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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 3 :يوليو 2017

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة اخلامسة والعشرون

جنيف ،من  12اإىل  15ديسمرب 2016

التقرير

اذلي اع متدته اللجنة ادلامئة

مقدمة
 .1عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "اللجنة ادلامئة" أأو "اللجنة") دورهتا اخلامسة
والعرشين يف جنيف يف الفرتة من  12اإىل  15ديسمرب .2016
 .2واكنت ادلول التالية ا ألعضاء يف الويبو و /أأو يف احتاد ابريس ممثةل يف الاجامتع :اجلزائر و أأنغول وا ألرجنتني واسرتاليا
وجزر الهباما وبالروس وببلجياك وبوليفيا والربازيل وبلغاراي ومكبوداي والاكمريون وكندا وش ييل والصني وكولومبيا والكونغو
وكوس تارياك وكوت ديفوار وقربص وامجلهورية التش يكية وادلامنرك وامجلهورية ادلومينيكية والسلفادور وإاكوادور واس تونيا
وفنلندا وفرنسا والغابون وجورجيا و أأملانيا وغاان واليوانن وغواتاميل والكريس الرسويل وهنغاراي والهند وإاندونيس يا وإايران
(مجهورية  -الإسالمية) و أأيرلندا وإارسائيل وإايطاليا والياابن وا ألردن وكينيا ولتفيا وليتوانيا ومالوي ومالطة واملكس يك
وموانكو واملغرب ونيجرياي والرنوجي وابكس تان وبريو والفلبني وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا
والاحتاد الرويس والس نغال ورصبيا وس نغافورة وسلوفاكيا وجنوب أأفريقيا وإاس بانيا ورسي لناك والسودان والسويد
وسويرسا واتيلند وترينيداد وتوابغو وتونس وتركيا و أأوغندا و أأوكرانيا والإمارات العربية املتحدة ،واململكة املتحدة ،والولايت
املتحدة ا ألمريكية وأأوزبكس تان والمين وزامبيا (.)85
 .3وشارك ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية )(OAPI
واملكتب ا ألورويب للرباءات ) (EPOوالاحتاد ا ألورويب ( )EUومكتب الرباءات التابع جمللس التعاون اخلليجي ( GCC
 )Patent Officeومركز اجلنوب ( )SCو ا ألمم املتحدة ( )UNومنظمة الصحة العاملية ( )WHOومنظمة التجارة العاملية
(.)9( )WTO
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 .4وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :امجلعيـة الآس يوية لوالكء الرباءات ()APAA
ومجعية الوالكء الاس بانيني املعمتدين دلى منظامت امللكية الفكرية والصناعية ( )AGESORPIومركز ادلراسات ادلولية
للملكية الفكرية ( )CEIPIومركز الإنرتنت واجملمتع ( )CISواملعهد القانوين لوالكء الرباءات ( )CIPAوائتالف اجملمتع املدين
( )CSCوالش بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية ( )CropLifeوامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ( )AIPPIوالرابطة
ا ألوروبية لطلبة القانون ( )ELSA Internationalوغرفة التجارة ادلولية ( )ICCوالاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني
الصيدليني ( )IFPMAومبادرة تصورات الابتاكر ومعهد الوالكء املعمتدين دلى املكتب ا ألورويب للرباءات ( )EPIومجعية
أأحصاب امللكية الفكرية ( )IPOوامجلعية الياابنية للملكية الفكرية ( )APIJوامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ()AIJJ
واملؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ( )KEIومجعية أأطباء بال حدود ( )MSFومؤسسة جتميع براءات ا ألدوية ()MPP
وش بكة العامل الثالث (.(20( )TWN
.5

وترد قامئة املشاركني يف مرفق هذه الوثيقة.

 .6وعُرضت الواثئق التالية اليت أأعدهتا ا ألمانة عىل اللجنة ادلامئة قبل ادلورة" :مرشوع التقرير"
)(SCP/24/6 Prov.2؛ و"مرشوع جدول ا ألعامل" )(SCP/25/1 Prov.؛ و"تقرير عن النظام ادلويل للرباءات :بعض
اجلوانب من قوانني الرباءات الوطنية/ا إلقلميية" ()SCP/25/2؛ "التجارب العملية بشأأن فعالية الاس تثناءات والتقييدات
وما تطرحه من حتدايت" )(SCP/25/3 Add.؛ و"مجموعة من قضااي احملامك حول جوانب حصانة العالقة بني مستشار
الرباءات ل ِ
وموّكه" .(SCP/25/4).
 .7ونظرت اللجنة أأيض ًا يف الواثئق التالية اليت أأعدهتا ا ألمانة" :اقرتاح من الربازيل" (الوثيقة )SCP/14/7؛ و"اقرتاح
مقدم من وفد جنوب أأفريقيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة أأجندة التمنية" (الوثيقة )SCP/16/7؛ و"تصويب :اقرتاح
مقدم من وفد جنوب أأفريقيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية" (الوثيقة )SCP/16/7 Corr.؛
و"اقرتاح وفد ادلامنرك" (الوثيقة )SCP/17/7؛ و"الاقرتاح املراجع من وفدي كندا واململكة املتحدة" (الوثيقة
)SCP/17/8؛ و"اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية" (الوثيقة )SCP/17/10؛ و"الرباءات والصحة :اقرتاح وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية" (الوثيقة )SCP/17/11؛ و"اس تبيان بشأأن جودة الرباءات :اقرتاح من وفدي كندا واململكة
املتحدة" (الوثيقة )SCP/18/9؛ و"اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن أأوجه كفاءة نظام" (الوثيقة )SCP/19/4؛
و"اقرتاح وفد الربازيل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق املمنوحة مبوجب براءة" (الوثيقة)6/IC/PCS؛
و"اقرتاح وفود مجهورية كوراي واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن تقامس العمل بني املاكتب من أأجل حتسني
أأوجه كفاءة نظام الرباءات" ( ).6/IC11C//PCSو"اقرتاح من مجموعة بدلان أأمريكيا الالتينية والاكرييب" ()SCP/22/5
"دراسة جدوى بشأأن الإفصاح عن ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية بطلبات الرباءات و /أأو الرباءات" )(SCP/21/9؛
و"اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن ادلراسة عن تقامس العمل" ()SCP/23/4؛ و"اقرتاح وفد اإس بانيا"
)(SCP/24/3؛ و"اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية بشأأن برانمج معل الويبو حول الرباءات والصحة" ).(SCP/24/4
ودونت ا ألمان ُة املداخالت اليت مت تقدميها وجسلهتا عىل رشيط تسجيل .ويلخص هذا التقرير املناقشات بناء عىل مجيع
.8
َّ
املالحظات اليت ُأب ِديت.

املناقشة العامة
البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .9افتتح الس يد ماركو أألامين (الويبو) اذلي معل بصفة أأمني اللجنة ،ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات.
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البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
 .10انتخبت اللجنة ابلإجامع الس يدة بوكورا إاونيسكو (رومانيا) رئيسا ،والس يدة دايان هاس بون (السلفادور) ،والس يد
انفع بوتييت (تونس) انئبني للرئيس ملدة س نة واحدة.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .11اعمتدت اللجنة ادلامئة مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .).SCP/25/1 Prov

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الرابعة والعرشين
 .12اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الرابعة والعرشين (الوثيقة  ،)SCP/24/6 Prov.2كام هو مقرتح.

البياانت العامة
 .13حتدث وفد ش ييل ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وهنأأ الرئيس عىل انتخاهبا وشكر ا ألمانة عىل
التحضري لدلورة .وذكر الوفد أأن العمل اذلي تقوم به اللجنة هل أأمهية حيوية ابلنس بة ملنطقته ،اإذ أأنه يسمح بتقامس ا ألفاكر
واخلربات يف اجملالت احلامسة للتمنية .وذكر الوفد أأن بند جدول ا ألعامل املتعلق ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق
الرباءات اذلي حظي بتأأييد مس متر من مجموعته يركز عىل تنفيذ العمل اذلي يسمح هل ابلتعرف ،من منظور خمتلف ،عىل
أأمهية الاس تثناءات والتقييدات يف قانون الرباءات  .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تصبح جلسة املشاركة بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات مرجعا هاما لدلول ا ألعضاء ،مما يتيح هل أأن يتعمل من املصدر ا ألول أأمثةل ملموسة عىل اس تخداهما،
فضال عن التحدايت املرتبطة هبا .كام أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تواصل اللجنة هذه ا ألنواع من التدريبات اليت من شأأهنا
أأن توفر نظرة حتليلية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات كجزء ل يتجز أأ من نظام امللكية الفكرية.
وابلإضافة اإىل ذكل ،أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح املقدم من وفد الربازيل الوارد يف الوثيقة  ،SCP/14/7املناقشات اليت
زود بشأأهنا اللجنة ادلامئة ابملدخالت ذات الصةل للنظر فهيا من قبل ا ألعضاء .ومبراعاة املدخالت املتاحة سواء يف الواثئق
اليت مت اإعدادها أأو أأثناء املناقشات الالحقة ،اقرتح الوفد وضع دليل غري شامل بشأأن املوضوع ليكون مبثابة مرجع ألعضاء
املنظمة .وفامي يتعلق ببند جدول ا ألعامل بشأأن الرباءات والصحة ،ذكر الوفد أأن العالقة بني الرباءات والصحة متثل جانبا
رئيس يا يوحض التوازن ادلقيق املطلوب لنظام الرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن املناقشات ا ألخرية حول هذا املوضوع يف
املنتدايت ادلولية أأظهرت الاهامتم املتجدد لدلول ا ألعضاء ،لس امي أأن الصعوابت اليت تواهجها البدلان يف ضامن توافر ا ألدوية
عىل حنو مس تدام ل تزال قامئة .و أأعرب الوفد عن أأمل مجموعته يف الهنوض ابملناقشة حول هذا املوضوع .وفامي يتعلق ببند
جدول ا ألعامل املتعلق بنقل التكنولوجيا ،ذكر الوفد أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ترى أأن جلسة املشاركة بشأأن
العالقة بني أأنظمة الرباءات ونقل التكنولوجيا ،لس امي تبادل املعلومات بشأأن تأأثري كفاية الكشف بشأأن نقل التكنولوجيا،
س متكن اللجنة ادلامئة من اإبراز أأحد العنارص ا ألساس ية لنرش املعرفة يف البدلان النامية .و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإحراز
تقدم بشأأن دراسة ا ألمثةل واحلالت اليت يسمح الكشف ويسهل فهيا نقل التكنولوجيا ،وكذكل بطريقة جتعل هذه املعلومات
متاحة للجمهور .ويف إاشارة أأيضا اإىل أأن مقرتح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن تنقيح قانون الويبو المنوذيج لعام
 1979لفائدة البدلان النامية بشأأن الاخرتاعات والوارد يف الوثيقة  ،SCP/22/5اكن هل ردود فعل خمتلفة من جانب أأعضاء
اللجنة ،أأعرب الوفد عن تقديره للمناقشة اليت جرت بشأأن قضية مركزية ،أأل ويه املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو،
واملواد والامنذج القانونية املس تخدمة يف التدريبات .وشدد الوفد عىل أأن كون اجملموعة عبارة عن مجموعة من البدلان النامية،
فاإن تكل القضية ذات أأمهية عالية وأأساس ية ألن املساعدة التقنية عنرص أأسايس يف منذجة نظمها .واقرتح الوفد ،يف اإطار
تبادل الآراء اذلي مت يف دورات اللجنة ،عدم اإجراء معلية املراجعة عىل أأساس التفاوض بشأأن الاختصاصات أأو الطرق اليت
س تعمتدها اللجنة ،لكن يمت مراجعة قانون الويبو المنوذيج للبدلان النامية لعام  1979بشأأن الاخرتاعات يف طلب موجه
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مبارشة اإىل ا ألمانة .ويف اخلتام ،ذكر الوفد أأنه من الرضوري ابلنس بة جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب مواصةل معل
اللجنة .وذكر أأن جزءا من هذا الالزتام ينعكس يف خمتلف املقرتحات اليت قدمهتا اجملموعة للنظر فهيا .و أأكد الوفد من جديد
عىل الزتام مجموعته ابمليض قدما ابملناقشات خالل ادلورة.
 .14وهنأأ وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة البدلان ا ألفريقية ،الرئيس وانئبهيا عىل انتخاهبم .و أأعرب الوفد عن تطلع
اجملموعة ا ألفريقية اإىل دورة ممثرة .و أأشار الوفد عىل وجه اخلصوص اإىل أأنه يتوقع اإجراء مناقشات رصحية خالل تكل ادلورة
بشأأن القيود اليت يفرضها نظام الرباءات عىل أأولوايت المنو يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
تسهم جلسات املشاركة اإسهاما كبريا يف احلوار وتُلقي مزيدا من الضوء عىل ادلور ا ألسايس لنظام الرباءات يف تسهيل املعرفة
وتعزيز الابتاكر ونقل التكنولوجيا بطريقة ل تنبثق عن الطبيعة التعويضية لنظام الرباءات والهيلك ادلويل للملكية الفكرية:
المتتع ابحلقوق احلرصية مقابل تعزيز املعرفة والابتاكر والإبداع .كام أأعرب الوفد عن تطلعه ،فامي يتعلق بقامئة القضااي امخلس
غري الشامةل املدرجة عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة ،اإىل التوصل اإىل اتفاق بشأأن برانمج معل مس تقبيل أأكرث طموحا يتسم
بـأأنه )1( :شفاف ومتوازن ومتقدم؛ ( )2يامتىش مع توصيات أأجندة التمنية؛ ( )3يراعي مس توايت التمنية اخملتلفة لدلول
ا ألعضاء يف الويبو؛ ( )4هيدف اإىل تعزيز نظام براءات أأكرث سهوةل .و أأشار الوفد اإىل أأنه يركز ،كام اكن عليه احلال يف املايض،
بشلك خاص عىل املوضوع احليوي للرباءات والصحة ،اذلي قدمت مجموعة البدلان ا ألفريقية اقرتاحا مس تمكال بشأأنه
(الوثيقة  ،SCP/24/4و أأعرب عن تطلعه اإىل مواصةل مناقش ته .ويف الس ياق نفسه ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مناقشة
نتاجئ وتوصيات فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية وغريها .و أأفاد الوفد أأنه يتطلع أأيضا اإىل مناقشة
مواضيع الابتاكر ونقل التكنولوجيا والاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات ،و أأنه سيشارك بشلك بناء يف قضااي
جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض ورسية التصال بني مستشاري الرباءات وموّكهيم .وذكر الوفد أأن اجملموعة
ا ألفريقية ل تزال تؤيد اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن تنقيح قانون الويبو المنوذيج لعام  1979لفائدة
البدلان النامية بشأأن الاخرتاعات .واختمت الوفد ّكمته بتوجيه الشكر اإىل ا ألمانة عىل اإعداد الواثئق SCP/25/2
و SCP/25/3و.SCP/25/4
 .15و أأعرب وفد اإندونيس يا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،عن هتنئته للرئيس عىل انتخاهبا و أأعرب عن
ثقته يف خربهتا وهماراهتا القيادية .كام أأعرب الوفد أأيضا عن تقديره للعمل الشاق اذلي اضطلعت به أأمانة الويبو يف التحضري
لالجامتع .وذكر الوفد أأنه حىت لو وضعت اتفاقية ابريس واتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية (تريبس)
معايري دولية حبد أأدىن محلاية الرباءات ،فاإن قوانني الرباءات ل تزال إاقلميية .ونتيجة ذلكل ،دلى احلكومات مرونة يف صياغة
قوانيهنا احمللية بشأأن الرباءات .ويف اإشارة اإىل أأن مواطن املرونة تكل البالغة ا ألمهية ابلنس بة لصانعي الس ياسات يف صياغة
وتعديل قوانني الرباءات احمللية ،وفقا ألولوايت التمنية الوطنية والواقع الاجامتعي والاقتصادي ،ذكر الوفد أأن مواطن املرونة
يف اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية تراعي هذه الاختالفات وتسمح للحكومات ،لس امي حكومات
البدلان حمدودة املوارد ،حبزي الس ياسات الالزم لتلبية احتياجاهتا الصحية ،وتشجع يف الوقت نفسه الابتاكر .واس تطرد الوفد
قائال اإن معل اللجنة همم للغاية يف اإجياد توازن بني حقوق أأحصاب الرباءات واملصاحل العامة ا ألوسع نطاقا ،لس امي يف جمالت
الصحة العامة ونقل التكنولوجيا ومواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات .وذكر الوفد أأن مجموعته ستشارك عىل حنو بناء وستسهم
يف اإجراء مناقشة ممثرة بشأأن تكل القضااي الإمنائية الهامة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يوفر تبادل خربات ادلول ا ألعضاء
ودراسات احلاةل بشأأن فعالية الاس تثناءات والتقييدات يف جمال التمنية خالل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة توجهيات
لتحسني وزايدة تعزيز كفاءة نظام الرباءات احلايل بطريقة تراعي الاحتياجات املتنوعة .وذكر الوفد عىل وجه التحديد أأن
الوثيقة  SCP/25/3قدمت معلومات قمية عن الاس تثناءات والتقييدات اليت مل يمت اس تخداهما حبدها ا ألق،ى ،عىل الرم
من وجودها يف معظم البدلان النامية و أأقل البدلان منوا ،والقيود اليت حالت دون اس تخداهما عىل النحو ا ألمثل .ور أأى الوفد
أأن التقدميات الواردة يف الوثيقة املشار اإلهيا أأعاله تشري بوضوح اإىل رضورة ضامن أأن تأأخذ املساعدة التقنية للويبو تكل القيود
يف الاعتبار عند تصممي قوانني الرباءات الوطنية أأو الاسرتاتيجيات الوطنية للملكية الفكرية ،وأأن تقدم الويبو املساعدة بشأأن
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الطريقة اليت ميكن هبا للبدلان النامية أأن تتغلب علهيا وتس تفيد بشلك اكمل من مواطن املرونة املتاحة .و أأعرب الوفد عن
رغبته يف انهتاز هذه الفرصة ليسرتعي انتباه اللجنة اإىل تقرير الفريق الرفيع املس توى التابع ألمني عام ا ألمم املتحدة املعين
ابحلصول عىل ا ألدوية .و أأشار الوفد اإىل أأن التقرير قد اس تكشف عىل وجه التحديد عدم اتساق الس ياسات بني امللكية
الفكرية والتجارة وحقوق الإنسان ،وقدم عددا من التوصيات يف هذا الصدد .واس تطرد الوفد بقوهل أأن بعض تكل التوصيات
موهجة حتديدا اإىل الويبو وتتصل مبارشة مبوضوع جلسة املشاركة بشأأن الرباءات والصحة .و أأعرب الوفد عن رغبة مجموعة
أآس يا واحمليط الهادئ يف أأن تطلب من اللجنة ادلامئة بدء تكل املناقشات الاس تكشافية استنادا اإىل ذكل التقرير املهم.
وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأنه ينبغي للجنة أأن تؤكد عىل أأن ادلراسة املتعلقة ابلقيود اليت تواهجها البدلان النامية و أأقل
البدلان منوا يف الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة بشأأن الرباءات و أأثرها عىل ا ألدوية ا ألساس ية ومعقولية أأسعار ا ألدوية
لس امي يف تكل البدلان ،جيب أأن ترتبط بربانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ اذلي يرس اإعداد تقرير الفريق الرفيع املس توى .وعالوة
عىل ذكل ،طلب الوفد من ا ألمانة مراجعة دراسة اجلدوى بشأأن الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف طلبات
الرباءات و /أأو الرباءات ،ومعاجلة قضية جدوى الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف طلبات الرباءات،
حيث ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية معروفة ملقدم الطلب .وفامي يتعلق بأأنظمة الاعرتاض ،ويف إاشارة اإىل أأن مجموعة
أآس يا واحمليط الهادئ تؤيد فكرة أأنه ينبغي للجنة ادلامئة أأن تعقد مناقشات حول هذا املوضوع ،شدد عىل أأنه ينبغي أأن تويل
اللجنة أأمهية مماثةل لهذه القضية يف معل اللجنة كام أأولت اهامتما بقضية جودة الرباءات .ور أأى الوفد أأنه ينبغي أأن يكون هناك
بصفة خاصة برانمج معل بشأأن نظام الاعرتاض ميكن أأن يتضمن اس تبياان أأو دراسة اس تقصائية بشأأن خمتلف أأنواع أآليات
الاعرتاض املتاحة يف خمتلف البدلان وإاجراءات وطرق وقيود اس تخداهما ،ومك ميكن تعزيز هذه ا ألنظمة وإازاةل تكل القيود.
وفامي يتعلق مبوضوع جودة الرباءات ،ر أأى وفد مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ أأن اللجنة ادلامئة جيب أأن تتفق عىل فهم مشرتك
ملصطلح "جودة الرباءات" .وتساءل الوفد عىل وجه التحديد عام اإذا اكن هذا املصطلح يعين كفاءة ماكتب الرباءات يف
معاجلة طلبات الرباءات أأو نوعية الرباءات املمنوحة ،مبا يضمن عدم منح املاكتب لرباءات مشكوك يف حصهتا .وعالوة عىل
ذكل ،طلب الوفد من ا ألمانة تقدمي معلومات منتظمة اإىل ادلول ا ألعضاء بشأأن نتاجئ طلبات الرباءات يف خمتلف الولايت
القضائية وبشأأن نتاجئ اإجراءات الاعرتاض .وابلإشارة اإىل املادة  29.2من اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية
الفكرية اليت تنص عىل أأنه "جيوز ل ألعضاء أأن يطلبوا من مقدم طلب احلصول عىل براءة الاخرتاع تقدمي معلومات بشأأن
الطلبات واملنح ا ألجنبية املقابةل" ،طلب الوفد أأن جتري ا ألمانة دراسة عن مدى تنفيذ هذا احلمك يف بدلان خمتلفة ،وكيف
ميكن لس تخدامه عىل نطاق أأوسع أأن يعزز من اجلودة .وانتقل الوفد اإىل الاقرتاح بشأأن تنقيح قانون الويبو المنوذيج لعام
 1979لفائدة البدلان النامية بشأأن الاخرتاعات الوارد يف الوثيقة  ،SCP/22/5و أأشار اإىل أأن التنقيح ادلقيق للقانون
المنوذيج ينبغي أأن يركز عىل اخليارات الترشيعية وخيارات الس ياسات لدلول ا ألعضاء .ور أأى الوفد أأن هذا البند من جدول
ا ألعامل مل يكن بأأي حال من ا ألحوال يف مس توى أأدىن من ا ألولوية ،وينبغي أأن يُعطى نفس القدر من ا ألمهية مثل بنود
جدول ا ألعامل املوضوعية ا ألخرى داخل اللجنة ،حىت لو مت تصنيفه مضن "قضااي أأخرى" عىل جدول ا ألعامل.
 .16وتقدم وفد سلوفاكيا ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ابلهتنئة اإىل الرئيس وانئبهيا عىل
انتخاهبم .وشكر الوفد أأيضا أأمانة الويبو عىل معلها املكثف يف التحضري لالجامتع .و أأعرب الوفد عن ارتياحه للتقدم اذلي مت
اإحرازه والاس تنتاجات الإجيابية اليت مت التوصل اإلهيا خالل ادلورة السابقة للجنة ادلامئة ألجل مواصةل املناقشات حول
موضوعات جودة الرباءات مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض ورسية التصال بني مستشاري الرباءات وموّكهيم والرباءات والصحة
ونقل التكنولوجيا والاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات .و أأفاد أأن برانمج ا ألايم املقبةل يعكس التوازن بني خمتلف
ا ألولوايت وس يتيح فرصا مجليع الوفود لختاذ خطوات للميض قدما .ويف إاشارة اإىل أأن هناك أأربع جلسات مشاركة عىل
جدول أأعامل اللجنة ادلامئة ،شدد الوفد عىل أأمهية هذه ادلورات بصفة عامة ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن توفر تكل اجللسات
معلومات مفيدة فامي يتعلق ابلتحدايت والفرص اليت يمت مواهجهتا .وعالوة عىل ذكل ،أأبرز الوفد جمالت اهامتمه ،و أأكد عىل
وجه اخلصوص بأأنه يويل أأمهية كبرية للهنوض ابلعمل بشأأن موضوع "جودة الرباءات" وفقا للخطوط اليت اقرتحهتا وفود كندا
واململكة املتحدة وادلامنرك والولايت املتحدة ا ألمريكية وإاس بانيا ،حس امب أأوصت به مجيع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف الاحتاد
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ا ألورويب ،ألنه يعتقد أأن العمل بشأأن هذا املوضوع س يكون موضع اهامتم ادلول ا ألعضاء يف مجيع جمالت التمنية .وابلإضافة
اإىل ذكل ،أأعرب الوفد عن حرصه عىل مواصةل املناقشات حول موضوع "رسية التصال بني مستشاري الرباءات
وموّكهيم" ،حيث ر أأى أأن التقارب بني ا ألحاكم اخملتلفة س يكون مفيدا ملس تخديم نظام الرباءات ،برصف النظر عن مس توى
تمنية فرادى ادلول ا ألعضاء يف الويبو .ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد أأن جلسة املشاركة بشأأن هذا املوضوع ابذلات يف ادلورة
التالية للجنة ادلامئة ميكن أأن تكون مفيدة ،ألهنا قد توفر مدخالت قمية يف سبيل امليض قدما هبذا العمل .وعالوة عىل ذكل،
ذكر الوفد أأنه ل يزال ملزتما مبناقشة اجلوانب الرئيس ية لقانون الرباءات املوضوعي .ويف اخلتام ،أأبلغ الوفد اللجنة بأأن الاحتاد
ا ألورويب ،يف اإطار اإجراءات التعاون املعززة ،حقق تقدما كبريا يف جمال الرباءات ا ألورويب بتأأثري موحد .و أأشار الوفد اإىل أأن
الرباءة املوحدة ستساعد عىل اجتذاب الابتاكر واملواهب والاستامثر واستبقاهئا .ويف هذا الس ياق ،اس تطرد الوفد بقوهل أأنه
مت اإحراز تقدم كبري يف اإنشاء احملمكة املوحدة للرباءات .وذكر الوفد أأن نظام الرباءات املوحد سيبد أأ نفاذه بعد اإجراء التصديق
الالزم عىل التفاق بشأأن حممكة موحدة للرباءات.
 .17وهنأأ وفد تركيا ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ابء ،الرئيس عىل انتخاهبا .و أأعرب عن تأأييد مجموعته لعمل اللجنة ادلامئة
و أأهنا تعلق أأمهية كبرية عىل وليهتا .كام أأعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي املناقشات بشأأن بنود جدول ا ألعامل امخلسة يف تكل
ادلورة اإىل جناح كبري مجليع املشاركني .وفامي يتعلق ابلبند  11من جدول ا ألعامل حول تنقيح قانون الويبو المنوذيج لعام 1979
لفائدة البدلان النامية بشأأن الاخرتاعات ،أأشار الوفد اإىل أأن هذا املوضوع ل يشلك جزءا من املواضيع امخلسة اليت تشلك
جدول ا ألعامل ،و أأكد أأن مواصةل النقاش حول هذا املوضوع من شأأنه أأن خيلق اختالل كبريا وغري مقبول يف مناقشات اللجنة
ادلامئة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اللجنة ادلامئة ،ويه منتدى متعدد ا ألطراف يف جمال الرباءات ،تتحمل مسؤولية توفري
ماكن لإجراء مناقشات تقنية بشأأن قضااي قانون الرباءات املوضوعي بطريقة تس تجيب للعامل احلقيقي املتطور .وعالوة عىل
ذكل ،شدد الوفد عىل أأن موضوع "جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض" هو جانب هام من جوانب نظام
الرباءات .وشدد الوفد عىل أأن تقامس العمل ادلويل واملتطلبات املوضوعية للرباءات ،مثل اخلطوة الابتاكرية ،يه مسائل
هامة ينبغي النظر فهيا .ويف إاشارة إاىل أأن اخلرباء الوطنيني من خمتلف البدلان واملناطق قد شاركوا يف ادلورات السابقة للجنة
ادلامئة يف جتارهبم بشأأن تقيمي اخلطوة الابتاكرية اليت تعد من الرشوط ا ألساس ية لرباءة الاخرتاع ،أأشار أأن ادلول ا ألعضاء
أأبدت اهامتما كبريا ابملناقشات بشأأن هذا املوضوع .واس تطرد الوفد قائال اإن تقامس العمل ميكن أأن يوفر اإطارا مفيدا للخرباء
للتعمل من بعضهم البعض و أأشار اإىل أأن املقرتحات املتعلقة بتقامس العمل حظيت بتأأييد واسع من ادلول ا ألعضاء .وذكر الوفد
أأنه ينبغي للجنة أأن تبين عىل ا ألمهية اليت تولهيا العديد من ادلول ا ألعضاء هبذا املوضوع وتكثف معلها بشأأن تكل املواضيع
التقنية من أأجل ضامن وزايدة جودة الرباءات الصادرة يف مجيع أأحناء العامل .وفامي يتعلق مبوضوع "رسية التصال بني مستشاري
الرباءات وموّكهيم" ،ذكر الوفد أأنه جمال هام يظهر اختالفات كبرية يف القوانني الوطنية .و أأشار الوفد اإىل أأن أأمهية حامية
التصال بني مستشاري الرباءات وموّكهيم قد نوقشت عىل نطاق واسع يف اللجنة و أأكد مس تخدمو نظام الرباءات عىل
رضورة معاجلة املوضوع عىل الصعيد ادلويل .و أأعرب الوفد عن اعتقاد اجملموعة ابء أأنه ينبغي للجنة أأن تتخذ خطوة اإىل ا ألمام
حنو اإجياد حل تنظميي عىل الصعيد ادلويل ،عىل سبيل املثال يف شلك قانون غري ملزم .واختمت الوفد قائال أأنه يتوقع أأن توافق
اللجنة عىل بعض ا ألعامل امللموسة واملوضوعية يف اإطار املواضيع امخلسة املدرجة يف جدول أأعاملها لدلورات املقبةل.
 .18و أأعرب وفد لتفيا ،ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عن هتنئته للرئيس وانئبهيا عىل انتخاهبم،
و أأعرب عن ثقته يف القيادة اخلبرية للرئيس يف معل اللجنة .و أأثىن الوفد أأيضا عىل اكفة اجلهود اليت استمثرهتا ا ألمانة يف
التحضري لدلورة .وذكر الوفد أأن اجملالت اليت هتم مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق تمكن يف جودة الرباءات ورسية
التصال بني مستشاري الرباءات وموّكهيم .وفامي يتعلق ابملوضوع ا ألول ،أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه من املهم مواصةل العمل
عىل حتسني نوعية الرباءات .وفامي يتعلق ابملوضوع ا ألخري ،أأيد الوفد العمل من أأجل وضع قانون غري ملزم .ورحب الوفد بأأربع
جلسات مشاركة من املتوقع عقدها خالل أأس بوع اللجنة ادلامئة يف اإطار مواضيع الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق
الرباءات ونوعية الرباءات مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا .ور أأى وفد مجموعة بدلان أأورواب
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الوسطى والبلطيق أأن مجيع ادلول ا ألعضاء ستس تفيد من تبادل خربات خمتلف البدلان من خمتلف اجملالت .وعالوة عىل
ذكل ،أأكد الوفد من جديد وهجة نظره بأأن اقرتاح تنقيح قانون الويبو المنوذيج لعام  1979لفائدة البدلان النامية بشأأن
الاخرتاعات قد ينقل التوازن احملقق يف جدول ا ألعامل احلايل .وعالوة عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن ذكل العمل س يؤدي اإىل
تنس يق قانون الرباءات املوضوعي ،وهو ليس هدف اللجنة يف الوقت احلارض .كام رحب الوفد ابلتفاق اذلي مت التوصل اإليه
خالل ادلورة السابقة للجنة بشأأن ا ألعامل املقبةل وقال اإنه يستند اإىل مخسة بنود من جدول ا ألعامل تس توعب مصاحل مجيع
ادلول ا ألعضاء ومتثل يف الوقت نفسه توازان دقيقا .ويف إاشارة اإىل أأنه مبا أأن مصلحة لك دوةل عضو عىل حدة تقع عىل ا ألقل
يف أأحد هذه املواضيع امخلسة ،جشع الوفد ادلول ا ألعضاء عىل أأن تضع ذكل يف الاعتبار عند ادلخول يف مناقشات بشأأن
ا ألعامل املقبةل خالل ادلورة احلالية .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن اعتقاد مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق أأن اللجنة
ادلامئة ينبغي أأن تركز هجودها عىل اإجراء مناقشات أأكرث موضوعية لمتكني اخلرباء اذلين جاءوا اإىل اللجنة ادلامئة من العوامص
من الاس تفادة الاكمةل من التبادلت يف اإطار تكل ادلورة .وذلكل ،مل يؤيد الوفد ختصيص وقت مفرط للمناقشات املتعلقة
بعمل اللجنة يف املس تقبل.
 .19وهنأأ وفد الصني الرئيس وانئبهيا الرئيس عىل انتخاهبم و أأعرب عن اعتقاده بأأن اللجنة ادلامئة س تحرز تقدما مرضيا
حتت قيادة الرئيس .كام شكر ا ألمانة عىل الإعداد اجليد لدلورة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد جمددا عىل أأنه يويل أأمهية
كبرية لعمل اللجنة ادلامئة مكنصة هامة ملناقشة نظام الرباءات ادلويل .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تؤدي اجلهود املشرتكة
لدلول ا ألعضاء اإىل التفعيل الاكمل دلور نظام الرباءات يف تشجيع الابتاكر وتعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية
والتكنولوجية .كام أأعرب الوفد عن سعادته لرؤية اجلهود اليت تبذلها البدلان للحفاظ عىل التقدم السلس واملس تدام للجنة
ادلامئة .وذكر الوفد أأنه س يواصل املشاركة البناءة يف املناقشات وجلسات املشاركة بشأأن قضااي مثل الاس تثناءات
والتقييدات عىل حقوق الرباءات والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا وغريها من القضااي .و أأشار الوفد اإىل أأن تكل القضااي
هممة لتحقيق التوازن بني مصاحل أأحصاب الرباءات واملصلحة العامة والاس تخدام الفعال ملواطن املرونة يف الرباءات وحتسني
اإدراك الآاثر الاجامتعية لنظام الرباءات .ورصح الوفد بأأن التبادل الواسع واملتعمق للمعلومات بشأأن تكل القضااي وتبادل
اخلربات سيساعد ادلول ا ألعضاء عىل زايدة تعميق فهمها والتعمل من بعضها البعض وحتسني الترشيعات واملامرسات احمللية.
ويف الوقت نفسه ،ر أأى الوفد أأنه ميكن اختاذ تدابري فعاةل لتحسني نوعية الرباءات ،مبا يف ذكل تعزيز بناء القدرات بني ماكتب
الرباءات الوطنية ،وإاجراء تقامس فعال للعمل ،وحتسني فهم مقديم الطلبات وتعزيز املعرفة بأأنظمة الرباءات يف البدلان
ا ألخرى .و أأقر الوفد أأنه بسبب اختالف الظروف الوطنية ومراحل التمنية اخملتلفة ،مل يكن تركزي اهامتمات ومصاحل خمتلف
ادلول ا ألعضاء مماثال .وذلكل دعا الوفد اإىل مزيد من املرونة والتعاون من جانب ادلول ا ألعضاء ألجل مراعاة مصاحل مجيع
ا ألطراف املعنية يف الهنوض بعمل اللجنة .و أأعرب عن تطلعه اإىل نتيجة ممثرة لالجامتع.
 .20و أأعرب وفد الهند عن ثقته يف خربة الرئيس وقيادهتا ،و أأثىن عىل ا ألمانة فامي يتعلق إابعدادها لتكل ادلورة .و أأكد الوفد
من جديد أأن حقوق احتاكر الرباءات متنح ملقديم الطلبات مبوجب مبد أأ مقابل الكشف عن اخرتاعاهتم للجمهور من أأجل
تعزيز التمنية الصناعية والاقتصاد الوطين .وذكر الوفد أأن الهدف ا ألسايس ملاكتب الرباءات ينبغي أأن يكون املنح عن
اس تحقاق من خالل تصفية الرباءات العابثة وحتسني نوعية نظام الرباءات كلك محلاية املصاحل العامة .و أأكد الوفد من جديد
أأن مواءمة قوانني الرباءات بني البدلان اليت دلهيا اختالفات كبرية يف التطورات الاقتصادية والصناعية والعلمية لن تؤدي اإل
اإىل تركزي أأصول امللكية الفكرية يف بعض املناطق ،ا ألمر اذلي لن يساعد البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .وذكر الوفد أأنه
يعلق أأمهية كبرية عىل معل اللجنة ادلامئة و أأكد جمددا عىل أآرائه اليت أأعرب عهنا يف ادلورات السابقة للجنة فامي يتعلق مبواضيع
الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات ونوعية الرباءات مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض والرباءات والصحة ونقل
التكنولوجيا .وذكر الوفد أأن ولية اللجنة تمتثل يف ضامن أأنظمة امللكية الفكرية العاملية مع مواطن املرونة يف اتفاق اجلوانب
املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تكون جلسة املشاركة يف اإطار بند جدول ا ألعامل
"الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات" مفيدة جدا لدلول ا ألعضاء يف إاجراء حتليل سلمي ألنظمة الرباءات يف
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بدلاهنا .وفامي يتعلق مبسأأةل جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تقامس العمل ل عالقة
هل بنوعية الرباءات ،و أأن هناك حاجة اإىل حتسني جودة الفحص بشلك كبري ،مبا يتفق مع هدف الس ياسة الوطنية لدلوةل
حبيث ميكن القضاء بدرجة كبرية عىل التلكفة الاجامتعية املرتفعة ملنح الرباءات .ومع ذكل ،ر أأى الوفد أأن جلسة املشاركة
بشأأن جودة الرباءات ،لس امي فامي يتعلق ابلفقرة  8من الوثيقة  ،SCP/24/3س تعزز ابلتأأكيد من فهم هذه القضية .وذكر الوفد
أأن تقامس اخلربات قد حيسن من جودة الرباءات واخلربات التقنية ملاكتب الرباءات .وفامي يتعلق بقضية الرباءات والصحة،
أأكدت الوفود من جديد عىل وهجة نظرها الواردة يف الوثيقة  SCP/21/9املتعلقة بدراسة اجلدوى بشأأن الكشف عن
ا ألسامء ادلولية غري املسجةل يف طلبات الرباءات و /أأو الرباءات ،فضال عن وهجة نظرها بشأأن ادلراسة املقرتحة حول
مطالبات ماركوش املفرطة مبوجب بنود جدول ا ألعامل "الرباءات والصحة" و "جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة
الاعرتاض" .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تعزز جلسة املشاركة بشأأن اس تخدام مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف جمال
الصحة فهم ادلول ا ألعضاء ،لس امي يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن امتنانه لوفد
نيجرياي لإعداده برانمج معل بشأأن الرباءات والصحة .وفامي يتعلق بقضية رسية التصال بني مستشاري الرباءات وموّكهيم،
أأكد الوفد من جديد عىل ر أأيه بأأن املسأأةل ذات طابع موضوعي وميكن أأن حتمكها القوانني الوطنية ،و أأعرب عن قلقه إازاء
الطريقة اليت تتقدم هبا املسأأةل حنو هنج قانون غري ملزم من أأجل املواءمة .وفامي يتعلق مبسأأةل نقل التكنولوجيا ،ذكر الوفد أأنه
ينبغي أأن يكون هناك توازن بني احلقوق والالزتامات ،و أأن حامية احلقوق ينبغي أأن تستند اإىل احملتوى التكنولويج اذلي مت
الكشف عنه يف طلبات الرباءات .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح املقدم من مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب بشأأن تنقيح قانون الويبو المنوذيج لعام  1979لفائدة البدلان النامية بشأأن الاخرتاعات ،وذكر أأن أأي
تنقيح ينبغي أأن يقدم احتياجات البدلان النامية و أأقل البدلان ا ألقل منوا حنو الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف اتفاق
اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية.
 .21و أأيد وفد إايران (مجهورية  -الإسالمية) البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا نيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ.
ورصح بأأن اللجنة ادلامئة ،بوصفها حمفال متعدد ا ألطراف يوفر منربا ملناقشة القضااي املتعلقة ابلرباءات ،ينبغي أأن تضع برانمج
معل متوازن يتيح الفرصة للتبادل املمثر للآراء بشأأن طائفة واسعة من املواضيع املتعلقة ابلرباءات .ور أأى الوفد أأن املناقشات
حول موضوعات الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا هامة لتحقيق التوازن
بني مصاحل أأحصاب الرباءات واملصلحة العامة املمتثةل يف الاس تفادة الفعاةل من مواطن املرونة يف أأنظمة الرباءات وحتقيق القمية
الاجامتعية ا ألفضل لنظام الرباءات .واس تطرد الوفد بأأن املداولت بشأأن هذه املواضيع ستساعد اللجنة عىل فهم أأفضل
للتحدايت اليت تواهجها البدلان النامية يف تطورها الاقتصادي والاجامتعي ،واس تكشاف س بل حتسني تكييف نظام الرباءات
لتلبية احتياجات و أأولوايت التمنية الوطنية .ويف هذا الس ياق أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن التنس يق ادلويل لقانون الرباءات،
ابلنظر اإىل التغريات يف مس توايت التطورات الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية والاختالفات الكبرية بني الهنج
وا ألهداف فامي بني قوانني الرباءات الوطنية ،لن يفيد ادلول ا ألعضاء .ور أأى الوفد أأنه من الرضوري تعزيز التوازن بني
املصاحل اخلاصة ألحصاب احلقوق واملصلحة العامة يف نظام الرباءات .واس تطرد الوفد بقوهل أأن أأنشطة اللجنة ينبغي أأن تيرس
ابلتايل نرش التكنولوجيا ونقلها وضامن أأن يسهم نظام الرباءات يف تعزيز الابتاكر من أأجل حتقيق تمنية برشية واجامتعية أأوسع
نطاقا .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حترز اللجنة تقدما كبريا يف دفع املناقشات حول القضااي ذات ا ألمهية ابلنس بة
للمصاحل املشرتكة لدلول ا ألعضاء .و أأعرب عن توقعه بأأن تنضم مجيع ادلول ا ألعضاء اإىل اجلهود الرامية اإىل متكني نظام
الرباءات من أأداء دور أأبرز فامي يتعلق بتعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية.
 .22و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وذكر الوفد أأن
اللجنة متثل منربا هاما ملناقشة نظام الرباءات ادلويل وفرضياته ا ألساس ية ومس توى حتقيق هدفه إازاء الآاثر امللموسة يف
اقتصاد ادلول .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تركز مناقشات اللجنة عىل دور نظام الرباءات يف تعزيز الابتاكر والتمنية الاجامتعية
والاقتصادية والتكنولوجية .واس تطرد الوفد بأأن هذا الرتكزي جيب أأن يأأخذ يف الاعتبار خمتلف مس توايت الظروف
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الوطنية ،فضال عن أأولوايت و أأهداف لك دوةل .و أأفاد الوفد أأن هذا الهنج اذلي يعين "هنجا واحدا يناسب امجليع" يفتقر اإىل
املرونة الالزمة لتكييف الإطار القانوين للك دوةل وممارساهتا يف ضوء أأهدافها الاجامتعية والاقتصادية اخلاصة .و أأشار الوفد
اإىل أأن جدول أأعامل ادلورة يتضمن مواضيع هامة جدا .وذكر الوفد يف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات عىل حقوق الرباءات ،أأنه سيمت عقد جلسة مشاركة معلومات تتيح لدلول ا ألعضاء فرصة اإبداء أآراهئا وجتارهبا
بشأأن هذه القضية .وذكر الوفد أأن املناقشات بشأأن الاس تثناءات والتقييدات قدمت العديد من العنارص والواثئق الهامة
لنظر ادلول ا ألعضاء ،ا ألمر اذلي يسلط الضوء عىل ا ألدوات الالزمة لتكييف أأنظمة الرباءات مع متطلبات اجملمتع املعارص.
و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اإحراز تقدم يف املرحةل الثالثة من اقرتاحه :وضع دليل غري شامل بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات عىل حقوق الرباءات .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل أأن التقدم اذلي ُأحرز يف هذا املوضوع س يفيد مجيع
البدلان ،لس امي البدلان النامية .واس تطرد الوفد بأأن هناك بندا أآخر ذا صةل يف تكل ادلورة وهو "الرباءات والصحة" .وذكر
الوفد أأن املناقشات بشأأن العالقة بني الرباءات والصحة لها اترخي طويل وممثر دلى الويبو وغريها من منظامت ا ألمم املتحدة.
وشدد الوفد عىل أأن توفري اإماكنية احلصول عىل اخلدمات الصحية وا ألدوية بأأسعار معقوةل هو جزء من خطة التمنية
املس تدامة لعام  2030اليت اعمتدهتا ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة ابلإجامع .و أأشار الوفد اإىل أأن الفريق الرفيع املس توى
امللكف من ا ألمني العام ل ألمم املتحدة قد أأاثر يف الآونة ا ألخرية جوانب اإضافية للنظر فهيا أأثناء مناقشة ذكل البند .وشكر
الوفد وفد اجملموعة ا ألفريقية عىل اقرتاحه بشأأن هذه القضية ،و أأفاد أأن برانمج معل بشأأن الرباءات والصحة هل مزية كبرية
ويس تحق أأن تنظر فيه ادلول ا ألعضاء ألنه يتضمن مجموعة متوازنة من ا ألنشطة اليت تنقسم اإىل ثالثة عنارص مرتبطة بشلك
واحض مع توصيات أأجندة التمنية ذات الصةل .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يؤدي تبادل الآراء خالل دورة اللجنة ادلامئة اإىل
دفع املناقشات حول هذا املوضوع ا ألسايس اإىل ا ألمام .ويف اخلتام ،أأكد الوفد جمددا عىل اس تعداده للمسامهة يف مناقشات
ا ألس بوع .كام أأعرب عن الزتامه ابلتفاق املعين بربانمج معل متوازن للجنة ادلامئة ،واذلي حيلل بعناية املسائل اليت هتم مجيع
ادلول ا ألعضاء.
 .23وهنأأ وفد مجهورية كوراي الرئيس وانئبهيا عىل انتخاهبم .كام أأعرب عن تقديره للعمل اذلي أأجنزته ا ألمانة يف ضوء
ا إلعداد دلورة اللجنة ادلامئة .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا نيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .وشدد
أأيضا عىل ا ألمهية اليت تكتس هيا اللجنة مكحفل عاملي وحيد يف جمال الرباءات .وذكر الوفد أأن اللجنة ادلامئة عىل مدار
الس نوات القليةل املاضية ،أأاتحت لدلول ا ألعضاء فرصة تبادل خرباهتا بشأأن القضااي الهامة مثل الاس تثناءات والتقييدات
عىل حقوق الرباءات وجودة الرباءات والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا .ورصح الوفد بأأنه ينبغي للجنة أأن تضطلع بدور
أأكرب من خالل اإجراء مناقشات موضوعية وتقنية لتحسني نظام الرباءات ،و أأن التفاق اذلي مت التوصل اإليه بشأأن ا ألعامل
املقبةل يف ادلورة السابقة ميثل نقطة انطالق جيدة وذات مغزى للجنة ادلامئة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأأن تعزيز
جودة الرباءات ينبغي أأن يكون موضوعا أأساس يا يف اللجنة ،نظرا ألنه مبثابة قضية هممة لتحسني نظام الرباءات .وشدد الوفد
عىل أأن اجلودة املرتفعة للرباءات أأمر رضوري لتفادي التاكليف الاجامتعية والاقتصادية غري الرضورية وحتقيق الابتاكر
والتمنية الاقتصادية ،أأل وهو الهدف من نظام الرباءات .وعالوة عىل ذكل ،أأبلغ الوفد اللجنة أأنه ألجل حتسني جودة
الرباءات ،مت مؤخرا تعديل قانون الرباءات الوطين مجلهورية كوراي هبدف اإدخال نظام الاعرتاض وإاعادة الفحص حبمك املوقف،
واذلي اكن الوفد يعزتم تقدمي عرض بشأأنه خالل جلسة املشاركة املتعلقة ابلبند  .7و أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد جمددا
عىل أأنه ينبغي للجنة ،من منظور جودة الرباءات ،أأن تدرس وتتبادل الآراء بشأأن تقامس العمل .ور أأى الوفد أأن تقامس العمل
هو احلل الأكرث فعالية يف تعزيز جودة الرباءات .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإحراز تقدم خالل تكل ادلورة
بشأأن قضااي رسية التصال بني مستشاري الرباءات وموّكهيم والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا.
 .24و أأعرب وفد بيالروس عن ر أأي مفاده أأن معل اللجنة حيوي ألنه يوفر حمفال للمناقشات بشأأن أأي قضااي تتعلق
ابلرباءات .ور أأى أأن مجيع القضااي املدرجة يف جدول ا ألعامل جاءت يف الوقت املناسب وهامة .و أأشار الوفد اإىل أأن العمل
عىل حتديث قانون الرباءات قد مت يف بالده وشدد عىل أأن املوضوعات ذات ا ألمهية اخلاصة ابلنس بة لبالده يه
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الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات والرباءات والصحة .و أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن جلسات املشاركة اليت
س تعقد بشأأن تكل املوضوعات خالل دورة اللجنة ادلامئة س تكون مفيدة جدا .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن تأأييده لربانمج
العمل اذلي اقرتحه وفد الربازيل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات.
 .25و أأيد وفد ش ييل البيان اذلي أأدىل به نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأشار الوفد اإىل أأن جدول
أأعامل تكل ادلورة يتضمن جلسات مشاركة بشأأن مواضيع خمتلفة ،و أأفاد أأنه من املؤكد أأهنا س تكون ممثرة جدا ابلنس بة مجليع
ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وعالوة عىل ذكل ،ذكر الوفد أأن التحدايت اخملتلفة اليت تواهجها البدلان تؤثر عىل الطريقة اليت تعاجل
هبا لك قضية من تكل القضااي .ولهذا السبب أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت اتباع هنج متوازن ،عند دمج املعلومات
املشرتكة يف العمل ،حيث ميكن أأن تنعكس مصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء .وشدد الوفد عىل أأن القضية اليت لها أأمهية خاصة
ابلنية لبالده يه الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن تأأييده عىل وجه التحديد
للطريقة اليت اقرتهحا يف البيان اذلي أأدىل به نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وفامي يتعلق مبوضوع الرباءات
والصحة ،أأشار الوفد اإىل الاهامتم املزتايد اذلي ُأعرب عنه يف خمتلف املنتدايت بشأأن العالقة بني امللكية الفكرية والصحة.
ومكثال عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل تقرير الفريق الرفيع املس توى التابع ل ألمني العام ل ألمم املتحدة املعين ابحلصول عىل ا ألدوية
اذلي مت فيه توجيه نداء ملموس لختاذ هنُ ج جديدة فامي يتعلق ابلبتاكر يف التكنولوجيات الصحية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف
أأن تنظر معلية تبادل ال آراء بشأأن املوضوع يف هذه التطورات .وفامي يتعلق مبوضوع نقل التكنولوجيا ،شدد الوفد عىل رضورة
دراسة العالقة بني كفاية الكشف ونقل التكنولوجيا ،لس امي الطريقة اليت ُأتيحت هبا هذه املعلومات ألطراف أأخرى ،نظرا
ألن ذكل اكن أأحد املصادر الرئيس ية للوصول اإىل املعرفة .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف املشاركة يف املناقشات اليت
س ُتعقد هبدف مواصةل العمل املتوازن اذلي يأأخذ يف الاعتبار مصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .26و أأفاد ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ،فامي يتعلق حبقوق احلكومة يف الاخرتاعات املسجةل عند قيام
احلكومة بمتويل البحوث أأو متويلها جزئيا ،أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية شأأهنا يف ذكل شأأن العديد من البدلان ا ألخرى،
حتتفظ ببعض احلقوق يف الرباءات اليت مولت البحوث اخلاصة هبا .ويشمل ذكل حقوق ممارسة الاخرتاع يف مجيع أأحناء العامل
من غري اإاتوات أأو ممارس ته ابلنيابة عنه .واس تطرد قائال أأن رشكة عامة لتصنيع ا ألدوية يف كندا قد طلبت مؤخرا من حكومة
الولايت املتحدة ا ألمريكية اس تخدام تكل احلقوق ألجل تصدير نسخة عامة من دواء رسطان الربوس تاات يسمى "اإنزالواتميد"
واذلي اكن يباع حتت امس "ش تاندي" ،اإىل البدلان اليت يقل دخل الفرد فهيا عن ثلث دخهل الولايت املتحدة ا ألمريكية ،مبا
يف ذكل جنوب إافريقيا وش ييل .وذكر ممثل املؤسسة أأنه بيامن رفضت حكومة الولايت املتحدة ا ألمريكية الطلب ،اإل أأهنا
أأشارت اإىل أأهنا أأرادت النظر يف هذه الطلبات مضن اإطار س ياسة عامة أأوسع .واقرتح املمثل يف هذا الصدد عىل الويبو أأن
تضع صاك خيلق حقوقا متبادةل يف الاخرتاعات املموةل من احلكومة حىت توافق البدلان ا ألعضاء يف هذا التفاق عىل الرشوط
والطرق اليت ميكن مبوجهبا تقامس اإماكنية احلصول الاخرتاعات املموةل من احلكومة .وفامي يتعلق بتقرير الفريق الرفيع املس توى
التابع ل ألمني العام ل ألمم املتحدة املعين ابحلصول عىل ا ألدوية اذلي أأشارت اإليه عدة وفود ،جشع اللجنة ادلامئة عىل النظر فيه،
مع اإيالء اهامتم خاص ابلتوصيات املقدمة بشأأن الشفافية وفصل تاكليف البحث والتطوير عن أأسعار املنتجات .وفامي يتعلق
هبذا ا ألمر ا ألخري ،شدد ممثل املؤسسة عىل أأنه موضوع هام هل أآاثر عىل التنفيذ العميل محلاية الرباءات لفائدة الاخرتاعات
الطبية ،فضال عن املعايري املتعلقة ابلرباءات.
 .27وذكر ممثل ش بكة العامل الثالث أأن مناقشات اللجنة ادلامئة ينبغي أأن ُجترى وفقا لتوصيات أأجندة التمنية ،وعىل أأساس
فهم معيق لتأأثري نظام الرباءات عىل الشواغل الإمنائية واس تخدام وكفاية مواطن املرونة احلالية بنظام الرباءات ملعاجلة تكل
الشواغل .كام أأشار ممثل املؤسسة اإىل أأنه عىل الرم من أأن املعايري ادلولية ادلنيا محلاية الرباءات قد حددها اتفاق اجلوانب
املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية ،فاإن قانون الرباءات ل يزال إاقلمييا .واس تطرد قائال بأأن احلكومات تمتتع ابملرونة
يف تصممي قوانيهنا احمللية للرباءات .وشدد ممثل الش بكة عىل أأن احلفاظ عىل تكل املرونة أأمر حامس ابلنس بة لواضعي
الس ياسات يف تصممي قوانني الرباءات احمللية أأو تعديلها أأو تأأخريها وفقا ل ألولوايت الإمنائية الوطنية والواقع الاجامتعي
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والاقتصادي .واس تطرد قائال أأن البدلان النامية كثريا ما تواجه ضغوطا س ياس ية بشأأن اس تخدام مواطن املرونة يف اتفاق
اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية .وذكر ممثل املؤسسة أأن تكل الضغوط الس ياس ية والاقتصادية اليت ل
داعي لها قد ُاس تخدمت لثين احلكومات عن اس تخدام مواطن املرونة اليت ميكن أأن حتمي الصحة العامة ،واليت ُأبلغ عهنا يف
تقرير الفريق الرفيع املس توى التابع ل ألمني العام ل ألمم املتحدة املعين ابحلصول عىل ا ألدوية .كام ذكر ممثل املؤسسة أأن التقرير
أأوىص بأأن متتنع احلكومات والقطاع اخلاص عن الهتديدات أأو التكتياكت أأو الاسرتاتيجيات الرصحية أأو الضمنية اليت من
شأأهنا تقويض حق البدلان يف اس تخدام مواطن املرونة يف اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية .وعالوة
عىل ذكل ،شدد ممثل املؤسسة عىل أأنه ابلرم من أأن احتاكر الرباءات اكن هل ما يربره يف كثري من ا ألحيان أكداة لتشجيع
الابتاكر ،اإل أأن هناك أأدةل مزتايدة تشري اإىل أأن الرباءات لها أآاثر سلبية عىل الابتاكر .كام أأشار ممثل املؤسسة اإىل أأنه وفقا
للتقرير املذكور ،ميكن لقواعد وأآليات امللكية الفكرية املراعية للصحة العامة أأن تساعد عىل معاجلة عدم الاتساق بني مناذج
الابتاكر الاستباقية و أأولوايت الصحة العامة .وابلإضافة اإىل ذكل ،ذكر أأن الربوفيسور جوزيف ستيغليزت ،احلائز عىل جائزة
نوبل ،قد رصح مؤخرا بأأن نظام الرباءات واتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية ،ل يتعلق ابلبتاكر بل
يتعلق ابلرحب الاحتاكري .وذلكل شدد املمثل عىل أأمهية أأن تبد أأ اللجنة ادلامئة مناقشات تستند اإىل تقرير الفريق الرفيع
املس توى التابع ل ألمني العام ل ألمم املتحدة املعين ابحلصول عىل ا ألدوية ،لس امي استنادا اإىل توصياته بأأن تقوم الويبو ،ابلتعاون
مع أأحصاب املصلحة ،بتطوير قاعدة بياانت ميكن البحث فهيا بسهوةل تشمل ما ييل )1( :ا ألسامء ادلولية املوحدة للمنتجات
البيولوجية )2( ،ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية للمنتجات ،سواء كام اكنت معروفة وقت تقدمي الطلب أأو بعد منح
الرباءة )3( ،توارخي منح الرباءات وانقضاء صالحيهتا .ويف اخلتام ،أأعرب ممثل الش بكة عن تطلعه اإىل تبين تكل التوصيات
اليت تتخذها الويبو وتنفيذها يف الوقت املناسب.
 .28ورحب ممثل منظمة أأطباء بال حدود ابملناقشات املس مترة للجنة ادلامئة بشأأن قضااي الرباءات والاس تثناءات
والتقييدات عىل حقوق الرباءات .وحث ممثل املنظمة اللجنة عىل تعميق تكل املناقشات مبا يسمح لدلول ا ألعضاء
ابس تكشاف الس ياسات اليت من شأأهنا تيسري احلصول عىل ا ألدوية بأأسعار معقوةل وتنفيذ ضامانت الصحة العامة يف قوانني
الرباءات اخلاصة هبا .وذكر ممثل املنظمة أأن اجامتع اللجنة يُعقد يف وقت حرج ،حيث حل بعد أأن رحب ا ألمني العام ل ألمم
املتحدة ابلتقرير الهنايئ اذلي قدمه الفريق الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية يف شهر سبمترب .ويف اإشارة اإىل أأن
الويبو سامهت يف صياغة ذكل التقرير من خالل فريق اخلرباء الاستشاري التابع للفريق الرفيع املس توى ،حث ممثل املنظمة
ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل أأن تأأخذ التحليل والتوصيات الواردة يف التقرير كلك بعني الاعتبار عند مناقشة معل اللجنة
يف املس تقبل  .واس تطرد ممثل املنظمة بأأن منظمة أأطباء بال حدود يف معلها اليويم تواصل مواهجة حتدايت يف تأأمني الوصول
اإىل مصادر ا ألدوية وا ألدوات التشخيصية املعقوةل التلكفة ،و أأشار اإىل أأن مسأأةل احلصول عىل ا ألدوية صعبة بوجه خاص يف
البدلان املتوسطة ادلخل .و أأفاد ممثل املنظمة بأأنه مت تسعري نظام عاليج من اخلط الثالث لفريوس نقص املناعة البرشية مبقدار
 17ضعف من أأدىن سعر للعالج اخلاص ابخلط ا ألول ،ألن القيود املتعلقة ابلرباءات والقيود التنظميية منعت املنافسة العامة
ومنعت التوافر واسع النطاق للمصادر العامة ذات ا ألسعار الأكرث اعتدالا .كام أأشار إاىل أأن البدلان اليت تس تخدم الرخصة
الإجبارية بصورة مرشوعة ل تزال تتعرض لضغوط س ياس ية هائةل ،كام ثبت يف كولومبيا يف أأوائل عام  ،2016حيث واهجت
كولومبيا هتديدا بسحب ادلمع ادلويل لعملية السالم املس تخدمة كوس يةل للمساومة الس ياس ية ضد حماولت احلكومة
الكولومبية للحد من ارتفاع أأسعار ا ألدوية .ويف مواهجة هذا الواقع ،حث ممثل املنظمة عىل تنفيذ ثالثة حتسينات يف معل
اللجنة يف ضوء التوصيات اليت قدهما تقرير الفريق الرفيع املس توى التابع ل ألمم املتحدة .أأول ،أأفاد ممثل املنظمة أأنه ينبغي لدلول
ا ألعضاء يف الويبو أأن تتخذ خطوات ملموسة من أأجل تقيمي ا ألثر الصحي لالتفاقات التجارية ورفض مقرتحات ا ألحاكم
املتعلقة ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابمللكية الفكرية .و أأشار اإىل أأنه عىل الرم من ادلراسات العديدة اليت تبني
ا ألثر الضار عىل احلصول عىل ا ألدوية ،اإل أأن ا ألحاكم املتعلقة ابملعايري الإضافية لتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق
امللكية الفكرية ( ،)TRIPS-PLUSمثل حرصية البياانت ومتديدات الرباءات يف جمال ا ألدوية مازالت تدفعها صناعة
املس تحرضات الصيدلنية املدعومة من حكومات بعض ادلول ا ألعضاء .و أأشار ممثل املنظمة اإىل أأن تكل املقرتحات مت دفعها
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من خالل املفاوضات املتعلقة ابلتفاقات التجارية ،مثل التفاقية احلالية للرشاكة الاقتصادية ا إلقلميية الشامةل ،اليت تضم 16
دوةل يف منطقة أآس يا واحمليط الهادئ .ويف هذا الصدد ،أأشار ممثل املنظمة اإىل تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى اذلي
أأوىص البدلان ابلنظر يف رفض أأحاكم املعايري الإضافية لتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية ،وإاجراء
تقياميت شامةل ل ألثر الصحي يف مفاوضات اتفاق التجارة .و أأعرب ممثل املنظمة عن أأمهل يف أأن تدمج ادلول ا ألعضاء تكل
التوصيات يف املناقشات اليت جتري يف اإطار بند جدول ا ألعامل املتعلق ابلرباءات والصحة .اثنيا ،ذكر ممثل املنظمة أأنه ينبغي
لدلول ا ألعضاء أأن تتصدى لالفتقار اإىل الشفافية يف املعلومات املتعلقة ابلرباءات حول ا ألدوية واللقاحات وا ألدوات
التشخيصية ،و أأن تضع رشوط الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف طلبات الرباءات .ويف هذا الصدد ،أأشار
ممثل املنظمة اإىل أأن تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى أأوىص الويبو رصاحة بـ "اإنشاء قواعد بياانت متاحة للجمهور
وصوهنا مع موقف املعلومات املتعلقة ابلرباءات والبياانت املتعلقة اب ألدوية واللقاحات" ،و أأن هذه املعلومات ينبغي أأن
ت ُس تمكل وتُدمج دوراي من جانب الويبو ،ابلتعاون مع أأحصاب املصلحة ،من أأجل اإنشاء قاعدة بياانت دولية ميكن البحث
فهيا بسهوةل تشمل ما ييل )1( :ا ألسامء ادلولية املوحدة للمنتجات البيولوجية )2( ،ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية
للمنتج ،سواء كام اكن معروف وقت تقدمي الطلب أأو بعد منح الرباءة )3( ،توارخي منح الرباءات وانقضاء صالحيهتا .كام
أأشار ممثل املنظمة اإىل اخلطوات اليت اختذهتا الويبو يف توفري وظيفة جديدة للبحث عن املواد الكمييائية يف قاعدة بياانت ركن
الرباءات .ومع ذكل ،ر أأى مثل املنظمة أأن هناك حاجة اإىل اختاذ خطوات أأخرى لتنفيذ التوصيات الاكمةل اليت حددها تقرير
الفريق الرفيع املس توى التابع ل ألمم املتحدة .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار اإىل أأن الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية
ينبغي أأن يكون رشطا معياراي يف طلبات الرباءات .واس تطرد بقوهل أأنه ينبغي للويبو أأن تقدم املساعدة التقنية املوهجة حنو
الصحة العامة مع متابعة ملموسة لضامانت الصحة العامة يف قوانني الرباءات دلى ادلول ا ألعضاء .و أأشار ممثل املنظمة اإىل أأن
العديد من التحدايت اليت تواجه احلصول عىل ا ألدوية والتغلب عىل القيود املتعلقة ابلرباءات قد تكرر تقامسها بني ادلول
ا ألعضاء واملراقبني .و أأشار اإىل أأن الرباءات املس مترة حول التكنولوجيات الطبية عىل وجه اخلصوص ل تزال تشلك عقبة
كبرية .كام شددت ممثل املنظمة عىل أأن تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى أأوىص بوضوح بأأن تتعاون الويبو مع املنظامت
املتعددة ا ألطراف ا ألخرى وهيئات ا ألمم املتحدة من أأجل "دمع احلكومات بشأأن تطبيق معايري ا ألهلية للرباءات اليت تراعي
الصحة العامة" ،و"تعزيز قدرة فاحيص الرباءات عىل الصعيدين الوطين وا إلقلميي ،بشأأن تطبيق معايري صارمة تراعي الصحة
العامة من حيث أأهلية احلصول عىل الرباءة ،مع مراعاة احتياجات الصحة العامة " .ويف اخلتام ،حثت ممثل املنظمة الويبو
عىل تنفيذ تكل التوصيات يف أأعاملها املقبةل ،ومراجعة وحتسني مساعدهتا التقنية املقدمة اإىل ادلول ا ألعضاء ،مع هنج أأفضل
من حيث املواءمة لتيسري احلصول عىل ا ألدوية والابتاكر ،عىل النحو اذلي ُأوىص به يف تقرير الفريق الرفيع املس توى التابع
ل ألمم املتحدة.

