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 تقريرال

 اذلي اعمتدته اللجنة ادلامئة

 مقدمة
لهيا فامي ييل ابمس "اللجنة ادلامئة" أأو "اللجنة"( دورهتا الثالثة  .1 عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )املشار اإ

ىل  30والعرشين، يف جنيف، يف الفرتة من   .2015ديسمرب  4نومفرب اإ

أأفغانس تان واجلزائر  احتاد ابريس أأو يف لكهيام ممثةل يف الاجامتع: واكنت ادلول التالية الأعضاء يف الويبو أأو يف .2
والأرجنتني واسرتاليا والمنسا وجزر الباهاما والربازيل والاكمريون وش ييل والصني وكولومبيا وكوس تارياك وكوت ديفوار وكرواتيا 

س تونيا وفنلندا وفرنسا وامجلهورية التش يكية ومجهورية الكونغو ادلميقراطية وادلامنرك وامجلهورية ادل ومينيكية والسلفادور واإ
يران )مجهورية  يرلندا  -وجورجيا وأأملانيا وغاان واليوانن والكريس الرسويل وهندوراس وهنغاراي والهند واإ الإسالمية( واإ

يطاليا والياابن وكينيا ولبنان وليبيا وليتوانيا ولكسمربغ ومالزياي واملغرب واملكس يك وموانكو واجلبل الأ  سود وموزمبي  واإ
وميامنار ونيبال ونياكرغوا ونيجرياي والرنوجي وابكس تان وابراغواي والفلبني وبولندا والربتغال وقطر ومجهورية كوراي ومجهورية 

س بانياو  أأفريقيامودلوفا ورومانيا والاحتاد الرويس واململكة العربية السعودية والس نغال وس نغافورة وجنوب  ورسي لناك  اإ
لسويد وسويرسا وطاجيكس تان واتيلند وترينيداد وتوابغو وتركيا وأأوكرانيا واململكة املتحدة والولايت املتحدة والسودان وا

 .(77الأمريكية وفييت انم )

 .وشارك ممثل فلسطني يف الاجامتع بصفة مراقب .3

قلميية الأ  وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: .4 فريقية للملكية الفكرية املنظمة الإ
(ARIPO( والاحتاد الأفريقي )AU( واملنظمة الآس يوية الأوروبية للرباءات )EAPO( والاحتاد الأوريب )EU ومكتب )
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( والأمم املتحدة SC( ومركز اجلنوب )GCC Patent Officeبراءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية )
(UN ومنظمة التجارة العامل )ية (WTO) ((10. 

( APAAامجلعيـة الآس يوية لوالكء الرباءات ) وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: .5
( ومؤسسة الكوكب اجلامع وامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ELSA Internationalوالرابطة الأوروبية لطلبة القانون )

(AIPPIومركز ادلرا )( سات ادلولية للملكية الفكريةCEIPI( واملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة )ICTSD وغرفة )
( والش بكة العاملية CSAIوجلنة املمثلني وفناين الأداء) (CIPA( ومعهد والكء الرباءات املعمتدين )ICCالتجارة ادلولية )

( والاحتاد ادلويل FICPIوالاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصناعية )( CropLife Internationalلصناعة العلوم النباتية )
( ومبادرة تصورات الابتاكر ومعهد الوالكء املعمتدين دلى املكتب الأورويب للرباءات IFPMAمجلعيات املنتجني الصيدليني )

(EPI( يكولوجيا املعرفية ؤسسة براءات الاخرتاع املتعلقة ( ومMSF( ومجعية أأطباء بال حدود )KEI( واملؤسسة ادلولية لالإ
 (.TWN( )17) ( وش بكة العامل الثالثMPPابلأدوية )

 وترد قامئة املشاركني يف مرف  هذه الوثيقة. .6

.(؛ SCP/22/7 Prov"مرشوع التقرير" ) وُعرضت الواثئ  التالية اليت أأعدهتا الأمانة عىل اللجنة ادلامئة قبل ادلورة: .7
 SCP/23/INF/2الرباءات وتوافر الأدوية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا" )و"ندوة حول العالقة بني أأنظمة 

Rev (؛ و"مرشوع جدول الأعامل" )الوثيقة.SCP/23/1 Prov:بعض اجلوانب  .(؛ و"تقرير عن النظام ادلويل للرباءات
قلميية" ) فرادية حول فعالية (؛ و"جتارب ادلول الأعضاء ودراSCP/23/2من قوانني الرباءات الوطنية/الإ سات اإ

(" و"اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن ادلراسة عن تقامس العمل" SCP/23/3الاس تثناءات والتقييدات )
(SCP/23/4). 

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

 SCP/16/7ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية" )الوثيقة  أأفريقيااقرتاح مقدم من وفد جنوب 
Corrدلامنرك" )الوثيقة .(؛ و"اقرتاح وفد اSCP/17/7 (؛ و"الاقرتاح املراجع من وفدي كندا واململكة املتحدة" )الوثيقة

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

(؛ SCP/19/4(؛ و"اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن أأوجه كفاءة نظام" )الوثيقة SCP/18/9املتحدة" )الوثيقة 
(؛  SCP/19/6و"اقرتاح وفد الربازيل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق املمنوحة مبوجب براءة" )الوثيقة 

و"اقرتاح وفود مجهورية كوراي واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية بشأأن تقامس العمل بني املاكتب من أأجل حتسني 
( و"دراسة جدوى بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل  .SCP/20/11 REVأأوجه كفاءة نظام الرباءات" )

( SCP/22/4( و"دراسة عن الكشف الاكيف" )SCP/21/9رباءات أأو يف لكهيام" )امللكية يف طلبات الرباءات أأو يف ال
( و"ندوة حول العالقة بني أأنظمة الرباءات وتوافر SCP/22/5و"اقرتاح من مجموعة بدلان أأمريكيا الالتينية والاكرييب" )

 .(.SCP/23/INF/2 Revالأدوية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا" )

نت ا .9 ويلخص هذا التقرير املناقشات بناء عىل مجيع املالحظات . لأمانُة املداخالت وجسلهتا عىل رشيط تسجيلودوَّ
 اليت ُأبِديت.
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 املناقشة العامة
 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

ب افتتح الس يد جون ساندجي، انئب املدير العام، ادلورة الثالثة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقان .10 ون الرباءات، ورحَّ
 وتوىل الس يد ماركو أألامين )الويبو( هممة أأمني اللجنة.. وتولت رئاسة ادلورة الس يدة بوكورا يونشكو )رومانيا(. ابملشاركني

 لاعامتد جدول الأعام من جدول الأعامل: 2البند  

دخال SCP/23/1 Provاعمتدت اللجنة ادلامئة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة  .11 تعديل عىل رمق الوثيقة .( مع اإ
دراج وثيقتني جديدتني مضن البندين  3املندرجة مضن البند   من جدول الأعامل. 7و 6من جدول الأعامل واإ

 اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثانية والعرشين من جدول الأعامل: 3البند 

 ..( كام هو مقرتحSCP/22/7 Provاعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الثانية والعرشين )الوثيقة  .12

 البياانت العامة
حتدث وفد اليوانن نيابة عن اجملموعة ابء، وأأعرب عن اعتقاده العمي  بأأن اللجنة ادلامئة بصفهتا منتدى متعدد  .13

الأطراف يف جمال الرباءات تتحمل مسؤولية توفري ماكن للمناقشة التقنية واملسائل املتعلقة بقانون الرباءات املوضوعي 
ويف هذا الس ياق، أأعرب الوفد عن رسوره ابجللسات التشاركية املتعلقة بتجارب . يب لعامل الواقع املتغريبأأسلوب يس تج 

طار بند جدول  لغاء يف اإ جراءات الفحص والاعرتاض والإ اخلرباء من خمتلف الأقالمي حول تقيمي النشاط الابتاكري يف اإ
نه لفهم . الأعامل املتعل  جبودة الرباءات ماهية الرباءات وكيف تُمنح بشلك حصيح من الرضورة مباكن وجود فهم وقال الوفد اإ

وأأشار اإىل أأن ادلراسات اليت أأعدهتا الأمانة وقدمهتا أأثناء ادلورة . حصيح ومعي  للمتطلبات الأساس ية لس تحقاق الرباءة
ن من الأمهية مباكن متابعة هذا وقا. الأخرية للجنة اكنت أأساًسا جيًدا للغاية للمناقشة لتعمي  فهم اللجنة يف هذا الصدد ل اإ

النوع من العمل التقين واملوضوعي للسامح للجنة مبواصةل هجودها مكنتدى مركزي متعدد الأطراف جيمتع فيه اخلرباء ويسهمون 
ورأأى الوفد كذكل أأن من املمكن احلصول عىل معلومات مفيدة من خالل ندوة تتناول العالقة بني . يف تطوير نظام الرباءات

نظام الرباءات، ويف مجةل أأمور، التحدايت املتعلقة مبدى توفر الأدوية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منًوا، مبا يف ذكل ما 
يتعل  ابلهنوض ابلإبداع ودمع نقل التكنولوجيا الالزم لتسهيل احلصول عىل الأدوية النوعية واحملمية برباءات يف البدلان النامية 

وأأخرًيا، . ويف هذا الصدد، أأشاد الوفد جبهود الأمانة يف اختيار احملارضين لتغطية مجيع وهجات النظر. منًوا والبدلان الأقل
رّحب الوفد ابجللسة التشاركية بني ادلول الأعضاء فامي خيص حامية الرسية املطبقة عىل أأنواع خمتلفة من املهنيني املعنيني 

وأأكدت اجملموعة ابء عىل أأمهية اجلوانب العابرة للحدود يف هذا الشأأن . لأجانبابلرباءات ومستشاري الرباءات ادلوليني وا
ىل مناقشة س بل تلبية اللجنة . واعتربت أأن قابلية التنبؤ يه أأحد العنارص الهامة لمتكني بيئة الأعامل وأأضاف الوفد أأنه يتطلع اإ

طار بنود جدول الأعامل ورحب الوفد أأيًضا ابلعروض التقدميية من جانب الأ . طلبات عامل الأعامل عضاء يف مجموعته يف اإ
نه يأأسف لوجود فرص لتبادل اخلربات فقط وعدم وجود املزيد من البنود ملناقشة موضوعية يف ادلورة . املعنية وقال الوفد اإ

عن وأأضاف أأن اجملموعة ابء تعلن . الثالثة والعرشين بسبب الاختالف العام والطويل الأجل حول العمل املقبل للجنة
ىل مسأأةل جودة الرباءات مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض، . اس تعدادها للمشاركة البناءة يف املناقشة حول العمل املقبل والتفت اإ

ىل ما س ُيأأسس أأثناء ادلورة يف ضوء الإسهام الكبري يف  ماكن اللجنة مواصةل العمل استناًدا اإ ن اجملموعة ابء ترى أأن ابإ وقال اإ
وشدد عىل أأن تقامس العمل والتعاون ادلوليني مسأألتان ابلغتا الأمهية، كام أأكدت عىل ذكل اجملموعة ابء  .عامل الرباءات الواقعي

ىل اتفاق بشأأن بعض الأعامل امللموسة يف املس تقبل، ما من شأأنه الإسهام . سابقًا ن من املتوقع أأن تتوصل اللجنة اإ وقال اإ
سهامًا جلياًل يف هذا اجملال ىل املالحظ. اإ شارة اإ ة الافتتاحية للرئيس اليت أأوحضت أأن برانمج اللجنة تضمن اجلهود املبذوةل واإ

قلميية اخملتلفة، أأعرب الوفد عن أأسفه أأن املناقشات احلالية مل تتضمن  ىل توازن بني املصاحل الإ يف ادلورة الأخرية للوصول اإ
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اقشات حول املوضوعات الأخرى اليت تعين هبا وذكر الوفد أأن اجملموعة ابء تُبدي اس تعدادها للمشاركة يف املن. هكذا توازن
 . اللجنة من منظور العمل املقبل بروح بناءة تتطلع للمس تقبل

وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي  فأأعرب عن دمعه وتعاونه الاكملني للميض قدًما يف  .14
سهاهما يف. أأعامل اللجنة مانة عىل اإ تنظمي ادلورة ورحب بتنظمي الأحداث أأثناء هذه ادلورة يف صورة  وقدم الوفد الشكر للأ

واعترب الوفد أأن هذه الأحداث تتيح للوفود فرًصا ملناقشة قضااي الرباءات الأساس ية والقضااي املتعلقة . ندوة وجلسات تشاركية
اختاذ اللجنة قرارات بشأأن ما وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يسهم املزيد من النقاش يف تسهيل . ابلرباءات عىل حد سواء

ن اجملموعة تعل  أأمهية كبرية عىل موضوع . تركز عليه من أأعامل وأأن يتيح لها المتهيد لتنس ي  قوانني الرباءات املوضوعية وقال اإ
وذكر الوفد أأن أأهداف نظام . جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض، مكوضوع أأسايس جتب مراعاته يف اللجنة

وأأعرب عن أأمهل يف رؤية تقدم يف هذا . ت املتعلقة بتحفزي الابتاكر وتعممي نتاجئه قد تُقوضها الرباءات املتدنية اجلودةالرباءا
اجلانب، وأأكد عىل دمعه لالقرتاح اخلاص بطرح اس تبيان حول اجلودة كام عرب عن ذكل بشلك ملموس لك من وفد كندا 

وعرب الوفد أأيًضا عن اهامتمه مبوضوع رسية التواصل بني مستشاري . دة الأمريكيةواململكة املتحدة وادلامنرك والولايت املتح
ن معاجلة التحدايت اليت يواهجها مس تخدمو نظام الرباءات عىل املس توى ادلويل جيب أأن . الرباءات ومولكهيم وقال الوفد اإ

ىل القانون غري. تكون جزًءا من همام اللجنة امللزم يف هذا اجملال قد يفيد لك من أأحصاب  واعترب الوفد أأن الهنج املستند اإ
مانة عىل التجميع املُعد . حقوق امللكية الفكرية ومس تخدمهيا والتفت اإىل الاس تثناءات والتقييدات وأأعرب عن شكره للأ

اجلة قضااي استناًدا اإىل جتارب ادلول الأعضاء ودراسات احلالت عن فعالية الاس تثناءات والتقييدات، ول س امي فامي يتعل  مبع
ىل فهم أأمع  لهذه القضااي وانطباقها يتاح فقط حال معاجلهتا . التمنية كام أأكد الوفد أأيًضا عىل أأن السبيل الوحيد للوصول اإ

ىل مناقشة موضوعات أأخرى، مثل الرباءات والصحة ونقل . معاجلة مقرونة مبوضوع الابتاكر املس تح  للرباءة وذكر أأنه يتطلع اإ
ح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تنقيح قانون الويبو المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن التكنولوجيا واقرتا
وأأكد الوفد عىل الزتام مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي  ابملشاركة البناءة يف مناقشات اللجنة . 1979الابتاكرات لس نة 

 ليك تؤيت ادلورة مثارها.

ابلنيابة عن مجموعة البدلان الأفريقية فأأكد عىل ادلور الهام لنظام الرباءات يف تسهيل نرش املعرفة وحتدث وفد نيجرياي  .15
ورأأى أأنه لتحقي  هذا الهدف من الأمهية . والتشجيع عىل الابتاكر من أأجل التمنية الاجامتعية والبرشية عىل النطاق الأوسع

اخلاصة خملتلف أأحصاب املصاحل يف الساحة ادلولية للرباءات، مبا يف  مباكن أأن يوازن معل اللجنة بني املصاحل والاحتياجات
وأأشار الوفد اإىل أأن جدول الأعامل . ذكل البدلان النامية والأقل منًوا، بأأسلوب يامتىش مع توصيات جدول أأعامل التمنية

احلرصية للمسائل امخلس حمل نظر املطروح أأمام اللجنة يعد بتوفري املزيد من الرؤى واملعلومات املفيدة حول القامئة غري 
ىل الندوة املقامة عىل مدار . وأأكد الوفد تأأكيًدا خاًصا عىل املوضوع الأسايس املتعل  ابلرباءات والصحة. اللجنة وتطلع الوفد اإ

وية امليسورة نصف يوم ملناقشة ـ يف مجةل أأمور ـ التحدايت اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان الأقل منًوا للحصول عىل الأد
وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تلقي هذه الندوة الضوء عىل . التلكفة والابتاكر ونقل التكنولوجيا يف جمال الرباءات والصحة

الطرق املفيدة والفعاةل املطروحة يف هذا اجملال وأأن متكن اللجنة من امليض قدًما حنو تنفيذ دراسة خمصصة لتقيمي مزااي 
ىل . لأسامء ادلولية غري مسجةل امللكية يف طلبات الرباءاتالكشف الإجباري عن ا وقدمت مجموعة البدلان الأفريقية الشكر اإ

الأمانة لتخصيصها أأربعة من احملارضين املهنيني واملشهورين لالس تفادة من وقهتم وخدماهتم يف جمال الرباءات والصحة فامي 
وأأكدت . يس دليه أأي شك حول املعرفة اليت س يقدموهنا يف الندوةوعرب الوفد عن ثقته يف خربهتم وأأنه ل . يتعل  ابلندوة

ىل التوازن يف متثيل احملارضين يف املس تقبل ذا اكن . مجموعة البدلان الأفريقية عىل احلاجة اإ نه اإ وأأيدت اجملموعة الرأأي القائل اإ
لأقل منًوا يف احلصول عىل الأدوية موضوع الندوة يركز يف الأساس عىل التحدايت اليت تواجه البدلان النامية والبدلان ا

والابتاكر ونقل التكنولوجيا، من بني أأش ياء أأخرى، فس يكون من املفيد أأكرث تضمني حمارضين ممثلني للبدلان النامية والبدلان 
ىل الأمان. ومع ذكل، عرب الوفد عن تطلعه اإىل حضور الندوة. الأقل منًوا ذلكر وهجات نظر بدلاهنم ة عىل وقدم الوفد الشكر اإ
عداد التجميع املضمن يف الوثيقة  اليت تقدم جتارب ادلول الأعضاء ودراسات احلالت عن فعالية الاس تثناءات  SCP/23/3اإ
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كام قدم الوفد الشكر . وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من تقدمي معلها يف هذا اجملال بطريقة أأقوى. والتقييدات
ىل الأمانة لتقدمي  واعترب الوفد أأن الكشف هو جحر الأساس لنظام . تقرير حمدث حول نظام الرباءات ادلويلكذكل اإ

ورأأى أأن املامرسات املتضمنة يف نظام الرباءات واليت تتيح جتنب الكشف الاكمل مجليع املعلومات الرضورية لضامن . الرباءات
الرباءات احلرصية تعد احنرافًا عن طبيعة املقايضة ادلولية  نزاهة الرباءات وجودهتا العالية والنرش الاكمل للمعرفة مقابل حقوق

ن كون نقل التكنولوجيا ممكنًا مع وجود ثغرات يف نظام الرباءات . لنظام الرباءات وهيلك امللكية الفكرية العاملي وقال الوفد اإ
ىل الوظيفة التعلميية ا عاقة الوصول اإ ليت ُُصم نظام امللكية الفكرية ادلويل تسمح بنقص الكشف عىل هذا النحو من شأأنه اإ

كام أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن ادلورة الثالثة والعرشين للجنة من مناقشة طرق أأكرث واقعية لتناول . ادلويل خلدمهتا
جيع املعرفة الالزتام بطبيعة املقايضة اليت يتسم هبا نظام امللكية الفكرية ادلويل، واليت قواهما المتتع حبقوق اس تئثارية مقابل تش 

جراء مناقشات بناءة حول جودة الرباءات، مبا يف ذكل . والابتاكر والإبداع ىل اإ ن مجموعة البدلان الأفريقية تتطلع اإ وقال اإ
نه ليس دليه أأي شك يف أأن ادلورات . أأنظمة الاعرتاض ورسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم ومىض يقول اإ

رشاد النقاش حول املسأألتنيالتشاركية حول لك من بندي جدو  بيد أأنه رأأى . ل الأعامل س تقدم معلومات مفيدة من شأأهنا اإ
أأنه للحصول عىل حتليل متوازن ومقارن، جيب عىل الأمانة الاضطالع بدراسات حول أأنظمة الاعرتاض فامي يتعل  مبعايري 

ن اجملموعة حتيط . نة يف هذا اجملالالنشاط الابتاكري وعدم كفاية الكشف بوصفها معلومات مفيدة لتوجيه معل اللج  وقال اإ
علًما ابقرتاح الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن تقامس العمل وتعرب عن رغبهتا يف تقدمي املزيد من التعليقات بعد العرض 

ن اجملموعة ترحب ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تنقيح قان. التقدميي لهذا الاقرتاح ون الويبو المنوذيج وقال اإ
جراء نقاش حول هذا الاقرتاح وأأن تدمع  هنا تأأمل يف أأن تمتكن اللجنة من اإ اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات، واإ

 . هكذا نقاش

نه يف  .16 ن جدول الأعامل مثري لالهامتم، وقال اإ وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فقال اإ
طا من جدول الأعامل املتعل  ابلس تثناءات والتقييدات اخلاصة حبقوق الرباءات، س ُيقدم تقرير حول جتميع جتارب  5ر البند اإ

نه نتيجة املناقشات اليت عقدت منذ ادلورة . ادلول الأعضاء ودراسات احلالت عن فعالية الاس تثناءات والتقييدات وقال اإ
ىل الأم نه طلب اإ عداد حتليل لتكل الاس تثناءات والتقييدات اليت أأثبتت فعاليهتا يف معاجلة قضااي الرابعة عرش للجنة، فاإ انة اإ

ىل هذا التحليل، اقرتح الوفد وضع دليل غري حرصي حول هذا املوضوع مكرجع لدلول الأعضاء يف . التمنية وابملثل واستناًدا اإ
ىل البند . الويبو ن مجموعة بدلا 7والتفت اإ ن أأمرياك الالتينية والاكرييب هممتة ابملناقشات حول من جدول الأعامل، وقال اإ

الرباءات والصحة وخاصة يف الندوة املقامة عىل مدار نصف يوم حول العالقة بني أأنظمة الرباءات، ويف مجةل أأمور، 
ودمع نقل التكنولوجيا  التحدايت املتعلقة بتوفر الأدوية يف البدلان النامية والأقل منًوا، مبا يف ذكل ما يتعل  ابلهنوض ابلبتاكر

آراء . الالزم لتسهيل احلصول عىل الأدوية النوعية واحملمية برباءات يف تكل البدلان ىل أ وأأعرب الوفد عن تطلعه اإىل الاس امتع اإ
اخلرباء حول هذا املوضوع، بيد أأنه رأأى أأن من املفيد أأكرث وجود قامئة أأكرث متثياًل من احملارضين، مع وجود خبري واحد عىل 

وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يتناول احملارضون الوقائع اخلاصة ابلبدلان . قل من بدل انم، بغية حتقي  نتيجة متوازنة يف الندوةالأ 
ىل أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب هممتة كذكل ابجلهود املشرتكة اجلديدة املتعلقة ابلبند . النامية كام أأشار الوفد أأيًضا اإ

ن اجملموعة تؤكد  10وتناول البند . الأعامل بشأأن مناقشة موضوع نقل التكنولوجيا من جدول 9 من جدول الأعامل، وقال اإ
ىل تنقيح اكمل للقانون المنوذيج للويبو لعام  عىل البياانت اليت أأدلت هبا أأثناء الاجامتعات الثالثة السابقة للجنة بشأأن احلاجة اإ

. وأأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل النقاش حول تنقيح القانون المنوذيج للويبو. تللبدلان النامية بشأأن الابتاكرا 1979
نه يرى أأن من الرضورة مباكن أأن تراعي هذه الوثيقة أأطر العمل القانونية ادلولية، مثل اتفاقيات منظمة التجارة العاملية  وقال اإ

عىل مراجعة الوثيقة بدقة قبل بضعة أأايم من بدء  وحث الوفد مجيع الوفود. وتوصيات جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية
واعترب الوفد أأن مثل هذا النشاط . النقاش حول املوضوع والإقرار بأأهنا غري مواكبة للأحداث ول ختدم الغرض اخملصص لها

لقاء الضوء عىل الطريقة اليت نفذت من خاللها منظمة الويبو املساعدة التقنية ا  لترشيعية.الأاكدميي اكن ابس تطاعته اإ
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آس يا واحمليط الهادئ فأأعرب عن تقديره للعمل اجلاد من جانب الأمانة يف  .17 وحتدث وفد الهند ابلنيابة عن مجموعة بدلان أ
ورأأى أأن معل اللجنة أأمر حامس يف . الإعداد لالجامتع، مبا يف ذكل تنظمي املشاورات غري الرمسية بني املنسقني الإقلمييني

ليك الرباءات واملصلحة العامة الأوسع نطاقًا، ول س امي يف جمالت الصحة العامة ونقل التكنولوجيا حتقي  التوازن بني حقوق ما
واعترب الوفد أأن مواطن املرونة هذه قد تكون حامسة لواضعي الس ياسات لصياغة قوانني . ومواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات

آس يا واحمليط . لوطنية والوقائع الاجامتعية والاقتصاديةالرباءات احمللية وتعديلها وفقًا لأولوايت التمنية ا ن مجموعة بدلان أ وقال اإ
آراء اخلرباء يف الندوة حول أأنظمة الرباءات وعالقهتا بتوفر الأدوية يف البدلان النامية والأقل  ىل أ الهادئ تتطلع اإىل الاس امتع اإ

  يف الصحة وأأنه ل ميكن جتاهل املس توايت اخملتلفة وأأشار اإىل رضورة وجود توازن مثايل بني حقوق الرباءات واحل. منًوا
ورأأى الوفد أأن مواطن املرونة يف اتفاق تريبس راعت تكل . للتمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية بني ادلول الأعضاء

ذات املوارد  الاختالفات وأأدت دوًرا همًما يف حتقي  التوازن املطلوب، حيث أأاتحت للحكومات، ول مسيا يف ادلول
وعرب الوفد عن حامسه . احملدودة، حزي الس ياسة املطلوب لتلبية الاحتياجات الصحية ودمع الابتاكر يف نفس الوقت

وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تبادل جتارب ادلول . للمشاركة واملسامهة يف مناقشة بناءة حول قضية التمنية املهمة هذه
ة الاس تثناءات والتقييدات يف ادلورة الثالثة والعرشين للجنة من شأأنه تقدمي الإرشاد الأعضاء ودراسات احلاةل حول فعالي

وطالب الوفد الأمانة مبواصةل . الالزم لتحسني كفاءة نظام الرباءات احلايل وتعزيزها بطريقة تراعي الاحتياجات املتنوعة
ىل تقدمي مساهامت من املؤسسات البحثية وم  نظامت اجملمتع املدين والصناعات احمللية يف البدلان حتديث ادلراسة ودعا كذكل اإ

النامية حىت تمتكن من الإدلء خبرباهتا العملية حول الاس تخدام الفعال لس تثناءات حقوق الرباءات وتقييداهتا يف ظل 
ىل الأمانة مراجعة دراسة. الترشيعات القومية املعنية آس يا واحمليط الهادئ تطلب اإ ن مجموعة بدلان أ اجلدوى ومعاجلة  وقال اإ

املسائةل املتعلقة جبدوى الكشف عن الأسامء ادلولية غري مسجةل امللكية يف طلبات الرباءات، وخاصة عندما تكون الأسامء 
وأأشار الوفد اإىل دمعه اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تنقيح القانون المنوذيج للويبو لعام . معروفة ملودع الطلب

براز اخليارات الترشيعية . لبدلان النامية بشأأن الابتاكراتل  1979 ن تنقيح القانون المنوذيج السالف اذلكر من شأأنه اإ وقال اإ
ورأأى أأن بند جدول الأعامل ل يُعترب بأأي حال من الأحوال يف مس توى أأولوية أأدىن حىت عند . والس ياس ية لدلول الأعضاء

نه ي  وأأوحض أأن . نبغي أأن يُمنح أأمهية مساوية لبنود جدول الأعامل املوضوعية الأخرىوصفه بعبارة "البنود الأخرى"، وقال اإ
ىل دورة ممثرة يف . أأعضاء اجملموعة سيتدخلون بصفهتم الوطنية يف بنود معينة من جدول الأعامل وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

 . ظل القيادة الرش يدة للرئيس

وأأعرب . ن الرباءات تعترب منصة هممة ملناقشة نظام الرباءات ادلويلورأأى وفد الصني أأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانو .18
عن أأمهل يف أأن يبذل مجيع ادلول الأعضاء هجود مشرتكة للسامح لنظام الرباءات بتأأدية دور أأمه فامي يتعل  ابلهنوض ابلبتاكر 

اليت بذلهتا الأطراف اخملتلفة لضامن التطور  وعرب الوفد عن تقديره للجهود. ودمع التمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية
واعترب الوفد أأن ادلول الأعضاء قادرة عىل أأن تتعمل وتفهم من بعضها البعض عىل حنو أأفضل من . املس تدام والثابت للجنة

ىل أأن ح . خالل تقامس املعلومات الشامةل والعميقة وتبادل اخلربات يف تكل املرحةل قيقة أأن لك عالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ
دوةل من ادلول الأعضاء متتكل جدول أأعامل وأأولوايت وظروف وطنية خمتلفة ومتر مبراحل متباينة للمنو تفرض عىل مجيع 
ىل أأقىص حد من أأجل دفع أأعامل  ىل تلبية مصاحلها اخملتلفة اإ ادلول الأعضاء العمل مًعا بقدر كبري من املرونة وأأن تسعى اإ

نه يأأمل يف أأن تمتكن اللجنة من مساعدة ماكتب الرباءات عىل حتسني معليات تكوين الكفاءات وأأردف قائاًل . اللجنة قدًما اإ
اخلاصة هبا بغية تقدمي خدمات أأفضل ملس تخديم الرباءات يف املناط  اخملتلفة، كام أأعرب عن الزتامه ابملشاركة البناءة يف 

 . املناقشات كام يف الساب 

اد الأورويب ودوهل الأعضاء، وعرب عن سعادته لرؤية جلس تني تشاركيتني مضن نيابة عن الاحت لكسمربغوحتدث وفد  .19
جراءات الفحص  الربانمج: اجللسة الأوىل تتناول جتارب اخلرباء من املناط  اخملتلفة حول تقيمي النشاط الابتاكري يف اإ

لغاء، بيامن تتناول الثانية حامية الرسية املطبقة عىل خمتلف املهني ني املعنيني ابلرباءات ومستشاري الرباءات والاعرتاض والإ
وعرب الوفد عن ثقته يف أأن هاتني اجللس تني التشاركيتني س توفران رؤى مفيدة وأأساًسا همًما لتحقي  املزيد . ادلوليني والأجانب
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س بانياويف هذا الصدد، رحب الوفد ابلإسهامات اليت س يقدهما لك من وفد . من التقدم يف هذا اجملال ملكة املتحدة ووفد امل اإ
نه قد اتُف  يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة عىل أأن . يف اجللسة التشاركية ىل موضوع "جودة الرباءات"، وقال اإ والتفت اإ

نه س يكون ممتنًا لو اس تطاعت الأمانة . حتسن الأمانة الصفحة الإلكرتونية املعنية بتقامس العمل والأنشطة التعاونية وقال اإ
ىل . رض تقدميي أأثناء دورهتا الثالثة والعرشين يتناول املزااي احملس نة للصفحة الإلكرتونيةتزويد اللجنة بع نه يتطلع اإ كام قال اإ

وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تقدم الندوة معلومات مفيدة فامي يتعل  ابلفرص والتحدايت . الندوة املتعلقة ابلرباءات والصحة
نه فامي. اليت تواهجها ادلول  يتعل  ابملناقشات حول العمل املقبل للجنة، فهو يرى أأمهية احلفاع عىل توازن دقي  وقال الوفد اإ

قلميية اخملتلفة يف برانمج العمل احلايل نه يف هذا الإطار فاإن تضمني املناقشات حول القانون . بني الأولوايت الإ وقال اإ
ىل احنراف اللجنة أأكرث عن برانمج العمل  1979المنوذيج لعام  وأأكد الوفد عىل جمالت اهامتم الاحتاد . املتوازنس يؤدي اإ

نه أأوًل، فامي يتعل  مبوضوع جودة الرباءات، فقد قّدم العديد من الاقرتاحات من جانب وفود . الأورويب ودوهل الأعضاء وقال اإ
س بانياكندا واململكة املتحدة وادلامنرك والولايت املتحدة الأمريكية و  لأعضاء الأخرى يف الاحتاد واليت أأقرها مجيع ادلول ا اإ

وعرّب الوفد عن اس متراره يف تأأييد طرح اس تبيان يتضمن عنارص مجيع الاقرتاحات املقدمة من وفود كندا واململكة . الأورويب
ورأأى أأن العمل يف هذا اجملال قد يكون . SCP/18/9املتحدة وادلامنرك والولايت املتحدة الأمريكية، كام هو وارد يف الوثيقة 

يًدا مجليع أأعضاء الويبو، فقد حيّسن من التعاون ادلويل ويضمن وجود نظام براءات يتسم ابملزيد من الفعالية والكفاءة مف 
نه يأأمل يف أأن تقدم اجللسة . واجلودة الأعىل لفائدة امجليع نه، اثنًيا، فامي يتعل  ابحلصانة بني حمايم الرباءات ومولكه، فاإ وقال اإ
. فع هذا العمل قدًما، حيث س يكون التقارب بني الأحاكم اخملتلفة مفيًدا ملس تخديم نظام الرباءاتالتشاركية معطيات قمية دل

ن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء ل يزالون ملزتمني مبناقشة اجلوانب الأساس ية لقانون الرباءات املوضوعي هبدف  وقال اإ
ىل. تنس ي  قوانني الرباءات ادلولية جراءات تعاونه احملس نة ـ قد أأحرز  وأأشار الوفد أأخرًيا اإ أأن الاحتاد الأورويب ـ يف ظل اإ

وأأوحض أأن الرباءات املوحدة الهدف مهنا توفري نظام بس يط . تقدًما ملحوًظا عىل صعيد الأثر املوحد للرباءات الأوروبية
وبني . تامثر واحلفاع عىل ذكلومعقول التاكليف محلاية الرباءات وأأن من شأأهنا املساعدة يف جذب الابتاكر واملوهبة والاس 

متام املصادقات الالزمة ىل تأأكيد الاحتاد الأورويب ودوهل . الوفد أأن الرباءات املوحدة س تصبح سارية املفعول مبجرد اإ وأأشار اإ
ىل دورة بناءة.  الأعضاء عىل الزتاهمم بعمل اللجنة وتطلعهم اإ

آس يا واحمليط الهادئ وأأكد  وأأعرب وفد مجهورية كوراي عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد .20 الهند نيابة عن مجموعة بدلان أ
واعترب الوفد أأنه يقع عىل عات  اللجنة . عىل أأمهية معل اللجنة ابعتبارها املنتدى املتعدد الأطراف الوحيد يف جمال الرباءات

جودة الرباءات أأمر همم جًدا وعرب عن اعتقاده الراخس بأأن حتسني . تقدمي مناقشات تقنية وموضوعية لتحسني أأنظمة الرباءات
ىل أأن اجلودة العالية للرباءات أأساس ية لتجنب التاكليف . لتحسني أأنظمة الرباءات وأأنه الشغل الشاغل للجنة وأأشار الوفد اإ

كام أأكد الوفد . الاجامتعية والاقتصادية غري الرضورية ولتحقي  هدف أأنظمة الرباءات يف تعزيز الابتاكر والتمنية الاقتصادية
آراء ادلول الأعضاء حول تقامس العمل، حيث رأأى ذكل من ع ىل موقفه القائل برضورة اضطالع اللجنة بدراسة وتبادل أ

وعل  أأمهية كبرية عىل املسائل الأخرى كحصانة . احللول الأكرث فعالية لتحقي  خمرجات ملموسة بغية حتسني جودة الرباءات
وأأعرب الوفد عن حامسه للمشاركة . كنولوجيا وتنقيح القانون المنوذيج للويبوالعالقة بني مستشار الرباءات ومولكه ونقل الت 

كام أأعرب أأيًضا عن رغبته يف املشاركة بطريقة . واملسامهة يف مناقشة ممثرة حول هذه املسائل املهمة وتوقع نتاجئ ممثرة لدلورة
 بناءة يف املناقشة حول مجيع البنود املدرجة يف جدول الأعامل.

آس يا واحمليط  وعرب وفد .21 يران )امجلهورية الإسالمية( عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الهند نيابة عن مجموعة بدلان أ اإ
. وعل  الوفد أأمهية كبرية عىل معل اللجنة فامي يتعل  ابملناقشات املوضوعية وامليض قدًما يف وضع القواعد واملعايري. الهادئ

ناءات والتقييدات ونقل التكنولوجيا والرباءات والصحة من شأأهنا مساعدة اللجنة ورأأى الوفد أأن املداولت بشأأن الاس تث 
عىل تكوين فهم أأفضل للتحدايت اليت تواجه البدلان النامية يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية، واس تكشاف س بل لتكييف 

هذا الس ياق، اإىل أأن تنس ي  قوانني الرباءات وأأشار الوفد، يف . نظام الرباءات بشلك أأفضل ليليب احتياجات التمنية الوطنية
. ادلولية دون مراعاة الاختالفات يف مس توايت التمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية لن حيق  الفائدة لدلول الأعضاء



SCP/23/6 

8 

 

ىل مبدأأ حل واحد يناسب امجليع س تكون غري مع  . لية وغري مالمئةواعترب الوفد أأن معايري الرباءات ادلولية اجلديدة املستندة اإ
ورأأى الوفد أأن تقوية التوازن الأسايس بني املصاحل اخلاصة لأحصاب احلقوق واملصلحة العامة أأمر رضوري، ول س امي يف 

سهام نظام الرباءات يف . نظام الرباءات نه يرى أأن أأنشطة اللجنة جيب أأن تسهل نرش التكنولوجيا ونقلها وضامن اإ ومن مث فاإ
طالق بعمل متوازن يتيح الفرصة للتبادل املمثر للآراء . تاكرالهنوض ابلتقدم والاب  وأأشار الوفد اإىل رضورة الزتام اللجنة ابإ

وأأكد عىل رضورة التعامل مع مجيع بنود جدول الأعامل املطروحة أأمام . حول مجموعة كبرية من املوضوعات املتعلقة ابلرباءات
ن قضية . اللجنة عىل قدم املساواة ماكنية احلصول عىل الأدوية الأساس ية واسرتسل قائاًل اإ الرباءات والصحة مبا يف ذكل اإ

وتوقع أأن تمتكن اللجنة من حتديد الطرق العملية لالس تجابة للتحدايت اليت . بأأسعار ميسورة تعترب أأمًرا همًما للبدلان النامية
ىل أأن الاس تخدام الاكمل ملواطن ا. تثريها أأنظمة الرباءات يف جمال الصحة ملرونة اليت تتيحها التفاقات ادلولية ميثل وأأشار اإ
نيابة عن مجموعة البدلان  أأفريقياوأأعرب الوفد عن دمعه لالقرتاح اذلي قدمه وفد جنوب . قضية أأخرى جيب أأن تتناولها اللجنة

. SCP/16/7وثيقة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية فامي يتعل  بربانمج العمل املعين ابلرباءات والصحة، والوارد يف ال
آراء اخلرباء يف الندوة حول أأنظمة الرباءات وعالقهتا بتوفر الأدوية يف البدلان النامية  نه يتطلع اإىل سامع أ وأأسهب بقوهل اإ

ىل مسأأةل جودة الرباءات، فأأكد عىل الرضورة القصوى لوضع تعريف دقي  ملفهوم جودة الرباءات . والبدلان الأقل منًوا والتفت اإ
جر  واعترب الوفد أأنه يف ظل غياب فهم مشرتك حول معىن هذا . اء املزيد من النقاش يف اللجنة حول هذه القضيةمن أأجل اإ

وأأعرب أأيًضا عن دمعه لعقد املزيد من . املفهوم، س يكون من الصعب تكوين فهم اكمل لالقرتاحات حول هذا املوضوع
عداد جتميع للامنذج املتعلق لغاء الإدارياملناقشات حول أأنظمة الاعرتاض واإ جراء . ة بأأنظمة الاعرتاض والإ وطلب الوفد كذكل اإ

وأأشار . دراسة حول العتبات اخملتلفة يف ترشيعات الرباءات الوطنية فامي خيص كفاية الكشف مكشلكة مرتبطة جبودة الرباءات
جراء يقع خارج نطاق تطبي  قانون الرباء ىل أأن مسأأةل احلصانة بني احملايم ومولكه يه جمرد اإ واعتقد الوفد أأن الأمر، يف . اتاإ

وانطالقًا من . احلقيقة، يقع مضن نطاق القانون اخلاص ولواحئ اخلدمات املهنية، ومن مث فهو يقع خارج ولية اللجنة والويبو
متام املزيد من العمل املوضوعي حول  هذا الافرتاض، أأعرب الوفد عن عدم دمعه لأي اقرتاح يقيض بوضع قواعد ومعايري أأو اإ

ىل اعتقاده بأأن الوقت قد حان لتنقيح القانون المنوذيج للويبو لعام . ذه املسأأةله للبدلان النامية  1979وأأشار الوفد أأخرًيا اإ
ن مثل هذا التنقيح جيب أأن يركز عىل التمنية وأأن يامتىش مع توصيات جدول أأعامل التمنية وأأن يقدم  بشأأن الابتاكرت وقال اإ

ومن مث أأعرب الوفد عن . ان النامية لالنتفاع من مواطن املرونة املوحضة يف اتفاق تريبسخيارات ترشيعية وس ياس ية للبدل
 . دمعه لالقرتاح اذلي قدمته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن تنقيح القانون المنوذيج

ن معل اللجنة ابلغ الأمهية يف حتقي  التوازن بني حقوق ماليك ال .22 رباءات واملصلحة العامة، ول وقال وفد ابكس تان اإ
واعترب الوفد أأن من الرضوري الوصول . س امي يف جمالت الصحة العامة ونقل التكنولوجيا ومواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات

ىل التوازن الصحيح بني حقوق الرباءات والصاحل العام، مع مراعاة الاختالفات يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية  اإ
لوجية لدلول الأعضاء، فضاًل عن مواطن املرونة يف اتفاق تريبس، واحرتام قوانني امللكية الفكرية واحتياجات مجيع والتكنو 

والتفت الوفد اإىل جتميع جتارب ادلول الأعضاء ودراسات احلالت عن فعالية الاس تثناءات والتقييدات، ول . ادلول الأعضاء
ن العينة الصغرية دلراسات احلاةل أأظهرت اخلربة SCP/23/3 يرد يف الوثيقة س امي فامي خيص معاجلة قضااي التمنية، كام ، وقال اإ

ىل . العملية احملدودة لس تخدام الاس تثناءات أأو التقييدات القانونية يف دفع أأهداف س ياسات معينة قدًما وطلب الوفد اإ
ىل تقدمي الأمانة حتديث ادلراسة ودعوة منظامت اجملمتع املدين واملؤسسات البحثية و  الصناعات احمللية يف البدلان النامية اإ

ىل أأن سيناريو الصحة العامة العاملية يزداد تعقيًدا مع ظهور . مساهامهتا حول خرباهتا العملية يف هذا الصدد وأأشار الوفد اإ
يبول واملوقف احلايل  ىل أأن التفيش احلديث لفريوس الإ ملرض الكبد أأمراض وأأوبئة جديدة، وأأشار عىل سبيل املثال، اإ

ن القامئة المنوذجية املنقحة للويبو اليت تضم . الوابيئ يس فرضا حتدايت خطرية عىل لك من البدلان النامية واملتقدمة وقال اإ
الأدوية الأساس ية اش متلت عىل أأدوية جديدة لعالج فريوس الكبد الوابيئ يس والرسطان والسل املقاوم لدلواء، ومعظمها 

واعتقد الوفد أأن احل  يف الصحة لطاملا اكن من حقوق الإنسان . صة ابلنس بة اإىل ساكن البدلان الناميةأأدوية ابهظة المثن، خا
ن املامرسة العملية لهذا احل  يعيقها عدد كبري من الأفراد يف مجيع  الأساس ية املعرتف هبا دولًيا؛ بيد أأنه مع الرأأي القائل اإ

ن تقامس اخلربات الوطنية حول اس تخدام . وية ميسورة التلكفةالبدلان حول العامل بسبب الافتقار اإىل وجود أأد ومىض يقول اإ
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مواطن مرونة الرباءات فامي خيص الصحة والتحدايت املتعلقة ابس تخداهما من الأمور الهامة للغاية اليت من شأأهنا أأن تسمح 
س تفادة املثىل من مواطن مرونة للويبو بتقدمي مساعدة أأفضل لدلول الأعضاء بغية تكييف قوانيهنا الوطنية من خالل الا

وأأعرب الوفد عن دمعه لالقرتاح املقدم من . الرباءات مبا يتواف  مع احتياجات الصحة العامة وابلمتثال للزتاماهتا ادلولية
 وأأضاف أأنه يأأمل. SCP/16/7 Corrو SCP16/7مجموعة البدلان الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية والوارد يف الوثيقة 

يف أأن تمتكن الندوة املتعلقة ابلعالقة بني أأنظمة الرباءات والتحدايت املرتبطة بتوفر الأدوية يف البدلان النامية والأقل منًوا من 
تقدمي رؤى مركزة حول التحدايت املاثةل أأمام توفر الأدوية يف تكل البدلان والنامجة عن نظام الرباءات، وأأثر أأنظمة الرباءات 

ذا اكن نظام الرباءات قد سهل عىل تسهيل الاب  تاكر يف جمال الأدوية لعالج الأمراض املنترشة عادة يف البدلان النامية، وما اإ
وأأعرب الوفد عن دمعه لقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك . نقل التكنولوجيا والتصنيع احمليل للأدوية يف البدلان النامية والأقل منًوا

للبدلان النامية بشأأن الابتاكرت املضمن يف الوثيقة  1979قانون المنوذيج للويبو لعام الالتينية والاكرييب بشأأن تنقيح ال
SCP22/5 . واعتقد الوفد أأن مثل هذه املراجعة س تتيح للمساعدة التقنية والترشيعية اليت تقدهما منظمة الويبو أأن تركز

 . 1979بعد عام بصورة أأفضل عىل الانتفاع الاكمل من مواطن املرونة املتاحة اليت ظهرت 

ن أأنظمة الرباءات ُوضعت ملراعاة مصلحة الاقتصاد الوطين ومن مث فاإن ماكتب الرباءات لبد أأن  .23 وقال وفد الهند اإ
صدار براءات عابثة تفرض تاكليف غري رضورية وتضيف  تترصف مكمثةل عن املصلحة العامة بغية حامية امجلهور من اإ

ىل السوق ن اإصدار براءات صاحلة للهنوض ابلبتاكر والكشف والتمنية وأأيد . احنرافات ل مربر لها اإ الوفد الرأأي القائل اإ
ورأأى الوفد أأن وضع أأنظمة الرباءات واس تخدام حقوق الرباءات . الاقتصادية جيب أأن يكون الهدف املطل  لأنظمة الرباءات

ىل أأسلوب متوازن وموضوعي، وجيب أأن يفيا بغرض توفري امحلاية ل لمصاحل املعنوية واملادية للمبتكرين، كام جيب أأن يستندا اإ
وأأكد الوفد عىل أأن تنس ي  قوانني امللكية الفكرية بني البدلان اليت . جيب يف نفس الوقت أأن يدعام اجلوانب التمنوية للمجمتع

ان املتقدمة تتوزع فهيا أأصول امللكية الفكرية عىل حنو غري مامتثل يقصد منه خدمة مصاحل الساعني وراء الإجيار يف البدل
وشدد عىل اعتقاده أأن مرونة الس ياسات رشط ل غىن عنه . بشلك أأسايس وليس مصلحة عامة امجلهور يف البدلان النامية

ذا أأرادت اجملمتعات املس تنرية أأن تضمن أأن املس تفيدين املقصودين، ومه عامة امجلهور يف لك بدل، لن يكونوا أأسوأأ حاًل نتيجة  اإ
فد أأمهية كبرية عىل معل اللجنة وأأشاد بربانمج معل ادلورة احلالية واذلي أأبقى عىل قضااي هممة يف وعل  الو . لهكذا حامية

آرائه . جدول الأعامل، مثل الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا وأأكد عىل أ
ول القضااي املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات وجودة الرباءات والرباءات اليت عرب عهنا يف ادلورة املاضية للجنة، ول س امي ح

ىل . والصحة واحلصانة بني احملايم ومولكه ونقل التكنولوجيا ن غياب الالزتام بنقل التكنولوجيا س يؤدي اإ واس تطرد قائال اإ
امللكية الفكرية من أأيدي املس هتلكني يف انتشار التفاوت يف حركة تأأجري امللكية الفكرية بصورة دامئة وس تفلت مزااي حامية 

ىل أأن الكشف يف الرباءات جيب أأن يتضمن الكشف عن املعلومات التكنولوجية . البدلان النامية بصورة هنائية وأأشار الوفد اإ
ىل واقع جتاري دون حتمل عبء غري رضوري للتجريب أأو ملزيد من  ماكنية ترمجة املعلومات اإ بطريقة تتيح لأي خشص ماهر اإ

وأأضاف أأنه يأأسف حلقيقة أأن نقل التكنولوجيات يتطلب . واعترب الوفد أأن الكشف هو املقايضة يف نظام الرباءات. الابتاكر
يف معظم الأوقات نقل الأرسار التجارية املصاحبة لها أأيًضا، مما يثري الشكوك حول الفعالية احلقيقية للرباءات كنظام قامئ بذاته 

ىل أأهداف اتفاق تريبس وتوصيته بأأن تسهم حامية حقوق . ملعارفلنقل التكنولوجيا وتبادل ا نه ينهتز الفرصة لالإشارة اإ وقال اإ
نفاذها يف الهنوض ابلبتاكر التكنولويج، ويف نقل التكنولوجيا ونرشها، ويف حتقي  الفائدة املتبادةل ملنتجي  امللكية الفكرية واإ

 الاجامتعي والاقتصادي، ويف حتقي  التوازن بني احلقوق املعارف التكنولوجية ومس تخدمهيا بطريقة ختدم الصاحل
طار نقل  SCP/22/4وأأحاط الوفد علًما ابلوثيقة . والالزتامات فامي يتعل  ابدلراسة اليت تتناول كفاية الكشف يف اإ

ىل. التكنولوجيا، كام عرب عن رغبته يف الإدلء برأأيه ابلتفصيل حول هذه الوثيقة أأثناء املناقشة مواطن املرونة يف  والتفت اإ
ىل العيش  ىل التقرير التجميعي للأمني العام للأمم املتحدة املعنون "الطري  اإ النظام والاس تثناءات والتقييدات، وأأشار اإ

ىل مزااي التكنولوجيا  "، واذلي جاء به تلكيف2015: جدول أأعامل ما بعد 2030بكرامة حبلول عام  "بتسهيل الوصول اإ
مه أأشد فقًرا، مع ضامن أأن خيل  نظام امللكية الفكرية احلوافز املالمئة لالبتاكر التكنولويج الرضوري للجميع، مبا يف ذكل من 

وتعد احلاجة ملحة للغاية يف حاةل التكنولوجيات املنخفضة الكربون، وذكل كجزء من هجودان املبذوةل . للتمنية املس تدامة
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ىل التلكيف املتعل  بضامن أأن تكون أأنظمة امللكية وأأش. للتخفيف من تغري املناخ بسبب الأنشطة البرشية" ار الوفد كذكل اإ
وأأعرب . الفكرية العاملية وتطبي  مواطن املرونة ابتفاق تريبس يف تنامغ اكمل مع غاايت التمنية املس تدامة وأأن تسهم يف حتقيقها

ناءات والتقييدات، بيد أأنه أأكد يف نفس الوفد عن تقديره للعمل ادلءوب اذلي بذلته الأمانة يف جتميع معلومات حول الاس تث 
سهام الاس تثناءات والتقييدات يف التمنية . الوقت عىل أأن الوقت قد حان لتحليل هذه املعلومات بصورة مالمئة للوقوف عىل اإ

ىل م . SCP/19/6وأأكد الوفد مرة أأخرى عىل دمعه الاكمل لربانمج العمل كام اقرتحه وفد الربازيل يف الوثيقة  ناقشة والتقت اإ
ىل القرار اذلي تبنته امجلعية العامة للأمم املتحدة يف   2015سبمترب من عام  25اللجنة مسائل الرباءات والصحة، وأأشار اإ

ب اليت تنص عىل 3"، وابلتحديد الغاية 2030والوارد يف الوثيقة املعنونة "حتويل عاملنا: جدول أأعامل التمنية املس تدامة لعام 
لتطوير يف جمال اللقاحات والأدوية للأمراض املعدية وغري املعدية اليت تتعرض لها البدلان النامية يف "دمع البحث وا ما ييل:

ماكنية احلصول عىل الأدوية واللقاحات الأساس ية بأأسعار معقوةل، وفقا لإعالن ادلوحة بشأأن التفاق  املقام الأول، وتوفري اإ
كية الفكرية وابلصحة العامة، اذلي يؤكد ح  البدلان النامية يف الاس تفادة املتعل  ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق املل 

ابلاكمل من الأحاكم الواردة يف التفاق بشأأن اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية املتعلقة بأأوجه املرونة 
ماكنية حصول امجليع  وأأشار الوفد كذكل اإىل هدف . عىل الأدوية"الالزمة محلاية الصحة العامة، ول س امي العمل من أأجل اإ

ىل متكني ادلول من اختاذ 8اتفاق تريبس الوارد يف املادة  عالن ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس والصحة العامة ودعوهتام اإ ، واإ
مانة عىل معلها املتعل  ابلرباءات وال. الضوابط الالزمة محلاية الصحة العامة والغذاء صحة، وانهتز وأأكد الوفد عىل تقديره للأ

الفرصة أأيًضا للتأأكيد عىل دمعه لالقرتاح اذلي قدمته مجموعة البدلان الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية والوارد يف الوثيقة 
SCP/16/7 .واعتقد . وعرب الوفد عن حرصه عىل املشاركة يف النقاش حول الكشف عن الأسامء ادلولية غري مسجةل امللكية

وكرر الوفد رأأيه بشأأن مسأأةل دراسة . سائل لها تأأثريات معيقة عىل الصحة العامة وتوفر الأدوية الأساس يةالوفد أأن هذه امل 
اجلدوى بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية يف طلبات الرباءات أأو يف الرباءات أأو يف لكهيام؛ ومسأأةل 

أأمام صناعة الرعاية الصحية من خالل ش باكت عنكبوت غامضة من ادلراسة اخلاصة بصيغ ماركوش والعائ  اذلي تضعه 
. املُركَّبات غري احلقيقية اليت س ُتكتشف يف املس تقبل، لتحمك قبضة خانقة عىل الابتاكرات يف جمال التكنولوجيا الصيدلنية

ىل مسأأةل جودة الرباءات وأأحاط علًما ابجللسة التشاركية حول جتارب اخلرباء من املن اط  اخملتلفة حول تقيمي النشاط وتطرق اإ
ىل ادلراسة اخلاصة ابلنشاط  لغاء، بيد أأنه أأكد عىل رضورة أأل يُنظر اإ جراءات الفحص والاعرتاض والإ الابتاكري يف اإ
وكرر . الابتاكري واجللسة التشاركية عىل أأهنام أأداة لتنس ي  قضااي الرباءات املوضوعية، مبا يف ذكل معايري النشاط الابتاكري

ن لك دوةل عضو حتتفظ حبقها يف حتديد مفهوم النشاط الابتاكري بغية اس تخدام نظام الرباءات يك يتس ىن لها رأأي ه القائل اإ
والتفت اإىل جودة الرباءات والواثئ  املرتبطة بذكل وأأعلن رضورة حتسني جودة حفص . تعظمي اس تفادة اخملرتعني وأأفراد اجملمتع
 ابلأهداف الس ياس ية للك بدل وأأعرب عن اقتناعه بأأن تقامس العمل مع ماكتب الرباءات طلبات الرباءات حتسينًا كبريًا معالً 

وعرب الوفد كذكل عن اعتقاده بأأن تقامس العمل من املاكتب الأخرى قد يضعف . الأخرى ليس حاًل لتحسني جودة الرباءات
تأأييده للرأأي القائل برضورة اختاذ خطوات ومن مث أأعرب عن . معليات الفحص وقدرة ماكتب الرباءات يف البدلان النامية

لتكوين الكفاءات يف ماكتب الرباءات يف البدلان النامية لمتكيهنا من أأداء وظائفها ش به القضائية، وذكل وفقًا لقوانيهنا الوطنية 
والتفت .  املس تقبلذلا أأضاف الوفد أأنه ينبغي أأل يكون تقامس العمل جماًل لوضع القواعد واملعايري يف. وبأأفضل صورة ممكنة

ىل مسأأةل رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم، وأأعلن أأن هذه املسأأةل ذات طبيعة موضوعية حتمكها  الوفد اإ
وفامي يتعل  ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية . القوانني الوطنية، ول ينبغي أأن يس متر معل اللجنة حول هذه املسأأةل

للبدلان النامية  1979(، أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن أأي تنقيح لقانون الويبو المنوذيج لعام SCP/22/5قة والاكرييب )الوثي
بشأأن الابتاكرات ينبغي أأن يكون موهجا حنو التمنية بشلك اكمل وواف، وينبغي أأن يتيح خيارات ترشيعية وس ياس ية 

وأأعرب الوفد عن رغبته يف املشاركة يف مداولت . مةلابلنس بة للبدلان النامية لتس تفيد من مروانت تريبس اس تفادة اك
 اللجنة بطريقة بناءة.

ن معل . وأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن أأمهل يف عقد املناقشة اخلاصة ببنود جدول الأعامل بطريقة بناءة .24 وقال اإ
وضوعات الوجهية يه: الاس تثناءات اللجنة ينبغي أأن يُوّجه حنو دراسة املسائل العملية املتعلقة بتطوير الابتاكر وذكر أأن امل
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والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات وجودة الرباءات مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض ورسية التواصل بني مستشاري الرباءات 
وعرب الوفد عن رأأي مفاده . بيد أأنه ذكر أأن سائر املوضوعات الأخرى يف جدول الأعامل تس تح  النقاش يف اللجنة. ومولكهيم

أأن اخلطوة القادمة يف معل اللجنة قد تكون حتليل املعلومات الواردة من ادلول الأعضاء عىل أأساس ادلراسات املعدة من 
ىل الوثيقة  ول مسيا أأن هذا الأمر ذا أأمهية قصوى للوفد ليمتكن من . SCP/23/3جانب الأمانة، عىل سبيل املثال، استناًدا اإ

ىل أأن مثل . هنجيات املتنوعة اليت توظفها املاكتب يف حفص الرباءات من خالل أأمثةل معلية ملموسةدراسة امل  وأأشار الوفد اإ
 متبادل للمهنجيات املتبعة. هذا الهنج من شأأنه الإسهام يف حتقي  فهم

نه يف  عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي نيابة عن مجموعة البدلان أأفريقياوأأعرب وفد جنوب  .25 الأفريقية وقال اإ
ل أأنه جيب عىل البدلان الانتباه  حني يدرك ادلور املهم اذلي تؤديه الرباءات يف الهنوض ابلبتاكر وتعزيز الأداء الاقتصادي، اإ

ىل التكنولوجيات واملعارف اجلديدة يف سع ىل أأن امحلاية الزائدة للرباءات تعي  الابتاكر وحتد من وصول البدلان النامية اإ هيا اإ
ىل . حنو حتقي  المنو الاقتصادي وأأعرب الوفد عن دمعه الاكمل للمناقشات بشأأن مجيع بنود جدول الأعامل لتسهيل الوصول اإ

وعل  الوفد أأمهية كبرية عىل مسأأةل الرباءات والصحة يف ضوء التحدايت اليت تعوق معاجلة . فهم أأفضل بني ادلول الأعضاء
ىل أأن ماليني . مثل احلصول عىل الأدوية املوثوقة وامليسورة التلكفة قضااي الصحة العامة معاجلة اكفية، وأأشار الوفد اإ

. الأشخاص حول العامل يف البدلان النامية واملتطورة ل يزالون يفقدون حياهتم بسبب أأمراض قابةل للعالج وميكن الوقاية مهنا
ىل الندوة املقرر عقدها حول الرباءات  والصحة بغية تكوين فهم أأفضل للتحدايت اليت تواهجها وتطلع الوفد يف هذا الصدد اإ

نه ينبغي أأن تكون اللجنة ادلامئة املعنية بقانون . البدلان النامية والأقل منًوا واحللول املمكنة ذلكل وأأيد الوفد الرأأي القائل اإ
أأعامل التمنية املس تدامة لعام الرباءات مطلعة عىل الأثر املوهن اذلي ترتكه الأمراض يف التمنية املس تدامة وحتقي  جدول 

ىل املناقشات حول الاس تثناءات والتقييدات استناًدا اإىل جتارب ادلول الأعضاء وعرب عن أأمهل . 2030 كام تطلع الوفد أأيًضا اإ
واعترب الوفد . يف التعرف عىل كيفية اس تخدام خمتلف البدلان لالس تثناءات والتقييدات يف معاجلة قضااي الس ياسات العامة

ىل  أأفريقياجنوب  أأن هممتة أأمهية خاصة هبذا املوضوع لأهنا تعمل حالًيا عىل س ياسات امللكية الفكرية اخلاصة هبا، واليت تسعى اإ

طار معل للملكية الفكرية يفيد حقًا مجيع الأفراد يف جنوب  ىل الفقر والظمل والأفراد  أأفريقياتطوير اإ مع الإشارة بصفة خاصة اإ
موضوع نقل التكنولوجيا الالزمة لتعزيز التمنية  أأفريقياد أأن من املوضوعات الأخرى املهمة جلنوب واعتقد الوف. املس تضعفني

ىل املناقشات حول جودة الرباءات ىل اهامتمه مبعرفة املامرسات اخملتلفة . التكنولوجية احمللية، وتطلع اإ وأأشار الوفد كذكل اإ
 .بني احملايم ومولكه حبصانة العالقةللقضااي املتعلقة 

ورأأى وفد الاكمريون أأن امللكية الفكرية ونظام الرباءات بشلك خاص يقدمان دمًعا ملموًسا للتمنية الاقتصادية  .26
ن نظام الرباءات ينبغي أأن يراعي بصفة خاصة ضامن حتقي  التوازن الصحيح املطلوب . والاجامتعية لدلول الأعضاء وقال اإ

ىل بيئة تعاون أأفضل للتمنية دون تقييد وعرب وفد الاكمريون عن دمعه لالقرتاح . املساحة اليت حيمكها الترشيع الوطين للوصول اإ
نه . اذلي قدمته مجموعة البدلان الأفريقية حول مسائل الرباءات والصحة العامة ونقل التكنولوجيا واملساعدة التقنية وقال الوفد اإ

ل هذا التعريف جيب أأل يكون أأاكدميًيا أأو معياراًي وأأضاف أأن مث. يعتقد كذكل أأن من الأمهية مباكن تعريف جودة الرباءات
الاس تجابة لالحتياجات الاجامتعية  يمتكن منلنظام الرباءات حىت  ابس تخدام أأكرث اتزاانً يف طبيعته، وجيب أأن يسمح 

قرتاح اذلي أأدىل به وأأعرب وفد الاكمريون عن دمعه لال. ؛ ول س امي البدلان النامية والأقل منًواللبدلانوالاقتصادية والتمنوية 
يران والعديد من الوفود الأخرى نه بدًل من الاعامتد عىل مساهامت ادلول . وفد الربازيل، واذلي أأيده وفد اإ وقال الوفد اإ

ن الأمر س يكون أأكرث فعالية لو اخنرطت الأمانة أأكرث يف جتميع  وحدها فامي يتعل  ابس تخدام الاس تثناءات والتقييدات، فاإ
دراج قصص البياانت املذكو  رة من خالل الاس تعانة مبصادر أأخرى، مبا يف ذكل من داخل الويبو، وعدم الاقتصار عىل اإ

النجاح حفسب بل رسد الصعوابت اليت تقف يف طري  النجاح أأيًضا، وذكل بغية صياغة وثيقة غري حرصية حول هذه 
ن الاكمريون عضو يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية . املسأأةل ولفت . اليت تعمل مككتب واحد لس بع عرشة دوةلوقال اإ

الوفد الانتباه اإىل حقيقة أأن معظم القضااي اليت نوقشت يف اللجنة س تكون عىل قامئة جدول أأعامل دورة اجمللس الإداري 
ىل  6للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية يف الفرتة من  عىل ، حيث س تجري مناقشة التعديالت املقرتحة 2015ديسمرب  15اإ
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ىل أأن هذا التفاق هو قانون فوق وطين ينظم قانون امللكية الفكرية يف لك دوةل من ادلول الس بع . اتفاق ابنغي وأأشار الوفد اإ
زاةل الأحاكم . عرشة اليت يشملها التفاق وأأكد الوفد عىل أأن القضااي املطروحة يف جدول الأعامل ستتضمن، يف مجةل أأمور، اإ
. يلية للأدوية، وتنظمي نظام الاعرتاض، واستنفاد احلقوق، والقضااي املتعلقة بنقل التكنولوجيااليت تفرض شهادة حامية تمك 

ىل  جيابية وتوافقية وتؤدي اإ وعرب وفد الاكمريون عن أأمهل يف أأن تكون نتيجة املناقشات يف ادلورة الثالثة والعرشين للجنة اإ
 . اس تخدام أأكرث توازاًن لنظام الرباءات

( أأمهية كبرية عىل معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون CEIPIادلراسات ادلولية للملكية الفكرية ) وعل  ممثل مركز .27
ن مثة بندان من بنود جدول الأعامل هلام أأمهية خاصة:. الرباءات الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق  وقال املمثل اإ

ىل ابلبند الأول وأأوحضوالت. الرباءات والتواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم أأن الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة  فت اإ
ن ترك هذه املسأأةل للترشيع . حبقوق الرباءات أأساس ية للتوظيف اجليد لنظام براءات متوازن مث تناول البند الثاين فقال اإ

جياد حل دويل لهذه املشلكة ىل اإ الحظته مل تقلل بأأية طريقة وأأضاف أأن م. الوطين يثري املتاعب ومن مث أأكد عىل احلاجة اإ
 من أأمهية بنود جدول الأعامل الأخرى.

