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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 7 :نومفرب 1024

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورةاحلادية والعشرون

جنيف ،من  3اإىل  7نومفرب 1024

استثناءات وتقييدات على حقوق الرباءات :الرتاخيص اإلجبارية و/أو االستخدام احلكومي (اجلزء
الثاني)

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .2معال ابلقرار اذلي اختذته اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات) يف دورهتا العرشين املنعقدة يف الفرتة
من  17اإىل  32يناير  ،1024أأعدت ا ألمانة ،فامي خيص موضوع "الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات" مجموعة
أأمور مهنا وثيقة ،ابلستناد اإىل الإسهامات املس تلمة من ادلول ا ألعضاء ،حول كيفية تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة
ابلرتخيص الإجباري يف ادلول ا ألعضاء ،دون تقيمي فعالية تكل الاس تثناءات والتقييدات( .اجلزء ا ألول،
الوثيقة  .)SCP/21/4وتشمل الوثيقة أأيضا التحدايت العملية اليت تواهجها ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ تكل الاس تثناءات
والتقييدات.
 .1وهذه الوثيقة يه اجلزء الثاين وتقدم معلومات عن كيفية تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابلس تخدام احلكويم
يف ادلول ا ألعضاء.
 .3وتتكون هذه الوثيقة من ثالثة أأقسام "2" :أأهداف الس ياسة العامة من منح الاس تثناء؛ " "1والقانون الساري
ونطاق الاس تثناء؛ " "3وحتدايت التنفيذ.

الاس تخدام احلكويم
 .4أأشارت ادلول ا ألعضاء ( أأو ا ألقالمي) التالية اإىل أأ َّن قوانيهنا السارية تنص عىل اس تثناءات أأو تقييدات أأو لكهيام تتعلق
الاس تخدام احلكويم :أألبانيا ،اجلزائر ،ا ألرجنتني ،أأسرتاليا ،المنسا ،أأذربيجان ،بواتن ،البوس نة والهرسك ،الربازيل ،بوركينا
فاسو ،كندا ،الصني ،هونغ كونغ (الصني) ،الكونغو ،كوس تارياك ،كرواتيا ،قربص ،امجلهورية ادلومينيكية ،فنلندا ،فرنسا،
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غامبيا ،جورجيا ،اليوانن ،هندوراس ،الهند ،اإندونيس يا ،إارسائيل ،كينيا ،قريغزيس تان ،لتفيا ،ليتوانيا ،مدغشقر ،مالزياي،
موريش يوس ،املغرب ،هولندا ،نيوزيلندا ،الرنوجي ،عامن ،ابكس تان ،الفلبني ،بولندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوراي،
مجهورية مودلوفا ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،سان تويم وبرينسييب ،اململكة العربية السعودية ،جنوب أأفريقيا ،رسي لناك،
طاجيكس تان ،اتيلند ،أأوغندا ،أأوكرانيا ،اململكة املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فييت انم،
زامبيا ،زمبابوي ( 21دوةل عضو يف اجملموع).
أأهداف الس ياسة العامة من منح الاس تثناء
 .5تتضمن قوانني ادلول ا ألعضاء املذكورة أأعاله أأحاكما جتزي ،بصفة عامة ،للحكومة أأو للغري املأأذون  ه من احلكومة
ابس تخدام الاخرتاع احملمي برباءة دون اإذن صاحب الرباءة ويف ظروف معينة .وفامي خيص أأهداف الس ياسة العامة لتكل
ا ألحاكم ،ميكن مالحظة ما ييل:

املصلحة العامة
 .2أأشار الكثري من الردود اإىل أأن الاس تخدام احلكويم مسموح به اإذا تطلبت املصلحة العامة ذكل مثل ا ألمن الوطين
أأو الطوارئ الوطنية أأو التغذية أأو الصحة أأو تمنية القطاعات احليوية ا ألخرى لالقتصادي الوطين ،أأو اإذا اكن ذكل
الاس تخدام يتيح حال مناس با ملا يقوم به صاحب الرباءة أأو املرخص  ه من ممارسات مناهضة للمنافسة 1.وعىل سبيل املثال،
يرتبط الاس تخدام احلكويم يف بوركينا فاسو "بأأهداف املصلحة الاسرتاتيجية املرتبطة ابلصحة العامة أأو ادلفاع الوطين أأو
الاقتصاد الوطين" .ويف الكونغو ،تريم أأهداف الاس تخدام احلكويم اإىل ضامن "املصاحل احليوية لقتصاد البدل أأو الصحة
العامة أأو ادلفاع الوطين ،أأو لتفادي احلالت اليت يؤدي فهيا عدم اس تغالل تكل الرباءات أأو اس تغاللها بشلك غري اكف اإىل
رضر شديد ابحتياجات البدل" .وعىل املنوال نفسه ،شددت فرنسا يف ردها عىل "مصلحة امجلهور" و"مصلحة الاقتصاد" فامي
يتعلق اب ألهداف الس ياس ية لالس تثناء.
 .7و أأوحضت أأسرتاليا يف ردها أأنه "ل ينبغي أأن تعيق الرباءات (اليت يه يف ا ألصل منح حكومية) احلكومة يف العمل من
أأجل املصلحة العامة ،ول س امي قضااي ادلفاع الوطين ]...[ ،واحلكومة ممثةل يف اإداراهتا وسلطاهتا ،خالفا لتجار القطاع
اخلاص ،تعمل يف العادة يف جمال اخلدمات العامة ،وليس ا ألنشطة التجارية ،ذلا ينبغي أأن يكون لها وضع خاص فامي يتعلق
ابس تغالل الاخرتاعات احملمية برباءة ".و أأفادت بواتن والهند يف ردهيام أأن هدف الس ياسة العامة من وراء السامح
ابلس تخدام احلكويم هو متكني احلكومة من اس تخدام الاخرتاع لكام دعت الرضورة اإىل ذكل .وذكرت الولايت املتحدة
ا ألمريكية يف ردها أأن الهدف من الاس تثناء هو السامح للحكومة "برشاء ما حتتاجه من أأهجزة أأو خدمات ألغراضها احلكومية
[ ."]...وقالت اململكة املتحدة يف ردها إان وجود الرباءات "ل ينبغي أأن يقيد ادلوائر احلكومية يف أأداء هماهما".
 .8و أأشار بعض من ادلول ا ألعضاء يف ردودها بشأأن أأهداف الس ياسة العامة اإىل أأن الاس تخدام احلكويم يسمج به،
بوجه خاص ،من أأجل ضامن ا ألمن الوطين وادلفاع الوطين و أأفادت دوةل عىل سبيل املثال أأن الهدف هو "منح احلكومة
حق الترصف الاكمل يف أأي اخرتاع  ه أأمهية يف ادلفاع عن اململكة"" 2ومنح احلكومة حق اس تخدام [ ]...تكنولوجيا محمية
برباءة ألهداف ا ألمن الوطين" ، 3ومن أأجل "الاس تعداد للشواغل احمللمةل يف حال احتاكر خص ما لخرتاعات ذات أأمهية
4
قصوى ل ألمن الوطين ،وما قد يكون ذلكل من أأثر سليب عىل ا ألمن الوطين".