البند  5من جدول ا ألعامل :تقرير عن النظام ادلويل للرباءات :بعض اجلوانب من قوانني الرباءات الوطنية /ا إلقلميية
 .29استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCP/25/2
 .30و أأفاد وفد الربتغال أأنه اس تجابة دلعوة من ا ألمانة ،اغتمنت بالده الفرصة ل إالبالغ عن تعديالت بس يطة عىل النص
املتعلق بفرتة السامح والاس تثناءات من موضوع الرباءات ،فضال عن الاس تثناءات والتقييدات لفائدة احلقوق ،وفقا للرتمجة
الإنلكزيية لقانون امللكية الصناعية يف الربتغال.
 .31وذكر وفد بيالروس أأن مكتب بالده يعمل بنشاط عىل تغيري قانون الرباءات الوطين .وعىل وجه التحديد ،ذكر الوفد
أأنه ليك تنضم مجهورية بيالروس اإىل معاهدة قانون الرباءات يف عام  ،2016أأدخلت التعديالت املرتتبة عىل القانون.
وابلإضافة اإىل ذكل ،أأجرى الفريق العامل اذلي يتأألف من خمتلف الوزارات واملنظامت ذات الصةل املناقشات املتعلقة
ابجلوانب ا ألخرى من القوانني ،لس امي حول ا ألحاكم املتعلقة ابلس تثناءات لفائدة أأساليب معامةل البرش ،ومعايري حفص حامية
منوذج املنفعة يف اإطار اإجراءات الإبطال .كام أأشار الوفد اإىل أأن املسأأةل الأكرث اإاثرة للجدل يف الفريق العامل يه مسأأةل
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الاس تثناءات والتقييدات لفائدة احلقوق وكيفية ضامن التوازن الصحيح بني مصاحل أأحصاب احلقوق واجملمتع .وعىل وجه
اخلصوص ،أأبلغ الوفد اللجنة بأأن تكل املناقشات تتعلق ابحلمك املتعلق ابلس تثناء من املراجعة التنظميية .وعالوة عىل ذكل،
ذكر الوفد أأن هناك تعديال أآخر للقانون يتعلق ابحلمك املتعلق ابلرتخيص الإلزايم يف حاةل عدم معل أأو عدم كفاية معل الرباءة.
و أأفاد أأنه ،عىل وجه التحديد ووفقا للتعديل ،ميكن اإصدار هذا الرتخيص بعد انقضاء ثالث س نوات من اترخي منح الرباءة.
و أأشار الوفد اإىل أأنه مل يصدر حىت ذكل التارخي أأي ترخيص اإلزايم يف مجهورية بيالروس .وابلإضافة اإىل ذكل ،تتعلق
التغيريات ا ألخرى اليت ُأدخلت عىل القانون ابلرباءات ومناذج املنفعة املعمتدة .وعالوة عىل ذكل ،ذكر الوفد أأن هناك تعديال
أآخر قد مت اقرتاحه لكن مل يؤيده غالبية أأعضاء الفريق العامل ،وابلتايل مل ينعكس يف الهناية يف القانون ،وهو اإماكنية اإصدار
ترخيص اإلزايم يف حاةل ا ألمن الوطين.
 .32و أأبلغ وفد الهند اللجنة ادلامئة بأآخر التطورات اليت حدثت يف بالده .وذكر الوفد عىل وجه اخلصوص أأن املكتب
الوطين الهندي يبذل هجودا متواصةل من أأجل اإدخال حتسينات عىل الهيالك ا ألساس ية وكذكل عىل موضوع املوارد البرشية.
وفامي يتعلق اب ألخري ،ذكر الوفد أأن مكتبه عًني  400فاحص براءات جديد .وذكر الوفد أأن هؤلء الفاحصني قد تلقوا تدريبا
دقيقا يف معهد راجيف غاندي الوطين لإدارة امللكية الفكرية يف انجبور قبل إارشاكهم يف نظام الفحص .و أأشار الوفد اإىل أأن
تكل اجلهود قد أأدت اإىل رسعة معاجلة طلبات الرباءات للوفاء ابللزتامات ادلولية و أأن بالده إاكدارة للبحث ادلويل تصدر
تقارير حبث دولية وأآراء كتابية ذات جودة ومعايري دولية مماثةل.

البند  6من جدول ا ألعامل :الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات
 .33استندت املناقشات اإىل الواثئق  SCP/25/3و SCP/14/7و. SCP/19/6
 .34وعرضت ا ألمانة الوثيقة  SCP/25/3و.3Add
 .35و أأعرب وفد لتفيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد الوثيقة
 SCP/25/3و أأشار اإىل أأن دولتني فقط من ادلول ا ألعضاء والعديد من املنظامت ادلولية واملنظامت غري احلكومية قد
أأدرجت يف تكل الوثيقة .ور أأى الوفد أأن الوثيقة  SCP/25/3والوثيقة املقدمة خالل ادلورة الثالثة والعرشين للجنة ادلامئة
س تكون مصدرا مفيدا للمعلومات ،و أأنه يتطلع اإىل عقد جلسة مشاركة بني ادلول ا ألعضاء بشأأن دراسات احلاةل ،مبا يف ذكل
قضااي احملامك ،وتكل الاس تثناءات والتقييدات اليت أأثبتت فعاليهتا يف معاجلة قضااي التمنية و /أأو التعزيز الاقتصادي .كام أأعرب
الوفد عن ر أأي مفاده أأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات متثل توازان بني حقوق أأحصاب الرباءات وحقوق
امجلهور ا ألوسع ،وابلتايل ينبغي مناقشة مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات يف نفس الوقت اذلي تمت فيه مناقشة مسأأةل املعايري
املس تخدمة لتحديد ما اإذا اكن الاخرتاع قابال للحصول عىل الرباءة من عدمه .وخلص الوفد اإىل أأن املناقشات حول اجلدة
واخلطوة الابتاكرية وقابلية الاخرتاع للتطبيق الصناعي رضورية ابلنس بة لهنج شامل.
 .36وشكر وفد سلوفاكيا ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ا ألمانة عىل اإعداد
الوثيقتني  SCP/25/3و ، 3Addكام أأشار اإىل أأهنا حتتوي عىل معلومات من دولتني فقط من ادلول ا ألعضاء وبعض
املراقبني .ومع ذكل ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الوثيقتني  SCP/25/3و 3Addس يكوانن مرجعا مفيدا .و أأعرب عن
ارتياحه لتخطيط عقد جلسة املشاركة بشأأن هذا املوضوع ،كام أأعرب عن ثقته يف أأهنا س توفر رؤى مفيدة ،فضال عن كوهنا
أأساسا قامي لتحقيق مزيد من التقدم يف هذا اجملال .ورصح الوفد بأأن تبادل اخلربات العملية بشأأن فعالية وحتدايت
الاس تثناءات والتقييدات يف معاجلة قضااي التمنية هو الرشط ا ألسايس لتحقيق نتاجئ ممثرة .وفامي يتعلق ابلس تثناءات
والتقييدات بوجه عام ،شدد الوفد عىل أأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات حتافظ عىل توازن مناسب بني
مصاحل أأحصاب احلقوق وعامة امجلهور .ور أأى الوفد أأنه مع مراعاة هذا التوازن ،من املهم أأن يمت معاجلة الك اجلانبني يف نفس
الوقت :الاس تثناءات من أأهلية احلصول عىل الرباءة أأو الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات من هجة ،واملعايري
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املس تخدمة لتحديد ما اإذا اكن الاخرتاع قابال للحصول عىل الرباءة ،مثل اجلدة واخلطوة الابتاكرية وقابلية الاخرتاع للتطبيق
الصناعي من اجلهة ا ألخرى.
 .37و أأثىن وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقتني  SCP/25/3و .3Addو أأشار اإىل أأهنا
ل حتتوي اإل عىل ردود وفود غواتاميل وامجلهورية ادلومينيكية وكندا ،وكذكل ردود من عدة منظامت دولية ومنظامت غري
حكومية .وجشع الوفد ابيق ادلول ا ألعضاء عىل تقدمي املعلومات .ويف حني أأقر الوفد بأأن اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات
اكن مناس با يف بعض ا ألحيان يف ظروف معينة ،اإل أأنه يشعر ابلقلق من أأن الاس تثناءات والتقييدات تعترب أأحياان أأداة
للتمنية .ور أأى الوفد أأن التمنية ترتبط ارتباطا وثيقا بوجود الابتاكر ،و أأن الابتاكر يعززه نظام فعال للرباءات ،حيث يمت
احلفاظ عىل التوازن ادلقيق بني مصاحل أأحصاب احلقوق وعامة امجلهور .وفامي يتعلق بأأدوات الاس تثناءات والتقييدات ،أأشار
الوفد اإىل أأن الويبو قد بذلت قدرا هائال من اجلهد يف هذا اجملال ،مبا يف ذكل يف اللجنة ادلامئة ،و أأنه مت توفري عدد كبري من
املراجع القمية اليت ميكن أأن تس تخدهما أأي دوةل عند النظر اإىل ترتيباهتا ادلاخلية بطريقة تتالءم مع ظروفها اخلاصة .وذلكل،
ر أأى الوفد أأن تكل املناقشات زودت اللجنة معلومات اكفية للتفكري فهيا.
 .38و أأعرب وفد الربازيل عن ر أأي مفاده أأن الاس تثناءات والتقييدات يه عنارص جوهرية يف لك قانون ،وحيوية لتحقيق
التوازن بني احلقوق املمنوحة ومصاحل اجملمتع كلك .و أأوحض الوفد أأهنا ختدم عددا من ا ألغراض من خالل منح مواطن املرونة
الالزمة اليت تضمن ا ألمن القويم والصحة العامة ،من بني أأهداف أأخرى ،يف حني أأهنا تشلك أأيضا ،من بني أأمور أأخرى،
س ياسات عامة للوفاء بأأهداف التمنية واملنافسة واملراقبة الصحية .ور أأى الوفد أأن وجود حزي مرن يف جمال الس ياسات هو
مبثابة امر رضوري لمتكني ادلول ا ألعضاء من وضع وتكييف مجموعة الاس تثناءات والتقييدات عىل حنو أأكرث مالءمة لواقعها.
وشدد عىل أأن الاس تثناءات والتقييدات ذات صةل بنظام براءات اكف ومتوازن ،وشارك مبالحظاته بأأن ا ألعضاء قد وضعوا
هنجا خمتلفة للتنفيذ .ور أأى الوفد أأن جتميع الردود عىل الاس تبيان الوارد يف الوثيقة  SCP/17/3أأظهر بوضوح توافر
الاس تثناءات والتقييدات عىل نطاق واسع يف قوانني البدلان ذات املس توايت اخملتلفة جدا من التمنية يف لك منطقة من
مناطق العامل ،ا ألمر اذلي يعكس تفهام مشرتاك مفاده أأن الاس تثناءات والتقييدات جزء ل يتجز أأ من قوانني الرباءات .كام
أأشار الوفد اإىل أأن الاس تثناءات والتقييدات لها أأيضا دور يف حفز الابتاكر من خالل توفري حوافز للمنافسة بني أأحصاب
املصلحة وضامن أأن القوة السوقية اليت متنحها الرباءة متوازنة ول ختلق عوامل خارجية خمةل ابملنافسة :أأكدت أأيضا عىل متكن
املس هتلكني و أأحصاب املصلحة من الوصول اإىل الاخرتاعات احلاصةل عىل الرباءة لفائدة عدد كبري من ا ألهداف ،مثل البحث
أأو احلصول عىل املوافقة التنظميية ،وفقا لتعقيد اجملمتع املعارص .وذلكل ،خلص الوفد اإىل أأن الاس تثناءات والتقييدات أأدت
اإىل زايدة الرفاهية الاجامتعية دون انهتاك للحقوق املرشوعة ألحصاب الرباءات .و أأقر بأأنه مت التأأكيد عىل كفاةل التطوير املس متر
لالخرتاعات اجلديدة من قبل املنافسني ،بيامن متكنت ا ألطراف الثالثة يف الوقت نفسه من الاس تفادة من نرش املعارف
والتكنولوجيا الواردة يف طلبات الرباءات .وذكر الوفد ابلوثيقة  ،SCP/14/7حيث سلط الضوء عىل أأن مس تخديم نظام
الرباءات ل يشملون أأحصاب حقوق امللكية الفكرية حفسب ،بل اجملمتع كلك .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اإحراز تقدم يف
املرحةل الثالثة من اقرتاحه :املداولت بشأأن دليل غري شامل حول الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات .وشدد
عىل أأن التقدم اذلى ُأحرز يف هذا املوضوع س يكون يف صاحل مجيع البدلان ،لس امي البدلان النامية ،ألنه س يوفر ل ألعضاء
التوجيه اذلي ميكن أأن ينعكس ويمت بعد ذكل تنفيذه يف الترشيعات الوطنية.
 .39وشدد وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة البدلان ا ألفريقية ،عىل فائدة الاس تثناءات والتقييدات يف النظام
ادلويل للملكية الفكرية .و أأوحض الوفد أأن اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية قد أأقر عىل وجه التحديد
بأأمهية تكل ا ألداة كوس يةل لتحقيق أأهداف معينة للمصلحة العامة يف خمتلف اجملالت ،مبا يف ذكل حقوق الرباءات .ولكن،
ر أأى الوفد أأنه ليزال هناك معق كبري يف القدرات واملعارف والاس تخدامات خملتلف الاس تثناءات والتقييدات القامئة لفائدة
تنفيذ أأولوايت التمنية ،مبا يف ذكل يف جمال احلياة واملوت املرتبط ابلصحة العامة .وإادرااك ذلكل ،أأعرب الوفد عن تأأييد اجملموعة
ا ألفريقية الاكمل لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات .ونظرا ألنه مت تأأييد بعض ا ألنشطة يف
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هذا الاقرتاح ،أأيد الوفد بقوة دعوة وفد الربازيل اللجنة ادلامئة لتحويل اهامتهما اإىل املرحةل الثالثة من الاقرتاح ويه مداولت
دليل الاس تثناءات والتقييدات عىل حنو غري شامل ،ليكون مرجعا لدلول ا ألعضاء .وشكر الوفد ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة
 ،SCP/25/3و أأعرب عن تقديره لدلول ا ألعضاء واملراقبني اذلين اس تجابوا أأو قدموا اقرتاحات .كام أأعرب الوفد عن تطلعه
اإىل جلسة املشاركة كوقت لكتساب مزيد من التبرص بشأأن الصعوابت اليت مت مواهجهتا والاس تخدامات الفعاةل
لالس تثناءات والتقييدات من أأجل تعزيز معل اللجنة يف هذا الصدد.
 .40و أأكد وفد الهند ،متحداث بصفته الوطنية ،جمددا عىل تأأييده للعمل الوارد يف الوثيقة  SCP/19/6بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات عىل حقوق الرباءات ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن ادلراسة املقرتحة ينبغي أأن تركز عىل اس تخدام الاس تثناءات مثل
الرتخيص الإجباري والواردات املوازية والاس تخدام احلكويم والاس تثناءات ا ألخرى اليت تكتيس أأمهية ابلغة من منظور
اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية وإاماكنية حتمل تاكليفها وغريها من اجملالت ذات ا ألمهية الاجامتعية والاقتصادية ،لس امي البيئة
ونقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية .ور أأى الوفد أأن حقوق الرباءات ،شأأهنا يف ذكل شأأن أأي حقوق ،ل ميكن أأن تكون
مطلقة ،و أأهنا حتمل الالزتامات املصاحبة اليت جيب أأن تعود ابلفائدة عىل عامة امجلهور ،و أأن تكل احلقوق والالزتامات ينبغي
أأن تكون متوازنة مع بعضها البعض .و أأكد الوفد أأنه نظرا ألن املؤسسات العلمية والبحثية متثل أأماكن جيدة لس تخدام
الاس تثناءات البحثية ،كام أأن اجملمتعات املدنية املشاركة يف الس ياسة العامة ميكن أأن تكون مصدرا جيدا للمعلومات املتعلقة
ابس تخدام الاس تثناءات ،فاإنه ينبغي ل ألمانة أأن تأأخذ يف الاعتبار أأيضا جتارب مثل هذه املؤسسات من خالل جتميع تكل
املعلومات.
 .41و أأيد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) البياانت والاقرتاح املقدم من وفد الربازيل ،ور أأى أأن الاس تثناءات
والتقييدات تلعب دورا هاما يف دمع حسن سري نظام الرباءات ،ألهنا توفر والتوازن بني مصاحل امجلهور و أأحصاب احلقوق.
وذكر الوفد أأن قضية مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية تقر ابحلاجة اإىل اعامتد ترشيعات وطنية بشأأن الرباءات استنادا
اإىل ا ألوضاع الاقتصادية والاجامتعية للك دوةل .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الاس تثناءات والتقييدات
عىل حقوق الرباءات ذات صةل بنظام مالمئ ومتوازن ،ور أأى أأيضا أأن هناك حاجة اإىل رسعة الس ياسة املرنة للسامح لدلول
ا ألعضاء بوضع واعامتد مجموعة من الاس تثناءات والتقييدات أأكرث مالءمة لواقعها ،بغض النظر عام اإذا اكنت دوةل متقدمة أأو
انمية .واقرتح الوفد أأنه بعد اإعداد ادلراسات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات استنادا اإىل املدخالت الواردة من ادلول
ا ألعضاء ،من املهم أأن تنظر اللجنة ادلامئة يف اإجراء حتليل لكيفية اس تخدام خمتلف البدلان لالس تثناءات والتقييدات يف
معاجلة خمتلف أأهداف الس ياسة العامة .ور أأى الوفد أأنه بعد العمل اذلي اضطلعت به اللجنة ،حان الوقت ألن تعد ا ألمانة
العامة حتليال لالس تثناءات والتقييدات اليت ثبتت فعاليهتا يف معاجلة الشواغل الإمنائية ،بيامن يمت أأخذ مجيع املواد اليت ُأنتجت
خالل الس نوات السابقة يف الاعتبار يف مثل هذه ادلراسات .و أأحيط الوفد علام ابلوثيقة  .SCP/25/3و أأشار اإىل أأن
حمتوايت التقارير الواردة توحض أأن هناك عدة قيود هيلكية متنع العديد من ادلول ا ألعضاء من اس تخدام الاس تثناءات
والتقييدات .وذلكل ،من الرضوري ضامن أأن تأأخذ املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو هذه القيود يف الاعتبار عند تصممي
قوانني الرباءات الوطنية أأو اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية و أأن تقدم املساعدة بشأأن الكيفية اليت ميكن للبدلان النامية
التغلب هبا عىل هذه القيود والاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة املتاحة .ودعا الوفد اإىل تقدمي مساهامت من جانب أأحصاب
املصلحة الآخرين مثل الباحثني ومؤسسات البحث ومنظامت اجملمتع املدين ومؤسسات الصناعات احمللية اليت متتكل اخلربات
العملية ،حيث من شأأن تكل املساهامت أأن تبرص اللجنة بوهجة النظر الفعلية لالس تثناءات والتقييدات وتساعد ادلول
ا ألعضاء عىل حتسني قوانني الرباءات اخلاصة هبا حسب الاقتضاء ،مع مراعاة ادلروس املس تفادة من جتربة املس تخدمني
الفعليني.
 .42و أأعرب وفد اإندونيس يا عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل الوارد يف الوثيقة  SCP/19/6بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات .وعلق الوفد أأمهية كبرية عىل الاس تثناءات والتقييدات .و أأثىن عىل ا ألمانة
جلهودها يف مجع وجتميع املعلومات عن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءاتً ،وذكر اللجنة ادلامئة بأأن املناقشة حول
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هذه القضية مس مترة منذ ادلورة الرابعة عرشة للجنة واليت أأسفرت عن توافر معلومات ممثرة .ومع ذكل ،ر أأى الوفد أأن هناك
حتليالت نوعية حمدودة فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات ،وذلكل ل ينبغي أأن تقترص ادلراسات املتعلقة ابلس تثناءات
والتقييدات عىل املدخالت وتقامس املعلومات حفسب ،بل جيب توس يعها لتشمل التقيمي والفعالية والتحدايت اليت تواهجها يف
تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات .واس تطرد الوفد بأأنه من املهم يف هذا الس ياق أأن تنظر اللجنة ادلامئة يف العمل عىل النحو
اذلي اقرتحه وفد الربازيل ،و أأن جتري مزيدا من التحليل بشأأن كيفية اس تخدام خمتلف البدلان لالس تثناءات والتقييدات يف
معاجلة خمتلف أأهداف الس ياسة العامة .كام أأشار الوفد اإىل أأن اختاذ خطوات اإىل ا ألمام بشأأن هذه القضية من شأأنه أأن
يسهم يف ضامن الهدف الهنايئ املمتثل يف تعزيز التمنية الاجامتعية والاقتصادية ويف الس ياق ا ألمع ألهداف ا ألمم املتحدة للتمنية
املس تدامة لعام  ،2030وضامن أأن يكون تطبيق مواطن املرونة متسقا مع حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة.
 .43وشكر وفد بيالروس ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  ،SCP/25/3واليت ر أأى الوفد أأهنا تبني بعض الهنج املتعلقة
ابلس تثناءات والتقييدات .كام أأشار الوفد اإىل أأنه عىل الرم من أأن بالده ليست عضوا يف منظمة التجارة العاملية ،اإل أأهنا
تتبع املبادئ املنصوص علهيا يف اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية ،وتأأخذ يف الاعتبار أأحاكم اإعالن
ادلوحة بشأأن اتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية والصحة العامة .وعالوة عىل ذكل ،ذكر الوفد أأنه يف
اإطار الانضامم اإىل منظمة التجارة العاملية ،درست بالده أأحاكم الربوتوكول املعدل لتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق
امللكية الفكرية ،اذلي ُاعمتد يف  6ديسمرب  .2005ور أأى الوفد أأن املعلومات الواردة من وفد كندا عن اخلربات العملية لفائدة
اإصدار ترخيص اإلزايم لتصدير املس تحرضات الطبية اإىل البدلان اليت مل تمتكن من اإنتاج هذه املس تحرضات مبفردها ،مفيدة
جدا .و أأعرب الوفد عن امتنانه الشديد لوفود البدلان ا ألخرى اإذا تقامست تكل اخلربات اليت متتلكها بدلاهنا يف جمال اإصدار
تراخيص اإلزامية لفائدة صادرات املس تحرضات الطبية.
 .44و أأقر وفد ش ييل ،متحداث بصفته الوطنية ،برضورة الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات أكداة تشلك جزءا
من نظام الرباءات ،ا ألمر اذلي يسمح مبعايرة أأنظمة امللكية الفكرية الوطنية وفقا لواقع لك دوةل .وذكر الوفد أأن قرارات
الس ياسة العامة املتعلقة بأأنظمة الرباءات أأدت اإىل اإدخال بعض الاس تثناءات والتقييدات يف الترشيع .ور أأى الوفد أأن وضوح
املعلومات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات هو أأحد العوامل ا ألخرى ذات الصةل ابملوضوع ،وينبغي أأن يكون دلى لك من
أأحصاب الرباءات و أأي أأطراف هممتة يقني قانوين فامي يتعلق ابلقيود اليت قد خيضع لها حقهم .و أأوحض الوفد أأن التقنيات
الترشيعية يف تكل املرحةل ذات أأمهية قصوى و أأن تعقيد املوضوع اذلي مت تناوهل مرتبط ابملهمة املعقدة املمتثةل يف تنظمي ا ألفاكر
اجملردة .وردا عىل تكل التحدايت ،أأيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل و أأيدته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب ،بشأأن تطوير دليل غري شامل حول الاس تثناءات والتقييدات .ور أأى الوفد أأن تبادل اخلربات س يتيح مجع
معلومات متنوعة عن تكل التحدايت.
 .45وشكر وفد الصني البدلان واملنظامت غري احلكومية عىل تبادل خرباهتا وحتدايهتا وحالهتا فامي يتعلق ابلس تثناءات
والتقييدات عىل حقوق الرباءات ،كام شكر ا ألمانة عىل مجع وتلخيص املعلومات القامئة عىل املدخالت الوطنية .كام أأشار
الوفد اإىل أأن هذه املعلومات حيوية ابلنس بة للبدلان للرجوع اإلهيا يف التعمل ويف حتسني ترشيعات الرباءات والتنفيذ املؤسيس.
ور أأى الوفد أأهنا توفر أأساسا جيدا لإجراء مناقشات متعمقة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات .وأأشار الوفد اإىل ما ذكرته وفود
كثرية أأخرى ،ور أأى أأن الاس تثناءات والتقييدات ترد يف ا ألحاكم الرئيس ية لقوانني الرباءات يف العديد من البدلان ،و أأن هذه
ا ألحاكم تعكس توازان بني مصاحل أأحصاب احلقوق وامجلهور وتوفر ادلمع من أأجل ا ألداء املتوازن لنظام الرباءات .كام أأيد الوفد
أأيضا اقرتاح وفد الربازيل الوارد يف الوثيقة سكب  6/19 /ويتطلع اإىل مواصةل النقاش حول هذا املوضوع .و أأعرب عن أأمهل
يف أأن تواصل ادلول ا ألعضاء تبادل اخلربات واقرتح أأن تواصل ا ألمانة جتميع وحتديث املعلومات املقدمة من البدلان.
 .46وهنأأ وفد اليوانن الرئيس وانئبهيا عىل انتخاهبم .و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد تركيا نيابة عن اجملموعة ابء ،والبيان
اذلي أأدىل به وفد سلوفاكيا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .و أأوحض الوفد أأن نظام امللكية الفكرية هو بيئة
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مؤاتية لالبتاكر و أأن الاس تثناءات والتقييدات قد أأتيحت للسامح ابس تخدام التكنولوجيا املسجةل يف ظل ظروف معينة.
وبيامن أأقر الوفد بوجود تقاطعات بني امللكية الفكرية والصحة العامة والتجارة ،اإل أأنه ينبغي أأل يمت عزل نظام امللكية الفكرية
عن اجملموعة الاكمةل من املعايري اليت تؤثر عىل التجارة والصحة العامة يف مجيع أأحناء العامل ،ول ينظر اإليه بشلك مس تقل يف
نطاقها .كام أأشار الوفد اإىل أأن املعلومات الواردة يف الوثيقة  SCP/19/6أأظهرت اس تخدام حمدود لالس تثناءات والتقييدات
يف البدلان النامية اإما بسبب عدم ادلراية بقضااي الرباءات أأو بسبب حمدودية القدرات الإنتاجية ،واليت أأكدت أأن الرباءات مل
تعرقل بأأي حال من ا ألحوال الوصول اإىل اس تخدام التكنولوجيا .وخلص الوفد اإىل رضورة عدم تقويض دور الرباءات يف
حتفزي الابتاكر والمنو الاقتصادي.
 .47وهنأأ وفد الاحتاد الرويس الرئيس عىل انتخابه و أأعرب عن اهامتمه ابجلوانب العملية لالس تثناءات والتقييدات عىل
حقوق الرباءات ،و أأبرز ا ألمهية اخلاصة لتحقيق توازن املصاحل بني أأحصاب احلقوق واجملمتع .ور أأى الوفد أأنه س يكون من اجليد
اإنشاء وثيقة موحدة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات من أأجل تنظمي املعلومات املتاحة .وابلإضافة اإىل ذكل ،ذكر الوفد أأن
هذه الوثيقة ميكن أأن تنظر يف مناذج تطبيق القوانني يف جمال الاس تثناءات والتقييدات استنادا اإىل املعلومات اليت مت مجعها
من ادلول ا ألعضاء .و أأضاف أأن مثل هذا النوع من املعلومات مفيد يف حتسني أآليات التنظمي واملامرسات القانونية لدلول
ا ألعضاء ،كام أأنه سيسهل التغلب عىل قيود تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات .و أأعرب الوفد عن اهامتمه اخلاص بتطبيق
القوانني املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات ذات الصةل ابلرتخيص الإجباري والاس تخدام احلكويم ألغراض ا ألمن القويم.
• جلسة املشاركة بني ادلول ا ألعضاء بشأأن دراسات احلاةل ،مبا يف ذكل قضااي احملامك ،بشأأن تكل الاس تثناءات
والتقييدات اليت أأثبتت فعاليهتا يف معاجلة قضااي التمنية و /أأو التعزيز الاقتصادي
 .48و أأشار وفد الربازيل اإىل أأن الاس تثناءات والتقييدات جزء ل يتجز أأ ورضوري من نظام قوي وحصي للرباءات  -اإذ
أأهنا مس تأأجر أأسايس لنظام الرباءات .كام ذكر الوفد أأن الترشيع ينبغي أأن يوفر حوافز من شأأهنا أأن تؤدي اإىل اكتشافات
وابتاكرات جديدة ،و أأل تكون هذه احلوافز مقيدة بشلك مفرط لنرش املعرفة .واس تطرد الوفد بقوهل أأنه ينبغي يف هذا الإطار
معاجلة دور الاس تثناءات والتقييدات .و أأشار اإىل أأنه يف الس نوات السابقة مت نرش قرارات مثرية لالهامتم بشأأن نطاق
الاس تثناءات والتقييدات واس تخداهما .وذكر الوفد أأن قرارات احملامك هذه قد وجدت يف البدلان املتقدمة والنامية عىل
السواء ،و أأظهرت أأن الاس تثناءات والتقييدات ل تقترص عىل بدلان حمددة .ومكثال أأويل ،أأشار الوفد اإىل موضوع الرتاخيص
الإجبارية واس تعرض هذا املثال :يف عام  ،2007أأصدرت الربازيل الرتخيص الإجباري ا ألول والوحيد املتعلق مباكحفة الرجعية
فامي يتعلق بعقار اإيفافرينز املضاد للفريوسات الرجعية ،مع نية التفاق عىل أأن حيصل مرىض فريوس نقص املناعة البرشية يف
الربازيل عىل العالج املناسب من قبل النظام الصحي يف الربازيل .وذكر الوفد أأنه عىل الرم من ا ألحاكم القانونية الواردة يف
ا ألطر ادلولية والوطنية ،قدم أأحصاب الرباءات نزاعات قانونية اإىل احملامك .ولكن مل تنجح تكل القضااي املرفوعة أأمام احملامك،
ومتكنت احلكومة الربازيلية من مواصةل اإصدار الرتخيص الإلزايم .و أأشار الوفد اإىل أأنه ابلرتباط ابلإجراءات الالزمة للرتخيص
الإجباري ،رشعت احلكومة الربازيلية يف اإعداد عقار اإيفافرينز بنفسها .وذكر الوفد بأأن املناقشات املتعلقة بنظام الفقرة  6يف
منظمة التجارة العاملية أأظهرت أأن اإصدار ترخيص اإجباري مل يكن اكفيا يف حد ذاته لضامن احلصول عىل املنتج ،واحتاج
ا ألعضاء يف بعض احلالت اإىل تطوير القدرة التكنولوجية لتصنيع املنتج الطيب .ويف ضوء ذكل ،اس تطر الوفد بقوهل أأن اثنني
من اخملتربات العامة املسؤوةل عن اإنتاج اإيفافرينز بذلت هجودا مخمة لضامن اإنتاج ادلواء :متثلت اخلطوة ا ألوىل يف حتليل
شامل لالخرتاع ،عىل النحو املبني يف الرباءة ،وتوضيح جوانب ومراحل الإنتاج ،ومتثلت اخلطوة الثانية يف الاس تفادة من
تقييد وارد يف القانون الربازييل .و أأشار الوفد اإىل أأن هذا التقييد اكن منصوص عليه يف الفقرة الفرعية  2من املادة  43من
قانون امللكية الصناعية يف الربازيل ،اذلي ينص عىل أأنه مل يمت توسعة حقوق الرباءات لتشمل ا ألعامل اليت تقوم هبا أأطراف
أأخرى غري مرصح لها ألغراض جتريبية تتعلق ابدلراسات أأو البحوث العلمية أأو التكنولوجية .و أأوحض أأن الهدف من ذكل
التقييد هو احلفاظ عىل حوافز لفائدة البحوث وادلراسات اليت تقوم هبا أأطراف أأخرى ،ومن مث السامح بتقدم العمل
والتكنولوجيا .كام ذكر الوفد أأن صاحب الرباءة قد بد أأ اإجراءات قانونية من أأجل الطعن ضد اخملتربات العامة ،واعتربت احملامك
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الربازيلية مرة أأخرى أأن التقييد ممتثل متاما للترشيعات ذات الصةل .و أأوحض الوفد أأنه ابلإضافة اإىل تكل الإجراءات ،اكنت
اخلطوة ا ألخرية املطلوبة لبدء اإنتاج ادلواء مبوجب الرتخيص الإلزايم يه احلصول عىل موافقة تنظميية من قبل السلطة
الربازيلية املعروفة ابمس أأنفيسا ( .)ANVISAو أأوحض الوفد أأنه ألجل تلبية هذا الرشط ،اس تخدمت احلكومة الربازيلية جانبا
أآخر من جوانب حقوق امللكية الفكرية املتعلقة ببياانت الاختبار الرسيري .ونتيجة لهذه اجلهود والاس تفادة الاكمةل من
الاس تثناءات والتقييدات املسموح هبا قانونيا ،ذكر الوفد أأن حكومته متكنت من خفض سعر ادلواء بشلك كبري من 1.59
دولر اإىل  0.45دولر للقرص الواحد .واختمت الوفد بأأن ذكل قد ساعد عىل ضامن الإمداد الاكيف من ادلواء ملرىض فريوس
نقص املناعة البرشية اذلين مه حباجة يومية اإليه للس يطرة عىل املرض .كام شدد الوفد عىل أأن الوثيقة  SCP/17/7موجودة
عىل وجه التحديد لغرض مناقشة هذه العقبات ،حتديدا وليس حرصا ،يف البدلان النامية .وأأشار الوفد أأيضا اإىل أأن
الاس تثناءات والتقييدات متأأصةل يف نظام الرباءات بغض النظر عن مس توى التمنية يف البدلان .ويف هذا الس ياق ،ساق
الوفد مثال أآخر نقلته وسائل الإعالم ،و أأفاد أأن حممكة الرباءات الاحتادية ا ألملانية أأصدرت يف أأوائل أأغسطس ترخيصا اإلزاميا
يغطي عقار مضاد للفريوسات الرجعية يسمى اإيس نرتس ( .)Isentressو أأوحض الوفد أأنه وفقا للتقارير ،مت منح الرتخيص
الإلزايم من خالل اإجراء أأويل لضامن توفري ادلواء ،ألن املرىض ،مبن فهيم املواليد اجلدد وا ألهمات احلوامل ،مل يكن بوسعهم
احلصول عىل العالج الآمن بدون ذكل ادلواء .واقرتح الوفد أأن يتشاطر ا ألعضاء الآخرون أآراهئم بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات اليت س ترتتب عىل ذكل يف مناقشة ممثرة ،ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يفيد مجيع البدلان ويضيف مدخالت للجنة.
 .49و أأبلغ وفد ش ييل اللجنة بتعديل لقانون امللكية الصناعية خيضع لإجراءات برملانية من أأجل اعامتده ،حيث اكن الترشيع،
اإىل جانب احلفاظ عىل مواطن املرونة املتعلقة ابلرتخيص غري الطوعي واستنفاد احلقوق ،قد مت حتديثه بطريقة تسمح إابدراج
مواطن مرونة جديدة ،مبا يف ذكل تكل اليت تنفذها الفقرة  6من اإعالن ادلوحة فامي يتعلق ابملادة  31من اتفاق تريبس بشأأن
منح الرتاخيص الإجبارية ،لتصنيع وتصدير املس تحرضات الصيدلنية يف احلالت اليت ل يكون فهيا دلى العضو يف منظمة
التجارة العاملية القدرة التصنيعية للتصدي ملشالك الصحة العامة أأو يكون دليه قدرة غري اكفية .وذكر الوفد أأيضا أأنه يف
الاجامتع السابق للجنة التمنية قدم املكتب الوطين للملكية الفكرية يف ش ييل ( )INAPIوثيقة أأمكن من خاللها عرض
مرونة الرباءات عىل النحو املعرتف به من ادلول ا ألعضاء يف الويبو بطريقة سهةل وتفاعلية .و أأعلن الوفد أأن هذه ا ألداة متاحة
عىل املوقع الويب للمعهد .وفامي يتعلق ابلوثيقة  ،SCP/25/3لفت الوفد الانتباه اإىل عنوان الوثيقة ابلإس بانية ،حيث متت
ترمجة ّكمة "التحدايت" اإىل "مشالك" ابلإس بانية" ."problemasور أأى الوفد أأن الرتمجة ا ألفضل يه " ،"desafiosويه
الرتمجة املبارشة للكمة "التحدايت" .و أأعرب عن اعتقاده بأأن هذه اللكمة س تتيح للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات احلفاظ
عىل قدر أأكرب من الوضوح بشأأن هذه املسأأةل.
 .50وحتدث وفد نيجرياي بصفته الوطنية وشكر وفد الربازيل عىل عرضه و أأشار اإىل مداخةل وفد ش ييل .ور أأى أأن العرض
اذلي قدمه وفد الربازيل أألقى مزيدا من الضوء عىل فائدة الاس تثناءات والقيود يف نظام الرباءات .و أأعرب الوفد عن دهش ته
بشأأن البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل بشأأن حقيقة أأن اإصدار ترخيص اإلزايم يف حد ذاته مل يكن اكفيا و أأنه اكن ل بد أأن
يكون مصحواب ابلقدرة التكنولوجية الاكفية و أأن احلكومة الربازيلية واهجت القيود وادلعاوى القضائية عندما حاولت اس تخدام
الآليات املتاحة يف النظام محلاية مصلحهتا العامة .وذلكل ،ر أأى الوفد أأن ذكل أأضاف زخام لالقرتاح اذلي تقدم به وفد
الربازيل ،وذكر أأنه من الرضوري الانتقال اإىل تنفيذ اجلزء الثالث من اقرتاحه ،وهو توفري كتيب .ور أأى الوفد أأن ذكل من
شأأنه أأن ميكن ادلول ا ألعضاء من معرفة الوقت املناسب لس تخداهما وكيفية اس تخداهما ويف أأي وقت ويف أأي ظروف ينبغي
اس تخداهما .و أأيد الوفد بشدة الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل والرؤية اليت قدهما يف عرضه.
 .51و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .وبعد الاس امتع اإىل جتارب
ادلول ا ألعضاء ،اتضح للوفد وجود بعض الصعوابت يف تنفيذ الاس تثناءات والقيود .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن
تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل فامي يتعلق ابإعداد كتيب بشأأن الاس تثناءات والقيود ليكون مرجعا لدلول ا ألعضاء.
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 .52وقدل م ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية معلومات عن مجموعة متنوعة من حالت الرتخيص الإجباري واقرتح
مناقشة بعض القضااي ذات الصةل يف هذا الصدد .وذكر أأن هناك حاةل ،منذ أأكرث من عرش س نوات ،انطوت عىل دواء
لفريوس نقص املناعة البرشية يف زامبيا .ويف هذه احلاةل ،مت اإيداع ومنح طلب ترخيص اإلزايم ،يف حني مل تكن هناك يف
ذكل الوقت براءات بشأأن ا ألدوية يف البدل اذلي ُط ِلب فيه الرتخيص الإلزايم .ور أأى املمثل أأن هذه احلاةل مثرية لالهامتم
حيث أأوحض هل الصانع اذلي يسعى للحصول عىل الرتخيص الإجباري أأنه اكن هناك قدر اكف من عدم اليقني بشأأن ما اإذا
اكنت الرباءات موجودة أأم ل ،أأو س ُتمنح يف املس تقبل ،و أأن الصانع اكن يرغب يف احلصول عىل ترخيص اإلزايم ،سواء
ابلنس بة للرباءات اليت اكن من املمكن تقدميها حيهنا أأو يف وقت لحق ،أأو ملطالبات الرباءات اليت رمبا مل يكن الصانع متأأكدا
مهنا .و أأوحض املمثل أأن التحدايت اليت يواهجها الناس يف مثل هذه احلالت يه انعدام الشفافية .و أأشار املمثل أأيضا اإىل حاةل
يف موزامبيق حدثت خالل الفرتة نفسها ،حيث صدر ترخيص اإلزايم بشأأن دواء لفريوس نقص املناعة البرشية ،يف حني مل
تكن هناك حامية للرباءة عىل ذكل ادلواء .و أأشار اإىل أأن الناس اكنوا يدرسون براءات امل ُنشئ اليت مشلت أأدوية خمتلفة ،حيث
قام املنش ئون أأنفسهم ابإيداع الرباءات يف موزامبيق .و أأوحض املمثل أأن اإحدى رشاكت ا ألدوية اجلنيسة قد حصلت عىل حامية
للرباءة يف موزامبيق لرتكيبة من ثالثة أأدوية معا ،عىل غرار الرباءات اليت مت احلصول علهيا يف الولايت املتحدة ا ألمريكية
لرتكيبة من أأدوية جلعاد املس تخدمة معا لعالج الهتاب الكبد الوابيئ ج .و أأشار املمثل اإىل أأن رشكة ا ألدوية اجلنيسة حصلت
يف موزامبيق عىل حامية براءة لس تخدام دواء خشص أآخر يس تخدم يف تركيبة و أأن الرتخيص الإلزايم اكن أأمرا فعال يف ذكل
الوقت ،وكفل اإماكنية أأن يعمل منتجو ا ألدوية اجلنيسة الآخرون يف موزامبيق .مث ذكر املمثل أأن هناك بعض الاهامتم يف
الربازيل إابصدار تراخيص اإلزامية كخيار حممتل ل ألدوية املعاجلة للهتاب الكبد الوابيئ ج .و أأشار أأيضا اإىل مالحظته بأأن
العديد من البدلان قد نظرت يف الرتاخيص الإجبارية بشأأن أأدوية الهتاب الكبد الوابيئ ج ،موحضا أأن التلكفة الاس تثنائية
ألدوية الهتاب الكبد الوابيئ ج تس ببت يف أأزمات يف املزيانية يف الكثري من البدلان .وذكر املمثل ابلمس فرنسا ،اليت وهجت
دعوة بشأأن ذكل يف نقطة ما ،والربازيل ،حيث ظهرت قضية تتعلق بأأنه مت تقدمي طلبات للرباءات ذات الصةل ،ولكن
احلكومة الربازيلية مل متنحها ،وابلتايل فقد أأثريت مسأأةل ما اإذا اكن من املمكن منح ترخيص اإجباري عىل براءة يف تكل املرحةل
من النس يان .و أأوحض املمثل أأنه مبوجب القانون الربازييل ،مبجرد تقدمي طلب الرباءة ونرشه يف هناية املطاف ،توجد مسؤولية
بأأثر رجعي عن التعدي .واكنت هذه مشلكة ،ألن احلكومة الربازيلية اكنت ترغب يف النظر يف منح الرتخيص الإجباري،
ولكهنا مل تعتقد أأنه ممكن بسبب أأنه مل يمت منح الرباءة .ور أأى أأن مثل هذه ا ألمور جيب أأن تستند عىل القانون الوطين ،ول
تعمتد ّكيا عىل السوابق .وقال املمثل اإنه توجد يف أأورواب والولايت املتحدة ا ألمريكية حالت مت فهيا اإصدار تراخيص اإلزامية
وتطبيقها عىل طلبات الرباءات اليت مل يكن مت منحها الرباءات بعد .و أأشار املمثل اإىل أأن حاةل واحدة تتعلق برباءات الهتاب
الكبد الوابيئ ج يف أأملانيا ،واكنت هناك عدة حالت يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ميكن أأن تندرج مضن هذه الفئة .وذكر
أأيضا أأن هناك عددا ل بأأس به من حالت املنافسة يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ..مث انتقل املمثل اإىل حاةل يف رومانيا
تتضمن براءات للهتاب الكبد الوابيئ ،حيث اكن هناك بعض القلق ،يف املفوضية ا ألوروبية ويف رومانيا نفسها ،بشأأن ما اإذا
اكن ابإماكن رومانيا اإصدار ترخيص اإلزايم لعقار الهتاب الكبد الوابيئ ج ،مما قد يؤدي اإىل تعممي تكل السلع داخل الاحتاد
ا ألورويب ،نظرا ألن رومانيا جزء من أأورواب ،عىل الرم من عدم اإصدار بدلان أأخرى تراخيص اإلزامية لنفس املنتج .مفن
انحية ،ميكن أأن يكون الرتخيص الإلزايم نتيجة جيدة لرومانيا ،اإذا مل يكن سيُسمح للسلع ابلتداول يف بدلان أأخرى ،ويف
مقابل الرتخيص الطوعي اذلي اكن هل وضع خمتلف يف الاحتاد ا ألورويب ،أأعطى الرتخيص غري الطوعي ضامانت اإضافية بأأنه
لن يمت حتويل ا ألدوية اإىل بدلان أأخرى تتبع س ياسة خمتلفة .و أأوحض املمثل أأن بعض البدلان اكنت تنظر يف تراخيص اإلزامية
ملعاجلة املشالك اليت طال أأمدها حيث مت هناك متديد الرباءات لفرتة طويةل .وذكر ابلمس جنوب أأفريقيا ،حيث اكن املرىض
قلقني بشأأن احلصول عىل عقار للرسطان يباع حتت امس "هريس يبتني" من قبل رشكة روش ،و أأوحض أأن املنتج اكن مشمو ًل
حبامية الرباءات لعدة س نوات يف جنوب أأفريقيا ،وهو البدل اذلي دليه نظام تسجيل ولكن ليس نظام حفص ،يف حني أأن هذه
الرباءات انهتت أأساسا يف بدلان أأخرى حول العامل .وذكر املمثل أأن مجموعات املرىض قد عاجلت الاختالفات يف الفرتات
الزمنية اليت اكنت فهيا الرباءات موجودة يف جنوب أأفريقيا مقابل بدلان أأخرى ،و أأنه اكن سيمت حرمان جنوب أأفريقيا ألن
حامية الرباءات هناك اكنت ستس متر لفرتة أأطول .وقال املمثل اإنه قابل أأحد املرىض اذلين شاركوا يف هذه العملية .اكنت أأم،
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دلهيا أأطفال ،واكنت شابة اإىل حد ما ،لكهنا ماتت .وقال اإهنا مل تمتكن أأبدا من احلصول عىل ا ألدوية الهامة لرسطان الثدي.
و أأشار املمثل اإىل أأن الرتاخيص الإلزامية قد اس ُتخدمت يف بعض البدلان كحد من الانتصاف من التعدي ،بدل من
الرتخيص ابس تخدام احلق ،وهو ما اكن عليه احلال ،عىل سبيل املثال ،يف الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأشار أأن احلكومة
اس تخدمت ترخيص اس تخدام حكويم ل ألغراض العامة مبوجب القانون ا ألمرييك  28البند  ،1498وليس ترخيصا عىل
الرباءة ،أأي أأنه س يكون تقييدا عىل التعدي يف حاةل اس تخدام احلكومة للرباءة دون احلصول عىل اإذن من ماكل الرباءة .وذكر
املمثل أأن هذا الهنج اخلاص املتبع يف الولايت املتحدة ا ألمريكية قد ُطرح يف عدة قضااي تتعلق ابلرباءات وا ألدوية .وقد
وصف املمثل حاةل أأوىل مشلت عقار "س يربو" ضد التسمم ابمجلرة اخلبيثة ،وحاةل أأخرى ظهرت يف أأزمة يف وزارة شؤون
احملاربني القداىم بشأأن اإماكنية احلصول عىل أأدوية الهتاب الكبد الوابيئ ج .وشدد املمثل عىل أأنه يف مثل هذه احلالت ،اكن
أأحد العنارص الرادعة اليت تس تخدهما احلكومة يف اس تخدام الآلية القانونية هو عدم اليقني بشأأن مبلغ التعويض اذلي اكن
س يرتتب عىل ذكل مبوجب معيار التعويض يف الولايت املتحدة ا ألمريكية .ور أأى املمثل أأن ذكل قد حدث ألن الآلية مل
تصمم ملثل هذا الغرض ،وذلكل ،عىل الرم من أأهنا اكنت أآلية سهةل الاس تخدام اإىل حد ما ،اكن هناك قدر كبري من عدم
اليقني بشأأن التعويض عن اس تخداهمم تكل الطريقة حتديدا .و أأوحض املمثل أأيضا أأنه يف حاةل وزارة شؤون احملاربني القداىم
اكن من الرضوري احلصول عىل أأموال من برانمج أأنشئ لتوفري التأأمني اخلاص للمحاربني القدماء اذلين مل يمتكنوا من احلصول
عىل الرعاية من برانمج تقليدي تبنته الوزارة يف دفع التلكفة الإضافية ألدوية الهتاب الكبد الوابيئ ج ،اليت اكنت غري عادية
للمحاربني القداىم .وقدم املمثل مثال أآخر عىل حاةل تتعلق ابلقانون ا ألمرييك للمنافسة يف جمال البيولوجيا والابتاكر .و أأوحض
أأنه مبوجب هذا القانون اذلي ينظم مسارا تنظمييا ل ألدوية املامثةل يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،اكن هناك اإجراء يتعني
مبوجبه عىل املسؤول أأن يكشف بطريقة بنلاءة عن جمال الرباءة اإىل منافس مماثل من الناحية البيولوجية .واكن ادلافع وراء
ذكل أأنه نظرا لرتفاع تلكفة املنافس البيولويج املشابه الالزمة لتصنيع عقار مشابه بيولوجيا مبا قد يصل اإىل املاليني من
ادلولرات ،فاإهنم لن خيتاروا القيام بذكل اإذا مت رفع دعوى ضدمه بسبب التعدي .ووفقا ملا ذكره املمثل ،فاإنه مبوجب هذا
النظام ،يتعني عىل صاحب الرباءة احلايل أأن يُظهر الرباءات يف نفس اليوم للمنافس ،أأو أأنه لن يكون قادرا عىل احلضور يف
بناء عىل طبيعة الكشف ميكن أأن يكون حق صاحب الرباءة يف امللكية حمدودا،
وقت لحق واحلصول عىل أأمر قضايئ ،و ً
عىل سبيل املثال ،ل جيوز دفع أأي رسوم اإذا اكن صاحب الرباءة مل يفعل ذكل .وخلُص املمثل اإىل أأن ذكل اكن جمال أآخر
اس تخدمت فيه قيود عىل س بل الانتصاف من التعدي وليس رخصة اإلزامية بشأأن الرباءة يف حد ذاهتا .وعالوة عىل ذكل،
أأشار املمثل اإىل قضية كولومبيا اليت ذكرهتا ممثةل منظمة أأطباء بال حدود .و أأشار أأيضا اإىل أأن هناك الكثري من التقارير خالل
الصيف بشأأن التصالت اليت شارك فهيا كونغرس الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ومن املفرتض أأن يكون املمثل التجاري
للولايت املتحدة قد أأوحض أأن متويل معلية السالم يف كولومبيا معرض للخطر اإذا أأصدرت احلكومة ترخيصا اإلزاميا لرباءة عىل
دواء لرسطان ادلم .و أأشار املمثل اإىل أأن العديد من القصص من هذا القبيل قد ظهرت .ولفت الانتباه اإىل أأنه اإذا اكنت دلى
البدلان أآليات قانونية ،حيث ل ميكن الضغط عىل احلكومة نفسها ،فاإن الضغط س يكون أأقل فعالية .و أأشار اإىل الهند اليت
دلهيا قانون اإلزايم للرتخيص الإجباري مبوجب املادة  (92أأ) من قانون الرباءات لتصدير ا ألدوية ،فاإذا اكن أأحد ا ألدوية يفي
ابملتطلبات ،فاإنه يتعني منح الرتخيص الإجباري .وذكر املمثل أأيضا أأن هناك عددا كبريا من الرتاخيص الإجبارية اليت صدرت
يف الولايت املتحدة ا ألمريكية واليت اس تفادت مهنا رشاكت مثل مايكروسوفت أأو ديريكتف أأو تويوات أأو غريها من الرشاكت
مكس تفيدين ،ويف مثل هذه احلالت ،شارك أأحد القضاة ومتكن من اختاذ القرار .و أأكد املمثل أأنه يف مثل هذه احلالت ،ل
ميكن ألي قدر من الضغط الس يايس عىل احلكومة أأن يتدخل اإىل هذا احلد ،ألن القايض يمتتع بسلطة تقديرية .و أأوحض أأن
الناس يف ذكل الوقت اكنوا يطرحون عىل أأنفسهم أأس ئةل مثل" :من الشخص اذلي مينح الرتخيص الإجباري؟"" ،هل
سيتعرض هذا الشخص لضغوط س ياس ية كثرية ،مبا يف ذكل من احلكومات ا ألجنبية؟"" ،هل ميكنه القيام بأأش ياء حتقق
الغرض من النظام ا ألسايس من حيث حامية امجلهور أأو تصحيح سوء املعامةل؟" .و أأشار املمثل أأيضا اإىل عدة حالت يف
أأملانيا :انطوت اإحدى هذه احلالت عىل منتَّج لفريوس نقص املناعة البرشية واكنت حاةل هامة حيث طلب امل ُنشئ احلصول
عىل الرتخيص الإجباري ألنه اكن يواجه دعاوى من صاحب براءة يف بدل أآخر اكن يطالب بذكل املنتَّج التابع لل ُمنشئ ،أأي أأن
الرشكة اليت قامت مبعظم أأعامل التطوير والتجارب الرسيرية وطرحت ادلواء يف السوق ،قد انهتكت براءته  -واكن ذكل
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ا ألساس اذلي يستند اإليه هذا الرتخيص الإجباري .وذكر أأيضا أأن أأملانيا شاركت أأيضا يف قضااي تتعلق برباءات التشخيص
التشخييص لاللهتاب الكبد الوابيئ حيث اكنت رشكة روش يه املطالب ابلرتخيص الإلزايم .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار
املمثل اإىل أأنه اكنت هناك حالت فهيا براءات تنطوي عىل مرض فابري  -وهو دواء اكن يلكف أأربعامئة أألف دولر س نواي -
و أأنه اكن هناك نقص يف ادلواء .ويف تكل احلاةل ،اكن صاحب الرباءة أأمرييك ،وهو جامعة ،حياول منع رشكة شاير من بيع
عالج ملرض فابري يف أأملانيا ،يف الوقت اذلي مل يمتكن فيه ادلواء املنافس ،اذلي متلكه رشكة سورويف ،من تزويد زابئنه و أأن
بعض املرىض ،ول س امي يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،قد مت تزويدمه بمكيات حمددة .و أأوحض املمثل أأن طلب الرتخيص
الإلزايم قد قدمته شاير يف أأملانيا ،و أأنه قد مت حهل من خالل حصول شاير عىل ترخيص لس تخدام ادلواء اذلي وفر امحلاية
للمرىض يف أأملانيا ،وانتقل اإىل بدلان أأوروبية أأخرى اكنت تعاين من النقص يف ذكل العالج الهام.
 .53و أأقرت ممثةل ش بكة العامل الثالث بأأن موضوع الاس تثناءات والقيود رضوري يف تزويد البدلان حبزي س ياسايت ملعاجلة
احلواجز املتعلقة ابلرباءات من أأجل حتقيق مزيد من التمنية و أأهداف املصلحة العامة مثل احلصول عىل ا ألدوية بأأسعار معقوةل.
وقدمت عدة أأمثةل اكن أأولها ،صدور ترخيص لالس تخدام احلكويم يف مالزياي يف عام  2003من أأجل اس ترياد أأدوية جنيسة
لفريوس نقص املناعة البرشية  /الإيدز من الهند لس تخداهما يف املستشفيات العامة ،ونتيجة ذلكل ،اخنفض متوسط تلكفة
العالج اليت تتحملها وزارة الصحة للك مريض بنس بة % 60اإىل .% 80
ونتيجةذلكل،متكنتوزارةالصحةمنعالج4000مريض،مقارنةبـ1500مريض مصاب بفريوس نقص املناعة البرشية ،ومن مث ميكن
للمرء أأن يس تنتج أأهنا كآاثر اإجيابية للصحة العامة .وقدمت املمثةل مثال اثنيا ،هو حاةل زمبابوي ،حيث صدر ترخيص اإلزايم
اإىل رشكة حملية لتصنيع واس ترياد أأدوية جنيسة لفريوس نقص املناعة البرشية  /الإيدز .ويف هذه احلاةل ،وفقا للممثةل ،اخنفض
متوسط سعر أأدوية فريوس نقص املناعة البرشية من  30دولرا اإىل  15دولرا يف الشهر ،أأي بنس بة  %50تقريبا .ويتعلق
املثال الثالث حباةل يف غاان ،حيث صدر ترخيص اس تخدام حكويم يف عام  2005لس ترياد أأدوية جنيسة لفريوس نقص
املناعة البرشية  /الإيدز ،واخنفض متوسط التلكفة بشلك كبري ،بنس بة  %50تقريبا .و أأشارت املمثةل اإىل أأنه اكن دليه منشور
يوثق العديد من هذه احلالت و أأثرها عىل الصحة العامة .وشددت عىل أأنذكل يدل عىل ا ألمهية الكبرية لالس تثناءات والقيود
والفرق اذلي ميكن أأن حتدثه يف حياة الناس .ومع ذكل ذكرت أأيضا أأن هناك حاجة اإىل ادلراية بأأن هناك عددا من التحدايت
اليت تواجه اس تخدام الاس تثناءات والقيود ،وقد مت تسليط الضوء عىل العديد مهنا يف التقرير اذلي قدمته يف
الوثيقة  .SCP/25/3و أأشارت املمثةل اإىل عدة نقاط وردت يف ذكل التقرير ،عىل سبيل املثال ،ورد يف التقرير املقدم من
مؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية (ا ألونكتاد) ما ييل" :ميكن القول اإن الاس تثناءات والقيود املتعلقة ابلرباءات ،وإان اكنت
متاحة يف القانون احمليل ،فاإهنا غالبا ما تكون غري واحضة من حيث النطاق ،ومن مث يصعب تفعيلها" .وعالوة عىل ذكل،
أأبرزت املمثةل وجود عدد من العوائق الهيلكية اليت حالت دون اس تخدام العديد من ا ألعضاء لالس تثناءات والقيود ،مثل
الافتقار اإىل القدرات التكنولوجية ،ول س امي القدرة عىل التصنيع .و أأشارت اإىل أأن الغالبية العظمى من البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا ،ابس تثناء بنغالدي ،،س تفتقر اإىل القدرة عىل التصنيع يف قطاع املس تحرضات الصيدلنية ،ويف غياب هذه
القدرات ،لن تمتكن البدلان النامية من الاعامتد بشلك فعال عىل اس تخدام مواطن املرونة دون الاعامتد عىل بدل أآخر.
و أأشارت املمثةل اإىل أأنه من املثري للقلق أأكرث من ذكل أأن بعض البدلان اليت ترغب يف اس تخدام الاس تثناءات والقيود
واهجت ضغوطا كبرية من البدلان املتقدمة وصناعة املس تحرضات الصيدلنية ،مما حال دون اس تخداهمم ملواطن املرونة هذه،
ول س امي الرتاخيص الإلزامية .و أأوحضت املمثةل أأن ذكل قد ُذكر عىل وجه التحديد يف تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى
املعين ابحلصول عىل ا ألدوية .ووفقا ملا ذكرته املمثةل ،فاإن الكثري من الناس لن يمتكنوا ،نتيجة لهذا الضغط ،من احلصول عىل
ا ألدوية الهامة ،وهذا س يأأيت عىل حساب أأرواهحم .و أأكدت جمددا أأن ذكل ل ميثل مشلكة يف البدلان النامية حفسب بل يف
البدلان املتقدمة أأيضا .وذكرت املمثةل أأيضا أأن هناك عددا من احلواجز املؤسس ية والإدارية ،مثل املساعدة التقنية املعيبة
املقدمة من البدلان املتقدمة واملنظامت ادلولية ،مما يعين أأنه مل يمت يف بعض ا ألحيان اإدراج الاس تثناءات والقيود يف القانون
الوطين بطريقة ُمثىل ،وعندما اكن من الرضوري اس تخدام مواطن املرونة ،فقد أأصبح ذكل حتداي كبريا .كام أأوحضت عدة
هتديدات أأخرى مثل الزتامات واتفاقات تريبس بلس ،وكذكل معاهدات الاستامثر الثنائية اليت منحت املستمثرين حقوقا
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معينة يف اختاذ اإجراءات ضد البدل يف حاةل اس تخدام الاس تثناءات والقيود حيث اكنت مجيع هذه التحدايت تشلك مشالك
وحتدايت كبرية يف اس تخدام الاس تثناءات والقيود .وفامي يتعلق ابلنقطتني ا ألخريتني ،أأشارت املمثةل اإىل ما ييل )1( :احلاجة
اإىل مزيد من الوضوح والشفافية بشأأن مضمون التقين للويبو يف الاسرتاتيجيات والقوانني الوطنية للملكية الفكرية ،وكيف
ميكن لهذه املساعدة التقنية أأن تأأخذ هذه القيود يف الاعتبار ،ونوع املساعدة فاإهنا ميكن أأن تعطي من حيث التغلب عىل هذه
احلواجز )2( .من الرضوري النظر يف دور الويبو يف معاجلة بعض الضغوط الس ياس ية اليت تواهجها البدلان عندما ترغب يف
اس تخدام الاس تثناءات والقيود.
 .54و أأعرب وفد كولومبيا عن رسوره إلعادة انتخاب الرئيس .وشدد الوفد عىل أأنه ل يتفق مع الر أأي اذلي قدمه ممثةل
ش بكة العامل الثالث بشأأن كولومبيا ،ور أأى أأن من املهم وصف العملية اليت اكنت جتري يف ذكل العام يف كولومبيا ،من خالل
بيان بشأأن الرتخيص الإجباري مت الإدلء به أأمام وزارة الصحة .واستشهد الوفد مبا ورد ابلتقرير التنفيذي عن "معلية اإعالن
املصلحة العامة لعقار اإمياتينيب يف كولومبيا" .و أأشار الوفد اإىل أأن ذكل اكن البيان الرمسي لوزارة الصحة ،و أأن الرتخيص
الإلزايم قد ُأعلن من خالل العملية القامئة ألس باب تتعلق ابملصلحة العامة من أأجل مراقبة ا ألسعار ،ألنه مل يكن من املمكن
التوصل اإىل اتفاق مع الرشكة املصنعة .و أأوحض الوفد أأن هذا هو ما مت حتقيقه خالل الربع السابق من العام يف كولومبيا .و أأشار
أأيضا اإىل أأنه اكن معال اإداراي ،وفامي يتعلق ابملسائل القانونية اليت أأاثرهتا املنظامت غري احلكومية يف كولومبيا فامي يتعلق بكيفية
اختاذ القرار بشأأن الرتخيص الإلزايم ،ر أأى الوفد أأن الآاثر واحضة وميكن الاطالع عىل الواثئق عىل املوقع الش بيك (انظر
.)https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/medicamentos-propiedad-intelectual.aspx
وخلُص الوفد اإىل أأن الافرتاضات اليت طرحهتا ممثةل ش بكة العامل الثالث ليست قابةل ل إالثبات ،وذكر أأنه من الواحض أأنه اكن
هناك اإجراء اإداري سلمي مت اتباعه وميكن الرجوع اإليه عىل موقع الويب كام هو مبني.
 .55وشكر وفد الربازيل ا ألعضاء واملراقبني اذلين شاركوا يف دورة املشاركة وقدموا تعليقاهتم وأآراءمه اليت مت توحيدها يف
الوثيقة  ،SCP/25/3ول س امي غواتاميل وامجلهورية ادلومينيكية وكندا ومنظمة التجارة العاملية ومؤمتر ا ألونكتاد وش بكة العامل
الثالث ،عىل مساهامهتم اليت تضمنت معلومات مفيدة عن اس تخدامات الاس تثناءات والقيود .وأأشار الوفد اإىل أأن الطلب
اذلي قدمه ا ألونكتاد يف الوثيقة  SCP/25/3تضمن جانبا من املهم ل ألعضاء للنظر فيه وهو" :غالبا ما تكون الاس تثناءات
والقيود املتعلقة ابلرباءات الواردة يف القانون احمليل غري واحضة من حيث نطاقها ،ومن مث يكون من الصعب تفعيلها" .وعالوة
عىل ذكل شدد الوفد عىل أأن مسامهة ا ألونكتاد أأبرزت أأيضا مسأأةل الافتقار اإىل الوعي بشأأن الاس تثناءات والقيود ،ول
س امي يف البدلان النامية .ور أأى الوفد أأن ذكل يعزز رضورة امليض قدما يف هذا البند من جدول ا ألعامل من أأجل وضع وثيقة
غري شامةل جتمع بني الاس تثناءات والقيود عىل حقوق الرباءات .وشدد الوفد عىل أأن مجيع هذه القضااي سوف تس تفيد من
اإنتاج كتيب جيمع الاس تثناءات والقيود اليت اس تخدمت يف خمتلف الولايت القضائية .و أأوحض أأن الكتيب ميكن أأن يكون
أأداة قمية لتعزيز الوعي من جانب الويبو واملنظامت ا ألخرى .ور أأى الوفد أأن الكتيب ينبغي أأن يشمل ما ييل "1" :وصف
الاس تثناءات والقيود املعنية؛" "2هدفه املعلن؛ " "3اخليارات اليت اس تخدمهتا البدلان لتنفيذه داخليا؛ " '"4العقبات اليت
أأبلغ عهنا ا ألعضاء؛ " "5النتاجئ الهنائية للتنفيذ .و أأوحض الوفد أأنه ميكن اس تخدام العديد من مصادر املعلومات يف اإعداد مثل
هذا الكتيب مثل "1" :ادلراسات اليت ُمعمت أأثناء ادلورة الاس تثنائية ،ول س امي ادلراسة اليت أأعدها اخلرباء الواردة يف
الوثيقة  SCP/15/3ومرفقاهتا ،وكذكل ادلراسات امخلس اليت أأعدهتا ا ألمانة لدلورة العرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات؛ " "2ا إلجاابت اليت قدهما ا ألعضاء عىل الاس تبيان ،عىل النحو املتاح يف الوثيقة  SCP/17/3والإضافات؛
""3الندوات اليت عقدت خالل ادلورتني العرشين واحلادية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات؛ ""4خربة ادلول
ا ألعضاء يف دراسات احلاةل ،عىل النحو املتاح يف الوثيقتني  SCP/23/3وSCP/25/3؛ " "5املناقشات اليت جرت خالل
اللجنة ،مبا يف ذكل جلسات التقامس .و أأوحض الوفد أأن هذه القامئة غري شامةل وميكن ل ألمانة أأن تعمتد أأيضا عىل الواثئق اليت
تُعدها املنظامت ادلولية مثل منظمة التجارة العاملية أأو ا ألونكتاد واليت تتناول أأيضا اس تخدام ووجود اس تثناءات وقيود.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمتكن ا ألعضاء من التفاق عىل هذه املسأأةل ألن ذكل يعود ابلفائدة عىل لك دوةل عضو.
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و أأعرب الوفد أأيضا عن تقديره لدلمع اذلي حظي به الاقرتاح املقدم من اجملموعات ا إلقلميية واجملموعة ا ألفريقية ومجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب والصني وكذكل من وفود ش ييل وإايران (مجهورية  -الإسالمية) والهند وإاندونيس يا وجنوب أأفريقيا.
 .56وشكر وفد الصني ادلول ا ألعضاء عىل تبادل املعلومات فامي يتعلق ابلوثيقة  .SCP/25/3و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه
تلقى ا إلضافة للوثيقة SCP/25/3اليت حتتوي عىل جتربة وممارسة امجلهورية ادلومينيكية ،وجاء فهيا أأن وزارة الصحة تدرس
اس تخدام دواء لفريوس نقص املناعة البرشية يف مجيع أأحناء البدل ،ولكهنا فشلت يف ذكل .وطلب الوفد تقدمي معلومات أأكرث
حتديدا عام اإذا اكن هناك أأي توضيح لرشح سبب الفشل ،وملاذا مل تنجح التجربة .و أأوحض الوفد أأنه هممت جدا هبذه املعلومات،
ألن املعلومات الواردة من خمتلف البدلان وجتارهبا مفيدة جدا مجليع ادلول ا ألعضاء يف صياغة ترشيعاهتا وممارساهتا.
 .57و أأوحضت ا ألمانة أأن الوثيقة تعكس النص اذلي ورد من وفد امجلهورية ادلومينيكية.
 .58وكرر وفد اإندونيس يا تأأييده للبيان والاقرتاح الذلين قدهمام وفد الربازيل .ور أأى أأن وضع كتيب لالس تثناءات والقيود
بطريقة غري شامةل خلدمة ادلول ا ألعضاء أأمر هام ملواهجة التحدايت يف تنفيذ الاس تثناءات والقيود مثل الافتقار اإىل الوضوح
والنطاق اذلي جيعل التنفيذ صعبا ،فضال عن العوائق الهيلكية ا ألخرى ،مثل الافتقار اإىل القدرات التكنولوجية اليت مت
تسليط الضوء علهيا يف الوثيقة .SCP/25/3
 .59و أأعرب وفد نيجرياي ،بصفته الوطنية ،عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل.
 .60و أأوحضت ممثةل ش بكة العامل الثالث ،فامي يتعلق ابلبيان اذلي أأدىل به وفد كولومبيا ،أأن الش بكة مل ترش اإىل جتربة
كولومبيا يف مداخلهتا ،ولكهنا ا إلشارة جاءت من منظامت غري حكومية أأخرى.
 .61و أأكد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) من جديد تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل ور أأى أأن هذا الاقرتاح
ميكن أأن يشلك أأساسا جيدا للعمل يف املس تقبل بشأأن الاس تثناءات والقيود.
 .62و أأعرب وفد الهند عن تأأييده الاكمل لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل .وقال اإن بدله يتطلع اإىل العمل عليه أكساس
جيد ميكن أأن يقوم عليه املزيد من العمل بشأأن الاس تثناءات والقيود ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن جلنة الرباءات من اإعداد
وثيقة جيدة ميكن أأن تس تخدهما ماكتب الرباءات اخملتلفة يف مجيع أأحناء العامل لتعزيز الاس تثناءات املهمة ملاكتب الرباءات ،ول
س امي تكل املوجودة يف البدلان النامية.
 .63و أأعرب وفد امجلهورية ادلومينيكية عن تقديره للرئيس عىل معلها وتوجهياهتا وشكر ا ألمانة عىل اإعداد واثئق ادلورة
اخلامسة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل .و أأشار الوفد اإىل
السؤال اذلي طرحه وفد الصني بشأأن ا إلضافة للوثيقة SCP/25/3وقال إان جملس ماكحفة فريوس نقص املناعة
البرشية/الإيدز يف امجلهورية ادلومينيكية قد اتصل مبكتب امللكية الفكرية يف امجلهورية ادلومينيكية لإصدار ترخيص اإلزايم
لعقار مضاد للفريوسات الرجعية .غري أأن مكتب امللكية الصناعية خلُص اإىل أأن رشوط اإصدار ترخيص اإلزايم مبوجب قانون
امجلهورية ادلومينيكية بشأأن امللكية الصناعية مل تتحقق ،و أأبلغ اجمللس بذكل.