عالن ماكس بالنك بشأأن حامية الرباءات، واذلي وفقًا هل تؤدي الزايدة  .28 واقتبس ممثل ش بكة العامل الثالث ما جاء يف اإ
ىل أأكو  ىل "ترامك الأعامل دلى ماكتب الرباءات، وتؤدي هذه الظاهرة اإ يداع طلبات الرباءات اإ ام من الرباءات وتداخالت يف اإ

ىل فرض عوائ  أأمام  ل الأسواققانونية وعوائ  أأمام دخو  وترامك الإاتوات وتزايد التقايض، ولك ذكل يؤدي يف الهناية اإ
ىل أأن الإعالن ذكر أأيًضا أأن"املنفعة الاجامتعية اللكية لالبتاكرات تقل  الطلبات البحثية والتجارية." وأأشار املمثل كذكل اإ

والتاكليف املرتبطة بذكل، مثل املؤسسات  الناش ئةالتوازن بني القادرين عىل التكيف مع حالت عدم الاس تقرار حني خيتل 
املتعددة اجلنس يات اليت دلهيا أأقسام براءات خاصة هبا، وغري القادرين، مثل املؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم أأو 

الفًا مزتايًدا مع غاايت الس ياسات العامة الإضافية، مثل حامية البيئة املبتكرين الأفراد." وكذكل "يواجه نظام الرباءات خ
يكونوميكس تناولت نفس  وأأكد واحلفاع عىل التنوع البيولويج وضامن احلصول امليسور التلكفة عىل الأدوية." أأن جمةل اإ

اءات يعمل اليوم ابمس ، حيث ورد فهيا أأن "نظام الرب 2015أأغسطس لعام  8الانطباعات يف مقالها الافتتايح بتارخي 
واقتبس املمثل أأيًضا ما جاء يف بيان صادر عن جلنة  لقد حان الوقت لإصالحه.". التقدم؛ ولكنه بدًل من ذكل يعي  الابتاكر

(، واذلي ورد فيه أأنه "جيب أأن يعمل مكتب الرباءات مكمثل للمصلحة العامة وليس USFTCالتجارة الاحتادية الأمريكية )
صدار براءات غري صاحلة . طلبات الرباءات كخادم ملودعي كام جيب عىل مكتب الرباءات والعالمات حامية العامة من اإ

وأأعرب املمثل عن سعادته لتأأليف الأمني العام للأمم املتحدة جلنة جديدة  تضيف تاكليف غري رضورية ومتنح قوة سوقية."
ماكنية احلصول عىل ا 16رفيعة املس توى من  لأدوية مكتابعة لتوصيات اللجنة العاملية املعنية بفريوس نقص عضًوا للنظر يف اإ

ومن مث، أأيد املمثل الرأأي القائل بتوجيه برانمج معل اللجنة . املناعة البرشية والقانون اليت أأوصت مبراجعة اتفاق تريبس
ىل احلقائ  والأدةل بدًل من الهواجس الفكرية وأأكد املمثل عىل . املتعلقة ابلرباءات وأأنشطة الأمانة يف جمال الرباءات استناًدا اإ

ىل الوقائع وأأن يعمل حنو اإصالح نظام الرباءات ليالمئ الغرض املقصود منه بدًل من  أأن برانمج معل اللجنة جيب أأن يستند اإ
آلية للسعي وراء الإجيار سلبية واعتقد املمثل أأن اخلطوة الأوىل يف هذا الصدد يه التخيل عن العوامل اخلارجية ال . كونه أ

نه لأمر مؤسف مرور أأكرث من س بعة أأعوام منذ انعقاد اللجنة . للرباءات فامي يتعل  ابلعامة والس ياسات التمنوية وقال املمثل اإ
دون وجود تقدم حقيقي يف اللجنة فامي يتعل  بوضع برانمج معل متوازن يتناول أأي من القضااي اليت حددهتا  2008يف عام 

ىل أأن برانمج العمل احلايل للجنة يش متل عىل قضااي حيوية ويقدم فرصة لإصالح وأأشار امل . 2008اللجنة عام  مثل أأيًضا اإ
ن البدلان النامية مل تنفك تعرتض  طريقة معل نظام الرباءات لتضمني الوقائع السالفة اذلكر؛ غري أأن املمثل أأيد الرأأي القائل اإ

ن الندوة املتعلقة. عىل حتقي  تقدم يف هذه اجلوانب ابلرباءات والصحة العامة تعد مبادرة مفيدة؛ غري أأنه اعتربها غري  وقال اإ
وأأردف . اكفية حيث يرى أأن املطلوب فعلًيا هو برانمج معل ملموس ملواهجة اخملاوف املتعلقة ابلرباءات واحلصول عىل الأدوية

نه يدرك متام الإدراك قدرات احملارضين، غري أأنه أآسف لغياب احملارضين املمث . لني للبدلان النامية والبدلان الأقل منًواقائاًل اإ
ورأأى أأن من املهم متثيل البدلان النامية والأقل منًوا أأثناء مناقشة القضااي اخلاصة ابحلصول عىل الأدوية يف هذا الس ياق، فال 
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معارف وقدرات تؤهلها ورأأى املمثل أأن البدلان النامية والأقل منًوا دلهيا . ميكن قرص املناقشة عىل حمارضين من أأورواب فقط
آراهئا  وختاًما، أأكد املمثل عىل أأمهية أأن تدمع املنظامت املتعددة الأطراف مثل الويبو روح التعددية.. لالإدلء بأ

وأأعربت ممثةل مبادرة تصورات الابتاكر عن موافقهتا عىل رضورة أأن يكون معل اللجنة مبنًيا عىل الأدةل وليس  .29
وأأيدت املمثةل بصفة خاصة . ثةل عن تقديرها للمهنج العميل اذلي تبنته ادلورة احلالية للجنةولهذا السبب عربت املم . الأفاكر

ىل  ن الاس تعانة ابخلرباء لتبادل الآراء مع ادلول الأعضاء حول القضااي التقنية ساعد يف استناد املداولت اإ الرأأي القائل اإ
. الندوات واجللسات التشاركية اليت تشمل اخلرباء كجزء من معل اللجنةوأأعربت املمثةل عن أأملها يف اس مترار تنظمي . الأدةل

آراء البدلان يف مجيع  آراء القطاع اخلاص ول س امي املبتكرين عىل مس توى القطاعات وأ ىل أ وعربت املمثةل عن أأمهية الاس امتع اإ
ن معل اللجنة قد ينتفع من. مس توايت التمنية هنا مع الرأأي القائل اإ خربات الأطراف العامةل يف القطاع اخلاص  وقالت املمثةل اإ

دارة امللكية الفكرية، سواء فامي يتعل  ابس تخدام الرباءات أأو مواهجة براءات  واليت متتاز بأأنواع خمتلفة من الأعامل ومناذج اإ
يل بعينه جدير واعتربت املمثةل أأن مثة موضوع مع. الآخرين يف السوق، أأو الكهام كام هو احلال غالًبا يف الاقتصاد احلقيقي

وذكرت املمثةل أأنه . ابملناقشة يف اللجنة، من بني مواضيع أأخرى، وهو التعاون املتعل  ابلرباءات بني ماكتب امللكية الفكرية
نشاء مرشوع املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات  عىل سبيل املثال، أأعلنت الولايت املتحدة الأمريكية والربازيل مؤخًرا عن نيهتام اإ

ىل الوفدين حول هذه املبادرة ومعرفة املزيد حول اجلهود التعاونية املامثةل من واقرت  حت أأنه قد يكون من املفيد الاس امتع اإ
واعتقدت املمثةل أأن التعاون من شأأنه مساعدة املاكتب عىل اس تخدام املوارد النادرة بصورة أأكرث . أأماكن أأخرى حول العامل

ضافيةفعالية وحتسني جودة الرباءات عىل سب  ىل أأن الرباءات . يل املثال من خالل حتديد أأدبيات سابقة اإ وأأشارت املمثةل اإ
وختاًما، أأعلنت املمثةل عن انعقاد فعالية جانبية يف اليوم . اجليدة تس تح  املنح مبوجب قوانني الاختصاص القضايئ املعين

امللكية الفكرية النجاح يف حتقي  غاايت التمنية من الثالث للجنة يناقش خاللها متحدثون من كينيا وسويرسا كيف ميكن لإدارة 
 . خالل املبادرات بني القطاعني العام واخلاص

ىل التفاقية الثنائية بني الربازيل والولايت املتحدة  .30 وأأيد وفد الربازيل مداخةل ممثةل مبادرة تصورات الابتاكر، وأأشار اإ
ن هذه التفاقية ل ميكن بأأية طريقة  الأمريكية مكرشوع رائد لفرتة عامني يف بعض اجملالت اخلاصة ابلتكنولوجيا، وقال اإ
ىل عدم رغبته يف طرح هذا املوضوع للمناقشة . تصنيفها اكتفاقية ملرشوع مسار رسيع ملعاجلة الرباءات وأأشار الوفد كذكل اإ

 أأمام اللجنة.

من قوانني الرباءات تقرير حول نظام الرباءات ادلويل: بعض اجلوانب  من جدول الأعامل: 4البند 
قلميية  الوطنية/الإ

 .SCP/23/2دار النقاش حول الوثيقة  .31

نه منذ ادلورة الثانية والعرشين للجنة، وردت معلومات حول بعض اجلوانب من قوانني الرباءات  .32 وقالت الأمانة اإ
قلميية التالية: أأذربيجان، وبيالروس، وش   قلميية من ادلول الأعضاء واملاكتب الإ ييل، وكرواتيا، ومجهورية مودلوفا، الوطنية/الإ

وأأحاطت الأمانة اللجنة علًما . وابراغواي، وبولندا، واململكة العربية السعودية، واململكة املتحدة، واملنظمة الأوروبية للرباءات
 بتحديث الصفحة الإلكرتونية للمنتدى الإلكرتوين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات وفقًا ذلكل.

ىل الأمانة عىل حتديث الصفحة الإلكرتونية، ومراعاة التغيريات اليت طرأأت عىل ووجه و  .33 فد اململكة املتحدة الشكر اإ
وأأوحض الوفد أأن هذه التغيريات تتعل  . 2014قانون الرباءات اخلاص به واليت دخلت حزي النفاذ يف الأول من أأكتوبر 

جراءات احل ىل أأن هذه . صول عىل موافقة تنظميية من السلطاتابلس تثناء من حقوق الرباءات فامي يتعل  ابإ وأأشار الوفد اإ
جراء الاختبارات أأو أأي أأنشطة أأخرى لتقدمي  التغيريات من شأأهنا السامح للرشاكت ابس تخدام املنتج احملمي برباءة عند اإ

ذا اكنت الأدوية تس تح  أأن حتصل عىل ترخيص السوق ىل السلطات املنظمة اليت تقرر ما اإ ىل أأن . معلومات اإ وأأشار الوفد اإ
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جراءا الاختبارات أأو الأنشطة الأخرى املنفذة لتوفري  تكل الرشاكت سيسمح لها أأيًضا ابس تخدام املنتج احملمي ابلرباءة عند اإ
 .معلومات لإجراء تقياميت الصحة والتكنولوجيا

ىل الأمانة عىل حتديث املعلومات حول بعض جوانب قانون الربا .34 . ءات فامي يتعل  ببولنداوقدم وفد بولندا الشكر اإ
ىل أأن أأحد . 2015أأغسطس  24وذكر الوفد أأن التحديث اخلاص به يتعل  بتعديل قانون امللكية الصناعية يف  وأأشار الوفد اإ

ىل الكشف غري الضار املرتبط . التعديالت تناول تبين مفهوم فرتة السامح جراء التعديالت، ابلإضافة اإ وأأوحض أأنه بعد اإ
ذا ُكشف عن ابلأولوية، تبنت  بولندا يف قانوهنا، مثل غريها من البدلان، مادة جديدة تقيض جبواز منح الرباءة لبتاكر ما اإ

ساءة اس تعامل واحضة تتعل  ابملودع أأو سلفه  ذا اكن بسبب اإ يداع طلب الرباءة واإ الابتاكر بعد س تة أأشهر كحد أأقىص من اإ
 .2015دة أأصبحت سارية اعتباًرا من الأول من ديسمرب وذكر الوفد أأن املادة اجلدي. القانوين أأو نتيجة ذلكل

وأأشار وفد ش ييل اإىل الاختالف بني الترشيع الش ييل احلايل الناجت عن التعديالت اليت طرأأت عىل قانونه يف عام  .35
وأأوحض أأن القانون الساب  حدد فرتة سامح س تة أأشهر، أأي أأن الكشف عن الابتاكر اذلي حدث . والترشيع الساب  2007
ىل . ل تكل الفرتة لن يعترب مؤثًرا عىل اجلدة والنشاط الابتاكري لالبتاكرخال وحدد الوفد أأن الفرتة وفقًا للقانون احلايل متتد اإ

نه مع عدم الإخالل ابلتعديالت اجملراة يف عام . اثين عرش شهًرا ، تعزتم ش ييل حتديث قانون الرباءات 2007وقال الوفد، اإ
ضافية خالل الأعوام القادمة وس ُتخرب الأمانة هبا.الوطين اخلاص هبا، وهكذا س ت   ظهر تعديالت اإ

ىل الأمانة عىل حتديث قاعدة البياانت املتضمنة معلومات بشأأن الترشيع الوطين حول  .36 وقدم وفد ابراغواي الشكر اإ
ع قوانني امللكية اذلي ظهر كذكل يف جتمي 8069/2011وذكر الوفد أأن ابراغواي نفذت املرسوم رمق . الرباءات يف ابراغواي

قد وسع وعدل املرسوم الساب   8069/2011وأأشار الوفد اإىل أأن املرسوم . الفكرية لباراغواي يف الصفحة الإلكرتونية للويبو
نه أأوًل، زادت املادة . 8069/2011وأأوحض الوفد اجلوانب الرئيس ية للمرسوم . 14201/01رمق  الفرتة الزمنية  2فقال اإ

ىل  45الشلكي لطلبات الرباءات من  اخملصصة لتنفيذ الفحص وأأوحض الوفد أأن هذا التغيري مت للتنس ي  بني . يوم معل 90اإ
، واليت وفقًا لها يتاح لطلب الرباءة 2000لس نة  1630من قانون الرباءات رمق  58بند القانون املعين ابلفحص الشلكي واملادة 

ماكنية تنفيذ الفحص  فيتيح التعديل فرتة ثالثة أأشهر لتقدمي واثئ  الأولوية: اجلديد عىل قانون ابراغواي ملكتب الرباءات اإ
ىل املادة . الشلكي لطلب الرباءات بعد انهتاء هذا املوعد الهنايئ ، واليت وفقًا لها تُبلغ 8069من املرسوم  5وأأشار الوفد كذكل اإ

دارة  ىل مودع طلب الرباءة مبوجب قرار من اإ الرباءات ويتاح ملودع طلب الرباءة النتيجة الهنائية للفحص املوضوعي اإ
ىل أأنه يف املرسوم . 2000لس نة  1630الاس تئناف ضد القرار خالل اإطار زمين حمدد يف القانون رمق  ولفت الوفد الانتباه اإ

، يف حاةل الرفض، ل يسمح بتقدمي اس تئناف عىل املس توى الإداري؛ وهكذا يضطر مودع طلب 14201/01الساب  رمق 
من املرسوم اجلديد نصت عىل  10وأأوحض الوفد أأيًضا أأن املادة . س تئناف ضد قرار الرفض أأمام حمامك املدققنيالرباءة اإىل الا

جراء خاص يف حاةل الفحص املوضوعي لرباءات املس تحرضات الصيدلنية ن من الرضورة مباكن احلصول عىل . اإ وقال الوفد اإ
ىل أأن املادة . يوم معل لإصدار مثل هذا القرار 100ته قرار من وزارة الصحة، واذلي حتدد هل موعد هنايئ غاي  وأأشار الوفد اإ

 حددت مقدار الرسوم للفحص املوضوعي. 8069/11من املرسوم  11

ن املادة  .37 قدمت مثانية  24481من قانون الأرجنتني  36والتفت وفد الأرجنتني اإىل الاس تثناءات والتقييدات، وقال اإ
دراج اس تثناءات أأخرى يف املادة بيد أأنه أأوحض أأنه ابلإ . اس تثناءات ىل الامثنية اس تثناءات هذه، من احملمتل اإ من  41ضافة اإ

هذا القانون، رشيطة أأل تتعارض مثل هذه الاس تثناءات بصورة غري معقوةل مع الاس تغالل العادي للرباءات وأأل ترض 
 عية للغري.بصورة غري معقوةل املصاحل الرشعية ملاكل الرباءة، مع مراعاة املصاحل الرش 

 الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات من جدول الأعامل: 5البند 

 .SCP/23/3عرضت الأمانة الوثيقة  .38
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نه يرسه أأن يعلن أأن املكس يك أأحد البدلان اليت أأسهمت يف الوثيقة وأأعرب عن رغبته يف  .39 وقال وفد املكس يك اإ
عطاء نبذة عن هذا الإسهام مع الرتكزي حتديًدا عىل  ن . الاس تثناءات اليت يراها مفيدة للغاية لنظام الرباءات املكس ييكاإ وقال اإ

ن املادة . حكومة املكس يك قد تبنت اس تثناًءا تنظميًيا، واذلي يعرف مبادة بولر أأو اس تثناء بولر من قانون  25وقال اإ
وأأوحض أأن مثة مادة يف لواحئ السلع  .امللكية الصناعية املكس ييك نظمت حمتوى احلقوق الاس تئثارية اليت متنحها الرباءات

جراء البحوث  الصحية مبوجهبا جيوز طلب تسجيل دواء نوعي تكون مادته أأو عنارصه الفعاةل محمية برباءة بغرض اإ
نتاج التجرييب، وذكل خالل الس نوات الثالث السابقة لنقضاء مدة الرباءة، عىل أأن يكون مفهومًا أأن  والاختبارات والإ

ل بعد انقضاء صالحية الرباءة التسجيل الصحي، نه جيوز اس ترياد مادة أأولية أأو . يف هذه احلالت، لن يُمنح اإ وأأردف قائاًل اإ
نتاج أأدوية نوعية يف الوقت املالمئ للسوق املكس يكية دون التعدي عىل حقوق الرباءات . فعاةل محمية برباءة بغية ضامن اإ

ء من حقوق الرباءات فامي خيص منح ترخيص منفعة عامة يف حاةل وأأضاف أأن الترشيع املكس ييك نص أأيًضا عىل اس تثنا
نتاج الأدوية . الطوارئ الوطنية وشدد عىل أأنه يف حالت الطوارئ هذه، من الرضورة مباكن التعاضد مع السلطات الصحية لإ

 الرضورية خلدمة اجملمتع املكس ييك.

عدا .40 فأأوحض أأن . وخلص هذا الإسهام SCP/23/3د الوثيقة ورصح وفد كولومبيا بأأن بدله من البدلان اليت أأسهمت يف اإ
ماكنية اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات يف احلالت تُعىل فهيا لكمة  ىل اإ سهام بدله يستند اإ اإ

ىل ولفت الانتباه. املصلحة العامة فامي خيص أأدوية بعيهنا محمية برباءات ممنوحة من مكتب الرباءات الكولوميب حاةل ادلواء  اإ
وأأسهب . املعاجل لفريوس نقص املناعة البرشية واذلي يُدعى اكليرتا، واذلي يتأألف من عنرصين فعالني، لوبينافري وريتوانفري

ن الرباءة اليت حتمي اكليرتا منحها مكتب الرباءات الكولوميب ملعامل أأبوت، مث يف عام  طلبت منظمتان غري  2008بقوهل اإ
جباري بشأأن ادلواء احملمي برباءةحكوميتني الأخذ  ومل جتد السلطة التنظميية، ويه وزارة . مببدأأ املصلحة العامة ملنح ترخيص اإ

ىل النقاط الثالث املوحضة  الصحة، ممثةل يف جلنهتا التقنية، أأي دافع للأخذ مببدأأ املصلحة العامة بشأأن هذا ادلواء، مستندة اإ
جراءات ضد 2012أأنه يف عام ، غري SCP/23/3من الوثيقة  3يف الصفحة  ، أأمرت السلطة القضائية وزارة الصحة ابختاذ اإ

نه قد تبني أأن صاحب الرباءة قد خالف رشوط . معامل أأبوت فامي خيص السعر املرجعي لدلواء املعين واسرتسل الوفد قائاًل اإ
وأأوحض الوفد أأن هذا . ح به للتسعريبيع هذا ادلواء لأنه أأبقى عىل السعر ادلاخيل اذلي اكن يتجاوز احلد الأقىص املسمو 

جراءات تفتيش ورصد اضطلعت هبا الوزارة نفسها اليت منحت الرباءة يف كولومبيا، ولكن من خالل هجاز  املوقف تضمن اإ
آخر وهو هجاز حامية املس هتكل دارية لبيعه ادلواء مبا يفوق السعر . أ ن صاحب الرباءة فُرضت عليه عقوبة اإ وختاًما قال الوفد اإ

 دد.احمل

وبني وفد الربتغال أأن القانون الربتغايل نص عىل تقييدات عىل حقوق الرباءات فامي يتعل  ابلأعامل اليت جُترى حرصاًي  .41
ن القانون اجلديد قد ُسّن لفض منازعات حقوق امللكية الصناعية املتعلقة ابلأدوية . لأغراض التجربة أأو الاختبار وقال اإ
نه منذ نفاذ هذا الترشيع، وجب عىل الرشاكت أأن . يف ذكل الإجراءات القضائية املرجعية والأدوية النوعية، مبا ومىض يقول اإ

م رشكة الأدوية النوعية ترصحي التسوي ، . حتل منازعاهتا عن طري  التحكمي الإلزايم يف حمامك التحكمي نه بعد أأن تُقّدِ وقال اإ
بالغ رشكة الأدوية النوعية ابلعرتاض، تُمهَل يومًا لتقدمي اعرتاض دلى حممكة الت 30يُمهَل ماكل الرباءة  يومًا  30حكمي، وبعد اإ

ن القانون يوحض أأن الأعامل املتعلقة مبنح ترصحي . وجيوز الطعن يف قرار التحكمي أأمام احملمكة اخملتصة. للرد ومىض يقول اإ
قة ابلرباءات أأو شهادات امحلاية التسوي ، وأأسعار البيع للجمهور، وسداد تاكليف الأدوية ل تتعارض مع احلقوق املتعل

التمكيلية، ويوحض القانون أأن طلبات تصارحي التسوي ، وأأسعار البيع للجمهور، وسداد تاكليف الأدوية ل ميكن رفضها 
 بسبب وجود حقوق امللكية الصناعية.

سهام بدله يف الوثيقة  .42 ري بشأأن وأأوحض أأن الترشيع السلفادو  SCP/23/3وسلط وفد السلفادور الضوء عىل اإ
الرباءات نص عىل جواز الاس تعانة ابلبتاكرات احملمية برباءات فامي يتعل  ابلأعامل اليت جُترى لأغراض جتريبية أأو لأغراض 

جبارية يف حاةل احلاجة العامة. البحث العلمي أأو الأاكدميي أأو التعلميي ن هذا القانون يتيح أأيًضا منح تراخيص اإ وقال . وقال اإ
ن الرتاخيص الإج  بارية متنحها حمامك امجلهورية ومن مث ليس من املمكن منحها عىل املس توى الإداري، غري أأنه شدد عىل أأن اإ



SCP/23/6 

16 

 

نه مل . مشاركة احلكومة أأمر رضوري، لأن السلطات احلكومية علهيا أأن حتث عىل منح هذا النوع من الرتاخيص وقال الوفد اإ
جباري يف السلفادور ومن مث فاإن بدله  ىل . مل جُيّرب اس تخدام هذه الرتاخيص حىت اترخيهيُمنح أأي ترخيص اإ والتفت اإ

نه قد بذلت هجود كبرية للحث  اس تخدام الرباءات لأغراض جتريبية أأو لأغراض البحث العلمي أأو الأاكدميي أأو التعلميي وقال اإ
ىل وأأوحض أأنه نتيجة لهذه اجلهود، أأشار بعض املبتكرين الوطنيني يف طلبا. عىل اس تخدام هذه املرونة ت الرباءات اخلاصة هبم اإ

ورأأى الوفد أأنه قد . طلبات الرباءات املعلقة والرباءات اليت دخلت حزي التنفيذ كجزء من حاةل التقنية الصناعية لبتاكراهتم
ن ادلورات التعلميية املتعلقة ابلأمور العلمية تزداد عددً . ُأحرز تقدم كبري يف جمال التعلمي غري أأنه مل يُوث  بعد ن وقال اإ ا، واإ

ن الكثري يتحق  يف هذا الإطار، عىل سبيل املثال يف صورة حلقات  الابتاكر يلقى تشجيًعا عىل مس توى اجلامعات، واإ
 .دراس ية تتناول صياغة الرباءات والهنوض ابس تخدام الرباءات

طاراليت ورتسعة ردود ال من بني  ردود فقط، أأن مخسة ابمس اجملموعة ابء،متحداث وفد اليوانن،  وقال .43 عداد  دت يف اإ اإ
املعلومات اليت قدمهتا ادلول  لعدم كفايةأأسفه  وأأبدىقل منوا، الأ البدلان و من البدلان النامية  جاءت، SCP/23/3الوثيقة 

عداد الوثيقة تطلب لس امي تكل اليتالأعضاء،  ىل أأنه اإ ذ يسمل. وأأشار اإ يف  املناس بة الاس تثناءات والتقييداتتطبي  بأأمهية  اإ
نه يشعر ابلقل  وخاصة للغايةحمدودة  حالت زاء ال ، فاإ أأدوات بوصفها س تثناءات والتقييدات اإىل الانظر يف بعض الأحيان اإ

ذا  اإلغرضها الأصيل بطريقة مناس بة  يف الواقعميكن أأن حتق  ل أأن الاس تثناءات والتقييدات  ورأأى للتمنية يف حد ذاهتا. اإ
 هذا املوضوع. ما تتناول اللجنةعند دامئا نصب أأعييناهذا اجلانب وضع  رضورة عىل اشددً ، م امية فّعاةل للرباءاتحب اقرتنت
عدد كبري من املواد ابلفعل  دلهياأأن اللجنة و  ل يف هذا اجملال.عاممن الأ  هائال ، مبا فهيا اللجنة، قد أأجنزت كامالويبون أأ  ولحظ

ىل أأنه  .تاُلمئ ظروفًا حمددةحملية ترتيبات  وضعلنظر يف مة اليت ميكن أأن تس تخدهما ادلول الأعضاء عند ااملرجعية القيِّ  وأأشار اإ
ن وجدت ،دلول الأعضاءل ميكن ول أأعضاء أأخرى وردت يف الواثئ  اليت أأعدهتا للويبو، أأن تطلب من تكل دلهممة  اأأحاكم اإ
 هذا احلوارورأأى أأن من شأأن  لظروف.ل اس تجابهتاكيفية عىل الأس باب الاكمنة وراء تكل الأحاكم، و  الاطالع عىل البدلان

الاس تثناءات والتقييدات مضن الس ياق الشمويل محلاية ، وأأنه ميكن ابلفعل فهم أأن يعم  فهم تكل الأحاكم بطريقة شامةل
 الرباءات.

التجميع اذلي أأعدته لتجارب  وشكر الأمانة عىل، وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي  .44
وأأشار  عضاء، واحلالت الإفرادية املتعلقة بفعالية الاس تثناءات والتقييدات، ل س امي فعاليهتا يف معاجلة قضااي التمنية.ادلول الأ 

ن التجميع يوفر أأساًسا جيًدا للمناقشة. ورأأى أأن الاس تثناءات  ىل أأنه عىل الرمغ من تدين عدد اجمليبني اإىل حد كبري فاإ اإ
م الكثري من احلالت أأو والتقييدات متثل جزًءا حمدودا لل زاء خلفية نظام الرباءات بأأمكهل، فضال عن أأن التجميع مل يُقدَّ غاية اإ

التجارب الوطنية حول هذا املوضوع. ومن مثَّ، انضم الوفد اإىل وهجة النظر القائةل بأأن النتيجة يه عدم وجود دليل عىل أأن 
ل وأأكد جمددا الاس تثناءات والتقييدات ميكن أأن تُسهم يف تمنية بدل ما.  أأنه ل ميكن حتقي  فهم أأمع  لهذه املسائل وتطبيقها اإ

ذا عوجلت هذه القضية  حراز مع موضوع  ابلقرتاناإ ىل اإ أأهلية الاخرتاع للحامية مبوجب براءة. ورأأى أأن اللجنة ادلامئة حباجة اإ
 والتطبي  الصناعي.رباءة، أأي اجلّدة والنشاط الابتاكري لل الأهليةمعايري جمال يف املزيد من التقدم 

وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية، وشدد عىل الأمهية الكبرية ملوضوع الاس تثناءات والتقييدات  .45
عىل حقوق الرباءات ابلنس بة جملموعته. وأأشار اىل أأن وفود املكس يك وكولومبيا والسلفادور قد تقامست جتارهبا الوطنية، وأأنه 

جناز هذا قد أأتيح للجنة آخرين يف اجملموعة. ورأأى أأنه بعد اإ ، منذ ادلورة الرابعة عرشة، فرصة الاس امتع اإىل جتارب أأعضاء أ
د الأمانة دراسة حتليلية عن الاس تثناءات والتقييدات اليت عِ تُ القدر الهائل من العمل يف هذا اجملال، فقد حان الوقت أأن 

ح أأن تأأخذ هذه ادلراسة يف احلس بان ليس فقط التجميع الأخري ولكن أأيضا . واقرت أأثبتت فعاليًة يف معاجلة شواغل التمنية
التجميعات السابقة، أأي، مجيع العمل اذلي ُأجنز يف اللجنة، فضال عن ادلراسات الأاكدميية واملدخالت اليت قد  توجد يف 

ىليستنوضع دليل غري حرصي لالس تثناءات والتقييدات، أأماكن أأخرى. واقرتح، كخطوة اتلية،   ت وتكل التحليال د اإ
  ا لدلول الأعضاء يف الويبو.مرجعً مبثابة ، يكون اتادلراس
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عداد الوثيقة  لكسمربغوحتدث وفد  .46  SCP/23/3ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وشكر الأمانة عىل اإ
نه رمغ أأن الاحتاد الأورويب  فرادية حول فعالية الاس تثناءات والتقييدات. وقال اإ بشأأن جتارب ادلول الأعضاء ودراسات اإ

ن الوفد يشعر لأن الوثيقة تتضمن بيشء من الأىس  وادلول الأعضاء فيه يرى أأن هذه الواثئ  تشلك مرجًعا مفيًدا، فاإ
الاس تثناءات والتقييدات ابلس تثناءات والتقييدات معوما، أأكد الوفد أأن  معلومات من تسع دول أأعضاء فقط. وفامي يتعل 

ومع أأخذ هذا التوازن يف  عىل حقوق الرباءات حتافظ عىل التوازن السلمي بني مصاحل أأحصاب احلقوق وعامة امجلهور.
ثناءات من الأهلية للرباءة أأو الاعتبار، شدد الوفد عىل أأمهية معاجلة الك اجلانبني يف الوقت نفسه، مفن هجة، هناك الاس ت 

ذااملعايري القانونية املناس بة املس تخدمة لتحديد الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، ومن هجة أأخرى، هناك   ما اإ
بداعً أأهاًل  ما اكن اخرتاع  .اا صناعيً ا أأو خطوة ابتاكرية أأو تطبيقً  للرباءة، بوصفها اإ

، اليت تضمنت جتميًعا لتجارب SCP/23/3الأفريقية، وشكر الأمانة عىل الوثيقة وحتدث وفد نيجرياي، ابمس اجملموعة  .47
ن اجملموعة  ادلول الأعضاء يف جمال الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، وخباصة لتناولها التحدايت الإمنائية. وقال اإ

جاء يف البيان العام للمجموعة من أأن الوقت قد حان ليس دلهيا بيااًن بشأأن هذا البند من جدول الأعامل، لكنه أأكد جمددا ما 
ىل امليض قُدًما  لإجراء مناقشة أأكرث فعالية يف هذا اجملال، وأأيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل. ودعا الوفد الأمانة العامة اإ

ىل املرحةل التالية من اقرتاح اجملموعة، ويه حتليل الأمانة لأوجه اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات، مىت تُس تخدم وكيف  اإ
تُس تخدم، وما الصعوابت اليت تعرقل قدرة ادلول الأعضاء عىل اس تخدام تكل الاس تثناءات. واقرتح أأيضا، يف مرحةل اتلية، 
رشادات مفيدة لدلول الأعضاء حول تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات واس تخداهما.  وضع دليل يقدم اإ

نه يؤيده متاما.  ورأأى أأن هذا الاقرتاح س يكون وس يةل جمدية دلفع معل اللجنة قدًما يف جمال الاس تثناءات والتقييدات؛ ذلا فاإ
ليه وفد الربازيل وأأيدته اجملموعة. ىل العمل املس تقبيل اذلي أأشار اإ  وأأعرب عن أأمهل يف أأن تنتقل اللجنة اإ

ىل وأأشار وفد غاان  .48 آلية تنظمييةاإ تعطي السلطات العامة ح  منح الإذن لأطراف أأخرى  أأن الرتخيص الإجباري هو أ
آلية الرتاخيص الإجبارية اكنت من املسائل  ابس تخدام الأدوية احملمية مبوجب براءة دون موافقة صاحب احل . وأأفاد بأأن أ

، عن طري  املطروحة يف املناقشات املتعلقة ابلس ياسة التجارية يف العقد املايض. وأأوحض أأن قانون الرباءات يف غاان وضع
نه يتعني أأول عىل الوزير، قبل صدور قرار مبنح  وزير العدل، عدة قيود عىل منح الرتاخيص الإجبارية. وأأردف قائال اإ

جباري، التصال بصاحب الرباءة. اثنيا، فامي عدا حالت الطوارئ الوطنية أأو احلالت امللحة، لبد من ان يُرف   ترخيص اإ
اري بدليل عىل رفض صاحب الرباءة منح هذا الرتخيص بأأحاكم ورشوط جتارية معقوةل طلب احلصول عىل الرتخيص الإجب

آلية منح الرتاخيص الإجبارية يف  ن قانون الرباءات يف غاان يسمح ابس تخدام أ خالل فرتة زمنية معقوةل. اثلثا، واسرتسل قائال اإ
ىل أأن املادة  نون الرباءات يف غاان متنح اخملرتعني حقوقًا حرصية، بيد من قا 13الغالب الأمع لتلبية حاجة السوق الغاين. ونوه اإ

، اس تخدمت هذا اجلزء املهم من قانون 2005أأن هذه احلقوق قد تُقيد دلواعي الصحة العامة. ومىض موحضا أأن غاان، يف عام 
جبارية لس ترياد  ىل غاان، و أأدوية مضادات الفريوسات القهقرية الرباءات لإصدار تراخيص اإ أأنه بفضل هذا الإجراء، من الهند اإ

 ٪ عندما مت اس تريادها. 50اخنفضت تلكفة هذه الأدوية بنس بة 

عداد الوثيقة  .49 ، اليت أأدرجت ابلتفصيل جتارب ادلول الأعضاء SCP/23/3وشكر وفد س نغافورة أأمانة الويبو عىل اإ
فرادية بشأأن فعالية الاس تثناءات والتقييدات. وأأفاد بأأن امللكية الفكرية تُ  عد قوة دافعة اقتصادية رئيس ية ودراسات اإ

لس نغافورة. ورأأى أأن من شأأن نظام ملكية الفكرية القوي واملتوازن أأن يشجع الإبداع والابتاكر، كام يُشجع الاستامثرات 
ىل أأن قانون س نغافورة ينص عىل اس تثناءات وتقييدات عىل حقوق الرباءات مبا يتف  مع اتفاق تريبس.  الأجنبية. وأأشار اإ

من قانون الرباءات. وأأوحض أأنه مبوجب هذه املادة،  55املثال، متنح س نغافورة الرتاخيص الإجبارية مبوجب املادة  عىل سبيل
جباري ملعاجلة ممارسة غري تنافس ية، رشيطة استيفاء الرشوط املنصوص علهيا يف املادة. ومىض موحضا أأنه  ميكن منح ترخيص اإ

افورة، جيوز للحكومة أأو للطرف  اذلي خولته احلكومة اس تخدام اخرتاع محمي من قانون الرباءات يف س نغ 56مبوجب املادة 
( أأثناء حاةل طوارئ وطنية أأو غريها من الأوضاع امللحة للغاية. وأأضاف 2( أأغراض عامة غري جتارية؛ أأو )1برباءة فامي ييل: )

ض التجارب، فضال عام يُعرف حبمك بولر ( )ب( من قانون الرباءات يف س نغافورة تنص عىل اس تثناء لأغرا2) 66أأن املادة 
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Bolar ىل أأن املادة ( )ح( من قانون الرباءات يف س نغافورة تنص عىل أأن ما اكن ميكن أأن 2) 66. وأأشار يف هذا الصدد اإ
ذا مت القيام به لغرض دمع طلب احلصول عىل موافقة لتسوي  منتج دوايئ.  يُشلك يف حالت أأخرى تعداًي ل يُعد كذكل اإ

عىل أأن اتفاق تريبس يش متل عىل جوانب مرونة متكِّن لك دوةل عضو من تكييف قوانيهنا املتعلقة ابلس تثناءات وشدد 
والتقييدات عىل حقوق الرباءات مبا يتالءم مع ظروفها وأأولوايهتا الاجامتعية والاقتصادية عىل أأفضل وجه. ورأأى أأن 

 أأثناء قياهما بتقيمي أأوضاعها واحتياجاهتا.  س تكون مرجًعا مفيًدا لدلول الأعضاء  SCP/23/3الوثيقة

يران )مجهورية  وقال .50 الس تثناءات والتقييدات عىل حقوق ل كبرية تويل أأمهيةلبدلان النامية ان اإ الإسالمية(،  -وفد اإ
ذ ؛رباءاتال هنا تتيح اإ وطنية الترشيعات ال  وتكييف ،الاحتياجات الوطنية ملراعاةاملرونة يف نظام امللكية الفكرية قدًرا من  اإ

دلول الأعضاء احتدد  أأن الأمهية مباكنأأنه من  ورأأى. ةوالاجامتعي ةع الاقتصادياوضالأ  استناًدا اإىلرباءات ابل املتعلقة
التمنية الاقتصادية. ويف  ايتحتقي  أأعىل مس تو يتس ىن لها حىت ،اخلاصة امع احتياجاهت مبا يتواف  والتقييداتالاس تثناءات 
جراء اللجنة ادلامئة دراسة حتليل  برضورةقرتاح وفد الربازيل االوفد  يدهذا الصدد، أأ  من  ةتلفاخمل كيفية اس تفادة البدلان ل  يةاإ
ىل  ،ل س امي الصحة العامة، والأمن الغذايئ ،ةتلفاخمل اسة العامة ييف معاجلة أأهداف الس   ةتلفاخمل  والتقييداتالاس تثناءات  وما اإ

  ذكل.

قرار، مت 2008يف عام  هأأنوذكر وفد رومانيا  .51 عفاء بولر" يطل  عليه ما  اإ رباءات الروماين. اليف قانون  الأدوية بشأأن"اإ
ىل أأنه وفقا لهذا احلمك، " عىل احلقوق املنصوص علهيا يف القانون، اإجراء اختبارات ودراسات  ل يشلك تعدايوأأشار الوفد اإ

ذنللحصول عىل  رضورية املتعلقة  من قبيل الأفعال ؛متطلبات معلية أأو ما ينتج عن ذكل من دواء يف السوق، بطرح اإ
ىلأأن  ةطيرباءة، رش الببحث وتطوير املعلومات الواردة يف  جراء جتارب أأو دراسات  هتدف بصورة حرصية اإ ىلاإ تقيمي  هتدف اإ

صدار أأيضا يسمح ارومانييف رباءات الرباءات". وأأوحض أأن قانون ال يف التقنيةالبياانت  بناء و مبوجبه، و ، الإجباريةخيص ارت ال ابإ
جبارايً  انح حممكة بوخارست ترخيًص مت  أأن عىل طلب أأي خشص هممت، ميكن يداع اعتبارا أأربع س نوات  اءبعد انقض اإ من اترخي اإ

ل وأأوحض أأن هذا احلمك ل يُ  ام أأطول.منح الرباءة، أأهياعتباًرا من اترخي ثالث س نوات  اءطلب الرباءة، أأو بعد انقض يف طب  اإ
ر يترب يف رباءة الصاحب يفشل  أأو عندمايف أأراض رومانيا،  فيةاك بصورة أأو عدم اس تغالهل خرتاعالاعدم اس تغالل حالت 
ىل أأن حممكة بوخارست قد اس تغالل الاخرتاععن  هتقاعس أأيضا الرتخيص الإجباري يف حالت الطوارئ  متنح. وأأشار اإ

مل  ه حىت الآنأأنب وأأفادأأو يف حالت الاس تخدام العام لأغراض غري جتارية.  ،لطوارئ القصوىليف حالت أأخرى والوطنية، 
ىل حُيتمك  عفاء بولر يف دعاوى  اإ  نح حممكة بوخارست أأي ترخيص اإجباري.مت  ومل، التعدي عىل الرباءةاإ

عداد الوثيقة عىل وشكر وفد الصني الأمانة  .52 فعالية بشأأن  جتارهبا تقامستالبدلان اليت ، كام شكر SCP/23/3اإ
لهياللبدلان  ذات أأمهية كبرية علوماتهذه املأأن  ورأأي. والتقييداتس تثناءات الا  فضال عن أأهنا تُشلك، مهنا والتعمل للرجوع اإ

يف  ابلغ الأمهيةا رباءات تشلك جزءً العىل حقوق  والتقييداتا ملناقشات اللجنة ادلامئة. ورأأى أأن الاس تثناءات ا جيدً أأساسً 
كثري من ال  بيامن ل يوجد دلهيمأأنه ب وأأفادنظام امللكية الفكرية. يف  توازان حتق لأهنا  ؛يف مجيع أأحناء العامل ةرباءالمعظم قوانني 

ىل الأمانة العامة فاإ ، بتكل املسأأةل الواقعية فامي يتعل احلالت  القانون الصيين  اليت وردت يفلأحاكم ذات الصةل انه قدم اإ
ىل الأمانة  اليت قدهما الوفدأأن املعلومات  بشلك خاص،، ذكر الوفدو بشأأن هذه املسأأةل.  اس تثناء  بشأأن 69تضمن املادة ت اإ

 تقامس يف مجيع البدلانأأعرب عن أأمهل يف أأن تس متر و استنفاد احلقوق والرتاخيص الإجبارية.  بشأأنبولر وغريه من الأحاكم 
ذ والتقييدات؛املعلومات عن حالت الاس تثناءات  . وأأيد دلهيا رباءاتالا لدلول الأعضاء لتحسني قوانني ا قميً مرجعً ستشلك  اإ
 بشأأن هذه املسأأةل. البدلاناليت قدمهتا  املعلومات وتوحيدالأمانة مجع تواصل أأن  واقرتحالاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل، 

 جيب أأن لزتاماتاب وأأهنا تقرتن مطلقة.ميكن أأن تكون ل حقوق،  ةأأي شأأهنا شأأن ،وفد الهند أأن حقوق براءات ورأأى .53
 ليس مثة جتانسأأنه  ولحظ. اوازن بعضها بعضس يامجلهور بوجه عام. ورأأى أأن تكل احلقوق والالزتامات عىل  ابلفائدة تعود

 ؛يف فرتات خمتلفة من اترخيه هيف البدل نفس اليت تنشأأ أأو  ،يف بدلان خمتلفة يف أأي وقت تنشأأ يف املشالك الاقتصادية اليت قد 
ىل  أأشارذلا  جراء ال  كام يه يف الواقعالظروف مراعاة  رضورةاإ يف التوازن اذلي قد ينشأأ خللل ا ، وتقوميقيقةادل تعديالتبغية اإ
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ذا تُ  ةنظام الرباءعن  أأنه من أأجل حامية املصلحة العامة،  أأشار، والتقييداتمن زاوية تطوير الاس تثناءات و رك دون رقابة. اإ
أأعرب عن تقديره و اس تثناءات وتقييدات يف ترشيعاهتا.  ابلنص عىلدوةل عضو  من اتفاق تريبس للك 8و  7ن سمح املاداتت 

مثل  ؛أأن الاس تثناءات ليؤكد جمدداالفرصة  انهتزو  ،بدلان خمتلفةال  يف والتقييداتلعمل الأمانة يف جتميع أأحاكم الاس تثناءات 
يف حامية ليس لالأدوات الالزمة ل توفرلر واس تثناء بو ،س تخدام احلكويمالرتاخيص الإجبارية، والاو ، ةاملوازي الواردات
منا، حفسب الصحة العامة والتغذيةجمايل  البيئة مثل أأخرى ذات أأمهية اجامتعية واقتصادية حيوية،  جمالتأأيضا يف  واإ

واصةل تطوير واثئ  العمل اليت مبلب الأمانة اوفد الربازيل، وطالواردة يف اقرتاح دلراسات جراء اكرر تأأييده لإ و  والتكنولوجيا.
ىل أأنه التمنية، اليت سوف تس تخدم ملعاجلة شواغل والتقييداتاملرونة احملمتةل والاس تثناءات  تتناول جوانب ىل . وأأشار اإ نظًرا اإ

ةل يف امجلعيات الأهلية العامأأن و  الأحباث،لس تخدام اس تثناءات  اجيدً  كون ماكانً ت ميكن أأناملعاهد العلمية والبحثية  أأن
مانة أأن تأأخذ بعني لس تخدام الاس تثناءات، ينبغي اب املتعلقةمصادر جيدة للمعلومات  تشلكاية العامة ميكن أأن امحلجمال  لأ

 .الاعتبار جتربة تكل املؤسسات يف جتميع هذه املعلومات

فعالية  عن فراديةاإ جتارب ودراسات  تقدم يتال لدلول الأعضاءوأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره  .54
ىل املنتدى الإلكرتوين  ،معاجلة قضااي التمنية لس امي فعاليهتا يف، والتقييداتالاس تثناءات   التجاربأأن  وأأفادادلامئة. للجنة اإ

 SCP/21/3مثل الوثيقة  ؛للجنة ادلامئة ةابقالسل عامالأ  من الاس تفادةاإىل  تسع SCP/23/3يف الوثيقة  امللخصةالوطنية 
جراءاتتعل  فامي ي رباءة البشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق   ،اخملتصة احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات ابإ

رتاخيص ابل فامي يتعل رباءات الالاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق  بشأأن  .Rev 5و .SCP/21/4 Rev والوثيقتني
ابس تخدام املزارعني  فامي يتعل  والتقييداتالاس تثناءات  بشأأن SCP/21/6 والوثيقة ،س تخدام احلكويمجبارية و/أأو الاالإ 

ستنفاد اب فامي يتعل  والتقييداتالاس تثناءات  بشأأن SCP/21/7الوثيقة ، و احملمية برباءة الخرتاعاتلالنبااتت  يومس تودل
ل الولايت املتحدة يف رباءات لايف قانون املنصوص علهيا  والتقييداتأأن الاس تثناءات بالوفد  ورصح رباءات.الحقوق 

ىل املنتدى الإلكرتوين الوفد قدم يمعاجلة قضااي التمنية، ولهذا السبب، مل  هتدف اإىل ن ال ،ادلامئةللجنة معلومات اإ ل اإ  وفداإ
ىل اجلنة ادلامئة يف ادلورة احلادية والعرشينتلفاخمل راسات ادليف  كام وردأأشار،  ىل أأنSCP/21 ة املقّدمة اإ الولايت  ، اإ
ىل  وتقييداتاس تثناءات دلهيا املتحدة  . وجنيسةمبا يف ذكل تطوير أأدوية جديدة  ،البحث والتطوير تعزيز أأنشطةهتدف اإ

ىل  الذليْن أأسهام يف دخول الأدوية اجلنيسة ، 1984يف قانون هاتش واكسامن لعام  وردا نيماهوتقييدين  اس تثناءينوأأشار اإ
ىل السوق، كام أأسهام، يف الوق نه. ائدةاملبتكرة أأو الر  الأدويةاكتشاف  ت نفسه، يف تعزيزاإ هناك  ، اكن1984قبل عام  وقال اإ
ىل أأنيف سوق الولايت املتحدة،  عدد قليل من الأدوية اجلنيسة التجارب الرسيرية يف الاستامثر  ويُعزى ذكل يف الغالب اإ

املنافسني  عىل اكن يتعذر، 1984أأنه قبل عام  موحضا بعوات .ابهظ التلكفةاكن  هتاالالزمة لإثبات سالمة الأدوية وفعالي
ىل ادلخول دارة الغذاء  للحصول عىلمن الأنشطة الالزمة  اوغريه اتلأن الاختبار  ؛رباءةال انقضاء مدة فورالسوق  اإ موافقة اإ
، 1984عام لهاتش واكسامن أأن قانون ب وأأفادرباءة. ال قد تُشلك تعدايَّ عىلرباءة الاء قض( قبل انFDAالأمريكية ) والأدوية

هدفني: ل  اعُتمد، قد 1984قانون املنافسة عىل أأسعار الأدوية والتعويض مبد أأجل الرباءة لعام  ا ابمسعرف سابقً اذلي اكن يُ 
نتاج  املسجةل صاحبة العالمات( تقدمي حوافز لرشاكت الأدوية 1) رسيع للموافقة عىل  تقدمي مسار(  2مبتكرة؛ و )أأدوية لإ

جراء ا يسمح حمكًااجلنيسة منخفضة التلكفة. وأأوحض أأن القانون تضمن  الأدوية وغريها من الأنشطة الالزمة  اتختبار ابإ
رشكة الأدوية اجلنيسة للحصول عىل  تودعه امبسطً  وطلًباس تثناء بولر"، ابما يسمى "و ، الرمسيةملوافقة للحصول عىل ا

نه اا خمترصً ا لتسجيل دواء جديد حيمل امسً طلبً  يأأ  ؛رباءةال انقضاء مدة مبجرد ادلواء تسوي ب موافقة  ضافة . ومىض يقول اإ اإ
آلية تسمح وعىل ، واجلنيسةبتكرة امل  قديم طلبات الأدوية  مليسو ت ال اس تئثار حب  اإىل ذكل، ينص القانون عىل فرتة  تسوية ب أ

 عىل قانون اليت ُأدخلت التغيرياتورأأى أأن هذه  .معينة جديدة لأدويةرباءة ال ومد أأجلاملنازعات املتعلقة ابلرباءات، 
 منت ويف الوقت نفسه،واس مترت يف الابتاكر،  ،الولايت املتحدة اكنت انحجة للغاية، حيث ظلت صناعة الأدوية قوية

يف  ُكتبت ات طبيةوصف 10من لك  8 ما يزيد عىل فاإن ،والأدويةالاغذية  لإدارةأأنه وفقا ب وأأفادصناعة الأدوية اجلنيسة. 
الس نوات القليةل  اس تخدام  هذه الأدوية يف  ارتفاع معدلتمن املتوقع  هأأن ، مؤكًدااملتحدة اكنت لأدوية اجلنيسة الولايت
ذ س يكون  ؛املقبةل نه .خارج نظام الرباءات الراجئةعدد من الأدوية اإ ىل أأن م  ومىض يقول اإ ليسوا  صنعي الأدوية اجلنيسةنظرا اإ



SCP/23/6 

20 

 

الأدوية فاإن هذه دلعاية والتسوي  والرتوجي، مقابل ا كام أأهنم ل يدفعون ،لأدوية جديدةتكرار التجارب الرسيرية لُمطالبني ب 
تس تخدم ل أأن الولايت املتحدة  جمدًدا عالمات مسجةل. وأأكد اليت حتملمن الأدوية  بكثريأأقل تلكفة  تكون يف العادة

منارباءة لغرض التمنية، قانون ال يف املرونةجوانب  البحث والتطوير وحتفزي الاقتصاد.  أأنشطة تعزيز مثل ؛لأغراض أأخرى واإ
قترص ي أأل  ورأأى أأنه جيب. الشاغل الرئييس أأو الوحيدمن البدلان،  ابلنس بة لكثري ،ابلرضورة ل تُعدورأأى أأن قضااي التمنية 

آخر بشأأن هذا املوضوع عىل الاس تفادة من املرونة ل منا ،لتمنيةغرض اأأي معل أ لأهداف أأخرى  اكون مفتوحيينبغي أأن  واإ
ي ميكن اس تخدامه: عىل رباءات اذلالمرونة  جوانب الوحيد من اجلانب والتقييداتالاس تثناءات  ليسترأأيه، ل ووفقاأأيضا. 

 تشملهااليت ينبغي أأن  ،املرونةمن جوانب أأيضا تُعد الرباءة  ومد أأجلحامية البياانت أأحاكم مثل  ؛أأحاكمهناك سبيل املثال، 
جراء قرتاح املقدم من وفد الربازيل بشأأن الا ومل يؤيدادلراسة.  . والتقييداتفعالية الاس تثناءات مدى  الأمانة دراسة لتحليلاإ

جراء هذه أأنه يف حاةلرأأى و  ، يف  مشريا جتارب ادلول الأعضاء. عنمقدمة معلومات ىل اإ  تستندجيب أأن  اهنفاإ ادلراسة،  اإ
ىل أأنالصدد اهذ ىل نتاجئ معلومات، تفتقر معظمها قدمت من ادلول الأعضاء يف الويبو قةل قليةل ، اإ أأو اس تثناءات  ةأأيعن  اإ

ليه ا ل تشلك أأساًسا اكفياعلومات امل هذهكل، رأأى أأن ذل. مطبقة تقييدات جراء لويبو تستند اإ  ومىضهذه ادلراسة. يف اإ
بشأأن  املقرتحادلليل بيامن  ،يكون معياري يف ذكل الوقت لن ادلامئة أأن الأعضاء قد اتفقوا عىل أأن معل اللجنةبأأيضا  ُمذكًرا

ىل الرأأي القائلوضع املعايري. ونتيجة ذلكل، ل مبثابة ممارسةالاس تثناءات والتقييدات س يكون  خارج الاقرتاح أأن هذا ب انضم اإ
نه، حاملا ياملتف  عليه.  ادلامئة نطاق معل اللجنة ىل اإ ذا و  ،عضاءالأ واف  مشريا اإ اللجنة ادلامئة  معلاس تئناف  عىلوافقوا اإ

نه عىل اس تعدادوضع املعايري، املتعل  ب  .الاقرتاحعادة النظر يف هذا لإ  فاإ

لوثيقة ابملا لها من قمية يف نظام الرباءات. ورحب  ذات أأمهية ابلغة والتقييداتوفد ش ييل أأن الاس تثناءات  ورأأى .55
SCP/23/3 ىل جانبومضموهن أأمهية الوثيقة اليت بالوفد  وسملاللجنة.  أأمامالواثئ  واملناقشات الأخرى املعروضة  ا، اإ

عىل و . والتقييداتوظائف الاس تثناءات  حولا ملواصةل املناقشات ا جيدً شلك أأساسً ت  اأأهن ورأأىادلول الأعضاء.  تشاركهتا
، أأعرب الوفد عن رغبته يف اس تكشاف حر الاكرييبوالب به وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية رصحغرار ما 
دراج، بصورة أأكرث تفصياًل  املسأأةل فضال عن  والتقييدات،الس تثناءات ل امللموسس تخدام مثل الا ؛موضوعات أأخرى واإ

 .نظام الرباءاتل ن فهم ادلول الأعضاء أأفاكر أأخرى قد حتّسِ 

آخر تقرير   .56 س ياسات امللكية الفكرية  بشأأناص يف جمال احلقوق الثقافية ملقرر اخلأأعده اونقل ممثل ش بكة العامل الثالث أ
املوضوعات املستبعدة من امحلاية  حيث أأن،" ما ييل: ي نص عىلوح  امجلعية العامة للأمم املتحدة يف العمل والثقافة، اذل

طاراملرونة جوانب ابلرباءة والاس تثناءات و  نظمة التجارة العاملية بشأأن القانون ادلويل للملكية الفكرية، مثل اتفاق م  يف اإ
هناةاختياري ،القانون التجاري منظورمن  ،ظلتاجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية  تعترب يف كثري من  ، فاإ

ظهر أأمهية الاس تثناءات يُ بيان ال  هذا أأن ممثل الش بكة وأأفاد ن وهجة نظر حقوق الإنسان، الزتامات."م الأحيان،
ىل أأن قرار ادلورة الثانية والعرشين قد أأوعز ولحظ .والتقييدات دلول الأعضاء ل الإفراديةراسات ادلتجارب و ال  جتميعالأمانة  اإ

ل أأن ، شواغل التمنية معاجلةيف ، وخباصة، والتقييداتفعالية الاس تثناءات  بشأأن تعلاميت حول كيفية  ةأأي مل يتضمنالقرار اإ
مانة وتُركت ل، الواجب اتباعهاية مهنج لل  كام مل يتعرض ،تجميعل القيام اب أأن  جتميع املعلومات من مصادر خمتلفة بدل منهممة لأ

بعض الاس تثناءات تنفيذ يف ظل العديد من الولايت القضائية، جيرى، أأنه  ىرأأ و عىل ردود ادلول الأعضاء.  تعمتد فقط
مثل الأفراد  ؛خاصة فاعةل هجات جانب من اس تثناء بولر ،ثو بحلل س تثناء الاوازي، امل الاس تريادمثل  والتقييدات؛
بالغ مكتب البحث والتطوير منظامت والرشاكت أأو معلومات  ةأأي اأأن ماكتب الرباءات مل يكن دلهي ورأأىرباءات. ال، دون اإ

ىل واتبع. والتقييداتهذه الاس تثناءات ل لموس املس تخدام عن الا ية الإجبار والرتاخيص رباءات ال الاعرتاضات عىلأأن  منوها اإ
أأو حمدودة عن  عرفة قليةلم دلهياأأن ماكتب الرباءات  رأأىذلا  ؛خاصةفاعةل هجات  اس تحدثهتا س تخدام احلكويمأأو الا

مانة بأأنه اكن ينبغي ل القائل الرأأي وأأيداجلهات يف اس تخدام تكل الاس تثناءات. هذه املعوقات اليت تواجه  مع جت أأنلأ
املنظامت غري احلكومية ومنظامت اجملمتع املدين  وأأن تدعو، ةالعام طبوعاتامل املعلومات من مصادر خمتلفة، مبا يف ذكل 

سهامات ومجعيات رجال الأعامل ىل تقدمي اإ املنظامت غري  وأأن تطلب معلومات منالأمانة فتح هذه العملية،  وانشد. اإ
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لنظر يف الأدبيات اب أأيضا الأمانة لباطو . الشأأنالأاكدمييني وغريمه من أأحصاب ، وأأيضا من احلكومية ومنظامت اجملمتع املدين
ىل ايفهم أأن الويبو قدمت املساعدة التقنية وأأضاف أأنه جتميع الوثيقة.  والانتفاع هبا يف هذا اجملاليف  القامئة دلول الأعضاء يف اإ

 .والتقييداتلأمانة خربهتا يف اس تخدام الاس تثناءات اتقامس يك ت أأن الوقت قد حان  ورأأى والتقييدات،جمال الاس تثناءات 
عند  والتقييداتنجاح فعالية اس تخدام الاس تثناءات ب  فامي يتعل تقيمي بعض معليات ال ري الأمانة جتُ  أأن يرىنه اإ  ومىض يقول

ن تقامس هذه التقياميت، حىتأأن ت الأمانة  اإىلذلكل طلب  ؛املساعدة التقنية تقدميها ىل  وأأشارمل تكن رمسية.  واإ وفد  مقرتحاإ
الربازيل  ت فيهلفت واذليرباءات والصحة، البشأأن  املقرتحربانمج العمل ل املمكل، SCP/14/7 الوثيقة الربازيل الوارد يف

ىل عدم اتساق الس ياسات لتعزيز  ةخيص الإجباريااليت اس تخدمت الرت  البدلانيف بعض البدلان، ابملقارنة مع  العامة الانتباه اإ
تساق الس ياسات. ا عدمالويبو يف معاجلة  تؤديهي ميكن أأن عن ادلور اذل سؤالا وطرحفرص احلصول عىل الأدوية. 

