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SCP/28/12 PROV. 2 

 ابإلنلكزييةاألصل: 
 2018 أكتوبر 23التارخي: 

 
 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 والعشرون ثامنةال لدورةا
 2018 يوليو 12إىل  9جنيف، من 

 لتقريرمشروع ا

 من اعداد األمانة

 مقدمة

والعرشين يف جنيف يف الفرتة منة اث"( دورهتا ال الرباءاتجلنة " عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )"اللجنة" أو .1
 .2018يوليو  12إىل  9 من

األرجنتني، و : اجلزائر، ادلورةأو احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية  ول األعضاء التالية يف الويبو و/ادلمثلت و  .2
كندا، و و، صبوركينا فاو الربازيل، و تعددة القوميات(، امل  -بوليفيا )دوةل و بنن، و ، وبيالروسأذربيجان، و المنسا، و سرتاليا، او 
هورية كوراي الشعبية ج و ، يةهورية التش يك واجل كرواتيا، و كوت ديفوار، و كوس تارياك، و كولومبيا، و الصني، و ش ييل، و 

أملانيا، و غابون، و ا، فرنسو فنلندا، و اس تونيا، و مرص، و إكوادور، و، يةهورية ادلومينيك واجل وجيبويت،  ،منركاوادل، ادلميقراطية
 -إيران )جهورية وإندونيس يا، والهند، و هنغاراي، و هندوراس، و الكريس الرسويل، و غواتاميال، ، و اليواننو غاان، و 

مالزياي، و مالوي، و ليتوانيا، و لبنان، و التفيا، والكويت، و كينيا، و اكزاخس تان، و الياابن، و إيطاليا، وأيرلندا، و اإلسالمية(، 
بريو، و ابراغواي، وبامن، و ابكس تان، وعامن، و الرنوجي، و نيجرياي، و النيجر، و مبيق، اموزو املغرب، و يك، املكس  و مالطا، و 
اململكة العربية السعودية، و الاحتاد الرويس، ورومانيا، و جهورية مودلوفا، و جهورية كوراي، و الربتغال، و بولندا، و الفلبني، و 
 ،واتيلند ،وطاجيكس تان ،وسويرسا ،والسويد ،اس بانياو وب أفريقيا، جنو سلوفاكيا، و س نغافورة، و سيش يل، و الس نغال، و 

اململكة املتحدة، و اإلمارات العربية املتحدة، و أوكرانيا، و أوغندا، و تركامنس تان، و تركيا، و تونس، و وترينيداد و توابغو، 
 (.92زميبابوي )و المين، و ، وأوروغواي، وفييت انم، األمريكيةالوالايت املتحدة و 

األفريقية اإلقلميية للملكية الفكرية املنظمة  بصفة مراقب:  الاجامتع ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التاليةشارك يفو  .3
(ARIPO) ، و( املنظمة األوروبية للرباءاتEPO ،) و( املنظمة األوروبية اآلس يوية للرباءاتEAPO)،  والاحتاد األورويب
(EU ،) يلتعاون اخلليجمكتب براءات الاخرتاع التابع جمللس او (GCC Patent Office) ،( ومركز اجلنوبSC ،) واألمم

 .WTO) ) (9)منظمة التجارة العامليةو (، WHOمنظمة الصحة العاملية )و (، UNاملتحدة )

 الرباءات لوالكءالرابطة اآلس يوية و  وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: .4
(APAA) ، يفكروب الو (إنرتانش يوانلCROPLIFE) ، لطالب القانونالرابطة األوروبية و (ELSA 

International ،) اننسنتوف معهد فري و (FNI)،  و( برانمج الصحة والبيئةHEP ،) معهد الوالكء املعمتدين دلى املكتب و



SCP/28/12 Prov. 2 
2 
 

 حتاد ادلويل لوالكء امللكية الفكريةالاو(، AIPPI) ادلولية محلاية الفكرية امللكية الفكرية عيةاجل و  (،EPI) األورويب للرباءات
(FICPI)، ينيالصيدل جلعيات املنتجني الاحتاد ادلويل و (IFPMA ،)اجمللس ادلويل لتسويق امللكية الفكرية (IIPCC ،)
يا ملؤسسة ادلولية لإليكولوج او  ،(JPAA)اجلعية الياابنية لوالكء الرباءات و (، JIPA)اجلعية الياابنية للملكية الفكرية و 

وقاعة الشهر للمستمثرين ،MPP))ع براءات األدوية يمؤسسة جتم و (، MSFمنظمة أطباء بال حدود )و (، KEI) املعرفية
 .(TWN( )17احملليني، وش بكة برهارد للعامل الثالث )

 .وترد قامئة ابملشاركني يف مرفق هذا التقرير .5

 SCP/27/10"مرشوع التقرير" ) قبل انعقاد ادلورة:ت الرباءاجلنة عىل الواثئق التالية اليت أعدهتا األمانة  ُعرضتو  .6
Prov.2.)و ؛( "مرشوع جدول األعامل املعدل"SCP/28/1 Prov.3)لرباءات ادلويل: ادلويل لنظام ال "تقرير عن و ؛

املتعلق  مرشوع وثيقة مرجعية بشأن الاس تثناء"و ؛(SCP/28/2جوانب معينة من قوانني الرباءات الوطنية / اإلقلميية" )
مرشوع وثيقة  إضافة:"و ؛(SCP/28/3الثاين(" )رشوع )امل  من السلطات التنظميية احلصول عىل املوافقةبإجراءات 

 SCP/23/3رشوع الثاين(" )امل ) من السلطات التنظميية احلصول عىل املوافقةاملتعلق بإجراءات  مرجعية بشأن الاس تثناء
Add.)اجلزءأخرى عن "دراسة و ؛( األول(" ) اخلطوة الابتاكريةSCP/28/4)كشف ال حمدثة بشأن "دراسة جدوى و ؛

"تقرير عن أنشطة املساعدة و ؛(SCP/28/5رباءات" )السامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف طلبات الرباءات و/أو األعن 
وفد إس بانيا"  منمقدم "اقرتاح و ؛(SCP/28/6" ) يتعلق بتعزيز قدرات فاحيص الرباءاتالتقنية اليت تقدهما الويبو فامي

(SCP/28/7)س نغافورة واململكة املتحدة" و  كس يكوامل  كينياو من وفود اجلهورية التش يكية مقدم "اقرتاح و  ؛
(SCP/28/8)مقدم "اقرتاح و ؛( "من وفود الربازيل وكندا وسويرساSCP/28/9)لوثيقة إضافة ل"و ؛SCP/28/9  اقرتاح(

من وفود األرجنتني والربازيل وسويرسا" مقدم "اقرتاح و ؛(.SCP/28/9 Addمن وفود الربازيل وكندا وسويرسا(" )مقدم 
(SCP/28/10.) 

(؛ SCP/14/7من الربازيل" )مقدم ابإلضافة إىل ذكل، نظرت اللجنة يف الواثئق التالية اليت أعدهتا األمانة: "اقرتاح و .7
"تصويب: اقرتاح و(؛ SCP/16/7التمنية" )أجندة  فريقيا نيابة عن اجملموعة األفريقية ومجموعةامقدم من وفد جنوب اقرتاح "و

من مقدم "اقرتاح و(؛ .SCP/16/Corrالتمنية" )أجندة مقدم من وفد جنوب أفريقيا نيابة عن اجملموعة األفريقية ومجموعة 
ن ممقدم "اقرتاح و(؛ SCP/17/8من وفدي كندا واململكة املتحدة" )مقدم "اقرتاح منقح و(؛ SCP/17/7وفد ادلامنرك" )

" األمريكية"الرباءات والصحة: اقرتاح من وفد الوالايت املتحدة و(؛ SCP/17/10" )األمريكيةوفد الوالايت املتحدة 
(SCP/17/11 ؛)مقدم "اس تبيان بشأن جودة الرباءات: اقرتاح و( "من وفدي كندا واململكة املتحدةSCP/18/9 ؛)
من وفد مقدم "اقرتاح و(؛ SCP/19/4أن كفاءة نظام الرباءات" )بش األمريكيةمن وفد الوالايت املتحدة مقدم "اقرتاح و

من وفود جهورية كوراي مقدم "اقرتاح و(؛ SCP/19/6الربازيل بشأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات" )
ظام الرباءات" بشأن تقامس العمل بني املاكتب يف جمال حتسني كفاءة ن األمريكيةواململكة املتحدة والوالايت املتحدة 

(SCP/20/11 Rev. ؛)األمريكيةمن وفد الوالايت املتحدة مقدم "اقرتاح و ( "بشأن دراسة مشاركة العملSCP/23/4 ؛)
بشأن حول برانمج معل الويبو حول من اجملموعة األفريقية مقدم "اقرتاح و(؛ SCP/24/3من وفد إس بانيا" )مقدم "اقرتاح و

 (.SCP/26/6من وفد كندا" )مقدم "اقرتاح (؛ وSCP/24/4الرباءات والصحة" )

نت األمانُة املداخالت اليت مت تقدميها وجسلهتا عىل رشيط تسجيل. ويلخص هذا التقرير املناقشات بناء عىل جيع  .8 ودوَّ
 .املالحظات اليت ُأبِديت

 من جدول األعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

 ، ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات.ملنتخبالرباءات ا، رئيس جلنة داماسو ابردوافتتح الس يد  .9
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 للجنة.اأمني توىل هممة رحب الس يد ماركو ألامين )الويبو( ابملشاركني نيابة عن املدير العام، و و  .10

 من جدول األعامل: اعامتد جدول األعامل 2البند 

 (.SCP/28/Prov.3مرشوع جدول األعامل املنقح )الوثيقة الرباءات جلنة اعمتدت  .11

 من جدول األعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة السابعة والعرشين 3البند 

 مقرتح.كام هو (، SCP/27/10 Prov.2مرشوع تقرير دورهتا السابعة والعرشين )الوثيقة الرباءات جلنة اعمتدت  .12

 البياانت العامة

ة الرئيس وهماراته القيادية، كام وحتدث وفد إندونيس يا ابمس مجموعة آس يا واحمليط الهادئ، وأعرب عن ثقته يف خرب  .13
أنه حىت إذا اكنت إىل الوفد أشار به األمانة من أجل التحضري لالجامتع. و اضطلعت أعرب عن تقديره للعمل الشاق اذلي 

وانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس( قد حددات احلد األدىن من اخلاض جبتفاق الااتفاقية ابريس و
 ظل إقلمييا يف األساس، ودلى احلكومات مرونة يف صياغة قوانيهنا احملليةيرباءات، فإن قانون الرباءات الايري ادلولية محلاية املع

صياغة أو من أجل رباءات. وشدد عىل أن احلفاظ عىل هذه املرونة ال يزال حاسام ابلنس بة خملططي الس ياسات اخلاصة ابل
ن املرونة يف بأوفقا ألولوايت التمنية الوطنية والواقع الاجامتعي والاقتصادي. واس تطرد الوفد  لرباءاتاحمللية لقوانني التعديل 

تتيح للحكومات، الس امي يف البدلان ذات )اتفاق تريبس(  وانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارةالاتفاق اخلاص جب
ذكر الوفد أن اللجنة كام . يف الوقت نفسه تعزيز الابتاكر، و لصحيةاملوارد احملدودة، حزي الس ياسة الالزم لتلبية احتياجاهتا ا

عب دورا هاما يف إجياد توازن بني حقوق أحصاب الرباءات واملصلحة العامة األكرب، الس امي يف جمال الصحة العامة ونقل تل
اء وستسامه يف إجراء نقاش ممثر الرباءات. ورصح الوفد بأن مجموعته ستشارك بشلك بن  يف جمال رونة مواطن املالتكنولوجيا و 

إلداري وتبادل الاعرتاض والابطال ابشأن آليات إىل تبادل املعلومات عن تطلعه الوفد أعرب حول تكل القضااي. و 
ة فامي يتعلق بتعزيز قدرة الفاحصني، يشارك ت لسة ال اجل بشأن التعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص و  املعلومات

املعلومات املتعلقة موقف قواعد البياانت املتاحة للجمهور عن بشأن  وتبادل املعلومات ،تب الصغرية واملتوسطةالس امي يف املاك
ابلرباءات والبياانت اخلاصة ابألدوية واللقاحات. وأعرب عن اهامتمه خبربات ادلول األعضاء يف تنفيذ رسية الاتصال بني 

 لتكنولوجياايف نقل  تة بشأن أحاكم قانون الرباءات اليت سامهيشارك ت سة ال ل اجل ابإلضافة إىل  ومولكهيم مستشاري الرباءات
توجهيات س توفر للجنة التوجهيية اجللسات التشاركية . وأعرب عن أمهل يف أن توفر جلسات تبادل املعلومات و بشلك فعال

ة. وشكر الوفد األمانة عىل إعداد فعالية نظام الرباءات بطريقة تراعي الاحتياجات املتنوعة ألعضاء اللجنوتعزيز لتحسني 
أضاف كام نه ينبغي مواصةل حتديث موقع اللجنة عىل أساس الردود الواردة من أعضاء اللجنة. أفاد أ، و SCP/28/2الوثيقة 

 يقتني. وشكر الوفد األمانة عىل إعداد الوث والتقييدات عىل حقوق الرباءاتالوفد أنه يتطلع إىل مناقشة الاس تثناءات 
SCP/28/3 وSCP/28/3 Add. ، أعرب عن أمهل يف أن ، كام إىل تقدمي مرشوع الوثيقة املرجعية هطلعأعرب عن تو

إىل املناقشات بشأن قضااي اخلطوة الابتاكرية )الوثيقة أيضا عن تطلعه الوفد أعرب يس متر العمل يف املرشوع حىت الانهتاء. و 
SCP/28/4الوثيقة ( واملساعدة التقنية املتعلقة بتعزيز قدرة ال( فاحصنيSCP/28/5 ،وفامي يتعلق ابلرباءات والصحة .)

أعرب الوفد عن رغبته يف اغتنام هذه الفرصة لتوجيه انتباه اللجنة إىل تقرير الفريق الرفيع املس توى التابع لألمني العام لألمم 
قد اس تكشف عىل وجه التحديد  (. وأشار إىل أن التقريرUNHLP Reportاملتحدة املعين بإماكنية الوصول إىل األدوية )

عدم متاسك الس ياسات بني امللكية الفكرية والتجارة وحقوق اإلنسان، وقدم عددا من التوصيات يف هذا الصدد. وواصل 
شاركية لسة الت اجل بعض تكل التوصيات موهجة عىل وجه التحديد إىل الويبو ويه ذات صةل مبارشة مبوضوع  بأنالوفد حديثه 

الصحة. وذكر الوفد أن مجموعة آس يا واحمليط الهادئ ترغب يف أن تطلب من اللجنة الرشوع يف هذه بشأن الرباءات و 
املناقشات الاس تكشافية عىل أساس هذا التقرير الهام. وعالوة عىل ذكل، أحاط الوفد علام ابالقرتاح املقدم من وفود الربازيل 

ظر يف دور نظام الرباءات يف تعزيز تطوير منتجات طبية (، وشدد عىل أمهية النSCP/28/9وكندا وسويرسا )الوثيقة 
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إىل مناقشة هذا الاقرتاح. ولفت عن تطلعه الوفد أعرب ويف هذا الصدد،  لتقنيات الصحية.إحراز تقدم فامي يتعلق ابجديدة و
ت القدرات اإلنتاجية غري تفاق تريبس من شأنه أن ميك ن البدلان النامية ذااملعدل الربوتوكول الالوفد انتباه اللجنة إىل أن 

من اس ترياد األدوية اجلنيسة الرخيصة اليت يمت إنتاهجا مبوجب ترخيص إجباري. الين الاكفية أو غري املوجودة يف القطاع الصيد
من إعالن ادلوحة، واليت  6أشار إىل الفقرة كام . 2017يناير  23لوفد عىل أن هذا الربوتوكول دخل حزي التنفيذ يف أكد او 

يف القطاع الصيدالين قد غري موجودة عىل أن "أعضاء منظمة التجارة العاملية اذلين دلهيم قدرات تصنيع غري اكفية أو تنص 
وأعلن أن هذا التعديل مينح اليقني ، "للرتخيص الاجباري مبوجب اتفاق تريبسيواهجون صعوابت يف الاس تخدام الفعال 

أو ذات  النيةلتلبية احتياجات البدلان اليت ال تمتتع بقدرات إنتاجية صيدورة يسبأسعار م  األدوية كن تصديرمي هالقانوين بأن
حمدودة. وأعرب الوفد عن أمهل يف أن تنظر اللجنة أيضا يف برانمج معل دلمع الزتام األعضاء وتطبيق هذا قدرات إنتاجية 

جتري مناقشات أن أييده لفكرة أنه ينبغي للجنة اإلجراء الهام وفقا لوالية اللجنة والويبو. وعالوة عىل ذكل، أعرب الوفد عن ت
كام فعلت يف مسأةل  هابشأن أنظمة املعارضة. وشدد الوفد عىل أنه ينبغي للجنة أن تعطي أمهية متساوية لتكل املسأةل يف معل 

مل يش أنظمة الاعرتاضجودة الرباءات. وعىل وجه اخلصوص، رأى الوفد أنه ينبغي أن يكون هناك برانمج معل بشأن 
املتاحة يف خمتلف البدلان، وإجراءات وطرق اس تخداهما، والقيود  عرتاضبشأن خمتلف أنواع آليات الا مسحاس تبيان أو 

إزاةل القيود. ورأى الوفد أنه ينبغي للجنة أن تتفق عىل فهم كيفية وكيف ميكن تقوية هذه األنظمة و ، املفروضة عىل اس تخداهما
عام إذا اكن املصطلح يعين كفاءة ماكتب الرباءات يف  ،وعىل وجه التحديد ،تساءل الوفدو مشرتك ملصطلح "جودة الرباءات". 

عدم منح املاكتب براءات مشكوك يف حصهتا. ويف هذا مبا يضمن معاجلة طلبات الرباءات، أو جودة الرباءات املمنوحة، 
جئ طلبات الرباءات يف خمتلف الوالايت الصدد، طلب الوفد من األمانة تزويد ادلول األعضاء مبعلومات منتظمة عن نتا

. وعالوة عىل ذكل، أحاط الوفد علام ابالقرتاح املقدم من وفود اجلهورية التش يكية عارضةالقضائية وعن نتاجئ إجراءات امل
لمناقشات حول هذا الاقرتاح. ه ل تطلعأعرب عن ( و SCP/28/8وكينيا واملكس يك وس نغافورة واململكة املتحدة )الوثيقة 

  اخلتام، أعرب الوفد عن أمهل يف أن حتقق اللجنة نتاجئ ممثرة.ويف

لدلورة.  عداد( وشكر األمانة عىل الاCEBSوحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق ) .14
السابقة واذلي وأعرب الوفد عن رسوره ملالحظة أن ادلول األعضاء قد وافقت عىل العمل املس تقبيل املتوازن خالل ادلورة 

أدى إىل برانمج معل متوازن لدلورة الثامنة والعرشين. وتطلع الوفد إىل مواصةل املناقشات حول جودة الرباءات وأعرب عن 
هذه املناقشات. وعالوة عىل ذكل، شدد الوفد عىل أمهية الاقرتاح املقدم من وفود اجلهورية ادلول األعضاء أمهل يف أن تدمع 
(. وابإلضافة إىل ذكل، أعرب الوفد عن SCP/28/8واملكس يك وس نغافورة واململكة املتحدة )الوثيقة التش يكية وكينيا 

العميل جيب أن يؤدي إىل جودة أعىل لعملية حفص الرباءات وأن هذه  -رباءة وكيل الاعتقاده بأن العمل يف موضوع امتياز 
وفامي يتعلق ابملناقشات حول الاس تثناءات والتقييدات عىل  املناقشة ميكن أن تسامه يف إطار براءات أكرث قابلية للتنبؤ.

يظل ونقل التكنولوجيا، رأى الوفد أن نظام الرباءات جيب أن يضمن الابتاكرات وأن  ،رباءات والصحةالو  ،رباءاتالحقوق 
امئة غري الشامةل للقضااي. . وفامي يتعلق ابلعمل املس تقبيل، أعرب الوفد عن اس تعداده للتأكيد عىل القهتاواليمضن معل اللجنة 

لمجموعة خالل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة. وعالوة عىل ذكل، ابلنس بة لتقيص احلقائق همم أعامل وشدد الوفد عىل أن 
أعرب الوفد عن اعتقاده بأن تنس يق قانون الرباءات املوضوعي ما زال ميثل أولوية للعمل يف املس تقبل. ويف اخلتام، شدد 

 أمهية اللجنة وأعرب عن اس تعداده للمشاركة يف املناقشات بطريقة بناءة.الوفد عىل 

كام أعرب عن تقديره  ،موعة األفريقية، وأعرب عن ثقته يف خربة الرئيس وهماراته القياديةاجملوحتدث وفد املغرب ابمس  .15
. ة الثامنة والعرشين للجنةورلدلعداد يف اللجنة. وعالوة عىل ذكل، شكر الوفد األمانة عىل الااته توجهيعىل للرئيس 

كن ادلول األعضاء من مناقشة ميوابإلضافة إىل ذكل، أكد الوفد عىل أمهية ودور اللجنة بصفهتا منتدى متعدد األطراف 
نظام الرباءات واس تخدامه بشلك متوازن، طوير أمر رضوري لتالرباءات القضااي األساس ية. وأشار الوفد إىل أن معل جلنة 

يلعب دوراً هاماً يف حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية لدلول األعضاء، الس امي يف البدلان النامية وأقل  وأنه ميكن أن
 6إىل عقد جلسات لتبادل املعلومات يف إطار البنود من عن تطلعه اجملموعة األفريقية أعرب وفد (. و LDCsالبدلان منواً )

عىل حتسني فعالية نظام الرباءات، مع مراعاة لسات  أن تساعد تكل اجل أعرب عن أمهل يفكام من جدول األعامل.  9إىل 
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 اتالاس تثناءبشأن  SCP/28/3مصاحل البدلان النامية والبدلان األقل منوا عىل وجه اخلصوص. وأحاط الوفد علام ابلوثيقة 
ادلراسة. ورأي الوفد أن  وشكر األمانة عىل إعداد احلصول عىل املوافقة التنظميية من السلطاتإجراءات ب ةاملتعلق

الاس تثناءات والتقييدات جزء ال يتجزأ من نظام براءات صلب، الس امي أهنا تقمي توازان بني املصلحة العامة وحقوق أحصاب 
قد مكنت ادلول األعضاء من أن يكون دلهيا فهم  SCP/28/3إىل أن الوثيقة  عىل وجه اخلصوص رباءات. وأشار الوفدال

اءات والتقييدات ابإلضافة إىل فهم وتفسري أفضل لتكل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات. أوحض لهذه الاس تثن
وعالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل أن املناقشات بشأن الرباءات والصحة ال تزال حامسة من أجل تعزيز نظام براءات أكرث 

ة ابلنس بة للمجموعة األفريقية. ويف هذا الصدد، أشار الوفد إىل توازان. وذلكل، أشار الوفد إىل أن هذه القضية أصبحت أولوي
عىل من أهداف التمنية املس تدامة  (3)الهدف أفاد أن (. و 2030أجندة التمنية املس تدامة لعام أهداف التمنية املس تدامة )

كر الوفد وفود كندا والربازيل . وشفئات العمريةجيع ال من إىل ضامن حياة حصية وتعزيز الرفاهية للجميع هيدف وجه التحديد 
. ومع ذكل، أشار الوفد يف هذا الصدد إىل الاقرتاح الوارد يف الوثيقة SCP/28/9وسويرسا عىل اقرتاهحم الوارد يف الوثيقة 

SCP/24/4 . يه أساس ممتاز ملناقشة أولوايت الس ياسات العامة عىل وجه اخلصوص رأى الوفد أن تكل الوثيقة و
قدم حاًل للتحدايت ادلولية فامي يتعلق ابحلصول عىل األدوية والرعاية الصحية تجمال الصحة العامة وأهنا  للسلطات العامة يف

أن جتري مناقشات حول أنظمة الرباءات . وعالوة عىل ذكل، أعرب الوفد عن تأييده لفكرة أنه ينبغي للجنة يسورةبأسعار م 
أكد الوفد عىل أنه ينبغي للجنة أن تعطي أمهية متساوية كام ل األعامل. من جدو  (6)قضية هممة يف البند متثل اليت  عرتاضالا

من جدول األعامل بشأن نقل  9جودة الرباءات. وفامي يتعلق ابلبند قضية ل ابلنس بة  كام فعلتها لهذه املسأةل يف معل 
اق نقل التكنولوجيا. وأخرياً، التكنولوجيا، أكد الوفد عىل احلاجة إىل إجراء دراسات إضافية حول دور كفاية الكشف يف س ي

 أبرز الوفد األمهية اليت يعلقها عىل معل اللجنة.

يف اللجنة. وعالوة عىل ذكل، شكر  اتهتوجهيعىل وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، وأعرب عن تقديره للرئيس  .16
لسات اجل للمناقشة و املطروحة الواثئق ، مبا يف ذكل الرباءاتلجنة ورة الثامنة والعرشين ل لدلعداد الوفد األمانة عىل الا

جيع ادلول األعضاء خالل ادلورة السابقة  اتالوفد عن تقديره جلهود واس تعدادكام أعرب األربع وادلورة اإلعالمية.  تشاركيةال 
كام رشين. عن أمهل يف أن تسود هذه الروح البناءة خالل ادلورة الثامنة والع أيضا اليت أدت إىل برانمج معل متوازن. وأعرب 

أعرب عن اس تعداده للمسامهة يف معل اللجنة بطريقة ممثرة والعمل من أجل التوصل إىل نتيجة إجيابية تعكس مصاحل جيع 
 املنتدى املتعدد األطراف الوحيد املعين ابلرباءات.تعد ادلول األعضاء. وفضاًل عن ذكل، أكد الوفد عىل أمهية اللجنة اليت 

فد إىل أنه ينبغي للجنة أن تقوم بعملها من خالل ادلخول يف مناقشات تقنية بشأن قضااي قانون ويف هذا الصدد، أشار الو 
ش يا مع واليهتا. وعالوة عىل ذكل، أعرب الوفد أيضا عن اعتقاده بأن املناقشات خالل اللجنة وكذكل االرباءات املوضوعي مت

ا يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية واملبتكرين واملامرسني وغريمه من ينبغي أن تكون مفيدة للعامل احلقيقي، مب ةل املس تقبليعاماأل
مستشاري مس تخديم نظام الرباءات. ومن مث، أشار الوفد إىل أن معل اللجنة بشأن جودة الرباءات ورسية الاتصال بني 

ات. وفامي يتعلق مبوضوع دم هذا الغرض. وعلق الوفد أمهية كبرية عىل تقدم العمل بشأن تكل املوضوعخي ومولكهيم الرباءات
دمت بشأن هذا املوضوع من تبادل العمل والتعاون بشأن موضوع اخلطوات الابتاكرية، ذكر الوفد خمتلف املقرتحات اليت قُ 

. ورأى الوفد أن املعلومات األمريكيةة املتحدة و الوالايت املتحدة قبل وفود كندا وادلامنرك وجهورية كوراي وإس بانيا واململك
مت جعها يف الاس تبيان بشأن التعاون بني ماكتب امللكية الفكرية يف البحث والفحص أظهرت بوضوح األثر اإلجيايب اليت 

رباءات املمنوحة يف جيع أحناء العامل. وأضاف الوفد أن تقيمي اخلطوة جودة الللتعاون يف جمال البحث والفحص عىل حصة و 
رباءات أمر ابلغ األمهية. ويف هذا التايل فإن الفهم العميق ملتطلبات احلصول عىل الابتاكرية أمر أسايس لنظام الرباءات، وابل 

الصدد، أشار الوفد إىل أن مجموعات إقلميية خمتلفة أبدت اهامتهما مبزيد من ادلراسات والتبادالت بشأن هذا املوضوع. ورأى 
يدل عىل أن هذا املوضوع ال هيم ادلول األعضاء  الوفد أن جناح خمتلف برامج الرباءات وترتيبات تقامس العمل اإلقلميية

عالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل أمهية جودة الرباءات. وعىل وجه و الصناعية حفسب بل هيم جيع ادلول األعضاء. 
لعديد ا تالتقنية، كام ذكر وعات اخلصوص، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن اللجنة ينبغي أن تبين عىل أمهية العمل املتعلق ابملوض

. منوحةرباءات امل المن ادلول األعضاء، ألنه س يؤدي إىل جودة أعىل للرباءات خالل معلية حفص الرباءات الوطنية وكذكل 
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(. ويف هذا SCP/28/4زيد من ادلراسة بشأن اخلطوة الابتاكرية )الوثيقة املوعالوة عىل ذكل، شكر الوفد األمانة عىل 
 ل حول هذا املوضوع. وابإلضافة إىل ذكل، أشار الوفد إىل أنه يتطلع إىل العروض اليتالصدد، تطلع الوفد إىل مزيد من العم

( وكذكل الاقرتاح املقدم من وفود اجلهورية التش يكية وكينيا SCP/28/7وفد إس بانيا )الوثيقة ت حول اقرتاح قدم
ار الوفد إىل أن العمل املتعلق بقضااي (. وعالوة عىل ذكل، أشSCP/28/9س نغافورة واململكة املتحدة )الوثيقة و  واملكس يك

عىل جودة معلية قد تؤثر حامية الرسية ورأى أن سيسامه أيضا يف هذا الغرض.  ومولكهيم مستشاري الرباءاتالرسية بني 
رباءة وجودة الرباءة املراد إصدارها. وعالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل أن مس تخديم نظام الرباءات أعربوا عن الحامية 

مع مراعاة أنه  رأى الوفدكام بأمكلها، مبا يف ذكل احلاالت العابرة للحدود.  الايداعجهتم للعمل يف بيئة موثوقة طوال معلية حا
من شأنه أن يسهم يف وجود إطار غري ملزم ج يف شلك قانون تقارب الهنُ فإن الاختالفات يف أحاكم حامية الرباءات، 

ويف هذا الصدد، ذكر الوفد أن اجملموعة ابء مس تعدة للمشاركة يف املناقشات والعمل  .جودةللرباءات ميكن التنبؤ به وأكرث 
ونقل التكنولوجيا. وعالوة عىل  ،رباءات والصحةالو  ،رباءاتالحقوق التقييدات عىل عىل قضااي أخرى تتعلق ابالس تثناءات و 

وق ملصلحة املعنيني، مبا يف ذكل أحصاب احلقمصاحل جيع أحصاب اؤخذ ذكل، أكد الوفد أنه خالل املناقشات، ينبغي أن ت
ل عامأأضاف الوفد أن املناقشات و كام وينبغي أن تكون املناقشات متوازنة.  ،بعني الاعتبار العام واألوسع وأحصاب احلق

اء إىل إجر  هتطلعأعرب الوفد عن اللجنة ينبغي أال تكرر هجود جلان الويبو األخرى أو احملافل ادلولية. ويف اخلتام، 
 .بناءة مناقشات

اخلربة الواسعة أفاد أن (، و GRULACأمرياك الالتينية والاكرييب ) بدلانوحتدث وفد السلفادور نيابة عن مجموعة  .17
اليت يمتتع هبا الرئيس ستساعد يف توجيه املناقشات وتبادل املعلومات يف اللجنة. وعالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل أن 

ه اإلقلميية للتقدم يف القضااي اخملتلفة اليت ينبغي مناقش هتا يف اللجنة. وابإلضافة إىل ذكل، شكر ظي بتأييد مجموعتحيالرئيس 
يف التحضري لالجامتع والواثئق املنشورة. ورصح الوفد بأن أنشطة اللجنة تتسم بأمهية ابلغة متزي الوفد األمانة عىل معلها امل 

تمنية جيع ادلول األعضاء. وعالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل أن القضااي ل ابلنس بة حيث أهنا تتناول قضااي ذات تأثري كبري 

يه مسائل ذات أمهية  ،ونقل التكنولوجيا ،رباءات والصحةالو  ،اجلوهرية مثل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات
يعتقد أن العمل يف هذا املوضوع  هألنخاصة ابلنس بة جملموعته. وشدد الوفد عىل أمهية الهنوض ابلعمل بشأن جودة الرباءات، 

. وذلكل، تطلع الوفد بصفة خاصة أمر حامس للوصول إىل التكنولوجيات اجلديدة بصفة عامة والتكنولوجيات املرتبطة ابلصحة
من جدول األعامل بشأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق  5فامي يتعلق ابلبند و . 6إىل املناقشات يف إطار البند 

أمهل يف مواصةل املناقشات يف وأعرب عن  .SCP/28/3 Addو SCP/28/3ات، شكر الوفد األمانة عىل الوثيقتني الرباء
 CP/28/9و SCP/28/9من جدول األعامل، أبرز الوفد املقرتحات الواردة يف الواثئق 7هذا الصدد. وفامي يتعلق ابلبند 

Add. وSCP/28/10وفد عىل أمهية هذا املوضوع ابلنس بة للبدلان النامية والبدلان . وفامي يتعلق بنقل التكنولوجيا، أكد ال
. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن ثقته يف العمل عىل وجه اخلصوص واصل الوفد دمع جلسات تبادل املعلوماتو األقل منوا. 

 املمثر للجنة.

عدادها لالجامتع. وأعرب الوفد وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، وشكر األمانة عىل إ .18
عن الزتامه مبواصةل جناح ادلورة السابقة للجنة يف املناقشة البناءة والتقدم بشأن املوضوعات الرئيس ية امخلسة جلدول األعامل، 

اس ويف تقرير العمل املس تقبيل للجنة. ورصح الوفد بأن مجموعته مس تعدة للمشاركة يف هذه املناقشات بطريقة بناءة عىل أس
دورة اللجنة مبزيد من التفصيل تضطلع ، أشار الوفد إىل أنه قد تقرر أن وفامي يتعلق جبدول أعامل اللجنة جدول األعامل.

تقيص احلقائق. ومع عىل أساس السابقة ورات ومناقشة القامئة غري الشامةل للقضااي اليت متت مناقش هتا يف اللجنة خالل ادل
. الرباءات نون الرباءات املوضوعي ينبغي اعتباره الوس يةل والهدف طويل األجل للجنةذكل، شدد الوفد عىل أن تنس يق قا

احلقائق واملناقشات خالل اللجنة. ورأى املرتبط بتقيص عمل الوفامي يتعلق بعمل اللجنة يف املس تقبل، شدد الوفد عىل أمهية 
ص جليع ادلول األعضاء الختاذ خطوات لألمام بشأن الوفد أن برانمج العمل لدلورة الثامنة والعرشين ينبغي أن يتيح الفر 

يعتقد أن العمل يف هذا ه القضااي املهمة. وشدد بوجه خاص عىل أمهية امليض قدماً يف العمل بشأن جودة الرباءات، ألن
ل املوضوع س يكون موضع اهامتم ادلول األعضاء عرب نطاق التمنية. وأعرب الوفد عن حرصه عىل مواصةل املناقشات حو 
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، حيث أن التقارب بني األحاكم اخملتلفة س يكون مفيداً مستشاري الرباءات ومولكهيمموضوع رسية الاتصاالت بني 
ملس تخديم نظام الرباءات. وفامي يتعلق ابلرباءات والصحة، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن أي معل إضايف يف هذا اجملال ينبغي 

رباءات والصحة. ويف الوقت نفسه، أعرب الوفد عن رغبته لعوامل ذات الصةل ابأن يعكس هنجا متوازان، مع مراعاة خمتلف ال
األدوية خبالف حامية صول عىل الويبو، وأن املناقشات املتعلقة بعوامل احلو أنه ال ميكن جتاوز والية اللجنة بيف أن يذكر 

 ُ عمل املس تقبيل للجنة، أعرب الوفد عن أمهل يف رتك حملافل أكرث مالءمة. وفامي يتعلق ابملناقشات حول الالرباءات ينبغي أن ت
برانمج معل متوازن لدلورات املقبةل. وأكد الوفد عىل أمهية الاحتفاظ ابلتوازن ادلقيق بني املوضوعات عىل اللجنة  تفقأن ت 

شاء برانمج إىل أن التفامه املتبادل س ميكن ادلول األعضاء من إن وعىل وجه اخلصوص أشار الوفد و اليت نوقشت يف اللجنة. 
 معل مفيد لدلورات املقبةل. وأعرب الوفد عن الزتامه بعمل اللجنة وتطلع إىل عقد دورة بناءة.

 الابتاكر والتكنولوجيا والتمنية زيفحتأمهية كبرية دلور امللكية الفكرية يف دامئا أشار وفد الصني إىل أنه يويل و  .19
، وذكر بوجه وشدد عىل أمهية اللجنة. الراخس محلاية امللكية الفكرية الاقتصادية. ويف هذا الصدد، أكد الوفد من جديد موقفه

. وأعرب الوفد عن أمهل لرباءاتادلويل لنظام ل خاص أن اللجنة ال تزال متثل منصة هممة للغاية إلجراء مناقشات فامي يتعلق اب
يف حتفزي الابتاكر والتمنية الاقتصادية  ،مع اجلهود املشرتكة جليع ادلول األعضاء، دوراً أفضلالرباءات يف أن يؤدي نظام 

والاجامتعية والتكنولوجية. وأعرب الوفد عن رسوره لرؤية اجلهود اليت بذلهتا ادلول األعضاء يف ادلورات السابقة للجنة من 
لشاق أجل احلفاظ عىل التطوير املس متر لعمل اللجنة. ويف هذا الصدد، شكر الوفد ادلول األعضاء واألمانة عىل العمل ا

خالل ادلورات السابقة. وأعرب عن الزتامه بإحراز تقدم يف املناقشات وجلسات تبادل املعلومات، الس امي فامي يتعلق 
ابلرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا. ويف هذا الصدد، ذكر الوفد أن تكل املوضوعات ذات أمهية حيوية لتحقيق التوازن 

رأى الوفد أن تكل املناقشات ستساعد عىل حتقيق القمية الاجامتعية كام اجلهور. املناسب بني مصاحل أحصاب احلقوق وعامة 
ساعد ادلول األعضاء عىل زايدة تعميق فهمهم تكل املناقشات ست  لنظام الرباءات. وعالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل أن

بب الاختالفات بني ادلول األعضاء، والتعرف عىل معل األعضاء اآلخرين يف هذا الصدد. وأخريا، شدد الوفد عىل أنه بس 
من أجل امليض وعات من الرضوري إظهار مرونة أكرب يف مراعاة مصاحل واحتياجات جيع األطراف اخملتلفة بشأن تكل املوض

 اللجنة.دلى قدماً. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن أمهل يف إجراء مناقشات ممثرة من أجل الهنوض ابملناقشات 

دلورة والس امي الاعداد لموعة األفريقية اذلي أدىل به وفد املغرب. وهنأ الرئيس واألمانة عىل اجملن وأيد وفد تونس بيا .20
لرباءات والصحة ونقل فامي يتعلق اب. وأقر الوفد ابلتقدم احملرز خالل ادلورات السابقة للجنة SCP/28/3إعداد الوثيقة 

لكرتوين للجنة فامي يتعلق جبوانب معينة من قوانني الرباءات الوطنية التكنولوجيا. وشكر الوفد األمانة عىل حتديث املنتدى اإل
واإلقلميية. وفامي يتعلق بتنفيذ الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات يف القوانني الوطنية، أشار الوفد إىل القيود اليت 

رباءات. ويف هذا الصدد، أعرب يف جمال الرونة تواجه ادلول النامية وأقل البدلان منواً يف الاس تفادة الاكمةل من مواطن م
 يسورةبأسعار م و األدوية األساس ية صول عىل الوفد عن رغبته يف تطبيق هذه الاس تثناءات والتقييدات من أجل احل

 منوا انلبلدا قلوأ لناميةا انلبلداكد عىل اس تخدام يؤألغراض الصحة العامة. وذلكل، أيد الوفد بيان اجملموعة األفريقية اذلي 
رباءات يف جمال الصحة. وعالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل أن احلصول عىل األدوية ال ينبغي أن يكون للرونة املواطن مل

لضامن  2030 لعام ةالتمنية املس تدامأهداف أجندة امتيازا بل حق للجميع. وأشار الوفد إىل أنه من األمهية مباكن أيضا حتقيق 
 . ويف اخلتام، شدد الوفد عىل أمهية دور اللجنة يف هذا الصدد.الفئات العمريةة للجميع يف جيع تعزيز الرفاهيل حياة حصية و 

اإلسالمية( عن اكمل تعاونه ومشاركته البناءة يف مداوالت اللجنة. وشكر الوفد األمانة  -وأعرب وفد إيران )جهورية  .21
ابمس مجموعة آس يا واحمليط الهادئ. وعالوة عىل ذكل، أشار  لدلورة، وأيد البيان اذلي أدىل به وفد إندونيس يا عدادعىل الا

الس نوات املاضية وفرت منربا مناس با لدلول األعضاء لتبادل األفاكر واخلربات بطريقة  الوفد إىل أن مداوالت اللجنة يف
القضااي اليت تغطي  لشماللجنة ي الوفد أن جدول أعامل كام ذكر  شامةل وبناءة، عىل الرمغ من وجود رؤى وأولوايت خمتلفة.

أشار الوفد إىل أن املناقشات حول موضوع الاس تثناءات  ،اجملاالت األساس ية جليع ادلول األعضاء. ويف هذا الصدد
والتقييدات والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا هممة يف تعزيز التقدم الاقتصادي والاجامتعي والثقايف جليع البدلان من 
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كام التمنية املس تدامة.  هدافولويج. وأشار الوفد إىل أمهية مسامهة اللجنة يف تنفيذ توصيات مجموعة أخالل الابتاكر التكن
أشار الوفد إىل أن التبادل املكثف واملتعمق للمعلومات بشأن القضااي املدرجة يف إطار بنود جدول أعامل اللجنة سيساعد 

وفامي يتعلق ابلبند  احمللية. امرساتضها البعض، وحتسني الترشيعات واملادلول األعضاء عىل زايدة تعميق فهمها، والتعمل من بع 
ذكر أن الهدف . و 2030 لعام التمنية املس تدامةأجندة أهداف من جدول األعامل بشأن الرباءات والصحة، ذك ر الوفد ب 7

زيز الرفاهية للجميع. كام أحاط تعإىل عىل وجه التحديد، هيدف إىل ضامن حياة حصية ومن أهداف التمنية املس تدامة الثالث 
رباءات و/ أو الرباءات. البشأن الكشف عن األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف طلبات  SCP/28/5الوفد علام ابلوثيقة 

وأعرب عن اس تعداده لتحقيق ذكل  SCP/28/9وشكر وفود كندا والربازيل وسويرسا عىل اقرتاهحم الوارد يف الوثيقة 
ش يا مع اقرتاح اخطة معل أكرث طموحا مت جلنة الرباءاتعمتد ابإلضافة إىل ذكل، أعرب الوفد عن أمهل يف أن ت الاقرتاح. و

عىل وجه اخلصوص أشار الوفد (. و SCP/24/4الرباءات والصحة )الوثيقة حول موعة األفريقية بشأن برانمج معل للويبو اجمل
أولوايهتا الاجامتعية  عممينس بة للبدلان النامية وأقل البدلان منواً لترباءات رضورية ابل يف جمال الرونة املإىل أن مواطن 

. SCP/28/3رحب الوفد ابلوثيقة  ،. وذلكلاخلاصة هبا والاقتصادية للتمنية يف معلية صنع س ياسات امللكية الفكرية الشامةل
عية مفيدة لدلول األعضاء يف معلية أداة مرج توفري ورأى الوفد أن اللجنة ينبغي أن تواصل معلها يف هذا الصدد من أجل 

. وعالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل أن نظام الرباءات ينبغي أن يسامه بشلك فعال يف تعزيز اوس ياساهتبراءاهتا تصممي قوانني 
أعرب الابتاكر من أجل التمنية البرشية والاجامتعية األوسع يف جيع البدلان من خالل تسهيل نقل التكنولوجيا. وابلتايل، 

أن تناقش اللجنة القضااي الرئيس ية املتعلقة بكيفية أن تكون الرباءات عائقاً أمام نقل التكنولوجيا وأعرب عن عن توقعه بالوفد 
بشأن نقل التكنولوجيا. ويف اخلتام، تشاركية لسة ال اجل إىل عن تطلعه الوفد كام أعرب أمهل يف رؤية التقدم يف هذا اجملال. 

اعتقاده بأن املواءمة ادلولية لقانون الرباءات، ابلنظر إىل الاختالفات يف مس توايت التطورات ن جمددا عالوفد أعرب 
الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية والاختالفات الهامة بني الهنج واألهداف فامي بني قوانني الرباءات الوطنية، لن تفيد 

ذات الهامة قضااي الن حترز اللجنة تقدما كبريا يف دفع املناقشات بشأن ادلول األعضاء. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن أمهل يف أ
 صةل ابملصاحل املشرتكة لدلول األعضاء.ال

وأيد وفد الهند البيان اذلي أدىل به وفد إندونيس يا ابمس مجموعة آس يا واحمليط الهادئ. وأشار الوفد إىل أن الويبو  .22
بني الابتاكرات والتمنية الاجامتعية والاقتصادية. وأعرب عن اعتقاده بأن  تتحمل مسؤولية هائةل يف ضامن التوازن الصحيح

دلول األعضاء لتصممي فرادى اجوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة قد حققت تقدماً كبرياً ابلنس بة لاتفاق املرونة يف 
وضع يسمح هل بدمع معلية مواءمة قانون الرباءات.  . وذلكل، أشار الوفد إىل أنه ليس يفا احمللية اخلاصة ابلرباءاتقوانيهن

وعالوة عىل ذكل، رأى الوفد أن جودة الرباءات يه أمه عنرص يف معلية الرباءات. ويف هذا الصدد، ذكر الوفد أن معلية 
يضيف واحض املعامل  اعرتاضلعب دوراً حيواًي. ورأى الوفد بوجه خاص أن نظام ت عرتاضحفص الرباءات وكذكل أنظمة الا

الرباءات ويساعد عىل ضامن اجلودة يف طلبات الرباءات. وعالوة عىل ذكل، أعرب الوفد عن تقديره حفص قمية إىل معلية 
لقيام اللجنة جبدوةل املناقشات حول القضااي املهمة يف إطار بند جدول األعامل املتعلق ابلرباءات والصحة. كام أعرب الوفد 

. (UNHLP) املعين بإماكنية احلصول عىل األدويةو ع املس توى التابع لألمني العام لألمم املتحدة الفريق الرفيعن تقديره لتقرير 
لرباءات ودمع التجديد التلقايئ لمن اتفاق تريبس من أجل جتنب  27ورأى الوفد أن ادلول األعضاء ينبغي أن متتثل للامدة 

(. SCP/28/9وفود الربازيل وكندا وسويرسا )الوثيقة أولوايت الصحة العامة. ويف هذا الس ياق، رحب الوفد ابقرتاح 
حول موضوع نقل التكنولوجيا ورأى أنه مت إحراز تقدم كبري يف موضوع شاركية لسة الت جل وعالوة عىل ذكل، رحب الوفد اب

، أعرب ممستشاري الرباءات ومولكهيبني  تصاالتءات. وفامي يتعلق مبوضوع رسية الانقل التكنولوجيا وعالقته بنظام الربا
رباءات وينبغي أن حيمكها قانون اإلثبات. ويف مرتبطة ابلقانون املوضوعي للالوفد عن اعتقاده بأن هذه املسأةل ليست مسأةل 

كام تبادل املعلومات بشأن خمتلف بنود جدول األعامل. جلسات ة و يشارك ت لسات ال اجل اخلتام، أعرب الوفد عن تطلعه إىل 
 قشة بناءة وتشاركية بشأن تكل القضااي يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة.أعرب عن الزتامه بإجراء منا

لدلورة. وذكر عداد موعة األفريقية، وشكر األمانة عىل الااجملوفد مرص البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس  دوأي .23
ديثة. وعالوة عىل ذكل، أشار إىل أن رباءات لعرقةل وصول بعض البدلان إىل التكنولوجيا احلالالوفد أنه ال ينبغي اس تخدام 
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الرباءات دورا إجيابيا يف حتسني أن تلعب نه يتعني بأالوفد أفاد دور نظام الرباءات هو تعزيز تمنية التقدم التكنولويج. و 
بدورها الصحة العامة وحتقيق التوازن بني حقوق اخملرتعني واملصلحة العامة. وذلكل، رأى الوفد أنه جيب عىل الويبو أن تقوم 

تحقيق التمنية املس تدامة، الس امي يف جمال الصحة العامة. وأعرب الوفد عن تقديره جلهود األمانة يف ل ألمم املتحدة اتبعة لكواكةل 
يف جمال رونة املإعداد الوثيقة املتعلقة ابلقيود اليت تواجه البدلان النامية والبدلان األقل منواً يف الاس تفادة الاكمةل من مواطن 

من اتفاق تريبس. ورأى الوفد بوجه خاص أنه ينبغي للويبو أن تقدم معلومات إضافية  27اءات، الس امي فامي يتعلق ابملادة الرب 
بشأن قامئة األدوية األساس ية ابإلضافة إىل معلومات عن أسعارها. وعالوة عىل ذكل، شدد الوفد عىل أمهية جودة الرباءات. 

الرباءات إىل مزيد من التحسينات يف جودة األدوية وحفص الرباءات ومواصفات عه عن تطلالوفد أعرب ويف هذا الصدد، 
ينبغي أن ينطوي دامئا عىل خطوة ابتاكرية. حاصل عىل براءة عىل أن دواء الوفد خاصة . وشدد األدويةومعايري تسجيل 

لوطنية عىل حتسني هماراهتم يف هذا الوفد عىل أمهية قدرة فاحيص الرباءات يف خمتلف املاكتب اأكد وابإلضافة إىل ذكل، 
الصدد. وعالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل أمهية الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات وتأثريها عىل الصحة العامة. 

عىل وجه اخلصوص بوثيقة واحدة حتتوي عىل قامئة جبميع الاس تثناءات والتقييدات. وعالوة عىل ذكل، أيد  رحب الوفدو 
ورأى أن اللجنة مل حترز تقدما يف هذا الصدد. وابإلضافة إىل ذكل، ، اقرتاح اجملموعة األفريقية بشأن الرباءات والصحةالوفد 

( وأعرب عن أمهل يف أن يقدم هذا SCP/28/9أحاط الوفد علام ابالقرتاح املقدم من وفود الربازيل وكندا وسويرسا )الوثيقة 
 اللجنة.الاقرتاح مسامهة إجيابية يف مناقشة 

عىل وعالوة عىل ذكل، شكر الوفد األمانة متزية. امل  هوخرباتالرئيس وأعرب وفد جهورية كوراي عن تقديره لقيادة  .24
يه إحدى اللجان املهمة لدلول األعضاء للمشاركة يف مناقشات موضوعية الرباءات ورة. ورصح الوفد بأن جلنة لدلإعدادها 

عىل وجه اخلصوص إىل أن اللجنة قد أشار الوفد و علق بقانون الرباءات والتعاون ادلويل. وممثرة بشأن القضااي التقنية فامي يت
أاتحت الفرصة ملناقشة قضااي هممة مثل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات وجودة الرباءات ونقل التكنولوجيا 

متوازن للرباءات من أجل الاعرتاف الفعال وكذكل الرباءات والصحة. وعالوة عىل ذكل، أعرب الوفد عن أمهل يف نظام 
أعرب الوفد عن اعتقاده بأن ما يسمى ابالبتاكر الاجامتعي من شأنه أن يؤثر كام الفكرية للمخرتعني وحاميهتا. البدعات اب

يف للمشاركة  ادهس تعدعن ابشلك إجيايب عىل حياة الناس. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن أمهل يف إجراء مناقشات ممثرة، و 
 تكل املناقشات بطريقة بناءة.

دلورة. وأيد الوفد البيان اذلي أدىل به وفد اإلعداد لالرئيس واألمانة عىل  وشكر وفد الربازيل الرئيس وانئيب .25
السلفادور نيابة عن مجموعة بدلان أمرياك الالتينية والاكرييب. وأعرب عن اس تعداده للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن برانمج 

توازن من شأنه أن يساعد عىل حتقيق األهداف الرئيس ية لنظام الرباءات، مثل تعزيز التقدم الاقتصادي والاجامتعي معل م 
ممثرة للغاية وستساعد عىل تشاركية لسات ال اجل والثقايف جليع البدلان من خالل الابتاكر التكنولويج. وتوقع الوفد أن تكون 

، رباءات والصحةالو  ،عرتاضضوعات املدرجة يف جدول األعامل، مبا يف ذكل أنظمة الاتعزيز التفامه املتبادل حول خمتلف املو 
ونقل التكنولوجيا. وفامي يتعلق ابالس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات،  ،مستشاري الرباءات ومولكهيموالرسية بني 

سامه يف ي حل اجملمتع. ورأى الوفد أن هذا التوازن رباءات ومصاالهنا رضورية لتعزيز التوازن بني مصاحل أحصاب بأالوفد أفاد 
تعزيز مصداقية نظام امللكية الفكرية وجشع عىل قبوهل عىل نطاق أوسع كأداة هامة لتعزيز الابتاكر واإلبداع والتمنية. ويف هذا 

احلصول عىل موافقة املتعلق بإجراءات س تثناء الابشأن الصدد، رحب الوفد بشلك خاص ابملرشوع الثاين للوثيقة املرجعية 
أنظمة رباءات و الرحب الوفد بتبادل وهجات النظر اإلضافية حول جودة كام  (.SCP/28/3)الوثيقة  تنظميية من السلطات

. ورأى أن تقامس املعارف بشأن هذه املسأةل سيسهم يف الفهم املتبادل لقوانني وإجراءات الرباءات لصاحل جيع الاعرتاض
شكر الوفد وفود اجلهورية التش يكية وكينيا واملكس يك وس نغافورة واململكة املتحدة وإس بانيا عىل  ،ادلول األعضاء. وذلكل

اقرتاحاهتم. وفامي يتعلق ابلرباءات والصحة، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن الابتاكر، املدعوم بنظام الرباءات، قد أنتج عددا من 
ذكر الوفد أن الابتاكر أمر حيوي أيضا لتحقيق كام جيع أحناء العامل. سن النتاجئ الصحية يف حت الهامة اليت  كنولوجياتالت 

بيامن . وذكر أنه من لك الفئات العمريةلضامن حياة حصية وتعزيز الرفاهية للجميع  2030لعام التمنية املس تدامة أجندة هدف 
مل بقدر ما هو يف أقل البدلان منوا. أعامل أغىن بدلان العايف ميثل جدول إال أنه مدى الاحتياجات بني البدلان، خيتلف 
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 تضمنيه أكرث احملافل مالءمة لدلول األعضاء يف األمم املتحدة ملناقشة وحماوةل إجياد طرق  جلنة الرباءاتورصح الوفد بأن 
ردة يف ولوايت الصحة العامة. ويف هذا الصدد، أيد الوفد املقرتحات الواألملساهامت األكرث أمهية يقدم انظام الرباءات أن 

. ورأى أن هذه املقرتحات ميكن أن تس توعب وهجات النظر SCP/28/10و .SCP/28/9 Addو SCP/28/9الواثئق 
يف تطوير نظام دويل للملكية الفكرية يتسم ابلتوازن والفعالية. وابإلضافة إىل ذكل، أيد كذكل سهم ت اخملتلفة لدلول األعضاء و 

. وعالوة عىل ذكل، أعرب الوفد عن SCP/24/4رباءات والصحة الوارد يف الوثيقة الموعة األفريقية بشأن اجملالوفد اقرتاح 
التجارة والس ياسات الصحية هو معلية مس مترة ال و رغبته يف التأكيد عىل أن السعي إىل تنس يق أفضل بني امللكية الفكرية 

فعال يشجع الابتاكر وياكفئه بطريقة تدمع تنهتيي. وجشع الوفد ادلول األعضاء األخرى عىل تطوير نظام براءات دويل متوازن و 
عن الوفد أعرب بعض. ويف اخلتام، ال بأن هذه األهداف تعزز بعضها عن اقتناعه الوفد أعرب أهداف الس ياسة العامة. و 

توح مع جيع أعرب عن اس تعداده إلجراء حوار مف كام ، تشاركيةلسات ال اجل إىل إجراء مناقشات ذات مغزى يف تطلعه 
 ضاء.األع ادلول

وأعرب وفد كوت ديفوار عن امتنانه للرئيس عىل الزتامه وهمنيته. وشكر األمانة عىل جودة الواثئق املعدة لدلورة. وأيد  .26
لعب دورا هاما يف اس تعادة ت جلنة الرباءاتموعة األفريقية. وأشار إىل أن اجملالوفد البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس 

للملكية الفكرية. ويف هذا الصدد، أشار الوفد إىل أن ادلول األعضاء ينبغي أن تصل إىل اتفاقات التوازن يف النظام العاملي 
تساوية جليع امل مهية األعالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل و ف، خاصة فامي يتعلق ابلرباءات والصحة. اطر يع الامفيدة جل 

 التوصل إىل توافق يف اآلراء ونتاجئ انحجة من قبل اللجنة موضوعات جدول األعامل. وأخريا، أعرب الوفد عن أمهل يف أن يمت
 يف دورهتا الثامنة والعرشين.

 اإلقلميية/عينة من قوانني الرباءات الوطنيةمن جدول األعامل: تقرير عن نظام الرباءات ادلويل: جوانب م  4البند 

 .SCP/28/2الوثيقة عرضا حول قدمت األمانة  .27

. SCP/28/2وعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق، وشكر األمانة عىل إعداد الوثيقة وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجم .28
 لكرتويناإلنتدى امل سمح بإبقاء ي وعىل وجه اخلصوص، أعرب الوفد عن تقديره للعمل الشاق اذلي قامت به األمانة واذلي 

سهم بدرجة كبرية يف زايدة الوعي فامي ي لومات وأشار الوفد إىل أن املنتدى اإللكرتوين للجنة هو مصدر هام للمع .للجنة حمداث
 يتعلق ابجلوانب اخملتلفة لقوانني الرباءات اإلقلميية والوطنية.

. وابإلضافة إىل ذكل، شكر SCP/28/2وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وشكر األمانة عىل إعداد الوثيقة  .29
احملدث وقع امل. وأشار الوفد إىل أن للرباات الوطنية ايف قوانيهنخالت بشأن التغيريات االوفد ادلول األعضاء اليت قدمت مد

يعد مصدراً هاماً للمعلومات. وعىل وجه اخلصوص، رأى الوفد أن البياانت  الرباءاتللجنة  منتدى اإللكرتوينلل ابنتظام 
م يف حتسني فهم نظام سهت معلومات اثقبة عن خمتلف ترشيعات الرباءات و توفر الواردة يف املنتدى اإللكرتوين للجنة 

 ادلويل. الرباءات

 SCP/28/2وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه وشكر األمانة عىل إعداد الوثيقة  .30
. وشكر الوفد وفود أسرتاليا والبوس نة والهرسك واجلهورية ادلومينيكية الرباءاتجنة وحتديث املنتدى اإللكرتوين لل 

عن مدخالهتم، واليت مت عىل أساسها حتديث موقع املنظمة األوروبية اآلس يوية للرباءات و ملغرب والفلبني وقريغزيس تان وا
. ورأى الوفد أن املوقع اإللكرتوين مبثابة مرجع مفيد يف مناقشات اللجنة وأحد األسس اجليدة لفهم املنتدى اإللكرتوين للجنة

 . وابلتايل، رأى الوفد أنه من املهم احلفاظ عىل حتديث هذه األداة.لرباءاتل قوانني الوطنية واإلقلمييةالجوانب معينة من 

دلورة. وأشار الوفد إىل أن املنتدى لعداد اإلوشكر وفد بيالروس األمانة عىل حتديث املنتدى اإللكرتوين للجنة و  .31
 عرض. وعالوة عىل ذكل، رباءاتلل قوانني الوطنية واإلقلمييةالقضااي بشأن اإللكرتوين للجنة هو مصدر فريد للمعلومات 
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عىل وجه اخلصوص إىل أن طرق العالج الطيب قد مت أشار الوفد و رباءات يف بيالروس. التغيريات يف ترشيعات ال الوفد 
رسيرية ال التجارب ابإلضافة إىل ذكل، مل تعترب التجارب الرسيرية و و. حصول عىل براءاتاستبعادها من املوضوعات القابةل لل

هتااًك للرباءات مبوجب القانون املعدل. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن أمهل يف أن حتقق اللجنة نتاجئ انحجة يف دورهتا املس بقة ان
 الثامنة والعرشين.