البند  7من جدول ا ألعامل :جودة الرباءات ،مبا يف ذكل ن ُظم املعارضة
 .64استندت املناقشة اإىل الواثئق  SCP/17/7, 8, 10و SCP/18/9و SCP/19/4وSCP/20/11 Rev.
و SCP/23/4و.SCP/24/3
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 .65وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأعرب عن ارتياحه ملعرفة أأنه سيمت عقد دورة تقامس
يف اإطار البند  7من جدول ا ألعامل وتطللع اإىل اإجراء مناقشات ممثرة .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن جودة الرباءات تأأيت يف مصمي
نظام الرباءات .وذكر أأن اجلودة العالية للرباءات تسمح لنظام امللكية الفكرية ابلضطالع مبهامه و أأن تقامس العمل هو أأحد
ا ألدوات اليت تساعد ماكتب الرباءات عىل تقدمي براءات عالية اجلودة وتساعدها يف الوقت نفسه عىل جتنب ازدواجية العمل.
ور أأى الوفد أأن اإجراء مزيد من املناقشات املتعمقة بشأأن جودة الرباءات وبشأأن خمتلف اجلوانب اليت تكفل اجلودة العالية
للرباءات س يكون مفيدا مجليع ادلول ا ألعضاء ومجيع ماكتب الرباءات .ويف اخلتام ،أأكد الوفد من جديد تأأييده لالقرتاح ادلاعي
اإىل اإطالق اس تبيان بشأأن جودة الرباءات ،كام ورد يف مقرتحات وفود ادلامنرك وكندا واململكة املتحدة والولايت املتحدة
ا ألمريكية ،والاقرتاح املقدم من وفد اإس بانيا الوارد يف الوثيقة .SCP/24/3
 .66وحتدث وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه و أأشار اإىل اقتناعه بأأن جحر الزاوية يف كفاءة وفعالية
العمل اليويم ملاكتب الرباءات هو التعاون ادلويل مبا يف ذكل تقامس العمل .و أأوحض الوفد أأن تقامس العمل هذا لعب دورا هاما
أكداة قوية ملنح براءات عالية اجلودة .و أأشار أأيضا اإىل أأن ماكتب الرباءات تس تفيد من تقامس العمل من أأجل احلد من ترامك
ا ألعامل وتفادي الازدواجية يف العمل وحتسني الكفاءة العامة لعملية منح الرباءات .وقال الوفد اإنه يدرك مدى تعقيد تقيمي
اخلطوة الابتاكرية ،و أأعرب عن رغبته يف أأن يمت اإجراء املزيد من ادلراسات بشأأن تقيمي أأصعب رشط للرباءة داخل اللجنة.
و أأشار الوفد اإىل أأن اللجنة اكنت قد قدمت يف ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات عروضا توضيحية ليس
فقط من اإعداد ا ألمانة عىل صفحة الويب تقامس العمل ونظام الويبو للنفاذ املركزي إاىل نتاجئ البحث والفحص) (CASEولكن
أأيضا من جانب بعض ادلول ا ألعضاء بشأأن كيفية تيسري حفص طلبات الرباءات وإادارهتا .ور أأى الوفد أأن وجود مزيد من
ا ألمثةل عىل جودة الرباءات ميكن أأن يساعد ادلول ا ألعضاء عىل مجع املعلومات عن برامج تقامس العمل القامئة وتثقيف
أأنفسهم .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مناقشة الاس تبيان اذلي مشل التعاون والتأآزر بني ماكتب الرباءات يف
حبث وحفص طلبات الرباءات ،فضال عن جودة الرباءات .ور أأى الوفد أأن دورة التقامس وادلراسة املقرتحة بشأأن تقيمي اخلطوة
الابتاكرية ميكن أأن يوفرا مصدرا اإضافيا للمعلومات املفيدة .وكرر الوفد تأأييده الاكمل للمقرتحات املقدمة من وفد الولايت
املتحدة ا ألمريكية (الوثيقتان  SCP/19/4و ،)SCP/23/4من جانب وفد مجهورية كوراي واململكة املتحدة والولايت
املتحدة (الوثيقة  ،).SCP/19/5/revووفد اإس بانيا (الوثيقة  ،)SCP/24/3قدمه وفد اإس بانيا و أأيدته مجيع ادلول ا ألعضاء
ا ألخرى يف الاحتاد ا ألورويب ،)3 .فضال عن املقرتحات السابقة املتعلقة جبودة الرباءات اليت قدمهتا وفود ادلامنرك وكندا
واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية (الواثئق  SCP/17/7, 8, 10و .)SCP/18/9و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن
العروض اليت س تقدهما بعض ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب بشأأن هذا البند من شأأهنا أأن تسهم يف املناقشات اجلارية.
و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل اإجراء مناقشات بناءة وهو عىل اس تعداد لبدء العمل لفائدة مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .67وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،ور أأى أأن اللجنة ينبغي أأن تتوصل اإىل فهم مشرتك بشأأن
املقصود من "جودة الرباءات" ،أأي ما اإذا اكن ذكل يعين كفاءة ماكتب الرباءات يف طلبات منح الرباءات ،أأو جودة الرباءات
املمنوحة ،ول س امي ،كيفية ضامن عدم منح ماكتب الرباءات براءات مشكوك يف حصهتا .وتوقع الوفد أأن تقدم ا ألمانة اإىل ادلول
ا ألعضاء معلومات منتظمة عن نتاجئ طلبات الرباءات يف خمتلف الولايت القضائية ،فضال عن نتاجئ اإجراءات املعارضة.
و أأبرز الوفد أأن املادة  29.2من اتفاق تريبس تنص عىل أأنه جيوز ألي طرف يف اتفاق تريبس أأن يطلب من مودعي طلبات
الرباءات تقدمي معلومات عن الطلبات واملنح ا ألجنبية املقابةل ملودعي الطلبات .ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد أأنه ينبغي عىل
ا ألمانة إاجراء دراسة عن مدى تنفيذ املادة  29.2من اتفاق تريبس يف بدلان خمتلفة ،وكيف ميكن تعزيز اس تخداهما عىل نطاق
أأوسع لتحسني جودة الرباءات.
 .68وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء وشكر ا ألمانة عىل العرض التوضيحي املزمع تقدميه عىل املوقع الإلكرتوين بشأأن
ن ُظم املعارضة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يكون مصدرا جيدا يف هذا الشأأن ألحصاب املصلحة .وعالوة عىل ذكل ،شكر
الوفد الوفود اليت س تقدم العروض .و أأعرب الوفد عن سعادته لوجود اهامتم مس متر مبوضوع اخلطوة الابتاكرية/الوضوح.
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و أأعرب عن تطلعه اإىل مزيد من العمل بشأأن هذه املسأأةل املوضوعية ،وعن رغبته بأأن جتري ا ألمانة دراسة أأخرى عن تقيمي
اخلطوة الابتاكرية ،استنادا اإىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد اإس بانيا يف الوثيقة  .SCP/24/3وفامي يتعلق بتقامس العمل
والتأآزر ،واصل الوفد التشديد عىل أأمهية املزيد من املناقشات وتبادل الآراء بشأأن تكل املوضوعات يف اللجنة نظرا ألمهيهتا
ابلنس بة للعديد من ادلول ا ألعضاء .ور أأى الوفد أأن هناك شواغل ل أأساس لها من الصحة يقصد بأأن املقصود من تقامس
العمل أأن يؤدي اإىل مواءمة قانون الرباءات املوضوعي .و أأوحض أأن تقامس العمل اكن جمرد وس يةل ملاكتب امللكية الفكرية
لتقامس املعلومات املتعلقة بطلب براءة معني ،مما مسح ابلنظر يف نطاق أأوسع من التقنية الصناعية السابقة كجزء من معلية
حفص الرباءات ،مع احلد من الازدواجية يف العمل من خالل ماكتب امللكية الفكرية .ور أأى الوفد أأن النتيجة يه أأن حفص
الرباءات اكن أأرسع و أأكرث مشول مما أأدى يف الهناية اإىل براءات أأعىل جودة ونظام براءات أأكرث كفاءة .و أأعرب الوفد عن أأمهل
يف أأن يتفق امجليع عىل أأن هذه النتيجة مفيدة مجليع ادلول ا ألعضاء وماكتب امللكية الفكرية ول تشلك خطوة يف اجتاه مواءمة
قوانني الرباءات املوضوعية .وشدد الوفد عىل أأن تقامس العمل والتأآزر ليسا الوس يةل الوحيدة لضامن براءات عالية اجلودة .ومع
ذكل ،ر أأى الوفد أأن مثل هذه الآليات أأدوات هممة ميكن لدلول ا ألعضاء اس تخداهما لتمكةل اجلهود ا ألخرى لضامن أأن ن ُظم
الرباءات الوطنية حتقق ا ألهداف ومتنح براءات عالية اجلودة.
 .69وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن وهجة نظر خمتلفة بشأأن هذا املوضوع ،خبالف جوانب تقامس
العمل يف جودة الرباءات .وقد تناول هذا املوضوع من أأساس الاعرتاف بأأن الكشف اكن الركزية القوية لنظام الرباءات،
وعىل غرار ا ألس ئةل اليت طرهحا وفد الهند يف بيانه نيابة عن مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،فاإن هناك حاجة اإىل مس توى معني
من الفهم أأو النظرة املشرتكة ملا تعنيه "جودة الرباءات" .و أأعرب الوفد عن قلقه من أأن بعض املامرسات يف نظام الرباءات قد
مكنت من جتنب الكشف الاكمل عن مجيع املعلومات الالزمة لضامن اجلودة العالية للرباءات مما يعيق الابتاكر ويسمح
ابمحلاية املفرطة للحقوق الاس تئثارية .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل املشاركة البناءة يف هذا البند من جدول ا ألعامل ،و أأعرب
عن أأمهل يف أأن تتيح دورة التقامس فرصة إلجراء مناقشة أأكرث معقا وفهم ا ألمور بشلك أأوحض.
 .70وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل اجلهود اليت بذلهتا بشأأن الاس تبياانت وحتديثات وتبادل املعلومات بشأأن قضااي احملامك.
وفامي يتعلق ابلس تبياانت املتعلقة جبودة الرباءات وتقامس العمل ،ذكر الوفد أأن تكل ا ألمور لها أأمهية كبرية للمناقشات اليت
جترى يف املس تقبل و أأهنا ستساعد عىل مواصةل النظر يف تعريف ونطاق جودة الرباءات ،كام أأهنا ستساعد يف تيسري مجع
املعلومات عن العمل اذلي تضطلع به ادلول ا ألعضاء بشأأن تقامس العمل .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل الاس امتع اإىل املزيد
من التجارب الوطنية خالل ادلورة املقبةل .ور أأى الوفد أأن حتسني جودة الرباءات هل دور حمفز ألن يعمل نظام الرباءات
بشلك فعال ،وذلكل فاإن مسائل جودة الرباءات بشأأن تبادل املعلومات س يكون لها أأمهية اإجيابية معينة حيث ميكن لدلول
ا ألعضاء أأن تتعمل من جتارب بعضها البعض .و أأعرب الوفد أأيضا عن أأمهل يف أأن يؤدي هذا البند من جدول ا ألعامل اإىل
اإعطاء ا ألولوية لبناء قدرات ماكتب الرباءات من خالل تبادل املعلومات واملناقشات املتعلقة ابس تخدام مرافق تكنولوجيا
املعلومات مثل قواعد بياانت الرباءات و أأدوات البحث يف الرباءات وحفصها واملساعدة التقنية املقدمة اإىل البدلان النامية
املعزز لفاحيص الرباءات عىل اإجراء البحث يف التقنية الصناعية السابقة وحفصها.
والتدريب َّ
 .71و أأيد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ بشأأن مسأأةل
جودة الرباءات ،مبا يف ذكل ن ُظم املعارضة .ور أأى الوفد أأن املرحةل ا ألوىل وا ألمه يف النظر يف جودة الرباءات ومناقش هتا يه
أأن اللجنة قد وصلت اإىل فهم مشرتك ملعىن مصطلح "جودة الرباءات" ،ألن املصطلحات قد يكون لها معان خمتلفة  .و أأكد
الوفد من جديد أأن التعريف ادلقيق ملفهوم جودة الرباءات رضوري لإجراء مزيد من املناقشات حول هذه املسأأةل خالل
اللجنة .ور أأى الوفد أأن الافتقار اإىل فهم مشرتك ملعىن املفهوم جعل من الصعب فهم املوضوع بشلك اكمل .وفامي يتعلق بتقامس
العمل ،ر أأى الوفد أأن تقامس العمل ل عالقة هل جبودة الرباءات .ور أأى أأن جودة الفحص حتتاج اإىل حتسني كبري ،وفقا
ألهداف الس ياسة الوطنية ألي بدل ،وبذكل ميكن جتنب التلكفة الاجامتعية املرتفعة ملنح الرباءات اإىل حتسينات غري هامة،
اليت من شأأهنا أأن ختلق عوائق لنرش املعرفة ونقلها التكنولوجيا .وبدل من ذكل ،ذكر الوفد أأن تقامس اخلربات ،عىل سبيل
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املثال ،تقامس املهارات التقنية وخربات ماكتب الرباءات من خالل التعاون الثنايئ ،قد حيسن من جودة الرباءات .ور أأى
الوفد أأن تقامس العمل بشلك عام ،والطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات عىل وجه اخلصوص ،من شأأنه أأن
يؤدي اإىل مواءمة القوانني الوطنية يف املامرسة العملية .ور أأى الوفد أأن تقامس العمل مسأأةل تتعلق ابإجراءات خارجة عن ولية
اللجنة بوصفها جلنة فنية ،و أأكد من جديد أأن ذكل ل ينبغي أأن يُ َفرس عىل أأنه مجموعة من القواعد املعيارية يف املس تقبل .ويف
اخلتام ،أأعرب الوفد عن عدم ارتياحه ألنه يف الوقت اذلي يس متر فيه الإبقاء عىل موضوع ن ُظم املعارضة يف جدول ا ألعامل
جنبا اإىل جنب مع جودة الرباءات ،فاإن تركزي املناقشات يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل اكن حرصا عىل جودة
الرباءات خالل ادلورات ا ألربع السابقة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات  .وذلكل ،حث الوفد اللجنة عىل أأن تويل أأمهية
مماثةل جلودة الرباءات ون ُظم املعارضة يف دوراهتا املقبةل.
 .72وذكر وفد الربازيل أأن النقاش حول جودة الرباءات اعترب أأن الرباءات ذات اجلودة العالية يه مفتاح الوصول اإىل
أأهداف حامية الرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن النقاش داخل اللجنة أأكد الرؤية القائةل بأأن هنجا واحدا يناسب امجليع ل يكفي
لتنفيذ نظام الرباءات عىل حنو فعال ألن البدلان اخملتلفة دلهيا أأهداف رفيعة املس توى تتأأثر بدورها بعوامل كثرية ،مبا يف ذكل
س ياسات لك بدل وقدراهتا عىل استيعاب التكنولوجيا .ور أأى الوفد أأيضا أأن التعريف املشرتك للمعايري املوضوعية للرباءات
من شأأنه أأن يقلل من حزي الس ياسات ،وابلتايل يؤثر عىل قدرة ادلول ا ألعضاء عىل ضبط نظم الرباءات اخلاصة هبم وفقا
لتحدايهتم و أأهدافهم احملددة .و أأشار الوفد اإىل أأن تعريف مصطلح "جودة الرباءات" هل مجموعة من التصورات ،عىل النحو
اذلي أأوحضته املناقشات بني أأعضاء اللجنة .و أأشار اإىل الاقرتاح املنَّقح اذلي قدمه وفدا كندا واململكة املتحدة الوارد يف
الوثيقة  ،SCP/17/8حيث مت تعريف فهم "جودة الرباءات" عىل أأنه يشمل جودة مجمل سامت وخصائص العمل اليت اتبعهتا
ماكتب الرباءات الوطنية وا إلقلميية والنظم القضائية يف تلبية متطلباهتا القانونية والاجامتعية والاقتصادية .وابلإضافة اإىل
ذكل ،أأشار الوفد اإىل التعليقات الواردة يف الوثيقة  SCP/17/INF/2اليت أأشارت أأيضا اإىل تصورات خمتلفة بشأأن هذه
املسأأةل ،عىل سبيل املثال ،أأن بعض البدلان قد فهمت هذه املسأأةل عىل أأهنا يشء يتعلق جبودة الإجراءات ادلاخلية ملكتب
الرباءات ،يف حني ر أأى أآخرون أأهنا تتعلق يف معظمها ابجلودة املمنوحة ملودعي الطلبات وا ألطراف الثالثة .و أأبرز الوفد أأيضا
عنرصا هاما أآخر يتعلق بأأدوات تكنولوجيا املعلومات الالزمة لتلبية احتياجات أأي مكتب حديث للرباءات .ومكثال عىل
ا ألنشطة املتعلقة ابملوضوع ،أأشار الوفد اإىل دور نظم اإدارة اجلودة اليت من شأأهنا حتسني الرقابة ادلاخلية وإادارة اخملاطر
واحلومكة داخل ماكتب الرباءات ،واليت أأاثرها أأيضا وفدا كندا واململكة املتحدة يف الوثيقة  .SCP/17/8و أأشار الوفد كذكل
اإىل الوثيقة  SCP/17/INF/2حيث أأكدت وفود ادلامنرك و أأملانيا والربتغال وإاس بانيا عىل أأمهية ن ُظم اإدارة اجلودة .ووافق
الوفد عىل هذه الرؤية ،ويه رضورة النظر يف املسائل املتعلقة هبيلك أأدوات تكنولوجيا املعلومات اليت تس تخدهما ماكتب
الرباءات .و أأوحض الوفد أأن أأدوات تكنولوجيا املعلومات تشمل النفاذ اإىل قواعد بياانت الرباءات واملنشورات العلمية
املتخصصة اليت تعترب أأساس ية للمداولت اليت تمت بشأأن أأي تقرير شامل عن التقنية الصناعية السابقة من بني أأنشطة أأخرى
ملاكتب الرباءات .ور أأى الوفد أأن ذكل هل أأمهية خاصة ابلنس بة للبدلان النامية ،وينبغي أأن يشلك جزءا ل يتجز أأ من املناقشة.
و أأخريا ،شدد الوفد عىل أأمهية اإجراءات املعارضة لرباءات اجلودة .و أأوحض أأن اإماكنية الاعرتاض من جانب أأطراف اثلثة
و أأحصاب املصلحة الآخرين يه أآلية أأساس ية لنظام الرباءات ،ألهنا تتيح الفرصة لتقدمي املعلومات التقنية املتعلقة بأأهلية
الرباءة ،ويه توفر مساعدة كبرية أأثناء الفحص املوضوعي لطلبات الرباءات .و أأضاف الوفد أأنه من خالل اإجراءات املعارضة،
زاد نظام الرباءات من اليقني القانوين وجودة حفص طلبات الرباءات .وقد بينت جتربة الوفد أأن مشاركة املنافسني وغريمه من
ا ألطراف الثالثة املعنية من خالل اإجراءات املعارضة قد وفرت معلومات قمية تس تدعي النظر فهيا أأثناء الفحص املوضوعي
للرباءات ،وزادت من جودة العمل اذلي قام به املكتب .ور أأى الوفد أأنه ينبغي معاجلة هذه املسأأةل خالل املناقشة يف اإطار
هذا املوضوع ملواصةل دراسة دور ن ُظم املعارضة يف توفري براءات ذات جودة عالية.
 .73و أأي َّد وفد اإندونيس يا البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .وشكر أأيضا وفد الربازيل عىل
اإبراز خمتلف الآراء واملفاهمي املتعلقة جبودة الرباءات .وشدد الوفد عىل أأمهية وضع تعريف دقيق وفهم مشرتك ملفهوم "جودة
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الرباءات" إلجراء مزيد من املناقشة بشأأهنام يف اللجنة .وعالوة عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن مشلكة جودة الرباءات ل ميكن حلها
مبجرد اعامتد ممارسة ماكتب امللكية الفكرية ا ألخرى أأو مبجرد التعاون مع املاكتب ا ألخرى من خالل ترتيبات تقامس العمل.
و أأشار اإىل أأن مفهوم تقامس العمل ل عالقة هل جبودة الرباءات .وعالوة عىل ذكل ،شدد الوفد عىل رضورة حتسني الفحص
وفقا ألهداف الس ياسة العامة للبدل .و أأكد من جديد موقفه من أأن جحام واحدا ل يناسب امجليع و أأن هناك تنوع ،مبا يف ذكل
تنفيذ مواطن املرونة املتعلقة بنطاق معايري ا ألهلية للرباءة يف ضوء أأهداف الس ياسة العامة ،فضال عن التنوع يف نطاق حامية
الرباءات .ور أأى الوفد أأن تقامس العمل من شأأنه أأن يتداخل بشلك غري مبارش مع هذا التنوع ،مما يؤدي اإىل مواءمة كبرية
لقوانني الرباءات و أأوحض أأنه ل ميكنه تأأييد ذكل .وعالوة عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن املناقشات بشأأن جودة الرباءات ينبغي أأن
تشمل مناقشات بشأأن ن ُظم املعارضة ،ألن ن ُظم املعارضة عززت جودة الرباءات .وخلُص اإىل رضورة اإيالء نفس القد من
ا ألمهية لنظام املعارضة يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .74وهنلأأ وفد ا ألرجنتني الرئيس عىل اإعادة انتخابه وقدم هتانيه لنواب الرئيس .كام شكر ا ألمانة عىل تنظمي الاجامتع
وإاعداد الواثئق .وقال اإنه من أأجل أأن يعمل نظام الرباءات عىل حنو حصيح و أأن يعزز الابتاكر ،فاإن هناك حاجة اإىل نظام
براءات عايل اجلودة من أأجل املصاحل الاقتصادية للجمهور ورفاهيته .وبعبارة أأخرى ،أأوحض أأن من الرضوري حتسني فهم
رشط اخلطوة الابتاكرية ،ألنه يرتبط ارتباطا وثيقا جبودة الرباءات .و أأقر الوفد بأأن ا ألمثةل واحلالت اليت متت مشاركهتا خالل
دورة التقامس ينبغي أأن تكون موضع اهامتم مجيع أأعضاء اللجنة .و أأشار الوفد أأيضا اإىل مسأأةل أأخرى هتم مجيع ادلول ا ألعضاء
بغض النظر عن مس توى التمنية دلهيا ،ويه حتسني جودة البحث ،ألن ذكل لن يعود ابلنفع عىل أأحصاب الرباءات حفسب
بل عىل اجملمتع كلك .ور أأى الوفد أأن أأعامل الفاحصني س تيرسها معليات البحث اليت جترهيا ماكتب أأخرى بشأأن الاخرتاع
نفسه .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن اس تخدام ا ألعامل الروتينية ا ألخرى اليت قامت هبا املاكتب ا ألخرى ل يعين أأن معايري
ا ألهلية للرباءة أأقل تنوعا .ويف ختام ّكمته أأعرب الوفد عن اس تعداده لإحراز تقدم يف مجيع املواضيع اخملتلفة قيد النظر.
 .75و أأشار وفد كولومبيا اإىل مرشوع الاس تبيان اذلي اكن موضع تشاور داخل اللجنة ،ور أأى أأن جودة الرباءات ترتبط
ابلمتثال لرشوط ا ألهلية للرباءة يف ولايت قضائية حمددة و أأنه ينبغي منح الرباءة اإذا اكن الطلب قد اس توىف الرشوط
والإجراءات املنصوص علهيا يف القانون املنطبق (ويفضل أأن يشمل ذكل حفص التقنية الصناعية السابقة وإاماكنية وصول
أأطراف اثلثة يف املرحةل الإدارية ملامرسة حقوقهم يف تقدمي معارضة) .و أأشار الوفد اإىل أأن ذكل س يكون أأفضل طريقة لضامن
مراعاة ا ألصول القانونية ،واحرتام مصاحل الباحثني ،والتقدم التكنولويج ،واحلق يف الاس تئثار ،وتوقعات اجملمتع فامي يتعلق
ابلخرتاعات اجلديدة والتقدم التكنولويج.
 .76و أأي َّد ممثل املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية الوفود اليت حتدثت قبهل يف هتنئة الرئيس عىل انتخاهبا .و أأشار اإىل أأن
املتحدثني السابقني قد أأعربوا عام اكن يريد أأن يقوهل ،ألنه اكن يرغب يف اإجراء مناقشات بشأأن معىن "جودة الرباءات".
وشدد املمثل عىل أأمهية التوصل اإىل تفامه بشأأن مصطلح "جودة الرباءات" .و أأقر بأأنه عندما تلقت اللجنة اس تبياان بشأأن
جودة الرباءات ،فقد اكن مقسام اإىل حد ما ،فقد أأشارت مجيع ا ألس ئةل اإىل اإجراءات منح الرباءات ونظام البحث والفحص
يف جمال التقنية الصناعية السابقة ،يف حني اكنت هناك العديد من نظم الرباءات اخملتلفة يف العامل ،مثل تكل اليت جتري
الفحص املوضوعي وتكل اليت جتري الفحص الشلكي فقط .و أأشار املمثل اإىل أأن للك نظام عددا من الصكوك اليت متكن
اخملرتع أأو صاحب احلق من ادلفاع عن حقوقه .ووصف نظام املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ،اذلي س يجري تغيريه قريبا،
حيث مل يمت اإجراء أأي حفص موضوعي اإىل حني حدوث طعن قانوين يمت من خالهل النظر يف الامتثال ملعايري ا ألهلية للرباءة.
وخلُص املمثل اإىل رضورة التوصل اإىل اتفاق بشأأن مفهوم "جودة الرباءات" مع مراعاة هذه النظم اخملتلفة .وعالوة عىل ذكل،
ر أأى املمثل أأن مسأأةل ن ُظم املعارضة صعبة للغاية ،و أأن هناك حاجة للتوصل اإىل اتفاق .و أأشار اإىل وجود عدة ن ُظم خمتلفة يف
العامل ،فامي يتعلق بتوقيت املعارضات وأأس باب املعارضة .ور أأى أأن من املهم مناقشة مصطلح "ن ُظم املعارضة" للتوصل اإىل
اتفاق بشأأن ما جيري مناقش ته ابلضبط.
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 .77وهنأأ وفد س نغافورة الرئيس ونواب الرئيس عىل انتخاهبم .وذكر الوفد أأن املوضوع املتعلق جبودة الرباءات مسائل
واسعة النطاق ،كحال بعض املواضيع ا ألخرى املدرجة يف جدول ا ألعامل الرئييس مبا يف ذكل الرباءات والصحة .وذكر الوفد
أأيضا أأن جودة الرباءات تعمتد عىل عدد ل حي،ى من العوامل .و أأشار الوفد اإىل اإماكنية وجود هنج معيل أأكرث للميض قدما
ابملناقشات بأأن توافق ادلول ا ألعضاء أأول عىل الفعالية اليت تؤثر عىل جودة الرباءات ،ومن مث دراسة قضااي اجلودة املتصةل
ابلعمل اذلي تقوم به ماكتب الرباءات .عىل سبيل املثال ،يف جمال البحث والفحص ،ميكن اختاذ خطوات لتحليل طرق
زايدة جودة الفحص .وبيامن أأقر الوفد بأأن ممارسات الفحص قد ختتلف يف خمتلف الولايت القضائية بسبب أأهداف
الس ياسة ،فقد أأشار اإىل أأن تقامس نتاجئ البحث بني املاكتب س يكون وس يةل معلية وفعاةل لزايدة الكفاءة واحلد من ازدواجية
معل الفاحصني .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تواصل اللجنة املناقشات بشأأن جودة الرباءات.
 .78وهنأأ وفد الهند الرئيس عىل انتخابه وشكر وفد اإس بانيا عىل اقرتاحه الوارد يف الوثيقة  .SCP/24/3وقال الوفد إان
جودة الرباءات مل يمت حتديدها أأخريا ابلكفاءة الفعاةل وإامنا ابلتطبيق السلمي للمسائل الرمسية واملوضوعية لدلول ا ألعضاء املعنية
وفقا لقوانيهنا الوطنية .ور أأى الوفد أأن مشلكة تدهور جودة الرباءات ل تُعزى أأساسا اإىل عدم كفاية البنية التحتية ولكن
نتيجة خلفض معايري ا ألهلية للرباءة وممارسات الفحص .وقال الوفد اإن عىل اللجنة أأول التقدم يف الفهم املشرتك ملا تعنيه جودة
الرباءات ألن هذا املصطلح قد يكون هل معان خمتلفة دلى لك دوةل من ادلول عضو .و أأشار الوفد اإىل الفقرة  8من
الوثيقة  SCP/24/3و أأعرب عن أأمهل يف أأن حتسن ادلراسة املقرتحة فهم اخلطوة الابتاكرية دلى الفاحصني يف ماكتب
الرباءات الوطنية .و أأعرب الوفد عن اهامتمه مبناقشة املواضيع التالية "1" :املعارف العامة املشرتكة؛ " "2امجلع مع احلداثة؛
( )3امجلع/التجاور مقابل التأأثريات التأآزرية؛ " "4أأخطار التحليالت املتأأخرة؛ " '"5املؤرشات الثانوية؛ " "6الاخرتاعات
اخملتارة؛" "7تقيمي اخلطوة الابتاكرية يف قطاع املواد الكمييائية مع اإشارة خاصة اإىل مطالبات مراك ،ومواضيع أأخرى .وعالوة
عىل ذكل ،ذكر الوفد أأنه ل حيبذ أأي حماوةل ملواءمة قوانني الرباءات ،ابمس تقامس العمل حتت ذريعة جودة الرباءات ،و أأعرب
عن قلقه إازاء وضع املعايري يف املس تقبل .و أأكد الوفد عىل اقرتاح اإجراء مزيد من ادلراسات بشأأن خمتلف احلدود يف
الترشيعات الوطنية للرباءات لفائدة كفاية الكشف .وقال الوفد اإنه ميكن زايدة تعزيز هذه ادلراسات بغرض دراسة دور كفاية
الكشف يف س ياق نقل التكنولوجيا ألن نقل التكنولوجيا يرتبط أأيضا جبودة الرباءات, .اعرب الوفد عن قلقه إازاء قواعد
البياانت املتعلقة ابملعارف التقليدية وذكر أأن فتح قواعد بياانت مثل مكتبة املعارف التقليدية الهندية قد يتعرض خلطر
القرصنة البيولوجية املتفش ية .وأأشار الوفد اإىل أأن الهند قد تقامست مكتبهتا الرمقية للمعارف التقليدية مع بعض ماكتب
الرباءات بغرض البحث والفحص ،ولكن مل يُتح ذكل للجمهور .ور أأى الوفد أأن القبول احملمتل لقرارات ا ألهلية للرباءة اليت
توصل اإلهيا مكتب أآخر يف اإطار الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات ل مربر هل .و أأوحض الوفد أأن املكتب
الهندي للرباءات يس تخدم تقارير واردة من ماكتب الرباءات ا ألجنبية ،ولكن قانون الرباءات الهندي يُلزم فاحيص الرباءات
الهنود إابجراء البحث والفحص بأأنفسهم .وذكر وفد الهند أأنه ما دام العمل ل يزال مضن حدود ادلراسة ،وطاملا مل توجد حماوةل
لتحقيق أأي مواءمة ،فليس دليه أأي قلق كبري ،و أأعرب عن رسوره البالغ ابملشاركة يف املناقشات بشأأن بند جدول ا ألعامل
املتعلق جبودة الرباءات.
 .79وذكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن برامج تقامس العمل يه ببساطة أأداة ميكن أأن تس تخدهما ماكتب الرباءات
لتبس يط معلها وزايدة كفاءة وجودة معلها .وس يكون املنتج الهنايئ هو الرباءة الصادرة يف هناية املطاف .وعالوة عىل ذكل،
أأشار الوفد اإىل أأن تقامس العمل جيعل انجت العمل اذلي يقوم به الفاحص اذلي أأجرى حفصا أأوليا للطلب املقابل متاحا
للفاحص الالحق اذلي يقوم فامي بعد بفحص الطلبات املقابةل .و أأشار الوفد اإىل أأن الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة
ابلرباءات هو معلية رمسية تفرض رشوطا خمتلفة عىل مودعي الطلبات للمشاركة فهيا .و أأشار الوفد اإىل أأن أأساس الربانمج ل
يزال يسمح للفاحص الالحق ابلوصول اإىل نتاجئ الفحص السابق ،ووفقا ذلكل ل يزال من املتوقع أأن يقوم الفاحص الثاين
ابإجراء حبث مس تقل عن التقنية الصناعية السابقة .و أأشار الوفد اإىل أأنه نظرا اإىل أأن الفاحص الثاين دليه اإماكنية الوصول اإىل
التقنية الصناعية السابقة اليت مت العثور علهيا أأثناء الفحص السابق ،فاإنه يس تطيع اإجراء البحث عن التقنية الصناعية السابقة
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بطريقة أأكرث كفاءة مما يؤدي اإىل اإجراء حفص أأكرث اكامتل ومشول .وخلُص الوفد اإىل أأن ذكل يؤدي اإىل دراسة الطلب عىل
حنو أأفضل وإاىل جودة أأعىل للرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف اإطار الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات ويف
ترتيبات تقامس العمل ا ألخرى ،من املتوقع من لك فاحص اإجراء حبث و أأن يفحص الطلب وفقا للقوانني الوطنية املعمول هبا.
وذكر الوفد أأن حتديد ما اإذا اكن ينبغي منح الرباءة أأو عدم منحها ل يزال يمت من خالل املاكتب الوطنية ابس تخدام قوانيهنا
الوطنية ،وابلتايل ،ل تفقد املاكتب اس تقاللها عند املشاركة يف برامج تقامس العمل مثل الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات
املتعلقة ابلرباءات أأو نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن جمرد منح الفاحص فرصة الاطالع عىل
العمل اذلي قام به الفاحص يف وقت سابق ل يعين أأن القوانني الوطنية اليت يمت مبوجهبا اإجراء الفحص الثاين للرباءة يمت
تغيريها .و أأشار الوفد اإىل عدم وجود اتساق يف هذه القوانني الوطنية ،نظر لعدم وجود يشء يف برامج تقامس العمل يؤثر عىل
كيفية كتابة الهيئة الترشيعية الوطنية لتكل القوانني الوطنية وتفسري احملامك لها.
 .80وهنأأ وفد أأسرتاليا الرئيس عىل انتخابه و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .ور أأى أأن تقامس
العمل من شأأنه أأن يساعد عىل إازاةل الازدواجية غري الرضورية وتقدمي مسامهة هامة يف جودة الرباءات.
 .81وشكر وفد اإيرلندا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل بيانه .و أأشار الوفد اإىل أأن تقارير البحث تلعب دورا هاما يف
معلية تقدمي طلبات الرباءات ،نظرا ألن البحث غري الاكيف قد يؤدي اإىل منح براءة بطريقة غري مس تحقة .وذكر الوفد أأنه
ميكن ملودعي الطلبات يف بدله تقدمي تقارير البحث اخلاصة مبكتب الرباءات الربيطاين ومكتب الرباءات ا ألملاين واملكتب
ا ألورويب للرباءات اإىل مكتب الرباءات الايرلندي ،وينظر مكتب الرباءات الايرلندي يف تقارير البحث هذه أأثناء اإجرائه
للفحص .ور أأى الوفد أأن هذه يه الطريقة الوحيدة اليت ميكن أأن يعمل هبا مكتب صغري جدا ،مثل املكتب
الايرلندي للرباءات.
 .82هنأأ وفد الياابن الرئيس عىل انتخاهبا وشكر ا ألمانة عىل ترتيب الاجامتع .و أأعرب الوفد عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به
وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية وذكر أأن برامج تقامس العمل مثل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والطرق الرسيعة لتسوية
املنازعات املتعلقة ابلرباءات قد وضعت من أأجل توفري معلومات مفيدة لفاحيص الرباءات ولكن ل تقيد القيام ابلفحص من
جانب أأي مكتب براءات أآخر .وذلكل ر أأى الوفد أأن تقامس العمل ل يؤدي اإىل تقييد ممارسة الفحص دلى ماكتب الرباءات.
و أأشار الوفد اإىل أأن بعض الوفود أأعربت عن قلقها بشأأن كيفية حتديد جودة الرباءات .ور أأى الوفد أأنه بدل من حتديد جودة
الرباءات ،ينبغي أأن يكون الهدف هو النظر يف أأفضل الس بل املمكنة لتحسني جودة الرباءات .وقال الوفد اإن جودة
الرباءات تشمل عنارص جودة خمتلفة مثل جودة الرباءات املمنوحة نفسها وجودة حفص الرباءات .وخلص الوفد اإىل أأمهية
النظر يف كيفية حتسني جودة تكل العنارص من أأجل حتسني نظام امللكية الفكرية.
 .83وذكر وفد الربتغال أأنه يواصل تأأييد مجيع املقرتحات الرامية اإىل زايدة نظام اإدارة اجلودة يف لك مكتب وطين ،وبرامج
خربة تقامس العمل اليت ميكن أأن تتفادى الازدواجية يف العمل .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية.
 .84و أأعرب وفد كولومبيا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وذكر أأن أآليات تقامس العمل
اكنت دامعة خالل الس نوات القليةل املاضية لترسيع العمل واحلصول عىل املعلومات بطريقة مل تكن ممكنة يف السابق.
 .85وهنأأ وفد كندا الرئيس عىل اإعادة انتخاهبا و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأكد الوفد أأنه
يؤمن بشدة ابلقمية والكفاءة اليت ميكن اس تخالصها من اتفاقات تقامس العمل.
 .86وهنأأ وفد اململكة املتحدة الرئيس ونواب الرئيس عىل انتخاهبم و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية .وذكر الوفد أأن تقامس العمل بني ماكتب الرباءات ميكن أأن يساعد عىل حتسني اجلودة من خالل اإعطاء الفاحصني
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بداية أأوىل وذكل ابلنظر اإىل التقنية الصناعية السابقة اليت وجدها مكتب أآخر وحتسني كفاءة الفحص .وعالوة عىل ذكل،
أأشار الوفد اإىل أأنه عىل الرم من أأن مكتب امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة ( )UKIPOعضو يف الطرق الرسيعة لتسوية
املنازعات املتعلقة ابلرباءات وغريه من التفاقات الثنائية يف اإطار الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات ،فاإن
القسمني  17و  18من قانون الرباءات يف اململكة املتحدة جيربان الفاحصني عىل اإجراء حبهثم اخلاص وحفص الرباءات.
وخلُص الوفد اإىل أأن تكل ا ألقسام من قانون الرباءات يف اململكة املتحدة مل متنع مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية من
املشاركة هجود تقامس العمل والتعرف عىل القمية فهيا ،مثل الطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات .و أأكد الوفد أأنه
يواصل تأأييده مجليع هجود تقامس العمل يف اإطار اللجنة ل إالقرار بقمية هذه اجلهود أأو املبادرات ،ول س امي الاقرتاح الوارد يف
الوثيقة.SCP/20/11 Rev
 .87و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأقر الوفد بتقامس العمل أكداة هامة
يف جودة الرباءات ،لكنه أأشار اإىل أأن ذكل ميكن أأن يكون خطريا اإىل حد ما .وذكر الوفد أأن هناك حاجة اإىل مناقشة عوامل
أأخرى من أأجل حتسني جودة الرباءات ،مثل كفاية الكشف ،وحتديد مفهوم اخلطوة الابتاكرية وحتليل أأثر اإجراءات املعارضة
عىل جودة الرباءات.
 .88وهنأأ وفد تونس الرئيس عىل اإعادة انتخاهبا .و أأعرب الوفد عن رغبته يف تسليط الضوء عىل أأن املوضوع املتعلق جبودة
الرباءات هو موضوع هام ،ل س امي ابلنس بة ألحصاب الرباءات ،حيث ميكهنم أأن يكونوا متأأكدين من امتالكهم لرباءة سلمية من
الناحية التقنية وصاحلة من الناحية القانونية .و أأشار الوفد اإىل أأن جودة الرباءات تعمتد أأيضا عىل املوارد املادية والبرشية
املتاحة دلى ماكتب الرباءات الوطنية.
 .89و أأشارت ممثةل مبادرة تصورات الابتاكر اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد تونس .وشددت عىل أأن جودة الرباءات هممة
ملودعي طلبات الرباءات واجملمتع كلك ،حيث أأن الرباءات الرديئة اجلودة ختلق عدم اليقني يف السوق وتشلك مشلكة
ابلنس بة ملنافيس مودعي الطلبات .وعالوة عىل ذكل ،ذكرت أأن موضوع جودة الرباءات ينبغي أأن حيظى ابهامتم كبري.
 .90و أأيدت ممثةل منظمة أأطباء بال حدود البيان اذلي أأدىل به وفد الهند وقالت اإن املناقشات بشأأن جودة الرباءات ينبغي
أأل تقوض مناقشة أأي معايري للرباءة ،ول س امي فامي يتعلق بقضااي الصحة العامة .و أأشارت اإىل رضورة أأن يكون للويبو أأنشطة
أأفضل لبناء القدرات التقنية املوهجة حنو الصحة العامة من أأجل قيام ماكتب امللكية الفكرية الوطنية بتكييف معايري صارمة
وعامة ل ألهلية للرباءة يف جمال الصحة.
 .91و أأشار ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ( )KEIاإىل أأن النقاش بشأأن جودة الرباءات هل اترخي طويل مرتبط
مبسأأةل ما اذلي ينبغي منحه براءة وما ل ينبغي منحه براءة .و أأشار املمثل اإىل أأنه س يكون من املثري لالهامتم احلصول عىل مزيد
من ا ألدةل عىل اجملالت اليت يبدو فهيا أأن مشالك جودة الرباءات تلوح يف ا ألفق أأكرث .وعالوة عىل ذكل ،ذكر املمثل أأن وضع
مبادئ توجهيية أأوحض بشأأن ما ميكن منحه براءة ،وما ل ميكن منحه براءة ،قد يكون حال معليا للمشالك املتعلقة
جبودة الرباءات.
 .92و أأعربت ممثةل ش بكة العامل الثالث عن اعتقادها بأأنه ل يوجد دليل عىل أأن تقامس العمل حيسن من جودة الرباءات
نظرا ألنه يمت منح عدد كبري من الرباءات الضعيفة .وذكرت املمثةل أأن تدابري أأخرى غري تقامس العمل قد أأثبتت جناهحا يف عدد
من البدلان اخملتلفة ،مثل رفع درجة ا ألهلية للرباءة أأو تنفيذ ن ُظم املعارضة.
 .93و أأشارت ممثةل مبادرة تصورات الابتاكر اإىل دراسة أأجراها املكتب الكوري للملكية الفكرية واملكتب ا ألورويب
للرباءات ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ،حيث تبني أأن  %92من مجيع احلالت اليت مت حتليلها

SCP/25/6
31

واليت مشلت حبثا وحفصا تعاونيني ،اكتشفت ماكتب أأخرى تقنية صناعية سابقة .وخلصت املمثةل اإىل أأن اللجنة ينبغي أأن
تأأخذ هذه ادلراسات يف الاعتبار.
 .94وقدمت ا ألمانة عرضا توضيحيا عىل موقع الويبو الإلكرتوين اجلديد بشأأن أآليات املعارضة والإلغاء الإداري.
 .95وقدم وفد مجهورية كوراي عرضا توضيحيا عن التنقيح ا ألخري لقانون الرباءات اخلاص به لتحسني جودة الرباءات.
وميكن الاطالع عىل العرض عىل املوقع التايل:
_http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_25/scp_25_quality_of_patents_republic
of_korea.pdf.
 .96و أأفاد وفد الهند بأأن هناك اإجراءين من اإجراءات املعارضة يف الهند ،معارضة ما قبل املنح ومعارضة ما بعد املنح.
و أأوحض الوفد أأن املعارضة السابقة للمنح ميكن أأن يقميها أأي طرف اثلث و أأنه ل يمت فرض رسوم عىل تقدمي املعارضة قبل
املنح .وابملقارنة ،ل ميكن تقدمي معارضة ما بعد املنح اإل بعد نرش طلب الرباءة .وعالوة عىل ذكل ،ذكر الوفد أأن الهند بصدد
اإدخال معارضة أأخرى بعد املنح ميكن تقدميها بعد س نة واحدة من منح الرباءة.
 .97وقدم وفد اململكة املتحدة عرضا توضيحيا عن اخلطوة الابتاكرية .و أأوحض الوفد كيفية تطبيق رشط اخلطوة الابتاكرية
يف اململكة املتحدة .وميكن الاطالع عىل العرض عىل املوقع التايل:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_25/scp_25_inventive_step_united_kingdo
m.pdf.
 .98وقدم وفد رومانيا عرضا توضيحيا عن اخلطوات الابتاكرية وجودة الرباءات .و أأوحض الوفد مفهوم اخلطوة الابتاكرية
وتطبيقه مبوجب قانون الرباءات يف رومانيا و أأثره عىل جودة الرباءات .وميكن الاطالع عىل العرض عىل املوقع التايل:
.http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_25/scp_25_inventive_step_romania.pdf
 .99وقدمت ممثةل املكتب ا ألورويب للرباءات عرضا توضيحيا بشأأن رشط اخلطوة الابتاكرية وتطبيقه يف املكتب ا ألورويب
للرباءات .وميكن الاطالع عىل العرض عىل املوقع التايل:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_25/scp_25_inventive_step_epo.pdf.
 .100وشكر وفد اإيرلندا ممثةل املكتب ا ألورويب للرباءات عىل عرضها ،وسأأل املمثةل عن جتربهتا مع مرشوع الطرق الرسيعة
لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات يف املكتب ا ألورويب للرباءات وإاذا ما أأدت هذه الربامج اإىل حتسني جودة الرباءات.
 .101و أأجابت ممثةل املكتب ا ألورويب للرباءات بأأن عدد الطلبات الواردة يف اإطار املرشوع حمدود ،وابلتايل مل يكن دلى
املكتب ا ألورويب للرباءات سوى خربة حمدودة فامي يتعلق ابلطرق الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات.
 .102وقدم وفد اإس بانيا عرضا عن تقيمي اخلطوة الابتاكرية يف حفص الرباءات يف جمال البيوتكنولويج .وميكن الاطالع عىل
العرض عىل موقع الويبو عىل العنوان التايل:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_25/scp_25_inventive_step_biotechnology
._spain.pdf
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 .103وشكر وفد كوت ديفوار وفد اإس بانيا عىل عرضه .ور أأى الوفد أأن اخلطوة الابتاكرية تطرح مشالك كثرية و أأهنا متثل
معايري ا ألهلية للرباءة اليت اكن من الرضوري ا إلرصار علهيا أأكرث من غريها .وسأأل الوفد أأيضا وفد اإس بانيا عن كيفية تقيميه
لقابلية التطبيق الصناعي يف حفص الرباءات بشأأن ا ألجسام املضادة.
 .104و أأجاب وفد اإس بانيا عىل وفد كوت ديفوار وحدد أأن قابلية تطبيق ا ألجسام املضادة يف الصناعة ُحتدد مثل أأي بروتني
أآخر .و أأوحض الوفد أأنه يف طلبات الرباءات ،فاإن التطبيق الصناعي املشار اإليه عادة فامي يتعلق ابلربوتينات هو تطبيق
رسيري .و أأشار الوفد اإىل أأنه اإذا مل يمت ا إلشارة اإىل هذا التطبيق ،ميكن اس تخدام ا ألجسام املضادة عىل أأي حال أكهجزة
اختبار أأو أأهجزة اختبار تشخييص .وذلكل ،ر أأى الوفد أأن ا ألجسام املضادة يف حد ذاهتا تس تخدم عىل حنو تشخييص ،نظرا
ألنه جيب دامئا توليفها للتفاعل مع الربوتني .و أأضاف الوفد أأن ا ألجسام املضادة لها اس تخدام مضين لالنضامم اإىل الربوتني
ألغراض التشخيص ،للعثور عليه يف عينة.
 .105وقدم وفد اإس بانيا عرضا توضيحيا عن املعارف العامة املشرتكة للشخص املاهر يف اجملال كام مت تقيميه قبل املكتب
الإس باين للرباءات والعالمات التجارية .وميكن الاطالع عىل العرض عىل موقع الويبو عىل العنوان التايل:
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_25/scp_25_inventive_step_knowledge_per
 .son_skilled_in_the_art_spain.pdfور أأى الوفد أأيضا أأنه س يكون من املثري لالهامتم الاس امتع اإىل جتارب
وممارسات بدلان أأخرى غري بدلان اجملموعة ابء بشأأن املوضوع قيد املناقشة.
 .106و أأشار وفد اإيرلندا اإىل أأن معظم العروض اليت قدمهتا الوفود يف اللجنة تتعلق بهنج حل املشالك لتقيمي اخلطوة
الابتاكرية .ور أأى الوفد أأنه عىل الرم من أأن وفد اململكة املتحدة أأشار اإىل اختبار خمتلف وهو اختبار بوزوىل ،فاإنه س يكون
من املثري لالهامتم يف املس تقبل اإذا أأمكن للجنة أأن تس متع اإىل عروض توضيحية أأخرى من املاكتب اليت تس تخدم أأساليب
بديةل .ور أأى الوفد أأنه حىت لو اس تخدم العديد من ماكتب الرباءات هنج حل املشالك ،بسبب تأأثري املكتب ا ألورويب
للرباءات ،فاإن بعضها ،مثل مكتب الرباءات يف اململكة املتحدة ،ورمبا املكتب ا ألملاين ،يس تخدم هنجا خمتلفا.
 .107وقدم وفد الياابن عرضا عن املبادئ التوجهيية لالمتحاانت املتعلقة ابلرباءة  -اخلطوة الابتاكرية  -يف مكتب الياابن
للرباءات .وميكن الاطالع عىل العرض عىل املوقع التايل:
 .http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_25/scp_25_inventive_step_japan.pdfو أأيد
الوفد اقرتاح وفد اإس بانيا الوارد يف الوثيقة .SCP/24/3
 .108وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ممثل املكتب ا ألورويب للرباءات ووفود اململكة املتحدة ورومانيا وإاس بانيا
والياابن عىل عروضهم بشأأن تقيمي اخلطوة الابتاكرية .وذكر الوفد أأنه يف ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات،
قدموا ابلفعل عرضا عاما عن تقيمي اخلطوة الابتاكرية يف مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية .و أأعرب الوفد
عن رغبته يف أأن يضيف اإىل هذا العرض رشحا موجزا لكيفية تطبيق رشط عدم الوضوح يف الولايت املتحدة ا ألمريكية يف
س ياق املركبات الكمييائية .و أأشار الوفد اإىل أأن مجموعة كبرية من الاجهتادات القضائية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية توجه
معلية حفص الرباءات يف مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية .و أأشار الوفد اإىل أأن القانون ،وبعض احلالت
الهامة يف هذا اجملال ،قد مت تلخيصهم يف دليل اإجراءات حفص الرباءات ( )MPEPاذلي قدم اإرشادات اإىل مكتب الولايت
املتحدة للرباءات والعالمات التجارية بشأأن كيفية اإجراء الفحص .و أأشار الوفد اإىل أأن الفصل  2100من دليل اإجراءات حفص
الرباءات قد أأوحض موضوع ا ألهلية للرباءة وجشع ا ألشخاص املهمتني مبعرفة املزيد عن دراسة اخلطوة الابتاكرية يف مكتب
الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية عىل الرجوع اإىل ادلليل املتاح جماان عىل املوقع الإلكرتوين ملكتب الولايت
املتحدة للرباءات والعالمات التجارية .وذكر الوفد أأنه يف س ياق حفص وضوح الاخرتاعات املتعلقة ابملركبات الكمييائية ،من
املتوقع معوما أأن تكون للمركبات املامثةل يف الرتكيب خصائص مماثةل .ومن مث ،أأشار الوفد اإىل أأنه ميكن تقدمي حاةل بدهيية
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للوضوح عند الزمع بأأن املركبات الكمييائية لها أأوجه تشابه هيلكية وثيقة جدا وخصائص مماثةل ومنافع مماثةل للمركبات املوصوفة
يف حاةل التقنية الصناعية السابقة .ولحظ الوفد أأنه عىل سبيل املثال ،تعترب املركبات اليت مت وضعها بوصفها متشاالكت ،أأو
املتجانسات حقيقية ،ذات تشابه بنيوي وثيق مبا فيه الكفاية ،وابلتايل اكن هناك توقع بأأن هذه املركبات متتكل أأيضا خصائص
مماثةل .ومع ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن أأنواع أأخرى من املتشاالكت ،مثل س ترييويسومر ،اليت لها نفس الصيغة التجريبية،
ولكن عالقة ماكنية خمتلفة لذلرات داخل جزيهئا ،ل تعترب ابلرضورة مامتثةل من قبل أأولئك املهرة يف الصناعة .وذلكل ،شدد
الوفد عىل أأن هذه املتشاالكت ليست موحية لبعضها البعض ،وإاذا اكنت موجودة يف حاةل التقنية الصناعية السابقة ،فاإهنا ل
جتعل ابلرضورة املتشالك املطالب به واحضا .وابملثل ،ذكر الوفد أأنه من غري املتوقع معوما أأن تكون املتجانسات البعيدة لك
البعد عن املتجانسات اجملاورة لها خصائص مماثةل .و أأشار الوفد اإىل أأن التشابه الهيلكي الوثيق بني حاةل التقنية الصناعية
السابقة واملركب املطالب به يه ،عىل أأية حال ،عنرصا واحدا فقط وجيب النظر فهيا مع مجيع احلقائق ا ألخرى ذات الصةل
يف حتديد مسأأةل الوضوح .ور أأى الوفد أأنه ميكن ملودع الطلب التغلب عىل اس تنتاج الوضوح ،استنادا اإىل التشابه الهيلكي
للمركبات ،من خالل تقدمي أأدةل تبني أأنه ل يوجد توقع معقول خلصائص مماثةل يف مركبات شبهية من الناحية البنيوية .فعىل
سبيل املثال ،ميكن أأن تتضمن ا ألدةل اليت من شأأهنا إالغاء اس تنتاج الوضوح اإظهار وجود درجة كبرية من عدم القدرة عىل
التنبؤ يف اجملال ذي الصةل .ويف مثال أآخر ،ميكن الاعرتاض عىل اعرتاض الوضوح القامئ عىل التشابه الهيلكي بني املركب
املطالب به واملركبات الصناعية السابقة عن طريق اإظهار أأن املركبات املطالب هبا متتكل خصائص مفيدة أأو متفوقة بشلك
غري متوقع .و أأشار الوفد اإىل أأن هناك مسأأةل أأخرى ميكن أأن تطرح أأثناء حفص مطالبات طلبات الرباءات الكمييائية يه ما اإذا
اكن املركب أأو ا ألنواع املطالب هبا واحضة بشأأن عبقرية مت الكشف عهنا يف حاةل التقنية الصناعية السابقة واليت تشمل املركب
أأو ا ألنواع املطالب هبا ولكهنا مل تكشف حتديدا عهنا .وشدد الوفد عىل أأنه ينبغي ،مرة أأخرى ،حتديد الوضوح أأو عدم
الوضوح استنادا اإىل وقائع احلاةل ذاهتا ،يف ضوء مجمل الظروف .وذكر الوفد أأن حقيقة أأن ا ألنواع املطالب هبا موجودة مضن
عبقرية حاةل التقنية الصناعية السابقة ليست اكفية يف حد ذاهتا لإثبات وجود حاةل وضوح بدهيية .ور أأى الوفد أأن الفاحص
جيب أأن ينظر يف عدد من العوامل ،مبا يف ذكل أأوجه التشابه والاختالف بني أأقرب عبقرية مكشوف عهنا يف حاةل تقنية
صناعية سابقة وا ألنواع املطالب هبا فامي يتعلق ابلبنية واخلصائص واملنافع .و أأشار الوفد اإىل أأن مس توى املهارة العادية يف
الصناعة وجحم العبقرية املكشوف عهنا يف التقنية الصناعية السابقة و أأي دافع توفره حاةل التقنية الصناعية السابقة لتحديد
املركب أأو ا ألنواع املطالب هبا وإاماكنية التنبؤ ابلتكنولوجيا وعوامل أأخرى ّكها جيب أأن ينظر فهيا الفاحص .و أأشار الوفد اإىل
أأن تكل ليست سوى أأمثةل قليةل عىل القضااي اليت ميكن أأن تظهر يف حفص الرباءات للمركبات الكمييائية ،ولكن هناك العديد
من القضااي ا ألخرى ذات الصةل لتحديد عدم الوضوح ،أأو تسمى أأيضا خطوة ابتاكرية ،ميكن أأن ل يشملها العرض
التوضيحي .ونظرا لتعقيد موضوع اخلطوة الابتاكرية والوضوح ،أأيد الوفد القيام العمل الإضايف بشأأن هذا املوضوع اذلي
س يجري داخل اللجنة .وعىل سبيل املثال ،عىل حنو ما مت اقرتاحه سابقا خالل ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية
بقانون الرباءات ،اقرتح الوفد أأن تدرس اللجنة ادلامئة عنارص اإضافية للوضوح وتقيمي اخلطوة الابتاكرية ،مثل الكيفية اليت من
خاللها حتدد خمتلف املاكتب الظروف اليت يف ضوهئا يكون من املناسب امجلع بني مراجع التقنية الصناعية السابقة ،لتحديد
ما اإذا اكنت املطالبات غري واحضة ،والطريقة اليت ميكن هبا النظر يف الاعتبارات الثانوية ،مثل النجاح التجاري والبياانت
التمكيلية ،وتطبيقها أأثناء الفحص يف ولايت قضائية خمتلفة .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن العمل املتعلق ابخلطوة
الابتاكرية سيتضمن أأيضا دراسة ما اإذا اكنت املاكتب تنظر يف مضمون الطلبات املودعة سابقا يف تقيمي لك من ا ِجلدة وعدم
الوضوح ،أأو جمرد جدة املطالبات يف الطلبات املودعة لحقا .و أأيد الوفد أأيضا دراسة ممارسات خمتلف املاكتب فامي يتعلق
ابختيار التقنية الصناعية السابقة ذات الصةل اليت ستس تخدم يف تقيمي عدم الوضوح.
 .109وقدم وفد الربتغال عرضا عن جتربة املكتب الربتغايل بشأأن نظم اإدارة اجلودة يف اإطار منوذجه التنظميي .وميكن
الاطالع عىل العرض عىل املوقع التايل:
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp؟doc_id=361136
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 .110و أأبلغت ا ألمانة اللجنة حباةل مرشوع الاس تبيان املتعلق جبودة الرباءات.
 .111وقال وفد الربازيل اإن الرباءات ذات اجلودة العالية رضورية لتحقيق أأهداف نظام الرباءات .ور أأى الوفد أأن املوضوع
يتطرق اإىل ا ألساس اجلوهري لنظام الرباءات يف جوانب مثل كفاية الكشف وسلوك الرباءة يف اقتصاد السوق .ور أأى الوفد
أأنه مبا أأن اتفاق تريبس مل حيدد اخلطوة الابتاكرية أأو الشخص املاهر يف الصناعة ،فقد مت توفري املرونة الاكفية يف اتفاق
تريبس ل ألعضاء لتحديد مس توى الشخص املاهر اعامتدا عىل التطور التقين للبدل .ور أأى الوفد أأن التوصل اإىل تعريف
مشرتك من شأأنه أأن ينهتك قدرة ا ألعضاء عىل حتقيق أأهداف س ياس هتم الوطنية يف نظام امللكية الفكرية .ور أأى الوفد أأن
حامية امللكية الفكرية ليست غاية يف حد ذاهتا بل يه أأداة لتعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية مبا يف ذكل تعزيز الابتاكر
والمنو الاقتصادي والصحة العامة وسالمة ا ألغذية والتعلمي .ومن مث ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي النظر اإلهيا يف اإطار التجارة والتمنية
للك بدل وينبغي أأن حتافظ عىل حزي الس ياسات الالزم للتكيف املس متر لنظام الرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن الربازيل
استبعدت من ا ألهلية للرباءة الاكئنات احلية الطبيعية واملواد البيولوجية املوجودة يف الطبيعة ،حىت وإان اكنت معزوةل عهنا،
مبا يف ذكل اجلينوم أأو اجلبةل الوراثية ألي اكئن يح طبيعي ،والعمليات البيولوجية الطبيعية .وذكر الوفد أأنه خالل الس نوات
ا ألربع املاضية ،ميكن مالحظة اجتاه دويل حنو هذا الاجتاه ،خاصة عندما يتعلق ا ألمر ابملطالبات اليت تنطوي عىل جينات
برشية معزوةل عن الطبيعة .ولحظ الوفد أأن قرارات احملمكة يف ولايت قضائية خمتلفة قد وجدت أأن قوانني الطبيعة
والظواهر الطبيعية وا ألفاكر اجملردة ليست قابةل للرباءة .وشدد الوفد عىل أأن ا ألساس املنطقي هو أأن هذه ا ألدوات يه
ا ألدوات ا ألساس ية للعمل العلمي والتكنولويج ،وبناء عىل ذكل ،وبدون هذا الاس تثناء ،س يكون هناك خطر كبري ألن منح
الرباءات س يعرقل اس تخدام هذه ا ألدوات ،وابلتايل حيول دون الابتاكر املس تقبيل القامئ علهيا .ور أأى أأن ذكل شلك أآخر
من أأشاكل توضيح احلاجة اإىل اإجياد حوافز تؤدي اإىل الابتاكر والاخرتاع والاكتشاف ،مع احلرص عىل عدم عرقةل تدفق
املعلومات اليت قد تسمح ابلخرتاع أأو حتفزه ابلفعل .ور أأى الوفد أأن أأحد املوضوعات ذات الصةل هو أأهلية اخلصائص
البيولوجية للنبااتت للرباءات .ولحظ الوفد أأنه يف بعض الولايت القضائية ،جنح مودعو الطلبات يف تلقي الرباءات بشأأن
العمليات البيولوجية ا ألساس ية املس تخدمة يف حمطات تربية النبااتت .ولفت الوفد اإىل أأن الانتقاء التقليدي وهتجني النبااتت
أأسلوب واسع الانتشار وعادة ما يس تخدمه املربون .وذلكل ،ر أأى الوفد أأن الرباءات اليت تشمل أأساليب التاكثر التقليدية لن
متتثل ملتطلبات اخلطوة الابتاكرية يف ولايت قضائية أأخرى .ور أأى الوفد أأن استبعاد جينوم الاكئنات احلية الطبيعية
والعمليات البيولوجية الطبيعية من ا ألهلية للرباءة من شأأنه أأن يعزز اجلودة الشامةل للرباءات .ومن شأأن استبعادها أأن يوفر
قدرا أأكرب من اليقني القانوين ألحصاب املصلحة ومودعي الرباءات فامي يتعلق بنطاق امحلاية واملوضوع املؤهَّل للرباءة .وعالوة
عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأنه س يقلل من عبء معل فاحيص الرباءات عن طريق جتنب املطالبات الكثرية جدا ،والسامح هلم
ابلرتكزي عىل مسائل ليست جمرد اكتشافات .ور أأى الوفد أأن الغرض من قوانني الرباءات لن يمت من خالل منح الرباءة لفئة
من املطالبات اليت تفتقر حبمك طبيعهتا اإىل حدود حمددة جيدا أأو لها أآاثر سلبية أأو حادة عىل الابتاكر .ور أأى الوفد أأن مثل
هذه النتيجة س تكون متعارضة مع أأغراض نظام الرباءات ،و أأهنا س تقيض عىل أأهدافها بشلك فعال ،أأو عىل ا ألقل ختلق
عقبات ل مربر لها أأمام حتقيقها.