ىل  اللجنةانتباه  واسرتعى اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات لتعزيز احتياجات الصحة  تعوقضغوط التجارة الثنائية اليت قد اإ
 .العامة

جاابت مفصةل عىل اس تبيان الأمانة يف ادلورة ال  بدلهوذكر وفد الاحتاد الرويس أأن  .57 ُأدرجت و  عرشين،قد قدم اإ
عدادها لدلورة احلالية اكنت  جرى. ورأأى أأن املواد اليت SCP/20/13يف الوثيقة  تالإجااب وأأن عددا من  مفيدة للغاية،اإ
الرويس ينص عىل  القانونأأن  جمددا يف تقاريرها. وأأكد والتقييداتالس تثناءات لأأمثةل مفصةل  قدمتمثل كولومبيا  البدلان؛

صدار تراخيص  اهامتمه وأأبدى. قط س تخدميُ  ملالطوارئ الوطنية، ولكن هذا احلمك  تحال لأس باب من بيهنا؛جبارية الإ  اإ
اس تخدام معوقات الأمانة أأن تدرس ، اقرتح الوفد خاصة وبصورةبني ادلول الأعضاء.  التجاربدلراسات العملية وتبادل اب

 دليل. لإعداد به وفد الربازيل تقدماذلي املقرتح  يد. ويف ضوء ذكل، أأ س تخدام احلكويمالااس تثناء و الإجبارية  الرتاخيص

ىل البيان اذلي أأدىل به ممثل ش بكة العامل الثالث، وطلب من الأمانة  أأفريقياوأأشار وفد جنوب  .58 بعض الضوء  أأن تُلقياإ
 يف جمال امللكية الفكرية عرب احملافل اخملتلفة. العامة يف ضامن اتساق الس ياسات الويبوعىل دور 

 .أأفريقياوفد ابكس تان البيان اذلي أأدىل به وفد جنوب  وأأيد .59

واكةل متخصصة اتبعة للأمم  ابعتبارها، ردت الأمانة بأأن الويبو، أأفريقياوفامي يتعل  ابلسؤال اذلي طرحه وفد جنوب  .60
 من ينبعومتاسك معل الأمانة  العامة ا. وهذا يعين أأن اتساق الس ياساتادلول الأعضاء فهي تتلقى التوجيه من جانباملتحدة، 

ىل أأهنا تلقت توجهيات  هادول  الأعضاء من خالل العديد من الهيالك  هاالس ياسة العامة من دول يف جمال الأعضاء. وأأشارت اإ
 للويبو. وامجلعية العامة ،جلنة التنس ي و الويبو، مثل جلنة الربانمج واملزيانية،  يفاخملتلفة 

ىل ( Innovation Insightsوأأشار ممثل مبادرة تصورات الابتاكر ) .61 أأن هناك  ورأأىمنوذج الأعامل.  يةمفهوم حياداإ
دارة امللكية الفكرية. لامنذج املمكنة الالعديد من  ن حتريف، ومن وهجة نظرهالبتاكر يف جمال الأعامل واإ رباءات النظام  اإ

املتوسط  عىل املدىفكرية الملكية لل س ياسة اسرتاتيجية  ل يُعدواحد فقط  جتاريمنوذج و  ،عكس احتياجات قطاع واحديل 
ىل  ، أأي صورهدمع الابتاكر يف مجيع يأأن  يس تطيع ةنظام براء احلصول عىل عىل الاهامتم جيب أأن ينصب أأن ورأأىالطويل. اإ
دراسة تأأثري اختيارات  يف ،درجة كبرية من التفصيلالنظر، ب ميكهنان اللجنة ادلامئة اإ  واختمت قائال. حمايد منوذج أأعامل  وذ نظام

 .عىل املدى املتوسط واملدى الطويل والابتاكريةبناء القدرات التكنولوجية  عىلس ياسة امللكية الفكرية ل حمددة 

 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاضجدول الأعامل: من  6بند ال 

ىل الواث .62 ، SCP/19/4و ،SCP/18/9و ،SCP/17/10و ،SCP/17/8و، SCP/17/7 ئ استندت املناقشات اإ
SCP/20/11 Rev. ، وSCP/23/4. 
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 جًدا املفيدلكنه أأضاف أأنه س يكون من  ة،موعاجمل ابمسبيان ب  لن يديلنه اإ وفد اليوانن، متحداث ابمس اجملموعة ابء،  قال .63
ىل  الوطنية. بصفهتااملقرتحات املقدمة من وفود أأعضاء اجملموعة  الاس امتع اإ

قلمييوذك .64 عدد من ادلول الأعضاء، معظمها من البدلان الصغرية  يشرتك فيه ،ر ممثل الأريبو أأن الأريبو مكتب براءات اإ
 ورصحعاجلة طلبات الرباءات. مب املتعلقة التجارب من خالهل تقامسمنتدى ميكن  مبثابةأأن اللجنة  ورأأىقل منوا. الأ البدلان و 
ىل وأأشار. الفاحصني دلهيا نظرا لقةل عدد ؛اجلة طلبات الرباءاتأأن الأريبو تعمتد عىل تقامس العمل ملعب من  حمدوًداا أأن عددً  اإ

 يغطون فاحص 4000رباءات الأورويب حوايل المكتب ، اكن دلى ، عىل سبيل املثالجمهز بصورة أأفضلرباءات الماكتب 
ىل أأن تقامس العمل ل يعين الاعامتد بشلك أأمعى ، منوها مجيع جمالت التكنولوجيا، وابلتايل من املهم تقامس نتاجئ هذا العمل اإ

آخر،براء مكتب أأعدها ةرباءما للاخرتاع أأهلية حفص  نتاجئعىل  ذ ،بل العكس متاما ات أ  ينتاجئ الفحص اذلمن تحق  ال كن مي اإ
آخريقوم به مكتب براءات   تقامس بأأن لالقائ الرأأي أأيديف ضوء قانون الرباءات الوطين أأو الإقلميي اخلاص. لهذا السبب  أ

اكف من املوظفني  ليس دلهيا عدديف البدلان اليت  وأأيضا ،حامسة ملعاجلة طلبات الرباءات يف البدلان الصغرية ذو أأمهية العمل
ىل  كام أأشار. ارباءات اخلاصة هباليف ماكتب   اكتب.هذه املصعوبة تنفيذ هممة حتديد حاةل التقنية الصناعية السابقة يف اإ

عن طري  التطبي   بل، اجليدةكفاءات ال عن طري  بصورة هنائية تتحدد ل ةرباءال جودةأأن بوفد الهند  ورصح .65
 ة ل تُعزىرباءالدلول املعنية مبا يتناسب مع قوانيهنا. ورأأى أأن مشلكة تدهور جودة للمسائل الشلكية واملوضوعية ل  السلمي

ىل  ىلالبنية التحتية،  قصورأأساسا اإ منا اإ اذلي أأصدرته ابحلمك  واستشهدممارسات الفحص. الأهلية للرباءة و  معايرياخنفاض  واإ
ننا نصنع ونبتكر من خالل ، وجاء فيه TELEFLEX ضد KSRمؤسسة  قضيةيف  احملمكة العليا يف الولايت املتحدة "اإ

ىل الفطرة و اس تحداث أأعامل يف هذا العامل الواقعي وامللموس استنادً  ىل ا اإ ت العادية والأفاكر املنط  البس يط والاس تدللاإ
 ا من معارفنا املشرتكة، نقطة انطالق جديدة لالبتاكر.الاس تثنائية وحىت العبقرية.  وحتدد هذه التطورات، اليت اكنت جزءً 

ذ يُتوقع عادة أأن ينطل  التقدم من أأعىل مس توايت الإجنازات احملققة، ل متنح قوانني الرباءات حقوقًا اس تئثارية لنتاجئ  واإ
ل عرقلت الرباءات، ومل تعزز، التقدم يف اجملالت املفيدة".الابتاكرا واقع احلياة اليومية  هوعتبة ال رأأي أأن تغيري و  ت العادية واإ
من الناحية  املهمةرباءات تُمنح ال حقيقية، حبيث مأأ  اكنت  املعايري، افرتاضيةريغيت رباءات، وابلتايل جيب اليف عامل 

ل ميكن  بدل مالمعايري املطبقة يف لسايب احل تطبي  ال أأن جمرد ب وأأفاد. عىل حنو مس مترالمنو  تعزيز من شأأهنا اليت ،التكنولوجية
آخر.  حاليكون أأن  ىل اجلودة من وهجة نظر ال عىل  أأيضارص تُ للجنة أأن ينبغي  هأأنيرى  ورأأى أأحد الوفوديف بدل أ نظر اإ

منه اذلين يعانون وأأيضا ، من نظام الرباءات مبارش مبارش أأو غريبشلك س تفيدين امل  هو"امجلهور" واملقصود من  امجلهور.
ىل التوصل  حباجةرباءات، رأأى أأن اللجنة ادلامئة البشأأن جودة  قدمادلفع املناقشات و مبارش أأو غري املبارش.بشلك  ىل اإ  فهماإ
ذ قد حيمل هذارباءات"، ال جودة" مبصطلحاملقصود  بشأأنمشرتك   تناول ءات يفاملصطلح معان عدة: كفاءة ماكتب الربا اإ
براءات  ، بني أأمور أأخرى،رباءات املمنوحة، أأي كيفية التأأكد من أأن ماكتب الرباءات مل متنحال جودةأأو  ة،رباءالطلبات 

ىل أأن افرتاض حصة الرباءة املمنوحة قد يكون من املامرسات املعتادة يف حصهتا اخرتاع مشكوك يف حدى الولايت . وأأشار اإ اإ
 أأنظمة. وشدد عىل أأن اللجنة ينبغي أأن تركز كذكل عىل ولايت أأخرىيف  مقبول معياراكون قد ل ي هلكنالقضائية، 
عداد  وطلبتطوير اجلودة. يف نظمة هبا هذه الأ سهمت أأ  ية اليتكيف عىل ال ، أأي الاعرتاض  عتبات تتناولدراسات أأيضا اإ
ؤدي، من وهجة ت)و ة رباءالودة جبمشلكة مرتبطة بوصفها  ،"كفاية الإفصاح" بغرضيف الترشيعات الوطنية  ةخمتلفة للرباء

ىل ترامكهنظر  يؤدي اإىل حتديد وسائل س  (. ورأأى أأن ذكل الفاحصنيزيد من العمل من امل لأهنا حباجة، غري املنجزة رباءاتال ، اإ
نه عىل الرمغويف معرض احلديث عن .  معلية ملعاجلة القضااي املتصةل بعدم كفاية الإفصاح  من أأن بدله تقامس العمل، قال اإ

نه أأجنبية أأخرى،  ةجريت يف ماكتب براءأُ  اليت فحصالحث و البنتاجئ ب  يس تعني الهندي  ةرباءالمكتب  يف للفاحصنيل بد فاإ
نالبدل قوانني عليه وفقا ملا تنص ،اص هبماخلحث والفحص ابلبلقيام ا  الاعامتد التلقايئ للرباءات املمنوحةل يعتقد أأن  ه. وقال اإ

صدار براءعىل الهند  س يحمليف ولايت قضائية أأخرى   وعىل هذا ؛وفقا للمعايري املنصوص علهيا يف نظاهما الأسايسة اإ
 عدم موافقته عىل هذه املقرتحات.أأعرب عن 
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يران )وأأ  .66 ىل الوفد أأشاررباءات. أأول، البند جودة ب الإسالمية( ثالث نقاط فامي يتعل   -هورية مج اثر وفد اإ رضورة  اإ
ىل فهم اللجنة  توصل املناقشات يف اللجنة ادلامئة بشأأن  ملواصةلرشط ك رباءات" التعبري "جودة ابملقصود ب مشرتك فامي يتعل  اإ

 ورشوط الأهليةرباءات ال جبودةالتنس ي  فامي يتعل  أأنواع واف  عىل أأي نوع من يأأنه ل جمددا هذه املسأأةل. اثنيا أأكد الوفد 
آخر من جوانب قانون الرباءات املوضوعي. تنس ي   وكذكل، ةرباءللحامية مبوجب ال تقامس العمل  أأدوات أأن ورأأىأأي جانب أ

أأخذ يف الاعتبار الأطر القانونية تالأدوات جيب أأن  لأن هذهرباءات، العالجا جلودة ليست  ملعاجلة الرباءات الرسيع واملسار
ىل أأن وهوناخملتلفة وموارد ماكتب الرباءات يف البدلان املتقدمة والنامية.  أأو تقامس العمل أأن تؤدي أأدوات ينبغي  ه لأأيضا اإ

ىل  أأنالرسيع  املسار جراء حبث وحفص شامليف تقويض اس تقاللية املاكتب الوطنية اإ ، هذه الأدواتأأن  قائال. واختمت نياإ
جرائية، ل ميكن أأن تُ  مسائلكوهنا  جراءنقطة اثلثة وأأخرية، ك ناقش كقضية جوهرية يف اللجنة ادلامئة. و اإ  أأعلن عن تأأييده اإ
 .لغاء الإداريوالإ  لالعرتاضالأمانة جتميع مناذج  اإىل، وطلب الاعرتاضزيد من املناقشات بشأأن أأنظمة امل

ىل وأأشار وفد اململكة املتحدة   .67 تس تفيد من تعريف س رباءات الأأن املناقشات بشأأن جودة  يرىأأن عددا من الوفود اإ
ىل أأشار الوفد  ،ا الصددمتف  عليه للجودة داخل اللجنة. ويف هذ جراءأأنه يرحب اإ يف الوثيقة  املقرتحاس تبيان عىل النحو  ابإ

SCP/18/9 عىل ن هذه املبادرة من شأأهنا أأن تساعد اللجنة أأ يف رأأيه، وتعل  بتعريف اجلودة. ي ، اليت تضمنت سؤالا
ىل تعريف متف  عليه ا  .جودة، اذا اكن ذكل مطلوابلللتوصل اإ

ىل تحدة الأمريكية وأأشار وفد الولايت امل  .68 الولايت املتحدة تقامست أأنه خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة، اإ
تقامس العمل والتعاون عىل الصعيد ادلويل. وردا عىل تعليقات بعض ادلول الأعضاء بأأن املقرتحات املعروضة جمال  يف  جتارهبا

جراء بشأأن  مقرتحهأأن بوفد ال افاد، تُعرض كتابةً عىل اللجنة ادلامئة ينبغي أأن  مدراسة حول تقامس العمل اإ ىل اللجنة ادلامئة  قُّدِ اإ
ن تقامس العمل أأداة تس تعني هبا ماكتب الرباءات عىل مس توى أأسايس، للحد من اإ  وقال. SCP/23/4يف الوثيقة  وُأدرج

عادة اس تخدام ما أأجنزته ماكتب أأخرى من معل حيال طلبات الرباءات،  جحم الأعامل املتكررة اليت تقوم هبا، عن طري  اإ
ىل أأنه  . وأأشارقدر الإماكن مكتب ببحث طلب براءة وحفصه، تس تعني املاكتب الأخرى بنتاجئ هذا البحث أأول بعد أأن يقوم اإ

. وشدد عىل أأن تقامس العمل ميكن أأن يعود بفوائد مجة ذي صةلطلب لحفص و  والفحص يف تيسري ما تنجزه يه من حبث
ماكتب اليت تس تخدم للميكن  أأنه،عىل سبيل املثال، ومىض موحضا  .هتاونقاط قو  اقدراهت تفاوت يف حاةلية عىل املاكتب املعن 

جراء البحث والفحص عىل حنو البعض لإ خرباء يف جمالت تقنية خمتلفة أأن تساعد بعضها  دلهياأأو اليت  ،لغات خمتلفة يف معلها
نأأفضل.  كفأأ يف أأبسط وأأ  ميكن أأن جيري عىل حنو ة معينةطلبات براءل ية السابقة حبث حاةل التقنية الصناع  واسرتسل قائال اإ

ىل عدم اطالع مجيع املاكتب عىل القدر ذاته من  زىعذكل يُ  . ورأأى أأنماكتب أأخرىمع  بعض املاكتب ابملقارنة جزئيا اإ
الفاحصني توفر ، و معينة فهم لغاتفاحيص الرباءات اذلين ميكهنم  توفرمجموعات حاةل التقنية الصناعية السابقة الوطنية، وعدم 

ىل أأن خبربة تقنية متخصصة. وأأشار يمتتعوناذلين  حىت املاكتب الكربى، مثل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات  هاإ
عات حاةل التقنية الصناعية السابقة املتاحة بلغة أأجنبية و/أأو املتاحة يف اجملمو  حتديدالتجارية، ميكن أأن تواجه صعوابت يف 

من املاكتب قد يكون من لك مكتب لالقدرات  هذهتطوير لك أأن يف رأأيه، و. واس تخداهما الوطنية دلى ماكتب أأخرى
ن مل يكن مس تحيال الصعوبة مباكن  يُعدملسار الرسيع ملعاجلة الرباءات، اذلي ابملكفا للغالية. وفامي يتعل  فضال عن كونه  ،اإ

آخر املس تجدات الأعضاء وفد ادلولالطلع أأ تقامس العمل، مثال ل  الإجيابية. وأأوحض أأن املسار الرسيع ملعاجلة  هبشأأن جتارب عىل أ
الياابن يف عام  يف ةرباءالومكتب  الولايت املتحدة الامريكية الرباءات يف تفاق ثنايئ بني مكتباكبدأأ اكن قد  الرباءات
ع المنذ ذكل العام، و  .2006 ىل. بشلك ملحوعربانمج توسَّ الرباءة يف مكتب  رشع، 2015ه يف بداية عام أأن وأأشار اإ

طار برانمج املسار الرسيع ،الولايت املتحدة الخرتاعات والعالمات ل ادوةل روماني ترتيبات تقامس العمل مع مكتبيف  ،يف اإ
س تونييف رباءات الومكتب   (OSIM)التجارية ىل ،(EPA) ااإ ضافة اإ  يف (INPI)عهد الوطين للملكية الفكرية امل  اتفاقه مع اإ

بني لحوار التجاري لالبيان املشرتك وهو ما تناوهل  ،ملدة س نتني ةجتريبيبصورة ملسار الرسيع ابرانمج  تنفيذالربازيل عىل 
التجارة الأمريكية، بيين بريزتكر، ووزير  وزيرة تهي وقع اذل، 2015يونيو يف رباءات يف جمال الالعمل  تقامسبشأأن  البدلين

 البدليناجلهود اجلارية يف  يمكلن هذا الربانمج قائال اإ  وأأردف تجارة اخلارجية الربازييل، أأرماندو مونتريو.التمنية والصناعة وال 
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جراءات النظر يف الرباءاتمدة  ويقلص الرباءات املتأأخرة، ويقلل عددرباءات، اللتحسني جودة  أأي الفرتة الزمنية  ؛تأأخر اإ
يداع طلب الرباءة ومنحه فاحيص  معل ونتاجئرباءات ني يف جمال الالوطني نيكتبالاس تفادة من خربة امل ، من خالل ابني اإ

عادة اس تخدام نتاجئ البحث والفحص  أأنجمددا الرباءات. وأأكد الوفد  طاراإ املسار الرسيع مع احرتام الس يادة نظام  جيري يف اإ
ذ س يواصل لك مكتب حبث الطلبات وحفص  ىل دون النظرنينه الوطنية وفقًا لقوا هاالوطنية للماكتب املشاركة، اإ قرارات  اإ

اوف من أأن اخمل تصبح ،الضامانت تكلرأأي أأنه بسبب و املاكتب الأخرى فامي خيص أأهلية احلصول عىل الرباءة من عدهما. 
ىل  يدعواملسار الرسيع نظام  آخر يتال ةاءالرب قبول التلقايئ لقرارات ال اإ ليه مكتب أ ته اقرتحمب. وفامي يتعل  لها مربر ل توصل اإ
ىل هذه أأشارقدرات ماكتب الرباءات، ب والهنوضتقامس العمل عىل اجلودة والكفاءة  تأأثريدراسة بشأأن  يف مس متدة املقرتحات  اإ

وفد قدم تكل املقرتحات وأأن الالعرشين للجنة ادلامئة. ادلورة الثانية و تقامس العمل خالل  بشأأن مناقشات احلضورالأصل من 
 ً ىل تعمي  فهم الإماكنيات اليت يتيحها تقامس وس . SCP/22/4عىل النحو الوارد يف الوثيقة ، اتتكل املناقش عقب ،ةكتاب عيا اإ

ذا اكنت برامج تقامس ماكتب الرباءات، اقرتح أأن توجِّ  العمل يف سريب  فامي يتعل العمل  جراء دراسة عام اإ ىل اإ ه اللجنة الأمانة اإ
جراء البحث والفحص مبزيد ت العمل والتعاون ادلويل بني ماكتب الرباءات، وتنفيذها، ميكن أأن  ساعد املاكتب املتعاونة عىل اإ

الالزمة  ظروفمع بيان ال الاس تعانة ابلعمل اذلي تنجزه ماكتب أأخرى،من خالل منح براءات عالية اجلودة و  ،من الفعالية
أأن جتمع الأمانة معلومات من ادلول الأعضاء عن جتارهبا يف جمال برامج تقامس  اقرتح الوفدادلراسة، ولغرض هذه  .ذلكل
 يف حبث طلبات الرباءات وحفصها يف تكل املاكتب. اذلي أأحدثته تأأثريال بني املاكتب، وعن ها عن طريقة تطبيق ، و العمل

تقامس العمل. ربامج لماكتب من خالل الاس تعانة بلقدرات احملدودة ل عىل كيفية الارتقاء ابلرتكزي مثاًل ينصب اواقرتح أأن 
ىل أأن ادلراسة اليت  تتناول أأيضا الأدوات اليت اس تخدمهتا املاكتب لتبادل املعلومات، مثل س  مانة الأ  جترهياقرتح أأن اوأأشار اإ

ىل نتاجئ البحث والفحص  وغريهام من أأنظمة  "Global Dossier"وامللف العاملي "WIPO CASE"منصة النفاذ املركزي اإ
اقرتح أأن و  الأدوات. هذهاس تخدام  جّراءوالفوائد اليت جنهتا هذه املاكتب ، القصورأأوجه س تتناول كام امللفات الإلكرتونية، 

أأفضل طريقة لتقامس تكل و ، نيلفاحصثبتت فائدهتا لواليت ، نتاجئ العمل اليت تتقامسها املاكتبنوع  أأيضاادلراسة تبحث 
عند  ،لباطكام أأعضاء اللجنة ادلامئة،  جانبأأكرث واقعية وأأكرث قابلية للفهم من  العمل تقامس وليك تكون أأدواتالنتاجئ. 
آخر من  عرضا معليا لأمانةتنظم ا أأن ،لجنةال  املكمتةل عىلراسة ادل عرض ىل جانب أ قرتحه ملهذه الأدوات. ولفت انتباه اللجنة اإ

الاسرتاتيجيات اليت يتبعها الفاحصون يف البحث. عندما يقوم الفاحصون ابلبحث املؤمتت يف حاةل التقنية  تقامستناول ي 
ىليعدون مجموعة من اس تفسارات البحث  الفاحصني ن. فقد لحظ أأ الصناعية السابقة حاةل التقنية الصناعية  للوصول اإ
ىل أأن مالءمةالسابقة الأكرث  ؛ ذلا رأأى معوما يف ملف الطلبحُتفظ بط هبا من منط  ت البحث وما ير  تمصطلحا. وأأشار اإ

فحص بقامت ابلفعل  أأخرى اكتبم اذلي اس تخدمتهعىل منط  البحث  الاطالعأأنه س يكون من املفيد للماكتب الوطنية 
آراء ادلول الأعضاء بشأأن  تتناولاللجنة ادلامئة دراسة جُتري اقرتح أأن  الوجهية، كام الطلبات اسرتاتيجيات البحث.  تقامسأ

 ااثلث ا، عىل سبيل املثال، دراسة اس تقصائية لدلول الأعضاء. وأأوحض أأن جانبميكن أأن تتضمن ادلراسة هذهن اإ  ومىض يقول
اتحة مجموعة املعلومات اخلاصة حباةل التقنية الصناعية السابقة.ي من ادلراسة  عىل أأكرب قدر من  الاطالعأأن ورأأى  تناول اإ

حظ أأن بعض حمتوايت لبيد أأنه  ة،عاليالودة يتسم ابجلحبث  لإجراءالتقنية الصناعية السابقة ذات الصةل أأمر أأسايس  تحال
لحاةل التقنية الصناعية السابقة  جياد حلول ممكنة ولإ للماكتب الأخرى.  غري املتاحةيف بعض اجملموعات الوطنية  ل توجد اإ

اتحة حاةل التقنية الصناعية السابقةلهذه املشلكة، اقرتح الوفد أأن تدرس ا  تعوقمتل أأن من احمل اليت  والعقبات ،لأمانة فوائد اإ
اتحهتا مجليع املاكتب،  نرتنتمثال من خالل منصة  كأن تُتاحاإ  .الإ

جودة  بشأأنأأن امليض قدما يف العمل  جمدداالولايت املتحدة الأمريكية. وأأكد اقرتاح وأأيد وفد مجهورية كوراي  .69
مجيع  عود ابلفائدة عىليف هذا اجملال س ي اجلهداملزيد من بذل أأن  ورأأىرباءات. الهامة لتحسني نظام  عد مسأأةليُ رباءات ال

تقامس العمل أأمهية يكتيس رباءات، ال جبودةاملتعلقة  ةأأن من بني املواضيع الفرعية العديد ورأأىادلول الأعضاء يف الويبو. 
أأن برامج تقامس العمل اخملتلفة  ، ونوه اإىلرباءاتالحتسني جودة يف  فعالية حللولا أأكرثمن  اكون واحديخاصة، لأنه ميكن أأن 

لبدلان املشاركة ل  ميكننه بفضل تكل الربامج، أأ  وأأضافحبث حاةل التقنية الصناعية السابقة.  جمالتأأساسا يف  ظهرتقد 
ىل احلد الأدىن لفحصل اخملصصة املوارد تقليل ن جودةالعمل  ازدواجيةاحلد من من خالل  اإ يف  توسعال  نتيجةالفحص،  وحتسُّ
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اءنطاق حبث حاةل التقنية الصناعية السابقة تُتح  ن الربامج ملاإ  ومىض قائال يف ماكتب خمتلفة. الفاحصنيالتعاون بني  ، جرَّ
ة اللغوية تتسم ابلتعدديرف التقليدية يف مناط  أأخرى ااملعوعىل  يات،الأدب  الاطالع عىل فرصةلماكتب املشاركة فقط ل

منا والثقافية، عىل أأن تقامس الوفد تصنيف. وشدد ال بدلان املشاركة يف جمالت أأخرى، مثل عىل فائدهتا لل أأيضا  برهنت واإ
رباءات. ورأأى أأن البدلان النامية ميكن أأن تس تفيد من اليف جممتع  الشأأنمزااي مجليع ادلول الأعضاء وأأحصاب  نحمي س  العمل 

يُعد تقامس العمل  وأأردف أأن خربة. أأكرث بدلانالتعاون مع  عن طري قدراهتا  تعزيز فضال عن، اس تخدام موارد بدلان أأخرى
ُ أأن  وميكنلبدلان النامية، البناء قدرات  للغايةوس يةل مفيدة  املطلوب رباءات الطلبات المك الكبري من عبء  تقليصسهم يف ي

عامة عىل مودعي طلبات الرباءات و س يعود ابلفائدة أأيضا عىل تقامس العمل  أأن، ومن وهجة نظرهلبدلان املتقدمة. يف ا حفصها
ىل أأن بعض ادلول الأعضاء وأأكرث قابلية للتنبؤ رباءات أأكرث اس تقراراالقوق نظاما حل يتوقعون لأهنم قدالناس،  حُتِجم . وأأشار اإ

 لهذا الصدد، أأن تقامس العمل  ، يفأأكدو لس يادة. تتعل  ابمسائل بسبب املوافقة عىل مناقشة تقامس العمل الواجب  عن
سوى أأداة  ليسأأن تقامس العمل و اإىل لك بدل.  يعودعىل أأن القرار الهنايئ مبنح الرباءة  أأيضا وشدد ،الس يادة مبسائلهل  صةل

عبء العمل عىل  وتقليص ،رباءاتالتوفري معلومات مفيدة ملكتب  من خاللللمساعدة يف اختاذ قرار بشأأن منح الرباءة 
 وأأيدأأن تقامس العمل ل هيدف اىل تنس ي  قانون الرباءات املوضوعي.  مؤكدا ومىضاختاذ القرار الهنايئ.  غريأأنشطة أأخرى 

جراء ، SCP/23/4اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة، الوارد يف الوثيقة الاقرتاح  تقامس حول دراسات  الأمانةبشأأن اإ
 رباءات.ال جودةتعزيز عىل تقامس العمل  هبا ساعدي ميكن أأن اليت كيفية ال الظروف و  مع  مراعاةالعمل 

بأأن  وأأفادمتاما.  وأأيد الاقرتاحتقامس العمل،  بشأأن عىل اقرتاحهوشكر وفد أأسرتاليا وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .70
الطلب  يزتايدالاجتاهات العاملية مع  واتساقًاوارد، املالعديد من املاكتب، حمدود  مثهل مثل، للملكية الفكريةأأسرتاليا مكتب 
ىل أأن العىل  ، بصفة أأشارو تقامس العمل وس يةل فعاةل لإدارة أأعباء العمل. أأن  مكتب اسرتاليا يرىرباءات يف أأسرتاليا. وأأشار اإ

ىل أأن تقامس العمل يسمح خاصة،  الس ب  يف  لها أأخرىتب اكمعل م نتاجئس تخدام اب نيفاحيص الرباءات الاسرتاليلاإ
جراءماكتب أأخرى يف  جتاربمن  الاس تفادةساعدمه عىل وي ، الفحص اليت عىل احلالت املعقدة ه  هجودزيوترك ،البحث اإ
آخر، ما  لأول مرة يف اسرتاليا. وشدد عىل أأن تقامس العمل ل يعين أأن يقبل مكتب تُقدم و أأشار ببساطة معل مكتب أ
ىل  هذا الصدد يف احتديد ىل أأن حبأأن لك مكتب اإ اخلاصة. ورأأى ، عوضا من ذكل، أأن  قوانينه ورشوطه احمللية يراعياجة اإ

جراء البحث والفحص بصورة  آخر ملساعدته يف اإ ماكنية اإطالع أأحد املاكتب عىل معل مكتب أ تقامس العمل يعين ببساطة اإ
ذ ميكن للفاحصني من مجيع أأحناء العا مل الكشف أأكرث كفاءة. ورأأى أأن تقامس العمل يسفر عن براءات ذات جودة أأفضل؛ اإ

لهيا. ولفهم  عن حاةل التقنية الصناعية السابقة ذات الصةل بلغات أأجنبية أأو يف جمالت تقنية متخصصة قد يتعذر الوصول اإ
الكيفية اليت يعزز هبا تقامس العمل قدرات ماكتب الرباءات عىل حنو أأفضل، أأيد متاما الاقرتاح املقدم من الولايت املتحدة 

ىل الأمانة الأمريكية، اذلي يطلب  ذا اكناإ جراء دراسة عام اإ برامج تقامس العمل والتعاون ادلويل بني ماكتب الرباءات  تطبي  اإ
جراء البحث والفحص مبزيد من الفعالية منح براءات عالية اجلودة و  ،وتنفيذها ميكن أأن يساعد املاكتب املتعاونة عىل اإ

ورأأى أأنه دلمع تقامس العمل بصورة فّعاةل  .الالزمة ذلكل ظروفال مع بيانابلس تعانة ابلعمل اذلي تنجزه املاكتب الأخرى، 
ىل املعلومات املتعلقة ابلبحث والفحص، والثقة يف هذه  لبد من توفر عنرصين رئيس يني: النفاذ والثقة، لس امي النفاذ اإ

عد كثريا ماكتب أأخرى يف املعلومات. ورأأى أأن دراسة الأدوات اليت اكنت تس تخدهما املاكتب ملشاركة نتاجئ أأعاملها سيسا
ىل نظام تقامس العمل.  ىل نتاجئ البحث والفحصالانضامم اإ  "WIPO CASE"وأأشار أأيضا اإىل مرشوع برانمج النفاذ املركزي اإ

آخر عن طري  الانرتنتاذلي  ىل أأعامل مكتب أ ىل أأن، يعد مثاًل للأدوات اليت تتيح النفاذ اإ عبارة عن ربانمج هذا ال وأأشار اإ
لكرتون  ىل طائفة كبرية من الأحباث وواثئ  الفحص عىل حنو رسيع وفّعالمنصة اإ ورأأى أأن   .ية تتيح نفاذ املاكتب املشاركة اإ

اتحة تفاصيل الكيفية اليت يبحث هبا  آخر تُعد أأيضا عنرصا أأساس يا دلمع تقامس العمل الفعال. ورأأى أأن اإ الثقة يف معل مكتب أ
ىل زايدة الفاحصون الطلبات، مثال من خالل تقامس الاسرت  اتيجية اليت يتبعها الفاحصون يف البحث، من شأأنه أأن يؤدي اإ

جراء معليات  آخر، وأأن يساعد املاكتب عىل التعمل من جتارب ماكتب أأخرى فامي يتعل  ابإ الثقة يف البحث اذلي أأجراه مكتب أ
جراء دراسة حتلل الفوائد  اتح حتول دون قدالعراقيل اليت رمبا و البحث. وأأخريا، رحب الوفد ابإ مجليع  اجملموعات الوطنية ةاإ
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. ورأأي أأنه من املهم أأن يُتاح للماكتب الاطالع معلًيا عىل أأكرب قدر ممكن من حاةل التقنية الصناعية السابقة ذات املاكتب
 .SCP/23/4الصةل؛ وبناء عىل ذكل، أأيد تأأييدا اتما اقرتاح الولايت املتحدة الأمريكية عىل النحو املبني يف الوثيقة 

عطاء ي ذكر وفد اململكة املتحدة أأن تقامس العمل بني ماكتب الرباءات و  .71 ساعد عىل حتسني اجلودة من خالل اإ
غفال حاةل، وضامن الأس بقية الفاحصني لهياالتقنية الصناعية السابقة  عدم اإ مكتب أآخر، واحلد من ازدواجية  اليت توصل اإ
رباءات استنادا اإىل معل النح مي  ل( UKIPOوحتسني الكفاءة. وأأوحض أأن مكتب امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة ) العمل

آخر دون القيام مبزيد من العمل  نه. اخلاص بهمكتب أ ا مم الاس تفادة املكتب من للفاحصني يتيحلحظ أأن تقامس العمل  بل اإ
آخر، ومع هذه امل أُ   ةنه يف أأياإ  وقالسن جودة البحث والفحص. مل يكن هناك بدٌّ من حت ساعدة، جنز من أأعامل يف مكتب أ

وأأيد  قانون اململكة املتحدة.ل وفقا طلب الرباءة قميَّ يي ، اذلاملكتب فقط أأم ل يقع عىل عات رباءة النح مب حال، القرار الهنايئ 
 تقامساكن ل تحديد أأي تأأثري ل أأدةل  همت يف توفريأأس  يت، والSCP/23/4من الوثيقة  12يف الفقرة  املبينةادلراسة املقرتحة 

جراء كام ساندالبحث والفحص وجودة الرباءات املمنوحة.  جودةعىل  العمل  15يف الفقرة  ةاملقرتح الاس تقصائية راسةادل اإ
ىل أأن بتقامسمن الوثيقة املتعلقة  دمع تقامس ماكتب ي مكتب امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة اسرتاتيجيات البحث. وأأشار اإ

. اضُطلع به ابلفعلي لس تفادة من منط  البحث اذلاباكتب أأخرى ملفضال عن السامح ، سرتاتيجيات البحثلالرباءات 
جراءأأنب وتقدم ضامانتالشفافية لأطراف اثلثة،  توفروأأعرب عن اعتقاده أأن مثل هذه التدابري  حبث اكمل وسلمي قبل  ه مت اإ

ىل أأنمن الصحة عال فرتاضابرباءات ال منح ضامن يساعد عىلمما رباءة، المنح  تغيريات تقنية لإجراء تخطيط ال مت  ه. وأأشار اإ
من الوثيقة،  16يف الفقرة  ةدلراسة املقرتحا يدضافة اإىل ذكل، أأ اإ لبحث. و ة ل وطنيال هاسرتاتيجيات بتقامس للمكتب للسامح
ىل نفاذ ساعد عىل ضامنت ، من وهجة نظرهواليت،   التقنية السابقة.حاةل أأكرب عدد ممكن من  مجيع املاكتب اإ

وأأيد وهجة النظر القائةل بأأن العمل بشأأن زايدة  ة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ،وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموع .72
ن جراء اس تبيان حول جودة الرباءات  تؤيداجملموعة  جودة الرباءات رضوري لفائدة مجيع ادلول الأعضاء. وقال اإ ىل استنادااإ  اإ

جتميع الإجاابت من  أأن ىورأأ  ك و الولايت املتحدة الأمريكية.منار ااملقدمة من وفود كندا واململكة املتحدة وادل الاقرتاحات
نتاج وثيقة مفيدة.  ىل اإ س بانياالاقرتاح اذلي تقدم به وفد  أأيضا أأيد الوفدو شأأنه أأن يؤدي اإ يف ادلورة التاسعة عرشة للجنة  اإ

عىل العرض املس تفيض اذلي اجملموعة وفد الولايت املتحدة الأمريكية  تشكر و العمل،  تقامسربامج بيتعل  ، اذلي ادلامئة
 الوفد. اذلي حيظى باكمل تأأييد ملقرتحه، قدمه

طار سعيه للحدورصح وفد الياابن أأن مكتب الرباءات الياابين،  .73 القرارات بني  يف اختاذ من أأوجه التباين يف اإ
وجُيري مجيع ، ""س ياسة اجلودة" و"دليل اجلودة بوضع قامرباءات، الحقوق نظام دة اس تقرار زاي والعمل عىل الفاحصني،

بعض مبادرات مكتب الرباءات الياابين  واس تعرض أأيضا. نيليل الأساس يادلس ياسة و ل وفقا ل  الفحوص الفاحصني ابملكتب
 اليت قدهما الفاحصون الإخطاراتمجيع ، ابلتحق  من ينتقال  جماهليف  لكل  املعنيون، ، يقوم املديروندارة اجلودة. أأولابإ  املتعلقة

رسال لتق يف خمتلف اجملالت ا عداد  ، بصورة خاصة،أأشارها. و نية واملوافقة علهيا قبل اإ ىل أأنه عند اإ أأن اليت ينبغي  الإخطارات،اإ
عداد ومع فاحصني ممع مديرهي الفاحصونتشاور ي ، كبريا اهامتمتُوىلَّ ا جراء اىل أأن  مشريا. هاالآخرين قبل اإ ميكن املشاورات اإ
يف الس نة املالية  هأأعلن أأنو رباءات. الأهلية للمن حيث اختاذ القرارات بشأأن للفاحصني  متسقة عزز ممارسات تشغيليةيُ  أأن

دارات الفحص.  ةمشاور  000 83حوايل  ُأجريت، 2014 تتضمن قيام  الفحصمعليات مراجعة جودة  أأن وأأضافيف اإ
دارة اجلودة مس ئويل خطارات اجلودةمعليات  مبراجعة، الإخطاراتمجيع  عقب حتق  املديرين من ،اإ  يمت اختيارها يف اإ
ىل. أأن تُرسل هذه الإخطارات ملودعي الطلباتقبل  ،عشوائيا  أأثناء جيري رصدهاقصور  ة أأوجهأأي تصحيح جيريأأنه  وأأشار اإ

رسالمعليات املراجعة  ىل قبل اإ ضافة اإىل تكل املامرسات،  وأأردف. املودعني الطلبات اإ  تقدمي من خالل، يعمل املكتبأأنه اإ
 .أأفضل قرارات عىل اختاذ الفاحصنيتعزيز قدرات مواصةل ، عىل املراجعةنتاجئ معليات  حول املعنيني تعليقات للفاحصني

آزر ا من معني قدر خالل من ،دف اإىل ضامن منح حقوق أأكرث اس تقراراهيكتب امل وأأكد أأن  قرارات الفاحصني  نتيجة اختاذلتأ
ىل  أأيضا وأأشار. معليات الفحصلإدارة جودة  املكتبومبادرات  ،لفحصلملبادئ التوجهيية ا مبا يامتىش معمناس بة   تعزيزأأن اإ
أأن تقامس العمل بني ماكتب امللكية  رأأى ذلكل ؛املوارد من ماكتب امللكية الفكريةو  وقتالكثري من الرباءات يتطلب الجودة 
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اذلي تقدم به وفد الاقرتاح  بقوة ساندلهذه الأس باب، و لوقت واملوارد بطريقة فعاةل. هامة من ااس تفادة ميثل الفكرية 
 دراسة تقامس العمل. بشأأنالولايت املتحدة الأمريكية 

دراجوفد الصني  ولحظ .74 . ارباءات. وشكر مجيع الوفود عىل اقرتاحاهتالجودة مسأأةل  املوضوعات بشأأنالعديد من  اإ
ىل وانضم مكتب  أأيرباءات. ورأأى أأن قدرة اللتحسني نظام مسأأةل ابلغة الأمهية رباءات الالرأأي القائل بأأن حتسني جودة  اإ

ثراء  مواصةل ه ينبغيرباءات، وأأنالرشط مس ب  لتحسني جودة  طار هذا البند من جدول الأعامل.  موضوعاإ املناقشة يف اإ
رباءات، اليت الاملتعلقة ببناء قدرات ماكتب  ناقشاتامل و  ،املعلومات بتقامس املتعلقة املامرساتالبدلان تواصل واقرتح أأن 

املزيد اإىل عىل سبيل املثال،  أأن يس متع،أأعرب عن رغبته يف و أأفضل بني ادلول الأعضاء. عىل حنو تقامس ال تبادل و ال ل سهِّتُ 
الفحص، و أأدوات البحث و اءات، مثل قواعد بياانت الرب  ؛اس تخدام تكنولوجيا املعلومات حولالبدلان الأخرى  جتاربمن 

دا أأنظمةملساعدة التقنية، والتدريب وتبادل فاحيص الرباءات، مبا يف ذكل تطوير ابلبدلان النامية تزويد افضال عن  اجلودة رة اإ
 ماكتب الرباءات.يف راقبة وامل

العمل. ورأأى أأن اللجنة أأمهية تقامس ب فامي يتعل وفود أأخرى اليت ساقهتا اتف  وفد املكس يك مع عدد من احلجج و  .75
أأن خيتار من بيهنا  ةلك مكتب براءأأنه ميكن ل ورأأى .تلفة لتقامس العملاخمل بديةل ال طرق ال ادلامئة يه املنتدى املثايل لعرض

 .الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأيدذلكل  ؛نسب هلالأ طريقة ال

وأأيد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت  ،بيان اذلي أأدىل به وفد املكس يكال  عىل عن موافقتهأأعرب وفد كولومبيا و  .76
ىل أأن تقامس العمل ليس  ديد، وأأن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ميكن اجلوضوع ابملاملتحدة الأمريكية. ولفت انتباه اللجنة اإ

ىل أأشاكل خمتلفة، عىل سبيل قد مل كون أأقدم مثال عىل تقامس العمل بني فاحيص الرباءات. ولحظ أأن تقامس العت تطور اإ
عدد من املاكتب عىل املس توى الثنايئ أأو يف  اهب اليت اضطلع املسار الرسيع ملعاجلة الرباءاتة لربامج تلفالأنواع اخمل املثال، 

طار اتفاق متعدد الأطراف.  ىلاإ ماكتب  من العديدمع املسار الرسيع  لتنفيذ برانمج مؤخرا ترتيبات وضع بدلهأأن  وأأشار اإ
ىل أأن أأحدها، والأحدث من بيهنا الرباءات،  مع مكتب  هذا الربانمجدرس توقيع ترتيبات ي بدلهمع مجهورية كوراي. وأأشار اإ

ثيف حتالف احمليط الهادئ. ورأأى أأن  الأعضاءلبدلان ل رباءات للربعة الأ اكتب امل ومع ،رباءات الأورويبال الأمانة  حُتّدِ
نشاء قاعدة بياانت تقدم حملة من خاللاملعلومات يف جمال تقامس العمل  العمل يف مجيع تقامس  خيصحيدث فامي ملا  رسيعة اإ

ىل تقامس تمل تس تخدم هذه الأداة، بدأأ  اليت أأن العديد من البدلان ولحظأأحناء العامل.   لعمل.ا تعود اإ

لبيان اذلي أأدىل او  ،اذلي تقدم به وفد من الولايت املتحدة الأمريكية أأعرب وفد جورجيا عن تأأييده التام لالقرتاحو  .77
للملكية  اخربات مكتب جورجي تقامسأأعرب عن رغبته يف كام به وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي . 

ىل  وأأشار. الفكرية ىل بعض قواعد البياانت  والنفاذبحث ل اب فامي يتعل حمدودة  اتهقدر  فاإنصغري نسبيا،  ، كونهكتبامل  أأناإ اإ
كتب. امل  أأجنزهللعمل اذلي  اكنت ابلغة الأمهيةخرى الأ اكتب امل أأاتحهتاأأن النتاجئ واملعلومات اليت  رأأىاملتطورة. لهذا السبب، 

رمغ كتب، وأأكد أأنه اليت تواجه نفس املعوقات اليت يواهجها امل أأيضا أأن هذه املعلومات ميكن أأن تكون مفيدة للماكتب  ورأأى
ىل هارباءة أأو عدم منح التقرير منح  فاإن سلطةاملعلومات،  تقامس ينطوي مضنيا عىلتقامس العمل  أأن مكتب  تعود ابلاكمل اإ

  امللكية الفكرية الوطين.

عمل. عارض مفهوم تقامس التأأن اجملموعة ل  توضيح وأأعرب عن رغبته يفابمس اجملموعة الأفريقية،  وفد نيجريايوحتدث  .78
عىل س متر تقامس العمل ي يفضل أأن أأنه املتعددة الأطراف، و و بشلك فعال يف التفاقات الثنائية  جنحتأأن هذه املامرسة  ورأأى

 وأأنه ينويزيد من املقرتحات بشأأن تقامس العمل يف املس تقبل، تقدمي امل. وشدد عىل أأن اجملموعة قد تنظر يف هذا املنوال
. وجاهته ترىالعكس متاما،  عىل أأن اجملموعة ليست ضد تقامس العمل، بل جمددا. وأأكد نيذكل احليف  ته يف الهنايةمناقش  
مناط  يف ماكتب الرباءات يف بدلان أأو  اذلي أأجنزتهالعمل  تدرسأأن بعض البدلان الأفريقية  ، عىل وجه التحديد،أأيضا وذكر
 أأخرى.
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ىل تواف   مناقشةادلول الأعضاء يف  كتشرت أأن  الأمهية مباكننه من أأ وذكر ممثل ش بكة العامل الثالث  .79 من أأجل التوصل اإ
ىل  أأنه دون  ورأأى"اجلودة".  مصطلحمعىن  حوليف الآراء  س يكون من الصعب عىل  اللكمة لتكلفهم مشرتك التوصل اإ
أأن  وأأفادمنح حامية براءات لخرتاعات اتفهة.  للحيلوةل دونرباءات الأأنه من املهم حامية جودة  ورأأىمليض قدما. االلجنة 

حتدد  يه اليت الترشيعات الوطنيةلأن رباءات اخملتلفة، العمل بني ماكتب التقامس  يمتثل يف رباءات لالاحلل لضامن جودة 
آخر.  ختتلفقد و  ،رباءاتالمعايري  ىل أ آلية لضامن جودة  الاعرتاض أأنظمة ه جيب اعتباريف هذا الصدد، أأن ورأأى،من بدل اإ أ

اليت كيفية ال حول ، لكهنا ل تتضمن معلومات نظمةهذه الأ  بشأأن عدت ابلفعلض ادلراسات قد أُ أأن بع وأأشار اإىلرباءات. ال
 ه اكنناإ  قال كلذل ؛يف قطاع الصحة العامة وبصفة خاصةاتفهة، لخرتاعات رباءات الجتنب منح من نظمة متكنت هبا هذه الأ 

مانة ينبغي ل فراديةقدم دراسات أأن تلأ ىل اقرتاح وفد الولايت  ،شاروأأ حول هذا املوضوع حتديدا.  اإ عالوة عىل ذكل، اإ
اتحة احملمتةل والعقباتدراسة حتليل الفوائد  بشأأناملتحدة الأمريكية  اةل التقنية الصناعية السابقة حلاجملموعات الوطنية  أأمام اإ

 مثلهذا الصدد، أأن نوعا معينا من قواعد البياانت، يف لحظ و. الإنرتنتمجليع املاكتب، عىل سبيل املثال، من خالل بوابة 
لهيا عامة امجلهور نفاذ يتعذر ذلا ؛تكل اليت حتتوي عىل معلومات عن املعارف التقليدية محمية اتحةمن أأن  هأأعرب عن قلقو . اإ  اإ

 .البيولوجيةاحامتلت القرصنة من بشلك عام يزيد لبياانت للجمهور قد ل قواعد الهذه 

ىل أأنهريبو ممثل الأ  وأأشار .80 ماكتب  منحهتابراءات حصة ل يعين التحق  من لأنه تقامس العمل، ب  املقصود يسء فهمأُ قد  اإ
الأعامل  اوذكر أأن الأريبو، رمغ اس تخداهم ،العملتقامس فامي يتعل  ب  للمنظمةرباءات الإقلميي ال جتربة مكتب وشاركأأخرى. 
هنا ت رباءات، الهبا ماكتب أأخرى ملنح  تضطلعاليت  ىلا دامئا اهتقرار يف ستند فاإ أأن تقامس العمل  ورأأى. اهتا اخلاصةترشيع اإ

ىل . وأأشار فعالرضوري لنظام براءات  ىل البدلان بعض أأناإ مراقبة اجلودة وبناء القدرات  يف جمالاملساعدة التقنية  حباجة اإ
ىل نتاجئ  مثل وفر الويبو قاعدة بياانت،تأأنه من الرضوري أأن  ورأأىرباءات. الفحص طلبات ب املتعلقة منصة النفاذ املركزي اإ

التقنية الصناعية السابقة  تاإىل مجيع حال النفاذاكتب الرباءات مل يتس ىن، حيث "WIPO CASE" البحث والفحص
فامي يتعل  و للغاية.  ةهذه املبادرة س تكون هممأأن يف رأأيه، و .املتاحة، عىل النحو اذلي اقرتحه وفد الولايت املتحدة الأمريكية

نملعارف التقليدية والقرصنة البيولوجية، اب اتحةأأن ترى الأريبو  قال اإ التقنية الصناعية السابقة  تالحلاجملموعات الوطنية  اإ
املعارف التقليدية  مراعاةبفضل هذه الأداة،  ،ميكن لأنه، س تقلصه بل، البيولوجيةزيد من خطر القرصنة تمجليع املاكتب لن 

 الصناعية السابقة، وابلتايل، س يكون من املمكن جتنب منح براءات غري صاحلة. من حاةل التقنية اجزءبوصفها 

 تقامس العمل.بشأأن وفد الولايت املتحدة الأمريكية اذلي تلقاه اقرتاح كبري ال مع ابدلعلام  ةالرئيس تأأحاطو  .81

يران ) .82 عدم موافقته جمددا أأكد  همقرتحه، لكنعىل الإسالمية( وفد الولايت املتحدة الأمريكية  - هوريةمج وشكر وفد اإ
جرائي اجانب ميثلتقامس العمل أأن يف رأأيه، و. عليه جراءات منح الرباءة، وابلتايل،  ا مناإ أأن اللجنة ليست احملفل  يرىاإ

 املناسب ملناقشة هذا املوضوع.

ماكتب ضعف معلية الفحص وقدرة يُ ن تقامس معل ماكتب أأخرى ميكن أأن وقال اإ الهند، بصفته الوطنية، وفد  وحتدث .83
ماكتب براءات  يفقدرات الرباءات، ينبغي اختاذ خطوات لبناء اللتحسني جودة  هالرباءات يف البدلان النامية. ورأأى أأن

ممكنة. وذكر أأيضا  صورةأأفضل بقوانيهنا الوطنية  مبا يتف  معمتكيهنا من أأداء وظائفها ش به القضائية من أأجل  ،البدلان النامية
 لوضع القواعد واملعايري يف املس تقبل. جمالصبح ي ل أأن تقامس العمل ل ينبغي  هأأن

 اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة الأمريكية.لالقرتاح تأأييده عن وأأعرب وفد اليوانن  .84

رؤى "أأن ب وأأفاد. ادلامئة موضوعا ابلغ الأمهية للجنة متثل رباءاتال جودةرؤى الابتاكر أأن منظمة ممثل  ورأأى .85
 ورأأى. الابتاكرلرشاكت  هممة مسأأةلرباءات الالتأأكيد عىل أأن جودة  تود ومن هذا املنطل ، .أأعامل جتارية منظمة "الابتاكر

عدم من ل  حاةل خت، ة اخملتصةمنح وفقا لقانون السلطة القضائيرباءات اليت ل تس تح  أأن تُ ال، أأي اجلودةرباءات رديئة الأأن 
ىل أأن الرشاكت تريد وأأشارن. الاستامثر والتعاو  تُعي  وقداليقني يف السوق  يف سواء جودة ذات براءات  احلصول عىل اإ
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 بشأأن بتصورات أأكرث تفصيالاس تعداده للمشاركة  عن أأعربو يف السوق.  العامةل الرشاكتيف حمافظ أأم اخلاصة  احمافظه
ىل وأأشاررباءات يف خمتلف القطاعات. الجودة  دون قدما  مييضموضوع اجلودة أأن بشأأن  ادلامئة عمل اللجنةلل ميكن  هأأن اإ

  ماكتب يتطب تتعل  ب  مسأأةلهنا ورأأى أأ لتكريس الوقت لهذه املسأأةل.  ولعل الوقت قد حانتعريف مصطلح "اجلودة"، 
 .ةحصيح بصورةقوانيهنا احمللية لامللكية الفكرية 

جراءات الفحص، والاعرتاض والإبطا  لدورة تشاركية  بشأأن تقيمي النشاط الابتاكري يف اإ

جراءات  ةالرئيس تافتتح .86 ادلورة التشاركية عن جتارب اخلرباء من خمتلف املناط  بشأأن تقيمي النشاط الابتاكري يف اإ
 الفحص، والاعرتاض والإبطال.

س بانياوقدم وفد   .87 اخلاصة بتقيمي  واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية وكولومبيا عروًضا تصف جتارهبام اإ
جراءات الفحص والاعرتاض والإبطال. وميكن الاطالع عىل العروض املقدمة من لك مهنم عىل النشاط  الابتااكري يف اإ

 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35699الرابط التايل: 

اذلين أأخذوا اللكمة أأثناء وأأثىن وفد الاحتاد الرويس عىل الأمانة لإعدادها لدلورة التشاركية وكذكل عىل املتحدثني  .88
ادلورة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف مشاركته بعض املعلومات العامة املتعلقة بتجربة بالده فامي يتعل  مبعيار تقيمي النشاط 
الابتاكري. وأأوحض الوفد أأن تقيمي النشاط الابتاكري يف الاحتاد الرويس مرتبط ابس تخدام مفهوم اخلرباء وتطبي  املهنجية 

ية يف تقيمي النشاط الابتاكري. ويشري مفهوم اخلرباء يف الاحتاد الرويس اإىل وجود خشص افرتايض ميتكل معرفة عامة الوطن 
ىل حاةل التقنية الصناعية السابقة، كام ميتكل اخلربة العملية وهو ممل ابلتجارب املعتادة  تتعل  ابلصناعة املعنية، وميكنه الوصول اإ

ىل املعلومات املتاحة يف يف الصناعة املعنية. وذكر ا لوفد أأن املعرفة العامة ابلصناعة املعنية يه املعرفة اليت تستند يف الأساس اإ
الأدةل وادلراسات املتخصصة والكتب ادلراس ية. وأأوحض الوفد كذكل أأنه من املعرتف به أأن أأي اخرتاع يش متل عىل نشاط 

ذا مل يمتكن أأحد خرباء الصناعة من حتديد حلول  معروفة ذات سامت تتواف  مع السامت املمزية لالخرتاع. كام يُعرتف ابتاكري اإ
ابش امتل الاخرتاع عىل نشاط ابتاكري يف حاةل حتديد بعض احللول املعروفة املهمة دون أأن تتأأكد عالقة خصائصها ابلنتيجة 

( حتديد 1زية تش متل عىل ما ييل: )التقنية اليت يدعهيا مودع الطلب. وذكر الوفد أأن خوارزمية الفحص القامئ عىل السامت املم
( حتديد خصائص حاةل التقنية 3( حتديد اخلصائص اليت متايز بني الاخرتاع والمنوذج الأويل؛ )2أأقرب نظري )منوذج أأويل(؛ )

ؤكد ( حتليل هذه احللول من وهجة نظر توافر املعلومات اليت ت5الصناعية السابقة اليت تتواف  مع السامت املمزية لالخرتاع؛ )
لهيا. وأأضاف الوفد أأن  عىل وجود عالقة معروفة فامي بني السامت املمزية والنتيجة التقنية اليت ينس هبا مودع الطلب اإ

ىل مبدأأ "املشلكة واحلل". و حي  للفاحص يف الاحتاد الرويس اختيار  اخلوارزمية الثانية السارية اخلاصة ابلفحص تستند اإ
وفد كذكل أأنه بناء عىل الترشيع احلايل، أأي اعرتاض يقدمه الفاحص، ول س امي عندما اخلوارزمية الأنسب للفحص. وأأحاط ال

ىل الإصدارات التقنية. ول تُشرتط  يتعل  بعدم توافر النشاط الابتاكري، ينبغي دمعه ابحلجج ذات الطبيعة التقنية املستندة اإ
ن استندت احلجج اليت يقدهما ا ل اإ ىل الإصدارات التقنية اإ ىل معلومات عامة فقط ذات صةل ابلصناعة الإشارة اإ لفاحص اإ

ن املامرسات احلالية اخلاصة بتطبي  اخلوارزميات السالفة يف حاةل حفص الاخرتاعات موحضة يف  املبادئ  املعنية. وقال الوفد اإ
يس للرباءات التوجهيية لفحص الرباءات. وابلإضافة اإىل ذكل أأوحض الوفد أأن حتليل جودة الفحص اذلي جيريه املكتب الرو

أأكد عىل أأن تقيمي النشاط الابتاكري أأثر عىل حنو ملحوع  عىل جودة الرباءات. ومبا أأن مسأأةل املقصود جبودة الرباءات قد 
أأاثرهتا عدة وفود عىل حنو متكرر، ارتأأى الوفد أأنه من املناسب تناول هذه املسأأةل. وذكر الوفد يف هذا الصدد تطبي  

وهام:  "جودة حفص طلب احلصول عىل براءة اخرت اع" فضال عن "جودة الرباءة"  وأأوحض الوفد مفهومني ابلحتاد الرويس 
أأن املفهوم الأول أأوسع نطاقًا ويش متل عىل تقيمي معلية الفحص اليت يقوم هبا املكتب مبا يف ذكل تقيمي حسن توقيت الفحص 

ملنح الرباءة وعليه جودة الرباءة يف حد ذاهتا. ورأأى الوفد وجودة الواثئ  اجملهزة عىل مدار الفحص، وجودة القرارات املتخذة 
ن مل يكن من اجلائز الطعن علهيا بنجاح عىل النحو اذلي ينص عليه القانون.   أأن براءة أأي اخرتاع ميكن اعتبارها ذات جوده اإ

ن امتثل الاخرتاع املشمول ابلرباءة اإىل مجيع معايري أأهلية  وذكر الوفد أأنه مبوجب القانون ل ميكن الطعن عىل الرباءة بنجاح اإ
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ن مل تتعد  ن اس توىف وصف الاخرتاع اذلي ُمنحت الرباءة مبوجبه مجيع رشوط الكشف الاكيف، واإ احلصول عىل  الرباءة، واإ
نه من املمكن  يداع الطلب. وواصل الوفد قائاًل اإ املطالب اليت ُمنحت الرباءة مبوجهبا الكشف عن الاخرتاع املقدم يف اترخي اإ

تتوىل أأحد الأهجزة الرقابية تقيمي جودة الرباءة اخلاصة بأأي اخرتاع. وأأحاط الوفد مع ذكل بأأن مثل هذا التقيمي ل بد وأأن  أأن
يكون كثيف العامةل، وذكر الوفد أأن املكتب الرويس للرباءات قّوم جودة أأي براءة بناء عىل مؤرش غري مبارش أأل وهو عدد 

د الرباءة. ومت حساب هذا املؤرش عىل وجه اخلصوص بوصفه نس بة وتناسب فامي بني عدد حالت الرفض املثبتة واملودعة ض
الاعرتاضات املثبتة وعدد الاعرتاضات املودعة. وذكر الوفد كذكل ارتباط جودة الرباءات ارتباًطا مبارَشا جبودة معلية الفحص 

كبري من الرباءات بناء عىل غياب النشاط الابتاكري.  ول س امي جود تقيمي النشاط الابتاكري. وأأفاد الوفد ابلطعن عىل قسم
ذ أأحاط الوفد بأأن اخلرباء عند تطبيقهم تقيمي النشاط الابتاكري يواهجون حالت ل تنظمها املبادئ التوجهيية للفحص، أأبرز  واإ

خدام الوثيقة لتحسني . ورأأى الوفد أأنه من املمكن اس تSCP/22/3الوفد ابلأمهية البالغة للمعلومات املقدمة يف الوثيقة 
املهنجيات الوطنية للفحص. ومع ذكل ومع الإحاطة ابفتقار الوثيقة لوصف الأمثةل العملية اقرتح الوفد تدعمي الوثيقة مبثل هذه 
 الأمثةل بناء عىل طلبات الامنذج املشرتكة اليت تضعها الأمانة مجليع املاكتب. وأأوحض الوفد أأنه ليك تمتكن مجيع املاكتب من فهم
الأمثةل س يكون من املناسب عرض النشاط الابتاكري لأش ياء بس يطة مثل فرشاة أأو مرباة أأو مزيان حرارة اخل... ورأأى 
ماكنية  طار تقيمي النشاط الابتاكري مسأأةل اإ الوفد كذكل أأن من بني املسائل الأخرى اليت تس تح  التحليل اخلاص يف اإ

ثباتّية والبياانت الإضاف  مة من ُموِدع الطلب دعام للنشاط الابتاكري، عىل النحو املبني يف الفقرة مراعاة املعلومات الإ ية املُقدَّ
 .SCP/22/3من الوثيقة  121

وأأعرب وفد الياابن عن تقديره للعروض اخلاصة مبوضوع النشاط الابتاكري واملفيدة مجليع ادلول الأعضاء. وأأوحض  .89
بتاكري مصممة حبيث تستبعد الاخرتاعات اليت ميكن للأشخاص العاديني الوفد أأن اللواحئ املطبقة يف الياابن عىل النشاط الا

ىل أأن منح حقوق الرباءة ملثل هذه  نشاءها ويه الاخرتاعات اليت تُمنح مبوجهبا براءات. ويرجع هذا الأمر اإ املهرة يف صناعهتم اإ
املتحق  من الاخرتاعات احلقة. وأأحاط  الاخرتاعات أأمر عدمي اجلدوى مبقاييس التقدم التقين يف أأي جممتع بل يعوق التقدم

الوفد كذكل بأأن مكتب الرباءات الياابين عندما يفحص النشاط الابتاكري ل يتبع ما يعرف ابمس "هنج املشلكة واحلل." 
وذكر الوفد أأنه عىل الرمغ من وجود بعض املهنجيات اخلاصة بفحص النشاط الابتاكري فاإن مكتب الرباءات الياابين، وما هل 

ن ابع طويل من خالل برانمج تبادل الفاحصني مع العديد من ماكتب امللكية الفكرية، أأدرك أأن مثل هذه املهنجيات م
املتنوعة ل تنعكس عىل حنو ملموس عىل نتاجئ الفحص فامي يتعل  ابلنشاط الابتاكري عندما يكتشف الفاحص احلاةل التقنية 

( ل بد 1رة حتق  العنارص الآتية بغية منح براءات اخرتاع ذات جودة أأعىل: )الصناعية السابقة نفسها. وشدد الوفد عىل رضو
( ل بد من 2من ذكر املفاهمي الأساس ية للنشاط الابتاكري ومعايري احلمك اخلاص به بوضوح يف املبادئ التوجهيية للفحص؛ )

صدار أأحاكم متسقة ختلو من أأي تضارب مبا يتواف  مع املبادئ التوجهيية للفحص  صدار القرارات اخلاصة ابلنشاط اإ عند اإ
لهيا القرارات السلمية  الابتاكري أأثناء معليات الفحص. وليك تفحص ماكتب امللكية الفكرية مدى اختاذ الفاحصني التابعني اإ
طاًرا لإدارة جودة الفحص حىت تمتكن ماكتب  بشأأن النشاط الابتاكري أأوحض الوفد أأنه من الرضوري أأن تؤسس املاكتب اإ

ىل فهم املل  ىل مودع الطلب. وختاًما ذكر الوفد أأن الياابن هممتة ابلتوصل اإ رسالها اإ كية الفكرية من التأأكد من نتاجئ الفحص قبل اإ
 أأفضل للمامرسات املتبعة يف املاكتب الأخرى وتود مواصةل النقاش بشأأن هذه املسائل بأأسلوب بناء.

ن رشط النشاط الابتاكري ُأدرج يف  .90 . 1991قانون براءات الاخرتاع يف رومانيا اعتباًرا من عام وقال وفد رومانيا اإ
ماكنية التطبي  الصناعي.  جراءات الفحص املوضوعي يفحص املكتب اجلدة والنشاط الابتاكري واإ وأأحاط الوفد أأنه أأثناء اإ

جراءات الفحص شهد هذا املعيار تطوًرا مس مترً  دراج معيار النشاط الابتاكري يف اإ ا. وأأحاط الوفد أأن وبني الوفد أأنه منذ اإ
ذا اكن الاخرتاع ينطوي عىل  مكتب رومانيا للرباءات ياكد يطب  هنج املشلكة واحلل عىل ادلوام عند اختاذ قرار بشأأن ما اإ

( حتديد أأقرب حاةل للتقنية الصناعية السابقة عند التارخي املعين أأو 1نشاط ابتاكري، ويش متل هنجه عىل اخلطوات الآتية:  )
يداع ا ( تأأسيس املشلكة التقنية املوضوعية املطلوب من الاخرتاع حلها من خالل دراسة 2لطلب أأو اترخي الأولوية؛ )اترخي اإ

ذا اكن الاخرتاع املزعوم 3الاختالفات ما بني الاخرتاع املزعوم وأأقرب حاةل هل من التقنية الصناعية السابقة؛ ) ( مراعاة ما اإ



SCP/23/6 

31 

 

قرب حاةل من حالت للتقنية الصناعية ومن املشلكة التقنية املوضوعية. وبنّي بدهييي للشخص املاهر يف الصناعة بداية من أأ 
جراءات الفحص يف مكتب رومانيا جتاه هنج املشلكة واحلل حتق  مع الوقت نتيجة لكتساب اخلربات أأثناء  الوفد أأن تطور اإ

ت من ش ىت اجملالت وخمتلف املس توايت انعقاد التدريبات الس نوية اليت نظمها املكتب الأورويب للرباءات لفاحيص الرباءا
ن  )املبتدئني واملتوسطني واملتقدمني( كام اكن نتيجة لتبادل اخلربات العملية فامي بني الفاحصني من ماكتب أأخرى. وقال الوفد اإ

نة والهرسك مكتبه يف الوقت احلايل قادر عىل تنظمي التدريبات للفاحصني من ماكتب الرباءات يف البدلان اجملاورة مثل البوس  
ىل بدلان مثل  عداد تقارير البحث مع تقدمي الرأأي بشأأن الأهلية للحصول عىل الرباءة اإ ومودلوفا عىل سبيل املثال، فضال عن اإ
سلوفينيا ومجهورية مقدونيا. وأأحاط الوفد كذكل أأنه عىل الرمغ من أأن النشاط الابتاكري من أأكرث املعايري اذلاتية  لتحديد 

الرباءة، ميثل النشاط الابتاكري سبياًل لمتيزي جودة الرباءات من خالل مس توى مسامههتا يف حاةل أأهلية احلصول عىل 
الصناعة. واتضح هذا الأمر يف نظام الرباءات يف رومانيا من خالل وجود طريقتني محلاية الاخرتاعات أأل وهام الرباءات 

جراء الفحص ومناذج املنفعة. وأأوحض الوفد عىل وجه اخلصوص أأنه جرت العاد ن تأأكد عقب اإ ة يف رومانيا عىل ما ييل: اإ
املوضوعي لأحد طلبات الرباءة أأن الاخرتاع ينطوي يف موضوعه عىل منتج ل يش متل عىل نشاط ابتاكري ل ميكن ملكتب 

ماكنية حتويل طلب احلصول عىل براء ىل مودع الطلب يعلمه ابإ خطار اإ رسال اإ ىل الرباءات اختاذ قرار برفض الطلب قبل اإ ة اإ
ن مناذج املنفعة يف رومانيا تُسجل دون املرور ابلفحص املوضوعي. ومبوجب  طلب احلصول عىل منوذج منفعة. وقال الوفد اإ

، ميكن أأن يمتتع الاخرتاع التقين ابمحلاية وفقا لمنوذج املنفعة املشمول ابمحلاية رشيطة أأن 350/2007قانون مناذج املنفعة رمق 
ن جيتاز مس توى املهارات العادية البس يطة وأأن يكون قابل للتطبي  الصناعي. وأأحاط الوفد كذكل يكون الاخرتاع جديًدا وأأ 

أأنه نتيجة للطبيعة اذلاتية ملعيار النشاط الابتاكري من بني مجيع معايري أأهلية حصول الاخرتاع عىل براءة يصبح هو املعيار 
جراءات الإبطال والإسقاط يف بدله. وعىل الرمغ من أأن احملمكني يف رومانيا حيصلون عىل  اذلي يسود الاعامتد عليه يف اإ

تدريبات دورية تتعل  بتطور تقيمي معايري أأهلية الاخرتاع للحصول عىل براءة، عادة تطلب احملامك أأثناء املنازعات القضائية ما 
 يعرف ابمس "وهجة النظر التقنية" من شعبة الفحص التابعة ملكتب الرباءات.