رباءات الدلورة. وأبلغ الوفد اللجنة ابلتغيريات الترشيعية األخرية عىل لإعدادها عىل وشكر وفد املكس يك األمانة  .32
بني جةل أمور أنه من املعزتم نرش الطلبات اجلزئية للرباءات ومناذج املنفعة، وخفض همةل تقدمي  وذكر منومناذج املنفعة. 

من س تة أشهر إىل شهرين من قانون املكس يك بشأن امللكية الصناعية  19و 16املالحظات املتعلقة ابس تفياء أحاكم املادتني 
وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أن الهدف من هذه . ثنني، وإاتحة ملفات طلبات الرباءات ومناذج املنفعة لعامة اجلهورا

التغيريات هو وضع أعىل املعايري ادلولية يف جمال امللكية الفكرية. وأخرياً، ذكر الوفد أن التغيريات الترشيعية األخرية متاحة يف 
 .(WIPO Lexكس )يل  ويبو قاعدة بياانت

مت  هوعىل وجه اخلصوص إىل أنأشار الوفد و . لبالده الرباءات الوطين حتدث وفد أيرلندا عن التغيريات يف قانونو  .33
عالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل أن التغيري اإلضايف سيسمح مبالحظات و الفحص املوضوعي يف الترشيعات. إدخال 

ف تعزيز جودة هبدت دخلأُ . ويف اخلتام، أشار الوفد إىل أن تكل التعديالت قد الايداعخالل معلية األخرى طراف األ
 الرباءات الوطنية يف أيرلندا.

لدلورة. وعالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل أنه وفقا للتغريات الترشيعية  عدادوشكر وفد جنوب أفريقيا األمانة عىل الا .34
 وضوعي.املفحص البنظام  رباءاتالاألخرية، مت استبدال نظام إيداع 

 ،رباءاتالإىل املناقشات حول جودة ه تطلعأعرب عن الجامتع. و د لالاعداوشكر وفد أملانيا الرئيس واألمانة عىل  .35
أشار و لرباءات. لاألملاين قانون الدخلت عىل والرباءات والصحة. وعالوة عىل ذكل، قدم الوفد حتديثا بشأن التعديالت اليت أُ 

( من إعادة DPMAت التجارية )كن املكتب األملاين للرباءات والعالماميعىل وجه اخلصوص إىل أن التعديل اجلديد الوفد 
 .ةالتكنولوجي املنجزاتللجمهور لغرض حفص أحدث صنفات إنتاج املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف وإاتحة تكل امل 

احلصول عىل تعويض. ورأى الوفد أن هذا التعديل سيسهل  صنفاتؤلفي هذه امل حيق مل هابإلضافة إىل ذكل، ذكر الوفد أنو
 ويعزز جودة الرباءات.معل فاحيص الرباءات 

حتديث املنتدى اإللكرتوين للجنة فامي عىل لدلورة وكذكل عداد وشكر وفد اجلهورية ادلومينيكية األمانة عىل الا .36
تغيريات يست يتعلق بترشيعات اجلهورية ادلومينيكية. وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أن التغيريات األخرية يف الترشيع ل 

 يف املقام األول.إداري  تركزيترشيعية ولكن لها 

الجامتع. وعالوة عىل ذكل، قدم املمثل لعداد اإلاألمانة عىل  املنظمة األوروبية اآلس يوية للرباءاتوشكر ممثل  .37
أصبحت كشف أن كفاية ال  عىل وجه اخلصوصذكر املمثل و حتديثات بشأن التغيريات األخرية فامي يتعلق بكفاية الكشف. 

قد قبلت مالحظات  املنظمة األوروبية اآلس يوية للرباءاتاملمثل أن أفاد ة. وعالوة عىل ذكل، إللغاء الرباء مس تقالسببا 
 رباءة.الالخرتاع يف طلب  رباءةقابلية احلصول عىل الاملتعلقة بطراف األخرى األ

 الرباءات بشأن جوانب معينة من قوانني SCP/28/2الوثيقة الس امي دلورة، لعداد اإلوشكر وفد أوكرانيا األمانة عىل  .38
وشدد عىل أمهية معل اللجنة. وفامي يتعلق  جلنة الرباءاتالوطنية/اإلقلميية. كام أعرب الوفد عن امتنانه لألمانة لتحديث موقع 

 ابلتغيريات املتوخاة يف ترشيعات أوكرانيا، أشار الوفد إىل أنه يف حاةل اعامتد تعديالت جديدة، فإنه سيبلغ أمانة الويبو واللجنة.

األمانة بأنه أعد  قانواًن منقًحا حيتوي عىل عدد من  يمكتب براءات الاخرتاع التابع جمللس التعاون اخلليجغ ممثل أبلو  .39
من القضااي مثل نرش  عددمت مراعاة  هإىل أنعىل وجه اخلصوص أشار املمثل و  العنارص اليت تؤثر عىل جودة الرباءات.
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رباءات يف دول جملس الهل يف أن تؤدي هذه التغيريات إىل تعزيز جودة الرباءات وإلغاء الرباءة. وأعرب املمثل عن أم
 اخلليجي. التعاون

 رباءاتالمن جدول األعامل: الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق  5البند 

 ..SCP/28/3 Addو SCP/28/3و SCP/19/6و SCP/14/7استندت املناقشات إىل الواثئق  .40

العرض متاح عىل: وهذا . SCP/28/3الوثيقة حول قدمت األمانة عرضا و  .41
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_28/scp_28_a_e_l_reference_document_wipo.pdf. 

جليع ادلول ابلنس بة مفيدة للغاية  SCP/28/3وأشار وفد إندونيس يا، متحداث بصفته الوطنية، إىل أن الوثيقة  .42
قدم وصفا شامال ت SCP/28/3عىل وجه اخلصوص أن الوثيقة ذكر الوفد و وشكر األمانة عىل إعداد الوثيقة.  ،األعضاء

. وعالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل أن الاس تثناءات وغاايهتا الس تثناءات املراجعة التنظميية وكذكل أهداف الس ياسة
إىل مزيد من تطلعه عن الوفد أعرب والتقييدات عىل حقوق الرباءات يه واحدة من القضااي املهمة يف جدول األعامل. و 

 س تثناءالمرجعية مماثةل فامي يتعلق ابرشوع واثئق . ويف اخلتام، أعرب الوفد عن أمهل يف وضع م SCP/28/3التطوير للوثيقة 
 والرتخيص اإلجباري. البحيث

فد . وأقر الو اذلي عرضالوعىل  SCP/28/3وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وشكر األمانة عىل إعداد الوثيقة  .43
مت احلفاظ عىل توازن دقيق بني مصاحل أحصاب يعززه نظام براءات فع ال، حيث يأن الابتاكر يف جيع امليادين التكنولوجية 

وسع. وأعرب عن اعتقاده بأن النظام احلايل للملكية الفكرية يدمج بشلك اكمل التوازن بني املصاحل األهور اجل احلقوق وحق 
. وأقر الوفد أن لرباءاتل نظمة الوطنية وادلوليةاألجزء من يه إىل أن الاس تثناءات والتقييدات اخلاصة والعامة. وأشار الوفد 

اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات مناسب يف بعض األحيان يف ظروف حمددة. وشدد الوفد عىل أن اس تخدام 
يف هناية املطاف. ابجملمتع أن يرض ابالبتاكر والاس تثناءات والتقييدات بطريقة تقوض احلوافز املقدمة من نظام الرباءات، ميكن 

شمل ت يف جمال الاس تثناءات والتقييدات،  تقنيةقد اضطلعتا ابلفعل بأعامل  جلنة الرباءاتوأشار الوفد إىل أن الويبو و 
وأشار  ومساهامت ادلول األعضاء، مبا يف ذكل اخلربات العملية ودراسات احلاةل. ندواتدراسات اخلرباء والاس تبياانت وال 

القمية متاحة ألي دوةل رجعيات أن هذه املكام أشار إىل الوفد إىل الواثئق الشامةل املوجودة عىل موقع الويبو عىل اإلنرتنت. 
. وذلكل، أعرب الوفد عن اعتقاده اخلاصة تنظر يف ترتيباهتا الترشيعية احمللية وتسعى إىل تعديلها وفقا الحتياجاهتا وأولوايهتا

بشأن تنفيذ الاس تثناءات فكري معلومات اكفية للت امن جدول األعامل قد أنتج 5والعمل يف إطار البند  بأن املناقشات
 والتقييدات.

تمتتع ابملرونة يف وضع قوانني وطنية للرباءات وفقاً ول وأشار إىل أن ادل، موعة األفريقيةاجملوحتدث وفد املغرب ابمس  .44

األمهية اليت يعلقها عىل مسأةل جمددا عىل الوفد أكد دوةل من ادلول األعضاء. و  للحقائق الاقتصادية ومس توايت التمنية للك
عىل وجه اخلصوص إىل أن الاس تثناءات والتقييدات متك ن أشار الوفد و الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات. 

الوفد أن اللجنة مل حتقق تقدما كبريا بشأن  وفقاً ملس توى تطورها. ورأىللرباءات الوطنية ا البدلان النامية من تصممي قوانيهن
إىل أنه مل يمت اعامتد برانمج معل للبدلان األخص عىل أشار الوفد و موضوع الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات. 

وق الرباءات النامية. ويف هذا الصدد، أيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل بشأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حق
. اذلي قدمته عرضالوعىل  SCP/28/3إعداد الوثيقة عىل (. وعالوة عىل ذكل، شكر الوفد األمانة SCP/19/6)الوثيقة 

أشار و  قدم اس تعراضا للس ياسة واآلراء واألهداف ونطاق اس تثناء املراجعة التنظميية.ت SCP/28/3ورأى الوفد أن الوثيقة 
 الوثيقة حتتوي عىل أمثةل حمددة لكيفية تنفيذ الاس تثناء يف خمتلف القوانني الوطنية أن تكلإىل عىل وجه اخلصوص الوفد 

واإلقلميية وكذكل نتاجئ تنفيذه والتحدايت اليت تواهجها ادلول األعضاء يف تنفيذ الاس تثناء. ويف هذا الصدد، رأى الوفد أن 
وفقاً ألفضل للرباءات الوطنية ا اعدها يف تصممي قوانيهنست قدم معلومات قمية لدلول األعضاء املهمتة و ت SCP/25/3الوثيقة 
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املامرسات. ويف اخلتام، جشع الوفد الويبو عىل اس تخدام تكل الوثيقة يف جمال املساعدة التقنية والترشيعية لدلول األعضاء. 
 إىل مزيد من املناقشات حول هذا البند من جدول األعامل.عن تطلعه الوفد أعرب و 

 SCP/28/3سا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه وشكر أمانة الويبو عىل إعداد الوثيقة وحتدث وفد المن  .45
حلصول عىل موافقة اجلهات التنظميية من السلطات. ورأى الوفد أن إجراءات ابشأن اس تثناء حقوق الرباءات فامي يتعلق ب

والتقييدات عىل حقوق الرباءات. وعالوة عىل ذكل، تكل الوثيقة يه أساس جيد ملزيد من املناقشات حول الاس تثناءات 
يف املقدمة، مت ورد أنه، كام إىل لوفد أشار المعلومات واملوارد اليت اس تفادت مهنا الوثيقة. و لالواسعة ساحة امل أكد الوفد عىل 

ليت قدمهتا ادلول وكذكل املدخالت االلجنة جع املصدر الرئييس للمعلومات إلعداد الوثيقة املرجعية من خالل أنشطة 
عىل وجه أفاد الوفد حمددا معلها. و أمهية عىل أمهية اللجنة و ا تؤكد األعضاء وماكتب الرباءات اإلقلميية. ورأى الوفد أهن

الثاين مفيدة للغاية لفهم املامرسات القانونية اخملتلفة يف هذا الصدد. رشوع اخلصوص أن أمثةل بعض البدلان املدرجة يف امل 
تواجه ادلول األعضاء يف تنفيذ الاس تثناء. وفامي يتعلق ابلتحدايت اليت تواهجها ادلول اليت تحدايت ا تعرض ال أهنبوحدد الوفد 

األعضاء يف تنفيذ هذا الاس تثناء، أشار الوفد إىل أنه يبدو أن تكل التحدايت تتعلق يف الغالب بعدم اليقني بشأن نطاق 
أشار الوفد إىل أن مثل هذه كام هبذا الاس تثناء بني املس تخدمني احملمتلني.  الاس تثناء يف القوانني الوطنية وقةل الوعي

أنشطة التوعية والتدريب الهادفة. وأعرب الوفد عن اهامتمه مبعرفة املزيد من خالل التحدايت ميكن معاجلهتا حسب الصةل و 
أن هناك حاجة حمددة للعمل املعياري عىل  ج القانونية اخملتلفة لتنفيذ الاس تثناء. وخلص الوفد إىل أنه ال يبدوعن الهنُ 

املس توى ادلويل فامي يتعلق ابس تثناء املراجعة التنظميية يف تكل املرحةل. وأعرب الوفد عن دمع الاحتاد األورويب وادلول 
ء املراجعة سامه يف معرفة اللجنة وفهمها ملوضوع الاس تثناءات والتقييدات بصفة عامة، واس تثنات األعضاء فيه للمبادرات اليت 

وأكد الوفد عىل أمهية حتقيق توازن مناسب بشأن معل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات  بصفة خاصة. التنظميية
قابلية تثل ملعايري األهلية للرباءة، مثل اجلدة واخلطوة الابتاكرية و مي واملعايري القانونية املس تخدمة لتحديد ما إذا اكن الاخرتاع 

هو فقط اذلي بني مصاحل أحصاب احلقوق وعامة اجلهور سلمي صناعي. وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أن التوازن ال التطبيق ال 
يضمن أن نظام الرباءات مفيد القتصادات ادلول األعضاء. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن أمهل يف إجراء مناقشات ممثرة من 

 .جلنة الرباءاتأجل الهنوض مبناقشات 

، أشار الوفد إىل أن تكل الوثيقة تقدم SCP/28/3ني األمانة عىل العمل الكبري. وفامي يتعلق ابلوثيقة وشكر وفد الص .46
رباءات، ال تعترب إجراءات احلصول للالصيين لقانون لمبادئ توجهيية مفيدة للغاية. وعالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل أنه وفقا 

ة انهتاك للرباءات. ورصح الوفد بأن تنفيذ هذا احلمك قد أحدث أثرا إجيابيا عىل موافقة اجلهات التنظميية من السلطات مبثاب
 قوانني الوطنية واإلقلمييةالللغاية. وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أن معل األمانة يف هذا الصدد همم للغاية من أجل حتسني 

ألهنا حتقق توازاًن بني يف معظم البدلان ة للغاية . ورأى الوفد أن الاس تثناءات والتقييدات متثل أحاكماً قانونية هممللرباءات
اليت ميكن  SCP/28/3رباءات. وأخريا، أيد الوفد إجراء مزيد من املناقشات حول الوثيقة الاملصلحة العامة وحقوق أحصاب 

 دلول األعضاء.أن تكون مبثابة وثيقة مرجعية جليع ا

ات والتقييدات عىل حقوق الرباءات تلعب دوراً أساس ياً يف اإلسالمية( أن الاس تثناء -ورأى وفد إيران )جهورية  .47
هنا توفر توازاًن بني مصاحل اجلهور ومصاحل أحصاب احلقوق. وعالوة عىل ذكل، أدمع التوازن املناسب لنظام الرباءات، حيث 

داف التمنية املس تدامة أشار الوفد إىل أن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات لها صةل مبارشة وغري مبارشة بأه
وأعرب عن تقديره لألمانة  SCP/28/3لعب دوراً هاماً يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية. وأحاط الوفد علام ابلوثيقة تو 

قدم أمثةل قمية لالس تفادة الاكمةل من نطاق اس تثناء املراجعة التنظميية عىل تإلعداد هذه الوثيقة. ورأى الوفد أن الوثيقة 
رأى الوفد أن مثل هذه الوثيقة ستساعد ادلول األعضاء يف احلصول عىل صورة أوحض لهذا كام ني الوطين واإلقلميي. املس توي

الاس تثناء وفهم أفضل لكيفية تنفيذه والاس تفادة منه. وعالوة عىل ذكل، أعرب الوفد عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد 
وطلب من األمانة اس تخدام تكل الوثيقة يف مساعدهتا التقنية والترشيعية املقدمة  إندونيس يا ابمس مجموعة آس يا واحمليط الهادئ

أثبتت أن اس تثناء بوالر قد سامه بشلك يف قطاع الصحة أن األدةل العملية إىل الوفد كام أشار إىل ادلول األعضاء يف الويبو. 
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صطناعي محلاية الرباءات والتأخري غري املربر يف تسويق مبارش يف ختفيض أسعار األدوية واألهجزة الطبية ألنه منع التوسع الا
ساعد عىل زايدة الرفاهية اجملمتعية ي احليوية. وذلكل، خلص الوفد إىل أن اس تثناء املراجعة التنظميية البدئل و  األدوية اجلنس ية

عن أمهل يف العمل  . ويف اخلتام، أعرب الوفدمن األشاكل بأي شلكرباءات اللحقوق املرشوعة ألحصاب لدون انهتاك 
إىل صياغة مشاريع مرجعية مماثةل فامي يتعلق ابالس تثناءات األخرى، الس امي  هتطلعكام أعرب عن يف هذا الصدد،  مس تقبال

 الرتخيص اإلجباري.

وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق وشكر األمانة عىل إعداد مرشوع الوثيقة الثانية  .48
جلنة . وأشار إىل أن من السلطات التنظميية احلصول عىل املوافقةبإجراءات اس تثناء حقوق الرباءات فامي يتعلق بشأن 

بعمل أسايس يف جمال الاس تثناءات والتقييدات، مبا يف ذكل دراسات اخلرباء والاس تبياانت اضطلعت س بق لها أن  الرباءات
تعد مصدرا  رشوع الثاينالوفد إىل أن املعلومات الواقعية املدرجة يف امل  والندوات ودراسات احلاةل. وعالوة عىل ذكل، أشار

فامي يتعلق  SCP/28/3من الوثيقة  (6)القسم إىل الوفد أشار جيدا للمامرسات القانونية اخملتلفة. ابإلضافة إىل ذكل، 
د أن عدم اليقني فامي يتعلق بنطاق ابلتحدايت اليت تواجه ادلول األعضاء يف تنفيذ الاس تثناء. ويف هذا الصدد، رأى الوف

إشارة إىل احلاجة إىل أنشطة التدريب. وعالوة عىل ذكل، رأى الوفد أنه ال توجد حاجة وفر الاس تثناء يف القوانني الوطنية ي
تفضيهل  عنالوفد أعرب حمددة للعمل املعياري عىل املس توى ادلويل فامي يتعلق ابس تثناء املراجعة التنظميية يف تكل املرحةل. و 

اتباع هنج يتحقق فيه توازن مناسب بني مصاحل أحصاب احلقوق وعامة اجلهور بشأن العمل عىل الاس تثناءات والتقييدات 
للرباءة، مثل اجلدة واخلطوة أهالء عىل حقوق الرباءات وعىل املعايري القانونية املس تخدمة لتحديد ما إذا اكن الاخرتاع 

 إىل الاس امتع إىل آراء املشاركني اآلخرين بشأن هذه املسأةل.عن تطلعه الوفد أعرب و الابتاكرية والتطبيق الصناعي. 

وأثىن وفد الربازيل عىل األمانة لوضع مرشوع الوثيقة الثانية بشأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات  .49
جزء ال يتجزأ يه والتقييدات  وأشار الوفد إىل أن الاس تثناءات ..SCP/28/3 Addو SCP/28/3الوارد يف الوثيقة 

لترشيع ه ينبغي ل ورضوري من نظام براءات قوي وحصي. وذك ر الوفد جيع األعضاء بأن املبدأ األسايس لنظام الرباءات هو أن
إىل اكتشافات واخرتاعات جديدة، مع ضامن عدم تقييد هذه احلوافز بشلك مفرط وعدم خلق عوائق تؤدي أن يوفر حوافز 

ورصح الوفد  طار.مثل هذا اإليف ينبغي تناول دور الاس تثناءات والتقييدات رأى الوفد أنه كام ر ونرش املعرفة. أمام الابتاك
جيع ادلول األعضاء الزتام قانوين وأخاليق لتحقيق أفضل توازن بني مصاحل أحصاب حقوق امللكية الفكرية يقع عىل عاتق  هبأن

ظ عىل هذا التوازن هو أفضل وس يةل محلاية املصاحل املرشوعة ألحصاب حقوق ومصاحل اجملمتع كلك. ورأى الوفد أن احلفا
، املعروف ابمس اس تثناء بوالر، يلعب دوراً هاماً ةالتنظمييراجعة رأى الوفد أن اس تثناء امليف هذا الصدد، امللكية الفكرية. و

املمنوحة بواسطة الرباءة مصدراً لعوامل يف ضامن حتقيق ذكل التوازن، الس امي من خالل ضامن أال تكون القوة السوقية 
قدمت بالده رأى الوفد أن هيلك الوثيقة متوازن ومعقول. وابإلضافة إىل ذكل، ذكر الوفد أن كام لتنافس ية. مناوئة ل خارجية 

 ه يتعني عىل اللجنة أن تتناول. وابلنس بة للربانمج املس تقبيل، رأى الوفد أنSCP/28/3مساهامت إضافية يف الوثيقة 
أثبتت أن الاس تخدام املتوازن واملدروس يف القطاع الصحي أن األدةل العملية إىل الوفد كام أشار . الرتخيص اإلجباري

سامه بشلك مبارش يف ختفيض أسعار األدوية واألهجزة الطبية. وذلكل، خلص الوفد إىل أن الرتخيص ي للرتخيص اإلجباري 
رباءات بأي شلك من األشاكل. اللحقوق الرشعية ألحصاب لية دون انهتاك ساعد عىل زايدة الرفاهية اجملمتع ي اإلجباري 

س يوفر توجهيات لدلول األعضاء العامتد وتنفيذ قوانني براءات أكرث توازان هذا الرتخيص  وأعرب الوفد عن اقتناعه بأن
 وفعالية، تفيض إىل أهداف الس ياسة العامة وإىل تعزيز التكنولوجيا ونقلها ونرشها.

وابإلضافة إىل ذكل، أعرب الوفد  ..SCP/28/3 Addو SCP/28/3فد تونس األمانة عىل إعداد الوثيقة وشكر و  .50
إىل احلصول ه تطلعأعرب الوفد عن مزيد من التحديثات حول هذا املوضوع. وعالوة عىل ذكل، رغبته يف احلصول عىل عن 

ري. وأشار الوفد إىل أن اللجنة يه أكرث احملافل الرتخيص اإلجباالس امي عىل واثئق جديدة بشأن الاس تثناءات األخرى، 
مالءمة لدلول األعضاء ملناقشة هذه القضااي وحماوةل إجياد س بل لضامن التوازن الصحيح بني مصاحل أحصاب احلقوق وعامة 

 موعة األفريقية.اجملاجلهور. وأخريا، أعرب الوفد عن تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس 
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. ورصح الوفد بأن تنفيذ هذا احلمك املقدم مهنا عرضالوعىل  SCP/28/3د ش ييل األمانة عىل إعداد الوثيقة وشكر وف .51
الصحة هيئة هل تأثري إجيايب للغاية عىل دخول األدوية اجلنيسة إىل السوق دون تأخري. وعالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل أن 

املوافقة التنظميية. عىل اس تثناء للحصول يف ش ييل يمت إيداعة لب العامة يف ش ييل مسؤوةل عن الفحص املوضوعي للك ط
وابإلضافة إىل ذكل، أشار الوفد إىل أنه يف بعض احلاالت، هناك إماكنية طلب املوافقة التنظميية من خالل معلية مبسطة، 

 جمال املساعدة التقنية دون تقدمي مستندات معينة. ويف اخلتام، جشع الوفد الويبو عىل اس تخدام الوثيقة املرجعية يف
 لدلول األعضاء.املقدمة والترشيعية 

عالوة عىل ذكل، رشح الوفد و  ..SCP/28/3 Addو SCP/28/3وشكر وفد رومانيا األمانة عىل إعداد الوثيقة  .52
لطبية أن هذا الاس تثناء يف رومانيا يشري فقط إىل املنتجات ا أفادكيف مت تنفيذ هذا الاس تثناء يف ترشيعات رومانيا. و 

ملوافقة عىل التسويق يف رومانيا أو التفويض ابعىل ينطبق الاس تثناء ذكر الوفد أن ، وابإلضافة إىل ذكللالس تخدام البرشي. 
الوطنية للمنتجات الطبية يف رومانيا  هيئةيف إحدى ادلول األعضاء يف الاحتاد األورويب. وأخريا، أشار الوفد إىل أن ال 

 ثناء.مسؤوةل عن تنفيذ هذا الاس ت 

. وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد جلنة الرباءاتبشأن الاس تثناءات والتقييدات يف  احلديثوأشار وفد الهند إىل اترخي  .53
والواردات املوازية، واس تخدام  ،أنه ينبغي للجنة أن تركز عىل اس تخدام بعض الاس تثناءات مثل الرتخيص اإلجباري

األدوية والقدرة عىل حتمل تاكليفها. وفامي صول عىل مهية من وهجة نظر إماكنية احلعترب ابلغ األي ي احلكومة، واس تثناء بوالر اذل
، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن تطوير نظام الرباءات واس تخدام حقوق الرباءة ينبغي أن يعمل SCP/19/6يتعلق ابلوثيقة 

أن حيقق الهدف املمتثل يف توفري ام الرباءات لنظبطريقة متوازنة ومعقوةل. وابإلضافة إىل ذكل، أشار الوفد إىل أنه ينبغي 
تعزيز متتع أعضاء اجملمتع املمتثل يف هدف ال امحلاية للمصاحل األخالقية واملادية للمخرتعني، ويف نفس الوقت ينبغي أن حيقق 

الية للجنة، أشار وفامي يتعلق ابدلورة احل اآلخرين حبقوق اإلنسان. وعالوة عىل ذكل، أوىل الوفد أمهية كبرية لعمل اللجنة.
رباءات الو  ،رباءاتالإىل أمهية بنود جدول األعامل هذه ابعتبارها اس تثناءات وتقييدات عىل حقوق عىل وجه اخلصوص الوفد 

وهجة نظره اليت أعرب عهنا يف عىل والصحة ابإلضافة إىل نقل التكنولوجيا. وفامي يتعلق بتكل القضااي، أكد الوفد من جديد 
رباءات ال ميكن أن تكون مطلقة، حيث أن الس ياسات العامة الة للجنة. ويف اخلتام، رأى الوفد أن حقوق ادلورات السابق

أن هذه احلقوق والواجبات جيب أن ، أعرب الوفد عن اعتقاده بتعين أيضا الزتامات الرشاكت ابس تفادة اجلهور كلك. وذلكل
 .SCP/28/3إعداد الوثيقة عىل  بعضها البعض. ويف اخلتام، شكر الوفد األمانةمع توازن ت 

. ورأى الوفد أن تكل SCP/28/3الوثيقة األخص لدلورة وعىل عداد وشكر وفد الاحتاد الرويس األمانة عىل الا .54
الوثيقة مفيدة للغاية ألهنا حتتوي عىل أحاكم قانونية مت اعامتدها يف ترشيعات خمتلف البدلان. وعالوة عىل ذكل، أعرب الوفد 

وثيقة وجود ن تس متر اللجنة يف العمل بشأن هذه املسأةل. وفامي يتعلق ابلعمل املس تقبيل، أشار الوفد إىل أن عن رغبته يف أ
مفيدة. وعرب الوفد عن أمهية األحاكم املتعلقة أيضا كون تمرجعية أخرى عن كيفية اس تخدام احلكومات لهذا الاس تثناء س  

ألول مرة يف و، 2018يونيو  1لصيدالنية. وأشار الوفد إىل أنه يف ابلرتخيص اإلجباري، الس امي يف صناعة املس تحرضات ا
الاحتاد الرويس، منحت حممكة التحكمي يف موسكو ترخيصا إلزاميا للمنتجات الصيدالنية مكحمكة ابتدائية. وابإلضافة إىل 

أعرب  يف موسكو. ويف اخلتام، ذكل، أعرب الوفد عن أمهل يف أن تكون قرارات احملامك العليا مواتية مثل قرار حممكة التحكمي
 إىل مزيد من املناقشات بشأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات.عن تطلعه الوفد 

لواثئق. ورأى الوفد أن الاس تثناءات اوأعرب وفد األرجنتني عن امتنانه لألمانة عىل تنظمي اجامتع اللجنة وإعداد  .55
لوضع القواعد لتكون قادرة عىل تعزيز التمنية الالزمة  ملساحةس ية لزتويد البدلان ابوالتقييدات عىل حقوق الرباءات تعترب أسا

وعىل عرضها. وأشار الوفد إىل أن هذه الوثيقة جعت  SCP/28/3وأهدافها الوطنية. وشكر الوفد األمانة عىل إعداد الوثيقة 
مفيدة  SCP/28/3ا، أشار الوفد إىل أن الوثيقة جليع البدلان. وأخري ابلنس بة معلومات قي مة ومفصةل عن قضية ذات صةل 

 للغاية جليع ادلول األعضاء.
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موعة األفريقية وشكر األمانة عىل إعداد الوثيقة اجملوأيد وفد الس نغال البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس  .56
SCP/28/3 لدلول األعضاء. املقدمة رشيعية . وجشع الوفد الويبو عىل اس تخدام تكل الوثيقة يف جمال املساعدة التقنية والت

سامه يف نظام براءات متوازن يأخذ يف الاعتبار مصاحل أحصاب احلقوق وعامة ت ورأى الوفد أن الاس تثناءات والتقييدات 
 الرتخيص اإلجباري.الس امي اجلهور. ويف اخلتام، تطلع الوفد إىل احلصول عىل واثئق جديدة بشأن اس تثناءات أخرى، 

. ورأى الوفد اذلي قدمته عرضالوعىل  SCP/28/3األمانة عىل إعداد الوثيقة  األمريكيةايت املتحدة وشكر وفد الوال .57
احلصول عىل إجراءات مرجعا مفيدا عن كيفية اس تخدام البدلان يف جيع أحناء العامل لألحاكم املتعلقة بمتثل أن تكل الوثيقة 

كون أيضا وثيقة مرجعية جيدة تميكن أن  اة عىل ذكل، ذكر الوفد أهنموافقة اجلهات التنظميية من السلطات احلكومية. وعالو 
. وأخريا، أعرب الوفد عن تطلعه إىل واثئق مماثةل فامي يتعلق ابملسائل اخلاصة هبا رباءاتالللحكومات من أجل حتديث نظم 

 بشأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات. SCP/16/3الواردة يف الوثيقة 

املمثل أشار . و SCP/28/3عىل معل أمانة الويبو يف إعداد الوثيقة  ملؤسسة ادلولية لإليكولوجيا املعرفيةاو ثل وأثىن مم  .58
ونظرة شامةل عىل  ةالتنظميي راجعةأن الوثيقة قدمت عرضا مفصال ألهداف الس ياسات اليت أدت إىل إنشاء اس تثناء املإىل 

أيضا التحدايت اليت تواجه البدلان يف تنفيذه. وعالوة عىل ذكل، ذكر تصف ة . ورأى املمثل أن هذه الوثيقدوةل 71تطبيقه يف 
دراسة مت إعدادها للمفوضية األوروبية، واليت قدرت أن متديد اس تثناء املراجعة أوردت  SCP/28/3الوفد أن الوثيقة 

وية األوروبية عن طريق احلد من من شأنه أن يفيد صناعة األددوةل تسويقية يف أي تفويضات التنظميية لتغطية أي أدوية و 
لصالحية، ومعارضة الرباءة، وتاكليف إجراءات التعدي. وفامي املرتبطة ابراء اآلو  ،ادلراساتنفيذ مثل حرية ت القانونية  التاكليف

ق تريبس )أ( من اتفا 3-27يتعلق ابألعامل املس تقبلية، طلب املمثل من األمانة إجراء دراسة عن اآلاثر املرتتبة عىل املادة 
 .اياخلالاجلينات و القامئة عىل عالجات للابلنس بة الرباءة أهلية بشأن 

من جدول األعامل ينبغي  5وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، وذكر أن أي معل يف املس تقبل فامي يتعلق ابلبند  .59
. وابإلضافة إىل ذكل، ذكر وقحصاب احلقمصاحل أكذكل صاحل عامة اجلهور و ملمتوازنة، مع األخذ يف الاعتبار بطريقة أن يمت 

الواسعة وينبغي أن حيتوي عىل مساهامت من اقعية الوفد أن العمل املس تقبيل يف هذا الصدد ينبغي أن يستند إىل الواثئق الو 
ثل ادلول األعضاء. وعالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل أن العمل املس تقبيل اذلي من شأنه أن حيمك مس بقا عىل النتيجة ومي 

مقبوال. وفامي يتعلق مبوضوع الوثيقة املرجعية التالية، اقرتح الوفد: "اس تخدام املواد عىل هنجا واحدا يناسب اجليع لن يكون 
 السفن األجنبية والطائرات واملركبات الربية".

 أنظمة الاعرتاضمن جدول األعامل: جودة الرباءات، مبا يف ذكل  6البند 

 ،SCP/19/4و ،SCP/18/9و ،SCP/17/10و ،SCP/17/8و ،SCP/17/7ئق استندت املناقشات إىل الواث .60
 .SCP/28/8و ،SCP/28/7و ،SCP/28/4و ،SCP/24/3و ،SCP/23/4و ،.SCP/20/11 Revو

كذكل شكر وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وشكر األمانة عىل ادلراسة اإلضافية بشأن اخلطوة الابتاكرية و  .61
لرباءة وعامل الهلية لخالت لدلراسة. ورصح الوفد بأن اخلطوة الابتاكرية يه رشط أسايس لاا مدأعضاء اللجنة اذلين قدمو 

وقوة الرباءات الصادرة ونظام الرباءات بشلك عام. وأضاف أن حتديد اخلطوة الابتاكرية يستند إىل العديد من ودة حامس جل
ملاهر يف هذا اجملال". ورصح الوفد بأن ادلراسة بشأن " و"الشخص االتقنية الصناعية السابقةاملفاهمي املتخصصة مثل "

بشأن األمثةل واحلاالت املتعلقة بتقيمي اخلطوة شاركية لسة الت اجل ، و SCP/22/3اخلطوة الابتاكرية، الواردة يف الوثيقة 
ه، فضال عن أوجه التشابو  الابتاكرية اليت عقدت خالل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة، تدل عىل مدى تعقيد املوضوع

ج التقيمي رباءات يف خمتلف البدلان واملناطق. وأشار إىل أن هنُ بأهلية ال علقتامل بعض الاختالفات يف تقيمي هذا الرشط 
أشار الوفد إىل أن الواثئق كام املتشاهبة ميكن أن تؤدي يف كثري من األحيان إىل نتاجئ خمتلفة يف خمتلف الوالايت القضائية. 

SCP/28/4 وSCP/28/7 وSCP/28/8  للرباءات اكتب الوطنية واإلقلمييةاملقدمت معلومات هامة أخرى عن ممارسات .
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نه يف ادلورات السابقة، أعرب عدد كبري من الوفود من خمتلف املناطق عن دمعه ملواصةل العمل بشأن بأوواصل الوفد 
بشلك اخلطوة الابتاكرية مضن والية اللجنة تقع ، إىل أنه، من حيث قانون الرباءات املوضوعي ةشار يف إاخلطوة الابتاكرية. و

ميع ادلول األعضاء جب ماكتب الرباءات   يففاحصنيالعن اعتقاده بأن العمل يف هذا املوضوع سيساعد الوفد ، أعرب واحض
فد عن رغبته عىل حتسني معرفهتم وهماراهتم يف إجراء تقيمي مناسب لتكل املتطلبات الهامة للرباءة. وبناء عىل ذكل، أعرب الو 

( فامي يتعلق ابملؤرشات الثانوية SCP/24/3بتاكرية بناء عىل اقرتاح وفد إس بانيا )الوثيقة الاطوة اخل بشأنيف مواصةل العمل 
والاخرتاعات اخملتارة وتقيمي اخلطوة الابتاكرية يف قطاع الكاميوايت. وطلب الوفد من األمانة مواصةل هذه ادلراسة وإعادة 

املعلومات ذات الصةل بسهوةل. توفري سيساعد يف ذكل  . ورأى الوفد أنعىل أساس لك دوةل عىل حدهت ترتيب املعلوما
مسأةل هممة. ويف هذا الصدد، طلب هو مبثابة إلدراك لوابإلضافة إىل ذكل، أشار الوفد إىل أن جتنب اس تخدام الفاحصني 

 .SCP/28/8و SCP/28/7الوفد علام ابلوثيقتني أحاط ، الوفد من األمانة اس تكشاف هذا املوضوع ابلتفصيل. ويف الهناية

وحتدث وفد المنسا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه، وأكد من جديد دمعه والزتامه بتطوير أعامل اللجنة  .62
مركز و  بشأن موضوع جودة الرباءات واخلطوة الابتاكرية. وأشار الوفد إىل أن مفهوم اخلطوة الابتاكرية ينمتي إىل قلب

رتفعة حول اخلطوة الابتاكرية واعرتف ابجلودة املإضافية . ويف هذا الصدد، شكر الوفد األمانة عىل تقدمي دراسة رباءاتال
ستساعد عىل اكتساب فهم أفضل لكيفية فهم لك دوةل عضو عىل األخص . وذكر الوفد أن تكل الوثيقة SCP/28/4للوثيقة 

وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أنه عىل الرمغ  .بشلك خاصو"اخلطوة الابتاكرية"،  ملصطلح "جودة الرباءات"، بشلك عام،
للك صاحب ابلنس بة خمتلفة يف تعريف مصطلح "جودة الرباءات"، وأن معىن هذا املصطلح قد يكون خمتلفا هُنج من وجود 

. وأعرب الوفد عن ثقته يف أن نتاجئ يةبشأن القضااي األساس  مصلحة يف س ياقات خمتلفة، إال أنه يبدو أن هناك تفاهام مماثال 
الواثئق س تكون مفيدة يف الاضطالع بعمل اللجنة يف جمال جودة الرباءات. وطلب الوفد املزيد من ادلراسات حول اخلطوة 

إىل إجراء مناقشات حول عن تطلعه الوفد كام أعرب . SCP/24/3و SCP/19/5الابتاكرية، عىل النحو املقرتح يف الوثيقة 
والتحليل املتأخر. وواصل  التحليل التقرييبإىل جانب املنجزات التكنولوجية فة العامة املشرتكة وتضافرها مع أحدث املعر 

الوفد تشجيعه عىل الاس تخدام الواسع لتقامس العمل وأعرب عن رأيه بأن جلسة تبادل املعلومات، مثل اجللسة املقررة لتكل 
عىل التعرف عىل برامج املشاركة يف العمل واملشاركة فهيا. وعالوة عىل ذكل، ادلورة، ستشجع املزيد من ادلول األعضاء 

اإلداري من شأنه أن يؤدي إىل نظام براءات أكرث الاعرتاض والابطال أشار الوفد إىل أن الفهم املشرتك األفضل آلليات 
ل يف اللجنة معاًل ابملقرتحات اليت قدهما وفد دمعه للتقدم يف العمأكد الوفد جمددا عىل بساطة. وفامي يتعلق ابلعمل املس تقبيل، 

( ووفود جهورية كوراي واململكة املتحدة والوالايت املتحدة SCP/23/4و SCP/19/4)الوثيقتان  األمريكيةالوالايت املتحدة 
كندا واململكة  (، فضاًل عن املقرتحات السابقة املتعلقة "جبودة الرباءات" اليت قدهما وفداSCP/20/11)الوثيقة  األمريكية

وفد الوالايت املتحدة املقدمة من و  ،(SCP/17/7من وفد ادلامنرك )الوثيقة ، واملقدمة (SCP/17/8املتحدة )الوثيقة 
(. وأعرب الوفد عن الزتامه بتطوير برانمج العمل بشأن "جودة الرباءات"، واذلي س يعكس SCP/17/10) األمريكية

أعرب عن . و SCP/28/8و SCP/28/7خريا، أيد الوفد املقرتحات الواردة يف الوثيقتني العنارص الرئيس ية لهذه املقرتحات. وأ
 إىل إجراء مناقشة بناءة بشأن هذا البند من جدول األعامل.ه تطلع

وحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق، وأكد دمعه القوي للهنوض ابلعمل املتعلق مبوضوع  .63
يف مصمي نظام الرباءات. وأشار الوفد إىل أن اخلطوة الابتاكرية يه جزء هام يقع . ورصح الوفد بأن املوضوع جودة الرباءات

اجلودة. وعرب الوفد عن اعتقاده مرتفع ضامن لنظام براءات مبثابة من قانون الرباءات وأن التقيمي السلمي للخطوة الابتاكرية هو 
فهم مفهوم اخلطوة الابتاكرية. وشكر الوفد األمانة عىل إعداد  بشأنالتفصيل بأن جيع ادلول األعضاء سوف تس تفيد من 

إىل أن هذه الوثيقة تقدم عىل األخص كذكل ادلول األعضاء عىل مساهامهتا. وأشار الوفد ، كام شكر SCP/28/4الوثيقة 
وفد عن تطلعه إىل جلسة تبادل بتاكرية. وعالوة عىل ذكل، أعرب الالالخطوة لمعلومات عن كيفية تقيمي ادلول األعضاء 

عزز التعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص. وتطلع الوفد إىل مناقشات تس   اأهنباملعلومات وأعرب عن اعتقاده 
جمددا عن لوفد أعرب ا، ورحب ابملزيد من العمل يف هذا الصدد. ويف اخلتام، SCP/28/8و SCP/28/7حول الوثيقة 

(، وجهورية كوراي SCP/23/4و SCP/19/4)الوثيقتان  األمريكيةقدهما وفد الوالايت املتحدة  تأييده للمقرتحات اليت
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(، ابإلضافة إىل املقرتحات السابقة املتعلقة جبودة .SCP/20/11 Rev)الوثيقة  األمريكيةواململكة املتحدة والوالايت املتحدة 
(، ووفد SCP/17/7فد ادلامنرك )الوثيقة و(، و SCP/17/8ة الرباءات اليت قدهما وفدا كندا واململكة املتحدة )الوثيق

إىل إجراء مناقشة بناءة بشأن هذا البند من عن تطلعه الوفد أعرب (. و SCP/17/10)الوثيقة  األمريكيةالوالايت املتحدة 
 جدول األعامل.

. وعالوة عىل ظمة الاعرتاضأنوأشار إىل أمهية قضية جودة الرباءات و  ،موعة األفريقيةاجملوحتدث وفد املغرب ابمس  .64
. ويف هذا الصدد، ذكر األخرية مل تناقش مبا فيه الكفاية يف دورات اللجنة أنظمة الاعرتاضذكل، أشار الوفد إىل أن مسأةل 

. وأشار الوفد إىل أن مصطلح "جودة الرباءات" ال يعين فقط نظمة الاعرتاضالوفد أنه ينبغي للجنة أن تويل الاعتبار ذاته أل
رأى الوفد أن جودة  ،رباءات داخل مكتب امللكية الفكرية. وذلكلالبل جودة معلية منح حفسب الرباءات نفسها  جودة

وأشار إىل أن إحدى اخلصائص األساس ية  رباءات ومعلية الفحص.الالرباءات ترتبط ارتباطا وثيقا مبتطلبات احلصول عىل 
يف ختتلف قوانني تستند إىل مفهوم اإلقلميية، وأن معايري األهلية للرباءات يه أن هذه اللرباءات للقوانني الوطنية واإلقلميية ل

. ورأى الوفد أنه لرباءاتل قوانني الوطنيةالخمتلف البدلان. وذلكل، أشار الوفد إىل أنه ينبغي حتديد جودة الرباءات من خالل 
ال ميكن معاجلهتا ببساطة من خالل ال أنه إيف حني أن الهدف الرئييس للجنة يف هذا الصدد هو حتسني جودة الرباءات، 

من ال ختلو ية الفكرية ملاكنب امللك  عرتاضوالافحص ألن ممارسات التبادل اجللسات اإلعالمية بني ماكتب امللكية الفكرية، 
ارد التقنية والقيود األخطاء. وعالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل أنه ابلنظر إىل املس توايت اخملتلفة للتمنية واملوارد البرشية واملو 

هذا املصطلح. وذلكل، رأى الوفد امغ بشأن ن غري املرحج أن يتحقق بعض التنمفاخملتلفة يف البدلان النامية وأقل البدلان منوا، 
الوفد إنه ينبغي ابلتايل، ذكر و أن أفضل طريقة لتحقيق جودة الرباءات يه الاحتفاظ بفاحيص الرباءات من ذوي اخلربة.

 لفاحيص الرباءات.ابلنس بة دة مساعدهتا التقنية وبناء القدرات للويبو زاي

إعداد الوثيقة. عىل وأعرب عن تقديره لألمانة  SCP/28/4اإلسالمية( علام ابلوثيقة  -وأحاط وفد إيران )جهورية  .65
الرباءات يف البحث إىل أنه مت تقدمي ردود متباينة عىل اس تبيان مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب يف إشارة و

مه مشرتك حول مصطلح "جودة الرباءات" بني األعضاء. ورأى الوفد أنه ال ميكن تعزيز افتوالفحص، رأى الوفد أنه ال يوجد 
جودة الرباءات مبجرد تبين ممارسات ماكتب الرباءات األخرى أو التعاون مع املاكتب األخرى من خالل أنشطة تقامس العمل. 

مناقش هتا واختاذ قرار ينبغي عىل الرمغ من أمهيهتا، ينبغي ترك جودة الرباءات للواحئ عىل املس توى الوطين و  رأى الوفد أنهكام 
موقفه بأن هذا جمددا عىل الوفد أكد . و عىل حدهبشأهنا من قبل السلطات الوطنية، مع مراعاة األولوايت الوطنية للك بدل 

ق قانون الرباءات أو وضع القواعد واملعايري يف املس تقبل. وابإلضافة إىل ذكل، فرس عىل أنه أداة لتنس ياملوضوع ال ينبغي أن يُ 
الفحص حتتاج إىل جودة من اتفاق تريبس. ورأى الوفد أن  1-27أعرب الوفد عن اعتقاده بأن هذا الفهم يتفق مع املادة 

أن تقامس اخلربات قد حيسن إىل الوفد  أشار. وعالوة عىل ذكل، دوةلحتسني كبري مبا يتفق مع أهداف الس ياسة الوطنية للك 
ملوظفي الرباءات من خالل التعاون الثنايئ واإلقلميي بني ماكتب تقنية رباءات وكذكل املهارات واخلربات ال من جودة ال

. SCP/28/8و SCP/28/7 يقتنيالردود عىل الاس تبيان. وعالوة عىل ذكل، أحاط الوفد علام ابلوث وحضت الرباءات، كام أ
يف عىل قدم املساواة  أنظمة الاعرتاضموضوع إبراز الوفد عن تأييده ملوقف مجموعة آس يا واحمليط الهادئ فامي يتعلق بوأعرب 

يف املس تقبل. ويف اخلتام، جشع الوفد األمانة عىل الرتكزي عىل بناء القدرات مثل تطوير قواعد  جلنة الرباءاتبرانمج معل 
ثةل، مبا يف ذكل املساعدة التقنية وتدريب املوظفني يف البدلان النامية من أجل تعزيز البياانت وأدوات البحث واألدوات املام

 رباءات.الجودة 

بشأن اخلطوة الابتاكرية. واعترب الوفد أن هذه ادلراسة هممة إضافية وشكر وفد الربتغال األمانة عىل إجراء دراسة  .66
هلية احلصول عىل ألكرية من أجل فهم اخلطوة الابتاكرية مكعيار جليع ادلول األعضاء وماكتب امللكية الفابلنس بة للغاية 

رباءة. وأشار الوفد إىل أنه من املهم للغاية حتسني نظام إدارة اجلودة يف لك مكتب وطين للملكية الفكرية. وأيد الوفد اقرتاح ال
فهم التأثريات احلقيقية  (. ورأى أن هذا الاقرتاح سيساعد ادلول األعضاء عىلSCP/28/7وفد إس بانيا )الوثيقة 

للتكنولوجيات اجلديدة عىل نظام الرباءات. وابإلضافة إىل ذكل، أيد الوفد اقرتاح وفود اجلهورية التش يكية وكينيا واملكس يك 



SCP/28/12 Prov. 2 
19 
 

دمعه والزتامه بتطوير العمل بشأن جودة الرباءات جمددا الوفد أكد (. و SCP/28/8وس نغافورة واململكة املتحدة )الوثيقة 
 جليع املقرتحات اليت من شأهنا حتسني نظام إدارة اجلودة للك مكتب وطين.دمعه و 

"دراسة بشأن اخلطوة بعنوان  SCP/22/3بيانه فامي يتعلق ابدلراسة املقدمة يف الوثيقة من جديد عىل وفد الهند أكد و  .67
ُ  هإىل أنأشار عىل األخص الابتاكرية". و  عىل أهنا أداة ملواءمة  SCP/28/3 هذه الوثيقة وكذكل الوثيقةفرس ال ينبغي أن ت

. كشفمفهوم اخلطوة الابتاكرية. وفامي يتعلق جبودة الرباءات، أشار الوفد إىل أن جوهر نظام الرباءات هو الشفافية وال 
 الرباءات.جودة عزز الشفافية و ييف معلية منح الرباءات من شأنه أن للمشاركة وذلكل، رأى الوفد أن دعوة عامة الناس 

رباءات اجليدة فقط. وأشار السوى أال تُمنح مبوجهبا ميكن افة إىل ذكل، أشار الوفد إىل أنه من الرضوري توفري آلية وابإلض
كون لها مصداقية أكرب فامي يتعلق بتلبية متطلبات األهلية يس  عارضة إجراءات املنفاذ نحت بعد الوفد إىل أن الرباءة اليت مُ 
اءات غري الرضورية من شأنه أن يقيد املنافسة وابلتايل يؤدي إىل ارتفاع األسعار. رب تسجيل الللرباءة. وأضاف الوفد أن 

ينبغي أن تشلك جزءاً ال يتجزأ من بند جدول أعامل جودة الرباءات. ويف اخلتام،  أنظمة الاعرتاضوابلتايل، رأى الوفد أن 
جودة أن راء فامي يتعلق مبختلف القضااي املتعلقة ابلرباءات، آلاملفيد للتبادل ل يه منتدى قمي للغاية  جلنة الرباءاتالوفد أن أفاد 

 واحدة من أمه القضااي.يه الرباءات 

. وأشار إىل املقرتحات الواردة يف رباءاتودة الوشكر وفد الصني جيع ادلول األعضاء عىل مساهامهتا فامي يتعلق جب .68
نشاط يف املناقشات املتعلقة جبودة الرباءات. ورأى . وأعرب عن اس تعداده للمشاركة ب SCP/28/8و SCP/28/7الوثيقتني 

. وأشار إىل أن تعريف هتاالوفد أن مسأةل جودة الرباءات تتعلق ابالبتاكر ودراسة طلبات الرباءات واس تخدام الرباءات وحامي
اع. وعالوة مصطلح "جودة الرباءات" معقد وميكن قياسه ابإلشارة إىل عدة جوانب مثل اخلطوة الابتاكرية ووصف الاخرت 

إىل حتسني ي هيدف ( يقوم بتنفيذ املرشوع اذلSIPOعىل ذكل، ذكر الوفد أن مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف الصني )
 مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف الصنيرباءات. وابإلضافة إىل ذكل، أشار الوفد إىل أن الاجلودة الشامةل لفحص الرباءات و 

حفص الرباءات. وفامي يتعلق بتقامس العمل، اقرتح الوفد أنه ابإلضافة إىل التعاون بني التحمك يف اقبة و قد أنشأ ابلفعل نظاما ملر 
والصكوك  ،وأدوات البحث ،تركز اللجنة معلها عىل بناء القدرات مثل تطوير قواعد البياانتينبغي أن ماكتب الرباءات، 

، وتدريب املوظفني وتبادهلم من أجل تعزيز بناء راجعةية، وتعزيز البحث و املوتقدمي املساعدة التقنية إىل البدلان النام  ،املامثةل
دوةل  26تعاون مع أكرث من ي  مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف الصني قدرات ماكتب امللكية الفكرية. وأشار الوفد إىل أن

 يف هذا الصدد.إقلمي و

راء حول موضوع "جودة الرباءات". ورصح الوفد بأن وكذكل بتبادل اآل SCP/28/4ورحب وفد الربازيل ابلوثيقة  .69
سامه يف تعزيز التفامه املتبادل لقوانني وإجراءات الرباءات اليت تفيد جيع ادلول ت أنشطة تبادل املعرفة بشأن هذه املسأةل 
التكنولويج ونقل جلودة ابلنس بة للربازيل يه املفتاح لتعزيز الابتاكر مرتفعة ااألعضاء. وشدد الوفد عىل أن الرباءات 

 ةالاجامتعي يةالتكنولوجيا ونرشها مبا حيقق املنفعة املتبادةل ملنتجي ومس تخديم املعرفة التكنولوجية بطريقة تفيض إىل الرفاه 
موقف الربازيل، فقد أشارت ردود ادلول األعضاء عىل الاس تبيان أنه بغض النظر عن . وواصل الوفد القول ةوالاقتصادي

دة الرباءات" هل معان خمتلفة فامي يتعلق بعوامل خمتلفة، ويه نتيجة متوقعة وإجيابية إىل حد ما، ابلنظر إىل أن مصطلح "جو 
 1.27الويبو. وأشار إىل أن هذه النتاجئ تامتىش مع املادةدلول األعضاء يف لتمنية الاقتصادية والاجامتعية لل إىل املراحل اخملتلفة 

األهلية للرباءة، مما يتيح للحكومات مساحة اكفية من املناورة لتحديد وتطبيق تكل  من اتفاق تريبس اليت ال حتدد متطلبات
تغري مع مرور الوقت. ت  ااملعايري وفقا الحتياجاهتا وأولوايهتا. ورصح الوفد بأن تكل الاحتياجات واألولوايت ليست اثبتة وأهن

قدرة ادلول األعضاء عىل حتقيق س املوضوعية قد مية ن التوصل إىل تعريف موحد ملعايري الرباءبأواس تطرد الوفد قائاًل 
أهداف الس ياسة الوطنية يف نظام امللكية الفكرية. وشدد عىل أن حامية امللكية الفكرية ليست غاية يف حد ذاهتا بل يه 

اق تريبس ميكن بأن حزي الس ياسات اذلي يوفره اتفعن اقتناعه وفد أعرب الوس يةل لتعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية. و 
أكد حبقوق أحصاب الرباءات. و من األشاكل وجيب اس تخدامه لتحقيق أهداف الس ياسة العامة دون املساس بأي شلك 

أن ماكتب امللكية الفكرية ميكن أن تس تفيد كثريا من التعاون وتبادل املعرفة يف جماالت بناء القدرات، وتدابري جمددا الوفد 
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املعلومات، مبا يف ذكل الوصول إىل قاعدة بياانت الرباءات واملنشورات العلمية املتخصصة اليت وأدوات تكنولوجيا  ،الشفافية
أعرب عن ورحب الوفد بتبادل اآلراء حول تكل اجملاالت و  .التقنية الصناعية السابقةتعد أساس ية إلعداد تقرير شامل عن 

سامه يف ت ، رأى الوفد أن تكل الوثيقة SCP/28/7قة . وفامي يتعلق ابلوثيضوعاتاقرتاحات أخرى حول املو انفتاحه ألي 
معل اللجنة املعنية ابلتمنية كرر املناقشات اليت دارت يف اللجنة. ورصح الوفد بأن معل اللجنة يف هذا الصدد ال ينبغي أن ي

ب الوفد عن . ويف اخلتام، أعر SCP/28/8الوفد علام ابلوثيقة أحاط ابإلضافة إىل ذكل، و(. CDIPوامللكية الفكرية )
 اس تعداده ملزيد من التعاون يف هذا الصدد.

عاماًل رئيس ياً يف خلق تكنولوجيات ابتاكرية فعاةل، وحامية حق  متثلورصح وفد جهورية كوراي بأن جودة الرباءات  .70
والفحص،  الوفد أن التعاون بني ماكتب الرباءات يف معلية البحثرأى لرباءات. و لاحلكومة اخملرتع وحتسني كفاءة إدارة 

وبعبارة أخرى، تقامس العمل، هو أحد األدوات الفعاةل لتعزيز وضامن جودة الرباءات. وذلكل أيد الوفد الاقرتاح اذلي تقدم به 
( وكذكل اقرتاح وفد إس بانيا بشأن SCP/23/4بشأن دراسة تقامس العمل )الوثيقة  األمريكيةوفد الوالايت املتحدة 

 تنيق ي (. وابإلضافة إىل ذكل، أيد الوفد املقرتحات الواردة يف الوث SCP/24/3بتاكرية )الوثيقة ادلراسات املتعلقة ابخلطوة الا
SCP/28/7 وSCP/28/8. 

 الاعرتاض والابطال اإلدارية حول آليات يشارك الت لسة اجل 

اد بأن أفو . 24/2015 رمق قدم وفد إس بانيا عرضا عن إجراءات املعارضة اليت وردت يف قانون الرباءات اإلس باين .71
 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46439: الرابط العرض متاح عىل

ُأودعت دلى اليت  عارضاتما إذا اكنت امل "1"وطلب وفد كولومبيا توضيحا من وفد إس بانيا فامي يتعلق مبا ييل:  .72
كيف تعامل املكتب مع املعارضة حيث مل  "2"ات؛ واملكتب اإلس باين للرباءات قد أسفرت عن تأخري يف معلية منح الرباء

 ومل تكن املعلومات املقدمة من املعارضني ذات صةل.بأدةل مدعومة  الطلباتتكن هناك 

يف ؤدي ابلفعل إىل تأخري تميكن أن املعارضة اليت يمت إيداعها قبل منح الرباءة ن بأورد وفد إس بانيا عىل وفد كولومبيا  .73
شهرا إذا مرت  15بناء عىل لك حاةل، قد تس تغرق إجراءات املعارضة أكرث من عام أو حىت  ،وفد أنهمنح الرباءة. وأوحض ال

رباءات بشلك رسيع إىل حد ما، مبنح الاملكتب، بشلك عام، ه بيامن يقوم املعارضة بعملية طعن. وأعرب الوفد عن أمهل يف أن
. وفامي يتعلق ابلسؤال الثاين، ذكر الوفد أنه مت حفص الرباءة عارضة ما بعد منحإدخال نظام املأحد أس باب يعد ذكل إال أن 

. ورصح الوفد بأهنم يدركون أن من عدمهالواثئق املقدمة يف طلبات املعارضة فامي يتعلق مبا إذا اكنت ذات صةل ابلقضية 
 للقيام بذكل. رباءة، لكن ليس دلهيم ابلرضورة أس باب جيدةالاملنافسني س يحاولون يف كثري من األحيان معارضة 

: الرابط العرض متاح عىلوأفاد بأن وقدم وفد الياابن عرضا عن نظام معارضة الرباءات يف الياابن.  .74
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_28/scp_28_b_opposition_japan.pdf. 