 1انظر مثال ردود اجلزائر وبوركينا فاسو وجيبويت وابكس تان ومالزياي وكينيا.
 2الرنوجي.
 3هولندا.
 4مجهورية كوراي.
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 .9ويف الرد عىل أأهداف الس ياسة العامة ،ركز عدد قليل من ادلول ا ألعضاء ( أأو ا ألقالمي) ا ألخرى ،بشلك خاص ،عىل
حالت الطوارئ مشرية اإىل أأن الهدف هو السامح "ابس تخدام فوري لتكل الاخرتاعات لتلبية الاحتياجات امللحة للمجلمع يف
5
احلالت امللحة" أأو للمكني احلكومة من "اس تخدام الاخرتاع احملمي برباءة يف مواهجة حالت الوابء الطارئة املعقدة".
 .20ويف ادلول ا ألعضاء ا ألخرى ،يسمح ابلس تخدام احلكويم من أأجل "اس تخدام الرباءات واس تغاللها عىل نطاق واسع
من أأجل حامية مصلحة الوطن واملصلحة العامة" ،6ولضامن "حصول امجلهور عىل املنتجات احملمية برباءة ،بعد عدم اللمكن من
احلصول عىل املنتج من صاحب الرباءة" ، 7وبغية "ضامن التوازن بني حق صاحب الرباءة واملصلحة العامة" 8ومن أأجل
10
"حامية مصاحل املس هتلكني" ،9وهبدف "صون مسائل ذات أأمهية قصوى للبدل".
القانون الساري ونطاق الاس تثناء
 .22أأفادت  21دوةل عضوا أأن قوانيهنا السارية تنص عىل اس تثناءات و /أأو تقييدات متعلقة ابلس تخدام احلكويم .وتنص
معظم قوانني ادلول ا ألعضاء عىل حمك قانوين معني بشأأن هذا الاس تثناء .ومع ذكل ،أأشارت بعض ادلول ا ألعضاء ،يف ردها
عىل اجلزء اخلاص ابلس تخدام احلكويم يف الاس تبيان ،اإىل أأحاكم الرتخيص الإجباري الواردة يف قوانيهنا 11.وابلإضافة اإىل
ذكل ،ذكر عدد من ادلول ا ألعضاء أأحاكما بشأأن "نزع ملكية الرباءة"" ،والتنازل عن اخرتاع"" ،واس تحواذ ادلوةل عىل
12
براءة"" ،وحق احلكومة يف بيع املواد املصادرة".
 .21وفامي يتعلق بتعريف الاس تخدام احلكويم ،تنص أأحاكم العديد من القوانني عىل أأن ذكل الاس تخدام يشري اإىل
احلالت اليت جيوز فهيا لهيئة خمتصة ،يف ظروف معينة حيددها القانون ،منح ترخيص دون موافقة صاحب الرباءة ،أأو
الترصحي لهيئة حكومية أأو الغري احلاصل عىل ترصحي من احلكومة لس تخدام الاخرتاع احملمي برباءة 13.ويف الهند ،يتضمن
القانون معن العبارة "اس تخدام اخرتاع ألغراض احلكومة" ]...[" :يكون اخرتاع ما مس تخدما ألغراض احلكومة اإذا ت صنعه
أأو اس تخدامه أأو ممارس ته أأو بيعه ألغراض احلكومة املركزية ،أأو حكومة ولية ،أأو رشكة حكومية" 14.ويف أأسرتاليا ،ينص
قانون الرباءات عىل ما ييل ]...[" :يس تغل الاخرتاع [ ]...خلدمات الكومنولث أأو ادلوةل اإذا اكن ذكل رضوراي لتوفري تكل
15
اخلدمات بشلك مناسب داخل أأسرتاليا".
 5انظر مثال هونغ كونغ (الصني) وقرغزيس تان ،عىل التوايل.
 6الصني.
 7نيوزيلندا.
 8السعودية.
 9رسي لناك.
 10أأوغندا.
 11انظر مثال ردود لك من كرواتيا وقطر ومجهورية مودلوفا ورمانيا عىل السؤال  82من الاس تبيان.
 12تنص عىل سبيل املثال املادة  205من قانون الربتغال بشأأن امللكية الصناعية عىل ما ييل - 2" :حيرم من الرباءة مبوجب القانون لك مسؤول عن الزتامات
متعهد هبا دلى الغري أأو لك من نزعت منه ملكية براءته للمصلحة العامة - 1 .وجيوز نزع ملكية أأية براءة من صاحهبا ألغراض املصلحة العامة بدفع تعويض عادل
اإذا اكنت هناك حاجة لنرش الاخرتاع أأو اس تخدامه من قبل هيئات عامة - 3 .ينطبق قانون نزع امللكية ،مع يلزم من تعديل" .وتنص املادة  211من قانون
اململكة املتحدة بشأأن الرباءات عىل ما ييل" :ل يؤثر أأي حمك يف هذا القانون عىل حق ادلوةل أأو أأي خص مخول من ادلوةل ،بشلك مبارش أأو غري مبارش ،من
حق اس تخدام أأو الترصف يف املواد املصادرة مبوجب القوانني املتعلقة ابمجلارك أأو الرضائب" .انظر أأيضا املادتني  272و 271من قانون أأسرتاليا بشأأن الرباءات
لعام 2990؛ واملادة (202اثنيا) من قانون كوراي بشأأن الرباءات؛ والفصل الرابع عرش من قانون جنوب أأفريقيا بشأأن الرباءات لعام .2978
 13تنص عىل سبيل املثال املادة  ()2(13أأ) من قانون موريش يوس بشأأن الرباءات والتصاممي الصناعية والعالمات التجارية لعام  1001عىل ما ييل" :جيوز
الترصحي ،ولو دون موافقة صاحب الرباءة ،لواكةل حكومية ،بناء عىل طلب مقدم  ،ابس تغالل الاخرتاع احملمي برباءة ،اإذا اقتنعت السلطة اخملتصة بأأن املصلحة
العامة ،مبا فهيا ا ألمن الوطين أأو التغذية أأو الصحة أأو تمنية القطاعات احليوية ا ألخرى لالقتصادي الوطين تقتيض ذكل"؛ وتقيض املادة  19من قانون أأوغندا
بشأأن الرباءات بأأنه )2(" :جيوز للوزير ،ابلتشاور مع املسجل ،ودون تفويض من صاحب الرباءة ،أأن يأأمر بأأن يس تغل وكيل حكويم أأو أأي خص أخر يعينه
الوزير اخرتاعا محميا برباءة اإذا ر أأى الوزير أأن املصلحة العامة احليوية تقتيض ذكل ،وذكل وفقا للرشوط التالية [." ]...
 14املادة  ،99الفصل السابع عرش من قانون الهند بشأأن الرباءات.
 15املادة  )3(223من الفصل  27من قانون أأسرتاليا بشأأن الرباءات.
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 .23ويف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،يف حاةل الاس تخدام احلكويم ،أأي "عندما يكون اخرتاع موصوف يف براءة
للولايت املتحدة أأو محمي مبوجهبا مس تخدما أأو مصنعا من قبل الولايت املتحدة أأو لصاحلها بدون ترخيص من صاحهبا أأو
حق قانوين لس تخدام الاخرتاع نفسه أأو تصنيعيه ،يقايض صاحب الرباءة الولايت املتحدة أأمام حممكة الولايت املتحدة
16
لدلعاوى الاحتادية لسرتداد تعويض معقول واكمل عىل ذكل الاس تخدام والتصنيع".
 .24وابلإضافة اإىل ذكل ،فاإن القوانني املطبقة يف بضع دول أأعضاء تنص عىل أأن اإمداد بدلان أأجنبية مبنتجات رضورية
لدلفاع عن تكل البدلان ،هو مبثابة "اس تخدام الاخرتاع خلدمات ادلوةل" أأو "اس تخدام الكومنولث للمنتج أأو طريقة الصنع
17
خلدمات الكومنولث".

