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 التقرير

متدته اللجنة  اذلي اع

 مقدمة
لهيا فامي الرباءاتعقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  .1  احلاديةييل ابمس "اللجنة ادلامئة" أأو "اللجنة"( دورهتا  )املشار اإ

ىل  3والعرشين، يف جنيف، يف الفرتة من   .2014 نومفرب 7اإ

يف الاجامتع:  أأو يف لكهيام ممثةل كية الصناعيةواكنت ادلول التالية الأعضاء يف الويبو أأو يف احتاد ابريس محلاية املل  .2
وكندا  والاكمريون و ومكبودايصوأأسرتاليا والمنسا وبنغالديش وبنن والربازيل وبوركينا فا ،اجلزائر والأرجنتنيأأفغانس تان و 

ارمر  وادل مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وامجلهورية التش يكية وكواب س تارياك وكوت ديفواروكو  وكولومبيا والصني وش ييل
كوادور ومرص وامجلهورية ادلومينيكية س تونيا والسلفادور واإ ثيوبيا وفنلندا وفرنسا وأأملانيا واإ غاان واليوانن وغواتاميل والكريس و  واإ

ندونيس يا يران )مجهورية  الرسويل وهنغاراي والهند واإ يطاليا والياابن والأردن وكينيا والكويت ولتفيا اإ الإسالمية( و  -واإ يرلندا واإ
نان وليبيا وليتوانيا ومدغشقر ومالزياي وموريتانيا واملكس يك وموانكو واجلبل الأسود واملغرب ونيبال والرنوجي وعامن ولب 

وابكس تان وبامن وابراغواي والفلبني وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا والاحتاد الرويس واململكة 
س بانيا ورسي لناك والسويد وسويرسا وطاجيكس تان واتيلند وترينيداد العربية السعودية والس نغال وج  نوب أأفريقيا واإ

وتوابغو وتركيا وأأوكرانيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأأيرلندا الشاملية ومجهورية تزنانيا املتحدة والولايت املتحدة 
 (.87) الأمريكية وأأوروغواي وفييت انم والمين وزمبابوي

 فد فلسطني يف الاجامتع بصفة مراقب.وشار  و  .3



SCP/21/12  
2 
 

واملنظمة الآس يوية  (AU)الاحتاد الأفريقي وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب:  .4
ومكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج  (EPOاملكتب الأورويب للرباءات )و  (EAPO) الأوروبية للرباءات

 (.7) (WHO)ومنظمة الصحة العاملية  (WTO)ومنظمة التجارة العاملية  (SC)ومركز اجلنوب  العربية

امجلعية الأمريكية لقانون امللكية وشار  ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب:  .5
آس يوية لوالكء الرباءات ) (AIPLA) الفكرية وامجلعية  (ASPIية للملكية الفكرية )وامجلعية الربازيل  (APAAوامجلعيـة ال

واجمللس الصناعي  (ALIFARورابطة بدلان أأمرياك الالتينية للصناعات الصيدلنية ) (AIPPIامللكية الفكرية ) ادلولية محلاية
وامجلعية الأوروبية  (CEIPIومركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ) (CILFAالأرجنتيين للمختربات الصيدلنية )

واملركز  (EPI) ومعهد الوالكء املعمتدين دلى املكتب الأورويب للرباءات (ELSA Internationalطالب احلقوق )ل
الش بكة العاملية لصناعة العلوم و  (ICCوغرفة التجارة ادلولية ) (ICTSDاملس تدامة ) للتجارة والتمنية ادلويل
والاحتاد ادلويل لوالكء  (IFPMAمجلعيات املنتجني الصيدليني )الاحتاد ادلويل و (Croplife International) النباتية

واملؤسسة  (JPAAوامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ) (JIPAوامجلعية الياابنية للملكية الفكرية ) (FICPI) امللكية الصناعية
يكولوجيا املعرفية )  (.18) (MSFومجعية أأطباء بال حدود ) (KEIادلولية لالإ

 هذه الوثيقة.مرفق املشاركني يف وترد قامئة  .6

وُعرضت الواثئق التالية اليت أأعدهتا الأمانة عىل اللجنة ادلامئة قبل ادلورة: "مرشوع التقرير"  .7
(SCP/20/13 Prov.2)"الوثيقة  ؛ و"مرشوع جدول الأعامل(SCP/21/1 Prov.2)"تقرير عن النظام ادلويل ؛ و

قلمييةللرباءات: بعض اجلوانب من قوانني الرباءات  اس تثناءات وتقييدات ؛ و" (.SCP/21/2 Rev)الوثيقة  "الوطنية/الإ
جراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات اخملتصة ؛ (SCP/21/3)الوثيقة  "حقوق الرباءات: اإ

(" وتقييدات عىل حقوق الرباءات: الرتاخيص الإجبارية و/أأو الاس تخدام احلكويم )اجلزء الأول اس تثناءاتو"
اس تثناءات وتقييدات عىل حقوق الرباءات: الرتاخيص الإجبارية و/أأو الاس تخدام و"؛ (.SCP/21/4 Rev )الوثيقة

اس تثناءات وتقييدات حقوق الرباءات: اس تخدام املزارعني و/أأو ؛ و"(.SCP/21/5 Rev)الوثيقة (" احلكويم )اجلزء الثاين
اس تثناءات وتقييدات عىل حقوق ؛ و"(SCP/21/6)الوثيقة  "مس تودلي النبااتت لالخرتاعات احملمية مبوجب براءة

دراسة عن دور أأنظمة الرباءات يف الهنوض ابلأدوية ؛ و"(SCP/21/7)الوثيقة  "الرباءات: استنفاد حقوق الرباءات
دلان النامية وأأقل الابتاكرية، ويف تعزيز نقل التكنولوجيا الالزمة لإاتحة الأدوية اجلنيسة والأدوية احملمية مبوجب براءة يف الب

دراسة جدوى بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري و" (SCP/21/8 Summaryو SCP/21/8)الوثيقتان  "البدلان رموا  
ةل امللكية يف طلبات الرباءات أأو يف الرباءات أأو يف لكهيام الرباءات ونقل التكنولوجيا: ؛ و"(SCP/21/9)الوثيقة " املُسجَّ

قرتاح وفود مجهورية كوراي واململكة املتحدة والولايت ؛ و"ا(SCP/21/10)الوثيقة  "رب العمليةمزيد من الأمثةل والتجا
 "املتحدة الأمريكية بشأأن تقامس العمل بني املاكتب من أأجل حتسني أأوجه كفاءة نظام الرباءات

 .(.SCP/20/11 Rev )الوثيقة

؛ و"اقرتاح (SCP/14/7)الوثيقة  "اقرتاح من الربازيل"ونظرت اللجنة أأيضا يف الواثئق التالية اليت أأعدهتا الأمانة:  .8
و"تصويب: ؛ (SCP/16/7)الوثيقة  مقدم من وفد جنوب أأفريقيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية"

 "نيابة عن اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنيةاقرتاح مقدم من وفد جنوب أأفريقيا ابل 
و"الاقرتاح املراجع من وفدي كندا ؛ (SCP/17/7)الوثيقة  و"اقرتاح وفد ادلارمر "؛ (.SCP/16/7 Corr )الوثيقة

و"الرباءات  ؛(SCP/17/10)الوثيقة  ؛ و"اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية"(SCP/17/8)الوثيقة  واململكة املتحدة"
اس تبيان بشأأن جودة الرباءات: اقرتاح من ؛ و"(SCP/17/11)الوثيقة  والصحة: اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية"

" اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن أأوجه كفاءة نظام؛ و"(SCP/18/9)الوثيقة  "وفدي كندا واململكة املتحدة
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س بانيا لتحسني فهم الرشط اخلاص ابلنشاط الابتاكري؛ و"(SCP/19/4 )الوثيقة  SCP/19/5)الوثيقة "اقرتاح وفد اإ
Rev.)"الوثيقة  "اقرتاح وفد الربازيل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق املمنوحة مبوجب براءة؛ و(SCP/19/6.) 

نت الأمانة .9 املناقشات بناء عىل مجيع املالحظات  جيل. ويلخص هذا التقريراملداخالت وجسلهتا عىل رشيط تس  ودوَّ
 .اليت ُأبِديت

 املناقشة العامة
 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

ب الرباءاتوالعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون  احلاديةادلورة  ،جميس بويل، انئب املدير العامافتتح الس يد  .10 ، ورحَّ
 .)الويبو( هممة أأمني اللجنةماركو أألامين وتوىل الس يد )مرص(.  ورأأس ادلورة الس يد خمتار وريدة ابملشاركني.

انئبني مؤقتني  الس يد فيكتور بورتييل )أأسرتاليا(و  بوكورا يونسكو )رومانيا(وانتخبت اللجنة ادلامئة ابلإجامع الس يدة  .11
 للرئيس يف ادلورة احلادية والعرشين.

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 2البند 

 (.SCP/21/1 Prov.2اعمتدت اللجنة ادلامئة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة  .12

 من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة العرشين  3البند 

 كام هو مقرتح.( SCP/20/13 Prov.2اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا العرشين )الوثيقة  .13

  للرباءاتمن جدول الأعامل: تقرير عن النظام ادلويل 4البند 

ىل الوثيقة  .14  .SCP/21/2 Revاستندت املناقشات اإ

ىل أأن اللجنة ادلامئة اس تلمت، منذ دورهتا العرشين، معلومات تتعلق ببعض جوانب قوانني الرباءات و  .15 أأشارت الأمانة اإ
 من ادلول/الأقالمي الأعضاء التالية: كوس تارياك وجورجيا وأأملانيا وهونغ كونغ )الصني(.

قلميية واتفقت اللجنة  .16 ادلامئة عىل حتديث املعلومات املتعلقة ببعض جوانب قوانني الرباءات الوطنية/الإ
[http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html.عىل أأساس املدخالت املس تلمة من ادلول الأعضاء ] 

 البياانت العامة

هنأأ النائبني املؤقتني عىل ، كام واصل للجنةابلنيابة عن اجملموعة ابء، وهنأأ الرئيس عىل تفانيه املت الياابن حتدث وفد .17
مانة عىل معلها  ن اجملموعة ابء تود أأن تويل أأمهية كربى  املضىنانتخاهبام. وأأعرب عن شكره للأ حتضريا لهذه ادلورة. وقال اإ

معال ضوعي مسائل قانون الرباءات املو  حوللجنة ملا أأجرته من مناقشات تقنية أأن من الرضوري الثناء عىل ال  وترىللجنة، 
ابلنفع عىل هجات  تعودالراهنة ينبغي أأن  اللجنة ادلامئة دورةن املناقشات ادلائرة خالل وراح يقول اإ وليهتا الأساس ية. ب

ميانه الراخس بأأنه ينبغي  جناز املزيد من العملحقيقية من منظور أأهداف الويبو. وعرب الوفد أأيضا عن اإ مسائل جودة بشأأن  اإ
، ما من شأأنه أأن يعود ابلنفع عىل مستشار الرباءات ومولكهالرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض ورسية التصالت بني 

طار بند "جودة الرباءات، مبا  هجات حقيقية، مهنا املبتكرون واملامرسون، اذلين ينبغي أأن يعود تأأثري الويبو الأويل علهيم. ويف اإ
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ىل اجللسة اخلاصة بتبادل خربات يف ذكل أأنظمة الا ىل أأن اجملموعة ابء تتطلع اإ عرتاض" من جدول الأعامل، أأشار الوفد اإ
ن اجملموعة ابء عىل ادلول الأعضاء يف جمال تقامس العمل والتعاون  أأن مواصةل تعميق فهم ترى الصعيد ادلويل. وأأردف قائال اإ

ادلويل ميكن أأن ختفف من الشواغل اليت أأعربت عهنا بعض ادلول  الطبيعة الأساس ية لتقامس العمل والتعاون عىل الصعيد
ىل اك للعمل املقبل يف هذا امليدان، وأأشار الوفدأأساسا مشرت  وتضعىت الآن، حالأعضاء  أأن ذكل ميكن أأن يمت خالل جلسة  اإ

أأجعل وأأمه مسائل العمل  هامالتبادل اليت س تعقدها اللجنة ادلامئة. ورصح بأأن تقامس العمل والتعاون عىل الصعيد ادلويل 
جراء احلقيقي، ابعتبارهام حال يتيح الفحص بفعالية ويف الوقت املناسب، وهو عنرص رضوري من عنارص الابتاكر ونقل  اإ

ن هذا املوضوع ليس مسأأةل هتم البدلان املتقدمة  التكنولوجيا داخل حدود ماكتب امللكية الفكرية. واس تطرد الوفد قائال اإ
الأمسى لهذا املوضوع ل يمكن يف تبادل  الهدفلأن  تمنيهتايع ادلول الأعضاء بغض النظر عن مس توى هتم مج و وحسب، بل 

ن  التطويرالعمل والتعاون يف حد ذاته، بل يمكن يف  من خالل منح احلقوق املناس بة يف الوقت املناسب. ومىض يقول أأيضا اإ
ىل مسأأةل رسية هذا الأمر حامس يك تس متر املناقشات يف الس ياق املتعدد الأ  ىل طبيعة املسأأةل. والتفت الوفد اإ طراف ابلنظر اإ

ىل الاس امتع مستشار الرباءات ومولكهالتصالت بني  ن اجملموعة ابء تتطلع اإ مستشارو اجلهات احلقيقية، ومه  خلربات، وقال اإ
ىل أأن رؤى الرباءات ومولكومه للجنة ادورة ناقشات ادلائرة يف أأن ترثي امل  ميكنم هيالرباءات ومولك يمستشار . وأأشار الوفد اإ

تواصل القيام به يف هذا املوضوع عىل الصعيد ادلويل. ويف ختام لكمته أأعرب وتبني ما عىل ادلول الأعضاء أأن  ،دلامئة الراهنةا
بناءة ل بروح عىل جدول الأعام املطروحةسائر املواضيع  حولالوفد عن اس تعداده للمشاركة أأكرث وأأكرث يف املناقشات ادلائرة 

ىل ا  ملس تقبل.وبطريقة فهيا تطلع اإ

وحتدث وفد ابكس تان ابلنيابة عن اجملموعة الآس يوية، وأأعرب عن ثقته يف أأن اللجنة ادلامئة س تحرز تقدما يف ظل  .18
. اللجنة ادلامئة الراهنةدورة ه الأمانة من معل لتحضري واثئق القيادة القديرة للرئيس. وأأعرب أأيضا عن تقديره ملا تقوم ب

حقوق املواضيع املهمة، ومهنا الاس تثناءات والتقييدات عىل  حولوأأضاف أأنه ل يزال ملزتما مبواصةل املناقشات ادلامئة 
أأن هذه املناقشات بناءة وممثرة و  والرباءات والصحة وجودة الرباءات ونقل التكنولوجيا. وعرب عن أأمهل يف أأن تكون الرباءات

ن أأي تقدم حيرز يف أأية مسأأةل عىل تُنظر مجيع املسائل بطريقة متوازن ة وفعاةل مبا حيقق نتاجئ ملموسة. وراح الوفد يقول اإ
لالساحة ادلولية، مبا يف ذكل مواءمة قوانني الرباءات عىل  ذا اكن تقدما شامال الصعيد ادلويل، لن حيقق جناحا اإ  يراعياإ

اتفاق جوانب حقوق وأأوجه املرونة اليت ينص علهيا الفوارق يف مس توايت التمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية 
وأأشار الوفد قانون امللكية الفكرية واحتياجات مجيع ادلول الأعضاء.  وحيرتم اتفاق تريبس(لكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )امل 

ىل  جياد التوازن الأمثل بني املصاحل اخلاصة لأحصاب احلقوق واملصاحل العامة.  أأناإ ب بعقد ندوة لنصف ورحمن الرضوري اإ
ن احلق يف . حقوق الرباءاتيوم عن الاس تثناءات والتقييدات عىل  وأأعرب عن تطلعه لإجراء مناقشات ممثرة. ومىض يقول اإ

ىل مجيع البدلان، الصحة هو أأحد حقوق الإنسان الأساس ية  وأأن تقدمي خدمات الرعاية الصحية الأساس ية أأمر همم ابلنس بة اإ
جراء مناقشات لكنه همم خاصة ابلنس بة اإ  ىل البدلان النامية والبدلان الأقل رموا احملدودة املوارد. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف اإ

ىل اتفاق بشأأن حتقيق التوازن بني حقوق  ن التوصل اإ ممثرة والتحيل بروح بناءة حيال مجيع الاقرتاحات. واس تدر  قائال اإ

الاحتياجات الصحية، ويعزز أأيضا مواصةل الابتاكر يف هذا اجملال. الرباءات واحلق يف الصحة من شأأنه أأن يتيح طريقة لتلبية 
الراهنة للجنة ادلامئة ادورة واخلربات الوطنية خالل وعرب عن أأمهل يف أأن تتيح املناقشات يه وتبادل أأفضل املامرسات 

الاحتياجات واملصاحل. وأأشار  الإرشادات الالزمة لتحسني فعالية نظام الرباءات احلايل ومواصةل تعزيزه بطريقة تراعي خمتلف
آس يوية  ىل أأن أأعضاء اجملموعة ال بشأأن بنود دورة اللجنة ادلامئة الراهنة مداخالت يف املناقشات ادلائرة يف  س يقدمونالوفد اإ

ىل املشاركة يف املناقشات حتت قيادة الرئيس.  معينة من جدول الأعامل. ورصح بأأن اجملموعة الآس يوية تتطلع اإ

وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابلنيابة عن مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق، ورحب ابلرئيس وهنأأ النائبني  .19
ىل الأمانة عىل حتضري واثئق  ، وواثئق الندوتني املنعقدتني دورة اللجنة ادلامئة الراهنةاملؤقتني عىل انتخاهبام. وتوجه ابلشكر اإ

ن لنصف يوم وجلسة التبادل. وقال  عقب البيان الافتتايح اذلي أأدلت به اجملموعة يف امجلعيات العامة للويبو  اجملموعة،اإ
الرابعة امخلسني، ل تزال تويل اهامتما كبريا للجنة ادلامئة ابعتبارها منتدى همام ميكن مناقشة مجيع مسائل الرباءات فيه. وأأعرب 
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مياعن أأمهل يف أأن تواصل اللجنة تعزيز فعاليهتا. وعرب عن  جراء مناقشات  هناإ بأأن نتاجئ أأعامل اللجنة س متكنه من الرتكزي عىل اإ
ن  ممثرة حيال املسائل املوضوعية املتعلقة بقانون الرباءات بغية مواءمة شؤون الرباءات عىل الصعيد ادلويل. وراح يقول اإ

انمج أأعامل اللجنة ادلامئة احلايل مجيع املواضيع املشموةل يف بر حولاجملموعة ل تزال ملزتمة مبواصةل املناقشات اجلارية 
اج يف العمل داخل أأهجزة الويبو لكها ومع سائر املنظامت ادلولية و وشدد الوفد أأيضا عىل أأنه ينبغي تاليف أأي ازدوبتحسيهنا. 

نه ل يزال يويل أأمهية كربى جلودة الرباءات، مبا يف املعنية مثل منظمة الصحة العاملية أأو منظمة التجارة العاملية.  ومىض يقول اإ
ىل اللجنة ادلامئة يف  ذكل أأنظمة الاعرتاض، ويف هذا الس ياق سلط الضوء عىل ادلراس تني اللتني س تعدهام الأمانة وتقدهمام اإ

نه يعتقد أأن دورهتا الثانية والعرشين، وهام دراسة عن الكشف الاكيف ودراسة عن النشاط الابتاكري. وا س تطرد قائال اإ
هنا تعي  العكوف عىل هذه املواضيع من شأأنه أأن يعود ابلنفع عىل مجيع مس تخديم نظام الرباءات. وأأضاف أأن اجملموعة تقول اإ
نه  جيدا أأن تقامس العمل بني ماكتب الرباءات ل يزال يؤدي دورا كبريا يف تطوير أأنظمة الرباءات ويف حتسني فعاليهتا. وقال اإ

ىل جلسة التبادل املزمع عقدها لتبادل يتطل بني ادلول الأعضاء يف هذا اجملال، وعرب عن تأأييده املتواصل لقرتاح  اخلرباتع اإ
ن و (. .SCP/20/11 Revومجهورية كوراي والياابن )الوثيقة  ةالأمريكيوفود اململكة املتحدة والولايت املتحدة  أأردف قائال اإ

ر الرباءات ومولكه. وقال لبالغ ابلعمل عىل اجلوانب العابرة للحدود لرسية التصالت بني مستشااجملموعة تؤكد جمددا اهامتهما ا
ىل الندوة  نه يتطلع اإ العملية ملستشاري  واخلرباتمستشاري الرباءات  بنيزمع عقدها ملدة نصف يوم عن رسية املشورة املاإ

ات حول سائر املواضيع املطروحة عىل جدول أأعامل ادلورة الرباءات ومولكهيم. وأأعرب عن اس تعداد اجملموعة لإجراء مناقش
 احلادية والعرشين للجنة ادلامئة والزتاهما بذكل، ورصح بأأهنا ل تزال منفتحة جتاه أأية مناقشات أأخرى.

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةوحتدث وفد بيالروس ابلنيابة عن  .20 ، وهنأأ الرئيس عىل عودته مجموعة بدلان أ
عنرص أأسايس من عنارص ة لأنه يرى أأهنا انئيب الرئيس املؤقتني عىل انتخاهبام. وأأعرب عن تأأييده لأنشطة اللجنة ادلامئوهنأأ 

ىل  نه لطاملا أأوىل أأمهية كربى لها. وأأشار اإ ىل أأنه اللجنة أأنشطة أأن الويبو، وقال اإ متنوعة جدا لكهنا هممة جدا. وأأشار أأيضا اإ
تناول مسائل ومواضيع خمتلفة. وعرب عن أأمهل يف أأن تتواصل  لجنة ادلامئة، أأن بوسع اللجنةية عرشة ل رأأى خالل ادلورة الثان 

ن مل تكن فعاةل دامئا كفاعلية هذه املامرسة، ويف أأن يمت تناول هذه املسائل يف احملافل الويبو. ورصح الوفد بأأن  الأخرى، واإ
وعرب عن اعتقاده بأأن مسأأةل الرباءات والصحة تكتيس . العالقة بني ماكتب الرباءات حامسة من أأجل سري النظام بسالسة

ن التطورات احملققة يف جمال الرباءات  أأمهية كربى من منظور اس تخدام نظام الرباءات اس تخداما فعال. وأأردف قائال اإ
 أأمهية والصحة من شأأهنا أأن تساعد ادلول الأعضاء عىل تعزيز أأنشطهتا وحتسني خدمات الرعاية الصحية. وشدد الوفد عىل

جياد  توازن يف هذا الصدد بني الأنظمة الوطنية. ورحب مبا اضطلعت به اللجنة من معل شاق للميض قدما هبذه املسأأةل. ال اإ
ن اللجنة س تجري تبادل جيدا  ىل الندوتني املزمع عقدهام ملدة نصف يوم خالل دورة اللجنة ادلامئة الراهنة، وقال اإ والتفت اإ

ىل أأن اجملموعة واملعارف من أأجل  للخربات ل تدخر حتسني التفامه بني امجليع وضامن حتقيق الشمولية املناس بة. وأأشار الوفد اإ
جيابية. وحتدث عن معل اللجنة املقبل وعرب عن أأمهل يف أأن  هجدا يف هذه الأنشطة. وأأعرب أأيضا عن أأمهل يف حتقيق نتاجئ اإ

 تواصل اللجنة اتباع مقاربة متوازنة جتاه حتقيق الأهداف.

وفد ابراغواي ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ونوه عن رسوره ابلعمل مع الرئيس وبأأن  ثوحتد .21
ىل مجيع ادلول الأعضاء. وأأضاف أأن اللجنة س تواصل العكوف عىل مسائل  اللجنة تتناول مسائل غاية يف القمية ابلنس بة اإ

ىل ءات معال بوليهتارجيي لقانون الرباموضوعية بشأأن التطوير التد . كام هنأأ الوفد انئيب الرئيس املؤقتني. وتوجه ابلشكر اإ
نت أأعضاء اجملموعة من حتسني وعىل تنظمي مشاورات غري رمسية مك  دورة اللجنة ادلامئة الراهنة الأمانة عىل حتضري واثئق 

بأأن بند جدول . ورصح الوفد طروحة للمناقشةاملمعرفهتم جبدول أأعامل ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة وابملواضيع 
بني ادلول  واخلربات" من شأأنه أأن يعزز تبادل املعلومات حقوق الرباءاتالأعامل املعنون "الاس تثناءات والتقييدات عىل 

الأعضاء لزايدة معرفهتا بأأساليب تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات يف البدلان اليت دلهيا أأنظمة أأكرث تقدما، من أأجل تقيمي 
ىل مس توى التمنية وقدرة لك مكتب من  الفوارق بني خمتلف الأنظمة، وتكوين نظرة دلى اجملموعة لتحديد الأنسب ابلنظر اإ

ىل أأن وأأوحض الماكتب الرباءات.  وفد أأن ادلورة العرشين للجنة ادلامئة شهدت مناقشة مخسة اس تثناءات وتقييدات، مشريا اإ
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، وأأعرب عن أأمهل يف اتباع املقاربة ذاهتا اليت دورة اللجنة ادلامئة الراهنةأأربعة اس تثناءات وتقييدات أأخرى ستناقش خالل 
ت والتقييدات وتقيميها ومقارنهتا لتعميق املعرفة ابملسأأةل، ونتيجة أأنظمة الاس تثناءا معرفة خمتلفاتبعت يف ادلورة السابقة، أأي 

ىلالأكرث فعالية لهذه املناقشات طلب الوفد من الأمانة حتضري حتليل لالس تثناءات والتقييدات  تناول الشواغل  ابلنس بة اإ
عداد دليل غري شامل عن هذه املسأأةل، يك يكون مرجعا  مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو. املتعلقة ابلتمنية. واقرتح أأيضا اإ

ن من الرضوري التحيل ابلوضوح سأأةل عن اهامتم اجملموعة مب وأأعرب  جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض، وقال اإ
ىل  ىل أأنه سيس متع بعناية اإ العمل اليت س يجري  خرباتحيال مفومه جودة الرباءات من أأجل حتقيق التقدم. وأأشار الوفد اإ

ىل زايدة  يؤديتمتكن ماكتب امللكية الفكرية يف بدلان اجملموعة من مواكبة الطلب املزتايد عىل طلبات الرباءات ما  تبادلها يك اإ
ىل تبادل الآراء بشأأن أأمهية العمل بني ط عدد ال  أأعرب عن و . املاكتبلبات اليت حتتوي عىل الاخرتاع ذاته. وأأشار أأيضا اإ

ةل اجلدراسة الصحة، وخاصة اهامتم اجملموعة أأيضا مبسائل الرباءات و  دوى بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
دراج املزيد من  (.SCP/21/9)الوثيقة  امللكية يف طلبات الرباءات أأو يف الرباءات أأو يف لكهيام ن اجملموعة تفهم أأن اإ وقال اإ

حراز تقدم فامي يتعلق بقانون الويبو هحا شدد أأيضا عىل اقرتالرباءات يتعلق جبودة الرباءات، وت املعلومات يف طلبات ا ابإ
ل منذ عام المنوذيج بشأأن الاخرتاعات للبدلان النامية.  ىل أأن هذا القانون مل يعد  ن اجملموعة 1979وأأشار اإ . ومىض يقول اإ

ترى أأن هذا الصك ميكن تنقيحه ليشمل املسائل احملدثة اليت تطورت يف الس نوات الأخرية، وخاصة دور الاس تثناءات 
نه يود والتقيدات يف تنفيذ الس ياسات العامة.  ونظرا لأن اجملموعة تمتتع مبا يلزم من متويل للميض قدما هبذه املسأأةل، قال الوفد اإ

آلية ميكن أأن تنفذها اللجنة للميض قدما هبذه املراجعة أأو التنقيح.  أأن حترض الأمانة اقرتاحا لدلورة الثانية والعرشين عن أأية أ
راب عن تأأييده للرئيس يف قيادة املناقشات اليت من شأأهنا أأن ترثي مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو وتعود واختمت لكمته مع

 ابملنفعة علهيا.

الرئيس وهنأأ انئيب الرئيس املؤقتني عىل عمل وحتدث وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، وأأعرب عن سعادته ب .22
ىل الأمانة  ن اجملموعة الأفريقية تويل أأمهية كربى دلورة اللجنة ادلامئة الراهنةعىل التحضري انتخاهبام. وتوجه ابلشكر اإ . وقال اإ

جياد التوازن بني حقوق ماليك الرباءات واملصلحة العامة، وخاصة يف جمالت  لأعامل اللجنة ادلامئة، لأهنا حامسة من أأجل اإ
زتويد ادلول يق أأهداف الس ياسة العامة، وخاصة لورية لتحق الصحة العامة ونقل التكنولوجيا ومرونة الرباءات، ويه أأمور رض 

ىل أأن اجملموعة الأفريقية أأعربت عن موقفها يف السابق  الأعضاء ابحلزي الس يايس الرضوري لتحقيق املصلحة العامة. وأأشار اإ
وذكر الوفد أأنه  ملواقف.وعة ل تزال تمتسك هبذه ااجملم ورصح بأأنفامي يتعلق مبختلف املسائل املطروحة عىل جدول الأعامل، 

معل موضوعي بشأأن هذه املسائل، وخاصة يف جمال املساعدة التقنية اليت أأدرجت يف الاقرتاح  جبرانميود أأن تعمتد اللجنة 
 SCP/16/7املقدم من وفد جنوب أأفريقيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية )الوثيقتان 

جراء مناقشات ممثرة بشأأن مجيع بنود جدول الأعامل.(. .SCP/16/7 Corrو ىل اإ نه يتطلع اإ  وقال اإ

رسوره بقيادة الرئيس لأعامل اللجنة وهنأأ انئيب الرئيس املؤقتني عىل انتخاهبام. وتوجه ابلشكر  عنوفد الصني  وعرب .23
ىل الأمانة عىل التحضري  أأن حترز اللجنة تقدما حيال خمتلف . وأأعرب أأيضا عن أأمهل يف دلورة اللجنة ادلامئة الراهنةأأيضا اإ

سهام  املواضيع املعروضة علهيا، مثل الاس تثناءات والتقييدات والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا وجودة الرباءات وكذكل اإ
اح النجدورة اللجنة ادلامئة الراهنة اللجنة ادلامئة يف تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية. ورصح الوفد بأأنه يود أأن حتقق 

ىل أأن  أأعامل اللجنة، وقال عن اتباع مقاربة متوازنة وشامةل يف  العديد من الوفود حتدثتبفضل هجود مجيع الأطراف. وأأشار اإ
نه يود أأن تسود هذه الروح يف   .دورة اللجنة ادلامئة الراهنةاإ

يطاليا ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ورحب ابلرئيس وه  .24 نأأ انئيب الرئيس املؤقتني وحتدث وفد اإ
ىل الأمانة عىل التحضري  . وأأعرب عن رسوره ابلتقدم احملرز يف دلورة اللجنة ادلامئة الراهنةعىل انتخاهبام. وتوجه ابلشكر اإ

جيابيةيادلورة السابقة للجنة ادلامئة وبتحق  ، كام أأبدى رسوره لأنه وافق عىل مواصةل املناقشات عىل أأساس خاللها ق نتاجئ اإ
حصانة العالقة بني وكيل الرباءات انمج العمل، مبا يف ذكل مناقشة مواضيع جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض، و بر

ه ن املواضيع حقوق الرباءات والاس تثناءات والتقييدات عىل  ومولك  ونقل التكنولوجيا والرباءات والصحة العامة. وقال الوفد اإ
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املدرجة يف برانمج العمل هممة ومعقدة وترتبط بنظام الرباءات ادلويل، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تزيد املناقشات من فعالية 
ليه. ورصح بأأنه ل يزال ملزتما بعمل اللجنة ويأأمل يف أأن تكون ادلورة بناءة.  وراح نظام الرباءات كلك ومن س بل النفاذ اإ

نه يويل أأمهية خاصة ل ارمر  قرتاحات وفود كندا واململكة املتحدة وادلتنفيذ لما ابلعمل عىل جودة الرباءات لميض قديقول اإ
س بانيا اليت أأيدهتا مجيع ادلول الأعضاء الأخرى والولايت املتحدة الأمريك  نه يعتقد أأن العمل ية واإ ذ اإ من الاحتاد الأورويب، اإ

ا. وسلط الوفد الضوء عىل ما يوليه من أأمهية كربى ملوضوع عىل هذا املوضوع هيم ادلول الأعضاء عىل اختالف درجات تمنيهت
ن تقامس العمل ميكن أأن يعزز التعاون ادلويل ويزيد من فعالية نظام الرباءات وجناعته وجودته لفائدة  تقامس العمل، وقال اإ

 خرباهتاادلول الأعضاء  امجليع، وأأن يتناول مشالك ل ميكن حلها سوى ابتباع مقاربة دولية. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتبادل
حراز تقدم  ىل اإ موضوع حصانة العالقة بني  يفبطريقة ممثرة خالل دورة اللجنة ادلامئة، وعىل النسق ذاته رصح بأأنه يطوق اإ

ذ أأن التقريب بني املواقف املتفرقة من شأأنه أأن يعود ابلنفع عىل مس تخديم نظام الرباءات بغض  وكيل الرباءات ومولكه، اإ
وى تمنية لك دوةل عضو. ورصح الوفد بأأنه سيتابع ابهامتم الندوة اليت س تعقد ملدة نصف يوم عن النظر عن مس ت

جياد التوازن املناسب بني العمل عىل االاس تثناء ت والتقييدات عىل حقوق الرباءات. وشدد مع ذكل عىل أأمهية اإ
ن اكن أأي والعمل عىل ما يقابلها من معاحقوق الرباءات الاس تثناءات والتقييدات عىل  يري قانونية مس تخدمة بغية البت فامي اإ

اخرتاع مؤهل للحامية مبوجب براءة، لأن هذين املوضوعني يرتبطان ببعضهام بعالقة وثيقة. وحتدث الوفد عن مسأأةل الرباءات 
ملوضوع. والتفت أأن نتاجئ العمل اليت أأعدت لهذه ادلورة للجنة ادلامئة حتتوي عىل مواد مفيدة للنظر يف هذا ارأأى والصحة، و 

ىل اللجنة حتتوي عىل أأمثةل عديدة عىل منافع نظام الرباءات  ىل نقل التكنولوجيا وأأعرب عن اعتقاده بأأن املواد اليت قدمت اإ اإ
ىل أأن  ىل نقل التكنولوجيا. واختمت الوفد لكمته معراب عن أأمهل يف أأن يؤدي اتباع اللجنة لربانمج معل متوازن اإ ابلنس بة اإ

 مناقشة مواءمة اجلوانب الرئيس ية لقانون الرباءات املوضوعي عىل الصعيد ادلويل عىل الأجل الطويل وهو تعكف اللجنة عىل
ماكنية التنبؤ  ما يلزتم به الوفد الزتاما صارما، مبا يف ذكل عىل سبيل املثال تيسري تقامس العمل وزايدة جودة نظام الرباءات واإ

الزتامه الاكمل هو وادلول الأعضاء فيه ابلتعاون واملشاركة بفعالية وعىل حنو بناء به. ورصح بأأن الاحتاد الأورويب يشدد عىل 
 يف مناقشات اللجنة.

ىل الأمانة عىل ما  .25 ورحب وفد مجهورية كوراي ابلرئيس وهنأأ انئيب الرئيس املؤقتني عىل انتخاهبام، كام توجه ابلشكر اإ
ة دلورة اللجنة ادلامئة الراهنة. وأأعرب عن تقديره للبيان اضطلعت به من معل شاق لتحضري الواثئق الوجهية واحملدث

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان ابلنيابة عن اجملموعة  الافتتايح اذلي أأدىل به انئب املدير العام. ورصح بأأنه ينضم اإ
حول املسائل التقنية ة اليت أأجريت وأأقر بأأن مجيع ادلول الأعضاء يف اللجنة ادلامئة رحبت ابملناقشات البناءة واملمثر الأس يوية. 

ن دورات اللجنة ادلامئة خالل الس نوات  اخلاصة بقانون الرباءات املوضوعي وابلتعاون ادلويل، وراح يقول فضال عن ذكل اإ
ن املناقشا يفوأأفاكرها  خرباهتاالقليةل املاضية أأاتحت الفرصة لدلول الأعضاء لتبادل  ت هذه املواضيع املهمة. وأأردف قائال اإ

ن أأي  اليت دارت حول هذه املواضيع اكنت وجهية للغاية من أأجل مساعدة امجليع عىل الانتفاع بنظام الرباءات احلايل. وقال اإ
جراءات شفافة. ورصح يف هذا الصدد  جراء مناقشات مفتوحة واختاذ اإ جراء لوضع القواعد يس تلزم اإ بأأنه من دون قرار أأو اإ

يق النتاجئ. وأأعرب الوفد اعتقاده بأأن اللجنة ينبغي أأن تتناول مجيع البنود املطروحة ما من مربر لتحق هذا الرشط الأسايس، 
جيابيا يف تقدم  نه يرى أأن مجيع املناقشات اليت دارت من شأأهنا أأن تؤثر اإ علهيا بعقلية منفتحة وابهامتم صادق. واس تطرد قائال اإ

ناقشات اليت س تجرى منتجة وممثر، وأأن تُنظر مجيع القضااي البنية التحتية للمجمتع، ومن مث أأعرب عن أأمهل يف أأن تكون امل 
 بطريقة فعاةل ومناس بة. ورصح الوفد بأأنه سيشار  عىل حنو بناء يف دورة اللجنة ادلامئة الراهنة.

ىل أأمانة عىل  .26 وأأعرب وفد الهند عن ثقته يف الرئيس وهنأأ انئيب الرئيس املؤقتني عىل انتخاهبام. وتوجه أأيضا ابلشكر اإ
 الواثئق اخلاضعة للمناقشة يف دورة اللجنة ادلامئة الراهنة. وعرب عن اعتقاده بأأن تطوير نظام الرباءات واس تخدام حتضري

اتحة امحلاية للمصاحل املعنوية واملادية للمخرتعني، وتليب  حقوق الرباءات ينبغي أأن جيري بطريقة متوازنة ورش يدة حتقق هدف اإ
نه يف الوقت ذاته هدف تعزيز متتع سائ يرى أأن الرباءة يه يف هناية املطاف ر أأفراد اجملمتع حبقوق الإنسان أأيضا. وراح يقول اإ

نه حييط علام بربانمج معل دورة يف اجملمتعمنتج اجامتعي ولها دور  نه يويل أأمهية كربى لأعامل اللجنة ادلامئة واإ . ومىض يقول اإ
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والرباءات الصحة حقوق الرباءات ل الاس تثناءات والتقييدات عىل اللجنة ادلامئة الراهنة اذلي أأبقي فيه عىل مسائل هممة مث
جدول أأعامل اللجنة. وأأكد الوفد من جديد الآراء اليت أأعرب عهنا يف ادلورة العرشين للجنة ادلامئة،  يفونقل التكنولوجيا 

صانة العالقة بني وكيل الرباءات وخاصة يف القضااي املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات وجودة الرباءات والرباءات والصحة وح
ت والتقييدات عىل حقوق الرباءات، وأأكد من جديد تأأييده الاكمل اومولكه ونقل التكنولوجيا. وحتدث عن مسأأةل الاس تثناء

. حقوق الرباءات( بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل SCP/19/6لربانمج العمل اذلي اقرتحه وفد الربازيل )الوثيقة 
أأن ادلراسة املقرتحة قد تركز عىل اس تخدام بعض الاس تثناءات والتقييدات مثل الرتخيص الإلزايم  جديد عىلوشدد من 

ىل الأدوية  واس تثناءات "بولر"والاس ترياد املوازي والاس تخدام احلكويم  ىل ذكل ويه هممة للغاية من منظور النفاذ اإ وما اإ
البدلان الأقل رموا. ورحب الوفد بتنظمي ندوة ملدة نصف يوم عن الاس تثناءات والقدرة عىل حتمل تاكليفها يف البدلان النامية و 

نه يرى أأن من الالزم حتسني جودة حفص طلبات حقوق الرباءاتوالتقييدات عىل  ىل جودة الرباءات، وقال اإ . والتفت اإ
ئةل عىل منح براءات نظري حتسينات الس ياس ية للك بدل يك ل ترتتب تلكفة اجامتعية ها فابلأهداالرباءات حتسينا كبريا معال 

ىل قيام منازعات  ن تدين جودة حفص الرباءات يف رأأيهوأأردف قائال اإ ل أأمهية لها.  عراقيل  وفرضمن شأأهنا أأن تؤدي فقط اإ
لتحسني جودة  العالجأأمام نرش املعرفة ونقل التكنولوجيا، كام أأنه يرى أأن تقامس العمل مع سائر ماكتب الرباءات ليس 

ن تقامس العمل مع سائر ماكتب الرباءات ميكن أأن يضعف معلية  لرتامكات ول ميكن دراس ته كحل للتصدي الرباء العمل، بل اإ
نه ينبغي اختاذ خطوات لتكوين الكفاءات دلى ماكتب الرباءات أأ  ورأأىالفحص وقدرات ماكتب الرباءات يف البدلان النامية. 

وأأعرب الوفد أأيضا الوطنية.  للقواننيهاهما ش به القانونية عىل أأفضل وجه ممكن وفقا يف البدلان النامية لمتكيهنا من الاضطالع مب 
ميانه الراخس بأأن تقامس العمل س يؤثر سلبا يف قدرة ماكتب الرباءات يف البدلان النامية عىل حفص الطلبات وابلتايل ينبغي  عن اإ

ن تلبية أأل يكون تقامس العمل جمال لوضع القواعد واملعايري يف املس تقبل . وحتدث الوفد عن مسأأةل الرباءات والصحة وقال اإ
يف البدلان النامية والبدلان  بتاكليف معقوةلمتطلبات الصحة فامي يتعلق ابلأدوية احملمية برباءة وتوفري الأدوية اليت حتمي احلياة 

لرتخيص الإلزايم مبوجب قانون الرباءات املرونة املكفوةل يف اتفاق تريبس وتنفيذ أأحاكم ا جوانبالأقل رموا، يس تلزمان دراسة 
لزامية وعواقهبا عىل توافر الأدوية احملمية برباءة  أأو اس تخداهما عىل حنو فعال، بل وأأيضا دراسة أأثر منح الرتاخيص الإ

ةل امللكية يف طلبات الاجلدراسة وأأسعارها. وأأحاط الوفد علام بأأن  رباءات دوى بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
(، حتتوي مثال عىل معلومات عن الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية SCP/21/9)الوثيقة  أأو يف الرباءات أأو يف لكهيام

وخصوصية البحث يف املواد الصيدلنية املكشوف عهنا يف واثئق الرباءات من أأجل مناقشة جدوى الكشف عن الأسامء 
ىل الأمانة ادلولية غري املسجةل امللكية يف طلبات الرباءات ويف الرباءات. وتقدم الوفد بأأمسى عبارات الشك حتضري عىل ر اإ

ىل أأنه يود أأن يعرب عن رأأيه يف تفاصيل هذه ادلراسة وسائر الواثئق خالل مناقشة هذه الوثيقة.  هذه الوثيقة. وأأشار اإ
عن دور أأنظمة الرباءات يف الهنوض ابلأدوية الابتاكرية، ويف تعزيز نقل التكنولوجيا املعدة راسة وأأحاط الوفد علام أأيضا ابدل

(، SCP/21/8)الوثيقة  لإاتحة الأدوية اجلنيسة والأدوية احملمية مبوجب براءة يف البدلان النامية وأأقل البدلان رموا   الالزمة
نه يعتقد أأن حامية وأأعرب عن رغبته يف املشاركة بفعالية يف مناقش هتا.  حقوق وحتدث عن مسأأةل نقل التكنولوجيا وقال اإ

نفاذها ينبغي أأن يعزز الابتالرباءات  اكر التكنولويج ونقل التكنولوجيا، ما ميكن حتقيقه بفضل خصوصيات الرباءات بغض واإ
د ابملصلحة عىل املنتجني ومس تخديم املعارف دل اذلي حتمى فيه احلقوق، ما يعو النظر عن ادلراية املكتس بة، يف الب

نه سعيا لإجياد التوازن بني احل نفاذها، ينبغي أأن حقوق الرباءات حامية وق والالزتامات و قالتكنولوجية. وعليه قال الوفد اإ واإ
يكون احملتوى التكنولويج خلصوصيات الرباءات دافعا للتمنية الاجامتعية والاقتصادية يف البدل املعين. وأأعرب الوفد عن رضاه 

عداد دراسات معقوةل حتتوي عىل صورة واحضة عن الوضع الراهن للمواضي ع قيد النظر مبا أأحرزته اللجنة ادلامئة من تقدم يف اإ
 يف خمتلف البدلان. وأأبدى الوفد تعاونه الاكمل وعرب عن اس تعداده للمشاركة عىل حنو بناء يف مناقشات اللجنة.

نه يعتقد أأن جدول أأعامل دورة اللجنة  .27 ىل بيان اجملموعة الأس يوية. وقال اإ وأأعرب وفد ابكس تان عن رغبته يف الانضامم اإ
ىل البدلان النامية، لأنه يسلط الضوء عىل رضورة وضع نظام براءات يكتيس أأمهية كربى،  الراهنةادلامئة  وخاصة ابلنس بة اإ

نه يرى أأنه عىل الرمغ  متوازن يعزز الابتاكر ويراعي عىل النحو الواجب الرفاه العام وخاصة يف جمال الصحة. وأأردف قائال اإ
ن من ا من التفاق عىل أأن احلق لرضوري ضامن تيسري تقدمي خدمات الرفاه يف الصحة من حقوق الإنسان الأساس ية، فاإ
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ن امحلاية مبوجب براءة ينبغي  العام عن طريق س بل معلية ملموسة، وخاصة يف البدلان اليت تمتتع مبوارد حمدودة. وقال الوفد اإ
ن املادتني  عالن ادلو  8و 7أأل تعرقل أأهداف الصحة العامة يف أأي بدل. واس تطرد قائال اإ حة من اتفاق تريبس فضال عن اإ

بني احلقوق والالزتامات. وأأضاف أأن الويبو ينبغي لها أأن تقدم  توجد لكها التوازنبشأأن اتفاق تريبس والصحة العامة، 
ىل البدلان النامية والبدلان الأقل رموا يك تنفذ الاس تثناءات والتقييدات بفعالية. وأأعرب الوفد عن  املساعدة التقنية وادلمع اإ

عن الاس تثناءات والتقييدات مبواصةل العمل عىل تقيمي الردود الواردة عىل الاس تبيان  الربازيلتأأييده الشديد لقرتاح وفد 
عن اجملموعة  ابلنيابةلتعميق فهم املامرسات اليت ختدم أأهداف التمنية، كام أأعرب عن تأأييده لقرتاح وفد جنوب أأفريقيا 

ن نقل التكنولوجيا ل الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية بوضع برانمج معل واقع ي بشأأن الرباءات والصحة. وأأردف قائال اإ
ىل أأن العراقيل اليت تقف حائال أأماميزال مسأأةل هممة ابلنس بة للبدلان النامية. وأأشار  ضعف نقل التكنولوجيا يه أأساس  اإ

السوق لالخرتاع، والمتس الروابط مع دوائر الصناعة من أأجل تسويق الاخرتاعات وانعدام الوعي ابلإماكنيات اليت يتيحها 
ىل  حتول دونالعراقيل اليت  تذليلالوفد من الأمانة أأن تعمل عىل  نقل التكنولوجيا يف البدلان النامية. ورصح بأأنه يتطلع اإ

 ات دورة اللجنة ادلامئة الراهنة.املسامهة يف بنود معينة من جدول الأعامل خالل مناقش

وأأعرب عن اس تعداده للتعاون معه. وحتدث عن تطبيق الاس تثناءات وهنأأ وفد امجلهورية ادلومينيكية الرئيس  .28
ن دليه حقوق الرباءاتوالتقييدات عىل  اخلاصة من أأجل الاس تخدامات  الإجراءات املتخذة يف الأطر خربات يف، وقال اإ

جراءاتغري التجارية،  تب عىل ذكل التجارب والاس تخدامات الرضورية للحصول عىل موافقة السلطات الصحية وما يرت  واإ
زاء احلصول عىل الأدوية  ىل الرباءات والصحة، وعرب عن قلقه اإ من تسويق ملنتج بعد انقضاء فرتة الرباءة. والتفت الوفد اإ

ىل أأن املكتب املعين بفريوس العوز املناعي بفريوسهاملضادة للفريوسات القهقرية من أأجل عالج الإيدز والعدوى  . وأأشار اإ
ىل حقوق الرباءات البرشي يف امجلهورية التش يكية أأخذ حيلل حىت الآن الاس تثناءات والتقييدات عىل  من أأجل الوصول اإ

آليات متك   ن من أ البدلان،  سائر خرباتالاطالع عىل  الأمهية مباكنن الساكن من احلصول عىل هذه الأدوية. وأأردف قائال اإ
أأفضل املامرسات. وأأعرب عن تأأييده لقرتاح وفد الربازيل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات الفعاةل وبشأأن وضع دليل  وخاصة

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابلنيابة عن  مجموعة بدلان حيالها، ما س يكون مفيدا للغاية لدلول الأعضاء. وانضم الوفد اإ
 برمته. والاكرييبأأمرياك الالتينية 

بدلا يف  130ورصح ممثل غرفة التجارة ادلولية بأأنه ميثل رشاكت الأعامل الصغرى والكربى من مجيع القطاعات يف  .29
ن هذه الرشاكت قد تكون صاحبة حقوق مبوجب امللكية الفكرية، تمنيهتاش ىت أأرجاء العامل عىل اختالف مس توايت  . وقال اإ

متلكها هجات أأخرى.  اجب براءة، أأو ميكن أأن تكون يه نفسها يف وضع تواجه فيه حقوقوخص ابذلكر احلقوق املمنوحة مبو 
ىل تزايد الطابع ادلويل للأنشطة اليت تقوم عىل حقوق امللكية الفكرية،  نه ومىض يقول ابلنظر اإ قد يكون من القمي  جدا اإ

، مثل اللجنة ادلامئة. وعرب املمثل عن رأأيه قائال الالتقاء يف منتدى ميكن أأن تناقش فيه قضااي الرباءات عىل املس توى ادلويل
ن هذه املناقشات مفيدة بشلك خاص عندما تركز عىل املسائل العملية اليت تساعد عىل ضامن سري نظام الرباءات سريا  اإ

ىل أأن هذه املسائل تشمل جودة الرباءات وتقامس العمل عىل الصعيدفعال دلمع الابتاكر والمنو.  ادلويل ورسية  وأأشار املمثل اإ
التصالت بني وكيل الرباءات ومولكه، كام أأن سائر املسائل ميكن أأن يكون لها تأأثري مبارش عىل حتسني سري نظام الرباءات 

دارات و  ن العكوف عىل هذه املسائل العملية ميكن أأن يساعد اإ تيسري املعامالت اليومية املتعلقة ابلرباءات. واس تطرد قائال اإ
وارد، فضال عن أأحصاب الرباءات ومن يواهجون ها اليويم، وخاصة الإدارات اليت حتظى ابلقليل من املالرباءات يف معل 

منوحة جلهات أأخرى مبوجب براءة. ويف هذا الصدد رصح املمثل بأأنه سيسعد بتعميق فهم هذه املسائل عن طريق احلقوق امل 
ىلالعملية  اخلرباتتبادل  جياد حلول دولية يف  عىل أأرض الواقع. وأأفاد بأأنه يتطلع اإ مساعدة اللجنة ادلامئة عىل العمل من أأجل اإ

 هذه اجملالت.

واجمللس الصناعي ابلأصاةل عن منظمته  (ALIFARرابطة بدلان أأمرياك الالتينية للصناعات الصيدلنية )وحتدث ممثل  .30
الل دورات اللجنة السابقة يف . وأأكد من جديد البياانت اليت أأدىل هبا خ(CILFAالأرجنتيين للمختربات الصيدلنية )

س ياق بنود جدول الأعامل املتعلقة ابلرباءات والصحة، والاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات وجودة الرباءات، مبا 
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ىل مقاربة شامةل وموحدة لهذا النوع من القضااي املعقدة. وأأعرب عن رضاه  يف ذكل أأنظمة الاعرتاض. وشدد عىل احلاجة اإ
جنة يف جمال التقييدات والاس تثناءات عىل حقوق الرباءات وابلواثئق اليت أأعدهتا الأمانة لهذه ادلورة. عىل ذكل بعمل الل 

يف جمال التقييدات والاس تثناءات عىل حقوق الأساس رأأى ممثل الرابطة أأن من املناسب أأن توسع اللجنة نطاق معلها 
ىل أأن ذكل العمل من شأأنه أأن يسهلالرباءات يف الترشيعات  التقييدات والاس تثناءات عىل حقوق الرباءاتتنفيذ  . وأأشار اإ

ىل ادلراسة  .الوطنية عن دور أأنظمة الرباءات يف الهنوض ابلأدوية الابتاكرية، ويف تعزيز نقل التكنولوجيا الالزمة والتفت اإ
( ورأأى أأن SCP/21/8 )الوثيقة البدلان رموا  لإاتحة الأدوية اجلنيسة والأدوية احملمية مبوجب براءة يف البدلان النامية وأأقل 

ىل ان ادلراسة تقول بشحة ادلراسات الرمقية اليت تتناول العالقة بني نظام  فهيا عرضا للوقائع من غري تقيمي أأو توصية. وأأشار اإ
ن ذكل النقص يربز اب ىل الس ياق الرباءات ونقل التكنولوجيا لإاتحة الأدوية يف البدلان النامية والأقل رموا. وقال اإ لنظر اإ

سهام  لأرماط امللكية الفكرية ادلوليةالراهن  نفاذها وبني اإ قامة توازن دقيق بني حامية حقوق امللكية الفكرية واإ حيث ينبغي اإ
نفاذها يف الهنوض ابلبتاكر التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها، وفقا للامدة من اتفاق تريبس. وأأضاف أأن تكل  7 حاميهتا واإ

ىل أأن نقل التكنولوجيا ونرشها من أأهداف اتفاق تريبس. ورأأى أأن من ادلراسا ت الرمقية، بشحهتا، ل تبدو اكفية ابلنظر اإ
ملاما اكمال ابلوقائع والأرماط احللية يف  احملال عىل اللجنة أأن ترفع توصيات أأو تشجع املبادرات يف هذا اجملال من غري أأن تمل  اإ

ىل أأن الرابطة تضم نقل التكنولوجيا، ولس امي عقود ال -رشكة أأدوية أأو أأكرث يف الأرجنتني وبوليفيا )دوةل 200رتخيص. وأأشار اإ
كوادور  والسلفادور وغواتاميل وابراغواي وبريو وامجلهورية ادلومينيكية متعددة القوميات( وش ييل وكولومبيا وكوس تارياك واإ

ن دليه ما يكفي من املعلومات  وأأوروغواي وفزنويال. نقل التكنولوجيا لأغراض يف عامل  فعال ما حيدث لهاليؤكد ومىض يقول اإ
ن الهدف من اتفاق تريبس هو أأن تسامه حامية حقوق امللكية  صنع الأدوية يف املنطقة. ويف هذا الصدد، قال ممثل الرابطة اإ

ن اتفاقات الرتخي الفكرية يف الهنوض بنقل التكنولوجيا وهذا الهدف مل يتحقق. ص اليت تنطوي عىل نقل وقال ممثل الرابطة اإ
التكنولوجيا احملمية ابلرباءات قليةل جدا لأن أأحصاب الرباءات يفضلون تصدير الأدوية املصنوعة يف مصانع خارج الإقلمي، ول 

ىل أأسواق أأمرياك الالتينية. ن الرباءات تفيد يف فتح أأسواق خارجية ل تسهيل  س امي الأدوية املبتكرة أأو املركبة، اإ ومىض يقول اإ
قل التكنولوجيا ونرشها، علام بأأن معظم الرتاخيص املمنوحة يف املنطقة يه يف الواقع اتفاقات تسويق أأو توزيع من غري نقل ن

ىل املزيد من ادلراسات والأحباث  ت عن احلاجة اإ يف نقل التكنولوجيا. واقرتح أأن التكنولوجيا. وأأعلن أأن وفودا عديدة قد عرب 
عدا د دراسة رمقية لتحديد مدى حصة نقل التكنولوجيا احملمية ابلرباءات يف جمال الأدوية وطرائق تلمتس اللجنة من الأمانة اإ

ىل الرشاكت أأو الأفراد يف البدلان النامية والأقل رموا، وما يه التكنولوجيات املنقوةل والرشوط الواردة يف اتفاقات  التصنيع اإ
ىل  الرتخيص والإاتوات املدفوعة وكيفية حصول النقل والوقت املس تغرق والعوامل اليت تسهل أأو تعيق معلية النقل. وأأشار اإ

عداد ادلراسة املذكورة، علام  أأن الرابطة وامجلعيات الأعضاء فهيا واخملتربات التابعة لها تضع نفسها بترصف اللجنة للتعاون يف اإ
بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري دوى اجلدراسة عىل بأأن دلى الرابطة معلومات مفيدة يف هذا املضامر. وشكر الأمانة 

ةل امللكية يف طلبات الرباءات أأو يف الرباءات أأو يف لكهيام ( ووافق عىل النتاجئ الأولية يف ادلراسة SCP/21/9 )الوثيقة املُسجَّ
ية بشأأن جدوى الاقرتاح، فضال عن فائدة ذكل النوع من الكشف لفائدة احلكومات واملنظامت الإنسانية ورشاكت الأدو 

الأسامء ادلولية غري اجلنيسة زعامة امجلهور. واس تذكر ما قالته بعض الوفود واجلهات املراقبة من فائدة تعود من الكشف عن 
ةل امللكية س امي لفائدة  يف تسهيل البحث يف املعلومات املتعلقة ابلرباءات لتصنيع الأدوية أأو اس تخداهما أأو بيعها، ول املُسجَّ

ىل قواعد البياانت التجارية.أأو احلكومات اليت ل منفذ لها  الأفراد أأو املنظامت ن ذكل الكشف قد يكون حاسام عندما  اإ وقال اإ
معان النظر يف املوضوع أأثناء  ىل اإ تنطوي الرباءة عىل مطالب مركبة )من نوع ماركوش(. وأأيد خمتلف الاقرتاحات الرامية اإ

" من 6" و"5قبةل ينبغي أأن تركز عىل الاعتبارات املذكورة يف البندين "ادلورة الثانية والعرشين للجنة. ورأأى أأن الأحباث امل 
ةل امللكيةوتناول مجةل امور مهنا تعريف رشط الكشف يف  SCP/21/9 النتاجئ الأولية يف الوثيقة  الأسامء ادلولية غري املُسجَّ

دراج الامس يف وتوضيح الغاية منه توضيحا دقيقا، ونطاق الكشف وطبيعته، واملاكن اذلي ينبغي أأن يظهر فيه  الامس واإ
 طلبات الرباءات أأو يف الرباءات املمنوحة قبل نرش الامس املوىص به وعواقب خرق رشط الكشف.
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 تمن جدول الأعامل: الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءا 5البند 

ىل الواثئق  .31  .SCP/21/4 Revو SCP/21/3و SCP/19/6و SCP/14/7استندت املناقشات اإ
 .SCP/21/7و SCP/21/6و .SCP/21/5 Revو

ىل الأمانة عىل حتضري مجموعة الواثئق عن طريقة تنفيذ يوحتدث وفد الياابن ابلن  .32 ابة عن اجملموعة ابء، وتوجه ابلشكر اإ
 .SCP/21/5 Revو .SCP/21/4 Revخمتلف الاس تثناءات والتقييدات دلى بعض ادلول الأعضاء )الواثئق 

ن هذه الواثئق حتتوي عىل معلومات مفيدة عن تنفيذ الاس تث SCP/21/7و SCP/21/6و ناءات والتقييدات دلى (. وقال اإ
ىل أأن كبرياما يبني فارقا سائر البدلان،  ، حبيث تدرس ادلول الأعضاء الرتتيبات املطوعة مع ظروفها. وأأشار الوفد اإ

هنا تفرس نفسها بنفسها وحتتوي عىل ما ت والتقييدات ينبغي أأن تس تخدم يف ظروف حمدودة جدا ومعينة، االاس تثناء وقال اإ
ن املناقشات ادلائرة حول و يكفي من املربرات امللموسة،  عىل مبدأأ امحلاية املناس بة للرباءات العام. ومىض يقول اإ

عىل ناءات والتقييدات تنفصل تدرجييا عن س ياق امحلاية املناس بة للرباءات، أأو أأن املناقشة التصورية اليت ل تقوم ث الاس ت 
نه يتوقع  جراء مناقشة جملرد املناقشة أأو جملرد التربير كغاية يف حد ذاته. واس تدر  قائال اإ ىل اإ أأسس واقعية قد تؤدي أأحياان اإ

لتاليف هذا الوضع أأن تسلط الندوة اليت س تعقد ملدة نصف يوم عن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات أأثناء 
ملزيد من الضوء عىل الأهداف والأدةل اجملردة اليت تدمع رمس الس ياسات اخلاصة ابلس تثناءات ا الراهنةدورة اللجنة ادلامئة 

 والتقييدات يف بدلان معينة.

ىل الأمانة عىل  .33 وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابلنيابة عن مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق، وتوجه ابلشكر اإ
ءات وتقييدات عىل حقوق الرباءات واليت حتتوي عىل معلومات قمية عن طريقة حتضري الواثئق اليت تتعلق بأأربعة اس تثنا

تنفيذها دلى ادلول الأعضاء. وشكر الأمانة أأيضا عىل حتضري الندوة اليت س تعقد لنصف يوم عن هذه الاس تثناءات 
العروض وادلراسات الإفرادية وعرب أأيضا عن أأمل اجملموعة يف أأن تكون املعلومات و والتقييدات الأربعة عىل حقوق الرباءات. 

عن تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات من الناحية العملية مفيدة ملواصةل املناقشات يف اللجنة. وشدد الوفد عىل تأأييده لتباع 
بقاء عىل التوازن السلمي بني مصاحل أأحصاب احلقو  ق مقاربة متوازنة عند مناقشة هذه املسأأةل. وعرب عن اعتقاده بأأنه ينبغي الإ

نه ينبغي مراعاة املعايري القانونية املناس بة املتعلقة ابلرشوط املوضوعية لأهلية الاخرتاع  ومصاحل عامة امجلهور. ومىض يقول اإ
ن اجملموعة تبدي اس تعدادها أأيضا  للحصول عىل براءة، مثل اجلدة والنشاط الابتاكري والتطبيق الصناعي. واس تدر  قائال اإ

  ت والتقييدات عىل حقوق الرباءات.امواصةل املناقشات حول الاس تثناءللمشاركة عىل حنو بناء يف 

ىل الأمانة عىل حتضري الواثئق  .34 يطاليا ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وتوجه ابلشكر اإ وحتدث وفد اإ
ىل  SCP/21/3من  طنية التقييدات عىل اليت تكفل هبا القوانني الو طريقة الاليت حتتوي عىل ملخص عن  SCP/21/6اإ

اليت  SCP/21/7حقوق الرباءات، فضال عن التحدايت العملية اليت تواهجها ادلول الأعضاء، كام شكرها عىل حتضري الوثيقة 
حتتوي عىل معلومات عن الطريقة اليت تنفذ هبا ادلول الأعضاء الاس تثناءات أأو التقييدات املتعلقة ابستنفاد حقوق الرباءات. 

ىل أأن س تكون دليال مفيدا لدلوائر الأاكدميية ولواضعي القوانني والس ياسات العاملني يف هذا  SCP/21/7الوثيقة  وأأشار اإ
ن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات حتافظ عىل التوازن السلمي بني أأحصا ب احلقوق وعامة اجملال. وأأردف قائال اإ

اء من الأهلية للرباءة أأو الاس تثناءات أأو التقييدات عىل حقوق الرباءات ينبغي أأل تناقش حالت الاس تثن امجلهور وابلتايل
ن اكن أأي اخرتاع أأهال للرباءة، م من دون مناقشة املعايري القانونية املناس بة املس تخدمة لتحديد  ثل اجلدة والنشاط اإ

ادلورة الثانية والعرشين للجنة الابتاكري والتطبيق الصناعي. ورحب الوفد بأأن بعض هذه املعايري القانونية ستناقش يف 
ىل  ىل الندوة اليت س تعقد ملدة نصف يوم عن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات واإ ادلامئة، وأأعرب عن تطلعه اإ

 مناقشة هذه املسأأةل.
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ومعال بقرار اللجنة يف دورهتا العرشين، عقدت ندوة ملدة نصف يوم عن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق  .35
جراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية من 1"رباءات. وتناولت الندوة الاس تثناءات والتقييدات الأربعة التالية: ال " اإ

" والاس تثناءات 4الاس تخدام احلكويم، "/أأو " ومنح الرتاخيص الإجبارية و3" واستنفاد حقوق الرباءات، "2السلطات، "
. وتأألفت الندوة من مس تودلي النبااتت لالخرتاعات احملمية مبوجب براءةوالتقييدات املتعلقة ابس تخدام املزارعني و/أأو 

 الأجزاء الثالثة التالية:

ىل  SCP/21/3من عرض للواثئق  )أأ(  ؛SCP/21/7اإ

التصدي  دوعرض من كبري املوظفني الاقتصاديني وخبريين خارجيني عن فعالية الاس تثناءات والتقييدات عن )ب(
 اليت تؤثر هبا القدرات الوطنية يف اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات؛ للشواغل املتطورة والطريقة

فرادية عن تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات املذكورة أأعاله. )ج(  وعروض من ادلول الأعضاء حلالت اإ

ىل  SCP/21/3من وعرضت الأمانة الواثئق  .36  .SCP/21/7اإ

ىل الأمانة عىل حتضري الواث .37 ىل أأن غالبية الردود عىل الاس تبياانت ئق الواقعية. وتوجه وفد الربازيل ابلشكر اإ وأأشار اإ
لهيا الواثئق  ىل  SCP/21/3من اليت استندت اإ ددا قليال من البدلان النامية وردت من بدلان متقدمة، وأأن ع SCP/21/7اإ

ذا اكنت ماكتب امللكية الفكرية من البدلان  رد النامية قد المتست عىل الاس تبياانت. ويف هذا الصدد تساءل الوفد عام اإ
ضافية من أأجل الرد عىل الاس تبياانت. وأأوحض أأنه نظرا للمصاعب املعروفة جيدا اليت  احلصول عىل دمع  تواهجهاأأو تعليقات اإ

البدلان النامية عند تنفيذ هذه الاس تثناءات والتقييدات، وخاصة فامي يتعلق ابلرتخيص الإلزايم مبوجب نظام منظمة التجارة 
ن أأعضاء منظمة التجارة العاملية توخوا وضع نظام معني للبدلان يك تمتكن من تنفيذ هذا النوع من الاس تثناءات العاملية، فاإ 

 والتقييدات.