بلغ اللجنة ي ود أن يهناك أنظمة مماثةل إال أن ده، يف بال ةنه يف حني ال يوجد نظام معارضبأوفد اململكة املتحدة ذكر و  .75
الزناعات املتعلقة ابلرباءات من تسوية ملساعدة الرشاكت عىل  2005 عام يفدائرة آراء الرباءات ه مت تدشني هبا. وذكر الوفد أن

مثل هذا  ذكر الوفد أنكام فامي يتعلق بصالحية الرباءات أو انهتاكها.  ناسب من حيث التلكفةخالل توفري تقيمي رسيع وم 
أمام احملامك. وواصل الوفد  التقايضالزناعات قبل تصعيدها إىل تسوية الرأي، وإن اكن غري ملزم بطبيعته، ميكن أن يساعد يف 

نه حىت عندما ال ميكن جتنب التقايض، ميكن للرأي أن يساعد األطراف عىل الرتكزي بشلك أفضل عىل قضاايمه، أالقول 
ذكر الوفد كام جنيه وأن مدة العملية ثالثة أشهر.  200أن تلكفة تقدمي الرأي ب. وأبلغ الوفد اللجنة وابلتايل توفري الوقت واملال

الرباءات حبيث ميكن إصدار اآلراء فامي يتعلق جبميع جوانب صالحية الرباءة، مبا دائرة آراء ، مت توس يع 2014أنه يف أكتوبر 
 قضااي الانهتاكشمل ت ل دائرة اآلراء  مت توس يعوأفاد أنه . كشفية ال يف ذكل املوضوع املستبعد من األهلية للرباءة وكفا
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رباءة الوأضاف الوفد أنه ابإلضافة إىل ذكل، عند إصدار رأي يشري إىل أن  والصالحية فامي يتعلق بشهادات امحلاية التمكيلية.
يف اململكة املتحدة معلية إلغاء تكل  لكية الفكريةمكتب امل بتاكرية، ميكن أن يبدأ الاطوة اخلفتقر إىل ت ليست جديدة أو 

اإلداري، أعرب الوفد عن لغاء وغريها من آليات اإلبطال واإل أنظمة الاعرتاضالرباءة. ويف س ياق املناقشة احلالية املتعلقة ب
ململكة يف ا امللكية الفكريةمكتب احلصول عىل رأي من خرى عىل األطراف األتيرس التغيريات تكل أن اإلشارة إىل رغبته يف 

أو تفتقر للجدة رباءة أن الد مثل هذا الرأي جي رباءة حيامثاللغاء إلالسلطة للمكتب منح املتحدة بشأن صالحية الرباءة و 
ألطراف ابلنس بة لبتاكرية. وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أن هناك فرصاً متاحة يف جيع مراحل معلية ما قبل املنح الاطوة اخل

. وأشار الوفد إىل أنه يف الرباءة اءة عند تقدمي طلب معني قبل منحرب الشأن قابلية احلصول عىل لتقدمي مالحظات ب األخرى 
يف اململكة املتحدة بتقيمي الطلب بأنفسهم ويصلون إىل قرار فاحصو الرباءات مبكتب امللكية الفكرية الوقت اذلي يقوم فيه 

ميكن األخرى طراف األة، فإن مثل هذه املالحظات املقدمة من منطقي بشأن مدى أهليته فامي يتعلق بقانون اململكة املتحد
املعلومات عن هذه إجياد ميكن  هقراراهتم. وذكر الوفد يف اخلتام أنتنوير أن تزود الفاحصني مبعلومات قمية، مما قد يساعد عىل 

 يف اململكة املتحدة.اخلاص مبكتب امللكية الفكرية  ويبالموقع عىل النظم 

يف  ير جتاليت و عن رغبته يف تسليط الضوء عىل ثالث إجراءات ملا بعد املنح  األمريكيةالايت املتحدة وأعرب وفد الو .76
ما مراجعة ، و املراجعة املشرتكة بني األطراف(: USPTOللرباءات والعالمات التجارية ) األمريكيةمكتب الوالايت املتحدة 

 احملاكامتجملس أفاد أن (. و CBM)املشموةل تجارية ال عامل ألا منوذج(، والربانمج الانتقايل لرباءات PGRبعد املنح )
بإدارة تكل اإلجراءات قد قام للرباءات والعالمات التجارية  األمريكيةالتابع ملكتب الوالايت املتحدة يف الرباءات والطعون 

 قضايئإجراء يه األطراف وذكر الوفد أن املراجعة املشرتكة بني  .رباءةالابلطعن يف حصة األخرى ألطراف لسمح ت اليت 
واحدة أو أكرث عوى الرباءة دلاحلصول عىل رباءات ملراجعة قابلية الالطعون يف و  اكامتاحملإداري مت إجراؤه من ِقبل جملس 

رباءات واملنشورات املطبوعة. وواصل الوفد الالعامتد فقط عىل األدةل املستندة إىل ابولكن عىل أساس اجلدة أو الوضوح و
رباءة سارية املفعول. وأشار الوفد إىل عدم الء متاح بعد تسعة أشهر من منح الرباءة أو إعادة إصدارها، طاملا اكنت أن اإلجرا

عبئا ثقيال ليب أن يذكر أنه يتعني عىل املعارض . و ألس بقية الاخرتاع هرباءات الصادرة مبوجب نظامالوجود قيود زمنية عىل 
إداري  قضايئ، ذكر الوفد أهنا إجراء ما بعد املنحمبراجعة ن اإلجراءات. وفامي يتعلق يسود يف هذه األنواع مليك من األدةل 

رباءة أمام اجمللس ألس باب أوسع مثل أهلية مادة املوضوع أو اجلدة أو الوضوح أو أي نقص المنفصل ميكن الطعن فيه عىل 
طرف البدأ بقيام ت ما بعد املنح مراجعة فد أن معلية ذكر الو كام أي نوع من األدةل. للمعارض تقدمي ميكن  . وذكر أنهيف الكشف

مراجعة . وذكر الوفد أنه يف ظل إصدار براءاة معاد إصدارهابتقدمي طلب يف غضون تسعة أشهر بعد منح الرباءة أو اآلخر 
طريقة رباءات لربانمج الانتقايل لعبء إثبات أقل. وعالوة عىل ذكل، وفامي يتعلق ابليب أن يعارض ، عىل املما بعد املنح

وأفاد أن هذه جتارية مغطاة. أعامل  منوذجبراءة دعوى رباءات يف الإداري ملراجعة  قضايئذكر الوفد أنه إجراء  ،مشموةل
طريقة األعامل الربانمج الانتقايل لرباءات توقف معايري وإجراءات مراجعة ما بعد املنح. ومن املقرر أن ي تس تخدم جراءات الا

مغطاة" يعترب ضيقا، وذلكل جتارية ل عامأ"طريقة هو املؤهل ليكون  . وذكر الوفد أن تعريف ما2020رب سبمت 16يف  تجاريةال 
بأن وأعرب الوفد  .تجاريةطريقة األعامل ال الربانمج الانتقايل لرباءات مراجعة يف طرق األعامل التجارية ال ميكن الطعن يف 

للرباءات يف  ضامن أن يكون النظام اإليكولويج يهءات الثالثة رغبته يف تسليط الضوء عىل أن هذه اإلجراالهدف من 
الربانمج الانتقايل لرباءات و مراجعة ما بعد املنح اجلودة. ورصح الوفد بأن إجراءات مرتفعة برباءات معبأ الوالايت املتحدة 

النظر فيه ابق مل يس بق أن مت عيب سأي أو  تقنية صناعية سابقةأي تسمح بأن يمت طرح  املشموةل تجاريةاألعامل ال  منوذج
لفرتة  للرباءات والعالمات التجارية األمريكيةمكتب الوالايت املتحدة من قضاة براءات يف إدارية هيئة خرباء عىل نح امل بعد 

. وعالوة عىل ذكل، شدد الوفد عىل أنه ال ينبغي وصف أي من تكل اإلجراءات بأهنا "إجراءات الرباءة حمدودة بعد منح
أبسط من التقايض ملراجعة صالحية براءة صادرة إذا مت ارا بل توفر مس ،كن اس تخداهما ملعارضة منح براءةال مي، و"معارضة

ُ ، األمريكيةاستيفاء رشوط حمددة. وأشار إىل أنه يف الوالايت املتحدة  وصف هذه اإلجراءات عىل حنو حصيح بأهنا "نظم ت
 إعادة حفص".
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اإلداري يه جزء أسايس من معلية  بطالاإلو  الاعرتاضابء، وذكر أن أنظمة  وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة .77
ذكر الوفد كام . للرباءات الوطنيةا الرباءات وأن العديد من ادلول األعضاء أدرجت مثل هذه األنظمة يف قوانيهنالتقايض بشأن 

ى خر ت صكوك أ، وقدمةرباءة املعنيالأهلية ابس تدعاء احلجج احملمتةل ضد األخرى ف اطر اللأن بعض الصكوك قد مسحت 
سابقة. وذكر الوفد أن تكل اآلليات تدمع معل مكتب امللكية الفكرية وميكن أن تعزز التقنية الصناعية ال آليات تقدمي واثئق 

اإلداري جيب أن تكون  بطالواإل عرتاضوعالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل أن أي أنظمة لال جودة الرباءات املمنوحة.
سمح للجنة مبعرفة املزيد عن خمتلف اآلليات ت ة اليت يشارك ت لسة ال جل . ورحب الوفد ابالاس امتع إليهيف املودع  حبق مصحوبة

 تطبيقها يف خمتلف البدلان واملناطق.جتارب و 

ابلتوازن بني مصاحل عىل صةل رباءة، و ودة الترتبط ارتباطا وثيقا جب بطالواإل عرتاضن آليات الاأوفد الصني  أفادو  .78
فامي يتعلق هبذا األمر. وذكر الوفد أن الصني  ربتهخبشاركة امل اجلهور العام. وأعرب عن رغبته يف  مصاحلرباءات و الاب أحص

قانون الرباءات الصيين، اذلي أفاد أن مرتني من خالل التعديالت عىل قانون الرباءات. و  بطالواإل عرتاضعدلت آليات الا
يقدم مالحظاته ميكن أن ن أي خشص حيث نص عىل أ، الرباءة عارضة ملا قبل منحامل ، قد نص عىل آلية1984عمتد يف عام اُ 

يف غضون ثالثة أشهر من اترخي نرش الطلب، لضامن عدم منح حقوق  ،مطابقاً ألحاكم قانون الرباءاتليس بشأن طلب 
ن جودة الرباءة، إال أن النتيجة مل تكن تفي غري املتوافقة. وأشار الوفد إىل أنه يف حني مت تصممي هذا البند لضامطلبات رباءة لل ال

عند عدد الاعرتاضات املقدمة صغريا ظل ، هذه اآللية أنه بعد تنفيذعىل وجه اخلصوص ابألهداف املنشودة. وأوحض الوفد 
ل من رباءات ملدة ثالثة أشهر ملثل هذا القدر الضئيالرباءة املنشورة. ومل يؤد تأجيل منح جيع المن طلبات  %1أقل من 

الاعرتاضات إىل توفري امحلاية الاكفية ملصلحة أحصاب احلقوق. وابإلضافة إىل ذكل، اس تفاد بعض األشخاص من هذا اإلجراء 
الفحص وحتسني حامية مصاحل فزي نه من أجل حتأالطلب. وواصل الوفد قائاًل ودع مصلحة إلعاقة منح الرباءات، مما أرض ب

إجراءات إلغاء بعد املنح يف التعديل األول لقانون إىل ح السابقة ملا قبل املنهتا الطلبات، غريت الصني إجراءاودعي م
مطابقة ألحاكم قانون ليست يطلب الشخص من مكتب الرباءات إلغاء براءة وذكر أنه ميكن أن . 1992رباءات يف عام ال
أن ي خشص جيوز ألمنح الرباءة،  بعد س تة أشهر من اترخي نرشو رباءات يف غضون س تة أشهر من اترخي منح الرباءة. ال

أيضا ميثل ذكر الوفد أن إلغاء إجراء معارضة ما قبل املنح قد حقق النتاجئ املرغوبة، لكن إجراء اإللغاء كام رباءة. الإلغاء يطلب 
ق اإلبطال، وميكن أيضا أن تتحق اتيف األساس نفس إجراءيه مشلكة بطريقة ما. وأوحض الوفد أن طبيعة إجراء اإللغاء 

من أجل تبس يط اإلجراءات وحتسني نظام وأفاد أنه . وزائدة اإلجراءات معقدةتعد اآلاثر من خالل اإلجراء األخري. وذلكل، 
. وهكذا، مت الاحتفاظ فقط 2000رباءات يف عام الإجراءات اإللغاء يف تعديلها الثاين لقانون زاةل الرباءات، قامت الصني بإ

اءات الصيين بغرض جعلها بس يطة قدر اإلماكن لعامة اجلهور للطعن يف حصة منح الرباءات، رب البإجراءات اإلبطال يف قانون 
تعديل إجراء رباءات. كام أبلغ الوفد اللجنة بأن الصني تقوم بالوابلتايل حتقيق التوازن بني مصاحل اجلهور العام ومصاحل أحصاب 

دلراسة كيفية زايدة حتسني جودة الرباءات. وذكر الوفد أنه  األنظمة ذات الصةلفحص رباءات، وأهنا تالقانون عىل رابع 
 .ة للبالدالعمليالاحتياجات س يواصل حتسني األنظمة ذات الصةل عىل أساس 

مثل الرباءات ومناذج املنفعة ده يف بالن اإلطار القانوين املتعلق ابحللول التقنية بأوفد اجلهورية التش يكية أفاد و  .79
بعد املنح. ورصح  منازعات ماالرباءة وإجراءات هلية من املالحظات املتعلقة ابالمتثال أل ية ينظم لكوشهادات امحلاية التمكيل 

أهلية موضوع بشأن من قانون الرباءات التش ييك، ميكن ألي خشص تقدمي املالحظات املكتوبة  32الوفد أنه وفقا للامدة 
ين قدموا مالحظاهتم طرفاً يف إجراءات طلب الرباءة؛ ومع األشخاص اذلوال يصري . ينرباءة املعالرباءة بعد نرش طلب ال

يأخذ مكتب امللكية الفكرية التش ييك يف الاعتبار املالحظة و مت تقدميها. يطلب الرباءة بأي مالحظة ودع مت إبالغ ميذكل، 
رباءات التش ييك، جيوز من قانون ال 23املقدمة عند إجراء الفحص املوضوعي لطلب الرباءة. وواصل الوفد أنه مبوجب املادة 

الاخرتاع الحقا متطلبات األهلية للرباءة؛ أو إذا مل يمت الكشف بطريقة واحضة  إلغاء الرباءة لكيا أو جزئيا، إذا مل يس تويف
؛ أو إذا اكن موضوع الرباءة قد جتاوز حدود هنةيمت تنفيذه من قبل خشص ماهر يف امل بأنه س واكمةل مبا فيه الكفاية يف الرباءة 

قد جتاوز حدود حمتوى طلب بشأن الطلب الفرعي  ةأو إذا اكن موضوع الرباءة املمنوحمت إيداعه توى طلب الرباءة كام حم 
احلصول ليس هل حق يف الرباءة؛ أو إذا اكن صاحب الرباءة الناشئ عن نطاق امحلاية مت متديد ؛ أو إذا مت إيداعهالرباءة كام 
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 ودع من قبل أي خشص دون إثبات مصلحة قانونية. وميكن تقدميلغاء الرباءة ميكن أن يُ ذكر الوفد أن طلب إكام رباءة. العىل 
رباءة ولكن انقضاء الميكن أيضا تقدمي الطلب بعد كام بعد منح الرباءة، يف غضون فرتة الصالحية، يف أي وقت. ذكل الطلب 

رباءة الرجعي عىل التارخي اذلي أصبحت فيه  أثرس يكون إللغاء الرباءة وذكر الوفد أنه مع إثبات وجود مصلحة مرشوعة. 
ملكتب امللكية الفكرية التش ييك. وعالوة عىل ذكل، أبلغ الوفد اللجنة اتبعة يف نرشة رمسية  هانرش اترخي سارية املفعول، و

يف املؤرخ  478/1992من القانون رمق  18و  17أنه وفقا للامدتني  عىل وجه التحديدذكر بشأن نظام إلغاء منوذج املنفعة. و 
، بشأن مناذج املنفعة، ميكن إلغاء تسجيل منوذج املنفعة لكيا أو جزئيا، إذا اكن حهل التقين غري مؤهل 1992سبمترب  24

واملوضوع اذلي ال يندرج  ،التطبيق الصناعيقابلية و  ،واملهارة املهنية ،من القانون )أي، اجلدة 3و  1 قسمنيللحامية مبوجب ال 
ومعليات اإلنتاج  ، تتعارض مع املصلحة العامة، واألصناف النباتية واحليوانية واملواد اإلجنابية البيولوجيةحتت ما ييل: تكل اليت

إذا تأثريات عىل أرايض اجلهورية التش يكية أو ذات اكن موضوع منوذج املنفعة محميا ابلفعل برباءة أو إذا أو أنشطة العمل(؛ 
ه جيوز نبأ. وواصل الوفد القول إيداعهحمتوى الطلب كام مت يتجاوز املوضوع إذا اكن ؛ أو منوذج املنفعة يمتتع بأولوية سابقةاكن 

طلب إلغاء منوذج املنفعة من قبل أي خشص طبيعي أو اعتباري دون أن يثبت وجود مصلحة قانونية بعد تسجيل  تقدمي
منوذج املنفعة ولكن مع إثبات انقضاء بعد ميكن أيضا تقدمي الطلب كام اكمل مدة صالحيته يف أي وقت. خالل منوذج منفعة 

مت إذا اكن قد  ذكر الوفد أن إلغاء منوذج املنفعة هل تأثري عدم تسجيل منوذج املنفعة يف السجلكام وجود مصلحة مرشوعة. 
كتب امللكية مراجعة القرارات الهنائية مل  حمكةميكن للم. وأفاد أنه ملكتب امللكية الفكرية التش ييكاتبعة نرشه يف نرشة رمسية 

لغاء إلطلبا  16لغاء براءات وإلمخسة طلبات ايداع ، مت 2017الفكرية التش ييك. وأخريا، أبلغ الوفد اللجنة أنه يف عام 
 منفعة. مناذج

الاعرتاض والابطال ة بشأن آليات يشارك ت لسة ال اجل أثناء أدلت مبداخالت وشكر وفد املكس يك جيع الوفود اليت  .80
جعل إىل  ىسعت سمح للجنة ابلتعرف عىل خمتلف املامرسات ادلولية اليت ي إىل أن تقامس اخلربات هذا  اإلداري. وأشار الوفد

نظام الرباءات أكرث كفاءة. ويف هذا الصدد، أعرب الوفد عن رغبته يف تقدمي معلومات عن آلية اإلبطال اإلداري املنصوص 
ينص عىل إجراء إبطال إداري  قانون امللكية الصناعية صوص أنعىل وجه اخلذكر (. و IPLعلهيا يف قانون امللكية الصناعية )

اإلبطال مت تقدمي طلب وذكر أنه يأو بناًء عىل طلب من أي خشص هل مصلحة مرشوعة.  صالحياتهبعد منح الرباءة، إما حبمك 
ذكر الوفد أنه كام اإلجراء. (، اذلي دليه السلطة القانونية للتعامل مع IMPI)يف املكس يك مللكية الصناعية امبارشة إىل معهد 

منح  أحاكم( أنه قد مت منحها خالفا لألحاكم اليت حتمك رشوط و 1عىل األسس التالية: )بناء الرباءة إبطال وفقا للقانون، ميكن 
للحصول ا قابال اليت حددت ما يعترب موضوعقانون امللكية الصناعية من  47و 19و 16الرباءات املنصوص علهيا يف املواد 

ألحاكم القانون املعمول  منح الرباءة انهتااكمت قد أنه  (2)؛ طلببراءة، وكذكل الواثئق واملعلومات اليت جيب أن ترافق ال عىل
مت التخيل عن أنه قد ( 3طلب الرباءة؛ )ودع يف مثل هذه احلاةل، قد ال يمت الطعن يف المتثيل القانوين ملوبه يف ذكل الوقت؛ 

خطأ، أو مت منحها لألشخاص اذلين ال حيق هلم عن أو جس مي إذا اكنت الرباءة قد ُمنحت خبطأ  (4الطلب أثناء املعاجلة؛ )
ابلنس بة اإلجراءات الواجبة يضمن ابلشفافية و  تسامم عل النظام جيات اإلبطال اإلداري أن إجراء ذكر الوفدكام احلصول علهيا. 

 من سنحت و تعززه نظام الرباءات و تفيد  اإلبطال هذهأن مثل آلية بلهذا السبب، يعتقد أنه  لألطراف املعنية. ورصح الوفد
اليت جتعل من  ليةاآلالوفد عن رغبته يف إبالغ اللجنة بأن ترشيعها يوفر  كام أعرب جودة الرباءات لصاحل الابتاكر واجملمتع.

، بعد نرش طلب الرباءة الرباءةبأهلية ألي خشص غري مشارك يف اإلجراء تقدمي تعليقات وواثئق يعتربها ذات صةل املمكن 
، ةالسابقالتقنية الصناعية ء معلومات وقبل إجراء الفحص املوضوعي. وأشار الوفد إىل أن مثل هذه اآللية تفتح إماكنية إثرا

يف  ةواليت قد يقوم الفاحص بتقيميها أثناء الفحص املوضوعي. ورصح الوفد أنه يف حني أن هذه اآللية ليست إجراء معارض
 شارك يف الغرض من إجراء املعارضة وهو حتسني جودة الرباءات املمنوحة مبراعاة املعارف العامة. ويفإال أهنا ت ، احد ذاهت
تام ال  هاس تعدادأعرب عن ن مسأةل "جودة الرباءات" تكتيس أمهية قصوى ابلنس بة للمكس يك، وابلتايل أالوفد أفاد اخلتام، 

 يف اللجنة.املطروحة ملواصةل مناقش هتا، ابإلضافة إىل القضااي األخرى ذات الصةل 

 بطالواإل عرتاضرهبا يف آليات الاتجاب وشاركت أدلت مبداخالت وشكر وفد اجلهورية ادلومينيكية الوفود اليت  .81
يف بدلاهنا. وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أنه يف اجلهورية ادلومينيكية، وخالل مرحةل ما قبل املنح، علهيا  نصوصاإلداري امل 
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 20-00 من القانون رمق 21وبعد نرش طلب الرباءة، تتاح الفرصة للجهات اخلارجية لتقدمي طلبات مالحظات، مبوجب املادة 
الطلب حىت يمتكن من تقدمي تعليقات أو جحج أو ودع تكل املالحظات ملب خطار اإلمت أفاد أنه يبشأن امللكية الصناعية. و 

 علهيا تعليقاتال يوما من تلقي املالحظات. وذكر الوفد أنه ينبغي أخذ املالحظات و  60واثئق حسب الاقتضاء، يف غضون 
توقف معلية املنح. وابإلضافة إىل ذكل، ال أشار الوفد إىل أن املالحظات ام كيف الاعتبار عند الفحص املوضوعي للطلب. 

من القانون رمق  34واذلي تقرر مبوجب املادة  ،اإلجراء اخلاص ابإللغاء بعد املنحأن يبدأ ي طرف معين ألميكن  هذكر الوفد أن
 .بشأن امللكية الصناعية 00-20

وينبغي حتديد  ،وجيري التشاور مع مس تخديم النظام، الاعرتاضام ن بالده يف طور تنفيذ نظأوفد فرنسا أفاد و  .82
عىل وجه اخلصوص أن أس باب تقدمي طلب املعارضة س تكون "تقليدية"، ذكر الوفد معينة لهذا اإلجراء املس تقبيل. و معايري 

ر الزمين اذلي يمت فيه اإلطاوأفاد أن مبا يف ذكل متطلبات األهلية للرباءة وإضافة مسأةل جديدة تتجاوز الكشف األصيل. 
تكون رسوم املعارضة ، وس  حيق ألي خشص تقدمي معارضةو بعد تسعة أشهر من نرش إصدار الرباءة. س يكون تقدمي معارضة 

ذكر الوفد أنه من كام ضد القرار الهنايئ لهيئة املعارضة. يف حممكة الاس تئناف يف ابريس  طعنيورو. ومن املمكن تقدمي  750
جراء شفهيي. وأعرب عن إلشهرا، وس تكون هناك إماكنية  18و 12ترتاوح بني من املتوىخ أن  فإنهحيث مدة اإلجراء، 

 .2019هذا اإلجراء حبلول هناية عام تنفيذ أمهل يف أن يمت 

أن إجراءات املعارضة قد مت تنفيذها يف العديد من الوالايت  (APAA) الرباءات لوالكءالرابطة اآلس يوية وذكر ممثل  .83
عىل نطاق واسع لتعزيز جودة الرباءات. وذكر  عرتاضم نظام الاااس تخدمت يوذكر املمثل أنه يف البدلان اآلس يوية القضائية. 

، ومن مث مت إدخال 1993نح حىت عام امل قبل ما نظام منذ فرتة طويةل ملعارضة اكن هناك أنه، انطالقاً من جتربة يف الياابن، 
بعد املنح ما . وواصل املمثل القول بأن نظام معارضة عرتاضلتخيل عن نظام الامت ا 2003معارضة ما بعد املنح، ويف عام 

إىل جتربة املمثل . وانتقل 2015يف عام إدخاهل أعيد قد رباءة املمنوحة الحصة لطعن يف اذلي اكن موضع تقدير كتدبري أسهل ل
مشرتك بني  ت مبثابة نظام إبطال إداري اكملاإلبطال، اليت اكن حماكامتجد أن نه يف ذكل البدل وُ وذكر أجهورية كوراي، 

 مبحاكامتابلاكمل  عرتاض، ولكن مل يكن من املمكن استبدال نظام الاعرتاضنظام الاممكل ل  نظامعبارة عن ، األطراف
 املعارضةمتثل ، األخرىمفيد جليع أحصاب املصلحة: ابلنس بة لألطراف  عرتاضأن نظام الا ترىالرابطة  وأفاد أناإلبطال. 

شامل لتحسني ال فحص اس تكامل للاملعارضة متثل مع عبء أقل، وابلنس بة ملاكتب الرباءات، لطعن يف حصة الرباءة ا لتدبري 
املعارضة فرصة جيدة لتعزيز الرباءات املمنوحة متثل رباءات، حصاب الأشار املمثل إىل أنه حىت ابلنس بة ألكام جودة الرباءات. 

رباءات الاس تفادة من ألحصاب الابإلضافة إىل ذكل، ميكن وتعديل أو التقييد. ال عن طريق تضييق نطاق الرباءة أو 
اإلجراءات املبسطة، مثل توحيد إجراءات املعارضة املتعددة. وأخريا، جشع املمثل ادلول األعضاء عىل زايدة تبادل اخلربات 

 لتحقيق جودة أعىل للرباءات. أنظمة الاعرتاضبشأن 

 (SCP/28/4عن اخلطوة الابتاكرية )ة إضافيمناقشة بشأن دراسة 

 .SCP/28/4قدمت األمانة عرضاً بشأن الوثيقة  .84

، SCP/28/4شكر وفد إس بانيا األمانة عىل إعداد دراسة أخرى بشأن اخلطوة الابتاكرية، الواردة يف الوثيقة و  .85
إرصاره عىل هذا املوضوع يرى أن بأن وكذكل الوفود اليت قدمت مساهامت يف حمتوى الوثيقة. وأعرب الوفد عن رسوره 

س تظالن مبثابة واثئق مرجعية للمس تقبل. وعالوة عىل ذكل، أشار إىل أنه مل يمت تناول جيع عنارص اقرتاحه  وثيقتنيأسفر عن 
عالوة عىل ذكل، و يف تكل الوثيقة، وأعرب عن أمهل يف إدراهجا يف الواثئق اليت س تعرض عىل ادلورة التالية للجنة الرباءات. 

رف العامة املشرتكة: دجمها مع أحدث ا"املعبـ ، وذكر أن حمتوى األقسام املتعلقة SCP/28/4الوفد إىل حمتوى الوثيقة  انتقل
إىل حد ما، عىل  اقمنسَّ  اهنج تس تخدمظهر أن املاكتب يُ املزتامنة"  يةاثر التآزراآلما توصلت إليه التكنولوجيا" و"ادلمج: 
اإلدراك "أخطار حتليل بـالوفد أن القسم املتعلق  ورأىلف الوالايت القضائية. الرمغ من وجود بعض اخلصائص يف خمت

التعريف، يؤثر عىل تقيمي سب املتأخر" مثري لالهامتم بشلك خاص. ويف هذا الصدد، أشار الوفد إىل أن اإلدراك املتأخر، حب 
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عىل الرمغ من األساليب اخملتلفة املس تخدمة  وأنه من املس تحيل تقريبا جتنب تأثريه،فعليا  الابتاكريةجيع مراحل اخلطوة 
 للتغلب عليه.

تبادل خربات ادلول األعضاء بشأن التعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص، مبا يف ذكل تبادل املعلومات املتعلقة 
 ابلطلبات واملنح األجنبية املقابةل

بعض مشاريع تقامس العمل اليت يشارك ب  املتعلقةتحديثات عن رغبته يف تقدمي ال  األمريكيةأعرب وفد الوالايت املتحدة  .86
 5الوثيقة الاكمةل للملكية الفكرية  وركز الوفد أوال عىل مرشوع .فهيا مكتب الوالايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية

(IP5 Global Dossier)خلدمات اليت تسمح . وعىل وجه اخلصوص، ذكر الوفد أن الوثيقة الاكمةل عبارة عن مجموعة من ا
الطلب براءات  عائةلمن ماكتب امللكية الفكرية املشاركة يف جيع أحناء العامل، مبا يف ذكل  الطلبللفاحصني مبشاهدة بياانت 

وى املضادة من بدلان متعددة يف نقطة وصول واحدة بدون الاضطرار إىل اذلهاب إىل موقع الويب اخلاص اادلعسوابق و 
قائال إنه حتت مظةل الوثيقة الاكمةل، هناك مبادراتن جديداتن. املبادرة حديثه لك بدل. وواصل الوفد يف  اتبلك مكتب براء

ىل جيع ع تش متل. وذكر الوفد أن قامئة الاقتباسات الهنائيةختبار ختضع اآلن ملرحةل الاقامئة الاقتباسات، ويه  ،األوىل
الرباءات إىل  عائةلبني جيع أفراد  األكرث ذكر يبدأ اب القامئة ترتيبأن يف طلب معني، و  اتذكورة يف عائةل الرباءاإلشارات امل

شمل ي ي ، واذلاتغطية بياانهتنطاق عمل عىل حتسني الوصول إىل الوثيقة الاكمةل، وكذكل ي. وأبلغ الوفد اللجنة بأنه اقل ذكر األ
. اجملدلالواثئق املتاحة، وضامن اكامتل صورة امللفات، ونطاق بياانت  جمدلاتزايدة نطاق أنواع الطلبات املقدمة من خالل 

مناقشات حول جدوى تقدمي واثئق الطلب يف شلك حاليا  5ماكتب امللكية الفكرية  جتريوذكر الوفد أنه ابإلضافة إىل ذكل، 
تب. وعالوة عىل لامنذج والواثئق اخلاصة ابملاكالتلقائية للتعبئة ل قانوين وآليات الوضع عن النص منظم وتوفري معلومات حمدودة 

التعاون بشأن الرباءات، وأبلغ  عاهدةوالفحص وفقا مللبحث معلييت ا للتعاون يف املرشوع التجرييبانتقل الوفد إىل ذكل، 
 املرشوعني التجريبيني. وذكر الوفد أنه يف ظل 2018يوليو  1أن املرحةل الثالثة من املرشوع التجرييب بدأت يف باللجنة 

ون الفاحصني الطلبات تقرير حبث عن معاهدة التعاون بشأن الرباءات. ورأي مكتوب، يستند إىل تعا األولني، تلقى مودعو
للرباءات والعالمات  األمريكيةمن مكتب الرباءات األورويب، واملكتب الكوري للملكية الفكرية، ومكتب الوالايت املتحدة 

رية(. وواصل الوفد قائال إنه يف إطار الربانمج التجرييب الثالث، التجارية )مكتب الوالايت املتحدة للرباءات والعالمات التجا
س يحصل مودعو الطلبات عىل تقرير حبث مت إعداده من تعاون الفاحصني من جيع املاكتب امخلسة. سيس متر املرشوع 

من مس تخديم التجرييب ملدة عامني، وتكون العملية مدفوعة مبودع الطلب. وأشار الوفد إىل ردود فعل إجيابية وردت 
لبحث التعاوين اذلي س يحصل مبوجبه مودعو ل ربانمج التجرييب الاملرشوع التجرييب. وعالوة عىل ذكل، انتقل الوفد إىل 

املكتب الكوري للملكية الفكرية واملكتب  اذلي س يكون نتيجة للتعاون يف العمل اذلي يقوم به املصنفالطلبات عىل منتج 
 ةالتجريبي املرحةلب الوالايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية. وأبلغ الوفد اللجنة أن الياابين للملكية الفكرية ومكت

ا اكنت عليه يف مل مطابقة ةالتجريبي املرحةلكل تقبل ادلورة احلالية للجنة الرباءات، وأن اإليداعات يف إطار  تبدأ ةاملوسع
 وفقاوذكر أنه، ( PPH)سار الرسيع لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات الوفد إىل امل  انتقل. وأخريا، املرحةل التجريبية األوىل

املشاركة يف املرشوع أو من إحدى الرسيع لمرشوع، مودع الطلب اذلي حصل عىل منتج إجيايب من أحد ماكتب املسار ل 
 عاجةلقضائية  متابعة يتلقىأن  هاإلدارات ادلولية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات يف تقارير البحث والفحص اخلاصة به ميكن

أنظمة املشاركة يف  أقدم تُعدواصل الوفد قائال إنه عىل غرار معاهدة التعاون بشأن الرباءات، اليت ر. و يف مكتب مشارك آخ
لعمل. أجنح معلية مشاركة يف ايف كونه اثين لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات املسار الرسيع س متر ي العمل وأكرثها جناحا، 

مكتبا للملكية الفكرية تشارك يف خمتلف اتفاقيات املسار الرسيع حول العامل، وأنه منذ بدايته  48 يوجد حالياورصح الوفد أنه 
. ويف اخلتام، إلظهار إيداع طلب 145000يف أكرث من  هامي قدمت تلمسار الرسيع ل ، هناك طلبات 2017وحىت هناية عام 

عىل مدى الاثين عرش شهرا املاضية يف  املسار الرسيعيف حاالت  التعويضات نس بةلوفد أن فوائد املرشوع للماكتب، ذكر ا
، وأن ذكل اكن نتيجة للمالحقة %87.8التجارية بلغ  يف مكتب الوالايت املتحدة للرباءات والعالمات املودعةالطلبات 

الايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية قد اليت مت تنفيذها ابلفعل يف املاكتب األخرى وحقيقة أن مكتب الو القضائية
 متكن من الاعامتد عىل هجودها يف العمل.
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 ريشت حتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، وذكر أنه فامي يتعلق ابلتعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص، و  .87
ادلويل. و لتعاون عىل املس توى الثنايئ واإلقلميي من أنشطة ا كبريةإىل وجود مجموعة  SCP/27/5الردود الواردة يف الوثيقة 

وصالحية  ،أيضا األثر اإلجيايب للتعاون يف حتسني البحث والفحص تربز SCP/27/5وواصل الوفد التأكيد عىل أن الوثيقة 
ل أعامل البحث مكتاملاكتب األخرى  اعرث علهيت يتالرباءات املمنوحة. وذكر الوفد، عىل سبيل املثال، أن األدبيات السابقة ال

اليت يقوم هبا الفاحصون، ال س امي عندما تكون واثئق األدبيات السابقة بلغات أجنبية. وأشار الوفد إىل أن الفاحصني قد 
تخذه فاحصو ي قدم األساس املنطقي وراء القرار اذلي ت تكل املاكتب لرباءة ألنل األهليةملاكتب األخرى بشأن مع ايتشاورون 

، عىل وجه اخلصوص، عن أن املاكتب الصغرية ذات املوارد احملدودة تس تفيد من تقدمي تقاريرالوفد أنه مت تكل املاكتب. وذكر 
تقارير البحث والفحص اخلاصة ابملاكتب األخرى ومن التعاون يف أعامل الفحص املوضوعي مع املاكتب األخرى. وواصل 

طل وحتسني الكفاءة يف حفص الرباءات من خالل اس تخدام أعامل فرتة التع تقليلالوفد القول إن األثر اإلجيايب اإلضايف هو 
 يُعدالبحث والفحص اليت جترهيا املاكتب األخرى. وذكر الوفد أن برانمج املسار الرسيع لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات 

جراءات بتقليل عدد اإلمح سي العمل. وعىل وجه اخلصوص، أشار الوفد إىل أن املسار الرسيع  لتقامسمثاال لمنوذج انحج 
عطى للفاحصني نقطة انطالق أفضل يدى إىل اخنفاض التاكليف ابلنس بة ملودعي الطلبات واملاكتب، كام أنه يؤ كتبية، مما امل 

 العديد من الردود إىل حتسني ريشت الوفد أنه ابإلضافة إىل ذكل،  وأوحض. ةالسابق يف األدبياتميكن من خاللها بدء حبهثم 
ملهنية والقدرة التنافس ية للفاحصني وحتسني العمليات ادلاخلية من خالل التعاون مع اآلخرين. ورصح الوفد بأن املعرفة ا

جلسة تبادل املعلومات بشأن التعاون بني ماكتب الرباءات، مبا يف ذكل تبادل املعلومات املتعلقة ابلطلبات واملنح األجنبية 
الوفد القول إن الردود اليت قدمهتا املاكتب من خمتلف األجحام ومس توايت اخلربة  املقابةل، سزتيد من فهمهم للموضوع. وواصل

عىل حتسني أكرث تشري بوضوح إىل أن تقامس العمل فعال يف تعزيز جودة الرباءات ومساعدة املاكتب ذات القدرات احملدودة 
املقرتحات اليت طرهحا  يستند عىلهذا املوضوع  أن يرى أن العمل بشأنب عن رغبتهالوفد  وأعربقدراهتا ومعارفها وكفاءاهتا. 

، واليت تتناول، من بني أمور أخرى، كيف ميكن لتقامس SCP/23/4، الواردة يف الوثيقة األمريكيةوفد الوالايت املتحدة 
عىل  البحث. وكرر الوفد أن وسوابققدرات ماكتب الرباءات، وكيف ميكنه حتسني توافر األدبيات السابقة  يعززالعمل أن 

املنازاعات  تسويةيف رفع مس توى جودة  ةمهاسامل القيام ابألعامل املتعلقة ابملواضيع التقنية اليت من شأهنا  واصةلماللجنة 
لرباءات املمنوحة، ألن العديد من ادلول األعضاء جودة او  ،للرباءات األصلية الوطنيةومعليات الفحص  ،لرباءاتاملتعلقة اب

العمل  تقامسدما يف العمل بشأن موضوعات  املوضوعات. وابلتايل، رأى الوفد أنه ينبغي امليض قُ تعلق أمهية كبرية عىل تكل
ضمن أس ئةل تت  SCP/18/9اخلطوة الابتاكرية. وعالوة عىل ذكل، ذك ر الوفد اللجنة بأن الوثيقة  بشأنوالتعاون، وكذكل 

ة التحتية التقنية اليت ميكن أن تكون مبثابة أساس ملزيد أخرى بشأن الوصول إىل املعلومات، وحتسني العمليات وتطوير البني
من العمل بشأن جودة الرباءات. وابإلضافة إىل ذكل، أعرب الوفد عن رغبته يف تذكر الاقرتاح الوارد يف الوثيقة 

SCP/20/11 Rev.  صدد، تنظمي مؤمترات س نوية بشأن تقامس العمل والتعاون. ويف هذا الب ، يف جةل أمور، يويصواذلي
 بإطالعأشار الوفد إىل أن مثل هذه املؤمترات الس نوية س تكون مبثابة منتدى ممثر لتبادل اخلربات وأفضل املامرسات وتسمح 

عالوة عىل . و العمل وحتديد طرق لزايدة فائدة مثل هذه الرتتيبات لتقامسبشأن ترتيبات جديدة عىل اجلديد ادلول األعضاء 
ابلعمل املس تقبيل بشأن اخلطوة الابتاكرية، وأعرب عن  الشديدلبدلان أعربت عن اهامتهما ذكل، أشار إىل أن العديد من ا

 .SCP/24/3تأييده ملواصةل العمل بشأن تقيمي اخلطوة الابتاكرية عىل أساس الاقرتاح الوارد يف الوثيقة 

ية الفكرية للجمهورية أعرب وفد اجلهورية التش يكية عن رغبته يف تبادل املعلومات بشأن تعاون مكتب امللك و  .88
لملكية ل  كتب التش ييكامل خرى يف جمال البحث والفحص. وعىل وجه اخلصوص، ذكر الوفد أن األاكتب املالتش يكية مع 

، انضم مكتب 2015لبحث والفحص. وعىل املس توى اإلقلميي، يف عام اب فامي يتعلقالفكرية يشارك يف العديد من املشاريع 
من الاس تفادة  املرشوعك ن هذا وميلمكتب األورويب للرباءات. ( التابع ل UIP) فادةس تالاتنفيذ  امللكية الفكرية إىل مرشوع

لتصنيف ادلويل للرباءات يف إجراء الرباءات ابماكتب امللكية الفكرية لدلول املتعاقدة  جتريه يمن نتيجة حفص الرباءات اذل
لملكية الفكرية ل كتب التش ييك امل أن بكل، أبلغ الوفد جلنة الرباءات املعمول به أمام املكتب األورويب للرباءات. وعالوة عىل ذ

ع عىل الاتفاقات ذات الصةل مع مكتب الوالايت قد انضم إىل مرشوع املسار الرسيع لتسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات ووق  
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واملكتب الفنلندي  الكندي للملكية الفكريةواملكتب  الفكرية للملكية الياابين والعالمات التجارية واملكتباملتحدة للرباءات 
لتسوية املنازعات  املسار الرسيع قدمللرباءات والتسجيل. واس تطرد الوفد قائال، استنادا إىل تبادل نتاجئ البحث والفحص، 

توقيعها مع ماكتب لرباءات ملودعي الطلبات. وذكر الوفد أيضا أن الاتفاقات الثنائية قد مت ل اإلجراء العاجلاملتعلقة ابلرباءات 
امللكية الفكرية يف المنسا وكرواتيا وهنغاراي وفنلندا وبولندا وسلوفاكيا وإس بانيا. ويف تكل املاكتب، مت ترسيع إجراءات الرباءات 

مكتب امللكية الفكرية، ابعتباره أن عده مكتب التعاقد املعين. ويف اخلتام، ذكر الوفد يعىل أساس تقدمي تقرير البحث اذلي 
الفحص المتهيدي ادلويل يف إطار و لبحث ادلويل اإدارة بوصفه د املاكتب الفرعية ملعهد فزيغراد للرباءات اذلي يعمل أح

فزيغراد للرباءات. ورصح الوفد بأن د بأنشطة مثل معه 2016منذ األول من يوليو قام معاهدة التعاون بشأن الرباءات، 
 .2018ية املنازعات املتعلقة ابلرباءات العاملية يف يناير املعهد قد انضم إىل ش بكة املسار الرسيع لتسو 

ويوجد م وفد أيرلندا عرضا حول "التحدي املمتثل يف توفري جودة الرباءات يف مكتب صغري للملكية الفكرية". وقد   .89
: الرابط التايل عىل االعرض متاح

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_28/scp_28_e_cooperation_ireland.pdf. 

املعلومات املتعلقة  تبادل: للملكية الفكرية اململكة املتحدة مكتبم وفد اململكة املتحدة عرضا حول موضوع "وقد   .90
 الرابط التايل: عىل االعرض متاحويوجد ابلطلبات واملنح األجنبية املقابةل". 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_28/scp_28_f_cooperation_united_kingdo
m.pdf. 

م وفد اجلهورية ادلومينيكية عرضا حول التعاون بني املكتب الوطين للملكية الصناعية وماكتب الرباءات األخرى قد  و  .91
: الرابط التايل عىل االعرض متاحويوجد . نييف البحث والفحص املوضوعي

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_28/scp_28_g_cooperation_dominican_rep
ublic.pdf. 

إجيابيا إىل برامج التعاون اليت يقدهما املكتب اإلس باين  إشارتهشكر وفد إس بانيا وفد اجلهورية ادلومينيكية عىل و  .92
الرباءات من  فاحيصالعديد من تدريب . وذكر الوفد أنه يف لك عام، جيري 2002للرباءات والعالمات التجارية منذ عام 

ورصح  .املكتب اإلس باين للرباءات والعالمات التجاريةيف  اجلنوبية مثل األرجنتني وكواب وبريو واملكس يك، بدلان أمرياك
 اذلين س يكون مبقدورمه تدريب فاحصني آخرين عندما يعودون إىل ماكتهبم. املعلمونالوفد بأن هؤالء مه 

تبه مع مكتب األرجنتني وذكر أن ادلورات شكر وفد إس بانيا عىل تعاون مك و الرئيس نيابة عن األرجنتني، وحتدث  .93
 التدريبية املقدمة حتقق نتاجئ إجيابية.

مؤلف من مخسة فاحصني. وأقر الوفد بأن عدد الفاحصني و وفد ترينيداد وتوابغو أن مكتبه صغري للغاية  وذكر .94
كر الوفد أنه يف هذا الصدد، إذا اكن املكتب الصغري س يحاول القيام بلك العمل بنفسه. وذ عائقاالعاملني ميكن أن يكون 

أنه، يف الواقع، منذ بضع س نوات، مت نصحهم ابالس تفادة من تقارير بالوفد  وأفاد. املسار الرسيعد مكتبه من برامج يس تف ي 
الفحص اليت تتوافق مع القانون الوطين حبيث ال تكون هناك حاجة لفحص لك طلب من الصفر. وذكر الوفد أيضا أهنم 

اليت ميكن للماكتب الكبرية الوصول إلهيا.  الصغرىملاكتب الصغرية قد ال تس تطيع الوصول إىل جيع الواثئق يدركون أيضا أن ا
وذلكل، ذكر الوفد أهنم أقاموا بعض التعاون ليس فقط مع املاكتب الوطنية الكربى، ولكن أيضا مع الرتتيبات اإلقلميية مثل 

. وابإلضافة إىل ذكل، أبلغ الوفد اللجنة أنه قد الوسطى واجلهورية ادلومنيكيةنظام دمع إدارة طلبات الرباءات لبدلان أمرياك 
الفحص معليات  لتعزيزع مؤخرا مذكرة تفامه مع املعهد الوطين للملكية الصناعية يف ش ييل لتوفري خدمات البحث والفحص وق  

، هناك العديد من الفرص الفحصمواكبة  اخلاص به. وأشار الوفد كذكل إىل أنه ابلنس بة للماكتب الصغرية اليت ترغب يف
مع ماكتب الرباءات يف منطقة  نتعاونوي عالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أهنم . و للتعاون مع املاكتب األخرى اليت تمتتع بقدرة أكرب
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يت اخنرطت . ويف اخلتام، أعرب الوفد عن امتنانه للماكتب الاملرتامكةبراءات حلل مشالكهم  ودلهيا فاحص ليسالاكرييب اليت 
 .لماكتب الصغرية لحيواي اأمر يعد بقاء عىل قيد احلياة ال يف هذا النوع من أنشطة التعاون وأثىن علهيا ملواصةل ذكل، ألنه 

كر ممثل مكتب الرباءات يف دول جملس التعاون اخلليجي أن موضوع جودة الرباءات وتقامس العمل هو موضوع همم وذ .95
. كام ذكر املمثل أن 2016العمل منذ عام  تقامسل جملس التعاون اخلليجي شاركت يف للغاية وأن ماكتب الرباءات يف دو 

تبادل البياانت من خالل الوسائل اإللكرتونية وأنه مت حتديث النظام يف ت ماكتب الرباءات يف دول جملس التعاون اخلليجي 
، حيتوي عىل عدد اإلعدادرحةل مب ميريجي، اذلي اآلونة األخرية. وعالوة عىل ذكل، ذكر املمثل أن قانون جملس التعاون اخلل 

أيضا تعاوان ثنائيا مع ماكتب الرباءات اإلقلميية  دليهعالية للرباءات. وأشار املمثل كذكل إىل أنه الودة اجلمن العنارص اليت تعزز 
 األخرى وكذكل مع ادلول األعضاء فيه.

 مناقشات حول املقرتحات املقدمة من ادلول األعضاء مناقشات أخرى حول هذا البند من جدول األعامل، مبا يف ذكل

 .SCP/28/8و SCP/28/7دعا الرئيس الوفود إىل توضيح املقرتحات الواردة يف الوثيقتني  .96

إجراء دراسات حول التكنولوجيات اجلديدة بأن يمت  SCP/28/7حتدث وفد إس بانيا عن اقرتاحه الوارد يف الوثيقة و  .97
ينعكس عاجال س اخلصوص، ذكر الوفد أنه يف الس نوات األخرية حدث تطور تكنولويج مذهل  واألهلية للرباءة. وعىل وجه

املنتدى املتعدد األطراف الوحيد يف هذا اجملال، ال ميكن أن تظل  اأم آجال يف قانون الرباءات. وأشار الوفد إىل أنه، ابعتباره
"البياانت الكبرية"، وما إىل و سلسةل الكتل""و صطناعي"اذلاكء الابـما يسمى  أنجلنة الرباءات خارج هذا الواقع، حيث 

ذكل، تلعب دورا مزتايد األمهية يف العديد من جماالت احلياة. واس تطرد الوفد قائال إن الويبو تدرك هذه احلقيقة، كام هو 
هبا تكل  نس تخدموي مكتبا للملكية الفكرية إىل الكيفية اليت  37، حيث أشار 2018موحض يف التقرير املنشور يف فرباير 

ذا املوضوع يف هب املتعلق. وابملثل، ذكر الوفد أن املدير العام للويبو، يف افتتاح الاجامتع مالتكنولوجيات اجلديدة يف إدارهت
كيفية التعاون دوليا يف هذا الصدد. وابإلضافة إىل ذكل، أشار الوفد إىل أن  لبحث، ذكر أنه ينبغي بذل اجلهود 2018مايو 

لنت عن إنشاء صفحة عىل اإلنرتنت جُتمع فهيا جيع املعلومات واملوارد املتعلقة ابملسأةل. وذلكل، رأى الوفد أن الوقت الويبو أع 
" سلسةل الكتل" ـمناسب ومفيد جليع ادلول األعضاء اليت أولت اللجنة اهامتهما لهذا املوضوع. وذكر الوفد أيضا أن ما يسمى ب

ُ تكنولوجيا قاعدة بياانت موز يه الرباءات. ويف هذا الصدد، قال الوفد إنه  جمالس تخدم ابلفعل يف عة وصعبة التحوير ت
س يكون من املثري لالهامتم معرفة الظروف اليت ميكن فهيا اس تخدام التكنولوجيا، فضال عن مزاايها وعيوهبا مقارنة ابلوضع 

أو كوس يةل إلثبات الاس تخدام املس بق واليت ميكن  احلاةل الراهنة للتكنولوجيااحلايل. عىل سبيل املثال، لتحديد حمتوى 
اس تخداهما كدفاع ضد اهتام حممتل ابالنهتاك املزعوم. وفامي يتعلق ابذلاكء الاصطناعي، ذكر الوفد أن اس تخدامه س يكون هل 

من املمكن التعامل عىل زايدة اإلنتاجية، األمر اذلي قد جيعل  انعاكسات، مع احلاةل الراهنة للتكنولوجيا يفتأثري عىل البحث 
عرض سلسةل من احلاالت يمع حفص عدد مزتايد ابس مترار من طلبات الرباءات. وأشار الوفد إىل أن اذلاكء الاصطناعي 

ملثل هذا  جاهزة ليستاملثرية للمشالك اليت يتعني عىل قانون الرباءات معاجلهتا عاجال أم آجال، حيث أن القواعد احلالية 
ذلاكء الاصطناعى. عىل سبيل املثال، فامي يتعلق اب مهنا يظهر فامي يتعلقالكثري أن الوفد حديثه عن  التغيري املدمر. وواصل

مبا هل ستبقى مناس بة؟ هل ينبغي تعديل نظام الرباءات تساءل الوفد ابحلياة القانونية احلالية للرباءات داخل هذا القطاع، 
ات كفاية الكشف؟ إىل أي مدى س يلزم وجود وصف مناسب هذه الاخرتاعات؟ كيف ميكن الوفاء مبتطلب يتالءم مع

"للصندوق األسود" اذلي يُس تخدم أحيااًن لمتثيل "الش باكت العصبية"؟ من حيق هل احلصول عىل براءة عىل اخرتاع يأيت من 
أشار إىل و  رباءة؟لل مؤهةلاذلاكء الاصطناعي  تنتج منذلاكء الاصطناعي؟ وهل جيب أن تكون الاخرتاعات اليت لبرانمج 

، وأهنا ترتبط ارتباطا وثيقا جبودة الرباءات، وطلب الوفد من كشفأن هذه األس ئةل تتعلق بتقيمي اخلطوة الابتاكرية وكفاية ال 
إجراء دراسة أو دراسات تتناول جيع أو بعض بخرباء معروفني يف هذا اجملال، من ساعدة مب ، إن أمكن، القيام األمانة

الوفد إىل قرار  وأشاريف ادلورة الثالثني للجنة الرباءات.  هميقدمت تمن مقرتحه اذلي سي 8إىل  6ط من اجلوانب املثارة يف النقا
عاجلة موضوع "امللكية الفكرية والتمنية يف البيئة الرمقية" يف ادلورة الثالثة والعرشين مب .CDIP/21/8 Revجلنة التمنية 
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زدواجية. ومع ذكل، رأى الوفد أن جلنة الرباءات يه منتدى مناسب أي نوع من الاحدوث  تفادي ينبغيه ذكر أنو للجنة، 
 ملناقشة تكل القضااي، ال س امي فامي يتعلق بكفاية الكشف واخلطوة الابتاكرية.

إضافة إجيابية إىل يُعد . ورأى أن الاقرتاح SCP/28/8وفد اململكة املتحدة اقرتاحا وارد يف الوثيقة  وعرض .98
اءات. ورصح الوفد بأن الرباءات عالية اجلودة هممة للغاية ألهنا توفر الوضوح واليقني القانوين جودة الرب  بشأناملناقشات 

فز الابتاكر من حتألحصاب احلقوق واألطراف الثالثة واجملمتع كلك. وابإلضافة إىل ذكل، ذكر الوفد أن الرباءات عالية اجلودة 
الرباءات املمنوحة ذات جودة تكون ضمن أن مبا يقل املعرفة، وتسهل ن ،خالل توفري ماكفآت مناس بة للتطورات اجلديدة

أن الردود عىل إىل الوفد  وأشارمن التقايض غري الرضوري.  وحتدعالية، وتعزز الوصول إىل التكنولوجيات اجلديدة، 
ُ مصطلح "جودة الرباءات"  بشأنالاس تبيان  ع ذكل، من ظهر عددا من الطرق لتفسري هذا املصطلح. ورصح الوفد بأنه، مت

وأن من الرضوري ضامن معل نظام الرباءات بفعالية. وواصل الرباءات الواحض أن احلقوق عالية اجلودة هممة جليع أعضاء جلنة 
الوفد حديثه قائال إنه يف حني قد ال يكون من املمكن التوصل إىل تعريف واحد مشرتك ملصطلح "اجلودة"، فإن الوثيقة 

SCP/27/4 Rev. الاس تبيان: أوال، جودة الرباءة نفسها، عىل ردود العن  نيانش ئ نييرئيس   ني أو عاملوحض مفهومنيت
ن اللجنة يف فإرأى الوفد كذكل أنه يف ضوء تكل املعلومات، و واثنيا، معلية منح الرباءات داخل ماكتب امللكية الفكرية. 

من اجلهورية املقدم  SCP/28/8ارد يف الوثيقة الاقرتاح الو وأفاد بأن وضع ميكهنا من مواصةل العمل لفهم تكل العوامل. 
ركز عىل العامل الثاين. وعىل وجه اخلصوص، أوحض الوفد أنه اقرتح يالتش يكية وكينيا واملكس يك وس نغافورة واململكة املتحدة 

ات. وأشار إىل أن خمتلف الوفود لضامن جودة معلية منح الرباء ا تتبعهيتج الأنشطة من شأهنا أن تساعد اللجنة عىل فهم الهنُ 
بعض املعلومات عن هذا املوضوع يف ردودمه عىل الاس تبيان، وأكد أن ذكل يدل عىل اهامتم شديد  واعددا من الوفود قدم

. ورصح الوفد تقامس عقد دورةذلكل، كخطوة أوىل، مت اقرتاح ومن جانب ادلول األعضاء يف تبادل خرباهتم يف هذا اجملال. 
رصة للوفود للتحدث عن جتارهبا والتعمل من بعضها البعض. وذكر الوفد كذكل أنه، مكرحةل اثنية، س تتيح ف ادلورةبأن هذه 

 اخلاصدراسة عن الهنج املتبعة يف جودة معلية منح الرباءات استنادا إىل الردود عىل الاس تبيان إجراء اقرتحت األمانة 
وذكر الوفد أن ادلراسة سوف جتمع دهما ادلول األعضاء. وأي معلومات إضافية تق التقامس دورةو صطلح "جودة الرباءات" مب

اس تخدام  مواضيع رئيس ية. وأوحض الوفد أن ادلراسة لن تقدم أي توصيات وميكن للوفود الفردية وحتددلك تكل املعلومات 
 ةرشدكون محة قد تيف ادلراسة بطريقة تتناسب مع ظروفهم الفردية. وتوقع الوفد أن نتاجئ األنشطة املقرت الواردة املعلومات 

ومناقشاهتا حىت اآلن. وشكر الوفد  إسهاماهتامؤيدي الاقرتاح وجيع الوفود عىل  ضايف للجنة. وشكر الوفد أيضااإلعمل لل
. وأقر الوفد بأن تطبيق امللكية الفكرية عىل اذلاكء الاصطناعي هو جمال ذو أمهية مزتايدة املهمأيضا وفد إس بانيا عىل اقرتاحه 

عن رسوره الشديد الوفد لهذا السبب، أعرب و يف مناقشة هذا املوضوع يف إطار دويل. تمكن أن هناك قمية كبرية  واتفق عىل
اجامتع الويبو األخري ملاكتب امللكية الفكرية بشأن اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت واذلاكء  ريسي ت ب 

املزيد من املناقشة يف جلنة إجراء لوفد حديثه قائال إنه فامي يتعلق بالاصطناعي يف جمال إدارة امللكية الفكرية. وواصل ا
املزيد من العمل بشأن مسأةل اذلاكء الاصطناعي، رشيطة أن يقترص ذكل عىل رسوره رؤية الرباءات، س يكون من دواعي 

 املوضوعات املتعلقة بقانون الرباءات.