ا ألس باب
 .25فامي خيص أأس باب احلصول عىل الاس تخدام احلكويم ،ذكرت الغالبية العظمى من الردود عددا مهنا .وا ألس باب املشار
اإلهيا أأكرث يه" :ا ألمن الوطين" يف  42ردا؛ و"الصحة العامة" يف  38ردا؛ و"الطوارئ الوطنية و /أأو احلالت امللحة" يف 35
ردا؛ وأأس باب أأخرى يف  29ردا؛ و"املامرسات املناهضة للمنافسة و /أأو املنافسة غري املرشوعة" يف  22ردا؛ و"رفض منح
تراخيص برشوط معقوةل" يف  24ردا؛ و"عدم اس تغالل الاخرتاع احملمي برباءة أأو اس تغال ه بشلك غري اكف" يف  22ردا؛
و"الرباءات التابعة" يف  5ردود.
 .22ومن بني أأس باب الاس تخدام احلكويم ا ألخرى اليت ذكرهتا ادلول ا ألعضاء ما ييل" :التغذية" ،18و"تمنية القطاعات
احليوية ا ألخرى لالقتصاد" ،19و"مصلحة حيوية مرتبطة ابلقتصاد العاملي" ،20و"الاحتياجات الاقتصادية الوطنية"،21
و"ادلفاع الوطين" ،22و"املصلحة العامة "مثل "ا ألمن الوطين ،والتغذية ،والصحة ،واحملافظة عىل البيئة" ،23و"احلفاظ عىل
املوارد الطبيعية أأو البيئة أأو تسخريها" ،24و" أأي خدمة عامة أأخرى" ،25و"املصاحل احليوية لدلوةل" ،26و"مسائل املصلحة
العامة احليوية "[ ]...مبا يف ذكل الاقتصاد الوطين ،والنظام العام ،وا ألخالق" ،27و"الاحتياجات العامة" و"تطوير القطاعات
املهمة اقتصاداي" ،28و"يف حاةل عدم اس تغالل الرباءات عىل حنو يسامه يف تعزيز الابتاكر التكنولويج ونقل التكنولوجيا
30
ونرشها" ،29و"مجيع موارد اجمللمع متاحة لالس تخدام ،وتس تخدم بطريقة حمسوبة مبا خيدم مصاحل اجمللمع".
 .27وفامي خيص ا ألس باب ،ذكرت الهند يف ردها أأنه مبوجب قانوهنا املطبق "ليس هناك أأية قيود لالس تخدام احلكويم".
وجاء يف رد نيوزيلندا أأنه "رمغ أأن القانون املطبق يشري اإىل مسائل ا ألمن الوطين أأو الطوارئ الوطنية ،ل يستبعد ،عىل
وجه التحديد ،ا ألس باب ا ألخرى" .وابلإضافة اإىل ذكل ،تعفى يف اململكة املتحدة أأعامل معينة من التعدي اإذا نفذت يف
 16الباب  ،18املادة  (2498أأ) من مدونة قوانني الولايت املتحدة.
 17املادة  ()1(55أأ) من قانون نيوزيلندا بشأأن الرباءات لعام  ،2953واملادة  228من قانون أأسرتاليا بشأأن الرباءات ،عىل التوايل.
 18بواتن والفلبني.
 19بواتن والفلبني وموريش يوس وكينيا وسان تويم وبرينسييب.
 20بوركينا فاسو.
 21املغرب.
 22فرنسا.
 23كينيا والربتغال.
 24اتيلند.
 25اتيلند وفييت انم.
 26بولندا.
 27أأوغندا.
 28ليتوانيا.
 29ابكس تان.
 30زمبابوي.
 31يشار هنا اإىل الفصل  27و املادة  47من قانون الهند بشأأن الرباءات.

31
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اململكة املتحدة من قبل دائرة حكومية أأو أأي خص مفوض خطيا من دائرة حكومية "خلدمات ادلوةل" ومن ذكل
"( أأ) تقدمي أأي يشء ألغراض ادلفاع ا ألجنيب( ،ب) وإانتاج أأو توريد عقاقري و أأدوية حمددة( ،ج) ا ألغراض املتعلقة ابإنتاج أأو
اس تخدام الطاقة اذلرية أأو البحث يف مسائل متصةل هبا عىل حنو ما تراه وزارة اخلارجية رضوراي أأو مناس با" .32ويف الولايت
املتحدة ا ألمريكية ،قد تس تخدم احلكومة أأي اخرتاع محمي برباءة "لصاحل احلكومة" ورهنا ابلزتاهما منح تعويض معقول
لصاحب الرباءة .ويف أأسرتاليا ،تشمل ا ألس باب املذكورة "خلدمات الكومنولث أأو ادلوةل" .ويف بوركينا فاسو ،ختضع
الرتاخيص الإدارية لنفس الرشوط اليت ختضع لها الرتاخيص غري الاختيارية املمنوحة للرباءات غري املس تغةل ،أأي ( أأ) الامتناع
عن اس تغالل الاخرتاع املشمول برباءة يف أأرايض اإحدى ادلول ا ألعضاء وقت تقدمي الطلب؛ (ب) عدم استيفاء اس تغالل
الاخرتاع املشمول برباءة يف ا ألرايض املشار اإلهيا أأعاله ابلرشوط املعقوةل لطلب املنتج احملمي؛ (ج) وقوع أأرضار جمحفة
وجس مية عىل ممارسة أأو تطوير ا ألنشطة الصناعية أأو التجارية يف ا ألرايض املشار اإلهيا أأعاله ،بسبب امتناع صاحب الرباءة
عن منح تراخيص برشوط جتارية معقوةل".33

