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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 11 :ديسمرب 2017

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة السادسة والعشرون

جنيف ،من  3اإىل  6يوليو 2017

التقرير

اذلي اع متدته اللجنة ادلامئة

مقدمة
 .1عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "اللجنة ادلامئة" أأو "اللجنة") دورهتا السادسة
والعرشين يف جنيف يف الفرتة من  3اإىل  6يوليو .2017
 .2واكنت ادلول التالية ا ألعضاء يف الويبو أأو يف احتاد ابريس ممثةل يف الاجامتع :أألبانيا واجلزائر و أأنغول وا ألرجنتني
و أأسرتاليا والمنسا وجزر الهباما والربازيل والاكمريون وكندا وش ييل والصني وكولومبيا وكوس تارياك وكوت ديفوار وقربص
وامجلهورية التش يكية وادلامنرك وجيبويت وامجلهورية ادلومينيكية وإاكوادور ومرص والسلفادور وإاس تونيا وفنلندا وفرنسا
وجورجيا و أأملانيا وغاان واليوانن وغواتاميل والكريس الرسويل وهنغاراي والهند وإاندونيس يا وإايران (مجهورية  -الإسالمية)
وإايرلندا وإايطاليا والياابن وا ألردن وكينيا والكويت ولتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالزياي ومالطة وموريتانيا وموريش يوس
واملكس يك وموانكو واملغرب وميامنار ونيبال ونيجرياي والرنوجي وابكس تان وبامن وبريو والفلبني وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي
ومجهورية مودلوفا ورومانيا والاحتاد الرويس واململكة العربية السعودية والس نغال ورصبيا وسيشل وس نغافورة وسلوفاكيا
وجنوب أأفريقيا وإاس بانيا والسودان والسويد وسويرسا واتيلند وتونس وتركيا و أأوغندا و أأوكرانيا والإمارات العربية املتحدة،
واململكة املتحدة ،والولايت املتحدة ا ألمريكية وفيت انم وزامبيا (.)87
 .3وشارك ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية )(OAPI
واملنظمة ا ألفريقية ا إلقلميية للملكية الفكرية ( )ARIPOوالاحتاد ا إلفريقي ( )AUواملنظمة ا ألوروبية الآس يوية للرباءات
( )EAPOواملكتب ا ألورويب لرباءات الاخرتاع ) (EPOوالرباءات والاحتاد ا ألورويب ( )EUومكتب براءات الاخرتاع
التابع جمللس التعاون اخلليجي ( )GCC Patent Officeومركز اجلنوب ( )SCوا ألمم املتحدة ( )UNومنظمة التجارة
العاملية (.)10( )WTO
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 .4وشارك يف الاجامتع ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية بصفة مراقب :الرابطة الآس يوية لوالكء الرباءات ()APAA
واملعهد القانوي لوالكء الرباءات ( )CIPAوائتالف اجملمتع املدي ( )CSCوالش بكة العاملية لصناعة العلوم النباتية
( )CROPLIFEوالرابطة ا ألوروبية لطالب القانون ( )ELSA Internationalومعهد فريتوف اننسن ( )FNIومؤسسة
بصائر الاخرتاع ومعهد الوالكء املعمتدين دلى املكتب ا ألورويب للرباءات ( )EPIوامجلعية ادلولية محلاية الفكرية امللكية الفكرية
( )AIPPIوامجلعية ادلولية للمحامني ( )IBAوغرفة التجارة ادلولية ( )ICCوالاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الفكرية
( )FICPIوالاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدليني ( )IFPMAوامجلعية الياابنية للملكية الفكرية ( )JIPAوامجلعية
الياابنية لوالكء الرباءات ( )JPAAواملؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ( )KEIورابطة الصناعات ادلوائية بأأمرياك الالتينية
( )ALIFARومجعية أأطباء بال حدود ( )MSFومؤسسة جتميع براءات ا ألدوية ( )MPPوش بكة برهارد للعامل الثالث
(.)21( )TWN
.5

وترد قامئة ابملشاركني يف مرفق هذا التقرير.

 .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/25/6 Prov.3؛ و"تقرير عن النظام ادلويل للرباءات :بعض اجلوانب من
قوانني الرباءات الوطنية/ا إلقلميية" ()SCP/26/2؛ و"الردود عىل الاس تبيان بشأأن مصطلح "جودة الرباءات "والتعاون بني
ماكتب الرباءات يف البحث والفحص (اجلزئني  1و  SCP/26/3( ")2و ،4SCP/26/4عىل التوايل)؛ و"القيود اليت
تواهجها البدلان النامية و أأقل البدلان منوا يف الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف الرباءات و أأثرها يف احلصول عىل ا ألدوية
الرضورية بأأسعار ميسورة ألغراض الصحة العامة يف تكل البدلان" ()SCP/26/5؛ و"اقرتاح وفد كندا" (.)SCP/26/6
 .7وابلإضافة اإىل ذكل ،نظرت اللجنة أأيضا يف الواثئق التالية اليت أأعدهتا ا ألمانة" :اقرتاح مقدم من الربازيل"
()SCP/14/7؛ و"اقرتاح مقدم من وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة أأجندة التمنية" ()SCP/16/7؛
و"تصويب :اقرتاح مقدم من وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة أأجندة التمنية" ()SCP/16/7 Corr.؛
و"اقرتاح مقدم من وفد ادلامنرك" ()SCP/17/7؛ و"اقرتاح منقح من وفدي كندا واململكة املتحدة" ()SCP/17/8؛
و"اقرتاح مقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية" ()SCP/17/10؛ و"براءات الاخرتاع والصحة :اقرتاح مقدم من وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية" ()SCP/17/11؛ و"اس تبيان بشأأن جودة الرباءات :اقرتاح مقدم من وفدي كندا واململكة
املتحدة" ()SCP/18/9؛ و"اقرتاح من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن كفاءة نظام الرباءات" ()SCP/19/4؛
و"اقرتاح مقدم من وفد الربازيل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات" ()SCP/19/6؛ و"اقرتاح من وفود
مجهورية كوراي واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن تقامس العمل بني املاكتب ألجل حتسني أأوجه الكفاءة يف
نظام الرباءات" ()SCP/20/11 Rev.؛ و"اقرتاح مقدم من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب" ()SCP/22/5؛
و"اقرتاح مقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن دراسة تقامس العمل" ()SCP/23/4؛ و"اقرتاح مقدم من وفد
اإس بانيا" ()SCP/24/3؛ و"اقرتاح مقدم من 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.

مناقشة عامة
البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
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 .9افتتح املدير العام الس يد /فرانسس غري ادلورة السادسة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،ورحب
ابملشاركني .وتر أأست ادلورة الس يدة /بوكورا إاونيسكو (رومانيا) .وتوىل الس يد /ماركو أألامين (الويبو) هممة أأمني اللجنة.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .10اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة .)SCP/24/6 Prov.2

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة اخلامسة والعرشين
 .11اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا اخلامسة والعرشين (الوثيقة  )SCP/24/6 Prov.3كام هو مقرتح.

البياانت العامة
 .12حتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأشار اإىل أأنه مت تقدمي ردود متباينة عىل الاس تبيان بشأأن مصطلح
"جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص .و أأشار الوفد اإىل أأن هذه الاختالفات تؤكد تصور
البدلان املتلف لهذه القضااي .ورصح بأأن جدول أأعامل اللجنة يشمل قضااي أأخرى تغطي اجملالت ا ألساس ية للبدلان النامية
بوجه عام ،لس امي ابلنس بة للمنطقة ا ألفريقية .وعىل وجه التحديد ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مناقشات بشأأن دور الرباءات
يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية لدلول ا ألعضاء .واس تطرد الوفد بأأن ال آلية داخل النظام العاملي للملكية
الفكرية حتدد بوضوح العقبات القانونية اليت ينبغي إازالهتا حىت ميكن للنظام أأن خيدم المنو والتمنية يف اجملالني الاقتصادي
والاجامتعي .و أأفاد الوفد أأنه ينبغي للجنة ادلامئة أأن تتفق عىل برانمج معل يأأخذ يف الاعتبار البيئة العاملية والاحتياجات
امللحة للبدلان النامية يف الظروف الراهنة .وعالوة عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن برانمج معل اللجنة ينبغي أأن يمتحور حول أأجندة
التمنية اليت تثل نقطة مرجعية عامة للويبو من حيث قضااي التمنية .كام ر أأى الوفد أأن املناقشات داخل اللجنة ادلامئة املعنية
بقانون الرباءات ينبغي أأن تسهم بشلك أأكرب يف نرش التكنولوجيا ونقلها .و أأفاد أأنه يويل أأمهية كبرية ملسأأةل الاس تثناءات
والتقييدات عىل حقوق الرباءات واس تددام مواطن املرونة اليت تثل عنارص التوازن يف نظام امللكية الفكرية ادلويل .ومع
ذكل ،أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن مسأأةل الرباءات والصحة تظل من أأولوايت اجملموعة ا ألفريقية .وذكر بأأن
السبب يف ذكل يرجع اإىل أأن املشلكة تتعلق ابإماكنية احلصول عىل ا ألدوية والعالج ،ويه أأمور رضورية ملواهجة حتدايت
الصحة العامة يف البدلان ا ألفريقية .أأعرب الوفد عن مواصةل تأأييده لقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب حول
مراجعة قانون الويبو المنوذيج لعام  1979للبدان النامية بشأأن الاخرتاعات ،الوارد يف الوثيقة .SCP/22/5
 .13وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ و أأعرب عن ثقته يف خربة الرئيس وهماراهتا القيادية ،كام
أأعرب أأيضا عن تقديره للعمل الشاق اذلي اضطلعت به ا ألمانة من أأجل التحضري لالجامتع .وذكر الوفد أأنه حىت لو اكنت
اتفاقية ابريس واتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية ( )TRIPSقد وضعت احلد ا ألدىن من املعايري
ادلولية محلاية الرباءات ،فاإن قوانني الرباءات ظلت إاقلميية أأساسا ،ودلى احلكومات مرونة يف صياغة قوانيهنا احمللية للرباءات.
ويف إاشارة اإىل أأن مواطن املرونة هذه ابلغة ا ألمهية ابلنس بة لصانعي الس ياسات يف صياغة وتعديل القوانني احمللية للرباءات
وفقا ألولوايت التمنية الوطنية والواقع الاجامتعي والاقتصادي ،ذكر الوفد أأن مواطن املرونة يف اتفاق تريبس تأأخذ يف
الاعتبار هذه الاختالفات ،وتسمح للحكومات ،لس امي تكل اليت دلهيا موارد حمدودة ،حبزي الس ياسات الالزم لتلبية
احتياجاهتا الصحية ،ويف الوقت نفسه ،بتعزيز الابتاكر .واس تطرد الوفد بأأن 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 وتسهم 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
خالل ادلورة احلالية للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات توجهيات لتحسني نظام الرباءات وزايدة حتسني كفاءته بطريقة
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تراعي الاحتياجات املتنوعة ألعضاء اللجنة .و أأعرب الوفد عىل وجه التحديد عن أأمهل يف أأن توفر اللجنة ادلامئة معلومات
قمية عن أأس باب عدم اس تددام الاس تثناءات والتقييدات اإىل أأقىص حد ممكن عىل الرمغ من وجودها يف النظم ا ألساس ية يف
معظم البدلان النامية و أأقل البدلان منوا ،وكذكل معلومات عن القيود اليت حتول دون اس تدداهما ا ألمثل .ور أأى الوفد أأن
الواثئق الواردة يف الوثيقة  SCP/25/3تشري بوضوح اإىل رضورة ضامن أأن تأأخذ املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف
تصممي قوانني الرباءات الوطنية أأو اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية تكل القيود يف الاعتبار ،و أأن الويبو س تقدم املساعدة
اإىل البدلان النامية بشأأن كيفية التغلب علهيا والاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة املتاحة .كام أأعرب الوفد عن رغبته يف
انهتاز هذه الفرصة لتوجيه انتباه اللجنة اإىل تقرير الفريق الرفيع املس توى التابع ل ألمني العام ل ألمم املتحدة واملعين ابإماكنية
احلصول عىل ا ألدوية ( .)UNHLPو أأشار الوفد اإىل أأن التقرير قد حبث عىل وجه التحديد عدم اتساق الس ياسات بني
امللكية الفكرية والتجارة وحقوق الإنسان ،وقدم عددا من التوصيات يف هذا الصدد .واس تطرد الوفد بأأن بعض تكل
التوصيات موهجة حتديدا اإىل الويبو وتتصل مبارشة مبوضوع جلسة التقامس بشأأن الرباءات والصحة .وذكر الوفد اإن مجموعة
أآس يا واحمليط الهادئ تود أأن تطلب من اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات أأن تبد أأ تكل املناقشات الاس تكشافية استنادا
اإىل ذكل التقرير الهام .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأنه ينبغي للجنة أأن تضمن مشاركة برانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ يف
ادلراسة املتعلقة ابلقيود اليت تواهجها البدلان النامية وأأقل البدلان منوا يف الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف الرباءات
و أأثرها عىل احلصول عىل ا ألدوية بأأسعار ميسورة ( ،)UNDPلس امي يف تكل البدلان ،واذلي يرس اإعداد تقرير ا ألمم املتحدة
للمساعدة الإنسانية .وذكر الوفد أأن مجموعته هممتة أأيضا مبواصةل مناقشة الاقرتاحات اليت تقدمت هبا بعض الوفود فامي يتعلق
ببند "براءات الاخرتاع والصحة" من جدول ا ألعامل .وشدد الوفد عىل رضورة أأن تويل اللجنة أأمهية مماثةل لهذه املسأأةل يف
معل اللجنة ادلامئة كام فعلت فامي يتعلق مبسأأةل جودة الرباءات .ور أأى الوفد أأنه ينبغي أأن يكون هناك برانمج معل بشأأن
أأنظمة الاعرتاض يتضمن اس تبياان أأو مسحا بشأأن خمتلف أأنواع أآليات املعارضة املتاحة يف خمتلف البدلان وإاجراءات وطرق
اس تدداهما ،والقيود املفروضة عىل اس تدداهما ،وكيف ميكن تعزيز هذه النظم وإازاةل تكل القيود .وفامي يتعلق مبوضوع جودة
الرباءات ،ر أأى وفد مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ أأن اللجنة جيب أأن تتفق عىل فهم مشرتك ملصطلح "جودة الرباءات".
وتساءل الوفد عىل وجه التحديد عام اإذا اكن هذا املصطلح يعين كفاءة ماكتب الرباءات يف تناول طلبات الرباءات ،أأو جودة
الرباءات املمنوحة ،مبا يضمن عدم منح املاكتب لرباءات ذات حصة مشكوك فهيا .ويف هذا الصدد ،رحب الوفد
ابلوثيقتني  SCP/25/3و SCP/25/4اليت تضمنت ردود عىل الاس تبيان بشأأن مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني
ماكتب الرباءات يف البحث والفحص .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تكون تكل الواثئق أأساسا جيدا لدلول ا ألعضاء لتوضيح معى
هذا املصطلح .وعالوة عىل ذكل ،طلب الوفد من ا ألمانة تقدمي معلومات منتظمة اإىل ادلول ا ألعضاء بشأأن نتاجئ طلبات
الرباءات يف خمتلف الولايت القضائية ونتاجئ اإجراءات املعارضة .ويف اإشارة اإىل املادة  29.2من اتفاق تريبس اليت تنص عىل
أأنه "جيوز ل ألعضاء أأن يطلبوا من مقدم الطلب احلصول عىل براءة اخرتاع أأن يقدم معلومات بشأأن طلبات احلصول عىل
الرباءة ا ألجنبية املقابةل ملقدم الطلب ومنحها" ،طلب الوفد أأن جتري ا ألمانة دراسة عن مدى تنفيذ هذا احلمك يف البدلان
املتلفة ،وكيف ميكن لس تددامه عىل نطاق أأوسع أأن يعزز اجلودة .وجشع الوفد ادلول ا ألعضاء ا ألخرى عىل بذل هجد
مشرتك واملشاركة البناءة من أأجل التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن معل اللجنة يف املس تقبل استنادا اإىل املسائل ذات
ا ألمهية اخلاصة ابلنس بة للمصلحة املشرتكة ألعضاهئا.
 .14وشكر وفد ابراغواي ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ا ألمانة عىل التحضري لدلورة .وذكر الوفد
أأن املناقشات اليت دارت حول املوضوع داخل اللجنة تس تحق الاهامتم من وهجة نظر مجموعته ،و أأنه ينبغي هل أأن يقدم
اإسهامات موضوعية .و أأشار الوفد اإىل أأن اللجنة منذ اإنشاهئا يف عام  1998اكنت مبثابة منتدى ملناقشة القضااي املتلفة املتعلقة
ابلتطوير ادلويل لقانون الرباءات ،و أأنه منذ دورهتا السادسة عرشة يف عام  ،2011تناولت اللجنة مخسة موضوعات،
ابلإضافة اإىل بعض القضااي ا ألخرى .ودعا الوفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ومجيع اجملموعات ا إلقلميية اإىل اإجراء
مناقشة شامةل وبناءة ،عىل الرمغ من وجود رؤى و أأولوايت خمتلفة ،من شأأهنا أأن تمكن ادلول ا ألعضاء من التفاق عىل معل
مس تقبيل يعكس بدقة تكل احلقيقة اليت يتطلب مزياهنا مرونة من جانب امجليع .ويف هذا الس ياق ،شدد الوفد عىل أأمهية
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الطابع الشامل ألي معلية تشاور غري رمسية قد يمت اإجراهئا .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن الاس تثناءات والتقييدات
عىل حقوق الرباءات والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا يه مسائل ذات أأمهية خاصة ابلنس بة جملموعته ،و أأعرب عن أأمهل
يف التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن تكل املوضوعات من أأجل امليض قدما .وفامي يتعلق ببند جدول ا ألعامل املتعلق
ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات ،ذكر الوفد أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تؤيد دامئا مناقش هتا.
ور أأى الوفد أأن تبادل املعلومات مفيد دامئا مكرجع لدلول ا ألعضاء ،وس يتيح هلم معرفة احلالت والوقائع امللموسة .وذلكل ،ذكر
الوفد أأنه ينبغي الإبقاء عىل هذه ا ألنواع من املامرسات ،مع مراعاة أأن املوضوع جزء ل يتجز أأ من نظام امللكية الفكرية .ويف
هذا الس ياق ،أأعرب الوفد عن تأأييده لقرتاح وفد الربازيل الوارد يف الوثيقة  ،SCP/14/7ووضع دليل غري شامل بشأأن
هذا املوضوع .وفامي يتعلق ابلبند  7من جدول ا ألعامل بشأأن الرباءات والصحة ،ذكر الوفد أأن العديد من ادلول ا ألعضاء هممتة
مبناقشة هذا املوضوع الهام ،مع مراعاة الصعوابت اليت تواهجها البدلان يف ضامن توافر ا ألدوية بطريقة مس تدامة .واس تطرد بأأن
النقاش بشأأن العالقة بني الرباءات والصحة هو أأساس تعزيز التوازن ادلقيق املطلوب لنظام الرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن
اجملموعة املتنوعة من الواثئق واملقرتحات املطروحة حول هذا املوضوع ينبغي أأن تكون أأساسا لوضع خطة معل بشأأن هذه
املسأأةل .وفامي يتعلق ابلبند  9من جدول ا ألعامل بشأأن نقل التكنولوجيا ،أأعرب الوفد عن تقديره جللسة التقامس بشأأن العالقة
بني نظم الرباءات ونقل التكنولوجيا اليت جرت يف ادلورة السابقة حيث تبني أأن مسأأةل كفاية الكشف حامسة لنرش املعرفة
يف البدلان النامية .وذلكل ،ر أأى الوفد أأن هذا البند من جدول ا ألعامل ينبغي أأن يواصل دراسة ا ألمثةل واحلالت اليت ميكن
فهيا الكشف ويسهل نقل التكنولوجيا ،وكذكل طريقة جعل هذه املعلومات متاحة للجمهور .وفامي يتعلق ابقرتاحه حول
مراجعة قانون الويبو المنوذيج لعام  1979للبدان النامية بشأأن الاخرتاعات الوارد يف الوثيقة  ،SCP/22/5ذكر الوفد أأنه
أأحاط علام ابلتعليقات وردود الفعل املتلفة يف ادلورات السابقة للجنة ،و أأعرب عن تقديره لدلمع اذلي تلقاه من بعض ادلول
ا ألعضاء .وعالوة عىل ذكل ،وإاقرارا بأأنه مل يكن هناك توافق يف الآراء بشأأن الاقرتاح ،سلط الوفد الضوء عىل أأن اإيالء
مجموعته لهامتم خاص ابملساعدة التقنية والتدريب ،و أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تنظر يف هذا الصدد يف
مقرتحات بديةل .ويف اخلتام ،أأشار الوفد اإىل أأنه من الرضوري مواصةل معل اللجنة و أأن جزءا من الالزتام قد انعكس يف
خمتلف املقرتحات اليت قدهما .و أأعرب عن الزتام مجموعته ابإحراز تقدم يف املناقشات خالل تكل ادلورة.
 .15و أأفاد وفد جورجيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ( ،)CEBSأأنه خالل ادلورات السابقة مت
ختصيص قدر هائل من اجلهد والوقت للمناقشة بشأأن برانمج العمل املقبل للجنة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتفق ادلول
ا ألعضاء خالل ادلورة السادسة والعرشين عىل العمل املقبل والتوصل اإىل توافق يف الآراء .وذلكل ،رحب الوفد ابملناقشات
اليت دارت حول خمتلف املقرتحات و أأعرب عن أأمهل يف الإبقاء عىل التوازن يف مناقشة برانمج العمل بشأأن مخسة
موضوعات .ور أأى أأن بنود جدول ا ألعامل امخلسة هذه تس توعب مصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء يف توازن دقيق .ويف اإشارة اإىل
أأن مصلحة لك دوةل من ادلول ا ألعضاء تقع مضن واحدا من هذه املوضوعات امخلسة عىل ا ألقل ،جشع ادلول ا ألعضاء عىل
أأن تضع ذكل يف الاعتبار عند ادلخول يف مناقشات بشأأن العمل املقبل .وعالوة عىل ذكل ،ذكر الوفد أأن مجموعته حتبذ
العمل بشأأن بند جدول ا ألعامل حول جودة الرباءات ،و أأن هناك حاجة اإىل مواصةل العمل عىل حتسني جودة الرباءات.
وذلكل ،أأيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد كندا واململكة املتحدة وادلامنرك والولايت املتحدة ا ألمريكية وإاس بانيا بشأأن
هذا املوضوع .وفامي يتعلق برسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم ،أأيد الوفد هنجا قانونيا غري ملزم .كام أأعرب
الوفد عن اعتقاده بأأن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب حول مراجعة قانون الويبو المنوذيج لعام  1979للبدان
النامية بشأأن الاخرتاعات قد ينقل التوازن احملقق عىل جدول ا ألعامل .وعالوة عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن الاقرتاح ل يعكس
ابلرضورة الاحتياجات املتلفة للبدلان اليت يفرتض أأن تس تفيد منه ،و أأن من شأأن اس مترار النقاش أأن خيلق اختالل يف
مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .و أأخريا ،ر أأى وفد اجملموعة أأنه ينبغي لدلول ا ألعضاء أأن تركز هجودها عىل
مناقشة موضوعية تستند اإىل مقرتحات خمتلفة ُطرحت خالل ادلورات السابقة ،أأو أأي مقرتحات جديدة ،و أأن تتوصل اإىل
اتفاق بشأأن معل اللجنة يف املس تقبل .ومع ذكل ،أأكد الوفد أأنه ل ينبغي ختصيص وقت مفرط للمناقشات املتعلقة ابلعمل يف
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املس تقبل .ويف اخلتام ،ذكر الوفد أأن مجموعته مس تعدة للمشاركة يف تكل املناقشات بطريقة بناءة و أأبرز ا ألمهية اليت يعلقها عىل
معل اللجنة.
 .16وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأعرب عن تقديره للزتام الرئيس املس متر بعمل اللجنة ،كام أأعرب عن تقديره
ل ألمانة عىل ما تبذهل من هجود للتحضري لدلورة .وذكر أأن مجموعته تؤيد معل اللجنة ادلامئة وتعلق أأمهية كبرية عىل وليهتا.
و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تؤدي مناقشة البنود امخلسة من جدول ا ألعامل اإىل نتاجئ ممثرة تراعي مصاحل مجيع ادلول
ا ألعضاء .كام أأعرب الوفد أأن اعتقاد اجملموعة القوي بأأن اللجنة  -ويه منتدى متعدد ا ألطراف يف جمال الرباءات  -تتحمل
مسؤولية توفري ماكن لإجراء مناقشات بشأأن املسائل املتعلقة ابلقانون املوضوعي بطريقة تس تجيب للعامل احلقيقي دامئ
التطور .و أأشار الوفد اإىل أأن جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض ،تشلك جانبا هاما من جوانب نظام الرباءات و أأن
العدد الكبري من الردود عىل الاس تبيان بشأأن هذا املوضوع يؤكد هذه احلقيقة .واس تطرد الوفد بأأن تقامس العمل ادلويل
واملتطلبات املوضوعية للرباءة ،مثل اخلطوات الابتاكرية ،يه من املسائل الهامة يف هذا الصدد ،كام أأكدته مجموعته .و أأشار
اإىل أأن اخلرباء الوطنيني من خمتلف البدلان واملناطق قد تبادلوا خرباهتم بشأأن تقيمي اخلطوة الابتاكرية خالل ادلورات السابقة
للجنة ،و أأشار اإىل أأن ادلول ا ألعضاء من عدة مجموعات إاقلميية قد أأبدت اهامتما كبريا ابملناقشات حول هذا املوضوع
واملوضوعات التقنية ،بشلك عام .واس تطرد الوفد بأأن تقامس العمل ميكن أأن يوفر اإطارا مفيدا للدرباء للتعمل من بعضهم
البعض و أأشار اإىل أأن املقرتحات املتعلقة بتقامس العمل حظيت بدمع واسع من ادلول ا ألعضاء .و أأشار الوفد اإىل أأن الردود
عىل الاس تبيان بشأأن مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص أأظهرت أأن تقامس العمل
فعال يف مساعدة املاكتب ذات القدرات احملدودة عىل حتسني جودة حبهثا وحفصها .وذكر الوفد أأنه ينبغي للجنة أأن تبين عىل
ا ألمهية اليت تولهيا العديد من ادلول ا ألعضاء لهذا املوضوع وتكثف معلها بشأأن تكل املوضوعات التقنية من أأجل ضامن وزايدة
جودة الرباءات الصادرة يف مجيع أأحناء العامل .وفامي يتعلق مبوضوع "رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم" ،ذكر
الوفد أأنه جمال هام يظهر اختالفات كبرية يف القوانني الوطنية .وأأشار الوفد اإىل أأن أأمهية حامية التصالت بني مستشاري
الرباءات ومولكهيم قد نوقشت عىل نطاق واسع يف اللجنة و أأن مس تدديم نظام الرباءات شددوا عىل رضورة معاجلة املوضوع
عىل الصعيد ادلويل .و أأعرب الوفد عن اعتقاد اجملموعة ابء بأأنه ينبغي للجنة أأن تتدذ خطوة اإىل ا ألمام حنو اإجياد حل تنظميي
عىل الصعيد ادلويل ،يف شلك قانون غري ملزم عىل سبيل املثال .وفامي يتعلق ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
حول مراجعة قانون الويبو المنوذيج لعام  1979للبدان النامية بشأأن الاخرتاعات ،أأشار الوفد اإىل أأن هذا املوضوع ليس
جزءا من املوضوعات امخلسة املدرجة عىل جدول ا ألعامل و أأن مناقش ته املس مترة س تكون غري منتجة وس تؤثر سلبا عىل توازن
برانمج العمل .واختمت الوفد لكمته بأأنه يتوقع أأن توافق اللجنة عىل بعض ا ألعامل امللموسة واملوضوعية يف اإطار املوضوعات
امخلسة املدرجة يف جدول أأعاملها لدلورات املقبةل.
 .17وحتدث وفد اإس تونيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وشكر ا ألمانة عىل ا إلعداد لالجامتع .وذكر الوفد أأن
الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء سعداء بأأن ادلورة السابقة للجنة ادلامئة عقدت أأربع جلسات مشاركة مثرية لالهامتم .و أأعرب
الوفد عن أأسفه ألن اللجنة مل تمتكن من التوصل اإىل توافق يف الآراء عىل الرمغ من اس تغراق وقت طويل يف املداولت
بشأأن برانمج العمل املقبل .كام أأعرب الوفد عن أأمهل يف التوصل اإىل توافق الآراء يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة .و أأفاد
بأأن الربانمج يف ا ألايم املقبةل ينبغي أأن يتيح فرصا مجليع ادلول ا ألعضاء لختاذ خطوات اإىل ا ألمام بشأأن املسائل الهامة.
وعالوة عىل ذكل ،أأبرز الوفد جمالت اهامتمه .وعلق الوفد أأمهية خاصة عىل امليض قدما يف العمل بشأأن جودة الرباءات عىل
غرار اخلطوط اليت اقرتحهتا وفود كندا واململكة املتحدة وادلامنرك والولايت املتحدة ا ألمريكية وإاس بانيا ،وكام أأقرته مجيع ادلول
ا ألعضاء ا ألخرى والاحتاد ا ألورويب ،ألنه يعتقد أأن العمل بشأأن هذا املوضوع س يكون موضع اهامتم ادلول ا ألعضاء يف مجيع
جمالت التمنية .و أأعرب الوفد عن حرصه عىل مواصةل املناقشات حول موضوع رسية التصالت بني مستشاري الرباءات
ومولكهيم يف جمال الرباءات ،حيث أأن التقارب بني ا ألحاكم املتلفة س يكون مفيدا ملس تدديم نظام الرباءات ،بغض النظر
عن التطور عىل املس توى الفردي لدلول ا ألعضاء يف الويبو .وفامي يتعلق ابلرباءات والصحة ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن أأي
معل أآخر يف هذا اجملال ينبغي أأن يعكس هنجا متوازان ،مع مراعاة خمتلف العوامل ذات الصةل ابلرباءات والصحة ،عىل سبيل
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املثال ،اليت اقرتهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف الوثيقة  .SCP/17/11ويف الوقت نفسه ،أأعرب الوفد عن رغبته يف
التذكري بأأنه ل ميكن جتاوز ولية اللجنة ادلامئة والويبو ،و أأنه ينبغي تأأجيل املناقشات حول العوامل ا ألخرى بشأأن احلصول
عىل ا ألدوية مقابل حامية الرباءات اإىل منتدايت أأخرى أأكرث مالءمة .وفامي يتعلق ابملناقشات املتعلقة بعمل اللجنة يف
املس تقبل ،شدد الوفد عىل أأمهية الإبقاء عىل التوازن ادلقيق يف برانمج معل اللجنة احلايل .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد
عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة خالل ادلورة السادسة والعرشين من التفاق عىل برانمج معل متوازن يستند اإىل قامئة املسائل
غري الشامةل اليت س متكن اللجنة أأيضا من العمل من أأجل التنس يق ادلويل لقانون براءات موضوعي .و أأخريا ،أأعرب الوفد عن
رغبته يف تسليط الضوء عىل أأن الاحتاد ا ألورويب ،يف اإطار اإجراءات التعاون املعززة ،حقق تقدما كبريا بشأأن الرباءات
ا ألوروبية ذات التأأثري املوحد .ويف هذا الس ياق ،أأشار الوفد اإىل اإحراز تقدم كبري يف اإنشاء احملمكة املوحدة للرباءات .وذكر
الوفد أأن الرباءة املوحدة ستساعد عىل اجتذاب الابتاكر واملوهبة والاستامثر والاستبقاء علهيام.
 .18و أأيد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .وذكر
الوفد أأن أأنشطة اللجنة ذات أأمهية كبرية ألهنا توفر حمفال متعدد ا ألطراف ملناقشة القضااي املتعلقة ابلرباءات وتبادل ا ألفاكر
واخلربات يف اجملالت احلامسة للتمنية .و أأشار الوفد اإىل أأن التبادل الواسع واملتعمق للمعلومات بشأأن القضااي املدرجة يف جدول
أأعامل اللجنة ادلامئة سيساعد ادلول ا ألعضاء عىل زايدة تعميق فهمها والتعمل من بعضها البعض وحتسني الترشيعات
واملامرسات احمللية .وذكر الوفد أأنه ينبغي للجنة أأن تركز عىل دور نظام الرباءات يف تعزيز الابتاكر ،مع مراعاة خمتلف
مس توايت التمنية فضال عن أأولوايت و أأهداف لك بدل .كام أأفاد الوفد اإنه ينبغي اإجراء مداولت اللجنة وفقا لتوصيات أأجندة
التمنية عىل أأساس الفهم العميق لتأأثري نظام الرباءات عىل الشواغل الإمنائية واس تددام وكفاية مواطن املرونة املوجودة يف نظام
الرباءات يف معاجلة تكل الشواغل .ور أأى الوفد أأن املناقشات بشأأن 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 لتحقيق قمية اجامتعية أأفضل لنظام الرباءات .واس تطرد الوفد بأأن املداولت بشأأن تكل
املوضوعات ستساعد اللجنة عىل فهم التحدايت اليت تواهجها البدلان النامية يف تطورها الاقتصادي والاجامتعي بشلك
أأفضل ،واس تكشاف س بل تكييف نظام الرباءات عىل حنو أأفضل لتلبية احتياجات التمنية الوطنية و أأولوايهتا .وذكر الوفد يف
هذا الس ياق أأنه ل يزال يعتقد أأن التنس يق ادلويل لقانون الرباءات ،نظرا للتغريات يف مس توايت التطورات الاجامتعية
والاقتصادية والتكنولوجية والاختالفات الكبرية بني الهنج وا ألهداف حول قانون الرباءات الوطين ،لن يفيد ادلول ا ألعضاء.
واس تطرد الوفد بأأن أأنشطة اللجنة ادلامئة ينبغي أأن تيرس نرش التكنولوجيا ونقلها و أأن تكفل مسامهة نظام الرباءات يف تعزيز
الابتاكر من أأجل حتقيق تمنية برشية واجامتعية أأوسع نطاقا .وذلكل ،من املتوقع أأن تناقش اللجنة مسأأةل الكيفية اليت ميكن هبا
للرباءات أأن تكون عائقا أأمام نقل التكنولوجيا .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حترز اللجنة تقدما كبريا يف دفع
املناقشات حول القضااي ذات ا ألمهية اخلاصة ابلنس بة للمصاحل املشرتكة لدلول ا ألعضاء.
 .19وشكر وفد نيبال املدير العام للويبو وا ألمانة عىل دمع حكومة نيبال يف خمتلف جمالت نظام امللكية الفكرية ،مبا يف
ذكل صياغة س ياسة وطنية شامةل جديدة للملكية الفكرية عام  .2017و أأبلغ الوفد اللجنة بأأن دس تور نيبال اجلديد قد نص
عىل حق امللكية الفكرية كحق يف امللكية واحلقوق ا ألساس ية .وذكر الوفد أأن حكومة بالده ،ابلإضافة اإىل ذكل ،وضعت
الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية اليت تضمنت س ياسات بشأأن حق املؤلف وبراءات الاخرتاع والتصاممي الصناعية
والعالمات التجارية والبياانت اجلغرافية وس ياسة حامية ا ألصناف النباتية .واس تطرد الوفد بأأن الس ياسات الوطنية املتعلقة
اب ألرسار التجارية وتصاممي ادلوائر املتاكمةل واملعارف التقليدية وا ألصلية والتعبري الثقايف التقليدي وحامية الثقافة غري امللموسة
تنص أأيضا عىل الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية .ولتنفيذ تكل الس ياسة ،أأعربت حكومة بالده عن أأملها يف أأن تقدم الويبو
ادلمع التقين واملايل .كام ذكر الوفد أأنه يف هذا الصدد حيتاج اإىل معرفة اخلربات و أأفضل املامرسات من اجملمتع ادلويل .كام أأبلغ
الوفد اللجنة أأن بالده عقدت مقة لالستامثر ا ألجنيب يويم  2و  3مارس  .2017وذكر الوفد أأن اجملمتع ادلويل حريص عىل
النظر اإىل نيبال كوهجة استامثرية جديدة حممتةل .كام شدد الوفد عىل أأن حقوق امللكية الفكرية ،ابلنس بة ألي بدل راغب يف
جذب الاستامثرات ا ألجنبية املبارشة ،تشلك شاغال رئيس يا .و أأفاد أأن حكومة بالده بصدد صياغة قانون جديد للملكية