ىل أأن ردود البدلان عىل الاس تبياانت ) .38 جامل( تشمل البدلان املتقدمة والبدلان النامية  88وأأشارت الأمانة اإ ردا اإ
ىل درجة عالية من  تبنيأأن العديد من الردود الواردة من البدلان املتقدمة والبدلان النامية  والبدلان الأقل رموا. وأأشارت أأيضا اإ

هنا تلقت بعض املاكملات الهاتفية أأو رسائل  ىل أأية مساعدة. وقالت مع ذكل اإ لكرتوين، عىل الإ ربيد الالفهم دون احلاجة اإ
 توضيحات.للحصول عىل أأساس لك حاةل ورهنا ابدلوةل العضو املعنية، 

الس يدة مارغريت اكيل، أأس تاذة مبدرسة ويف اجلزء الثاين من الندوة قدمت الأمانة خبريين خارجيني، وهام  .39
MINES ParisTechجيارشي وااتل، مستشارة، شعبة امللكية الفكرية، منظمة التجارة ، والس يدة ، ابريس، فرنسا

ىل أأن من الصعالعاملية، جنيف، سويرسا ب تناول فعالية الاس تثناءات الأربعة اخلاضعة للمناقشة تناول . وأأشارت الأمانة اإ
دقيقا نظرا لضيق الوقت ونظرا خاصة لتنوع الآاثر الاقتصادية لهذه الاس تثناءات وتعدد وجوهها. وابلتايل اقرتحت الأمانة أأن 

دورة اللجنة ادلامئة الراهنة عىل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات مضن  عنالندوة املعقودة ملدة نصف يوم  تركز
جراءات  واستنفاد حقوق الرباءات.  احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطاتالاس تثناءات و/أأو التقييدات املتعلقة ابإ

من املنظور الاقتصادي والأمغض من بني استنفاد حقوق الرباءات يه الأمه وذكرت الأمانة أأن مثة من جيادل بأأن مسأأةل 
جراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية من الاس تثناء ات من حيث التأأثري. وأأوحضت أأن الاس تثناء و/أأو التقييد املتعلق ابإ

من الاس تثناء نسبيا  أأقلتوقع، وقد حظي ابهامتم ناء يقوم عىل بعض الأدةل، لكن ليس بقدر ما قد يُ ث هو اس ت السلطات 
حلكويم. وحتدثت الأمانة عن الاس تثناء و/أأو التقليد عىل الرتخيص و/أأو التقييد عىل الرتخيص الإلزايم و/أأو الاس تخدام ا

ىل الاطالع عىل ادلراسة اليت نرشهتا الويبو ومنظمة  الإلزايم و/أأو الاس تخدام احلكويم، ووهجت ادلول الأعضاء املهمتة اإ
ىل التكنولوجيا والابتالصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية بعنوان " اكر الطيب: نقاط التقاطع بني الصحة الهنوض ابلنفاذ اإ
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خمتلف البدلان اليت اس تخدمت هذا النوع من الاس تثناءات يف س ياق  خربات" اليت تلخص العامة وامللكية الفكرية والتجارة
 الربازيل واتيلند وغريهام من البدلان. خرباتالأدوية، مبا يف ذكل مثال 

س ية وراء س ياسات استنفاد حقوق الرباءات، مبا يف ذكل أأثرها وعرضت الس يدة اكيل البدهييات الاقتصادية الأسا .40
آاثر التجارة املوازية. وختاما أأوحضت  ىل الأدةل التجريبية والرسدية والاس تقصائية عىل أ يف حتديد الأسعار. وأأشارت أأيضا اإ

 والظروف.الس يدة اكيل اختالف الآاثر الاقتصادية لستنفاد احلقوق عىل الصعيد ادلويل ابختالف البدلان 

جراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية من يطق ل الأسس املن وااتوعرضت الس يدة  .41 ة لالس تثناء أأو التقييد عىل اإ
. وعرضت وقائع من دراسات أأجريت عىل أأسواق الولايت املتحدة الأمريكية والاحتاد الأورويب. ورشحت أأيضا السلطات

جراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية من و اق تريبس وادلففمن ات 30املادة  ع الاقتصادية املتعلقة ابلس تثناء أأو التقييد عىل اإ
حامية املنتجات الصيدلنية مبوجب براءة )وثيقة منظمة  –السلطات اليت قدمت يف املنازعة بني منظمة التجارة العاملية وكندا 

ل مالحظات عىل التداعيات الاقتصادية لالس تثناء و/أأو (. وختاما أأبدت الس يدة وااتWT/DS114/Rالتجارة العاملية 
جراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات.  التقييد عىل اإ

ىل أأن الس يدة اكيل ذكرت تدفقات الواردات وأأعرب وفد الربازيل عن شكره عىل العروض املفصةل  .42 واملهمة. وأأشار اإ
ن اكنت مثة أأية بياانت عن عدم وصول الأدوية املضادة عام فسة، وتساءل الوفد املوازية والطريقة اليت ميكن أأن حتسن هبا املنا اإ

ىل الأسواق. ورصح بأأنه يفهم فامي يتعلق هب  التأأثري  أأنلك السوق املتاح لأدوية عالج الأمراض النادرة، يللأمراض النادرة اإ
 خيتلف من منظور التحليل العام لالس ترياد املوازي أأو استنفاد احلقوق.

ىل وأأشارت الس يدة اكيل .43 أأي دراسة تركز خاصة عىل الآاثر يف الأمراض النادرة أأو أأية صةل معينة بني  تعيأأهنا ل  اإ
ن من الصعب  استنفاد احلقوق وأأنشطة البحث والتطوير للحصول عىل أأدوية لعالج الأمراض النادرة. ومضت تقول معوما اإ

تغري الفوائد بسبب وجود عنارص عديدة أأخرى عىل حده تطوير أأثر استنفاد احلقوق يف أأنشطة البحث وال  النظر يف
الصيدلنية. ويف هذا الصدد أأوحضت معوما أأن البياانت املوجودة ل حتتوي عىل جتربة خالصة تثبت أأن التجارة املوازية قد 

حداث تغيري وحتقيق فوائد، وأأن التغيري يف الفوائد أأدى خاصة  ىل تقليل أأنشطة البحث و سامهت يف اإ  التطوير.اإ

ىل أأن الس يدة اكيل ذكرت عىل سبيل املثال  .44 تدفق  سيشهدالتوجه العام لواردات التجارة  أأنوأأشار وفد الربازيل اإ
ىل البدلان املرتفعة ادلخل، كام أأشار فامي يتعلق ابلأسواق املعينة جدا، مثل أأسواق  الأدوية من البدلان املنخفضة ادلخل اإ

املرتفعة الساكن، يف حني أأن يف البدلان املتقدمة أأو البدلان  متاحا بشلك أأوحضيكون س   أأدوية الأمراض النادرة، أأن العرض
ذا اكن استنفاد احلقوق من املمكن أأن يؤدي دورا  البدلان املنخفضة الساكن لن حتصل عىل هذه الأدوية. وتساءل الوفد عام اإ

اتحة الأدوية يف الأسواق الصغرية أأو الأسواق املتوسطة.  يف اإ

ىل أأن السؤال يف هذه احلاةل ليس عن استنفاد احلقوق، بل عن احلصول عىل املوافقة  وأأشارت .45 الس يدة اكيل اإ
ىل أأن صاحب الرباءة قد يرى معوما أأنه ل داعي لتحمل عناء  خوض معلية النظامية يف الأسواق الصغرية. وأأشارت أأيضا اإ

توقع أأن يكون جحم املبيعات فيه صغريا جدا. وأأوحضت أأيضا يُ  حبيث احلصول عىل املوافقة النظامية يف سوق صغري مبا يكفي
أأنه س يصعب عىل أأي رشكة أأخرى بيع ادلواء يف البدل املعين لأن هذه الرشكة يفرتض هبا احلصول أأيضا عىل املوافقة 

 النظامية.

ىل أأن السوق اذلي قد يكون همامت ابلتجارة املوازية ليس ابلرضورة هو السوق اذل .46 ي يقرر الس ياسة وأأشارت الأمانة اإ
ماكنية  اتحة التجارة املوازية. وأأوحضت أأيضا فامي يتعلق ابلبدلان الصغرية املهمتة ابإ املطبقة لأن السوق املس تورد هو اذلي يقرر اإ

ماكنية خفض الأسعار،  تقوم به سائر البدلان من حيث س ياسات الاس ترياد املوازي ميكن  أأن ماجذب التجارة املوازية أأو اإ
 اد املوازي يف هذا البدل الصغري.رث أأمهية بكثري من س ياسة الاس تري أأكأأن يكون 
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وأأعرب وفد ابكس تان عن تقديره للعروض الشامةل. وذك ر حبجة الاحتاد الأورويب الاقتصادية اليت رشحهتا الس يدة  .47
أأجل حتقيق الرحب. اجلنيسة تعمل من صاحبة املنتجات وااتل يف عرضها بأأن الرشاكت صاحبة العالمات التجارية والرشاكت 

ن اس تثناء  اجلنيسة الاس تفادة جماان من  صاحبة املنتجات يتيح، من منطور اقتصادي واحض، للرشاكت "بولر"وراح يقول اإ
ن الأدوية اجلنيسة من وهجة نظر البدلان النامية ومن منظور تقدمي  هجود الرشاكت صاحبة العالمات التجارية. وراح يقول اإ

ىل أأن الأدوية اليت حتمل عالمة بتاكليف معقوةلمة للغاية لأهنا تتيح الأدوية الأساس ية خدمات الصحة العامة هم . وأأشار اإ
ل حتم   من ثالثة أأرابع الساكن ل ميكنه دلرجة أأن أأكرث يسترشي فهيا الالهتاب الكبدي،جتارية ابهظة جدا يف ابكس تان اليت 

ن الأدوية اجلنيسة  ىل جحة تاكليف هذه الأدوية. وأأردف قائال اإ يه اليت تعاجل املرىض، ويه مسأأةل حياة أأو موت. وابلنظر اإ
ن وجد للبدلان النامية يك توازن بني رفاه  آخر اإ ذا اكن مثة خيار أ الاحتاد الأورويب ونظام الرباءات الراهن تساءل الوفد عام اإ

 نطقية الاقتصادية من انحية أأخرى.امل والرحب والأسس  انحيةامجلهور، وخاصة فامي يتعلق بتقدمي خدمات الرعاية الصحية، من 

ىل أأن  .48 ىل أأن الاحتاد الأورويب قدم جحجه خاصة فامي يتعلق ابس تثناء "بولر". وأأشارت أأيضا اإ وأأشارت الس يدة وااتل اإ
كندا قد رحبت القضية، وقد أأصبح الآن من الواحض تقريبا يف فقه منظمة التجارة العاملية أأن اتفاق تريبس يتيح تطبيق 

جراءات احلصول عىل  اس تثناء "بولر". ولحظت الس يدة وااتل أأيضا أأن عددا من البدلان اعمتد اس تثناء و/أأو تقييدا عىل اإ
ىل أأنه قد تبني أأن احلجة الاقتصادية اليت قدهما الاحتاد الأورويب لن تقنع أأي جلنة  املوافقة الرمسية من السلطات. وأأشارت اإ

 ارة العاملية، وأأضافت أأن الاحتاد الأورويب اعمتد اس تثناء "بولر".من جلان تسوية املنازعات يف منظمة التج

ىل متديد فرتة الرباءة للأدوية احملمية  .49 ىل اتفاق الرشاكة بني بدلان احمليط الهادئ اذلي يريم اإ وأأشار وفد ابكس تان اإ
ىل أأن الرشاكت صاحبة املنتجات اجلنيسة لن حتصل عىل بياانت البحث والتطو  ير اخلاصة ابلأدوية احملمية برباءة، وأأشار اإ

ن هذا الأمر يبدو وكأنه امتداد ملسأأةل اس تثناء و/أأو تقييد املراجعة الإدارية يف منازعات منظمة التجارة العاملية.برباءة.   وقال اإ

ىل أأن من الصحيح معوما أأن بعض الاختصاصات القانونية، ومهنا اختصاصات أأعضاء منظمة  .50 وأأشارت الس يدة وااتل اإ
ىل جانب اس تثناء املراجعة الإدارية، رمغ أأهنا ليست رشوطا ينص علهيا  أأو متديدها رد  مدة الرباءةالتجارة العاملية، تكفل  اإ

املنتجات اجلنيسة تمتتع ابملرونة لأهنا ميكن أأن تس تخدم الاخرتاعات احملمية  اتفاق تريبس. وأأوحضت أأيضا أأن الرشاكت صاحبة
ض املراجعة برباءة، قبل انقضاء مدة الرباءة بس نوات،  ل أأن املنتجات احملمية برباءة حتظى بمتديد مدة الرباءة اذلي يعو  اإ

 الإدارية.

ىل أأن ع .51 رض الس يدة اكيل أأظهر أأن معدل دخول وأأعرب وفد اجلزائر عن شكره عىل العروض املهمة. وأأشار اإ
ىل السوق يف الولايت املتحدة الأمريكية بلغ نس بة  يف املائة أأو أأكرث، مقارنة ابلياابن اليت بلغ املعدل فهيا  80الأدوية اجلنيسة اإ

جراؤه لنظام الرباءات يف البدلين. وتساءل الو  20نس بة  نه يريد أأن يعرف أأي حتليل ميكن اإ ذا يف املائة. وقال اإ فد أأيضا عام اإ
ىل السوق نس بة  يف  80اكن من املمكن اعتبار نظام الرباءات يف الأسواق اليت يبلغ فهيا معدل دخول الأدوية اجلنيسة اإ

ذا اكن من املمكن اعتبار نظام  املائة، موهجا حنو الاس تثناءات املتعلقة ابستنفاد احلقوق يف الرباءات. وتساءل أأيضا عام اإ
ىل السوق نس بة الرباءات يف اليااب يف املائة، موهجا حنو امحلاية ابلرباءات  20ن، اليت يبلغ فهيا معدل دخول الأدوية اجلنيسة اإ

 أأكرث من توهجه حنو الصحة العامة.

ن مثة فوارق قليةل بني قوانني  .52 وأأوحضت الس يدة اكيل الفوارق بني الس ياسات الصيدلنية يف خمتلف البدلان. وقالت اإ
ىل  عىل سبيل املثال، وأأردفت قائةلن والولايت املتحدة الأمريكية الرباءات يف اليااب ن الفرق يف دخول الأدوية اجلنيسة اإ اإ

، بل يرتبط جبوانب أأخرى يف اللواحئ الصيدلنية. بني س ياسات الرباءات يف حد ذاته البدلين يف وهجة نظرها ل يرتبط ابلفرق
ىل أأن الناس يدفعون التاكليف من  نظام وطين للتأأمني  يوجديف الولايت املتحدة الأمريكية، ول  م اخلاصةأأمواهلوأأشارت اإ

لزامية ابملنتجات اجلنيسة، مضن  الصحي، ما جيعل املرىض يتأأثرون كثريا ابلأسعار، وأأضافت أأن مثة قوانني لالس تعاضة الإ
ىل الرشاكت اليت تُعد املنتجات اجلنيسة وتتح ىل الأسواق. س ياسات أأخرى تزيد من احلوافز املقدمة اإ دى الرباءات وتدخل اإ
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ىل أأن العديد من هذه الس ياسات غري موجود يف الياابن، وأأن مثة س ياسات أأخرى حتفظ املاكن  وأأشارت الس يدة اكيل اإ
ىل أأن العديد من الأس ئةل اليت طرحهتا  للأدوية املوسومة بعالمات جتارية، ويه ل ترتبط ابلرضورة ابلرباءات. وأأشارت اإ

 ابحلصول عىل الأدوية، وأأوحضت أأن الرباءات جزء من القصة ولكهنا ليست القصة لكها. الوفود تتعلق

شارة العروض املقدمة عن الاس تثناء و/أأو التقييد اخلاص  .53 ىل مقدميت العروض. ونوه عن اإ وتوجه وفد مرص ابلشكر اإ
جراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات يف س ياق منازعة منظمة التجارة  ىل ابإ العاملية مع كندا والاحتاد الأورويب اإ

جراءات  ذا اكن نطاق اس تثناء "بولر" ينسحب فقط عىل اإ أأثر اس تثناء "بولر" يف أأسواق التصدير. وتساءل الوفد عام اإ
جراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات الرمسيةاحلصول عىل املوافقة   من السلطات أأم أأنه ميكن أأن ميتد ليشمل اإ

جراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية  ىل أأن توس يع نطاق هذا الاس تثناء ليشمل اإ يف أأسواق التصدير أأيضا. وأأشار الوفد اإ
 من السلطات يف أأسواق التصدير من شأأنه أأن حيسن املسار.

ىل أأن املعلومات متاحة يف الوثيقة  .54 ىل أأمهية معرفة SCP/21/3وأأشارت الس يدة وااتل اإ ن. وأأشارت أأيضا اإ اكن  اإ
جراءات احلصول عىل املوافقة الرمسيةثناء و/أأو التقييد عىل احلصول عىل املوافقة ت الاس   من  الرمسية من السلطات يشمل اإ

 ت الأجنبية.االسلطات يف الاختصاص

جراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية من  .55 ذا اكنت مسأأةل تغطية الاس تثناء و/أأو التقييد عىل اإ وتساءل وفد مرص عام اإ
جراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات يف الاختصاصات الأجنبية  ن اكن قدالسلطات تنسحب عىل اإ مت  واإ

 كندا والاحتاد الأورويب.تناولها يف املنازعة بني منظمة التجارة العاملية و 

ن املناقشة دارت بشأأن هذه املسأأةل يف املنازعة بني منظمة التجارة العاملية وكندا  .56 وردت الس يدة وااتل وقالت اإ
ىل أأن هذا اجلانب اخلاص مل يكن مضن املسائل املطروحة يف املنازعة.  والاحتاد الأورويب، لكهنا أأشارت اإ

دوة، أأل وهو ادلراسات الإفرادية اليت تعرضها ادلول الأعضاء عن تنفيذ وافتتح الرئيس اجلزء الثالث من الن .57
 الاس تثناءات والتقييدات.

ىل مقد .58 سهاماهتم يف املناقشات حول الاس تثناءات والتقييدات عىل يموتوجه وفد الربازيل ابلشكر اإ  العروض عىل اإ
تحضري ل كر الأمانة أأيضا عىل ما اضطلعت به من معل حقوق الرباءات اليت تعترب جزءا أأساس يا من نظام امللكية الفكرية. وش

ىل  SCP/21/3الواثئق من  ىل تكل الواثئق SCP/21/7اإ ىل أأن الردود الواردة عىل الاس تبياانت اليت استندت اإ . وأأشار اإ
ا كن حتديدهتربز تنوع أأهداف الس ياسة العامة اليت تصوهنا الاس تثناءات والتقييدات. وأأضاف أأن الأهداف التالية مي

احلقوق بني نية والطوارئ الوطنية ومنع سوء اس تغالل احلقوق وكذكل هدف حتقيق التوازن بوضوح: الشواغل الأم 
ن هذه العنارص ينبغي أأن تراعى يف أأنشطة وضع القواعد واملعايري يك يعود نظام الرباءات ابلفائدة والالزتامات.  وقال الوفد اإ

نعىل اجملمتع لكه، وقال أأيضا  رص تس تحق أأن حتللها الإدارات الوطنية حتليال اكمال. وأأضاف أأن من اجلدير ابذلكر هذه العنا اإ
ىل اختالف الأهداف بني الترشيعات الوطنية والعنارص املعينة اليت تشري عىل ما يبدو  أأنه ل ينصح ابتباع مقاربة واحدة يف اإ

ن ا عىل الصعوابت اليت تواهجها ادلول الأعضاء يف ت الضوء لردود الواردة عىل الاس تبيان سلطلك احلالت. ومىض يقول اإ
دماج الاس تثناءات والتقييدات رمسيا يف الترشيعات الوطنية ل يكفي  ن اإ تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات. وراح يقول اإ

 لضامن سريها. وعليه رصح الوفد بأأنه يرى أأن اللجنة ينبغي أأن تركز خاصة عىل سري الاس تثناءات والتقييدات. واس تدر 
ن  املضاد للفريوسات القهقرية يف  (efavirenz)افافرييزن  املكتس بة مؤخرا يف جمال الرتخيص الإلزايم بعقار اخلرباتقائال اإ

ىل أأن حكومة الربازيل قررت حقوق الرباءاتمثال جيد عىل اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات عىل  2007عام  . وأأشار اإ
لزايم هبذا الع 2007 يف عام  & Merck Sharp) مري  شارب ودومقار، اذلي ميكل براءته خمترب سن ترخيص اإ

Dohme ين لهو املس تحرض الصيد افافرييزنلأمراض املنقوةل جنيسا والإيدز، اكن عقار ل(. وطبقا لربانمج الربازيل
ن ما نسبته  .2007املس تورد الأكرث اس تخداما لعالج الإيدز يف عام  يف املائة من الساكن املصابني بفريوس  38وراح يقول اإ
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ن ممارسات التسعري اليت اكن يس تخدهما افافرييزنالعوز املناعي البرشي/الإيدز يف الربازيل تعاجل الآن بعقار  . واس تطرد قائال اإ
ن اكنت اس تخدمت، لبلغت التاكليف للك مريض  را أأمريكيا يف العام، ما ميثل مزيانية دول 580اخملترب سابقا يف الربازيل اإ

ىل أأن سعر املنتج اجلنيس يرتاوح بني  42.9س نوية قدرها  دولرا أأمريكيا  166و 163مليون دولر أأمرييك. وأأشار الوفد اإ
ىل أأن هذا الرتخيص الإلزايم قلص النفقات يف عام  ىل  2007للك مريض يف العام. وأأشار اإ مليون دولر أأمرييك. ومىض  30اإ

ن الوفورات اليت قدرهتا حكومة الربازيل يف عام ي مليون دولر أأمرييك. ورصح الوفد بأأنه عىل  236.8بلغت  2012قول اإ
ن النتاجئ اليت حققها الرتخيص الإلزايم ميكن  نتاج ادلواء املضاد للفريوسات القهقرية، فاإ الرمغ من الصعوابت اليت ُوهجت أأثناء اإ

ن من النتاجئ احملققة، خفض السعر اذلي تدفعه احلكومة بفضل اس تدامة برانمج الربازيل  أأن تعترب انحجة. وأأردف قائال اإ
 للأمراض املنقوةل جنيسا والإيدز.

كوادور ابلرئيس، وهنأأ انئيب الرئيس املؤقتني عىل انتخاهبام، وشكر الأمانة عىل عرض الواثئق من  .59 ورحب وفد اإ
SCP/21/3  ىل نه يويل أأمهية خاصة ملوضوع الندوة املعقودة ملدة نصف يوم عن الاس تثناءات SCP/21/7اإ . وقال اإ

كوادور درست يف  ن اإ ماكنيات 2009أأكتوبر  27والتقييدات عىل حقوق الرباءات. وقال الوفد اإ كوادور  اإ حصول مجيع ساكن اإ
ىل أأن الرتخيص الإلزايم هو عبارة عىل الأدوية اليت حتقق مصلحهتم العامة، ولهذا فرضت الرتخيص الإلزايم. وأأشا عن ر اإ

ذن من صاحبه الأصيل. ترصحي من احلكومة ابإ  جراء يمحي برباءة دون احلصول عىل اإ نتاج منتج يمحي برباءة أأو لس تخدام اإ
كوادور، سعيا مهنا  ن اإ ن اتفاق تريبس يكفل الرتخيص الإلزايم ويعتربه من شؤون املصلحة العامة. وقال أأيضا اإ ومىض يقول اإ

نفراما  2009لإجراء البحث والتطوير العلمي من أأجل اس تحداث أأدوية جنيسة بتاكليف متدنية، أأنشأأت يف عام  رشكة اإ
(Enfarma الصيدلنية، ولكفهتا مبهمة الإسهام يف زايدة نس بة من حيصل من الساكن عىل الأدوية ) وخدمات العالج من

لزامية ملس تحرضات صيدلنية 2014و الأمراض ورعاية املرىض. وأأضاف أأنه اعتبارا من يوني مضادة  منحت مخسة تراخيص اإ
املرىض املصابني بفريوس العوز املناعي البرشي/الإيدز. وراح ويقول وفقا للبياانت اليت عاجلها  للفريوسات القهقرية لعالج

كوادور فهيا  ن اإ كوادور للملكية الفكرية، اإ حاةل  700 وتسجل/الإيدز مصاب بفريوس العوز املناعي البرشي 37 000معهد اإ
كوادور وفورات لوزارة الصحة بنس بة ترتاوح  وفاة بسبهبام يف لك عام، ووفقا للبياانت ونتيجة ملنح الرتخيص الإلزايم حققت اإ

. ورصح الوفد بأأنه يعترب الرتخيص الإلزايم مساعدة تتيحهاكوادور أأن اإ يف املائة يف تاكليف الأدوية اليت عىل  70و 30بني ما 
دارة السوق ولتلبية الاحتياجات اليت ل تتصل ابلسوق بل تتصل ابلصحة العامة. مرش  وعة تس تخدهما احلكومات لتحسني اإ

ن البدلان علهيا أأن تس تخدم هذه الآلية وتنظمها عىل حنو حصيح لتعود ابلنفع عىل احلكومة واملواطنني  وقال لهذا السبب اإ
 وحتسن حصة السوق.

ىل الأمانة عىل وتوجه وفد الياابن ابلشكر  .60 ىل الرئيس وهنأأ انئيب الرئيس املؤقتني عىل انتخاهبام. وأأعرب عن شكره اإ اإ
ىل مقديم العروض عىل عروضهم املهمة. وعرض الوفد نظام الياابن  عرضها املفصل خالل دورة اللجنة ادلامئة الراهنة، واإ

ن الاس تثناءات والتقييدات، كام احمليل املتعلق حبمك "بولر" قال منسق اجملموعة ابء سابقا، ينبغي أأن تس تخدم عىل ، وقال اإ
طار هذا املبدأأ ينبغي أأن حتظى حبق اس تئثاري يف العمل عىل  ن الياابن يف اإ نطاق حمدود ويف ظروف معينة. وأأضاف اإ

ىل أأ اخرتاع يمحي برباءة.  ىل حتقيق املوازنة بني حقوق أأحصاب الرباءات ومصاحل الغري، أأشار الوفد أأيضا اإ ن قانون وسعيا اإ
ىل العمل عىل اخرتاعات يمحية برباءة لأغراض التجارب أأو  الياابن للرباءات ينص أأيضا عىل أأن احلق يف الرباءة ل ميتد اإ

نه من منظور حتقيق التوازن بني حقوق أأحصاب الرباءات ومصاحل مصنعي املنتجات اجلنيسة،  مثة من تساءل البحوث. وقال اإ
ن أأمكن جراءات لغرض احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات عىل أأنه من قبيل  تفسري عام اإ التجارب. وعىل اختاذ أأي اإ

جراءات  فقط لأغراض احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات تعترب من  تتخذأأساس حمك قضايئ صدر، تقرر أأن أأية اإ
ن تدين معدل دخول الأدوية قبيل التجارب، وابلتايل تعترب من قبيل الاس تثناءات عىل حقوق ال رباءات. وقال الوفد ابلتايل اإ

ىل نظام الرباءات يف الياابن. ىل الياابن ل يعزى اإ  اجلنيسة اإ

زاء دور  ءوتساءل وفد الربازيل، فامي يتعلق ابس تثنا .61 ذا اكن مثة أأية شواغل اإ ابعتبارها  ادلعاوى الصورية"بولر" عام اإ
ضافيا أأمام تنفيذ هذا الاس تثن  اء.عائقا اإ
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ىل أأهناوأأشارت الس يدة اكيل  .62 ن مل تسم  اإ ها ابملنازعات الصورية، فمثة الكثري من املنازعات يف الولايت املتحدة واإ
لهيا لأن اخملاطر مرتفعة للغاية. وأأ  حضت أأن أأحد و الأمريكية بشأأن املس تحرضات الصيدلنية ودخول املنتجات اجلنيسة اإ

أأورواب أأن الولايت املتحدة الأمريكية فهيا س ياسة ب مقارنةت املتحدة الأمريكية الأس باب وراء زايدة املنازعات يف الولاي
ىل الرشاكت صاحبة املنتجات اجلنيسة للطعن يف الرباءات. وأأوحضت 4الفقرة  الطعن مبوجبتسمي  ، وهو يقدم حوافز اإ

دة س تة أأشهر يف السوق، ما يعين حرصية مل حقوق س متنحأأيضا أأن أأول رشكة للمنتجات اجلنيسة تنجح يف الطعن عىل براءة 
ىل أأن رشاكت املنتجات  ىل السوق. وأأشارت أأيضا اإ أأهنا حتصل عىل جائزة لكوهنا أأول رشكة للمنتجات اجلنيسة تدخل اإ

قناع احملامك بأأهنا اس تحدثت اخرت  بطال الرباءات أأو اإ عات لها عالقة ابلخرتاع ااجلنيسة تتسم ابلتايل ابلرشاسة عند حماوةل اإ
يداع أأنواع أأخرى من الرباءات من أأجل وأأوحضت أأن رد أأحصاب الاخرتاعات الأصليني هو  الأصيل. ىل احملامك واإ اللجوء اإ

قامة املزيد من العراقيل. ورص ن مل تسم اإ ن هذه املنازعات يه نتيجة حت الس يدة اكيل بأأهنا واإ ها ابملنازعات الصورية، فاإ
 جائزة عىل احملك.طبيعية لنظام براءات تكون فيه 

ىل مقديم العروض عىل عروضهم الرثية ابملعلومات. وأأشار  تزنانياأأعرب وفد و  .63 عن تقديره للرئيس، وتوجه ابلشكر اإ
ىل أأن العروض حتتوي عىل العديد من املسائل اليت ميكن دراس هتا مبزيد من التفاصيل. ورصح بأأن ما يشغهل هو تطبيق  اإ

ىل أأن دوائر كيفية رمس اخلط الفاصل يف هذا الصدد. التقييدات والاس تثناءات يف حالت معينة، وتساءل عن  وأأشار اإ
عىل جزأأين أأحدهام  قالصناعة الصيدلنية فهيا اس تثناءات وتقييدات ومهنا ما يطبق تطبيقا عاما. ونوه عن احتواء السو 

نه يرى أأن من الالزم اس تطالع طريقة تطبيق الاس تثناءات والتقييدات، وقد يزمل  متجانس والآخر غري متجانس، وقال اإ
احلصول عىل تدخالت خمتلفة لأسواق معينة أأو لأجزاء معينة من السوق. وعند النظر يف الأسواق العابرة للحدود، رصح 

تفرقة بني الاس تثناءات والتقييدات املطبقة يف القطاع الصيدلين وتكل املطبقة يف سائر الوفد بأأنه يرى أأنه ينبغي ال 
 ت املتحدة وسوق الاحتاد الأورويب.القطاعات. وتساءل عن الأوضاع يف الأسواق خالف سوق الولاي

 SCP/14/7ني وأأكد وفد الهند من جديد تأأييده الصارم لربانمج العمل اذلي اقرتحه وفد الربازيل يف الوثيقت .64
 والتاسعة، كام س بق وقال يف ادلورتني الرابعة عرشة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات SCP/19/6و

وأأكد من جديد أأن ادلراسات الواردة يف برانمج العمل اذلي اقرتحه وفد الربازيل يف الوثيقتني عرشة للجنة ادلامئة. 
SCP/14/7 وSCP/19/6 منظور احلصول عىل الأدوية والقدرة عىل حتمل تاكليفها، كام أأهنا هممة لتحقيق  هممة للغاية من

المنو الاقتصادي والتمنية يف البدلان النامية والبدلان الأقل رموا. ورحب الوفد ابلندوة املعقودة ملدة نصف يوم عن 
ا الأمانة والس يدة اكيل والس يدة وااتل، الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، وعرب عن تقديره للعروض اليت قدمهت

ىل  SCP/21/3وأأدارها كبري املوظفني الاقتصاديني يف الويبو. وحتدث الوفد عن الواثئق من  ، وأأعرب عن SCP/21/7اإ
ىل تطبيق  تقديره ملا بذلته الأمانة من هجود يف مجع البياانت من خمتلف ادلول عن أأهداف الس ياسة العامة الرامية اإ

ن هذه ادلراسات ءات والقانون املطبق ونطاق التحديثات املطروحة أأمام الاس تثناءات والتقييدات. الاس تثنا وقال الوفد اإ
الأولية أأقرت بأأن طبيعة ونطاق استبعاد بعض املواضيع من الأهلية للرباءة والاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات 

ن هذه ادلراسات الأولية يف رأأيه لن ختدم هدف اس تخراج تتعلق بأأهداف الس ياسة العامة للبدل املعين. وق ال الوفد مع ذكل اإ
الاس تثناءات والتقييدات املعينة، مثل الرتخيص الإلزايم والاس ترياد املوازي والاس تخدامات احلكومية واس تثناءات 

ىل ذكل، املهمة جدا من منظور شواغل التمنية للبدلان النامية  أأنظمة الرباءات. وأأضاف الوفد أأنه رمبا فامي يتعلق ب"بولر" وما اإ
اكن من املفيد وصف أأثر هذه الاس تثناءات والتقييدات يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية يف هذه البدلان. وأأكد من جديد 

جراء دراسة عىل خمتلف املعوقات القامئة أأمام اتفاقات الرتخيص املتعلقة بنقل التكنولوجيا مبزيد من التفصي ل يك ميكن رضورة اإ
ىل مسائل اس تخدام  رأأى الوفداختاذ اخلطوات املناس بة لتناول هذا اجلانب. وابلتايل  جراء دراسة شامةل استنادا اإ أأنه ينبغي اإ

ماكنية حتمل تاكليفها  نظام الرباءات لتلبية احتياجات البدلان النامية والبدلان الأقل رموا من منظور احلصول عىل الأدوية واإ
 و الاجامتعي والاقتصادي والتمنية.ومن منظور المن
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ن الرباءات والاس تثناءات عىل  .65 وأأعرب وفد ابكس تان عن تأأييده لربانمج العمل اذلي اقرتحه وفد الربازيل. وقال اإ
ىل أأن اس تثناءات املراجعة  جياد التوازن بني الرفاه العام واملصاحل الشخصية. وأأشار اإ حقوق الرباءات حامسة لأهنا تساعد عىل اإ

وابلتايل تيرس احلصول  ،ن مصنعي املنتجات اجلنيسة من الإرساع يف احلصول عىل املوافقة عىل التسويقارية الشامةل متك  الإد
ىل أأن الاس تثناءات تامتىش مع اتفاق تريبس اذلي يتيح للأعضاء اختاذ  عىل الأدوية بتاكليف معقوةل. وأأشار الوفد أأيضا اإ

ىل تعزيز  ليهالعامة بتحقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية والتمنية  احملصةلتدابري تريم اإ يف  التكنولوجية عىل النحو املشار اإ
ىل  8املادة  من اتفاق تريبس. وأأعرب عن اعتقاده بأأن من املهم أأن تزيد أأنشطة الويبو يف تقدمي املساعدة التقنية والقانونية اإ

. والمتس الوفد من الأمانة توس يع نطاق عينة اخلاصة هبات والتقييدات ابلإماكنيات الاكمةل لالس تثناءاالبدلان من الوعي 
جراء مقارنة أأفضل.   البياانت اجملمعة من البدلان النامية للسامح ابإ

ىل أأنه واحد من العديد من  .66 ىل الأمانة عىل حتضري الواثئق الشامةل. وأأشار اإ وهنأأ وفد اتيلند الرئيس وعرب عن شكره اإ
ماكنية حصول مجيع الساكن  البدلان اليت اس تخدمت الرتخيص الإلزايم، اذلي يتيحه اتفاق تريبس، وذكل أأساسا لإاتحة اإ

ن أأمكن أأن  ن من املفيد اإ طار خمططات الضامن الاجامتعي احلكومية. وقال الوفد اإ عىل الأدوية وخدمات الرعاية الصحية يف اإ
بدلان النامية هذه الرتاخيص، وخاصة فامي يتعلق بتوضيح تتيح الأمانة املزيد من احلالت املفصةل اليت اس تخدمت فهيا ال 

ىل أأن اتيلند أأعلنت عن اس تخدام الرتخيص الإلزايم عىل س بعة أأدوية يمحية برباءة وليس وأأشار املاكفأأة العادةل واملنصفة.  اإ
 . SCP/21/5من الوثيقة  33تسعة أأدوية والمتست تصويب الفقرة 

يران )مجهورية  .67 نه الإسال –وأأعرب وفد اإ مية( عن ثقته يف قيادة الرئيس، وشكر الأمانة عىل معلها الشاق. وقال اإ
يويل أأمهية كربى لالس تثناءات والتقيدات عىل حقوق الرباءات اليت تتيح املرونة يف أأنظمة امللكية الفكرية. وأأقر برضورة 

ىل الأوضاع الاقتصادية والاجامت عية، كام أأقر بأأمهية الاس تثناءات تطويع الترشيعات الوطنية بشأأن الرباءات استنادا اإ
ىل البدلان ال ل و ا. وأأعرب عن اعتقاده بأأن املفاوضات ادلائرة حيت ترغب يف تطوير النظام اخلاص هبوالتقييدات ابلنس بة اإ

هجها اناءات والتقييدات ونقل التكنولوجيا والرباءات والصحة ستساعد اللجنة عىل تعميق فهم التحدايت اليت تو ث الاس ت 
ان النامية عند قياهما ابلتمنية الاقتصادية والاجامتعية، كام أأهنا ستس تطلع الطرق اليت حيسن هبا تطويع نظام الرباءات يك البدل

ىل الأمانة بتحضري هذه ادلراسات حمدودة، لأهنا  احتياجات التمنية الوطنية. ورصح الوفد يبلي بأأن الولية اليت أأس ندت اإ
ىل أأنه مل جير أأي  تقترص عىل املدخالت الواردة من ادلول الأعضاء دون تقيمي فعالية الاس تثناءات والتقييدات. وأأشار ابلتايل اإ

ذا اكنت الاس تثناءات والتقييدات تس تخدم لتحقيق الأهداف الس ياس ية وتلبية احتياجات اجملمتع، كام  تقيمي أأوسع نطاقا ملا اإ
ية والصحة العامة واملنافسة، عىل النحو الوارد يف اقرتاح وفد أأن تكل ادلراسات تستبعد عنارص من قبيل الاحتياجات الإرمائ 

ن ادلراسات تركز تركزيا حمدودا عىل حتدايت التنفيذ والقيود العملية SCP/19/6الربازيل )الوثيقة  (. وراح يقول يف الواقع اإ
ىل أأن ادلراسات تقدم اس تنتاجات عامة عن الطريقة  املفروضة عىل اس تخدام الاس تثناءات. وأأضاف أأنه جتدر الإشارة أأيضا اإ

ىل عينة صغرية للغاية. وقال مثال عن حتدايت التنفيذ املطروحة  اليت تس تخدم هبا البدلان تكل الاس تثناءات، وذكل استنادا اإ
ن الاس تنتاج الوارد هو أأن غالبية البدلان تعترب القوانني القامئة بشأأن الاس تثناءات مناس بة،  أأمام مجيع هذه الاس تثناءات اإ

ن جحم العينة حمدود ووقال  الاس تنتاجات سائر البدلان، أأخذا يف احلس بان  تناسب هذهقد ل  ميثل امجليع، ذلال اإ
ن من املهم للجنة ادلامئة أأن تنظر يف  خصوصيات تكل البدلان واختالف مس توى تمنيهتا. ويف هذا الس ياق قال الوفد اإ

جراء حتليل لطريقة اس تخدام خمتلف البدلان  لهذه الاضطالع ابلعمل املقرتح يف املرحةل الثانية من اقرتاح وفد الربازيل ابإ
 لتحقيق أأهداف الس ياسة العامة اخملتلفة، وخاصة الصحة العامة والأمن الغذايئ.الاس تثناءات والتقييدات اخملتلفة 

ن موضوع الاس ت  .68 ناءات والتقييدات تكتيس أأمهية قصوى يف أأعامل ث وأأعرب وفد الربازيل عن تقديره للرئيس. وقال اإ
ىل أأن عددا من توصيات جدول أأعامل التمنية يتناول بشلك س ية. اللجنة ادلامئة لأنه يتعلق بشواغل التمنية الأسا وأأشار اإ

ىل  مبارش أأو غري مبارش هذه املسأأةل، وذكل ابلصةل بوضع القواعد واملعايري أأو الس ياسة العامة أأو نقل التكنولوجيا أأو النفاذ اإ
ىل أأن التوصيتني  ينبغي أأن التمنية تنصان عىل أأن الويبو من جدول أأعامل  22و 17املعارف أأو وقع ادلراسات. وأأشار أأيضا اإ

أأن تتناول الويبو يف واثئق معلها كام ينبغي ، جوانب املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية تأأخذ يف حس باهنا، يف أأنشطهتا
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ره من جوانب ما ميكن توافمثل املتعلقة بأأنشطة وضع القواعد واملعايري ما يناسب من القضااي، بتوجيه من ادلول الأعضاء 
نه قدم الوثيقة ناءات والتقييدات لدلول الأعضاءاملرونة والاس تث  خالل ادلورة الرابعة  SCP/14/7. وبذكل قال الوفد اإ

. وأأوحض أأن هذه الوثيقة حتتوي عىل برانمج معل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات مقسم 2010عرشة للجنة املنعقدة يف يناير 
قرتاح لت  تأأييدا واسعا، ما يبني ما توليه ادلول الأعضاء من أأمهية ملناقشة الاس تثناءات عىل ثالث مراحل. وأأضاف أأن الا

جراء مداولت عن الاس تبيان اذلي  والتقييدات. ورصح بأأن دورات اللجنة ادلامئة اليت تلت ادلورة الرابعة عرشة شهدت اإ
ن اللجنة ادلامئة ردت عليه غالبية ادلول الأعضاء وقدمت معلومات وجهية لإثراء املر  حةل الثانية من الاقرتاح. واس تطرد قائال اإ

اتفقت يف دورهتا الثانية عرشة عىل أأن تلمتس من الأمانة حتضري وثيقة عن الاس تثناءات والتقييدات الأربعة، وُطلب من 
وحتدث الوفد عن لجنة. أأعامل ال ىل املزيد من املعلومات الوجهية عن الأمانة تنظمي ندوة لزايدة احلوار من أأجل احلصول ع

ن الاس تثناءات والتقييدات  عنارص الأس باب املنطقية الاكمنة وراء الاس تثناءات والتقييدات عىل قانون الرباءات، وقال اإ
ضفاء املرونة الالزمة،  عددا من ختدم. وأأضاف مالحظا أأن الاس تثناءات والتقييدات جوهرية لأي قانون املصاحل من خالل اإ

ىل التمنية واملنافسة ومراقبة الصحة العامة مثال لأهدافيم ورمس الس ياسات العامة، وذكل تلبية لضامن الأمن القو . وسعيا اإ
نشاء الطرق ودرء اجلرمية والرتوجي لالنتخاابت وتفادي الأوبئة ن اإ ىل ضامن الامتثال للقواعد  تسعىاحلكومات ، قال الوفد اإ اإ

ىل حتقيق الأغراض . عن الاس تفادة من الاس تثناءات والتقييدات السلع واحلقوق الشخصية، فضال اليت حتمي وسعيا اإ
ىل حتقيق التوازن . املذكورة أأعاله، لحظ أأن الرباءات ختضع أأيضا ملعامةل خاصة ورأأى أأنه يتعني عىل نظام الرباءات السعي اإ

رما ينبغي أأن  أأحصاب حقوقالعائدة عىل فوائد الل ينبغي أأن يشمل فقط  ومن مث ،مس تخدميهبني حقوق  امللكية الفكرية واإ
ن اجملمتع يضم الزابئن الرشعيني لنظام  .يسود رفاه اجملمتع حبيثجملمتع كلك ا الفوائد عىل العائدة عىليضم كذكل  وقال اإ

ن  نه أأردف قائال اإ و . الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات عنارص عادية يف القوانني واملبادئ القانونيةالرباءات، واإ
زاء أأمهية جوانب املرونة يف نظام الرباءات.  أأن من املمكنيرى  ن اجلدل بوجود تقارب كبري بني الأعضاء اإ ومىض يقول اإ

طريقة وسبب اس تخداهما  يفاختالف املقارابت املتبعة حيال التقييدات والاس تثناءات قد يثري الشك دلى ادلول الأعضاء 
تثناءات والتقييدات بس ياسات الابتاكر أأو ابلتصدي لشواغل الصحة العامة أأو ارتباط اس تخدام الاس   ويفللحزي الس يايس 

ىل أأن هذه الفوارق توحض رضورة متتع احلزي الس يايس ابملرونة يك تمتكن لك دوةل طرف من اعامتد  التغذية أأو البيئة. وأأشار اإ
آخر ضد الإطار القانوين املناسب ملس توى تمنيهتا، وابلتايل حتقق أأهداف الس ياسة العا مة. ورأأى الوفد أأن هذا الأمر جدل أ

مواءمة قوانني الرباءات عىل الصعيد ادلويل نظرا لأن مواءمة هذه القوانني س يعيق قدرة ادلول عىل تعديل الترشيعات املثقةل 
ن بعبء حتقيق أأهداف نظام الرباءات. وحتدث عن الاس تثناءات املتعلقة ابلس تخدام التجرييب والبحث العلمي، وقال  اإ

جذب الاستامثرات الأجنبية املبارشة. ورأأى من هذه الاس تثناءات والتقييدات يف  تصممي القوانني عىل حنو جيد قيد يس تفيد
رما تضعف أأن ل دليل عىل أأن الاس تثناءات والتقييدات  رساء أأساس مشرت  يتس ىن نظام الرباءات واإ تقوم بتصحيحه بغية اإ

. ورصح الوفد عىل الرمغ مما ُذكر أأعاله بأأن جمرد وجود عىل النحو املالمئ والغرياحلقوق فيه معاجلة املسائل املتعلقة بأأحصاب 
الاس تثناءات أأو التقييدات ل يكفي يف حد ذاته لتقيمي الفوائد أأو العراقيل املواهجة يف تنفيذ تكل الاس تثناءات والتقييدات. 

جراء حتقيق أأمشل هبدف حتديد الا نه ينبغي اإ س تثناءات والتقييدات اليت قد تكون أأكرث فعالية يف التصدي واعترب ابلتايل اإ
للشواغل الإرمائية، وحتديد الظروف الالزمة يك تمتتع ادلول الأعضاء هبذه الاس تثناءات والتقييدات ابلاكمل. ونظرا لأن 

ييدات، فميكن القدرات واخلصائص الوطنية تؤثر بشلك كبري يف قدرات فرادى ادلول عىل اس تخدام الاس تثناءات والتق 
آخر من جمالت العمل املقبل للجنة، رشط أأن تظل مامتش ية مع توصيات جدول أأعامل التمنية وخاصة تكل  مناقش هتا يف جمال أ

 املتعلقة ابحلفاظ عىل احلزي الس يايس.

أأعرب وفد الصني عن شكره عىل العروض الرثية ابملعلومات اليت متكن اللجنة من التفكري يف الاس تثناءات و  .69
لتقييدات من املنظور القانوين، بل وهتمت الاهامتم الواجب ابجلانب الاقتصادي. وشكر أأيضا الأمانة عىل حتضري الواثئق وا

هنا مرجع جيد مجليع البدلان. ورصح الوفد بأأن هذه اخملرجات  الشامةل عىل أأساس الردود الواردة من ادلول الأعضاء، وقال اإ
ىل أأن الواثئق من  أأظهرت أأن اللجنة ادلامئة تويل أأمهية  SCP/21/3كربى ملناقشة الاس تثناءات والتقييدات. وأأشار اإ

ىل الس ياسة العامة. وراح يقول أأن تبني  SCP/21/7و أأغلب البدلان ترى أأن الاس تثناءات والتقييدات هممة جدا ابلنس بة اإ
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ن الاس تثناءات والتقييدات ميكن أأن تضمن تطبيق القانون تطبيقا سلسا وميكن أأن  حتقق التوازن بني املصاحل العامة اإ
ومصاحل املس تخدمني. وعىل هذا الأساس اقرتح الوفد أأن تس متر اللجنة يف تبادل احلالت الإفرادية. واعترب الوفد أأن اللجنة 

ىل الأمام مبناقشة ه جيابية تتبادلها مع اجلهات الأخرى ومتيض اإ ذه ميكن أأن خترج من هذه ادلراسات الإفرادية ابس تنتاجات اإ
 املسأأةل.

ىل الأمانة عىل تنظمي دورة  .70 ورحب وفد الأرجنتني ابلرئيس وهنأأ انئيب الرئيس املؤقتني عىل انتخاهبام. وتوجه ابلشكر اإ
ن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات هممة جدا، من حيث أأهنا تتيح وضع نظام  اللجنة ادلامئة الراهنة. وقال اإ

ن اللجنة كام رأأت يف العروض املقدمة متوازن ومناسب، ما حيفز الا بتاكر ويعزز اس تخدام الاخرتاعات القامئة. وراح يقول اإ
ن الاس تثناءات والتقييدات تتيح  أأثناء ادلورة اليت عقدت لنصف يوم عن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، فاإ

سرتاتيجيات التمنية الوطنية. وأأشار الوفد يف هذا الصدد لدلول الأعضاء وضع معايري تطوع معها ترشيعات امللكية الفكرية وا
ىل أأن ادلول ميكن أأن تمتتع بشلك أأف وميكن أأن حتقق أأهداف الس ياسة العامة وأأهداف  ضل بنظام امللكية الفكرية الوطيناإ

مهل يف أأن تمتكن الرفاه الاجامتعي دلهيا من خالل تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات. وأأعرب الوفد عن أأ 
 العمل عىل هذا البند املهم.اللجنة من الاس مترار يف مناقشة 

ىل الأمانة عىل حتضري واثئق دورة اللجنة ادلامئة الراهنة. وأأعرب  .71 وهنأأ وفد ش ييل الرئيس عىل معهل وتوجه ابلشكر اإ
التينية والاكرييب. ورصح بأأنه أأحد ادلول مجموعة بدلان أأمرياك العن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابلنيابة عن 

ىل نظام  الأعضاء اليت قبلت دعوة الأمانة للرد عىل الاس تبيان عن الاس تثناءات والتقييدات لأنه يفهم أأمهيهتا ابلنس بة اإ
أأفاد الرباءات. ورصح بأأن الاس تبياانت قد سامهت يف حتضري واثئق الأمانة ويف التحضري للندوة املعقودة ملدة نصف يوم. و 

س تكون مفيدة جدا لإجراء دراسات ملقارنة القوانني وس تكون هممة جدا  SCP/21/7و SCP/21/3أأيضا بأأن الواثئق من 
ن قانوان معروض ىل معهد ش ييل للملكية الفكرية. وقال الوفد اإ يف الوقت راهن عىل جملس الش يوخ يف بدله  اابلنس بة اإ

نه يعتقد أأن لك لإصالح قانون امللكية الصناعية، وينسحب هذا ال قانون عىل مجيع جوانب الاس تثناءات والتقييدات. وقال اإ
ما مسعه يف دورة اللجنة ادلامئة الراهنة مفيد ذلا  املسار الترشيعي. وشدد عىل أأمهية الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق 

بقاء التوازن يف نظام امللكية الفكرية. وابلتايل أأ  آلية أأساس ية لإ عرب الوفد عن تأأييده لقرتاح برانمج العمل الرباءات لأهنا أ
 مكجال معل واقعي للجنة. SCP/14/7اذلي قدمه وفد الربازيل يف الوثيقة 

نه يويل أأمهية كربى لربانمج العمل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات  .72 وللجنة ادلامئة. ورصح بأأن وقال وفد مرص اإ
ىل الأمانة عىل ما أأعدته من واثئق الاس تثناءات والتقييدات جانب همم من جوانب حتسني نظ ام الرباءات. وتوجه ابلشكر اإ

ىل التعمق يف  نه يتطلع اإ دلورة اللجنة ادلامئة الراهنة وعرب عن تقديره للمعلومات القمية الواردة يف هذه الواثئق. ومىض يقول اإ
حتقيق أأهداف الس ياسة العامة يف خدم هبا الاس تثناءات والتقييدات يف مناقشة هذه ادلراسات لتحديد الطريقة اليت تس ت

بعض احلالت عىل الأقل. وجش ع الأمانة عىل مساعد ادلول الأعضاء عىل اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات اس تخداما فعال 
ن املساعدة التق  ىل أأن مكو  دماهجا يف املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو. وأأشار الوفد اإ نية لتحقيق أأهداف الس ياسة العامة واإ

دماج الاس تثناءات والتقييدات يف اسرتاتيجيات  ينطويقد  عىل بعض العنارص املتعلقة ابلطريقة اليت ميكن هبا للبدلان اإ
. ورصح بأأن SCP/19/6امللكية الفكرية اخلاصة بلك مهنا. وعرب الوفد أأيضا عن تأأييده لقرتاح وفد الربازيل الوارد يف الوثيقة 

انمج معل أأكرث تفصيال فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق ربأأساسا جيدا لهذا الاقرتاح ميكن أأن يكون 
 الرباءات.

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

ىل الواثئق  .73  SCP/19/4و SCP/18/9و SCP/17/10و SCP/17/8و SCP/17/7استندت املناقشات اإ
 ..SCP/20/11 Revو .SCP/19/5 Revو
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من جدول الأعامل وفتح الباب لالإدلء  6ند ب ر الرئيس ابلقرار اذلي اختذته اللجنة يف ادلورة السابقة فامي يتعلق ابل وذك   .74
 ابلبياانت العامة.

ىل ما تواهجه ماكتب امللكية الفكرية من صعوابت يف تلبية  .75 وحتدث وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء وأأشار اإ
ىل أأمهية تقامس العمل والتعاون. وشدد أأيضا الطلب  املزتايد عىل الرباءات ويف احلد من ترامك العمل، ويف هذا الس ياق أأشار اإ

عىل أأن برامج تقامس العمل تيرس احلصول عىل املعلومات املتعلقة ابلبحث والفحص من املاكتب الأخرى، وأأهنا ل يعزتم 
ن مثة بعض الفوارق بني التأأثري هبا يف احلقوق الس يادية اليت تمت  تع هبا املاكتب املشاركة يف البت يف منح الرباءة. وأأردف قائال اإ

املاكتب فامي يتعلق مثال مبا تس تخدمه من همارات ولغات وقواعد بياانت حبثية، ورصح بأأن تقامس العمل والتعاون عىل 
املعلومات املتنوعة. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتيح الصعيد ادلويل ينبغي أأن يقدم املساعدة عن طريق تيسري احلصول عىل هذه 

ىل تبادل العمل والتعاو  مناقشة هذه املسأأةل لتعميق فهم هذه التعاون وتوس يع نطاقه، كام أأعرب  ناجللسة التبادلية الرامية اإ
 عن أأمهل يف أأن تمتكن الويبو من أأن تكون حمفال لتحقيق هذا الهدف.

 مبناقشةوشدد عىل اهامتمه البالغ مجموعة دول أأورواب الوسطى والبلطيق ابة عن وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابلني .76
اللجنة حول تقامس العمل. وأأضاف أأن اجملموعة تعي جيدا أأن تقامس العمل بني ماكتب الرباءات ل يزال يؤدي دورا ابرزا يف 

نه ل يزال يؤيد الاقرتاح الوراد يف الوثيقة  . .SCP/20/11 Revتطورات نظام الرباءات ويف حتسني فعاليته. وراح يقول اإ
ن اجملموعة تؤيد أأي حت  ىل زايدة الوعي وأأردف يقول اإ سني لصفحة الويبو عىل الإنرتنت عن تقامس العمل، واجلهود الرامية اإ

اتحة املعلومات احملدثة. ورأأى الوفد  املؤمترات الس نوية اليت تعقد عىل هامش دورات اللجنة  أأنهبذه الربامج واملبادرات واإ
ىل عدد الزتامات ادلول الأعضاء يف اجملموعة ادلامئة أأداة مفيدة لتبادل التجارب العملية واملعارف يف هذا امليدا ن. وأأشار اإ

ابلتعاون ادلويل الآخذ يف الزايدة عىل الصعيد ادلويل، ورصح بأأهنا ستمتكن من املشاركة فرادى عىل حنو مكثف يف 
يف ذكل يف جمال ادلورات املقبةل. وابلتايل أأعرب الوفد تأأييده ملواصةل تطوير معل اللجنة بشأأن تقامس العمل والتعاون، مبا 

 أأنظمة الاعرتاض.

يطاليا ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأعرب عن تأأييده للميض قدما بأأعامل اللجنة  .77 وحتدث وفد اإ
ىل دورة اللجنة ادلامئة املقبةل عن النشاط ادلامئة بشأأن جودة الرباءات ىل ادلراسات اليت س تقدم اإ . ورصح بأأنه يتطلع اإ

ي والكشف الاكيف عىل النحو اذلي وافقت عليه اللجنة يف دورهتا العرشين. وشدد عىل أأمهية دراسة مفهوم النشاط الابتاكر 
س بانيا اذلي أأيدته مجيع ادلول الأعضاء يف الاحتاد  الابتاكري دلى ادلول الأعضاء يف الويبو دراسة اكمةل معال ابقرتاح وفد اإ

. وعرب الوفد أأيضا عن تأأييده لقرتاح وفد ادلارمر  الوارد يف الوثيقة .SCP/19/5 Revالأورويب والوارد يف الوثيقة 
SCP/17/7  ولقرتاح وفود مجهورية كوراي واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية الوارد يف الوثيقة

SCP/20/11 Rev.ن ختصيص صفحة عىل موقع الويبو الإلكرتوين لتقامس العمل  . وحتدث عن الاقرتاح الأخري وقال اإ
وأأنشطة التعاون بني ماكتب الرباءات من شأأنه أأن حيسن الوعي ابملبادرات القامئة ويسمح ملاكتب الرباءات ابلتعاون عىل حنو 

أأكرث فعالية. وأأضاف أأن املؤمترات الس نوية اليت تعقد عىل هامش دورات اللجنة ادلامئة بشأأن تقامس العمل والتعاون عىل 
ىل ماكتب الصعيد ادلويل س تتي ح الفرص لتبادل اخلربات بشأأن برامج تقامس العمل وحتسني فائدة هذه الربامج ابلنس بة اإ

وأأعرب الوفد أأيضا عن ثقته يف أأن جلسة التبادل بشأأن امللكية الفكرية ومس تخديم النظام وعامة امجلهور عىل حد سواء. 
ىل أأن تحسني هذا اجملال. ال واصةل تقامس العمل والتعاون س تقدم أأفاكرا مفيدة وتتيح أأساسا جيدا مل املفيد أأن من وأأشار أأيضا اإ

تواصل الويبو اس تطالع هذا املوضوع وما يرتبط به من حتدايت، واقرتح أأن تعمل أأمانة الويبو مع ادلول الأعضاء عىل حتضري 
ماكنيات تقامس العمل والتداب ري اليت ميكن اختاذها للتصدي دراسة عن الطريقة اليت حتد هبا خمتلف القوانني واملامرسات من اإ

لغاء  آليات الإ نه هممت مبواصةل النظر يف أ ىل مسأأةل أأنظمة الاعرتاض وقال اإ للمشالك عىل الصعيد ادلويل. وأأخريا، أأشار الوفد اإ
 والإبطال الإداري والإجراءات املوازية احملمتةل للتصدي للتعدايت أأمام احملامك.
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يران )مجهورية  .78 زاء عدم تعريف مفهوم جودة الإسالمية –وأأعرب وفد اإ ( عن رغبته يف الإعراب من جديد عن قلقه اإ
طار هذا البند من جدول الأعامل لن تؤيدها الوفود ابلاكمل يف ظل غياب  ن الاقرتاحات املقدمة يف اإ الرباءات. وقال خاصة اإ

زاء هذه املسأأةل. وأأضاف هذا الوضوح؛ وابلتايل من الرضوري فهم تعريف هذا املفهوم بوضوح لختاذ املزيد من اخل طوات اإ
ىل تعريف جلودة الرباءات، ومع ذكل أأعرب عن رغبته يف التأأكيد  أأنالوفد  من املهم أأن تواصل اللجنة مناقشاهتا للتوصل اإ

عىل أأنه يعرتض عىل فكرة املواءمة فامي يتعلق جبودة الرباءات. ورأأى أأن أأي معل ينجز بشأأن جودة الرباءات ينبغي أأن يراعي 
ختالف دور وطبيعة أأنظمة الرباءات يف ادلول الأعضاء واختالف مس توايت تطور ماكتب امللكية ا" 1ارص التالية: "العن

يالء الاهامتم 2فكرية؛ "لا " ورضورة وضع برامج لتكوين كفاءات ماكتب امللكية الفكرية وتدريهبا. ورصح الوفد بأأنه جيب اإ
" وينبغي أأن 3ا عنرصا منفصال وأأساس يا من عنارص جودة الرباءات؛ "الواجب لربامج التدريب وجيب تطويرها ابعتباره

تراعي أأية مناقشة جترى حول جودة الرباءات توصيات جدول أأعامل التمنية الوجهية هبدف تعزيز قدرات ماكتب الرباءات 
ا من ادلول الأعضاء وأأل " وينبغي أأن يكون املسار طوعيا ومدفوع4عىل منح براءات عالية اجلودة وفقا للقوانني الوطنية؛ "

ىل أأن أأي معل ينجز يف جمال جودة الرباءات ىل مواءمة قوانني الرباءات. وأأشار الوفد أأيضا اإ أأن يضمن الامتثال  ينبغي يريم اإ
ىل رشوط الأهلية للرباءة مبا يف ذكل رشوط الكشف الاكيف، ورصح بأأن من املهم دراسة وتقيمي دور رشوط الكشف  اإ

ىل املبادرات املقرتحة لن حتقق هذه الأهداف، كام ستسفر عن مواءمة  أأن. ورأأى الوفد  جودة الرباءاتالاكيف ابلنس بة اإ
املامرسات يف جمال قانون الرباءات ما س يرض بأأحاكم املرونة يف الترشيعات الوطنية بشأأن الرباءات يف خمتلف البدلان. 

ىل قدرة ماكتب الرباءا ورصح بأأن معايري الأهلية  وأأنالرباءات احمللية،  قواننيت عىل تطبيق مفهوم جودة الرباءات يشري اإ
ىل مواصةل مناقشة أأنظمة  نه يتطلع اإ للرباءة قد تطبق عىل حنو خمتلف يف الاختصاصات القانونية اخملتلفة. وأأخريا قال الوفد اإ

لغاء والإبطال. آليات الإ  الاعرتاض وسائر أ

ىل البيان التايل اذلي أأديل به يف دورة اللجنة ادلامئة السابقة: "]...[  .79 وحتدث وفد الهند عن تقامس العمل وأأشار اإ
يف موضع تلقي التقارير أأي أأهنا سرتهتن مبا ستنجزه  أأي ماكتب بعض البدلان س تظل دامئا تقامس العمل س يوجد خطا فاصال

ووفقا لقانون الرباءات الهندي، أأوحض الوفد أأن واجب . اءة املاكتب خيار أأفضلتعزيز كف]...["، وعليه فاإن  البدلان الأخرى
جراء حبوهثم وحفصهم اخلاص ىل نتاجئ البحث والفحص اليت خلصت . الفاحصني مييل علهيم اإ وعىل الرمغ من أأهنم قد يستندوا اإ

لهي وفامي يتعلق  أأحاكم قانون الرباءات الهندي.ماكتب براءات أأخرى، فيجب علهيم أأن يس تخدموا هذه النتاجئ مبا يامتىش مع  ااإ
عن موقفه القايض بأأن تقامس العمل ل ميكن أأن يكون احلل الهنايئ  ا، أأعرب الوفد جمددSCP/20/11 Rev. ابلوثيقة

ىل البيان اذلي أأدلت به مجموعة جدول أأعامل التمنية يف . لالرتقاء جبودة الرباءات مل االعفريق لل ادلورة الثالثةوأأشار الوفد اإ
( واملمتثةل فامي ييل: "س تظل PCT/WG/3/13 )الوثيقة 2010يف يونيو  ةاملعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املنعقد

بني بدلان متثل هيئات البحث والفحص ادلولية والبدلان  منقسمةالبدلان الأعضاء يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
طار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بيامن وس تجري اجملموعة الأوىل معلي الأخرى. ات حفص عىل أأعىل مس توى يف اإ

ىل  جراء حفص موضوعي للرباءات، الأمر اذلي س يؤدي اإ ن مل تكن منعدمة، عىل اإ ستمتتع اجملموعة الثانية بقدرة ضئيةل، اإ

 عوضا اانقسامي ااذلي س يجمد وضع ننا ل نؤيد هذا الهنجاإ و  اقتصار معلها عىل اعامتد معل هيئات البحث والفحص ادلولية.
طار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كلك". وحتدث الوفد عن  عن الإسهام يف الارتقاء ابلإدماج وسري العمل يف اإ

 اتفقتجلسة تبادل املعلومات عن اخلربات املكتس بة يف جمال تقامس العمل والتعاون عىل الصعيد ادلويل، وذك ر بأأن اللجنة 
املوافقة التلقائية عىل نتاجئ تقامس العمل ول ترض ابحلقوق  عنأأن املناقشات ادلائرة حول تقامس العمل والتعاون ل تمن يف فهم 

الس يادية لدلول الأعضاء يف معاجلة طلبات الرباءات والرباءات وفقا للقانون الوطين املطبق. وأأضاف أأن برامج تقامس العمل 
ن  ىل البياانت اليت أأدلت هبا ل تامتىش مع وضعها؛ وعليه فاإ زاء هذه الربامج. وأأشار أأيضا اإ الوفد ل يزال عند رأأيه السابق اإ

" وفد مرص ابلنيابة عن اجملموعة 1الوفود التالية يف ادلورة الثامنة عرشة للجنة ادلامئة بشأأن هذا البند من جدول الأعامل: "
ىل فهم مشرت  بشأأن  معراب عن عامل التمنية،" ووفد اجلزائر ابلنيابة عن مجموعة جدول أأ 2الأفريقية؛ " رضورة التوصل اإ

مبا أأن الرباءات عالية " ووفد الربازيل قائال 3؛ "من أأجل اختاذ مزيد من اخلطوات يف هذا الصدد مصطلح "جودة الرباءات"
هذا املوضوع املهم ة فعىل اللجنة املشاركة يف نقاش اجلودة ذات أأمهية قصوى لتحقيق الأهداف املرجوة من أأنظمة الرباء
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ىل الإسهامات حنو حتسني نظام الرباءة عن اعتقاده  معراب ،مبا يف ذكل أأعامل البحث والفحص وتقيمي تدفق العمل ،ابلنظر اإ
ىل حتقيق أأهداف امحلاية مبوجب الرباءة وفق نص املادة  ؛ من اتفاق تريبس 7بأأن الرباءات عالية اجلودة لهيي أأساس التوصل اإ

عىل احلقيقة القائةل بأأن تعريف معايري أأهلية احلصول عىل الرباءة وفقا للرشوط الوطنية لأداة  ووفد الأرجنتني مؤكدا "4"
عض أأن أأي هجد مبذول حنو مواءمة رشوط أأهلية احلصول عىل الرباءة بني ادلول وبعضها البومعتربا  حيوية متتلكها البدلان

ىل البيان اذلي أأدىل به يف ادلورة  من اتفاق تريبس. 27املادة  يفاملنصوص علهيا  يؤثر عىل املرونةس   وأأشار الوفد أأيضا اإ
ن اكنت أأعدهتا ث والفحص عن الاخرتاع ذاته ليست م الثامنة عرشة للجنة ادلامئة عندما أأوحض أأن تقارير البح تسقة، واإ

دارات البحث ادلويل.  يدين، وشدد عىل رأأيه التايل اذلي أأعرب عنه يف ادلورة وأأقر الوفد برضورة البحث والفحص اجل اإ
ىل التعريف العام جلودة الرباءات املقدم يف بأأنه( SCP/17/13من الوثيقة  93السابعة عرشة للجنة ادلامئة )الفقرة  : "ابلنظر اإ

دراج اجلوانب القضائية يف برانمج معل اللجنة ادلامئة ن من غري احملبذ اإ . ورأأى أأن هذا التعريف العام ل الاقرتاح، قال الوفد اإ
ل نظري ت يركز عىل القضية الرئيس ية ويه  طبيق عتبة عليا ملنح الرباءات )أأي معايري الأهلية للرباءة( لضامن أأل متنح الرباءات اإ

العمل منتجات ومعليات ابتاكرية حقيقية. وعليه لحظ الوفد أأن معايري الأهلية املقرتحة من أأجل جودة الرباءات وبرانمج 
ن أأية براءة تُمنح يف بدل ل ليست معلية لأهنا تتيح فهام تقريبيا يتوقف عىل قانون الرباءات الوطين.  تُلزم وعالوة عىل ذكل فاإ

آخر لأهنا قد ل متتثل لأحاكم قانون الرباءات يف هذا البدل الآخر. وعليه رأأى  ىل احلصول عىل براءة يف بدل أ ابلرضورة ابلسعي اإ
ري الصواب اس تنتاج أأن أأية سلطة تقرر منح براءة نظري اخرتاع معني قد اختذت القرار الصحيح وأأن أأية الوفد أأن من غ

ىل البيان اذلي أأدىل به يف ادلورة التاسعة . "ذكل قد اختذت القرار اخلاطئ والعكس حصيح فسلطة تقرر خال وأأشار الوفد اإ
ة لتطوير نظام الرباءات بل وأأيضا لتطوير التكنولوجيا يف أأي بدل. عرشة للجنة ادلامئة عندما شدد عىل أأن جودة الرباءات همم

ن الهند دلهيا الرأأي ذاته بأأن الكشف الاكمل عن الاخرتاع مبا يف ذكل حاةل التقنية الصناعية السابقة الأكرث  ومىض يقول اإ
ىل أأية جتارب أأو دراية ران غاية يف الأمهية لتحسني جودة أأضافية أأم معلية وجاهة وأأفضل أأسلوب لتنفيذ اخرتاع دون اللجوء اإ

ن املادة  اتحة  29الرباءات. ويف هذا الصدد أأردف قائال اإ جراء هذا الكشف، مبا يف ذكل اإ من اتفاق تريبس تلكف بوضوح ابإ
مودع الرباءات اليت حصل علهيا يف اخلارج. وأأعرب الوفد عن الرأأي ذاته اذلي أأعرب لطلبات اليت أأودعها املعلومات عن ا

ن أأي بند عىل جدول الأعامل بشأأن مواءمة قوانني الرباءات ليس خيارا ادلورة السابقة للجنة.  عنه يف واس تدر  قائال اإ
( وكندا SCP/17/7ترحب به الهند، ورصح بأأن حماولت املواءمة تتكرر عىل ما يبدو يف اقرتاحات وفد ادلارمر  )الوثيقة 

ىل قوالب اجلودة، SCP/17/10( والولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة SCP/17/8واململكة املتحدة )الوثيقة  (. والتفت اإ
ىل أأن ماكتب الرباءات تقيس أأداءها مبؤرشات أأداء خمتلفة، وأأن  ورأأى أأن مثة افتقارا لتعريف شامل جلودة الرباءات. وأأشار اإ

ىل امجلهور )ليس فقط من أأمه سبب لوجود نظام الرباءات هو خدمة املصلحة العامة. ورصح بأأن جودة ا خلدمة املقدمة اإ
وهجة نظر صاحب الرباءة أأو منافس يه يف العمل بل وأأيضا من وهجة نظر اجملمتع( يه املقياس الأمسى جلودة نظام الرباءات. 