منح الاس تخدام احلكويم عىل أأساس الطوارئ الوطنية أأو ظروف احلالت امللحة
 .28ل يقدم معظم ادلول ا ألعضاء اليت تنص عىل منح الاس تخدام احلكويم عىل أأساس "الطوارئ الوطنية" أأو "ظروف
34
احلالت امللحة" تعريفات لتكل املفاهمي ونطاق تطبيقها.
 .29يوحض رد هونغ كونغ (الصني) أأن "فرتة احلاةل امللحة قد يعلن عهنا عندما يكون ذكل رضوراي أأو مناس با مبا خيدم
املصلحة العامة من أأجل احلفاظ عىل الإمدادات واخلدمات ا ألساس ية حلياة اجمللمع [ "]...ومن بني ا ألمثةل عىل احلالت امللحة
ا ألزمات الصحية الشامةل 35.ويف قريغزيس تان ،ينص القانون عىل أأن "حاةل الطوارئ يه تطور حيدث يف منطقة معينة نتيجة
الظواهر اخلطرية سواء أأاكنت طبيعية أأو من صنع الإنسان ،واحلوادث ،والكوارث ،والكوارث الطبيعية أأو الكوارث ا ألخرى
اليت قد تتسبب ،أأو تكون قد تس ببت ،يف اإصاابت أأو أأرضار عىل حصة الإنسان أأو البيئة ،وخسائر مالية كبرية ،وتدهور يف
36
ظروف حياة الناس".
 .10وفامي يتعلق مبفاهمي الطوارئ الوطنية و /أأو احلالت امللحة ،تشري القوانني السارية يف بعض ادلول ا ألعضاء اإىل احلرب
أأو احلالت املامثةل .وعىل سبيل املثال ،ذكرت الرنوجي يف ردها عبارة "احلرب أأو خطر احلرب وحالت ا ألزمات املتعلقة
هبا" 37.وعىل نفس املنوال ،تشري تكل املفاهمي يف مجهورية كوراي اإىل احلالت "اليت يكون فهيا الاس تغالل غري التجاري
لالخرتاع احملمي برباءة رضوراي لدلفاع عن الوطن يف حاةل حرب أأو انتفاضة أأو غريها من حالت الطوارئ املامثةل أأو خلدمة
39،38
املصلحة العامة".
 32املادة  )2(55من قانون اململكة املتحدة بشأأن الرباءات.
 33يشري رد بوركينا فاسو اإىل املادة  52من اتفاق ابنغي املراجع.
 34انظر مثال الردود الواردة عىل السؤال  85من الاس تبيان من بواتن ٬وكندا ٬وكوس تارياك ٬وامجلهورية ادلومينيكية ٬والهند ٬ولتفيا ٬ومالزياي ٬وموريش يوس٬
وعامن ٬وابكس تان ٬وزمبابوي.
أ
 35املادة  28من مرسوم هونغ كونغ (الصني) بشأن الرباءات.
 36املادة  2من قانون مجهورية قريغزيس تان "بشأأن امحلاية املدنية".
 37املادة  70من قانون الرنوجي بشأأن الرباءات.
 38املادة (202اثنيا)( )2من قانون كوراي بشأأن الرباءات.
 39وابملثل ،رمغ أأن القانون يف ساو تويم وبرينسييب ل يس تخدم رصاحة مصطلحات "الطوارئ الوطنية" أأو "ظروف احلالت امللحة" ،فهيي ترد مضنيا يف
ا ألحاكم املتعلقة اب ألمن الوطين اليت ميكن أأن تشمل الهجوم العسكري أأو احلرب ،أأو ا ألوابء أأو حالت مماثةل (املادة  7.2من قانون ساو تويم وبرينسييب
أ
رمق  .)1002/4انظر أأيضا اإىل رد من زامبيا يفيد أأن "العبارات غري معرفة يف القانون؛ ومع ذكل ،ميكن الاس تدلل عىل ذكل من املادة " :)1(42خالل أية فرتة
طوارئ شديدة ،تشمل الصالحيات اليت جيوز أأن متارس ،فامي يتعلق ابخرتاع ما ،من طرف دائرة حكومية أأو خص مفوض من قبل الوزير مبوجب املادة ،40
صالحية صنع الاخرتاع واس تخدامه وممارس ته وبيعه ألي غرض يراه الوزير رضوراي أأو مناس با  ( -أأ) لتنفيذ فعال ألية حرب قد تشارك فهيا امجلهورية؛ (ب) أأو
للحفاظ عىل الإمدادات واخلدمات ا ألساس ية حلياة اجمللمع؛ (ج) أأو لتأأمني اإمدادات وخدمات أأساس ية اكفية لرفاه اجمللمع؛ (د) أأو لتعزيز اإنتاجية الصناعة والتجارة
والزراعة؛ (ه) أأو لتعزيز وتوجيه الصادرات وخفض الواردات أأو واردات من أأي صنف من مجيع البدلان أأو أأي مهنا وحتقيق توازن يف املزيان التجاري؛
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 .12ويف اململكة املتحدة ،تطبق أأحاكم الاس تخدام احلكويم ،يف عدة حالت مهنا "خالل أأية فرتة طوارئ" تعرف بأأهنا
" أأي فرتة تبد أأ يف اترخي يلعن مبوجب مرسوم مليك أأنه اترخي بداية فرتة الطوارئ وتنهتيي يف اترخي يعلن أأنه اترخي هناية فرتة
40
الطوارئ ألغراض هذه املادة".

