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 الدائمة املعنية بقانون الرباءاتاللجنة 
 

 العشروناحلادية والدورة
 1024نومفرب  7اإىل  3جنيف، من 

 
 

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

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

 مقدمة
يف الفرتة  ذته اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )جلنة الرباءات( يف دورهتا العرشين املنعقدةاختمعال ابلقرار اذلي  .2

ىل  17من  " مجموعة الرباءاتتقييدات عىل حقوق ال س تثناءات و الا، فامي خيص موضوع "الأمانة تعد  ، أأ 1024يناير  32اإ
ىل الإسهامات املس تلمة من ادلول الأعضاء، حول كيفية  ،وثيقةأأمور مهنا  املتعلقة  الاس تثناءات والتقييدات ذيف تن ابلستناد اإ

. )اجلزء الأول، يف ادلول الأعضاء، دون تقيمي فعالية تكل الاس تثناءات والتقييداتابلرتخيص الإجباري 
تكل الاس تثناءات  ثيقة أأيضا التحدايت العملية اليت تواهجها ادلول الأعضاء يف تنفيذوتشمل الو (. SCP/21/4 الوثيقة

 والتقييدات.

 ابلس تخدام احلكويماملتعلقة  س تثناءات والتقييداتالا ذيف تن كيفية  وهذه الوثيقة يه اجلزء الثاين وتقدم معلومات عن .1
  .ادلول الأعضاءيف 

" والقانون الساري 1" أأهداف الس ياسة العامة من منح الاس تثناء؛ "2وتتكون هذه الوثيقة من ثالثة أأقسام: " .3
 " وحتدايت التنفيذ.3ونطاق الاس تثناء؛ "

 الاس تخدام احلكويم
ىل أأنَّ قوانيهنا السارية تنص عىل اس تثناءات أأو تقييدات)أأو الأقالمي(  أأشارت ادلول الأعضاء .4  أأو لكهيام تتعلق التالية اإ

بوركينا ، الربازيل، البوس نة والهرسك، بواتن، أأذربيجان، المنسا، أأسرتاليا، الأرجنتني، اجلزائر، أألبانيا احلكويم:الاس تخدام 
، فرنسا، فنلندا، امجلهورية ادلومينيكية، قربص، كرواتيا، كوس تارياك، الكونغو، هونغ كونغ )الصني(، الصني، كندا، فاسو
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ندونيس يا، الهند، هندوراس، اليوانن، جورجيا، غامبيا ، مالزياي، مدغشقر، ليتوانيا، لتفيا، قريغزيس تان، كينيا، رسائيلاإ ، اإ
، مجهورية كوراي، قطر، الربتغال، بولندا، الفلبني، ابكس تان، عامن، الرنوجي، نيوزيلندا، هولندا، املغرب، موريش يوس

، رسي لناك، جنوب أأفريقيا، اململكة العربية السعودية، سان تويم وبرينسييب، الاحتاد الرويس ،رومانيا، مجهورية مودلوفا
، فييت انم، الولايت املتحدة الأمريكية، مجهورية تزنانيا املتحدة، اململكة املتحدة، أأوكرانيا، أأوغندا، اتيلند، طاجيكس تان

 اجملموع(. دوةل عضو يف 21) زمبابوي ،ازامبي

 أأهداف الس ياسة العامة من منح الاس تثناء

 أأذون  ه من احلكومةللحكومة أأو للغري امل، بصفة عامة، كورة أأعاله أأحاكما جتزياملذقوانني ادلول الأعضاء  تتضمن  .5
ذن  دون ابس تخدام الاخرتاع احملمي برباءة وفامي خيص أأهداف الس ياسة العامة لتكل . ويف ظروف معينة صاحب الرباءةاإ
 الأحاكم، ميكن مالحظة ما ييل: 

 املصلحة العامة

ىل أأن  .2 ذا تطلبت املصلحة العامة ذكل مثل الأمن الوطين أأشار الكثري من الردود اإ الاس تخدام احلكويم مسموح به اإ
ذا اكن ذكل قتصادلال أأو الطوارئ الوطنية أأو التغذية أأو الصحة أأو تمنية القطاعات احليوية الأخرى ي الوطين، أأو اإ

عىل سبيل املثال، و  1.هضة للمنافسةممارسات مناا يقوم به صاحب الرباءة أأو املرخص  ه من الاس تخدام يتيح حال مناس با مل
ادلفاع الوطين أأو  وأأ ابلصحة العامة  ةتبطاملر سرتاتيجية صلحة الااملف ادبأأه" اسوفيف بوركينا يرتبط الاس تخدام احلكويم 

لصحة املصاحل احليوية لقتصاد البدل أأو ا"تريم أأهداف الاس تخدام احلكويم اإىل ضامن يف الكونغو، . و"الاقتصاد الوطين
ىل بشلك الرباءات أأو اس تغاللها تكل  عدم اس تغاللفهيا ؤدي لتفادي احلالت اليت يدلفاع الوطين، أأو اعامة أأو ال غري اكف اإ

دت فرنسا يف ردها عىل  وعىل ."شديد ابحتياجات البدلرضر  فامي  "مصلحة الاقتصاد"و "مصلحة امجلهور"املنوال نفسه، شد 
 .الس تثناءل يةس ياس  ال هداف لأ يتعلق اب

العمل من  يفاحلكومة  (يه يف الأصل منح حكوميةتعيق الرباءات )اليت ل ينبغي أأن " هأأنها يف ردت أأسرتاليا وأأوحض .7
داراهتا وسلطاهتا، خالفا لتجار القطاع و  ]...[طين، و س امي قضااي ادلفاع ال ، ولأأجل املصلحة العامة احلكومة ممثةل يف اإ

ذلا ينبغي أأن يكون لها وضع خاص فامي يتعلق  ،لعامة، وليس الأنشطة التجاريةت ااخلاص، تعمل يف العادة يف جمال اخلدما
من وراء السامح أأن هدف الس ياسة العامة يف ردهيام بواتن والهند وأأفادت  ".احملمية برباءةابس تغالل الاخرتاعات 

ذكرت الولايت املتحدة و . دعت الرضورة اإىل ذكلهو متكني احلكومة من اس تخدام الاخرتاع لكام  س تخدام احلكويمابل
 احلكومية اأأهجزة أأو خدمات لأغراضهما حتتاجه من رشاء ب "أأن الهدف من الاس تثناء هو السامح للحكومة يف ردها الأمريكية 
 ."ايف أأداء هماهم ادلوائر احلكوميةل ينبغي أأن يقي د " رباءاتالوجود ن يف ردها اإ ململكة املتحدة قالت ا. و ]...["

ىل أأهداف الس ياسة العامة  بشأأنها ردوديف ادلول الأعضاء  منبعض  أأشارو  .8  ،سمج بهي   س تخدام احلكويمأأن الااإ
منح احلكومة " أأن الهدف هودوةل عىل سبيل املثال الوطين وأأفادت وادلفاع  الوطين ضامن الأمنمن أأجل  ،صاخبوجه 