ؤيد للوثيقة املاملتحدة. وعالوة عىل ذكل، أعرب الوفد، بصفته د وفد املكس يك البيان اذلي أدىل به وفد اململكة أي  و  .99
SCP/28/8 عتربها مسأةل فنية وتقنية ي علقها عىل مسأةل "جودة الرباءات"، حيث ي ، عن رغبته يف التأكيد عىل األمهية اليت

اءات عايل اجلودة ال حفص الرب  يش متل عىلسامهت يف حتسني النظام كلك. وأضاف الوفد أن نظام امللكية الفكرية اذلي ت 
راهتم، بل يضمن أيضا عدم منح الرباءات ييضمن فقط أن يس تفيد املبتكرون من امحلاية اليت يس تحقوهنا من أجل تطو 

ابلتايل رأى ولتطبيق العميل. غراض االعام، مما يسهل نرش املعرفة أل املكلمرشوعة ابلفعل يف يه للجوانب التكنولوجية اليت 
األنشطة اليت تنطوي عىل تبادل تس متر ية مباكن أن تس متر جلنة الرباءات يف معاجلة هذه املسأةل وأن أنه من األمه الوفد 

املعلومات وتبادل اخلربات، إىل جانب األنشطة األخرى اليت تقدم معلومات عن املامرسة واألحاكم الواردة يف الترشيعات 
اح ال خيل ابملقرتحات األخرى املقدمة يف إطار ذكل البند من وأشار أيضا إىل أن الاقرت  .الوطنية خملتلف ادلول األعضاء

، ألهنا تسعى إىل معاجلة SCP/28/7و SCP/28/4جدول األعامل، وابلتحديد اقرتاحات وفد إس بانيا، الواردة يف الوثيقتني 
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تأكيد عىل أن الاقرتاح هتدف كلك إىل ضامن جودة الرباءات. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن رغبته يف ال  اليت خمتلف العنارص
 هيدف فهويف ترشيعاهتا الوطنية؛  ضافاتإجراء تعديالت أو إبحياول إدراج أي توصية أو الزتام عىل ادلول األعضاء  ال

ادلول األعضاء، إذا رغبت يف ذكل، من أجل حتسني فعالية  تأخذها يف احلس بانببساطة لتبادل وجع املعلومات اليت قد 
 الحتياجاهتا اخملتلفة. نظام الرباءات، وفقا

، عن رغبته يف SCP/28/8يف الوثيقة الوارد الاقرتاح  مؤيديوأعرب وفد اجلهورية التش يكية، ابعتباره أحد  .100
للعمل بشأن جودة الرباءات اليت ينبغي اتباعها عىل النحو املقرتح يف الوثيقة. ورصح الوفد بأن مكتب  تأييدهاإلعراب عن 

لرباءات العالية اجلودة. ولهذا الغرض، لأن البحث والفحص جبودة عالية أمران همامن  يرىية التش يكية امللكية الفكرية للجمهور
مبا  للتصديقختضع جيع املنتجات والعمليات ذات الصةل ابلبحث والفحص اليت يقدهما أو ينفذها مكتب اجلهورية التش يكية 

املزيد  لبحثفرصة قمية وجود د من جدول األعامل، رأى الوفد . ويف إطار هذا البنISO 9001: 2015يامتىش مع املعيار 
املاكتب الوطنية أو اإلقلميية لضامن جودة إجراءات طلب الرباءة يف جزء ال يتجزأ مهنا،  دلىج اخملتلفة املس تخدمة من الهنُ 

بنشاط يف هذه  والبحث والفحص والنرش. وأعرب عن اس تعداده للمسامهة ،مثل تصنيف التحقق من القواعد الشلكية
 املس تقبل يف الاجتاه املقرتح.يف عىل العمل الرباءات العملية، إذا وافقت جلنة 

شكر وفد أسرتاليا وفود اجلهورية التش يكية وس نغافورة وكينيا واملكس يك واململكة املتحدة عىل اقرتاهحا الوارد يف و  .101
قيا من املناقشات اليت جرت يف ادلورة السابقة للجنة امتدادا منط  يُعد. واعترب الوفد أن الاقرتاح SCP/28/8الوثيقة 

 القرتاح.تأييده ل أعرب عنالرباءات، وابلتايل 

. وأشار إىل أهنا املرة األوىل اليت جتري فهيا SCP/28/7شكر وفد ش ييل وفد إس بانيا عىل اقرتاحه الوارد يف الوثيقة و  .102
ب الوفد ابالقرتاح رح  و ثل تغيريات يف الامنذج. مي  األمر اذليهو مناقشات حول هذه األنواع من املوضوعات داخل اللجنة و 

أن جلنة الرباءات يه املاكن املثايل لتبادل املامرسات واخلربات اجليدة بشأن املسائل. ورأى الوفد أن عقد ألنه يرى  نظرا
عن الوفد  وأعرباألمانة. مبشاركة اخلرباء بشأن هذه املسائل قد يكون مفيدا قبل إجراء دراسة من جانب  معلوماتجلسة 

إىل الوثيقة الوفد للعمل مع وفد إس بانيا من أجل حتسني الاقرتاح يف ضوء إعداد جلسة املعلومات. وانتقل اس تعداده 
SCP/28/8 ن بدله رد عىل الاس تبيان إالوفد  وقالالعمل بشأن جودة الرباءات.  ارس متر ابورحب ابالقرتاح املشرتك و

أن بالوفد  ورأىعىل النحو الواجب عىل موقع الويبو.  توجدورحب حبقيقة أن املعلومات املذكورة اخلاص جبودة الرباءات، 
زيد من التفاصيل للعنارص اليت تشلك جودة الرباءات اليت تركز عىل العمليات اليت تقوم هبا ماكتب امللكية الفكرية مبالفحص 

املعهد الوطين للملكية  أعربمن جانبه، و عارف واألفاكر. هذا من شأنه متكني اللجنة من تبادل امل ، وأنس يكون مفيدا
 لتبادل اخلربات. دهس تعداعن االصناعية 

أعرب وفد اتيلند عن تأييده لالقرتاح اذلي تقدمت به وفود اجلهورية التش يكية وكينيا واملكس يك وس نغافورة و  .103
ند يه إحدى ادلول اليت تواجه تراكامت وتأخر يف . ورصح الوفد بأن اتيل SCP/28/8واململكة املتحدة، الوارد يف الوثيقة 

ج ب الوفد بأي دراسة عن الهنُ س نوات عديدة. وذلكل، رح  عىل مدار منح الرباءات وأهنا حتاول معاجلة هذه الصعوابت 
أهنا الوفد  ورأى ،عمتدها املاكتب الوطنية واإلقلميية فامي يتعلق بإجراءات البحث والفحص واإلجراءات الشلكيةت اخملتلفة اليت 

الوفد أعرب س تكون مفيدة لدلول األعضاء األخرى. وفامي يتعلق بكيفية تعريف ادلول األعضاء ملا يشلك جودة الرباءات، 
 الاقرتاح مبزيد من التفصيل. حبثإىل  هتطلععن 

الوفد بأن  دوأفا. SCP/28/7وفد إس بانيا عىل اقرتاحه الوارد يف الوثيقة  األمريكيةشكر وفد الوالايت املتحدة و  .104
وغريها بدأت تؤثر عىل احلياة اليومية عىل الصعيد العاملي  إنرتنت األش ياءوالتشفري و تكنولوجيات مثل اذلاكء الاصطناعي 

 ية اليتكيف ال ن جلنة الرباءات ماكن رائع دلراسة إالوفد  وقالومن املتوقع أن يمنو تأثريها عىل نطاق واسع يف الس نوات املقبةل. 
ام الرباءات أن يس توعب تكل التطورات التكنولوجية. وأشار الوفد كذكل إىل أمهية تركزي الاس تفسارات عىل لنظهبا ميكن 

قضااي الرباءات داخل اللجنة. وقال الوفد إن تكل التكنولوجيات اجلديدة قد تنطوي عىل جوانب عديدة من امللكية الفكرية 
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قاده بأن اذلاكء الاصطناعي والتقنيات األخرى دلهيا القدرة عىل ميكن معاجلهتا يف جلان أخرى ذات صةل. وأعرب عن اعت
جعل معل فاحيص الرباءات أكرث كفاءة ودقة وجودة. وأقر الوفد ابلعديد من األس ئةل والتحدايت اليت يتعني عىل أنظمة 

اقرتاح وفود  الوفد إىلوتطرق الرباءات معاجلهتا لتحديد كيفية منح الرباءات لتكل التكنولوجيات الناش ئة وموعد منحها. 
أشاد ابجلهود اليت بذلها و ، SCP/28/8اجلهورية التش يكية وكينيا واملكس يك وس نغافورة واململكة املتحدة، الوارد يف الوثيقة 

من ادلول. ورصح الوفد بأن حتسني جودة الرباءات ال يزال ميثل  ةتنوعموعة امل اجمل هلهذا العمل من هذ التأييداجليع جلع 
أن هذا املوضوع إىل الوفد  وأشار. للرباءات والعالمات التجارية األمريكيةية قصوى ابلنس بة ملكتب الوالايت املتحدة أولو 

الرباءات أمر أسايس  منحذكر أن جودة الرباءات الصادرة ومعليات و حيظى ابهامتم كبري من جانب العديد من ادلول األعضاء، 
ُ لضامن أن الاخرتاعات اليت تفي ابلرشو يمت رباءة، وابلتايل المنح ط املنصوص علهيا يف الترشيعات الوطنية يه وحدها اليت ت

 توازن املصاحل بني اخملرتعني واجملمتع. ةيحام

 الوفد عن اعتقاده بأن الاقرتاح . وعرب  SCP/28/7شكر وفد كولومبيا وفد إس بانيا عىل اقرتاحه الوارد يف الوثيقة و  .105
مايو حيث تبني أن خمتلف ماكتب امللكية الفكرية اكنت تس تخدم شهر ليت جرت يف الويبو يف متنامغ متاما مع املناقشات ا

ليك تمتكن من حتسني كفاءهتا اإلدارية. وعالوة سلسةل الكتل شالك من أشاكل اذلاكء الاصطناعي أو البياانت الضخمة أو 
اليت تتضمن مهنجيات و مون خدماهتم ملاكتب الرباءات، عىل ذكل، اتبع الوفد قائال إن املطورين اخلاصني لقواعد البياانت يقد

منذ بضع س نوات، هذا،  متكهنا من إجياد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا من خالل اذلاكء الاصطناعي. وذكر الوفد أن
فد إس بانيا. جعل الناس يفكرون يف اخليال العلمي، لكن اليوم أصبح حقيقة واقعة. وذلكل، أيد الوفد الاقرتاح املقدم من و 

ادلراسة املقرتحة. ومع ذكل، أعرب  إعداد، ذكر الوفد أنه من املهم مواصةل SCP/28/8وفامي يتعلق ابالقرتاح الوارد يف الوثيقة 
 أنكولومبيا حيث ترى  ،الوفد عن رغبته يف التأكيد عىل حقيقة أن جودة الرباءات لها معان خمتلفة خملتلف ادلول األعضاء

واإلجراءات اليت  ،ليب متطلبات األهلية للرباءة املنصوص علهيا يف الترشيع. ومع ذكل، فإن معاجلة الطلباتجودة الرباءات ت
من بيهنا ودة الرباءات ترتبط جب يس تخدهما املكتب س تضمن أيضا جودة الرباءات. وذكر الوفد أيضا أن هناك عدة عوامل

تب حىت يمتكنوا اخملتلفة، والبنية التحتية التقنية للماك طلباتجلة ال وجود عدد اكف من الفاحصني اذلين دلهيم القدرة عىل معا
 .من حتديد أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتوافر أنظمة مراقبة اجلودة

. ورصح الوفد بأن العمل املقرتح يف الوثيقة SCP/28/8أعرب وفد إس بانيا عن تأييده لالقرتاح الوارد يف الوثيقة و  .106
ودة الرباءات. وفامي يتعلق مبقرتحه الوارد جب املتعلقيعيا للعمل اذلي مت الاضطالع به خالل الاس تبيان س يكون اس مترارا طب 

مبشاركة اخلرباء قبل إجراء  معلوماتعقد جلسة ب، أيد الوفد الفكرة اليت عرب عهنا وفد ش ييل SCP/28/7يف الوثيقة 
 جديدة. دراسة

. وذكر الوفد أن اذلاكء الاصطناعي SCP/28/7انيا الوارد يف الوثيقة القرتاح وفد إس ب تأييدهأعرب وفد فرنسا عن و  .107
موضوع ابلغ األمهية نوقش يف حمافل خمتلفة مثل منظمة الصحة العاملية واملنتدى الاقتصادي العاملي ومكتب املفوض السايم 

بشأن ة "اجامتع ماكتب امللكية الفكري بعنوان 2018يف مايو  احلقوق اإلنسان. وشكر الوفد أيضا الويبو عىل الندوة اليت نظمهت
إدارة امللكية الفكرية". وأشار الوفد إىل أن هذا غراض أل اسرتاتيجيات تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت واذلاكء الاصطناعي

إىل ، أشار الوفد عىل ذكل ك أن العديد من املاكتب حققت تقدما كبريا يف هذا اجملال. وكأمثةلادر إىل إ هيدفالاجامتع 
القرتاح  تأييده. وأخريا، ويف حني أكد الوفد عىل ةالسابق يف األدبياتالرتجة اآللية والتعيني التلقايئ لرموز التصنيف والبحث 

جيع  حيظى ابهامتمميكن أن  وهو األمر اذلي ،ملقرتحيف ااقرتح إدراج مسأةل أدوات إدارة امللكية الفكرية فإنه أس بانيا، 
 يساعدها يف حتسني جودة الرباءات.و  ،مهااملاكتب، أاي اكن جح 

اليت تقرتح متابعة العمل بشأن جودة الرباءات  SCP/28/8شكر وفد الياابن ادلول األعضاء اليت قدمت الوثيقة و  .108
عنرصا أساس يا يف نظام الرباءات لتحقيق  يُعدومعلية منح الرباءات. ورصح الوفد بأن ضامن جودة معلية منح الرباءات 

تشجيع الاخرتاعات واملسامهة يف التمنية الصناعية. ورأى الوفد أن جلنة الرباءات منتدى مناسب لتبادل اآلراء  أهدافه، ويه
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واخلربات بني ادلول األعضاء والتعمل من بعضها البعض حول كيفية حتسني جودة معلية منح الرباءات. وعالوة عىل ذكل، 
التكنولوجيات  عنإجراء دراسات واذلي يفيد ب SCP/28/7د يف الوثيقة شكر الوفد وفد إس بانيا عىل تقدمي اقرتاحه الوار 

اجلديدة واألهلية للرباءة، وأشار إىل أنه موضوع همم. وذكر الوفد أنه مع ظهور تكنولوجيات جديدة مثل اذلاكء الاصطناعي 
لقلق واخملاوف بشأن كيفية آمال وتوقعات أكرب، ولكن يف نفس الوقت، املزيد من ا يندلى الكثري  أصبح، سلسةل الكتلو 

 وهجات نظرمه لتبادلأن جلنة الرباءات منتدى مناسب الوفد تعامل نظام الرباءات مع هذه التكنولوجيات اجلديدة. ورأى 
 البعض. ميف هذا املوضوع والتعمل من بعضه موخرباهت

كة املتحدة عىل اقرتاهحا الوارد يف شكر وفد األرجنتني وفود اجلهورية التش يكية وكينيا واملكس يك وس نغافورة واململو  .109
عن اعتقاده بأن الاقرتاح سيسامه بشلك إجيايب يف كذكل ، وأعرب عن تأييده لالقرتاح. وأعرب SCP/28/8الوثيقة 

 املناقشات حول هذا املوضوع الهام داخل اللجنة.

د البيان اذلي أدىل به أعرب عن رغبته يف تأييو ، SCP/28/8الوثيقة  أحد مؤيديصفته ب وفد س نغافورة وحتدث   .110
لهذا الاقرتاح. وشكر الوفد أيضا األمانة عىل إعداد  تأييدهاوفد اململكة املتحدة وشكر ادلول األعضاء اليت أعربت عن 

أفضل عىل حنو اللجنة من فهم مصطلح "جودة الرباءات"  انكنمت  اللتان.SCP 27/4 Rev و SCP/27/4 يقتنيالوث 
يثين عىل العمل  SCP/28/8يف البحث والفحص. ورأى الوفد أن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  والتعاون بني ماكتب الرباءات

يف إطار بند جدول األعامل املتعلق جبودة الرباءات. وشدد الوفد عىل أن موضوع جودة الرباءات يظل ذا أمهية ألنه  ياجلار 
توفري حامية قوية للمساعي املس تقبلية. وذكر الوفد أن ل و  الثقة يف نظام الرباءات الشاملتعزيز و  اجلودةمسعى مشرتك لتحسني 

اخلاصة ابلرباءات اليت تتوافق مع معايري  والفحصلوظائف البحث  اجلودمكتب س نغافورة للملكية الفكرية نفذ نظام إدارة 
ISO 9001: 2015 ربات واحللول إىل املسامهة يف إجراء مزيد من املناقشات بشأن اخل هتطلععن وفد س نغافورة أعرب . و

، شكر الوفد وفد إس بانيا عىل SCP/28/7الوطنية للمسائل والشواغل الناش ئة عن هذا املوضوع الهام. وفامي يتعلق ابلوثيقة 
حقل  تأسيسإىل مخس ينيات القرن العرشين عندما مت  ويعودجديدا  ليساقرتاحه. وذكر الوفد أن مفهوم اذلاكء الاصطناعي 

واس تطرد الوفد قائال إن الاهامتم املزتايد ابملوضوع يف الس نوات األخرية يُعتقد أنه  .أاكدميي كفرعأحباث اذلاكء الاصطناعي 
، ايف قوة احلوس بة؛ واثلث املتضاعفة، الزايدة ااثنيوانمج عن ثالثة اجتاهات رئيس ية: أوال، توافر البياانت عىل نطاق واسع؛ 

يف  األمهية لعب دورا مزتايديكل أنه عىل الرمغ من أن اذلاكء الاصطناعي يف هذا اجملال. وذكر الوفد كذاملستمثرة األموال 
 تعزيز اإلنتاجية واجلودة، فإن التطورات التكنولوجية يف هذا اجملال تسبب يف تعطيل اإلطار القانوين، مثل قانون الرباءات.

بدء املناقشات حول القضااي احمليطة ابذلاكء وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أن اقرتاح وفد إس بانيا مبثابة نقطة انطالق جيدة ل 
املقبةل. وأضاف  والعملياتيةالاصطناعي والرباءات، مع تزويد ادلول األعضاء برؤى وثيقة الصةل للتحضري للتحدايت القانونية 

اكت واألفراد أنظمة الرباءات لتلبية احتياجات الرش  جاهزيةالوفد أنه من املهم، مكاكتب للرباءات وصانعي الس ياسات، ضامن 
، أيد وفد س نغافورة اقرتاح وفد إس بانيا بأن تقوم األمانة بإجراء ادلراسة أو ادلراسات اإلشارةهذه أساس . وعىل املبتكرين

إىل املشاركة واإلسهام يف  هتطلععن الوفد أعرب من الاقرتاح. و  8إىل  6اليت تتناول اجلوانب اليت أثريت يف الفقرات من 
 ناقشات حول هذا املوضوع.إجراء مزيد من امل 

بعض إجراء نه يتطلع إىل إن ضامن جودة الرباءات من بني املهام األساس ية لدلول األعضاء وإوفد نيجرياي  وقال .111
املداوالت حول هذا املوضوع. ورصح الوفد بأن التحدايت التكنولوجية الناش ئة اس تلزمت احلاجة إىل اس تعراض 

. وأثىن عىل وفد إس بانيا القرتاحه الوارد سلسةل الكتلاذلاكء الاصطناعي و تمنية  ظلامي يف للرباءة، ال س  املؤهةلالاخرتاعات 
. وأعرب الوفد أيضا عن تقديره القرتاح وفود اجلهورية التش يكية وكينيا واملكس يك وس نغافورة SCP/28/7يف الوثيقة 

الوفد عىل الرأي اذلي أعرب عنه وفد املغرب  . وعالوة عىل ذكل، وافقSCP/28/8واململكة املتحدة الوارد يف الوثيقة 
املعارضة من أجل ضامن جودة الرباءات. وطالب الوفد كذكل ابحلاجة  ةنظمأبشأن احلاجة إىل إعطاء أمهية متساوية ملسأةل 

 ص عىلاخ بشلكجليع ماكتب امللكية الفكرية، وخاصة يف البدلان النامية. وشدد  معلية مس مترة لتكوين الكفاءاتإىل 
 رباءات.ال وحفصرضورة تطوير وحتديث قاعدة بياانت شامةل لتبادل املعلومات املتعلقة ابلرباءات وحتسني آلية حبث 
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أمهية كبرية ابلنظر إىل املوضوعات اليت  وذ SCP/28/7قال وفد غواتاميال إن اقرتاح وفد إس بانيا الوارد يف الوثيقة و  .112
وأنه س يكون من املفيد للغاية مناقش هتا داخل اللجنة. وفامي يتعلق ابالقرتاح الوارد يف تناولها. وذكر الوفد أهنا مبتكرة وجديدة ي 

التعليقات البناءة اليت قدمهتا الوفود  أيدالوفد أن الاقرتاح ميكن أن يرثي العمل املس تقبيل للجنة و  رأى، SCP/28/8الوثيقة 
 األخرى عىل الاقرتاح.

يكية وكينيا واملكس يك وس نغافورة واململكة املتحدة عىل اقرتاهحا الوارد يف شكر وفد إكوادور وفود اجلهورية التش  و  .113
. وأضاف ةحو منامل الرباءات قوة لضامن حتفزي اخملرتعني و  ابلغة األمهية. ورصح الوفد بأن جودة الرباءات SCP/28/8الوثيقة 

الرباءات واجملمتع كلك.  أحصابازن بني حقوق تو ال الوفد أن الابتاكر املس تقبيل يضمنه هذا الهنج وأن نظام الرباءات س يضمن 
 .SCP/28/8قرتح يف الوثيقة امل عىل النحووأيد الوفد العمل املقرر الاضطالع به 

ألنه امتداد طبيعي للعمل اذلي قامت به اللجنة  SCP/28/8أعرب وفد كندا عن تأييده لالقرتاح الوارد يف الوثيقة و  .114
مؤيدي الاقرتاح املتعلق ابالجامتع بني اجملموعات اإلقلميية للعمل عىل جمال اهامتم  بشأن جودة الرباءات. وأثىن الوفد عىل

 مشرتك.

، SCP/28/8اإلسالمية( عىل مجموعة البدلان املشاركة يف الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  -وفد إيران )جهورية  وأثىن .115
إذا اكن نطاق العمل املقرتح سيشمل موضوع أنظمة نه يرى مزية يف مثل هذا الهنج. ومع ذكل، اس تفرس الوفد عام قال إو 

، بصفة عامة، ذكر الوفد أنه من الرضوري أن تبدأ SCP/28/7املعارضة. وفامي يتعلق ابقرتاح وفد إس بانيا الوارد يف الوثيقة 
رج حتت بند اللجنة مناقشة مسأةل التكنولوجيات اجلديدة. ومع ذكل، تساءل الوفد عام إذا اكنت ادلراسة املقرتحة ستند

وذلكل، رأى الوفد أنه قبل إجراء هذه ادلراسة، . ودة الرباءات أو ما إذا اكن سيتجاوز ذكل البنداخلاص جبجدول أعامل 
اجلوانب اخملتلفة ملثل هذا  لبحثوفد ش ييل،  هاقرتح عىل النحو اذليس يكون من املناسب عقد جلسة لتبادل املعلومات، 

 جبودة الرباءات. ةتعلقامل سيمت إجراء مثل هذه ادلراسة الاقرتاح مث حتديد ما إذا اكن 

أعرب وفد اجلهورية ادلومينيكية عن تأييده القرتاح وفود اجلهورية التش يكية وكينيا واملكس يك وس نغافورة واململكة و  .116
س بانيا الوارد يف الوثيقة . كام أعرب الوفد عن تأييده لالقرتاح املقدم من وفد إSCP/28/8املتحدة القرتاهحا الوارد يف الوثيقة 

SCP/28/7  األهلية للرباءة للتكنولوجيا اجلديدة واذلاكء الاصطناعي. عنفامي يتعلق بإجراء دراسات 

 من جدول األعامل: الرباءات والصحة 7البند 

 SCP/24/4و SCP/17/11و .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7استندت املناقشات إىل الواثئق  .117
 .SCP/28./5 ،SCP/28/6 ،SCP/28/9 ،SCP/28/9 Addو .SCP/27/8 Addو SCP/27/8و
 .SCP/28/10و

قال إن الوصول إىل الصحة واألدوية اآلمنة وبأسعار معقوةل يعد عنرصا و ألفريقية، اموعة اجملحتدث وفد املغرب ابمس و  .118
يف اإلعامل الشامل  األساسو أساس يا من عنارص احلق يف المتتع بأعىل مس توى ميكن بلوغه من الصحة اجلسمية والعقلية، 

بشلك شامل يف أهداف التمنية املس تدامة واتفاق تريبس وإعالن ادلوحة  تناوهللحق يف التمنية. وشدد الوفد عىل أنه مت ل
لتمنية. وأضاف الوفد أن ل لويبو اومنظمة الصحة العاملية وبروح توصيات أجندة  ،الصحة العامةبشأن بشأن اتفاق تريبس و 

امللكية الفكرية وحقوق امللكية الفكرية ميكن أن تلعب دورا هاما يف الهنوض ابالبتاكر ونرش املعرفة  يف أنبس يط شك  هناك
وإنشاء صناعات مزدهرة، مبا يف ذكل تعزيز الوصول إىل األدوية للجميع. ومع ذكل، أشار الوفد بقلق إىل اآلاثر الضارة اليت 

عدم املساواة بني الاقتصادات املتقدمة  زايدةامة ومسامهته يف الاحتاكرات عىل الصحة الع وجودميكن أن ترتتب عىل 
من صاحب  فادة لكل إ هتدف إىلوالنامية. واس تطرد الوفد قائال إن املنطلق اخلاص بنظام الرباءات هو "املقايضة" اليت 

ال حرص لها مت  جتاربألن هناك ، الهدف منهحيقق  الرباءة واجلهور. وذكر الوفد أنه، يف املامرسة العملية، يبدو أن النظام ال
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. اتلرباءاب حيث اكنت هذه األدوية محميةنقذة للحياة، م إىل أدوية  اجلهورالرباءات عىل أهنا عوائق أمام وصول  فهيا وصف
خدمت هبا تكل الرباءات اكنت متيل إىل خلق أسواق استبعادية، وأضاف الوفد أنه أصبح من الواحض أن الطريقة اليت اس تُ 

إىل أسعار ابهظة لألدوية املنقذة للحياة. وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن اقرتاح اجملموعة األفريقية بشأن  يدتؤ املنافسة و ومتنع 
( ميكن أن يساعد اللجنة عىل تعزيز الوصول إىل أدوية بأسعار معقوةل أكرث كعنرص SCP/24/4الرباءات والصحة )الوثيقة 

سعى الاقرتاح إىل تعزيز قدرات ادلول األعضاء، وال س امي البدلان النامية ي لصحة. و من عنارص اإلعامل التدرجيي للحق يف ا
قل منوا، عىل تكييف نظم براءاهتا لالس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة املتاحة يف نظام الرباءات ادلويل وتعزيز األوالبدلان 

، مضن أمور يفيدالوفد بأن الاقرتاح، كام ذكر سابقا،  أفادو ىل الرعاية الصحية. إصول و أولوايت الس ياسة العامة املتعلقة ابل
لتحدايت والفرص اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان األقل منوا يف لبحث اف الويبو بإجراء دراسة أن تلكِ بأخرى، 

الواكالت ذات الصةل أن ترسع هجودها يف العمل مع غريها من لويبو اس تخدام تراخيص لتكنولوجيات الرعاية الصحية وينبغي ل
ملساعدة ادلول األعضاء عىل تطبيق معايري األهلية للرباءة بطريقة تنسجم مع أهدافها التمنوية من خالل تبين وتطبيق تعريفات 

قيقية، احل بتاكرات عىل الامنح الرباءات أن يقترص امئ لضامن المتديد ادلتقلل من ظاهرة  ةلرباءاألهلية لصارمة لالخرتاعات و 
. وذك ر الوفد أيضا بأن اقرتاح العامة رباءة اليت تراعي الصحةلتطبيق معايري األهلية لل الالزمةخلربة ابدمع احلكومات  وكذكل

بأن يمت  األدوية عىل ابحلصول املعين املس توى الرفيع املتحدة األمم فريقلتضمن طلب الرؤساء املشاركني ي اجملموعة األفريقية 
. وأعرب الوفد عن رغبته يف التأكيد مرة أخرى عىل توصيات الفريقف ونتاجئ وتوصيات تبادل وهجات النظر حول أهدا

ىل األدوية وتكنولوجيات الرعاية الصحية، عصول بشأن احلصول عىل األدوية، واليت أبرزت عوائق متعددة أمام احل الفريق
ا يف ذكل توصيات حمددة خملتلف هيئات إىل األمام، مبامليض وعدم تناسق الس ياسات، واألفاكر املشرتكة حول مسارات 

قد أقرت  2016لعام  RES71/159األمم املتحدة. وأشار الوفد أيضا إىل أن اجلعية العامة لألمم املتحدة من خالل قرارها 
مزيد من املناقشات حول الوصول إىل األدوية بني ادلول األعضاء وجيع أحصاب املصلحة املعنيني مع إجراء ابحلاجة إىل 

تطلع أعرب الوفد عن . ويف اخلتام، األدوية عىل ابحلصول املعين املس توى الرفيع املتحدة األمم فريقألخذ بعني الاعتبار تقرير ا
اجملموعة األفريقية إىل التوصل إىل اتفاق بشأن برانمج معل مس تقبيل أكرث طموحا بشأن هذه املسأةل، يكون شفافا ومتوازان 

 جندة التمنية.وتقدميا ويتسق مع توصيات أ

 قال وفد الصني فامي يتعلق ابلعالقة بني الرباءات والصحة، إن تعزيز الابتاكر وحامية املصلحة العامة همامن للغاية.و  .119
ا الويبو بشأن هذا املوضوع ذات مغزى كبري ألهنا ستساعد البدلان النامية هير جتادلراسات اليت  أنالوفد  رأىوذلكل، 

فهم أوجه املرونة اخملتلفة الواردة يف املعاهدات ادلولية وكيفية اس تخداهما معليا. وأعرب أيضا عن والبدلان األقل منوا عىل 
إجراء اس تعراض ومفاده أن يمت تأييده لالقرتاح املقدم من وفود الربازيل وكندا وسويرسا وشارك يف رعايته وفد األرجنتني 

 SCP/28/9و SCP/28/9بية والتكنولوجيات الصحية )الواثئق للبحث القامئ بشأن الرباءات واحلصول عىل املنتجات الط 
Add. لتبادل املعلومات من أجل متابعة (. واقرتح الوفد أنه بعد الانهتاء من هذه ادلراسة، ينبغي أن يكون هناك نشاط

 وضع برانمج معل مفصل للميض قدما ابملوضوع.

قال إنه يود التأكيد عىل فهمه و دلول األعضاء فيه، الاحتاد األورويب وا ابمسحتدث ممثل املفوضية األوروبية و  .120
للتحدايت والقيود اليت قد تواهجها بعض البدلان يف معاجلة مشالك الصحة العامة. وذكر املمثل أنه ال يزال ملزتما بزايدة 

مة. وواصل احلصول عىل األدوية بأسعار معقوةل وإجياد حلول للتحدايت امللحة وعدم املساواة عىل مس توى الصحة العا
اجلودة وامليسورة يشلك حتداي ذات عىل األدوية واللقاحات األساس ية اآلمنة والفعاةل و جيع الناس املمثل القول بأن حصول 

اتباع هنج يواصل الاحتاد األورويب وأشار إىل أن تأييده. علهيم جيعا التمنية املس تدامة جيب رئيس يا من أهداف  اكبريا وهدف
ن تعزيز جيع جماالت النظام الصحي، مبا يف ذكل توافر العاملني الصحيني وأفاد بأنسان يف جمال الصحة. قامئ عىل حقوق اإل

عنرصا أساس يا يف إحراز تقدم حنو التغطية الصحية  يشلكاملؤهلني وتوفري األدوية بأسعار معقوةل والمتويل الاكيف للقطاع، 
جودة وسالمة سلسةل  أن ورأىيع احلصول علهيا بأسعار معقوةل. الشامةل من خالل تقدمي خدمات حصية جيدة ميكن للجم 

توزيع املس تحرضات الصيدالنية رضورية لتحسني الصحة العامة. وذكر املمثل أيضا أن منوذج الابتاكر احلايل، مبا يف ذكل دور 
التوصل إىل العاملي، مما أدى إىل  التجارة املتعلقة ابمللكية الفكرية، قد حقق تقدما اثبتا يف جمال الصحة العامة عىل الصعيد
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قدم هذا ويجديدة وحمس نة، وكذكل إىل طول العمر املتوقع، من البدلان املتقدمة إىل البدلان األقل منوا.  هامةعالجات 
وائز عىل المتويل العام واخلاص واجلأو المنوذج مجموعة متنوعة من األدوات، مثل حوافز الابتاكر القامئة عىل امللكية الفكرية، 

 حيدثميكن أن و سوق عامةل فهيا يوجد  اليتأو عىل البحوث العامة. وذكر املمثل أن هذا التنوع رضوري للتصدي للحاالت 
بأن أي معل إضايف يف جمال الرباءات والصحة ينبغي أن يعكس هنجا  اعتقادهاملمثل  وواصلإخفاقات يف األسواق.  فهيا

وفد الوالايت  ،عىل سبيل املثال ه،اقرتحاذلي  عىل النحوات الصةل ابلرباءات والصحة متوازان، مع مراعاة العوامل اخملتلفة ذ
، SCP/28/5. وعالوة عىل ذكل، شكر املمثل األمانة عىل إعداد الوثيقة SCP/17/11يف الوثيقة  األمريكيةاملتحدة 

لبات الرباءات وأو الرباءات. وذكر يف ط ة لتحديث دراسة اجلدوى بشأن الكشف عن األسامء ادلولية غري املسجةل امللكي
عتربها أفضل اس تخدام للوقت واملوارد ي  قدم بعض املعلومات املثرية لالهامتم، إال أنه التاملمثل أنه عىل الرمغ من أن الوثيقة 

ه العام جلهود ملواصةل العمل عىل األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية. ومع ذكل، أعرب املمثل عن رغبته يف التعبري عن تأييد
 الرباءات والرتاخيص بياانت قاعدة الشفافية، عىل سبيل املثال، من خالل هُنج مثل ربط قواعد البياانت املوجودة، مثل

بشأن أنشطة  SCP/28/6ومبادرة معلومات الرباءات من أجل األدوية. وشكر املمثل األمانة عىل إعداد الوثيقة  لألدوية
لويبو فامي يتعلق بتعزيز قدرة فاحيص الرباءات. وقال املمثل إن تعزيز قدرة فاحيص الرباءات )أو ا االيت تقدهماملساعدة التقنية 

"القدرة عىل الفحص" أو "همارات/تدريب الفاحصني"( يف جمال الاخرتاعات ذات الصةل ابلصحة، وال س امي يف جمال 
(، ميكن أن يدمع كذكل الابتاكر وحتسني الصحة العامة. املس تحرضات الصيدالنية واألهجزة الطبية )ال س امي األهجزة املتصةل

أن الويبو يه املؤسسة ادلولية امللكفة بتقدمي هذا  وأشار إىلوأيد املمثل األمانة يف مواصةل مساعدهتا وتدريهبا يف هذا الصدد 
القرتاح املقدم من اب ماهامتهم نيعربون عالنوع من املساعدة. وواصل املمثل القول إن الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه 

ادلورة . وكام ذكر من قبل خالل .SCP/28/9 Add و SCP/28/9وفود األرجنتني والربازيل وكندا وسويرسا يف الوثيقتني 
لجنة الرباءات، رأى املمثل أن هناك مزية يف إجراء حتليل للبحث احلايل بشأن موضوع حامية الرباءات السابعة والعرشين ل 

هنج متوازن لهذا التحليل يأخذ  احملافظة عىلأمهية إىل املمثل  وأشارالصحية.  والتكنولوجياتعىل املنتجات الطبية واحلصول 
وأكد املمثل جمددا موقفه السابق بأنه من أجل ضامن أعىل جودة لألدةل  يف الاعتبار تعزيز الابتاكر، فضال عن نقهل ونرشه.

عالية اجلودة ومس تقةل وقامئة عىل األدةل، وال س امي  مناس بةي أن يتضمن التقرير دراسات اليت تعمتد علهيا جلنة الرباءات، ينبغ
منظمة الصحة العاملية، وكذكل منظمة التجارة العاملية. كام أعرب و ادلراسات اليت تعدها منظامت األمم املتحدة، مثل الويبو 

مكجموعة من املعلومات ووثيقة تدمع املناقشات املس تقبلية يف املمثل عن رغبته يف التأكيد عىل أنه يرى دور التقرير احملمتل 
اس تعداد الاحتاد األورويب وادلول  وأعرب املمثل عنخمتلفة للويبو.  يةجلنة الرباءات، وليس خالصة خليارات س ياسات 

يف الوثيقة الوارد سويرسا ب املمثل ابقرتاح وفود األرجنتني والربازيل و األعضاء فيه ملناقشة الاقرتاح أكرث. ويف اخلتام، رح  
SCP/28/10 .إىل إجراء مناقشات بشأن هذا الاقرتاح. هتطلعأعرب عن زايدة الشفافية و  املمثل أمهية ورأى 

موعة تعلق أمهية كبرية عىل اجملحتدث وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق، وأكد يف البداية أن و  .121
لعامة واحلصول عىل األدوية. ومع ذكل، ذكر الوفد أن القضية معقدة للغاية وال يوجد عامل واحد القضااي املتعلقة ابلصحة ا

 همالزت ا عرب عن. ورصح الوفد بأن احلصول عىل األدوية ميثل حتداي رئيس يا وأوبأسعار ميرسةيؤثر عىل توافر الرعاية الطبية 
مع ذكل، أعرب الوفد عن رغبته يف التأكيد عىل رضورة جتنب ىل األدوية. و عصول ابملشاركة يف املبادرات اليت تسهل احل

الازدواجية مع معل املنظامت ادلولية األخرى. واس تطرد الوفد قائال إن اللجنة دلهيا والية ملناقشة القضية من منظور نظام 
نقذة للحياة لن يكون ممكنا دون الرباءات، وإن مجموعته مقتنعة بأن الابتاكر واألحباث والتطوير لألدوية والتقنيات اجلديدة امل 

دورا هاما للغاية. وواصل الوفد اعتقاده بأن العمل يف الرباءات لعب حامية حيامث ت احرتام حقوق امللكية الفكرية يف الرباءات
جمال الرباءات والصحة ينبغي أن يأخذ يف الاعتبار خمتلف العوامل ذات الصةل ابلرباءات والصحة، ويف هذا الصدد أشار 

أعربت مجموعة بدلان و . األمريكيةن الوالايت املتحدة قدمة متضمن مقرتحات ذات صةل مت اليت  SCP/17/11إىل الوثيقة 
حتديث دراسة اجلدوى بشأن الكشف عن األسامء ادلولية غري  يفأورواب الوسطى والبلطيق عن تقديرها لعمل األمانة 

. وأعرب الوفد عن رغبته يف سامع املزيد SCP/28/5الواردة يف الوثيقة  املسجةل امللكية يف طلبات الرباءات و/أو الرباءات
عىل حنو ام إذا اكن ميكن اس تخدام قواعد بياانت وحمراكت البحث احلالية يف الويبو، مبا يف ذكل ركن الرباءات، عمن األمانة 
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بدلان أورواب الوسطى والبلطيق تؤيد الوفد إىل أن مجموعة وأشار . ، وكيفية معل ذكلأو حتسيهنا خلدمة هذا الغرضأفضل 
 SCP/28/10ذكر أنه تلقى ابهامتم الاقرتاح اذلي تقدمت به وفود األرجنتني والربازيل وسويرسا الوارد يف الوثيقة و الشفافية، 

شأن مجمع الرباءات الطيب ومبادرة معلومات الرباءات من أجل األدوية ب  وممثلاليت يقدهما ابلتحديثات  هبي رح أعرب عن تو 
تشغيل تكل املنصات، وكذكل مناقشة املبادرات احلالية املشاهبة. وشكر الوفد األمانة أيضا عىل تقريرها عن أنشطة املساعدة 

ب الوفد بقيام . ورح  SCP/28/6يف الوثيقة  الواردة فاحيص الرباءات اتلويبو فامي يتعلق بتعزيز قدر اليت تقدهما االتقنية 
لربامج واملوارد املتاحة ملاكتب الرباءات اليت ترغب يف تعزيز قدرات فاحيص الرباءات وجشع الويبو بوضع عدد قليل من ا

اليت حتتوي عىل  SCP/28/9علام ابلوثيقة  الوفداألمانة عىل مواصةل أنشطهتا يف هذا الصدد. وأخريا وليس آخرا، أحاطت 
راجعة للبحوث احلالية حول الرباءات واحلصول عىل إجراء مبن وفود األرجنتني والربازيل وكندا وسويرسا قدم ماقرتاح م

الصحية. ورصح الوفد بأن مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق ميكن أن تدمع امللخص  كنولوجياتاملنتجات الطبية والت 
احلفاظ  الصحية مع كنولوجياتالواقعي لألحباث احلالية بشأن موضوع حامية الرباءات واحلصول عىل املنتجات الطبية والت 

عىل توصيات للويبو بشأن  عىل الهنج املتوازن. ومع ذكل، خلص الوفد إىل أن هذا الاس تعراض جيب أال حيتوي
 العامة. الس ياسة

. وأعرب SCP/28/6و SCP/28/5حتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وشكر األمانة عىل إعداد الوثيقتني و  .122
ن يف األمهية يف جمال الرباءات والصحة. ورصح بتاكر والوصول إليه متساوايعن رغبته يف التأكيد عىل أن الك من الا الوفد

جمال نظام الرباءات مبثابة حافز رئييس للبحث والتطوير يف ورأى أن يعززه نظام الرباءات.  ما كثرياالوفد بأن الابتاكر 
ستامثر يف البحث والتطوير للمنتجات الطبية املنتجات الطبية، مبا يف ذكل األدوية املنقذة للحياة. وأشار الوفد إىل أن الا

يف نتاجئ الصحة العامة، وقد لعبت حقوق امللكية الفكرية دورا رئيس يا يف  ابلغة األمهيةحتسينات حدوث املبتكرة سامه يف 
س تقبلية وأن الوفد بأن هناك حاجة إىل الابتاكر املس متر ملواهجة التحدايت الصحية احلالية وامل  وأفاد تسهيل هذا الابتاكر.

وابلتايل اإلعالن عن توافر منتجات طبية  ،تعمل كحافز للطب والابتاكر ،مبا يف ذكل الرباءات ،حامية حقوق امللكية الفكرية
جديدة للجميع. وشدد الوفد عىل أنه من مصلحة اجلهور يف جيع البدلان مواصةل البحث والتطوير للمنتجات الطبية اآلمنة 

ا من حل مشلكة توفر املنتجات الطبية املس تقبلية. وشدد جزءتشلك كحافز للبحث والتطوير  الرباءات وأوحض أنوالفعاةل. 
الوفد عىل أنه من املهم ابلتايل مراعاة الس ياق الاكمل للرباءات والصحة وعدم الرتكزي فقط عىل عنرص حمدد واحد مهنا. كام 

منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية بشأن "تعزيز الوصول إىل دلراسة الثالثية اليت أجرهتا الويبو و ابالوفد  استشهد
ما يرجع إىل عامل وحيد  اأن "عدم الوصول إىل التكنولوجيات الطبية اندر  ذكرتالتكنولوجيات الطبية والابتاكر" واليت 

اليت عقدت خالل  املعلوماتجلسات بل اخلرباء أثناء مرات عديدة من قِ  اأيض ذكرهأن هذا الرأي قد أعيد ب وأفاد ،"نفصلم 
 ا. وأضاف الوفد أن توافر املنتجات الطبية اآلمنة والفعاةل ميثل مشلكة متعددة اجلوانب تشمل أبعادجلنة الرباءاتاجامتعات 

لصحية اية المتويل للرعاية اذكر الوفد أن الافتقار إىل إماكنية الوصول قد يتأثر بعدم كف ،وعوامل خمتلفة. وعىل وجه اخلصوص
اجملزأة وغري  التحتية والبىننقص أو عدم الوصول إىل أفراد الرعاية الصحية املدربني واملرافق الطبية املالمئة والعمليات أو 

وما إىل ذكل.  ،لرسومالتجزئة والرضائب وا هوامش رحبو  ملبتكرة وإدارة سلسةل التوريداملوثوقة واملنافسة يف العقاقري ا
من عامل  افإن عدم الوصول أيض ،إىل زايدة سعر املنتج الطيب تؤديابإلضافة إىل العوامل اليت  إنه وواصل الوفد قائال

فإن متطلبات اإلنتاج احمليل والعوامل األخرى املتعلقة مبا  ،قدرة الشخص عىل رشاء املنتج الطيب. وعالوة عىل ذكلعوامل 
 التعاونأشاكل التوافر. وذكر الوفد كذكل أن املرشوعات أو  ا عىلؤثر أيضتإذا اكن املنتج الطيب قد يمت بيعه يف بدل ما 

ساعد يف توفري املعلومات األساس ية واملتاحة عن الاخرتاعات املسجةل. ي فز الابتاكر و حيكيف أن نظام الرباءات توحض  اخملتلفة
بشأن  ات مؤخر ومبادرة أخرى أطلق براءات األدوية وتراخيص األدوية، شمل ذكل مرشوعات مثل قاعدة بياانتي و 

ورشاكة بني الويبو وصناعة األدوية القامئة عىل األحباث لتعزيز إماكنية الوصول إىل  ،املعلومات املتعلقة ابلرباءات لألدوية
الاقرتاح اذلي تقدمت به وفود إىل هامتم ابالوفد  وأشاراملعلومات املتعلقة ابلرباءات للواكالت الصحية امللكفة برشاء األدوية. 

 عنتبادل املعلومات األخرى ل لسة اجل إىل  هتطلع وأعرب عن(. SCP/28/10يل واألرجنتني وش ييل وسويرسا )الوثيقة الرباز 
قواعد البياانت املتاحة للجمهور بشأن حاةل املعلومات املتعلقة ابلرباءات والبياانت املتعلقة ابألدوية واللقاحات. وعالوة عىل 
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مصدر قلق رئييس جليع ادلول  يشلكتجات الطبية والوصول إىل تكل التكنولوجيات ذكر الوفد أن الابتاكر يف املن  ،ذكل
أخذ يف ي"الرباءات والصحة" اذلي بـ املتعلقلعمل يف إطار بند جدول األعامل لكون ااجملموعة ابء  عرب عن تأييدأو األعضاء. 

ابلفعل  ي تقوم بهتجنب الازدواجية يف العمل اذلي و  ،الرباءات جلنةصةل بوالية ال يذ ،الاعتبار الس ياق الاكمل لهذا اجملال
وال س امي الوصول  ،والصحة الرباءاتذكر الوفد أن مسأةل  ،جلان أخرى أو منظامت أخرى متعددة األطراف. ويف هذا الصدد

مت ن وأ ،هيئات األمم املتحدة املتخصصة األخرى نطاقأكرث يف تندرج بشلك إىل جماالت  تصل ،إىل التكنولوجيات الصحية
معل مكثف ابلفعل يف هذا اجملال من قبل تكل املنظامت واحملافل املتعددة األطراف األخرى. وأحاطت اجملموعة ابء علام إجناز 

وشكرت تكل الوفود عىل اجلهود  ،اذلي شارك يف رعايته وفدا الربازيل واألرجنتني ،ابالقرتاح املقدم من وفدي كندا وسويرسا
 حتسنيمن شأنه اذلي للعمل  عن اس تعدادهالوفد  وأعربت يف إطار هذا البند من جدول األعامل. البناءة لتعزيز املناقشا

أشار الوفد إىل  ،الفهم املشرتك للس ياسات واملبادرات اليت ميكن أن تعزز الوصول إىل املنتجات الطبية. ويف هذا الصدد
"تعزيز الوصول إىل حتت عنوان نظمة التجارة العاملية ادلراسة الثالثية اليت أجرهتا الويبو ومنظمة الصحة العاملية وم 

وجود  اقشات ممثرة. وشدد الوفد عىل أنه يؤيدمنجراء الطبية والابتاكر" واليت ميكن أن تكون مبثابة أساس إل التكنولوجيات
ل كام هو مبني يف العمل وفقا للهنج الشاميسري  أنيف  تهرغب أعرب عن  ،وهجة نظر لكية يف جمال الرباءات والصحة. وذلكل

امء ادلولية غري املسجةل األمانة عىل دراسة اجلدوى احملدثة بشأن الكشف عن األس ا. وشكر الوفد أيضSCP/17/11الوثيقة 
للويبو هو  الرباءات" "ركنوأشار إىل أن حمرك البحث  ،(SCP/28/5أو الرباءات )الوثيقة /يف طلبات الرباءات و امللكية

إىل  وأشار الوفد مبا يف ذكل اجملال الصيدالين. ،معلومات عن الاخرتاعات يف جيع اجملاالت التقنية للبحث عن أداة مناس بة
الكمييائية، واللكامت الرئيس ية، وأسامء مودعي الطلبات،  الرتكيباتأن املركبات الصيدالنية ميكن البحث فهيا بناء عىل 

أعرب الوفد عن اعتقاده بأن الاستامثر يف تكل و رى، وتصنيف الرباءات ادلويل والعديد من معايري البحث األخ
كمييائية ال رباءات الالتكنولوجيات هو أكرث الطرق فعالية للتقدم. واس تطرد الوفد قائال إن حمرك البحث يوفر هنجا للبحث عن 

ل املاكتب من شأنه أن يثقل اكه ةمن خمطط يتطلب إبالغ األسامء ادلولية غري املسجةل امللكي جدوىأكرث فعالية و 
داة ركن الرباءات ودعى أل التوضيحمزيد من تقدمي واملس تخدمني، ويكون يف أفضل األحوال غري مكمتل. وجشع الوفد عىل 

وظائفها استنادا إىل أمثةل ملموسة. وفضال عن ذكل، أعرب الوفد عن رغبته يف إعادة تأكيد موقف مجموعته  عرضاألمانة إىل 
ادلول  حتركهامعلية  اعنه ليس الصادرالتقرير و  األدوية عىل ابحلصول املعين املس توى رفيعال املتحدة األمم فريقمن أن 

 ادهس تعدعن االوفد  أعرب ويف حنيادلول األعضاء.  امآراء ادلول األعضاء، ومل تصادق علهي انعكسي ال  اماألعضاء، وأهن
 األمم فريقية جلنة الرباءات، شدد الوفد عىل أن تقرير ملناقشة مسأةل الوصول إىل املنتجات الطبية بطريقة شامةل ووفقا لوال

هذه املناقشة. وشدد الوفد أيضا عىل أن أي ل  ايشلك أساس الينبغي أ األدوية عىل ابحلصول املعين املس توى الرفيع املتحدة
ثرة يف الوصول والعوامل املؤ  من وهجات النظر الكبريةمناقشة ومعل مس تقبيل ينبغي أن يأخذ يف الاعتبار اجملموعة 

 األدوية. إىل

من أهداف التمنية  3اإلسالمية( يف البداية عن رغبته يف إبراز أمهية الهدف  -وأعرب وفد إيران )جهورية  .123
دف إىل ضامن حياة حصية وتعزيز الرفاهية للجميع يف جيع األعامر من خالل التغطية الصحية الشامةل، مبا هي ياملس تدامة اذل

بأسعار معقوةل. ورصح الوفد بأن ذكل يتفق ذات اجلودة اللقاحات واألدوية األساس ية اآلمنة والفعاةل و  يف ذكل الوصول إىل
أسايس من حقوق اإلنسان. واس تطرد الوفد قائال إن الويبو جوهري و أن احلق يف الوصول إىل الصحة هو حق  مفهوممع 

تعلقة ابمللكية الفكرية اليت تؤثر عىل توافر األدوية والعالج كجزء من واليهتا ينبغي أن تدمع البدلان يف معاجلة العوائق امل 
جلنة الرباءات ميكن  غريسهوةل احلصول علهيا. وذكر الوفد أنه ال يوجد منتدى دويل آخر عىل والتكنولوجيات ذات الصةل و 

لصحة. ومن مث فإن معل جلنة املرونة املتعلقة ابلرباءات ذات الصةل ابأوجه اخلربات بشأن اس تخدام فيه تبادل أن ت للبدلان 
تعزيز التوازن ادلقيق الالزم لنظام الرباءات. وأحاط الوفد علام بدراسة اجلدوى يف الرباءات يف هذا الاجتاه حامس للغاية 

( SCP/28/5احملدثة بشأن الكشف عن األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف طلبات الرباءات و/أو الرباءات )الوثيقة 
عىل إعداد الوثيقة. كام أعرب الوفد عن تقديره لوفود الربازيل وكندا وسويرسا واألرجنتني يف عن تقديره جلهود األمانة وأعرب 

وأعرب عن اس تعداده للعمل بشلك بن اء من أجل وضع اللمسات األخرية عىل هذا  SCP/28/9اقرتاهحم الوارد يف الوثيقة 
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اليت حتديث منتظم لقواعد بياانت إجراء األرجنتني والربازيل وسويرسا بشأن  ب الوفد أيضا ابقرتاح وفودالاقرتاح. ورح  
(. وأعرب SCP/28/10معلومات حاةل الرباءات فامي يتعلق ابألدوية واللقاحات )الوثيقة  عنلهيا إصول و الللجمهور ميكن 

 بشأن هذه املسأةل ينبغي أن تساعد الوفد كذكل عن اعتقاده بأن مناقشة مسأةل الرباءات والصحة وبرانمج العمل املس تقبيل
س تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف الرباءات وفقا الحتياجات الصحة العامة تحقيق الاالبدلان عىل تكييف قانون براءاهتا ل 

معل  ادلولية. ويف ضوء ما س بق، أعرب الوفد عن أمهل يف أن توافق جلنة الرباءات عىل خطة امبا يتفق مع الزتاماهتو دلهيا 
قدم حال لتحدايت الوصول إىل الرعاية يي اذلو ، SCP/24/4تامتىش مع اقرتاح مجموعة البدلان األفريقية الوارد يف الوثيقة 

مبادرة جاءت يف الوقت املناسب متش يا يُعد الوفد أن الاقرتاح  ورأىويل. عىل املس توى ادلالصحية واألدوية بتلكفة معقوةل 
 لتحسني الصحة العامة.مع اجلهود ادلولية احلالية 

وشدد وفد الاحتاد الرويس عىل أمهية مناقشة موضوع احلصول عىل األدوية األساس ية بأسعار معقوةل ألغراض  .124
عن تأييده لالقرتاح املقدم من وفود الربازيل وكندا وسويرسا إلجراء اس تعراض للبحث احلايل الوفد الصحة العامة. وأعرب 

(. وابإلشارة إىل أمهية احلصول SCP/28/9نتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية )الوثيقة بشأن الرباءات واحلصول عىل امل 
عىل معلومات عن حاةل براءات الاخرتاع الختاذ قرارات مس تنرية فامي يتعلق ابملشرتايت أو الرتخيص أو إنتاج األدوية، رحب 

قواعد املتعلقة ب ء إطالع منتظم عىل آخر املس تجداتإجراالوفد أيضا ابقرتاح وفود األرجنتني والربازيل وسويرسا بشأن 
(. كام أبلغ SCP/28/10الوصول إلهيا عن معلومات حاةل الرباءة املتعلقة ابألدوية واللقاحات )الوثيقة للجميع بياانت ميكن 

ا الرباءات ألغراض منع إنشاء قاعدة بياانت واحدة للمكوانت النشطة اليت حتمهيبشأن الوفد اللجنة ابملبادرة اجلارية يف بدله 
انهتاك احلقوق بسبب دخول األدوية اجلنيسة مبكرا إىل السوق. وذكر الوفد أيضا أن مسأةل الرباءات والصحة مرتبطة ارتباطا 

احلقوق وكذكل جودة الرباءات. وأعرب الوفد عن رغبته يف التأكيد عىل أنه بشأن وثيقا مبسأةل الاس تثناءات والتقييدات 
وكفاية اإلفصاح عن الاخرتاعات الصيدالنية، ال س امي  ةالصناعيالطلبات ثري لالهامتم تبادل املعلومات بشأن س يكون من امل 

مانة عىل دراسة اجلدوى احملدثة بشأن عن شكره لألالوفد أعرب الاخرتاعات اخملتارة ومطالبات ماركوش. ويف اخلتام، 
وأعرب عن ( SCP/28/5لبات الرباءات و/ أو الرباءات )الوثيقة الكشف عن األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف ط 

 إىل مناقشة الوثيقة.تطلعه 

ورصح وفد الربازيل بأن موضوع الرباءات والصحة همم للك بدل دون اس تثناء. ورصح الوفد بأن البحث والتطوير  .125
لظروف الصحية بشلك كبري يف جيع عددا من التكنولوجيات الصحية الهامة اليت حسنت ا ااملوجودين يف السوق قد أنتج

جال يشهد ابس مترار املسامهة الهائةل للعمل والتكنولوجيا يف الهنوض مبيف واقع األمر العامل قائال إن الوفدوأضاف أحناء العامل. 
ا السوق وحده اليت ال يوفر فهياجملاالت رباءات ليس مثاليا، ال س امي يف الالرعاية الصحية. ومع ذكل، أشار الوفد إىل أن نظام 

مليار  1.7عالج األمراض املهمةل. ورصح الوفد بأنه وفقا ملنظمة الصحة العاملية والبنك ادلويل، حيتاج مثل حوافز اكفية، 
هممةل. وابلتايل، ال تزال الفجوات والفشل يف معاجلة أعباء اس توائية مراض من أبدلا إىل العالج والرعاية  185خشص يف 

مت احلصول عىل لعالج متثل حتداي يف معظم أحناء العامل. واس تطرد الوفد قائال إنه، عالوة عىل ذكل، املرض والوصول إىل ا
ن املتقدمة من القطاع اخلاص و تقريبا من اإلنفاق عىل البحث والتطوير يف جمال الصحة والتكنولوجيا يف البدلا% 60نس بة 

 حاةل األمراض اليت تؤثر بشدة عىل البدلان ذات ادلخل املنخفض من املصادر العامة وغري الرحبية. وذكر الوفد أنه يف 40%
، مبا يف ذكل فريوس نقص املناعة البرشية والسل واملالراي، يمت عكس هذه النسب مع أن القطاع العام مسؤول واملتوسط

ت ليست ابلقليةل. ومع % من إجاميل متويل البحث والتطوير. وأشار الوفد إىل أن التحدايت اليت تواجه هذه اجملاال60عن 
 احلل. وملعاجلة هذه التحدايت، ذكر الوفد أنه ينبغي لدلول األعضاء بغض النظر عن مس توايت ذكل، مل تكن مس تعصية عىل

توافق يف اآلراء بشأن املقرتحات اليت من شأهنا أن تودل مساهامت فعاةل يف موضوع الرباءات التوصل إىل أن تسعى إىل منوها 
اقرتاحا مع وفود األرجنتني ستشارك الربازيل يف دمع هذه الروح، أنه من منطلق رد الوفد قائال إن الربازيل، والصحة. واس تط

(، اليت هتدف إىل إجراء اس تعراض للتحليالت واألحباث احلالية املتعلقة حبامية SCP/28/9وكندا وسويرسا )الوثيقة 
ية. ورصح الوفد بأن الاقرتاح سيسهل الوصول إىل املعلومات ذات الرباءات الوصول إىل املنتجات الطبية والتقنيات الصح 

دلول املتقدمة والنامية لتنفيذ قوانني براءات أكرث توازان من ادلول األعضاء إرشاد االصةل حول هذا املوضوع واليت من شأهنا 
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ة األفريقية بشأن الرباءات والصحة، وفعالية. وأعرب الوفد عن رغبته يف التأكيد مرة أخرى عىل دمعه القوي القرتاح اجملموع
اكنت تمكيلية  SCP/24/4و SCP/28/9املقرتحات الواردة يف الوثيقتني أن  ويرى الوفد. SCP/24/4الوارد يف الوثيقة 

. وأعرب الوفد عن ثقته يف إماكنية إجياد أرضية مشرتكة يف اللجنة ووضع برانمج معل بشأن هذا املوضوع بديةلوليست 
الربازيل أيضا يف الاقرتاح الوارد يف الوثيقة مشاركة . وابإلشارة إىل منوهاالبدلان بغض النظر عن مس توايت لصاحل جيع 

SCP/28/10 مت إعداده خالل اذلي ، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن الاقرتاح س يوفر اس مترارية لعرض مجمع براءات األدوية
ة بياانت مجمع براءات األدوية املسامة قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص ادلورة السابقة للجنة. وذكر الوفد اللجنة بأن قاعد

 من النوع يسحتتوي عىل معلومات هممة عن حاةل الرباءات والرتخيص اخلاصة بفريوس نقص املناعة البرشية، والهتاب الكبد 
واملتوسطة ادلخل. وقال الوفد إنه خل ادلوالسل وغريها من األدوية األساس ية املسجةل برباءة اخرتاع يف البدلان املنخفضة 

ادلول األعضاء يف اللجنة وإطالع ذلكل، من األمهية مباكن أن يمت منح مجمع براءات األدوية واملبادرات املامثةل الفرصة إلعالم 
ر املدفوعة خطوة صغرية ولكهنا هممة للحد من عدم الامتثل بني مناذج الابتاكميثل أنشطهتا. ورأى الوفد أن الاقرتاح عىل 

رغبة تتقامسها جيع ويه ، وتوازن وفاعليةيف بناء نظام براءات أكرث مشولية مبا يسهم ابألرابح وأولوايت الصحة العامة 
 األعضاء. ادلول

واقرتح وفد الهند عىل اللجنة حتديد معوقات حمددة فامي يتعلق مبواطن املرونة اليت ميكن اس تخداهما لتلبية احتياجات  .126
مة ومناقشة األمر ذاته هبدف حتديد احللول ذات التوجه العميل. وابإلضافة إىل ذكل، ذكر الوفد أنه ينبغي للجنة الصحة العا

الرباءات أن تنظر أيضا يف تقرير برانمج األمم املتحدة للبيئة، وأن أي مراجعة لألحباث القامئة بشأن الرباءات والوصول إىل 
نظام حفص الرباءات ىل قضااي قوانني الرباءات، مثل دور معايري األهلية للرباءة، و التكنولوجيات الصحية ينبغي أن تقترص ع

 الوصول إىل األدوية والتقنيات الصحية. يف تسهيل

 تقامس خربات ادلول األعضاء فامي يتعلق بتعزيز قدرة الفاحصني، ال س امي يف املاكتب الصغرية واملتوسطة احلجم

 .SCP/28/6الوثيقة بشأن تقدمييا قدمت األمانة عرضا  .127

يف مكتب امللكية الفكرية حول تعزيز قدرات ابحثني براءات الاخرتاع يف تقدمييا وقدم وفد اململكة املتحدة عرضا  .128
 ميكن الاطالع عىل العرض التقدميي من خالل الرابط التايل:اململكة املتحدة. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_28/scp_28_h_enhancing_examiner_capac
ity_united_kingdom.pdf. 