ذا أأاتحت  ل اإ وأأعرب عن رغبته يف التأأييد عىل أأن الوعد التكنولويج الاكمن يف نظام الرباءات ل ميكن الوفاء به اإ
. وحتدث الوفد عن تقامس العملية صوصيات الرباءات حتويل العملية التكنولوجية دون الاس تعانة ابلأرسار التجارية وادلرايةخ

(، SCP/19/4أأعامل البحث والفحص، عىل النحو الوارد يف الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة 
ىل أأن تقامس العمل اقرتح يف أأعرب خاللها هدة التعاون بشأأن الرباءات اليت ادلورة الثانية للفريق العامل املعين مبعا وأأشار اإ

ضفاء الطابع املؤسيس عىل برانمج تقامس العمل. ويف هذا الصدد عن العديد من البدلان  اقتبس الوفد الآراء اليت حتفظه عىل اإ
عاهدة التعاون بشأأن الرباءات )الوثيقة مبلفريق العامل املعين أأعربت عهنا مجموعة جدول أأعامل التمنية خالل ادلورة الثالثة ل

PCT/WG/3/13) مكسأأةل مبدئية، ل تؤيد مجموعة جدول أأعامل التمنية مبدأأ الصالحية التلقائية لتقارير البحث : "قائال
آخر قبول  تبتب الرباءات الوطنية بقبول أأي تقرير معد من ماكوالفحص ادلولية كام ل توافق عىل الزتام ماك براءات وطنية أ

مىت ُمنحت الرباءة وفقا للقانون الوطين الساري، يظل الفاحص ملزتما بقانون ". واعترب الوفد يف تكل ادلورة أأنه تلقائيا
الرباءات الوطين اذلي ينص عىل وجوب قيام الفاحص بتنفيذ البحث والفحص، وبرصف النظر عن موضوع الازدواجية، 

لزتاماته القانونية. ومع ذكل، رأأى الوفد أأن فاحص الرباءات هل احلرية يف اس تخدام تقارير البحث والفحص يتعني عليه الوفاء اب
املعدة بواسطة املاكتب الأخرى، مىت رغب يف ذكل، حيث تتيح معظم البدلان جسالت املنازعات السابقة متضمنة تقارير 

ن وأأضاف قائال. البحث الفحص ادلولية املعدة بواسطة سلطات البحث ادلولية وسلطات الويبو تنرش أأيضا تقارير البحث و  اإ
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وذلكل، رص ح الوفد بأأنه مع الرأأي القائل بأأن تقامس العمل هذا ميكن  وميكن للفاحصني اس تخداهما. الفحص المتهيدي ادلويل
ىل رأأيه اذلي أأعرب عنه يف ادلورة العرشين للجنة ادلامئالبدء فيه عىل أأساس طوعي من الوثيقة  77ة )الفقرة . وأأشار أأيضا اإ

SCP/20/13 Prov.2فهام  أأفضل يسود بشأأن جودة نظام الرباءات من حيث مس توى املضمون التكنولويج  (: "]...[ أأن
وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ل ميكن حتسني جودة الرباءات من . خلصائص الرباءات وكفاءة النظام كأداة لنقل التكنولوجيا

وأأبدى الوفد اعرتاضه عىل أأي حماوةل مواءمة ابمس قضااي اجلودة. ومكبدأأ عام، ل . ت ماكتب براءات أأخرىخالل اعامتد ممارسا
يؤيد الوفد الاعامتد الآيل لتقارير البحث والفحص ادلولية ول يعترب أأن أأي مكتب براءات وطين ملزم بقبول أأي تقرير أأعده 

آخر س يوجد خطا  فاصال  أأي ماكتب بعض البدلان س تظل دامئا  يف  أأى الوفد أأن تقامس العمل. ورمكتب براءات وطين أ
ن هذه البدلان س تعمتد عىل ما تنتجه البدلان  موضع تلقي التقارير أأي أأهنا سرتهتن مبا ستنجزه البدلان الأخرى. وابلتايل فاإ

هندي، أأوحض الوفد أأن واجب ووفقا  لقانون الرباءات ال . ومن مث، اعترب الوفد أأن تعزيز كفاءة املاكتب خيار أأفضلالأخرى. 
ىل نتاجئ البحث والفحص اليت خلصت  جراء حبوهثم وحفصهم اخلاص. وعىل الرمغ من أأهنم قد يستندوا اإ الفاحصني مييل علهيم اإ

لهي ورصح  ."ماكتب براءات أأخرى، فيجب علهيم أأن يس تخدموا هذه النتاجئ مبا يامتىش مع أأحاكم قانون الرباءات الهندي ااإ
الوفد بأأنه يؤيد الآراء اليت أأعرب عهنا يف ادلورات السابقة وشدد عىل أأن الهند ل تؤيد الرأأي القائل بأأن تقامس العمل يف 

وأأشار  تعزز جودة الرباءات. الس بل الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءاتشلك نظام للبحث والفحص التعاوين أأو أأن 
ىل أأن الرباءات منتج ا ن جوداإ لوايهتا الاجامتعية والاقتصادية، ا تامتىش مع س ياسة البدل من منظور أأو هتجامتعي، ومن مث فاإ

ىل اقرتاح  وابلتايل رصح الوفد بأأنه ل يوافق عىل الاقرتاحات املذكورة أأعاله بشأأن تقامس أأعامل البحث والفحص. والتفت اإ
س بانيا بشأأن ادلراسة املتعلقة ابلنشاط الابتاكري،  ن هذه ادلراسة ينبغيوفد اإ ل أأل يفهم مهنا أأية مواءمة للمسائ وقال اإ

ن هذه ادلراسة ينبغي أأن جترى عىل أأساس الوقائع ل غري وليس هبدف  املوضوعية يف نظام الرباءات. واس تطرد قائال اإ
زاء هذه ادلراسة يف ادلورة  صدار أأية توصيات. وشدد من جديد عىل رأأيه اذلي أأعرب عنه اإ التاسعة عرشة التحليل أأو اإ

اوحتدث عن (. SCP/19/8من الوثيقة  60للجنة ادلامئة )الفقرة  ين للجنة رش لدلورة الثانية والع  نادلراس تني اللتني س تعد 
عبارة عن جتميع ملعلومات واقعية  هاتني ادلراس تني س تكواننادلامئة عن النشاط الابتاكري والكشف الاكيف، وشدد عىل أأن 

ىل أأن النشاط الابتاكري دون حتليل أأو توصيات. و  غري معرفني يف اتفاق تريبس  الشخص من أأهل املهنةو أأشار أأيضا اإ
ن فرصة دخول  ىل تدين عتبة املهارة دلى الأشخاص، فاإ ىل أأنه ابلنظر اإ هنام من قبيل جوانب املرونة. وأأشار الوفد اإ وابلتايل فاإ

ن ارتف ىل النظام أأحضت مرتفعة. وعىل النقيض، فاإ ل بدخول الاخرتاعات اليت اخرتاعات اتفهة اإ اع همارة الأشخاص لن يسمح اإ
ىل حتقيق التطور التقين والصناعي. ورصح بأأن نظام الرباءات جيب أأن يعزز  تمتتع بعتبة مرتفعة من الابتاكر وابلتايل يؤدي اإ

آفاق الا هوأأن تقدم الفنون املفيدة مبا يامتىش مع أأهداف الس ياسة العامة خرتاعات، ويلزم اخملرتع أأن مبرور الوقت يعاد حتديد أ
ينطلق لك يوم من مشهد جديد، ورصح بأأن مفهوم الشخص املاهر يف املهنة جيب أأن يدرس من هذا املنظور. وأأضاف 

 الوفد أأن مفهوم الشخص املاهر قد ل يكون متسقا يف س يايق النشاط الابتاكري والمتكني.

ن وضع نظام للبحث والفحص املرس ع  .80 ن من وقال وفد ابكس تان اإ يف الرباءات ل حيسن ابلرضورة جودة الرباءات، واإ
جراء حفص موضوعي صارم ووضع معايري أأهلية  الرضوري تناول املسائل احلقيقة اليت ميكن أأن حتسن جودة الرباءات، أأي اإ

لزاميا، سزييد من الثقة يف ما جت ن مل يكن اإ ريه سائر أأكرث رصامة. ورأأى الوفد أأن تقامس العمل عىل الصعيد ادلويل، واإ
جراء حفص موضوعي يف ماكتب الرباءات الصغرية. وأأردف  املاكتب من حبث وحفص ما سيسفر يف هناية املطاف عن عدم اإ

ن  هنا تعزى  مسائلقائال اإ ىل انعدام البنية التحتية والتأأخر يف معلية الفحص، بل اإ تراجع جودة الرباءات ل تعزى ابلرضورة اإ
ىل تدين معايري الأهلية للربا حتقيق أأهداف الصحة العامة ومنع ممارسات وممارسات الفحص. وأأضاف الوفد أأن من أأجل ءة اإ

ل نظري الاخرتاعات اليت تس تويف معايري الأهلية الصارمة. ورأأى التجدد املس متر أأن ، من املهم للغاية عدم منح الرباءات اإ
عادة وضع معايري الأهلية اخلاصة هبا يك  تس تفيد ابلاكمل من خمتلف جوانب املرونة املكفوةل يف اتفاق البدلان النامية يلزهما اإ

ن الأدةل تبني أأن البدلان اليت وضعت معايري أأهلي ، مثلام ة أأكرث رصامة يف قوانني الرباءاتتريبس. وقال الوفد يف هذا الصدد اإ
صدرت املبادئ التوجهيية لفحص )د( يف قانون الرباءات اخلاص هبا، والأرجنتني بعدما أأ 3فعلت الهند بعدما اعمتدت املادة 
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ن البدلان النامية يلزهما تعزيز ممارسات الفحص  الرباءات، جنحت يف منع منح براءات ابطةل. واختمت الوفد لكمته قائال اإ
 املوضوعي دلهيا.

ىل أأن من الالزم تويخوحتدث وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية وأأش .81 مس احلظر عند مناقشة مسأأةل تقا ار اإ
العمل والتعاون. والمتس خاصة احلصول عىل توضيحات بشأأن مسائل رضورة مبادرات تقامس العمل وجدواها واملس تفيدين 

 مهنا.

ن جودة الرباءات مسأأةل أأساس ية ابلنس بة للنظام لكه، وابلتايل من املهم تطبيق معايري عالية  .82 وقال وفد الأرجنتني اإ
اتفهة ميكن أأن تؤثر سلبا يف الصحة العامة مثال. ومىض براءات من أأجل تاليف منح معلية الفحص  لرشوط الأهلية للرباءة يف

نه وفقا للامدة  من اتفاق تريبس، للأعضاء حرية البت يف الأساليب املناس بة لتنفيذ أأحاكم التفاق يف نظاهما  1-1يقول اإ
ا يلزم مبوجب التفاق. وأأعرب الوفد عن رغبته يف تكون أأوسع نطاقا يف الواقع مم أأن القانوين وممارساهتا دون منح حامية ميكن

تسليط الضوء عىل أأن وضع معايري الأهلية للرباءة وفقا للأولوايت الوطنية أأداة هممة للغاية متاحة للبدلان النامية. وأأضاف أأن 
ن أأية هجود تبذل ملواءمة مع ايري الأهلية للرباءة ميكن أأن طريقة تطبيق هذه املعايري هممة أأيضا لتحديد املكل العام. وقال أأيضا اإ

 من اتفاق تريبس. 1-27تؤثر يف املادة 

طار البند  ةوأأكد وفد مرص من جديد موقفه غري املؤيد لأي .83 ىل مواءمة قوانني  6مناقشة يف اإ من جدول الأعامل تؤدي اإ
ن جودة الرباءات تفتقر لتعريف واحض ودقيق يف اللج  نة ادلامئة. ورأأى أأن تقامس الرباءات أأو أأنظمة الرباءات. وقال أأيضا اإ

العمل ل يضمن جودة الرباءات وأأن العوامل احلقيقية اليت ميكن أأن تضمن هذه اجلودة يه تطبيق معايري الأهلية للرباءة 
ن الرتكزي ينبغي أأن ينصب عىل حتسني جودة طلبات الرباءات وعىل الكشف الاكيف.  تطبيقا سلامي. وأأردف الوفد قائال اإ

ىل أأن املناقشات حول نظام الرباءات مفيدة عند الرتكزي عىل املسائل  (ICCة التجارة ادلولية )غرفوأأشار ممثل  .84 اإ
العملية اليت تساعد عىل ضامن سري النظام دلمع الابتاكر والمنو، مثل جودة الرباءات وتقامس العمل والتعاون عىل الصعيد 

دارات الرباءات. وجشع  يال املمثلادلويل بني اإ ء الكثري من الاهامتم لهذه املواضيع اليت تكتيس أأمهية كربى اللجنة عىل اإ
ىل مس تخديم نظام الرباءات. وشدد املمثل أأيضا عىل أأن اللجنة يلزهما  دارات الرباءات، بل وأأيضا ابلنس بة اإ ىل اإ ابلنس بة اإ

جراء دراسات من خمتلف الزوااي عىل النحو املقرتح يف دورات اللجنة ادلامئة السابقة. وحتدث ع ن  ن تقامس العملاإ وقال اإ
" دمع وتعزيز معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابعتبارها الناقل البارز لتقامس العمل عىل طلبات الرباءات 1اللجنة ينبغي لها: "

" وتشجيع 3؛ "الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءاتتنفيذ برامج  يفاملاكتب املشاركة معل " ودمع 2ادلولية؛ "
جيابية للق  ىل الورقة يماكتب الرباءات عىل اختاذ خطوات اإ ىل النقطة الأخرية وأأشار اإ ام ببحث منسق شامل ومبكر. والتفت اإ

 اليت وزعها خالل ادلورة العرشين للجنة ادلامئة.

 .وافتتح الرئيس جلسة التبادل املتعلقة ابخلربات املكتس بة يف جمال تقامس العمل والتعاون عىل الصعيد ادلويل .85

وقدم وفد أأسرتاليا عرضا عن خربات مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية يف جمال تقامس العمل والتعاون عىل الصعيد  .86
ن تق آخر لضامن جودة معهل هو وفعاليته. وشدد مس العمل يعين ببساطة أأن يط  اادلويل. وقال اإ لع مكتب عىل معل مكتب أ

ض قيام مكتب مش ار  ابلبحث والفحص يف الرباءات وفقا للقانون الوطين. ونوه عن أأن الوفد عىل أأن تقامس العمل ل يعو 
دة عامليا، وشدد عىل ايالرباءات تُقدم عادة يف اختصاصات متعددة عىل الاخرتاع ذاته، وأأن عدد الإيداعات سيس متر يف الز

ح بأأن الفاحصني يواهجون يف أأن تقامس العمل أأداة رضورية للتعامل مع أأعباء العمل ومنع نظام الرباءات من الإخفاق. ورص
جامل عىل واثئق الرباءات  لك يوم هماما صعبة يف البحث عن مجموعات كبرية يف حاةل التقنية الصناعية السابقة، اليت حتتوي اإ

آخر س بق وأأن نظر يف الصادرة عن املاكتب الأخرى. وتساءل الوفد عن سبب عدم اطالع  الفاحصني عىل أأعامل مكتب أ
بل يف بدلان قُ  هت الفاحصون الطلب جملرد أأنيف الواثئق الوجهية. ورصح بأأن هذا ل يعين أأن يقبل أأو يثب  الاخرتاع وحبث 

ن مل يتقامس العمل ويتعاون مع سائر املاكتب  ن أأجرأأخرى. وأأوحض الوفد أأن مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية اإ حبثا دوليا  واإ
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ىل أأسرتاليا، للزم الاس تع انة بعدد هائل من فاحيص الرباءات، ما يرتتب عليه تاكليف مرتفعة للغاية اكمال يف لك طلب يقدم اإ
ن تقامس العمل يتيح للفاحصني اس تخدام نتاجئ معل املاكتب الأخرى كنقطة انطالق  للحامية مبوجب براءة. وراح يقول اإ

جراء البحث. وأأضاف أأن تقامس العمل يسمح أأيضا للف احصني يف مكتب أأسرتاليا والتعمل من خربات املاكتب الأخرى يف اإ
اليا هجودمه يف قضااي معقدة تقدم للمرة الأوىل يف أأسرتاليا. وأأقر الوفد مبسؤولية مكتب أأسرت للملكية الفكرية ابلرتكزي عىل 

دارة حبث للملكية الفكرية ابعتباره  يف تقضية الوقت وبذل اجلهود عىل البحث ادلويل حبيث يكون هذا العمل، عندما  دويلاإ
ه بدلان أأخرى، موثوقا وعايل اجلودة ويكون أأساسا سلامي ملساعدة سائر البدلان عىل البحث والفحص وفقا لقوانيهنا تس تخدم

ن مل  اكن ليس تطيع تقضية الوقت عىل هذا الوطنية. وشدد الوفد مع ذكل عىل أأن مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية ما البحث اإ
ن ما نسبته الطلبات لكها.  رب الأخرى ابلنس بة لسائيتشار  يف العمل ويس تخدم نتاجئ معل املاكت يف  90وأأردف قائال اإ

ن املاكتب الأخرى قد أأجرت عىل الأرحج البحث والفحص فهيا،  املائة من الإيداعات يف أأسرتاليا أأصلها أأجنيب، وابلتايل فاإ
ن ما عىل فاحيص مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية  عمل املنجز يف اخلارج واس تكامهل لضامن به هو تثبيت نتاجئ ال القياموقال اإ

أأن الطلب املعني يس تويف الرشوط املنصوص علهيا يف قانون الرباءات الأسرتايل. ويف هذا الس ياق رصح الوفد بأأن معلية 
ة وأأخطر اللجنة أأيضا مببادرات تقامس العمل اليت يشار  فهيا املكتب ومهنا: معاهدالتثبيت هممة دلمع جودة خمرجات مكتبه. 

والسوق الاقتصادي  الطرق الرسيعة العاملية لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءاتو مجموعة فانكوفر التعاون بشأأن الرباءات و 
طار السوق الاقتصادي املوحد، جيري مكتبا امللكية الفكرية يف الك البدلين مرشوعا  املوحد بني أأسرتاليا ونيوزلندا. ويف اإ

جراء موحد لفحص  وع س يفحص فاحص واحد طلبات الرباءات املودعة يف أأسرتاليا رش الرباءات. وطبقا لهذا امل مشرتاك عن اإ
ىل أأن هذا الفحص املتاكمل للرباءات ونيوزلندا. وميكن للفاحص أأن يقبل الطلبات أأو يرفضها مبوجب قانون لك بدل. وأأشار  اإ

قنية اليت تتيح ت مهية البنية التحتية ال أأ د الضوء عىل وسلط الوفبني البدلين س يقيض عىل الازدواجية غري الرضورية يف العمل. 
ىل نتاجئ أأعامل املاكتب الأخرى، مثل ركن الرباءات يف الويبو نظام الويبو للنفاذ املركزي و  (Patentscope) للماكتب النفاذ اإ

ىل البحث والفحص ) ىل البحث والفحصوأأوحض الوفد أأن نظام . (WIPO CASEاإ عبارة عن منصة  الويبو للنفاذ املركزي اإ
ىل ما  أأن لتبادل املعلومات برسعة وفعالية عن تقارير البحث والفحص بني ماكتب امللكية الفكرية املشاركة. وأأشار الوفد اإ

ىل البحث والفحصيجري عن طريق نظام س  يف املائة من جحم تبادل العمل يف مكتبه  99نسبته  ، ما الويبو للنفاذ املركزي اإ
ىل املناقشات ادلائرة حول تعريف مصطلح "جودة الرباءاتيثبت جناعة النظام. و  ن تقامس العمل حيس  "أأشار الوفد اإ ن ، وقال اإ

من جودة الرباءات لأن الفاحصني من ش ىت أأرجاء العامل يعملون سواي كفريق حفص واحد. وشدد عىل أأن تقامس العمل ينبغي 
آخر. وختاما نوه الوفد عن تعقيد  كيشء يس تدعي أأو يدفع أأو يس تتبعأأن يدرس يف هذا الس ياق وليس  املوافقة يف بدل أ

ن تقامس العمل أأداة ل مناص مهنا بل  البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة يف بعض جمالت التكنولوجيا، وقال اإ
 ورضورية لضامن فعالية نظام الرباءات.

ن مكتب الرباءات الوطين صغري للغاية. ورصح  .87 كوادور اإ س تفاد من نتاجئ معل سائر املاكتب يف بأأنه اوقال وفد اإ
ىل أأن هذا التقامس يف العمل مفيد جدا ملكتبه، وخاصة فامي يتعلق ابلبحث يف البحث يف الطلبات الوطنية وحفصها.  وأأشار اإ

 قة.بواثئق حاةل التقنية الصناعية السا

ن من الالزم تكوين كفاءات الفاحصني يف البدلان النامية يك ي  .88 متكنوا من فهم تقارير البحث والفحص وقال وفد كينيا اإ
صدار أأحاكم صاحلة يف سالمة  املواد الناجتة عن سائر املاكتب. والمتس الوفد احلصول عىل املزيد من التوضيحات وحتليلها واإ

 العمل وجدواها واملس تفيدين مهنا.عن مسأأةل رضورة مبادرات تقامس 

ىل تزايد عدد طلبات الرباءات املودعة يف  .89 ورد وفد أأسرتاليا عىل السؤال املطروح عن رضورة تقامس العمل، وأأشار اإ
هبا من ترامك يف العمل. ورصح بأأن تقامس العمل طريقة حلل املشالك. وحتدث عن جدوى تقامس  يتعلقش ىت أأرجاء العامل وما 

ىل نتاجئ ا ماكنية النفاذ اإ ىل اإ لكرتونيا عىل النحو اذلي بي  العمل وأأشار اإ ىل أأن لعمل املنجز يف اخلارج اإ نه يف عرضه. وأأشار اإ
مكتب امللكية الفكرية يف أأسرتاليا نرش اسرتاتيجيات البحث اليت يس تخدهما الفاحصون عند البحث يف حاةل التقنية 

ىل ن املس تفيد الأول هو  الصناعية السابقة، وجشع سائر املاكتب عىل اتباع الاسرتاتيجيات ذاهتا. والتفت اإ املس تفيدين وقال اإ
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ن اجملمتع  ىل ضامن عدم منح الرباءات نظري مودع الطلب، واإ برمته هو املس تفيد يف هناية املطاف، لأن هذه الربامج تريم اإ
ن تكوين الكفاءات ليس وجعن اخرتاعات ل متتثل لرشوط الأهلية للرباءة يف بدل معني. وحتدث  هيا تكوين الكفاءات، وقال اإ

ن مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية، شأأنه شأأن سائر املاكتب، حيتاج أأيضا لأنشطة تتعلق  للبدلان النامية وحسب، بل اإ
يك يتعمل من سائر املاكتب كيفية حتسني البحث يف واثئق حاةل التقنية الصناعية السابقة، وليك يكون أأكرث  الكفاءاتبتكوين 

 فعالية.

ن مكتب الرباءات دليه صغري جدا ويعمل به ثالثة فاحصني فقط ملعاجلة الطلبات يف خمتلف  .90 يرلندا اإ وقال وفد اإ
نه منذ تصديق اتفاقية الرباءات  ميادين التكنولوجيا، وابلتايل يلزم النظر بعناية يف البت يف طريقة ختصيص املوارد. وقال اإ

يرلندا بناء عىل هذه التفاقية، وعليه  حصلت أأغلبية املودعني 1992الأوروبية يف عام  يتسمل عىل امحلاية مبوجب براءة يف اإ
يرلندا للرباءات عدة مئات من الطلبات يف الس نة من الرشاكت الصغرية للغاية ومن فرادى اخملرتعني.  الفاحصون يف مكتب اإ

خرى، مبا يف ذكل تقارير البحث الصادرة ورصح الوفد بأأن الفاحصني يعاجلون هذه الطلبات ابس تخدام نتاجئ معل املاكتب الأ 
يرلندا للرباءات يس ند أأيضا أأنشطة البحث ملاكتب أأخرى  عن مكتيب الرباءات يف اململكة املتحدة وأأملانيا. وأأضاف أأن مكتب اإ

يرلندا للرب  ىل مس توى اجلودة املطلوب بثالثة فاحصني. وأأفاد الوفد بأأن مكتب اإ اءات كبرية، لأن املكتب ل ميكنه أأن يصل اإ
لهيم. وأأكد من جديد أأن الفاحصني يف  يدير موارده جيدا، ويقبل الناس اذلين يتعاملون معه اكمل اخلدمات اليت يقدهما اإ

ن القانون الوطين يطبق.  مكتبه يس تخدمون نتاجئ أأعامل املاكتب الأخرى، ومع ذكل فاإ

طار تقامس ال .91 ىل تعريف مصطلح "جودة الرباءات" يف اإ عمل، وعرب عن سوء فهم هذا املصطلح. وأأشار وفد تزنانيا اإ
ىل أأن تقامس العمل تقليد من تقاليد ماكتب امللكية  ن عرض وفد أأسرتاليا تناول هذه املسأأةل جيدا. وأأشار اإ ومىض يقول اإ

طار تقامس العمل من اختصاص قرار منح الرباءات يظل  مة قوانني الرباءات. وشدد عىل أأنالفكرية ول يقصد به مواء يف اإ
الرباءات الوطين وفقا لرشوط الأهلية للرباءة املنصوص علهيا يف القانون الوطين املطبق. وأأعرب عن قبوهل للعرض مكتب 

 اذلي قدمه وفد أأسرتاليا وعرب عن اهامتمه بتقامس هذا العرض مع سائر أأحصاب املصاحل.

ن مكتبه صغري للغاية وأأعرب وفد ابراغواي عن تقديره للعروض الرثية ابملعلومات اليت قدهما وفد أأسرت  .92 اليا. وقال اإ
يرلندا للرباءات. ورصح بأأن مكتبه أأيضا يس تخدم نتاجئ معل املاكتب  جامل، عىل نسق مكتب اإ ويعمل فيه ثالثة فاحصني اإ

هنا وجهية جدا،  الأخرى ويه مفيدة جدا. وحتدث عن مسأأةل رضورة مبادرات تقامس العمل وجدواها واملس تفيدين مهنا وقال اإ
املعلومات املتعلقة بربامج تكوين الكفاءات واملساعدة التقنية اليت يقدهما مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية وجهية جدا ورأأى أأن 
 لباراغواي.

ن الزتامه الأول بتكوين الكفاءات يمكن يف أأنه نرش املعلومات عن البحث يف لك طلب يك تمتكن  .93 وقال وفد أأسرتاليا اإ
ىل سائر املاكتب من النظر فهيا وا نظام الويبو للنفاذ حلمك عىل جودة هذا العمل. وجشع الوفد سائر املاكتب عىل الانضامم اإ

ىل البحث والفحص ىل أأعامل البحث  املركزي اإ مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية كام  ينجزهااليت  والفحصيك تمتكن من النفاذ اإ
وين الكفاءات، وأأخطر اللجنة بأأن دورة تدريب نظمت اس تخدام نواجت معل املاكتب الأخرى. وحتدث الوفد عن تك اميكهن

آس يا واحمليط الهادئ ومن أأفريقيا عىل التدريب. ورصح بأأن  15لفاحيص الرباءات الإقلمييني وحصل فهيا  قلمي أ خشصا من اإ
 هذه ادلورة امتدت لعامني، وخالل هذه ادلورة حيصل املشاركون عىل التدريب ابس تخدام املعلومات التكنولوجية يف

البحث يف اجلدة والنشاط الابتاكري وتقيميهام عىل أأساس الطلبات احلقيقية. وأأوحض الوفد أأن من ماكتهبم، من حيث 
ن مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية أأرسل  الرضوري وضع برانمج ملدة عامني لأن الربامج القصرية لن حتقق نتاجئ، وراح يقول اإ

ىل مكتب ش ييل ملس ىل أأنه ابلنظر اعدة فاحصيه عىل البحث يف املرك  فاحصني ملدة أأسوبعني اإ بات الكمييائية املعقدة. وأأشار اإ
نه مل يمتكن من تنظمي العديد من برامج التدريب. ورصح بأأن املكتب  ىل املوارد احملدودة دلى مكتب أأسرتاليا للرباءات، فاإ اإ

ىل رموذج أأوسع نطاقا تقدم فيه مواد لخيطط  التدريب جماان عىل الإنرتنت. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف النتقال بربامج التدريب اإ
ن هذا هو  نأأن يساعد هذا الأسلوب عىل تدريب الناس اذلي س يضحون مدربني مه أأنفسهم. واختمت الوفد لكمته قائال اإ
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ىل الويبو عىل مساعدة مكتب أأسرتاليا للملكية الفك ،الزتامه بتكوين الكفاءات وبتحقيق التمنية رية بمتويل وتوجه ابلشكر اإ
 برامج التدريب.

وطرح وفد اجلبل الأسود سؤالا عىل وفد أأسرتاليا عن معايري التثبت اليت يس تخدهما مكتب أأسرتاليا للملكية  .94
نشاء مجموعة فانكوفر.  الفكرية، وعن خلفية اإ

لكة املتحدة هبدف ورد وفد أأسرتاليا بأأن مجموعة فانكوفر أأنشئت بني ماكتب امللكية الفكرية يف أأسرتاليا وكندا واملم .95
تقامس املعلومات واخلربات بشأأن املسائل املشرتكة واجملالت الوجهية لإدارة مكتب وطين متوسط احلجم للملكية الفكرية، 

ولهذه املاكتب خلفيات متشاهبة وتواجه التحدايت ذاهتا، والأمه من ذكل أأهنا ماكتب تتعامل ابلإنلكزيية ما ييرس التفاعل فامي 
دارة عدد أأكرب من املاكتب. وحتدث عن معايري التثبيت  بيهنا. وقال ن هذه املاكتب أأبقت عىل اجملموعة صغرية لصعوبة اإ الوفد اإ

ل أأن أأعامل التثبيت تتوقف عىل  ن مثة مبادئ توجهيية يف هذا الصدد، اإ ن هذه املعايري غري موجودة. وراح يقول اإ وقال اإ
فامي يتعلق جبودة نتاجئ أأعامل املاكتب الأخرى. وشدد الوفد عىل أأن أأنفسهم جودة تدريب املهنيني اذلين يتخذون القرارات ب

دليل توجهييي للتثبيت، من املهم أأن يطبق الفاحصون الفكر النقدي واملهارات  ضا عن مطالبة الفاحصني ابتباع أأيعو 
 التحليلية يف معلية التثبيت.

تحدة للملكية الفكرية يف جمال تقامس العمل والتعاون ت مكتب اململكة امل فد اململكة املتحدة عرضا عن خرباوقدم و  .96
ن أأحد التحدايت اليت تواهجها ماكتب الرباءات يداعات طلبات الرباءات قد  تمكن يف عىل الصعيد ادلويل. وقال اإ أأن اإ

ىل  عرش امخلسةتضاعفت يف الس نوات  العامل. وجود أأربعة ماليني طلب يف انتظار الفحص يف ش ىت أأرجاء املاضية، ما أأدى اإ
ن مسأأةل ترامك العمل ستس متر يف املس تقبل.  ىل أأن معاجلة هذه الطلبات سيتطلب ثالث س نوات من العمل، وقال اإ وأأشار اإ

ن تعقيد الطلبات يف جمالت التكنولوجيا اجلديدة وزايدة حاةل التقنية الصناعية السابقة يف خمتلف اللغات سامه  ومىض يقول اإ
دم اليقني دلى املبتكرين واخملرتعني واملتنافسني. ورصح بأأن أأحد احللول لهذه املشلكة هو تقامس يف ترامك العمل، متسببا يف ع

العمل عىل الصعيد ادلويل. وشدد الوفد خاصة عىل أأن تقامس العمل يقلل من الازدواجية ويزيد من فعالية نظام الرباءات. 
نه مبوجب مبادرات تقامس العمل، تطبق فرادي امل ن بنتاجئ وأأردف قائال اإ اكتب قوانيهنا يف البت يف منح براءة؛ ومع ذكل فاإ

ىل "نقطة انطالق" تبدأأ مهنا، ما من شأأنه أأن حيسن حفص الطلبات الوطنية. وأأخطر  معل املاكتب الأخرى ميكهنا الوصول اإ
ل للسامح بتبادل الطلبات مع سائر ماكتب الرباءات قبل نرشها. ومن  الوفد اللجنة بأأن قانون الرباءات يف اململكة املتحدة عُد 

برام اتفاق مكتوب شأأن تقامس هذا العمل السابق للنرش أأن يس تلزم مع سائر املاكتب حيدد قواعد صارمة بشأأن رسية  اإ
 تب الآخر يف هذا الإطار لن يلزمه. ويف هذا الصدد أأعرب الوفد عن رغبته يف التشديد عىل أأن املك البياانت ومعاجلهتا

النرش مع مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية. وأأخطر الوفد اللجنة بأأن مكتب اململكة املتحدة  تقامس املعلومات قبل
للملكية الفكرية يعمل عىل تفاصيل تنفيذ تقامس العمل السابق للنرش وبأأن تفاصيل لك هذه التفاقات س تنرش عىل موقعه. 

ن معاهدة التعاون بشأأن وأأخطر الوفد أأيضا اللجنة بربامج تقامس العمل اليت يشار  ف مبادرة  الرباءاتهيا مكتبه. وقال خاصة اإ
تنجزه الإدارات ادلولية يف املرحةل ادلولية من للماكتب الاس تفادة ابلعمل اذلي  انحجة من مبادرات تقامس العمل تتيح

جراءات طار اإ أأعامل الإدارات ادلولية،  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وجشع الوفد املاكتب عىل الاس تفادة من نتاجئ يف اإ
وشدد عىل أأن مسؤولية منح الرباءات ل تزال حرصا من اختصاص ماكتب براءات البدلان اليت تطلب فهيا امحلاية. وأأردف 

طار  ن مودعي طلبات الرباءات ميكهنم يف اإ الرباءات اخلاصة ابململكة املتحدة بشأأن نظام املسار الرسيع ملعاهدة التعاون قائال اإ
ن حصلت طلباهتم ادلولية عىل  الفحص املرسع يف املرحةل الوطنية يف اململكة الامتس جيايب تقرير متهيدي دويل املتحدة اإ عن اإ

نه يؤيد أأيضا حتسني نظام معاهدة التعاون الأهلية للرباءة ، بغض النظر عن الإدارة اليت أأصدرت هذا التقرير. وقال الوفد اإ
ىل قدمته اململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية بعنوان اذلي شرت  امل قرتاح الا بشأأن الرباءات معوما. وأأشار خاصة اإ

"PCT 20/20 ن املزيد من العمل " يف ادلورة اخلامسة عرشة للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وقال اإ
زاء هذا الاقرتاح.  ن مكتب اململكة املتحدة للملكية ومىضينجز اإ الفكرية شار  بفعالية أأيضا يف املرشوع الرائد  يقول اإ

الطرق الرسيعة العاملية لتسوية عضوا أأصليا يف  17وهو واحد من  لطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءاتل
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نه املنازعات املتعلقة ابلرباءات ىل أأن مكتب أأبرم. واس تدر  قائال اإ اململكة املتحدة  أأيضا عددا من التفاقات الثنائية مشريا اإ
ىل البحث للملكية الفكرية رشيك يف تأأسيس مجموعة فانكوفر، وهو أأحد الأعضاء الأصليني يف نظام  الويبو للنفاذ املركزي اإ

البوابة الواحدة ملاكتب امللكية الفكرية امخلسة بينه وبني  والربط، وأأعرب عن تأأييده لتوس يع نطاق هذا النظام والفحص
ن مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية يشار  أأيضا يف طائفة عريضة من أأنشطة تبادل . واختمت الو الكربى فد لكمته قائال اإ

نتاجية و املعلومات بني الفاحصني  سائر املاكتب من أأجل حتسني معليات البحث والفحص، وجودة الإجراءات وزايدة اإ
 املاكتب لتحقيق الفائدة للجميع. 

ا اإ  .97 م وفد الياابن عرض  يف تقامس العمل والتعاون عىل الصعيد ادلويل. وذكر الوفد أأنَّ مكتب  جتاربهبشأأن  يضاحي اوقدَّ
( وتعزيز سهوةل PPH - ةملعاجلة الرباءات )الطرق الرسيع ةعيالرباءات الياابين يعمل عىل توس يع نطاق ش بكة الطرق الرس 

ىل أأنَّ عدد ماكتب امللكية الفك يبلغ يف الوقت الراهن  ةيف الطرق الرسيع املشاركةرية اس تخدام ذكل الإطار. وأأشار الوفد اإ
مت يف مجيع أأحناء العامل 2014مكتب ا، وذكل حىت أأكتوبر  33 جاميل عدد الطلبات اليت قُد ِ نَّ اإ من . وعالوة عىل ذكل، فاإ

طار معل تكون مبوجبه  ملعاجلة الرباءات يه ةطلب. وذكر الوفد أأنَّ الطرق الرسيع 60.000قد جتاوز  ةالطرق الرسيع خالل اإ
رت   اتل   حفص لترسيع حفصها يف مكتب براءة اخرتاع يف أأحد ماكتب الفحص مؤهةل   للحصول عىل أأهليهتاالطلبات اليت تقرَّ

جراء بس يط بناء  عىل طلب املتقدم  ىل أأنَّ الطرق الرسيع للحصولمن خالل اإ ىل ةالرباءة. وأأشار الوفد اإ تقامس العمل  هتدف اإ
ىل  ليسو  وترسيع الفحص َّه ينبغي اعتبار  توحيداإ ىل قرار  من حممكة ايابنية ينصُّ عىل أأن الفحص املوضوعي. وأأحال الوفد اإ

الك  من  الفاحصني مس تقلني عن مفوض مكتب الرباءات فامي يتعلق بفحص الرباءات. وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأنَّ 
مكتب  وفاحص مفا اكن ابلفحص املوضوعي،الرسيعة معنية ت الطرق اكن ولو ،يمتتع حبس قوي ابلس تقاللية نيفاحصال

طارها. الرباءات الياابين ىل أأنَّ  ليس تطيعوا أأن يقوموا ابلفحص مضن اإ ر ثالث مزااي وأأشار الوفد اإ هامة الطرق الرسيعة توف ِ
 يت يضطلع هباعدد الإجراءات ال نتيجة لتقليلالتاكليف  وخفض( 2معلية الفحص؛ )ترسيع ( 1) للمس تخدمني، أأل ويه:

ماكنية توقُّ زايدة ( و 3املكتب؛ ) نَّ الطرق الرسيعاإ ، ترُس ِعع نتيجة الفحص. وقال الوفد اإ عىل سبيل و الفحص.  معلية ة، أأول 
جراء رمسي فرتة تبلغفي الياابن، ف ،املثال ىل امي فيف املتوسط،  شهور 10.4 الانتظار قبل اختاذ أأول اإ شهر يف  1.7تقلُّ اإ

مة ابس تخدام الطرق الرسيعة. املتوسط فامي خي  تقليل ةاملزااي الأخرى للطرق الرسيع ن بنيمف ووفق ا للوفد،ص الطلبات املقدَّ
ىل  الإجراءات اليت يضطلع هباعدد  عىل سبيل و الوس يطة.  الإجراءاتتاكليف  خفضاملكتب، الأمر اذلي ميكن أأن يؤدي اإ
جراء 1.12املكتب  اليت يضطلع هباالإجراءات متوسط عدد  يبلغفي الياابن، ف ،املثال ىل ، اإ فامي خيص  1.08بيامن يقلُّ اإ

مة ابس تخدام الطرق الرسيعة.  ل املوافقة عىل من معدَّ  تداز قد  ةواثلث ا، ذكر الوفد كذكل أأنَّ الطرق الرسيعالطلبات املقدَّ
ا لأنَّ  َّه نظر  ىل أأن مة ابس تخدام الطرق الطلبات. وأأشار الوفد اإ لت، حسب الاقتضاء، الرسيعةالطلبات املقدَّ  تكون قد عُد ِ

نَّ معدَّ الأول الرباءة يف مكتب الفحص للحصول عىل مؤهةل لتكون أأعىل من  التايلل منح الرباءات يف مكتب الفحص ، فاإ
مة ابس تخدام الطرق الرسيعة. و الطلبات   خيصنظريه فامي اءات معدل منح الرب  يبلغفي الياابن، ف ،عىل سبيل املثالغري املقدَّ

ىلابملائة،  69.8مجليع الطلبات  مة ابس تخدام الطرق الرسيعة. طلبات ل ابملائة ل  74.7 فامي يصل اإ ىل رمس بياين املقدَّ وابلإشارة اإ
مة ابس تخدام طلباتال يُظهر التغريات يف عدد  ىل  ملعاجلة الرباءات ةالطرق الرسيع املقدَّ أأو ابس تخدام الطريق الرسيع املستند اإ

ِ الس نني،  الطلبات ما فئت يتصاعد يف مجيع أأحناء العامل، ذكر الوفد أأنَّ عددت لتعاون بشأأن الرباءانظام معاهدة ا وهو عىل مر 
ا. و ة حيظى بتأأييد املس تخدمنيالطرق الرسيع نظامما يعين أأنَّ  ا أأنَّ الطرق الرسيعختام  ملعاجلة الرباءات  ة، أأكَّد الوفد جمدد 

لترسيع الل  انظام  تشلك ِ  ىل هتل  اأأهنَّ  فحص، اإ . وذكر الوفد أأنَّ مكتب الرباءات الياابين ملزتم املوضوعيالفحص  توحيددف اإ
ا أأكرث فعالية.  ةجبعل الطرق الرسيع طار   ملعاجلة الرباءات اإ

َّه  .98 ىل أأن نَّ فمن مكية املعلومات اليت من شأأهنا أأن تُفيد الفاحص، قد زادت برامج تقامس العمل  فامي أأنَّ وأأشار وفد كينيا اإ  اإ
وهو ما ينطوي عىل اخملاطرة بتقويض تكل املبادرات مل تأأخذ يف حس باهنا قدرات املاكتب اليت تتعامل مع تكل الطلبات، 

د الوفد عىل  عىل نفس املس توى أأمران هلام أأمهية  مجيع املاكتب قدرات املاكتب والتأأكد من أأنَّ أأنَّ بناء جودة الرباءات. وشدَّ
َّ  حامسة لنجاح تقامس العمل، املعرفة واملهارات الالزمة لإصدار حمك  الفاحص يف املكتب الثاين ه ل بد من أأن يكون دلىلأن
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َّ  أأنتجهمعل منتج سلمي عىل  آخر. ويف هذا الإطار، ذكر الوفد أأن من معاهدة التعاون بشأأن  51املادة  ه مثَّ حاجة لتنفيذمكتب أ
 . واملعنية ابملساعدة التقنية الرباءات

ىل اختالف معايري أأهلية وتساءل وفد مرص .99 ا اإ البدلان، عن القمية املضافة  ابختالفالرباءات احلصول عىل ، مشري 
ا  آخر ابس تخدام معايري خمتلفة متام   نح الرباءات. مل اليت تتحقق دلوةل انمية من النظر يف حفص قام به بدل أ

ا عىل بعض التعليقات اليت أأدل .100 نَّ ترتيبات تقامس العمل، مثل الطرق اإ  هبا بعض الوفود، توقال وفد أأسرتاليا، رد 
لهيا البحث والفحص يف نتاجئ ال  أأن يطلع عىل للفاحص يف مكتب الفحص الثاين تتيحملعاجلة الرباءات،  ةالرسيع اليت انهتيى اإ

آخر، واليت مل تكن لتتوفر هل فرصة  ا فامي يتعلق اب بغريالاطالع علهيا مكتب أ قها املاكتب اليت تُطب ِ  املعايريختالف ذكل. أأمَّ
َّهفقد رباءات، ال فامي خيص أأهلية احلصول عىلاخملتلفة  ليس هنا  اختالف كبري فامي بني ، امرسة العمليةيف امل ،ذكر الوفد أأن

ة و  حتديدالتقنية الصناعية السابقة لأغراض حاةل ابلبحث يف واثئق  اخلاصةحاكم القوانني الوطنية أأ  . ريالابتاكالنشاط اجلدَّ
َّه فامي يتعلق بتحديد واس تطرد الوفد  ن ة و قائال  اإ َّه من شأأنالابتاكالنشاط اجلدَّ ن هما أأي مكتب  منشورة أأي واثئق ري، فاإ يُقد ِ

َّه مل يفته أأي كشف تكون ذات صةل. فالفاحص ينظر يف تكل الواثئق أأن م، أأو متقد ِ  بدل انم   سواء يفبراءات،  للتأأكد من أأن
آخر حُيمتل أأن يكون فواثئقي  ا احص أ د  ا جي ِ ملام  َّه يف حال  قد استشهد به.ممٌل ابلتكنولوجيا قيد النظر اإ  عدموأأكَّد الوفد أأن

اليت  املعلوماتفقد يعين ذكل عدم قدرهتا عىل احلصول عىل ملعاجلة الرباءات،  ةمشاركة ادلوةل النامية يف الطرق الرسيع
ىل عدم الاس تعانة مبنتج معل اذلي  سببال وتساءل الوفد عن  حتتاهجا لفحص الطلبات. آخرقد يدفع أأحد املاكتب اإ  مكتب أ

د علهيا أأنَّ املكتب الثاين الأخرى تقامس العمل يف حدود ما هو مالمئ للبدل املعين. ومن بني مزااي  اليت أأراد الوفد أأن يُشد ِ
ا من العمل ابلفعل.س يوفر الوقت  آخر قد أأجنز جزء   أأثناء اضطالعه ابلبحث لأنَّ مكتب ا أ

ماكنية نَّ اإ وفد الهند  وقال .101 ان للبدلان النامية. ويف هذا الصدد، قال  اإ احلصول عىل املعرفة ونقل التكنولوجيا أأمران هامَّ
ىل دمع ماكتب  نَّ البدلان النامية حتتاج اإ آلية طوعية، فليس رباءات املتقد ِ الالوفد اإ ذا اكن تقامس العمل أ َّه اإ ن مة. وقال الوفد اإ

 ممارسات الفحص. بتوحيد فامي يتعلق شواغلعليه. بيد أأنَّ دلى الوفد  دلى الوفد أأي اعرتاض

يضاحي ا  .102 ا اإ م وفد الولايت املتحدة الأمريكية عرض   يف تقامس العمل والتعاون عىل الصعيد ادلويل. جتاربهبشأأن وقدَّ
ىل أأنَّ  ملمرات املالحية ادلولية،عىل نطاق عاملي، مبا يف ذكل الطرق اجلوية وا، يف عرضه لرمس يبني ِ التجارة أأشار الوفدو  اإ

قون منتجاهتم يف ولايت قضائية وبدلان متعددة،  ِ الاخرتاعات اليت حتصل عىل الرباءة يف يُثري مسأأةل  وهو مااخملرتعني يُسو 
رباءات اليت تشمل اخرتاعات  متشاهبة الوأأوحض الوفد أأنَّ ذكل هو سبب تقدمي هذا العدد الكبري من طلبات بدلان أأخرى. 

يف العديد  دلى ماكتب الرباءات الأعامل غري املنجزة بدأأت يف الرتامكللغاية أأو متطابقة يف بدلان خمتلفة. وذكر الوفد أأنَّ 
. ويف ة()مكتب الولايت املتحد مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ومن بيهنا عىل سبيل القطعالبدلان، 

ىل الوفد  أأشارهذا الصدد،  ىل  الطلبات غري املفحوصة ترامك ول احلدَّ منأأنَّ مكتب الولايت املتحدة حيااإ دليه وصول اإ
بدأأت يف تسعينات القرن املايض بني مكتب الولايت املتحدة قد املناقشات واكنت  التخلص من هذا الرتامك يف هناية املطاف.

املطروحة فكرَة  احللول أأحدشلكة الرتامك. واكن مل  التصديكيفية  بشأأنالعامل  من خمتلف أأرجاء وماكتب براءات كبرية أأخرى
الربانمج التجرييب  والأرحج أأنَّ ، 2006ملعاجلة الرباءات يف عام  ةالطرق الرسيع فقد اس ُتحدثتتقامس العمل. ووفق ا للوفد، 

ل اكن بني مكتب الولايت املتحدة ومكتب الرباءات الياابين م الوفد ثالثة أأس باب طريق رسيع ملعاجلة الرباءات أأوَّ . وقدَّ
ل تكل الأس باب الثالثة هو  جتعل مكتب الرباءات راغب ا رئيس ية ىل يف املشاركة يف تقامس العمل. وأأوَّ تقليل ازدواج العمل اإ

م يف ولايت قضائية متعددة، أأدىن قدر ممكن ذ أأنَّ طلبات الرباءات تُقدَّ ا  جيعل وهو ما، اإ من تكرار العمل البحيث عبئ ا خضم 
اماكتب الرباءات. وذكر الوفد أأنَّ السبب الثاين هو تعزيز كفاءة الفحص وجودته. اكهل عىل   حتقيقهو ف السبب الثالث  أأمَّ

ىل طاليب الرباءات. وق اكبري   اقطاع  ميث ِلون ومه  حقيقية ملس تخديم نظام الرباءات، اس تفادة نَّ من اجملمتع، ابلإضافة اإ ال الوفد اإ
مه هو يُ الأسايس اذلي يُمكن لتقامس العمل أأن  الأمر  زايدة كفاءة معلية البحث والفحص وزايدة فعاليهتا من حيث التلكفة.قد ِ

طار القوانني الوطنية كام قد يكون بوسع ا ا، يف اإ ، أأن متنح براءات ذات جودة أأعىل. املعين لبدلاملعمول هبا يف املاكتب أأيض 
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َّه فاميولحظ  تكل القدرات املتخصصة فقد يكون من املمكن أأن تُتاح القدرات املتخصصة،  تعوزها بعض املاكتب أأنَّ  الوفد أأن
ىل ذكل، لحظ الوفد أأنَّ الفاحصني يف مكتب الولايت املتحدة ل ميكهنم العمل من خالل  للجميع تقامس العمل. وابلإضافة اإ

ىل بعض ا . املكتوبة بتكل اللغاتمراجع حاةل التقنية الصناعية السابقة  ملشالك يف اس تخدامببعض اللغات، وهو ما أأدَّى اإ
نَّ الاس تفادة من  ا  املعارف املوجودة دلىوذلكل، فاإ املاكتب ذات اخلربة املتخصصة يف تكل اللغات س يكون ابلتأأكيد مفيد 

ماكنية الاس تفادةأأدوات البحث، و بق عىل تنط ذاهتا  الفائدةمكتب الولايت املتحدة. ولحظ الوفد أأنَّ   يففاحصنيلل  من اإ
ىل أأنَّ ويف موعات الوطنية، وقواعد البياانت، والتخصص التقين. اجمل ول س امي، السابقة الصناعية حاةل التقنيةمجموعات  شارة اإ اإ

تحدة، أأحال الوفد برانمج الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات مل يكن أأول برانمج لتقامس العمل يعكف عليه مكتب الولايت امل 
ىل بعض برامج تقامس العمل السابقة، مبا يف ذكل الربانمج الثاليث بني مكتب الرباءات الياابين ومكتب الولايت  الأطراف اإ

اتحة النتاجئ  اكن معني ا بتقيمياملتحدة ومكتب الرباءات الأورويب، واذلي  أأشار الوفد كام اس تخداهما.  وتسهيلطرق حتسني اإ
ىل مكتب امللكية الفكرية الكوري ومكتب اخلاص مبكتب الرباءات الياابين، وبرانمج التقامس التجرييب بني  JP-First برانمج اإ

الوفد  وأأوحض تقامس العمل بني مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة.ومبادرة  الولايت املتحدة،
ىل ذكل، ية أأمه ، مبا يف ذكل اليت تعلمهابعض ادلروس  ا أأنَّ توقيت الفحص. وابلإضافة اإ مبعىن الطريقة  ،الإخطار فقد تبنيَّ أأيض 

ان  ماكنية احلصول عىل املعلومات يُعدَّ آخر، واإ العوامل اللوجستية أأو  بني مناليت يعمل هبا أأحد املاكتب مبا جيري يف مكتب أ
ىل الوفد وأأشارالفنية الهامة.  م قد اس تفادواالربانمج أأنَّ الفاحصني اذلين شاركوا يف  اإ من مطالعة نتاجئ الفحص  رأأوا أأهنَّ

لهياالبحث و  ىل أأنَّ  اليت خلصت اإ من شأأنه أأن املعمول هبا يف املاكتب  ملامرساتحتسني فهم ااملاكتب الأخرى، وهو ما يُشري اإ
ن تقامس العمل، و  نَّ أأحد الربامج املس مترة مضن يعدُّ حُيس ِ طار أأحد اجلوانب الهامة يف بناء الثقة بني املاكتب. وقال الوفد اإ  اإ

عداد  برانمج معاهدة التعاون بشأأن الرباءات هو ىل اإ  ةعاليتقارير حبث دولية البحث والفحص التعاوين، واذلي هيدف اإ
اكن أأحد الطرق اليت حاول من  فقدمن كونه برانجم ا جتريبي ا، نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وعىل الرمغ مضن اجلودة 

مكتب امللكية الفكرية و كتب الرباءات الأورويب واليت بدأأت مب ، معهاملاكتب املتعاونة سائر خاللها مكتب الولايت املتحدة و 
ماكنية  النظرالكوري،  ا معاهدة التعاون بشأأن المضن نظام جودة أأعىل  ترير ذاانتاج تقاإ يف اإ رباءات. وأأوحض الوفد أأيض 

هنَّ  ةلبحث والفحص. وفامي يتعلق ابلطرق الرسيعللتعاون يف ااملراحل الثالث  يف الأساس نظام ا ملعاجلة الرباءات، قال الوفد اإ
ىل حتسني كفاءةدف هيلعمل اتقامس ل  يداعالفحص من خالل احلد من ازدواج العمل بني املاكتب اخملتلفة يف حال  اإ  طلبات اإ

ىل الوفد وأأشاريف ولايت قضائية متعددة.  طةمرتب يُعاجل وفق ا ملسار أأنَّ طلبه  تمكن يفاملس تخدم  عىل تعوداليت  فائدةأأنَّ ال اإ
ىل الوفد وأأشار جلدول الزمين للفحص.من خالل ترسيع ا، خمترص َّام مزية ا يف حد ذاتهليس هدف   ترسيع العمليةأأنَّ  اإ ن تُعطى ، واإ

م الطلب حىت يس ت أأكرث الأمر اذلي من شأأنه أأن جيعل معل مكتب الرباءات أأكرث كفاءة و  ة،الطرق الرسيعنظام خدم ملقد ِ
َّ فعالية من حيث التلكفة.  ن جيابية من أأحد املاكتب املشاركة، وقال الوفد اإ م الطلب نتيجة حفص اإ قد تمتثل يف ه فور تلقي مقد ِ

جيايب مكتوب مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، أأو يف أأو منح الرباءة عىل املس توى الوطين، ىل  يف رأأي اإ شارة اإ أأي اإ
ىل مكتب تس تحق امحلاية برباءة اخرتاع،  يف الطلب الواردةأأنَّ بعض املطالب  م الطلب عندها أأن يُقدم طلب ا اإ ميكن ملقد ِ

وفور قبول الطلب، جيري ترسيع الطلب يف . طريق رسيع ملعاجلة الرباءاتلس تصدار الرباءة ابس تخدام الولايت املتحدة 
طار برمكتب الولايت املتحدة، أأو أأي مكتب حفص اثن   ىل أأنَّ عدد الطلبات اليت عوجلت يف اإ مج الطرق ان. وأأشار الوفد اإ

َّ 2006عام  بدء الربانمج يف طلب ا منذ 25.000 بلغ ما يزيد عىلملعاجلة الرباءات  ةالرسيع ا أأن ه منذ . واس تطرد الوفد مالحظ 
وأأضاف الوفد أأنَّ املاكتب . ةبرامج الطرق الرسيع ركة مع مكتب الولايت املتحدة يفاعدد املاكتب املش زادذكل الوقت، 

عىل  من البدلان املتقدمة والناميةو ، ة متنوعة من حيث احلجم واخللفيةركة مع مكتب الولايت املتحدة يف الطرق الرسيعااملش
ىل أأ حد سواء عام، وأأنَّ مكتب الولايت املتحدة  لكَّ  زيدطلب ا، وي 616 بلغنَّ املتوسط الشهري للطلبات . وأأشار كذكل اإ

ا أأكرب من الطلبات مقارنة بذات الشهر يف العام السابق. ومع ذكل،  َّ اإ الوفد  فقد ذكريتلقى يف لك شهر عدد  ه، فامي خيص ن
نَّ  مكتب الولايت املتحدة، طارطلبات ال عدد فاإ قارنة ابمل ضئيال  ملعاجلة الرباءات ل يزال  ةرانمج الطرق الرسيعب الواردة يف اإ

جاميل عدد الطلبات مع  ا  املعاجلةتاكليف  تقليلملس تخدم يه ا اليت تعود عىل الفائدة. وذكر الوفد أأن اليت يُعاجلها املكتباإ نظر 
ىل أأنَّ اجل اليت ينطوي علهيا جراءاتالإ عدد  تقليلل  ذ أأنَّ تتحسنداول الزمنية لك طلب. وأأشار الوفد كذكل اإ حفص ، اإ

م الطلب القرار بشأأن  اختاذالطلب و  الطرق  مل يس تخدم برانمجمنح الرباءة من عدمه جيراين بوترية أأرسع مما لو اكن مقد ِ
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ىل ذكل، الرسيعة.  نَّ وابلإضافة اإ ثر  مكتب الولايت املتحدة لأنَّ تكون أأعىل،  جودة براءة الاخرتاع ميكن أأن قال الوفد اإ اإ
ماكنه  ا و ومن مثَّ،  البحث السابق عىل الأقل. عىل نفس مس توىأأن جُيري حبث ا مطالعته لتقرير البحث السابق، يكون ابإ نظر 

نَّ  اجُيرو يتعني علهيم أأنلأنَّ فاحيص مكتب الولايت املتحدة  حبهثم اخلاص مبوجب قانون الولايت املتحدة الأمريكية، فاإ
ىل  ى البحثأأجر  قدا لو اكن مكتب الولايت املتحدة مملك مرة تقريب ا  كون أأفضل يفتس   البحثنتيجة  مبفرده. وأأشار الوفد اإ

ل منح جراء،  الرباءة أأنَّ معدَّ جاميل عدد الطلبات املقبوةل واملرفوضة واذلي يساويمن أأول اإ ا عىل اإ  ،عدد الرباءات مقسوم 
ىل ابملائة، فامي  53يف اجململ حنو  يبلغ مة ابس تخدام الطرق الرسيعة.  ملائةاب 84حنو يرتفع اإ وأأوحض فامي خيص الطلبات املقدَّ

ىل أأنَّ املطالب املقدَّ  ىل اخنفاض جودة الفحص ولكن اإ تكون أأقل مبوجب برانمج الطرق الرسيعة  مةالوفد أأنَّ ذكل ل يعود اإ
م الطلب للوفاء مبا تشرتطه ماكتب  ا بسبب ما يقوم به مقد ِ ا وأأكرث حتديد  من متطلبات  ملنح الرباءة.  ت الأخرىالرباءاعدد 

ا لستيفاء معايري منح الرباءة  ةمج الطرق الرسيعبران الواردة مبوجب ومن مثَّ، ذكر الوفد أأنَّ املطالب يف تكون أأقرب كثري 
طار  ا يف اإ اليت  الإجراءات فامي يتعلق بعددوابملثل  .خرىالأ ربامج الالولايت املتحدة الأمريكية مقارنة ابملطالب الواردة معوم 

م الطلب الرد علهيافبصفة عامة تصدر من مكتب الرباءات ثالث خماطبات يتعني عىل  للك طلب، يتعني القيام هبا ا مقد ِ . أأمَّ
جراء  مبوجب نظام الطرق الرسيعة، فعدد اخملاطبات يزيد قليال عن اثنتني. ا لأنَّ لك اإ َّه نظر  ىل أأن  يقوم بهوأأشار الوفد اإ

م الطلباملكتب يتطلب  نفاق املال،  القيام بعمل ما من مقد ِ م الطلب أأن يتوقع واإ آلف من ادلولرات فميكن ملقد ِ ة أ توفري ِعدَّ
ذا اس توىف الطلب متطلبات برانمج  َّه فامي يتعلق مبسأأةل جودة طلبات الطرق الرسيعةللك طلب اإ ىل أأن . وأأشار الوفد اإ

جراء دراسات حول ذكل. الطرق الرسيعةبرانمج  مبوجب املمنوحةالرباءات  َّه بصدد اإ ن َّه الوفد وذكر، فاإ ن  155قد نظر يف  اإ
جراء ت فهيا الرباءةنححاةل مُ  آخر،  ىأأجر  قد ووجد أأنَّ الفاحص يف مجيع تكل احلالت ،من أأول اإ العه لرمغ من ابحبث ا أ ِ اط 

ت، أأضاف الفاحصون مراجع جديدة، ويف ابملائة من احلال 84 يزيد عىل . وفاميرخالآ كتب امل عىل نتاجئ البحث اذلي أأجراه 
نَّ تكل املعلومات  ويف رأأيابملائة من تكل احلالت، طلب الفاحص تعديال  ما.  40 عىل أأنَّ الفاحصني حفصوا  تدلالوفد، فاإ

 ذات الطريقة اليت اكنوا سيبحثون هبا أأيلأساس بابوابلأسلوب الصحيح، ه وحبثو  ابس تخدام الطرق الرسيعة مالطلب املقدَّ 
آخر ويفحصونه.  مكتب الولايت  واس تفاض الوفد يف احلديث عن العديد من برامج الطرق الرسيعة اليت عقد مبوجهباطلب أ

آخر مكتب ا 28املتحدة اتفاقات مع  ىل  .أ َّه عىل الرمغ من أأنَّ مكتب الولايت املتحدة حياول الانتقال اإ ىل أأن برانمج وأأشار الوفد اإ
نَّ طريق رسيع مشرت  بني مجيع امل تتوزع بني ثالث مجموعات أأساس ية. ويف هذا الصدد،  تعاون معهاي البدلان اليت اكتب، فاإ

مكتب الرباءات ، أأي (IP5)، واختصارها الفكرية العاملية امخلسة الكربىالطريق الرسيع بني ماكتب امللكية ذكر الوفد 
مكتب امللكية الفكرية التابع حلكومة مجهورية الصني و  الأورويب، ومكتب الرباءات الياابين، ومكتب امللكية الفكرية الكوري،

مكتب ا؛ وحنو  19( اذلي يضم حنو Global PPH؛ والطريق الرسيع العاملي )مكتب الولايت املتحدةفضال عن الشعبية، 
ل من  تقبل منتجاتل  مع املاكتب اليت اثنائي   ااتفاق   13أأو  12 وجب لك اتفاق مب مكتب الولايت املتحدةالطرق الرسيعة اإ

الفكرية الطريق الرسيع بني ماكتب امللكية تقبلها من البدلان الأخرى املشاركة يف الطريق الرسيع العاملي أأو يف بعينه ول 
الوفاء هبا للتقدم بطلب اس تصدار  مكتب الولايت املتحدةيشرتط متطلبات عدة مث أأوحض الوفد . العاملية امخلسة الكربى

م يف الولايت املتحدة  م الطلب، ووجود تشابه اكف  بني الطلب املقدَّ براءة ابس تخدام الطرق الرسيعة، مثل أأهلية مقد ِ
جراءات التقدم بطلب للحصول عىل براءة اخرتاع من مكتب الولية املتحدة  ث الوفد عن اإ وطلب الفحص السابق. وحتدَّ

د ابس تخدام ا  ةبرامج الطرق الرسيع اس تخدامعىل أأنَّ مكتب الولايت املتحدة ل يفرض أأي رسوم عىل لطرق الرسيعة، وشدَّ
َّه حياول وضع  ملعاجلة الرباءات. ىل أأن ةطلب  اس امترةوأأشار الوفد اإ م الطلب  موحدَّ م بطلب حبيث ميلأ مقد ِ اذلي يتقدَّ

ا، يف عدة بدلان نفَس الاس امترة، هبدف تبس يط العملية. لس تصدار براءة اخرتاع ابس تخدام الطرق الرسيعة   أأشاروأأخري 
ىل الوفد ، مبا فهيا معلومات يش متالن عىلملكتب الولايت املتحدة ومكتب الرباءات الياابين  الش بكينيني أأنَّ املوقعَ  اإ

حصاءات،  .ملعاجلة الرباءاتعن برامج الطرق الرسيعة  اإ

أأثناء اجللسة التبادلية بشأأن جتارهبا يف جمال  لوفود عىل عروضها الإيضاحيةل هشكر عن وفد مجهورية كوراي  أأعربو  .103
ىل أأنَّ العروض الإيضاحيةتقامس العمل والتعاون عىل الصعيد ادلويل اكنت مفيدة يف فهم العالقة بني تقامس  . وأأشار الوفد اإ

تبادل ل تقامس العمل ومنصات ل نفَّذ بفعالية برامج  قد العمل وجودة الرباءات. وأأضاف الوفد أأنَّ مكتب امللكية الفكرية الكوري
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ىل  يف ذكل، مبا عىل املس تويني الثنايئ واملتعدد الأطراف املعلومات معاهدة نظام الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات املستند اإ
 انمج املشرت ربالو ، معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمبوجب  البحث والفحص التعاوين، ومرشوع التعاون بشأأن الرباءات

واثئق حاةل التقنية الصناعية السابقة، والربانمج التجرييب بني مكتب امللكية الفكرية الكوري ومكتب الولايت يف بحث لل 
ىل أأنَّ وقال الوفد،  املتحدة. ا اإ أأحد برامج تقامس العمل املس تخدمة عىل  وملعاجلة الرباءات ه ةالطرق الرسيع برانمج مشري 

َّ  نطاق واسع، ن جراء فامي خيص  تسجيلال  لمعد ، يزيدمكتب امللكية الفكرية الكوريدلى  هاإ ومعدل منح الرباءة من أأول اإ
الفرتة املطلوبة لس تكامل وأأنَّ ، طلبات الرباءات العاديةالطلبات املودعة من خالل برانمج الطرق الرسيعة عىل نظريهيام يف 

ا يف الأوىل عهنا يف الأخرية حفص الرباءات ىل أأنَّ الاس تفادة من نتاجئ البحث والفحص من تقل كثري  . ومن مثَّ، أأشار الوفد اإ
من أأعباء العمل يف ماكتب الرباءات، ومضنت حقوق  قللتقد  ةطرق الرسيعبرانمج الخالل برامج تقامس العمل مثل 

مرشوع البحث والفحص  يف يشار  وذكر الوفد أأنَّ مكتب امللكية الفكرية الكوري الرباءات للمتقدمني يف هناية املطاف.
. 2010معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مع مكتب الولايت املتحدة ومكتب الرباءات الأورويب منذ عام  مبوجبالتعاوين 

مكتب   يففاحصنيالابملائة من  90نتاجئ املرشوع التجرييب الثاين. وعىل وجه اخلصوص، ذكر الوفد أأنَّ ب  اللجنةَ  الوفدُ  بلغوأأ 
ىل حد كبري يف زايدة دقَّة  أأجراه املكتب رأأي مشلهم اس تطالع ممنية الكوري امللكية الفكر  رأأوا أأنَّ برانمج تقامس العمل سامه اإ

الربامج التعاونية عندما  النتاجئ املس تخلصة من مثل هذه أأنَّ بابملائة  80 فاد أأكرث منىل ذكل، أأ ع وعالوةحفص الرباءات. 
ىل املس توى الوطين،تدخل  الفاحصني ل  ذكل، ذكر الوفد أأنَّ  بناء  عىلو  دقة تقارير البحث ادلويل.يف ميكن الوثوق  اإ

ل بغرض الربهنة عىل النتاجئ الواردة وليس لإجراء معليات حبث تمكيلية. ىل أأنَّ  حيتاجون ملزيد من الوقت اإ وأأشار الوفد اإ
معاهدة  جترييب مبوجبع حبث وحفص تعاوين تناقش تنفيذ اثلث مرشو( IP5)الفكرية العاملية امخلسة الكربى ماكتب امللكية 

التجرييب ميكن أأن ميهد الطريق لتحسني نظام معاهدة التعاون بشأأن  رشوعامل ذكل الوفد أأنَّ  ورأأىالتعاون بشأأن الرباءات. 
نَّ مكتب امللكية الفكرية الكوري  ىل مرشوعات تقامس العمل اجلارية، فاإ َّه ابلإضافة اإ عدادبصالرباءات. وأأضاف الوفد أأن  دد اإ

ا.  ا لتقامس العمل قد اقرتح مكتب امللكية الفكرية الكوري واكنبرامج أأكرث تقدم  ، وهو امس (COBOAبعنوان ) برانجم 
جراءات من جانب املكتب"،  لضامن الاس تفادة من مركب من الأحرف الإنلكزيية الأوىل للكامت عبارة "التعاون قبل اختاذ اإ

يف اختاذ أأي  رشوع مكتب الفحص الأول مجيع ماكتب امللكية الفكرية الأخرى قبل دلى املوجودةمجيع املعلومات الالزمة 
جراء.  دارات البحث ادلويل اإ ىل أأنَّ مكتب امللكية الفكرية الكوري اقرتح كذكل برامج تعاونية  أأخرى بني اإ ا اإ وأأشار الوفد أأيض 

ىل هذااستنانظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. و  مضنواملاكتب الوطنية  ا اإ المنوذج الإجيايب لربانمج سابق لتقامس العمل،  د 
زت من كفاءة نظام الرباءات عن طريق احلد من ازدواج العمل،  قد عربَّ الوفد عن اعتقاده بأأنَّ مثل هذه الربامج  كامعزَّ

نت من جودة حفص الرباءات. وعربَّ الوفد عن أأمهل يف أأن تُسهم ا مج تقامس العمل انبر ادلراسات اليت جُترى عىل حسَّ سهام  اإ
جيابي ا يف تعزيز   التعاون ادلويل.  عىل صعيدتقدم ال اإ

س بانيا ادلول الأعضاء اليت  .104 ا ساعدت عىل توضيح مسأأةل تقامس العمل  حتدثت يفوهنَّأأ وفد اإ مسأأةل جودة الرباءات لأهنَّ
َّه من دواعي رسوره أأن يتحدث عن مسأأةل ت ن طار جودة الرباءات، وأأن  مضنقامس العمل بني ماكتب الرباءات. وقال الوفد اإ اإ

َّه منذ أأن بدأأت مرشوعات الطرق   خيصالتجارب فامي يتبادل ن اس تخدام نتاجئ البحث والفحص والتعاون ادلويل. وقال الوفد اإ
ملقديم لثنائية تكفلها مرشوعات الطرق الرسيعة مبوجب التفاقات املعاجلة الرباءات، اكن الوفد عىل دراية ابملزااي اليت  ةالرسيع

مو الطلبات حيصلون عىل خدمة أأفضل نتيجة لتاليف ازدواج اجلهود  الطلبات الإس بان وملكتب الرباءات الإس باين. مفقد ِ
جراءات منح الرباءاولترسيع  َّه قد وقَّع اتفاقات ثنائيةت. اإ ىل أأن قامة  وأأشار الوفد اإ ، أأو أأعاد ملعاجلة الرباءات ةطرق رسيعلإ

رسائيل والربتغال ومجهورية كوراي و الاحتاد الرويس  ماكتب الرباءات يفلبحث والفحص اليت قامت هبا اس تخدام أأعامل ا اإ
ىل ذكل، . واملكس يك والولايت املتحدة الأمريكية والياابن وكولومبيا كنداو  والصني وفنلندا  يفالوفد  فقد شار وابلإضافة اإ

أأسرتاليا وفنلندا وكندا واململكة املتحدة و رباءات يف الاحتاد الرويس ( التجرييب مع ماكتب الMottainaiبرانمج مواتيناي )
طار ذكل املرشوع  َّه يف اإ ، ميكن طلب ترسيع حفص الرباءات التجرييبوالولايت املتحدة الأمريكية والياابن. وذكر الوفد أأن

م اذلي قام به مكتب الفحص الأول، برصف النظر عن كون أأ  السابق ابس تخدام نتاجئ الفحص ام املكتب اذلي قُد ِ ليههي ِ  اإ
َّه منذ عام  ا أأن الربانمج ، اشرت  مكتب الرباءات والعالمات التجارية الإس باين يف 2014طلب الرباءة. وذكر الوفد أأيض 
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 واذلي ميكن من خالهل ملقديم طلبات الرباءات طلب(، Global PPHالتجرييب للطريق الرسيع العاملي ملعاجلة الرباءات )
آخر من املاكتب املشالتجرييب ركة يف الربانمجالفحص يف أأي من املاكتب املشا ترسيع قد ركة ا، يف حال اكن أأي مكتب أ

م الطلبوجد أأنَّ  ىل أأنَّ مقبوةل مطالب مقد ِ عادة الطريق الرسيع العاملي . وأأشار الوفد اإ هو التطور الطبيعي لتفاقات اإ
َّه اإ الوفد  وقالاس تخدام أأعامل البحث والفحص.  عاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مب املعيناجللسة السابقة للفريق العامل  أأثناءن

َّد اقرتاح وفدي الولايت املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة  ىل أأي دراج برانمج الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات املستند اإ ابإ
ىل أأنَّ ل تعديل الالحئة. يف الالحئة التنفيذية للمعاهدة من خال معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اس تخدام بيد أأنَّ الوفد أأشار اإ

ل يغُد ممارسة أأساس ية بعُد تكل الربامج مل  س بانيا. فالوفد مل يتلقَّ اإ فامي طلبات من خارج البالد من خالل هذه الربامج،  9يف اإ
نَّ ذكل يتفق مع البياانت أأ د الوف ولحظيف اخلارج.  طلباهتم معاجلة من ترسيعمن مقديم الطلبات الإس بان  29 اس تفاد

هما مكتب الرباءات الياابين، واليت  مة مضن هذه الربامج تركَّزت يف أأنَّ طلبات التسجيل املقدَّ  بيَّنتالإحصائية اليت قدَّ
. عىل النحو الصحيححيظى بأأمهية ابلغة يف سري معل تكل التفاقات  فاحيص الرباءاتمعل  نَّ اإ  الوفد وقالماكتب معينة. 