محمية تكنولوجيا اس تخدام ]...[ منح احلكومة حق و " 2"حق الترصف الاكمل يف أأي اخرتاع  ه أأمهية يف ادلفاع عن اململكة
ذات أأمهية لخرتاعات  ما س تعداد للشواغل احمللمةل يف حال احتاكر خصالا"، ومن أأجل  3"الوطينلأهداف الأمن  رباءةب

  4".وطينعىل الأمن ال سليب، وما قد يكون ذلكل من أأثر للأمن الوطين قصوى

                                                
1
 انظر مثال ردود اجلزائر وبوركينا فاسو وجيبويت وابكس تان ومالزياي وكينيا. 
2
 الرنوجي. 
3
 هولندا. 
4
 مجهورية كوراي. 
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عىل  ،بشلك خاص ،الأخرى )أأو الأقالمي(ادلول الأعضاء ركز عدد قليل من  العامة، أأهداف الس ياسةويف الرد عىل  .9
ىل أأن الهدف هو السامح " ةمشري  حالت الطوارئ يف الاخرتاعات لتلبية الاحتياجات امللحة للمجلمع  لتكلس تخدام فوري اباإ
  5عقدة".الطارئة املالوابء مواهجة حالت  يف رباءةاحملمي ب"اس تخدام الاخرتاع من  أأو للمكني احلكومة "احلالت امللحة

عىل نطاق واسع  واس تغاللها رباءاتال  من أأجل "اس تخدامس تخدام احلكويمابلسمح يف ادلول الأعضاء الأخرى، ي  و .20
بعد عدم اللمكن من ، برباءة احملمية املنتجاتعىل مجلهور "حصول ا لضامنو ، 6العامة"املصلحة من أأجل حامية مصلحة الوطن و 

ومن أأجل  8الرباءة واملصلحة العامة"صاحب ضامن التوازن بني حق "وبغية ،  7الرباءة"حب صااحلصول عىل املنتج من 
 10مسائل ذات أأمهية قصوى للبدل". "صون هبدف، و 9"حامية مصاحل املس هتلكني"

 الاس تثناء ونطاق الساريالقانون 

وتنص تنص عىل اس تثناءات و/أأو تقييدات متعلقة ابلس تخدام احلكويم.  الساريةأأن قوانيهنا  ادوةل عضو  21أأفادت  .22
ردها بعض ادلول الأعضاء، يف أأشارت الاس تثناء. ومع ذكل،  بشأأن هذاادلول الأعضاء عىل حمك قانوين معني  قواننيمعظم 
ىل أأحاكم الرتخيص الإجباري الواردة الايف لس تخدام احلكويم اخلاص ابزء اجل عىل ىل و 11يف قوانيهنا.س تبيان، اإ ابلإضافة اإ

عىل ادلوةل اس تحواذ و التنازل عن اخرتاع"، "و ، ""رباءةالملكية  "نزعا بشأأن عضاء أأحاكمالأ ول عدد من ادلذكر ذكل، 
 12رة".بيع املواد املصاد  مة يف و احلكحق و " ،براءة"

الاس تخدام يشري اإىل ذكل أأحاكم العديد من القوانني عىل أأن تنص  ،وفامي يتعلق بتعريف الاس تخدام احلكويم .21
أأو الرباءة، صاحب ظروف معينة حيددها القانون، منح ترخيص دون موافقة يف هيئة خمتصة، فهيا ل جيوز احلالت اليت 

 يتضمنيف الهند، و 13.احملمي برباءة من احلكومة لس تخدام الاخرتاعاحلاصل عىل ترصحي  الغريحكومية أأو  لهيئة حيالترص
ذا اس تخدمما م اخرتاع يكون احلكومة": "]...[  لأغراض"اس تخدام اخرتاع  ةالعبار  القانون معن   نعه  ت   لأغراض احلكومة اإ ص 

ينص  يف أأسرتاليا،و 14".يةحكوم رشكة أأو  ولية،حكومة أأو لأغراض احلكومة املركزية،  ممارس ته أأو بيعه أأوه ماس تخدأأو ا
ذا اكن  خلدمات]...[  خرتاعالا ي س تغل"]...[  قانون الرباءات عىل ما ييل: تكل لتوفري  رضوراي ذكلالكومنولث أأو ادلوةل اإ

  15داخل أأسرتاليا".بشلك مناسب اخلدمات 

                                                
5
 هونغ كونغ )الصني( وقرغزيس تان، عىل التوايل.مثال انظر  
6
 الصني. 
7
 نيوزيلندا. 
8
 السعودية. 
9
 رسي لناك. 
10
 أأوغندا. 
11
 من الاس تبيان. 82انظر مثال ردود لك من كرواتيا وقطر ومجهورية مودلوفا ورمانيا عىل السؤال  
12
الرباءة مبوجب القانون لك مسؤول عن الزتامات من رم حي   - 2مللكية الصناعية عىل ما ييل: "بشأأن الربتغال امن قانون  205عىل سبيل املثال املادة تنص  
دفع تعويض عادل بملصلحة العامة غراض الأ  ملكية أأية براءة من صاحهبا جيوز نزعو  - 1العامة.  مصلحةللة براءته ملكي ت منهزعن  لك من أأو دلى الغري هبا  دتعه م  

ذا اكنت  من قانون  211 وتنص املادةتعديل". يلزم من قانون نزع امللكية، مع ينطبق  - 3هناك حاجة لنرش الاخرتاع أأو اس تخدامه من قبل هيئات عامة. اإ
ل من ادلوةل، بشلك أأو أأي خص  ادلوةليف هذا القانون عىل حق  ل يؤثر أأي حمك"عىل ما ييل: رباءات بشأأن الاململكة املتحدة  خو  من ، غري مبارش مبارش أأوم 

رباءات بشأأن ال سرتالياأأ من قانون  271و 272املادتني  انظر أأيضا. "الرضائب املتعلقة ابمجلارك أأومبوجب القوانني رة املواد املصاد  يف الترصف  أأو اس تخدامحق 
 .2978 لعامرباءات أأفريقيا بشأأن الجنوب والفصل الرابع عرش من قانون  ؛رباءاتكوراي بشأأن المن قانون )اثنيا( 202املادة و ؛ 2990عام ل

13
 جيوزييل: "عىل ما  1001الصناعية والعالمات التجارية لعام  تصامميرباءات وال قانون موريش يوس بشأأن ال()أأ( من 2)13عىل سبيل املثال املادة تنص  

ذا اقتنعت السلطة اخملتصة  احملمي برباءة، اعس تغالل الاخرت اب ، ناء عىل طلب مقدم، ب واكةل حكومية، لالرباءةصاحب دون موافقة  الترصحي، ولو أأن املصلحة باإ
من قانون أأوغندا  19وتقيض املادة  ؛ذكل"تقتيض تمنية القطاعات احليوية الأخرى لالقتصادي الوطين الصحة أأو  وأأ التغذية  وأأ لأمن الوطين ا امبا فهي ،العامة
أأو أأي خص أ خر يعينه  حكويموكيل يأأمر بأأن يس تغل رباءة، أأن الصاحب  تفويض منل، ودون ابلتشاور مع املسج  جيوز للوزير،  (2: ")بأأنهرباءات بشأأن ال