بشأأن حامية امللكية الصناعية  97-17ب أأن حامية امللكية الفكرية يف املغرب ختضع لأحاكم القانون وذكر وفد املغر  .91
ن ذكل القانون ينص عىل حامية 13-23وقانون رمق  05-31وتعديالته وما يمكهل من قوانني مثل قانون رمق  . وقال الوفد اإ

لصةل املبينة يف املعاهدات ادلولية اليت انضمت املغرب اإىل عضويهتا حقوق امللكية الفكرية مبا يتواف  مع املعايري ادلولية ذات ا
ن الطلبات املقدمة يف  مبا يف ذكل اتفاق تريبس ملنظمة التجارة العاملية واملعاهدات اليت تديرها الويبو. واس تأأنف الوفد قائاًل اإ

ىل مكتب امللكية الصناعية والتجارية يف املغرب يتبعها تقري ر حبث أأويل مشمول برأأي يتعل  بأأهلية الاخرتاع جمال الرباءات اإ
للحصول عىل براءة. وصيغ التقرير بناء عىل الطلبات املقدمة مع مراعاة أأي وصف ورسومات مقدمة. وأأشار التقرير اإىل 
ترتبط اقتباسات من واثئ  التقنية السابقة ذات الصةل ابلطلب. ويُقرن ابلتقرير اقتباس يتعل  بلك مطلب من املطالب اليت 

به، وتعزز هذه الاقتباسات الرأأي اذلي يتكون بشأأن رشوط الأهلية حلصول الاخرتاع عىل براءة. وذكر الوفد كذكل أأنه 
خطار مودع الطلب بتقرير البحث والرأأي بشأأن أأهلية الاخرتاع للحصول عىل براءة، ومن مث  مبجرد التأأكد من حصته يمت اإ

يف تقدمي املزيد من املطالب أأو يقدم تعليقاته دلمع املطالب اليت  43( من مادة 1د )ميكن أأن مييض قُدًما املودع مبوجب البن
خطاره بتقرير البحث الأويل وابلرأأي اخلاص  يمت الاستبقاء علهيا، طوال مدة قواهما ثالثة أأشهر سارية اعتباًرا من اترخي اإ

يداع  18بحث الأويل عقب مرور بأأهلية الاخرتاع للحصول عىل براءة. ويُنرش الطلب مشفوعًا بتقرير ال  شهًرا من اترخي اإ
الطلب. وتتاح مدة شهرين للغري لإيداع مالحظاهتم املتعلقة برشوط أأهلية الاخرتاع للرباءة. وعقب نرش الطلب يتعني عىل 

عداد تقرير البحث ال  ثاين الفاحص مراعاة أأي تغيريات يدخلها مودع الطلب أأو أأي مالحظات من الغري أأو لكهيام، هبدف اإ
ما مبنح  اذلي يعرف ابمس تقرير البحث الهنايئ املشفوع برأأي بشأأن أأهلية الاخرتاع للرباءة. ويقدم هذا التقرير القرار الهنايئ اإ

الرباءة أأو برفض الطلب. وذكر الوفد أأن املس هتدف من البحث هو حتديد التقنية السابقة ذات الصةل هبدف التأأكد من مدى 
بتاكري يف الاخرتاع املزعوم املطلوب حاميته وحتديد قدرهام يف حاةل توافرهام. ويؤمن هذا املسار توافر اجلدة والنشاط الا

ن  ملودع الطلب اليقني القانوين وحيول دون أأن مينح املكتب براءات اإىل طلبات خالية من أأي ابتاكر. وواصل الوفد قائاًل اإ
ت ادلاخلية واخلارجية. ويف معظم الأحوال تش متل هذه عىل البحث جُيرى ابس تخدام مجموعات من الواثئ  وقواعد البياان
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صدارات أأخرى خبالف الرباءات. والرأأي  واثئ  براءات من مجموعة متنوعة من البدلان مشفوعة مبقالت من دورايت وأأي اإ
م رشوط اجلدة اخلاص بأأهلية احلصول عىل براءة اذلي يرف  بتقرير البحث من شأأنه أأن يذكر مدى استيفاء الاخرتاع املزعو 

والنشاط الابتاكري والتطبي  الصناعي. وفضال عن ذكل قدم الوفد معلومات تتعل  بتقيمي معيار اجلدة يف املغرب. وذكر 
املمكل هل.  13-23املعدل بقانون رمق  97-17من قانون رمق  26الوفد عىل وجه التحديد أأن مفهوم اجلدة يف بالده خاضع للامدة 

ن مل يشلك جزء من التقنية السابقة. ول بد أأن خيضع الاخرتاع 26املادة )( من 1ومبوجب البند ) ( يعترب الاخرتاع جديًدا اإ
يداع الطلب. وتش متل اخلطوة الأوىل عىل حتديد التقنية السابقة.  املزعوم للفحص مع مقارنته ابلتقنية السابقة اعتباًرا من اترخي اإ

عىل ما ييل: "تش متل التقنية السابقة عىل لك ما هو متاح للجمهور من  (26( من املادة )2ويف هذا الصدد ينص البند )
يداع طلب الرباءة يف املغرب أأو قبل  خالل الوصف املكتوب أأو الشفهيي أأو ابلس تخدام أأو بأأي طريقة أأخرى قبل اترخي اإ

يداع طلب براءة يف اخلارج مشفوع بتارخي الادعاء بأأولوية. ويشلك حمتوى طلب الرباءة املودع يف املغرب بتارخي  اترخي اإ
ليه يف الفقرة الفرعية ) ما يف نفس التارخي أأو عقبه جزء من التقنية 2ساب  عىل التارخي املشار اإ ( فامي س ب  واملنشور اإ

ذا اكن اترخي  ل اإ آاثر احل  يف الأولوية اإ السابقة."  واقتبس الوفد كذكل من نص ذكر أأنه يف حاةل الادعاء بأأولوية:  "ل ترسي أ
يداع طلب الرباءة مبا يتواف  مع أأغراض الفقرة )الأ  ("، كام ذكر 26( من املادة )3( والفقرة )2ولوية املعمول به هو اترخي اإ

الوفد أأنه يف مثل هذه احلالت يعترب التارخي املرجعي لتحديد التقنية السابقة هو اترخي الإيداع الأول، أأي اترخي الأولوية 
( مل يس تثنيا أأهلية 26( من املادة )3( و)2مبا يامتىش مع ذكل التارخي. وأأضاف الوفد أأن البندين )للطلب، وأأن تقيمي اجلدة يمت 

جراءات جراحية أأو عالجية أأو  احلصول عىل  براءة للمواد أأو املس تحرضات املشموةل يف التقنية السابقة عند اس تخداهما يف اإ
يشلك جزء من التقنية السابقة.  وابلتبعية أأحاط الوفد أأن أأساليب تشخيصية، ما دام الاس تخدام لأي من هذه الطرق مل 

أأي اس تخدام حمدد لإجراءات جراحية أأو عالجية وأأن أأي طرق تشخيصية مقبوةل ما دامت ل تشلك جزء من التقنية 
لأحاكم املادة  السابقة. وفامي يتعل  بتقيمي معيار النشاط الابتاكري أأعمل الوفد اللجنة أأن النشاط الابتاكري يف املغرب خاضع

ن مل ير  3-23املعدل بقانون رمق  97-17من قانون رمق  28 املمكل هل. ومبوجب هذا النص يعترب الاخرتاع به نشاط ابتاكري اإ
خشص ماهر يف اجملال التقين أأن هذا الاخرتاع ينتج  بداهة عن التقنية السابقة. وأأحاط الوفد أأن ما مت استبعاده من تقيمي 

يداع طلب الرباءة، اذلي  النشاط الابتاكري هو حمتوى طلبات الرباءة اليت أأودعت يف املغرب يف اترخي ساب  عىل اترخي اإ
نرُش فقط يف ذكل التارخي أأو بعده. وذكر الوفد فامي يتعل  ابلطريقة املس تخدمة لتقيمي معيار النشاط الابتاكري أأن الترشيع 

ول احلد املطلوب لتحديد النشاط الابتاكري. وعادة يطب  الفاحصون هنج املغريب ل يُعّرِف طريقة تقيمي النشاط الابتاكري 
( حتديد الفارق بني 2( حتديد أأمه حالت التقنية الصناعية السابقة؛ )1املشلكة واحلل ابتباع اخلطوات امخلس الآتية:  )

( بيان "املشلكة التقنية 4تالف؛ )( البت يف الأثر التقين املتحق  من هذا الفارق والاخ 3التقنية السابقة والاخرتاع؛ )
( حفص مدى بداهة الاخرتاع لشخص ماهر يف الصناعة مع مراعاة املشلكة التقنية واحلاةل 5املوضوعية" املطلوب حلها؛ )

التقنية الصناعية السابقة. وأأوحض الوفد يف شأأن الشخص املاهر يف اجملال التقين أأن هذه الفكرة تُعّرِف هذا الشخص بوصفه 
املامرس يف اجملال التقين املعين اذلي امتكل املعرفة والقدرة العادية واكن عىل دراية مبا أأصبح من املعارف العامة الشائعة يف 
هذه الصناعة يف التارخي ذي الصةل. ومن املفرتض أأن يكون هذا الشخص قد وصل اإىل مجيع العنارص التقنية السابقة، ول 

ير البحث، وأأن تتوافر دليه الوسائل والقدرات املرتبطة عادة ابجملال التقين لتنفيذ العمل الروتيين س امي الواثئ  املقتبسة يف تقر 
والتجارب. وختاًما أأحاط الوفد بأأن الشخص املاهر يف اجملال التقين ميتكل درجة املعرفة نفسها الالزمة لتقيمي النشاط 

 الابتاكري وكفاية رشوط الكشف.

بشأأن امللكية الصناعية، ما  00-20قانون رمق  2000مايو  8ومينيكية أأن بالده سنت يف وذكر وفد وامجلهورية ادل .92
، اذلي مل يش متل 1911لس نة  4994مضَّن يف الترشيع الوطين رشوط أأهلية الاخرتاع للرباءة. وأألغى ذكل القانون قانون رمق 

نه يف تعريف  عىل أأحاكم تنظم الفحص املوضوعي واذلي ُمنحت مبوجبه براءات التأأكيد أأو جتديد الرباءات. وقال الوفد اإ
بشأأن امللكية الصناعية عىل مفهوم املتخصص أأو  00-20من القانون  6الشخص املاهر يف اجملال التقين احتوت املادة 

ضافية للمفهوم. وجاء نص املادة اكلتايل: "يش متل الاخرتا ع عىل الشخص املاهر يف اجملال التقين، ولكنه مل يوفر أأي تعريفات اإ
ذا مل يكن الاخرتاع ابلنس بة للشخص املتخصص أأو الشخص املاهر يف اجملال التقين املعين بدهييي وغري  النشاط الابتاكري اإ



SCP/23/6 

33 

 

مش ت  بداهة من احلاةل التقنية ذات الصةل". وأأحاط الوفد أأنه فامي يتعل  ابلطريقة املس تخدمة يف تقيمي النشاط الابتاكري 
يتواف  مع دليل تنظمي وحفص طلبات الرباءة من ماكتب امللكية الصناعية لأمرياك الوسطى  يطب  هنج املشلكة واحلل، مبا

ىل غياب النشاط الابتاكري )وهو  وامجلهورية ادلومينيكية. وابلإضافة اإىل ذكل أأوحض الوفد أأنه عندما يشري أأي اعرتاض اإ
صدد، ويف حاةل الطلبات الصيدلنية والكمييائية يتقدم الأثر التقين املتوقع(، ميكن أأن يقدم مودع الطلب تعليقاته يف هذا ال

آخر من التحليالت C150املودع بتحليل مقارن للنشاط احليوي ) ( مع أأقرب حاةل للتقنية الصناعية السابقة أأو أأي نوع أ
وفد اإن حسب املشلكة املنظورة يعتربه مودع الطلب ذي قمية جوهرية يف ادلفاع عن نفسه يف مواهجة الاعرتاض. وقال ال

ليه هو البند ) بشأأن امللكية الصناعية اذلي نص عىل ما  00-20( من قانون 22( من املادة )5الأساس القانوين اذلي يُستند اإ
( يف حاةل عدم استيفاء أأي من رشوط منح الرباءة، خيطر مكتب امللكية الصناعية الوطين مودع الطلب ليك 5ييل:  ")

ر من اس تكامل الواثئ  املودعة أأو لتصويب او تعديل أأو تقس مي الطلب أأو لعرض يمتكن أأو تمتكن يف غضون ثالثة أأشه
التعليقات أأو الواثئ  اليت يرى املودع أأهنا رضورية."  وأأوحض الوفد أأنه يف حاةل مناذج املنفعة تُمنح امحلاية لالخرتاعات التقنية 

ستيفاءها، غري أأهنا مثبتة النفع للمجال التكنولويج. اليت مل تس توف رشوط القدرة عىل الابتاكر املطلوب من الاخرتاعات ا
، يشرتط عدم حفص النشاط الابتاكري 2006أأغسطس  8يف  62ويف هذا الصدد أأصدر مكتب امللكية الصناعية قرار رمق 

جراء الفحص املوضوعي لأي طلب من طلبات مناذج املنفعة، وابلتايل ل تطب  نفس املعايري الصارمة السارية عىل  عند اإ
 الرباءات.

وشكر وفد ش ييل الوفود اليت قدمت عروًضا فضال عن الوفود الأخرى اليت شاركت خبرباهتا يف تقيمي النشاط  .93
جراءات الفحص، والاعرتاض والإبطال. وذكّر الوفد اللجنة أأنه شارك خبربته الوطنية يف هذه املسأأةل أأثناء  الابتاكري يف اإ

ض اكنت قد أأبرزت أأمهية مناقشة لك بعد من الأبعاد اليت ينطوي علهيا نظام ادلورة السابقة. وأأحاط الوفد أأن العرو
الرباءات، ول س امي تكل اليت ارتبطت جبودة الرباءات. وذكر الوفد أأن مسأأةل جودة الرباءات يف ش ييل تتعل  بلك من الشلك 

تب الرباءات عند جتهزي الطلب فضال واملضمون. ورأأى الوفد عىل وجه اخلصوص أأن كفاءة وفعالية الإجراءات الإدارية ملك 
عن التحليل الصحيح ملعايري أأهلية حصول الاخرتاع عىل براءة أأسهمت يف منح براءات ذات جودة. واكنت ظروف املكتب 
وجودة الطلبات كذكل من العنارص اليت اكن لها أأثر عىل النتيجة. وذلا رأأى الوفد أأن اللجنة ينبغي علهيا مراعاة لك عنرص من 

ارص اليت أأسهمت يف منح براءات عالية اجلودة عىل حنو متوازن كام أأنه ينبغي أأن تكون هذه العنارص جزء ل يتجزأأ من العن
العمل املقبل. وذكر الوفد أأن هذه الطريقة يه السبيل الوحيد أأمام اللجنة لفهم منافع تنفيذ حتليل تفصييل لرشوط أأهلية 

آليات وطرق تقامس العمل فامي بني املاكتب وبعضها. الاخرتاع للرباءة، وأأوجه املرونة فضال ع ن مزااي وعيوب تنفيذ خمتلف أ
ىل املواءمة عند هذه املرحةل، من  وختاًما ذكر الوفد أأنه عىل الرمغ من اقتصار معل اللجنة عىل تقيص احلقائ   مبا ل يؤدي اإ

. وابلإضافة اإىل ذكل أأعرب الوفد عن اعتقاده الرضوري أأن تواصل اللجنة معلها بشأأن موضوعات خمتلفة عىل جدول أأعاملها
 أأنه ينبغي أأن تنفذ اللجنة معلها عىل حنو متوازن يتواكب واهامتمات ادلول الأعضاء.

ىل وفد  .94 س بانياوتقدم وفد أأملانيا ابلشكر اإ واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية وكولومبيا عىل العروض  اإ
نه من امل مكن أأن تشلك هذه العروض أأساسا مفيًدا لفهم أأمشل وأأفضل للمسأأةل قيد النظر. وذلا أأعرب الش يقة. وقال الوفد اإ

الوفد عن رغبته يف مواصةل تبادل اخلربات من خمتلف الأقالمي بشأأن هذه املسأأةل. وأأحاط الوفد كذكل بأأن العروض اكنت 
  بتفاصيل حفص معيار النشاط الابتاكري، قمية للغاية حيث أأبرزت أأوجه التواف  فضال عن حالت الاختالف فامي يتعل

ن اللجنة ينبغي علهيا تركزي انتباهها عىل تكل التفاصيل.  وقال الوفد اإ

عداد دراسة عن معيار النشاط الابتاكري وشكر  .95 ىل الأمانة عىل العمل املمتاز يف اإ وتقدم وفد املكس يك ابلشكر اإ
للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات أأن بالده تنهتج هنج املشلكة واحلل كذكل مجيع الوفود عىل عروضها املمتازة. وأأعمل الوفد ا

س بانيالتحديد النشاط الابتاكري ، وهو الهنج اذلي رشحه عرضا وفد كولومبيا ووفد  رشًحا جيًدا. وأأعرب الوفد كذكل عن  اإ
 ات يوميا.  ابلغ اهامتمه مبواصةل دراسة املسأأةل اليت تدمع عىل حنو مبارش معل ماكتب الرباء
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نه ينبغي النظر يف عقد جلسة تبادل خربات بشأأن الكشف الاكيف مع  .96 وقال وفد الهند فامي يتعل  جبودة الرباءات اإ
وضعها عىل قامئة بنود جدول الأعامل. وأأحاط الوفد أأن ادلراسات اليت تتعل  ابلنشاط الابتاكري والكشف الاكيف أأجريت يف 

طار جودة الرباءات. ومبوجب وهجة النظر هذه اكن لعقد جلسة تبادل خربات بشأأن الكشف الاكيف نفس القدر من الامهية  اإ
ابلنس بة للوفد وينبغي أأن يوىل املوضوع الاهامتم الواجب. وفضال عن ذكل ذكر الوفد أأن رشط النشاط الابتاكري هو 

ن الهبوط مبعيار الشخص املاهر الاف رتايض من شأأنه أأن هيبط مبس توى النشاط احلارس الأخري لأهلية امحلاية برباءة وذلا فاإ
الابتاكري. ولحظ الوفد عدم وجود صيغة واحدة حتدد معيار الشخص املاهر بل وتتابني فكرة الشخص املاهر تباينًا 
ىل البيان اذلي تقدم به أأثناء ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، ا قتبس ملحوًظا من بدل لآخر. وابلإشارة اإ

ن "الشخص ذو املهارة العادية هو أأيضا خشص  الوفد من البيان املقدم من احملمكة العليا ابلولايت املتحدة الأمريكية قولها اإ
آةل."  وأأضاف الوفد أأنه يف ضوء السابقة القضائية ملؤسسة  ادلولية، ل يصعب فهم قرار جملس  KSRعادي الإبداع وليس أ

منا  اس تئناف للملكية الفكرية اذلي أأعلن ما ييل: "ليس من الإجباري توجهيه ]الشخص العادي املهارات[ خطوة خبطوة. واإ
ميكنه أأن يش  طريقه بنفسه. ]...[ فهو ل يركز عىل "املقاطع املتعلقة ابلتجربة" مثل الطاعن يف ح  الرباءة ول يركز عىل 

ن فكرة الشخص املاهر ظهرت تقريًبا يف مجيع "املقاطع البعيدة عن التجربة" مثل املدافع عن الرباءة". وأأردف ال وفد قائاًل اإ
ماكنية التطبي  الصناعي والتقدم ابملطلب  مواضع القانون املنظم للرباءات ومن بيهنا: فهم اجلدة والنشاط الابتاكري واإ

يا عند تقيمي والكشف الاكيف. وتساءل الوفد عن مدى افتقار ذكل الشخص لعبقرية الاخرتاع يف مجيع جمالت التكنولوج 
ذا اكن هذا الشخص هو الشخص نفسه يف مجيع املسائل القضائية. وعالوة عىل ذكل أأشار الوفد  النشاط الابتاكري وما اإ
ىل بعض الأمثةل ارتأأى أأهنا قد تسلط بعض الضوء عىل هذين السؤالني. وذكر الوفد عىل وجه اخلصوص يف شأأن الرباءة  اإ

ن الفري  الامسي املعين ابلنظر يف RPC 147 1989[ يف عام 1989] (Genentechاملمنوحة لرشكة جيننتيك ) ، قيل اإ
البداهة قد يمتتع مبهارات أأوسع مقارنة ابلفري  املطلوب للنظر يف الكفاية، وأأن اللورد موستيل قد عل  عىل ذكل قائاًل: "ما 

اخلطأأ يف ظين أأن نفرتض افتقار  دامت الصناعة بطبيعهتا تنطوي عىل مواهب فكرية وعىل عبقرية الهنج، فس يكون من
نه يف حبث بعنوان "الشخص املاهر الافرتايض"، مت تقدميه يف  ىل هذه املواهب."  وأأضاف الوفد قائاًل اإ العامل الافرتايض اإ

، طرح س يادة القايض جون 2012مجلعية أأسرتاليا ونيوزيلندا للملكية الفكرية اذلي ُعقد يف سبمترب  26املؤمتر الس نوي 
جابة س يادته ابلنفي أأشار ميدلتو ن السؤال الآيت: "هل جيب أأن يكون الشخص املاهر غري مبتكر دامئًا؟"  ويف حني جاءت اإ

ن س يادة القايض رأأى  ىل عدد من الأحاكم الصادرة مبا يف ذكل احلمك اخلاص جبيننتك. وأأردف الوفد قائاًل اإ س يادة القايض اإ
اصة ابلرباءات ادلوائية أأو البيطرية، اعرتفت احملامك بأأن الشخص املاهر )أأو أأنه يف بعض اجملالت عىل سبيل املثال تكل اخل

الفري  املاهر( قد يكون حاماًل لشهادة ادلكتوراه يف جمال العلوم املعين. ويف مثل هذه اجملالت قد ميتكل الشخص املاهر 
جراء البحوث الأصلية.  وأأحاط الوفد أأن من بني رشوط ادلخول مع  ليا يف أأي من هذه اجملالت يف املقام الأول القدرة عىل اإ

بداء درجة من النشاط الابتاكري أأو العبقرية أأو املبادرة، ول س امي يف اجملالت املعقدة تقنًيا مثل التكنولوجيا احليوية أأو  اإ
ناعًيا برمته.  وأأردف الأدوية. وذكر الوفد أأنه يف ظل هذه الرشوط يصبح همفوم الشخص املاهر غري املبتكر متاًما مفهوًما اصط 

ليه القرارات الصادرة عن حممكة الاس تئناف اخلاصة ابملكتب  الوفد أأن وجه الاختالف فامي بني هذه املعايري قد أأشارت اإ
ليكرتوماغنتيك جيوسريفيسيس الأورويب للرباءات يف قضية  رشكة شلومبريجري القابضة احملدودة ضد رشكة اإ

(Schlumberger Holdings Limited v Electromagnetic Geoservices) (AS [2010] EWCA Civ 
( حيث تأأكد أأنه يف بعض احلالت رمبا ل تامتثل اخلربات التقنية الأساس ية للشخص املاهر لأغراض النشاط الابتاكري 819

ن من انحية وتكل اخلاصة ابلشخص املاهر لأغراض وضع املطلب وعدم الكفاية من الناحية الأخرى. واختمت الوف د قائاًل اإ
اتفاق تريبس مل يأأت بنص رصحي يف مسأأةل الشخص املاهر بل أأاتح الفرصة لأعضاء منظمة التجارة العاملية ليصوغ لك مهنا 

 معايريه اخلاصة.

وشكر وفد الصني الوفود عىل مشاركهتا خبرباهتا الوطنية يف جمال تقيمي معيار النشاط الابتاكري وشكر الأمانة كذكل  .97
. ويف هذا الصدد لفت SCP/22/3عىل حتليلها اجليد جدا للمامرسات الوطنية فامي يتعل  ابملسأأةل اليت تش متل علهيا الوثيقة 

ىل الفقرة  ، اليت احتوت عىل معلومات تفصيلية تتعل  بتقيمي النشاط SCP/22/3ملخص الوثيقة  من 19الوفد انتباه اللجنة اإ
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الابتاكري يف الصني. وذكر الوفد أأنه يف بالده وفامي يتعل  ابلنشاط الابتاكري جيري تطبي  القوانني واملبادئ التوجهيية ذات 
عادة الفحص والإسقاط.  جراءات الفحص واإ  الصةل بفحص الرباءات عىل اإ

جراءات وش .98 كر وفد اليوانن الوفود اليت قدمت خرباهتا الوطنية يف جمال تقيمي النشاط الابتاكري وما يتعل  به من اإ
للفحص والاعرتاض والإبطال، وشكر الوفود الأخرى عىل مداخالهتا يف هذه املسأأةل. وأأبرز الوفد أأن رشط النشاط 

ل لالخرتاعات اليت الابتاكري جزء أأسايس من املتطلبات املوضوعية للحصول عىل  براءة، وينبغي أأل متنح حقوق حرصية اإ
سهاهما يف اجملمتع ذكل.  ويف هذا الصدد، ذكر أأن تبادل املامرسات واملعلومات بني اخلرباء يف هذا اجملال أأمر مفيد.  يس تح  اإ

يدًا ميكن أأن يرتكز عليه وأأضاف أأن مواصةل تعمي  فهم ممارسات املاكتب املتعلقة ابلنشاط الإبداعي قد تريس أأساسًا ج 
تقامس العمل والتعاون ادلوليني. وأأحاط الوفد أأن فهم املهنجيات املس تخدمة لتقيمي النشاط الابتاكري يف خمتلف املاكتب 

 يكتيس أأمهية ابلغة يف اس تخدام املاكتب الأخرى نتاجئ الفحص، بل ويف اس تخدام نتاجئ البحث أأيضا. 

س بانياوأأعرب وفد  .99 التعلي  عىل تبادل اخلربات فامي يتعل  بتقيمي النشاط الابتاكري. وذكر الوفد أأنه من عن رغبته يف  اإ
املهم عىل وجه اخلصوص بيان اعامتد أأسلوب حفص النشاط الابتاكري عىل قانون السواب  القضائية يف البدلان اليت تطب  

ن الوضع يتسم بقدر أأكرب  من امجلود. وذكر الوفد أأنه ينبغي تفسري القانون دون القانون العام، أأما يف بدلان القانون املدين فاإ
نه أأحاط بأأمهية حتديد التقنية السابقة وأأمهية  تدخل كبري من احملامك يف البدلان اليت تطب  القانون املدين.  وأأردف الوفد قائاًل اإ

ثرجتنب التحليل " ىل الطابع ادلي رجعي الأ نايم للشخص املاهر يف الصناعة يف ."  وذكر الوفد يف هذا الصدد أأنه لفت انتباهه اإ
الولايت املتحدة الأمريكية. وفضال عن ذكل لحظ الوفد أأنه وفقا للقانون اتسم الشخص املاهر يف الصناعة ابمجلود ابملقارنة، 
مع ختصيص مساحة أأقل لتعريف ذكل الشخص املذكور. ورأأى الوفد أأنه من املهم التعرف عىل "املنط " اذلي تقميه سواب  

ىل املس توى ق ضائية يف الولايت املتحدة الأمريكية. وذكر الوفد أأن املرء ليشعر ابلغبطة عىل وجه اخلصوص عند النظر اإ
التقين للأحاكم الصادرة عن السواب  القضائية يف هذا البدل املتعلقة بتقيمي النشاط الابتاكري. وأأردف الوفد فأأشار اإىل 

ىل البحث يف حاةل مناذج املنفعة، العرض املقدم من وفد كولومبيا اذلي أأو حض أأن النشاط الابتاكري يف ذكل البدل ل خيضع اإ
س بانياوأأحاط الوفد أأنه عىل الرمغ من كون النشاط الابتاكري رشط من رشوط احلصول عىل حامية مناذج املنفعة يف  فاإن  اإ

فد أأنه مبجرد المتكن من تضمني موضوعات املس توى املطلوب أأدىن مما هو عليه يف حاةل الرباءات. وفضال عن ذكل كرر الو 
ىل املكوانت التقنية املهمة يف معل اللجنة، كام هو احلال يف النشاط الابتاكري والكشف  قانون الرباءات املوضوعي ابلإضافة اإ

الوفد  الاكيف، س يكون من الأمهية مبا اكن مواصةل النقاش فامي بني ادلول الأعضاء برصف النظر عن مس توى تقدهما. وأأشار
ىل اقرتاح دراسات جديدة بشأأن النشاط الابتاكري والكشف  ىل البيان املقدم من وفد الهند ودعى الوفد ادلول الأعضاء اإ اإ

مع تضمني املزيد من  SCP/22/3الاكيف. ورأأى الوفد أأنه من احملبذ امليض يف اس تكشاف املسائل اليت تش متل علهيا الوثيقة 
ضائية عىل سبيل املثال مع الرتكزي عىل بعض اجملالت اليت تشلك صعوابت أأكرب عند تقيمي املعلومات اخلاصة ابلسواب  الق

النشاط الابتاكري مع مراعاة الإسهامات املقدمة من ادلول الأعضاء.  كام جشع الوفد ادلول الأعضاء الأخرى عىل اقرتاح 
ضا، فعىل سبيل املثال ميكن التقدم بسلسةل من أأنشطة تتصل ابلنشاط الابتاكري وميكن أأن تتضمهنا ادلراسة اجلديدة أأي

حلاقها  الأمثةل الإضافية البس يطة عىل تقيمي النشاط الابتاكري عىل غرار الاقرتاح املقدم من وفد الاحتاد الرويس بغرض اإ
 . SCP/22/3ابلوثيقة 

نه يف الوقت الراهن فهم املقصود مبصطلح "اجلودة" منع  .100 صدار الرباءات لالخرتاعات وقال ممثل ش بكة العامل الثالث اإ اإ
ىل العرض املقدم من الأمانة بشأأن مسأأةل النشاط الابتاكري يف ادلورة السابقة وأأحاط مبختلف الطرق  التافهة. وأأشار املمثل اإ
املس تخدمة لتقيمي النشاط الابتاكري اليت تطبقها خمتلف املاكتب. ويف هذا الصدد ذكر املمثل أأن النقطة احلرجة يه حتديد 

ن هنج املشلكة واحلل عىل سبيل املثال يعيبه مزا اي تكل الطرق وعيوهبا يف احليلوةل دون صدور براءات اتفهة. وقال املمثل اإ
تعطيل التقدم التكنولويج. وفضال عن ذكل طرح املمثل بعض الأس ئةل املتعلقة ابلعروض املقدمة بشأأن موضوع النشاط 

س بانيااملمثل وفدي الابتاكري أأثناء جلسة تبادل اخلربات. وسأأل  واململكة املتحدة عىل وجه اخلصوص عن مدى اختالف  اإ
ممارس هتام يف جمال تقيمي النشاط الابتاكري مقارنة ابملامرسات املتبعة يف املكتب الأورويب للرباءات. وفضال عن ذكل لحظ 
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ملية املقدمة عن لك أأساس منطقي أأوحضه املمثل فامي يتعل  ابلعرض املقدم من الولايت املتحدة الأمريكية أأن الأمثةل الع 
ذ أأصبحت سهةل cDNAالوفد اكن غائًبا. وأأردف املمثل معرًبا عن خمالفته القول برضورة حامية نسخة د.ن.أأ ) ( ابلرباءة، اإ

ىل قرار اخلاص مبؤسسة  ة يف ادلولي KSRالصنع نتيجة للتقدم التكنولويج مقارنة مبا اكنت عليه يف املايض. وتساءل ابلإشارة اإ
الولايت املتحدة الأمريكية، عن كيفية تربير الوفد محلاية  نسخة د.ن.أأ ابلرباءة يف ضوء الأسس املنطقية املبينة يف ذكل القرار. 
ذا اكن مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية قد أأجرى أأي حتليل عن مدى تناقص  وأأخرًيا سأأل الوفد عام اإ

 ادلولية.  KSRة ما بعد مؤسسة منح الرباءات يف فرت 

س بانياورد وفد  .101 نه ابلرمغ من وجود قوانني خاصة بلك دوةل  اإ عىل السؤال املطروح من ش بكة العامل الثالث قائاًل اإ
عضو من أأعضاء املكتب الأورويب للرباءات بشأأن الرباءات، فاإن ممارسات الفحص متوامئة اإىل حد كبري مع ممارسات املكتب 

ضافة اإىل ذكل ذكر الوفد أأن مكتبه يتبع املبادئ التوجهيية الصادرة عن املكتب الأورويب للرباءات بل الأورويب. وابلإ 
ىل املكتب.   والقرارات الصادرة عن جمالس الطعون التابعة اإ

نه ملن دواعي رسوره .102  ورد وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل السؤال املوجه من ممثل ش بكة العامل الثالث قائاًل اإ
ذا بقي املوضوع عىل  KSRتقدمي أأمثةل تفصيلية بشأأن خمتلف الأسس املنطقية اليت حتققت من قضية مؤسسة  ادلولية اإ

جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يف دوراهتا املقبةل. ورًدا عىل طلب بياانت تتعل  ابلرباءات يف مرحةل ما 
نه ل ميكنه تقدمي معلومات حمددة يف الوقت احلايل. وأأضاف الوفد فامي يتعل  ابلبيان ادلولية، قال الوفد  KSRبعد مؤسسة  اإ

املقدم من ش بكة العامل الثالث أأنه شدد عىل أأن "تفاهة الاخرتاع" ليست واحدة من الاختبارات اليت تطب  لبيان مدى 
جامًل أأن معايري أأهلية امحلاية مبوجب الرباءة يه اجلدة وعدم البداهة )أأو  صالحية حامية يشء ابلرباءة من عدمه. وذكر الوفد اإ

 النشاط الابتاكري( وخمتلف الرشوط الأخرى املتعلقة ابلوضوح وتدعمي املزامع. 

جراءات الاعرتاض وفقا  .103 ىل نشأأة اإ نه يوجد عدد من الأس باب اليت تؤدي اإ وقال ممثل معهد والكء الرباءات املعمتدين اإ
جراءات الاعرتاض يف بدل بغية حفص جودة الرباءة املمنوحة ذكر خملتلف القوانني املعنية ابلرب  اءات. أأما يف حاةل النص عىل اإ

ن اقرتنت ابشرتاط مدة زمنية حمددة لإيداع طلب الاعرتاض. ورضب املمثل  الوفد أأن الإجراءات مفيدة يف هذا الغرض اإ
يداع طلب الاعرتاض  1977مثال عىل الكمه أأنه قبل عام  يف غضون ثالثة أأشهر عقب منح الرباءة ابململكة اكن من املمكن اإ

املتحدة، وأأن هذه الفرتة شهدت عددا كبرًيا من الاعرتاضات. ولحظ املمثل أأنه مبوجب القانون احلايل يف ذكل البدل ميكن 
 التقدم بطلب الاعرتاض يف أأي وقت طوال معر الرباءة، وأأنه منذ ذكل احلني مل يودع طلب اعرتاض فعلًيا. 

 ن جدول الأعامل: الرباءات والصحةم 7د البن

ىل الواثئ   .104  .SCP/21/9و SCP/17/11. وSCP/16/7 Corrو SCP/16/7استندت املناقشات اإ

التابع  Chemsearchوقدمت تقريرها بشأأن التقدم احملرز يف جمال مرشوع  SCP/21/9وعرضت الأمانة الوثيقة  .105
ىل قاعدة بياانت ركن الرباءات )  (. PATENTSCOPEاإ

عدادها لهذه احللقة ادلراس ية املتعلقة ابلعالقة  .106 وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان الإفريقية وشكر الأمانة عىل اإ
بني نظم الرباءات ومن بني مجةل أأمور أأخرى التحدايت املتصةل بتوافر الأدوية يف البدلان النامية وأأقل البدلان منًوا مبا يف ذكل 

نقل التكنولوجيا الالزمة لإاتحة الأدوية اجلنيسة والأدوية احملمية مبوجب براءة. وذكر الوفد أأنه مع  الهنوض ابلبتاكر وتعزيز
اكمل الاحرتام للخرباء ومع اكمل الاعرتاف خبرباهتم وصفهتم الاحرتافية، يود الوفد أأن يؤكد جمدًدا عىل أأمهية ضامن التوازن يف 

ذا اكن موضوعها يتعل  يف الأساس ابلبدلان النامية متثيل املتحدثني حبلقة النقاش يف مثل هذه ا ملناس بات لحقا، ول س امي اإ
وأأقل البدلان منًوا. ومع ذكل أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل الاخنراط يف هذه الندوة غنية املوارد.  وأأحاط الوفد كذكل أأن من 

بة جملموعة البدلان الإفريقية موضوع الرباءات والصحة. بني جمالت معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات  الأساس ية ابلنس  
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 SCP/16/17 وذكر الوفد أأن مجموعة البدلان الإفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية قدمتا اقرتاًحا يف الوثيقتني
جراء دراسات وتبادل معلومات 2011يف عام و. .SCP/16/7 Corrو ، حيث احتوت الوثيقتان برانمج معل يش متل عىل اإ

ىل تيسري اس تخدام نظام الرباءات وأأوجه املرونة املتاحة فيه لتلبية احتياجات الصحة العامة وأأولوايت  ودمع تقين هيدف اإ
من جدول أأعامل التمنية. وواصل الوفد  40و 31و 14و 9و 7و 1البدلان النامية وأأقل البدلان منًوا، ويتواف  مع التوصيات 

نه ابلرمغ من أأنه اكن من امل فرتض تقدمي الاقرتاح احملدث أأثناء ادلورة الثالثة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون قائاًل اإ
الرباءات، قررت مجموعة البدلان الأفريقية الانتظار والاس تفادة قدر الإماكن من املناقشات املتعمقة والأفاكر املنتظرة أأثناء 

. وهكذا سوف يقدم الاقرتاح احملدث مس بقا قبل انعقاد ادلورة انعقاد  حلقة دراس ية ملدة نصف يوم عن الرباءات والصحة
آمن وفعال بسعر معقول وأأن نقل  ىل دواء أ ن الوصول اإ الرابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. وقال الوفد اإ

منًوا يف مساعهيا لتحقي  مس توى التكنولوجيا الالزمة لتيسري الوصول ل تزال مشلكة أأساس ية للبدلان النامية وأأقل البدلان 
مناسب من الاكتفاء اذلايت يف جمال حساس مثل الصحة العامة. وأأعرب الوفد عن أأمهل أأن تمتكن احللقة ادلراس ية من 
زاء الصعوابت اليت تقف أأمام حصول البدلان النامية وأأقل البدلان منًوا عىل الأدوية  التوعية مبسأأةل دور نظام الرباءات اإ

مع مراعاة مواطن املرونة اليت يتيحها اتفاق تريبس عىل حنو مناسب.  وذكر الوفد أأن احلالت النادرة اليت الرضورية 
جيابية للعالج من أأمراض الصحة العامة يف البدلان النامية،  اس ُتخدمت فهيا مواطن املرونة يف نظام الرباءات، شهدت درجة اإ

آمنة وفعاةل بسعر عىل النحو اذلي حتق  يف حاةل عالج فريوس نقص ا ىل أأدوية جنيسة أ ملناعة البرشية بسبب الوصول اإ
ن قامئة الأدوية الرضورية اليت أأعدهتا منظمة الصحة العاملية واليت اش متلت عىل العديد من  معقول. وواصل الوفد قائاًل اإ

صدي لهذا الانشغال بأأسلوب الأدوية امللكفة احملمية مبوجب براءة الرضورية لعالج أأمراض هتدد احلياة أأبرزت رضورة الت
آمنة وحصية بسعر معقول طاملا اكن من بني حقوق الإنسان اليت أأقرهتا الأمم  ىل أأدوية أ فعال ومس تدام. وأأكد الوفد أأن الوصول اإ

ن هذا من الأمور اليت أأقرهتا الأهداف الإمنائية املس تدامة لعام  حدة، الصادرة عن الأمم املت 2030املتحدة. وأأردف الوفد قائاًل اإ
عالن ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس والصحة العامة والتوصيات الصادرة عن جدول أأعامل التمنية ومنظمة  واتفاق تريبس واإ
ن الويبو بوصفها واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة يقع عىل عاتقها مسؤولية مساوية لتيسري  الصحة العاملية. وقال الوفد اإ

آمنة بأأسعار معق ىل أأدوية أ وةل، والهنوض ابلبتاكر وتعزيز نقل التكنولوجيا الالزمة للتخفيف من حدة الثغرات يف الوصول اإ
هذه اجملالت يف البدلان النامية وأأقل البدلان منًوا. وذكر الوفد أأن مجموعة البدلان الإفريقية تأأمل يف معامةل هذه املسأأةل اليت 

ىل مس توى احلياة والعيش بكرامة ابلزناهة وامل  ىل مسأأةل العمل تاكد ترىق اإ سؤولية الأخالقية اليت تلي  بأأمهيهتا. والتفت الوفد اإ
ن مجموعة البدلان الإفريقية ترغب يف أأن تشهد برانجًما يتسم بقدر أأكرب من الطموح  املقبل بشأأن الرباءات والصحة وقال اإ

عة جدول أأعامل التمنية. وأأوحض الوفد رغبته وحتديًدا عىل النحو املبني يف الاقرتاح املقدم من مجموعة البدلان الإفريقية ومجمو 
عداد خرباء كبار  عىل وجه اخلصوص يف أأن يشهد يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات دراسة من اإ

لاكمةل من مواطن مس تقلني للبحث يف التحدايت والقيود اليت تواجه البدلان النامية وأأقل البدلان منًوا لتحقي  الاس تفادة ا
املرونة يف الرباءات املتصةل ابلصحة العامة سواء يف مرحةل ما قبل منح الرباءة أأو ما بعدها، وأأن يشهد يف ادلورة اخلامسة 
والعرشين جلسة لتبادل املعلومات بشأأن اخلربات الوطنية املتعلقة ابس تخدام مواطن املرونة يف الرباءات املتصةل ابلصحة 

الصحة العامة أأو التحدايت اليت تواهجها. وأأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد جمددا عىل دعوته لإجراء للهنوض بأأهداف 
دراسة لتقيمي مزااي الكشف الإجباري عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية يف طلبات الرباءة.  وختاًما أأعرب الوفد عن 

للجنة قُدما عىل حنو ملحوع وسوف تكون أأساًسا للأنشطة املقبةل اعتقاده أأن تكل اخلطوات سوف تؤدي اإىل سري معل ا
هبدف احلد من اخملاطر اليت تواجه احلياة وتيسري نظم الصحة املس تدامة يف البدلان النامية وأأقل البدلان منًوا من خالل 

 مواطن املرونة القامئة يف النظام ادلويل للرباءة. 

موعة ابء عىل أأن الابتاكر والوصول متساواين يف الأمهية من منظور العالقة وشدد وفد اليوانن اذلي حتدث ابمس اجمل .107
بني الرباءات والصحة، وأأن الرباءات ترتبط ارتباًطا وثيقًا ابلبتاكر. وذكر الوفد أأنه عىل الرمغ من أأمهية احلوافز املقدمة من 

ائية، قد يتطلب البحث والتطوير يف جمال املكوانت خالل امحلاية ابلرباءة ابلنس بة للبحث والتطوير يف جمال الصناعات ادلو 
الصيدلنية املزيد من احلوافز الأخرى حيث يتسم السوق اخلاص هبا بصغر جحمه. وأأكد الوفد عىل أأن معل اللجنة املقبل يف 
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ديًدا أأثناء مناقشة هذا املوضوع ل بد وأأن يراعي الس ياق بأأمكهل دون الرتكزي عىل مسأأةل واحدة حمددة. وذكر الوفد أأنه هممت حت
ىل فهم أأفضل لأس باب عدم وصول الأدوية غري احملمية  ىل الأدوية اجلنيسة واحملمية مبوجب براءة ابلتوصل اإ تيسري الوصول اإ
ىل أأن توافر الأدوية الآمنة والفعاةل مشلكة متعددة الأوجه تؤثر من قبيل  ىل املرىض املقصودين هبا. ولفت الوفد اإ ابلرباءة اإ

احلرص عىل جمالت عديدة يف القانون والس ياسات الوطنية والبنية التحتية املادية والعوامل الاجامتعية والتعلميية  املثال ل
جراء بشأأن املسائل غري املتعلقة  والاقتصادية. وذكر الوفد أأنه ليس من املتوقع أأن تتخذ اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات اإ

جرءاهتا من الس ياق الأوسع للعوامل اليت تؤثر ابلرباءة حيث ل تدخل يف نط اق وليهتا، ولكهنا سوف تس تفيد من فهم موقع اإ
ىل الأدوية. وأأضاف الوفد أأنه كام أأوحض يف ادلورة السابقة، من املمكن أأن يفيد تبادل اخلربات يف هذا اجملال  عىل الوصول اإ

لهيا. ويف هذا الس ياق أأكد وفد اجملموعة ابء  التقين بفعل تنوع املعلومات اليت ميكن للك مكتب من املاكتب املعنية الوصول اإ
جراء الأمانة دراسة تركز عىل تباين املعلومات وكيفية التغلب عىل هذا التباين يف اجملال من خالل تقامس  عىل اعتقاده أأن اإ

يل احلايل ل مينح البدلان العمل سبيل حصيح للسري قدما يف هذا البند عىل جدول الأعامل. وذكر الوفد أأن الإطار ادلو
املساحة يف جمال الس ياسات لفرض معايري حامية مبوجب براءة تتعدى الرشوط احلالية اخلاصة بتقدمي وصف كتايب مناسب، 
ىل مسأأةل الأسامء ادلولية  وابلتايل ميكن لأي فرد يمتتع مبهارة عادية يف الصناعة أأن يصنع اخرتاعًا ويس تخدمه. والتفت الوفد اإ

أأن الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية عادة خُتصص عقب مرور  SCP/21/9ملُسجَّةل امللكية وذكر أأنه بني يف الوثيقة غري ا
ةل  يداع طلب احلصول عىل براءة وتُمنح يف بعض الأحيان، وذلا ل ميكن أأن تشلك الأسامء ادلولية غري املُسجَّ س نوات من اإ

حتت رعاية قاعدة  Chemsearchت الأدوية الابتاكرية. ورحب الوفد مبرشوع امللكية جزء من الكشف الأصيل يف طلبا
ماكنية البحث يف واثئ  الرباءات ابس تخدام PATENTSCOPEبياانت ركن الرباءات ) ( لتطوير أأدوات للمساعدة عىل اإ

ن الاستامثر يف هذه التقنيات من اللكامت الرئيس ية من بني الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية، وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأ 
 أأفضل س بل امليض قدما. 

وذكر وفد رومانيا اذلي حتدث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي  أأن اجملموعة ترى بشلك عام أأن الهنج  .108
غي جتنب املتبع للربط بني الرباءات والصحة ينبغي أأن يتحىل ابلتوازن، حيث يراعي كذكل مصاحل مس تخديم الرباءات، وينب

نه  الازدواجية مع العمل اذلي تقوم به املنظامت الأخرى مثل منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارية العاملية. وقال الوفد اإ
يؤيد قيام اللجنة من حيث املضمون ابمليض يف النظر يف الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية اذلي تتضمنته 

جراء دراسة  SCP/21/9وأأعرب الوفد عن تأأييده الاكمل للنتاجئ املقدمة يف الوثيقة  . SCP/17/11الوثيقة  بشأأن جدوى اإ
، حيث أأشارت ابلكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية يف طلبات الرباءات أأو يف الرباءات أأو يف لكهيام تتعل  

يداع الطلب جراء مثل هذا الكشف وقت اإ ىل اس تحاةل اإ ، بل ولن يفيد تقدمي مثل هذه الإشارة ابلرضورة الباحث ادلراسة اإ
عن الرباءة يف حتديد ما يبحث أأو تبحث عنه، وأأضاف أأن قواعد البياانت املتاحة وأأدوات تكنولوجيا املعلومات الأكرث تعقيًدا 

ىل احللقة ادلراس ية اخلاصة ابلرباءات آمال يف أأن  قد تكون انفعة ملثل هذه املساعي. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ والصحة العامة أ
توحض منافع الرباءات يف حتفزي البحث والتطوير يف جمال الأدوية اجلديدة مبا يف ذكل للبدلان النامية وأأقل البدلان منًوا. ورأأى 

يف تكل الوفد وجود العديد من العوامل الأخرى ادلخيةل عىل نظام الرباءة اليت من شأأهنا أأن تؤثر سلبا عىل أأثر توافر الأدوية 
 البدلان. 

ىل الأمانة عىل دراسة اجلدوى  .109 وتقدم وفد لكسمربغ اذلي حتدث ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء ابلشكر اإ
املقدمة بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية يف طلبات الرباءات أأو يف الرباءات أأو يف لكهيام )الوثيقة 

SCP/21/9 اليت قدمهتا يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. وأأعرب الوفد عن رغبته يف ،)
التأأكيد عىل املوقف اذلي عرب عنه يف تكل ادلورة. وذكر الوفد عىل وجه اخلصوص أأنه درس الوثيقة وأأنه بناء عىل املعلومات 

 تقم احلجة اخلاصة برشط الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية. ولحظ املقدمة من خالل ادلراسة تبني هل أأهنا مل
نه مبوجب النتاجئ الاولية  الوفد عدم وضوح التلكفة ول املنافع، وأأن ادلراسة أأبرزت قيود أأخرى. وأأردف الوفد قائاًل اإ

ةل املل  يداع الطلب عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ كية املقابةل اليت سوف ترد يف املس تقبل يف يس تحيل الكشف وقت اإ
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طلبات الرباءة املودعة قبل نرش الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية املوىص هبا. وأأحاط الوفد أأنه وفقا لهذا التصور أأشارت 
ىل حتٍد كبري أأل وهو كيفية ربط تكل املعلومات اخلاصة ابلأسامء ادلولية غري املُس جَّةل امللكية بطلبات الرباءة النتاجئ الأولية اإ

ىل  دون حتميل لك من مودعي الطلبات وماكتب الرباءة عبء مبالغ فيه. وذكر الوفد ابلإضافة اإىل ذكل أأن جمرد الإشارة اإ
ىل ما يبحث عنه الباحث يف  الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية يف طلبات الرباءة ليست اكفية للتوصل بضغطة زر واحدة اإ

ىل أأن الباحثني عن الرباءات وضعوا طرقًا للبحث عن الرباءات قاعد ة بياانت الرباءات. ويف الوقت نفسه أأشارت ادلراسة اإ
اخلاصة ابلأدوية ابس تخدام قواعد البياانت املتاحة للجمهور يف الأساس، وأأضاف أأن تطور أأدوات تكنولوجيا املعلومات قد 

جراء حبث عن الربا ءات أأبسط وأأكرث كفاءة عىل مس توى التلكفة يف جمايل الكميياء والصيدةل. يسهم عىل حنو ملحوع يف اإ
ىل احللقة ادلراس ية اخلاصة ابلرباءات والصحة.  ىل موضوع الرباءات والصحة بشلك عام وأأعرب عن تطلعه اإ والتفت الوفد اإ

القامئة. وختاما أأعرب الوفد عن  وأأعرب الوفد عن أأمهل يف توفري احللقة ادلراس ية معلومات مفيدة تتعل  ابلتحدايت والفرص
ضايف يف جمال الرباءات عن هنج متوازن يراعي خمتلف العالقات والعوامل  رغبته يف التأأكيد عىل رضورة أأن يعرب أأي معل اإ

 ذات الصةل ابلرباءات والصحة، وأأن يس تلهم عىل سبيل املثال الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية.

تقديره  عن تأأييده البيان املقدم من وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان الإفريقية وعربعن أأفريقياجنوب وأأعرب وفد  .110
اس تضافة حلقة دراس ية ملدة نصف يوم عن الرباءات والصحة يف اليوم التايل لجامتع اللجنة. وذكر الوفد أأنه نتيجة ملا حيدثه 
نه يف حني كرست حقوق الإنسان احل   املرض من وهن وضعف فاإن الصحة العامة من الانشغالت املشرتكة. وقال الوفد اإ

ىل ادلواء الآمن بسعر معقول. وذلا اكن بل وينبغي أأن يكون  يف الصحة ل يزال ماليني البرش يعانون من نقص الوصول اإ
ن مراعاة كرثة العوامل اليت تؤثر  منائية. وواصل الوفد قائاًل اإ ىل الأدوية اليت تنقذ حياة البرش أأولوية حصية واإ توفري الوصول اإ

ليه بسعر معقول ماكنية الوصول اإ منايئ عىل توافر الأدوية الرضورية واإ ، مفن احلمتي أأن تمتركز س ياسة امللكية الفكرية حول هنج اإ
أألزم احلكومة بتوفري الوصول  أأفريقياخاص ابلواجبات الاجامتعية والاقتصادية للك بدل. وأأعمل الوفد اللجنة أأن دس تور جنوب 

ىل الرعاية الصحية وأأن احلكومة اضطلعت مببادرات عدة عىل مدار الس نني للتصدي للعبء ال صحي اذلي أأثقل اكهل اإ
بالده، وأأن احلكومة أأولت اهامتًما لصياغة س ياسة حسنت من املوازنة بني حقوق صاحب الرباءة واحتياجات امجلهور. 

ن جنوب  أأعلنت نيهتا مواصةل العمل بنظام حفص الرباءة بدل من اتباع نظام أأمني الإيداع اذلي  أأفريقياوواصل الوفد قائاًل اإ
 ليك تضمن أأن منح الرباءات ل ميد من معر الرباءات بال داعٍ ول حيول دون وجود منافسة جنيسة. أأساء الناس اس تغالهل

ىل اخلطوات اليت اختذهتا جنوب  نه يلفت انتباه اللجنة اإ يدز فاإ وأأضاف الوفد أأنه مع الإحاطة بأأن اليوم هو اليوم العاملي لالإ
ىل وابء متالزمة نقص املناعة املكتس أأفريقيا صدار قانون للتصدي اإ آاثره املدمرة منذ التسعينيات من القرن العرشين ابإ ب وأ

الأدوية واملواد املرتبطة هبا، حيث وظف هذا القانون مواطن املرونة املرتبطة ابتفاق تريبس، ابلتوازي مع اس ترياد الأدوية 
ىل ادلخول يف والأسعار اخملفضة وتعزيز شفافية الأسعار. وذكّر الوفد بأأن تعديل ذكل القانون دفع م  نظمة الصحة العاملية اإ

مناقشات بشأأن اتفاق تريبس اخلاص ابلصحة العامة، اذلي تُوج مبناقشات عن الصحة العامة أأكدت عىل اس تخدام مواطن 
اخلاصة ابلأهداف الإمنائية املس تدامة ول س امي الهدف الإمنايئ املس تدام  2030املرونة. وأأحاط الوفد كذك أأن جدول أأعامل 

اذلي اس هتدف ضامن متتّع امجليع بأأمناط عيش حصية وابلرفاهية يف مجيع الأعامر، وذلا شدد الوفد عىل أأنه ينبغي عىل  3رمق 
ىل اس مترار معاانة البدلان النامية من مواهجة عبء مزدوج يمتثل يف الأمراض غري املنقوةل والأمراض املعدية،  اللجنة أأن تنتبه اإ

نه يف  وأأن اختاذ الإجراءات املتضافرة واملنسقة والتعاونية عامليا رضورة للتصدي للتحدايت الصحية امللحة. واختمت الوفد قائاًل اإ
 هذا الصدد يدمع ادلعوة املقدمة من وفد نيجريا ابمس مجموعة البدلان الإفريقية لوضع برانمج معل طموح لهذه اللجنة. 

عة البدلان الإفريقية وكذكل لبيان اجملموعة بشأأن الرباءات وأأعرب وفد نيجرياي عن تأأييده للبيان العام املقدم من مجمو  .111
والصحة. وأأكد الوفد عىل أأنه يف مواهجة التحدايت الصحية املزتايدة ابطراد من الأمهية مبا اكن تناول الس ياسات املؤسس ية 

ع التحدايت اليت تواجه الصحة والقيود اخلاصة ابلكفاءات يف جمال اس تخدام مواطن املرونة املرتبطة ابلرباءات عند التعامل م
ن الانشغال ابلتخفيف من الوضع السائد بطريقة معلية وفعاةل ومس تدامة يكتيس أأمهية خاصة للبدلان  العامة. وقال الوفد اإ
النامية وأأقل البدلان منًوا. وأأحاط الوفد كذكل أأن البدلان املتقدمة تواجه مسائل تتعل  ابلصحة العامة وحتدايت خاصة 
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ن اكن عىل نطاق أأضي ، ما جيعل مشلكة الرباءات والصحة انشغال بل ابلوصول  ىل الأدوية الآمنة بأأسعار معقوةل، واإ اإ
ومسؤولية عاملية مشرتكة.  وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تلقي احللقة ادلراس ية الضوء عىل العمليات والتحدايت اليت تواجه 

وأأن تقمي التوازن وتقدم الأفاكر العملية حنو احللول. وختاًما كرر الوفد دمعه  البدلان النامية وأأقل البدلان منوا عىل حنو ملحوع
ىل اعامتد هذا الربانمج.   الاكمل للبيان املقدم من وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان الإفريقية وأأعرب عن تطلعه اإ

ابمس اجملموعة ابء. وذكر الوفد أأنه عىل وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن دمعه البيان املقدم من وفد اليوانن  .112
ىل الأدوية، ومن مث توجد حاجة لفهم الصورة العامة.  أأفريقياحد قول وفد جنوب  تتعدد العوامل اليت تؤثر عىل الوصول اإ

وفد وأأحاط الوفد أأن الويبو ليس من دورها تفسري مواطن املرونة  اليت تتضمهنا القوانني الوطنية لدلول الأعضاء. وأأشار ال
ىل رده التفصييل املقدم يف الفقرة  بشأأن دراسة اجلدوى اخلاصة ابلكشف عن الأسامء  SCP/21/12من الوثيقة  135اإ

ادلولية غري املُسجَّةل امللكية يف طلبات الرباءات أأو يف الرباءات أأو يف لكهيام. وذكر الوفد أأنه مل يدمع عىل وجه التحديد رشط 
ماكنية فرض الكشف عن الأسامء ادلولية غري  املُسجَّةل امللكية يف طلبات الرباءات وأأحاط بعدم تناول دراسة اجلدوى ملدى اإ

مثل هذا الرشط الإضايف يف بدل من الأطراف التعاقدية يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأو معاهدة قانون الرباءات أأو أأي 
ن هذا الرشط ل جتزيه مثال معاهدة قانون الرباءات. اتفاقات أأخرى ثنائية أأو متعددة الأطراف ذات صةل. ورأأى الوفد أأ 

ىل املعلومات من خالل حتسني  نفاق املوارد عىل امليض يف تيسري الوصول اإ وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه من الأفضل اإ
ىل قاعدة بياانت ركن ال Chemsearchالبحث يف الواثئ  اخلاصة ابلرباءات عىل غرار ما تبني من مرشوع   رباءات التابع اإ

(PATENTSCOPE وأأحاط الوفد كذكل بأأن ذكل املرشوع هل فائدة كبرية، حيث أأعرب عن انشغاهل بأأن فاحيص .)
جراء حبث لتحديد طلبات الرباءة أأو الرباءات ذات الصةل. وأأحاط الوفد عىل وجه  الرباءات وغريمه ليست دلهيم القدرة عىل اإ

ىل البحث يف الاخرتاعات الكاميئية من أأن بع SCP/21/9اخلصوص مبا أأوحضته الوثيقة  ض ماكتب الرباءات اليت تسعى اإ
ىل براءات حاةل التقنية  بعيهناوالصيدلنية قد تواجه صعوابت  نتيجة ملدى التعقيد واملرصوفات اليت ينطوي علهيا الوصول اإ

جراء هذا البحث. وذكر الوفد أأنه الصناعية السابقة املتصةل هبذه الاخرتاعات، عىل الرمغ من قدرة العديد من املاكتب عىل  اإ
جراء  جراء البحث والفحص وأأن مثل تكل املساعدة قد تتخذ صورة اإ آخر عىل اإ اكن قد أأبرز قمية مساعدة مكتب ملكتب أ

عىل مواصةل نظام حفص الرباءات وأأعرب عن رغبته يف مساعدهتا  أأفريقياتدرييب. ويف هذا الصدد رحب الوفد بنية جنوب 
ىل التدريب ل بد من العمل عىل توس يع نطاق معارف الفاحصني عىل تدريب فاحيص  الرباءات. وذكر الوفد أأنه ابلإضافة اإ

( قد تكون يه الأداة، ومع ذكل PATENTSCOPEوأأدوات البحث. وأأحاط الوفد أأن قاعدة بياانت ركن الرباءات )
ىل قواعد البياانت أأو فهم اللغة الرضورية. وذلا اقرتح الوفد عىل اللجنة  أأوحض الوفد أأن الفاحص رمبا ل يتاح هل الوصول اإ

ادلامئة املعنية بقانون الرباءات تنفيذ دراسة لتحديد كيفية التعاون فامي بني خمتلف ماكتب الرباءات لس تغاللها يف تيسري معل 
ح الوفد أأن املاكتب يف حبث الرباءات وحفصها ل س امي أأن ذكل الأمر اذلي قد يصعب يف ظل الظروف الراهنة. واقرت 

خيصص جزء من ادلراسة يف مجع املعلومات بشأأن نوعية نتاجئ العمل اليت تنشأأ عن املاكتب اليت جتري حالًيا البحث 
والفحص، وكيفية اس تخدام هذه املعلومات يف ماكتب أأخرى والظروف املتواتية لتحق  ذكل، بغية تبس يط البحث والفحص 

 اذلي تقوم به وحتسينه أأو اس تكامهل.

ىل البند اخلاص ابلرباءات والصحة عىل جدول الأعامل وكرر موقفه الساب  وأأعرب عن دمعه وال  .113 تفت وفد الهند اإ
ىل ادلراسات اليت أأجريت بشأأن الكشف SCP/16/7لربانمج العمل عىل النحو املقرتح يف الوثيقة  .  وأأشار الوفد كذكل اإ

اءات أأو يف الرباءات أأو يف لكهيام والكشف الاكيف )الوثيقتان عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية يف طلبات الرب 
SCP/21/9 وSCP/22/4  عىل التوايل(، وأأحاط الوفد بأأن هاتني ادلراس تني هبام العديد من العيوب ول س امي عند التعامل

مانة مراجعة الوثيقة مع املزامع واسعة النطاق املشموةل يف تركيبات ماركوش. ولتصويب هذه العيوب المتس الوفد من الأ 
SCP/21/9  وخصوصا ابلرتكزي عىل جدوى الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية يف طلبات الرباءات مىت اكن

الامس ادلويل معلوم ملودع الطلب. واقتبس الوفد سؤال طرحه خفامة اللورد القايض جاكوب يف قضية معامل ادلكتور ريدي 
ييل لييل ) (  يف س ياق مسأأةل اجلزئي الواحد املدفون يف الرتكيبة Dr.Reddy's Laboratories v Eli Lillyضد رشكة اإ
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اجلنيسة وكوهنا داةل عىل حاةل التقنية الصناعية السابقة اليت تشمل ماليني املركبات: "أأين ميكن لرجل حكمي أأن خيفي ورقة 
ن ورقة جشر بعيهنا متاحة كل جشر؟"  وأأجاب عىل السؤال بنفسه "يف الغابة". بل ومن السخف ب عض اليشء أأن نقول اإ

ن مل حنددها فلن تدرك سوى املقوةل  خبارك أأهنا خمبأأة يف غابة شريوود. فمبجرد حتديدها ابلطبع ميكنك أأن تراها. ولكن اإ ابإ
 املعين يغطي العامة أأل ويه أأن غابة شريوود حتتوي عىل ماليني أأوراق الشجر."  وذكر الوفد أأن يف هذه القضية اكن اجلزئي

10قرابة 
12

نه يف عام   آخر ) 1935مركب. وقال الوفد  اإ  V.I. Richard, Claims Under the Markushتبني ملؤلف أ
Formula, 17 J. Pat .Off .Soc’y179,190(1935))  ... ما ييل: "اس تخدام املتخصص يف جمال منح الرباءات

منا يدل ل عىل أأن تطبيقاته قد انترشت بدرجة كبرية أأبعد من الغرض الأصيل. فقد اكن لرتكيب ماركوش املبني يف هذا التطبي  اإ
أأش به ابنتشار النار يف الهش مي. وأأصبح الوس يط اذلي ميكن من خالهل مجع مواد متباينة متام التباين حتت مظةل اجلنس 

حدى املواد قدمية أأو عدمية املفعول، تُشطب من اجملموعة، ن اتضح أأن اإ مث تتكون اجملموعة الأصغر جمدًدا  والواحد. ... واإ
حبيوية متجددة. ويتطلب البحث يف مثل هذه احلالت البحث عن العديد من الأنواع لك عىل حدة اليت تتعدد بقدر عدد 

حدى احملامك ابلولايت املتحدة الأمريكية ابملشلكة 1955الأعضاء يف اجملموعة."  وقال الوفد كذكل أأنه يف عام  ، اعرتفت اإ
س رأأهيا: "انفرجت القيود الصارمة الأصلية اليت اكنت وليدة الطوارئ عىل حنو مطرد عىل مدار الس نني دلرجة أأنه مل يعد واقتب

من املمكن الامتدي يف افرتاض اعرتاف أأي خشص ابملواد الأعضاء يف مجموعة ماركوش بوصفها متكفائة، ابس تثناء امتالكها صفة 
 Ruff, 256املسؤوةل أأساًسا عن تالزم تكل الأعضاء يف هذه العالقة املزعومة." ) واحدة مشرتكة عىل الأقل، ويه الصفة

F.2d at 599, 118 USPQ at 348 وذلا شدد الوفد عىل الاعرتاف هبذه املشلكة يف مجيع النظم القانونية برصف  )
جراء دراسة عن تلكفة ومنافع مشو  ل تركيبة ماركوش الفضفاضة النظر عن الإعراب عهنا. وذلا عكف الوفد عىل الامتس اإ

ماكنية تقس مي ادلراسة بشلك عام اإىل جمالني، يتصل اجملال الأول مهنام مبسائل تتعل  بقانون  ابمحلاية ابلرباءة.  واقرتح الوفد اإ
 الرباءات مثل النشاط الابتاكري، بيامن يتناول اجملال الثاين العالقة بني تركيبة ماركوش الفضفاضة ورشط الكشف الاكيف.

