت  مرتفعةاملس اهلكون عىل أأدوية 

 املنتجني واملس اهلكني مصاحل التوازن بني اإىل ضامن اليت هتدف حبرصية البياانتواعترب الوفد أأن النصوص القانونية املتعلقة 
ماكنية الاس تفادة من البحوث اليت جُترى عىل  وعرب  عن. الأدوية جتارة لتنظمي تُن ق ح يف س ياق اتفاق تريبس ميكن أأن رأأيه يف اإ

هذه العنارص املتصل بقضية احلصول عىل الأدوية واليت تتصف ابلتعقيد يف املامرسات الوطنية وفقا لقرتاح وفد الولايت 
التقدميي اذلي أأجرته الوفود بشأأن العرض  بعض الاقرتاح اذلي تقدمت بهالوفد  أأي د، يف الوقت نفسهواملتحدة الأمريكية. 

الأماانت لنتاجئ ادلراسة الثالثية املشرتكة بني الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية. وأأعرب عن تفهمه بأأن 
من بيهنا توحيد هجود املنظامت ادلولية الثالث يف  من القضااي،موعة اكمل نظرة شامل جمل هو توفري الغرض من هذه ادلراسة
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جنة الرباءات واختمت لكمته قائال، س يكون من املناسب تنظمي عرض مماثل يف بداية ادلورة العرشين لل . التقنية ل املساعدةجما
 .هذا الأمر ملناقشة جيد كأساسميكن اُّتاذه 

 وذك ر شة.املناق  مجموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة الأفريقية بشأأن املوضوع قيد البياانت الصادرة عنوفد مرص  أأي دو  .22
، ونتيجة ذلكلحىت الآن.  تقدم أأي بشأأهنا ُحرز و مل ادلورة السابعة عرشة منذ ُطرحت للنقاش بأأن هذه املسأأةل قد اللجنة

اإىل توفر قرارات مناس بة  ولفت الأنظارنب ه الوفد اإىل رضورة اإحراز تقدم يف هذا البند والتوصل اإىل قرار دالل اللجنة. 
الوفد أأيضا  أأي د طاوةل املناقشات ويتعني اُّتاذ خطوات حمددة من قبل جلنة الرباءات. كام بشأأن خمتلف املقرتحات عىل

س بانيا تكل اليت أأدىل هباول س امي  التعليقات اليت أأدلت هبا بعض ادلول الأعضاء بعض اجلوانب احملددة  أأي دواذلي  وفد اإ
 دراسة، أأعرب الوفد عن تأأييده ملوقف مجموعة جدول أأعامل التمنية بشأأن اإجراء لربانمج العمل املقرتح. وعالوة عىل ذكل

طار برانمج العمل تكل العنارص لتحليلواُّتاذ خطوات حمددة   .يف اإ

ن( IIPIاملعهد ادلويل للملكية الفكرية ) وقال ممثل .27 بدلان  الأمراض اليت تؤثر عىل تتعقب غالبا ما البحوث ادلوائية اإ
أأشار اإىل حقيقة جناح الأحباث اجلامعية اليت ترعاها . و الأمراض بعض أدمهلتنتيجة ذلكل، و ، ه اخلصوصعىل وجالباحثني 

ىل حتقيق بعض النجاحات الهامة أأيضا يف  احلكومات يف التوصل اإىل العديد من احللول الصحية الفعاةل يف البدلان املتقدمة واإ
ماكنية تطبيق هذا الهنجظهر ، وهو ما أأ الفلبني البدلان النامية كام هو احلال يف  اسرتسل قائال،و  يف بدلان انمية أأخرى. اإ

وقد نتج . والتمنية لبحوث الصحيةا جملس من لالل حبوث حصية برامجبمتويل يف الفلبني  العلوم والتكنولوجيا وزارةقامت 
الفريدة  املعارف من الربامج اس تفادت هذهو . مواطين الفلبني ت بتحسني حياةرش  الرتاعات بِّ  هذه الربامج العديد منعن 

 من جامعةدس تورا  راؤول ادلكتورالرتع ، املتوفرة دلى مواطين الفلبني عن املشالك الصحية اخلاصة هبم. فعىل سبيل املثال
(. خضع BiotechNبمتويل من جملس البحوث الصحية اختباراة للكشف عن محى الضنك "البيوتيك اإن" ) مانيال يف الفلبني

ن الاختبار مع الاختبارات الفلبني واكنت النتاجئ الأولية واعدة جداة ومتاثل ( اإىل التجربة يف ثالث مستشفيات يف )البيوتيك اإ
الفلبني وبمتويل  يف جامعة جنح الباحثون، وابملثلالأخرى عىل الأقل من حيث ادلقة ولكنه متزي ابلرسعة واخنفاض التلكفة. 

ل بياانت عن  التطبيب عن بعد نظام(، وهو Life Linkلينك )ليف  يف الرتاعجملس البحوث الصحية من  سِّ واذلي يُر 
مثاليا يف مساعدة الفئات  الابتاكر رب هذاعتُ او  التطور. من ملرحل الثالثةمرت تكل البياانت اباحلاةل الصحية للمرىض. وقد 

ل كام. ابهظة التاكليفكية تكون فهيا البنية التحتية السل  يف مناطق غالباة ممن يعيشون  الساكنية احملرومة و  البحوث  جملس م 
يف  املتجاهل من قبل املؤسسات البحثية الصحية يف الفلبني أأيضا حبواث لاصة بتطورات جديدة اس اهدفت الأمراض املهمل

يف أأن ما مينع  عن اعتقاده املعهد ادلويل للملكية الفكرية ممثل ذات أأثر كبري عىل حصة الإنسان. وأأعربولكهنا  البدلان النامية
مبدعني ومبتكرين بقدر ما  مواطنني عدم وجودالبدلان النامية من الاس تفادة الاكمل من نظام الرباءات ادلويل ل يكن يف 

أأشار اإىل تعاون  ببساطة، يف عدم القدرة عىل حتديد الالرتاعات املطلوبة بفاعلية وتطويرها عىل حنو واف. وذلكل، يكن، و
 لتحسني يف الفلبني الفكريةمكتب امللكية و  لكية الفكرية مع مكتب براءات الولايت املتحدة الأمريكيةاملعهد ادلويل للم 

. وأأهنيى لكمته قائال، سوف تكون البدلان النامية يف وضعية تسمح لها الفلبينية يف اجلامعات التكنولوجيا وتسويقها اس تخدام
نتاج حلول حصية للأمراض اليت تؤثر عىل الساكن ب  .هذا اجملال يف القدرات الوطنية تعزيزصورة أأفضل من لالل ابإ

املعنونة "تعزيز فرص النفاذ  الثالثية ادلراسة لتقدمي ومنظمة التجارة العامليةمنظمة الصحة العاملية الويبو و  ودعا الرئيس .23
 .اللجنة اإىل والتجارة"الصالت القامئة بني الصحة العامة وامللكية الفكرية  -اإىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر 

 الأمانة لكماها قائل قام تعاون ثاليث يف غضون الس نوات السابقة فامي بني منظمة الصحة العاملية والويبو واس اهلت .24
اليت تواجه الصحة عىل مس توى التصدي للقضااي ابلأداء العميل اجليد  متزيعىل حنو غري رمسي ولكنه  ومنظمة التجارة العاملية

من  الأربعني التوصية يف عىل الصعيد العميل هبذا التعاون ادلول الأعضاء يف الويبو طالبتو  والتجارة.وامللكية الفكرية  العامة
 الأمم املتحدة واكلتمع  القضااي املرتبطة ابمللكية الفكرية التعاون بشأأن تكثيف الأمانة طلبت مناليت  جدول أأعامل التمنية

الثامنة عرشة للجنة و  ادلورة السابعة عرشة لفتت الأمانة الأنظار اإىل أأهنا قد أأوردت تقريراة يفو . ومنظمة التجارة العاملية
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من  س نوات عديدة "2"عالقة العمل هذه نتيجة : ومضت تقول نشأأت الأنشطة املضطلع هبا. عن التعاون و الرباءات 
 منظمة الصحة العامليةلعديد من املتحدثني من ، عىل سبيل املثال شارك امناس بات خمتلفة يف عىل صعيد العمل التصالت

تدريبية نظماها منظمة أأو أأكرث من تكل املنظامت  ندوات ودورات يف لس نوات عديدة الويبوو  ومنظمة التجارة العاملية
قضااي امللكية الفكرية للجنة حقوق امللكية الفكرية  مثل املنظامت الثالث من لك أأعامل يُضطلع هبا يف" و 7" ث؛الثال

العامة  بشأأن الصحة خطة العمل العامليتنيو  اعامتد الاسرتاتيجيةاإىل والعمل املؤدي ( CIPIHوالابتاكر والصحة العمومية )
عالن ف ذ وفقا لإ لتفاق تريبس املُن   جملس منظمة التجارة العاملية يفوالعمل  (GSPA-PHI) وامللكية الفكرية والابتاكر

 تعزيز املسامهة يف الثاليث التعاون اس اهدفو . الويبو بشأأن التمنية وجدول أأعامل تريبس والصحة العامة ادلوحة بشأأن اتفاق
املرتبطة قضااي امللكية الفكرية يف التصدي ل ودمعهم الأساس التجرييب والواقعي للمعلومات املتوفرة خلدمة صانعي الس ياسات

 فنية مشرتكة بشأأن احلصول عىل الأدوية ندوة "2"الأحداث التالية:  نُظم ت، التعاون الثاليث هذا س ياق ويف العامة. ابلصحة
فرباير  22حرية العمل يف و  البحث يف الرباءات ورشة معل حولو  "7"؛ 7020يوليو  26يف  وممارسات الرشاء التسعري: 

. 7022فرباير  22حرية العمل يف املعلومات املتعلقة ابلرباءات و و  الأدويةالوصول اإىل  فنية مشرتكة حول ندوةو  "3"؛ 7022
 ملوضوعات عاجل وعىل جانب كبري من الأمهية يف واهجة الصحة جدا قضااي حمددة ابلنظر يف وقد اهمتت هذه الأحداث

 من ذكل، فقد تضمنت نظرة معيقةذهبت أأبعد  الثالثية وأألقت الأمانة الضوء عىل أأن ادلراسة والتجارة. العمومية والابتاكر
لتكل متوازنة وحمايدة و  نظرة شاملتوفري واس اهدفت  التجارةوامللكية الفكرية و  املتعلقة ابلصحةعن املناقشات الس ياس ية 

منطقية و  نتيجة مبايرة اكنت ادلراسةو . معلومايت للمناقشات يف الس نوات القادمة املناقشات الس ياس ية وتقدمي أأساس
 وشامل للقضااي لالصة وافيةتوفري الىت استشعرت احلاجة اإىل  عىل اخلربة املكتس بة وقد تأأسست. مس متريث لتعاون ثال
القدرات اليت تضطلع  مكصدر للمواد املرجعية لأنشطة بناءهو اس تخداهما  ادلراسة، اكن القصد من يف املقام الأولو. العالقة
ما الويبوو  العامليةومنظمة التجارة  منظمة الصحة العاملية هبا كام قُصد مهنا دمع التعاون . بشك منفصل أأوفامي بيهنم  ابلتعاون اإ

منشور  املرجعية الشامل مل تكن موجودة من قبل، واكن هذا هو أأول املوارد أأن مثل هذه الثاليث نفسه. وأأشارت الأمانة اإىل
هذا التعاون لأماانت املنظامت  ح  وقد مس   التجارة العاملية.  منظمةوالويبو و  منظمة الصحة العاملية يصدر ابلتعاون املشرتك بني

الأمانة عىل دور ادلراسة كوس يل هامة  الثالث جممتعني ابلتواصل مع جممتعات الصحة وامللكية الفكرية والتجارة. وأأكدت
طابع ادلراسة  كذكل عىل أأنت وشدد وأأفضل. أأمعق احلصول عىل معلوماتيرس من للتواصل مع مجهور أأوسع نطاقا مبا 

مداده اب ملعلومات اليت تساعده عىل انتقاء خيارات اس اهدف الإمداد ابملعلومات وليس التقيمي، حيث تُرك التقيمي للقارئ بعد اإ
تروج لأي وهجات نظر واُّتاذ قرارات مس تنرية. ومضت تقول، وهكذا اكنت ادلراسة مورداة واقعيا وحمايداة متاماة، وابلتايل مل 

واس تطردت الأمانة قائل، والأمه . للمتابعة حمددة أأو توصيات  حتاول تقيمي أأي وهجة نظر ومل تقدم أأية اس تنتاجاتحمددة كام مل
حدد ماكنة املنظامت احلالية ابلنس بة اإىل أأطر العمل املؤسس ية  متاماة  واضاة  ودليالة  من ذكل، فقد وضعت ادلراسة عالمة

جنازه يف ما مت ادلراسة وأأوردتوالصحة.  والتجارة الفكريةقضااي امللكية  والقانونية ملعاجلة يف اجملال املعين  املنظامت الثالث اإ
بغرض متكني  أأربعة فصول يف ادلراسة قامت به الأماانت الثالث يف اإطار ولية لك منظمة. ومضت تقول، أدعدتما و 

تتعلق عىل واليت  ذات الأمهية اخلاصةاجملالت ومن مث النظر بعمق أأكرب اإىل  الس ياسة أأساس يات استيعاب املس تخدمني من
ليه ابلبتاكر وجه التحديد أأدواراة وتلكيفات حمددة  ورسد الس ياسة الصحية عن للفية عامة: تناول الفصل الأول والوصول اإ

للس ياسة  التحدي الأسايس اذلي أأبرز بدورهمؤير العبء العام للمرض  الضوء عىل سل .و للواكلت الثالث املتعاونة 
الأفاكر  وخلص الس ياسة التجارية وأأطروامللكية الفكرية  ادلوليةصحة للعنارص الأساس ية لل الفصل الثاين تعرضو . الصحية
ويف س ياق احرتام . الطبية التقليدية املرتبطة ابملعارف لقتصادايت التكنولوجيا الطبية واس تعرض قضااي الس ياسات الرئيس ية

وبني  املنطقية وراء نظام الرباءات ويرح الأس باب القواعد ادلولية الأطر و  صل الثاين حملة عامة عنم الفقانون الرباءات، قد  
والتقييدات وتناول أأساس يات وانقش الاس تثناءات  مبوجب الرباءة اإجراءات احلصول عىل الرباءات واحلقوق املمنوحة

الضوء عىل  سل .و  تقنيات الطبيةلل  الابتاكري البعد عن فصيالأأكرث ت  حملة الفصل الثالث مقد  و املعلومات املرتبطة ابلرباءات. 
دور  وأأبرز تعزيز البحوث والتطوير يف ذات الصل البديل والتكيلية والأدوات املمتثل يف الأمراض املهمل الابتاكر حتدي
وفامي يتعلق بقانون الرباءات، أألقى الفصل الثالث الضوء عىل جوانب انتقائية ذات دورة الابتاكر.  امللكية الفكرية يف حقوق

أأمهية لاصة للبعد الابتاكري للتقنيات الطبية مثل براءات الرتاع املواد املوجودة يف الطبيعة والبياانت الطبية الأوىل والثانية 
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يداع براءا ت الالرتاع وعدد من القضااي اليت تنشأأ يف مرحل ما بعد والابتاكر التدرجيي والقابل للتكييف واسرتاتيجيات اإ
املنح مثل اتفاقيات اس تثناءات البحوث واتفاقيات منح الرتاخيص والبحث والتطوير وغاابت براءات الالرتاع وواقع مشهد 

طار الوصو وصف الفصل الرابع س ياق الوصول و براءات الالرتاع وحرية العمل.  ل احلايل اإىل التكنولوجيات الطبية واإ
للأدوية الأساس ية. مث بني  احملددات الرئيس ية للوصول ذات الصل بنظم الصحة وامللكية الفكرية والتجارة واس تعرض عىل 

آليات الرشاء واجلوانب التنظميية ومبادرات نقل  وجه اخلصوص س ياسات التسعري والرضائب وارتفاعات الأسعار وأ
نتاج احمليل والتفاق  ت التجارية والتعريفات امجلركية وس ياسات املنافسة. ويف س ياق احرتام قانون براءات ايالتكنولوجيا والإ

ما قبل املنح مثل الإجراءات املتعلقة ابلرباءات وجودة براءات املرتبطة مبرحل الالرتاع، تناول الفصل الرابع عددا من القضااي 
ىل املنتج بعد منح الرباءة مثل الالرتاع كام تعرض لإجراءات املراجعة يف مرحل ما قبل وبعد ا ملنح وكذا حمددات الوصول اإ

مراجعة الاس تثناءات التنظميية والرتاخيص الإجبارية  من بيهنافرض اس تثناءات وتقييدات معينة عىل حقوق الرباءة 
نفاذ امللكية الفكرية واملعلومات املت علقة ابلرباءات. وقد والاس تخدام احلكويم وأأيضا استنفاد احلقوق ومتديد مدة الرباءة واإ

ليه. وبيامن أدويل اهامتم  نتجت هذه البنية من اختيار واع جدا ملناقشة قضااي منتقاة من ابتاكر حمدد ومن منظور الوصول اإ
بطبيعة امللكية الفكرية متعددة اجملالت لبعض املوضوعات يف الفصلني الأول والثاين واذلي وضع اخلطوط العريضة لإطار 

ة، مت التعرض فامي بعد لتفاصيل قضااي حمددة يف الفصول اخلاصة ابلبتاكر والوصول اليت تضمنت مزيداة من الس ياسة العام
الإحالت املتبادةل والتكرار املتواتر وقد ساعد التفاصيل عن كيفية تأأثري تكل العنارص عىل الابتاكر و الوصول عىل التوايل. 

اء عىل التنقل بني القضااي اليت نُوقشت يف أأجزاء خمتلفة من ادلراسة. ولفتت عىل رب. عنارص الفصول املنفصل وساعدت القر 
املنشور. ومع  املنظامت الثالث الاحتياط والعناية الواجبة للتحقق من املعلومات الواردة يف هذا تويخالأمانة الأنظار اإىل 

بالغ الأ  اإىل الوفود، فهيي تدعو يف ادلراسة أأخطاء حاةل وجود أأي يف، وذكل من  جاملنشور منت أأن وأأكدت عىل. عهنا مانةاإ
استمثر  وابلتايلمنظمة التجارة العاملية، والويبو و  الصحة العامليةاسطة زمالء يف منظمة بنس بة كبرية جداة وأدعِّد  بو معل الأمانة 

يراك العديد من الزمالء ح  املشرتكة للمنظامت الثالث. واس تطردت قائل، لقد مس    اخلربات  املنظامت الثالث يف هذا العمل ابإ
وتضمنت ادلراسة وةل بشك مباير عن البحث والتأأليف واملراجعة. ؤ مسواليت اكنت  اجملموعة الأساس ية من لارج

مانة الأ ، اختمتت ويف هذا الصدد. املنظامت الثالث من لك راجعات شامل ومتكررة عىل نطاق واسع من قبل الزمالء يفم
 .التعاون الثالىث ذاتهتعزيز وتقوية لكماها قائل اكنت ادلراسة أأيضا أأداةة ل 

ابدلراسة  املنظمة فامي يتعلق وهجة نظرفرصة اليت س نحت هل لعرض عن تقديره لل منظمة الصحة العاملية ممثلوأأعرب  .22
 -فرص النفاذ اإىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر تعزيز ": منظمة التجارة العامليةمنظمة الصحة العاملية والويبو و  بني املشرتكة

. ولفت الأنظار اإىل أأن املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، د. "لعامة وامللكية الفكرية والتجارةالصالت القامئة بني الصحة ا
 2 يف هذه ادلراسة مبناس بة اإطالق"تقرير عظمي ملهمة نبيل" يف لكماها  أأهنامارغريت تشان، قد وصفت هذه ادلراسة بـ

نظرا لأن اجلوهر  "نبيل"لقد أأطلقت علهيا مصطلح و مديري معوم الويبو ومنظمة التجارة ادلولية. حبضور  7023 فرباير
 تقدمي اخلدمات ذات الصل كجزء من والتكنولوجيات فرص احلصول عىل الأدوية الرئييس لهذا العمل هيدف اإىل حتسني

اكنت هذه . عىل الصحة العامة ذات الأثربسبب احلاجة اإىل هذه السلع  وميوتون انونيع لأولئك اذلين الصحية ل س امي
عىل الرمغ من و . الهدف مل تكن وحدها يف س ياق السعي لتحقيق ذكل منظمة الصحة العامليةادلراسة املشرتكة دليال عىل أأن 

تكل  يف منظومة الأمم املتحدة الثالث كأعضاء يفاحتدت املنظامت التجارة العاملية، املهام اخملتلفة لك من الويبو ومنظمة 
يرعت املنظامت وقال، معا،  املنظامت الثالث تكلاحتاد  عن كيفية القضية. وأأشار اإىل البيان اذلي أأدلت به الأمانة العامة

للعمل  مثال فريدااكن هذا التعاون و تعاون ثاليث. الثالث مدفوعة بتشجيع من أأعضاهئا وبتوجيه قياداهتا املعنية بصياغة 
احلكومات وحتقيق اس تفادة  املمتثل يف مساعدة التعاوين بني الواكلت عىل املس توي التعددي من أأجل الأهداف املشرتكة

لهيا الرعاية الصحية سعهيا للحصول عىل للشعوب يف نظم حصية وظيفية كحق من حقوق  من لالل اليت ميكن الوصول اإ
للتصدي للقضااي  دير عام منظمة الصحة العامليةملالأعضاء  ادلول اتلقد تكررت مطالبومىض يقول الإنسان الأساس ية. 