ذا  اوزير اخرتاعال  لرشوط التالية ]...[ ".، وذكل وفقا ل ذكلتقتيض يوية احل عامة الصلحة امل أأنالوزير ى أأ ر محميا برباءة اإ
14
 ، الفصل السابع عرش من قانون الهند بشأأن الرباءات.99املادة  
15
 من قانون أأسرتاليا بشأأن الرباءات. 27( من الفصل 3)223املادة  
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يف براءة  فو وصماخرتاع عندما يكون يف الولايت املتحدة الأمريكية، يف حاةل الاس تخدام احلكويم، أأي "و  .23
أأو صاحهبا بدون ترخيص من أأو لصاحلها  ولايت املتحدةلامن قبل  اأأو مصنع امس تخدمأأو محمي مبوجهبا لولايت املتحدة ل

حممكة الولايت املتحدة  أأمامالولايت املتحدة يقايض صاحب الرباءة ه، يتصنيع  وأأ الاخرتاع نفسه حق قانوين لس تخدام 
  16تصنيع".ال الاس تخدام و عىل ذكل عويض معقول واكمل تلدلعاوى الاحتادية لسرتداد 

ن القوانني املطبقة يف  .24 مداد بدلاندول أأعضاء بضع وابلإضافة اإىل ذكل، فاإ  رضوريةنتجات مب أأجنبية  تنص عىل أأن اإ
للمنتج أأو طريقة الصنع الكومنولث ادلوةل" أأو "اس تخدام خلدمات  الاخرتاع"اس تخدام  هو مبثابةتكل البدلان، لدلفاع عن 

 17".خلدمات الكومنولث

 س باب الأ 

املشار الأس باب و . عددا مهنا الغالبية العظمى من الردودذكرت حلصول عىل الاس تخدام احلكويم، اأأس باب فامي خيص  .25
لهيا   35يف  "احلالت امللحةأأو /وطنية والطوارئ ال"و؛ ارد 38يف  "الصحة العامة"و؛ ردا 42يف  "وطينالأمن ال": يه أأكرثاإ
رفض منح "و؛ ارد 22يف  "أأو املنافسة غري املرشوعة/و للمنافسةاملناهضة املامرسات "و؛ ارد 29يف  أأس باب أأخرىو ؛ ارد
؛ ارد 22يف  "أأو اس تغال ه بشلك غري اكف ةرباءب الاخرتاع احملمي عدم اس تغالل"و؛ دار  24يف  "ص برشوط معقوةليخ ار ت
 ردود.  5يف  "التابعة رباءاتال"و

تمنية القطاعات "و ،18"التغذية"ييل: ما  الأعضاءادلول اليت ذكرهتا خرى الأ س تخدام احلكويم الاأأس باب ومن بني  .22

، 21"الاحتياجات الاقتصادية الوطنية"و، 20مصلحة حيوية مرتبطة ابلقتصاد العاملي""و، 19"القتصادلاحليوية الأخرى 
 عىلاحلفاظ ، و"23واحملافظة عىل البيئة" ،والصحة ،والتغذية وطين،"الأمن ال "املصلحة العامة "مثلو، 22"ادلفاع الوطين"و

املصلحة  "مسائلو ،26"املصاحل احليوية لدلوةل"و ،25خدمة عامة أأخرى" يأأ "، و24"تسخريهاأأو املوارد الطبيعية أأو البيئة 
"الاحتياجات العامة" و"تطوير القطاعات و، 27والأخالق" ،والنظام العام ،مبا يف ذكل الاقتصاد الوطين "]...[ ةاحليويالعامة 

 عىل حنو يسامه يف تعزيز الابتاكر التكنولويج ونقل التكنولوجيا رباءاتالاس تغالل  عدميف حاةل "و، 28املهمة اقتصاداي"
  30مصاحل اجمللمع". حمسوبة مبا خيدماجمللمع متاحة لالس تخدام، وتس تخدم بطريقة مجيع موارد ، و"29"هاونرش 

 31".س تخدام احلكويملالقيود  ةأأنه مبوجب قانوهنا املطبق "ليس هناك أأييف ردها  الأس باب، ذكرت الهند خيصوفامي  .27
ىل يشري طبق مل االقانون  رمغ أأننيوزيلندا أأنه " وجاء يف رد عىل  ،أأو الطوارئ الوطنية، ل يستبعد وطينمسائل الأمن الاإ
ذا أأعامل معينة من التعدي  يف اململكة املتحدةعفى ت  ابلإضافة اإىل ذكل، وخرى". الأ س باب الأ  ،وجه التحديد يف  تنفذاإ

                                                
16
 )أأ( من مدونة قوانني الولايت املتحدة.2498، املادة 18الباب  
17
 من قانون أأسرتاليا بشأأن الرباءات، عىل التوايل. 228، واملادة 2953()أأ( من قانون نيوزيلندا بشأأن الرباءات لعام 1)55املادة  
18
 والفلبني.بواتن  
19
 .سان تويم وبرينسييببواتن والفلبني وموريش يوس وكينيا و  
20
 بوركينا فاسو. 
21
 املغرب. 
22
 فرنسا. 
23
 كينيا والربتغال. 
24
 اتيلند. 
25
 اتيلند وفييت انم. 
26
 بولندا. 
27
 أأوغندا. 
28
 ليتوانيا. 
29
 ابكس تان. 
30
 زمبابوي. 
31
 بشأأن الرباءات.من قانون الهند  47و املادة  27يشار هنا اإىل الفصل  
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 ومن ذكل" خلدمات ادلوةل" تحدة من قبل دائرة حكومية أأو أأي خص مفوض خطيا من دائرة حكوميةاململكة امل 
نتاج أأو توريد عقاقري وأأدوية حمددةو )ب(  ،جنيبالأ أأي يشء لأغراض ادلفاع  ميدقت ")أأ( نتاج أأو ، اإ )ج( الأغراض املتعلقة ابإ

يف الولايت و. 32"اأأو مناس ب اخلارجية رضوراي ةر اوزما تراه  عىل حنواس تخدام الطاقة اذلرية أأو البحث يف مسائل متصةل هبا 
تعويض معقول منح لزتاهما رهنا ابحلكومة" و لصاحل ارباءة "محمي باحلكومة أأي اخرتاع تس تخدم املتحدة الأمريكية، قد 

 ختضعيف بوركينا فاسو، و". خلدمات الكومنولث أأو ادلوةل"املذكورة  لأس بابتشمل ايف أأسرتاليا، ولصاحب الرباءة. 
الامتناع  )أأ( ، أأيغري املس تغةل رباءاتللاملمنوحة  الاختياريةغري الرتاخيص ختضع لها لنفس الرشوط اليت  الإداريةالرتاخيص 