SCP/26/8
8

الفكرية يامتىش مع الس ياسة اليت تغطي خمتلف حقوق امللكية الفكرية .وفامي يتعلق مبسأأةل نقل التكنولوجيا ،ذكر الوفد أأن نقل
التكنولوجيا اإىل البدلان النامية مثل نيبال معلية معقدة ومطوةل .ويف هذا الصدد ،طلب الوفد دمع الويبو .كام شدد الوفد عىل
أأمهية مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات للبدلان النامية .وابلإضافة اإىل ذكل ،شدد الوفد عىل رضورة
وضع خطوط توجهيية واحضة لإدارة جودة الرباءات بني ادلول ا ألعضاء.
 .20و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .وذكر الوفد أأن معل اللجنة
ينطوي عىل اإماكنية القيام بدور مفيد لتحقيق الرضورات الاجامتعية  -الاقتصادية لدلول ا ألعضاء ،لس امي البدلان النامية.
و أأعرب الوفد عن رغبته يف تذكري الوفود بأأن اللجنة ملكفة "ابلعمل مكنتدى ملناقشة القضااي وتيسري التنس يق وتقدمي التوجيه
بشأأن التطوير ادلويل التدرجيي لقانون الرباءات [ ]...وتزويد ادلول ا ألعضاء بأآلية فعاةل لتحديد ا ألولوايت وختصيص املوارد".
وذكر الوفد أأن النقاش بشأأن حقوق امللكية الفكرية والتصنيع كشف عن أأن حامية امللكية الفكرية ميكن أأن تعزز أأو تعرقل
التمنية الاقتصادية ،تبعا لهيلك نظام حامية امللكية الفكرية والظروف اخلاصة بلك دوةل .و أأشار الوفد اإىل أأن هناك اإجامع
مزتايد عىل أأن بعض عنارص الهيلك احلايل لنظام الرباءات ادلويل تضع عوائق عىل مساعي التمنية الاجامتعية والاقتصادية
للبدلان النامية .واس تطرد الوفد بأأن تكل العنارص تشمل اإماكنيات النظام للحد من انتشار التكنولوجيا املبتكرة عىل نطاق
أأوسع وفرض أأسعار مرتفعة للسلع احملمية مبوجب الرباءات ،لس امي فامي يتعلق هبذه السلع الاجامتعية الهامة مثل التكنولوجيات
الطبية ،مما حيرم ماليني ا ألشداص من ا ألدوية املنقذة للحياة أأو اإغراقهم يف الفقر ألهنم ُأجربوا عىل دفع رسوم ل ميكن حتملها
مقابل رعايهتم الصحية .وشدد الوفد عىل أأن من واجب الويبو ،لس امي اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،مواصةل مناقشة
هذه املشالك ،مبا يف ذكل اس تكشاف أأفضل الس بل اليت ميكن هبا تصممي أأنظمة الرباءات لتوس يع فرص الوصول اإىل
التكنولوجيا ونرشها واحلصول عىل الرعاية الصحية بأأسعار مناس بة .وذكر الوفد أأن عدم مناقشة تكل القضااي وإاجياد اتفاق
بشأأهنا قد ينطوي عىل اإماكنية هتديد سالمة ورشعية نظام حقوق الرباءات والواجبات ذات الصةل .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد
عن أأمهل يف أأن يمت التفاق عىل برانمج معل بشأأن كيفية مسامهة الويبو يف حلول لتكل املسائل يف ادلورة السادسة
والعرشين للجنة.
 .21و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ورصح بأأن اللجنة
ادلامئة منذ اإنشاهئا يف عام  1998اكنت حمفال هاما للمناقشات وتبادل ا ألفاكر والتنس يق بشأأن خمتلف جوانب نظام الرباءات
ادلويل احلايل بني عنارص اجملمتع ادلويل .وذكر الوفد أأن ادلول ا ألعضاء يف اللجنة ،وبدمع قمي من ا ألمانة ،حددت ا ألولوايت
واملوارد املصصة حملاوةل حتقيق الهدف الرئييس لنظام الرباءات أأل وهو :تعزيز التقدم الاقتصادي والاجامتعي والثقايف مجليع
البدلان من خالل الابتاكر التكنولويج .ور أأى الوفد أأنه عىل الرمغ من ادلور احملوري للجنة ادلامئة ،اإل أأن مسامههتا الفعاةل
يف حتسني نظام الرباءات احلايل مل تكن اكفية .و أأشار الوفد ،عىل وجه التحديد ،اإىل أأنه يف ادلورة السابقة مت اإحراز حد أأدىن
من التقدم بشأأن مجموعة من املسائل الهامة .وواصل الوفد بقوهل أأن الفشل املتكرر يف التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن
املوضوعات ذات الصةل ميكن أأن يؤدي اإىل زايدة انعدام الثقة وفقدان رشعية نظام الرباءات احلايل واللجنة ادلامئة املعنية
بقانون الرباءات .وشدد الوفد عىل أأن ادلول ا ألعضاء تتحمل مسؤولية منع حدوث ذكل .ويف هذا الصدد ،حث الوفد مجيع
الوفود عىل املشاركة يف املناقشات بطريقة بناءة وإاجيابية .ور أأى الوفد أأنه من املمكن اإحراز تقدم بشأأن العديد من
املوضوعات املدرجة يف جدول ا ألعامل .كام ر أأى الوفد أأن جدول أأعامل اللجنة سيسمح لدلول ا ألعضاء بتحقيق هدف بناء
نظام براءات أأكرث مشول وتوازان وفعالية ،ويه رغبة مشرتكة بني امجليع .ويف اإشارة اإىل أأن قضااي الرباءات والصحة
والاس تثناءات والتقييدات عىل حق الرباءات ونقل التكنولوجيا ل تزال ذات أأمهية قصوى ابلنس بة لبالده ،شدد الوفد عىل
أأن تكل املوضوعات يه أأيضا يف مصلحة لك دوةل و أأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يه املنتدى املناسب ملناقش هتا.
وعالوة عىل ذكل ،ذكر الوفد أأنه ليس هناك شك يف أأن البحث والتطوير املوجه حنو السوق قد أأنتج عددا من
التكنولوجيات الصحية الهامة اليت حسنت النتاجئ الصحية بشلك كبري يف مجيع أأحناء العامل .واس تطرد الوفد أأنه ينبغي مع ذكل
الاعرتاف بوجود ثغرات كبرية يف جمالت الصحة والابتاكر والوصول .وذكر الوفد أأن اللجنة يه أأنسب حمفل لدلول ا ألعضاء
يف ا ألمم املتحدة ملناقشة وحماوةل معاجلة عدم الامتثل بني مناذج الابتاكر القامئة عىل الرحب و أأولوايت الصحة العامة .و أأعرب الوفد
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عن رغبته يف اإعادة تأأكيد اعتقاده بأأن البحث والتطوير املوجه حنو السوق والابتاكر القامئ عىل الرحب هام أآليات فعاةل للتقدم.
ومع ذكل ،ذكر الوفد أأنه ل تزال هناك ثغرات هامة بني مناذج الابتاكر القامئة عىل الرحب و أأولوايت الصحة العامة .ور أأى أأنه
ميكن معاجلة هذه الثغرات دون املساس مبا يمت .وعالوة عىل ذكل ،أأيد الوفد اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية بشأأن الرباءات
والصحة ،الوارد يف الوثيقة  .SCP/24/4ور أأى الوفد أأن الاقرتاح يتضمن مجموعة متوازنة من ا ألنشطة مقسمة اإىل ثالثة
عنارص ذات صةل واحضة بتوصيات أأجندة التمنية ذات الصةل .و أأعرب الوفد عن اهامتمه بصفة خاصة مبسأأةل اإنشاء قواعد
بياانت متاحة للجمهور عن حاةل املعلومات املتعلقة ابلرباءات وبياانت عن ا ألدوية واللقاحات .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يسهل
تبادل الآراء خالل ادلورة السادسة والعرشين اإجراء املزيد من املناقشات بشأأن هذا املوضوع الهام .وشكر وفد كندا عىل
اقرتاحه ،وذكر أأن الاقرتاح يتضمن عنارص ميكن أأن تسهم يف املناقشة .وفامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق
الرباءات ،ذكر الوفد أأنه قدم يف ادلورات السابقة عنارص هامة ليك تنظر فهيا ادلول ا ألعضاء ،مما يسلط الضوء عىل ا ألدوات
الالزمة لتكييف نظم الرباءات مع متطلبات اجملمتع املعارص .وذكر الوفد أأن بالده ملزتمة ابلعمل مع ا ألعضاء الآخرين للتوصل
اإىل اتفاق بشأأن املرحةل الثالثة من اقرتاحه (الوثيقتني  SCP/14/7و :)SCP/19/6اإعداد دليل غري شامل بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات .و أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن التقدم يف هذا املوضوع س يفيد مجيع البدلان
دون اس تثناء .وفامي يتعلق بنقل التكنولوجيا ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي بذل هجود اإضافية يف اللجنة لوضع برانمج معل من شأأنه
أأن يسهم يف حتسني نظام الرباءات احلايل من أأجل زايدة نقل التكنولوجيا ونرشها بطريقة تفيض اإىل التمنية الاجامتعية
والرفاهية الاقتصادية ،تش يا مع أأجندة التمنية .وذكر الوفد أأن برانمج العمل هذا س يعود ابلفائدة عىل مجيع البدلان دون
اس تثناء .ويف هذا الصدد ،أأيد الوفد مواصةل مناقشة اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن حول مراجعة قانون
الويبو المنوذيج لعام  1979للبدان النامية بشأأن الاخرتاعات .واس تطرد الوفد بأأن الرتكزي عىل ا ألولوايت لن مينعهم من
املشاركة حبسن نية يف املناقشات املتعلقة مبسأأةل جودة الرباءات .و أأفاد الوفد أأنه يدرك أأمهية هذا املوضوع وس يظل عىل
اس تعداد للمشاركة يف أأنشطة تقامس املعارف من أأجل تعزيز الفهم املتبادل لقوانني وإاجراءات الرباءات .ويف اخلتام ،أأعرب
الوفد عن أأمهل يف اإجراء مناقشات ممثرة من أأجل التفاق عىل برانمج معل متوازن وفعال للجنة ادلامئة.
 .22و أأيد وفد الهند البيان اذلي أأدىل به وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ .و أأعرب الوفد عن رغبته يف
اإعادة تأأكيد موقفه من أأن حقوق احتاكر براءات الاخرتاع تُمنح ملقديم الطلبات مبوجب مبد أأ التعويض عن الكشف عن
اخرتاعاهتم للجمهور بغرض تشجيع الابتاكر والتمنية الصناعية وتعزيز الاقتصاد الوطين .وذكر الوفد أأن الهدف ا ألسايس
ملكتب الرباءات ينبغي أأن يكون منح حق وحتسني جودة نظام الرباءات كلك ،ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يوفر حامية للمصلحة
العامة عن طريق تصفية براءات الاخرتاع العابثة .ور أأى الوفد أأن مواءمة قوانني الرباءات يف البدلان اليت دلهيا اختالفات
كبرية يف التمنية الاقتصادية والصناعية والعلمية لن يؤدي اإل اإىل تركزي أأصول امللكية الفكرية دلى بعض املناطق اليت ل
تساعد البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .و أأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأأن هدف ادلول ا ألعضاء هو ضامن أأن أأنظمة
امللكية الفكرية العاملية تشجع عىل اس تددام مواطن املرونة يف اتفاق تريبس .وفامي يتعلق مبسأأةل جودة الرباءات ،مبا يف ذكل
أأنظمة الاعرتاض ،ذكر الوفد أأن موقفه هو أأن تقامس العمل ليس هل صةل مبارشة جبودة الرباءات و أأن جودة الفحص حتتاج اإىل
حتسني كبري مبا يتفق مع هدف الس ياسة الوطنية دلوةل ما ،حبيث يمت القضاء بدرجة كبرية عىل التلكفة الاجامتعية املرتفعة ملنح
الرباءات لتحسينات ضئيةل .وعالوة عىل ذكل ،أأبلغ الوفد اللجنة بأأن مكتب الرباءات الهندي انضم مؤخرا اإىل نظام
الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص ( )WIPO CASEاذلي يسمح ابلوصول اإىل تقارير البحث والفحص من
خمتلف البدلان .ومع ذكل ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي أأل يكون اإلزاميا وينبغي تركه لدلول ا ألعضاء لختاذ قرارها وفقا ألهدافها
الوطنية .وفامي يتعلق مبسأأةل الرباءات والصحة ،أأكد الوفد من جديد وهجة نظره الواردة يف الوثيقة  SCP/21/9املتعلقة
بدراسة اجلدوى بشأأن الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املسجةل يف طلبات الرباءات و /أأو براءات الاخرتاع ،فضال عن
وهجة نظره بشأأن ادلراسة املقرتحة حول مطالبات ماركوش املفرطة مبوجب بنود جدول ا ألعامل "براءات الاخرتاع والصحة"
و"جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض" .وعالوة عىل ذكل ،ذكر الوفد أأن برانمج ا ألمم املتحدة للمساعدة الإنسانية
قد اس تكشف عىل وجه التحديد عدم اتساق الس ياسات بني امللكية الفكرية والتجارة وحقوق الإنسان ،وقدم عددا من
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التوصيات يف هذا الصدد .و أأشار الوفد اإىل أأن بعض تكل التوصيات موهجة حتديدا اإىل الويبو وأأهنا ذات صةل مبارشة
ابملوضوع اذلي تت مناقش ته خالل جلسة التقامس بشأأن الرباءات والصحة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن تبد أأ اللجنة
املناقشات بناء عىل ذكل التقرير .وعالوة عىل ذكل ،شدد الوفد عىل أأن س ياسات المتديد للحصول عىل براءات اخرتاع
جديدة دون حتسني كبري س يكون لها تأأثري سليب عىل تقدمي خدمات الرعاية الصحية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تعزز
جلسة التقامس بشأأن اس تددام مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف جمال الصحة فهم ادلول ا ألعضاء لهذه املسائل ،لس امي
البدلان النامية و أأقل ا ألقل منوا .وفامي يتعلق مبسأأةل رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم ،أأكد الوفد من جديد
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 ،ذكر الوفد أأن أأي مراجعة لقانون الويبو المنوذيج لعام  1979للبدان النامية بشأأن الاخرتاعات
ينبغي أأن يقدم احتياجات البدلان النامية و أأقل البدلان منوا لالس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف اتفاق تريبس .و أأخريا،
أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة من حتقيق نتاجئ ممثرة وذات مغزى.
 .23وذكر وفد الصني أأنه يعلق دامئا أأمهية كبرية عىل معل اللجنة .ويف اإشارة اإىل أأن اللجنة تثل منربا هاما لنظام الرباءات،
أأعرب عن أأمهل يف أأن تبذل ادلول ا ألعضاء هجودا مشرتكة جلعل نظام الرباءات مفيدا للتمنية الاجامتعية والاقتصادية .و أأشار
الوفد اإىل أأن ادلول ا ألعضاء قد بذلت خالل ادلورات السابقة للجنة ادلامئة هجودا كبرية للهنوض ابملناقشات حول خمتلف
البنود املدرجة يف جدول ا ألعامل .و أأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل املشاركة البناءة يف املناقشات ،لس امي بشأأن مسأأةل
الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا .ور أأى الوفد أأن تكل املسائل ستساعد
يف حتقيق التوازن بني مصاحل أأحصاب الرباءات واملصلحة العامة .ور أأى الوفد أأنه ينبغي للجنة ادلامئة أأن تضطلع بتقامس واسع
النطاق للمعلومات واملعارف بني ادلول ا ألعضاء بشأأن تكل املسائل .كام ر أأى أأن مثل هذه العملية س تكون مفيدة مجليع
البدلان .وفامي يتعلق جبودة الرباءات ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي اختاذ تدابري خمتلفة ملساعدة البدلان مثل بناء القدرات وتبادل
املعلومات .ويف اإشارة اإىل أأن وضع البدلان واهامتماهتا قد ختتلف من حاةل اإىل أأخرى ،أأفاد الوفد أأنه ينبغي ،لإحراز تقدم يف
اللجنة ادلامئة ،بذل اجلهود الالزمة ملراعاة مصاحل مجيع البدلان بقدر الإماكن.
 .24و أأيد وفد كوت ديفوار البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .وحث الوفد اللجنة عىل
اإعطاء ا ألولوية لإجياد التوازن الالزم يف نظام امللكية الفكرية ادلويل مع مراعاة احتياجات ادلول ا ألعضاء لتعزيز تمنيهتا .كام
حث الوفد أأيضا الوفود عىل اإبداء رغبة أأكرب يف التوصل اإىل حل توافقي وموقف بناء من أأجل حتقيق نتيجة مفيدة مجليع
ا ألطراف.
 .25وشدد وفد بيالروس عىل أأمهية اللجنة يف مناقشة القضااي املتعلقة ابلرباءات .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تكن هذه
املناقشات ادلول ا ألعضاء من تقدمي مسامهة كبرية يف تطوير نظام الرباءات ادلويل من أأجل زايدة المنو الاقتصادي
والاجامتعي يف البدلان.
 .26و أأكد وفد مجهورية كوراي عىل أأمهية اللجنة ادلامئة ابعتبارها املنتدى العاملي الوحيد يف جمال الرباءات .ويف اإشارة اإىل
أأن اللجنة ،خالل الس نوات القليةل املاضية ،أأاتحت لدلول ا ألعضاء فرصة تبادل خرباهتا ورؤاها بشأأن قضااي هامة مثل
الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات وجودة الرباءات والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا ،أأعرب الوفد عن
اعتقاده بأأنه ينبغي للجنة أأن تضطلع بدور أأكرب من خالل توفري مناقشات موضوعية وتقنية لتحسني نظام الرباءات .كام أأعرب
الوفد عن اعتقاده الراخس بأأن تعزيز جودة الرباءات ينبغي أأن يكون أأحد املوضوعات ا ألساس ية للجنة ،نظرا ألنه همم جدا
لتحسني نظام الرباءات .وشدد عىل أأن جودة الرباءات أأساس ية لتجنب التاكليف الاجامتعية والاقتصادية غري الرضورية
وأأساس ية أأيضا لتحقيق هدف نظام الرباءات ،أأل وهو الابتاكر والتمنية الاقتصادية .وذلكل ،أأعرب الوفد عن رغبته يف
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التأأكيد جمددا عىل أأنه ينبغي للجنة دراسة وتبادل وهجات النظر بشأأن تقامس العمل ،ألنه من أأكرث احللول فعالية يف حتقيق انجت
ملموس يف تعزيز جودة الرباءات .و أأشار اإىل أأن الوثيقتني  SCP/26/3و SCP/26/4اللتني تثالن ردا عىل الاس تبيان
املتعلق مبصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص ،هام نقطة انطالق جيدة لدلول
ا ألعضاء للتوصل اإىل فهم مشرتك ،و أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإحراز بعض التقدم يف مناقشة تكل املوضوعات خالل ادلورة
احلالية .كام أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتقدم ادلول ا ألعضاء أأيضا خطوة اإىل ا ألمام يف مسائل أأخرى مثل رسية التصالت
بني مستشاري الرباءات ومولكهيم وبراءات الاخرتاع والصحة ونقل التكنولوجيا.
 .27و أأشار وفد الاحتاد الرويس اإىل أأنه عىل الرمغ من أأن ادلول ا ألعضاء مل تمتكن من التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن
معل اللجنة املس تقبيل يف ادلورة السابقة ،اإل أأن هناك قدر كبري من العمل قد مت أأثناء الإعداد لدلورة السادسة والعرشين.
و أأشار الوفد عىل وجه التحديد اإىل أأن ا ألمانة قد اس تمكلت الاس تبيان املتعلق مبصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني
ماكتب الرباءات يف البحث والفحص ،و أأن الردود الواردة من ادلول ا ألعضاء قد عرضت يف الوثيقتني SCP/26/3
و .SCP/26/4وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن ا ألمانة أأعدت أأيضا الوثيقة الوثيقتني  SCP/26/5بشأأن القيود اليت
تواهجها البدلان النامية و أأقل البدلان منوا يف الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف الرباءات وتأأثريها عىل احلصول عىل
ا ألدوية الرضورية بأأسعار ميسورة ألغراض الصحة العامة يف تكل البدلان .وذكر الوفد أأن املعلومات املقدمة يف تكل الواثئق
س تكون أأساسا جيدا لإجراء مزيد من املناقشات بشأأن تكل املوضوعات .و أأشار الوفد اإىل أأن هناك معل قد مت أأيضا بشأأن
قضااي أأخرى مدرجة عىل جدول ا ألعامل ،و أأكد أأن ذكل يدل عىل قمية معل اللجنة بوصفها احملفل ادلويل الرئييس املصص
لقضااي قانون الرباءات ادلويل .كام أأشار الوفد اإىل أأن الاحتاد الرويس هممت اهامتما خاصا مبواصةل تطوير أأعامل اللجنة ،وذلكل
طلب من الوفود البحث عن حلول توافقية دلفع معل اللجنة حنو حتقيق نتاجئ معلية .وفامي يتعلق مبوضوع الاس تثناءات
والتقييدات عىل حقوق الرباءات ،أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح ادلاعي اإىل العمل عىل وضع دليل غري شامل من أأجل
تنظمي مجيع املعلومات املوجودة بشأأن هذه املسأأةل.
 .28وذكر ممثل مركز اجلنوب أأن ادلورة السادسة والعرشين للجنة جاءت خالل الس نة التاسعة منذ انعقاد اللجنة ادلامئة
يف يونيه  ،2008وركزت عىل وضع برانمج معل متوازن بشأأن املسائل املتعلقة بقانون الرباءات ملعاجلة التمنية ومسائل
الس ياسة العامة اليت نشأأت يف س ياق نظام الرباءات .واس تطرد بأأن تركزي اللجنة قد اقترص خالل هذه العملية عىل عدد
خمتار من القضااي املس متدة من قامئة املسائل غري الشامةل اليت حددهتا اللجنة يف عام  .2008و أأشار ممثل املركز اإىل أأن القامئة
تضمنت قضااي ابلغة ا ألمهية مثل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات ،وجودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة
الاعرتاض ،والرباءات والصحة ،ونقل التكنولوجيا .كام ذكر أأنه عىل الرمغ من أأن ادلراسات ومسوحات تقيص احلقائق
وجلسات التقامس قد أأحاطت املناقشات علام بشأأن هذه املسائل يف اللجنة ،اإل أأنه من الرضوري أأن تسري اللجنة قدما حنو
وضع حلول معلية ذات توجه معيل للتصدي ملتلف التحدايت .وشدد ممثل املركز عىل أأنه من ا ألمهية مباكن أأن تيض اللجنة
ادلامئة قدما يف معلها بشأأن الاس تثناءات والتقييدات لوضع دليل غري شامل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات مكرجع لدلول
ا ألعضاء يف الويبو .وفامي يتعلق مبسأأةل جودة الرباءات ،ذكر ممثل املركز أأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ينبغي أأن
تتناول أأيضا أأمهية أأنظمة الاعرتاض لضامن منح براءات ذات جودة مرتفعة من خالل معلية حبث وحفص متينة .واس تطرد بأأنه
من ا ألمهية مباكن ،فامي يتعلق مبسأأةل الرباءات والصحة ،أأن تتجاوز اللجنة تبادل اخلربات أأو دراسات تقيص احلقائق أأو
مراجعة ا ألدبيات لوضع برانمج معل موجه حنو العمل للتصدي للتحدايت املتعلقة ابحلصول عىل ا ألدوية يف س ياق نظام
الرباءات .و أأشار اإىل أأنه من املهم يف هذا الصدد أأن تشارك اللجنة بشلك أأسايس يف اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة أأجندة
التمنية بشأأن الرباءات والصحة .كام أأشار ممثل املركز اإىل أأن العديد من عنارص ذكل الاقرتاح تنعكس يف توصيات تقرير
الفريق الرفيع املس توى التابع ل ألمني العام ل ألمم املتحدة واملعين إابماكنية احلصول عىل ا ألدوية اذلي ُاعمتد بتوافق الآراء بني
مجيع أأعضاء الفريق بعد مشاورات مكثفة مع مجموعة متنوعة من أأحصاب املصلحة يف مجيع أأحناء العامل .ويف اخلتام ،أأعرب
املمثل أأيضا عن تأأييده لقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب حول مراجعة قانون الويبو المنوذيج لعام  1979للبدان
النامية بشأأن الاخرتاعات.
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البند  4من جدول ا ألعامل :تقرير حول نظام الرباءات ادلويل :بعض اجلوانب من قوانني الرباءات الوطنية /ا إلقلميية
 .29استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCP/25/2
 .30وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  ،SCP/25/2وذكر أأن مثل هذه املعلومات
ستسهم يف حتسني فهم نظام الرباءات ادلويل.
 .31و أأيد وفد اإكوادور البيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وذكر الوفد أأن
الاس تددام الاسرتاتيجي للملكية الفكرية يشلك أأداة أأساس ية لتعزيز وتقوية الابتاكر والبحث .و أأعرب الوفد عن رغبته يف
أأن يشارك اللجنة العمل املضطلع به بشأأن املوضوع املذكور عىل الصعيد الوطين .و أأوحض الوفد أأن "القانون ا ألسايس
لالقتصاد الاجامتعي بشأأن املعرفة وا إلبداع والابتاكر" قد بد أأ نفاذه يف ديسمرب  ،2016وهو ينظم النظام الوطين للعلوم
والتكنولوجيا واملعارف التقليدية وصلهتم ابلنظام التعلميي والثقايف .و أأشار الوفد اإىل أأن أأحد املبادئ ا ألساس ية لهذا القانون هو
النظر يف حقوق امللكية الفكرية أكداة ل إالدارة السلمية للمعرفة وضامن التوازن بني أأحصاب احلقوق واملس تددمني .كام ذكر الوفد
أأن اس تددام الاس تثناءات والتقييدات والرتاخيص الإلزامية واملعايري اجلديدة ألهلية الرباءة قد مت أأيضا اإدراجه ،مما يسمح
لدلوةل ابعامتد الوسائل الالزمة لضامن التعلمي والصحة والتمنية التكنولوجية /العلمية والابتاكر ونقل التكنولوجيا .ور أأى الوفد
أأنه ،مضن هذا الإطار القانوي ،هناك صةل مبارشة بني اإدارة املعرفة والبحوث املسؤوةل والابتاكر الاجامتعي .وذكر الوفد أأن
احلوافز املالية والرضيبية والإدارية قد انعكست يف القانون ،ا ألمر اذلي يشجع ا ألنشطة املتعلقة ابلتكنولوجيا والعلوم
والابتاكر ،كام اهنا ترتبط أأيضا بنظام الرباءات .ور أأى الوفد أأن القانون هو صك قانوي يمكل الس ياسات العامة اليت نفذت
عىل مدار الس نني يف بالده ويشجع الابتاكر والبحث ويسمح بزايدة عدد طلبات الرباءات املودعة والرباءات املمنوحة يف
الس نوات ا ألخرية .كام ر أأى الوفد أأن املعرفة يه املصدر الرئييس لالبتاكر والتمنية ،حيث تلعب امللكية الفكرية ونظام الرباءات
دورا حاسام فهيا .و أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يتيح للمجمتع ادلويل المنوذج اذلي مت تنفيذه يف بالده نتيجة لإصدار ذكل
القانون ،فضال عن اخلربات النامجة عن تنفيذه .و أأشار الوفد اإىل أأن هذا المنوذج قد نوقش عىل الصعيدين ادلويل والوطين
من جانب أأوساط الصناعة وا ألوساط الأاكدميية واجملمتع املدي .وذكر الوفد أأن هدف بالده هو تشجيع نظام الابتاكر يف اإطار
الهدف رمق  9من أأهداف التمنية املس تدامة لعام  2030اذلي يسعى اإىل زايدة البحث العلمي وحتسني القدرات التكنولوجية
للصناعة من خالل تشجيع الابتاكر وزايدة عدد ا ألشداص اذلين يعملون يف جمال البحث واستامثر املزيد من املوارد يف
القطاعني العام واخلاص .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن تأأييده لوضع اإطار قانوي مالمئ لتشجيع تطوير التكنولوجيات
الوطنية .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن رغبته يف اإحاطة ا ألمانة بأأي تطورات أأخرى بشأأن هذا املوضوع ،فضال عن تبادل
املعلومات الإضافية مع ا ألعضاء.
 .32و أأيد وفد ا ألرجنتني البيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ورصح الوفد بأأن
التبادل العميق والشامل للمعلومات بشأأن خمتلف القضااي سيساعد ادلول ا ألعضاء عىل اإثراء معارفها وحتسني ممارساهتا
وترشيعاهتا الوطنية .و أأطلع الوفد اللجنة أأيضا عىل أآخر التطورات يف بالده .وذكر عىل وجه التحديد أأن مكتب الرباءات يف
بالده قد بذل هجودا هامة لتقليل وقت معاجلة طلبات الرباءات دون التأأثري عىل جودة الفحوصات .ويف هذا الصدد ،أأبرز
الوفد ما ييل )1( :تعيني فاحصني مدربني تدريبا جيدا؛ ( )2اإبرام التفاقات التجريبية للمسار الرسيع ملعاجلة الرباءات
( )PPHمع ماكتب البدلان ا ألعضاء يف برانمج بروسور (( )PROSURالربازيل وش ييل وكولومبيا وإاكوادور وابراغواي
وبريو و أأوروغواي) ،واتفاقات املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات مع مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية،
ووصلت املفاوضات بشأأن التوقيع عىل اتفاقات املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات مع املكتب ا ألورويب للرباءات ومكتب الياابن
للرباءات اإىل مرحةل متقدمة؛ ( )3مع مراعاة الس ياسات العامة لتعزيز امللكية الصناعية وتطويرها ،صدر يف سبمترب 2016
القرار  P-56هبدف حتقيق الكفاءة املثىل ملكتب الرباءات عن طريق تكينه من اس تددام تقارير البحوث والفحوصات اليت
تقوم هبا ماكتب أأخرى فامي يتعلق ابلخرتاع نفسه ،رشيطة أأن ُجتري هذه املاكتب ابلرضورة حفوصا موضوعية و أأن تطبق نفس
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معايري تطبيق رشوط ا ألهلية للرباءة اليت يطبقها مكتهبا .وذكر الوفد أأن القرار املذكور اكن اختياراي ومل يعفي الفاحصني من
اإجراء الفحص املوضوعي لطلب الرباءة املعين يف ضوء الترشيع الوطين .وعالوة عىل ذكل ،أأنشأأ الوفد صفحة ويب جديدة
تقدم معلومات ،من بني أأمور أأخرى ،عن حاةل الطلبات وسداد الرسوم الس نوية للرباءات ،فضال عن نظام اإيداع اإلكرتوي
لطلبات الرباءات وطلبات املنفعة.
 .33و أأعرب وفد جورجيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد الوثيقة
 SCP/26/2وحتديث املوقع الش بيك بشأأن القوانني الوطنية/ا إلقلميية .ور أأى الوفد أأن مثل هذه ا ألنشطة تيرس فهم نظم
الرباءات ا إلقلميية والوطنية عىل حنو أأفضل وتعترب أأساسا مرجعيا وجيدا للمناقشات املقبةل.
 .34وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  SCP/26/2وحتديث املوقع
الش بيك للقوانني الوطنية/ا إلقلميية .و أأعرب وفد اجملموعة عن سعادته ألن ماكتب الرباءات ا إلقلميية والوطنية ا ألفريقية قد
أأبلغت عن قوانيهنا و أأسهمت يف حتديث املوقع الش بيك.
 .35وذكر وفد تركيا أأن قانون امللكية الفكرية اجلديد يف تركيا قد دخل حزي النفاذ يف  10يناير  .2017و أأفاد أأن القانون
اجلديد هيدف اإىل حتديث نظام امللكية الفكرية الوطين ومواءمته مع ترشيعات الاحتاد ا ألورويب .و أأعرب الوفد عن رغبته يف
اإبالغ اللجنة ببعض النقاط البارزة من منظور قانون الرباءات .وذكر الوفد عىل وجه اخلصوص ما ييل )1( :أأن امس املعهد
الرتيك للرباءات قد تغري اإىل "املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية"؛ ( )2مبوجب القانون اجلديد ،س يكون من املمكن
تعيني  50فاحص براءات أآخرين لتعزيز القدرة املؤسس ية للمكتب؛ ( )3مت تقليص فرتة منح الرباءات وتبس يطها من خالل
اإجراء مبسط؛ ( )4أأدخل القانون اجلديد حق الاعرتاض بعد منح الرباءة جلعل نظام الرباءات أأكرث موثوقية؛ ( )5أأصبح
اإعداد تقارير البحث بشأأن مناذج املنفعة اإلزاميا مبوجب القانون اجلديد؛ ( )6مت اس تحداث مفهوم " إاس تعادة احلقوق"؛ ()7
مبوجب القانون اجلديد ،مت منح ملكية الاخرتاعات الناش ئة من اجلامعات للجامعات نفسها بدل من الأاكدمييني؛ ( )8مبوجب
القانون اجلديد ،حيق للمؤسسات العامة اس تددام الاخرتاعات املموةل من ادلوةل لتلبية احتياجاهتا اخلاصة دون دفع أأي
رسوم؛ ( )9الكشف عن منشأأ املوارد اجلينية اليت تستند اإلهيا الاخرتاعات .و أأبلغ الوفد اللجنة بأأنه قد تبادل املعلومات
التفصيلية بشأأن التغيريات ذات الصةل يف قانون امللكية الفكرية مع ا ألمانة ،و أأن هذه التغيريات متاحة عىل املوقع الإلكرتوي
ملنتدى اللجنة ادلامئة.
 .36و أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل املوقع الإلكرتوي بشأأن أآليات الاعرتاض والإلغاء الإداري و أأفاد أأنه عىل
الرمغ من أأن معلية مراجعة ما بعد منح الرباءة يف بالده تقع تقنيا مضن تعريف أأنظمة الاعرتاض ،اإل أأهنا ليست نظاما
لالعرتاض ،بل يه مراجعة ملا بعد منح الرباءة الصادرة .و أأشار الوفد اإىل أأن معلية املراجعة هذه ل تتوفر اإل يف غضون فرتة
زمنية حمددة بعد منح الرباءة ،وذكر أأن اإجراء املراجعة املشرتكة بني ا ألطراف يصبح متاحا بعد تكل الفرتة الزمنية .و أأشار
الوفد اإىل أأن املراجعة املشرتكة بني ا ألطراف تش به اإىل حد كبري اإجراءات مراجعة ما بعد منح الرباءة .وابلإضافة اإىل ذكل،
ذكر الوفد أأنه س يقدم معلومات اإىل ا ألمانة بشأأن الإجراءات ا ألخرى املتاحة يف بالده ،مثل الفحص التمكييل ومراجعة
صالحية ما بعد منح الرباءة املتعلقة برباءات أأسلوب ا ألعامل املشموةل/املغطاة (.)CBM
 .37و أأفاد وفد اإس تونيا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،أأن املوقع الإلكرتوي ملنتدى اللجنة ،حيث
يمت حتديث املعلومات استنادا اإىل املدخالت الواردة من ادلول ا ألعضاء ،هو مبثابة مرجع مفيد يف تعزيز املناقشات و أأساسا
جيدا لفهم جوانب معينة من قوانني الرباءات الوطنية وا إلقلميية عىل حنو أأفضل .و أأعرب الوفد عن تقديره للبدلان اليت قدمت
هذه املعلومات احملدثة.
 .38وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ و أأعرب عن تقديره لدلول ا ألعضاء اليت قدمت اإىل ا ألمانة
املعلومات احملدثة عن خمتلف جوانب قوانيهنا الوطنية.
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 .39وشكر وفد اإس بانيا الرئيس عىل اإاتحة الفرصة هل لتقدمي معلومات للجنة بشأأن التحديثات الهامة فامي يتعلق بترشيعات
الرباءات يف بالده .وذكر الوفد أأن قانون الرباءات اجلديد دخل حزي النفاذ يف  1أأبريل  .2017وأأشار الوفد اإىل أأنه من أأجل
فهم التغيريات اليت ُأدخلت عىل قانون الرباءات اجلديد ،اكن من الرضوري اإبالغ اللجنة ابلوضع قبل التعديل .وذكر الوفد
عىل وجه اخلصوص أأنه اكن ابإماكن مقدم الطلب يف السابق أأن يقرر ما اإذا اكن يرغب يف منحه براءة اخرتاع بعد اإجراء
حفص موضوعي أأو منحه براءة دون هذا الفحص .ويف املامرسة العملية ،اختار  %10فقط من مقديم الطلبات اإجراء حفص
موضوعي .و أأفاد أأن ذكل يعين أأن هناك عددا من الرباءات ذات حصة مشكوك فهيا و أأنه يتعني أأن تقرر احملامك مدى حصهتا.
ومبوجب قانون الرباءات اجلديد ،أأصبحت مجيع طلبات الرباءات خاضعة للفحص املوضوعي .وعالوة عىل ذكل ،وفامي يتعلق
ابلإجراء اجلديد ملنح الرباءات ،ذكر الوفد أأن معاهدة قانون الرباءات قد ُأدرجت يف القانون اجلديد .و أأفاد الوفد أأن ذكل
يعين أأنه ليس من الرضوري تقدمي مجموعة اكمةل من املطالبات من أأجل احلصول عىل اترخي اإيداع ،و أأن هذه املطالبات
س تكون مطلوبة يف مرحةل لحقة من معاجلة الرباءات .كام ذكر الوفد أأن اإجراءات منح الرباءات اجلديدة أأصبحت مماثةل لتكل
اليت تنظمها معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والتفاقية ا ألوروبية لرباءات الاخرتاع .وذكر أأن الهدف الرئييس هو أأن يمتكن
مقدم الطلب من احلصول عىل تقرير البحث يف أأقرب وقت ممكن ،ودامئا قبل  12شهر من اترخي الإيداع .و أأوحض الوفد أأن
اعرتاض ما بعد منح الرباءة قد أأدخل مبوجب قانون الرباءات اجلديد .ومبوجب هذا الإجراء ،جيوز ألي خشص أأن يعرتض
عىل منح الرباءة يف غضون س تة أأشهر من نرشها يف النرشة الرمسية للملكية الصناعية ألي سبب من ا ألس باب التالية ( :أأ)
أأن الاخرتاع املطالب به ل يفي برشط أأو أأكرث من رشوط أأهلية احلصول عىل الرباءة؛ (ب) أأن وصفه ليس واحضا واكفيا مبا
يكفي لشخص ماهر يف اجملال بغرض تنفيذه؛ (ج) أأن حمتوى الرباءة يتجاوز حمتوى طلب الرباءة بصيغته املودعة .وعالوة عىل
ذكل ،أأبلغ الوفد اللجنة بأأنه مت اإدخال احلد من احلقوق وإابطالها من قبل أأحصاب احلقوق ،وهو أأمر جديد يف التارخي الترشيعي
لرباءات الاخرتاع يف اإس بانيا .وجيوز حلائز الرباءة أأو شهادة امحلاية التمكيلية ( )SPCأأن يطالب بأأن تكون الرباءة أأو شهادة
امحلاية التمكيلية حمدودة بتعديل املطالبات أأو اإبطالها طوال مدة صالحيهتا .وذكر الوفد أأن أأثر احلد أأو الإبطال يعمل بأأثر
رجعي اإىل اترخي الإيداع .كام ذكر الوفد أأنه وفقا لقانون الرباءات اجلديد ،تتضمن ا ألدبيات السابقة حمتوايت طلبات الرباءات
أأو مناذج املنفعة الإس بانية ،وطلبات الرباءات ا ألوروبية اليت تعني اإس بانيا ،وطلبات الرباءات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات اليت دخلت املرحةل الوطنية يف اإس بانيا ،حس امب مت اإيداعها ،اإذا اكنت قد أأودعت يف وقت سابق من
اترخي اإيداع الطلب قيد البحث ون ُرشت ابللغة الإس بانية بعد اترخي الإيداع .وعالوة عىل ذكل ،ومبوجب القانون اجلديد ،مل
يعد يُنظر اإىل الكشف اذلي يقدمه مقدم الطلب بسبب اختبار غري جتاري ابعتباره غري مرض .وابلإضافة اإىل ذكل ،ذكر
الوفد أأنه مت تغيري الرشوط اليت ميكن مبوجهبا احلصول عىل تراخيص اإلزامية .وعىل وجه التحديد ،مت اس تحداث أأساسني
جديدين ملنح الرتاخيص ا إللزامية )1( :لوضع حد للمامرسات املالفة للترشيعات املتعلقة حبامية املنافسة؛ ( )2تصنيع املنتجات
الصيدلنية للتصدير اإىل البدلان اليت تعاي من مشالك حصية عامة ،وفقا لالةحئة ( )ECرمق  2006/816للربملان ا ألورويب
وجمللس  17مايو  .2006ومن السامت اجلديدة ا ألخرى للقانون أأن مجيع الإجراءات القانونية املتعلقة ابلرباءات س تجري يف
حمامك جتارية متخصصة تقع يف ثالث مدن اإس بانية يه برشلونة ومدريد وفالنس يا .ومن التعديالت ا ألخرى اليت أأدخلها القانون
أأنه يتعني عىل والكء امللكية الصناعية أأن حيافظوا عىل رسية القضااي اليت يعملون علهيا و أأن يكون هلم احلق يف رفض الكشف
عن التصالت مع العمالء أأو ا ألطراف ا ألخرى فامي يتعلق ابلإجراءات اليت تمت أأمام مكتب الرباءات والعالمات التجارية
الإس باي.
 .40و أأبلغ ممثل املنظمة ا إلقلميية الإفريقية للملكية الفكرية ( )ARIPOاللجنة ادلامئة ابلتعديل اجلديد لربوتوكول هراري
اذلي بد أأ نفاذه يف  1يناير  .2017وذكر ممثل املنظمة عىل وجه التحديد أأنه مت اإدخال التعديالت التالية )1( :مل تعد تعترب
طرق معاجلة جسم الإنسان أأو احليوان عن طريق اجلراحة أأو العالج والطرق التشخيصية اليت تارس عىل جسم الإنسان أأو
احليوان قابةل للحصول عىل الرباءة (املادة (10ي)" "3من بروتوكول هراري)؛ ( )2مت اإدخال اإعادة اإنشاء احلق (املادة 5
مكررا من بروتوكول هراري)؛ ( )3اإماكنية طلب احلد (تعديل بعد منح الرباءة) (املادة ( 5اثلثا) من بروتوكول هراري)؛ ()4
مت اإجراء حفص موضوعي بناء عىل طلب مقدم الطلب (القسم ) 3 (3من بروتوكول هراري).
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البند  5من جدول ا ألعامل :الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات
 .41استندت املناقشات اإىل الواثئق  SCP/14/7و. SCP/19/6
 .42و أأبلغت ا ألمانة اللجنة بأأن املوقع الش بيك اذلي يتضمن الاس تبيان املتعلق ابلس تثناءات والتقييدات قد مت حتديثه
استنادا اإىل املعلومات الواردة من ادلول ا ألعضاء.
 .43و أأفاد وفد الس نغال ،متحداث ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،أأن املوضوع املتعلق ابلس تثناءات والتقييدات هل أأمهية
قصوى ألنه يسامه بشلك فعال يف اإجياد التوازن الالم بني احلقوق اخلاصة واملصاحل العامة .و أأشار الوفد اإىل التقدم الهام اذلي
ُأحرز منذ ادلورة الرابعة عرشة للجنة ،وذكر أأن البدلان النامية و أأقل البدلان منوا تواجه صعوابت يف تنفيذ الاس تثناءات
والتقييدات .وذلكل ،شدد الوفد عىل أأنه ينبغي أأن يكون هناك نظام يسهل الوصول اإليه بغرض تفضيل وتشجيع الوصول اإىل
التكنولوجيا واملعارف .و أأشار الوفد اإىل أأنه من الرضوري وضع اإطار قانوي ودمع تقين من أأجل تنفيذ اس تثناءات وتقييدات
فعاةل .واختمت الوفد بيانه ابلإشارة اإىل أأهداف التمنية املس تدامة وأأعرب عن أأمهل يف أأن حتقق مجيع ادلول ا ألعضاء التمنية
الاقتصادية.
 .44وذكر وفد جورجيا ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،أأن الاس تثناءات والتقييدات عىل
حقوق الرباءات تثل التوازن بني حقوق أأحصاب الرباءات وحقوق امجلهور ا ألوسع .وذلكل ،ينبغي مناقشة الاس تثناءات
والتقييدات يف نفس الوقت اذلي ت ُس تددم فيه املعايري املس تددمة لتحديد ما اإذا اكن الاخرتاع قابال للحصول عىل الرباءة
من عدمه .و أأشار الوفد اإىل أأن املناقشات حول اجلدة واخلطوة الابتاكرية وقابلية التطبيق الصناعي رضورية لهنج لكي.
و أأعرب الوفد عن اس تعداد أأعضاء مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق لتبادل اخلربات الوطنية بشأأن تنفيذ الاس تثناءات
والتقييدات وميكن اعتبار مجموعته جزءا من العمل املس تقبيل.
 .45و أأعرب وفد ابراغواي ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن تأأييده لقرتاح وفد الربازيل الوارد يف
الوثيقة  SCP/14/7واعترب أأنه من املفيد النظر يف هذا املوضوع.
 .46و أأقر وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،بأأن اس تددام الاس تثناءات والتقييدات مناسب يف ظروف حمددة و أأنه
مت تعزيز الابتاكر بنظام فعال للرباءات يمت فيه احلفاظ عىل التوازن ادلقيق بني مصاحل أأحصاب احلقوق وحقوق امجلهور العام.
و أأبرز الوفد أأن الويبو قد اضطلعت بعمل هائل ،مبا يف ذكل داخل اللجنة ادلامئة ،و أأشار اإىل العدد الكبري من املراجع القمية
اليت ميكن أأن تس تددهما أأي دوةل عند النظر يف قانوهنا الوطين .ور أأى الوفد أأن املناقشة حول هذا املوضوع قدمت معلومات
اكفية للنظر فهيا .و أأكد أأن أأي معل مس تقبيل بشأأن هذا املوضوع ينبغي أأن يمت بطريقة متوازنة مع مراعاة مصاحل أأحصاب
احلقوق وعامة امجلهور ،وينبغي أأن يستند اإىل الواثئق الواسعة اليت وضعهتا الويبو .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن أأي
مناقشة ينبغي أأن تستند اإىل وقائع وينبغي عدم املساس هبا .بيد أأنه ر أأى أأن اإنشاء أأي دليل أأو كتيب أأو منوذج أأويل من
شأأنه أأن يرض ابلنتيجة وميثل هنجا واحدا يناسب امجليع .وشدد الوفد عىل أأن اإنشاء مثل هذا ادلليل أأو الكتيب أأو المنوذج
ا ألويل غري مقبول و أأنه ينبغي احلمك عىل اس تددام الاس تثناءات والتقييدات عىل أأساس لك حاةل عىل حدة.
 .47وحتدث وفد اإس تونيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وشكر ا ألمانة عىل العمل اذلي مت اإجنازه منذ ادلورة
اخلامسة والعرشين للجنة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يؤكد عىل أأنه وجد أأن جلسة التقامس خالل ادلورة اخلامسة
والعرشين للجنة بشأأن دراسات احلاةل مبا يف ذكل قضااي احملامك املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات مفيدة جدا ،حيث أأثبتت
فعاليهتا يف معاجلة قضااي التمنية و /أأو تعزيز الاقتصاد .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن جلسات التقامس ودراسات احلاةل أأثبتت
أأهنا مصدرا مفيدا للمعرفة لفهم هذا املوضوع ،وشدد عىل ا ألمهية القصوى لإجياد توازن مناسب بني العمل بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات وبشأأن املعايري القانونية املس تددمة يف حتديد ما اإذا اكن الاخرتاع قابال
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للحصول عىل للرباءة ،مثل اجلدة واخلطوة الابتاكرية وقابلية التطبيق الصناعي .وذكر الوفد أأن هذه املوضوعات مرتابطة
ترابطا وثيقا ،وخلص اإىل رضورة اتباع هنج شامل من أأجل اإجياد توازن مناسب بني مصاحل أأحصاب احلقوق وعامة امجلهور.
و أأكد الوفد عىل اس تعداده ملواصةل املناقشات بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات.
 .48و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،وذكر أأن نظام
امللكية الفكرية الفعال يتطلب حبمك التعريف اإجراء توازن دقيق .وحتتاج لك دوةل من ادلول ا ألعضاء اإىل بعض احلزي
الس يايس لتطوير وتطويع أأنسب مجموعة من لواحئ امللكية الفكرية يف حدود ا ألهداف واملبادئ واملعايري املتفق علهيا دوليا
لضامن اإماكنية التنبؤ والثقة .وذكر الوفد أأن اإحدى ا ألدوات لتحقيق هذه النتيجة يه قبول الاس تثناءات والتقييدات كعنرص
جوهري يف قانون لك دوةل من ادلول ا ألعضاء .ور أأى أأن تكل ا ألدوات ختدم عددا من ا ألغراض عن طريق توفري املرونة
الالزمة لضامن ا ألمن الوطين وصياغة الس ياسات العامة لتحقيق أأهداف المنو الاقتصادي واملنافسة والرقابة الصحية ،من بني
مجةل أأمور أأخرى .و أأشار الوفد اإىل أأن املناقشات بشأأن الاس تثناءات والتقييدات يف اللجنة ادلامئة قد قدمت العديد من
الواثئق الهامة للنظر فهيا من قبل ا ألعضاء واليت تلقي 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 ،الوارد يف الوثيقتني SCP/14/4
و ،SCP/19/6اليت تناولت اإعداد دليل غري شامل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات .و أأوحض الوفد أأن
هذا ادلليل س يكون لصاحل مجيع ادلول ألنه س يوفر معلومات هامة بشأأن تصممي الاس تثناءات والتقييدات فضال عن
التحدايت اليت تواهجها البدلان عند تنفيذها أأو حماوةل تنفيذها ،وميكن أأن يعمل أكداة قمية لتعزيز الوعي تس تددهما الويبو
واملنظامت ا ألخرى .كام أأوحض الوفد أأن ادلليل ينبغي أأن يتضمن وصفا لالس تثناءات والتقييدات والغرض من هذه
الاس تثناءات والتقييدات واخليارات اليت اس تددمهتا البدلان لتنفيذها فضال عن العقبات اليت أأبلغ عهنا ا ألعضاء والنتيجة
اليت أأعقبت ذكل التنفيذ .واس تطرد الوفد بأأنه ميكن اس تددام العديد من مصادر املعلومات يف اإعداد ادلليل مثل
الوثيقة  SCP/15/3مبا يف ذكل املرفقات وادلراسات امخلس اليت أأعدهتا ا ألمانة لدلورة العرشين للجنة والندوات اليت ُعقدت
خالل ادلورة العرشين واحلادية والعرشين للجنة ،اإىل جانب خربات ادلول ا ألعضاء ودراسات احلاةل الواردة يف
الوثيقتني  SCP/23/3و ،SCP/25/3واملناقشات اليت جرت خالل جلسات املشاركة .و أأشار الوفد اإىل أأن هذه القامئة
بطبيعة احلال يه قامئة غري حرصية و أأن ا ألمانة ميكن أأن تس تددم أأيضا واثئق بشأأن الاس تثناءات والتقييدات أأعدهتا منظامت
دولية أأخرى مثل منظمة التجارة العاملية أأو منظمة الصحة العاملية أأو مؤتر ا ألمم املتحدة للتجارة والتمنية (.)UNCTAD
و أأكد الوفد أأنه مل حيمك مس بقا عىل احملتوى الهنايئ لدلليل وجشع مجيع ا ألعضاء عىل املشاركة يف اإعداد هذا ادلليل ،حيث أأنه
لكام اكن عدد البدلان املشاركة يف معلية الصياغة أأكرب ،لكام اكن ادلليل أأقوى و أأكرث فائدة.
 .49و أأفاد وفد ا ألرجنتني أأن الابتاكر هو جانب أأسايس من املزااي التنافس ية ألي دوةل .و أأشار اإىل أأن اتباع هنج واحد
يناسب امجليع للملكية الفكرية غري مالمئ و أأنه يتعني عىل لك دوةل أأن تتبع س ياس هتا اخلاصة مع مراعاة مس توى التمنية دلهيا.
و أأشار الوفد اإىل أأن تأأثري نظام الرباءات غري مامتثل دامئا ،وهذا يتوقف عىل مس توى التمنية يف ادلوةل .و أأفاد الوفد أأن
الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات رضورية لضامن أأن دلى البدلان اجملال الالزم للمناورة من حيث الترشيعات
لتعزيز أأهدافها الوطنية وخططها الإمنائية الوطنية .واس تطرد الوفد بأأن البدلان حتتاج اإىل النظر يف اإجياد توازن بني حقوق
امجلهور و أأحصاب احلقوق ،و أأن الاس تثناءات والتقييدات جبانب مواطن املرونة تكن احلكومات من وضع س ياسات هتدف
اإىل حتقيق أأهدافها الإمنائية :أأي أأهدافها من حيث القدرة عىل املنافسة وما اإىل ذكل .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد
ابراغواي ،ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .50وشكر وفد ش ييل الرئيس عىل معلها وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الواثئق ذلكل الاجامتع .و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد
ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وشدد الوفد عىل أأنه قدم دعام اثبتا للجنة ،لس امي حول العمل بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات ،و أأبرز أأن اللجنة أأحرزت تقدما كبريا فامي يتعلق هبذا املوضوع .و أأفاد أأن اللجنة ادلامئة أأنتجت الكثري
من الواثئق املرجعية اليت املفيدة ابلنس بة مجليع ادلول ا ألعضاء .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تظل اللجنة مبثابة منتدى لتبادل
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اخلربات بني ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابلتحدايت حول تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات وحلولها و أأفضل املامرسات عند
الاس تفادة الاكمةل من الاس تثناءات والتقييدات .كام أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن ا ألداة ،اليت قد تيرس تنفيذ مواطن املرونة
يف اتفاق تريبس واس تدداهما بطريقة تامتىش مع حاجة ادلول ا ألعضاء ،س تكون دليال غري شامل عىل النحو املبني يف
الاقرتاح املقدم من وفد الربازيل .واس تطرد الوفد بأأن مثل هذا ادلليل س يكون خطوة هامة اإىل ا ألمام يف ما يعتقد الوفد أأنه
الاجتاه الصحيح.
 .51و أأيد وفد اإندونيس يا الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل والوارد يف الوثيقة  .SCP/19/6وذكر الوفد أأنه يعلق أأمهية
كبرية عىل مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات ،وشكر ا ألمانة عىل جتميع املعلومات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق
الرباءات .واس تطرد الوفد بأأن النقاش حول هذه املسأأةل جار منذ ادلورة الرابعة عرشة للجنة و أأنتج معلومات قمية .غري أأنه
ر أأى أأنه مل جير سوى حتليل حمدود فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات .وذكر الوفد أأن ادلراسات املتعلقة ابلس تثناءات
والتقييدات ينبغي أأل تقترص عىل تقامس املعلومات حفسب ،بل يلزم توس يعها لتشمل تقياميت الفعالية والتحدايت اليت تواجه
تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات .وذلكل ر أأى الوفد أأنه س يكون من املهم أأن تنظر اللجنة ادلامئة يف تنفيذ املرحةل الثالثة من
برانمج العمل عىل النحو املبني يف اقرتاح وفد الربازيل ،فضال عن اإجراء مزيد من التحليل بشأأن كيفية اس تددام خمتلف
البدلان لالس تثناءات والتقييدات يف معاجلة خمتلف أأهداف الس ياسة العامة .و أأشار الوفد اإىل أأن اختاذ خطوة اإىل ا ألمام
بشأأن هذه املسأأةل قد يسهم يف ضامن الهدف الهنايئ املمتثل يف تعزيز التمنية الاقتصادية الاجامتعية يف الس ياق ا ألوسع خلطة
التمنية املس تدامة لعام  ،2030وضامن اتساق ومسامهة نظم امللكية الفكرية العاملية وتطبيق مواطن املرونة يف حتقيق أأهداف
التمنية املس تدامة.
 .52و أأفاد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإن حقوق الرباءات ،شأأهنا شأأن أأي حقوق ،ل ميكن أأن تكون مطلقة نظرا
ألهنا جيب أأن تعود ابلنفع عىل عامة الناس وجيب أأن تكون احلقوق والالزتامات متوازنة .ور أأى الوفد أأن الاس تثناءات
والتقييدات عىل حقوق الرباءات تؤدي دورا هاما يف اإنشاء نظام مناسب للرباءات و أأن وجود حزي س ياسات مرن هو أأمر
رضوري للسامح لدلول ا ألعضاء ابعامتد مجموعات الاس تثناءات والتقييدات عىل حنو أأكرث مالءمة وفقا ملس توى تمنيهتا .واعرتافا
ابدلراسات املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات استنادا اإىل املدخالت الواردة من ادلول ا ألعضاء وا ألنشطة ا ألخرى للجنة،
أأشار الوفد بأأن الوقت قد حان ل ألمانة لإعداد حتليل لالس تثناءات والتقييدات اليت أأثبتت فعاليهتا ملعاجلة شواغل البدلان
النامية .واس تطرد الوفد بأأن مجيع املواد املنتجة خالل الس نوات املاضية يف هذه ادلراسة جيب أأن تؤخذ يف الاعتبار .و أأشار
الوفد اإىل أأن التقارير املتعلقة ابخلربات العملية والتحدايت املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات الواردة يف الوثيقة SCP/25/3
أأوحضت أأنه يف حني أأن هذه الاس تثناءات والتقييدات متاحة يف القانون احمليل ،اإل أأن نطاقها مل يكن واحضا يف كثري من
ا ألحيان .وبناء عىل ذكل ،ر أأى أأن هناك عدة قيود هيلكية تنع العديد من ادلول ا ألعضاء من اس تددام الاس تثناءات
والتقييدات .وذلكل ر أأى الوفد أأنه من الرضوري ضامن أأن تأأخذ الويبو يف الاعتبار أأية مساعدة تقنية فامي يتعلق بقانون
الرباءات الوطين أأو اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية ،وأأن تقدم املساعدة بشأأن كيفية تكن البدلان النامية من التغلب
عىل هذه القيود والاس تفادة الاكمةل من املرونة املتاحة .وفامي يتعلق ابلعمل يف املس تقبل ،أأيد الوفد تنفيذ املرحةل الثالثة من
الاقرتاح اذلي قدمه وفد الربازيل ،وهو املداوةل حول توفري دليل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات بطريقة غري شامةل .ور أأى
أأن مثل هذا ادلليل ميكن أأن يكون مرجعا لدلول ا ألعضاء .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأيد الوفد اإجراء مزيد من التحليل بشأأن
كيفية اس تددام خمتلف البدلان لالس تثناءات والتقييدات املتلفة يف معاجلة خمتلف أأهداف الس ياسة العامة ،حيث أأن هذه
املعلومات حيوية للبدلان لتحسني ترشيعاهتا املتعلقة ابلرباءات والتنفيذ املؤسيس.
 .53وهنأأ وفد أأوكرانيا الرئيس عىل اإعادة انتداهبا وشكر ا ألمانة عىل معلها .و أأشار الوفد اإىل ا ألمهية الكبرية لالس تثناءات
والتقييدات عىل حقوق الرباءات و أأيد اإعداد واثئق أأخرى .وذكر الوفد أأن أأي هجود يبذلها الرئيس أأو ا ألمانة أأو أأي وفود
س تكون مفيدة للغاية .ورحب الوفد ابلعمل اذلي مت الاضطالع به ابلفعل خالل الس نوات السابقة ،وجشع عىل مواصةل
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تبادل اخلربات بشأأن هذه املسأأةل .و أأكد الوفد اهامتمه ابملسائل املتعلقة ابلتنفيذ العميل وإانفاذ قوانني ادلول ا ألعضاء بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات ،و أأعرب عن رغبته يف معرفة املزيد عن الإجراءات املتعلقة ابلرتخيص الإلزايم.
 .54و أأفاد وفد تونس أأن اللجنة ادلامئة يه املنتدى الصحيح لتبادل الآراء واملناقشات حول خمتلف القضااي ،مبا يف ذكل
الاس تثناءات والتقييدات .و أأشار اإىل أأن اللجنة حتتاج اإىل ضامن التوازن بني مصاحل أأحصاب احلقوق ومصاحل امجلهور .و أأيد
الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل و أأيد بدء املرحةل الثالثة من الاقرتاح بشأأن اإعداد دليل غري شامل بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات .كام أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية.
 .55ور أأى وفد الصني أأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات رضورية يف معظم قوانني الرباءات الوطنية ألهنا
تساعد عىل حتقيق التوازن بني أأحصاب احلقوق واجملمتع اذلي يشلك جزءا هاما من نظام براءات الاخرتاع اجليد .وذكر الوفد
أأن اللجنة أأحرزت تقدما جيدا بشأأن هذا املوضوع :حيث شاركت الوفود واملنظامت غري احلكومية خبرباهتا وحتدايهتا فامي يتعلق
ابلس تثناءات والتقييدات ومجعت معلومات عن الاس تثناءات والتقييدات يف خمتلف البدلان .ور أأى أأن هذا التجميع همم
جدا وحيوي ابلنس بة لدلول لتحسني قوانني الرباءات اخلاصة هبا .و أأيد الوفد مواصةل املناقشات حول هذا املوضوع حىت
يتس ى للجنة ادلامئة أأن تواصل جتميع اخلربات اليت تقدهما ادلول ا ألعضاء واليت ميكن أأن تسهم يف تنفيذ وحتسني مجيع أأنظمة
الرباءات.
 .56وذكر وفد اإكوادور أأن التقييدات والاس تثناءات سامهت يف حتقيق التوازن يف نظام الرباءات ،وهو ما مت اإبرازه يف
البياانت السابقة .و أأشار الوفد اإىل أأن بالده تس تددم ترشيعاهتا الوطنية دلمع املرونة من أأجل تعزيز تمنيهتا الصناعية الوطنية
واحلصول عىل التكنولوجيا احملمية ،لس امي التكنولوجيا املتطورة اليت تعترب رضورية للتمنية الاقتصادية .كام أأشار الوفد اإىل
أأمهية معاجلة مسأأةل الاس تثناءات والتقييدات مبا يامتىش مع البيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب .و أأيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل واذلي س يفيض اإىل وضع دليل غري شامل بشأأن اس تددام
الاس تثناءات والتقييدات.
 .57و أأيد ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ( )KEIالاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل لوضع دليل غري شامل
بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حقوق الرباءات .وطلب ممثل املؤسسة من ا ألمانة دراسة كيفية تنفيذ بعض البدلان
للتقييدات والاس تثناءات عىل املعاجلات املرتبطة ابحلقوق احلرصية للرباءات مع الرتكزي عىل مواطن املرونة الواردة يف املادة
 44من اتفاق تريبس ،مبا يف ذكل احلالت اليت حيل فهيا التفويض غري الطوعي ابس تددام الرباءات حمل القرارات القضائية
لإنفاذ احلقوق احلرصية.
 .58و أأعرب وفد الربازيل عن تقديره مجليع ادلول ا ألعضاء اليت أأبدت تأأييدها لقرتاحه .و أأوحض الوفد أأنه حاول جاهدا أأن
يوحض من البداية أأن ذكل اكن ممارسة للحوار و أأنه مس تعد للتحاور ولس تقبال مجيع الآراء .و أأعرب الوفد عن رغبته يف
تشجيع مجيع ادلول ا ألعضاء يف مجيع اجملموعات ا إلقلميية عىل املشاركة يف هذا احلوار .وذكر أأن لك ر أأي س يؤخذ بعني
الاعتبار .و أأكد الوفد أأن النتيجة الهنائية ذلكل س تصبح أأفضل اإذا شارك فهيا املزيد من ادلول ا ألعضاء.
 .59وطلب الرئيس من وفد الربازيل توضيح اجلهات اليت ينبغي أأن تس تددم ادلليل املتعلق ابلس تثناءات والتقييدات.
 .60و أأجاب وفد الربازيل بأأن اقرتاحه موجه اإىل مجموعة واسعة من القراء ،مبن فهيم أأحصاب احلقوق واحلكومات الوطنية.
والغرض من ادلليل هو أأن يكون مرجعا لواضعي الس ياسات وكذكل الأاكدمييني عند اإجراء البحوث .وذكر الوفد أأن هناك
الكثري من املواد املتاحة ،و أأنه واثق تاما من خربة ا ألمانة ومعرفهتا التقنية هبذه املسأأةل املعقدة للغاية .و أأشار الوفد اإىل أأن هذه
املرجعية س تكون مبثابة اإسهام كبري من الويبو يف املناقشات حول هذه املسأأةل عىل الصعيدين الوطين وادلويل .ور أأى الوفد
أأن مثل هذا ادلليل س يكون مفيدا للك دوةل ،حيث أأن لك دوةل من لك مس توى من مس توايت التمنية اس تفادت من
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الاس تثناءات والتقييدات بشلك منتظم .و أأشار الوفد اإىل أأنه ل يريد وضع هذه املسأأةل يف اإطار اهامتم مجموعة واحدة
من البدلان.
 .61و أأفاد وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،أأن أأي نتيجة يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل ينبغي أأن تكون قامئة
عىل وقائع وليس عىل حمك مس بق .ور أأى أأن اإنشاء أأي دليل أأو كتيب أأو ما شابه ذكل من شأأنه أأن ميثل حمك مس بق عىل
النتيجة .و أأكد الوفد من جديد أأن اإنشاء دليل هو امر غري مقبول ابلنس بة هل.
 .62وطلب الرئيس من وفد الياابن رشح أأساب اعتقاده بأأن هذا ادلليل ميثل حمك مس بق عىل النتيجة.
 .63و أأجاب وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،بأأن لكمة "دليل" قد حتمك مس بقا عىل نتيجة ومضمون هذه الوثيقة.
 .64و أأوحض وفد الربازيل أأنه اإذا شارك عدد أأكرب من ا ألعضاء يف هذه العملية فس يكون ذكل أأفضل و أأكرث فائدة ،و أأعرب
عن ترحيبه مبشاركة لك مجموعة إاقلميية ولك دوةل .و أأشار الوفد اإىل أأنه حياول أأن يفهم كيف أأن لكمة "دليل" س تحمك مس بقا
عىل النتاجئ ،حيث أأن لك دوةل ،مبا يف ذكل البدلان ذات وهجات النظر املتلفة ،مدعوة للمسامهة بشأأن هذه املسأأةل .كام
أأشار اإىل أأنه عىل اس تعداد لتسمية الوثيقة بشلك خمتلف .و أأشار الوفد اإىل أأنه ل يفهم كيف ميكن لوثيقة وقائعية هتدف اإىل
الإبالغ عن البدلان اليت تس تددم الاس تثناءات والتقييدات وكيفية تفسريها يف نظم براءاهتا والتحدايت اليت تواهجها ،س تحمك
مس بقا عىل النتيجة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تشارك لك ادلول يف هذه املسأأةل.
 .65و أأيد وفد جنوب أأفريقيا الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل .و أأفاد أأن بالده تر مبرحةل تود فهيا اإجراء دراسة
موضوعية و أأهنا بصدد صياغة س ياسات تتعلق بقضااي املوازنة بني حقوق املرتعني وحامية امجلهور .و أأشار الوفد اإىل أأنه يعترب
الوثيقة أأو أأي اكن امسها مبثابة دليل مرجعي و أأداة هامة ميكن اس تدداهما يف التوجيه .واس تطرد الوفد بأأن املعلومات متاحة،
ولكن ليس بطريقة موحدة ،وابلتايل فاإن هذه الوثيقة أأو ادلليل ميكن أأن تكون مفيدة جدا ،لس امي ابلنس بة للبدلان النامية
مكرجع للنظر فهيا.
 .66و أأيد وفد الس نغال ،متحداث ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل .وذكر الوفد أأنه ل يرى
كيف ميكن لدلليل أأن ينتقص من املناقشات ،ألنه س يكون جتميعا ملتلف الاقرتاحات وبنود املعلومات اليت ميكن جتميعها يف
أأداة واحدة .و أأكد الوفد تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل.
 .67وشكر وفد زامبيا الرئيس عىل قيادهتا و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .ور أأى
الوفد أأن الاس تثناءات والتقييدات ابلغة ا ألمهية يف لك قانون وطين ألهنا تساعد عىل تعزيز التمنية وتوفر أأساسا ل ألمن
القويم فضال عن الس ياسات اليت ميكن أأن تضطلع هبا لك دوةل .وذكر الوفد أأن بالده تقوم ابس تعراض منتصف املدة
لس ياسات امللكية الفكرية الوطنية فامي يتعلق مبواطن املرونة ،مبا يف ذكل الاس تثناءات والتقييدات ،و أأن زامبيا عقدت مؤخرا
ندوة وطنية للملكية الفكرية دعت فهيا أأحصاب املصلحة اإىل التعبري عن أآراهئم بشأأن اس تعراض س ياسات امللكية الفكرية.
و أأظهرت الندوة بوضوح أأن مواطن املرونة ابلغة ا ألمهية وستساعد عىل تشكيل الس ياسة الوطنية اليت ينبغي اس تدداهما
أكداة للتمنية الوطنية .وذلكل أأيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل .و أأشار الوفد اإىل أأن أأن ادلليل س يكون غري
شامل وس يبني أأن هناك جمال لقضااي أأخرى .وذكر الوفد أأنه يؤيد أأي تطوير ل ألفاكر اليت من شأأهنا أأن تساعد عىل امليض
قدما هبذه املسأأةل.
 .68و أأيد وفد الهند البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل و أأفاد أأن ادلليل املقرتح بشأأن الاس تثناءات والتقييدات س يكون
اإضافة مرغوبة للمسامهة اليت تقدهما اللجنة ادلامئة وس يكون أأداة مفيدة مجليع ادلول ا ألعضاء.