نه من املمكن توجيه مجموعة أأخرى من الاس ئةل تتعل  برتكيب ماركوش ويه:  ) ( مسأأةل المتكني الفعيل 1وواصل الوفد قائاًل اإ
ماكنية التطبي  الصناعي؛ )3( رشوط ادلمع؛ )2للمركبات املشموةل يف تركيب ماركوش؛ ) ( النطاق الفعيل للمزامع 4( رشوط اإ

ن هذه 5ابلكشف احملدد؛ )يف س ياق الكشف اجلنيس مقارنة  ( املسامهة يف تطوير الأدوية الرضورية. وختاما قال الوفد اإ
زاء الكشف الاكيف.  ادلراسة تقع يف نطاق جودة الرباءات بل وجمال الرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا كذكل اإ

الوفد أأنه يف حاةل تضمني الأسامء  لبيان املقدم من وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء. وذكرل وأأبدى وفد الياابن تأأييده  .114
ىل حاةل التقنية الصناعية السابقة  ادلولية غري املُسجَّةل امللكية يف طلبات الرباءة، ينبغي أأن يمت ذكل من منظور تعزيز الوصول اإ

بل وكذكل مع مراعاة مدى زايدة عبء العمل عىل لك من مودع الطلب وماكتب امللكية الفكرية. وأأحاط الوفد كذكل 
برضورة النظر يف أأثر هذه اخلطوة عىل تفسري نطاق احلقوق. وذكر الوفد أأنه ينبغي بعبارة أأخرى مناقشة هذه املسأأةل بعناية 
ىل عيوهبا وممزياهتا. ورأأى الوفد أأنه من منظور تعزيز كفاءة البحث يف الرباءات للأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية  ابلنظر اإ

ةل لطرق البحث القامئة. وارتأأى أأيضا مع ذكل أأن الكشف الإجباري عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل بعض الآاثر بوصفها ممك
امللكية عيوبه أأكرث من مزاايه يف الوقت الراهن، ل س امي عند النظر يف عبء العمل الإضايف اذلي ينجم عنه للك من مودعي 

عل  ابختالف التعامل مع الأدوية اجلديدة ذات الآلية الفريدة يف العالج الطلبات وماكتب امللكية الفكرية. ولفت الوفد فامي يت
من انحية والأدوية احملس نة من الناحية الأخرى اإىل وجود انشغالت تتصل بذكل، فالكشف الإجباري عن الأسامء ادلولية 

 الأسامء ادلولية قد تنشأأ عنه غري املُسجَّةل امللكية للأدوية احملس نة فقط ويه الأدوية اليت أأودعت طلباهتا عقب نرش
 من اتفاق تريبس.  27( من املادة 1مشالكت تتصل مببدأأ عدم المتيزي مبوجب البند )

وأأحاط ابلنتاجئ الأساس ية لدلراسة لهذا  SCP/21/9وأأكد وفد الاحتاد الرويس عىل أأمهية البحث املقدم يف الوثيقة  .115
( ل يوجد 1قبل. وشدد الوفد عىل وجه اخلصوص عىل النقاط الآتية:  )املوضوع، اليت ميكن تشلك أأساًسا قواًي للعمل امل 

رشط ذلكر الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية لتحديد املادة الفعاةل يف طلبات الرباءات أأو يف الرباءات أأو يف لكهيام يف 
صدار ( ل تتواف  الأطر الزمنية لإجراءات الأسامء 2القوانني الوطنية والإقلميية؛ ) جراءات اإ ادلولية غري املُسجَّةل امللكية واإ
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ن اكن الاخرتاع املزعوم يتعل  برتكيب صيدلين ُخصص هل امس دويل مقابل جيوز ملودع  الرباءات. وعىل ذكل قال الوفد اإ
ض يداعه الطلب. وذكر الوفد أأن يف هذه املرحةل ل تفرض تاكليف اإ افية الطلب أأن يشري اإىل الامس ادلويل طواعية وقت اإ

يداع الطلب، فسوف يؤدي  ضافية. ومع ذكل يف حاةل عدم ختصيص امس دويل مقابل وقت اإ عىل املودع ول يتحمل أأعباء اإ
ضافية مفرطة. ورأأى  وضع رشط الكشف عن الامس ادلويل بأأثر رجعي اإىل حتميل لك من املودعني وماكتب الرباءات أأعباء اإ

، ميكن أأن خنلص قطًعا اإىل رضورة الكشف عن الأسامء SCP/21/9وثيقة الوفد أأنه عىل أأساس املعلومات املقدمة يف ال
ادلولية غري املُسجَّةل امللكية يف واثئ  الرباءات. ومع ذكل اقرتح الوفد مواصةل دراسة هذه املسأأةل. وابلإضافة اإىل ذكل أأحاط 

ينبغي اس تخدامه بوصفه أأداة حبث اثنوية ل  الوفد بأأن البحث عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية ابللكامت الأساس ية
جراء اللجنة املزيد من املناقشات بشأأن الرباءات والصحة.  بوصفه أأداة جامعة. وختاًما دمع الوفد اإ

يدز، فاإن ذكل جيعل النقاش حول قضية الرباءات والصحة أأكرث  .116 ىل أأنه اليوم العاملي لالإ ورصح وفد الصني بأأنه نظرًا اإ
ىل أأنه يف حني أأن نظام الرباءات يشّجع الابتاكر، ينبغي أأيضًا أأن يعمل عىل حامية املصاحل العامة، ول أأمهيًة. وأأشار الوف د اإ

س امي فامي خيص احلصول عىل الأدوية الأساس ية. وأأعرب الوفد عن دمعه القوي لالقرتاح اذلي تقدمت به اجملموعة الأفريقية، 
جراء ادلراسات وممارسة ت  ىل فهم أأفضل مواطن املرونة املتعلقة وهو أأن تواصل اللجنة اإ بادل املعلومات للسامح ابلوصول اإ

ابلصحة اليت تتيحها املعاهدات ادلولية، ولتسهيل معلية حتسني ترشيعات وممارسات الرباءات ذات الصةل ابلصحة العامة يف 
اخلرباء يف الندوة اليت س ُتعقد يف ادلول الأعضاء. وأأعرب الوفد، يف الوقت نفسه، عن تطلعه للعروض والرؤى اليت س يقدهما 

ىل أأن دراسة اجلدوى اليت أأعدهتا INNاليوم التايل. وفامي يتعل  مبسأأةل الأسامء ادلولية غري ُمسجَّةل امللكية ) (، أأشار الوفد اإ
التقرير  الأمانة تُعد أأساسًا جيدًا جدًا للمناقشة يف املس تقبل. وعىل وجه اخلصوص، ذكر الوفد أأن التحليالت الواردة يف

ىل أأنه يف حني قدمت دراسة اجلدوى بعض النتاجئ  مكّنت ادلول الأعضاء من فهم الوضع الراهن للمسأأةل. وأأشار الوفد أأيضَا اإ
مانة العامة للتحديث اذلي  ىل اس تنتاجات واحضة. وابلإضافة اإىل ذكل، أأعرب الوفد عن تقديره للأ الأوليّة، فهيي مل ختلص اإ

( واذلي، دلى اس تعراضه، بدا PATENTSCOPEبقاعدة بياانت ركن الرباءات ) Chemsearchقدمته عن مرشوع 
ىل التعليقات اليت يديل هبا مجيع أأحصاب  كطريقة ملعاجلة املسأأةل. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تواصل الأمانة الاس امتع اإ

جراء املزيد من ادلراسات املتعّمقة والتحليالت الشامةل ومتعد دة املنظور بشأأن رضورة وجدوى الكشف املصلحة، ومواصةل اإ
عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل وذكل لتقدمي توصيات أأفضل بغرض فهم القضااي ذات الصةل بشلك أأكرث وضوحًا من قبل 

 ادلول الأعضاء.

اح عن ( أأنه بعد مخس س نوات من املفاوضات الرسية، مت الإفصKEIوذكر ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة ) .117
. وذكر املمثل أأيضًا أأنه يف 2015( يف نومفرب/ ترشين الثاين عام TPPالنص الهنايئ لتفاقية الرشاكة عرب احمليط الهادئ )

س ياق الرباءات والصحة، فاإن التفاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مثل اتفاقية الرشاكة عرب احمليط الهادئ ما زالت مدعاة 
ىل  ىل تدابري اتفاقية رشاكة احمليط الهادئ قد مت تصمميها جلعل الأدوية للقل  الشديد. وأأشار اإ أأن اتفاق تريبس ابلإضافة اإ

واللقاحات واختبارات التشخيص والتكنولوجيات الطبية الأخرى أأكرث تلكفًة، يف كثري من الأحيان من خالل توس يع ومتديد 
يف رأأيه، فاإن مثل هذه الآاثر الضارة تؤثر عىل مجيع البدلان، وكام نطاق امحلاية اليت متنحها حقوق امللكية الفكرية لالحتاكر. و

ىل العالجات الفّعاةل املعروفة للأمراض. وعىل وجه اخلصوص، ذكر املمثل أأن  ن ارتفاع الأسعار حتّد من النفاذ اإ هو متوقع، فاإ
جازة  (، اليت غرّيت معايري2) 18.37أأحاكم اتفاق رشاكة احمليط الهادئ تضمنت: )أأ( املادة  منظمة التجارة العاملية للرباءات ابإ

(، اليت 2) 18.48منح الرباءات لالس تخدامات اجلديدة أأو الطرق املس تحدثة لس تخدام املنتجات املعروفة؛ )ب( املادة 
ىل ما بعد العرشين س نة من اترخي الإيداع اليت اشرتطهتا منظمة التجارة العامل  ية؛ )ج( طالبت ابلمتديد الفّعال ملدة الرباءة اإ

، اليت أأسفرت عن الزتام مرتتب عىل اتفاق تريبس ملنظمة التجارة العاملية وهو الاس تئثار حب  التسوي  ملدة ل 18.50املادة 
تقل عن مخس س نوات ابلنس بة لبياانت الاختبار املس تخدمة لتسجيل املنتجات، مما يضمن الاحتاكرات بشلك فّعال 

، اليت ُُصمت لمتديد الاس تئثار غري املعمتد عىل الرباءات ملدة 18.52نتج؛ )د( املادة عندما ل تكون هناك براءات عىل امل 
، اليت اكنت مبثابة معيار رشس لتفاق رشاكة احمليط الهادئ بشأأن 18.74مثاين س نوات، يف جمال الأحياء؛ )ه( املادة 
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جراء لطلب التعويضات، واليت اكنت أأحد أأحاكم اتفاق تريبس اليت متنح السلطات القضا ئية سلطة الفصل يف "أأي اإ
ن احلمك الوارد يف اتفاقية  تعويضات يتقدم به صاحب احلقوق" مبا يف ذكل "السعر املقرتح للبيع ابلتجزئة." واتبع املمثل قائاًل اإ

ن وجد نظام تسوية املنازعات اخلا ىل القل  بشلك خاص، اإ صة رشاكة احمليط الهادئ بشأأن التعويضات عن التعّدي يدعو اإ
ىل التقييدات الترشيعية املفروضة ISDSابدلوةل املستمثرة ) ( أأنه هذا احلمك حيّد من التنفيذ الفّعال لقواعد املسؤولية املستندة اإ

عىل اجلزاءات يف حالت التعّدي. وذكر أأّن، عىل سبيل املثال، قانون املنافسة يف أأسعار املواد البيولوجية والابتاكر 
(BPCIAاذلي سنته ال ،) ولايت املتحدة، يتضمن أأحاكمًا هتدف للحث عىل الشفافية يف براءات الأدوية البيولوجية مما حيّد

يشو( قد  اتوة معقوةل، يف بعض احلالت. وذكر أأن عضوًا يف الكونغرس الأمرييك )النائب اإ ىل اإ من التعويضات عن التعّدي اإ
نون الأمرييك احلايل مع أأحاكم اتفاقية رشاكة احمليط الهادئ فامي طلب مؤخرًا من الولايت املتحدة أأن توحّض كيف يامتىش القا

خيص التعويضات. وأأضاف أأيضًا أأن عضوًا يف جملس الش يوخ ابلولايت املتحدة يُدعى بريين ساندرز قد اقرتح سن ترشيع 
ري  احلّد من التعويضات يقيض بتوس يع نطاق النفاذ اإىل عالجات فريوس الهتاب الكبد الوابيئ "ج" لقداىم احملاربني، عن ط

نفاق عىل املنتجات من شأأنه أأن يتجاوز موارد  ذا اكن الإ ن اكنت أأسعار املنتجات ابهظة واإ املدفوعة لأحصاب الرباءات اإ
ن اتفاقية رشاكة احمليط الهادئ تبدو أأهنا حتّد من قدرة الكونغرس  املزيانية املتاحة لقداىم احملاربني. وواصل املمثل قائاًل اإ

يك عىل اختاذ تدابري تُعد قانونية مبوجب قواعد منظمة التجارة العاملية، لكهنا تتعارض مع اتفاقية رشاكة احمليط الهادئ. الأمري
ىل احلث  وأأمجل بأأن ذكل يتعل  مبارشًة بقضيتني اثنتني من القضااي املهمة يف الولايت املتحدة، وهام القانون احلايل الساعي اإ

ىل احلد من اخملاطر اليت تواجه املستمثرين يف املنتجات البيولوجية عىل الشفافية يف براءات ا لأدوية البيولوجية، واذلي هيدف اإ
املامثةل، وتغيري مقرتح يف القانون الأمرييك ُُصم محلاية قداىم احملاربني من تقييد النفاذ بسبب املبالغة يف أأسعار الأدوية. وأأشار 

ىل أأن هذه القضااي اكنت  ذات صةل ابلقرتاح املشرتك املقدم من جانب اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل املمثل أأيضا اإ
ىل مواطن املرونة مبوجب الفقرة SCP/16/7التمنية والوارد يف الوثيقة  من اتفاق  44. وتكل الوثيقة، حس امب قال، تشري اإ

ايت، ومسحت احلكومات أأو احملامك بوقوع التعّدايت، تريبس، مبا يف ذكل احلالت اليت مل تصدر فهيا أأوامر قضائية لوقف التعدّ 
يف  44مع بعض التعويض احملدود واملعقول ملاكل الرباءة. ولحظ املمثل أأنه شاع اللجوء اإىل جوانب املرونة مبوجب املادة 

العديد من احلالت  - 2006مبا يف ذكل منذ عام  -الولايت املتحدة الأمريكية غالبًا للتغلب عىل احتاكرات براءات الاخرتاع 
نه خالل تطوير وحدات حول ممارسات ادلول،  اليت انطوت عىل أأهجزة طبية واختبارات تشخيصية. وأأردف املمثل قائاًل اإ

فقد حث الأمانة العامة عىل دراسة كيفية تنفيذ بعض البدلان، مثل الولايت املتحدة الأمريكية، بتطبي  التقييدات 
ت املرتبطة ابحلقوق الاس تئثارية لرباءات الاخرتاع، مع الرتكزي عىل مواطن املرونة الواردة يف والاس تثناءات عىل العالجا

لزامية لس تخدام الرباءات حمل  44.2و 44.1الفقرتني  من اتفاق تريبس، مبا يف ذكل احلالت اليت حتل فهيا الرتاخيص الإ
نفاذ احلقوق الاس تئثارية. وحث املمثل اللجنة ادلامئة جراء دراسة  أأوامر اإ املعنية ابلرباءات عىل تلكيف خرباء مس تقلني ابإ

ىل الأدوية، مبا يف ذكل قواعد التجدد ادلامئ للرباءات،  طارية لفحص الآاثر املرتتبة عىل اتفاقيات التجارة ادلولية عىل النفاذ اإ اإ
(. ISDSزعات اخلاصة ابدلوةل املستمثرة )والمتديد الإلزايم ملدة الرباءة، والاس تئثار اخلاص، والتعويضات ونظام تسوية املنا

وأأضاف أأن هذه ادلراسة جيب أأن تتناول تأأثري احتاكرات براءات اخرتاع عىل أأسعار عدة أأدوية مهنا، يف مجةل أأمور، أأدوية 
دة فريوس الهتاب الكبد الوابيئ "ج" وأأدوية الرسطان، فضاًل عن القيود والاس تثناءات عىل اجلزاءات ضد الانهتااكت الوار 
يف اجلزء الثالث من اتفاق تريبس، وهو اجملال اذلي يواجه حتدايت جديدة من جانب قواعد اجلزاءات ضد الانهتااكت 

ىل أأن الفقرة  من اتفاقية الرشاكة عرب احمليط  18.41املدرجة يف اتفاقية الرشاكة عرب احمليط الهادئ. وأأخريًا، أأشار املمثل اإ
آخر دون  ترصحي من صاحب احل "، نصت عىل أأنه "تدرك الأطراف أأن هذا الفصل ل يتضمن الهادئ، بعنوان "اس تخدام أ

من اتفاق تريبس، أأو أأي تنازل أأو تعديل لهذه املادة تقبهل الأطراف."  31ما حيّد من حقوق والزتامات الطرف مبوجب املادة 
تفاق تريبس، كتقييد للح ، وليس وأأفاد بأأن هذا احلمك حيمي اس تخدام الرتخيص الإلزايم، مبوجب اجلزء الثاين من ا

اجلزاءات ضد التعّدي عىل هذه احلقوق. واتبع أأن التأأكيدات الإجيابية اليت تضمن أأن مواطن املرونة يف اتفاق تريبس الواردة 
جعلت يف اجلزء الثاين من التفاق، بشأأن الرتخيص الإلزايم للحقوق، تمتتع ابمحلاية يف اتفاقية الرشاكة عرب احمليط الهادئ، 

اثرة لدلهشة.  نفاذ احلقوق مسأأةل أأكرث اإ التعّدي عىل مواطن املرونة اليت يتضمهنا اجلزء الثالث من اتفاق تريبس فامي يتعل  ابإ
وتساءل حول ما اكن مفاوضو اتفاقية الرشاكة عرب احمليط الهادئ حياولون حتقيقه. وأأضاف أأن املفاوضني التجاريني يف 
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زمعوا أأن اخملاوف بشأأن اتفاقية الرشاكة عرب احمليط الهادئ فامي خيص مسأأةل التعويضات اكنت الولايت املتحدة الأمريكية 
خاطئة من الناحية القانونية، وأأن احلكومات جيوز لها قانواًن احلّد من التعويضات عن التعّدي وف  معايري خمتلفة عن تكل 

يضاح هذه النقطة قبل أأن تقرر أأي اليت طرحهتا اتفاقية الرشاكة عرب احمليط الهادئ. وذكر املمث ل أأنه س يكون من املفيد اإ
 حكومة الالزتام ابلرشاكة أأم ل، وطلب أأيضًا من وفود ادلول الأعضاء يف الرشاكة تسليط الضوء عىل هذه املسأأةل املهمة.

م العاملي ورصح ممثل ش بكة العامل الثالث أأنه املناسب للغاية مناقشة موضوع براءات الاخرتاع والصحة يف اليو  .118
يدز. وأأعرب املمثل عن رغبته يف اغتنام هذه الفرصة لتحية الآلف من البرش اذلين فقدوا حياهتم بسبب فريوس نقص  لالإ
ىل الأدوية بأأسعار معقوةل. وعىل  ىل عدم النفاذ اإ املناعة البرشية / الإيدز. وذكر أأن سبب هذه الوفيات يرجع يف املقام الأول اإ

ىل ارتفاع الأسعار الناجت عن حامية براءات الاخرتاع. وعالوة عىل وجه اخلصوص، ذكر أأن عد ىل الأدوية يرجع اإ م النفاذ اإ
ىل أأن أأزمة فريوس نقص املناعة البرشية / الإيدز تُعد درسًا ينبغي أأن يُوضع يف الاعتبار، ول ينبغي أأن  ذكل، أأشار املمثل اإ

نه مع ذكل أأظهرت  نتاجئ مفاوضات اتفاقية الرشاكة عرب احمليط الهادئ أأن أأحدًا مل يتعمل تتكرر الأخطاء ذاهتا. واتبع قائاًل اإ
ىل  برام اتفاق تريبس، مل تكن هناك أأدةل تُذكر عىل دور براءات الاخرتاع يف تسهيل النفاذ اإ ادلرس. ورأأى املمثل أأنه منذ اإ

البدلان النامية. وذكر أأيضًا أأن احلد الأدوية. ويف رأأيه، فشلت براءات الاخرتاع أأيضًا يف جذب الأموال لتلبية احتياجات 
آخر يف  الأدىن من امحلاية مبوجب اتفاق تريبس قىض عىل فرصة توافر البديل العام للأدوية احملمية برباءة اخرتاع يف أأي ماكن أ

ىل الأدوية تقترص عىل البدلان النامية، فقد ذكر، عىل سبيل املثال، أأ  س بانيا العامل. ويف رأأيه، مل تعد مسأأةل النفاذ اإ ن ساكن اإ
ىل أأن املشلكة موجودة يف العامل املتقدم أأيضًا. كام ذكر املمثل  يطالبون ابحلصول عىل أأدوية الهتاب الكبد الوابيئ ج، مما يشري اإ
ىل الأدوية احملمية برباءة اخرتاع يف عرص التقشف الاقتصادي. ويف رأأيه، فاإن  أأنه س يكون من الصعب للغاية ضامن النفاذ اإ

عار الأدوية هيدد اس تدامة نظام الصحة العامة يف أأورواب. وحث املمثل عىل أأنه قد حان الوقت لإعادة النظر يف ارتفاع أأس
دور براءات الاخرتاع يف س ياق نظم الرعاية الصحية معتدةل الأسعار واملس تدامة. كام نقل املمثل أأيضًا توصيات اللجنة 

القانون التابعة لربانمج الأمم املتحدة الإمنايئ اليت تنص عىل أأن "اتفاق تريبس قد العاملية املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية و 
بداع اذلي جيعل املس تحرضات الصيدلنية الأكرث فعالية متاحة للفقراء، مبا يف ذكل  فشل يف تشجيع وماكفأأة هذا النوع من الإ

يالء  أأدوية الأمراض املهمةل. ذلا جيب أأن تنشئ البدلان نظامً جديدة ختدم ابلفعل هذا الغرض وتتف  علهيا وتستمثر فهيا، مع اإ
نشاء معاهدة جديدة للبحث والتطوير يف جمال املس تحرضات الصيدلنية وتعزيز  الأولوية للأساليب الواعدة مبا يف ذكل اإ

عىل الأمني  اكتشاف املصدر املفتوح." وأأضاف املمثل أأيضًا أأنه عىل النقيض من تكل النتيجة، أأوصت اللجنة بأأنه "جيب
نشاء هيئة حمايدة رفيعة املس توى لس تعراض وتقيمي املقرتحات والتوصية بنظام جديد للملكية الفكرية يف  العام للأمم املتحدة اإ
جمال املس تحرضات الصيدلنية. وينبغي أأن يتواف  هذا النظام مع القانون ادلويل حلقوق الإنسان ومتطلبات الصحة العامة، 

قوق املرشوعة للمخرتعني ]...[." وذكر املمثل أأنه اس تجابًة لهذه التوصية، قام الأمني العام للأمم املتحدة يف مع احلفاع عىل احل
عضوًا يف فري  رفيع املس توى، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يرمس هذا الفري   16بتعيني  2015ترشين الثاين/نومفرب عام  19

ن هدف التمنية املس تدامة مسارًا واحضًا بشأأن هذه املسأأةل. وواصل املمثل  عالن امجلعية للأمم املتحدة بعنوان  3قائاًل اإ يف اإ
للتمنية املس تدامة" متثل يف "ضامن احلياة الصحية وتعزيز الرفاه للجميع من لك الأعامر."  2030"حتويل عاملنا: جدول أأعامل 

املرونة يف اتفاقية تريبس. وأأردف املمثل  ويف هذا الصدد، ذكر أأن واحدة من وسائل تنفيذ هذا الهدف هو اس تخدام مواطن
ن الويبو ابعتبارها واكةل متخصصة اتبعة للأمم املتحدة علهيا الزتام مبساعدة ادلول الأعضاء يف الاس تخدام الفّعال  قائاًل اإ

اجة اإىل ووسائل التنفيذ. وأأوحض أأن اخلطوة الأوىل يه الاعرتاف بوجود املشلكة. وأأكد املمثل عىل أأن ادلول الأعضاء حب
ىل الأدوية. وفامي يتعل  ابقرتاح وفد الولايت  الاعرتاف بأأن براءة الاخرتاع اكن لها تأأثري خاريج سليب فامي يتعل  ابلنفاذ اإ
ىل الأدوية وأأن هناك عددًا قلياًل من براءات  املتحدة الأمريكية اذلي ذكر أأن هناك العديد من العوامل املتعلقة ابلنفاذ اإ

مئة الأدوية الأساس ية، لحظ املمثل أأن قامئة الأدوية الأساس ية املنقحة تتضمن العديد من الأدوية الواقعة الاخرتاع عىل قا
حتت حامية براءات الاخرتاع يف العديد من البدلان. وافرتض أأن يف الولايت املتحدة الأمريكية، هناك تأأييد لس تخدام 

صدار الرتخيص الإلزايم لبعض تكل الأدوية الأساس ية. ويف ظل مواطن املرونة يف اتفاق تريبس، وعىل وجه اخلصوص،  اإ
هذه اخللفية، حث املمثل ادلول الأعضاء عىل دمع الاقرتاح اذلي تقدمت به اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية، 
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ىل الأدوية بط جياد حل واحض ملعاجلة قضية براءات الاخرتاع والنفاذ اإ ن املطلوب هو اإ ريقة مس تدامة. وأأخريًا، فامي يتعل  وقال اإ
(، ذكر املمثل أأن الكشف عن مثل هذه الأسامء ميكن أأن يضيف قمية لتقيمي INNمبسأأةل الأسامء ادلولية غري ُمسجَّةل امللكية )

لزايم عن الأسامء موجو   دة.اخلطوات الابتاكرية كام هو واحض، وأأنه ل يوجد يف الوقت الراهن اتفاق دويل مينع الكشف الإ

دوية يف البدلان النامية  ندوة حول العالقة بني أأنظمة الرباءات و، يف مجةل أأمور، التحدايت املتعلقة بتوافر الأ
دوية العامة  ىل الأ وأأقل البدلان منًوا، مبا يف ذكل تشجيع الابتاكر وتعزيز نقل التكنولوجيا الالزمة لتسهيل النفاذ اإ

قل منوا بدلان.واحملمية برباءة اخرتاع يف البدلان الن  امية والبدلان الأ

مبوجب القرار اذلي اخُتذ يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة، مت تنظمي ندوة ملدة نصف يوم خالل ادلورة الثالثة  .119
قل والعرشين حول العالقة بني أأنظمة الرباءات و، يف مجةل أأمور، التحدايت املتعلقة بتوافر الأدوية يف البدلان النامية وأأ 

البدلان منوًا، مبا يف ذكل تشجيع الابتاكر وتعزيز نقل التكنولوجيا الالزمة لتسهيل احلصول عىل الأدوية اجلنيسة غري مسجةل 
امللكية وتكل احملمية برباءة اخرتاع يف تكل البدلان. وقد أأدار الندوة الس يد ظفار مريزا، منس  شؤون الصحة العمومية 

 منظمة الصحة العاملية. تضمنت الندوة الأقسام الثالثة التالية: والابتاكر وامللكية الفكرية،

 العروض اليت قدهما اخلرباء التالية أأسامؤمه: )أأ(

 ادلكتورة مارغريت اكيل، املدرسة الوطنية العليا للمنامج يف ابريس، فرنسا؛ -

لزيابيث يت هوين، حمامية وخبرية استشارية مس تقةل يف الس ياسات ادلوائ  - ية والقانون، الس يدة اإ
 هولندا؛

، AGالس يد كوري سالس بريغ، رئيس الس ياسات ادلولية للملكية الفكرية، نوفارتيس ادلولية  -
 سويرسا؛

، حمرر جمةل الأدوية اجلنيسة، وكبري املستشارين الأس ب  وانئب رئيس ادلكتور برااين وليام متبست -
 جملس الإدارة والرئيس التنفيذي واملدير التنفيذي ورئيس خمتربات رانباكيس )الهند(، اململكة املتحدة.

 حلقات نقاش مبشاركة اخلرباء السابقني. )ب(

 جلسة لطرح الأس ئةل والأجوبة. )ج(

ىل أأن منظمة الصحة العاملية لعبت دورًا حموراًي وأأعرب الس يد مريزا عن ام  .120 تنانه لرتش يحه مرشفًا للندوة. وأأشار اإ
واسرتاتيجيًا يف التفاعل بني الصحة العامة وامللكية الفكرية، ولحظ أأن عىل مدى الس نوات تعزز التعاون بني لك من منظمة 

عداد الواثئ  ثالثية الأطراف وتنظمي الفعاليات اخملتلفة  الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية والويبو، مثاًل من خالل اإ
عالن ادلوحة قد مت  ملناقشة خمتلف جوانب التفاعل بني الصحة العامة وامللكية الفكرية. وأأوحض الس يد مريزا أأنه يف حني أأن اإ

ن الويبو، من خالل وليهتا، مسؤوةل عن  تشجيع الابتاكر مبختلف التفاق عليه حتت رعاية منظمة التجارة العاملية، فاإ
الطرق، ودلهيا أأيضًا جدول أأعامل للتمنية يعزز تكل املناقشات يف س ياق مناسب، خصوصًا يف البدلان املنخفضة واملتوسطة 
ادلخل. وأأضاف الس يد مريزا أأن هجود منظمة الصحة العاملية يف تكل املنطقة متت من خالل اسرتاتيجية وخطة معل للصحة 

وامللكية الفكرية. وقد أأنشأأت تكل العنارص يف رأأيه صةل بني املنظامت الثالث يف جمال الصحة العامة العامة والابتاكر 
وامللكية الفكرية.  وأأضاف الس يد مريزا أأنه ما زالت هناك احتياجات أأساس ية ابلنس بة لالبتاكر يف جمال التكنولوجيات 

ىل العالجات قد شهد حتس نًا الصحية، مبا يف ذكل الأدوية واللقاحات والأهجزة واملعدات  ىل أأن النفاذ اإ الطبية، اخل. وأأشار اإ
ىل العالجات املناس بة. وذكر الس يد  ولكن ليس مبا فيه الكفاية، وأأنه ل تزال هناك املاليني من الناس يف انتظار الوصول اإ
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سات جديدة، عىل سبيل مريزا أأنه، مع ذكل، خالل الس نوات امخلس عرشة املاضية، حدث الكثري من التقدم وُأنشت مؤس 
املثال اس ُتحدثت أأدوية جديدة، ومجمعات لرباءات الاخرتاع، ورشااكت، وبرامج جديدة للنفاذ يف القطاعني العام واخلاص. مث 

شّدد الس يد مريزا عىل أأن منظمة الصحة العاملية لعبت دورًا هامًا يف التصدي للمشالكت املتعلقة بنقص الابتاكر وقةل 
الأدوية والتكنولوجيات الصحية الأخرى، خصوصًا ابلنس بة للأمراض اليت اكنت منترشة يف البدلان النامية  فرص النفاذ اإىل

ذ اكنت الأسواق هناك الضعيفة، وابلتايل مل يكن القطاع اخلاص همامتً ابلستامثر هبدف  حرصاًي أأو عىل حنو غري متناسب، اإ
 تطوير الابتاكرات الالزمة لعالج تكل الأمراض.

آنفًا. وميكن الاطالع عىل عروضهم عرب: وتل .121 ت البيان الافتتايح للس يد مريزا عروض قدهما اخلرباء املذكورون أ
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35600. 

لهيا معومًا عىل أأهنا احلد الأدىن من املتطلبات  .122 ولحظ الس يد مريزا أأنه عىل الرمغ من أأحاكم اتفاق تريبس يُشار اإ
نشاء مس توى أأعىل من امحلاية مقارنًة مبا اكن موجودًا يف العديد من البدلان، عىل  ل أأهنا جنحت يف اإ محلاية براءات الاخرتاع، اإ

نه أأثناء التفاوض سبيل املثال فامي يتعل  مبدة الرب  اءات وأأنواع الاخرتاعات اليت ميكن حاميهتا برباءة اخرتاع. وقال الس يد مريزا اإ
عىل اتفاق تريبس، اكن من املتوقع أأن فرض مس توى عاٍل من امحلاية برباءات الاخرتاع من شأأنه أأن يزيد ويشّجع الابتاكر 

ىل أأنه بعد يف مجيع جمالت الصناعة ومن بيهنا املس تحرضات الصيدلنية عامًا من اتفاق تريبس، تفّّش وابء  20. مث أأشار اإ
ولكن مل تكن هناك أأدوية أأو لقاحات أأو أأدوات تشخيص حمددة متاحة. وعىل هذه اخللفية، سأأل  أأفريقياالإيبول يف غرب 

ى العايل من امحلاية الس يد مريزا الس يد سالس بريغ، من وهجة نظره، ووهجة نظر الصناعة ادلوائية برمهتا، كيف عاد املس تو 
ذا اكن قد عاد ابلنفع فعاًل، عىل الشعوب يف البدلان ذات ادلخل املنخفض واملتوسط املنخفض،  مبوجب الرباءات ابلنفع، اإ

لهيا.  خاصًة ابلنس بة لتطوير العالجات املبتكرة اليت اش تدت احلاجة اإ

ىل الرحب. وأأشار ورصح الس يد سالس بريغ أأن رشاكت الأدوية يه يف الأساس مؤسسات جتاري .123 ة يف صناعة ساعية اإ
منا متثلت  يبول تمكن يف براءة الاخرتاع، واإ ىل أأن من وهجة نظر الصناعة ادلوائية، مل تكن املشلكة ابلنس بة لأمراض مثل الإ اإ

ماكنية توفري امحلا ية مبوجب املشلكة يف عدم وجود سوق قامئ عىل المنوذج الرحبي. وأأوحض الس يد سالس بريغ أأنه ابلإضافة اإىل اإ
ضافية أأمام تسوي  تكل الأدوية يف البدلان  براءات الاخرتاع ملركب يعاجل املرض، اكنت هناك جوانب أأخرى شلّكت عقبات اإ
الأقل منوًا مثل احلصول عىل الرعاية الصحية والفقر بشلك عام. ويرى الس يد سالس بريغ أأنه يف حاةل الأمراض مثل فريوس 

يبول والأمراض املهمةل الأ  طار النظام التقليدي لرباءات الاخرتاع، بل قد يكون الإ خرى، رمبا ل ميكن العثور عىل احلل يف اإ
من الرضوري اس تخدام احلوافز الأخرى مبا يف ذكل املبادرات اخلاصة وكذكل س بل التعاون بني القطاعني العام واخلاص 

ية مثل منظمة الصحة العاملية. ومكثال عىل ذكل، للتصدي للأمراض املهمةل مثل الرشااكت مع احلكومات واملؤسسات ادلول 
ىل معهد نوفارتيس لأمراض املناط  املدارية اذلي اكن مؤسسة خريية تس هتدف أأمراضًا اس توائية  أأشار الس يد سالس بريغ اإ

آليات تسعري لبيع الأدوية بسعر التلكفة.  حمددة، ودليه أ

لصحية يف فئة الأمراض املهمةل قد بدأأ يرتاجع، عىل الرمغ ولحظت الس يدة يت هوين أأن عددًا مزتايدًا من املشالك ا .124
ىل أأن الأطفال اذلين يعانون من فريوس  من أأن عددًا كبريًا من الأشخاص ترضروا، مما شلّك حتداًي حصيًا كبريًا. وأأشارت اإ

وية جديدة يشلّك أأيضًا نقص املناعة البرشية، وهناك املاليني مهنم، ميثلون فئًة هممةل من املرىض، وأأن تطوير مضادات حي
جماًل يعاين الإهامل؛ وأأن مرض السكري وتوافر الأنسولني البرشي واحليواين مشلكة كبرية يه الأخرى. وأأكّدت الس يدة 
هوين أأن عىل الرمغ من أأهنا تتفهم أأل جتد رشاكت الأدوية مصلحة جتارية يف تطوير عالجات لأمراض معدية جديدة مثل 

ل أأن قدر  يبول، اإ آلية المتويل الواحدة اليت يُفرتض أأن الإ ن أ ًا كبريًا من املال مربوط بنظام الرباءات. ومن وهجة نظرها، فاإ
آليات المتويل. ىل تنوّع أأكرب يف أ  تناسب مجيع صور الابتاكر من خالل نظام الرباءات ليست فّعاةل، ذلا هناك حاجة اإ
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حدى البدلان الأفريقية يف التعامل مع مرىض وسلّط الس يد مريزا الضوء عىل املشالك اليت تواهجها وزار  .125 ة حصة يف اإ
 2013، اكن محميًا مبوجب براءة اخرتاع حىت عام Technivieالهتاب الكبد الوابيئ "ج". وأأوحض أأن ادلواء القيايس املتاحة، 

نتاجه دولر لعالج مريض واحد لس نة واحدة؛ وبعد انهتاء مدة براءة اخرتاعه، بدأأت  15،000واكن سعره يبلغ  الهند يف اإ
نتاجه قُّدرت بنحو  430بسعر  ىل  30دولر أأو أأقل من  30دولر س نواًي يف حني أأن تلكفة اإ دولر. وأأشار الس يد مريزا اإ

نتاج ادلواء ل تزال تنتجه بتلكفة عالية جدًا وأأن املنتجني احملليني مل تتسَن هلم الفرصة للبدء يف  أأن تكل الرشاكت العامة لإ
نتاج بتلكف ة أأرخص نظرًا لعدم وجود تعاون لنقل التكنولوجيا. وشّدد الس يد مريزا عىل أأن الهند لعبت دورًا كبريًا من الإ

اتحة أأدوية خط ادلفاع الأول املضادة للفريوسات يف قارة  يف املئة من مرىض فريوس  64، ومع ذكل ل يزال أأفريقياحيث اإ
ىل الأدوية املضادة للفريوسات. وسأأل الس يد مريزا الس يد متبست نقص املناعة البرشية / الإيدز يف الهند ل ميكهنم  النفاذ اإ

 عن وهجة نظره حول هذه املسأأةل.

ىل أأن الوضع يف الهند غريب لأن الهند توّرد نصف الأدوية املوجودة يف السوق الأمرييك،  .126 وأأشار الس يد متبست اإ
ملكفة للغاية، حىت عندما يكون سعر الضامدة الالصقة  لكن الفقراء يف القرى ل يس تطيعون احلصول عىل الأدوية لأهنا 

دولر واحد. وأأكد عىل أأن الهند يه الوحيدة من بني دول بريكس اليت ليست دلهيا تغطية شامةل للرعاية الصحية وشّدد 
ىل أأن ىل الأدوية. وأأشار الس يد متبست اإ العديد من  عىل رضورة وضع نظام للرعاية الصحية من أأجل السامح بزايدة النفاذ اإ

ل أأهنا غري متوفرة يف القرى عىل الرمغ من وجود القدرة  الأدوية متاحة يف مجيع أأحناء العامل مبا يف ذكل معظم البدلان النامية، اإ
شارة اىل ترصحيات الس يد مريزا بشأأن تلكفة النسخة العامة من  اليت أأنتجهتا الهند، أأشار  Technivieالاكفية للتصنيع. ويف اإ

نتاج دواء تلكفته الس يد متب  ىل أأن اإ دولر ل ميثل الهامش املعتاد يف صناعة الأدوية  430دولر وبيعه بسعر  30ست اإ
ذ أأن بوسعها أأيضًا أأن تس تخدم  اجلنيسة، وأأن بنغالديش قد تصبح مس تقباًل طرفًا رئيس يًا يف صناعة الأدوية اجلنيسة، اإ

نتاج وبيع املنتجات  ىل أأقل البدلان منوًا الأخرى.مواطن املرونة يف اتفاق تريبس لإ  احملمية برباءة اخرتاع اإ

ىل البدلان النامية  .127 ىل الس يد سالس بريغ حول هنج نوفارتيس من حيث نقل التكنولوجيا اإ ووّجه الس يد مريزا سؤاًل اإ
 حىت تمتكن ابلفعل من البدء يف تطوير منتجاهتا حمليًا وخفض الأسعار.

نتاج ادلواء وأأوحض الس يد سالس بريغ أأن ابلإضافة اإىل .128  براءات الاخرتاع، هناك عنارص أأخرى تلعب دورًا هامًا يف اإ
حدى الطرق للقيام بذكل يمتثل يف  مثل نقل التكنولوجيا، مبا يف ذكل ادلراية والأرسار التجارية وخربة التصنيع. واتبع أأن اإ

ىل برام الرشااكت مع وجود حقوق ملكية فكرية قوية عىل املس توى احمليل تشّجع املبدعني عىل اذلهاب اإ  هناك أأوًل واإ
جراء التجارب الرسيرية احمللية للمسامهة يف بناء املعرفة واخلربات الالزمتني لهذه الرشاكت الشابة يف  الرشاكت احمللية واإ
ن يف بدلان عديدة، اكلربازيل عىل سبيل املثال، هناك  البدلان النامية يك تصبح أأكرث تطورًا. وأأضاف الس يد سالس بريغ اإ
برامج قوية واتفاقات رمسية لنقل التكنولوجيا. ومع ذكل، لحظ الس يد سالس بريغ أأن التصنيع احمليل قد ل يكون هو احلل 
نشاء صناعة قوية للأدوية  الأفضل ملشلكة النفاذ يف بعض احلالت. وذكر أأن بيامن بعض البدلان مثل الهند قد جنحت يف اإ

 د صناعة حملية جمداًي جتاراًي.اجلنيسة، يف حالت أأخرى قد ل يكون وجو 

ىل التعلي  عىل نقص البياانت عن حاةل النفاذ يف البدلان النامية وأأقل البدلان منواً  .129 ودعا الس يد مريزا الس يدة اكيل اإ
 واحللول املمكنة اليت قد تساعد عىل التصدي لتكل املشلكة يف رأأهيا.

جراء دراسات فامي بني البدلان اليت تس تلزم  وأأكّدت الس يدة اكيل عىل أأن نقص البياانت يشلّك حتدايً  .130 خباصة عند اإ
ن هناك مواقع تتيح قامئة جبميع املنتجات اليت متت املوافقة علهيا، واترخي املوافقة  بياانت قابةل للمقارنة من عدة بدلان. وقالت اإ

ىل أأن حىت املعلومات الأساس ية كتكل ق د يصعب عىل الباحث تعقهبا. علهيا، وامس الرشكة املصنّعة. غري أأهنا أأشارت اإ
واتبعت أأن املعلومات بشأأن الأسعار والمكيات تكون أأكرث صعوبة يف احلصول علهيا. وأأوحضت الس يدة اكيل أأن حىت يف 
احلالت اليت اكنت فهيا احلكومة يه املشرتي الأكرب، مل يمت دامئًا الإفصاح عن هذه املعلومات، ويف احلالت اليت مل تتول 
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ا توزيع الأدوية، اكنت املعلومات عادة تتوافر عرب ش بكة مرتامية الأطراف ما جعل تعقهبا معلية ابهظة التاكليف احلكومة فهي
ن يف تكل احلالت ميكن للمؤسسات ادلولية أأن تلعب دورًا يف حماوةل تنس ي  مجع هذه  ومرهقة. وأأضافت الس يدة اكيل اإ

اتحهتا عىل نطاق واسع للباحثني بطريق  ة تتسم ابلشفافية.املعلومات واإ

ىل الأدوية س تكون مفيدة للباحثني، وأأيضًا للمستمثرين  .131 وشّدد الس يد مريزا عىل أأن تكل املعلومات حول النفاذ اإ
ىل معرفة جحم السوق ابلنس بة خملتلف الفئات العالجية من أأجل اختاذ قراراهتم  احملليني واخلارجيني ممن مه يف حاجة اإ

 الاستامثرية.

ىل العديد من البدلان الأفريقية حيث هوامش الرحب جّذابة للغاية وأأشارت الس يدة اك .132 ىل أأن عدم دخول الأدوية اإ يل اإ
مسأأةل صادمة. ويف رأأهيا، قد تويح هذه احلقيقة بأأن التلكفة الثابتة لأي رشكة من رشاكت تصنيع الأدوية اجلنيسة للوصول 

ضافية عن الوضع ىل السوق هائةل. واقرتحت أأن مجع معلومات اإ الرضييب ومعلية احلصول عىل املوافقة التنظميية مثل الوقت  اإ
 ومس توى الشفافية والصعوبة جانب هام أأيضًا لفهم أأس باب تعّذر دخول الأدوية.

ىل الربط بني  .133 ىل الأدوية اكنت تسعى اإ ورّصح الس يد سالس بريغ أأن مبادرة رشكة نوفارتيس لتحسني فرص النفاذ اإ
عضها ابمحلاية مبوجب براءات الاخرتاع وبعضها ل. وأأوحض أأن جتميع هذه الأدوية معًا قد ينجح يف الأدوية اخملتلفة، اليت يمتتع ب 

طار تطبي  أأوسع نطاقًا وقد يساعد عىل جعل ظروف السوق أأكرث جاذبيًة ويزيد القدرة عىل احلصول عىل عائد، وخباصة  اإ
 أأيامن مل يكن ملنتج معني سوق جذابة مبفرده.

ىل التعلي  عىل الارتباط بني مجمّع براءات الأدوية، اذلي اتّسع ليشمل الالهتاب ودعا الس يد مريزا ا .134 لس يدة يت هوين اإ
الكبد الوابيئ ج، وقامئة الأدوية الرضورية اليت صارت تضم الأدوية احملمية مبوجب براءات، وكيف ميكن لهذا الارتباط أأن 

 ينجح وأأي الفوائد قد يمثر عهنا.

ىل الشفافية بشأأن وشّددت الس يد يت هوين ع .135 ىل الأدوية هو الافتقار اإ ىل أأن واحدة من املشالك اليت تعوق النفاذ اإ
ىل أأن يف حاةل فريوس نقص املناعة البرشية، اكنت هناك منظامت  مثل املرف  ادلويل لرشاء الأدوية  -التسعري. وأأشارت اإ

(UNITAID والصندوق العاملي )-  دوية ومصادرها؛ هذه املعلومات، مرفقًة قامت جبمع املعلومات حول أأسعار تكل الأ
ن يف حاةل أأمراض أأخرى،  ببياانت التسجيل، اكن من شأأهنا أأن ساعدت عىل حتديد أأماكن املصادر منخفضة التلكفة. وقالت اإ
ل أأن تكل الأسعار مل يمت الكشف عهنا. وذكرت الس يدة يت هوين أأنه يف بعض  قامت احلكومات ابلتفاوض عىل الأسعار، اإ

لرشكة نوفارتيس حيث اكن هناك  Coartemلت، مت اختاذ التدابري الفّعاةل لتحسني توافر الأدوية، مثل قضية دواء احلا
تفاوت كبري يف السعر بني الأسواق ذات ادلخل املرتفع وبقية العامل. وأأفادت الس يدة هوين أأنه س يكون من املس تحب أأن ميتد 

ىل البدلان  هذا الهنج لُيطب  عىل مجموعة براءات أأدوية الرسطان، بدًل من تطبي  هنج خريي حيث تتربع الرشاكت ابلأدوية اإ
ذات ادلخل املنخفض. وأأكدت الس يدة يت هوين أأنه حني اكنت براءات الاخرتاع عائقًا أأمام النفاذ، اكن من املمكن معاجلة 

عدلت الإاتوات الأقل ابلنس بة لأقل البدلان ذكل بواسطة التفاقيات التعاونية والرتاخيص مثل مجمّع براءات الأدوية، حيث م
نشاء  منوًا والبدلان املنخفضة ادلخل، وخباصة يف حاةل قامئة الأدوية الأساس ية اليت أأدرجهتا منظمة الصحة العاملية. واقرتحت اإ

امئة الأدوية منوذجًا جملّمع براءات اخرتاع الأدوية الأساس ية حيث تكون الرتاخيص متاحة لتكل الأدوية املدرجة عىل ق
لزامية  الأساس ية ملنظمة الصحة العاملية. وأأضافت الس يد يت هوين أأنه يف غياب التعاون، قد يُطلب مزيد من الرتاخيص الإ

 لأدوية الرسطان.

وأأشار الس يد سالس بريغ أأنه يك ميكن تنفيذ منوذج التسعري املتدرج املس توايت أأو التسعري التفاضيل، من املهم تويخ  .136
آخر ينبغي احلذر فامي  ىل بدل أ ىل أأسعار خمفّضة اإ يتعل  ابلواردات املوازية لتجنب وصول الأدوية املوهّجة حنو بدل معني حباجة اإ

ذا قامت بعض البدلان  ىل أأن مثل هذا الهنج قد يثري أأيضًا قضااي التسعري املرجعي، عىل سبيل املثال، اإ أأن يدفع أأكرث. وأأشار اإ
آخر.خبفض أأسعارها تلقائيًا مبجرد أأن عل  مت بوجود سعر منخفض يف بدل أ
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لهيا الس يد سالس بريغ ل متثل مشلكة تتعل  ابلس ياس يات  .137 وأأكّدت الس يدة اكيل عىل أأن قضااي التسعري اليت أأشار اإ
يتوجب عىل ادلول النامية حلها. ففي رأأهيا، ينبغي عىل ادلول الغنية نسبيًا أأن تتقبل أأن علهيا أأن تدفع أأسعارًا أأعىل لأن 

ىل الأدوية يف تكل البدلان.الاحتفاع   ابلتسعري املرجعي يف ادلول الفقرية يقّوض النفاذ اإ

ىل س ياسات تسعري عادةل يف  .138 وأأضافت الس يدة يت هوين أأنه يك ميكن تطبي  التسعري التفاضيل، هناك حاجة أأيضًا اإ
 للحياة.البدلان ذات ادلخل املرتفع اليت تنخفض قدرهتا تدرجييًا عىل دفع مثن الأدوية املنقذة 

وأأفادت الس يد مريزا أأنه من حيث التطورات يف قانون براءات الاخرتاع عىل املس توى العاملي، ُمنحت أأقل البدلان  .139
. وسأأل الس يد مريزا خرباء 2033منوًا مؤخرًا متديدًا للفرتة الانتقالية ملنح براءات اخرتاع املس تحرضات الصيدلنية حىت عام 

نبغي لهذه ادلول أأن تس تغل ذكل المتديد لختاذ تدابري يف بدلاهنا، فامي خيص قانون الرباءات، اللجنة كيف، من وهجة نظرمه، ي 
نتاج  ىل الأدوية والتكنولوجيات الصحية الأخرى اليت حيتاهجا ساكهنا، عىل سبيل املثال من خالل الإ ىل تعزيز النفاذ اإ هتدف اإ

 احمليل والتدابري الأخرى.

الاس تفادة الفّعاةل من مواطن املرونة املتاحة، تس تطيع أأقل البدلان منوًا النفاذ اإىل وذكر الس يد متبست أأنه من أأجل  .140
مصدر املكوانت الصيدلنية الفّعاةل، أأي املكوانت النشطة بمكيات كبرية، من أأجل تصنيع الأقراص حمليًا، وهو ما أأحرز تقدمًا 

فاإن مصدر املكوانت الصيدلنية الفّعاةل اكن عنرصًا أأساس يًا  . ومن وهجة نظره،أأفريقياكبريًا يف الس نوات الأخرية وخباصة يف 
 يتعني حبثه.

آلية الفقرة  .141 عالن ادلوحة، اليت من شأأهنا  6وأأشارت الس يدة يت هوين أأنه من املهم النظر يف الاحامتلت مبوجب أ من اإ
ية الأربعني. وأأعربت الس يدة يت هوين السامح بتداول الأدوية مضن املنطقة بأأمكلها، عىل سبيل املثال عرب الاحتادات الأفريق 

آلية الفقرة  ينبغي أأن تُدرج يف الس ياسات الصحية، وليس فقط أأن تُدار من قبل وزارة الصناعة، من  6عن رأأهيا وهو أأن أ
نتاج وتوافر الأدوية الأساس ية.  أأجل حتسني الإ

ل أأنه يشّجع البدلان الأقل منوًا عىل تبين ورّصح الس يد سالس بريغ أأنه عىل الرمغ من أأن هذه املرونة قد امتد نطاقها، اإ  .142
ىل أأن نوفارتيس مل تكن الرشكة الوحيدة اليت أأودعت براءات  أأنظمة الرباءات بشلك أأوحض وأأرسع. وأأشار الس يد سالس بريغ اإ

ن توفري امحلاية للمنتجات الصيدلنية مبوجب الرباءات ينبغي أأل يكون عائقًا، بل س يجتذب  اخرتاع دون أأن تنفذها، ذلكل فاإ
الرشاكت لإطالق الأدوية يف تكل البدلان. واتبع أأن مثل الهنج س يحفّز الرشاكت احمللية عىل املدى الطويل لبناء القدرات 
 الالزمة للبدء يف اس تخدام نظام الرباءات لتطوير منتجاهتا اخلاصة ووضع حوافز لتطوير عالجات حملية للأمراض احمللية.

هناك عقبات أأخرى تعوق النفاذ يف البدلان الفقرية خبالف نظام الرباءات واليت لبد من وذكّرت الس يدة اكيل بأأن  .143
معاجلهتا عىل مدى الس نوات امخلس عرشة املقبةل، مثل عدم وجود تأأمني حصّي واسع النطاق أأو قنوات توزيع جيدة أأو 

 رضائب معقوةل.

 وشكر الس يد مريزا خرباء جلنة عىل مساهامهتم. .144

 جلسة للأس ئةل والأجوبة. ةالرئيس توافتتح .145

وأأعرب وفد الهند عن شكره للخرباء ملا قدموه من عروض. وذكر الوفد أأن مواصفات الرباءة أأش به بوس يةل لنقل  .146
ذا اكن، يف رأأهيم، الكشف عن الأسامء ادلولية  التكنولوجيا. وطرح الوفد سؤالني عىل اللجنة. أأوًل، سأأل الوفد اخلرباء ما اإ

( يف طلبات الرباءات اكن مفيدًا من وهجة نظر براءات املس تحرضات الصيدلنية خباصة يف تكل INNية )غري ُمسجَّةل امللك 
احلالت اليت اكنت الأسامء فهيا معروفة ملقّدم طلب الرباءة، واكنت طلبات الرباءات تتضمن ابتاكرات اثنوية مكش تقات أأو 

 يتعل  بطلبات براءات املس تحرضات الصيدلنية خبصوص اجلزيئات تركيبات أأخرى من مركّب مت تطويره ابلفعل. واثنيًا، فامي
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ىل التعلي  عىل املطالبات القامئة عىل الرتكيبة الكمييائية كام وردت يف طلب  الصغرية أأو املواد البيولوجية، دعا الوفد اخلرباء اإ
ىل أأي (، واليت غطت يف بعض احلالت مليارات املركبات تقريبًا، وكيف سMarkusالرباءة ) امهت يف نقل التكنولوجيا واإ
 مدى.

(، يف رأأيه، ل متت بصةل لرباءات الاخرتاع INNورصح الس يد سالس بريغ أأن الأسامء ادلولية غري ُمسجَّةل امللكية ) .147
دراهجا يف طلبات براءات الاخرتاع. وأأكد الس يد سالس بريغ أأن هذه الأسامء يف كثري من الأحيان مل تكن موجودة  ول يصح اإ

يداع الرباءات. وأأعرب الس يد سالس بريغ عن رأأيه وهو أأن يف ح اةل براءات اخرتاع املركبات، لأهنا مل تكن قد ُوضعت قبل اإ
الكشف عن هذه الأسامء يف طلب الرباءات مسأأةل عواقهبا أأكرث من فوائدها، وعىل أأي حال فهذه املعلومات أأاتحهتا منظمة 

ىل أأن يكون مفتوحًا الصحة العاملية. وفامي يتعل  جبامعات ماركو  ش، رأأى الس يد سالس بريغ أأن نظام براءات الاخرتاع حباجة اإ
اتحة  أأمام مجيع أأنواع الابتاكرات من أأجل توفري أأقىص قدر من احلوافز لالبتاكر يف خمتلف الاجتاهات، وذلكل، لبد من اإ

 مطالبات ماركوش.

( INNحتمل الأسامء ادلولية غري ُمسجَّةل امللكية )وأأشار الس يد متبست أأن، بصفة عامة، الوصفات الطبية يف أأورواب  .148
ىل أأن الأدوية اجلنيسة يف البدلان النامية، مع  للأدوية: وكذا احلال ابلنس بة للمنتجات اليت يشرتهيا املس هتلكون أأيضًا. وأأشار اإ

لكيات الطب يف هذه البدلان غالبًا  ذكل، عادًة ما حتمل امس العالمة التجارية والأسامء ادلولية غري ُمسجَّةل امللكية حتهتا، وأأن
ن تغيري النظام يف بدل ما  ما تعمّل الأطباء ابس تخدام الأسامء التجارية بدًل من الأسامء غري ُمسجَّةل امللكية. ومن وهجة نظره، فاإ

جياد من وصف امس العالمة التجارية احمللية اإىل وصف ادلواء ابلأسامء ادلولية غري ُمسجَّةل امللكية سيسمح للص  يدلين ابإ
 منتجات بديةل أأكرث سهوةل.

(، يف رأأهيا، يف طلبات INNورصحت الس يدة يت هوين أأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري ُمسجَّةل امللكية ) .149
 احلصول عىل الرباءات مىت اكنت هذه الأسامء معروفة فكرة جيدة وس تحّسن الشفافية يف نظام الرباءات.

ىل أأن  .150 نظام الرباءات الهدف منه هو تشجيع الابتاكر ومن املفرتض أأن يكون هناك توازن جيد وأأشار وفد ابكس تان اإ
ىل أأن قدرة املرىض عىل حتمل تاكليف  بني تعزيز الابتاكر وتلبية الصاحل العام، وخباصة فامي يتعل  ابلصحة. وأأشار الوفد اإ

ىل أأن منظمة الصحة العاملية قد أأفادت الأدوية يف لك من البدلان املتقدمة والبدلان النامية قد اخنفضت. وأأشا ر الوفد أأيضًا اإ
بوجود اخنفاض يف معدلت تطوير املضادات احليوية. ومن وهجة نظر الوفد، يبدو أأن نظام الرباءات قد أأخف  عىل 

ن عىل الرمغ من أأن مجمّع براءا ت اخرتاع الأدوية املس تويني سواء فامي يتعل  ابلبتاكر أأو اعتدال الأسعار. وواصل الوفد قائاًل اإ
ل أأن هذا اجملّمع مل ينجح تلبية احتياجات البدلان املتوسطة ادلخل. ودعا الوفد اخلرباء  قد يساعد يف ضامن اعتدال الأسعار، اإ

ىل تبادل وهجات نظرمه حول ما ميكن معهل ابلنس بة لنظام براءات الاخرتاع ملعاجلة هذه املشالكت.  اإ

د بعض البدلان من مجمّع براءات الاخرتاع اكن نتيجة لتفاقات طوعية بني وذكرت الس يدة يت هوين أأن استبعا .151
% من الأشخاص اذلين يعانون من فريوس نقص املناعة البرشية تغطهيم تراخيص 97% و95الأطراف. واتبعت أأن ما بني 

خيص مجمّع براءات الأدوية مجمّع براءات الاخرتاع، اذلي أأظهر قدرًا كبريًا من التغطية. ولحظت الس يدة يت هوين أأن ترا
ىل البدلان اليت تس تخدم مواطن املرونة يف اتفاق تريبس، اليت ميكن أأن  مسحت للمرخص هلم من الباطن بتوريد الأدوية اإ

جراًء حكوميًا أأيضًا. ىل منح الرتاخيص مجليع البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل، رمغ أأن ذكل سيتطلب اإ  تؤدي اإ

خفاقًا يف نظام الرباءات، لكنه يرجع اإىل ورصح الس يد سالس بريغ أأ  .152 ن الإخفاق يف تطوير املضادات احليوية ليس اإ
يبول. وأأضاف أأن مشلكة أأخرى يف هذا النوع من  عدم وجود سوق أأسايس للمضادات احليوية، كام هو احلال يف حاةل الإ

 هتم.العالج هو أأنه عالج ملرة واحدة أأي أأن الناس تس تخدمه عادًة مرة واحدة يف حيا
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ىل أأن الوضع ابلنس بة للمضادات احليوية ل  .153 وأأعربت الس يدة اكيل عن تأأييدها لبيان الس يد سالس بريغ وأأشارت اإ
خفاقًا يف نظام الرباءات، لكنه يتعل  مبشالك أأخرى يف السوق ل ميكن التصدي لها فقط عن طري  تغيري نظام  يشلك اإ

 امللكية الفكرية.

ةل املضادات احليوية، فاإن مناذج فك الرابط توفر وس يةل خمتلفة لتحفزي ومتويل وأأوحضت الس يدة يت هوين أأن يف حا .154
ىل أأنه المتويل البديل سيتفادى مشالكت النفاذ النامجة عن الأسعار، لأن الرشاكت لن حتتاج  البحث والتطوير. وأأشارت اإ

ىل اسرتداد استامثراهتا يف جمال البحث والتطوير للك منتج عن طري  زايدة الأس  عار وجحم املبيعات.اإ

وذكّر وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن املعاهد الوطنية للصحة يف الولايت املتحدة اكنت أأول هجة صاحبة براءات  .155
اخرتاع تتبادل ما متلكه من حقوق امللكية الفكرية مع مجمّع براءات الاخرتاع. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه من املهم تقدمي 

يف مجمّع براءات الاخرتاع دلمع هجوده يف توفري سهوةل الوصول اإىل عالجات فريوس نقص املناعة البرشية. مساهامت كبرية 
ن الأدوية  ىل أأن احلكومة الأمريكية مع ذكل حذرة بشأأن التوسع يف مجمّع براءات الاخرتاع. وأأردف الوفد قائاًل اإ وأأشار الوفد اإ

يس فقط الأدوية اجملانية. وأأوحض الوفد أأن فامي يتعل  مبجمّعات براءات الأساس ية تتضمن العديد من الأدوية البديةل ول 
الاخرتاع، فاإن وزارة العدل الأمريكية دلهيا خماوف بشأأن قضااي املنافسة وأأهنا متزّي بني مجمّع براءات الاخرتاع للأدوية اليت 

نشاء مجمّع للمنتجات املنافسة، لأهنا ميكن رصفها معًا مقابل املنتجات املنافسة. وذكر الوفد أأن وزارة العدل الأ  مريكية ل حتّبذ اإ
ىل زايدة يف التلكفة. ووّجه الوفد  ختّش أأن يتسبب ذكل اجملّمع يف أأرضار حممتةل كبرية، ويثبّط البحث والتطوير ويؤدي معومًا اإ

ذا اكن مجمّع براءات الاخرتاع يأأخذ يف الاعتبا ىل الس يدة يت هوين حول ما اإ ر قضااي ماكحفة الاحتاكر بعد ذكل سؤًل اإ
دراهجا.  واملنافسة يف تقرير أأي املنتجات ميكن اإ

ىل أأنه اكن من املهم جدًا ابلنس بة  .156 وأأوحضت الس يدة يت هوين أأهنا ل تتحدث ابمس مجمّع براءات الاخرتاع. وأأشارت اإ
ّمع يُعد منوذجًا قاباًل للتطبي  وسعت جملّمع براءات الاخرتاع أأن املعاهد الوطنية للصحة يف الولايت املتحدة قد أأقرت بأأن اجمل

ل أأهنا ل تعتقد أأن تضمني قامئة  ىل التعاون معه. مث ذكرت أأن نطاق مجمّع براءات الاخرتاع قد اتسع يف الآونة الأخرية، اإ اإ
ة أأش به مبركز الأدوية الأساس ية ملنظمة الصحة العاملية قد مت حبثه. وأأضافت الس يدة يت هوين أأن مجمّع براءات اخرتاع الأدوي

آلية ملنح الرتاخيص امجلاعية، وابلتايل فهيي ختتلف كثريًا عن ذاك النوع من مجمّعات براءات الاخرتاع  لتبادل الرتاخيص أأو أ
لهيا وفد الولايت املتحدة. ويف رأأهيا، فاإن اخملاوف املتعلقة مبنع للمنافسة ل متت بصةل جملّمع براءات  القياس ية اليت أأشار اإ

آلية ترخيص طوعية لأغراض تصنيع وبيع الأدوية اجلنيسة يف بدلان حمددة وفقًا لأحاكم الاخرتاع،  اذلي هو عبارة عن أ
 ورشوط اتفاقية الرتخيص.

وشكر وفد الربازيل اخلرباء عىل عروضهم. وفامي يتعل  ابلتوازن املس تقبيل من نظام امللكية الفكرية وتوليد الأدوية  .157
ىل البدائل احليوية العالية التلكفة يف  اجلنيسة والبدائل احليوية، سأأل الوفد اخلرباء عن وهجات نظرمه حول كيفية ضامن النفاذ اإ

البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا، وكيف ميكن تطبي  اس تثناء بولر والاس تثناءات والقيود الأخرى عىل تكل الأدوية اليت 
 مة من تكل الأدوية.تتعاظم تلكفة تطويرها من أأجل حتسني تطوير النسخ العا

وأأوحض الس يد سالس بريغ أأنه نظرًا لأن نسخ املواد البيولوجية ليس سهاًل كنسخ اجلزيئات الصغرية، فاإن تطوير أأدوية  .158
نتاج البدائل احليوية يتطلب درجة عالية من اخلربة. ورصح الس يد سالس بريغ  البدائل احليوية مسأأةل أأكرث صعوبة. وأأشار اىل اإ

خرتاع ذاهتا ترسي عىل املواد البيولوجية والأنواع الأخرى من الأدوية وأأن الطابع الاس تئثاري للبياانت أأن حقوق براءات الا
تنظميية اذلي نوقش يف اتفاق الرشاكة عرب احمليط الهادئ لن يمثر عن درجات أأعيل من الاس تئثار عن تكل املتاحة ل ا

، فاإن املوقف ابلنس بة للبدائل احليوية ابلاكد يدين اتفاق تريبس للجزيئات الصغرية يف تكل ادلول بشلك عام. ومن وهجة نظره
 أأو مواطن املرونة.
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وأأعربت الس يدة اكيل عن اتفاقها مع بيان الس يد سالس بريغ. وذكرت أأن الرباءات ليست العائ  الوحيد أأمام دخول  .159
تعقيد التصنيع وتقليد الأدوية الأصلية. مث  البدائل احليوية يف البدلان النامية. ففي رأأي الس يدة اكيل، هناك عوائ  أأخرى مثل

لحظت أأنه ينبغي عىل نظام الرباءات أأن يضمن وجود منافسة بعد انقضاء مدة الرباءات، ومن مث ينبغي تطبي  اس تثناء 
 بولر عىل مجيع الأدوية لتذليل العوائ  أأمام دخولها قدر الإماكن.

يدة اكيل فامي يتعل  بتطبي  اس تثناء بولر عىل البدائل وأأعرب الس يد سالس بريغ عن تأأييده لوهجات نظر الس   .160
 احليوية.

حدى  .161 ىل أأن اخلرباء قد أأمجعوا عىل أأن الرباءات قد تكون اإ وشكر وفد نيجرياي اخلرباء عىل عروضهم. وأأشار الوفد اإ
ىل الأدوية معتدةل الأسعار والآمنة والفعاةل. ومتابعًة للسؤال ا ذلي طرحه وفد الربازيل، وّجه العوائ  اليت حتول دون النفاذ اإ

وفد نيجرياي سؤًل اإىل لك من الس يدة يت هوين والس يدة اكيل والس يد متبست حول اخلطوات اليت يوصون هبا للتخفيف من 
ىل الأدوية اجلديدة والتكنولوجيات الصحية يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا. مث ذكر الوفد بعد ذكل عنارص  صعوبة النفاذ اإ

ىل الأدوية مثل الهيالك الاجامتعية والبنية التحتية والنظم الصحية والتأأمينات، أأ  لهيا ابعتبارها عوائ  حممتةل للنفاذ اإ خرى ُأشري اإ
اخل. ويف هذا الس ياق، أأكد الوفد عىل أأن نظام الرباءات اكن من املفرتض أأن يشّجع الابتاكر وأأن يقوم بدور تعلميي، وذلكل 

اانت عن حاةل النفاذ أأو التأأمينات أأو الأنظمة الصحية الفعاةل، ينبغي عدم جتاهل أأسواق البدلان النامية حىت لو مل توجد أأي بي
يبول املوجود منذ حنو  عامًا ومل يمت تطوير عالج هل حىت الآن. وعىل هذه  40وأأقل البدلان منوًا يف حالت مثل فريوس الإ

سالس بريغ ملاذا ميكن لعدم وجود أأنظمة للبنية التحتية الاجامتعية والقوة  اخللفية، سأأل الوفد الًك من الس يدة اكيل والس يد
الرشائية اليت جتعل دواًء ما مرحبًا أأو جمداًي من الناحية التجارية يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا أأن يكون السبب يف 

 جتاهل تكل الأسواق.

يتعني عىل احلكومات احمللية واجملمتع ادلويل التصدي لها،  وأأفادت الس يدة اكيل أأن غياب حوافز السوق يه مشلكة .162
نشاء نظام حصي أأو غري ذكل من الهيالك الرضورية. وأأوحضت  لأن رشاكت الأدوية الساعية لتحقي  الرحب ل ميكن أأن تتوىل اإ

ىل أأن الأسواق غري اجملدية جتاراًي ليست هممة أأو ميكن جتاهلها، ولكن ما ذكرته يه  واخلرباء الآخرون هو أأن أأهنا مل تلمح اإ
ىل  نظام براءات الاخرتاع ل يس تطيع معاجلة هذه املشالكت الأخرى اليت شلكّت يه الأخرى عوائ  حتول دون النفاذ اإ

 الأدوية.