حدى ادلول الأعضاء وقت تقدمي الطلب؛ عدم استيفاء اس تغالل  )ب( عن اس تغالل الاخرتاع املشمول برباءة يف أأرايض اإ
لهيا أأعاله ابلرشوط املعقوةل لطلب املنتج احملمي؛الاخرتاع املشم وقوع أأرضار جمحفة  )ج( ول برباءة يف الأرايض املشار اإ

لهيا أأعاله، بسبب امتناع صاحب الرباءة  وجس مية عىل ممارسة أأو تطوير الأنشطة الصناعية أأو التجارية يف الأرايض املشار اإ
 . 33"عن منح تراخيص برشوط جتارية معقوةل

  احلالت امللحةأأو ظروف الوطنية الطوارئ  أأساسالاس تخدام احلكويم عىل  منح

الاس تخدام احلكويم عىل أأساس "الطوارئ الوطنية" أأو "ظروف تنص عىل منح معظم ادلول الأعضاء اليت ل يقدم  .28
  34تكل املفاهمي ونطاق تطبيقها.ل " تعريفات احلالت امللحة

 مبا خيدم اأأو مناس ب رضورايعهنا عندما يكون ذكل علن ي  قد  احلاةل امللحةهونغ كونغ )الصني( أأن "فرتة  ردوحض ي .29
 احلالت امللحةلأمثةل عىل من بني احلفاظ عىل الإمدادات واخلدمات الأساس ية حلياة اجمللمع ]...[" و من أأجل ااملصلحة العامة 

يف منطقة معينة نتيجة حيدث  تطور الطوارئ يهحاةل " أأن يف قريغزيس تان، ينص القانون عىلو 35.الشامةلصحية ال  اتزمالأ 
الأخرى الكوارث طبيعية أأو من صنع الإنسان، واحلوادث، والكوارث، والكوارث الطبيعية أأو طرية سواء أأاكنت اخلظواهر ال

صاابت أأو أأرضار يف  ،تتس بب تكون قد أأو تتسبب،اليت قد   يف وتدهور ،خسائر مالية كبريةو لإنسان أأو البيئة، حصة اعىل اإ
  36حياة الناس". ظروف

ىل احلرب  بعض ادلول الأعضاءيف  الساريةالقوانني ، تشري احلالت امللحةوطنية و/أأو الطوارئ الفامي يتعلق مبفاهمي و  .10 اإ
"احلرب أأو خطر احلرب وحالت الأزمات املتعلقة عبارة  يف ردها عىل سبيل املثال، ذكرت الرنوجيو امثةل. املالت احلأأو 
ىل  مجهورية كورايشري تكل املفاهمي يف ت ، نفس املنوالعىل و  37هبا".  التجاري غرياليت يكون فهيا الاس تغالل الت "احلاإ

خلدمة  أأو امثةلامل الطوارئ حالت من غريها أأو انتفاضةأأو  حربيف حاةل  الوطنعن  لدلفاع رضوراي رباءةاحملمي ب لالخرتاع
 38،39."العامة ملصلحةا

                                                
32
 ( من قانون اململكة املتحدة بشأأن الرباءات.2)55املادة  
33
 من اتفاق ابنغي املراجع. 52يشري رد بوركينا فاسو اإىل املادة  
34
 ٬موريش يوسو  ٬مالزيايو  ٬لتفياو ٬الهندو  ٬امجلهورية ادلومينيكيةو  ٬كوس تارياكو  ٬كنداو  ٬بواتنمن الاس تبيان من  85انظر مثال الردود الواردة عىل السؤال  
 .زمبابويو  ٬ابكس تانو ٬عامنو 

35
 من مرسوم هونغ كونغ )الصني( بشأأن الرباءات.  28املادة  
36
 "بشأأن امحلاية املدنية". مجهورية قريغزيس تانمن قانون  2املادة  
37
 من قانون الرنوجي بشأأن الرباءات. 70املادة  
38
 اءات.( من قانون كوراي بشأأن الرب 2)اثنيا()202املادة  
39
مضنيا يف فهيي ترد "، احلالت امللحة"الطوارئ الوطنية" أأو "ظروف  اتل يس تخدم رصاحة مصطلح القانون يف ساو تويم وبرينسييبرمغ أأن وابملثل،  

 قانون ساو تويم وبرينسييبمن  7.2ابء أأو حالت مماثةل )املادة الأو وأأ رب، احلعسكري أأو ال هجوم ال اليت ميكن أأن تشمل  وطينالأحاكم املتعلقة ابلأمن ال
فة "العبارات يفيد أأن زامبيا من رد اإىل (. انظر أأيضا 4/1002 رمق فرتة  ة(: "خالل أأي1)42املادة من  عىل ذكل يف القانون؛ ومع ذكل، ميكن الاس تدللغري معر 

 ،40الوزير مبوجب املادة قبل كومية أأو خص مفوض من دائرة حمن طرف  ما، خرتاعابفامي يتعلق جيوز أأن مت ارس،  شديدة، تشمل الصالحيات اليتطوارئ 
أأو  )ب( ؛امجلهوريةتشارك فهيا حرب قد  ةيلأ  لتنفيذ فعال)أأ(  -يراه الوزير رضوراي أأو مناس با لأي غرض وبيعه  تهوممارس   هخرتاع واس تخدامالاصالحية صنع 

نتاجية الصناعة والتجارة أأو )د(  ؛لمعفية لرفاه اجمل  اإمدادات وخدمات أأساس ية اكلتأأمنيأأو )ج(  ؛واخلدمات الأساس ية حلياة اجمللمعللحفاظ عىل الإمدادات  لتعزيز اإ
؛ يزيان التجار يف امل أأو أأي مهنا وحتقيق توازن لبدلانمجيع ا من صنفلتعزيز وتوجيه الصادرات وخفض الواردات أأو واردات من أأي أأو والزراعة؛ )ه( 
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 اف بأأهنعر  ت  طوارئ" فرتة  ة"خالل أأيحالت مهنا عدة ، يف احلكويمس تخدام ق أأحاكم الاطبيف اململكة املتحدة، ت  و .12
فرتة  أأنه اترخي هنايةعلن ي  تنهتيي يف اترخي و طوارئ الفرتة لعن مبوجب مرسوم مليك أأنه اترخي بداية ي  اترخي يف "أأي فرتة تبدأأ 

  40".ذه املادةلأغراض هالطوارئ 

 منه نو واملس تفيد الاس تخدام احلكويم متنح اليت اخملتصةالهيئة 

ىل الأعضاء ادلول بعض قوانني تشري ،احلكويم الاس تخدام زيجت اليت ابلهيئة يتعلق فامي .11  السلطة" وأأ  وزير"،ال" اإ
 41"املكل". أأو اخملتصة"، "السلطةأأو  التجارية"، "احملمكة أأو ،ض""املفوَّ  أأو "،احلكومة" أأو "ادلوةل"، وأأ  الوطنية"، التنفيذية

