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 اقرتاح من جمموعة بلدان أمريكيا الالتينية والكاريبي

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

عىل اقرتاح تقدمت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بعنوان "مراجعة قانون الويبو  حيتوي مرفق هذه الوثيقة .1
من مرشوع جدول الأعامل:  7للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات"، من أأجل النظر فيه حتت البند  1979المنوذيج لعام 

 مسائل أأخرى.

ن أأعضاء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  .2 اإ
ىل النظر يف مضمون املرفق.الرباءات مد  عوون اإ

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق

رشاك ادلول الأعضاء يف مراجعة قانون الويبو المنوذيج لعام   1979اقرتاح:  اإ
 للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات

 معلومات أأساس ية أأول

الذلين عقدهتام اللجنة، يف شهري يناير ونومفرب من العام املايض، اقرتحت مجموعة بدلان أأمرياك  2014يف اجامتعي  .1
أأن الاخرتاعات، للبدلان النامية بش 1979الالتينية والاكرييب الرشوع يف مناقشات حول مراجعة قانون الويبو المنوذيج لعام 

ىل جانب قضااي أأخرى:  مع مراعاة اجلوانب التالية اإ

لإعداد "تقرير مرحيل عن مراجعة القانون المنوذيج  2015-2014توافر املوارد يف الربانمج واملزيانية للثنائية  "1"
 بشأأن الرباءات للبدلان النامية والبدلان املتقدمة"؛

 الرئيس ية املتعلقة بقانون الرباءات بطريقة شامةل وجامعة؛ يف تناول الفصول روفائدة هذا املسا "2"
ىل الاس تجابة لطلب ادلول الأعضاء املزتايد عىل املساعدة الترشيعية والس ياس ية وفقا  "3" واحلاجة اإ

 من جدول أأعامل التمنية؛ 14و 13 للتوصيتني
ىل الس بعينات من أأجل مواكبة "4" عدادها اإ التغريات اليت طرأأت بعد تكل  وفرصة حتديث وثيقة يعود اترخي اإ

وتنفيذ أأحاكمه مبوجب  1995احلقبة يف جمال قانون الرباءات، وحتديدا دخول اتفاق تريبس حزي النفاذ يف 
 الترشيعات الوطنية؛

رباءات حتديث ترشيعاهتا بشأأن الوفوائد مراجعة الوثيقة يك تصبح مرجعا تنظر فيه ادلول الأعضاء عند  "5"
 مراجعهتا. أأو

 اراملس اثنيا

املتعلقة  22النص التايل يف الفقرة  2014اعمتدته ادلول الأعضاء يف اجامتع نومفرب الأخري اذلي رئيس اليرد يف ملخص  .2
 ببند "العمل املقبل":

مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، أأن تعد الأمانة مرشوع أأساليب ومواصفات مراجعة قانون  تاقرتح")...( 
نه ينبغي احلفاظ 1979الويبو المنوذيج لفائدة  البدلان النامية بشأأن الاخرتاعات لعام  . وقالت بعض الوفود اإ

بني خمتلف الأولوايت. وأأشار الرئيس  عىل بنود جدول الأعامل امخلسة املوضوعية احلالية اليت تعكس توازان
ىل أأنه ميكن عرض اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ومناقش ته يف ادلورة القادمة.  "اإ

وتبعا لهذا التوجيه، ترغب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف الاس امتع لآراء الأعضاء حول هذه املقاربة،  .3
 القرار التايل: (SCP/22)عليقات املس تلمة أأن تتخذ اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يف هذه ادلورة وتقرتح بناء عىل الت 

متست اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات من أأمانة الويبو أأن ختصص املوارد الالزمة لإعداد "مراجعة قانون الويبو  ال
منوذيج وأأن تعّد،  2017-2016خرتاعات"  نن الربانمج واملزيانية للثنائية للبدلان النامية بشأأن الا 1979لعام  ال

اقرتاحا يك تنظر فيه ادلول الأعضاء بشأأن املواصفات  ،(SCP/23)لأغراض دورة اللجنة الثالثة والعرشين 
 تتّبعها هذه املراجعة. أأن والأساليب اليت ميكن

ماكن ادلول الأعضاء التدخل .4 يف هذا املسار واملشاركة فيه اكملعتاد وأأن النتيجة الهنائية  وجيدر التذكري بأأنه س يكون ابإ
 لن تكون وثيقة ملزِمة.

 ]هناية املرفق والوثيقة[