 وكرر الس يد سالس بريغ ما ذكرته الس يدة اكيل. .163

عالن أأفريقياوأأعرب وفد جنوب  .164 ىل أأن اإ ادلوحة أأقر بأأن الصحة العامة  عن شكره للخرباء عىل عروضهم. وأأشار الوفد اإ
ميكن أأن تكون لها الأس بقية عىل حقوق أأحصاب امللكية الفكرية اخلاصة ويف الآونة الأخرية أأطل  جدول أأعامل التمنية لعام 

دعوة للعمل. وسأأل الوفد اخلرباء عن شلك اس تجابة رشاكت الأدوية لهذه ادلعوة، لأن حتقي  الأهداف الإمنائية  2030
ىل البدلان النامية بشلك خاص، حيث ل يزال املاليني من الناس SDGs) املس تدامة ( هو هجد تعاوين عاملي مع الإشارة اإ

 ميوتون من أأمراض ميكن الوقاية مهنا وعالهجا، وكذكل الأمراض اجلديدة.

لصحية ورّصح الس يد سالس بريغ أأن نوفارتيس حتاول ابس مترار التوّصل اإىل برامج جديدة لتلبية الاحتياجات ا .165
دواًء من بني أأدوية الرشكة للأمراض غري املعدية، بعضها حصل عىل براءة اخرتاع ومتاح للبدلان  15العاملية، وأأهنا قدمت 

ىل مئات املاليني من املرىض يف لك عام واحد من خالل هذه  ىل أأنه عىل الرمغ من أأنه خفور ابلوصول اإ النامية. وأأشار اإ
ىل الرحب معظم أأعامهل اإىل تكل الربامج، فذكل ل يُعد منوذجًا  مس تدامًا ميكن اقرتاحه وهو أأن حيّول القطاع اخلاص الساعي اإ

الامنذج املنخفضة التلكفة واخلريية. وشّدد الس يد سالس بريغ عىل أأنه ينبغي أأن يكون هناك توازن من أأجل خل  منوذج 
 مس تدام عىل املدى الطويل.
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ه الوفد سؤاًل اإىل اخلرباء وهو كيف، من وهجة نظرمه، ميكن للويبو انم اخلرباء عىل عروضهم. ووجّ  وشكر وفد فيت .166
أأن تلعب دورًا يف القضااي اليت متت مناقش هتا، عىل سبيل املثال عن طري  رعاية البحوث وكيف ميكن أأن تؤثر عىل الأسعار 

ىل الأدوية يف البدلان النامية.  والنفاذ اإ

ورسالهتا مقيدين اإىل حد ما لكوهنا حتمل امس املنظمة العاملية للملكية وذكرت الس يدة يت هوين أأن امس منظمة الويبو  .167
ن الويبو مع ذكل علهيا دور رئييس يف اس تكشاف مجموعة كبرية من حوافز  الفكرية، وليس املنظمة العاملية لالبتاكر. وقالت اإ

. ويف رأأهيا، ينبغي عىل الويبو أأن الابتاكر يف جمال الصحة عل النحو اذلي يذلل الطري  أأمام لك من الابتاكر والنفاذ
تس تكشف مناذج بديةل جنبًا اإىل جنب مع املؤسسات الأخرى مثل منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية وأأحصاب 
املصلحة الأخرين. وأأقرت الس يدة يت هوين بأأن الويبو قامت بدور همم جدًا يف توجيه البدلان أأثناء وضعها لقوانيهنا اخلاصة 

تنفيذ قوانني براءات الاخرتاع عىل املس توى الوطين. ولحظت أأن قانون الويبو المنوذيج ميكن حتديثه ليعكس اتفاق و 
تريبس والتطورات القانونية الالحقة اليت من شأأهنا أأن تكفل الاتساق بني قوانني براءات الاخرتاع احمللية والأولوية الصحية، 

 جعل ترشيعات وس ياسات امللكية الفكرية دلهيا تليب متطلبات املصاحل العامة.وهبذه الطريقة فستساعد البدلان عىل 

عطاء املوافقة التنظميية للمنتجات اجلنيسة بأأرسع وقت  .168 ىل الإدارات الصحية برضورة اإ يعاز اإ واقرتح الس يد متبست الإ
لملكية الفكرية ل يسمح ابلتجديد ادلامئ ممكن عقب انقضاء مدة رساين براءات الاخرتاع، وأأيضًا أأن تسن ادلول قانواًن حمليًا ل 

 للرباءات من أأجل تشجيع صناعة الأدوية اجلنيسة.

ولحظت الس يدة اكيل أأنه ل يزال هناك الكثري من الأس ئةل املفتوحة، عىل سبيل املثال، ماذا اكن دور براءات  .169
الأسواق، وأأي اخليارات ميكن اس تخداهما  الاخرتاع الثانوية، وحتت أأي ظروف ثبت أأهنا اكنت عائقًا أأمام النفاذ يف بعض

ملاكفأأة هذا النوع من الابتاكر الإضايف، وكيف ميكن حتقي  التوازن بني التأأخري احملمتل يف املنافسة اليت قد حتدث يف الأدوية 
ملعلومات فامي اجلنيسة، أأو دور اس تثناء بولر، وما اإىل ذكل، وأأن الويبو ميكن أأن تلعب دورًا يف احلصول عىل البياانت وا

 يتعل  بتكل القضااي.

ىل أأن أأخذ  .170 ولحظ الس يد سالس بريغ أأنه من املهم جدًا طرح احلوافز املفتوحة لتطوير الابتاكرات الإضافية. وأأشار اإ
آاثره اجلانبية أأو تطوير طرق أأكرث مالءمة لزايدة جتاوب املريض تُعّد  دواء قدمي وتطويعه لس تخدامات جديدة أأو احلد من أ

 ابتاكرات هامة جدًا ساعدت املرىض.لكها 

ىل النقطة اليت أأاثرهتا الس يدة يت هوين ويه أأن  .171 وأأعرب وفد اليوانن عن شكره للخرباء عىل عروضهم. وأأشار الوفد اإ
 احلكومات مل تس تخدم بعد مواطن املرونة املتاحة مبوجب قانون الرباءات.

وشكر وفد كينيا اخلرباء عىل عروضهم. وشدد الوفد عىل أأن هناك العديد من البدلان ل س امي البدلان النامية وأأقل  .172
ل أأهنا مل  البدلان منوًا واليت حاولت اس تخدام مواطن املرونة يف اتفاق تريبس ورشعت يف تطوير بعض الأدوية اجلنيسة، اإ

الوفد أأن نقل ادلراية العملية وغريها من املعلومات ذات الصةل من أأحصاب تس تطع تلبية املطالب لأس باب خمتلفة. ورأأى 
ىل الساكن عىل نطاق أأوسع. ووّجه  براءات الاخرتاع اإىل هجات التصنيع مسأأةل هامة جدًا عند نقل التكنولوجيا يك تصل اإ

آرائه وخرباته بشأأن نقل التكنولوجيا وادلراية  ىل الس يد سالس بريغ حول أ ىل البدلان النامية والبدلان الوفد سؤاًل اإ العملية اإ
 الأقل منواً.

وذكر الس يد سالس بريغ أأنه عىل عمل ببعض حالت نقل ادلراية العملية يف دول مثل الربازيل. وأأوحض أأن يف بدلان مثل  .173
 الربانمج. كينيا، بدًل من هنج الرتخيص، ُأجري برانمج نوفارتيس للنفاذ للوصول اىل املرىض اذلين وقعوا لالنضامم اإىل
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حدى املشالك يف كينيا يه أأن دلهيا ترشيعات قوية جدًا يف جمال  .174 وأأعرب الس يد متبست عن وهجة نظره ويه أأن اإ
ن املنتجات اجلنيسة املصنّعة يف الهند ميكن بيعها يف أأقل البدلان منوًا مثل أأوغندا ولكن ليس يف  براءات الاخرتاع، وذلكل فاإ

 كينيا.

ذا اكنت هناك مواد حبثية أأو معلومات أأو بياانت متاحة تثبت أأن التقييدات وسأأل وفد الصني اخلرباء  .175 عام اإ
ىل الأدوية يف البدلان النامية.  والاس تثناءات مفيدة لتحسني النفاذ اإ

وأأفادت الس يدة يت هوين أأهنا درست اس تخدام مواطن املرونة مثل الرتخيص الإلزايم واس تخدام احلكومات  .176
عالن ادلوحة. وأأكدت عىل أأنه  7ًا خليار عدم منح براءات املنتجات للأدوية مبوجب الفقرة واس تخدام أأقل البدلان منو  من اإ

اكن هناك اس تخدام واسع النطاق ملواطن املرونة هذه، وخباصة يف حاةل فريوس نقص املناعة البرشية، الأمر اذلي ساعد عىل 
قامة سوق كبري برسعة وتبديد خماوف املوّردين حول احامتل اخت ل أأن الس يدة اإ جراءات قانونية ضد توريد تكل الأدوية. اإ اذ اإ

 يت هوين أأضافت أأنه ليس من املعلوم بعد مدى انتشار اس تخدام مواطن املرونة هذه يف الأمراض الأخرى.

وأأشار الس يد سالس بريغ أأن عىل الأقل فامي يتعل  ابلأمراض الأخرى خبالف فريوس نقص املناعة البرشية، تشري  .177
ىل أأن اس تخدام الرتخيص الإلزايم مل يكن واسع النطاق وأأن أأسعار الأدوية املصنعة عىل  املعلومات وادلراسات اجلديدة اإ

لزامية اكنت يف بعض احلالت ليست أأقل، بل رمبا أأعيل يف بعض الأحيان مما اكنت عليه يف غياب  أأساس الرتاخيص الإ
لزامية.  الرتاخيص الإ

ىل أأن الس يدة اكيل أأشارت يف العرض اذلي وأأعرب وفد ش ييل عن شكره للخرباء  .178 عىل عروضهم. وأأشار الوفد اإ
ىل أأن واحدة من الصعوابت الكربى اليت تواهجها رشاكت الأدوية اكنت احلصول عىل املعلومات اليت يتعني تقدميها اإىل  قدمته اإ

ذا اكنت دراسات السالمة والفعالية تكل اكنت جُترى عادًة مرة  السلطات التنظميية يف لك بدل. وسأأل الوفد الس يدة اكيل عام اإ
نتاج هذه املعلومات يف  واحدة للبدلان الرئيس ية اليت س ُيطل  فهيا ادلواء وما أأثر الأدةل اليت تثبت أأنه س يكون من الأسهل اإ

 الأسواق الثانوية عىل نتاجئ ادلراسة اليت أأعدهتا الس يدة اكيل.

ىل أأنه من املمكن معومًا ل  .179 لرشاكت الأصلية صاحبة الابتاكر أأو لأي رشكة اس تخدام بياانت وأأشارت الس يدة اكيل اإ
مشاهبة أأو اس تخدام البياانت ذاهتا للحصول عىل املوافقة التنظميية يف أأسواق متعددة، وهو أأرخص معومًا للرشكة الأصلية 

ضا ن التلكفة الهامش ية لإطالقها يف بدل اإ يف س تكون أأقل مما يه اليت س ب  أأن أأعدت تكل البياانت لسوق ما، وابلتايل فاإ
نتاج الأدوية اجلنيسة ل متتكل ابلفعل بياانت التجارب الرسيرية.  عليه ابلنس بة لرشكة جديدة متامًا لإ

جراء دراسة لفحص  .180 وذكّر وفد نيجرياي بأأن اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية اكان قد طلبا من الأمانة اإ
طن املرونة املتعلقة ابلرباءات لأغراض الصحة العامة يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا. القيود املفروضة عىل اس تخدام موا

ىل الأدوية  ىل تبادل وهجات النظر حول دور هذه ادلراسة أأو فائدهتا ابلنس بة ملسأأةل الرباءات والنفاذ اإ ودعا الوفد اخلرباء اإ
آمنة وفعاةل.  بأأسعار معقوةل وأ

يه وهو أأن هذه ادلراسة ميكن أأن تكون مفيدة ولحظ أأن عىل البدلان النامية وأأعرب الس يد متبست عن رأأ  .181
اس تكشاف لك الفرص اليت تتيحها مواطن املرونة والاس تفادة مهنا بدمع من أأهجزة الأمم املتحدة الأخرى مثل منظمة الصحة 

 العاملية.

يات يف الس نوات الأخرية دلمج بعض ولحظ ممثل الأونكتاد أأن هناك اجتاهًا يف رشاكت الأدوية متعددة اجلنس   .182
رشاكت الأدوية اجلنيسة، عىل سبيل املثال من الهند، مضن سلسةل القمية دلهيا، مثاًل لتلكيفها ببعض أأنشطة البحث والتطوير 

ذا اكن هذا الاجتاه من شأأنه أأن يشّجع الرشاكت الهندي ة بغية توفري التاكليف. وسأأل املمثل الس يد متبست حول رأأيه فامي اإ
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نتاج الأدوية اجلنيسة منخفضة الأسعار، وكيف ميكن أأن  عىل البدء يف الرتكزي عىل تطوير الأدوية املبتكرة، بدًل من اهامتهما ابإ
 يؤثر هذا الوضع عىل البدلان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكربى اليت تعمتد عىل الأدوية الواردة من الهند.

اهًا يف بعض رشاكت املس تحرضات الصيدلنية الهندية مبواصةل تطوير أأداهئا من وأأوحض الس يد متبست أأن هناك اجت .183
ىل الأدوية اجلنيسة الصعبة واجلزيئات. كام لحظ أأنه، ومع ذكل،  ىل الأدوية اجلنيسة اإ تصنيع املكوانت الصيدلنية الفّعاةل اإ

ربها يه اليت تتحول حنو الابتاكر، يف حني هناك عدد خضم من الرشاكت الهندية وأأن واحدة أأو اثنتني فقط من أأمهها وأأك
( لبيع منتجاهتا FDAهناك املزيد من الرشاكت متوسطة احلجم اليت ترغب يف احلصول عىل موافقة ادارة الأغذية والعقاقري )

ىل العامل النايم قادم مداد مس متر من اجلزيئات اإ ًا من يف الأسواق خارج الهند. وأأكد الس يد متبست عىل أأنه س يكون هناك اإ
نه ابلنس بة للبدائل احليوية، س تكون الرشاكت الكورية عىل الأرحج يه الأقوى، وهو ما سيشلك حتداًي  الهند. وقال اإ

 للرشاكت الهندية يف الس نوات امخلس أأو الست املقبةل.

نه من املهمالس يد سالس بريغ قال و  .184 ىل منوذج مبتكر. وأأشار  اإ نتشجيع الرشاكت العامة لالنتقال اإ الرشاكت  قائال اإ
ىل تطوير أأدوية جديدة  أأدتتطوير الاقتصاد وخل  فرص العمل والصناعات المنو، و ساعدت عىل املبتكرة  يف هناية املطاف اإ

 ميكن أأن تصبح الأدوية اجلنيسة يف وقت لح .

رين وأأعضاء اللجنة الآخ ة( عن امتناهنا للس يد مريزا والرئيسMPPوأأعربت ممثةل مؤسسة مجمّع براءات الأدوية ) .185
لعرتافهم ابجلهود املبذوةل من قبل املؤسسة. وذكرت املمثةل أأن ولية املؤسسة قد اتسعت مؤخرًا من قبل املرف  ادلويل 
لرشاء الأدوية للعمل عىل الهتاب الكبد الوابيئ "ج" والسل. وذكرت أأن اجملّمع قد وقع مؤخرًا عىل أأول ترخيص هل لعالج 

ن املعلومات  112( يف VTC) Daclatasvirام دواء حيمل امس الهتاب الكبد الوابيئ "ج" ابس تخد بدلًا. وأأضافت املمثةل اإ
عن التقّدم والتحّسن احملرزين عىل صعيد النفاذ احلقيقي للمرىض والرتاخيص املمنوحة وأأيضًا بشأأن رشوط وأأحاكم الوصول 

ىل تراخيص اجملّمع بشأأن فريوس نقص املناعة البرشية والأمراض الأخرى ميك ن الاطالع علهيا عرب موقع مجمّع براءات الأدوية اإ
يف جمال فريوس نقص املناعة البرشية أأيضًا. وشّددت املمثةل عىل أأن تراخيص اجملّمع مشلت البدلان املتوسطة ادلخل، ما بني 

ادلخل. مث  دوةل متوسطة ادلخل يف تراخيص فريوس نقص املناعة البرشية، ابلإضافة اإىل مجيع البدلان املنخفضة 98و 60
آلية طوعية واحلكومات يف البدلان ذات  ضافة ادلول ذات ادلخل املتوسط املرتفع لأن اجملّمع هو أ أأضافت أأنه من الصعب اإ

 ادلخل املتوسط املرتفع دلهيا تدابري أأخرى تتخذها يف حالت خمتلفة حلل هذه املشالك يف النفاذ.

يالء الاهامتم لرباءات وذكرت ممثةل منظمة أأطباء بال حدود أأن يف حاةل الب .186 دائل احليوية والأدوية البيولوجية، ينبغي اإ
العمليات والأساليب وليس فقط براءات املنتجات، لأن العدد املزتايد من براءات العمليات والأساليب املتعلقة ابلتقنيات 

دد أأن الأنظمة القوية للملكية الفكرية البيولوجية يطرح عائقًا هو الآخر أأمام دخول املنافسني. ولحظت أأنه كثريًا ما اكن يرت 
رضورية جلذب الاستامثر يف الابتاكر ولكن، يف رأأهيا، هذه عبارة مضلةل لأن القرارات الاستامثرية للرشكة ميكن أأن تستند 
ىل عدة عوامل، وابلتايل فاإن مسأأةل وجود نظام قوي للملكية الفكرية كعنرص حامس يف الاستامثر الأجنيب يه مسأأةل خم  تَلف اإ
علهيا. مث أأكدت املمثةل عىل أأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ينبغي علهيا النظر بدقة يف أأسلوب معل نظام براءات 

الاخرتاع من ادلاخل، عىل سبيل املثال معايري الأهلية للرباءة ومطالبات ماركوش، وأأهلية الرباءات الثانوية، اخل. واليت ميكن 
  شامل عىل عدد من خيارات الس ياسات مثل مواطن املرونة يف اتفاق تريبس.أأن يكون لها تأأثري

دة  .187 ىل أأن اثنني من أأعضاء اللجنة قد تناقشا يف أأن هناك العديد من العوامل املُحّدِ وأأشار ممثل ش بكة العامل الثالث اإ
ييس أأمام التوافر العام للأدوية اجلديدة للنفاذ وأأن الرباءات ليست العائ  الوحيد. وذكر أأن الرباءات يف رأأيه يه العائ  الرئ 

دخال أأنظمة براءات املنتجات، اخنفض توافر املنتجات  نه منذ اإ أأو الأدوية احلاصةل عىل براءة اخرتاع. وأأردف املمثل قائاًل اإ
ىل أأن حبث الس يدة اك يل، اجلنيسة، وذلكل قبل ضامن النفاذ، من الرضوري التأأكد من توافر املنتجات. وأأشار املمثل اإ

ىل أأن أأثر اتفاق تريبس مل يكن سلبيًا متامًا. وسأأل املمثل الس يدة اكيل  ىل الصورة اللكية والبياانت املعّممة، ذهب اإ املستند اإ
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دخال أأنظمة براءات املنتجات زادت الاحتاكرات بسبب  ذا اكن هناك أأي دليل عىل أأنه بعد اتفاق تريبس أأو بعد اإ عام اإ
ثال فامي يتعل  بتوافر املنافسة العامة. وأأوحض املمثل بعد ذكل أأن تراخيص مجمّع الرباءات براءات الاخرتاع، عىل سبيل امل 

اكنت مصحوبة برشوط تفوق رشوط الرتخيص الإلزايم، وعىل ذكل، فاإن اس تخدام مواطن املرونة يف اتفاق تريبس بشأأن 
لزامية اكن خيارًا أأفضل من التفاوض رسًا عىل الرتاخيص الطو   عية.الرتاخيص الإ

وذكرت الس يدة اكيل أأن حبهثا رّكز عىل توافر أأي دواء، سواء مت تصنيعه من قبل رشكة للأدوية اجلنيسة أأو الرشكة  .188
ىل أأن براءات الاخرتاع تساعد الرشاكت الأصلية عىل اإطالق ادلواء يف  الأصلية صاحبة الابتاكر. وأأوحضت أأنه نظرًا اإ

ثري جحب الأدوية اجلنيسة من السوق. وأأضافت الس يدة اكيل أأن ادلراسات السوق برسعة أأكرب، فاإن ذكل التأأثري يفوق تأأ 
الأخرى عن احتاكرات الرباءات واملذكورة يف العرض اذلي قدمته قد وجدت أأن يف حاةل الهند، مل يكن للرباءات تأأثري عىل 

 الأسعار والنفاذ.

ن الناحية العملية، عندما تُطل  الرشكة وأأيّد الس يد سالس بريغ البيان اذلي أأدلت به الس يدة اكيل وأأضاف أأنه م .189
صاحبة الابتاكر دواًء ما، فهيي متهّد الطري  أأمام رشكة الأدوية اجلنيسة لأن هذه الأخرية ميكهنا الاعامتد عىل البياانت 

 عام % يف19املوجودة يف السوق. مث أأضاف أأّن يف الولايت املتحدة الأمريكية، اكنت هناك زايدة يف الأدوية اجلنيسة من 
 واكسامن.-% من السوق منذ اعامتد قانون هاتش85اإىل حوايل  1984

ل عندما تعّذر الرتخيص  .190 آلية الرتخيص الإلزايم مل تظهر عىل الساحة اإ ل نغفل أأن أ وأأفادت الس يدة يت هوين أأنه ينبغي اإ
ن الرتاخيص الطوعية كتكل ا ليت تصدر عن مجمّع الرباءات الطوعي، مثاًل لأن صاحب الرباءة رفض التفاوض. ويف رأأهيا، فاإ

ىل ادلواء احملمّي برباءة. لزامية يف لك بدل حيتاج اإ  أأكرث كفاءة من طلب تراخيص اإ

وأأشار الس يد متبست أأن توافر الأدوية اجلنيسة يعمتد عىل توافر املكوانت الصيدلنية الفّعاةل، رشيطة أأن تمتكن  .191
. وذكر أأنه عندما مل تكن الهند متتكل الرباءات، اكنت الرشاكت الرشكة من صنع املنتج دون خل  أأي تعارض يف الرباءات

 تطل  جزيئات جنيسة خالل س تة أأشهر من اإطالق الولايت املتحدة جلزيء ما.

 اجللسة. تاملتحدثني واختمت ةالرئيس توشكر  .192

هيم 8البند   من جدول الأعامل: رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ

حامية الرسية املطبقة عىل خمتلف أأنواع همنيي الرباءات وعىل مستشاري الرباءات املواطنني جلسة تشاركية حول 
جانب.  والأ

اجللسة التشاركية حول حامية الرسية املطبقة عىل خمتلف أأنواع همنيي الرباءات وعىل مستشاري  ةالرئيس تافتتح .193
 الرباءات املواطنني والأجانب.

رّسية املشورة القانونية فامي بني حمايم الرباءات ومّولكهيم يف البدلان اليت تطب  وقدم وفد الياابن عرضًا عن حامية  .194
القانون العام والبدلان اليت تطب  القانون املدين، وبناء عىل وثيقة أأعدها الوفد ومت توزيعها عىل احلضور، أأوحض السيناريوهات 

 لت.احملمتةل لوقوع مشالكت عابرة للحدود فامي يتعل  برسية التصا

س بانيا عرضًا حول تعديل الترشيع الإس باين فامي يتعل  برّسية التصالت بني مستشاري الرباءات أأو  .195 وقّدم وفد اإ
والكء الرباءات ومولّكهيم. ولحظ الوفد أأنه حىت الآن مل يمت الاعرتاف دولّيًا ابحل  يف عدم الكشف عن التصالت بني 

ن مناقشة هذه املسأأةل يف خمتلف احملافل، مثل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات والكء الرباءات ومولّكهيم، ومع ذكل، فاإ 
ىل التغيريات الأخرية يف قانون براءات الاخرتاع الإس باين. العرض اذلي  واجملموعة ابء+، اكنت ُممثرة وأأدت عىل سبيل املثال اإ
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س بانيا متاح عىل العنوان التايل:  قدمه وفد اإ
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35699. 

س بانيا لوصفهام الوضعيات القامئة يف بدلهيام، وتقدميها أأمثةل عن  .196 وأأعرب وفد سويرسا عن شكره لوفدي الياابن واإ
ىل ترتيبات دولية خبصوص حصانة العالقة بني احملايم ومولكه. وأأقر الوفد  السواب  القضائية وتأأكيدهام عىل أأمهية التوصل اإ

ىل أأن احملمكة الفدرالية بسويرسا ترى أأن  رساء حامية متينة حلصانة العالقة بني وكيل الرباءات ومولكه ولفت الانتباه اإ بأأمهية اإ
قامة العدل عرب متكني املولكني من ائامتن حماميهيم عىل أأرسارمه بلك  ذ أأنه يساعد عىل اإ الرس املهين يدمع الصاحل العام، اإ

فد أأن احملايم قد ل يمتكن من متثيل مولكه بشلك حصيح أأو قد يعجز عن ذكل، سواء تعل  الأمر بعمهل رصاحة. وأأبرز الو 
ذا مل يث  الوكيل يف حماميه بدون حتفظ أأو مل يكن احملايم عىل دراية بلك  الاستشاري أأو خالل املنازعات القضائية، اإ

ء الرباءات يف سويرسا منذ دخول القانون الفدرايل بشأأن الظروف املادية للقضية. وأأوحض أأن الرس املهين يرسي عىل والك
. وأأضاف أأن السلطة الترشيعية بسويرسا اعمتدت القانون الفدرايل 2011مستشاري الرباءات حزي التنفيذ يف مطلع يوليو 

ىل قناعهتا مبدى أأمهية احلصول عىل مشورة خبري مؤهل يف املسائل املتعل قة ابلرباءات، بشأأن مستشاري الرباءات استناد اإ
نظرا للماكنة اليت حتظى هبا سويرسا يف جمال الابتاكر. وبني الوفد أأن امجلهور قد صار قادرا عىل اختيار مقديم خدمات 

ل للأشخاص اذلين أأثبتوا كفاءهتم يف اجملال، وجيب عىل  ذ ل حي  اس تخدام مستشار الرباءات مكسمى همين اإ همنيني وأأكفاء، اإ
ثبات امتالكهم للمؤهالت املهنية الرضورية، قبل البدء يف ممارسة نشاطهم. وأأوحض الوفد املستشارين املذكوري ن التسجيل واإ

لزام مستشار الرباءات برسية  أأن الهدف من هذا القانون هو معاجلة اخملاوف املرتبطة ابلرسية اليت تساور طالب املشورة واإ
ىل املادة الوجهية )املادة  لزام والكء الرباءات  10التصالت. والتفت الوفد اإ من القانون املذكور(، وأأفاد أأهنا تنص عىل اإ

ون علهيا حبمك وظيفهتم أأو الأرسار اليت يطلعون علهيا نابحملافظة عىل رسية التصالت يف لك ما يتعل  باكفة الأرسار اليت يؤمت 
لزام خالل ممارس هتم لأنشطهتم املهنية، وأأنه جيب عىل والكء الرباءات ضامن حفاع مسا عدهيم عىل الأرسار املهنية. وأأفاد أأن اإ

وكيل الرباءات برسية التصالت يعكس مدى رسية املعلومات اليت يطلع علهيا والكء الرباءات خالل تقدمي الاستشارة 
أأن ذكل يعكس ملولكهيم ومتثيلهم، ومهنا املعلومات املتعلقة ابلخرتاعات أأو الأرسار التجارية املرتبطة ابلخرتاع، وأأضاف الوفد 

يداع الطلب أأو أأثناء تقدمي املشورة  أأيضا مدى رسية املعلومات اليت تتضمهنا الواثئ  اليت يعدها والكء الرباءات لغرض اإ
ذ  ىل أأن حامية املعلومات املذكورة تكتيس أأمهية ابلغة من الناحية الاقتصادية دلى املولك، اإ ملولكهيم أأو متثيلهم. وأأشار الوفد اإ

ه أأية شكوك بشأأن رسية التصالت مع وكيل الرباءات يك يكشف هل عن مجيع املعلومات الوجهية. ورصح جيب أأل تساور
الوفد أأن حصانة العالقة بني وكيل الرباءات ومولكه يف سويرسا ل تسقط مبرور الزمن، وترسي مضنيا همام اكن الشخص 

يف تكل احلاةل يعترب صاحب العمل هو من اطلع عىل املعين، وتطب  يف حالت والكء الرباءات املوظفني دلى غريمه، و
املعلومات احملمية مبوجب حصانة رسية التصالت وليس وكيل الرباءات املوظف دليه. وأأفاد أأن الرس املهين يشمل الوقائع 

الواثئ  واملواد  اليت أأؤمتن علهيا وكيل الرباءات لغرض التوكيل أأو اليت لحظها خالل أأداء معهل، غري أأن احلصانة تقترص عىل
ىل التفسري اذلي  اليت أأؤمتن علهيا وكيل الرباءات لغرض احلصول عىل التوكيل وممارسة همنة وكيل الرباءات. والتفت الوفد اإ
جبار وكيل الرباءات عىل الإدلء بشهادته  قدمته احملمكة احملمكة الفدرالية وذكر أأنه ل ميكن جحز أأي من الواثئ  املذكورة أأو اإ

جر  اءات قضية مدنية خبصوص مسائل رسية اطلع علهيا أأثناء أأداء همنته. وأأفاد أأن خرق الرسية املهنية يعد جرمية مضن اإ
جنائية يف سويرسا وأأن قانون الإجراءات اجلنائية قد يعفي وكيل الرباءات، يف القضااي اجلنائية، من واجب الإدلء بشهادته 

ذا برر الفائدة من احلفاع عىل رسية املعلوم الأطراف املعنية  2013ات؛ وأأضاف الوفد أأن القانون السويرسي يعفي منذ اإ
ابلإجراءات املدنية أأو الأطراف الأخرى من واجب تسلمي الواثئ  اليت نتجت عن التصالت مع حمايم الرباءات. ولفت 

ىل تزايد التبادلت ادلولية والأس ئةل املتعلقة ابمللكية الفكرية، وذكر أأن امل ادة املتعلقة ابلرسية املهنية الواردة يف القانون الانتباه اإ
ىل تعزيز هجود أأحصاب  ىل معاجلة املشالك اليت تواجه أأحصاب الرباءات خالل الأنشطة العابرة للحدود، واإ السويرسي هتدف اإ

جراءات التقايض العابرة للحدود. وأأبرز الوفد أأن الرسية املهنية تتسم بصبغة وطنية فال  ذا الرباءات أأثناء اإ ميكن احملافظة علهيا اإ
ما جتاوزت املسأأةل املتعلقة ابلرباءة حدود البدل املعين. ورأأى أأن الوضع الراهن عىل الصعيد ادلويل أأظهر أأن بعض البدلان ل 

تنص عىل حامية رسية التصالت، وأأن البدلان اليت تنص علهيا قد ل تطب  يف بعض احلالت هذه امحلاية عىل احملامني 
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أأو قد تطبقها يف نطاق أأضي  من نطاق تطبيقها عىل املهنيني احملليني. وأأعرب عن عدم رضاه عن الوضع الراهن فامي  الأجانب
ماكنية التنبؤ وضامن املعلومات احلساسة والثقة السائدة يف عالقة حمايم الرباءات مبولكه، وقال أأن  يتعل  مبسائل اليقني واإ

اكمل والرصحي بني املولك ومستشاره، مما يرض جبودة املشورة القانونية ويؤثر عىل الوضع الراهن يعي  تبادل املعلومات ال
آخر  ىل أأن مماريس همن الرباءات من كندا وسويرسا والربازيل والهند، وعدد أ معاجلة الرباءات وجودهتا. ولفت الوفد الانتباه اإ

نية بقانون الرباءات عىل مدى أأمهية التوصل يف أأرسع من البدلان، شددوا خالل ادلورة الواحدة والعرشين للجنة ادلامئة املع 
وقت ممكن اإىل حل خبصوص القضااي العابرة للحدود واملتعلقة ابلرسية املهنية. وواصل قائال أأن حصانة العالقة بني وكيل 
عىل الرباءات ومولكه هتدف أأساسا اإىل تشجيع التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم بشلك اكمل ورصحي، وشدد 

ىل معرفة لك الوقائع الوجهية من أأجل تقدمي املشورة القانونية ملولكهيم؛  أأمهية ذكل نظرا حلاجة مستشاري أأو والكء الرباءات اإ
ىل الالزتام ابلقوانني، وعل  أأن ذكل خيدم حامت  وأأضاف أأن تقدمي مشورة سلمية تشجع املولك عىل اختاذ قرار مس تنري واإ

قامة العدل. ورأأى الوفد أأن مسأأةل رسية التصالت بني مستشاري الرباءات املصلحة العامة فيشجع عىل اح رتام القانون واإ
ومولكهيم تكتيس أأمهية ابلغة دلى اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، وبني أأن حصانة العالقة بني وكيل الرباءة ومولكه قد 

ت اليت ستنجم عهنا. وأأوحض أأن وكيل أأو مستشار الرباءات يلعب تؤثر عىل جودة معلية معاجلة الرباءات وعىل جودة الرباءا
دورا أأساس يا خالل اكمل معلية معاجلة الرباءة، وواصل قائال أأن مستشار أأو وكيل الرباءات ينبغي أأن يعمل سوية مع 

عداد طلب الرباءة دقي  يس تجيب لرشوط منح الرباءات ، وهبدف مولكه، بشلك مفتوح ويف مناخ ملؤه الثقة، من أأجل اإ
نزال عقوابت ابلطرفني. وذكر الوفد أأن وكيل الرباءات يعد  ىل اإ احليلوةل دون خمالفة القانون أأثناء معاجلة الرباءات مما قد يؤدي اإ

خالل معلية معاجلة الرباءات عددا من املستندات من سبيل مسودة طلب الرباءة أأو املذكرة اليت تقدم رأأاي بشأأن أأهلية 
وجب الرباءات، كام ميثل مولكه دلى مكتب امللكية الصناعية يف املسائل املتعلقة بعدم الاس تجابة الاخرتاع للحامية مب

ىل السؤال املتعل  حبصانة العالقة بني وكيل الرباءات ومولكه وهل  للرشوط أأو أأوجه القصور أأو التصويبات. والتفت الوفد اإ
جراء الكشف يف أأهنا حتد من الكشف، وأأكد رضورة المتيزي بني الكشف املرتب ط بطلب الرباءة وبني الكشف املرتبط ابإ

القضااي املدنية. وأأفاد أأن القوانني الوطنية بشأأن الرباءات تشرتط أأن يصف مودع الطلب اخرتاعه بطريقة واحضة وشامةل 
جناز الاخرتاع موضوع الطلب، وأأوحض أأن هذا الرشط يلزم مودع الطلب ابلكشف  عن متكن خشصا من أأهل املهنة من اإ

مجيع املعلومات الرضورية يك يس تجيب لرشط المتكني. وأأعرب عن اعتقاده أأن الرس املهين ل يرض ابلرشط املذكور، وأأن 
عداد طلب  ن أأمكن ملستشار الرباءات ومولكه احلفاع عىل رسية ما تناقشاه خالل اإ رشط الكشف يبقى ساراي حىت واإ

(، وأأفاد أأن قوانني ادلول SCP/22/4عن كفاية الكشف الثانية )الوثيقة الرباءة. وأأعرب الوفد عن تأأييده لنتاجئ ادلراسة 
الأعضاء ختتلف بشأأن تفاصيل رشط المتكني، واس تدرك قائال أأن رشوط الكشف منفصةل عن حصانة العالقة بني 

ىل السؤال املتعل  بكيفية معاجلة خ اتحة س بل مستشاري الرباءات ومولكهيم ورسية التصالت بيهنام. وأأشار الوفد اإ طر اإ
قانونية لس تثناء بعض املعلومات املهمة من الطلب، وذكر أأن فاحيص الرباءات العاملني يف ماكتب امللكية الفكرية يقومون 
يبحثون بأأنفسهم أأثناء قراءة الطلب حاةل التقنية الصناعية السابقة وحيددون هل أأن الطلب يس تجيب للرشوط يف صيغته 

مللكية الفكرية ل تعمتد فقط عىل قامئة حاةل التقنية الصناعية السابقة اليت يذكرها مودع الطلب، املذكورة. وأأكد أأن ماكتب ا
ن تعمد مودع الطلب حذفها من القامئة، وأأفاد أأن  وأأوحض املعلومات تبقى مضن نطاق حاةل التقنية الصناعية السابقة حىت واإ

لغاء وينظر فهيا، وواصل مب  يبحهثاأأحد فاحيص الطلبات ميكن أأن  ىل اإ ينا أأن عدم الاس تجابة لرشط الكشف قد يؤدي اإ
الرباءة، وقال أأن اس تثناء املعلومات بشلك متعمد قد يشلك خرقا ملدونة السلوك املهنية، وأأقر بأأن العقوابت والإجراءات 

ىل الاقرتاح اذلي قدمته التأأديبية النامجة عن اخلطأأ املهين املذكور ختتلف عن بعضها يف أأغلب البدلان. ولفت الوفد الانتباه اإ 
سويرسا خالل ادلورة الواحدة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، واملتعل  بعمل اللجنة عىل قانون مرن غري 
طار العمل  ملزم كحل للجانب العابر للحدود املرتبط حبصانة العالقة بني وكيل الرباءات ومولكه. وأأعرب عن اعتقاده أأن اإ

د يتضمن التعاريف العامة للمصطلحات الهامة، من سبيل مستشار الرباءات واملعلومات اليت تمتتع ابمحلاية مبوجب املذكور ق
طار العمل املذكور قد  ىل أأن اإ حصانة العالقة بني وكيل الرباءات ومولكه، واملعيار الأدىن للحصانة املذكورة. وخلص الوفد اإ

ذ أأ  نه ينص عىل مقاربة مرنة متكن من مالءمة الترشيعات الوطنية مع اخللفية القانونية يصلح ليكون منوذج للقوانني الوطنية، اإ
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لدلوةل العضو واحتياجاهتا يف ذكل اجملال. والتفت الوفد اإىل الاقرتاح من جديد وجشع ادلول الأعضاء عىل بدء نقاشات بشأأن 
طار العمل غري امللزم.  مضمون اإ

فشاء هذه املعلومات تثري وأأعرب وفد س نغافورة عن تقديره لعمل الأ  .197 مانة. وقال أأن معاجلة املعلومات الرسية وخطر اإ
ىل أأن قانون  يداع طلبات الرباءات يف أأنظمة قانونية خمتلفة. وأأشار اإ بعض القل  يف ظل الاقتصاد العاملي اذلي يتطلب اإ

نون الرباءات الس نغافوري وسع الإثبات الس نغافوري ينص عىل رسية التصالت بني احملايم ومولكه معوما. وأأضاف أأن قا
حصانة العالقة بني احملايم ومولكه لتشمل العالقة بني والكء الرباءات ومولكهيم، وأأوحض أأن القانون نص عىل أأن أأي اتصالت 

بشأأن أأي موضوع متعل  ابلرباءات بني خشص معني ووكيل براءات مسجل، أأو أأي مؤسسة مؤهةل لتكون رشكة والكء 
جراءات التقايض بنفس حصانة التصالت بني خشص معني وحماميه، وأأكد أأن براءات، تمتتع ابحل صانة من الكشف أأثناء اإ

امحلاية املذكورة تشمل التصالت مع والكء الرباءات الأجانب طاملا اكنوا مسجلني طبقا للقانون الس نغافوري. وأأفاد أأن 
اخلطة الرئيس ية لس نغافورة مكركز  2013ارة العدل نرشت يف أأبريل اللجنة التوجهيية املعنية ابمللكية الفكرية واليت شلكهتا وز

آس يا، بفضل مركز امللكية  ىل ترس يخ ماكنة س نغافورة مكركز عاملي للرباءات يف أ للملكية الفكرية وذكر أأن اخلطة هتدف اإ
 والوساطة يف س نغافورة الفكرية ومركز تسوية املنازعات. وأأعرب الوفد عن رسوره برتكزي مكتب اتبع ملركز الويبو للتحكمي

. وأأكد أأن س نغافورة تتعامل بوضوح مع همنيي امللكية الفكرية فامي يتعل  برسية اتصالهتم مع معالهئم أأثناء 2010منذ مايو 
جراءات التقايض، ويرى أأن ذكل يعزز ثقة همنيي امللكية الفكرية، سواء احملليني أأو الأجانب، يف النظام القانوين للملكية  اإ

ىل املسامهة يف توس يع النقاش وتقامس أأفضل املامرسات والتجارب الوطنية واحللول املتعلقة الفكر  ية بس نغافورة. وتطلع الوفد اإ
 ابلقضااي واخملاوف النامجة عن املوضوع املذكور.

جمال رسية يرلندا الشاملية عن شكره للوفود اليت تقامست جتارهبا يف اإ وأأعرب وفد اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و  .198
التصالت. وأأشاد ابلنرشة اليت أأعدها وفد الياابن ورأأى أأهنا قدمت رشحا مبسطا نسبيا ومفيدا جدا للمسائل اخملتلفة النامجة 
نلكرتا  عن الوضعيات العابرة للحدود. وذكر أأن احلصانة املهنية تشمل التصالت مع حمايم املرافعات أأو احملامني الإجرائيني يف اإ

سكتلندا و  وويلز، وأأن يرلندا الشاملية تنص عىل أأحاكم مشاهبة رمغ أأن الأنظمة القانونية يف البدلين ختتلف اإ القوانني يف اإ
قليال. وأأبرز الوفد أأن السواب  القضائية احلديثة العهد أأكدت أأن التصالت مع احملامني الأجانب تمتتع بنفس حصانة املهن 

نلكزي. واس تدرك الوفد قائال أأن حصانة املهن القانونية طبقا لأحاكم القانون العام ل القانونية مثل التصالت مع احملامني الإ 
تشمل التصالت مع الأشخاص من غري احملامني، من سبيل والكء الرباءات أأو احملاس بني. وأأوحض أأن احلصانة القانونية طبقا 

تشمل رمغ لك يشء التصالت مع  1998ات لس نة من قانون ح  املؤلف والرسوم والامنذج الصناعية والرباء 280للامدة 
والكء الرباءات، وأأفاد أأن املادة املذكورة تنص عىل حامية الواثئ  أأو املواد أأو املعلومات املتعلقة ابلرباءات والتصاممي 

تع ابحلصانة يف واملعلومات التقنية والعالمات التجارية وأأي مسأأةل تتضمن متويه عالمة جتارية الواردة مضن التصالت، تمت 
نلكرتا وويلز واسكتلندا  يرلندااإ الشاملية طاملا أأن الوكيل يقدم ملولكه لنفس اخلدمات اليت اكن حماميه س يقدهما هل. وأأضاف  واإ
من قانون ح  املؤلف والرسوم والامنذج الصناعية والرباءات يقتيض أأن يكون وكيل الرباءات  280الوفد أأن تطبي  املادة 

يرلندااملتحدة لربيطانيا العظمى مسجال ابململكة  الشاملية يف السجل الربيطاين لوالكء الرباءات أأو أأن يكون أأحد الأشخاص  واإ
املسجلني عىل القامئة الأوروبية اليت يعدها املكتب الأورويب للرباءات. وقال أأنه ميكن لوالكء الرباءات املسجلني يف أأي ماكن 

آخر خالف املنطقة الاقتصادية الأوروبية يداع طلب لإدراهجم يف السجل الربيطاين أأو الانتفاع من ترشيعات الاحتاد  أ اإ
تشمل أأيضا الرشاكت واملؤسسات التابعة  280الأورويب املتعلقة ابلعرتاف املتبادل ابملؤهالت املهنية، وأأضاف أأن املادة 

حيمل صفة احملايم أأن يكون وكيل براءات  لوالكء الرباءات املذكورين. وأأوحض أأنه جيب عىل وكيل الرباءات الأجنيب اذلي ل
يرلندا الشاملية عىل املوافقة أأو اإ من املنطقة الاقتصادية الأوروبية وحصل طلب تسجيهل يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و 

وجب حصانة املهن أأن يرد امسه مضن القامئة الأوروبية اليت يعدها املكتب الأورويب للرباءات، يك تمتتع اتصالته ابمحلاية مب
ىل أأن التصالت بني والكء الرباءات ومولكهيم تمتتع حصانة رسية التصالت طاملا قدم وكيل الرباءات  القانونية. وخلص اإ
ملولكه نفس اخلدمات اليت يقدهما هل حماميه، برشط أأن يكون وكيل الرباءات مسجال يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
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يرلندا أأو مضن القامئة الأوروبية اليت يعدها املكتب الأورويب للرباءات، مما يعين أأن احلصانة ل ترسي عادة عىل  الشاملية واإ
ىل أأن عددا من البدلان من سبيل  س بانياالتصالت مع والكء الرباءات الأجانب. ولفت الوفد الانتباه اإ اختذت بشلك منفرد  اإ

بي  نوع من حصانة رسية التصالت بني والكء الرباءات ومولكهيم عددا من اخلطوات عىل الصعيد الوطين من أأجل تط 
تعادل احلصانة اليت تمتتع هبا التصالت بني احملامني ومولكهيم. وشدد عىل أأن همنيي الرباءات ومولكهيم يطمحون اإىل حتق  قدر 

 ءمه.من اليقني فامي يتعل  ابجلوانب العابرة للحدود املتعلقة ابلتصالت بيهنم وبني والك

ساندت من انحية  1901وقال وفد أأسرتاليا أأن احلكومات الأسرتالية املتالحقة منذ تأأسيس الكومنولث الأسرتايل يف  .199
املبدأأ حصانة رسية املشورة املهنية املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت يقدهما والكء الرباءات من غري احملامني ملولكهيم، بنفس درجة 

امني ومولكهيم. وأأفاد الوفد أأن املؤهالت القانونية مل تكن رشطا للعمل كوكيل براءات، حىت يف ذكل حصانة العالقة بني احمل
العهد البعيد عندما اكن معظم والكء الرباءات يف أأسرتاليا حماميي مرافعات يف الآن ذاته، وأأكد أأن والكء الرباءات املسجلني 

أأن يكونوا حمامني. وأأضاف أأن الكومنولث الأسرتايل أأصدر أأول ترشيع يف أأسرتاليا يف الوقت احلارض ل حيتاجون ابلرضورة 
، وذكر أأن القانون نص عىل حصانة التصالت مع والكء 1903وهو قانون الرباءات لس نة  1903بشأأن الرباءات يف 

نة يف عالقته مع من القانون املذكور نصت عىل أأن "لك وكيل براءات جيب أأن يمتتع ابحلصا 102الرباءات. وذكر أأن املادة 
مولكه مثلام بينه القانون" وهو ما يعين أأن التصالت بني والكء الرباءات ومولكهيم ينبغي أأن تمتتع ابحلصانة بنفس درجة 

نص عىل نطاق  1990احلصانة اليت تمتتع هبا التصالت بني حمايم املرافعات ومولكه. وأأبرز الوفد أأن قانون الرباءات لس نة 
ت امحلاية للك السجالت والواثئ  اليت أأعدت لغرض التصالت بني احملايم ومولكه. وواصل حديثه قائال حصانة أأوسع منح

تنص  1998واعمتدت يف س نة  1990من قانون الرباءات لس نة  200( من املادة 2أأن التنقيحات اليت أأدخلت عىل الفقرة )
ىل أأن عىل حصانة رسية التصالت بني وكيل الرباءات ومولكه "فامي خي ص ابملسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية". ولفت الانتباه اإ

التنقيح يعد ضامان لتطبي  حصانة رسية التصالت بني والكء الرباءات املسجلني ومولكهيم يف القضااي املتعلقة ابمللكية 
ة ولك املسائل ذات الصةل. وذكر الفكرية، أأي خبصوص املسائل اليت تتعل  ابلرباءات والعالمات التجارية والتصاممي الصناعي

ييل لييل وبفايزر  2004أأن القايض احملرتم هريي أأصدر يف  يرلنداحكام يف قضية احملمكة الفدرالية بني اإ للمنتجات ادلوائية  اإ
 ينص عىل أأن حصانة العالقة بني احملايم ومولكه "تقترص عىل التصالت بني والكء الرباءات املسجلني يف أأسرتاليا بصفهتم
آخر يف العامل. وقال أأن احلكومة الأسرتالية أأقرت برضورة  تكل" فال تشمل التصالت مع أأي وكيل براءات يف أأي ماكن أ
تعديل قانون الرباءات املذكور من أأجل منح املولك اذلي يستشري وكيل الرباءات من غري احملامني اليقني القانونية خبصوص 

ية سواء يف أأسرتاليا أأو خارهجا، وبني أأن احلكومة أأقرت أأيضا بأأن احلصانة اليت تطب  عىل رسية املشورة املتعلقة ابمللكية الفكر 
عالقة والكء الرباءات من غري احملامني ومولكهيم ينبغي أأن تطب  أأيضا عىل اتصالت املولكني مع والكء الرباءات من غري 

ىل تفعيل قانون تعديل قوانني احملامني من خارج أأسرتاليا. وقال الوفد أأن التوجه حنو الإصالحات  الترشيعية يف أأسرتاليا أأدى اإ
)رفع املس توى( وذكر أأن الأحاكم املتعلقة حبصانة رسية التصالت دخلت حزي التنفيذ يف  2012امللكية الفكرية لعام 

عتني تربزان أأن من قانون الرباءات عند قراءهتام جممت  200أألف( من املادة 2( و)2. وأأوحض أأن الفقرتني )2013أأبريل  15
سداء وكيل براءات معمتد للمشورة يف جمال امللكية الفكرية ملولّكه  ىل اإ التصالت أأو السجل أأو الوثيقة اليت هتدف أأساسا اإ
سداء ممارس املهنة القانونية للمشورة  ىل اإ تمتتع ابحلصانة عىل غرار التصالت أأو السجل أأو الوثيقة اليت هتدف أأساسا اإ

ىل وكيل براءات معمتد وبني أأن ذكل يشمل  2( و)2ه ويف احلدود ذاهتا. وقال الوفد أأن الفقرة )القانونية ملولكّ  أألف( أأشارات اإ
آخر ابلقيام بأأعامل يف جمال الرباءات بنفس القدر اذلي رصح هل القانون  قلمي أ لك خشص مرصح هل مبوجب قانون بدل أأو اإ

دمه. ورأأى الوفد أأن املادة املذكورة تقر بأأن تقييد خيارات مودعي طلب املذكور بتقدمي املشورة القانونية من النوع اذلي يق
ذ أأن أأغلب مودعي طلبات  الرباءات يك يلمتسوا املشورة فقط من والكء الرباءات الأسرتاليني ليس حمبذا ول معليا، اإ

صلون الانتفاع من خدمات الرباءات يف أأسرتاليا مس تقرون خارج أأسرتاليا، وأأن العديد من طاليب الرباءات الأجانب يوا
ىل أأن نطاق احلصانة يقترص عىل نطاق الترصحي اذلي حصل عليه الشخص  والكء الرباءات يف بدلاهنم الأصلية. وأأشار اإ
املعين ملامرسة أأعامل معينة يف بدله الأصيل أأو منطقته الأصلية، وأأوحض أأن أأي خشص مرصح هل فقط مبامرسة أأعامل متعلقة 

ا هل مبامرسة أأعامل متعلقة ابلعالمات التجارية سيمتتع يف أأسرتاليا حبصانة ترسي فقط عىل أأعامهل املتعلقة ابلرباءات وليس مرصح
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ابلرباءات. والتفت الوفد اإىل حصانة رسية التصالت بني املبتكرين الأجانب ووالكء الرباءات اخلاصني هبم ووالكء الرباءات 
ذا أأراد هؤلء املبتكرون طلب امحلاية يف أأسرتاليا، وشدد عىل أأنه ليس الأسرتاليني اليت متنحها أأحاكم الترشيعات ا لأسرتالية اإ

متيقنا بنفس ادلرجة من متتع املبتكرين الأسرتاليني من نفس احلصانة يف خارج أأسرتاليا. وبني الوفد أأنه ل ميكن للمولكني 
ونية الأجنبية أأن يضمنوا حامية اتصالهتم مع احملامني الأسرتاليني يف ظل غياب أأحاكم تنص عىل حقوق مماثةل يف الأنظمة القان

جراءات احملامك الأجنبية. وأأعرب عن اعتقاده أأن التصالت احلرة والرصحية بني  حىت احملليني يف اسرتاليا من الكشف يف اإ
ىل ن ظام الرباءات العامل، احملايم ومولكه تعد رضورية يك تكون طلبات الرباءات جيدة ول حتتوي عىل مغوض. والتفت الوفد اإ

وقال أأن المتثيل القانوين املهين عايل اجلودة يؤدي اإىل صياغة مواصفات الرباءات بشلك جيد يتيح قدرا أأكرب من اليقني يف 
 حصة الرباءات املمنوحة، بل ويعزز جودة املعلومات اليت يمت نرشها عند امجلهور هبدف تشجيع الابتاكر.

أأسهمت يف املناقشة وقدمت عروضا قمية ثرية ابملعلومات، أأوحضت كيف تعاملت  وشكر وفد بولندا الوفود اليت .200
الأنظمة القانونية اخملتلفة مع مشلكة الرسية. وقال أأن قانون امللكية الصناعية يف بولندا يتضمن قاعدة عامة تنص عىل أأن 

يداع الطلبات واحلفاع عىل حامي ة الاخرتاعات ومناذج املنفعة والتصاممي الأطراف املعنية ابلإجراءات املتعلقة مبسائل اإ
الصناعية والعالمات التجارية واملعلومات اجلغرافية والطوبغرافية دلى مكتب الرباءات ميكهنا أأن تعني ممثال لها وأأن املمثل 
اف ميكن أأن يكون وكيل براءات أأو وكيل عالمات جتارية أأو خشصا يقدم اخلدمات العابرة للحدود. وأأضاف الوفد أأن أأطر 

ن القضااي اليت تنرش فهيا احملامك الإدارية واملدنية، مبا يف ذكل احملمكة العليا، ميكهنم أأن يعينوا ممثال هلم خالل الإجراءات، عىل أأ 
جرايئ أأو وكيل براءات أأو وكيل عالمات جتارية. وأأبرز الوفد أأن مجيع املمثلني القانونيني  يكون حمايم مرافعات أأو حمايم اإ

مون ابحلفاع عىل رسية أأية معلومات أأو اتصالت اطلعوا علهيا من خالل ممارسة أأنشطهتم املهنية ول ميكن املذكورين ملز 
عفاؤمه من الالزتام ابحلفاع عىل الرسية املهنية، فامي يتعل  ابملعلومات اليت حصلوا علهيا أأثناء تقدميهم املساعدة القانونية  اإ

ذا دعهتم احملمكة لتقدمي املرتبطة مبسائل امللكية الفكرية. وأأبرز  جراءات التقايض، اإ أأن املستشارين القانونيني ميكهنم خالل اإ
شهادهتم الاحامتء بقوانني الرسية املهنية ورفض تقدمي شهادهتم دلى احملمكة أأو الكشف عن أأي اتصالت مع مولكهم، وأأوحض 

ىل الأشخاص اذلين يقدمون الوفد أأن أأحاكم قانون الإجراءات املدنية متنح املستشارين القانونني ا حل  يف ذكل. والتفت اإ
اخلدمات العابرة للحدود، وذكر أأن الرتاتيب اليت حتمك املهن املتنوعة، ومهنا قانون والكء الرباءات والعالمات التجارية، تنص 

ابرة للحدود احل  يف مجيعها عىل مبدأأ عام مشرتك. وأأفاد أأن املبدأأ العام املذكور مينح الأشخاص اذلين يقدمون اخلدمات الع
ممارسة أأية أأعامل خاصة مبحاميي املرافعات واحملامني الإجرائيني أأو والكء الرباءات أأو والكء العالمات التجارية طاملا اكنوا 

مؤهلني ملامرسة هذه الأعامل يف بدلاهنم الأصلية، واس تدرك قائال أأن هذا احل  يقترص عىل احلقوق اليت متنحها قوانني بدلاهنم 
لأصلية لتكل املهن، وقال أأن حصانة رسية التصالت اليت يمتتع هبا املستشارون الأجانب يف بولندا تقترص عىل احلصانة اليت ا

ل اس تجابوا لبعض الرشوط  يمتتعون هبا يف بدلاهنم الأصلية. وأأضاف أأن الأشخاص املذكورين ل يمتتعون بتكل احلقوق اإ

ىل الشلكية اليت ينص علهيا القانون الب ولندي، ومهنا تقدمي شهادة تؤكد أأهليهتم ملامرسة همنهتم يف بدلمه الأصيل، ابلإضافة اإ
وثيقة تبني جنس ية الشخص املذكورة ونسخة من التأأمني ضد املسؤولية املدنية. وأأقر الوفد بأأنه من الأفضل أأن يكون 

يطب  عىل مواطين ادلول الأعضاء يف الاحتاد الشخص املعين قادرا عىل التواصل ابلبولندية. وذكر أأن هذا املبدأأ العام 
الأورويب، وأأن مبدأأ املعامةل ابملثل يطب  عىل الأشخاص اذلين يقدمون اخلدمات العابرة للحدود، من مواطين ادلول غري 

ىل أأن جحم املشالك املتعلقة ابلرسية يف بولندا مازال جمهول، وأأعرب ع ن اهامتم الأعضاء يف الاحتاد الأعضاء. وخلص الوفد اإ
والكء الرباءات والعالمات التجارية البولنديني بأأن توجد تراتيب بشأأن رسية التصالت بني املستشارين ومولكهيم عىل 

 املس توى ادلويل.

س بانياوعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن شكره لوفدي الياابن  .201 عىل العرضني الإخباريني الذلين قدماهام.  واإ
املعايري ادلولية قد يسبب بعض املشالك للمبتكرين الراغبني يف احلصول عىل براءات واذلين حيتاجون  وشدد عىل أأن غياب

ىل احلصول عىل مشورة يف العديد من الأنظمة القانونية. وأأفاد أأن قواعد الاس تكشاف يف الولايت املتحدة الأمريكية متيل  اإ
ىل الليبريالية أأكرث من القواعد السارية يف العديد  من الأنظمة القانونية الأخرى. وأأبرز أأن حصانة العالقة بني احملايم ومولكه يف اإ
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ىل أأخرى، وأأوحض أأن والكء الرباءات الأمريكيني معوما  بدله حيمكها خليط من القوانني العامة الفدرالية اليت ختتلف من ولية اإ
حملامك الفدرالية لوالكء الرباءات، واس تدرك قائال أأهنم ل يمتتعون يف العديد من الأنظمة القانونية بنفس امحلاية اليت متنحها ا

يمتتعون بنفس احلصانة يف بعض الأنظمة القانونية داخل الولايت املتحدة الأمريكية مما خيل  نوعا من التناقض يف النظام 

دامئا التصالت مع مماريس  السائد يف بدله. وأأضاف أأن حصانة العالقة بني احملايم ومولكه دلى احملامك الأمريكية ل تشمل
الرباءات الأجانب، وذكر أأن بعض الأنظمة القانونية تنص عىل قواعد قانونية واحضة حترم عالقة الطرفني من احلصانة، بيامن 
تنظر أأنظمة قانونية أأخرى يف عدد من العوامل حسب الاختبارات اخملتلفة قد تؤدي اإىل الاعرتاف ابحلصانة أأو حرمان 

نفاذ حقوقهم املتعلقة الطرفني مهن ا. وأأقر بأأن تكل الوضعية قد ختل  بعض التحدايت أأمام أأحصاب املصلحة الراغبني يف اإ
ىل تقيمي  ابلرباءات عىل الصعيد ادلويل، وأأفاد أأن مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية سعى اإ

آراء أأحصاب املصلحة الأمريكيني مبادرة ت 2014الوضعية بشلك أأفضل وأأطل  يف أأواخر  وعوية من أأجل احلصول عىل أ
ولإجياد حل للمسأأةل املذكورة. وأأوحض أأن املبادرة التوعوية املذكورة هتدف أأيضا لالس تجابة اإىل الاقرتاح املشرتك اذلي قدمته 

( والاحتاد ادلويل لوالكء AIPLAكرية )( وامجلعية الأمريكية لقوانني امللكية الفAIPPIامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية )
( من أأجل مواءمة القواعد املتعلقة حبصانة العالقة بني احملايم ومولكه. وأأكد أأن املكتب أأجنز مضن FICPIامللكية الفكرية )

يضة من املبادرة العديد من الأنشطة الهامة ومهنا اس تضافة حلقة نقاش شارك فهيا عدد من املتحدثني اذلين ميثلون رشحية عر 
أأحصاب املصاحل يف جمال امللكية الفكرية، ومجع التعليقات املكتوبة من أأحصاب املصلحة اذلين عربوا عن خماوف متنوعة بسبب 

ىل أأن وفد بالده أأبلغ  غياب أأوجه حامية واحضة متعلقة ابحلصانة، ورصح أأن املكتب يدمع اعامتد احلل الترشيعي. وأأشار اإ
بنيّة الولايت املتحدة الأمريكية مواصةل العمل عىل قضية حصانة العالقة بني احملايم ومولكه،  2015اجملموعة ابء يف أأبريل 

وأأهنا تدرس بعض الإماكنيات ومهنا اعامتد ترشيع فدرايل. وأأبرز الوفد أأن املكتب قد نرش عىل موقعه الالكرتوين يف يونيو 
ب أأعد مسودة الصياغة الترشيعية المنوذجية اليت ميكن أأن تقريرا يلخص ردود فعل أأحصاب املصلحة. وأأضاف أأن املكت 2015

تعاجل الوضعية القامئة يف الولايت املتحدة الأمريكية، وأأرفقه بوصف للقضااي الوجهية املتعلقة ابلس ياسة العامة، وأأعلن الوفد أأن 
ائال أأن الولايت املتحدة املكتب قد أأطلع أأحصاب املصلحة عىل املسودة من أأجل معرفة مدى الإجامع بشأأهنا. وواصل ق

صدار قانون، مضن  2015طلبت من امجلهور يف أأغسطس  التعبري عن تعليقاهتم بشأأن حزمة القواعد القانونية اليت تقرتح اإ
حزمة من القواعد القانونية، ينص عىل قاعدة خاصة مبجلس ادلعاوى والطعون يف جمال الرباءات متنح حصانة رسية التصالت 

جراءات اجمللس. وشدد عىل أأن الولايت املتحدة الأمريكية تنوي مواصةل العمل مع اجملموعة ابء مع املامرسني  الأجانب أأثناء اإ
عىل املسأأةل املذكورة وتقدمي الإرشادات الرضورية املتعلقة ابلس ياسة العامة لأحصاب املصلحة الأمريكيني وجملس الش يوخ 

وأأقر بأأن التقدم يف هذا اجملال يعمتد عىل أأعامل فرق خارج س يطرة مكتب الأمرييك، فامي يتعل  بترشيع فدرايل حممتل. 
ىل دمع الفرق املذكورة يك يواصل العمل مع  الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية، وأأن املكتب حيتاج اإ

ضايف يف مسأأةل الترشيع الفد رايل ابذلات طاملا مل يتخذ أأحصاب املصلحة الأطراف الوجهية. وأأفاد أأنه ل ميكن حتقي  أأي تقدم اإ
الأمريكيون وجملس الش يوخ خطوات معلية هبذا الشأأن. وأأوحض أأن أأجل تقدمي تعليقات امجلهور بشأأن حزمة القواعد القانونية 

، وقال أأن املكتب بصدد اس تعراض تكل 2015نومفرب  18املتعلقة مبجلس ادلعاوى والطعون يف جمال الرباءات اكن يوم 
عداد الصياغة الهنائية للقاعدة املتعلقة ابحلصانة. ورأأى الوفد أأن امليض قدما يف هذه القاعدة القانونية ل ا لتعليقات من أأجل اإ

يعمتد فقط عىل عوامل من سبيل التعليقات اليت اس تلمها املكتب وطبيعهتا بل أأيضا عىل كيفية التعامل مع حزمة القواعد 

هناء العمل عىل القانونية املذكورة برمهتا. و  قال أأن اخلط الزمين للتوصل اإىل حزمة القواعد الهنائية مازال غري واحض، وأأفاد أأن اإ
ىل أأن بدله س يكون جاهزا دلراسة املقارابت ادلولية املمكنة بعد  احلزم املامثةل يس تغرق عىل الأقل بعض الأشهر. وخلص اإ

 ة حبصانة العالقة بني احملايم ومولكه.صياغة حل حممتل عىل الصعيد الوطين بشأأن املسائل املتعلق

س بانياوشكر وفد الربتغال وفود  .202 والياابن وسويرسا عىل العروض اليت قدمهتا. وقال أأن القانون الربتغال ل ينص عىل  اإ
الية ترشيعات حمددة يف جمال رسية التصالت بني وكيل الرباءات ومولكه، وذكر أأن والكء الرباءات الأعضاء يف امجلعية الربتغ

ملستشاري امللكية الفكرية ملزمون بقواعد امجلعية وقواعد الرابطة ادلولية التابعني لها. وأأوحض أأن والكء الرباءات اذلي حيملون 
ىل القواعد اليت نص علهيا قانون مجعية احملامني واليت تلزهمم برسية التصالت مع  يف نفس الوقت صفة حمامني خيضعون أأيضا اإ
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لوفد بأأن القانون الربتغايل ل ينص عىل عقوابت حمددة، واس تدرك قائال أأن القانون يضمن معوما الواجبات املولكني. وأأقر ا
ىل الاختالفات بني الأنظمة القانونية  ىل غياب تراتيب تغطي تكل املسأأةل واإ املتعلقة ابلرسية داخل الأرايض الربتغالية. وأأشار اإ

املذكورة. وأأعرب عن انزعاجه من غياب الرتاتيب ادلولية بشأأن الرسية، خاصة املتنوعة، وأأكد أأنه ل يشء يضمن الواجبات 
ىل اجلانب العابر للحدود للمعلومات الواردة يف واثئ  الرباءات. وأأعرب عن اعتقاده رضورة أأن تكون قواعد عدم  ابلنظر اإ

ىل البوح سارية يف العديد من البدلان. ونوه ابلفوائد اليت س يجنهيا النظام ادلويل ل  ذا توصلت ادلول الأعضاء اإ لملكية الفكرية اإ
ىل قواعد نصت علهيا أأنظمة قانونية بعيدة.  حل مشرتك حيول دون خضوع املشورة القانونية اليت يقدهما حمامو الرباءات اإ

ىل موقفه من املسأأةل واذلي بينه يف ادلورات السابقة للجنة ادلامئة املعنية بقانون  .203 الرباءات. ولفت وأأشار وفد الهند اإ
ىل أأن معاهدة ابريس واتفاق تريبس ل ينصان عىل حصانة مماثةل. وأأفاد أأن بلوغ تواف  حول حصانة العالقة بني  الانتباه اإ

احملايم ومولكه يس تلزم ابلرضورة بلوغ تواف  حول حالت الاس تثناء من الكشف. واسرتسل قائاًل أأن نظام الرباءات الهندي 
 يف العلوم أأو الهندسة مؤهلون للعمل كوالكء براءات بعد اجتياز اختبار والكء الرباءات الهندي، ينص عىل أأن املتخرجني

ىل احلصول عىل درجة جامعية يف القانون. وأأوحض أأن احملامني يمتتعون مبوجب قانون الإثبات الهندي ابمحلاية من  دون احلاجة اإ
جراءات الكشف، وأأضاف أأن وكيل الرباءات ل يمتتع ابمحل اية املذكورة، نظرا خللفيته العلمية. وأأبرز أأن الكشف عن تكل اإ

املعلومات قد يساعد احملمكة يف حتديد القرار الهنايئ بشأأن املسائل املوضوعية اكجلدة والنشاط الابتاكري والتطبي  الصناعي 
املسأأةل ذات طبيعة موضوعية وختضع وكفاية الكشف، وأأكد أأن احلصانة القانونية املذكورة قد ترض بنظام الرباءات. ورأأى أأن 

 للقوانني الوطنية، وينبغي أأن تكف اللجنة عن العمل عىل هذه املسأأةل.