 من مكس تفيدين الغريو  احلكومية الواكلت أأو "احلكومة" الأعضاء ادلول معظم نتعي   ملس تفيد،اب يتعلق وفامي .13
دارة، أأو "وزارة، مثل احلكويم س تخدامالا  ]...[ أأو احلكومية "ادلوائر ،لوزير"ا يعينه أ خر خص أأي أأو حكومية واكةل أأو اإ

 42أأشخاص". " أأو لتسويق"ل  اعتباري أأو طبيعي خص البدلية، أأو وةللدل اتبعة "مؤسسة لدلوةل"، اتبعة واكةل أأو مؤسسة
 براءة يف موصوف خرتاعل تصنيع أأو اس تخدام أأي"أأن  الأمريكية املتحدة الولايت يف القانون يوحض ،الغري خيص وفامي
 ترصحيب  للحكومة مؤسسة أأو ،رشكة أأو ،خص أأي أأو فرعي، متعاقد أأو تعاقد،م  طريق عن مبوجهبا ومحمي املتحدة لولايتل
 "رخصة منحت   ،يةادلومينيك  هوريةامجل  يفو 43املتحدة". للولايت تصنيع أأو اس تخدام بأأنه ي فرس احلكومة من موافقة أأو

 44".البدل يفذكل الاس تغالل  تنفيذ عىل القدرة و ه ذكل طلبي خص يلأ " "الاس تغالل

ىل  جورجيايف  طبقامل  القانون رصاحةول يشري  .14 ويشري  ،منه املس تفيد أأو الرتخيص ذكل نحمت  اليت اخملتصةالهيئة اإ
ىل أأن   ل الطوارئ" حالت من غريها أأو ابءوالنكبات والأو الطبيعيةالكوارث  حالت يف الاخرتاع "اس تخدامبشلك عام اإ

بناء عىل الطلب متاح  احلكويم الاس تخدام أأن ىلع الأعضاء ادلول بعض قواننيوتنص  45الاس تئثارية. حقوقلل انهتااكيعترب 
 46.مماثةلشكيالت ت أأية  أأو نصب"امل  مكحب أأو خمتصة، سلطة أأو هممت خصأأي " أأو خص" يلأ "

خطار  املودع أأو الرباءة صاحب اإ

 املودع أأو الرباءة صاحب أأن احلكويم الاس تخدام اس تثناء نحمت  اليت )أأو الأقالمي( الأعضاء ادلول من الكثري ذكر .15
بالغ وجيب ،عقوليف حد امل ممكناذكل  يكون عندما ،ابملنح طرخي    بعض وتقتيض 47.ونطاقه احلكويم الاس تخدام نحمب  هاإ

 ذكل أأن اخملتصة للسلطة يتبني   مل أأو"ما "ذكل خالف الوطين الأمن يس تلزم مل "ما الإخطار بذكل القيام الأعضاء ادلول

                                                

ختفيف عىل للمساعدة أأو )ز(  ؛موارد اجمللمع متاحة لالس تخدام، وتس تخدم بطريقة حمسوبة مبا خيدم مصاحل اجمللمعمجيع تكون لضامن أأن بشلك عام،  أأو، )و(
قلمي اتبع لس يادة يف أأي  هااملعاانة واس تعادة الإمدادات واخلدمات الأساس ية وتوزيع   حنة نتيجة احلرب؛ ]...[ ".متر مب أأجنبية بدلان  ةصاحبة اجلالةل أأو أأياإ

40
عىل جمليس الربملان تنص عىل وجوب موافقة ( 4)59اململكة املتحدة أأن "املادة رد رباءات. ولوحظ يف بشأأن ال( من قانون اململكة املتحدة 3)59املادة  

 ".(3)59يصدر أأي مرسوم مبوجب املادة ال ن، مل ولغاية . (3)59املادة املرسوم املذكور يف مرشوع 
41
 ومدغشقر. وكرواتيا وكندا وأأسرتاليا والأرجنتني أألبانيا يف السارية اننيالقو  املثال، سبيل عىل انظر، 
42 

ندونيس يا ليتوانياو  كنداو  أألبانيا املثال، سبيل عىل انظر، .وكينيا واإ
 

43
 .املتحدة الولايتقوانني  مدونة من )أأ(2498 املادة ،18 الباب 
44
 الصناعية. امللكية بشأأن 10-00 رمق يةومينيك ادل هوريةامجل  قانون من 42 املادة 
45
 الرباءات. بشأأن جورجيا قانون من )د(51 املادة 
46
 الصناعية. امللكية بشأأن 10-00 رمق يةومينيك ادل هوريةامجل  قانون من 42 واملادة الرباءات؛ بشأأن أأسرتاليا قانون من (5)32 املادة مثال انظر 
47
من  10املادة و  ؛اتالرباءبشأأن قانون كندا من ( 3)29.82 واملادةبشأأن امللكية الصناعية؛  9947قانون أألبانيا رمق من  52انظر، عىل سبيل املثال، املادة  

( من 1)84ادة واملرباءات؛ بشأأن ال( من قانون هونغ كونغ )الصني( 7)29؛ واملادة الصناعية ومناذج املنفعةوالتصاممي رباءات بشأأن ال 2827رياك رمق تاقانون كوس  
 .من القانون املدين لالحتاد الرويس 2320واملادة ؛ الرباءاتبشأأن ون مالزياي قان
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 بعد ي تخذ احلكويم س تخدامالا منح قرار أأن عىل القانون ينص الأعضاء، ادلول بعض يفو 48."ةالعام املصلحة مع تعارضي 
 49هممت. أ خر خص أأيو  الرباءة صاحب سامع

 خرىالأ  هورشوط تهومدالاس تخدام احلكويم  نطاق

 الترصحي من الغرض عىل ينقترص م  تهومد س تخدامالا "نطاق يكون أأن الأعضاء ادلول بعض أأيضا تقتيض .12
 غري كوني نأأ  جيب الاس تخدام ذكل" أأن رصاحة الأعضاء ادلول بعض أأفادت ذكل، عىل وعالوة 50".س تخداملاب

 الأعضاء ادلول بعض تأأشار  كام 52ة".احمللي السوق تزويد أأجل من ،الغالب يف، به يرصح اس تخدام "أأي وأأن 51اس تئثاري"
ىل  الاخرتاعفهيا  يس تخدم يتال (امهن جزء أأوة )ملؤسسيتعلق الأمر ابدما "عن فقط نقهل ميكن أأو ،53الترصحي نقل ميكن ل أأنه اإ

 54احملمي برباءة".