البند  6من جدول ا ألعامل :جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض
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 .69استندت املناقشات اإىل الواثئق  SCP/17/7و SCP/18/9و SCP/19/4و SCP/20/11 Rev.وSCP/23/4
و SCP/24/3و SCP/26/3و.SCP/26/4
 .70وقدمت ا ألمانة عرضا توضيحيا عن الوثيقتني  SCP/26/3و .SCP/26/4وميكن الاطالع عىل العرض عىل املوقع
التايل.http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_26/scp_26_questionnaire_wipo.pdf :
 .71وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر ا ألمانة عىل العرض وإاعداد الوثيقة  SCP/26/3وشكر ادلول ا ألعضاء
اليت ردت عىل الاس تبيان .ودعا الوفد ادلول ا ألعضاء ا ألخرى اإىل الرد عىل الاس تبيان .وذكر الوفد أأنه استنادا اإىل الردود،
ذكرت ا ألغلبية أأن الرباءات عالية اجلودة ينبغي أأن تفي ابملتطلبات القانونية املنصوص علهيا يف القانون املعمول به .ووفقا لتكل
الردود ،فاإن الرباءة اليت تس تويف الرشوط القانونية من املرحج جدا أأن تنال الصالحية ،ومن ا ألرحج عدم اإبطالها اإذا ُطعن
فهيا .و أأشار الوفد اإىل أأن العديد من الردود تناولت مبزيد من التفصيل كيفية فهمهم لعملية منح الرباءات عالية اجلودة .ور أأت
العديد من املاكتب أأنه ينبغي ،يف معلية البحث والفحص ،أأن تكون شامةل لالمتثال للقانون املعمول به واملعايري املقررة.
و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن بعض املاكتب اليت أأبدت اهامتما كبريا بتحديد معى "اجلودة" مل تقدم اإجاابت عىل ذكل الاس تبيان.
وظل الوفد همامت جدا مبعرفة كيف حتدد تكل املاكتب املصطلح والتدابري اليت تتدذها لتحسني جودة حفص الرباءات يف
ماكتهبا .و أأشار الوفد اإىل أأن العديد من البدلان أأشار أأيضا اإىل التوقيت املناسب لختاذ اإجراءات املاكتب وقراراهتا مع أأمهية
وجود موظفني مدربني تدريبا جيدا ودلهيم املهارات الاكفية لالضطالع بواجباهتم .وابلإضافة اإىل ما ذكر أأعاله ،أأشارت بعض
املاكتب اإىل اجلانب املمتثل يف معلية شفافة ألي اتصال يمت بني املكتب و أأحصاب املصلحة .وشكر الوفد ا ألمانة عىل اإعداد
الوثيقة  SCP/26/4و أأشار اإىل أأن الردود تبني أأن التنس يق املكثف قد مت بني ماكتب امللكية الفكرية عىل املس توايت
الثنائية وادلولية وا إلقلميية ،عىل سبيل املثال بني ماكتب البدلان املتقدمة أأو بني وماكتب البدلان املتقدمة المنو والبدلان
النامية أأو بني البدلان النامية .واس تطرد الوفد قائال اإنه لوحظ وجود مجموعة كبرية من أأوجه التعاون ،مثل تبادل املعلومات
وا ألدوات املتعلقة ابلرباءات لإجراء معليات البحث واملساعدة يف تدريب موظفي املاكتب ا ألخرى وبناء قدراهتم وتقامس أأعامل
الفحص والتعاون يف البحث والفحص يف جمال ا ألدبيات السابقة .و أأشار الوفد اإىل أأنه فامي يتعلق ابلتعاون يف جمال البحث
والفحص مع املاكتب ا ألخرى ،أأشار العديد من الردود اإىل أأن هناك تأأثريا اإجيابيا عىل حصة الرباءات املمنوحة ،وأأن ا ألدبيات
السابقة اليت وجدهتا ماكتب أأخرى ،ول س امي تكل الواثئق ا ألجنبية ،تس تمكل أأعامل البحث اليت يقوم هبا الفاحصون .وعالوة
عىل ذكل ،قد يقوم الفاحصون ،عند اإجراء تقيميهم اخلاص ل ألهلية للرباءة ،ابس تطالع أآراء املاكتب ا ألخرى بشأأن ا ألهلية
للرباءة ألهنم يوفرون ا ألساس املنطقي للقرارات اليت يتدذها الفاحصون يف ماكتب أأخرى ،أأو قد يرجعوا اإىل قواعد البياانت
التجارية للماكتب ا ألخرى .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن هناك مسأأةل أأخرى تمتثل يف ختفيض فرتة الانتظار وحتسني كفاءة حفص
الرباءات من خالل اس تددام أأعامل البحث والفحص اليت جترهيا املاكتب ا ألخرى .و أأشارت بعض الردود اإىل أأن برانمج
املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات ( )PPHقد مسح ابإجراءات اختذهتا املاكتب النظرية مما أأدى اإىل خفض تاكليف املودعني
واملاكتب ا ألخرى .و أأشار الوفد اإىل أأن الواحض من ردود املاكتب املتلفة أأن تقامس العمل فعال يف مساعدة املاكتب ذات
القدرات احملدودة يف حتسني اجلودة .وشدد الوفد عىل أأنه يود أأن يبد أأ العمل بشأأن مجيع املقرتحات املتعلقة بتقامس العمل
الواردة يف الوثيقة  ،SCP/23/4و أأفاد كذكل بأأن بعض الردود تتناول بعض التحدايت املتعلقة ابلتعاون يف البحث والفحص.
و أأشار اإىل أأن هذا التعاون قد يتطلب موارد برشية ومالية اإضافية من انحية ،ومن انحية أأخرى ،قد يؤدي التعاون الناحج
اإىل توفري املوارد .و أأعرب الوفد عن سعادته بأأن يرى أأن هناك اهامتما متواصال مبوضوع اخلطوة الابتاكرية و أأن عددا كبريا من
الردود عىل الاس تبيان يربز أأمهية رشوط ا ألهلية للرباءة من أأجل احلصول عىل براءات عالية اجلودة .وذلكل ر أأى الوفد أأنه
ينبغي عىل اللجنة أأن تواصل العمل بشأأن هذه املسأأةل املوضوعية مثل دراسة أأخرى أأجرهتا ا ألمانة بشأأن تقيمي اخلطوة
الابتاكرية استنادا اإىل اقرتاح وفد اإس بانيا الوارد يف الوثيقة  .SCP/24/3وفامي يتعلق بتقامس العمل والتعاون ،أأعرب الوفد
عن اعتقاده بأأن املزيد من النقاش حول هذه املسأأةل يف جلنة الرباءات س يكون ذا قمية ،نظرا ملا لها من أأمهية للعديد من
ادلول ا ألعضاء .و أأبرز الوفد الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCP/20/11 REV.بشأأن اإقامة حدث س نوي لتقامس العمل،
واعتربه الوفد منتدى ممثرا لتبادل اخلربات و أأفضل املامرسات .ومن شأأن هذا احلدث أأن يتيح للمشاركني حتديد الس بل
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الكفيةل بزايدة جدوى تقامس العمل وبرامج التعاون مع مالحظة أأن بعض الوفود أأعربت خالل ادلورات السابقة عن قلقها
إازاء عدم تعريف مصطلح "جودة الرباءات" ،ور أأى الوفد أأن الاس تبيان خطوة اإجيابية اإىل ا ألمام يف اإجياد تعريف .و أأشار
الوفد اإىل أأن الإجاابت عىل ا ألس ئةل تبني أأن البحث عن تعريف لـ"جودة الرباءات" مفيد ولكنه ليس رضوراي ملواصةل العمل
عىل هذا املوضوع .ور أأى الوفد أأنه من املهم أأل نتحدث فقط عن تعريف "جودة الرباءات" نفسها ،بل أأن ننظر يف أأفضل
الس بل املمكنة لتعزيز جودة الرباءات من خمتلف وهجات النظر .و أأشار الوفد اإىل أأن املزيد من العمل يف هذا اجملال ينبغي أأن
يتضمن الاس تبيان الوارد يف الوثيقة .SCP/18/9
 .72وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر ا ألمانة عىل جتميع الردود عىل الاس تبيان
بشأأن مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب الرباءات يف حبث وحفص طلبات الرباءات .وقال اإن مسأأةل "جودة
الرباءات" تقع يف مصمي نظام الرباءات و أأن الرباءات عالية اجلودة تكن امللكية الفكرية من أأداء وظائفها .و أأفاد الوفد بأأن تقامس
العمل هو أأحد أأدوات ماكتب الرباءات ملساعدهتا عىل جتنب الازدواجية يف العمل وميكن أأن يسهم يف اإجراء معلية حفص
عالية اجلودة .ور أأى الوفد أأن هذا العمل س يفيد مجيع ادلول ا ألعضاء ومجيع ماكتب الرباءات ،ورحب ابدلراسة القامئة عىل
الاس تبيان بشأأن تعريف مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب الرباءات يف طلبات الرباءات .وشكر الوفد ا ألمانة
عىل اإعداد الوثيقتني  SCP/26/3و ،SCP/26/4اللتني توجزان الاجتاهات والهنج املتعلقة بكيفية فهم لك دوةل عضو لهذا
املصطلح .و أأشار الوفد اإىل أأن  57دوةل عضوا ردت عىل الاس تبيان ،و أأظهرت ابلتايل تعاريف خمتلفة بشأأن مصطلح "جودة
الرباءات" .وذكر الوفد أأيضا أأن ادلراسة أأظهرت أأنه عىل الرمغ من وجود أآراء خمتلفة بشأأن العوامل اليت حتدد "جودة
الرباءات" ،فاإن هناك فهام متشاهبا للقضااي الرئيس ية ،كام بينت ادلراسة التعاون بني ماكتب امللكية الفكرية عىل خمتلف
املس توايت  ،مما يؤثر اإجيابيا عىل كفاءة حفص الرباءات .وجشع الوفد عىل اس تددام تقامس العمل بني ماكتب الرباءات مبختلف
ا ألجحام وخمتلف مس توايت التمنية .ورحب ابلعمل املتعلق ابخلطوة الابتاكرية يف جلنة الرباءات ،و أأيد الاقرتاح اذلي تقدم به
وفد اإس بانيا ( .)SCP/24/3ور أأى الوفد أأن الفهم ا ألفضل لتقيمي اخلطوة الابتاكرية سزييد من "جودة الرباءات" .وعالوة
عىل ذكل ،فضّ ل الوفد مناقشة الاقرتاحات اليت قدهما وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية والواردة يف الوثيقتني SCP/19/4
و ،SCP/23/4وكذكل الاقرتاحات السابقة بشأأن "جودة الرباءات" اليت قدهما وفدا كندا واململكة املتحدة (الوثيقتني
 SCP/17/8و )SCP/18/9ووفد ادلامنرك (الوثيقة  )SCP/17/7ووفد الولايت املتحدة ا ألمريكية (الوثيقة
. )SCP/17/10
 .73وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقتني  SCP/26/3و.SCP/26/4
و أأشار الوفد اإىل ضيق الوقت املتاح نسبيا لدلول ا ألعضاء لتقدمي ردودها عىل ادلول الست أأس ئةل اليت تتناول هذه املسائل،
ألن الرساةل ذات الصةل مل ترسل اإل يف يناير  .2017ور أأى الوفد أأن ذكل قد يكون السبب يف أأن  57مكتبا ومكتبني
إاقلمييني فقط أأجابوا عىل الاس تبيان .و أأشار الوفد اإىل أأنه من الواحض من الوثيقة  SCP/26/3أأن هناك اختالفات معيقة نوعا
ما يف مفهوم وهنج "جودة الرباءات" .وذكر الوفد أأن بعض ادلول ا ألعضاء أأشارت اإىل الإجراءات والإدارة داخل املاكتب،
و أأن ادلول ا ألعضاء ا ألخرى نظرت اإلهيا من وهجة نظر البحث والفحص .و أأشار الوفد اإىل أأن بعض املاكتب أأكدت معايري
ا ألهلية للرباءة مكقياس للحمك عىل جودة الرباءة ،أأي اجلدة واخلطوة الابتاكرية والتطبيق الصناعي والكشف ،يف حني ر أأى
البعض الآخر أأنه ابلإضافة اإىل تكل املعايري ،هناك متطلبات أأخرى يتعني الوفاء هبا وفقا للقانون املعمول به .ونتيجة ذلكل،
أأوحض الوفد أأنه ينطبق يف ولية قضائية معينة ولكن ل ميكن ابلرضورة نقهل اإىل مناطق جغرافية أأخرى مثل املروانت الوطنية
والسلطة التقديرية اليت تنح للسلطات احمللية مبوجب الترشيعات احمللية .و أأشار الوفد اإىل أأن الردود املقدمة عىل الاس تبيان
تعزز وهجة نظره القائةل بأأن معايري ا ألهلية للرباءة ميكن تطبيقها بطرق خمتلفة تبعا للترشيعات الوطنية و أأن وجود نظام قوي
للمعارضة أأمر هل أأمهية كبرية يف ضامن جودة الرباءات .وشدد الوفد يف هذا الصدد عىل أأمهية حتديد جودة الرباءة و أأمهية
الشفافية يف هذا الصدد .و أأشار الوفد اإىل أأن التعاون يف البحث والفحص بني ماكتب الرباءات ل يضمن دامئا جودة الرباءة،
و أأنه من الرضوري التفاق عىل تعريف "جودة الرباءات" ،وهو أأمر مقبول للجميع.
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 .74وحتدث وفد اإس تونيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه و أأكد جمددا دمعه والزتامه ابلهنوض ابلعمل بشأأن
"جودة الرباءات" .و أأعرب الوفد عن قناعته بأأن التعاون ادلويل أأداة هممة لتحسني "جودة الرباءات" وكفاءة معلية منح
الرباءات يف مجيع أأحناء العامل .ور أأى الوفد ،عىل وجه اخلصوص ،أأن تقامس العمل ،حبمك أأنه يتفادى أأي ازدواجية يف العمل،
فاإنه يقلل من ترامك ا ألعامل املتأأخرة وحيسن الكفاءة العامة لعملية البحث والفحص .و أأشار الوفد اإىل أأن ادلراسات املتعلقة
بكيفية أأن تقامس العمل يزيد من كفاءة ماكتب الرباءات عىل مس توى العامل تعترب مصدرا مفيدا للمعلومات ،وذلكل رحب
ابلس تبيان املتعلق بتعريف مصطلح "جودة الرباءات" وتنفيذ التعاون بني ماكتب الرباءات يف حبث وحفص طلبات الرباءات.
وشكر الوفد ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقتني  SCP/26/3و SCP/26/4وعىل العرض اذلي قدمته .ورحب الوفد ابلرتكزي يف
الاس تبيان عىل كيفية فهم ادلول ا ألعضاء ملصطلح "جودة الرباءات" ،وذكر أأن املعلومات اليت مت مجعها س تكون مفيدة عند
مواصةل العمل يف هذا اجملال .و أأعرب الوفد عن ارتياحه لقيام  57دوةل عضوا ومكتبني إاقلمييني للرباءات ابلرد عىل الاس تبيان
وجشع ادلول ا ألعضاء املتبقية اليت مل ترد عىل القيام بذكل .و أأشار الوفد اإىل أأن ادلراسة أأظهرت أأن هناك هنُ جا خمتلفة يف
تعريف مصطلح "جودة الرباءات" ،و أأن معى املصطلح قد يكون خمتلفا دلى لك صاحب مصلحة يف س ياقات خمتلفة ،ولكن
مع ذكل ،ظهر مفهومان رئيس يان من الردود .فأأول ،يتعلق مصطلح "جودة الرباءات" جبودة الرباءة نفسها اليت تس تويف
رشوط ا ألهلية للرباءة .واثنيا ،يتعلق هذا املصطلح بعملية منح الرباءات يف ماكتب امللكية الفكرية .و أأشار الوفد اإىل أأنه عىل
الرمغ من وجود أآراء خمتلفة بشأأن العوامل اليت حتدد "جودة الرباءات" ،يبدو أأن هناك فهام مماثال بشأأن القضااي الرئيس ية.
وعالوة عىل ذكل ،ذكر الوفد أأن ادلراسة أأظهرت أأيضا التعاون عىل نطاق واسع بني ماكتب امللكية الفكرية والاس تددام
ييرس معل ماكتب امللكية الفكرية .واس تطرد
املتنايم ألساليب التعاون املتلفة عىل املس توى الثنايئ وا إلقلميي وادلويل مما َّ
الوفد قائال اإن تقامس العمل أأثبت أأيضا أأن هل أأثر اإجيايب عىل كفاءة حفص الرباءات وحصة الرباءات املمنوحة .ونظرا للفوائد
الإجيابية لتقامس العمل ،جشع الوفد عىل توس يع نطاق اس تددام تقامس العمل فامي بني ماكتب الرباءات مبختلف أأجحاهما ومن
خمتلف مس توايت التمنية .وقال الوفد اإنه يرى جدوى يف دراسة أأجرهتا ا ألمانة بشأأن الكيفية اليت ميكن هبا للقوانني واملامرسات
املتلفة أأن حتد من اإماكنية تقامس العمل وما يه التدابري الطوعية اليت ميكن اختاذها ملعاجلة أأي مشالك عىل الصعيد ادلويل.
وشكر الوفد ا ألمانة عىل عرضها خالل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الرباءات وتوفري منصة لتبادل املعلومات فامي بني
ماكتب امللكية الفكرية املشاركة فامي يتعلق بتقارير البحث والفحص .ور أأى الوفد أأن وجود صفحة خمصصة عىل موقع الويبو
الإلكرتوي ملتلف ا ألنشطة ا ألخرى لتقامس العمل من شأأنه أأن يزيد من حتسني الوصول اإىل املبادرات القامئة وميَّكن ماكتب
الرباءات من التعاون عىل حنو أأكرث كفاءة .ورحب الوفد أأيضا ابملناقشات املثرية لالهامتم اليت جرت خالل ادلورة اخلامسة
والعرشين للجنة الرباءات فامي يتعلق بتجارب ادلول ا ألعضاء بشأأن تقامس العمل والتعاون عىل الصعيد ادلويل ،حيث شهد
الوفد أأمثةل من ادلول ا ألعضاء عن كيفية تيسري حفص طلبات الرباءات وإادارهتا من خالل برامج تقامس العمل .و أأيد الوفد
فكرة عقد مؤترات عىل هامش دورات جلنة الرباءات بشأأن هذا املوضوع ،حيث أأن الاس امتع اإىل مثل هذه ا ألمثةل الناحجة
ميكن أأن يساعد املزيد من ادلول ا ألعضاء عىل التعمل واملشاركة يف برامج تقامس العمل .وشكر الوفد مجيع ادلول ا ألعضاء عىل
جلسات التقامس بشأأن ا ألمثةل واحلالت املتعلقة بتقيمي اخلطوة الابتاكرية اليت عقدت أأثناء ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة
الرباءات ،ورحب بكون النقاش حول هذا املوضوع املعقد اس متر يف جلنة الرباءات ،فاإن تقيمي اخلطوة الابتاكرية هو أأمر
أأسايس لضامن نظام براءات عايل اجلودة .ومن أأجل متابعة ادلراسة املتعلقة ابخلطوة الابتاكرية والواردة يف الوثيقة
 ،SCP/22/3شدد الوفد عىل أأمهية مواصةل دراسة هذا املفهوم وطرق تقيمي اخلطوة الابتاكرية املس تددمة يف ادلول
ا ألعضاء يف الويبو .و أأشار الوفد اإىل الاقرتاح اذلي قدمه وفد اإس بانيا الوارد يف الوثيقتني SCP/19/5/ Rev.
و ،SCP/24/3و أأقرته مجيع ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف الاحتاد ا ألورويب .وكرر الوفد دمعه للهنوض ابلعمل يف اللجنة معال
ابملقرتحات املقدمة من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية (الوثيقتان  SCP/19/4و ،)SCP/23/4ووفد مجهورية كوراي
واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية (الوثيقة  ،)SCP/20/11وكذكل الاقرتاحات السابقة بشأأن "جودة الرباءات"
اليت قدهما وفدا كندا واململكة املتحدة (الوثيقة ( ،)SCP/17/8الوثيقة  ،)SCP/17/7ووفد الولايت املتحدة ا ألمريكية
( .)SCP/17/10و أأعرب الوفد عن الزتامه بربانمج العمل املتقدم بشأأن "جودة الرباءات" ،اذلي يعكس العنارص الرئيس ية
لتكل املقرتحات و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء مناقشة بناءة بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل.
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 .75وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ وقال اإنه يواصل تأأييد فكرة أأن جلنة الرباءات ينبغي أأن
جتري مناقشات بشأأن أأنظمة الاعرتاض .و أأشار الوفد اإىل أأنه ينبغي أأن يكون هناك برانمج معل بشأأن أأنظمة الاعرتاض
ميكن أأن يرض ابلس تبيان املتعلق ابلآليات املتلفة املتاحة يف البدل والإجراءات والوسائل اليت تس تددهما والقيود املفروضة
عىل اس تددام نظام املعارضة بفعالية ،وكيفية تعزيز أأنظمة الاعرتاض هذه .ور أأى الوفد أأن جلنة الرباءات ينبغي أأن تتوصل اإىل
فهم مشرتك ملا تعنيه "جودة الرباءات" ورحب ابلوثيقتني  SCP/26/3و SCP/26/4بشأأن الاس تبيان عن مصطلح
"جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص .وشكر الوفد ا ألمانة عىل عرضها و أأعرب عن أأمهل يف
أأن تكون هذه ا ألعامل أأساسا جيدا لدلول ا ألعضاء لتضييق الفجوات فامي خيص معى "جودة الرباءات".
 .76و أأكد وفد الربازيل اس تعداده للمشاركة البناءة يف املناقشات حول "جودة الرباءات" و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتبعه
وفود أأخرى .و أأعلن أأنه عىل اس تعداد ملناقشة لك يشء بشأأن "جودة الرباءات" ،استنادا اإىل الفهم املشرتك بأأنه جيب أأن
يكون هناك توازن بني أأحصاب احلقوق ومس تدديم الرباءات ،و أأن املناقشات جيب أأن تكون مطابقة للامدتني  1.1و 27من
اتفاق تريبس .و أأعرب الوفد عن عدم اس تعداده لقبول أأي نتيجة تتعلق ابلتنس يق ولكن تكل اليت ل تعوق املناقشات .و أأشار
الوفد اإىل أأنه عىل الرمغ من اس تعداده ملناقشة أأي موضوع ،فاإنه يود الرتكزي عىل ثالثة مواضيع رئيس ية ،ا ألوىل يه الوصول
اإىل ا ألدوات وقواعد البياانت ملاكتب امللكية الفكرية .ور أأى الوفد أأن وجود أأدوات حبث وقواعد بياانت اكفية ميكن أأن
يساعد مجيع البدلان سواء اكنت متقدمة أأو انمية .واس تطرد الوفد قائال اإن املوضوع الثاي ينبغي أأن يكون التصال والشفافية
ألنه يعتقد أأن جودة الرباءات تستند اإىل معلية شفافة ومعلية اتصال فعاةل بني ماكتب الرباءات و أأحصاب املصلحة .وذكر الوفد
أأن املوضوع الثالث ينبغي أأن يكون تدريب املوظفني ،حيث أأنه من الواحض أأن هذا يضيف قمية اإىل ماكتب امللكية الفكرية.
 .77وشكر وفد ا ألرجنتني ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقتني  SCP/26/3و .SCP/26/4وقال الوفد اإنه يتفق مع أأغلبية ادلول
ا ألعضاء عىل أأن الرباءات الضعيفة تقوض وتضعف مصداقية نظام الرباءات .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن العمل املنجز
حىت الآن مل يؤد اإىل حدوث مواءمة ،و أأشار أأيضا اإىل أأنه اإذا أأجنز املكتب العمل اذلي قام به مكتب أآخر ،فال شك يف أأنه
س يحسن من جودة الرباءات قيد البحث .وشدد الوفد عىل أأنه يف حني أأن لك مكتب براءات من شأأنه أأن مينح أأو يرفض
طلبا عىل أأساس ترشيعاته الوطنية و /أأو معايري ا ألهلية للرباءة املعمول هبا ،فاإن تقامس العمل ميكن أأن يساعده عىل ضامن أأن
نظام الرباءات الوطين لن مينح سوى براءات عالية اجلودة .وكرر الوفد القول بأأن اإعادة اس تددام العمل اذلي يقوم به مكتب
يقمي الرباءة يف ضوء ترشيعاته الوطنية.
أآخر لن خيلق تواؤما بني أأي معايري للرباءة ،حيث أأن لك مكتب س ّ
 .78وشكر وفد السلفادور الرئيس عىل قيادته وا ألمانة عىل اإعداد الوثيقتني  SCP/26/3و .SCP/26/4و أأشار الوفد
اإىل أأن الردود عىل السؤال ا ألول تبني أأن ماكتب الرباءات تويل أأمهية كبرية لعملية منح الرباءات ،ول تقيد أأنفسها مبجرد
البحث والفحص ،من أأجل منح الرباءات عالية اجلودة .وكام يتضح يف الفقرتني  9و 10من الوثيقة  ،SCP/26/3أأبرزت
بعض املاكتب أأمهية أآليات املراقبة وجودة الإطار القانوي الوطين اذلي تعمل فيه .و أأشار الوفد اإىل أأنه من أأجل تبادل
اخلربات واملعلومات بشأأن هذه املسأأةل س يكون من املفيد معرفة ما اإذا اكنت ماكتب الرباءات تس تددم كتيبات الفحص و أأن
هذه الكتيبات ميكن تقدميها اإىل جلنة الرباءات مكسامهة يف املزيد من النقاش واس تدداهما أأيضا مكصدر دمع أأو صك من
جانب ماكتب أأخرى ،ول س امي تكل اليت ل تكل أأدوات من هذا النوع .وذكر الوفد أأن كتيبات الفحص ستسهل معل
الفاحصني ،مما يقوي الإطار القانوي وميكن أأن يكون مفيدا ملودعي الطلبات ،حيث أأهنا تنحهم قدرا أأكرب من اليقني ،بشأأن
الطريقة اليت يس تددهما الفاحص يف حفص طلبه اخلاص ابلرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن ذكل جيعل من السهل للفاحصني بأأن
يكونوا أأكرث حتديدا بشأأن جوانب معينة ،وجشعهم عىل اإدراج العنارص اليت قد يرتكوهنا اإذا مل يكن دلهيم اإماكنية الوصول اإىل
مثل هذه الكتيبات .وفامي يتعلق ابلسؤال السادس الوارد يف الوثيقة  ،SCP/26/4اقرتح الوفد أأن تقدم يف ادلورة الالحقة
للجنة الرباءات أأدةل أأو كتيبات للنظر فهيا .و أأفاد الوفد اللجنة بأأن مكتب امللكية الفكرية التابع هل يس تددم كتيبا تس تددمه
أأيضا بدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية ،مما ميكن من توحيد الإجراءات يف تكل املنطقة .و أأشار الوفد اإىل أأنه
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س يقدم هذا الكتيب للنظر فيه يف ادلورة التالية للجنة الرباءات مع وفدي كوس تارياك وامجلهورية ادلومينيكية ورمبا بدلان
أأخرى من منطقة أأمرياك الوسطى.
 .79و أأحاط وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقتني  SCP/26/3و SCP/26/4و أأعرب
عن تقديره ل ألمانة عىل اإعدادهام وعرضهام .و أأشار الوفد أأن الردود عىل الاس تبيان تبني أأن املرحةل ا ألوىل وا ألمه يف النظر يف
جودة الرباءات ومناقش هتا يه التوصل اإىل فهم مشرتك ملعى مصطلح "جودة الرباءات" .ور أأى الوفد أأن عدم وجود فهم
مشرتك ملعى هذا املفهوم من شأأنه أأن جيعل من الصعب فهم الاقرتاح املتعلق جبودة الرباءات فهام اتما .ور أأى الوفد أأنه ل
ميكن تعزيز جودة الرباءات مبجرد اعامتد ممارسة ماكتب الرباءات ا ألخرى أأو ابلتعاون مع املاكتب ا ألخرى من خالل أأنشطة
تقامس العمل .ور أأى الوفد أأنه عىل الرمغ من أأمهيهتا ،ينبغي ترك جودة الرباءات للواحئ وال ُنظم املطبقة عىل الصعيد الوطين و أأن
تناقشها وتقررها السلطات الوطنية ،مع مراعاة ا ألولوايت الوطنية للك بدل بعينه .ور أأى الوفد أأن تقامس العمل هو مسأأةل
اإجرائية يرى الوفد أأهنا خارج نطاق ولية جلنة الرباءات بوصفها جلنة فنية .وفامي يتعلق هبذا البند من جدول ا ألعامل ،أأكد
يفرس عىل أأنه أأداة ملواءمة قانون الرباءات أأو لوضع القواعد واملعايري يف
الوفد من جديد موقفه بأأن هذا املوضوع ل ينبغي أأن َّ
املس تقبل .ور أأى الوفد أأن مواءمة قوانني الرباءات يف خمتلف البدلان ميكن أأن يوسع الفوارق يف التمنية الاقتصادية والعلمية
بني البدلان وميكن أأن يؤدي اإىل تركزي أأصول امللكية الفكرية يف بعض املناطق ا ألمر اذلي ل يساعد البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا .ور أأى الوفد أأن جودة الفحص حتتاج اإىل حتسني كبري مبا يامتىش مع أأهداف الس ياسة الوطنية للك بدل من أأجل
تفادي التلكفة الاجامتعية املرتفعة ملنح الرباءات اإىل التحسينات الضئيةل .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن تقامس
اخلربات قد حيسن من جودة الرباءات وكذكل املهارات واخلربة التقنية ملوظفي الرباءات من خالل التعاون الثنايئ وا إلقلميي
بني ماكتب الرباءات ،كيفام أأشارت اإليه الردود عىل الاس تبيان .و أأفاد الوفد بأأنه عىل الرمغ من اس مترار الإبقاء عىل أأنظمة
الاعرتاض يف جدول ا ألعامل جنبا اإىل جنب مع جودة الرباءات ،فاإن تركزي النقاش يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل
ينصب حرصا عىل جودة الرباءات .وذلكل اقرتح الوفد اإيالء أأمهية متساوية ملوضوع نظام املعارضة يف برانمج العمل
اكن ّ
املس تقبيل للجنة الرباءات .و أأوىص الوفد بأأن يتضمن برانمج العمل هذا اس تبياان اس تقصائيا بشأأن خمتلف أأنواع أآليات
املعارضة يف القوانني والإجراءات وا ألساليب الوطنية لس تدداهما ،وكذكل القيود املفروضة عىل اس تددام أأنظمة الاعرتاض
بفعالية ،وكيفية تنظمي أأنظمة الاعرتاض واس تعراضها.
 .80وشكر وفد الياابن ا ألمانة عىل اجلهود اليت بذلهتا يف اإعداد الاجامتع وخاصة يف اإعداد وثيقيت العمل SCP/26/3
و SCP/26/4املتعلقتني مبوضوع جودة الرباءات .ور أأى الوفد أأن الوثيقة  SCP/26/4تشدد عىل الكيفية اليت ميكن هبا
لتقامس العمل فامي بني ماكتب الرباءات أأن يعمل عىل اس تكامل تقرير البحث ا ألويل ابلبحث اذلي جتريه ماكتب الرباءات
ا ألخرى وتكني ماكتب الرباءات من فهم أأس باب اليت تقوم علهيا قرارات البدلان ا ألخرى قبل اختاذ قراراهتا اخلاصة .و أأعرب
الوفد عن اعتقاده بأأن العديد من البدلان تتشاطر تفهام مشرتاك بأأن حقوق الرباءات املكتس بة من خالل هذه العملية تتسم
ابلس تقرار القانوي العايل و أأن ا ألنشطة الفعاةل لتقامس العمل تعزز جودة الرباءات .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأنه وفقا
للوثيقة  ،SCP/26/4أأجاب العديد من البدلان بأأن أأحد الآاثر الهامة لتقامس العمل هو تقصري فرتة الفحص .و أأوحض الوفد
بأأنه يف حني يبدو للوهةل ا ألوىل أأن التعليق ليس هل عالقة جبودة الرباءات ،فاإن العديد من البدلان تدرك أأن تقليل الرتاكامت
ومنح الرباءات يف الوقت املناسب من اجلوانب الهامة لإدارة اجلودة .و أأوحض الوفد أأن العديد من البدلان أأشارت اإىل أأنه
ابلإضافة اإىل الاس تقرار القانوي حلقوق الرباءات نفسها ،فاإن الوقت املناسب يتعلق أأيضا جبودة الرباءات من منظور معلية
احلصول عىل حقوق الرباءات .وعالوة عىل ذكل ،أأفاد الوفد بأأن الفقرة  7من الفصل ا ألول من املبادئ التوجهيية للبحث
ادلويل والفحص المتهيدي بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت تتناول نظام اإدارة اجلودة تنص عىل أأنه ينبغي عىل لك
اإدارة للبحث ادلويل أأن تضع أآلية مراقبة مناس بة فامي يتعلق ابلتقلبات يف الطلب والرتامك .واختمت الوفد لكمته قائال اإن تقامس
العمل الفعال ل يسامه حفسب بشلك مبارش يف حتسني جودة الرباءات نفسها ،بل يؤثر أأيضا اإجيابيا عىل جودة الرباءات من
حيث معلية احلصول علهيا .و أأكد الوفد أأن تقامس العمل مفيد جدا يف تعزيز جودة الرباءات .واستنادا اإىل هذا الفهم ،ر أأى
الوفد أأن جلنة الرباءات ينبغي أأن تواصل املناقشات بشأأن أأنشطة تقامس العمل .و أأشار الوفد اإىل أأن العدد الإجاميل ملاكتب
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امللكية الفكرية املشاركة يف برانمج املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات قد ارتفع اإىل  45مكتبا اعتبارا من يونيو  ،2017يف حني
انضمت تسعة ماكتب للملكية الفكرية اإىل الربانمج يف الس نة املالية الياابنية  .2016وقال الوفد اإن هذه ا ألرقام تبني بوضوح
أأن املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات قد مت تكييفه بشلك جيد اكإطار تعاون فعال .وعالوة عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن برانمج
املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات ل يؤثر عىل اس تقاللية معليات الفحص يف املاكتب املشاركة .و أأشار الوفد اإىل أأن الياابن،
ابعتبارها واحدة من البدلان اليت تعزز بنشاط برانمج املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات ،مل تتلق أأبدا تعليقات من املاكتب
املشاركة تفيد بأأن املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات يقوض ابلفعل اس تقاللية الفحص يف أأي مكتب.
 .81و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن رغبته يف تبادل وهجات نظره بشأأن الوثيقتني SCP/26/3
و .SCP/26/4وفامي يتعلق ابلوثيقة  ،SCP/26/3ذكر الوفد أأن حتسني جودة الرباءات الصادرة هو أأحد أأمه أأولوايت
مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية .و أأشار الوفد اإىل أأن هذا املوضوع ،كام أأوحضت الردود عىل
الاس تبيان ،ذو أأمهية كبرية للعديد من ادلول ا ألعضاء يف الويبو .وعىل الرمغ من أأن الوفد أأشار اإىل املشاركة الكبرية ،اإل أأنه
أأعرب عن خيبة أأمهل ألن العديد من املاكتب اليت أأبدت اهامتما كبريا بتحديد معى اجلودة مل تقدم اإجاابت عىل هذا
الاس تبيان .و أأكد الوفد جمددا عىل اهامتمه مبعرفة كيفية تعريفها للمصطلح وابلتدابري اليت اختذهتا لتحسني جودة حفص الرباءات
يف ماكتهبا .و أأوحض الوفد أأنه وفقا لرده عىل الاس تبيان ،فاإن أأحد املؤرشات عىل براءة جيدة هو مؤرش صدر بشلك حصيح
وفقا مجليع متطلبات قوانني الرباءات ا ألمريكية كام يفرسها القضاء ا ألمرييك يف وقت اإصدارها .و أأوحض الوفد أأنه يعين يف جزء
منه أأن الطلب يس تويف متطلبات موضوع ا ألهلية للرباءة ،واجلدة ،وعدم الوضوح ،والكشف /المتكني .و أأشار الوفد اإىل أأن
ردود مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية أأقرت أأيضا بأأنه ،يف هذا الهنج ،هناك رشط برضورة أأن تفي
معلية منح الرباءات ابملعايري العالية .وشدد الوفد عىل أأن مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية يسعى
ابس مترار اإىل تعزيز وحتسني منتجاته وخدماته يف مجيع مراحل معلية معاجلة الرباءات .و أأعرب الوفد عن ارتياحه لس تجابة
العديد من ادلول ا ألعضاء لالس تبيان .ور أأى أأن ذكل يعكس مواضيع مشرتكة وأآراء متبادةل بني العديد من املاكتب وميكن
أأن يكون مبثابة نقطة انطالق ملناقشة متعمقة يف ادلورات املقبةل للجنة الرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن املاكتب الكبرية
والصغرية وكذكل املاكتب ذات املس توايت املتلفة من اخلربة قد أأبلغت عن مواضيع مماثةل بشأأن اجلودة .فعىل سبيل املثال،
وجد الوفد وهجات نظر مشرتكة مفادها أأن الرباءات اجليدة يه براءات تامتىش مع املعايري القانونية املوضوعية .ور أأى الوفد أأن
ذكل البيان يتضمن تقديرا عاما بني ادلول ا ألعضاء بشأأن ماهية تكل املعايري وكيفية تنفيذها يف معلية الفحص وكيفية تدقيقها
يف الإجراءات القضائية .و أأشار الوفد اإىل أأن الوثيقة  ،SCP/26/3عىل هذا النحو ،تعكس وجود تقدير أأسايس ملالمح
املعايري القانونية املتلفة ،عىل سبيل املثال ،فامي يتعلق ابخلطوة الابتاكرية .وفامي يتعلق بتحسني معلية معاجلة الرباءات من أأجل
تيسري اإصدار الرباءات ذات اجلودة ،ذكر الوفد أأن الوثيقة  SCP/26/3تسلط الضوء عىل املوضوعات املشرتكة بني التقارير
وتشمل "1" :حتسني معلية البحث والفحص؛ " "2حسن توقيت اإجراءات وقرارات ماكتب امللكية الفكرية؛ " "3توظيف
الفاحصني املدربني؛ " "4التواصل مع مودعي الطلبات وشفافية العمليات .ووافق الوفد عىل املوضوعات ا ألربعة ا ألساس ية
املشار اإلهيا يف الوثيقة  .SCP/26/3ور أأى أأن هذه النتاجئ توحض ،عىل هذا النحو ،رضورة معاجلة تكل املواضيع .و أأشار
الوفد اإىل أأن بعض هذه املواضيع يشلك جزء ل يتجز أأ من برامج تقامس العمل وميكن أأن تتعزز بشلك كبري من جانب املاكتب
املشاركة يف تقامس العمل .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يتس ى لدلول ا ألعضاء أأن تبين عىل النتاجئ الهامة جدا بشأأن جودة
الرباءات .وفامي يتعلق ابلوثيقة  ،SCP/26/4شدد الوفد عىل أأن مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية
اكتسب خربة كبرية يف العمل مع ماكتب الرباءات ا ألخرى من خالل املشاركة يف برامج تقامس العمل لس نوات عديدة .و أأوحض
الوفد أأن الربامج احلالية لتقامس العمل اليت يشارك فهيا ،مثل مرشوع املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات ،والبحث والفحص
التعاونيني يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وبرامج البحث والفحص املشرتكة ،أأثبتت الفوائد اليت يتيحها تقامس
العمل للماكتب واملتقدمني .و أأشار الوفد اإىل أأن الوثيقة  SCP/26/4تلخص الردود املقدمة من ماكتب امللكية الفكرية يف
ادلول ا ألعضاء يف الويبو فضال عن املاكتب ا إلقلميية .ور أأى الوفد أأن الوثيقة تبني أأن ماكتب امللكية الفكرية يف العديد من
ادلول ا ألعضاء تشارك ابلفعل يف تعاون مكثف مع بعضها البعض و أأن تقامس العمل حيظي ابهامتم ابرز يف هذا التعاون .و أأشار
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الوفد اإىل أأن الوثيقة أأبرزت ا ألنواع التالية من تقامس العمل "1" :الوصول اإىل قواعد بياانت الواثئق ،ونظم البحث يف
املاكتب ا ألخرى؛ " "2اس تددام منتجات البحث والفحص اليت تقدهما املاكتب ا ألخرى؛ " "3البحث والفحص التعاونيني؛
" "4اإجراء البحث والفحص للماكتب ا ألخرى أأو بواسطهتا .و أأفاد الوفد بأأن الردود الواردة من ادلول ا ألعضاء تبني أأن
خمتلف أأنواع مناذج تقامس العمل بني ماكتب امللكية الفكرية مشرتكة وتشمل البدلان يف مراحل خمتلفة من التمنية وماكتب
امللكية الفكرية ذات ا ألجحام والقدرات املتلفة وحىت النظم القانونية ذات التقاليد املتلفة .وكرر الوفد البيان اذلي أأدىل به
وفد الياابن ابلإشارة اإىل اعامتد منوذج املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات عىل نطاق واسع يف أآس يا وا ألمريكتني و أأورواب .و أأشار
الوفد أأيضا اإىل الاس تددام الواسع النطاق للرتتيبات ا إلقلميية لتقامس العمل ،مثل مجموعة "بروسور" اليت تضم الربازيل وش ييل
وكولومبيا وإاكوادور وابراغواي وبريو و أأوروغواي ( )PROSURوبدلان أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية
( )CADOPATواملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ( )ARIPOوغريها ،فضال عن الفوائد اليت انلها املشاركون يف
ترتيبات تقامس العمل هذه .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املشاركة الواسعة النطاق يف تكل الرتتيبات ،فضال عن التعليقات
اليت قدمهتا عدة وفود ،عززت الر أأي القائل بأأن تقامس معل الرباءات يُعد وس يةل جيدة لتطبيق اخلربة يف حفص الرباءات عرب
مجموعة من الطلبات املودعة دوليا لتوفري حفص جبودة أأعىل ومعليات أأكرث كفاءة للماكتب .ور أأى الوفد أأنه هبذه الطريقة ،ميكن
للماكتب ذات القدرات احملدودة أأكرث أأن جتري معليات حبث وحفوصات عالية اجلودة قد تكون بطريقة أأخرى مس تحيةل أأو
ابهظة التلكفة .وعالوة عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن التعليقات واملشاركة القوية أأظهرت أأيضا أأن البدلان ل ترى تقامس العمل
أأمرا ينهتك س يادة أأي بدل أأو يفرض علهيا مواءمة القوانني .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل البياانت الواردة يف مذكرة
ا ألرجنتني بأأن اإعادة اس تددام معل ماكتب الرباءات ا ألخرى ل يعوق اس تقالل معايري ا ألهلية للرباءة .و أأشار الوفد اإىل أأن
الوثيقة  SCP/26/4تعكس وهجة نظر العديد من البدلان بأأن التعاون وتقامس العمل يلعبان دورا رئيس يا يف رفع كفاءة
ماكتب الرباءات وحتسني جودة الرباءات.
 .82و أأعرب وفد اإندونيس يا عن رغبته يف مشاركة وهجات نظره بشأأن بند جدول ا ألعامل املتعلق جبودة الرباءات ،مبا يف
ذكل أأنظمة الاعرتاض .ور أأى الوفد أأن التعريف ادلقيق والفهم املشرتك ملفهوم جودة الرباءات أأمر ابلغ ا ألمهية ملناقشات جلنة
الرباءات .وعالوة عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن مشلكة جودة الرباءات ل ميكن حلها مبجرد اعامتد ممارسة ماكتب امللكية الفكرية
ا ألخرى أأو التعاون مع املاكتب ا ألخرى من خالل ترتيبات تقامس العمل .ور أأى الوفد أأن مفهوم تقامس العمل ل عالقة هل
جبودة الرباءات .ور أأى الوفد أأيضا أأنه ينبغي حتسني جودة البحث والفحص فامي يتعلق اب ألدبيات السابقة والرباءات وفقا
ألهداف الس ياسة العامة يف البدل املعين .و أأكد الوفد من جديد أأنه ،ودون املساس مبناقشات جلنة الرباءات ،ل يؤيد
حماولت مواءمة قانون الرباءات حبجة جودة الرباءات .وشدد الوفد عىل أأن جحام واحدا ل يناسب امجليع .وعالوة عىل ذكل،
ذكر الوفد أأن هناك تنوعا ،مبا يف ذكل التنوع يف اس تددام املروانت املتعلقة بنطاق ا ألهلية للرباءة فامي يتعلق بأأهداف
الس ياسة العامة ،فضال عن التنوع يف نطاق حامية الرباءات .وذلكل ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تقامس العمل من شأأنه أأن
يتداخل بشلك غري مبارش مع هذا التنوع من خالل حتقيق مواءمة كبرية لقانون الرباءات .ور أأى الوفد أأن مناقشة جودة
الرباءات ينبغي أأن تشمل مناقشة أأنظمة الاعرتاض ألن أأنظمة الاعرتاض هتدف اإىل تعزيز جودة الرباءات .و أأوىص الوفد
برضورة اإيالء أأمهية متساوية ألنظمة الاعرتاض يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل.
 .83وشكر وفد الصني ا ألمانة عىل الاس تبيان ورشح نتاجئه .ور أأى الوفد أأن العمل سيساعد عىل توضيح تعريف جودة
الرباءات ونطاق البحث .و أأعرب الوفد أأيضا عن اعتقاده بأأن تبادل ممارسات البدلان سيساعد البدلان عىل التعمل من بعضها
البعض .ور أأى الوفد أأن هذه ا ألنشطة مالمئة للمناقشات املقبةل للجنة الرباءات .وفامي يتعلق جبودة الرباءات ،ر أأى الوفد أأن
املسأأةل تتعلق ابلبتاكر والفحص والاس تددام وحامية الرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن تعريف جودة الرباءات أأمر معقد .ومع
ذكل ،أأفاد الوفد بأأنه ميكن قياسه ابلإشارة اإىل عدة جوانب مثل الابتاكر التكنولويج وصياغة الرباءات واس تقرار الرباءات
واس تددام الرباءات وما اإىل ذكل .و أأشار اإىل أأن البدلان املتلفة تر مبراحل خمتلفة من التمنية ،ومن مث فاإهنا تواجه مشالك
خمتلفة ،و أأعرب عن اعتقاده بأأن املناقشة يف هذا اجملال ينبغي أأن تكون مفتوحة وشامةل و أأن تراعي احتياجات البدلان
املتلفة .وفامي يتعلق بتقامس العمل ،اقرتح الوفد الرتكزي عىل بناء القدرات ،مثل تطوير قاعدة البياانت و أأدوات البحث
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وا ألدوات املامثةل ،وتقدمي املساعدة التقنية اإىل البدلان النامية ،وتعزيز البحث والاس تعراض ،وتدريب املوظفني وتبادهلم.
ور أأى الوفد أأن تدريب فاحيص الرباءات يف البدلان النامية همم للغاية ابلنس بة جلودة الرباءات .و أأشار اإىل أأن املكتب
احلكويم الصيين للملكية الفكرية ( )SIPOقدم يف الس نوات ا ألخرية أأنواعا خمتلفة من التدريب لفاحيص الرباءات ،مبا يف
ذكل من البدلان ا ألجنبية ،من أأجل زايدة هماراهتم .و أأشار الوفد اإىل أأن هذه املبادرة تتيح للفاحصني من البدلان ا ألخرى
الفرصة لتبادل خرباهتم ،ويف الوقت نفسه ،احلصول عىل تدريب .وذكر الوفد أأنه يف عام  ،2016قدم املكتب التدريب اإىل
 80فاحصا من  20بدلا انميا .وقال اإن الصني تنظر ابهامتم أأيضا يف اس تددام صندوق الويبو الاستامئي للصني للعمل مع
الويبو لتطوير التدريب ابلنس بة لفاحيص الرباءات يف البدلان النامية وتوفري املزيد من التدريب هلم .وعالوة عىل ذكل ،أأشار
الوفد اإىل أأن املكتب احلكويم الصيين للملكية الفكرية يويل اهامتما أأيضا لكيفية تنفيذ تقامس العمل من خالل تطوير نظام
اس تعراض الرباءات السحابية لتسهيل تبادل الواثئق وتعزيز تبادل املعلومات والتصالت .وذكر الوفد أأن مجيع هذه التدابري
أأثبتت فعاليهتا و أأعرب عن رغبته يف الاس امتع أأيضا اإىل جتارب البدلان ا ألخرى بشأأن تكل املواضيع.
 .84وشكر وفد مجهورية كوراي ا ألمانة عىل اإعداد الواثئق اليت توحض الردود عىل الاس تبيان املتعلق مبصطلح "جودة
الرباءات" والتعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص .وفامي يتعلق ابلوثيقتني  SCP/26/3و ،SCP/26/4أأحاط
الوفد علام بأأن املفهومني الرئيس يني ،وهام جودة الرباءات نفسها وجودة معلية منح الرباءات داخل هذا املكتب ،قد نش ئا من
الردود عىل مصطلحات "جودة الرباءات " .ور أأت مجهورية كوراي أأن هذين املفهومني مرتبطان ارتباطا وثيقا ابلنظر اإىل أأن
جودة الرباءات نفسها يه نتيجة معلية منح براءات جيدة ،مبا يف ذكل البحث والفحص بفعالية وكفاءة ،عىل النحو املبني يف
الواثئق .ور أأى الوفد أأن تقامس العمل ميكن أأن يكون أأداة قوية ميكن أأن تكون مفيدة يف مساعدة ماكتب الرباءات عىل منح
براءات عالية اجلودة ويف جعلها تعمل عىل حنو أأكرث كفاءة وفعالية بفضل التعاون بني ماكتب الرباءات يف معلية البحث
والفحص .وشدد الوفد عىل أأن تقامس العمل ل يتعلق ابحلق يف تقرير ما اإذا اكن ينبغي منح الرباءة أأو رفضها ،وهو ا ألمر
اذلي خيص لك مكتب من ماكتب الرباءات .وشدد الوفد عىل أأن تقامس العمل ليس سوى أأداة تساعد ماكتب الرباءات عىل
عىل اختاذ قرار املنح من خالل توفري معلومات مفيدة وختفيف عبء العمل .وذلكل أأيد الوفد اقرتاح وفد الولايت املتحدة
ا ألمريكية بشأأن اإجراء دراسة لتقامس العمل (الوثيقة  .)SCP/23/4وطلب الوفد من ا ألمانة اإجراء دراسات بشأأن تقامس
العمل ،مبا يف ذكل ظروف تقامس العمل والكيفية اليت ميكن هبا أأن يساعد تنفيذ تقامس العمل عىل تعزيز جودة الرباءات.
 .85وشكر وفد املكس يك ا ألمانة عىل معلها .و أأعرب الوفد عن رغبته يف تقدمي موجز قصري عن ردود املكس يك عىل
الاس تبيان وخربهتا املتعلقة ابملواضيع قيد املناقشة .و أأوحض الوفد أأن الترشيع الوطين املكس ييك مل يقدم تعريفا جلودة الرباءات.
ومع ذكل ،ذكر الوفد أأن املعهد املكس ييك الوطين للملكية الصناعية ( )INPIيعترب هذا املصطلح وس يةل لتحقيق أأهداف
الس ياسة العامة اليت يقوم علهيا منح الرباءات .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن املصطلح يُعترب مصطلحا شامال يشري اإىل مجيع
العنارص اليت يتعني عىل الرباءات الوفاء هبا من أأجل ضامن مسامههتا يف الابتاكر ونقل التكنولوجيا والتمنية الاقتصادية
وحتسني القدرة التنافس ية والإنتاجية يف خمتلف قطاعات الصناعة .وعالوة عىل ذكل ،أأوحض الوفد أأن تكل العنارص تش متل
أأيضا عىل اجلوانب املتعلقة ابإطار قانوي واحض يتضمن ،يف مجةل أأمور ،قواعد بشأأن التعلمي واملهارات املهنية للموارد البرشية
العامةل يف مكتب امللكية الفكرية وا ألحاكم املتعلقة ابملوارد املادية الاكفية لالضطالع ابملهام يف جمال حفص الرباءات وما يتعلق
ابلفحص من أأنشطة .وذكر الوفد أأن احلكومة املكس يكية ترغب يف منح الرباءات عىل أأساس س ياسات وإاجراءات مناس بة
تضمن أأن تكون الرباءة ذات جودة جيدة وقابةل ل إالنفاذ .ور أأى املعهد الوطين للملكية الصناعية أأن الإطار القانوي الوطين
املكس ييك ينبغي أأن يضمن جودة الرباءات من خالل التأأكد من أأن الرباءات ل تنح اإل لالخرتاعات اليت تسهم يف أأحدث ما
وصل اإليه التطور التكنولويج دون التناقض مع هدف املصلحة العامة .و أأبرز الوفد أأن املكس يك وضعت أآليات لضامن هذه
النتيجة .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه من أأجل جتنب التأأخري غري الرضوري يف منح الرباءات ،يعمتد اإجراءات اإدارية بس يطة
قدر الإماكن .وذكر الوفد أأن قواعده و أأنظمته توفر معايري واحضة ملنح الرباءة تسهم يف جودة الرباءات مثل "1" :الفحص
املوضوعي لطلبات الرباءات؛ " "2أأنظمة الاعرتاض؛ " "3مفهوم الاخرتاع واملواد املؤهةل للرباءة؛ " "4حتديد املوضوعات
املستبعدة من حامية الرباءات ،ابلس تفادة من املروانت الواردة يف اتفاق تريبس؛ " "5متطلبات طلب الرباءة ،مبا يف ذكل
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وصف الاخرتاع؛ " "6املوعد الهنايئ لتنفيذ أأنشطة معينة .وعالوة عىل ذكل ،شدد الوفد عىل أأن املعهد الوطين للملكية
الصناعية يراجع ابس مترار اإجراءاته للتأأكد من كوهنا فعاةل واكفية قدر الإماكن .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل أأهنم حياولون
التأأكد من أأن امجلهور ا ألوسع يدرك املعايري والقواعد والإجراءات الواجب الامتثال لها للحصول عىل براءة .و أأوحض الوفد أأن
املكس يك حتاول التوصل اإىل اتفاقات أأخرى مع السلطات ا ألخرى العامةل يف هذا اجملال للحصول عىل بعض املساعدة
لتحقيق أأهدافها ،يف حني أأن مت توقيع بعض التفاقات ابلفعل بني املعهد الوطين للملكية الفكرية وغريه من ماكتب الرباءات.
وقال الوفد اإنه بفضل هذه الرتتيبات ،ميكن الاس تفادة من أأعامل البحث والفحص اليت تقوم هبا ماكتب الرباءات هذه
والعكس ابلعكس .ور أأى الوفد أأن هذه الآلية ستساعد مودعي طلبات الرباءات عىل النظر برسعة أأكرب يف طلباهتم وفقا
لتفاقات املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات .وذكر الوفد أأن املساعدة التقنية فامي يتعلق بفحص الرباءات تمت من خالل تبادل
الآراء املتعلقة اب ألهلية للرباءة والتقارير البحثية و أأهنم يعملون حاليا مع ثالثة ماكتب للرباءات يف منطقة أأمرياك الوسطى والبحر
الاكرييب .وفامي يتعلق ابلوثيقتني  SCP/26/3و SCP/26/4والبحوث ا ألخرى اليت أأجرهتا ا ألمانة بشأأن تكل القضااي ،اقرتح
الوفد مواصةل العمل يف القضااي املتعلقة ابلتعاون بني ماكتب الرباءات بشأأن البحث والفحص .و أأيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدم
به وفد اإس بانيا بشأأن تنظمي جلسات التقامس واحللقات ادلراس ية ألنه يرى أأنه س يكون من املفيد للمشاركني يف جلنة الرباءات
تبادل خرباهتم والتعمل من بدلان أأخرى.
 .86و أأعرب وفد مجهورية مودلوفا عن رغبته يف مشاركة الإجنازات اليت حققهتا الواكةل احلكومية للملكية الفكرية يف
مجهورية مودلوفا فامي يتعلق بتحسني جودة الرباءات .وذكر الوفد أأن الواكةل تس تددم أآليات مراقبة اجلودة ،وفقا ملعايري املنظمة
ادلولية للتوحيد القيايس ( أأيزو) ،للتحقق من جودة الرباءات لس نوات عديدة .وذكر الوفد أأن دلهيم هنجا عامليا لتحسني
مؤهالهتم .و أأشار الوفد اإىل أأهنم حياولون حتسني جودة العمل من خالل تنظمي حلقات دراس ية تدريبية خمتلفة ابلتعاون مع
بدلان أأورواب ا ألخرى .و أأوحض الوفد أأن الواكةل جتري حفصا بشأأن اخلطوة الابتاكرية والتطبيق الصناعي ومجيع املعايري ا ألخرى
املعمول هبا عىل جودة الرباءات .و أأبرز الوفد أأن الواكةل تس تددم ،عند اإجراء حبث سابق يف ا ألدبيات السابقة ،قواعد بياانت
من بيهنا قواعد البياانت التجارية وقواعد بياانت الرباءات ،فضال عن ا ألدبيات غري املتعلقة ابلرباءات بلغات خمتلفة مثل
الإنلكزيية والفرنس ية والروس ية .وذكر الوفد أأن الواكةل أأجرت مؤخرا خطوات أأخرى لتحسني جودة الرباءات عن طريق
التوقيع عىل اتفاق مع املكتب الروماي للرباءات يتضمن الاعرتاف املتبادل بتقارير البحث .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
يرسع هذا الإجراء معلية الفحص و أأن يمتكن من مواصةل هذا النوع من التعاون يف جمالت أأخرى من أأجل حتقيق املزيد من
الإجنازات .و أأعرب الوفد أأيضا عن رغبته يف اس تددام نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص ( WIPO
 )CASEيف املس تقبل القريب.
 .87و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأاثر الوفد مسأأةل أأنه يف
حني مل يكن دلى اللجنة حىت الآن فهم مشرتك لتعريف مصطلح "جودة الرباءات" ،فاإن جودة الرباءة يه اليت من شأأهنا أأن
تصمد أأمام أأي حماولت اإبطال .و أأشار الوفد اإىل أأنه من أأجل أأن يكون ذكل ممكنا ،جيب أأن تس تويف الرباءة املمنوحة
متطلبات ا ألهلية للرباءة اليت تشلك جحر الزاوية يف نظام الرباءات .و أأشار الوفد أأيضا اإىل رضورة وجود توازن بني احلق
املمنوح والكشف للجمهور اذلي ميكن حتقيقه من خالل الكشف الاكيف يف طلب الرباءة .ولهذا السبب ر أأى الوفد أأن
الكشف هو جحر ا ألساس لنظام الرباءات و أأن انعدام الشفافية يرض جبودة الرباءات .ور أأى أأن الرباءات املنخفضة اجلودة
حتول دون اإجراء البحوث فضال عن بناء املعارف ونرشها ،وتسهم أأيضا يف فقدان الزناهة والرشعية لنظام حقوق الرباءات
والواجبات ذات الصةل .وذلكل ر أأى الوفد أأن معل جلنة الرباءات بشأأن جودة الرباءات ينبغي أأن يركز عىل حماوةل تسليط
الضوء عىل الكيفية اليت ميكن هبا تعزيز كفاية الكشف واخلطوة الابتاكرية فضال عن أأنظمة الاعرتاض .ور أأى الوفد أأنه عىل
الرمغ من أأن تقامس العمل ميكن أأن خيفف من العبء الواقع فاحيص الرباءات ويتفادى الازدواجية غري الرضورية يف العمل،
فاإن ذكل لن يرتمج ابلرضورة اإىل جودة الرباءات .وقال الوفد اإنه ل يعتقد أأن جودة الرباءات ميكن حتسيهنا مبجرد اعامتد
ممارسات املاكتب ا ألخرى .ور أأى أأن تقامس العمل ميكن أأن يكون جمداي اإذا مصم يف اإطار حمدد لتعزيز بناء قدرات املاكتب
وفقا للخطوط اليت اقرتهحا وفد الربازيل.
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 .88وشكر وفد اإس بانيا ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقتني  SCP/26/3و .SCP/26/4و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يسهم
حتليل الردود املقدمة من ادلول ا ألعضاء يف حتسني فهم مفهوم جودة الرباءات ومساعدة جلنة الرباءات عىل اإحراز تقدم يف
دراسة خمتلف جوانهبا .و أأشار الوفد اإىل أأن هذا املفهوم متعدد ا ألوجه ،عىل حنو ما بينت الردود عىل الاس تبيان .وعقب
جلسة التقامس بشأأن مفهوم اخلطوة الابتاكرية يف ادلورة السابقة للجنة ،واليت ر أأى الوفد أأهنا ُمرضية للغاية ،توصل الوفد اإىل
اس تنتاج مفاده أأن الوقت قد حان لإحراز مزيد من التقدم يف دراسة ذكل الرشط .واقرتح الوفد اإجراء دراسة تش يا مع
اقرتاحه الوارد يف الوثيقة  ،SCP/24/3املقدم يف ادلورة الرابعة والعرشين للجنة .و أأوحض الوفد أأن هذه ادلراسة ستستند اإىل
مساهامت ادلول ا ألعضاء اليت تود أأن تشارك يف بعض اجلوانب احملددة يف الفقرة  8من الاقرتاح وغريها من اجلوانب اليت قد
تقرتهحا ادلول ا ألعضاء ا ألخرى .و أأشار الوفد اإىل أأن ادلراسة ستنظر يف الطريقة اليت يمت هبا التعامل مع اخلطوات الابتاكرية
يف مناطق خمتلفة ،وإان أأمكن ،ستشمل أأمثةل وبعض الاجهتادات القضائية .و أأشار الوفد اإىل أأن اللجنة قد تبادلت اخلربات
يف ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الرباءات ،وعىل وجه اخلصوص ،قدم وفد اإس بانيا وهجة نظر اإس بانيا واملكتب ا ألورويب
للرباءات بشأأن قضيتني هام املعرفة العامة واملشرتكة للشخص املاهر يف اجملال وتقيمي اخلطوة الابتاكرية فامي يتعلق ابلتكنولوجيا
احليوية .ومع ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأنه ل يزال ل يعرف كيفية معاجلة هذه املسائل يف مناطق أأخرى ،يف حني أأنه من ا ألمهية
مباكن أأن تعرف اللجنة .و أأشار الوفد اإىل أأنه اإذا أأرادت جلنة الرباءات احلصول عىل صورة اكمةل للمسأأةل ،مفن الرضوري
اإدراج جتارب البدلان واملناطق ا ألخرى يف ادلراسة .و أأكد الوفد جمددا أأنه يف هذه املرحةل من معل اللجنة ،مت وضع املواءمة
جانبا .وشدد الوفد عىل أأن الغرض من اقرتاحه هو احلصول عىل بعض املعلومات عن كيفية اإجراء تقيمي اخلطوة الابتاكرية يف
خمتلف املناطق .وعالوة عىل ذكل ،أأكد الوفد أأن للك دوةل احلرية يف وضع معايريها اخلاصة دلراسة اخلطوة الابتاكرية ومعايري
الفحص الفين ا ألخرى ،عىل النحو اذلي تسمح به املرونة الواردة يف املادة  27من اتفاق تريبس .و أأشار الوفد اإىل أأنه اإذا اكن
نظام الرباءات حيقق هدفه الاجامتعي املمتثل يف تعزيز الاخرتاع العلمي والتكنولويج ،مفن الرضوري منح الرباءات عىل
الاخرتاعات اليت تس تحقها فقط .ور أأى أأن الاخرتاعات اليت تس تحق حامية الرباءات يه تكل اليت تس تويف معايري اجلدة
والتطبيق الصناعي واخلطوة الابتاكرية ،و أأنه من الرضوري أأن يكون الطلب واحضا واكمال مبا فيه الكفاية من أأجل السامح
ابإجراء حفص مناسب .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن حتسني معرفة املتطلبات املوضوعية ل ألهلية للرباءة و أأساليب التقيمي
والتقيمي املتلفة يزيد من احامتل منح الرباءات لالخرتاعات اليت تس تحق احلصول عىل براءة .ور أأى الوفد أأن ادلراسات
املقرتحة ينبغي أأن تكون موضع اهامتم لك بدل ،برصف النظر عن مس توى تمنيهتا .وذكر الوفد بأأن الرئيس ا ألول للمكتب
ا ألورويب للرباءات ،الس يد جوهانس فان بنمث ،قال يف بيانه اذلي أألقاه مبناس بة افتتاح املكتب ا ألورويب للرباءات اإن جناح
املكتب ا ألورويب للرباءات يعمتد عىل ما اإذا اكن الفاحصون قادرين عىل تقيمي اخلطوة الابتاكرية بطريقة حصيحة .ور أأى الوفد
أأنه ل ميكن أأن يكون هناك تدريب زائدة عن احلاجة عىل متطلبات ا ألهلية للرباءة .و أأشار الوفد اإىل أأن العديد من ماكتب
الرباءات دلهيا اإدارات تدريب كبرية تقدم دورات للفاحصني وحتسن هماراهتم .ومن انحية أأخرى ،أأفاد الوفد بأأن العديد من
املاكتب الصغرية ل ميكهنا توفري مثل هذا التدريب .و أأشار اإىل أأنه ،عىل الرمغ من عدم توفر اإماكنيات التدريب هذه ،يتعني
عىل تكل املاكتب اإجراء تقيمي اكمل ومناسب ملتطلبات اخلطوة الابتاكرية اإذا أأرادت جتنب منح الرباءات لالخرتاعات اليت ل
تقدم فائدة اكفية للمجمتع وابلتايل ل تس تحق أأن تكون محمية مبوجب احلقوق الاس تثثارية .ويف هذا الصدد ،شدد الوفد عىل
أأمهية اللجنة ،بوصفها احملفل املتعدد ا ألطراف الوحيد املعين ابلرباءات ،يف اإجراء دراسات بشأأن رشوط ا ألهلية للرباءة ،ول
س امي متطلبات اخلطوة الابتاكرية .ور أأى الوفد أأنه اإذا اكنت جلنة الرباءات ميكن أأن توفر دراسات بشأأن هذه املسأأةل ،فاإهنا
ميكن أأن حتسن املعرفة بشأأن رشوط ا ألهلية للرباءة يف مجيع أأحناء العامل ،حىت تمتكن البدلان من الاس تفادة بشلك أأفضل من
املروانت املنصوص علهيا يف اتفاق تريبس .و أأشار الوفد اإىل بعض اجلوانب اليت ينبغي أأن تشملها هذه ادلراسة عىل النحو
املبني بتفصيل أأكرب يف الفقرة  8من اقرتاحه "1" :املعارف العامة املشرتكة :امجلع بيهنا وبني أأحدث ما توصلت اإليه
التكنولوجيا؛ " "2امجلع :التجاور مقابل التأأثريات التأآزرية؛ " "3خطر التحليل املتأأخر؛ " "4املؤرشات الثانوية؛ "'"5
الاخرتاعات املتارة؛ " "6الاخرتاع موضوع املشلكة ؛ " "7تقيمي اخلطوة الابتاكرية يف القطاع الكمييايئ (مطالبات ماركوش،
املتبلورات املضادة ،وما اإىل ذكل)؛ " "8تقيمي اخلطوة الابتاكرية يف القطاعات ا ألخرى اليت قد تنطوي عىل صعوبة معينة.
و أأوحض الوفد أأيضا ا ألس باب ا ألخرى اليت جعلته يرى أأن اإجراء دراسات اإضافية بشأأن تكل املسائل مفيد للغاية .فأأول،
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لحظ الوفد أأن قدرا كبريا من العمل قد أأجنز ابلفعل بشأأن هذه املسائل و أأنه من املؤسف التوقف يف منتصف الطريق دون
اإهناء هذا العمل .واثنيا ،ر أأى الوفد أأن اخلطوة الابتاكرية تقع بوضوح مضن ولية جلنة الرباءات ،كوهنا مسأأةل تتعلق بقانون
الرباءات املوضوعي ،ومن مث فهيي هتم مجيع ادلول ا ألعضاء همام اكن مس توى تمنيهتا .ويف هذا الصدد ،ر أأى الوفد أأن هذه
ادلراسة س تكون ذات فائدة خاصة للبدلان اليت دلهيا ماكتب صغرية للرباءات ،واليت ل تس تطيع حتمل ترف امتالك قسم
للتدريب خاص هبا .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن اإحدى احلجج اليت طرحهتا بعض ادلول فامي يتعلق ابملقرتحات
املقدمة بشأأن جودة الرباءات يه أأنه ميكن أأن يكون هناك تدخل يف الس يادة الوطنية .وذكر الوفد أأن مثل هذا اخلطر غري
موجود ألن لك مكتب من ماكتب الرباءات س يعد مبادئه التوجهيية اخلاصة ابلفحص مبا يف ذكل اجلوانب املتعلقة ابخلطوة
الابتاكرية ابس تددام املروانت املنصوص علهيا يف املادة  27من اتفاق تريبس .و أأشار الوفد اإىل أأن نتيجة تكل ادلراسة ينبغي
أأن تكون متاحة حبرية وميكن لدلول ا ألعضاء أأن تس تددهما اإذا ر أأت أأهنا أأنسب .و أأشار اإىل مالحظة بعض الوفود بأأنه ل
يوجد توافق يف الآراء بشأأن تعريف جودة الرباءات ،ويف حني وافق الوفد عىل هذه املالحظة ،فقد أأشار أأيضا اإىل أأن الردود
عىل الاس تبيان اذلي أأعدته ا ألمانة تثل خطوة اإىل ا ألمام يف هذا الصدد .ور أأى الوفد أأنه بفضل الفحص املالمئ للخطوة
الابتاكرية ،س تكون هناك فوائد للمجمتع ،نظرا ألن املاطر املتعلقة ابإجراء حفص غري مالمئ للرباءات س تقل .وفامي يتعلق
ابلرباءات العبثية ،ر أأى الوفد أأنه ميكن جتنب مثل هذه املشلكة عن طريق حفص مناسب للخطوة الابتاكرية .و أأعرب عن
أأمهل يف أأن يمت دمع اقرتاحه وإادراجه يف برانمج معل اللجنة يف املس تقبل.
 .89وشكر وفد اململكة املتحدة ا ألمانة عىل اإعداد الاس تبيان وادلول ا ألعضاء اليت ردت عىل الاس تبيان .وحث الوفد
أأيضا ادلول ا ألعضاء ا ألخرى اليت مل ترد عىل الاس تبيان عىل أأن تفعل ذكل .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تؤدي فرصة
اإضافية للقيام بذكل اإىل زايدة عدد الردود .و أأشار الوفد اإىل املعلومات اليت قدهما مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية ردا
عىل الاس تبيان اليت تتضمن أأيضا اإشارات اإىل اإجراءات ضامن اجلودة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حتظى املعلومات ابهامتم
ادلول ا ألعضاء ا ألخرى و أأعرب عن حرصه عىل التعمل من جتارب الآخرين .ور أأى الوفد أأن التعريف ميكن أأن يكون مفيدا يف
تيسري املزيد من العمل بشأأن موضوع اجلودة .وذكر الوفد أأيضا أأن املعلومات الواردة يف الاس تبيان تثل نقطة انطالق جيدة.
و أأشار الوفد اإىل أأنه عىل الرمغ من وجود اختالفات يف بعض الردود ،اإل أأن هناك أأيضا بعض املواضيع الرئيس ية اليت
انعكست يف الردود .ورحب الوفد مبناقشة كيفية اإحراز تقدم بشأأن هذه النقطة .وعىل سبيل املثال ،اقرتح الوفد أأنه ميكن
حتقيق ذكل من خالل حلقة دراس ية يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة الرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن دول أأعضاء اإضافية
قد ترغب يف النظر يف الرد عىل الاس تبيان حبيث ميكن أأخذ وهجات نظرها بشأأن كيفية تعريف اجلودة يف الاعتبار بسهوةل
أأكرب .ورحب الوفد أأيضا بفرصة مواصةل مناقشة املقرتحات املتعلقة ابجلودة مبا يف ذكل عىل سبيل املثال ل احلرص املقرتحات
الواردة يف الوثيقة  .SCP/18/9ور أأى الوفد أأن الورقة تتضمن أأس ئةل أأخرى ينبغي أأن تشلك أأساسا ملزيد من العمل بشأأن
اجلودة .وفامي يتعلق ابلتعاون وتقامس العمل ،رحب الوفد ابلردود عىل ا ألس ئةل املتعلقة هبذا املوضوع يف جمال البحث
والفحص ،حىت يتس ى للجنة الرباءات واللجان ا ألخرى أأن تفهم بشلك أأفضل أأنواع التعاون القامئة وما يه فوائدها .و أأشار
الوفد اإىل أأن الردود عىل السؤال  5من الاس تبيان توحض أأن تقامس العمل يساعد عىل حتسني اجلودة وزايدة الكفاية .و أأعرب
الوفد عن اقتناعه بأأن تقامس العمل ميكن أأن يضمن حتديد ا ألدبيات السابقة ذات الصةل وتقامس أأفضل املامرسات واحلد من
الازدواجية مع السامح يف نفس الوقت للماكتب الوطنية وا إلقلميية مبواصةل منح الرباءات وفقا لقانوهنا الوطين وا إلقلميي .وذكر
الوفد أأن هذه يه خربهتم .وواصل الوفد تأأييد الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCP/20/11 REV.لعقد مؤتر س نوي خالل
أأس بوع انعقاد جلنة الرباءات لتبادل اخلربات املتعلقة ابلتعاون ادلويل .ور أأى الوفد أأن مثل هذا املؤتر سيساعد عىل حتسني
فائدة برامج تقامس العمل هذه .ور أأى الوفد أأن اجلودة وتقامس العمل أأمران حاسامن لضامن معل ن ُظم الرباءات بفعالية للمودعني
و أأحصاب الرباءات وماكتب امللكية الفكرية وا ألمه من ذكل ا ألطراف ا ألخرى .ور أأى أأيضا أأن اجلودة وتقامس العمل أأمران
أأساس يان من أأجل يعمل نظام الرباءات بشلك جيد ومتوازن بشلك مناسب.
 .90و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن امتنانه مجليع البدلان املشاركة يف الرد عىل الاس تبيان اذلي أأعدته ا ألمانة بشأأن
مسأأةل جودة الرباءات .وشكر الوفد ا ألمانة أأيضا عىل اإعداد الوثيقتني  SCP/26/3و .SCP/26/4وذكر الوفد أأن ادلائرة
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الاحتادية للملكية الفكرية ( )ROSPATENTتويل اهامتما خاصا ملسأأةل جودة الرباءات .ولفت الوفد انتباه اللجنة اإىل بعض
ا ألنشطة اليت يقوم هبا .و أأوحض الوفد أأن ترشيع الاحتاد الرويس ل يوجد به تعريف جلودة الرباءات عىل هذا النحو .ومع ذكل،
أأوحض الوفد أأن ادلائرة تنظر يف املسأأةل وتفهم أأن جودة الرباءات تعين جودة خدمات احلكومية املقدمة ملودعي الرباءات
وجتنب الازدواجية .و أأشار الوفد اإىل أأن هذا املفهوم يعين أأيضا الامتثال الاكمل ل إالجراءات الإدارية اليت حددهتا الترشيعات
الروس ية ،مبا يف ذكل الوفاء ابملواعيد الهنائية والإنفاذ .ور أأى الوفد أأن جودة البحث والفحص يه أأيضا أأحد اجلوانب الهامة
اليت جيب مراعاهتا عند النظر يف تعريف جودة الرباءات .وشدد الوفد عىل أأن جودة اخلدمات اليت تقدهما ادلوةل يمت تقيميها
أأيضا من خالل النظر اإىل عدد الشاكوى الواردة فامي يتعلق هبا وعدد املعارضني لطلبات الرباءات وعدد القضااي املتعلقة
ابلتقايض بشأأن الرباءات املنظورة أأمام حممكة الوطنية للرباءات .وذكر الوفد أأن اجلودة موضوع يتعلق أأيضا بطلب الرباءة
والواثئق ا ألخرى املقدمة من مودع الطلب ألن تكل الواثئق مت أأخذها يف الاعتبار عند حفص طلب الرباءة .وذكر الوفد أأيضا
أأن هناك عوامل أأخرى ينبغي أأخذها يف الاعتبار تمتثل يف تقدمي معارضة يف هناية املطاف من قبل طرف اثلث ،فضال عن
الاهامتم الاكيف ابلخرتاع وفائدته املبينني يف الطلب املقدم للمجمتع بنطاقه ا ألوسع .وفامي يتعلق جبودة الرباءات وموثوقيهتا
وقابليهتا للتنفيذ ،أأوحض الوفد أأن ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية قد وضعت نظاما للمراقبة ينفذه جملس اجلودة ،وهو هيئة
جديدة أأنشثت مؤخرا .و أأشار الوفد اإىل أأنه يتعني عىل جملس اجلودة اإجراء تقيمي موضوعي جلودة طلب الرباءة وخدمات
الرباءات اليت تقدهما ادلوةل .وذكر الوفد أأن اجمللس يتأألف من قسمني ،أأحدهام خمتص ابجلوانب املتعلقة بقانون الرباءات
والآخر خمتص ابجلوانب التقنية لطلب الرباءة .و أأفاد الوفد بأأن الاس تبيان اذلي أأعدته ا ألمانة بشأأن هذه املسأأةل ل يأأخذ يف
احلس بان معايري املنظمة ادلولية للمقاييس أأيزو  9001ومدى امتثال املاكتب لها مكعيار دويل .ور أأى الوفد أأنه اكن س يكون
من املثري لالهامتم التحقق مما اإذا اكنت املاكتب حاصةل عىل شهادة ا أليزو أأم ل ،وإاذا ما اكنت حاصةل ،معرفة تأأثري تكل
الشهادة ،اإن وجدت ،عىل جودة الرباءات .واقرتح الوفد ابلتايل أأن تقدم ا ألمانة بعض املعلومات عن املاكتب اليت حصلت
عىل شهادة أأيزو  9001و أأثرها عىل جودة الرباءات ،اإن وجدت .و أأيد الوفد الاقرتاح ادلاعي اإىل اإجراء مزيد من املناقشات
بشأأن أأنظمة الاعرتاض وتنظمي دورة أأو حلقة دراس ية خاصة بشأأن هذه املسأأةل .ووافق الوفد أأيضا عىل الاقرتاح ادلاعي اإىل
مواصةل النقاش بشأأن مسأأةل تقامس العمل ،حيث شاركت ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية بنشاط كبري يف التعاون مع البدلان
ا ألخرى يف جمال تقامس العمل ،ول س امي من خالل برانمج املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات مع حوايل  22مكتبا للرباءات.
وابلإضافة اإىل ذكل ،أأعرب الوفد عن تأأييده للمقرتحات اليت قدهما وفد اإس بانيا بشأأن اإجراء مزيد من املناقشات حول
مسائل قانون الرباءات املوضوعي .ويف هذا الصدد ،ر أأى الوفد أأن تكل املوضوعات ذات صةل وثيقة مباكتب الرباءات
وخرباءها .ور أأى الوفد أأن اخلطوة الابتاكرية ذات أأمهية خاصة وينبغي مواصةل مناقش هتا ألن تبادل اخلربات واملعرفة املكتس بة
بشأأن هذه املسأأةل ميكن أأن يكون مفيدا للجميع.
 .91وشكر وفد الربتغال ا ألمانة عىل تقدمي مجموعة هامة من املعلومات عن الاس تبيان املتعلق مبصطلح "جودة الرباءات"
وجلهودها الرامية اإىل اإدراج رده املتأأخر .و أأكد الوفد من جديد دمعه والزتامه ابلهنوض ابلعمل بشأأن جودة الرباءات ومجيع
املقرتحات الرامية اإىل حتسني الكفاءة العامة لعملية البحث والنرش .و أأيد الوفد أأيضا اقرتاح وفد اإس بانيا الوارد يف الوثيقة
 ،SCP/24/3والمتس من ا ألمانة اإجراء دراسة بشأأن تقيمي اخلطوة الابتاكرية .ور أأى الوفد أأن موضوع اخلطوة الابتاكرية
وعدم الوضوح أأمر هام ابلنس بة مجليع ادلول ا ألعضاء.
 .92و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن رغبته يف أأن يتناول ابإجياز أأحد مقرتحاته السابقة املتعلقة جبودة الرباءات.
و أأعرب الوفد عن ارتياحه لالهامتم اذلي ظهر بتقامس العمل يف مناقشات جلنة الرباءات والاس تبيان املتعلق ابجلودة ،بل أأكرث
من ذكل ابملشاركة الفعلية لكثري من ماكتب الرباءات يف العديد من برامج وترتيبات تقامس العمل املتلفة مثل برامج املنظمة
ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ومجموعة بدلان الربازيل وش ييل وكولومبيا وإاكوادور وابراغواي وبريو و أأوروغواي وبدلان
أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية ،واملسار الرسيع ملعاجلة الرباءات وغريها الكثري .و أأشار الوفد اإىل أأن وفودا كثرية ذكرت
أأن فوائد تقامس العمل ميكن أأن تكون ذات أأمهية خاصة عندما تكون دلى املاكتب املعنية قدرات ونقاط قوة خمتلفة .ومع
ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأنه حىت املاكتب الكبرية مثل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ميكن أأن تواجه
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صعوابت يف العثور عىل مجيع ا ألدبيات السابقة ذات الصةل من تلقاء نفسها ،ل س امي عندما تكون بلغة أأجنبية وليس موجودا
يف مجموعات وطنية .وذكر الوفد أأن ذكل هو السبب اذلي دفعهم اإىل العمل عىل هذا املوضوع يف الوثيقة .SCP/23/4
و أأعرب الوفد عن امتنانه ألن بعض جوانب الاقرتاح قد اضطلعت هبا جلنة الرباءات و أأشار اإىل أأن عدة أأس ئةل يف الاس تبيان
املتعلق ابجلودة اذلي أأصدرته ا ألمانة تناولت مسأأةل تقامس العمل .ويف حني مت جتميع الإجاابت عىل ا ألس ئةل املتعلقة بتقامس
العمل يف الاس تبيان يف الوثيقة  ،SCP/26/4أأعرب الوفد عن رغبته يف احلصول عىل نظرة أأكرث تفصيال حول كيفية تطبيق
تقامس العمل معليا لتحقيق نتاجئ ملموسة يف حتسني اجلودة .ور أأى الوفد أأن تقامس العمل والتعاون ادلويل ميكن أأن يكوان
أأدوات قوية تسامه يف جعل معل ماكتب الرباءات أأكرث كفاءة وفعالية وميكن أأن تكون مفيدة يف زايدة قدرة ماكتب الرباءات
عىل منح الرباءات عالية اجلودة بكفاءة .و أأشار الوفد اإىل أأنه ر أأى ذكل منعكسا يف العديد من الردود عىل الاس تبيان .و أأوحض
الوفد اإىل أأن تكل ا ألدوات مفيدة بشلك خاص عندما يكون دلى املاكتب املعنية قدرات ونقاط قوة خمتلفة ،عىل سبيل
املثال ،املاكتب اليت تعمل بلغات خمتلفة أأو دلهيا خربة خاصة يف جمالت تقنية خمتلفة ميكن أأن تساعد بعضها البعض عىل
اإجراء حبث وحفص عىل حنو أأفضل .ور أأى الوفد أأن بعض املاكتب ميكهنا البحث والتقيمي يف جمال ا ألدبيات السابقة ذات
الصةل ببعض طلبات الرباءات عىل حنو أأكرث كفاءة من غريها .و أأفاد الوفد أأيضا بأأن املاكتب ا ألخرى ميكن أأن تكون قادرة
عىل زايدة قدراهتا من خالل الاس تفادة من العمل اذلي س بق القيام به يف معليات البحث ومعليات الفحص السابقة .و أأشار
الوفد اإىل بعض جوانب مقرتحه الوارد يف الوثيقة  SCP/23/4واملتعلقة بتحسني فهم اإماكنيات تقامس العمل بشأأن تشغيل
ماكتب الرباءات ،واقرتح أأن توجه جلنة الرباءات ا ألمانة اإىل اإجراء دراسة عن الظروف والكيفية اليت ميكن من خالهلام لتنفيذ
برامج تقامس العمل والتعاون ادلويل بني ماكتب الرباءات أأن يساعد املاكتب املتعاونة يف اإجراء معليات حبث وحفص أأكرث
كفاءة ،ويف منح براءات ذات جودة عالية عن طريق الاس تفادة من ا ألعامل اليت تقوم هبا املاكتب ا ألخرى .وذكر الوفد أأنه
عىل الرمغ من أأن ا ألمانة قد مجعت ابلفعل بعض املعلومات من ادلول ا ألعضاء عن جتربهتا مع برامج تقامس العمل ،فاإنه يرغب
أأن تدرس ا ألمانة مصادر أأخرى للمعلومات عن الكيفية اليت ميكن هبا زايدة قدرات املكتب احملدودة من خالل اس تددام
تقامس العمل .واقرتح الوفد عىل سبيل املثال اإدراج املواد العلمية اليت اس تعرضها النظراء ،و أأن تطلب ا ألمانة معلومات
اإضافية أأكرث حتديدا من ماكتب الرباءات يف ادلول ا ألعضاء من خالل الاس تفسار ،مثال ،عن القدرات اليت يتيحها هلم
تقامس العمل ،اليت بطريقة أأخرى لن تكون متاحة أأو س يكون من الصعب احلصول علهيا ،من حيث جمالت التكنولوجيا اليت
يتعني البحث فهيا وحفصها ولغات مراجع ا ألدبيات السابقة وجحم العمل اذلي تس تطيع القيام به واجلوانب ا ألخرى من
مواردها .وشدد الوفد عىل أأن ادلراسة اليت اقرتهحا هتدف أأيضا اإىل معاجلة ا ألدوات اليت تس تددهما املاكتب لتبادل املعلومات
مثل نظام الويبو للنفاذ املركزي اإىل نتاجئ البحث والفحص ( )WIPO CASEوخدمة الوثيقة الاكمةل ()Global Dossier
وغريها ،وحتديد أأوجه القصور اليت واهجهتا املاكتب واملنافع الىت عادت علهيا عند اس تددام تكل أأدوات .و أأوىص الوفد بأأن
تبحث ادلراسة أأنواع منتجات العمل املشرتك اليت ر أأى الفاحصون أأهنا مفيدة ،وكيفية تقامس أأفضل منتجات العمل هذه.
و أأشار الوفد اإىل أأنه ميكن ل ألمانة مثال أأن تشري اإىل ا ألدوات اليت ميكن اس تدداهما لتقامس أأي نوع من منتجات العمل مثل
الإجراءات املكتبية وقوامئ ا ألدبيات السابقة وتصنيف الطلبات واسرتاتيجيات البحث وما اإىل ذكل ،وميكن أأن جتمع النتاجئ
يف جدول يبني ما يه ا ألدوات املس تددمة واملاكتب اليت تس تددهما و ألي غرض .وجلعل تقامس العمل ملموسا ومفهوما
ألعضاء جلنة الرباءات ،طلب الوفد أأن تنظم ا ألمانة عرضا معليا لتكل ا ألدوات عند تقدمي ادلراسات اليت مت الانهتاء مهنا.
و أأشار الوفد اإىل أأن جانبا من مقرتحه يتناول توافر مجموعات ا ألدبيات السابقة .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف حني أأن احلصول عىل
الكثري من ا ألدبيات السابقة يعترب أأساس يا لإجراء حبث عايل اجلودة ،فاإن بعض ا ألدبيات السابقة ل تتوافر اإل يف مجموعات
وطنية معينة مل تكن متاحة للماكتب ا ألخرى .وذلكل ،أأكد الوفد من جديد اقرتاحه بدراسة الفوائد احملمتةل لإاتحة مجموعات
ا ألدبيات السابقة مجليع املاكتب والعوائق املممكنة أأماهما.
 .93وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأشار اإىل أأن بعض الوفود أأعربت عن قلقها من أأن تقامس العمل هيدف اإىل
مواءمة قانون الرباءات املوضوعي .ويف حني أأشار الوفد اإىل القلق اذلي جتىل يف الردود عىل الاس تبيان اليت قدمهتا بعض
املاكتب يف البدلان املنخفضة ادلخل واملتوسطة ادلخل ،أأكد عىل أأن تقامس العمل هو ببساطة وس يةل لدلول ا ألعضاء لتبادل
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املعلومات املتعلقة بطلبات معينة للرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن تقامس العمل يسمح ابعتبار نطاق أأوسع من ا ألدبيات السابقة
كجزء من معلية حفص الرباءات ،مع احلد من ازدواجية معل ماكتب امللكية الفكرية .ور أأى الوفد أأن املوضوع يشلك جانبا
جوهراي من قانون الرباءات ،وليس جانبا اإجرائيا ،وابلتايل فهو يدخل مضن ولية اللجنة .ور أأى الوفد أأن نتيجة تقامس العمل
يه حفص الرباءات عىل حنو أأكرث دقة ،مما يؤدي يف هناية املطاف اإىل براءات أأعىل جودة ونظام براءات أأكرث كفاءة .و أأعرب
الوفد عن أأمهل يف أأن توافق جلنة الرباءات عىل أأن هذه النتيجة تعود ابلنفع عىل مجيع ادلول ا ألعضاء واملاكتب ول تشلك
خطوة يف الاجتاه حنو مواءمة قانون الرباءات املوضوعي.
 .94و أأيد ممثل املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن .ور أأى أأن تقامس العمل ميكن أأن
يؤدي اإىل ترسيع حفص طلبات الرباءات .و أأعرب املمثل أأيضا عن اعتقاده بأأن العمل اذلي اضطلعت به يف السابق املاكتب
ا ألخرى ميكن أأن يوفر أأساسا جيدا للبحث يف ماكتب أأخرى ،ول س امي يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .ور أأى املمثل
أأن هذه املعلومات ستساعد ماكتهبم عىل اإجراء حفص موضوعي ومنح براءات جيدة .وعالوة عىل ذكل ،شدد املمثل عىل أأن
هذه املعلومات ليست ملزمة ملاكتب الرباءات اليت ستس تددهما و أأن لتكل املاكتب احلرية يف تطبيق معايري ا ألهلية للرباءة
وفقا لقانوهنا املعمول به .و أأشار املمثل اإىل أأمهية العمل اذلي أأجنزته ابلفعل ماكتب الرباءات ا ألخرى واذلي أأسفر عن
معلومات مفيدة جدا مجليع البدلان ول س امي ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ذات املوارد
وا ألدوات الشحيحة .و أأعرب عن اعتقاده بأأن تقامس العمل من شأأنه أأن يساعد املاكتب املذكورة أأعاله عىل حتسني جودة
الرباءات املمنوحة بفضل توافر حبث جيد يف جمال ا ألدبيات السابقة ميكن أأن يؤدي اإىل حفص مالمئ ملتطلبات ا ألهلية للرباءة.
 .95وشكر ممثل املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية الرئيس وا ألمانة عىل معلهام .و أأكد املمثل أأن املنظمة ا ألفريقية للملكية
الفكرية مل تتلق الاس تبيان ،و أأعرب عن رغبته يف املسامهة فيه والرد عليه .و أأشار املمثل اإىل نظام الرباءات ا إلقلميي للمنظمة
ا ألفريقية للملكية الفكرية ،اذلي يتأألف من  17بدلا ،حيث تغطي براءة واحدة اإقلمي مجيع ادلول ا ألعضاء فيه .و أأكد املمثل
عىل أأنه ل يوجد يف اإطار نظام املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية مكتب وطين للرباءات يشارك يف اإجراءات منح الرباءات.
و أأعرب عن اعتقاده بأأن جودة الرباءات هممة للغاية .وذكر أأيضا أأن تقامس العمل يف منطقة املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية
قد حدث ابلفعل و أأن بعض الرشاكء ،مثل املكتب ا ألورويب للرباءات ،يساعدمه يف معليات البحث يف ا ألدبيات السابقة.
ويف هذا الصدد ،أأكد املمثل أأن هذا ادلمع ل ميس بأأي شلك من ا ألشاكل اس تقاللية املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية ،ألن
منظمهتم حرة ومس تقةل يف اختاذ القرار الهنايئ بشأأن منح الرباءة .و أأشار املمثل اإىل أأن قانون الرباءات ،مثل مجيع قوانني
امللكية الفكرية ،هو قانون إاقلميي ،وهذا يعين وجود عدد من ماكتب الرباءات مساو لعدد البدلان/املناطق .و أأعرب عن
اعتقاده بأأن قواعد امللكية الفكرية تيل اإىل أأن تكون أأكرث انسجاما مع العوملة ،و أأن مواءمة قانون الرباءات هو التحدي اذلي
تواهجه جلنة الرباءات.
 .96و أأشار ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية اإىل أأن مسأأةل كفاية الكشف قد أأثريت عدة مرات خالل جلنة
الرباءات .و أأفاد بأأن وفد الاحتاد الرويس أأوحض أأن جودة الرباءات تعمتد أأيضا عىل جودة الواثئق اليت يقدهما مودع الطلب
و أأن هذا اجلانب يرتبط ارتباطا وثيقا ابلوصف الاكيف .وذكَّر املمثل بأأن الوصف جيب أأن يكون اكفيا لمتكني الشخص املاهر
يف هذا اجملال من تنفيذ الاخرتاع .وذكر املمثل أأن امجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية اعمتدت عدة قرارات بشأأن الكشف
الاكيف ودرست هذه املسأأةل .و أأشار املمثل اإىل أأنه مبجرد الانهتاء من اإعداد الوثيقة ،س تحال اإىل ا ألمانة لتوزيعها عىل أأعضاء
جلنة الرباءات.
 .97و أأيد وفد زامبيا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية بشأأن جودة الرباءات وتقامس العمل.
و أأشار الوفد اإىل أأن املداخالت والردود عىل الاس تبيان تركز عىل مفهومني خمتلفني يتعلقان هبذا املوضوع ،وهام جانب يتعلق