املكتب  الواردة من واثئقالن يف املكتب الثاين أأن تقيميهم اخلاص لأهلية الاخرتاع للرباءة، مع أأخذ ولفاحصجيري ا أأن بغيوين 
ل بعني الاعتبار، ويتعني علهيم أأن حياولوا اس تكامل البحث. وأأضاف الوفد أأنَّ املس توايت اخملتلفة من الابتاكر جيب أأن  الأوَّ

ذاتؤخذ كذكل بعني الاعتبار، و  َّه اإ ن آليات مالمئة ملراقبة  أألَّ تتأأثَّر بنتاجئ حبث املكتب الأول. وقال الوفد اإ ما اكنت هنا  أ
ملكتب الثاين من ا حيصلينئذ لن حف حتليال  مفصال  للبحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة،  لوأأجرى املكتب الأو اجلودة، 

ل جيابي عىل املشاركة يف مثل هذه الربامج اإ يتعلق  س يادة ادلوةل فاميبأأي حال من الأحوال ب تكل املشاركة  متس ة، ولنتاجئ اإ
زت  . وذكر الوفد أأنَّ برامج تقامس العملهعدم منمنح الرباءة ابختاذ قرار  النظر عن مس توى  برصفرباءات، الجودة من عزَّ

ا لأنَّ مثل هذه الربامج  مس توى تطور أأو املعين البدل التمنية يف رمكتب الرباءات املعين، نظر  واثئق ذات صةل حباةل  توف ِ
أأمام  ةالرئيس ي قبةالتقنية الصناعية السابقة. ومن خالل خربته يف مرشوعات تقامس العمل بوجه عام، يرى الوفد أأنَّ الع 

فامي  ول س اميللغة، تمتثل يف اختالف االأخرى  املاكتب اليت تقوم هباالبحث والفحص معليات نتاجئ  الاس تفادة الفعاةل من
َّه عىل الرمغ من التقدم الرسيع اذلي حتقَّق يف هذا اجملال، البعيدة يتعلق ابللغات  ا عن لغة الفاحص. وذكر الوفد أأن نَّ متام   فاإ

آلية ىل أأن تتوفر أأدوات ترمجة أ م حالي ا مس توى اجلودة املطلوب. واإ َّ  أأدوات الرتمجة الآلية ل تقد ِ ن ا، قال الوفد اإ ه ل أأكرث تقدم 
ىل حتقيق سبيل الأخرى. وأأعرب الوفد  الرباءاتماكتب  اليت تقوم هباالبحث والفحص معليات الاس تفادة الاكمةل من نتاجئ  اإ

ىل هوداجل أأنَّ  مفادهعن رأأي  نقطتني  عىل ترك ِزمعل ماكتب الرباءات الأخرى ينبغي أأن  منتجاتتيسري اس تخدام  الرامية اإ
طلبات الرباءات املنشورة الإاتحة العلنية للسجل التارخيي ملعاجلة  ( تيسري2لية؛ و)الآ رتمجة ال( تطوير أأدوات 1ساس يتني: )أأ 

نتاجئ البحث  عىلمن ِقبَل ماكتب الرباءات الوطنية والإقلميية هبدف متكني الفاحصني من البحث والاطالع بسهوةل 
ىل طلبات الرباءات اليت املتعلقة ب والفحص  نظام يف  ، ميكن حتقيق ذكل من خالل التوسعرأأي الوفدالعائةل. ويف  نفستنمتي اإ

ىل البحث والفحص ) ىل ذكل، أأضاف الوفد أأنَّ  ( كام ذكر وفد أأسرتاليا.WIPO CASEالنفاذ املركزي اإ دليه  وابلإضافة اإ
العديد من أأنشطة التعاون فضال عن  الرباءات، ضاس تعراشاركة مع بدلان أأمرياك الالتينية يف جمال امل تعاون و لل  امكثف   ابرانجم  

َّط مع الويبو ومكتب الرباءات الأورويب.  ( Latipat) قاعدة بياانت ش بكة أأمرياك الالتينية للرباءاتالضوء عىل الوفد وسل
نشائه يف عام (CIBIT) برانمج التدريب الأيبريي الأمرييك للبحث وتكنولوجيا املعلوماتو  ، واذلي أأاتح الفرصة، منذ اإ

يزوروا مكتب الرباءات والعالمات التجارية لأن  بدلان أأمرياك الالتينية، أأمام فاحيص الرباءات من العديد من 2002
 الرباءات وحفصها. يف بحثال  بشأأنالإس باين لفرتة تقارب الس تة أأشهر لتلقي التدريب العميل 

ىل ونية وعرضت الأمانة الصفحة الإلكرت  .105 -PCT) تنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءاللطريق الرسيع املستند اإ
PPH اخلاصة مببادرات تقامس العمل.( عىل موقع الويبو الش بيك، و 

فرصة مشاطرة جتاربه يف تقامس العمل والتعاون عىل الصعيد سعادته بوأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن  .106
نَّ ويف رأأيه، ادلويل.  ىل حد كبري، وميكن أأن فاإ زيد من جودة يتقامس العمل ميكن أأن يُسهم يف رفع كفاءة ماكتب الرباءات اإ

وفد أأسرتاليا فامي يتعلق مبحاولته الناحجة لتوضيح  للبيان اذلي أأدىل بهالرباءات املمنوحة. وأأعرب كذكل عن تقديره اخلاص 
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ىل أأ  بشأأناملفاهمي اخلاطئة  َّه س يدمع تقامس العمل. وأأشار الوفد اإ بشأأن تقامس العمل. وكام هو ُمبنيَّ  يف املس تقبلندوات عقد ن
نَّ الوفد يرى أأنَّ هنا  .SCP/20/11 Revيف اقرتاحه املشرت  مع وفدي مجهورية كوراي واململكة املتحدة يف الوثيقة ) (، فاإ

وحتديث  رباءات ومس تخديم نظام الرباءات،الوعي بربامج تقامس العمل والربامج التعاونية القامئة بني ماكتب ال لزايدةحاجة 
ىل الأمانة عىل معلها يف حتديث تكل املعلومات ابس مترار م الوفد ابلشكر اإ  مبوجبتقامس العمل ل صفحة الإلكرتونية ال. وتقدَّ

ك مب ، وهو ما اعتربهمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات زاء وقفه الوفد خطوة أأوىل ممتازة يف هذا الصدد. بيد أأنَّ الوفد متسَّ اإ
ن مثل مجليع أأنشطة تقامس العمل والأنشطة التعاونية بني ماكتب الرباءاتختصيص صفحة عىل موقع الويبو الش بيك  ، قائال  اإ

ىل تكل الصفحة س تكون الأداة املثىل  ، أأن تكون تكل الصفحة الوفد يف رأأيوينبغي،  .الأطراف املهمتةلتقدمي املعلومات اإ
طارتعلقة بتقامس العمل منفصةل عن صفحة الويبو امل  أأن تش متل عىل معلومات  بغيةمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  يف اإ

َّه من من عدمه عاهدة التعاون بشأأن الرباءاتعن ارتباطها مبحول مجيع أأنظمة تقامس العمل، برصف النظر  . وأأضاف الوفد أأن
معل جعل  تسهامن يف ني قويتنيويل ميكن أأن يكوان أأداتالواحض عىل حنو مزتايد أأنَّ تقامس العمل والتعاون عىل الصعيد ادل

 بطريقة، وميكن أأن يكوان مفيدين يف معاونة املاكتب عىل منح براءات ذات جودة عالية أأكرث كفاءة وفعاليةماكتب الرباءات 
نَّ البحث  قد يكون يف كثري من  بطلبات براءات معينة املتعلقة حاةل التقنية الصناعية السابقة يفأأكرث كفاءة. مثَّ قال الوفد اإ

نَّ  عىل سبيل املثال،و أأسهل وأأكرث فعالية لبعض املاكتب دون غريها.  الأحيان ماكنية فاإ اجملموعات الوطنية  من الاس تفادةاإ
قد تتفاوت  ،خربات تقنية معينة دليهفاحص براءات يفهم لغات أأجنبية أأو ، أأو احامتلية وجود لتقنية الصناعية السابقةاةل احل

آخر. وأأقرَّ   غريبلغات  املكتوبة راجعاملأأنَّ الفاحصني يف مكتبه ميكن أأن يواهجوا صعوابت يف اس تخدام بالوفد  بني مكتب وأ
ماكتب أأخرى.  املوجودة دلىاجملموعات الوطنية  ترد يفالإنلكزيية، أأو يف احلصول عىل حاةل التقنية الصناعية السابقة اليت 

يف برامج تقامس العمل مع املاكتب ادلولية الأخرى. وأأضاف الوفد أأن  للمشاركةكل الأس باب يه ما دفعه وذكر الوفد أأنَّ ت
حمشاطرة نتاجئ البحث والفحص بني املاكتب ي ىل زايدة الكفاءات رجَّ ي اإ تاكليف. واقرتح خفض ال ودة و وحتسني اجل أأن تؤد ِ

ماكنية ري الويبو دراسة جتُ الوفد أأن  د تقامس العمل مضن اتفاقات التعاون ادلولية بني ماكتب الرباءات أأن يُساعحول مدى اإ
جراء  املاكتبَ  حبث وحفص أأكرث فعالية ويف منح براءات ذات جودة عالية من خالل الاس تفادة من معليات املتعاونة يف اإ

َّه  هبا. ، وحول الظروف الواجب توافرها لتحقيق ذكل، والكيفية اليت جيريالعمل اذلي قامت به ماكتب أأخرى ن وقال الوفد اإ
ل الرتتيبات اليت حترتم  كام هو احلال يف مجيع ترتيبات تقامس العمل القامئة، ينبغي عىل الأمانة أأن تكون حريصة عىل أأل تتناول اإ

اءة واليت ل تويل أأي اعتبار لقرارات املاكتب الأخرى فامي خيص أأهلية احلصول عىل الرب الس يادة الوطنية للماكتب املشاركة، 
َّه من عدهما.  ن يف برامج  اجتمع الأمانة معلومات من ادلول الأعضاء عن جتارهبوف سف تكل ادلراسة، ب  بغية القياموقال الوفد اإ

اتقامس العمل. وس تقوم الأمانة  ق هبا تقامس العمل بني  بشأأنجبمع املعلومات من الأدبيات املتاحة  أأيض  الكيفية اليت ُطب ِ
 البحث يف طلبات الرباءات وحفصها يف تكل املاكتب. وذكر الوفد أأنَّ ادلراسة املقرتحة س تتناول املاكتب، وكيف أأثَّر عىل

ىل البحث  كذكل الأدوات اليت اس تخدمهتا تكل املاكتب لتبادل املعلومات، ومهنا عىل سبيل املثال نظام النفاذ املركزي اإ
ا، ذكر الوفد أأنَّ ادلراسة ور والفوائد. ، وما وجدته يف اس تخداهما لتكل الأدوات من أأوجه القصوالفحص سوف تبني ِ وأأخري 

ا أأنواع مفيدة هلم، والطريقة املثىل  ركةااملاكتب املشاليت جرى تقامسها بني املاكتب واليت اعتربها فاحصو  منتجات العمل أأيض 
 لتقامس تكل املنتجات.

مبثابة  التبادليةالنقاش اذلي جرى أأثناء اجللسة  كونوأأعرب وفد الياابن، متحداث  ابمس اجملموعة ابء، عن أأمهل يف أأن ي .107
ىل مواصةل املناقشة والتعاون يف مؤمتر س نوي بشأأن  كام اقرتح بعض ، هذا املوضوع املهمخطوة أأوىل من شأأهنا أأن تؤدي اإ

ىل أأنَّ تبادل الآراء اذلي اكن ممثأأعضاء اجملموعة ابء يف ادلورة العرشين للجنة ادلامئة ا للغاية أأثناء اجللسة . وأأشار الوفد اإ ر 
ق  َّه يتوقع بقوة أأن جُيرى مزيد من العمل بشأأن هذا  من فهم املسأأةلالتداولية من شأأنه أأن يعم ِ ن قيد النظر. وقال الوفد اإ

ىل الأمانة عىل معلها املمتاز يف . SCP/20/11 Revمثل املؤمتر الس نوي املقرتح يف الوثيقة املوضوع،  م الوفد ابلشكر اإ وتقدَّ
ىل الش بيك حتديث املوقع  ُّفق عليه ( معال  مبا PCT-PPH) تنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءاللطريق الرسيع املستند اإ ات

َّه كام ذكر وفد الولايت املتحدة الأمري  ىل أأن نَّ هنا  مبادرات أأخرى يف ادلورة العرشين للجنة ادلامئة. وأأشار الوفد اإ كية، فاإ
م للمس تخدمني لزايدة متنوعة ذات صةل ابملسأأةل قيد النظر  . الإلكرتونية الصفحات الاس تفادة منتس تحق أأن جُتمع وتُقدَّ
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ىل وأأضاف الوفد أأنَّ حتديث الصفحة الإلكرتونية  -PCT) تنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءاللطريق الرسيع املستند اإ
PPH ُّا منخطوة أأوىل جيدة يف هذا الاجتاه. وتقرتح اجملموعة ابء بقوة  ( يُعد البوابة الش بكية ملبادرة تقامس  التوسع يف مزيد 

 العمل، واليت تش متل عىل مبادرات أأخرى متعددة لتقامس العمل.

َّه فامي يتعلق اباإ وقال وفد مجهورية كوراي  .108 م من قرتاحلن ملتحدة والولايت املتحدة وفود مجهورية كوراي واململكة ا املقدَّ
نَّ  ،SCP/20/11 Revيف الوثيقة والوارد الأمريكية  لكرتونية لأنشفاإ نشاء صفحة اإ  الش بيكة تقامس العمل عىل موقع الويبو طاإ

لأي كياانت ذات صةل هام مبادرتني جاءات يف وقهتام وسوف تكوانن مفيدتني  واس تضافة مؤمتر س نوي حول تقامس العمل
 ابلرباءات.

مت به وفود مجهورية كوراي واململكة املتحدة والولايت املتحدة وأأع .109 رب وفد كندا عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدَّ
ىل أأنَّ املكتب الكندي للملكية الفكريةSCP/20/11 Revالأمريكية )الوثيقة  أأبرم اتفاقات طرق رسيعة  (. وأأشار الوفد اإ

أأنَّ الوفد من فضال عن مكتب الرباءات لبدلان الشامل،  ع أأحناء العامل،مجي منمكتب ملكية فكرية  18ملعاجلة الرباءات مع 
رها أأشد املؤمنني ابلقمية والكفاءات اليت ميكن أأن نَّ . ويف رأأي الوفد، من هذا القبيل ترتيبات تقامس العمل توف ِ هنج الطرق  فاإ

ر ملعاجلة الرباءات ةالرسيع جراء الفحص  وترسيعحص طلبات الرباءات معينة، وس يةل لإعطاء الأولوية لف برشوط، يوف ِ اإ
لكرتونية خمصصة  نشاء صفحة اإ ىل املبادرتني املذكورتني يف الاقرتاح، أأل وهام اإ ا اإ َّه يتطلع قُُدم  ىل أأن الأول. وأأشار الوفد اإ

 سأأةل.هذه امل  بشأأنوتنظمي مؤمترات س نوية عىل هامش اللجنة ادلامئة  الش بيك لويبوالرتتيبات تقامس العمل عىل موقع 

ىل أأنَّ بند جدول الأعامل .110 ا يشملودة الرباءات جب املعين وأأشار وفد ابكس تان اإ واليت مل تُناقَش أأنظمة الاعرتاض،  أأيض 
ادلورة احلالية للجنة ادلامئة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنَّ أأنظمة الاعرتاض، سواء قبل منح الرباءة أأو بعده، تدابري ل  أأثناء

ىل أأنَّ أأنظمة الاعرتاض ، من نظام الفحص يف مكتب الرباءاتوس يةل لضبط  غىن عهنا لضامن جودة الرباءات. وأأشار الوفد اإ
طلب الرباءة بدقة. وأأضاف الوفد أأنَّ أأنظمة الاعرتاض تضمن كذكل أأل تُمنح حص خالل التأأكد من قيام الفاحصني بف

ل لالخرتاعات اليت تس تويف . وطلب الوفد SCP/18/4الوثيقة رشوط أأهلية احلصول عىل الرباءة، كام لوحظ يف  الرباءات اإ
ىل الولايت ش ىت عرتاض املتنوعة السائدة يف أأنظمة الا خمتلف اس تخدام املتَّبعة يف طرائقالجراءات و الإ الأمانة أأن تدرس  اإ

زاةلالقضائية، والقيود اليت متنع اس تخدام تكل الأنظمة عىل حنو فعال، وكيف ميكن  ىل مناقشة  اإ تكل القيود. ويتطلع الوفد اإ
 ممثرة حول هذا املوضوع يف املس تقبل.

ويل يف تقامس العمل. وفامي يتعلق جبودة جودة الرباءات والتعاون ادل بشأأنوأأعرب وفد الصني عن ترحيبه ابملناقشات  .111
َّه أأعرب عن اعتقاده  الرباءات، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنَّ جودة الرباءات موضوع هام ويه جوهر نظام الرباءات. بيد أأن

ا َّه نظر  نَّ الاحتياجات خت  كذكل أأن تلف لختالف مس توايت التمنية بني البدلان وتنوع املشالك اليت يواهجها لك بدل، فاإ
ه بطريقة خمتلفة.  ىل مصطلح "جودة الرباءات" ويفرس ِ نَّ لك بدل ينظر اإ ىل أأنَّ ابختالف البدلان، ومن مثَّ فاإ وأأشار الوفد اإ

 توعية امجلهورهام الأمه، فامي ترى بدلان أأخرى أأنَّ املسأأةل الأمه يه  ارباءة وجودهتالحفص  معلية بعض البدلان تعتقد أأنَّ فعالية
َّ  حبقوق امللكية ن ىل تعريف أأوحض،  حباجةجودة الرباءات  ه يعتقد أأنَّ الفكرية وحتسني جودة طلبات الرباءات. وقال الوفد اإ اإ
َّه أأمرٌ  وهو يف الواقع ىل  رضوري للغاية. وفامي يتعلق بتقامس العمل، اعترب الوفد أأن ل بد من وصول قدرات الفحص ومهنجيته اإ

َّه  أأن يكون فعَّال. اكتب امللكية الفكريةبني ممس توى معني، حىت ميكن لتقامس العمل  ىل أأن آخر وأأشار الوفد اإ ل سبيل أ
َّه  .بني ماكتب امللكية الفكريةلتقامس العمل بفعالية  ادلورة احلالية للجنة ادلامئة، ذكرت بعض الوفود أأنَّ  أأثناءوأأضاف الوفد أأن

ا، فامي قالت وفوٌد من بدلان مت ة نَّ تقامس العمل أأداة هامة ومفيدة للغاية يف حتسني كفاءاإ قدمة تقامس العمل يبدو احامتل  بعيد 
ذ أأكَّد الوفد من جديد أأنَّ . معلها  تضطلععن أأمهل يف أأن عىل الصعيد ادلويل، أأعرب  بناء القدرات رشط هام لتقامس العملواإ

وهو ما  يف ماكتب امللكية الفكرية، قدرات حفص الرباءاتبغية حتسني  بناء القدرات، جمال اللجنة ادلامئة مبزيد من العمل يف
ا لتقامس العمل أأساسمن شأأنه أأن يُريس   يف املس تقبل. عىل الصعيد ادلويلا جيد 
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َّه يف ظل عدم  .112 ن وأأعرب وفد اجلزائر عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية. وقال الوفد اإ
د نطاق تطبيق املعايري نَّ الوفد مرتدد وجود تعريف واحض حيد ِ القيام ابلكثري من العمل  بشأأن احمليطة مبفهوم جودة الرباءات، فاإ

َّه يف حرية ىل أأن مضن  جتريلأنَّ تكل املناقشة اكن ينبغي أأن  من أأمره يف هذا اجملال. وفامي يتعلق بتقامس العمل، أأشار الوفد اإ
نَّ هنا  مب املعينالفريق العامل  التداخل وازدواج العمل يف ذكل من  شيئ اعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويف رأأي الوفد، فاإ

، تساءل الوفد عن القمية املضافة من وذلاعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. مب املعينالشأأن بني اللجنة ادلامئة والفريق العامل 
 مع اللجنة ادلامئة. مناقشة الأمر

َّه يف حني أأنَّ املناقشات داخل الفريق العامل وأأوحضت الأمان .113 املعين ة، فامي يتعلق ابلبيان اذلي أأدىل به وفد اجلزائر، أأن
َّق مبسأأةل حمددة ويه الطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات مب طار عاهدة التعاون بشأأن الرباءات تتعل معاهدة التعاون بشأأن يف اإ

نَّ املناقشات داخل اللجنة ادل آليات لتقامس العمل ليست ابلرضورة مرتبطةلتشمل  ذكل تتجاوزامئة الرباءات، فاإ بربامج  أ
ىل  ذ أأضافت .معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالطرق الرسيعة ملعاجلة الرباءات أأو ابلطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات املستند اإ  واإ

يداعات الرباءات ادلولية  55الأمانة أأن حنو  طار مع جرتابملائة من اإ من فامي جرت البقية اهدة التعاون بشأأن الرباءات، يف اإ
َّهفقد خالل اتفاقية ابريس،  ىل أأن يف رأأهيا، ليس هنا  ازدواج يف العمل، وأأنَّ هنا  مساحة كبرية للتعاون بني  ،أأشارت اإ

 ادلول الأعضاء يف تقامس العمل خارج نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 

 رباءات والصحةمن جدول الأعامل: ال 7البند 

ىلاملناقشات  استندت .114  .SCP/21/9 و SCP/21/8الوثيقتني  اإ

مت الأمانة .115 دوية الابتاكرية، ويف تعزيز نقل بشأأن دور أأنظمة الرباءات يف الهنوض ابلأ  اليت أأعدهتا ادلراسة وقدَّ
)الوثيقة  انامية وأأقل البدلان رمو  مية مبوجب براءة يف البدلان ال لإاتحة الأدوية اجلنيسة والأدوية احمل  التكنولوجيا الالزمة

SCP/21/8). 

عداد الوثيقة  .116 ىل الأمانة عىل اإ م وفد الياابن، متحداث  ابمس اجملموعة ابء، ابلشكر اإ ىل SCP/21/8وتقدَّ . وأأشار الوفد اإ
نَّ الابتاكر عنرص أأسايس يف مناقشة العالقة بني الرباءات والصحة،  َّه كام أأكَّدت اجملموعة ابء، فاإ وكذكل فامي يتعلق جبانب أأن

َّهالنفاذ ن فال ميكن ، هاوضع هذه املسأأةل يف س ياق  وعدمتسليط ما يكفي من الضوء عىل الابتاكر، يف حاةل عدم  . وقال الوفد اإ
ذ اوس تذهب يف الاجتاه اخلاطئ بعيد  أأن تُقام املناقشة عىل أأساس سلمي،  ب الوفد  عن العامل الواقعي. واإ ابلوثيقة رحَّ

SCP/21/8 هتا الأمانة، أأشار أأنَّ ادلراسة تذكر حتفزي البحث والتطوير  حتظى بأأمهية حامسة يفأأنَّ حامية الرباءات  اليت أأعدَّ
ل ينطبق عىل هجود  ذكلابلأدبيات اليت تقول بأأنَّ  تعرتفبوجه عام. وأأضاف الوفد أأنَّ ادلراسة يف قطاع صناعة الأدوية 

ل ميكن أأن تكون مبفردها حال  للك مشالك نَّ حامية الرباءات اإ الوفد  وقالمةل. البحث والتطوير يف عالجات الأمراض امله
نَّ ذكل ل ينفي  بيد أأنَّ الوفدمرتبط بعدد من العنارص املتنوعة.  الابتاكر الصيدلينالعامل، وأأن  اذلي تلعبه  ادلور احلامسقال اإ

رما يبني ِ رضورة الأ حامية الرباءات والابتاكر الصيدلين خذ ابعتبارات أأخرى تقوم عىل حامية الرباءات كرشط أأسايس. ، واإ
ىل أأن ه ل  ىل الصورة الاكمةل لهيلك البحث والتطوير يف هذا اجملال دون النظر  بدوعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ من النظر اإ

نَّ حامية الرباءات  ىل حالت حمددة منفصةل عن الصورة الاكمةل. وقال الوفد اإ  تطوير الأدوية للسوق احملمتةل، مبارشة عىل تؤثراإ
قد ل الأساس الرضوري للبحث والتطوير، مبا يف ذكل املوارد والبيئة الالزمة للأدوية اليت  تشلك ِ يف الوقت ذاته  اولكهن

َّه فامي يكون ىل أأن ل سوق حمدود. وأأشار الوفد اإ نَّ حامية الرب صناعة لبحث والتطوير يف جمال اب  يتعلقلها اإ ت اءاالأدوية، فاإ
آةل كبريةمبثابة جزء هام من  ىل الوفد ل ميكن لتكل الآةل من دونه أأن تعمل أأو أأن تنتج شيئ ا عىل الإطالق. وأأشار أ أأنَّ  اإ

َّمتأأنَّ بعض ادلراسات ب تفيد SCP/21/8يف الوثيقة  الواردة ادلراسة بأأنَّ حامية امللكية الفكرية رشط مس بق لنقل  قد سل
َّفقت عىل أأنَّ وجود نظام حامية الرباءات التكنولوجيا. وذكر الوفد  عائق ا أأمام نقل التكنولوجيا.  ل يشلك ِ أأنَّ اجملموعة ابء ات
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 َّ ا، أأكَّد الوفد أأن ىل وضع البرشية وختام  ىل الفصل بني جانب الابتاكر وجانب النفاذ يف ذكل اجملال، ول سبيل اإ ه ل سبيل اإ
ل اب  نهتاج س ياسة تقوم عىل الأدةل.عىل الطريق الصحيح عىل املدى الطويل اإ

مانة عىل ادلراسة الواردة يف الوثيقة  .117 . SCP/21/8وأأعرب وفد كينيا، متحداث  ابمس اجملموعة الأفريقية، عن شكره للأ
فامي  حامية الرباءات يف حتفزي البحث والتطويريف جوهرها ترمس صورة خمتلطة لدلور اذلي تلعبه وذكر الوفد أأنَّ ادلراسة 

َّه ملنتجات الصيدلنية.يتعلق اب ن ىل املسأأةل يف س ياقها الأوسع،  وقال الوفد اإ ىلعند النظر اإ ا اإ م أأثناء الندوة  واستناد  ما قُد ِ
يضاحية يف موضوع  الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق املمنوحة مبوجب الرباءاتاملعقودة عن  معدل من عروض اإ

يف البدلان املتقدمة، يتضح أأنَّ مسأأةل البحث والتطوير يف حد ذاهتا ليست  س اميول للأدوية اجلنيسة، التفاضيل  الانتشار
َّه ىل أأن حىت يف الأحوال اليت توجد  عامل ادلفع الوحيد فامي يتعلق بتوافر املنتجات اجلنيسة يف تكل الأسواق. وأأشار الوفد اإ

حالت جيري فهيا، بصورة مزتايدة، اس تصدار براءات  املناِفسة، فثَّ  بشأأن الأدوية اجلنيسةابلغة الشدة  قانونيةفهيا أأحاكم 
ضافية طفيفة ل تزيد من جناعة ادلواء، لتمتتع العقاقري املعنية ابمحلاية من املنافسة مبوجب تكل الرباءات. واعترب  لتغيريات اإ

، ففي رأأي الوفد، يصعب ليست قطعية. وذلكل البحث والتطوير بني حتفزينظام براءات قوي و وجود الوفد أأنَّ العالقة بني 
ىل أأي اس تنتاج مفاده  ىل البحث والتطوير أأو الانهتاء اإ ي ابلرضورة اإ ىل توافرأأنَّ حامية الرباءات س تؤد ِ  ول س امياملنتجات،  اإ

ل ابلسعي  حامية الرباءات واعترب الوفد أأنَّ  البدلان النامية. تصيبفامي يتعلق ابلأمراض اليت  عىل حنو صارم ليست مدفوعة اإ
دخال تغيريات  والرغبة يف الاحتفاظ ابحلقوق احلرصيةللرحب  يف املنتج لفرتة أأطول من خالل امحلاية املزتايدة ذلكل املنتج بعد اإ

ضافية طفيفة عليه.  ىلاإ ذ  ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ جراء املزيد من البحوث فامي خيص تكل املنتجات. واإ َّه ميكن منع اإ أأن
ىل حمدودية ىل حتقيق توازن  توافر الأدوية الأساس ية للجمهور، أأشار الوفد اإ د الوفد عىل احلاجة اإ نَّ الابتاكر ليس لأ  دقيقشدَّ

َّه عىل الرمغ من أأنَّ الابتاكر  يف حد ذاته. غاية نَّ للجمهور  متكني املصلحة العامة أأو خدمهتا،هل أأمهية ابلغة يف وذكر الوفد أأن فاإ
 صل عىل أأفضل الأدوية.أأن يمتتع بصحة جيدة ويف أأن حي احلق يف

يطاليا .118  االيت تواهج والشواغلعىل تفهمه للتحدايت  /متحداث  ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ،وأأكَّد وفد اإ
َّه يدمع الأنشطة اليت ميكن أأن تُساعد تكل  فامي خيصبعض البدلان  ىل أأن مشالك الصحة العامة. ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ

عداد ادلراسة الواردة يف الوثيقة البدلان. وت ىل الأمانة عىل اإ م الوفد ابلشكر اإ ه. SCP/21/8قدَّ الوفد بأأنَّ ادلراسة أأكَّدت  ونوَّ
ىل أأنَّ ادلراسة الوفد أأشاركام حامية الرباءات يف الابتاكر الصيدلين. اذلي تلعبه من جديد عىل ادلور احلامس  أأصابت فامي  اإ

ىل ا ا اإ ليه استناد  ا بعوامل ل صةل لها ابلرباءات،  ةل التجريبيةلأدخلصت اإ من أأنَّ الابتاكر يف قطاع صناعة الأدوية يتأأثر أأيض 
مراض املهمةل. وأأضاف الوفد أأنَّ ادلراسة قد ل تكون اكفية مبفردها لتحفزي  وأأنَّ حامية الرباءات تطوير عالجات مبتكرة للأ

ىللنقل ا رضوريتثبت أأنَّ حامية امللكية الفكرية رشط  َّه اس متع ابهامتم اإ ىل أأن الآراء اليت  لتكنولوجيا الصيدلنية. وأأشار الوفد اإ
أأنَّ ، واليت بيَّنت الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق املمنوحة مبوجب الرباءاتيف الندوة املعقودة عن  اخلرباءأأدىل هبا 

دة هنا  عوامل ا يف الفقرة ، وقد وردت تكل العوامل عىل الأدوية ماكنية احلصولاإ  يفتؤثر  متعد ِ من الوثيقة  15أأيض 
SCP/21/8. 

نتاج ادلراسة الواردة يف الوثيقة  .119 ىل الأمانة ابلشكر عىل اإ م وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ . وأأشار CP/21/8وتقدَّ
ىل أأنَّ ادلراسة  ام تقد ِ  SCP/21/8يف الوثيقة الواردة الوفد اإ ا من البياانت  قدر  حملة  وتعطياملس متدة من دراسات خمتلفة كبري 

ىل أأن ه يصعب الفصل بني تأأثري نظام الرباءات وقياس ذكل كام ورد يف ادلراسة،  ،عن ذكل املوضوع املعقَّد. وأأشار الوفد اإ
غري  ياساتوالقوانني والس  التأأثري مبنأأى عن غريه من العوامل، ول س امي ما يتعلق ابلبتاكر وبسوق التكنولوجيا من املبادرات 

َّه فامي يتعلق بأأثر أأنظمة الرباءات عىل تشجيع ابتاكراإ الوفد  قالو املتعلقة ابلرباءات.  نَّ الوفد يتفق مع الاس تنتاج  ن الأدوية، فاإ
ل  ا من بنيالقائل بأأنَّ نظام الرباءات ليس اإ ىل أأنَّ مس توى التعلمي  كثرية عوامل واحد  تؤث ِر عىل الابتاكر. وأأشار الوفد اإ

َّه فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا املتعلقة ريأأثت ذاتعوامل  بدورها ى ادلخل وجحم السوق وغريها يهومس تو   قوي. وأأضاف أأن
نَّ الوفد متفٌق عىل أأنَّ حامية امللكية الفكرية رشٌط  ا  رضوريابلأدوية، فاإ لنقل التكنولوجيا الصيدلنية، عىل الرمغ من أأهنَّ

ل أأحد العنارص  ىل أأنَّ العنارص الأخرى، كام  راليت تؤث ِ ليست اإ يف ادلراسة،  وردتعىل نقل التكنولوجيا. وأأشار الوفد اإ
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نَّ ادلراسة هاوغري  لقطاع صناعة الأدوية التقنية احمللية والبيئة التنظميية اتالقدر  تشمل أأكَّدت جتربته ومالحظاته . وقال الوفد اإ
ىل أأنَّ مجموعات الرباءاتيف يسامه  نرش الرباءات وطلبات الرباءاتاليت مفادها أأنَّ   نقل التكنولوجيا. وأأشار الوفد اإ

ا  نقل التكنولوجيااليت تنطوي عىل  والرتاخيص الطوعية ر أأيض  ادلراسة  بيَّنتقناة فعاةل لتشجيع نقل التكنولوجيا، كام توف ِ
 .SCP/21/8الواردة يف الوثيقة 

م .120 عداد ادلراسةلشكر ابل وفد الربازيل  وتقدَّ مانة عىل اإ . ويف رأأي SCP/21/8املثرية لالهامتم الواردة يف الوثيقة  لأ
نَّ الوفد،  ا تدمع الفكرة اليت تقول البدلان، وأأهنَّ  يتفاوت بني أأثر حامية الرباءات عىل الابتاكر الصيدلين أأنَّ  تُظهر ادلراسة فاإ

َّه من بني الطرق  ع عىل الأرض. واعترب الوفدللواقبأأنَّ البدلان ينبغي أأن تمتتع ابلس تقاللية الالزمة لتعدي ترشيعاهتا وفق ا  أأن
 املبادرات والقوانني والس ياسات العامة املتعلقة ابلبتاكر أأو بسوق التكنولوجيارصُد تأأثري  لقياس فعالية نظام الرباءاتاجليدة 

َّه من خالل  الوفد وأأضاف .لها عالقة مبارشة ابلرباءات تواليت ليس وأأجحم عن  تعقيد املسأأةلذكل الرصد، تبنيَّ الوفد مدى أأن
ىل أأنَّ اللجنة املعنية حبقوق اللكية امل نظام تعزيز الاستامثرات يف البحث والتطوير و  تعزيزالربط بني  فكرية. وأأشار الوفد اإ

ىل المتيزي بني الابتاكر احلسلطت الضوء عىل  التابعة ملنظمة الصحة العاملية العامةامللكية الفكرية والابتاكر والصحة  اجة اإ
ىل فوائد عالجية. واقرتح وفد الربازيلالتحسيين  الابتاكراذلي يزيد من جناعة ادلواء، وبني  الإبداعي جراء  اذلي ل يرُتمج اإ اإ

اتحة الأدوية يف البدلان النامية، ول س امي أأقل البدلان رممزيد من ادلراسات للنظر يف  ا.العالقة بني نظام الرباءات واإ  و 

عداد الوثيقة  .121 مانة عىل اإ ىل أأنَّ  SCP/21/8وأأعرب وفد مرص عن شكره للأ وعىل العرض الإيضايح. وأأشار الوفد اإ
م معلومات رائعة وواقعية  ا تُقد ِ َّبعت مهنجية جتميع ادلراسات، وأأهنَّ ادلراسات الهامة يف هذا اجملال. وعالوة  بشأأنادلراسة ات

نفاق عىل وعىل وجه اخلصوص، مس تو، بتاكر ونقل التكنولوجياؤرشات الامب ، ففامي يتعلقعىل ذكل البحث والتطوير ايت الإ
د الوفد عىل أأنَّ الفقرة  لرباءات اب احملمي نشاطال أأنَّ اس تخدام  تذكر SCP/21/8من الوثيقة  8ومكيات الرباءات املمنوحة، شدَّ

قد ل يكون اكفي ا.  أأنَّ القياس المكي للرباءاتاملالحظة من تكل  الوفدقد يشلك ِ حتدايت بدوره. وما فهمه  لقياس الابتاكر
ىل أأنَّ  الصيدلين قد ل تتبدى من حمض عد ِ الرباءات أأو  ادلراسة تالحظ أأنَّ قمية الابتاكروعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ

ىل أأنَّ معايريعد ِ طلبات الرباءات.  َّه ابلنظر اإ احلصول عىل الرباءات تتعلق يف  أأهلية وأأضاف الوفد أأنَّ ادلراسة تالحظ أأن
نَّ مقارنة حباةل التقنية الصناعية الراهنة،  م التقينلتقدُّ املقام الأول اب  الاقتصادية القمية يدلُّ عىلل  منح براءة الاخرتاعحمض فاإ

ىل  تكل النقاطواعترب الوفد أأنَّ أأو القمية العالجية للمس تحرضات الصيدلنية.  بتاكرالا  .التوضيح مزيد منحتتاج اإ

حلصول عىل الرباءة ل يعين أأنَّ ذكل الاخرتاع اري أأهلية يرباءة لأنَّ الاخرتاع اس توىف معامنح الوأأوحضت الأمانة أأنَّ  .122
ا  انحج ا يف السوق، لأنَّ ذكل ميكن أأن يس تلزم ما هو أأكرث من التقدم التقين، مثل التسويق الفعَّال  صيدلني اس يكون منتج 

العقار ري أأهلية يابملنتج. وابملثل، وفامي يتعلق ابلقمية العالجية للمنتج الصيدلين، أأوحضت الأمانة أأنَّ معا للتوعيةللمس هتلكني 
 وسالمته.  جناعة العقارمنفصةل عن متطلبات براءة  للحامية مبوجب

ىل SCP/21/8الأمانة يف الوثيقة  اليت بذلهتا جهودل وأأعرب وفد الهند عن تقديره ل  .123 أأنَّ الوثيقة . وأأشار الوفد اإ
SCP/21/8 ، ُّىل اس تعراضات للأدبيات ذات الصةل، تُقر ا لطبيعة واليت تستند اإ َّه نظر  تعددة امل ملوضوع املعقدة و ابأأن

واليت ميكن أأن تكون موضوع ا ملزيد من  مجيع املسائل ذات الصةل،قد استنفدت تكون ادلراسة  لأأ  مفن املمكناجلوانب، 
ببعض أأوجه القصور املرتبطة ابختيار مؤرشات قياس أأثر نظام الرباءات  تُسمل ِ  SCP/21/8وثيقة وذكر الوفد أأنَّ الالبحوث. 

َّه  وتُبني ِ ، قيد النظر فامي يتعلق ابملوضوع لقياس دور أأنظمة الرباءات يف الابتاكر حيظى ابلإجامع  أأي مؤرش ليس هنا أأن
ىل أأنَّ ا التجرييب  القامئة عىل البحث الأدبيات اس تعراضدلراسة تُظهر أأنَّ الصيدلين ونقل التكنولوجيا. وأأشار الوفد كذكل اإ

خيتلف أأنَّ تأأثري نظام الرباءات عىل الابتاكر الصيدلين  يربهن عىلدور أأنظمة الرباءات كلك يف الابتاكر الصيدلين  بشأأن
ىل أأنَّ دراسة اكيل وزمال ابختالف ا بني الأدةل ( وجدت اختالف ا كب2012ه )ئالبدلان. وأأشار الوفد اإ ىل ري  اليت تُشري اإ

اليت الأدةل املتعلقة ابلأمراض ذات الانتشار العاملي من هجة، وبني  البحث والتطويرالارتباط بني امللكية الفكرية وبني هجود 
ىل الارتباط بني امللكية الفكرية وبني هجود  ، ف الوفدأأضااملتعلقة ابلأمراض املهمةل من هجة أأخرى. و  البحث والتطويرتُشري اإ
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َّه بناء عىل ذكل الاختالف الكبري،  ىل تكل ادلراسة، أأن ا اإ ىل وجود عالقة نواملؤلف فقد خلصمشري  حامية الرباءات يف بني  اإ
البدلان املرتفعة  تصيبلأمراض اليت اب املتعلقة البحث والتطوير هجود ستامثرات يفالا وزايدة  البدلان املرتفعة ادلخل 

ا مل حُتف ِزفامي أأنَّ  ادلخل، ا من حامية الرباءات يف البدلان النامية وأأقل البدلان رمو  هجود البحث والتطوير يف عالج  مزيد 
ىل أأنَّ ِحزم الرباءات يه أأكرب  الأمراض املهمةل. ىل السوق دخول املنتجات اجلنيسة حتول دون عقبةوأأشار الوفد اإ ذ أأشار  .اإ واإ

ىل  شائعة وأأنَّ  ِحَزم الرباءات ممارسةٌ صناعة الأدوية ورد فيه أأنَّ قطاع  بشأأنوبية املفوضية الأور صادر عن تقريرالوفد اإ
لهيا عىل حنو مزتايد َّه ما مل تتوفر  عقبة أأمام دخول السوق،ابعتبارها  رشاكت الأدوية اجلنيسة تنظر اإ ن فرصة اكفية قال الوفد اإ

ىل السوق دلخول الأدوية اجلنيسة اتحة  ،اإ نَّ  م امجلهورالأدوية لعمو فلن تكون اإ ا ممكن ا. ومن مثَّ فاإ ، تقرير املفوضية الأوروبيةأأمر 
ا TRIPSيف منظومة ما بعد اتفاق تريبس ) بأأنًّ نظام الرباءات احلايليف رأأي الوفد، يعرتف عىل الأقل مضني ا  ( مل يلق جناح 

ا  ىل أأنَّ السعر الباهظ لأدويةكبري  مثاٌل يف الهند  اتالرسطان احملمية مبوجب براء يف تشجيع الأدوية الابتاكرية. وأأشار الوفد اإ
ا.ل يدمع  املقال املعنون "الرشاكت  نَّ اإ الوفد  وقال دور الرباءات يف الأدوية الابتاكرية يف البدلان النامية وأأقل البدلان رمو 

ُ والاحتاكراتاملتعددة اجلنس يات  رش يف حصيفة : صناعة الأدوية يف الهند يف عرص ما بعد اتفاق تريبس"، واذلي ن
آند بوليتياكل ويلكي" ) يكونوميك أ صفحة ال، 46عدد ال، 2012 مارس 24( يف Economic & Political Weekly"اإ

لرسطان احملمية اعىل السعر الباهظ لأدوية ، واذلي مل تستشهد به ادلراسة، يُعطي مثال ريهو ، بقمل سوديب تشاود12
شارة  يف عرص ما بعدحامية املنتجات ابلرباءات  يُبني ِ أأثروهو ما  مبوجب براءات يف الهند، ىل اجلزء اتفاق تريبس. ويف اإ اإ

نَّ  SCP/21/8الثالث من ادلراسة الواردة يف الوثيقة  بشأأن دور أأنظمة الرباءات يف تشجيع نقل التكنولوجيا، قال الوفد اإ
ىل  ذكل اجلزء من ادلراسة هبدف جعل الأدوية اجلنيسة واحملمية  تكنولوجياأأي ِ نتيجة فامي يتعلق بنقل ال مل ينجح يف التوصل اإ

ا. ذ اعترب الوفد أأنَّ بعض املالحظات جدير ابذلكر،  مبوجب براءات متاحة يف البدلان النامية وأأقل البدلان رمو  أأشار الوفد واإ
ىل أأنَّ ادلراسات التجريبية اليت تنظر يف العالقة بني أأنظمة الرباءات ونقل التكنولوجيا هبدف  اتحةاإ الأدوية يف البدلان النامية  اإ

ا اندرةٌ  َّه حيث أأنَّ طلب الرباءة ليس وصفةوأأضاف الوفد  للغاية. وأأقل البدلان رمو  ، انحج  ُصنع منتج ل  أأن كام بيَّنت  جتاراي 
نَّ أأحد الأس ئةل  هتا منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية، فاإ الأساس ية اليت ُأثريت ادلراسة الثالثية اليت أأعدَّ

ىل أأي مدى  ادلور اذلي يلعبه بشأأن جيب عىل صاحب الرباءة الكشف عن اخرتاعه بغية املسامهة يف رشط الكشف هو اإ
َّه ينبغي عدم منح الرباءة ملطالبات  عىل سبيل املثال، ،الوفد لحظنقل التكنولوجيا واملزيد من الابتاكر. ويف هذا الس ياق،  أأن

ا من املركباتل ماركوش اليت تشم ا كبري  مها  عدد  م الطلباليت مل يقي ِ َّدة ابلكشف يف املواصفات.  مقد ِ وابلإضافة وترد غري مؤي
ىل ىل ذكل، أأشار الوفد اإ منشور صادر عن منظمة الصحة العاملية أأفاد بأأنَّ الوقوف عىل حاةل الرباءة اخلاصة مبس تحرض  اإ

ا صعب ا لعد د من الأس باب، ونتيجة ذلكل، قد يتطلب الأمر خربات بعيهنا لتقيمي حاةل صيدلين بعينه ميكن أأن يكون أأمر 
د الرباءات اليت  ىل أأنَّ املنشور الصادر عن منظمة الصحة العاملية أأورد أأمثةل من قبيل تعدُّ براءات الأدوية. وأأشار الوفد اإ

ىل الامس  ا؛ وعدم الإشارة اإ ا صيدلني ا واحد  ل تشمل منتج  (؛ واس تخدام لغة تقنية يف INN) امللكيةادلويل غري املسجَّ
ت بعدم اكامتل رشط كفاية الكشف يف س ياق  نقل املواصفات؛ من بني أأمور أأخرى. واعترب الوفد أأنَّ ادلراسة أأقرَّ

ت ابلرأأي اذلي أأعرب عنه بعض الباحثني بشأأن حاةل عدم اليقني اليت تنشأأ عن الكشف عن براءات التكنولوجيا ، كام أأقرَّ
َّه يف سبيل نقل التكنولوجيا، ينبغي أأن يكون الكشف عن الااملتعلقة مبركَّبات ماركوش. الاخرتاع  مس ادلويل وأأكَّد الوفد أأن

َّفق الوفد عىل أأنَّ الرتاخيص الإجبارية لزامي ا. وعالوة عىل ذكل، ات ل امللكية يف مواصفات الرباءات اإ قد تكون  غري املسجَّ
ماكنية الأسلوب الأكرث فعالية يف الأحوال  اتحة اإ اليت تكون فهيا التكنولوجيا معروفة ابلفعل ويقترص ما هو مطلوب عىل اإ

لهيا.  (، وتوافر DALYمن قبيل س نوات العمر املفقودة بسبب املرض )مؤرشات  ميكن اس تخدامويف رأأي الوفد، الوصول اإ
ل تاكليفها مقارنة بدخل الفرد،  الأدوية وقال الوفد  .بعيهنايف ولية قضائية لب الرباءات نشاط ط ابلقرتان معوالقدرة عىل حتمُّ

ل  ا من ادلراسات لن يكشف اإ نَّ مزيد  ا.اإ  مفاده وأأعرب الوفد عن رأأي عن الصورة احلقيقة يف البدلان النامية وأأقل البدلان رمو 
جراء أأنَّ  حامية املنتجات مبوجب أأنظمة ب بعد الأخذ دراسة تُرك ِز عىل املعوقات احلقيقية اليت تواهجها أأنظمة الرعاية الصحيةاإ

ا براءات ا مفيد  َّه من واقع التجربة، وكامس يكون أأمر  ىل أأن نَّ  . وأأشار الوفد اإ عالن ادلوحة، فاإ املنتجات احملمية مبوجب أأقرَّ اإ
 علها يف غريجي جمالت الرعاية الصحية، الأمر اذلي بعض بأأسعار ابهظة يف بعد اتفاق تريبس،  يف نظام ما ،تُباع براءات
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للبدلان النامية أأن الكيفية اليت ميكن هبا  ناقشةسوف هتئي الفرصة مل  ذلكل اعترب الوفد أأنَّ ادلراسةو متناول الناس العاديني.
 .دلهيا الرباءات يف سبيل حتسني أأنظمة الرعاية الصحية العامة تس تفيد من نظام

عداد ادلراسة الواردة يف .124 مانة عىل اإ ، واليت تُسل ِط الضوء عىل SCP/21/8الوثيقة  وأأعرب وفد اجلزائر عن شكره للأ
اتحةدور نظام الرباءات يف تشجيع الأدوية الابتاكرية وتعزيز نقل التكنولوجيا بغرض  الأدوية اجلنيسة واحملمية مبوجب  اإ

نَّ ادلراسة  ا. وقال الوفد اإ نفاق عىلبراءات يف البدلان النامية وأأقل البدلان رمو  نَّ مس توى الإ يف قطاع البحث والتطوير  تقول اإ
ىلصناعة الأدوية  ا عىل الابتاكر. بيد أأنَّ ادلراسة تُشري اإ أأن يفرض ميكن  عدم وجود بياانت موثوقة أأنَّ  ميكن أأن يكون مؤرش 

ا عىل البحث والتحليل فامي يتعلق بدور   .يف قطاع صناعة الأدوية امللكية الفكرية يف البحث والتطوير ونقل التكنولوجياقيود 
ىل أأنَّ  ذ أأشار الوفد اإ نَّ البياانت املتعلقة ابلرباءات  SCP/21/8الوثيقة  الواردة يف ادلراسةوعالوة عىل ذكل، واإ ا اإ تقول أأيض 

ا عىل  الرباءاتأأو نشاط  ىل أأنَّ معظم الرباءات املمنوحة يف الواقع ل  الابتاكر الصيدلين،تشلك ِ مؤرش  ل أأنَّ الوفد أأشار اإ اإ
ع يف  وردت جوهراي  طبي ا وصيدلني ا ابتاكراي  اكتشاف ا  15وذكر الوفد أأنَّ بعض ادلراسات اس تعرض  احلقيقي.الابتاكر  تشج ِ

َّ  تكل ادلراسات اجملةل الطبية الربيطانية ووجدت ل لبتاكرين اثنني أأن ه من بني تكل الابتاكرات مل تُس تصدر براءة اخرتاع اإ
جنازات يف  10بأأفضل  رضت قامئةوأأضاف الوفد أأنَّ تكل ادلراسات اس تعحفسب.  الصحة العامة يف القرن العرشين، جمال اإ

وقال وفد قد اس ُتصدرت هل براءة اخرتاع.  مهنا ، فمل جتد أأنَّ أأاي  مراكز الولايت املتحدة ملاكحفة الأمراض والوقاية مهنا أأعدهتا
َّه  اجلزائر ن ا اإ ا هام  للجنس البرشي. الابتاكرات الطبية والصيدلنية املعروفة  حتفزي أأمهيف يرى أأنَّ نظام الرباءات مل يلعب دور 

َّه عىل الرمغ من أأنَّ الصناعة  تالحظ SCP/21/8وذكر الوفد أأنَّ ادلراسة الواردة يف الوثيقة  ىل أأن حامية حقوق امللكية تدعو اإ
نَّ  البحث والتطوير، تاكليف خضامةيف ضوء صارمة  حامية   الفكرية ىل تأأثري خمتلط فامي تُ  ادلراسات الإحصائيةفاإ  يتعلقشري اإ

آاثر  الالزمة لعالج الأمراض الغالب ابملس تحرضات الصيدلنية  تعزيز حامية الرباءات يف البدلان النامية، أأو فامي يتعلقبأ
ا.  نَّ الوفد  وقالانتشارها يف البدلان النامية وأأقل البدلان رمو   ة العامليةمنظمة الصح اضطلعت بهواسع النطاق اذلي الالتحقيق اإ

 فامي يتعلق ابلأمراض اليتول س امي  تُيرس ِ البحث والتطوير يف البدلان النامية،امحلاية الصارمة للرباءات مل  أأنَّ يبني ِ بوضوح 
ذا اكنت الأمانة قد اس تعرضتعوتساءل الوفد  .البدلان النامية تصيب ا، ام اإ العمليات ، فامي يتعلق هبذا املوضوع حتديد 

ذا اكن ابلفعل بشأأن  منظمة الصحة العامليةقامت هبا  اليتوادلراسات  هنا  ارتباط العالقة بني الابتاكر وامللكية الفكرية وما اإ
ماكنية بني البحث والتطوير وتيسري  نَّ  لأدوية يف البدلان النامية.لالوصول اإ منظمة الصحة وعالوة عىل ذكل، كرر الوفد قوهل اإ

ىل الأدوية، ذكرت أأنَّ ابإ يف املقام الأول  املعنيةاملنظمة العاملية، واليت يعتربها الوفد  امحلاية الصارمة للرباءات مل  اتحة الوصول اإ
اويف هذا الصدد، المتس الوفد من الأمانة  .البحث والتطوير تيرس ِ حق ا من  من التوضيح.  مزيد 

ت نطاق الوثيقة وأأوحضت الأمانة  .125 ا فرسَّ نظام ان  من جزئني: أأوهلام معين بدور بدقة ابعتباره مكوَّ  SCP/21/8أأهنَّ
تعزيز نقل التكنولوجيا الالزمة لإاتحة الأدوية يف البدلان النامية وأأقل ب واثنهيام معين  الأدوية الابتاكرية، شجيعالرباءات يف ت 

ا. ىل أأنَّ مسأأةل  البدلان رمو  ماكنيةوأأشارت الأمانة اإ وجيا، حيث أأنَّ نقل نقل التكنول تتجاوزاحلصول عىل الأدوية ميكن أأن  اإ
َّه يف حني أأنَّ . احلصول عىل الأدوية لتيسريالتكنولوجيا ليس الوس يةل الوحيدة  امللكية الفكرية،  مواضيعوأأضافت الأمانة أأن

ماكنية ،والبحث والتطوير، والتجارة ا  تناولهتا احلصول عىل الأدوية واإ د  ية هتا منظمة الصحة العامل ادلراسة الثالثية اليت أأعدَّ جي ِ
اتحةدور أأنظمة الرباءات يف تعزيز نقل التكنولوجيا ب املعنيةالأدبيات ف و ومنظمة التجارة العاملية،يبوالو   الأدوية اندرةٌ  هبدف اإ

ىل أأنَّ ذكل ميكن أأن يكون أأحد ب املعنيةابملقارنة ابلأدبيات  دور نظام الرباءات يف الابتاكر. ويف هذا الصدد، أأشارت الأمانة اإ
 اكدمييني تطويرها. اليت ميكن للباحثني والأ اجملالت 

ىل أأنَّ نظام الرباءات نظام سليبSCP/21/8وهنَّأأ وفد الاكمريون الأمانة عىل معلها يف الوثيقة  .126 مبعىن  ،. وأأشار الوفد اإ
يداع طلب  ل حيامن يُعلن اخملرتع عنه، من خالل اإ ا من النظام اإ لوفد أأنَّ الأعامل . واعترب االرباءةأأنَّ الاخرتاع ل يصري جزء 

من خالل نظام الرباءات. وذلكل،  فهتامعر  يكون من املمكنلو اكنت تدمع البحث والتطوير، لن و الأخرى اليت مل يُعلَن عهنا، 
ىل الويبو أأن تساعد أأولئك اذلين يقومون بأأعامهلم "يف الظل".طلب الوفد فقد   اإ
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ذا اكنت الأمانة عوتساءل وفد اجلزائر  .127 متويل املعين ب  أأنَّ الفريق العامل حيثمنظمة الصحة العاملية معلت مع قد ام اإ
ىل هذه التابع ملنظمة الصحة العاملية  البحث والتطوير أأوىص بأأن تنظر ادلول الأعضاء يف منظمة الصحة العاملية مبنظور أأمشل اإ

نَّ هنا  مساحة  املسأأةل  عمل عىل الصعيد ادلويل.للوقال اإ

َّه نظر   .128 ىل أأن َّف من البحث يف قواعد  SCP/21/8 الوثيقة اليت قامت علهياا لأنَّ مهنجية البحث وأأشارت الأمانة اإ تتأأل
عداد تكل ادلراسة، فمل  بغيةمجلهور عن الأدبيات ذات الصةل عموم االبياانت املتاحة ل نظمة الصحة العاملية أأو مب تصال ال جيراإ

َّ من املنظامت غريهاب جيابي ا ات اليت ه من بني الاس تنتاج. وأأوحضت الأمانة أأن ُعرضت يف التقرير أأنَّ حامية الرباءات ل تؤث ِر اإ
نَّ النتاجئ متباينة بشأأن هذه املسأأةل، كام أأشارت ، عىل البحث والتطوير وابتاكر الأدويةويف مجيع الأحوال  ابلرضورة بل اإ

 بعض الوفود.

ا ابلبتاكر  اتنظام الرباءمدى تأأثري نَّ مسأأةل اإ وقال ُممث ِل منظمة الصحة العاملية  .129  بعيهنافامي يتعلق بأأمراض يف ادلفع قُُدم 
نَّ تقرير اللجنة  وعالوة عىلحمل نقاش بني ادلول الأعضاء يف منظمة الصحة العاملية منذ فرتة طويةل.  ذكل، قال املُمث ِل اإ

ىل أأ  2006املعنية حبقوق امللكية الفكرية والابتاكر والصحة العامة اذلي نرُش يف عام  ىل  يؤد ِ نَّ نظام الرباءات مل أأشار اإ اإ
 القدرةالساكنية الفقرية لأنَّ عدم وجود  وبني الفئاتبتاكر املطلوب يف املناطق اليت ترتكَّز فهيا الأمراض يف البدلان الا

م احلافز لرشاكت الأدوية  تطوير عقارات أأو لقاحات جديدة ملاكحفة تكل الأمراض. حىت تضطلع ببحوث ل الرشائية مل يُقد ِ
ىل أأنَّ ادلول الأعضاء يف منظمة الصحة العاملية املُمث ِلوأأشار  سرتاتيجية العاملية وخطة العمل بشأأن سلطت الضوء يف الا اإ

ا.يف البدلان املتفش ية  للأمراضعىل قةل البحوث الالزمة  الصحة العامة والابتاكر وامللكية الفكرية  النامية وأأقل البدلان رمو 
يبول احلاليةل  للتصدياملوارد  حلشدوأأضاف املُمث ِل أأنَّ هنا  حاجة   ،تكل الأمراض، ومهنا عىل سبيل املثال أأزمة فريوس اإ

املُمث ِل أأنَّ ادلراسة  ولحظلأن السوق ل يثري اهامتم الرشاكت.  الاستامثراتعىل مرض مل جيتذب  من أأفضل الأمثةلويه 
هتا منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية يف عام ال  ادلراسات  أأنَّ  56يف صفحة  توحض ِ  2012ثالثية اليت أأعدَّ

جيابية وسلبية عىل حد سواء عىل الابتاكر، وأأنَّ  للرباءاتأأنَّ  وجدت أأدةل عىل قد التجريبية آاثر اإ الأدةل عىل دور  عدم قطعية أ
حول فعالية نظام  حامسةاس تخالص أأي نتاجئ جيعل من  يع البحث والتطوير ونقل التكنولوجيانظام الرباءات يف تشج 

ا صعب ا.  الرباءات يف التمنية الاقتصادية ا ابلبتاكر  نظام الرباءاتتأأثري  . أأنَّ مسأأةل مدىاملُمث ِل  وأأضافأأمر  يف ادلفع قُُدم 
 تنطوي عىل سؤال معقد دلرجة تس تعيص عىل الإجابة.