ىل بعض ادلول الأعضاء عىل وجه التحديد توأأشار  .17 للحصول عىل  ابذل هجودأأن ي الطلب ينبغي لصاحب  هأأن اإ
 يف بعض سقط هذا الرشطي و يف غضون فرتة معقوةل.  عقوةلظروف مالرباءة برشوط جتارية و صاحب من  اختياريترخيص 

لب ترصحي بشأأنهس تخدام الايكون  ماأأو عند احلالت امللحةنية أأو ادلول الأعضاء يف حالت الطوارئ الوط  من  اذلي ط 
 55.غري جتاري لأغراض عامة ااس تخدام

رباءة بناء عىل طلب صاحب ب محمي اخرتاع جيزي اس تغاللاذلي قرار الرشوط ميكن تغيري يف بعض ادلول الأعضاء، و .18
ذا اكنت طلب أأو "الأأس باب"  مراعاةمع "س تغالل الاخرتاع مرصح  ه ابالرباءة أأو طرف  ذكل تربر  ف املتغريةالظرواإ

هناء تقيض بعض الوعالوة عىل ذكل،  56."الاختالف الظروف اليت أأدت تتوقف الاس تخدام عندما الترصحي بذكل قوانني اإ
ذا " بطهلت قرار و الاحلكومة أأن تلغي  ليتوانياميكن يف ابلإضافة اإىل ذكل، و 57 .رحج أأن تتكررول ياإىل ذكل  خص اس تخدم اإ
الإهناء يراعي ذكل يف بعض ادلول الأعضاء، والقرار".  عىل أأساسه اذلي اعلمدالغرض لغرض أ خر غري  ا محميا برباءةاخرتاع

 58الغري". حكومة أأو لل عةورش امل املصاحل " أأو "املرصح  ه لمس تخدمل حامية "املصاحل املرشوعة 

                                                
48
 عىل التوايل. ،2990الرباءات لعام بشأأن  من قانون أأسرتاليا 224 املادةو  الرباءاتبشأأن  5717-2927رمق  اإرسائيل من قانون 202 املادة 
49
( 4)84 املادةو امللكية الصناعية؛  بشأأن 1001كينيا لعام من قانون  80ملادة وا 2987/2733 ( من قانون هندوراس رمق1)24انظر، عىل سبيل املثال، املادة  

 .الرباءاتبشأأن  أأوغندا )أأ( من قانون19واملادة  الرباءاتبشأأن  مالزياي من قانون
50
 ؛الرباءاتبشأأن  ()أأ( من قانون كندا1)29.82 املادةو ؛ ومناذج املنفعة الرباءات بشأأن 14.482من قانون الأرجنتني رمق  45انظر، عىل سبيل املثال، املادة  

 .الرباءاتبشأأن  ( من قانون مالزياي3)84واملادة 
51
من قانون  21املادة ؛ و الرباءاتبشأأن  ( من قانون مجهورية ليتوانيا2)50املادة و ؛ الرباءاتبشأأن  )ب( من قانون كندا29.82املادة انظر، عىل سبيل املثال،  

"هذا  عىل أأنحامية حقوق الاخرتاعات ومناذج املنفعة  بشأأنأأوكرانيا  من قانون 30يف هذا الصدد، تنص املادة و. الرباءاتبشأأن  انمجهورية قريغزيس ت
 .خرتاع"اس تخدام الا اإذنحق منح من رم صاحب الرباءة أأن حيل جيوز خدام الاس ت

52
من قانون  30املادة و ؛ الرباءاتبشأأن ( من قانون مالزياي 8)84املادة و ؛ الرباءاتأأن بش )ب( و)ج( من قانون كندا(1)29.82 املادةانظر، عىل سبيل املثال،  

 .حامية حقوق الاخرتاعات ومناذج املنفعةبشأأن أأوكرانيا 
53
 .الرباءاتبشأأن  من قانون مجهورية قريغزيس تان 21انظر، عىل سبيل املثال، املادة  
54
( من 7)84املادة ؛ أأو الرباءاتبشأأن  مجهورية ليتوانيا ( من قانون7)50املادة أأو ؛ الرباءاتبشأأن  قانون كندا( من 2)29.82 املادةانظر، عىل سبيل املثال،  

 .الاخرتاعات ومناذج املنفعةوق حامية حقبشأأن من قانون أأوكرانيا  30أأو املادة ؛ الرباءاتبشأأن  قانون مالزياي
55
 .الرباءاتك بشأأن ( من قانون البوس نة والهرس3)80املادة و ؛ الرباءاتبشأأن  دا( من قانون كن1)2.29 املادة انظر، عىل سبيل املثال، 
56
 .، عىل التوايلالرباءاتبشأأن  مالزياي قانون( من 9)84املادة و ؛ الرباءاتبشأأن مجهورية ليتوانيا  ( من قانون3)50نظر، عىل سبيل املثال، املادة ا 
57
؛ الرباءاتبشأأن  ( من قانون مجهورية ليتوانيا5)50املادة و  ؛2990عام ل الرباءاتبشأأن  سرتالياأأ من قانون )أألف( 225املادة انظر، عىل سبيل املثال،  
 املنفعة. مناذجحامية حقوق الاخرتاعات و  بشأأنمن قانون أأوكرانيا  30 املادةو 

58
 .2990عام لالرباءات بشأأن سرتاليا أأ من قانون ()ب( 1))أألف(225املادة و الرباءات؛ بشأأن ( من قانون كندا 5)29.82انظر، عىل سبيل املثال، املادة  
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نح "يف أأي مي أأن الاس تخدام احلكويم قد  قوانني رصاحة عىلتنص ال )أأو الأقالمي(يف كثري من ادلول الأعضاء و .19
طار زمين حمدد، مثلعىل  بيامن ينص القانون يف دول أأعضاء أأخرى 59 وقت" حىت يف مرحةل ما قبل منح الرباءة، "ثالث"  اإ

 60 .اترخي منح الرباءة أأو "أأربع" س نوات من

 املاكفأأة

 ،ماكفأأة منصفة""أأو "، عادةل "ماكفأأةخيضع دلفع  الاس تخدام احلكويمأأن عىل معظم ادلول الأعضاء تنص ترشيعات  .30
 ينبغي أأن تكل املاكفأأةعىل أأن أأيضا بعض القوانني وتنص  61ظروف لك حاةل.حسب " ماكفأأة مناس بة"تعويض عادل" أأو " أأو

بعض القوانني الأخرى  وتقيض 62.ة"الرباء" أأو "القمية الاقتصادية لس تخدام للترصحيتأأخذ يف الاعتبار "القمية الاقتصادية 
دد اتفاق ودي، حت  التوصل اإىل يف حاةل عدم و(. املودعاتفاق بني ادلوةل وصاحب الرباءة )أأو مبوجب الإاتوات  بتحديد

دد يف هندوراس "و 63تصة، مثل احملمكة.اخمل هيئة ال الإاتوات من قبل  س تغالل الصناعي الا رجةمبلغ التعويض وفقا دلحي 
العامة لدلوةل املزيانية من ي دفع ق يف تعويض ابحللأغراض وطنية  اخرتاعه غلالشخص اذلي اس ت  يلمتع ، يف بولنداولالخرتاع". 