البند  8من جدول ا ألعامل :الرباءات والصحة
 .112حتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأقر بأأمهية نظام الرباءات يف حتفزي البحث والتطوير والاخرتاعات
اليت توفر احللول للتحدايت الصحية .و أأقر الوفد أأيضا بأأمهيته كآلية لتشجيع الابتاكر وتيسري احلصول عىل املعارف واملعلومات
من أأجل الصاحل العام ،مبا يف ذكل الصحة العامة .ور أأى الوفد أأن النظام ادلويل للملكية الفكرية حيول دون ادلمع املتبادل من
املس تأأجر ا ألسايس .وذلكل ،ذكر الوفد أأن اجملموعة ا ألفريقية اكنت تستمثر يف رؤية اللجنة تضطلع بربانمج معل من شأأنه أأن
يعزز نظام براءات قادر عىل حتقيق الاس تفادة ألحصاب احلقوق و أأحصاب املصلحة العامني بطريقة مس تنرية وميكن التنبؤ هبا.
ور أأى الوفد أأن عقبات نظام الرباءات يه من صنع الإنسان اإىل حد كبري ،سواء اكنت قدرة البدلان ا ألقل منوا عىل الاس تفادة
من مواطن املرونة يف نظام الرباءات أأو الصعوابت املتأأصةل يف نظام الرباءات أأو الصعوابت املرتبطة مبارشة ابلتفاقات
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والعقود بني ا ألطراف .وذكر الوفد أأن عددا من ا ألنشطة اليت اضطلعت هبا اللجنة اكنت هتدف اإىل تسليط الضوء عىل هذا
املوضوع ،مبا يف ذكل ندوة ملدة نصف يوم بشأأن الرباءات والصحة عقدت خالل ادلورة الثالثة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية
بقانون الرباءات .ور أأى الوفد أأن هذه الندوة اليت اس مترت نصف يوم اكنت مفيدة بشلك خاص فامي يتعلق ابحلواجز اليت
يفرضها نظام الرباءات عىل تسهيل احلصول عىل املعرفة وتشجيع الابتاكر ونقل التكنولوجيا من أأجل حل التحدايت اليت
تواهجها البدلان ا ألقل منوا يف جمال الصحة العامة .و أأشار الوفد اإىل أأن هذا احلدث قدم أأيضا بعض ا ألفاكر املاهرة بشأأن
امليض قدما ،وطلب الوفد يف هذا الصدد أأن ترجع ا ألمانة اإىل جسالت ندوة النصف يوم لإعداد ادلراسة اليت س تقدم اإىل
ادلورة السادسة والعرشين للجنة اليت ستبحث القيود املفروضة عىل اس تخدام مواطن املرونة يف الرباءات و أأثرها عىل
احلصول عىل أأدوية مس تدامة وأآمنة وبأأسعار معقوةل .ودعا الوفد اإىل وضع برانمج جريء وهادف وقابل للتنفيذ بشأأن
الرباءات والصحة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتاح هل الفرصة ملزيد من املناقشة ،يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل،
لالقرتاح املس تمكل اذلي قدمته اجملموعة ا ألفريقية بشأأن الرباءات والصحة الوارد يف الوثيقة  .SCP/24/4ور أأى أأن من
ا ألمهية مباكن أأن يوازن معل اللجنة بني احتياجات ومصاحل خمتلف أأحصاب املصلحة يف املشهد ادلويل للرباءات ،وفقا ألجندة
الويبو بشأأن التمنية .و أأشار الوفد اإىل اقرتاحه احملدث ،و أأوحض أأن اجملموعة ا ألفريقية تقرتح ثالثة برامج معل مرتابطة ينبغي
متابعهتا يف أآن واحد من خالل ادلراسات وتبادل املعلومات واملساعدة التقنية .و أأشار الوفد اإىل أأن الاقرتاح هيدف اإىل
تسهيل اس تخدام نظام الرباءات ومواطن املرونة دليه لتلبية احتياجات و أأولوايت البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف جمال
الصحة العامة ،مبا يف ذكل الهتديد املزتايد للصحة العامة من مقاومة مضادات امليكروابت .وشدد الوفد أأيضا عىل توصيات
الفريق الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية التابع ل ألمني العام ل ألمم املتحدة اذلي سلط الضوء عىل العوائق املتعددة
اليت تعوق الوصول اإىل تكنولوجيات الطب والرعاية الصحية وعدم اتساق الس ياسات ،وتبا َدل ا ألفاكر بشأأن س بل امليض
قدما ،مبا يف ذكل توصيات حمددة اإىل الويبو  .و أأخذ الوفد يف اعتباره دراسة تتضمن معلومات عن القيود اليت تعرتض
اس تخدام مواطن املرونة يف نظام الرباءات اليت س تعرض عىل ادلورة السادسة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
ومقرتح اجملموعة ا ألفريقية املس تمكل وتقرير الفريق الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية التابع ل ألمني العام ل ألمم
املتحدة ،واقرتح الوفد بعض ا ألنشطة املس تقبلية .واقرتح أأيضا أأن تقوم اللجنة بتبادل املعلومات ملدة نصف يوم مع مقرر ا ألمم
املتحدة اخلاص املعين ابحلقوق الصحية ،اذلي س يقدم خالهل تقريره اإىل جملس حقوق الإنسان بشأأن حقوق امللكية الفكرية
واحلصول عىل ا ألدوية .وطلب الوفد أأيضا من اللجنة أأن تطلب من منظمة الصحة العاملية تقدمي تقارير فريق اخلرباء
الاستشاريني العامل التابع ملنظمة الصحة العاملية واملعين ابلبحث والتطوير :المتويل والتنس يق وخطة العمل العاملية بشأأن
مقاومة مضادات امليكروابت ،ودعوة الرؤساء املشاركني للفريق الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية لتبادل وهجات
نظرمه بشأأن أأهداف الفريق واس تنتاجاته وتوصياته .واقرتح الوفد أأيضا اإنشاء فريق عامل متوازن أأو فرقة معل متوازنة يف
هناية ادلورة من أأجل جتميع التقارير والتوصيات والنظر يف الكيفية اليت ميكن أأن تسهم هبا اللجنة يف تنفيذ التوصيات الواردة
يف الواثئق املذكورة ،مبا يف ذكل أأهداف التمنية املس تدامة .واتبع الوفد حديثه عن تبادل املعلومات خالل ادلورة السادسة
والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،واقرتح الوفد أأن تقوم اللجنة ابإجراء دراسة دلورهتا السابعة والعرشين يقوم هبا
خرباء كبار مس تقلني دلراسة التحدايت اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،وحتفزي الابتاكر يف تكنولوجيات
الرعاية الصحية ،حيث ثبت أأن الرباءات حافز غري اكف .وشدد الوفد عىل أأن هذه ادلراسة ينبغي أأن تتضمن دراسة للحوافز
التنظميية وغريها من احلوافز اليت ميكن أأن حتفز الابتاكر دون تشجيع الإفراط يف اس تخدام املضادات احليوية مبا يف ذكل
احلوافز غري املتعلقة ابلرباءات دلفع جلان ا ألدوية اإىل الاستامثر يف حبوث مقاومة مضادات امليكروابت .ور أأى الوفد أأنه ينبغي
أأن تشمل ادلراسة النظر يف فرض رضيبة "اإما ادلفع أأو ا ألداء" يف قطاع املس تحرضات الصيدلنية ،ا ألمر اذلي يتطلب من
الرشاكت اإما دفع الرسوم أأو الاستامثر يف البحث والتطوير اذلي يعترب مفيدا يف هذا اجملال .وطلب الوفد أأيضا اإجراء دراسة
جدوى ،أأو مترين جدوى ،من أأجل قاعدة بياانت للرباءات ميكن الوصول اإلهيا عامليا واليت تتضمن معلومات عن تكل
الرتاخيص املتعلقة ابلصحة اليت صدرت ،مبا يف ذكل الرتاخيص املتعلقة اب ألدوية ا ألساس ية .وعالوة عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأنه،
متش يا مع توصيات الفريق الرفيع املس توى ،ينبغي عىل الويبو أأن ترسع هجودها يف جمال املساعدة التقنية يف العمل مع
الواكلت ا ألخرى ذات الصةل ملساعدة ادلول ا ألعضاء عىل اس تخدام املادة  27من اتفاق تريبس من خالل اعامتد وتطبيق
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تعريفات صارمة ملعايري الاخرتاع والرباءة ،من أأجل احلد من تزايد الرباءات .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املساعدة
س تضمن عدم منح الرباءات اإل لالبتاكرات احلقيقية .وطلب الوفد أأيضا من الويبو دمع ادلول ا ألعضاء اليت دلهيا اخلربة
الالزمة لتطبيق معايري ا ألهلية للرباءة اليت تراعي الصحة العامة .و أأشار الوفد اإىل أأن احلصول عىل اخلدمات الصحية ،فضال
عن ا ألدوية املأأمونة وامليسورة التلكفة ،اكن منذ فرتة طويةل حقا من حقوق الإنسان املعرتف هبا يف ا ألمم املتحدة ،واذلي مت
تضمينه يف أأهداف التمنية املس تدامة واتفاق تريبس وإاعالن ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس والصحة العامة ،ويف مضمون
توصيات أأجندة التمنية .و أأشار الوفد اإىل أأن أأهداف التمنية املس تدامة ،ويه الزتام عاملي من جانب مجيع أأعضاء منظامت ا ألمم
املتحدة ،تسعى اإىل "1" :تعزيز وضامن احلصول عىل الرعاية الصحية اجليدة للجميع ،دون ترك أأحد؛ " "2ترسيع التقدم احملرز
يف الوفيات اليت ميكن الوقاية مهنا؛ " "3ماكحفة املالراي وفريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز وغريه من ا ألمراض املهمةل ،مبا
يف ذكل فريوس اإيبول ،اذلي دمر منطقة غرب أأفريقيا جنوب الصحراء الكربى و أأدى اإىل وفاة الآلف .و أأعرب الوفد أأيضا
عن رغبته يف اإيالء الاهامتم ل ألمراض املُعدية ا ألخرى ،مبا يف ذكل مقاومة مضادات امليكروابت وا ألمراض غري املراقبة اليت
أأثرت يف الغالب عىل البدلان النامية .ور أأى الوفد أأن دور الويبو يف تيسري تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة واحض ،بوصفها
واكةل متخصصة يف ا ألمم املتحدة .وجشع الوفد اللجنة عىل اختاذ خطوة جريئة يف التوصل اإىل اتفاق بشأأن برانمج معل من
شأأنه أأن يعاجل الصةل احلامسة بني حقوق الرباءات فامي يتعلق ابحلياة والكرامة .وحث الوفد ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل
ادلخول يف مناقشات حول هذا املوضوع و أأن يظهروا نزاههتم ومسؤوليهتم ا ألخالقية اليت تس تحقها .و أأعرب الوفد عن رغبته
يف اإبداء مزيد من التعليقات عىل مقرتحاته اس تجابة للحالت الواقعية عند حدوهثا .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من
تأأييد املقرتحات اليت طرحهتا اجملموعة ا ألفريقية.
 .113وحتدث وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ور أأى أأن العالقة بني الرباءات والصحة جانب
أأسايس يوحض التوازن ادلقيق لنظام الرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن املناقشات ا ألخرية حول هذا املوضوع يف املنتدايت ادلولية
أأظهرت اهامتما متجددا من ا ألعضاء ،خاصة و أأن الصعوابت ل تزال قامئة يف بعض البدلان لضامن توافر ا ألدوية بطريقة
مس تدامة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن حترز اللجنة تقدما يف مناقشة الرباءات والصحة.
 .114وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأبرز أأمهية هذا البند من جدول ا ألعامل ابلنس بة
لبدلان مجموعته .ور أأى الوفد أأن مسأأةل نظم الصحة العامة والرباءات مسأأةل معقدة ،و أأن هناك حاجة اإىل اتباع هنج شامل من
أأجل تسهيل احلصول عىل ا ألدوية .ور أأى الوفد أأن عددا كبريا من العوامل ،وليس جمرد عامل واحد ،يفرس وجود نقص يف
احلصول عىل ا ألدوية .و أأشار الوفد اإىل أأمهية العمل اجلاري اذلي تقوم به املنظامت ادلولية ا ألخرى بشأأن هذا املوضوع مثل
منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية والتعاون الثاليث بشأأن الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة .وشدد الوفد
عىل أأنه ينبغي عىل اللجنة أأن تركز يف اإطار الويبو عىل املناقشة يف اإطار ولية الويبو .ومع ذكل ،ر أأى الوفد أأن املشالك
واحللول املتعلقة هبذا املوضوع تتجاوز منظمة دولية واحدة .ورحب الوفد بدورة تقامس اخلربات الوطنية بشأأن اس تخدام
مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات لتعزيز أأهداف الصحة العامة والتحدايت اليت تواهجها .واختمت الوفد ّكمته ابلإشارة اإىل أأن
الاقرتاح اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية والوارد يف الوثيقة  SCP/17/11س يكون سبيال للميض قدما يف اإطار
هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .115وحتدث وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه و أأحاط علام ابلإسهام اذلي قدمه تقرير ا ألمم املتحدة
والفريق الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية التابع ل ألمني العام ل ألمم املتحدة ،والرساةل الالحقة اليت وهجها ا ألمني
العام ،واليت جشعت مجيع أأحصاب املصلحة عىل رمس طريق للميض قدما يف احملافل املناس بة ،لضامن حصول مجيع من
حيتاجون اإىل ا ألدوية والتكنولوجيات الصحية علهيا أأيامن اكنوا .و أأشار الوفد اإىل أأن العمل اذلي يقوم به الفريق يبد أأ ابفرتاض
وجود بعض أأوجه عدم الاتساق يف الس ياسات بني احلقوق املربرة للمخرتعني والقوانني ادلولية حلقوق الإنسان وقواعد
التجارة والصحة العامة .ومل يوافق الوفد عىل ذكل الافرتاض ،عىل حنو ما أأشارت اإليه املفوضية ا ألوروبية ابلفعل يف مسامههتا
اخلطية اإىل الفريق .واتفق الوفد مع الر أأي املعرتف به يف التقرير بأأن هناك العديد من ا ألس باب اليت جتعل الناس ل حيصلون