الهيئة اخملتصة اليت متنح الاس تخدام احلكويم واملس تفيدون منه
 .11فامي يتعلق ابلهيئة اليت جتزي الاس تخدام احلكويم ،تشري قوانني بعض ادلول ا ألعضاء اإىل "الوزير" ،أأو "السلطة

"املفوض" ،أأو "احملمكة التجارية" ،أأو "السلطة اخملتصة" ،أأو "املكل".
التنفيذية الوطنية" ،أأو "ادلوةل" ،أأو "احلكومة" ،أأو َّ

41

 .13وفامي يتعلق ابملس تفيد ،عينت معظم ادلول ا ألعضاء "احلكومة" أأو الواكلت احلكومية والغري مكس تفيدين من
الاس تخدام احلكويم مثل "وزارة ،أأو اإدارة ،أأو واكةل حكومية أأو أأي خص أخر يعينه الوزير"" ،ادلوائر احلكومية أأو []...
42
مؤسسة أأو واكةل اتبعة لدلوةل"" ،مؤسسة اتبعة لدلوةل أأو البدلية ،خص طبيعي أأو اعتباري للتسويق" أأو " أأشخاص".
وفامي خيص الغري ،يوحض القانون يف الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن " أأي اس تخدام أأو تصنيع لخرتاع موصوف يف براءة
للولايت املتحدة ومحمي مبوجهبا عن طريق متعاقد ،أأو متعاقد فرعي ،أأو أأي خص ،أأو رشكة ،أأو مؤسسة للحكومة بترصحي
أأو موافقة من احلكومة يفرس بأأنه اس تخدام أأو تصنيع للولايت املتحدة" 43.ويف امجلهورية ادلومينيكية ،تمنح "رخصة
44
الاس تغالل" " ألي خص يطلب ذكل و ه القدرة عىل تنفيذ ذكل الاس تغالل يف البدل".
 .14ول يشري رصاحة القانون املطبق يف جورجيا اإىل الهيئة اخملتصة اليت متنح ذكل الرتخيص أأو املس تفيد منه ،ويشري
بشلك عام اإىل أأن "اس تخدام الاخرتاع يف حالت الكوارث الطبيعية والنكبات وا ألوابء أأو غريها من حالت الطوارئ" ل
يعترب انهتااك للحقوق الاس تئثارية 45.وتنص قوانني بعض ادلول ا ألعضاء عىل أأن الاس تخدام احلكويم متاح بناء عىل الطلب
46
" ألي خص" أأو " أأي خص هممت أأو سلطة خمتصة ،أأو حبمك املنصب" أأو أأية تشكيالت مماثةل.

اإخطار صاحب الرباءة أأو املودع
 .15ذكر الكثري من ادلول ا ألعضاء ( أأو ا ألقالمي) اليت متنح اس تثناء الاس تخدام احلكويم أأن صاحب الرباءة أأو املودع
خيطر ابملنح ،عندما يكون ذكل ممكنا يف حد املعقول ،وجيب اإبالغه مبنح الاس تخدام احلكويم ونطاقه 47.وتقتيض بعض
ادلول ا ألعضاء القيام بذكل الإخطار "ما مل يس تلزم ا ألمن الوطين خالف ذكل" أأو"ما مل يتبني للسلطة اخملتصة أأن ذكل

(و) أأو ،بشلك عام ،لضامن أأن تكون مجيع موارد اجمللمع متاحة لالس تخدام ،وتس تخدم بطريقة حمسوبة مبا خيدم مصاحل اجمللمع؛ (ز) أأو للمساعدة عىل ختفيف
املعاانة واس تعادة الإمدادات واخلدمات الأساس ية وتوزيعها يف أأي اإقلمي اتبع لس يادة صاحبة اجلالةل أأو أأية بدلان أأجنبية متر مبحنة نتيجة احلرب؛ [." ]...
 40املادة  )3(59من قانون اململكة املتحدة بشأأن الرباءات .ولوحظ يف رد اململكة املتحدة أأن "املادة  )4(59تنص عىل وجوب موافقة جمليس الربملان عىل
مرشوع املرسوم املذكور يف املادة  .)3(59ولغاية الن ،مل يصدر أأي مرسوم مبوجب املادة .")3(59
 41انظر ،عىل سبيل املثال ،القوانني السارية يف أألبانيا والأرجنتني و أأسرتاليا وكندا وكرواتيا ومدغشقر.
 42انظر ،عىل سبيل املثال ،أألبانيا وكندا وليتوانيا وإاندونيس يا وكينيا.
 43الباب  ،18املادة  (2498أأ) من مدونة قوانني الولايت املتحدة.
 44املادة  42من قانون امجلهورية ادلومينيكية رمق  10-00بشأأن امللكية الصناعية.
 45املادة (51د) من قانون جورجيا بشأأن الرباءات.
 46انظر مثال املادة  )5(32من قانون أأسرتاليا بشأأن الرباءات؛ واملادة  42من قانون امجلهورية ادلومينيكية رمق  10-00بشأأن امللكية الصناعية.
 47انظر ،عىل سبيل املثال ،املادة  52من قانون أألبانيا رمق  9947بشأأن امللكية الصناعية؛ واملادة  )3(29.82من قانون كندا بشأأن الرباءات؛ واملادة  10من
قانون كوس تارياك رمق  2827بشأأن الرباءات والتصاممي الصناعية ومناذج املنفعة؛ واملادة  )7(29من قانون هونغ كونغ (الصني) بشأأن الرباءات؛ واملادة  )1(84من
قانون مالزياي بشأأن الرباءات؛ واملادة  2320من القانون املدين لالحتاد الرويس.
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يتعارض مع املصلحة العامة" 48.ويف بعض ادلول ا ألعضاء ،ينص القانون عىل أأن قرار منح الاس تخدام احلكويم يتخذ بعد
49
سامع صاحب الرباءة و أأي خص أخر هممت.

نطاق الاس تخدام احلكويم ومدته ورشوطه ا ألخرى
 .12تقتيض أأيضا بعض ادلول ا ألعضاء أأن يكون "نطاق الاس تخدام ومدته مقترصين عىل الغرض من الترصحي
ابلس تخدام" 50.وعالوة عىل ذكل ،أأفادت بعض ادلول ا ألعضاء رصاحة أأن "ذكل الاس تخدام جيب أأن يكون غري
اس تئثاري" 51و أأن " أأي اس تخدام يرصح به ،يف الغالب ،من أأجل تزويد السوق احمللية" 52.كام أأشارت بعض ادلول ا ألعضاء
اإىل أأنه ل ميكن نقل الترصحي ،53أأو ميكن نقهل فقط "عندما يتعلق ا ألمر ابملؤسسة ( أأو جزء مهنا) اليت يس تخدم فهيا الاخرتاع
54
احملمي برباءة".
 .17و أأشارت بعض ادلول ا ألعضاء عىل وجه التحديد اإىل أأنه ينبغي لصاحب الطلب أأن يبذل هجودا للحصول عىل
ترخيص اختياري من صاحب الرباءة برشوط جتارية وظروف معقوةل يف غضون فرتة معقوةل .ويسقط هذا الرشط يف بعض
من ادلول ا ألعضاء يف حالت الطوارئ الوطنية أأو احلالت امللحة أأو عندما يكون الاس تخدام اذلي طلب ترصحي بشأأنه
55
اس تخداما غري جتاري ألغراض عامة.
 .18ويف بعض ادلول ا ألعضاء ،ميكن تغيري رشوط القرار اذلي جيزي اس تغالل اخرتاع محمي برباءة بناء عىل طلب صاحب
الرباءة أأو طرف مرصح  ه ابس تغالل الاخرتاع "مع مراعاة أأس باب" الطلب أأو "اإذا اكنت الظروف املتغرية تربر ذكل
الاختالف 56".وعالوة عىل ذكل ،تقيض بعض القوانني اإهناء الترصحي بذكل الاس تخدام عندما تتوقف الظروف اليت أأدت
اإىل ذكل ول يرحج أأن تتكرر 57 .وابلإضافة اإىل ذكل ،ميكن يف ليتوانيا أأن تلغي احلكومة القرار وتبطهل "اإذا اس تخدم خص
اخرتاعا محميا برباءة لغرض أخر غري الغرض اذلي اعلمد عىل أأساسه القرار" .ويف بعض ادلول ا ألعضاء ،يراعي ذكل الإهناء
58
حامية "املصاحل املرشوعة للمس تخدم املرصح  ه" أأو "املصاحل املرشوعة للحكومة أأو الغري".