بشأأن  وخطة العمل العامليتني كام سامهت أأيضا الاسرتاتيجية. امللكية الفكرية املرتبطة حبامية الأدوية ابحلصول عىل املتعلقة
 توجيهيف  7002ول الأعضاء يف منظمة الصحة العاملية يف عام وافقت علهيام ادل اليت وامللكية الفكرية العامة والابتاكر الصحة
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التعاون  اكنو  الأعضاء. املساعدة التقنية لدلول يف توفرياملتخصصة  الأخرى املنظامت ادلولية منظمة الصحة العاملية للتعاون مع
الأعضاء يف املنظمة. وابدئ ذي بدء، تناولت هذه ادلراسة  ومطالبات ادلول هذه التوجهيات نتاجيف جزء منه  الثاليث

ليه وذكل من وهجة نظر الصحة العامة.  العوملة عىل  رت ظاهرةأأث  و الابتاكرات الطبية بوصفها بعداة هاماة مطلوب الوصول اإ
عادة توزيع  حلاجة اإىل تطوير ، ظهرت االتحدايت . وللتصدي لهذهمؤير العبء العام للمرضالأمراض الوابئية ونتج عهنا اإ

عادة جتهزي س بل التدلالت القامئة بأأدوات حديثة وضامن الوصول اإىل تكل الأدوات.  جديدة تكنولوجية طبيةأأدوات  واإ
عادة  حرارة املريضدرجة  ضب.اكنت هناك أأمثل عىل حالت تتطلب ابتاكرات طبية عاجل مثل تطوير أأدوية ولقاحات و  واإ

 أأفضل مبا يف ذكل صيغ التوريد وترش يد الاس اهالك ذات جرعات اثبتة جديدة لتحسني فاتيف تولي صياغة الأدوية املوجودة
املناطق املدارية  وفاعلية لعالج أأمراض وأأدوية أأكرث أأماان لكبار السن يف مجيع أأحناء العاملالأهجزة الطبية لأطفال و لأدوية ا
ىل أأن ، ومىت مت التطوير املنشود، يتطلب الأمر توصيل تكل التك املهمل  ادلراسةنولوجيات اإىل من مه أأكرث احتياجا. وأأشار اإ

فرص  يف تعزيز منظمة الصحة العامليةشاركت و . لعمل واحدة كوهجني والوصول اليه الابتاكرمجعت، عىل هذا النحو، ما بني 
ولكن احملددات حمددات تكل الأدوية والتكنولوجيات،  من لالل معاجلةالتكنولوجيات الصحية و  احلصول عىل الأدوية

 الأدوية الأساس ية اختيارواليت تتلخص يف  القطاع الصحيصالحيات واختصاصات  نطاق اليت تكن دالل التقليدية
مداد.  ومتويل اكفوبأأسعار معقوةل  الصحية ذات الأولوية والتكنولوجيات ومىض يقول، ومع ذكل، وأأنظمة تدبري احتياجات واإ

، القانون والاقتصاد مفرتق الطرق يف منطقة ما بني اكنت تقف يف س ياس ية أأخرى اتحمدد مضت ادلراسة مجموعة كبرية من
 حامية امللكية الفكريةوالتعريفات امجلركية وقانون  س ياسة املنافسة مثلالتجارة ومناطق التقاطعات امللكية الفكرية و مبعىن، 

دارهتا واملعارف التقليديةوس ياسات التسعري  آليات المتويل  وس بل اإ ركزت ادلراسة عىل  -والأمه من ذكل  - بتكرةامل وأ
ىل التقاطعاتوبني نوعية الفرص والتحدايت اليت ميكن أأن تقدهما تكل  الساحات الس ياس ية تكل التدالل بني واضعي  اإ
براز  مع أألقت ادلراسة الضوء عىل تكل التقاطعاتو الس ياسات.  حنو أأدةل جتريبية اكنت متاحة عىل  من ومبساعدة أأمثل معليةاإ

ن يف امجلعية العامة ملنظمة الصحة العاملية  2996يف عام  أأكرث متاما عام اكن متوفراة عند بدء املناقشات اب  الس نة التالية مبايرةة اإ
لتحديد  كأساس واخملاطر الصحيةمرض للالعاملي  العبءتطور مؤير  أأظهرت ادلراسةو العاملية.  التجارةلإنشاء منظمة 
ليه. فعىل سبيل املثال، عىل الصعيد العاملييب بتاكر الطالأولوايت لال اكنت التوقعات تشري اإىل أأن الأمراض غري ، والوصول اإ

وتأأيت الاضطراابت الاكتئابية أأحادية  7030حبلول عام  مجموع الوفيات كرث من ثالثة أأرابعأأ وةل عن ؤ س تكون مس السارية
ن واُت الُعُمرِّ  أأعىل نس بةمع مكسبب أأول القطبية  زخمترص س   دِّ الع ج  تِّسابِّ ُمد  ح  ُة ابِّ ح  حَّ تبنت ادلراسة تكل الاعتبارات و . املُص 

ليه يف احلارضكأساس لتوجيه  لواحئ وقواعد تنظمي وهو  ادلراسة جمال أأخر واس تعرضت. واملس تقبل هجود الابتاكر والنفاذ اإ
ليه، أأي بشقيه التكنولوجيات الصحية وسالمة  جودة)الابتاكر(، وضامن الإلكينيكية التجارب : يف س ياق الابتاكر والوصول اإ

نتاهجاالتكنولوجيات الصحية الأدوية و  وفعالية ذن امرسات تصنيع جيدة مل الامتثال من لالل الالزمة لإ للحصول عىل اإ
ملؤسس ية أأمهية اللواحئ القوية لالل التمنية ا التأأكيد عىل متو)النفاذ(.  واخلاصة القنوات العامة التسويق ولعرضها من لالل

ادلراسة  وصفتو لالل مجيع مراحل ادلراسة.  التنظميية املواءمة وعىل أأمهية ميكن الاعامتد علهيا تنظميية وطنية لسلطات
سهاب بياانت  للمرة الأوىلو  كام قدمت أأيضاة. احليوياملتشاهبات و نتجات التكنولوجيا احليوية مل  املسارات التنظميية حتدايت ابإ

لغاء البدلان الصناعيةأأبرزت حقيقة هامة، أأل ويه، يف حني قامت معظم و  صيدلنيةمجركية عن املنتجات ال  الرسوم امجلركية  ابإ
محلت هذه احلقيقة تناقضا يف س ياق الرغبة املوازية يف و . النامية نفس الإجراء، مل تتخذ مجيع البدلان املواد الصيدلنية عىل

تصل النفقات الفعلية لرشاء الرعاية الأدوية و  غالبية تس تورد البدلان اليتفي . فحتسني النفاذ وفرص احلصول عىل الأدوية
ارتفاع  تُفرض رسوم مجركية ورضائب عىل الأدوية الأساس ية مما يؤدي اإىل، ابملائة 20الصحية اإىل قمية عالية، تصل حىت 

لهيا.  الأسعار توجيه بغرض أأيضا  هذه القضااي الس ياس ية ةراسادل أأاثرتو مبا يكفي خللق صعوبة ابلغة أأمام الفقراء يف الوصول اإ
عىل واحدة من القضااي الرئيس ية واليت حتاول املنظمة  ممثل منظمة الصحة العاملية الضوء كذكل سل .أأنظار صناع الس ياسة. و 

بية الط تطوير التكنولوجيات ملا يقرب من عقد من الزمان، ويقصد هبا، حاةل جعز الأسواق عن توفري حوافز ل التصدي لها 
تعرضت ادلراسة و تشجيع البحث والتطوير. وكيف ميكن عندئذ  يف جمال الأمراض املهمل ولاصة يف البدلان النامية الالزمة
آليات بديل لمتويل وحتفزي نشاط  الأمرلهذا  يف منظمة الصحة العاملية من لالل تسلي. الضوء عىل احلاجة اإىل تطوير أ

هذه القضية عندما تعرضت اإىل وصف المتويل املبتكر وطرق العمل اجلديدة لضامن البحث والتطوير. وقد تناولت ادلراسة 
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قضااي حامية امللكية الفكرية لمن هذه ادلراسة جزء كبري  تناولونب ه ممثل املنظمة اإىل اإجراء نشاط البحث والتطوير املطلوب. 
أأو امجلاعية بل أأيضا الإقلميية والثنائية عىل الابتاكر  وأأثر التفاقيات التجارية اخملتلفة ليس فق. التفاقيات متعددة الأطراف

ليه. كام انقشت ادلراسة أأيضا لك من التحدايت اليت تفرضها صعوابت احلصول عىل املعلومات املرتبطة ابلرباءات  والنفاذ اإ
دارة براءات الالرتاع ويف بعض الأحيان قبول ماكتب الرباء ات الوطنية طلبات واجتاهات طلبات الرباءات املتكررة يف اإ

آاثر  وتأألري يف توفري أأدوية  ل تتسم ابلكفاءةلك هذه العوامل عىل الصحة العامة من حيث مشرتايت  تضافرجبودة ضعيفة وأ
: أأول، يف عامل الس ياسة املعقد للقرن احلادي اإىل رسالتني رئيس يتني لدلراسة ابختصارنوعية أأو بديل. وأأشار ممثل املنظمة، 

ليه حبامس وتزتايد توقعات الشعوب واملطالب للحصول عىل  والعرشين حيث أأضت التغطية الصحية العاملية هدفا يُسعى اإ
لهيا، ينبغي عىل  ماكنية الوصول اإ عادة التكييف والض لعرض اجلانب اخلاص ابرعاية حصية عالية اجلودة مع اإ ب. اذلايت النظر يف اإ

من حيث الابتاكر وحتقيق الرعاية الصحية اليت تتضمن التكنولوجيات الصحية، ومن أأجل حتقيق ذكل، ل يتوفر أأي خيار 
لصانعي القرار سوى الإدراك اجليد للمعلومات والإجيابية يف العمل اليت ترتكز عىل الاس تدلل والتحقق. ونب ه اإىل رضورة 

قادرة عىل التصدي للحالت  متسقة ومرتابطةالس ياسة العامة للوصول اإىل حلول س ياسة التعامل مع العديد من جمالت 
جناز هذه املهمة.  اثنيا، من لالل التعاون التقين دالل لك منظمة وأأيضا فامي بني منظمة الصحة العاملية والصعبة بغية اإ

من لالل توفري املساعدة التقنية من أأجل تطوير ومنظمة التجارة العاملية والويبو، ميكن مساعدة واضعي الس ياسات الوطنية 
لهيا. وأأهنيى لكمته قائال، عكست ومتسقة س ياسات متوازنة  لالبتاكرات الطبية املدفوعة ابحلاجة وحتقيق الوصول الآمن اإ

 . املناطقادلراسة الزتام املنظامت الثالث وقدمت للفية للتعاون املس تقبيل وتوفري املساعدة التقنية يف تكل

عداد و  ابلفرصة اليت أدتيحت هل لعرض وهجة نظره منظمة التجارة العاملية ب ممثلورح .26  ادلراسةاس تخدام بشأأن اإ
يف حتديد اخلطوط  منظمة الصحة العامليةممثل وأأكد عىل وضوح بيان لك من الأمانة العامة و . ثالثية أأمام جلنة الرباءاتال 

سواء تكل املتعلقة بقانون الرباءات أأو ابلس ياق الأوسع  ت الرئيس ية فهياوالشامل لدلراسة والتطرق اإىل بعض اجملال العريضة
ضافة يسرية عن للفية ادلراسة من وهجة نظر منظمة للنفاذ والابتاكر. ذلكل فادة جلنة الرباءات ابإ ، أأعرب عن رغبته يف اإ

ثِّل ادلراسة الثالثية مل التجارة العاملية.  التعاون  لس نوات عديدة من تدعامية كوهنا  كرث مننظمة التجارة العاملية أأ ومىض يقول، تُم 
 وقد. والصحة العامة ابتفاق تريبسلاصة فامي يتعلق و  نظام التجارة ادلولية معالتفاعل و  الصحة العامة املتصل جبوانب التقين
 والعمل العامةوالصحة  اتفاق تريبس بشأأن 7002 ادلوحة يف اإعالن عىل وجه اخلصوص بشأأن التعاون التقين العمل تبلور

 اكنت الثالثية أأن ادلراسة أأمهية الألذ يف الاعتبار جملس تريبس. وشدد عىل ويف منظمة الصحة العاملية اذلي اس تتبعه يف
اتفاقيات وتناول، بشك عام،  7007حلقة مكل وفعاةل للمنشور املشرتك مع منظمة الصحة العاملية واذلي صدر يف عام 

مناطق معينة يف الس ياسات اليت متزيت ابدليناميكية رك ز املنشور عىل و . ملتعلقة ابلصحة العامةامنظمة التجارة العاملية 
كرث طلبا عند احلديث عن التعاون التقين املطلوب بناءة عىل طلب أأعضاء منظمة التجارة العاملية، ويه 

والأمهية الأكرب أأو الأ
 ذاته يف اإعالن ادلوحة والابتاكر الوصول الرتكزي عىل هذا د انعكسوق. التكنولوجيات الطبيةالوصول اإىل جمالت الابتاكر و 

ولفت ممثل املنظمة  الأسعار. واذلي أأقر  ابدلور الهام للملكية الفكرية لتطوير أأدوية جديدة كام اعرتف أأيضا ابلآاثر املرتتبة عىل
املاي  ومىض يقول، لالل العقد مللكية الفكرية.يف نظام ا والنفاذ أأبعاد الابتاكر قد أأشار اإىل اإعالن ادلوحة الأنظار اإىل أأن
واسع النطاق يف املناقشات الس ياس ية حول الطلب عىل التعاون التقين.  تركزيا منظمة التجارة العاملية، شهدت أأو حنو ذكل

آ احلصول عىل الأدوية وتطلعت اإىل مطلب فعيل سبيل املثال، جتاوزت املناقشات  التكنولوجيات لنفاذ اإىل ابفاق أأوسع أ
، اخلاصة به اكن هناك أأيضا مناقشات مزتايدة حول الابتاكر ومناظرات حول مناذج الابتاكر والآلياتأأنه  الطبية. وأأضاف

اإعالن  وأأكد عىل أأن. تريبس أأيضا جملس جدول أأعامل اإىلقد وجدت طريقها مؤخراة  س ياسة الابتاكرواكن من الواّض أأن 
نظام امللكية  بأأن فقد اكن مبثابة اعرتاف هذا اجملال. يف ملنظمة التجارة العاملية العمل التعاوين عالمة فارقة يف نفسه اكن ادلوحة
لنفاذ للصحة العامة يف شأأن هذه هو العائق الوحيد اذلي حول دون امطلباة ُّتصصيا منفصال كام أأنه ليس  ليس الفكرية

ف  القضية. وتأأكيداة عىل ذكل،  ص  عنارص  مجموعة معقدة من منعنرص جمرد عىل أأنه  لكية الفكريةنظام امل  اإعالن ادلوحةو 
س ياس ية  وأأشار اإىل زايدة الاهامتم والرتكزي املوجه حنو كيفية وضع تدابري. املشالك العاملية املطلوبة حلل أأدوات الس ياسة

واليت  مناطق للتقاطعات الس ياس ية من أأجل حتقيق منفعة متبادةل. وقد ُذكر هذا يف أأولمتسق تعمل جممتعة وعىل حنو  خمتلفة



SCP/19/8 
37 
 

ُوضعت خطوط عريضة لهذا الأمر بشفافية يف العروض التقدميية اليت و أأضفت عىل التقرير احلايل زسمه وعنوانه احملدد. 
لقاء الضوء عىل آلف وجتانس اجملالت الس ياس ية اخملتلفة معا. وطمأأن حاولت اإ هو  ما يزال ادلوحة اإعالناحلضور بأأن  كيفية تأ

تباع هنج شامل وتعاوين بلغ أأقىص درجاته يف ادلراسة. او  الاتساق حنو مزيد من مج العمل ادلافع ملنظمة التجارة العامليةبران
قاقات الوصول اإىل مزيد من الاعرتاف الأوسع ملفهوم متطلبات واس تح طريق حنو خطوة يف أأيضا اإعالن ادلوحة اكنكام 

عدادات وهتيئات الس ياسة التجارية حبيث و  امللكية الفكريةوقواعد  ت الصحيةتطلب املزج املناسب للس ياساالأدوية واذلي  اإ
تؤلذ مجيعها لتشارك حبكة ويف س ياق اس تخدام مس تنري جملموعة من التدابري من بيهنا س ياسة املنافسة والاسرتاتيجيات 

وغري ذكل لتوه بذكل،  منظمة الصحة العاملية ممثل رص ح، كام الرسوم امجلركيةالفعاةل للرشاء وتدبري الاحتياجات والانتباه اإىل 
الرتاب. بني  وشدد عىل أأن. املتاحة دالل نظام امللكية الفكرية اخلياراتمن حمراكت التلكفة ذات الصل ابلتجارة فضال عن 

نشاء الالزمة لإ الس ياسة اكن أأحد املفاتيح لإجياد حلول مس تدامة، كام اكن البحث عن الأدوات  من اجلوانب اخملتلفة هذه
اتساق مس توايت  مس تويني من وأأشار ممثل املنظمة اإىل. راسة املشرتكةادل وراءهو الروح احملركة  املتسقالهنج مثل هذا 
 املبادئ الس ياس ية والقانونية، انقشت ادلراسة نقاط عىل مس توى، اليت اس تكشفاها ادلراسة. أأول والتقاطعات الس ياسات
طار  ميكن تفسري أأدوات القانون والس ياسة وتطبيقها يف حبيث جمالت خمتلفة يف نونية والس ياس يةاملبادئ القا التفاعل بني اإ

عالن ادلوحة اكنو الصحة العامة.  لتعزيز املامرسات العملية  بني التدالل ادلراسة اس تكشفت، ومع ذكل. مثال عىل ذكل اإ
 بني، ابحثةة عن نقاط التقاطع والتعزيز الإجيايب وما اإىل ذكلس ياسات امللكية الفكرية، وس ياسة املنافسة و  الس ياسة التجارية

ىل أأن وأأشار ممثل املنظمة  الس ياس ية. تكل العنارص حو. البياانت التجريبية عىل مس توى اكن التقاطع من اجلانب الآخراإ  رص 
وعىل وجه . املتقاطعة اجملالتمجموعة من  يف ومشولياها البياانتادلوافع للقيام هبذه ادلراسة هو لزايدة اإاتحة  بأأن أأحد

حيث سيتوفر دلهيم فرصة للعمل ابس تخدام قاعدة معلومات حمس نة وأأكرث تاكمال  الس ياسات واضعيلصاحل  اخلصوص،
حقوق التكنولوجيات الطبية وبياانت تُغطي  الوصول اإىل الصحة العامة وبياانت عن حمددات بياانت عن تعمل عىل مجع
عدادات ومضاب.ذات الصل امللكية الفكرية الوصول اإىل  حتدايت، وعند النظر يف فعىل سبيل املثال الس ياسات التجارية.  واإ

، مل يكن الأمر مقصوراة فق. عىل حتدايت س ياس ية تنطوي عىل الالتفات اإىل س ياسة الرشاء وتدبري الاحتياجات الأدوية
 املامرسات الفعليةالفكرية فق.، ولكن اكن هناك أأيضا  امللكيةوالرسوم امجلركية و  س ياسة التسعريوس ياسة املنافسة فضال عن 

مؤيرات أأعباء ، أآلذه يف الاعتبار بقاعدة معلومات أأكرث ثراءة  ميكن أأن تسرتشد معلية يراء الأدويةو للوصول اإىل الأدوية. 
 العملية الأخرى البياانت والناش ئة وس ياسة التسعري وتغطية متطلبات حقوق امللكية الفكرية وغري ذكل من املرض احلالية

أأكرث تاكمال. وأأشار املمثل من وهجة النظر العملية اإىل منطقة من  بطريقة واليت ميكن اس تخداهما من خمتلف اجملالت املس متدة
لهيا ادلراسة واليت ميكن أأن حتقق فائدة، ويه تكل املنطقة املرتبطة حبقيبة أأدوات منظمة التجارة العامل  ية املناطق اليت أأشارت اإ

طار التعاون مع ليس فق. ،للتعاون التقين التعاون يراكء  مجموعة أأوسع من ولكن أأيضا مع ومنظمة التجارة العاملية الويبو يف اإ
وامللكية الفكرية.  املتعلقة ابلصحة العامة يف اجملالت اجلاري منظمة التجارة العاملية معل يشلكون ابلفعل جزءاة من اذلين التقين
 الصحة العامة العامل يف جمال واملنظامت غري احلكومية أأرسة الأمم املتحدة أأعضاء أآخرين يف ة الرشاكء هذه عىلاش متلت مجموعو 

لهيا عىل أأهنايُ  اكن الثالثية ادلراسة وشدد عىل أأن الصناعية. خمتلف اجملالت وممثيل لهنج يفيض اإىل التعاون  أأساس نظر اإ
من الناحية التجريبية ويتصف ابلشمولية واتساع القاعدة.  الاس مترارية وأأكرث استنارةالتقين وبناء القدرات قامئ عىل التواصل و

الأدوات املتاحة الس ياسات و  أأدوات خملتلف أأكرث مهنجيةنظرة معلومات أأفضل و الس ياسات  لواضعييتوفر وكنتيجة ذلكل، 
آزرها وكيفية أأهداف و تعزيز التمنية الوطنية الأكرث فعالية ل  اُّتاذ القرارات الس ياسات لواضعييتيرس  ويف هذا املعىن. معا تأ

اتحة الفرصة هل لتقدمي ادلراسة وأأثىنالصحة العامة.  ، التعاون املس متر يف يف امليض قدما وأأعرب عن أأمهل ممثل املنظمة عىل اإ
اجدين يف القاعة، الرشاكء املتو  مع منظمة الصحة العاملية والويبو، ولكن أأيضا مع مجموعة واسعة من فق. جمرد التعاونليس 
اجملال  لوضع س ياسات أأكرث فاعلية يف هذاأأكرب أأقوى وبناء قدرات  قاعدة معلومات من أأجل التوصل اإىل معاوالعمل 
 .جداة  الهام

 .مس تفيضة الرباءات لإجراء مناقشةجلنة  الأعضاء واملراقبني يف من الأس ئل والتعليقات الرئيس اببوافتتح  .22
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لس تعراض منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية الويبو و ابلشكر اإىل  اجملموعة ابءبلجياك ابمس  وتوجه وفد .22
اثرة الاهامتم والشمولية. وأأعرب ، هذا الصدد ويف. الثالثية ادلراسة اعتقاده يف عن أأشار اإىل جودة ادلراسة من حيث اإ

 عىل غرار العمل اذلي مت يف ادلراسة مبواصل التعاون منظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العامليةوجوب قيام الويبو و 
آنفا ضافة الوسائل اليت مزيد من عىل تركز اللجنةينبغي أأن وعرب  عن رأأيه قائال، . املذكورة أ  العمل املنجز قمية اإىل ميكن هبا اإ

 الويبو لارج أأو به سواء دالليضطلع  العمل اذليوالصحة والتجارة ودون تكرار  براءات الالرتاع فامي يتعلق بقضااي ابلفعل
ابلتوازن وأأن هذا الهنج  يتصفينبغي أأن  وأأضاف قائال. SCP/18/5 ويف الوثيقة وفقا ملا مت الرتكزي عليه يف هذه ادلراسةو 

ت وح    .مطروحة عىل طاوةل املفاوضات ابلفعل ومتنوعة من أأفاكر ومقرتحات خمتلفة يُس  

نظمة الصحة العاملية ومنظمة عن امتنانه مل وعرب   رواب الوسطى والبلطيقمجموعة بدلان أأو  بولندا ابمس وحتدث وفد .29
ن ادلراسة قدمت نطاقا عريضا من  وشامل لدلراسة الثالثية. ملا قدموه من عرض قمي   والويبوالتجارة العاملية  ومىض يقول اإ

وامللكية الفكرية  ابلصحة العامة تعلقةالقضااي امل التحاور حول التعاون التقين فضال عن املواد التحليلية والواقعية حول 
ومن العوامل  عدة قطاعات نة من القضااي املشرتكة بنيعرض ادلراسة قد جعل جلنة الرباءات عىل بي   أأنوأأشار اإىل  والتجارة.