ةل امللكية )اجلمت الأمانة دراسة وقدَّ  .130 ( يف INN -الأسامء ادلولية دوى بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املسجَّ
 .(SCP/21/9)الوثيقة أأو يف لكهيام  الرباءاتيف طلبات الرباءات أأو 

م ابلشكر للأ  .131  الوثيقتنيمانة عىل وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، فتقدَّ
SCP/21/8 و SCP/21/9 َّه يُقرُّ بأأمهية حامية الصحة العامة والأنشطة اليت ميكن أأن تُساعد البدلان النامية . وذكر الوفد أأن

ا يف  جياد احللول املناس بة.  لشواغلها بشأأن التصديوأأقل البدلان رمو  الوفد بأأنَّ  سملَّ ذكل،  وعالوة عىلالصحة العامة واإ
ىل اس تعراض العديد من اإ  املستندة، SCP/21/8ُمعقَّد. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنَّ ادلراسة الواردة يف الوثيقة  املوضوع

بني أأنظمة  ةادلراسات التجريبية والإحصائية، ول س امي فامي يتعلق بأأثر الرباءات عىل الابتاكر الصيدلين أأو دراسة العالق
جبميع العنارص ذات الصةل يف هذه اجملالت. وأأشار  التوعيةتُسهِم يف  سوف، هاأأو نرش  الرباءات ونقل التكنولوجيا الصيدلنية

ىل أأنَّ مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق مقتنعة بأأنَّ الرباءات  مالوفد اإ ا لالبتاكر يف اجملال الصيدلين  تقد ِ ا كبري  حافز 
َّه ل يزال تطوير ذكل اجملالعىل حنو فعال يف  وتسامه الرأأي القائل بأأنَّ أأي مناقشة حول الرباءات  مع يتفق. وذكر الوفد أأن

اجلوانب والعوامل يف خمتلف والصحة داخل اللجنة ينبغي أأن تكون متوازنة، مع أأخذ مصاحل مجيع مس تخديم الرباءات و 
َّه فامي يتعلق ابلو  ر تعاون الأمانة مع SCP/21/9ثيقة الاعتبار. وذكر الوفد أأن نَّ مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق تُقد ِ ، فاإ

ةل امللكية. و  منظمة التجارة العاملية منظمة الصحة العاملية، ول س امي فامي يتعلق بسري معل نظام الأسامء ادلولية غري املسجَّ
مهتاوأأضاف الوفد أأنَّ املعلومات اليت  ةل امللكية وخصوصية البحث يف وصف نلادلراسة  قدَّ ظام الأسامء ادلولية غري املسجَّ
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عن رباءات الاحلالية واملس تقبلية للبحث يف  الإماكنياتعهنا يف واثئق الرباءات، واس تكشاف  الـُمفصحاملواد الصيدلنية 
نَّ الوفد أأش ىل أأنَّ مجيع املعلومات الواردة الأدوية، حازت الاهامتم داخل مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. وذلكل فاإ ار اإ

 ينبغي أأن تُدَرس بعناية.  ،مبا يف ذكل النتاجئ املؤقتة، SCP/21/9يف الوثيقة 

يطاليا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه  .132 م ابلشكروحتدث وفد اإ عداد الوثيقة ل فتقدَّ مانة عىل اإ لأ
SCP/21/9َّه ىل أأن يداع طلب الرباءة عن من املس تحيل أأن  . وأأشار الوفد اإ املس تقبيل  الامس ادلويليُكشف يف وقت اإ

َّ واذلي مل يُنرش بعد يف طلبات الرباءة املوَدعة قبل نرش الامس ادلويل املوىص به.  يف هذا السيناريو، تُشري  هوذكر الوفد أأن
ىل حتد  كبري    الطلبات بأأثر رجعي دون الإفراط يف املقابةل بتكلة ادلولي الأسامءكيفية ربط معلومات  بشأأنالنتاجئ الأولية اإ

ثقال اكهل َّه يف حني اإ الوفد  قالو  .وماكتب الرباءاتمودعي الطلبات  اإ ىل نتيجة  مل تمتكن ادلراسة أأنَّ ن  بشأأنمن التوصل اإ
ا وجدت أأنَّ  الفوائد ل أأهنَّ دوالتاكليف احملمتةل، اإ ىل الأسامء ادلوليةالإشارة  جمرَّ ل يكفي لأن يعرث الباحث  يف طلبات الرباءات اإ

ىل أأنَّ يف الرباءات عىل ما يبحث عنه بنقرة واحدة.  ىل أأنَّ دراسة اجلدوى، يف الوقت ذاته، تُشري اإ   يفباحثنيال وأأشار الوفد اإ
 تقوم يف املقام الأول عىل اس تخدام قواعد البياانت املتاحة دواء ما عن رباءاتيف المهنجيات للبحث  قد اس تحدثواالرباءات 

ىل مثَّ أأحالمجلهور. عموم ال ىل أأنَّ ا الوفد اإ شارة ادلراسة اإ ا ميكن أأن يُسهم  لتطور املزتايد يف أأدوات تكنولوجيا املعلوماتاإ سهام  اإ
ا َّه عىل هذه اخللفية، اإ الوفد  وقالالكميياء والصيدةل. زايدة تبس يط البحث يف الرباءات وتقليل تلكفته يف جمايل  يف كبري  بناء  و ن

مت يف ادلراسة، ف عىل امل َّه مل تثبت جدوى اشرتاط علومات اليت قُي ِمت وقُد ِ ةل الكشف عن يبدو أأن الأسامء ادلولية غري املسجَّ
ا متوازان  يأأخذ يف امللكية ضايف يف جمال الرباءات والصحة ينبغي أأن يعكس هنج  ا، أأكَّد الوفد أأنَّ أأي معل اإ احلس بان . وختام 

 اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية.ويس تلهم  الصةل والعوامل ذاتخمتلف الواهجات 

مانة عىل الوثيقة ل فأأعرب عن شكرهوحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء  .133 نَّ ادلول SCP/21/9لأ . وقال الوفد اإ
مبقتىض الرباءة تُعطى لصحاب الرباءة  حقوقيقيض بأأنَّ الأعضاء جيب أأن تأأخذ يف الاعتبار مبدأأ نظام الرباءات اذلي 

توازان  بني احلقوق  بطريقة يمتكَّن معها أأي خشص من أأهل املهنة من تنفيذه، وهو ما يقميالكشف عن الاخرتاع بأأسلوب 
ا لالخرتاع اذلي  من البحث والتطويرللقيام مبزيد الالزم  الأساس لإرساء ابلإفصاح عن الاخرتاع لزتامالااحلرصية و استناد 

نَّ الوفد  وقالُأفصح عنه.  رة فامي  مهنا املوضوعيرشوط أأهلية الاخرتاع للرباءة، سواء  اإ أأو الإجرايئ، جيب أأن تكون ُمربَّ
ذا اكن الإفصاح عن بعض  يتصل هبذا املبدأأ، قمية حممتةل لبعض  عىل ينطوياملعلومات يف طلب الرباءة ميكن أأن وحىت اإ

نَّ ذكل يف حد ذاته ل  الناس ر اس تحداث بعيهنم، فاإ ِ ضافية رشوطيرُب  وذكر الوفد أأنَّ الكشف  ل عالقة لها ابملبدأأ املذكور. اإ
وأأضاف الوفد  الاخرتاع.متكني أأهل املهنة من ُصنع  يس هتدفالكشف، واذلي رشط كفاية ب  هل عالقة لعن الأسامء ادلولية 

َّه جيب  ىل الانتباهأأن ل امللكيةرباءة يُودع قبل نرش الاالأأنَّ طلب  اإ املقرتن به يف العديد من احلالت،  مس ادلويل غري املسجَّ
ا عىل مس ادلويلالاذكل  الكشف عن اشرتاطوأأنَّ  يم اكهل س يضع عبئ ا كبري  وأأضاف  الطلبات وماكتب امللكية الفكرية. مقد ِ

يمعىل  الواقع الوفد أأنَّ العبء وف عليه يصعب الوق الأسامء ادلولية ومتابعة الطلبات اختيار عمليةب   يتعلقالطلبات فامي مقد ِ
ا يف  يف الأدبيات، د جي ِد  ل أأنَّ الوفد قال ومن مث فقد ل يتجسَّ َّه من الواحض أأنَّ ذكل اإ ادلراسة الواقعية اليت أأجرهتا الأمانة. اإ ن

دراج   خيصعىل ماكتب امللكية الفكرية فاميالواقع عليه. وأأوحض الوفد أأنَّ العبء  الرتكزيل يعين أأنَّ ذكل اجلانب ميكن  اإ
يداع طلب الرباءة يف قاعدة البياانت اخلاصة هبمات املقدَّ املعلو  . وبسبب تكل SCP/21/9الوثيقة  أأكرب مما تصفه امة بعد اإ

َّ العيوب ن حتقيق ينبغي السعي من أأجل ه، اعترب الوفد أأن ماكنية البحث من خالل احللول البديةل  التحسُّ املشار احملمتل يف اإ
لهيا الرباءات، بدل  من الكشف عن الأسامء ادلولية يف طلبات  يفمهنجيات للبحث  اثاس تحديف الوثيقة، مبا يف ذكل  اإ

 الرباءات أأو يف الرباءات.

ث وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية فشكر الأمانة عىل الوثيقة  .134 َّه SCP/21/9وحتدَّ ىل أأن . وأأشارت اجملموعة الأفريقية اإ
َّه  بيَّنتفامي  َّه  بشأأنتقدمي معلومات  بعض الأحياناملمكن يف ليس من ادلراسة أأن ل أأن الأسامء ادلولية يف طلبات الرباءات، اإ

امن الصحيح  َّ  أأيض  يداع بعض طلبات الرباءات مصحوبة بوصف الأسامء ادلولية  هأأن ىل أأنَّ  ،وقال الوفداحلالية. يُمكن اإ ا اإ مشري 
ضافية لإيداع طلبات براءات لتغيريات اجتاهٌ هنا   َّه  توفَّر لها أأسامء دولية،ت اليت  القامئة أأو الكميياوايت اداملو تُدخل عىل  اإ ن اإ
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ذ لحظ الوفد  الأسامء ادلوليةمن املهم أأن يُكشف عن  ن ُوجدت يف طلبات املتابعة من هذا القبيل. واإ عبء  قوععدم و اإ
م الطلب أأو ىل الأسامء ادلوليةبسبب الكشف عن  نظام الرباءات عىل عىل مقد ِ  منظمة الصحة العامليةأأنَّ  املقابةل، وأأشار اإ

اتحة الأسامء ادلولية مىت ُوجدت. لأسامء ادلوليةلابلفعل قاعدة بياانت  دلهيا َّه تتعني اإ ن وأأعرب الوفد عن اعتقاده ، قال الوفد اإ
حتسني نظام الرباءات من خالل الكشف عن بغرض تكل ادلراسة  بشأأنبأأنَّ اللجنة ينبغي أأن جُتري املزيد من املناقشات 

ىل الأدوية ا ا يكون فيه الوصول اإ َّه ل يريد وضع  ةل امللكية يف طلبات الرباءات. وأأضاف الوفد أأن لأسامء ادلولية غري املسجَّ
ا بسبب منح براءات لتغيريات  ضافية ُأدخلتأأو  ضئيةلالرضورية حمظور  َّه اإ ل يتس ىن هل  عىل تكل الأدوية. وأأضاف الوفد أأن

ذا اكنت دراسة اجلدوى قد أأثبتت أأنَّ الأسامء ادلولية  شأأن ماب أأن يصدر حمك ا  يف هذا الوقت ا أأو هممة غرياإ مفيدة. وأأكَّد  أأهنَّ
َّه مس متر  ا،  تُبنيَّ موقفه من أأنَّ الأسامء ادلولية ينبغي أأن  عىلالوفد أأن ف نظام مىت ُوجدتيف طلبات الرباءات مبا أأهنَّ ، ل تلك ِ

 الرباءات شيئ ا. 

عداد الوثيقة  .135 مانة عىل اإ نَّ دراسة SCP/21/9وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره للأ . وقال الوفد اإ
ىل  اتحة الأسامء ادلولية  الصعوابت بعضاجلدوى أأشارت اإ مع الرباءات وطلبات الرباءات  ابلقرتانوالتاكليف املرتبطة ابإ

ىل الفقرتني  ،قال الوفدو . املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية والصيدلنية ا اإ نَّ  13و 12مشري  اشرتاط تقدمي  من دراسة اجلدوى، اإ
يداع طلب فور توفُّره ادلويل  الامس لقاء عبء مفرط عىل اكهل لك من رباءة البعد اإ ماكتب الرباءات قد ينطوي عىل اإ

ىل جراءاتوضع وتنفيذ  ومقديم الطلبات. وذكر الوفد أأنَّ ماكتب الرباءات س تضطر اإ  الأسامء ادلوليةمع  جديدة للتعامل اإ
ما  عىل أأنَّ تكل الإجراءات الوفد  وأأضافوذلكل، من معلية معاجلة الرباءة أأو بعد منحها. يف وقت لحق املفصح عهنا اإ

ىل ذكل، سوف تتطلب الأرحج نفاذ. وابلإضافة اإ ىل أأنَّ القوانني الوطنية الكثري من املوارد وتكون صعبة الإ  لقد  أأشار الوفد اإ
ر  آلية لإعادة فتح توف ِ ىل الكشف عن  ابلفعلاليت ُمنحت  الرباءات معاجلةأ ا اإ ىل أأو عدمه.  الأسامء ادلوليةاستناد  وأأشار الوفد اإ

 َّ ا أأن جيري التحقُّق منأأن م الطلب قد كشف عن الامس ادلويل بدقة ويف الوقت املناسب، وسوف  ه س يكون لزم  أأنَّ مقد ِ
جراءاهتا. ويف هذا الصدد، ذكر الوفد أأنَّ  أأن يتدربوا عىل نظام الأسامء ادلولية فاحيص الرباءاتيتعني عىل  ذكل من شأأنه  واإ

ىل الاختالفات الكبرية بني العمليات املتعلقة ابلرباءات وتكل ، وهو ما يرجع املاكتباكهل أأن يُلقي عبئ ا ثقيال  عىل  جزئي ا اإ
ةل امللكي نَّ  ة.املتعلقة ابلأسامء ادلولية غري املسجَّ تكل  لتنفيذاملالية والبرشية  واملواردالوقت ما يلزم من  ويف رأأي الوفد، فاإ

نفاذ الإجراءات ا  ذات فائدة أأكربها س تكون واإ ذا أأنفقهتا ماكتب الرباءات يف كثري  جودة  حتسنيأأخرى، مثل  أأغراضاإ
اذلي  يف جزهئا ن ات ِفاقه مع دراسة اجلدوىواحلد من الرتامك اذلي تواهجه معظم املاكتب. وأأعرب الوفد ع الرباءات املمنوحة

املعلومات الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنية لن يكون اكفي ا للعثور عىل لك  يفيذكر أأنَّ اس تخدام الأسامء ادلولية للبحث 
لزامي ا أأصبحاةل التقنية الصناعية السابقة ذات الصةل حىت يف حال املتعلقة حب َّه الكشف عن الأسامء ادلولية اإ . وذكر الوفد أأن

محىت  ذا قُد ِ نَّ البحث  مسالا اإ  مسلابأأو  ابلرتكيبةلأسامء ادلولية لن يكون اكفي ا وسيتعنيَّ اس تكامهل ابلبحث ابادلويل، فاإ
َّه متفٌق مع مالحظة دراسة اجلدوى SCP/21/9من الوثيقة  35، كام هو ُمبنيَّ يف الفقرة أأو بلكهيام الكمييايئ . وأأضاف الوفد أأن

جراؤه يف الوقت  يفاملواد الكمييائية  عنأأنَّ البحث  ابس تخدام الأدوات وقواعد  الراهنالاخرتاعات الصيدلنية ميكن اإ
ف ا  ن اكن ُملك ِ ىل الفبعض اليشء البياانت املتاحة، واإ ىل معرفة متخصصة. وأأشار الوفد ابهامتم اإ من دراسة  57قرة وحيتاج اإ

جراء حبث  ىل أأنَّ بعض املواقع الإلكرتونية تس تضيف قواعد بياانت جمانية تُمك ِن املس تخدمني من اإ يف اجلدوى، واليت تُشري اإ
ا أأنَّ ادلراسة أأشارت براءات الاخرتاع بش ىت تنويعات الاس تعالم، مبا يف ذكل البحث ابلرتكيبة الكمييائية.  وأأضاف الوفد أأيض 

َّه ىل أأن نَّ  ابلرمغ من أأنَّ  اإ املزيد من التطورات يف  حمتوايت هذه املواقع وتغطيهتا ووظائفها ل تزال حمدودة يف الوقت الراهن، فاإ
ا جياملس تقبل ميكن أأن  نَّ الأسامء ادلولية  عن بحثل ل  أأكرث معليةعل من هذه املواقع اجملانية خيار  الرباءات. ويف رأأي الوفد، فاإ

ةل امللكية  ا من بني وميكن أأن تكون  قع،ااملو  تكللن تكون رضورية لس تخدام مثل غري املسجَّ ا واحد  الأسامء ادلولية خيار 
لحتاد ادلويل للكميياء البحتة والتطبيقية اب مثل الامس اخلاص الصيدلنية أأو الكمييائية أأو الأوصاف تسمياتلل  خيارات أأخرى

(IUPAC والرتكيب اجلزييئ، ورمق ،)رة املس تخلصات الكمييائيةالقيد يف جسل دائ (CAS آخر س بق (، أأو أأي امس أ
ذ  يف الأدبيات. اس تخدامه َّه ابالوفد  أأقرَّ واإ لتحدايت اليت تواهجها املاكتب ذات موارد البحث الأكرث حمدودية، ذكر الوفد أأن
لهياصةل  اتذ بنتيجةهممٌت للغاية  اس تعالم ابلمس ادلويل غري  ترمجةوجود نظام قادر عىل  فيد بأأنَّ وتُ دراسة اجلدوى  خلصت اإ
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ل امللكية ىل  املسجَّ قيد يف جسل دائرة ورمق  ة أأو جزيئيةكمييائيمبا يقابهل من امس كمييايئ أأو جزييئ أأو تركيبة اس تعالم  اإ
. أأكرث فعالية بطريقةيُتيح البحث عن الاخرتاعات الصيدلنية والكمييائية املس تخلصات الكمييائية ومعلومات أأخرى ميكن أأن 

هو  وحفصها الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنيةيف  بحثال لصعوابت املذكورة يف للتصدي لواعترب الوفد أأنَّ أأفضل أأسلوب 
َّه ينبغي وضع نظام من دراسة اجلدوى،  57الهنج املقرتح مضن ا يف الفقرة  ف الآيل ل مبين عىل الربجميات واذلي مفاده أأن عىل لتعرُّ

روذكر الوفد أأنَّ ذكل  واس تخراهجا وفهرس هتا من واثئق الرباءات. البياانت الكمييائية ا سهال  وفعال  من حيث  س يوف ِ نظام 
ِف التلكفة للبحث يف تكل الاخرتاعات ابس تخدام، عىل سبيل املثال، امس دويل آخر. وأأعرب  كمييايئ معروف، أأو أأي ُمعر  أ

ا  الوفد عن اعتقاده أأنَّ الويبو النظام.  لتنفيذ هذاالأدوات وقاعدة البياانت الالزمة  وضعرشاف عىل لالإ يف وضع يؤهلها متام 
ىل وضع وتنفيذ وذلكل اقرتح الوفد أأن تقوم اللجنة ادلامئة  ُبل اإ ف الآيل ل  نظام  بتقيمي أأفضل الس ُ واس تخراهجا البياانت عىل لتعرُّ

ىل توفري  والطبيعية، ابس تخدام، عىل سبيل املثال، اللغة الكمييائية وفهرس هتا من واثئق الرباءات أأدوات  يف متناول امجليع واإ
نشاء وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنَّ  الرباءات الكمييائية والصيدلنية بأأسلوب أأكرث فعالية من حيث التلكفة. يف بحثل ل  نظام اإ

م أأسلواب  فعال  حلل مشالك أأخرى َّه فور ُمبيَّنة يف دراسة اجلدوى. وعالوة عىل ذكل، ا كهذا ميكن أأن يقد ِ  وقوفقرتح الوفد أأن
ا عىل اللجنة ادلامئة  تقوم الويبو بتنفيذ النظام مع اس هتداف  هذا النظام املبين عىل الربجميات، وضع حنوسبيل للميض قُُدم 

اتحة النظام جماان  يف هناية املطاف.  ىل أأنَّ بعض ماكتب الرباءات اليت تَودُّ ااإ لبحث وأأضاف الوفد أأنَّ دراسة اجلدوى أأشارت اإ
ا للتعقيد العثور عىل  اليت ينطوي علهيا فيل والتاك اتيف الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنية ميكن أأن تواجه صعوابت نظر 

ىل أأنَّ العديد من ماكتب الرباءات  الرباءات السابقة ذات الصةل بتكل الاخرتاعات. نَّ ادلراسة تُشري كذكل اإ وقال الوفد اإ
يف  أأماهما ابس تخدام الأدوات وقواعد البياانت املتاحة وحفصها الاخرتاعات الكمييائية والصيدلنية يف بحثال قادرة ابلفعل عىل 

ا ما يفحص. وذكر الوفد أأنَّ مكتب الولايت املتحدة، عىل سبيل املثال، راهنالوقت ال اجملالت  طلبات الرباءات يف كثري 
ىل اس تخدام أأي معلومات  هما ابلفعلاخملرتع  يكون يتغري تكل الالتقنية دون احلاجة اإ  ولحظيف طلب الرباءة.  عادة  قد قدَّ

ا يف عدد من املاكتب الأخرى اليت قامئالوفد أأنَّ الوضع ذاته  طلبات الرباءات املتعلقة ابلخرتاعات الكمييائية يف تبحث ما  كثري 
جراء دراوتفحصها والصيدلنية أأن يُس تخَدم  الكيفية اليت ميكن هباسة لتحديد . وذلكل اقرتح الوفد أأن تقوم اللجنة ادلامئة ابإ

لتيسري البحث يف الرباءات الصيدلنية الكمييائية تقامس العمل والتعاون عىل الصعيد ادلويل بني ماكتب الرباءات اخملتلفة 
وذكر الوفد أأنَّ ادلراسة س ُتجرى مع الأخذ يف الاعتبار أأنَّ الرتتيبات وحفصها للماكتب اليت واهجت صعوابت يف هذا الصدد. 

، مثل ترتيبات تقامس العمل القامئة،  أأن  اشرتاطالتعدي عىل الس يادة الوطنية لأي بدل ودون س تأأخذ جمراها دون اليت س ُتقمَيَّ
آخر فامي يتعلق بأأهلية احلصول الرباءرباءات بقرار التب ماكأأحد يلزتم  الوفد أأنَّ لكَّ مكتب وطين  وأأضافة. ات مكتب أ

رما، و يف بدلهوفق ا للقوانني الوطنية  هامجيع طلبات الرباءات وحفص  تناولسيس متر يف  بذكل مع  أأن يقوم بوسعهس يكون  اإ
راملاكتب الأخرى. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنَّ تقامس العمل ميكن أأن  الواردة من بحثال الاس تفادة من نتاجئ   وس يةل يوف ِ

جراء معليات البحث والفحص فامي خيص نوعية أأكرث كفاءة وفعالية ملعاونة املاكتب يف احلصول عىل املعلومات الالزمة لإ 
ا  املعلومات ، كجزء من ادلراسة اجلديدة، اللجنة ادلامئةأأن جتمع  اقرتح الوفدالاخرتاعات اليت تناقشها دراسة اجلدوى. وختام 

منتجات  نوعيةطلبات الرباءات الكمييائية والصيدلنية، و  فامي خيص فحصالبحث و ل اخملتلفة اباملاكتب  خمتلف عن كيفية قيام
 لتبس يط ماكتب أأخرى، وكيف ميكن اس تخدام تكل املعلومات يف ذات الصةل بتكل الأنواع من طلبات الرباءات العمل

، وما يه الرشوط الواجب توافرها لتحقيق الفئة من طلبات الرباءاتمعليات البحث والفحص اليت تقوم هبا فامي خيص تكل 
 ذكل.

َّه  .136 ىل أأن عداد الواثئق. وأأشار الوفد اإ مانة عىل اإ  اجملموعة امأأدلت هب ذلينال البيانني يؤيدوأأعرب وفد الياابن عن شكره للأ
ىل ابء ووفد الولايت املتحدة الأمريكية.  ذ أأشار الوفد اإ ا اس تحداثأأنَّ واإ َّب قدر  ا من الوقت  الأدوية اجلديدة يتطل كبري 

أأدوية جديدة. وعالوة  حىت يس تحدثوابعض احلوافز للمخرتعني  لتقدميهنا  حاجة  أأنَّ بواملوارد، أأعرب الوفد عن اعتقاده 
نَّ نظام الرباءات القامئ  نَّ عىل ذكل، قال الوفد اإ ا واإ ر ا تقوم به أأيَّ معل  متوازن جيد  وفامي . التوازن ذكلللجنة ينبغي أألَّ يُدم ِ

َّه يودُّ أأن  ن ةل امللكية يف طلبات الرباءات أأو يف الرباءات، قال الوفد اإ يتعلق مبسأأةل الكشف عن الأسامء ادلولية غري املسجَّ
دراج الأسامء ادلولية يف طلبات  اليت س ترتتب عىليعرف أأثر الكشف عن الأسامء ادلولية عىل نظام الرباءات ذاته، والنتاجئ  اإ
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 عىلالواقع العبء  زايدة ، مع أأخذبأأي اس تنتاجات اخلروجالوفد أأنَّ هذه الأس ئةل يتعنيَّ النظر فهيا قبل الرباءات. واعترب 
 . حلس بانيم الطلبات يف امقد ِ  اكهل

للمناقشة يف ادلورة احلالية املعروضة  SCP/21/9 وأأعرب وفد الهند عن تقديره للجهود اليت بذلهتا الأمانة يف الوثيقة .137
نَّ الوثيقة للجنة ادلامئة.  آراء SCP/21/9وقال الوفد اإ جيابية اكنت مفيدة للغاية من منظور البدلان النامية.  اش متلت عىل أ اإ

ماكنية البحث  ت بأأنَّ زايدة اإ ىل أأنَّ دراسة اجلدوى أأقرَّ  من خاللملواد الصيدلنية اب املتعلقةواثئق الرباءات  يفوأأشار الوفد اإ
ىلدلولية ميكن أأن يعود ابلفائدة عىل مجيع أأحصاب املصلحة. لأسامء ال لرئيس يةلكامت االاس تخدام  ذكل، أأشار  وابلإضافة اإ

َّه ىل أأنَّ دراسة اجلدوى ذكرت أأن َّه فامي يتعلق بطلبات الرباءات املُودعة قبل نرش الأسامء ادلولية الوفد اإ املقابةل  عىل الرمغ من أأن
يداع طلب الرباءة اإ لها،  املس تقبيل، ففي طلبات الرباءة املوَدعة بعد نرش  الامس ادلويلىل من املس تحيل أأن يُشار يف وقت اإ

ذا اكنت  الأسامء ادلولية ي الطلبامعروفة   الأسامء ادلوليةاملقابةل لها، واإ يداع طلب الرباءة ملقدم ِ ت، ميكن أأن يُشار يف وقت اإ
ىل  َّه بناء  عىل  املقابل. الامس ادلويلاإ ثنني من العقاقري ل الرباءاتواقع  بشأأنالويبو  اهتراسات اليت أأجر ادلوذكر الوفد أأن

ذروة عدد أأرس الرباءات املوَدعة يف لك س نة أأولوية تظهر بعد  تبنيَّ أأنَّ  ،ريفوالريتوان ريفزاناتلأ ا، القهقريةاملضادة للفريوسات 
َّه يف معظم احلالت نرش الامس ادلويل ذي الصةل.  ىل أأن م طلب الرباءة  ل يكونوذلا خلُص الوفد اإ من املس تحيل عىل ُمقد ِ

ىل ذكل، خلُص الوفد من  يداعه للطلب. وابلإضافة اإ ةل امللكية يف طلب الرباءة يف وقت اإ أأن يُدرج الأسامء ادلولية غري املسجَّ
ىل أأنَّ  طلب الرباءة الأسامء ادلولية يف مرحةل ما بعد منح الرباءة ممكن من خالل تعديالت جُترى عىل  تقدميدراسة اجلدوى اإ

ىل أأنَّ كام من خالل الوسائل الترشيعية املتاحة.  لاملاكن اذلي يتعني فيه الكشف عن الامس  خلُص الوفد اإ  ادلويل غري املسجَّ
ا لأنَّ معظم سلطات امللكية يف مواصفات الرباءة ل هيم،  . وأأشار البحث النيصالرباءات تس تخدم أأسلوب  يف بحثال نظر 

َّه فامي ىل أأن ل  ابلفوائديتعلق  الوفد اإ أأت من أأي مسؤولية عن أأي دراسة جتريبية، اإ نَّ دراسة اجلدوى تربَّ والتاكليف احملمتةل، فاإ
ا  تأأهنَّ ةل امللكيابلفائدة أأو الإماكانت اليت ينطوي علهيا البحث اب أأقرَّ َّه عىل الرمغ  ة.لأسامء ادلولية غري املسجَّ وأأضاف الوفد أأن

لزامي ا مبوجب الترشيعليس ولية الأسامء ادل عنمن أأنَّ الكشف  نَّ الأسايس يف أأي ماكن يف العامل،  اتاإ  اتالترشيع فاإ
ىل تُشاملبادئ التوجهيية الإدارية، ميكن أأن  مثل، ةالثانوي دراج الكشف ري عىل الأقل بأأسلوب غري مبارش اإ ماكنية اإ عن اإ

الوفد أأنَّ  ولحظ ملزيد من املناقشة. اواسع   جمالهنا   نَّ اإ الوفد  وبناء عىل ذكل قالالأسامء ادلولية يف مواصفات الرباءات. 
ىل اهامتم وتدقيق ، واقرتح كذكل املزيد من التعديل يف الوثيقة لعرضها ابلغني هنا  عنارص معينة يف دراسة اجلدوى حتتاج اإ

نَّ دراسة اجلدوى ادل عىل لتحزيُّ السليب فامي يتعلق بعض ا تُبديورة القادمة للجنة ادلامئة. ويف هذا الصدد، قال الوفد اإ
م الطلب  اكهل ابلعبء الواقع عىل ىل ذكل، ذكر ، وهو ما ينبغي الاعرتاض عليه. الأسامء ادلوليةبسبب تقدمي مقد ِ وابلإضافة اإ

َّه  َّه عىل الرمغ من أأنَّ دراسة اجلدوى ذكرت أأن بت  فقدكن الكشف عن الأسامء ادلولية يف طلبات الرباءات، ميالوفد أأن من هترَّ
لزام فائدة أأو المسأأةل  م الطلباملزية اليت ترتتب عىل اإ ذا اكن عىل عمل ادلويل يف مواصفات الرباء الامسعن ابلكشف  مقد ِ ة اإ

ىل تركيب ماركوش، اتم بذكل الامس.  َّه عىل الرمغ من أأنَّ دراسة اجلدوى تُشري اإ اوأأضاف الوفد أأن هنَّ ابلصعوبة الهائةل  ل تقرُّ  فاإ
ذا اكن املُركَّب مدفوان  يف  فسهوةل ماركوش، عىل الرمغ من  أأحد تركيباتاليت س تواجه الفاحص أأو أأي طرف اثلث اإ  التعرُّ

ل امللكية.  املُركَّب يف حال اكنعىل  ىل أأنَّ هذه ابمسه ادلويل غري املسجَّ ا ما  املواقفوأأشار الوفد اإ يف جمال الكميياء جُتابه كثري 
ىل دراسة اإ الوفد  وقالالصيدلنية.  كشف فهيا  ريتوانفريال بشأأن واقع الرباءات لعقارالويبو أأجرهتا نَّ دراسة اجلدوى تُشري اإ

دت ابس تخدام البحث النيص.   841جسال مل تُدرج يف السجالت البالغ عددها  119البحث ابلرتكيب الكمييايئ عن  اليت ُحد ِ
ثبات  119وى مل تذكر مك من تكل السجالت الـ وعىل الرمغ من أأنَّ دراسة اجلد ل امللكية ُأودع قبل اإ الامس ادلويل غري املسجَّ

َّه بناء عىل الشلك فقد ، للعقار َّام العديد من طلبات الرباءات الـ  يف 3ذكر الوفد أأن دراسة اجلدوى، يبدو أأنَّ بعض، أأو ُرب
ثبات  119 َّه اللعقار يل الامس ادلوتكل، ميكن أأن تكون قد ُأودعت بعد اإ ن ذا ُأدرجتريتوانفري. وقال الوفد اإ الأسامء ادلولية  اإ

ةل امللكية يف طلبات الرباءات،  ىل فغري املسجَّ هدارلن حيتاج املرء اإ ىل الرتكيباملوارد يف  اإ ا اإ . وأأشار حبث ملكف استناد 
َّه، تبع ا ذلكل، ميكن حتسني دراسة اجلدوى  ىل أأن ، وفائدة ذكلالكشف عن الأسامء ادلولية  دراج عوامل مثل تلكفةابإ الوفد اإ

ماركوش.  أأحد تركيباتمليارات املُركبَّات اليت يشملها  بنيُمركَّب صيدلين هام مدفوان   فهيا ظلُّ يف احلالت اليت يول س امي 
ىل أأنَّ عدم توافر املعلومات  ةل امللكية  بشأأنوأأشار الوفد كذكل اإ مة الفاحصني أأكرث جيعل هم لالأسامء ادلولية غري املسجَّ
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رماصعوبة حفسب،  يداع اعرتاضات سواء قبل منح  قد يودُّ كذكل من العبء اذلي يتحمهل أأي خشص  يزيد واإ رباءة أأو الاإ
ذ أأنَّ  ىل متابعة ذكل الشخص س ُيضطر  بعده، اإ قد تكل اليت  الوقوف عىلبغية  عدد كبري من طلبات الرباءاتودراسة اإ

ا  ات، وفامي يتعلق مبطالب. وعالوة عىل ذكلالاعرتاضتس تحق  ىل أأهنَّ ا أأمام أأحصاب  تشلك ِ ماركوش، أأشار الوفد اإ ا كبري  لغز 
ىل السجل  ،يف البدلان النامية حفسب لاملصلحة والفاحصني،   الاحتادي لعامبل يف البدلان املتقدمة كذكل. وأأشار الوفد اإ

يم الطلبات[ ...واذلي ينص عىل أأنَّ " ] 2007 من الصيغ البديةل للمطالبة  اماركوش أأو غريهصيغة يس تخدمون أأحياان   مقد ِ
ن مل يكن الآلف، من الصور البديةل لخرتاع واحد يف مطالبة واحدة، أأو لالك  اخرتاعات متعددة أأوحبامية  لوضع املئات، اإ

ا. والبحث بطريقة سلمية يف مثل  ا من [ غالب ا ما ...] ت املعقدةاهذه املطالبالأمرين مع  ا مفرط  ماكانت املكتب يس هتكل قدر  اإ
َّه برصف النظر عن العبء ولحظ ".اتمقارنة ابلأنواع الأخرى من املطالب ه  الوفد أأن من ماركوش  اتمطالباذلي تشلك ِ

ا فامي يتعلق  املوارد، حيث ا عديد  ا تفرض قيود  هنَّ صحة ن منظور الويف رأأي الوفد، مف مبسائل خمتلفة يف قانون الرباءات.فاإ
ا العامة َّه، كام  توافر الأدوية الرضورية.تضع مطالبات عقبات شديدة أأمام  ،أأيض  ىل أأن س بق أأن قيل يف جمةل وأأشار الوفد اإ

نَّ تركيبات World Patent Informationمعلومات الرباءات العاملية ) من املفارقات اليت ينطوي علهيا نظام  ماركوش(، فاإ
آدم تربوها عن حق رضاب  من اخليال ل مسأأةل تتعلق ابلكميياء والقانون. الرباءات، وأأنَّ بعض النقاد اع  ىل أأنَّ أ وأأشار الوفد اإ

استشهد عىل سبيل املثال مبطالبة "جمةل لكية جون مارشال لقانون الرباءات"  يف 2013يف عام  املنشورمقاهل  يف سوسامن
َّنة يف تركيب ماركوش.  ش تقات الكينازولنيمل برباءة  النطاق الاكمل للمركب املشمول مبطالبة  ا لآدم سوسامن، فاإنَّ ووفق  املبي

َّه من غري  صيغة بديةل خمتلفة. 1.024الواحدة يزيد عىل  ماركوش ح وذلكل اعترب الوفد أأن م الطلب أأو يأأن املرجَّ كون مقد ِ
هبا أأو اختربها بأأي حال من الأحوال.  اخملرتع من مث ِل عبئ ا تُ ماركوش  تركيباتوذكر الوفد أأنَّ قد اخرتع معظم هذه أأو جرَّ

دخول أأي ا مبثابة عقبة خضمة غامضة حتول دون لأطراف الثالثة، وأأهنَّ عىل اكهل امكتب الرباءات و حيث الفحص عىل اكهل 
 وذكر الوفد أأنَّ اللجنة ميكن أأن جُتري بناء عىل ذكل تتعلقاملتعلق مبركَّبات ماركوش املعنية. صيدلين ال  ابجملالخشص هممت 

عنكبوت غامضة من املُركَّبات غري احلقيقية والعائق اذلي تضعه أأمام صناعة الرعاية الصحية من خالل ش باكت  بصيغ ماركوش
نَّ احل الابتاكرات يف هذا اجملال التكنولويج.لتحمك قبضة خانقة عىل  اليت س ُتكتشف يف املس تقبل،  ال قدويف رأأي الوفد، فاإ

ىل مرحةل  توصل ف عىل املُركَّبات احلقيقية اليت هُتمُّ  عنالرباءات يف باحث املاهر ال فهيا حىت الفاحص اخلبري أأو  يعجزاإ التعرُّ
نَّ الأس ئةل اليت يتعنيَّ دراس هتا ميكن أأن  تركيباتاملتقدمني ابلطلبات واملدفونة داخل لغز  ماركوش املتداخل. وقال الوفد اإ

ىل  لأس ئةل اليت تُثار فامي تتعلق الثانية ابيف قانون الرباءات،  الأساس يةابملسائل  وىلتعلق الأ ت ، مجموعتنيتنقسم بوجه عام اإ
اتحة الأدوية الرضورية للجمهور. أأمام ماركوش  تركيباتاليت تضعها  العقباتبسبب  د اإ ( فامي 1الوفد الأس ئةل الآتية: )وعدَّ

الكفاية  رشوطماركوش  تركيباتركوش، هل تس تويف ما ة من صيغصيغب الفعيل للُمكوانت املشموةل المتكني يتعلق مبسأأةل 
اجلدوى أأو  رشوطماركوش  اتمطالب من قبيل النطاق ( وهل تس تويف مجيع املُركَّبات املشموةل مبطالبة واسعة2وادلمع؛ )

ىل أأي مدى  ساعدت 4( وما يه النطاقات الفعلية ملثل تكل املطالب؛ )3التطبيق الصناعي؛ ) ماركوش يف  تركيبات( واإ
 . املسائلتكل حول تطوير الأدوية الرضورية. وأأعرب الوفد عن اهامتمه ابملشاركة يف أأي مناقشة مس تقبلية 

مانة عىل ادلراسة الواردة يف الوثيقة  .138 َّه فامي SCP/21/9وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن شكره للأ ن  أأنَّ . وقال الوفد اإ
َّه الرباءةيف طلب  املقابةللأسامء ادلولية عن االكشف الإلزايم  طاشرتاعىل  ل تنص واللواحئ الإدارية اتأأحاكم الترشيع ل أأن ، اإ

ُمو الطلبات الأسامء ادلولية يف الطلبات  اليت تكون الأسامء ادلولية يف الأحوال يف املامرسة العملية، وكقاعدة، يُدرج ُمقد ِ
ا يف  هلم، معروفة مَّ دراج الأسامء ادلولية، عىل وجه الاخرتاع أأو وصفه أأو املطالب أأو امللخص. وأأش امساإ ىل أأنَّ اإ ار الوفد اإ

ىل حد كبري البحث ناخلصوص، يف العنوان أأو الوصف ميك ذ حب املتعلقة واثئقال يف أأن يُيرس ِ اإ اةل التقنية الصناعية السابقة، اإ
ا مؤهةل ل  أأنَّ  أأكَّده  وهو ما، جموعة ماركوشمبالكمييائية أأو  الرتكيبيةابلصيغة  فهيا لبحثقواعد البياانت املعلوماتية ليست مجيع 

نَّ  الريتوانفري يف ادلراسة.مثال  أأو يف  الرباءاتيف الكشف عن الأسامء ادلولية يف طلبات الرباءات أأو  اشرتاطوذلكل، فاإ
جيابي ا يف معاجلة الطلب.  لكهيام ا اإ َّه، لأغراض البحث عن حاةل التقنية الصناعية السابقة ميكن أأن يلعب دور  وأأضاف الوفد أأن

دراج الأسامء ادلولية يف طلبات الرباءات أأو  نَّ اإ جعل الكشف عن الرباءات ميكن أأن يُسهم يف يف عالوة عىل ذكل، فاإ
َّه عند النظر يف الاخرتاع أأكرث اكامتل ىل أأن ا اإ مصاحل  ينبغي أأن تؤخذالكشف عن الأسامء ادلولية،  اشرتاط. وأأشار الوفد أأيض 



SCP/21/12  
48 
 

َّ قوق و احلأأحصاب  ن مازال هنا  عدد من املسائل املتعلقة  هُمصن ِعي الأدوية وكذكل اجملمتع كلك يف الاعتبار. وقال الوفد اإ
( عدم وجود قوانني براءات 1، مثل: )أأو يف لكهيام الرباءاتيف ابلكشف عن الأسامء ادلولية يف طلبات الرباءات أأو 

قلميية  ( وعدم وجود 2الرباءات؛ )يف م الأسامء ادلولية يف طلبات الرباءات وحتديد املواد الصيدلنية ابس تخداتشرتط وطنية/اإ
اختالف ( 3الرباءات؛ )يف الكشف عن الأسامء ادلولية يف طلبات الرباءات و رشطنطاق  فامي خيصمبادئ توجهيية واحضة 

جراءات التوقيت بني  جراءات الأسامء ادلوليةاختيار اإ اليت يُودع فهيا للحاةل   ، وهو ما يقتيض حالالرباءات اس تصدار واإ
ذا اكن ميكن املقابل معروف ا، ويس توجب  الامس ادلويل يصريطلب الرباءة قبل أأن  ا حول ما اإ لزامتوضيح  م الطلب  اإ مقد ِ

خطار  .توافر الامس ادلويلمكتب الرباءات فور  ابإ

س بانيا عن  .139 يطاليا ابمس الاحتاد الأو  تأأييدهوأأعرب وفد اإ مللبيان اذلي أأدىل به وفد اإ  رويب وادلول الأعضاء فيه. وتقدَّ
مانة عىل معلها  الوفد ةل امللكية جدوى الكشف عن الأسامء ادلولية بشأأنابلشكر للأ يف طلبات الرباءات أأو يف  غري املسجَّ

ىل أأنَّ اقرتاح وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل أأو يف لكهيام الرباءات التمنية بشأأن . وأأشار الوفد اإ
جراء الرباءات والصحة، واذلي اش متل عىل جراء موضوعات تقنية متعلقة ابلرباءات، مثل  بشأأندراسات  اإ  عندراسة اإ

ا ل ىل وليةلالكشف عن الأسامء ادلولية يف طلبات الرباءات، مالمٌئ متام  اللجنة. وأأعرب الوفد عن شكره عىل  املس ندة اإ
هما الكشف عن الأسامء ادلولية  الأسامء  بني ربطللقطاع الصحي وكذكل الصعوابت املتعلقة ابلالرشح الواحض للمزااي اليت يقد ِ

َّه من املثري لالهامتم أأن وبني ادلولية  ىلطلبات الرباءات  يُشار يفواثئق الرباءات. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الأسامء  اإ
ىل مجيع الواثئق املتعلقة بذكل املُنتَج. بيد أأنَّ الوفد  ادلولية اخلاصة ابملكوانت الصيدلنية الفعاةل لأنَّ ذكل سيسمح ابلوصول اإ

ىل أأنَّ هنا  عدد   . ف اأأشار اإ ا أأو مس تحيال  جراء معلية طول من الصعوابت اليت جتعل ذكل معقد  ث الصيدلنية جنب ا و البحاإ
ىل جنب مع يداع طلبات الرباءات يف مرحةل مبكرة من  اإ ىل الترسع يف اإ نظام قانون الرباءات يدفعان رشاكت الأدوية اإ

نَّ رشاكت الأدويةو البح ممتثل يف صيغة تركيبية لها العديد  دلهيا خمطط شديد العمومية للرتكيب الكمييايئ يكون ث. وذلكل، فاإ

ا هائال  من العنارص،وتشمل  البدائلمن  يداع طلب ما يسمى برتكيبات ماركوش. أأو  عدد  َّه يف وقت اإ ىل أأن وأأشار الوفد اإ
ُ رباءة ال ل امللكية لأنَّ منظمة الصحة العاملية متنح الأسامء ادلولية  للمركب ل يكونركَّب صيدلين جديد، مل امس دويل غري مسجَّ

ىل س نوات  10، وهو ما جيري بعد ملُنتَج جتاراي  ا بعد أأن يرُصَّح ببيع من اترخي الإيداع. بيد أأنَّ  ، عىل سبيل املثال،س نة 12اإ
َّه فامي يتعلق ابلعديد من املنتجات املش تقة من ُمركَّب معروف، ميكن أأن تكون الأسامء ادلولية متاحة. وذكر  ىل أأن الوفد أأشار اإ

َّه  ل طلب براءة متعلق فيه الامس ادلويل، نرش حبلول الوقت اذلي يُ الوفد أأن نرُِش ابلفعل، قد بذكل املُركَّب عادة ما يكون أأوَّ
َّه مبوجب  ، س يكون من الصعب للغاية تعديل وثيقة ترشيعاتهوعادة ما تكون براءة الاخرتاع قد ُمِنحت. وأأوحض الوفد أأن

متام رباءة بعدال  عىلتغيريات جوهرية دخال ابإ وأأنَّ قانون الرباءات املعمول به يف بدله حالي ا ل يسمح الإجراء الإداري،  اإ
َّه أأن يسمح بذكل.  يف الربملانمس تقبال يُناقش ، ول ميكن لأيُّ تعديل عىل قانون الرباءات طلبات الرباءات واعترب الوفد أأن

يداع طلب الرباءة بعد أأن صار الامس ادلويل معروف ا، عىل سبيل املثال بصيغة متعلق ا  طلب الرباءةحيث يكون  يف حال اإ
نة لتصنيع مادة صيدلنية،  م الطلب الامس ادلويل يف الوصف املكتوب أأو امللخص أأو العنوان.ُمحس َّ  ميكن أأن يُدرج مقد ِ

ىل  الوفد أأنَّ املاكتب اليت دلهيا فاحصون خرباء ميكهنمولحظ  رشاكت ، ومثلها يف ذكل قواعد بياانت متخصصةالنفاذ اإ
ا من . غري أأنَّ الرشاكت سامء ادلوليةاليت ل تتضمن الأ يف الرباءات  بحثال ل تواجه مشلكة يف  ،الأدوية الكبرية الأقل جتهزي 
ىل  الناحية التقنية يم املعلومات أأو غريها من  اس تخدام خدمات التكنولوجيا اليت أأنشأأهتا ماكتب الرباءاتسوف تُضطر اإ ُمقد ِ

وذكر الوفد أأنَّ نظام الكتاب الربتقايل  مشمول ابلفعل حبقوق براءة اخرتاع.قياهما بتصنيع دواء  الآخرين بغرض احلد من خطر
ا يف البدلان الأوروبية، املعمول به يف حيث أأنَّ سلطات الترصحي للعقاقري فهيا، مثل  الولايت املتحدة الأمريكية ليس موجود 

أأنَّ شهادات امحلاية وأأضاف الوفد  حقوق امللكية الصناعية.، ل تقمي عالقة بني الترصحي للأدوية وبني الواكةل الأوروبية للأدوية
ا للمعلومات  ا هام  ةل امللكية، مبا أأنَّ  عنالتمكيلية ميكن أأن تكون مصدر  العالقة بني الرباءات والأسامء ادلولية غري املسجَّ

لهذه ، ذكر الوفد أأنَّ أأحد احللول املمكنة اطلبات شهادات امحلاية التمكيلية عادة ما تتضمن الامس ادلويل للمنتَج احملمي. وختام  
َّه فور  ىل املس توى الاكيف من التطور، تكنولوجيا وصولاملسأأةل أأن س يكون وضع املعلومات يف حمر  حبث اكفي ا  املعلومات اإ
ل امللكية. للعثور عىل الا  مس ادلويل غري املسجَّ
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َّه  .140 ن مانة عىل ادلراسة. وقال الوفد اإ دوى هو أأنَّ الهدف من وراء دراسة اجليرى وأأعرب وفد مرص عن شكره للأ
ماكنية الكشف عن الأسامء  ةل امللكية يف طلبات الرباءات  ادلوليةاس تكشاف اإ فاحيص الرباءات عىل  ملساعدةغري املسجَّ

ذا اكن طلب الرباءة يتعلق مبادة صيدلنية جديدة لُكيَّة، أأو  َّه يتعلق بشلكالنظر فامي اإ جديد من مادة معروفة. وأأشار الوفد  أأن
ىل أأنَّ الفقرة  ر  يطلهبادراسة اجلدوى ذكرت أأنَّ الأسامء ادلولية عادة ما  من 27اإ ِ يف بداية مرحةل التجارب  العقارُمطو 

ويف يودع يف مرحةل أأس بق فور اكتشاف مركب أأو مش تق قد تكون هل اس تخدامات طبية.  طلب الرباءة أأنَّ الرسيرية، فامي 
ل امللكية مي سملَّ حني  يداع طلب الرباءة، الوفد بأأنَّ الامس ادلويل غري املسجَّ ا يف وقت اإ نَّ كن أألَّ يكون متاح  ذكل ل يعين فاإ

يداع طلب براءة لحق  ا يف وقت اإ دخاهل عىل دواء يمحي مبوجب براءة. أأنَّ الامس ادلويل لن يكون متاح  محلاية حتسني جرى اإ
َّه  ىل أأن ، فامي مل يثبت 1995رباءة املبديئ يف عام ري الوارد يف ادلراسة، فقد أأودع طلب الفزاناتلأ امثال  حبسبوأأشار الوفد اإ

ل يف عام  يداع طلب الرباءة املبديئ.  قرابة مثانية أأعوام، أأي بعد 2003الامس ادلويل اإ ذافومع ذكل، من اإ  ُأودع طلب ما اإ
وف يكون ، مطالب ا حبامية حتسني ُأدخل عىل ذكل ادلواء، فس2015امحلاية ابلرباءة يف عام  انهتاء فرتةبراءة جديد، قرب 

االامس ادلويل  وأأضاف الوفد أأنَّ نقطة أأخرى أأكَّدت ، ومن شأأن الكشف عنه أأن يساعد فاحيص الرباءات. أأاتزاانفري ُمتاح 
العبء الواقع عىل  لأسامء ادلولية سزييد مناملتعلقة اب املعلومات مفادها أأنَّ عدم ذكر علهيا بعض الوفود، ول س امي وفد الهند،

َّه فاميقبل منح الرباءة أأو بعده.  اعرتاضيداع يودُّ اإ اكهل لك من  ن بشأأن تاكليف  هنا  بعض الشكو  أأنَّ  وقال الوفد اإ
ا متعلق ا  ا بس يط  ل تدبري  ل أأنَّ ذكل الرشط، يف رأأي الوفد، ليس اإ ىل الأسامء ادلولية وأأعبائه وفعاليته، اإ ابشرتاط الإشارة اإ

م طلب الرباءة.  ل ترتتب عليه أأي تلكفة أأوابلشفافية  ىل  ذكل الرشط أألَّ يؤدي احامتليةوأأضاف الوفد أأنَّ رضر عىل مقد ِ اإ
للمهمتني  ول س امي لأسامء ادلولية،اب املتعلقةالصناعية السابقة ل تُقل ِل من قمية املعلومات  حاةل التقنيةواثئق  يفحبث دقيق 

نَّ ابلإملام بطلبات الرباءات اجلديدة.  ِض توافر الأدوية بأأسعار معقوةل عدم ذكر تكل املعلومات  ويف رأأي الوفد، فاإ ميكن أأن يُعر 
 لخطر.ل

م .141 ىل ُممث ِل منظمة الصحة العاملية  وتقدَّ مع منظمة الصحة العاملية بشأأن ادلراسة. وأأعرب  هاتشاور عىلالأمانة ابلشكر اإ
َّه سِعَد بزت بني املنظمتني املُمث ِل عن تقديره للتعاون املمتاز  ويد الأمانة مبساهامت حول برانمج منظمة الصحة العاملية، وذكر أأن

ةل امللكيةل جابة عىل أأي أأس ئةل ترغب الوفود يف ابربانمج موجود الوأأضاف أأنَّ رئيس . لأسامء ادلولية غري املسجَّ لقاعة لالإ
ةل امللكية.  طرهحا فامي يتعلق ابلأسامء ادلولية غري املسجَّ

 بشأأننظمة التجارة العاملية لتقدمي التعليقات مل  ُأتيحتاملية عن تقديره للفرصة اليت وأأعرب ُممث ِل منظمة التجارة الع .142
ُ دراسة اجلدوى. ويف رأأي  نَّ ادلراسة امل د مث ِل، فاإ اكن ومل يزل اس مترار التعاون الوثيق بني املنظامت الثالث، واذلي جُتس ِ

ىل دمع عىل مس توى رؤساء الواكلت.  ث. وأأضاف أأنَّ التعاون بني الواكلت الثالموضع ترحيب ابلتأأكيد ديستند اإ  وشدَّ
 ُ لك منظمة يف جمالت بطريقة تاكملية تقوم عىل الاس تخدام الأمثل خلربات  العملالاس تفادة املتحق ِقة من  مث ِل عىلامل

ا  منظمة التجارة العاملية، ، يف نظرأأنَّ دراسة اجلدوى اكنت املُمث ِل اختصاصها. وأأضاف هتا لدلرااس مترار  سة الثالثية اليت أأعدَّ
لدلراسة الثالثية.  يف دراسة اجلدوى املتعددة الإحالتمنظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية، كام يتبنيَّ من 

ىل أأنَّ ادلراسة الثالثية تس تحق املزيد من التوضيح بشأأن مسائل حمددة حيث ل توجد شا فهيا وأأشار املُمث ِل اإ لَّ اإ رة وجزية اإ
ةل امللكية. وعالوة عىل ذكل،  ىل مسأأةل الأسامء ادلولية غري املسجَّ  تشلك ِ ركزية أأنَّ دراسة اجلدوىب أأعرب املُمث ِل عن اعتقادهاإ

ىل مواصةل حتسني تقدمي معلومات واقعية من املنظامت الثالث.  ىل أأنَّ نطاق دراسة  وفامي أأشار املُمث ِليف اجلهود الرامية اإ اإ
ماكنية الكشف عن الأسامء ادلولية يف طلبات الرباءات أأو اجلدوى   ضاف، أأ أأو يف لكهيام الرباءاتيف ينبغي أأن يقترص عىل اإ

ىل منظمة التجارة العاملية بشأأن  َّه يف عدد  من الإخطارات اليت وردت اإ  6ما يُسمى بنظام الفقرة  تُنف ِذاليت  الترشيعاتأأن
جبارية لأغراض تصدير الأدوية، و  م طلب يلزم عدد من تكل القوانني  اكناذلي يسمح للبدلان بأأن تُصدر تراخيص اإ ا ُمقد ِ أأيض 

جباري  ن ُوجدالامس ادلويل ابلكشف عن احلصول عىل ترخيص اإ  .اإ

ىل أأنَّ الاحتاد ا ُمصن ِعيوأأشارت ُممث ِةل الاحتاد ادلويل لرابطات  .143 دلويل يُمث ِل الرشاكت املس تحرضات الصيدلنية اإ
َّهالبيولوجية املبتِكرة  والرابطات الصيدلنية  يف خمتلف أأحناء العامل، مبا يف ذكل املُصن ِعني احملليني يف البدلان النامية. وأأضافت أأن
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ىل ول معلية طويةل وملكفة وُمعقَّدةيف قطاع صناعة الأدوية  البحث والتطويرمعلية عىل نطاق واسع أأنَّ من املعروف   سبيل اإ
َّه ذلكل ت املُمث ةِلوأأوحضضامن النجاح فهيا.  مفن الرضوري للصناعة أأن حتصل عىل براءات ذات جودة عالية ميكن  السبب أأن

ىل فرتة طويةل.  أأن حتمي ابتاكراهتا أأثناء معلية وذكرت املُمث ِةل أأنَّ ماكتب الرباءات جيب أأن تكون تطوير الأدوية اليت حتتاج اإ
ىل حد كبري. وعالوة عىل ذكل، قادرة عىل حف َّ  أأوحضت املُمث ِةلص طلبات الرباءات كام ينبغي، ملنح براءات تُفرتض حصهتا اإ ه أأن

نفاذ. وأأضافت ا ل تعتقد أأنَّ  املُمث ِةل ليس من مصلحة صناعهتا أأن حتصل عىل براءات ضعيفة ل ميكن أأن تصمد يف معلية الإ أأهنَّ
ةل امللكية وس يةل فعَّاةل أأو ُمؤث ِرة لزايدة جودة ادلولي الأسامءالكشف الإلزايم عن  ، وميكن أأن كلك لفحصمعلية اة غري املسجَّ

يم كون هل عواقب سلبية عىل ت الاحتاد  الأعضاء يف رشاكتال أأنَّ بعض  حيثرباءات وعىل ماكتب الرباءات. و ال طلباتمقد ِ
ا، أأشارت  180طلبات براءات يف ما يقرب من  عتادةبصورة م املس تحرضات الصيدلنية تُودع  ُمصن ِعيادلويل لرابطات  بدل 

َّه املُمث ِةل َّه من غري املعقول أأن يُقرَتح أأن ىل أأن ىل لك مكتب  ،اإ بعد منح براءة الاخرتاع، يتعنيَّ عىل صاحب الرباءة أأن يرجع اإ
 أأنَّ أأكرث ل معقولية من ذكل،  ما هو أأنَّ  املُمث ِةل امس دويل صادر حديث ا. وأأضافت بشأأنبراءات من أأجل تقدمي معلومات 

 َّ الامس ادلويل وبني براءة اخرتاع س بق أأن تقوم ابلربط ما بني  رباءاتال ا من ماكتبمكتب   180عىل  ه يتعنييُفرتض أأن
صدارها. دراج الأسامء ادلولية س يرضُّ ابلباحثني  املُمث ِةل وقالت اإ نَّ اإ ميكن أأن يظنُّوا أأنَّ البحث ابلمس  ناذلي غري املمترسنياإ

أأنَّ دراسة اجلدوى أأوحضت أأنَّ البحث عن حاةل التقنية  املُمث ِةلادلويل س يكشف عن مجيع املعلومات ذات الصةل. وذكرت 
ىل أأنَّ  املُمث ِةلالصناعية السابقة ابس تخدام الأسامء ادلولية وحدها من شأأنه أأن يُنتج جسال  غري مكمتل. وأأشارت  أأنَّ رتاض افاإ

ا عىلمعيب. افرتاض فيد فاحيص الرباءات أأو غريمه تُ أأن من شأأهنا الأسامء ادلولية  التعليقات بشأأن املُنتَجني املُستَشهد  ورد 
ا بأأنَّ  املُمث ِةلهبام يف ادلراسة، أأشارت  ىل أأنَّ ادلراسة تُقرُّ أأيض  مان  اإ أأدةلَّ قاطعة تدمع الكشف عن املثالني حمدودان ول يقد ِ

ذ أأشارت املُمث ِةلوعالوة عىل ذكل، . لأسامء ادلوليةا ا من الوفود اقرتح واإ ىل أأنَّ عدد  نشاء اإ عدد من عمل بني التقامس ل برامج  اإ
نَّ ماكتب الرباءات الوطنية، قالت  ماكنية حصول  مشاطرةتكل الأنواع من أأنظمة اإ ا من اإ ن كثري  املعلومات ميكن أأن حُتس ِ

من جودة حفص الرباءات. وعىل وجه  تزيدأأن  ،يف هناية املطاف ،ميكنكام مات ذات الصةل، ماكتب الرباءات عىل املعلو 
ىل أأنَّ تقامس العمل بني ماكتب الرباءات يضمن أأن تكون املعلومات  املُمث ِةلاخلصوص، أأشارت  كرث أأمهية صةل والأ  الأوثقاإ

َّه  قالت املُمث ِةلرباءة. و للمتاحة لتقيمي أأهلية اخرتاع ما  ن ذا اكن يبحث عن معلومات ا أأنَّ  رأأهييفاإ املُركَّبات أأو  بشأأنالفاحص اإ
ىل أأنَّ يف يشء لن يفيده الامس ادلويلفالِصَيغ أأو الاس تخدامات،  التاكليف واخملاطر املرتبطة  جسامة. وأأشارت كذكل اإ

ذا حوث الصيدلنية البيولوجية ابلب ل اإ ا ما ل تفهم عىل أأمكل وجه اإ وبناء عىل ذكل، دعت  بنفسه. ختربهاوااملرء  اشهدهكثري 
ىل زايرة أأحد مواقع معل أأي عضو يف  مهافه  حتسني تودُّ الوفود اليت  املُمث ِةل لعملية البحث والتطوير يف القطاع الصيدلين اإ

 املس تحرضات الصيدلنية.  ُمصن ِعيالاحتاد ادلويل لرابطات 

عداد ادلراسة.  .144 ىل الرئيس ابلهتنئة، وشكر الأمانة عىل اإ م ُممث ِل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة اإ املُمث ِل  وسلطوتقدَّ
وواكلت تدبري املشرتايت ا تكون وزارات الصحة ورمب" تنص عىل ما ييل:من تكل ادلراسة، واليت  48الفقرة الضوء عىل 

فة حاةل براءات الأدوية من أأجل التحقق من صالحية الرباءات، أأو التفاوض بشأأن السعر أأو واملنظامت الإنسانية هممتة مبعر 
ماكنية اس تخدام الرتاخيص الإجبارية أأو الاس تخدام احلكويم، ووظيفة البحث  الرخصة مع صاحب الرباءة، أأو النظر يف اإ

البحث عن الرباءات ذات الصةل، وعن وضعها الشامل ابس تخدام اللكامت ادلاةل عىل الأسامء ادلولية سوف تسه ِل معلية 
ىل همارات متخصصة للبحث عن املواد الصيدلنية". وقال  َّه مبا أأنَّ الكشف عن الأسامء ادلولية اإ  املُمث ِلالقانون دون احلاجة اإ ن

ا يفسوف  َّه يرى أأنَّ عىل اللجنة أأن متيض قُُدم  ن ا، فاإ  هذا العمل.  متابعة يكون مفيد 

جراء دراسة  بشأأنابب املناقشة  تحف الرئيس  وأأعلن .145 ماكنية اإ ماكنية عناإ املتعلقة بأأنواع خمتلفة تنفيذ مواطن املرونة  اإ
 الاعضاء. من استنفاد احلقوق يف ادلول

عت يف الوثيقة اإ وقال وفد الياابن، متحداث  ابمس اجملموعة ابء،  .146 نَّ هنا  معلومات واقعية حول استنفاد احلقوق مُجِ
SCP/21/7  مت ىل اللجنة وقُد ِ عن الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق املمنوحة مبوجب الرباءات.  املعقودة الندوة أأثناءاإ

ىل ثت الس يدة اكيل عن دراسات حممتةل أأو جارية تُرك ِز عىل البدلان النامية فذكل،  وابلإضافة اإ جيري و في تكل الندوة، حتدَّ
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واملربر لإجراء املزيد من  الفائدةال ميكن للمجموعة ابء أأن ترى فتبار، تنفيذها خارج الويبو. وبأأخذ تكل العنارص يف الاع 
ادلراسات يف هذه املرحةل داخل اللجنة ادلامئة حول املوضوع ذاته. وذلكل ذكر الوفد أأنَّ اجملموعة ابء ل ميكهنا أأن ترى أأيَّ قمية 

جراء دراسة جديدة.  مضافة يف اإ

هتا الأمانة يه جتميع واقعي للس ياسات والقوانني اإ الأفريقية وقال وفد كينيا متحداث  ابمس اجملموعة  .147 نَّ ادلراسة اليت أأعدَّ
د املتعلقة هبذا اجملال آاثر أأنظمة الاستنفاد عىل احملدَّ َّه مل يكن هنا  أأي حتليل فامي يتعلق بأ اتحة، وأأن الأدوية يف البدلان النامية.  اإ

ىل أأنَّ العرض الإيضايح م وأأشار الوفد اإ لها تأأثري خمتلط الندوة أأظهر أأنَّ الأنواع اخملتلفة من استنفاد احلقوق  أأثناء اذلي قُد ِ
ذ أأشار الوفد. تسعري الأدوية وتوافرهاعىل  ا يف  واإ ىل العرض الإيضايح اذلي ُذِكر خالهل أأنَّ الصيدليات الكندية شهدت نقص  اإ

نَّ استنفاد حقوق الرباءة مسأأةل معقدة للغاية  بسبب املشرتايت عرب احلدود من الولايت املتحدة الأمريكية، العقارات قال اإ
ا فامي يتعلق  تقتيض َّه بتوافرحتليال  واحض  ىل أأن حيث أأنَّ شهادات اجلودة  الأدوية وأأسعارها. وعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ

ع فيه الصادرة ختتلف ابختالف  َّه ينبغي  ،العقاراتالسوق اذلي تُوزَّ ن ا من منظور اجلودة.  حتليل هذه املسأأةلفاإ وأأكَّد أأيض 
مة يف اللجنة ادلامئة والعرض الإيضايح ا يف املسأأةل. وكرر الوفد تقديره للمعلومات الواقعية املُقدَّ ، واليت الوفد أأمهية امليض قُُدم 

َّطت الضوء عىل بعض   .تتعني مواصةل التصدي لهاالتحدايت اليت سل

اوطلب وفد الربازيل  .148 ذا اكنت اجملموعة ابء معرتضة عىل  بشأأنابمس اجملموعة ابء،  متحداث   نمن وفد اليااب توضيح  ما اإ
ذا اكن من املمكن أأن  ا.  جُترىأأي دراسة حول استنفاد احلقوق بوجه عام أأو اإ حاةلدراسة أأكرث تركزي  ىل العرض  ويف اإ اإ

ىل أأنَّ هنا  نقص يف البياانت  مته الس يدة اكيل، أأشار الوفد اإ أأثر استنفاد احلقوق يف البدلان  أأنبشالإيضايح اذلي قدَّ
 كون جمال  ملزيد من ادلراسة.يميكن أأن  ذكلالوفد أأنَّ  اعتربالنامية. ومن مثَّ، 

ثت عن دراسة حممتةل أأو جارية خااإ وقال وفد الياابن متحداث  ابمس اجملموعة ابء  .149 ج الويبو تُرك ِز عىل ر نَّ الس يدة اكيل حتدَّ
اته، أأوحضت الس يدة اكيل العالقة بني الاستنفاد وأأسعار البضائع، مبا يف ذكل املسائل البدلان النامية. ويف الوقت ذ

نَّ الوفد مس متر  َّ من موقفه  عىلالصيدلنية. وبناء عىل ذكل، فاإ من ادلراسة  االلجنة ادلامئة مزيد  لأن جتري ليس هنا  جمال  هأأن
 هذا املوضوع يف هذا الوقت. بشأأن

ةل عاماس تقصاء يه  SCP/21/7ثيقة نَّ الو اإ وقال وفد تزنانيا  .150 بشأأن حالت بعيهنا ، ول تتضمن أأيَّ معلومات ُمفصَّ
قد  أأنَّ مبدأأ الاستنفاد املناسباعترب الوفد  اعامتد أأفضل املامرسات،خمتلفة. وحىت يتس ىن  ُطبَّقت فهيا مبادئ استنفاد

نَّ هنا  حاجة لإجراء املزيد من التقيمي التحلييلمن بدل  لآخر وفق ا للظروف الوطنية. وبناء عىل ذكل، قال الوفخيتلف   د اإ
ق ا كتطبيق تكل املبادئ والتقييدات املتعلقة هبا.ملبادئ الاستنفاد املعمَّ  ، فامي خيص أأمور 

َّه س يكون من اإ وقال وفد ابراغواي متحداث  ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  .151 أأن تُتاح وثيقة  املثري لالهامتمن
م حتليال  ميكن أأن ينظر يف مسأأةل استنفاد احلقوق تُ  َّ  بيشء منقد ِ ىل أأن طار ذكل التحليل التحليل. وأأشار الوفد اإ ه ميكن أأنَّ اإ

ر فامي بعد، مع أأخذ مصلحة مجيع ادلول الأعضاء يف الاعتبار.واملبادئ اليت يقوم علهيا   ميكن أأن يُقرَّ

يطاليا، متحداث  ابمس الاحتاد الأ  .152 ورويب وادلول الأعضاء فيه، عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن وأأعرب وفد اإ
َّه ل يوافق عىل  جُترى بشأأنهابء يف ضوء أأنَّ املوضوع املعين  اجملموعةمتحداث  ابمس  دراسات خارج الويبو. وأأضاف الوفد أأن

آخر.  تكرار  العمل اجلاري يف ماكن أ

يران )مجهورية  .153 َّد وفد اإ البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا متحداث  ابمس اجملموعة الأفريقية. وأأعرب الوفد  الإسالمية( –وأأي
ا تُ ينبغي أألَّ  جُترى يف هذا املوضوع عن اعتقاده بأأنَّ أأي دراسة مَّ ز عىل جانب واحد، أأي اإ ادلور ادلور الإجيايب أأو عىل رك ِ

َّه بعداذلي يلعبه السليب  نتاجئ ادلراسات وتبادل املعلومات، س تكون ادلول عىل  عالاطال نظام الرباءات. واعترب الوفد أأن
ادلولية. وأأضاف الوفد أأنَّ  التفاقاتاملرونة املُتاحة لها مبوجب  مواطن الأعضاء يف وضع يُمك ِهنا من الاس تفادة الاكمةل من
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ىل ادلول الأعضاء تُسدي املشورة الويبو ينبغي أأن  ا ل اإ املالمئة  نقيحاتالأعضاء ابلت ادلول  حىت تضطلعتكل النتاجئ استناد 
دور أأنظمة الرباءات يف تشجيع الابتاكر يف  فامي خيصلقوانيهنا الوطنية. ويف رأأي الوفد، ل ينبغي أأن تكون ادلراسات قاطعة 

ر تقيمي ا وحتليال  لآاثر نظام الرباءات عىل  اتحةالقطاع الصيدلين، وينبغي أأن توف ِ  الأدوية.  اإ

ىل أأنَّ  .154 ا يوحض ِ النقاط  بشأأنالوفود اليت اقرتحت دراسة جديدة  وأأشار الرئيس اإ م اقرتاحا حمدد  املوضوع ميكهنا أأن تُقد ِ
عدادها بغية تاليف التكرار يف  الواثئقالإضافية اليت مل تتناولها  ق لها يف مواضع  دراسة املسائلالسابق اإ اليت س بق التطرُّ

بداء تعليقاهتم عىل ىل اإ ا.  أأخرى. ودعا الرئيس الوفود اإ  بند الرباءات والصحة معوم 

للبدلان واذلي حيظى بأأمهية خاصة جدول الأعامل،  منهذا البند  بشأأنوأأعرب وفد ابكس تان عن تقديره للمناقشات  .155
ا. و  ابلبندين السابقني من  لرباءات والصحة هل صةل وثيقةاب املتعلقنَّ بند جدول الأعامل اإ الوفد  قالالنامية والبدلان الأقل رمو 

الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات وجودة الرباءات. ويف رأأي الوفد، ل الأعامل، أأي، عىل سبيل التحديد، جدو 
ل أأنَّ املشلكة يف الواقع يه أأنَّ العديد  املرونة يف التفاقات ادلولية، مواطنففامي ينبغي مجليع البدلان النامية أأن تس تفيد من  اإ

ىلوالاس تفادة مهنا معلي ا. وذلكل طلب الوفد  املواطن تكل تنفيذعىل  هيا قدرة تُذكرليست دلمن البدلان النامية  الأمانة أأن  اإ
م  ا هبدف متكيهنا من تعديل قوانني الرباءات املساعدةتُقد ِ دلهيا وتنقيحها ابلس تعانة  التقنية للبدلان النامية والبدلان الأقل رمو 

التقنية  املساعدةمن التفاقية بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية بشأأن  4يتفق مع املادة واعترب الوفد أأنَّ ذكل مبواطن املرونة. 
ىليف الأمور املتعلقة ابمللكية الفكرية، واليت  ابتفاق تريبس.  التقنية يف املسائل املتعلقة املساعدةالويبو ولية تقدمي  أأس ندت اإ

نَّ هنا  حاجة دلراس املرونة املتعلقة ابلصحة  مواطن تنفيذاليت حتول دون  العقباتات بشأأن وعالوة عىل ذكل، قال الوفد اإ
ا  العامة َّه عىل  ولحظ .ةوالقانوني ةالتقني وهجة النظرمن معلي ا يف ادلول الأعضاء من البدلان النامية وأأقل البدلان رمو  الوفد أأن

اابلرباءات،  ةاملعني ةا الوطنياهتابلصحة يف ترشيعواطن املرونة املتعلقة مب قد أأخذتالرمغ من أأنَّ العديد من البدلان  هنَّ معلي ا  فاإ
نفاذهايف  تنجحمل  ا لبدلان النامية يف اخطري  شاغلوالاس تفادة مهنا. واعترب الوفد أأنَّ الصحة العامة  اإ وأأقل البدلان رمو 

ىل أأنَّ منح براءات ومهيةيس تحق أأن يوىل أأقىص درجات الاهامتم.  أأهداف الصحة العامة يف قيق يعوق حت  وأأشار الوفد اإ
الناحج ، اليت عرضت مثال عىل الاس تخدام (2003البدلان النامية. ونقل الوفد عن جمةل التسويق الطيب ادلولية )

تني اذلي انهتت حقوق ي حاةل عقار الباروكس  )عىل حامية ممتدة لرباءات الاخرتاع للحصول  لسرتاتيجيات التجديد التلقايئ
ا  اليت تشمل، الإضافيةأأنَّ حقوق الرباءات   أأواخر التسعينات من القرن املايض، فامييف براءة ُمركَّبه أأشاكل وأأقراص 

آلف الرباءات تُمنح لك عام لبتاكرات2018حىت عام واس تخدامات ومعليات جديدة، لن تنهتيي  ضافية  . وذكر الوفد أأنَّ أ اإ
ا ما تكون اتفهة يف نظر الأشخاص من أأهل همنة البح نتاج الصيدلين. كثري  وأأضاف الوفد أأنَّ مثل هذه وث الصيدلنية والإ

اتحة  املنافسة اجلنيسةملنع  اسرتاتيجي اأأن تُس تخدم الرباءات ميكن  نَّ  الأدوية بأأسعار معقوةل.واحلول دون اإ ويف رأأي الوفد، فاإ
ن جودة الرباءات  البدلان النامية من أأن تس تفيد ابلاكمل  وما مل تمتكنأأهداف الصحة العامة ل ميكن أأن تتحقق ما مل تتحسَّ

خالل مساعدة الويبو التقنية والقانوين. وفامي يتعلق ابلوثيقة اتفاق تريبس من  مبوجب لها من مواطن املرونة املتاحة
SCP/21/8نَّ دراسات ىل أأنَّ معظم الرباءات املمنوحة ل  متعددة ، قال الوفد اإ عأأشارت اإ الأدةلَّ  نَّ اإ الابتاكر احلقيقي، و  تشج ِ

ىل أأنَّ الكثري من الرباءات املتعلقة  م يُذكر يف الرعاية الصحية.  مل تؤدِ ابملس تحرضات الصيدلنية الإحصائية تُشري اإ ىل أأي تقدُّ اإ
ىل  ىل أأنَّ 2005) بريسكريردراسة اس تقصائية نرشهتا جمةل ل ريفو وأأشار الوفد اإ من  3.096من  ابملائة 68(، وخلصت اإ

مل تُضف شيئ ا للمس تحرضات املتاحة ابلفعل.  2004و 1981املوافقة يف فرنسا بني عايم املنتجات اجلديدة اليت حصلت عىل 
ىل أأنَّ اجملةل الطبية الربيطانية )عىل حنو مماثل، و  ا اإ من مجيع حفسب ابملائة  5( نرشت مقال  يذكر أأنَّ 2005أأشار الوفد أأيض 

عهد الوطين ؤسسة امل وفق ا ملف. وعالوة عىل ذكل، ذات شأأن وجب براءات يف كندا اكنت اكتشافاتالأدوية احملمية حديث ا مب
دارة الرعاية الصحية يف واش نطن ) دارة  1.000حتليل قامئة من فاإنَّ (، 2002لبحوث اإ من العقاقري اجلديدة اليت وافقت علهيا اإ

تكل القامئة ل  أأكرث من ثالثة أأرابعيكشف أأنَّ  2000و 1989يم الأغذية والعقاقري يف الولايت املتحدة الأمريكية بني عا
مراكز  أأعدهتابودلوين وريفاين وجدا، عند اس تعراض قامئة  وأأضاف الوفد أأنَّ يُضيف أأي فائدة عالجية للمنتجات احلالية. 