 48املادة  202من قانون إارسائيل رمق  5717-2927بشأأن الرباءات واملادة  224من قانون أأسرتاليا بشأأن الرباءات لعام  ،2990عىل التوايل.
 49انظر ،عىل سبيل املثال ،املادة  )1(24من قانون هندوراس رمق  2733/2987واملادة  80من قانون كينيا لعام  1001بشأأن امللكية الصناعية؛ واملادة )4(84
من قانون مالزياي بشأأن الرباءات واملادة  (19أأ) من قانون أأوغندا بشأأن الرباءات.
أ
أ
 50انظر ،عىل سبيل املثال ،املادة  45من قانون الأرجنتني رمق  14.482بشأأن الرباءات ومناذج املنفعة؛ واملادة ()1(29.82أ) من قانون كندا بشأن الرباءات؛
واملادة  )3(84من قانون مالزياي بشأأن الرباءات.
أ
أ
 51انظر ،عىل سبيل املثال ،املادة (29.82ب) من قانون كندا بشأن الرباءات؛ واملادة  )2(50من قانون مجهورية ليتوانيا بشأن الرباءات؛ واملادة  21من قانون
مجهورية قريغزيس تان بشأأن الرباءات .ويف هذا الصدد ،تنص املادة  30من قانون أأوكرانيا بشأأن حامية حقوق الاخرتاعات ومناذج املنفعة عىل أأن "هذا
الاس تخدام ل جيوز أأن حيرم صاحب الرباءة من حق منح اإذن اس تخدام الاخرتاع".
 52انظر ،عىل سبيل املثال ،املادة ()1(29.82ب) و(ج) من قانون كندا بشأأن الرباءات؛ واملادة  )8(84من قانون مالزياي بشأأن الرباءات؛ واملادة  30من قانون
أأوكرانيا بشأأن حامية حقوق الاخرتاعات ومناذج املنفعة.
 53انظر ،عىل سبيل املثال ،املادة  21من قانون مجهورية قريغزيس تان بشأأن الرباءات.
 54انظر ،عىل سبيل املثال ،املادة  )2(29.82من قانون كندا بشأأن الرباءات؛ أأو املادة  )7(50من قانون مجهورية ليتوانيا بشأأن الرباءات؛ أأو املادة  )7(84من
قانون مالزياي بشأأن الرباءات؛ أأو املادة  30من قانون أأوكرانيا بشأأن حامية حقوق الاخرتاعات ومناذج املنفعة.
أ
 55انظر ،عىل سبيل املثال ،املادة  )1(2.29من قانون كندا بشأأن الرباءات؛ واملادة  )3(80من قانون البوس نة والهرسك بشأن الرباءات.
 56انظر ،عىل سبيل املثال ،املادة  )3(50من قانون مجهورية ليتوانيا بشأأن الرباءات؛ واملادة  )9(84من قانون مالزياي بشأأن الرباءات ،عىل التوايل.
 57انظر ،عىل سبيل املثال ،املادة  (225أألف) من قانون أأسرتاليا بشأأن الرباءات لعام 2990؛ واملادة  )5(50من قانون مجهورية ليتوانيا بشأأن الرباءات؛
واملادة  30من قانون أأوكرانيا بشأأن حامية حقوق الاخرتاعات ومناذج املنفعة.
أ
أ
أ
 58انظر ،عىل سبيل املثال ،املادة  )5(29.82من قانون كندا بشأأن الرباءات؛ واملادة (225ألف)(()1ب) من قانون أسرتاليا بشأن الرباءات لعام .2990

SCP/21/5 REV.
8

 .19ويف كثري من ادلول ا ألعضاء ( أأو ا ألقالمي) تنص القوانني رصاحة عىل أأن الاس تخدام احلكويم قد مينح "يف أأي
وقت" حىت يف مرحةل ما قبل منح الرباءة 59 ،بيامن ينص القانون يف دول أأعضاء أأخرى عىل اإطار زمين حمدد ،مثل "ثالث"
60
أأو " أأربع" س نوات من اترخي منح الرباءة.

املاكف أأة
 .30تنص ترشيعات معظم ادلول ا ألعضاء عىل أأن الاس تخدام احلكويم خيضع دلفع "ماكفأأة عادةل" ،أأو "ماكفأأة منصفة"،
أأو "تعويض عادل" أأو "ماكفأأة مناس بة" حسب ظروف لك حاةل 61.وتنص بعض القوانني أأيضا عىل أأن تكل املاكفأأة ينبغي أأن
تأأخذ يف الاعتبار "القمية الاقتصادية للترصحي" أأو "القمية الاقتصادية لس تخدام الرباءة" 62.وتقيض بعض القوانني ا ألخرى
بتحديد الإاتوات مبوجب اتفاق بني ادلوةل وصاحب الرباءة ( أأو املودع) .ويف حاةل عدم التوصل اإىل اتفاق ودي ،حتدد
الإاتوات من قبل الهيئة اخملتصة ،مثل احملمكة 63.ويف هندوراس "حيدد مبلغ التعويض وفقا دلرجة الاس تغالل الصناعي
لالخرتاع" .ويف بولندا ،يلمتع الشخص اذلي اس تغل اخرتاعه ألغراض وطنية ابحلق يف تعويض يدفع من املزيانية العامة لدلوةل
64
مببلغ مقابل للقمية السوقية للرتخيص.
 .32ويف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،جيوز لصاحب الرباءة اذلي اس تخدم اخرتاعه أأو صنع من قبل احلكومة أأو حلساهبا
رفع دعوى قضائية ضد احلكومة "لسرتداد تعويض معقول واكمل عىل ذكل الاس تخدام والتصنيع .ويشمل التعويض املعقول
65
والاكمل ما أأنفقه صاحب الرباءة من تاكليف معقوةل يف رفع ادلعوى ،مبا فهيا ا ألتعاب املعقوةل للخرباء من الشهود واحملامني".
 .31وتسمح قوانني العديد من ادلول ا ألعضاء بقرار جيزي الطعن يف الاس تخدام احلكويم و /أأو رشوط املاكفأأة أأمام
66
احملمكة.