  64ص.يخ رت مببلغ مقابل للقمية السوقية لل

من قبل احلكومة أأو حلساهبا  عن  أأو ص   اخرتاعه خدماس ت  اذلي الرباءة جيوز لصاحب يف الولايت املتحدة الأمريكية، و .32
عقول املتعويض ويشمل ال الاس تخدام والتصنيع. عىل ذكل ضد احلكومة "لسرتداد تعويض معقول واكمل رفع دعوى قضائية 

  65لشهود واحملامني".امن لخرباء لعقوةل املتعاب الأ  ا، مبا فهييف رفع ادلعوى معقوةل تاكليفمن  صاحب الرباءة ما أأنفقه اكملالو 

أأمام و/أأو رشوط املاكفأأة  الاس تخدام احلكويمالطعن يف قرار جيزي بقوانني العديد من ادلول الأعضاء وتسمح  .31
 66احملمكة.

 اس تثناء الاس تخدام احلكويم فهيابق ليت ط  االتكنولوجية اجملالت و  املرات عدد

بق فهيا اس تثناء الاس تخدام احلكويمبفامي يتعلق  .33 يف ، ذكرت مالزياي وزامبيا عدد املرات واجملالت التكنولوجية اليت ط 
، 1002، منذ أأعلنت وزارة الصحة العامة يف اتيلندورة واحدة عىل املنتجات الصيدلنية. مبق ط  ذكل الاس تثناء أأن ردهيام 
  67.أأدوية محمية برباءة عةس بعىل  الاس تخدام احلكويمالرتخيص الإجباري مبوجب أأحاكم  تطبيقعن 

                                                
59
( من مرسوم هونغ كونغ )الصني( بشأأن 4)29؛ واملادة الصناعية امللكية بشأأن 10-00 رمق يةومينيك ادل هوريةامجل  قانون من 42 املادة انظر، عىل سبيل املثال، 

 .029-89( من مرسوم مدغشقر رمق 1)37 ؛ واملادةالرباءاتبشأأن  اإرسائيل من قانون 204 املادةالرباءات؛ و 
60
، عىل رباءاتمن قانون قربص بشأأن ال )ب((2)49 قانون براءات الاخرتاع يف قطر واملادة صدارابإ  1002( لس نة 30من مرسوم بقانون رمق ) 25انظر املادة  

 التوايل.
61
 50 ( من قانون غامبيا بشأأن امللكية الصناعية؛ أأو املادة2)21الصناعية؛ أأو املادة بشأأن امللكية  9947من قانون أألبانيا رمق  52انظر، عىل سبيل املثال، املادة  

 )ب( من قانون أأوغندا بشأأن الرباءات.19من القانون املدين لالحتاد الرويس؛ أأو املادة  2320من قانون مجهورية ليتوانيا بشأأن الرباءات؛ أأو املادة 
62
 50من قانون الهند بشأأن الرباءات؛ أأو املادة  200؛ أأو املادة 1002قانون مملكة بواتن بشأأن امللكية الصناعية لعام من  25انظر، عىل سبيل املثال، املادة  

 ()أأ( من قانون مالزياي بشأأن الرباءات.3)84من قانون مجهورية ليتوانيا بشأأن الرباءات؛ أأو املادة 
63
من  1.37، من اتفاق ابنغي املراجع؛ أأو املادة 52املرفق الأول، املادة  وأأ ؛ 2990أأن الرباءات لعام من قانون اسرتاليا بش 225انظر، عىل سبيل املثال، املادة  

 .2989يوليو  32املؤرخ  89-029مرسوم مدغشقر رمق 
64
 .قانون بولندا بشأأن امللكية الصناعيةمن ( 4)29املادة  
65
تعويض فاإن ال التاكليف والرسوم، الرباءة تكل صاحب  يطلب فيهاإىل الوقت اذلي  الإيداعس نوات من وقت  20معلقة لأكرث من ما مل تكن ادلعوى " ولكن 
ذا تبني  و  التاكليف تكلاكمل ل يشمل العقول و امل ر مبا فيه الكفاية  للمحمكة أأن موقف الولايت املتحدة الرسوم اإ من غري العادل خاصة جتعل  اأأو أأن ظروفمرب 

 الولايت املتحدة(. مدونة قواننين )أأ( م2498، املادة 18 الباب) "منح تعويض
66
من قانون مجهورية أأذربيجان بشأأن الرباءات؛ واملرفق  28بشأأن امللكية الصناعية؛ واملادة  9947( من قانون أألبانيا رمق 1)52انظر، عىل سبيل املثال، املادة  

 2.7 تنيمن قانون مالزياي بشأأن الرباءات؛ واملاد 84توانيا بشأأن الرباءات؛ واملادة ( من قانون مجهورية لي 4)50، من اتفاق ابنغي املراجع؛ واملادة 52الأول، املادة 
بشأأن  19من قانون أأوغندا  19؛ واملادة 2979( من قانون اتيلند بشأأن الرباءات لعام 1)51؛ واملادة 4/1002من قانون ساو تويم وبرينسييب رمق  7.7و

الطعن يف مبلغ صاحب الرباءة ل فض   يف حال"عىل ما ييل:  الرباءات )تسجيل( مجهورية تزنانيا املتحدة بشأأن( من قانون 2)21املادة تنص أأيضا الرباءات؛ و 
 س تخدام احلكويم.لأغراض الا رباءة"احملمي بخرتاع الاق اس تغالل عل  يل ذكل الطعن مسجل الرباءات، فاإن ه حدداذلي التعويض 
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ىل  ه مل يمت اللجوء من قبل  بيد أأن .34 بعض ادلول قال و  68.)أأو الأقالمي( معظم ادلول الأعضاءيف  الاس تخدام احلكويماإ
نه الأعضاء  ىل  هارديف أأسرتاليا وأأشارت  69الاس تخدام.عن ذكل  تجسالل توجد أأية ل توجد بياانت متاحة أأو اإ عدم  أأناإ
يكون ذكل أأن  املرحجنه من أأ رمغ ا صعبجيعل تقيمي وتريته أأمرا ، الاس تخدام احلكويم أأي من الهيئات الإدارية يف مشاركة

"مسائل يف معوما مل تشارك اململكة املتحدة أأن ماكتب الرباءات رد  ، أأوحضعىل نفس املنوال. و ضعيفاالاس تخدام 
ولكن اململكة املتحدة تعتقد أأن تفاوض مبارشة مع صاحب الرباءة. املعنية ت "، وأأن ادلوائر احلكومية احلكويمس تخدام الا

ىل  أأي ها يف ذكل مثل ص مثل يرخ للحصول عىل تفضل التفاوض تلأن احلكومة  ااندر جداحلكويم  س تخدامأأحاكم الااللجوء اإ
ىل ايأأن  شأأنهمن احلكويم س تخدام عىل الاأأيضا أأن احلاجة اإىل حتديد ودفع تعويض  تفاطرف أ خر. وأأض ختاذ قرار دفع اإ

  .تقليديص يرخ تاتفاق برام لإ 

 اس تخداهمل"ابمسها اس تخدام اخرتاع من قبل احلكومة أأو بشأأن دعوى أأمام احملمكة العليا يف دلهيي فعت يف الهند، ر  و .35
ملنتجات  الاس تخدام احلكويمبشأأن دم طلب . ويف كينيا، ق  1023 أأكتوبرالقضية بعد ذكل يف  تبس  و  70".فقط اخلاص