جنازاتأأمه ب الولايت املتحدة ملاكحفة الأمراض والوقاية مهنا ، أأنَّ أأاي  مهنا مل  القرن العرشينالصحة العامة يف جمال يف عرشة اإ
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ىل أأنَّ نظام الرباءات  رأأيويف تُس تصدر هل براءة اخرتاع.  ا أأو  ملالوفد، يشري ذكل اإ ادور   لعبيلعب دور   يف حتفزي ا حمدود 
ا احلالت املتعلقة بعالج فريوس ا يت عرفهتاأأمهَّ الاخرتاعات الطبية والصيدلنية ال الإيبول يف لبرشية، وهو ما تؤكده أأيض 

ذا اكنت زايدة البحث والتطوير  ىل تعزيز حامية  يف قطاع صناعة الأدويةأأفريقيا. وأأضاف الوفد أأنَّ ذكل ل يُفرس ِ ما اإ راجعة اإ
حاةلالوفدوقال الرباءات.  ىل جلنة حقوق امللكية الفكرية والابتاكر والصحة العامة، ، يف اإ َّه يف الأحوال اليت تكون فهيا  اإ ن اإ

املاليني من الفقراء يف البدلان النامية،  اليت تصيبمراض ابلأ   يتعلقمثلام هو احلال فاميلرشائية للسوق ضعيفة للغاية، القدرة ا
نَّ الرباءات ا يف حتفزي البحث والتطوير ل تكون  فاإ  وطرح منتجات جديدة يف السوق. يف قطاع صناع الأدويةعامال  هام 

جامل    ،صناعة الأدوية قطاعدور نظام الرباءات يف تعزيز الابتاكر يف ، مل تكن قاطعة فامي خيص واعترب الوفد أأنَّ ادلراسة، اإ
مشلكة فشل نظام الرباءات يف حتفزي البحث والتطوير حول الأمراض املُهمةل اليت تُصيب املرىض يف البدلان وجتاهلت 

أأنَّ الهدف من اس تكشاف  مفاده د عن رأأي، أأعرب الوفSCP/21/9وفامي يتعلق ابلوثيقة  .غري متناس بةالنامية بصورة 
ذا اكنت طلبات الرباءات ةل امللكية هو معاونة فاحيص الرباءات يف النظر فامي اإ ماكنية الكشف عن الأسامء ادلولية غري املسجَّ  اإ

ا أأم مب متعلقة نَّ البحث يف الرباءات هممة ملكفة، ل ب ادة صيدلنية جديدة متام  شلك جديد من مادة معروفة. وقال الوفد اإ
نَّ الوفد يرى أأنَّ  البدلان الناميةالعديد من املنظامت احلكومية يف  تس تطيع ل تلكفهتا. وذلكل، فاإ اشرتاط قيام أأحصاب أأن تتحمَّ

َّه يف حال عدم املسكل السلمي. هو  مذات الصةل برباءاهت مجيع املعلوماتالرباءات ابلكشف والإفصاح عن  ىل أأن وأأشار الوفد اإ
يداع طلب الرباءة، ميكن طلب املعلومات ذات الصةل لمس ادلويل يف بداية مرحةل التجارب اب توفُّر الامس ادلويل يف وقت اإ

نَّ ذكل .الامس ادلويلبعد نرش  لحق اوميكن تقدمي املعلومات وربطها  الرسيرية. يش به سائر اشرتاطات  ويف رأأي الوفد، فاإ
ىل أأنَّ الكشف عن الأسامء ادلولية ميكن أأن الإبالغ، كام يف حاةل التنازل وموقف الرتخيص وجتديد الرباءة.  وأأشار الوفد اإ

ا يف منع ممارسات التجديد التلقايئ، والتيسري عىل الأطراف الثالثة فاميي ا هام  الرباءات اليت  الوقوف عىل  خيصلعب دور 
ىل أأي همارات  عنالبحث  واملساعدة يف، رتاض علهياينبغي الاع الرباءات ذات الصةل ووضعها القانوين دون احلاجة اإ

أأنَّ الكشف الإلزايم عن الأسامء مفاده  رأأيعن الوفد  أأعرباملواد الصيدلنية. ونتيجة ذلكل، يف بحث ال متخصصة يف 
َّه س يؤد ِ الرباءاتادلولية س يحقق الشفافية يف بياانت  ىل ، لأن ملامي اإ اليت ُأودعت  الهامة وغري الهامةعدد الرباءات ب نيالباحث اإ

لزامي ا اشرتاط الكشف  الوفد أأنَّ  وأأكَّد. محلاية عقاقري ذا اكن  عن الامس ادلويلاإ معروف ا، ل ينهتك أأي قاعدة دولية أأو يُمث ِل اإ
ل، ينبغي اإ  ، ففي رأأي الوفدومن مثَّ أأي عبء أأو تلكفة عىل أأحصاب الرباءات.  يف رسال الامس ادلويل أأو الامس ادلويل املعدَّ

ىل ماكتب الرباءات ماكنيةبغية  حال أأوصت به منظمة الصحة العاملية، اإ احلصول عىل  حتقيق هدف جودة الرباءات وتعزيز اإ
 اخلدمات الصحية.

دو  .156 اوفد كينيا  شدَّ مت به بشأأن الرباءات و  ه، متحداث  ابمس اجملموعة الأفريقية، عىل اقرتاحجمدد  الصحة، واذلي تقدَّ
ىل أأنَّ  ادلامئة. جنةلل  ةمجموعة جدول أأعامل التمنية جممتعة يف ادلورة السادسة عرش  ثالثة حيتوي عىل  الاقرتاحوأأشار الوفد اإ

ىل أأن. و ( املساعدة التقنية3( تبادل املعلومات؛ و)2( ادلراسات؛ و)1عنارص: ) تواصل  اعترب الوفد أأنَّ اللجنة يف حاجة اإ
َّه فاميبعد وتس تمكل ما مل يُضطلع بهالمتعن يف تكل ادلراسات  ىل أأن ىل عدد  من  قد اللجنة ادلامئة  أأنَّ . وأأشار الوفد اإ قت اإ تطرَّ

نَّ  ،املسائل ىل املرحةل الثانية من الاقرتاح اليت  فاإ املعلومات املتاحة يف ذكل الوقت مل تُكن اكفية لمتكني الوفد من الانتقال اإ
ىل املساعدة التقنية. ومن أأجل حتقيق ذكل الهدف، واذلي تقود  لدلول الأعضاء اس تغالل مواطن  س يتيحيف هناية املطاف اإ

 أأنَّ  مفاده رأأيعن الوفد  أأعربالوطنية،  ولايهتا القضائيةالاس تثناءات والتقييدات املتاحة لها يف نطاق فامي خيص املرونة 
ا َّه ل من ادلراسات. وقال  الأمر يقتيض مزيد  ن ة حقيقةبراءات ل تنطوي يريد الوفد اإ ىل أأشاكل ، ول عىل ِجدَّ ل اإ تشري اإ

ضايف أأو تنطوي عىل حتسني جديدة أأو اس تخدامات جديدة للامدة ذاهتا،  ماكنية  طفيف،اإ لأنَّ مثل تكل الرباءات تعوق اإ
ذ ذكَّر الوفعىل املدى الطويلاحلصول عىل الأدوية أأو تعوق مواصةل البحوث   مقرر الأمم املتحدة اخلاصد ابقرتاحه بدعوة . واإ

ىل أأنَّ الاقرتاح، الضوء عىل بعض املسائلاملعين ابحلق يف الصحة للحضور وتسليط  أأنَّ يقوم عىل فهم الوفد  ، أأشار الوفد اإ
ذا اكن الابتاكر يُساعد البرشية، َّه حىت اإ ن ذا ما  الصحة حٌق أأسايس من حقوق الإنسان. ويف رأأي الوفد، فاإ  انهتيى به الأمرفاإ

َّه يكون قد فشل يف الوفاء بواجب البرش يف رعاية ببعضهم البعض. ن ىل المتيزي بني الناس عىل أأساس قدراهتم املالية، فاإ وأأكَّد  اإ
 اقرتاحه. من هدفال اقرتاحه ابلاكمل وأأن ترتكَّز ادلراسات يف ضوء  أأن يُنفَّذالوفد رغبته يف 
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يران ) .157 ية( عن اعتقاده بأأنَّ مسائل الصحة العامة والرباءات واحلصول عىل الأدوية الإسالم  –مجهورية وأأعرب وفد اإ
َّه وفق ا ملقرر الأمم املتحدة اخلاص ن ىل جملس  بأأسعار معقوةل مسائل هامة مجليع البدلان، ول س امي البدلان النامية. وقال الوفد اإ اإ

ىل ارتفاع التاكليف. هو ما و  ،دوية الأساس يةاحلصول عىل الأ ل ميكهنم خشص  يقرابة مليارَ  فثَّ حقوق الإنسان،  يرجع جزئي ا اإ
ر، ِ َّه وفق ا للمقر  ن نَّ قانون امللكية الفكرية هل أأثر عىل احلق يف الصحة، وميكن أأن ينُجم عن  وعالوة عىل ذكل، قال الوفد اإ فاإ

ا  ا ميكن أأن متنع الآخرين من اس تخدام تكل املنتجات. ونظر  جياد احتاكرات مطلقة، لأهنَّ املنتجات احملمية مبوجب براءات اإ
دراج  بأأنَّ لتوقعات الوفد  ىلاكن هيالبند من جدول الأعامل يف معل اللجنة  هذااإ  للتصديعىل ُطرق  معلية  وقوفال دف اإ

ىل أأنَّ الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة املتاحة ل  لتحدايت النامجة عن نظام الرباءات يف جمال الصحة، أأشار الوفد اإ
نَّ الوفد يعتقد أأنَّ عىل اللجنة أأن تس تكشف مل تزل قيد النظرليهتا امبوجب التفاقات ادلولية وعدم فع  وسائل. وذلكل فاإ

 تأأييدهمواطن املرونة مبوجب التفاقات ادلولية. وأأعرب الوفد عن  اس تخدام لتحدايت القامئة، مبا يف ذكلل  للتصديمعلية 
مت به اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية )الوثيقة  (، وأأعرب عن اعتقاده SCP/16/7لالقرتاح املشرت  اذلي تقدَّ

الأمم املتحدة دلهيا الولية لتناول موضوع الرباءات والصحة العامة. وأأضاف  اتبعة ملنظومةةل متخصصة بأأنَّ الويبو بوصفها واك
آخر داخل الويبو. ويف رأأي الوفد، يشمل الاقرتاح برانمج معل من  ل أأي ازدواج مع أأي معل أ الوفد أأنَّ الاقرتاح ل يؤدي اإ

ز من قدر  ِ ا، عىل  ول س اميادلول الأعضاء،  اتشأأنه أأن يُعز   لرباءاتاملعنية اب هتاأأنظم مواءمةيف البدلان النامية وأأقل البدلان رمو 
س تفادة الاكمةل من مواطن املرونة، ومن قدرة أأنظمة الرباءات الوطنية عىل تعزيز س ياساهتا يف جمال الصحة الا حىت حتق ِق

اون متوازان  كي أأن يالعامة. واعترب الوفد أأنَّ أأي برانمج معل  يتعلق ابلصحة والرباءات ينبغ عىل هنج بعيد املدى.  ومستند 
اأأنَّ برانمج معل اللجنة ادلامئة ينبغي مفاده رأأي عن الوفد  أأعربوعالوة عىل ذكل،  رأأن  أأيض   املعوقاتتحليل ل ماكنية الإ  يوف ِ

والقيود القانونية والهيلكية،  عوقاتاملاحلصول عىل الأدوية، مثل ماكنية والعقبات احملمتةل النامجة عن نظام الرباءات فامي يتعلق ابإ 
ا فامي ية التخلص وكيف  ،الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة  يتعلق بقدرهتا عىلاليت تواهجها البدلان النامية وأأقل البدلان رمو 

َّ القيودتكل من  ن للجنة ادلامئة أأن تطلع  بغيين  ه. وفامي يتعلق مبسأأةل العالقة املتبادةل بني الرباءات واحلق يف الصحة، قال الوفد اإ
وأأكَّد الوفد أأنَّ الويبو  وأأن تناقش تكل الأنشطة. هايف معل  الإسهاممنظمة الصحة العاملية و مع  يف التعاون الويبو عىل أأنشطة

جامعمث ِل تُ ينبغي أأن  آراء ادلول الأعضاء اإ  عملية وضع للمعايري.الالزمة ل  املعلومات توفري يف أ

عداد الوثيقة SCP/21/9عىل الوثيقة تعليقاته وفد الأرجنتني  وأأبدى .158 مانة عىل اإ موضع  يف. وأأعرب عن شكره للأ
ةل امللكية. واعترب الوفد أأنَّ الكشف عن الأسامء ادلولية يدمع  طالع الأسامء ادلولية غري املسجَّ  تيح، وي عىل اخملرتعات اجملمتعاإ

ماكنية البحث عن حاةل ا أأفضل لنطاق الاخرتاع ويزيد من اإ نَّ فهم  ىل ذكل، قال الوفد اإ   التقنية الصناعية السابقة. وابلإضافة اإ
دوية الأ أأن يُساعد يف نقل التكنولوجيا لأنَّ الرشاكت الصيدلنية اليت تُنتج  من شأأنهأأنَّ الكشف عن الأسامء ادلولية  فهمه هو

قت بنجا هتمتنيسة اجل  ِ . ة لتكل الرباءاتالقانوني وابحلاةل ح ابلفعليف الأساس مبحتوى الرباءات ذات الصةل ابلأدوية اليت ُسو 
ماكنية  س يكون من املفيد للغاية أأن تتوفرتكل الرشاكت، د ففي نظر ويف رأأي الوف عىل تكل الرباءات من خالل  الوقوفاإ

 . حبث رئيس يةالبحث ابس تخدام الامس ادلويل كلكمة 

سوف جُترى بفعالية  ة واستنفاد حقوق الرباءاتاملناقشات بشأأن الصحة العام وأأعرب وفد الصني عن اعتقاده بأأنَّ  .159
مانة عىل الواثحتت رعاية الرئيس.  ا للغاية  ئق الاكمةل،وأأعرب الوفد عن تقديره للأ د  ا جي ِ لإجراء املزيد من اليت أأرست أأساس 

َّه فامي املناقشات. م حتليال اكمال يتيح  واعترب الوفد أأن الوضع فامي يتعلق ابملسائل  فهملدلول الأعضاء أأن ت أأنَّ تكل الواثئق تقد ِ
ىل  نَّ اللجنة مل تتوصل اإ ممارسات ادلول الأعضاء وتقارير منظمة الصحة العاملية  يف ضوءو لأي نتاجئ حامسة.اليت تتناولها، فاإ

َّ  لحظومنظمة التجارة العاملية والويبو،  زال هنا  مشالك يتعني التصدي لها يف املس تقبل. واعترب الوفد أأنَّ تل  هالوفد أأن
ا قياداي  تالويبو ينبغي أأن  جراءلعب دور  ادلور اذلي ينبغي أأن تلعبه أأنظمة الرباءات نوعية املزيد من املناقشات والنظر يف  يف اإ

َّد الوفد الو  فود الأخرى اليت طلبت أأن جُتري الأمانة املزيد فامي يتعلق ابلصحة العامة هبدف الهنوض بصحة البرشية. وذلكل أأي
مانة عىل ادلراسة وللخرباء عىل  بشأأنث و من البح تكل املسأأةل. وفامي يتعلق ابستنفاد احلقوق، أأعرب الوفد عن تقديره للأ

ىل نتيجة حا أأثناءعروضهم الإيضاحية  ىل أأنَّ اللجنة ل تزال غري قادرة عىل الوصول اإ مسة فامي يتعلق مبا الندوة. وأأشار الوفد اإ
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اليت تعود عىل اجملمتع. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أألَّ تتجنَّب الأمانة املسأأةل وأأن تقوم  فوائدال لتعزيزيتعنيَّ عىل اللجنة معهل 
 ابملزيد من البحث والنظر يف هذه املسأأةل. 

ىل أأنَّ سبب  وأأشار ُممث ِل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة .160  تُنفَّذل اللجنة هو أأنَّ الرباءات عادة ما داخ اخلالفاإ
نَّ ذكل حصيح عىل وجه خاص يف جمال  ىل أأسعار مرتفعة للغاية. ويف رأأيه، فاإ كحق حرصي، ويؤدي هذا الاحتاكر اإ

ا ما الرسطان، اذلي  ىل أأكرث من كثري  دولر أأمرييك يف الس نة، وأأكرث من  100.000تصل أأسعار الأدوية اجلديدة فيه اإ
قالت الإخبارية ومالتقارير س يال من  شهدت أأنَّ الأعوام امخلس املاضية املُمث ِل ولحظملبلغ يف بعض الأحيان. ضعف هذا ا

نقاذ الأرواح، أأسعار رتفاع الفظاعة تلو الأخرى فامي يتعلق اباليت تروي تفاصيل اجملالت العلمية  الأدوية اليت يتوقف علهيا اإ
رما مي  ذكل عىل الرسطان ول يقترص واحلالت  وعدد كبري من الأمراضوفريوس الهتاب الكبد يس  أأمراض املناعة اذلاتيةتد واإ

ُ واعترب الأخرى.  َّه يف حني أأنَّ  مث ِلامل د أأمد  رباءاتالهو جتنب منح أأحد أأساليب التصدي لتكل الأسعار املرتفعة  أأن اليت متد ِ
جبارية يف الأحو  ع نطاقها، أأو مبنح تراخيص اإ ل ال اليت تكون يف الأسعار الاحتاكرات وتوس ِ غري معقوةل أأو ل ميكن حتملها، اإ

َّل يف  هنا  أأنَّ  آخر يمتث ا أ آلية  فك الارتباطهنج  لمطالبة لبني براءة الاخرتاع وفكرة احلق احلرصي، وجعل براءة الاخرتاع أ
ُ  ويف رأأي كبديل عن منح الاحتاكر. - مكاكفأأة عليهوتُعطى جبوائز حتثُّ عىل الابتاكر  نَّ ، مث ِلامل الهنج يسمح لنظام  هذافاإ

ا بناء   ماكنيةتعارض مع أأن ي دون  الرباءات أأن يلعب دور  ا لأنَّ براءة الاخرتاع تُس تخدم لإثبات  اإ احلصول عىل الأدوية، نظر 
ىل أأنَّ جملس الش يوخ  ابلولايت  الوطنيةاكدمييات الأ ابلولايت املتحدة و احلق يف جوائز حتفزي الابتاكر. وأأشار ُممث ِل املنظمة اإ

جراء اقرتحا املتحدة ، أأصدر البيت 2014 أأيلول/سبمتربكحل بديل لحتاكرات الأدوية. ويف  فك الارتباطدراسة حول  اإ
ته بعض يف فك الارتباطبياان  يطلب فيه النظر يف ابلولايت املتحدة الأبيض   س ياق تطوير املضادات احليوية، وهو هنج أأقرَّ

ِب منظمة الصحة العامليةكام أأنَّ وبية الرائدة اليت تُرك ِز عىل البحث والتطوير. الأور الأدوية رشاكت قامئة عىل فك رماذج  جتر 
املُمث ِل أأن تضطلع  ح. وذلكل اقرت يف توفري عالجات لها نطاق واسع من الأمراض اليت أأخفق السوقل لتطوير أأدوية  الارتباط

دراج  بشأأنأأو تطلب دراسة  ابس تعراضاللجنة ادلامئة   فك الارتباطأأن حتقق  من شأأهنا الوطنيةقوانني الرباءات يف أأحاكم اإ
ىل أأنَّ الوثيقة  الاكمل ا اإ بديةل لالبتاكر ال امنذج الحددت  SCP/12/5بني أأسعار الأدوية وتاكليف البحث والتطوير، مشري 

املُمث ِل دمعه لقرتاح  أأكَّدوة عىل ذكل، اللجنة. وعال لتنظر فهياملسائل املطروحة ابمن قامئة غري حرصية  اجزء  ابعتبارها 
من تكل  14(، ول س امي الفقرة SCP/16/7اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية بشأأن الرباءات والصحة )الوثيقة 

تطوير وحدة املساعدة  ، عىل2014يف امجلعية العامة عام  ،أأنَّ وفد الولايت املتحدة الأمريكية اعرتضباملُمث ِل وذكَّر . الوثيقة
َّه اكن يرى أأنَّ ذكل  التقنية، ىل الويبو. ويف هذا الصدد،  خارجلأن ىل املادة نطاق الولية املس ندة اإ من التفاق  4أأشار املُمث ِل اإ

ىل الويبو لتقدمي املساعدة التقنية القانون  نص رصاحةت  يتبني الويبو ومنظمة التجارة العاملية ال س ناد الولية اإ ية فامي يتعلق عىل اإ
 ابتفاق تريبس.

ىل أأنَّ الرابطة، اليت تضم قرابة  .161 ، يه منظمة عضورشكة ايابنية  900وأأشار ُممث ِل الرابطة الياابنية للملكية الفكرية اإ
ىل أأنَّ بيانه ُأِعدَّ ابلتعاون  1938خاصة للمس تخدمني ُأنشئت يف الياابن عام  بغرض تعزيز حامية امللكية الفكرية. وأأشار املُمث ِل اإ

 عن رأأياملُمث ِل  وأأعربتوجه حبيث.  ذاترشكة أأدوية  72مع رابطة ُمنتجي املس تحرضات الصيدلنية الياابنية، اليت تُضمُّ 
َّه اذلي مفاده الياابنية للملكية الفكرية ورابطة ُمنتجي املس تحرضات الصيدلنية الياابنية الرابطة التوصل  أأن جيري من املهم أأن

ىل اتفاق يف اللجنة ادلامئة عىل أأنَّ هممة توفري  تسعى املمتازة للمرىض يف مجيع أأحناء العامل يه هممة  املس تحرضات الصيدلنيةاإ
َّه من حلكومات والرش لتحقيقها ا اكت التجارية يف لك من البدلان املتقدمة والنامية. وعالوة عىل ذكل، اعترب املُمث ِل أأن

ملشالك القامئة. وقال املتعلقة اببناء عىل حتليل احلقائق والوسائل الالزمة ذلكل الرضوري مناقشة أأسلوب حتقيق تكل املهمة 
براءاهتا، وتفاوضت ص يالبيولوجية يف الياابن اس تجابت لطلبات برتخ  ياوالعامةل يف جمال التكنولوج نَّ الرشاكت الصيدلنية اإ 

ت براءاهتا أأو نقلت التكنولوجيا املشموةل هبا وفق ا ذلكل.  رشوط الرتخيص، بشأأن حامية التكنولوجيا  واعترب املُمث ِل أأنَّ ورخصَّ
 وهو ماأأدوية جديدة، س تحداث طوير للبحث والتل يف البدلان النامية كحافز أأمٌر رضوري الصيدلنية مبوجب براءات 

ا ي  َّب قدر  َّ  هائالتطل ىل ذكل، أأعرب املُمث ِل عن اعتقاده بأأن تعزيز ه من الرضوري أأن جيري من املال واجلهد. وابلإضافة اإ
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ياسات يف البدلان النامية ووضع الس   البحث والتطوير يف الأدوية املبتكرة من أأجل املرىض اذلين يعانون من الأمراض املهمةل
ا  ىل أأنَّ الرشاكت الصيدلنية يف الياابن تبذل هجود  واختاذ الإجراءات الالزمة لإاتحة الأدوية اجلديدة للمرىض. وأأشار الوفد اإ

جراءات خمتلفة لالأدوية اجلديدة  وفريلت املوقع الإلكرتوين للرابطة الياابنية  يعرضهالمرىض يف البدلان النامية من خالل اإ
 .(WIPO Re:Search) ومهنا عىل سبيل املثال، املشاركة يف قاعدة بياانت الويبو للبحث للملكية الفكرية،

ىل أأنَّ  ُممث ِةل توأأشار  .162 يف جمال  البحث والتطويرمعلية الاحتاد ادلويل لرابطات ُمصن ِعي املس تحرضات الصيدلنية اإ
ُمركَّب تُدَرس يف  10.000مُفركَّب كمييايئ واحد فقط من بني  مرتفعة :تنطوي عىل نس بة فشل معلية ملكفة للغاية  صناعة

ق ا والوقت الالزم للتسويق غالب ا ما يتجاوز عرشة س نوات. ويف ضوء ذكل الواقع،  صري يف هناية املطاف دواء  ي اخملتربات ُمسوَّ
ُ  تقال ىل السوق، مبا يف ذكل اإ  مث ِةلامل َّه ليس من املُس تغرب أأنَّ متوسط تلكفة جلب دواء جديد اإ  التنظميية الإجراءاتن

ر وجناعتهلضامن سالمة ادلواء  الالزمة ُ بأأكرث من مليار دولر أأمرييك. وأأوحض يف مجيع الأحوال، تُقدَّ َّه عىل الرمغ  مث ِةلت امل أأن
نَّ من تكل الاحامتلت،  من مبيعاهتا يف البحث  من خانتني ر نس بة مئويةامثالقامئة عىل البحث تُعيد است رشاكت الأدوية فاإ

ُ . وأأشار هاوتسويق  هاديدة وتطوير اجلدوية الأ  اخرتاعأأي صناعة أأخرى، من أأجل وهو ما يزيد عىل والتطوير،  ىل أأنَّ  مث ِةلت امل اإ
عادة الاستامثر أأنَّ مس تقبل الأد علهيا. وعىل الرمغ من بعض  يتوقفوية اجلديدة السبب يف تكل النس بة املرتفعة من اإ

ُ  قالتيف الأايم السابقة،  ُأبديتالتعليقات اليت  نَّ معظم الاكتشافات الطبية يف القرن املايض تدين ابلفضل يف اإ مث ِةل امل
ىل الصناعة الصيدلنية املبتكرة: الأسربين واملضادات احليوية ومضادات الفريوسات  الاكتشافات يعومج  القهقرية حدوهثا اإ

ُ رشاكت الأدوية. وأأكَّدت  تضطلع هبا يتالبحث والتطوير ال أأنشطة من جاءتاحلديثة املتصةل ابلرسطاانت  الباهرة أأنَّ  مث ِةلامل
يت ال هائةلوالتاكليف ال  الكبريةاخلسائر يف موازنة  تساعد مالمئةعىل وجود حوافز  تتوقفالقدرة عىل الاس مترار يف الابتاكر 

ُ للرشاكت بتعويض هذه التاكليف. وأأوحضت  تسمحمعلية البحث والتطوير و  هياتنطوي عل َّه يف  مث ِةلامل ، لأدويةصناعة اجمال أأن
م للصناعة فرتة حمدودة من الانفراد  صورةهذا احلافز يف املقام الأول يف  يأأيت امللكية الفكرية، ول س امي الرباءات، واليت تُقد ِ

ل اجلوةل اجلديدة من البحث والتطوير، واليت بدورها تؤدي توفرُّ بدورها للسوق الفرصة لإدرار العائدات ابلسوق  ِ اليت متو 
ىل جيل جديد من الأدوية هنا.  الابتاكرية اإ ُ وأأضافت اليت تُنقذ حياة البرش أأو حُتس  ِ ا  مث ِةلامل ابدلور احلامس اذلي تلعبه  تقرُّ أأهنَّ

ا لأنَّ رشاكت الأدوية اجلنيسة  توافرساعدة عىل خفض تاكليف الرعاية الصحية وزايدة الأدوية اجلنيسة يف امل  الأدوية، نظر 
البحث والتطوير، ومن خالل واخملاطر املرتبطة بعملية تاكليف ل تس تطيع انتاج نَُسخ أأقل تلكفة من الأدوية بفضل جتنهبا ل 

ُ رون. لبحث والتطوير اذلي قام به املبتكل  النتاجئ الناحجةنسخ  امللكية الفكرية ميكن أأن تؤدي  ففي حني أأنَّ  ،مث ِةلويف رأأي امل
ىل  رجاءعىل املدى القصري اإ نَّ الأدوية اجلنيسة مؤقت ا،  دخول اإ الأدوية اجلنيسة والأقل تلكفة ل ميكن أأن توجد دون دورة  فاإ

ُ البحث والتطوير الأصلية.  َّه  مث ِةلولحظت امل ا الأدوية اجلنيسة الأقل تلكفة وجود ل عجت اليتيه  نَّ امللكية الفكريةلأ أأن أأمر 
يُمك ِن  هو اذلي واليقني بأأنَّ ذكل الاحرتام عىل الصعيد العاملي مللكية الفكريةاال يشء هل أأمهية أأكرب من احرتام ف، ممكن ا

نَّ رشاكت الأدوية من أأن تس متر يف الاستامثر يف دورة البحث والتطوير الابتاكري. وذلكل  ُ  فاإ تدمع اتفاق تريبس مث ِةل امل
َّفقت علهيا ادلول الأعضاومعايري حامية امللكية الفكرية اليت  ُ  وأأعربتء. ات ذا فرُس ِ  مث ِةلامل َّه اإ يف  اتفاق تريبس عن اقتناعها بأأن

ع فيه الس ياق َّ يتلروح الابو اذلي ُوق ِ ن ع هبا، فاإ توازان  مالمئ ا بني حامية امللكية الفكرية الالزمة لتحفزي ابتاكر الأدوية  ه يقمي ُوق ِ
 والظروف املقي ِدة الشديدة الإحلاح اليت تقتيض زايدة توافر العالجات الرضورية. اجلديدة 

ىل البيان اذلي أأدىل به وفد كينيا متحداث  ابمس اجملموعة الأفريقية. وعال .163 وة عىل ذكل، ومضَّ وفد جنوب أأفريقيا صوته اإ
مت به اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية بشأأن الرباءات  تأأييدهعن  الوفد أأعرب للتنفيذ الاكمل لالقرتاح اذلي تقدَّ

َّه س يفيد اللجنة، والصحة،   استنفاد احلقوق.وأأعرب عن تأأييده لإجراء دراسة بشأأن واذلي يرى الوفد أأن

 الرباءات ومولكه ة التصالت بني مستشارمن جدول الأعامل: رسي 8البند 

بشأأن رسية املشورة املقدمة من مستشاري  املعقودة ندوةاملؤقتة، ال  الرئيس ة، انئبيونشكوالس يدة بوكورا ترأأست  .164
 .(SCP/21/INF/3الرباءات )انظر الوثيقة 
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مت الأمانة خلفية الندوة، وعرض .165 لكرتونية تضمُّ  تقدَّ ملوضوع بصيغة أأكرث سهوةل وأأسهل اب املتعلقةعلومات املصفحة اإ
ا.   اس تخدام 

وعرض أأربعة متحدثني جتارهبم العملية مكستشاري براءات من انحية مدى تأأثري رسية املشورة اليت يقدموهنا عىل  .166
لكية واكنت عروضهم مقدمة ابلنيابة عن امجلعيات اليت مه أأعضاء فهيا، ويه امجلعية ادلولية محلاية امل   جودة مشورهتم املهنية.

(. FICPI( والاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية )AIPLA( وامجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية )AIPPIالفكرية )
ا تقدميي ا حول خصائص حصانة العالقة بني احملايم ومولكه  حيث قدم الس يد برافني أأانند، من مؤسسة أأانند أأند أأانند، عرض 

 تناول الشكو  املتعلقة بتغطية هذه احلصانة وانقش احتياجات والكء الرباءات فامي خيص احلصانة.و   مبوجب القانون العام.

ا تقدميي ا بشأأن حصانة العالقة بني  .167 وقدم الس يد جيفري لويس، من مؤسسة ابترسون وبلكناب وويب واتيلر، عرض 
ا خصوصيات   اءات الوطنيني والأجانب.احملايم ومولكه يف الولايت املتحدة الأمريكية وانطباقها عىل والكء الرب  وتناول أأيض 

 الأنظمة القضائية والترشيعية مبوجب القانون الفيدرايل يف الولايت املتحدة.

آند بريد،  هنج القانون املدين فامي يتعلق برسية املشورة املتلقاة من  .168 واس تعرض الس يد ووتر بورز، من مؤسسة بريد أ
اس تعرض مسأأةل الزتام مستشاري امللكية الفكرية ابلرسية املهنية مبا يف ذكل نطاقها وتغطيهتا كام   مستشاري امللكية الفكرية.

 وقيودها فضال  عن اجلوانب املتعلقة ابملستشار القانوين ادلاخيل واملنازعات العابرة للحدود.

آند بيجار/فانشاو، مسأأةل حامية التواصل  .169 الرسي بني مستشار وخلص الس يد ستيفن جارلند، من مؤسسة سامرت أ
ىل الإقرار ابحلصانة الأجنبية   امللكية الفكرية ومولكه من الكشف الإجباري عىل الصعيد العاملي. كام سلط الضوء عىل احلاجة اإ

ا مشرتاك  بني امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ) ( وامجلعية الأمريكية لقانون AIPPIعىل الصعيد ادلويل واس تعرض اقرتاح 
برام اتفاق متعدد الأطراف.FICPI( والاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية )AIPLAلكية الفكرية )امل   ( بشأأن اإ

ويف اجلزء الثاين من الندوة، قدم انئب الرئيس املؤقت املتحدثني الذلين س يتناول القضااي املطروحة من منظور  .170
 من حمايم الرباءات ويطلبون املشورة املوثوقة مهنم.املولكني اذلين يعمتدون عىل املشورة املهنية املقدمة 

برام اتفاق دويل يف هذا  .171 وشدد الس يد هانز بلوتشل، رئيس ش ئون امللكية الفكرية يف مجموعة ش ندلر، عىل أأمهية اإ
ن املستشارين ادلاخليني اذلين مه بوجه عام منخرط  الشأأن من واقع جتربته يف التعامل مع احملامك الأجنبية. ا وقال اإ ون اخنراط 

ا.  وثيق ا يف املنازعات املتعددة اجلنس يات ينبغي أأن تشملهم احلصانة أأيض 

ا تقدميي ا تناول رضورة  .172 ييل لييل، عرض  وقدمت الس يدة مانيشا ديساي، مساعدة املستشار العام يف جمال الرباءات، اإ
دراج املشورة املقدمة من مستشاري امللكية الفكرية من غري احملامني وكذكل   املستشارين ادلاخليني يف نطاق احلصانة. اإ

نه مبا أأن الرشاكت تبارش معلها مع املؤسسات حول العامل وتعقد رشااكت معها مفن الأمهية مباكن أأن تشمل احلصانة  وقالت اإ
 التصالت احمللية والعابرة للحدود.

ىل  .173  تقدمي وهجات نظرها حول املوضوع.ويف اجلزء الأخري من الندوة، دعا انئب الرئيس املؤقت ادلول الأعضاء اإ

ورشح وفد سويرسا موقف رسية املشورة املقدمة من مستشاري الرباءات يف بدله قبل سن  قانون حمايم الرباءات  .174
فضال  عن التعديل الالحق لقانون الإجراءات املدنية، واذلي اس تثىن احملامني وحمايم الرباءات بوضوح  2011السويرسي يف 

ىل الشكو  اليت حتيط ابلتقايض العابر للحدود يف   ملعلومات اليت تدفقت بيهنم وبني مولكهيم.من الإفصاح عن ا وأأشار الوفد اإ
ىل حتمل خطر الكشف غري  احملامك الأجنبية، وشدد عىل أأن املتأأثرين غالب ا مه املبتكرون ومالكو الرباءات اذلين يضطرون اإ

طار اللجنة جيب أأن يكفل أأكرب قدر ممكن من ومىض يقو   املرغوب فيه وتلكفة جتنب هذا اخلطر. نه مبا أأن أأي حل يف اإ ل اإ
ن خيار القوانني  اليقني القانوين واملرونة عىل حد سواء يف ضوء الاعتبارات الس ياس ية عىل الصعيد املتعدد اجلنس يات، فاإ



SCP/21/12  
58 
 

صدار الويبو توصية حول ا  املرنة غري امللزمة س تكون هل مزااي عديدة. ن اإ جلوانب العابرة للحدود املرتبطة وأأردف قائال  اإ
حبصانة العالقة بني مستشار الرباءات ومولكه س يكون مبزنةل خطوة واعدة للأمام من قبل اللجنة، وتطوع بصياغة هكذا 

 اقرتاح مبشاركة الوفود املعنية ابلأمر.

كام أأعرب   ت حول املوضوع.وأأعرب وفد اململكة املتحدة عن امتنانه مجليع املتحدثني اذلين قدموا ثروة من املعلوما .175
عن تأأييده للخطوات املقبةل اليت حددها وفد سويرسا وأأضاف أأن هنج القانون املرن يعد املهنجية املناس بة اليت ينبغي للجنة 

 أأن تتبعها.

ا ترشيعات  .176 نه قد سن مؤخر  ذ يقر بأأمهية رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم فاإ نه اإ وقال وفد اسرتاليا اإ
نه ليك   دد احلصانة لتشمل التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم.مت نه وفق ا للترشيعات الاسرتالية، فاإ وأأردف قائال  اإ

آخر أأو  يكون الفرد مشمول  ابحلصانة جيب أأن يكون مرخص هل العمل يف جمال الرباءات يف اسرتاليا أأو مبوجب قانون بدل أ
آخر، وجيب أأن يكون التواصل غرض قلمي أ .اإ ىل أأنه يقدم   ه الأسايس تقدمي مشورة بشأأن امللكية الفكرية للمولك  وأأشار اإ

ا لأن   للمبتكرين حصانة تشمل التواصل مع والكء الرباءات اخلاصني هبم عند طلب امحلاية يف اسرتاليا. وأأضاف أأنه نظر 
نه ل ميكن للمولكني الا سرتاليني أأن يضمنوا حامية تواصلهم حىت مع احملامني الأنظمة القانونية الأجنبية ل متنح حقوق ا مماثةل، فاإ

جراءات احملامك الأجنبية. ورأأى أأن هذا املوقف قد يطال املبتكرين يف مجيع ادلول   احملليني يف اسرتاليا من الكشف عهنا يف اإ
ا. ابرة للحدود تتطلب حال  ومن مث أأعرب عن اعتقاده أأن هذه اجلوانب الع  الأعضاء، سواء اكنت متقدمة أأو انمية أأو أأقل رمو 

ا يف هذه املسأأةل.    عىل الصعيد ادلويل، وذلكل ينبغي للجنة أأن متيض قدم 

ن حمايم الرباءات املقيدين يف نقابة احملامني يلزتمون ابحلفاظ عىل رسية أأي  .177 وقال وفد أأملانيا أأنه وفق ا للقانون الأملاين، فاإ
  كام أأن حملايم الرباءات احلق يف رفض الشهادة أأمام احملامك. رس هتم املهنية.تواصل رسي حيدث بيهنم وبني مولكهيم يف نطاق مما

وأأوحض أأن هذا الرابط بني الالزتام ابحلفاظ عىل الرسية وما يقرتن به من حق رفض الشهادة خلق ما يسمى حبصانة العالقة 
وأأوحض الوفد أأن احلصانة ل تنطبق عىل  نقابة احملامني. بني احملايم واملولك واليت يمتتع هبا حمامو الرباءات الأملانيني املقيدين يف

ا  مستشاري الرباءات غري املقيدين يف نقابة احملامني. ن احلصانة املكفوةل مبوجب القانون الأملاين تنطبق أأيض  واسرتسل قائال  اإ
ط ارها عىل الالزتام ابحلفاظ عىل عىل أأي حمايم براءات أأو مستشار براءات أأجنبيني تنص الأنظمة القانونية اليت يعمالن يف اإ

قلميه ومن منظور حميل حبت، ل يبدو هل الصك  رسية التواصل واحلق يف رفض الإدلء بشهادة. نه يف داخل اإ ومن مث، فاإ
. نه يتفهم وجود اهامتم عام بتحقيق  ادلويل رضوراي  نه لأن الأطر القانونية ختتلف يف البدلان الأخرى، فاإ واس تدر  قائال  اإ

هام من النقاط املهمة للغاية عند مناقشة التوافق ادلويل.  عاملي يف هذا اجملال.توافق  ن  غري أأنه شدد عىل موضوعني عد  وقال اإ
ء لأنه ل الأول هو أأن حمايم الرباءات واحملامني يف جمالت أأخرى من القانون ينبغي أأن يتحلوا ابحلصانة القانونية عىل حد سوا

ن .تفريقلهذا ال مربر  ن الرتكزي عىل حمايم وقال اإ ه لأن قواعد الكشف ليست معروفة يف معظم ادلول الأوروبية القارية، فاإ
شاكلية. ا اكفي ا من املرونة  الرباءات وحدمه قد يثري اإ ن املوضوع الثاين هو أأن الصك القانوين احملمتل ينبغي أأن يتيح قدر  وقال اإ

ورأأى أأنه ينبغي أأن تتاح  لقانوين املتعلق ابملستشارين القانونيني ادلاخليني.يس توعب الأطر القانونية اخملتلفة، ول س امي الإطار ا
    لدلول الأعضاء حرية اختاذ القرار بشأأن النظام القابل للتطبيق.

 وشدد عىل أأمهية املسائل العابرة للحدود. وأأعرب وفد ادلارمر  عن امتنانه للمتحدثني عىل عروضهم التقدميية املمتازة. .178
متثل حتداي  فعلي ا يواجه الرشاكت واملنتفعني يف بدله يف نطاق أأعامهلم اليومية وأأن الرشاكت واملنتفعني مضطرون  وأأضاف أأهنا

للبحث عن وسائل للتغلب عىل هذا التحدي عند ممارسة الأنشطة التجارية عىل الصعيد ادلويل، خاصة مع البدلان اليت 
جراءات كشف. ىل  قرتاح املقدم من وفد سويرسا.وبناء عليه، رحب الوفد ابل تطبق اإ ورأأى أأنه سيساعد اللجنة يف الوصول اإ

ىل مرحةل متكن اللجنة من اختاذ قرار. ا للوصول اإ     فهم أأمعق للمسأأةل وامليض قدم 
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وأأوحض الوفد أأنه ل يوجد نص حول  وأأكد وفد الهند عىل موقفه من املسأأةل واذلي بينه يف ادلورات السابقة للجنة. .179
قة بني احملايم ومولكه يف قانون الرباءات الهندي فامي خيص والكء الرباءات اذلين يتعني علهيم أأن يكونوا من حصانة العال

نه يرى أأن املسأأةل ذات   وأأوحض أأن معاهدة ابريس واتفاق تريبس ل ينصان عىل هكذا حصانة. خرجيي العلوم. ومن مث فاإ
ىل توافق   ينبغي أأن يس متر معل اللجنة حول هذه املسأأةل.طبيعة موضوعية حتمكها القوانني الوطنية، ول  ن الوصول اإ وقال اإ

ىل توافق حول حالت الاس تثناء من الكشف.  حول حصانة العالقة بني احملايم ومولكه يس تلزم ابلرضورة الوصول اإ
ن املتخرجني يف العلوم أأو الهندسة يكونو  نه وفق ا لنظام الرباءات الهندي فاإ ا مؤهلني للعمل كوالكء براءات واسرتسل قائال  اإ

ىل احلصول عىل درجة علمية يف القانون. وأأبرز أأن احملامني يمتتعون   بعد اجتياز اختبار والكء الرباءات الهندي، دون احلاجة اإ
جراءات الكشف مبوجب قانون الإثبات الهندي. ن وكيل الرباءات خشص ذو خلفية علمية، ول   ابمحلاية من اإ ومىض يقول اإ

ن ذكل الكشف قد يساعد احملمكة يف حتديد القرار الهنايئ بشأأن املسائل املوضوعية   ج مضن امحلاية املذكورة.يندر  وقال اإ
ن هذه احلصانة القانونية قد ترض بنظام الرباءات.   اكجلدة والنشاط الابتاكري والتطبيق الصناعي وكفاية الكشف، ومن مث فاإ

اوةل ملواءمة اجلوانب العابرة للحدود فامي خيص هذه املسأأةل لن تتالءم مع وهجة نظر وبناء عليه، أأعرب عن اعتقاده أأن أأي حم
ا عىل هذا الأمر. نه قد جسل اعرتاضه فامي س بق ول يزال معرتض  وأأضاف الوفد أأنه خالل ادلورة املاضية  الوفد، ومن مث فاإ

مولكه من الأمور اليت تقع مضن اختصاص القانون للجنة ذكرت اجملموعة الأفريقية أأن مسأأةل حصانة العالقة بني احملايم و 
هنا تقع خارج نطاق ولية الويبو. ت اجملموعة الأفريقية عن رأأي مفاده أأنه   اخلاص ولواحئ اخلدمات املهنية ومن مث فاإ كام عرب 

طار قانوهنا الوطين. املتحدثني عىل وشكر الوفد   ينبغي أأن ترت  للك دوةل عضو حرية حتديد كيفية معاجلة املسأأةل يف اإ
جراء املناقشات بشأأن رسية املشورة املقدمة من مستشاري الرباءات ل  آراهئم خالل الندوة وأأعرب عن فهمه أأن اإ مشاطرة أ

يعين ابلرضورة قبول احلصانة بأأي شلك من الأشاكل كام أأنه ل ميس احلقوق الس يادية لدلول الأعضاء يف معاجلة طلبات 
ا يف هذا الشأأن يف اللجنة حنو  قانون الوطين املطبق.الرباءات والرباءات وفق ا لل زاء طريقة امليض قدم  وأأعرب الوفد عن قلقه اإ

  هنج قامئ عىل قانون مرن حيقق توافق حول حصانة العالقة بني مستشار الرباءات ومولكه.

ا ف .180 نه رمغ أأن ترشيعات امللكية الفكرية يف غواتاميل ل حتدد معيار  امي خيص رسية التواصل بني وقال وفد غواتاميل اإ
ل أأنه يف الإطار الترشيعي املناظر ملدونة أأخالقيات املهنة تنص املادة  من املدونة عىل الزتام  5مستشار الرباءات ومولكه، اإ

وأأعرب   احملامني ابحلفاظ عىل الرسية واحلفاظ عىل الرسية املهنية أأمام القضاة والسلطات الأخرى حىت بعد انهتاء خدمهتم.
 لوفد عن رغبته يف ادلخول يف نقاش حول موضوع الرسية.ا

وحتدث وفد كينيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية فأأكد عىل بياهنا السابق خبصوص املوضوع وأأكد أأن املوضوع يقع مضن  .181
نه ل يؤيد أأي نشاط وضع قواعد ومعايري يف هذا الشأأن  اختصاص القوانني الوطنية. ، سواء اكن ذكل وبناء عليه، قال الوفد اإ

  يف صورة قانون مرن أأو صك غري ملزم.

نه   وعرب وفد مجهورية كوراي عن امتنانه للمتحدثني عىل عروضهم التقدميية. .182 نه بوصفه من بدلان القانون املدين فاإ وقال اإ
نه ينبغي و   يقر بأأمهية حصانة العالقة بني حمايم الرباءات ومولكه، خاصة فامي يتعلق ابدلعاوى العابرة للحدود. بناء عليه قال اإ

ىل اتفاق متعدد الأطراف بشأأن حصانة العالقة بني حمايم الرباءات ومولكه لأن التفاق املتعدد الأطراف س يوفر  التوصل اإ
ىل هكذا اتفاق ينبغي للجنة أأن   أأكرب قدر من القدرة عىل التنبؤ مجليع البدلان ويليب احتياجات املنتفعني. ورأأى أأنه للوصول اإ

الوقت الالزم لبحث التفاصيل ومناقش هتا، عىل سبيل املثال مؤهالت مستشاري امللكية الفكرية وأأنواع التواصل اذلي تأأخذ 
ىل حل للمسأأةل الوطنية املرتبطة حبصانة العالقة بني حمايم الرباءات   ينبغي أأن تشمهل احلصانة. نه للتوصل اإ ومىض يقول اإ

ن حكومة مجهورية كوراي تعزتم تعديل قانون حمايم الرباءات ومولكه وتوطئة الطريق للتعاون العابر للح دود يف هذا اجملال، فاإ
نه مبا أأنه ل يوجد يف قانون حمايم الرباءات ما ينص عىل حامية رسية التواصل   اخلاص هبا يف املس تقبل القريب. وأأردف قائال  اإ

ن التعديل سيس تحدث احلق يف رفض الكشف عن التواصل الرسي بني حمايم  بني مستشاري امللكية الفكرية ومولكهيم، فاإ
ذا اكن هذا الكشف بأأمر من السلطات، عىل سبيل املثال احملمكة.  الرباءات ومولكه اإ
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  وأأعرب وفد السويد عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام لك من وفد اململكة املتحدة ووفد ادلارمر . .183

يران الإسالمية املتحدثني ع .184 وذكر الوفد أأن مسأأةل حصانة العالقة بني  ىل عروضهم التقدميية.وشكر وفد مجهورية اإ
نفاذ قوانني الرباءات وأأهنا ل تعامل نفس املعامةل يف القوانني الوطنية  جرائية تقع خارج نطاق اإ احملايم ومولكه تعد مسأأةل اإ

نه ل يفهم كيف يعد ممكن ا متديد ولييت اللجنة والويبو لتشمال  اخملتلفة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده   هذه املسأأةل.ومن مث فاإ
ىل اتفاق حول متديد ولية الويبو بوجه عام وولية اللجنة بوجه  الراخس بأأنه من املبكر مناقشة هذه املسأأةل قبل التوصل اإ

   خاص.

 والغزيرة املعلومات.وعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن امتنانه للمتحدثني عىل عروضهم التقدميية املثرية لالهامتم  .185
ا وأأهنا تناقش يف حيهنا.  وأأعرب عن اعتقاده أأن رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم من املسائل الهامة جد 

يداع طلبات الرباءات يف أأنظمة قانونية خمتلفة، تعد معاجلة  ىل أأنه يف ظل الاقتصاد العاملي اذلي يشهد اإ وأأشار الوفد اإ
جراءات التقايض يف الأنظمة القانونية اخملتلفة من الأمور املقلقة املعلومات الرسية و  فشاء هذه املعلومات مضن اإ جتنب خطر اإ

جياد  بشدة. وأأعرب عن تأأييده لإجراء املزيد من النقاش بني ادلول الأعضاء بشأأن أأفضل املامرسات والتجارب الوطنية واإ
    هذه احللول طوع ا يف هناية املطاف من قبل ادلول الأعضاء.حلول للمشالكت النامجة عن هذه املسأأةل توطئة لعامتد 

ورأأى أأن مسأأةل رسية التواصل بني  وأأكد وفد ابكس تان عىل موقفه اذلي أأعرب عنه خالل ادلورة السابقة للجنة. .186
يف العديد  مستشاري الرباءات ومولكهيم من الأمور اليت تقع مضن اختصاص القانون ادلويل اخلاص ولواحئ اخلدمات املهنية

ن املسأأةل ليست من قضااي قانون الرباءات املوضوعي، ولكهنا من قضااي قانون الإثبات. من البدلان، ومهنا ابكس تان.   وقال اإ
ن املسأأةل جيب أأن ترت  للتفضيالت الوطنية. نه ل يدمع أأي نشاط وضع قواعد ومعايري يف هذا اجملال، واإ   ومن مث قال الوفد اإ

ىل اجلانب العابر للحدود من حصانة العالقة بني حمايم وقال وفد امجلهوري .187 نه بيامن تطرق مجيع املتحدثني اإ ة التش يكية اإ
ا يف هذه  ل أأن هذا قد ل يكون ممكن ا للميض قدم  عداد صك دويل أأو معاهدة، اإ ماكنية اإ ىل اإ الرباءات ومولكه وأأشار بعضهم اإ

واعترب الوفد أأن هنج القانون املرن جيب أأن يُبحث بوصفه من  .املسأأةل عىل الصعيد املتعدد اجلنس يات يف هذه املرحةل
ا. طار اللجنة وسأأل املتحدثني عن أأعظم الفوائد   الس بل املمكنة للميض قدم  ىل املناقشات اليت أأجريت يف اإ غري أأنه أأشار اإ

   والصعوابت احملمتةل لهذا الهنج.

أأورواب الوسطى والبلطيق فرحب ابلندوة ورأأى أأهنا تسهم  وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابلنيابة عن مجموعة بدلان .188
ا قمي ا وجوهراي  يف مناقشات اللجنة. سهام  وشدد عىل الأمهية اليت علقها عىل رسية التواصل بني مستشاري الرباءات  اإ

نه ومن مث أأعرب الوفد عن تأأييده لإجراء املزيد من العمل  ومولكهيم فامي يتعلق ابجلوانب العابرة للحدود. يف هذا الشأأن وقال اإ
ن اجملموعة تؤكد عىل موقفها اذلي يفيد بأأن املبادئ غري امللزمة والتوصيات غري امللزمة يه الطريقة  هيم مجيع البدلان. وقال اإ

ن اجملموعة ترى أأن املناس بة ملعاجلة املوضوع وميكن اعتبارها احلل املمكن املقبول للجميع بغض النظر عن حاةل لك بدل.  وقال اإ
ن مل ترغب يف ذكل. وحث ادلول   ذكل س ميكن ادلول الأعضاء من جتنب تعديل ترشيعاهتا الوطنية أأو تغيري أأنظمهتا اإ

ا.    الأعضاء عىل الاخنراط يف املزيد من العمل عىل هذا النحو وأأن تقدم اقرتاحات حمددة للميض قدم 

رة جتارهبم اليت تأأيت من عامل الواقع وعىل تناول وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء فشكر املتحدثني عىل مشاط .189
ذ ميعن النظر يف الشواغل الواقعية املعرب عهنا والعمل املقبل  املشالكت اليت يتعني معاجلهتا عىل الصعيد ادلويل. نه اإ وقال اإ

نه غري مقتنع ابلنقاط اليت أأدىل هبا بعض الوفود واليت أأفادت بأأن املوضوع يقع مضن الش ئ ون الوطنية اليت ل تس تلزم للويبو، فاإ
ا عىل الصعيد ادلويل. ورأأى أأن الشكو  القانونية فامي خيص الآاثر العابرة للحدود للحصانة الأجنبية والزتام الرسية تعد  نقاش 

ل عىل الصعيد ادلويل. جراء الأنشطة   من الشواغل اليت ل ميكن معاجلهتا اإ نه حبسب الظروف اليت حتيط ابإ وأأردف قائال  اإ
جياد حل عىل الصعيد ادلويل، وأأن علهيا أأن تويل  نه يرى أأن اللجنة ل ينبغي لها أأن تكف عن اإ التجارية عرب احلدود، فاإ

ن اجملموعة ابء ل تزال تدمع العمل املقبل حول  الاهامتم الواجب لالختالفات بني الأنظمة القانونية الوطنية. وقال الوفد اإ
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طار اللجنة لأن املوض ا عىل كيفية املوضوع يف اإ ا كبري  جراءات احلصول عىل حقوق الرباءات حيث أأن هل تأأثري  وع وثيق الصةل ابإ
متام التواصل مبوجب هذه الإجراءات. يداع طلبات الرباءات وكيفية اإ تباع هنج القانون املرن القامئ عىل  اإ ورأأى أأنه ينبغي اإ

ىل العمل املقبل  ر يف وضع الس ياسات الوطنية.معايري دنيا غري ملزمة بوصفه حال  ممكن ا جيوز أأخذه يف الاعتبا والتفت الوفد اإ
ىل املزيد من املناقشات يف املس تقبل حس امب اقرتح وفد  طار هذا البند من جدول الأعامل يف ادلورة السابقة، وتطلع اإ يف اإ

نفاذ حصانة العالقة بني   سويرسا.    مستشار الرباءات ومولكه. واقرتح الوفد أأن تدرس الأمانة املشالك اليت تقيد أأو متنع اإ

ن الاحتاد ل يزال يرى أأن مواءمة الأنظمة  .190 يطاليا ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء فقال اإ وحتدث وفد اإ
اخملتلفة احلالية يف جمال رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم بني ادلول الأعضاء س تفيد املنتفعني من نظام 

آلية ملموسة ملعاجلة الاعرتاف  الرباءات بغض جياد أ النظر عن مس توى التمنية يف لك بدل. ورأأى أأن الوقت قد حان للنظر يف اإ
نه لضامن عدم الإخالل ابلترشيعات الوطنية القامئة وضامن أأقىص قدر ممكن من  حبصانة مستشاري الرباءات الأجانب. وقال اإ

نه يرى أأن هنج القانون املرن ينبغي أأ  ىل توفري نفس امحلاية مبوجب املرونة، فاإ ن يؤخذ يف الاعتبار وأأنه ينبغي أأن هيدف اإ
 القوانني الوطنية املطبقة للتواصل بني مستشار الرباءات الأجنيب ومولكه والتواصل بني مستشار الرباءات الوطين ومولكه.

يطاليا ابمس الا .191 حتاد الأورويب ودوهل الأعضاء وأأعرب وفد بولندا عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام لك من وفد اإ
وأأوحض الوفد أأنه من املثري لالهامتم للغاية أأن  ووفد امجلهورية التش يكية ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق.

ن املعلومات الواردة يف   يس متع ويعرف كيفية تناول هذا املوضوع من وهجات نظر مستشاري الرباءات واملولكني. وقال اإ
ا مدى أأمهية مسأأةل الرسية وأأن مثة لواحئ متنوعة بشأأن احلصانة وكيف أأن اللواحئ غري الواحضة أأو ال عروض التقدميية تبني جيد 

  غياب اللواحئ يف بعض البدلان قد يرضان مبصاحل ماليك الرباءات اذلين يرغبون يف تسويق منتجاهتم يف البدلان الأخرى.
الأمهية ول س امي فامي خيص املنازعات املتعددة اجلنس يات والتقايض يف الأنظمة القانونية واعترب الوفد أأن املسأأةل يف غاية 

عداد صك دويل بشأأن احلصانة للتغلب عىل هذه املشالكت. اخملتلفة. ىل اإ وأأعرب الوفد  ومن مث رأأى الوفد أأن احلاجة تدعو اإ
عداد صك قانون مرن عىل الأقل محلاية التواصل الرسي بني مستشار الرباءات  عن تأأييده لس تكامل العمل يف اللجنة بغية اإ

   ومولكه.

ن رسية التواصل بني مستشار الرباءات ومولكه .192 ن وقال وفد الصني اإ  تعد يف غاية الأمهية من انحية جودة الرباءات. واإ
هيم لأن الك ال يوجد فارق بني رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم ورسية التواصل بني احملامني ومولكف

نه مبا أأن الوفود املشاركة يف اللجنة تتخصص يف قانون الرباءات وليس قانون  القضيتني متعلق بقانون الإثبات. وقال الوفد اإ
ذا اكنت اللجنة تعد املنتدى املناسب ملناقشة القضية. ذ يرحب ابملناقشات ادلائرة يف  الإثبات، فينبغي توضيح ما اإ نه اإ وقال اإ

نه ق طار اللجنة.اللجنة فاإ ذا اكن من املالمئ وضع قواعد ومعايري دولية يف هذا الصدد يف اإ    لق بشأأن ما اإ

وأأوحض وفد الياابن أأن مسأأةل حصانة العالقة بني احملايم ومولكه قد نوقشت يف الس نة املاضية ابلزتامن مع مراجعة  .193
ىل التفاق عىل أأن قانون حمايم الرباءات الياابنيني، خاصة داخل جلنة نظام حمايم الرباءا ن املناقشات أأدت اإ ت. وقال الوفد اإ

ا يف هذه املسأأةل. نه مبا أأن الإجراءات احمللية اليت تتخذها  املناقشات عىل الصعيد ادلويل تعد رضورية للميض قدم  وقال اإ
ا رسية املشورة املقدمة من مستشا ا اتم  ن احلل البدلان فرادى ليس لها أأثر ملزم يف البدلان اليت ترفض رفض  ري الرباءات، فاإ

طار قانوين دويل يضمن عىل حنو مؤكد اعرتاف السلطات القضائية يف لك بدل حبصانة العالقة  الأكرث قبول  يف رأأيه هو اعامتد اإ
وأأقر حبقيقة أأن بعض البدلان تواجه صعوابت يف اعامتد  بني احملايم ومولكه وحامية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم.

ا، أأضاف أأنه لتعميق  اتفاق دويل ملزم ورأأى أأن اخليار العميل هو اعامتد اتفاق قامئ عىل قانون مرن غري ملزم.أأي  وختام 
نه يقرتح أأن جتري الأمانة اس تبياان  حول املوضوع. ن الاس تبيان من املمكن أأن يتضمن عىل   النقاش يف اللجنة، فاإ وقال اإ

" هل مثة عقبات أأو 2عقبات أأمام زايدة أأنواع املهن اليت تشملها احلصانة؟؛ و"" هل مثة 1" سبيل املثال أأس ئةل اكلتايل:
   اختالفات فامي يتعلق ابملستشارين الأجانب واحملليني؟.



SCP/21/12  
62 
 

ىل اجلوانب املتعلقة بنظام الرباءات الإقلميي اذلي خيوض فيه مودعو  .194 آس يوية للرباءات اإ وأأشار ممثل املنظمة الأوروبية ال
جراءات ات قلميي فضال  عن الإجراءات الوطنية دلوهل الأعضاء واليت قد ختتلف فهيا اللواحئ الطلبات اإ بعة ملكتب براءات اإ

ا أأو غري  اخلاصة برسية املشورة املقدمة من مستشاري الرباءات. عداد اتفاق دويل سواء اكن ملزم  ورأأى أأنه من الأفضل اإ
ا وثيق   ملزم. ىل حقيقة أأن بعض البدلان تعد املوضوع  ا بنقل التكنولوجيا.وأأوحض املمثل أأن مسأأةل الرسية ترتبط ارتباط  والتفت اإ

تباع هكذا اتفاق؛ أأي خيدم  ا ملن يرغبون يف اإ ن اللجنة بوسعها أأن تعد اتفاق ا يكون متوفر  ا عن اختصاص اللجنة وقال اإ خارج 
ا.    ببساطة البدلان اليت تعتربه مفيد 

ا عىل التساؤل اذلي طرحه وفد امجلهوري .195 ة التش يكية، حتدث الس يد جارلند ابلنيابة عن امجلعية ادلولية محلاية ورد 
ن هنج القانون املرن ل تراه امجلعية الهنج الأفضل. ىل بعض سلبياته قائال   امللكية الفكرية قائال  اإ نه عىل سبيل املثال  وأأشار اإ اإ

ذا اكن سينف ذ أأو يت بع أأو يطب ق أأو يعرتف  به من قبل احملامك يف أأنظمة قانونية معينة يف يعوزه اليقني من انحية ما اإ
ورأأى أأن اللجنة حبثت هذه املسأأةل عىل مدار بضع س نوات وأأبلت بالء  حس ن ا يف تناولها  السيناريوهات العابرة للحدود.

ا من اجليد اس تكشاف حلول ممكنة أأخرى. للمشالك القامئة يف الأنظمة القانونية اخملتلفة. ذا  وأأضاف أأنه للميض قدم  نه اإ وقال اإ
جيابية للأمام ينبغي  ارتأأت اللجنة يف هذا الوقت أأن هنج القانون املرن هو اخليار الأفضل، فس يكون ذكل مبزنةل خطوة اإ

ا. دمعها. ن الاس تبيان اذلي اقرتحه وفد الياابن يعد فكرة جيدة جد  نه بيامن ل ترى امجلعية أأن  واسرتسل قائال  اإ ا، قال اإ وختام 
ذا اكنت اللجنة مس تعدة للنظر يف حلول تتضمن خيار الهنج املرن، خيار القانون ا ل أأهنا ترى أأنه اإ ملرن هو الهنج الأفضل، اإ

مام. وأأوحض أأن مسأأةل رسية املشورة املقدمة من مستشاري الرباءات تعد مسأأةل خاصة متعلقة بقانون  فهذه خطوة واعدة للأ
طار قوانني الرباءات اخلاصة هبا.الرباءات وامللكية الفكرية حيث أأن بعض الأنظمة ال ن  قانونية تتعامل مع املسأأةل يف اإ وقال اإ

ىل أأنظمة ملكية  ىل مشورة أأفضل فامي خيص حقوق امللكية الفكرية، واإ حصانة العالقة بني مستشار الرباءات ومولكه تؤدي اإ
   فكرية أأفضل وأأقوى.