SCP/25/6
37

عىل الرعاية الصحية اليت حيتاجوهنا ،بدءا من النظم الصحية قليةل املوارد والافتقار اإىل عدد اكف من العاملني الصحيني
املؤهلني واملهرة وعدم املساواة بني البدلان وداخلها والومص والمتيزي وحقوق التسويق الاستامثرية .و أأشار الوفد اإىل أأن هناك
مشلكة أأخرى هامة تمتثل يف النقص العاملي يف ا ألدوية وتراجع اخملزون .وهذا هو السبب يف أأن اللجنة ا ألوروبية قد
جشعت ،يف مسامههتا اخلطية املقدمة اإىل الفريق ،عىل اعامتد هنج ّكي إازاء مشلكة احلصول عىل ا ألدوية ميكن أأن يسفر عن
مسامهة قمية يف املناقشة ا ألوسع نطاقا .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الفريق الرفيع املس توى ركز مقرتحاته حرصا عىل معاجلة
نزاع مزعوم بني منوذج للبحث والتطوير يعمتد جزئيا عىل حقوق امللكية الفكرية وإاماكنية توفري ا ألدوية بأأسعار معقوةل نظرا
لوليته احملدودة .ور أأى الوفد أأن الفريق الرفيع املس توى ،عند القيام بذكل ،قد فاتته الفرصة لإجياد حلول أأكرث توازان ومشول
وقابلية للتطبيق تعاجل مشلكة احلصول عىل اخلدمات الصحية .و أأعرب الوفد عن رغبته يف تسليط الضوء عىل أأنه ل ميكن
التوصل اإىل أأي نتيجة دون تأأييد من مجيع أأعضاء الفريق ،عىل النحو اذلي يتضح من الآراء اخملالفة الواردة يف ذكل التقرير.
وذكر الوفد أأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ملزتمون بزايدة فرص احلصول عىل ا ألدوية بأأسعار معقوةل وإاجياد حلول
للتحدايت امللحة يف جمال الصحة العمومية وعدم املساواة يف العامل .و أأشار الوفد اإىل أأنه ،متش يا مع اس تنتاجات التصالت
واجمللس لعام  2010بشأأن "دور الاحتاد ا ألورويب يف الصحة العاملية" ،اتبع الاحتاد ا ألورويب هنجا قامئا عىل احلقوق يف جمال
الصحة .و أأشار الوفد اإىل أأن تعزيز مجيع جمالت النظام الصحي ،مبا يف ذكل توافر العاملني الصحيني املؤهلني ،وتوفري ا ألدوية
امليسورة التلكفة والمتويل الاكيف لهذا القطاع ،أأمران أأساس يان للتحرك صوب التغطية الصحية الشامةل مع اإاتحة اخلدمات
الصحية اجليدة للجميع وبأأسعار معقوةل .ور أأى الوفد أأن جودة وسالمة سلسةل توزيع ا ألدوية رضورية لتحسني الصحة العامة.
و أأشار الوفد اإىل أأن التحدي يمتثل يف حتقيق التوازن الصحيح بني احلاجة اإىل تعزيز ومتويل البحوث املتعلقة اب ألدوية اجلديدة
وا ألفضل للجميع ،وضامن أأن ا ألدوية ميكن الوصول اإلهيا وبأأسعار معقوةل ملن حيتاجون اإلهيا ،مع ضامن اس تدامة النظم
الصحية .ور أأى الوفد أأن هذه ا ألهداف ليست متناقضة وجيب متابعهتا بشلك مشرتك .و أأشار الوفد اإىل أأن منوذج الابتاكر
احلايل ،مبا يف ذكل دور التجارة املرتبطة ابمللكية الفكرية ،قد حقق تقدما متسقا يف جمال الصحة العامة العاملية ،مما أأدى اإىل
عالجات رئيس ية وجديدة وحمس نة فضال عن طول العمر املتوقع يف البدلان املتقدمة والبدلان ا ألقل منوا عىل السواء .ور أأى
الوفد أأن مثل هذا المنوذج قد أأدمج ابلفعل مجموعة متنوعة من ا ألدوات مثل حوافز الابتاكر القامئة عىل امللكية الفكرية
والمتويل العام واخلاص واجلوائز املقدمة للبحوث العامة .ور أأى الوفد أأن هذا الصنف رضوري ملعاجلة احلالت اليت توجد فهيا
أأسواق فعاةل ،وتكل اليت ميكن أأن تكون فهيا اإخفاقات يف السوق .ور أأى الوفد أأن التقرير يقلل من حقيقة أأن تطوير عقاقري
جديدة يتطلب استامثرات كبرية وحبوث طويةل ا ألجل ،اإىل جانب التجارب الرسيرية وإاجراءات املوافقة التنظميية .و أأشار الوفد
اإىل أأن احلقوق الاس تئثارية اليت متنحها الرباءة متثل حافزا هاما لرشاكت ا ألدوية املبت ِكرة من أأجل القيام ابلستامثرات الالزمة
لتحقيق ذكل البحث والتطوير .و أأشار الوفد اإىل أأنه بدون حتفزي رشاكت ا ألدوية املبتكرة عىل الاستامثر يف البحث ،فاإن
يقوض بشدة.
هدف التمنية املس تدامة لضامن حياة حصية وتعزيز رفاه امجليع ،مبا يف ذكل حتقيق التغطية الصحية الشامةل ،س َّ
و أأشار الوفد اإىل أأن العديد من القضااي اليت تتناولها توصيات التقرير قد تناولها ترشيع الاحتاد ا ألورويب وس ياسات وإاجراءات
الاحتاد ا ألورويب واللجنة مبا يف ذكل عىل املس توايت املتعددة ا ألطراف .واستشهد الوفد بعدة أأمثةل :اللجنة مموةل رئييس
للبحث والابتاكر يف جمال ا ألمراض املرتبطة ابلفقر والإهامل واملضادات احليوية اجلديدة .ويف منظمة الصحة العاملية ،دمع
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه تنفيذ الاسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني ملنظمة الصحة العاملية بشأأن الصحة العامة
والابتاكر وامللكية الفكرية ،مبا يف ذكل تطوير املرصد العاملي للبحوث الصحية والتمنية .ويف جمال التجارة ،يكفل الاحتاد
ا ألورويب أأن تكون اتفاقات التجارة احلرة اخلاصة به متسقة مع اإعالن ادلوحة ،ويؤيد توس يع نطاق اإعفاء البدلان ا ألقل منوا
من براءة ا ألدوية .و أأخريا ،ذكر الوفد أأن الاحتاد ا ألورويب قد اعمتد ،كجزء من س ياس ته الصحية ،ترشيعات جديدة لضامن
تسجيل مجيع التجارب الرسيرية اليت س تجرى داخل الاحتاد ا ألورويب يف قاعدة بياانت لالحتاد ا ألورويب متاحة للجمهور
(لحئة الاحتاد ا ألورويب رمق  .)2014/536ومع ذكل ،شدد الوفد عىل أأن العديد من التوصيات ا ألخرى ل تامتىش مع قواعد
الاحتاد ا ألورويب وممارساته ،وابلتايل ل ميكن تأأييدها .وذكر الوفد أأن هذا ،عىل وجه اخلصوص ،هو احلال ابلنس بة لقرتاح
مراجعة الفقرة  6من اتفاق تريبس بشأأن تكل املسائل والتوصيات املتعلقة اب ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية ()INN
وا ألسامء ادلولية القياس ية الشائعة للمنتجات البيولوجية واقرتاح اإنشاء هيالك اإضافية عىل مس توى ا ألمم املتحدة بشأأن مسأأةل
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ابتاكر التكنولوجيا الصحية والوصول اإلهيا .وقال اإن أأي أأنشطة مقبةل عىل مس توى ا ألمم املتحدة يف هذا اجملال ينبغي أأن تمت
عىل أأساس فهم أأوسع بكثري للقضااي املعقدة املعنية.
 .116وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء و أأعرب عن رغبته يف التأأكيد جمددا عىل أأن الابتاكر واحلصول عىل ا ألدوية هلام
نفس القدر من ا ألمهية يف العالقة بني الرباءات والصحة .وقال الوفد اإنه مع ا ألخذ يف الاعتبار أأن نظام الرباءات يعزز
الابتاكر ،فاإنه يرى أأن حامية امللكية الفكرية حامسة لتطوير أأدوية جديدة ،مبا يف ذكل ا ألدوية املنقذة ل ألرواح .ور أأى الوفد
أأنه عند النظر اإىل الصورة الاكمةل للبحث والتطوير يف جمال املس تحرضات الصيدلنية ،جند من الواحض أأن احلوافز محلاية
الرباءات حامسة ابلنس بة لهذا القطاع .وذكر الوفد أأنه من مصلحة امجلهور ا ألوسع نطاقا اإجراء مزيد من البحث والتطوير
بشأأن ا ألدوية املأأمونة والفعاةل .ور أأى أأنه من املهم الرتكزي ليس فقط عىل عنارص حمددة من الرباءات ،ولكن أأخذ الس ياق
ا ألوسع يف الاعتبار .و أأشار الوفد اإىل أأن الافتقار اإىل ا ألدوية املأأمونة والفعاةل هو مشلكة متعددة ا ألوجه تتعلق ابلعديد من
اجملالت مثل عدم كفاية المتويل للرعاية الصحية ونقص أأو عدم اإماكنية الوصول اإىل العاملني املدربني يف جمال الرعاية الصحية
واملرافق الطبية املالمئة ،ونظم ومعليات املشرتايت اجملز أأة وغري املوثوقة ،ونقص البنية التحتية ،والس ياسات املتضاربة اليت
تعرقل دخول ا ألسواق واملنافسة عىل العقاقري املبتكرة ،وإادارة سلسةل الإمداد ،والرؤية الاكمةل للطلب ،والبيع ابلتجزئة،
والرضائب والتعريفات امجلركية .و أأشار الوفد اإىل أأن عدم الوصول اإىل التكنولوجيات الطبية اندرا ما يرجع اإىل عامل معزول
وحيد ،وفقا لدلراسة الثالثية اليت أأجرهتا املنظمة العاملية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية بعنوان
"تعزيز الوصول اإىل التكنولوجيات والابتاكرات الطبية" .وأأشار الوفد أأيضا اإىل أأهنم واصلوا متابعة أأداة البحث يف ركن
الرباءات اليت مت اإطالقها مؤخرا واليت أأدت اإىل حتسني اإماكنية البحث يف الرتكيبات الكمييائية ،مثل البحث يف املركبات
الصيدلية يف طلبات الرباءات املنشورة .ور أأى الوفد أأيضا أأن الاستامثر يف تكل التكنولوجيات هو أأكرث الطرق كفاءة للميض
قدما .و أأشار الوفد اإىل أأنه ،كام هو مبني بوضوح يف الوثيقة  ،SCP/21/9مل يمت تعيني ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية اإل
بعد س نوات من اإيداع طلب الرباءة ،بل و أأحياان بعد منح الرباءة ،وابلتايل ل ميكن أأن تشلك جزءا من الكشف ا ألصيل.
وحدد الوفد أأنه حىت يف احلالت القليةل اليت أأصبحت فهيا ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية متاحة قبل اترخي الإيداع ،فاإن
اإدراهجا يف قاعدة بياانت الرباءات س يكون عبئا اإضافيا عىل مودع الرباءات ومكتب الرباءات .وقال الوفد اإنه ل يعتقد أأن
الإطار ادلويل احلايل يعطي البدلان حزيا س ياساتيا اكفيا لقرتاح معايري جديدة للحامية مبوجب براءة أأو أأن يطلب معلومات
تتجاوز املتطلبات احلالية لتقدمي وصف مالمئ ،أأي وصف واحض واكمل مبا فيه الكفاية لإجراء الاخرتاع من قبل خشص ماهر
يف الفن .ور أأى الوفد أأن تقامس العمل ميكن أأن يكون مفيدا يف هذا اجملال التقين بسبب اختالف مس توايت املعلومات
املتاحة خملتلف ماكتب الرباءات .ويف هذا الس ياق ،ر أأى الوفد أأن أأي دراسة أأعدهتا ا ألمانة تركز عىل أأوجه الاختالف يف
املعلومات املتاحة ملاكتب امللكية الفكرية وكيفية التغلب عىل هذه الاختالفات من خالل تقامس العمل ،س تكون أأيضا طريقة
جيدة للميض قدما يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .117وحتدث وفد الهند ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،وقال اإن الفريق الرفيع املس توى املعين ابإماكنية احلصول عىل
ا ألدوية التابع ل ألمني العام ل ألمم املتحدة قد حبث عىل وجه التحديد عدم اتساق الس ياسات بني امللكية الفكرية والتجارة
وحقوق الإنسان ،وعدد من التوصيات يف هذا الصدد .و أأشار الوفد اإىل أأن بعض تكل التوصيات موهجة حتديدا اإىل الويبو
وتتصل مبارشة ببند جدول أأعامل اللجنة بشأأن الرباءات والصحة .وذلكل طلب الوفد أأن تبد أأ اللجنة مناقشة اس تكشافية
استنادا اإىل ذكل التقرير .واثنيا ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي عىل اللجنة ضامن أأن ادلراسة املتعلقة ابلقيود اليت تواهجها البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا يف الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف الرباءات و أأثرها عىل احلصول عىل ا ألدوية ا ألساس ية بأأسعار
معقوةل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا جيب أأن تشمل برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ اذلي َّيرس تقرير الفريق الرفيع
املس توى التابع ل ألمم املتحدة .وعالوة عىل ذكل ،طلب الوفد من ا ألمانة تنقيح دراسة اجلدوى ومعاجلة مسأأةل جدوى
الكشف عن ا ألسامء غري املسجةل امللكية يف طلبات الرباءات ،وحتديدا عندما يكون ا ألسامء غري املسجةل امللكية غري معروفة
دلى مودع الطلب.
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 .118و أأعرب وفد الصني عن اعتقاده بأأن نظام الرباءات ينبغي أأن حيمي املصلحة العامة يف حتفزي الابتاكر .ومع أأخذ ذكل
يف الاعتبار ،أأعرب الوفد عن رغبته يف تأأييد اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية .واقرتح الوفد أأن تناق ،اللجنة املعنية بقانون الرباءات
مضمون وتوصيات تقرير الفريق الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية التابع ل ألمم املتحدة .واقرتح الوفد أأيضا أأن تضع
اللجنة خطة معل مفصةل للعمل املس تقبيل و أأن جتري دورات ودراسات للتقامس .ور أأى أأن هذا الاقرتاح س يكون مفيدا يف
امليض قدما عىل حنو فعال يف هذا البند من جدول ا ألعامل ،مما يساعد مجيع ا ألطراف عىل فهم مواطن املرونة اليت توفرها
خمتلف املعاهدات ادلولية ،وتعزيز ترشيعات البدلان وممارساهتا اليت من شأأهنا ضامن الصحة العامة واحلصول عىل ا ألدوية.
 .119و أأيد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .ور أأى الوفد
أأن احلصول عىل ا ألدوية ا ألساس ية املنقذة للحياة بأأسعار معقوةل هو هدف مجيع البدلان وخطوة رضورية حنو حتقيق أأهداف
التمنية املس تدامة .وذكر الوفد أأن الهدف  3من أأهداف التمنية املس تدامة يشري اإىل هدف الصحة الشامةل ،مبا يف ذكل
احلصول عىل ا ألدوية واللقاحات ا ألساس ية املأأمونة والفعاةل واجليدة بأأسعار معقوةل للجميع .ور أأى الوفد أأن الإاتحة مجليع
احملتاجني ،وبأأسعار يف متناول امجليع ،تعمتد اإىل حد كبري عىل قانون الرباءات وعىل القرارات اليت تتخذها الهيئات التنظميية
واملسؤوةل عن املشرتايت .و أأشار الوفد اإىل أأن ا ألمراض وا ألوبئة اجلديدة تس ببت يف أأخطار حصية عاملية ،مما يشلك حتداي
للبدلان املتقدمة والنامية عىل السواء .وذكر الوفد أأن العديد من البدلان تواجه حتدايت خطرية يف احلصول عىل ا ألدوية
املتاحة واملأأمونة بأأسعار معقوةل والتكنولوجيات ذات الصةل .ور أأى أأن ارتفاع أأسعار ا ألدوية ،ول س امي تكل اليت ختضع محلاية
الرباءات ،ميكن أأن يشلك حواجز رئيس ية أأمام احلصول عىل ا ألدوية والعالج واملنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية
ذات الصةل .ور أأى الوفد أأن احلصول عىل ا ألدوية ا ألساس ية بأأسعار معقوةل يشلك عنرصا حمددا وهاما للحق يف احلصول
عىل الصحة بوصفه حقا أأساس يا من حقوق الإنسان .وتشلك هذه احلقائق ا ألساس املنطقي لقرار مناقشة هذه املسأأةل يف
اإطار جملس حقوق الإنسان .و أأشار الوفد اإىل أأنه من الرضوري ،من أأجل تلبية متطلبات الصحة العامة فامي يتعلق اب ألدوية
احملمية برباءات ،وتوفريها بأأسعار يف متناول امجليع ،أأن تعمل اللجنة عىل الاس تخدام الفعال ألحاكم الرتخيص الإلزايم مبوجب
قوانني الرباءات وا ألثر املرتتب عىل منح الرتخيص الإجباري عىل توافر و أأسعار ا ألدوية احملمية برباءات .و أأشار الوفد اإىل أأنه
نظرا لعدم وجود منتدايت دولية أأخرى تتقامس فهيا البدلان اخلربات بشأأن اس تخدام مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات املتعلقة
ابلصحة ،فاإن معل اللجنة يف هذا الاجتاه أأمر حيوي .و أأيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدمت به اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة أأجندة
التمنية الواردة يف الواثئق  SCP/16/7و SCP/16/7 CORR.و .SCP/24/4و أأعرب الوفد عن أأمهل يف رؤية تكل
املقرتحات موضع التنفيذ داخل اللجنة من أأجل التوصل اإىل فهم أأفضل للتحدايت والقيود اليت تعرتض الاس تفادة الاكمةل من
مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف جمال الصحة العامة .وشدد الوفد عىل أأن أأي برانمج معل بشأأن الصحة والرباءات ينبغي
أأن يكون متوازان ويستند اإىل هنج طويل ا ألجل .ور أأى الوفد أأن برانمج معل اللجنة ينبغي أأن يوفر اإماكنية حتليل العوائق
والعقبات احملمتةل اليت يتنشأأ عن النظام يف احلصول عىل ا ألدوية مثل العقبات القانونية والهيلكية والقيود املفروضة عىل
القدرات يف الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة وكيف ميكن التغلب عىل هذه القيود .وشدد الوفد عىل أأمهية تقرير الفريق
الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية التابع ل ألمني العام ل ألمم املتحدة اذلي نرش يف سبمترب  .2016و أأعرب الوفد عن
اعتقاده الراخس بأأن احلاجة ملحة ليس فقط اإىل تأأييد توصيات الفريق بل أأيضا ملتابعهتا والنظر فهيا جبدية لتحويلها اإىل معل
فعيل حبيث يصبح احلصول عىل ا ألدوية حقيقة واقعة .وبناء عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن التقرير ينبغي أأن يشلك أأساسا
للمناقشات وادلراسات املقبةل يف اللجنة يف جمال امللكية الفكرية والصحة ،وينبغي عىل الويبو أأن تدمع البدلان يف معاجلة
احلواجز املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت تؤثر عىل توافر ا ألدوية والعالجات وتاكليفها وإاماكنية احلصول علهيا والتكنولوجيات
ذات الصةل يف البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل.
 .120و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأشار الوفد اإىل أأن البدلان
قد الزتمت ،من خالل اعامتد خطة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة لعام  ،2030بتحقيق الرعاية الصحية الشامةل حيث جيب
أأن يتلقى امجليع اخلدمات الصحية املطلوبة بغض النظر عن وضعهم املايل .وذكرت الوفود أأن الهدف  3من أأهداف التمنية
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املس تدامة يتعلق يف هذا الصدد بضامن حياة حصية وتعزيز رفاهية امجليع يف مجيع ا ألعامر ،بيامن يتطلب الهدف  3.8من
أأهداف التمنية املس تدامة أأن يسعى اجملمتع ادلويل اإىل حتقيق التغطية الصحية الشامةل ،مبا يف ذكل حامية من اخملاطر املالية
واحلصول عىل خدمات الرعاية الصحية ا ألساس ية اجليدة ،واحلصول عىل ا ألدوية واللقاحات ا ألساس ية املأأمونة والفعاةل
واجلودة بأأسعار معقوةل للجميع .و أأشار الوفد اإىل أأن ورقة عن التغطية الصحية الشامةل نرشهتا يف مايو  2016مجموعة اإدلرس،
ويه مجموعة من القادة ادلوليني املس تقلني عقدها رئيس جنوب أأفريقيا السابق نيلسون مانديال يف عام  ،2007لس تخدام
خرباهتم امجلاعية ونفوذمه من أأجل السالم والعداةل وحقوق الإنسان يف مجيع أأحناء العامل  ،رمست صورة سيئة جدا .وذكر
الوفد أأن التقرير أأشار اإىل أأنه عىل الرم من أأن التغطية الصحية الشامةل يه الزتام من لك دوةل من ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم
املتحدة ،فاإن الواقع عىل ا ألرض ل يعكس هذا الالزتام .واس تطرد الوفد قائال اإن التقرير أأوحض أأن مئات املاليني من الناس
يف مجيع أأحناء العامل حمرومون من اخلدمات الصحية املنقذة للحياة أأو أأهنم يعانون الفقر ألهنم يضطرون اإىل دفع أأسعار ل ميكن
حتملها مقابل رعايهتم .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن التقرير شدد عىل أأن النساء وا ألطفال واملراهقني يشعرون ابلعبء ول س امي
اذلين غالبا ما يكونون هلم احتياجات حصية شديدة ولكن يعانون من ضعف اإماكنية احلصول عىل املوارد املالية .ففي بعض
احلالت ،تسجن النساء وا ألطفال حىت يف الوحدات الصحية ألهنم مل يمتكنوا من دفع فواتريمه الطبية .واعترب التقرير أأن ذكل
ميثل انهتااك حلقوق الإنسان ا ألساس ية .و أأشار الوفد من هجة اإىل أأن التقرير اذلي أأعدته مجموعة اإدلرس حدد الزتاما س ياس يا
عىل املس توى الوطين كعنرص أأسايس لتنفيذ التغطية الصحية الشامةل عىل النحو اذلي نص عليه الهدف  8من أأهداف
التمنية املس تدامة ،فضال عن معاجلة املشالك اليت عرب عهنا نفس التقرير .ومن انحية أأخرى ،و أأفاد الوفد بأأن الفريق الرفيع
املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية التابع ل ألمني العام ل ألمم املتحدة واذلي شلكه ا ألمني العام ل ألمم املتحدة وامللكف
ابس تعراض وتقيمي املقرتحات والتوصية حبلول ملعاجلة أأوجه عدم الاتساق يف الس ياسات بني احلقوق املربرة للمخرتعني
والقانون ادلويل حلقوق الإنسان والقواعد التجارية والصحة العامة يف س ياق التكنولوجيات الصحية ،أأشار اإىل وجود عوائق
خطرية حتول دون حتقيق الهدف النبيل املمتثل يف توفري الصحة للجميع ،ويه عوائق نشأأت بطريقة أأو بأأخرى عن عوامل
تتصل ابمللكية الفكرية  ،والرباءات عىل وجه اخلصوص .وذكر الوفد عىل سبيل املثال أأن تقرير الفريق الرفيع املس توى املعين
ابحلصول عىل ا ألدوية التابع ل ألمني العام ل ألمم املتحدة لحظ أأن العديد من احلكومات مل تس تغل مواطن املرونة املتاحة
مبوجب اتفاق تريبس ألس باب خمتلفة ،ترتاوح بني القيود عىل القدرات اإىل الضغوط الس ياس ية والاقتصادية اليت ل مسوغ
لها من جانب ادلول والرشاكت ا ألخرى ،رصحية ومضنية عىل السواء .وقال الوفد اإن الفريق خلُص اإىل أأن الضغوط
الس ياس ية والاقتصادية املفروضة عىل احلكومات للتخيل عن اس تخدام مواطن املرونة يف اتفاق تريبس تنهتك نزاهة
ورشعية نظام احلقوق والواجبات القانونية اليت أأنشأأها اتفاق تريبس و أأكدها اإعالن ادلوحة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف
مواصةل احلديث عن جتربة بدلمه يف التعرض لضغط خاريج يف دورة التقامس .و أأشار الوفد ،من بني عدة توصيات قدهما
الفريق الرفيع املس توى ،اإىل اليت أأوصت بأأن تس تفيد البدلان من مواطن املرونة املنصوص علهيا يف اتفاق تريبس و أأن
تس تخدم حزي الس ياسات املتاح يف املادة  27من اتفاق تريبس من خالل اعامتد وتطبيق تعريفات صارمة لالخرتاع وا ألهلية
للرباءة اليت يف مصلحة الصحة العامة للبدل .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن تعديل القوانني للحد من تزايد الرباءات وعدم منح
الرباءات اإل لالخرتاعات احلقيقية ينبغي أأن يدرج يف مواطن املرونة هذه .واختمت الوفد ّكمته بشأأن هذا املوضوع ابلنظر اإىل
أأن التقرير يشلك وثيقة مرجعية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تنفيذ التوصيات الواردة يف التقرير املذكور وغريه من
التوصيات املتعلقة ابمللكية الفكرية والصحة ،عىل النحو الوارد يف اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية الوارد يف الوثيقة ،SCP/24/4
ينطوي عىل اإماكنية تقليل احلالت املؤسفة اإىل أأدىن حد اليت يمت فهيا جسن النساء وا ألطفال الرضع يف الوحدات الصحية يف
العامل ألهنم مل يمتكنوا من دفع فواتريمه الطبية .ورحب الوفد مبزيد من احلوار واملساهامت من مجيع ادلول ا ألعضاء بشأأن هذا
البند من جدول ا ألعامل.
 .121وقدمت ا ألمانة عرضا توضيحيا عن البحث عن املركبات الكمييائية يف ركن الرباءات .وميكن الاطالع عىل العرض
عىل موقع الويبو عىل العنوان التايل:
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http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_25/scp_25_patentscope_chemsearch_wipo
.pdf
 .122و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد ش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ور أأى الوفد أأن
موضوع الرباءات والصحة همم جدا ابلنس بة لبدله .وقال الوفد اإنه يدرك أأن الس ياسات اليت لها تأأثري عىل الوصول اإىل
التكنولوجيات الصحية ترتبط بأأهداف س ياسة خمتلفة تتعلق بأأهداف التجارة وامللكية الفكرية والصحة وحقوق الإنسان ،فلك
مهنا حيمكه اإطاره القانوين والتنظميي ،ويفرض لك مهنا الزتامات قد ل تامتىش مع ا ألخرى .وذكر الوفد أأن ن ُظم امللكية الفكرية
تسعى اإىل حتقيق التوازن بني حقوق اخملرتعني وبني املصاحل والاحتياجات ا ألوسع للمجمتع ،ور أأى أأن عدم الاتساق يف
الس ياسات قد ينشأأ عندما تكون املصاحل وا ألولوايت الاقتصادية والاجامتعية والس ياس ية غري متسقة معا أأو تتعارض مع
احلق يف الصحة .وذكر الوفد بأأن الزتامات ادلوةل تشمل واجبات ل تقترص عىل احرتام احلق يف الصحة وإامنا حاميته وإاعامهل.
وعىل حنو ما أأكده قرار صادر عن جملس حقوق الإنسان ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن ضامن احلصول عىل ا ألدوية ،ول
س امي ا ألدوية ا ألساس ية ،هو عنرص أأسايس يف الزتامات ادلوةل .ور أأى الوفد أأن دور المتويل العام للبحث والتطوير يف جمال
التكنولوجيا الصحية أأمر ميكن أأن تنظر فيه ادلول ا ألعضاء .و أأشار الوفد اإىل أأهنا يه احلاةل ل س امي عند عدم كفاية الاستامثر
يف البحث والتطوير فامي يتعلق اب ألمراض اليت تؤثر يف الغالب عىل الفقراء أأو عندما ترت َجم البحوث املموةل من القطاع العام
اإىل أأدوية محمية برباءة أأسعارها بعيدة عن متناول مس هتليك لك من القطاعني العام واخلاص .و أأقر الوفد بأأن احلصول عىل
ا ألدوية ميثل حتداي ابلنس بة ملعظم البدلان ،سواء اكنت البدلان ا ألقل منوا أأو النامية أأو املتقدمة .و أأشار الوفد اإىل أأنه يقدم
تكل الآراء بروح من احلوار انطالقا من قناعته بأأن ذكل خيدم مصلحة امجليع ويشجع مجيع ا ألعضاء عىل العمل بصورة بناءة
من أأجل حتقيق هدف الوصول الشامل اإىل ا ألدوية من خالل نظام متوازن للرباءات .واختمت الوفد ّكمته ابلإعراب عن
تأأييده لالقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCP/24/4واذلي قدمته اجملموعة ا ألفريقية ،ابعتباره وس يةل جيدة للميض قدما يف
املناقشات داخل اللجنة.
 .123و أأيد وفد اإندونيس يا البيان اذلي أأدىل به وفد الهند ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .و أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن
يكرر ترصحيات ادلول ا ألعضاء ا ألخرى بأأن الرباءات والصحة متثالن موضوعا ذا أأمهية كبرية مجليع ادلول ا ألعضاء .ور أأى الوفد
أأن توفري اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية ا ألساس ية املنقذة للحياة بأأسعار معقوةل هو أأمر يف صاحل مجيع البدلان .و أأشار الوفد
اإىل أأن أأهداف التمنية املس تدامة تعرتف بأأمهية الصحة العامة وتؤكد أأمهيهتا و أأهداف التمنية املس تدامة يه مجموعة من
ا ألهداف الإمنائية اليت تنبع من العمليات اليت حيركها ا ألعضاء ومت التفاق علهيا وإاقرارها من ِقبل مجيع ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم
املتحدة .وذكر الوفد بأأن الهدف من تناول موضوع الرباءات والصحة يف اللجنة هو وضع خطة معل للويبو لتحسني مساعدهتا
لدلول ا ألعضاء يف فهم مواطن املرونة الواردة يف اتفاق تريبس واس تخداهما يف جمال الصحة ،مع التذكري بأأن هناك اتفاق
تعاون بشأأن املساعدة التقنية بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية يعطي الويبو بوضوح ولية تقدمي املساعدة بشأأن املسائل
املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت تشملها أأيضا اتفاقات منظمة التجارة العاملية .ولفت الوفد انتباه اللجنة اإىل تقرير الفريق الرفيع
املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية التابع ل ألمني العام ل ألمم املتحدة .و أأشار الوفد اإىل أأن التقرير املذكور يركز بنفس القدر
عىل العملية املتعلقة ابلرباءات والصحة يف اللجنة .ور أأى الوفد بصفة خاصة أأن التوصية اليت قدهما الفريق الرفيع املس توى
للنظر يف مزيد من املناقشات بشأأن الرباءات والصحة يف اللجنة ،فضال عن التوصية بأأن تقوم احلكومات بصياغة قوانني
وطنية بطريقة تيرس الاس تخدام الفوري والرسيع للرتخيص الإلزايم أأو الاس تخدام احلكويم للرباءة ألغراض غري جتارية ،مبا
يف ذكل معايري حتديد ماكفأأة أأحصاب احلقوق .وقال الوفد اإنه يدرك أأن مسأأةل الصحة العامة ل ميكن أأن تعاجلها الويبو
وحدها ،ولكنه يرى أأنه ينبغي للويبو بوصفها عضوا يف منظومة ا ألمم املتحدة أأن تبذل قصارى هجدها لالضطالع بدورها يف
ضامن الوصول الشامل اإىل ا ألدوية من خالل نظام براءات متوازن .و أأيد الوفد اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية الوارد يف
الوثيقة  ،SCP/24/4مبا يف ذكل برانمج العمل اذلي س بق أأن أأوجزه وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية يف بيانه.
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و أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإجراء مناقشة هادفة وإاحراز تقدم يف هذا البند من جدول ا ألعامل ،و أأعرب عن اس تعداده لتقدمي
مزيد من التعليقات والتدخالت.
 .124و أأيد وفد كوت ديفوار البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأعلن الوفد أأن الرباءات
والصحة يشالكن مصدر قلق كبري لبدله .و أأشار الوفد اإىل أأن كوت ديفوار قد اعمتدت ،خالل جملس الوزراء يف  14سبمترب
 ،2016رساةل تتعلق ابلنضامم اإىل الربوتوكول لِ
املعدل لتفاق حقوق امللكية الفكرية املتعلق ابلتجارة والصحة.
 .125و أأيد وفد أأوغندا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأقر الوفد بدور نظام الرباءات يف
تعزيز الابتاكر العلمي والتكنولويج اذلي سامه بشلك كبري يف حتسني ا ألحوال الصحية وختفيف ا ألزمات الصحية مثل
فريوس نقص املناعة البرشية واملالراي والسل .ومع ذكل ،ر أأى الوفد أأن التحدايت اجلديدة اليت تواجه الصحة العامة ،مبا يف
ذكل ا ألوبئة اليت ميكن أأن تؤثر عىل مجيع أأحناء العامل ،حتتاج اإىل اس تجاابت عاملية .ور أأى الوفد أأيضا أأنه من الرضوري النظر
يف مفهوم الصحة العاملية ،و أأشار أأن الإجراءات احمللية ميكن أأن تعزز اإنشاء حركة حصية عاملية .وحث الوفد عىل النظر اإىل
أأمثةل ل ألزمات الصحية العاملية اليت مل تؤثر عىل البدلان النامية حفسب ،بل انترشت يف مجيع أأحناء العامل ،مثل فريوس زياك
اذلي أأثر عىل أأجزاء من ا ألمريكتني ومنطقة البحر الاكرييب .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه لو اكن مت التوصل اإىل ردود
جامعية يف وقت سابق ،رمبا أأمكن احتواء هذا البالء .ور أأى الوفد أأن ظهور حتدايت عاملية يتطلب اس تجابة دولية مشرتكة
ومنسقة وتعاونية ليس فقط ملواهجة ا ألخطار احمللية والعاملية اليت هتدد حصة الإنسان وإامنا أأيضا ملعاجلة القضااي املرتابطة مثل
التجارة وا ألمن وحقوق الإنسان وتغري املناخ ،اليت تشلك احملددات ا ألساس ية للصحة .ور أأى الوفد أأن الويبو ميكن أأن تسهم
يف التغلب عىل تكل التحدايت من خالل اإجياد توازن أأمثل بني حقوق أأحصاب الرباءات واحتياجات امجلهور العام يف العامل
النايم واملتقدم عىل السواء .وشدد الوفد عىل أأمهية تقرير الفريق الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية التابع ل ألمني
العام ل ألمم املتحدة ،اذلي اس تغل عىل وجه التحديد عدم اتساق الس ياسات بني امللكية الفكرية والتجارة وحقوق الإنسان،
وقدم بعض التوصيات اخلاصة ابلويبو اليت ينبغي أأن تدرسها اللجنة .ور أأى الوفد أأن تكل التوصيات ومقرتح مجموعة البدلان
ا ألفريقية الوارد يف الوثيقة  SCP/24/4س يوفران للجنة أأساسا متينا لربانمج العمل املقبل للجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات ،وكذكل دليال دلراسة مشرتكة مقرتحة تقوم هبا أأمانة الويبو ابلشرتاك مع خرباء مس تقلني ومنظمة الصحة العاملية
ومنظمة التجارة العاملية ،بشأأن القيود اليت تواهجها البدلان النامية يف الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف الرباءات ،فضال
عن تأأثريها عىل احلصول عىل ا ألدوية بأأسعار معقوةل .وتطلع الوفد اإىل اإجراء مزيد من املناقشات املمثرة بشأأن هذا البند من
جدول ا ألعامل.
 .126و أأكد وفد الهند من جديد أأن نظام الرباءات ينبغي أأن حيقق توازان بني مصاحل املبتكرين والصحة العامة .ور أأى الوفد
أأن من أأمه مسؤوليات نظام الرباءات ضامن احلصول عىل ا ألدوية بأأسعار معقوةل للجمهور .و أأشار الوفد اإىل الهدف من اتفاق
تريبس الوارد يف املادة  8وإاعالن ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس ودعواهتام اإىل متكني ادلول من اختاذ التدابري املناس بة محلاية
الصحة العامة ابس تخدام مواطن املرونة يف اتفاق تريبس بشلك فعال .وطلب الوفد اإجراء دراسة عن س بل ووسائل احلد
من مطالبات "ماركوش" الواسعة النطاق ،وتقليص املهل الزمنية ملنشورات ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية اليت تعترب
هممة جدا ابلنس بة للرباءات والصحة العامة .و أأيد الوفد متاما الاقرتاح املقدم من وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية
بشأأن الرباءات والصحة من أأجل حتقيق التوازن بني حقوق الرباءات والاهامتم ابلصحة العامة عن طريق تقييد حقوق
أأحصاب الرباءات حىت تباع منتجاهتم الصيدلنية بأأسعار معقوةل .و أأكد الوفد من جديد موقفه بشأأن اإدراج ا ألسامء ادلولية غري
املسجةل امللكية يف مواصفات الرباءات ،ور أأى أأن ذكل ييرس منح الرباءات اجليدة .و أأيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد
نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية واذلي يتأألف من ثالثة بنود كبرية مرتابطة يه ادلراسات وتبادل املعلومات واملساعدة
التقنية املقدمة يف اإطار برانمج معل الويبو بشأأن الرباءات والصحة .و أأيد الوفد بيان مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،ول س امي
فامي يتعلق بفريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية.
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 .127و أأيد وفد تونس البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية بشأأن الرباءات والصحة .وشدد الوفد
بعد ذكل عىل أأمهية الصحة العامة والرباءات ،ول س امي ابلنس بة للبدلان النامية .ور أأى الوفد أأن الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا
ميكن أأن يعملوا عىل توصيات أأجندة التمنية و أأهداف التمنية املس تدامة ،وميكن أأن يسهموا بشلك خاص يف منح الناس
اإماكنية العي ،بصحة جيدة .وقال اإن خطة العمل اليت اقرتحهتا مجموعة البدلان ا ألفريقية تتضمن بنودا هامة بشأأن هذا
املوضوع ،و أأعرب عن اس تعداده لإجياد توازن عادل بني امللكية الفكرية والصحة.
 .128وهنأأ وفد اإثيوبيا الرئيس ونواب الرئيس عىل انتخاهبم و أأعرب عن تقديره لتوجهياهتم وقيادهتم يف معل اللجنة .و أأشار
الوفد اإىل خطة ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة لعام  ،2030و أأبرز أأن الهدف  3من أأهداف التمنية املس تدامة يعزز رفاه الناس
من مجيع ا ألعامر .و أأوحض الوفد أأيضا أأن الهدف  3من أأهداف التمنية املس تدامة يشري اإىل أأهداف التغطية الصحية الشامةل،
مبا يف ذكل احلصول عىل ا ألدوية واللقاحات املأأمونة والفعاةل واجليدة بأأسعار معقوةل .وذكر الوفد أأنه س يوجه ادلول ا ألعضاء
عىل حنو جيد متاما ،وس يؤيد الاقرتاح احمل َّدث املقدم من اجملموعة ا ألفريقية والواردة يف الوثيقة  .SCP/24/4ور أأى الوفد أأن
معل اللجنة وفقا ألجندة الويبو للتمنية أأمر حيوي لتحقيق التوازن بني مصاحل أأحصاب املصلحة اخملتلفني يف املشهد ادلويل
للرباءات .ور أأى الوفد أأيضا أأن اللجنة ينبغي أأن تبحث ادلراسة املعنية ابلقيود اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا
بشأأن اس تخدام مواطن املرونة يف الرباءات و أأثرها عىل احلصول عىل ا ألدوية ا ألساس ية بأأسعار معقوةل وفقا لتوصيات فريق
ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى.
 .129ورصح وفد نيجرياي بأأنه مع واقع التحدايت الصحية العاملية ادليناميكية ،ينبغي أأن يركز معل اللجنة عىل كيفية
التصدي بشلك مس تدام للصعوابت اليت تواهجها البدلان ا ألقل منوا ،عند معاجلة احتياجاهتا من الصحة العامة .وقال الوفد اإن
نظام الرباءات ركز عىل مبد أأ حامية حقوق أأحصاب الرباءات فضال عن تعزيز املصلحة العامة .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد
عن تأأييده للبيان الافتتايح والبيان اذلي أأدلت به مجموعة البدلان ا ألفريقية بشأأن الرباءات والصحة .و أأعرب الوفد عن تأأييده
لربانمج معل يوازن بني احتياجات أأحصاب الرباءات وضامن أأن يؤدي نظام الرباءات وظيفته التيسريية يف جمايل التعلمي
والابتاكر .و أأشار الوفد اإىل أأن اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية الوارد يف الوثيقة  SCP/24/4يسعى اإىل معاجلة بعض أأوجه
عدم الاتساق يف الس ياسات ،والثغرات يف القدرات ،وإانشاء أآلية اس تعراض مس مترة ألنشطة الرباءات املتعلقة بتكنولوجيات
الرعاية الصحية .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية يتفق مع بعض النتاجئ والتوصيات الصادرة عن فريق
ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية .ويف هذا الصدد ،أأوحض الوفد أأن الاقرتاح يبني اخلطوات امللموسة
اليت ميكن أأن تتخذها مجيع اجلهات املعنية ،مبا فهيا الويبو ،لضامن وجود نظام من شأأنه أأن ييرس اس تخدام مواطن املرونة
املتعلقة ابلرباءات ،مبا يف ذكل التدابري الرامية اإىل التعجيل ابلوصول اإىل ا ألدوية املأأمونة وامليسورة التلكفة ،للبدلان النامية
مثل نيجرياي .و أأشار الوفد اإىل أأن أأهداف التمنية املس تدامة تتطلب رشاكة عاملية معززة لضامن تنفيذها ،وحث مجيع ادلول
ا ألعضاء و أأحصاب املصلحة عىل العمل يف رشاكة تعاونية لتنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة .وأأشار الوفد اإىل أأنه وفقا للهدف 3
ب من أأهداف التمنية املس تدامة ،فاإن ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة ملزتمة بدمع البحث والتطوير يف جمال ا ألدوية
ل ألمراض غري املعدية اليت تؤثر يف املقام ا ألول عىل البدلان النامية ،وتوفري اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية واللقاحات ا ألساس ية
بأأسعار معقوةل وفقا لإعالن ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس فامي خيص الصحة العامة .و أأشار الوفد اإىل أأن ادلول ا ألعضاء ينبغي أأن
تعرتف بأأن اإعالن ادلوحة يؤكد حق البدلان النامية يف اس تخدام مجيع أأحاكم اتفاق تريبس بشأأن مواطن املرونة ،ول س امي
اإاتحة اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية للجميع .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن قلقه إازاء أأن اجملمتع ادلويل ما زال يناق ،بعد
عدة س نوات مواطن املرونة يف اتفاق تريبس :كيفية اس تخداهما وصعوابهتا .ور أأى الوفد أأن من واجب اللجنة والويبو كواكةل
من واكلت ا ألمم املتحدة ا إلرساع ابلعمل عىل تيسري تنفيذ أأهداف التمنية املس تدامة بطريقة منسقة ومس تدامة .وذلكل ،ر أأى
الوفد أأنه ينبغي أأن يتضمن ذكل ،عىل النحو الوارد يف تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى ،مس توى كفؤا وفعال من
تنس يق الس ياسات مع أأحصاب املصلحة الآخرين ذوي الصةل داخل منظومة ا ألمم املتحدة وخارهجا .و أأعرب الوفد عن تأأييده
لربانمج معل اللجنة بشأأن الرباءات والصحة عىل النحو املفصل يف بيان مجموعة البدلان ا ألفريقية يف اإطار البند احلايل من
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جدول ا ألعامل .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن رغبته يف وضع برامج معل تشمل ورش معل للمساعدة التقنية وتفسري
وتطبيق أأكرث رصامة ملعايري ا ألهلية للرباءة من قبل فاحيص الرباءات فامي يتعلق بطلبات الرباءات اليت تغطي التكنولوجيات
الصحية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وعالوة عىل ذكل ،اقرتح الوفد عقد ورش يت معل بشأأن التفاوض وصياغة
اتفاقات ترخيص للصانعني العامني استنادا اإىل مواطن املرونة املتاحة يف نظام الرباءات وثالث ورش معل بشأأن املامرسات
الناحجة املوهجة حنو التمنية لإصدار الرتاخيص الإجبارية للرباءات الطبية.
 .130وهنأأ وفد مرص الرئيس عىل تعيينه و أأعرب عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان
ا ألفريقية .وذكر الوفد أأنه فامي يتعلق بتحسني الصحة العامة يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،فاإن امجليع يعرفون تدهور
احلاةل الصحية يف العديد من البدلان ،ول س امي يف القارة ا ألفريقية .و أأوحض الوفد أأنه عندما يصاب الناس بسبب يشء بس يط
مثل ا ألنفلونزا ،قد حيتاج املرء اإىل السفر اإىل أأقرب بدل للحصول عىل ا ألدوية ،سواء اكن ذكل اإىل الس نغال أأو مرص أأو أأي
بدل أآخر قريب دليه مس توى متقدم من توفري ا ألدوية ملواطنهيا .وذكَّر الوفد بأأنه عندما طرح وفد نيجرياي هذا السؤال ادلقيق
نيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،فكر يف الطريقة اليت س تضطلع هبا الويبو مبسؤولياهتا يف توفري ا ألدوية وحتسني النظام الصحي يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وشدد الوفد عىل أأن احلصول عىل ا ألدوية حق من حقوق الإنسان ،و أأنه احلق اذلي
تستند اإليه احلقوق ا ألخرى :احلق يف احلياة .وشدد الوفد أأيضا عىل أأن مجيع ادلول ا ألعضاء تتحمل مسؤوليات مشرتكة يف
بذل اجلهود لصاحل البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف ماكحفة ا ألمراض الوابئية مثل الإيدز والهتاب الكبد الوابيئ ج وغريه
من ا ألمراض .و أأشار الوفد أأخريا اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي بشأأن احلصول عىل ا ألدوية ابعتباره الزتاما أأخالقيا
و أأضاف أأنه الزتام اإلهيي ميكن أأن يسامه مجيع ا ألعضاء يف اإجياد حل هل.
 .131وشكر وفد غابون الرئيس وهنأأها عىل انتخاهبا .و أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد نيجرياي ابمس
مجموعة البدلان ا ألفريقية .وذكر الوفد أأن هناك حاجة حقيقية اإىل اس تخدام مواطن املرونة مبوجب التفاقات ادلولية من أأجل
توفري العقاقري ا ألساس ية للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا  .وقال الوفد اإن مسؤولية الويبو تمتثل يف اإجياد حل وسط
للتوفيق بني املصاحل اخملتلفة اليت تدخل يف صاحل الصحة العامة .وذلكل أأعرب الوفد عن تأأييده لآراء الوفود اليت قالت اإن
اللجنة اكنت أأفضل حمفل ملعاجلة هذه املسائل .واختمت الوفد ّكمته ابلإعراب عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدمت به اجملموعة
ا ألفريقية والواردة يف الوثيقة  ،SCP/24/4وذكر أأن مثل هذه الوثيقة س تحرز تقدما كبريا يف دفع املناقشات قدما.
 .132و أأعرب وفد الياابن عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء .و أأعرب الوفد أأيضا عن اعتقاده بأأن
احلصول عىل ا ألدوية أأمر همم .ويف هذا الصدد ،أأوحض الوفد أأن حكومة الياابن تعمل عىل مرشوع هام مع برانمج ا ألمم
املتحدة الإمنايئ لتطوير حبث مشرتك .و أأشار الوفد أأيضا اإىل البيان اذلي أأدىل به وفد مجهورية كوراي ومفاده أأن املسأأةل انمجة
عن مجموعة من العوامل ،مبا يف ذكل نظم المتويل والإمداد املس تدامة .و أأشار الوفد اإىل أأن ولية فريق ا ألمم املتحدة الرفيع
املس توى يبدو أأهنا تركز بشلك ضيق عىل ما يسمى ب "عدم اتساق الس ياسات" .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل أأن
تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى مل يكن معلية تقودها ادلول ا ألعضاء ،ول تعكس أآراء ادلول ا ألعضاء ومل تعاجله
ادلول ا ألعضاء .وذلكل ر أأى الوفد أأن التقرير املذكور ل يشلك أأساسا للمناقشات ألن اس تنتاجه اخلاليف س يؤدي اإىل مزيد
من الاختالفات يف بند جدول ا ألعامل .ور أأى الوفد أأن هذا البند ميكن معاجلته بفعالية من خالل هنج شامل .ومن مث،
أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الوارد يف الوثيقة .SCP/17/11
 .133وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ،و أأدىل ببيان يشري اإىل الاقرتاح املكتوب املقدم يف الوثيقة  .SCP/24/4و أأشار
الوفد اإىل أأن التعديالت اليت اقرتحهتا اجملموعة ا ألفريقية يف اليوم السابق مل تدرج يف الوثيقة و أأشار اإىل أأهنا تضمنت عنارص ل
تدخل يف نطاق ولية اللجنة اليت مل توافق علهيا ادلول ا ألعضاء  .ور أأى الوفد أأنه قبل ادلخول يف دراسة جديدة يف اللجنة،
ينبغي أأن يكون هناك حرص لدلراسات والتحليالت اليت تنتجها حمافل أأخرى اتبعة ل ألمم املتحدة ومتعددة ا ألطراف من أأجل
جتنب الازدواجية غري الرضورية مع ا ألعامل القامئة ابلفعل .ور أأى الوفد أأن أأمانة الويبو ،بفضل عالقة التعاون القامئة مع منظمة
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الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية ،س تكون يف وضع ميكهنا من اإجراء مثل هذه ادلراسات .ور أأى الوفد أأيضا أأنه ابلنظر
اإىل أأن احلصول عىل ا ألدوية والتكنولوجيا الصحية بأأسعار معقوةل هو موضوع معقد ،مفن املهم أأن تظل ادلول ا ألعضاء
منفتحة عىل أأي دراسة ،و أأن ل تفرتض أأن احلل ملعاجلة مسأأةل احلصول عىل ا ألدوية سيمتثل اإجراء تغيريات يف القوانني
الوطنية أأو اإجراء دراسة مقرتحة يف تقرير الفريق الرفيع املس توى التابع ل ألمم املتحدة .وذكر الوفد أأن اجملموعة ابء منفتحة
لدلراسات كربانمج معل متوازن مقرتح من شأأنه أأن يعزز الفهم املشرتك للس ياسات واملبادرات اليت ميكن أأن تعزز احلصول
عىل ا ألدوية بأأسعار معقوةل وتكنولوجيات الرعاية الصحية .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل أأن معل منظمة الصحة العاملية
ومنظمة التجارة العاملية والتعاون بني الويبو وهو "تعزيز الوصول اإىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر :التقاطعات بني الصحة
العامة وامللكية الفكرية والتجارة" ميكن أأن يكون أأساسا للمناقشات املمثرة .و أأشار الوفد اإىل أأن اجملموعة ابء ترغب يف النظر
يف هذه املسأأةل بطريقة شامةل ،مبا يف ذكل املقرتحات ا ألخرى ذات الصةل مثل تكل الواردة يف الوثيقة .SCP/17/11
وخلص الوفد يف الهناية اإىل أأن اتباع هنج متوازن هو وحده اذلي س يدفع اللجنة اإىل ا ألمام ،وابلتايل أأعرب عن اس تعداده
للمشاركة البناءة يف هذه املسأأةل بشلك عام.
 .134وشكر وفد السويد الرئيس وهنأأها عىل انتخاهبا .و أأعرب الوفد عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد تركيا ابمس اجملموعة
ابء ووفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
 .135وهنأأ وفد فرنسا الرئيس عىل انتخاهبا وشكر ا ألمانة عىل التحضري لدلورة .و أأعرب الوفد عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل
هبام وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ووفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بشأأن الرباءات والصحة .و أأعرب
الوفد أأيضا عن تأأييده للبياانت اليت أأدلت هبا الوفود املذكورة أأعاله فامي يتعلق ابلقرتاح ا ألفريقي .ور أأى الوفد أأن الاقرتاح
الوارد يف الوثيقة SCP/24/4حيتوي عىل عدد من النقاط اليت مل تدرج يف جدول ا ألعامل ول مضن اختصاص اللجنة .وشدد
الوفد مرة أأخرى عىل أأن معل اللجنة يف هذا اجملال ينبغي أأن يعكس هنجا متوازان ،مع مراعاة العوامل ذات الصةل اليت تتجاوز
الرباءات ،عىل النحو الوارد يف الوثيقة  .SCP/17/11وذكر الوفد أأنه يف حني أأشارت وفود عديدة اإىل تقرير فريق ا ألمم
املتحدة الرفيع املس توى ،فاإنه ليس معلية حتركها ادلول ا ألعضاء .و أأكد الوفد عىل أأنه ينبغي عىل اللجنة أأل تتجاوز ولية اللجنة
أأو الويبو ،و أأعرب عن اس تعداده لدلخول يف مناقشة بناءة.
 .136و أأعرب وفد اإيرلندا عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ووفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .وذكر الوفد أأيضا أأن معل اللجنة ينبغي أأل يتجاوز وليهتا.
 .137و أأعرب وفد اململكة املتحدة عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ووفد سلوفاكيا ابمس
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .وكرر الوفد نقطتني رئيس يتني .فأأول ،ر أأى أأن العديد من املقرتحات الواردة يف الوثيقة
 SCP/24/4تكرر ادلراسات القامئة .ويف هذا الصدد ،اقرتح الوفد أأن يقوم ا ألعضاء ،قبل الرشوع يف مزيد من العمل يف
اللجنة ،بتقيمي ادلراسات القامئة ذات الصةل .واثنيا ،أأشار الوفد اإىل أأن بعض الاقرتاحات الواردة يف الوثيقة SCP/24/4
تتعلق فامي يبدو بقضااي غري الرباءات ،وابلتايل فهيي تقع خارج نطاق اللجنة .و أأعرب الوفد عن اس تعداده لدلخول يف مناقشة
بناءة ومتوا نزة.
 .138وشكر وفد اإس بانيا انئبة الرئيس وهنأأها عىل انتخاهبا .و أأعرب الوفد عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام وفد تركيا ابمس
اجملموعة ابء ووفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .وذكر الوفد عىل وجه اخلصوص أأنه منفتح لدلراسات
اليت من شأأهنا أأن تؤدي اإىل حتسني فهم املبادرات ،وابلتايل اإىل حتسني اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية بتلكفة معقوةل.
 .139وهنأأ وفد اإيطاليا انئبة الرئيس عىل انتخاهبا .و أأعرب الوفد عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام وفد تركيا ابمس اجملموعة
ابء ووفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .و أأيد الوفد أأيضا البيانني الذلين أأدىل هبام وفدا فرنسا و أأيرلندا.
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 .140وشكر وفد كندا اجملموعة ا ألفريقية عىل خطة العمل املقرتحة بشأأن الرباءات والصحة .وشدد الوفد عىل أأمهية احلصول
عىل ا ألدوية والتكنولوجيا الصحية بأأسعار معقوةل ،و أأبرز أأن ذكل ميثل أأولوية أأساس ية لربامج املعونة اخلارجية .وذكر الوفد أأن
كندا مسامه مايل رئييس يف رشااكت مثل الصندوق العاملي ملاكحفة الإيدز والسل واملالراي واملرفق العاملي ل ألدوية ومنظمة
غايف لتحالف اللقاحات .وقال الوفد اإنه ينبغي عىل مجيع البدلان اإحداث توازن بني تقدمي حوافز لتشجيع تطوير التطورات
الطبية اجلديدة واملبتكرة وضامن احلصول يف الوقت املناسب عىل تكل التطورات بتلكفة ميكن ل ألفراد واجملمتع حتملها .ويف
هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل أأن نظام امللكية الفكرية عامل همم يف حتقيق هذا التوازن .و أأوحض أأن موضوع الرباءات والصحة
اكن موضوع حبث وحتليل شاملني يف الس نوات ا ألخرية :عىل سبيل املثال ادلراسة الثالثية بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية
ومنظمة الصحة العاملية بعنوان "تعزيز الوصول اإىل التكنولوجيات والابتاكرات الطبية" وتقرير لنسيت بعنوان "ا ألدوية
ا ألساس ية للتغطية الصحية الشامةل "قد درسا العديد من هذه املواضيع ابلتفصيل وتناول مجموعة اكمةل من العوامل املتعلقة
ابلوصول اإىل أأوجه التقدم الطيب .و أأشار الوفد اإىل أأن مجمع براءات ا ألدوية بد أأ يف وقت سابق من ذكل العام ابإنشاء قاعدة
بياانت تدعى "مدس بال" مجعت معلومات عن حاةل الرباءات والرتخيص لعدد  35من ا ألدوية احملمية ابلرباءة و أأكرث من 100
تركيبة لعالج فريوس نقص املناعة البرشية والهتاب الكبد الوابيئ ج والسل ،الواردة يف املبادئ التوجهيية ملنظمة الصحة
العاملية وقامئة ا ألدوية ا ألساس ية .ور أأى أأن ذكل يسهل معلية التصنيع والتوريد التنافس ية لتكل ا ألدوية يف البدلان املنخفضة
واملتوسطة ادلخل .و أأبرز الوفد أأن الويبو قدمت تقارير عن الرباءات اخلاصة بأأدوية حمددة تسعى اإىل تقدمي حملة عن حاةل
الرباءات يف العديد من البدلان .و أأشار الوفد اإىل أأن ا ألمثةل املذكورة توحض نطاق العمل الواسع اذلي مت القيام به ،ولكنه أأشار
اإىل أأنه من املرحج أأن ل يكون عىل عمل ابلنطاق الاكمل .وبغية معاجلة هذه الفجوة املعرفية ،ر أأى الوفد أأن اتباع هنج جدير
ابلهامتم ملعاجلة مسأأةل الرباءات والصحة يف اللجنة سيمتثل يف اإعداد حرص لدلراسات القامئة بشأأن هذا املوضوع ويه
ادلراسات والبحوث اليت أأعدهتا واكلت ا ألمم املتحدة والهيئات املتعددة ا ألطراف ا ألخرى .وذلكل ر أأى الوفد أأن النتيجة
الهنائية س تكون تقريرا واقعيا يلخص البحوث املتعلقة بدور نظام الرباءات والعوامل ا ألخرى يف س ياق احلصول عىل التقدم
الطيب وميكن أأن يرثي املناقشات يف اإطار بند الرباءات والبند املتعلق ابلصحة .وعالوة عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأنه ،نتيجة لهذا
العمل ،س يكون ا ألعضاء يف وضع أأفضل للمشاركة يف موضوع الرباءات والصحة ،عىل أأساس فهم شامل للمخزون احلايل
من املعرفة .وذكر الوفد أأن هذا الهنج من شأأنه أأن يساعد عىل ضامن العمل املبين عىل هذا اخملزون ،وابلتايل جتنب
الازدواجية يف العمل القامئ أأو عدم النظر يف مجيع جوانب املسأأةل .واقرتح الوفد أأن تقوم أأمانة الويبو ابإعداد التقرير ابلتشاور
مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية ،حيث أأن لهذه املنظامت الثالث عالقة تعاون وجتارب سابقة يف البحث يف
هذا املوضوع .و أأوحض الوفد أأنه ل يرى أأن الاقرتاح املذكور ينافس أأو يستبدل أأي معل أآخر يف اإطار هذا البند من جدول
ا ألعامل ولكن يضعه اكقرتاح مس تقل ميكن أأن يكون مفيدا يف حد ذاته .و أأعرب الوفد عن اس تعداده لإعداد اقرتاح رمسي
عىل هذا النحو ليك تنظر فيه اللجنة ،وتعمميه قبل ادلورة الاس تثنائية السادسة والعرشين .ورحب الوفد أأخريا بأآراء ا ألعضاء
بشأأن النطاق ادلقيق ل ألنشطة اليت ينبغي أأن يس تعرضها التقرير.
 .141وهنأأ وفد السودان انئبة الرئيس عىل انتخاهبا و أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان
ا ألفريقية.
 .142و أأيد وفد الربتغال البيانني الذلين أأدىل هبام وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ووفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه ،و أأكد من جديد رضورة مواصةل املناقشات يف اإطار ولية اللجنة.
 .143و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تأأييده البيانني الذلين أأدىل هبام وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ووفد سلوفاكيا
ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .وكرر الوفد تأأييده القوي لإعالن ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس والصحة العامة،
و أأعرب عن احرتامه حلق ادلول ا ألعضاء يف حامية الصحة العامة .و أأيد الوفد ادلور احليوي لنظام الرباءات يف تعزيز التمنية
وإاجياد أأدوية جديدة وابتاكرية إلنقاذ ا ألرواح ،ور أأى ،يف هذا الصدد ،أأن نظام الرباءات القوي ل مينع البدلان من اختاذ تدابري
محلاية الصحة العامة .وفامي يتعلق ابلقرتاح اذلي تقدمت به اجملموعة ا ألفريقية ،أأعرب الوفد عن قلقه ألن الرتكزي الضيق
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لالقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCP/24/4س يؤدي اإىل رؤية مبسطة أأكرث من الالزم .ويف هذا الصدد ،ر أأى الوفد أأن
الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف الرباءات لن يؤدي اإىل حتسني كبري يف اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية يف البدلان
النامية أأو البدلان ا ألقل منوا  .وأأعرب الوفد عن عدم موافقته عىل الر أأي القائل بأأن حقوق الرباءات يه العقبات الوحيدة أأمام
توافر ا ألدوية .ور أأى أأن املسأأةل متعددة ا ألوجه ،و أأنه مت اإهامل العديد من العوامل ا ألساس ية يف معاجلة اإماكنية احلصول عىل
ا ألدوية .وقال اإن نظام حامية الرباءات يوفر احلوافز للصناعات الصيدلنية يف مجيع أأحناء العامل لتطوير العالجات وا ألدوية
والقيام بنقل التكنولوجيا اليت تفيد يف هناية املطاف مجيع البدلان .ور أأى أأنه بدون حامية الرباءات ،س يكون هناك عدد أأقل
من ا ألدوية اجلديدة ،وعدد أأقل من العالجات و أأدوات التشخيص .و أأيدت ادلراسة املشرتكة اليت أأجرهتا الويبو ومنظمة
الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية بعنوان "تعزيز احلصول عىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر" (ادلراسة الثالثية) ،اليت
نرشت يف عام  ،2012الر أأي القائل بأأن هناك عوامل كثرية اإىل جانب نظام الرباءات سامهت يف توافر ا ألدوية أأو عدم
توافرها .وتشمل بعض هذه العوامل ال ُنظم التنظميية والتسعري والرضائب والتعريفات والس ياسات واملشرتايت والآليات
وزايدة بيع الإنتاج واس تخدام املعايري الفرعية يف ا ألدوية املزورة أأو املزيفة ،وسالسل التوريد املعقدة للغاية والعوامل ا ألخرى
املدرجة يف الفصلني  3و 4من ادلراسة .ور أأى الوفد أأن من النتاجئ الهامة اليت خلصت اإلهيا تكل ادلراسة أأن جمرد وجود
حقوق امللكية الفكرية عىل املنتج ل يشلك عائقا أأمام احلصول عىل ذكل املنتج ول غيااب حلقوق امللكية الفكرية .وقال اإن
هناك عوامل متعددة ل تتصل ابلرباءات ميكن أأن تؤثر عىل الصحة العامة وتوافر ا ألدوية .ور أأى الوفد أأن الرتكزي عىل
الرباءات فقط ،وبدون فهم للعديد من العوامل ا ألخرى اليت ميكن أأن تؤثر عىل الصحة العامة واحلصول عىل ا ألدوية ،لن
يؤدي عىل ا ألرحج اإىل حل فعال طويل ا ألجل .ور أأى الوفد أأيضا أأن اتباع هنج شامل إازاء هذه املشلكة س يكون هو الطريق
الفعال للميض قدما ،و أأشار يف هذا الس ياق اإىل املقرتحات اليت قدهما وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف الوثيقة
 .SCP/17/11وشدد الوفد عىل أأمهية جتنب الازدواجية يف العمل يف هذا اجملال و أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به
وفد اململكة املتحدة فامي يتعلق ابإجراء حرص ل ألعامل اليت مت القيام هبا ابلفعل.
 .144وهنأأ وفد لتفيا انئبة الرئيس عىل انتخاهبا و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه بشأأن اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية وفريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية .و أأكد
الوفد من جديد الزتامه مبسأأةل احلصول عىل ا ألدوية .ومع ذكل ،ر أأى الوفد أأن اللجنة ،بوصفها جلنة فنية ،ينبغي أأل تضطلع
بأأنشطة تتجاوز وليهتا ،وينبغي أأل تكرر القيام اب ألنشطة اليت جتري ابلفعل يف منظامت دولية أأخرى.
 .145وهنأأ وفد بولندا انئبة الرئيس عىل انتخاهبا و أأعرب عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام وفدا لتفيا ابمس مجموعة بدلان
أأورواب الوسطى والبلطيق وسلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .و أأعرب الوفد عن تأأييده ملواقف ادلول
ا ألعضاء ا ألخرى يف الاحتاد ا ألورويب .ور أأى الوفد أأنه ينبغي اإبقاء املناقشة يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل مضن ولية
اللجنة.
 .146وهنأأ وفد هنغاراي انئبة الرئيس عىل انتخاهبا ،و أأيد الر أأي اذلي أأعرب عنه وفدا لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب
الوسطى والبلطيق وسلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
 .147و أأيد وفد سلوفاكيا البيان اذلي أأدىل به وفد بدله ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وشدد عىل أأن معل
اللجنة ينبغي أأل يتجاوز وليهتا.
 .148وهنأأ وفد زامبيا الرئيس ونواب الرئيس عىل انتخاهبم .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان
ا ألفريقية.
 .149وذكر ممثل املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية أأن نظام الرباءات يس هتدف ،يف مجةل أأمور ،الاس تفادة من املعرفة لضامن
التقدم املس متر والرفاه للبرشية .وذكر املمثل أأيضا أأن هذين الهدفني ل يتعارضان ،اإذا اكن هناك تصممي عىل اإجياد حل
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متوازن .و أأشار اإىل أأنه اإذا حاول امجليع القيام بذكل ،فس يكون من املمكن التوصل اإىل تفامه مشرتك يشجع الباحثني عىل
بذل هجود أأكرب .وخبالف ذكل ،أأشار املمثل اإىل أأن الباب س يكون مفتوحا خلطر التقليد وا ألدوية املقدلة .و أأوحض املمثل أأنه
يشري بصفة خاصة اإىل التقليد اجلنايئ وليس ا ألدوية املقدلة اليت لن تعود ابلنفع عىل البرشية ول عىل رشاكت املس تحرضات
الصيدلنية .و أأشار اإىل أأنه من واجب اللجنة اإجياد بعض ا ألسس لتحقيق فهم مشرتك ،مما يؤدي اإىل اإحراز تقدم متواصل يف
البحث عن أأدوية أأفضل ورفاه البرشية .و أأشار اإىل مداخالت بعض الوفود ،وقال اإن مجيع ا ألعضاء عىل منت القارب نفسه
عندما يبد أأ وابء يف جزء من العامل ،ألن بقية العامل ستتعرض أأيضا للهتديد ،ومن مث س يكون من الرضوري اإجياد تفامه مشرتك
بشأأن هذه املسأأةل الهامة .و أأعرب املمثل عن ر أأيه بأأن الاقرتاح اذلي تقدم به وفد نيجرياي يتفق متاما مع هذه املسأأةل اإذا اكن
مصقول قليال وفقا لآراء امجليع .و أأعرب املمثل أأخريا عن تأأييده الاكمل لهذا الاقرتاح.
 .150و أأعرب ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية عن وهجة نظره بشأأن أأمهية الرباءات والصحة .وقال اإنه يف بعض
ا ألحيان يقول الناس اإن العقاقري الصيدلنية يه أأفضل حاةل لنظام الرباءات مبعىن أأنه من بني صناعات أأخرى ،اكن القطاع
الوحيد اذلي ميكن فيه الربط بني وجود نظام الرباءات وجناح الرشاكت أأو فشلها من حيث أأعامهلم .وقال املمثل أأيضا اإن
هناك قطاعات كثرية يف الاقتصاد ،اإذا أألغي فهيا نظام الرباءات فلن يالحظ ذكل اإل حمامو الرباءات .غري أأنه أأشار اإىل أأن
ذكل ليس حصيحا يف جمال املس تحرضات الصيدلنية .وعىل الرم من أأن الناس قالوا اإهنا أأسو أأ حاةل ابلنس بة لنظام الرباءات،
أأشار املمثل اإىل أأن هذه يه احلاةل اليت ميكن أأن يؤدي فهيا جناح نظام الرباءات اإىل وفاة املرىض .غري أأنه أأوحض أأنذكل
س يكون حاةل متطرفة .وذلكل ذكر أأهنا من أأقوى احلالت ملنح الاحتاكرات عىل الاخرتاع وكذكل أأسو أأ احلالت .و أأشار
املمثل اإىل أأن أأحدا لن ينكر يف أأي ماكن أأن نظام الرباءات يؤدي دورا هاما يف تطوير عقاقري جديدة .غري أأنه أأشار كذكل
اإىل أأنه ل ميكن ألحد أأن ينكر أأنه يقدم أأيضا مشالك هائةل فامي يتعلق بعدم املساواة يف الوصول ،ويف بعض احلالت ،حدوث
وفاة للمرىض اذلين اكن ميكن أأن يس تفيدوا من احلصول عىل ا ألدوية .و أأوحض أأن عىل الناس أأن يأأخذوا هذه احلقيقة بعني
الاعتبار .و أأشار املمثل اإىل أأن فكرة أأن الرباءات ليست يه العامل الوحيد اذلي يؤثر عىل اإماكنية احلصول قدهما وقالها،
عىل سبيل املثال ،وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .ويف هذا الصدد ،أأعرب املمثل عن اعتقاده بأأنه ل يوجد يشء واحد ،بل
اب ألحرى عدة أأمور ،والرباءات أأحدمه ،وميكن أأن يقال اليشء نفسه عن الابتاكر .وذكر املمثل أأن متويل القطاع العام للبحث
والتطوير والتعلمي ومجع البياانت وعوامل أأخرى كثرية قد أأثرت يف تطوير العقاقري .ويف هذا الصدد ،لفت الانتباه اإىل مؤرش
الويبو لالبتاكر العاملي اذلي ينرش لك عام ،و أأكد أأنه ل يعطي سوى وزن ضئيل لنظام الرباءات عند ترتيب البدلان يف قامئة
الابتاكر اخلاصة هبا .و أأشار اإىل أأن الويبو تس تغرق وقتا طويال يف العمل عىل س ياسة الرباءات ألنه عىل الرم من أأمهية
الرضائب والشفافية والاستامثرات يف جمال التعلمي ومليون يشء أآخر ،مفن املهم مبا فيه الكفاية العمل عىل الرباءات ،وذكل
حصيح أأيضا بشأأن اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية .و أأعرب املمثل عن تأأييده للعمل اذلي قام به الفريق الرفيع املس توى املعين
ابحلصول عىل ا ألدوية التابع ل ألمني العام ل ألمم املتحدة .غري أأن املمثل أأعرب أأيضا عن دهش ته لفكرة أأن وفود سلوفاكيا
ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وتركيا ابمس اجملموعة ابء والياابن والولايت املتحدة ا ألمريكية قد تساءلت عن فكرة وجود أأوجه
عدم اتساق بني الس ياسات املتعلقة ابمللكية الفكرية وحقوق الإنسان يف احلصول عىل ا ألدوية .و أأعرب املمثل عن عدم
موافقته ،وقال اإن اقرتاح عدم وجود اتساق هو اإناكر ملا هو مفهوم أأسايس يف النظام .مث أأكد املمثل أأن الرسطان موضوع
هام س يدرج يف جدول أأعامل منظمة الصحة العاملية يف يناير  .2017و أأشار اإىل ادلراسة اليت أأجراها معهد املعلومات الصحية
( )IMSيف يونيه  2016بشأأن السوق العاملية لعالج الرسطان ،مت اإطالق مواد جديدة فعاةل ضد للرسطان بني عايم 2010
و ،2014و أأن أأقل من النصف أأتيحت للمرىض حبلول هناية عام  2015يف مجيع البدلان ابس تثناء س تة بدلان .وشدد أأيضا
عىل أأنه يف الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأملانيا واململكة املتحدة وإايطاليا وفرنسا وكندا ،مت طرح نصف العقاقري اجلديدة يف
السوق ومت توفريها للمرىض .و أأشار املمثل اإىل أأنه يف دراسة أأجريت يف عام ُ ،2014ذكر أأن التلكفة للك هنج للس نة احلياتية
املعدةل حسب اجلودة قد أأخذت يف الاعتبار من أأجل حتديد ما اإذا اكن ينبغي سداد تلكفة دواء يف أأسرتاليا وكندا وإاجنلرتا
وإاسكتلندا والسويد .و أأشار كذكل اإىل أأن املرىض يف هذه البدلان امخلسة دلهيم اإماكنية احلصول عىل أأدوية الرسطان بدرجة
أأقل مما هو احلال يف بدلان أأخرى .و أأكد أأن عدد ا ألدوية الرسطانية اليت جيري سداد تلكفهتا أأقل ،و أأن قرارات السداد
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تس تغرق وقتا أأطول ،و أأن أأدوية الرسطان يمت اعامتدها مبعدل أأبطأأ عىل مدى اترخيها .وذكر املمثل أأن البدلان اليت تشارك يف
مراقبة التاكليف همددة بس ياسة فعلية تمتثل يف عدم سداد تاكليف ا ألدوية امللكفة ،مما يعرض املريض للخطر يف احلصول
عىل العقاقري الهامة .و أأوحض املمثل أأن الاختالف يف احلصول مسأأةل حياة أأو موت ابلنس بة للمرىض .و أأعرب عن اعتقاده بأأن
املناقشات اليت أأجراها الفريق الرفيع املس توى التابع ل ألمم املتحدة اكنت حماوةل للتغلب عىل ذكل ،وذكل بفصل احلافز عن
تطوير ا ألدوية عن مثن ا ألدوية نفسها .ور أأى أأيضا أأنه اإذا اكن الناس يعانون من مرض هيدد حياهتم ،فلن يكونوا يف وضع
يسمح هلم ابملساومة عىل السعر .ومن مث ،ذكر املمثل أأن الاقرتاح يمتثل يف اإخراج املرىض من احللقة من أأجل السامح
للناس ابخرتاع وتطوير العقاقري لتحقيق دخل من اخرتاعاهتم ل من خالل ارتفاع أأسعار ا ألدوية بل من خالل نظام أآخر
لمتويل البحث و تطور .مث تساءل املمثل عن سبب عدم اعتقاد بعض الوفود بطريقة أأو بأأخرى بأأن هناك جانبا للملكية
الفكرية يف املناقشة مل يقره فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى حفسب ،بل متت مناقش ته بني مجموعة الامثنية ،ومت تأأييده يف
قرارات خمتلفة صادرة عن منظمة الصحة العاملية .ويف هذا الصدد ،أأوحض املمثل أأن خمتلف املقرتحات تشري اإىل ادلراسات
اليت أأجريت يف تكل املؤسسة بشأأن بدائل منح الاحتاكر ،بوصفه حافزا لتمنية ا ألدوية ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن هذه املسأأةل
هممة يف ذكل العمل .وفامي يتعلق ابقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ،ذكر املمثل أأن لك يشء ل خيضع دلراسة أأخرى .فعىل سبيل
املثال ،أأشار اإىل أأنه فامي يتعلق ابملساعدة التقنية ،الفقرة الفرعية د من العنرص  ،3مل جتر دراسة واحدة عن املساعدة التقنية.
و أأفاد بأأنه عىل الرم من أأن هذا هو أأحد أأمه الطرق ملعاجلة املسائل املتعلقة ابلس تثناءات من حقوق الرباءات ،ويف الواقع
ف إانه أأكرث النُظم ش يوعا يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،هناك عنارص يف الاقرتاح املذكور ميكن أأن تشري اإىل جمالت أأخرى مت
اإجنازها ،ولكهنا مل تدمج يف برامج الويبو للمساعدة التقنية .ولحظ املمثل أأخريا أأن هناك أأيضا بعض ا ألمور ا ألخرى اليت مل
يفعلها أأحد من قبل.
 .151وذكرت ممثةل ش بكة العامل الثالث أأن هناك العديد من العوائق اليت حتول دون احلصول عىل ا ألدوية ،ولكن من املسمل
به عىل نطاق واسع أأن العائق الرئييس أأمام احلصول عىل ا ألدوية بأأسعار معقوةل هو امللكية الفكرية ول س امي الرباءات.
وذكرت املمثةل أأيضا أأن اإعالن ادلوحة ملنظمة التجارة العاملية بشأأن اتفاق تريبس والصحة العامة أأعرب عن قلقه بشأأن أآاثر
امللكية الفكرية عىل ا ألسعار و أأكد أأن التفاق ل مينع ا ألعضاء وينبغي أأل مينعهم من اختاذ تدابري محلاية الصحة العامة .وشددت
عىل أأن ارتفاع ا ألسعار نتيجة للملكية الفكرية ل يشلك مصدر قلق للبدلان النامية حفسب ،وإامنا أأيضا للبدلان املتقدمة المنو.
و أأكدت املمثةل أأن من الواحض بصورة مزتايدة أأن العالجات املتعلقة ابلرسطان والهتاب الكبد الوابيئ ج قد جتاوزت ما اكن
يف متناول حكومات البدلان املتقدمة .و أأوحضت أأن مرة العالج ملرض الهتاب الكبد الوابيئ ج عىل سبيل املثال ،اذلي
يس تخدم العمود الفقري لعالج الهتاب الكبد الوابيئ ج ،تتلكف ما يرتاوح بني 48000و 96000يورو بسبب الاحتاكر
املتعلق ابمللكية الفكرية اذلي متلكه رشاكت املس تحرضات الصيدلنية ،وهو أأمر لن يكون مس تداما ألي حكومة .و أأشارت
املمثةل اإىل أأن العديد من ا ألشخاص توفوا مبارشة نتيجة لعدم احلصول عىل ا ألدوية ،و أأنه ينبغي القيام بيشء حيال ذكل،
ابلنظر اإىل أأن ولية الويبو تتعلق ابمللكية الفكرية .ور أأت املمثةل أأن مناقشة الرباءات والصحة أأمر ابلغ ا ألمهية ،و أأنه من
الرضوري الرشوع يف برانمج معل ملموس بشأأن الرباءات والصحة .ويف هذا الصدد ،أأشارت املمثل اإىل ما ييل .أأول ر أأت
أأن الوثيقتني  SCP/24/4و SCP/16/17توفران أأساسا جيدا لوضع برانمج معل بشأأن الرباءات والصحة .واثنيا ،أأوحضت
املمثل أأمهية أأن تقوم اللجنة بدعوة الرئيسني املشاركني للفريق الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية التابع ل ألمني العام
ل ألمم املتحدة لعرض التقرير ،وكذكل للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ملناقشة نتاجئ وتوصيات التقرير .و أأكدت أأن تقرير
الفريق الرفيع املس توى التابع ل ألمم املتحدة قد شلك تعزيزا ألهداف التمنية املس تدامة اليت الزتمت هبا الويبو نظرا ألن الويبو
واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة .و أأشارت املمثةل اإىل أأن بعض الوفود ذكرت أأن التقرير ليس تقريرا من ادلول ا ألعضاء،
ور أأت أأن التقرير ينبغي أأل يكون جزءا من املناقشة داخل اللجنة .ومع ذكل ،أأشارت املمثةل اإىل أأن ادلراسة الثالثية ليست
تقريرا لدلول ا ألعضاء أأيضا ،ولكهنا مت تقدميها ومناقش هتا يف اللجنة .و أأشارت املمثةل اإىل أأن العملية قد أأدت ،مقارنة ابلعملية
الثالثية ،اإىل أأن يشمل تقرير الفريق الرفيع املس توى ادلول ا ألعضاء واجملمتع املدين والصناعة واملنظامت الأاكدميية واملنظامت
ادلولية مبا فهيا الويبو .و أأكدت أأن التقرير أأقر بأأنه ينبغي أأن تكون هناك أآراء معارضة معينة بشأأن هذه املسأأةل .وذلكل،
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س يكون من غري املقبول أأل تعرتف الويبو ،بوصفها واكةل اتبعة ل ألمم املتحدة ،بتقرير الفريق الرفيع املس توى ل ألمم املتحدة
وتوصياته .ور أأت املمثةل أأن التقرير ل يتجاوز اختصاص اللجنة .واثلثا ،طلبت املمثةل من اللجنة أأن تناق ،عىل وجه
التحديد توصيات تقرير الفريق الرفيع املس توى ل ألمم املتحدة اليت تنص عىل أأنه ينبغي للحكومات أأن تنشئ وحتافظ عىل
قواعد بياانت متاحة للجمهور توحض حاةل معلومات الرباءات وبياانت عن ا ألدوية واللقاحات .و أأشارت اإىل أأنه ينبغي عىل
الويبو أأن تقوم ،ابلتعاون مع أأحصاب املصلحة ،بتحديث هذه املعلومات وتوحيدها من أأجل وضع قاعدة بياانت دولية ميكن
البحث فهيا بسهوةل تشمل ما ييل"1" :ا ألسامء ادلولية القياس ية الشائعة للمنتجات البيولوجية؛ " "2ا ألسامء ادلولية غري
املسجةل امللكية للمنتجات املعروفة يف وقت اإيداع الطلب أأو بعد منح الرباءة؛ ( )3اترخي املنح واترخي انهتاء الصالحية.
و أأشارت املمثل اإىل توصية أأخرى وردت يف التقرير املذكور ،وقالت إان واكلت ا ألمم املتحدة (برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ
وا ألونكتاد والويبو) ينبغي أأن تدمع احلكومات .ور أأت أأن عددا من العنارص يف ذكل التقرير ذات صةل مبارشة ابللجنة.
و أأعربت عن اعتقادها بأأن تكل التوصيات ومناقشة تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى ينبغي أأن يكوان من أأولوايت
اللجنة .وفامي يتعلق ابدلراسة ،ذكرت املمثل أأن من املفرتض أأن تعد ا ألمانة دراسة عن اخلربات الوطنية ابس تخدام مواطن
املرونة والتحدايت اليت تواجه برانمج التغيري الاسرتاتيجي للجنة ادلامئة  .26ور أأت أأنه ينبغي أأن يمت ذكل ابلتشاور مع
واكلت ا ألمم املتحدة اليت شاركت يف تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى ،وذكرت أأن مساهامت امجلهور من شأأهنا أأن
ترثي ادلراسة اإىل حد كبري.
 .152و أأشارت ممثةل مؤسسة جتمع براءات ا ألدوية اإىل الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  ،SCP/24/4ووافقت عىل أأن الشفافية
يف معلومات الرباءات املتعلقة اب ألدوية ا ألساس ية أأمر أأسايس .وشددت عىل أأنه من الصعب يف كثري من ا ألحيان احلصول
عىل معلومات موثوقة بشأأن الرباءات ،ولكن من الرضوري ليس فقط معل برانمج العمل املتعدد ا ألطراف اذلي حياول
حتسني فرص الوصول والابتاكر لبعض ا ألدوية الرئيس ية يف البدلان النامية ،ولكن أأيضا لفائدة احلكومات وواكلت
املشرتايت وغريها ومنظامت الصحة العامة اليت تعمل يف جمال امللكية الفكرية واحلصول عىل ا ألدوية .و أأعربت عن رسورها
بأأن تعلن أأنه خالل امجلعيات السابقة للويبو ،أأطلقت املؤسسة قاعدة بياانت "ميدس بال" للرباءات والرتاخيص اخلاصة
اب ألدوية اليت حلت حمل قاعدهتا السابقة لبياانت حاةل الرباءات ،وتضمنت معلومات شامةل عن حاةل الرباءات والرتخيص
ألدوية فريوس نقص املناعة البرشية والهتاب الكبد الوابيئ جوالسل .و أأوحضت أأن "ميدس بال" قدمت حاةل امللكية الفكرية
ألدوية فريوس نقص املناعة البرشية والهتاب الكبد الوابيئ والسل يف البدلان النامية ،و أأهنا تضمنت أأيضا معلومات عن
الرباءات والرتاخيص وحامية البياانت احلرصية يف أأكرث من  100بدل انم .و أأعربت املمثةل عن امتناهنا للتأأييد اذلي تلقاه
املكتب ا ألورويب للرباءات واملاكتب الوطنية للرباءات مثل مكتيب ش ييل وامجلهورية ادلومينيكية الذلين أأبرمت معهم ابلفعل
اتفاقات تعاون .وذكرت أأن عددا كبريا من جامعات اجملمتع املدين ساعدت جتمع براءات ا ألدوية يف جتميع البياانت لهذا املورد
العام القمي .ودعت املمثةل ماكتب الرباءات ا ألخرى اإىل املسامهة يف قاعدة بياانت الرباءات العامة ومركز منح الرتاخيص من
أأجل اإاتحة ا ألدوية اجلديدة الرئيس ية يف البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل بأأسعار معقوةل .ور أأت املمثةل أأنه من املشجع
جدا أأن ترى تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية عند الاستشهاد مبا ييل" :ميكن أأن تكون
الرتاخيص الطوعية عامال همام يف العالج والوصول وإابراز أأن مس توى الشفافية يف اتفاقات الرتخيص اليت مت التفاوض علهيا
من خالل مجمع الرباءات ا ألدوية املدعوم املوحد واذلي تكون فيه مجيع الرتاخيص متاحة للجمهور جدير ابلثناء واندر".
و أأعربت املمثةل يف الهناية عن اس تعدادها للبقاء حتت ترصف اللجنة يف حالاكن مطلواب أأي توضيح ،والعمل مع ادلول
ا ألعضاء والويبو و أأحصاب املصلحة لتحديد العالجات احمللية ودراسة اإماكنية دمع اجلهود الوطنية الرامية اإىل توس يع نطاق
العالجات من خالل تراخيصها.
 .153و أأوحضت ممثةل منظمة أأطباء بال حدود أأن املنظمة تساعد يف ارتباط اجملمتع املدين عىل حتديد قانون الرباءات املزيف
للعمل عىل تسع دراسات حاةل ،وتقوم بتوثيق أأثر ممارسات الرباءات عىل احلصول عىل ا ألدوية يف جنوب أأفريقيا .ويف هذا
الصدد ،أأشارت اإىل قصتني .القصة ا ألوىل تشري اإىل الس يدة توبيك ،أأم لطفلني ،ومعركهتا للوصول اإىل ا ألدوية املنقذة للحياة
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لرسطان الثدي لها .وتعتقد الس يدة توبيك بقوة أأهنا لو متكنت من احلصول عىل هذا العالج ،فاإهنا ميكن أأن تعي ،لفرتة
أأطول ،لرتى ابنهيا وحفيدها يرتعرعون .وبعد شهر من انهتاء التقرير يف نومفرب ،مل تمتكن الس يدة توبيك من احلصول عىل
ادلواء اذلي حتتاج اإليه .وظل ادلواء حتت الرباءة يف بدل دليه مصدر واحد من رشكة روش اليت ابعته بأأكرث من 30000
دولر أأمرييك ملرة العالج الواحدة .و أأشارت املمثةل اإىل أأنه يف الوقت نفسه ،اكنت هناك نسخة مماثةل من ادلواء متاحة يف
الهند وعدة بدلان أأخرى حيث أأسقطت الرباءاتن ا ألولية والثانية ،مما أأاتح مزيدا من املصادر واملنافسة داخل السوق وزاد
من اخليار املتاح للمرىض .و أأشارت املمثةل اإىل قصة اثنية جرت يف اململكة املتحدة ،حيث حاولت رشكة فايزر املطالبة برباءة
اثنية لالس تخدام الطيب عىل العالج القدمي اذلي عاجل ا ألمل .و أأوحضت أأن القضية نوقشت بشلك كبري و أأعقبهتا العديد من
البدلان يف أأورواب عندما انهتت الرباءة ا ألصلية .و أأوحضت كذكل أأنه يف اململكة املتحدة ،صدرت أأربع قرارات من حمامك
املقاطعات وقرار من حممكة اس تئناف وقرار أأصدرته مؤخرا حممكة الاس تئناف يف أأكتوبر .وأأشارت املمثةل اإىل أأن احملمكة مل
تؤيد ،خالل العملية برمهتا ،مطالبة رشكة فايزر هبذه الرباءة ،عىل الرم من مسأأةل كيفية تفسري املطالبات املقدمة من سويرسا
أأو تأأييدها أأو اإبطالها .وشددت املمثةل عىل أأن هذه املسأأةل تس ببت يف اإحداث أأثر ملموس عىل املامرسات الطبية يف تكل
البدلان .و أأوحضت أأن رشكة فايزر أأرسلت العديد من رسائل الإنذار اإىل سلطات الصحة العامة يف اململكة املتحدة ،حلهثا
عىل تعليق بعض املامرسات الطبية يف حني أأن معظم ا ألطباء يف اململكة املتحدة اكنوا يعمتدون علهيا .ويف هذا الصدد،
أأشارت املمثةل اإىل أأن امجلعية العامة ذكرت يف مايو  2016أأن هناك حاجة ماسة اإىل وضع ترشيعات لإهناء حامية الرباءات
للحصول عىل مؤرشات حمددة للمس تحرضات الصيدلنية .وذكرت املمثةل أأن هناك قصصا أأكرث تشاهبا يف خمتلف البدلان يف
الوقت احلارض تؤثر عىل الواقع اليويم حلياة وموت املرىض ،بغض النظر عن البدل اذلي ينمتون اإليه .وذكرت كذكل أأن مجيع
هذه القصص توحض مرارا وتكرارا التقاطع الواحض بني حصول امجلهور عىل ا ألدوية والكيفية اليت يعمل هبا نظام الرباءات احلايل
فامي يتعلق ابلعالج والتشخيص الطبيني وكيف أأن لها تأأثري مبارش عىل القدرة عىل حتمل تاكليف هذه ا ألدوات وإاماكنية
الوصول اإلهيا .ور أأت املمثةل أأن بعض هذه القصص اكن ميكن لعدة بدلان عرضها ومناقش هتا أأثناء اللجنة ،ليس فقط فامي يتعلق
بكيفية اعامتد مهنجية لتحديد اخلطوة الابتاكرية ملطالبة براءة معينة ،ولكن كيف ميكن أأن تؤدي معايري وممارسات بديةل يف
جمال ا ألهلية للرباءة اإىل أآاثر خمتلفة متاما عىل اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية يف الواقع .و أأشارت املمثةل اإىل توصية فريق ا ألمم
املتحدة الرفيع املس توى املوهجة للويبو بأأن تعمل مع الواكلت املعنية و أأحصاب املصلحة يف هذا اجملال وشددت عىل أأن من
مضن ولية الويبو واللجنة حتديدا التعامل مع تقاطع حصة الرباءات كواكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة .وذلكل ،أأعربت املمثةل
عن تأأييدها لالقرتاح اذلي تقدمت به مجموعة البدلان ا ألفريقية واذلي وضع بوضوح خارطة طريق ليك تتبعها اللجنة عند
معاجلة التحدايت املتبقية اليت تواجه ادلول ا ألعضاء .و أأخريا ،أأكدت املمثةل من جديد أأن ذكل ميثل حتداي عامليا ومل يعد خيص
بدلا انميا وحده ،واقرتحت أأن تأأخذ اللجنة يف الاعتبار متاما التوصية املقدمة من فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى ،مبا يف
ذكل اإماكنية دعوة ممثل للفريق اإىل عرض التقرير أأمام اللجنة.
 .154و أأشار ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية اإىل أأن بيانه اذلي أأدىل به ابمس امجلعية اليت تضم  900رشكة ايابنية كبرية
و 72رشكة أأدوية ،و أأنه حيظى بتأأييد الاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدليني ( .)IFPMAور أأى أأن نظام الرباءات يلعب
دورا هاما يف تسويق التكنولوجيات اجلديدة .و أأعرب عن اعتقاده بأأن حامية الرباءات للتكنولوجيا الصيدلنية من شأأنه
السامح لرشاكت املس تحرضات الصيدلنية ابإجراء البحوث ابس مترار لتطوير أأدوية جديدة للمرىض يف البدلان النامية .و أأشار
املمثل إاىل أأن رشاكت ا ألدوية هذه تعمل جبدية يف مسأأةل احلصول عىل ا ألدوية يف البدلان النامية .ويف هذا الصدد ،أأشار
عىل سبيل املثال اإىل املادة  18.6يف فصل امللكية الفكرية يف اتفاق الرشاكة عرب احمليط الهادئ ( )TPPاليت تشري اإىل بعض
تدابري الصحة العامة ،وحددت أأن ا ألطراف تؤكد عىل اتفاق تريبس وإاعالن ادلوحة بشأأن الصحة العامة .وهبذه الطريقة ،ذكر
املمثل أأن املرونة يف اتفاق تريبس يف اإطار املعاهدات ادلولية ينبغي احرتاهما ومن مث امليض قدما يف أأنشطة ا ألعامل .مث ذكر
املمثل ا ألنشطة اجلديدة للحصول عىل ا ألدوية اليت تقوم هبا رشاكت ا ألدوية الياابنية .و أأشار اإىل أأن رشكة اتكيدا سرتسل
الربوفيسور كونكوف اإىل مركز اكتشاف ا ألمراض املعدية يف جامعة اكليفورنيا يف سان دييغو ،عىل حنو ما ورد يف صفحة
الويبو الرئيس ية .و أأشار أأيضا اإىل أأن اتكيدا أأطلقت يف  26أأغسطس  2016اسرتاتيجية علنية جديدة للحصول عىل ا ألدوية.
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وعىل سبيل املثال ،مت تصممي برامج مساعدة خاصة لضامن أأن املرىض اذلين ُوصف هلم ادلواء قادرون عىل الوصول اإىل
مسار العالج من خالل هنُ ج مبتكرة .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار املمثل اإىل أأن حكومة الولايت املتحدة ا ألمريكية قد
اختارت اتكيدا لتطوير لقاح لزياك ،بعد أأن أأعلنت منظمة الصحة العاملية زياك حاةل حصية طارئة تثري قلقا دوليا يف  1فرباير
 .2016ويف هذا الصدد ،أأكد املمثل أأن عقدا قميته  19.8مليون دولر مت تقدميه لرشكة اتكيدا ،و مشل البحث الرسيري
وتصنيع اللقاحات لعام  .2017وذكر املمثل أأن معل اتكيدا أأظهر أأكرث قوة الرشااكت العاملية والابتاكر للتصدي ل ألمراض
املعدية الأكرث حتداي .وعالوة عىل ذكل ،أأشار املمثل أأن جامعة طوكيو قامت بتطوير تعاوين يتعلق بلقاح الكولريا وا إلرشيكية
القولونية ابلنس بة للبدلان النامية .و أأشار أأيضا اإىل أأن ا ألنشطة ا ألخرى اليت تقوم هبا الرابطة من أأجل احلصول عىل ا ألدوية يف
البدلان النامية قد أأدخلت عىل الصفحة الرئيس ية ملوقع امجلعية الياابنية للملكية الفكرية .ور أأى املمثل أأنه من أأجل احلصول
عىل ا ألدوية يف البدلان النامية ،س يكون من الرضوري تعزيز البحث والتطوير يف جمال ا ألدوية اليت تركز عىل نظم الرباءات.
و أأعرب عن اعتقاده بأأن نظام الرباءات يعزز الصحة العامة يف البدلان املتقدمة والنامية عىل حد سواء.
 .155وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأكد جمددا أأن موضوع الرباءات والصحة يشلك أأولوية ابلنس بة
للمجموعة .و أأعرب الوفد عن اس تعداده لإجراء مناقشة جيدة ورصحية بشأأن أأمهية أأوجه عدم الاتساق يف الس ياسات اليت
اكنت وس تظل تناق ،يف خمتلف احملافل ادلولية .ور أأى الوفد أأن الرباءات والصحة العامة ل تزال مسأأةل ذات أأمهية عاملية.
وذكر أأنه اإذا اكنت هذه املسأأةل مشكوك فهيا ،فاإنه منذ اعامتد اتفاق تريبس ونتاجئ اتفاق ما بعد اتفاق تريبس ،يمت النظر
برسعة اإىل الرباءات الصيدلنية عندما اجتاح فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .ور أأى
الوفد أأن الهتديد ابس تخدام الرتاخيص الإجبارية من قبل البدلان النامية ورد فعل البدلان املتقدمة قد تسبب يف غضب عاملي
كبري وأجرب عىل تعديل اتفاق تريبس مع الرتكزي بوجه خاص عىل اإعالن ادلوحة بشأأن الصحة العامة اذلي مسح ابلس تثناءات
املتعلقة ابلصحة العامة ،قد أأعاد تأأكيد مواطن املرونة واعرتف حبق اس تخدام الرتاخيص الإلزامية .وذكر الوفد أأن اجملموعة
ا ألفريقية قدمت اقرتاحا خالل ادلورة اخلامسة عرشة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يف عام  2010ليك تعمتد اللجنة
برانمج معل بشأأن موضوع الرباءات والصحة .وقال اإن هذا الاقرتاح اعرتف ابلصعوابت اخلاصة اليت تواهجها البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا ،ومهنا  55بدلا يف أأفريقيا و 33بدلا من البدلان ا ألقل منوا .وذكر الوفد أأن املقرتحات هتدف اإىل تعزيز قدرة
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا عىل تكييف نظم الرباءات اخلاصة هبا والاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف اإطار نظام
امللكية الفكرية ادلويل .ور أأى الوفد أأن املتطلبات ا ألساس ية للس ياسة العامة لتعزيز الصحة العامة وحاميهتا تشمل عدم اتساق
الس ياسات ووضع الس ياسات والتنس يق .و أأشار الوفد اإىل أأن الاقرتاح احمل َّدث اذلي قدمته مجموعة البدلان ا ألفريقية والوارد
يف الوثيقة  ،SCP/24/4واذلي اكن موضوع املناقشة ،قد جاء اس تجابة للقضااي العاملية اليت شهدها العامل منذ وقت تقدمي
الوثيقتني SCP/16/7و .SCP/16/7 corr.ور أأى الوفد أأن الطابع املكثف لر أأس املال للنظام واحلوافز اليت حتركها ا ألرابح
مقابل الثغرات يف القدرات والتفاق ،اس متروا يف اإبقاء البدلان ا ألقل منوا غري قادرة عىل الوصول اإىل ا ألدوية املأأمونة بأأسعار
معقوةل ،بل ومنع العديد من البدلان من الاس تفادة من فكرة متابعة مواطن املرونة املوجودة يف نظام الرباءات أأو حىت من
التسيل هبا .ونتيجة ذلكل ،ل يزال هناك نقص مس متر يف اإماكنية احلصول عىل تكنولوجيات الرعاية الصحية ،مبا يف ذكل
ا ألدوية ،والتشخيص ،وا ألهجزة الطبية واللقاحات ،وتفامق لك ذكل .وذكر الوفد أأنه أأشار يف بيانه الافتتايح اإىل فريوس اإيبول
اذلي رضب أأفريقيا يف عايم  2014و ،2015مما تسبب يف موت جامعي ،وفريوس زياك يف ا ألمريكتني ومنطقة البحر
الاكرييب .و أأشار الوفد اإىل أأن احلقائق واملعلومات متوافرة بكرثة و أأنه من املهم اإجياد س بل جديدة ملعاجلة تكل املسائل مع
اللجنة ،و أأن واكلت أأخرى اتبعة ل ألمم املتحدة س يكون لها دور هام تؤديه يف هذا الصدد .وذكر الوفد أأن اقرتاح مجموعة
البدلان ا ألفريقية اذلي حظي بتأأييد عدد كبري من ادلول ا ألعضاء حيتوي عىل ثالثة برامج معل مرتابطة تشمل ادلراسات
وتبادل املعلومات واملساعدة التقنية اليت ستمت متابعهتا يف أآن واحد ،ولها صالت بتوصيات أأجندة التمنية  1و7و 9و 14و31
و .32و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا ل تس تطيع أأن تظل صامتة يف مواهجة هذه املسائل
والتحدايت الطويةل ا ألمد املتعلقة بدور الرباءات يف التكنولوجيات الصحية ،خاصة و أأهنا تؤثر عىل احلياة واحلق يف الكرامة
الإنسانية والصحة اجليدة والبيئة الآمنة .و أأشار الوفد اإىل أأن أأهداف التمنية املس تدامة ،ول س امي الهدف  ،3وهو الالزتام
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العاملي ،قد غطى هذا الهدف مبا فيه الكفاية ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تعمل الويبو وادلول ا ألعضاء فهيا من أأجل الوفاء
ابلزتاماهتا ا ألخالقية جتاه الصحة العامة العاملية .وذكر الوفد أأنه بعد أأن اس متع اإىل البياانت اليت أأدلت هبا اجملموعة ابء و أأعضاء
تكل اجملموعة والاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،فاإن دليه قلق من السري يف طريق يرى أأن اللجنة ليس لها فيه دور
تؤديه ،نظرا للعدد الكبري من العنارص الواردة يف اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب الوفد عن اعزتامه صياغة عدة أأس ئةل،
توخيا للوضوح ،ألعضاء اجملموعة ابء والاحتاد ا ألورويب .ور أأى الوفد أأن اللجنة ماكن جيد لإجراء مناقشات اكمةل ورصحية
بشأأن مقرتحات اجملموعة ا ألفريقية الواردة يف الوثيقة  .SCP/24/4و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإجراء مناقشة استنادا اإىل
الردود املقدمة من اجملموعة ابء والاحتاد ا ألورويب بشأأن العنارص اليت وجدوا أأهنا خارجة عن نطاق اللجنة من املقرتحات
وأأس باب ذكل .وطلب الوفد أأول معلومات اإضافية عن الاقرتاح اذلي قدموه بشأأن حرص ادلراسات اليت أأجريت ،واثنيا،
سأأل عن تأأثري ادلراسات املذكورة عىل برانمج العمل املتفق عليه للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات  ،26واثلثا ،سأأل عن
عدم توافق ا ألحاكم ومضمون اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية مع معل اللجنة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإجراء حوار بشأأن الولية
كام ر أأوها ،وكيف يتعارض ذكل مع عنارص حمددة من اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية .و أأشار الوفد أأخريا اإىل أأنه لن يدخل يف
مناقشات عامة و أأعرب عن اس تعداده للرد عىل ا ألس ئةل وإاجراء مناقشات رصحية يف هذا الصدد.
 .156و أأعرب وفد اإندونيس يا عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .ور أأى الوفد أأن
الرباءات والصحة متثل موضوعا ذا أأمهية كبرية مجليع ادلول ا ألعضاء .و أأشار الوفد اإىل أأنه عىل الرم من أأن تقرير فريق ا ألمم
املتحدة الرفيع املس توى ليس تقريرا حتركه ادلول ا ألعضاء ،فقد قدمت اللجنة أأيضا تقارير أأخرى مل تكن حتركها ادلول
ا ألعضاء ،ومل تنبع من معلية قامت هبا ادلول ا ألعضاء  .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن أأهداف التمنية املس تدامة ،ول س امي
الهدف  ، 3أأدرجت يف جدول ا ألعامل كدعوة هامة اإىل اإعادة النظر يف احلق يف الصحة واحلق يف تقامس منافع التقدم العلمي
اليت يعود اترخي معلوماهتا اإىل ميثاق ا ألمم املتحدة ودس تور منظمة الصحة العاملية وكذكل العهدين ادلوليني اخلاصني ابحلقوق
الاقتصادية والثقافية واملعاهدات ادلولية ا ألخرى النامجة عن العمليات اليت حتركها ادلول ا ألعضاء .ور أأى الوفد أأن الهدف
من ممارسة الرباءات والصحة يف اللجنة هو وضع خطة معل للويبو من أأجل حتسني الطريقة اليت تساعد هبا ادلول ا ألعضاء
يف فهم واس تخدام مواطن املرونة ا ألخرى يف جمال الصحة ،مع التذكري بأأهنا اتفاق تعاون للمساعدة التقنية بني الويبو ومنظمة
التجارة العاملية .ور أأى أأنه منح الويبو ولية تقدمي املساعدة بشأأن املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية واليت تشملها أأيضا اتفاقات
منظمة التجارة العاملية .ور أأى الوفد أأن جوهر املناقشة يف اللجنة هو أأوجه عدم الاتساق يف الس ياسات بني احلقوق املربرة
للمخرتعني والقواعد ادلولية حلقوق الإنسان والتجارة يف س ياق التكنولوجيات الصحية .و أأعرب الوفد عن قلقه ألن اللجنة
ليس لها الولية ،مع ا ألخذ يف الاعتبار أأن هذه املسأأةل لها صالت واحضة ابلرباءات وحتتاج اإىل ترابط الس ياسات بشأأن
حقوق امللكية الفكرية و أأهداف الصحة العامة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإجراء مزيد من املناقشات بشأأن ذكل لضامن
وجود قاعدة تراعي الصحة العامة وتعاجل عدم الاتساق بني الابتاكر القامئ عىل الرحب و أأولوايت الصحة العامة .و أأكد الوفد
جمددا اس تعداده لإجراء مناقشة هادفة لإحراز تقدم بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .157و أأعرب وفد الهند عن تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا وفد بدله ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ووفد اإندونيس يا ووفد
نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأشار الوفد اإىل مشالك الرتخيص الإلزايم املرتبطة ابلتصنيع احمليل اليت أأاثرهتا اجملموعة
ا ألفريقية حيث مل يمت توفري ا ألدوية ا ألساس ية بشلك مناسب وجعلها ميسورة التلكفة ،و أأوحض أأن الهند ميكن أأن تصدر
ترخيصا اإلزاميا للتصنيع حمليا يف الهند ،مث تقوم بتصدير ادلواء اإىل بدلان أأخرى .
 .158وذكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) أأن احلصول عىل ا ألدوية يشلك حقا أأساس يا من حقوق الإنسان ويرتبط
ارتباطا مبارشا حبقوق احلياة .وذكر الوفد أأن أأهداف التمنية املس تدامة قد وافقت علهيا يف ا ألمم املتحدة مجيع ادلول ا ألعضاء
و أأن الهدف  3من أأهداف التمنية املس تدامة صيغ حرصا لضامن حياة حصية للجميع .وذكر الوفد أأن الفريق الرفيع املس توى
التابع ل ألمني العام ل ألمم املتحدة قد أأنشأأ ،يف اإطار أأهداف التمنية املس تدامة ،طرقا لتحفزي التكنولوجيا الصحية والابتاكر
وزايدة فرص احلصول عىل ا ألدوية والعالج .ور أأى الوفد أأن الابتاكر والوصول اإىل التكنولوجيا الصحية مشلكة متعددة
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ا ألبعاد وعاملية تؤثر عىل مجيع البدلان .ور أأى الوفد أأن قواعد وأآليات امللكية الفكرية احلساسة للصحة العامة ميكن أأن تساعد
يف معاجلة عدم الاتساق بني مناذج الابتاكر القامئة عىل الرحب و أأولوايت الصحة العامة .و أأشار الوفد اإىل أأن الويبو يه أأيضا
واكةل متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة و أأن بعض التوصيات اليت أأدرجت يف تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى قد أأنشئت
يف إاطار ا ألمم املتحدة ومن مث فاإهنا متصةل مبارشة بعمل الويبو .ور أأى الوفد أأن اللجنة يه جلنة ذات صةل تعاجل فهيا الويبو
اجلوانب احلقوق الصحية املتعلقة ابلرباءات ،وينبغي لها أأن تنظر يف تكل التوصيات و أأن تركز دراس هتا ومعلها يف املس تقبل
يف هذا الصدد.
 .159و أأعرب وفد الربازيل عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .وشدد الوفد عىل أأن
عدم اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية وخاصة يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا خالل تفيش فريوس زياك وفريوس اإيبول
مؤخرا أأظهر أأن هناك حاجة اإىل التصدي لتكل الهتديدات .وذكر الوفد أأنه اكن واحضا بشأأن دور الرباءات ومواطن املرونة
املتعلقة ابلرباءات اليت أأهلمت الابتاكر وفرص احلصول عىل ا ألدوية .وذكر الوفد بأأن أأهداف التمنية املس تدامة تضمنت
الهدف  3فامي يتعلق بتوفري اإماكنية الوصول اإىل اخلدمات الصحية للجميع .و أأشار الوفد اإىل أأن قرار أأهداف التمنية املس تدامة
قد اتفق عليه بتوافق الآراء و أأنه قد أأوجد الزتامات لدلول ا ألعضاء حلل هذه املشالك ابلنس بة للمجمتع ادلويل .ور أأى الوفد أأن
الويبو ،كجزء من منظومة ا ألمم املتحدة ،تضطلع بدور خاص خالل تكل املناقشات .ور أأى الوفد أأن الاقرتاح اذلي تقدمت
به اجملموعة ا ألفريقية س يكون مامتش يا مع توصيات أأجندة التمنية ذات الصةل .وذلكل ،أأكد الوفد من جديد تأأييده
للوثيقة .SCP/24/4
 .160و أأحاط ممثل املفوضية ا ألوروبية علام ابملسامهة اليت قدهما تقرير الفريق الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية
التابع ل ألمني العام ل ألمم املتحدة والرساةل الالحقة اليت قدهما ا ألمني العام واليت جشعت مجيع أأحصاب املصلحة عىل رمس طريق
للميض قدما ،يف احملافل املناس بة ،لضامن احلصول عىل ا ألدوية والتكنولوجيات الصحية مجليع من حيتاجون اإلهيا أأيامن اكنوا.
وذكر املمثل أأن العمل اذلي قام به الفريق قد بد أأ من افرتاض وجود " أأوجه عدم اتساق الس ياسات بني احلقوق املربرة
للمخرتعني والقانون ادلويل حلقوق الإنسان وقواعد التجارة والصحة العامة" ،كام ذكر أأن اللجنة ا ألوروبية مل تؤيد هذا
الافرتاض ،و أأشار املمثل اإىل أأن التقرير أأقر بأأن هناك أأس بااب عديدة "ملاذا ل حيصل الناس عىل الرعاية الصحية اليت
حيتاجوهنا ،واليت ترتاوح بني :النظم الصحية ضعيفة املوارد ،ونقص العاملني املؤهلني تأأهيال اكفيا وهمارة يف جمال الرعاية
الصحية ،وعدم املساواة بني وداخل البدلان ،والاستبعاد ،والومص ،والمتيزي ،وحقوق التسويق الاس تئثارية" .و أأكد املمثل
أأن هناك مشلكة أأخرى هامة تمتثل يف النقص العاملي يف ا ألدوية ،و أأشار اإىل أأنه تشجع ،يف مسامهته الكتابية املقدمة اإىل
الفريق ،عىل اعامتد هنج شامل إازاء مشلكة احلصول عىل ا ألدوية ميكن أأن يسفر عن مسامهة قمية يف املناقشة ا ألوسع نطاقا.
و أأشار املمثل اإىل أأن فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى ركز مقرتحاته حرصا ،نظرا لوليته احملدودة ،عىل معاجلة نزاع مزعوم
بني منوذج للبحث والتطوير يعمتد جزئيا عىل حقوق امللكية الفكرية وإاماكنية وتوفري ا ألدوية بأأسعار معقوةل ،يف حني أأنه قد
فاتته الفرصة للميض قدما يف اإجياد حلول أأكرث توازان ومشول وواقعية ملشلكة احلصول عىل اخلدمات الصحية .وسلط الوفد
الضوء عىل أأنه ل ميكن التوصل اإىل أأي نتيجة دون دمع مجيع أأعضاء الفريق ،عىل حنو ما تبني من الآراء اخملالفة املرفقة بذكل
التقرير .وقال املمثل اإهنم ملزتمون بزايدة فرص احلصول عىل ا ألدوية بأأسعار معقوةل وإاجياد حلول للتحدايت امللحة يف جمال
الصحة العمومية وعدم املساواة يف العامل .وذكر املمثل أأيضا أأنه متش يا مع اس تنتاجات التصال واجمللس لعام  2010بشأأن "دور
الاحتاد ا ألورويب يف الصحة العاملية" ،فاإهنم يتبعون هنجا قامئا عىل احلقوق إازاء الصحة .و أأشار اإىل أأن تعزيز مجيع جمالت
النظام الصحي ،مبا يف ذكل توافر العاملني الصحيني املؤهلني وتوفري ا ألدوية بأأسعار معقوةل والمتويل الاكيف لهذا القطاع،
أأمران أأساس يان للتحرك صوب التغطية الصحية الشامةل مع توفري خدمات حصية جيدة وبأأسعار معقوةل للجميع  .و أأضاف أأن
جودة وسالمة سلسةل توزيع ا ألدوية رضورية أأيضا لتحسني الصحة العامة .ور أأى املمثل أأن التحدي يمتثل يف حتقيق التوازن
الصحيح بني احلاجة اإىل تشجيع ومتويل البحوث املتعلقة اب ألدوية اجلديدة وا ألفضل للجميع ،وضامن أأن تكون ا ألدوية متاحة
وبأأسعار معقوةل ملن حيتاجون اإلهيا ،مع ضامن اس تدامة النظم الصحية .و أأعرب عن اعتقاده بأأن هذه ا ألهداف ليست
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متناقضة وينبغي متابعهتا بصورة مشرتكة .وقال اإن منوذج الابتاكر احلايل ،مبا يف ذكل دور التجارة املتصةل ابمللكية الفكرية ،قد
حقق تقدما متسقا يف جمال الصحة العامة العاملية ،مما أأدى اإىل عالجات جديدة رئيس ية أأفضل وزايدة متوسط العمر املتوقع،
يف البدلان املتقدمة والبدلان ا ألقل منوا .وذكر أأيضا أأن هذا المنوذج قد أأدمج ابلفعل مجموعة متنوعة من ا ألدوات ،مثل حوافز
الابتاكر القامئة عىل امللكية الفكرية ،والمتويل العام واخلاص ،وجوائز البحث العام .و أأشار اإىل أأن هذا التنوع رضوري ملعاجلة
احلالت اليت يوجد فهيا سوق فعاةل وتكل اليت ميكن أأن حتدث فهيا اإخفاقات يف السوق .و أأشار املمثل اإىل أأن التقرير يقلل
من حقيقة أأن تطوير العقاقري اجلديدة يتطلب استامثرات كبرية وحبوث طويةل ا ألجل مقرتنة بتجارب رسيرية وإاجراءات تنظميية
للموافقة .و أأشار كذكل اإىل أأن احلق الاس تئثاري املمنوح للرباءة يشلك حافزا هاما لرشاكت ا ألدوية املبتكرة للقيام
ابلستامثرات الالزمة ذلكل البحث والتطوير .و أأعرب عن اعتقاده بأأنه بدون حتفزي رشاكت املس تحرضات الصيدلنية املبتكرة
عىل الاستامثر يف البحوث ،فاإن هدف التمنية املس تدامة املمتثل يف ضامن حياة حصية وتعزيز رفاه امجليع ،مبا يف ذكل حتقيق
التغطية الصحية الشامةل ،س يقوض بشدة .وسلط املمثل الضوء عىل أأن العديد من املسائل اليت تتناولها توصيات التقرير قد
تناولهتا ترشيعات الاحتاد ا ألورويب وس ياسات وإاجراءات الاحتاد ا ألورويب واللجنة ،مبا يف ذكل عىل املس توى املتعدد
ا ألطراف .ويف هذا الصدد ،ذكر ا ألمثةل التالية "1" :اللجنة يه املمول الرئييس للبحوث والابتاكر ل ألمراض املتصةل ابلفقر
والإهامل ،وللمضادات احليوية اجلديدة .ويف منظمة الصحة العاملية ،دمع الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه تنفيذ
الاسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني ملنظمة الصحة العاملية بشأأن الصحة العامة والابتاكر وامللكية الفكرية ،مبا يف ذكل تطوير
املرصد العاملي للبحوث الصحية والتمنية؛ " "2يف جمال التجارة ،تكفل الاحتادات ا ألوروبية أأن تكون اتفاقاهتا املتعلقة ابلتجارة
احلرة متسقة مع اإعالن ادلوحة ،وتؤيد توس يع نطاق اإعفاء البدلان ا ألقل منوا من الرباءات يف جمال ا ألدوية؛ " "3كجزء من
س ياس ته الصحية ،اعمتد الاحتاد ا ألورويب ترشيعات جديدة لضامن تسجيل مجيع التجارب الرسيرية اليت جتري داخل الاحتاد
ا ألورويب يف قاعدة بياانت ميكن الوصول اإلهيا للجمهور (لحئة الاحتاد ا ألورويب رمق  .)2014/536غري أأن املمثل ذكر أأن
هناك عدة توصيات أأخرى ل تامتىش مع قواعد الاحتاد ا ألورويب وممارساته ،وابلتايل ل ميكن تأأييدها .وشدد بوجه خاص عىل
مقرر الفقرة  6من اتفاق تريبس بشأأن هذه املسائل والتوصيات املتعلقة ا ألسامء ادلولية غري مسجةل امللكية
اقرتاح تنقيح َّ
وا ألسامء ادلولية القياس ية الشائعة للمنتجات البيولوجية واقرتاح اإنشاء هيالك اإضافية يف ا ألمم املتحدة عىل مس توى الابتاكر
التكنولويج الصحي والوصول .وذكر املمثل أأخريا أأن أأي أأنشطة مقبةل عىل مس توى ا ألمم املتحدة يف هذا اجملال ينبغي أأن
جترى عىل أأساس فهم أأفضل بكثري للقضااي املعقدة املعنية.
 .161وشكر وفد تركيا اجملموعة ا ألفريقية عىل اقرتاهحا .و أأشار الوفد اإىل أأن الاقرتاح املذكور يتضمن عنارص تقع خارج نطاق
اللجنة وحىت خارج ولية الويبو .و أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد بدله ابمس اجملموعة ابء فامي يتعلق ابحلاجة اإىل
اإجراء حرص لدلراسات والتحليالت اليت تنتج يف منتدايت أأخرى من أأجل جتنب تكرار العمل أأو جتاهل النتاجئ ذات الصةل.
و أأشار الوفد اإىل أأن فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية ليس معلية حتركها ادلول ا ألعضاء ومل
توافق عليه ادلول ا ألعضاء .ور أأى الوفد أأن تقرير الفريق الرفيع املس توى التابع ل ألمم املتحدة مل يقدم سوى وهجة نظر واحدة،
و أأنه ل ميكن اعتباره مرجعا للجنة أأو للويبو بصفة عامة .وذلكل ،ذكر الوفد أأنه س يأأيت بتعليقات أأكرث حتديدا يف هذا الصدد،
بعد مزيد من التنس يق داخل اجملموعة ابء.
 .162و أأيد وفد سلوفاكيا البيان اذلي أأدىل به ممثل املفوضية ا ألوروبية.
 .163و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا عن تقديره للفرصة اليت أأتيحت هل للمشاركة يف مسريته الرامية اإىل توفري ا ألدوية ا ألساس ية
من خالل نظام الرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن جنوب أأفريقيا دلهيا اترخي خفور يف املشاركة بقوة يف القضااي اليت تتعلق ابلتقاطع
بني حقوق امللكية الفكرية والصحة العامة .وشدد الوفد عىل أأن حكومة جنوب أأفريقيا ،يف قضية عام  1998بني رابطة
مصنعي املس تحرضات الصيدلنية مقابل رئيس جنوب أأفريقيا ،اكنت عامال رئيس يا يؤدي اإىل حوار عاملي بشأأن الآاثر
السلبية احملمتةل حلقوق امللكية الفكرية عىل الصحة العامة ،وبلغ ذروهتا يف اإعالن ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس والصحة العامة.
وشدد الوفد عىل أأن جنوب أأفريقيا لعب عاملي رئييس يف الاعرتاف العاملي بأأن واجب ادلوةل يف حامية الصحة العامة ل
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يتعارض مع مسؤوليهتا عن الوفاء ابللزتامات التعاهدية ادلولية .وذكر الوفد أأن القدرة عىل حتمل تاكليف ا ألدوية املضادة
للفريوسات العكوسة ( )ARTيف أأواخر التسعينات اكنت تشلك العائق الرئييس أأمام اإدراهجا أكدوية أأساس ية تقدم
للمرىض .ويف عام  ،1998أأوصت جلنة قوامئ ا ألدوية ا ألساس ية الوطنية بأأن يوافق وزير الصحة عىل العالج املضاد
للفريوسات العكوسة لتوفري العالج ل ألشخاص املصابني بفريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز ،رشيطة ختفيض سعر ادلواء.
و أأشار الوفد اإىل أأنه من أأجل التصدي لبعض التحدايت املرتبطة ابحتاكر التسعري املتصل ابلرباءات ،عدلت جنوب أأفريقيا
قانوهنا املتعلق اب ألدوية واملواد ذات الصةل(،القانون رمق  101لعام  )1965ابإدخال القسم 15جاذلي حيمل عنوان "التدابري
الرامية اإىل ضامن توفري أأدوية أأكرث تلكفة" .وقد أأدخل هذا القسم لتوفري اس ترياد مواز وترخيص اإلزايم .و أأشار الوفد أأيضا
اإىل أأن صناعة املس تحرضات الصيدلنية اليت تدمعها بعض احلكومات تعارض بقوة سن القسم 15ج  ،حبجة أأهنا تعادل الإلغاء
الاكمل حلقوق الرباءات و أأهنا تنهتك اتفاق تريبس .و أأكد الوفد أأنه عىل الرم من املعارضة الشديدة ،فقد وقع الرئيس مانديال
عىل اإدخال القسم 15ج يف القانون يف  12ديسمرب  .1997و أأوحض الوفد أأنه يف حماوةل ملنع تنفيذ القسم 15ج،بد أأت  40من
أأكرب و أأقوى رشاكت ا ألدوية يف العامل اإجراءات قضائية ،مما يشلك حتداي دلس تورية القسم 15ج أأمام احملمكة العليا جلنوب
أأفريقيا يف فرباير  .1998وابلإضافة اإىل ذكلُ ،أدرج القسم 15ج أأيضا يف جدول أأعامل املناقشات التجارية الثنائية الرفيعة
املس توى بني جنوب أأفريقيا وبعض البدلان ،مما أأدى إاىل وضع جنوب أأفريقيا يف "قامئة مراقبة" خاصة يف عايم 1998
و 1999تتعلق ابلعالقات التجارية ادلولية .و أأوحض الوفد أأيضا أأن التوترات تصاعدت ،وخلقت يف هناية املطاف توعية عامة
كبرية وجدل حول الرصاع بني صناعة املس تحرضات الصيدلنية والبدلان النامية .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل أأنه مع تفامق
الضغط ،تردد ر أأي بأأن رشاكت ا ألدوية تضع "الرحب قبل الناس" .و أأكد الوفد أأن ادلعوى املرفوعة ضد حكومة جنوب أأفريقيا
قد حسبت يف هناية املطاف دون قيد أأو رشط يف مايو  ،2001ولحظ أأن نشطاء الوصول اإىل العالج من اجملمتع املدين
ذكروا أأن امحلالت الإعالمية الناحجة لعبت دورا حموراي يف حتقيق ذكل النرص .وذكر الوفد أأنه مع اس مترار تعزيز الر أأي العاملي
املؤيد للحصول عىل ا ألدوية يف عام  ،2001أأاثرت البدلان النامية خماوف بشأأن التأأثري السليب احملمتل اذلي ميكن أأن يكون
للتفسري الضيق/الصارم لتفاق تريبس عىل أأهداف معينة متعلقة ابلس ياسات ،ول س امي فامي يتعلق بنتاجئ الصحة العامة
املتعلقة للوصول اإىل ا ألدوية .و أأضاف الوفد أأن هذه الشواغل تُوجت ابإعالن ادلوحة يف  14نومفرب ي  2001اذلي أأوحض أأن
اتفاق تريبس ينبغي تفسريه بطريقة تدمع أأهداف الصحة العامة من خالل حفز اإنشاء أأدوية جديدة مع تعزيز اإماكنية احلصول
عىل ا ألدوية املوجودة .ومن مث ،فاإن اتفاق تريبس "ينبغي أأل مينع ا ألعضاء من اختاذ تدابري محلاية الصحة العامة ،وينبغي
تفسريه بطريقة تدمع حقوق أأعضاء منظمة التجارة العاملية يف حامية الصحة العامة ،وبوجه خاص ،لتعزيز احلصول عىل ا ألدوية
للجميع" .ويوحض الإعالن املذكور مواطن املرونة يف اتفاق تريبس ،مبا يف ذكل الرتخيص الإجباري والطوعي واس تثناء بولر
والاس تخدام غري التجاري والاس ترياد املوازي ل ألدوية .و أأكد الوفد أأن تكل الآليات ُأدرجت يف قانونه من خالل تعديل
قانون الرباءات لعام  1979وقانون ماكحفة ا ألدوية واملواد ذات الصةل وغريها من الترشيعات ذات الصةل للتحايل عىل اإماكنية
الوصول احملدود اإىل ا ألدوية بسبب الاس تئثارية السائدة يف السوق .غري أأن الوفد أأوحض أأن توفري اإماكنية احلصول عىل
ا ألدوية ا ألساس ية ل يزال يشلك حتداي بسبب املامرسة ادلقيقة لتحقيق التوازن بني مصاحل املبتكرين ،أأي رشاكت ا ألدوية،
وعامة امجلهور .وذكر الوفد أأنه منذ عام  ،2001حصلت العديد من املصنوعات العامة عىل تراخيص طوعية لإنتاج ا ألدوية يف
جنوب أأفريقيا ،مبا يف ذكل أأكرث من  20ترخيصا ل ألدوية يف فئة مضادات الفريوسات العكوسة .و أأوحض الوفد أأن الزايدة يف
اتفاقات الرتخيص الطوعي ملضادات الفريوسات العكوسة يه يف كثري من ا ألحيان نتيجة لضغوط اجملمتع املدين ،واس تخدام
قانون املنافسة .و أأشار الوفد اإىل مثال يعود اإىل عام  2002عندما أأسفرت مبادرات الناشطني محلةل العالج املضاد للفريوسات
العكوسة عن اإدانة بعض الرشاكت املتعددة اجلنس يات يف التسعري املفرط من جانب جلنة املنافسة يف جنوب أأفريقيا .ويف
ذكل الوقت ،اكنت أأسعار أأحصاب الرباءات أأعىل من  3اإىل  10مرات من أأسعار أأقل تلكفة من ا ألدوية العامة .و أأشار الوفد
اإىل أأن أأسعار ا ألدوية املضادة للفريوسات العكوسة اخنفضت يف عام  2004اإىل مس توى أأدخلته وزارة الصحة يف جنوب
أأفريقيا أكدوية أأساس ية .ويف هذا الصدد ،شدد الوفد عىل أأن ا ألسعار ل تزال مرتفعة نسبيا ،وهناك خماوف بشأأن
الاس تدامة املالية .ومع مرور الوقت ،أأوحض الوفد أأنه يف كثري من ا ألحيان نتيجة لضغوط اجملمتع املدين املس مترة ،صدرت
أأعداد مزتايدة من الرتاخيص الطوعية ،مما أأدى اإىل اخنفاض ا ألسعار املطرد .وذكر الوفد مثال حدث يف عام  2006حيث مت
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منح ترخيص عقار تينوفوفري ( )TDFلرشكة مصنعة ل ألدوية اجلنيسة ،ونتيجة ذلكل ،اخنفض سعر ادلواء بنس بة .%64
و أأشار الوفد اإىل أأن ضغط النشطاء يف عام  2007أأدى اإىل تقدمي شكوى اإىل جلنة املنافسة بشأأن الرشاكت متعددة
اجلنس يات من أأجل التسعري املفرط .كام أأشار اإىل أأنه نتيجة ذلكل ،أأصدرت هذه الرشاكت تراخيص طوعية ،وبعد ذكل
زادت املنافسة و أأسعار ا ألدوية اخنفضت يف معليات تقدمي العطاءات احلكومية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الرتاخيص
اخلاصة ابلتصنيع اجليين للامدة الفعاةل ( )APIsيف أأجزاء أأخرى من العامل سامهت أأيضا يف اخنفاض تلكفة برجمة التطبيقات ،مما
أأدى اإىل اخنفاض تلكفة صياغة ا ألدوية نظرا ألن رشكة املادة الفعاةل متثل حوايل  %70من تلكفة تصنيع ا ألدوية املضادة
للفريوسات العكوسة .ور أأى الوفد أأن مبادرة الناشطني احلالية بعنوان "اإصالح قوانني الرباءات" أأسفرت عن عدد من
املعارك الإعالمية والضغط املس متر جتاه رشاكت ا ألدوية املتعددة اجلنس يات بشأأن التسعري والقدرة عىل حتمل التاكليف
ل ألدوية املسجةل عىل براءة .ور أأى الوفد أأيضا أأن محالت الناشطني هتدف اإىل تعزيز قوانني امللكية الفكرية يف جنوب أأفريقيا
من أأجل حتفزي املنافسة السعرية للطب .و أأوحض الوفد أأن هناك معلية مس مترة مبشاركة متعددة من أأحصاب املصلحة ،مبا يف
ذكل اإدارة التجارة والصناعة ،وإادارة الصحة ،وإادارة العلوم والتكنولوجيا .و أأبرز الوفد أأن جنوب أأفريقيا مل تصدر قط رخصا
اإلزاميا ،ولكن الرشاكت املصنعة اليت شاركت بنشاط يف رشاكت ا ألدوية املتعددة اجلنس يات حصلت عىل اتفاقات ترخيص
طوعية مرحبة حيث يوجد ضغط لتحسني التصنيع العام .وقال اإن تكل الرشاكت حريصة عىل احلفاظ عىل ن ُظم امللكية
الفكرية والعالقات اجليدة مع رشاكت املس تحرضات الصيدلنية ،لصاحل اإماكنيات مجموعات الرباءات الطوعية احمللية لالبتاكر،
بدل من دمع هنج الرتخيص الإلزايم .ولفت الوفد الانتباه اإىل أأن جملس وزراء جنوب أأفريقيا قد وافق يف يوليه  2016عىل
اإطار استشاري جديد لس ياسات امللكية الفكرية يريم اإىل تعزيز املنافسة وضامن تاكفؤ الفرص يف جمال الصحة العامة
وحقوق امللكية الفكرية .و أأكد الوفد أأن الإطار اجلديد لس ياسة امللكية الفكرية اختذ هنجا استشاراي سعى اإىل إارشاك مجيع
أأحصاب املصلحة املعنيني ،مبا يف ذكل احلكومة وصناعة املس تحرضات الصيدلنية واملنظامت غري احلكومية وعامة امجلهور.
و أأشار الوفد اإىل أأن هذا الإطار سينظر يف تعديل قوانني امللكية الفكرية احلالية لضامن التوازن بني حقوق امللكية الفكرية
وحقوق لك مواطن يف احلصول عىل ا ألدوية .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه سينظر أأيضا يف تبس يط معليات توفري اإماكنية
احلصول عىل ا ألدوية عن طريق التتبع الرسيع لعمليات املوافقة املطلوبة للحصول عىل هذه ا ألدوية .و أأوحض الوفد أأن العملية
احلالية للحصول عىل ترخيص اإلزايم تتطلب يف جنوب أأفريقيا معلية قضائية مطوةل وملكفة ألهنا تنطوي عىل التقايض.
و أأوحض الوفد كذكل أأن هذه الس ياسة ستنظر يف معلية اإدارية أأكرث سهوةل وسهوةل ،بدل من معلية قضائية ،للحصول عىل
ترخيص اإلزايم .وذكر الوفد أأن الاس ترياد املوازي ل ألدوية يف جنوب أأفريقيا ،عىل النحو املبني أأعاله ،حيمكه القسم 15ج من
قانون ا ألدوية واملواد ذات الصةل ،و أأنه مت تناوهل أأيضا يف قانون الرباءات يف جنوب أأفريقيا لعام  1979بصيغته املعدةل،
استنفاد احلقوق .ومع ذكل ،أأوحض الوفد أأن هناك بعض الشكوك حول ما اإذا اكن القسم 15ج ل ينطبق عىل أأي حقوق
متنح من حيث الرباءات يف جنوب أأفريقيا .وس توحض الس ياسة أأيضا املسائل املتعلقة ابستنفاد احلقوق ،حيث يتعلق ا ألمر
ابلس ترياد املوازي .و أأشار الوفد اإىل أأن الس ياسة ستنظر أأيضا يف اإدخال تعديالت عىل قانون الرباءات من أأجل اإجراء
حفص موضوعي لطلبات الرباءات وإادخال اإجراءات املعارضة يف منح حقوق الرباءات .وذكروا قصة ثوبياك ،اذلين اكنوا حباجة
اإىل دواء لعالج رسطان الثدي .نظرا لرتفاع سعر هذا ادلواء ،اكن يتعذر الوصول اإىل معظم املرىض املصابني برسطان
الثدي ،مما أأدى اإىل وفاة املرىض بصورة غري مربرة عىل الرم من أأن العالج املناسب اكن متاحا ابلفعل .و أأشار الوفد اإىل أأنه
من املثري لالهامتم أأن الرباءات انهتت يف معظم البدلان اليت حصلت فهيا حامية الرباءات .غري أأن دلى جنوب أأفريقيا نظام
اإيداع ألن الرباءة ل تزال سارية املفعول يف جسل الرباءات .وذكر الوفد أأنه فامي يتعلق بقانون جنوب أأفريقيا ،فاإنه اكن ا ألمر
سيتطلب مطالبة طويةل وملكفة للطعن يف حصة تكل الرباءة .و أأوحض الوفد أأن موقف حكومة جنوب أأفريقيا هو اإجراء حبث
وحفص موضوعي وإاجراءات للمعارضة لضامن بقاء الرباءات ذات اجلودة عىل السجالت فقط .واختمت الوفد ّكمته قائال اإن
جنوب أأفريقيا ترشع يف معلية تشاورية وشامةل ملعاجلة قضااي حقوق امللكية الفكرية واحلصول عىل ا ألدوية ا ألساس ية .و أأقر
الوفد بأأمهية حتقيق التوازن بني احتياجات ا ألشخاص املعوزين اذلين حيتاجون اإىل ا ألدوية ،ولكهنم مل يمتكنوا بسبب وضعهم
من رشاء ا ألدوية ا ألساس ية واحلصول علهيا ،ومن انحية أأخرى ،و أأمهية احلاجة اإىل حتفزي رشاكت ا ألدوية ملواصةل الاستامثر
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يف البحث والتطوير من ا ألدوية اجلديدة لتلبية الاحتياجات املس تقبلية .و أأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل ادلعوة اإىل تأأييد
الويبو لس ياسات امللكية الفكرية استنادا اإىل أأهداف حتقيق التوازن بني حقوق الابتاكرات واحتياجات امجلهور.
 .164وشارك وفد الربازيل خبرباته املتعلقة ابس تخدام املرونة املتعلقة ابلرباءات يف جمال الصحة العامة .ورصح الوفد بأأنه كام
يدرك ا ألعضاء فاإن بند اإعفاء بولر ميثل أأحد ا ألدوات الرئيس ية لضامن وجود نظام براءات يمتزي ابلكفاءة والاتزان ولضامن
عدم مد تأأثري حقوق الرباءة بصورة غري لزمة مبوجب رشط امحلاية .وعرب الوفد عن اعتقاده أأنه ميثل تعزيزا ألهداف الصحة
العامة .كام أأشار الوفد اإىل أأن اإحدى املؤسسات قامت مؤخرا ابختاذ اإجراء قانوين ضد هيئة اإنفزيا ،ويه هيئة برازيلية
مسؤوةل عن امتياز تسويق تراخيص مركبات املس تحرضات الطبية .وقد أأشارت اإىل أأن الرشكة قد شككت يف الإجراءات
املتعلقة برتخيص منتجي ا ألدوية البديةل اخلاص بدواء مضاد لالكتئاب ،من خالل اس تخدام بياانت اختبار اإّكينييك خاص
مبركب حاصل عىل براءة اخرتاع إاقلميية .عالوة عىل ذكل ،قالت الرشكة أأن اإعداد بياانت الاختبار املتعلقة ابستامثرات مخمة
محمية ضد الاس تخدام التجاري غري العادل من قبل املنافسني .و أأشار الوفد اإىل أأن قرار احملمكة قد أأشار اإىل أأن حقوق
الرشكة مل يمت انهتاكها ،ألن الهيئة الوحيدة اليت اكن دلهيا القدرة عىل النفاذ للبياانت يه هيئة اإنفزيا .عالوة عىل ذكل ،قررت
احملمكة أأن الهيئة قد قامت حبامية رسية البياانت بصورة اكفية من الكشف عهنا .و أأكدت عىل أأنه يف خالل معلية توفري
الرتخيص ملنتجي البدائل ،مل يكن دلى املنافسني أأي نفاذ ألي بياانت متعلقة ابلختبارات الرسيرية .عالوة عىل ذكل،
أأشارت اإىل أأن الاستامثرات يف حد ذاهتا ل متثل أأساسا لالس متتاع ابمحلاية املمنوحة مبوجب حقوق امللكية الفكرية ،مع ا ألخذ
يف احلس بان أأن الطلب اذلي تشلك من خالل الرشكة قد جتاوز روح القانون الربازييل واملعاهدات ادلولية ذات الصةل مبا يف
ذكل اتفاقية اجلوانب املتصةل ابلتجارية من حقوق امللكية الفكرية (تريبس) .ذلكل ،أأكد الوفد عىل أأن احملمكة قد قررت أأن
اإجراءات هيئة اإنفزيا تامتىش بصورة اكمةل مع املتطلبات القانونية ،ألن تلبية طلب الرشكة يؤدي بصورة اعتباطية اإىل مد فرتة
حامية العقار بشلك يتجاوز  20عاما أأي املدة اليت منحهتا براءة الاخرتاع .و أأكد الوفد عىل أأن ذكل س يؤدي اإىل إاحداث تأأثري
سليب عىل النفاذ لدلواء وس يكون ضد أأهداف قوانني امللكية الصناعية اليت تريم اإىل جتنب تطوير منتجات ومعليات
جديدة .ولفت الوفد الانتباه اإىل املادة  5من دس تور الربازيل واليت نصت عىل متتع املبتكرون مبزااي مؤقته و أأن تكل املزااي
املؤقتة متنح وفقا للمصاحل املتعلقة ابلتمنية الاجامتعية والتكنولوجية والاقتصادية للبالد .و أأكد الوفد عىل أأن املادة تضمنت الك
جانيب حامية حقوق امللكية الفكرية ،اليت اكنت توفر حوافز لالبتاكر والإبداع ،مع حتقيق التوازن بني تكل احلوافز مع املصاحل
الاجامتعية العامة مبا يف ذكل احلق يف الصحة .ور أأى الوفد أأن المتديد غري املربر لهذا الامتياز سوف يشجع الهدف نفسه
اذلي يدمع وجود حامية للرباءات من خالل خلق أآاثر غري تنافس ية ل مربر لها .و أأشار الوفد أأخريا اإىل أأنه كام أأظهرت ادلراسة
اليت أأجراها قطاع املس تحرضات الطبية يف اللجنة ا ألوروبية ،فاإن الاس تخدام املناهض للتنافس للرباءات وحقوق امللكية
الفكرية اجملاورة مل يقلل فقط من رفاهية اجملمتع من خالل اإحباط معلية النفاذ اإىل ا ألدوية ،لكنه أأثر عىل أأنشطة الابتاكر يف
قطاع املس تحرضات الطبية ،و أأدى اإىل اإتالف جيل جديد من املنتجات املنقذة للحياة.
 .165وعرب وفد نيجرياي عن تقديره للمشاركة يف اجلزء املتعلق ابجللسة التشاركية .ورصح الوفد بأأن جدول أأعامل اللجنة قد
مت وضعه هبدف تعزيز تبادل الآراء ومشاركة التجارب الوطنية يف جمال الرباءات والصحة العامة .و أأكد الوفد عىل أأنه يف حني
يبلغ تعداد ساكن نيجرياي  182مليون نسمة وتواجه حتدايت مخمة تتعلق ابلصحة العامة ،فاإهنا اندرا ما قامت ابس تخدام
أأوجه املرونة يف نظام الرباءات لتخفيف التحدايت اليت تواجه الصحة العامة سواء اكنت تتعلق اب ألوبئة مثل مرض الإيدز،
والإيبول أأو بعض أأمراض معينة غري معدية أأو ا ألمراض املنترشة يف ادلول النامية يف أأفريقيا .ورصح الوفد بأأن الاعامتد اكن
دامئا عىل نظام الاس تزناف للسامح ابلنفاذ اإىل ا ألدوية الرضورية يف نيجرياي من قبل ادلول ا ألعضاء يف امجلاعة الاقتصادية
لغرب أأفريقيا وما يتجاوزها .و أأشار الوفد اإىل أأن عدم اس تخدام نيجرياي ألوجه املرونة قد متت الإشارة اإليه يف قانون الرباءة هبا
يف العديد من املواد من بيهنا :املواد  7و 8و 27و 30و 31اإىل جانب اإعالن ادلوحة اذلي نص عىل توافر مالذ أآمن
لس تخدام أأوجه املرونة من قبل ادلول النامية و أأقل البدلان منوا يف جمال الصحة العامة .كام أأشار أأيضا اإىل أأن ذكل نتج عن
عدم الرغبة يف النفاذ لتكل ا ألدوات املتوافرة واملفيدة يف قانون الرباءات .عالوة عىل ذكل ،فقد أأاثر عدم توافر القدرة عىل
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الفهم الاكمل لنطاق أأوجه املرونة اليت ميكن تطبيقها خماوف بشأأن الانهتاك ابهظ التلكفة لالتفاقيات احلالية .و أأشار الوفد اإىل
أأن وضع س ياسات تتعلق ابلصحة العامة يف أأي بدل من البدلان سواء اكنت متقدمة أأو انمية أأو من أأقل البدلان منوا اكنت
متثل تأأسيسا لس مترارا لنظام الرعاية الصحية اذلي يضمن ،من بني أأمور أأخرى ،نفاذ اكف ل ألدوية من قبل نس بة مخمة من
الساكن ،اإذا مل يكن الساكن بأأمكلهم .وذكر الوفد أأن قانون الرباءات يف نيجرياي مل ينص عىل وجود ترخيص اإجباري ميكن
احلصول عليه من خالل قرار من احملمكة وميكن للهيئات احلكومية اس تخدامه .وذكر أأيضا أأنه جيب اس تخدام تكل
الاس تثناءات يف ظروف معينة للنفاذ ل ألدوية يف حالت الطوارئ الصحية العامة وبصورة أأكرث حتديدا ابلنس بة لفريوس
الإيدز .و أأوحض الوفد أأنه مسح للحكومة بأأن جترب صاحب براءة الاخرتاع عىل ترخيص حقوقه املتعلقة ابلرشاكت املصنعة
ل ألدوية البديةل يف مقابل تعويض مايل .وابلرم من ذكل ،أأوحض الوفد أأيضا أأن نس بة مخمة من الرباءات يف نيجرياي قد
منحت ألحصاب براءات أأجانب يف حني أأن غالبية الطلبات احمللية يقوم برتخيصها مالكني أأجانب .ور أأى الوفد أأن فشل
مواطن املرونة يف ختفيف بعض الاحتياجات العامة يف نيجرياي ،مبا يف ذكل امحلاية من املامرسات املنافية للمنافسة ،ميثل أأحد
حمراكت الاس تعراض اذلي جرى اإعادة تشكيهل مؤخرا للقوانني الترشيعية يف نيجرياي مبا يف ذكل مسودة مرشوع امللكية
الصناعية لمتكيهنا من الاس تجابة للحقائق السائدة واملواقف ادليناميكية .وشدد الوفد عىل أأن تفيش وابء مرض الإيبول يف
غرب أأفريقيا يف عايم  2014و 2015مبا يف ذكل نيجرياي اكن ميثل أأكرب اختبار حىت الآن .ورصح الوفد بأأن عددا من
أأحصاب املصلحة من القطاع اخلاص من بني الساكن ا ألصليني قد جلأأ للحكومة لس تكشاف اإماكانت رشاء تراخيص للقيام
ابلبحث والاستامثر يف طرق بديةل هتدف ملواهجة تكل ا ألوبئة .وذكر أأيضا أأن تفيش مرض الإيبول يف نيجرياي قد مت احتواؤه
بطريقة رسيعة غري مس بوقة من خالل التعقب التقين وتبادل املعلومات احليوية وا ألدوية .ويرى الوفد أأنه نظرا للخالفات
املتعلقة بتنفيذ مواطن املرونة من قبل ادلول ا ألعضاء ،من املهم قيام اللجنة ادلامئة بتطوير دليل أأسايس ومعيل لدلول
ا ألعضاء حول الاس تخدام الكفء والفعال ملواطن املرونة يف نظام الرباءات .وشدد الوفد عىل أأنه اكن من الواحض أأن املسائل
مرتابطة ومتشابكة مبا يتطلب اس تخدام عنارص مثل القدرات التكنولوجية والقدرة عىل الاس تخدام الفعال ملواطن املرونة
ذات ا ألمهية حىت تصبح املامرسة ممثرة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه من املهم أأيضا بناء قدرات الكتةل احلرجة للموارد
البرشية .و أأكد الوفد عىل أأن تكل ا ألهداف قد أأكد علهيا هدف التمنية املس تدامة رمق  3واذلي دعا اإىل زايدة كبرية يف متويل
الصحة ،والتوظيف والتمنية والتدريب واحلفاظ عىل العاملني يف اجملال الصحي يف ادلول النامية ابلإضافة اإىل تعزيز قدرات
اكفة ادلول ،وخاصة ادلول النامية ،فامي يتعلق ابلإنذار املبكر واحلد من اخملاطر والإدارة واخملاطر الصحية عىل املس توى
الوطين والعاملي .عالوة عىل ذكل ،سلط الوفد الضوء عىل رضورة مالحظة أأن الاس تخدام السائد للربجميات يف توفري
احللول الطبية هو جمال مل يمت تناوهل بصفة خاصة يف اإعالن ادلوحة ،من خالل توضيحه ملواطن املرونة يف اجلوانب اخلاصة
ابلتجارة يف اتفاقية امللكية الفكرية ،و أأنه أأمر يس تحق اهامتم اللجنة ادلامئة .واقرتح الوفد تقدمي ادلراسة اإىل ادلورة السادسة
والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات حول القيود اليت تواهجها البدلان النامية يف جمال الرعاية الصحية ،وميكن أأن
تتضمن حفص كيف ميكن لدلول ا ألعضاء اس تخدام الربجميات الطبية للتوصل اإىل حلول تتعلق ابلعالقات العامة أأو حلول
تتعلق ابلصحة العامة .وقد عرب الوفد عن رغبته يف العمل مع الويبو و أأحصاب املصلحة الآخرين من أأجل تعزيز القدرات يف
هذا اجملال من خالل النفاذ الواعي والتعمل من تطوير أأفضل املامرسات.
 .166وهنأأ وفد الصني انئبة الرئيسة عىل انتخاهبا وعرب عن شكره لها عىل رئاسة ادلورة .وعرب الوفد عن رغبته يف عرض
خربة الصني يف جمال الصحة العامة واملراجعات القانونية .ورصح الوفد بأأنه قد يكون قد قدم ابلفعل ممارسات قانونية وقدم
املقرتحات اإىل ا ألمانة .وذكر الوفد بأأنه يف عام  ،2008أأدرجت الصني البنود القانونية ملنظمة التجارة العاملية يف نظاهما القانوين
الوطين .و أأوحض الوفد أأنه يف عام  ،2012وفامي يتعلق ابلرتخيص الإجباري ،قام بعمل مراجعات وقام بتحسني الإجراءات
وإاجراءات املوافقة ذات الصةل .و أأشار الوفد اإىل أأنه أأثناء مراجعته القانونية يف عام  2008وحىت الآن ،قام ابإدخال حتسينات
مخمة عىل تعزيز حامية الرباءات .ومن هذا املنطلق ،لفت الوفد الانتباه إاىل أأن الصني مل تقم حىت الآن ابإصدار ترخيص
اإجباري مؤكدا بذكل أأهنا ل تمتتع بكثري من اخلربة يف هذا اجملال .ورصح الوفد ابلرم من ذكل بأأنه فامي يتعلق ابس تخدام
مواطن املرونة الاس تثناءات ،فقد اكن ا ألمر مرتبطا ابلتفاوض بشأأن رشاء ا ألدوية ،كام لعب دورا همام ل جيب عىل أأحد
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جتاههل .ويف الهناية قدم الوفد بياان عاما أأكد فيه عىل رضورة وجود أأنظمة الرباءات من أأجل حتقيق توازن بني حامية املصاحل
العامة ومصاحل صاحب الرباءة.
 .167وقامت ا ألمانة بعرض الوثيقة SCP/21/9
 .168ورصح وفد ا ألرجنتني بأأن مسأأةل الرباءات والصحة مسأأةل هممة ابلنس بة لاكفة ادلول .عالوة عىل ذكل ،رصح الوفد
بأأن مسأأةل الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية يف طلبات الرباءات و /أأو الرباءات اكنت ذات أأمهية خاصة
دلولته .و أأشار الوفد اإىل الفقرتني  27و 29وثيقة  SCP/21/9و أأشار اإىل أأنه ،يف حني اكن من غري املمكن يف الكثري من
احلالت الإشارة اإىل ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية يف وقت تقدمي طلب الرباءة ،فاإن الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري
املُس َّجةل امللكية لبد من أأن يكون اإجباراي .ومن وهجة نظره ،س يكون ذكل همام فامي يتعلق بتحديد ا ألدبيات السابقة وتقيمي
اخلطوة الابتاكرية .عالوة عىل ذكل ،رصح الوفد بأأن مثل هذا الكشف سيسهم يف نقل التكنولوجيا ألن رشاكت ا ألدوية
معنية بصفة أأساس ية بنطاق وحاةل الرباءات اليت تتعلق ابلعقاقري اليت مت تسويقها بنجاح ابلفعل .ورصح الوفد بأأنه لهذا
السبب فاإن اإماكنية تصور تكل الرباءات س تكون مفيدة للغاية ابلنس بة لتكل الرشاكت.
 .169وحتدث وفد سلوفاكيا ،ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،وعرب عن رغبته يف التأأكيد عىل فهم التحدايت والقيود
اليت قد تواهجها بعض ادلول يف التعامل مع املسائل املتعلقة ابلصحة العامة .وذكر الوفد أأن توافر ا ألدوية لعالج بعض
ا ألمراض ميثل حتداي كبريا وهدفا رئيس يا من أأهداف التمنية املس تدامة اليت دمعهتا اكفة ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق بدراسة
اجلدوى املتعلقة ابلكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية يف طلبات الرباءات و /أأو الرباءات املتضمنة يف الوثيقة
 ،SCP/21/9أأكد الوفد عىل موقفه اذلي عرب عنه خالل ادلورات السابقة للجنة ادلامئة من خالل الإشارة اإىل أأنه عىل
أأساس املعلومات اليت مت تقيميها واليت قدمت يف الوثيقة ،مل يمت تقدمي قضية تتعلق مبتطلبات الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري
املُس َّجةل امللكية .و أأشار الوفد اإىل أأن تلكفة ومزااي رشط الكشف هذا مل تكن واحضة ،كام أأن هناك تقييدات أأخرى مت اإلقاء
الضوء علهيا يف ادلراسة .وقد أأشار الوفد بصفة خاصة اإىل أأنه من غري املمكن الكشف ،يف وقت الإيداع ،عن ا ألسامء ادلولية
غري املُس َّجةل امللكية املس تقبلية أأو اليت مل تنرش بعد ،يف طلبات الرباءات اليت مت اإيداعها قبل نرش ا ألسامء ادلولية غري
املُس َّجةل امللكية املوىص هبا .واس تطرد الوفد قائال أأنه وفقا لهذا السيناريو ،تشري الاس تنتاجات ا ألولية اإىل التحدي الكبري
املتعلق بربط املعلومات املتعلقة اب ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية ملثل تكل الطلبات بدون حتميل املتقدمني ابلطلبات
وماكتب الرباءات بأأعباء ل رضورة لها .كام رصح الوفد أأيضا بأأن دراسة اجلدوى قد سلطت الضوء أأيضا عىل التقييدات
املوجودة يف احلالت اليت اكنت ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية معروفة هبا .و أأشار الوفد بصفة خاصة اإىل أأن املؤرش
الوحيد اإىل ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية يف طلبات الرباءات مل يكن اكفيا للتوصل من خالل نقرة واحدة اإىل ما ينشده
الباحث عن الرباءة .ولحظ الوفد أأن ادلراسة قد أأشارت اإىل حقيقة أأن الباحثني عن الرباءات قد قاموا بتطوير مناجه
للبحث يف براءات ا ألدوية من خالل اس تخدام قواعد البياانت املتوافرة للجمهور ،و أأن زايدة تعقيد أأدوات تكنولوجيا
املعلومات قد يسهم بصورة مخمة يف خلق معلية حبث أأبسط أوأكرث فاعلية من حيث التلكفة يف جمال الكميياء وعمل ا ألدوية.
كام عرب الوفد عن اعتقاده بأأن القيام مبزيد من العمل يف هذا اجملال ينبغي أأن يعكس هنج متوازن مع أأخذ خمتلف العوامل ذات
الصةل ابلرباءات والصحة اليت أأوصت هبا عىل سبيل املثال الولايت املتحدة يف الوثيقة  SCP/17/11يف احلس بان .واختمت
الوفد ّكمته ابلترصحي يف نفس الوقت بأأنه ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء أأن تضع يف اعتبارها عدم جتاوز ولايت اللجنة ادلامئة
والويبو والسامح مبناقشة العوامل ا ألخرى غري الرباءات يف منظامت ا ألمم املتحدة ا ألخرى ذات الصةل.
 .170ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن اجلدول الزمين اخلاص بتقدمي طلب اإىل ا ألمانة مل يكن يسمح بتقدمي
ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية عند اإيداع عدد كبري من طلبات الرباءات .و أأشار الوفد اإىل الفقرتني  12و 13من
الوثيقة  SCP/21/9كام أأشار اإىل أأنه وفقا للمبادئ التوجهيية ملنظمة الصحة العاملية ،املتعلقة ابس تخدام ا ألسامء ادلولية غري
املُس َّجةل امللكية مع مواد املس تحرضات الطبية ،فاإنه ل ينبغي ملودعي الطلبات أأن حيصلوا عىل أأسامء دولية غري مسجةل امللكية
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قبل اس تكامل اكفة اإجراءات الرباءة ،كام ينبغي عدم تقدمي طلب حلصول عىل أأسامء دولية غري مسجةل امللكية قبل بدء
الاختبارات الرسيرية .ورصح الوفد بأأنه يرى أأن رشوط تقدمي ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية مبجرد توافرها بعد اإيداع
طلب الرباءة س متثل أأعباء مفرطة ملاكتب الرباءات واملتقدمني ابلطلبات .ورصح الوفد بأأنه سيتحمت عىل ماكتب الرباءات
تطوير وتنفيذ اإجراءات جديدة للتعامل مع ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية اليت مت الكشف عهنا سواء يف مرحةل متأأخرة
من معلية املالحقة القضائية للرباءات أأو بعد منح الرباءة .ورصح الوفد بأأنه من املرحج أأن تس هتكل تكل الإجراءات الكثري
من املوارد وتكون صعبة التنفيذ .كام أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن القوانني الوطنية قد ل توفر الآلية الالزمة لإعادة فتح املالحقة
القضائية للرباءات اليت مت منحها ابلفعل ،بناء عىل الكشف أأو عدم الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية .وينبغي
التحقق من دقة واجلدول الزمين لكشف مودع الطلب عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية كام ينبغي تدريب فاحيص
الرباءات عىل نظام وإاجراءات ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية .ويرى الوفد أأنه س ميثل عبئا كبريا عىل ماكتب الرباءات من
انحية نظرا لالختالفات الكبرية يف معليات الرباءات وإاجراءات ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية .كام يرى الوفد أأنه من
ا ألفضل اإنفاق ماكتب الرباءات للوقت واملوارد املالية والبرشية الرضورية لتطبيق وإانفاذ تكل الإجراءات يف أأغراض أأخرى
مثل رفع جودة الرباءات املمنوحة وتقليل أأعباء العمل املرتامكة يف العديد من املاكتب .وذلكل ،مل يدمع الوفد مطلب الكشف
عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية و أأشار اإىل أأن دراسة اجلدوى مل تتناول ما اإذا اكن ميكن ادلوةل اليت اكنت عضوا يف
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات ،أأو يف اتفاقيات أأخرى متعددة ا ألطراف فرض هذا النوع من
املطالب يف الرباءات .ور أأى الوفد أأن هذا الرشط س ميثل مطلبا اإضافيا و أأنه لن يسمح به مبوجب معاهدة قانون الرباءات
عىل سبيل املثال .ورصح الوفد بأأنه ابلإضافة اإىل مسأأةل ما اإذا اكن ميكن ملكتب الرباءات أأن يطلب الكشف عن امس دويل
غري مسجل امللكية ،حيث مت الإفصاح بصورة اكمةل عن الاخرتاع ،فاإن السؤال اذلي جيب طرحه هنا هو ما اإذا اكن علهيم
القيام بذكل أأم ل .وقد ر أأى الوفد أأنه يفضل اإنفاق املوارد عىل تيسري النفاذ اإىل املعلومات مثل تعزيز معلية البحث يف الواثئق
اخلاصة ابلرباءات من خالل أأنظمة تكنولوجيا املعلومات .وذكر الوفد أأن ا ألمانة قد أأوردت أأحد ا ألمثةل عىل ذكل .ويرى أأن
اإضافة الوظيفة اجلديدة اإىل ركن الرباءات من شأأنه أأن ميثل تواصل مفيد يؤدي اإىل تيسري معليات البحث يف املركبات
الكمييائية .ذلكل ،فقد أأيد الوفد التطوير املس متر للقدرات الإضافية لركن الرباءات .وابلرم من ذكل ،عرب الوفد عن شواغهل
املتعلقة بأأنه خالل تكل املناقشة ،اكن هناك شاغل أأسايس دلى فاحيص الرباءات وأآخرين و أأن هناك حاجة اإىل تناوهل وهو
عدم توافر معلية اإجراء حبث وحتديد طلبات الرباءات ذات الصةل .وذكر الوفد أأن الوثيقة  SCP/21/9قد أأشارت اإىل أأن
بعض ماكتب الرباءات اليت تسعى اإىل البحث يف الاخرتاعات الكمييائية وادلوائية قد تواجه بعض املصاعب بسبب التعقيد
والتاكليف املتضمنة يف العثور عىل واثئق لرباءات سابقة ترتبط بتكل الاخرتاعات ابلرم من أأن العديد من ماكتب الرباءات
قد اس تطاعت القيام بعمليات البحث تكل بصورة روتينية .وسلط الوفد الضوء عىل أأمهية تقامس العمل حيث يقوم مكتب
مبساعدة مكتب أآخر ابإجراء معلية حبث وحفص .واس تطرد الوفد قائال اإن هذه املساعدة ميكن أأن تكون يف صورة تدريبات
أأو التوسع يف املعارف وا ألدوات املتاحة للفاحصني ،ألننا جند أأن هناك فاحص ميكنه النفاذ اإىل قواعد بياانت البحث ودليه
فهم مفصل ابلتكنولوجيا بيامن جند فاحص أآخر ل يس تطيع القيام بذكل .وهكذا عرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل اقرتاحه
بأأن تقوم جلنة ابإعداد دراسة لتحديد كيفية اس تخدام التعاون بني خمتلف ماكتب الرباءات لتيسري البحث والفحص وخاصة
ابلنس بة لرباءات الكاميوايت من خالل املاكتب اليت ميكن أأن تواجه ،يف ظل الظروف احلالية ،صعوابت يف القيام بذكل.
وتتضمن ادلراسة اقرتاحا بأأن تقوم اللجنة ادلامئة جبمع معلومات حول كيفية قيام خمتلف املاكتب ابلبحث وحفص طلبات
الرباءات ومك العمل اذلي تقوم به فامي يتعلق بنوع طلب الرباءة ،وكيف ميكن اس تخدام تكل املعلومات وحتت أأية ظروف من
قبل املاكتب ا ألخرى لتبس يط حبهثا وحفصها لهذا النوع من طلبات الرباءات.
 .171ورصح وفد الربازيل بأأنه حيبذ مواصةل النقاش بشأأن الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية يف طلبات
الرباءات .و أأشار اإىل أأن ا ألحاكم املتعلقة اب ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية تنطوي عىل اإماكنية تيسري اإعداد تقارير البحث
يف س ياق اإجراءات حفص الرباءات الضخمة ،و أأكد عىل أأن ا ألمر ل يتعلق فقط مبوضوع الرباءات والصحة لكنه يتعلق أأيضا
مبسأأةل جودة الرباءات .واقرتح الوفد تضمني اللجنة للمناقشة املتعلقة ابلتاكليف وإاماكنية تطوير قاعدة بياانت دولية ميكن
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النفاذ اإلهيا بسهوةل من قبل الويبو .و أأوحض الوفد أأن قاعدة البياانت تكل من املمكن أأن تتضمن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل
امللكية املتعلقة ابملنتجات ادلوائية كام ميكن أأن تتضمن أأيضا أأسامء دولية معيارية عامة خاصة ابملنتجات احليوية.
 .172وعرب وفد الياابن عن اعتقاده بأأنه عند تضمني ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية يف طلبات الرباءات ،فاإن املسائل
اليت س تحتاج اإىل توضيح تتعلق بأآاثر معلية الكشف عىل نظام الرباءات نفسه وماذا س تكون نتيجة ذكل .و أأشار الوفد اإىل
أأنه من منظور تعزيز كفاءة البحث يف الرباءات ،فاإن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية متثل اس تكامل لطرق البحث احلالية.
و أأشار الوفد بصفة خاصة اإىل أأنه سيمت نظر دراسة اجلدوى ،ليس من منظور تعزيز النفاذ اإىل ا ألدبيات السابقة حفسب،
لكن سيمت النظر اإلهيا من خالل مراعاة مدى زايدة عبء العمل ابلنس بة ملودعي الرباءات وماكتب الرباءات .عالوة عىل
ذكل ،ر أأى الوفد أأنه من الرضوري دراسة تأأثريه احملمتل عىل تفسري نطاق احلقوق .واختمت الوفد ّكمته قائال بعبارة أأخرى جيب
مناقشة املسأأةل حبرص ،من خالل نظر املزااي والعيوب.
 .173وعرب وفد الصني عن شكره ل ألمانة عىل عرضها املتعلق ابلبحث عن املركبات الكمييائية يف ركن الرباءات ،واذلي
س يقوم الوفد مبشاركته مع فاحيص ماكتب الرباءات .ومن خالل عرض ا ألمانة ،أأشار الوفد اإىل أأن هناك حاليا أأكرث
من  6000اسام دوليا غري مسجل امللكية مت اس تعادهتا من قاعدة البياانت ،و أأن تكل ا ألسامء ينبغي أأن تنشأأ من واثئق
طلبات الرباءات .وتساءل الوفد عام اإذا اكن ذكل يعىن أأن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية س تكون مفيدة ابلنس بة
لوظيفة البحث يف الرباءات اإذا مت الكشف عهنا يف طلب الرباءة .و أأشار الوفد اإىل أأن وثيقة ا ألمانة مل تقدم معلومات حول ما
اإذا قام أأي مكتب جبعل طلب الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية مطلبا اإلزاميا .واختمت الوفد حديثه ابقرتاح
أأن تقوم ا ألمانة بدراسة أأكرث تعمقا دلراسة احلاجة اإىل وجدوى هذا الرشط ،بطريقة شامةل ومتعددة ا ألبعاد ابلنس بة للحالت
اليت تتوافر فهيا ابلفعل ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية .وعرب الوفد عن تطلعه اإىل اإعداد وثيقة توفر فهام أأفضل و أأوحض
للمسائل ذات الصةل.
 .174و أأشار وفد الهند اإىل املفهوم ا ألسايس املتعلق بنظام الرباءات وهو البدل و أأن حق الاحتاكر اكن مينح يف مقابل
الكشف عن الاخرتاع .و أأشار الوفد اإىل أأن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية متثل معلومات رضورية ومطلوبة من أأجل
البحث والفحص واليت تعترب أأعامل أأساس ية ابلنس بة ملاكتب الرباءات .وابلإشارة اإىل دراسة اجلدوى (وثيقة )SCP/21/9
أأشار الوفد اإىل أأن متوسط الفرتة بني اإيداع طلب الامس ادلويل غري مسجل امللكية وبني نرش الامس ادلويل غري مسجل
امللكية املوىص به ،هو  15شهرا تقريبا .ورصح الوفد بأأنه ميكن اإضافة الامس ادلويل غري مسجل امللكية بوصفه معلومات
حيوية أأثناء املالحقة القضائية للرباءة أأو بعد منحها ،وهو أأمر س يكون مفيد ابلنس بة للبحث املس تقبيل وجلودة الرباءة .وذكر
الوفد أأيضا أأن الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية ل ميثل مسأأةل جوهرية لكهنا قد تكون رشطا رمسيا .ويف
اخلتام ،طلب الوفد من اللجنة ادلامئة مواصةل دراسة املسأأةل.
 .175وحتدث وفد نيجرياي ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية و أأكد عىل ر أأيه القائل بأأن الكشف اكن ميثل أأساس نظام الرباءات
وذلكل فقد أأيد اإجراء مزيد من املناقشات حول املسأأةل أأثناء جلسة اللجنة ادلامئة من خالل دراسة تقوم بتقيمي أأمهية الكشف
عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية يف طلبات الرباءات دلمع الشفافية وخدمة الوظيفة التعلميية لنظام الرباءات .وبيامن
أأشار الوفد اإىل اس تنتاجات ادلراسة الرامية لعدم وجوب قيام املتقدم ابلطلب مبحاوةل احلصول عىل امس دويل غري مسجل
امللكية قبل اس تكامل اكفة اإجراءات الرباءة ،ول ينبغي قيامه مبحاوةل احلصول عىل امس دويل غري مسجل امللكية واس تكامل
اكفة اإجراءات الرباءة ،لكنه أأكد ابلرم من ذكل عىل ادلور اذلي ميكن أأن يلعبه الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل
امللكية يف امحلاية جتاه املامرسات املناهضة للتنافس وضامن أأن الرباءات ل يمت منحها لبتاكرات ترامكية ل تس تحق.
 .176ورصح وفد تركيا ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،بأأنه كام متت الإشارة بوضوح يف الوثيقة  SCP21/9فاإن ا ألسامء ادلولية
غري املُس َّجةل امللكية اكن يمت ختصيصها غالبا فقط بعد اإيداع طلب الرباءة و أأحياان بعد منحها وبذكل مل يكن من املمكن أأن
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تصبح جزءا من الكشف ا ألصيل .واس تطرد الوفد قائال اإنه يف حالت قليةل مت فهيا نرش ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية
قبل اإيداع طلب الرباءة ،اكن اإدراهجا ميثل عبئا اإضافيا عىل مودعي الطلبات وماكتب امللكية الفكرية .ومل يعتقد الوفد أأن
الإطار ادلويل احلايل يوفر اجملال الاكيف لفرض معايري جديدة ل ألهلية ملنح الرباءات أأو يتطلب معلومات تتجاوز الرشط
احلايل املتعلق بتوفري وصف اكيف لالبتاكر .وقد عرب الوفد عن اعتقاده بأأن أأداة البحث عن الكاميوايت يف ركن الرباءات اذلي
مت اإطالقه مؤخرا ساعد عىل النفاذ اإىل الرتكيبات الكمييائية مثل املركبات الطبية يف طلبات الرباءات املنشورة ،وبذكل فقد
اكن الاستامثر يف الوسائل التكنولوجية تكل من أأكرث الطرق كفاءة للميض قدما.
 .177وعرب وفد اإس بانيا عن شكره ل ألمانة عىل عرضها التوضيحي حول أأداة البحث عن الكاميوايت وعرب عن دمعه للبيان
اذلي أألقاه وفد سلوفاكيا ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء .وذكر الوفد أأنه س يكون من املثري ،مكبد أأ أأويل ،وخاصة
للطرف الثالث ،أأن يشري اإىل ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية املتعلقة ابملادة الفعاةل يف الرباءات الكمييائية واخلاصة
ابملس تحرضات ادلوائية ألن ذكل سيسهل النفاذ لاكفة الواثئق املتعلقة هبذا املنتج .كام أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن ادلقة
والاتساق والقبول ادلويل ل ألسامء ادلولية غري مسجةل امللكية جعلها وس يةل ممتازة للتواصل بني ا ألطباء من خمتلف البدلان مبا
جعلها رضورية يف املستندات الرمسية ويف املطبوعات الطبية .وقد أأكد الوفد ابلرم من ذكل عىل أأنه يف س ياق الرباءات،
اكنت هناك صعوابت جعلت من الصعب و أأحياان من املس تحيل حتقيق التوقعات .و أأشار الوفد اإىل أأن انتشار ا ألحباث
الصيدلنية اإىل جانب النظام اذلي أأسس ته قوانني الرباءات املتعلق مبنح احلق يف الرباءة ألول طلب يمت اإيداعه ،قد أأدى اإىل
اندفاع اخملتربات الصيدلنية اإىل اإيداع طلبات الرباءات يف مراحل مبكرة من مراحل البحث .ورصح الوفد بأأنه يف هذه
املرحةل يوجد دلهيم فقط خمطط تقرييب للهيلك الكمييايئ اذلي مت تركيبه يف صيغة هيلكية مع العديد من البدائل اليت مشلت
العديد من املنتجات اليت اكنت تسمى "تركيبة ماركوش" .وذكر الوفد أأنه يف تكل املرحةل من مراحل البحث مل يكن هناك
ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية ألن تكل التسمية اكنت متنحها منظمة الصحة العاملية ملركب ملموس مرخص به للتسويق
بعد فرتة طويةل (حددهتا توجهيات رشاكت املس تحرضات الطبية خالل عرشة اإىل اثين عرش س نة حتتسب من اترخي طلب
الرباءة) .واس تطرد الوفد قائال اإنه مت احلصول عىل املركب الهنايئ بعد معلية طويةل تتكون من حفص العديد من املركبات.
وذلا ،أأشار الوفد اإىل انه عند الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية فعادة ما اكن طلب الرباءة ا ألول املتعلق هبذا
املركب قد مت نرشه بل مت منحه أأيضا .ويف الترشيعات الإس بانية ،أأشار الوفد اإىل أأنه من املس تحيل تعديل وثيقة انهتت
اإجراءاهتا الإدارية .ورصح الوفد بأأنه اإذا مت تقدمي طلب الرباءة عند معرفة ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية فاإن ذكل
س يكون قد متت الإشارة اإهل من خالل مودع الطلب ،ليس يف الوصف حفسب ولكن يف العنوان وامللخص ،ذلكل مل تظهر
املشلكة يف تكل احلالت .ور أأى الوفد أأن صعوبة معليات البحث املتعلقة ابلرباءة عند عدم توافر ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل
امللكية مل متثل مشلكة سواء ابلنس بة ملاكتب الرباءات حيث يوجد فاحصني وخرباء قاموا بعمليات حبث معقدة ابس تخدام
اتصاهلم بقواعد بياانت متخصصة (ادلواء ،املش تقات ادلوائية ،واملش تقات البيولوجية اإىل غري ذكل) أأو ابلنس بة ملؤسسات
ا ألدوية الكربى .و أأشار الوفد مع ذكل اإىل أأن املس تخدمني الآخرين ا ألقل تقدما من الناحية التقنية س يحتاجون اإىل اس تخدام
خدمات املعلومات التكنولوجية اليت أأنشأأهتا ماكتب الرباءات أأو أأي رشاكت خدمات أأخرى للحصول عىل معلومات من أأجل
احلد من خطر تصنيع عقار تغطيه أأحد حقوق امللكية الفكرية .و أأشار الوفد اإىل أأن بعض ادلول ،مثل الولايت املتحدة
ا ألمريكية ،متتكل نظام لرتخيص العقاقري يقوم بربط ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية للمنتجات املرخصة مع الرباءات
املتعلقة هبذه العقاقري ،وهو ما يطلق عليه "الكتاب الربتقايل" حيث يلزتم املتقدم بطلب اعامتد تسويق عقار ابلربط بني
الرباءات املرتبطة هبذا العقار .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن نظام ترخيص اإدارة ا ألغذية والعقاقري ا ألمريكية ل يطبق عىل ادلول
ا ألوروبية حيث ل يرتبط ترخيص عقار حبقوق امللكية الصناعية .وابلرم من ذكل فقد أأشار الوفد اإىل أأنه حىت "التحسن"
املذكور واذلي حدث يف الولايت املتحدة ا ألمريكية مل يؤد اإىل حل املشلكة ألنه حىت الكتاب الربتقايل ل يتضمن سوى
الرباءات اخلاصة مباكل ترخيص تسويق العقار وليس الرباءات ا ألخرى .ور أأى الوفد أأن طلبات امحلاية التمكيلية متثل مصدرا
هاما للمعلومات وإاقامة عالقة بني الرباءات وا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية ألن طلبات شهادات امحلاية التمكيلية
تضمنت ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية املتعلقة ابملنتج املرخص .ورصح الوفد ابلرم من ذكل بأأن هناك براءة واحدة
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ذات صةل من بني العديد من الرباءات اليت عادة ما تغطي املنتج ،وذلكل فاإن املعلومات اكنت حمدودة للغاية .وعرب الوفد عن
اعتقاده بأأنه فامي يتعلق مبسأأةل ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية يمتثل السبيل للسري ل ألمام يف حتسني النفاذ احلر لقواعد
بياانت الرباءات ،وينبغي هتنئة الويبو يف هذا الصدد عىل حتسني ركن الرباءات من خالل تضمينه أأداة البحث عن
الكاميوايت.
 .178وذكر ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة اإىل وجود نظامني خمتلفني يف الولايت املتحدة ا ألمريكية للحث عىل
الكشف عن معلومات متعلقة ابلرباءات :نظام يتعلق ابلعقاقري الطبية (وهو ما يطلق عليه امس "الكتاب الربتقايل") ونظام
أآخر للعقاقري البيولوجية .ورصح ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة اإىل أأنه عند اس تخدام الكتاب الربتقايل يكون هناك
عواقب لعدم الكشف عن الرباءات املتعلقة ابلعقار الطيب اذلي تدرس اإدارة ا ألغذية والعقاقري اعامتده .ورصح بأأنه مت انتقاد
النظام ألنه متت اإساءة اس تغالل الإيقاف التنظميي .عالوة عىل ذكل ،رصح ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة أأن هناك
نظام مشابه لكنه خمتلف بدرجة ما يف جمال العقاقري البيولوجية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية وهو اإجراء ميكن من خالهل
ملنافس يف جمال البدائل احليوية أأن يقوم ابإبالغ رشكة متتكل بديل حيوي مشابه تنوي اتباع طريق بيولويج مماثل بشأأنه
لتسجيهل ،و أأهنا ميكهنا أأن تعمتد عىل براهني و أأدةل تتعلق ابملنتج ا ألصيل .واس تطرد قائال اإنه يف ظل هذا النظام ينبغي عىل
الرشكة اليت تنتج البديل احليوي أأن تقوم بدفع تعويضات وتقوم ابلتوقيع عىل اتفاقية عدم كشف للحصول عىل كشف لطبيعة
الرباءة .اإن ما تسبب يف الكشف عن الرباءات للمنافسني وطبيعة الرباءة أأن هناك تقييدات عىل س بل الانتصاف املتعلقة
ابإنفاذ الرباءة اإذا مل يقم منشئ الرباءة ابلكشف عهنا للمنافس .و أأشار ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة اإىل أأنه توجد
العديد من العيوب يف هذا النظام أأحداها أأن النظام اذلي برر الإفصاح عن الاخرتاع تطلب القيام ابلتوقيع عىل اتفاقيات
عدم كشف ملعرفة أأثر طبيعة الرباءة عىل العقار البيولويج .كام رصح أأيضا بأأن ادلرس املس تفاد من الك النظامني ا ألمريكيني
هو أأنه ميكن حث مودعي طلبات الرباءات عىل القيام بكشف لحق ل ألسامء ادلولية غري مسجةل امللكية بعدما يمت توفريها
من خالل نظام ميكن من خالهل تعليق بعض ممزيات اإنفاذ احلقوق يف حاةل عدم الكشف عهنا .ويف الهناية ،عرب ممثل املؤسسة
عن اندهاشه إازاء البيان اذلي أألقاه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية واذلي مفاده أأن وضع رشط الكشف عن ا ألسامء ادلولية
غري املُس َّجةل امللكية عىل عاتق ماليك الرباءات س ميثل عبئا ابهظ التلكفة.
 .179وعربت ممثةل منظمة أأطباء بال حدود عن رغبهتا يف مشاركة اللجنة ر أأهيا املتعلق بسبب اهامتم منظمة مثل منظمة
أأطباء بال حدود مبسأأةل الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية .و أأشارت ممثةل املنظمة اإىل أأن دراسة اجلدوى مل
توثق احتياجات املهنيني الصحيني و أأحصاب املصلحة الآخرين بوصفهم مس تخدمني أأساس يني ل ألسامء ادلولية غري مسجةل
امللكية .وقد رصحت بأأن املهنيني الصحيني و أأحصاب املصلحة الآخرين غالبا ما وجدوا من الصعب حتديد الرباءات احمليطة
واملتعلقة مبنتج طيب معني ،وقد مثل ذكل حتداي يواجه مقديم هذا املنتج .و أأوحضت بأأن ذكل حيدث بسبب ممارسات
احلصول عىل الرباءات احلالية من قبل جمال الصناعة وغياب الشفافية يف النظام .وذلكل ،فقد رصحت بأأنه يصعب عىل
املهنيني الصحيني حتديد البيئة احمليطة برباءة خاصة بدواء معني ينوون رشاؤه بطريقة دقيقة ويف الوقت املناسب .ورصحت
بأأن ذكل ميثل حافزا أأساس يا هلم ملتابعة املسأأةل ،ور أأت أأن التحدايت اليت تواهجهم يه نفس التحدايت اليت تواجه همنيي
الصحة العامة وصانعي القرار يف خمتلف ادلول واحلكومات .عالوة عىل ذكل ،أأشارت اإىل وظيفة البحث عن املركبات
الكمييائية يف ركن الرباءات ،ورصحت بأأنه اكن أأمرا خمتلفا بصورة جوهرية عن مناقشة الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري
املُس َّجةل امللكية ،وكذكل عن توصيات فريق ا ألمم املتحدة رفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية ،حيث أأوصت الويبو
بتطوير قاعدة بياانت حول وضع الرباءات اخلاصة اب ألدوية البيولوجية والصيدلنية .ذلكل ،وابلرم من أأهنا قد أأشارت اإىل
فائدة وظيفة البحث عن املركبات الكمييائية يف ركن الرباءات بوصفها خطوة أأولية ،فقد ر أأت ابلرم من ذكل رضورة وجود
دليل معيل أأكرث دقة من أأجل الاس تخدام ا أليرس لقاعدة البياانت من قبل همنيي الصحة العامة .و أأعربت حتديدا عن أأملها يف
توافر اإماكنية اس تكشاف املزيد فامي يتعلق ابجلوانب التقنية واملعيارية بصورة جتعل النظام أأسهل يف النفاذ اإليه و أأسهل يف
الفهم ويمتزي ابلشفافية ابلنس بة للمس تخدمني غري املدربني مكحاميي الرباءات واملس تخدمني اذلين ل ميتلكون املزيانية الالزمة
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لإعداد قواعد بياانت جتارية ملكفة واذلين يعمتدون عىل شفافية نظام الرباءات احلايل .و أأشارت ممثةل املنظمة اإىل قاعدة بياانت
مجمع براءات ا ألدوية بوصفها قاعدة بياانت قريبة مما اكنوا يتوقعونه.
 .180ورصح ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية فامي يتعلق ابملناقشات املتعلقة اب ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية ،بأأن
امجلعية الياابنية للملكية الفكرية/امجلعية الياابنية للرشاكت املنتجة للعقاقري الطبية مل تكن متأأكدة من سبب كون مثل هذا
الكشف ،ابهظ التلكفة واملرهق عن ا ألسامء ادلولية غري مسجةل امللكية يف املواصفات ،مفيدا جملال الصحة العامة .وفامي يتعلق
ابقرتاح رشط الكشف عن أأسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية يف طلبات الرباءات يف حال معرفهتا يف وقت الإيداع ،أأشار
ممثل امجلعية اإىل أأن هذا الرشط ،واذلي فرض عىل مودعي طلبات براءات العقاقري الطبية فقط ،حيتاج اإىل حفص بعناية فامي
يتعلق ابحامتل انهتاكه للامدة  1-27من اتفاقية اجلوانب التجارية من اتفاقية حقوق امللكية الفكرية .وذكر أأيضا أأنه طاملا أأن
ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية ل تعترب رضورية ابلنس بة للوصف ادلقيق لالخرتاع ولتحديد أأهليته للحصول عىل الرباءة،
فال جيب فرض الزتام جديد ابلكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف املواصفات عىل مودعي الطلبات وينبغي
السامح ملودعي الطلبات ابلإفصاح عن ا ألسامء الكمييائية والبنية الكمييائية ورمق تسجيل املركب الكمييايئ أأو ا ألسامء ادلولية غري
مسجةل امللكية وفقا لتقديرمه .ويف الهناية ،عرب ممثل امجلعية عن تقديره ل ألمانة عىل اجلهود اليت بذلهتا من أأجل التوسع يف
وظائف ركن الرباءات .ورصح بأأن ركن الرباءات ميثل أأداة حبث مفيدة وسهةل ألهنا من املمكن أأن حتول أأسامء دولية غري
مسجةل امللكية ولكن معروفة ،أأو امس مركب كمييايئ ،اإىل حمدد كمييايئ دويل يسمح ابلبحث عن الرباءات ذات الصةل .وبذكل
و ألن ركن الرباءات ميكنه البحث بفاعلية عن الرباءات ذات الصةل بناء عىل معلومات متعلقة اب ألسامء ادلولية غري املسجةل
امللكية ،فقد عرب عن اعتقاده بأأنه ليس من الرضوري وصف ا ألسامء ادلولية غري مسجةل امللكية يف املواصفات.
 .181ورصح وفد اإيرلندا ،مشريا اإىل فكرة اإنشاء قاعدة بياانت للوضع القانوين العاملي واليت طرهحا عدد من املمثلني ،بأأنه
ابلرم من أأن الفكرة تبدو فكرة مبارشة نسبيا ،فقد تكون يف الواقع صعبة التنفيذ .و أأوحض الوفد أأن املنظمة ا ألوروبية
للرباءات قد حاولت منذ عدة س نوات جتميع جسل للرباءات ا ألوروبية مبا يسمح للمس تخدمني اإجياد الوضع القانوين للرباءات
ا ألوروبية يف املرحةل الوطنية .ورصح الوفد بأأنه مت توفري بياانت أأوضاع حمدثة من قبل جسالت الرباءات الوطنية و أأن نصف
ادلول ا ألعضاء يف املكتب ا ألورويب للرباءات فقط قامت بتقدمي معلومات لسجل الرباءات ا ألورويب.
 .182ورصح وفد الهند بأأن الكشف عن ا ألدبيات السابقة من قبل مودع الطلب هو أأمر غري اإجباري يف العديد من
ادلول بيامن تطالب به بدلان أأخرى .كام رصح الوفد بأأن املعلومات املتعلقة اب ألسامء ادلولية غري مسجةل امللكية ل تندرج حتت
معايري ا ألهلية للحصول عىل الرباءة وسوف تؤدي اإىل حتسني جودة الرباءات.
 .183ورصح وفد كندا ،فامي يتعلق بسؤال من املنصة بشأأن ما اإذا اكن اقرتاحه غري متوافق مع ا ألعامل ا ألخرى اليت متت
بشأأن موضوع الرباءات والصحة ،بأأنه مل يفكر يف ا ألمر بتكل الطريقة ألن ذكل ميثل ممارسة خمتلفة .و أأوحض الوفد بصفة خاصة
أأن ما اكن يقرتحه من ادلراسة هو ببساطة عبارة عن معل جرد ل ألعامل احلالية ول يتضمن اإجراء أأي حتليل.
 .184و أأشار وفد نيجرياي اإىل الاقرتاح اذلي تقدم به وفد كندا وعرب عن رغبته يف توضيح ما اإذا اكنت تكل ادلراسة
س يكون لها أأي أأثر عىل ا ألنشطة اجلارية حول الرباءات والصحة يف اللجنة ادلامئة.
 .185واس تجاب وفد كندا للمسأأةل اليت طرهحا وفد نيجرياي واملتعلقة بأأن ادلراسة اليت اقرتهحا س متثل بند معل مس تقل.