سهام ادلراسة وشدد الوفد عىل اليت تؤثر عىل الوصول اإىل الأدوية.  تعزيزمعل جلنة الرباءات من لالل  اإىل حد كبري يف اإ
دراكها لع هبا فضالالس ياسات املطبقة ابلتحدايت اليت تواهجها و  اإ  اليت وضعاها والربامج عن أأنشطة التعاون التقين املُضط 

ن ادلراسة شلكت. املنظامت الثالث أأنشطة  س ياق والتقيمي يف أأساسا غنياة دلمج مزيد من التحليل وأأهنيى لكمته قائال اإ
غريها من  أأو اخملتلفة هيئات الويبو اليت تنفذها مشاريع املساعدة التقنيةمعلومات عامة عن و ودراسات  أأخرى

 .ادلولية املنظامت

ومنظمة منظمة الصحة العاملية البدلان الآس يوية وتوجه ابلشكر اإىل الويبو و  مجموعةناك ابمس وحتدث وفد رسي ل .90
والأنشطة  س ياسة الصحة العامة يف تسلي. الضوء عىل أأنوأأعرب عن رغبته . للغاية املفيدةو  لدلراسة الشامل التجارة العاملية
آس يا يف بؤرة اهامتمات العديد من البدلان اكنت ذات الصل الأحاكم الواردة  يف كثري من الأحيان واليت تضمنت، يف منطقة أ

ن الأدوية  الساكن اإىل الرعاية الصحية اجملانية. لتوفري وصول القوانني الوطنية يف فعاةل ذات التلكفة املعقوةل ال املثيلوقال اإ
آس يا اكنت يه احلل الأسايس يف هذا الس ياق. وأأشار اإىل مواصل البدلان لتحسني  لإجياد س بل تاحملاول يف منطقة أ

واس تدرك قائال، ل متكل ادلول الآس يوية يف . الصحة العامة اجلهود الرامية اإىل حتسني وتعظمي املنتجات الطبية الوصول اإىل
اكنت نقل التكنولوجيا بناء القدرات و يف أأن  وهذا هو السبب لتحقيق هذا الهدف الاكمل الالزمة القدرة يانكثري من الأح 

ت لقد أأقر  و . حصية فعاةل تغطية والبدلان الأقل منوا البدلان النامية أأن حتقق من أأجل من الأمور الأساس ية يف تكل املناقشات
، ومع ذكل. تكل الأهداف هتدف اإىل حتقيق اليت SCP/18/5 يف الوثيقة الواردة املرشوعات املشرتكة اجملموعة الآس يوية

 لتحسني نقل اخملططة شاريع املس تقبليةامل  وعىل وجه اخلصوص،، املقبلخطوات طالب الوفد ابلتوصل اإىل فهم مشرتك لل
لهيا يف البدلان  مثيلتطوير أأدوية  من أأجل التكنولوجيا وبناء القدرات النامية والبدلان الأقل منواة وبتلكفة يسهل الوصول اإ

آمنة. وأأعرب يف أأمهية زايدة فهم الصحة العامة العاملية ورمس خريطة للتطورات املس تقبلية.  الوفد عن اعتقاده معقوةل وفعاةل وأ
ن واختمت لكمته بتوجيه الشكر اإىل مؤلفي ادلراسة ملا بذلوه من معل شاق وأأعرب عن تطلعه ملزيد من املداولت بشأأ 

 .الأمر هذا

وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأعرب عن تقديره ملمثيل املنظامت الثالث وللخرباء واكمل الفريق اذلي  .92
عداد ادلراسة الشامل املذكورة وجتميعها. وأأشار اإىل أأن ادلراسة تضمنت لك املعلومات الرضورية وأأوضت  شارك يف اإ

يف جمال بتاكرات الااإىل لهتا املتخصصة، رفقة منظمة التجارة العاملية، يف جمال الهنوض ابلنفاذ قامت به الأمم املتحدة وواك ما
ذ مجعت املعلومات املتعلقة ابملعايري القانونية واللواحئ واملامرسات الراهنة  التكنولوجيا الطبية. ولفت الانتباه اإىل أأن ادلراسة، اإ

اخملتلفة، ابلإضافة اإىل التجارب الوطنية، فاإهنا تكون قد مجعت ما مت القيام به عىل الصعيدين الوطين وادلويل من أأجل 
تعاون الثاليث الأطراف بني الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة تسهيل احلصول عىل الأدوية. والتفت الوفد اإىل ال 

ن البدلان الأفريقية، ورمغ أأن التعاون يبدو فعال، مل تفهم ما أأمثر عنه ذكل من الناحية امليدانية. وأأعلن أأن دليه  العاملية، وقال اإ
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ز أأن ولية ادلراسة واختصاصاهتا اتسمت ابلغموض، بعض التعليقات هبذا الشأأن. وأأشار، أأول، اإىل النسق والشك، وأأبر 
ليه النقاش يف لك منظمة من  وتساءل اإن اكنت الأفاكر ووهجات النظر اليت تضمناها ادلراسة تعكس فعال ما وصل اإ

ذ أأشارت ادلراسة يف العديد من املواضع اإىل اسرتاتيجية شامل، ويه خطة معل  املنظامت املذكورة. وأأعرب عن رضاه اإ
ة الصحة العاملية. وركز الوفد عىل الابتاكر، وعرب عن قلقه بشأأن الاسرتاتيجية اليت تعرتف رمسيا فق. ابلتأأثري الإجيايب منظم

للملكية الفكرية، وشدد عىل أأن امللكية الفكرية لها أأيضا انعاكس سليب، فامي يتعلق ابحلصول علىى ادلواء. ورحب الوفد 
شارة ادلراسة اإىل تكل املسأأةل، و  أأعرب عن أأسفه لعدم اإشارهتا اإىل ما تسميه منظمة الصحة العاملية "اخلطوط التوجهيية ابإ

لفحص براءات املس تحرضات ادلوائية: تطوير منظور الصحة العامة". وأأوّض أأن اخلطوط التوجهيية هامة جدا فامي يتعلق 
 ترش ادلراسة اإىل اخلطوط التوجهيية للفحص ابحلصول عىل ادلواء وبتسهيل احلصول عىل التكنولوجيا الطبية، وتساءل ملاذا مل

اليت اعمتدهتا منظمة الصحة العاملية. وأأقر، يف مرحل اثنية، بأأن ادلراسة تبني بوضوح مواطن املرونة واحلقائق والتقييدات 
ه البدلان النامية املتعلقة بنظام الرباءات احلايل، ورصح أأهنا من هجة أأخرى مل تنظر يف العوائق الهيلكية والتقنية اليت تواج

ن ادلراسة اعرتفت مبواطن املرونة عىل الصعيد ادلويل، واس تدرك قائال  فمي يتعلق ابس تخدام مواطن املرونة املذكورة. وقال اإ
هنا مل تعرتف، حسب رأأيه، بأأن أأغلب ادلول النامية ل متكل القدرة التقنية لس تخدام مواطن املرونة املذكورة، من سبيل،  اإ

حداث الرتاخيص املذكورة، نظرا لأنه من الصعب معرفة كيف ينبغي أأن الرتخيص الإ  جباري. ولفت الانتباه اإىل صعوبة اإ
تضب. الإاتوات. وأأشار اإىل الطابع التقين للعديد من الأس ئل، ورصح أأن الإجراءات الشلكية تربك البدلان. وشدد عىل أأن 

التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية، من أأجل مساعدة البدلان القيام بدراسة بشأأن ما ميكن أأن تقوم به الويبو ومنظمة 
النامية عىل اس تخدام مواطن املرونة احملمتل املذكورة، س يكون هاما جدا للبدلان النامية. وبني أأن اقرتاح اجملموعة الأفريقية 

ريقية لدلراسة، ورأأى أأهنا تشك تطرق اإىل مسأأةل اإحداث ادلراسة املذكورة. وأأعرب من جديد عن تقدير اجملموعة الأف
أأساس معل جيد للنظر يف الأعامل الثالثية الأطراف اليت مت القيام هبا. وللص اإىل أأن الأعامل اليت تقوم الويبو مبفردها 

 ينبغي أأن تكون رهنا ملضمون ادلراسة. ل

ة التجارة العاملية والويبو وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان جدول أأعامل التمنية، وأأعرب عن شكره ملنظم .97
ومنظمة الصحة العاملية عىل معلها املتعلق ابدلراسة الثالثية الأطراف وعىل العروض اليت قدماها. وأأفاد أأن العمل اكن مثال 
امللكية ممتازا ملا ميكن حتقيقه بفضل تعاون املنظامت املعنية ابملوضوع. وأأكد أأن ادلراسة هتدف اإىل سد الفجوة وفهم العالقة بني 

الفكرية والتجارة وفرص احلصول عىل لدمات الصحة العامة. ولفت الانتباه اإىل أأن ادلول الأعضاء مل تنته بعد من معاجلة 
ادلراسة املذكورة، نظرا للمك الهائل من املعلومات املفصل اليت تضمناها ونظرا لنرشها منذ فرتة قصرية. ورأأى الوفد أأن ادلراسة 

لطابع املعقد للموضوع وعن التحدايت املتنوعة اليت تواجه الأعضاء، فامي يتعلق مبعاجلة احتياجاهتا الصحية. عربت مبضموهنا عن ا
وأأشار اإىل أأن القضية تكتيس حساس ية لاصة دلى البدلان النامية، بسبب نقص املوارد املتعلقة ابلبحث والتطوير يف جمال 

همل وأأمراض املناطق املدارية. وأأعرب عن رسوره ابلبيان اذلي أأدىل به الأدوية املس تخدمة ملعاجلة الأمراض املتوطنة وامل 
نساين وأأن ادلراسة متثل اخلطوة الأوىل للتعاون وأأن التعاون  ممثل منظمة الصحة العاملية واذلي أأعلن فيه أأن الصحة حق اإ

أأبرز أأن ادلراسة هتدف لتحقيق يقترص عىل الرشاكء الثالثة بل س يضم دول أأعضاء ومنظامت أأخرى معنية ابملوضوع. و  لن
اتحة معلومات حمايدة وواقعية، وقال اإن ذكل مثال أآخر ميكن تعمميه عىل العمل اذلي يمت تطويره يف جمالت  التوازن واإ

أأخرى. وأأضاف أأن ادلراسة ابتعدت عن رسد حقائق بدهيية ومبسطة، فمل تكتف بذكر أأن امللكية الفكرية يف حد ذاهتا أأداة 
جيابية أأو أأ  ماكنية احلصول عىل ادلواء. وأأكد أأن العديد من العوامل تلعب دورا هاما، وأأفاد أأن اإ هنا متثل عائقا أأمام تعزيز اإ

تعد جزء من نظام امللكية الفكرية، وأأن  بعض العوامل، من سبيل توفر الرباءات واس تخداهما من طرف أأحصاب احلق،
ليست جزءا من نظام امللكية الفكرية. ونوه اإىل أأن  احلكومية،بعضها الآخر، من سبيل تقيمي الأسعار وس ياسات الرشاء 

ادلراسة تتيح معلومات وجهية أأخرى، من سبيل أأن س ياسات الصحة العامة حتتاج لتدلل احلكومة يك تكون فعاةل، وأأن 
ادلوائية.  س ياسة املنافسة انجعة لتعزيز فرص احلصول عىل التكنولوجيا الطبية وتشجيع الابتاكر يف قطاع املس تحرضات

ن  ميكن من التعمق يف املواضيع  مجموعة جدول أأعامل التمنية ومجموعة البدلان الأفريقية اذلي أأدلت بهالاقرتاح املشرتك وقال اإ
املذكورة، دون أأن ميس ابلقضااي الأخرى. وللص اإىل أأن ادلراسة تعطي اإشارة مشجعة بشأأن معل جلنة الرباءات. وأأبرز أأن 
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تقرير منظمة الصحة العاملية اذلي نرش مؤخرا حتت عنوان "مجموعة معل اخلربة الاستشارية املعنية  ادلراسة، ابلإضافة اإىل
آليات المتويل احلايل  تأأظهر  ،ابلبحوث والتمنية: متويل وتنس يق" ليست منحازة اإىل  نيالصيدلني ثنيح اللباملتاحة بوضوح أأن أ

ورة أأن يقوم واضعو الس ياسات العامة واملتدللون بعمل لالق. ، وشدد عىل رض احتياجات البدلان النامية يف هذا الشأأن
وذكر الوفد أأن أأكرث من عرش س نوات مرت منذ اإعالن ادلوحة، ورأأى أأنه قد حان الوقت يك تقوم جلنة الرباءات 

 ابس تكشاف القضية أأكرث قصد التغلب عىل التحدايت اليت ما زالت تواجه العديد من الأعضاء.

ن تقديره لأمانة منظمة التجارة ادلولية وأأمانة منظمة الصحة ادلولية وأأمانة الويبو عىل وضعها وأأعرب وفد الس نغال ع .93
ن ادلراسة تناولت العديد من الأس ئل. واقرتح أأن تواصل  اإطار معل ادلراسة الثالثية الأطراف وعىل تقدمي عروضها، وقال اإ

حلصول عىل الأدوية والتكنولوجيا الصيدلنية والطبية، املنظامت العمل مضن اخلطوط العامة املذكورة من أأجل تسهيل ا
والهنوض بذكل. وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر، عندما حتدث ابمس اجملموعة الأفريقية، وأأضاف أأنه ميكن التعمق 

طار العمل القانوين والعميل وفرص احلصول عىل الأدوية والتكنول وجيا الطبية، وأأوّض أأنه جيب أأكرث يف ادلراسة، فامي يتعلق ابإ
النظر يف القضااي اخملتلفة للملكية الفكرية. وبني أأن ولية ادلراسة واختصاصاهتا مصمت لتنظر ببساطة يف حتليل الوقائع، وقال 

هنا حتد من نطاق ادلراسة. وأأعلن أأن ادلراسة اكن ميكن، حسب رأأيه، أأن تفتح مزيد الآفاق وأأن تطل بشك أأكرب حنو  اإ
بل. وأأكد أأن بعض ادلول الأعضاء تتطلع اإىل حفص العوائق اليت تواهجها البدلان النامية، لاصة، فامي يتعلق ابس تخدام املس تق 

ىل تقامس جتارب البدلان اليت اس تخدمت فعال مواطن املرونة املذكورة. وأأبرز أأن مجموعة بدلان جدول أأعامل  مواطن املرونة؛ واإ
تا مواصل العمل مضن اخلطوط العامة املذكورة، قصد متكني البدلان اخملتلفة من الاس تلهام من التمنية واجملموعة الأفريقية اقرتح 

لهيا. والتفت الوفد لأمهية اس ترياد الأدوية، وأأشار اإىل أأن ادلول من سبيل الس نغال ل تصدر الأدوية وأأهنا  الأمثل املشار اإ
ن بدله من هجة أأخرى يس تخدم الإعاانت لتسهيل هتمت بتعليق الرسوم امجلركية بشأأن اس ترياد الأدوية.  ل وأأهنيى قائال اإ

 احلصول عىل الأدوية.

لأمانة الويبو وأأمانة منظمة التجارة ادلولية وأأمانة منظمة الصحة العاملية عىل العرض  وأأعرب وفد ش ييل عن شكره .94
مه اجملالت اليت ميكن أأن تركز علهيا وعىل العمل اذلي تضمنته ادلراسة الثالثية الأطراف. ورصح أأن ادلراسة تناولت أأحد أأ 

نه اكن من الرضوري القيام بعمل مشرتك مجع بني عدد من املنظامت والهيئات متعددة الأطراف. وأأشار  جلنة الرباءات، وقال اإ
اتحة توجهيات لصانعي القرارات يف  اإىل أأن ادلراسة مل حتاول التوصل اإىل لالصات بل جسدت معلومات واقعية، هبدف اإ

ن الوفد بصدد تقيمي املعلومات املذكورة. ولفت انتباه اللجنة اإىل اجلدول لك ب من  229الوارد يف الصفحة  2.4دل، وقال اإ
ادلراسة واملتعلق ابملعاهدات الثنائية اليت وقعاها ش ييل. والتفت اإىل العمود الألري من اجلدول املذكور، واذلي تضمن اإشارة 

والصحة العامة، وأأفاد أأن املعاهدات الثنائية املذكورة تضمنت أأحاكما تؤكد مرة أأخرى  اإىل اإعالن ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس
دراج املعلومات املذكورة يف ادلراسة. وركز عىل العمل املقبل للجنة  عالن ادلوحة، وطلب الوفد أأن يمت اإ ما نص عليه اإ

جلنة الرباءات، مع احلرص عىل عدم تكرار العمل  الرباءات، واقرتح أأن تس تخدم املعلومات الواردة يف ادلراسة، يف اإطار معل
املتعلق بتجميع تكل املعلومات الشامل. وأأعلن أأن جلنة الرباءات دلهيا متسع من الوقت يك تناقش اخلالصات اليت ميكن 

لهيا استنادا اإىل تكل املعلومات، ويك حتللها، مع الألذ بعني الاعتبار لالقرتاحات اليت قدماها ادلو   ل الأعضاء.التوصل اإ

يكولوجيا املعرفية )وقال ممثل  .92 " مقارابت تقامس تاكليف 2اإن دليه بعض التعليقات بشأأن " (KEIاملؤسسة ادلولية لالإ
" بعد حقوق الإنسان يف تناول معاهدة البحث والتطوير. والتفت اإىل الزتامات 7من اتفاق تريبس و" 3.39تنفيذ املادة 

من اتفاق تريبس، وذكر أأن ادلراسة تنص عىل أأنه "متت، لالل  3.39علقة بتنفيذ املادة أأعضاء منظمة التجارة العاملية املت
لزامية حرصية البياانت، ولكن املفاوضني  جوةل مفاوضات أأوروغواي، مناقشة خيار أأن ينص اتفاق تريبس رصاحة عىل اإ

بينت بشك واّض أأن حرصية البياانت  ". وأأضاف أأن ادلراسة3.39اعمتدوا الصياغة العامة احلالية اليت وردت يف املادة 
ورمغ أأهنا اكنت أأحد املواضيع اليت تناولاها جوةل مفاوضات أأورغواي ابلنظر، فاإن املوقف املذكور مل يلق ادلمع الاكيف، وأأن 
اخليار الوحيد اذلي قبهل املفاوضون لالل جوةل مفاوضات أأوروغواي، هو اعامتد صياغة فضفاضة، ويه الصياغة احلالية 

من اتفاق تريبس. وأأفاد أأن أأمه جزء يف معاجلة ادلراسة محلاية بياانت الاختبار هو وصف ممارسات  3.39لواردة يف املادة ا
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ن ادلراسة الثالثية الأطراف  3.39ادلوةل املتعلقة بتنفيذ املادة  بينت أأن مفهوم تقامس التاكليف هو من اتفاق تريبس. وقال اإ
سوف ميكن من الاعامتد عىل البياانت اليت مجعها املبتكر، برشط أأن "يسامه مزود الأدوية البديل حلرصية البياانت، وأأنه 

ت املتحدة الأمريكية، وذكر أأن البدل املذكور أأن ادلراسة تناولت ابدلرس الولاي وأأضافاجلنيسة يف لكفة اإحداث البياانت". 
يداع طلبات وعىل نظام التعويض الإجباري نص يف قوانينه عىل حرصية البياانت  بشأأن البياانت اليت مت الكشف عهنا عند اإ
، بيامن مل ينص عىل ذكل بشأأن املس تحرضات ادلوائية. ولفت انتباه جلنة الرباءات اإىل احلصول عىل موافقة تنظميية للمبيدات

وكوراي، تنص أأيضا عىل  (EFTAالرابطة الأوروبية للتجارة احلرة )من اتفاق التجارة احلرة بني  2من املرفق  3أأن املادة 
برانمج تعويض كبديل حلرصية البياانت. واقرتح أأن تقوم البدلان اليت يه حاليا طرف يف اتفاق جتارة حرة أأو يف اتفاق جتاري 

ن الفصل اثنيا.أألف) ( من ادلراسة تناول بعد حقوق 2متعدد الأطراف، بفحص اإضايف ملقاربة تقامس التاكليف. ومىض قائال اإ
آلية هامة الإنسان فامي  يتعلق بقواعد التجارة وابمللكية الفكرية. وأأعلن أأن ادلراسة قدمت اإطار معل حقوق الإنسان ابعتباره "أ

لهيا، وبتحسني فرصهم يف  ملواصل أأهداف س ياسة الصحة العامة املتعلقة بضامن احلصول عىل الأدوية ملن مه يف أأمس احلاجة اإ
ل املنخفض واملتوس. ترزح حتت عبء مزدوج يشمل الأمراض املعدية احلصول علهيا"، لاصة وأأن ادلول ذات ادلل

والأمراض غري السارية. والتفت املمثل اإىل الوصف اذلي تضمنته ادلراسة بشأأن حقوق الإنسان واذلي ورد فيه أأنه "يف 
دلان النامية، فاإن س ياق الأمراض املهمل، وعندما ل تس تجيب الابتاكرات يف جمال التكنولوجيات الطبية لحتياجات الب

احلق يف الصحة يلزم ادلول ابلهنوض ابلبحث والتطوير املتعلقني ابلتكنولوجيات الطبية احلديثة"، ولفت الانتباه اإىل أأن بعد 
حقوق الإنسان ينبغي أأن يكون يف مقدمة مواضيع النقاش اجلاري حاليا عىل الصعيد ادلويل بشأأن "ضامن أأساس معزز 

تياجات للبحث والتطوير الأساس يني يف جمال الصحة، والوجهيني ابلنس بة للأمراض اليت تصيب ومس تدام قامئ عىل الاح 
ن ادلراسة  البدلان النامية بشك متفاوت". وتناول املمثل ابلنظر النقاشات ادلائرة صلب منظمة الصحة العاملية، وقال اإ

أأ عن النقاش مفهوم هام وهو مفهوم فك الارتباط بني تضمنت وصفا ملفهوم فك الارتباك، وقرأأ ما ورد فيه وهو كام ييل: "نش
سعر املنتج الهنايئ وتاكليف البحث والتطوير. ويستند املفهوم املذكور اإىل أأن الرباءات متكن املطورين من اسرتداد التاكليف 

نتاج. ويعترب البعض أأن هذه الطريقة لمتويل البح ث والتطوير وجين الأرابح، عن طريق فرض أأسعار تفوق تاكليف الإ
تشك حاجزا حول دون احلصول عىل الأدوية يف البدلان اليت تدفع فهيا الشعوب تاكليف الأدوية من أأمواهلم اخلاصة، 
وابلتايل ل ميكهنا أأن تتحمل أأسعار ابهظة. ويستند فك الارتباط اإىل افرتاض أأن التاكليف واخملاطر املرتبطة ابلبحث 

 تقدمي حوافز للبحث والتطوير، ل ترتب. بسعر املنتج". وحث املمثل جلنة الرباءات عىل والتطوير ينبغي أأن تاكفأأ، وأأن يمت
القيام بتحليل اإضايف ملفهوم "فك الارتباط" ومفهوم معاهدة البحث والتطوير، وعىل حفص املفهومني املذكورين لالل 

 النقاشات املقبل بشأأن الرباءات والصحة.