توسطة، وأعرب وفد كولومبيا عن رغبته يف توضيح أن حتسني قدرة فاحيص الرباءات، ال س امي يف املاكتب الصغرية وامل  .129
متوسط احلجم هو مكتب . وقدم الوفد أيضا املعلومات التالية إىل اللجنة: مكتب امللكية الفكرية يف كولومبيا ميثال أمرا حيواي

، زاد مكتب امللكية 2006من حيث عدد طلبات الرباءات الواردة. ومنذ عام احتل املرتبة اخلامسة يف املنطقة: حيث 
، 2018فاحصني للرباءات، ويف عام  10، مل يكن دلى املكتب سوى 2006. ويف عام به اتالفكرية من عدد فاحيص الرباء

. وذكر الوفد أيضا أن الفاحصني يف كولومبيا قد مت تقس ميهم بشلك أسايس إىل ثالثة اتفاحص براء 50اس تخدم املكتب 
وغطى دوية والتكنولوجيا احليوية، األقطاع من الفاحصني  %30غطى والتكنولوجيا احليوية والهندسة. األدوية قطاعات: 

نظام  بإنشاء عىل مدى الس نوات العرش املاضيةأن املكتب قام الهندس ية. وذكر الوفد اجملاالت من الفاحصني  %70حوايل 
الواثئق املوحد وقام بوضع املبادئ التوجهيية للفحص من أجل تنس يق معايري الفحص. وأعرب الوفد كذكل عن تقديره ملكتب 

لمكتب الكوري للملكية الفكرية عىل مشاركته يف مذكرات أعرب عن شكره ل العام لتعاونه يف تدريب الفاحصني. كام  املفتش
لمكتب األورويب للرباءات عىل أنشطة بناء أعرب عن شكره ل التفامه اخملتلفة مع مكتب كولومبيا بشأن هذه املسأةل. كام 

س املاضية. وأخريا، أبلغ الوفد اللجنة عن برانمج امللكية الصناعية للبدلان القدرات ذات الصةل اليت متت خالل الس نوات امخل
جبمع املعلومات من أجل اس تعراض اجتاه  األمريكيةلتجمع ادلول اإليبريية اذلي قامت فيه ماكتب الرباءات التابعة  األمريكية

 الرباءات.تدريب خمتلف املاكتب يف املنطقة هبدف توحيدها وتعزيز التعاون بني ماكتب 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_28/scp_28_h_enhancing_examiner_capacity_united_kingdom.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_28/scp_28_h_enhancing_examiner_capacity_united_kingdom.pdf
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. وشكر SCP/28/6ألمانة عىل إعداد وعرض الوثيقة وأعرب عن شكره لوحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء  .130
الفنية اليت قامت هبا من األعامل والتدريبات الوفد مبجموعة وأشاد املفيد. التقدميي الوفد أيضا وفد اململكة املتحدة عىل عرضه 

البدلان النامية. يف لتعزيز همارات ومعارف فاحيص الرباءات عىل سبيل املثال يدالنية يف جمال املس تحرضات الص ، الويبو
تقدمي مثل هذه ادلورات التدريبية. وذكر الوفد أيضا أن ماكتب امللكية الفكرية ب ورصح الوفد أنه يعترب الويبو منظمة خمتصة 

مناجه التدريب عىل  تطوير قدرات الفاحص، مبا يف ذكل الوطنية دلهيا اسرتاتيجيات خمتلفة ملعاجلة مسأةل التدريب وزايدة
املزيد عن معرفة شامةل طويةل األجل، أو التعمل عن بعد. وتتطلع اجملموعة ابء إىل ال تدريبية ال ورات ادل، أو رأس العمل

ب الصغرية واملتوسطة الاسرتاتيجيات اخملتلفة اليت تس تخدهما ادلول األعضاء لتعزيز قدرات الفاحصني. وأقر الوفد بأن املاكت
حمدودية احلجم قد تفتقر إىل املوارد الالزمة لفحص الرباءات يف العديد من اجملاالت، مبا يف ذكل عدم كفاية عدد الفاحصني أو 

طريقة هامة وفعاةل لتعزيز قدرة تقامس العمل متثل اجملاالت التقنية اليت ميكن تغطيهتا. ويف هذا الصدد، شدد الوفد عىل أن 
يف إطار بند جدول  ات اليت جرتاألجحام ومن جيع املناطق خالل املناقشمن خمتلف ، كام أظهرت ذكل املاكتب نيحصالفا

 األعامل املتعلق جبودة الرباءات.

وأعرب وفد اجلهورية التش يكية عن رغبته يف تبادل اخلربات مع مكتب امللكية الفكرية التش ييك فامي يتعلق بتحسني  .131
، 1963حلجم. ويف عام اعىل وجه اخلصوص، ذكر الوفد أن مكتب امللكية الفكرية التش ييك اكن متوسط . و نيقدرة الفاحص

أنشأ مكتب امللكية الفكرية التش ييك مؤسس ته التعلميية اخلاصة ابمللكية الفكرية املسامة "معهد تدريب امللكية الفكرية". وقدم 
الرباءات املساعدين واحملامني  يف جمال امللكية الصناعية وحمايم   املعهد تعلامي عن بعد ملدة عامني مصم خصيصا للمهنيني

. بشلك عاميف جمال امللكية الفكرية ورجال األعامل والعاملني يف جمال البحث والتطوير والطالب واجلهور العاملني التجاريني 
ذكل فاحصو الرباءات، إكامل هذه  ويف نفس الوقت، اكن عىل لك موظف جديد يف مكتب امللكية الفكرية التش ييك، مبا يف

 املكتبيف خرباء مه ادلراسة. وذكر الوفد أيضا أن املعلمني مه أساسا خرباء يف امللكية الفكرية يعملون يف القطاع اخلاص أو 
تدريهبم  متمل يمت تدريب املشاركني عىل التنظمي وامحلاية واإلجراءات وإنفاذ حقوق امللكية الفكرية الفردية حفسب، بل و. نفسه

اس تعالم البحث بأكرث الطرق فعالية، وكيفية إجراء خمتلفة، وكيفية امللكية الفكرية أيضا عىل كيفية اس تخدام قواعد بياانت 
تصنيف الاخرتاعات، أو كيفية إنشاء اسرتاتيجيات امللكية الفكرية، مبا يف ذكل تقيمي امللكية الفكرية أو الرتخيص. وأبلغ الوفد 

بطلب للحصول عىل هذا التعمل عن بعد. وابإلضافة إىل ذكل، اكنوا يتقدمون لك عام مشاراك  45إىل  30 كذكل اللجنة أن
عىل  يف جمال قانون الرباءاتمثل مطبوعات متعلقة ابمللكية الفكرية، مطبوعات نرش مكتب جهورية التش يك التش يكية 

ءات الاخرتاع يف اتفاقية براءات الاخرتاع األوروبية، للمعاهدات ادلولية يف جمال قانون براويه خمصصة ، سبيل املثال
أصدر و وامحلاية القانونية بشأن الاخرتاعات ومناذج املنفعة، أو قواعد املعلومات املتعلقة ابلرباءات والبحث عهنا وما إىل ذكل. 

متعلقة ابمللكية تضمنت مقاالت واليت املكتب التش ييك للملكية الفكرية أيضا اجلريدة املهنية املسامة "امللكية الصناعية" 
، واملعلومات القصرية املتعلقة ابمللكية السوابق القضائيةالفكرية، ومعلومات عن الترشيعات األوروبية، ومعلومات عن أحدث 

 الفكرية الفعلية. وذكر الوفد أيضا أن الفاحصني يف مكتب امللكية الفكرية التش ييك شاركوا ابنتظام يف دورات تدريبية بشأن
. كام يف الاتفاقية األوروبية لرباءات الاخرتاعالبحث والفحص نظمهتا أاكدميية الرباءات األوروبية ملاكتب ادلول املتعاقدة 

شاركوا يف حلقات العمل أو املؤمترات التدريبية اليت ركزت عىل خمتلف عنارص البحث والفحص اليت نظمها املكتب األورويب 
امللكية الفكرية األخرى. وفامي يتعلق بعدد الفاحصني، أبلغ الوفد اللجنة أن مكتب امللكية للرباءات أو الويبو أو ماكتب 

فحص طلبات الرباءات يقومون ب 10من الكمييائيني و  11فاحص براءات اخرتاع، من بيهنم  35الفكرية التش ييك دليه 
 املتعلقة ابلصحة.

. وشكر الوفد SCP/28/6ة عىل إعداد وعرض الوثيقة ألمانعن شكره ل األمريكيةوفد الوالايت املتحدة وأعرب  .132
التدريبية. ورصح الوفد بأن مكتب الوالايت املتحدة دلمع الرباءات والعالمات التجارية  أيضا وفد اململكة املتحدة عىل هجودمه

الوفد أن مكتب الوالايت قد دمع املساعدة التقنية للبدلان النامية والبدلان األقل منوا فامي يتعلق بتدريب الفاحصني. وذكر 
تدريب الفاحصني عىل إجراءات ل ربامج المن  اعددقدم عىل مر الس نني للرباءات والعالمات التجارية  األمريكيةاملتحدة 

واصل مكتب الوالايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية توفري و البحث والفحص، سواء يف مقره أو يف خمتلف البدلان. 



SCP/28/12 Prov. 2 
41 
 

العاملية للملكية الفكرية.  تهللمساعدات الفنية وبناء القدرات للماكتب الصغرية واملتوسطة من خالل أاكدميي التدريب وادلمع 
للرتكزي عىل مجموعة واسعة من املوضوعات املتعلقة مبعاجلة الطلبات الوطنية وادلولية، قد مصم وذكر الوفد أن برامج الرباءات 

مكتب الوالايت املتحدة أن جراءات التشغيلية وإجراءات الفحص. وأبلغ الوفد اللجنة واإلوضع املزيانيات مبا يف ذكل اإلدارة و 
التدريب ملمثيل ماكتب امللكية الفكرية من العديد من البدلان، مبا يف ذكل مكبوداي وإندونيس يا  2017قدم يف عام  األمريكية

رجنتني وتركيا. وذكر الوفد أيضا أن مكتب الوالايت املتحدة والوس ومالزياي وميامنار والفلبني وس نغافورة واتيالند وفيتنام واأل
 للرباءات والعالمات التجارية قدم مواد تدريبية عرب اإلنرتنت من خالل موقعه عىل اإلنرتنت.

. ورأى الوفد أن هذه األنشطة ستساعد التقدميي وفد اململكة املتحدة عىل عرضهعن شكره لوفد الصني وأعرب  .133
خالل الس نوات القليةل املاضية  املكتب قد تعاون املساعدة التقنية وبناء قدرات الفاحصني. وذكر الوفد أن اللجنة عىل تعزيز

مع ماكتب أخرى للملكية الفكرية يف هذا اجملال. كام أبلغ الوفد اللجنة بشأن الصناديق الاستامئنية املنشأة بني الصني والويبو. 
وخرباهتا مع جتارهبا من احللقات ادلراس ية وادلورات التدريبية من أجل تبادل  ورصح الوفد بأن املنظمة قد نظمت الكثري

البدلان األخرى. عىل سبيل املثال، ذكر الوفد أنه نظم ندوة حول إدارة امللكية الفكرية مع دول اآلس يان. كام تعاون املكتب مع 
كرية وتسويقها. وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أنه يف الويبو يف تنظمي حلقات دراس ية ودورات للتدريب عىل إدارة امللكية الف

متدراب يف جمال امللكية الفكرية. وأعرب عن أمهل  90 مض تدورات تدريبية مكتب الصني للملكية الفكرية  ، نظم2017عام 
 يف جيع أحناء العامل.األخرى اكتب امللكية الفكرية مكتب الصني للملكية الفكرية وميف تعزيز التعاون بني 

جنوب  وأعرب وفد جنوب أفريقيا عن رغبته يف تبادل خرباته يف جماالت الفحص وتدريب الفاحصني. وذكر الوفد أن .134
لبحث والفحص إلعداد أحاكم خاصة ابرباءات اخلاصة هبا ال، يف معلية تعديل قوانني ورد آنفا، كام أفريقيا قد رشعت

. ورصح الوفد بأن س ياسة امللكية الفكرية اكنت قيد التطوير الفرتة لإليداع يف تكليوجد به نظام املوضوعي، ألن البدل اكن 
انتظار املوافقة عىل أثناء الوفد قائال إنه وأضاف خالل الس نوات التسع املاضية، وقد وافق علهيا جملس الوزراء مؤخرا. 

يا اخملتلفة، مبا يف ذكل فاحصا من جماالت التكنولوج  20، قام املكتب بتوظيف 2016س ياسة امللكية الفكرية يف عام 
قامت برعايته برانمج تدرييب ملدة عامني، حرضوا التكنولوجيا احليوية والفزيايء والكميياء. وقال الوفد إن هؤالء الفاحصني 

لرباءات. وأبرز الوفد ادلور املركزي اذلي جيب أن تلعبه الويبو يف تدريب الفاحصني. وعالوة اماكتب بصورة جزئية خمتلف 
للتعمل من جتربة بدله، ذكر الوفد أن العديد من الفاحصني قد مت إرساهلم إىل ماكتب أخرى للحصول عىل تدريب و ، عىل ذكل

ورصح الوفد ابلرمغ من ذكل بأنه مل ، واخلطوة املبتكرة، ووحدة الاخرتاع، والوضوح، وما إىل ذكل. الابتاكربشأن قضااي 
فاحصهيا ابس تخدام تدخالت من بدلان أخرى، عىل الرمغ من أن التدريب  تدريبأن تقوم ب جلنوب إفريقيا يكن من املفيد 

يفكرون يف اسرتاتيجيات التدريب وقد جعلهم ذكل اكن جيدا، ألن قوانني تكل ادلول اكنت خمتلفة عن قانون جنوب إفريقيا. 
يرجع ذكل أساسا إىل أوجه التشابه اخلاصة هبم. وبناء عىل ذكل، اكن املكتب قد أقام رشاكة مع املكتب األورويب للرباءات، و 

يف جنوب أفريقيا واملكتب األورويب للرباءات. وعرب الوفد عن ثقته يف أن الرشاكة مع املكتب  اتبني القانون واملامرس
ميكنه من مبا األورويب للرباءات ستساعد مكتبه يف الواقع عىل أن يكون دليه برانمج أكرث تنظامي بشأن تدريب الفاحصني 

تقدمي يمتثل يف املقام األول يف احلصول عىل نظام منح فعال يف جنوب أفريقيا. ومع ذكل، ظل الوفد يرى أن دور الويبو 
 املساعدة التقنية والتدريب للفاحصني، وال س امي لفاحيص أقل البدلان منوا.

ن مكتب أوغندا للملكية الفكرية . ورصح بأSCP/28/6إعداد الوثيقة عىل ألمانة عن شكره لوفد أوغندا وأعرب  .135
موظفا وثالثة فاحصني للرباءات فقط. وشدد الوفد عىل أن قدرة الفاحصني يه مفتاح  30هو مكتب صغري يضم حوايل 

قطاع أمهية خاصة يف القطاعات احلساسة مثل وهو أمر يكتسب ضامن أن تكون الرباءات املمنوحة ذات جودة عالية، 
عن امتنانه للويبو واملكتب الصيين للملكية الفكرية واملكتب الياابين للرباءات واملكتب األورويب الصحة. وأعرب الوفد كذكل 

للرباءات و املنظمة اإلقلميية األفريقية للملكية الفكرية وعدد من البدلان األخرى اليت قدمت تدريبات لفاحصهيا يف جماالت 
واخلطوة الابتاكر كتابية بشأن ال راء اآلاءات وإعداد تقارير البحث و التصنيف ادلويل للرب و الرباءات وحفصها جمال البحث يف 

املبتكرة. وأضاف الوفد أنه اس تفاد أيضا من ادلورات التدريبية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات بشأن اس تخدام منتجات 
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ت متوافقة مع قانون امللكية العمل اخلاصة ابلهيئات ادلولية يف دراسة طلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات اليت اكن
. كام أعرب الوفد عن تقديره دلورات التعلمي عن بعد اليت تقدهما الويبو. وأشار الوفد إىل أنه بفضل هذه 2014الصناعية لعام 

، مما قلل بشلك كبري من الوقت الالزم لتجهزي 2017ادلورات التدريبية، متكن املكتب من بدء الفحص املوضوعي يف عام 
مقديم الطلبات. وتأييدا للبيان اذلي أدىل به وفد جنوب أفريقيا، دعا الوفد إىل قيام الويبو بدور أكرث وهو ما أفاد ت الطلبا

ملوارد التقليدية والوراثية، ابأوغندا نظرا لمتتع نشاطا لتنس يق معليات تدريب فاحيص الرباءات. ويف اخلتام، ذكر الوفد أنه 
املبادئ التوجهيية كام إعداد تقليدية. وذلكل، فإهنم ينتظرون الانهتاء من ال معارف للرية وحدة أنشأ مكتب أوغندا للملكية الفك

، املعنونة "الاعرتاف ابملعارف التقليدية مع نظام الرباءات"، لمتكني WIPO/GRTKF/IC/13/7هو مبني يف الوثيقة 
س تخدام املعرفة التقليدية التقليدية أو اب فاحيص الرباءات من التعامل مع طلبات الرباءات املستندة إىل املعارف

 مناس بة. بطريقة

 دراسة جدوى حمدثة بشأن الكشف عن األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف طلبات براءات الاخرتاع و/أو الرباءات

 .SCP/28/5األمانة الوثيقة اس تعرضت  .136

الكشف عن األسامء ادلولية غري املسجةل  ألمانة عىل دراسة اجلدوى احملدثة بشأنعن شكره لوفد ش ييل وأعرب  .137
امللكية يف طلبات الرباءات و/ أو الرباءات. وأبرز الوفد ادلور الهام اذلي لعبته الشفافية من خالل إدماج األسامء ادلولية غري 

سهم يف توفري مزيد املسجةل امللكية يف طلبات الرباءات وبراءات الاخرتاع املمنوحة املسجةل. ورأى الوفد أن هذه املبادرة ست 
إىل أداة إضافية للماكتب، أي الفاحصني يف وقت إجراء معليات  امن املعلومات والشفافية للنظام بغض النظر عن حتويله

مزيد من الشفافية يف نظام توافر يف طلب الرباءة. واكن الوفد مقتنعا بأن هناك حاجة إىل األدبيات السابقة البحث وحفص 
مقديم طلبات الرباءات تطالب إنشاء آلية يف ش ييل لهذا السبب م اكنوا يقرتحون ألدوية. وأوحض الوفد أهنرباءات املتعلقة ابال

إلشارةإىل األسامء ادلولية غري املسجةل اب، دوايئاذلين يقدمون طلب براءة اخرتاع حيتوي عىل عنرص نشط مدمج يف منتج 
مل إذا مت تقدمي طلب الرباءة يف وقت ة الصحة العاملية. وأوحض الوفد أنه منظمواليت حتددها ابلفعل،  ةمعروف تامللكية، إذا اكن

مبجرد  املعهد الوطين للملكية الصناعية بش ييلعىل مقدم طلب الرباءة إخطار فإن بعد، فيه تكن هذه املعلومات معروفة 
الوفد مقتنعا بأن مثل هذا اإلجراء ينبغي  واكن .رباءةالنفس الالزتام خالل فرتة رساين إىل الوفد وأشار فر هذه املعلومات. اتو 

 أن يوفر املزيد من املعلومات ألحصاب حقوق امللكية الصناعية والسلطات احلكومية واجلهور بوجه عام.

عن تقديره دلراسة اجلدوى احملدثة بشأن الكشف عن األسامء ادلولية غري  األمريكيةوأعرب وفد الوالايت املتحدة  .138
اليت طلبات براءات الاخرتاع و/أو الرباءات. وأشار الوفد إىل أن هذه الوثيقة قامت بتحديث ادلراسة املسجةل امللكية يف 

. وكرر الوفد بعض النقاط اليت س بق أن طرهحا بشأن هذا املوضوع. أوال SCP/21/9الواردة يف الوثيقة عرضت يف السابق و 
ء ادلولية غري املسجةل امللكية قد ال يكون جمداي يف وقت وقبل لك يشء، رأى الوفد أنه من الواحض أن الكشف عن األسام

رباءة أو حىت بعد ذكل، يف حاالت معينة. والحظ الوفد أنه، كام أشري يف ادلراسة، مل تكن األسامء ادلولية متاحة التسجيل 
اخملتلفة املتأصةل يف اجلدول يف وقت تقدمي الطلبات لعدد كبري من طلبات الرباءات. وأشار الوفد إىل أن ذكل يرجع إىل القيود 

تقدمي طلب إىل أمانة األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية. وشدد الوفد عىل أن املبادئ التوجهيية ملنظمة املتعلق ب الزمين 
عىل  أنه ال ينبغي عىل مقديم الطلبات احلصوليف األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية اكنت واحضة أيضا بشأن الصحة العاملية 

األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية قبل الانهتاء من جيع إجراءات الرباءات، وأن طلب احلصول عىل األسامء ادلولية غري 
، متطلبات توفري األسامء ادلولية غري املسجةل املسجةل امللكية ال ينبغي أن حيدث قبل بدء التجارب الرسيرية. ورأى الوفد أن

. وأبرز واملتقدمني ابلطلباتعبئا عىل لك من ماكتب الرباءات س متثل د تسجيل براءات الاخرتاع حسب نتاجئ ادلراسة، بع
هذه املتطلبات، عىل سبيل املثال، س تضطر ماكتب الرباءات إىل تطوير وتنفيذ إجراءات وبنية حتتية يف ظل مثل الوفد أنه 

ملسجةل امللكية. وعالوة عىل ذكل، رأى الوفد أن بعض جديدة واسعة النطاق للتعامل مع إفصاحات األسامء ادلولية غري ا
الكشف عن وجود إلعادة فتح إجراءات الرباءات املمنوحة ابلفعل، استنادا إىل مناس بة القوانني الوطنية قد ال توفر آلية 
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من قبل الكشف دقة وحسن توقيت  ه ينبغي التحقق مناألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية أو عدم وجوده. ورأى الوفد أن
األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية وجيب تدريب فاحيص الرباءات عىل نظام األسامء ادلولية غري املسجةل عن مقدم الطلب 

وجود املاكتب، ويرجع ذكل جزئيا إىل عاتق امللكية وإجراءاته. ورأى الوفد أن لك ذكل من شأنه أن يضع عبئا ثقيال عىل 
ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية. وذلكل، فإن الوفد ال يعتقد اخلاصة ابعمليات ال اءات الرباءات و اختالفات هامة بني إجر 

بدل عضو يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات أو معاهدة قانون الرباءات أو أي اتفاق ثنايئ أو متعدد ه لن يسمح ألي أن
وابلتايل، مل يدمع الوفد رشط  .رباءةالضافية يف طلب األطراف آخر ذي صةل بفرض هذا النوع من متطلبات الكشف اإل

اإلفصاح عن األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف طلب براءة الاخرتاع اذلي قدم ابلفعل إفصاحا اكمال واكفيا من الناحية 
ة. وأشار إىل أن الشواغل تلفاخمل ولية ادلطر ظل األالقانونية. ورأى أن هذا الرشط س يكون مطلبا إضافيا قد ال يسمح به يف 

األساس ية اليت حددها أنصار الكشف عن األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يه أن فاحيص الرباءات وغريمه مل يكونوا 
تكنولوجيا معينة. والحظ الوفد أن الوثيقتني ب السابقة ذات الصةل األدبيات قادرين عىل إجراء حبث واف وحتديد 

SCP/21/9  وSCP/28/5 وادلوائية شارات إىل أن بعض ماكتب الرباءات اليت تسعى للبحث يف الاخرتاعات الكمييائية أ
قد تواجه بعض الصعوابت بسبب التعقيد والتاكليف اليت تنطوي علهيا براءات الاخرتاع السابقة ذات الصةل بتكل 

يف الوقت احلايل إجراء معليات  مع ذكلالعديد من ماكتب الرباءات األخرى تس تطيع من انحية أخرى، و الاخرتاعات. 
الوفد، عىل سبيل املثال، أن مكتب وأشار العمل. تقامس أبرز أمهية قد روتينية. ورأى الوفد أن ذكل تكل بصورة تفتيش ال 

به فحص خاص ل همكتب آخر عند إجراءخاص حبث تقين يقوم بتضمني اترخي أن ينظر يف منتج العمل وأن  هالرباءات ميكن
إىل مثال يقوم فيه الوفد أيضا وأشار مكثال عىل هذا التعاون.  املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات. وذكر الوفد مقابهللطلب براءة 

بشلك ثنايئ يف إجراء معليات حبث وحفص لطلبات الرباءات املقابةل. وأشار الوفد إىل أنه مبساعدة مكتب آخر مكتب واحد 
اليت تؤكد عىل قمية التعاون بني املاكتب يف البحث عن و املاكتب ميية للعديد من عروض تقديف اليوم السابق، مسع يف اللجنة 

، العديد من SCP/28/5، كام ورد يف الوثيقة هناك . وشدد الوفد عىل أناألدبيات السابقة اخلاصة بطلبات الرباءات
الربتقايل وجسل شهادات امحلاية  األدوات األخرى املتاحة للماكتب اليت تدرس الطلبات يف جمال الكميياء، مثل الكتاب

ري فهرس هتا اليت حتدد البياانت الكمييائية وتس تخرهجا وجُت الربجميات أنظمة إىل توافر الوفد أيضا وأشار (. SPCالتمكيلية )
وال س امي تلقائيا وجيري حتسيهنا ابس مترار، مبا يف ذكل بعض النظم املرتبطة بقواعد بياانت جمانية. ورأى الوفد أن هذه احللول، 

احللول القامئة عىل الربجميات، اكنت أكرث فائدة ومعلية وفعالية من حيث التلكفة يف مساعدة املاكتب اليت ترغب يف حفص 
عن األسامء ادلولية غري املسجةل مرهق ومعقد وغري مكمتل طلبات الرباءات يف جمال الكميياء بدال من تطوير رشط كشف 

تطوير حلول تكنولوجيا معلومات داخل نظام الويبو، املتعلقة ب هجودها عىل اللجنة إطالع ة امللكية. وطلب الوفد من األمان
 مثل ركن الرباءات.

. وأوحض الوفد أن دس تور جهورية اإلكوادور ينص SCP/28/5ألمانة عىل الوثيقة عن شكره لوفد إكوادور وأعرب  .139
ادلوةل أن تضمن توافر وسالمة الوصول إيل لزاما عىل يكون ( عىل أنه من أجل حتقيق رفاه الساكن، 7) 363يف مادته 

، وتنظمي تسويقها، وتشجيع اإلنتاج الوطين لألدوية اجلنيسة اليت تتوافق مع الاحتياجات الوابئية ذات اجلودةاألدوية الفعاةل 
 املصاحل الاقتصادية للساكن. وأبرز الوفد أنه فامي يتعلق ابحلصول عىل األدوية، فإن مصاحل الصحة العامة سوف تسود عىل

ويتعلق من تعزيز الابتاكر، ب من هجة، يتعلق والتجارية. وشدد الوفد عىل أن نظام الرباءات، يف املقابل، اكن دليه هدف، 
لوصول إىل املعلومات التكنولوجية املتاحة، واملنتجات احملمية برباءة الاخرتاع من اجملمتع متكن اتوفري آلية ب  هجة أخرى
ليت يمت إنتاهجا من خالل معليات محمية برباءة اخرتاع. وذكر الوفد أنه من املهم ابلنس بة إلكوادور دمع املبادرات اواملنتجات 

القادرة عىل حتديد آليات الاس تخدام املالمئ لنظام الرباءات اليت ميكن أن جتلب املزيد من الشفافية إلجراءات منح الرباءات 
يف اجملال العام، وال املوجودة من خالل الوصول إىل املعلومات حتقيقه أى أن ذكل ممكن . ورادلوائيةفامي يتعلق ابملنتجات 

الواردة يف واثئق الرباءات. ورأى الوفد أنه لتحقيق ذكل، من الرضوري ادلوائية س امي من خالل التحديد البس يط للمنتجات 
السهل حتديد وجيب أن يكون من معني، دوايئ نتج الكشف، يف طلب الرباءة، عن أكرب قدر ممكن من املعلومات املتعلقة مب 

تكل املعلومات. وأبرز الوفد أنه من أجل الوفاء مبتطلبات الكشف، ميكن ملقدم طلب الرباءة أو ماكل الرباءة الكشف عن 
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( من خالل لها امية براءاتيمت السعي للحصول عىل ح)املسجةل برباءة اخرتاع أو اليت ادلوائية املعلومات املتعلقة ابملنتجات 
. دوائر املس تخلصات الكمييائيةحتديد امسها الكمييايئ وامس الصنع، والبنية الكمييائية، وعدد العديد من العوامل اليت تتضمن 

وأشار الوفد إىل أنه يف حاالت قليةل فقط حيدث هذا التحديد من خالل توفري األسامء ادلولية غري املسجةل للمس تحرضات 
يف وقت  ةمعروف ت، إذا اكنامء ادلولية غري املسجةل امللكيةمن خالل األسادلوايئ وفد أن حتديد املنتج . ورأى الادلوائية

احلصول عىل تقدمي طلب الرباءة، سيسهل إىل حد كبري هممة ماكتب الرباءات يف الاضطالع مبهمهتا لفحص معايري أهلية 
األدبيات شأنه أن ميكن ماكتب الرباءات، من هجة، من حتديد  للرباءة. وأوحض الوفد كذكل أن حتديد الامس غري املسجل من

وأبرز الوفد  .رباءةالحتديد املواد الفعاةل املشار إلهيا يف طلب من من هجة أخرى، ميكهنا رسيعة وموضوعية، و السابقة بصورة 
القيام أو الربجميات اليت متكهنا من لومات تكنولوجيا املعاملناس بة ل أن ماكتب الرباءات يف البدلان النامية ال متكل البنية التحتية 

عن اهامتمه ابملناقشة اليت من شأهنا متكني اللجنة من الوفد وأعرب  SCP/28/5هبذه املهمة. وذلكل، رحب الوفد ابلوثيقة 
 اخلوض يف هذا املوضوع.

ب من مقدم الطلب اإلفصاح وأشار وفد جهورية كوراي إىل أن قوانني الرباءات الوطنية واإلقلميية، بصفة عامة، تتطل .140
. أن تكون املطالبات واحضة وموجزةخشص ماهر يف الفن و بتنفيذه عن الاخرتاع بطريقة واحضة واكمةل مبا يكفي ليك يقوم 

وأشار الوفد إىل أن الرشوط املتعلقة بشلك أو حمتوى طلبات الرباءات ادلولية مبوجب معاهدة التعاون بشأن الرباءات 
اءات الوطين واإلقلميي املودع يف ادلول املتعاقدة مبوجب املعاهدة. وأعرب عن اعتقاده أنه من أجل تنطبق عىل طلب الرب 

حبث الرباءات وراء والاسرتاتيجيات تبعا للغرض من العوامل اختيار خيتلف ، يف األدبيات السابقةالقيام بعمليات البحث 
أنه ال يوجد قانون وطين أو إقلميي يتطلب الكشف عن األسامء إىل الوفد وأشار وأنواع املعلومات املطلوب البحث عهنا. 

ادلولية غري املسجةل امللكية يف طلبات الرباءات أو براءات الاخرتاع املمنوحة. ومع ذكل، رأى الوفد أن حتسني إماكنية 
األسامء الرئيس ية يف  من خالل اس تخدام البحث عن اللكامتادلوائية البحث يف واثئق براءات الاخرتاع املتعلقة ابملواد 

ادلولية غري املسجةل امللكية قد يفيد جيع أحصاب املصلحة. ورأى الوفد أنه إذا مت ربط معلومات األسامء ادلولية غري املسجةل 
البحث عن براءات الاخرتاع ذات إماكنية تعزيز امللكية ذات الصةل بطلبات الرباءات املقابةل، فإن إحدى الفوائد احملمتةل يه 

 الفعاةل يف قواعد بياانت الرباءات العامة، واليت عادة ما تكون جمانية.ادلوائية لصةل ابملواد ا

ألمانة عىل تقدميها دلراسة اجلدوى احملدثة بشأن املؤسسة ادلولية لإليكولوجيا املعرفية عن شكره لممثل وأعرب  .141
املالحظات املؤسسة خرتاع و/أو الرباءات. وأيد ممثل الكشف عن األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف طلبات براءات الا

اليت أدىل هبا وفد ش ييل بشأن الكشف عن األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف طلبات براءات الاخرتاع و/أو الرباءات. 
أسامء دولية غري به ورأى الوفد أن مثل هذا الكشف ينبغي أن يكون مطلواب عند تقدمي طلب براءة الاخرتاع يتعلق مبنتج 

أن الوثيقة وأشار ممثل املؤسسة . لألسامء ادلولية غري املسجةل مسجةل أو مبجرد حتديد املنظمة ادلولية لألغذية والزراعة
SCP/8/5  أن الكشف عن ممثل املؤسسة رشط الكشف. ورأى تواجه أي عقبات كبرية وجود اليت أعدهتا األمانة مل حتدد

جةل امللكية يف طلبات براءات الاخرتاع و/ أو الرباءات سيساعد عىل زايدة شفافية الرباءات املتعلقة األسامء ادلولية غري املس
ابملنتجات الطبية. ورأى الوفد أن هذا اإلجراء يتسق مع الاجتاه احلايل حنو زايدة الشفافية فامي يتعلق ابملنتجات الطبية، كام 

اليت يديرها مجمع رباءات املتاحة للجمهور مثل قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص اليتضح من اهامتم اللجنة بقواعد بياانت حاةل 
 صناعة األدوية.قطاع لويبو مع ويه رشاكة جديدة لاألدوية و مبادرة معلومات الرباءات من أجل األدوية، اخرتاع براءات 

اجلدوى احملدثة بشأن الكشف عن  ألمانة عىل تعاوهنا بشأن دراسةعن شكره لممثل منظمة الصحة العاملية وأعرب  .142
. وأشار الوفد إىل أن SCP/28/5األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف طلبات الرباءات و/أو الرباءات الواردة يف الوثيقة 

فال ألسامء ادلولية غري املسجةل امللكية منظمة الصحة العاملية لتعيني مبجرد أظهرت أنه قد  دلراسةالاس تنتاجات األولية ل
 رباءات.الرباءات و الالكشف عن األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف طلبات أمام طلب عقبات تكون هناك 
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 وأشار وفد اململكة املتحدة ابهامتم إىل دراسة اجلدوى احملدثة بشأن الكشف عن األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية .143
األمانة عىل هذا التحديث. وأقر الوفد متاما بأمهية النظر يف خيارات  يف طلبات براءات الاخرتاع و/أو الرباءات، وشكر

لرباءة. وأيد الوفد البياانت اليت أدىل هبا وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، ووفد للحصول عىل اقابةل للتطبيق لتحديد األهلية 
ن نفس اخملاوف اليت أبرزها التقرير. وذكر الوفد العديد معن الوفد وأعرب المنسا ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه. 

األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية، خاصة قبل تقدمي اكفة عرف تعىل وجه اخلصوص أنه، كام أوحضت دراسة اجلدوى، لن 
جةل امللكية يف رأي الوفد أن إدخال األسامء ادلولية غري املسو . إجراءات احلصول عىل الرباءةبراءة الاخرتاع أو قبل اكامتل 

عىل مقدم الطلب أو مكتب امللكية الفكرية، كبريا فامي يتعلق ابلوقت والتاكليف عبئا بأثر رجعي س ميثل مواصفات الرباءات 
نتج أدخلت امل نفس الرشكة اليت لن متتلكها اكفة الرباءات  بعض التعقيدات اإلضافية. أوال، الحظ الوفد أنإماكنية ظهور مع 

أضاف درجة أخرى من التعقيد قد ء ادلولية غري املسجةل امللكية إىل السوق. وشدد الوفد عىل أن ذكل األساماذلي حيمل 
لك الرباءات ال حتدد فامي يتعلق مبن ميكن أن يقوم ابلفعل بتحديد الهوية وإدراهجا يف براءة الاخرتاع. واثنيا، حدد الوفد أنه 

فد مثال متعلق ببنية كمييائية حمددة يف رشوطها الوظيفية. وأشار الوفد أيضا املكوانت النشطة من الناحية التقنية. وقدم الو 
تحديد براءات الاخرتاع اليت تتعلق عىل وجه التحديد ابملركب، ويف بعض احلاالت قد مما قد يعقد األمور القيام ب إىل أنه 

آاثر واليت يكون لها ةل جديدة إىل مواصفات إضافة مسأمركب ما إىل يؤدي إضافة األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية إىل 
، اكن املشاركون متقبلني للعرض التقدميي الرباءاتقانونية حممتةل. وذكر الوفد بأنه خالل ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة 

مييايئ. وبناء عىل للبحث يف الهيلك الفرعي الك واليت متثل أداة ، البحث عن املكوانت الكمييائيةأداة  ركن الرباءات واملتعلق ب
 .الرباءات ألداة ركن الرباءات من قبل األمانة يف دورة مقبةل للجنة اتمزيد من اإليضاحإجراء ذكل، رحب الوفد ب

إدراج األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف مواصفات الرباءات اليت من شأهنا، املتعلق ببيانه عىل وفد الهند وأكد  .144
تعييهنا تقوم ب ادلولية غري املسجةل امللكية األسامء ن جودة الرباءات املمنوحة. وأشار الوفد إىل أن ، أن حتسوفقا لوهجة نظره

نتجات امل من املواد أو املواد العشبية أو خلليط ادة واحدة حمددة بشلك جيد، ولكن ليس ابلنس بة ملمنظمة الصحة العاملية 
خالل الفحص املوضوعي، ميكن غري معروفة ادلولية غري املسجةل امللكية  األسامء تاملثلية. وذكر الوفد أنه إذا اكنادلوائية 

الصيغة و معادةل البنية، و ، الاحتاد ادلويل للكميياء البحتة والتطبيقيةللفاحص بسهوةل الوصول إىل بعض التفاصيل مثل امس 
أنه بفضل عن اعتقاده بالوفد وأعرب زيء. الاس تخدام العاليج والعمل ادلوايئ للجورمق خدمات املواد الكمييائية، و اجلزيئية، 

منح براءة اخرتاع ميكن احلد إىل حد ما من إدراج األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف طلب احلصول عىل براءة اخرتاع، 
تعديالت بس يطة وواحضة. وشدد الوفد عىل أن اللجنة ينبغي أن تواصل العمل عىل دراسة اذلي أدخلت عليه للجزيء 

األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية  تى إلدراج األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف مواصفات الرباءات، إذا اكنجدو 
معروفة ملقدم الطلب. وحدد الوفد أن هذه ادلراسة ينبغي أن تعاجل الشواغل اليت أاثرها الوفد فامي يتعلق ابلتحزي السليب 

. ولفت الوفد انتباه اللجنة، بوجه خاص، إىل الرباءاتادلورة احلادية والعرشين للجنة خالل  SCP/21/9املوحض يف الوثيقة 
تقدمي األسامء واملتعلق ب فامي يتعلق ابلعبء اذلي يقع عىل عاتق مقديم الطلبات  SCP/21/9يف الوثيقة الوارد التحزي السليب 

إللزايم عن األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف مسأةل فائدة أو مزية الكشف اوجتنب ادلولية غري املسجةل امللكية 
األسامء ادلولية غري املسجةل امللكية. وأعرب الوفد عن هذه مواصفات الرباءة عندما يكون مقدم الطلب عىل عمل اتم مبثل 

 وأحاط علام هبا. SCP/28/5يف إعداد الوثيقة اليت بذلهتا تقديره جلهود األمانة 

ت بشأن قواعد البياانت املتاحة للجمهور عن حاةل املعلومات املتعلقة ابلرباءات والبياانت املتعلقة جلسة لتبادل املعلوما
 ابألدوية واللقاحات.

وأعرب وفد سويرسا عن رغبته يف تقدمي الاقرتاح املشرتك من وفود األرجنتني والربازيل وش ييل وسويرسا، الوارد يف  .145
ايم روح التعاون يف اللجنة. وأشار الوفد إىل أن هناك ثالثة مقرتحات إقلميية . وأثىن الوفد عىل تنSCP/28/10الوثيقة 

مشرتكة، أي اقرتاح وفود اجلهورية التش يكية وكينيا واملكس يك وس نغافورة واململكة املتحدة يف إطار بند جدول األعامل 
ن شارك الوفد يف رعايهتام يف إطار بند جدول وكذكل الاقرتاحني الذلي SCP/28/8املتعلق جبودة الرباءات، الوارد يف الوثيقة 
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( اقرتاح بإجراء اس تعراض للبحوث احلالية بشأن الرباءات والوصول إىل املنتجات الطبية 1األعامل بشأن الرباءات والصحة: )
ابلتحديث ( اقرتاح األرجنتني والربازيل وش ييل وسويرسا فامي يتعلق 2) SCP/28/9والتقنيات الصحية، الوارد يف الوثيقة 

. SCP/28/10املنتظم لقواعد بياانت الوصول العام للمعلومات املتعلقة ابلرباءات بشأن األدوية واللقاحات، الوارد يف الوثيقة 
وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن من شأن التعاون اإلقلميي عرب احلدود أن يسهم يف بناء الثقة بني ادلول األعضاء واجملموعات 

ل عىل تقدم معل اللجنة. وأعرب الوفد عن شكره لألمانة عىل مرونهتا وعىل جيع اجلهود اليت بذلهتا، مبا يف اإلقلميية وأن يعم
ذكل توفري الرتجة رمغ التأخر يف تقدمي الاقرتاح. وشدد الوفد عىل أن املعلومات املتعلقة حباةل الرباءات اخلاصة ابألدوية 

لنس بة للسلطات الصحية وواكالت املشرتايت وأحصاب املصلحة اآلخرين. األساس ية اكنت مطلبا حاسام وطويل األمد اب
وأشار الوفد إىل أن تكل السلطات حتتاج إىل معلومات يسهل الوصول إلهيا الختاذ قرارات فعاةل وسلمية قانونيا، بشأن رشاء 

اجه الوصول إىل معلومات الرباءات األدوية الهامة وحرية العمل عىل سبيل املثال. والحظ الوفد أن هناك حتدايت خمتلفة تو 
ذات الصةل، ال س امي من البدلان املنخفضة واملتوسطة ادلخل. وذكر الوفد أن بعض تكل التحدايت ُذكرت يف الاقرتاح الوارد 

، مثل عدم وجود قواعد بياانت قابةل للبحث عىل اإلنرتنت أو لغة عالية التقنية ملواصفات الرباءة. SCP/28/10يف الوثيقة 
وأشار الوفد إىل أنه يتعني عىل السلطات الصحية أو واكالت املشرتايت أن تكون قادرة عىل البحث عن حاةل الرباءات يف 
لك بدل من البدلان اليت هيمها األمر، بشلك فردي. وذكر الوفد بأن هناك صكني عىل األقل مت إعدادهام خلدمة هذه احلاجة 

. وذكر الوفد أن قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص اخلاصة مبجمع براءات اخرتاعات الطويةل األمد ملعلومات دقيقة وموثوقة
األدوية توفر منافع ومزااي خاصة تشمل الشفافية مبوجب حاةل الرباءات واتفاقيات الرتخيص وحرصية البياانت. وحدد الوفد أن 

ول إىل املعلومات األساس ية وفهمها. والحظ الوفد تصمميه وهيلكه مسح للخرباء من غري املتخصصني يف جمال الرباءات ابلوص
أن هناك حتديث منتظم لقاعدة البياانت هذه. وذكر الوفد بأن مجمع براءات األدوية عرض معهل املتعلق بقاعدة البياانت خالل 

صناعة األدوية القامئة عىل ادلورة السابقة للجنة الرباءات. كام أشار الوفد إىل الصك الثاين، أي املبادرة املشرتكة بني الويبو و 
البحوث، ويه مبادرة معلومات الرباءات من أجل األدوية، واليت مسحت ابلوصول إىل معلومات هممة عن حاةل براءات 

الاخرتاع املتعلقة ابألدوية يف جمال الرسطان والهتاب الكبد الوابيئ النوع يس والقلب واألوعية ادلموية واجلهاز التنفيس 
. ورأى الوفد س يةألساالألدوية لعالمية الصحة اجية لمنظمة ذلنموالقائمة اجة ضمن رلمدت المنتجاواألدوية الى إباإلضافة 

أن املعلومات املقدمة مبارشة من صاحب الرباءة س تعزز إماكنية الوصول املوثوق إىل حاةل الرباءات املتعلقة ابملنتجات الطبية. 
قاعدة البياانت تكل. ورأى الوفد أن هذا الصك هو مثال رئييس عىل كيفية وأعرب الوفد عن تطلعه إىل معرفة املزيد عن 

تنفيذ نظام الرباءات لتحقيق منفعة مبارشة للصحة العامة. واعترب الوفد أن الك املبادرتني ميكن أن تصبحا موارد حامسة وجمانية 
واقرتح الوفد، إىل جانب وفود األرجنتني  للحصول عىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات وتعمل عىل سد حاجة طويةل األمد.

والربازيل وش ييل، أن تدعو أمانة الويبو عىل أساس س نوي، ممثلو مجمع براءات األدوية ومبادرة معلومات الرباءات من أجل 
أظهر الاهامتم األدوية إلبالغ اللجنة ابلتقدم احملرز يف برامج املعلومات هذه. ورأى الوفد أن ادلمع اإلقلميي الشامل لالقرتاح 

ابحلصول عىل معلومات موثوقة عن حاةل الرباءات يف جمال األدوية وأمهية ذكل. ورأى الوفد أن التحديث املنتظم لقواعد 
البياانت هذه واملبادرات األخرى املامثةل من شأنه أن يزيد من معرفة ادلول األعضاء واجلهور بصفة عامة بشأن تكل األدوات 

أفضل لعملها. ورأى الوفد أن هذه اآللية تسمح لدلول األعضاء بتبادل اآلراء مع مجموعة براءات األدوية أو  الهامة ويوفر فهامً 
مبادرة معلومات الرباءات من أجل األدوية أو أي مبادرات أخرى لتحسني املوارد واألدوات. وأوحض الوفد أن الاقرتاح 

اللجنة قرارا بشأن متابعته. واكن الوفد عىل اس تعداد لإلجابة عىل  يتضمن جدوال زمنيا مدته أربع س نوات، وبعد ذكل ستتخذ
أي أس ئةل، إن وجدت، تتعلق ابالقرتاح. ورأى الوفد أن التحديث املنتظم ميكن أن يبدأ ابلفعل يف ادلورة التاسعة والعرشين 

 للجنة الرباءات.

ربازيل وش ييل وسويرسا عىل اقرتاهحم. ووافق وفود األرجنتني والعن شكره ل األمريكيةوفد الوالايت املتحدة وأعرب  .146
منصات حول الوفد عىل أن تلقي حتديثات س نوية من ممثيل جتمع براءات األدوية ومبادرة معلومات الرباءات من أجل األدوية 

حتاج إىل يف تقدمي هذا الاقرتاح، س ي  أخرمفيدا. ومع ذكل، أشار الوفد إىل أنه بسبب التأمرا املعلومات اخلاصة هبم س يكون 
 اس تعراضه داخليا بشلك أكرب قبل التوصل إىل اس تنتاج هنايئ حول ما إذا اكن بإماكن الوفد دمعه ابلاكمل.
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وأيد وفد األرجنتني، بصفته أحد املشاركني يف تقدمي الاقرتاح، البيان اذلي أدىل به وفد سويرسا. واعترب الوفد أن  .147
لرتاخيص و مبادرة معلومات الرباءات من أجل األدوية يه أدوات توفر شفافية قواعد البياانت مثل قاعدة بياانت الرباءات وا

عىل معلومات عن حاةل  ولمن احلصومتكهنا لسلطات الصحية ابلنس بة ل أكرب لنظام الرباءات وتسهل معلية اختاذ القرار 
لتقدم ل دوري قدمي اس تعراض القيام بتمن شأن رأى الوفد أن ، SCP/28/10كام هو موحض يف الوثيقة و براءات األدوية. 

بناءة بشأن العمل يف هذا اجملال وتبادل وهجات  اتاحملرز يف منصات املعلومات أن ميكن اللجنة من مواصةل إجراء مناقش
 لتحسني مواردها وأدواهتا.املمكنة  ئلبداحول ال النظر 

قا. وذكر الوفد أن هناك وهجات نظر رباءات والصحة العامة ترتبط ارتباطا وثيالأن إىل وفد جهورية كوراي أشار و  .148
وخمتلفة بشأن العالقة بني الرباءات واحلصول عىل األدوية والتكنولوجيات الصحية. وأشار الوفد إىل أنه من األمهية متنوعة 

، إىل األدوية والتكنولوجيات الصحية. ولهذا السببالنفاذ مباكن احلصول عىل رؤية شامةل للك أثر لرباءات الاخرتاع عىل 
. وأعرب الوفد عن الرباءات خالل ادلورة الثامنة والعرشين للجنةمعلومات عقد جلسة تقامس املهم للغاية رأى الوفد أنه من 

جلسة لتبادل املعلومات بشأن قواعد البياانت املتاحة للجمهور عن حاةل وبياانت معلومات الرباءات وعن لعقد رسوره 
تجارب ادلول األعضاء وتبادل وهجات النظر اخملتلفة. ورأى الوفد أنه من ل فامه املتبادل األدوية واللقاحات، من أجل تعزيز الت

والنفاذ إىل من أجل التوصل إىل نتيجة إجيابية يف جمال الرباءات من ادلول األعضاء األمهية مباكن فهم الوضع الراهن للك دوةل 
لبند من جدول األعامل بطريقة متوازنة. وذكر الوفد أنه ينبغي األدوية. وأعرب الوفد عن أمهل يف املشاركة يف مناقشة هذا ا

تناقش جيع ادلول ت . وأعرب الوفد عن رغبته يف أن املرجوةنتاجئ ال إجراء دراسة متوازنة حول هذه املسأةل من أجل حتقيق 
 .التفكري املنفتحو يمتزي ابلشفافية األعضاء بهنج 

وشكر وفد سويرسا عىل عرضه  SCP/28/10الوارد يف الوثيقة وأعرب وفد ش ييل عن رضائه لرعاية الاقرتاح  .149
الوفد متاما الرأي وشارك بطريقة ممتازة. وشكر الوفد أيضا وفدي األرجنتني والربازيل عىل العمل املنجز بشأن تكل الوثيقة. 