البند  9من جدول ا ألعامل :رسية التصالت بني معالء ومستشاري الرباءات
 .186قامت املناقشات عىل أأساس الوثيقة SCP/25/4
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 .187و أأكد وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عىل موقفه السابق والقائل بأأن تكل املسأأةل ل متثل مسأأةل جوهرية تتعلق
بقانون الرباءات و أأهنا ميكن أأن ختضع للقوانني الوطنية .ور أأى الوفد أأن املسأأةل خترج عن نطاق قانون الرباءات وجيب التعامل
معها عىل املس توى الوطين و أأهنا مسأأةل تقع داخل نطاق القانون اخلاص ولواحئ اخلدمات.
 .188وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ورصح بأأن اجملموعة ا ألفريقية تشاطر نفس الر أأي اذلي عرب عنه وفد اإيران
(مجهورية – الإسالمية) حول موضوع رسية التصالت بني معالء ومستشاري الرباءات.
 .189وعرب وفد سلوفاكيا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،عن شكره ل ألمانة عىل توفري مجموعة من قضااي
احملامك كام ورد يف الوثيقة  .SCP/25/4كام رحب الوفد أأيضا ابملعلومات اليت قدهما وفدي الياابن وسويرسا وعرب عن شكره
للويبو عىل توفري املعلومات عىل موقف الويبو اخملصص لهذا املوضوع ،وهو "مجموعة قوانني وممارسات حول نطاق مزااي
العميل واحملايم ومدى تطبيقها عىل مستشاري الرباءات" .ورصح الوفد أأيضا بأأنه ابلنس بة لرسية التصالت بني العمالء
ومستشارهيم يف جمال الرباءات ،فاإن الوقت قد أأصبح مؤاتيا دلراسة وضع أآلية ملموسة للتعامل مع الاعرتاف مبزااي مستشاري
الرباءات ا ألجنبية .واس تطرد الوفد قائال اإنه بدون مساس ابلترشيعات الوطنية احلالية ومن أأجل ضامن حتقيق أأكرب قدر من
املرونة ،جيب دراسة هنج قانوين غري ملزم بصورة هتدف اإىل منح ادلول ا ألعضاء نفس امحلاية لالتصالت بني العميل وبني
مستشاره ا ألجنيب يف جمال الرباءات بدل مما هو مطبق حاليا حتت مظةل القانون الوطين يف التصالت بني العميل
ومستشاره يف جمال الرباءات الوطنية .ور أأى الوفد أأن التقارب يف ا ألنظمة احلالية يف جمال رسية التصالت بني العمالء
ومستشارين الرباءات بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو س يكون مفيدا ملس تخديم نظام الرباءات بغض النظر عن مس توى تطور
لك دوةل من ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 .190وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وعرب عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد
الوثيقة  SCP/25/4كام شكر ادلول ا ألعضاء اليت شاركت يف اإعدادها .و أأشار الوفد اإىل أأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى
والبلطيق قد علقت أأمهية كبرية عىل اس مترار العمل حتت هذا البند من بنود جدول ا ألعامل .ورصح الوفد بأأن املسأأةل لها بعد
عابر للحدود و أأن هذا البعد يتصل بصورة مبارشة بعمل اللجنة .وعربت اللجنة عن اعتقادها بأأن العمل عىل اإعداد صك غري
ملزم قانونيا س يكون مفيدا لاكفة ادلول ا ألعضاء .وبعبارات أأكرث حتديدا ،أأكد الوفد عىل اقرتاح عرب عنه خالل ادلورة السابقة
وهو مطالبة ا ألمانة ابإجراء دراسة تصف وتقمي خمتلف أأنواع مناجه القانون غري امللزم يف هذا اجملال.
 .191وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء ورصح بأأن مجموعته تويل أأمهية كبرية ملوضوع رسية التصالت بني العمالء
ومستشاري الرباءات .ورصح الوفد بأأن مس تخديم أأنظمة الرباءات من خمتلف املناطق مبا يف ذكل كندا وسويرسا والربازيل
والهند قد اس متروا يف التأأكيد عىل احلاجة ملعاجلة املوضوع عىل املس توى ادلويل .ورصح الوفد بأأن اجملموعة ابء تؤمن بأأن هذه
املساةل ،وخباصة اجلانب املتعلق ابلعرتاف مبزااي مستشار الرباءات ا ألجنيب ،جيب تناولها عىل املس توى ادلويل ويف اللجنة
ادلامئة .ورصح الوفد بأأن اللجنة ينبغي لها أأن تتخذ خطوات جوهرية ملعاجلة املسأأةل ابلطريقة اليت توفر جمال اكفيا أأو مرونة
اكفية لدلول ا ألعضاء ،يف ضوء الاختالفات املوجودة يف النظم القانونية اليت تتعلق ابملوضوع .واس تطرد الوفد قائال اإنه جيب
اتباع هنج قوانني غري ملزمة .ورصح الوفد بأأنه نظرا ل ألمهية الكربى للمسأأةل ،من وهجة نظر املامرسني ،تتوقع اجملموعة ابء أأن
تس تجيب اللجنة ادلامئة ألصوات السوق ،وتسهم يف بيئة العمل من أأجل الابتاكر .عالوة عىل ذكل ،وابلإشارة اإىل الوثيقة
 ،SCP/25/4عرب الوفد عن اعتقاده بأأن قضااي احملامك يف أأنظمة قانونية وطنية خمتلفة ،فامي يتعلق برسية التصالت ،سوف
متثل مواد مفيدة لدلول ا ألعضاء وتسهم يف اإجراء مناقشات هممة .وإادرااك لوجود اختالف يف الآراء اليت مت عرضها حول
املسأأةل أأثناء ادلورات السابقة ،دعا الوفد ادلول ا ألعضاء وخاصة تكل اليت عارضت اإجراء مزيد من العمل ،اإىل معاجلة
املشلكة واملصاعب اليت تواجه القيام هبذا العمل بطريقة أأكرث موضوعية ،وتبين مناقشات حول ما ميكن حتقيقه .ورصح الوفد
عىل سبيل املثال بأأن ادلراسة القامئة عىل الاس تبيان اذلي اقرتحه ميكن اإعدادها ابلإضافة اإىل الاس مترار يف جتميع قضااي احملامك.
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 .192و أأكد وفد الهند جمددا عىل أأن موقفه بشأأن املساةل مل يتغري منذ الاجامتع السابق للجنة ادلامئة وذكر الوفد بصفة خاصة
أأن اتفاقية ابريس واتفاقية اجلوانب التجارية من حقوق امللكية الفكرية مل توفر مثل هذا الامتياز وذلكل ينبغي توقف
املناقشات حول املسأأةل يف اللجنة ادلامئة .ورصح الوفد بأأنه ل يوجد بند خاص ابمتياز العميل واحملايم يف قانون الرباءات
الهندي .و أأوحض الوفد أأن معالء الرباءات يف الهند ليسوا يف حاجة ألن يكونوا حمامني ،و أأنه ميكن ل ألشخاص احلاصلني عىل
درجة جامعية يف العلوم أأو الهندسة ممارسة العمل أأمام مكتب الرباءات كوالكء للرباءات بعد التأأهل يف امتحان لوالكء
الرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن قانون الرباهني الهندي وفر حامية فقط للمحامني من اإجراءات الاكتشاف ،و أأن والكء
الرباءات ،ومه عبارة عن أأشخاص دلهيم خلفية علمية أأو هندس ية مل خيضعوا لتكل امحلاية.
 .193وعرب وفد اإندونيس يا عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  SCP/24/4كام عرب عن شكره لدلول ا ألعضاء عىل
مشاراكهتم يف تكل الوثيقة .ويف حني لحظ الوفد أأن رسية التصال بني العمالء ومستشاري الرباءات هل أأمهية معينة ،أأقر
الوفد أأيضا بأأن ادلول متتكل أأنظمة قانونية خمتلفة ذلكل مفن الرضوري احرتام خمتلف املامرسات القانونية خملتلف ادلول .عالوة
عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن اكفة الرباءات تقريبا تطالب ابلكشف التام عن الاخرتاع و أأن معلية عدم الإفصاح الاكمل عن
الاخرتاع تعترب أأساسا لرفض أأو اإلغاء الرباءة .ذلكل ،رصح الوفد بأأنه من املهم احلفاظ عىل الشفافية املطلقة يف اإجراءات منح
الرباءات وترشيعاهتا .و أأيد الوفد البياانت اليت أألقاها وفدي اإيران (مجهورية – الإسالمية) والهند ومفادها أأنه ل جيب اإجراء
مزيد من املناقشات حول هذا البند من بنود جدول ا ألعامل يف اللجنة ادلامئة.
 .194وعرب وفد الصني عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  SCP/24/4كام شكر ادلول ا ألعضاء عىل توفري املعلومات
املتضمنة يف تكل الوثيقة .ورصح الوفد بأأن تكل املعلومات سوف تساعد اللجنة ادلامئة يف فهم املسأأةل .وابلإشارة اإىل أأن
مسأأةل الرسية يف التصال بني العمالء ومستشاري الرباءات ذات أأمهية خاصة فامي يتعلق بضامن جودة اخلدمات القانونية
واحلفاظ عىل املصلحة العامة ،رصح الوفد ابلرم من ذكل بأأنه جيب الاعرتاف بوجود اختالفات بني ادلول فامي يتعلق بأأنظمة
احلفاظ عىل رسية املشورة .ورصح الوفد بأأن املسأأةل ترتبط ارتباطا وثيقا بصورة أأكرب بنظام التقايض ا ألسايس اذلي تتبناه
ادلول .و أأشار الوفد اإىل أأنه ل توجد مثل تكل الآلية يف الكثري من ادلول وخاصة يف قانون الرباءات .وذلكل ،ر أأى الوفد أأنه
جيب احرتام التقاليد القانونية اخملتلفة للك دوةل ،و أأنه جيب اس تخدام قوانني وطنية يف اختاذ قرار بشأأن املسأأةل.
 .195وعرب وفد اململكة املتحدة عن شكره ل ألمانة عىل جتميع قضااي احملامك املتعلقة ابمتياز العميل ومستشار الرباءة يف
الوثيقة  SCP/25/4ورصح بأأن املعلومات املتعلقة بقانون السوابق القضائية ابململكة املتحدة املتعلقة ابملسأأةل ميكن العثور
علهيا عىل صفحة الويبو عىل الإنرتنت واليت حتمل عنوان "مجموعة قوانني وممارسات تتعلق بنطاق امتياز العميل واحملايم
وإاماكنية تطبيقه عىل مستشاري الرباءات".
 .196وعرب وفد مجهورية كوراي عن اعرتافه الاكمل بأأمهية امتياز العميل ومستشار الرباءات وخاصة اجلوانب العابرة للحدود
به .وذلكل فقد أأيد الوفد اس مترار املناقشات حول املوضوع أأثناء انعقاد اللجنة ادلامئة مبا يف ذكل اإعداد دراسات شامةل .كام
أأيد الوفد أأيضا اس تكشاف اإماكانت تطبيق مهنج قوانني غري ملزمة للتعامل مع املسأأةل.
 .197وقدم وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية حتديثا لبعض أأعامل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية
واذلي قامت به من خالل سلطاهتا الإدارية .ورصح الوفد بصفة خاصة بأأن تطبيق مناجه متسقة عىل أأوجه امحلاية اليت
منحت اإىل التصالت الرسية بني خمتلف املامرسني يف جمال الرباءات عرب احلدود لزالت متثل مسأأةل هممة ابلنس بة دلولته.
ورصح الوفد بأأنه عىل مدار العام السابق ،اكن هناك اهامتم متجدد ابإحراز تقدم يف هذا اجملال ،وهو أأمر س يفيد اكفة
املس تخدمني لنظام براءات الولايت املتحدة ا ألمريكية .وقد أأبلغ الوفد اللجنة بأأن مكتب الولايت املتحدة للرباءات
والعالمات التجارية اكن يعمل عىل القاعدة املقرتحة اليت نرشت يف السجل الفيدرايل يوم  18أأكتوبر  2016واكن سيمت تلقي
التعليقات عىل القاعدة املقرتحة يوم  19ديسمرب  .2016ورصح الوفد بأأن تكل التعليقات العامة سيمت النظر فهيا عند اختاذ
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قرار يتعلق بكيفية امليض بشأأن القاعدة املقرتحة .عالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن اتصالت العميل مع احملامني املامرسني
يف الولايت املتحدة ا ألمريكية محمية مبوجب امتياز احملايم واملولك .وابلرم من ذكل ،فاإن قواعد مكتب الولايت املتحدة
للرباءات والعالمات التجارية مل توحض ما اإذا اكن الامتياز ينطبق عىل اتصالت العميل مع املامرسني يف جمال الرباءات واذلين
ليسوا حمامني يف الولايت املتحدة ،لكهنم مرصح هلم رغام عن ذكل ابلعمل يف الولايت املتحدة أأو يف غريها من الولايت
القضائية مثل والكء الرباءات أأو املامرسني ا ألجانب .ورصح الوفد بأأن القاعدة املقرتحة سوف متنح الامتياز لالتصالت مع
هؤلء املامرسني ابلنس بة ل إالجراءات اليت تمت داخل جملس ادلعاوي والطعون يف جمال الرباءات وهو عبارة عن حممكة اإدارية
اتبعة ملكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية .وستشمل تكل الإجراءات اس تعراضات مشرتكة بني ا ألطراف،
بعد املنح ،واس تعراض الرباءات اليت تعمتد عىل هنج ا ألعامل اليت متت تغطيهتا ،ويه شلك من أأشاكل اإجراءات الاعرتاض
يف الولايت املتحدة ا ألمريكية .وذكر الوفد بصفة خاصة أأن القصد من القاعدة املقرتحة هو الاعرتاف بأأنه فامي يتعلق
ابلكتشاف اذلي مت يف بعض الإجراءات يف مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ،فاإن التصالت بني
معالء براءات الولايت املتحدة ا ألمريكية ومماريس الرباءات ا ألجانب ،معالهئم ،قد مت اإعطاؤها امتيازا بنفس قدر الامتياز
اذلي تمتتع به التصالت بني العمالء واحملامني يف الولايت املتحدة ا ألمريكية .وقد مت تعريف مصطلح "ممارس براءات
أأجنيب" يف ظل القاعدة املقرتحة عىل أأنه الشخص اذلي مت الرتخيص هل بتقدمي املشورة القانونية حول ا ألمور املتصةل
ابلرباءات ،يف ولية قضائية خارج الولايت املتحدة ا ألمريكية رشيطة أأن يتوفر ابلولية القضائية مؤهالت همنية راخسة وأأن
يكون املامرس مرضيا .و أأكد الوفد عىل أأمهية تذكر أأن القاعدة املقرتحة أأثرت فقط يف جملس ادلعاوى والطعون يف جمال
الرباءات و أأهنا لن تؤثر عىل كيفية تعامل الولايت املتحدة ا ألمريكية وحمامك الولايت مع املسائل املتعلقة ابلمتيازات .وابلرم
من ذكل ،توقع الوفد أأنه ميكنه حث احملامك ا ألخرى عىل نظر بنود القواعد اخلاصة هبم ،يف ضوء التعديالت الإدارية .و أأشار
الوفد أأيضا اإىل أأهنا قاعدة مقرتحة ،و أأنه قد ل يمت اعامتد قاعدة هنائية ،و أأنه اإذا مت اعامتدها ،فقد تكون خمتلفة عام مت وصفه يف
الوقت احلايل.
 .198و أأيد وفد زامبيا البيان اذلي أأدىل به وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية والبيان اذلي أأدىل به وفد اإيران
(مجهورية – ا إلسالمية) .كام رصح الوفد أأيضا بأأن حامية عالقة حمايم الرباءات والعميل يف زامبيا تتوافر من خالل القانون
العام ،واذلي يعترب اكفيا ل ألغراض احلالية .ور أأى الوفد أأنه يف هذه املرحةل ،اكن من املهم ابلنس بة للجنة ادلامئة أأن ترتك لك
دوةل تدير تكل املسأأةل وفقا ألحاكم نظمها القانونية .ويف الهناية ،عارض الوفد اس مترار املزيد من املناقشات حول املوضوع
أأثناء انعقاد اللجنة ادلامئة.
 .199وعرب وفد الياابن عن تقديره العميق ل ألمانة عىل هجودها املتعلقة ابإعداد الوثيقة .ورصح الوفد بأأن دولته أأيدت البيان
اذلي قدمه وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء .و أأكد الوفد عىل أأن التصالت بني حماميي الرباءات ومعالهئم تتضمن معلومات يرى
العمالء وجوب التعامل معها بصورة مطلقة عىل أأهنا رسية للغاية .ورصح الوفد بأأن ذكل تضمن ،لكنه مل يقترص عىل ،الآراء
القانونية حول حصة الرباءات ونطاق احلقوق ووجود ،أأو عدم وجود ،أأي انهتااكت حلقوق الرباءات .وذلكل ،ر أأى الوفد أأنه
من الرضوري القيام ابمحلاية املناس بة لتكل املعلومات لضامن وجود اتصالت رصحية و أأمينة بني حمايم الرباءات ومعالهئم.
واس تطرد الوفد قائال اإنه ،كام مت اإيضاحه من خالل اس تخدام حالت افرتاضية أأثناء ادلورة الثالثة والعرشين للجنة ادلامئة،
ر أأى الوفد أأن مسأأةل امتياز العميل وحمايم الرباءات ليست مقصورة عىل املسائل احمللية و أأن هناك رضورة ملناقشة املسأأةل فامي
يتعلق ابلنوايح العابرة للحدود أأيضا .و أأبلغ الوفد اللجنة ادلامئة بأأن الياابن قامت يف عام  1996مبراجعة قانون الإجراءات
املدنية و أأوحض الوقت اذلي حيق فيه ل ألفراد عدم تقدمي مستندات للمحامك .وبعبارة أأخرى ،أأوحض الوفد أأنه مبوجب القانون
املنقح ،فاإن الشخص اذلي ميتكل مستندات تتضمن أأرسارا فنية وهمنية وأأن احملايم اذلي عمل هبذه ا ألرسار أأثناء أأداء معهل،
يكون هل احلق يف رفض تقدمي الواثئق .كام ذكر الوفد أأيضا أأنه كام ورد يف الوثيقة  SCP/25/4فطاملا أأنه مت معل تنقيح
قانوين ،فقد مت منح امتياز العميل-ومستشار الرباءات حملايم الرباءات يف الياابن .وابلرم من ذكل ،فاإنه ابلنظر اإىل حقيقة أأن
أأنشطة الرشاكت قد أأصبحت أأكرث عاملية ،فقد ر أأى الوفد أأن هناك حاجة اإىل ترس يخ امتياز مس تقر للعميل-وحمايم الرباءات
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عىل مس توى العامل .ولتحقيق ذكل ،قال الوفد أأنه من املهم ابلنس بة للجنة ادلامئة أأن تس متر يف املناقشات بغرض اإنشاء اإطار
معيل ،مقبول لأكرب عدد من ادلول ،محلاية تكل الامتيازات عىل مس توى العامل.
 .200وعرب وفد سويرسا عن رغبته يف أأن تس متر ا ألمانة يف العمل املمتاز اذلي تقوم به حىت الآن املمتثل يف تزويد ادلول
ا ألعضاء بواثئق ودراسات هممة ،مبا يف ذكل اإعداد الوثيقة  .SCP/24/5ورصح الوفد بأأن الغرض الرئييس من امتياز
العميل-حمايم الرباءات هو تشجيع التواصل اذلي يمتزي ابلشفافية بني حماميي الرباءات ومعالهئم .و أأوحض الوفد أأن احملامني أأو
املستشارين اكنوا يف حاجة ملعرفة اكفة احلقائق ذات الصةل حىت يمتكنوا من تزويد العمالء ابلنصاحئ القانونية املالمئة و أأن تقدمي
مثل تكل النصاحئ ذات اجلودة املرتفعة قد جشع العمالء عىل اختاذ قرارات مس تنرية وعىل اتساق سلوكهم مع القانون .وذكر
الوفد أأن هذا املبد أأ ينطبق بصفة عامة عىل اكفة اجملالت القانونية مبا يف ذكل جمال امللكية الفكرية .واس تطرد الوفد قائال اإن
امتياز العميل-احملايم قد خدم وعزز املصلحة العامة ا ألوسع نطاقا ،كام أأنه قام بصورة مبارشة بدمع معلية املالحقة القضائية
للرباءات وجودة الرباءات اليت سيمت اإصدارها .ورصح الوفد بأأنه ينبغي عىل العمالء ومستشارهيم العمل عن كثب لإعداد
وإايداع طلبات دقيقة تامتىش مع متطلبات منح الرباءات .عالوة عىل ذكل ،رصح الوفد بأأن مستشار الرباءة هو هجة التصال
ابلنس بة ملكتب امللكية الفكرية يف حاةل طرح أأس ئةل تتعلق بعدم الامتثال مع املتطلبات أأو وجود أأوجه قصور أأو تصويبات
متعلقة بطلب الرباءات .ابلإضافة ذلكل ،اس تطرد الوفد قائال اإن هذا الامتياز قد مسح ابلتدفق احلر للمعلومات بني العمالء
ومستشارهيم و أأن وجود امتياز حمدود يؤثر عىل اإماكنية احلصول عىل نصيحة قانونية جيدة .ومن خالل الإشارة بأأن عدم كفاية
املشورة القانونية قد أأدى ابلرم من ذكل اإىل عدم جودة الرباءات ،فقد رصح الوفد بأأن ذكل اكن هل أأثرا مبارشا عىل نظام
الرباءات والغرض املتعلق هبا ،مبا يف ذكل ،نقل التكنولوجيا ،من بني أأمور أأخرى .ورصح الوفد بأأنه ابلرم من الطابع ا إلقلميي
حلقوق امللكية الفكرية ،فاإن الرباءات ذات طابع عاملي ،و أأن املشورة القانونية املتعلقة برباءة اخرتاع غالبا ما يمت الامتسها يف
خمتلف الولايت القضائية .و أأوحض الوفد أأنه يف البيئة املتعلقة بعبور احلدود يواجه العمالء ومستشارهيم العديد من
املشالكت .ويف هذا الصدد ،رصح الوفد بأأن عدد الواثئق اليت مت اإعدادها من قبل ا ألمانة ابلإضافة اإىل الندوة اليت عقدت
أأثناء ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة قد قدمت نظرة عامة جيدة للمشالكت املطروحة .ويف ر أأيه أأن مثل تكل
املشالكت قد تضمنت حقيقة مفادها أأنه نتيجة للمفاهمي اخملتلفة لالمتياز يف البدلان اليت تطبق القانون العام والبدلان اليت
تطبق القانون املدين ،ل ميكن أأن تامتىش قواعد حامية الرسية يف أأحد ا ألنظمة مع القواعد املوجودة يف النظم ا ألخرى .و أأضاف
الوفد أأن هناك مسأأةل أأخرى ويه الاعرتاف ابلمتياز ابلنس بة ملستشار الرباءات ا ألجنيب .و أأوحض الوفد بصفة خاصة أأنه
بسبب الطبيعة ا إلقلميية حلقوق الرباءات ،حيتاج العمالء اإىل طلب املشورة من مستشاري براءات أأجانب فامي يتعلق بطلبات
الرباءات والرباءات اليت يمت اإيداعها يف دول أأجنبية .ويف حني قد حيظى العميل ومستشاره ابمتياز يف دولهتام فاإن مثل هذا
الامتياز قد ل يمت الاعرتاف به يف دوةل أأجنبية .كام أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن هناك مسائل أأخرى تمتثل يف اختالف نطاق
حامية الرسية من ولية قضائية ألخرى اإىل جانب نوع التصالت اليت يمت حاميهتا يف ادلول ا ألجنبية .و أأشار الوفد اإىل أأن
املسأأةل ا ألخرية ،واليت تتعلق مبن اذلي يكون مؤهال ليصبح مستشارا للرباءات مبوجب القوانني ا ألجنبية ،قد أأاثرت عدة
مسائل أأخرى .عالوة عىل ذكل ،رصح الوفد بأأن العمل اذلي قامت به اللجنة قد تضمن دراسات وتقامس دورات وندوات
حول الامتياز واملسائل املتعلقة به ،واملامرسات الوطنية وا إلقلميية املتعلقة ابلنوايح العابرة للحدود من الامتياز ،والعالجات
املمكنة واليت تتعلق ابلنوايح العابرة للحدود ،وجتميع القوانني واملامرسات وقضااي احملامك املتعلقة هبذا الامتياز .ومن مث ،فاإنه مع
مالحظة أأنه قد مت اإعداد وتبادل نطاق واسع من املعلومات حول هذا املوضوع ،فقد عرب الوفد عن اعتقاده بأأنه قد حان
الوقت لختاذ خطوة ل ألمام .ورصح الوفد بأأنه أأثناء ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة ،اقرتح العمل عىل قانون غري ملزم
ليكون مبثابة حل للجانب العابر للحدود من مسأأةل امتياز العميل-احملايم .وقد ر أأى الوفد أأن مثل هذا الإطار قد ميثل منوذجا
للقوانني الوطنية وسوف ميثل هنجا مران بصورة واسعة ويسمح لدلول ا ألعضاء بتكييف ترشيعاهتا الوطنية وفقا خللفياهتا
القانونية واحتياجاهتا .ويف هذا الصدد ،اقرتح الوفد دخول ادلول املعنية يف مناقشات حول احملتوى احملمتل ملثل هذا الإطار.
رصح الوفد بأأنه ميكن أأن تقوم ا ألمانة بتجميع اإسهاماهتم يف وثيقة متثل أأساس للقيام بنظر املسأأةل بصورة أأمعق.
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 .201ور أأى وفد أأسرتاليا أأن التصال احلر والرصحي بني العمالء واحملامني رضوراي لإعداد طلبات براءات جيدة وواحضة.
وذكر الوفد أأنه يف س ياق نظام الرباءات العاملي ،فاإن المتثيل املهين رفيع املس توى س يؤدي اإىل مواصفات جيدة الصياغة
وزايدة اليقني يف حصة الرباءات املمنوحة ،وا ألمه من ذكل زايدة جودة املعلومات اليت يمت نرشها عىل امجلهور بغرض الابتاكر.
و أأيد الوفد معل ا ألمانة عىل اإعداد دراسات ومجع معلومات هبدف التعرف من ادلول ا ألعضاء عىل املصاعب والتقييدات اليت
قد تواهجها يف ولية قضائية معينة من أأجل توفري امتياز متبادل بني احملايم والعميل .و أأشار الوفد اإىل أأنه ابلرم من أأن
ا ألحاكم الترشيعية يف أأسرتاليا تعطي املبتكرين ا ألجانب اذلين يطلبون حامية براءة اخرتاع يف أأسرتاليا امتياز يف التصالت مع
حمامهيم وحماميي الرباءات يف أأسرتاليا فاإن العكس اكن أأقل يقينا ،وهو عندما يطلب مبتكرين أأسرتاليني حامية يف اخلارج.
واختمت الوفد حديثه قائال اإنه يف غياب وجود حقوق مشاهبه يف الولايت القضائية ا ألجنبية ،ل ميكن للعمالء ا ألسرتاليني
الوثوق يف أأن اتصالهتم ،حىت مع حمامهيم احملليني يف أأسرتاليا ،ستمت حاميهتا ضد الكشف يف اإجراءات احملامك ا ألجنبية.
 .202ورصح ممثل امجلعية محلاية امللكية الصناعية بأأن املسأأةل حمل النقاش يه مسأأةل أأساس ية ويه متثل نفس ا ألمهية
ابلنس بة لدلول النامية وادلول املتقدمة .ورصح ممثل امجلعية بأأن اجلانب العابر للحدود بصفة خاصة هو اذلي اكن ميثل
مشلكة .ونظرا ألمهية مسأأةل رسية التصالت ابلنس بة ملن يعملون يف جمال الرباءات ،رصح ممثل امجلعية بأأنه يف غياب مثل
تكل الرسية فاإن صاحب الرباءة أأو الطرف الثالث قد يعاين من عواقب مخمة وحتزيات كبرية .ور أأى ممثل امجلعية أأن القانون
غري امللزم ميثل حل وسط جيد .ويف الهناية رصح ممثل امجلعية ا ألس يوية لوالكء الرباءات بأأنه حتدث أأثناء الندوة حول
املسأأةل ،واليت مت تنظميها أأثناء ادلورة السابقة ،وقدم عدد من الواثئق اإىل ا ألمانة ،واقرتح اس مترار املناقشات حول املسأأةل
يف اللجنة.
 .203وذكر ممثل امجلعية ا ألس يوية لوالكء الرباءات أأن امجلعية تتكون من خرباء من البدلان املتقدمة والنامية وتكرس هجودها
لتعزيز وحامية امللكية الفكرية يف أآس يا .ورصح ممثل امجلعية يف  ،2008بأأن امجلعية قد قامت بتبين قرار حول امتياز حمايم
الرباءات والعميل واكنت تؤيد وحتث عىل التوصل اإىل توافق دويل حول وضع حد أأدىن من املعايري ،أأو حلول أأخرى ،ضد
الكشف الإجباري لالتصالت الرسية بني أأخصايئ امللكية الفكرية القانونيني ومعالهئم .ونظرا ألن بند جدول ا ألعامل خيضع
للنقاش منذ ادلورة الثانية عرش للجنة ،واكن هناك فهم خمتلف دلى ادلول ا ألعضاء ،فقد رصح ممثل امجلعية بأأنه يلزم مزيد
من الوقت للتوصل لفهم اكمل واستيعاب ألمهية املسأأةل .وقد قام ممثل امجلعية بصفة خاصة بتأأييد دراسة الوضع احلايل فامي
يتعلق ابلسيناريوهات احمللية والعابرة للحدود.
 .204و أأكد ممثل املعهد القانوين لوالكء الرباءات عىل أأمهية رسية التصالت بني العمالء وبني حمامهيم املتخصصني يف جمال
الرباءات .كام أأكد عىل أأن الامتياز اكن يصب بصورة فاعةل يف مصلحة العمالء وليس مصلحة حماميي الرباءات .وفامي يتعلق
ابلبيان اذلي أألقاه وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عرب ممثل املعهد عن رغبته يف الإشارة اإىل أأنه مت النص عىل امتياز
العميل واحملايم يف قوانني الرباءات ببعض البدلان .ورصح عىل سبيل املثال بأأن تكل يه احلال يف كندا واململكة املتحدة.
ويف اخلتام ،رصح ممثل املعهد بأأن املعهد القانوين لوالكء الرباءات و املكتب ا ألورويب للرباءات قد أأيدا تأأييدا اكمال البيان
اذلي أأدىل به وفد الياابن بشأأن تكل املسأأةل.
 .205و أأكد ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات عىل أأمهية اس مترار املناقشات حول املسأأةل يف اللجنة ادلامئة .ورصح ممثل
امجلعية بصفة خاصة بأأن املسأأةل قد متت مناقش هتا أأيضا فامي يطلق عليه اجامتعات "اجملموعة ابء  "+لكن اللجنة ادلامئة يه
الهيئة الرمسية الوحيدة اليت تتعامل مع قانون الرباءات املوضوعي عىل املس توى ادلويل .واس تطرد ممثل امجلعية قائال اإن
املسأأةل متثل مسأأةل هممة للغاية ابلنس بة للمس تخدمني ومودعي الطلبات و أأحصاب الرباءات واملمثلني .و أأشار ممثل امجلعية أأن
مصاحل أأحصاب الرباءات سوف يمت تدمريها بسهوةل من خالل قضااي التعدي اإذا مل يمت ضامن الرسية بني العمالء وحماميي
الرباءات .وذلكل ،عرب ممثل امجلعية عن دمعه القوي لس مترار املناقشات املتعلقة ابملسأأةل أأثناء انعقاد اللجنة ادلامئة ،من أأجل
التوصل اإىل حل دويل .ورصح بأأن مهنج القانون غري امللزم ميثل حال مالمئا.
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 .206و أأعرب ممثل غرفة التجارة ادلولية عن دمعه للبياانت اليت أألقاها ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية واملمثلني
الآخرين وطالب ابس مترار املناقشات حول موضوع رسية التصالت بني العمالء ومستشاري الرباءات يف اللجنة ادلامئة.
وابلإضافة اإىل البياانت اليت أألقاها املتحدثون السابقون رصح ممثل الغرفة بأأن املسأأةل تعترب ذات أأمهية رئيس ية أأيضا من أأجل
اإقامة العدل عىل حنو سلمي.