( ابعرتاف ثالث واكلت غري حكومية رئيس ية بعمل اجملمع من لالل MPP)ورحب ممثل مجمع براءات الأدوية  .96
ادلراسة الثالثية الأطراف اليت تناولت خمتلف الاسرتاتيجيات للنفاذ اإىل الابتاكرات واحلصول عىل التكنولوجيات الطبية يف 

م هبدف "الاس تفادة رصاحة من نتاجئ البدلان النامية. وأأشار املمثل اإىل أأن ادلراسة تنص عىل أأن الرباءات ميكن أأن تس تخد
ذا مت الرتخيص عىل أأساس الرشوط والأحاكم املناس بة. وأأكد أأن ادلراسة توّض أأن مجمع براءات  لدمات الصحة العامة"، اإ
الأدوية "دمع التوجه حنو برامج الرتخيص الطوعي اليت زادت فرص احلصول عىل الأدوية عرب السامح ابس تخدام صيغ جديدة 

وفر الأدوية اجلنيسة الرخيصة يف البدلان النامية"، وأأبرز التوجه املزتايد حنو الرتخيص الطوعي لأدوية الإيدز، منذ وتعزيز ت
نشاء مجمع براءات الأدوية يف  . ولفت الانتباه اإىل أأن مجمعات الرباءات يه اإحدى التوصيات الرئيس ية لفريق اخلرباء 7020اإ

 7022الإعالن الس يايس لس نة واملعين بتحفزي البحث والتطوير يف العامل النايم. وأأفاد أأن  العامل التابع ملنظمة الصحة العاملية
أأعرب عن تأأييده جملمعات الرباءات، ولاصة مجمع  يدزك بشأأن فريوس نقص املناعة املكتس بة/الإ لربانمج الأمم املتحدة املشرت 

 تطوير الصيغ اجلديدة الرضورية. وأأحاط ممثل مجمع براءات الأدوية، قصد املساعدة عىل خفض سعر ادلواء والتشجيع عىل
براءات الأدوية اللجنة علام أأن املدير التنفيذي للمجمع دعا أأيضا الرشاكت الصيدلنية اليت متكل براءات الأدوية الرئيس ية 

فرص احلصول عىل  لفريوس نقص املناعة املكتس بة اإىل العمل مع اجملمع من أأجل مجع براءاهتا وتكنولوجياهتا، هبدف زايدة
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الأدوية وتشجيع الابتاكر. ودعا املمثل احلكومات اإىل أأن تلعب دورا أأنش. يف الهنوض جبمع الرباءات ويف تشجيع قطاع 
 املس تحرضات ادلوائية، مثال، عن طريق تقدمي حوافز بشأأن رب. الرشااكت مع مجمع براءات الأدوية.

( عن شكره للمنظامت الثالث عىل ادلراسة الشامل اليت AIPPIالفكرية )وأأعرب ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية  .92
ن امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية س تقوم بتقيمي اجلوانب التقنية لدلراسة وس تقدم بعض التعليقات. ورأأى  أأجرهتا. وقال اإ

وأأهنا ركزت أأساسا عىل احتياجات النظام الصحي أأنه من املفيد أأن ادلراسة مل تتناول اجلانب التقين محلاية امللكية الفكرية 
العاملي. وأأبرز أأن املزية املذكورة هامة جدا لصقل نظام حامية امللكية الفكرية هبدف اإحداث أأفضل رعاية حصية ممكنة 

 العامل. عرب

ضافية بشأأن ودعا الرئيس الأمانة وممثيل منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية اإىل تقدمي أأي تعليقات  .92 أأو ردود اإ
 الأس ئل اليت طرهحا املتحدثون.

ىل العنارص اليت  .99 وشكرت الأمانة الوفود عىل ردود فعلها الإجيابية، ابلإضافة اإىل تعليقاهتا اليت لفتت هبا الانتباه اإ
لهيا ادلراسة أأو اليت مل تتناولها ابلشك املطلوب. وأأعرب عن تقديره للتعليقات وأأكد أأمهياها  ن افتقرت اإ لتحسني العمل. وقال اإ

ادلراسة متثل وثيقة مرجعية وشدد عىل أأهنا ل هتدف اإىل القيام بأأي تقيمي أأو اإىل حل أأي قضااي. وأأفاد أأن مصدر املعلومات 
املذكور س ميكن، دون شك، امجلهور والوفود وأأي خشص أآخر هممت ابملشاركة يف النقاش، من اُّتاذ قرارات مس تنرية 

 أأفضل. بشك

جناز التعاون الثاليث الأطراف ومواصلته. وحتدث  ونوه ممثل .200 منظمة الصحة العاملية ابلوفود اليت جشعت املنظامت عىل اإ
ن املنظامت معلت بشك مس متر عىل مس توى املدير العام وعىل الصعيد التقين لتخطي.  املمثل خماطبا اللجنة وقال اإ

يد واضعي الس ياسات وادلول الأعضاء. والتفت املمثل اإىل السؤال الأنشطة الوجهية ذات الاهامتم املشرتك اليت ميكهنا أأن تف 
اذلي طرحه وفد اجلزائر، عندما حتدث ابمس اجملموعة الأفريقية، واملتعلق ابخلطوط التوجهيية لفحص طلبات امحلاية برباءة، 

آت للفحص املوض وعي أأو أأي لربة يف املوضوع. وأأكد أأن امجليع يعمل أأن العديد من ماكتب الرباءات الوطنية ل متكل أأي منشأ
ورصح أأن طلبات امحلاية برباءة املودعة حتصل عىل املوافقة رمغ الشكوك العديدة املتعلقة مبدى قابلية الطلبات للحصول عىل 

، وذكر أأهنا تناولت ابلنقاش القضااي املرتبطة بفحص 227املوافقة ومبدى جودهتا. وأأشار اإىل الفقرة )ب( الواردة يف الصفحة 
ىل املوارد املتاحة لهذه العملية. والتفت ابخلصوص اإىل الإطار ا الوارد يف أأسفل الصفحة،  27.4لرباءات وتسجيلها، ابلإضافة اإ

نه تضمن عددا  حتت عنوان "اخلطوط التوجهيية لفحص براءات املس تحرضات ادلوائية: تطوير منظور الصحة العامة"، وقال اإ
اتحة لك النقاشات الوجهية والهامة املتعلقة من اخلطوط التوجهيية. وشدد عىل أأن ا دلراسة هتدف، يف هذا الس ياق، اإىل اإ

ابلقضااي الوجهية، ابلإضافة اإىل أأي مراجع أأخرى تتيحها املنظامت الثالث، وغري ذكل من املراجع. وللص اإىل أأن ادلراسة 
ة ويف وضع س ياسات وجهية لس ياقهم حاولت أأن جتمع املراجع معا يك متكن واضعي الس ياسات، الراغبني يف فهم القضي

 اخلصويص، من الاس تفادة من املراجع املذكورة.

جيابية وللتعليقات اليت أأدلت هبا الوفود  .202 وأأعرب ممثل منظمة التجارة العاملية عن رسوره لتلقي احلارضين ادلراسة ابإ
قين بني املنظامت الثالث، وأأفاد أأهنا متثل واملراقبون، واعترب ذكل مشجعا جدا. وأأكد أأن ادلراسة تنبع من أأعامل التعاون الت

وغريه من  PowerPointأأحد أأنواع املامرسة الشفافة مبا أأن معظم مضمون ادلراسة اكن سيبقى مبعرثا عىل يراحئ عروض 
ل أأوّض الربامج، املتاحة عىل املواقع الإلكرتونية للمنظامت الثالث. ولفت الانتباه اإىل أأن ادلراسة يه حماوةل لتوفري اإطار مع

ن الهدف اكن القيام بدراسة واسعة وشامل بأأكرب قدر ممكن، ول ُّتوض يف التفاصيل التقنية.  للتعاون التقين اجلاري، وقال اإ
وركز عىل أأنه صار من املسلامت أأن واضعي الس ياسات قد تكون دلهيم لربة تقنية معيقة يف جمال ما ول تكون دلهيم رغبة 

اسات العامة الأخرى أأو يف تطبيق مبادئ لربهتم التقنية فهيا. وأأشار اإىل أأن املنظامت الثالث يف التطرق اإىل جمالت الس ي
نظرا لولية لك مهنا ولربهتا، متثل دون شك جمالت الس ياسات العامة الواسعة الثالثة. وبني أأن ادلراسة اكنت حماوةل لصقل 
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تعرف اإىل أأفضل الس بل يف بيئة معقدة مثل بيئة املضمون بشك متجانس وغري تقين ميكن واضعي الس ياسات من ال 
الس ياسات العامة. وأأفاد أأن ادلراسة عرفت املفاهمي ووصفت الاختيارات املتنوعة اليت قامت هبا البدلان وأأعضاء منظمة 

ي ن الصياغة املعمتدة ركزت أأساسا عىل حماوةل وصف الوضع الواقعي بأأدق شك ممكن بغرض اإ صال التجارة العاملية. وقال اإ
املفاهمي والأفاكر النابعة من النقاشات املتشعبة بشأأن الس ياسات العامة، بدل الرتكزي عىل وصف املقاربة الصحيحة اليت ينبغي 
لهيا وفد ش ييل بشأأن اتفاقات التجارة الثنائية  أأن يعمتدها أأي بدل من البدلان. والتفت املمثل اإىل النقاط اخلصوصية اليت أأشار اإ

عطاء دفع للبحث الوجهية اليت اكن ت ش ييل طرفا فهيا، ورصح أأن ادلراسة الثالثية الأطراف ل هتدف يف حد ذاهتا اإىل اإ
الأصيل أأو لأي حبث جديد. وأأكد أأن ادلراسة هتدف لإعطاء نظرة عامة عن املواد املتاحة. وأأوّض أأن الفقرة الوجهية اليت 

لهيا الانتباه، تشري اإىل ورقة معل أأطول نظر  ت يف القضااي املذكورة مبزيد التفاصيل. وحتدث املمثل خماطبا لفت وفد ش ييل اإ
وفد ش ييل وأأعلن أأنه س يأألذ تعليقه بعني الاعتبار، طاملا اكن مناس با لدلراسة، ودعاه من هجة أأخرى اإىل الاطالع عىل 

سة الثالثية الأطراف. العمل البحيث املنفصل والوارد مضنا يف ادلراسة، واذلي يشك جزءا من النظام احليوي الأوسع لدلرا
وأأكد املمثل أأن الفكرة العامة لدلراسة يه أأهنا س تكون منصة لبناء القدرات بشك مس متر ومصدرا للمعلومات والبياانت 
املتعلقة بربامج بناء القدرات. وشدد عىل أأن منظمة التجارة العاملية س تواصل العمل يف املس تقبل مضن اخلطوط العريضة 

ي مواصل التعاون التقين املس متر اذلي يس تجيب للطلب الصادر عن أأعضاء املنظمة، بشأأن الأنشطة للربانمج الراهن، أأ 
امجلاعية، من سبيل حلقة العمل الس نوية خبصوص امللكية الفكرية والصحة العامة اليت تنظمها منظمة التجارة العاملية ابلتعاون 

الوطنية واليت تتضمن عادة عنرصا متعلقا ابلصحة العامة. وأأضاف أأن مع منظمة الصحة العاملية والويبو، وبشأأن حلقات العمل 
جزءا هاما من التعاون الثاليث متثل يف تنظمي سلسل ندوات بشأأن الس ياسة العامة، هبدف دمع صانعي الس ياسات وعدم 

اتهحا عدد كبري من استباق النقاشات بشأأن الس ياسة العامة، قصد توفري أأساس مس تنري مس متد من الفهم واملعارف اليت أأ 
اخلرباء العاملني جبنيف وبأأماكن أأخرى. وأأهنيى قائال اإن تكل الندوات قدمت مساهامت هامة لدلراسة الثالثية الأطراف، 

 وللص اإىل أأن تكل الندوات ميكن أأن تصري حمفال ملواصل احلوار.

لعاملية والويبو عىل املعلومات العملية وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن شكره ملنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة ا .207
واليت س تعطي جلنة الرباءات الفرصة لتحليل املوضوع املذكور بشك أأمعق.  والواقعية الواردة يف ادلراسة الثالثية الأطراف

ماكنية احلصول عىل ىل الأوجه املتعددة ملشلكة اإ هنا مشلكة متس الوالفعاةل منةالأدوية الآ  وأأشار الوفد اإ عديد من ، وقال اإ
وامليدان الاجامتعي والتعلمي، ابلإضافة اإىل  والبنية الأساس ية املادية واملرافق الاجامتعية القانون والس ياسة الوطنيةجمالت 

ماكنية احلصول عىل الأدوية، ورأأى  عىل ابلنصاملتعلقة عوامل اقتصادية خمتلفة. والتفت الوفد اإىل املقارابت ذات الأولوية و  اإ
اإحداث الرشوط الكفيل بتطوير قطاع املس تحرضات ادلوائية بشك اثبت وتدرجيي، ويف أأن ينص القانون عىل  أأهنا تمتثل يف

أأن تضمن ادلوةل للمرىض احلصول عىل أأدوية عالية اجلودة، ويف حتسني جودة مراقبة لك مراحل تداول الأدوية، ويف احلد 
هبدف لتكيف مع املتطلبات التنظميية للمعايري ادلولية عىل امن عبء العراقيل الإدارية. ورصح أأنه من الرضوري العمل 

. وأأعرب عن خماوفه من قيام أأحد املنتجني ادلوائية الروس ية جزءا من سوق ادلواء العاملي س تحرضاتجعل سوق امل 
من عدد من  احملتكرين لأحد الأدوية احملمية برباءة، ابلتحمك يف س ياسة الأسعار، وأأفاد أأن بدله يشرتك يف هذه اخملاوف

البدلان الأخرى. وأأطلع الوفد اللجنة عىل أأن ادلوةل يف الاحتاد الرويس تضب. الأسعار فق. فامي يتعلق ابلأدوية الواردة يف 
ن ادلوةل اعمتدت قامئة الأدوية الأساس ية  قامئة ابلأدوية الأساس ية والهامة، سواء اكنت تصنع حمليا أأو يف اخلارج. وقال اإ

، اخملصصة دلمع حصة الأشخاص اذلين ل يعانون من أأمراض قاتل واذلين ادلوةلمزيانية تخدام أأموال برشاهئا ابس   ورصحت
ماكنية احلصول عىل الأدوية ابلطريقة  ل ميلكون املال الاكيف لرشاء الأدوية الباهظة المثن. ولفت الانتباه اإىل أأن النص عىل اإ

ذ حسن ممارسة وصف الأطباء املبينة، هل انعاكسات مبايرة عىل املريض ويكتيس أأ  مهية كبرية عىل الصعيد الاجامتعي، اإ
ن الإطار الترشيعي الساري يف روس يا يصدر القرارات بشأأن مشالك اس تخدام الأدوية املشموةل ابلرباءة عىل  للأدوية. وقال اإ

مالك حاةلالفصل بني أأساس  . وذكر أأن الترشيع الرويس الإجباريمن لالل الرتخيص  من لالل الرتخيص الطوعي أأو ، اإ
ماكنية الاس ترياد املوازي للأدوية. وأأفاد أأن الترشيع الرويس، من هجة أأخرى، يأألذ بعني الاعتبار احلاجة اإىل  ينص عىل اإ

ذن لإجراء التجارب املذكورة، واحلاجة اإىل تعزيز اإجراءات  تعزيز اإجراءات التجارب الرسيرية ورضورة احلصول عىل اإ
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دلال تعديالت عىل ملف  احلصول عىل ترصحي لس ترياد عينات الأدوية هبدف حفص جودهتا، وتعزيز الإجراءات املتعلقة ابإ
لهيا منظامت اخلرباء. وأأبرز أأن املبادرات  ماكنية الطعن يف اخلالصات اليت توصلت اإ دراج اإ التسجيل، ابلإضافة اإىل رضورة اإ

، سواء الأدوية املنتجة حمليا أأو يف اخلارج، مرحبا الرويسق املذكورة رضورية لتوفري ظروف جتعل تداول الأدوية يف السو 
أأكرث، وشدد عىل العالقة املبايرة للموضوع بس ياق انضامم روس يا اإىل منظمة التجارة العاملية. وأأشار اإىل أأن القواعد اليت نص 

ن القواعد املذكورة متنع ، وقال 7027أأغسطس  77علهيا القانون الفدرايل بشأأن الأدوية صارت سارية ابتداء من اترخي  اإ
اس تخدام املعلومات املتعلقة ابلتجارب الرسيرية وجتارب ما قبل املرحل الرسيرية املرتبطة بدواء أأصيل، دون موافقة مطوره، 

. وأأقر الوفد بأأن القاعدة املذكورة ادلوةلدلى فرتة ست س نوات تبدأأ من اترخي تسجيل ادلواء وأأضاف أأن املنع يس متر ل
حل منتجي الأدوية املبتكرة واذلين استمثروا عددا هاما من املوارد لتطوير ادلواء، ولفت الانتباه، من انحية س تحمي مصا

هنم لن يمتكنوا عىل  ،أأخرى اإىل أأن الأدوية اليت سيمتكن املس اهلكون من احلصول علهيا س تكون أأغىل مثنا، ومىض قائال اإ
دلال حتسينات امتداد رساين حرصية البياانت من يراء أأدوية جنيس ة أأرخص مثنا. وذكر أأن ادلراسة افرتضت أأنه ميكن اإ

ن ذكل هيدف  عىل القواعد اليت نص علهيا القانون املتعلق حبرصية البياانت، عن طريق تناولها يف س ياق اتفاق تريبس، وقال اإ
لالقرتاحات البناءة اليت هتدف  اإىل ضامن توازن املصاحل بني املنتجني واملس اهلكني. وأأعرب الوفد عن تأأييد الاحتاد الرويس

آليات متويل البحث العلمي. ورأأى الوفد أأن  اإىل خفض الأسعار الباهظة للأدوية احملمية برباءات، لاصة، عن طريق تغيري أ
ماكنيةدراسة القضااي املتعلقة ب  العوامل اليت حتد من ، ابلإضافة اإىل حتليل الأدويةاحلصول عىل  تأأثري نظام الرباءات عىل اإ

م  ، تكتيس أأمهية ابلغة.اكنية احلصول عىل الأدوية احملمية برباءات الرتاع والأدوية غري احملميةاإ

وشكر وفد الهند الرئيس لإاتحته الفرصة لتقدمي العرض بشأأن ادلراسة الثالثية الأطراف. وأأعرب عن خماوفه بشأأن  .203
ماكنية احلصول عىل الأدوية املس تخدمة ملعاجلة قضية الصحة العامة واحتياجات ادلول النامية وادلول الأقل منوا، املت علقة ابإ

ذ اعرتف بأأمهية القضية املذكورة، فقد أأكد  الأمراض الشائعة عادة يف البدلان املذكورة. وأأشار الوفد اإىل أأن اإعالن ادلوحة، واإ
. ورصح أأن اية الصحة العامةُّتاذ تدابري محلل مينع، ول ينبغي أأن مينع أأعضاء منظمة التجارة العاملية من اأأن اتفاق تريبس 

بالده، وبعد النظر يف مواطن املرونة يف اتفاق تريبس، قامت بتحوير قوانيهنا وأأدرجت العديد من الأحاكم الهادفة ملعاجلة 
ن من بني الأحاكم املذكورة مادة تنص عىل من جباري يف حاةل عدم توفر  ح ترخيصقضية الصحة العامة، وقال اإ اإ

ات دوائية محمية يف بعض س تحرض ة بأأسعار معقوةل، ويف حالت الطوارئ، ويف حالت التصدير مل ات احملميس تحرض امل 
قطاع املس تحرضات ادلوائية فيه  ل ميكلأأي بدل  أأو اتس تحرض تكل امل  فيهتوفر ت س تثنائية املعينة اإىل أأي بدل ل الظروف الا

ليه البدل حمدد س تحرضم  القدرة عىل تصنيع الصحة العامة، ويف حاةل الانتفاع من الالرتاع بغرض  ملعاجلة مشالك حتاج اإ
الاس تخدام احلكويم. وأأضاف أأن القانون الوطين نص أأيضا عىل مادة متعلقة ابس تثناء "بولر" ومادة أأخرى تسمح 
لية. وأأكد ابلس ترياد املوازي، واعتربهام أأداة هامة متكن من احلصول عىل الأدوية بأأسعار معقوةل، تكون أأقل من الأسعار احلا

ن نظام الرباءات يقدم احلافز الاقتصادي الوحيد لمتويل تلكفة الاس تكشاف  أأمهية الرباءات لالبتاكرات ادلوائية، وقال اإ
نتاج.  وتطوير الأدوية اجلديدة. ولفت الانتباه اإىل أأن أأسعار الأدوية يف البدلان النامية رمغ لك يشء تفوق غالبا تاكليف الإ

امية متثل فق. جزء صغريا من سوق املس تحرضات ادلوائية العاملي، ورأأى أأن املداخيل اليت جيب حتقيقها وأأبرز أأن البدلان الن
ضافية، ل يعمتد عىل الأرابح اليت يمت حتقيقها يف أأسواق البدلان املذكورة. والتفت اإىل قل  لنية متويل أأنشطة حبث وتطوير اإ

والتطوير املتعلقني ابلأدوية الرضورية ملعاجلة الأدوية اليت متس البدلان  احلوافز اليت نص علهيا نظام الرباءات بشأأن البحث
النامية، وشدد عىل أأن الاعامتد لكيا عىل القطاع اخلاص لتطوير الأدوية املذكورة ليس فعال. وذكر أأن املس اهلكني يف العديد 