جبودة الرباءة نفسها وجانب اثن يتعلق بعملية منح الرباءات أأمام ماكتب امللكية الفكرية .ور أأى الوفد أأن حتسني جودة
الرباءات ل ميكن حتقيقه مبجرد اعامتد ممارسات ماكتب الرباءات ا ألخرى .و أأوحض أأن جلنة الرباءات ينبغي أأن تركز عىل عوامل
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أأخرى تتعلق جبودة الرباءات ،مثل معايري ا ألهلية للرباءة ،اليت تدخل يف نطاق القوانني الوطنية وممارسات الفحص ،مبا يف
ذكل أأنظمة الاعرتاض .وذكر الوفد أأنه قد رد عىل الاس تبيان ،وأأكد جمددا أأن تقامس العمل ميكن أأن يكون ذا أأمهية ابلغة اإذا
مت حتليهل يف الس ياق الصحيح .ور أأى الوفد أأن الهنج الصحيح لتقامس العمل ينبغي أأل يركز عىل املواءمة ولكن عىل اس تكامل
العمل اذلي يقوم به الفاحصون يف ماكتهبم الوطنية ابس تددام القوانني الوطنية .وشدد الوفد عىل أأن املعلومات اليت مت
تقامسها غري ملزمة ول تؤدي اإىل املواءمة اإذا ما مت وضعها يف الس ياق املناسب .و أأعرب الوفد عن اس تعداده اإىل الاس امتع
اإىل أآراء الوفود ا ألخرى وإاجراء مناقشة بشأأن هذا املوضوع.
 .98و أأشار وفد الاحتاد الرويس اإىل البيان اذلي أأدىل به ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية بشأأن كفاية الكشف،
وشدد عىل أأن هذه املسأأةل حامسة ابلنس بة مجليع خرباء الرباءات يف مجيع ماكتب الرباءات .و أأوحض الوفد أأن الترشيع الرويس
تضمن متطلبا بشأأن كفاية الكشف وعالقته مبنح امحلاية القانونية منذ  1أأكتوبر  .2014ومبا أأن النص القانوي املتعلق بكفاية
الكشف موجود يف العديد من قوانني الرباءات ،ر أأى الوفد أأن امجليع يدرك أأن مثل هذا املتطلب هل نفس املعى تقريبا.
و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن ا ألمر يتعلق مبسأأةل طبيعة الاخرتاع اليت يمت الكشف عهنا ابلاكمل يف طلب الرباءة للسامح
لفاحيص الرباءات ابختاذ قرارمه .و أأوحض الوفد أأن الترشيع الرويس يتيح اإماكنية الطعن يف الرباءة املمنوحة بناء عىل طلب
براءة ل ميتثل ملتطلب كفاية الكشف .و أأشار الوفد اإىل أأنه اإذا ثبت ذكل ،أأي أأن كفاية الكشف مل تتحقق ،فسوف يمت اإلغاء
الرباءة.
 .99وذكر ممثل غرفة التجارة ادلولية أأن مؤسس هتم نشطة يف جمال امللكية الفكرية عىل مدار عقود عديدة ،و أأنه يف هذا
الإطار تنرش غرفة التجارة ادلولية لك س نة أأو ثالث س نوات ما يسمى خبارطة طريق امللكية الفكرية لغرفة التجارة ادلولية
بشأأن قضااي امللكية الفكرية متضمنة القضااي احلالية والناش ئة لرجال ا ألعامل وصانعي الس ياسات .و أأوحض أأن جودة الرباءات
من بني املواضيع اليت يتناولها هذا النرش ،واقرتح اإاتحة نسخ للمشاركني يف جلنة الرباءات.
 .100وشكر ممثل مكتب الرباءات جمللس التعاون دلول اخلليج العربية الرئيس وا ألمانة عىل ما بذلوه من هجود يف معل
اللجنة .وقال اإن مكتب الرباءات جمللس التعاون دلول اخلليج العربية يعلق أأمهية كبرية عىل برامج تقامس العمل اليت
يس تددهما ،ألهنا أأداة هامة لضامن جودة الرباءات .و أأشار أأيضا اإىل أأ ّن برامج التعاون املشرتك بني املكتب وماكتب الرباءات
الوطنية يف دول اجمللس التعاونّ ،تبني جحم الاهامتم اذلي يعطيه املكتب لهذا اجملال .و أأوحض أأن املكتب ،ومنذ اعامتد لةحئته
ا ألوىل عام  ،1992يصدر براءات إاقلميية قابةل للتنفيذ يف ادلول الست ا ألعضاء يف اجمللس ،وهو ما عزز حيوية تبادل
خمرجات البحث والفحص بني املكتب وماكتب الرباءات الوطنية يف دول اجمللس .وسعيا لتحقيق هذا الهدف البناء ،قال
املمثل إا ّن املكتب يعمل مع ماكتب الرباءات الوطنية يف دول اجمللس وموظفني وطنيني من دول اجمللس عىل وضع أآلية
ومنتدى اإلكرتوي لتبادل هذه املرجات ،و أأضاف أأ ّن اجلانب الإجيايب لهذه التجربة قد ثبت .ور أأى الوفد أأن اجلهود
واملبادرات يف هذا الصدد تؤكد اعتقاده بأأمهية الاس تفادة من برامج تقامس العمل احملددة يف الوثيقة  SCP/26/4من أأجل
حتقيق أأعىل جودة ممكنة للرباءات اليت مينحها املكتب .و أأشار املمثل اإىل أأ ّن اإنشاء عالقات تعاونية مع بعض ماكتب الرباءات
الوطنية وا إلقلميية يف جمالت قواعد بياانت حفص الرباءات وإاجراءات ا ألتتة هو جزء من هجود املكتب لتحقيق هذا الهدف
القمي اذلي يريم اإىل ضامن أأعىل جودة ممكنة للرباءات.
 .101و أأبلغت ا ألمانة جلنة الرباءات بأأنه استنادا اإىل املعلومات اليت تلقهتا ادلول ا ألعضاء ،مت حتديث صفحة املنتدى
الإلكرتوي اخلاصة بلجنة الرباءات بشأأن أآليات املعارضة والإلغاء الإداري وتقامس العمل ادلويل وا ألنشطة التعاونية للبحث
والفحص بشأأن طلبات الرباءات.
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البند  7من جدول ا ألعامل :الرباءات والصحة
 .102استندت املناقشات اإىل الواثئق  SCP/16/7و SCP/16/7 Corr.و SCP/17/11وSCP/24/4
و SCP/26/5و.SCP/26/6
 .103وقدمت ا ألمانة عرضا عن الوثيقة  .SCP/26/5وميكن الاطالع عىل العرض عىل املوقع التايل:
.http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_26/scp_26_study_wipo.pdf
 .104وحتدث وفد اإس تونيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه و أأكد جمددا فهمه للتحدايت والقيود اليت قد تواهجها
بعض البدلان يف معاجلة مشالك الصحة العامة .وذكر الوفد أأن احلصول عىل ا ألدوية واللقاحات ا ألساس ية املأأمونة والفعاةل
واجليدة بأأسعار معقوةل للجميع يشلك حتداي كبريا و أأحد أأهداف التمنية املس تدامة الرئيس ية اليت جيب أأن يدمعها امجليع .وذكر
الوفد أأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه يظل ملزتما بزايدة فرص احلصول عىل ا ألدوية بأأسعار معقوةل وإاجياد حلول
للتحدايت امللحة يف جمال الصحة العامة و أأوجه عدم املساواة يف العامل .ورصح الوفد بأأن الاحتاد ا ألورويب يتبع هنجا قامئا عىل
حقوق الإنسان يف جمال الصحة ،عىل النحو املبني يف اس تنتاجات التصال واجمللس لعام  2010بشأأن "دور الاحتاد
ا ألورويب يف الصحة العاملية" .وذكر الوفد أأن تعزيز مجيع جمالت النظام الصحي ،مبا يف ذكل توافر العاملني الصحيني
املؤهلني ،وتوفري ا ألدوية بأأسعار معقوةل والمتويل الاكيف لهذا القطاع ،أأمر أأسايس يف التحرك صوب التغطية الصحية الشامةل
مع توفري خدمات حصية جيدة ميكن للجميع الوصول اإلهيا وبأأسعار معقوةل .وذكر الوفد أأيضا أأن جودة وسالمة سلسةل توزيع
ا ألدوية رضورية أأيضا لتحسني الصحة العامة .و أأضاف الوفد أأن منوذج الابتاكر احلايل ،مبا يف ذكل دور التجارة املتعلقة
ابمللكية الفكرية ،حقق تقدما متسقا يف جمال الصحة العامة العاملية ،و أأدى اإىل عالجات رئيس ية جديدة وحمس نة فضال عن
العمر ا ألطول املتوقع ،سواء يف البدلان النامية أأو البدلان ا ألقل منوا .و أأضاف الوفد أأن هذا المنوذج يضم ابلفعل مجموعة متنوعة
من ا ألدوات مثل احلوافز لالبتاكر القامئ عىل امللكية الفكرية أأو المتويل واجلوائز عىل املس تويني العام واخلاص أأو البحوث
العامة .و أأضاف الوفد أأن هذا التنوع رضوري ملعاجلة احلالت اليت يوجد فهيا سوق انحجة أأو حيث ميكن أأن يكون هناك
اإخفاقات يف السوق .و أأشار الوفد اإىل املسامهة الهامة املوثوقة لدلراسة الثالثية اليت أأجرهتا الويبو ومنظمة التجارة العاملية
ومنظمة الصحة العاملية بعنوان "تعزيز الوصول اإىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر" .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن املناقشات يف
اللجنة ل ميكن أأن تتجاوز ولية جلنة الرباءات والويبو و أأنه ينبغي ترك املناقشات اليت ل تتعلق جبوانب امللكية الفكرية يف
جمال ا ألدوية اإىل منتدايت أأكرث مالءمة .ور أأى الوفد أأن أأي معل أآخر يف جمال الرباءات والصحة ينبغي أأن يعكس هنجا
متوازان مع مراعاة خمتلف العوامل ذات الصةل ابلرباءات والصحة مثل الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف
الوثيقة  .SCP/17/11ويف اخلتام ،شكر الوفد ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  SCP/26/5بشأأن القيود اليت تواهجها البدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا يف الاس تفادة الاكمةل من املروانت يف الرباءات وتأأثرياهتا عىل احلصول عىل ا ألدوية الرضورية
بأأسعار معقوةل ألغراض الصحة العامة يف تكل البدلان ،ورحب ابلتأأكيد عىل أأن "تأأمني احلصول عىل ا ألدوية ذو طبيعة
متعددة التخصصات" .و أأحاط الوفد علام ابلقرتاح الوارد يف الفقرة  56من الوثيقة بشأأن التقارير الإضافية اليت تقدهما ادلول
ا ألعضاء بشأأن تنفيذ املروانت يف الرباءات واس تدداهما يف أأقالميها .وذكر الوفد أأنه عىل اس تعداد للنظر يف الاقرتاح ،رهنا
بوجود توضيح اإضايف لنوع التقارير وطريقة تقدميها.
 .105وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  SCP/26/5اليت تتضمن ،يف
ر أأيه ،معلومات مفيدة جدا بشأأن البند احلايل من جدول ا ألعامل .وشكر الوفد أأيضا اخلرباء املس تقلني ومنظمة الصحة العاملية
ومنظمة التجارة العاملية عىل مساهامهتم يف الوثيقة .وقال الوفد اإن الوثيقة ليست دراسة اكمةل ل ألدبيات املوجودة ،وإامنا تنظر
يف القانون واحتياجات ادلول ا ألعضاء استنادا اإىل عنارص القانون ادلويل ذات الصةل ،مثل اتفاق تريبس وإاعالن ادلوحة.
وذكر الوفد أأنه عىل الرمغ من تكل احلقوق ،فاإن البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا حتتاج اإىل مزيد من املرونة يف نظام
الرباءات .وذكر الوفد أأن اجملموعة ا ألفريقية تعرتف بأأمهية معل جلنة الرباءات ،ول س امي يف جمال الرباءات والصحة ،اذلي تعتربه
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اجملموعة ا ألفريقية أأولوية للجنة .وذكر الوفد أأيضا أأنه طلب برانمج معل بشأأن الرباءات والصحة منذ ادلورة اخلامسة عرشة.
وقال اإن الصحة حق أأسايس من حقوق الإنسان ،و أأهنا تشلك جزءا من خطة الويبو الإمنائية .وأأضاف الوفد أأن التغطية
الشامةل و أأهداف التمنية املس تدامة لعام  ،2030ول س امي رمق  ،3تذكر الطابع العاملي لهذا احلق .وذكر الوفد أأنه ل ينبغي
حرمان أأي جزء من الساكن من هذا احلق اذلي تعمتد عليه التمنية الاقتصادية والاجامتعية لدلول ا ألعضاء ول س امي ابلنظر
اإىل التلكفة الهائةل للرعاية الصحية .ور أأى أأعضاء اجملموعة ا ألفريقية أأن مسأأةل الرباءات والصحة جيب أأن تناقش يف اإطار جلنة
الرباءات ،و أأن الرباءات ينبغي أأل تشلك عقبة أأمام احلصول عىل ا ألدوية اجليدة والتكنولوجيات اجلديدة بأأسعار معقوةل.
و أأشار الوفد اإىل أأنه من الواحض أأنه ينبغي النظر يف حتقيق توازن مثايل بني أأحصاب الرباءات واملصلحة العامة و أأن الرباءات لها
تأأثري مبارش عىل الظروف القاس ية اليت ل ميكن من خاللها ل يمتكن امجليع من احلصول عىل ا ألدوية بأأسعار معقوةل .وذكر
الوفد أأنه يف مجيع البدلان ،النامية واملتقدمة عىل حد سواء ،بسبب انتشار الطفيليات وغريها من مسببات ل ألمراض مثل
تفيش فريوس اإيبول و زياك .ور أأى أأن الويبو بوجه عام وجلنة الرباءات عىل وجه اخلصوص جيب أأن تشدد عىل أأمهية حقوق
الإنسان يف توافر ا ألدوية .وشدد الوفد عىل أأن قضااي الصحة العامة هممة جدا فامي يتعلق اب ألمراض املعدية وغري املعدية.
ور أأى الوفد أأن العدوى البكتريية وا ألمراض املهمةل تشلك أأيضا مصدرا هاما جدا من مصادر القلق ،و أأن اجملموعة ا ألفريقية
قدمت خالل ادلورات السابقة اقرتاحا لإدراهجا كربانمج معل .وذكر الوفد أأن اإعداد دراسات من ِقبل خرباء مس تقلني بناء
عىل طلب ا ألمانة بعد التشاور مع ادلول ا ألعضاء يقع مضن ولية جلنة الرباءات .و أأضاف الوفد أأن تبادل الآراء واملعلومات
بني ادلول ا ألعضاء جيب أأن يمت يف اإطار تركزي ا ألمم املتحدة عىل احلق يف احلصول عىل ا ألدوية كام حدده جملس حقوق
الإنسان .و أأوحض الوفد أأن العنارص الثالثة لربانمج العمل مرتابطة ،وابلتايل ينبغي اتباعها يف وقت واحد من أأجل حتقيق
النجاح يف املهمة .و أأشار الوفد اإىل أأن اقرتاحه يتفق مع اجلهود اليت يبذلها اجملمتع ادلويل ،ول س امي جملس تريبس ،من أأجل
اإطاةل الفرتة الانتقالية حىت عام  .2023و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن الاقرتاح يسمح للويبو بدراسة املسأأةل ابعتبارها واكةل
متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تتوصل ادلورة احلالية للجنة الرباءات اإىل اتفاق بشأأن برانمج معل
طموح بشأأن الرباءات والصحة .وفامي يتعلق ابلوثيقة  ،SCP/26/5أأعرب الوفد عن الزتامه مبناقش ته بطريقة بناءة .فأأول،
شكر الوفد ا ألمانة ابمس اجملموعة ا ألفريقية عىل اإعداد الوثيقة .وذكر الوفد بأأن الوثيقة تضمنت ،كام جاء يف بيانه ،ثروة من
املعلومات .غري أأن الوثيقة ،بصيغهتا احلالية ،ل تغطي مجيع الشواغل اليت أأعربت عهنا اجملموعة ا ألفريقية .و أأعرب الوفد عن
أأسفه ألن الفقرة  5من ادلراسة مل تقدم حتليال متعمقا لاللزتامات القانونية ومل تنظر يف اخليارات اخلاصة املتاحة يف تكل
التفاقات .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن الفقرة  5مل تدرس أأحداث لك خيار من هذه اخليارات بشأأن القدرة عىل
حتمل تاكليف ا ألدوية والقدرة عىل حتمل تاكليف الصحة .وذكر الوفد أأن ادلول ا ألعضاء حتتاج اإىل معلومات اإضافية عن
خمتلف اخليارات املعروضة علهيا حىت تمتكن من اللجوء للخيار ا ألنسب لها .و أأعرب الوفد عن أأسفه ألن الوثيقة مل تتناول
سوى فريوس نقص املناعة البرشية الإيدز ،و أأعرب عن رغبة اجملموعة ا ألفريقية يف احلصول عىل مزيد من املعلومات عن
ا ألدوية ملتلف ا ألوبئة السائدة يف أأفريقيا ،ول س امي ا ألمراض غري املعدية و أأمراض املناطق املدارية املهمةل .و أأعرب الوفد أأيضا
عن رغبته يف احلصول عىل مصدر للمعلومات ،وهو مرصف بياانت موثوق ،ميكن مجليع ادلول ا ألعضاء الوصول اإليه ويكون
متاحا لها.
 .106وحتدث وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكر ا ألمانة عىل اإعداد ادلراسة املتعلقة
ابلصعوابت اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا من أأجل الاس تفادة الاكمةل من املروانت املتاحة يف جمال الرباءات
وما يرتتب عىل ذكل من أآاثر عىل الوصول اإىل ا ألدوية بأأسعار معقوةلّ .
وعرب الوفد عن تقديره للعمل اذلي قامت به منظمة
التجارة العاملية والويبو ومنظمة الصحة العاملية ،فضال عن مساهامت الاستشاريني يف ادلراسة .وذكر الوفد أأن هذا النوع من
التعاون مفيد دامئا عندما حتتاج ادلول ا ألعضاء اإىل فهم الصعوابت اليت تواهجها ادلول ا ألعضاء يف ضامن توافر ا ألدوية بطريقة
مس تدامة .وذكر الوفد أأن النقاش بشأأن العالقة بني الصحة والرباءات أأمر ابلغ ا ألمهية من أأجل تعزيز التوازن ادلقيق اذلي
يتطلبه نظام الرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن دليه عددا من الواثئق واملقرتحات ميكن أأن يكون أأساسا لإعداد خطة معل
طموحة يف املنطقة .و أأشار الوفد اإىل أأن الاقرتاح الكندي الوارد يف الوثيقة  SCP/26/6هو أأحدث تكل املقرتحات .وبناء
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عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن دليه قدرا كبريا من املواد اليت ميكن أأن تسمح لدلول ا ألعضاء بتحديد برانمج معل أأو التفاق عىل
نقاط ملموسة يف هذا اجملال.
 .107وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ ،و أأعرب عن رغبته يف لفت انتباه اللجنة اإىل تقرير فريق
ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية ( .)UNHLPوذكر الوفد أأن التقرير حبث عىل وجه التحديد
الس ياسة والاتساق بني حقوق امللكية الفكرية والتجارة وحقوق الإنسان ،وقدم عددا من التوصيات يف هذا الصدد .وذكر
الوفد أأن بعض تكل التوصيات موهجة حتديدا اإىل الويبو ،و أأهنا ذات صةل مبارشة جبدول أأعامل جلنة الرباءات بشأأن الرباءات
والصحة .وطلب الوفد بناء عىل ذكل من جلنة الرباءات أأن تبد أأ تكل املناقشات الاس تكشافية استنادا اإىل تقرير فريق ا ألمم
املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية .وشدد الوفد عىل أأنه يتعني عىل اللجنة اإدراج برانمج ا ألمم املتحدة
الإمنايئ اذلي يرس اإعداد تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية يف ادلراسات اليت تمت بشأأن
القيود اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف الاس تفادة الاكمةل من املروانت يف الرباءات و أأثرها عىل احلصول عىل
ا ألدوية بأأسعار معقوةل وا ألساس ية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.
 .108وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر ا ألمانة عىل اإعداد وعرض الوثيقة
 SCP/26/5و أأشار اإىل ا ألمهية اليت تولهيا هذه اجملموعة ألعضاهئا .ور أأى الوفد أأن املسأأةل معقدة جدا ،ومن الواحض أأن هناك
حاجة اإىل هنج شامل حللها .و أأشار الوفد اإىل أأن احلصول عىل ا ألدوية ميثل حتداي كبريا ،و أأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى
والبلطيق ملزتمة ابملشاركة يف املبادرات اليت تسهل احلصول عىل ا ألدوية .و أأشار الوفد اإىل ادلراسة الثالثية اليت أأجرهتا الويبو
ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية حتت عنوان "تعزيز احلصول عىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر" من أأجل
املناقشات حول املوضوع ،و أأكد عىل رضورة جتنب الازدواجية يف العمل مع املنظامت ادلولية ا ألخرى بشأأن هذا املوضوع.
وذكر الوفد أأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق توافق عىل ادلراسات فقط يف برانمج معل متوازن من شأأنه أأن يعزز
الفهم املشرتك للس ياسات واملبادرات الرامية اإىل تعزيز احلصول عىل ا ألدوية وتكنولوجيات الرعاية الصحية بأأسعار معقوةل من
خالل مقرتحات مماثةل لتكل اليت طرهحا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف الوثيقة .SCP/17/11
 .109وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وشكر ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  SCP/26/5وتقدمي عرض معلومايت .و أأشار
الوفد اإىل أأن العوامل اليت تؤدي اإىل الاس تددام الفردي للرتاخيص الإلزامية معقدة للغاية كام هو مبني بوضوح يف الفقرة 53
من الوثيقة .و أأكد الوفد من جديد أأن الابتاكر والنفاذ متساواين يف ا ألمهية يف العالقة بني الرباءات والصحة .وقال اإن حامية
امللكية الفكرية أأمر حيوي لتطوير أأدوية جديدة مبا يف ذكل ا ألدوية املنقذة ل ألرواح ،مثلام أأن الابتاكر يتعزز من خالل نظام
الرباءات .وذكر الوفد أأيضا أأنه عند النظر اإىل الصورة الاكمةل للبحث والتطوير يف جمال املس تحرضات الصيدلنية ،مفن
الواحض أأن احلافز املس متد من حامية الرباءات يُعد أأمرا حاسام يف هذا القطاع .ور أأى الوفد أأنه من املهم أأن يكون دلى امجلهور
ا ألوسع حبوث خاصة وتطوير بشأأن ا ألدوية املأأمونة والفعاةل .وشدد الوفد عىل أأمهية الرتكزي ليس فقط عىل الرباءات الإضافية
احملددة ،بل أأيضا عىل مراعاة الس ياق ا ألوسع .و أأشار الوفد اإىل أأن الافتقار اإىل توافر ا ألدوية املأأمونة والفعاةل ميثل مشلكة
متعددة ا ألوجه تتعلق ابلعديد من اجملالت مثل عدم كفاية المتويل املقدم للرعاية الصحية ،ونقص أأو عدم اإماكنية الوصول اإىل
العاملني يف جمال الرعاية الصحية املدربني واملرافق الطبية الاكفية ،ونظام ومعليات الرشاء غري املوثوق هبا ،ونقص البنية
التحتية ،والس ياسات املتضاربة اليت ل تشجع عىل دخول ا ألسواق والتنافس بني العقاقري املبتكرة ،والإدارة الفاشةل ،وسوء
رؤية الطلب ،والبيع ابلتجزئة ،والرضائب ،والتعريفات امجلركية ،وما اإىل ذكل .وذكر الوفد أأن عدم الوصول اإىل التكنولوجيا
الطبية اندرا ما يرجع اإىل عامل وحيد معزول ،عىل النحو اذلي جاء يف ادلراسة الثالثية اليت أأجرهتا الويبو ومنظمة التجارة
العاملية ومنظمة الصحة العاملية بشأأن تعزيز الوصول اإىل التكنولوجيات والابتاكرات الطبية .و أأفاد الوفد بأأن وجود نظام فعال
للملكية الفكرية ل يرض ابلوصول اإىل ا ألدوية .وعىل العكس من ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأنه يطمنئ الرشاكت بأأن تكنولوجيهتا
لن تس تددم عىل حنو غري منصف ،مما ييرس اإدخال ا ألدوية اجلديدة اإىل ا ألسواق النامية يف وقت مبكر .وشدد الوفد عىل
أأن النداءات ادلاعية اإىل استبدال أأو تقويض نظام امللكية الفكرية ببدائل غري جمربة أأو غري معلية قد ترتتب علهيا عواقب غري
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مقصودة عىل املرىض ونظم الرعاية الصحية .وقال الوفد اإن اجملموعة ابء ترى أأنه قبل اإجراء دراسة جديدة يف جلنة الرباءات،
ينبغي أأن تكون هناك قامئة ابدلراسات والتحليالت اليت تمتخض عهنا منتدايت ا ألمم املتحدة ا ألخرى واملتعددة ا ألطراف من
أأجل جتنب الازدواجية غري الرضورية مع ا ألعامل القامئة ابلفعل .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن ا ألمانة س تكون يف وضع ميكهنا
من اإجراء مثل هذه اجملموعة من ادلراسات وذكل ابلس تفادة من العالقة التعاونية القامئة مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة
التجارة العاملية .،وذكر الوفد أأيضا أأن اجملموعة ابء مفتوحة ل ألنشطة اليت من شأأهنا أأن تعزز الفهم املشرتك للس ياسات
واملبادرات اليت ميكن أأن تعزز الوصول اإىل ا ألدوية وتكنولوجيات الرعاية الصحية .ور أأى الوفد أأن التعاون بني الويبو ومنظمة
التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية حتت عنوان "تعزيز الوصول اإىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر :التقاطعات بني
الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة" ميكن أأن يكون أأساسا للمناقشات املمثرة .و أأعرب الوفد عن رغبته يف النظر يف
املسأأةل بطريقة شامةل ،مبا يف ذكل املقرتحات ا ألخرى ذات الصةل مثل املقرتحات اليت تتضمن الوثيقة  .SCP/17/11وعىل
الرمغ من أأن الوفد أأحاط علام ابلفقرة  56من الوثيقة  ،SCP/26/5فاإنه يرى أأن الهنج يوفر نظرة قارصة لنظام الرباءات.
و أأشار الوفد اإىل أأن املروانت يه اإحدى ا ألدوات املمكنة املناس بة كجزء من نظام فعال محلاية الرباءات .وذكر الوفد أأن اتباع
هنج متوازن هو وحده اذلي من شأأنه أأن يدفع معل اللجنة اإىل ا ألمام ،وذلكل أأعرب عن رغبته يف املشاركة البناءة يف هذه
املسأأةل بشلك عام .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن وفودا معينة ذكرت الاقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية ،وهو الوثيقة SCP
 .24/4ور أأى الوفد أأن اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية يتضمن عنارص ل تدخل يف نطاق ولية اللجنة .وذكر الوفد بأأنه فامي
يتعلق ابلفقرة  12من الاقرتاح ،فاإن معظم احلوافز الإضافية الالزمة لتحسني البحوث املتعلقة مبقاومة مضادات امليكروابت
تقع خارج نطاق نظام الرباءات .وعالوة عىل ذكل ،أأفاد الوفد بأأنه ،فامي يتعلق ابلفقرة  ،14ف إان تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع
املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية مل يكن معلية مدفوعة من ادلول ا ألعضاء ومل يعكس ر أأهيا ومل تؤيده .وذكر الوفد أأن
اجملموعة ابء مس تعدة ملناقشة اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية بطريقة شامةل ووفقا لولية جلنة الرباءات .ومع ذكل ،شدد الوفد
عىل أأن تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية ل ينبغي أأن يشلك أأساسا للمناقشات .وشدد
الوفد عىل أأمهية أأن تأأخذ أأي مناقشة يف الاعتبار الطائفة الواسعة من الآراء والعوامل املؤثرة يف احلصول عىل ا ألدوية .و أأشار
الوفد اإىل أأنه فامي يتعلق ابلفقرة  ،15فاإن ولية املقرر اخلاص ل ألمم املتحدة رمبا تكون غري مناس بة للمناقشة يف جلنة الرباءات
ابلويبو ،ويه هيئة تقنية .وشدد الوفد عىل أأنه ل يوافق عىل الفقرة  15بشأأن املقرر اخلاص ل ألمم املتحدة .و أأشار الوفد فامي
بعد اإىل أأنه فامي يتعلق ابلفقرة  ،16ينبغي ألي مناقشة بشأأن الرتخيص الإلزايم أأن تأأخذ يف الاعتبار ا ألهداف ا ألوسع ل ُنظم
الرباءات .ور أأى الوفد أأن أأي ورشة معل تركز عىل الرتخيص الإلزايم س تؤدي اإىل مناقشات غري متوازنة ،خاصة و أأن مسأأةل
الاس تثناءات والتقييدات موجودة ابلفعل يف جدول أأعامل جلنة الرباءات .و أأخريا ،وفامي يتعلق ابلفقرة  ،20أأفاد الوفد بأأن
الويبو وغريها من املنظامت احلكومية ادلولية تقدم ابلفعل مساعدة ممتازة لدلول ا ألعضاء .و أأشار الوفد اإىل أأن التقارير ا ألخرية
اليت قدمهتا خمتلف املنظامت ادلولية اإىل جملس تريبس احتوت عىل قامئة واسعة من املبادرات القامئة ابلفعل.
 .110و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن تقديره لإعداد ا ألمانة وادلراسة الواردة يف الوثيقة .SCP/26/5
و أأعرب الوفد عن تقديره لوفد كندا عىل اإعداد اقرتاحه اجلديد .و أأشار اإىل أأن احلصول عىل ا ألدوية ا ألساس ية بأأسعار معقوةل
عنرص حمدد وهام لإعامل احلق يف الصحة بوصفه حقا أأساس يا من حقوق الإنسان .ور أأى الوفد أأنه ينبغي عىل الويبو ،بوصفها
اإحدى واكلت ا ألمم املتحدة املتخصصة ،أأن تدمع ادلول ا ألعضاء يف معاجلة احلواجز املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت تؤثر عىل
توافر ا ألدوية والعالجات والتكنولوجيات ذات الصةل يف البدلان املنخفضة ادلخل واملتوسطة ادلخل وإاماكنية احلصول علهيا
بأأسعار معقوةل .وذكر الوفد أأنه من أأجل تلبية متطلبات الصحة العامة فامي يتعلق اب ألدوية املشموةل ابلرباءات وتوفريها بأأسعار
معقوةل من الرضوري أأن تعمل اللجنة عىل الاس تددام الفعال ألحاكم الرتخيص ا إللزايم مبوجب قوانني الرباءات والآاثر
املفاهميية عىل منح الرتاخيص ا إللزامية عىل توافر وسعر ا ألدوية احلاصةل عىل براءة .و أأشار الوفد اإىل أأنه ل يوجد يف الوقت
احلارض حمفل دويل أآخر تتقامس فيه ادلول ا ألعضاء اخلربات بشأأن اس تددام املروانت املتعلقة ابلرباءات يف جمال الصحة.
و أأشار الوفد اإىل أأن معل جلنة الرباءات يف هذا اجملال ابلغ ا ألمهية .و أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن جلنة الرباءات ينبغي أأن حتدد
قيدا حمددا فامي يتعلق ابملروانت اليت ميكن اس تدداهما لتلبية احتياجات الصحة العامة ،مث تناقش ذكل هبدف حتديد احللول
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العملية .و أأكد الوفد عىل أأمهية ومالءمة التوصيات الواردة يف تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل
ا ألدوية اذلي ن ُرش يف سبمترب  .2016و أأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأأن احلاجة ملحة ل اإىل ادلمع حفسب بل أأيضا اإىل
الاضطالع بأأنشطة املتابعة والنظر جبدية يف توصية الفريق والعمل عىل جعلها حقيقة واقعة .ور أأى الوفد أأن مناقشة الرباءات
والصحة وبرانمج العمل املقبل بشأأن هذه املسأأةل ينبغي أأن تساعد ادلول ا ألعضاء عىل اعامتد قانون الرباءات اخلاص هبا
والاس تفادة الاكمةل من املروانت يف الرباءات وفقا لحتياجات الصحة العامة ،امتثال لاللزتامات ادلولية .ور أأى الوفد أأن
برانمج العمل هذا ينبغي أأن يوفر اإماكنية حتليل العوائق والعقبات احملمتةل اليت خيلقها النظام يف احلصول عىل ا ألدوية مثل
العوائق القانونية والتعاقدية والقيود املفروضة عىل القدرات يف الاس تفادة الاكمةل من املروانت ،و أأن يواصل حتليل وسائل
التغلب عىل تكل القيود .وذكر الوفد أأنه بناء عىل تكل ا ألس باب ،فاإنه يواصل تأأييد املقرتحات املقدمة من مجموعة البدلان
ا ألفريقية ومجموعة أأجندة التمنية املتعلقة بربانمج العمل املقبل بشأأن الرباءات والصحة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمت تنفيذ
التوصيات الواردة يف املقرتحات داخل اللجنة حىت يكون هناك فهم أأفضل للتحدايت والقيود يف الاس تفادة الاكمةل من
املروانت املتعلقة ابلرباءات يف جمال الصحة العامة .ور أأى أأن الاضطالع بنشاط داخل اللجنة استنادا اإىل توصيات تقرير
فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية يُعترب عنرصا هاما وينبغي أأن يؤخذ يف الاعتبار .و أأعرب الوفد
عن شكره ل ألمانة عىل العرض املمتاز لدلراسة والواثئق اجلديدة .ور أأى الوفد أأن ادلراسة قدمت حملة عامة عن القيود املتلفة
اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا عند تنفيذ املروانت يف الرباءات .وذكر الوفد أأنه نظرا ألن ادلراسة استندت
اإىل العدد احملدود من مصادر املعلومات ،فاإهنا ل ميكن اعتبارها دراسة وافية وشامةل للموضوع .وذكر الوفد أأنه مع مراعاة أأوجه
القصور يف الوثيقة اليت سلطت الضوء عىل بعضها مجموعة البدلان ا ألفريقية وعدم وجود نتيجة موثوقة نظرا لعدم توفر بياانت
اكفية ،ميكن اعتبار ادلراسة أأولية وينبغي التوسع فهيا لتشمل شواغل مجيع ادلول ا ألعضاء ،ول س امي البدلان النامية .ور أأى
الوفد أأن هناك نقصا أآخر يف الوثيقة يمتثل يف أأنه ل يوجد اقرتاح ملموس بشأأن الوسائل اليت ميكن أأن تعمتدها البدلان النامية
للتغلب عىل القيود اليت تواهجها يف اس تددام املروانت هذه .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تقدم دراسة أأخرى مقرتحات حمددة
لدلول ا ألعضاء ول س امي البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف التغلب عىل تكل القيود.
 .111وشكر وفد ا ألرجنتني ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  SCP/26/5وعرضها .وفامي يتعلق ابلبحث عن الرباءات ذات الصةل
املذكورة يف الفقرة  36من الوثيقة ،أأعرب الوفد عن تأأييده ألمهية وصف ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف طلبات
الرباءات والرباءات اليت تتوفر فهيا ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية  .ور أأى الوفد أأن الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري
املسجةل يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ميكن أأن يساعد وزارة الصحة واملنظامت غري احلكومية وغريها عىل معرفة حاةل
ا ألدوية املشموةل ابلرباءات عن طريق ا ألسامء ادلولية غري املسجةل .ويف اخلتام ،شكر الوفد وفد ابراغواي و أأعرب عن تأأييده
للبيان اذلي أأدىل به ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .112وشكر وفد جنوب أأفريقيا ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة .وذكر الوفد أأن الرباءات تثل جمال هاما ابلنس بة للمجموعة
ا ألفريقية مبا يف ذكل جنوب أأفريقيا .وذكر الوفد أأيضا أأن احلق يف الصحة يشلك جزءا أأساس يا من حقوق الإنسان و أأنه ذو
صةل جبميع البدلان النامية واملتقدمة عىل السواء .و أأشار الوفد اإىل أأن تفيش وابء الإيبول وفريوس زياك مؤخرا أأظهر أأن
ا ألمراض ل تعرتف ابحلدود الاس توائية ول تزي بني البدلان الغنية والفقرية أأو البدلان املتقدمة والنامية .و أأوحض الوفد أأن اجملمتع
العاملي أأحاط علام ابحلقيقة املذكورة أأعاله و أأكد من جديد أأمهية الصحة عندما اعرتف ابإماكنية الوصول اإىل الصحة العامة
بوصفه الهدف  3من جدول أأعامل أأهداف التمنية املس تدامة لعام  .2030و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن الهدف  3يتسم بأأمهية
خاصة ألنه يعرتف بأأن هناك احتياجات حصية كبرية غري ملباة يف البدلان املتقدمة والنامية عىل حد سواء ،و أأن هناك تفاواتت
حصية كبرية داخل البدلان نفسها .و أأشار الوفد اإىل أأن الهدف  38من أأهداف التمنية املس تدامة يتطلب أأن يسعى اجملمتع
ادلويل اإىل حتقيق التغطية الصحية الشامةل مبا يف ذكل حصول امجليع عىل خدمات الرعاية الصحية اجليدة واجلوهرية وكذكل
ا ألدوية واللقاحات ا ألساس ية .وأأشار الوفد أأيضا اإىل أأن مجيع منظامت ا ألمم املتحدة تتحمل مسؤولية حتقيق هذا الهدف من
أأجل العمل عىل حتقيق الهدف  .3وذكر الوفد أأن احلصول عىل ا ألدوية املأأمونة وامليسورة التلكفة ل يزال يشلك حتداي
أأساس يا للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،وميكن للجنة أأن تؤدي دورا فعال نظرا اإىل ارتباطها ابلرباءات والصحة .ور أأى
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الوفد أأن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية بشأأن الرباءات والصحة ميكن أأن يساعد اللجنة عىل بلوغ الهدف النبيل املمتثل يف احلصول
عىل اخلدمات الصحية .وذكر الوفد أأن اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية ،كام س بق التعبري عنه ،يتضمن ثالثة برامج مرتابطة
عىل ش بكة الإنرتنت لدلراسات وتبادل املعلومات واملساعدة التقنية اليت ينبغي متابعهتا يف وقت واحد ،مع روابط ابلتوصيات
 179و 14و 31و 32من جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية .و أأشار الوفد اإىل أأن اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية تضمن أأيضا
طلب الرؤساء املشاركني لفريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية لتبادل وهجات نظرمه بشأأن
أأهداف ونتاجئ وتوصيات الفريق .و أأعرب الوفد عن رغبته يف تذكري الوفود ا ألخرى بأأنه عىل الرمغ من أأن ا ألمني العام ل ألمم
املتحدة قد اس هتل تقرير الفريق ،فقد عرضته امجلعية العامة ل ألمم املتحدة واعمتدته ،وابلتايل فهو تقرير من ادلول ا ألعضاء يف
ا ألمم املتحدة .و أأشار الوفد اإىل أأن تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية ميثل مس تودعا غنيا
ووثيقة مرجعية ،و أأعرب عن اعتقاده كذكل بأأن مناقشة وتنفيذ التوصيات فضال عن التوصيات ا ألخرى املتعلقة ابمللكية
الفكرية والصحة قد مت تناولها يف اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية .وذكر الوفد أأن الوثيقة  SCP/24/4تنطوي عىل اإماكنية احلد من
احلاةل املؤسفة املمتثةل يف جسن النساء والرضع يف السجون ،ألهنم ل يس تطيعون دفع فواتريمه الطبية .وذكر الوفد أأن الويبو
وادلول ا ألعضاء فهيا ل ميكهنا أأن تظل صامتة يف مواهجة هذه ا ألس ئةل والتحدايت الطويةل ا ألمد بشأأن دور الرباءات يف
التكنولوجيات الصحية ،خاصة و أأهنا تؤثر عىل احلياة واحلق يف الكرامة الإنسانية والصحة اجليدة يف بيئة أآمنة.
 .113و أأعرب وفد الكريس الرسويل عن تقديره للرئيس عىل توجهياته يف اللجنة .ور أأى الوفد أأن معل اللجنة ميكن أأن يمت
اإجنازه بتوجيه من الرئيس .وشكر الوفد أأيضا نواب الرئيس وا ألمانة عىل هجودمه يف التحضري لدلورة احلالية ،وعىل وجه
اخلصوص لإعداد الوثيقة  .SCP/26/5و أأيد الوفد معل جلنة الرباءات و أأوىل أأمهية كبرية لولية اللجنة .و أأشار الوفد اإىل أأنه
وفقا للفقرة  53من الوثيقة" ،اس تددام الرتاخيص الإلزامية ،العوامل اليت حتدد الاس تددام الفردي لهذه الرتاخيص معقدة
للغاية" .ورصح الوفد بأأن اتساق الس ياسات يف بلوغ الهدفني املتالزمني املمتثلني يف احلصول عىل ا ألدوية والابتاكر الطيب
أأمر حيوي لتحقيق هدف خطة عام  2030من أأجل حتسني حصة ورفاه مجيع الناس من مجيع ا ألعامر وقد مت التعبري عهنا يف
عدة أأهداف من أأهداف التمنية املس تدامة  .و أأشار الوفد اإىل أأن الهدف  3من أأهداف التمنية املس تدامة يتطلب عىل وجه
التحديد اإجراء تقياميت أأكرث مشولية للحاةل وحتديد أأولوايت الاحتياجات الصحية الأكرث اإحلاحا من قبل مؤسيس البحوث
والتطوير يف جمال الصحة واحلصول عىل تويل منصف ومس تدام ،فضال عن اس تددام املوارد العامة واخلاصة بصورة أأكرث
حصافة واسرتاتيجية  .و أأضاف قائال اإن اإعالن ادلوحة اكن ،كام ذكر بوضوح يف ادلراسة الثالثية لعام  ،2013حافزا عىل
حتقيق الاتساق عىل الصعيد ادلويل ،عىل الصعيدين القانوي والس يايس ،من خالل وضع اتفاق جتاري متعدد ا ألطراف يف
س ياق الصحة العامة ،تتعامل مبارشة مع التفاعل بني س ياسات الصحة العامة وامللكية الفكرية .ور أأى الوفد أأن اإعالن ادلوحة
يف الفقرة  4أأكد أأن اتفاق تريبس ل مينع وينبغي أأل مينع ا ألعضاء من اختاذ تدابري محلاية الصحة العامة و أأنه ينبغي تفسري
التفاق وتنفيذه بطريقة تدمع حق أأعضاء منظمة التجارة العاملية يف امحلاية وعىل وجه اخلصوص ،يف تعزيز اإماكنية حصول
امجليع عىل ا ألدوية .وذكر الوفد أأن احلصول عىل ا ألدوية بأأسعار معقوةل مل يعد يشلك حتداي ابلنس بة للبدلان ا ألقل منوا والبدلان
النامية ا ألخرى؛ فقد أأصبح أأيضا مسأأةل ملحة بصورة مزتايدة ابلنس بة للبدلان املتقدمة المنو أأيضا .واختمت الوفد لكمته قائال اإن
التحدي املمتثل يف وضع وتنفيذ تدابري س ياسات فعاةل وعادةل لالبتاكر والوصول اإىل تلبية احتياجات الصحة العامة يتسم
بطابع دينايم يف طبيعته ويتطور مع عبء املرض وكذكل التقدم احملرز يف التكنولوجيا وتنويع نظم الابتاكر .ور أأى الوفد أأنه
س تكون هناك حاجة اإىل حلول متكيفة لتلبية الاحتياجات املتغرية واملتنوعة .ور أأى الوفد أأن الإبالغ املنتظم قد يساعد عىل
فهم أأفضل للعوامل ادلينامية اليت تنطوي عىل الاس تفادة الاكمةل من املروانت .وذكر الوفد أأنه عىل ادلول ا ألعضاء ،مثلام
انشد البااب فرانسيس قادة صناعة املس تحرضات الصيدلنية اذلين اجمتعوا يف الفاتياكن يف الس نوات السابقة ،أأن يواصلوا
العمل بشأأن احلصول عىل ا ألدوية اإىل أأن تكون اخلربة التقنية واملوارد وا ألساليب اليت تتيح الوصول اإىل التشخيص والعالج
متاحة للجميع ،وليس جمرد قةل ممزية ،ألنه ل توجد حياة اإنسانية مقدسة أأكرث من حياة أأخرى .و أأكد الوفد للرئيس الروح
البناءة وادلمع من الكريس الرسويل.
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 .114واغتمن وفد ش ييل الفرصة ل إالشارة اإىل الوثيقة  .SCP/26/5وشكر الوفد أأول ا ألمانة واخلرباء اذلين معلوا عىل اإعداد
الوثيقة .وأأشار الوفد اإىل أأن الوثيقة توحض جليا العالقة بني نظام الرباءات ادلويل والتحدايت املرتبطة ابلتنفيذ احمليل .و أأشار
الوفد أأيضا اإىل أأن احلفاظ عىل حزي لختاذ القرارات املتعلقة ابلس ياسات العامة وإااتحة اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية
والإجراءات يشالكن أأحد التحدايت الرئيس ية اليت تواهجها احلكومات يف هذا اجملال .و أأقر الوفد بأأن ا ألس باب اليت تؤدي
اإىل جناح س ياسة معينة يف جمال الطب تعمتد عىل متغريات متعددة .وذكر الوفد أأنه ل شك يف أأن نظام امللكية الفكرية يف لك
بدل يشلك أأحد اجلوانب الرئيس ية يف تكل املعادةل .ور أأى الوفد ،أأن وثيقة ا ألمانة طرحت سلسةل من التحدايت اليت يتعني
أأن تكون جزءا من مناقشات اللجنة .ومن بني هذه اجلوانب ،ر أأى الوفد أأول أأن هناك حاجة اإىل اإنشاء القدرة التقنية عىل
امللكية الفكرية مما يّمكن الواكلت امللكفة ابلس ياسة العامة املرتبطة ابحلصول عىل ا ألدوية من املعرفة التامة ابللزتامات املتعلقة
ابمحلاية واملروانت اليت من شأأهنا أأن تساعد عىل صياغة س ياس هتا العامة الوطنية بشأأن ا ألدوية .واثنيا ،ر أأى الوفد أأنه من
الرضوري مواصةل العمل بعمق كبري بشأأن شفافية نظام الرباءات فامي يتعلق بفحص الرباءات وطريقة اس تددهما .ور أأى الوفد
أأن ذكل من شأأنه أأن يوفر وضوحا فامي يتعلق حباةل الرباءات عىل املس توى احمليل .واثلثا ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف مواصةل
تطوير برانمج للمساعدة التقنية من شأأنه أأن ميّكن البدلان من تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات يف اإطار
ترشيعاهتا اخلاصة بطريقة فعاةل .وفامي يتعلق ابلتدابري الرامية اإىل مزيد من الشفافية يف نظام الرباءات ،سلط الوفد الضوء عىل
العمل اذلي قامت به مؤسسة براءات ا ألدوية ،ول س امي قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص ل ألدوية ( ،)MedsPALويه
أأداة من شأأهنا املساعدة عىل اإحراز تقدم ملموس يف هذا اجملال .و أأيد الوفد أأيضا البيان اذلي أأدلت به ا ألرجنتني بشأأن أأمهية
اإدراج ا ألسامء غري املسجةل يف الرباءات عند منح الرباءات .ور أأى الوفد أأن عىل اللجنة مواصةل توفري حزي ميكن فيه اإبالغ
ا ألعضاء ابنتظام وميكهنم أأيضا تقدمي معلومات عن التحدايت ووضع الس ياسة العامة يف مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .115وشكر وفد الربازيل ا ألمانة عىل العرض املتعلق ابلقيود اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف الاس تفادة
الاكمةل من املروانت .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .و أأعرب أأيضا
عن تقديره للبيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .وذكر الوفد أأن موضوع الرباءات والصحة همم للك
دوةل عضو ممثةل يف جلنة الرباءات دون اس تثناء .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن البحث والتطوير يف السوق قد أأدى اإىل عدد
حسنت الظروف الصحية يف مجيع أأحناء العامل .ور أأى الوفد أأن ذكل يف بعض ا ألحيان جاء
كبري من التكنولوجيات الهامة اليت ّ
نتيجة للتعهدات اخلاصة البحتة ،يف حني جاء يف أأحيان أأخرى نتيجة الرشااكت الناحجة للرشاكت اخلاصة مع ا ألوساط
الأاكدميية أأو القطاع العام .ور أأى الوفد أأن قانون ابيه-دول يف الولايت املتحدة ا ألمريكية واملبادرات املامثةل يف أأماكن أأخرى
جشع هذه اجلهود عىل حتقيق نتاجئ ممتازة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن مجيع ادلول ا ألعضاء س ُتقر بأأن الثغرات ل تزال قامئة
يف احلوافز اليت خيلقها نظام الرباءات ول س امي يف اجملالت اليت قد ل يوفر فهيا السوق وحده حوافز اكفية .ور أأى الوفد أأن
هذا هو احلال ،عىل سبيل املثال ،ابلنس بة لعالجات ا ألمراض املهمةل .ور أأى الوفد أأن الثغرات والإخفاقات يف التصدي
ألعباء املرض والوصول اإىل العالج ل تزال تشلك حتداي يف لك ماكن يف العامل .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ينبغي عىل
ادلول ا ألعضاء أأل يغيب عن ابلها أأن العديد من املعاهدات ادلولية وادلساتري الوطنية قد كرست احلق ا ألسايس يف الصحة
واحلق يف تقامس فوائد التقدم العلمي .ور أأى الوفد أأيضا أأن ذكل ينطبق أأيضا عىل أأهداف التمنية املس تدامة ل ألمم املتحدة اليت
تضطلع الويبو بدور هام فهيا .و أأشار الوفد اإىل أأنه ميكن السعي اإىل توفري هذه احلقوق ا ألساس ية ابلتوافق مع نظام الرشاكت
احلرة يف اإطار القواعد املتعددة ا ألطراف القامئة .ور أأى أأن نظام الرباءات الشامل واملتوازن والفعال هو نظام يشجع الابتاكر
وياكئف عليه دون اإقامة عوائق ل مربر لها أأمام وصول امجلهور اإىل اخلدمات الصحية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن نظام
الرباءات اذلي يعمل بشلك جيد يف جمال الصحة يسهم أأيضا يف احلفاظ عىل رشوط تنافس ية عادةل ،وهو مبد أأ أأسايس جملمتع
حصي ر أأساميل .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اجملمتع ادلويل يتحمل مسؤولية تطوير حلول مبتكرة توسع نطاق الوصول اإىل
اخلدمات الصحية ،ويف الوقت نفسه ،حيافظ عىل احرتام حقوق امللكية الفكرية .و أأقر الوفد بأأن ذكل يشلك حتداي معقدا،
ولكن هناك حاجة اإىل التغلب عليه لبناء نظام قانوي رشعي وقوي ومس تدام ورعايته .وذكر الوفد أأنه ،بعيدا عن تقويض
النظام ،فاإن تكل املبادرات تعززه فعال وتكفل بقاءه وازدهاره عىل املدى الطويل .ور أأى الوفد أأنه ل ميكن التوصل اإىل حلول
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وطرق للميض قدما اإل اإذا شاركت ادلول ا ألعضاء يف املناقشات حبسن نية دون احلمك مس بقا عىل نتيجة تكل املناقشات
بأأي شلك من ا ألشاكل .و أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن جلنة الرباءات ،حبمك طبيعهتا ووليهتا ،ل ميكهنا الهترب من مسؤولية
التعامل الواقعي مع تكل املسائل .وتطلع الوفد اإىل تقدمي مقرتحات ملموسة وبناءة يف ادلورة تش يا مع لك من اقرتاح اجملموعة
ا ألفريقية والاقرتاح الكندي والبيان ا ألخري اذلي أأدىل به وفد ش ييل .مث انتقل الوفد بعد ذكل اإىل تقدمي بعض التعليقات عىل
بعض أأجزاء ادلراسة .فأأول ،ذكر الوفد أأنه اكن دلهيم بياانت خمتلفة بشأأن عدد ا ألدوية املشموةل حبامية الرباءات يف قامئة
منظمة الصحة العاملية المنوذجية ل ألدوية ا ألساس ية .وذكر الوفد أأن النس بة ا ألخرية من عدد ا ألدوية املشموةل حبامية الرباءات
يف قامئة منظمة الصحة العاملية المنوذجية ل ألدوية ا ألساس ية يه  ،%15وليس  .%5ور أأى الوفد أأن الاختالف يبدو أأنه
انمج عن اجتاه تصاعدي انمج عن تغيري معايري اإدراج ا ألدوية اجلديدة يف القامئة .وقال الوفد اإن معايري الإدراج يف القامئة مل تعد
تأأخذ يف الاعتبار أأسعارا منخفضة .وفامي يتعلق ابلنهتاء من ادلراسة اليت تفيد بأأن هناك حاجة اإىل مزيد من البياانت
لس تدالص اس تنتاجات ذات مصداقية بشأأن اس تددام املروانت ،ذكر الوفد أأول أأن ادلول ا ألعضاء لن يكون دلهيا مجيع
البياانت اليت ترغب فهيا .وشدد الوفد عىل أأمهية وجود بياانت اكفية لإجراء حتليل اإحصايئ موثوق به وجترييب وسلمي .واثنيا،
اقرتح الوفد استشارة شعبة الاقتصاد والإحصاء يف الويبو لإبداء ر أأي اثن وتبادل الآراء بشأأن طريقة امليض قدما .وعالوة
عىل ذكل ،أأضاف الوفد أأن املسأأةل املتعلقة بنقص القدرات املؤسس ية لدلول ا ألعضاء لتنفيذ املروانت اليت تنفذها حاليا
ادلول ا ألعضاء ،واليت اكن نتيجة اإضافية لدلراسة ،ينبغي دراس هتا مبزيد من التفصيل .ور أأى الوفد أأن مصطلح "التأأثريات
اخلارجية" ،املس تددم يف ادلراسة ،دبلومايس للغاية و أأن املوضوع مل حيظ ابلهامتم الاكيف يف ادلراسة .و أأقر الوفد بأأنه يف حني
أأن املوضوع مثري للجدل ،اإل أأنه ينبغي حفصه بعناية أأكرث يف برانمج العمل املقبل للجنة الرباءات .و أأكد الوفد من جديد تأأييده
للوثيقة  SCP/24/4اليت يعتربها أأساسا متوازان للمناقشات .وشكر الوفد أأيضا وفد كندا عىل اإبداء روح بناءة يف تقدمي
اقرتاح وارد يف الوثيقة  .SCP/26/6و أأكد الوفد جمددا أأنه س يواصل العمل اجلاد لإجياد أأرضية مشرتكة بني ادلول ا ألعضاء
ووضع برانمج معل بشأأن البند احلايل من جدول ا ألعامل ميكن أأن يفيد مجيع البدلان بغض النظر عن مس توى تمنيهتا.
 .116وشكر وفد اإكوادور ا ألمانة عىل اإعداد وتقدمي ادلراسة املتعلقة اس تددام املروانت يف الرباءات يف البدلان ا ألقل منوا
والبدلان النامية ،ول س امي حيامث يتعلق ا ألمر اب ألدوية ا ألساس ية .وشكر الوفد وفد كندا عىل الاقرتاح الوارد يف
الوثيقة  .SCP/26/6و أأعرب عن رغبته يف اإقامة توازن بني الرباءات واحلصول عىل ا ألدوية ،وحتقيقا لهذه الغاية ،سعى اإىل
اس تددام املروانت ل س امي فامي يتعلق ابلرتخيص الإلزايم .و أأشار الوفد اإىل أأن الرتاخيص الإلزامية مسحت لإكوادور ابإدارة
ا ألدوية وعززت الإنتاج الوطين ،ول س امي ا ألدوية ا ألساس ية .وذكر الوفد أأن احلكومة الوطنية قد أأصدرت يف عام 2009
مرسوما رئاس يا ينص عىل أأنه من املصلحة الوطنية احلصول عىل ا ألدوية ،ا ألمر اذلي أأثر عىل ساكن اإكوادور .و أأشار الوفد
اإىل أأنه مت اإيداع  34طلبا للحصول عىل تراخيص اإلزامية يف اإكوادور ل ألدوية اليت يس تددهما البرش .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن
هناك اهامتما خاصا اب ألدوية املتعلقة اب ألمراض الاكرثية مثل الرسطان والإيدز .و أأفاد الوفد أأنه يف احلاةل ا ألخرية ،هناك
اخنفاض بنس بة  ٪78يف تلكفة ادلواء ،ا ألمر اذلي أأفاد القطاعات الأكرث احتياجا من الساكن .و أأشار الوفد اإىل أأن اس تددام
املروانت يف اإكوادور أأظهر عددا من التحدايت املذكورة يف دراسة ا ألمانة .وقال الوفد اإن العمل اذلي تقوم به جلنة الرباءات
يف جمال الصحة والرباءات س يظل أأمرا حاسام يف احلصول عىل ا ألدوية .و أأكد الوفد جمددا تأأييده لقرتاح اجملموعة ا ألفريقية
الوارد يف الوثيقة  .SCP/24/4واتفق مع الوفود اليت ذكرت أأن جلنة الرباءات جيب أأن تأأخذ يف الاعتبار فريق ا ألمم املتحدة
الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية .ور أأى الوفد أأن الويبو ،بوصفها واكةل متخصصة ،جيب أأن تضع يف اعتبارها مجيع
ا ألعامل اليت مت الاضطالع هبا داخل منظومة ا ألمم املتحدة .ووافق الوفد ،عىل غرار مداخةل وفد ا ألرجنتني ،عىل اس تددام
ا ألسامء غري املسجةل يف طلبات الرباءات اإذا مت حتديدها .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأيد الوفد أأيضا البيان اذلي أأدىل به وفد
ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .117وشكر وفد اإندونيس يا ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  .SCP/26/5و أأشار الوفد اإىل أأن الرباءات والصحة تثل موضوعا ذا
أأمهية كبرية مجليع ادلول ا ألعضاء .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن توفري اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية ا ألساس ية وا ألدوية املنقذة
للحياة بأأسعار يف متناول امجليع يصب يف صاحل مجيع ادلول ا ألعضاء .وقال اإن أأهداف التمنية املس تدامة تعرتف بأأمهية الصحة
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العامة وتؤكدها .ور أأى الوفد أأن الهدف من معلية ممارسة الرباءات والصحة يف جلنة الرباءات هو وضع خطة معل للويبو
لتحسني مساعدهتا لدلول ا ألعضاء يف فهم واس تددام املروانت اليت يف اتفاق تريبس من أأجل الصحة العامة .و أأشار الوفد
اإىل أأن هناك اتفاق تعاون للمساعدة التقنية بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية ،واذلي منح الولية بوضوح للويبو لتقدمي
املساعدة بشأأن املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية اليت تغطهيا أأيضا اتفاقات منظمة التجارة العاملية .ولفت الوفد الانتباه اإىل
تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية اذلي نُرش يف سبمترب  .2016و أأشار اإىل أأن التقرير يركز
نفس الرتكزي عىل معلية ممارسة الرباءات والصحة يف جلنة الرباءات .وشدد الوفد عىل أأنه من ا ألمهية مباكن أأن تشلك
التوصيات الواردة يف التقرير ا ألساس لإجراء مزيد من املناقشات بشأأن الرباءات والصحة يف جلنة الرباءات ،مبا يف ذكل
التوصية بأأن تقوم احلكومات بصياغة القانون الوطين بطريقة تسهل الاس تددام الفوري والرسيع لرتخيص اإلزايم أأو اس تددام
حكويم للرباءة ألغراض غري جتارية ،مبا يف ذكل معايري حتديد ماكفأآت صاحب احلق .و أأيد الوفد اقرتاح مجموعة البدلان
ا ألفريقية الوارد يف الوثيقة  SCP/24/4بشأأن برامج العمل املتعلقة ابلرباءات والصحة .ور أأى أأن الوثيقة تقدم اقرتاحا متوازان.
وشكر الوفد أأيضا وفد كندا عىل تقدمي اقرتاح جديد اإىل جلنة الرباءات .وابلإضافة اإىل ذكل ،شكر الوفد ا ألمانة عىل دراس هتا
وعرضها (بشأأن القيود املفروضة عىل الاس تددام الاكمل للمروانت يف الرباءات) .و أأعرب الوفد عن قلقه لعدم اإماكنية
اس تدالص نتيجة موثوقة بشأأن أأثر الاس تددام الاكمل ملروانت الرباءات عىل احلصول عىل ا ألدوية .وشدد الوفد عىل أأن
البند احلايل من جدول ا ألعامل همم ليس فقط ابلنس بة للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ولكن حلصول مجيع الناس عىل
ا ألدوية بأأسعار معقوةل وخاصة الرضورية أأيامن اكنوا يعيشون .وشدد الوفد عىل أأن بند جدول ا ألعامل وادلراسة اليت أأعدهتا
ا ألمانة ل ميكن أأن يتوقفا عند املنعطف احلايل .و أأعرب الوفد أأيضا عن قلقه ألنه ل ميكن اس تدالص أأي نتاجئ موثوقة بسبب
الافتقار اإىل البياانت الاكفية مما حيول دون اإجراء حتليل ل ألثر التجرييب وشدد عىل احلاجة اإىل احلصول عىل مزيد من
البياانت .و أأعرب الوفد أأيضا عن قلقه ألن ادلراسة ل تشري اإىل تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل
ا ألدوية اذلي يُعترب يف ر أأيه أأساسا جيدا لفهم القضااي املتعلقة ابلرباءات والصحة .واقرتح الوفد أأن تدفع ا ألمانة ادلراسة قُدما
عن طريق العمل عن كثب مع ادلول ا ألعضاء واملنظامت ادلولية واملنظامت غري احلكومية واملنظامت احلكومية ادلولية
للحصول عىل مزيد من املعلومات عن التحدايت احملددة اليت تواهجها يف تنفيذ املروانت ،وابلتايل حتقيق فهم أأفضل لتأأثري
املروانت عىل الوصول اإىل ا ألدوية.
 .118و أأيد وفد نيجرياي اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية الوارد يف الوثيقة  .SCP/24/4وكرر الوفد ادلعوة اإىل برانمج معل طموح،
مع مراعاة ا ألثر الكبري للرباءات املتعلقة ابلصحة يف حياة الناس ،ول س امي يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .و أأعرب عن
أأمهل يف أأن تكون ادلول ا ألعضاء عىل اس تعداد لختاذ خطوات جريئة يف هذا الصدد .و أأشار الوفد اإىل مرونة وإارادة ادلول
ا ألعضاء يف ضامن التوصل اإىل نتيجة ممثرة لعمل اللجنة.
 .119و أأثى وفد أأوغندا عىل الرئيس ونوابه عىل تفانهيم يف معل اللجنة .وشكر الوفد أأيضا ا ألمانة عىل تنظمي ادلورة .و أأيد
الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .و أأشار الوفد اإىل أأنه عىل الرمغ من أأن الابتاكرات
العلمية والتكنولوجية قد أأسهمت يف حتسني الظروف الصحية بصورة كبرية ،فاإن ظهور حتدايت عاملية تواجه الصحة العامة،
مبا يف ذكل ا ألوبئة مثل فريوس اإيبول وا ألنفلونزا اليت دلهيا القدرة عىل جتاوز احلدود القارية ،يتطلب اس تجابة دولية منسقة
وتعاونية .و أأقر الوفد بأأن احلصول عىل ا ألدوية ا ألساس ية بأأسعار معقوةل يتوقف عىل عوامل عديدة .ومع ذكل ،ر أأى الوفد أأن
ارتفاع أأسعار ا ألدوية املشموةل ابلرباءات يشلك أأحد العقبات الرئيس ية اليت ينبغي معاجلهتا بطريقة شامةل ومس تدامة .وذكر
الوفد أأن نظام الرباءات قد مصم لتشجيع الابتاكر ويوفر يف الوقت نفسه أآلية لضامن وصول اجملمتع اإىل مثار هذا الابتاكر.
و أأشار الوفد اإىل أأن تطوير العقاقري اجلديدة يتطلب بوجه عام استامثرا كبريا وحبوث طويةل ا ألجل مقرتنة بتجارب رسيرية
ابهظة التلكفة وإاجراءات موافقة تنظميية .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن احلق الاس تثثاري املمنوح للرباءة اكن أأحد احلوافز اليت
دفعت مطوري العقاقري اجلديدة لالستامثرات الالزمة يف هذا البحث .ور أأى الوفد أأن نظام الرباءات احلايل ل يعاجل بشلك
اكف أأزمات الصحة العامة .و أأشار الوفد اإىل أأن احلوافز التجارية اليت يوفرها نظام الرباءات ليست اكفية لضامن تطوير
منتجات جديدة يف جمالت معينة مثل ا ألمراض املهمةل وحقوق الرباءات اليت يمت تطبيقها عىل أأساس الاعتبارات التجارية
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والسوقية أأو تنع احلصول عىل ا ألدوية ا ألساس ية أأو تزيد أأسعارها .ورصح الوفد بأأن النتاجئ والتوصيات الواردة يف تقرير فريق
ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية تتفق مع اللجنة العاملية املعنية بفريوس نقص املناعة البرشية ومع
القانون ،وهو تقرير سابق أأصدرته ا ألمم املتحدة يف يوليه  ،2012يثبت أأن الإفراط يف حامية امللكية الفكرية يعيق اإنتاج
وتوزيع وا ألدوية اجلنيسة منخفضة التلكفة ،مما يعيق احلصول عىل ا ألدوية ا ألساس ية بأأسعار معقوةل .وقال الوفد اإن عىل
اللجنة واجب ضامن التوازن ا ألمثل بني حقوق أأحصاب الرباءات اذلين يقدمون ابتاكرات تكنولوجية لتحسني ا ألحوال
الصحية واحتياجات عامة امجلهور .و أأضاف الوفد أأن اللجنة دلهيا ولية مناقشة املسائل املتعلقة بتطوير قوانني الرباءات
والقضااي ذات الصةل .و أأشار اإىل أأن التوصية  45بشأأن أأجندة التمنية حتث الويبو عىل معاجلة مسأأةل اإنفاذ امللكية الفكرية يف
س ياق املصاحل اجملمتعية ا ألوسع نطاقا ول س امي الشواغل املوهجة حنو التمنية وغريها .وذكر الوفد أأن اقرتاح مجموعة البدلان
ا ألفريقية بشأأن الرباءات والصحة اذلي هيدف اإىل معاجلة هذه القيود وغريها من القيود يف نظام الرباءات اذلي مت حتديدها
أأعاله يوفر أأساسا صلبا للجنة ملواصةل العمل يف املس تقبل بشأأن البند احلايل من جدول ا ألعامل .ورصح الوفد بأأنه متفائل
بأأنه عىل عكس ادلورة السابقة للجنة الرباءات ستمتكن جلنة الرباءات من التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن برانمج معل
موجه حنو التمنية بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل يف ادلورة احلالية وس تكون قادرة عىل الإسهام بشلك مفيد عىل تنفيذ
توصيات أأجندة التمنية ذات الصةل .وتطلع الوفد اإىل مناقشات ممثرة يف جلنة الرباءات.
 .120وشكر وفد الصني وفد كندا عىل اقرتاحه اجلديد .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء أأن تعزز
حامية املبتكرين يف حني تظل هممتة مبصاحل الصحة العامة .ور أأى الوفد أأن حبث جلنة الرباءات بشأأن الرباءات والصحة مفيد
جدا .ور أأى الوفد أأيضا أأنه ينبغي لدلول ا ألعضاء مساعدة البدلان النامية عىل فهم املسأأةل الراهنة والتغلب عىل العقبات اليت
تعرتض اس تددام تكل ا ألحاكم .واقرتح الوفد أأن تس متر جلنة الرباءات يف اإجراء دراسات ودورات لتبادل املعلومات حىت
تمتكن مجيع ا ألطراف من فهم ا ألحاكم عىل حنو أأفضل ،وابلتايل اإكامل وحتسني الترشيعات واملامرسات لتعزيز الوصول اإىل
ا ألدوية واملصاحل العامة ا ألخرى.
 .121وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ا ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  SCP/26/5وعرضها .ور أأى الوفد أأن التقرير
س يكون شامال واكمال يف معاجلة القيود اليت تعرتض تنفيذ واس تددام الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات من
جانب ادلول ا ألعضاء واملس تددمني داخل ادلوةل العضو .ووافق الوفد عىل الإشارة الواردة يف التقرير اإىل أأن العديد من
القيود اليت تواهجها احلكومات ميكن ختفيفها عن طريق الامتس املساعدة التقنية من الويبو مع مراعاة ظروف واحتياجات بدلان
حمددة وتقيمي اخليارات املتاحة وتطبيقها بطرق متنوعة مس متدة من نتاجئ خمتلفة يف قوانني الرباءات ادلولية .واتفق الوفد عىل
أأنه ،كام ورد يف الاسرتاتيجية العاملية وخطة العمل ملنظمة الصحة العاملية بشأأن الصحة العامة والابتاكر وامللكية الفكرية ،مل
يكن هناك حل واحد يناسب امجليع يف اس تددام املروانت من جانب لك دوةل عضو .ووافق الوفد أأيضا عىل اإشارة ادلراسة
اإىل أأن العديد من املعوقات اليت يواهجها أأحصاب املصلحة ل تتعلق بنظام الرباءات و أأن اس تددام الاس تثناءات والتقييدات
عىل حقوق الرباءات وحدها غالبا ما يكون غري فعال يف حتسني اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية .ور أأى الوفد أأن الوثيقة احلالية
قد اكمتلت فامي يتعلق مبوضوع الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن الاس تثناءات والتقييدات
ليست ا ألدوات الوحيدة املتاحة للبدلان يف حتديد طريقة تطوير قوانيهنا .ور أأى الوفد أأن ادلول ا ألعضاء تمتتع أأيضا ابملرونة يف
اإصدار أأحاكم قانونية توفر حامية أأوسع نطاقا للرباءات من املعايري ادلنيا املنصوص علهيا يف التفاقات ادلولية .و أأشار اإىل أأن
العديد من البدلان قد اعمتدت ابلفعل هذه ا ألحاكم املعززة من أأجل حتقيق أأهدافها الاقتصادية .و أأشار أأيضا اإىل أأن تكل
ا ألحاكم مل ي ُرش اإلهيا اإل يف الفقرة  21من هذه الوثيقة .ور أأى الوفد أأنه يتعني تناولها بطريقة أأكرث مشول .و أأعرب عن اعتقاده
بأأن تكل ا ألحاكم قد تشمل ،عىل سبيل املثال ،تديدات لرشوط الرباءات ،والاس تثثارية ،وربط الرباءات وغريها .ور أأى
الوفد ابلتايل أأن أأي توسع أآخر لدلراسة يف تقرير ا ألمانة مبا يتجاوز ما س بق أأن تناولته ا ألمانة ينبغي أأن يتضمن أأيضا
معلومات عن تكل ا ألدوات الإضافية لتوضيح السبب اذلي جعل العديد من ادلول ا ألعضاء ترى أأنه من املفيد اإدراج تكل
ا ألحاكم يف قوانيهنا ومن مث تكون قادرة عىل تقدمي صورة اكمةل عن اخليارات املتاحة لدلول ا ألعضاء.
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 .122وشكر وفد اململكة املتحدة ا ألمانة عىل دراس هتا الواردة يف الوثيقة  ،SCP/26/5واعترب ادلراسة ملخصا موجزا
للقضااي اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف الاس تفادة الاكمةل من املروانت يف الرباءات .و أأيد الوفد اإعالن
ادلوحة بشأأن الصحة العامة وتش يا معه ،أأيد اس تددام البدلان النامية للمروانت املتوفرة يف اتفاق تريبس يف حالت الطوارئ
الوطنية .وذكر الوفد أأن ادلراسة أأبرزت كثريا من القضااي اليت تواهجها البدلان النامية يف تنفيذ املروانت مثل عدم كفاية
القدرات التقنية أأو البنية ا ألساس ية .ووافق الوفد عىل اس تنتاج ادلراسة بأأنه من املهم أأن يكون هناك فهم للقضااي يف س ياق
وطين حمدد مع مراعاة الطريقة اليت تطبق هبا لك دوةل عضو اخليارات املتاحة وفقا لس ياساهتا ادلاخلية وظروفها الاجامتعية
والاقتصادية القامئة .ووافق الوفد عىل الآراء اليت أأعرب عهنا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،وذكر أأن أأي معل يف املس تقبل
ينبغي أأن يتبى نظرة أأكرث توازان بشأأن املروانت يف الرباءات .وابلإضافة اإىل ذكل ،ر أأى الوفد أأنه من املهم أأن تمكل جلنة
الرباءات العمل بشأأن املروانت مع بذل اجلهود لتعزيز جودة الرباءات .ور أأى الوفد أأن وجود نظام قوي وعادل للملكية
الفكرية يدمع اس تددام املروانت مع تشجيع الابتاكر.
 .123وقال وفد الربازيل اإن مجيع ادلول ا ألعضاء تعرتف بأأن حتديد وضع الرباءة ذو أأمهية قصوى ابلنس بة مجليع البدلان .وذكر
الوفد أأيضا أأن معرفة وضع الرباءة أأمر ابلغ ا ألمهية ابلنس بة ألحصاب املصلحة لختاذ قرارات مس تنرية وموثوقة قانونيا .وذكر
الوفد أأن من املهم ،قبل اختاذ قرار بشأأن تصنيع أأو اس ترياد براءة صيدلنية ،معرفة الرباءات ذات الصةل اليت تغطي هذا
املنتج .وذكر الوفد أأنه ليس من السهل احلصول عىل املعلومات ،ول س امي يف البدلان النامية .و أأضاف أأنه عىل الرمغ من توافر
املعلومات يف ماكتب امللكية الفكرية ،فاإن املعلومات اليت يمت مجعها تقترص عىل البدل اذلي مت فيه البحث .وإاضافة اإىل ذكل،
قال الوفد اإن اللغة املس تددمة يف ماكتب امللكية الفكرية ل يسهل عىل ا ألشداص العاديني فهمها .و أأعرب الوفد عن رغبته
يف تقدمي اقرتاح ملساعدة مجيع ادلول ا ألعضاء عىل فهم العمل اجلاري املضطلع به لتحسني املوقف .ور أأى الوفد أأنه س يكون
من املفيد جدا مجليع ادلول ا ألعضاء اإذا اكن ابإماكن مؤسسة براءات ا ألدوية تقدمي عرض تفصييل عن قاعدة بياانهتا وتبادل
ا ألفاكر مع ادلول ا ألعضاء بشأأن وسائل التعاون معهم يف حتسني هذه ا ألداة الهامة يف املس تقبل .و أأوحض الوفد أأن مؤسسة
براءات ا ألدوية يه منظمة للصحة العامة مدعومة من ا ألمم املتحدة تعمل عىل زايدة فرص احلصول عىل عالجات فريوس
نقص املناعة البرشية والهتاب الكبد الوابيئ ومرض السل يف البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل .و أأضاف الوفد أأنه من
خالل منوذجه املبتكر ،شاركت مؤسسة براءات ا ألدوية مع احلكومات وقطاع الصناعة واجملمتع املدي واملنظامت ادلولية
ومجموعات املرىض وغريمه من أأحصاب املصلحة يف التنبؤ اب ألدوية الالزمة وترتيب أأولويهتا وترخيصها .ورصح الوفد بأأن
مؤسسة براءات ا ألدوية تشجع التصنيع العام وتطوير الصيغ اجلديدة من خالل جتميع الرباءات .وأأشار الوفد أأيضا اإىل أأن
مؤسسة براءات ا ألدوية قد ُأسست وبقيت مموةل من جانب املرفق ادلويل لرشاء ا ألدوية ( .)UNITAIDو أأوحض الوفد أأن
قاعدة بياانت املؤسسة تسمى قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص ل ألدوية .و أأشار الوفد اإىل أأن قاعدة بياانت الرباءات
والرتاخيص ل ألدوية قدمت معلومات عن وضع الرباءات والرتخيص ألدوية خمتارة من أأدوية فريوس نقص املناعة البرشية
السل يف البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل .و أأوحض الوفد أأن قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص
والهتاب الكبد الوابيئ و ُ
ل ألدوية تسمح ابلبحث يف الرباءات وا ألدوية حبسب البدلان وامس ادلواء .و أأفاد الوفد أأيضا بأأن قاعدة البياانت مكنت أأيضا
من البحث عن النصوص اجملانية .وقدم الوفد أأمثةل عىل معليات البحث عن النصوص اجملانية اليت ميكن اس تدداهما يف قاعدة
بياانت الرباءات والرتاخيص ل ألدوية ،مثل رمق الرباءة أأو املنتج أأو امس العالمة التجارية أأو امس مودع الطلب أأو وضع الرباءة
أأو أأي مزجي من تكل البياانت .وقال الوفد اإنه عندما يمت اإيداع طلب براءة أأو منح براءة تقدم قاعدة البياانت معلومات
مفصةل عن طلب الرباءة كام تقدم روابط للحصول عىل مزيد من املعلومات .و أأفاد الوفد أأيضا أأنه حيامث يمت التوقيع عىل
ترخيص لطب معني فاإن قاعدة البياانت تقدم معلومات تفصيلية عن اتفاقية الرتخيص فامي يتعلق ابملنتج والبدلان اليت يمت
البحث عهنا .و أأشار الوفد اإىل أأن قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص ل ألدوية تشمل معظم أأدوية فريوس نقص املناعة
البرشية ،ول س امي تكل اليت تُدرج أأو ُأدرجت يف قامئة منظمة الصحة العاملية المنوذجية ل ألدوية ا ألساس ية أأو يف املبادئ
ابلسل والهتاب الكبد الوابيئ،
التوجهيية للعالج اليت وضعهتا منظمة الصحة العاملية .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه فامي يتعلق ُ
تش متل قاعدة البياانت أأيضا عىل أأدوية جديدة مسجةل يف قامئة ا ألدوية ا ألساس ية ملنظمة الصحة العاملية ( ،)EMLأأو املبادئ
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التوجهيية ملنظمة الصحة العاملية بشأأن العالج .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه ابلنس بة ل ألمراض الثالثة مجيعها ،أأيمت أأيضا اإدراج
أأدوية جديدة واعدة أأو أأدوية يف مرحةل متأأخرة من التطوير يف قاعدة البياانت .و أأفاد الوفد ا ألعضاء بأأن قاعدة البياانت يمت
السل ،ألهنا ُطورت أأو
حتديهثا دوراي لتشمل ا ألدوية اجلديدة لفريوس نقص املناعة البرشية أأو الهتاب الكبد الوابيئ أأو ُ
ُأدرجت يف منظمة الصحة العاملية أأو املبادئ التوجهيية ذات الصةل .و أأطلع الوفد ا ألعضاء أأيضا عىل أأن قاعدة بياانت الرباءات
والرتاخيص ل ألدوية تعمل حاليا عىل توس يع نطاق مجيع ا ألدوية املشموةل ابلرباءات املدرجة يف قامئة منظمة الصحة العاملية
المنوذجية ل ألدوية ا ألساس ية .وأأشار الوفد اإىل أأن قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص ل ألدوية تقدم معلومات بطريقة ودية
للغاية ،وتضيف قمية لعمل ادلول ا ألعضاء ،ألن قاعدة البياانت مفهومة ليس فقط لفاحيص الرباءات أأو اخلرباء ولكن ملمثيل
الصحة العامة وواكلت املشرتايت ومجموعات الرباءات ومنظامت الصحة العامة ادلولية والوطنية ،فضال عن ا ألشداص
العاديني .ور أأى الوفد أأن من املهم التذكري ابلتوصية  9من أأجندة الويبو للتمنية اليت تنص عىل أأن "يُلمتس من الويبو أأن
تنشئ ،ابلتنس يق مع ادلول ا ألعضاء ،قاعدة بياانت لتالمئ الاحتياجات الإمنائية اخلاصة ابمللكية الفكرية مع املوارد املتاحة،
وابلتايل توس يع نطاق براجمها للمساعدة التقنية اليت هتدف اإىل سد الفجوة الرمقية" .ور أأى الوفد أأنه ابلنظر اإىل ندرة املوارد
ورضورة جتنب الازدواجية يف العمل ،فاإنه من غري املنطقي أأن يُطلب من الويبو اإنشاء يشء موجود ابلفعل ويعمل بشلك
جيد اإىل حد ما .ور أأى الوفد أأنه س يكون من املفيد جدا مجليع ادلول ا ألعضاء اإذا تكنت مؤسسة براءات ا ألدوية أأن تقدم
عرضا مفصال يف ادلورة احلالية عن قاعدة بياانهتا بغية تبادل ا ألفاكر حول التعاون معها من أأجل قاعدة البياانت هذه يف
املس تقبل .وشكر الوفد أأيضا الرئيس ونواب الرئيس ومجيع الوفود اليت أأيدته يف تقدمي مقرتحاتهّ .
وعرب الوفد عن شكره اخلاص
لوفد ش ييل وقال اإنه اكن دامئا رشياك داعام للغاية.
 .124وقال وفد اإيرلندا اإن العرض اذلي اقرتحه وفد الربازيل بشأأن مؤسسة براءات ا ألدوية يُعد فكرة مثرية لالهامتم .وذكر
الوفد أأن تقامس املعلومات املتعلقة ابلرباءات اليت حبوزة املاكتب الوطنية مع أأي واكةل مركزية ،سواء اكنت الويبو أأو أأي واكةل
أأخرى ،يُعترب معال تقنيا صعبا للغاية .و أأطلع الوفد املندوبني عىل حماولت املكتب ا ألورويب للرباءات لتوفري معلومات حمدَّثة
عن براءاته اليت تصبح فامي بعد براءات وطنية .وذكر الوفد أأن املكتب ا ألورويب للرباءات قد بد أأ العمل يف عام  1978و أأن
دليه حاليا  38دوةل عضوا .و أأفاد الوفد بأأن  18دوةل عضوا فقط تقدم حاليا معلومات حمدَّثة عن الرباءات يف السجل
الاحتادي للمكتب ا ألورويب للرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن املرشوع مس متر منذ عدة س نوات و أأن هناك مشالك تقنية
خضمة .وذكر الوفد أأن معظم ماكتب الرباءات وضعت أأنظمهتا اخلاصة لتكنولوجيا املعلومات ولها طرق خمتلفة لإنتاج بياانهتا.
ورصح الوفد بأأن اإيصال البياانت اإىل املكتب ا ألورويب للرباءات يف شلك ميكن اإاتحته بسهوةل ميثل هممة فنية ابلغة الصعوبة.
وذكر الوفد أأن موظفي تكنولوجيا املعلومات يف املكتب ا ألورويب للرباءات ذكروا أأنه يتعني علهيم التعامل مع أأكرث من 70
صيغة خمتلفة ملعاجلة البياانت اليت اكنت تأأيت من ماكتب خمتلفة .وذكر الوفد أأنه يف حني أأن موظفي تكنولوجيا املعلومات يف
املكتب ا ألورويب للرباءات حياولون توحيد معلية مجع البياانت ،فاإن ذكل يتطلب حتسينات وتطورات يف املكتب الوطين،
ويه تاكليف ابهظة .وحذر الوفد من أأنه يف حني أأن توصية اإنشاء قاعدة بياانت عاملية ينظر اإلهيا يف عدد من التقارير ،ويه
فكرة مجيةل ،فاإهنا لن تكون جاهزة يف العام املقبل أأو يف غضون مخس س نوات ألهنا هممة خضمة.
 .125وشكر وفد ش ييل وفد الربازيل ووفد اإيرلندا عىل الاقرتاحات اليت قدماها .وذكر الوفد أأن مكتب امللكية الصناعية
دليه وقَّع مذكرة تفامه قبل عام مع مؤسسة براءات ا ألدوية ،ودليه القدرة عىل تبادل خرباته مع ادلول ا ألعضاء .و أأشار الوفد
اإىل أأن جتربته يف حتديث املعلومات مع مؤسسة براءات ا ألدوية خمتلفة تاما عن جتربة املكتب ا ألورويب للرباءات مع ماكتبه
الوطنية .وذكر الوفد أأن حتديث املعلومات مع مؤسسة براءات ا ألدوية اكن بس يطا للغاية .وفضل الوفد الانتظار ورؤية ما اإذا
اكنت مؤسسة براءات ا ألدوية قادرة عىل تقدمي عرض بنفسها .وذكر الوفد أأنه مبجرد أأن تقدم مؤسسة براءات ا ألدوية
العرض ،فاإنه سريغب يف تبادل جتاربه اخلاصة .ور أأى الوفد أأنه من ا ألفضل الاس امتع اإىل جتربة مؤسسة براءات ا ألدوية بدل
من ادلخول يف تفاصيل الطريقة اليت يعمل هبا مكتب امللكية الصناعية يف ش ييل مع مؤسسة براءات ا ألدوية .و أأعرب وفد
ش ييل عن اس تعداده لإعطاء معلومات عن جتربته اخلاصة خالل ادلورة احلالية ،اإذا ر أأت ادلول ا ألعضاء أأهنا مناس بة.
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 .126وشكر وفد سويرسا ا ألمانة عىل اإعداد مجيع أأعامل الاجامتع وشكر الرئيس عىل الزتامه جتاه اللجنة وعىل مساعدة
الوفود عىل اإجياد برانمج معل جيد .وشكر الوفد أأيضا وفد الربازيل عىل اقرتاحه بشأأن عرض قاعدة بياانت مؤسسة براءات
ا ألدوية .وشكر الوفد وفد ش ييل ووفد اإيرلندا عىل تعليقاهتام عىل اإماكنيات اإنشاء قاعدة بياانت من هذا القبيل .وذكر الوفد
أأن سويرسا تقوم حاليا بمتويل دراسة اجلدوى اليت جترهيا مؤسسة براءات ا ألدوية بشأأن اإماكنية توس يع نطاق املؤسسة خارج
نطاق تركزيه احلايل عىل ا ألمراض ويه فريوس نقص املناعة البرشية والسل والهتاب الكبد الوابيئ .و أأيد الوفد الاقرتاح اذلي
تقدم به وفد الربازيل فامي يتعلق بعرض قاعدة بياانت مؤسسة براءات ا ألدوية .ور أأى الوفد أأن العرض سزيود ادلول ا ألعضاء
مبزيد من الرؤى يف اإنشاء قاعدة البياانت والتقدم احملرز يف العمل .ور أأى الوفد أأن العرض س يعاجل املاوف بشأأن وضع
الرباءات اذلي مت التعبري عنه يف جلنة الرباءات ،وذكره العديد من املندوبني.
 .127وهنأأ وفد زامبيا ا ألمانة عىل العرض وشكر الوفود اليت حتدثت قبهل .و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس
مجموعة البدلان ا ألفريقية .ور أأى الوفد أأن الصحة العامة أأمر ابلغ ا ألمهية ألن الصحة ل تعرتف ابحلدود اجلغرافية .وفامي يتعلق
مبسأأةل الرباءات املتعلقة اب ألدوية والبياانت املتعلقة بتكل الرباءات ،أأيد الوفد الآراء اليت أأعربت عهنا وفود اإيران (مجهورية -
الإسالمية) والربازيل واململكة املتحدة وكندا .ور أأى الوفد أأن اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية بشأأن الرباءات والصحة العامة
ميكن أأن يساعد اللجنة يف حتقيق هدف نبيل يمتثل يف حصول امجليع عىل ا ألدوية ،عىل النحو املتوىخ يف املناقشات والنتاجئ
اليت توصل اإلهيا تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية .و أأكد الوفد من جديد تأأييده لقرتاح
اجملموعة ا ألفريقية و أأعرب عن مواصةل اس تعداده لالس امتع اإىل أآراء ادلول ا ألعضاء ا ألخرى بشأأن هذا املوضوع.
 .128وشكر وفد ا ألرجنتني وفد الربازيل عىل اقرتاحه بشأأن قاعدة بياانت مؤسسة براءات ا ألدوية .و أأيد الوفد الاقرتاح،
ألنه سيسهم يف النقاش يف اللجنة .و أأوحض الوفد أأن الفقرة  37من الوثيقة  SCP/26/5أأشارت اإىل الصعوابت اليت تواهجها
ادلول ا ألعضاء يف احلصول عىل معلومات عن الوضع القانوي للمنتجات الصيدلنية .وشكر الوفد وفد اإيرلندا ووفد ش ييل
عىل تبادل خرباهتام ا ألولية يف هذا اجملال.
 .129و أأعرب ممثل منظمة التجارة العاملية عن تقديره لإاتحة الفرصة هل للتعاون مع أأمانة الويبو بطريقة معلية بشأأن البند
احلايل من جدول ا ألعامل .وفامي يتعلق ابلعمل اذلي نوقش يف اللجنة ،ذكر املمثل أأن العمل اذلي يس هتدف اإطالع ا ألعضاء
عىل طبيعة الإطار القانوي ادلويل ،وكذكل اإنشاء منتدى لتبادل اخلربات ومجع البياانت التجريبية دلمع معلية رمس
الس ياسات املس تنرية  .و أأفاد املمثل بأأن اإطار التعاون هذا هو الإطار الثاليث اذلي نوقش .و أأضاف املمثل أأن هناك نطاقا
أأوسع بكثري من التعاون عرب النظام املتعدد ا ألطراف ،واكن ادلافع الرئييس هو الاس تجابة للطلبات املزتايدة الرتكزي واملتنوعة
للحصول عىل املعلومات .وذكر املمثل أأنه يف س ياق العمل اجلاري يف هذا البند من جدول ا ألعامل ،س يكون سعيدا مبتابعة
أأي مقرتحات للتعاون والعمل املس تقبيل تُناقش يف اللجنة والامتثال لها.
 .130وذكر ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية أأنه منذ أأن قدمت اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة أأجندة التمنية مقرتحاهتام
بشأأن برانمج معل للرباءات والصحة يف مايو  ،2011حدثت أأمور كثرية .و أأشار املمثل اإىل أأن وفد الربتغال ذكر يف مجعية
الصحة العاملية لعام  2017أأن "مجيع مناطق العامل تواجه ،عىل مس توايت خمتلفة ،صعوبة يف الوصول اإىل املنتجات الطبية.
ويف الآونة ا ألخرية ،أأدت الزايدة الهائةل يف أأسعار ا ألدوية اجلديدة واملبتكرة اإىل جعلها غري متوفرة بأأسعار معقوةل لقطاعات
كبرية من الساكن يف البدلان الغنية أأيضا ،يف حني أأهنا هتدد اس تدامة ن ُظم الرعاية الصحية .ويف بدلان كثرية جدا ،فاإن أأسعار
ا ألدوية اجلديدة لعالج الهتاب الكبد الوابيئ والرسطان ،عىل سبيل املثال ،صادمة عىل حنو خاص .وتُعد اس تدامة النظم
الصحية يه مصدر قلق وهدف مس مترين .ومع ذكل ،هتددها ا ألسعار الباهظة لبعض ا ألدوية املبتكرة اليت جتعل من غري
املمكن لقطاعات كبرية من الساكن احلصول علهيا" .و أأحض املمثل اإىل أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية من بني العديد من البدلان
اليت تاكحف من أأجل التصدي لرتفاع أأسعار ا ألدوية .و أأشار املمثل اإىل بيان أأدىل به عىل موقع املدوانت الصغرية تويرت ادلكتور
سكوت غوتليب ،رئيس اإدارة ا ألغذية والعقاقري ا ألمريكية ،يف  27يونيو  " :2017ينبغي أأل حتول ا ألسعار دون حصول