 . اختياريعىل ترخيص  اواتفاق االطرفني تفاوضبيد أأن ، 1004يف صيدلنية 

بق فهيا الاأأن يف ردها الولايت املتحدة الأمريكية  ذكرتو  .32 "ل ميكن  س تثناءعدد املرات واجملالت التكنولوجية اليت ط 
بدعوى تعدهيا عىل احلكومة  ةمقاضاعىل ، ولكن ينطوي بتكل الصفة "ينشأأ  ل"س تخدام احلكويم الالأن حتديدها بسهوةل 

 ]...[ ". التعدي ذكلالرباءة، ولثبوت مسؤوليهتا عن 

 التنفيذ صعوابت 

لتحقيق  الاس تخدام احلكويم مناسب   لنشوء الساريأأن الإطار القانوين بالبية العظمى من ادلول الأعضاء الغردت  .37
دخال أأية تعديالت عليه. الأهداف و/أأو ل ي توقع اإ

: دخل عىل القانون قريباالتعديل التايل س ي   أأنأأفاد املغرب يف رده و  71
"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 

نات أأو جبودة اكفية أأو يف حاةل ارتفاع أأسعارها بصورة غري عادية. عدم توافر هذه املنتجات للجمهور بمكي اس تغالل  وي س 
داريمبوجب الرباءات حبمك املنصب  دارة الصحة العامة قانون اإ . وتنطبق الأحاكم املذكورة أأعاله أأيضا بناء عىل طلب من اإ

ىل القدرة عىل التصنيع  ىل بدل يفتقر اإ ر اإ أأو يعاين من قصور يف هذه القدرة، مبا يامتىش مع عىل املنتجات الطبية اليت ت صدَّ
عىل ذات املنوال، أأفاد رد و  املعنية.عدل الأحاكم ت  أأنه س  هيام رديف أأيضا بواتن وقطر . وأأعلنت التفاقات ادلولية السارية"

من اتفاق تريبس  73أأن املادة يف ردها مجهورية كوراي وقالت ]...[".  اتفاق ابنغية جيري حاليا مراجع" هنأأ وركينا فاسو ب

                                                
67
(، ودواء مضاد Lopinavir+Ritonavirو Efavirenza) القهقرية للفريوسات انمضاددواءان : مبا ييلرباءة ب احملميةهذه الأدوية تتعلق  
حتت الامس رسطان الثدي ل ، ودواء Tarceva®والامس التجاري  Erlotinib اجلنيسمس حتت الارسطان الرئة ل (، ودواء Clopidigrel) فيحاتللص  

، ودواء Taxotere® والامس التجاري Docetaxel اجلنيسمس الا حتتالثدي و ان الرئة رسطودواء ل ، Femara® والامس التجاري Letrozole اجلنيس
 من الاس تبيان. 82السؤال  عىل. انظر رد اتيلند Glivec® والامس التجاري Imatinib اجلنيسمس حتت الاادلم املزمن  لبيضاض

68
 كيةهورية ادلوميني امجل و  وهونغ كونغ )الصني(التالية: بواتن وكندا والصني  )أأو الأقالمي(ادلول الأعضاء الواردة من من الاس تبيان  82السؤال عىل ردود الانظر  

اململكة و  سان تويم وبرينسييبو  الاحتاد الرويسو الربتغالو  بولنداو  ابكس تانو عامنو  الرنوجيو نيوزيلندا و  املغربو موريش يوس و لتفيا و كينياو  الأردنو وغامبيا 
 طاجيكس تان وأأوغندا.و  العربية السعودية

69
: الأرجنتني والبوس نة والهرسك وكوس تارياك وكرواتيا وهولندا ادلول الأعضاء التاليةالواردة من من الاس تبيان  82السؤال عىل ردود ال انظر، عىل سبيل املثال، 

 .وقطر
70
 Union of India & Ors( .CS(OS) No. 930 of 2009.)ضد  Chemturaرشكة قضية  
71
دخال أأية  لنشوء الساريالتالية أأن الإطار القانوين  )أأو الأقالمي(ادلول الأعضاء  تذكر   الاس تخدام احلكويم مناسب لتحقيق الأهداف و/أأو ل ي توقع اإ

 فرنساو  يةهورية ادلومينيك امجل و  جيبويتو  قربصو  كرواتياو  كوس تارياكو  )الصني(هونغ كونغ و  الصنيو  كنداو  البوس نة والهرسكو  أأسرتالياو  تعديالت عليه: اجلزائر
اململكة املتحدة والولايت املتحدة و  سان تويم وبرينسييبو  الاحتاد الرويسو الربتغالو  بولنداو  ابكس تانو الرنوجيو  هولنداو  مالزيايو  مدغشقرو  لتفياو كينياو  الهندو 

 الأمريكية.



SCP/21/5 REV. 
10 
 

رب أأو احلحاةل فقط عىل  حلكويما س تخدامالا حالت نشوء حلرصيف الإطار القانوين جمسدة )الاس تثناءات الأمنية( 
 . نتفاضة أأو غريها من حالت الطوارئ املامثةلالا

نص ي ل الأول يف البدل  الترشيع اكف، لأن لإطار القانوين احلايل غرياوزميبابوي،  ، زامبياوانضع تاندول واعتربت  .38
ع نطاق " البدل الثاينللأغراض البحث" ويف  الاس تخدام احلكويمعىل " س  صدار تر ظروف و   الاس تخدام احلكويمص يخ اإ

دراج يف مرشوع القانون املعدل   )عىل أأساس املبدأأ ادلويل( ".  الرباءاتاستنفاد حقوق اذلي سي سن  عرب اإ

 توأأشار  72.الاس تخدام احلكويمأ ليات  اس تعامليف  صعوابتالأعضاء أأي  الغالبية العظمى من ادلولمل تواجه و .39
ىل أأسرتاليا   ذكرتو . احلكومةتعترب مضن نطاق أأن الهيئات اليت ميكن حتديد احملامك اكنت واهجهتا أأن الصعوبة الرئيس ية اليت اإ
ىل البدل أأن يف الصعوبة تمكن أأن يف ردها أأوغندا   .لس تخدام احلكويمابفامي يتعلق القدرات التكنولوجية يفتقد اإ

 ]هناية الوثيقة[

                                                
72
الصني و  كنداو البوس نة والهرسك و  : بواتناحلكويماس تعامل أ ليات الاس تخدام  أأي صعوابت يف التالية أأهنا مل تواجه )أأو الأقالمي( ادلول الأعضاءذكرت  
اململكة املتحدة و سان تويم وبرينسييب و الربتغال و  ابكس تانوموريش يوس و مالزياي و  لتفياووالهند  يةهورية ادلومينيك وامجل كرواتيا و  كوس تارياكو  كونغ )الصني( هونغو 

 وزميبابوي.