لتأأمني الصحي. وللص اإىل أأن الزايدة اجملحفة من البدلان يسددون مثن املس تحرضات ادلوائية من جيوهبم، نظرا لغياب نظم ا
يف الأسعار تلعب دورا مركزاي يف حرمان املس اهلكني يف البدلان املذكورة من احلصول عىل الأدوية اليت ميكن أأن تنقذ 
خلصوص حياهتم. وأأفاد أأنه يرى أأن س ياسات املنافسة لها وجاهاها عند النظر يف مشلكة احلصول عىل الأدوية. وأأشار الوفد اب

نفاذه، س يكون هل دور هام يف الهنوض بفرص  نشاء بنية سلمية تنافس ية للسوق متكن من تنفيذ قانون املنافسة واإ اإىل أأن اإ
احلصول عىل التكنولوجيا الطبية وتشجيع الابتاكر يف قطاع املس تحرضات الطبية. وأأكد أأن قانون املنافسة يلعب أأيضا دورا 

دراج يروط  240تقييدية يف اتفاقات الرتخيص املتعلقة بنقل التكنولوجيا. ولفت الانتباه اإىل الفقرة  هاما يف احليلوةل دون اإ
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من قانون الرباءات الهندي واذلي نص عىل قامئة احلالت اليت ميكن فهيا اعتبار الرشوط التقييدية للرتخيص ملغاة، وطلب 
اكت يف البدلان اخملتلفة، بشأأن الرتخيص الطوعي للرباءات الوفد من الأمانة أأن تعد دراسة عن املامرسات اليت اعمتدهتا الرش 

وعن مدى مالءمة املامرسات املذكورة ملبدأأ املنافسة، وأأبرز أأن ذكل هيدف اإىل متكني ادلول الأعضاء من أأن حتدد جمالت 
فد من جديد عىل عىل الصعيد الوطين. وشدد الو  التدلل املالمئة للس ياسات العامة من أأجل النظر يف القضية املذكورة،

ماكنية ا ميكن أأن يسهماملرونة واطن الاس تخدام الفعال ملوهجة نظره، ورأأى أأن  حلصول عىل الأدوية اإىل حد كبري يف توفري اإ
. وأأعرب عن تأأييده لالقرتاح اذلي أأدىل به وفد جنوب أأفريقيا عندما حتدث ابمس اجملموعة بأأسعار معقوةل يف البدلان النامية
عة بدلان جدول أأعامل التمنية بشأأن الرباءات والصحة، واذلي هيدف اإىل للق توازن بني حقوق الرباءات الأفريقية ومجمو 

والصحة العامة. وأأكد احلاجة العاجل لإجراء دراسة عن مواطن املرونة يف املعاهدات ادلولية؛ والتنفيذ الفعال لأحاكم 
لزامية للرباءات عىل أأسعار الرتخيص الإلزايم اليت نصت علهيا قوانني الرباءات الوطن  ية؛ ابلإضافة اإىل تأأثري منح تراخيص اإ

الأدوية احملمية برباءة. وأأضاف أأن الكشف الإلزايم للأسامء ادلولية ذات امللكية غري املسجل، يف طلبات الرباءات، س تلعب 
وائية، وقال اإن ذكل حسب رأأيه، دورا هاما يف السامح ابلتعرف بشك أأسهل عىل الأسامء اجلنيسة للمس تحرضات ادل

س يوفر املساحة الس ياس ية لس تخدام الابتاكرات احملمية برباءة، عن طريق الوسائل القانونية للتسويق املس بق، واليت تتناول 
 قضااي الصحة العامة املتعلقة ابلأمراض الشائعة يف البدلان النامية.

ضمون اإعالن ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس والصحة وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية من جديد عن تأأييده مل .204
ن الولايت املتحدة الأمريكية حترتم حق ادلول الأعضاء  يف العامة. ورصح أأن بدله حرتم ما نص عليه اإعالن ادلوحة، وقال اإ

ظام ، وساند الوفد ادلور احليوي اذلي يلعبه نتعزيز فرص احلصول عىل الأدويةيف حامية الصحة العامة، وبوجه لاص، 
بداع الأدوية املذكورة. والتفت اإىل اقرتاح  الرباءات يف تعزيز تطوير الأدوية اجلديدة واملبتكرة املنقذة للحياة ويف تعزيز اإ

اجملموعة الأفريقية ومجموعة بدلان جدول أأعامل التمنية، وأأعلن أأنه ل يتفق مع الافرتاض الأسايس اذلي اعمتد عليه الاقرتاح، 
زاةل احلواجز املتعلقة ابلرباءات والاس تخدام الاكمل ملواطن املرونة يف الرباءات اليت أأاتحاها التفاقات واذلي يقول مضنيا اإ  ن اإ

ادلولية، س تحسن بشك ملحوظ يف فرص احلصول عىل الأدوية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. ولفت الانتباه اإىل 
ولية الأخرى، ورأأى أأن الرباءات ل حتول دون اُّتاذ البدلان لتدابري هتدف اإىل ترصحاته السابقة مضن اللجنة ويف احملافل ادل

ن الرباءات توفر حوافزا لصناعات الأدوية حول العامل، يك تطور عالجات جديدة  حامية الصحة العامة. وواصل قائال اإ
اتحة العالجات املذكورة يف البدلان النامية، ومتكن م ن نقل التكنولوجيا اذلي س يكون، وحتدث أأدوية جديدة هتدف اإىل اإ

دون شك، مفيدا لتكل البدلان. وشدد عىل أأن غياب امحلاية برباءات س يؤدي، حسب رأأيه، اإىل تطوير عدد أأقل من 
الأدوية والعالجات وأأدوات التشخيص اجلديدة. ورصح أأن العديد من العوامل لها تأأثري عىل توفر الأدوية، دون أأن تكون 

رباءات. وأأفاد أأن املسأأةل متعددة اجلوانب ومعقدة أأصال، وأأعرب عن اعتقاده أأن الرتكزي عىل حامية ابلرضورة مرتبطة ابل
الرباءات من منظور أأهنا حاجز أأمام توفر الأدوية سيشوه الصورة، وقال اإن ذكل لن يعاجل مشلكة احلصول عىل الأدوية. 

ماكنية ورأأى أأن ادلراسة الثالثية الأطراف أأكدت ما جاء عىل ذكره. ومىض ن ادلراسة الثالثية تطرقت اإىل حمددات اإ  يقول اإ
احلصول عىل التكنولوجيات والابتاكرات الطبية، وللصت اإىل أأن حامية منتج معني مبوجب حقوق امللكية الفكرية 
ر أأن والابتاكرات ل تشك يف حد ذاهتا حاجزا، وأأن غياب امحلاية املذكورة ل يضمن أأيضا احلصول عىل ذكل املنتج. وذك

، أأن العديد من القضااي الأخرى تسامه يف توفر الأدوية، من سبيل الأسس 4و 3ادلراسة بينت، بشك لاص، يف الفصلني 
آليات يراء السلع وبيع الأدوية املقدلة الومهية اخملالفة للمعايري  التنظميية وس ياسات حتديد الأسعار والس ياسة امجلركية وأ

اإىل سلسل الزتويد املعقدة. وأأشار الوفد اإىل الاقرتاح اذلي أأدىل به بشأأن الرباءات  واس تخدام تكل الأدوية، ابلإضافة
والصحة، وأأفاد أأن برانمج العمل اذلي اقرتحه يتضمن ثالثة عنارص أأساس ية. وذكر العنرص الأول، ودعا منظمة الصحة 

النامية والبدلان الأقل منوا، وبشأأن احلواجز اليت العاملية اإىل أأن تقدم يف جلنة الرباءات عرضا بشأأن توفر الأدوية يف البدلان 
تواجه توفر الأدوية الآمنة والفعاةل، خبالف الرباءات، وبشأأن أأثر الأدوية املقدلة املزورة عىل توفر الأدوية الأصلية. وبني الوفد 

. وشدد قذة للحياة يف البدلان الناميةاإجراء دراسة عن الأثر الإجيايب لنظم الرباءات يف توفري الأدوية املنأأن العنرص الثاين هو 
اعد عىل اس تعادة التوازن للمناقشة عن طريق تقيمي دور حامية الرباءات يف توفري احلوافز عىل أأن ادلراسة املذكورة ستس
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وغريها من الأدوية اجلنيسة  توفريل  رضوريةللبحث والتطوير مما يؤدي اإىل توفري الأدوية املبتكرة، ويف تعزيز نقل التكنولوجيا ال
. والتفت اإىل العنرص الثالث، واقرتح أأن تعكس ادلراسة مدى التعقيد اذلي يتسم به تقيمي الرباءات املتعلقة الأدوية احملمية

ابلصحة العامة، وأأن يمت اإجراء دراسة عن توفر الأدوية املنقذة للحياة غري احملمية برباءات وعن أأس باب عدم توفر الأدوية 
للتأأكد من أأن تقيمي دور الرباءات يف التأأثري عىل نتاجئ الصحة ومسؤوةل ة يرضور تكل ادلراسة يه طريقة  املذكورة. وأأفاد أأن

. وأأحاط الوفد علام ابلتعليقات الأولية مل يتجاهل العديد من التحدايت الهامة الأخرى القامئةأأنه العامة قد مت بشك مس تنري، و 
واليت مت جتمعهيا يف الوثيقتني  للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتاملتعلقة ابلقرتاح اليت أأدىل هبا املشاركون يف ادلورة السابعة 

SCP/18/INF/3 وSCP/18/INF/3 Add.ا بشأأن . ولفت الانتباه اإىل أأن ادلراسة الثالثية الأطراف تضمنت نقاش
حمددات احلصول عىل الأدوية، وقامت، نوعا ما، بفحص مجموعة متنوعة من العوامل اليت حتدد توفر الأدوية. وأأعرب عن 

اس تعداده ملواصل البحث، عىل الأقل فامي يتعلق ببعض العنارص اليت وردت يف اقرتاحه، هبدف تقدمي حتليل متوازن بشأأن 
الأثر الإجيايب لنظم الرباءات يف ة. ورأأى أأن ادلراسة الشامل اليت اقرتح اإجراءها بشأأن دور امحلاية برباءات يف توفر الأدوي

، س تقدم مسامهة كبرية للنقاش. وشدد عىل موقفه اذلي ذكره سابقا، ورصح أأن توفري الأدوية املنقذة للحياة يف البدلان النامية
لرباءات، ينبغي أأن تكون متوازنة وأأن تمت ابلعامتد عىل أأي معل أأو دراسات أأو ندوات أأو مساعدة تقنية صادرة عن جلنة ا

قد تنقل التوازن يف نظام امللكية  وأأكد أأنه ل ميكن أأن يؤيد أأية أأعامل، وأأل تكرر فق. أأعامل سابقة. موارد املزيانية احلالية
ة وموضوعياها أأو بس يادة ادلول اليت قد ترض حبياد الأمان وأأ الفكرية اإىل مواطن املرونة، عىل حساب احلقوق والالزتامات، 

اليت قد تضع الويبو يف موقف نقد لالتفاقات ادلولية الأخرى، عىل أأساس أأهنا تعيق الانتفاع من مواطن املرونة  وأأ الأعضاء، 
 .اليت قد تكرر موضوع اللجان الأخرى وأأ يف اتفاق تريبس، 

التعليقات. والتفت أأول اإىل الوضع اذلي سيس ند وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وقال اإن دليه بعض  .202
لدلراسة الثالثية الأطراف، وأأوّض أأن جلنة الرباءات مل متنح الويبو أأي ولية لإجراء ادلراسة املذكورة أأو لتقدميها. وأأعلن أأنه 

ينبغي أأن تبقى وثيقة  يوافق عىل الاعرتاف ابدلراسة الثالثية الأطراف كوثيقة معل يف جلنة الرباءات. ورأأى أأن ادلراسة ل
عالمية وتس تخدم ملساعدة ادلول الأعضاء عىل مناقشة القضية. وأأشار اإىل التعليق الثاين، وذكر أأن اجملموعة الأفريقية أأجرت  اإ

مقارنة بني الاقرتاح اذلي أأدلت به اجملموعة الأفريقية ومجموعة بدلان جدول أأعامل التمنية وبني ادلراسة الثالثية الأطراف، 
 أأن اجملموعة الأفريقية رصحت أأن ادلراسة مل تتضمن بعض العنارص اليت وردت يف الاقرتاح. وأأعرب عن اعتقاده أأنه وأأوّض

ليس من الوجيه يف هذه احلاةل التحجج بأأن الاقرتاح قد قام بتكرار العمل الوارد يف ادلراسة الثالثية الأطراف. ولفت 
عة الأفريقية ومجموعة بدلان جدول أأعامل التمنية بشأأن التحدايت والتقييدات اليت الانتباه اإىل العنرص الأول من اقرتاح اجملمو 

ن ادلراسة  تواجه البدلان النامية والبدلان الأقل منوا وحتول دون اس تخدام مواطن املرونة املتعلقة ابلصحة العامة، وقال اإ
يت ميكن أأن تس تخدهما البدلان املذكورة لتسهيل احلصول الثالثية الأطراف رسدت مواطن املرونة املتنوعة املتعلقة ابلرباءات ال

عىل الأدوية، وأأوّض أأهنا قدمت بعض الأمثل بشأأن كيفية اس تخدام بعض البدلان النامية للرتخيص الإلزايم، واس تدرك قائال 
ن ادلراسة من هجة أأخرى مل تتطرق اإىل العقبات القانونية والهيلكية وحمدودية القدرات املتاحة، اليت  حتول دون انتفاع اإ

البدلان النامية والبدلان الأقل منوا بشك اكمل من مواطن املرونة املذكورة. وأأفاد أأن الاقرتاح اذلي أأدلت به اجملموعة 
اتحة البياانت والتفاصيل العملية املتعلقة بتجارب البدلان بشأأن اس تخدام  الأفريقية ومجموعة بدلان جدول أأعامل التمنية دعا اإىل اإ

للأدوية، وذكر أأن ادلراسة الثالثية الأطراف مل تتناول ذكل  والرتخيص بغرض الاس تخدام احلكويمخيص الإلزايم الرت 
ماكنية قبول مطالبات ماركوش ) (، وأأبرز أأن Markushابلنظر. وواصل قائال اإن الاقرتاح دعا أأيضا اإىل دراسة مدى اإ

ية تس تخدم مكامرسة شائعة لإيداع طلبات براءات متجددة، يه، حسب رأأيه، مطالبات فضفاضة ونظر  املطالبات املذكورة
وأأضاف أأن ادلراسة الثالثية الأطراف مل تعاجل تكل القضية. وأأكد أأن ادلراسة مل تتناول بشك اكمل احلاجة لتقامس املعلومات 

ماكنية  احلصول عىل الأدوية. والتجارب بني البدلان، بشأأن اس تخدام مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات هبدف الهنوض ابإ
زال دلهيا  وأأعرب عن اعتقاده أأن ادلراسة الثالثية الأطراف تقدم بدون شك معلومات مفيدة، وأأكد أأن جلنة الرباءات ما

جمال ملناقشة الاقرتاح. وأأشار الوفد اإىل اقرتاح الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن الرباءات والصحة، وقال اإن الاقرتاح ل 
املوضوعية اليت وردت يف اقرتاح اجملموعة الأفريقية ومجموعة بدلان جدول أأعامل التمنية، وأأفاد أأن اقرتاح يتناول احلجج 



SCP/19/8 
47 
 

الولايت املتحدة الأمريكية يرغب يف توجيه النقاشات دالل جلنة الرباءات لتتناول قضااي ليست مرتبطة ابلرباءات، وابلتايل 
الويبو. وبني الوفد أأن توفر الأدوية اجلنيسة يف البدلان النامية والبدلان الأقل  ليست وجهية للجنة الرباءات ول تشملها ولية

منوا يعد مثال عن القضااي اخلطرية اليت تتأأثر بشك كبري ابلرباءات، وأأكد أأن اقرتاح الولايت املتحدة الأمريكية ل يقر، رمغ 
دوية اجلنيسة يف البدلان املذكورة ما مل يمت للق توازن لك يشء، بأأن الرباءات ميكن أأن متثل حاجزا أأمام احلصول عىل الأ 

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

وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان جدول أأعامل التمنية، وأأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر  .206
فريقية. وأأوّض أأن اقرتاح اجملموعة الأفريقية ومجموعة بدلان جدول أأعامل التمنية ل يتعارض مع عندما حتدث ابمس اجملموعة الأ 

ن  امحلاية ابلرباءات. وأأكد أأن الوفد يعرتف ابدلور الهام اذلي تلعبه الرباءات يف توفري الأدوية املبتكرة، واس تدرك قائال اإ
ماكنية احلصول عىل ادلواء، وذكر يف هذا اخلصوص ما ورد يف الرباءات ميكن، من هجة أأخرى، أأن تس تخدم كحواجز أأمام  اإ

اذلي أأعده الاحتاد الأورويب. وأأشار اإىل ادلراسة الثالثية الأطراف  7002تقرير التحقيق بشأأن املس تحرضات ادلوائية لس نة 
آلية التحمك ىل أ هنا توفر أأساسا جيدا ميكن أأن تركز عليه جلنة الرباءات وتطوره. والتفت اإ يف الأسعار اليت تس تخدهما  وقال اإ

الربازيل، وأأفاد أأهنا مثال عن الآليات اليت مل يشملها نظام امللكية الفكرية واليت ميكن أأن تس تخدهما البدلان لتعزيز احلصول 
عىل ادلواء. وأأعرب عن اعتقاده أأن املثال املذكور هو أأحد اجلوانب الوجهية جدا لس ياسات الصحة العامة. وحتدث الوفد عن 

لرتخيص الإلزايم وأأبرز أأنه من العوامل اليت مشلها نظام امللكية الفكرية، ورصح أأن الربازيل متكنت من ُّتفيض سعر الأدوية ا
ابملائة، بفضل اس تخدام الآلية املذكورة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده  22/الإيدز بنس بة ةاملتعلقة بفريوس نقص املناعة املكتس ب

ت املتحدة الأمريكية ميكن أأن تواجه حتدايت كبرية للحصول عىل موافقة اللجنة. ولفت الانتباه أأن بعض عنارص اقرتاح الولاي
ابلأساس اإىل النقاشات بشأأن اجلوانب الصحية وبشأأن الأدوية غري املطابقة للمعايري، اليت وردت مضن املوضوع الفرعي 

نفاذ، ورأأى أأهنا ل تتعلق بنظام الرباءات. وحتدث الو  ن ولية املتعلق ابلإ فد ابمس مجموعة بدلان جدول أأعامل التمنية وقال اإ
الويبو وأأهداف جلنة الرباءات ل صل لها ابلنقاشات املذكورة، نظرا لأهنا اكنت يف السابق موضوع نقاشات يف منظمة الصحة 

نتاج الأدوية غري املطابقة للمعايري أأو املقدلة،  العاملية. وأأضاف أأن مجموعة بدلان جدول أأعامل التمنية والربازيل، تعارضان متاما اإ
وتسويق تكل الأدوية. وأأوّض أأن أأي نقاش هبذا الشأأن دالل جلنة الرباءات، سيتدالل بدون شك مع النقاشات اجلارية يف 

ن الآليات البديل اليت اقرتهحا وفد الولايت املتحدة احملافل الأخرى، وأأكد أأنه ل حاجة لتكرار العمل املذكور.  وقال اإ
نهاإل يف حالت حمددة جداة، و  ليست مالمئة، والرتخيص الطوعي سعارمس توايت الأ ضب.  من سبيللأمريكية، ا ل ينبغي  اإ

ىل أأن   الأدوية.صول عىلاعتبارها حالة عاماة وشامال لقضية احل جلنة منظمة الصحة العاملية املعنية حبقوق امللكية وأأشار اإ
املذكورة  اس تخدام الآليات البديلاليت تقف أأمام  تقريراة عن العقبات قد أأصدرت الفكرية والابتاكر والصحة العامة

  مدى اعامتد تكل الس ياسات عىل التعاون الطوعي لأحصاب احلقوق.عن ، و واسرتاتيجيات اس تخداهما

ن ادلراسة ولفت وفد الولايت املتحدة الأمريكية الانتباه اإىل البيان اذلي أأدىل به وفدا اجلزائر والربازيل،  .202 وقال اإ
الثالثية الأطراف تناولت بعض العنارص غري املتعلقة ابلرباءات اليت وردت يف اقرتاحه، وأأكد أأنه مل يكن ينوي ابلتايل أأن 

يواصل النظر فهيا. وأأعرب الوفد عن اهامتمه، من هجة أأخرى، ابلبحث يف بعض العنارص الأخرى اليت وردت يف اقرتاحه، 
، ورأأى أأن ادلراسة ثر الإجيايب لنظم الرباءات يف توفري الأدوية املنقذة للحياة يف البدلان الناميةاإجراء دراسة عن الأ ويه 

 املذكورة ترد مضن ولية جلنة الرباءات.