ل األدوية واللقاحات من شأنه القائل بأن حتسني الوصول إىل املعلومات املتعلقة ابلوضع القانوين للرباءات والرتاخيص يف جما
الوفد أيضا الرأي القائل بأن هناك عوائق جعلت وشارك السلطات الصحية وواكالت الرشاء اختاذ قراراهتا. ييرس عىل أن 

الوفد عىل أن الاقرتاح يتضمن وأكد هذا الوصول صعبا، مما يشلك حامت عقبة أمام الوصول السلمي إىل األدوية واللقاحات. 
مبادرة معلومات الرباءات من أجل األدوية. قاعدة بياانت ودة ابلفعل، أي قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص و أدوات موج

لرباءات املتعلقة ابألدوية واللقاحات، ويرست حبث اخلاصة ابالبياانت حددت املعلومات العامة قاعديت وحدد الوفد أن 
. واكن الوفد، ابعتباره من املؤيدين النشطني جملمع براءات األدوية تاملشرتايالرباءات من قبل السلطات الصحية وواكالت 

الصحة، يعتقد أنه من األمهية والنفاذ إىل تعلق بنظام براءات الاخرتاع اليت ت منذ نشأته، واقتناعا منه بأمهية نوع املبادرات 
ه متت . ورأى الوفد أنوالتحدايت اليت تواهجهام امإجنازاهتللتعريف بداخل اللجنة رمسية ونظامية لك مهنام هيئة لمباكن أن يكون 

هذا الاقرتاح بشلك واحض ومل ير أي عقبات قد حتول دون اعامتده يف ادلورة احلالية للجنة. وحث الوفد جيع أعضاء صياغة 
 املوافقة عىل هذه املبادرة.املشاركة يف اللجنة عىل 

بند خبصوص متحداث ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه،  وأيد وفد إس بانيا البيان اذلي أدىل به وفد المنسا، .150
واملناطق ابختالف جدول األعامل بشأن الرباءات والصحة. واكن الوفد عىل عمل ابملشالك والتحدايت اليت تواهجها البدلان 

ث اليت أجريت يف هذا البحو مثار احلصول عىل ادلواء. ومع ذكل، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن سبيل يف مس توى دخولها 
الهتاب مرض من خالل الرباءات، جعلت من املمكن احلصول عىل األدوية لعالج األمراض، مثل حاميهتا  واليت متتاجملال 
الرتوجي الس تخدام نظام الرباءات يؤدي ، اذلي اكن غري قابل للشفاء لس نوات. وأعرب عن أمهل يف أن من النوع يسالكبد 

عاجلة العديد من األمراض اليت ال تزال غري قابةل للشفاء حىت اليوم. وعلق الوفد أمهية كبرية عىل البند يف املس تقبل القريب مب
املتعلق ابلعالقة بني الرباءات واحلصول عىل ادلواء. وذلكل، رحب الوفد ابرتياح كبري ابالقرتاح اجلديد املقدم من ادلول 

رأى بند جدول األعامل بشأن الرباءات والصحة. و  ه وهو موافق على، عىل األقل حىت وقت قريب، غريابدواذلي األعضاء 
وفود األرجنتني والربازيل وكندا اذلي قدمته  SCP/28/9الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  وهام الاقرتاحنيالوفد أن الك 
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 ينمثري  ،ييل وسويرساوفود األرجنتني، الربازيل، تش  واذلي قدمته ، SCP/28/10الوارد يف الوثيقة الاقرتاح وسويرسا، و
، ولكن أيضا بسبب اجلهود اليت بذلهتا تكل الوفود من أجل التغلب عىل ام وأهدافهاملالهامتم، ليس فقط بسبب حمتواه

الاختالفات، اليت بدا من املس تحيل حلها حىت وقت قريب. ولهذه األس باب، أيد الوفد الاقرتاح الوارد يف الوثيقة 
SCP/28/9ن الرضوري حتليل وجتميع جيع ادلراسات املتعلقة مبسأةل العالقة بني الرباءات واحلصول عىل . ورأى الوفد أنه م

داخل منظمة التجارة العاملية والويبو ومنظمة الصحة العاملية. وأيد الوفد الاقرتاح الوارد يف الوثيقة س تجري اليت و األدوية 
SCP/28/10  رز يف منصات قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص و مبادرة تلقي حتديثات س نوية عن التقدم احملواملتعلق ب

هذه احلاةل األخرية، عام إذا اكن من املمكن إدراج معلومات ابلنس بة ل معلومات الرباءات من أجل األدوية. وتساءل الوفد، 
 إلهيا يف الاقرتاح. املشارقواعد البياانت هذا املوضوع ابإلضافة إىل حول منتظمة من قواعد بياانت أخرى موجودة بصورة 

ن الاقرتاح املتعلق ابلتحديث املنتظم لقواعد البياانت املتاحة للجمهور عن معلومات عن تفهمه ألوفد الهند وأعرب  .151
ممثيل مجمع براءات األدوية قيام ، مشل أيضا SCP/28/10حاةل الرباءات املتعلقة ابألدوية واللقاحات، الوارد يف الوثيقة 

من قبل. ورحب الوفد هبذا الاقرتاح  جلنة الرباءاتأمام حتديث س نوي بإجراء  رباءات من أجل األدويةومبادرة معلومات ال
يف إطاره. ورأى الوفد أيضا أن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة اليت جتري وأعرب عن رغبته يف املشاركة يف األنشطة املس تقبلية 

SCP/28 /9 ذكر الوفد أنه ينبغي للجنة أيضا النظر يف تقرير فريق األمم مناقشات حوهل. ومع ذكلإجراء متوازن ورحب ب ،
ابلنفاذ إىل األدوية أثناء اس تعراض البحوث احلالية املتعلقة ابلرباءات واحلصول عىل التقنيات  املعىناملتحدة رفيع املس توى 

قانون الرباءات، مثل دور معايري الطبية. وعالوة عىل ذكل، أشار الوفد إىل أن هذا الاس تعراض جيب أن يقترص عىل قضااي 
لرباءات ونظام حفص الرباءات يف تسهيل الوصول إىل األدوية والتكنولوجيات الصحية، واليت اكنت للحصول عىل ااألهلية 

 ابلنفاذ إىل األدوية. املعىنفريق األمم املتحدة رفيع املس توى لتوصيات رئيس ية 

بند جدول األعامل بشأن خبصوص موعة األفريقية اجملوأشار إىل اقرتاح موعة األفريقية. اجملوحتدث وفد املغرب ابمس  .152
حيتاج ابلنس بة للبدلان األفريقية و ميثل أحد األولوايت الرباءات والصحة. وشدد الوفد عىل أن موضوع الرباءات والصحة 

يف جمال الصحة حتياجاهتا اس ياسة شامةل متكن البدلان من تلبية وضع مناقشات يف منتدايت دولية خمتلفة بشأن إلجراء 
مصدر قلق عاملي. وذكر الوفد ابقرتاح اجملموعة األفريقية متثل العامة. وأحاط الوفد علام بأن العالقة بني الرباءات والصحة 

خرباء مس تقلون، بشأن يقوم بإعدادها ( دراسة، 1حول ثالث نقاط رئيس ية: )تركز واذلي  SCP/24/4الوارد يف الوثيقة 
( تبادل املعلومات 2) اس تخدام مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءاتبشأن يت تواهجها البدلان النامية وأقل البدلان منوا املعوقات ال

( تقدمي املساعدة التقنية إىل ادلول األعضاء، وال س امي البدلان النامية 3) بني ادلول األعضاء واخلرباء املشهورين يف هذا اجملال
يتطلب يف إطار النقطتني املذكورتني أعاله. وأوحض الوفد أن هذا الاقرتاح اذلي مت إجنازه راعاة العمل وأقل البدلان منوا، مع م

ابدلمع اذلي من الويبو أيضا إنشاء جسل دويل لرباءات الاخرتاع بشأن األدوية والرتاخيص املتعلقة بتكل الرباءات. وذكر الوفد 
قية من ادلول األعضاء منذ تقدميه خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة الاقرتاح املقدم من اجملموعة األفري حصل عليه 

 .وطموح ومعيلاقرتاح جيد التنظمي ألنه الرباءات، 

وفود األرجنتني والربازيل وكندا وسويرسا عىل اقرتاهحا الوارد عن شكره لاإلسالمية(  -وفد إيران )جهورية أعرب و  .153
والتعليقات الواردة من التعقيبات هد املبذول يف مراجعة هذا الاقرتاح ليك يعكس . وأقر الوفد ابجل SCP/28/9يف الوثيقة 

مل يكن املقصود منه . وشارك الوفد الرأي القائل بأن هذا الاقرتاح الرباءات ادلول األعضاء خالل ادلورتني السابقتني للجنة
تعلق ابلرباءات والصحة. وأدرك الوفد أن نطاق العمل اآلخر املنجز يف إطار بند جدول األعامل امل أن ينافس أو حيل حمل 

اجلوانب املتعلقة ابلرباءات للتكنولوجيا الصحية. وأشار نقاش عىل والية اللجنة وال يتجاوز مقصورا هذا الاس تعراض ال يزال 
فريق ينعكس تقرير  يتوقع أن، واكن 2015إىل عام  2005الفرتة من عام يه الوفد إىل أن الفرتة الزمنية اليت تغطهيا ادلراسة 

 ةيف الناجت الهنائيواملتضمنة به ابلنفاذ إىل األدوية والتوصيات ذات الصةل ابمللكية الفكرية املعىن األمم املتحدة رفيع املس توى 
حتديثات منتظمة لقواعد البياانت املتاحة للجمهور عن إجراء لربانمج العمل املقرتح. ورحب الوفد كذكل ابالقرتاح املتعلق ب

ته اخلاصة . وذكر الوفد بأن أولوايSCP/28/10الوارد يف الوثيقة و اةل الرباءات واملعلومات املتعلقة ابألدوية واللقاحات ح
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انعكست يف العنارص الواردة يف اقرتاح مجموعة قد يف إطار ذكل البند من جدول األعامل اذلي س يجري املس تقبيل ابلعمل 
 .SCP/24/4البدلان األفريقية يف الوثيقة 

بند جدول األعامل بشأن الرباءات والصحة، خبصوص ببيان عام بإلقاء وأعرب وفد إندونيس يا عن رغبته يف البدء  .154
القائةل يعقبه تعليقات حمددة فامي يتعلق ابملقرتحات املقدمة يف إطار هذا البند من جدول األعامل. وردد الوفد وهجات النظر 

جليع ادلول األعضاء. وأعرب عن اعتقاده بأن توفري الوصول إىل األدوية ابلنس بة برية بأن موضوع الرباءات والصحة هل أمهية ك 
ابلفعل يف مصلحة جيع البدلان. وأوحض الوفد أن نظام الرباءات مصمم يصب األساس ية املنقذة للحياة بأسعار ميسورة 

ع. ورأى الوفد أن هدف نظام الرباءات، يف الابتاكر للمجمتتضمن ااتحه وفر يف الوقت نفسه آلية تتعزز الابتاكر و بصورة 
. ورأى الوفد أن بصفة عامة س ياق الصحة العامة، هو حتقيق توازن أمثل بني مصاحل صاحب الرباءة وبني مصاحل اجلهور

و وضع خطة معل للجنة من أجل إعالم ادلول األعضاء بتحقيق جلنة الرباءاهتالهدف من ممارسة الرباءات والصحة داخل 
إىل األدوية. نفاذ اجلهور مل يمت هتديد  هزن األمثل بني منح احلق احلرصي يف الاخرتاعات املتعلقة ابألدوية والتأكد من أنالتوا

من املهم مناقشة هذا البند من جدول األعامل حول كيفية تعاون األمانة وادلول األعضاء يف الويبو يف فهم أنه واعترب الوفد 
رتيبس املتعلقة ابلصحة العامة. وذكر الوفد أيضا ابتفاق التعاون بشأن املساعدة التقنية الاتفاقية  واس تخدام جوانب املرونة يف

تقدمي املساعدة يف املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية واليت ختتص ب بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية، واذلي منح الويبو والية 
وفود األرجنتني والربازيل وش ييل وسويرسا عىل أيضا عن شكره لالوفد وأعرب ية. تغطهيا أيضا اتفاقات منظمة التجارة العامل 

القيام بإجراء حتديث . ويرى الوفد أن التقدميي وفد سويرسا عىل عرضهكام شكر  SCP/28/10اقرتاهحم الوارد يف الوثيقة 
بشأن ألدوية واللقاحات و اخلاصة ابلرباءات بناءة بشأن املعلومات املتعلقة اببإجراء مناقشات منتظم سيسمح لدلول األعضاء 

عىل أنه ابلنس بة إلندونيس يا، فإن إجياد حل متوازن لرشاء األدوية بأسعار تنافس ية وأكد الوفد العمل اجلاري يف هذا اجملال. 
رات رشاء تسهيل خياب أيضا  ه يتعلقمفاوضات بشأن األسعار، ولكنإجراء تعزيز املصلحة التجارية من خالل ب فقط يتعلق ال 

األدوية اجلنيسة. وأشار الوفد إىل أنه عند إطالق قاعدة بياانت مبادرة معلومات الرباءات من أجل األدوية خالل اجلعية 
أن قاعدة البياانت س تحدد براءات الاخرتاع اليت حيق للمشاركني يف مبادرة متت اإلشارة إىل ، 2017العامة للويبو لعام 

وال ينبغي توفر وأنه ال ميكن أن اجلنيسة ألدوية تنفيذها وقد تكون ذات صةل بتوريد املنتجات معلومات الرباءات من أجل ا
عن أمهل يف أن تمتكن اللجنة من الوفد أس باب. وأعرب  ةرية التشغيل لعدتتعلق حب تأي ضامانتوفر أن ينظر إلهيا عىل أهنا 

وفود األرجنتني والربازيل وكندا عن شكره لالوفد وأعرب لجميع. ل التوصل إىل اتفاق فامي يتعلق هبذا الاقرتاح بطريقة مقبوةل 
بشأن الرباءات واحلصول عىل املنتجات الطبية والتكنولوجيات  ةالقامئاألحباث وسويرسا عىل الاقرتاح املتعلق مبراجعة 

يع البدلان تشارك الوفد متاما عىل أن ج ووافق . SCP/28/9 Add.و SCP/28/9الصحية عىل النحو املبني يف الوثيقتني 
تشجيع تطوير منتجات طبية وتكنولوجية حصية جديدة ومبتكرة، وتشجيع نقل ونرش الابتاكر التكنولويج ب يف الاهامتم 

 ابلنس بة يف املنتجات الطبية والتقنيات الصحية بتلكفة مس تدامةاحملرز يف الوقت املناسب إىل التقدم النفاذ وكذكل ضامن 
نطاق قضااي قانون اإلجراء س يقترص عىل ب الوفد عن تأييده إلجراء أي مراجعة لألدبيات، طاملا أن ألفراد واجملمتع. وأعر ل

س تعراض القضااي األخرى املتعلقة ابلوصول إىل ال تتضمن القيام ابأن والية اللجنة أو الويبو إىل الوفد وأشار الرباءات. 
نقاط الرشاء والمتويل اخلاصة ب رتتيبات الوطريقة التسعري التفاضلية و األدوية مثل الرضائب والتعريفات وأنظمة مراقبة األسعار 

، فهيا املوثوقوالتوريد الصحي املس تدام وأنظمة السداد والاختيار اإلقلميي، واس تخدام املنتجات الطبية، ونظام الصحة 
 تكل العوامل و/أو قضااي أخرى. والقوة الرشائية والتغطية التأمينية للرباءات. ورأى الوفد أن اللجنة جيب أن تقترص عىل

من مصلحة الوفد أن و تكل العوامل اإلضافية بوضوح، لضامن اتساقها مع والية اللجنة.  ه ينبغي حتديدوأشار الوفد إىل أن
لرباءات ونظام حفص الرباءات يف تيسري الوصول إىل األدوية للحصول عىل اتتناول أي معلية اس تعراض دور معايري األهلية 

أي اس تعراض أيضا مواطن املرونة يف اإلطار تضمن عن اس تعداده لتقدمي دمعه إذا الوفد نولوجيات الصحية. وأعرب والتك 
لرباءة من منظور الصحة تتعلق ابألهلية للحصول عىل االقانوين ادلويل املتعلق ابحلصول عىل األدوية وتطبيق معايري قوية 

حول هذا الاقرتاح وأعرب عن أمهل املناقشات مزيد من إجراء وتطلع الوفد إىل . اخلاصة ابألدويةالعامة يف دراسة الرباءات 
متوازان ومقبوال للجميع. وذكر الوفد ابالقرتاح املقدم من حبيث يكون يف أن تمتكن اللجنة من إجياد حل لنشاط الاس تعراض 
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للجنة املشاركة يف مناقش هتا لربانمج معل ، وأعرب عن أمهل يف أن تبدأ اSCP/24/4اجملموعة األفريقية الوارد يف الوثيقة 
أن حتل حمل الاقرتاح ليس املقصود مهنا بشأن الرباءات والصحة. وأدرك الوفد أن أي مقرتحات أخرى مقدمة إىل اللجنة 

برانمج معل متفق عليه يف إطار وضع هادفة و  ات. وأعرب الوفد عن أمهل يف إجراء مناقشSCP/24/4الوارد يف الوثيقة 
 لبند من جدول األعامل.ذكل ا

وفود األرجنتني والربازيل وش ييل وسويرسا عىل اقرتاهحا الوارد يف الوثيقة عن شكره لوفد اململكة املتحدة وأعرب  .155
SCP/28/10  فضل لكيفية مساعدة قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص ومبادرة معلومات األلفهم فرصة احتديد عىل و

منوا، يف احلصول عىل وأقل البدلان تواهجها البدلان، وال س امي البدلان النامية  اليت عاجلة القضاايالرباءات من أجل األدوية يف م
لك من ممثيل معلومات الرباءات ذات الصةل والشامةل عن األدوية واللقاحات. وابلتايل، أيد الوفد الاقرتاح ادلاعي إىل دعوة 

املتعلقة تطورات عىل ال اللجنة ابنتظام اطالع أجل األدوية إىل  مبادرة معلومات الرباءات منمجمع براءات األدوية و 
 بياانهتا. قواعدب

والية الويبو أن موعة األفريقية. ورأى الوفد اجملوفد جنوب أفريقيا إىل البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس وأيد  .156
موعة األفريقية اجملكد الوفد عىل أمهية اقرتاح تحقيق التوازن بني الابتاكر والصحة العامة. ويف ضوء ذكل، أتتضمن القيام ب 

عاجل بعض التحدايت اليت تواهجها يف الوقت احلايل. ورأى الوفد أنه ي، ألهنا تعتقد أنه ميكن أن SCP/4/4الوارد يف الوثيقة 
تلعبه الرباءة يف  عندما تصبح األدوية املنقذة للحياة غري متيرسة للجمهور، ينبغي أن ينشأ جدل أخاليق حول ادلور اذلي قد

لبدلان تتعلق ابإىل أن مسأةل ارتفاع أسعار األدوية ليست مسأةل الوفد إىل األدوية األساس ية املنقذة للحياة. وأشار النفاذ منع 
حدة يف الوالايت املتإدارة األغذية والعقاقري وساق الوفد مثاال يتعلق بقيام ، ولكهنا قضية اجامتعية. فقط النامية أو األقل منوا

العصيب التصلب مرض ألشخاص اذلين يعانون من أوكريفوس لعالج اعىل اس تخدام دواء  2017يف عام ابملوافقة  األمريكية
يعانون من ألشخاص اذلين قد بدل حياة ا. وأوحض الوفد أن هذا ادلواء مرض التصلب العصيب املتعدد املنتكسأو  املتعدد

مع مرض التصلب يتعايشون د الوفد عىل أن العديد من األشخاص اذلين مرض التصلب العصيب املتعدد. ومع ذكل، شد
دوالر أمرييك  65000لعالج اذلي يقدمه هذا ادلواء، حيث أنه يلكف تلكفة االعصيب املتعدد ال يس تطيعون ببساطة حتمل 

شون مع مرض لكفة األدوية املس تخدمة لعالج املرىض اذلين يتعاي عن متوسط  %20و ما يقل بنس بة يف الس نة، وه
التوزيع والبنية  واترتايت وقنالتصلب العصيب املتعدد. وأشار الوفد إىل حدوث ذكل يف بدل ال توجد فيه مشالك تتعلق ابملش

التحتية والرضائب والتعريفات وما إىل ذكل. وذلكل، تساءل الوفد عن مدى صعوبة ذكل يف البدلان النامية أو أقل البدلان 
إجراء دراسة حول بعض القضااي، واليت يعتقد الوفد أهنا هتم باألمانة قد طالب موعة األفريقية اجملاقرتاح منوا. وذكر الوفد بأن 

جمال جمال الرباءات والصحة العامة ويف حتفزي الابتاكر يف املوجودة يف جيع ادلول األعضاء، يف حتديد وفهم التحدايت 
سلسةل من من خالل دعا أيضا إىل تقدمي املساعدة التقنية قد موعة األفريقية التقنيات الصحية. وذكر الوفد أيضا أن اقرتاح اجمل

موعة األفريقية يتعارض بأي حال مع والية اجملأن اقرتاح ومل ير الوفد حلقات العمل ووضع مبادئ توجهيية وتبادل املعلومات. 
، SCP/28/9وسويرسا، عىل النحو الوارد يف الوثيقة اللجنة. وأشار الوفد ابهامتم إىل اقرتاح وفود األرجنتني والربازيل وكندا 

 طلب مراجعة البحوث القامئة بشأن الرباءات واحلصول عىل املنتجات الطبية والتقنيات الصحية، مبا يامتىش مع واليةاملتعلق ب
إجراء طالب بقية واذلي الاقرتاح األصيل اذلي قدمته اجملموعة األفري يبتعد عن . والحظ الوفد أن هذا الاقرتاح الرباءاتجلنة 

راجعة األدبيات. وابلرمغ من ذكل، أشار الوفد إىل وجود مبسوى يطالب دراسات تفصيلية، ألن هذا الاقرتاح اجلديد ال 
، وجشع SCP/24/4بعض أوجه التآزر بني الاقرتاحني. وكرر الوفد دمعه ملقرتح اجملموعة األفريقية، كام هو مبني يف الوثيقة 

 .SCP/28/9برانمج العمل اجلوهري بشأن مقرتح اجملموعة األفريقية عند النظر يف الوثيقة  اللجنة عىل بدء

لرباءات والصحة. وأيد املتعلق ابألمانة وادلول األعضاء اليت قدمت الاقرتاح عن شكره لوفد كوت ديفوار وأعرب  .157
فد ابهامتم إىل تكل الاقرتاحات اليت دعت إىل إجراء موعة األفريقية. وأشار الو اجملالوفد البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس 

واليت متثل نقطة ضعف حلول ملموسة لهذه املسأةل، التوصل إىل مزيد من التحليل لدلراسات اليت ميكن أن تؤدي إىل 
يرى أنه كنه أنه مت إدخال حتسينات منذ اعامتد اتفاق تريبس، ل بالبدلان النامية. وأقر الوفد وخاصة  جليع البدلانابلنس بة 
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قابليته للتشغيل غري  تابس تخدام املرونة مبوجب ذكل الاتفاق، اذلي اكناليت تتعلق العديد من التحدايت الزالت هناك 
حول موضوع وراخس اتفاق قوي التوصل إىل . ورأى الوفد أن هناك حاجة إىل آاثرهمؤكدة وال يزال من الصعب إثبات 

متر هبا ن األزمة اليت اكنت جلنة الرباءامتنه أن يسمح للجنة ابمليض قدما وإخراج براءات الاخرتاع والصحة، وهذا من شأ
رعاية املنظامت ادلولية مثل الويبو ومنظمة بخالل الس نوات القليةل املاضية. ورأى الوفد أن ذكل ال ميكن أن حيدث إال 

الوفد نقطة بداية جيدة، وأعرب ميثل  SCP/24/4ثيقة موعة األفريقية الوارد يف الو اجملالوفد أن اقرتاح ويرى الصحة العاملية. 
 يف هذا اجملال.تقدم يمت احرازه عن اهامتمه برؤية 

أولوايته. وأيد الوفد البيان اذلي أدىل أحد سأةل براءات الاخرتاع والصحة، اليت اكنت كبرية مل وفد تونس أمهية وأعطى  .158
. وأحاط الوفد علام ابقرتاح وفود SCP/24/4القرتاح الوارد يف الوثيقة موعة األفريقية فامي يتعلق اباجملبه وفد املغرب ابمس 

 .SCP/28/9األرجنتني والربازيل وكندا وسويرسا الوارد يف الوثيقة 

كام شكر  ممثرة،اليت جعلت املناقشات لرئيس عىل هجوده وأعرب عن شكره لوحتدث وفد املغرب بصفته الوطنية  .159
موعة األفريقية بشأن اجملالوفود عىل مسامههتا. وأيد الوفد اقرتاح شكر دلورة احلالية للجنة، و معلها يف التحضري لعىل األمانة 

 .SCP/24/4الرباءات والصحة الوارد يف الوثيقة 

. وأيد الوفد SCP/28/10املمتاز لالقرتاح الوارد يف الوثيقة تقدميه وفد سويرسا عىل عن شكره لوفد فرنسا وأعرب  .160
وفد المنسا متحداث ابمس الاحتاد األورويب وادلول األعضاء فيه بشأن بند جدول األعامل بشأن الرباءات  البيان اذلي أدىل به

أن هيم اجليع. ويف هذا الصدد، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن الاقرتاح الوارد يف ينبغي والصحة. واعترب الوفد أنه موضوع هام 
بشأن هذا املوضوع ادلقيق.  هايسمح للجنة ابمليض قدما حنو حتقيق أهداف  اقرتاح معيل من شأنه أن ميثل SCP/28/9الوثيقة 

أي العرض التقدميي اذلي اليت قدمت خالل ادلورة السابقة للجنة الرباءات، التقدميية وأعرب الوفد عن تقديره للعروض 
منتظم ملثل هذه املعلومات  حتديث إجراءقاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص. ورأى الوفد أن حول مجمع براءات األدوية قدمه 

أن تتضمن معليات اإلطالع عىل آخر املعلومات. واقرتح الوفد آخر دلى جيع الوفود يتوافر س يكون مفيدا حىت 
عن تأييده لالقرتاحات الواردة يف الوثيقتني الوفد قواعد بياانت أخرى، كام اقرتح وفد إس بانيا. وأعرب املس تجدات أيضا 

SCP/28/9  وSCP/28/10. 

ألمانة عىل جيع الرتتيبات اخلاصة ابالجامتع وأثىن عىل الرئيس لطريقته يف إدارة عن شكره لوفد موزامبيق  وأعرب .161
اسب جيع ينقرتاح الاموعة األفريقية. ورأى الوفد أن اجملأعامل اللجنة. وأيد الوفد البيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس 

 2015. وأوحض الوفد أن قانون امللكية الفكرية يف موزامبيق لعام منوهامناطقها أو مس توى ادلول األعضاء، بغض النظر عن 
وس يةل للموازنة بني حقوق حاميل براءات الاخرتاع واحتياجات الصحة العامة. وكرر ميثل الرتخيص اإللزايم أن ينص عىل 

 .الوفد أنه من مصلحهتم أن يؤخذ اقرتاح اجملموعة األفريقية يف احلس بان

عن شكره لوفود األرجنتني والربازيل وكندا وسويرسا عىل اقرتاهحم املتضمن  األمريكيةوأعرب وفد الوالايت املتحدة  .162
بشأن مراجعة البحث احلايل حول الرباءات والنفاذ للمنتجات الطبية والتكنولوجيا الصحية. واعرب  SCP/28/9يف الوثيقة 

لكية الفكرية قد حفزت عىل تطوير عقاقري منقذه للحياة وحثت عىل اطالقها بصورة الوفد عن اعتقاده بأن امحلاية القوية للم 
مبكرة وخلق فرص للمبتكرين والعقاقري البديةل املتابعة لها. وأوحض الوفد كذكل أن وجود نظام براءات مس تقر وسهل التنبؤ 

بعة املناقشات مع املشاركني يف رعاية هذا به يشجع الاستثار ات اليت أفادت اقتصادايت ادلول. واكن الوفد مس تعدا ملتا
الاقرتاح حملاوةل اجياد طريق مقبول وبناء لألمام بشأن ذكل. وابلرمغ من ذكل، اكن دلى الوفد بعض التحفظات فامي يتعلق 

امتم ابلعديد من جوانب هذه الوثيقة وهو ماجعل من الصعب علهيم تأييدها يف صورهتا احلالية. ورصح الوفد بأن جمال الاه
األسايس ابلنس بة هلم وجوب أن تكون أي دراسة يمت تضميهنا يف املراجعة انجتة عن حتليل موضوعي ونقدي. ولهذا السبب، 

اقرتح الوفد أنه من الرضوري ان يقمت معل مراجعة نظراء لدلراسات املتضمنة يف املراجعة املقرتحة وأن تعمتد عىل األدةل. كام 
العالقة بني خمتلف  ر ميثل موضع اهامتم ابلنس بة هلم وهو وجوب أن يتضمن نطاق املراجعةأضاف الوفد أن هناك جمال آخ
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العقبات غري املتعلقة ابلرباءات وتوافر واماكنية احلصول عىل األدوية الرضورية من أجل اس تخالص أثر الرباءات بصورة غري 
وفد بأن مثل هذه اللغة قد مت تضميهنا يف نسخة سابقة مبارشة بشأن توافر والقدرة عىل النفاذ عىل املدى القصري. وذكر ال

وأشار الوفد إىل أنه كام ذكر آنفا أثناء اللجنة، فإن أثر خمتلف العقبات اليت ال ترتبط  .SCP/26/6لالقرتاح يف الوثيقة 
رفة تكل العقبات ميثل أمرا . ورأى الوفد أن معجلنة الرباءاتابلرباءات عىل النفاذ لتكل األدوية ميثل عنرصا همام للمناقشة يف 

حاسام يف فهم مدى تأثري نظام الرباءات. وأحاط الوفد علام أن ضامن النفاذ الفعال لألدوية املنقذة للحياة ميثل مسأةل حامسة 
حول العامل. وابلرمغ من ذكل، الحظ الوفد، أن هناك،كام أشارت العديد من ادلراسات والندوات، العديد من العوامل اليت 

ر عىل النفاذ إىل األدوية يف ادلوةل، واليت ينبغي دراس هتا، مبا يف يتضمن وال يقترص عىل القدرة عىل الاستيعاب التقين تؤث
واملشرتايت احلكومية والتعريفات وس ياسات الرضائب وقدرات التصنيع واإلجراءات اللوجستية وعوامل البنية التحتية. واكن 

ايل قد ال يتضمن ادلراسات اليت تتناول هذه النقطة املهمة. واكن دلى الوفد العديد من الوفد يشعر ابلقلق ألن الاقرتاح احل
الاقرتاحات األخرى اليت تتعلق ابملقرتح وظل متقبال للمشاركة بصورة بناءة مع الرعاة املشاركني لهذا املقرتح للوصول إىل 

 رباءات حول هذا املوضوع.لاطريقة فعاةل لتوفري املعلومات للمناقشات غري املعيارية للجنة 

وحتدث وفد سويرسا ابلنيابة عن اجملموعة ابء وأكد عىل أنه يدمع العمل اذلي مت يف ظل هذا البند من جدول  .163
ويتجنب ازدواجية العمل. ورأى الوفد أن  جلنة الرباءاتاألعامل، الرباءات والصحة، رشيطة أن يكون مناس با لتفويض 

قد تضمن بعض العنارص اليت تقع خارج نطاق تفويض اللجنة. وأعرب  SCP/24/4ارد يف الوثيقة مقرتح اجملموعة األفريقية الو 
الوفد عن أمهل يف ان يقدم بعض األمثةل التوضيحية غري الشامةل يف هذا الصدد. وأشار الوفد بصدد املثال األول إىل أن 

ملقرتح ال عالقة لها بنظام الرباءات. وفامي يتعلق ابلفقرة من هذا ا 12العديد من احلوافز اإلضافية اليت مت رسدها حتت الفقرة 
، أكد الوفد عىل موقفه املتعلق بأنه يرى أن تقرير الفريق رفيع املس توى عىل نطاق األمم املتحدة مل يكن ميثل معلية تدفعها 14

ناقشة وأي معل يف املس تقبل ينبغي دوةل وذلكل فإنه ال يعكس أفاكر ادلول األعضاء او اعامتدها. كام أكد الوفد عىل أن أي م 
الوفد  أكدمن املقرتح،  15أن تأخذ يف احلس بان النطاق الكبري من اآلراء والعوامل اليت تؤثر عىل األدوية. وفامي يتعلق ابلفقرة 
هنا جلنة أل جلنة الرباءاتعىل املقرر اخلاص لألمم املتحدة دليه تفويض ومعايري معل ال تتناسب بصورة مبارشة مع مناقشات 

. واكن هناك مثال أخري حيث ذكر الوفد الفقرة 15هجة فنية. وذلكل، رصح الوفد بأن اجملموعة ابء ميكن أن توافق عىل الفقرة 
حيث مت ذكر أن املناقشات املتعلقة ابلرتاخيض اإللزامية البد أن تأخذ يف احلس بان األهداف العريضة لنظام الرباءات.  16

لوفد إىل العمل املكثف اذلي مت ابلفعل يف إطار بند جدول األعامل، الاس تثناءات والتقييدات، مبا ويف هذا الصدد، أشار ا
يف ذكل ادلراسات والندوات وجلسات تقامس املعلومات حول هذا املوضوع. وبناء عليه فقد أعرب الوفد عن اعتقاده بأن 

 ؤدي إىل مناقشات غري متوازنة.الاقرتاح املتعلق بعقد حلقة معل حول الرتاخيص اإللزامية سوف ت

وأشار وفد سويرسا، متحداث بصفته الوطنية، إىل بعض التعليقات اليت مت اإلدالء هبا بشأن الاقرتاح املشرتك الوارد  .164
. وشدد الوفد عىل أنه قد ذكر عدة مرات أنه ميكن أيضاً إدراج مبادرات أخرى يف الاقرتاح. وأحال SCP/28/10يف الوثيقة 
من الاقرتاح، حيث دعا ادلول األعضاء إىل مناقشة وإقرار مبادرات مماثةل، واليت ميكن  9ل األعضاء إىل الفقرة الوفد ادلو 

 إدراهجا يف التحديث الس نوي بشأن تطور منصات املعلومات.

اح ، واقرت SCP / 28/9وأعرب وفد الياابن عن شكره لوفود األرجنتني والربازيل وكندا وسويرسا عىل تقدمي الوثيقة  .165
إجراء اس تعراض للبحث احلايل بشأن الرباءات واحلصول عىل املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية. وشارك الوفد الرأي 
القائل بأن احلصول عىل األدوية ميثل قضية هممة. وكرر الوفد قائال أن مسأةل احلصول عىل ادلواء تنطوي عىل عوامل خمتلفة. 

العوامل األخرى غري تكل املتعلقة بنظام الرباءات، مثل نظام الرعاية الصحية الوطين،  وأوحض أن تكل العوامل تشمل بعض
ونوعية ومكية املوارد البرشية الطبية، وقدرة اإلنتاج احمللية، والوصول إىل املرافق الطبية وقنوات التوزيع. ويف هذا الصدد، 

. ورأى الوفد كذكل أن احلوافز املالية املقدمة لتطوير عقاقري كيةاألمري أيد الوفد الرأي اذلي أعرب عنه وفد الوالايت املتحدة 
جديدة جشعت عىل القيام ابملزيد من أنشطة البحث والتطوير وافادت الناس يف جيع أحناء العامل. وذلكل، رأى الوفد أن 

لالزمة لتطوير أدوية وأدوات مبتكرة حامية حقوق امللكية الفكرية عىل حنو مالمئ أمر ابلغ األمهية لزتويد اخملرتعني ابحلوافز ا
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من شأهنا إنقاذ ماليني األرواح يف العامل. وأشار إىل أن هذا هو احلال عىل ادلوام. وخلص الوفد إىل قناعة مفادها أنه ميكن 
ع إعطاء التعامل مع مثل هذه املسأةل بفعالية أكرب من خالل اتباع هنج أكرث مشولية يتعلق ابالس تجابة للعوامل اخملتلفة، م

 الاهامتم الالزم للتأثري اإلجيايب لنظام الرباءات.

موعة األفريقية بشأن بند جدول األعامل املتعلق اجملوكرر وفد مرص تأييده للبيان اذلي أدىل به وفد املغرب ابمس  .166
، عىل قرتاحالار إىل أن برباءات الاخرتاع والصحة. وأيد الوفد أيضا البياانت اليت أدلت هبا أعضاء اجملموعة األفريقية. وأشا

، يتضمن مجموعة اكمةل من األنشطة اليت ميكن أن تضطلع هبا اللجنة مبوجب هذا البند SCP/24/4النحو الوارد يف الوثيقة 
من جدول األعامل من خالل إطار معلها وواليهتا. وحدد الوفد األنشطة اليت متت تغطيهتا، واليت تضمنت، من بني أمور 

ادلراسات اليت طرهحا تقرير الفريق رفيع املس توى عىل نطاق األمم املتحدة. وأحاط الوفد علام ابالقرتاح أخرى، التوصيات و 
املقدم من وفود األرجنتني والربازيل وكندا وسويرسا. ورأى الوفد أن هذا الاقرتاح ميثل أساسا جيدا للمناقشة، حيث أنه مل 

د إىل أنه يقبل جيع املقرتحات املقدمة، رشيطة أن هتدف إىل حتسني رفاه موعة األفريقية. وأشار الوفاجمليبعد عن اقرتاح 
 ساكن جيع ادلول األعضاء، وزايدة مس توامه الصحي.

عىل ادلول األعضاء  SCP/28/9وانهتز وفد كندا الفرصة لعرض النسخة املنقحة من الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  .167
يقاهتا وعىل إاتحة الفرصة لها لتقدمي الاقرتاح املنقح يف ادلورة الثامنة والعرشين واللجنة. وشكر الوفد ادلول األعضاء عىل تعل 

للجنة. وأعرب الوفد عن رسوره ملالحظة أن وفدي الربازيل واألرجنتني قد اتفقا عىل الانضامم إىل سويرسا وكندا يف رعاية 
اقرتاهحام وأعرب عن تطلعه إىل العمل معهام. وشكر  الاقرتاح. وشكر الوفد وفدي األرجنتني وسويرسا عىل املشاركة يف رعاية

الوفد ادلول األعضاء عىل املشاركة اإلجيابية يف اقرتاهحم خالل ادلورة السابقة للجنة. وأشار إىل أن هذه النسخة من 
، مع إدخال لجنة ادلورة السابعة والعرشين ل الاقرتاح ال تزال مطابقة للنسخة اليت مت تعمميها عىل املنسقني اإلقلمييني يف

، يف نسخهتا املنقحة، بدأت بـ "ما نقرتحه" بداًل من "تقرتح كندا" 3تغيريات فنية بس يطة فقط. أواًل، حدد الوفد أن الفقرة 
، ذلكل 7حبيث تعكس حقيقة وجود هجات راعية متعددة. وأوحض الوفد أيضا أن توقيت الاس تعراض قد تغري يف الفقرة 

ورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات وتعرض يف ادلورة الثالثني للجنة " بعبارة "اليت تبدأ بعد اس تعيض عن عبارة "تتبع ادل
ادلورة السابعة والعرشين للجنة الرباءات". ورصح الوفد بأهنم يتقدمون هبذا الاقرتاح بروح بناءة وبغية املسامهة يف اخلطاب 

جل وضع وثيقة مفيدة جليع ادلول األعضاء. وأوحض الوفد أن اقرتاحه ال املتعلق هبذا املوضوع األسايس بطريقة تعاونية من أ
هيدف إىل منافسة أو استبدال األعامل األخرى املنفذة يف إطار بند جدول األعامل املتعلق ابلرباءات والصحة، وينبغي التفكري 

وهجات النظر حول العالقة بني فيه بصورة مس تقةل فقط. وأقر الوفد أيضا بأن هناك نقاشا قواي خبصوص العديد من 
الرباءات والوصول إىل املنتجات الطبية والتكنولوجيا الصحية. واعترب الوفد أن هذه املامرسة ال هتدف إىل تسوية هذا 

النقاش، بل ترتكز عىل أساس من األحباث عالية اجلودة. وشدد الوفد عىل أن املقصود فقط هو مراجعة األدبيات لتلخيص 
متت عىل مدار أكرث من عقد من الزمان يف مصدر واحد ميكن جليع ادلول األعضاء الاعامتد عليه دلمع مواقف  وجتميع أحباث

لك مهنا. وأشار الوفد إىل أن التقرير لن يقدم أي توصيات جديدة وأن إدراج أي دراسة يف التقرير ال ينبغي أن يُفهم عىل أنه 
قبل األمانة أو اللجنة. وأبرز الوفد أنه ابلنظر إىل اتساع نطاق ادلراسات اليت  تأييد الس تنتاجات أو توصيات تكل الوثيقة من

س تكتنفها تكل العملية، فقد توقع الوفد أن يمت متثيل جيع األطراف املشاركة يف املناقشات متثياًل جيداً يف التقرير الهنايئ. 
 ىل إجراء مزيد من املناقشات والعمل التعاوين.وأعرب الوفد عن شكره جليع ادلول األعضاء عىل تعليقاهتا وتطلع إ

. ورأى الوفد أن هذا SCP/24/4وأي د وفد نيجرياي إعادة النظر يف اقرتاح اجملموعة األفريقية الوارد يف الوثيقة  .168
 الاقرتاح ميثل احلل للتحدايت اليت تواجه يف جمال الصحة العامة.

األرجنتني والربازيل وكندا وش ييل وسويرسا عىل اقرتاحاهتا. وأعرب وفد اجلهورية ادلومينيكية عن شكره لوفود  .169
وأشار الوفد إىل أن األدوية متثل عنارص أساس ية لضامن توفري أكرب قدر من الصحة العامة. ولهذا السبب، أعرب الوفد عن 

حتديث املعلومات الواردة اعتقاده بأن البحوث املتعلقة ابلرباءات والوصول إىل املنتجات الطبية والتقنيات الصحية، وكذكل 
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يف قواعد البياانت مثل مبادرة معلومات الرباءات من أجل األدوية و قاعدة بياانت الرباءت والرتاخيص، ميكن أن يكون لها 
 .SCP/28/10و  SCP28/9آاثر إجيابية عىل حياة الساكن. وذلكل، أيد الوفد املقرتحات الواردة يف الوثيقتني 

حة العاملية، فامي يتعلق ابالقرتاح اذلي تقدمت به وفود األرجنتني والربازيل وش ييل ورصحت ممثةل منظمة الص .170
بشأن التحديث املنتظم لقواعد بياانت ميكن الوصول إلهيا علناً بشأن املعلومات  SCP/28/10وسويرسا والواردة يف الوثيقة 

ظمة الصحة العاملية قد شاركت يف اجللسة اإلعالمية خالل املتعلقة حباةل الرباءات املتعلقة ابألدوية واللقاحات، بأن أمانة من
ادلورة السابقة للجنة الرباءات حيث أعربت عن أمهية الوصول إىل املعلومات املتعلقة حباةل الرباءات والرتاخيص وطلبات 

شرتايت احلكومية الرباءات يف جيع أحناء العامل. وأشارت ممثةل املنظمة إىل أنه ابلنس بة للسلطات الصحية وسلطات امل 
الوطنية، وكذكل ابلنس بة للواكالت الصحية اإلقلميية وادلولية، من املهم أن تكون هذه املعلومات متاحة يف أشاكل سهةل 

الاس تخدام للسامح لها ابختاذ قرارات مس تنرية ومرشوعة بشأن التصنيع، ورشاء أو ترخيص أو اس ترياد املنتجات الصحية. 
لتوسع يف قاعدة بياانت الرباءت والرتاخيص حبيث تغطي جيع براءات األدوية األساس ية ورحب مببادرة وهنأت ممثةل املنظمة ا

مبادرة معلومات الرباءات من أجل األدوية. وتطلعت ممثةل املنظمة إىل الاطالع عىل قاعدة بياانت مبادرة معلومات الرباءات 
رباءات املتعلقة ابلبيولوجيا األساس ية. الأيضاً طلبات الرباءات و  من أجل األدوية اجلديدة، وأعربت عن أملها يف أن تشمل

وأعربت ممثةل املنظمة عن رغبهتا يف إطالع ادلول األعضاء عىل أن منظمة الصحة العاملية قد نرشت مؤخراً تقريراً مرحلياً عن 
لعقبات املوجودة يف البدلان املنخفضة الوصول إىل عالج الهتاب الكبد الوابيئ النوع يس، ويركز التقرير عىل التغلب عىل ا

واملتوسطة ادلخل، مبا يتضمن براءات الاخرتاع واملعلومات املتعلقة ابلرتخيص يف هذا اجملال. وأبلغت ممثةل املنظمة أن هناك 
رد يف الوثيقة نسخ متاحة ألعضاء اللجنة. وذكرت ممثةل املنظمة أهنا اتبعت ابهامتم مداوالت اللجنة فامي يتعلق ابالقرتاح الوا

SCP/28/9  إلجراء اس تعراض للبحث القامئ بشأن الرباءات واحلصول عىل املنتجات الطبية والتقنيات الصحية. وذكرت
مليض قدماً يف هذا الاقرتاح، فإن منظمة الصحة العاملية عىل اس تعداد دلمع العمل جلنة الرباءااتممثةل املنظمة أنه إذا قررت 

ظمة التجارة العاملية يف إطار تعاوهنا الثاليث احلايل وابلتعاون مع املنظامت ادلولية األخرى ذات الصةل. ابلتعاون مع الويبو ومن
، انقشت 2018وأبلغت ممثةل املنظمة اللجنة بأن اجلعية العامة ملنظمة الصحة العاملية، خالل اجامتعها اذلي عقد يف مايو 

( تنفيذ اسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني بشأن الصحة العامة والابتاكر 1بندين من بنود جدول األعامل يف هذا اجملال: )
( كيفية معاجلة النقص العاملي يف األدوية واللقاحات وكيفية احلصول علهيا. وأشارت ممثةل املنظمة إىل أن 2وامللكية الفكرية. )

الصحة العاملية وضع تقرير يتضمن خارطة الطريق  اجلعية العامة ملنظمة الصحة العاملية قد قررت أن تطلب من أمانة منظمة
حتدد اخلطوط العريضة لربجمة معل منظمة الصحة العاملية بشأن احلصول عىل األدوية واللقاحات. وأبلغ املمثل اللجنة كذكل 

غسطس أ 16أن معلية تشاور ادلول األعضاء عىل اإلنرتنت بشأن خارطة الطريق الصفرية قد بدأت مؤخراً وستس متر حىت 
 خبصوص تكل األنشطة. 2018سبمترب  11و  10. وأبلغت ممثةل املنظمة أن اجامتعاً للتشاور س يعقد يف جنيف يف 2018

ورحب ممثل مجمع براءات األدوية بفرصة تقدمي بعض املعلومات فامي يتعلق برباءات األدوية وقواعد الرتخيص،  .171
عرب املمثل عن تقديره الهامتم أعضاء اللجنة بتعزيز شفافية الرباءات. واملعروفة ابمس قاعدة بياانت الرباءت والرتاخيص. وأ

وأشار املمثل إىل أن قاعدة بياانت الرباءت والرتاخيص عبارة عن منصة جمانية توفر معلومات وبياانت حرصية لرتاخيص 
وةل منخفضة ومتوسطة ادلخل. د 100طلب وبراءة وطنية يف أكرث من  6800الرباءات والبياانت التنظميية اخلاصة بأكرث من 

وذكر املمثل أنه بناء عىل طلب ادلول األعضاء يف الويبو، اكن من دواعي رسور مجمع براءات األدوية أن يقدم قاعدة بياانت 
الرباءت والرتاخيص يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة. وحدد املمثل، كام أعلن يف ذكل الوقت، أن مجمع براءات األدوية قام 

خراً بتوس يع نطاق األدوية املشموةل يف قاعدة بياانت الرباءت والرتاخيص من فريوس نقص املناعة البرشية، والهتاب الكبد مؤ 
النوع يس والسل إىل أدوية أخرى مشلت األدوية اخلاصة مبختلف أنواع الرسطان والهتاب الكبد من النوع يب، وكذكل بعض 

قاعدة بياانت الرباءت والرتاخيص مل تتضمن فقط معلومات عن براءات الاخرتاع األدوية البيولوجية. وأوحض املمثل أن 
وطلبات الرباءات، ولكهنا تضمنت أيضا معلومات بشأن الرتاخيص، سواء اليت مت التفاوض علهيا من قبل جتمع براءات 

قد أدرجوا معلومات عن احلرصية األدوية أو اليت مت التفاوض بشأهنا مبارشة بني الرشاكت. وسلط املمثل الضوء عىل أهنم 
التنظميية للبياانت اليت اكنت متثل شالًك آخر من أشاكل احلرصية املتاحة يف بعض البدلان اليت اكن مجمع براءات األدوية يقوم 



SCP/28/12 Prov. 2 
55 
 

براءات فهيا جبمع البياانت من السلطات التنظميية الوطنية. وشدد املمثل عىل أنه خالل األشهر القليةل املاضية، اس متر مجمع 
األدوية يف تطوير اتفاقات تعاون مع خمتلف ماكتب الرباءات ووقع اتفاقية مع مكتب براءات إقلميي إضايف، هو املكتب 

اإلقلميي األفريقي للملكية الفكرية. وأشار املمثل إىل أن انضامم هذا املكتب قد جعل عدد ماكتب الرباءات اليت أبرم معها مجمع 
يصل إىل تسعة ماكتب يه: األرجنتني واملكتب اإلقلميي األفريقي للملكية الفكرية والربازيل وش ييل براءات األدوية اتفاقات 

واجلهورية ادلومينيكية وإكوادور والسلفادور واملكتب األورويب للرباءات وجنوب أفريقيا. وذكر املمثل أنه من خالل اتفاقات 
وعىل تقدمي معلومات عن بياانت حاةل الرباءات  ،ع براءات األدويةالتعاون تكل، وافقت ماكتب الرباءات عىل العمل مع مجم

القانونية لعدد من األدوية األساس ية لتسهيل الوصول إىل هذه املعلومات اليت تكتسب أمهية ابلغة ابلنس بة جملموعة واسعة من 
ن املنخفضة واملتوسطة ادلخل. وتطلع أحصاب املصلحة يف جمال الصحة العامة، تعمل عىل زايدة النفاذ إىل األدوية يف البدلا

املمثل إىل مواصةل التعاون مع املزيد من ماكتب الرباءات وإاتحة الفرصة الس تكشاف هذه اإلماكنية ومناقش هتا مع عدد من 
دلعوة ماكتب الرباءات خالل ادلورة احلالية للجنة. وأحاط املمثل علام ابالقرتاح املقدم من عدد من ادلول األعضاء يف الويبو 

مجمع براءات األدوية إىل تقدمي حتديث س نوي منتظم خالل ادلورة الش توية للجنة. وأعلن املمثل أنه يف حال موافقة ادلول 
قوم بذكل وتواصل التعامل مع ادلول ياألعضاء عىل هذا الاقرتاح، فس يكون من دواعي رسور مجمع براءات األدوية أن 

املزيات اجلديدة مع اس مترار ثات منتظمة عىل قاعدة بياانت الرباءت والرتاخيص و األعضاء يف الويبو من أجل تقدمي حتدي 
 املنتج. تطور

وأعرب ممثل اجلعية الياابنية للملكية الفكرية عن رسوره لإلدالء ببيان ابلنيابة عن اجلعية اليت تضم يف عضويهتا حوايل  .172
 72(، اليت تضمنت JPMAع جعية مصنعي األدوية يف الياابن )رشكة ايابنية رئيس ية. وأدىل الوفد ابلبيان ابلتعاون م 900

رشكة عقاقري صيدالنية رائدة تعمل يف جمال البحث والتطوير، وبدمع من الاحتاد ادلويل ملصن عي األدوية وجعياهتم. وأعرب 
املرىض يف جيع أحناء العامل هو  ممثل اجلعية عن اعتقاده بأن من املهم أن توافق اللجنة عىل أن توفري أدوية ممتازة للكثري من

هممة احلكومات والرشاكت يف أقل البدلان منواً والبدلان النامية. وأشار ممثل اجلعية إىل أن صناعة األدوية طورت الكثري من 
أن  دواء خالل الس نوات امخلس عرشة املاضية. وشدد ممثل اجلعية عىل 550األدوية خالل القرن املايض، وال س امي أكرث من 

تكل األدوية قد سامهت يف حتسني حصة اإلنسان وإنقاذ األرواح. وأشار ممثل اجلعية إىل أن تطوير دواء جديد ينطوي عىل 
تاكليف كبرية وفرتة حبث وتطوير طويةل. وأوحض ممثل اجلعية أن القيام بتوزيع أدوية بنجاح عىل املرىض يف بدل جديد، اكن 

حتمل تلكفة إجراء جتارب إلكينيكية إضافية لتلبية املتطلبات احمللية، واحلصول عىل موافقة يتطلب من رشاكت األدوية أواًل 
اجلهات التنظميية احمللية، وإنشاء قنوات توزيع حملية، وإنشاء ش باكت جديدة، وتثقيف مقديم الرعاية الصحية فامي يتعلق 

يق. وأبرز ممثل اجلعية أن حقوق امللكية الفكرية قادرة عىل بفوائد املنتجات اجلديدة، والقيام بأحباث ومراقبة ما بعد التسو 
تزويد الرشاكت املستمثرة يف إطالق دواء جديد بفرصة الس مترار ابتاكر املزيد من العقاقري املبتكرة أو العالجات األكرث تنوعا 

للبحوث الاقتصادية يف الوالايت  للمرىض. ويف إشارة إىل تقرير أعده املكتب الوطين لألحباث الاقتصادية، وهو أكرب منظمة
، أشار ممثل اجلعية إىل أن تعزيز حامية الرباءات قد أدى إىل ترسيع إطالق عقاقري جديدة. وأعرب عن األمريكيةاملتحدة 

اعتقاده بأن حامية الرباءات املناس بة س متك ن رشاكت األدوية من الاس مترار يف نشاط البحث والتطوير لتقدمي أدوية ممتازة 
سامه يف احلفاظ عىل حصة اإلنسان وإنقاذ األرواح يف البدلان النامية واملتقدمة. وذكر ممثل اجلعية أنه عىل الرمغ من مناقشة ت 

فعالية اس تخدام الرتخيص اإلجباري بشلك استبايق، فإهنم ال يعتقدون أن مشلكة احلصول عىل األدوية ميكن حلها عن 
من األدوية الواردة  %95ذكل إصدار ترخيص إجباري. وأشار ممثل اجلعية إىل أن  طريق احلد من حقوق الرباءات، مبا يف

، ال ختضع محلاية SCP/26/5، كام ورد يف الوثيقة 2013يف القامئة المنوذجية ملنظمة الصحة العاملية لألدوية األساس ية لعام 
ملتعلقة بتكل األدوية قد انهتت أو مل يمت ارباءات ال الرباءات يف غالبية البدلان ذات ادلخل املنخفض. والحظ ممثل اجلعية أن

إيداعها. وخلص ممثل اجلعية إىل أن هذه احلقيقة تعين أن هناك عوامل أخرى غري حامية الرباءات حتد من الوصول إىل 
ثل أوجه القصور ادلواء. ورأى ممثل اجلعية أن عوامل خمتلفة غري حامية الرباءات تسفر يف مشالك يف احلصول عىل ادلواء، م 

التنظميية، وبرامج سالسل اإلمداد، ونقص متويل الرعاية الصحية. والحظ ممثل اجلعية كذكل أنه، كام جرت املناقشات 
بشلك مكثف يف جلس الرباءات والصحة يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة الرباءات، اكن احلصول عىل سعر يف املتناول 
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ول إىل األدوية يف البدلان النامية. وذكر ممثل اجلعية أن رشاكت األدوية الياابنية قد أدركت بقوة عاماًل حاسامً يف حتسني الوص
تكل املسأةل واكنت س باقة يف إجياد حل لها. ويف هذا الصدد، أعرب ممثل اجلعية عن رغبته يف تقدمي بعض األمثةل عىل 

حتقيق النفاذ لألدوية يف البدلان النامية من أجل حل هذه املسأةل. الكيفية اليت تاكحف هبا رشاكت األدوية الياابنية من أجل 
وأوحض ممثل اجلعية أن رشكة ايساي، ويه رشكة أدوية ايابنية، تعتقد أن توفري منتجات الرعاية الصحية بأسعار تتناسب مع 

سعار معقوةل يف البدلان النامية مس توايت ادلخل يف لك بدل أمر همم للغاية، وقامت الرشكة ابعامتد اسرتاتيجيات تسعري بأ
، وهو عالج ريس يبتورابس تخدام مناذج خمتلفة. وشدد املمثل عىل أن هذه الرشكة، عىل سبيل املثال، قدمت ابلفعل عقار 

، وهو عالج للمرىض املصابني ابلهتاب الكبد املزمن من النوع يب يف الفلبني، ريفوفريملرض ألزهامير يف إندونيس يا، وعقار 
وأورواب والياابن، ملساعدة  األمريكيةر أقل مقارنة بتكل املطبقة يف البدلان/املناطق املتقدمة مثل الوالايت املتحدة بأسعا

املرىض ذوي ادلخول املنخفضة يف احلصول عىل تكل األدوية. وذكر ممثل اجلعية كذكل أن برانمج رشكة اتكيدا ملساعدة 
دة الوصول إىل بعض األدوية بطريقة مس تدامة. وأفاد املمثل بأن رشكة اتكيدا ( يس تخدم هنجاً مبتكراً لزايPAPاملرىض )

يف البدلان اليت دلهيا نظم رعاية حصية متطورة، مثل مالزياي  أدكيرتيسدلهيا حالياً برامج ملساعدة املرىض تتعلق ابلعقار 
ق األوسط وأورواب الرشقية وأفريقيا والفلبني وس نغافورة، وكذكل يف بعض البدلان اخملتارة يف جنوب رشق آس يا والرش 

وأمرياك الالتينية. والحظ ممثل اجلعية أيضا أن رشاكت األدوية الياابنية تشارك بنشاط يف إجياد حلول ملشلكة األمراض 
الاس توائية املهمةل. وعرض ممثل اجلعية كذكل بعض األمثةل عىل مشاركة رشاكت األدوية الياابنية يف مشلكة الوصول إىل 

األدوية فامي يتعلق ابألمراض الاس توائية املهمةل. وذكر املمثل أن رشكة اسيتالس لألدوية تشارك يف احتاد مجموعة اكتشاف 
و ش يونويج و  ، ابالشرتاك مع رشاكت ايسايرة أدوية ماكحفة األمراض املهمةلاألمراض الاس توائية املهمةل اذلي أطلقته مباد

وحدد ممثل اجلعية أن الغرض من هذا الاحتاد هو حتديد املركبات الرئيس ية اخلاصة اتكيدا وس بع رشاكت أدوية أخرى. 
ابلعقاقري اجلديدة املضادة للطفيليات واليت تعاجل أمراض الليشامنيات والشاغاس. وأوحض املمثل كذكل أن رشكة سوميتومو 

أن إجراء حبوث مشرتكة هتدف إىل حتديد ( بشMVVدينيبون فارما قد وقعت اتفاقاً مع رشكة أدوية ملاكحفة املالراي )
البحوث املشرتكة اخلاصة ابملركبات املرحشة ملاكحفة مرض املالراي. وأوحض ممثل اجلعية أن البحوث املشرتكة تعود أصولها إىل 

ه مت منح متويل . وأشار ممثل اجلعية إىل أن2015برانمج الفرز املركب لربانمج ماكحفة املالراي اذلي جتريه الرشكتان منذ عام 
للبحث املشرتك والربانمج عىل حد سواء من الصندوق العاملي للتكنولوجيا املبتكرة للصحة. وشدد ممثل اجلعية عىل أن رشكة 

، مرشوعاً للفحص عايل 2016دايتيش سانكيو و مبادرة عقاقري من أجل األمراض الاس توائية املهمةل قد أطلقتا يف فرباير 
ركب هبدف اكتشاف مركبات ماكحفة داء شاغاس ومضادات الليشامنيات، وايل متكن من حتديد سلسةل م 40000الانتاجية لـ

، وقعت رشكة دايتيش سانكيو اتفاقية 2017من ثالثة مركبات فامي بعد. واستناداً إىل النتاجئ اليت مت احلصول علهيا يف مارس 
ير مرشوع توليد للمركبات الرائدة من أجل تطوير مش تقات من مع مبادرة عقاقري من أجل األمراض الاس توائية املهمةل لتطو 

سلسةل املركبات الثالثة لعالج أمراض مثل الليشامنيات والشاجاس. وشدد ممثل اجلعية عىل أن مثل هذا املرشوع التعاوين 
يا املبتكرة للصحة. وذكر ممثل قد مت متويهل من خالل منصة توليد املركبات الرائدة اليت يرشف علهيا الصندوق العاملي للتكنولوج 

اجلعية أن املزيد من املعلومات عن األنشطة األخرى جلعية مصنعي األدوية يف الياابن واملتعلقة ابلوصول إىل األدوية يف 
ياابن البدلان النامية اكنت متاحة عىل موقع جعية مصنعي األدوية يف الياابن. وأشار ممثل اجلعية إىل أن رشاكت األدوية يف ال 

رشاكة لتطوير أدوية لألمراض الاس توائية املهمةل، ومعلت جبد من أجل معاجلة مشالك احلصول  30قد شاركت يف حوايل 
عىل األدوية يف البدلان النامية. وأعرب ممثل اجلعية عن اعتقاده بأن أنشطة الرشاكت الياابنية تسهم يف حتسني الوصول إىل 

، أن تكون هناك عوامل أخرى غري حامية SCP/26/5أنه ينبغي، كام هو مشار إليه يف الوثيقة األدوية. كام فهم ممثل اجلعية 
الرباءات تقوم بتقييد الوصول إىل األدوية. وذلكل، أعرب ممثل اجلعية عن اعتقاده بأن تشجيع البحث والتطوير يف جمال 

دوية اجلديدة. وأعرب ممثل اجلعية عن اقتناعه بأن األدوية واس تخدام أنظمة الرباءات ميكن أن يؤدي إىل ترسيع إطالق األ
 نظام الرباءات يعزز الصحة العامة يف البدلان املتقدمة وكذكل يف البدلان النامية.

وأعرب ممثل الاحتاد ادلويل لرابطات صانعي األدوية عن رغبته يف إبداء ثالثة تعليقات، نظرا ألن امس الاحتاد ادلويل  .173
ه ملؤيدي هذه الوثيقة وجيع ركعرب ممثل الاحتاد عن شأ. و SCP/28/10ة قد ورد يف الوثيقة لرابطات صانعي األدوي
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ويه مبادرة مشرتكة  ،األعضاء اآلخرين يف اللجنة عىل الاعرتاف ابلقمية الكبرية لـمبادرة معلومات الرباءات من أجل األدوية
يف حني مل يكن ممثل الاحتاد يعزتم تقدمي حتديث أو اإلجابة عىل بني الويبو والاحتاد ادلويل لرابطات صانعي األدوية. اثنياً، 

لية كبرية تتعلق بـمبادرة معلومات الرباءات من أجل األدوية خالل اعيت طرحت، فقد ذكر أنه سيمت عقد فبعض األس ئةل ال
ىل املسامهة البناءة لالحتاد ادلويل . اثلثاً، أكد ممثل الاحتاد عىل أن اللجنة ميكن أن تعمتد ع2018اجلعية العامة للويبو لعام 

لرابطات صانعي األدوية يف معهل، ويف حاةل تقدمي أي دعوات، من احملمتل أن يس تجيب الاحتاد ادلويل لرابطات صانعي 
 األدوية بصورة إجيابية.

للبيان  . وأعرب الوفد عن تأييدهSCP/28/9وأعرب وفد سويرسا عن رغبته يف إبداء بعض التعليقات عىل الوثيقة  .174
، وأعرب عن رسوره لقيام وفدي األرجنتني والربازيل SCP/28/9اذلي أدىل به وفد كندا بشأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة 

ابملشاركة يف رعاية هذا الاقرتاح. وأعرب الوفد عن شكره لوفد إس بانيا عىل بيانه وعىل تعليقاته املتعلقة بأمهية التغلب عىل 
ووضع حمددات مشرتكة للتعاون. كام أعرب الوفد ع شكره أيضا لوفود األرجنتني والربازيل وكندا  الاختالفات بني الوفود

، أشار الوفد إىل بعض النقاط اليت اعتربها هممة يف الاقرتاح SCP/28/9وش ييل عىل تعاوهنم اجليد. وفامي يتعلق ابلوثيقة 
جلودة احلالية يف جمال الرباءات والصحة سوف يفيد جيع املنقح. أوال، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن اس تعراض دراسات ا

ادلول األعضاء وتفيد معل اللجنة. والحظ الوفد أن هناك واثئق حبثية ثرية ومجموعة متنوعة من اجلوانب والقضااي املتعلقة 
قة ابلعالقة بني الرباءات ابلرباءات والصحة. ورأى الوفد أن ادلراسة املقرتحة س تلقي الضوء عىل البحوث وجودة األدةل املتعل

واحلصول عىل األدوية، وسزتود اللجنة ابملعرفة الالزمة من خالل حتسني معرفة املشاركني فهيا. ونظرا لوجود أحباث مكثفة 
قامئة ذات جودة عالية أجرهتا منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية والويبو، وكذكل الباحثون األاكدمييون، أعرب 

د عن اعتقاده بأن اس تعراض هذه الواثئق ميثل خطوة بناءة حنو األمام قبل مواصةل أو ادلخول يف مزيد من العمل بشأن الوف
الرباءات والصحة. ويرى الوفد أن ذكل من شأنه أن يساعد اللجنة عىل امليض قدماً يف معلها املس تقبيل بطريقة ميكن أن يقدم 

ملعرفية والعالقة بني نظام الرباءات واحلصول عىل التكنولوجيات الصحية. وأوحض الوفد أن إسهاماً حقيقياً وأصياًل يف احلاةل ا
املراجعة سرتكز عىل تقيص احلقائق والبحث القامئ عىل أساس اخلربة الفنية. وأوحض الوفد أن هذا الاقرتاح مل يصدر حمك 

ل اقرتاح مجموعة البدلان األفريقية أو الاقرتاح مس بق عىل املقرتحات األخرى يف إطار ذكل البند من جدول األعامل، مث
اذلي رعاه الوفد. وأوحض الوفد أن الوثيقة الناجتة من الاس تعراض لن تتضمن  SCP/28/10الثاين الوارد يف الوثيقة 

ثيقة التوصيات األصلية. وشددت الوفود عىل أن ادلول األعضاء حرة يف التوصل إىل اس تنتاجاهتا اخلاصة استناداً إىل الو 
وحتديد الطريق إىل األمام. وأعرب الوفد عن شكره لدلول األعضاء عىل تعليقاهتا البناءة وتطلع إىل مزيد عقد من النقاشات 

 حول الاقرتاح معهم ومعاجلة اخملاوف اليت أعربوا عهنا.

املنتجات الطبية وأكد وفد األرجنتني عىل أمهية مسأةل الرباءات والصحة ابلنس بة لبدله، وال س امي الوصول إىل  .175
. ورأى الوفد أن إجراء SCP/28/9والتكنولوجيات الصحية. وأعرب الوفد عن شكره لوفد كندا عىل تقدمي الوثيقة 

اس تعراض للبحث احلايل بشأن الرباءات واحلصول عىل املنتجات الطبية والتقنيات الصحية، عىل النحو املقرتح يف تكل 
علومات واقعية، دون إدراج توصيات. ورأى الوفد أن هذه املعلومات س تكون مفيدة الوثيقة، من شأنه أن يزود اللجنة مب

 للغاية لتحسني فهم املوضوع وس تكون مبثابة أساس ملواصةل معل اللجنة بطريقة متسقة وفعاةل دون أي ازدواجية يف العمل.