البند  10من جدول ا ألعامل :نقل التكنولوجيا
 .207حتدث وفد تش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ورصح بأأن عقد جلسة تشاركية حول العالقة بني
أأنظمة الرباءات ونقل التكنولوجيا ،وخباصة ما يتعلق بتأأثري عدم كفاية الكشف عىل نقل التكنولوجيا ،سوف يسمح لدلول
ا ألعضاء بتسليط الضوء عىل بعض املوضوعات ا ألساس ية املتعلقة بتقامس املعرفة بني ادلول النامية .وعرب الوفد عن أأمهل يف
أأن تقوم اللجنة ادلامئة بدراسة ا ألمثةل واحلالت اليت أأدت معلية الكشف فهيا اإىل جعل نقل التكنولوجيا أأمرا ممكنا ابلإضافة
اإىل طرق توفري املعلومات للجمهور .وقد تطلع الوفد اإىل العرض اذلي قدمته ا ألمانة ألنه ر أأى أأن املوضوع ميثل أأحد العنارص
ا ألساس ية يف معلية نقل التكنولوجيا.
 .208وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ورصح بأأن نقل التكنولوجيا ميثل عنرصا همام يف تيسري منو وتطور
احتياجات ادلول النامية و أأقل البدلان منوا .وذكلر الوفد بطلب مجموعته اذلي يتعلق ببند جدول ا ألعامل هذا أأثناء ادلورة
السابقة للجنة ادلامئة ورصح بأأنه س يكون ممتنا يف حال اإاتحة فرصة مناقشة اإماكنية اإطالق دراسة تقوم بتقيمي دور والعالقة
بني الرباءات ونقل التكنولوجيا.
 .209وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء و أأعرب عن رغبته يف التأأكيد عىل ا ألمهية اليت يولهيا بنقل التكنولوجيا ،ومعل
الويبو املتعلق بتعزيز وتيسري نقل التكنولوجيا ،ابلإضافة اإىل أأنشطة بناء القدرات والتدريب يف هذا اجملال .وعرب الوفد عن
اعتقاده الراخس بأأن امللكية الفكرية قد عززت نقل التكنولوجيا بناء عىل رشوط طوعية ومتفق علهيا بصورة متبادةل ،اإىل
جانب نرش ا ألساليب التكنولوجية اجلديدة عىل نطاق واسع لصاحل اجملمتع بصفة عامة .عالوة عىل ذكل ،أأكد الوفد عىل أأن
الويبو اكنت تشارك بصورة فاعةل يف عدد كبري من ا ألنشطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا اليت أأفادت ادلول النامية و أأقل البدلان
منوا ابلإضافة اإىل البدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل حتول .ورصح الوفد بأأن وثيقة  CDIP/17/9قد أأظهرت عددا متنوعا
من ا ألنشطة واخلدمات مثل بناء القدرات واملشاركة يف الاجامتعات ادلولية وادلمع الترشيعي ابلإضافة اإىل ا ألحباث اليت
أأجرهتا الويبو أأثناء عايم  2014و .2015واس تطرد الوفد قائال اإن معل الويبو املتعلق بتيسري نقل التكنولوجيا قد متت
مناقش ته بصورة مكثفة يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .و أأشار الوفد بصفة خاصة اإىل أأن مرشوع امللكية الفكرية
ونقل التكنولوجيا :حتدايت مشرتكة – بناء حلول ،واذلي مت البدء فيه يف عام  2011ل يزال مس مترا .عالوة عىل ذكل ،فقد
رصح الوفد بأأنه خالل ادلورة السابقة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اليت عقدت يف نومفرب  ،2016قامت اللجنة
مبناقشة اقرتاحني حول نقل التكنولوجيا مت طرهحام من خالل اإطار املرشوع اخلاص ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.
ورصح الوفد بأأن الاقرتاح املشرتك لوفود الولايت املتحدة و أأسرتاليا وكندا واذلي ركز عىل وجود خطوات ملموسة تقوم هبا
الويبو من أأجل ضامن اس تدامة نتاجئ مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا قد متت املوافقة عىل معظمه .ابلإضافة ذلكل،
رصح الوفد بأأن الاقرتاح اذلي تقدم به وفد جنوب أأفريقيا قد مت تأأييده ،من حيث املبد أأ ،و أأنه سوف يمت تقدمي نسخة منقحة
من الوثيقة أأثناء ادلورة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف مايو  .2017ونظرا ألن الويبو قد اس مترت يف معلها
حول مبادرة الويبو البيئية  WIPO Greenوبرانمج  ،WIPO Re:Searchأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ينبغي مناقشة
مسائل و أأنشطة ملموسة متعلقة بدور الويبو يف نقل التكنولوجيا يف دورات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وليس يف
اللجنة .ور أأى الوفد أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مؤهةل بصورة أأفضل للتعامل مع املرشوعات امللموسة من أأجل
جتنب ازدواجية العمل .و أأكد الوفد عىل أأن املسائل امللموسة املتعلقة بدور الويبو يف نقل التكنولوجيا لبد من أأن تبقى مضن
اختصاصات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ألنه ل يريد أأن خيلق ازدواجية أأو مساس بنتاجئ املناقشات املتعلقة هبذا
املوضوع يف جلسات اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .وبذكل اختمت الوفد حديثه قائال أأنه ل ينبغي للجنة ادلامئة املعنية
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بقانون الرباءات أأن تنظر يف أأي أأعامل مس تقبلية متعلقة بنقل التكنولوجيا بصفة عامة ،وينبغي أأن تظل اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية املنصة الوحيدة ملناقشة موضوع نقل التكنولوجيا.
 .210وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ورصح بأأن نقل التكنولوجيا يعد عامال همام يف تعزيز
التمنية .ونظرا ألن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية قد اس تمكلت مرشوعا حول نقل التكنولوجيا كام اس تمكلت أأعامل
اإعداد خرائط توحض دور الويبو يف هذا اجملال ،فقد رصح الوفد بأأن أأي أأنشطة جديدة تمت يف اإطار بند جدول ا ألعامل هذا
جيب أأن تأأخذ يف احلس بان العمل اذلي قامت به اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وبذكل يمت جتنب الازدواجية.
ورحب الوفد جبلسة تشاركية حول العالقة بني أأنظمة الرباءات ونقل التكنولوجيا ابلإضافة اإىل أأمثةل وحالت قدهما خرباء من
خمتلف املناطق هبدف زايدة تعميق فهم أأثر كفاية الكشف عىل نقل التكنولوجيا.
 .211و أأيد وفد ا ألرجنتني البيان اذلي أألقاه وفد تش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ورصح بأأنه ابلنس بة
ل ألرجنتني فاإن نقل التكنولوجيا يعترب همام ابلنس بة خللق نظام براءات متوازن يشجع عىل تمنية البدلان .كام أأضاف الوفد قائال
اإنه يف حني أأنه جيب أأخذ قدرة ادلول ا ألعضاء عىل استيعاب وإانتاج التكنولوجيا يف احلس بان يف أأثناء مناقشة مسأأةل نقل
التكنولوجيا ،فقد لعب نظام الرباءات دورا همام يف نقل التكنولوجيا ،واكنت كفاية رشط الكشف متثل جانبا همام من هذه
املسأأةل .و أأشار الوفد اإىل أأن مودعي طلبات الرباءات مل يكشفوا عن لك املعلومات الفنية املطلوبة لإعادة اإنتاج الاخرتاع مبا
أأدى اإىل الإخالل ابلنظام .ورصح الوفد أأيضا أأنه يعارض املادة  7من اتفاق تريبس اذلي نص عىل "وجوب مسامهة حامية
وإانفاذ حقوق امللكية الفكرية يف حامية الابتاكر التكنولويج ونقل ونرش التكنولوجيا لتحقيق املصلحة املتبادةل ملنتجي
ومس تخديم املعارف التكنولوجية وبصورة تؤدي اإىل حتقيق الرفاه الاجامتعي والاقتصادي وحتقيق التوازن بني احلقوق
والالزتامات" .وقد أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه من الرضوري وجود نظرة شامةل عىل حقوق امللكية الفكرية تأأخذ يف
احلس بان العالقة احلالية بني مسائل مثل كفاية رشط الكشف ونقل التكنولوجيا والتعاون بني ماكتب الرباءات .وقد أأعرب
الوفد عن أأمهل يف أأن تسمح اجللسة التشاركية هلم ابلتوصل ملزيد من الفهم ألثر كفاية الكشف عىل نقل التكنولوجيا .ور أأى
الوفد أأنه ينبغي عىل اللجنة أأن تس متر يف مناقشة هذا املوضوع.
 .212و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أألقاه وفد تش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأكد الوفد عىل أأن
املوضوع ،اذلي مثل جزء من نظام الرباءات املتوازن وميثل جزء من معلية املقايضة يف نظام الرباءات احلايل ،ميثل موضوعا
همام .ورصح الوفد بأأنه ليس من قبيل املصادفة كون نقل التكنولوجيا من مضن أأهداف اتفاق تريبس كام أأشار وفد ا ألرجنتني.
كذكل أأشار الوفد أأيضا اإىل املادة  8من اتفاق تريبس اليت تنص عىل أأن اإساءة اس تخدام حقوق امللكية الفكرية من قبل
أأحصاب احلقوق قد يكون لها أأثرا سلبيا عىل النقل ادلويل للتكنولوجيا .وذلا ،ر أأى الوفد أأن املوضوع برمته يقع يف نطاق ولية
اللجنة .ونظرا ألن نقل التكنولوجيا ميثل جزءا من أأهداف التمنية املس تدامة ،رصح الوفد بأأن أآلية تيسري التكنولوجيا واليت
أأقرهتا الفقرة  70من جدول أأعامل  2030للتمنية املس تدامة تتضمن مشاركة الويبو اإىل جانب واكلت ا ألمم املتحدة ا ألخرى.
ويف اخلتام ،رصح الوفد بأأنه يتطلع اإىل عقد جلسة تشاركية من أأجل التوصل اإىل مزيد من املعلومات حول كفاية الكشف
من منظور الوفود ا ألخرى.
 .213وحتدث وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ورصح بأأن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء قد ر أأت أأن
هناك اس تعراض ممتاز لعمل الويبو يف جمال نقل التكنولوجيا مت تقدميه يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عندما مت عقد
مناقشات حول تقيمي مرشوع حول امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة – وبناء احللول وذكل يف اإبريل
 .2016و أأكد الوفد عىل أأن اللجنة جيب أأن تتجنب ازدواج اجلهود اليت تقوم هبا اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يف هذا
الصدد .ورصح الوفد بأأنه ملزتم ابلنظر يف املقرتحات اليت تعمق فهمه ألثر الكشف عن الرباءات عىل نقل التكنولوجيا وقد
اقرتح اختاذ خطوة ملموسة تتعلق بتحديث صفحة الويبو اخلاصة بنقل التكنولوجيا عىل الإنرتنت.

SCP/25/6
73

 .214وذكر وفد اإندونيس يا بأأن تعزيز نقل التكنولوجيا همم للوصول اإىل هدف س ياسات امللكية الفكرية الوطنية يف
اإندونيس يا .ور أأى الوفد أأن املناقشات اليت جرت يف اإطار بند جدول ا ألعامل اكن لها دورا همام يف فهم الفرص والتحدايت
اليت تواجه نقل التكنولوجيا لتعزيز التدفق احلر والفعال للتكنولوجيا والابتاكرات يف اكفة ادلول .وفامي يتعلق ابختصاص
اللجنة مبسائل نقل التكنولوجيا ،وكام حدث يف ادلورات السابقة ،فقد رصح الوفد بأأنه بيامن قامت اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية مبناقشة نقل التكنولوجيا ،فاإن مسأأةل الرباءات ونقل التكنولوجيا فيجب مناقش هتا داخل اللجنة .وعرب الوفد
عن رغبته يف اإلقاء الضوء عىل أأمهية املناقشات املتعلقة برشط كفاية الكشف ،اذلي يلعب دورا همام يف نظام الابتاكر
الوطين لها ،ويف اجلزء احليوي لنقل التكنولوجيا اذلي يلعبه ا ألداء السلمي لنظام الرباءات .ويف اخلتام ،أأكد الوفد عىل أأنه
يعلق أأمهية كبرية عىل هذا البند من بنود جدول ا ألعامل .وعرب الوفد عن تطلعه لالس امتع لتحديث من ا ألمانة حول موقع نقل
التكنولوجيا عىل الإنرتنت ابلإضافة اإىل عقد جلسة تشاركية من أأجل التعرف عىل رؤى بشأأن العالقة بني أأنظمة الرباءات
ونقل التكنولوجيا.
 .215ورصح وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) بأأن نقل التكنولوجيا ميثل موضوعا همام دلى اللجنة .وبناء عىل ذكل،
رصح الوفد بأأن اللجنة ادلامئة ينبغي أأن تلعب دورا همام يف فهم التحدايت اليت تواهجها معلية نقل التكنولوجيا يف تعزيز التدفق
احلر للتكنولوجيا وتعزيز العلوم والتكنولوجيا والابتاكر من خالل عقد مناقشات ومشاركة املعلومات .ور أأى الوفد أأنه من
أأجل حتقيق توازن بني احلقوق والالزتامات ،ينبغي أأن تكون حامية وإانفاذ حقوق امللكية يف مقابل احملتوى التكنولويج
خلصائص الرباءات مفيدة للتمنية الاجامتعية والاقتصادية .واس تطرد الوفد قائال اإن رشط كفاية الكشف يمتتع ابإماكنية القيام
بدور أأسايس يف أأنظمة الابتاكر ،وميثل عنرص حامس من عنارص نقل التكنولوجيا والعمل املناسب لنظام الرباءات .ورصح
الوفد بأأنه مع مراعاة وجود اختالفات بني موضوع نقل التكنولوجيا يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واللجنة ،فاإنه ل
يزال يعتقد بأأنه جيب الاحتفاظ ابلعمل املتعلق بنقل التكنولوجيا عىل جدول أأعامل اللجنة.
 .216و أأيد وفد كينيا البيان اذلي أألقاه وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية بشأأن نقل التكنولوجيا.
 .217ورصح وفد تركيا بأأن كفاية الكشف متثل أأحد املتطلبات ا ألساس ية للأهلية للحصول عىل الرباءة .و أأشار اإىل أأنه يف
مقابل توافر حقوق حرصية حمدودة ،جيب عىل صاحب الرباءة الكشف عن املعلومات الرضورية لإعداد واس تخدام
الاخرتاع .ورصح الوفد بأأن بيئة الكشف تسمح لنظام الرباءات بتيسري نرش املعلومات والنفاذ للمعرفة التكنولوجية املتضمنة
يف طلب الرباءة .ويف ر أأيه أأن ذكل بدوره قد وسع من نطاق املعارف العامة وساعد عىل جتنب الازدواجية يف البحث
والتطوير ويرس نقل التكنولوجيا .ورصح الوفد يف هذا الصدد ابإ ن ادلراسة اليت مت عرضها عىل ادلورة الثانية والعرشين للجنة
حول كفاية الكشف (وثيقة  )SCP/22/4اكنت مفيدة.
 .218ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن وثيقة  SCP/22/4قدمت حملة عامة ممتازة عن أأوجه الش به والاختالف
يف طريقة تقيمي خمتلف املاكتب لرشط كفاية الكشف يف طلبات الرباءات .ورصح الوفد بأأن الكشف اذلي يقدمه مودع
الطلب ميثل جزءا أأساس يا من نظام الرباءات اذلي يتطلب القيام ابإفصاح اكمل متكيين للتكنولوجيا املزعومة يف مقابل تلقى
احلاصل عىل الرباءة عىل احلقوق احلرصية اليت متنحها الرباءة .واس تطرد الوفد قائال اإن الكشف قد مسح للجمهور ابلتعرف
عىل أأحدث التطورات التكنولوجية والاس تخدام احلر للمعرفة التقنية بعد انهتاء فرتة الرباءة .وإاذا مل يمت الكشف عن الابتاكر
بصورة اكفية قد ل يس تطيع امجلهور احلصول عىل أأي من املزااي اليت هيدف نظام الرباءات اإىل تقدميها .ورصح الوفد بأأنه من
وهجة نظر حفص الرباءة ،اإذا مل يمت الكشف بصورة اكفية عن اخرتاع ما يف اإطار قانون الرباءات يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية فاإنه ل ميكن منح الرباءة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن هذا هو احلال يف معظم الولايت القضائية .و أأوحض الوفد
أأن يف دولته فاإن التساؤلني املتعلقني مبا اإذا اكن الاخرتاع قد مت وصفه ومتكينه بصورة اكفية قد مت تدويهنام يف القسم  ( 112أأ)
من الباب  35من قانون الولايت املتحدة ا ألمريكية ،وإاذا مل يمت تلبية تكل الرشوط ،ل يمت منح براءة يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية .و أأشار الوفد اإىل أأن الوثيقة  SCP22/4قد تناولت املسأأةل املهمة اليت أأثريت عند تقيمي رشوط المتكني ،ويه
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املطالبة ابدلمع والوصف املكتوب ،واذلي وفر حتليال دقيقا للغاية لتحليل تكل املسائل .ويف الهناية رصح الوفد بأأنه نظرا
للعمل اذلي مت بشأأن املوضوع ،فاإنه ل يعتقد أأن هناك رضورة للقيام بعمل اإضايف بشأأن كفاية الكشف يف اللجنة .وبشلك
عام ،ر أأى الوفد أأن العمل بشأأن نقل التكنولوجيا جيب أأن يمت يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 .219و أأعرب وفد الهند عن اعتقاده بأأن كفاية الكشف متثل جوهر نظام الرباءات يف اإطار املقايضة .وذكر الوفد بأأنه وفقا
لهدف اتفاق تريبس فاإن حامية وإانفاذ حقوق امللكية الفكرية سوف تسهم يف نقل ونرش التكنولوجيا بصورة تؤدي اإىل حتقيق
الرفاه الاجامتعي والاقتصادي والتوازن بني احلقوق والالزتامات .و أأكد الوفد عىل مبد أأ اتفاق تريبس املتعلق ابحلاجة اإىل
تدابري مناس بة ملنع اإساءة اس تخدام حقوق امللكية الفكرية من قبل أأحصاب احلقوق أأو اللجوء اإىل ممارسات تؤثر تأأثريا سلبيا
عىل النقل ادلويل للتكنولوجيا .ور أأى الوفد اإنه اإذا اكن القيام بنقل التكنولوجيا بدون ا ألرسار التجارية املصاحبة غري ممكنا فاإن
الغرض ا ألسايس من نظام الرباءات سيمت التخيل عنه ،وس ميثل عدم المتكن من حتويل الاخرتاعات اإىل واقع جتاري خطرا
وحتداي يواجه الغرض ا ألسايس لنظام الرباءات .ورصح الوفد ذلكل بأأن كفاءة الكشف يف مواصفات الرباءات متثل أأمرا
أأساس يا يف نقل التكنولوجيا .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف العديد من احلالت ،وخاصة يف قطاع الرعاية الصحية ،ل ميكن اإنتاج
املن َتج بسبب عدم كفاية الكشف يف مواصفات الرباءة .وبذكل ،تساءل الوفد عن مدى اإسهام نظام الرباءات يف نقل
التكنولوجيا كنظام مس تقل دون مساعدة من ا ألرسار التجارية املصاحبة .ورصح الوفد بأأنه ينبغي دراسة دور أأنظمة الرباءات
يف س ياق نقل التكنولوجيا بصورة اكفية عىل خلفية كفاية الكشف.
 .220وذكر ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة بأأن اتفاقيات عدم الكشف املس تخدمة يف الولايت املتحدة ا ألمريكية
يف س ياق توفري بيئة براءات للعقاقري البيولوجية تعيق نقل التكنولوجيا يف ادلول النامية .وبيامن نلمس اخنفاض التلكفة ابلنس بة
للعديد من العقاقري الصيدلنية عند انهتاء الرباءات بسبب اخنفاض حواجز ادلخول ،فقد رصح الوفد بأأنه اكنت هناك حواجز
دخول كبرية تواجه العقاقري البيولوجية بسبب عدم النفاذ اإىل املعرفة الفنية واملواد وا ألرسار التجارية .وذلكل ،اقرتح ممثل
املؤسسة أأنه قد ترغب الويبو يف تطوير معايري الكشف عن ا ألرسار التجارية واملعرفة املتعلقة بتصنيع العقاقري البيولوجية
واللقاحات عقب تسجيل العقاقري .واس تطرد ممثل املؤسسة أأن مثل هذا الكشف قد يعترب رضوراي يف وقت التسجيل أأو
بعد قضاء فرتة بعد التسجيل .كام رصح بأأن النفاذ اإىل املواد قد يكون رضوراي .ولحظ أأن هناك العديد من املزااي املتعلقة
بنقل التكنولوجيا :وسوف تسمح للحكومات ابلس تجابة للنقص يف العقاقري واللقاحات مثل تكل اليت تس ببت يف مشالكت
حصية يف الفرتة من  2010وحىت  2012ابلنس بة ملرىض الإيبول ،وسوف يسمح للحكومات بصورة عامة مبامرسة قوة أأكرب
يف معلية املشرتايت ومينع ازدواجية ا ألحباث اليت تنطوي عىل اإهدار ومتثل حتدي أأخاليق .و أأضاف ممثل املؤسسة أأنه بدل
من مواهجة العديد من البدائل احليوية ،حيث تعترب معلية اختبار وتسجيل لك مهنا ملكفة ،ميكن للحكومات العمل مع
الكياانت اليت تشارك يف تصنيع املنتجات بنفس طريقة اليت قامت هبا املؤسسة ا ألصلية املنتجة .واس تطرد قائال أأنه خارج
نطاق العقاقري البيولوجية ،ل يعترب نقل التكنولوجيا أأمرا غري شائع و أأن الرشكة اليت تقوم ابإنتاج أأكرث عقار مرحب يف اترخي
الصناعات الصيدلنية قد قامت بنقل التكنولوجيا للعديد من رشاكت تصنيع العقاقري البديةل يف جمال منتجات عالج الهتاب
الكبد الوابيئ والإيدز .ورصح ممثل املؤسسة أأيضا بأأن هناك بعض رشاكت ا ألدوية الكربى اليت وفرت تراخيص عىل أأساس
طوعي .ويف الهناية ،ذكر ممثل املؤسسة أأن الهيئات املنافسة تقوم أأحياان بتفويض نقل التكنولوجيا يف س ياق مراجعات القيام
بعمل اندماجيات.
 .221وعرضت ا ألمانة صفحة الويبو عىل الإنرتنت واخلاصة بنقل التكنولوجيا.
 .222وعرب وفد تش ييل عن شكره ل ألمانة عىل حتديث املوقع اخلاص بنقل التكنولوجيا وتساءل عام اإذا اكن سيمت ترمجة هذا
املوقع اإىل اللغة الإس بانية.
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 .223و أأعرب وفد زامبيا عن شكره ل ألمانة عىل عرض املوقع اخلاص بنقل التكنولوجيا .وطرح الوفد تساؤل فين حمدد عىل
ا ألمانة فامي يتعلق ابلنفاذ اإىل برانمج الويبو للبحث من أأجل التمنية والابتاكر.
 .224و أأعرب وفد نيجرياي عن شكره ل ألمانة عىل حتديث املوقع اخلاص بنقل التكنولوجيا.
 .225و أأوحضت ا ألمانة أأن املوقع اخلاص بنقل التكنولوجيا ستمت ترمجته اإىل اللغة الفرنس ية والإس بانية يف املس تقبل القريب.
وعالوة عىل ذكل وردا عىل التساؤل اذلي طرحه وفد زامبيا ،قدمت ا ألمانة املعلومات املتعلقة ابلنفاذ للخدمات املتوفرة يف
اإطار برانمج الويبو للبحث من أأجل التمنية والابتاكر.
 .226ورصح وفد تش ييل بأأن املبادئ التوجهيية املتعلقة ابلفحص والتسجيل عىل املوقع الإلكرتوين للمعهد الوطين للملكية
الفكرية قد تعاملت عىل نطاق واسع مع كفاية رشط الكشف وطالبت من مودع الطلب أأن يضمنه وصفا وكشفا اكمال من
أأجل متكني امجلهور من فهم كيفية معل الاخرتاع ولمتكني اإعادة اإنتاج الاخرتاع .و أأشار الوفد اإىل أأن املبادئ التوجهيية تطلبت
أأن تتضمن مواصفات الرباءة وصفا ل ألدبيات السابقة ووصفا للرسومات و /أأو ا ألشاكل ووصفا فنيا اكفيا لالخرتاع واملشلكة
التقنية اليت مت حلها ،ومنوذج واحد عىل ا ألقل لالخرتاع حبيث ميكن لشخص ممترس يف هذا الفن أأن يعيد اإنتاج الاخرتاع
بدون هجود ابتاكرية .و أأكد الوفد عىل أأن املعهد الوطين للملكية الفكرية مطالب مبوجب القانون ،من بني أأمور أأخرى،
ابحلصول عىل وجتميع وتصنيف معلومات الرباءات وتيسري النفاذ اإىل تكل املعلومات هبدف تعزيز نقل املعرفة والبحث
والابتاكر التكنولويج يف تش ييل .واس تطرد الوفد قائال اإنه من أأجل الوفاء هبذه الولية ،قام املعهد الوطين للملكية الفكرية
بتطوير سلسةل من املطبوعات والربامج .و أأشار الوفد اإىل برانمج  INAPI Concetaوهو عبارة عن برانمج متوافر جماان
واذلي ميكن أأي صاحب حقوق ملكية صناعية من نرش معلومات حول التكنولوجيا اخلاصة به حبيث ميكن اس تخداهما ونقلها
واس تغاللها جتاراي .عالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل برانمج  INAPI Proyectaوهو برانمج ميكن النفاذ اإلهيا حبرية ويوفر
معلومات حول اس تخدام وإادارة امللكية الصناعية وهيدف اإىل نرش التكنولوجيا يف اجملال العام .و أأوحض الوفد أأن الربانمج
تضمن أأدوات للتعمل واس تخدام ونقل امللكية الصناعية ابلإضافة اإىل خيارات أأخرى قابةل للتكيف تسعى لإنشاء جممتع حييط
ابمللكية الصناعية وبيئة تبادل املعرفة ابلنس بة ل ألعضاء املرتبطني بلك جمال موضوعي .عالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن
املعهد الوطين للملكية الفكرية قد رشع يف تطبيق مبادرة تسمى "حرك ابتاكرك حنو جمال الصناعة" وهو يس هتدف أأحصاب
امللكية الصناعية ويوفر املعرفة وا ألدوات املتعلقة برتخيص امللكية الصناعية من أأجل نقل الاخرتاع اإىل السوق .وابلإضافة اإىل
ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن املعهد الوطين للملكية الفكرية قد بد أأ اإذاعة برانمج تليفزيوين للرتوجي للملكية الصناعية أأمام جامهري
املشاهدين .وقد عرض الربانمج التليفزيوين قصة  24من اخملرتعني يف تش ييل واخرتاعاهتم.
 .227ورصح وفد الربازيل بأأنه يرى أأن اللجنة تلعب دورا همام يف نقل التكنولوجيا .عالوة عىل ذكل ،رصح الوفد بأأن
حقوق الرباءة أأثرت عىل نقل التكنولوجيا وذلكل تمتثل أأحد اجلوانب املهمة يف الكشف الاكيف عن الاخرتاع يف طلبات الرباءة
ألن مودع الطلب حيصل يف مقابل كشفه عن اخرتاعه عىل احتاكر حمدود ،ولكنه س يصبح متاحا للجمهور بعد انهتاء الرباءة.
و أأكد الوفد عىل أأن هدفه هو تشجيع الابتاكر .و أأشار الوفد اإىل أأن مكتب الربازيل للرباءات قدم خدمات ألحصاب املصلحة
املعنيني وهو ما ساعد عىل نرش املعلومات املتضمنة يف طلبات الرباءات .ابلإضافة اإىل ذكل ،أأيد مكتب الربازيل للرباءات
املس تخدمني يف حبهثم عن واثئق يف قاعدة بياانت الرباءات الوطنية .وعرب الوفد عن أأن الكشف الاكيف عن الاخرتاعات يف
الرباءات ميثل رشطا أأساس يا لتحسني قدرات الصناعة الوطنية .و أأشار الوفد اإىل أأنه وفقا لتجربته فاإن اس تنساخ الاخرتاعات
غالبا ما يعمتد عىل املعرفة الضمنية اليت ل ترد كثريا يف الرباءات .وخلص الوفد اإىل أأن نظام الرباءات جيب أأن يقوم بتوفري
أأدوات اكفية لضامن نرش املعلومات السالفة اليت متثل حافزا لالبتاكر .و أأضاف الوفد أأن الصناعات قد تواجه مصاعب يف
معلية النقل الناحج للتكنولوجيا عند احلصول عىل التكنولوجيا ا ألجنبية ألن الصناعات قد ل تس تطيع أأن حتدد بصورة اكمةل
التكنولوجيا وقد ل تمتكن من حتديد نوع التكنولوجيا اليت يطالب الطرف الآخر بتوفريها .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف س ياق نقل
التكنولوجيا فاإن هناك عقبات أأخرى تمتثل يف تعريف خلفية الاخرتاع وادلمع التقين اذلي جيب تقدميه بعد اس تكامل نقل
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التكنولوجيا واخلربة اليت مل يمت الكشف عهنا غالبا يف طلبات الرباءات .ورصح الوفد بأأنه ينبغي القيام مبزيد من الاس تكشاف
لتكل العقبات من قبل اللجنة .و أأكد الوفد عىل أأن رضورة تعزيز الابتاكرات يف ادلول النامية من أأجل حماربة الفقر املدقع
والاستبعاد الاجامتعي قد وردت يف أأهداف التمنية املس تدامة ل ألمم املتحدة و أأنه طاملا أأن الويبو ودولها ا ألعضاء توصلوا اإىل
اتفاق يعمتد عىل التوافق يف الرأأي حول هذا املوضوع ،فيجب علهيم اختاذ اإجراء عىل الفور.
 .228و أأكد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل أأن أأحد جوانب نقل التكنولوجيا املهمة تمتثل يف السامح للجامعات
واملؤسسات البحثية بطرح اكتشافاهتم يف السوق حبيث ميكن للمجمتع الاس تفادة مهنا .وقد اس تطاعت تكل املؤسسات أأن
تلعب دورا غاية يف ا ألمهية يف دفع التكنولوجيا ل ألمام يف العديد من اجملالت من خالل منح الرتاخيص لكتشافاهتا .و أأيد
الوفد البياانت اليت أألقهتا مجموعة من اجلامعات واليت تفيد أأساسا بأأن وجود نظام براءات قوي قد مكن اجلامعات ومنظامت
نقل التكنولوجيا ذات الصةل بنقل املعارف والابتاكرات اليت تنتجها من أأجل الصاحل العام واملنفعة اجملمتعية ا ألوسع نطاقا.
و أأشار الوفد اإىل أأن قانون تعديالت الرباءات والعالمات التجارية ابلولايت املتحدة ا ألمريكية مسح للجامعات ابلحتفاظ
مبلكية امللكية الفكرية املس متدة من ا ألحباث اليت يمت متويلها عىل املس توى الفيدرايل .و أأوحض أأنه قبل اإنفاذ هذا القانون اكنت
حكومة الولايت املتحدة ا ألمريكية متكل حقوق الرباءات اخلاصة ابلخرتاعات املس متدة من البحوث املموةل عىل مس توى
فيدرايل ومن مث فشلت الاخرتاعات اجلامعية يف جذب استامثرات من الرشاكت اخلاصة ومل يتح سوى القليل من ا ألساليب
التكنولوجية للمجمتع .و أأشار الوفد اإىل أأنه مل يوافق عىل الر أأي القائل بأأن معلية منح براءات ألحباث اجلامعات قد حدت من
النفاذ لالكتشافات الأاكدميية و أأعاقت مواصةل الابتاكرات .وشدد الوفد عىل أأن نظام الرباءات يف الولايت املتحدة ا ألمريكية
يتطلب كشف اكمل عن الابتاكرات وتطلب هيئات المتويل الفيدرايل من اجلهات املاحنة اإاتحة خمطوطات وبياانت مراجعة
النظراء للجمهور دون مقابل مادي .عالوة عىل ذكل أأشار الوفد اإىل أأنه أأصبح من الواحض أأنه اإذا مت حرص حقوق الرباءة،
س يعمتد املبتكرون بصورة أأكرب عىل ا ألرسار التجارية و أأشاكل الرسية ا ألخرى اليت ينتج عهنا اإاتحة القليل من معليات
الكشف املفتوحة للجمهور ،مبا ينتج عنه منع تدفق املعرفة .و أأوحض الوفد أأن قانون الولايت املتحدة ا ألمريكية يوفر ضوابط
وتوازانت خمتلفة لضامن أأن الرباءات ل تعيق القيام مبزيد من البحث مثل اإجياد مالذ أآمن لنهتاك الرباءات من قبل أأشخاص
يسعون اإىل احلصول عىل موافقة اإدارة ا ألغذية والعقاقري عىل دواء أأو هجاز طيب .و أأشار الوفد اإىل أأنه يؤمن بشدة بأأن السامح
للجامعات ابلحتفاظ مبلكية امللكية الفكرية املس متدة من ا ألحباث املموةل بصورة فيدرالية اإىل جانب وجود أآليات مثل قانون
تعديل الرباءات والعالمات التجارية تعترب من ا ألمور الرضورية لتعزيز تدفق التكنولوجيا اجلديدة للمجمتع.
 .229وعرب وفد ترينيداد وتوابغو عن شكره ل ألمانة عىل حتديث املوقع اخلاص بنقل التكنولوجيا ورصح بأأن حكومته ،وفقا
لقانون الرباءات هبا ،ملزتمة بتقدمي خدمات معلومات الرباءات ليس للمخرتعني حفسب ولكن للك من يسعى للحصول عىل
معلومات تقنية من واثئق الرباءات .وقد رصح الوفد بأأن حكومة مجهورية ترينيداد وتوابغو توفر ما يسمى "دورة تعدين
الرباءات" لتدريب العاملني ،يف املؤسسات البحثية عىل كيفية اس تخدام خمتلف قواعد البياانت .عالوة عىل ذكل ،ذكر الوفد
أأن خدمة الصحة العامة يف مجهورية ترينيداد وتوابغو توفر ما يسمى "برانمج خدمات ا ألمراض املزمنة" للنفاذ اإىل ا ألدوية
ذات ا ألسعار املعقوةل .وقدم مكتب براءات مجهورية ترينيداد وتوابغو مدخالت لهذا الربانمج من خالل توفري معلومات
حول الوضع القانوين اخلاص مبختلف العقاقري وحرية القيام اب ألحباث .و أأشار الوفد اإىل أأن تكل املعلومات قد ساعدت
املس توردين عىل حتديد ا ألدوية اليت ميكن اس تريادها بصورة قانونية.
 .230و أأعرب وفد الصني عن شكره ل ألمانة عىل عرضها وعرب عن أأمهل يف أأن تقوم ادلول ا ألعضاء بتوفري حمتوى للموقع
الالكرتوين اخلاص بنقل التكنولوجيا .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن مثل هذا املوقع الإلكرتوين قد ساعد يف معرفة وفهم
الفرص والتحدايت اليت تواجه ادلول ا ألعضاء يف تعزيز الابتاكرات التكنولوجية والتقدم التكنولويج عىل مس توى العامل .كام
أأعرب الوفد أأيضا عن توقعه لقيام اللجنة ادلامئة مبزيد من ادلراسة للعالقة بني أأنظمة الرباءات ونقل التكنولوجيا .و أأشار الوفد
اإىل أأنه ينبغي عىل اللجنة القيام ابختبار املصاعب اليت تواهجها ادلول النامية فامي يتعلق بكفاية الكشف و أأن علهيا مشاركة
املعلومات واخلربات اخلاصة ابدلول ا ألعضاء من أأجل تعزيز نقل التكنولوجيا.
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 .231وعرب وفد زامبيا عن امتنانه ل ألمانة عىل حتديث موقع اللجنة ادلامئة اخلاص بنقل التكنولوجيا.