عدد املرات واجملالت التكنولوجية اليت طبق فهيا اس تثناء الاس تخدام احلكويم
 .33فامي يتعلق بعدد املرات واجملالت التكنولوجية اليت طبق فهيا اس تثناء الاس تخدام احلكويم ،ذكرت مالزياي وزامبيا يف
ردهيام أأن ذكل الاس تثناء طبق مرة واحدة عىل املنتجات الصيدلنية .ويف اتيلند أأعلنت وزارة الصحة العامة ،منذ ،1002
67
عن تطبيق الرتخيص الإجباري مبوجب أأحاكم الاس تخدام احلكويم عىل س بعة أأدوية محمية برباءة.
 59انظر ،عىل سبيل املثال ،املادة  42من قانون امجلهورية ادلومينيكية رمق  10-00بشأأن امللكية الصناعية؛ واملادة  )4(29من مرسوم هونغ كونغ (الصني) بشأأن
الرباءات؛ واملادة  204من قانون إارسائيل بشأأن الرباءات؛ واملادة  )1(37من مرسوم مدغشقر رمق .029-89
أ
 60انظر املادة  25من مرسوم بقانون رمق ( )30لس نة  1002إابصدار قانون براءات الاخرتاع يف قطر واملادة ()2(49ب) من قانون قربص بشأن الرباءات ،عىل
التوايل.
أ
أ
أ
أ
أ
 61انظر ،عىل سبيل املثال ،املادة  52من قانون ألبانيا رمق  9947بشأن امللكية الصناعية؛ أو املادة  )2(21من قانون غامبيا بشأن امللكية الصناعية؛ أو املادة 50
من قانون مجهورية ليتوانيا بشأأن الرباءات؛ أأو املادة  2320من القانون املدين لالحتاد الرويس؛ أأو املادة (19ب) من قانون أأوغندا بشأأن الرباءات.
 62انظر ،عىل سبيل املثال ،املادة  25من قانون مملكة بواتن بشأأن امللكية الصناعية لعام 1002؛ أأو املادة  200من قانون الهند بشأأن الرباءات؛ أأو املادة 50
من قانون مجهورية ليتوانيا بشأأن الرباءات؛ أأو املادة  ()3(84أأ) من قانون مالزياي بشأأن الرباءات.
أ
أ
 63انظر ،عىل سبيل املثال ،املادة  225من قانون اسرتاليا بشأأن الرباءات لعام 2990؛ أأو املرفق الول ،املادة  ،52من اتفاق ابنغي املراجع؛ أو املادة  1.37من
مرسوم مدغشقر رمق  89-029املؤرخ  32يوليو .2989
 64املادة  )4(29من قانون بولندا بشأأن امللكية الصناعية.
 65ولكن "ما مل تكن ادلعوى معلقة لأكرث من  20س نوات من وقت الإيداع اإىل الوقت اذلي يطلب فيه صاحب الرباءة تكل التاكليف والرسوم ،فاإن التعويض
املعقول والاكمل ل يشمل تكل التاكليف والرسوم اإذا تبني للمحمكة أأن موقف الولايت املتحدة مربر مبا فيه الكفاية أأو أأن ظروفا خاصة جتعل من غري العادل
منح تعويض" (الباب  ،18املادة  (2498أأ) من مدونة قوانني الولايت املتحدة).
أ
أ
 66انظر ،عىل سبيل املثال ،املادة  )1(52من قانون أألبانيا رمق  9947بشأأن امللكية الصناعية؛ واملادة  28من قانون مجهورية أذربيجان بشأن الرباءات؛ واملرفق
ا ألول ،املادة  ،52من اتفاق ابنغي املراجع؛ واملادة  )4(50من قانون مجهورية ليتوانيا بشأأن الرباءات؛ واملادة  84من قانون مالزياي بشأأن الرباءات؛ واملادتني 2.7
و 7.7من قانون ساو تويم وبرينسييب رمق 1002/4؛ واملادة  )1(51من قانون اتيلند بشأأن الرباءات لعام 2979؛ واملادة  19من قانون أأوغندا  19بشأأن
الرباءات؛ وتنص أأيضا املادة  )2(21من قانون مجهورية تزنانيا املتحدة بشأأن (تسجيل) الرباءات عىل ما ييل" :يف حال فضل صاحب الرباءة الطعن يف مبلغ
التعويض اذلي حدده مسجل الرباءات ،فاإن ذكل الطعن ل يعلق اس تغالل الاخرتاع احملمي برباءة" ألغراض الاس تخدام احلكويم.
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 .34بيد أأنه مل يمت اللجوء من قبل اإىل الاس تخدام احلكويم يف معظم ادلول ا ألعضاء ( أأو ا ألقالمي) 68.وقال بعض ادلول
ا ألعضاء اإنه ل توجد بياانت متاحة أأو ل توجد أأية جسالت عن ذكل الاس تخدام 69.و أأشارت أأسرتاليا يف ردها اإىل أأن عدم
مشاركة أأي من الهيئات الإدارية يف الاس تخدام احلكويم ،جيعل تقيمي وتريته أأمرا صعبا رمغ أأنه من املرحج أأن يكون ذكل
الاس تخدام ضعيفا .وعىل نفس املنوال ،أأوحض رد اململكة املتحدة أأن ماكتب الرباءات مل تشارك معوما يف "مسائل
الاس تخدام احلكويم" ،و أأن ادلوائر احلكومية املعنية تتفاوض مبارشة مع صاحب الرباءة .ولكن اململكة املتحدة تعتقد أأن
اللجوء اإىل أأحاكم الاس تخدام احلكويم اندر جدا ألن احلكومة تفضل التفاوض للحصول عىل ترخيص مثلها يف ذكل مثل أأي
طرف أخر .و أأضافت أأيضا أأن احلاجة اإىل حتديد ودفع تعويض عىل الاس تخدام احلكويم من شأأنه أأن يدفع اإىل اختاذ قرار
إلبرام اتفاق ترخيص تقليدي.
 .35ويف الهند ،رفعت أأمام احملمكة العليا يف دلهيي دعوى بشأأن اس تخدام اخرتاع من قبل احلكومة أأو ابمسها "لس تخداهما
اخلاص فقط" 70.وسبت القضية بعد ذكل يف أأكتوبر  .1023ويف كينيا ،قدم طلب بشأأن الاس تخدام احلكويم ملنتجات
صيدلنية يف  ،1004بيد أأن الطرفني تفاوضا واتفاقا عىل ترخيص اختياري.
 .32وذكرت الولايت املتحدة ا ألمريكية يف ردها أأن عدد املرات واجملالت التكنولوجية اليت طبق فهيا الاس تثناء "ل ميكن