ناقشة اللجنة لربانمج معلها بشأن براءات ورأى ممثل املؤسسة ادلولية لإليكولوجيا املعرفية أنه اكن من املفيد، أثناء م  .176
الاخرتاع والصحة، القيام بإعادة النظر يف املناقشات األخرية بشأن هذا املوضوع داخل منظمة الصحة العاملية. وأشار ممثل 

ة الشفافية يف ، أكد وفد هولندا أن زايد2018املؤسسة إىل أنه أثناء انعقاد اجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية يف يناير 
من  8-3رباءات، مل تكن مرشوطة لتحقيق الهدف الو  ت ذات الصةل، مثل خطوط الابتاكر والتسعري وقوة السوقالبياان

كذكل إىل أن بدلااًن مثل هولندا اكنت تفكر يف اس تخدام الرتخيص اإلجباري ملعاجلة ارتفاع وأشار أهداف التمنية املس تدامة. 
، أشار 2017ل املؤسسة كذكل إىل أنه أثناء انعقاد اجلعية العامة ملنظمة الصحة العاملية يف مايو أسعار األدوية. وأشار ممث

ر ممثل کوفد الربتغال إىل أن جيع مناطق العامل واهجت، عىل مس توايت خمتلفة، عدم كفاية الوصول إىل املنتجات الطبية. وذ
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 قد جعلهتا اجلديدة واملبتكرةية دوألر اسعاأفي املفاجئة  دةيازلأن ا لیمداخلته إفي ر شاأقد الربتغال وفد املؤسسة أيضا أن 
ابلنس بة لرشحية كبرية من الساكن يف ادلول الغنية أيضا، مما هيدد اس تدامة تلكفة األدوية ونظم  األخرية غري حممتةل نةوآلافي 

صة بعالج الهتاب الكبد الوابيئ ديدة اخلارأى وفد الربتغال أن أسعار األدوية اجل الرعاية الصحية. ووفقاً ملمثل املؤسسة،
النوع يس" وعالج الرسطان، اكنت صادمة بشلك خاص يف عدد كبري جداً من البدلان. وشدد ممثل املؤسسة عىل ادلمع "

ساً ، ابعتباره أساSCP/24/4القوي من املؤسسة ادلولية لإليكولوجيا املعرفية القرتاح اجملموعة األفريقية الوارد يف الوثيقة 
عىل حتديد موعد إلجراء اخلرباء لعرض تقدميي  جلنة الرباءاتسلاميً لعمل اللجنة بشأن الرباءات والصحة. وحث ممثل املؤسسة 

بشأن األساس القانوين وخربات ادلول األعضاء يف الاس تخدام غري الطوعي للرباءات عىل األدوية كأحد التقييدات 
تريبس، مبا يف ذكل حاالت جباية رسوم حقوق امللكية اخلاصة ابلتعدي عىل األهجزة  من اتفاق 3للعالجات املتاحة يف اجلزء 

اثنيا من اتفاق الرتيبس. واقرتح ممثل املؤسسة  31الطبية والاختبارات التشخيصية وتصدير تكل املنتجات خارج إطار املادة 
ناول أيضا قضااي الشفافية، حيث أهنا تتعلق ابلتقايض توس يع الاقرتاح املقدم من وفود األرجنتني والربازيل وكندا وسويرسا ليت 

بشأن صالحية الرباءة ونطاقها واجلوانب الاقتصادية لتطوير األدوية وتسويقها، مبا يف ذكل تاكليف البحث والتطوير، وأسعار 
ثل املؤسسة أن احلاجة املنتجات وعائداهتا، وكذكل الاس تفادة مهنا لعالج الفجوات يف الوصول إىل األدوية اجلديدة. ورأى مم 

إىل مزيد من الشفافية فامي يتعلق بنفقات البحث والتطوير اكنت ذات أمهية لعدة أس باب. أواًل، رأى ممثل املؤسسة أن 
السبب الوحيد ملنح احتاكر قانوين لعقار ينقذ احلياة هو تشجيع الاستامثرات اخلاصة يف جمال البحث والتطوير. ورأى ممثل 

ا مل تكن هناك أية بياانت موثوقة بشأن نفقات البحث والتطوير، مبا يف ذكل بياانت تتعلق بلك جتربة رسيرية املؤسسة أنه إذ
تُس تخدم دلمع تسجيل العقار اجلديد، فلن يكون من املمكن تقيمي فعالية وكفاءة احتاكر الرباءة كحافز مت تصمميه بشلك حصيح 

دية دلخول السوق. ورأى ممثل املؤسسة أن بدائل الرباءات س تكون متسقة مع أو تقيمي بدائل الاحتاكر، مثل املاكفآت النق
إماكنية أكرب وأكرث عداًل للوصول إىل الابتاكرات الطبية. وذكر ممثل املؤسسة أن اختصاصات برانمج العمل املقرتح من كندا 

ات الاخرتاع، يف تيسري القدرة عىل حتمل بشأن تقيمي دور الرتاخيص اإللزامية وآليات الرتاخيص الطوعية، مثل مجمعات براء
حيث اكن  2017و  2005التاكليف وتوافر املنتجات الطبية، ينبغي أن توفر معلومات عن جيع احلاالت الواردة بني عايم 

يُسمح ابالنتفاع غري الطوعي من الرباءات كأحد تقييدات س بل الانتصاف، مبا يف ذكل، عىل سبيل املثال، التقييدات عىل 
. األمريكيةرباءات يف اختبارات التشخيص الطيب واألهجزة الطبية يف الوالايت املتحدة البل الانتصاف املتعلقة ابنهتاك س  

وأبلغ ممثل املؤسسة اللجنة بأن املؤسسة قد قامت بتجميع قامئة موسعة عن ممارسات البدلان بشأن هذا املوضوع ويسعدها 
ورأى ممثل املؤسسة أن ادلراسة ينبغي أن تدرس أيضا اس تخدام وتأثري الرتاخيص أن تشارك نتاجئ هذا البحث مع اللجنة. 

. 2017و  2001يدز والرسطان وأمراض القلب يف البدلان النامية يف الفرتة بني عايم اإلجبارية لألدوية اخلاصة بفريوس األ
ام مواطن املرونة يف جوانب حقوق راسة حديثة عن اس تخددلولهذا الغرض، لفت ممثل املؤسسة انتباه أعضاء املنظمة 

. واختمت ممثل املؤسسة مداخالته 2018امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة اليت وردت يف نرشة منظمة الصحة العاملية يف مارس 
من خالل لفت انتباه اللجنة إىل املفاوضات اليت جرت يف األمم املتحدة يف نيويورك بشأن اإلعالانت الس ياس ية اخلاصة 

وذكر ممثل املؤسسة أنه قد الحظ أن إحدى ادلول األعضاء قد عقدت العزم عىل  ( وغريه من األمراض املعدية.TBلسل )اب
تطهري جيع اإلشارات إىل مواطن املرونة يف اتفاق الرتيبس ملنظمة التجارة العاملية وإىل اإلزاةل التدرجيية لتاكليف البحث 

ية. واعترب ممثل املؤسسة أن هذه احلاةل حمزنة، ورأى أهنا تقوض الالزتام ابلتعددية والتطوير من أسعار التكنولوجيات الطب 
 عىل حساب أنظمة امللكية الفكرية املتوازنة وبنية التجارة ادلولية.

 مستشاري براءاهتم: رسية الاتصال بني العمالء و من جدول األعامل 8البند 

بني العمالء ومستشاري ابء، أمهية كبرية ملوضوع رسية الاتصاالت أوىل وفد سويرسا، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة  .177
. وأشار الوفد إىل زايدة يف إيداع طلبات الرباءات ومنح الرباءات يف خمتلف الوالايت القضائية. ورأي الوفد أن براءاهتم

ب الرباءة ابإلضافة إىل إجراءات تتعلق بقوة بإجراءات طل العمالء ومستشاري براءاهتمالقضية اليت حتيط حبامية الاتصال بني 
والتقايض املتعلق بإثبات احلق يف الرباءة يف ادلول اخملتلفة. واكن الوفد عىل قناعة من أن مثل هذه  احلصول عىل الرباءة
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قاده املسأةل لها أثر همم عىل كيفية إيداع الرباءات وكيفية التعامل مع الاتصاالت مبوجب تكل اإلجراءات. وأعرب الوفد عن اعت
حباجة املتقدمني بطلبات الرباءات ومالكهيا للقدرة عىل احلصول عىل استشارات قانونية عرب احلدود بدون التعرض خلطر 

الكشف القرسي عن الاتصاالت الرسية اليت يتلقوهنا من استشاريي براءاهتم. وأكد الوفد عىل أن وجود لواحئ غري واحضة أو 
عدم يقني قانوين وعدم القدرة عىل التنبؤ كام أثر عىل مس تخديم نظام الرباءات سواء  غياهبا يف ادلول قد تسبب يف إحداث

اكنوا متقدمني بطلبات حصول عىل براءات أو مستشاري براءات. والحظ الوفد أن مس تخديم نظام الرباءات من خمتلف 
عىل احلاجة إىل تناول املوضوع عىل  املناطق، من الربازيل وكندا والهند والياابن وسويرسا عىل سبيل املثال قد أكدوا

املس توى ادلويل. وسلط الوفد الضوء عىل انه ميكن ملس تخديم نظام الرباءات أن يعمتدوا عىل رسية استشاراهتم يف املواقف 
امية الاس تجابة للمسأةل. وأشار الوفد إىل أن ح جلنة الرباءاتالعابرة للحدود. ورصح الوفد بأن اجملموعة ابء تتوقع بقوة من 

الكشف عن الاخرتاع. وحدد الوفد ان قوانني الرباءات حول العامل تطالب ابلكشف عن الاخرتاع بصورة واحضة واكمةل 
بصورة اكفية عىل أن يقوم بذكل خشص ماهر يف هذا الفن. وأشار الوفد إىل أن رشط األهلية للحصول عىل الرباءة هذا ال 

كام ان ال تؤثر رسية الاتصاالت بني العمالء ومستشاري الرباءات عىل مس توى  مستشاري الرباءات-يقلل منه امتياز العميل
األدبيات السابقة املتوافرة لفاحيص الرباءات. وأعرب الوفد عن اعتقاده بأنه عىل اللجنة أن تتخذ خطوات موضوعية للتعامل 

ل األعضاء يف ضوء اختالف األنظمة القانونية مع هذا األمر عىل املس توى ادلويل بصورة ترتك مساحة اكفية للمرونة أمام ادلو 
 جلنة الرباءاتاملطبقة عىل هذا املوضوع. وأشار الوفد إىل أنه مت اقرتاح مهنج القانون غري امللزم أثناء العديد من اجامتعات 

احملامك يف خمتلف األنظمة وينبغي القيام ابملزيد من املتابعة لهذا املوضوع. وأشار الوفد إىل ان اجملموعة ابء تعتقد بأن قضااي 
القانونية الوطنية يف جمال رسية الاتصاالت سوف توفر مواد مفيدة لدلول األعضاء وستسهم يف هذه املناقشات املهمة. وأقر 

. وأكد الوفد عىل دعوة اكفة ادلول األعضاء جلنة الرباءاتالوفد بأنه مت عرض آراء خمتلفة حول املسأةل أثناء جللسات السابقة 
تعامل مع املشالكت و/أو املصاعب اليت واهجهتم أثناء القيام هبذا العمل بطريقة أكرث موضوعية ودقة من أجل إجراء لل 

مناقشات حول ما ينبغي حتقيقه. وذكر الوفد أن اجملموعة ابء قد اقرتحت عىل سبيل املثال إماكنية إجراء دراسة بناء عىل 
احملامك للسامح لدلول األعضاء اليت ترغب يف تقدمي املزيد من قضااي احملامك ذات  اس تبيان وينبغي الاس مترار يف جتميع قضااي

 الصةل بتقدمي مثل هذه املعلومات.

وحتدث وفد المنسا، ابلنيابة عن الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء، وأوىل أمهية كربى الس مترار العمل يف ظل هذا  .178
رب الوفد عن سعادته لعقد جلسة تقامس اثنية حول جتارب ادلول األعضاء البند من بنود جدول األعامل. ولهذا السبب، أع

املتعلقة بتطبيق رسية الاتصاالت بني العمالء ومستشاري براءاهتم من خالل ترشيعات وطنية مبا يف ذكل املسائل العابرة 
رباءات الوالعرشين للجنة  للحدود. وأعرب الوفد عن شكره عىل أعطاء اللجنة الفرصة الس مترار العمل ادلورة السابعة

واحلصول عىل رؤية قمية تتعلق مبامرس هتا الوطنية وقضااي احملامك هبا. وأعرب الوفد عن تطلعه الشديد إىل القيام ابملزيد من تبادل 
يتعلق اآلراء حول هذا البند املهم من بنود جدول األعامل. وأكد الوفد عىل اهامتمه اخمللص ابختاذ املزيد من اخلطوات فامي 

ابالعرتاف ابمتياز مستشار الرباءات األجنيب. وأعرب الوفد عن قناعته بأن املوقف احلايل، يف ظل غياب لواحئ أو وجود 
لواحئ غري واحضه يف هذا اجملال، يتسبب يف خلق حاةل عدم يقني قانوين وعدم قدرة عىل التنبؤ من قبل املتقدمني بطلبات 

، كرر الوفد تفضيهل لوجود أداة مرة وغري ملزمة قانوان ألن ذكل سوف يوفر، من وهجة الرباءات ومستشاري الرباءات. ذلا
نظره، مزااي، ليس ملس تخديم نظام الرباءات حفسب، ولكن للك ادلول األعضاء يف الويبو أيضا. وأعرب الوفد عن رأي 

كبري لصاحل اكفة املشاركني يف نظام امللكية  مفاده أنه، يف مقابل الظروف احلالية، س يؤدي تباين األنظمة اخملتلفة إىل حتسني
الفكرية. وأعرب الوفد عن اعتقاده العميق بأن زايدة اليقني القانوين مفيد لاكفة ادلول األعضاء يف الويبو، بغض النظر عن 

 مس توى تقدم لك مهنا.

كربى ابس مترار العمل مبوجب وحتدث وفد ليتوانيا ابلنيابة عن مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق وأوىل امهية  .179
هذا البند من بنود جدول األعامل ورحب بقرار عقد جلسة تشاركية حول جتارب ادلول األعضاء يف جمال تنفيذ رسية 

الاتصاالت بني العمالء ومستشاري براءاهتم من خالل الترشيعات الوطنية مبا يف ذكل املسائل العابرة للحدود. وأكد الوفد ىل 
غري امللزم واذلي مت اقرتاحه أثناء الاجامتعات السابقة للجنة، وأنه ميكن اس تكامهل وتنفيذه بصورة فاعةل يف هذا مهنج القانون 
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اجملال. ورأى الوفد أن من املفيد الاس مترار يف جع قضااي احملامك مبا يضيف ترشيعات جديدة يف هذا اجملال. وأشار الوفد أيضا 
ى والبلطيق ميكن أن تدمع أيضا اقرتاح اجملموعة ابء املتعلق بإجراء دراسة تعمتد عىل إىل أن مجموعة بدلان أورواب الوسط

 اس تبيان يسمح لدلول األعضاء املهمتة بتقدمي املزيد من قضااي احملامك ذات الصةل.

م، مستشاري براءاهتإسالمية( أن معاهدة ابريس قد تركت مسأةل الرسية بني العمالء و  –وذكر وفد إيران )جهورية  .180
، للقوانني الوطنية. والحظ الوفد أن جلسة التقامس بني ادلول األعضاء، واليت مت تنظميها أثناء إجراء إداري وقضايئ يهو

رباءات قد أوحضت أن هناك وهجات نظر متباينة بصفة أساس ية بني ادلول األعضاء حول الادلورة الثالثة والعرشين للجنة 
الوفد مقتنعا بأن مسأةل رسية الاتصاالت متثل مسأةل موضوعية لقانون الرباءات وأنه  تكل املسأةل. ولهذا السبب، مل يكن

 ينبغي عىل اللجنة الاس مترار يف مناقشة هذا املوضوع.

وأعرب وفد سويرسا، متحداث بصفته الوطنية، عن شكره لألمانة عىل تنظمي جلسة تقامس التجارب وقضااي احملامك بني  .181
رسية الاتصاالت بني العمالء ومستشاري براءاهتم من خالل الترشيعات الوطنية. وألن الوفد قد  ادلول األعضاء حول تنفيذ

وكيل الرباءات أثناء اجللسة السابقة للجنة الرباءات، فقد قام بتقدمي تعليقات عامة. -قام بتقامس جتاربه املتعلقة ابمتياز العميل
ية وال ميكن الاحتفاظ هبا مبجرد أن تعرب املادة اليت تمتتع حبق الرباءة وأشار الوفد إىل أن الرسية املهنية لها طبيعة وطن 

للحدود. وأكد الوفد عىل أن الوضع احلايل عىل املس توى ادلويل يظهر عدم وجود لواحئ وحامية اكفية للرسية يف لك دوةل. 
رباءات األجانب أو ال يمت تطبيقها بنفس عالوة عىل ذكل، حيامث وجدت تكل امحلاية فإهنا ال يمت تطبيقها دامئا عىل والكء ال

القدر اذلي تطبق به عىل املتخصصني احملليني. وسلط الوفد الضوء عىل أن هناك تباينات واسعة يف القوانني احلالية يف 
والكء  خمتلف ادلول بشأن العوامل املهمة املتعلقة حبامية الرسية املهنية حول نطاق الاتصاالت احملمية عىل سبيل املثال بني

الرباءات معالهئم أو حول مؤهالت مستشار الرباءات. ورأي الوفد أن املوقف غري مريض فامي يتعلق ابليقني القانوين والقدرة 
عىل التنبؤ بضامن معلومات معقوةل وثقة يف العالقة بني والكء الرباءات والعمالء. وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن وجود اتصال 

الرباءات ومعالهئم غري ممكن حتت هذه الظروف وأن ذكل قلل من جودة املشورة القانونية مبا هل من  اكمل ورصحي بني والكء
أثر عىل إجراءات احلصول عىل الرباءة وجودة الرباءات. وذكر الوفد ابقرتاحه بشأن القانون غري امللزم واذلي قدمه أثناء ادلورة 

نب العابر للحدود من امتياز العميل. وأشار الوفد إىل أن مثل هذا اإلطار رباءات بوصفه حال للجاالاحلادية والعرشين للجنة 
قد يتضمن تعريفات عامة ملصطلحات رئيس ية مثل مستشار الرباءات أو املعلومات ذات الامتياز واحلد األدىن من معايري 

ا مران يسمح بتبين ترشيعات وطنية الامتياز. وأوحض الوفد أن مثل هذا اإلطار قد ميثل قالب للقوانني الوطنية ويوفر مهنج
وفقا للخلفية القانونية والاحتياجات القانونية للك بدل. وأكد الوفد عىل اقرتاحه وحث ادلول األعضاء عىل ادلخول يف 

مناقشات حول مضمون اإلطار غري امللزم اذلي يتضمن أس ئةل حول كيف تود ادلول الاعضاء أن تعرف املصطلحات 
مثل مستشار الرباءات أو املشورة املهنية. وابلرمغ من ذكل، اقرتح الوفد، كخطوة فورية، إجراء مزيد الرضورية األساس ية 

من األحباث املتعمقة حول موضوعات مثل فكرة مستشار الرباءات وحامية الاستشاريني ادلاخليني. وابلنس بة للمصطلح 
ةل وال يمتتعون بنفس الوضع وامحلاية مثل وكيل الرباءات األخري أوحض الوفد أن املستشارين ادلاخليني يعتربوا همنة منفص

املس تقل يف العديد من الوالايت القضائية. وأضاف الوفد أن هناك موضوع آخر يتعلق مبؤهالت مستشاري الرباءات 
ن هناك موضوع براءات أو إذا اكنوا أيضا همنيني مؤهلني آخرين. واختمت الوفد بقوهل إ ة إذا اكن علهيم أن يكونوا حمايموخاص

اثلث ميكن مناقش ته وهو يتعلق مبسأةل نوع الاتصاالت اليت يمت حاميهتا. وهل ميكن حامية الاتصاالت مع طرف اثلث عىل 
 س بل املثال من خالل هذا الامتياز.

رك عن شكره للرئيس عىل تيسري دورة التقامس تكل. ورصح الوفد بأن رسية الاتصاالت بني مناوأعرب وفد ادل .182
ء ومستشاري الرباءات الزالت موضوع حيمل أمهية كربى ابلنس بة للمس تخدمني ادلمناركيني. وأبلغ الوفد اللجنة بشأن العمال

منذ تعديل القانون من أجل تأمني رسية الاتصاالت بني  منركاادليف التغيريات اليت جرت مؤخرا يف قانون اإلجراءات املدنية 
رسية الاتصاالت بني العمالء واملهنيني  تقد أمن املذكورقانون المن  170ىل أن املادة العمالء واملستشارين. وقد أشار الوفد إ

ابلنس بة للمهن اليت تعترب الرسية رضورية لها، مثل األطباء واحملامني والوسطاء والقساوسة عىل سبيل املثال. وحدد الوفد أنه 
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من  134ضمن مستشاري الرباءات كام مت تعريفهم يف املادة من هذا القانون تت 170أصبحت املادة  2018يوليو  1اعتبارا من 
الاتفاقية األوروبية للرباءات بشأن قامئة املكتب األورويب للرباءات اخلاصة مبستشاري الرباءات األوروبيني. وأوحض الوفد أن 

 بتقدمي أدةل للمحمكة احلالية من قانون اإلجراءات املدنية قد اس تتبع أن مستشاري الرباءات غري مطالبني 170املادة 
يشعر ابلسعادة إزاء التطورات اليت الوطين ابملعلومات اليت حصلوا علهيا أثناء معلهم. ورصح الوفد بأن مكتب الرباءات 

مستشاري براءاهتم مع آخذ النوايح العابرة للحدود ا عززت الرسية بني العمالء و ألهن منركاجرت مؤخرا يف ترشيعات ادل
عتبار إىل جانب أمهيته ابلنس بة ملس تخديم نظام الرباءات. وأعرب الوفد عن أنه س يظل مكرسا جلهوده للموضوع بعني الا

 ملناقشة املوضوع داخل اإلطار ادلويل.

 جلنة الرباءاتورأي وفد الصني أن األمثةل واملعلومات ذات الصةل اليت قدمهتا ادلول األعضاء األخرى أثناء دورات  .183
املعلومات احلالية تساعد بصورة كبرية يف الفهم املتعمق لبند جدول األعامل املتعلقة برسية السابقة ويف جلسة تقامس 

الاتصاالت بني العمالء ومستشاري براءاهتم. وأكد الوفد عىل وهجة نظره القائةل بأن املوضوع جيب تنظميه من خالل القوانني 
ترشيعات العديد من ادلول األعضاء، وخاصة يف القوانني  الوطنية وليس من خالل القوانني ادلولية. وأكد الوفد عىل أن

اخلاصة ابلرباءات دلهيا، ال توجد أحاكم متعلقة ابلرسية بني العمالء وبني مستشاري براءاهتم. وذكر الوفد أنه يف الصني عىل 
لرمغ من ذكل فقد سبيل املثال ينص القانون عىل أن املستشار ال ميكنه الكشف عن معلومات طلب براءة الاخرتاع واب

اس متدت هذه القاعدة أساسها من مدونة السلوك اخلاصة هبؤالء املهنيني ومتت صياغهتا عىل أهنا الزتاما وليس امتيازا. وأعرب 
الوفد عن اعتقاده بأنه ابلنس بة لهذا املوضوع، ينبغي احرتام خمتلف تقاليد ادلول ذلا جيب ترك القوانني الوطنية تقرر ما إذا اكن 

لرضوري إنشاء نظام محلاية رسية الاتصاالت بني العمالء ومستشار براءاهتم وبأية رشوط. ورأى الوفد أن املرحةل من ا
 احلالية مل تصل إىل حد النضج بعد حىت ميكن تبين إطار دويل يتعلق هبذا البند من بنود جدول األعامل.

كره لألمانة عىل تنظمي جلسة تقامس جتارب ادلول وحتدث وفد املغرب ابلنيابة عن اجملموعة األفريقية وأعرب عن ش .184
مستشاري براءاهتم من خالل الترشيعات الوطنية، مبا تضمن املسائل رسية الاتصاالت بني العمالء و األعضاء يف جمال تنفيذ 

قوانيهنا الوطنية العابرة للحدود. وأشار الوفد إىل خمتلف التجارب اليت قامت هبا بعض ادلول األعضاء بتنفيذ هذا املوضوع يف 
مبا يف ذكل التقييدات واملصاعب اليت متت مواهجهتا. وابلرمغ من ذكل، رأي الوفد أن مثل هذه املسأةل تندرج حتت تنظمي 

القوانني الوطنية املتعلقة ابإلدارة واإلجراءات القضائية ذلا اكن دليه بعض التحفظات جتاه الرشوع يف وضع معايري بشأن القيام 
 لعمل املوضوعي اذلي يتعلق هبذه املسأةل.مبزيد من ا

وأعرب وفد جنوب أفريقيا عن شكره لألمانة عىل تنظمي جلسة التقامس بشأن هذه القضية. وذكر الوفد أن أحد  .185
الاصالحات الهيلكية املتعلقة ابلقانون احلايل يف جنوب أفريقيا اذلي تمت مراجعته تتعلق بكيفية التعامل مع مؤهالت والكء 

ات. وأوحض الوفد أنه مبوجب الترشيعات احلالية يف جنوب أفريقيا، من الرضوري للمرء يك ميارس همنة وكيل براءات الرباء
اخرتاع أن حيصل عىل درجة جامعية فنية ودرجة جامعية يف القانون حىت يمت السامح هل ابلعمل مكحايم أمام احملمكة العليا وأن 

الوفد أن هذا النظام قد اس تطاع ملدة ما أن حيافظ يف جنوب أفريقيا عىل وجود جيتاز بنجاح اختبار حفص براءة. وأوحض 
همنة الرباءات ومكن جنوب أفريقيا من أن يكون دلهيا همنة براءات قوية للغاية ابلرمغ من غياب البحث املوضوعي والفحص 

ت بصدد إدخال البحث املوضوعي يف جمال الرباءات أمام مكتب الرباءات. وذكر الوفد بأن حكومة جنوب أفريقيا اكن
والفحص ابلنس بة لطلب احلصول عىل الرباءة أمام مكتب الرباءات الوطين دلهيا. ذلكل أوحض الوفد أن المنوذج احلايل ملهنة 

وكيل الرباءات تمت مراجعهتا ألهنا مل تسمح للمهنة ابلتحول وحدت من القدرة عىل ادلخول إىل هذه املهنة. ولهذا السبب، 
لوفد بأن حكومة جنوب أفريقيا اكنت تفكر يف تنفيذ نظام خمتلف يسمح لوالكء الرباءات أيضا ابلعمل بشأن املسائل رصح ا

براءات. وأكد الوفد عىل أنه مل يمت تنظمي معل والكء الرباءات مبوجب قانون احملامني  ابلرباءة حىت لو مل يصبحوا حمايماملتعلقة 
س تور وبذكل فإن اتصاالهتم ال تمتتع ابمتياز يف ظل تكل الظروف. إال أن الوفد قد حدد يف جنوب أفريقيا واذلي نشأ من ادل

و امأنه يعمل عىل تنظمي هذه الاتصاالت، ألهنا مسأةل تتعلق ابلقانون الوطين، وعىل ما إذا اكنت املشورة اليت يقدهما حم



SCP/28/12 Prov. 2 
62 
 

ا أم ال. وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن هذه املساةل سيمت الرباءات ووالكء الرباءات ينبغي أن تمتتع ابالمتياز وينبغي حاميهت
 تنظميها مبوجب القانون الوطين وأهنا ليست مسأةل ينبغي أن تصبح موضوع ممارسة وضع معايري داخل اللجنة.

نيابة وأقر وفد فرنسا البياانت اليت ألقاها وفد المنسا ابلنيابة عن الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء، ووفد سويرسا ابل  .186
يف إطار جلسة تقامس  2015نومفرب  24عن اجملموعة ابء. وأبلغ الوفد اللجنة بقرار اختذته حممكة الاس تئناف يف ابريس بتارخي 

املعلومات احلالية. وأوحض الوفد أن هناك مجموعتان متصارعتان: أحدها ميثلها مستشار الرباءات والثانية ميثلها احملايم. وحدد 
ميتكل مستند قام بإعداده مستشار براءات ويظن أنه مقيد ابألرسار املهنية اليت خيضع لها مستشاري الوفد أن احملايم 

الرباءات فامي يتعلق هبذه الوثيقة. وذكر الوفد بأن مستشاري الرباءات، وفقا للترشيعات الفرنس ية، خيضعون إىل رسية همنية 
ات اليت يمت تدويهنا يف أي اجامتعات وابلنس بة لاكفة املستندات مطلقة مع معالهئم ونظراهئم واحملايم وابلنس بة للمالحظ

املتعلقة ابمللف املهين بصفة عامة. وأوحض الوفد أن حمايم الطرف املقابل قد أكد عىل أنه ليس مقيد مبثل هذا الالزتام 
عيهنا، فقد رصحت حممكة القانوين، ألنه يتعلق فقط مبستشاري الرباءات. وأشار الوفد إىل أنه ابلنس بة لهذه النقطة ب 

الاس تئناف أن احملايم أيضا ملزتم ابحرتام هذا الالزتام بشأن الرسية املهنية عندما يتبادل اتصاالت مع مستشار الرباءات. 
وذكر الوفد أنه يف فرنسا ال يوجد قانون سوابق قضائية يتعلق ابملسائل العابرة للحدود فامي خيتص برسية املعلومات بني 

لرباءات ووالكهئم. وابلرمغ من ذكل، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن املبدأ املشار إليه يف القرار ميكن أن ينطبق مستشاري ا
 عىل حاالت تتضمن تبادل اتصاالت مستشاري الاتصاالت املوجودين يف خمتلف ادلول.

صة من خالل التأكيد عىل وتشارك وفد تركيا جتارب بالده حول تنفيذ الرسية بني العمالء ومستشاري الرباءات وخا .187
قانون امللكية الفكرية وقانون قواعد السلوك املتعلقة ابلرباءات ووالكء العالمات التجارية واليت دخلت إىل حزي النفاذ يف 

 2003لس نة  5000. وأوحض الوفد أن الترشيعات تكونت من قانون امللكية الفكرية اجلديد، واذلي عدل القانون 2017يناير 
 يتعلق مبهنة حمايم الرباءات، واللواحئ اخلاصة الوارد يف مدونة السلوك وانضباط حمايم الرباءات والعالمات التجارية السابق فامي

واذلي دخل حزي النفاذ يف نفس التارخي. وأشار الوفد أن اللواحئ اخلاصة قد صدرت يف ظل قانون امللكية الفكرية اجلديد. 
اعد جديدة تتعلق ضعها لتحدث أثرا كبريا عىل همنة حماميي الرباءات ألهنا وضعت قو ورأى الوفد أن تكل األحاكم قد مت و 

من قانون  5الرباءات والعالمات التجارية وخاصة من وهجة النظر الانضباطية. وأوحض الوفد أن املادة  مبسؤوليات حمايم
يل والالزتام برسية الاتصاالت واليت مبوجهبا ال العم -امللكية الفكرية اجلديد ومدونة السلوك قد أوردت لواحئ امتياز احملايم

يسمح لهؤالء احملامني ابلكشف عن معلومات وأرسار تتعلق ابلعمالء. وحدد الوفد أن مثل هذا الالزتام ال يتضمن بأي حال 
ن امللكية العميل. وأشار الوفد إىل أنه مبوجب قانو-من الاحوال حق يف حتقيق الفائدة للعمالء من خالل امتياز احملايم

الفكرية اجلديد، فإن اكفة حماميي الرباءات والعالمات التجارية بغض النظر عام إذا اكنوا حمامني قانونيني، خيضعون ويعاقبون، 
بقواعد السلوك العامة عند ممارسة همنهتم مع نظراهئم ومعالهئم ومكتب تركيا للرباءات والعالمات التجارية. وأعرب الوفد عن 

ذه الترشيعات اجلديدة وفرت اليقني القانوين والقدرة عىل التنبؤ فامي يتعلق برسية الاتصاالت بني العمالء اعتقاده بأن ه
 ومستشاري براءاهتم عىل املس توى الوطين.

وذكر وفد الياابن بأنه عرب عن آرائه حول تكل املسأةل عدة مرات وأن موقفه مل يتغري. وأعرب الوفد عن اعتقاده بأنه  .188
ن حفاظ حماميي الرباءات ومعالهئم عىل اتصاالت رصحية وصادقة ينبغي حامية تكل الاتصاالت بصورة الئقة يف من أجل ضام

متثل منتدى همم ومناسب لتقامس أعضاء اللجنة قوانيهنم ولواحئهم  جلنة الرباءاتلك دوةل. وأعرب الوفد عن رأي مفاده أن 
ث ميكهنم فهم املوقف الشائع يف لك دوةل من ادلول األعضاء والتعمل من ومدوانهتم وقضاايمه وجتارهبم حول تكل املسأةل حبي

العميل حتتاج إىل مناقش هتا من منظور عابر للحدود. ولتكل -بعضهم البعض أيضا. والحظ الوفد أيضا أن مسأةل امتياز احملايم
اكنية وضع إطار دويل ميكن قبوهل األس باب أعرب الوفد عن اعتقاده بأنه ينبغي للجنة أن تواصل مناقشاهتا الس تكشاف ام

 من جانب عدد كبري من ادلول.
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وأعرب وفد اسرتاليا عن اعتقاده بأن الاتصاالت الرصحية والصادقة بني العمالء واحملامني رضورية ابلنس بة لطلبات  .189
ابلنس بة ملقديم الطلبات احلصول عىل الرباءات اجليدة واملفصةل. ورأي الوفد أنه مل يكن من املرغوب فيه دامئا أو من العميل 

الرباءات األسرتاليني. وأشار الوفد إىل أن غالبية طلبات الرباءات يف أسرتاليا تأيت من  أن يقرصوا طلب املشورة عىل حمايم
براءات  ن اقصاء امتياز التواصل مع حمايممتقدمني بطلبات أجانب يس تعينون مبحايم براءات من بالدمه. وأكد الوفد عىل أ

ثل ذلكل مسأةل هممة. ورأى الوفد أنه يف س ياق نظام الرباءات العاملي فإن المتثيل املهين مرتفع اجلودة قد أدى إىل أجانب مي 
كتابة جيدة للمواصفات وزايدة اليقني والصالحية ابلنس بة للرباءات املمنوحة واألمه من ذكل هو زايدة جودة املعلومات اليت 

 ملزيد من الابتاكر.يمت نرشها للجمهور من أجل القيام اب

حمايم الرباءات وخاصة عندما يتعلق األمر ابملسائل العابرة -كوراي بصورة اكمةل بأمهية امتياز العميلجهورية وأقر وفد  .190
للحدود ألن الزناعات ادلولية حول حقوق الرباءات تزتايد عىل املس توى العاملي. ورأي الوفد أنه من أجل حامية اخرتاع 

لسوق العاملية ينبغي حامية الاتصاالت املبنية عىل الرسية بني مستشاري الرباءات ومعالهئم. وأعرب الوفد بصورة فاعةل يف ا
حىت لو اكنت لك دوةل من ادلول األعضاء  جلنة الرباءاتعن اعتقاده بأنه ميكن مناقشة بند جدول األعامل بصورة فاعةل يف 

الرباءات ورسية  وضوع. ورأى الوفد أن النية احلس نة دلى املتقدمني بطلباتتطبق نظاما خمتلفا يف ترشيعاهتا الوطنية إزاء امل
ومستشاري براءاهتم ينبغي أال يمت اإلرضار هبا أو اخرتاقها بسبب وجود أنظمة براءات خمتلفة. وأعرب العمالء  الاتصاالت بني

 بناءة ويشاركوا يف املناقشات بعقلية متفتحة. الوفد عن أمهل يف أن تقوم ادلول األعضاء ببذل هجود من أجل التوصل إىل نتاجئ

الرباءات عن تقديره للرئيس عىل قيادته للجلسات. وأعرب ممثل اجلعية، كام أكد  ب ممثل اجلعية الياابنية حملايموأعر  .191
تشاري يف العديد من اجللسات السابقة للجنة، عن اعتقاده بأنه من املهم احلفاظ عىل رسية الاتصاالت بني العمالء ومس 

براءاهتم. وذلكل، رأى ممثل اجلعية رضورة اس مترار اللجنة يف إجراء مناقشات حول هذا املوضوع. كام رأى ممثل اجلعية أيضا 
متثل املنتدى األمثل ملناقشة هذه املسأةل. كام أكد عىل أن الرسية بني العمالء ومستشاري براءاهتم متثل أمرا  جلنة الرباءاتأن 

األرسار التجارية اخلاصة ابلعمالء من الكشف عهنا إىل طرف اثلث. وأشار ممثل اجلعية إىل أن مثل تكل  همام ألهنا حتمي
الرباءات ومعالهئم وتؤدي يف  ز إجراء مناقشات رصحية بني حمايمالرسية، كام ذكرت العديد من ادلول األعضاء األخرى، تعز 

عية أيضا إىل أن هذه الرسية ال متثل أداء إلخفاء األدبيات السابقة عن هناية املطاف إىل رفع جودة الرباءات. وأشار ممثل اجل 
وأن تسهم اكفة لجنة ال مثل عن أمهل يف أن تس متر املناقشات حول هذا املوضوع، ألمهيته، يف امل ماكتب الرباءات. وأعرب 

 ل مع هذه املسأةل.ن تطبيق قانون غري ملزم ميثل أفضل طريقة للتعامأمثل امل  أىراألعضاء فهيا. و ادلول 

للجنة عىل هجودها املس مترة املتعلقة ابملسأةل يف الس نوات األخرية، مبا اممثل اجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية  شكرو  .192
يف ذكل عقد جلسة تقامس املعلومات احلالية. وأشار الوفد إىل أن اجلهود املبذوةل يف املايض قد تضمنت إجراء مراجعة شامةل 

ت احلقيقية اليت وجدت عىل املس توى ادلويل، نتيجة للهنج غري املتسق اذلي اتبعته ادلول بشأن ما إذا اكن جيب للمشالك
مثل إىل أن هذه امل حامية الاتصاالت الرسية بني ماليك الرباءات ومستشاري براءاهتم من الكشف القرسي أم ال. وأشار 

مثل الشق األول وهو يتعلق بغياب التغطية عىل املس توى احمليل يف بعض امل املشلكة لها شقان، كام أشار يف السابق. وذكر 
ادلول حىت لو أشار إىل أن عددا من ادلول قد اختذت خطوات أحادية اجلانب يف الس نوات القليةل املاضية للتعامل مع 

غطية عىل املس توى العاملي يف مثل أنه ال يزال هناك عدم توافر للت امل املسأةل عىل املس توى الوطين. وابلرمغ من ذكل، رأى 
مثل امل بعض السيناريوهات العابرة للحدود عندما تكون هناك اتصاالت مت تبادلها مع والكء خمتلفني من دول خمتلفة. وأعرب 

عن اعتقاده بأنه حان الوقت للتفكري يف التوصل إىل حل معيل ومتسق للسري قدما ابلنس بة للمصاعب احلقيقية واخملاطر اليت 
جلنة عىل املس توى العاملي فامي يتعلق ابالتصاالت العابرة للحدود نظرا للتقدم اذلي مت احرازه يف املسأةل حىت اآلن يف  توجد

مثل بأن املشلكة تمتثل يف امل ر والتطور اذلي حدث عىل املس توى الوطين يف بعض ادلول بشأن هذا املوضوع. وذك   الرباءات
ة جند أن مستشاري الرباءات ليسوا حمامني يف الغالب أي أهنم ميتلكون همارات مرتفعة أنه يف العديد من الوالايت القضائي

خلفية علمية كبرية لكهنم مل يتلقوا ابلرضورة تدريبا قانونيا أو حيملون مؤهالت قانونية. وأشار ممثل اجلعية إىل أنه نتيجة ذلكل 
ي الرباءات من غري احملامني تكون غري محمية يف غالب األحيان فإن الاتصاالت احمللية واخلارجية بني العمالء وبني مستشار 
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من الكشف القرسي يف أثناء التقايض عىل سبيل املثال. وأشار ممثل اجلعية إىل أن ذكل قد يؤدي إىل الكشف القرسي عن 
اكل الرباءة. وأشار تكل الاتصاالت الرسية اليت تتضمن، يف بعض األحيان، أرسار جتارية، للجمهور بصفة عامة ومنافيس م

مثل إىل أن عدم حامية الاتصاالت ميكن أن يؤدي بدوره إىل عدم سعي ماليك الرباءات للحصول عىل املشورة املالمئة امل 
املتعلقة ابمللكية الفكرية أو عدم تقدميهم لكشف اكمل ورصحي عن اكفة التدابري ذات الصةل، وبذكل يكون الهدف الهنايئ 

عىل أن بعض ادلول، كام ذكر يف بداية مثل امل ءات احمللية وادلولية مل يمت الوفاء به بصورة اكمةل. وأكد والغرض من نظم الربا
األمر، قد اختذت تدابري بصورة أحادية للتعامل مع تكل املشلكة عىل املس توى احمليل عىل األقل. وأشار إىل أن اململكة 

قانون الرباءات تنص عىل إعطاء امتياز لالتصاالت اليت تمت بني الوالكء  املتحدة، عىل سبيل املثال، دلهيا أحاكم ترشيعية يف
عن اعتقاده بأنه من غري املؤكد ما مثل امل من اململكة املتحدة أو من الاحتاد األورويب وبني معالهئم. وابلرمغ من ذكل، أعرب 

م ال. ورصح بأن نيوزيالندا وأسرتاليا ومؤخرا إذا اكنت تكل امحلاية تشمل تغطية الاتصاالت اليت تمت مع الوالكء األجانب أ
قد اختذوا خطوة إضافية عن اململكة املتحدة ويوجد يف ترشيعات الرباءات دلهيم أحاكم ترشيعية حتمي  2016كندا يف عام 

أعلنت يف شهر أن احلكومة الكندية الفيدرالية قد مثل امل الاتصاالت بني ماليك الرباءات ووالكهئم احملليني وادلوليني. وأضاف 
احلكومة الفيدرالية قد قامت ابختاذ إجراءات لتوفري امحلاية الترشيعية لتكل الاتصاالت من أجل القيام بتنظمي  2018إبريل 

معل والكء الرباءات والعالمات التجارية بقوة يف كندا وأن ذكل سوف يؤدي بصورة مبارشة إىل خري أكرب يمتثل يف خدمة 
 األمريكيةاللجنة أنه عىل املس توى احمليل أقرت حمامك الوالايت املتحدة مثل امل ري امتياز ترشيعي. وأبلغ الصاحل العام بسبب توف

بصفة عامة بأن الاتصاالت بني ماليك الرباءات ووالكهئم األمريكيني من غري احملامني تمتتع ابمتياز. وأشار إىل أن ذكل تأكد 
الضوء أيضا عىل أن حمامك الوالايت املتحدة مثل امل . كام سلط 2017س عام مؤخرا من خالل قرار احملمكة العليا يف تكسا

قد أقرت بصفة عامة أيضا بأنه يف حاةل حامية الاتصاالت بني ماكل الرباءة ووكيل براءات يف بدل هذا الوكيل  األمريكية
ضا. وذكر ممثل اجلعية أن مكتب الوالايت أي األمريكيةاألجنيب فإن هذه امحلاية س تحرتم من قبل اكفة حمامك الوالايت املتحدة 

املتحدة للرباءات والعالمات التجارية قام بإنفاذ قاعدة جديدة مؤخرا واليت مبوجهبا تمتتع الاتصاالت بني والكء الرباءات وماليك 
 ليشمل الوالكء الرباءات، ألغراض إجراءات التقايض أمام هيئة احملامكة والاس تئناف بشأن الرباءات، ابالمتياز وميتد ذكل

إنه يف غالبية تكل البدلان حيث يمت توفري هذه امحلاية من خالل إنفاذ ترشيع فإن تسمية مثل امل احملليني واألجانب. وقال 
الاتصاالت اليت تمت حاميهتا أو منحها امتيازا يمت معارضهتا يف احملمكة. وأوحض أيضا أن تكل التسمية ختضع للنظرة العامة 

ل ضامن أهنا مت وضعها بصورة حصيحة وأهنا حتمي ضد اساءة اللجوء بصورة غري مالمئة إىل تسمية الاتصاالت للمحمكة من أج
بأهنا رسية. ورصح بأن هناك والايت قضائية أخرى تقوم حبامية الاتصاالت بني ماليك الرباءات ومعالهئم من بيهنا ادلمنارك 

اكن من غري الواحض يف بعض الوالايت القضائية ما إذا اكنت الاتصاالت  والياابن وفرنسا وهولندا والسويد سويرسا. حىت لو
أن القواعد اإلجرائية املتعلقة ابحملمكة األوروبية للرباءات املوحدة قد مثل امل مع الوالكء األجانب ختضع لنفس امحلاية أم ال. وذكر 

م تمتتع ابمتياز يف أرايض ادلول اليت تطبق نظام اقرتحت تبين قاعدة تنص عىل ان الاتصاالت بني والكء الرباءات ومعالهئ
عىل أن اجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية ترى بقوة أنه قد حان الوقت مثل امل الرباءات املوحد. وللك تكل األس باب، أكد 

أةل وتطوير حل عىل الاس مترار يف معلها اجليد املتعلق بتكل املس جلنة الرباءاتمثل امل لتطوير حل دويل متسق. وحث 
مبارش ومتسق ميكن لدلول من خالهل السعي إلعالء واإلقرار ابمحلاية اليت تتوافر يف والية قضائية أخرى من الكشف 

علام ابملناقشات املتعلقة بهنج القانون غري امللزم مثل امل القرسي لالتصاالت الرسية بني العميل ومستشار الرباءات. وأحاط 
رصح بأن يف حني أن هذا األمر ال ميثل احلل املفضل دلى اجلعية ادلولية للملكية الفكرية فإن اجلعية املقرتح داخل اللجنة. و

يف متابعة مثل هذا الهنج ولن تقوم ابلطبع بتثبيطهم عن امليض يف هذا الاجتاه.  جلنة الرباءاتتفهم رغبة ادلول األعضاء يف 
 مزيد من الرشوح أو التفاصيل ملا ميكن تناوهل من خالل القانون غري امللزم أنه من املفيد تقدميمثل امل وابلرمغ من ذكل، رأي 

جلنة املذكور. ومن أجل التعامل مع بعض الشواغل اليت قامت بإاثرهتا بعض اجملموعات الوطنية واملنظامت غري احلكومية يف 
الت الرسية بني العمالء ومستشاري أن مثل هذه امحلاية من الكشف القرسي لالتصامثل امل يف املايض، أكد  الرباءات

براءاهتم ينبغي أن تقترص عىل الاتصاالت الفعلية اليت مت تبادلها واملشورة املقدمة، وال جيب أن متتد لتشمل حقائق مثل 
 وجود أدبيات سابقة.
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 من جدول األعامل: نقل التكنولوجيا 9بند 

هجودها املوهجة لبند جدول األعامل وعن تقديرها لدلول وفد الصني عن تقديره لألمانة عىل تركزيها املس متر و  بر عأ .193
األعضاء األخرى عىل مشاركهتا. ورصح الوفد بأن القيام ابلتوزيع الكفء واحلر لألساليب التكنولوجية هل معىن همم وأثر 

احلكومة الصينية تويل أمهية إجيايب عىل الابتاكر التكنولويج والتمنية الاقتصادية والصاحل العام يف العامل. وأشار الوفد إىل أن 
كبرية بنقل النتاجئ التكنولوجية وبأمهية دور نظام امللكية الفكرية ابلنس بة لها. وأشار الوفد إىل أن القانون الصيين بشأن تعزيز 

اءات دلهيا حتويل الاجنازات العلمية والتكنولوجية قد وضع احاكما هممة. وأبلغ اللجنة بأن الصني تقوم أيضا بتعديل قانون الرب 
حبيث ميكهنا أن تس تمكل التدابري ذات الصةل وخاصة نظام الرتاخيص املفتوح حبيث ميكهنا تعزيز أدوار احلوافز والضامانت يف 

نظام امللكية الفكرية من أجل نقل التكنولوجيا. وأشار الوفد إىل أنه نظرا لتعديل قانون الرباءات دلهيا، س توفر اللواحئ اخلاصة 
اءات أيضا مزيد من التفاصيل. وتطلع الوفد إىل جع معلومات حول التجارب الناحجة لدلول األخرى، لتعزيز بقانون الرب 

يف الاهامتم ابملصاعب اليت واهجهتا ادلول  جلنة الرباءاتالتواصل وتبادل املعلومات معها. وأعرب عن أمهل يف ان تس متر 
اقرتح الوفد أنه يف ظل مبادرة األمانة، ينبغي أن تقوم األمانة بتجميع  النامية يف نقل التكنولوجيا والبحث عن حلول. وذلكل

القواعد واللواحئ اخلاصة مبختلف ادلول، مبا يتضمن وال يقترص عىل، الرتاخيص املفتوحة، حبيث يتوافر لدلول واثئق مرجعية 
نقل التكنولوجيا يف مرحةل الحقة هبدف والتعمل مهنا، وبعد ذكل، ووفقا لوضع ادلراسة،ميكن مشاركة خربات ادلول يف جمال 

 صياغة قواعد تشغيلية لنقل التكنولوجيا.

وحتدث وفد سويرسا ابلنيابة عن اجملموعة ابء وأعاد التأكيد عىل األمهية القصوى لنقل التكنولوجيا ومعل الويبو املتعلق  .194
يا برشوط طوعية ومتفق علهيا بصورة متبادةل، هبذا األمر. ويرى الوفد أن امللكية الفكرية ساعدت يف تعزيز نقل التكنولوج 

وأيد النرش الواسع النطاق للتكنولوجيا اجلديدة لفائدة اجملمتع. وأشار الوفد إىل أن الويبو قد شاركت لس نوات عديدة يف 
الوفد أنشطة متعددة تتعلق بنقل التكنولوجيا واليت أفادت ادلول ذات ادلخل املنخفض وادلول ذات ادلخل املتوسط. رصح 

وذكر الوفد بأنه وفقا  بأنه متت دراسة هه األنشطة بصورة مكثفة يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية عىل سبيل املثال.
.( قامت األمانة CDIP/18/6 Rev)الوثيقة  األمريكيةسرتاليا وكندا والوالايت املتحدة ألالقرتاح املشرتك اذلي قدمته 

ومت إجراء معل خرائط يتعلق  CDIP/20/11موارد الويبو املتعلقة بنقل التكنولوجيا يف وثيقة بتجميع قامئة بأنشطة و 
(. وأضاف الوفد قائال إنه ابملثل مت تقدمي تقرير مجمع CDIP/20/12ابملنتدايت واملؤمترات ادلولية يف هذا اجملال )الوثيقة 

اء عليه، عرب الوفد عن اعتقاده بأنه ينبغي مناقشة مسائل وأنشطة مبنصات التبادل التكنولويج والرتاخيص يف جلنة التمنية. وبن
. ورأي الوفد أن جلنة التمنية جلنة الرباءاتوليس يف جلسات  ملموسة متعلقة بدور الويبو يف نقل التكنولوجيا يف جلنة التمنية

ان لنفس العمل. عالوة عىل ذكل، أشار يه اجلهة األكرث كفاءة للتعامل مع ملرشوعات امللموسة، وأنه ينبغي جتنب تكرار اللج
 الوفد إىل أن اجملموعة ابء ال تريد اصدار أحاكم مس بقة عىل نتاجئ معل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.

وحتدث وفد ليتوانيا، ابلنيابة عن مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق، وأكد عىل األمهية اليت أوالها ملوضوع نقل  .195
نولوجيا. ورحب الوفد جبلسة تقامس املعلومات بشأن أحاكم القانون اليت أسهمت يف النقل الفعال للتكنولوجيا وأعرب التك 

عن تطلعه إىل عقد مناقشات مثرية لالهامتم. وأقر الوفد بعمل أمانة الويبو يف هذا اجملال، مبا يف ذكل إدارة والتحديث املس متر 
يا. ورصح الوفد بأنه ابلرمغ من كون التسوق التجاري للملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا لصفحة الويبو بشأن نقل التكنولوج 

موعة تعترب أن جلنة التمنية تقوم ابلعمل املالمئ يف هذا اجملموعة، فإن اجمليعتربان موضوعان هممني ابلنس بة لدلول األعضاء يف 
املتوافرة عن منصات نقل التكنولوجيا واألدوات املذكورة يف  اجملال. وأعرب الوفد عن عظمي تقديره للمناقشات املواضيعية

. وبذكل، رأى الوفد أنه ينبغي جتنب أي ازدواجية التمنيةواليت متت يف أثناء اجللسة السابقة للجنة  CDIP/20/10الوثيقة 
 منية يف احلس بان.لت يف العمل مع أخذ تغطية املسائل املتعلقة بنقل التكنولوجيا يف جلنة ا

ن نقل التكنولوجيا ميثل عنرصا همام يف أار وفد المنسا، متحداث ابلنيابة عن الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء، إىل وأش .196
دمع التمنية. وذلكل أعرب الوفد عن رسوره لعقد دورة اثنية لتقامس املعلومات حول أحاكم قانون الرباءات واليت أسهمت يف 
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للجنة. ورصح الوفد، أثناء تأكيده عىل موقفه اذلي أشار إليه أثناء ة الثامنة والعرشين ثناء ادلورأالنقل الفعال للتكنولوجيا 
ادلورة السابعة والعرشين، بأن عىل اللجنة أن تتجنب إزدواجية العمل املمتاز اذلي مت القيام به من قبل الويبو يف إطار جلنة 

 أخذها عىل محمل اجلد من قبل الاحتاد األورويب ودوهل األعضاء التمنية. ورأي الوفد أن نقل التكنولوجيا اكن مبثابة مسأةل مت
ألنه حيمل إماكنية خلق مواقف تفوز هبا جيع األطراف يف العالقات الاقتصادية ادلولية. والحظ الوفد أنه وفقا إلجراء اجلرد 

من بني مخسة منصات إقلميية ن ا، تقع منصتCDIP/20/10 Rev.اذلي قامت به أمانة الويبو واذلي ورد وصفه يف الوثيقة 
لتبادل التكنولوجيا املوضوعة عىل القامئة يف الاحتاد األورويب وتس تضيفها املفوضية األوروبية لتكون ذات فائدة لاكفة ادلول 

األعضاء وأحصاب املصلحة. وأضاف الوفد عىل سبيل املثال أن الش بكة األوروبية للمرشوعات مل تكن متاحة لدلول األعضاء 
دوةل حول العامل مبا يف ذكل ادلول النامية. كام أحاط الوفد  60حتاد األورويب حفسب ولكهنا اكنت نش يطة يف أكرث من يف الا

أيضا علام مبختلف التحدايت املتعلقة مبنصات تبادل التكنولوجيا والرتخيص واليت واهجهتا ادلول النامية وأقل البدلان منوا. 
ورويب ودوهل األعضاء اكنوا عىل عمل من أن تكل املشالكت ينبغي دراس هتا من خالل أخذ وأشار الوفد إىل أن الاحتاد األ

املواقف العامة املتعلقة ابالقتصاد اللكي يف ادلول األعضاء يف احلس بان. وكام أشار الوفد آنفا، عرب الوفد عن دمعه املس متر 
علق ابملعلومات املرتبطة مبنصات التبادل التكنولويج لتحديث صفحة الويبو عىل اإلنرتنت بشأن نقل التكنولوجيا فامي يت

 الوطين واإلقلميي والعاملي وترخيص التكنولوجيا.

توازن بني احلقوق والواجبات وأن مثل هذه امحلاية املتوازنة ينبغي أن تسهم يف تعزيز  حتقيقورأى وفد الهند أنه ينبغي  .197
للمنتجني واملس تخدمني بصورة تؤدي إىل حتقيق الرخاء الاجامتعي الابتاكر ونقل التكنولوجيا مبا حيقق مزااي متبادةل 

من اتفاقية الرتيبس. عالوة عىل  7والاقتصادي. والحظ الوفد أن التوازن بني احلقوق والواجبات قد مت التأكيد عليه يف املادة 
ت يف الهند، ووفقا لس ياسات ذكل، رصح الوفد بأن نقل التكنولوجيا احمليل اكن ميثل الهدف األسايس من نظام الرباءا

امللكية الفكرية الوطنية يف الهند، ميثل نقل التكنولوجيا أحد أهداف نظام الرباءات. وذلكل أشار الوفد إىل أنه عىل اللجنة أن 
 .SCP/22/4تفكر يف إجراء مزيد من ادلراسات بشأن كفاية الكشف والاس مترار يف ادلراسة السابقة املتضمنة يف الوثيقة 

وثيقة المت تقدمي دراسة أخرى حول اخلطوة الابتاكرية ) SCP/22/3حظ الوفد أنه يف أعقاب إعداد الوثيقة وال
SCP/28/4 يف ادلورة الثامنة والعرشين حتت بند جدول األعامل بعنوان جودة الرباءات مبا يتضمن أنظمة املعارضة. وذلا )

غي إعداد دراسة أخرى حول كفاية الكشف وينبغي تقدميها يف ، ينبSCP/22/4يرى الوفد أنه يف أعقاب إعداد الوثيقة 
ادلورة القادمة. وأشار الوفد إىل أن مثل هذه ادلراسة اإلضافية اكنت ذات صةل أيضا ببند جدول األعامل هو، نقل 

ميثل أمرا  التكنولوجيا، واذلي يعترب موضوع كفاية الكشف مسأةل أساس ية ابلنس بة هل. ويرى الوفد أن إجراء دراسة أخرى
همام ألن اللجنة عقدت خالل دورهتا الثامنة والعرشين جلسة تقامس معلومات حول أحاكم القانون اخلاصة ابلرباءات واليت 

أسهمت يف النقل الفعال للتكنولوجيا. والحظ الوفد أن أحاكم قوانني الرباءات عالوة عىل قانون السوابق القضائية فامي يتعلق 
تايب ميكن أن يساعد اللجنة يف فهم املسائل املتعلقة بنقل التكنولوجيا واليت مت الكشف عهنا يف مبتطلبات الوصفي الك 

 مواصفات الرباءة وبدون أي معلومات تقنية أو ارسار جتارية.

ن الغرض من نقل التكنولوجيا هو حتويل نتاجئ البحث إىل ابتاكرات تطبيقية هبدف أ يةورصح وفد جهورية التش يك  .198
نافس ية يف جمال الصناعة مع تطبيق مبادئ التمنية املس تدامة. وأشار الوفد إىل أنه ابإلضافة إىل النقل غري التجاري زايدة الت 

للتكنولوجيا، مثل نرش نتاجئ البحوث، هناك طرق أخرى لنقل التكنولوجيا من خالل تسويق نتاجئ البحوث احملمية مبوجب 
بثقة. وذكر أن قانون الرباءات التش ييك ينظم اس تغالل اخرتاع محمي برباءة عىل ملكية فكرية، مثل الرتخيص أو إنشاء مواد من 

أساس إبرام اتفاقية ترخيص بني حامل الرباءة واملرخص هل. وجيب أن تكون اتفاقية الرتخيص يف شلك مكتوب وتصبح 
اءات التش ييك، ميكن ملقدم طلب رب السارية املفعول جتاه األطراف الثالثة بعد تسجيلها يف جسل الرباءات. ووفقا لقانون 

 ذكلاحلصول عىل الرباءة أو حامل الرباءة أن مينح ترخيص، أي حق اس تغالل الاخرتاع، ألي خشص. وجيب عليه أن يعلن 
للمكتب، اذلي س يقوم بتسجيل منح الرتخيص يف جسل الرباءات. وابلرمغ من أن هذا اإلعالن ال رجعة فيه، فإن حامل 

فيد من ختفيض رسوم التجديد مبقدار النصف إذا احتفظ برباءة الاخرتاع. وأشار الوفد أيضا إىل أن الرباءة ميكن أن يس ت 
هناك حمك آخر همم لنقل التكنولوجيا وهو الكشف عن الاخرتاع. ووفقا لقانون الرباءات التش ييك، جيب الكشف عن 
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من قبل خشص ماهر يف اجملال. وإذا اكن الاخرتاع يتعلق الاخرتاع يف طلب الرباءة بطريقة واحضة واكمةل مبا يكفي ليمت تنفيذه 
باكئن دقيق، جيب إيداعه مع مجموعة عامة قبل التارخي اذلي يبدأ فيه حق األولوية ملقدم الطلب. ورصح الوفد بأن اجلامعات 

حثني ومساعدهتم عىل واملراكز البحثية التش يكية قد اعرتفت بأمهية نقل التكنولوجيات. والحظ الوفد أنه من أجل دمع البا
مكتبا لنقل  18تسويق نتاجئ أحباهثم، أنشأت غالبية اجلامعات ومراكز البحوث فرق خاصة هبا لنقل التكنولوجيا. وقام 

التكنولوجيا ابالنضامم إىل منصة وظيفية موحدة تسمى ترانسفريا، ويه حتمي مصاحل جممتع النقل التكنولويج التش ييك. وأوحض 
، هو تعزيز وتقوية نقل التكنولوجيا واملعرفة. ويف اآلونة 2014ترانسفريا، اليت مت إنشاؤها يف نومفرب  الوفد أن هدف منصة

األخرية، نرشت ترانسفريا تقريرا عاما عن ماكتب نقل التكنولوجيا يف اجلهورية التش يكية، يصف أداهئا املتعلق برباءات 
. وأخرياً، ذكر الوفد 2016ترخيًصا يف عام  74إىل أنه مت إبرام ما يصل إىل الاخرتاع ومناذج املنفعة والرتاخيص املربمة ويشري 

أنه يؤيد الترصحيات اليت أدىل هبا وفد ليتوانيا ابمس مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق ووفد المنسا ابمس الاحتاد 
 األورويب وادلول األعضاء فيه.