وعرب وفد الأرجنتني عن تقديره للعرض اذلي مت تقدميه بشأأن ادلراسة الثالثية الأطراف. وأأفاد أأن ادلراسة متثل  .202
لنقاشات دالل اللجنة بشأأن هذا املوضوع. وذكر أأن مسأأةل الرباءات والصحة العامة تكتيس أأمهية مسامهة هامة لتعزيز ا

آلية  من أأنابلغة، وشدد عىل أأمهية التثبت  الرباءات ل تؤثر سلبا عىل فرص احلصول عىل الأدوية. وأأبرز أأنه مت اس تخدام أ
وية. وبني أأن اتفاق تريبس نص عىل بعض مواطن الرتخيص الإلزايم يف بعض احلالت لضامن حصول الساكن عىل الأد

معايري أأهلية احلصول عىل الرباءة مثل املرونة اليت متكن أأعضاء منظمة الصحة العاملية من تعريف الالرتاعات وضب. تعريف 
ن الإعالناجلدة والنشاط الابتاكري عالن ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس والصحة العامة، وقال اإ أأكد جمددا  . والتفت الوفد اإىل اإ
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أأنه حق لأعضاء منظمة الصحة العاملية أأن تس تخدم بشك اكمل الأحاكم الوقائية اليت نص علهيا التفاق، بغرض حامية 
الصحة العامة وتعزيز فرص احلصول عىل الأدوية يف البدلان الفقرية. ولاطب الوفد اللجنة وأأعلن أأن الأرجنتني وافقت عىل 

، هبدف حامية الصحة العامة. وعرب عن 7027ملتعلقة ابللرتاعات الكمييائية والصيدلنية يف مايو اخلطوط التوجهيية اخملتلفة ا
اقتناعه بأأن الاقرتاح اذلي أأدلت به اجملموعة الأفريقية ومجموعة بدلان جدول أأعامل التمنية ميثل طريقة مفيدة ومتوازنة للميض 

ادلراسة بشأأن مواطن املرونة اليت نص علهيا اتفاق تريبس وتنفيذ قدما. ورأأى أأنه من الرضوري أأن جتري جلنة الرباءات 
ن  مواطن املرونة املذكورة. وأأعرب جمددا عن الزتامه مبواصل العمل عىل املوضوع املذكور بشك نش ي. وبناء. ومىض قائال اإ

اق الاقرتاح املذكور خمتلف عن دليه تعليقا أأوليا بشأأن الاقرتاح اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة الأمريكية، ورصح أأن نط
نطاق الاقرتاح اذلي قدمته اجملموعة الأفريقية ومجموعة بدلان جدول أأعامل التمنية. وأأعرب عن قلقه بشأأن اخلالصة اليت وردت 

امية التدابري اليت تضعف نظم حيف الاقرتاح اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة الأمريكية، لاصة، امجلل اليت ورد فهيا أأن "
. ولفت الانتباه اإىل أأن منظمة ضامن توفر أأفضل للأدوية"يست مفيدة لاس تخدام قدر أأكرب من املرونة ل  الرباءات من لالل

ماكنية تأأثري الرباءات عىل الصحة العاملية اعرتفت  ، وأأبرز أأن املنظمة املذكورة أأوصت لتوس يع الأدويةفرص احلصول عىل ابإ
طار معل اتفاق تريبس. والتفت اإىل العدد الكبري من املنشورات اليت اقرتحت أأن اس تخدام  اس تخدام مواطن املرونة مضن اإ

مواطن املرونة س ميكن احلكومات من ُّتفيف الأثر السليب حلقوق امللكية الفكرية عىل احلق يف الصحة. وبني أأن اإعالن 
النظم القانونية جيب أأن تامتىش مع مصاحل  ادلوحة بشأأن الصحة العامة واتفاق تريبس قام بتأأكيد النقاش املذكور وأأظهر أأن

الصحة العامة. وتناول الوفد ابلنظر املقارابت البديل لس تخدام مواطن املرونة، من سبيل الرتخيص الطوعي وضب. 
ن البدائل املذكورة س تعمتد  مس توايت الأسعار، اليت وردت يف الاقرتاح اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة الأمريكية، وقال اإ
عىل حسن نية ماليك احلقوق، وشكك يف مدى اس تداماها. وحتدث الوفد بشأأن املواضيع الأخرى من سبيل الأدوية املزورة 

والأدوية ذات اجلودة املتدنية، وأأفاد أأن تكل املواضيع ل تندرج مضن ولية اللجنة، نظرا لأهنا مرتبطة ابلقوانني املتعلقة 
ل الصحيح لتناول قضااي جودة الأدوية وأأمهنا وفعالياها س يكون منظمة الصحة العاملية بتسويق الأدوية. وللص اإىل أأن احملف

 وليس الويبو.

 للحدود ةمن جدول الأعامل: رسية التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات: اجلوانب العابر  2البند 

 .SCP/18/6استندت النقاشات اإىل الوثيقة  .209

واحللول  مقارابتقدمت يرحاة شامال لل SCP/18/6اجملموعة ابء، وركز عىل أأن الوثيقة وحتدث وفد بلجياك ابمس  .220
. وأأكد أأمهية الوطنية والثنائية وادلولية صعدةتشارهيم يف جمال الرباءات عىل الأ ومس  زابئنرسية التصالت بني الاملتعلقة ب 

النظر أأكرث يف مسأأةل تطوير اخلطوط التوجهيية أأو أأي املوضوع وأأعرب عن تأأييده للقيام بعمل اإضايف بشأأنه. ورأأى أأنه جيب 
هنج قانوين مرن أآخر يعمتد عىل معايري دنيا غري ملزمة. وأأفاد أأن القيام بعمل اإضايف يف اجملال املذكور يعترب مفيدا لك البدلان 

راره والثقة اليت حظى هبا. بغض النظر عن مس توى التمنية، مبا أأن ذكل س يعزز مصداقية نظام امللكية الفكرية ادلويل واس تق
 ولفت الانتباه اإىل أأن الهنج غري امللزم لن يتطلب القيام بتعديالت ترشيعية يف ادلول الأعضاء.

، وأأعرب عن اهامتمه مبواصل النقاشات بشأأن قضية مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوحتدث وفد بولندا ابمس  .222
يف جمال الرباءات واحلالت العابرة للحدود. ورصح أأنه قد أأيد يف السابق البيان  التصالت بني الزابئن ومستشارهيمرسية 

نه ميكن للجنة امليض قدما والقيام بعمل  اذلي أأدىل به وفدا الاحتاد الرويس وسويرسا لالل ادلورة الثامنة عرشة. وقال اإ
ن تقدم خطوطا توجهيية لدلول الأعضاء بشأأن اإضايف عن طريق وضع معايري دنيا غري ملزمة، وذكر أأن تكل املعايري ينبغي أأ 

ىل أأن اخلطوط التوجهيية املذكورة ميكن أأن تتضمن اخليارات  أأفضل الس بل لتناول املوضوع وحتديد املعايري الوطنية. وأأشار اإ
املتبادل ابجلوانب اليت ميكن اس تخداهما كقوالب للترشيعات الوطنية أأو كأدوات لالعرتاف احملمتل، ابلإضافة اإىل املعايري ادلنيا 
ورأأى أأن السامح للزابئن ابلس تفادة من الرسية ميكن أأن يعزز الثقة يف نظام امللكية الفكرية  العابرة للحدود لرسية التصالت.

ويدمع اس تقراره، يف البدلان املتقدمة والبدلان النامية، وأأبرز أأن البدلان املذكورة ستس تفيد من توصل ادلول الأعضاء اخملتلفة 
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 تطبق ووضع مبادئ غري ملزمة أأو معايري دنيا ليك ،التباحث حول هذا املوضوعاإىل حل مشرتك. وأأعرب عن اقتناعه بأأن 
. وأأكد أأن املعايري ادلنيا رضورية لإبراز الطابع العاملي للتجارة وامللكية للترشيعات الوطنية اة ل يعد خرق ،عىل أأساس طوعي

ه يمت تقدمي طلبات احلصول عىل براءات لاللرتاعات ذاهتا يف وقت واحد يف عدد من الفكرية ودلمع ذكل الطابع، وأأوّض أأن
 الولايت القضائية. وأأعرب عن دمعه الشديد ملواصل العمل عىل املوضوع يف اإطار جلنة الرباءات.

يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء البالغ عددها  .227 بأأن نقاط  دوةل، وأأعرب عن اقتناعه 72وحتدث وفد اإ
الرباءات فامي بني ادلول  مستشارهيم يف جمالو  الزابئنرسية التصالت بني الالتقاء بني النظم الراهنة اخملتلفة واملتعلقة ب 

 قال. و بدل من البدلانلك يف الأعضاء يف الويبو س يكون مفيداة ملس تخديم نظام الرباءات، بغض النظر عن مس توى التمنية 
ن الوقت قد حان للنظ آليات ملموسة اإ  ميكن، أأنهوأأوّض الأجانب.  الرباءاتستشاري م حبصانة  تعاجل مسأأةل الإقرارر يف أ

، اعامتد هنج قانوين لني أأن يمت النظر يفجتنب احلاجة اإىل تعديل الترشيعات الوطنية أأو تغيري النظم القضائية الوطنية، هبدف 
ذ ،. وشدد عىل أأمهية أأن غري ملزمة ميكن تطبيقها عىل الصعيد الوطيندنيا ادلول الأعضاء يف الويبو مبادئ  تتبىنميكن أأن  اإ

تواصل اللجنة العمل عىل القضية املذكورة. وذكر أأن العمل اذلي قامت به جلنة الرباءات، لالل دورهتا الثامنة عرشة، بشأأن 
ة كبرية للموضوع. وطلب هذه القضية حصل عىل تأأييد فعيل من عدد كبري من املس تخدمني واملنظامت اذلين يولون أأمهي

احلصول عىل توضيحات بشأأن معارضة بعض ادلول الأعضاء لعامتد هنج قانوين لني غري ملزم فامي يتعلق ابملوضوع املذكور، 
 ومعارضاها يف نفس الوقت النظر يف مشالك تواجه العديد من ادلول الأعضاء.

ن اللجنة جيب أأن تلعب دورا يف قضية رسية .223 التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال  وقال وفد سويرسا اإ
الرباءات، يف احلالت العابرة للحدود. وأأبرز أأن عددا قليال من البدلان فق. تنص عىل ترشيع واّض يف اجملال املذكور، 
لزامية، ولكن ينبغي أأن تقدم لدلول الأعضاء اخلطوط  التوجهيية وأأعرب عن تأأييده لفكرة وضع معايري دنيا ل ينبغي أأن تكون اإ

نه يساند مواصل جلنة الرباءات للعمل عىل  بشأأن الطريقة الفضىل للنظر يف املوضوع ولتحديد املعايري الوطنية. وواصل قائال اإ
اجلوانب العابرة للحدود لقضية رسية التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات. واقرتح أأن تأألذ الأمانة بعني 

طار معل نقاشات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الاعتبار وهجات ال  نظر اليت عربت عهنا الوفود واملساهامت اليت قدماها يف اإ
وتعد دليال للخيارات احملمتل وللمعايري  SCP/18/6الرباءات بشأأن هذه القضية، وطلب من الأمانة أأن تستند اإىل الوثيقة 

للترشيعات الوطنية أأو كأدوات لالعرتاف برسية التصالت العابرة ادلنيا، اليت ميكن اس تخداهما يف املس تقبل كقوالب 
 للحدود. وأأشار اإىل أأن الأمانة ينبغي أأن تعرض التقدم املنجز هبذا الشأأن لالل ادلورة املقبل للجنة الرباءات.

عن رغبته يف وأأشار وفد الاحتاد الرويس اإىل البيان اذلي أأدىل به لالل العديد من دورات جلنة الرباءات، وأأعرب  .224
مواصل العمل عىل هذه القضية. وأأوّض أأنه، لهذه الأس باب، قد أأيد لالل ادلورة الثامنة عرشة للجنة ادلامئة املعنية بقانون 

من الوثيقة  247الرباءات فكرة القيام بدراسة اإضافية عن املعايري ادلولية ادلنيا يف اجملال املذكور، كام هو مبني يف الفقرة 
SCP/18/12 Prov.2 ورأأى أأن الفكرة املذكورة ميكن أأن تسامه يف ترس يخ الاعرتاف ابحلق اذلي يمتتع به والكء الرباءات .

الأجانب يف الرسية املهنية ويف امحلاية من الكشف الإلزايم، عىل أأسس متبادةل. وأأقر بأأن املعايري الوطنية يف الاحتاد الرويس 
صالت بني الزابئن ووالكهئم يف جمال الرباءات، متأأخرة كثريا مقارنة ابملعايري خبصوص الرسية املهنية املتعلقة برسية الت

الوطنية لبعض ادلول الأخرى. وأأفاد أأنه قد مت تقدمي بعض الاقرتاحات لإدراج الأسس املتاكمل حلصانة وكيل الرباءات يف 
ن املعلومات الرسية اليت تمتتع ابمحلاية الترشيع الوطين. والتفت اإىل مسأأةل حامية الرسية يف احلالت العابرة للحدو  د، وقال اإ

لتكل احلصانة فامي يتعلق ابلواثئق املتبادةل  القمية الربهانيةمبوجب حق الرسية، ل تفقد مبوجب القانون امحلاية املذكورة. وأأكد 
الت العابرة للحدود، فامي يتعلق بني الزابئن ووالكهئم يف جمال الرباءات، وقال اإن والكء الرباءات الروس يني هممتون جدا ابحل

ىل الأمثل امللموسة املتعل قة ابمحلاية ادلولية اليت تمتتع هبا الرسية املهنية والتجارية، واملطبقة يف ادلول الأعضاء للويبو. وأأشار اإ
بدل معني وكيف  ابملامرسة القضائية، لاصة الأمثل خبصوص املواد الرسية اليت حصل علهيا والكء الرباءات من الزبون يف

ميكن أأن تس تخدم يف اإجراءات التقاي يف بدل أآخر، وقضية الكشف عن الواثئق لالل اإجراءات التقاي، وشدد عىل 
أأمهية تكل الأمثل. وأأعرب عن اعتقاده أأن املعلومات املذكورة وادلراسات الإضافية بشأأهنا س متكن ادلول الأعضاء من احلد 
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ال املذكور ومن وضع أأسس ترشيعية خبصوص تكل القضية. وذكر أأن الترشيع الرويس يلزم من الشك القانوين الراهن يف اجمل
حاليا وكيل الرباءات، لالل أأداء همامه، بعدم نقل أأية معلومات وردت يف الواثئق اليت اس تلمها من الزبون، وبعدم الكشف 

ذن كتايب من الشخص اذلي أأولكه لدل فاع عن مصاحله. ولفت الوفد الانتباه اإىل عن تكل املعلومات، دون احلصول عىل اإ
ذا اكنت اإجراءات التقاي تتطلب الكشف عن املعلومات الرسية  الاس تثناء اذلي يقيض بأأن وكيل الرباءات ل يمتتع حبصانة اإ

لهيا. وعرب عن تأأييده لقيام جلنة الرباءات بعمل اإضايف بشأأن تكل القضية ولالقرتاح اذلي قدمه وفد سويرسا بشأأن  املشار اإ
 اعامتد املعايري ادلنيا أأو املبادئ العامة غري امللزمة، اليت ميكن تطبيقها عىل الصعيد الوطين. ورأأى أأن املعايري واملبادئ املذكورة
ماكنية للقيام بتقيمي مس تنري أأكرث لالحتياجات املتعلقة ابلتعديالت الترشيعية يف الاحتاد الرويس، هبدف  ميكن أأن توفر اإ

 لالعرتاف املتبادل برسية التصالت يف احلالت العابرة للحدود. أأداةجيب تطوير  حتديد اإن اكن

ن الوثيقة حتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان جدول أأعامل التمنية و و  .222 عن  جيداة  عرضاة  تقدم SCP/18/6قال اإ
طار اللجنة.ال  طار وأأشار اإىل النقاشات ا نقاشات اليت أأجريت يف اإ هنا أأ  أأفادو  جدول الأعامل حلايل منا بندال لواردة يف اإ

ترى بيامن  ةوليادل ايريمعتس تحسن فكرة اإحداث أأسس للدلول وبني أأن بعض ا قدمت مقارابت خمتلفة ملعاجلة هذه املسأأةل.
ن بعض ادلول الأعضاء أأبدت بعض  دول أأخرى أأن الرتتيبات الثنائية تناسب احتياجاهتم عىل النحو الأفضل. وأأضاف قائالة اإ

جياد حل  وتساءل اإن اكن من املس تحباحلساس يات بسبب خصائص نظمها القانونية   يؤثر عىل جوانب القانون املدين.س  اإ
نه بأألذ هذه الآراء اخملتلفة يف الاعتبار، فاإن املقار  عايريها يه أأن ترتك للبدلان حرية حتديد م حالياة  فضىلبة الومىض يقول اإ

 SCP/14/4ورصح أأنه ميكن للبدلان املهمتة أأن تس تخدم الواثئق اليت س بق وأأعدهتا اللجنة، من سبيل الوثيقة  اخلاصة.
، بغرض مراجعة ترشيعاهتا الوطنية. وعرب يف الهناية عن اعتقاده أأن حتديد SCP/18/6والوثيقة  SCP/17/5والوثيقة 

 الوقت احلارض. املعايري ادلنيا ل يكتيس أأمهية كربى يف

ن قضية الرسية لها قمية كبرية يك تكون اخلدمات القانونية مضمونة، وشدد عىل أأنه جيب الاعرتاف  .226 وقال وفد الصني اإ
من هجة أأخرى بأأن الوضعيات ُّتتلف ابختالف البدلان. وأأقر ابلفائدة احملمتل للقيام بتحقيق ومسح بشأأن القضية املذكورة، 

 رمغ ذكل، أأن ُّتلص اإىل رضورة القيام فورا بأأي أأنشطة. ورأأى أأن اللجنة ل ينبغي،

وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية، وذكر أأن اجملموعة الأفريقية عربت دوما عن تأأييدها لهذا البند منذ انعقاد  .222
يتعلق ابملوضوع اذلي  ادلورة الرابعة عرشة. وأأعرب من هجة أأخرى عن اعتقاده أأن اللجنة قد أأجنزت لك الأنشطة املمكنة فامي

ن ادلول املذكورة من هجة أأخرى  يتناوهل النقاش. ولفت الانتباه اإىل أأن لك ادلول الأعضاء عاجلت املوضوع، واس تدرك قائال اإ
مل تعمتد لكها نفس الطريقة للقيام بذكل، وأأوّض أأن بعض ادلول تعترب مستشاري الرباءات مكستشارين قانونيني أأو مكحايم 

حايم اإجرايئ بيامن تس ند هلم بعض البدلان الأخرى صفات خمتلفة أأخرى. وأأوّض أأن اللجنة ل متكل يف الوقت مرافعات أأو مك
احلارض أأي أأساس ميكهنا من أأن تبني أأي قانون هبذا الشأأن، سواء اكن قانوان لينا أأو قانوان ملزما أأكرث. وعرب عن خماوف 

وأأشار اإىل أأن نطاق جلنة الرباءات ل يشمل املعايري املذكورة. وبني أأن لك  اجملموعة الأفريقية بشأأن تطبيق أأية معايري طوعية،
ثبات اذلي نص عليه  البدلان تعاجل القضية بناء عىل القانون املدين وليس قانون الرباءات، وأأهنا تستند يف ذكل اإىل قانون الإ

هنا ل تدلل  قانون الإجراءات املدنية أأو القانون املدين. وتساءل هل جيب حقا عىل جلنة الرباءات أأن تتناول املسأأةل، وقال اإ
 مضن ولياها.

وأأفاد وفد الهند أأن القوانني الوطنية يف العديد من البدلان، واليت من بيهنا الهند، ل تنص عىل الأحاكم املذكورة.  .222
ت الوطنية لدلول وأأعرب عن اعتقاده أأن أأي حماوةل لوضع املعايري ادلنيا يف هذا اجملال س تضعف بدون شك الترشيعا

الأعضاء، لاصة البدلان اليت مل تنص عىل تكل الأحاكم. وأأكد أأنه ل يؤيد وضع املعايري ادلنيا بشأأن القضية املذكورة. وعرب عن 
 مساندته للبيان اذلي أأدىل به املتحدث ابمس اجملموعة الأفريقية.
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مس اجملموعة الأفريقية بشأأن قضية حامية رسية وأأيد وفد الس نغال البيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر عندما حتدث اب .229
ما بناء عىل القانون العام  التصالت بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات. وأأشار اإىل أأن معاجلة املسائل املطروحة تمت اإ

نه س يكون من الصعب معاجلة تكل اللواحئ التأأديبيةأأو بناء عىل   املسائل عرب وضع اليت نص علهيا القانون املدين، وقال اإ
مجموعة املعايري اليت اقرتحاها عىل ما يبدو بعض الوفود. ورأأى أأن امللكية الفكرية ليس لها دور يف معاجلة القضااي املرتبطة 

 ابلعالقة بني املهنيني وزابئهنم.

نظام دويل ( أأن منظمته ساندت دوما فكرة وضع FICPIورصح ممثل الرابطة ادلولية ملستشاري امللكية الفكرية ) .270
مينح احلصانة للمعلومات املتبادةل بني الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات. وأأعلن أأن الرابطة ادلولية ملستشاري امللكية 

( وامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية AIPLAالفكرية س تعقد ابلشرتاك مع امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية )
(AIPPI ندوة ب ) ولاطب اللجنة وذكر 7023يونيو  72اإىل  76شأأن حامية رسية استشارات امللكية الفكرية يف الفرتة من .

 أأن منظمته س تدعو بعض املنظامت غري احلكومة اإىل الندوة املذكورة.