عن العرضني  وحتدث وفد رومانيا ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي  وشكر وفدي الياابن وأأس بانيا .204
الذلين قدماهام والوفود الأخرى اليت قدمت معلومات قمية حول جتارهبا الوطنية. وشدد عىل الأمهية اليت تولهيا مجموعة بدلان 
أأورواب الوسطى والبلطي  لرسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم فامي يتعل  ابجلوانب العابرة للحدود. ورأأى أأن 

ملتعلقة حبصانة العالقة بني احملايم ومولكه أأو غياهبا يف بعض البدلان قد يرضان بلك وضوح مبصاحل ماليك تنوع الرتاتيب ا
الرباءات اذلين يرغبون يف تسوي  منتجاهتم يف البدلان الأخرى؛ وأأعرب عن تأأييد مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي  

عداد صك قانون مرن وغري ملزم مينح امحلاية لرسية التصالت بني مستشاري الرباءات  لس تكامل العمل يف اللجنة بغية اإ
ومولكهيم. واقرتح أأن جتري الأمانة دراسة تصف الأنواع اخملتلفة ملقارابت القانون املرن اليت ميكن اتباعها يف هذا اجملال وأأن 

 تقمي تكل املقارابت.

يت تولهيا اجملموعة ابء لبند جدول الأعامل املتعل  برسية وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، وشدد عىل الأمهية ال .205
ىل البعد ادلويل لهذه القضية، وخاصة جانب الاعرتاف حبصانة العالقة  هيم. وأأشار اإ التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ

اعتقاد اجملموعة ابء أأن مع مستشار الرباءات الأجنيب، وأأكد رضورة النظر يف ذكل اجلانب عىل الصعيد ادلويل. وأأعرب عن 
اجلنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ينبغي أأن تتخذ خطوات موضوعية للنظر يف القضية املذكورة بطريقة تتيح مرونة اكفية 
ىل امليض قدما يف  لدلول الأعضاء بشلك يتناسب مع الفروق بني أأنظمهتا القانونية. وذكر أأن اجملموعة ابء تدمع الرأأي ادلاعي اإ

ىل اجللسة التشاركية بني ادلول الأعضاء بشأأن كيفية تطبي  الرسية عىل أأنواع همنيي الرباءات مق اربة الهنج املرن، والتفت اإ
اخملتلفني واليت واف  عىل عقدها املشاركون يف ادلورة الثانية والعرشون للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، ونوه مبسامهة 

أأن املقاربة املذكورة. وواصل قائال أأن اجملموعة أأحاطت علام ابختالف الآراء بشأأن هذه القضية، تكل اجللسة يف النقاش بش
وترى أأنه من احلمكة الرتكزي أأكرث عىل ادلقة واملوضوعية عند النظر يف الربامج و/أأو العوائ  امللموسة. وأأبرز أأن اجملموعة 

جراء دراس تني تنظر فهيام الأمانة فامي بعد، وأأك ىل تقرتح اإ د أأن هذه املقاربة تعد ممكنة. وبني أأن ادلراسة الأوىل ستستند اإ
اس تبيان/مسح جتيب عليه ادلول الأعضاء، ويتضمن عنارص تتعل  ابلعوائ  اليت حتول دون توس يع حصانة العالقة بني 

ات احملليني والأجانب، احملايم ومولكه لتشمل أأنواعا أأخرى من همين الرباءات، وابلفروق يف طريقة معامةل مستشاري الرباء
رساء مبدأأ التعامل  ىل اإ وخاصة فامي يتعل  حبصانة العالقة بني والكء الرباءات ومولكهيم، وأأوحض الوفد أأن ادلراسة هتدف اإ

زاةل العراقيل املرتبطة ابلفروق املذكورة. وأأضاف  ىل اإ ابملثل يف منح حصانة رسية التصالت بني والكء الرباءات ومولكهيم، واإ
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راسة الثانية سرتتبط ابلقرارات الصادرة عن حمامك ادلول الأعضاء خبصوص هذا املوضوع. وأأكد أأن مجع السواب  أأن ادل
القضائية وحتليلها ميكن أأن يلقي مزيد الضوء عىل القضااي اليت ينبغي معاجلهتا وكيفية النظر فهيا. وأأفاد أأن قضية رسية 

يس أأمهية ابلغة دلى مماريس همن الرباءات. وأأعرب عن تأأييد اجملموعة ابء التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم تكت
ملواصةل معل اللجنة عىل هذا املوضوع اس تجابة لطلبات الفاعلني يف جمال الرباءات، ورأأى أأن معل اللجنة سيسامه دون 

 شك يف خل  بيئة تسمح ابلبتاكر.

ضاء، وأأعرب عن شكره للوفود عىل العروض اليت قدمهتا. وحتدث وفد لكسمربغ ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأع .206
ىل موقف الوفد اذلي عرب عنه خالل ادلورات السابقة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات وقال أأن الوقت قد حان  وأأشار اإ

آلية ملموسة تعاجل مسأأةل الاعرتاف مبؤهالت مستشاري الرباءات الأجانب. وأأكد رضورة النظر يف مقاربة القانون  للنظر يف أ
املرن، هبدف منح امحلاية ذاهتا لالتصالت بني املولك ومستشار الرباءات الأجنيب واملولك ومستشار الرباءات احمليل، وقال 
أأن املقاربة املذكورة ل جيب أأن متس من الترشيعات الوطنية القامئة وأأكد أأهنا س تضمن مس توايت املرونة املثىل. وعرب الوفد 

ده أأن تقارب الأنظمة املتنوعة الراهنة يف جمال رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم يف ادلول الأعضاء عن اعتقا
 س يكون مفيدا ملس تخديم نظام الرباءات بغض النظر عن مس توى التقدم يف البدلان الأعضاء يف الويبو لك عىل حدة.

مانة عىل املساعدة التقنية اليت قدماها.  ةادلميقراطية( الرئيس –وهنأأ وفد الكونغو )مجهورية  .207 وعرب عن امتنانه للأ
وشكر أأيضا الوفود اليت تقامست جتارهبا يف املوضوع. وأأعرب عن قلقه بشأأن اإحامتل فقدان التصالت بني احملامني ومولكهيم 

ن يه فقدت رسيهتا. ورصح أأن غري احملام ني ل ميكن أأن يقوموا مقام لطابعها الرسي، وقال أأن املعلومات س تفقد أأمههيا اإ
والكء الرباءات، ولفت الانتباه اإىل مالحظات الوفود الأخرى، وذكر أأن الترشيعات بشأأن القضية املذكورة ختتلف من بدل 
آخر. واقرتح الوفد أأن تعمتد ادلورة الثالثة والعرشون للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات قرارا بشأأن مواءمة الرشوط  ىل أ اإ

 انونية يف البدلان الأعضاء خبصوص رسية املعلومات املتبادةل بني احملامني ومولكهيم.الق

يران )مجهورية  .208 الإسالمية( عن شكرها للوفود اليت تقامست رؤاها وجتارهبا ومعلوماهتا بشأأن هذه القضية،  –وعربت اإ
ىل موقف الوفد اذلي عرب عنه به خالل ادلورات السابقة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. وأأبرز أأن قضية  وأأشار اإ

جرائية ل تندرج مضن نطاق تطبي  قوانني الرباءات وأأن القوانني الوطنية  حصانة العالقة بني احملايم ومولكه يه مسأأةل اإ
 أأو تراتيب اخملتلفة تعاجل املسأأةل عىل طريقهتا اخلاصة. وقال أأن املسأأةل صارت مضن جمال القانون اخلاص أأو القانون الإجرايئ

اخلدمات املهنية، ورأأى أأن املسأأةل بذكل ل تندرج مضن ولية الويبو. وأأعلن أأن الوفد ل يساند أأي اقرتاحات بشأأن ضبط 
املعايري أأو وضع قانون مرن أأو مواصةل العمل املوضوعي عىل القضااي املذكورة. وأأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد 

ميكن أأن حتذف القضية املذكورة من جدول أأعاملها، وأأوحض أأن القضية ليست وجهية لعمل اللجنة،  الهند. وأأكد أأن اللجنة
 وخمت قائال أأن الوفد ل يساند أأي اقرتاحات بشأأن العمل املقبل عىل هذه القضية.

طى والبلطي ، ووفد وأأيد وفد مجهورية كوراي البياانت اليت أأدىل هبا وفد رومانيا ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوس .209
اليوانن ابلنيابة عن اجملموعة ابء. وشدد عىل أأمهية حصانة رسية التصالت بني والكء الرباءات ومولكهيم، وخاصة يف جوانهبا 

العابرة للحدود. وأأعرب عن مساندته ملواصةل النقاش حول هذا املوضوع يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، وأأن 
ماكنية اعامتد يتضمن النقا عداد دراسة شامةل يف هذا الصدد. وأأيد أأيضا الاقرتاحات املتعلقة ابس تكشاف اإ ش قيام الأمانة ابإ

 مقاربة غري ملزمة ملعاجلة القضااي املذكورة.

وشكر وفد الصني الوفود اليت تقامست جتارهبا يف جمال رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم. وأأبرز أأن  .210
دراك قمية الرسية املذكورة يف ضامن جودة اخلدمات القانونية واحلفاع املعلو  مات اليت قدمهتا الوفود ساعدت من جديد عىل اإ

عىل مصاحل امجلهور. وأأكد رضورة فهم الفروق الفعلية بني أأنظمة التقايض الوطنية والإقرار هبا. ونوه بفائدة اس تقصاء هذه 
رك قائال أأنه ل ينبغي مواءمة أأية معايري عىل الصعيد ادلويل، سواء اكن ذكل عىل القضية وحبهثا والتعاون بشأأهنا، واس تد
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شلك نظام قانوين ملزم أأو قانون مرن غري ملزم. وأأبرز الوفد الزتامه مبوقفه اذلي رصح به خالل ادلورات السابقة للجنة 
لت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم مرتبطة يف ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. وأأعرب عن اعتقاده أأن مسأأةل رسية التصا

 أأغلهبا بقانون التقايض والقانون الإجرايئ عىل الصعيد الوطين، ورأأى أأن اللجنة ل تعد منصة مناس بة للنقاش هبذا الشأأن.

طلقة طيةل وقال ممثل ش بكة العامل الثالث أأنه من املهم مباكن أأن يتسم منح الرباءات والتقايض يف جمالها ابلشفافية امل .211
الوقت، وشدد عىل رضورة احليلوةل دون تشلك طبقة ضبابية حول مواصفات الرباءات. وأأعرب عن اعتقاده أأن حصانة 
جراءات التحقي  والتقايض يف  دارة الرباءات، ومهنا اإ رسية التصالت مع مستشاري الرباءات ترض برشوط الشفافية يف اإ

ات تعد وثيقة عامة، وأأكد رضورة أأن يمتكن مكتب الرباءات أأو احملمكة من جمال الرباءات. وأأضاف أأن مواصفات الرباء
ىل احلقيقة بشأأن املطالبات اليت وردت  تفحص أأي جسالت جماورة اس تخدمت لإعداد مواصفات الرباءات، هبدف التوصل اإ

فكرة جيدة من انحية يف املواصفات. والتفت املمثل اإىل طلب الرباءات، وأأبرز أأن احلفاع عىل مس توى رسية عايل ليس 
الس ياسة العامة. ورأأى أأنه ينبغي أأن يبقى مس توى الرسية منخفضا طاملا تعل  الأمر مبجالت املصلحة العامة. وأأفاد أأن بعض 
ادلول الأعضاء نصت عىل أأوجه احلصانة املذكورة املتعلقة ابلرسية أأو وسعت نطاقها، وأأوحض أأن تكل البدلان تدفعها مصاحل 

ىل أأن العديد من البدلان خمتلفة من سبي حداث مركز ملكية فكرية مضن أأنظمهتم القانونية، ولفت الوفد الانتباه اإ ىل اإ ل سعهيا اإ
الأخرى قد تكون لها مصاحل واحتياجات خمتلفة، ودعى اإىل رضورة ترك احلرية لتكل البدلان يك تعمتد مقاربة س ياسة عامة 

رة القيام بدراسة عن تأأثري حصانة رسية التصالت عىل الس ياسة العامة، خمتلفة بشأأن قضية الرسية. وشدد املمثل عىل رضو
يك يتس ىن للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات مواصةل نقاشها بشأأن تكل القضية. وأأعرب املمثل عن تأأييده من هجة أأوىل 

عن كيفية تأأثري تكل احلصانة عىل المتتع حبقوق للحصانة املذكورة، وعن اعتقاده من هجة اثنية أأن البدلان الأعضاء مل تقدم أأمثةل 
الرباءات أأو تأأثريها السليب عىل منح الرباءات. ونفى املمثل أأن يكون كشف املولك معلومات لوكيل الرباءات مرتبطا يف أأي 

ن تفحص حال من الأحوال برشط الكشف يف جمال الرباءات، وقال أأنه ميكن حامية التصالت ولكنه ل ينبغي احليلوةل دو 
 ماكتب الرباءات واحملامك للمعلومات املذكورة.

س بانيااملتواصةل وشكر وفدي الياابن  اعىل رايدهت ةوهنأأ ممثل امجلعية الآس يوية لوالكء الرباءات الرئيس .212 عىل العرضني  واإ
متثل والكء الرباءات يف  الذلين قدماهام والوفود الأخرى عىل تقامسها املعلومات  ممارس هتا يف جمال الرسية. وذكر أأن امجلعية

قرارا بشأأن قضية حصانة العالقة بني احملامني ومولكهيم. وأأوحض أأن  2009املنطقة الآس يوية، وأأفاد أأن امجلعية اعمتدت يف 
القرار مثل اعرتافا بقضية حصانة العالقة بني احملامني ومولكهيم ودعوة مجلع وتقامس املعلومات بشأأن املشالك الراهنة واحملمتةل 

ىل أأن املنازعات املتعلقة ابمللكية الفكرية قد تشمل  مضن الأنظمة القانونية اخملتلفة يف البدلان الأعضاء يف الويبو. وأأشار املمثل اإ
عددا من الأنظمة القانونية. وأأبرز أأن امجلعية الآس يوية لوالكء الرباءات يه مجعية ملهين امللكية الفكرية اذلين يقدمون املشورة 

وأأعرب عن اعتقاد امجلعية رضورة الاعرتاف برسية التصالت  شأأن اخملاطر احملمتةل املتعلقة مبسائل امللكية الفكرية،ملولكهيم ب 
بني احملامني ومولكهيم بغض النظر عن النظام القانوين. وأأيد املمثل بشدة امليض قدما يف وضع معايري دولية دنيا من أأجل 

يم لالتصالت الرسية بني احملامني ومولكهيم، وحث اجلنة ادلامئة املعنية بقانون حامية حقوق املولكني من الكشف الإلزا
الرباءات عىل القيام بدراسة شامةل مجلع وتقامس املعلومات بشأأن املشالك الراهنة واحملمتةل املتعلقة هبذه القضية يف البدلان 

 الأعضاء يف الويبو.

صناعية أأن الويبو اكنت قد احتضنت ندوة حول قضية الرسية، وذكر أأن وقال ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية ال  .213
ىل أأن وفد  الندوة تطرقت بوضوح للمصاعب املتنوعة اليت قد تطرأأ خاصة خالل معلية التقايض العابرة للحدود. وأأشار اإ

تاج اإىل حل. وشدد املمثل عىل الياابن بني ببساطة وجناعة املصاعب املرتبطة بقانون الرباءات واحلقوق املتعلقة هبا واليت حت 
بقاء املوضوع املذكور مضن جدول أأعامل اجلنة ادلامئة املعنية  ىل اإ أأمهية قضية الرسية دلى مجيع ادلول النامية واملتقدمة، ودعا اإ

 اإىل حل أأدىن هبذا الصدد. بقانون الرباءات يك يتسمر النقاش هبدف التوصل
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 من جدول الأعامل: نقل التكنولوجيا 9البند 

ىل أأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات قد قررت يف دورهتا الثانية والعرشين أأن اللجنة  ةالرئيس تلفت .214 الانتباه اإ
ستناقش خالل ادلورة الثالثة والعرشين، موضوع نقل التكنولوجيا وتنظر يف كفاية الكشف ابلستناد اإىل 

 .SCP/22/4 الوثيقة

 ، خاصة اجلزء املتعل  بنقل التكنولوجيا.SCP/22/4وقدمت الأمانة الوثيقة  .215

وحتدث وفد اليوانن ابلنيابة عن عن اجملموعة ابء، وأأكد الأمهية اليت تتسم هبا قضية نقل التكنولوجيا معوما. وأأبرز  .216
دور  العالقة اللصيقة بني نظام امللكية الفكرية اجليد احلاضن لالبتاكر وتطوير حتسينات تكنولوجية بشلك يفيد امجليع وبني

ىل منتدى اخلرباء بشأأن نقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل اذلي أأقمي يف فرباير  ، مضن 2015نقل التكنولوجيا. وأأشار اإ
مرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وأأفاد أأن منتدى اخلرباء تضمن حلقة نقاش قدمت معلومات مفيدة ورؤى 

خبارية دمعها املشاركون يف حلقة النقاش بتجارب معلية. وذكر الوفد أأن النقاش مازال قامئا مضن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  اإ
الفكرية بشأأن كيفية امليض قدما يف معلها، وكيف تأأخذ بعني الاعتبار الأفاكر املتعلقة معوما بنقل التكنولوجيا، واليت انبثقت 

نة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ل ينبغي أأن تنظر يف أأي معل مقبل عن املنتدى. وأأعرب عن اعتقاد اجملموعة ابء أأن اجل 
يرتبط بنقل التكنولوجيا بشلك عام. ورأأى الوفد أأن هناك جانبا واحدا ميكن للجنة أأن تعاجله، مع أأخذ ولية اللجنة بعني 

ضافة اإىل بياانت عدم املطالبة الاعتبار، وهو العمل عىل الرتاخيص الطوعية بني أأحصاب الرباءات والأطراف الأخرى،  اإ
ابحلقوق من قبل أأحصاب الرباءات يف جمالت من سبيل فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز والعديد من جمالت التكنولوجيا 
عداد دراسة عن هذا اجملال تس تفيد من خربة اللجنة ادلامئة، ميكن أأن تمكل النقاش العام اجلاري يف  الأخرى. وقال الوفد أأن اإ

اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، مع تفادي ازدواجية العمل مع اللجان الأخرى مثل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية 
 الفكرية.

وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وأأعلن من جديد موقفه اذلي اختذه يف دورات اللجنة السابقة.  .217
عنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ينبغي أأن يكون مس تقال عن معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، وقال أأن معل اللجنة امل 

طاملا أأن أأنشطة جلنة التمنية املتعلقة بنقل التكنولوجيا تشمل جمالت خمتلفة عن تكل اليت تعمل علهيا اللجنة ادلامئة املعنية 
اللجنة دراسة عن العالقة بني نظام الرباءات ونقل التكنولوجيا عىل الصعيد ادلويل. بقانون الرباءات. واقرتح الوفد أأن تعّد 

 وأأعرب الوفد عن عن اهامتمه مبواصةل النقاش بشأأن هذا البند من جدول الأعامل كجزء من العمل املقبل للجنة.

لثانية والعرشين للجنة املعنية وحتدث وفد لكسمربغ ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، وقال أأن ادلورة ا .218
. وأأفاد SCP/22/4بقانون الرباءات قررت مناقشة مسأأةل نقل التكنولوجيا ابملقارنة مع كفاية الكشف، مثلام ورد يف الوثيقة 

أأن الوثيقة تضمنت ثالثة أأقسام ويه رشط الكشف المتكيين ورشط ادلمع ورشك الكشف الكتايب، وأأضاف أأن املعلومات 
ىل الإسهامات اليت قدمهتا اليت وردت يف قلميية. وأأبرز أأن ادلراسة اعتربت  58 ادلراسة استندت اإ دوةل عضو وثالثة ماكتب اإ

أأن "نظام الرباءات ييرس، من خالل رشط الكشف، نرش املعلومات واملعارف التكنولوجية الواردة يف طلب الرباءة. فيؤدي 
ىل توس يع قاعدة املعارف التكنولوجية العامة  ىل تعزيز املنافع الاجامتعية الشامةل كحفز نقل التكنولوجيا واحليلوةل دون ذكل اإ واإ

ىل التقرير التقيميي بشأأن  الازدواجية يف أأنشطة البحث والتطوير". وأأعرب الوفد عن تأأييده ملا س ب  ذكره. والتفت الوفد اإ
" اذلي انقش ته ادلورة السادسة عرشة للجنة "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة وبناء احللول

املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، وأأفاد أأن اللجنة اتبعت املسأأةل والمتست من الأمانة أأن تقدم تفاصيل الأنشطة الراهنة للويبو 
اطا قامي وقال أأنه يف جمال نقل التكنولوجيا يك تنظر فهيا اللجنة خالل دورهتا السابعة عرشة. ورأأى الوفد أأن ذكل يعد نش

س يمكل املرشوع، ورصح أأن الوفد ل يساند اإطالق أأي مبادرات أأخرى داخل اللجنة املعنية بقانون الرباءات طاملا مل يكمتل 
 املرشوع املذكور ومل تنجز دراسة املتابعة بعد.
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أأشارت  SCP/22/4 رومانيا ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطي ، وقال أأن الوثيقةوفد وحتدث  .219
ىل أأن الكشف عن الاخرتاع، ابلشلك اذلي ينص عليه نظام الرباءات، يسامه يف نرش املعارف التكنولوجية وحيث  بوضوح اإ
ىل ما بينته ادلراسات الأخرى، وشدد عىل أأن بعض العوامل )الس ياس ية والاقتصادية(  عىل نقل التكنولوجيا. والتفت الوفد اإ

نولوجيا أأو تكون عائقا أأمامه. وأأعرب عن اعتقاده أأن جودة الرباءات وحسن سري معل نظام الأخرى قد تيرس نقل التك 
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يعدان عاملني هامني يك يبلغ نظام الرباءات أأهدافه املتعلقة بدمع الابتاكر ونقل التكنولوجيا. 

عنية بقانون الرباءات، عند نظرها يف هذا املوضوع، ازدواجية واس تدرك قائال أأنه من الرضوري أأن تتفادى اللجنة ادلامئة امل 
ىل أأن الوفد ل ميكن أأن يساند  العمل مع الهيئات الأخرى يف الويبو من سبيل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وخلص اإ

 التحدايت املشرتكة وبناء احللول".أأي مبادرات حممتةل طاملا مل يكمتل مرشوع "مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: 

وعرب وفد الهند عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وشدد عىل املاكنة املركزية  .220
ىل ادلورة الرابعة عرشة  آلية مقايضة مضن القانون املذكور. والتفت اإ لكفاية الكشف مضن مسأأةل قانون الرباءات وأأهنا تعد أ

الرباءات، وقال أأن اللجنة قد بدأأت مناقشة موضوع نقل التكنولوجيا خالل دورهتا الرابعة عرشة للجنة ادلامئة املعنية بقانون 
ىل دور أأنظمة الرباءات يف س ياق نقل التكنولوجيا. وذكر الوفد أأن الفقرتني   SCP/14/4من الوثيقة  49و 48وأأشارت اإ

هو أأهنا منفعة عامة "ل تقبل الاس تثناء" )ل ميكن وردات كام ييل: "من خاصيات "املعارف"، ومهنا املعارف التكنولوجية، 
اس تثناء أأي خشص من حرية الانتفاع من املنفعة العامة( و"غري تنافس ية" )ميكن أأن ينتفع مهنا العديد من الأشخاص يف 

ىل ذات الوقت(. وتعين طبيعة املعارف بصفهتا منفعة عامة أأن اس تخدام الاخرتاع بعد ابتاكره متاح للجميع دون احل اجة اإ
ىل القيام ابستامثرات من أأجل ابتاكر الاخرتاع اجلديد  ضافية. ويؤدي ذكل يف احلالت اليت حيتاج فهيا اخملرتع اإ تكبد تاكليف اإ
اإىل وضعيات يعجز فهيا اخملرتع عن احلصول عىل ماكس به اكمةل من الاخرتاع مبجرد اس تغالهل )أأي بيعه يف السوق(. وميكن 

ذ أأهنم ل أأن ينسخ املتطفلون الاخ رتاع أأو يقدلوه وأأن يبيعوا املنتجات املقدلة بمثن أأرخص بكثري من اخملرتع الأصيل، اإ
يتحملون لكفة البحث والتطوير. وحيد ذكل من العائدات املتوقعة اليت حيصل علهيا اخملرتع الأصيل، ويؤدي نظراي اإىل جعز يف 

ىل تصحيح هذا العجز يف الأنشطة الابتاكرية عرب منح حقوق اس تئثارية حمدودة  الاخرتاعات اجلديدة. ويريم نظام الرباءات اإ
للمبتكرين للحيلوةل دون اس تغالل الآخرين لخرتاعهم، مما ميكن املبتكرين من جين عائدات استامثرمه. ويقتيض نظام الرباءات 

ية املذكورة لنظام الرباءات يف الوقت ذاته أأن يكشف املبتكرون اخرتاعاهتم للجمهور بشلك اكمل. وتلعب العنارص اجلوهر 
ىل أأن أأمهية احملتوى املعريف ملواصفات الرباءات  دورا هاما يف نرش املعارف ونقل التكنولوجيا". وأأبرز الوفد أأن البيان يلمح اإ

ىل نتاجئ الوثيقة  ، وأأكد أأن مواصفات الرباءات ينبغي يف الظروف املثالية أأن SCP/22/4كأداة نقل التكنولوجيا. وأأشار اإ
ىل ت  كشف عن التكنولوجيا بشلك ميكن خشصا من أأهل املهنة من تنفيذ الاخرتاع دون تلكف أأعباء ل مربر لها، أأو احلاجة اإ

ابتاكرات أأخرى. واس تدرك قائال أأنه ل ميكن يف بعض احلالت، خاصة يف قطاع الصحة، صنع املنتج بسبب نقص الوصف 
ة نظام الرباءات كنظام قامئ حبد ذاته عىل الإسهام يف نقل التكنولوجيا، الوارد يف مواصفات الرباءات، وتساءل عن مدى قدر 

ىل مساعدة الأرسار التجارية املصاحبة لالخرتاع. والمتس الوفد القيام بدراسة معمقة عن دور أأنظمة الرباءات يف  دون احلاجة اإ
 س ياق نقل التكنولوجيا، وخاصة فامي يتعل  بنقص الكشف.

عن دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية. وشكر الأمانة  اأأفريقيوأأعرب وفد جنوب  .221
عدادها للوثيقة  وقال أأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات وافقت خالل دورهتا الثانية والعرشين عىل  SCP/14/4عىل اإ

ىل الوثيقة املذك جراء دراسة عن كفاية الكشف ابلستناد اإ مل تبني بوضوح الرشط  SCP/14/4ورة، وأأوحض أأن الوثيقة اإ
املذكور. وأأضاف أأن رشط كفاية الكشف يعد جحر الأساس لنظام امللكية الفكرية. ورأأى أأن الويبو ينبغي أأن تواصل مناقشة 

دون الكشف الاكمل الس بل الكفيةل بتحسني نظام امللكية الفكرية، و النظر يف املبادرات اليت ميكن أأن تساعد عىل احليلوةل 
وحتافظ يف نفس الوقت عىل نزاهة النظام ومتكن من منح الرباءات لخرتاعات ذات جودة ستسامه يف بناء ونرش املعارف 
والنشاط الابتاكري والإبداع والتكنولوجيا، وحتول دون ازدواجية البحث والتطوير بشلك يفيد امجليع. وأأفاد الوفد أأن رشط 

يلعب دورا رئيس يا يف أأنظمة الابتاكر الوطنية. وأأعرب عن اعتقاده أأن الرشط املذكور هو أأحد كفاية الكشف ميكنه أأن 
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لهيا وظيفة نقل ونرش التكنولوجيا مضن أأنظمة الرباءات. ورأأى أأن رشط كفاية الكشف يعد  املكوانت املصريية اليت تستند اإ
أأن يسامه يف تعممي الفائدة عرب العامل، طاملا طب  ابلشلك أأحد مواطن املرونة الهامة اليت نص علهيا اتفاق الرتيبس، وميكنه 

الأمثل ورافقته الس ياسات العامة واملبادرات املناس بة. وأأقر بأأن ادلراسة أأظهرت معوما أأن الأحاكم الوجهية يف أأغلب القوانني 
 البدلان الأعضاء أأن تشرتط من اتفاق الرتيبس اليت تنص عىل أأنه " عىل 1.29اكنت متشاهبة بشلك كبري وأأهنا تعكس املادة 

من مودع طلب الرباءة أأن يكشف عن الاخرتاع بطريقة واحضة واكمةل تكفي لمتكني أأي خشص من أأهل املهنة من تنفيذ 
الاخرتاع". وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن ادلراسة بشأأن كفاية الكشف نظرت يف قوانني الرباءات يف بدلان خمتلفة غري أأهنا ل 

ت من املسامهة يف نقل التكنولوجيا أأو بشلك أأدق عن س بل ضامن اهتا عن الس بل اليت س متكن قانون الرباءتبحث يف حد ذا
النفاذ اإىل الاخرتاع عن طري  اس تخدام مواطن املرونة اليت نص علهيا اتفاق الرتيبس. وشدد الوفد عىل رضورة لفت الانتباه 

ن وجدت ل تضمن يف حد ذاهتا فهم س   ىل أأن القوانني اإ بل تنفيذ احلقوق والواجبات بشلك يشجع نقل التكنولوجيا عىل اإ
الشلك الأمثل. وعرب عن تأأييده لالقرتاح اذلي قدمه وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية بشأأن العمل املقبل عىل مسأأةل 

 نقل التكنولوجيا.

 انم البيان اذلي رصح به وفد الهند. يتي وساند وفد ف  .222

ا أأن موضوعي نقل التكنولوجيا وكفاية الكشف يف طلب الرباءات قد فرسا بشلك يسء يف بعض وقال وفد كوملبي .223
ىل أأن نقل التكنولوجيا هو أأحد التدابري اليت تتيح الاس تغالل التجاري للتكنو  جيا من أأجل دمع لو احلالت. ولفت الانتباه اإ

ىل تعدد الأس باب اليت قد تدفع لنقل التكنولوجيا م ن سبيل تشكيل حتالفات مع رشاكت أأخرى ميكهنا أأن التطور. وأأشار اإ
ىل السوق و/أأو توزعها. وذكر الوفد أأن نقل  تواصل تطوير التكنولوجيا أأو أأن تتوىل مرحةل التصنيع أأو أأن تدخل التكنولوجيا اإ

خرين ح  التكنولوجيا ينشأأ مع الرابط القانوين اذلي مينح من خالهل صاحب التكنولوجيا أأو صاحب حقوق الرباءات للآ 
اس تغالل تكل التكنولوجيا. وبني أأن طلب الرباءات املتعل  بتكنولوجيات محمية مبوجب الرباءات، ل يتضمن يف بعض 
احلالت املعلومات الرسية املتعلقة ابملواد احملمية مبوجب الرباءات واليت مل يرد ذكرها يف الطلب وأأبقيت مضن الأرسار 

ية املادة النشطة يف أأحد الأدوية مبوجب براءة والإبقاء عىل معليات تصنيعها مضن الأرسار التجارية، وقال أأنه ميكن مثال حام
ىل اعتبار أأن الرباءات مل تس تجب لرشط كفاية الكشف.  التجارية. وأأوحض أأن عدم الكشف عن تكل املعلومات ل يؤدي اإ

ىل فهم شامل للفرص وقال وفد الصني أأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات تلعب دورا ه .224 جيابيا يف التوصل اإ اما واإ
والتحدايت املتعلقة بنقل التكنولوجيا، ويف تعزيز التدف  احلر والفعال للتكنولوجيات، ويف تشجيع أأوجه الابتاكر العلمي 

نظام والتكنولويج عن طري  عقد حلقات النقاش وتقامس املعلومات. واقرتح الوفد أأن تواصل اللجنة دراسة العالقة بني 
ىل الصعوابت احملمتةل اليت تواهجها البدلان النامية خالل هذه العملية، والبحث عن  الرباءات ونقل التكنولوجيا، والتعرف اإ
ىل أأن تواصل دراسة  احللول القابةل للتطبي ، وتقامس جتارب البدلان اخملتلفة يف جمال تعزيز نقل التكنولوجيا، ودعى اللجنة اإ

ىل الوثيقة الأنظمة أأو القواعد امل  ىل نقل التكنولوجيا. والتفت الوفد اإ مكنة اليت قد تكون قابةل للتطبي  وتفيض يف الآن ذاته اإ
SCP/22/4  املتعلقة ابلقضية املوضوعية لقانون الرباءات ويه كفاية الكشف، وأأبرز أأن الكشف عن املعلومات املتعلقة

احملمية ابلرباءات وحيول دون ازدواجية البحث ويزيد الفوائد اليت ابلرباءات يف الوقت املناسب ميكن من نرش التكنولوجيات 
جينهيا اجملمتع معوما. وأأيد الوفد ما ورد يف الوثيقة املذكورة، واس تدرك قائال أأنه من الرضوري مواصةل تقيمي دور رشط كفاية 

دراسة العالقة بني كفاية الكشف الكشف يف نقل التكنولوجيا، وامليض قدما يف مناقشة ذكل. واقرتح أأن تواصل الأمانة 
 ونقل التكنولوجيا.

يران )مجهورية  .225 وقال أأن  أأفريقياالإسالمية( عن مساندته للبياانت اليت أأدىل هبا وفدا الهند وجنوب  –وعرب وفد اإ
 قل التكنولوجيا.الوفدين أأيدا الاقرتاح اذلي قدمه وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية بشأأن العمل املقبل عىل موضوع ن
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وحتدث وفد الربازيل ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وقال أأن اجملموعة عربت بشلك متس  عن  .226
اهامتهما ابجلهود املشرتكة اجلديدة اليت تضمهنا بند جدول الأعامل املتعل  بنقل التكنولوجيا، خالل ادلورات السابقة للجنة 

قانون الرباءات. والتفت اإىل الاقرتاحات اليت قدمهتا بعض الوفود، والمتس من تكل الوفود أأن تقدم اقرتاحاهتا ادلامئة املعنية ب
 بشأأن املوضوع كتابيا. وأأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاحات اليت قدمهتا اجملموعة الأفريقية ووفد الصني.

ة اتبعة للأمم املتحدة ختولها للعمل عىل نقل وأأكد ممثل ش بكة العامل الثالث أأن ولية الويبو مكنظمة متخصص .227
ىل الأدوية، اتفقوا بغض النظر عن خلفياهتم، عىل  التكنولوجيا. وذكر أأن اخلرباء اذلين شاركوا يف الندوة حول الرباءات والنفاذ اإ

ذا ما اكنت السوق تعاين بعض املشالك. وأأكد عىل أأمهية نقل التكنولوجيا  احملمية مبوجب الرباءات أأن نظام الرباءات ل يعمل اإ
ىل احلالت اليت اس تخدمت فهيا حقوق الرباءات لغرض  وعىل رضورة تيسريه، خاصة يف جمال الصحة. والتفت املمثل اإ

احليلوةل دون نقل التكنولوجيا، وذكر مثال بعض الرشاكت اليت طورت عقارا ملرض الهتاب الكبد من الصنف جمي وعرضت 
ترخيصا غري حمدود زمنيا قد يطيل احتاكرها للرباءة، وأأوحض أأن السبب يف ذكل هو غياب  عىل رشاكت الأنشطة الوراثية

ىل احلصول عىل ذكل  اليقني بشأأن طلب براءات معل  مرتبط ابلعقار املذكور، وأأفاد أأن ذكل دفع مبنتجي العقار اجلنيس اإ
رشكة كوالكوم لعامتدها ممارسات غري الرتخيص؛ وواصل حديثه قائال أأن هيئة املنافسة يف الصني فرضت غرامة عىل 

صدار الرتاخيص املتعلقة ابلتكنولوجيا اليت متكل الرشكة براءاهتا؛ وأأبرز أأن بعض أأحصاب الرباءات يف  تنافس ية فامي يتعل  ابإ
يركسون حصلت عىل أأوامر قضائية ضد عدد من مصنعي الهواتف اذلكية. وبني املمثل أأنه رمغ أأمهية  الهند من سبيل رشكة اإ

ىل الآن التوصل اإىل شلك موحد للكشف عن  ل أأنه مل يمت اإ الكشف كأحد العنارص اليت تسهل نقل التكنولوجيا، اإ
التكنولوجيا. وأأعرب عن فهمه لرضورة أأن ختتلف أأشاكل الكشف حسب اختالف التكنولوجيا، واقرتح وضع أأشاكل كشف 

س بعة أأصناف التكنولوجيات الرئيس ية من سبيل صناعات خمتلفة حسب أأصناف طلبات الرباءات اخملتلفة، مضن امخلسة أأو 
الأدوية والبيوتكنولوجيا. ورأأى املمثل أأن صاحب الرباءة قد يس تغل غياب شلك الكشف يك يتفادى الكشف عن اخرتاعه 

بالغ ماكتب الرباءات يف البدلان النامية عن الرشوط ادلنيا للكشف عن الرباءات، مما  بشلك اكف. وشدد عىل أأمهية اإ
ىل ادلراسات اليت أأجرهتا الأمانة مضن مرشوع اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات  سيسهل نقل التكنولوجيا. ولفت الانتباه اإ

ىل أأمهية مواطن املرونة يف قانون الرباءات كأحد س بل نقل  املتعل  بنقل التكنولوجيا، وقال أأن تكل ادلراسات خلصت اإ
الأمانة العمل عىل مواطن املرونة وكيفية اس تخداهما لتسهيل نقل التكنولوجيا. وأأفاد أأن التكنولوجيا، وأأوصت بأأن تواصل 

النقاشات اليت حتتضهنا اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات حول موضوع نقل التكنولوجيا ينبغي أأن تركز عىل العالقة بني 
 ع عام للنقاش.ل التكنولوجيا مكوضو الرباءات ونقل التكنولوجيا بدل اختاذ نق

من جدول الأعامل: مسائل أأخرى: اقرتاح من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن تنقيح  10البند 
 للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات 1970قانون الويبو المنوذيج لس نة 

ىل الوثيقة ق انمل استندت ا .228  .SCP/22/5شات اإ

بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وأأشار اإىل اترخي قانون الويبو المنوذيج وحتدث وفد الربازيل ابلنيابة عن مجموعة  .229
(، ويه BIRPIللبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات، وقال أأن املاكتب ادلولية املتحدة محلاية امللكية الفكرية ) 1979 لس نة

للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات،  1979نة قانون الويبو المنوذيج لس   1965الهيئة اليت عوضهتا الويبو فامي بعد، نرشت يف 
، برزت احلاجة ملراجعة القانون المنوذيج املذكور، وجرى نرش القانون 1974وأأضاف أأنه بعد حوايل عرش س نوات، أأي يف 

ىل مد الأمانة بأأداة مفيدة لأنشطة تكوين الكفاءات، واقرتحت1979المنوذيج الراهن يف   . وقال الوفد أأن اجملموعة سعت اإ
(. SCP/22/5خالل ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، بدء النقاش حول مراجعة قانون الويبو المنوذيج )

وأأوحض أأن الاقرتاح اذلي قدمته اجملموعة أأخذ بعني الاعتبار عددا من اجلوانب ومهنا الأموال املتاحة يف الربانمج واملزيانية 
ئية اليت تلهيا؛ والنظر يف مدى وجاهة العوامل الرئيس ية لقانون الرباءات بشلك شامل؛ واملساعدة والثنا 2014/15للثنائية 

من جدول أأعامل التمنية. ورأأى الوفد أأن الاقرتاح  14و 13الترشيعية واملساعدة بشأأن الس ياسة العامة ابلمتيش مع التوصيات 
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ىل س بعينات القرن املايض  بشلك يعكس التغريات اليت طرأأت يف جمال قانون الرباءات يتيح الفرصة لتحديث وثيقة تعود اإ
وتنفيذ أأحاكمه يف الترشيعات الوطنية. وأأكد أأن البدلان  1995منذ تكل الفرتة، وخاصة دخول اتفاق الرتيبس حزي التنفيذ يف 

ىل الوثيقة املنقحة املذكورة عند النظر يف حتديث ترشيعاهتا املتعلق ة ابلرباءات أأو تعديلها. والتفت الأعضاء ميكهنا أأن تستند اإ
ىل التعليقات اليت صدرت عن املشاركني يف ادلورة السابقة، وأأبرز حصول تواف  بيشء نقطتني وهام أأن قانون الويبو  الوفد اإ
ىل مواءمة القوانني. والتفت  ىل المنوذيج مل يعد يتناسب مع الوقت احلارض وأأنه ل ينبغي أأن تؤدي مراجعة القانون المنوذيج اإ اإ

التعليقات املذكورة والمتس أأن تعد الأمانة اقرتاحا تنظر فيه ادلول الأعضاء بشأأن املواصفات والأساليب اليت ميكن أأن تتبعها 
معلية التنقيح املذكورة. وأأكد عىل رضورة متكني ادلول الأعضاء من التدخل يف تكل العملية واملشاركة فهيا. وأأفاد أأن مجموعة 

ىل ثالثة جمالت ويه "بدلان أأمرياك الالتي  " فوائد القانون 1نية والاكرييب المتست خالل ادلورة السابقة أأن يتطرق النقاش اإ
" وتبادل املعلومات 3" ووضع القانون المنوذيج ابملقارنة مع النظام ادلويل للرباءات، "2المنوذيج فامي يتعل  بعمل الأمانة، "

المنوذيج الصادر عن واكةل اتبعة للأمم املتحدة من سبيل الويبو. واقرتح أأن تعمتد املتعلقة بتطلعات ادلول الأعضاء من القانون 
 اللجنة تكل النقاط مكعايري خالل نقاشاهتا.

وأأعرب وفد الهند من جديد عن تأأييده لالقرتاح اذلي قدمته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وشدد عىل  .230
يك يعكس بشلك اكمل ومناسب التطورات اليت حصلت يف الفرتة  1979لس نة رضورة تعديل قانون الويبو المنوذيج 

ىل مواطن املرونة يف اتفاق تريبس. واس تدرك قائال أأنه ل ينبغي تفسري الاقرتاح عىل أأنه يعين بأأي حال  الأخرية، ابلإضافة اإ
 من الأحوال، مواءمة قوانني الرباءات.

عن مساندته التامة للبيان اذلي قدمه وفد الربازيل ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  الباراغوايوعرب وفد  .231
قلميية والوفود، ورأأى أأنه قد حان الوقت لدلخول يف  والاكرييب. وأأبرز أأن اقرتاح اجملموعة حظي بتأأييد أأغلب اجملموعات الإ

اصفات والأساليب اليت ميكن أأن تتبعها املراجعة املذكورة. والتفت التفاصيل ادلقيقة لعنرصين من عنارص الاقرتاح وهام املو 
ىل املواصفات، ورأأى أأن بعض التدخالت اليت أأدلت هبا الوفود أأثناء ادلورة السابقة أأظهرت بعض الالتباس دلى  الوفد اإ

تقدم خالل ادلورة البعض خبصوص الهدف من مراجعة القانون المنوذيج. وأأضاف أأن اللجنة ينبغي أأن توجه الأمانة يك 
القادمة املواصفات املتبعة يك تكون املراجعة شامةل وواقعية وتس تجيب لحتياجات ادلول الأعضاء وانتظاراهتا. وعرب عن 
اعتقاده أأن ذكل س يعطي لدلول الأعضاء فكرة واحضة عن س بل امليض قدما. وأأوىص الوفد يف مرحةل أأوىل ابلقيام مبراجعة 

ذيج، هبدف مراجعة مدى وجاههتا. وأأضاف أأنه ميكن تطبي  ذكل أأيضا عىل التعليقات والقواعد. لك أأحاكم القانون المنو 
ىل الأساليب وقال أأن اللجنة ينبغي أأن تلكف الأمانة ابقرتاح الأساليب املرنة والشامةل اليت تدفع العملية قدما.  والتفت الوفد اإ

ا الترشيعات والرتاتيب واملامرسات املتعلقة مبسائل الرباءات يف بدلاهنم، وذكر أأنه ميكن أأثناء تكل العملية أأن يقدم الفاعلون فهي
وأأن توحض الأمانة أأنشطة املساعدة التقنية اخملتلفة املتعلقة بعدد من القضااي اخلصوصية، بدل أأن تقدم أأنشطة املساعدة التقنية 

المنوذيج ل يتعارض مع املساعدة التقنية اليت تقدهما عن طري  التعاون الثنايئ يف كنف الرسية. وأأكد الوفد أأن تنقيح القانون 
الويبو عىل صعيد ثنايئ، ورأأى أأن العمليتني س تدعامن بعضهام، وتعمامن الفائدة عىل امجليع، خاصة البدلان الصغرية اليت متكل 

ىل ت عزيز الابتاكر والإبداع موارد حمدودة، من سبيل الباراغواي، نظرا لأن تطوير أأنظمة الرباءات املذكورة هيدف أأساسا اإ
عداد املواصفات والأساليب أأن توجه معل  والتنافس ية والاستامثرات الأجنبية. وأأضاف أأن ادلول الأعضاء ميكهنا، يف مرحةل اإ
ىل أأن اللجنة سلطت يف دورهتا السابقة الضوء عىل وجاهة القانون المنوذيج يف جمال  الأمانة لك حسب اهامتماهتا. وأأشار اإ

لتقنية، وعىل املعايري اليت اعمتدها املفاوضون خالل جوةل أأوروغواي و فري  خاص من منظمة التجارة العاملية املساعدة ا
للتفاوض عىل اتفاق الرتيبس. والتفت اإىل خطر مواءمة قوانني الرباءات الوطنية عن طري  اإصدار صك "قانون مرن" يمت 

مثانينات القرن املايض اكن خمتلفا جدا عام هو عليه الآن، وأأعرب عن اعامتده كقانون منوذيج، وقال أأن الوضع يف س بعينات و 
شكه يف أأن تريم البدلان قوانيهنا الراهنة وراء ظهرها وتعمتد قانوان منوذجيا جديدا. ورصح أأن القانون المنوذيج لن يكون 

عني الاعتبار املعايري الراهنة لنظام الرباءات ملزما، وأأن تنقيح القانون املذكور س يكون معال أأاكدمييا يعمتد عىل الوقائع، ويأأخذ ب
ادلويل، وأأضاف أأنه ميكن الاس تفادة من التنقيح املذكور كأساس للتعديالت اليت قد يرغب لك بدل عضو يف اعامتدها مضن 
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طار مع عداد وثيقة وجهية يف اإ طاره الترشيعي اخلاص به. وأأبرز أأن القانون المنوذيج احملدث س ميكن الأمانة من اإ ل أأنشطة اإ
ىل أأن الاقرتاح اذلي قدمته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب هو اقرتاح املساعدة التقنية والترش  يعية. ولفت الانتباه اإ

جرايئ ول يعد حماوةل لبدء نقاش موضوعي خالل ادلورة احلالية بشأأن حمتوايت القانون المنويج، بل بشأأن املواصفات  اإ
قرتاح يلقى دعام كبريا من أأغلب ادلول الأعضاء. وأأهنيى الوفد حديثه وأأعرب عن اس تعداده ادلامئ والأساليب، ورصح أأن الا

 للعمل بشلك بناء مع الوفود من دفع معل اللجنة قدما وتعزيزه.

وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطي  وشكر مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  .232
للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات. وكرر الوفد القول بأأن من شأأن  1979ىل مقرتهحا مبراجعة قانون الويبو المنوذيج لعام ع

الاخنراط يف معلية من هذا القبيل أأن يس هتل مواءمة لقانون الرباءات املوضوعي، غري أأن املواءمة ليست من بني أأهداف 
ىل برانمج معل متوازن يعاجل شواغلها اللجنة يف الوقت الراهن. كام أأفاد الو  فد أأن ادلول الأعضاء اكفة تسعى يف التوصل اإ

عادة النظر  ىل اإ ن وافقت عىل تضمني العمل عىل القانون المنوذيج يف جدول أأعاملها، اإ ن اللجنة س تحتاج، اإ مجيعًا، وذلكل فاإ
نه يعترب ابلتايل أأن الاخنراط يف يف املواضيع امخلسة احلالية من أأجل احلفاع عىل التوازن ادلقي  املتف  ع  ليه. وقال الوفد اإ

 هذه العملية ليس جمداًي. 

وحتدث وفد لكسمربغ ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وكرر التشديد عىل أأمهية احلفاع عىل التوازن  .233
قلميية يف برانمج العمل احلايل. وأأعرب عن اعتقاده أأن  من شأأن تضمني مناقشة القانون ادلقي  بني خمتلف الأولوايت الإ

يف جدول الأعامل أأن يزيد اللجنة بعدًا عن اتباع برانمج معل متوازن. ورصح الوفد بأأنه عىل الرمغ من  1979المنوذيج لعام 
نه لزال من املستشلك  عىل جدارة املعلومات الأساس ية املتعلقة مبقرتح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ابلهامتم، فاإ

الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه الوقوف عىل سبب الامتس هذه املراجعة وخلفيته بيامن توجد ابلفعل س بل أأنسب. وأأبرز 
الوفد يف هذا الصدد املساعدة التقنية املصممة حسب الاحتياجات واملوهجة ابلطلب اليت تقدهما أأمانة الويبو مبا يامتىش مع 

، ومهنا املساعدة التقنية بشأأن الأمور القانونية يف جمال الرباءات، واليت تراعي الاحتياجات توصيات جدول أأعامل التمنية
والأوضاع القطرية احملددة عىل وجه أأوسع نطاقًا بكثري من جمرد تطبي  بس يط للقانون المنوذيج. وبنيَّ الوفد أأنه مل يسمع حىت 

ىل مراجعة القانون المنوذ يج حىت يواصل النظر يف املقرتح. وأأعرب الوفد عن رأأيه أأن من شأأن الآن أأي جحج مقنعة ابحلاجة اإ
ن  نه يعتقد أأنه بوسع للجنة اإ ىل مواءمة موضوعية لقوانني الرباءات. وقال الوفد اإ اخلوض يف مراجعة من هذا القبيل أأن يؤدي اإ

لنفع عىل امجليع. وكرر الوفد اكن الأمر كذكل أأن تس تغل الفرصة وتبدأأ مبواءمة جوانب أأخرى من قانون الرباءات تعود اب
 القول، من منطل  موضوعي، بأأنه ل ينبغي للويبو التعرض لتفسري أأحاكم اتفاق تريبس.

وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة بدلان أأس يا واحمليط الهادي وأأيد مقرتح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن  .234
نه يعترب أأنه ينبغي يف مراجعة ل  1979مراجعة قانون الويبو المنوذيج لعام  لبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات. وقال الوفد اإ

نه ل يرى أأن بند جدول الأعامل احلايل عىل  براز اخليارات الترشيعية والس ياساتية لدلول الأعضاء. وقال اإ القانون المنوذيج اإ
يالؤه أأمهية مساوية للبنود امل  وضوعية الأخرى يف جدول الأعامل.مس توى أأقل من الأولوية حبال وأأنه ينبغي اإ

وأأيد وفد ترينيداد وتوابغو املقرتح اذلي قدمته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مبراجعة قانون الويبو المنوذيج  .235
ن للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات. وأأعرب عن اعتقاده أأن هذه املراجعة رضورية لتقدمي مساعدة فعاةل للبدلا 1979لعام 

 النامية عىل سد الفجوة املشاَهدة حاليًا يف نظام امللكية الفكرية ادلويل.

يران )مجهورية  .236 آس يا واحمليط الهادئ  -وأأيد وفد اإ الإسالمية( البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابمس مجموعة بدلان أ
نه يعت رب أأن أأي مراجعة للقانون المنوذيج ينبغي أأن واملقرتح املقدم من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وقال الوفد اإ

اتحة خيارات  ىل التمنية ومتسقة مع توصيات جدول أأعامل التمنية. وأأضاف أأنه ينبغي يف هذه املراجعة كذكل اإ تكون موهجة اإ
حاكم ترشيعية وس ياساتية للبدلان النامية يك توظف مواطن املرونة املتوخاة يف اتفاق تريبس. وكرر الوفد أأن مراجعة الأ 
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ىل قوانني وطنية. وأأفاد أأنه ينبغي للبدلان النامية تكييف القانون المنوذيج وفقًا ملتطلباهتا  المنوذجية لن ترتمج مبارشة اإ
 الترشيعية، وابلتايل ل ينبغي اس تخدام أأحاكم القانون المنوذيج بلكيهتا يف قوانني وطنية. 

مبقرتح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. ورصح الوفد بأأن  وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء، وأأحاط علامً  .237
 اجملموعة ابء ل تستس يغ مواصةل املناقشة بشأأن ذكل املقرتح اذلي أأحدث خلاًل معتربًا يف توازن مناقشات اللجنة.

نه يعترب أأنه ينبغي يف سبيل م  أأفريقياوأأيد وفد جنوب  .238 ساعدة البدلان النامية مراجعة القانون المنوذيج. وقال الوفد اإ
حتديث القانون المنوذيج حبيث يعكس مجيع التطورات يف ميدان قانون الرباءات عىل مدى العقود القليةل املنرصمة عىل حنٍو 

 يراعي الاحتياجات احملددة للبدلان النامية. 

ابمس اجملموعة ابء. وبنيَّ الوفد أأنه وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد اليوانن  .239
 مل يسمع أأي جحج مقتعة ابلضطالع مبراجعة القانون المنوذيج. 

ورصح وفد الصني بأأن من شأأن مراجعة القانون المنوذيج أأن يتيح للبدلان النامية مساعدة قانونية وس ياساتية قوية،  .240
ة. وابلتايل فقد أأيد الوفد مقرتح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية مما يندرج مضن ولية اللجنة ويفيد للميض قدمًا بأأعامل اللجن

آراء ادلول الأعضاء بشلك شامل وواٍف، وجبمع معلومات بشلك خاص عن  ىل أ والاكرييب. وأأوىص الوفد الأمانة ابلس امتع اإ
ن كونه قا نواًن منوذجيًا للبدلان النامية يقتيض الاحتياجات احملددة للبدلان النامية فامي يتعل  مبراجعة القانون المنوذيج. وقال اإ

عالمية ومقرتحات معل من الأمانة  ىل تلقي تقارير اإ يالء احتياجات البدلان النامية أأولوية واحرتام. وأأضاف الوفد أأنه يتطلع اإ اإ
 لختاذها أأساسًا للمناقشات يف املس تقبل.

ب عن تأأييده الاكمل للبيان اذلي أأدىل به وفد وحتدث وفد لكسمربغ ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأعر  .241
نه يعتقد بوجود  اليوانن ابمس اجملموعة ابء. وكرر الوفد الإعراب عن عدم اقتناعه بأأس باب املراجعة املنشودة وأأساسها، حيث اإ

 أأساليب أأنسب متاحة ابلفعل.

تقدهما الويبو بنيَّ جبالء وجود جفوة  ورصح ممثل ش بكة العامل الثالث بأأن الاس تعراض املس تقل للمساعدة التقنية اليت .242
ن أأفضل  حسيقة بني توصيات جدول أأعامل التمنية واملساعدة التقنية يف جمال املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو. وقال اإ

ن . وأأضاف املمثل أأنه يعترب أأ 1979الس بل لرأأب تكل الفجوة، يف رأأيه، هو مراجعة القانون المنوذيج اذلي صيغ يف عام 
القانون المنوذيج غري مالمئ ملعاجلة شواغل التمنية يف عرص ما بعد اتفاق تريبس. وذكر أأن القانون ل يوظف مواطن املرونة 
املتاحة يف اتفاق تريبس: مفواطن املرونة املتاحة للوقوف عىل نطاق امحلاية مبوجب الرباءات، عىل سبيل املثال، غري موظفة 

ص الإجبارية حمدودة للغاية. وأأعرب املمثل عن رأأيه أأن القانون المنوذيج غري مناسب للتصدي والأحاكم املتعلقة ابلرتاخي
لتحدايت الزمن الراهن اليت يفرضها نظام الرباءات، ل س امي يف س ياق الاحتياجات التمنوية للبدلان النامية. كام ذكر املمثل أأن 

داركه أأن الأمانة اكنت تس تخدم صيغة أأخرى من القانون المنوذيج يتعارض مع روح جدول أأعامل التمنية. و  أأبرز املمثل اإ
نه من املهم أأن تكون الشفافية يف املساعدة التقنية مكفوةل.   القانون المنوذيج غري متاحة يف املكل العام، وعقَّب بقوهل اإ

يل ابمس مجموعة بدلان وأأعرب ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة عن دمعها للبيان اذلي أأدىل به وفدا الرباز  .243
آس يا واحمليط الهادئ فضاًل عام أأدىل به ممثل ش بكة العامل الثالث.  أأمرياك الالتينية والهند ابمس مجموعة بدلان أ

عداد املواصفات وخيارات  ةالرئيس توذكر  .244 أأن مثة وفودًا أأيدت مراجعة القانون المنوذيج وطلبت من الأمانة اإ
ى املقرتح ورصح بأأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مل تس  جحجًا مقنعة اكفية الأساليب، بيامن مل تؤيد وفود أأخر 

 ملراجعة القانون المنوذيج.
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ىل  .245 ىل التوصل اإ حتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطي  وأأعرب عن ميهل الشديد اإ
حراز تقدم برانمج مع ل متوازن يس تجيب لشواغل ادلول الأعضاء. ورصح الوفد بأأن اهامتم اجملموعة الأسايس منصب عىل اإ

يف املناقشات حول جودة الرباءات، مبا أأن قضااي قانون الرباءات املوضوعي يف الصممي من جدول الأعامل. وذكر الوفد أأن 
تدل عىل أأنه من الرضوري العمل عىل خطوات ملموسة لزايدة  ادلراسات اليت أأجريت حىت الآن واملناقشات اليت دارت

جودة الرباءات. وكرر الوفد عالوًة عىل ذكل تفضيل مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطي  لإجراء اس تبيان بشأأن 
ىل املقرتحات اليت قدمهتا وفود كندا واململكة املتحدة وادلامنرك والولايت نه  جودة الرباءات استنادًا اإ املتحدة الأمريكية. وقال اإ

يرى أأن من شأأن مجع الإجاابت عن هذا الاس تبيان أأن ينتج وثيقة مفيدة. وأأعرب الوفد كذكل عن تأأييده للمقرتح اذلي 
آخر مقرتح طرحته الولايت املتحدة الأمريكية. وكرر الوفد فامي  س بانيا خالل ادلورة التاسعة عرشة فضاًل عن أ طرحه وفد اإ

هيم الإعراب عن تأأييده لهنج القوانني املرنة ابعتباره مسارًا جيدًا  يتعل  برسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ
جراء الأمانة دراسة تصف وتقمّيِ خمتلف أأنواع هُنُج القوانني املرنة يف ذكل اجملال.   للتقدم. وذكَّر الوفد مبقرتحه ابإ

ياك الالتينية والاكرييب وأأعرب عن أأمهل يف موافقة اللجنة، يف معلها املقبل، وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمر  .246
جراء الأمانة حتلياًل لتكل الاس تثناءات والتقييدات اليت أأثبتت فعاليهتا يف معاجلة الشواغل املتعلقة ابلتمنية، ومن مث  عىل اإ

ىل هذا التحليل لإعداد دليل غري حرصي بشأأن ذكل املوضوع لدل ول الأعضاء يف الويبو. وذكر الوفد عالوًة عىل الاستناد اإ
آخر اجلهود  طار بند جدول الأعامل املتعل  ابلرباءات والصحة فضاًل عن أ آخر التطورات يف اإ ذكل أأن مجموعته هممتة أأيضًا بأ

بأأن مجموعته تتطلع فقد رصح الوفد  1979املشرتكة ذات الصةل بنقل التكنولوجيا. وأأما فامي يتعل  بقانون الويبو المنوذيج لعام 
آراء من خالل املناقشة اليت  ىل تواف  أ جراء متابعة وتلمس س بل للميض قدمًا يف ظل عدم توصل اللجنة اإ ىل اإ عىل الأقل اإ

جياد  طار بند جدول الأعامل ذي الصةل. ورصح الوفد يف هذا الصدد بأأنه عىل اس تعداد لالخنراط بشلك بناء يف اإ دارت يف اإ
ة القانون المنوذيج. وذكر الوفد ابلإضافة اإىل ذكل أأن مجموعته اكنت ترتقب تلقي املقرتحات املكتوبة معل مقبل يتعل  مبراجع

 اليت تقدمت هبا وفود أأخرى حىت تمتكن اجملموعة من حتليلها. 

طار املواضيع امخلسة املتف  علهي .247 ا يف وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن اس تعداده ملواصةل أأعامل اللجنة يف اإ
طار جدول الأعامل. واقرتح الوفد عىل وجه التحديد تضمني املقرتح اذلي أأورده يف الوثيقة  يف برانمج العمل  SCP/23/4اإ

املقبل. وذكَّر الوفد أأيضًا ابملقرتحات السابقة اليت اكن قد قدهما مضن موضوع جودة الرباءات، ويه تعيينًا الواثئ  
SCP/20/11 Revو .SCP/19/4 وSCP/17/10 ىل مقرتحه املتعل  ابلرباءات والصحة )الوثيقة . كام أأشار الوفد اإ

SCP/17/11.) 

وبنيَّ وفد املكس يك أأنه هممت مبواصةل اجللسة التشاركية بشأأن النشاط الابتاكري، اليت أأاتحت تبادل اخلربات فامي بني  .248
نقاش املشوق بشأأن الرباءات وأأن جُترى أأعامل خرباء من خمتلف املناط . واقرتح الوفد أأن تزداد اللجنة تعمقًا يف هذا ال 
ىل وثيقة أأخرى أأعدهتا الأمانة بشأأن الكشف الاكيف.   مشاهبة ابلنس بة اإ

نفاذ ما س ب  التفاق عليه من  .249 وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ورصح، كتعلي  مبديئ، بأأن اجملموعة تأأمل يف اإ
جياد برانمج متوازن ملناقشات اللجنة وذكَّر بعدٍد معل اللجنة عىل بنود جدول الأعامل امخلسة. وأأ  كد الوفد جمددًا عىل أأمهية اإ
 من املقرتحات اليت قدهما أأعضاء اجملموعة ابء. 

ورصح وفد ش ييل بأأنه يسع اللجنة مواصةل العمل عىل املواضيع امخلسة املدرجة عىل جدول أأعاملها بشلك متوازن.  .250
نه يعترب فامي يتعل  ابلس تثناءات والتقييدات أأن الأمانة تس تطيع مجع مزيٍد من املعلومات عن التجارب  وقال الوفد اإ

تقييدات أأيضًا من الصناعة واجملمتع املدين والرابطات املهنية. وفامي يتعل  وادلراسات الإفرادية بشأأن فعالية الاس تثناءات وال 
مبوضوع جودة الرباءات، أأفاد الوفد أأنه يعترب أأن تبادل اخلربات ذات الصةل مبختلف مناذج وأأشاكل تقامس العمل بني ماكتب 
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ىل  ما حظيت به الندوة من اهامتم ابلغ، مفن املمكن الرباءات س يكون مفيدًا. وبنيَّ الوفد بشأأن الرباءات والصحة أأنه ابلنظر اإ
 تويخ القيام بنشاط مشابه، مثل تبادل اخلربات ذات الصةل ابلرباءات والصحة. 