SCP/26/8
48

املريض عىل ا ألدوية اليت حيتاهجا ،وجيب أأن نقوم بدوران للمساعدة عىل أأن حيصل املرىض عىل العالجات اليت حيتاجون
اإلهيا" .مث رشع املمثل يف رسد ا ألش ياء اليت يلزم القيام هبا ملعاجلة هذه املسأأةل .و أأشار املمثل اإىل أأنه كام أأشار اإىل ذكل ا ألمني
العام السابق ابن يك مون يف الوقت اذلي عني فيه فريقا رفيع املس توى معنيا ابحلصول عىل ا ألدوية ،فاإن التحدي املمتثل يف
جعل ا ألدوية أأقل تلكفة و أأسهل يف احلصول علهيا و أأكرث حتقيقا للمساواة والإنصاف هو عدم اتساق الس ياسات بني حقوق
امللكية الفكرية والابتاكر ،واحلصول عىل ا ألدوية بأأسعار معقوةل .ووفقا ملا ذكره املمثل ،فاإن التحدي يتضمن ،عىل سبيل
املثال ل احلرص ،الس ياسات املتعلقة ابلرباءات .وقال املمثل اإن الس ياسة العاملية الرئيس ية يف الوقت احلارض حلفز
الاستامثرات يف جمال البحث والتطوير يف جمال الطب ا ألحيايئ يه منح احتاكر مؤقت لالخرتاع الطيب مما ميَّكن صاحب
الرباءة من فرض أأسعار مرتفعة تقوض القدرة عىل حتمل تاكليف ا ألدوية والوصول اإلهيا .وذكر املمثل أأنه ليس من املس تغرب
مالحظة ارتفاع ا ألسعار وعدم املساواة يف احلصول عىل ا ألدوية عندما تشلك ا ألسعار املرتفعة ا ألداة الرئيس ية لمتويل
الابتاكر .و أأشار املمثل اإىل أأن عددا مزتايدا من احلكومات وخرباء الس ياسات و أأحصاب املصلحة يدركون احلاجة اإىل تغيري
النظام احلايل ،حبيث يمت فصل تويل البحث والتطوير ،مبا يف ذكل احلوافز املقدمة للمستمثرين من القطاع اخلاص ،تدرجييا
عن أأسعار املنتجات .وذكر املمثل أأنه من أأجل حتقيق هذا الفصل ،يتعني عىل احلكومات واملنظامت ادلولية وضع القواعد
واملعايري لتعزيز وتوس يع أآليات تويل البحث والتطوير اليت ل تعمتد عىل ارتفاع أأسعار ا ألدوية ،و أأن تضمن أأيضا أأن تكون
قوانني الرباءات وحقوق امللكية الفكرية ا ألخرى متسقة مع هذه الإصالحات .و أأشار املمثل أأيضا اإىل أأنه يف عام  ،2017يف
الولايت املتحدة ا ألمريكية ،دعا  16عضوا يف جملس الش يوخ ا ألمرييك و  14عضوا يف جملس النواب ا ألمرييك الأاكدمييات
الوطنية للعلوم والهندسة والطب لإجراء دراسة لفحص اس تددام أأموال جائزة حتفزي الابتاكر ودفع أآليات المتويل كوس يةل
لتحفزي الاستامثرات يف جمال البحث والتطوير يف جمال الطب احليوي ،مما يؤدى اإىل فصل التاكليف عن أأسعار املنتجات.
و أأشار املمثل أأيضا اإىل أأن مجعية الصحة العاملية وافقت يف مايو  2017عىل قرار بشأأن الرسطان أأعطى منظمة الصحة
العاملية ولية اكفية لإجراء دراسة جدوى لفك الارتباط فامي يتعلق بتطوير أأدوية جديدة للرسطان .و أأفاد املمثل أأيضا بأأن
الويبو نرشت يف عام  2014دراسة عن بدائل لنظام الرباءات دلمع هجود البحث والتطوير يف
الوثيقة  .CDIP/14/INF/12واقرتح املمثل تقدمي ادلراسة اإىل ادلورة الاس تثنائية السابعة والعرشين يف اإطار بند جدول
ا ألعامل بشأأن الرباءات والصحة .وذكر املمثل أأنه يعمل مع عدة مجموعات وحكومات أأخرى عىل اس تضافة اجامتعات تقنية
بشأأن الرشوط املرجعية دلراسات اجلدوى املتعلقة بفك الارتباط ،ول س امي فامي يتعلق ابلعقاقري اجلديدة للمضادات احليوية
والرسطان وفريوس نقص املناعة البرشية وا ألمراض النادرة .ورحب املمثل ابملشاركة يف أأعامهل .واقرتح أأن يكون دلى الويبو
صك ينشئ حقوقا متبادةل يف الاخرتاعات املموةل من احلكومات ،وبذكل تكون ادلول ا ألعضاء اليت يه عضو يف أأي اتفاق
من هذا القبيل قد وافقت عىل الرشوط والطرائق اليت ميكن مبوجهبا أأن تتقامس احلصول عىل الاخرتاعات املموةل من
احلكومة .و أأحاط املمثل علام ابلقرتاح الكندي ابإجراء اس تعراض للبحوث القامئة بشأأن الرباءات واحلصول عىل املنتجات
الطبية والتكنولوجيات الصحية .ور أأى املمثل أأن ادلراسة ينبغي أأن توفر معلومات عن مجيع احلالت اليت ُمسح فهيا
ابلس تددام غري الطوعي كقيد عىل س بل الانتصاف ،مبا يف ذكل ،عىل سبيل املثال ،القيود ا ألخرية عىل س بل الانتصاف
املتعلقة ابنهتاك الرباءات يف الاختبارات التشخيصية الطبية وا ألهجزة الطبية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،واس تددام قانون
املنافسة يف اإيطاليا ،والرتخيص الإلزايم للرباءات الطبية يف أأملانيا ،واس تددام وتأأثري الرتخيص الإلزايم للرباءات املتعلقة
مباكحفة فريوس نقص املناعة البرشية والرسطان و أأمراض القلب يف البدلان النامية .وابلإضافة اإىل ذكل ،اقرتح املمثل توس يع
نطاق الاقرتاح الكندي ملعاجلة املسائل املتعلقة ابلشفافية من حيث صلهتا مبناظر الرباءات يف الاخرتاعات الطبية احليوية ،مبا
يف ذكل العقاقري واللقاحات البيولوجية ،وابدلعاوى القضائية بشأأن حصة الرباءات ونطاقها ،ومبامرسة ادلوةل املتنامية للحد من
منح وإاصدار أأوامر قضائية عند وقوع التعدي ،وابجلوانب الاقتصادية لتطوير العقاقري وتسويقها ،مبا يف ذكل تاكليف البحث
والتطوير وأأسعار وإايرادات املنتجات ،فضال عن اس تددام العقاقري اجلديدة والثغرات يف احلصول علهيا .ويف اخلتام ،حث
املمثل جلنة الرباءات عىل حتديد موعد لعرض يقدمه اخلرباء عن ا ألساس القانوي ،فضال عن جتربة ادلول ا ألعضاء يف السامح
ابلس تددام غري الطوعي للرباءات يف الاخرتاعات الطبية كقيد عىل س بل الانتصاف املتاحة يف اجلزء الثالث من اتفاق
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تريبس ،مبا يف ذكل عىل وجه التحديد حالت اإدارة الإاتوات عىل التعدي عىل ا ألهجزة الطبية والاختبارات التشخيصية،
وتصدير تكل املنتجات خارج اإطار املادة ( 31اثنيا) من اتفاق تريبس.
 .131و أأعرب ممثل منظمة أأطباء بال حدود عن تقديره للجهود اليت تبذلها اللجنة يف مواصةل مناقشة مسأأةل الرباءات
والصحة والعمل عىل معاجلهتا .وشكر املمثل ا ألمانة عىل عرضها للوثيقة  SCP/26/5بشأأن القيود املفروضة عىل الاس تفادة
الاكمةل من املروانت يف الرباءات من جانب البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .ورحب املمثل ابحلقوق اليت تمتتع هبا ادلول
ا ألعضاء يف اس تددام املروانت يف اتفاق تريبس للتصدي للتحدايت اليت تواجه اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية وتاكليفها ،مثل
تكل املنصوص علهيا يف اإعالن ادلوحة .و أأعرب املمثل أأيضا عن رغبته يف مشاركة عدد قليل من املالحظات احملددة
والتحسينات املمكنة اليت ميكن اإدخالها يف دراسة مقبةل و أأيضا عىل معل اللجنة بشأأن البند احلايل من جدول ا ألعامل .و أأشار
املمثل اإىل أأن اس تنتاج الوثيقة ابلقول اإنه ل توجد بياانت جتريبية اكفية لتخطيط القيود املفروضة عىل اس تددام املروانت هو
تقييد للك من املهنجية املس تددمة يف ادلراسة والطريقة اليت وردت هبا بعض ا ألدبيات يف ادلراسة .و أأشار املمثل اإىل أأن
الوثيقة ،عىل سبيل املثال ،أأشارت اإىل تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية ،و أأغفلت
املالحظات والتوصيات الهامة اليت قدهما التقرير بشأأن القيود املفروضة عىل اس تددام املروانت ،فضال عن التحسينات اليت
ميكن أأن تقدهما الويبو لعملها اخلاص من خالل التعاون مع املنظامت املتعددة ا ألطراف ا ألخرى .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار
املمثل اإىل أأن الفقرة  29واحلاش ية  38من الوثيقة  SCP/26/5تشريان اإىل الصفحة  24من تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع
املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية اذلي أأشار اإىل رضورة حتسني القدرات الوطنية يف س ياق اس تددام املروانت .و أأشار
املمثل اإىل أأن الصفحة نفسها  ،24اإىل جانب ا ألقسام ا ألخرى ذات الصةل من الفصل  2من التقرير ،أأعطت أأمثةل دقيقة
للعقبات اليت تعرتض البدلان النامية يف اس تددام املروانت ،وقدمت أأيضا التوصيات املناظرة .و أأوىص املمثل بأأن تقوم
ا ألمانة ،عند متابعهتا للوثيقة احلالية  SCP/26/5يف املس تقبل ،مبراجعة أأفضل ل ألدبيات املتاحة حيث مت تقدمي حالت
وحتليالت وتوصيات يف س ياق القيود اليت تفرضها البدلان النامية عىل اس تددام املروانت .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار املمثل
اإىل أأن ادلراسة اليت طلبت الويبو من جامعة أأواتوا اإجراءها بشأأن حاةل الرباءات يف قامئة منظمة الصحة العاملية المنوذجية
ل ألدوية ا ألساس ية ( ،)EMLاملذكورة يف الفقرة  42من الوثيقة  ،SCP/26/5دراسة قابةل للنقض مهنجيا وجتريبيا .و أأشار
املمثل اإىل أأن ادلراسة استندت اإىل نسدة قدمية من قامئة منظمة الصحة العاملية المنوذجية ل ألدوية ا ألساس ية يف حني أأن
منظمة الصحة العاملية اكنت مرتددة يف اإدراج ا ألدوية املشموةل ابلرباءات والأكرث تلكفة يف قامئهتا يف املقام ا ألول .وعالوة عىل
ذكل ،أأشار املمثل اإىل أأن اختيار قامئة منظمة الصحة العاملية المنوذجية ل ألدوية ا ألساس ية قد تطور يف الس نوات ا ألخرية،
و أأن ا ألدوية اجلديدة املدرجة يف القامئة لعالج ا ألمراض ،مثل الرسطان والهتاب الكبد الوابيئ ،أأكرث احامتل للحصول عىل
براءة وابهظة التلكفة يف العديد من ادلول ا ألعضاء .و أأشار املمثل أأيضا اإىل أأن ادلراسة اليت طلبهتا الويبو مل ت ِلكف هبا ادلول
ا ألعضاء ،كام أأهنا ل تتضمن حتقق ادلول ا ألعضاء واملدخالت اليت قدمهتا بشأأن مجع البياانت وحتليلها .و أأشار املمثل اإىل أأن
منظمة الصحة العاملية أأعلنت يف مؤتر حصفي رمسي عقدته مؤخرا بشأأن قامئة منظمة الصحة العاملية المنوذجية ل ألدوية
ا ألساس ية املعدةل يف يونيه  2017أأن  %15من ا ألدوية وعددها  433املدرجة يف القامئة ما زالت حتت حامية الرباءات يف
بعض أأحناء العامل .وجشع املمثل ا ألمانة عىل أأن تأأخذ يف الاعتبار السمة املتطورة للعبء العاملي ل ألمراض يف دراس هتا املقبةل
بشأأن هذه املسأأةل .ور أأى املمثل أأن من املناسب أأن تواصل ا ألمانة واللجنة العمل عىل البند احلايل من جدول ا ألعامل
و أأوىص ابختاذ اخلطوات التالية .أأول ،أأوىص املمثل بأأن تدعو اللجنة الرؤساء املشاركني لفريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى
املعين ابحلصول عىل ا ألدوية اإىل تقدمي تقرير الفريق ،و أأن جتري مناقشات شفافة بشأأن ما توصلوا اإليه من نتاجئ وتوصيات من
حيث صلهتا بعمل الويبو .و أأشار املمثل اإىل أأن املسائل والتوصيات الواردة يف تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين
ابحلصول عىل ا ألدوية قد نوقشت يف عدد من املنابر الرئيس ية املتعددة ا ألطراف مبا يف ذكل جملس تريبس ملنظمة التجارة
العاملية ومنظمة الصحة العاملية وبرانمج ا ألمم املتحدة املشرتك املعين بفريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز وجملس ا ألمم املتحدة
حلقوق الإنسان ،وبقيت الويبو كآخر واكةل متعددة تظل مرتددة يف مناقشة النتاجئ والتوصيات الواردة يف التقرير بطريقة
شفافة .واثنيا ،أأيد املمثل ،فامي يتعلق ابلتوصيات الواردة يف الوثيقة  SCP/26/5املتعلقة ابلعمل املس تقبيل بشأأن البند احلايل
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من جدول ا ألعامل ،البيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل بشأأن الترصف بناء عىل بياانت جيدة وذات مصداقية بدل من انتظار
البياانت الاكمةل .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن اس تعراض ا ألدبيات ينبغي أأن يكشف ل ألمانة البياانت املوثوقة القامئة
بشأأن حتدايت اس تددام املروانت يف الرباءات للحصول عىل ا ألدوية يف البدلان النامية .و أأشار املمثل اإىل أأن مثل هذه
ا ألدبيات والبياانت قد ل تكون موجودة فقط مضن ا ألدبيات التقليدية لقانون الرباءات أأو بياانت جلنة الرباءات ،وإامنا أأيضا
يف ا ألدبيات اليت وثقهتا منظامت اجملمتع املدي عىل أأرض الواقع ،وكذكل ا ألدبيات املتعلقة ابلقتصاد الس يايس ملفاوضات
معايري الرباءات يف س ياق مفاوضات معاهدة التجارة والاستامثر .و أأعرب املمثل عن أأمهل يف أأن توجه ا ألمانة الانتباه اإىل تكل
املصادر يف دراس هتا املقبةل للمسأأةل الراهنة .ويف اخلتام ،أأعرب عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الصني ومفاده أأن ا ألعامل
املقبةل بشأأن البند احلايل من جدول ا ألعامل ينبغي أأن تتضمن توصيات حمددة ميكن لدلول ا ألعضاء أأن تنفذها وميكن أأن
تُدمج أأيضا يف املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو.
 .132وشكر ممثل الاحتاد ادلويل لرابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية الرئيس عىل اإاتحة الفرصة لتقدمي مدخالت
بشأأن املناقشات بشأأن الرباءات والصحة داخل جلنة الرباءات .و أأبلغ املمثل املندوبني بأأن الاحتاد ادلويل لرابطات صانعي
املس تحرضات الصيدلنية ميثل أأبرز رشاكت ا ألدوية القامئة عىل البحوث ،فضال عن الرابطات الوطنية وا إلقلميية العامةل يف
اجملال يف مجيع القارات امخلس .و أأعرب املمثل عن اعتقاده بأأنه ل ميكن حتقيق اإماكنية احلصول املس تدام عىل ا ألدوية اجليدة
اإل من خالل اإجياد احلوافز الالزمة لالبتاكرات الطبية وكفاةل مس توايت مناس بة من الهيالك ا ألساس ية للرعاية الصحية
يقوض
والمتويل .وذكر املمثل أأنه اإذا مل تكن هذه العوامل قامئة ،أأو فشلت يف العمل بفعالية ،فاإن هدف احلصول عىل ا ألدوية َّ
بشلك كبري .وحذر املمثل من أأن تأآلك حقوق امللكية الفكرية من خالل أآليات مثل الرتخيص الإلزايم ميكن أأن يعرض توافر
ا ألدوية للخطر ،مبا يف ذكل ا ألدوية اجلنيسة .كام حذر املمثل من أأن الرشاكت الابتاكرية قد تكون أأقل احامتل ل إالدخال
الرسيع للمنتجات يف أأسواق معينة اإذا اكنت ختىش من عدم مراعاة حقوق امللكية الفكرية اخلاصة هبا .وذكر املمثل أأنه من
الواحض أأنه بدون اإطالق السوق احمللية وتطويرها من قبل املنشئ ،يكون دلى الرشاكت العامة حوافز أأقل بكثري للمرور
بعملية ملكفة للحصول عىل موافقة السوق والاستامثر يف التواصل مع املتخصصني يف الرعاية الصحية .وحذر املمثل من أأن
اإضعاف النظام الوطين للملكية الفكرية قد مينع أأو يؤخر حصول املرىض عىل املنتجات املبتكرة ،كام أأنه يعوق اإدخال
اإصدارات عامة جيدة النوعية يف املدى الطويل .و أأعرب عن أأسفه ألن جزءا من املناقشة يف اللجنة قد ركز عىل تقرير فريق
ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية .وذكر املمثل أأن حتسني اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية يف مجيع أأحناء
العامل يشلك أأحد أأكرب التحدايت يف عرصان ،ومع ذكل ،فاإن ولية الفريق وكام أأشار اإلهيا العديد من ادلول ا ألعضاء منذ
نرشها ،حمدودة للغاية وتستند اإىل فرضية زائفة .ور أأى املمثل أأن التقرير ل يعاجل احلواجز احلقيقية اليت تعرتض احلصول عىل
ا ألدوية اذلي يُعد ابلغ ا ألمهية يف حتقيق أأهداف ا ألمم املتحدة للتمنية املس تدامة ،وابلتايل فهيي فرصة ضائعة .ور أأى املمثل أأن
التوصيات الواردة يف تقرير فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية تستند ابلتايل اإىل تأأكيد وليس اإىل
دليل .ور أأى املمثل أأيضا أأن التوصيات ل تعرتف ابلتعقيدات املتعلقة ابلبحث والتطوير يف جمال املس تحرضات الصيدلنية
و أأمهية حقوق امللكية الفكرية القوية يف تطوير ا ألدوية ونرشها للمرىض .و أأشار املمثل اإىل أأن أأعضاء الفريق اذلي انقش تقرير
فريق ا ألمم املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية قد أأعربوا عن اختالف شديد يف تعليقاهتم و أأن ا ألمني العام
ل ألمم املتحدة مل يؤيد التقرير .وقال املمثل اإنه ل التقرير ول توصياته ميكن أأن يكون أأساسا سلامي ملواصةل النظر يف الإجراءات
اليت تتدذها الويبو أأو منظومة ا ألمم املتحدة .و أأشار املمثل اإىل أأن حتسني الصحة العاملية هو الزتام مشرتك من جانب صناعة
املس تحرضات الصيدلنية القامئة عىل البحوث وادلول ا ألعضاء يف الويبو .و أأبلغ املمثل أأن الرشاكت املنتس بة الاحتاد ادلويل
لرابطات صانعي املس تحرضات الصيدلنية قد اضطلعت مببادرات متعددة ا ألوجه لتسهيل تطوير ا ألدوية وحتسني اإماكنية
احلصول علهيا .وذكر املمثل أأن تكل التدابري العملية تشمل توفري التدريب يف التجارب الرسيرية ومعليات التصنيع وتدريب
املهنيني يف جمال الرعاية الصحية وتقدمي املنح التعلميية ودمع التنظمي وتطوير الهيالك ا ألساس ية للرعاية الصحية .وذكر املمثل
أأيضا أأنه فامي يتعلق ابحلصول الفوري عىل ا ألدوية ،فقد مت وضع العديد من املبادرات ونرشها ،مثل التسعري التفضييل
والتربعات والرتخيص الطوعي وبناء القدرات .وحث املمثل عىل زايرة دليل الرشاكة الصحية لالحتاد ادلويل لرابطات صانعي
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املس تحرضات الصيدلنية لالطالع عىل قامئة واسعة من هذه املبادرات .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن ادلول ا ألعضاء من
التوصل اإىل حل توفيقي مناسب بشأأن البند احلايل من جدول ا ألعامل يف ادلورة احلالية للجنة الرباءات.
 .133و أأيدت ممثةل مؤسسة براءات ا ألدوية الر أأي القائل بأأنه من الالزم أأن تكون هناك شفافية يف املعلومات يف وضع
الرباءات .و أأشار املمثل اإىل أأنه من الصعب يف كثري من ا ألحيان احلصول عىل معلومات موثوقة بشأأن الرباءات ،ولكن من
املفيد ،ليس فقط ابلنس بة اإىل مؤسسة براءات ا ألدوية اليت حتاول حتسني فرص احلصول عىل ا ألدوية ،بل أأيضا للحكومات
وواكلت املشرتايت وغريها من منظامت الصحة العامة املعنية ابمللكية الفكرية واحلصول عىل أأدوية .و أأشار الوفد اإىل أأن
مؤسسة براءات ا ألدوية َأطلقت ،يف امجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر " ،2016قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص ل ألدوية"
ويه قاعدة بياانهتا بشأأن الرباءات ورخص ا ألدوية اليت حتتوي عىل معلومات شامةل عن الرباءات ووضع الرتخيص ألدوية
فريوس نقص املناعة البرشية والهتاب الكبد الوابيئ والُسل .و أأبلغ املمثل أأن قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص ل ألدوية توفر
السل وا ألدوية ا ألخرى يف البدلان النامية ،كام حتتوي عىل معلومات عن
الشفافية بشأأن حاةل فريوس نقص املناعة البرشية و ُ
الرباءات والرتخيص وحامية اس تثثارية البياانت يف أأكرث من  100بدل انم .و أأثنت املمثةل عىل دمع املكتب ا ألورويب للرباءات
وغريه من ماكتب الرباءات الوطنية ،مثل ماكتب ش ييل وامجلهورية ادلومينيكية وإاكوادور وجنوب أأفريقيا وغريها ،اليت أأبرمت
معها مؤسسة براءات ا ألدوية اتفاقات تعاون ،وشكرت أأيضا عددا كبريا من منظامت اجملمتع املدي ،وخرباء الرباءات والرشاكت
ملساعدة مؤسسة براءات ا ألدوية يف جتميع البياانت من أأجل موردها العام ،املمتثل يف قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص
ل ألدوية .و أأشارت املمثةل اإىل أأن قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص ل ألدوية تضم حاليا أأكرث من  %60من ا ألدوية ا ألساس ية
املسجةل يف القامئة احلالية المنوذجية ل ألدوية ا ألساس ية ملنظمة الصحة العاملية .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار املمثل اإىل أأنه بفضل
التعاون اذلي أأجرته احلكومة السويرسية مؤخرا ،رشعت مؤسسة براءات ا ألدوية يف دراسة جدوى بشأأن اإماكنية توس يع
نطاق وليهتا لتشمل مجيع ا ألدوية ا ألساس ية احملمية يف قامئة منظمة الصحة العاملية المنوذجية ل ألدوية ا ألساس ية .و أأوحض
املمثل أأنه جيري مجع بياانت الرباءات لهذه ادلراسة ،ومن املأأمول أأن تضاف اإىل قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص ل ألدوية
يف وقت مبكر من أأكتوبر  .2017وذكر املمثل أأنه اإذا اكن هناك اهامتم ،ميكن أأن تعمل مؤسسة براءات ا ألدوية مع ادلول
ا ألعضاء لتحديد ا ألدوية يف قامئة منظمة الصحة العاملية المنوذجية ل ألدوية ا ألساس ية وإادراج املعلومات يف قاعدة بياانت
الرباءات والرتاخيص ل ألدوية .ودعا املمثل ماكتب الرباءات ا ألخرى للمسامهة يف قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص ل ألدوية
من أأجل اإاتحة ا ألدوية اجلديدة الرئيس ية يف مجيع البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل بأأسعار معقوةل .ويف اخلتام ،أأشارت
املمثةل اإىل أأن مؤسسة براءات ا ألدوية ل تزال رهن اإشارة ادلول ا ألعضاء لتقدمي العرض التفصييل اذلي طلبه وفد الربازيل،
وحيظي بتأأييد وفود ش ييل وسويرسا وا ألرجنتني .و أأعلن املمثل أأيضا أأنه عىل اس تعداد لتقدمي مزيد من الإيضاحات والعمل مع
ادلول ا ألعضاء واجملموعات ا إلقلميية والويبو ومنظمة الصحة العاملية و أأحصاب املصلحة الآخرين من أأجل زايدة تعزيز قاعدة
بياانت الرباءات والرتاخيص ل ألدوية لتلبية احتياجات أأحصاب املصلحة.
 .134و أأبلغ ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية اللجنة بأأن امجلعية تتأألف من حنو  900رشكة ايابنية رئيس ية أكعضاء فهيا.
كام ذكر املمثل أأنه أأدىل ببيانه ابلشرتاك مع رابطة مصنعي املس تحرضات الصيدلنية الياابنية ( )JPMAاليت تضم  72رشكة
أأدوية .و أأشار املمثل أأيضا اإىل أأن الاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدليني يؤيد بيانه .و أأعرب املمثل عن اعتقاده بأأن من
املهم للجنة الرباءات أأن توافق عىل أأن توفري أأدوية جيدة لكثري من املرىض يف العامل يُعترب هممة تقوم هبا احلكومات والرشاكت
يف لك من البدلان املتقدمة والنامية .ور أأى املمثل أأن املناقشة بشأأن أأساليب ووسائل اإجناز تكل املهمة جيب أأن تمت بعد
حتليل طويل ودقيق ألس باب املشالك القامئة .و أأشار املمثل اإىل أأنه وفقا للتقرير املعنون " أأدوية يف مرحةل التطوير" اذلي
أأعدته رابطة حبث وصناعة ادلواء يف أأمرياك ( )PhRMAيف عام  ،2015واذلي مت التطرق اإليه يف ادلورة الرابعة والعرشين
للجنة الرباءات ،فاإن دور امللكية الفكرية كحافز لالبتاكر والوصول الطويل ا ألجل معروف جيدا .وذكر املمثل أأن البحث
والتطوير اذلي قامت به صناعة املس تحرضات الصيدلنية سامه يف لك دواء همم تقريبا خالل القرن املايض ،مبا يف ذكل
املضادات احليوية واللقاحات وعالجات فريوس نقص املناعة البرشية وفريوس الهتاب الكبد الوابيئ ،فضال عن الرسطان
و أأدوية القلب وا ألوعية ادلموية .و أأشار املمثل اإىل أأن هذه الصناعة قد طورت أأكرث من  550دواء يف الس نوات امخلس