ساس ( أأن حصانة التصالت بني الزابئن ووالكهئم وردت ابلأ JPAAوأأوّض ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ) .272
يف قانون الإجراءات القضائية. وأأشار اإىل أأنه قد متت املطالبة لالل العديد من القضااي بمتتع والكء الرباءات الياابنيني 
ابحلصانة أأمام احملامك الأمريكية. وأأعرب عن اعتقاده أأن احملامك املذكورة مل تفهم جيدا احلصانة اليت يمتتع هبا والكء الرباءات 

ن امجلعية الياابنيني يف اتص الهتم مع زابئهنم، لأن قانون الإجراءات القضائية يف الياابن مل ينص عىل نظام الكشف. وقال اإ
دراج مادة معدةل يف القانون الياابين لوالكء الرباءات. وأأكد أأمهية قضية  عداد اقرتاح بشأأن اإ الياابنية لوالكء الرباءات بصدد اإ

طار جلنة الرباءات. وأأعرب عن مساندته ملقاربة القانون اللني، واملمتثل يف وضع  ماليك الرباءات، وأأيد مواصل النقاشات يف اإ
 .مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقاملعايري ادلنيا طبقا لالقرتاح اذلي أأدىل به وفد بولندا عندما حتدث ابمس 

 من جدول الأعامل: نقل التكنولوجيا 9البند 

 .SCP/18/8و SCP/18/7استندت النقاشات اإىل الوثيقتني  .277

هنا تقدم SCP/18/8و SCP/18/7لإعدادها الوثيقتني بلجياك ابمس اجملموعة ابء، وشكر الأمانة حتدث وفد و  .273 ، وقال اإ
. وأأعرب عن نقل التكنولوجيا يت يتضمهناالأخرى ال نارصبني نظام الرباءات والعديد من الع رؤى مثرية لالهامتم بشأأن التفاعل 

ني أأثبتتا بوضوح أأن نقل التكنولوجيا يتأأثر بعدد واسع من العنارص، من بيهنا عوامل من سبيل جودة اعتقاده أأن الوثيقت
الرباءات والأداء اجليد لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والعديد من العنارص الأخرى اليت معلت علهيا اللجنة ادلامئة 

ركز عىل الولية اجلوهرية للجنة الرباءات ابعامتد س ياسة عامة قامئة عىل املعنية ابلتمنية بك جد. ورصح أأن اللجنة ينبغي أأن ت
ثبات وتستند اإىل أآخر املعلومات املتاحة. واقرتح أأنه ينبغي أأن تعيد اللجنة تقيمي العمل الإضايف بشأأن البند احلايل من  أأوجه الإ

  شهدهتا جلنة التمنية.جدول الأعامل، حاملا تتوّض الصورة الاكمل بشأأن التطورات الإضافية اليت

يرلنداحتدث وفد و  .274 مانة لإعدادها و دوةل  72ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء البالغ عددها  اإ أأعرب عن تقديره للأ
شكرها لتوس يعها ادلراسة بشأأن احلوافز املتعلقة ابلرباءات والعوائق اليت تواجه نقل و  ،SCP/18/8و SCP/18/7الوثيقتني 

أأشاد ابملقاربة املهنجية واملوضوعية عىل النحو الوارد يف الوثيقة دراهجا أأمثل وجتارب معلية يف تكل ادلراسة. و التكنولوجيا، ولإ 
SCP/18/7 وأأعرب عن اعتقاده أأن الأنشطة املتعددة اليت اضطلعت هبا الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا. قامئة دراج ابإ  ونوه

، سواء نقل التكنولوجيا عىلاملبذوةل لتحسني نظام الرباءات اكن لها أأثر اإجيايب ، أأن مجيع اجلهود الوثيقة أأظهرت، بشك عام
بطريقة مبايرة من لالل التوصيات واملشاريع القامئة وفق جدول أأعامل التمنية أأو بطريقة غري مبايرة من لالل عدد  اكن ذكل

وبناء  ساس يةؤسس ية وأأدوات التكنولوجيا وبنياها الأ من الأنشطة املتعلقة ابلرباءات، مبا يف ذكل تطوير الأطر القانونية وامل
ن اجلودة العالية للرباءات  القدرات و الكشف عن الابتاكرات يف طلبات الرباءات اليت يمت منحها، وتعزيز الوعي. وقال اإ

 عنارص رضورية ليكوالأداء اجليد لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تعد املالمئ،  اتونطاق حامية الرباءابلشك الاكيف، 
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جدول أأعامل التمنية املتعلقة بنقل  التفت الوفد اإىل مشاريعفامي يتعلق ابلبتاكر ونقل التكنولوجيا. و  حقق نظام الرباءات أأهدافه
ل تزال عالقة، وذكر أأهنا مرتبطة بقضية نقل  SCP/18/8الوثيقة  وأأشار اإىل أأن سمسة مشاريع اليت وردت يفالتكنولوجيا، 
نه ينبغي بذل هجد مكثف يف اإطار مرشوع "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء التكنولوجيا . وقال اإ

ات جديدة ل يؤيد اإطالق مبادر وأأكد أأنه التمنية.  الواردة مضن جدول أأعامل 72و 76و 72و 29احللول" لتنفيذ التوصيات 
طار اللجنة  ، طاملا مل تكمتل هذه املشاريع ودراسات املتابعة املتعلقة هبا.بشأأن نقل التكنولوجيا يف اإ

مانة عن شكره لتحمجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وحتدث وفد بولندا ابمس .272 ديهثا الوثيقة ، وأأعرب للأ
SCP/14/4 Rev.2 لإعدادها الوثيقتني وSCP/18/7 وSCP/18/8 ن الوثيقتني تقدمان فكرة قمية بشأأن التعقيد . وقال اإ

. وأأفاد أأن الواثئق أأثبتت أأن حامية نقل التكنولوجيا اليت يتضمهناوالتفاعل بني نظام الرباءات والعديد من العوامل الأخرى 
اإىل أأن العديد من  الرباءات تلعب دورا هاما يف نقل التكنولوجيا، ولكهنا ليست العامل الوحيد اذلي يؤثر عليه. وأأشار

مشاريع نقل التكنولوجيا ما زالت بصدد الإجناز يف اللجنة ادلامئة املعنية ابلتمنية، من سبيل املشاريع اليت تضمناها الوثيقتان 
CDIP/6/4 Rev. وCDIP/8/7 واقرتح أأن تنتظر جلنة الرباءات نرش نتاجئ العمل اذلي بينته الوثيقة .CDIP/8/7 
 كرار جلنة الرباءات وجلنة التمنية لأعامل بعضها، ولُّتاذ قرار مس تنري أأكرث بشأأن طريقة امليض قدما.هبدف احليلوةل دون ت

وحتدث وفد اجلزائر ابمس اجملموعة الأفريقية وأأكد أأن اجملموعة تويل أأمهية قصوى للقضااي املتعلقة بنقل التكنولوجيا.  .276
اليت قدماها لالل ادلورة السابقة. وأأعرب عن اقتناعه  SCP/18/8و SCP/18/7لإعدادها الوثيقتني وشكر الأمانة 

ماكنية أأن تكون الرباءات حاجزا أأمام  ابلتعليقات اليت أأديل هبا لالل ادلورة املذكورة، وأأوّض أأن ادلراسة مل تتعمق يف مدى اإ
ا. وأأعلن أأنه ميكن القيام نقل التكنولوجيا وذكر أأن ادلراسة ركزت فق. عىل املسامهة الإجيابية للرباءات يف نقل التكنولوجي

بدراسة عن لك اجلوانب الأخرى املذكورة، دون خرق ولية اللجنة ادلامئة املعنية ابلرباءات. والتفت اإىل مسأأةل التدالل 
شارة  احملمتل بني معل جلنة التمنية ومعل جلنة الرباءات، وعرب عن اعتقاده أأن النقاش اذلي احتضنته جلنة التمنية مل يتضمن اإ

ة للرباءات عندما تناولت اللجنة املذكورة قضية نقل التكنولوجيا. ولفت الانتباه اإىل تنظمي معل جلنة التمنية، وقال اإن واض
قلميية، يك تمتكن دول لك منطقة من التعرف عىل التحدايت اخلاصة هبا، واليت تواهجها  العمل يتضمن سمسة اجامتعات اإ

أأشار الوفد اإىل أأنه هو أأحد املشاركني يف اإحدى الندوات املنعقدة عىل الصعيد املنطقة فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا. و 
الإقلميي، وأأبرز أأن النقاش لالل الندوة تناول قضااي امللكية الفكرية وحق املؤلف، اإجامل، ومل تطرح فيه تساؤلت حول 

لوجيا. وشدد عىل أأن العمل اذلي ترعاه جلنة التمنية الأثر الإجيايب أأو السليب لنظام الرباءات فامي يتعلق مبسامهته يف نقل التكنو 
 بشأأن نقل التكنولوجيا ل يتدالل مع العمل اذلي ميكن أأن تقوم به جلنة الرباءات.

مانة عن تقديره لإعدادها و  .272 الوثيقة حتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان جدول أأعامل التمنية، وأأعرب للأ
SCP/18/8  اليت تضمناها الوثيقة الت النجاح تعلقة ابلرباءات ونقل التكنولوجيا. وأأشاد الوفد حببشأأن الأمثل والتجارب امل
هنا ت  أأن لفت الانتباه اإىل نظام الرباءات. و واملتعلقة ب لبدلان النامية بشأأن النتاجئ اليت حققاها اشك مؤيرات مشجعة وقال اإ
حالت الفشل ، لأن القيام بدراسة عن القضية املذكورة عند متاثل أأمهية حالت النجاحمن هجة أأخرى حالت الفشل أأمهية 

لهيا  حتسني الس ياسات العامة. عىل تساعدمهردود فعل تقيميية و لأعضاء تضع عىل ذمة ا وأأقر بأأمهية اجلوانب اليت أأشارت اإ
بعض الوفود، من سبيل جودة الرباءات والعمل املنجز بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وذكر أأن نقل التكنولوجيا 
ل يتضمن أأيضا مسائل أأخرى. وأأوّض أأن نقل التكنولوجيا هو موضوع معقد، وأأكد أأن العديد من العوامل تؤثر عىل فعالية نق

نقل التكنولوجيا. ابلنقاش اجلاري بشأأن مبايرة لها عالقة ن القدرة الاستيعابية للصناعات الوطنية أأ  التكنولوجيا. ورصح
وأأبرز أأنه س يكون من الوجيه أأن أأن جمرد وجود نظام براءات ل يعين ابلرضورة نقل التكنولوجيا بنجاح. وأأعرب عن اعتقاده 

لاصة ادلول النامية، يف دراسة العوامل املذكورة. والتفت اإىل الأثر الضار عىل اجملمتع تتعمق العديد من ادلول الأعضاء، و 
، احلكومات ينبغيأأن عىل ، وشدد اتفاقيات الرتخيصتتضمهنا املامرسات املضادة للتنافس اليت قد اذلي ميكن أأن ينجم عن 

لنقاش حول نقل أأشار اإىل التارخي الطويل ل . و تريبس من اتفاق 40، طبقا للامدة بفعاليةتكل املامرسات أأن تقاوم  حسب رأأيه،
عىل امجلعية العامة للأمم املتحدة أأن تطلب من الأمانة أأن  2962يف س نة وذكر أأن الربازيل اقرتحت  ،التكنولوجيا والرباءات
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دراجه مت منذ وقت وأأضاف أأن ."كنولوجيا يف البدلان الأقل منواة حول "دور الرباءات يف نقل الت  اتعد تقرير  هذه  قريب اإ
وأأفاد أأن النقاشات وردت يف مرة أأخرى عىل جدول أأعامل اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية بشأأن تغري املناخ.  لنقاشاتا

من اتفاق تريبس، اليت نصت  2من جدول أأعامل التمنية، وأأيضا يف املادة  42و 32و 79و 72و 72و 73و 77التوصيات 
 أأن اس تكامل العمل حول هذا املوضوع يف اللجنة س يفيد مجيع الأعضاء.اإىل  عىل وجاهة القضية املذكورة، وللص

يرلندا ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء البالغ عددها  .272 دوةل، وأأعرب عن اعتقاده أأنه ينبغي من  72وحتدث وفد اإ
بشأأن نقل التكنولوجيا، يف انتظار  الأفضل، يف الوقت احلارض، أأن يمت تعليق الأعامل الإضافية اليت تقوم هبا جلنة الرباءات

دوةل، ميكن أأن  72حتليل نتاجئ املشاريع اليت تنجزها جلنة التمنية. وأأكد أأن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء البالغ عددها 
ضافية، برشط أأن تكون تكل الأمثل والتجارب  SCP/18/8تنظر يف توس يع مضمون الوثيقة  لتشمل أأمثل معلية وجتارب اإ

ثبااتت وأأل تكرر أأي معل أآخر.موض  وعية وتكون قامئة عىل اإ

ن ذكل هيدف اإىل ضامن أأن وفد الهند  لفتو  .279 انتباه اللجنة اإىل أأن الرباءات متنح بناء عىل القوانني الوطنية، وقال اإ
نفاذها يف الهنوض بنقل التكنولوجيا ونرشها، لدمة ملصاحل منتجي املعارف الت  قنية تسامه حامية حقوق الرباءات واإ
 SCP/18/7ومس تخدمهيا، بشك يتيح الرلاء الاجامتعي والاقتصادي، مثلام ورد يف اتفاق تريبس. ورأأى أأن الوثيقة 

تنص عىل احلواجز املتنوعة اليت تواهجها البدلان النامية لاصة، واملتعلقة بنقل التكنولوجيا وابلتدابري اليت متكن من الهنوض  ل
التكنولوجيا ما  ل يبدو أأهنم مييلون اإىل نقلمن البدلان املتقدمة، ة ميلكها وحمهيا أأشخاص طورورأأى أأن التكنولوجيا املتبه. 
وأأشار . صارم، أأو ما يعرف بأأحاكم "تريبس الإضافية"رباءات ابلنظام حامية عىل  املتلقية للتكنولوجيا البدلان الناميةتنص  مل

ن ادلراسة جيب أأن تتناول مبزيد من التفصيل أأ  عرشة وشدد عىلاإىل مضمون التدلل اذلي قام به لالل ادلورة الثامنة 
يرغب يف بل تشمل أأيضا لك من ادلول الأعضاء يف اللجنة اتفاقيات الرتخيص، فال تقترص الفائدة عىل العوائق اليت تواجه 

دراج أأمثل أأكرث دعا الوفد اإىل رضورة أأن تكون ادلراسة . و املذكورة ادلول تطوير أأعامهل التجارية واستامثراته يف أأمشل عرب اإ
 بشأأن القضااي املذكورة.

مانة عن شكره لعملها املس تفيض بشأأن نقل التكنولوجيا، وما قامت به  .230 وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية للأ
ني الوثيقتوصيغها املعدةل و  SCP/14/4لالل التحضريات لدلورة احلالية وادلورات السابقة للجنة، ولإعدادها الوثيقة 

SCP/18/7 وSCP/18/8 وأأكد أأمهية نقل التكنولوجيا الطوعي كجزء من التمنية الاقتصادية. والتفت اإىل العمل .
جنازه، ورأأى أأنه قد مت اس تكشاف املوضوع بشك اكمل يف اإطار جلنة الرباءات، عرب القيام بدراسة  املس تفيض اذلي مت اإ

لرباءات وبني التجارب الوطنية، وحتديد قامئة لأنشطة الويبو يف جمال نقل بشأأن الصل بني أأمثل نقل التكنولوجيا املتعلقة اب
التكنولوجيا. ولفت الانتباه اإىل فوائد نظام الرباءات، وأأعرب عن اعتقاده أأن نرش املعلومات التكنولوجية، ابلإضافة اإىل حتفزي 

نه يوفر أأداة فعاةل لن قل التكنولوجيا الطوعي. وأأشار اإىل أأن نظام الرباءات الابتاكر والاستامثر، هو أأمه تكل الفوائد، وقال اإ
يضع بني يدي اجملمتع ثروة معرفية، يف لك مرة يمت فهيا نرش اإحدى طلبات احلصول عىل براءة، وأأكد أأن ذكل ميكن من 

يضا ثروة الهنوض ابلتمنية وحتسني التكنولوجيا وحول دون تكرار البحوث غري الرضورية. وأأضاف أأن نظام الرباءات يتيح أأ 
معرفية ويدرهجا مضن املكل العام، عن طريق الكشف عن الرباءات اليت مل تعد سارية بسبب عدم تسديد رسوم الصيانة أأو 
نفاذ. وركز عىل أأن ادلراسة تبني أأن حامية الرباءات، ورمغ  أأي أأس باب أأخرى أأبطلت صالحية الرباءات وجعلاها غري قابل لالإ

ل عامال من بني العديد من العوامل الأخرى اليت تؤثر عىل نقل ادلور الهام اذلي تلعبه يف نق ل التكنولوجيا، فاإهنا ليست اإ
ن الوثيقة تقدم فكرة قمية عن  التكنولوجيا. اليت التعقيد والتفاعل بني نظام الرباءات والعديد من العوامل الأخرى وقال اإ
د معاجلة نظام الرباءات ل ميكن من تعزيز نقل التكنولوجيا، . وأأبرز أأن الوثيقة للصت اإىل أأن جمر نقل التكنولوجيا يتضمهنا

ن عددا من العوامل الأخرى يدلل يف املوضوع، من سبيل القدرة الاستيعابية للطرف املتلقي للتكنولوجيا، وأأكد  وقال اإ
من العوامل اجملاورة رضورة النظر يف قدرة الطرف املتلقي لضامن فاعلية نقل التكنولوجيا. وأأعرب عن اعتقاده أأن العديدة 

بشأأن أأنشطة الويبو املتعلقة بنقل  SCP/18/7تندرج عىل ما يبدو مضن نطاق جلنة الرباءات. وأأفاد أأن الوثيقة  ل
جناز العديد من الربامج  التكنولوجيا تضمنت الأنشطة املتنوعة اليت أأجنزهتا الويبو. ورأأى أأن الوثيقة بينت أأن الويبو بصدد اإ
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كنولوجيا، من سبيل هيالك دمع املؤسسات الوطنية املعنية ابلبتاكر ونقل التكنولوجيا، والنفاذ اإىل قواعد املتعلقة بنقل الت 
"امللكية الفكرية البياانت املتخصصة ودمع قواعد البياانت املذكورة، وتطوير أأدوات النفاذ اإىل معلومات الرباءات، وبرانمج 

جنازها فعال احللول"ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء  . ولفت الوفد الانتباه اإىل الربامج املتعددة اليت قامت الويبو ابإ
بشأأن املوضوع املذكور، أأساسا يف اإطار معل جلنة التمنية، بغض النظر عن مدى التقدم اذلي أأحرزته الأعامل املتعلقة بك 

ملوارد احملدودة اليت يف متناول الويبو للقيام بدراسات مرشوع، وأأعرب عن اقتناعه بأأنه ل ينبغي، يف هذه املرحل، اس تخدام ا
متام ادلراسات واملشاريع اجلارية، يف  موسعة أأو تكيلية يف اإطار جلنة الرباءات، بشأأن نقل التكنولوجيا. وأأكد أأنه ينبغي أأول اإ

عمل اجلديد املتعلق بنقل التكنولوجيا اإطار جلنة التمنية، وتقيميها، ابلإضافة اإىل رضورة حتليل نتاجئها. وللص اإىل أأن برانمج ال
ذا أأجنز دون الاس تفادة من نتاجئ الربامج املذكورة.  يف اإطار جلنة الرباءات س يكون سابقا لأوانه وس يكرر أأعامل سابقة اإ

ن نظام امللكية الفكرية، ولاصة نظام الرباءات، يس تفيد من ادلول IIPIوقال ممثل املعهد ادلويل للملكية الفكرية ) .232 ( اإ
 هو جهراملتقدمة أأكرث من اس تفادته من ادلول النامية. وأأعرب عن اعتقاده أأن السبب الرئييس لغياب التوازن بني البدلان 

 الاس تفادة من الرباءات،اخملرتعني يف البدلان النامية لبتاكراهتم. وأأشار اإىل الصعوابت اليت تواجه العديد من ادلول النامية يف 
النفاذ اإىل معلومات الرباءات والبحث فهيا، وعن الرتخيص لاللرتاعات اليت مولها القطاع العام، نظرا لعجز اخملرتعني عن 

وذكر أأن بعض البدلان من سبيل الفلبني استبقت هذه الصعوابت وحاولت التغلب علهيا. وأأوّض أأن القانون الفلبيين لنقل 
يف الفلبني. وأأضاف أأن القانون الفلبيين  لوجيا وتسويقهالأوجه الإملام ابلتكنو أأحدث نقل نوعية  7009التكنولوجيا لس نة 
ليه  2920دول لس نة  - قانون ابيهاملذكور استند اإىل  ن القانون الفلبيين املشار اإ املعمتد يف الولايت املتحدة الأمريكية، وقال اإ

عن البحوث اليت متولها نص عىل أأن مؤسسات البحث والتطوير يه املاكل الافرتاي حلقوق امللكية الفكرية املنجرة 
احلكومة. ورصح أأن الأشخاص واملؤسسات العامل يف جمال البحث والتطوير دأأبت قبل اعامتد القانون عىل التفاوض لإبرام 

برام التفاقات املذكورة اكن  اتفاقات خمصصة متنحها نس بة مئوية من ملكية تكل احلقوق. وأأعرب املمثل عن اعتقاده أأن اإ
، مما حول دون تسويق الباحثني للرتاعاهتم. والتفت اإىل الآاثر القانونية لقانون نقل التكنولوجيا يتطلب وقتا طويال

، وأأكد أأن القانون املذكور لفت انتباه مؤسسات البحث والتطوير ابلفلبني اإىل أأن اجلامعات ميكن أأن جتري 7009 لس نة
ة الفكرية ابلفلبني نرش تصوره للعمل املقبل، وبني أأن املكتب املفاوضات بشأأن امللكية الفكرية. وأأشار اإىل أأن مكتب امللكي

سريكز عىل تنفيذ نظام براءات مبس. وموجه للتمنية. وأأفاد املمثل أأن مكتب امللكية الفكرية أأعرب، بعد ذكل بفرتة قصرية، 
خرة مبعلومات الرباءات، عن نيته يف اإحداث ش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، مبساعدة الويبو، لتكون مكتبات زا

فتس تفيد مهنا أأساسا اجلامعات. ولفت الانتباه اإىل النجاح اذلي حققه الربانمج اإىل حد الآن، وأأوّض أأن املكتب قد أأسس ما 
ن املعهد ادلويل للملكية الفكرية، ظل  60يفوق  مركزا من مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر، يف اكمل أأحناء الفلبني. وقال اإ
مكتب الولايت املتحدة للرباءات لالل الثالث س نوات املاضية، ابلتعاون مع مكتب امللكية الفكرية ابلفلبني و يعمل 

، لالس تفادة من ذكل الزمخ من لالل برانمج فرص الابتاكر، وأأكد أأن الربانمج ما زال يقدم املساعدة لعدد من والعالمات
ا الفكرية وتسوقها بشك أأفضل. وأأوّض أأن اجلهود املذكورة املتعلقة ببناء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يك تدير ملكياه

القدرات هتدف اإىل ضامن أأكرب تأأثري ممكن لالبتاكرات، سواء عىل الصعيد الوطين أأو ادلويل. وأأعرب عن اعتقاده أأن حاةل 
ويل، عن طريق ما يطلق عليه "الترشيع الفلبني تثبت أأنه ميكن اإصالح العديد من أأوجه اختالل التوازن يف نظام الرباءات ادل

 اذليك"، ابلإضافة اإىل التفاقات ادلولية.