ىل اقرتاح  .251 س بانيا عن أأعظم الاهامتم مبوضوع جودة الرباءات مضن جدول أأعامل اللجنة، مما حدا به اإ وأأعرب وفد اإ
نه يرى يف النشاط نشاطني للعمل املقبل أأوهلام أأن تضطلع ال  لجنة مبزيٍد من الأعامل املتعلقة ابلنشاط الابتاكري. وقال اإ

الابتاكري عنرصًا رضوراًي من عنارص قانون الرباءات املوضوعي، اذلي ميثل الغرض الرئييس للجنة. ووحض الوفد أأنه من 
اثرهتا يف الوثيقة ، كأن يُضمَّن عىل سبيل املثال SCP/22/3 املفضل التعم  اإىل حد أأبعد يف العمل عىل القضية اليت س بقت اإ

عدد أأكرب من السواب  القضائية والأمثةل والرتكزي بشلك خاص عىل تقيمي النشاط الابتاكري يف اجملالت املتسمة بصعوبة 
ىل كفاية الكشف، وأأنه س يكون من املثري  لالهامتم ابلغة. وذكر الوفد عالوًة عىل ذكل أأنه ميكن القيام بنشاط مشابه ابلنس بة اإ

أأيضًا مواصةل تبادل اخلربات ذات الصةل بتقيمي النشاط الابتاكري وكفاية الكشف. وفامي يتعل  بربانمج العمل الثاين، اقرتح 
عادة اس تخدام منتجات العمل وفقًا ملقرتح الولايت  الوفد أأن تدرس اللجنة جانبًا واحدًا يغلب عليه الطابع الإجرايئ، أأل وهو اإ

 يكية، ل س امي ما يتعل  بفوائد نرش اسرتاتيجيات البحث وما يقرتن به من مشالك.املتحدة الأمر 

وأأيد وفد ابراغواي تناول اللجنة عددًا من املواضيع املتوازنة. وأأفاد الوفد أأن املواضيع اليت هيمت هبا أأكرث من غريها يه  .252
ءات والصحة، ونقل التكنولوجيا، وتقامس العمل، ويه املسائل املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، والربا

املواضيع املدرجة ابلفعل عىل جدول أأعامل اللجنة. وفامي يتعل  ابحتجاج بعض الوفود بتسبب مقرتح مجموعة بدلان أأمرياك 
ضوعًا مس تقاًل تأأثريًا يف الالتينية والاكرييب يف الإخالل ابلتوازن، أأعرب الوفد أأنه ل يرى لتضمني القانون المنوذيج ابعتباره مو 

مواضيع جدول الأعامل امخلسة لدلورة الثالثة  بشأأنتوازن جدول الأعامل. ولحظ الوفد أأن فراغ اللجنة ابلفعل من املناقشات 
قلميية أأخرى دون أأن خيل ذكل ابملناقشات  ضافة مواضيع أأخرى مما هتمت به وفود أأو مجموعات اإ والعرشين للجنة يتيح لها اإ

 ادلائرة حول املواضيع امخلسة. 

يران )مجهورية  .253 تثناءات والتقييدات عىل حقوق الإسالمية( بأأنه يؤيد اس مترار املناقشات بشأأن الاس   -ورصح وفد اإ
. واقرتح الوفد بشأأن بند 1979الرباءات، والرباءات والصحة، ونقل التكنولوجيا، ومراجعة قانون الويبو المنوذيج لعام 

جراء دراسة فاحصة للقيود اليت  الرباءات والصحة أأن تلِكّف الأمانة خرباء مس تقلني، ختتارمه ابلتشاور مع أأعضاء اللجنة، ابإ
ها البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا يف حتقي  الاس تفادة من مواطن املرونة يف الرباءات لأغراض الصحة العامة يف تواهج 

مرحليت ما قبل املنح وما بعده عىل حٍد سواء. واقرتح الوفد فامي يتعل  بنقل التكنولوجيا أأن يضطلع خرباء مس تقلون بدراسة 
ة ونقل التكنولوجيا. ورصح الوفد ابلإضافة اإىل ذكل بأأنه من الصعب امليض يف بند رسية مفصةل عن العالقة بني أأنظمة الرباء

 هيم فضاًل عن مقرتح تقامس العمل.التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ 

وتوجه وفد الاحتاد الرويس ابلشكر اإىل مجيع الوفود عىل أأسلوهبم البناء يف العمل. وذكر الوفد فامي يتعل  جبودة  .254
لرباءات أأنه يالحظ اهامتمًا كبريًا دلى ادلول الأعضاء مبناقشة املسائل املوضوعية املتعلقة بقانون الرباءات. وبنيَّ الوفد أأن ا

النشاط الابتاكري ميثل أأحد أأعقد املتطلبات اخلاضعة للتقيمي يف ادلراسة اليت أأدت اإىل جودة الرباءات. واقرتح الوفد بناًء 
ة من الأمانة ادلفع مبثال أأو منوذج واحد أأو اثنني مما يس تطيع اخلرباء فهمه من ش ىت اجلوانب التقنية، عىل ذكل أأن تطلب اللجن

َّبع عىل خطوات لتقيمي النشاط  كأن يرُضب مثال بفرشاة الأس نان أأو القمل الرصاص مثاًل، حىت يتاح لدلول الأعضاء هنج يُت
ماكنية مجع مثل هذه الامن ذج يف مرسد مناذج صغري. وذكر الوفد عالوًة عىل ذكل أأنه يسع اللجنة الابتاكري. وأأضاف أأنه يرى اإ

ىل الوثيقة  ىل هذه الامنذج واإ أأن تدرس مهنجيات تقيمي النشاط الابتاكري املطبقة يف خمتلف املاكتب  SCP/22/3ابلستناد اإ
ىل الفقرة  الأمانة مسأأةل املعلومات والأدةل  واقرتح أأن تدرس SCP/22/3من الوثيقة  121وتتبع خطواته. كام أأشار الوفد اإ

ضافية، املقدمة بعد اترخي الإيداع )أأو اترخي الأولوية( وتأأثري هذه  الإضافية، مثل الواثئ  الإضافية اليت تضم معلومات تقنية اإ
. وذكر املعلومات الإضافية يف تقيمي النشاط الابتاكري. ورصح الوفد أأيضًا بأأنه يرغب يف مواصةل العمل عىل الكشف الاكيف

بداء وفود كثرية اهامتهما ابلس تثناءات والتقييدات،  الوفد فامي يتعل  ابلعمل املقبل عىل الاس تثناءات والتقييدات أأنه لحظ اإ
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جراء الأمانة دراسة،  ىل اقرتاح اإ وأأعرب عن رأأيه أأن املعلومات العملية بشأأن ذكل املوضوع تثري اهامتمًا خاصًا، مما حدا به اإ
ىل ا ملعلومات املقدمة من ادلول الأعضاء، عن معوقات اس تخدام الاس تثناءات والتطبيقات، مثل الرتخيص استنادًا اإ

 الإجباري أأو الاس تخدام احلكويم. وأأعرب الوفد عن اهامتمه بتحسني الإطار الترشيعي املتعل  ابلس تثناءات والتقييدات.

ه وشدد عىل أأنه ينبغي يف معرض مناقشة العمل وحتدث وفد لكسمربغ ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء في .255
نه يرى يف مواضيع جدول الأعامل امخلسة احلالية انعاكسًا خملتلف الأولوايت، وذلكل  ىل برانمج متوازن. وقال اإ املقبل التوصل اإ

عداد برانمج معل فاإن من الأمهية القصوى احلفاع عىل التوازن. وكرر الوفد فامي يتعل  جبودة الرباءات القول بأأنه ينبغي اإ 
ىل املقرتحات اليت قدمهتا وفود كندا واململكة املتحدة )الوثيقة  ( SCP/17/7( ووفد ادلامنرك )الوثيقة SCP/17/8ابلستناد اإ

س بانيا وأأقرته مجيع ادلول الأعضاء يف SCP/17/10ووفد الولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة  (، واملقرتح اذلي قدمه وفد اإ
جراء اس تبيان يضم عنارص مجيع SCP/19/5 Revرويب الأخرى )الوثيقة الاحتاد الأو  .(. ورصح الوفد بأأنه مازال يفضل اإ

مقرتحات وفود كندا واململكة املتحدة وادلامنرك والولايت املتحدة الأمريكية. وشدد الوفد فامي يتعل  جبودة الرباءات عىل 
اءات املوضوعي، مما ينبغي التعبري عنه يف برانمج العمل املقبل. وأأما عن الزتامه مبناقشات حول اجلوانب الأساس ية لقانون الرب 

آليات  عداد جتميع لامنذج من أأنظمة الاعرتاض وغري ذكل من أ نه ينبغي يف رأأيه النظر يف اإ أأنظمة الاعرتاض، فقال الوفد اإ
لغاء والإبطال الإداري عىل حنٍو غري حرصي. وأأضاف الوفد فامي يتعل  بربامج تقا مس العمل أأنه يعترب أأن من شأأن ختصيص الإ

صفحة يف املوقع الإلكرتوين للويبو لأنشطة تقامس العمل أأن يؤدي اإىل حتسني الوعي ابملبادرات القامئة ومتكني ماكتب الرباءات 
دة )الوثيقة من التعاون مبزيٍد من الفعالية. وابلإضافة اإىل ذكل، أأعرب الوفد عن تأأييده للمقرتح اذلي قدمته الولايت املتح

SCP/23/4 ىل التأأييد الطاغي اذلي حظي به عرب الأقالمي. كام أأعرب الوفد عن تأأييده لعقد مؤمترات (، وأأشار الوفد ابرتياح اإ
ىل  عىل هامش دورات اللجنة ملناقشة اخلربات املتعلقة بربامج تقامس واس تكشاف س بل لزايدة منفعة تكل الربامج ابلنس بة اإ

عداد الأمانة بشأأن القيود اليت تفرضها خمتلف القوانني ماكتب امللكية الفكري ة. وبنيَّ الوفد أأنه ميكن توظيف دراسة من اإ
عاملها ملعاجلة أأي مشالك عىل الصعيد ادلويل للوقوف عىل  واملامرسات عىل تقامس العمل احملمتل والتدابري الطوعية اليت ميكن اإ

نظمة املنشودة، املواضع اليت ميكن الاضطالع مببادرات فهيا لتحسني  كفاءة نظام الرباءات. ويف ضوء الطبيعية الاختيارية للأ
رأأي الوفد أأنه ينبغي أأل تعرقَل أأي هجود مبذوةل يف سبيل حتسني جودة نظام الرباءات وكفاءته. وأأفاد الوفد فامي يتعل  برسية 

آلي هيم أأن الوقت قد حان للنظر يف أ ات حمددة ملعاجلة الاعرتاف حبصانة العالقة مع التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ
 مستشاري الرباءات الأجانب. 

ىل الأمام بأأسلوب مس تدام ومتوازن. وذكر الوفد أأن ما أأجرته  .256 وأأعرب وفد الصني عن أأمهل أأن تدفع اللجنة معلها اإ
ل الأعضاء من تكوين تصور اللجنة من تقامس للمعلومات وتبادل للخربات بشلك موسع ومتعم  يف تكل املرحةل مكَّن ادلو 

ىل مزيٍد من  نه يتطلع اإ أأفضل للمسائل والتعمل من بعضها البعض فامي يتعل  ابملامرسات القانونية والعملية املفيدة. وقال الوفد اإ
ادلراسات واملناقشات املس تفيضة بشأأن مسائل من قبيل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، والرباءات 

ل التكنولوجيا يف املس تقبل. وبنيَّ الوفد أأنه لحظ طرح اقرتاحات كثرية كذكل بشأأن سبيل امليض قدمًا يف والصحة، ونق
فرادية ومجع معلومات  جراء دراسات اإ العمل عىل هذه املواضيع، عىل سبيل املثال ابلنس بة اإىل الاس تثناءات والتقييدات: اإ

ىل الرباءات  جراء دراسات متعمقة بشأأن احللول املتضمنة للكشف عن بشأأن خربات خمتلف البدلان؛ وابلنس بة اإ والصحة: اإ
ىل  الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية عن طري  أأخذ مواضع املرونة اليت تتيحها معاهدات دولية يف احلس بان؛ وابلنس بة اإ

امي يتعل  بنقل التكنولوجيا. وأأعرب الوفد نقل التكنولوجيا: النظر يف الصعوابت اليت تواهجها البدلان النامية واحلوافز املمكنة ف
حراز مزيٍد من التقدم يف مناقشة لٍك من املواضيع. ىل اإ  عن اعتقاده أأن هذه اقرتاحات قمية لعمل اللجنة املقبل وعن تطلعه اإ

أأن وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية ورصح بأأن اجملموعة ترغب فامي يتعل  ابلرباءات والصحة يف  .257
عداد دراسة للقيود اليت ذكرهتا البدلان النامية وأأقل  يصدر تلكيف خلرباء مس تقلني خُيتارون ابلتشاور مع ادلول الأعضاء ابإ
البدلان منوًا عىل الاس تفادة من مواطن املرونة ذات الصةل ابلرباءات اس تفادًة اكمةًل لأغراض الصحة العامة يف لٍك من 

. كام اقرتح الوفد عقد جلسة تبادل معلومات بشأأن اخلربات الوطنية املتعلقة بتوظيف مواضع مرحليت ما قبل املنح وما بعده
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املرونة ذات الصةل ابلصحة للهنوض بأأهداف الصحة العامة، أأو عدم توظيفها ذلكل، أأو التحدايت املقرتنة به. واقرتح الوفد 
عداد خرباء مس تقلني دراسةً  مفصةًل عن العالقة بني أأنظمة الرباءات ونقل التكنولوجيا.  أأيضًا فامي يتعل  بنقل التكنولوجيا اإ

ىل  ثة تربز عنارص عدم كفاية الكشف اليت من شأأهنا تقييد نقل التكنولوجيا اإ وارتأأى الوفد أأنه ينبغي أأن تعد الأمانة دراسة حمدَّ
 البدلان النامية. 

سهامًا مهنم يف الفهم امجلاعي، ل س امي ما تعل  منه وأأعرب وفد اململكة املتحدة عن تقديره للخرباء اذلين أأدلوا مبعارفه .258 م اإ
هيم، وأأيد القيام مبزيٍد من العمل يف ذكل اجملال. وفامي يتعل  ابلرباءات والصحة،  حبصانة العالقة بني مستشاري الرباءات ومولّكِ

نه يرحب مبز  ىل أأعضاء الهيئة اذلين سامهوا يف الندوة. وقال الوفد اإ يٍد من التحديثات يف املس تقبل بشأأن توجه الوفد ابلشكر اإ
فامي يتصل ابلبحث يف الرباءات الكمييائية ابس تخدام الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل  Patentscopeتطوير قاعدة بياانت 

امللكية، حيث يرى أأن ذكل هو الاجتاه الصحيح. وعرض الوفد رأأيه، يف ظل ما لحظ من دمع عرب الأقالمي ملقرتح تقامس 
ىل رفع جودة الرباءات SCP/23/4ل املعروض يف الوثيقة العم ، أأن من شأأن مزيٍد من العمل يف ذكل اجملال أأن يؤدي اإ

جراء اس تبيان بشأأن جودة  املمنوحة. وأأضاف الوفد فامي يتعل  ابجلودة بشلك أأمع أأنه س يكون من املرحبني ابتفاق عىل اإ
عدادها املقرتحات السابقة الواردة يف الواثئ  ، اSCP/18/9الرباءات عىل النحو املقرتح يف الوثيقة  ليت روعيت يف اإ

SCP/17/7 وشدد الوفد عىل أأمهية حتقي  توازن يف جدول أأعامل اللجنة ابعتبارها حمفاًل متعدد 17/10و 17/8و .
 هيا.الأطراف. وأأوىص الوفد بأأن تواصل اللجنة يف الوقت الراهن معلها وف  بنود جدول الأعامل امخلسة املتف  عل

'( دراسة لتوقيع عالقات بني 1وأأعرب وفد الهند عن رغبته يف تضمني ادلراسات التالية يف معل اللجنة املقبل: )' .259
الكشف المتكيين ونقل التكنولوجيا، مما ينبغي أأن يتضمن مدى ما ميكن أأن يسهم به نظام الرباءات، ابعتباره نظامًا منفردًا، يف 

ىل الأرسار التجارية املصاحبة، كام ينبغي دراسة دور نظام الرباءات فامي يتصل بكفاية الكشف  نقل التكنولوجيا دون اللجوء اإ
عادة النظر يف الوثيقة 2دراسة متأأنية؛ )' بشأأن جدوى كشف الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية يف  SCP/21/9'( واإ

'( ودراسة بشأأن مطالبات ماركوش 3للمودعني؛ )' طلبات الرباءات، وعىل وجه التحديد حيامث اكنت تكل الأسامء معلومة
تركز عىل تاكليف وفوائد حامية الاخرتاعات برباءات من خالل مطالبات ماركوش، وميكن تقس ميها بشلك معويم، عىل سبيل 

ماكنية التطبي  الصناعي، ونطا ىل مسائل متعلقة بقانون الرباءات مثل النشاط الابتاكري وكفاية الكشف واإ ق هذه املثال، اإ
املطالبات يف س ياق املقارنة بني الكشف العام والكشف احملدد، وتلكفة البحث والفحص، وما تسهم به هذه املطالبات يف 

 SCP14/7تطوير الأدوية الأساس ية. وأأعرب الوفد كذكل عن تأأييده لدلراسات املطروحة يف مقرتح الربازيل )الوثيقتان 
عSCP19/6و داد واثئ  معل ملواطن املرونة والاس تثناءات والتقييدات احملمتةل مما من شأأنه أأن ( واقرتح أأن تواصل الأمانة اإ

يفيد جوانب الاهامتم التمنوية. كام أأعرب الوفد عن تأأييده ملقرتح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن مراجعة القانون 
  المنوذيج. 

هنج قامئ عىل القوانني املرنة ابلنس بة اإىل حصانة العالقة بني  واقرتح وفد سويرسا مواصةل العمل عىل التوصل اإىل .260
آراء ادلول الأعضاء بشأأن النقاط اليت ينبغي تنظميها  املستشارين ومولكهيم. كام اقرتح بشلك خاص عىل اللجنة أأن جتمع الأمانة أ

رًا بأأنه مل يرِد يف قانون مرن حلصانة العالقة بني املستشارين ومولكهيم. وقال الوفد فامي يتعل  ابل ذكِّ س تثناءات والتقييدات، مل
ل تسع مساهامت لإعداد الوثيقة  نه يعترب أأنه ينبغي مجع املزيد من ادلراسات الإفرادية عن طري  متديد املهةل SCP/23/3اإ ، اإ

ىل  فهم أأفضل املتاحة لدلول الأعضاء لتسهم يف املوضوع. وبنيَّ أأن ذكل يف رأأيه س يكون مفيدًا يف سبيل توصل اللجنة اإ
سهام الاس تثناءات والتقييدات يف تلبية احتياجات البدلان النامية.   لكيفية اإ

وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء وكرر أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية متثل حمفاًل مالمئًا ملناقشة الأوجه  .261
 العامة لنقل التكنولوجيا. 
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من الصعوبة مباكن احلياد عن بنود جدول الأعامل امخلسة املتف  علهيا يف اللجنة عام وذكر وفد كولومبيا أأنه يبدو  .262
. ورصح الوفد أأنه يؤيد من بني بنود جدول الأعامل اخملتلفة أأكرثها معليًة، أأل وهو بند جودة الرباءات. وبنيَّ الوفد أأنه 2010

ىل حٍد ما، تضمني جودة الرباءات حتت بنود جدول الأعام نه ميكن، اإ ل الأربعة الأخرى دون املساس ابلرضورة بأأمهيهتا. وقال اإ
ىل النشاط الابتاكري،  يرى أأن دراسة الوضع كام فعلت اللجنة خالل دورهتا الثالثة والعرشين، عىل سبيل املثال، ابلنس بة اإ

س بانيا فامي يتعل  اكن من أأكرث اجملالت نياًل لرتحيب ادلول الأعضاء. وأأيد الوفد بناًء عىل ذكل البيان اذلي أأد ىل به وفد اإ
مبواصةل املناقشات بشأأن النشاط الابتاكري، اذلي ميثل أأمه الرشوط عند حفص طلبات الرباءة. كام أأعرب الوفد عن تأأييده 

ىل مزيٍد من  للمقرتح اذلي طرحته الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن تقامس العمل، واذلي يرى أأن من شأأنه أأن يؤدي اإ
 أأعامل الفحص وتيسري معل ماكتب الرباءات اكفة. الشفافية يف

نه س يكون من الصعوبة البالغة يف رأأيه احلياد عن املسائل امخلس املتف   .263 وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء وقال اإ
رب عن رأأيه س تخل بتوازن جدول أأعامل اللجنة، وأأع 10علهيا سابقًا يف اللجنة. ورصح الوفد بأأن املسأأةل الواردة حتت البند 

 أأنه ينبغي للجنة مواصةل السري عىل بنود جدول الأعامل امخلسة املتف  علهيا. 

وأأعرب وفد ابكس تان عن اعتقاده أأن املناقشات املوضوعية بشأأن نقل التكنولوجيا والرباءات والصحة رضورية  .264
ي قدمته مجموعة البدلان الأفريقية بشأأن لتحقي  التوازن يف برانمج العمل. وأأبدى الوفد بناًء عىل ذكل تأأييده للمقرتح اذل

ضافًة اإىل ذكل طلب مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  جراء دراسات جديدة عن هاتني املسأألتني. كام أأيد الوفد اإ اإ
 مبراجعة القانون المنوذيج.

دة بشأأن خمتلف املواضيع، مبا ورصح وفد مجهورية كوراي بأأنه ينبغي للجنة اتباع هنج متوازن وتبادل املعلومات املفي .265
يعكس خمتلف وهجات نظر ادلول الأعضاء. وبنيَّ الوفد أأن موضع اهامتم مجهورية كوراي الأول هو القيام مبزيٍد من العمل بشأأن 
جودة الرباءات. وحبمك اعتقاده أأن من شأأن ادلراسة عن تقامس العمل أأن تفيد ادلول الأعضاء اكفة، أأيد الوفد بقوة املقرتح 

 SCP/20/11املتعل  بتقامس العمل اذلي طرحته مجهورية كوراي واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة 
Rev ( واملقرتح املقدم من الولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقةSCP/23/4 جراء مزيٍد من (. كام أأيد الوفد عالوًة عىل ذكل اإ

من مستشاري الرباءات بشأأن هنج قامئ عىل القوانني املرنة، ومزيٍد من تبادل املعلومات  النقاش حول رسية املشورة املقدمة
 بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، والرباءات والصحة، ونقل التكنولوجيا. 

ر من الأمهية. عن تأأييده للعمل عىل لك املسائل يف اللجنة، لأهنا مجيعًا عىل نفس القد أأفريقياوأأعرب وفد جنوب  .266
 وركز الوفد بشلك خاص عىل املقرتحات اليت قدمهتا مجموعة البدلان الأفريقية بشأأن نقل التكنولوجيا والرباءات والصحة.

وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وذكَّر ابملقرتح اذلي اكنت مجموعة البدلان الأفريقية ومجموعة جدول  .267
بشأأن الرباءات والصحة، واقرتح تشكيل جزء من العمل املقبل للجنة من العنارص  2011تاه يف عام أأعامل التمنية قد قدم 

 الواردة يف ذكل املقرتح.

وشدد وفد سويرسا عىل تأأييده للعمل املقبل عىل بنود جدول الأعامل امخلسة. وأأعرب الوفد فامي يتعل  ابلرباءات  .268
 (.SCP/17/11ايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة والصحة عن تأأييده للمقرتح اذلي قدمته الول

قلميية مقرتهحا بشأأن العمل املقبل للجنة. وتوهجت الرئيسة  .269 ثر املشاورات مع منسقي اجملموعات الإ وقدمت الرئيسة اإ
ة قد ابلشكر اإىل مجيع اجملموعات الإقلميية عىل هجودها املكثفة. وأأعربت الرئيسة عن أأملها أأن تكون املشاورات غري الرمسي

ىل اللجنة يف  ن مل يكن احلل الأفضل لبعض الوفود. وأأفادت الرئيسة أأهنا قدمت مقرتهحا اإ ىل نتيجة جيدة للجميع، واإ أأفضت اإ
ىل اجللسة العامة هو الصياغة الرابعة  ظٍل من أأفضل النوااي احلس نة ملواصةل أأعامل اللجنة. ووحضت أأن املقرتح املقدم اإ

التوازن قدر املس تطاع حتقيقًا لرغبات الوفود اكفة. وذكرت الرئيسة أأنه بيامن ل حيق   للمرشوع اذلي أأعدته، واذلي ميثل
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ىل أأن  ل أأنه ميكن للجنة عىل الأقل مواصةل معلها، وذكل هو الأمر الأمه عىل الإطالق. ونوهت الرئيسة اإ مقرتهحا رضا امجليع، اإ
 التعددية معلية ابلغة الصعوبة. 

ىل البند وحتدث وفد الربازيل ابمس مجم .270 وعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر الرئيسة عىل هجودها. وأأشار الوفد اإ
'( من العمل املقبل واملتعل  برسية املشورة املقدمة من مستشاري الرباءات ورصح بأأنه عىل الرمغ من صعوبة تقبل 2()'4)

بوهل الزتامًا مهنا ابلروح البناءة. غري أأن الوفد اقرتح، يف اجلزء الأخري من ذكل البند عىل اجملموعة، فقد أأبدت اس تعدادًا لق 
دراج لكمة "ما ميكن" بعد "مبا يف ذكل". ووحض  ليه يف ذكل البند، اإ سبيل جتنب استباق احلمك عىل نتاجئ التجميع املشار اإ

عامل اقرتاحه لن حيدث أأي تغيري جوهري.  الوفد أأن اإ

ح وفد الربازيل، بأأنه من الواحض أأن معىن النص احلايل هو أأن معلومات ورصح وفد اململكة املتحدة، ردًا عىل اقرتا .271
م يف حاةل مواهجة تقييدات أأو صعوابت يف املسائل العابرة للحدود. وأأعرب الوفد عن أأمهل أأن يساعد التوضيح اذلي  س تقدَّ

ىل قبول مقرتح الرئيسة.أأدىل به يف تقريب وفد ا  لربازيل اإ

ن اكن املعىن ورصح وفد الربازيل بأأنه يس تط  .272 ذا ما ووهجت" اليت اقرتهحا وفد اململكة املتحدة اإ دراج عبارة "اإ يع قبول اإ
 واحدًا.

ثبات الإيضاح يف احملرض.  .273 عادة فتح النص، وأأنه ينبغي اإ  وبنيَّ وفد اململكة املتحدة أأنه ل يرغب يف اإ

ماكنية تضمني النص اذلي وحضه وفد اململكة املتحدة حبذافريه يف النص.  .274  ورصح وفد الربازيل بأأنه ل يفهم سبب عدم اإ

ثبات الإيضاح يف  .275 عادة فتح النقاش، اإ ذا مل تكن دلى اللجنة رغبة يف اإ وأأفادت الرئيسة أأنه س يكون من احلصافة، اإ
بقاء النص عىل صيغته الراهنة.  احملرض واإ

عادة فتح أأي بند لأن النص خضع للتفاوض ابلاكمل.  وحتدث وفد .276 اليوانن ابمس اجملموعة ابء ورصح بأأنه ل يرغب يف اإ
ىل ما يريض امجليع، مبا يف ذكل مجموعته. وبيامن لحظ الوفد تقيد برانمج العمل املقبل  ماكنية للوصول ابلنص اإ نه ل يرى اإ وقال اإ

ليه الرئيسة يف ملخصها من عقد مناقشات يف املس تقبل حول ابلبنود امخلسة املتف  علهيا، فقد أأعرب عن  قلقه مما أأحملت اإ
ىل تقدير الرئيس، غري  موضوع خيرج عن نطاق تكل البنود امخلسة. ووحض الوفد أأنه يعي أأن مضمون ملخص الرئيس يرجع اإ

قرار واتفاق يف جدول الأعامل وأأنه ين  بغي أأل يشلّكِ جزءًا من جدول أأنه شدد عىل أأن القانون المنوذيج ليس بندًا حمل اإ
ىل مبارشة اللجنة هممهتا حمفاًل متعدد  الأعامل لدلورة التالية للجنة. وأأكد عىل أأمهية التوازن يف جدول الأعامل ابلنس بة اإ

الأطراف للمناقشات حول قانون الرباءات. ورصح الوفد بأأن مناقشة مواضيع خالف بنود جدول الأعامل امخلسة يقوض 
ليه اللجنة واذلي ُوضعت عىل أأساسه بنود جدول الأعامل امخلسة مع الاجهتاد يف التعبري عن التفاق اذل ي توصلت اإ

 الشواغل من مجيع املناط . 

آس يا واحمليط الهادئ وذكر أأن مجيع الوفود اكنت شهودًا ورشاكء يف معلية  .277 وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة بدلان أ
قلميية اذلين طرحوا مواقفهم عىل اختالفها التفاوض حول العمل املقبل وأأهنا بذل ت قصارى هجدها، وأأن منسقي اجملموعات الإ

ن دلى  ىل أأدىن قامس مشرتك عرب عنه مقرتح الرئيسة. ورصح الوفد بأأن مجموعته ليست عىل لكمة سواء، حيث اإ توصلوا اإ
ىل بعض الأعضاء شواغل س يثريها لكل مهنم عىل حدة. وأأفاد الوفد أأن من شأأن معاجلة ش واغلهم أأن يتيح للجنة التوصل اإ

 تواف  يف الآراء حول العمل املقبل.

وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وعرب عن تقديره للرئيسة وملنسقي اجملموعات الإقلميية ولدلول  .278
مانة عىل ما بذلوا من هجد مضٍن وتفاعل، بيامن اكن الوفد يفضل انجتًا أأفضل من هناية ادلورة. ورصح بأأن مجموعة  الأعضاء وللأ

ري اذلي يؤديه معل اللجنة يف تيسري املشاركة يف نظام الرباءات ادلويل واس تخدامه عىل البدلان الأفريقية تدرك ادلور احملو 
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حنو حيق  توازاًن عادًل يف اس تخدام الرباءات من أأجل التمنية الاجامتعية والتكنولوجية والاقتصادية، مع مراعاة اختالف 
بنيَّ الوفد أأنه من احملبط أأل جيمتع دلى اللجنة مزيدًا  ادلول الأعضاء من حيث مس توى التمنية ومصاحلها الس يادية. وعىل ذكل

من الطموح يف معلها املقبل عىل أأمور حتظى ابهامتم هائل دلى أأعضاء متنوعني، ل س امي يف جمالت الصحة والاس تدامة 
اتحة فرصة عادةل للمنو الا ىل املعلومات واملعرفة واإ قتصادي والتمنية من خالل الاجامتعية واملامرسات غري المتيزيية والنفاذ اإ

ن اكنت اللجنة قد أأنشئت لتكون حمفاًل ملناقشة  مواطن املرونة يف الرباءات والوظيفة التثقيفية لنظام الرباءات. وعقَّب بأأنه اإ
 القضااي وتيسري التنس ي  وتوفري التوجيه فامي يتعل  ابلتطوير التدرجيي لقانون الرباءات، فينبغي، يف رأأيه، أأن تثبت ادلول
الأعضاء اس تعدادها لعامتد أأولوايت متوازنة للمسائل املرتابطة فامي بيهنا، ولن يكون ذكل حتقيقًا لهدف اللجنة حفسب، بل 
نه يعترب أأن اختالف الأولوايت ل ينبغي أأن يعرقل العمل عىل مسائل  لإطار امللكية الفكرية ادلولية كذكل. وقال الوفد اإ

صاحل العام، اذلي ينبغي أأل يزتعزع الالزتام به. وذكر الوفد أأن مجموعة البدلان الأفريقية تتحق  فهيا بوضوح فضائل خدمة ال
صدرت الأولوايت مبوضوع الرباءات والصحة، كام أأهنا استمثرت يف مواضيع نقل التكنولوجيا والاس تثناءات والتقييدات، 

ن سبب انطواء مقرتحات مجموعة البدلان الأفريقية وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض. ووحض الوفد أأن ذكل اك
ة عىل صعيد  بشأأن العمل املقبل للجنة عىل مسائل مرتابطة فامي بيهنا تيرس اس تخدام نظام الرباءات ملعاجلة عدة أأهداف ُملّحِ

ه املواضيع مرتابطة الس ياسات العامة، مبا يف ذكل الصحة والنفاذ ورعاية الابتاكر ونقل التكنولوجيا. وأأضاف أأنه يرى أأن هذ
ومتاكمةل فامي بيهنا يف سبيل حتقي  هدف ضامن الزناهة يف نظام الرباءات ومواطن املرونة فيه، فضاًل عن تعزيز التوازن بني 
حامية الرباءات واملنافع الاجامتعية. وذكر الوفد أأن املقرتح املشرتك من مجموعة البدلان الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية 

. يعاجل بوضوح التحدايت املس مترة وغري املتاكفئة بشلك مزتايد للنفاذ SCP/16/7 Corrو  SCP/16/7الوارد يف الوثيقة و 
ىل أأن مقرتحه  ىل نظام الرباءات واس تخدامه، ويه مجيعًا تُبقي توازاًن غري متناظر يف مشهد الرباءات احلايل. وأأشار الوفد اإ اإ

ث املقرر تقدميه بني يدي ا دلورة الرابعة والعرشين للجنة سيبقى ممتحورًا حول الشواغل الأصلية الواردة يف الوثيقتني احملدَّ
ىل التصدي للتحدايت الثابتة يف سبيل زايدة مس توى العداةل يف  املذكورتني، مع وضع الرضورة العاجةل والقيود واحلاجة اإ

ويل يف س ياقها. وبنيَّ أأن مجموعة البدلان الأفريقية رحبت بندوة اس تخدام البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا لنظام الرباءات ادل
النصف يوم بشأأن املسائل املتعلقة ابلرباءات والصحة، واليت وحضت بعض التحدايت يف سبيل اس تخدام مواطن املرونة 

اعتقاده أأن تكل اجللسة، ذات الصةل ابلرباءات لأغراض الصحة العامة للبدلان النامية وأأقل البدلان منوًا. وأأعرب الوفد عن 
ت ابملامرسات والفجوات وس بل معلية للميض قدمًا. وكرر الوفد أأن الكشف هو ركن نظام  رمغ أأهنا مل تكن حرصية، برصَّ

الرباءات الركني، مما جيعل، يف رأأيه، املامرسات اليت تتيح مضن نظام الرباءات فرصًا لتفادي الكشف الاكمل مجليع املعلومات 
ن سالمة املعرفة وجودهتا العالية واكمل نرشها مقابل حقوق الرباءة احلرصية حيادًا عن طبيعة املقايضة املقصودة الالزمة لضام

اليت يتسم هبا نظام الرباءات وهيلك امللكية الفكرية ادلويل. وأأعلن الوفد عن رغبة مجموعة البدلان الأفريقية يف تسجيل 
للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات  1979تينية والاكرييب مبراجعة القانون المنوذيج لعام تأأييدها ملقرتح مجموعة بدلان أأمرياك الال

ىل النتاجئ، بشأأن جدول الأعامل ذكل.  عراهبا عن اس تعدادها لتبادل وهجات النظر، وبشلك أأمه حتديد أأنشطة موهجة اإ واإ
اًل من املرونة حنو التوصل اإىل معل مقبل قابل للتنفيذ وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن مجموعة البدلان الأفريقية أأظهرت قدرًا هائ

خالل ادلورة الثالثة والعرشين للجنة. كام أأعرب الوفد عن أأسفه لعدم مقابةل تكل املرونة مبثلها جتاه املسائل ذات الأمهية 
ىل البرشية. وعىل ذكل، حث الوفد عىل جتديد الالزتام ابعامتد برانمج معل ييرس  قدرة البدلان النامية وأأقل احلامسة ابلنس بة اإ

البدلان منوًا عىل اس تخدام مواطن املرونة يف نظام الرباءات ادلويل بفعالية ملعاجلة أأولوايت الس ياسات العامة ذات الصةل 
ابلصحة العامة والأهداف الاجامتعية الاقتصادية. ورصح الوفد، عىل الرمغ من شواغهل، بأأن اجملموعة مازالت متفائةل بأأن 

سأأةل املوضوعية املمتثةل يف شواغل الس ياسات العاملية س تعالَج مبا تس تح  من الفضيةل وحسن النوااي واملرونة والإرادة امل 
 الس ياس ية. وأأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل دمع اجلهود اليت تبذلها الرئيسة يف سبيل امليض قدمًا بأأعامل اللجنة.

يران )مجهورية .279 تأأكيد عىل عدم قبوهل تقامس العمل، اذلي ميثل مسأأةل ثنائية أأو ثالثية الإسالمية( ال -وأأعاد وفد اإ
الأطراف. ورصح بأأنه ما مل يكن مثة تعريف دقي  ملفهوم جودة الرباءات، فلن يكون لتقامس العمل حمل لالإعامل بني املاكتب 

جرائية تقع خارج نطاق ولية اللجن ن تقامس العمل، يف رأأيه، مسأأةل اإ ة ابعتبارها جلنة موضوعية. وطلب الوفد الوطنية. وقال اإ
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'( املتعل  بتقامس العمل. كام ذكر الوفد أأنه ل يستس يغ قبول العمل املقبل املتعل  برسية 2()'2بناًء عىل ذكل حذف البند )
زاةل العبارة "فامي يتعل  ابجلوانب العابرة للحدود ]...[  هيم، وطلب اإ يف املسائل التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ

قلميية زائد اثنني أأو  العابرة للحدود". وابلإضافة اإىل ذكل، طلب الوفد أأن تعقد اللجنة مشاورات غري رمسية مع لك مجموعة اإ
ىل موقف موحد. ووحض أأنه يرى صعوبة يف تعبري البدلان عن شواغلها ومواقفها  ثالثة، نظرًا لتعرس بعض املناط  يف التوصل اإ

 يف اجللسة العامة. 

وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطي  وشكر الرئيسة عىل معلها املمتاز وهجودها  .280
ادلؤوب. ورصح الوفد بأأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطي  ل جتد غضاضة يف قبول نص الرئيسة. وذكر الوفد 

يران )مجهوريةأأنه من اخلصال البرشية الأصيةل الامتس الأفضل والأ  الإسالمية( من ذكل -كرث، وذلكل فهو يتفهم مداخةل وفد اإ
املنظور، ومع ذكل فبيامن يكون للك طرف أأولوايته وتفضيالته، فاإن لك دوةل عضو جزء من جامعة ويقع علهيا واجب 

يران )مجهورية عادة-الإنصات واتساع الصدر لشواغل الآخرين. والمتس الوفد من وفد اإ النظر يف موقفه، مع  الإسالمية( اإ
قلميية اليت عربت عن مواقفها لقبول النص اذلي نوقش ساعات طواًل بقدٍر هائل من  مراعاة اس تعداد أأغلب اجملموعات الإ

 التفصيل. واقرتح الوفد رفع اجللسة حىت تتس ىن هذه املراجعة. 

 ورفعت الرئيسة اجللسة. .281

ن اكن مثة تو  .282  اف  للآراء عىل مقرتح الرئيسة. وأأعادت الرئيسة عقد الاجامتع وسأألت اإ

يران )مجهورية .283 شفاقه عىل أأعضاء -وتوجه وفد اإ ىل الرئيسة عىل صربها وهجدها وأأعرب عن اإ الإسالمية( ابلشكر اإ
اللجنة ومراقبهيا فضاًل عن الأمانة لبقاهئم يف القاعة اإىل وقت متأأخر. ورصح الوفد بأأنه من املؤسف أأل تمتكن اللجنة من 

ىل توا ف  يف الآراء بشأأن العمل املقبل. وبنيَّ أأن الوفد أأظهر أأقىص قدر من املرونة. وذكَّر الوفد بأأنه اكن قد اقرتح التوصل اإ
النص منذ أأول يوم يف ادلورة، واكنت بدلان انمية كثرية، مبا فهيا الوفد، قد أأاثرت قلقها بشأأن تقامس العمل ورسية التواصل 

ن الوفد أأنه ل يس تطيع قبول هذين املوضوعني، واكن قد طلب من منس  مجموعة بني مستشاري الرباءات ومولّكهيم. وأأعل
ىل الرئيسة. وطلب الوفد أأن تقابل شواغل مجيع الأعضاء ومصاحلهم  آس يا واحمليط الهادئ أأن ينقل هذه الرساةل اإ بدلان أ

نه ل يرى يف  ن الويبو منظمة قامئة عىل التواف . وقال اإ ما ابلتقدير والاستيعاب، حيث اإ ل سبيلني: اإ القواعد الإجرائية للويبو اإ
التواف  أأو التصويت. وطلب الوفد عالوًة عىل ذكل أأن تلزتم الأمانة احلياد. ورصح الوفد بأأنه جيد، مع امتنانه للرئيسة، أأنه 

ىل أأنه ل ن يس تطيع من املؤسف أأن تطعَّم بعض املقرتحات بأأفاكر يظهر بوضوح أأهنا لن تكون حماًل للقبول. وخلص الوفد اإ
ىل تواف  الآراء.  الانضامم اإ

وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء ورصح بأأن اجملموعة ابء تؤيد معل اللجنة وأأهنا ترىض ابلتوازن ادلقي  اذلي  .284
ليه الرئيسة يف مقرتهحا. وأأعرب الوفد عن معي  أأسفه لإجحام وفد واحد عن الانضامم اإىل جامعة املتوافقني. وأأبرز  توصلت اإ

ىل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة ويه الأ  مهية العظمية اليت تكتس هيا أأعامل اللجنة، معراًب عن أأمهل يف حضور مجيع الوفود اإ
ىل الرئيسة عىل هجودها  طار بنود جدول الأعامل امخلسة القامئة. وتوجه الوفد ابلشكر اإ مس تعدة لالخنراط يف مناقشات يف اإ

 قدما جتاه منظور مشرتك بشأأن العمل املقبل للجنة.  احلثيثة لإعانة اللجنة عىل امليض

وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطي  وكرر تأأييده لنص الرئيسة بشأأن العمل املقبل.  .285
نه يعترب أأن ذكل املقرتح مجموعات مركبة من الأنشطة ل مناص أأن جيد لكل موضعًا لالهامتم فهيا. ورصح الوفد  وقال الوفد اإ

ىل التواف . وأأعرب عن أأمهل أأن جتد اللجنة يف  عالوة عىل ذكل بأأنه مس تاء من احليلوةل دون الوصول بنص مقرتح الرئيسة اإ
 مناس بة اتلية مزيدًا من الروح البناءة من جانب الوفود.
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ىل الرئي  .286 سة عىل هجودها لصياغة وحتدث وفد لكسمربغ ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وتوجه ابلشكر اإ
ىل مجيع الوفود  ىل الأمانة عىل دمعها واإ حل وسط من أأجل التوصل اإىل تواف  بشأأن العمل املقبل. كام توجه الوفد ابلشكر اإ
ىل تواف  يف الآراء بشأأن العمل املقبل. وذكر  عىل ما قدمت من عروض. ورصح الوفد بأأنه مس تاء للغاية من تعذر التوصل اإ

د الأورويب وادلول الأعضاء فيه، سعيًا يف امليض قدمًا بعمل اللجنة والزتامًا بروح التواف  اليت ينبغي أأن تكون الوفد أأن الاحتا
السمة الغالبة لعمل اللجنة، اكن عىل اس تعداد لقبول خطة العمل املقرتحة بشأأن العمل املقبل. وبنيَّ أأنه يرى أأن املنظومة 

من انطواء برانمج العمل املقرتح عىل عنارص ل يشعر الوفد ابلرتياح جتاهها، تعكس اللكية بشأأن العمل املقبل، عىل الرمغ 
ىل تواف . قلميية اليت ُطرحت خالل ادلورة. وأأعرب الوفد عن معي  أأسفه لتعذر التوصل اإ  املصاحل الإ

ىل الوفود الأخرى يف الثناء عىل هجود الرئيسة. ورصح الوفد بأأنه مس تاء ل .287 لغاية بسبب عدم وانضم وفد ابكس تان اإ
ىل تواف  الآراء. ومع ذكل، ذكر الوفد أأن وهجات النظر مازالت منذ البداية يف تباين شديد وحث  متكن اللجنة من التوصل اإ
بداء املرونة والتعاون، مع مراعاة مصاحل ادلول الأعضاء اكفة بشلك متساٍو يف املس تقبل. وأأعرب الوفد  ادلول الأعضاء عىل اإ

 اللجنة يف املس تقبل أأجواء أأفضل.عن أأمهل أأن تسود 

يران )مجهورية  .288  الإسالمية( عىل نقض تواف  الآراء يف الاجامتع. -وأأاثرت الرئيسة تساؤًل عن عزم وفد اإ

آس يا واحمليط الهادئ، عن شواغهل بشأأن وجود  .289 قلمييًا جملموعة بدلان أ ورصح وفد الهند بأأنه اكن يعرب، ابعتباره منسقًا اإ
يتقبلوا املقرتح. وأأضاف الوفد أأنه ليس من شأأن عزل أأو ذكر عضو بعينه يف هذه املرحةل أأن ميثل  أأعضاء يف مجموعته لن

آحاد البدلان شواغلها القوية وينبغي احرتاهما عىل  جيابية للمس تقبل، حيث حيدث يف حالت معينة أأن تكون دلى أ سابقة اإ
ن الوفد يأأمل أأن جتد اللجنة سبياًل لرأأب النحو الوجب. وبنيَّ أأنه بيامن اختذ بعض الأعضاء مواقف قوية و  أأعربوا عهنا، فاإ

 الصدع خالل ادلورة التالية. 

ن للك دوةل  .290 آس يا واحمليط الهادئ. وقال الوفد اإ وأأيد وفد ابكس تان البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابمس مجموعة بدلان أ
آل ليه الأمر، لكنه أأكد أأنه من املهم يف سبيل  عضو، يف رأأيه، ح  يف اختاذ موقف خاص. وأأعرب الوفد عن أأسفه عىل ما أ اإ

 هتيئة جو أألطف أأل تعزل اللجنة عضوًا بعينه أأو تقصيه. 

يران )مجهورية .291 هنا تشارك بعض الوفود ما أأاثرته من شواغل. والمتست الرئيسة من وفد اإ الإسالمية(، -وقالت الرئيسة اإ
ثبات ذكل يف  يف ضوء العدد الكبري من الوفود اليت انتحت منحى التواف ، توضيح اس تعداده للخروج عىل هذا التواف  واإ

 التقرير. 

يران )مجهورية .292 الإسالمية( بأأن النقطة اليت أأاثرهتا الرئيسة غري مفهومة هل. وذكر الوفد أأن ما ينبغي هل هو -ورصح وفد اإ
ىل تواف  يف الآراء. وأأضاف أأنه مراعاة مصلحة بالده وشواغلها. وطلب من الرئيسة الزتام احلياد والإعالن عن عدم التوصل  اإ

قصاء بدل بعينه ممارسة جيدة يف املنظامت ادلولية.   ل يعترب اإ

ن ما حدث يعترب، يف رأأيه الشخيص، عدم  .293 وطلب وفد اليوانن تسجيل هذه املناقشات يف التقرير. وقال الوفد اإ
 احرتام. 

ل ما س ب   ورصحت الرئيسة أأنه مل يب  من نشاط يتوىخ لدلورة التالية للجنة، .294 ىل اتفاق، اإ طاملا تعذر التوصل اإ
التفاق عليه يف ادلورة الثانية والعرشين من معل الأمانة عىل حتسني الصفحة الإلكرتونية اخلاصة بتقامس العمل والأنشطة 

ىل أأي اتفاق خالف ذكل، ما ييل: تواصل اللجنة مناقشاهتا يف  دورهتا التعاونية. واقرتحت الرئيسة، يف ضوء تعذر التوصل اإ
(، ورمبا قدمت ادلول الأعضاء مقرتحًا بشأأن SCP/23/1التالية استنادًا اإىل جدول أأعامل ادلورة الثالثة والثالثني )الوثيقة 
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معل اللجنة قبل دورهتا التالية. وأأعربت الرئيسة عن امتناهنا للمرتمجني الفوريني اذلين تطوعوا ابملكث حىت تكل الساعة 
 املتأأخرة من الليل. 

ىل  .295 وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر الرئيسة عىل هجودها من أأجل التوصل اإ
مانة واملرتمجني الفوريني. كام أأعرب الوفد فامي يتعل  بعمل اللجنة  أأرضية مشرتكة يف خمتلف املواقف، وأأعرب عن تقديره للأ

لتعبري عن موضوع القانون المنوذيج يف ملخص الرئيس. وذكَّر الوفد بأأن أأربع مجموعات يف ادلورة التالية عن تقديره لأسلوب ا
ىل مواصةل  نه يرى يف ذكل دلياًل واحضًا عىل احلاجة اإ قلميية، متثل يف مجموعها نس بة كبرية من الأعضاء، أأيدت مقرتحه. وقال اإ اإ

ىل اس تكامل النقاش ىل  مناقشة هذه املسأأةل. وأأضاف الوفد أأنه يتطلع اإ مع الوفود اكفة العام القادم، مع أأمهل يف استناد ذكل اإ
حراز تقدم يف ذكل الأمر.  أأفاكر جديدة بشأأن كيفية اإ

ىل الأمانة  .296 ىل الرئيسة عىل هجودها وتفانهيا، واإ وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وتوجه ابلشكر اإ
ىل اتفاق بشأأن العمل واملرتمجني الفوريني ومنسقي اجملموعات الإقلميي ة ومجيع الوفود. ورصح الوفد بأأنه اكن يرجو التوصل اإ

ىل تواف . وبنيَّ الوفد أأنه لن يكون من املفيد للمناقشات املس تقبلية بشأأن  املقبل وأأعرب عن أأسفه لتعذر توصل اللجنة اإ
قصاء اللجنة وفدًا بعينه، العمل املقبل، يف ضوء املامرسة املتبعة يف اللجان من التفاق عن طري  التواف  أأ  و التصويت، اإ

ىل تواف . وأأعرب الوفد عن أأمهل يف متكن  جيابية يف رأأيه التفاق عىل تعذر توصل اللجنة اإ وابلتايل فقد يكون املوقف الأكرث اإ
 اللجنة من بذل مزيد من اجلهد لتحقي  هذا التواف  املنشود برسعة شديدة ومن مواصةل معلها املهم. 

ومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطي  وأأعرب عن امتنانه للرئيسة لضطالعها وحتدث وفد ر  .297
حراز تقدم يف معل اللجنة. وتوجه الوفد ابلشكر  ابلعملية وقيادهتا للجنة وحلصافة توجهياهتا ولعملها املضين فضاًل عن الزتاهما ابإ

ىل الأمانة عىل دمعها القمّيِ قبل ادلورة و  نه مرسور لأن أأيضًا اإ خاللها، وأأعرب عن تقديره للمرتمجني الفوريني. وقال الوفد اإ
ادلورة الثالثة والعرشين للجنة أأاتحت لدلول الأعضاء فرصًا لسامع عروض مثرية لالهامتم ومفيدة للغاية أأسهمت يف فهم 

ة من تكرار هذه التجربة يف ادلورة املسائل املدرجة عىل جدول الأعامل بشلك أأفضل. وأأضاف أأنه اكن يمتىن لو متكنت اللجن
ىل تواف  بشأأن العمل املقبل. وكرر الوفد  التالية، وأأعرب عن أأسفه أأن الأمر لن يكون كذكل نظرًا لتعذر توصل اللجنة اإ
 بلية.الإعراب معَّا تْوليه مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطي  من اهامتم وأأمهية لعمل اللجنة وثقة يف اتفاقاهتا املس تق 

ىل الرئيسة والأمانة ومنسقي اجملموعات الإقلميية عىل هجودمه خالل املشاورات غري  .298 وتوجه وفد الصني ابلشكر اإ
ىل اتفاق بشأأن العمل املقبل. وشدد عىل الأمهية العظمية اليت يولهيا  الرمسية. وأأعرب الوفد عن أأسفه لعدم توصل اللجنة اإ

ضاء يف الويبو كثرية جداً وأأهنا متر مبراحل خمتلفة عىل مسار التمنية وأأن للٍك مهنا الوفد للجنة. وذكر الوفد أأن ادلول الأع
ىل ش يوع روح بناءة  نه يرنو اإ مصلحة وطنية خمتلفة. وأأضاف الوفد أأنه بيامن يويل أأمهية ملصاحل خمتلف البدلان عىل تنوعها، فاإ

حراز تقدم ىل حٍد أأبعد يف ادلورة التالية حىت تمتكن اللجنة من اإ  يف أأعاملها.  اإ

ىل الرئيسة عىل هجودها احلثيثة لإعانة اللجنة عىل  .299 وحتدث وفد اليوانن ابمس اجملموعة ابء وتوجه الوفد ابلشكر اإ
نه اس متتع ابلعروض وابلعمل اذلي أأدته اللجنة خالل  ىل منظور مشرتك بشأأن العمل املقبل للجنة. وقال الوفد اإ التوصل اإ

الوفد ابلتايل عن تأأمله لأن اللجنة لن تشهد أأي توسع يف أأعاملها يف ادلورة التالية. وكرر الوفد  ادلورة الثالثة والعرشين. وأأعرب
ىل تواف  اكد أأن يكمتل لول وفد واحد.  بيان الأمهية الكربى اليت يولهيا لعمل اللجنة، وجسل أأسفه لعجزها عن التوصل اإ

ىل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة ويه متأأهبة لالخنراط يف واختمت الوفد لكمته ابلإعراب عن أأمهل يف حضور مجيع الوفو  د اإ
طار بنود جدول الأعامل امخلسة القامئة.  مناقشات يف اإ

آس يا واحمليط الهادئ وعرب عن تقديره للرئيسة عىل قيادهتا. كام توجه الوفد  .300 وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة بدلان أ
ىل الأمانة واملرتمجني الفوريني، فض قلميية اذلين بذلوا هجدًا كبريًا. وشدد الوفد عىل كون ابلشكر اإ اًل عن منسقي اجملموعات الإ

ن التواف  يعين يف رأأيه اتفاق امجليع تقريبًا عىل يشء معني. وأأضاف أأنه ينبغي الإنصات  الويبو منظمة حيركها التواف . وقال اإ
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السابقة الصحية، وأأن تعود ادلول الأعضاء يف ادلورة  اإىل صوت لك بدل ومعاجلة شواغهل. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف اس مترار
آخرون. وبنيَّ الوفد أأنه ينبغي قبل طرح  التالية للجنة بفكر متجدد وأأن تأأخذ يف الاعتبار الشواغل اجلادة اليت يثريها أأعضاء أ

ىل تواف . ىل  أأي مقرتحات بذل هجد حتضريي وختليص تكل املقرتحات من أأي شدة من شأأهنا عرقةل التوصل اإ وأأبرز الوفد اإ
ىل ممارسات الويبو الصحية اليت تسمح للك ادلول الأعضاء  نه يرنو اإ الأمهية الكبرية اليت تولهيا اجملموعة لعمل اللجنة، وقال اإ

 ابلتقدم سواًي.

وأأعرب وفد ابكس تان عن خالص تقديره ملا بذلته الرئيسة من هجود ولعمل الأمانة واملرتمحني الفوريني املضين. وقال  .301
ن ادلول الأعضاء اتفقت عىل أأل تتف  يف ادلورة الثالثة والعرشين فامي يبدو، مما يرتكه عىل أأمل أأن تتيح ادلروس املس تفادة  اإ

جيابية ووئام لدلورة التالية.  للجنة فرصة أأفضل للتفاعل بروح أأكرث اإ

يران )مجهورية .302 ىل الأما-وتوجه وفد اإ ىل الرئيسة عىل صربها واإ نة واملرتمجني الفوريني عىل معلهم الإسالمية( ابلشكر اإ
ادلؤوب. وكرر الوفد أأنه يويل أأمهية عظمية لعمل اللجنة وأأعرب عن أأمهل يف مقابةل شواغل البدلان مجعاء يف ادلورة التالية 

ية مل ابلحرتام والاستيعاب من الأطراف الأخرى. وبنيَّ الوفد أأن كثريًا من املقرتحات والاقرتاحات اليت طرحهتا بدلان انم 
نه يأأمل أأن تسود روح طيبة ادلورة القادمة يف ظل احرتام متبادل بني امجليع  تل  قبوًل من الأطراف الأخرى. وقال الوفد اإ

 وعدم التعامل ابلهتديد لأن من شأأن ذكل أأن يرض ابملنظمة. 

ىل املرتمجني الفوري .303 ىل الرئيسة عىل الأخص، واإ ىل الأمانة، واإ ني ومجيع الوفود عىل معلهم وتوجه وفد سويرسا ابلشكر اإ
ىل عدم قبوهل من جانب دوةل عضو واحدة.  املضين. وأأعرب الوفد عن معي  أأسفه لفتقاد اللجنة برانمج معل ولرجوع ذكل اإ
قناع ادلول الأعضاء بقبوهل. وذكر الوفد أأن برانمج العمل املقبل عكس  ن اجملموعات الأخرى بذلت هجودًا مجة لإ وقال الوفد اإ

اط اليت يستس يغ الوفد قبولها ونقاطًا أأخرى يل يقبلها، غري أأن امجليع بذلوا هجدًا عىل أأية حال. وأأعرب الوفد عن بعض النق
أأمهل أأن تس متر اللجنة بروح أأطيب يف املس تقبل، وبنيَّ أأنه يلح  ابللجنة أأمهية ابلغة. كام أأعرب الوفد عن متنيه أأن تواصل 

 اللجنة بنتاجئ جيدة ومعل ممثر بناء.

عرب وفد اململكة املتحدة عن تقديره للرئيسة والأمانة واملرتمجني الفوريني. وبيامن أأعرب عن أأسفه لبلوغ اللجنة هذا و  .304
الطري  املسدود، فقد أأتبع ذكل ابلإعراب عن أأمهل أأن يعكس تقرير ادلورة أأن مجيع الوفود تأأمل يف الاخنراط يف النقاش 

 لجنة.بشلك بناء يف ادلورة الرابعة والعرشين ل 

 من جدول الأعامل: ملخص الرئيس 12البند 

 (.SCP/23/5قدمت الرئيسة ملخص الرئيس )الوثيقة  .305

 وأأحاطت اللجنة علامً مبلخص الرئيس. .306

كام أأحاطت اللجنة علامً بأأن حمرض ادلورة الرمسي س يدرج يف تقرير ادلورة. وس يعكس التقرير مجيع املداخالت اليت  .307
(، SCP/4/6من الوثيقة  11أأديِل هبا خالل الاجامتع ويُعمتد وفقًا لالإجراء اذلي أأقرته اللجنة يف دورهتا الرابعة )انظر الفقرة 

ىل واذلي هيئي لأعضاء اللجنة التعلي   عىل مرشوع التقرير املتاح عىل املنتدى الإلكرتوين للجنة. ومن مث، س ُتدعى اللجنة اإ
  اعامتد مرشوع التقرير، مبا يف ذكل التعليقات الواردة، يف ادلورة التالية.
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 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 13البند 

 اختمتت الرئيسة ادلورة. .308

اللجنة ابلإجامع هذا التقرير يف اعمتدت  .309
 .2016ونيو ي 30دورهتا الرابعة والعرشين يف 

]ييل ذكل املرف [ 
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SOUDAN/SUDAN 
 
Abdelrazig ALI, Legal Counsel, Registrar General of Intellectual Property, Ministry of Justice, 
Khartoum  
 
 
 
 
 
SRI LANKA 
 
Ravinatha P. ARYASINHA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Dilini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 



SCP/23/6 
Annex 
11 

 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Marie ERIKSSON (Ms.), Head, Legal Affairs, Patent Department, Swedish Patent and 
Registration Office (SPRO), Stockholm 
 
Anna HEDBERG (Ms.), Senior Patent Examiner, Patent Department, Swedish Patent and 
Registration Office (SPRO), Stockholm 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Beatrice STIRNER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Olivia WIPF (Mme.), conseillere juridique, Division droit et affaires internationales, Institut 
federal de la propriete intellectuelle (IPI), Bern 
 
Reynald VEILLARD, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Zafarjon BURHONZODA, First Deputy Director, National Center for Patents and Information 
(NCPI), Ministry of Economic Development and Trade, Dushanbe 
 
Bezhan AZONOV, Head, Division of International Registration of Trademarks, Patent Office of 
Tajikistan, Dushanbe 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Taksaorn SOMBOONSUB (Ms.), Senior Legal Officer, Department of Intellectual Property 
(DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Mario WHITEMAN, Technical Examiner, Intellectual Property Office, Ministry of the Attorney 
General and Legal Affairs, Port of Spain 
 
Anesa ALI-RODRIGUEZ (Ms.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Murat ÇAPCI, Patent Examiner, Patent Department, Ministry of Science, Industry and 
Technology, Turkish Patent Institute (TPI), Ankara 
 
Serkan ÖZKAN, Patent Examiner, Patent Department, Ministry of Science, Industry and 
Technology, Turkish Patent Institute (TPI), Ankara 
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Osman GOKTURK, Second Secretary, Permanent Mission of Turkey to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
UKRAINE 
 
Anatolii GORNISEVYCH, Director, Development in Intellectual Property, State Enterprise, 
Ukrainian Intellectual Property Institute, Kyiv 
 
Mariia VASYLENKO (Ms.), Head, Law department, State Enterprise, Ukrainian Intellectual 
Property Institute, Kyiv 
 
 
VIET NAM 
 
PHAN Thanh Hai, Deputy Director, Patent Division No.1, National Office of Intellectual Property 
(NOIP), Hanoi 
 
 
II. OBSERVATEUR/OBSERVER 
 
 
PALESTINE 
 
Ashraf HMIDAN, Director, Trade Marks Department, Ministry of National Economy, 
Ramallah 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES / INTERGOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS  
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Viviana MUNOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Nirmalya SYAM (Ms.), Program Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Neha JUNEJA (Ms.), Intern, Innovation and Intellectual Property 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)  
 
Fahez Z. AL MUTAIRI, Head, Chemistry and Chemical Engineering Section, Riyadh 
 
Abdullah Khalfan ALGHAFRI, Legal Researcher, Riyadh 
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ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
 
Aurelia CEBAN (Ms.), Head, Examination Department, Division of Appeals and Quality Control, 
Moscow 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO) 
 
Jayashree WATAL (Ms.), Counselor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
Xiaoping WU (Ms.), Counselor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU)/UNITED NATIONS (UN)  
 
Christoph SPENNEMANN, Legal Officer and Officer-in-Charge, Intellectual Property Unit, The 
United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD, Geneva 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  
 
Christopher KIIGE, Director, Industrial Property, Harare 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Georges Rémi NAMEKONG, Senior Economist, Geneva 
 
Susan ISIKO STRBA (Ms.), Expert, Geneva 
 
Claude KANA, Expert, Geneva 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Policy Officer, Industrial Property, Directorate General for 
Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, European Commission, Brussels 
 
Oliver HALL ALLEN, First Counselor, Permanent Delegation, Geneva 
 
Henry VANE, Intern, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS  
 
 
Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys 
Association (APAA)  
LEE Catherine Eunkyeong (Ms.), Patent Attorney, Seoul 
Tetsuhiro HORIE, Member, Patent Committee, Tokyo 
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Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' 
Association (ELSA International)  
Andre SCHÄCK, Brussels 
Gökce DAGDAS (Ms.), Brussels 
Aimilios KOUMANTOS, Brussels 
Elena Christina LINK-VALLS (Ms.), Brussels 
Letizia TOMADA (Ms.), Brussels 
 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Alain GALLOCHAT, Observer, Zurich 
 
 
Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI)  
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier 
 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  
Ahmed ABDEL LATIF, Senior Programme Manager, Innovation, Technology and Intellectual 
Property, Geneva 
Pedro ROFFE, Senior Associate, Innovation, Technology and Intellectual Property, Geneva 
Varun EKNATH, Junior Associate, Innovation, Technology and Intellectual Property, Geneva 
 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)  
Ivan HJERTMAN, European Patent Attorney, Stockholm 
Daphné YONG D'HERVÉ (Ms.), Chief Intellectual Property Officer, Paris 
 
 
Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA)  
John BROWN, Member of Council, London 
 
 
Comité “acteurs, interprètes” (CSAI)/Actors, Interpreting Artists Committee (CSAI)  
Matteo EVANGELISTA, Premier Secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)  
Tejan-Cole ALHAJI, Expert, Nairobi 
Colette VAN DER VEN (Ms.), Adviser, Geneva 
Aisling VAUGHAN (Ms.), Adviser, Geneva 
Deepak RAJU, Adviser, Geneva 
Nicholas WENDLAND, Adviser, Geneva 
 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  
Jérôme COLLIN, Reporter, CET (Study and Work Commission), Group 3, Paris 
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Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Jon SANTAMAURO, Member, Washington, DC 
Axel BRAUN, Representative, Roche, Basel 
Guilherme CINTRA, Senior Manager, IP and Trade, Geneva 
Sofia NAKHMANOVICH (Ms.), Intern, Geneva 
 
 
Innovation Insights  
Jennifer BRANT (Ms.), Director, Geneva 
 
 
Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI)/Institute of 
Professional Representatives Before the European Patent Office (EPI)  
John BROWN, Harmonization Committee, Cumbria 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva 
 
 
Médecins Sans Frontières (MSF)  
Yuan Qiong HU (Ms.), Legal and Policy Advisor, Geneva 
Zoe JARVIS (Ms.), Intern, Policy and Analysis, Patent Information, Geneva 
 
 
Medicines Patent Pool Foundation (MPP)  
Pascale BOULET (Ms.), Consultant, Geneva 
Erika DUENAS (Ms.), Advocay Officer, Geneva 
Alexandra GRIBBIN (Ms.), Communications Intern, Geneva 
Aastha GUPTA (Ms.), Business Development Manager, Geneva 
Milena MARRA (Ms.), Communications Officer, Geneva 
Asma REHAN (Ms.), Operations Officer, Geneva 
Maria Carmen TRABANCO (Ms.), Associate Counsel, Geneva 
 
 
Third World Network Berhad (TWN)  
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Researcher, Heredia 
Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Researcher, Geneva 
Gopakumar KAPPOORI, Legal advisor, Geneva 
 
 
V. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:  Bucura IONESCU (Mme/Ms.), (Roumanie/Romania) 
 
Vice-président/Vice-Chair:  Nahanny CANAL REYES (Mme/Ms.), (Mexique/Mexico) 
 
Secrétaire/Secretary:  Marco ALEMAN, (OMPI/WIPO) 
 
 
VI. CONFÉRENCIERS/SPEAKERS 
 
 



SCP/23/6 
Annex 
16 

 
Ellen ‘t HOEN (Ms.), Lawyer and Independent Consultant in Medicines Policy and Law, 
Amsterdam 
 
Margaret KYLE (Ms.), professeur, MINES ParisTech., Paris 
 
Zafar MIRZA, Coordinator, Public Health, Innovation & Intellectual Property (PHI), Department 
of Essential Medicines & Health Products (EMP), Health Systems & Innovation Cluster (HIS), 
Geneva 
 
Corey SALSBERG, Head, International IP Policy, Novartis International AG, Basel 
 
Brian William TEMPEST, Editor, Journal of Generic Medicines and former Chief Mentor and 
Executive Vice Chairman, Ranbaxy Laboratories, London  
 
 
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 
 
John SANDAGE, vice-directeur général, Secteur des brevets et de la technologie/ 
Deputy Director General, Patents 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 
 
Marta DIAZ POZO (Mlle/Ms.), stagiaire, Section du droit des brevets/Intern, Patent Law Section 
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