SCP/26/8
52

عرشة املاضية لتلبية الاحتياجات الصحية الناش ئة يف العامل ،مبا يف ذكل يف جمالت ا ألورام و أأمراض القلب وا ألوعية ادلموية
والسكري .و أأشار املمثل اإىل أأن هذ الصناعة ل تزال تلعب دورا فعال يف البحوث الاس تكشافية ،وكذكل يف ترمجة البحوث
اإىل عالجات جاهزة للمريض ،مع وجود أأكرث من  7000دواء يف مرحة التطوير يف مجيع اجملالت العالجية .ووفقا ملا ذكره
املمثل ،فاإن اإطالق دواء جديد يف بدل ما ينطوي عىل تاكليف كبرية ابلنس بة للرشكة املنش ئة .وذلكل ،أأضاف املمثل أأنه من
أأجل توزيع ا ألدوية بنجاح عىل املرىض يف بدل جديد ،يتعني عىل الرشاكت أأن تتحمل أأول تلكفة اإجراء جتارب رسيرية
اإضافية لتلبية املتطلبات احمللية واحلصول عىل املوافقة التنظميية احمللية وإاعداد ش باكت التوزيع والتسويق احمللية وتثقيف
مقديم الرعاية الصحية عن فوائد املنتج اجلديد ،و أأيضا اإجراء البحوث بعد التسويق واملراقبة .وأأشار املمثل اإىل أأن حقوق
امللكية الفكرية تتيح فرصة لسرتداد مجيع هذه التاكليف من قبل الرشكة اليت تول اإطالق دواء جديد قبل دخول منافس
عام اإىل السوق .و أأشار املمثل أأيضا اإىل أأن عددا من ادلراسات أأكد عىل أأمهية امللكية الفكرية يف ترسيع الانتشار العاملي
ل ألدوية اجلديدة وفقا ملا ورد يف التقرير املعنون "الرباءات وضوابط ا ألسعار واحلصول عىل العقاقري اجلديدة :كيف تؤثر
الس ياسات العامة عىل دخول ا ألسواق العاملية ( .")2005و أأشار املمثل اإىل أأن دراسة عام  ،2005اليت مشلت عددا كبريا
من البدلان املتقدمة المنو والبدلان النامية ،أأظهرت أأنه يف ادلول ا ألعضاء اليت تمتتع حبامية أأشد للرباءات اكنت هناك زايدة يف
رسعة اإطالق العقاقري اجلديدة .و أأشار املمثل أأيضا اإىل أأن التقرير املعنون "الرباءات والانتشار العاملي للعقاقري اجلديدة
( ،")2014اذلي يُعد دراسة شامةل لبياانت اإطالق العقاقري لأكرث من  600عقار يف ما يقرب من  80بدلا يف الفرتة -1983
يرسع اإطالق املنتجات اجلديدة يف البدلان ذات ادلخل ا ألعىل وا ألدىن
 ،2002أأظهر التقرير أأن امحلاية الشديدة للرباءات ّ ِ
عىل حد سواء .وذلكل ،أأعرب املمثل عن اقتناعه بأأن نظام الرباءات وس يةل لتسويق التكنولوجيات اجلديدة .و أأعرب املمثل
عن اعتقاده بأأن امحلاية العادةل للرباءات يف جمال التكنولوجيا الصيدلنية ستسمح لرشاكت ا ألدوية ابإجراء حبوث وتطوير أأدوية
جديدة للمرىض يف البدلان النامية .و أأوحض املمثل أأيضا أأن رشاكت ا ألدوية الياابنية تعمل جبدية أأيضا عىل مسأأةل احلصول عىل
ا ألدوية يف البدلان النامية .مث رشعت املمثل يف عرض أأنشطهتم للحصول عىل ا ألدوية .و أأوحض املمثل أأن رشكة ا ألدوية
الياابنية ،اتكيدا ،انضمت رمسيا اإىل احتاد قاعدة بياانت الويبو للبحث) (WIPO Re:Searchيف  25سبمترب 2015
للمسامهة يف تطوير العقاقري واللقاحات والتشخيص لفريوس نقص املناعة البرشية واملالراي وا ُلسل عن طريق توفري أأصول
الرشكة مثل املركبات اخلاصة وبياانت ادلراسات والتكنولوجيات .و أأشار املمثل اإىل أأن تكيدا يه اثي رشكة صيدلنية ايابنية
تنضم اإىل احتاد قاعدة بياانت الويبو للبحث بعد اإيساي .وذكر املمثل أأن اتكيدا زودت الربوفيسور كونور اكفري ،من مركز
الاكتشاف والابتاكر يف ا ألمراض الطفيلية يف جامعة اكليفورنيا ،بسان دييغو ،مبجموعة مس هتدفة من املركبات للفحص ضد
البلهارس يا املانسوي يف املترب ،عىل حنو ما ورد يف صفحة الويبو اخلاصة بقاعدة بياانت الويبو للبحث .و أأضاف املمثل أأيضا
أأن اتكيدا زودت الربوفسور يوسف أأف-غاي ،من قسم ا ألمراض املعدية يف جامعة كولومبيا الربيطانية ،مبجموعة من املركبات
السل اذلي يقمي داخل البالمع .وبعد ذكل ذكر املمثل أأن اتكيدا أأطلقت يف أأغسطس 2016
املس هتدفة للفحص ضد مرض ُ
اسرتاتيجيهتا اجلديدة للحصول عىل ا ألدوية .وذكر املمثل أأن برامج مساعدة املرىض يف اتكيدا مصممة لضامن أأن يمتكن املرىض
ذوو القدرة احملدودة عىل دفع التلكفة الاكمةل للعالج من الوصول اإىل اكمل مسار العالج من خالل الهنُ ج القامئة عىل التوافر
بتاكليف معقوةل يف مناطق مثل أأفريقيا جنوب الصحراء الكربى .وذكر املمثل أأن برامج مساعدة املرىض يف اتكيدا س تصمم
خصيصا لتلبية الاحتياجات احمللية من خالل مناذج تعاونية لتقامس التاكليف بني املرىض واتكيدا ،ويف بعض ا ألحيان،
امجلعيات اخلريية وامجلعيات الطبية وا ألطراف ا ألخرى .وذكر املمثل أأن رشكة اإيساي ملزتمة أأيضا بتحسني القدرة عىل حتمل
تعرف بأأهنا
تاكليف منتجاهتا .ولتحقيق الزتاهما ،وضعت اإيساي اسرتاتيجيات لتسعري ميسور التلكفة للبدلان غري تكل اليت َّ
ذات دخل مرتفع ابلنس بة اإىل منتجات خمتارة ،كام اس تحدثت تسعريا متدرجا ينطوي عىل حتديد مس توايت متعددة ألعباء
ا ألسعار ،بداية من قيام املريض ابدلفع الاكمل اإىل اجملانية ،لمتكني املرىض اذلين حيتاجون اإىل أأدويهتم من تلقي العالج بغض
النظر عن مس توى دخلهم .و أأبلغ املمثل أأيضا أأن رشكة أأستيالس فارما ل تسجل أأو تنفذ الرباءات يف البدلان اليت تواجه
حتدايت اقتصادية كبرية هبدف حتسني فرص احلصول عىل اخلدمات الصحية .و أأبلغ املمثل أأيضا أأن دييتيش سانكيو تسجل
الرباءات وتنفذها عىل حنو مرن عىل أأساس لك بدل مع اإيالء الاعتبار الواجب لتحسني اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية .وهكذا
خلص املمثل اإىل أأن رشاكت ا ألدوية الياابنية تبذل هجودا لتوفري أأدوية جديدة للمرىض يف البدلان النامية .وابلإضافة اإىل
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ذكل ،أأشار املمثل اإىل أأن ست رشاكت أأدوية ايابنية يه أأستيالس وتشوغاي وديتيش سانكيو وإايساي وش يونويج
واتكيدا ،شاركت يف الصندوق العاملي للتكنولوجيا املبتكرة للرعاية الصحية ( )GHITاذلي أأنشأأته رشاكت ا ألدوية الياابنية
واحلكومة الياابنية و ومؤسسة بيل وميليندا غيتس ،من أأجل تعزيز تمنية املس تحرضات الصيدلنية عن طريق التعاون
العاملي .وذكر املمثل أأيضا أأن أأنشطة رابطة مصنعي املس تحرضات الصيدلنية الياابنية ا ألخرى للحصول عىل ا ألدوية يف
البدلان النامية مذكورة يف صفحة الإنرتنت اخلاصة ابلرابطة .ور أأى املمثل أأن من الرضوري ،فامي يتعلق ابحلصول عىل ا ألدوية
يف البدلان النامية ،تشجيع البحث والتطوير يف جمال ا ألدوية اليت تركز عىل أأنظمة الرباءات .وأأعرب عن اقتناعه بأأن نظام
الرباءات يعزز الصحة العامة يف البدلان املتقدمة والنامية عىل حد سواء.
 .135وشكر وفد كندا ادلول ا ألعضاء وا ألمانة عىل تأأييد اقرتاحه .وقال اإن احلكومات تتبع هنُ جا متنوعة يف حماوةل لتحقيق
التوازن الصحيح وذكل من أأجل تعزيز مجموعة ممتازة من الابتاكرات اجلديدة .و أأشار الوفد اإىل اإن العالقة بني حقوق الرباءات
والنتاجئ الصحية العامة اكنت موضوعا طويال للمناقشة يف جلنة الرباءات ومن الواحض أأن هناك تنوعا يف الآراء ونقاشا قواي
بشأأن تكل العالقة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املناقشات سوف تس تفيد من وجود وثيقة ذات فهم مشرتك حلاةل حبوث
الرباءات واحلصول عىل املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية .وذكر الوفد أأن اس تعراضه املقرتح هيدف اإىل تلخيص
البحوث احلالية عالية اجلودة بطريقة واقعية .وتوقع الوفد أأن يتناول الاس تعراض البحوث اليت تثل مجيع جوانب النقاش.
وذكر الوفد أأن ادلول ا ألعضاء س تحدد أأفضل طريقة لتفسري وتطبيق هذا البحث .ومع ذكل ،ر أأى الوفد أأن اقرتاحه ميكن أأن
يكون مبثابة خطوة أأوىل هممة يف بناء الثقة وإاجياد طريقة ممثرة للميض قدما بشأأن املوضوع وميكن أأن تؤيده مجيع ادلول
ا ألعضاء .وذكر الوفد أأنه ملصلحة الوقت ،فاإنه ل يرغب يف السري يف خط اقرتاحه ،ولكنه يود أأن يوجه الانتباه اإىل بعض
النقاط احملددة .أأول ،ر أأى الوفد أأن اقرتاحه ميكن أأن مييض قدما ابلتوازي مع أأعامل أأخرى بشأأن البند احلايل من جدول
ا ألعامل .ويف الوقت نفسه ،ذكر الوفد أأنه ميكن لدلول ا ألعضاء أأن تأأخذ يف الاعتبار نتاجئ اقرتاحه عند اختاذ قرارات بشأأن
مواضيع أأي حبث أآخر قد ترغب ادلول ا ألعضاء يف التلكيف به .واثنيا ،ر أأى الوفد أأنه يف حني أأن الكثري من احلديث حول
الرباءات وتكنولوجيات الصحة العامة يركز عىل ا ألدوية ،فاإن حتقيق الصحة العامة الإجيابية يعمتد أأيضا عىل اإماكنية الوصول
اإىل مجموعة واسعة من التكنولوجيات ا ألخرى مثل اللقاحات واملعدات التشخيصية وا ألهجزة الطبية .وذكر الوفد أأن ادلول
ا ألعضاء س تعرض نفسها للرضر ابلرتكزي عىل ا ألدوية حرصا اإذا رغبت يف معاجلة املسأأةل بطريقة شامةل .واثلثا ،ذكر الوفد أأنه
حاول ،عند حتديد مواضيع حمددة للبحوث اليت يتناولها الاس تعراض ،حتقيق توازن ،مع التسلمي بأأن هناك وهجات نظر
عديدة بشأأن العالقة بني الرباءات والصحة .ور أأى الوفد أأن اقرتاحه ميثل انعاكسا حممتال لهذا التوازن ،ولكنه أأعرب عن
اس تعداده للعمل مع ادلول ا ألعضاء بشأأن التغيريات احملمتةل .وذكر الوفد أأنه نظرا ألن هذا اجملال ل يزال تسعى فيه البدلان اإىل
حتقيق توازن ،مفن املهم الاعرتاف بأأنه اإذا اكنت ادلول ا ألعضاء قادرة عىل التفاق عىل اقرتاح ما ،فاإنه لن يبدو مثل أأي
اقرتاح تصوغه دوةل من ادلول ا ألعضاء بصفهتا الفردية .وقال الوفد اإنه س يكون من دواعي رسوره أأن جييب عىل أأية أأس ئةل
تطرهحا ادلول ا ألعضاء بشأأن اقرتاحه.
 .136وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،و أأعرب عن تقديره للجهود البناءة اليت بذلها وفد كندا لتعزيز مناقشة هادفة.
و أأحاط الوفد علام ابلقرتاح وذكر أأن الاقرتاح حيتاج اإىل مزيد من املناقشة.
 .137وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وشكر وفد كندا عىل اقرتاحه .ورحب الوفد ابلقرتاح والروح
الاكمنة وراءه .ور أأى الوفد أأن اقرتاح كندا ،كام ذكر وفد كندا ،هو جمرد خطوة أأوىل هتدف اإىل بناء الثقة بني خمتلف أأحصاب
املصلحة وادلول ا ألعضاء .ور أأى الوفد أأن الاقرتاح اذلي تقدم به وفد كندا ميكن أأن يمت جنبا اإىل جنب مع املقرتحات
ا ألخرى ،مبا يف ذكل الاقرتاح املقدم من مجموعة البدلان ا ألفريقية .غري أأن الوفد ر أأى أأن الاقرتاح حمدود فامي يتعلق بتوقعاهتم
يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل .و أأعرب عن اعتقاده بأأن اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية ،اذلي يمتحور حول ثالث
نقاط خمتلفة ،واليت تريد اجملموعة ا ألفريقية تناولها كلك ،يشمل دراسات وعقد جلسات لتبادل املعلومات واملساعدة التقنية.
وذلكل ،فضّ ل الوفد احلفاظ عىل الاقرتاح ا ألفريقي.
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 .138وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر وفد كندا عىل تقدمي اقرتاحه ابإجراء
اس تعراض للتحليل والبحوث السابقة بشأأن موضوع حامية الرباءات واحلصول عىل املنتجات الطبية والرعاية الصحية املطروح
عىل جدول أأعامل الرباءات والصحة .و أأحاط الوفد علام ابلقرتاح ،والمتس بعض التوضيحات لتحسني النص .واتفق الوفد عىل
أأن وضع الس ياسات يف جلنة الرباءات ينبغي أأن يعمتد عىل أأدةل اجلودة ،واتفق مع وفد كندا عىل أأن الاس تعراض ميثل اإماكنية
جيدة للبناء عىل البحوث القامئة .ويف حني رحب الوفد ابإدراج ادلراسات اليت أأعدهتا الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة
التجارة العاملية ،اإل أأنه ذكر أأن اإدراج ادلراسات اليت تقوم هبا منظامت أأخرى س يحتاج اإىل مزيد من ادلراسة .وذلكل اقرتح
الوفد مواصةل دراسة نطاق الاس تعراض .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن حتفظاته عىل اإدراج احلواجز غري املتعلقة
ابلرباءات وتوافر ا ألدوية ا ألساس ية يف الاقرتاح ،ألن ولية جلنة الرباءات مقصورة عىل قانون الرباءات .ور أأى الوفد أأيضا أأن
نطاق مصطلحي "املنتجات الطبية" و"التكنولوجيات الصحية" املس تددمني يف الاقرتاح غري واحض .وقال الوفد اإن مجموعة
بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ميكن أأن تعترب الاقرتاح الكندي موضوعا للمناقشة يف املس تقبل.
 .139وحتدث وفد اإس تونيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وشكر وفد كندا حملاوةل دفع معل اللجنة قدما بشأأن
موضوع الرباءات والصحة من خالل اقرتاحه ابإجراء اس تعراض للتحليالت والبحوث السابقة بشأأن موضوع حامية الرباءات
واحلصول عىل املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية .ور أأى الوفد جدوى يف دراسة تكل القضااي و أأبدى اس تعداده
ملناقشة الاقرتاح وتطويره .وقال الوفد اإنه عىل الرمغ من ذكل ،واستنادا اإىل اللغة املس تددمة يف الاقرتاح ،فاإن دليه بعض
التحفظات اليت مل تكنه من تقدمي التأأييد الاكمل لالقرتاح كام هو .وبيامن اتفق الوفد يف الر أأي مع وفد كندا عىل أأن جلنة
الرباءات ملكفة ابلرتكزي عىل قانون الرباءات ،فاإهنا تساءل عن الكيفية اليت ميكن هبا لدلراسة أأن تتثل لولية جلنة الرباءات،
ومن انحية أأخرى ،تعاجل املسأأةل يف الس ياق ا ألوسع نطاقا للحصول عىل ا ألدوية ،اذلي يقع بوضوح خارج نطاق اختصاص
اللجنة .ومع ذكل ،اتفق الوفد مع وفد كندا عىل أأنه ابلإضافة اإىل نظام الرباءات ،فاإن هناك مجموعة متنوعة من العوامل
ا ألخرى ،عىل جانب العرض والطلب تؤثر عىل توافر املنتجات والتقنيات الصحية والقدرة عىل حتمل تاكليفها ،فضال عن
ا ألبعاد ا ألخرى للحصول علهيا .وذكر الوفد أأن الفقرة  2من الاقرتاح تتضمن قامئة غري شامةل اب ألمثةل ذات الصةل هبذه
العوامل .وذكر الوفد أأنه اإذا اكن الغرض من اإدراج احلواجز غري املتعلقة ابلرباءات يف الاس تعراض هو حتديد أأثر الرباءات
عىل التوافر وإاماكنية احلصول عىل املدى القصري بشلك غري مبارش ،فاإن البديل املمكن هو النظر يف حاةل اإماكنية احلصول
عىل ا ألدوية يف بيئات خالية من حامية الرباءات .و أأشار الوفد اإىل أأن البحوث أأظهرت ،كام أأشري اإليه يف الفقرة  42من
الوثيقة  ،SCP/26/5أأن الغالبية العظمى من ا ألدوية اليت عىل قامئة منظمة الصحة العاملية المنوذجية ل ألدوية ا ألساس ية ل
ختضع محلاية الرباءات يف معظم البدلان املنخفضة ادلخل .وذكر الوفد أأن ادلراسات اليت تبحث عن العوامل املؤثرة يف اإماكنية
احلصول عىل هذه ا ألدوية يف تكل البدلان رمبا تساعد يف حتسني فهم دور نظام الرباءات يف ضامن توافر ا ألدوية وإاماكنية
احلصول علهيا .واتفق الوفد مع وفد كندا عىل أأن معل جلنة الرباءات جيب أأن يعمتد عىل أأدةل اجلودة .وذلكل ،ر أأى الوفد أأن
من املهم أأن يستند الاس تعراض املقرتح اإىل البحوث احلالية ذات اجلودة العالية و أأن جتري ادلراسات من ِقبل أأطراف حمايدة
وموضوعية .ورحب الوفد ابلعامتد عىل ادلراسات اليت أأعدهتا منظامت ا ألمم املتحدة مثل الويبو ومنظمة الصحة العاملية
ومنظمة التجارة العاملية .ور أأى الوفد أأنه فامي يتعلق ابلبحوث الأاكدميية ،فاإن هناك حاجة لضامن مس توى عال من ادلقة
والاس تقاللية ومالءمة املوضوع .والمتس الوفد توضيحا للمصطلحات الرئيس ية املس تددمة يف الاقرتاح .وذكر الوفد عىل
سبيل املثال أأن نطاق املصطلحني "املنتجات الطبية" و"التكنولوجيات الصحية" غري واحض حاليا .وبصفة عامة ،رحب الوفد
بأأن القصد من التقرير الهنايئ لالس تعراض ليس تقدمي توصية أأصيةل ،بل تقدمي ملخص واقعي للتحليل والاس تنتاجات
الرئيس ية لتوصيات مجموعة البحوث احلالية .ور أأى الوفد أأن دور الاس تعراض احملمتل هو مبثابة مجموعة من املعلومات والواثئق
اليت تدمع املناقشات يف املس تقبل ،ومل يعتربه اإطارا خليارات الس ياسات املتلفة للويبو.
 .140و أأكد وفد الربازيل جمددا تقديره للروح البناءة اليت أأبداها وفد كندا ،وقال اإنه يرى جدوى يف الاقرتاح املقدم من وفد
كندا .وذكر الوفد أأنه اكن عىل اتصال بوفد كندا ،و أأبلغهم بأأنه س يكون عىل سيتفاعل ويقدم اقرتاحات يف املس تقبل القريب.
ور أأى الوفد أأن الاقرتاح حماوةل لبناء اجلسور ،وهو أأمر يس تحق الثناء يف حد ذاته .و أأوحض الوفد أأن تأأييده لالقرتاح ل يؤثر
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بأأي حال من ا ألحوال عىل تأأييده املتواصل لقرتاح اجملموعة ا ألفريقية و ألي مبادرة أأخرى تريم اإىل التقريب بني ادلول
ا ألعضاء.
 .141وشكر وفد أأسرتاليا الرئيس عىل قيادته يف اللجنة ،و أأعرب عن تطلعه للعمل مع الرئيس يف الهنوض بعمل اللجنة
خالل أأس بوع جلنة الرباءات .وشكر الوفد ا ألمانة عىل معلها يف التحضري للجنة .ورحب الوفد ابملناقشات املتعلقة ابحلصول
عىل ا ألدوية .ور أأى الوفد أأن املناقشة تتطلب هنجا شامال ،يدرك مجيع العوامل اليت تؤثر عىل احلصول عىل ا ألدوية .ور أأى
الوفد أأيضا أأنه من املهم مراعاة العمل احلايل بشأأن بند جدول ا ألعامل احلايل يف الويبو واحملافل ا ألخرى ذات الصةل .ورحب
الوفد ابقرتاح وفد كندا لس تعراض البحوث احلالية بشأأن الرباءات واحلصول عىل املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية.
وتطلع الوفد اإىل اإجراء مناقشات بناءة بشأأن الاقرتاح مع وفود كندا وادلول ا ألعضاء ا ألخرى .و أأشار الوفد أأيضا اإىل الاقرتاح
اذلي تقدم به وفد الربازيل بشأأن العرض اذلي قدمته مؤسسة براءات ا ألدوية  ،وذكر أأنه موافق عىل هذا العرض.
 .142و أأعرب وفد س نغافورة عن تقديره لقيادة الرئيس املس مترة يف اللجنة .وشكر وفد كندا عىل هجوده يف اإعداد الوثيقة
 ،SCP/26/6و أأعرب عن تأأييده لالقرتاح .و أأشار الوفد اإىل أأن مسأأةل العالقة بني الرباءات والصحة ليست جديدة و أأنه يرى
أأن اس تعراض ا ألدبيات املقرتح معلية مفيدة ملساعدة ادلول ا ألعضاء عىل فهم رصيد املعرفة من حيث البحوث القامئة قبل
تقدمي تعهدات ببدء املزيد من ادلراسات .وذكر الوفد أأن الاس تعراض ينبغي أأن يتضمن أأيضا موجزا للمواضيع والنتاجئ
والتوصيات الرئيس ية املشرتكة بني خمتلف ادلراسات من أأجل مساعدة ادلول ا ألعضاء عىل التوصل اإىل النتيجة الصحيحة
بشأأن العمل اذلي ما زال يلزم القيام به  .ور أأى الوفد أأنه من أأجل التوصل اإىل برانمج معل متوازن ،ابلإضافة اإىل
املوضوعات الواردة يف املقرتح احلايل ،فاإن هناك جمال وجدوى للنظر يف اإدراج بعض العنارص الواردة يف اقرتاح اجملموعة
ا ألفريقية ،عىل النحو املبني يف الوثيقة .SCP/24/4
 .143وشكر وفد ش ييل مجيع الوفود اليت قدمت مقرتحات تتعلق ابلعمل املقبل للجنة بشأأن البند احلايل من جدول ا ألعامل.
و أأشار الوفد اإىل أأن اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية عرض ثالثة جمالت يه ادلراسات وتبادل املعلومات واملساعدة التقنية.
ور أأى الوفد أأن أأي برانمج معل شامل يف هذا اجملال ينبغي أأن ينظر ابلتأأكيد اإىل هذه الراكئز الثالث اكإطار لعمهل .وشكر
الوفد أأيضا وفد كندا عىل اقرتاحه الوارد يف الوثيقة  .SCP/26/6وذكر الوفد أأن الاقرتاح يركز عىل الركزية ا ألوىل لقرتاح
اجملموعة ا ألفريقية بشأأن البند احلايل من جدول ا ألعامل ،أأي ادلراسات .ور أأى الوفد أأن جتميع املعلومات من املنتدايت
ا ألخرى وإاسهام اخلرباء س يكوانن ابلتأأكيد مادة مرجعية هامة للمناقشات املقبةل للجنة .واس تدرك قائال اإنه فامي يتعلق بتبادل
املعلومات اذلي يشلك الركزية الثانية للمقرتح ا ألفريقي فاإنه يشعر ابلمتنان الشديد للمعلومات املشرتكة بشأأن مؤسسة
براءات ا ألدوية .ور أأى الوفد أأن املعلومات عن قاعدة البياانت ذات قمية كبرية ،ألنه خبالف ذكل يصعب جدا عىل
املس تددمني أأن يكونوا عىل عمل ابلرباءات اليت تغطي دواء معني .و أأشار الوفد اإىل أأن املعهد الش ييل للملكية الفكرية يدرك
أأمهية مبادرة مؤسسة براءات ا ألدوية ووقع اتفاق تعاون لتقدمي املعلومات ذات الصةل .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن ماكتب
الرباءات ميكن أأن تتحمل املزيد من املسؤولية فامي يتعلق ابملعلامت العامة اليت تعاجلها ،ول س امي فامي يتعلق ابإرسال املعلومات
اإىل قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص ل ألدوية .ورصح الوفد بأأنه س يدمع معل مؤسسة براءات ا ألدوية ،ور أأى أأيضا بأأن
ماكتب الرباءات يف ادلول ا ألعضاء جيب أأن تعمل معا من أأجل اإنشاء قاعدة بياانت أأفضل و أأكرث قمية .ومن مث رحب
ابلقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل بشأأن العرض اذلي قدمته مؤسسة براءات ا ألدوية واذلي س يعرض يف ادلورات املقبةل،
اإن مل يكن يف ادلورة احلالية ،وسوف ييرس التعاون .ور أأى الوفد أأن العرض س يكون وس يةل لرمس طريق للركزية الثانية.
وذكر الوفد أأن جتربة مكتب الرباءات أأظهرت أأنه من املمكن املسامهة يف قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص ل ألدوية دون
زايدة عبء العمل اليويم للمكتب.
 .144و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن تقديره لوفد كندا عىل اإعداد وعرض اقرتاحه .وقال اإنه يفضل التوصل
اإىل توافق يف الآراء بشأأن معل اللجنة يف املس تقبل بشأأن البند احلايل من جدول ا ألعامل .و أأعرب الوفد عن قلقه ألن
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الاقرتاح اذلي قدمه وفد كندا هو جمرد اس تعراض حريف عام لدلراسات وا ألنشطة ا ألخرى اليت س بق أأن أأجرهتا اللجنة،
وقد يؤخر الاقرتاح العمل من أأجل املس تقبل .والمتس الوفد معلومات من وفد كندا عن القمية اليت يضيفها الاقرتاح اإىل
املناقشات اليت تدور يف اللجنة بشأأن البند احلايل من جدول ا ألعامل .وذكر الوفد أأن اقرتاح وفد كندا هو أأحد الاقرتاحات
العديدة املطروحة عىل الطاوةل و أأنه ل يزال يفضل أأن يرى بعض عنارص الاقرتاح ا ألفريقي موضع التنفيذ يف معل اللجنة يف
املس تقبل .والمتس الوفد توضيحا بشأأن املدة أأو الفرتة الزمنية  2016-2005املذكورة يف الاقرتاح .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأعرب
الوفد عن رغبته يف معرفة ما اإذا اكن الإطار الزمين املذكور يف الاقرتاح ،حىت هناية عام  ،2016سيتضمن تقرير فريق ا ألمم
املتحدة الرفيع املس توى املعين ابحلصول عىل ا ألدوية يف الاس تعراض املقرتح.
 .145وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية مكتب كندا للملكية الفكرية عىل اقرتاحه ابإجراء اس تعراض للبحوث .ور أأى
الوفد أأن اإجراء دراسة اس تقصائية للبحوث اليت أأجريت بشأأن املوضوع س يكون مفيدا للغاية ما دام يمت اإجراء معلية التحقق
السلمي من الوقائع لضامن دقهتا .و أأعرب الوفد عن رغبته يف احلصول عىل مزيد من التفاصيل بشأأن هذا اجلانب من الاقرتاح.
ور أأى الوفد أأنه س يكون من املفيد النظر يف الآاثر بني خمتلف احلواجز غري املتعلقة ابلرباءات وتوافر ا ألدوية ا ألساس ية
وإاماكنية احلصول علهيا مثلام اقرتح وفد كندا .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن جلنة الرباءات لن تكون قادرة عىل التأأثري بشلك
مبارش عىل بعض هذه احلواجز ،اإذا اكنت تقع خارج نطاق ولية جلنة الرباءات .ومع ذكل ،ر أأى الوفد أأن ادلراية بتكل
احلواجز أأمر ابلغ ا ألمهية يف فهم مدى تأأثري نظام الرباءات عىل احلصول عىل ا ألدوية .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه س يكون
من املهم أأيضا النظر يف مجيع العوامل اليت تسهل أأو تعرقل دور أأنظمة امللكية الفكرية يف تعزيز املعرفة والآاثر غري املبارشة
ونقل التكنولوجيا يف قطاع املنتجات الطبية والتكنولوجيا الصحية .ور أأى الوفد أأنه ينبغي أأيضا النظر يف عوامل مثل القدرة
الاستيعابية التقنية والقدرات التصنيعية ،فضال عن عوامل أأخرى.
 .146و أأقر وفد مجهورية كوراي بأأن بند "الرباءات والصحة" يف جدول ا ألعامل هو أأحد البنود الصعبة اليت ينبغي مناقش هتا،
من بني أأمور أأخرى .و أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح املقدم من وفد كندا .ومع ذكل ،وابلنظر اإىل عبء معل ا ألمانة،
اقرتح الوفد أأن تنظر جلنة الرباءات يف ما اإذا اكن ينبغي تقدمي مثل هذه ادلراسة اإىل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات.
 .147وشكر وفد الصني وفد كندا عىل اقرتاحه و أأعرب عن اس تعداده ملزيد من املناقشة بشأأنه .وقال الوفد اإنه عىل الرمغ
من أأن نظام الرباءات هو أأحد العوامل الهامة اليت تؤثر عىل اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية ،اإل أأن هناك عوامل أأخرى ،ويبدو
أأن دراسة ا ألمانة قد خلصت اإىل مثل هذا الاس تنتاج .واس تطرد الوفد قائال اإن اإجراء اس تعراض وحتليل شاملني لهذه
املسأأةل س يكون ذا قمية .غري أأنه ر أأى أأنه ينبغي أأن ينصب الرتكزي يف الاس تعراض املقرتح عىل كيفية حتسني اإماكنية احلصول
عىل ا ألدوية ،وهو الهدف الرئييس لهذا املوضوع.
 .148وشكر وفد اإندونيس يا وفد كندا عىل اقرتاحه ابإجراء اس تعراض للبحوث احلالية بشأأن الرباءات واحلصول عىل
املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية .و أأشار الوفد اإىل أأن مضمون هذا الاس تعراض سيشمل مواضيع مثل أآليات
الرتخيص الطوعي ومجمعات الرباءات واحلواجز غري املتعلقة ابلرباءات ،و أأشار اإىل أأن توقيت تقدمي الاقرتاح ليس حصيحا.
و أأعرب الوفد عن قلقه من أأن الاقرتاح الكندي س يؤخر وضع برانمج معيل بشأأن الرباءات والصحة .و أأشار الوفد اإىل أأن
جلنة الرباءات قد أأحرزت تقدما يف النظر يف جوانب حمددة من العالقة بني الرباءات واحلصول عىل ا ألدوية ،وقال اإنه ل
يرى جدوى يف اس تعراض ا ألدبيات العامة عىل النحو اذلي اقرتحه وفد كندا .ور أأى الوفد أأيضا أأن الاقرتاح ينطوي عىل
بعض القيود ،من حيث النطاق والشلك .و أأوحض الوفد أأن الاس تعراض املقرتح س يكون حمدودا يف نطاقه ألنه ل ميكن أأن
يتضمن حتليال جتريبيا غنيا ودراسات أأجراها اجملمتع الصحي العاملي مبا يف ذكل املبادرات الصحية العاملية واملنظامت غري
احلكومية العامةل يف موضوع "الرباءات والصحة" .ومن انحية أأخرى ،ذكر الوفد أأن اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية يقدم
برانمج معل ملموسا ومتوازان مل تنجح املناقشات بشأأنه منذ ادلورة السادسة عرشة للجنة الرباءات .ويف اخلتام ،ذكر الوفد
أأنه ل ميكنه يف تكل املرحةل تأأييد اقرتاح وفد كندا ألنه ل يرى فائدة منه للتقدم املتوقع للجنة.
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 .149وشكر وفد اململكة املتحدة وفد كندا عىل اقرتاحه وقال اإن الاقرتاح ينطوي عىل اإماكنية جتنب الازدواجية يف
ادلراسات القامئة و أأنه ميكن أأن يساعد عىل تنظمي العمل املقبل بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل .وعلق الوفد أأمهية مزتايدة
عىل الاس تفادة من خربات وحبوث الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية ،وجشع عىل أأن تشري ادلراسة فقط
اإىل البحوث عالية اجلودة والقامئة عىل ا ألدةل .و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد اإس تونيا نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول
ا ألعضاء فيه فامي يتعلق ابس تعراض مسأأةل اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية يف البدلان اليت ختلو من حامية الرباءات.
 .150و أأقر وفد املكس يك بتعقيد املسأأةل ورضورة السعي اإىل حتقيق توازن بني حامية الرباءات ومسأأةل احلصول عىل
ا ألدوية .و أأيد الوفد اقرتاحا بتنظمي جلسة تبادل حيث ميكن لدلول ا ألعضاء تبادل خرباهتا بشأأن الس ياسات العامة ومواطن
املرونة الواردة يف اتفاق تريبس وكذكل الوضع القانوي ل ألدوية احملمية وغريها من املوضوعات.
 .151و أأشار وفد سويرسا اإىل أأن مجيع ادلول ا ألعضاء وافقت عىل أأمهية موضوع املصلحة العامة واحلصول عىل ا ألدوية.
وذكر الوفد أأن النظام احلايل محلاية امللكية الفكرية يدمج حاةل توازن اتم بني املصلحة اخلاصة والعامة ،و أأن براءات الاخرتاع
تسمى "احلقوق السلبية" .وقال الوفد اإن النظام يتضمن أأن يمت تويل الاستامثر يف البحث والتطوير وتسويق املنتجات
الطبية املبتكرة من خالل نظام الرباءات وذكل عن طريق الإيرادات احملصةل من اإنفاذ حقوق الرباءات واليت تنعكس عىل
املدى القصري واملتوسط عىل أأسعار املنتجات الطبية .و أأشار الوفد اإىل أأنه عىل املدى ا ألطول اكن دليه مجموعة من املنتجات
الطبية اجلديدة اليت تصبح متاحة يف العادة بعد انهتاء فرتة حامية الرباءات وبسعر أأقل .وشدد الوفد عىل أأن القواعد املوثوق
فهيا واملتينة اليت تتعلق حبامية امللكية الفكرية توفر اليقني القانوي الالزم لتشجيع الاستامثر يف ا ألدوية اجلديدة وا ألفضل
اخلاصة ابلحتياجات الطبية غري امللباة ،لكهنا تسمح كذكل برتخيص الابتاكر التكنولويج ألي منتجات ،مبا يف ذكل
املنتجات الطبية .و أأضاف الوفد أأن نظام امللكية الفكرية يلعب دورا أأساس يا عىل املدى املتوسط والطويل فامي يتعلق بتوفر
املنتجات الطبية وإاماكنية الوصول اإلهيا ،وابلتايل فهو يؤكد عىل احلق يف الصحة .وقال الوفد اإنه يدرك أأن وجود اإطار جيد
للملكية الفكرية ل ميثل فقط رشطا لالستامثر ا ألجنيب املبارش .و أأشار الوفد اإىل أأن نظام امللكية الفكرية ليس عالجا شافيا
حلل مجيع جوانب التحدي املتعلق بتحسني فرص احلصول عىل املنتجات الطبية و أأنه قد تكون هناك اإخفاقات يف
الس ياسات وا ألسواق حتتاج اإىل معاجلهتا .و أأعرب الوفد عن رغبته يف تسليط الضوء عىل أأن احلصول عىل املنتجات الطبية
يشلك أأحد ا ألهداف الرئيس ية لس ياس ته الصحية اخلارجية .وقال اإن موضوعات تعزيز البحوث الصحية العاملية وحامية
امللكية الفكرية وتعزيز حقوق الإنسان يه أأولوايت مت حتديدها أكهداف واحضة يف تكل الس ياسة .وذكر الوفد أأن سويرسا،
استنادا اإىل س ياس هتا الصحية اخلارجية وخطة التمنية املس تدامة لعام  ،2030عززت عددا من املبادرات الرامية اإىل حتسني
اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية .وعىل سبيل املثال ،ذكر الوفد أأن احلكومة السويرسية قدمت ادلمع التقين واملايل ملنظمة الصحة
العاملية لإنشاء مرصد عام حيث يمت رصد أأنشطة البحث والتطوير يف مجيع أأحناء العامل وحتديد الثغرات .وقال الوفد اإن
احلكومة السويرسية تؤيد أأن تعطي اللجنة ا ألولوية لالحتياجات البحثية .و أأبلغ الوفد اللجنة أأيضا بأأن سويرسا قدمت أأيضا
دعام تقنيا وماليا لصندوق تربعات لمتويل مبادرات البحث والتطوير ذات ا ألولوية .و أأشار الوفد اإىل أأن تويل املرشوعات
الإيضاحية الابتاكرية املتارة ل يزال غري اكف .وذكر الوفد أأن الصندوق السويرسي للمطابقة واذلي هيدف لتقدمي مساهامت
تمكيلية من البدلان املنخفضة ادلخل والبدلان املتوسطة ادلخل مل تس تددمه تكل البدلان ابلاكمل .و أأشار الوفد اإىل أأنه مل
يمتكن حىت الآن من رصف  700 000دولر أأمرييك من أأصل مليوي دولر أأمرييك .واس تطرد الوفد قائال اإن سويرسا
تستمثر أأيضا يف الرشااكت بني القطاعني العام واخلاص من أأجل البحث والتطوير يف جمال املنتجات الطبية ،وهو ما يسمى
"برشااكت تمنية املنتجات" ،ول س امي يف جمال الفقر وا ألمراض املدارية املهمةل .ويتضمن ذكل ،عىل سبيل املثال ،مبادرة أأدوية
ا ألمراض املهمةل أأو الرشاكة العاملية للبحث والتطوير يف جمال املضادات احليوية .و أأبلغ الوفد اللجنة أأيضا بأأن سويرسا يه من
بني املمولني الرئيس يني لرشااكت تطوير املنتجات ،مثل مبادرة أأدوية ا ألمراض املهمةل أأو مؤسسة التشخيص اجلديد واملبتكر.
و أأبرز الوفد أأيضا أأن حكومته تؤيد مؤسسة مجمع براءات اخرتاع ا ألدوية من خالل تويل دراسة اجلدوى ،واليت ستنظر يف
التحدايت والفرص اليت حيمتل أأن توس يع منوذج أأعامل مؤسسة مجمع براءات اخرتاع ا ألدوية خارج مناطق انتشار مرض نقص
املناعة املكتس بة احلالية ،والسل والهتاب الكبد الوابيئ النوع يس .و أأشار الوفد ابختصار اإىل أأنه بدل من ادلعوة اإىل اس تددام
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الاس تثناءات والتقييدات كحلول ،فاإنه يؤمن اإمياان راخسا بتعزيز املبادرات والهنج اذلي من شأأنه حتفزي البحث والتطوير،
وبنفس الطريقة ،حتسني فرص احلصول عىل املنتجات الطبية ل ألشداص يف البدلان ذات ادلخل املنخفض ويف البدلان
املتوسطة ادلخل ،وميثل ذكل مثال هام عىل الطريقة اليت خيدم هبا نظام امللكية الفكرية املصلحة العامة .ور أأى الوفد أأن البناء
عىل اجلهود املبذوةل بصورة طوعية وشامةل ،مثل مؤسسة مجمع براءات اخرتاع ا ألدوية  ،أأو منصة الصناديق العاملية للرشاء
الإلكرتوي ،أأو ويبو ريسريش ،ميثل توهجا ل ألمام ويتفق مع روح التعاون يف جدول أأعامل  2030للتمنية املس تدامة  .وعالوة
عىل ذكل ،ذكر الوفد أأن مسأأةل احلصول عىل ا ألدوية مسأأةل معقدة للغاية ،و أأن حقوق امللكية الفكرية تلعب دورا حاسام يف
حتفزي البحث والتطوير .ويف حني أأشار اإىل أأن احلكومات تمتتع حبرية اس تددام مواطن املرونة الواردة يف اتفاق تريبس ،شدد
الوفد عىل أأن الإضعاف املهنجي حلقوق امللكية الفكرية قد يؤدي اإىل عدم تشجيع الابتاكر الطيب البيولويج يف هناية املطاف.
و أأيد الوفد اتباع هنج أأكرث مشول يف املناقشات املتعلقة مبوضوعي الرباءات والصحة :هنج يوازن بني املصاحل العامة واخلاصة.
ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد أأن مقرتح الولايت املتحدة ا ألمريكية (الوثيقة  )SCP/17/11يتضمن عنارص ميكن أأن ختدم
هذا الغرض .و أأشار الوفد اإىل العمل الهام اذلي جيري ابلفعل يف منظامت دولية أأخرى مثل منظمة الصحة العاملية ،ويه
الواكةل الرائدة يف ا ألمم املتحدة يف جمال احلصول عىل ا ألدوية ،وقال اإنه ينبغي جتنب الازدواجية يف هذا العمل .ويف هذا
الصدد ،رحب الوفد ابلقرتاح اذلي تقدم به وفد كندا لإجراء اس تعراض للبحوث القامئة بشأأن الابتاكر واحلصول عىل
املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية .و أأشار الوفد اإىل أأن ادلراسة املقرتحة ستسلط الضوء عىل اجلهود وا ألعامل املضطلع
هبا يف هذا اجملال وس توفر فهام أأوحض للحاةل الراهنة للمعرفة .وابلنظر اإىل ا ألحباث الواسعة النطاق القامئة ابلفعل ذات اجلودة
العالية ،مثل أأحباث منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية والويبو ،والباحثني الأاكدمييني املشهورين ،ر أأى الوفد أأن
اس تعراض هذه الواثئق الغنية خطوة منطقية وبناءة اإىل ا ألمام قبل ادلخول يف مزيد من العمل بشأأن موضوع براءات
الاخرتاع والصحة .وفامي يتعلق ابلعنارص غري املتعلقة ابلرباءات والواردة يف الاقرتاح الكندي ،ر أأى الوفد أأن هذه العنارص
حتدد قضااي الرباءات والصحة يف س ياقها ا ألوسع ولن ترشك الويبو يف العمل عىل تكل العنارص.
 .152و أأعرب وفد كندا عن شكره للوفود عىل اهامتهما ومشاركهتا يف اقرتاحه .وفامي يتعلق ببعض النقاط اليت أأاثرهتا الوفود،
قدم الوفد التوضيحات التالية .ففامي يتعلق ابحلواجز غري املتعلقة ابلرباءات ،ر أأى الوفد أأن معظم الوفود وافقت عىل أأن
الرباءات يه ببساطة واحدة من عوامل كثرية يف مسأأةل احلصول عىل املنتجات الطبية وا ألساليب التكنولوجية الصحية .ومن
انحية أأخرى ،أأشار الوفد اإىل أأن ولية اللجنة حمدودة يف نطاق قانون الرباءات ،وذلكل اكن من الصعب حماوةل الاخنراط يف
هذا املوضوع يف ضوء تكل احلقائق .واس تطرد الوفد قائال اإنه من أأجل المتكن من فهم أأثر الرباءات عىل توافرها وإاماكنية
الوصول اإلهيا ،ل ميكن للمرء أأن ينظر اإلهيا يف فراغ ،و أأن مجيع العوامل ا ألخرى اليت تؤثر عىل اإماكنية الوصول وتوافرها حتتاج
اإىل دراسة من أأجل حتديد التأأثري ادلقيق لرباءات الاخرتاع ابلنس بة للعوامل ا ألخرى .و أأشار الوفد اإىل أأنه ل يتوقع أأن تقوم
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ابختاذ اإجراءات بشأأن العنارص غري املتعلقة برباءات الاخرتاع نتيجة لالس تعراض
املقرتح .وس تعترب ببساطة جزءا من الاس تعراض من أأجل حتسني توضيح أأثر الرباءات ابلنس بة اإىل عوامل أأخرى .ويف هذا
الصدد ،لحظ الوفد أأن الكثري من املؤلفات املتعلقة هبذا املوضوع ل تنظر اإىل الرباءات مبعزل عن غريها ،بل تنظر اإلهيا اإىل
جانب العنارص ا ألخرى غري املتعلقة ابلرباءات .وذلكل ،ر أأى الوفد أأنه حىت لو حذف هذا العنرص من اقرتاحه ،مفن املرحج أأن
يمت التقاط العديد من ادلراسات نفسها .ومع ذكل ،وابلنس بة لهذه النقطة ،ظل الوفد متقبال ملناقشة هذه املسأأةل ،اإذا اكنت
أآراء ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يه أأنه من غري املناسب أأن يكون هذا العنرص مضن الاقرتاح .وفامي يتعلق ابلبحوث الأاكدميية،
والبحوث اليت اس تعرضها النظراء ،واحلاجة اإىل ضامن أأن البحوث عالية اجلودة مت التقاطها ،أأعرب الوفد عن ثقته الاكمةل يف
قدرة ا ألمانة عىل الاضطالع هبذه العملية وحتديد البحوث عالية اجلودة .وذكر الوفد أأيضا أأن منظمة الصحة العاملية ،فامي
يتعلق بنطاق املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية ،تعرف "التكنولوجيا الصحية" بأأهنا تطبيق املعارف واملهارات املنظمة
يف شلك أأهجزة و أأدوية ولقاحات وإاجراءات ونظم وضعت حلل مشلكة حصية وحتسني نوعية احلياة .وذكر الوفد أأن ا ألهجزة
وا ألدوية واللقاحات والنظم التشخيصية ،يف س ياق نظام الرباءات ،س تكون أأكرث العنارص صةل هبذا التعريف .وفامي يتعلق
ابلقرتاح ادلاعي اإىل اإدراج بعض عنارص الاقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية ،أأوحض الوفد أأن اقرتاحه ل يقصد به أأن حيل
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حمل اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ،وذلكل مل يكن دلى الوفد غرض اإدراج عنارص حمددة من اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية يف
اقرتاحه .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل اختالف طبيعة الإجراءات املقرتحة :فقد اكن اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية هيدف اإىل
إاجراء أأحباث أأصلية ،يف حني اكن اقرتاحه هيدف اإىل اإجراء اس تعراض للبحوث القامئة .ومع ذكل ،أأشار الوفد اإىل وجود
بعض التداخل فامي يتعلق ابملوضوعات اليت يغطهيا الاقرتاحان ،مثل الرتخيص الإلزايم ونقل التكنولوجيا .وذكر الوفد أأنه مل
يكن عىل دراية بأأي ممارسة سابقة مت القيام هبا عىل غرار اقرتاحه يف املايض القريب .وفامي يتعلق ابلفرتة الزمنية من  2005اإىل
 ،2016أأوحض الوفد أأنه اقترص البحث عىل تكل الفرتة الزمنية احملددة من أأجل احلد من جحم البحوث اإىل نطاق ميكن التحمك
فيه .و أأوحض الوفد أأنه اختار س نة  2005مكوعد بدء حيث اضطرت البدلان النامية منذ ذكل العام اإىل توفري حامية براءات
الاخرتاع ملنتجات املس تحرضات الصيدلنية وفقا لتفاق تريبس .وذكر الوفد أأنه اكن يتقبل النظر يف فرتات زمنية بديةل ،مع
ا ألخذ يف الاعتبار أأن النطاق العام للمرشوع ل يزال قابال ل إالدارة .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن تقرير برانمج ا ألمم
املتحدة للمساعدة الإنسانية س يكون مضن هذا الإطار الزمين ونطاق هذه العملية .وذكر الوفد أأنه س يفكر يف الاقرتاح املتعلق
ابس تعراض مسأأةل اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية يف البدلان اليت ل تكل براءات اخرتاع .وفامي يتعلق مبسأأةل ما اإذا اكن سيمت
تضمني حبث املنظامت غري احلكومية يف اس تعراض املؤلفات ،أأشار الوفد اإىل أأن سبب تقييد نطاق الاس تعراض ابلطريقة
اليت ينعكس هبا الاقرتاح حاليا ينقسم اإىل شقني :أأول ،أأراد الوفد ضامن أأن مجموعة البحوث اليت مت التقاطها وتلخيصها
س تكون قابةل ل إالدارة ابلنس بة ل ألمانة  ،واثنيا ،ينبغي أأن جيمع هذا الاس تعراض مجموعة من البحوث ادلقيقة ذات اجلودة
العالية .ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد أأن البحوث اليت أأجريت ،أأو قامت املنظامت ادلولية ذات الصةل ابلتلكيف ابإجراهئا ،أأو
ا ألحباث الأاكدميية اليت قام مبراجعهتا ا ألقران من املرحج أأن تكون ذات جودة عالية .ور أأى الوفد أأن هذه الفئات سوف تعطي
توجهيات واحضة بشأأن ما ينبغي اإدراجه يف الاس تعراض .و أأوحض الوفد أأيضا أأن النظر يف تكل اجلوانب ،من أأجل حتقيق
التوازن ،اإذا اكن ينبغي أأن يشمل حبث املنظامت غري احلكومية ،فأأنه ينبغي أأن يشمل أأحباث من جانب القطاع اخلاص و أأن
يصبح نطاقا واسعا من العمل .و أأيد الوفد اقرتاح وفد الربازيل بدعوة مؤسسة مجمع براءات اخرتاع ا ألدوية اإىل تقدمي عرض
عن قاعدة بياانته.