ن من املبادئ الأساس ية لقانو .196 ن الرباءات الكشف عن املعلومات املتعلقة وقال ممثل ش بكة العامل الثالث اإ
لغاءها.  ابلتكنولوجيا، ورأأى املمثل أأن متديد  فعدم الكشف أأو الكشف اجلزيئ يعدان من أأس باب رفض منح الرباءات أأو اإ

وأأوحض أأنه ينبغي  حصانة العالقة بني احملايم ومولكه لتشمل مستشاري الرباءات تعارض هذا املبدأأ الأسايس للكشف.
خضاع  عداد مواصفات الرباءة للتدقيق العام من اإ مواصفات الرباءة، بوصفها وثيقة عامة، وكذكل أأي جسالت مس تخدمة يف اإ

ن مثة شواغل واسعة النطاق خبصوص  أأجل الوقوف عىل حقيقة املطالبات الواردة يف املواصفات أأو التثبت مهنا. وقال اإ
ا ابلغ الأمهية.الس ياسات العامة فامي يتعلق بقانون الرباءات ومن مث  ن الشفافية املطلقة خبصوص منح الرباءات تعد أأمر   فاإ

ورأأى أأن متديد حصانة العالقة   وأأضاف أأن اجملمتع ل ميكن أأن يتحمل طبقة أأخرى من الغموض بشأأن مواصفات الرباءات.
دارة الرباءات واليت  جراءات معاجلة بني احملايم ومولكه لتشمل مستشاري الرباءات خيرق رشط الشفافية يف اإ تتضمن اإ

ن متديد حصانة العالقة بني احملايم ومولكه لتشمل مستشاري  الرباءات فضال  عن التقايض بشأأن الرباءات. وأأردف قائال  اإ
الرباءات س يكون من شأأنه منع ماكتب الرباءات واحملامك يف البدلان النامية من حامية املصلحة العامة بعد منح الرباءات. 

زاء العواقب غري املقصودة لهذا المتديد، مثل تأأثريه عىل طلبات الرباءات ومواطن املرونة يف اتفاق وأأعرب املمثل  عن قلقه اإ
جراءات الرباءات. ىل أأن الندوة املقامة   تريبس وأأنظمة الاعرتاض عىل الرباءات وشفافية اإ فضال  عن ذكل أأشار املمثل اإ

ن الشواغل بشأأن حصانة العالقة بني احملايم ومولكه اكن ينب غي أأن تتناول مجيع الشواغل اخملتلفة املرتبطة ابملوضوع وقال اإ
  املتعلقة حبصانة العالقة بني احملايم ومولكه مل تُبحث مطلق ا خالل الندوة.

وأأعرب ممثل غرفة التجارة ادلولية عن امتنانه للندوة املقامة عىل مدار نصف يوم بشأأن رسية املشورة املقدمة من  .197
ا الطبيعة ادلولية للموضوع وأأمهية العثور عىل حل عابر   رباءات.مستشاري ال ن العروض التقدميية أأوحضت جيد  وقال اإ

ا للطبيعة ادلولية املزتايدة للمعامالت اليت تتضمن حقوق امللكية الفكرية، مبا يف ذكل حقوق  للحدود. نه نظر  وقال الوفد اإ
ن الغرفة لطاملا أأكدت أأن العثور عىل ا للك من ماليك حقوق الرباءات ومن يواهجون حقوق  الرباءات، فاإ ا هام  حل يعد أأمر 

وأأوحض املمثل أأن الرشاكت، سواء اكنت كبرية أأو صغرية، وسواء تبارش معلها حملي ا أأو من خالل  براءات خاصة ابلآخرين.
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ىل املشورة من مستشاري الرباءات املهنيني ليك تفهم كيف ميكهنا أأ  ن تترصف يف حدود حقوق أأسواق التصدير، حتتاج اإ
وأأضاف املمثل أأنه ليك تكون   الرباءات اخلاصة هبا وكيف ميكهنا أأن تترصف عندما تواجه حقوق الرباءات اخلاصة ابلآخرين.

  هذه املشورة رصحية، يتعني عىل لك من مستشاري الرباءات ومولكهيم أأن حيصلوا عىل ضامن بأأن املشورة س تظل رسية.
نه بيامن حتظى  املشورة املقدمة من حمامني مؤهلني يف معظم البدلان ابمحلاية مبوجب حصانة حبيث ل ميكن للغري النفاذ وقال اإ

ل أأن الأمر ليس كذكل يف العديد من البدلان فامي يتعلق ابلتواصل مع مستشاري  جراءات ادلعاوى القضائية، اإ لهيا مضن اإ اإ
نه عىل الصعيد ادلويل، حىت لو اعُترب التواصل بني  انونية همنية.الرباءات املؤهلني همني ا اذلين ليست دلهيم مؤهالت ق وقال اإ

ل أأن هذه الرسية قد ل حُترتم يف الس ياق العابر للحدود.   مستشار الرباءات املؤهل همني ا ومولكه رساي  يف الس ياق الوطين، اإ
آخر وقد   مى يف بدل أ ومن مث شدد   يُكشف عهنا للغري مثاُل حبمك احملمكة.وأأوحض أأن املشورة اليت تعد يمحية يف بدل ما قد ل حت 

ورأأى أأن غياب الرسية   املمثل عىل أأمهية اجلانب العابر للحدود لرسية التواصل بني مستشاري الرباءات املهنيني ومولكهيم.
ىل الرشاكت من قبل املستشارين احملليني حول  وشدد عىل   العامل.عرب احلدود يؤثر بشلك واحض عىل جودة املشورة املقدمة اإ

ن رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم تساعد يف ضامن  مضامني املصلحة العامة فامي خيص هذا املوضوع وقال اإ
احرتام القوانني احمللية عن طريق مساعدة املولكني يف فهم نطاق حامية الرباءات وحتقيق نتاجئ منصفة وفعاةل مجليع الأطراف، 

ىل أأن بعض الوفود قد أأعربت عن قلقها   احلقوق وكذكل من يواهجون حقوق ا مملوكة للآخرين. مبن فهيم مالكو وأأشار املمثل اإ
خفاء حاةل التقنية الصناعية السابقة  زاء وجود تأأثري سليب حلصانة العالقة بني مستشار الرباءات ومولكه عىل نطاق الرباءة واإ اإ

وأأوحض أأن الرسية تنطبق عىل املشورة فقط  دم فهم املبدأأ عىل الإطالق.وأأضاف أأن ذكل يدل عىل ع عن فاحيص الرباءات.
اليت يقدهما املستشار املهين ملولكه ويه ل تتناول املعلومات املتاحة للعامة، مثل حاةل التقنية الصناعية السابقة أأو املعلومات 

ف أأن حامية رسية املشورة املقدمة من مستشاري وأأضا التقنية أأو غري ذكل من املعلومات املتعلقة حبقوق الرباءات املعنية.
الرباءات ل تؤثر عىل الأمور املتعلقة مبضمون الرباءة، مثل نطاق امحلاية والكشف عن حاةل التقنية الصناعية السابقة. وشدد 

انة هبا يف التقايض عىل أأهنا ل تؤثر عىل معل ماكتب الرباءات أأو الفاحصني، وأأهنا تتعلق فقط بنوع الأدةل اليت ميكن الاس تع
ىل حتقيق تقدم كبري يف املوضوع،   يف قضااي بعيهنا. ن الغرفة ترى أأن معل اللجنة طوال الس نوات الس بع املاضية أأدى اإ وقال اإ

خاصة الندوة املقامة عىل مدار نصف يوم حول رسية املشورة املقدمة من مستشاري الرباءات والواثئق املتنوعة اليت أأعدهتا 
جياد حل عابر للحدود.وح الأمانة.    ث املمثل مجيع الوفود عىل اس مترار العمل عىل اإ

آاثر الإفصاح عن التواصل بني احملايم ومولكه خالل   .198 ىل أأن أ وأأشار ممثل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية اإ
جراءات الكشف قد نوقشت خالل الندوة املقامة عىل مدار نصف يوم. عرض تقدميي خاص ابلحتاد وذكر املمثل أأنه يتوفر  اإ

يوحض الإجراءات وتأأثري حصانة العالقة بني احملايم ومولكه وذكل ليك يتس ىن للوفود احلصول عىل نظرة متبرصة حول 
نه منذ حوايل  الإجراءات املتضمنة يف صياغة طلبات الرباءات ومعاجلهتا. س نة ـ بصفته وكيل ملكية فكرية برازييل ـ  30وقال اإ

نه  راءة يف الربازيل ابلنيابة عن مولك من الولايت املتحدة وقد عرب فاحص عن رأأي سليب بشأأنه.قد عاجل طلب ب وقال اإ
ا يف حاةل التقنية  خاطب مولكه ليرشح هل كيف أأن الفاحص اكن حمق ا من انحية أأن الابتاكر املطلوب حاميته يعد مدرج 

ىل املمثل أأل يرس وقال املمثل  ل مرة أأخرى خطاابت حتمل مثل هذه الآراء السلبية.الصناعية السابقة. ومن مث طلب املولك اإ
ن املولك أأوحض ش يئني. ا يف حاةل التقنية الصناعية السابقة. اإ والثاين، أأن  الأول أأن املولك يرى أأن الابتاكر ليس مدرج 

جراءات الكشف يف الولايت امل  ، تُراجع خالل اإ تحدة الأمريكية، ومن مث اخلطاابت، اكخلطاب اذلي أأرسهل املمثل للمولك 
ورأأى املمثل أأنه ليس من مصلحة املولكني ول مكتب   فهيي قد ترض جبهود املولك لإثبات أأن ابتاكره مس تحق للرباءة.

ىل أأنه مىت أأراد املولك أأن حيصل عىل رأأي املمثل  الرباءات ول امجلهور أأل يس تطيع أأن خياطب مولكه برصاحة اتمة. وأأشار اإ
ذا عطاء رأأي مبارش بسبب الشكو  احمليطة  فامي خيص ما اإ نه حياول أأن يتجنب اإ ى عىل براءة ما، فاإ اكن منتج املولك  يتعد 
ي. برسية التواصل. نه حاول أأن يواجه اجلوانب السلبية بدفاعات ممكنة ضد التعد  وكنتيجة ذلكل، قال  واسرتسل قائال  اإ

نه لن يتلقى الرأأي الأكرث رصاحة، ومن مث ن املولك قد يقرر أأن يطرح منتجه يف السوق الربازيلية وقد يعاين  املمثل ملولكه اإ فاإ
ي. جراءات تعد  آةل صناعية،  ورأأى أأن هذا الأمر س ئي للمولك وللجمهور لأن املنتج قد يُسحب من السوق. من اإ ذا اكنت أ فاإ

آةل خسارة يقافها أأو مصادرهتا، ومن مث سيتكبد الشخص اذلي اس تحوذ عىل ال ن هذا الأمر  .قد يأأمر القايض ابإ وقال املمثل اإ
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ا بني احملايم ومولكه. ا للقضاء لأنه ميكن جتنب قرارات احملمكة عن طريق التواصل الرصحي متام  وشدد عىل أأن اعامتد   س ئي أأيض 
وأأوحض أأنه لن يؤثر عىل الكشف عن   احلصانة بني احملايم ومولكه لن يقلل من مس توى املعلومات املتوفرة خبصوص الابتاكر.

بتاكر بأأي طريقة لأن قوانني الرباءات حول العامل تس تلزم أأن يفصح طلب الرباءة عن الابتاكر بطريقة اكفية ليك يمتكن الا
الشخص املاهر يف اجملال من تطبيقه، وأأن أأي معلومات خبصوص حاةل التقنية الصناعية السابقة تستشهد هبا ماكتب 

ا.    الرباءات خالل الفحص س تظل متوفرة أأيض 

ن املسأأةل يف غاية الأمهية ملاليك الرباءات وليس فقط حملايم الرباءات.وق .199  ال ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات اإ
ن  وأأضاف أأن ماليك الرباءات مه من ميلكون احلق يف حامية رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم. ومن مث فاإ

نه مبا أأن حصانة رسية التواصل بني حمايم  راءات يسري للمس تخدم.املسأأةل جيب أأن ينظر لها من منظور نظام ب ومىض يقول اإ
ن ذكل يصنع جفوة واحضة وعدم اتساق بني البدلان. نه كنتيجة  الرباءات الأجانب ومولكهيم ليست متوفرة يف لك بدل، فاإ وقال اإ

ن ماكل الرباءة دليه ما يقلقه بشدة عند رفع دعاوى تعدي يف البدلان ا جراءات ذلكل فاإ لأجنبية، خاصة تكل اليت تطبق اإ
طار اللجنة  ن امجلعية تعرب عن أأملها أأن توضع مبادئ توجهيية أأو توصيات عىل أأقل خبصوص هذا املوضوع يف اإ كشف. وقال اإ

 لفائدة ماليك الرباءات.

ما .200 عدادها الندوة وأأعربت ممثةل امجلعيـة الآس يوية لوالكء الرباءات عن امتنان امجلعية للرئيس عىل قيادته وللأ نة عىل اإ
ىل أأن امجلعية متثل والكء   املقامة عىل مدار نصف يوم بشأأن رسية املشورة املقدمة من مستشاري الرباءات. وأأشارت اإ

ا يف اجامتع جملسها اخلامس  الرباءات يف القطاع اخلاص يف املنطقة الآس يوية. ن امجلعية قد أأصدرت قرار  ومضت تقول اإ
عداد معايري دولية دنيا بشأأن 2008يف وامخلسني يف س نغافورة  جامع دويل حول اإ ىل اإ ، حيث حث القرار عىل التوصل اإ

حصانة املولكني من الكشف الإجباري عن املعلومات الرسية املتصةل ابلعالقة بني املولكني ومستشاري امللكية الفكرية 
ن منازعات امللكية الفكرية تثار يف  املؤهلني همني ا. نه يتعني عىل واسرتسلت قائةل اإ  الأنظمة القانونية املتعددة اجلنس ية، واإ

ا مع  الأطراف أأن تتواصل حبرية ورصاحة اتمتني ليس فقط مع مستشاري امللكية الفكرية املؤهلني حملي ا ولكن أأيض 
ن الكشف عن املعلومات الرسية احملمية يف ب  مستشاري امللكية الفكرية املؤهلني يف البدلان الأخرى. دل ما بشأأن وقالت اإ

جباراي  خالل التقايض. ن زايدة معدل   العالقة بني مستشاري امللكية الفكرية املؤهلني ومولكهيم قد يكون اإ وأأردفت قائةل اإ
التقايض ادلويل يعرض املولكني خملاطر أأكرث فامي يتعلق ابلكشف الإجباري، مما قد يضعف من قدرة املولك عىل احلصول عىل 

ن امجلعية تعتقد أأن املناقشات املتعلقة برسية التواصل بني  ن الأمور املتعلقة ابمللكية الفكرية.املشورة القانونية بشأأ  وقالت اإ
مستشاري الرباءات ومولكهيم ليس لها أأي أأثر كبري عىل املناقشات املتعلقة بتنس يق جوهر قانون الرباءات واليت أأبدى بعض 

زاهئا. هنا  ادلول الأعضاء قلقه اإ س تفيد الرشاكت يف مجيع ادلول الأعضاء، حيث أأهنا قد تكون أأطراف ا يف  وقالت املمثةل اإ
منازعات الرباءات احملمتةل ومن مث ستُس نح لها فرصة احلصول عىل املشورة القانونية املناس بة من مستشاري الرباءات دون 

نه بنا  خوف من الكشف الإجباري عن تواصلها الرسي خالل التقايض يف املس تقبل. ء عىل ذكل تعرب امجلعية عن وقالت اإ
تأأييدها التام ملا اقرتحه لك من وفد سويرسا ووفد الياابن فضال  عن الاقرتاح املشرت  املقدم من امجلعية ادلولية محلاية امللكية 

( FICPI( والاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية )AIPLA( وامجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية )AIPPIالفكرية )
جراء املزيد من املناقشات لختاذ خطوات بشأأن وضع معايري دولية دنيا خبصوص الاعرتاف املتبادل برسية التواصل  حول اإ

   بني مستشاري الرباءات ومولكهيم.

هنا تضم  .201 ن امجلعية معرها يناهز املائة س نة واإ واليت  مجموعة وطنية 100وقال ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية اإ
ا. ن امجلعية تشمل مجموعات تعد نشطة للغاية، مبا يف   يعد العديد مهنا من البدلان النامية أأو البدلان الأقل رمو  وقال املمثل اإ

  ذكل مجموعات وطنية متثل البدلان اليت أأدلت مبداخالت خالل ادلورة احلالية للجنة مثل الهند ومرص والربازيل والأرجنتني.
ن امجلعية ا معاجلة مسأأةل حصانة املولك لأهنا مسأأةل دولية ختص مجيع  وقال اإ اعتربت منذ بضع س نوات أأن من املهم جد 

ا تقدميي ا خالل الندوة املقامة عىل مدار  البدلان. وبناء عليه شلكت امجلعية جلنة ترأأسها الس يد ستيفن جارلند اذلي قدم عرض 
نه حيامن طرح تساؤل يف ك  نصف يوم. دراج املوضوع يف جدول الأعامل، وقال املمثل اإ ذا اكن ينبغي اإ وجنرس امجلعية حول ما اإ
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ا. ىل أأن امجلعية ستس متر يف معلها   أأيدت البدلان قاطبة الفكرة سواء متقدمة أأو انمية أأو أأقل رمو  وبناء عليه، أأشار املمثل اإ
آخذة يف احلس بان املناقشات اجلارية خالل الندوة املقامة  وشدد عىل أأمهية   عىل مدار نصف يوم.خبصوص هذه املسأأةل، أ

ا. ىل حل مريض للبدلان املتقدمة والبدلان النامية والبدلان الأقل رمو   الوصول اإ

 نقل التكنولوجيا من جدول الأعامل: 9البند 

 .SCP/21/10دار النقاش حول الوثيقة  .202

مانة عىل اإ  .203 ن SCP/21/10عداد الوثيقة وحتث وفد الياابن ابلنيابة عن اجملموعة ابء فأأعرب عن امتنانه للأ . وقال اإ
وقال   حقيقة أأن تقريب ا مجيع التعليقات الواردة من ادلول الأعضاء تناولت مسأأةل حوافز نقل التكنولوجيا تبني حقيقة املوضوع.

ن املبادرات والإجراءات اخملتلفة املوصوفة يف الوثيقة  طار نظا SCP/21/10اإ م حتث عىل الهنوض بنقل التكنولوجيا يف اإ
وأأوحض أأن الوثيقة شاهدة عىل الأمهية املعلقة عىل نقل التكنولوجيا واملواقف اخمللصة لدلول الأعضاء حنو هذا  الرباءات احلايل.

وذكر الوفد أأن الأمثةل الواردة يف الوثيقة بشأأن العراقيل املرتبطة ابلرباءات اليت حتول دون نقل التكنولوجيا تعد من  الأمر.
نه  أأخذها يف احلس بان يف نظام الرباءات، وأأهنا ليست ابلرضورة عراقيل مرتبطة ابلرباءات.الأمور اليت ميكن  ومىض يقول اإ

بيامن تعد الأمثةل عىل العراقيل املرتبطة ابلرباءات اليت أأوردها املراقب حالت قد تكون فهيا مفاوضات الرتخيص قد حالت 
ل أأن من اجليل أأنه ليس مجيع مفاوضات الرتخيص حالفه التوفيق وأأن املفاوضات قد تفشل لأس باب  دون نقل التكنولوجيا، اإ

ن املبتكرين ل يس تطيعون أأن جيلسوا عىل مائدة املفاوضات بشأأن نقل التكنولوجيا دون حامية   ش ىت. ومع ذكل قال الوفد اإ
ن املبتكرين س ي ابتاكراهتم مبوجب براءات. خفون ابتاكراهتم حىت ل يمتكن وأأوحض الوفد أأنه بدون حامية الرباءات كام جيب، فاإ

نه يرى أأن امحلاية مبوجب الرباءات تعد من العنارص والرشوط  الآخرون من تقليدها مما مينع نقل التكنولوجيا. وبناء عليه فاإ
وأأضاف أأن من املمكن تعزيز نقل التكنولوجيا من خالل املبادرات املتضمنة يف أأنظمة الرباءات  الرضورية لنقل التكنولوجيا.

نه يف هذا الس ياق يرى أأن اليقني القانوين والقدرة عىل التنبؤ حبقوق الرباءات من  احلالية كام ورد يف وثيقة العمل. وقال اإ
ورأأى أأن املشلكة املذكورة يف الوثيقة خبصوص ترخيص الرباءات اليت مل تس توف يف   العوامل احلامسة يف نقل التكنولوجيا.

ليت تعذر اس تغاللها معلي ا بناء عىل مواصفاهتا، فميكن عدها مشلكة مرتبطة جبودة لك براءة الهناية رشطي المتكني والكشف وا
ن اللجنة بوسعها تناول تكل العوامل، يف مجةل أأمور، اليت ترتبط مبارشة بوليهتا الأساس ية. عىل حدة. وأأشار   ومىض يقول اإ

ىل مرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بعنوان  التحدايت املشرتكة ـ بناء   "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:اإ
، واعترب أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 2015احللول"، مبا يف ذكل منتدى اخلرباء الرفيع املس توى املقام يف يناير 

رب عن رأأي مفاده أأن اللجنة ل ينبغي أأن وبناء عليه، أأع تعد املنتدى املناسب لإجراء املناقشات بشأأن نقل التكنولوجيا.
ذا اكنت ل تزال مثة  تس تمكل العمل فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا بوجه عام، وأأن اللجنة ينبغي أأن تأأخذ يف اعتبارها ما اإ

نه ورأأى أأنه لتجنب ازدواجية العمل بني اللج مواضيع أأخرى ملموسة ينبغي أأن تتناولها اللجنة مع مراعاة ولية اللجنة. ان، فاإ
   ينبغي للجنة أأن تمكل معلها يف هذا الشأأن فقط بعد انهتاء املناقشات يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.

عداد الوثيقة  .204 يطاليا ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء فشكر الأمانة عىل اإ اليت  SCP/21/10وحتدث وفد اإ
ا مل   لرباءات ونقل التكنولوجيا. قدمت أأمثةل وجتارب معلية حول ا زاء حقيقة أأن أأي من البدلان الأقل رمو  وأأعرب عن أأسفه اإ

ىل نتاجئ الوثيقتني   يقدم معلومات بشأأن أأمثلته وجتاربه. ىل أأن  SCP/18/8و SCP/21/10والتفت اإ واليت أأشارت اإ
اءات، والنطاق الاكيف ملطالبات الرباءات، الرباءات ذات اجلودة العالية اكليت تس تويف رشط كفاية الكشف يف طلبات الرب 

والأداء اجليد لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تعد من العنارص الرضورية لنظام الرباءات ليك حيقق أأهدافه من انحية 
ا تظهر أأن تعزيز الوعي بنظام الرباءات SCP/20/10وأأوحض الوفد أأن الوثيقة   الابتاكر ونقل التكنولوجيا. وتشجيع  حتديد 

ا يف املساعدة عىل نقل التكنولوجيا. ا هام  ىل مرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية   القطاع اخلاص يلعبان دور  وأأشار اإ
التحدايت املشرتكة ـ بناء احللول"، وأأعرب عن معارضة الاحتاد الأورويب   الفكرية بعنوان "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
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ىل حني انهتاء املرشوع املذكور ودراسة ودوهل الأعضاء  لإطالق مبادرات جديدة بشأأن نقل التكنولوجيا، مضن اللجنة، اإ
   املتابعة املرتبطة به.

عداد الوثيقة  .205 وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق فشكر الأمانة عىل اإ
SCP/21/10 ىل أأن الوثيقة نه ل شك أأن نقل . وأأشار الوفد اإ تضمنت أأمثةل وجتارب معلية للعديد من بدلان اجملموعة، وقال اإ

ن اجملموعة ترى أأن املعلومات الإضافية الواردة يف الوثيقة   التكنولوجيا يتأأثر بعوامل عديدة. تؤكد النتاجئ  SCP/21/10وقال اإ
جلودة العالية للرباءات والأداء اجليد لنظام خاصة نتيجة أأن ا :SCP/20/10و SCP/18/8السابقة الواردة يف الوثيقتني 

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يعدان من العنارص الرضورية ليك حيقق نظام الرباءات أأهدافه فامي يتعلق ابلبتاكر ونقل 
ىل أأن الأمثةل والتجارب العملية تعد مفيدة يف زايدة فهم اللجنة دلور نظام الربا التكنولوجيا. ءات يف نقل وأأشار الوفد اإ
وشدد عىل رضورة تاليف أأي ازدواج للعمل مع جلان الويبو الأخرى مثل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  التكنولوجيا.

نه يؤيد  التحدايت املشرتكة ـ بناء احللول" وغريها من اللجان. واليت تنفذ مرشوع "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: وقال اإ
ىل حني انهتاء املرشوع املذكور ودراسة املتابعة الوفود الأخ طار اللجنة، اإ طالق مبادرات جديدة، يف اإ رى اليت تعارض اإ
 املرتبطة به.

عداد الوثيقة  .206 مانة عىل اإ ىل بعض ادلراسات التجريبية SCP/21/10وأأعرب وفد ابكس تان عن امتنانه للأ . وأأشار اإ
( ونيلكسون 2001( وكومار )2002ول دون نقل التكنولوجيا، خاصة كمي )بشأأن العراقيل املرتبطة بنظام الرباءات واليت حت

ىل  23( وادلراسة اليت أأعدها جالس، واليت وردت يف الفقرات من 2002) . وطلب الوفد SCP/21/10من الوثيقة  26اإ
ىل الأمانة أأن تشلك جلنة مس تقةل وأأن جتري املزيد من ادلراسات حول مسأأةل نقل التكنولوجيا وذكل ل  تحليل الإخفاقات يف اإ

  وأأوحض الوفد أأن الهدف من هذه الأنشطة ينبغي أأن يكون:  نقل التكنولوجيا الناش ئة عن العراقيل املرتبطة بنظام الرباءات.
" تعزيز فهم واضعي 2" التعرف عىل مواطن املرونة يف اتفاق تريبس والتدابري اليت يتيحها خبصوص نقل التكنولوجيا، و"1"

لبدلان النامية خبصوص ادلور اذلي تلعبه حقوق امللكية الفكرية يف نقل التكنولوجيا، والتعمل من جتارب الس ياسات يف ا
" بناء قاعدة تكنولوجية، وحفص املعلومات املتعلقة بس ياسات البحث 3البدلان املتقدمة فامي يتعلق ابكتساب التكنولوجيا و"

ات املالمئة اليت ميكن أأن تنفذها حكومات البدلان املتقدمة وهيئاهتا من والتطوير يف البدلان املتقدمة والتعرف عىل الس ياس
ىل هيئات البدلان النامية و" " حتليل مدى وفاء البدلان املتقدمة ابلزتاماهتا مبوجب املادة 4أأجل تسهيل نقل التكنولوجيا اإ

ين للجنة معلومات حول مشاركة أأمانة الويبو واقرتح الوفد أأن تقدم الأمانة يف ادلورة الثانية والعرش   من اتفاق تريبس. 66.2
من أأهداف الأمم املتحدة  9مبا يتسق مع الهدف  2015يف املناقشات املتعلقة بنقل التكنولوجيا يف جدول أأعامل التمنية ملا بعد 

ىل بناء بنية حتتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل واملس تدام وحتفزي الا  بتاكر.للتمنية املس تدامة واذلي يريم اإ

وأأعرب   وشدد وفد الإكوادور عىل أأمهية مسأأةل الكشف ونرش املعلومات ونقلها وعدها من العنارص الأساس ية للتمنية. .207
ا يف جدول أأعامل اللجنة، لأن املناقشات املتعلقة ابلتجارب الوطنية  عن رأأي مفاده أأن املوضوع ينبغي أأن يظل مطروح 

نه يرى أأن نقل التكنولوجيا  حنو أأفضل وأأمعق. اخملتلفة تيرس فهم نقل التكنولوجيا عىل نه من منظور املصلحة العامة، فاإ وقال اإ
ن امحلاية واحرتام حقوق امللكية الفكرية ينبغي أأن يسهامن يف الابتاكر  يعد العنرص الرئييس يف نظام الرباءات وقال اإ

ورأأى أأن  ولوجيا واملنتفعني مهنا عىل حد سواء.التكنولويج ونرش التكنولوجيا ليك تفيد حقوق املليك الفكرية منتجي التكن
ىل نقل التكنولوجيا حق ا، ن الرباءة ينبغي   من املواضيع الهامة اليت ينبغي مناقش هتا موضوع كفاية الكشف واذلي يؤدي اإ وقال اإ

تقدهما الويبو، خاصة  وشدد عىل أأمهية املساعدة التقنية اليت  أأن تشمل مجيع املعلومات الرضورية لنقل املعرفة التكنولوجية.
ا. وأأعرب   فامي يتعلق ابلس تخدام الأفضل للمعلومات املتوفرة من خالل نظام الرباءات يف البدلان النامية والبدلان الأقل رمو 

عن تأأييده لقرتاح مجموعة جدول أأعامل التمنية بشأأن تشكيل جلنة مس تقةل من اخلرباء للنظر يف القضااي املتعلقة بنقل 
واعترب أأن ادلراسة املعدة من قبل الأمانة ينبغي أأن تعدل ليك تشمل أأمثةل ملموسة بشأأن رفض نقل  جيا والرباءات.التكنولو 

ىل البدلان النامية. نه، من هذا املنطلق، يؤيد مجع املعلومات فامي يتعلق ابللواحئ واملبادئ التوجهيية والفقه  التكنولوجيا اإ وقال اإ
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نه قد واهجته الوطين والإقلميي فامي يتعلق  ابلرتاخيص الطوعية، مبا يف ذكل ممارسات منح الرتاخيص املناهضة للمنافسة، وقال اإ
   مشالك مرتبطة ابملنافسة فامي خيص نقل التكنولوجيا.

عدادها الوثيقة. .208 وأأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأأن نظام امللكية الفكرية احلايل ليس   وشكر وفد الياابن الأمانة عىل اإ
ا اثبت ا حيث عىل الاستامثر املبارش ونقل التكنولوجيا. ىل مبادرة ويبو   عائق ا أأما نقل التكنولوجيا، ولكنه يوفر أأساس  وأأشار اإ

هنا مثال جيد عىل نقل التكنولوجيا WIPO GREENغرين ) ن الصناعة الياابنية مشاركة فهيا مشاركة نشطة، واإ ( وقال اإ
ن مثل هذه الأنشطة ينبغي مواصةل تعزيزه.  .عن طريق الاس تعانة بنظام الرباءات  وقال اإ

سهامات متعددة من ادلول الأعضاء وشكر  .209 مانة عىل الوثيقة اليت حتوي اإ وأأعرب وفد طاجيكس تان عن امتنانه للأ
ادلول الأعضاء اليت أأسهمت. وأأعرب عن تأأييده للأنشطة اليت س متكن ادلول الأعضاء من حتسني الانتفاع بأأنظمة الرباءات 

ن طاجيكس تان دلهيا خطة معل عىل مدار الفرتة من   امللكية الفكرية.و  ىل  2013وقال الوفد اإ هنا تتضمن  2020اإ وقال اإ
آليات ملكية فكرية متعددة تسهم يف تعزيز التمنية والابتاكر. وأأوحض أأن الابتاكر اكن موضوع العديد من املبادرات الواردة   أ

ن بدله حالي ا  يف تقارير بدله. تعمل عىل سن ترشيعات تيرس من تلقي التكنولوجيا وافتتاح سوق لستيعاب  وقال اإ
ا يف الاس تغالل التجاري للتكنولوجيا اجلديدة وتسويقها يف طاجيكس تان.    التكنولوجيا، واليت س تلعب دور 

عداد الوثيقة. وكرر رأأيه اذلي أأعرب عنه يف ادلورة العرش  .210 مانة عىل اإ ن   ين للجنة:وأأعرب وفد الهند عن امتنانه للأ "اإ
وينبغي أأن تؤدي حامية حقوق الرباءات  نقل التكنولوجيا يعد املوضوع املركزي لنظام الرباءات، من جانب املصلحة العامة.

ىل تشجيع الإبداع التكنولويج ونرش التكنولوجيا من أأجل حتقيق املنفعة املتبادةل ملنتجي املعارف التكنولوجية  نفاذها اإ واإ
ىل حتقيق التوازن بني احلقوق والالزتامات."وللمنتفعني هبا،  ىل الرفاه الاجامتعي والاقتصادي، واإ وقال   وعىل حنو يؤدي اإ

نه منذ ادلورة الثانية عرشة للجنة، والهند وغريها من البدلان النامية ل تلك ول متل يف طلب مناقشة مسأأةل كفاية  الوفد اإ
ذا اكن الشخص املاهر يف  ورأأى أأنه فامي يتعلق  الكشف ونقل التكنولوجيا. ىل حقيقة واقعة، اإ بتحويل الابتاكر احملمي برباءة اإ

ىل مساعدة تكنولوجيات رسية أأخرى خارجة عن نطاق الرباءة، ومن مث  بدل أأودع فيه طلب براءة أأو منحت فيه براءة حيتاج اإ
ىل حقيقة واقعة مس تعين ا ابلرباءة مك رجع قامئ بذاته، فهذا يعين أأن الغرض مل يمتكن الشخص املاهر من حتويل الابتاكر اإ

ا أأمام   الأسايس من نظام الرباءات مل يتحقق. ىل حقيقة واقعة ميثل حتداي  كبري  ن هذا العجز عن حتويل الابتاكر اإ وقال الوفد اإ
ن دور نظام الرباءات كنظام قامئ بذاته ميكن نقل التكنولوجيا  حتقيق الغرض الأسايس من نظام الرباءات. ـ مبنأأى عن  وقال اإ

ا كام يتضح من الأمثةل العملية الواردة يف الوثيقة  يضاح ـ مل يفع ل جيد  ىل SCP/21/10أأي دراية معلية أأو وس يةل اإ . وأأشار اإ
أأنه من الناحية املثالية، جيب أأن تتضمن الرباءة بوصفها وثيقة قامئة بذاهتا مجيع املعلومات الرضورية لنقل معرفة تكنولوجية 

ا واكمال ، مبا يف ذكل كيفية تشغيهل أأو اس تخدامه والطريقة اليت يس تغل هبا فينب  حمددة: غي أأن تكشف عن الابتاكر كشف ا اتم 
ن املثال  ىل الأمثةل العملية وقال اإ فضال  عن أأفضل طريقة معروفة دلى مودع الطلب بشأأن اس تغالل الابتاكر. والتفت اإ

ا، يفافرينز يف الربازيل، حتديد  أأظهر أأوجه القصور يف نظام الرباءات فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا يف حالت  املتعلق بعقار اإ
آاثره عىل   الطوارئ يف جمال الصحة العامة. وأأوحض الوفد أأن زايدة معدل التقايض يف س ياق الرباءات الرضورية القياس ية وأ

قلق يف جمال التكنولوجيات الإلكرتونية نقل التكنولوجيا يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت يعد مسأأةل مثرية لل
الناش ئة، حيث أأن رشاكت عديدة تفقد أأقداهما يف حقول أألغام ما يسمى ابلرباءات الغائصة يف جمال تكنولوجيا املعلومات 

ا لنقل التكنولوجيا فوق جنايح نظام الرباءات تعد قصة خيالية.  والتصالت. نه ومن مث فاإ   ورأأى أأن الصورة الوردية متام 
واقرتح الوفد أأن تطلب اللجنة   يرى أأن الوثيقة جيب أأن تتضمن ما هو أأكرث من جمرد مجع بياانت من عدة أأحصاب مصلحة.

ىل اخلرباء الاقتصاديني البارزين أأن جيروا دراسة مس تفيضة حول تأأثري نظام الرباءات عىل نقل التكنولوجيا.  اإ

وأأكد أأن نظام الرباءات ل يعمل عىل النحو اذلي   الأمانة عىل الوثيقة.وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية فشكر  .211
ا مل يسهم بأأمثةل جيدة قد   مصم من أأجهل وهو الهنوض بنرش التكنولوجيا ونقلها. ن حقيقة أأن أأي من البدلان الأقل رمو  وقال اإ

ورأأى أأن اللجنة دلهيا دور هام لتلعبه   تكون شاهدة عىل عدم وجود أأي مثال جيد لتنفيذ نقل التكنولوجيا يف هذه البدلان.
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ن   يف تيسري نقل التكنولوجيا عىل حنو معيل، حيث أأن نظام الرباءات مصمم مكحر  رئييس لنقل التكنولوجيا. وأأردف قائال  اإ
ا لعدم الاضطالع ب ا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، ليس عذر  عمل يف اللجنة العمل املنجز يف اللجان الأخرى، حتديد 

  ورأأى أأن العمل املنجز يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ينبغي أأن يس متر مبنأأى عن معل اللجنة.  املعنية ابلرباءات.
ىل الأمانة أأن تس متر يف العمل يف هذا اجملال وأأن تبقي عىل املوضوع يف جدول الأعامل. وأأعرب عن رأأي   ومن مث طلب اإ

ن من مفاده أأن املع لومات املتوفرة يف هذه اللحظة ليست اكفية لتحديد العراقيل اليت حتول دون نقل التكنولوجيا وقال اإ
تباع هنج أأكرث تنظمي ا.    الرضوري اإ

عداد الوثيقة. .212 ىل أأن التعبري "نقل التكنولوجيا" من املمكن فهمه عىل الأقل   وشكر وفد الربازيل الأمانة عىل اإ وأأشار اإ
ني: الأوىل، نقل التكنولوجيا عىل الصعيد الوطين بني اجلامعات وغريها من املؤسسات والرشاكت البحثية، بطريقتني خمتلفت

وأأضاف أأن مثة فهم مشابه وهو سد الفجوة  من اتفاق تريبس. 66.2واثني ا، الالزتامات ادلولية املعرب عهنا يف املادة 
ا مضن اجملموعة جمي يف ج نه يعد أأيض  ىل س ياساته العامة الوطنية   دول أأعامل الويبو بشأأن التمنية.التكنولوجية وقال اإ والتفت اإ

نه منذ اعامتد قانون الابتاكر يف  ، لكفت اكفة اجلامعات واملعاهد البحثية يف الربازيل 2004فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا وقال اإ
قامة مراكز لالبتاكر التكنولويج )مراكز الابتاكر التكنولويج يف الربازي ل، وعادة ما يطلق علهيا عاملي ا ماكتب نقل ابإ

بداع  نه وفق ا لقانون الابتاكر، هذه املراكز يه املس ئوةل عن حامية الس ياسات املتعلقة بدمع الإ التكنولوجيا(. ومىض يقول اإ
املؤسسات وتصنيف والرتخيص والابتاكر ونقل التكنولوجيا وتقيمي النتاجئ الواردة من الأنشطة واملشاريع البحثية اليت تنفذها 

هذه الأنشطة واملشاريع، وتقيمي حامية الابتاكرات اليت تبتكرها املؤسسات والهنوض هبذه الابتاكرات ورصد معاجلة الطلبات 
مضت املديرين املعنيني  Fortecوأأوحض أأن املنتدايت الوطنية، مثل  واحلفاظ عىل حقوق امللكية الفكرية اخلاصة ابملؤسسات.

دارة الرشااكت مع املؤسسات والقطاع ابلبتاكر ونقل  التكنولوجيا، وأأن مراكز الابتاكر التكنولويج ـ اليت تعد مس ئوةل عن اإ
ن من أأمثةل هذه املبادرات عرض   اخلاص ـ دلهيا دور هام لتلعبه يف زايدة الوعي بكيفية الابتاكر وحامية الابتاكرات. وقال اإ

هنا واهجت بعض التحدايت طوال    ت بني القطاعني العام واخلاص.الابتاكرات املتاحة للرتخيص للهنوض ابلرشااك  10وقال اإ
نه يف  س نوات غريت خاللها الطريقة اليت تعمل هبا اجلامعات واملؤسسات البحثية يف الربازيل. ، 2012واسرتسل قائال  اإ

جيابية للغاية. 176شاركت  مؤسسة انهتت من  160اف أأن وأأض  مؤسسة يف تقيمي تنفيذ قانون الابتاكر واكنت النتيجة اإ
نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا و نشاء ماكتب نقل التكنولوجيا، زاد عدد طلبات  ل تزال بصدد تنفيذها. 49اإ نه منذ اإ وقال اإ

   الرباءات املودعة من قبل ماكتب نقل التكنولوجيا سواء يف الربازيل أأو خارهجا.

عداد الوثيقة اليت  .213 تضمنت معلومات هامة حول املبادرات اخملتلفة يف خمتلف البدلان وشكر وفد ش ييل الأمانة عىل اإ
وشدد عىل أأمهية نقل التكنولوجيا للرشاكت الصغرية واملتوسطة خاصة أأمهية الأدوات واملنصات  يف جمال نقل التكنولوجيا.

لوفد أأنه مبا أأن نقل وأأوحض ا اخلاصة اليت تيرس تبادل التكنولوجيات من خالل حتسني اس تخدام حقوق امللكية الفكرية.
ن اللجنة ينبغي لها أأن تس تمكل العمل حول  التكنولوجيا يعد من املواضيع الهامة مجليع اجملمتعات املرتبطة ابمللكية الفكرية، فاإ

  هذا املوضوع.

عداد الوثيقة. .214 مانة عىل اإ نه مبا أأن نقل التكنولوجيا يعد من الأمو   وأأعرب وفد الأرجنتني عن امتنانه للأ ر وقال اإ
ىل حتليل نقل التكنولوجيا وقال  اجلوهرية لنظام براءات متوازن، مفن الأمهية مباكن اس تكامل العمل بشأأن ادلراسة. والتفت اإ

دماهجا جيب أأن تؤخذ يف احلس بان، وأأضاف أأن نظام الرباءات يلعب  ن قدرة البدلان عىل استيعاب التكنولوجيا اجلديدة واإ اإ
ا يف هذا الس ياق. ا هام  ن مودعي طلبات الرباءات ل يوفرون دامئ ا مجيع التقنيات الالزمة لتطبيق التكنولوجيا  وقال دور  اإ

ىل نظام براءات غري متوازن. ن حامية حقوق امللكية  7ورأأى أأنه وفق ا للامدة  اجلديدة مما يؤدي غالب ا اإ من اتفاق تريبس، فاإ
اجلديدة ونرشها ونقلها لتحقيق النفع املتبادل للك من  الفكرية واحرتاهما ينبغي أأن يشجعان عىل اس تخدام التكنولوجيات

ىل الفقرة   واعترب أأن كفاية الكشف عن الابتاكرات من أأمه الرشوط يف جمال الرباءات. الطرفني. من الوثيقة  32وأأشار اإ
SCP/21/10 نه لتحقيق رشط كفاية الكشف، قد يطلب بدل ما وصف ا لعملية التصنيع ليك حيصل مودع ال طلب عىل وقال اإ
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ىل هنج  ا أأن يطلب تعديل الرباءة لتتناسب مع الوضع يف البدل املتلقي. وسلط الوفد الضوء عىل احلاجة اإ الرباءة، أأو ميكنه أأيض 
ا وثيق ا بنقل التكنولوجيا. ىل ارتباط نرش املعلومات ارتباط     شامل بشأأن امللكية الفكرية، وأأشار اإ

نه بيامن يعد نقل ال  .215 ل أأنه ل خيلو من بعض وقال وفد تزنانيا اإ ا، اإ تكنولوجيا يف غاية الأمهية خاصة للبدلان الأقل رمو 
ا. ىل البدلان الأٌقل رمو  ا اكحفت من أأجل حتسني بيئهتا   التعقيدات يف نقل التكنولوجيا املناس بة اإ ن البدلان الأقل رمو  وقال اإ

ل أأهنا واهجت مشالك فامي يتعلق بوضع الأطر مس تعينة مبواطن املرونة املتوفرة مبوجب اتفاق تريبس عىل أأمكل وجه ، اإ
ىل مزيد من التفاعل بني منتج التكنولوجيا  ىل نقل التكنولوجيا. ورأأى أأن احلاجة تدعو اإ القانونية واملؤسس ية اليت تؤدي اإ

قلميي أأو ومتلقهيا فضال  عن تعزيز قدرة املتلقي عىل املشاركة بشلك اتم يف ترتيبات نقل التكنولوجيا سواء بشلك ثنا يئ أأو اإ
وسلط الضوء عىل التحدايت القطاعية وغريها من القضااي مثل البنية التحتية، مبا يف ذكل البنية التحتية للملكية  دويل.

ا مس تعدة للمشاركة التامة يف نقل  نه ابلرمغ من هذه التحدايت، فالبدلان الأقل رمو  ا، وقال اإ الفكرية يف البدلان الأٌقل رمو 
 التكنولوجيا.

وبناء عىل طلب الرئيس، عرضت الأمانة حاةل مرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بعنوان "امللكية الفكرية  .216
  التحدايت املشرتكة ـ بناء احللول".  ونقل التكنولوجيا:

ىل الأمانة أأن تقدم املزيد من التفاصيل بشأأن النتاجئ املرتقبة و  .217 التقيمي احملمتل للمرشوع وطلب وفد امجلهورية التش يكية اإ
   .2015بعد انهتاء املرشوع يف مطلع 

ا من الأفاكر الناجتة عن منتدى اخلرباء الرفيع املس توى س ُيطرح يف اللجنة املعنية ابلتمنية  .218 ن عدد  وقالت الأمانة اإ
ذا اكن أأي من هذه الأفاكر  وأأضافت أأنه يف الهناية س تقرر ادلول الأعضاء ما  وامللكية الفكرية ليك تعمتدها ادلول الأعضاء. اإ

نه يف هذه احلاةل، قد تُعمم هذه الأفاكر يف معل   مقبول  مجليع أأعضاء اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وأأردفت قائةل اإ
نه عند حدوث عكس ذكل، س يعمم فقط أأدىن قامس مشرت  من العنارص املقبوةل مجليع أأعضاء اللجنة   املنظمة. وقالت اإ

 عنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.امل 

ذا اكن بوسع الأمانة أأن تعلن عن أأي نتاجئ أأو اس تنتاجات أأولية لهذا املرشوع. .219  وتساءل وفد ابكس تان بشأأن ما اإ

قلميية يف الأقالمي  .220 آن تتأألف من عقد مخسة اجامتعات تشاورية اإ وأأوحضت الأمانة أأن التسلاميت الأساس ية حىت ال
جراء ست دراسات ىل خرباء يف نقل التكنولوجيا ونفذت وروجعت من  امخلس واإ هنا أأولكت اإ بشأأن نقل التكنولوجيا، وقالت اإ

عداد ورقة مفاهمي حتوي مجيع التعليقات الواردة من ادلول الأعضاء واملنظامت   قبل خرباء دوليني نظراء. وأأضافت أأنه جيري اإ
   وخرباء خمتارين. احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية وامجلعيات املهنية

طار  .221 نه يفهم أأنه من املمكن أأو من احملمتل أأن يس متر العمل حول هذا املرشوع يف اإ وقال وفد امجلهورية التش يكية اإ
  اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.

ل أأنه  .222 نه يفهم أأنه بيامن يقرتب املرشوع من طوره الهنايئ يف هذه املرحةل، اإ ل ميكن التنبؤ بنوع وقال وفد الياابن اإ
الأدوات اليت س تنشأأ عن املناقشات اجلارية يف املنتدى الرفيع املس توى وما س يضطلع به يف ادلورة الالحقة للجنة املعنية 

نه يرى أأن نتيجة املرشوع ل ميكن التنبؤ هبا حىت ولو يف املرحةل الأخرية للمرشوع، وبناء  ابلتمنية وامللكية الفكرية. ومن مث فاإ
ه، ل ميكن تقيمي ازدواج العمل بني اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات لبعض علي

طار اللجنة دون القدرة عىل تقيمي ما س ينتج عن مرشوع  الوقت. طالق مرشوع جديد يف اإ نه من اخلطر اإ ومن مث أأكد الوفد اإ
   لكية الفكرية.اللجنة املعنية ابلتمنية وامل 
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وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن رفضه للتعليقات اليت ربطت بند جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات  .223
نه يرى أأهنام شيئان خمتلفان ل ينبغي ربطهام. مبرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. ىل أأنه حيامن اتُفق  وقال اإ وأأشار اإ

طار اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، اكنت اللجنة املعنية بقانون الرباءات قد اضطلعت ابلفعل عىل  املرشوع يف اإ
ن بوسع اللجنتني أأن تناقشا املسائل املتعلقة بنقل التكنولوجيا وفق ا لولية   ابلعمل املتعلق بنقل التكنولوجيا. وأأردف قائال  اإ

   لك مهنا.

ىل الاختالفات بني اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات واللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية،وأأشار وفد كين  .224  يا اإ
طار زمين حمدد، اعمتدت اللجنة ادلامئة ا قامئ ا عىل املشاريع ابإ نه بيامن طبقت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية هنج   وقال اإ

   ج العمل املتواصل.املعنية بقانون الرباءات هن

ن اللجنة ينبغي أأن تس تغل ادلراسات اليت  وأأعرب وفد الهند عن تأأييده لبياين وفد جنوب أأفريقيا ووفد كينيا. .225 وقال اإ
ا يف معلها يف جمال  أأعدها اخلرباء واليت ستناقش يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ليك تمتكن اللجنة من امليض قدم 

نه  لوجيا.نقل التكنو  بقاء عليه يف اللجنة كبند دامئ، واإ ن بند جدول الأعامل املتعلق بنقل التكنولوجيا ينبغي الإ ومىض يقول اإ
   ينبغي أأن يعزز من فهم اللجنة لنظام الرباءات ونقل التكنولوجيا.

ا وأأعرب وفد الربازيل عن ترحيبه ليس فقط ابلتقرير حول مرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللك  .226 ية الفكرية ولكن أأيض 
وأأعرب عن تأأييده  أأو أأي مشاريع أأخرى. WIPO Re:Searchأأو  WIPO GREENابلتقارير املنتظمة حول أأنشطة 

ن املناقشات اجلارية يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ختتلف عن تكل اجلارية يف مرشوع اللجنة  للوفود اليت قالت اإ
وأأوحض الوفد أأنه ابلرمغ من أأن املرشوع  ورأأى أأنه ينبغي أأن يس متر هذان النوعان من احلوار. ة الفكرية.املعنية ابلتمنية وامللكي

ل أأن مسأأةل نقل التكنولوجيا والابتاكر لن تغادر املنظمة.    س ينهتيي يف مرحةل ما، اإ

ن لك للجنة دلهيا ولية خمتلفة. .227 علق ابلعمل فامي خيص قضااي ورأأى أأنه مبا أأن ولية اللجنة تت  وقال وفد ابكس تان اإ
ن اللجنة قد اضطلعت ابلعمل املتعلق بنقل التكنولوجيا من منظور الرباءات. نه لن حيدث ازدواج يف   الرباءات، فاإ وقال اإ

   العمل، لأن مرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية س ينهتيي يف املس تقبل القريب.

مانة عىل تقدمي الوثيقة اليت أأطلعت اللجنة عىل مبادرات عديدة بشأأن نقل وأأعرب وفد السلفادور عن امتنانه للأ  .228
كام أأعرب عن رأأي مفاده أأن اللجنة بوسعها أأن تناقش القضااي املتعلقة بنقل   التكنولوجيا تنفذ يف عدد من البدلان.

   التكنولوجيا ووصفه ابلأمر البالغ الأمهية للبدلان النامية مثل السلفادور.

د ابراغواي عىل أأن مجيع الوفود اليت حتدثت أأعربت عن ابلغ اهامتهما ابس مترار النقاش حول نقل التكنولوجيا وشدد وف .229
   يف لك من اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات.

ن أأي نقاش حول نقل التكنولوجيا جيب .230 ىل تعميق الفهم بشأأن  وقال ممثل ش بكة العامل الثالث اإ أأل يتجاهل احلاجة اإ
ن مذكرته اليت قدهما حول املوضوع تركز عىل   العراقيل املرتبطة ابلرباءات اليت حتول دون نقل التكنولوجيا. ىل اإ وأأشار اإ

ا و ا ابهظ  ا غري املامرسات والتجارب اليت اكنت فهيا الرباءات عائق ا أأمام نقل التكنولوجيا حيث يفرض ماكل احلق سعر  رشوط 
معقوةل عىل اس تخدام التكنولوجيات احملمية برباءات أأو ببساطة يرفض منح الرتاخيص بشأأن التكنولوجيا خوف ا من التنافس 

ا من خالل الرشوط والأحاكم املقيدة اليت يفرضها  مع املرخص هل. وذكر أأن احلالت أأوحضت أأن نقل التكنولوجيا ُأعيق أأيض 
نه يف مصمي   وطلب املمثل توزيع مذكرته بأأمكلها عىل مجيع ادلول الأعضاء.  رتخيص.ماكل الرباءة يف اتفاق ال ومىض يقول اإ

ورأأى أأنه يتعني عىل اللجنة أأن تفهم أأنواع العراقيل اليت حتول دون نقل   ولية اللجنة أأن تبحث قضية نقل التكنولوجيا.
ن اللجنة   ليت ينبغي أأن تُتخذ لتيسري نقل التكنولوجيا.التكنولوجيا والقضااي احمليطة بنقل التكنولوجيا والتدابري ا وأأردف قائال  اإ
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ورأأى أأنه ليس مثة   ينبغي أأن جتري مناقشات معمقة فامي خيص العراقيل املرتبطة ابلرباءات اليت حتول دون نقل التكنولوجيا.
   دول زمين وعنارص حمددة.تداخل مع مرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، لأنه مرشوع مقيد جب

 العمل املقبل  من جدول الأعامل: 10البند 

حتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء فشدد عىل أأن برانمج العمل الرمسي ينبغي أأن يتسق مع الولية الأساس ية للجنة  .231
نه ينبغي أأن ميك ن املناقشات التقنية حول املسائل املتعلقة بقانون الرباء ن اجملموعة ترى  ات املوضوعي.وهدفها، وقال اإ وقال اإ

بقاء علهيا يف ادلورة املقبةل مع مراعاة العمل املتبقي حتت هذه البنود من جدول  5أأن احلزمة اليت تتضمن  بنود ينبغي الإ
نه ميكن النظر يف توس يع نطاق احلزمة يف مرحةل لحقة مع مراعاة املوازنة بني العنارص اليت س    الأعامل.  تدرج.وقال الوفد اإ

وفامي يتعلق جبودة الرباءات، أأعرب الوفد عن رضاه عن التبادل اجليد للآراء والتوضيحات يف جلسة تبادل املعلومات بغية 
ىل نقاش وتعاون مس مترين حول هذا املوضوع  تعميق الفهم حول املوضوع. هنا قد تؤدي اإ ن هذه خطوة أأوىل جيدة، واإ وقال اإ

رساء قاعدة  مشرتكة ملزيد من العمل وعقد مؤمتر س نوي عىل هامش اللجنة عىل النحو املقرتح يف من أأجل الاس مترار يف اإ
ن حتسني قدرات ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية SCP/20/11 Revالوثيقة  نه يؤيد الرأأي القائل اإ . وقال الوفد اإ

ا  يعد من العنارص الهامة للتعاون وتقامس العمل عىل حنو انحج ومفيد للأطراف ن هذا العنرص من املمكن مناقش ته أأيض  وقال اإ
لكرتونية اتبعة للويبو   يف س ياق املؤمترات الس نوية. نشاء صفحة اإ نه ينبغي أأن يتضمن برانمج العمل املقبل اإ ومىض يقول اإ

ة ورأأى أأن الصفح .SCP/20/11 Revتكون خمصصة لتقامس العمل والأنشطة التعاونية، عىل النحو املقرتح يف الوثيقة 
الإلكرتونية اليت ستتضمن مبادرات تقامس العمل املتعلقة ابلطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات فضال  عن مبادرات تقامس العمل 

الأخرى حول العامل قد تكون مبزنةل بوابة موحدة ملودعي الطلبات للحصول عىل املعلومات الرضورية لالس تفادة من مثل هذه 
ىل أأن هذا   املبادرات. ن تقامس العمل ينبغي  الإسهام ل ميكن حتقيقه سوى يف س ياق متعدد الأطراف.وأأشار اإ وقال الوفد اإ

ا لأن الاختالفات بني ماكتب امللكية الفكرية، مبا يف ذكل همارات الفاحصني اللغوية ومعارفهم التكنولوجية  أأن يكون مفيد 
ىل نتاجئ حبث خمتلفة جراء الأمانة دراسة حول   .فضال  عن قواعد البياانت املتاحة، قد تؤدي اإ ن اإ نه لهذا السبب فاإ وقال اإ

هذه الاختالفات وكيف ميكن التغلب علهيا عىل النحو املقرتح من قبل الولايت املتحدة قد يشلك أأساس النقاش يف 
دراج وأأضاف أأن  املؤمترات الس نوية ويوفر معلومات للنرش يف الصفحة الإلكرتونية اليت س تخصص ملبادرات تقامس العمل. اإ

آزر. ىل الاس تبيان املقرتح من وفود كندا وادلارمر  واململكة   هذا العنرص يف العمل املقبل قد يكون ابعث ا عىل التأ والتفت اإ
ا من برانمج معل اللجنة.SCP/18/9املتحدة )الوثيقة  نه ينبغي أأن يكون جزء  ن اجملموعة ابء ترى اإ نه  ( وقال اإ ومىض يقول اإ

ا وينبغي قد اس متع خالل ادلورة ا آراء ترى أأن التعريف ليس واحض  ىل تفسريات خمتلفة جلودة الرباءات فضال  عن أ حلالية للجنة اإ
طار اللجنة. ن الاس تبيان املقرتح يف الوثيقة  أأن يُناقش يف اإ ميكن الاس تفادة منه يف هذه  SCP/18/9واسرتسل قائال  اإ

ن الهدف من هذا الاس تبيان هو ت املناقشات. كوين الكفاءات يف ماكتب الرباءات يف خمتلف مراحل التمنية وأأردف قائال  اإ
ىل ادلراسة املتعلقة ابلنشاط الابتاكري   وحتسني تقدمي املساعدة التقنية املقدمة ملاكتب الرباءات حسب احلاجة. والتفت اإ

ىل مناقشة النتاجئ يف ادلورة الثانية والعرشي نه فضال  عن ذكل،  ن للجنة.املتفق علهيا يف ادلورة العرشين للجنة، وتطلع اإ وقال اإ
 من املمكن أأن يشلك النقاش يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة أأساس العمل املقبل بشأأن هذا املوضوع يف دورة مقبةل.

ن اللجنة ينبغي أأن تتخذ  وعلق الوفد أأمهية عىل العمل املقبل بشأأن رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم. وقال اإ
ا خطوا آليات ملموسة تعاجل مسأأةل حصانة العالقة بني مستشاري الرباءات الأجانب ومولكهيم استناد  ت حقيقية بشأأن تطبيق أ

ىل هنج القانون املرن. جراء الأمانة دراسة حول املشالك  اإ وأأعرب عن تأأييده لقرتاح وفد اسرتاليا يف ادلورة العرشين بشأأن اإ
جراء الأمانة اس تقصاء  حول حصانة اليت تقيد أأو متنع تطبيق حصانة الوالك ء واقرتاح وفد الياابن يف ادلورة احلالية بشأأن اإ

آخرين.   العالقة بني الوالكء ومولكهيم يف لك بدل، عىل أأن يشمل العقبات اليت تواجه توس يع نطاق احلصانة لتشمل همنيني أ
دراج اقرتاح وفد سويرسا يف جدول أأعامل ادلورة الثان  ىل اإ ىل مسأأةل العالقة بني الرباءات وتطلع الوفد اإ ية والعرشين. والتفت اإ

ن اللجنة علهيا أأن تأأخذ يف الاعتبار أأن مثة جانبني متعلقني ابلعالقة بني الرباءات والصحة، وهام النفاذ  والصحة وقال اإ
ا جبانب الابتاكر وغري مبارش جبانب الن والابتاكر. ا مبارش  ن برانمج العمل  فاذ.وأأوحض الوفد أأن الرباءات ترتبط ارتباط  وقال اإ
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ن البحث عن الرباءات  املقبل ينبغي أأن يأأخذ يف الاعتبار هذه العالقة وينبغي أأن يتجنب الرتكزي عىل جانب واحد. وقال اإ
نه غالب ا ما يتطلب عىل سبيل املثال   يف جمال املس تحرضات الصيدلنية خيتلف اختالف ا جوهراي  عن اجملالت الأخرى. وقال اإ

يف الرتكيبات الكمييائية أأو متواليات النيولكيوتيدات، وميكن الاطالع عىل حاةل التقنية الصناعية السابقة غالب ا يف  البحث
آداب غري متصةل ابلرباءات. لهيا املاكتب اخملتصة. أ ىل مصادر متنوعة للمعلومات اليت تنفذ اإ ن هذا الفارق أأحياان  يؤدي اإ  وقال اإ

ا لطبيعة  نه نظر  اجملال، قد يكون تقامس العمل أأكرث صوااب  لأن ذكل يتيح احلصول عىل مراجع حاةل التقنية  ومىض يقول اإ
نه يف نفس الوقت سيسمح ملاكتب الرباءات اخملتصة ابختاذ  الصناعية السابقة الرضورية عىل حنو تعاوين. واسرتسل قائال  اإ

جراء الأمانة درا قراراهتا املناس بة عىل أأساس الس يادة. ن اإ سة كام اقرتح وفد الولايت املتحدة الأمريكية خالل ادلورة وقال اإ
ا. حس امب اقرتح وفد  SCP/17/11وأأضاف أأن ادلراسات الواردة يف الوثيقة  احلالية يعد السبيل الصحيح للميض قدم 

ا يف تعميق الفهم حول املوضوع. ىل الاس تثن  الولايت املتحدة الأمريكية من املمكن أأن تسهم أأيض  اءات والتقييدات والتفت اإ
رسال   وشدد عىل أأمهية عدم معاجلة هذا املوضوع مبنأأى عن حامية الرباءات. نه يرى أأن اللجنة ينبغي أأن تتجنب اإ وقال اإ

نه رمغ أأن رضورة  رساةل مفادها التشجيع عىل تطبيق الاس تثناءات والتقييدات لأغراض التمنية دون أأي رشوط. وقال اإ
عداد دليل ابمس الويبو ل ميثالن الاس تثناءات احملدودة واحملدد ل أأن تقيمي الأمانة لالس تثناءات والتقييدات واإ ة أأمر مربر، اإ

آنف ا. ا ابعتبار املنظور املذكور أ واعترب الوفد أأن الويبو ليت املنتدى الصحيح ملناقشة كيفية   الطريق الصحيح للميض قدم 
ن العمل املقبل ينبغي أأن يؤخذ والت تفسري الاس تثناءات والتقييدات مبوجب اتفاق تريبس. ىل نقل التكنولوجيا وقال اإ فت اإ

ا بعد انهتاء معل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. نه   يف الاعتبار فقط حيامن تتضح الصورة الاكمةل جيد  واسرتسل قائال  اإ
   ية بعد سامع تفسري الأمانة.ل يزال قلق ا بشأأن ازدواج العمل مع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكر 

وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق فأأعرب عن رأأي مفاده أأن اللجنة  .232
شارة واحضة للمس تخدمني. عطاء اإ ىل املس توى التايل واإ ا يف أأعاملها والانتقال اإ نه   بوسعها أأن تعد برانجم ا للميض قدم  وقال اإ

ن اجملموعة ترى أأهنا جوهر جدول  عىل العنارص اليت ميكن حتقيقها. يريد أأن يركز ىل مسأأةل جودة الرباءات، وقال اإ والتفت اإ
ا، ينبغي أأن مييض معل اللجنة حنو املسائل املتعلقة بقانون الرباءات املوضوعي.  أأعامل اللجنة. وأأضاف   ورأأى أأنه للميض قدم 

ىل أأنه بيامن تعد ادلراسات واملناقشات ذات قمية كبرية بوصفها وسائل لتعزيز أأنه خالل املداولت اجلارية يف اجملموعة أُ  شري اإ
ل أأن العمل عىل اختاذ خطوات ملموسة هو اذلي يزيد من جودة الرباءات يف الس ياق  الفهم املتبادل يف جمالت خمتلفة، اإ

ن اللجنة حتت ترصفها اقرتاحات عديدة، خاصة يف جمال تقامس العاملي. ن  وقال اإ املعلومات وتقامس العمل والتعاون، وقال اإ
ىل حد الكامل عىل مدار الس نوات وأأهنا أأينعت وحان وقت تنفيذها. وعرب عن تأأييده لالقرتاح  هذه الاقرتاحات نُقحت اإ

ىل العنارصSCP/20/11 Revوالعنارص املقرتحة يف الوثيقة  SCP/18/9املتعلق ابلس تبيان الوارد يف الوثيقة   . والتفت اإ
ن العدد املزتايد للزتامات التعاون ادلويل SCP/20/11 Revاملقرتحة يف الوثيقة  . واليت تضمنت املؤمترات الس نوية، وقال اإ

ذا ما أأتيحت لها الفرصة. ىل تنبؤ اجملموعة مبشاركة أأكرث كثافة لأعضاهئا يف مثل هذه املؤمترات اإ ىل مسأأةل   أأدى اإ والتفت اإ
ىل ما دار يف الندوة املقامة عىل مدار نصف يوم رسية التواصل بني مستشاري ال نه اس متع ابهامتم اإ رباءات ومولكهيم وقال اإ

ل أأنه رأأى أأن  بشأأن رسية املشورة املقدمة من مستشاري الرباءات. نه بيامن ُذكر العديد من العنارص املثرية لالهامتم، اإ وقال اإ
ىل اللجنة أأل ويه أأمهية لهيا خبصوص اجلانب العابر للحدود للك من  مثة رساةل واحدة مشرتكة أأرسلت اإ احللول واحلاجة اإ

ا للمستشارين. ا وثيق ا  املس تخدمني وماليك حقوق امللكية الفكرية وأأيض  ن املوضوع يرتبط ارتباط  نه يعي الرأأي القائل اإ وقال اإ
ا ابلغ احلساس ية.ابجلوانب املوضوعية من قانون الرباءات لأن الكشف عن املعلومات فامي يتعلق حبلول تقنية   جديدة يعد أأمر 

ن اجملموعة ترى أأن املوضوع ل ميكن حهل سوى من خالل التعاون ادلويل الاكمل مبا يتسق مع ولييت اللجنة والويبو.  وقال اإ
ا. ا للميض قدم  تباع هنج القانون املرن، واليت تراه سبيال  معقول  وميسور  ن اللجنة لطاملا أأيدت اإ جتري الأمانة واقرتح أأن  وقال اإ

ا يف هذا الشأأن. تباعها يف هذا اجملال وتقيميها بغية امليض قدم    دراسة تصف الأنواع اخملتلفة ملناجه القانون املرن اليت ميكن اإ
ا أأي  ا اتم  نه مل ولن يرفض رفض  وأأوحض الوفد أأنه فامي خيص مجيع العنارص املطروحة يف جدول أأعامل ادلورة احلالية للجنة، فاإ

نه مس تعد ملناقش هتا.اقرتاحا وطلب الوفد أأن تأأخذ مجيع الوفود يف اعتبارها اقرتاحات  ت مقدمة من الوفود الأخرى، واإ
هنا اختريت بعناية ليك تكون واقعية.  اجملموعة، وقال اإ
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نه حني يُناقش العمل املقبل، ينبغي أأن يكون  .233 يطاليا ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء فقال اإ وحتدث وفد اإ
.بران ن برانمج العمل ينبغي أأن يُعد بناء عىل اقرتاحات وفد ادلارمر    مج العمل متوازان  ىل جودة الرباءات وقال اإ والتفت اإ

(document SCP/17/7( ووفدي كندا واململكة املتحدة )document SCP/17/8 ووفد الولايت املتحدة )
س بانيا( ووفد document SCP/17/10الأمريكية )  documentعضاء الأخرى يف الاحتاد الأورويب )وادلول الأ  اإ

SCP/19/5 Rev.).   عداد اس تبيان يتضمن عنارص مجيع اقرتاحات وفود كندا واململكة املتحدة نه ل يزال يؤيد فكرة اإ وقال اإ
تقيمي وشدد عىل أأمهية مواصةل حبث مبدأأ النشاط الابتاكري فضال  عن طريقة   وادلارمر  والولايت املتحدة الأمريكية.

