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 اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
 

 والعشرون ةسابعالالدورة 
ىل  11جنيف، من  2017 ديسمرب 15اإ

 
 

ح اقرتاح 
ّ
 وفد كندامن قدم ممنق

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

جراء اس تعراض للبحوث كندا بشأأن قدمه وفد منقّح حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل اقرتاح  .1 بشأأن الرباءات  املنجزةاإ
من مرشوع جدول الأعامل:  8البند  حتتيك يُنظر فيه ، واحلصول عىل املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية

 والصحة. الرباءات

ن أأعضاء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  .2 اإ
ىل النظر يف مضمون املرف  ق.الرباءات مدعوون اإ

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

جراء اس تعراض للبحوث منقّح اقرتاح  بشأأن الرباءات واحلصول عىل املنتجات الطبية  املنجزةبشأأن اإ
 والتكنولوجيات الصحية

 مقدمة

ن مجليع البدلان منافع يف تشجيع  .1 هيا يف لعصول ضامن احلو كنولوجيات حصية جديدة ومبتكرة تطوير منتجات طبية وت اإ
فراد واجملمتع. وتعمتد احلكومات الوقت املناسب و  عىل مجموعة متنوعة من أأدوات ف الهدهذا  حتقيقيف بتلكفة مس تدامة للأ

جياد حاةل من ال  س ياسة امللكية الفكرية ، ومن بيهنا نظام الرباءات. وتقتيضالعامة الس ياسة بني مصاحل مجيع أأحصاب  توازناإ
 أأقىص قدر من الرفاه العام للمجمتع.حة بغية حتقيق املصل

ىل نظام الرباءات،  .2 ضافة اإ  فراو تتؤثر عىل  لعرض والطلبعىل جانيب ا نوعة من العوامل الأخرىمجموعة مت تربز واإ
 الأخرى الاعتباراتىل بأأسعار ميسورة، عالوة عو أأاكنت محمّية برباءة أأم جنيسة،  ،ملنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحيةا

تيبات وتر  الرضائب والتعريفات ولواحئ مراقبة الأسعار وطرائق التسعري التفاضيل الاعتبارات. وتشمل هذه للحصول علهيا
بأأسعار  فر املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحيةاعىل تو عوامل هامة أأخرى تؤثر خبالف الأسعار، و الرشاء ابمجلةل. 

صحة لل موثوقةنظم وجود نتجات الطبية واس تددااها و اختيار امل ترش يد و  الصحة املس تدامةمتويل من بيهنا  ،ميسورة
 لمرىض.لة التأأمينية ، فضال عن القوة الرشائية والتغطيمدادالإ و 

 وملّا اكنتيف الس نوات الأخرية.  ةث موسعاحبأأ ع الصحة العامة موض ومأ لوع العالقة بني نظام الرباءات واكن موض .3
فاإن  ،املنتدى الرئييس املتعدد الأطراف امللكف ابلرتكزي عىل قانون الرباءات (اللجنة) اءاتاملعنية بقانون الرب ادلامئة اللجنة 

ن الفعالية يف هذا اخلطاب  قدر من عىلول الأعضاء بأأ ستسهم ادلو  .أأدةل جودة عىليعمتد الس ياسات وضع يف جمال معلها  اإ
 .دون تكرار ما اضطلع به مس بقا املنجزة ىل البحوثاإ  اللجنة د معلاستنا تنض 

 برانمج العمل

ىلادلول الأعضاء  أأن تطلبقرتح كندا ت .4 جراء اس تعراض ل الويبو أأمانة  اإ بشأأن حامية  املنجزةالت والبحوث لتحلياإ
 .لجنةال مبا يتفق مع ولية  ،الرباءات واحلصول عىل املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية

ىل  ومن املقرتح أأن يستند .5  :التالية املعايريالاس تعراض اإ

ىل الأدوية مصطلح شري ي ، الاس تعراضلأغراض  )أأ( واللقاحات "املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية" اإ
 .والتشخيص والأهجزة الطبية

ن اومنظمة التجارة العاملية، تشاور مع أأمانيت منظمة الصحة العاملية وت ة الويبو ابلعمل تضطلع أأمان )ب( ت قتضاإ
 ، من أأجل الاس تفادة من اخلربة الفنية التمكيلية والعالقة التعاونية القامئة بني هذه املنظامت.احلاجة

لويبو ومنظمة الصحة العاملية املعنية اك نظامت احلكومية ادلوليةا امل هتعدأأ دلراسات اليت يشمل الاس تعراض او  (ج)
بحوث ال ذه املنظامت؛ و أأجراها ابحثون خارجيون بتلكيف من هاليت راسات وادل ومنظمة التجارة العاملية وغريها؛

 :مهنا مورمجةل أأ  ضيع هذه ادلراسات. وتشمل موااليت خضعت لس تعراض اخلرباء الأاكدميية

  الصحية كنولوجياتتوافر املنتجات الطبية والت القضااي الوجهية الأخرى و الرباءات و العالقة بني 
 ميسورة. بأأسعار
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  وضامن هتطوير الأدوية والتكنولوجيات الصحية اجلديدة وتشجيع حفزدور نظام امللكية الفكرية يف و ،
 .ودةعالية اجل توريد منتجات

  املعرفة ونقل التكنولوجيا يف قطاع املنتجات الطبية  انتشارنظام امللكية الفكرية يف تعزيز  دورو
 الصحية. توالتكنولوجيا

  توافر املنتجات الطبية  سهيليف ت  معلهادور أ ليات الرتخيص الإلزايم والطوعي ومجمعات الرباءات و و
 .بأأسعار ميسورة والتكنولوجيات الصحية

  يف البدلان اليت ل ختضع فهيا هذه الأدوية محلاية مبوجب براءةس ية الأدوية الأساتوافر و. 

ىل  2005عام الفرتة الزمنية من يف  املنجزة الاس تعراض الأعامل يغطيو  (د)  .2016اإ

ىل  40من مكّون تقرير  يف شلكنتج انهنا ي لربانمج العمل يصدر امل من املقرتح أأن و  .6 دقيقا م ملخصا صفحة يقدّ  50اإ
 لملها قامئة ادلراسات اليتب، فضال عن مرفق املدروسة والاس تنتاجات والتوصيات الرئيس ية للبحوث تللتحليال

دراج أأي وثيقة يف التقرير عىل أأنه جديدةيقدم التقرير أأي توصيات  وليس من املطلوب أأن. الاس تعراض ، وينبغي أأل يفهم اإ
 ة.لجنال تأأييد لس تنتاجات وتوصيات تكل الوثيقة من الأمانة أأو 

ولوجيات املشاركة يف موضوع الرباءات واحلصول عىل املنتجات الطبية والتكنفرصة لدلول الأعضاء التقرير  س يتيحو  .7
 .فهام أأكيداالراهنة  املعرفة حاةلفهم  بعد املقبل اللجنة الصحية، وعىل تنظمي معل

جنة، بغية تقدمي تقرير هنا ي يف رشين لل ة والع بعالاس تعراض بعد ادلورة الساعىل ن تبدأأ الأمانة العمل الوفد أأ قرتح يو  .8
 ة والعرشين.تاسعال  هتادور

 ]هناية املرفق والوثيقة[