البند  8من جدول ا ألعامل :رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم
 .153قامت ا ألمانة ابإبالغ اللجنة أأن صفحة اللجنة ادلامئة عىل الإن نرتت املتعلقة برسية التصالت بني العمالء ومستشاري
براءات الاخرتاع قد مت حتديهثا بناء عىل املعلومات اليت مت احلصول علهيا من ادلول ا ألعضاء.
 .154و أأشار وفد اإندونيس يا اإىل تبين مجعيات والكء الرباءات العديد من القرارات اليت تشجع ادلول واملناطق عىل توفري
حامية الامتياز املهين القانوي لالتصالت بني العمالء و أأخصائيي امللكية الفكرية .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن هذه الهيئات قد
اقرتحت أأيضا اإصدار صك دويل يف شلك قانون منوذيج .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل أأن اتفاقية ابريس ترتك رصاحة
مسأأةل الإجراءات الإدارية والقضائية لتنظميها مبوجب القانون الوطين ،و أأنه ل توجد معاهدة دولية أأخرى تنظم مسأأةل امتياز
العميل-احملايم .وذلكل ،ذكر الوفد أأنه يفضل وقف أأي مناقشات أأخرى بشأأن تكل املسأأةل.
 .155وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وقال اإن مجموعته تعلق أأمهية كبرية عىل موضوع رسية التصالت بني العمالء
ومستشاري الرباءات .وذكر أأن مس تدديم أأنظمة الرباءات من خمتلف املناطق مبا يف ذكل كندا وسويرسا والربازيل والهند
واصلوا التأأكيد عىل رضورة معاجلة املوضوع عىل املس توى ادلويل .و أأشار الوفد اإىل أأن الرباءات أأصبحت أأكرث عوملة و أأن
أأحصاب الرباءات قد حيتاجون اإىل احلصول عىل مشورة قانونية بشأأن الرباءات يف خمتلف ادلول حول العامل ،وشدد عىل أأن
هناك حاجة ملعاجلة نقص امحلاية الاكفية ملشورة امللكية الفكرية القانونية عىل الصعيد ادلويل .واس تطرد الوفد قائال اإن اجملموعة
ابء ترى أأنه ينبغي معاجلة املسأأةل ،ول س امي جانب الالزتام ابحرتام امتيازات مستشاري الرباءات ،يف اللجنة ادلامئة املعنية
بقانون الرباءات .ور أأى الوفد بصفة خاصة أأنه ينبغي للجنة أأن تتدذ خطوات جوهرية ملعاجلة املسأأةل ابلطريقة اليت ترتك حزيا
اكفيا من املرونة لدلول ا ألعضاء يف ضوء الاختالفات يف النظم القانونية حول املوضوع .واس تطرد الوفد قائال اإنه ينبغي يف
هذا الس ياق اتباع هنج قانوي غري ملزم .وذكر الوفد أأن املسأأةل ذات أأمهية حامسة من وهجة نظر املامرسني ،وتوقعت اجملموعة
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ابء أأن تمتكن اللجنة من الاس تجابة ل ألصوات يف السوق ،واملسامهة يف بيئة ا ألعامل التجارية من أأجل الابتاكر .وعالوة عىل
ذكل ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه يف قضااي احملامك املتعلقة ابلنظم القانونية الوطنية املتلفة ،فاإن رسية التصالت توفر مواد
مفيدة لدلول ا ألعضاء ،وتسهم يف املناقشات الهامة .واعرتافا بتقدمي أآراء خمتلفة بشأأن هذه املسأأةل خالل ادلورات السابقة،
دعا الوفد مجيع ادلول ا ألعضاء ،ول س امي ادلول اليت تعارض القيام مبزيد من العمل ،اإىل معاجلة املشلكة والصعوابت بطريقة
أأكرث موضوعية ،والتشجيع عىل مناقشة ما ميكن أأن يتحقق .وذكر الوفد ،عىل سبيل املثال ،أأنه ميكن اإعداد دراسة تستند اإىل
الاس تبيان ،فضال عن مواصةل جتميع القضااي املعروضة عىل احملامك.
 .156وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وقال اإن مجموعته تعلق أأمهية كبرية عىل مواصةل
العمل يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل .ور أأى الوفد أأن املسأأةل ذات صةل بعمل اللجنة حيث أأن لها بعدا عابر للحدود.
و أأكد الوفد أأنه ميكن اتباع هنج القانون غري امللزم وتطبيقه بفعالية يف هذا اجملال.
 .157و أأكد وفد الس نغال ،متحداث ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،عىل موقفه من مسأأةل رسية التصالت بني العمالء
ومستشاري الرباءات .وعىل وجه التحديد ،ظل الوفد مقتنعا بأأن املسأأةل تقع خارج نطاق ولية اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات .ور أأى أأن ا ألمر يتعلق بقانون خاص وتنظمي اخلدمات املهنية ،ول س امي فامي يتعلق بقواعد املامرسة وا ألخالقيات.
واس تطرد الوفد قائال اإن مسأأةل رسية التصال بني العمالء ومستشارهيم يف جمال الرباءات حتمكها قوانني الإثبات يف العديد
من الولايت القضائية .وذلكل ،فاإن الوفد ل يعترب أأن املسأأةل جانبا جوهراي من قانون الرباءات .وشدد الوفد عىل أأن ا ألمر
مرتوك للك دوةل من ادلول ا ألعضاء لتقرير كيفية التعامل مع هذه املسأأةل وتنظميها مبوجب قانوهنا الوطين .وذكر الوفد أأنه بدل
من حماوةل حامية تكل التصالت من خالل الرسية ،س يكون من ا ألفضل اس تددام تدابري متعلقة ابلشفافية ،وتشجيع
الكشف عن براءات الاخرتاع ذات اجلودة العالية وإاصدارها بعد استيفاهئا ملعايري حمددة للرباءة .و أأخريا ،ذكر الوفد أأن
مجموعته ل ترغب يف مناقشة املسأأةل عىل املس توى ادلويل.
 .158و أأكد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عىل اعتقاده بأأن املسأأةل ليست مسأأةل موضوعية يف قانون الرباءات و أأهنا
خترج عن نطاقه وابلتايل ينبغي معاجلهتا مبوجب القوانني الوطنية بوصفها مسأأةل تتعلق ابلقانون اخلاص وبتنظمي اخلدمات
املهنية .وقال الوفد اإنه ل يرى أأي قمية مضافة من اإجراء مزيد من املناقشات حول تكل املسأأةل.
 .159وذكر وفد سويرسا أأن زايدة التجارة ادلولية أأدت اإىل تدويل حقوق امللكية الفكرية ،و أأن املبتكرين يواهجون بصورة
مزتايدة مالحقات قضائية ونزاعات يف جمال امللكية الفكرية عرب الولايت القضائية املتعددة .وذكر الوفد أأنه غاابت ما يمت
الامتس املشورة القانونية بشأأن الرباءات يف خمتلف ادلول يف مجيع أأحناء العامل .و أأشار الوفد اإىل أأن العديد من الولايت
القضائية ل توفر امحلاية للرسية واملشورة املهنية .واكنت التصالت احلرة والرصحية بني العمالء واحملامني رضورية لإعداد
طلبات براءات جيدة وواحضة ،وزايدة اليقني وحصة الرباءات املمنوحة .وأأشار الوفد اإىل أأن والكء براءات الاخرتاع من غري
احملامني واحلاصلني عىل تدريب خاص يف جمال قانون امللكية الفكرية واملؤهالت الفنية يقدمون املشورة القانونية يف كثري من
ا ألحيان .وقال اإن العديد من الولايت القضائية ل تشمل هؤلء املهنيني يف امحلاية القانونية للعمالء من الكشف عن مشورة
امللكية الفكرية .واس تطرد الوفد قائال اإن العديد من الولايت القضائية ل توفر حامية لالتصالت بني العمالء ووالكء
الرباءات ا ألجانب من غري احملامني .ومن مث ،ل ميكن للمبتكرين اذلين يسعون اإىل حامية الرباءات يف اخلارج أأن يكونوا واثقني
من أأن اتصالهتم ،حىت مع مستشارمه احمليل يف جمال امللكية الفكرية ،س تكون محمية من الكشف يف اإجراءات احملامك
ا ألجنبية .وذكر الوفد أأيضا أأن رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم لها جوانب وطنية وعرب وطنية ،و أأن هناك
حاجة ملعاجلة نقص امحلاية الوطنية الاكفية وامحلاية يف اخلارج .و أأشار الوفد اإىل أأن املامرسني من عدة بدلان من بيهنا كندا
وسويرسا والربازيل والهند أأكدوا خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات عىل أأمهية وإاحلاح اإجياد
حل محلاية الرسية عرب احلدود .وفامي يتعلق ابلشواغل املثارة بشأأن الشفافية ،ذكر الوفد أأن الكشف عن الاخرتاع يف طلب
الرباءة جيب أأن يكون ممتزيا عن الكشف عن التصالت بني مستشار الرباءات ومولكه يف اإطار اإجراء الاكتشاف .وذكر
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الوفد أأن القوانني الوطنية تتطلب من مقدم الطلب أأن يصف اخرتاعه بطريقة واحضة واكمةل حىت يمتكن أأي خشص ماهر يف
هذا الفن من تنفيذه .وواصل الوفد القول بأأن مقدم الطلب ملزم ابلإفصاح عن مجيع املعلومات الالزمة للوفاء مبتطلبات
الكشف المتكينية .و أأوحض الوفد أأيضا أأن هذا الرشط ل ترض به الرسية املهنية ،و أأنه ل يزال يطبق حىت لو أأمكن احلفاظ
عىل رسية ما مت مناقش ته بني مستشاري الرباءات والعميل أأثناء اإعداد طلب الرباءة .و أأشار الوفد اإىل الوثيقة ،SCP/22/4
و أأشار اإىل أأن قوانني الرباءات ختتلف يف تفاصيل متطلبات المتكني .وقال الوفد اإن تكل املتطلبات ل عالقة لها مبسأأةل رسية
التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم .ور أأى أأن مسأأةل رسية التصالت تتعلق مبستشاري الرباءات يف مجيع ادلول
ا ألعضاء .وذلكل ،جشع الوفد مجيع ادلول ا ألعضاء عىل ادلخول يف مناقشات حول الكيفية اليت ميكن هبا ملهنيي الرباءات
احلصول عىل حامية الرسية املهنية عىل الصعيد الوطين ويف اخلارج .وذكَّر الوفد اللجنة بأأن سويرسا اقرتحت يف اللجنة ادلامئة
املعنية بقانون الرباءات معاجلة هذه املسأأةل من خالل أآلية غري ملزمة لقانون غري ملزم .وذكر الوفد أأن هذا الصك س يعرتف
برسية امحلاية يف س ياق املشورة املهنية يف مسائل الرباءات ويضع احلد ا ألدىن ملعايري حامية الرسية يف احلالت العابرة للحدود.
وابلإضافة اإىل ذكل ،ولكونه مران عىل نطاق واسع ،فاإنه سيسمح لدلول ا ألعضاء بتكييف ترشيعاهتا الوطنية وفقا خللفياهتا
واحتياجاهتا القانونية.
 .160و أأيد وفد الياابن البياانت اليت أأديل هبا ابمس اجملموعة ابء ،وكذكل البيانني الذلين أأدىل هبام وفد جورجيا ابمس مجموعة
بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ووفد سويرسا .و أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد من جديد عىل أأن امحلاية املناس بة
لالتصالت بني مستشاري الرباءات ومعالهئم أأمر ابلغ ا ألمهية لضامن وجود اتصالت صادقة ورصحية بني الطرفني .وذلكل،
ر أأى الوفد أأنه ينبغي للك بدل أأن ميدد امتياز الوكيل والعميل ليشمل مستشاري الرباءات .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأعرب الوفد
عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن املسأأةل جيب أأن تناقش من حيث اجلوانب العابرة للحدود .ور أأى الوفد أأنه من الرضوري ،من
أأجل حل هذه املسأأةل ،وضع اإطار معيل للغاية يكون مقبول دلى أأكرب عدد من البدلان .وذلكل ،طلب الوفد من اللجنة
مواصةل املناقشات حول هذه املسأأةل لوضع مثل هذا الإطار.
 .161وحتدث وفد اإس تونيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه فأأعرب عن تقديره ل ألمانة لإعدادها جتميعا لقضااي
احملامك فامي يتعلق ابمتيازات العميل ومستشار الرباءات استنادا اإىل املعلومات املقدمة من أأعضاء ومراقبني للجنة ادلامئة املعنية
بقانون براءات الاخرتاع ،والواردة يف الوثيقة  .SCP/25/4وفامي يتعلق هبذه املسأأةل ،اقرتح الوفد اختاذ اإجراءات ملموسة حنو
اإجياد أآلية ملموسة ملعاجلة الاعرتاف ابمتياز مستشاري الرباءات ا ألجانب .و أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد جمددا عىل أأنه
ينبغي النظر يف هنج القانون غري امللزم و أأن العمل عىل وضع صك غري ملزم قانوان س يكون مفيدا مجليع ادلول ا ألعضاء هبدف
منح ادلول ا ألعضاء نفس امحلاية لالتصالت بني العميل ومستشار الرباءات اخلاريج مثلام ينطبق ذكل مبوجب القانون
الوطين عىل التصالت بني العميل ومستشار الرباءات الوطين .و أأشار الوفد اإىل أأنه ينبغي أأل خيل ذكل ابلترشيع الوطين
القامئ وينبغي أأن يضمن أأقىص حد من املرونة .واختمت الوفد لكمته قائال اإن التقارب بني النظم املتنوعة القامئة يف جمال رسية
التصالت بني العمالء ومستشاري الرباءات بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو س يكون مفيدا ملس تدديم نظام الرباءات بغض
النظر عن مس توى تطور ادلول املنفردة ا ألعضاء يف الويبو.
 .162وطلب ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية من اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات مواصةل النقاش حول هذا
املوضوع .وذكر ممثل امجلعية أأن العالقة بني العميل واملستشار جيب أأن تكون عالقة ثقة حىت يتس ى للمستشار احلصول
عىل مجيع املعلومات املتاحة من العميل من أأجل تقدمي أأفضل النصاحئ املمكنة بشأأن اإعداد طلب احلصول عىل براءة اخرتاع
عىل سبيل املثال .ور أأى أأن رسية التصالت تسهم يف جودة الرباءة ،ول ميكن أأن حيدث ذكل اإل اإذا مت احرتام الرسية .وذكر
ممثل امجلعية أأن الرسية لن ختفي عن الفاحص أأي معلومات من شأأهنا أأن ختفي احامتل وجود عدم الامتثال ألية أأمور مثل
متطلبات اخلطوات الابتاكرية .و أأشار املمثل اإىل أأن بعض البدلان ،مثل الولايت املتحدة ا ألمريكية ،تلزم مقدم الطلب
ابإاتحة مجيع املعلومات اليت ميكن أأن تؤثر عىل اإماكنية حصول اخرتاعه عىل براءة ،ويؤدي عدم الالزتام بذكل اإىل إالغاء حامية
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الرباءات .ور أأى الوفد أأن حامية التصالت بني مستشاري الرباءات ومعالهئم س توفر ا ألمن مجليع املعنيني ،سواء اكنوا ممثلني
للبدلان النامية أأو أأقل البدلان منوا أأو البدلان املتقدمة.
 .163و أأعرب ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات عن رغبته يف التشديد عىل أأمهية مواصةل املناقشات بشأأن هذا املوضوع
يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .و أأعرب ممثل امجلعية بصفة خاصة عن أأمهل يف أأن يمت تناول املسأأةل من وهجة نظر
املس تددمني أأو العمالء بدل من املمثلني أأو مستشاري الرباءات ،ألن الامتياز ينمتي اإىل العمالء وليس اإىل والكء الرباءات.
ويف هذا الصدد ،أأعرب املمثل عن رغبته يف الإشارة اإىل أأن الرابطة تضم والكء براءات ايابنيني  ،مبن فهيم والكء داخليون
ميثلون حوايل  %30من العدد الإجاميل لوالكء الرباءات الياابنيني .وذكر املمثل أأن الوالكء ادلاخليني قد يعتربون "معالء"
ابلنس بة للوالكء اخلارجيني .ومن انحية أأخرى ،ذكر ممثل امجلعية أأن الوالكء ادلاخليني قد يكونون أأيضا "مستشارين
للرباءات" ابلنس بة ملوظفي الرشاكت أأو املديرين أأو املرتعني أأو غريمه يف الرشكة نفسها .وواصل ممثل امجلعية قائال اإنه ،وفقا
لس تقصاء الاس تبيان اذلي أأجراه املكتب مؤخرا ،فأأن عددا قليال جدا من الوالكء ادلاخليني هيمتون برسية التصالت ،ليس
فقط بني الوالكء ادلاخليني كعميل و مستشاريه اخلارجيني ،لكن أأيضا كوكيل داخيل مكستشار للرباءات والشخص املعين يف
الرشكة ذات الصةل .ولحظ ممثل امجلعية أأنه نظرا لزايدة ا ألنشطة الاقتصادية املعوملة ،فاإهنا تشارك يف املزيد من القضااي
القانونية العابرة للحدود .و أأشار اإىل أأنه يف ظل هذه الظروف ،أأصبح عدد مزتايد من املس تددمني ،مبن فهيم والكء الرباءات،
عىل بينة من املاطر أأو أأوجه عدم اليقني القانونية اليت تنطوي علهيا التصالت يف أأنشطهتم العاملية .ور أأى ممثل امجلعية أأنه
ينبغي تطبيق نفس املعامةل عىل مجيع البدلان اليت تتوسع فهيا ا ألنشطة الاقتصادية عىل الصعيد العاملي ،برصف النظر عام اإذا
اكنت البدلان متقدمة أأو انمية .وذلكل ،شدد ممثل امجلعية عىل ا ألمهية املزتايدة ملناقشة هذا املوضوع يف اللجنة ادلامئة املعنية
بقانون الرباءات ،بوصفها الهيئة الرمسية الوحيدة اليت تعاجل قانون الرباءات املوضوعي عىل الصعيد ادلويل .وكرر ممثل اللجنة
ر أأيه القائل بأأن اتباع هنج غري ملزم لقانون غري ملزم س يكون حال جيدا ابلنظر اإىل اجلانب العابر للحدود ملسأأةل الامتياز بني
العميل والوكيل.
 .164و أأعرب ممثل احملمكة اجلنائية ادلولية عن ر أأيه ،اذلي أأعرب عنه سابقا ،ومفاده أأن املسأأةل مسأأةل هامة يف اكفة البدلان
حتتاج اإىل مزيد من املناقشة وحلها يف اللجنة.
 .165و أأيد ممثل املكتب ا ألورويب للرباءات البيان اذلي أأدىل به ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ،وشدد عىل أأن
حامية الرسية ينبغي أأن حتسن نوعية املشورة املقدمة اإىل العميل.
 .166وقال ممثل امجلعية ا ألس يوية لوالكء الرباءات اإنه عىل الرمغ من مناقشة هذا البند من جدول ا ألعامل منذ فرتة طويةل،
فال تزال هناك تفاهامت خمتلفة لهذه املسأأةل فامي بني ادلول ا ألعضاء .و أأعرب املمثل عن اعتقاده الراخس بأأن هناك حاجة اإىل
اإاتحة مزيد من الوقت لفهم أأمهية املسأأةل ابلنس بة لنظام الرباءات و أأحصاب براءات الاخرتاع وامجلهور قبل اختاذ املزيد من
اخلطوات يف املناقشات .وذلكل أأيد ممثل امجلعية اقرتاحا دلراسة احلاةل الراهنة وقضااي احملامك و أأي عقبات تعرتض تنفيذ أأي
قوانني أأو لواحئ بشأأن حامية التصالت بني العمالء ومستشاري الرباءات بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو يف القضااي احمللية وعرب
احلدود من أأجل وضع احلد ا ألدىن من املعايري ادلولية أأو غريها من س بل الانتصاف املمكنة محلاية هذه التصالت من
الكشف القرسي.

البند  9من جدول ا ألعامل :نقل التكنولوجيا
 .167حتدث وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فقال اإن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
نظرت بصورة اإجيابية اإىل جلسة التقامس بشأأن العالقة بني أأنظمة الرباءات ونقل التكنولوجيا اليت عقدت خالل ادلورة
السابقة للجنة .و أأشار الوفد اإىل أأن مسأأةل كفاية الكشف تعترب أأساس ية لنرش املعرفة يف البدلان النامية .وذكر الوفد أأن هذه
املسأأةل قد أأثريت يف املناقشات املتعلقة جبودة الرباءات .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ينبغي الإبقاء عىل البند احلايل من
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جدول ا ألعامل ،و أأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ينبغي أأن تدرس احلالت وا ألمثةل اليت يسمح فهيا الإفصاح وييرس
نقل التكنولوجيا والابتاكر ،اإىل جانب الطريقة اليت تمت هبا اإاتحة هذه املعلومات للجمهور.
 .168وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،و أأعرب عن رغبته يف اإعادة التأأكيد عىل ا ألمهية
اليت يعلقها عىل بند جدول ا ألعامل احلايل ،و أأقر بدور الويبو يف تعزيز نقل التكنولوجيا .ور أأى الوفد أأن نقل التكنولوجيا ميثل
عامل تكني يف تعزيز التمنية .وذكر الوفد أأن ادلورة التاسعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية قد انقشت يف هذا
الصدد اقرتاحني بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا مما يدل عىل دور الويبو يف هذا اجملال .وقد وافقت اللجنة عىل
مواصةل املناقشات بشأأن هذه املسأأةل يف املس تقبل .واس تطرد الوفد قائال اإن اقرتاح جنوب أأفريقيا قد مت اعامتده و أأن ا ألمانة
س تعد جتميعا للربامج الوطنية وا إلقلميية وادلولية ملنح الرتاخيص التكنولوجية لدلورة التالية للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية
الفكرية .ويف هذا الصدد ،خلُص الوفد اإىل أأنه ينبغي ألي نشاط جديد يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل أأن يأأخذ يف
الاعتبار العمل اذلي تضطلع به اللجنة وجتنب أأي ازدواجية.
 .169وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأكد جمددا عىل ا ألمهية اليت يعلقها عىل مسأأةل نقل التكنولوجيا.
وذكر الوفد أأن نقل التكنولوجيا يعزز ابلفعل الإبداع والابتاكر ويوفر اإماكنية الوصول اإىل املعارف .و أأشار الوفد اإىل أأن جدول
أأعامل الويبو بشأأن التمنية وحتديدا التوصيات من  24اإىل  32قد تناول رصاحة نقل التكنولوجيا .و أأعرب الوفد عن رغبته يف
أأن يقتبس من التوصية  25اليت تنص عىل "اس تكشاف الس ياسات واملبادرات املتعلقة ابمللكية الفكرية الالزمة لتعزيز نقل
التكنولوجيا ونرشها مبا يعود ابلنفع عىل البدلان النامية واختاذ التدابري املناس بة لمتكني البدلان النامية من فهم الاكمل
والاس تفادة من أأحاكم خمتلفة تتعلق مبواطن املرونة املنصوص علهيا يف التفاقات ادلولية ،حسب الاقتضاء" .و أأعرب الوفد
عن تأأييده لربانمج العمل اذلي سيتضمن مسأأةل كفاية الإفصاح والبحوث املتعلقة ابلزراعة حيامث يتعلق ا ألمر ابلرباءات .وقال
اإنه ل يزال مقتنعا بأأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ينبغي أأن تضع يف اعتبارها جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية ،فضال
عن العمل املضطلع به يف جلان أأخرى.
 .170و أأشار وفد اإس تونيا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإىل أأن نقل التكنولوجيا ميثل عامل هام يف
تعزيز التمنية .واس تدرك قائال اإنه نظرا ألن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية قد قدمت عرضا ممتازا لعمل الويبو بشأأن
هذه املسأأةل ،فيمتثل موقفه يف أأنه ينبغي عىل اللجنة ادلامئة أأن تتفادى تكرار هجود اللجنة يف هذا الصدد .و أأشار الوفد اإىل أأن
ادلورة التاسعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اعمتدت اقرتاحا من جنوب أأفريقيا بعنوان "مرشوع بشأأن اإدارة
امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :تعزيز الاس تددام الفعال للملكية الفكرية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان اليت
تر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية"  ،والوارد يف الوثيقة  .CDIP/19/11ولحظ كذكل أأنه وفقا لقرار اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية ،س تقوم ا ألمانة فامي يتعلق ابدلورة القادمة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ابإعداد وجتميع مجموعة من
املنصات الوطنية وا إلقلميية وادلولية لتبادل التكنولوجيا ومنح الرتاخيص التكنولوجية ،فضال عن التحدايت املتصةل هبا ،وقال
اإنه يتطلع اإىل الاطالع عىل تكل الوثيقة وحدوث مشاركة بناءة عىل أأساسها .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن تأأييده
لتحديث صفحة الويبو عىل ش بكة الإنرتنت بشأأن نقل التكنولوجيا فامي يتعلق ابملعلومات اخلاصة ابملنابر الوطنية وا إلقلميية
وادلولية لتبادل التكنولوجيا ومنح الرتاخيص التكنولوجية.
 .171وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأكد جمددا عىل ا ألمهية اليت يعلقها عىل نقل التكنولوجيا ومعل الويبو عىل تعزيز
وتسهيل نقل التكنولوجيا فضال عن أأنشطة بناء القدرات والتدريب يف هذا اجملال .و أأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأأن
امللكية الفكرية ساعدت عىل تعزيز نقل التكنولوجيا برشوط طوعية ومتفق علهيا بصورة متبادةل ونرش التكنولوجيات اجلديدة
عىل نطاق واسع لصاحل اجملمتع .و أأعرب الوفد عن رغبته يف تسليط الضوء عىل مشاركة الويبو بنشاط يف مجموعة واسعة من
ا ألنشطة املتصةل بنقل التكنولوجيا اليت اس تفادت مهنا البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا والبدلان اليت تر اقتصاداهتا مبرحةل
انتقالية .و أأشار الوفد اإىل أأن معل الويبو بشأأن تيسري نقل التكنولوجيا قد تت مناقش ته عىل نطاق واسع يف اللجنة املعنية
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ابلتمنية وامللكية الفكرية .وذكر الوفد عىل وجه التحديد أأن ادلورة التاسعة عرشة للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية انقشت
اقرتاحني بشأأن نقل التكنولوجيا مت عرضهام يف اإطار مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا .وذكر الوفد أأن الاقرتاح
املشرتك املقدم من الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا وكندا واذلي ركز عىل اخلطوات امللموسة اليت يتعني عىل الويبو
اختاذها لضامن اس تدامة نتاجئ املرشوع بشأأن امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا قد تت املوافقة عليه ،يف معظمها ،يف ادلورة
الثامنة عرشة للجنة .وعالوة عىل ذكل ،ذكر الوفد أأن اقرتاح جنوب أأفريقيا قد اعمتد أأيضا بعد تعديهل ،و أأن اللجنة وافقت
عىل مواصةل املناقشة يف ادلورة املقبةل بشأأن هذه املسأأةل .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن اللجنة قررت أأن تقوم ا ألمانة يف ادلورة
التالية للجنة ابإعداد وتوفري جتميعا للربامج الوطنية وا إلقلميية وادلولية لتبادل التكنولوجيا ومنح الرتاخيص التكنولوجية ،فضال
عن التحدايت ذات الصةل اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا بصفة خاصة .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل
أأن الويبو واصلت معلها بشأأن مبادرات ويبو غرين وويبو ري :سريتش و ويبو ماتش .وبناء عىل ذكل ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي
مناقشة املسائل وا ألنشطة امللموسة املتعلقة بدور الويبو يف نقل التكنولوجيا يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بدل من
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ألن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية جمهزة جتهزيا أأفضل للتعامل مع املرشوعات
امللموسة ومن أأجل تفادي الازدواجية من العمل .و أأشار الوفد اإىل أأن املسائل امللموسة املتعلقة بدور الويبو يف نقل
التكنولوجيا تقع مضن اختصاص اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية  ،و أأكد جمددا أأنه ل يرغب يف خلق أأي ازدواجية أأو
القيام ابحلمك بصورة مس بقة عىل نتاجئ اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بشأأن املوضوع .و أأضاف الوفد أأنه ل ينبغي للجنة
ادلامئة املعنية بقانون الرباءات أأن تنظر يف ا ألعامل املقبةل املتعلقة بنقل التكنولوجيا بشلك عام .ور أأى أأن اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية ينبغي أأن تظل املنرب الوحيد ملناقشة تكل املسأأةل.
 .172وحتدث وفد الياابن بصفته الوطنية وقال اإن نظام الرباءات القامئ قد مت تنفيذه مع مراعاة التوازن بني حافز املرتعني
واس تددام ا ألطراف الثالثة لتكل الاخرتاعات .وذكر الوفد أأن هذا الرصيد قد حتقق من خالل رشط الكشف .ومل يؤيد
الوفد أأي معل قد يقوض هذا التوازن.
 .173وقال وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإن نقل التكنولوجيا موضوع هام يف جدول أأعامل اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية .وبناء عىل ذكل ،ذكر الوفد أأنه ينبغي للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأن تلعب دورا هاما يف فهم
التحدايت اليت تواجه نقل التكنولوجيا يف تعزيز التدفق احلر للتكنولوجيا وتشجيع الابتاكر يف جمال العمل والتكنولوجيا من
خالل اإجراء مناقشات وتبادل املعلومات .ور أأى الوفد أأنه من أأجل حتقيق التوازن بني احلقوق والالزتامات ،ينبغي أأن تكون
حامية حقوق الرباءات وإانفاذها ،فامي يتعلق ابحملتوى التكنولويج ملواصفات الرباءات ،مفيدة للتمنية الاجامتعية والاقتصادية.
واس تطرد الوفد قائال اإن اشرتاط كفاية الإفصاح ينطوي عىل اإماكنية القيام بدور أأسايس يف نظم الابتاكر وهو عنرص حامس
يف نقل التكنولوجيا وسري معل نظام الرباءات عىل حنو سلمي .وذكر الوفد أأنه مع مراعاة الاختالفات بني موضوع نقل
التكنولوجيا يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،فاإنه ل يزال يعتقد أأنه ينبغي
الإبقاء عىل العمل املتعلق بنقل التكنولوجيا يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات.
 .174ورصح وفد اإندونيس يا بأأن تعزيز نقل التكنولوجيا أأمر هام لبلوغ هدف الس ياسة الوطنية للملكية الفكرية يف
اإندونيس يا .وعلق الوفد أأمهية كبرية عىل هذا البند من جدول ا ألعامل .ور أأى أأن املناقشات اليت جتري يف اإطار هذا البند من
جدول ا ألعامل لها دور هام وإاجيايب يف فهم الفرص والتحدايت اليت تواجه نقل التكنولوجيا لتعزيز التدفق احلر الفعال
للتكنولوجيا فضال عن الابتاكر يف مجيع البدلان .وفامي يتعلق بكفاءة اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات فامي يتعلق مبسائل
نقل التكنولوجيا ،كام اكن احلال يف ادلورات السابقة ،ذكر الوفد أأنه يف حني انقشت اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية،
ينبغي مناقشة مسأأةل الرباءات ونقل التكنولوجيا مضن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .و أأعرب الوفد عن رغبته يف
تسليط الضوء عىل أأمهية املناقشات بشأأن اشرتاط كفاية الإفصاح ،اذلي اكن هل دور رئييس يف نظام الابتاكر الوطين،
و أأدى دورا حاسام يف حسن سري نظام الرباءات .و أأعرب الوفد عن تطلعه لالس امتع اإىل املعلومات املس تمكةل من ا ألمانة
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بشأأن موقع نقل التكنولوجيا عىل ش بكة الإنرتنت ،فضال عن جلسة ملشاركة املعلومات من أأجل احلصول عىل رؤى بشأأن
العالقة بني نظم الرباءات ونقل التكنولوجيا.
 .175و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .وذكر الوفد أأن
موضوع نقل التكنولوجيا يتيح فرصا كثرية لس تكشافها .ورصح قائال اإن حقوق امللكية الفكرية ،ول س امي نظام الرباءات،
تستند اإىل حل توفيقي ،وهو احتاكر مؤقت لالس تغالل الاقتصادي لرباءة يف مقابل الكشف عن التكنولوجيا الاكمنة
وراءها من أأجل الهنوض ابملعرفة لصاحل اجملمتع كلك .واس تطرد الوفد قائال اإن فكرة الهنوض ابملعرفة والتكنولوجيا قد اعرتف
هبا كهدف أأسايس لنظام امللكية الفكرية .و أأشار الوفد اإىل أأن التفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة
قد أأقر يف ديباجته بأأهداف الس ياسة العامة الاكمنة وراء النظم الوطنية محلاية امللكية الفكرية مبا يف ذكل ا ألهداف الإمنائية
والتكنولوجية " .وذكر الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن العديد من العنارص املتلفة تؤثر عىل نقل التكنولوجيا ،فاإن نظام الرباءات
يؤدي دورا رئيس يا فيه .و أأشار الوفد اإىل املادة  7من التفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة اذلي
أأقرت بأأن "حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها ينبغي أأن يسهم يف تعزيز الابتاكر التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها".
و أأضاف أأنه " ابلإضافة اإىل ذكل ،ينبغي للامدة  2-66من التفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة أأن
تلهم ادلول ا ألعضاء لختاذ اإجراءات بشأأن هذه املسأأةل ،اليت تنص عىل أأنه "تقدم البدلان ا ألعضاء املتقدمة للبدلان النامية،
حوافز للهيئات واملؤسسات يف أأقالميها بغرض تعزيز وتشجيع نقل التكنولوجيا اإىل أأقل البدلان منوا من أأجل تكيهنا من اإنشاء
قاعدة تكنولوجية سلمية وقابةل لالس مترار " .و أأشار الوفد كذكل اإىل التوصيات  25و 28و 29و 30و 31من جدول أأعامل
الويبو بشأأن التمنية ،و أأكد عىل أأن نقل ونرش من التكنولوجيا ينبغي أأن يكون عىل حنو يؤدي اإىل حتقيق الرفاه الاجامتعي
والاقتصادي .وذكر الوفد أأن جتربة الربازيل يف جمال التعاون التقين اكنت مفيدة يف هذا الصدد .واس تطرد الوفد قائال اإن
الفنيني الربازيليني تعلموا الكثري يف لك احلالت تقريبا من البدلان املس تقبةل ويعودون مبعارف قمية اإىل الوطن .وذكر الوفد أأن
نقل التكنولوجيا هو طريق ذو اجتاهني .وعالوة عىل ذكل ،ذكر الوفد أأنه من أأجل البقاء مضن ولية اللجنة ادلامئة املعنية
بقانون الرباءات ،فاإنه يود أأن يقرتح أأن جتري الويبو اس تعراضا للتحليالت والبحوث القامئة ،فضال عن تبادل الآراء واخلربات
بشأأن املوضوعات التالية )1( :الابتاكر التعاوي واملنفتح ،اذلي سيشمل مسامهة مجموعات الرباءات والرباءات ادلولية
املشرتكة يف الابتاكر )2( ،كفاية الإفصاح ،اليت تقع يف مصمي نظام الرباءات ،وينبغي ألعضاء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
براءات الاخرتاع أأن ينخرطوا يف مناقشات لضامن أأن تكشف طلبات الرباءات دامئا املعلومات بتفصيل اكف للسامح
للشخص املاهر يف الفن أأن يقوم بتنفيذ الاخرتاع )3( ،دور امللكية الفكرية يف الزراعة والنظام الغذايئ .وذكر الوفد أأن
الابتاكر ميكن أأن يكون مفتاحا للحفاظ عىل منو الإنتاجية املطلوب لتلبية الطلب املزتايد عىل ا ألغذية بطريقة مس تدامة،
وميكن أأن يساعد عىل تعزيز الش باكت اليت تدمج النظم الغذائية .ويف اخلتام ،ذكر الوفد أأن تكل ا ألفاكر ا ألولية مفتوحة أأمام
مساهامت مجيع أأعضاء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع.
 .176و أأعرب وفد الصني عن شكره ل ألمانة عىل اهامتهما املس متر وهجودها املتعلقة مبسأأةل نقل التكنولوجيا .وذكر الوفد أأن
التدفق احلر للتكنولوجيا يفيض اإىل تشجيع الابتاكر العلمي والتكنولويج الوطين والتمنية الاقتصادية ،ومن مث فهو يف صاحل
امجلهور وهل أأثر اإجيايب كبري .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع من مواصةل
تعزيز أأحباهثا والرتكزي عىل الصعوابت اليت تواهجها البدلان النامية يف نقل التكنولوجيا والبحث عن حلول لتعزيز نقل
التكنولوجيا ووضع قواعد تنفيذية لتعزيز نقل التكنولوجيا .وشدد الوفد عىل أأن هناك مزية فريدة تمتثل يف مناقشة املسأأةل
وجشع اللجنة عىل مواصةل معلها يف هذا الصدد.
 .177و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان اذلي أأدىل به وفد الياابن بصفته الوطنية بشأأن هذا املوضوع .وذكر الوفد
أأن الإفصاح المتكيين مقابل احلصول عىل احلقوق احلرصية ميثل جزء من صفقة نظام الرباءات .وذكر الوفد أأن الكشف يسمح
للجمهور ابلتعرف عىل أأحدث التطورات التقنية والاس تددام احلر للتعالمي بعد انهتاء الرباءة .وواصل الوفد أأنه اإذا مل يمت
الكشف عن الاخرتاع بشلك اكف ،فقد ل يمتكن امجلهور من اس تدالص املنافع اليت يقصدها نظام الرباءات .وذكر الوفد أأنه
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من وهجة نظر الرباءات ،اإذا مل يمت الكشف عن الاخرتاع ابلقدر الاكيف مبوجب قانون الرباءات يف معظم الولايت القضائية،
مبا يف ذكل براءات الاخرتاع اليت تقع مضن وليته ،فقد يمت منح براءة اخرتاع .و أأشار الوفد اإىل الواثئق  SCP/22/4املعنونة
"دراسة بشأأن كفاية الإفصاح" ،فقال اإن الوثيقة تناولت املسائل الهامة اليت تنشأأ عند تقيمي متطلبات المتكني ودمع املطالبات
والوصف املكتوب ،وتقدم حتليال شامال للقضااي .وعالوة عىل ذكل ،وافق الوفد عىل الر أأي الوارد يف الفقرة  31من تكل
الوثيقة واذلي ينص عىل أأنه "عندما يكون الطلب موجه اإىل الشخص املاهر يف اجملال ،ليس من الرضوري ول املرغوب فيه
تقدم تفاصيل للخصائص املساعدة املعروفة ولكن جيب أأن يكشف الوصف عن أأي خاصية رضورية لتنفيذ الاخرتاع
بتفاصيل اكفية جتعل من الواحض للشخص املاهر كيفية وضع الاخرتاع موضع التنفيذ دون أأي عبء أأو جتريب ل مربر هل
ودون احلاجة اإىل همارات ابتاكرية " .ووافق الوفد أأيضا عىل الفقرة  44من الوثيقة اليت تنص عىل أأنه "بوجه عام ،يشري
مصطلح" خشص ماهر يف الفن "اإىل خشص ماهر عادي دليه معرفة جيدة وختصص يف اجملال ذي الصةل ولكنه ليس
ابلرضورة خبريا يف هذا اجملال .ويسمح ذكل بوصف مبسط ألنه ميكن افرتاض أأن القارئ هو قارئ علمي ودليه خلفية معرفية
جتعل من غري الرضوري القيام بوصف لك التفاصيل ا ألساس ية لالخرتاع " .وخلص الوفد اإىل أأنه ابلنظر اإىل العمل ايل
يتعلق مبوضوع كفاية الكشف ،مل يؤيد الوفد أأي معل اإضايف يتعني القيام به .وابلإضافة اإىل ذكل ،وفامي يتعلق ابلعمل املتعلق
مبوضوع نقل التكنولوجيا بشلك عام ،اتفق الوفد مع الوفود اليت ذكرت أأن هذا العمل ينبغي أأن يمت يف اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية.

البند  10من جدول ا ألعامل :اقرتاح من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب حول مراجعة قانون الويبو
المنوذيج لعام  1979للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات
 .178أأقر وفد ابراغواي بأأنه مل يمت التوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن اقرتاحه ،وشدد عىل أأن العنرص ا ألسايس لالقرتاح هو
املساعدة الترشيعية والتدريب .وذكر الوفد أأن مجموعته تس تكشف يف هذا الس ياق اقرتاحات بديةل ترغب يف طرهحا يف اإطار
املشاورات غري الرمسية.
 .179وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأيد اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن تنقيح
قانون الويبو المنوذيج لعام  1979للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات واذلي يأأخذ يف الاعتبار التغيريات اليت حدثت يف
قانون الرباءات منذ الس بعينيات ،اإىل بدء نفاذ اتفاق تريبس يف عام  .1995و أأعرب الوفد عن رغبته يف الاس امتع اإىل
املقرتحات البديةل اليت نظرت فهيا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .180و أأشار وفد اإس تونيا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،اإىل أأن املوضوع مل يكن مدرجا يف خطة
معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .و أأكد الوفد أأن ا ألمانة قد قدمت ابلفعل مساعدة تقنية مصممة خصيصا ومدفوعة
ابلطلب وفقا لتوصيات جدول أأعامل التمنية .وشدد الوفد عىل أأن املساعدة التقنية اليت تقدهما ا ألمانة تأأخذ يف الاعتبار
الاحتياجات وا ألوضاع اخلاصة بلك بدل عىل حنو أأمشل بكثري مما ميكن تطبيقه من خالل تطبيق القانون المنوذيج .ور أأى
الوفد أأنه من خالل تنقيح القانون المنوذيج س يجري تعزيز هنج "مقاس واحد يناسب امجليع" .و أأشار الوفد اإىل أأنه مل تقدم أأية
جحج مقنعة ملثل هذا التنقيح ،وابلتايل مل تكن هناك حاجة ملواصةل مناقشة الاقرتاح .ويف اخلتام ،شدد الوفد عىل رضورة أأل
حتاول اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات تفسري أأحاكم اتفاق تريبس.
 .181و أأكد وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،أأن مناقشة املوضوع اكنت غري منتجة و أأثرت سلبا عىل توازن برانمج
العمل ،ألن املوضوع مل يكن جزءا من املوضوعات امخلسة اليت تشلك جدول ا ألعامل .و أأقر الوفد بأأمهية املساعدة الترشيعية
اليت تقدهما ا ألمانة اإىل البدلان النامية بغرض اإنشاء أأو حتسني نظم الرباءات يف تكل البدلان .واس تطرد الوفد قائال اإن
مساعدة الويبو هممة للغاية من أأجل احلصول عىل نظام للرباءات يعمل كقوة دافعة لالبتاكر والتمنية الاقتصادية .ور أأى أأن
الهنج املصمم خصيصا للمساعدة الترشيعية ،بدل من أأن وجود منوذجا واحدا يناسب امجليع ،س يكون أأكرث مشول وفعالية،
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استنادا اإىل الظروف والاحتياجات وا ألولوايت ومس توى التمنية يف البدلان .وذكر الوفد أأن هذا الهنج سيتوافق أأيضا مع
التوصية  13من جدول أأعامل التمنية بشأأن سامت املساعدة الترشيعية للويبو .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه ل توجد أأية اإشارة اإىل
أأن هذه املساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو لدلول ا ألعضاء املنفردة مل تكن اكفية أأو غري متوفرة .وقال الوفد اإن هناك
ابلإضافة اإىل ذكل معلومات كثرية عن نظام الرباءات الوطين ميكن أأن تس تددهما البدلان مثل قاعدة بياانت الويبو بشأأن
مواطن املرونة يف نظام امللكية الفكرية اليت توفر معلومات عن أأحاكم ادلول ا ألعضاء بشأأن استنفاد احلقوق والبحوث
والاس تثناءات ،والرتاخيص الإلزامية ،والاس تددام احلكويم ،وبراءة الاخرتاع أأو الاستبعاد مهنا .ور أأى الوفد أأنه يف حاةل
امليض قدما يف املناقشات ،س يؤدي التنقيح اإىل املواءمة املوضوعية لقوانني الرباءات ،وهو ما يشك يف أأنه ليس مقصد
مؤيدي تنقيح القانون المنوذيج .و أأشار الوفد اإىل أأن تنقيح القانون المنوذيج س يكون معلية معيارية ،و أأعرب عن رغبته يف
التأأكيد عىل أأن اللجنة وافقت عىل أأن معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع لن يكون ذا طبيعة معيارية.
واس تطرد الوفد قائال اإنه اإذا وافقت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع عىل مواصةل العمل املعياري مع القانون
المنوذيج بوصفه نتيجة فاإن معاهدة قانون الرباءات املوضوعي ميكن أأن تثل أأيضا نتيجة أأخرى .و أأشار الوفد اإىل أأن اس تثناف
معلية املواءمة يتفق بوضوح مع ولية اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،و أأكد جمددا اس تعداده للعودة اإىل الولية املعيارية
للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات والبدء يف العمل املعياري .ومع ذكل ،فهم الوفد أأن اجملموعات ا ألخرى مل تشاركه يف هذا
الاهامتم .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأن مراجعة القانون المنوذيج من املرحج أأن تنطوي عىل اس تددام موارد كبرية
من ا ألمانة.
 .182وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد اإس تونيا ابمس
الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه فامي يتعلق ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بتنقيح قانون الويبو المنوذيج
لعام  1979للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات .وقال اإن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ترغب يف التأأكيد عىل أأهنا ل
حتبذ مناقشة الوثيقة ألهنا س تدلق اختالل يف مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ألهنا ل تثل جزءا من
املوضوعات الرئيس ية امخلسة اليت وافقت علهيا اللجنة .وابلإضافة اإىل ذكل ،ر أأى الوفد أأن ا ألمانة قد قدمت ابلفعل مساعدة
تقنية مصممة خصيصا وتس هتدف الطلب يف اإطار توصيات جدول أأعامل التمنية.
 .183ور أأى وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) أأنه بعد اعامتد توصيات جدول أأعامل التمنية بشأأن املساعدة التقنية
والترشيعية للويبو ،ومن أأجل ضامن تكن البدلان النامية من الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة املتاحة بطريقة حمدثة ،فاإن
تنقيح قانون الويبو المنوذيج لعام  1979للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات ميثل ممارسة مطلوبة من قبل ادلول ا ألعضاء
وللمنظمة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن مثل هذا التنقيح ينبغي أأن يكون موهجا حنو التمنية وأأن يوفر اخليارات املتعلقة
ابلترشيعات والس ياسات اخلاصة ابلبدلان النامية يك تس تددم مواطن املرونة اس تدداما اكمال .وكرر الوفد تأأييده لتنقيح
القانون المنوذيج و أأعرب عن تطلعه اإىل عقد املشاورات غري الرمسية اليت ستناقش فهيا الاقرتاحات البديةل.
 .184ورصح وفد الصني بأأن تنقيح القانون المنوذيج ميكن أأن يوفر س ياسات معلية ومساعدة قانونية للبدلان النامية اليت
س تكون مضن ولية اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .وقال الوفد اإن هذا التنقيح س يكون أأيضا حماوةل مفيدة للهنوض
بعمل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .و أأوىص الوفد اللجنة بأأن تس متع اإىل مجيع احتياجات ادلول ا ألعضاء ،ول س امي
احتياجات البدلان النامية فامي يتعلق ابلقانون المنوذيج حىت ميكن أأن يشلك ذكل أأساسا للعمل واملراجعة يف املس تقبل.
و أأشار الوفد اإىل أأن أأحاكم القانون المنوذيج يف املس تقبل لن تكون ابلرضورة هنجا واحدا يناسب امجليع ،وقد تكون ا ألحاكم
املتلفة اختيارية ،مما يسمح للبدلان بتنفيذها وفقا لظروفها الوطنية.
 .185و أأيد وفد اإندونيس يا اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بتنقيح قانون الويبو المنوذيج بشأأن الاخرتاعات
لعام  ،1979و أأشار اإىل أأمهية مواصةل املناقشات بشأأن هذه املسأأةل .و أأشار الوفد عىل وجه التحديد اإىل أأن هذا التنقيح
س يكون ممارسة مفيدة وينبغي أأن يكون موهجا حنو التمنية ومامتش يا كذكل مع توصيات جدول أأعامل التمنية .وابلإضافة اإىل
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ذكل ،فاإن تنقيح القانون المنوذيج س يوفر خيارات تتعلق ابلترشيعات والس ياسات اخلاصة ابلبدلان النامية يك تس تفيد تاما
من مواطن املرونة يف اتفاق تريبس .و أأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن هذا التنقيح ينبغي أأن يأأخذ يف الاعتبار
الاختالفات يف مس توى التمنية وجتنب هنج املواءمة الفنية .وذكر الوفد يف اخلتام أأنه يرحب من حيث املبد أأ ابقرتاح مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بأأن يمت توجيه طلب تنقيح القانون المنوذيج مبارشة اإىل ا ألمانة.
 .186و أأيد وفد الربازيل البيان اذلي أأدىل به وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب .ومل يوافق الوفد
عىل تكل الآراء اليت ذكرت أأن مناقشة تنقيح القانون المنوذيج من شأأهنا أأن ختلق اختالل يف معل اللجنة .ور أأى أأن هذه
املناقشات ،عىل العكس من ذكل ،س تحقق مزيدا من التوازن هبا.
 .187وعقب اإجراء بعض املناقشات واملشاورات مع املنسقني ا إلقلمييني وادلول ا ألعضاء ،قررت اللجنة ،ابعتبارها املداوةل
الهنائية لقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن تنقيح قانون الويبو المنوذيج للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات
لعام ( 1979الوثيقة  ،)SCP/22/5ستنظم ا ألمانة ،يف ادلورة القادمة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،دورة تثقيفية
بشأأن املساعدة الترشيعية يف جمال الرباءات وما يتصل بذكل من بناء القدرات.