ىل ادلورة الثانية   النشاط الابتاكري يف ادلول الأعضاء ابلويبو.  ىل تقدمي ادلراسة اإ نه يتطلع اإ نه من هذا املنطلق فاإ وقال اإ
عداد مجموعة من رماذج   والعرشين للجنة بشأأن النشاط الابتاكري. نه ينبغي النظر يف اإ ىل أأنظمة الاعرتاض وقال اإ والتفت اإ

لغاء عىل حنو غري حرصي.أأنظمة الاعرتاض وغريها  آليات الإدارة والإ ن صفحة   من أ ىل برامج تقامس العمل وقال اإ والتفت اإ
الويبو الإلكرتونية اخملصصة لأنشطة تقامس العمل سزتيد من الوعي ابملبادرات القامئة ومتكن املاكتب من التعاون عىل حنو أأكرث 

ن املؤمترات الس نوية عىل هامش دو   فعالية. رات اللجنة س تتيح تبادل اخلربات بشأأن برامج تقامس العمل ومىض يقول اإ
وقال   واس تكشاف طرق جديدة جلعل هذه الربامج مفيدة ملاكتب امللكية الفكرية وملس تخديم نظام امللكية الفكرية وامجلهور.

جراء الأمانة دراسة بشأأن كيفية تقييد القوانني واملامرسات اخملتلفة لحامتلت تقامس العمل ن اإ وحتديد التدابري الطوعية اليت  اإ
ميكن اختاذها ملعاجلة أأي مشالك عىل الصعيد ادلويل من املمكن أأن يساعد يف التعرف عىل اجملالت اليت ميكن فهيا حتسني 

ن أأي هجود وطنية   نقاط الفعالية يف  نظام الرباءات. ا للطابع الاختياري لربامج تقامس العمل، فاإ ىل أأنه نظر  وأأشار الوفد اإ
وفامي خيص رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم، قال   لتحسني جودة نظام الرباءات وفعاليته لن تواجه معوقات.

آلية ملموسة ملعاجلة مسأأةل الإقرار حبصانة مستشار الرباءات الأجنيب. ن الوقت قد حان للنظر يف أ نه دون   الوفد اإ وقال اإ
نه يرى أأن هنج القانون املرن ينبغي أأن يؤخذ يف  الإخالل ابلترشيعات الوطنية القامئة ولضامن أأقىص قدر ممكن من املرونة، فاإ

الاعتبار، حبيث يكون الهدف أأن متنح ادلول الأعضاء نفس امحلاية للتواصل بني مستشار الرباءات الأجنيب ومولكه اليت 
نه فامي خي  متنحها للتواصل بني مستشار الرباءات الوطين ومولكه. نه يتفهم شواغل البدلان وقال اإ ص الرباءات والصحة، فاإ

ىل هذا املنتج كام  ا وشدد عىل أأن جمرد وجود حقوق امللكية الفكرية بشأأن منتج ما ل يعوق النفاذ اإ النامية والبدلان الأقل رمو 
ا متو   أأن غياب احلقوق ل يضمن هذا النفاذ. ن أأي معل مقبل يف هذا اجملال ينبغي أأن يعكس هنج  ازان  ويأأخذ يف وقال اإ

احلس بان العوامل والظواهر املتعددة فامي خيص الرباءات والصحة، وأأن يس تلهم، عىل سبيل املثال، من اقرتاح وفد الولايت 
ىل مرشوع امللكية الفكرية ونقل   (.SCP/17/11 املتحدة الأمريكية )الوثيقة  ىل مسأأةل نقل التكنولوجيا وأأشار اإ والتفت اإ

ىل ادلورة الثالثة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية التح  التكنولوجيا: دايت املشرتكة ـ بناء احللول واذلي قُدم تقرير بشأأنه اإ
طالق مبادرات جديدة يف اللجنة ريامث يكمتل هذا املرشوع ودراسة املتابعة الشامةل املرتبطة به. نه ل يؤيد اإ   الفكرية وقال اإ

ىل الاس تثناءات وا ا، تطرق اإ ل أأن وختام  ا، اإ نه يرى أأنه رمغ أأن بعض الاس تثناءات والتقييدات يعد مربر  لتقييدات وقال اإ
ا. عداد دليل ابمس الويبو ل ميثال السبيل الصحيح للميض قدم  جراء   تقيمي الأمانة أأثرها عىل التمنية واإ ىل اإ وتطلع الوفد اإ

عداد بران ا ابملشاركة يف اإ نه ل يزال ملزتم     مج معل متوازن.مناقشات بناءة وقال اإ

هنا حللت وانقشت مجيع الاقرتاحات بعناية. .234 آس يوية فقال اإ هنا   وحتدث وفد ابكس تان ابمس اجملموعة ال وأأردف قائال  اإ
آس يوية موافقة عىل اس مترار   تؤيد اس مترار املناقشات بشأأن مجيع املواضيع اخلاضعة للنقاش يف اللجنة. ن اجملموعة ال وقال اإ

وأأضاف أأهنا تؤيد حتليل فعالية الاس تثناءات والتقييدات يف معاجلة قضااي التمنية   ءات والتقييدات.العمل بشأأن الاس تثنا
عداد دليل. ىل اإ ا حتليل الاس تبيان املعد لدلورة احلالية للجنة، واذلي قد يؤدي اإ ن   وأأيض  ىل جودة الرباءات وقال اإ والتفت اإ

جراء املزيد من املناقشات آس يوية تؤيد اإ ىل تعريف مقبول للجميع. اجملموعة ال ا   للوصول اإ وأأعرب الوفد عن تأأييده أأيض 
ىل مس توى تنافيس  لس مترار املناقشات حول املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف ادلول الأعضاء للسامح لها ابلوصول اإ

ن م   حبيث تكون يف مس توى ميكهنا من الاس تفادة من أأي تبادل للمعارف وأأفضل املامرسات. سأأةل الرباءات والصحة وقال اإ
ن اجملموعة الآس يوية   تعد من املسائل اليت ترى اجملموعة أأهنا يف غاية الأمهية، خاصة يف البدلان ذات املوارد احملدودة. وقال اإ

  تؤيد الأنشطة املكونة من ادلراسات وتبادل املعلومات واملساعدة التقنية لالس تفادة من مواطن املرونة عىل أأمكل وجه.
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جراء دراسة بشأأن العالقة بني أأنظمة الرباءات وتوفر الأدوية الرضورية يف البدلان النامية والبدلان ومىض  هنا تؤيد اإ يقول اإ
ا. نه يؤيد اس مترار املناقشات بني ادلول الأعضاء حول الاقرتاحات اخملتلفة فامي يتعلق برسية التواصل بني   الأقل رمو  وقال اإ

جراء املزيد من ادلراسات حول و   مستشاري الرباءات ومولكهيم. ن اجملموعة تؤيد اإ ىل نقل التكنولوجيا وقال اإ التفت اإ
ن تبادل الأفاكر والتباحث يف ادلورة احلالية للجنة اكان ممثرين   الإخفاقات يف نقل التكنولوجيا املرتبطة بنظام الرباءات. وقال اإ

ىل فهم أأف  وانحجني للغاية. هنام مسحا للجنة ابلتوصل اإ مام وقال اإ ضل لوهجات النظر اخملتلفة، واذلي رأأى أأنه س مييض ابللجنة للأ
ىل قرار مقبول للجميع حول عدد من املواضيع مع مراعاة التباين يف حاةل التمنية للك من ادلول الأعضاء. نه   لتصل اإ وقال اإ

آس يوية. ىل الإسهام سواء بصفته الوطنية أأو مكنسق للمجموعة ال  يتطلع اإ

هنا اتبعت املداولت اجلارية يف ادلورة احلالية للجنة ابهامتم.وحتدث وفد كينيا اب .235 نه   مس اجملموعة الأفريقية فقال اإ وقال اإ
ىل أأهنا تفهم أأن املناقشات اليت ستمت حتت بنود جدول الأعامل اخملتلفة يه  يف مطلع ادلورة احلالية للجنة أأشارت اجملموعة اإ

وأأوحض أأنه ابلرمغ من هذا   اختاذ أأي توصيات بشأأن وضع قواعد ومعايري.جملرد تبادل للخربات وأأن اللجنة ليست بصدد 
الفهم، بدأأت بعض املناقشات ادلائرة حتت بعض بنود جدول الأعامل تأأخذ منحى وضع القواعد واملعايري، وهو أأمر غري مقبول 

ا راخس ا أأن املناقش  للمجموعة الأفريقية. ن اجملموعة الأفريقية تعتقد اعتقاد  ات املتعلقة حبصانة العالقة بني احملايم ومولكه وقال اإ
ومن مث   تعد من الأمور اليت ختص القوانني الوطنية ول يصح أأن تكون موضوع ا لإعداد القواعد واملعايري عىل الصعيد ادلويل.

عداد قانون  ىل اإ مرن أأو قواعد أأعرب الوفد أأنه ل يؤيد أأي نشاط وضع قواعد ومعايري يف هذا اجملال، سواء اكن هيدف اإ
نه ل يزال يشك يف وجه الارتباط بني تقامس العمل وجودة الرباءات، خاصة يف   ملزمة. ىل جودة الرباءات وقال اإ والتفت اإ

نه ذلكل فهو يرى أأن ادلورة احلالية للجنة ينبغي أأن تركز عىل تعريف جودة   غياب تعريف واحض جلودة الرباءات. وقال اإ
ا لأن اللجنة ىل مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات   دلهيا ابلفعل برانمج معل متفق عليه يف هذا اجملال. الرباءات نظر  والتفت اإ

نشاء صفحة  ىل العمل املنفذ حىت الآن يف اللجنة وحامية مجيع املعلومات من خالل اإ ن اجملموعة ترغب يف الاستناد اإ وقال اإ
لكرتونية متخصصة تضم اكفة ادلراسات والتجارب اليت ُأفصح فضال  عن ذكل، اقرتح الوفد أأن تنفذ الأمانة برامج   عهنا. اإ

نه   املساعدة التقنية لفائدة البدلان النامية، مع مراعاة مجيع الاس تثناءات والتقييدات اليت تطبقها ادلول الأعضاء قاطبة. وقال اإ
جراء املزيد من العمل يف هذا اجملال بناء عىل اقرتاح وفد الربازيل. ىل مسأأةل الرباءات والصحة واقرتح أأن  والتفت  يؤيد اإ اإ

  تعمتد اللجنة الاقرتاح املقدم من جنوب أأفريقيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية وأأن تنفذه ابلاكمل.
ن هذه ينبغي أأن تكون نقطة البداية ملناقشات اللجنة حول الرباءات والصحة. نه يرى اإ ادلراسة املتعلقة وطلب تنقيح   وقال اإ

بدور الرباءات يف الهنوض ابلأدوية الابتاكرية وتيسري نقل التكنولوجيا يف ضوء التعليقات الواردة من ادلول الأعضاء ول س امي 
ىل الأدوية. جراء دراسة معمقة حول الكشف عن   تكل اليت تتعلق ابلعمل بشأأن البحث والتطوير والنفاذ اإ كام طلب اإ

ىل الأدوية الأسامء ادلولية غري  مسجةل امللكية ودراسة حول أأثر استنفاد حقوق الرباءات فامي يتعلق ابلقدرة عىل النفاذ اإ
ن اللجنة تعد املنتدى املناسب ملناقشة املواضيع املتعلقة بنقل   وجودهتا وسعرها. ىل مسأأةل نقل التكنولوجيا وقال اإ والتفت اإ

جراء املزيد من ادلراسات فامي    يتعلق ابلإخفاقات يف نقل التكنولوجيا الناش ئة عن نظام الرباءات.التكنولوجيا وأأيد اإ

تباع هنج شامل وأأاكدميي  .236 ىل أأمهية اإ وحتدث وفد ابراغواي ابلنيابة عن مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب فأأشار اإ
ا يف تنفيذ جدول أأعامل يتسم ابلإنصاف والتوازن. نه فامي  يسمح للجنة ابمليض قدم  خيص الاس تثناءات والتقييدات  وقال اإ

جراء حتليل لالس تثناءات والتقييدات اليت ثبتت فعاليهتا يف معاجلة شواغل  ن اجملموعة ترغب يف اإ املرتبطة حبقوق الرباءات، فاإ
عداد دليل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات ليك يكون مبزنةل مرجع لدلول الأعضاء ابلويبو. ن   التمنية فضال  عن اإ وقال اإ

موعة قد اقرتحت تنقيح قانون الويبو المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات حيث أأنه مل يُنقح منذ س نة اجمل
. ورأأى أأن هذا التنقيح قد يتضمن حتديثات مثل دور الاس تثناءات والتقييدات يف تنفيذ الس ياسات العامة، وذكل 1979

ىل املناقشات اليت عقدت يف ادلورة  ا اإ نه من الرضوري امليض   احلالية للجنة.استناد  ىل مسأأةل جودة الرباءات وقال اإ والتفت اإ
ا يف هذا الشأأن. طار هذا البند من جدول الأعامل، وهام ادلراسة املتعلقة ابلنشاط الابتاكري   قدم  ىل دراس تني يف اإ وأأشار اإ

هنام سينفذا حبلول ادلورة التالي وأأعرب عن تأأييده لإجراء أأنشطة تكوين   ة للجنة.وادلراسة املتعلقة بكفاية الكشف، وقال اإ
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ىل موضوع الرباءات   الكفاءات واملساعدة التقنية لتحليل التحدايت اليت تواجه ماكتب الرباءات يف البدلان النامية. والتفت اإ
عداد دراسة حول تأأثري نظام الرباءات يف توفر الأدوية يف البدلا ن اجملموعة تؤيد فكرة اإ ن النامية والبدلان الأقل والصحة وقال اإ

ا. ا الإبقاء عىل مسأأةل نقل التكنولوجيا يف جدول أأعامل اللجنة لأهنا من العنارص اليت تشلك   رمو  ن اجملموعة تؤيد أأيض  وقال اإ
ا من القامئة غري احلرصية ابملواضيع اليت سيُنظر فهيا بشأأن برانمج معل اللجنة.    جزء 

وشدد   اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأعرب وفد بريو عن تأأييده للبيان .237
ىل اتفاق لضامن اس مترار العمل يف اللجنة. وأأشار   عىل أأمهية وجود جدول أأعامل يتسم ابملرونة والتوازن من أأجل التوصل اإ

ىل أأنه من منظور مجموعته، من املهم أأن يتضمن العمل املقبل تنقيح قانون الويبو المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية  الوفد اإ
. ورأأى أأن هكذا تنقيح ينبغي أأن يشمل، يف مجةل أأمور، مواضيع مثل نقل التكنولوجيا 1979بشأأن الابتاكرات لس نة 

  والرباءات والصحة.

نه يؤيد البيان اذلي  .238 نه فامي خيص مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق، فاإ أأدىل به وفد كينيا وقال وفد مرص اإ
لكرتونية تشمل مجيع ادلراسات والندوات اليت أأجريت حول مسأأةل   ابمس اجملموعة الأفريقية. نشاء صفحة اإ واقرتح الوفد اإ

ىل الأمانة أأن تدرج هذه الاس تثناءات والتقييدات يف برامج املساعدة   الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق. وطلب اإ
وأأعرب الوفد عن تأأييده لقرتاح وفد الربازيل فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات عىل   وعي حولها.التقنية من أأجل زايدة ال

عداد دليل. ىل مسأأةل الرباءات والصحة وطلب تنفيذ اقرتاح اجملموعة الأفريقية   حقوق الرباءات، خاصة ما يتعلق ابإ والتفت اإ
ا اكمال  كام ورد يف الوثيقتني  ىل نقاش أأمعق حول مسأأةل جدوى SCP/16/7 Corrو SCP/16/7تنفيذ  . وتطلع الوفد اإ

عداد   الكشف عن الأسامء ادلولية غري مسجةل امللكية يف طلبات الرباءات و/أأو الرباءات. نه يقرتح يف هذا الصدد اإ وقال اإ
سابقة مس تعينة ابلأسامء دراسة حول أأفضل املامرسات املتعلقة بكيف جتري ماكتب الرباءات حبث ا يف حاةل التقنية الصناعية ال 

ىل أأن املسأأةل أأدرجت يف القامئة غري احلرصية   ادلولية غري مسجةل امللكية. ىل مسأأةل نقل التكنولوجيا وأأشار اإ كام تطرق اإ
آراء الوفود اليت اعتربت أأن مثة عدم   ابملواضيع اليت ستنظر فهيا اللجنة. نه يؤيد أ ىل مسأأةل جودة الرباءات وقال اإ وذهب اإ

 صوص العالقة بني تقامس العمل وجودة الرباءات، خاصة يف ظل غياب تعريف واحض ملصطلح "جودة الرباءات". وضوح خب
ا بشأأن الاقرتاحات احملددة يف هذا   جراء نقاش شامل حول هذا التعريف عىل أأن يعقد هذا النقاش قبل امليض قدم  واقرتح اإ

نه يتط  البند من جدول الأعامل. ا، قال الوفد اإ جراء مناقشات بناءة حول هاتني ادلراس تني املزمع تقدميهام يف وختام  ىل اإ لع اإ
  ادلورة املقبةل للجنة، وهام ادلراسة املتعلقة ابلنشاط الابتاكري وادلراسة املتعلقة بكفاية الكشف.

آس يوية. .239  خيص مسأأةل وأأضاف أأنه فامي  وأأعرب وفد الهند عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان ابمس اجملموعة ال
نه يؤيد اقرتاح وفد الربازيل. نه يرى أأن   الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق، فاإ ىل مسأأةل جودة الرباءات وقال اإ والتفت اإ

طار الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات لأن املناقشات املتعلقة هبذا  برامج تقامس العمل ينبغي أأن تناقش يف اإ
ا للعمل.املوضوع د نه يرغب يف الاضطالع ببعض العمل حول أأنظمة الاعرتاض.  اخل اللجنة تشلك ازدواج  وأأضاف   وقال اإ

أأنه يؤيد الآراء اليت اقرتحت أأن تعرف اللجنة "جودة الرباءات" وتناقش أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات فامي يتعلق 
ىل الرباءات   وأأعرب عن تأأييده للعمل املتعلق بكفاية الكشف.  ة.ابلبحث يف الرباءات وحفصها يف البدلان النامي والتفت اإ

ىل امجلةل التالية يف الوثيقة  ىل الطبيعة املعقدة واملتعددة اجلوانب للموضوع، قد ل  SCP/21/8والصحة وأأشار اإ "نظرا  اإ
جراء املزيد من البحث كام تستنفد ادلراسة مجيع املسائل ذات الصةل ابملوضوع، واليت قد ختضع ملزيد من البح ث"، وطلب اإ

طار نظام   ُذكر. وشدد عىل أأن البحث الإضايف ينبغي أأن يركز عىل العراقيل احلقيقة اليت تواجه نظام الرعاية الصحية يف اإ
ىل اس تنتاج فامي يتعلق بدور نظام الرباءات يف ت  املنتجات القامئة عىل الرباءات. ن هذا البحث ينبغي أأن يصل اإ عزيز وقال اإ

ا. وفامي يتعلق   نقل التكنولوجيا عىل النحو الالزم لتوفري الأدوية النوعية واحملمية برباءات يف البدلان النامية والبدلان الأقل رمو 
جراء دراسة أأخرى بشأأن مسأأةل فائدة الكشف الإجباري عن الأسامء ادلولية غري SCP/21/9ابلوثيقة  ، اقرتح الوفد اإ

   هذا الكشف عندما يكون مودع الطلب عىل وعي اتم هبذه الأسامء ادلولية غري مسجةل امللكية.مسجةل امللكية أأو مزااي
نه يرص عىل أأن ادلراسة ينبغي أأن تشمل حتليال  للتلكفة واملنافع بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري مسجةل  وقال اإ
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ن ادلراسة   كوش.امللكية، خاصة حيامن يكون مركب صيدلين هام مشمول  مبطالبات مار  ىل مطالبات ماركوش وقال اإ والتفت اإ
ذا اكن المتكني الفعيل 1"  ينبغي أأن حتلل ما ييل: " العقبات الناش ئة فامي يتعلق بتوفر الأدوية الأساس ية للجمهور وما اإ

ىل رشطة كفاية الكشف، و" ذا 2للمركبات املشموةل مبطالبات ماركوش ينبغي الوفاء به لالمتثال اإ اكنت املركبات " ما اإ
 املشموةل مبطالبات ماركوش تس تويف رشط التطبيق الصناعي أأو الفائدة وكيف ينبغي أأن يكون النطاق الفعيل لهذه املطالبات.

جراء ادلراسة املتعلقة برشط كفاية الكشف.  نه يؤيد اإ ىل مسأأةل نقل التكنولوجيا وقال اإ ن لك من جودة   والتفت اإ وقال اإ
ن واثئق الرباءات ينبغي أأن تكون مبزنةل الرباءات ونقل التكنول ا وثيق ا برشط كفاية الكشف، ومن مث فاإ وجيا يرتبط ارتباط 

   واثئق قامئة بذاهتا لنقل التكنولوجيا عىل حنو سلسل.

ن املساعدة التقنية والقانونية اليت تقدهما الويبو للبدلان ينبغي أأن تتضمن مسأأةل الاس تثناءات  .240 وقال وفد ابكس تان اإ
وأأعرب عن تأأييده بشدة لقرتاح وفد الربازيل بشأأن  قييدات عىل حقوق الرباءات من أأجل زايدة الوعي بشأأن رماذهجا.والت 

ن الويبو ينبغي أأن جتري دراسة بشأأن   تقيمي الردود الواردة عىل الاس تبيان بشأأن الاس تثناءات والتقييدات. وقال الوفد اإ
غل التمنية، عىل أأن تشمل الصعوابت الهيلكية والعملية يف اس تخدام تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات ملعاجلة شوا

ن جودة الرباءات تتحسن بفضل الفحص   الاس تثناءات والتقييدات. وفامي خيص مسأأةل جودة الرباءات، قال الوفد اإ
ن الأمانة ينبغي أأن تقدم املساعدة التقنية  املوضوعي القوي ومعايري اس تحقاق الرباءة الصارمة ونظام الاعرتاض الفعال، وقال اإ

ىل الأمانة أأن تبحث الإجراءات والامنذج فامي يتعلق ابس تخدام أأنظمة الاعرتاض اخملتلفة   والقانونية يف هذا الشأأن. وطلب اإ
 السائدة يف الأنظمة القانونية اخملتلفة، والقيود عىل اس تخدام هذه الأنظمة عىل حنو فعال وكيف ميكن التخلص من هذه القيود.

نه يؤيد الاقرتاح املقدم من وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية ومجموعة وا  ىل مسأأةل الرباءات والصحة وقال اإ لتفت اإ
. وطلب الوفد أأن توفر الأمانة املساعدة SCP/16/7 Corrو SCP/16/7جدول أأعامل التمنية واذلي ورد يف الوثيقتني 

ا ليك تمتكن من تعديل قوانني الرباءات اخلاصة هبا من أأجل الاس تفادة مبواطن املرونة التقنية للبدلان النامية والبدلان الأقل رم و 
من اتفاق التعاون بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية، واذلي يلكف  4ورأأى أأن ذكل يتسق مع املادة   املتعلقة ابلصحة العامة.

جراء   ابمللكية الفكرية. الويبو بوضوح بتقدمي املساعدة التقنية يف الأمور املتعلقة ىل اإ ا اإ ورأأى الوفد أأن احلاجة تدعو أأيض 
دراسة بشأأن العراقيل اليت حتول دون التنفيذ العميل ملواطن املرونة املتعلقة ابلصحة العامة يف البدلان النامية والبدلان الأقل 

ا من منظور تقين وقانوين. ىل ا  رمو  ىل مسأأةل نقل التكنولوجيا وطلب اإ لأمانة أأن تشلك جلنة مس تقةل لتحلل والتفت اإ
وأأوحض الوفد أأن الهدف من هذه الأنشطة ينبغي أأن   الإخفاقات يف نقل التكنولوجيا بسبب العراقيل املرتبطة ابلرباءات.

" تعزيز فهم 2" التعرف عىل مواطن املرونة يف اتفاق تريبس والتدابري اليت يتيحها خبصوص نقل التكنولوجيا، و"1"  يكون:
عي الس ياسات يف البدلان النامية خبصوص ادلور اذلي تلعبه حقوق امللكية الفكرية يف نقل التكنولوجيا، والتعمل من واض

" بناء قاعدة تكنولوجية، وحفص املعلومات املتعلقة بس ياسات 3جتارب البدلان املتقدمة فامي يتعلق ابكتساب التكنولوجيا و"
لتعرف عىل الس ياسات املالمئة اليت ميكن أأن تنفذها حكومات البدلان املتقدمة البحث والتطوير يف البدلان املتقدمة وا

ىل هيئات البدلان النامية و" " حتليل مدى وفاء البدلان املتقدمة ابلزتاماهتا 4وهيئاهتا من أأجل تسهيل نقل التكنولوجيا اإ
رة الثانية والعرشين للجنة معلومات حول واقرتح الوفد أأن تقدم الأمانة يف ادلو   من اتفاق تريبس. 66.2مبوجب املادة 

من  9مبا يتسق مع الهدف  2015مشاركة أأمانة الويبو يف املناقشات املتعلقة بنقل التكنولوجيا يف جدول أأعامل التمنية ملا بعد 
ىل بناء بنية حتتية مرنة، وتعزيز التصنيع الشامل وامل  س تدام وحتفزي أأهداف الأمم املتحدة للتمنية املس تدامة واذلي يريم اإ

ل  الابتاكر. نه بيامن ينبغي أأن تس متر املناقشات بشأأن رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم، اإ ا، قال الوفد اإ وختام 
 أأنه ل يؤيد أأي نشاط وضع قواعد ومعايري يف هذا الشأأن لأن هذه املسأأةل ختضع للتفضيل الوطين.

يران الإسالمية عن ت .241 والتفت   أأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان ابمس اجملموعة الآس يوية.وأأعرب وفد مجهورية اإ
نه يؤيد البياانت اليت أأدىل هبا  ىل قضااي الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق، والرباءات والصحة، ونقل التكنولوجيا وقال اإ اإ

ن  ية.لك من كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية ومرص والهند وابكس تان بصفهتا الوطن  ىل مسأأةل جودة الرباءات وقال اإ والتفت اإ
ىل فهم مشرت  بشأأن  اللجنة ليست دلهيا أأرضية مشرتكة بشأأن املصطلح "جودة الرباءات". ورأأى أأن من الرضوري التوصل اإ
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وأأضاف أأنه فامي يتعلق    تعريف املصطلح من أأجل اختاذ خطوات أأخرى يف هذا الشأأن قبل مناقشة خطة معل مفصةل.
ا بدأأ من جانب واحد وهو ليس من املسائل املوضوعية؛ بل يعد مسأأةل بتقامس  نه يرى أأن تقامس العمل يعد نشاط  العمل فاإ

جرائية خارجة عن نطاق ولية اللجنة. نه يرى أأن   اإ نه فامي خيص رسية التواصل بني مستشاري الرباءات واملولكني، فاإ وقال اإ
نه ل يؤيد   اق تطبيق قانون الرباءات وخارج ولييت اللجنة والويبو.املسأأةل خاضعة للقانون الإجرايئ وتقع خارج نط ومن مث فاإ

  أأي أأنشطة لوضع القواعد واملعايري حول هذا املوضوع.

وأأعرب وفد اجلبل الأسود عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى  .242
ن جودة   والبلطيق. ا وقال اإ ن اللجنة ينبغي أأن متيض قدم  الرباءات من البنود الأساس ية يف جدول أأعامل اللجنة ومن مث فاإ

ن اجلبل الأسود دليه  بشأأن مناقشة املسائل املتعلقة بقانون الرباءات املوضوعي. وفامي يتعلق مببادرات تقامس العمل قال الوفد اإ
ا موضوعي ا؛ ومع ذكل ف  ا تقامس املعلومات لتحسني جودة الرباءات مما يعود مكتب براءات صغري ل جيري حفص  هو يؤيد متام 

ىل موضوع رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم، وقال   ابلنفع عىل لك من املاكتب ومودعي الطلبات. والتفت اإ
ن املوضوع راخس يف تقاليد العديد من البدلان وذلكل فهو يؤيد هنج القانون املرن.    اإ

ىل وأأعرب و  .243 فد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء. والتفت اإ
املتعلقة جبدوى الكشف عن الأسامء ادلولية غري مسجةل امللكية يف طلبات الرباءات و/أأو الرباءات،  SCP/21/9الوثيقة 

نه يرى أأن أأفضل طريقة ملعاجلة العقبات اليت  تواجه البحث والفحص فامي خيص الابتاكرات الكمييائية والصيدلنية يه وقال اإ
نشاء نظام قامئ عىل الربامج احلاسوبية لتنفيذ التحديد  من هذه ادلراسة. 57ما ورد مضن ا يف الفقرة  نه ينبغي اإ وقال اإ

آيل للبياانت الكمييائية الواردة يف واثئق الرباءات. ن ذكل وق  والاس تخراج والفهرسة بشلك أ نه يتفق مع الرأأي القائل اإ ال اإ
س يوفر طريقة سهةل وميسورة التلكفة للبحث يف هذه الابتاكرات مع الاس تعانة عىل سبيل املثال ابلأسامء ادلولية غري 

آخر. ن الويبو تعد هجة مناس بة لالإرشاف عىل وضع الأدوات وقواعد البياانت  مسجةل امللكية أأو أأي معرف كمييايئ أ وقال اإ
آيل وتنفيذه بشأأن حتديد البياانت  ية لتنفيذ هذا النظام.الرضور  ومن مث اقرتح أأن تنظر اللجنة يف الطريقة املثىل لوضع نظام أ

الواردة يف واثئق الرباءات واس تخراهجا وفهرس هتا ابس تخدام اللغة الطبيعية الكمييائية عىل سبيل املثال وتوفري أأدوات يسهل 
لهيا للجميع للبحث يف ال نه حيامن حتدد ادلراسة   رباءات الكمييائية والصيدلنية عىل حنو فعال من حيث التلكفة.النفاذ اإ وقال اإ

ا بشأأن كيفية وضع هذا النظام القامئ عىل الربامج احلاسوبية، س تطبقه الويبو ليك يكون يف هناية  املقرتحة طريقة للميض قدم 
. ا جماان     املطاف متاح 

للبيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب وقال وأأعرب وفد الربازيل عن تأأييده  .244
جراء املزيد من املناقشات حول الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق والرباءات والصحة ونقل  نه يؤيد الاقرتاحات بشأأن اإ اإ

ن من الرضوري   التكنولوجيا. ىل مسأأةل جودة الرباءات وقال اإ حتديد تعريف "جلودة الرباءات" من أأجل الوصول والتفت اإ
ليه اللجنة حني تناقش هذه املسأأةل. ىل فهم واحض ملا تريم اإ  اإ

عداد برانمج حاسويب بشأأن التحديد والاس تخراج والفهرسة  .245 ماكنية اإ ورد وفد الهند عىل بياانت بعض الوفود حول اإ
آيل للبياانت الكمييائية الواردة يف واثئق الرباءات  ا عن الكشف عن الأسامء ادلولية غري مسجةل امللكية يف بشلك أ عوض 

ذا اكنت مثة جوانب  ل أأنه يتساءل بشأأن ما اإ ا، اإ ا مفيد  عداد هذا الربانمج احلاسويب أأمر  نه بيامن يعد اإ طلبات الرباءات، قائال  اإ
ىل الأسامء ادلولية غري مسجةل امللكية يف واثئق الرباءات حيامن تكون شارة اإ   متوفرة ملودع الطلب يف وقت الإيداع. سلبية لالإ

   وقدم الرئيس اقرتاحاته بشأأن العمل املقبل للجنة كتابة، وانقش هتا اللجنة. .246

  وخالل املناقشات اليت دارت حول العمل املقبل يف اللجنة ، اقرتح بعض الوفود تغيريات عىل اقرتاحات الرئيس. .247
ىل أأهنا مارست أأكرب قدر ممك نه من املمكن أأن يأأخذ يف حس بانه   ن من املرونة.وأأشارت بعض الوفود اإ وقال بعض الوفود اإ

 التغيريات املقرتحة من بعض الوفود الأخرى عىل برانمج العمل املقبل املقرتح.
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زاء توازن برانمج العمل املقبل. .248  وأأعرب وفد كينيا عن قلقه اإ

عداد وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء فشكر الرئيس وانئيب الرئيس امل .249 ؤقتني والأمانة عىل معلهم الشاق يف اإ
ن من الصعب دامئ ا حتقيق التوازن، وأأضاف أأن احلزمة برمهتا ل تراها اجملموعة ابء مزتنة   برانمج العمل املقبل املقرتح. وقال اإ

ن من الرضوري أأن تكون دلى اللجنة بنود ملموسة لس مترار العمل يف ادلورة التالية. ا، وقال اإ هذا املنطلق قال ومن  جيد 
ا عن اقرتاحه. عداد الاقرتاح املقدم يف املشاورات غري الرمسية عوض  خالص يف اإ نه معل جبد واإ ىل أأنه رمغ أأنه يف  اإ وأأشار اإ

ل أأنه قرر املوافقة عىل اقرتاح الرئيس ليك تمتكن اللجنة من الإعداد لدلورة املقبةل  البداية طلب العديد من التعديالت، اإ
جراء معلها مبا يتسق وأأهدافها.وليك تس متر ال  ويبو يف اإ

ن اجملموعة  وحتدث وفد ابراغواي ابمس مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب فشكر الرئيس عىل هجوده. .250 وقال اإ
نه مثل مجيع  أأوحضت أأهنا اتبعت تعلاميت الرئيس خبصوص الهنج الإبداعي للتعامل مع مسأأةل برانمج العمل املقبل. وقال اإ

ل أأنه يعتقد أأن اجملموعة مترضرة وأأهنا  حاول أأن يعمل عىل حنو بناء. الوفود نه رمغ وجود بعض العمل اجليد، اإ وقال الوفد اإ
ا ابلقرتاح لأن اقرتاهحا بشأأن تنقيح قانون الويبو المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات لس نة   1979الأكرث تأأثر 

نه شعر أأن برانمج العمل املقرتح غري متوازن لأن مثة عوامل  تدرسها ادلول الأعضاء. فضال  عن الاقرتاحات الأخرى مل وقال اإ
ىل الأمانة أأن تعدهام لدلورة الثانية والعرشين للجنة فضال   عديدة ختص جودة الرباءات، مبا يف ذكل دراس تني طلبت اللجنة اإ

ن   عن ندوة بشأأن تعريف جودة الرباءات وأأخرى حول تقامس العمل. ىل مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات وقال اإ وذهب اإ
ه معل قليل للغاية. ا لتجارب ادلول الأعضاء وادلراسات الإفرادية وهو ما عد  ىل  برانمج العمل املقبل يتضمن جتميع  وأأشار اإ

ىل حل. ىل اتف  الأمهية الكبرية للجنة والويبو وأأعرب عن حاجته للوصول اإ ن الوقت قد حان للوصول اإ اق يف اللجنة من وقال اإ
جيابية للمس تقبل.    أأجل توجيه رساةل اإ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية فشكر الرئيس عىل معهل اجلاد يف  .251 وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أ
عداد برانمج العمل املقبل املقرتح. نه مل يكن راضي ا عن برانمج العمل املقبل املقرتح لأنه رأأى أأنه اإ متام املزيد  وقال اإ اكن ينبغي اإ

. ىل برانمج معل أأكرث توازان  وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن مشلكة املنظمة يه أأن   من العمل حول الرسية، مثال ، للوصول اإ
نه يؤيد برانمج   ادلول الأعضاء لكها همووسة بتصوراهتا اخلاصة عن التوازن. تباع هذا املسار، فاإ ىل اإ نه مبا أأنه ل مييل اإ وقال اإ

 لعمل املقبل املقرتح متحداث  ابمس مجموعته.ا

وحتدث وفد ابكس تان ابلنيابة عن اجملموعة الآس يوية فأأعرب عن امتنانه للعمل الشاق اذلي بذهل الرئيس وانئبيه  .252
هنا ليست راضية عن برانمج العمل املقبل املقرتح، ولكن اجمل املؤقتني والأمانة. نه يؤيد الوفود الأخرى اليت قالت اإ موعة وقال اإ

آس يوية دلهيم حتفظات حول برانمج العمل املقبل   الآس يوية بوسعها أأن تتعايش معه بوجه عام. وأأوحض أأن أأعضاء اجملموعة ال
 املقرتح، خاصة ما يتعلق ابلتوازن، مبا يف ذكل عدد الندوات اليت س تقام.

فأأعرب عن امتنانه للرئيس لعدم ختليه وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق  .253
عداد برانمج معل موضوعي. عداد برانمج العمل املوضوعي خبصوص العمل املقبل  عن اإ ىل أأنه راقب عن كثب اإ وأأشار اإ

ن اجملموعة معلت جبد خالل املشاورات غري الرمسية واجللسات العامة فامي يتعلق ابلبنود املوضوعية والعمل  للجنة وقال اإ
ن ادلول الأعضاء ينبغي لها أأن توحض معىن اللكمة.و  املقبل. لهيا العديد من الوفود وقال اإ ىل لكمة "متوازن" اليت أأشار اإ  التفت اإ

نه من أأجل اللجنة واملنظمة فهو يؤيد برانمج العمل املقبل املقرتح. وأأوحض أأنه مل ينسق مع أأعضاء اجملموعة بشأأن نص  وقال اإ
نه رمغ أأنه مل يكن راضي ا عن برانمج العمل املقبل   بوسعه أأن يتدخل بصفته الوطنية. برانمج العمل املقبل املقرتح وأأنه وقال اإ

شارة جيدة تُظهر السعي بشلك كبري حنو قبول حل وسط يتضمن شيئ ا  ل أأن هذه قد تكون اإ املقرتح كام قالت وفود أأخرى، اإ
 مشرتاك  ميكن لدلول الأعضاء أأن تتعايش معه.
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نه ل خيتلف مع بياين وفد ابراغواي   رئيس وانئبيه املؤقتني والأمانة عىل معلهم الشاق.وشكر وفد الربازيل ال .254 وقال اإ
ن برانمج العمل املقبل املقرتح ليس  ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ووفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية حني قال اإ

رباءات مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض، فامي اكن التقدم ضئيال  خبصوص متوازان  بسبب العمل الكثري املتعلق جبودة ال
دراج   الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات. ىل أأن اللجنة قد وافقت يف ادلورة العرشين للجنة عىل اإ وأأشار الوفد اإ

طار ادلورة احلالية للجنة. عاجلت يف ادلورة العرشين للجنة  وأأوحض أأن اللجنة قد ندوة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات يف اإ
ومن مث فهو يرى أأن من املمكن حتقيق التوزان خبصوص برانمج  موضوع عدم التوازن وأأجرت مناقشات حول مجيع املواضيع.

 العمل املقبل املقرتح.

يران الإسالمية الرئيس عىل معهل اجلاد يف تقدمي برانمج العمل املقبل املقرتح. .255 حض أأن دليه وأأو  وشكر وفد مجهورية اإ
   بعض الشواغل فامي يتعلق بربانمج العمل املقبل.

ىل أأن برانمج العمل املقبل املقرتح   وشكر وفد ش ييل الرئيس وانئبيه املؤقتني والأمانة عىل هجدمه. .256 وأأشار الوفد اإ
ا من املمكن أأن يعمل من خالهل. ن مثة عدد من الأنشطة يف برانمج العمل املق  يشلك أأساس  طار ومىض يقول اإ بل املقرتح يف اإ

وأأعرب عن اهامتمه ابلعنارص الواردة يف برانمج   بند جدول الأعامل املتعلق جبودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض.
 العمل املقبل املقرتح بشأأن الرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا.

   قش هتا اللجنة.وقدم الرئيس اقرتاحاته املعدةل بشأأن العمل املقبل للجنة كتابة، وان .257

نه يرى أأن برانمج العمل املقبل املقرتح  .258 وأأعرب وفد ابراغوي عن تأأييده لربانمج العمل املقبل املقرتح املعدل وقال اإ
آخر ابرقة من املرونة.  املعدل يعد مبزنةل حماوةل أأخرية.  وأأعرب عن أأمهل أأن تظهر الوفود الأخرى أ

نه رمغ أأن بعض الوفود  .259 ىل أأن مثة أأنشطة عديدة حتت بند جدول الأعامل املتعلق جبودة وقال وفد الياابن اإ أأشارت اإ
ل أأن ادلراس تني  الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض، مقارنة ابلأنشطة املندرجة حتت بنود جدول الأعامل الأخرى، اإ

أأضاف أأن تعديل الندوة املتعلقة و  املتعلقتني ابلنشاط الابتاكري وكفاية الكشف قد اتفق علهيام يف ادلورة العرشين للجنة.
ىل خفض الأنشطة بشلك كبري حتت هذا البند من جدول الأعامل. ىل مناقشات بشأأن تقامس العمل أأدى اإ   بتقامس العمل اإ

متام معل موضوعي. ن اللجنة دلهيا مس ئولية بشأأن اإ ن الغرض من اللجنة ليس التفاوض من أأجل التفاوض واإ وأأوحض  وقال اإ
ورأأى أأن برانمج العمل املقبل املقرتح املعدل قد خفض جحم  ي أأن تكرر ما خاضته منذ س نتني أأو ثالثة.أأن اللجنة ل ينبغ

هنا املرة الثانية اليت ينخفض فهيا الطموح وتقل املصلحة املرجوة. نه  العمل مقارنة ابلقرتاح السابق، وقال اإ ومع ذكل قال اإ
نه قرر قبول برانم  ج العمل املقبل املقرتح املعدل كلك.خلدمة املصلحة العليا للويبو فاإ

قلمي  .260 ىل أأخرى ومن اإ ىل أأن معىن التوازن يعد نسبي ا من دوةل اإ آس يوية فأأشار اإ وحتدث وفد ابكس تان ابمس اجملموعة ال
آخر. ىل أ آس يوية ستتعايش مع برانمج العمل املقبل املقرتح املعدل. اإ بداء املرونة فاإن اجملموعة ال نه بدافع الوسطية واإ  وقال اإ

ن برانمج العمل املقبل املقرتح  .261 وحتدث وفد امجلهورية التش يكية ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق فقال اإ
وأأوحض أأن برانمج العمل املقبل املقرتح املعدل يعد نقطة تاليق وليس  املعدل ميثل احلل الوسط املمكن اذلي ل حل بعده.

نه رمغ  مساحة تاليق كبرية. ا عن النقاش لأنه وجد أأن وأأردف قائال  اإ  أأنه يفضل عقد ندوة بشأأن تقامس العمل والتعاون عوض 
ل أأنه مس تعد لإبداء املزيد من املرونة وقبول برانمج العمل  ا، اإ لك من الندوتني املنعقدتني خالل ادلورة احلالية للجنة مفيد 

 املقبل املقرتح املعدل.
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آس يا  .262 الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية فأأعرب عن امتنانه للجهود الشاقة وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أ
جيابية. ىل نتيجة اإ وأأعرب عن اس تعداده لإبداء املرونة مرة أأخرى   اليت يبذلها الرئيس وانئبيه يف توجيه اللجنة حنو الوصول اإ

قلميية الأخرى اليت قبلت برانمج العمل املقبل املقرت  ىل اجملموعات الإ  ح املعدل.والانضامم اإ

وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية فشكر الرئيس وانئبيه عىل هجودمه املضنية يف توجيه النقاش حبيث تمتكن  .263
حراز تقدم. ا   اللجنة من اإ ىل أأن اللجنة قد معلت دون لكل وأأجرت مشاورات يف تشكيالت عديدة وطرحت اقرتاح  وأأشار اإ

آس يوية ومجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب.  املنظمة:صيغ من قبل أأكرب ثالث مجموعات يف    اجملموعة الأفريقية واجملموعة ال
ا يف معل اللجنة، غري أأنه ُرفض دون  وأأضاف أأنه يوفر حزمة تظهر الكثري من املرونة والنوااي احلس نة من أأجل امليض قدم 

معان النظر فيه. نه يرى أأن برانمج العمل املقبل امل  اإ نه رمغ أأنه يعي   قرتح املعدل خمتل التوازن بشلك كبري.وقال اإ وقال اإ
ل أأنه  حقيقة أأن ادلراس تني املتعلقتني ابلنشاط الابتاكري وكفاية الكشف قد اتفق علهيام ابلفعل يف ادلورة العرشين للجنة، اإ

هنا ترغب يف انعاكس مماثل لدلراس تني يف جما نه طلب   لت أأخرى هتمها.ليك تشعر اجملموعة الأفريقية ابلرتياح، فاإ وقال اإ
جراء دراسة بشأأن الاستنفاد ودراسة حول مطالبات ماركوش ليك يضمن وجود توازن. ا محراء.  اإ   غري أأهنام صارا خطوط 

ن اجملموعة الأفريقية خاب أأملها لأن اللجنة مل تبد وكأهنا مراعية خلطورة الشواغل الصحية والكوارث الصحية اليت  وقال اإ
يبول املس مترة تعد قضية حصية.تعصف بأأفر  ىل أأن اكرثة اإ ن الاكرثة تعرب عن فشل نظام الرباءات وأأضاف   يقيا وأأشار اإ وقال اإ

ن نظام الرباءات واملنظمة، الذلان من املفرتض أأهنام يلبيان مصاحل اجملموعة الأفريقية، ل  أأن الآلف ميوتون، ومع ذكل فاإ
أأمهل لأنه عىل الرمغ من اخلسائر املس مترة يف الأرواح واضطرار الناس للسري  وأأعرب عن خيبة  يبدوان وكأهنام يكرتاثن.

هنا بدافع التوازن لن تس تطيع أأن جتري  ل أأن اللجنة قالت اإ مرتدين أأقنعة دلفن أأحباهئم وعدم قدرهتم عىل ملس مرضامه، اإ
ذا اكن نظام الرب   دراسات حول قضااي الصحة اخلطرية. ن شعبه ميوت، واإ اءات مل يمتكن من مساعدة شعبه عىل ومىض يقول اإ

عالانت رمسية خترب القادمني من  صدار اإ عيش حياة طبيعية والاس متتاع مبا يس متتع به الآخرون يف سائر بقاع الأرض، وبعد اإ
نه رمغ  أأفريقيا أأهنم لن حيصلوا عىل تأأشريات سفر بسبب الإيبول يف أأفريقيا، فيجب أأن تكون اللجنة معنية ابلأمر.  أأن وقال اإ

ظهار املرونة بيامن متوت شعوهبا ول  ل أأهنا مل تمتكن من اإ ا، اإ ظهار املرونة من أأجل امليض قدم  اجملموعة الأفريقية ترغب يف اإ
ن مل يمتكن نظام الرباءات وصناعة املس تحرضات الصيدلنية من العمل لصاحل مجيع   يكرتث أأحد. وأأعرب عن رأأي مفاده أأنه اإ

نه ل يوجد توازن حيامن ميوت أأكرث من   ن تكف اللجنة عن ادعاء "التوازن".ادلول الأعضاء، فينبغي أأ   4000وأأسهب بقوهل اإ
نه ل   خشص، وجتتاح أأفريقيا اكرثة حصية عامة مس مترة، وتكون ادلول الأعضاء خائفة من مصاحفة الآخرين. ا اإ وقال الوفد أأيض 

ن اجملموعة الأفريقية ليست   ال الصحة العامة.يوجد توازن عندما خيرب النظام الصحي وميوت العاملون يف جم ا، قال اإ وختام 
ىل رؤية بعض املرونة لضامن عيش الشعوب   مس تعدة لقبول برانمج العمل املقبل املقرتح املعدل. ن اللجنة حباجة اإ وقال اإ

ن اللجنة جيب أأن تكو  حياة طبيعية وأأل يكون نظام الرباءات عائق ا أأمام جناة أأفريقيا. نه ل   ن جادة.وقال اإ وأأردف قائال  اإ
ن العامل أأصبح غري منصف وغري حممتل لأن الناس متوت ول   يتخيل كيف ميكن للمرء أأن ينام بيامن الآخرين يف حمنة. وقال اإ

ل أأهنا مس تعدة لتحمل اللوم   يشعر هبم أأحد. ن اجملموعة الأفريقية أأصبحت مثرية للمشالك، اإ ىل أأنه حىت لو س يقال اإ وأأشار اإ
آخذة يف اعتبارها ما تواهجه يف الواقع.  احل شعوهبا.لص ا أ    وأأعرب عن اعتقاد اجملموعة أأن اللجنة ينبغي أأن متيض قدم 

يبول. .264 ىل دمع اجملمتع ادلويل وتضامنه فامي يتعلق باكرثة اإ وقدم الرئيس املزيد من الاقرتاحات بشأأن  وأأشار الرئيس اإ
 املتعلق ابلرباءات والصحة.العمل املقبل للجنة حتت بند جدول الأعامل 

ىل أأن الاقرتاح املقدم من وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية  .265 وحتدث وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية فأأشار اإ
.( قد تضمن حتليال  معمق ا بشأأن الأسامء ادلولية SCP/16/7 Corrو SCP/16/7ومجموعة جدول أأعامل التمنية )الوثيقتان 

ا يف هاتني املسأألتني،   امللكية ودراسة حول مطالبات ماركوش. غري مسجةل ذا اكن بوسع اللجنة أأن متيض قدم  نه اإ وقال اإ
ن دليه انطباع أأن   فميكهنا أأن تفتح موضوع الصحة وأأن تزيل الغموض من موضوع الأدوية والتجدد ادلامئ للرباءات. وقال اإ

ل يؤخذ يف الاعتبار املعلومات املتوفرة للجمهور، عىل سبيل املثال، الأسامء الرباءات متنح فامي يتعلق ابلتعديالت الصغرية، و
ىل التعديالت الصغرية اليت جُترى لبتاكر أأدوية   ادلولية غري مسجةل امللكية اليت تقدهما منظمة التجارة العاملية. وأأشار اإ
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لزا ن توفري الأسامء ادلولية غري مسجةل امللكية عىل حنو اإ يم يف طلبات الرباءات خبصوص العقاقري اجلديدة جديدة، وقال اإ
ا أأو ل. ذا اكن املركب جديد  جراء   سيساعد يف التأأكد مما اإ ومن مث س يخلص النظام من التجدد ادلامئ للرباءات ويتيح اإ

جراء دراس تني يف جمال الصحة العامة، واحدة بش  الأحباث بشأأن أأدوية جديدة. أأن حتليل وأأكد أأن اجملموعة الأفريقية طلبت اإ
آخر للأسامء ادلولية غري مسجةل امللكية وواحدة حول مطالبات ماركوش. نه   معمق أ ن اكن ذكل مقبول  للجنة، فاإ نه اإ وقال اإ

 يوافق عىل برانمج العمل املقبل املقرتح املعدل.

ىل أأن برانمج العمل املقبل املقرتح املعدل ينص عىل أأن ادلراسة بشأأن الأسامء ادل .266 ولية غري مسجةل وأأشار الرئيس اإ
ن مثة احامتل أأن جيرى نقاش بشأأن   ( ستناقش يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة.SCP/21/9امللكية )الوثيقة  وقال الرئيس اإ

 ادلراسة احملمتةل حول مطالبات ماركوش يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة.

ىل أأنه مبا أأن طلبات الرباءات املتعلقة ابمل  .267 هنا وأأشارت الأمانة اإ نتجات الصيدلنية أأحياان  تتضمن مطالبات ماركوش، فاإ
لهيا يف الوثيقة  ا مصاحل اللجنة وأأهنا عاجلت قضااي   يف بعض املناس بات. SCP/21/9يشار اإ وأأضافت الأمانة أأهنا تراعي متام 

ىل أأن من التحدايت اليت تواجه الب  الرباءات املوضوعية اليت هتم مجيع ادلول الأعضاء. ا وأأشارت اإ دلان النامية حتديد 
مانة لتجري أأكرب عدد  ن الأمر ليس جمرد تقدمي طلبات للأ استيعاب مك املعلومات املطروح عىل املائدة بطريقة فعاةل؛ وقالت اإ

عداد مجيع هذه ادلراسات ابجلودة اليت تس تحقها   من ادلراسات. ىل حمدودية مواردها البرشية املنوطة ابإ وأأشارت الأمانة اإ
هنا ترى أأن الوثيقة و   اللجنة. تقدم حتليال  شامال  للأسامء ادلولية غري مسجةل امللكية مما يليب احتياجات  SCP/21/9قالت اإ

ىل برانمج العمل يف ادلورة املقبةل للجنة، وأأعربت   البدلان النامية. ضافة املزيد من ادلراسات اإ ىل خيار اإ وأأشارت الأمانة اإ
فق علهيام يف ادلورة العرشين للجنة، جبانب ادلراس تني اللتني طلهبام وفد كينيا ابمس عن شكوكها حول تقدمي ادلراس تني املت

ا عىل حنو   اجملموعة الأفريقية ابجلودة اليت تس تحقها اللجنة. ن اخليار اذلي ذكره الرئيس قد يكون سبيال  للميض قدم  وقالت اإ
ىل أأن اللجنة بوسعها أأن تس تمكل املن  تدرجيي. اقشات بشأأن الأسامء ادلولية غري مسجةل امللكية يف ادلورة وأأشارت الأمانة اإ

نه يف مرحةل ما ستمتكن اللجنة   الثانية والعرشين للجنة عىل النحو املقرتح يف برانمج العمل املقبل املقرتح املعدل.  وقالت اإ
  ء الويبو.من معاجلة القضااي اليت طرهحا وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية واليت تعد هممة لأعضا

نه يؤيد الشواغل اليت أأعرب عهنا وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية بشأأن توازن برانمج العمل  .268 وقال وفد الربازيل اإ
ىل أأن برانمج العمل املقبل املقرتح املعدل يتضمن   املقبل املقرتح املعدل. عنارص حتت بند جدول الأعامل  4وأأشار الوفد اإ

مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض، وأأن مثة عنرصان فقط حتت بند جدول الأعامل املتعلق ابلرباءات املتعلق جبودة الرباءات، 
ا فامي يتعلق بربانمج العمل املقبل املقرتح املعدل حتت بند جدول   والصحة، وهو عدد أأقل كام هو واحض. وطلب الوفد توضيح 

ن اللجنة واهجت يف ادلورة العرشين للجنة   الأعامل املتعلق ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات. وقال الوفد اإ
هنا اكحفت   سيناريو يتضمن وجود بند واحد يف جدول الأعامل، وهو الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات.  وقال اإ

رسية التواصل بشدة ليك تليب طلبات أأخرى من مجيع ادلول الأعضاء بشأأن جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض و
ظهار قدر مماثل من املرونة فامي خيص طلبات البدلان النامية،   بني مستشاري الرباءات ومولكهيم. نه يتفهم أأنه ينبغي اإ وقال اإ

   خاصة الطلبات اليت قدمهتا اجملموعة الأفريقية.

ن العامل بأأرسه يأأخذ اكرثة أأفريقيا عىل  .269 ا   يمحل اجلد.وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء فقال اإ ىل أأنه استنا د  وأأشار اإ
ىل  ن اجملموعة حاولت أأن تتنازل اإ ىل فهمه أأن برانمج العمل املقبل املقرتح املعدل هو من قبيل هنج "اقبهل أأو ارفضه"، فاإ اإ

تباع هنج  أأقىص حد ممكن.  وأأعرب عن قلقه الشديد لأن النقاش حييد عن غرضه الأسايس وهو احملاوةل الأخرية مبن خالل اإ
حداهام اقرتحهتا   "اقبهل أأو ارفضه". ن اإ ىل أأنه فامي خيص ادلراس تني املزمع تقدميهام يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة، فاإ وأأشار اإ

قلميية أأخرى. نه س يكون من املؤسف أأن تفقد اللجنة نقطة التاليق من   اجملموعة ابء والأخرى اقرتحهتا مجموعة اإ وقال الوفد اإ
فاق بشأأن برانمج العمل املقبل املقرتح املعدل، واذلي يتضمن ندوة حول العالقة بني نظام الرباءات خالل الفشل يف الت

ا، وهو ما ميكن مناقش ته من زوااي عديدة. ن ادلول   وتوفر الأدوية، خاصة يف البدلان النامية والبدلان الأقل رمو  وقال اإ
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ىل اعمتدا برانمج العمل املقبل املقرتح املعدل ليك ل تفعل ودعا   الأعضاء ينبغي أأن تفي مبس ئولياهتا حنو املنظمة. اللجنة اإ
  املنظمة ما هو أأكرث من معلها املعتاد مبا يتفق ووليهتا.

نه يعي   وأأعرب وفد اململكة املتحدة عن رغبته يف قبول برانمج العمل املقبل املقرتح املعدل كام أأعده الرئيس. .270 وقال اإ
ىل حل وسط.أأنه اكن مبزنةل حماوةل للوص ذا اكنت مثة رغبة أأصيةل يف اس مترار   ول اإ ظهار املرونة اإ ىل اإ ن احلاجة تدعو اإ وقال اإ

ىل أأن العمل ينبغي أأن يُقمي يف ضوء   معل اللجنة. وحث ادلول الأعضاء عىل الامتناع عن حساب عدد الأنشطة وأأشار اإ
  جودته وتأأثريه احلقيقي.

اسة الأسامء ادلولية غري مسجةل امللكية ومطالبات ماركوش لأن الوثيقة وأأعرب وفد الهند عن تأأييده للجمع بني در  .271
SCP/21/9   تقر بأأن مطالبات ماركوش ختلق عراقيل ولأن موضوع مطالبات ماركوش وموضوع الأسامء ادلولية غري مسجةل

ا وثيق ا. ن الوثيقة   امللكية يرتبطان ببعضهام البعض ارتباط  ملشقة الهائةل اليت يتكبدها أأقرت اب SCP/21/9وقال الوفد اإ
ىل أأنه من املمكن التعرف عىل أأي   الفاحص أأو الغري عندما يكون املركب مدفوان  يف صيغة ماركوش اكملعتاد.  وأأشار الوفد اإ

ا ابلكشف عن الأسامء ادلولية غري مسجةل امللكية. ذا اكن مدعوم  ا   مركب مذكور يف صيغة ماركوش بسهوةل اإ نه نظر  وقال اإ
امللقى عىل لك من البدلان النامية والبدلان املتقدمة خبصوص البحث يف صيغة ماركوش لس تخالص مكون صيدلين للعبء 

نه يؤيد الشواغل اليت أأعرب عهنا وفد كينيا ابمس اجملموعة الأفريقية.  نشط، فاإ

ا. .272 حدى الس بل املمكنة للميض قدم     وقدم الرئيس اقرتاحات بشأأن اإ

ىل أأن .273 ا.وأأشار بعض الوفود اإ وقدم   ه لن يمتكن من املوافقة عىل اقرتاحات الرئيس خبصوص السبيل املمكن للميض قدم 
ىل أأمهية الفعالية من حيث   بعض الوفود تغيريات مقرتحة عىل برانمج العمل املقبل املقرتح املعدل. وأأشار بعض الوفود اإ

ب بعض الوفود عن رغبته يف العمل مع مجيع ادلول وأأعر   التلكفة فامي يتعلق ابلتخطيط لدلورة الثانية والعرشين للجنة.
ىل نتيجة مقبوةل.  الأعضاء يف ادلورات املقبةل. زاء مناقشات اللجنة اليت مل تفيض اإ وأأشار   وأأعرب البعض الآخر عن قلقه اإ

ىل أأمهية التعاون يف العمل لتحقيق تقدم.  البعض اإ

( س يقترص SCP/22، عىل أأن معلها يف ادلورة التالية )وبعد عدة مناقشات، وافقت اللجنة، دون الإرضار بوليهتا .274
عداد ادلراس تني التاليتني من قبل الأمانة وتقدميهام لدلورة الثانية  عىل تقيص احلقائق وليس التنس يق يف هذه املرحةل، واإ

 والعرشين للجنة عىل النحو املتفق عليه يف ادلورة العرشين:

تعريف الشخص املاهر يف اجملال واملهنجيات   العنارص التالية:دراسة بشأأن النشاط الابتاكري تتضمن ( 1)
 املتبعة يف تقيمي النشاط الابتاكري ومس توى النشاط الابتاكري؛

رشط الكشف المتكيين ورشط ادلمع ورشط  دراسة بشأأن كفاية الكشف تتضمن العنارص التالية:( 2)
 الوصف الكتايب.

 ملخص الرئيس  من جدول الأعامل: 11البند 

م الرئيس ملخص الرئيس )الوثيقة  .275 وأأشاد بعض الوفود بأأمهية حتيل ملخص الرئيس ابلواقعية   (.SCP/21/11قد 
 واحليادية والاتساق والإحاكم.

ا مبلخص الرئيس )الوثيقة  .276 جراء بعض النقاش، أأحاطت الأمانة علم   .(.SCP/21/11 Revوبعد اإ



SCP/21/12  
83 
 

ىل أأن احملرض الرمسي لدلورة سريد يف .277 ن التقرير س يعكس مجيع املداخالت  تقرير ادلورة. ونوهت اللجنة اإ وقالت اإ
من  11الواردة يف الاجامتع وأأنه س ُيعمتد وفق ا لالإجراء املتفق عليه يف اللجنة يف دورهتا الرابعة )انظر الفقرة 

جنة عرب (، واليت تنص عىل أأن لأعضاء اللجنة احلق يف التعليق عىل مرشوع التقرير اذلي توفره الل SCP/4/6 الوثيقة
ن اللجنة س ُيطلب مهنا اعامتد مرشوع التقرير، مبا يف ذكل التعليقات الواردة، يف  املنتدى الإلكرتوين اخلاص هبا. واإ

 املقبةل. دورهتا

 واختمت الرئيس ادلورة. .278

متد سابق ا من قبل اللجنة  .279 وفق ا لالإجراء املع
ن ادلول الأعضاء يف  277)انظر الفقرة  أأعاله(، فاإ

قبني مدعوون للتعليق عىل مرشوع اللجنة واملرا
 التقرير املتوفر من خالل املنتدى الإلكرتوين للجنة.

 وس يُطلب من اللجنة اعامتد التقرير يف ادلورة املقبةل.

 ]ييل ذكل املرفق[
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Office, Port of Spain  
 

Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Gunseli GUVEN (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
UKRAINE 
 
Lynbov VYSOTSKA (Mrs.), Deputy Chairman, State Intellectual Property Service (SIPS), Kyiv 
 
Antonina MALYSH (Ms.), Head, Legal Provision and Rights Enforcement Division, State 
Intellectual Property Service (SIPS), Kyiv 
 
Mariia VASYLENKO (Ms.), Head, Division of Legislation Development in the Sphere of 
Industrial Property, State Enterprise, Kyiv 
 
Oksana SHPYTAL (Ms.), Head, European Integration and International Cooperation Division, 
State Intellectual Property Service (SIPS), Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Juan José BARBOZA CABRERA, Segundo Secretario, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
VIET NAM 
 
NGUYEN Viet Ha, National Office of Intellectual Property (NOIP), Hanoi 
 
QUAN Tu An, Officer, Patent Division, National Office of Intellectual Property (NOIP), Hanoi 
YÉMEN/YEMEN 
 
Mohamed ALQASEMY, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZIMBABWE 
 
Rhoda NGARANDE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
II. OBSERVATEUR/OBSERVER 
 
PALESTINE 
 
Ali THOUQAN, Registrar, Trademarks and Patents, Ministry of National Economy, Ramallah 
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III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES / INTERGOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS  
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Carlos CORREA, Special Advisor on Trade and Intellectual Property, Geneva 
 
Viviana MUNOZ TELLEZ (Ms.), Manager, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Nirmalya SYAM (Ms.), Programme Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Germán VELASQUEZ, Special Adviser on Health and Development, Geneva 
 
Daniela GUARAS (Ms.), Intern, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva 
 
 
OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE 
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF 
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  
 
Mizael M. ALHARBI, Director, Innovation and Invention Promotion Directorate, Riyadh 
 
Faisal Nawaf ALZEFAIRI, Director, Legal Affairs, Riyadh 
 
 
L'UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Georges Rémi NAMEKONG, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
 
Victor TALYANSKIY, Director, Examination Department, Moscow 
 
Aurelia CEBAN (Mrs.), Director, Division of Appeals and Quality Control, Examination 
Department, Moscow 
 
 
ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
Alessia VOLPE (Ms.), Deputy Coordinator, Public Policy Issues, Munich 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO) 
 
Roger KAMPF, Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
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Jayashree WATAL (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
Xiaoping WU (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH 
ORGANIZATION (WHO) 
 
Peter BEYER, Senior Advisor, Public Health, Innovation and Intellectual Property, Geneva 
 
Raffaella Giovanna BALOCCO (Ms.), Scientist, Department of Essential Medicines and Health 
Technologies, Geneva 
 
 
IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS  
 
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual 
Property Law Association (AIPLA)  
Jeffrey I.D. LEWIS, Past President, New York City 
 
 
Association asiatique d'experts  juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys 
Association (APAA)  
Catherine Eunkyeong LEE (Ms.), Member, Patent Committee, Seoul 
 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' 
Association (ELSA International)  
Cecilie CARLI (Ms.), Head of Delegation, Siena 
Katharina DYCK (Ms.), Delegate, Maastricht 
Clavs GOWEL, Delegate, Tallinn 
 
Association française des spécialistes en propriété industrielle de l'industrie (ASPI)  
Youen KERNEUR, trésorier, Paris 
 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Alain GALLOCHAT, Observer, Zurich 
 
 
Association latino-américaine des industries pharmaceutiques (ALIFAR)/Latin American 
Association of Pharmaceutical Industries (ALIFAR)  
Luis MARIANO GENOVESI, Asesor, Buenos Aires 
 
Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA)  
Alfredo CHIARADIA, Director General, Buenos Aires 
 
 
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies 
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier 



SCP/21/12  
Annex 
15 
 
 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  
Ahmed ABDEL LATIF, Senior Programme Manager, Programme on Innovation, Technology 
and Intellectual Property, Geneva 
Nithya ANAND (Ms.), Programme Assistant, Programme on Innovation, Technology and 
Intellectual Property, Bern 
Daniel ROBINSON, Senior Programme Manager, Programme on Innovation, Technology and 
Intellectual Property, Geneva 
Pedro ROFFE, Senior Associate, Programme on Innovation, Technology and Intellectual 
Property, Geneva 
 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)  
Ivan HJERTMAN, European Patent Attorney, IP Interface AB, Stockholm 
Stephane TRONCHON, Legal Director - IPR Policy, Qualcomm, Paris 
Daphné YONG D'HERVÉ (Ms.), Chief Intellectual Property Officer, Paris 
 
 
Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (EPI) 
John BROWN, Chairman, Harmonization Committee, Cumbria 
 
 
CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)  
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal adviser, Geneva 
 
 
Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Manisha DESAI (Ms.), Senior Advisor, Geneva 
Corey SALSBERG, Expert, Geneva 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  
Ivan AHLERT, Vice-president, Work and Study Commission (CET), Rio de Janeiro 
Leo JESSEN, Chair of Group 6, The Hague 
 
 
Japan Intellectual Property Association (JIPA)  
Yamanishi RYO, Vice-Chairman, Medicinal and Biotechnology Committee, Tokyo 
 
 
Japan Patent Attorneys Association (JPAA) 
Takaaki KIMURA, Vice-Chairman of Department, International Activity Centre, Tokyo 
 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Thiru BALASUBRAMANIAM, Managing Director, KEI Europe, Geneva 
 
 
Médecins Sans Frontières (MSF)  
Rohit MALPANI, Director, Policy and Analysis, Geneva 
Yuanqiong HU (Ms.), Legal and Policy Advisor, Geneva 
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V. BUREAU/OFFICERS 
 
Président/Chair:    Mokhtar WARIDA (Égypte/Egypt) 
 
Ad-hoc Vice-présidents/Vice-Chairs: Victor PORTELLI (Australie/Australia) 

Bucura IONESCU (Roumanie/Romania) 
 

Secrétaire/Secretary:    Marco ALEMAN (OMPI/WIPO) 
 
 
VI. CONFÉRENCIERS/SPEAKERS 
 
Pravind ANAND, Managing Partner, Anand and Anand Advocates, New Delhi 
 
Hans BLOECHLE, Head, Global Intellectual Property, Schindler Group, Ebikon 
 
Manisha A. DESAI (Ms.), Assistant General Patent Counsel, Eli Lilly and Company, Indianapolis 
 
Steven GARLAND, Smart and Biggar/Fetherstonhaugh, Ottawa 
 
Margaret KYLE (Mrs.), Professor, MINES ParisTech, Paris 
 
Jeffery LEWIS, Patterson Belknap Webb and Tyler, New York 
 
Wouter PORS, Head, Bird and Bird's IP group, The Hague 
 
Jayashree WATAL (Mrs.), Counsellor, Intellectual Property Division, World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
Carsten FINK, Chief Economist, Economics and Statistics Division, WIPO, Geneva 
 
 
VII. 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 
 
Marco ALEMAN, directeur par intérim, Division du droit des brevets/Acting Director, Patent Law 
Division 
 
Tomoko MIYAMOTO (Mme/Ms.), chef, Section du droit des brevets /Head, Patent Law Section 
 
Aida DOLOTBAEVA (Mlle/Ms.), juriste, Section du droit des brevets/Legal Officer, Patent Law 
Section 
 
Maegan MCCANN (Mlle/Ms.), stagiaire, Section du droit des brevets/Intern, Patent Law Section 

 ]هناية الوثيقة[