حتديدها بسهوةل ألن الاس تخدام احلكويم "ل ينشأأ" بتكل الصفة ،ولكن ينطوي عىل مقاضاة احلكومة بدعوى تعدهيا عىل
الرباءة ،ولثبوت مسؤوليهتا عن ذكل التعدي [." ]...
صعوابت التنفيذ
 .37ردت الغالبية العظمى من ادلول ا ألعضاء بأأن الإطار القانوين الساري لنشوء الاس تخدام احلكويم مناسب لتحقيق
ا ألهداف و /أأو ل يتوقع اإدخال أأية تعديالت عليه 71.و أأفاد املغرب يف رده أأن التعديل التايل س يدخل عىل القانون قريبا:
"عندما تقتيض الصحة العامة ذكل ،جيوز بشلك تلقايئ ،اس تغالل الرباءات املمنوحة للمنتجات الطبية أأو لعمليات احلصول
عىل املنتجات الطبية أأو للمنتجات الالزمة للحصول عىل هذه املنتجات الطبية أأو لعمليات تصنيع هذه املنتجات ،يف حاةل
عدم توافر هذه املنتجات للجمهور بمكيات أأو جبودة اكفية أأو يف حاةل ارتفاع أأسعارها بصورة غري عادية .ويسن اس تغالل
الرباءات حبمك املنصب مبوجب قانون اإداري بناء عىل طلب من اإدارة الصحة العامة .وتنطبق ا ألحاكم املذكورة أأعاله أأيضا
عىل املنتجات الطبية اليت تصدَّر اإىل بدل يفتقر اإىل القدرة عىل التصنيع أأو يعاين من قصور يف هذه القدرة ،مبا يامتىش مع
التفاقات ادلولية السارية" .و أأعلنت أأيضا بواتن وقطر يف ردهيام أأنه س تعدل ا ألحاكم املعنية .وعىل ذات املنوال ،أأفاد رد
بوركينا فاسو أأنه "جيري حاليا مراجعة اتفاق ابنغي [ ."]...وقالت مجهورية كوراي يف ردها أأن املادة  73من اتفاق تريبس
 67تتعلق هذه الأدوية احملمية برباءة مبا ييل :دواءان مضادان للفريوسات القهقرية ( Efavirenzaو ،)Lopinavir+Ritonavirودواء مضاد
للصفيحات ( ،)Clopidigrelودواء لرسطان الرئة حتت الامس اجلنيس  Erlotinibوالامس التجاري ® ،Tarcevaودواء لرسطان الثدي حتت الامس
اجلنيس  Letrozoleوالامس التجاري ® ،Femaraودواء لرسطان الرئة والثدي حتت الامس اجلنيس  Docetaxelوالامس التجاري ® ،Taxotereودواء
لبيضاض ادلم املزمن حتت الامس اجلنيس  Imatinibوالامس التجاري ® .Glivecانظر رد اتيلند عىل السؤال  82من الاس تبيان.
 68انظر الردود عىل السؤال  82من الاس تبيان الواردة من ادلول الأعضاء ( أأو ا ألقالمي) التالية :بواتن وكندا والصني وهونغ كونغ (الصني) وامجلهورية ادلومينيكية
وغامبيا والأردن وكينيا ولتفيا وموريش يوس واملغرب ونيوزيلندا والرنوجي وعامن وابكس تان وبولندا والربتغال والاحتاد الرويس وسان تويم وبرينسييب واململكة
العربية السعودية وطاجيكس تان و أأوغندا.
أ
أ
الاس
 69انظر ،عىل سبيل املثال ،الردود عىل السؤال  82من تبيان الواردة من ادلول العضاء التالية :الرجنتني والبوس نة والهرسك وكوس تارياك وكرواتيا وهولندا
وقطر.
 70قضية رشكة  Chemturaضد .)CS(OS) No. 930 of 2009( .Union of India & Ors
 71ذكرت ادلول الأعضاء ( أأو ا ألقالمي) التالية أأن الإطار القانوين الساري لنشوء الاس تخدام احلكويم مناسب لتحقيق ا ألهداف و /أأو ل يتوقع اإدخال أأية
تعديالت عليه :اجلزائر و أأسرتاليا والبوس نة والهرسك وكندا والصني وهونغ كونغ (الصني) وكوس تارياك وكرواتيا وقربص وجيبويت وامجلهورية ادلومينيكية وفرنسا
والهند وكينيا ولتفيا ومدغشقر ومالزياي وهولندا والرنوجي وابكس تان وبولندا والربتغال والاحتاد الرويس وسان تويم وبرينسييب واململكة املتحدة والولايت املتحدة
ا ألمريكية.
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(الاس تثناءات ا ألمنية) جمسدة يف الإطار القانوين حلرص حالت نشوء الاس تخدام احلكويم فقط عىل حاةل احلرب أأو
الانتفاضة أأو غريها من حالت الطوارئ املامثةل.
 .38واعتربت دولتان عضوان ،زامبيا وزميبابوي ،الإطار القانوين احلايل غري اكف ،ألن الترشيع يف البدل ا ألول ل ينص
عىل "الاس تخدام احلكويم ل ألغراض البحث" ويف البدل الثاين "وسع نطاق ظروف اإصدار ترخيص الاس تخدام احلكويم
يف مرشوع القانون املعدل اذلي سيسن عرب اإدراج استنفاد حقوق الرباءات (عىل أأساس املبد أأ ادلويل) ".
 .39ومل تواجه الغالبية العظمى من ادلول ا ألعضاء أأي صعوابت يف اس تعامل أليات الاس تخدام احلكويم 72.و أأشارت
أأسرتاليا اإىل أأن الصعوبة الرئيس ية اليت واهجهتا احملامك اكنت حتديد الهيئات اليت ميكن أأن تعترب مضن نطاق احلكومة .وذكرت
أأوغندا يف ردها أأن الصعوبة تمكن يف أأن البدل يفتقد اإىل القدرات التكنولوجية فامي يتعلق ابلس تخدام احلكويم.
[هناية الوثيقة]

 72ذكرت ادلول الأعضاء ( أأو ا ألقالمي) التالية أأهنا مل تواجه أأي صعوابت يف اس تعامل أليات الاس تخدام احلكويم :بواتن والبوس نة والهرسك وكندا والصني
وهونغ كونغ (الصني) وكوس تارياك وكرواتيا وامجلهورية ادلومينيكية والهند ولتفيا ومالزياي وموريش يوس وابكس تان والربتغال وسان تويم وبرينسييب واململكة املتحدة
وزميبابوي.