البند  11من جدول ا ألعامل :العمل املقبل
 .188قال وفد جورجيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،اإن جدول أأعامل اللجنة هو ،من انحية،
مزجي من القضااي املهمة واملعقدة يف نظام الرباءات ادلويل ،ولكنه من انحية أأخرى يعكس أأولوايت اجملموعات ا إلقلميية
املتلفة .و أأقر الوفد بأأن أأمام ادلول ا ألعضاء هممة معقدة يف املس تقبل من أأجل احلفاظ عىل التوازن ادلقيق .وقال الوفد اإن
مجموعته تعلق أأمهية كبرية عىل مسأأةل جودة الرباءات ور أأى أأن هذه املسأأةل تثل لب نظام الرباءات .وذكر الوفد أأن براءات
الاخرتاع عالية اجلودة من شأأهنا أأن تكن امللكية الفكرية من أأداء هماهما و أأن معلية ممارسة تقامس العمل يه اإحدى أأدوات
ماكتب الرباءات لتسهيل براءات الاخرتاع عالية اجلودة ومساعدهتا عىل حتسني كفاءة معلية الفحص .و أأعرب الوفد عن
اقتناعه بأأن العمل يف هذا الاجتاه س يفيد مجيع ادلول ا ألعضاء .وفامي يتعلق مبوضوع رسية التصالت بني العمالء ومستشاري
الرباءات ،أأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل العمل ورؤية تقدم يف الاعرتاف ابمتياز مستشار الرباءات ا ألجنيب من خالل
اإصدار صك قانوي غري ملزم ،ورحب ابدلراسات املتعلقة هبذا املوضوع .ورحب الوفد أأيضا مبواصةل املناقشات حول
موضوع الاس تثناءات والتقييدات بشـأأن حقوق الرباءات مع مراعاة احلفاظ عىل التوازن بني مصاحل أأحصاب احلقوق وعامة
امجلهور .وفامي يتعلق ابلعمل املس تقبيل بشأأن الرباءات والصحة ،قال الوفد اإنه ل ميكن أأن يناقش سوى الهنج املتوازن كام
ينعكس يف الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف الوثيقة  .SCP/17/11وفامي يتعلق بنقل التكنولوجيا،
أأعرب الوفد عن تأأييده لتفادي أأي ازدواجية يف مناقشة املسأأةل يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واللجنة ادلامئة
املعنية بقانون الرباءات .و أأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل املداولت بشأأن املوضوعات الرئيس ية امخلسة الرئيس ية املدرجة
يف جدول ا ألعامل.
 .189وحتدث وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب فقال اإن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات دلهيا
مجموعة من املقرتحات والواثئق املتلفة اليت ينبغي اس تدداهما عىل أأساس اإعداد برانمج معل واسع النطاق أأو عىل ا ألقل
للتوصل اإىل اتفاق بشأأن أأنشطة حمددة سيمت الاضطالع هبا يف اإطار خمتلف بنود جدول ا ألعامل .وذكر الوفد أأيضا أأنه اس متع
يف ادلورة احلالية اإىل مقرتحات جديدة جيري طرهحا بشأأن خمتلف املسائل اليت ينبغي حبهثا بروح بناءة ومرونة ووهجة نظر
واقعية .وذكر الوفد أأنه فامي يتعلق مبوضوع الاس تثناءات والتقييدات بشأأن حقوق الرباءات ،فاإنه يؤيد اقرتاح وفد الربازيل
الوارد يف الوثيقة  ،SCP/14/7اإىل جانب اإعداد دليل غري شامل بشأأن املوضوع .وفامي يتعلق مبوضوع الرباءات والصحة،
كوهجة نظر أأولية ،ميكن للوفد تقيمي الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل بشأأن العرض املقدم من مؤسسة مجمع براءات
الاخرتاع ادلوائية .وفامي يتعلق بنقل التكنولوجيا ،ظل الوفد متقبال لس تكشاف اقرتاحات حمددة قدمت خالل تكل ادلورة.
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 .190وذكر وفد اإس تونيا ،متحداث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،أأن برانمج العمل احلايل يتضمن موضوعات
هممة ومعقدة يف نظام الرباءات ادلويل ،يف حني يعكس يف الوقت نفسه توازن أأولوايت خمتلف اجملموعات ا إلقلميية .و أأشار
الوفد اإىل أأنه من دفع معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات قدما ،فاإن من ا ألمهية مباكن الاحتفاظ هبذا التوازن ادلقيق.
و أأدرج الوفد أأيضا أأولوايت الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه فامي يتعلق ابلعمل املس تقبيل .وعلق الوفد أأمهية خاصة عىل
امليض قدما يف العمل بشأأن مسأأةل جودة الرباءات .وظل الوفد مقتنعا بأأن استامثر الوقت بشأأن هذه املسأأةل يعود ابلنفع عىل
مجيع ادلول ا ألعضاء ألنه ميكن أأن يعزز التعاون ادلويل وحيسن معرفة متطلبات أأهلية احلصول عىل الرباءة مما يضمن وجود
نظام براءات أأكرث كفاءة وفعالية و أأعىل جودة .و أأعرب الوفد عن تقديره جللسة التقامس املثرية لالهامتم واملمثرة اليت عقدت
خالل ادلورات السابقة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات فضال عن العديد من املقرتحات اجليدة بشأأن اجلدول املتعلق
بتقامس العمل وتقيمي اخلطوة الابتاكرية وحتسني نوعية البحث والفحص .وفامي يتعلق ابلعمل املس تقبيل بشأأن هذا املوضوع،
ذكر الوفد ما ييل :اإن اإجراء دراسة بشأأن اخلطوات الابتاكرية و أأساليب التقيمي املس تددمة يف ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،عىل
النحو اذلي اقرتحه وفد اإس بانيا يف الوثيقة  ،SCP/23/4سيسمح بتحسني فهم املتطلبات .وفامي يتعلق بربامج تقامس العمل،
شكر الوفد ا ألمانة عىل صيانة وحتديث صفحة خمصصة عىل موقع الويبو عىل ش بكة الإنرتنت من أأجل أأنشطة تقامس العمل
اليت من شأأهنا حتسني الوعي ابملبادرات القامئة وتكني ماكتب الرباءات من التعاون عىل حنو أأكرث كفاءة .ويف هذا الصدد،
أأضاف الوفد أأن املؤترات الس نوية اليت تعقد عىل هامش دورات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ستسمح بتقامس
اخلربات بشأأن برامج تقامس العمل واس تكشاف س بل حتسني فائدة تكل الربامج ابلنس بة ملاكتب امللكية الفكرية ومس تدديم
نظام امللكية الفكرية ،كام ورد يف الوثيقة  .SCP/20/11 Rev.و أأيد الوفد أأيضا ادلراسة اليت س تضطلع هبا ا ألمانة بشأأن
الكيفية اليت حتد هبا القوانني واملامرسات املتلفة من اإماكنية تقامس العمل ،ونوعية التدابري الطوعية اليت ميكن اختاذها ملعاجلة
أأي مشالكت عىل الصعيد ادلويل .وميكن أأن حتدد ادلراسة اجملالت اليت ميكن فهيا اختاذ مبادرات لتحسني كفاءة نظام
الرباءات وجودته .ورحب الوفد أأيضا ابملناقشات املتعلقة ابجلوانب الرئيس ية ا ألخرى لقانون الرباءات املوضوعي فامي يتعلق
بنوعية الرباءات .وفامي يتعلق مبوضوع رسية التصالت بني العمالء ومستشاري الرباءات ،ظل الوفد ملزتما مبواصةل العمل
بشأأن هذه املسأأةل ،ألن التقارب بني ا ألحاكم املتلفة س يكون مفيدا ملس تدديم نظام الرباءات .وذكر الوفد أأن الوقت قد
حان للتعامل مع مسأأةل الاعرتاف ابمتياز مستشار الرباءات ا ألجنيب من خالل اإعداد صك قانوي غري ملزم ،ورحب أأيضا
ابإجراء مزيد من ادلراسات بشأأن هذا املوضوع .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل املناقشات بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات .ويف هذا الس ياق ،شدد الوفد عىل ا ألمهية القصوى لإجياد توازن مناسب
بني العمل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات واملعايري القانونية املس تددمة لتحديد ما اإذا اكن الاخرتاع
قابال للحصول عىل براءة ،مثل أأن يكون جديدا ،واخلطوة الابتاكرية ،وإاماكنية التطبيق الصناعي .وشدد الوفد عىل أأن
هذين املوضوعني مرتابطان ارتباطا وثيقا و أأنه ينبغي احملافظة عىل وجود توازن مناسب بني مصاحل أأحصاب احلقوق وعامة
امجلهور .و أأشار الوفد اإىل أأن جلسات التقامس بشأأن دراسات احلاةل أأثبتت يف املايض أأهنا مصدرا مفيدا للمعرفة وفهم هذا
املوضوع .ويف حني لحظ الوفد اهامتم البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ابحلفاظ عىل موضوع الرباءات والصحة مضن أأعامل
اللجنة ،شدد الوفد عىل أأن جمرد وجود حقوق امللكية الفكرية عىل املنتج ل يشلك عائقا أأمام ضامن عدم وجود ضامن لها،
الوصول اإىل هذا املنتج .وذلكل ،ر أأى الوفد أأن العمل احملمتل يف املس تقبل بشأأن الرباءات والصحة ينبغي أأن يعكس هنجا
متوازان وميكن أأن هيتدي ،عىل سبيل املثال ،ابلقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية والوارد يف
الوثيقة  SCP/17/11والاقرتاح املقدم من وفد كندا الوارد يف الوثيقة  .SCP/26/6واس تطرد الوفد قائال اإنه ينبغي،
ابملثل ،أأن تكون ا ألنشطة املمكنة ا ألخرى للجنة فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا متوازنة وموضوعية و أأن ينظر فهيا يف ضوء
العديد من ا ألمثةل لفوائد نظام الرباءات ابلنس بة لنقل التكنولوجيا .وظل الوفد ملزتما ابلنظر يف أأي مقرتحات لتعميق فهم أأثر
الكشف عن الرباءات يف نقل التكنولوجيا ،و أأكد اقرتاحه بتحديث صفحة الويبو احلالية بشأأن نقل التكنولوجيا .وعالوة عىل
ذكل ،اقرتح الوفد اإجراء مناقشات عىل أأساس املوضوعات الرئيس ية امخلسة املدرجة يف جدول ا ألعامل .وقال اإنه ل يؤيد
املناقشات بشأأن قانون الويبو المنوذيج لعام  1979للبدلان النامية ألن هذه املامرسة س تجعل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات تبتعد عن برانمج العمل املتوازن اذلي يعكس ا ألولوايت ا إلقلميية املتلفة .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن رغبته
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يف التأأكيد عىل أأنه ل ينبغي للجنة أأن ترشع يف تفسري أأحاكم اتفاق تريبس .ويف اخلتام ،ذكر الوفد أأنه ل يزال ملزتما مبناقشة
اجلوانب الرئيس ية لقانون الرباءات املوضوعي ،هبدف مواءمة قانون الرباءات ادلويل.
 .191وقال وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإن أأي معل يف املس تقبل يتعلق ابس تثناءات وتقييدات حقوق الرباءات
ينبغي أأن يمت بطريقة متوازنة ،مع تسليط الضوء ليس فقط عىل مصلحة امجلهور ولكن عىل مصلحة أأحصاب احلقوق أأيضا.
وابلإضافة اإىل ذكل ،ذكر الوفد أأن أأي معل مس تقبيل حممتل ينبغي أأن يستند اإىل الواثئق املوسعة اليت وضعهتا الويبو ،و أأن
تكون النتيجة واقعية ول ينبغي احلمك علهيا مس بقا .ور أأى الوفد أأن إاعداد أأي دليل أأو كتيب أأو منوذج أأويل س يحمك مس بقا
عىل النتيجة وميثل هنجا واحدا يناسب امجليع ،وابلتايل فهو غري مقبول .و أأشار الوفد اإىل أأنه ينبغي احلمك عىل اس تددام
الاس تثناءات والتقييدات عىل أأساس لك حاةل عىل حدة .وفامي يتعلق ببند جدول ا ألعامل املتعلق بنوعية الرباءات ،أأعرب
الوفد عن تطلعه اإىل القيام مبزيد من العمل بشأأن املسأأةل املوضوعية ،و أأعرب عن رغبته يف أأن يرى دراسة أأخرى تقوم
ابإعدادها ا ألمانة عن تقيمي اخلطوة الابتاكرية ،استنادا اإىل الاقرتاح اذلي قدمه وفد اإس بانيا يف الوثيقة  .SCP24 / 3وفامي
يتعلق بأأنشطة تقامس العمل والتعاون ،ذكر الوفد أأن مجموعته ل تزال تعتقد أأنه نظرا ألمهية هذه ا ألنشطة لكثري من ادلول
ا ألعضاء ،فاإن مناقش هتا وتبادل الآراء بشأأهنا س ميثالن أأمرا قامي .وأأبرز الوفد الاقرتاح الوارد يف الوثيقة SCP/20/11 Rev
من أأجل فاعلية س نوية لتقامس العمل .و أأشار الوفد اإىل أأن هذا احلدث س يكون حمفال ممثرا لتبادل اخلربات بشأأن أأفضل
املامرسات وس يتيح للمشاركني أأيضا حتديد س بل زايدة فائدة تقامس العمل وبرامج التعاون .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل
أأن بعض الوفود أأعربت عن قلقها بشأأن كيفية حتديد نوعية الرباءات .ويف هذا الصدد ،ر أأي الوفد أأن الردود عىل الاس تبيان
يه مبثابة خطوة اإجيابية حنو اإجياد مثل هذا التعريف ،ورحب ابإجراء مزيد من املناقشات حول هذه النقطة من خالل اإدراج
الاس تبيان يف الوثيقة  ،SCP/18/9رمبا يف شلك حلقة دراس ية يف ادلورة التالية للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .وقال
الوفد اإن اإجياد تعريف ملصطلح "جودة الرباءات" مفيد ولكنه ليس رضوراي للعمل عىل مسأأةل اجلودة .ور أأى الوفد أأنه من
املهم عدم احلديث عن تعريف اجلودة نفسها حفسب ،بل النظر يف أأفضل الس بل املمكنة لتعزيز اجلودة من خمتلف وهجات
النظر .و أأكد الوفد من جديد أأن العمل املقبل يف هذا اجملال ينبغي أأن يتضمن أأيضا الاس تبيان الوارد يف
الوثيقة  .SCP/18/9وفامي يتعلق ببند جدول ا ألعامل املتعلق ابلرباءات والصحة ،ر أأت اجملموعة ابء أأنه قبل اإجراء دراسة
جديدة يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،ينبغي أأن يكون هناك حرص لدلراسات والتحليالت اليت أأجرهتا منظامت
ا ألمم املتحدة ا ألخرى واحملافل املتعددة ا ألطراف من أأجل جتنب الازدواجية غري الرضورية مع العمل القامئ ابلفعل .و أأعرب
الوفد عن اعتقاده بأأن أأمانة الويبو ستس تفيد من العالقة التعاونية القامئة مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية .ويف
هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل أأن ادلراسة الثالثية للويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية واليت محلت عنوان
"تعزيز الوصول اإىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر" ميكن أأن تس تددم أكساس ملناقشات ممثرة .وقال اإن اجملموعة ابء ترغب
يف النظر يف هذه املسأأةل بطريقة شامةل ،مبا يف ذكل املقرتحات ا ألخرى ذات الصةل مثل تكل الواردة يف
الوثيقة  .SCP/17/11ويف حني لحظ الوفد الفقرة  56من الوثيقة  ،SCP/26/5قال اإن مجموعته ترى أأن الهنج املقرتح
يقدم نظرة غري اكمةل ابلنس بة لنظام الرباءات :فاملرونة يه اإحدى ا ألدوات املمكنة املناس بة اليت ميكن أأن تثل جزء من نظام
فعال محلاية الرباءات .وقال اإن اجملموعة ابء ترى أأن اتباع هنج متوازن هو وحده اذلي س يدفع ابللجنة قدما .وعالوة عىل
ذكل ،أأثى الوفد عىل العنارص احملددة لقرتاح اجملموعة ا ألفريقية الوارد يف الوثيقة  .SCP/24/4وذكر الوفد عىل وجه
اخلصوص أأن الاقرتاح يتضمن عنارص ل تدخل يف نطاق ولية اللجنة .وعىل وجه التحديد ،ذكر الوفد أأن الفقرة  12من
الاقرتاح ،واحلوافز الإضافية الالزمة لتحسني البحوث املتعلقة مبقاومة املضادات احليوية ،تقع خارج نطاق نظام الرباءات .وفامي
يتعلق ابلفقرة  14من الاقرتاح ،أأشار الوفد اإىل أأن تقرير برانمج ا ألمم املتحدة للمساعدة الإنسانية مل يكن معلية مدفوعة من
قبل ادلول ا ألعضاء ،ومل يعكس أآراء ادلول ا ألعضاء ومل تقره ادلول ا ألعضاء .ويف حني اكنت اجملموعة ابء متقبةل ملناقشة
اإماكنية احلصول عىل ا ألدوية بطريقة شامةل ووفقا لولية اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،شدد الوفد عىل أأن التقرير
ينبغي أأل يشلك أأساسا لتكل املناقشة .ومن املهم ابلنس بة للوفد أأن تأأخذ أأي مناقشة بعني الاعتبار الطائفة الواسعة من
الآراء والعوامل املؤثرة يف احلصول عىل ا ألدوية .وفامي يتعلق ابلفقرة  15من الاقرتاح ،ذكر الوفد أأن املقرر اخلاص ل ألمم
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املتحدة هل ولية ومعايري خمتلفة لن تكون مناس بة ملناقشة جتري يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،ويه تثل هيئة
تقنية .وذلكل ،فاإن الفقرة  15من الاقرتاح غري مقبوةل دلى الوفد .وانتقل الوفد اإىل الفقرة  16من الاقرتاح ،فقال اإن
املناقشات املتعلقة ابلرتخيص الإجباري ينبغي أأن تأأخذ يف الاعتبار ا ألهداف ا ألوسع لنظام الرباءات .وسوف يؤدي عقد
حلقة معل تركز عىل الرتخيص الإلزايم اإىل حدوث مناقشات غري متوازنة ،خاصة و أأن مسأأةل اس تثناءات وتقييدات حقوق
الرباءات مدرجة ابلفعل يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .وفامي يتعلق ابلفقرة  ،20أأشار الوفد اإىل أأن
الويبو وغريها من املنظامت احلكومية ادلولية تقدم ابلفعل مساعدة تقنية قوية لدلول ا ألعضاء .وذكر الوفد أأيضا أأن التقارير
ا ألخرية اليت قدمهتا خمتلف املنظامت ادلولية اإىل جملس تريبس عرضت قامئة واسعة ابملبادرات القامئة ابلفعل .و أأشار الوفد اإىل
أأنه ليس عىل عمل بوجود شاكوى متعلقة بعدم كفاية الويبو أأو عدم توافرها يف جمال املساعدة التقنية .وفامي يتعلق مبسأأةل رسية
التصالت بني العمالء ومستشارهيم يف جمال الرباءات ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن قضااي احملامك يف خمتلف النظم القانونية
الوطنية يف جمال رسية التصالت س توفر مواد مفيدة لدلول ا ألعضاء وتسهم يف املناقشات .و أأقر الوفد بأأنه قد مت تقدمي أآراء
خمتلفة حول هذه املسأأةل يف ادلورات السابقة ،ودعا الوفد مجيع ادلول ا ألعضاء ،ول س امي ادلول اليت تعارض القيام ابملزيد من
العمل ،اإىل معاجلة املشالك و /أأو الصعوابت اليت ملس هتا يف اإدارة هذا العمل بطريقة أأكرث موضوعية ودقة وتعزيز املناقشات
بشأأن ما ميكن اإجنازه .وقد اقرتح الوفد عىل سبيل املثال اإجراء دراسة تستند اإىل اس تبيان .وذكر الوفد أأيضا أأنه ينبغي مواصةل
دراسة مجع قضااي احملامك مبا يسمح لدلول ا ألعضاء بتقدمي قضااي احملامك ذات الصةل .وفامي يتعلق ببند جدول ا ألعامل املتعلق بنقل
التكنولوجيا ،ترى اجملموعة ابء أأنه ينبغي للجنة أأل تنظر يف ا ألعامل املقبةل املتعلقة بنقل التكنولوجيا بوجه عام ،بل ينبغي للجنة
املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية أأن تظل املنرب الوحيد ملناقشة هذه املسأأةل .ويف اخلتام ،وفامي يتعلق بتنقيح القانون المنوذيج،
أأكد الوفد جمددا عىل أأن املوضوع ل يشلك جزءا من املوضوعات امخلسة اليت تشلك كيان جدول ا ألعامل املتوازن املتفق عليه
و أأن املناقشة املس مترة بشأأن املوضوع س تكون غري جمدية وس تؤثر سلبا عىل توازن برانمج العمل .وفامي يتعلق ابلهنج اجلديد
بشأأن املساعدة التقنية اذلي أأعلنته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،أأعرب الوفد عن تقديره لهذا الهنج البناء ،و أأعلن
عن اس تعداده لالس مترار يف املشاركة يف املناقشات.
 .192و أأكد وفد الس نغال ،متحداث ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،أأن أأولوايته تتعلق مبسأأةل الرباءات والصحة ،وعىل وجه
التحديد ا ألنشطة الواردة يف اقرتاحه (الوثيقة  .)SCP/24/4وذكر الوفد بأأنه يفضل تنظمي معلية تبادل للمعلومات ملدة نصف
يوم مع مقرر ا ألمم املتحدة اخلاص املعين ابحلقوق الصحية لتقدمي تقريره عن حقوق امللكية الفكرية واحلصول عىل ا ألدوية .وفامي
يتعلق بنقل التكنولوجيا ،ذكر الوفد أأن هناك ثالثة مقرتحات عىل طاوةل املناقشات .واكن الاقرتاح ا ألول يتعلق إابجراء
دراسة تفصيلية من قبل خرباء مس تقلني بشأأن العالقة بني نظام الرباءات ونقل التكنولوجيا .أأما الاقرتاح الثاي فيتعلق
ابدلراسة املتعلقة بكفاية الكشف وكيف ميكن لعدم كفاية الكشف أأن حتد من نقل التكنولوجيا اإىل البدلان النامية .ويتعلق
الاقرتاح الثالث مببادرات الس ياسات املتعلقة برباءات الاخرتاع اليت تعترب رضورية لتعزيز نقل التكنولوجيا ونرشها للبدلان
النامية والبدلان ا ألقل منوا ،مبا يف ذكل تنفيذ احلقوق والالزتامات لفهم اس تددام مواطن املرونة املنصوص علهيا يف اتفاق
تريبس .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل بشأأن اإجراء دراسة عن دور
امللكية الفكرية يف الزراعة والنظام الغذايئ .وفامي يتعلق ابس تثناءات وتقييدات حقوق الرباءات ،أأيدت اجملموعة ا ألفريقية
مواصةل العمل حول العنرص الثالث من الاقرتاح املقدم من وفد الربازيل ،أأي اإعداد دليل الاس تثناءات والتقييدات .ويف
اخلتام ،ذكر الوفد أأن مجموعته ل حتبذ مواصةل املناقشات بشأأن مسأأةل رسية التصالت بني العمالء ومستشارهيم يف جمال
الرباءات ،وبشأأن أأي حماوةل ملواءمة نظام الرباءات بوجه عام.
 .193وقال وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) اإن براءات الاخرتاع والصحة يه أأحد أأولوايهتا ،ألهنا تؤثر بصورة مبارشة
عىل حق الإنسان ا ألسايس يف احلصول عىل ا ألدوية .و أأيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدمت به اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن
أأمهل يف اإدراج بعض عنارص هذا الاقرتاح يف العمل املقبل .وذكر الوفد أأيضا أأن انه من بني ما تفضهل الوفود ا ألخرى القيام
بتبادل املعلومات مبشاركة منظمة الصحة العاملية والرؤساء املشاركني يف الفريق رفيع املس توى عىل نطاق ا ألمم املتحدة،
وتبادل اخلربات الوطنية بشأأن اس تددام مواطن املرونة يف جمال الصحة العامة .وفامي يتعلق مبسأأةل اس تثناءات وتقييدات
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حقوق الرباءات ،أأعرب الوفد عن تأأييده لرؤية املرحةل الثالثة من اقرتاح وفد الربازيل لإدراهجا يف العمل املقبل .وفامي يتعلق
مبسأأةل نقل التكنولوجيا ،حث الوفد ا ألمانة عىل مواصةل حتليل العالقة بني اشرتاط كفاية الكشف ونقل التكنولوجيا ،وإاعداد
دراسة عن العالقة بني نظام الرباءات ونقل التكنولوجيا لتحديد الصعوابت احملمتةل اليت تواهجها البدلان النامية يف تعزيز نقل
التكنولوجيا .وفامي يتعلق ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف رؤية بعض ا ألنشطة
اجلديدة ذات املنحى العميل .وفامي يتعلق مبسأأةل جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض ،أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن
يرى أأنشطة ذات أأمهية مساوية ومعلية املنحى فامي يتعلق بنظام الاعرتاض يف العمل املقبل.
 .194وشدد وفد اإس بانيا عىل أأمهية اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات بوصفها املنتدى متعدد ا ألطراف الوحيد املعى
ابلرباءات وطلب من الوفود أأن تضع ذكل يف اعتبارها عند مناقشة العمل يف املس تقبل .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن
تقديره للعمل اذلي تقوم به اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .وذكر الوفد عىل وجه اخلصوص أأن املشاركني يف خمتلف
ادلورات التدريبية اليت نظمت يف بعض بدلان أأمرياك الالتينية قدموا ردود فعل اإجيابية عىل ادلراسات اليت أأعدهتا اللجنة
ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ألهنا مسحت هلم ابلطالع عىل املامرسات اليت جتري يف املناطق ا ألخرى .وعرب الوفد عن أأمهل
يف أأن تمتكن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات من التفاق عىل العمل ذو الطبيعة املوضوعية لدلورة التالية .وشدد الوفد
عىل وجه اخلصوص عىل أأمهية اإجراء مناقشات تقنية داخل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،مثل اإجراء مناقشات حول
متطلبات اخلطوة الابتاكرية .ويف هذا الصدد ،تقدم الوفد ابلقرتاحات التالية :أأول ،اإجراء دراسة يقوم هبا خرباء من خمتلف
املناطق ،عىل غرار ادلراسة اليت أأعدت يف عام  2010بشأأن موضوع اس تثناءات وتقييدات احلقوق ،اليت نسقها الربوفيسور
بنتيل من جامعة اكمربيدج .واثنيا ،أأعرب الوفد عن رغبته يف جتميع معلومات عن ممارسات خمتلف املاكتب بشأأن تقيمي
متطلبات اخلطوة الابتاكرية .واثلثا ،أأعرب الوفد عن رغبته يف تبادل اخلربات بني خمتلف ادلول ا ألعضاء بشأأن متطلبات
اخلطوة الابتاكرية ،اليت س تصدر عىل أأساسها اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات وثيقة .ويف اخلتام ،لفت الوفد انتباه
الوفود اإىل أأن فاحيص الرباءات من خمتلف املاكتب يرغبون يف احلصول عىل يشء مفيد لعملهم اليويم اذلي س يعكس
ممارسات املناطق املتلفة.
 .195وذكر وفد املكس يك أأن جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات تضمن قضااي خمتلفة تعكس اهامتم مجيع
أأعضاء اللجنة .واتفق الوفد مع وفد اإس بانيا عىل أأنه من املفيد ابلنس بة لفاحيص الرباءات معرفة ممارسات املاكتب ا ألخرى يف
خمتلف جمالت معلها .وذلكل اقرتح الوفد تنظمي جلسات مشاركة حول خمتلف املوضوعات الواردة عىل جدول ا ألعامل.
و أأعرب الوفد عن اس تعداده لتقامس خربته اخلاصة يف جمالت جودة الرباءات والرباءات والصحة .وابلإضافة اإىل ذكل ،رحب
الوفد ابقرتاح وفد الربازيل بدعوة مؤسسة مجمع براءات الاخرتاع ادلوائية اإىل تقدمي عرض توضيحي عن قاعدة بياانته.
 .196وعلق وفد الصني أأمهية كبرية عىل دور اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات بوصفها احملفل املتعدد ا ألطراف الوحيد يف
جمال الرباءات .وذكر الوفد أأن املوضوعات اليت انقش هتا اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات تضمنت قضااي هامة يف نظام
الرباءات تعكس خمتلف اهامتمات واحتياجات ادلول ا ألعضاء .و أأوىص الوفد بأأن تواصل اللجنة احلفاظ عىل التوازن و أأن
تواصل امليض قدما يف مناقشة القضااي .و أأعرب الوفد عن اهامتمه اخلاص مبوضوعات اس تثناءات وتقييدات حقوق الرباءات
والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا وغريها من املوضوعات .ور أأى الوفد أأن تكل املسائل هممة لضامن توازن نظام الرباءات.
وفامي يتعلق ابملوضوعات ا ألخرى ،أأعرب الوفد أأيضا عن اس تعداده للمشاركة بنشاط يف املناقشات .وابلإضافة اإىل ذكل ،ذكر
الوفد أأنه عىل الرمغ من أأنه يعتقد أأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ليست أأفضل منتدى ملناقشة مسأأةل رسية
التصالت بني العمالء ومستشاري الرباءات ،فاإنه عىل اس تعداد لإبداء أأقىص قدر من املرونة والاس امتع بعناية اإىل
الشواغل اليت أأعرب عهنا املدافعون عن املوضوع .وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تمتكن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات من
اإحراز تقدم يف بنود جدول ا ألعامل احلالية ومساعدة ادلول ا ألعضاء عىل فهم ممارسات ادلول ا ألعضاء ا ألخرى وتشجيع
التحسني والصقل املس مترين لنظام الرباءات.
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 .197وذكر وفد الربازيل أأنه جاء اإىل تكل ادلورة بروح بناءة وهبدف املساعدة عىل دفع املناقشات اليت تتعلق ابلعديد من
القضااي قدما .وذلكل ،مل يرتدد الوفد يف اإظهار املوافقة أأو التقدير ملتلف ا ألفاكر اليت تامتىش مع أآرائه .و أأعرب الوفد عن
اعتقاده بأأنه من املمكن اإحراز تقدم بشأأن العديد من املوضوعات املدرجة عىل جدول ا ألعامل .وتطلع الوفد اإىل املشاركة مع
الوفود ا ألخرى لضامن أأن يعكس معل اللجنة يف املس تقبل مجموعة واسعة من املصاحل والآراء .وللمساعدة يف هذا اجلهد،
أأعرب الوفد عن رغبته يف تلخيص بعض مقرتحاته .وعىل وجه التحديد ،أأكد الوفد من جديد أأنه اقرتح فامي يتعلق مبوضوع
الرباءات والصحة وضع العرض التوضيحي ملؤسسة مجمع براءات الاخرتاع ادلوائية عىل قاعدة بياانته .وعالوة عىل ذكل،
أأعرب الوفد جمددا عن تأأييده الاكمل لقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ،و أأعرب عن رغبته يف توضيح أأن هذا ادلمع مل يؤثر عىل
تقديره لقرتاح وفد كندا .وفامي يتعلق مبسأأةل اس تثناءات وتقييدات احلقوق ،أأعرب الوفد عن رغبته يف رؤية اقرتاحه املتعلق
ابإصدار دليل غري شامل ينعكس يف أأعامل اللجنة يف املس تقبل .و أأخريا ،وفامي يتعلق مبسأأةل نقل التكنولوجيا ،أأعرب الوفد عن
رغبته يف العمل عىل ثالثة موضوعات :الابتاكر التعاوي واملفتوح ،وكفاية الكشف ،ودور امللكية الفكرية يف الزراعة والنظام
الغذايئ.
 .198وقال وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية اإنه ابلإضافة اإىل اقرتاحه بشأأن ادلراسة املتعلقة بتقامس العمل الوارد يف
الوثيقة  ،SCP/23/4فاإنه هممت أأيضا ابملقرتحات السابقة ا ألخرى اليت قدهما بشأأن موضوع جودة براءات الاخرتاع .و أأشار
الوفد عىل وجه التحديد اإىل الاقرتاحات الواردة يف الواثئق  SCP/17/10و SCP/20/11و .SCP/19/4وفامي يتعلق
مبوضوع الرباءات والصحة ،أأكد الوفد جمددا اقرتاحه الوارد يف الوثيقة  ،SCP/17/11واذلي اكن موهجا أأساسا للنظر يف
أأس باب أأخرى تتعلق عدم اإماكنية الوصول ل ألدوية يف بعض البدلان ،فضال عن التأأثري الإجيايب لنظام الرباءات عىل توافر
ا ألدوية يف تكل البدلان.
 .199وشدد وفد الاحتاد الرويس عىل ا ألمهية الكبرية للتوصل اإىل توافق يف الآراء بشأأن معل اللجنة يف املس تقبل .وعالوة
عىل ذكل ،أأبرز الوفد ابإجياز اجملالت الرئيس ية اليت ينبغي اإدراهجا يف العمل املقبل .وفامي يتعلق ابس تثناءات وتقييدات حقوق
الرباءات ،أأيد الوفد اقرتاح وفد الربازيل بشأأن اإعداد دليل غري شامل بشأأن هذا املوضوع .وفامي يتعلق مبسأأةل جودة الرباءات،
مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض ،أأيد الوفد مواصةل املناقشات فامي يتعلق جبميع جوانب جودة الرباءات .ور أأى الوفد أأيضا أأنه
ينبغي الرتكزي بشلك خاص عىل مسأأةل أأنظمة الاعرتاض .و أأعرب الوفد عن اهامتمه أأيضا بدراسة مسأأةل اعامتد املنظمة ادلولية
للتوحيد القيايس ،كام أأعرب عهنا أأثناء مناقشة هذا البند من جدول ا ألعامل .وفامي يتعلق مبسأأةل الرباءات والصحة ،أأعرب
الوفد عن تأأييده لالقرتاح املقدم من وفد اإس بانيا بشأأن دراسة متطلبات اخلطوة الابتاكرية .و أأعرب الوفد عن تأأييده لتبادل
اخلربات وقضااي احملامك بشأأن مسأأةل رسية التصالت بني العمالء ومستشاري الرباءات .ور أأى أأن هنج القانون غري امللزم
س يكون مناس با .و أأخريا ،وفامي يتعلق مبسأأةل نقل التكنولوجيا ،أأيد الوفد مواصةل املناقشات داخل اللجنة.
 .200وفامي يتعلق مبسأأةل الرباءات والصحة ،ظل وفد كندا همامت مبواصةل مناقشة اقرتاحه الوارد يف الوثيقة .SCP/26/6
 .201وبعد اإجراء الرئيسة لبعض املشاورات ،قررت اللجنة ما ييل بشأأن أأعاملها املقبةل:
 س تظل قامئة املسائل غري الشامةل مفتوحة ملزيد من التفصيل واملناقشة يف ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة املعنية
بقانون الرباءات.
 مع عدم الإخالل بولية اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،اتفقت اللجنة عىل أأن يقترص معلها يف ادلورة
املقبةل عىل تقيص احلقائق ول يؤدي اإىل املواءمة يف هذه املرحةل ،وس يجري عىل النحو التايل:
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الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات
 س تعد ا ألمانة مرشوع وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات ابلقرتان مع
حامية الرباءات ،واليت س تحتوي عىل العنارص التالية للك اس تثناء وتقييد )1( :وصف الاس تثناء والتقييد ()2
أأهدافه وغاايته ( )3التنفيذ الوطين /ا إلقلميي؛ ( )4التحدايت اليت تواهجها ادلول ا ألعضاء يف تنفيذها ( )5نتاجئ تنفيذه.
وستس تددم ا ألمانة مجيع املعلومات املتاحة من خالل أأنشطة اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .وكخطوة أأوىل،
س يغطي مرشوع الوثيقة املرجعية الاس تثناء املتعلق بأأعامل احلصول عىل املوافقة التنظميية من السلطات ،وس يقدم
اإىل ادلورة  27للجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع .وس تدعو ا ألمانة ادلول ا ألعضاء اإىل اإرسال أأي مدخالت
اإضافية لإعداد مرشوع الوثيقة املرجعية.

جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض
 س تقوم ا ألمانة بتحديث ملخص الردود عىل الاس تبيان بشأأن مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب
الرباءات يف البحث والفحص ،مع مراعاة الردود الإضافية اليت س تقدهما ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية.
 وبغية اإعداد دراسة أأخرى عن اخلطوة الابتاكرية اليت س تقدم اإىل ادلورة  28للجنة ادلامئة املعنية بقانون
براءات الاخرتاع ،س تعقد جلسة لتبادل الآراء بشأأن ا ألمثةل واحلالت ا ألخرى املتعلقة بتقيمي اخلطوة الابتاكرية ،مع
اإيالء اهامتم خاص للمواضيع املقرتحة يف الفقرة  8من الوثيقة (SCP/24/3اقرتاح من وفد اإس بانيا).
 س تواصل ا ألمانة حتديث وعرض صفحة الويب اخلاصة بأآليات الاعرتاض والإلغاء الإداري ،استنادا اإىل
املدخالت الواردة من ادلول ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية
[.]http://www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms
 س تعقد جلسة لتبادل املعلومات ملدة نصف يوم بشأأن التعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص.
وس تتناول اجللسة ،من بني أأمور أأخرى ،أآاثر هذا التعاون عىل معلية منح الرباءات وبناء القدرات.

الرباءات والصحة
 تقوم ا ألمانة ابس تكامل ادلراسة ( )SCP/26/5مبدخالت من أأعضاء ومراقبني للجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات فامي يتعلق ابلقيود اليت تواهجها البدلان النامية و أأقل البدلان منوا يف الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف
الرباءات وأآاثرها بشأأن احلصول عىل ا ألدوية الرضورية بأأسعار معقوةل ألغراض الصحة العامة يف البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا.
 تُعقد جلسة لتبادل املعلومات ملدة نصف يوم بشأأن قواعد البياانت املتاحة للجمهور بشأأن حاةل املعلومات
املتعلقة ابلرباءات والبياانت املتعلقة اب ألدوية واللقاحات .وتدعو الرئيسة ممثل منظمة الصحة العاملية اإىل تقدمي عرض
توضيحي عن هذا املوضوع وتدعو ممثل عن مجموعة براءات ا ألدوية لتقدمي عرض توضيحي عن قاعدة بياانت براءات
الاخرتاع والرتاخيص اخلاصة اب ألدوية ( .)MedsPaLوس تتناول ادلورة ،من بني أأمور أأخرى ،الاس تددام العميل
لقواعد البياانت هذه والقضااي اليت تتناولها الفقراتن  18و 19من الوثيقة ( SCP/24/4اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية بشأأن
برانمج معل يتعلق ابلرباءات والصحة).
 تقوم ا ألمانة بتحديث دراسة اجلدوى بشأأن الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف طلبات
الرباءات وبراءات الاخرتاع (الوثيقة  ،)SCP/21/9لعرضها عىل اجللسة  28للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات.
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 تُعقد جلسة لتبادل الآراء بني ادلول ا ألعضاء بشأأن الرباءات واملسائل ا ألخرى ذات الصةل بشأأن احلصول عىل
ا ألدوية .وتدعو ا ألمانة خرباء من منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية اإىل عرض املسائل املتعلقة بتوفر
ا ألدوية العامة يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.

رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم
 تُعقد جلسة لتبادل الآراء بشأأن جتارب ادلول ا ألعضاء املتعلقة بتنفيذ رسية التصالت بني العمالء
ومستشارهيم يف جمال الرباءات من خالل الترشيعات الوطنية ،مبا يف ذكل املسائل العابرة للحدود.

نقل التكنولوجيا


تعقد جلسة لتبادل أأحاكم قانون الرباءات اليت تسهم يف النقل الفعال للتكنولوجيا.

البند  12من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .202عرضت الرئيسة ملخصا قامت ابإعداده (الوثيقة .)SCP/26/7 Prov.
 .203و أأحاطت اللجنة علام مبلخص الرئيسة.
 .204ولحظت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع أأيضا أأن السجل الرمسي لدلورة سيمت تضمينه يف تقرير
ادلورة .وس يعكس التقرير مجيع املداخالت اليت قدمت خالل الاجامتع ،وسيمت اعامتده وفقا ل إالجراء اذلي اتفقت عليه اللجنة
ادلامئة املعنية بقانون الرباءات خالل دورهتا الرابعة (انظر الوثيقة  ،SCP/4/6الفقرة  )11اليت تنص عىل اإاتحة تعليقات
أأعضاء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات فامي يتعلق مبرشوع التقرير عىل املنتدى الإلكرتوي للجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات .وبعد ذكل ستمت دعوة اللجنة اإىل اعامتد مرشوع التقرير ،مبا يف ذكل التعليقات الواردة ،خالل دورهتا التالية.

البند  13من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .205أأعربت ا ألمانة عن هتنثهتا للرئيس عىل اإدارته الفعاةل واملاهرة لالجامتع و أأشادت ابلعمل الشاق اذلي بذلته مجيع الوفود.
و أأعربت ا ألمانة عن شكرها للرئيسة عىل معلها املمتاز و أأعربت عن تنياهتا للوفود برحةل أآمنة اإىل الوطن .و أأعربت عن
اس تعدادها لرؤيهتم مرة أأخرى يف شهر ديسمرب يف ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات.
 .206وحتدث وفد ابراغواي ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأعرب عن شكره للرئيسة عىل العمل اذلي مت
حتت قيادهتا مما مكن اللجنة من حتقيق نتيجة اإجيابية .وقال الوفد اإن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب قد أأبدت تعليقات
بناءة عىل خمتلف املوضوعات اليت هتمها ،ولحظت أأنه قد تقرر اختاذ اإجراءات ملموسة بشأأن ثالثة جمالت من
الاس تثناءات والتقييدات وبراءات الاخرتاع والصحة .وفامي يتعلق بنقل التكنولوجيا ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتاح للجنة
يف ادلورة املقبةل خيارات أأكرب للعمل يف هذا اجملال الرئييس لالبتاكر .وفامي يتعلق مبراجعة القانون المنوذيج ،ر أأت مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن عقد جلسة اإعالمية بشأأن املساعدة الترشيعية يف جمال الرباءات وما يتصل بذكل من بناء
القدرات من شأأنه أأن يوفر مزيدا من الوضوح لدلول ا ألعضاء عندما تقدم طلباهتا للحصول عىل ادلمع والتعاون اإىل ا ألمانة
العامة .ور أأى الوفد أأن ذكل من شأأنه أأن ييرس تقدمي املساعدة التقنية اليت تكن ادلول ا ألعضاء من تكييف قوانيهنا و أأنظمهتا
املتعلقة مبسائل الرباءات بطريقة تيرس انتشار املعرفة والابتاكر .ورحب الوفد أأيضا بتفاي ا ألمانة يف العمل وهمنيهتا.
 .207وحتدث وفد اإندونيس يا ابمس مجموعة أآس يا واحمليط الهادئ و أأعرب عن شكره للرئيسة ونواهبا عىل مشوراهتم وتوجهياهتم
فضال عن شكره ل ألمانة ومجيع املرتمجني الشفويني عىل معلهم الشاق وهجودمه اليت بذلوها .و أأثى الوفد أأيضا عىل مجيع الوفود
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ملا أأبدته من مرونة وروح بناءة خالل الاجامتع .و أأعرب الوفد عن رسوره ألن مجيع اجملموعات ا إلقلميية وادلول ا ألعضاء
تكنت من بناء توافق يف الآراء ووافقت عىل العمل املقبل اذلي اكن متوازان ومثل أأساسا جيدا لتوجيه معل اللجنة يف
ادلورة املقبةل .و أأقر الوفد بأأن القضااي اليت تواجه اللجنة تثل حتداي ،وقال اإنه من املهم أأن نذكر ابس مترار بأأن اللجنة ادلامئة
املعنية بقانون الرباءات قد أأنشثت يف عام  1998لتكون مبثابة منتدى ملناقشة القضااي وتيسري التنس يق وتقدمي التوجيه بشأأن
التمنية ادلولية بشأأن الرباءات من خالل معاجلة القضااي املتشابكة بدل من تناول مسأأةل واحدة بطريقة منعزةل .ور أأى الوفد أأن
هممة الويبو تثلت يف قيادة نظام امللكية الفكرية اذلي أأاتح الابتاكر ملصلحة امجليع مبا يف ذكل ا ألهداف الإمنائية اليت تشلك
عوامل هامة يف وجود نظام دويل متوازن وفعال .و أأعرب الوفد عن تنياته ألفضل تنياته املس تقبلية للوفود واللجنة.
 .208و أأعرب وفد اإندونيس يا ،بصفته الوطنية ،عن تقديره الصادق للرئيس وانئبيه عىل قيادهتم القديرة وكذكل تقديره
ل ألمانة واملرتمجني الشفويني عىل معلهم ادلؤوب .و أأعرب الوفد أأيضا عن امتنانه الصادق مجليع املنسقني ا إلقلمييني وادلول
ا ألعضاء عىل مشاركهتم البناءة .ورحب الوفد ابلعمل املس تقبيل اذلي وافقت عليه اللجنة .و أأشار اإىل أأنه عىل الرمغ من أأنه مل
يكن مثاليا كام اقرتح ،وبروح املرونة ،ميكن للوفد تقبهل .ويف حني أأيد الوفد و أأقر العمل املس تقبيل ،أأعرب عن رغبته يف أأن
يسجل اهامتمه بتقرير الفريق رفيع املس توى عىل نطاق ا ألمم املتحدة واملنشور يف عام  .2016وقال اإنه ل يزال يرى أأن تقرير
الفريق رفيع املس توى عىل نطاق ا ألمم املتحدة واللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات قد ركزا عىل املسائل نفسها املتعلقة
برباءات الاخرتاع و الصحة .وذلكل ر أأى الوفد أأنه من ا ألمهية مباكن أأن تشلك التوصيات الواردة يف تقرير الفريق رفيع
املس توى عىل نطاق ا ألمم املتحدة ا ألساس لإجراء مزيد من املناقشات بشأأن الرباءات والصحة يف اللجنة ،مبا يف ذكل
التوصية بأأن تتبع احلكومات القانون الوطين بطريقة توسع نطاق اس تددام أأو الرتاخيص الإلزامية أأو الاس تددام احلكويم
للرباءة ألغراض غري جتارية ،مبا يف ذكل معايري حتديد ماكفأأة صاحب احلق.
 .209وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية و أأعرب عن امتنانه للرئيسة عىل الزتاهما وهمنيهتا .وشكر الوفد أأيضا
انئيب الرئيسة وا ألمانة اذلين مل يدخروا أأي هجد لضامن جناح ادلورة السادسة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات.
ورحب الوفد بشلك خاص ابملساهامت الإجيابية اليت تقدمت هبا خمتلف الوفود واليت أأظهرت روحا بناءة من توافق الآراء
والالزتام طوال ا ألس بوع .و أأعرب الوفد عن أأمل اجملموعة ا ألفريقية يف أأن تس متر هذه الروح يف مجيع جلان الويبو ا ألخرى.
وشدد الوفد عىل أأمهية الرباءات والصحة ،ول س امي اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية الوارد يف الوثيقة  .SCP/24/4وعىل
الرمغ من أأنه مل يمت تناول مجيع مقرتحاته يف ا ألعامل املقبةل ،فاإن اجملموعة ا ألفريقية تؤيد برانمج العمل املقبل من منطلق
التوصل اإىل تسوية .وذكر الوفد أأنه ينتظر ابهامتم تنفيذ العمل املس تقبيل .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأكد الوفد من جديد عىل
ا ألمهية اليت يعلقها عىل العمل حول الاس تثناءات والتقييدات ونقل التكنولوجيا .و أأعرب الوفد عن رسوره ألن اللجنة قد
وضعت برانمج معل متوازن وقمي للغاية .ويف اخلتام ،هنأأ الوفد الرئيسة ونواهبا وكذكل ا ألمانة ،وأأعرب عن امتنانه خلدمة
الرتمجة الشفوية اليت قدمت طوال الاجامتع.
 .210وشكر وفد جورجيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،الرئيسة عىل معلها املمتاز وإارشاداهتا
املاهرة اليت أأدت اإىل حتقيق نتاجئ ادلورة .وشكر الوفد أأيضا ا ألمانة عىل اجلهود املستمثرة يف اإعداد ادلورة ،ومجيع املنسقني
ا إلقلمييني وادلول ا ألعضاء عىل تفهمهم والروح البناءة اليت أأظهروها من أأجل الهنوض مبامرسات الصعبة .وهنأأ الوفد امجليع عىل
النتاجئ الإجيابية وتطلع اإىل مواصةل املداولت يف ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات مع العمل املس تقبيل اذلي
مت التفاق بشأأنه حبامس أأكرب.
 .211وشكر وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) الرئيسة وا ألمانة عىل حسن سري أأعامل ادلورة .وشدد الوفد عىل أأمهية
التفاق اذلي مت التوصل اإليه بعد عدة جلسات من املناقشات واملفاوضات بشأأن العمل املس تقبيل .و أأعرب الوفد أأيضا عن
تقديره للمشاركة البناءة من جانب مجيع الوفود يف مداولت اللجنة .ور أأى أأن النجاح اذلي مت حتقيقه يعود اإىل اجلهود
املشرتكة اليت يبذلها امجليع .و أأعرب عن أأمهل يف أأن يسود هذا املناخ الإجيايب يف مجيع الاجامتعات املقبةل.
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 .212وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وهنأأ الرئيسة وا ألمانة عىل النتاجئ الإجيابية اليت مت حتقيقها .ورحب الوفد ابلنتاجئ
الناحجة اليت تتعلق ابلعمل املس تقبيل .و أأعرب الوفد عن ارتياحه الشديد ألن اللجنة أأجرت خالل دورهتا السادسة والعرشين
مناقشات تقنية مفيدة مكنت الوفود من فهم املسائل املوضوعية بشلك أأفضل .و أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل عقد املناقشات
التقنية خالل ادلورات املقبةل .وفامي يتعلق ابلبند  10من جدول ا ألعامل ،ذكر الوفد أأن اجملموعة ابء قبلت الاقرتاح البديل
جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،استنادا اإىل فهمها بأأن املناقشة بشأأن هذا البند س تنهتيي .وشكر الوفد مجيع املنسقني
ا إلقلمييني وادلول ا ألعضاء عىل هجودمه ادلؤوبة ،ل س امي خالل املشاورات غري الرمسية ،وذكر أأن اجملموعة ابء س تعمل بشلك
بناء يف ادلورات املقبةل.
 .213وحتدث وفد اإس تونيا ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه وهنأأ الرئيسة عىل دفع أأعامل اللجنة قدما .و أأشار اإىل
أأن مسامههتا اكنت هامة بشلك خاص يف موضوع العمل املس تقبيل للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .ور أأى أأن مرشوع
الرئيسة قد أأدرج املقرتحات املتلفة واملواقف املتلفة لدلول ا ألعضاء يف الويبو بطريقة متوازنة وجريئة .و أأضاف الوفد أأنه
أأوىص بأأن تكون املشاورات غري الرمسية يف ادلورات املقبةل شامةل قدر الإماكن و أأن ترشك مجيع أأحصاب املصلحة الرئيس يني
لمتثيل أآراء ادلول ا ألعضاء .وقال اإن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه يعتربون ادلورة السادسة والعرشين للجنة ادلامئة
املعنية بقانون الرباءات انحجة ألن اللجنة أأجرت مناقشات مثرية لالهامتم بشأأن املوضوعات الرئيس ية امخلسة املدرجة يف
جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ومت طرح ورشح ومناقشة املقرتحات اجلديدة .ورحب الوفد ابملزيد من
املناقشات استنادا اإىل املقرتحات احلالية املتعلقة بنوعية الرباءات ،وظل ملزتما ابلهنوض بعمل اللجنة يف اإطار برانمج العمل
املتفق عليه .و أأعرب الوفد عن رسوره ألن اللجنة توصلت اإىل توافق يف الآراء بشأأن معلها املس تقبيل .و أأكد جمددا ا ألمهية
الكبرية اليت يولهيا للهنوض ابلعمل بشأأن نوعية الرباءات .ورحب الوفد بقرار اللجنة املتعلق بعقد جلسة تبادل أآراء يف ادلورة
الالحقة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات بشأأن ا ألمثةل واحلالت املتعلقة بتقيمي اخلطوة الابتاكرية وإايالء اهامتم خاص
ابملواضيع املقرتحة يف اقرتاح اإس بانيا الوارد يف الوثيقة  .SCP/24/3ور أأى الوفد أأن جلسة تبادل الآراء ميكن أأن تكون مفيدة
يف اإعداد دراسة عن اخلطوة الابتاكرية لدلورة الثامنة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .ويتطلع الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه اإىل الإسهام يف هذا العمل .ورحب الوفد أأيضا ابإماكنية تقدمي ردود اإضافية من ادلول ا ألعضاء
وماكتب الرباءات ا إلقلميية عىل الاس تبيان املتعلق مبصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث
والفحص .ووجد الوفد أأن الاس تبيان وجتميع الإجاابت اليت أأعدهتا ا ألمانة العامة مفيدان يف التوصل اإىل فهم أأفضل لتكل
املوضوعات .ور أأى الوفد أأن املساهامت اليت تقدهما ادلول ا ألعضاء ا ألخرى اإىل جانب  57دوةل اس تجابت ابلفعل لالس تبيان
سزتيد من وزن وقمية نتاجئ الاس تبيان .وعالوة عىل ذكل ،رحب الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه بقرار حتديث وعرض
صفحة الويب اخلاصة بأآلية الاعرتاض والإلغاء الإداري من جانب ا ألمانة .ور أأى الوفد أأنه سيساعد الوفود عىل تعزيز التفامه
بشأأن خمتلف الامنذج املتاحة .وفامي يتعلق مبوضوع الرباءات والصحة ،رحب الوفد بهنج اللجنة القامئ عىل ا ألدةل .ور أأى أأن
اس تكامل ادلراسات احلالية مع احلصول عىل مدخالت من ا ألعضاء واملراقبني يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات وعقد
جلسات لتبادل املعلومات ميثالن سبيال جيدا للعمل عىل هذا املوضوع ألنه س يتيح فهم أأفضل دلور الرباءات يف جمال الصحة
مبا يف ذكل الفوائد الكثرية لالبتاكر .وذكر الوفد أأن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ملزتمون ابملسامهة يف تكل
املناقشات .وفامي يتعلق ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،رحب الوفد ابلهنج البديل اذلي مت التفاق عليه.
ور أأى الوفد أأن معاجلة املشالكت اليت أأاثرهتا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب يف شلك مساعدة تقنية فردية وخمصصة
ميكن ا ألمانة من مراعاة الاحتياجات اخلاصة بلك بدل ،وابلتايل فهو ميثل هنج أأكرث كفاءة من الهنج الواحد اذلي يس تددم يف
اكفة احلالت .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تساعد جلسة املعلومات ادلول ا ألعضاء عىل فهم خمتلف أأنواع املساعدة اليت
تقدهما الويبو وكيف ميكن اس تددام هذه التدابري لتلبية احتياجاهتا .وفامي يتعلق ابلعمل الطويل ا ألجل للجنة ادلامئة املعنية
بقانون الرباءات ،أأعرب الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه عن رغبته يف اإجراء مزيد من املناقشات بشأأن القضااي ذات
الصةل مبواءمة قانون الرباءات املوضوعي.
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 .214و أأيد وفد تونس البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .وشكر الوفد الرئيسة ومجيع ادلول
ا ألعضاء عىل الزتاماهتم البناءة لمتكني اللجنة من التوصل اإىل حلول توافقية حول خمتلف املوضوعات قيد النظر .و أأعرب الوفد
عن ارتياحه للتقدم اذلي أأحرزته اللجنة :اإن اإعداد ا ألمانة لوثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات س يكون لها أأمهية
خاصة ابلنس بة مجليع ادلول ا ألعضاء ،كام أأن تبادل اخلربات بشأأن جودة الرباءات ينبغي أأن مي ِّكن الوفود من حتقيق الرثاء
املتبادل يف املعلومات و أأن يسهم يف حتسني اإجراءات معل ماكتب الرباءات .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن العمل املس تقبيل
بشأأن الرباءات والصحة سيسهل فهم اللجنة للقضااي .ور أأى الوفد أأن العمل اذلي مت التفاق عليه يف املس تقبل ميثل جتس يدا
ألهداف اللجنة .وقبل أأن خيتمت لكمته ،رحب الوفد ابجلهود اليت بذلهتا ا ألمانة العامة واليت سامهت يف تيسري معل اللجنة.
 .215و أأعرب وفد الصني عن شكره للرئيسة عىل معلها ادلقيق اذلي أأدى اإىل جناح الاجامتع ،وخاصة خالل املشاورات
غري الرمسية بشأأن العمل املس تقبيل .وذكر الوفد أأن الرئيسة قد قامت بعمل ممتاز مارست فيه الكثري من احلمكة ،وعكست
العديد من شواغل واحتياجات ادلول ا ألعضاء يف العمل املس تقبيل .وابلإشارة اإىل أأنه مل تنعكس مجيع شواغل مجيع ادلول
ا ألعضاء يف العمل املس تقبيل ،شكر الوفد ادلول ا ألعضاء عىل مرونهتا والعمل املمتزي اذلي قام به املنسقني ا إلقلمييني .و أأعرب
الوفد عن ارتياحه لرؤية اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات تيض قدما حتت رئاسة الرئيسة ونواهبا .ور أأى الوفد أأنه نظرا
ألن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات تثل احملفل الوحيد اذلي يناقش قضااي الرباءات ،فاإن دورها ل ميكن الاس تغناء
عنه .و أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن يشارك بنشاط يف مداولت العمل املس تقبيل .وقبل اختتام لكمته ،أأعرب الوفد أأيضا
عن تقديره للمرتمجني الشفويني عىل معلهم الشاق.
 .216وذكر وفد الربازيل أأن نتاجئ ادلورة السادسة والعرشين اكنت نتيجة معل شاق والزتام .وشكر الرئيسة عىل توجهيها
احلكمي والعادل والثابت .وشكر الوفد ا ألمانة عىل اإعدادها املمتاز لدلورة ودمعها املتواصل لدلول ا ألعضاء يف مجيع ا ألوقات
خالل ادلورة .و أأعرب الوفد أأيضا عن تقديره لدلول ا ألعضاء ا ألخرى يف مجيع اجملموعات ا إلقلميية اليت شاركت يف املناقشات
بصورة بناءة وبروح احلوار واملرونة .و أأشار الوفد اإىل أأنه تعمل شيئا جديدا من لك وفد .وسأأل الرئيسة عام اإذا اكن هناك أأي
يشء ميكن أأن تفعهل ادلول ا ألعضاء للرئيسة ملواصةل رئاسة اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات.
 .217و أأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية .وهنأأ الرئيسة عىل هجودها يف
توجيه معل اللجنة حنو النجاح يف اعامتد ا ألعامل املقبةل .وشكر الوفد الرئيسة عىل الطريقة املهنية وامللزتمة اليت تر أأست هبا
مداولت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .وشكر الوفد ا ألمانة عىل هجودها ادلؤوبة يف اإعداد واثئق الاجامتع .ويف حني
مل يتطرق برانمج العمل املعمتد اإىل مجيع أأولوايته ،اإل أأنه ر أأى أأنه قد سادت الاجامتعات بناءة تتعلق ابلتوصل اإىل تسوايت.
ور أأى أأن هذه خطوة يف الاجتاه الصحيح وتؤكد عىل أأن العمل احلامس للجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع س يحرز
تقدما .ولحظ الوفد أأن تنفيذ تكل النتاجئ الهامة من شأأنه أأن يدمع جناحه يف حتقيق أأولوايته الوطنية .وتطلع الوفد بصفة
خاصة اإىل وضع وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات واملناقشات وادلراسات املتعلقة ابخلطوات الابتاكرية والعمل
املتعلق ابلرباءات والصحة ،مبا يف ذكل جزء من اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية اذلي يؤيده تأأييدا اتما .و أأكد الوفد جمددا أأن
جنوب أأفريقيا تتصدى لهذه القضااي و أأشار اإىل أأنه س يأأخذ يف الاعتبار نتاجئ مناقشات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات
الاخرتاع يف صياغة س ياس ته الوطنية .وتطلع الوفد اإىل العمل املقبل للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،وذكر أأنه س يواصل
املشاركة بنشاط يف أأنشطة اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات .ور أأى الوفد أأن جناح اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
يصب يف مصلحة مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .218و أأعرب وفد املكس يك عن شكره للرئيسة عىل حمكهتا وهنأأها عىل اعامتد معل متوازن يف املس تقبل يتضمن
موضوعات متنوعة للغاية .وشكر الوفد أأيضا ا ألمانة عىل مجيع ا ألعامل اليت اضطلعت هبا ،ول س امي فامي يتعلق ابلواثئق اليت
أأعدهتا لالجامتع .و أأشار الوفد اإىل أأن تكل الواثئق اكنت مفيدة للغاية يف التعرف عىل التنوع يف النظم املتلفة .وعرب الوفد
أأيضا عن تقديره مجليع ادلول ا ألعضاء عىل موقفها البناء للغاية اذلي مكن اللجنة من اعامتد برانمج العمل املس تقبيل وضامن
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اس مترار الوفود يف تبادل اخلربات وتعميق فهمها للمامرسات والآراء الوطنية املتلفة .و أأعرب الوفد عن الزتامه ابملشاركة
النشطة يف جلسات مشاركة الآراء اليت س تعقد يف ادلورة املقبةل للجنة.
 .219وحتدث وفد الياابن بصفته الوطنية و أأعرب عن ارتياحه ألن اللجنة ميكن أأن تتوصل اإىل اتفاق بشأأن العمل املس تقبيل
اذلي مل يكن ممكنا يف ادلورة السابقة .وعرب الوفد عن تقديره للرئيسة وا ألمانة واملندوبني من مجيع ادلول ا ألعضاء اذلين أأبدوا
هجودا حثيثة وصربا ومرونة .و أأشار الوفد اإىل أأنه من خالل املناقشات اليت دارت خالل ادلورة ر أأى مس تقبال ابهرا للجنة،
حيث اكنت هناك عدة مداخالت شعر فهيا حبامس نقي جلعل نظم الرباءات أأفضل ،وتنحية الس ياسة جانبا .و أأعرب عن أأمهل
يف أأن يس متر هذا اجلو الإجيايب يف المنو حبيث تكون الاجامتعات املقبةل للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات أأكرث اإجيابية
وإانتاجية.
 .220وشكر وفد اإس بانيا مجيع املشاركني ،ول س امي الرئيسة واملندوبني اذلين شاركوا يف املشاورات غري الرمسية ،عىل
موقفهم املرن والبناء اذلي مكن اللجنة من حتقيق نتاجئ عظمية بشأأن عدد من ا ألنشطة.
 .221وقال وفد الهند اإنه ينبغي أأن هيئن اللجنة عىل حتقيق ما مل تمتكن من حتقيقه يف ادلورة السابقة .غري أأن الوفد قد رصح
بأأن الهند اكنت ترغب يف الإشارة اإىل تقرير الفريق رفيع املس توى عىل نطاق ا ألمم املتحدة .ومن منطلق الروح الطيبة اليت
سادت القاعة ،أأعرب الوفد عن رغبته يف امليض قدما يف املناقشات ،حيث ر أأى اإماكنية مناقشة ذكل التقرير يف اإطار العمل
املس تقبيل بشأأن الرباءات والصحة .و أأوحض الوفد أأنه يوافق عىل برانمج العمل املقبل هبذه الروح .وقال الوفد اإنه يوافق عىل
العمل املس تقبيل ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تمتكن الوفود يف ادلورة الالحقة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات من سد
ثغراهتا .ولحظ الوفد أأن هناك جفوة كبرية بني مواقف ادلول ا ألعضاء ،ول س امي ابلنس بة لتقرير الفريق رفيع املس توى عىل
نطاق ا ألمم املتحدة اذلي مت تس ييسه .ومن وهجة نظره ،ابلرمغ من ذكل ،أأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يه حمفل
يمت فيه مناقشة توصيات ذكل التقرير حيث أأن هناك توصيات حمددة للويبو .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يمتكن من اإجياد
س بل ملناقشة تكل املسائل دون املساس ابحلساس يات الس ياس ية يف البدلان ا ألخرى .وشكر الوفد الرئيسة وقال اإن برانمج
العمل املس تقبيل املتفق عليه ميثل خطوة جديرة ابلرتحيب.
 .222و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره ل ألمانة ومجيع من شاركوا يف عقد الاجامتع واملساعدة عىل جناحه.
وعرب الوفد عن شكره للرئيسة عىل القيام بعمل جيد للغاية فامي يتعلق ابلتوصل اإىل نتيجة متوازنة وعادةل ومقبوةل للجميع يف
هناية املطاف .وشكر الوفد مجيع الوفود عىل روح التعاون ،و أأعرب عن تطلعه اإىل املزيد من روح التعاون نفسها يف
الاجامتعات املقبةل للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات.
 .223و أأيد ممثل املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية تأأييدا اتما البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية.
وشكر ممثل املنظمة الرئيسة ،و أأعرب عن امتنانه للويبو دلعوة املنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية اإىل اجامتعات اللجنة ادلامئة
املعنية بقانون الرباءات ،اليت اكنت ذات أأمهية كبرية ابلنس بة للمنظمة ا ألفريقية للملكية الفكرية .و أأعرب ممثل املنظمة عن
تقديره جلودة الواثئق وثراء املناقشات .ورحب أأيضا بروح التعايش املشرتك وتى اس مترار التعاون ادلويل عىل املدى
الطويل.
 .224و أأعربت الرئيسة عن امتناهنا ملشاركة لك وفد ومداخالته ،وعىل اإسهاماته الرائعة يف معل اللجنة .و أأثنت الرئيسة أأيضا
عىل مجيع الوفود للزتاهما ورغبهتا يف اإجراء حوار بناء .وترى الرئيسة أأن النضج داخل اللجنة يتجىل يف تضمن برانمج العمل
املقبل العديد من ا ألنشطة يف جمال الرباءات واليت لها أأمهية قصوى ابلنس بة للك اقتصاد وللك بدل .و أأعربت الرئيسة عن
ارتياهحا لإهناء وليهتا بنجاح .و أأشارت الرئيسة اإىل أأهنا قد حرضت اللجنة حيدوها ا ألمل وقالت اإهنا تر أأست اللجنة ادلامئة
املعنية بقانون الرباءات برسور وإاميان ابمللكية الفكرية وبراءات الاخرتاع .و أأعربت أأيضا عن امتناهنا ل ألمانة اليت تكنت من
العمل معها كفريق كبري .مث أأعربت عن شكرها للمنسقني ا إلقلمييني عىل دمعهم وللوفود اليت شاركت يف ادلورات غري الرمسية.
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كام أأعربت عن امتناهنا للمرتمجني الشفويني عىل معلهم الشاق .و أأعربت عن أأملها يف اإتام العمل املقبل بنجاح ،وجناح اللجنة
يف مساعهيا املس تقبلية .واختمتت الرئيسة اجللسة.

 .225واللجنة مدعوة اإىل اعامتد مرشوع
التقرير هذا.
[ييل ذكل املرفق]
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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
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève

THAÏLANDE/THAILAND
Taksaorn SOMBOONSUB (Ms.), Senior Legal Officer, Department of Intellectual
Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi
Pajaree UNGTRAKUL (Ms.), Internship, Permanent Mission to the World Trade Organization
(WTO), Geneva

TUNISIE/TUNISIA
Walid DOUDECH (M.), ambassadeur, représentant permanent, Mission permanente, Genève
Nafaa BOUTITI (M.), directeur adjoint, Institut national de la normalisation et de la propriété
Industrielle (INNORPI), Tunis
Nasreddine NAOUALI (Mr.), conseiller, Mission permanente, Genève

TURQUIE/TURKEY
Tugba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission, Geneva
Serkan ÖZKAN (Mr.), Patent Examiner, Turkish Patent and Trademark Office, Ankara

UKRAINE
Valeiry ZHALDAK (Mr.), Director, Department for Intellectual Property, Ministry of Economic
Development and Trade, Kyiv

URUGUAY
Javier Humberto CIGANDA RUIZ (Sr.), Asesor, Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
(DNPI), Ministerio de Industria, Energía y Minería, Montevideo
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VIET NAM
PHAN Ngan Son (Mr.), Deputy Director General, National Office of Intellectual Property (NOIP),
Ministry of Science and Technology, Hanoi

ZAMBIE/ZAMBIA
Gabriel Mulenga MWAMBA (Mr.), Senior Examiner, Patents and Companies Registration
Agency (PACRA), Ministry of Commerce, Trade and Industry, Lusaka

II.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/
INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS

CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)
Nirmalya SYAM (Mr.), Programme Officer, Development Innovation and Access to Knowledge
Programme, Geneva
Viviana MUÑOZ TÉLLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property
Programme (DIIP), Geneva
Sanaz JAVADI (Ms.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Programme
(DIIP), Geneva

OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)
Yazeed ALYOUSEF (Mr.), International Relations Department, Riyadh

ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)
Dosso MEMASSI (M.), directeur, Département de la protection de la propriété industrielle,
Yaoundé

ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU)/UNITED NATIONS (UN)
Christoph SPENNEMANN (Mr.), Legal Officer and Officer-in-Charge, Intellectual Property Unit,
Investment and Enterprise Division, Geneva

ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT
ORGANIZATION (EAPO)
Aurelia CEBAN (Ms.), Head, Department of Appeals and Quality Control, Moscow
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ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT
ORGANISATION (EPO)
Alessia VOLPE (Ms.), Coordinator, International Cooperation, Munich

ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION
(WTO)
Jayashree WATAL (Ms.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and
Competition Division, Geneva
Xiaoping WU (Ms.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and
Competition Division, Geneva

ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)
Said Hamad RAMADHAN (Mr.), Senior Patent Examiner, Harare

UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)
Georges-Rémi NAMEKONG (M.), ministre conseiller, Délégation permanente, Genève

UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)
Anne VON ZUKOWSKI (Ms.), Policy Officer, Directorate General for Internal Market, Industry,
Entrepreneurship and SMEs, Brussels

III.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL
ORGANIZATIONS

Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys
Association (APAA)
Catherine Eunkyeong LEE (Ms.), Patent Attorney, Patent Committee, Seoul
Tetsuhiro HORIE (Mr.), Patent Committee Member, Tokyo
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students'
Association (ELSA International)
Lea AURIOL (Ms.), Secretary General, Brussels
Sandra AGHAR (Ms.), Member, Brussels
Ahmed HALID KAYHAN (Mr.), Member, Brussels
Maurus WOLLENSAK (Mr.), Member, Brussels
Association international du barreau (IBA)/International Bar Association (IBA)
Thomas LEGLER (Mr.), Liaison Officer, Geneva
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Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)
Alain GALLOCHAT (Mr.), Observer, Zurich
Association latino-américaine des industries pharmaceutiques (ALIFAR)/Latin American
Association of Pharmaceutical Industries (ALIFAR)
Luis Mariano GENOVESI (Sr.), Asesor, Buenos Aires
Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA)
Alfredo CHIARADIA (Sr.), Director General, Buenos Aires
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)
Ivan HJERTMAN (Mr.), European Patent Attorney, Commission on Intellectual Property,
Stockholm
Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA)
John BROWN (Mr.), Council Member, London
Civil Society Coalition (CSC)
Sean FLYNN (Mr.), Fellow, Washington, D.C.
Polly MARKANDYA (Ms.), Fellow, Geneva
CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Advisor, Geneva
Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)
Grega KUMER (Mr.), Head, Director General’s Office, Geneva
Instituto Fridtjof Nansen (FNI)/Fridtjof Nansen Institute (FNI)
Morten Walloe TVEDT (Mr.), Senior Research Fellow, Lysaker
Ramon FONTES (Mr.), Researcher, Lysaker
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)
Werner A. ROSHARDT (Mr.), Representative, Winterthur
Innovation Insights
Jennifer BRANT (Ms.), 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)
Francis LEYDER (Mr.), President, Munich
John BROWN (Mr.), Chair of the Harmonisation Committee, Munich
Japan Intellectual Property Association (JIPA)
Seiji MORI (Mr.), Managing Director, Tokyo
Toshifumi SAKO (Mr.), Chairman, Medical and Biotechnology Committee, Tokyo
Japan Patent Attorneys Association (JPAA)
Satoru DENO (Mr.), International Activities Center, Tokyo
Naoki OKUMURA (Mr.), International Activities Center, Tokyo
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Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)
Thiru BALASUBRAMANIAM (Mr.), Representative, Geneva
Andrew GOLDMAN (Mr.), Counsel, Washington, D.C.
Médecins Sans Frontières (MSF)
Yuanqiong HU (Ms.), Senior Legal and Policy Advisor, Geneva
Elena VILLANUEVA-OLIVO (Ms.), Medical Innovation and Access Policy Advisor, Geneva
Baher MOHAMED (Mr.), Policy and Advocacy Intern, Geneva
Maarten VAN DER HEIJDEN (Mr.), Legal and Policy Intern, Geneva
Tomek MCCLINTOCK (Mr.), Intern, Geneva
Medicines Patent Pool (MPP)
Esteban BURRONE (Mr.), Head of Policy, Geneva
Erika DUENAS (Ms.), Advocacy and Policy Manager, Geneva
Third World Network Berhad (TWN)
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Researcher, Geneva
Gopakumar KAPPOORI (Mr.), Legal Advisor, Delhi
Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Legal Advisor, Geneva

IV.

BUREAU/OFFICERS

Président/Chair:

Bucura IONESCU (Mme/Ms.) (Roumanie/Romania)

Vice-présidents/Vice-Chairs:

Diana Violeta HASBÚN (Mme/Ms.) (El Salvador)
Nafaa BOUTITI (M./Mr.), (Tunisie/Tunisia)

Secrétaire/Secretary:

V.

Marco ALEMÁN (M./Mr.)(OMPI/WIPO)

BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO)

Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General
John SANDAGE (M./Mr.), vice-directeur général, Secteur des brevets et de la technologie/
Deputy Director General, Patents and Technology Sector
Marco ALEMÁN (M./Mr.), directeur, Division du droit des brevets, Secteur des brevets et de la
technologie/Director, Patent Law Division, Patents and Technology Sector
Tomoko MIYAMOTO (Mme/Ms.), chef, Section du droit des brevets, Division du droit des
brevets, Secteur des brevets et de la technologie/Head, Patent Law Section, Patent Law
Division, Patents and Technology Sector
Aida DOLOTBAEVA (Mlle/Ms.), juriste, Section du droit des brevets, Division du droit des
brevets, Secteur des brevets et de la technologie/Legal Officer, Patent Law Section, Patent Law
Division, Patents and Technology Sector
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Atif BHATTI (M./Mr.), juriste adjoint, Section du droit des brevets, Division du droit des brevets,
Secteur des brevets et de la technologie/Associate Legal Officer, Patent Law Section, Patent
Law Division, Patents and Technology Sector
Harjodh SINGH (M./Mr.), stagiaire, Section du droit des brevets, Division du droit des brevets,
Secteur des brevets et de la technologie/Intern, Patent Law Section, Patent Law Division,
Patents and Technology Sector

][هناية املرفق والوثيقة