اسرتاتيجية جديدة للملكية الفكرية ملساعدة أحصاب  2018أبريل  26وأبلغ وفد كندا اللجنة أن كندا قد أطلقت يف  .199
املشاريع عىل فهم امللكية الفكرية وتسويقها واس تخداهما وحاميهتا بشلك أفضل. ورصح الوفد بأن كندا تعترب التسويق التجاري 

امن متكن اجملمتع من الاس تفادة عنرصا أساس يا يف معلية نقل التكنولوجيا، ألنه عامل همم يف نرش التكنولوجيا اجلديدة وض
بفعالية من الابتاكرات التكنولوجية. وأشار الوفد إىل أن اسرتاتيجية كندا يف جمال امللكية الفكرية اسرتاتيجية شامةل وتتضمن 

تقوم تغيريات ترشيعية ومبادرات براجمية. وأبرز الوفد بعض اجلوانب املتعلقة بنقل التكنولوجيا. فعىل اجلانب الترشيعي، س  
اسرتاتيجية امللكية الفكرية بتعديل قوانني امللكية الفكرية الرئيس ية لتوضيح التوقعات وختفيض العوائق اليت حتول دون حتقيق 

الابتاكر، وس تقوم بإنشاء نظام حومكة جديد لوالكء امللكية الفكرية يف إطار لكية جديدة لرباءات الاخرتاع والعالمات 
عىل املعايري املهنية واألخالقية ويدمع تقدمي املشورة اجليدة من املتخصصني يف جمال امللكية  التجارية، مما يضمن احلفاظ

الفكرية. وابلنس بة للربانمج، واصل الوفد طرح عدد من املبادرات لتحسني وضع كندا يف جمال اس تخدام نظام امللكية الفكرية 
( 2( زايدة التعلمي والوعي والتواصل. )1درج املبادرات يف فئتني: )دلمع الابتاكر وملساعدة الرشاكت عىل دفع جعةل المنو. وتن

األدوات الاسرتاتيجية اخلاصة ابلمنو. وسلط الوفد الضوء عىل أربعة برامج يف إطار تكل الفئات. أواًل، س يقوم املكتب 
فهم الرشاكت للملكية الفكرية. الكندي للملكية الفكرية بتعزيز أدوات وموارد التعمل لتطوير موارد تعلميية جديدة لزايدة 

سيشمل هذا الربانمج العديد من املواد ذات الصةل بنقل التكنولوجيا، مثل األدةل ومجموعات األدوات اخلاصة ابلتعاون مع 
الباحثني األاكدمييني. وستتضمن اسرتاتيجية امللكية الفكرية أيًضا إنشاء سوق للملكية الفكرية، واذلي س يكون عبارة عن 

القطاعية واملعرفة الفنية ابس تخدام -واحدة للرشاكت لتحديد ماكن، والنفاذ إىل، واحلصول عىل امللكية الفكرية العامة انفذة
. ومن شأن هذا السوق أن يساعد يف ةالتعاون والرتخيص ومشاركة املعرفمجموعات األدوات والقوالب اليت تساعد عىل 

ت واجلامعات الكندية اليت ميكن رشاؤها أو ترخيصها. ويف هذا الصدد، أعرب ململوكة للحكوماارباءات الحتسني الوصول إىل 
الوفد عن شكره ألسرتاليا وادلامنرك عىل املعلومات اليت قدماها إىل كندا حول جتارهبم اخلاصة بأسواق مماثةل يف جمال امللكية 

دات القانونية للملكية الفكرية يف لكيات احلقوق الفكرية. وابإلضافة إىل ذكل، مشلت اسرتاتيجية امللكية الفكرية دمع العيا
اجلامعية اليت مكنت طالب القانون من تعمل املزيد عن امللكية الفكرية، وساعدت الرشاكت، وسهلت الوصول إىل تكل 

املهنة. وقدمت هذه العيادات لألفراد والرشاكت الصغرية مشورة جمانية أساس ية يف جمال امللكية الفكرية ومتكنت من 
من  اسرتاتيجية امللكية الفكرية فريقاً متفانياً مكوان ضعاألدبيات السابقة. وأخرياً، س تاملساعدة يف معليات البحث يف 

مستشاري ملكية فكرية لضامن حصول موظفي الربامج احلكومية عىل املعرفة والقدرة عىل معاجلة قضااي امللكية الفكرية. 
قدمي املشورة ملوظفي برانمج احلكومة الفيدرالية اذلين يعملون مع الرشاكت واملبدعني وس يقوم فريق خرباء امللكية الفكرية بت

 واملسؤولني احلكوميني اآلخرين لتعزيز املشاركة يف مسأةل امللكية الفكرية.

 وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء، وذكر أنه فامي يتعلق مبوضوع كفاية الكشف، فإن تنفيذ نظام الرباءات احلايل .200
أخذ يف احلس بان حتقيق التوازن بني حافز اخملرتعني واس تخدام األطراف الثالثة الخرتاعاهتم. وأشار الوفد إىل أن املبادئ 

التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات اليت أنشأها املكتب ادلويل للويبو بعد التشاور 
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الفحص المتهيدي، توفر األساس القانوين لكفاية اإلفصاح والشخص املمترس يف الفنون يف مع اإلدارات ادلولية للبحث و 
، عىل التوايل. ومع أخذ ذكل يف الاعتبار، رأت اجملموعة ابء أنه ال توجد حاجة لتغيري هنج 11-13و 13-4و  12-4الفقرات 

 ة ابء مل تدمع أي معل إضايف بشأن تكل القضااي.متوازن وموجود منذ فرتة طويةل ومتوازن. وذلكل، ذكر الوفد أن اجملموع

وذكر وفد أوغندا أن نقل التكنولوجيا اكن أحد األغراض الرئيس ية لنظام الرباءات، وذلكل ينبغي اإلبقاء عليه كواحد  .201
ن فيي معلها يف املس تقبل. ورأى أن من شأن ذكل أن يعزز جدول أعامل الويبو بشأ جلنة الرباءاتمن بنود جدول أعامل 

. وأشار الوفد إىل أن قانونه ينص عىل نرش 32إىل  24التمنية فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا املشار إليه يف التوصيات من 
الرباءات املمنوحة حبيث يمت نقل املعرفة إىل بقية اجملمتع من أجل اس تعاملها. والحظ الوفد أن الطريقة األكرث معلية لتحسني 

ة ابلنس بة للبدلان اليت متر مبرحةل أخرى من التطور التكنولويج، مثل أوغندا، يه اس تخالص وتطوير القدرات التكنولوجي
يتطلب الكشف عن الاخرتاع  2014املعلومات التقنية من طلبات الرباءات. وأشار إىل أن قانون امللكية الصناعية لعام 

ع لتنفيذ الاخرتاع، للسامح للناس بإعادة إنتاج باكفة األساليب العملية، مبا يف ذكل حتديد أفضل طريقة معروفة للمخرت 
الاخرتاع املزعوم دون احلاجة إىل الرجوع إىل أي مواد أساس ية أخرى. ومع ذكل، أقر الوفد بأنه يف حاالت معينة، اكن من 

 رباءة بشلك فعال. وأشار الوفد إىل أنه بسبب تكل األحاكم، متكنت رشكة سيبال، ويهالالصعب فهم وصف ومطالبات 
رشكة أدوية هندية، من إقامة مرشوع مشرتك مع رشكة حملية، يه رشكة كوالييت كميياكلز احملدودة، النتاج العقاقري املضادة 

للفريوسات الارتدادية واملضادة للمالراي والهتاب الكبد. ويف رأيه، اكتسب الصيادةل واملهندسون والفنيون املهارات 
وابإلضافة إىل ذكل، أدى ذكل أيضا إىل زايدة إماكنية الوصول إىل العقاقري األساس ية املس تخدمة يف إنتاج تكل العقاقري، 

املنقذة للحياة يف أوغندا. ورصح الوفد بأنه يضمن تكييف نظام امللكية الفكرية يف بدله وفقا ملس توى التكنولوجيا هبا، مما 
برز الوفد أنه حياول إجياد عالقة فعاةل بني إدارة امللكية الفكرية يسمح ابلوصول إىل املعلومات املطلوبة لبناء املهارات احمللية. وأ

 واملؤسسات العلمية والتكنولوجية يف أوغندا.

وقال وفد أسرتاليا إنه يؤيد املرشوعات اليت تنطوي عىل نقل التكنولوجيا، وشارك يف عدد من املبادرات اخملتلفة. وأبلغ  .202
ربط منظامت البحوث األسرتالية والعامة مع أحصاب املشاريع ومطوري املنتجات من الوفد اللجنة مببادرته اليت أنشأت منصة ل

سرتاليا. وأوحض الوفد أن منصة موارد براءات اخرتاع القطاع العام ابسرتاليا هو أالقطاع العام بخالل منصة موارد براءات 
رتخيص وتسهيل الاتصال فامي يتعلق حبقوق منصة عىل ش بكة اإلنرتنت تعمل كبوابة واحدة لتبادل املعلومات وتفضيالت ال

سرتاليا أالقطاع العام بامللكية الفكرية اليت ينش هئا قطاع األحباث العام يف أسرتاليا. وأشار الوفد إىل أن منصة موارد براءات 
ةل. كام وفرت ميكن أن تساعد الرشاكت عىل الوصول إىل التكنولوجيا والابتاكر املتاح للرتخيص وحتديد فرص التعاون احملمت

املنصة مصدًرا واحًدا للمعلومات األساس ية حول س بل الاتصال مع الرشاكت، اليت تسعى للعمل مع رشاكء األحباث يف 
القطاع العام، وميكن أن متك ن من التعاون بني املرشوعات. وأضاف الوفد أن هذه الطريقة يرست الابتاكر والتسويق 

امللكية الفكرية يف القطاع العام لإلشارة إىل حيازات براءاهتم ونوااي الرتخيص. ومن التجاري لتوفري وس يةل ألحصاب حقوق 
سرتاليا هو زايدة معدل التعاون بني قطاع الصناعة واملؤسسات أالقطاع العام ببني األهداف الرئيس ية ملنصة موارد براءات 

معات من تعزيز خرباهتا البحثية وختصصاهتا التقنية لزايدة البحثية يف أسرتاليا. ويف رأي الوفد، اكنت ذكل يوفر بيئة متكن اجلا
فهم فرص التعاون احملمتةل. وشدد الوفد عىل أن املعرفة اليت توفرها مؤسسات التعلمي العايل ومؤسسات البحث التابعة هل توفر 

اراكت انحجة يف جمال األعامل، مثل فرصاً كبرية لتعزيز املنتجات واخلدمات اليت يقدهما قطاع الصناعة، مما أاتح الوصول إىل مش
التعاون الناحج بني الرشاكت الصغرية املبتدئة مع اجلامعات والقامئ عىل التكنولوجيا اليت مت اكتشافها من خالل منصة موارد 

 سرتاليا.أاع العام ببراءات القط

لمتويل معليات األحباث والتطوير تنفق مليارات ادلوالرات لك عام  تهإن حكوم  األمريكيةوقال وفد الوالايت املتحدة  .203

، أنفقت احلكومة الاحتادية 2016اليت جترهيا اجلامعات ومؤسسات البحوث احلكومية والرشاكت اخلاصة واألفراد. ويف عام 
مليار دوالر للبحث والتطوير يف  77مليار دوالر أمرييك عىل معليات األحباث والتطوير غري ادلفاعية وحوايل  70حوايل 

فاع. وأشار الوفد إىل أمهية البحوث اجلامعية للغاية للهنوض ابلعلوم، وتوس يع نطاق املعرفة هبا، والقتصادها، حيث جمال ادل
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اكن قطاع التعلمي العايل هو اثين أكرب قطاع يف جمال البحث والتطوير يف الوالايت املتحدة. وقد حققت اجلامعات واللكيات 
. ويف العام 2015من قمية األحباث والتطوير يف الوالايت املتحدة يف عام % 13يل مليار دوالر أمرييك، أو حوا 64حوايل 

األخري، اكن هذا ميثل أقل من نصف قمية البحوث األساس ية يف البالد. وأوحض الوفد أن حوايل نصف األحباث األاكدميية يف 
األساس ية. وأشار الوفد إىل أن نقل التكنولوجيا من الوالايت املتحدة تولها احلكومة الاحتادية، اليت تعترب أكرب راعي للبحوث 

اجلامعات واملؤسسات البحثية األخرى إىل جمال الصناعة ملواصةل تطويرها وتسويقها أمر حيوي لزايدة فوائد البحوث اليت 
دون نقل ذكل  ميولها القطاع العام. ومبا أن البحث اجلامعي عادة ما يكون عبارة عن حبث يف مرحةل مبكرة، رأى الوفد أنه

البحث من اجلامعات ومؤسسات البحث العامة إىل رشاكت القطاع اخلاص من أجل القيام ابملزيد من التطوير والتسويق، 
رباءات حامسة للغاية يف تشكيل الرشااكت وتسويق الاخرتاعات. الحباث. ويرى الوفد أن تكل األقد ال جيين اجلهور فوائد 

نظام براءات قوي، فإن معظم تكل الاخرتاعات لن ترى النور عىل اإلطالق بسبب التلكفة وأشار إىل أنه يف غياب وجود 
الكبرية املرتبطة بتطوير تكل الاخرتاعات إىل منتجات قابةل للتسويق. وأضاف الوفد قائال إنه يف غياب امحلاية مبوجب براءة 

 األمريكيةفد أن نقل التكنولوجيا يف الوالايت املتحدة لن يقوم أي خشص ابالستامثر يف تكل الاخرتاعات املبكرة. وأوحض الو 
من اجلامعات إىل القطاع اخلاص أصبح ممكناً، بصورة كبرية، من خالل قانون الرباءات والعالمات التجارية املعدل واملعروف 

ات يف الوالايت املتحدة رباءال، واذلي يتناول قانون 35دول، املسجل يف قانون الوالايت املتحدة، املادة  -ابمس قانون ابي
. وأشار الوفد إىل أنه ميثل تغيرياً جوهراًي يف 1981، وأصبح انفذاً يف يوليو 1980. وقد صدر هذا الترشيع يف عام األمريكية

دول اخليار للجامعات والرشاكت المتالك  -س ياسة الابتاكر احلكومية يف الوالايت املتحدة. وقد أعطى قانون ابي
تطورها بمتويل فيدرايل ومنح تراخيص حرصية هلم بشأن تكل الاخرتاعات. ويمت تشجيع اجلامعات عىل  الاخرتاعات اليت

التعاون مع قطاع الصناعة لرتجة نتاجئ األحباث إىل منتجات تعود ابلفائدة عىل اجلهور. وأوحض الوفد أنه نظراً ألن متويل 
ص الس ياسات عىل إعطاء األفضلية للرشاكت الصغرية وألولئك البحث يأيت من دافعي الرضائب يف الوالايت املتحدة، تن

. وجيب اس تخدام أي دخل حتصل عليه اجلامعات من الرتخيص األمريكيةاذلين يصنعون منتجات يف الوالايت املتحدة 
مل يكن متلقو دول،  -ملاكفأة علامء اجلامعات ولتقدمي مزيد من ادلمع دلورة الابتاكر. وذكر الوفد أنه قبل صدور قانون ابي

المتويل الفدرايل، مبا يف ذكل اجلامعات، يس تطيعون امتالك الاخرتاعات املموةل من القطاع العام، وبداًل من ذكل، اكنت 
الواكالت الفيدرالية حتتفظ جبميع حقوق امللكية الفكرية وال ميكهنا إال منح تراخيص غري حرصية للرشاكت اخلاصة. والحظ 

لظروف، اكنت الرشاكت ترتدد يف الاستامثر يف تطوير منتجات وأسواق جديدة، ألن املنافسني الوفد أنه يف ظل هذه ا
ميكهنم بعد ذكل احلصول عىل تراخيص من احلكومة ومن مث ميكهنم تصنيع وبني نفس املنتجات. وأضاف الوفد قائال أنه نتيجة 

شاط الاقتصادي اذلي من شأنه أن خيلق وظائف إضافية ذلكل مل يس تفد دافعو الرضائب من املنتجات املفيدة اجلديدة أو الن 
دول مشلت تشجيع املشاركة القصوى  -وأكد الوفد عىل أن أهداف قانون ابي انجة عن تصنيع هذه املنتجات وبيعها.

ني الرشاكت للرشاكت الصغرية واملنظامت اليت ال هتدف لتحقيق رحب يف هجود البحث والتطوير املموةل احتاداًي لتعزيز التعاون ب
واملنظامت اليت ال هتدف للرحب، مع ضامن احتفاظ احلكومة ابحلقوق الاكفية من الاخرتاعات املموةل من احلكومة الفيدرالية 

دول يتضمن  -لتلبية احتياجاهتا ولتشجيع اس تخدام الاخرتاعات لتحقيق املنفعة العامة. وأشار الوفد أيضا إىل أن قانون ابي
ت املصممة محلاية املصلحة العامة. ومشلت هذه الضامانت: أوال، الالزتام ابلكشف عن لك اخرتاع لواكةل أيضا عددا من الضامان

المتويل الاحتادية واختاذ قرار بشأن الاحتفاظ حبق امللكية يف الاخرتاع من عدمه، وابلتايل تقدمي طلب براءة اخرتاع أويل يف 
صة اس تخدام حكومية متثل حقوقا مدفوعة غري قابةل للتحويل ملامرسة أو القيام غضون فرتة زمنية حمددة. اثنياً، اكنت هناك رخ

مبامرسة اإلخرتاع نيابًة عن حكومة الوالايت املتحدة يف جيع أحناء العامل. اثلثًا، يف ظل ظروف معينة، قد تطلب احلكومة 
لكية يف تراخيص املنح نفسها، واليت يشار من ماكل الرباءة منح ترخيص لطرف اثلث أو قد تأخذ احلكومة حق امل  األمريكية

إلهيا ابمس حقوق التدخل لتسويق الاخرتاع. وأخريا، أعطيت األفضلية للمؤسسات الصغرية واملتوسطة فامي يتعلق بأغراض 
ساعدت  دول -الرتخيص. ورأى الوفد أن البحوث اجلامعية القوية، مقرتنة ابلبيئة القانونية المتكينية اليت أنشأها قانون ابي

، مثل صناعة التكنولوجيا احليوية، حيث الزالت تلعب األمريكيةعىل إنشاء صناعات جديدة ابلاكمل يف الوالايت املتحدة 
 11000دورا رايداي يف هذا اجملال. وأشار الوفد إىل أنه خالل الس نوات امخلس والعرشين املاضية، مت تشكيل أكرث من 

اجلامعي. ولوحظ أن أغلبية هذه املواقع تقع ابلقرب من اجلامعات، مما يسهم يف الاقتصاد  رشكة انش ئة، بناًء عىل نتاجئ البحث
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منتج جديد من األحباث  800رشكة انش ئة، ومت إدخال  8,024وحده، مت إنشاء  2016احمليل والتمنية يف ادلوةل. ويف عام 
دواء ولقاح  200عىل ذكل، مت تطوير أكرث من اجلامعية يف السوق من قبل الرشاكت العامةل يف القطاع اخلاص. وعالوة 

دول. وذكر الوفد أن نقل التكنولوجيا من  -جديد من خالل رشااكت بني القطاعني العام واخلاص، منذ سن قانون ابي
اجلامعات خيلق مليارات ادلوالرات من املزااي املبارشة لالقتصاد األمرييك ويدمع خلق ماليني الوظائف لك عام. ورأى أن 

يظهر أمهية وجود نظام براءات فعال وقوانني واحضة وشفافة تتعلق  األمريكيةثل هذا املثال الناحج يف الوالايت املتحدة م 
دول، أشار الوفد إىل أن قانون  -ابمللكية امللكية الفكرية مبا يفيض إىل نقل التكنولوجيا وتسويقها. وابإلضافة إىل قانون ابي

ات الاخرتاع يف الوالايت املتحدة ينصان عىل إعطاء ختفيضات يف رسوم براءات الاخرتاع براءات الاخرتاع ولواحئ براء
ع عىل احلصول عىل براءات الاخرتاع والرتخيص من جانب تكل  للجامعات والكياانت الصغرية أو متناهية الصغر، مما يشج 

ققان أهداف نقل التكنولوجيا الوطنية. أحدهام الكياانت. وعالوة عىل ذكل، أبلغ الوفد اللجنة عن ترشيعني هامني آخرين حي
. 3701، القسم 15واذلي مت تقنينه يف القانون األمرييك رمق  1980وايدالر لالبتاكر التكنولويج لعام -اكن قانون ستيفنسون

من اخملتربات  . وقد تطلب القانوناألمريكيةوأوحض الوفد أنه اكن أول قانون رئييس لنقل التكنولوجيا يف الوالايت املتحدة 
الفيدرالية أن يكون دلهيا برانمج رمسي لنقل التكنولوجيا وأن تسعى بنشاط للبحث عن فرص لنقل التكنولوجيا إىل قطاع 

الصناعة واجلامعات وحكومة الوالايت واحلكومات احمللية. واكن الترشيع الثاين هو القانون الفيدرايل لنقل التكنولوجيا لعام 
وايدالر وجعل نقل املعرفة مسؤولية لك خمترب -. وقد عدل هذا القانون قانون ستيفنسونFTTAابمس  ، واملشار إليه1986

 وعامل وهمندس فيدرايل. كام أقر بإبرام اتفاقات تعاونية للبحث والتطوير.

 من جدول األعامل: العمل املس تقبيل 10البند 

(، وأعرب عن تقديره CACEECاب الرشقية )حتدث وفد اكزاخس تان ابمس بدلان القوقاز وآس يا الوسطى وأورو .204
لألمانة عىل العمل العظمي اذلي قامت به للتحضري لدلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات كام أعرب عن امتنانه جليع وفود 

من جدول األعامل،  5ادلول األعضاء عىل مسامههتا ومقرتحاهتا البناءة فامي يتعلق بعمل اللجنة يف املس تقبل. وفامي يتعلق ابلبند 
حتت موضوع الاس تثناءات والتقييدات، أشار الوفد إىل أن األمانة قد أعدت املسودة الثانية لوثيقة مرجعية بشأن الاس تثناء 

(. وقد أخذت تكل الوثيقة يف الاعتبار SCP/28/3فامي يتعلق بإجراءات احلصول عىل موافقة تنظميية من السلطات )الوثيقة
ا ادلول األعضاء، وقامت بتبس يط واس تكشاف املعلومات املفيدة فامي يتعلق بتنفيذ هذا الاس تثناء. الطلبات اليت قدمهت

وأعرب الوفد عن ثقته يف أن الورقة الهنائية س تعكس جيع اجلوانب املتعلقة ابلتنفيذ يف ادلول األعضاء وسيمت تقدميها إىل 
، اقرتح الوفد أن تعد األمانة وثيقة مرجعية بشأن الرتخيص اإلجباري ادلورات املقبةل للجنة. وفامي يتعلق ابلعمل املس تقبيل

دلهيا معلومات عن القوانني ذات الصةل يف ادلول األعضاء، جلنة الرباءاتاذلي تنفذه ادلول األعضاء. وأشار الوفد إىل أن 
ا يف اتفاق الرتيبس. ويف رأيه، فإن ابإلضافة إىل العديد من األمثةل عىل تنفيذ مواطن مرونة قانون الرباءات املنصوص علهي

يف املس تخدمة الوطنية حتقيق فهم أفضل للمناجه تبس يط واس تكشاف املعلومات املتاحة من شأنه أن يساعد اللجنة عىل 
من جدول األعامل، ذكر الوفد أن جودة الرباءات اكنت من بني القضااي ذات  6تنفيذ الرتخيص اإلجباري. وفامي يتعلق ابلبند 

لوية ابلنس بة جملموعته ومسأةل حتظى ابهامتم ابلغ. ومع أخذ ذكل يف الاعتبار، ذكر الوفد أنه يؤيد اس مترار املناقشات حول األو 
منصة جيدة ملناقشة أفضل املامرسات املتعلقة جبودة الرباءات متثل هذه املسأةل يف الاجامتعات املقبةل. ورأى الوفد أن اللجنة 

تقيمي ويرى الوفد أن أعرب عن اهامتمه مبواصةل دراسة تكل القضااي. بذكل ماكتب الرباءات. و وتقامس منتجات العمل بني 
جانباً هاماً للغاية يتعلق ابجلودة. وذكر الوفد أيضا أن امتثال متثل  – املؤرشاتأو األساس ية معايري اجلودة  -جودة الرباءة 

مسودة اس تبيان حول وضع اقرتح الوفد أن تقوم األمانة العامة ب كفاية رشط الكشف اكن هل أمهية كبرية أيضا. وذلكلبلوصف ا
 اواسع اموضوعيعترب ادلول األعضاء يف مرحةل الحقة. ومبا أن تقيمي اخلطوة الابتاكرية يف هاتني املسألتني إلجراء مسح 

خلطوة الابتاكرية. حول ا اتمزيد من ادلراسوإجراء ومعقدا، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن من املهم أن تواصل اللجنة معلها 
وأعرب عن اهامتمه بتقامس اخلربات فامي بني ادلول األعضاء فامي يتعلق ابخلطوة الابتاكرية لالخرتاعات املتعلقة ابألدوية 

والبياانت بسلسةل الكتل رباءات فامي يتعلق الوأساليب العمل. وابإلضافة إىل ذكل، اقرتح الوفد إدراج موضوع جودة 
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يف  ااكء الاصطناعي يف برانمج معل اجللسة اإلعالمية بشأن امللكية الفكرية والتمنية والبيئة الرمقية، املقرر عقدهالضخمة واذل
من جدول األعامل، أيد الوفد مواصةل العمل بشأن الرباءات  7. وفامي يتعلق ابلبند التمنية للجنة ادلورة الثالثة والعرشين

ادلراسات حول توافر األدوية والقدرة عىل حتمل تلكفهتا. ومع ذكل، فإنه ال يزال يعتقد مزيد من إجراء الوفد وأيد والصحة. 
مع هيئات الويبو األخرى. العمل اعتقادا راخسا أن مثل هذا العمل ينبغي أن يمت يف إطار والية اللجنة لتجنب ازدواجية 

لوصول إىل األدوية، ودمع املقرتحات املقدمة من عن دمعه ملواصةل ادلراسات الس تكشاف القضااي املتعلقة ابالوفد وأعرب 
. SCP/28/10. و .SCP/28/9 Add و SCP/28/9وفود األرجنتني والربازيل وكندا وسويرسا، والواردة يف الواثئق 

حول جدوى رشط اإلفصاح عن األسامء ادلولية غري املسجةل املناقشات وعالوة عىل ذكل، أيد الوفد أيضا إجراء مزيد من 
من جدول األعامل، أشار الوفد إىل أمهية مناقشة رسية الاتصاالت. ومن أجل  8ية يف الرباءات. وفامي يتعلق ابلبند امللك 

رباءات ومعالهئم يف عالقاهتم عرب احلدود، اقرتح الوفد أن تقوم األمانة اللتحدايت اليت يواهجها مستشارو أفضل ل فهم التوصل ل 
ت اليت يواهجها العمالء أن الرتكزي بشلك أمعق عىل التحدايويرى الوفد كل العقبات. بإعداد اس تبيان لتسليط الضوء عىل ت

 وثيقة استشارية بشأن رسية املراسالت.وضع لنظر يف اقرتاح ابالوفود إقناع براءاهتم سيساعد عىل  وومستشار 

 إطار لك بند من بنود جدول والحظ وفد ليتوانيا، متحداًث نيابة عن مجموعة بدلان أورواب الوسطى والبلطيق، أنه يف .205
كل، ذك ر الوفد اللجنة األعامل، س بق أن ذكر عدداً من املقرتحات اليت ميكن أن تشلك أساساً لعمل اللجنة اإلضايف. ومع ذ

مصمي نظام الرباءات. ورصح الوفد بأن أحد املوضوعات متثل رباءات اليت ترى أهنا التعلق أمهية كبرية عىل جودة  تهبأن مجموع 
اخلطوة الابتاكرية. وذكر الوفد كذكل أن هناك قضية أخرى  يه ات بشأهنامزيد من املناقشإجراء يت س يكون دليه اهامتم بال

عن الوفد يه رسية الاتصال بني العمالء ومستشاري براءاهتم. وأعرب وموعة منذ فرتة طويةل اجملموضع اهامتم اكنت 
رباءات األجنيب من خالل ال، بشأن الاعرتاف ابمتياز مستشار يمت احرازهاذلي س  اس تعداده ملواصةل العمل، ورؤية التقدم

املزيد من ادلراسات فامي يتعلق هبذا املوضوع. ورحب الوفد أيضا مبواصةل املناقشات إجراء ، ورحب بقانوين غري ملزمصك 
فاظ عىل التوازن بني مصاحل حقوق الرباءات، مع األخذ يف الاعتبار أنه سيمت احلبشأن حول الاس تثناءات والتقييدات 

واملواد حفص الاس تثناءات املتعلقة ابالس تخدام السابق، يوافق عىل أحصاب احلقوق وعامة اجلهور. وذكر الوفد أنه ميكن أن 
املركبات والطائرات، والاس تخدام التجرييب والبحث العلمي. وفامي يتعلق ببند جدول األعامل يف احلاصةل عىل براءة اخرتاع 

أن تواصل الرباءات والصحة، أشار الوفد إىل أنه ذكر يف مداخلته بشأن هذا البند عددا من الواثئق اليت ميكن للجنة  بشأن
للمناقشات اليت أساس ميثل  (SCP/24/4موعة األفريقية )الوثيقة اجملاقرتاح أن يرى ال عىل أساسها. ورصح الوفد بأنه معلها 

 .جلنة الرباءاتيف جتري 

لرئيس واألمانة عىل عقد اجامتع جيد اإلعداد، وأعرب لوالكء امللكية الفكرية عن شكره لالاحتاد ادلويل ممثل  وأعرب .206
ا متثل أهنالاحتاد ادلويل رأى ليت ارباءات الة ودالوفود فامي يتعلق جباليت قامت هبا عن ارتياحه للتدخالت البناءة والشامةل 

مثل اللجنة بأن الاحتاد دليه قرار بشأن الاعرتاضات اليت أوصت بإدخال امل غ األكرث أمهية يف نظام الرباءات. وأبل العنرص
 نظام للمعارضة بعد املنح أو اإلبقاء عىل نظام مراقبة من طرف اثلث أو إدخاهل، والاحتفاظ بنظام إلعادة الفحص.

 وبعد القيام ببعض املشاورات، قررت اللجنة معلها يف املس تقبل عىل النحو التايل: .207

 .الرباءاتقامئة املسائل غري الشامةل مفتوحة ملزيد من التطوير واملناقشة يف ادلورة القادمة للجنة  ستبقى -

دلورة املقبةل عىل تقيص اخلاصة ابودون املساس بوالية جلنة الرباءات، وافقت اللجنة عىل أن تقترص أعاملها  -
 عىل النحو التايل:تؤدي إىل املواءمة يف هذه املرحةل، وسيمت تنفيذها وأال احلقائق 
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 حقوق الرباءاتبشأن الاس تثناءات والتقييدات 

(، س تواصل األمانة العمل عىل مرشوع 26)جلنة الرباءاتداخل اللجنة يف اذلي مت التوصل إليه وفقا لالتفاق  -
قوم س تو حقوق الرباءات ابالقرتان مع حامية الرباءات. بشأن وثيقة مرجعية بشأن الاس تثناءات والتقييدات إعداد 

 ادلورة التاسعة والعرشينس تقدم إىل واليت ، اخلاص ابلبحثاألمانة بإعداد مسودة وثيقة مرجعية عن الاس تثناء 
، س تقوم األمانة بإعداد املتعلق ابلبحثللجنة الرباءات. بعد إعداد وعرض مرشوع الوثيقة املرجعية بشأن الاس تثناء 

للجنة الرباءات. لعرضه يف ادلورة الثالثني رتخيص اإلجباري مرشوع وثيقة مرجعية بشأن الاس تثناء املتعلق ابل
ابإلجراءات املتعلقة وس تتبع الوثيقتان املذكوراتن منط وهيلك مرشوع الوثيقة املرجعية بشأن الاس تثناء املتعلق 

 مفتوحة SCP/28/3الوثيقة وس تظل (. SCP/28/3حلصول عىل موافقة اجلهات التنظميية من السلطات )الوثيقة اب
تقوم األمانة بدعوة ادلول األعضاء إلرسال أي مدخالت إضافية و . إلجراء مناقشات مس تقبلية بشأهنا يف اللجنة

 .املتعلق ابلبحثإلعداد مرشوع الوثيقة املرجعية بشأن الاس تثناء 

 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أنظمة املعارضة

اهامتم خاص للموضوعات إعطاء (، مع 2)اجلزء  تقوم األمانة بإعداد دراسة إضافية عن اخلطوة الابتاكرية -
 )اقرتاح وفد إس بانيا(. SCP/24/3من مرفق الوثيقة  8املقرتحة يف الفقرة 

البحث والفحص، مبا يف جمال يعقد املؤمتر اذلي يس متر ملدة نصف يوم بشأن التعاون بني ماكتب الرباءات يف  -
 .ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الرباءاتاملنح املقابةل، يف الوثيقة و األجنبية ذكل تبادل املعلومات املتعلقة ابلطلبات 

اليت تس تخدهما الوفود لضامن املناجه يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الرباءات بشأن  بادلتعقد جلسة ت  -
هجها وكيفية رباءات داخل ماكتب امللكية الفكرية، مبا يف ذكل نظم املعارضة، وأي حتدايت تواالجودة معلية منح 

)اقرتاح من وفود اجلهورية التش يكية، كينيا،  SCP/28/8مرفق الوثيقة أ من -7التغلب علهيا، مع مراعاة الفقرة 
 املكس يك، س نغافورة واململكة املتحدة(.

 (.SCP/28/7وس تواصل اللجنة مناقشة الاقرتاح املقدم من وفد إس بانيا )الوثيقة  -

 براءات الاخرتاع والصحة

ر ملدة نصف يوم بشأن قواعد البياانت املتاحة للجمهور عن حاةل وبياانت املعلومات املتعلقة يعقد مؤمت -
 18 نتناولها الفقراتت ، مع مراعاة القضااي اليت  ادلورة التاسعة والعرشين للجنةابلرباءات، بشأن األدوية واللقاحات، يف

 ية لربانمج معل بشأن الرباءات والصحة(.موعة األفريق اجمل)اقرتاح من  SCP/24/4من مرفق الوثيقة  19و

ادلورة التاسعة يف تقوم األمانة بدعوة املامرسني لتبادل خرباهتم بشأن التفاوض بشأن اتفاقات الرتخيص  -
)اقرتاح مقدم من اجملموعة  SCP/24/4)أ( من مرفق الوثيقة  20، مع إيالء اهامتم خاص للفقرة لجنةوالعرشين ل 

 الصحة(.و رباءات المعل بشأن  برانمجخبصوص األفريقية 

 SCP/28/9تواصل اللجنة مناقشة الاقرتاح املقدم من وفود األرجنتني والربازيل وكندا وسويرسا )الوثيقتان  -
 ادلورة التاسعة والعرشين ( يفSCP/28/10( واقرتاح وفود األرجنتني والربازيل وسويرسا ).SCP/28/9 Addو

 هبذا البند من جدول األعامل.اليت تتعلق ى ، دون املساس ابملقرتحات األخر للجنة
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 رسية الاتصاالت بني العمالء ومستشاري براءاهتم

)رسية الاتصاالت بني العمالء ومستشاري براءاهتم: جتميع  SCP/20/9س تقوم األمانة بتحديث الوثيقة  -
لجنة. كام سينعكس هذا التحديث القوانني واملامرسات وغريها من املعلومات(، وتقدميها يف ادلورة التاسعة والعرشين ل 

س تقوم األمانة بدعوة ادلول و رسية الاتصاالت بني العمالء ومستشاري براءاهتم". ل عىل موقع الويب اخملصص "
 األعضاء إلرسال أي مدخالت إضافية إلعداد الوثيقة احملدثة.

 نقل التكنولوجيا

تقامس ملناقشات اليت دارت خالل جلسات داخل اللجنة، مبا يف ذكل االيت جرت استناداً إىل املناقشات  -
، س تقوم األمانة بتجميع املعلومات املتعلقة بأحاكم قانون الرباءات اليت تسهم يف نقل التكنولوجيا بفعالية، مبا املعلومات

 يف ذكل كفاية اإلفصاح.

 من جدول األعامل: ملخص الرئيس 11البند 

 (..SCP/28/11 Provعرض الرئيس ملخص الرئيس )الوثيقة  .208

 الرئيس.مبلخص وأحاطت اللجنة علامً  .209

السجل الرمسي لدلورة يف تقرير ادلورة. وس يعكس التقرير جيع املداخالت سيمت تضمني أنه والحظت اللجنة كذكل  .210
وثيقة الل دورهتا الرابعة )انظر الجلنة الرباءاختاليت مت تقدميها خالل الاجامتع، وسيمت اعامتده وفقاً لإلجراء اذلي اتفقت عليه 

SCP/4/6 عىل مرشوع التقرير املتوفر يف املنتدى ابلتعليق  جلنة الرباءاتأعضاء قيام ( اليت نصت عىل 11، الفقرة
 ، خالل دورهتا التالية.اليت مت تلقهيامبا يف ذكل التعليقات  ،اإللكرتوين للجنة. مث تدعى اللجنة إىل اعامتد مرشوع التقرير

 تام ادلورةمن جدول األعامل: اخت  12البند 

لمنسقني اإلقلمييني وجيع املندوبني اآلخرين واألمانة واملرتجني الفوريني عىل معلهم املمتاز عن شكره ل الرئيس أعرب  .211
 .2018يوليو  12أغلق الرئيس اجللسة يف و التوصل إىل توافق يف اآلراء. اذلي اكن يريم إىل 

مدعوة إىل اعامتد مرشوع  اللجنةإن   .212
 التقرير. هذا

 [ذكل املرفق يل]ي
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Alterno, Misión Permanente, Ginebra 
 
Fernando Bruno ESCOBAR PACHECO (Sr.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
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BRÉSIL/BRAZIL 
 
Flavia TRIGUEIRO (Ms.), Head, Division of Pharmaceutical Patents, Directorate of Patents, 
National Institute of Industrial Property (INPI), Rio de Janeiro 
 
Samo GONÇALVES (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
Giorgia LICITRA (Ms.), Intern, Permanent Mission to the World Trade Organization (WTO), 
Geneva 
 
 
BURKINA FASO 
 
Sibdou Mireille SOUGOURI KABORE (Mme), attaché, Mission permanente, Genève 
 
 
CANADA 
 
Mark KOHRAS (Mr.), Policy Advisor, Patent Policy Directorate, Innovation, Science and 
Economic Development Canada, Ottawa 
 
David NORRIS (Mr.), Senior Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division, 
Global Affairs Canada, Ottawa 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Alejandra NAVEA (Sra.), Asesora Legal, Departamento de Propiedad Intelectual, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Santiago de Chile 
 
 
CHINE/CHINA 
 
YANG Hongju (Ms.), Director, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 
 
ZHANG Ling (Ms.), Project Administrator, State Intellectual Property Office (SIPO), Beijing 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
José Luis SALAZAR LOPEZ, Director, Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, Bogotá, D.C. 
 
 
COSTA RICA 
 
Álvaro Rodrigo VALVERDE MORA (Sr.), Asesor Jurídico, Registro de la Propiedad Industrial, 
Registro Nacional, Ministerio de Justicia y Paz, San José 
 
Mariana CASTRO HERNÁNDEZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
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CÔTE D’IVOIRE 
 
Kumou MANKONGA (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
CROATIE/CROATIA 
 
Karla STINGL (Ms.), Acting Head, General Director’s Office, State Intellectual Property 
Office (SIPO), Zagreb 
 
 
DANEMARK/DENMARK 
 
Yolande Thyregod KOLLBERG (Ms.), Legal Adviser, Danish Patent and Trademark Office, 
Ministry of Industry, Business and Financial Affairs, Taastrup 
 
 
DJIBOUTI 
 
Ouloufa ISMAIL ABDO (Mme), directrice, Office de la propriété industrielle et 
commerciale (ODPIC), Ministère du commerce et de l’industrie, Djibouti 
 
Bandjir OMAR BANDJIR (M.), chef, Service des brevets, Office de la propriété industrielle et 
commerciale (ODPIC), Ministère du commerce et de l’industrie, Djibouti 
 
 
ÉGYPTE/EGYPT 
 
Marwan SAID YOUSEF (Mr.), Legal Manager, Egyptian Patent Office, Academy of Scientific 
Research and Technology (ASRT), Cairo 
 
Mohanad ABDELGAWAD, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ÉMIRATS ARABES UNIS/UNITED ARAB EMIRATES 
 
Shaima AL-AKEL (Ms.), International Organizations Executive, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
 
 
ÉQUATEUR/ECUADOR 
 
Heidi Adela VÁSCONES MEDINA (Sra.), Tercera Secretaria, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ESPAGNE/SPAIN 
 
Leopoldo BELDA SORIANO (Sr.), Jefe de Área de Patentes (Mecánica General y 
Construcción), Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de 
Patentes y Marcas (OEPM), Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (MINETAD), 
Madrid 
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ESTONIE/ESTONIA 
 
Raul KARTUS (Mr.), Adviser, Patent Department, The Estonian Patent Office, Tallinn 
 
 
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Richard COLE (Mr.), Deputy Director, International Patent Legal Administration, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria, Virginia 
 
Paolo TREVISAN (Mr.), Patent Attorney, United States Patent and Trademark Office (USPTO), 
Department of Commerce, Alexandria, Virginia 
 
Jesus HERNANDEZ (Mr.), Patent Attorney, Office of Policy and International Affairs, 
Department of Commerce, United States Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria, 
Virginia 
 
Deborah LASHLEY-JOHNSON (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Kristine SCHLEGELMILCH (Ms.), Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
FÉDÉRATION DE RUSSIE/RUSSIAN FEDERATION 
 
Olga ALEKSEEVA (Ms.), Deputy Director, Quality Monitoring Department, Federal Institute of 
Industrial Property (FIIP), Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
Victoria GALKOVSKAYA (Ms.), Head, Patent Law Division, Department of Provision of State 
Services, Federal Service for Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
 
 
FINLANDE/FINLAND 
 
Marjo AALTO-SETÄLÄ (Ms.), Chief Legal Counsel, Patents and Trademarks, Finnish Patent 
and Registration Office (FPRO), Helsinki 
 
Riitta LARJA (Ms.), Head of Unit, Patents and Trademarks, Finnish Patent and Registration 
Office (FPRO), Helsinki 
 
 
FRANCE 
 
Jonathan WITT (M.), chargé de mission, Direction juridique et financière, Institut national de la 
propriété industrielle (INPI), Ministère de l’économie et des finances, Courbevoie 
 
 
GABON 
 
Edwige KOUMBY MISSAMBO (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 



SCP/28/12 Prov.2 
Annex 

6 
 
GHANA 
 
Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Myrto LAMBROU MAURER (Ms.), Head, Department of International Affairs, Industrial Property 
Organization (OBI), Athens 
 
Christina VALASSOPOULOU (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DIAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
HONDURAS 
 
Carlos ROJAS SANTOS (Sr.), Ministro, Representante Permanente Adjunto, 
Misión Permanente, Ginebra 
 
Mariel LEZAMA PAVON (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
Natalia GIRON SIERRA (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
HONGRIE/HUNGARY 
 
Laszlo VASS (Mr.), Legal Officer, Legal and International Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
 
 
INDE/INDIA 
 
Kavita TAUNK (Ms.), Deputy Controller of Patents and Designs, Office of the Controller-General 
of Patents, Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of 
Commerce and Industry, New Delhi 
 
Sumit SETH (Mr.), First Secretary, Economic Affairs, Permanent Mission, Geneva 
 
Animesh CHOUDHURY (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Bambang SAGITANTO (Mr.), Head, Section for Maintenance, Transferring and Licensing, 
Directorate General of Intellectual Property (DGIP), Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Faizal Chery SIDHARTA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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Ahmad FAUZI (Mr.), Patent Examiner, Directorate General of Intellectual Property (DGIP), 
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Dadan SAMSUDIN (Mr.), Patent Examiner, Directorate General of Intellectual Property (DGIP), 
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Aslin SIHITE (Mr.), Patent Examiner, Directorate General of Intellectual Property (DGIP), 
Ministry of Law and Human Rights, Jakarta 
 
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary (IP Issues), Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Reza DEHGHANI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Michael GAFFEY (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Michael LYDON (Mr.), Head, Patent Examination, Patents Office, Department of Business, 
Enterprise and Innovation, Kilkenny 
 
Mary KILLEEN (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Ivana PUGLIESE (Mme), examinatrice principale de brevets, Division de brevets, Office italien 
des brevets et des marques, Direction générale pour la lutte à la contrefaçon (UIBM), Ministère 
pour le développement économique, Rome 
 
Matteo EVANGELISTA (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
Luigi BOGGIAN (M.), interne, Mission permanente, Genève 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Yukio ONO (Mr.), Director, Multilateral Policy Office, International Policy Division, Japan Patent 
Office (JPO), Tokyo 
 
Yuki MARUYAMA (Mr.), Assistant Director, Multilateral Policy Office, International Policy 
Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Kenji SAITO (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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KAZAKHSTAN 
 
Yerbol OSPANOV (Mr.), Director, National Institute of Intellectual Property, Ministry of Justice of 
the Republic of Kazakhstan, Astana 
 
Kaliya BATAYEVA (Ms.), First Deputy Director, National Institute of Intellectual Property, 
Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Astana 
 
 
KENYA 
 
Janet KISIO (Ms.), Assistant Manager Patents, Patents Department, Kenya Industrial Property 
Institute (KIPI), Nairobi 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Liene GRIKE (Ms.), Advisor, Economic and Intellectual Property Affairs, Permanent Mission, 
Geneva 
 
 
LIBAN/LEBANON 
 
Wissam EL AMIL (Mr.), Legal Expert, Intellectual Property Rights, Office of Intellectual Property, 
Department of Intellectual Property, Directorate General of Economy and Trade, Ministry of 
Economy and Trade, Beirut 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Žilvinas DANYS (Mr.), Deputy Director, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius 
 
Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Commercial Affairs, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Priscilla Ann YAP (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALAWI 
 
Robert SALAMA (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Loudon MATTIYA (Mr.), Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative, Permanent 
Mission, Geneva 
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MALTE/MALTA 
 
Nicoleta CROITORU-BANTEA (Ms.), Political Officer, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Mounsif ELAFIA (M.), chef, Département examen des brevets, Office marocain de la propriété 
industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
Socorro FLORES LIERA (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, Misión Permanente, 
Ginebra 
 
Juan Raúl HEREDIA ACOSTA (Sr.), Embajador, Representante Permanente Alterno, Misión 
Permanente, Ginebra 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
Rosa María DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ (Sra.), Coordinadora Departamental de Calidad 
y Opiniones Técnicas, Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
José de Jesús HERNÁNDEZ ESTRADA (Sr.), Especialista en Propiedad Industrial, Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Ciudad de México 
 
 
MOZAMBIQUE 
 
Julieta Ludovina Cipriano NHANE (Ms.), Head, Trademarks and Patents Directorate, Industrial 
Property Institute (IPI), Ministry of Industry and Trade, Maputo 
 
 
NIGER 
 
Issoufou ANANFO MAMAN (M.), conseiller technique, Cabinet du ministre, Ministère des 
affaires étrangères et de la coopération, Niamey 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Audu KADIRI (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, Geneva 
 
Benaoyagha OKOYEN (Mr.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
Christian Chizoba OKEKE (Mr.), Senior Assistant Registrar of Trademarks, Patents and 
Designs, Commercial Law Department, Federal Ministry of Trade and Investment, Trademarks 
Patents and Designs Registry, Abuja 
 
Raymond EDET (Mr.), Legal Officer, Legal and Treaties Division, Ministry of Foreign Affairs, 
Abuja 
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NORVÈGE/NORWAY 
 
Ingrid MAURITZEN (Ms.), Head, Legal Section, Patent Department, Norwegian Industrial 
Property Office (NIPO), Oslo 
 
 
OMAN 
 
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
James Tony LUBWAMA (Mr.), Senior Patent Examiner, Directorate of Intellectual Property, 
Uganda Registration Services Bureau (URSB), Ministry of Justice and Constitutional Affairs, 
Kampala 
 
George TEBAGANA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PAKISTAN 
 
Zunaira LATIF (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Krizia MATTHEWS (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
PARAGUAY 
 
Mariá Belén CUBILLA MORO (Sra.), Jefa, Departamento de Examen de Forma, Patentes, 
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, Asunción 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Cristóbal MELGAR (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PHILIPPINES 
 
Rosa FERNANDEZ (Ms.), Intellectual Property Rights Specialist, Department of Trade and 
Industry, Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHL), Taguig City 
 
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
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POLOGNE/POLAND 
 
Grazyna LACHOWICZ (Ms.), Adviser to the President, Cabinet of the President, Patent Office of 
the Republic of Poland, Warsaw 
 
 
PORTUGAL 
 
Vanessa FATAL (Ms.), Patent Examiner, Patents and Utility Models Department, National 
Institute of Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
João PINA DE MORAIS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
KANG Huiman (Mr.), Deputy Director, Patent System Administration Division, 
Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
KOO Ja Wook (Mr.), Deputy Director, Patent System Administration Division, 
Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
CHOI Dongki (Mr.), Assistant Deputy Director, Patent Examination Policy Division, 
Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Viorel IUSTIN (Mr.), Head, Patents Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), 
Chisinau 
 
Diana STICI (Ms.), Head, Legal Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), 
Chisinau 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Luisa Arelis CASTILLO BAUTISTA (Sra.), Directora, Invenciones, Oficina Nacional de la 
Propiedad Industrial (ONAPI), Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), 
Santo Domingo 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
PANG Hak Chol (Mr.), Director, International Cooperation and External Affairs Division, 
Invention Office of the Democratic People’s Republic of Korea, Pyongyang 
 
JONG Myong Hak (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
RYANG Song Hyon (Mr.), Chief, Law Section, Invention Office of the Democratic People’s 
Republic of Korea, Pyongyang 
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Lucie ZAMYKALOVA (Ms.), Head, International Unit II, Expert, Patent Law-Related Matters, 
International Department, Industrial Property Office, Prague 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Adrian NEGOIŢĂ (Mr.), Director, Patents and Innovation Support Directorate, State Office for 
Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Mirela-Liliana GEORGESCU (Ms.), Head, Chemistry-Pharmacy Substantive Examination 
Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Liam HYNES (Mr.), Deputy Director, International Policy Directorate, UK Intellectual Property 
Office (UK IPO), Newport 
 
Michael SHERLOCK (Mr.), Senior Policy Advisor, International Policy Directorate, 
UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport 
 
Sarah WHITEHEAD (Ms.), Senior Policy Advisor, Patents Policy, UK Intellectual Property 
Office (UK IPO), Newport 
 
Thomas RYDER (Mr.), Head, Economics Team, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Carlo Maria MARENGHI (Mr.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Lamine Ka MBAYE (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
SEYCHELLES 
 
Fred HOAREAU (Mr.), Deputy Registrar General, Registration Division, Department of Legal 
Affairs, Mahé 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Alfred YIP (Mr.), Director, Registries of Patents, Designs and Plant Varieties, Intellectual 
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
Ka Yee CHUNG (Ms.), Assistant Director, Registries of Patents, Designs and Plant Varieties, 
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
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SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Lukrécia MARČOKOVÁ (Ms.), Director, Patent Department, Industrial Property Office of the 
Slovak Republic, Banská Bystrica 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Marie ERIKSSON (Ms.), Head of Legal Affairs, Patent Department, Swedish Patent and 
Registration Office (PRV), Stockholm 
 
Lisa SELLGREN (Ms.), Senior Patent Examiner, Swedish Patent and Registration Office (PRV), 
Stockholm 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Anaïc CORDOBA (M.), conseiller juridique, Division droit et affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
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 
 
 
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Parviz MIRALIEV (Mr.), Head, Department of International Registration of Trademarks and 
International Cooperation, National Center for Patents and Information (NCPI), Ministry of 
Economic Development and Trade, Dushanbe 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Taksaorn SOMBOONSUB (Ms.), Head, Legal Unit 1, Department of Intellectual Property (DIP), 
Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
Jinaporn WONGWATANAPAIBOON (Ms.), Patent Examiner, Department of Intellectual 
Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Richard ACHING (Mr.), Manager, Technical Examination, Intellectual Property Office, Ministry of 
the Attorney General and Legal Affairs, Port of Spain 
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TUNISIE/TUNISIA 
 
Sami NAGGA (M.), ministre, Mission permanente, Genève 
 
Nafaa BOUTITI (M.), directeur adjoint, Institut national de la normalisation et de la propriété 
industrielle (INNORPI), Ministère de l’industrie et des PME, Tunis 
 
 
TURKMÉNISTAN/TURKMENISTAN 
 
Ata ANNANIYAZOV (Mr.), Head, State Service on Intellectual Property under the Ministry of 
Finance and Economy of Turkmenistan, Ashgabat 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Serkan ÖZKAN (Mr.), Industrial Property Expert, Patent Department, Turkish Patent and 
Trademark Office (TURKPATENT), Ministry of Science, Industry, and Technology, Ankara 
 
 
UKRAINE 
 
Andrew KUDIN (Mr.), Director General, State Enterprise Ukrainian Intellectual Property 
Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Yurii KUCHYNSKYI (Mr.), Head, Department of International and Public Relations, 
State Enterprise Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic 
Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Dmytro NIKOLAIENKO (Mr.), Head, Law Department, State Enterprise Ukrainian Intellectual 
Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Serhii SHKURAKOV (Mr.), Head, Department of Intellectual Property, State Enterprise 
Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and 
Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Mariia VASYLENKO (Ms.), Head, Department of the Legal Providing and Economy of 
Intellectual Property, State Enterprise Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), 
Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Kseniia GOLUBIEVA (Ms.), Chief Expert, Department of International and Public Relations, 
State Enterprise Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic 
Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Ievgen RIABUKHIN (Mr.), Chief Expert, Division of Building and Mining, State Enterprise 
Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and 
Trade of Ukraine, Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Juan BARBOZA (Sr.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), Ginebra 
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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 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Mohammed FAKHER (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ZIMBABWE 
 
Vimbai Alice CHIKOMBA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Kudzai JIRI (Ms.), Chief Law Officer, Policy and Legal Research, Zimbabwe Intellectual 
Property Office (ZIPO), Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Harare 
 
 
 
II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Research Associate, Development, Innovation and Intellectual 
Property Programme, Geneva 
 
Viviana MUÑOZ TÉLLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
Nirmalya SYAM (Mr.), Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
Vitor IDO (Mr.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property Programme, Geneva 
 
 
OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE 
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF 
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  
 
Abdullah ALMAZROA (Mr.), Director, International Relations Department and Deputy Director 
General, Riyadh 
 
Yazeed ALYOUSEF (Mr.), Head, Regional Relations Section, Riyadh 
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU)/UNITED NATIONS (UN)  
 
Christoph SPENNEMANN (Mr.), Expert Legal Affairs Officer, Intellectual Property Unit, United 
Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Investment and Enterprise 
Division, Geneva 
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
 
Aurelia CEBAN (Ms.), Head, Appeals, Oppositions and Quality Supervision Division, Legal 
Support, Quality Supervision and Document Workflow Department, Moscow 
 
Julie FIODOROVA (Ms.), Deputy Head, Legal Division, Legal Support, Quality Supervision and 
Document Workflow Department, Moscow 
 
 
ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
Doris THUMS (Ms.), Head, Opposition and Substantive Patent Law Department, Munich 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO)  
 
Peter BEYER (Mr.), Senior Advisor, Geneva 
 
Nicole HOMB (Ms.), Technical Officer, Geneva 
 
Erika DUENAS (Ms.), Technical Officer, Geneva 
 
 
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 
 
Jorge GUTIERREZ (Mr.), Young Professional Programme 2018, Intellectual Property, 
Government Procurement and Competition Division, Geneva 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  
 
John KABARE (Mr.), Intellectual Property Operations Executive, Harare 
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UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Anne VON ZUKOWSKI (Ms.), Policy Officer, Industrial Property and Fight Against 
Counterfeiting, Directorate General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, 
European Commission, Brussels 
 
Oliver HALL ALLEN (Mr.), Minister Counsellor, European External Action Service, Geneva 
 
Florin TUDORIE (Mr.), European External Action Service, Geneva 
 
 
 
III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS  
 
 
Association asiatique d’experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys 
Association (APAA)  
Kay KONISHI (Ms.), Chair, Patents Committee, Tokyo 
Catherine Eunkyeong LEE (Ms.), Co-Chair, Patents Committee, Seoul 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’ 
Association (ELSA International)  
Olga KOUMPOURI (Ms.), Assistant for National and Local Moot Court Competitions, Brussels 
Chiara ARENA (Ms.), Delegate, Brussels 
Thomas BAETENS (Mr.), Delegate, Brussels 
Saniye Ezgi ERCAN (Ms.), Delegate, Brussels 
Olena KIZIUN (Ms.), Delegate, Brussels 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Steven GARLAND (Mr.), Observer, Zurich 
Jonathan OSHA (Mr.), Observer, Zurich 
 
CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)  
Tatjana SACHSE (Ms.), Counsel, Geneva 
 
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Greg PERRY (Mr.), Executive Director, Geneva 
Grega KUMER (Mr.), Head, Director General’s Office, Geneva 
Nahom TEKLEWOLD (Mr.), Officer, Geneva 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  
Kim FINNILÄ (Mr.), Senior IP Advisor, European Patent Attorney, Helsinki 
 
Health and Environment Program (HEP)  
Madeleine SCHERB (Mme), President, Geneva 
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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 
Filippo SANTI (Mr.), Member of the Harmonisation Committee, Munich 
 
Instituto Fridtjof Nansen (FNI)/Fridtjof Nansen Institute (FNI)  
Morten Walloe TVEDT (Mr.), Senior Research Fellow, Lysaker 
 
International Intellectual Property Commercialization Council (IIPCC)  
Johnson KONG (Mr.), Board Member, Hong Kong 
Ronald YU (Mr.), Board Member, Hong Kong 
 
Japan Intellectual Property Association (JIPA)  
Terukazu TERAUCHI (Mr.), Chairman, Medical and Biotechnology Committee, Tokyo 
 
Japan Patent Attorneys Association (JPAA)  
Masashi MORIWAKI (Mr.), Member, Tokyo 
Naoki OKUMURA (Mr.), Member, Tokyo 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Ellen ‘T HOEN (Ms.), President, KEI Europe, Geneva 
Thiru BALASUBRAMANIAM (Mr.), Representative, Geneva 
James LOVE (Mr.), Director, Washington D.C. 
 
Médecins Sans Frontières (MSF)  
Katy ATHERSUCH (Ms.), Medical Innovation and Access Policy Adviser, Geneva 
Shailly GUPTA (Ms.), Press and Communications Officer, Geneva 
Fiona NICHOLSON (Ms.), Legal and Policy Intern, Geneva 
 
Medicines Patent Pool (MPP)  
Pascale BOULET (Ms.), Consultant, Geneva 
Esteban BURRONE (Mr.), Head of Policy, Geneva 
Maria Carmen TRABANCO (Ms.), Associate Counsel, Geneva 
Elena VILLANUEVA OLIVO (Ms.), Policy and Advocacy Manager, Geneva 
 
National Inventors Hall of Fame  
Maggie PETRUSH (Ms.), General Counsel, North Canton, Ohio 
 
Third World Network Berhad (TWN)  
Safiatou SIMPORE DIAZ (Ms.), Consultant, Geneva 
 
 
 
IV. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair: Dámaso PARDO (M./Mr.) (Argentine/Argentina) 
 
Vice-présidents/Vice-Chairs: Adrian NEGOIŢĂ (M./Mr.) (Roumanie/Romania) 

Serkan ÖZKAN (M./Mr.) (Turquie/Turkey) 
 
Secrétaire/Secretary:    Marco ALEMÁN (M./Mr.) (OMPI/WIPO) 
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V. 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 
 
Anna PILICHEVA (Mlle/Ms.), 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 
 
 
 

[End of Annex and of document] 
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