آاثر الأزمة العاملية اليت جدت بني سنيت  .237 ، وأأكد أأهنا لفتت انتباه 7020و 7002وأأشار وفد الاحتاد الرويس اإىل أ
عادة تو  ن الأزمة سهلت اإ جيه اقتصاد ادلول املتقدمة حنو قطاع الرشاكت وادلوةل واجملمتع، بشك أأكرب، اإىل الابتاكر، وقال اإ

الابتاكر. وأأفاد أأن العديد من البدلان، اعمتدت بعض خط. الاس تحداث، ونصت عىل حوافز لس تخدام التكنولوجيات 
عىل اسرتاتيجية تطوير الابتاكر  7022احلديثة وعدد من الابتاكرات. ورصح أأن حكومة الاحتاد الرويس وافقت يف س نة 

نشاء البنية الأساس ية جملمتع ما بعد 7070اإىل حدود يف  ، هبدف الانتقال بتمنية الاقتصاد يف روس يا اإىل مرحل الابتاكر، واإ
املرحل الصناعية، ابلإضافة اإىل اس تخدام املوارد الطبيعية، والسوق ادلاللية، والعلوم والرصيد البرشي املمتزي، وللق 
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حداث طلب حقيقي عىل الابتاكر وحتفزي  التحول اإىل الاقتصاد القامئ عىل الابتاكر. وشدد الوفد عىل أأن أأرسع املنافسة واإ
ن  الس بل لوضع أأسس اقتصاد ابتاكر وتعزيزه بعد ذكل، مرتب. بتحسني فعالية اللواحئ القانونية يف جمال امللكية الفكرية. وقال اإ

صار أأحد العوامل الأساس ية لس ياس ية  التطوير الاسرتاتيجي، ومنذ انضامم الاحتاد الرويس اإىل منظمة التجارة العاملية،
" تعزيز لواحئ ادلوةل يف جمال امللكية الفكرية 2الابتاكر اليت اعمتدها الاحتاد الرويس يف س ياق السوق العاملية، مما أأدى اإىل "

آليات حامياها؛ " ملعامل " ووضع حوافز للهنوض بتقدم الأنشطة العلمية والتقنية، من لالل املزااي الرضيبية وأأوجه ا7وأ
حداث أأشاكل جديدة من املنظامت القانونية، من سبيل الرشااكت الاقتصادية ومجعيات الاستامثر، 3التفضيلية؛ " " واإ

تباع س ياسة متوازنة تأألذ بعني الاعتبار قضااي املنافسة يف جمال املنتجات والتكنولوجيات احلديثة. وأأفاد أأن 4" اإخل؛ " واإ
لبحث العلمي وتسويق نتاجئ النشاط البحيث املذكور. وأأشار اإىل اإىل للق رواب. دامئة بني االتطوير الاسرتاتيجي هيدف حاليا 

أأن احلوافز املرتبطة خبلق التكنولوجيات اجلديدة وتطويرها وابلس تخدامات الصناعية لتكل التكنولوجيات عىل النطاق 
نظم الابتاكر الوطنية اليت جتمع بني البحوث العلمية سرتاتيجية بشأأن االواسع، تعمتد بشك كبري عىل مقاربة مهنجية لإنشاء 

وشدد عىل أأمهية النظر يف الآليات القانونية املتعلقة حبقوق  الأساس ية ومشاركة الرشاكت وبني تسويق نتاجئ تكل البحوث،
يا". ورأأى أأنه ميكن امللكية الفكرية. وأأعرب عن اهامتمه مبواصل النقاش يف اإطار جلنة الرباءات بشأأن قضية "نقل التكنولوج 

تسهيل التنفيذ الناحج لأحاكم اسرتاتيجية الابتاكر، عن طريق القيام بدراسة عن القضية املذكورة وعالقاها بنظام الرباءات 
وعن الاسرتاتيجيات وأأشاكل نقل التكنولوجيا والعالقة بني الرباءات والتجارة وعن الاستامثرات والرتخيص، ابلإضافة اإىل 

ملشالك الراهنة عىل الصعيدين الوطين وادلويل، لاصة مشلكة الاس تخدام اخلاطئ للحقوق الاس تئثارية، التعرف عىل ا
استنادا اإىل الرباءات، واحلاجة اإىل ضامن توازن احلقوق بني ماليك الرباءات ومس تخديم التكنولوجيا. وأأعلن أأن اسرتاتيجية 

يف الاحتاد الرويس بشأأن الأنشطة املتعلقة بتطوير الالرتاعات  الابتاكر والتطوير يه الاسرتاتيجية الرئيس ية املعمتدة
 واملستندة اإىل الرباءات، وأأكد أأن الأنشطة املذكورة رضورية لتحقيق مس توايت عالية من التطور التكنولويج يف ادلوةل.

 يةمن جدول الأعامل: مسامهة اللجنة يف تنفيذ ما يتعلق هبا من توصيات جدول أأعامل التمن  20البند 

الوفود اليت ترغب يف الإدلء ببياانت بشأأن مسامهة اللجنة يف تنفيذ ما يتعلق هبا من توصيات اقرتح الرئيس عىل  .233
اإن مجيع البياانت س تحال اإىل امجلعية العامة للويبو وفقةا ، وقال البياانت مكتوبة اإىل الأمانةأأن تقدم تكل جدول أأعامل التمنية 

آلية تنس يق جدول أأعامل التمنية 7020لس نة مة للويبو للقرار الصادر عن امجلعية العا  .فامي يتعلق بأ

 اقرتاح الرئيس.عىل اللجنة  ووافقت .234

يرلنداوحتدث وفد  .232  وقرأأ بياان، وهو كام ييل: دوةل 72ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء البالغ عددها  اإ

يرلندا   3عىل أأن اللجنة، حسب الفقرة  ،دوةل 72غ عددها ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء البال"يؤكد  وفد اإ
ت مكحفل ملناقشة القضااي وتسهيل التنس يق وتوفري املشورة ئ، قد أأنش SCP/1/2 من الوثيقة 7الواردة يف الصفحة 

 ولياها أأنيك تنفذ لجنة وميكن ل بشأأن التطوير التدرجيي لقانون الرباءات دولياة، مبا يف ذكل تنس يق قوانني الرباءات. 
مه أأيضاة يف تنفيذ عدد من توصيات جدول اتدمع الأداء اجليد لنظام الرباءات وتعزز الابتاكر ونقل التكنولوجيا وتس

 .أأعامل التمنية

اين الآراء بشأأن فامي يتعلق ببنود خمتلفة من جدول أأعاملها بسبب تب اة تقدم ضئيل نسبي مبا أأن اللجنة مل حترز سوىو "
من الصعب تكوين صورة اكمل يف هذه املرحل عن تنفيذ توصيات جدول أأعامل س يكون ، اة كيفية امليض قدم

 املعنية. التمنية
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رسالها للتقارير اإىل  "وينبغي عىل اللجنة املعنية بقانون الرباءات من املنظور الإجرايئ أأن تتبع الامنذج املتفق علهيا عند اإ
وفقاة ملامرسات أأنه ل ينبغي،  نرىل أأعامل التمنية املعنية. و امجلعية العامة للويبو بشأأن اإسهاهما يف تنفيذ توصيات جدو 

 جدول الأعامل. يف بنداة دامئاة البند املذكور  يظل، أأن الويبو الراخسة

عند تنفيذ برانمج العمل املتوازن للجنة، أأن تتجنب اللجنة تكرار معل هيئات الويبو الأخرى واملنظامت "وجيب 
 ."ادلولية الأخرى

 ربازيل ابمس مجموعة بدلان جدول أأعامل التمنية، وقرأأ البيان وهو كام ييل:وحتدث وفد ال .236

آلية تنس يق جدول أأعامل التمنية املعمتدة يف "تعلق  وتعد اللجنة . 7020مجموعة جدول أأعامل التمنية أأمهية كبرية عىل أ
رسال التقارير اإىل امجلعية العامة للويبو ، اإحدىوفقةا لهذا القراراملعنية بقانون الرباءات،  ابيرت  ، وقدالهيئات املعنية ابإ

 . ونعتقد أأن هذا البند من جدول الأعامل ل ينبغي أأن يكون بنداة 7027و 7022سنيت معلها عىل هذا الأساس يف 
 ، يك يتس ىن ابلتايل تنفيذ قرار امجلعية العامة ابلشك الصحيح.دامئاة 

عت  "وقد أأحادية  وراتجداول أأعامل ادل ومل تكنبرانمج معلها منذ اعامتد جدول أأعامل التمنية. اءات جلنة الرب نو 
مناجلانب و  دراج مواضيع هتم مجيع الأعضاء. اإ رضوراية لضامن عدم سعي اللجنة مثل هذا التوازن ويعد ا رمت اإىل اإ

هامل بطريقة أأحادية حنو حتقيق مس توى أأعىل من امحلاية والتنس يق ابلنس بة حلقوق ا لرباءات، لأن ذكل س يؤدي اإىل اإ
 .احتياجات التمنية، يف ظل الاعامتد عىل مقاربة واحدة ُّتدم مجيع الأغراض

ذا تبنت اللجنة "وستس تجيب فامي يتعلق  ،SCP/14/7 الوثيقةوالوارد يف الربازيل وفد ه برانمج العمل اذلي اقرتح، اإ
من جدول أأعامل التمنية واليت تنص عىل أأن  22التوصية ات ، ملتطلبابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات

وميكن رب. الاعتبار مواطن املرونة الواردة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية.  بعنيأأنشطة الويبو ينبغي أأن تأألذ 
ذا اكنت ستسل. الضوء عىل احلاجة اإىل متكني ادلول الأعضاء  20و 2جودة الرباءات ابلتوصيتني بشأأن النقاشات  اإ

اإىل قواعد بياانت الرباءات وتقدمي املساعدة هلم لتحسني قدراهتم املؤسس ية الوطنية فامي يتعلق ابمللكية  النفاذمن 
اليت تلعب دوراة هاماة يف ضامن  الفاعلية حتفزيالفكرية من لالل تعزيز تطوير بنياهتم التحتية، ومن مث يمت 

 .الرباءات جودة

اجملموعة جمي املتعلقة بنقل التكنولوجيا تتطلب  ل تزالو"ولكن يبقى الكثري من العمل الرضوري يف اجملالت الأخرى. 
يف حالت  ،اضةاملزيد من العمل، مبا أأن العقبات واملبادرات الالزمة دلمع نقل التكنولوجيا ونرشها ل تزال غري و 

من بني أأهدافها مع أأن سأأةل الرباءات والصحة، فامي يتعلق مب مل تنفذ  22أأن التوصية ويبدو بعض ادلول الأعضاء. 
تبين الاقرتاح املقدم من مجموعة  وس يكونحتسني الس ياسات املتعلقة ابلصحة. يف يدة ف ف مواطن املرونة امل اس تكشا

 .ل التمنية خطوة جيدة حنو ذكل التنفيذالبدلان الأفريقية ومجموعة جدول أأعام

اإىل جدول أأعامل مزتن يأألذ يف احلس بان  أأعاملها وتستنداللجنة تواصل أأن التمنية  "وتأأمل مجموعة بدلان جدول أأعامل
 ."احتياجات مجيع ادلول الأعضاء، ويدمع يف نفس الوقت أأهداف جدول أأعامل التمنية

 من جدول الأعامل: العمل املقبل 22البند 

سيبقى النقاش مفتوحا لإعداد قامئة غري شامل للقضااي اليت س تطرح لالل ادلورة املقبل للجنة ادلامئة املعنية  .232
 الرباءات. بقانون
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ودون اإلالل بولية اللجنة، عىل أأن يقترص معلها يف ادلورة املقبل عىل تقيص احلقائق وعىل أأل واتفقت اللجنة،  .232
 ية يف هذه املرحل وأأن يُنجز عىل النحو التايل:يؤدي هذا العمل اإىل أأعامل تنس يق 

 الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات ( أأ )

الطريقة اليت تنف ذ وثيقة بشأأن س تعد الأمانة، ابلستناد اإىل الإسهامات املس تلمة من ادلول الأعضاء،  "2"
الشخيص أأو غري  الاس تخدام ويه هبا ادلول الأعضاء الاس تثناءات والتقييدات امخلسة التالية،

التجاري؛ والاس تخدام يف التجارب أأو البحث العلمي؛ وحتضري الأدوية؛ والاس تخدام السابق؛ 
، برشط أأن حترص الأمانة عىل واس تخدام املواد اخلاصة ابلسفن والطائرات واملركبات الأرضية الأجنبية

الوثيقة أأيضا عىل التحدايت اليت وينبغي أأن تنسحب . تقيمي جناعة هذه الاس تثناءات والتقييدات عدم
 تواهجها ادلول الأعضاء يف تنفيذ هذه الاس تثناءات والتقييدات.

لالل ادلورة  ،ستُنظم ندوة عن الاس تثناءات أأو التقييدات امخلسة املذكورة أأعاله ملدة نصف يوم "7"
 .SCP/19/6عىل النحو املقرتح يف الوثيقة  ،العرشين للجنة

قة لدلورة احلادية والعرشين للجنة، ابلستناد اإىل الإسهامات املس تلمة من ادلول س تعد الأمانة وثي "3"
هبا ادلول الأعضاء الاس تثناءات والتقييدات التالية املتبقية والواردة  ذالأعضاء، عن الطريقة اليت تنف  

 أأفعال احلصول عىل موافقة تنظميية من السلطات؛ واستنفاد حقوق ويه ،SCP/18/3يف الوثيقة 
الرباءات؛ والرتخيص الإجباري أأو الاس تخدام احلكويم؛ والاس تثناءات والتقييدات املتعلقة 

، برشط أأل تقوم الأمانة بتقيمي ابس تخدام املزارعني أأو مس تودلي النبااتت لالبتاكرات احملمية برباءات
لهيا وستنظم ندوة عن الاس تثناءات والتقييدات املت  .جناعة تكل الاس تثناءات والتقييدات بقية املشار اإ

لالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة عىل النحو املقرتح يف الوثيقة  ،أأعاله ملدة نصف يوم
SCP/19/6  

 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض ( ب)

مجموعة تستند اإىل املعلومات املس تلمة من ادلول الأعضاء وتتأألف من برامج التشارك يف العمل بني ماكتب  
 ات واس تخدام املعلومات اخلارجية لأغراض البحث والفحص.الرباء

 الرباءات والصحة )ج(

انتفاع البدلان مبواطن املرونة املتعلقة ابلصحة يف  ، بشأأنلالل ادلورة العرشين للجنة ،تنظمي جلسة مشرتكة 
 جمال الرباءات.

 الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءاترسية التصالت بني  )د(

الأمانة لدلورة املقبل للجنة وثيقة جتمع القوانني واملامرسات اخلاصة مبسأأةل رسية التصالت بني س تعد  "2"
الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات وتلخص أأيضا املعلومات املس تلمة من ادلول الأعضاء عن 

 اخلربات املكتس بة يف هذا الصدد.

مسأأةل رسية التصالت بني  بشأأنضا تتبعه مناقشة س تجري الأمانة لالل ادلورة املقبل للجنة عر  "7"
 الزابئن ومستشارهيم يف جمال الرباءات.
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 نقل التكنولوجيا )ه(

ضافة أأمثل معلية وجتارب أأخرى بشأأن احلوافز اخلاصة ابلرباءات  SCP/18/8سرتاجع الأمانة الوثيقة   ابإ
الإسهامات املس تلمة من الأعضاء  وبشأأن العراقيل اليت حتول دون نقل التكنولوجيا، وذكل عىل أأساس

 واملراقبني يف اللجنة، مع مراعاة أأبعاد القدرة الاستيعابية لنقل التكنولوجيا.

 الرئيس ملخصمن جدول الأعامل:  27البند 

م الرئيس مرشوع ملخص الرئيس )الوثيقة  .239  (..SCP/19/7 Provقد 

للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات لالل الأس بوع وأأعربت بعض الوفود عن رغباها يف أأن تعقد ادلورة العرشون  .240
 .7023ديسمرب  9اذلي سيبدأأ يف 

 .7023ديسمرب  9نيف لالل الأس بوع اذلي سيبدأأ يف جب الأمانُة اللجنة أأن دورهتا العرشين س تعقد مبدئيا  وأأعلمت .242

 (.SCP/19/7ومتت الإحاطة علام مبضمون لالصة الرئيس )الوثيقة  .247

ن التقرير س يعكس مجيع املدالالت سيتضمن  أأن تقرير ادلورة اللجنة اإىل أأشارتو  .243 احملرض الرمسي لدلورة. وقالت اإ
من  22يف الاجامتع وأأنه س ُيعمتد وفقةا لالإجراء املتفق عليه يف اللجنة يف دورهتا الرابعة )انظر الفقرة  اليت أأدىل هبا املشاركون

اللجنة عرب  أأاتحتهاحلق يف التعليق عىل مرشوع التقرير اذلي نص عىل أأن لأعضاء اللجنة ي ي (، واذلSCP/4/6 الوثيقة
اعامتد مرشوع التقرير، مبا يف ذكل التعليقات بعد ذكل مهنا  س يطلب أأنه اللجنةأأفادت املنتدى الإلكرتوين اخلاص هبا. و 

 الواردة، يف دورهتا املقبل.

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 23البند 

 اختمت الرئيس ادلورة. .244

يف لإجامع ابالتقرير اعمتدت  اللجنةن اإ  .242
 .7024يناير  72لعرشين يف ادورهتا 

 

 []ييل ذكل املرفق
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Cheick Oumar COULIBALY, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
<cheickoumar7@gmail.com> 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Karima FARAH (Mme), directeur, Pôle brevet innovation technologique, Office marocain de la 
propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca 
 
Salah Eddine TAOUIS, conseiller, Mission permanente, Genève 
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MEXIQUE/MEXICO 
 
Nahanny CANAL REYES (Sra.), Directora Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), Mexico, DF. 
 
Rosa Maria DOMINGUEZ MARTINEZ (Sra.), Coordinadora Departamental de Calidad y 
Opiniones Tecnicas, Direccion Divisional de Patentes, Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), Mexico, DF. 
 
Ricardo GALLEGOS MATHEY, Especialista en Propiedad Industrial, Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI), México, DF. 
 
 
MONTÉNÉGRO /MONTENEGRO 
 
Dušanka PEROVIĆ (Mrs.), Deputy Director, Intellectual Property Office of Montenegro, 
Podgorica 
 
 
MYANMAR 
 
Aye Mon WIN (Ms.), Deputy Director, Department of Technical and Vocational Education, 
Ministry of Science and Technology, Nay Pyi Taw 
 
 
NAMIBIE/NAMIBIA 
 
Peter NAPTHALI, Economist, Department of Trade and Commerce, Ministry of Trade and 
Industry, Windhoek 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Bal Sagar GIRI, Under Secretary (Legal), Ministry of Industry, Kathmandu 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Eno-Obong Young USEN (Mrs.), Senior Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs 
Registry, Federal Ministry of Trade and Investment, Abuja 
<iponigeria@yahoo.co.uk> 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Ingrid MAURITZEN (Mrs.), Head of Section, Norwegian Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
<inm@patentstyret.no> 
 
Karine L. AIGNER (Ms.), Legal Adviser, Legal and International Affairs, Norwegian Industrial 
Propery Office (NIPO), Oslo 
<kai@patentstyret.no> 
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OUGANDA/UGANDA 
 
Eunice KIGENYI (Mrs.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PAKISTAN 
 
Ahsan NABEEL, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Zoraida RODRIGUEZ (Mrs.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PAYS-BAS/NETHERLANDS 
 
Dominik FLIKWEERT (Mrs.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PHILIPPINES 
 
Epifanio EVASCO, Director, Bureau of Patents, Intellectual Property Office of the Philippines, 
Taguig City 
<epifanio.evasco@ipophil.gov.ph> 
 
Josephine REYNANTE (Mrs.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
Maria Asuncion INVENTOR (Mrs.), Attaché, Permanent Mission, GVA 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Grażyna LACHOWICZ (Ms.), Adviser to the President, Cabinet of the President, Patent Office of 
the Republic of Poland, Warsaw 
<glachowicz@uprp.pl> 
 
Małgorzata POŁOMSKA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Ana BANDEIRA (Mrs.), Head, Patents and Utility Models Department, Portuguese Institute of 
Industrial Property, Lisbon 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
Jeong-Hwan AHN, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
Chung-Ho LEE, Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
Kwangnam KIM, Judge, Daegu District Court, Daegu 
 
Shi-Hyeong KIM, IP Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Andrei MOISEI, Director, Legal Department, State Agency on Intellectual Property of the 
Republic of Moldova, Chisinau 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Luisa CASTILLO BAUTISTA (Sra.), Directora de Departamento, Departamento de Invenciones, 
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), Santo Domingo 
<l.castillo@onapi.gob.do> 
 
Ysset ROMAN (Sra.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Svetlana KOPECKA (Mrs.), Director, International Department, Industrial Property Office, 
Prague 
<skopecka@upv.cz> 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Petre OHAN, Director, Division for Appeals, Strategy, State Office for Inventions and 
Trademarks, Bucharest 
<petre.ohan@osim.ro> 
 
Gratiela COSTACHE (Mrs.), Legal Adviser, Division for Legal Affairs and International 
Cooperation, State Office for Inventions and Trademarks, Bucharest 
<gratiela.duduta@osim.ro> 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Hayley GOWEN (Ms.), Policy Advisor, International Policy Directorate, Intellectual Property 
Office, London 
<hayley.gowen@ipo.gov.uk> 
 
Philip MOUNTJOY, Policy Advisor, Patents Policy Global, Intellectual Property Office, Newport 
<philip.mountjoy@ipo.gov.uk> 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Abdourahmane Fady DIALLO, directeur technique, Agence sénégalaise pour la propriété 
industrielle et l'innovation technologique (ASPIT), Ministère du commerce, de l'industrie et de 
l'artisanat, Dakar 
 
Ndèye Fatou LO (Mme), première conseillère, Mission permanente, Genève 
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SERBIE/SERBIA 
 
Aleksandra MIHAILOVIC (Mrs.), Head, Department for Legal Issues of Patents, Patent Sector, 
Intellectual Property Office, Belgrade 
<amihailovic@zis.gov.rs> 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Simon SEOW, Director and Legal Counsel, Registry of Patents, Intellectual Property Office, 
Singapore 
 
 
SLOVÉNIE/SLOVENIA 
 
Helena ZALAZNIK (Mrs.), Head, Patent Department, Ministry of Economic Development and 
Technology, Slovenian Intellectual Property Office, Ljubljana 
<helena.zalaznik@uil-sipo.si> 
 
 
SRI LANKA 
 
Natasha GOONERATNE (Mrs.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Marie ERIKSSON (Ms.), Head, Legal Affairs, Patent Department, Swedish Patent and 
Registration Office (SPRO), Stockholm 
 
Patrik RYDMAN, Senior Patent Examiner, Patent Department, Swedish Patent and Registration 
Office (SPRO), Stockholm 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Alexandra GRAZIOLI (Mme), conseillère propriété intellectuelle, Mission permanente, Genève 
 
Marie KRAUS (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut 
Fédéral de la Propriété Intellectuelle, Berne 
 
 
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Farrukh NADZHMIZODA, Head of Division, State Examination of Inventions and Industrial 
Designs, National Center for Patents and Information (NCPI), Ministry of Economic 
Development and Trade, Dushanbe 
<farroukh@mail.ru> 
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TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Mario WHITEMAN, Technical Examiner, Intellectual Property Office, Ministry of Legal Affairs, 
Port of Spain 
<mario.whiteman@ipo.gov.tt> 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Nafaa BOUTITI, Head, Innovation Division, National Institute for Standardization and Industrial 
Property (INNORPI), Tunis 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Serkan ÖZKAN, Patent Examiner, Turkish Patent Institute, Ankara 
<serkan.ozkan@tpe.gov.tr> 
 
 
UKRAINE 
 
Dmytro PAVLOV, Deputy Head, Division of Rights to Results of Scientific and Technical Activity, 
State Enterprise Ukrainian Industrial Property Institute, Kyiv 
<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]

 

 