البند  11من جدول ا ألعامل :اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن مراجعة قانون الويبو المنوذيج
لعام  1979للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات
 .232استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCP/22/5
 .233وحتدث وفد تش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأشار اإىل أأن اقرتاحه الوارد يف الوثيقة SCP/22/5
قد قوبل ابلعديد من ردود ا ألفعال من الوفود ا ألخرى .ومع أأخذ تبادل الآراء اذلي مت يف العديد من دورات اللجنة يف
احلس بان ،اقرتح الوفد اإجراء معلية املراجعة ليس عىل أأساس التفاوض بشأأن الاختصاصات أأو الطرائق اليت ينبغي أأن تقوم
اللجنة ابعامتدها ،لكن ينبغي أأن تصبح مراجعة قانون الويبو المنوذيج لعام  1979للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات عبارة عن
طلب مبارش تقوم ا ألمانة ابلتعامل معه.
 .234ورصح وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) بأأنه يدمع اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب املتعلق مبراجعة
قانون الويبو المنوذيج لعام  1979للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات.
 .235و أأيد وفد اإندونيس يا اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب املتعلق مبراجعة قانون الويبو المنوذيج لعام 1979
للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات .ورصح الوفد بأأنه سوف يدمع اقرتاح قيام ا ألمانة ابإعداد مراجعة لقانون الويبو المنوذيج
لعام  1979للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات.
 .236و أأيد وفد الصني اقرتاح مراجعة قانون الويبو المنوذيج لعام  1979للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات اذلي تقدمت به
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.

البند  12من جدول ا ألعامل :العمل املقبل
 .237حتدث وفد تش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وذكر ابملوضوعات املتعلقة ابلرباءات والصحة ونقل
التكنولوجيا والاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابلعمل املقبل .عالوة عىل ذكل ،أأكد الوفد عىل الاقرتاح اذلي ورد يف الوثيقة
.SCP/14/7
 .238وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء واحتفظ حبقه يف القيام مبداخةل يف اليوم التايل ،ألنه مل يتوفر هل وقت
ملناقشة املسأأةل.
 .239وحتدث وفد سلوفاكيا ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء واحتفظ حبقه يف القيام مبداخةل يف اليوم التايل ،ألنه اكن
عليه أأن يقوم ابلتنس يق داخل مجموعته.
 .240ورصح وفد الصني بأأنه يأأمل يف استيعاب اكفة املوضوعات اليت ذكرهتا الوفود ا ألخرى يف العمل املقبل للجنة ادلامئة
املعنية بقانون الرباءات.
 .241ورصح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بأأن العمل املقبل للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ينبغي أأن يغطي ،من
بني أأمور أأخرى ،املوضوعات التالية :اقرتاح وفد الولايت املتحدة املتضمن يف وثيقة  SCP/17/11واملتعلق ابلرباءات
والصحة واقرتاحات وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية املتعلقة جبودة الرباءات وتقامس العمل وخاصة تكل املتضمنة يف
الواثئق  SCP/17/10و SCP/1/4و SCP/20/11و .SCP/23/4عالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل اقرتاحه السابق
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ابإجراء دراسة تقوم بتحليل ما اإذا اكن تقامس العمل يساعد ماكتب الرباءات عىل تنفيذ معليات البحث عن طلبات الرباءات
الكمييائية ول س امي ما يتعلق اب ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية.
 .242وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية ورصح بأأنه تقدم ابقرتاحه اذلي يتعلق ابلعمل املقبل من خالل البياانت
واملداخالت اليت مت القيام هبا خالل ا ألس بوع .وعرب عن أأمهل يف أأن تقوم الرئيسة وا ألمانة بأأخذها يف احلس بان.
 .243ورصح وفد الهند ،مشريا اإىل الاقرتاح املنقح اذلي قدمته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب حول مراجعة قانون
الويبو المنوذيج ،بأأنه حيتفظ حبقه يف التعليق عىل تكل املسأأةل.
 .244و أأعرب وفد اإندونيس يا عن رغبته يف أأن تظهر اكفة بياانته اليت تقدم هبا خالل ا ألس بوع يف العمل املقبل واحتفظ حبقه
يف الرجوع اإىل بند جدول ا ألعامل ذكل يف اليوم التايل.
 .245وشدد ممثل رابطة ادلول املس تقةل عىل أأنه ينبغي تضمني الاجامتعات املس تقبلية موضوعات توحيد معايري التصالت
والرباءات فامي يتعلق ابملعدات والربجميات ،ألن التصالت عرب الهواتف احملموةل تعترب مسأأةل هممة يف البدلان النامية .و أأضاف
أأن الهواتف احملموةل تعد الوس يةل الوحيدة يف الكثري من احلالت للوصول اإىل الإنرتنت .و أأشار ممثل الرابطة اإىل ادلراسة اليت
وجدت فهيا رابطة ادلول املس تقةل أأن اكفة الرباءات يف الهند ذات العالقة ابلهواتف احملموةل متتلكها كياانت غري هندية.
ورصح ممثل الرابطة بأأن ارتفاع أأسعار قطاع التصالت ينبغي أأل يعيق معلية النفاذ ملعدات بأأسعار معقوةل.
 .246و أأشار ممثل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة اإىل أأنه يرى ان الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية واملتضمن يف الوثيقة  SCP/17/11غري مفيد.
 .247و أأيد وفد الياابن اقرتاح وفد اإس بانيا الوارد يف الوثيقة  SCP/24/3واقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية الوارد يف
الوثيقة .SCP/17/11
 .248وبعد قيام الرئيسة ببعض املشاورات ،قررت اللجنة ما ييل ،وفقا ملا مت التفاق عليه أأثناء ادلورة السادسة والعرشين
خبصوص العمل املقبل:
جودة الرباءات مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض
 استنادا اإىل الردود عىل الاس تبيان املشار اإليه يف الفقرة  17من الوثيقة " ،SCP/24/5جودة الرباءات مبا يف
ذكل أأنظمة الاعرتاض" ،النقطة ا ألوىل ،س تقدم ا ألمانة املعلومات املُج َّمعة.
الرباءات والصحة
 ستتوىل ا ألمانة اإعداد دراسة عىل النحو املشار اإليه يف الفقرة  17من الوثيقة  ،SCP/24/5مضن النقطة
الثانية من "الرباءات والصحة".
 .249ويف أأعقاب تقدمي الرئيسة لقرتاح ،وافقت اللجنة عىل اإجراء مناقشات يف دورهتا التالية عىل أأساس املوضوعات
املتضمنة يف جدول أأعامل ادلورة اخلامسة والعرشين ،فامي عدا بند  2من جدول ا ألعامل ،يف الوثيقة .SCP/25/1 Prov
وميكن لدلول ا ألعضاء تقدمي اقرتاحات حول معل اللجنة قبل دورهتا التالية.

البند  13من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .250قامت الرئيسة بتقدمي ملخص الرئيس (الوثيقة ).SCP/25/5 Prov
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 .251ورصحت بعض الوفود بأأن ملخص الرئيس ينبغي أأن يعكس بصورة رصحية أأن اللجنة مل تس تطع التفاق بشأأن
العمل املقبل.
 .252وبناء عىل ذكل ،أأشارت الرئيسة اإىل مقدمة الفقرة ا ألوىل من البند  12من جدول ا ألعامل واليت اكن نصها كام ييل:
"وإاذا مل يمت التوصل اإىل اتفاق خبالف ذكل ،تقرر اللجنة معلها املقبل وفقا ملا مت التفاق عليه يف ادلورة اخلامسة والعرشين
كام ييل":
 .253و أأحاطت اللجنة مبلخص الرئيس.
 .254و أأشارت اللجنة اإىل أأن السجل الرمسي لدلورة سوف يمت تضمينه يف تقرير ادلورة .وسوف يعكس التقرير اكفة
املداخالت اليت متت أأثناء الاجامتع وسيمت تبنهيا وفقا ل إالجراءات اليت وافقت علهيا اللجنة ادلامئة يف دورهتا الرابعة (انظر
الوثيقة  ،SCP/4/6الفقرة  )11واليت نصت عىل قيام ادلول ا ألعضاء يف اللجنة ادلامئة ابلتعليق عىل مسودة التقرير اذلي مت
توفريه من خالل املنتدى الإلكرتوين للجنة ادلامئة .وسوف تمت دعوة اللجنة عندئذ لتبين مسودة التقرير ،مبا يف ذكل
التعليقات اليت مت تلقهيا ،أأثناء ادلورة التالية.

البند  14من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .255حتدث وفد الهند ابلنيابة عن مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادي و أأشار اإىل أأنه يف حني اكنت ادلورة اخلامسة
والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات متثل أآخر اجامتع يف هذا العام يف الويبو وتصادف كونه أأيضا أآخر اجامتع للوفد
بوصفة املنسق ا إلقلميي جملموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادي فقد شعر الوفد مبشاعر متضاربة :مشاعر رضا يشوهبا بعض
الإحباط .ورصح الوفد بأأن مجموعته قد تقدمت مبقرتح حمدد بشأأن تقرير فريق ا ألمم املتحدة رفيع املس توى اذلي اس تكشف
بعض أأوجه عدم الاتساق يف الس ياسات بني امللكية الفكرية والتجارة وحقوق الإنسان وقد مت توجيه بعض توصياهتا اإىل
الويبو حتديدا .ور أأى الوفد أأنه ينبغي عرض التقرير وجيب عقد مناقشات اس تكشافية يف اللجنة بشأأن احلصول عىل ا ألدوية
وادلور اذلي تلعبه امللكية الفكرية يف هذا الصدد .ورصح الوفد بأأن اللجنة مل تمتكن من املوافقة عىل العمل املقبل ألن بعض
ا ألعضاء اكن دلهيم شواغل خطرية ومل يكونوا يريدون جمرد الإشارة اإىل هذا التقرير يف املس تقبل .و أأكد الوفد عىل أأن مجموعته
تويل اهامتما كبريا لعمل اللجنة .وذلكل فقد حث الوفد اكفة ا ألعضاء يف اللجنة عىل التوصل اإىل أأرضية مشرتكة ميكهنم من
خاللها العمل معا من أأجل املصلحة العامة للمنظمة .وقد أأعرب الوفد عن شكره لدلول ا ألعضاء يف مجموعة بدلان أآس يا
واحمليط الهادي عىل ادلمع اذلي قدموه للوفد بوصفه املنسق ا إلقلميي ،اإىل املنسقني ا إلقلمييني الآخرين نتيجة لعالقة الاحرتام
املتبادل دلهيم حىت وإان مل يمتكنوا من التفاق حول خمتلف املسائل .و أأبلغ الوفد اللجنة بأأن املنسق ا إلقلميي اجلديد جملموعته
س يكون اإندونيس يا وعرب عن أأمهل يف أأن يمتكن املنسق اجلديد من التوصل اإىل توافق يف الر أأي .واختمت الوفد ّكمته اخلتامية
ابلتعبري عن شكره ل ألمانة عىل معلها اجلاد والإعداد املمتاز لالجامتعات كام أأعربوا عن شكرمه للمرتمجني والرئيسة عىل معلهم
ادلؤوب.
 .256وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية وابلإشارة اإىل العمل املقبل ،أأكد عىل أأن اجملموعة تعطي أأولوية ملوضوع
الرباءات والصحة وخاصة القيود املفروضة عىل احلصول بصورة أآمنة عىل أأدوية بأأسعار معقوةل وبطريقة مس تدامة وعىل
ا ألدوية الرضورية ،وعىل تكنولوجيا الرعاية الصحية بصفة عامة .و أأشار الوفد اإىل أأن اجملموعة ا ألفريقية قد طرحت يف ادلورة
السابقة اقرتاحا تضمن تكل املسائل ،مبا يف ذكل موضوع مقاومة مضادات امليكروابت واليت يقدر أأهنا س تصبح السبب
الرئييس للوفاة ،متفوقة عىل الرسطان ،حبلول عام  .2050ويف هذا الصدد ،أأعربت اجملموعة ا ألفريقية عن استياهئا نتيجة
لرفض العديد من البدلان النامية عقد تكل املناقشات املهمة يف اللجنة واليت ترتبط بتيسري حصول ادلول النامية و أأقل
البدلان منوا عىل التكنولوجيا الطبية .وإادرااك مهنا ألن صناعة ا ألدوية يه واحدة من أأكرب الصناعات العاملية الكربى اإىل جانب
رشاكت النفط والغاز الطبيعي والبنوك ،وأأن رشاكت ا ألدوية ليست مؤسسات خريية ،فقد عرب الوفد عن تفهمه ألهنا حتتاج
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اإىل أأن تدفعها احلوافز .وابلرم من ذكل ،ويف س ياق مواقف احلياة واملوت ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتدبر ادلول
ا ألعضاء بشأأن أأمهية تكل املسأأةل و أأثرها عىل البدلان النامية و أأقل البدلان منوا واليت تأأيت يف مقدمة البدلان اليت ل حتصل عىل
ا ألدوية الرضورية لتحسني الرعاية الصحية .ور أأى الوفد أأنه ل ينبغي ترك أأي خشص يف اخللف ،وفقا ملا أأشارت اإليه أأهداف
التمنية املس تدامة .ابلإضافة ذلكل ،انهتز الوفد الفرصة ليعرب عن شكره لوفد الهند واذلي معل معه بشلك جيد خالل عدد
من ادلورات ،و أأعرب عن تطلعه للعمل مع املنسق اجلديد من اإندونيس يا.
 .257وحتدث وفد تش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأعرب عن تقديره للرئيسة عىل هجودها ول ألمانة
عىل دمعها أأثناء املناقشات ول س امي يف حماوةل اخلروج بربانمج معل مس تقبيل .و أأشار الوفد اإىل أأنه ابلرم من اس تعداده
للعمل وفقا لقرتاح الرئيسة فمل تمتكن اللجنة ل ألسف من القيام بذكل .ورصح الوفد بأأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب قد وجدت مسائل حقوق الرباءة والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا ذات أأمهية خاصة للمجموعة .و أأعرب الوفد
عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة يف دورهتا التالية من التفاق بشأأن ا ألمور اليت س تواصل العمل علهيا اإىل جانب املسائل اليت مت
حتديدها ابلفعل يف ادلورة السابقة .وفامي يتعلق بتنقيح قانون الويبو المنوذيج لعام  1979بشأأن ادلول النامية أأعرب الوفد عن
تقديره لدلمع اذلي تلقاه من خمتلف اجملموعات ا إلقلميية وبشأأن نظر الاقرتاح البديل اذلي تقدم به أأثناء ادلورة اخلامسة
والعرشين .ور أأى الوفد أأن الاهامتم اذلي تودل نتيجة لالقرتاح ا ألويل قد أأظهر ا ألمهية اليت تولهيا ادلول النامية لدلمع التقين
اذلي تقدمه الويبو وا ألدوات والامنذج القانونية املس تخدمة يف تكل العملية .وفامي يتعلق ابلآراء اخملتلفة داخل اللجنة ،رصح
الوفد بأأنه سيس متر يف حتليل تكل املسائل يف الاجامتعات املقبةل .ويف الهناية ،أأعرب الوفد عن شكره ل ألمانة واملرتمجني
الفوريني والتحريني وللوفود ا ألخرى وخباصة أأعضاء مجموعته ،واملنسقني ا إلقلمييني الآخرين ،عىل الزتاهمم بعملهم ،ليس أأثناء
الاجامتع حفسب ولكن طوال مدة الس تة أأشهر املاضية .و أأعلن الوفد أأن هذا الاجامتع هو الاجامتع ا ألخري هل بوصفه منسق
إاقلميي جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأعرب عن تقديره لدلمع اذلي حصل عليه.
 .258وحتدث وفد لتفيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأعرب عن شكره للرئيسة عىل هجودها الهائةل
ول ألمانة عىل دمعها املس متر ملسأأةل العمل املقبل .وبيامن شعرت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق اب ألسف عىل عدم قدرة
اللجنة عىل التوصل اإىل اتفاق ،فقد عربت عن أأملها يف أأن تمتكن اللجنة يف دورة اللجنة التالية من التوصل اإىل أأرضية
مشرتكة لاكفة املوضوعات .و ألن ادلورة احلالية للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات تعترب أآخر اجامتع للوفد بوصفة املنسق
ا إلقلميي جملموعته ،أأعرب الوفد عن شكره ألعضاء مجموعته عىل دمعهم وللمنسقني ا إلقلمييني الآخرين عىل تعاوهنم املمتاز.
 .259وحتدث وفد تركيا ابمس اجملموعة ابء و أأعرب عن شكره للرئيسة وانئبهيا ،من بني أآخرين ،عىل صياغة اقرتاح بشأأن
العمل املقبل .ورصح بأأن اجملموعة ابء اكنت تريد التوصل لتفاق بشأأن العمل املقبل و أأظهرت ،من خالل روح التوافق،
مرونة كبرية .وقد أأوحض الوفد ابلرم من ذكل أأن الاقرتاح الثاين املنقح اذلي تقدمت به الرئيسة مل يعكس شواغل اجملموعة
ابء ،واليت انعكست يف املداخالت عىل مدار ا ألس بوع ،ويف موقفها اذلي عربت عنه يف ادلورات السابقة .و أأشار الوفد اإىل
أأنه ابلرم من أأنه قام بنظر الاقرتاح املنقح بصورة بناءة ،فال تزال اجملموعة ل توافق عىل اقرتاح الرئيسة .وفامي يتعلق ابلقانون
المنوذيج ،أأكد الوفد عىل أأنه ابلرم من قيام اجملموعة ابء بشكر مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل هجودها املتعلقة
بتقدمي الاقرتاح املنقح ،فقد مت وضع الاقرتاح حتت عنوان "مسائل أأخرى" عىل جدول ا ألعامل .و أأعرب الوفد عن تقديره
للمنسقني ا إلقلمييني الآخرين ول ألمانة واملرتمجني الفوريني وادلول ا ألعضاء.
 .260و أأعرب وفد الصني عن شكره للرئيسة وا ألمانة عىل هجودمه اليت بذلوها يف اإدارة ومساعدة الاجامتع وخاصة أأثناء
مناقشة العمل املقبل .ور أأى الوفد أأن الرئيسة قد حاولت حتقيق توازن بني مصاحل اكفة ا ألطراف من خالل الك النسختني
من اقرتايح العمل املقبل .و أأقر الوفد بأأن هذا البند من بنود جدول ا ألعامل واملتعلق ابلرباءات والصحة اكن دامئا بندا صعبا.
مفن انحية ،ر أأى الوفد أأن اللجنة اكنت حمظوظة بدرجة اكفية حبيث اس تطاعت ادلورة الرابعة والعرشين للجنة ادلامئة وضع
أأسس جيدة لتحقيق تقدم جيد يف أأعقاب ادلورة اخلامسة والعرشين .ومن انحية أأخرى ،عرب الوفد عن أأسفه ألن اللجنة مل
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حتقق أأي تقدم بشأأن العمل املقبل .وذلكل فقد أأكد الوفد عىل أأنه ينبغي عىل اكفة الوفود اإظهار املرونة من أأجل مساعدة
اللجنة عىل حتقيق تقدم بشأأن بند جدول ا ألعامل هذا .و أأشار الوفد اإىل أأن ادلورة السادسة والعرشين اليت س تعقد يف ربيع
عام  2017ينبغي أأن حتقق نتاجئ أأفضل.
 .261و أأعرب ممثل املفوضية ا ألوروبية عن شكره للرئيسة وانئبهيا وا ألمانة عىل رئاس هتم وتنظميهم .و أأعرب ممثل املفوضية عن
أأسفه لعدم المتكن من التوصل اإىل اتفاق بشأأن العمل املقبل .و أأشار اإىل أأن الاحتاد ا ألورويب يود عقد مناقشات حول اسهام
الابتاكر يف حتسني الصحة العامة عىل مس توى العامل ،يف دورة لحقة من دورات اللجنة .وابلإشارة اإىل البيان اذلي تقدم به
وفد نيجراي متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،أأشار ممثل املفوضية اإىل أأن مسأأةل املضادات احليوية متثل أأحد الشواغل املهمة
ابلنس بة لالحتاد ا ألورويب ألن  25أألف خشص ميوتون س نواي بسبب عدوى البكرتاي املقاومة للمضادات احليوية يف الاحتاد
ا ألورويب .و أأوحض أأن العدوى النامجة عن بكرتاي تقاوم العديد من العقاقري قد أأدت اإىل تاكليف رعاية حصية اإضافية وفقدان
يف الانتاجية يصل اإىل  1.5مليار لك س نة ،و أأنه اإذا مل يمت تغيري الاجتاهات احلالية من املتوقع أأن ميوت  300مليون خشص
عىل مس توى العامل قبل ا ألوان بسبب مقاومة العقاقري عىل مدى امخلسة والثالثني عاما القادمة .و أأشار ممثل املفوضية اإىل أأنه
نظرا لكونه حتداي عامليا واقتصاداي واجامتعيا همام ل ميكن التعامل معه من قبل أأي دوةل أأو أأي اإدارة حصية مبفردها ،ألن حل
املشلكة يتطلب هنج شامل ،أأي هنج متاكمل بني اكفة القطاعات يتضمن الغذاء والصحة والسالمة البيولوجية و أأحباث البيئة
والابتاكرات البيولوجية وحصة احليوان والرفاه ابلإضافة اإىل الاس تخدامات غري العالجية ملضادات البكترياي .و أأشار ممثل
املفوضية أأيضا اإىل أأن الاحتاد ا ألورويب قد قام ابلفعل ابستامثر  150مليون يورو عىل مدى الس نوات القليةل املاضية يف
البحث والتطوير و أأنه سوف يس متر يف القيام بذكل يف املس تقبل.
 .262ورصح وفد اإندونيس يا بأأنه يويل اهامتما كبريا مبوضوعات الاس تثناءات التقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات والرباءات
والصحة ونقل التكنولوجيا .وفامي يتعلق ابلرباءات والصحة ونظرا ألن الوفد قد لفت انتباه اللجنة اإىل تقرير فريق ا ألمم املتحدة
رفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية ،فقد أأكد عىل أأنه ينبغي عىل اللجنة مناقشة التقرير ألنه يتضمن توصيات تشري
بوضوح اإىل الويبو .ور أأى الوفد أأن ادلول يف حاجة اإىل أأدوار وأآليات ملكية فكرية تراعي الصحة العامة مبا يساعد عالج عىل
عدم الاتساق بني مناذج الابتاكر القامئة عىل الرحب و أأولوايت الصحة العامة .ورصح الوفد بأأنه ابلرم من أأن وفد تركيا عندما
حتدث ابلنيابة عن اجملموعة ابء قد ذكر أأهنم اكنوا يتعاملون بطريقة مرنة وبناءة مع املسودة الثانية لقرتاح الرئيسة ،فقد اكن
يتعامل بطريقة مرنة وبناءة أأيضا مع املسودة الثانية .و أأعرب الوفد عن شكره للرئيسة عىل صياغة اقرتاحات العمل املقبل واليت
قامت ابلفعل بعكس التوازن بني اكفة املصاحل اخملتلفة ،وعرب عن أأسفه العميق نتيجة لعدم المتكن من التوصل اإىل اتفاق
بشأأن العمل املقبل .و أأكد الوفد عىل أأن مسأأةل الصحة العامة والرباءات متثل مسأأةل هممة للغاية ،ليس فقط ابلنس بة دلولته
ولكن لاكفة أأعضاء اللجنة ودعا اكفة ادلول ا ألعضاء اإىل اإعادة النظر يف مواقفهم .وخالل الاس امتع اإىل بيان ممثل املفوضية
ا ألوروبية ،ر أأى الوفد أأنه ابلرم من أأنه يقر ابملسأأةل ،فاإنه ل يريد القيام بأأي يشء بشأأهنا يف اللجنة .ويرى أأنه مل يسمع أأي
تفسري جيد يتعلق بسبب وجود مقاومة أأثناء مناقشة املسأأةل يف اللجنة .ومع ذكل أأعرب الوفد عن شكره مجليع ادلول
ا ألعضاء واملنسقني ا إلقلمييني عىل مناقشاهتم البناءة اليت جرت أأثناء ادلورة .وقد أأعرب الوفد عن تفاؤهل احلذر بشأأن قيام
اللجنة ببناء توافق يف الر أأي واملوافقة عىل ا ألعامل املقبةل يف دورة اتلية .وابلرم من الاعرتاف بأأن املسائل اليت تواجه اللجنة
يه مسائل متثل حتداي ،فقد رصح الوفد بأأنه من املهم أأن نذكر أأنفس نا بصورة دامئة بأأن اللجنة قد مت إاعدادها لمتثل حمفال
ملناقشة املسائل وتيسري التنس يق وتوفري التوجيه املتعلق ابلتطوير ادلويل للرباءات من خالل التعامل مع مجموعات من
املسائل املتداخةل بدل من العمل بصورة منفصةل عىل قضااي منفردة .ويرى الوفد أأن هذا هو سبب أأن هممة الويبو يه قيادة
تطوير نظام ملكية فكرية عاملية فعال ومتوازن حيقق المتكني لالبتاكر والإبداع ملصلحة امجليع ،مبا يف ذكل أأهداف التمنية اليت
متثل عامل همم من عوامل نظام امللكية الفكرية العاملي الفعال واملتوازن .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن شكره للرئيسة وانئبهيا
عىل رئاس هتم وإارشاداهتم كام شكر ا ألمانة واملرتمجني عىل معلهم وهجودمه ادلؤوبة.
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 .263و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي القاه وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب الوفد عن شكره للرئيسة عىل
اجلهود اليت بذلهتا عىل مدار ا ألايم العديدة املاضية .ورصح الوفد بأأنه يشعر ابحلرية جتاه مقاومة بعض ادلول النامية ملناقشة
املسائل اليت تقع بوضوح يف نطاق أأعامل اللجنة .ويرى الوفد اإنه من املهم أأن تس متر اللجنة يف مناقشة املشالكت اليت مت
حتديدها يف نظام الرباءات وخاصة حيث اكنت تكل املشالكت هتدد ابنهتاك سالمة ورشعية النظام وحقوق الرباءات
والواجبات املرتبطة بذكل .و أأشار الوفد اإىل أأنه طاملا أأن تقرير وفد ا ألمم املتحدة رفيع املس توى التابع ل ألمني العام بشأأن
احلصول عىل ا ألدوية قد حدد مثل تكل املشالكت ،فاإهنا تس تحق مناقش هتا أأثناء انعقاد اللجنة عىل ا ألقل .وابلرم من ذكل،
فاإنه يرى أأن اللجنة تلغي واجباهتا .ور أأى الوفد أأن عدم التوصل اإىل توافق بشأأن العمل املقبل ،وخاصة بشأأن الرباءات
والصحة،ميثل خسارة وخاصة ابلنس بة لدلول النامية و أأقل البدلان منوا واليت اس مترت يف التصدي ملشالكت مثل عدم
احلصول عىل ا ألدوية الرضورية املنقذة للحياة ،واليت أأسفرت عن وقوع وفيات ل معىن لها.
 .264و أأعرب وفد مرص عن شكره للرئيسة عىل قيادهتا لعمل اللجنة بصورة ذكية .كام عرب الوفد أأيضا عن تقديره ل ألمانة
عىل هجودها املتعلقة ابإعداد اكفة الواثئق وللمرتمجني وخاصة املرتمجني للغة العربية ،عىل معلهم ادلؤوب .وعرب الوفد عن أأسفه
لعدم المتكن من التوصل اإىل اتفاق وخاصة فامي يتعلق مبسأأةل احلصول عىل ا ألدوية ونقل التكنولوجيا .ويرى الوفد أأن بعض
الوفود قد قامت ابللجوء لبعض اذلرائع منذ تقدمي التفسريات ،نظرا ألن عدم النفاذ ل ألدوية قد ظهر أأنه أأمرا منطقيا و أأقنع
الكثريين.
 .265و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أألقاه وفد تش ييل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وعرب عن تقديره لوفد
تش ييل وخاصة املنسقة ا إلقلميية عىل معلها ادلؤوب اذلي تعلق ابلتنس يق بني اجملموعة ومتىن التوفيق للمنسقني ا إلقلمييني
الآخرين اذلين يغادرون مناصهبم .وعرب الوفد عن أأسفه لعدم التوصل اإىل اتفاق بشأأن العمل املقبل .وعرب الوفد بصفة خاصة
عن شواغهل الكبرية مبعارضة بعض الوفود يف مناقشات الرباءات والصحة ألن احلصول عىل ا ألدوية ميثل حتداي لاكفة ادلول –
ادلول ا ألقل منوا والنامية واملتقدمة .و أأشار الوفد اإىل أأن التطورات ا ألخرية داخل املنتدايت ادلولية قد أأشارت اإىل رضورة
الاس مترار يف تكل املناقشات واس تكشاف طرق جديدة للتغلب عىل عقبات احلصول عىل اخلدمات الصحية .و أأشار اإىل أأن
تكل التطورات تتضمن أأهداف ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة وفريق ا ألمم املتحدة رفيع املس توى .ور أأى الوفد أأنه من
الطبيعي فقط أأن تمت تكل املناقشات يف اللجنة واليت تعترب حمفال ذو صةل ابملناقشات متعددة ا ألطراف حول الرباءات.
و أأعرب الوفد عن أأمهل ابإظهار روح بناءة بصورة أأكرب يف ادلورات املس تقبلية .وفامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات ،عرب
الوفد عن شكره لدلمع اذلي مت تلقيه من اجملموعات ا إلقلميية والوفود بشأأن املرحةل الثالثة من اقرتاحه ،اذلي ورد يف
الوثيقة  .SCP/14/7ورصح الوفد بأأن غالبية ادلول ا ألعضاء يف اللجنة اكنت تؤيد تطوير دليل غري حرصي لالس تثناءات
والتقييدات حبيث ميكن أأن ميثل مرجعا لدلول ا ألعضاء يف الويبو .وابلنظر ألن ادلول ا ألعضاء اكنت متر مبراحل خمتلفة من
مراحل التمنية ودلهيا مصاحل وطنية خمتلفة ،فقد اقتنع الوفد بأأهنم سيس تفيدون مجيعا من توافر مدخالت اإضافية حول مواطن
املرونة املتوافرة للبدلان من أأجل اس تخدام جمال الس ياسات املتوافر من خالل الإطار املتعدد ا ألطراف .وعرب الوفد عن أأمهل
يف أأن يمت التوصل اإىل اتفاق يف ادلورة التالية .ويف الهناية ،أأعرب الوفد عن شكره للرئيسة وانئبهيا وا ألمانة واملرتمجني عىل
معلهم أأثناء ا ألس بوع .كام أأعرب عن تقديره للجهود العظمية للرئيسة يف حماوةل التوصل ألرضية مشرتكة تس توعب خمتلف
مواقف الوفود ،وقد ر أأى أأهنا قدمت اقرتاحا متوازان للغاية.
 .266و أأشار وفد نيجرياي اإىل أأنه يشعر ابلرسور لإعادة انتخاب الرئيسة .كام عرب عن شكره أأيضا لنائيب الرئيسة ول ألمانة
عىل معلهم ادلؤوب خالل ا ألس بوع .و أأعرب الوفد عن أأسفه لعدم متكن اللجنة من التوصل اإىل اتفاق حول العمل املقبل يف
ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .وابلرم من ذكل فقد ظل الوفد متفائال بأأن تكون ادلورة
التالية للجنة ادلامئة يف ادلورة التالية دورة أأفضل ودورة ممثرة بصورة أأكرب .كام شكر الوفد املندوبني اذلين س يغادرون
مراكزمه يف تنس يق اجملموعات ا إلقلميية.
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 .267ورصح وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) بأأن الرباءات والصحة متثل أأولوية ألهنا تؤثر بصورة مبارشة عىل احلق
الإنساين يف احلصول عىل ادلواء .ويف هذا الصدد ،ر أأى الوفد أأن تقرير فريق اخلرباء رفيع املس توى التابع ل ألمني العام ل ألمم
املتحدة بشأأن احلصول عىل ادلواء ميثل تقريرا ابلغ ا ألمهية .و أأعرب الوفد عن أأسفه لعدم متكن اللجنة من التوصل اإىل توافق
يف الر أأي بشأأن العمل املقبل ،وخاصة ما يتعلق ابلتقرير املذكور .و أأشار الوفد اإىل أأنه س يظل يأأمل يف عقد مناقشات بناءة
وموضوعية حول هذا التقرير يف دورة لحقة للجنة ،ألن اللجنة يه املنتدى العاملي الوحيد اذلي يمت فيه مناقشة مسائل
الرباءات املتعلقة ابلصحة .و أأعرب الوفد عن تقديره للمنسق ا إلقلميي جملموعته ،وهو وفد الهند ،عىل معهل ادلؤوب ،ورحب
ابملنسق اجلديد ،وهو وفد اإندونيس يا ،واذلي سينال اكمل ادلمع والثقة من وفد اإيران.
 .268وشكر وفد تش ييل الرئيسة عىل اجلهود اليت بذلهتا يف رئاسة ادلورة كام شكر الوفود اليت شاركت يف املناقشات عىل
مدار ا ألس بوع .وقد عرب الوفد عن دمعه للبيان اذلي أألقاه وفده ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وذكر
الوفد بأأنه ،كام أأشار يف مالحظاته الافتتاحية ،يويل اهامتما كبريا ابلرباءات والصحة وعرب عن أأسفه لعدم المتكن من التوصل
اإىل اتفاق بشأأن العمل املقبل حول تكل املسأأةل ألنه مت التشكيك يف جدوى املناقشة .ويرى الوفد أأن دلى اللجنة ادلامئة
الكثري لتسامه به يف املناقشات يف املنتدايت ا ألخرى فامي يتعلق خبربهتا املتعلقة بتناول املسائل بني الرباءات والصحة .ويفرتض
أأنه اإذا قررت اللجنة الانسحاب من مثل تكل املناقشات ،فاإن ذكل س يوفر اإماكنية للمحافل ا ألخرى ملناقشة مثل تكل
الصةل بني ا ألمرين ألن املسأأةل هممة ابلنس بة للعديد من الوفود .ونتيجة ذلكل ،رصح الوفد بأأن تكل املناقشات سوف تس متر
بدون مسامهة قمية من الويبو وبدون مشاركة ا ألعضاء يف اللجنة ادلامئة .وذلكل ،أأكد الوفد عىل أأمهية الاس مترار يف
املناقشات يف اللجنة مع اإبراز خمتلف املواقف املتعلقة ابملسأأةل.
 .269و أأيد وفد غاان البيان اذلي أألقاه وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأكد الوفد عىل أأن التحدايت العاملية اجلديدة اليت
تواجه الصحة العامة مبا يف ذكل ا ألوبئة اليت ميكن أأن تؤثر عىل خمتلف أأجزاء العامل واكفة ادلول سواء اكنت غنية أأم فقرية،
تتطلب اس تجابة عاملية مشرتكة ومنسقة وتعاونية .و أأشار الوفد اإىل أأن  193دوةل من ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة قد
أأقرت دون حتفظ بأأن حتويل العامل يتطلب هجود متضافرة من قبل اكفة أأحصاب املصلحة مبا يف ذكل احلكومات واملنظامت غري
احلكومية والاستشاريني املس تقلني والقطاع اخلاص واليت تعمل سواي من خالل اكفة الطرائق .ونتيجة ذلكل ،قام ا ألمني
العام ل ألمم املتحدة بتشكيل فريق رفيع املس توى بشأأن احلصول عىل ا ألدوية .ورصح الوفد بأأنه يف حني اكن اإنشاء الفريق ل
ميثل معلية تعمتد عىل ا ألعضاء فقد اكنت هناك سابقة يف اللجنة والويبو حيث متت مناقشة دراسة مل تلكف ابإعدادها ادلول
ا ألعضاء مثل دراسة مشرتكة من قبل منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية والويبو .وذلكل ،ر أأى الوفد أأنه من غري
املناسب القول أأنه ألن الفريق مل يمت تشكيهل من خالل معلية تعمتد عىل ا ألعضاء فاإن توصياته ل ميكن مناقش هتا .و أأكد الوفد
أأنه يويل اهامتما كبريا مبسأأةل الرباءات والصحة .و أأوحض أأن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية بشأأن املسأأةل اكن الغرض منه ضامن
احلصول عىل ا ألدوية الرضورية بسعر معقول وخاصة ل ألطفال والنساء الفقراء يف املناطق النائية من العامل ،مبا فهيم من
يعيشون يف بالد مزقهتا احلروب.
 .270و أأعرب وفد السودان عن شكره للرئيسة وانئبهيا وا ألمانة عىل هجودمه ادلؤوبة .و أأيد الوفد البيان اذلي أألقاه وفد
نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب الوفد عن أأسفه لعدم متكن اللجنة من التوصل اإىل اتفاق بشأأن العمل املقبل للجنة
ادلامئة املعنية بقانون الرباءات وكرر البيان اذلي أألقاه وفد جنوب أأفريقيا.
 .271و أأعرب وفد الياابن عن تقديره للجهود اليت قامت هبا الرئيسة ملساعدة اللجنة عىل السعي اإىل حتقيق اإماكنية التوصل
اإىل أأرضية مشرتكة بشأأن العمل املقبل .كام أأعرب الوفد أأيضا عن شكره ل ألمانة عىل هجودها المثينة .وقد عرب الوفد عن
رسوره ألنه أأثناء ادلورة اخلامسة والعرشين شهدت اللجنة تقدمي عروض توضيحية مفيدة مكنت الوفود من التوصل لفهم
أأفضل للمسائل املوضوعية .وقد عرب الوفد رغام عن ذكل عن أأسفه ألن اللجنة مل تمتكن من التوصل اإىل توافق يف الر أأي
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بشأأن العمل املقبل .ور أأى الوفد أأنه اكن من الرضوري ابلنس بة للجنة العامةل وجود هنج شامل ومعل مس تقبيل متوازن .وعرب
الوفد عن أأمهل يف حتقيق نتاجئ جيدة يف ادلورة التالية للجنة ادلامئة.
 .272و أأعرب وفد سلوفاكيا عن شكره للرئيسة عىل هجودها اليت بذلهتا يف اللجنة ولصياغة العمل املقبل .وعرب الوفد عن
أأسفه لعدم التوصل لتوافق يف الر أأي بشأأن العمل املقبل .وقد عرب الوفد عن أأمهل ابلرم من ذكل يف أأن تمتكن اللجنة من
التوصل اإىل أأرضية مشرتكة .و ألن ادلورة اخلامسة والعرشين اكنت ادلورة ا ألخرية واللجنة ا ألخرية تكون فهيا الرئاسة
لسلوفاكيا لالحتاد ا ألورويب ،أأعرب الوفد عن شكره لزمالئه من الاحتاد ا ألورويب عىل دمعهم وتعاوهنم ولاكفة ادلول ا ألعضاء
ا ألخرى وخاصة ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب ،ألهنم اكنوا مس تعدين جيدا خملتلف جلان الويبو ،كام أأعرب عن شكره
للمنسقني ا إلقلمييني.
 .273وقد عربت ا ألمانة عن شكرها للوفود احلارضة عىل تقديرها .ونظرا ألن الوفود قد معلت جبد من أأجل التوصل اإىل
نتيجة مل تدركها ل ألسف اللجنة ،فقد شاركت ا ألمانة يف أأسف اكفة الوفود ألن اللجنة ادلامئة مل تمتكن من التوصل اإىل اتفاق
بشأأن برانمج العمل املقبل اخلاص ابلجامتعات التالية .وابلرم من ذكل ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه ابلنس بة لغالبية العامل فاإن
هناية عام وبداية عام جديد متثل وقتا للتوقف والتأأمل ول ألمل .وذلكل ،فقد شاركت ا ألمانة ا ألمل اذلي عربت عنه الوفود بأأنه
عندما تعود اللجنة لالنعقاد يف يونيو عام  ،2017س تجد سبيال للتغلب عىل الصعوابت احلالية ،و أأن اللجنة ميكهنا الاس مترار
يف أأداء وظيفهتا املهمة ودورها يف الويبو .وعربت ا ألمانة عن شكرها للرئيسة اليت قامت بأأداء أأصعب وظيفة أأثناء عدد من
ادلورات .و أأشارت اإىل أأن الرئيسة اكنت عازمة ومصممة ،و أأنه اكن من دواعي رسور ا ألمانة أأن تقوم بدمعها.
 .274ورصحت الرئيسة بأأهنا اكنت متفائةل يف بداية ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة ادلامئة ألن الوفود ما اكنت لتكرر
التجربة اليت مرت هبا يف ديسمرب  .2015ذلا فقد اكنت عىل ثقة من أأنه س تكون هناك مرونة من أأجل التفاق بشأأن العمل
املقبل .و أأشارت الرئيسة اإىل أأن ا ألمر مل يكن متاما كام اكنت تأأمهل ،وقامت اللجنة ل ألسف بتكرار نفس التجربة .وعربت
الرئيسة عن أأملها يف أأن متتكل اللجنة احلمكة الالزمة للوصول اإىل حمل مشرتك يف ربيع عام  2017ألنه خبالف ذكل لن تمتكن
اللجنة من الاس مترار يف معلها .ور أأت الرئيسة أأن اللجنة انحجة من هجة أأنه مت تبادل معلومات هممة بني أأخصائيني رفيعي
املس توى .و أأعربت الرئيسة عن شكرها لنائب الرئيس اذلي حل حملها اليوم السابق وقام بعمل رائع .مث عربت عن شكرها
للمنسقني ا إلقلمييني وللمندوبني اذلين صاحبوا املنسقني ا إلقلمييني أأثناء املشاورات غري الرمسية ،واكفة املندوبني الآخرين،
وا ألمانة واملرتمجني .مث قامت الرئيسة ابإهناء اجللسة.

 .275اع متدت اللجنة ابلإجامع هذا التقرير يف
دورهتا السادسة والعرشين اليت عقدت يف
 3يوليو .2017
[ييل ذكل املرفق]
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OUGANDA/UGANDA
George TEBAGANA, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN
Sevara KARIMOVA (Ms.), Head, Invention Department, Agency on Intellectual Property of the
Republic of Uzbekistan, Tashkent
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PAKISTAN
Tehmina JANJUA (Ms.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Aamar Aftab QURESHI, Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Mariam SAEED (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva

PÉROU/PERU
Luis MAYAUTE, Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra
Manuel Javier CASTRO CALDERÓN, Director, Invenciones y Nuevas Tecnologias, Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual
(INDECOPI), Lima

PHILIPPINES
Epifanio EVASCO, Director, Bureau of Patents, Intellectual Property Office of the Philippines
(IPOPHIL), Taguig City
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attachée, Permanent Mission, Geneva
Arnel TALISAYON, First Secretary, Permanent Mission, Geneva

POLOGNE/POLAND
Grażyna LACHOWICZ (Ms.), Advisor to the President, Cabinet of the President, Patent Office,
Warsaw
Wojciech PIATKOWSKI, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva

PORTUGAL
Ana BANDEIRA (Ms.), Director, Trademarks and Patents Directorate, National Institute of
Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon
João PINA DE MORAIS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA
YANG Woongchul, Deputy Director, Patent System Administration Division, Korean Intellectual
Property Office (KIPO), Daejeon
CHOI Cho (Ms.), Deputy Director, International Legal Affairs Division, Ministry of Justice, Seoul
JUNG Daesoon, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva
YI Chihyun, Prosecutor, Department of Criminal Case, Central District Prosecutor's Office,
Seoul
LIM Sangmin (Ms.), Judge Panel, Busan High Court, Busan
JONG Myong Hak, Counsellor, Permanent Mission, Geneva

RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA
Diana STICI (Ms.), Head, Legal Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI),
Chisinau

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC
Ysset ROMAN (Ms.), Minister Counselor, Permanent Mission, Geneva
Luisa CASTILLO DE ESPINAL (Ms.), Director, Department of Inventions, National Office of
Industrial Property (ONAPI), Santo Domingo

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC
Lucie ZAMYKALOVA (Ms.), Desk Officer, Patent Law Related Issues, International Department,
Industrial Property Office, Prague

ROUMANIE/ROMANIA
Bucura IONESCU (Ms.), Director General, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM),
Bucharest
Anca DEACONU (Ms.), Director, Patent Directorate, State Office for Inventions and Trademarks
(OSIM), Bucharest
Adela CONSTANTINESCU (Ms.), Pharmaceutical Chemistry, State Office for Inventions and
Trademarks (OSIM), Bucharest
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ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM
Nicholas SMITH, Senior Policy Advisor, Intellectual Property Office (UKIPO), Newport
Walter JAN, Senior Policy Advisor, International Policy Directorate, Intellectual Property Office
(UKIPO), Geneva
Michael SHERLOCK, International Institutions and Strategy, Intellectual Property Office
(UKIPO), Newport
Virgil SCOTT, Legal Advisor, Intellectual Property Office (UKIPO), Cardiff

SAINT-SIÈGE/HOLY SEE
Carlo Maria MARENGHI, Attaché, Permanent Mission, Geneva

SÉNÉGAL/SENEGAL
Lamine Ka MBAYE, premier secrétaire, Mission permanente, Genève

SERBIE/SERBIA
Aleksandra MIHAILOVIC (Ms.), Head, Department for Legal Issues of Patents, Patent Sector,
Intellectual Property Office, Belgrade

SINGAPOUR/SINGAPORE
Alfred YIP, Director, Registries of Patents, Designs and Plant Varieties Protection, Intellectual
Property Office (IPOS), Singapore
Mei Hui CHAN (Ms.), Trademark Examiner, Intellectual Property Office (IPOS), Singapore

SLOVAQUIE/SLOVAKIA
Emil ZATKULIAK, First Secretary, Permanent Representation to the European Union in
Brussels
Jakub SLOVÁK, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

SOUDAN/SUDAN
Hadeya Zeyada Abdalla TAHA, Legal Advisor, Registrar General of Intellectual Property,
Ministry of Justice, Khartoum
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SRI LANKA
Kumudu Bandara TENNEKOON, Secretary, Ministry of Industry and Commerce, Pitakotte
Aryasinha RAVINATHA, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva
Dilini GUNASEKERA (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva
Shashika SOMARATNE (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva

SUÈDE/SWEDEN
Marie ERIKSSON (Ms.), Head, Legal Affairs, Patent Department, Swedish Patent and
Registration Office (SPRO), Ministry of Justice, Stockholm
Lisa SELLGREN (Ms.), Senior Patent Examiner, Swedish Patent and Registration Office
(SPRO), Ministry of Justice, Stockholm

SUISSE/SWITZERLAND
Beatrice STIRNER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Alebe LINHARES MESQUITA, stagiaire, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral
de la propriété intellectuelle (IPI), Berne
Reynald VEILLARD, conseiller, Mission permanente, Genève

THAÏLANDE/THAILAND
Taksaorn SOMBOONSUB (Ms.), Senior Legal Officer, Department of Intellectual Property
(DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi

TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO
Richard ACHING, Manager, Technical Examination, Intellectual Property Office, Ministry of
Legal Affairs, Port of Spain

TUNISIE/TUNISIA
Nafaa BOUTITI, directeur adjoint, Département de la propriété industrielle, Institut national de la
normalisation et de la propriété industrielle (INORPI), Ministère de l'industrie, Tunis
Nasreddine NAOUALI, conseiller, Mission permanente, Genève
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TURQUIE/TURKEY
Serkan ÖZKAN, Patent Examiner, Turkish Patent Institute, Ministry of Science, Industry and
Technology, Ankara
Ceren BORA ORÇUN (Ms.), Junior Patent Examiner, Turkish Patent Institute, Ministry of
Science, Industry and Technology, Ankara
Osman GOKTURK, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva

UKRAINE
Anatolii GORNISEVYCH, Director, Development in Intellectual Property, State Intellectual
Property Service of Ukraine, Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Kyiv
Mariia VASYLENKO (Ms.), Head, Department of Methodology of the Law Intellectual Property,
State Intellectual Property Service of Ukraine, Ukrainian Intellectual Property Institute
(Ukrpatent), Kyiv

YÉMEN/YEMEN
Hussein Taher Ahmed AL-ASHWAL, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva

ZAMBIE/ZAMBIA
Peter Chewe CHILUFYA, Examiner, Patents and Designs, Patents and Companies Registration
Agency, Ministry of Commerce, Trade and Industry, Lusaka

II.

OBSERVATEUR/OBSERVER

PALESTINE
Ali THOUQAN, Registrar of Patents and Trademarks, Ramallah
Ibrahim MUSA, Counsellor, Permanent Observer Mission, Geneva

III.

ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES / INTERGOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)
Nirmalya SYAM, Programme Officer, Innovation and Intellectual Property Programme, Geneva
Bing HAN (Ms.), Research Fellow, Geneva
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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)
Faisal Nawaf ALZEFAIRI, Director, Riyadh
Mohamed ALJAAFAR, Head, Petroleum and Gas Section, Examination Department, Riyadh

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)
Hamidou KONE, chef, Service des brevets et autres créations à caractère technique,
Département de la protection de la propriété industrielle, Yaoundé

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU)/UNITED NATIONS (UN)
Christoph SPENNEMANN, Legal Officer and Officer-in-Charge, Intellectual Property Unit,
Division on Investment and Enterprise, United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD), Geneva

ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT
ORGANISATION (EPO)
Pia BJÖRK (Ms.), Director, Directorate 1466, Munich
Alessia VOLPE (Ms.), Coordinator, International Cooperation, Munich

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION
(WHO)
Peter BEYER, Senior Advisor, Geneva

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION
(WTO)
Jayashree WATAL (Ms.), Counsellor, IP Division, Geneva
Xiaoping WU (Ms.), Counsellor, IP Division, Geneva

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Margreet GROENENBOOM (Ms.), Officer, Legal and Policy Affairs, European Commission,
Brussels
Oliver HALL ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva
Lucas VOLMAN, Intern, Permanent Delegation, Geneva
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IV.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys
Association (APAA)
Catherine Eunkyeong LEE (Ms.), Co-chair, Patent Committee, Seoul
Tetsuhiro HORIE, Patent Committee Member, Tokyo

Asociación de Agentes Españoles Autorizados ante Organizaciones Internacionales de
Propiedad Industrial e Intelectual (AGESORPI)/Association of Spanish Attorneys before
International Industrial and Intellectual Property Organizations (AGESORPI)
Aurelio HERNÁNDEZ LEHMANN, Vice Presidente, Patentes, Madrid

Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Alain GALLOCHAT, Observer, Zurich

Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students'
Association (ELSA International)
Katalin MEDVEGY (Ms.), Head of Delegation, Brussels
Mubariz ALIYEV, Brussels
Meral BOLAT (Ms.), Brussels
Karolina FRĄTCZAK (Ms.), Brussels
Francesca VALENTINO (Ms.), Brussels

Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International
Intellectual Property Studies (CEIPI)
François CURCHOD, chargé de mission, Genolier

Centre for Internet and Society (CIS)
Rohini LAKSHANÉ (Ms.), Program Officer, Bengaluru

Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)
Ivan HJERTMAN, European Patent Attorney, Commission on Intellectual Property, Stockholm

Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA)
John BROWN, CIPA Council Member, London

Civil Society Coalition (CSC)
Susan ISIKO STRBA (Ms.), Fellow, Geneva

CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)
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Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Advisor, Geneva
Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)
Guilherme CINTRA, Senior Manager, Innovation, Intellectual Property and Trade, Geneva
Grega KUMER, Manager, Legal Issues, Geneva

Innovation Insights
Jennifer Lynne BRANT, Director, Geneva
Ania JEDRUSIK (Ms.), Policy Advisor, Geneva

Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI)/Institute of
Professional Representatives Before the European Patent Office (EPI)
John BROWN, Chair of the Harmonisation Committee, Munich
Francis LEYDER, Secretary of the Harmonisation Committee, Munich

Intellectual Property Owners Association (IPO)
Allison MAGES (Ms.), Senior Counsel, New Haven, Connecticut

Japan Intellectual Property Association (JIPA)
Masashi SHIMBO, Chairman, Medicinal and Biotechnology Committee, Tokyo

Japan Patent Attorneys Association (JPAA)
Takaaki KIMURA, JPAA International Activities Center, Tokyo
Satoru DENO, JPAA International Activities Center, Tokyo

Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
James LOVE, Director, Washington DC
Thiru BALASUBRAMANIAM, Representative, Geneva

Médecins Sans Frontières (MSF)
Yuanqiong HU (Ms.), Senior Legal & Policy Advisor, Geneva
Rachael HORE (Ms.), Policy, Advocacy and Medical Intern, Geneva

Medicines Patent Pool Foundation (MPP)
Greg PERRY, Executive Director, Geneva
Pascale BOULET, Patent Information Manager, Geneva
Esteban BURRONE, Head of Policy, Geneva
Erika DUENAS (Ms.), Advocacy Officer, Geneva

Third World Network Berhad (TWN)
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Researcher, Geneva
Gopakumar KAPPOORI, Legal Advisor, Delhi
Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Legal Advisor, Geneva
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V.

BUREAU/OFFICERS

Président/Chair: Bucura IONESCU (Mme/Ms.) (Roumanie/Romania)
Vice-président/Vice-Chair:

Diana HASBUN (Mme/Ms.) (El Salvador)
Nafaa BOUTITI (Tunisie/Tunisia)

Secrétaire/Secretary: Marco ALEMAN (OMPI/WIPO)

VI.

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
Atif BHATTI, juriste adjoint, Section du droit des brevets/Associate Legal Officer,
Patent Law Section
Daria NOVOZHILKINA (Mlle/Ms.), stagiaire, Section du droit des brevets/Intern, Patent Law
Section

][هناية املرفق والوثيقة

