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SCP/30/11 PROV. 2 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019نومفرب  20 التارخي:

 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 الثالثون الدورة
 2019 يونيو 27اإىل  24جنيف، من 

 مشروع التقرير
عداد مانة من اإ  الأ

دورهتا الثالثني يف جنيف يف الفرتة من عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )"اللجنة" أأو "اللجنة ادلامئة"(  .1

ىل  24  .2018يونيو  27اإ

وُمثلت ادلول الأعضاء التالية يف الويبو و/أأو احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية يف ادلورة: اجلزائر، أأنغول،  .2

ت(، بوتسواان، الربازيل، متعددة القوميا -الأرجنتني، أأسرتاليا، أأذربيجان، بنغالديش، برابدوس، بيالروس، بوليفيا )دوةل 

بوروندي، الاكمريون، كندا، ش ييل، الصني، كولومبيا، كوس تارياك، كوت ديفوار، كرواتيا، امجلهورية بوركينا فاصو، 

أأملانيا، غاان، اليوانن، فرنسا، س تونيا، فنلندا، اإ كوادور، مرص، السلفادور، اإ التش يكية، ادلامنرك، امجلهورية ادلومينيكية، 

يران )مجهورية غواتاميل،  ندونيس يا، اإ يطاليا،  -الكريس الرسويل، هندوراس، هنغاراي، الهند، اإ الإسالمية(، أأيرلندا، اإ

ليتوانيا، موريش يوس، موريتانيا، املكس يك، ليبيا، لتفيا، لبنان، ليبرياي، اكزاخس تان، الكويت، جاماياك، الياابن، الأردن، 

ابكس تان، ابانما، ابراغواي، البريو، الفلبني، الرنوجي، عامن، ، نياكراغوا، نيجرياي، نيبال، نيوزيلندااملغرب، موانكو، منغوليا، 

الاحتاد الرويس، اململكة العربية السعودية، رصبيا، سيش يل، س نغافورة،  بولندا، الربتغال، مجهورية كوراي، رومانيا،

توابغو، تونس، تركيا، أأوغندا، أأوكرانيا، الإمارات س بانيا، السويد، سويرسا، اتيلند، ترينيداد و اإ سلوفاكيا، جنوب افريقيا، 

 (.96العربية املتحدة، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، أأوروغواي، أأوزبكس تان، فييت انم، زمبابوي )
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ية وشارك يف الاجامتع ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التالية بصفة مراقب: املنظمة الأفريقية للملكية الفكر  .3

(OAPI( واملنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات ،)EAPO( والاحتاد الأورويب ،)EU ومكتب براءات الاخرتاع التابع ،)

(، ومنظمة الصحة العاملية UN(، والأمم املتحدة )SC(، ومركز اجلنوب )GCC Patent Officeجمللس التعاون اخلليجي )

(WHO ومنظمة التجارة العاملية ،)(WTO) (8.) 

(، APPAوشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب: الرابطة الآس يوية لوالكء الرباءات ) .4

(، وحتالف اجملمتع CEIPI(، ومركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية )AUTMمجعية مديري التكنولوجيا يف اجلامعات )

نرتانش يوانل )CSCاملدين )  ELSA(، والرابطة الأوروبية لطالب القانون )CROPLIFE(، وكروب ليف اإ

International( ومعهد فريدجورف اننسن ،)FNI( ومعهد الوالكء املعمتدين دلى املكتب الأورويب للرباءات ،)EPI ،)

ة ادلولية (، وغرفة التجار AIPPI(، وامجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية )ASIPIومجعية الأمريكتني للملكية الصناعية )

(ICC( والاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الفكرية ،)FICPI( والاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدليني ،)IFPMA ،)

يكولوجيا املعرفية )JPAAوامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ) (، وامجلعية ادلولية خلرباء KEI(، واملؤسسة ادلولية لالإ

(، واحتاد قطاع الأعامل MPP(، ومؤسسة جتميع براءات الأدوية )MSFء بال حدود )(، ومنظمة أأطباLESالرتاخيص )

منظمة غري هادفة  - 4iP(، واجمللس الأورويب TWN(، وش بكة برهارد للعامل الثالث )Business Europeالأورويب )

 .(21)  (4iP Council)للرحب

 وترد قامئة املشاركني يف مرفق هذا التقرير. .5

 SCP/29/8التالية اليت أأعدهتا الأمانة عىل اللجنة ادلامئة قبل انعقاد ادلورة: "مرشوع التقرير" ) وُعرضت الواثئق .6

Prov.2( "؛ و"مرشوع جدول الأعامل املعّدل)SCP/30/1 Prov.2 ؛ و"تقرير عن نظام الرباءات ادلويل: جوانب معينة)

قلميية" ) وثيقة املرجعية بشأأن الاس تثناء املتعلق ابلرتخيص (؛ و"مرشوع الSCP/30/2من قوانني الرباءات الوطنية/الإ

ضافية بشأأن النشاط الابتاكري )اجلزء الثالث(" )SCP/30/3الإجباري" ) ضافة: دراسة SCP/30/4(؛ و"دراسة اإ (؛ و"اإ

ضافية بشأأن النشاط الابتاكري )اجلزء الثالث(" ) .(؛ و"وثيقة معلومات أأساس ية بشأأن الرباءات SCP/30/4 Addاإ

(؛ و"جتارب الويبو بشأأن أأنشطة تكوين الكفاءات املتعلقة ابلتفاوض عىل اتفاقات SCP/30/5وجيات الناش ئة" )والتكنول

(؛ و"أأحاكم قانون SCP/30/7(؛ و"رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم: حتديث )SCP/30/6الرتخيص" )

(؛ و"اقرتاح منقح للوثيقة SCP/30/8 كفاية الكشف" )الرباءات اليت تسهم يف النقل الفعال للتكنولوجيا، مبا يف ذكل

SCP/28/7 ( "س بانيا  (.SCP/30/9مقّدم من وفدي فرنسا واإ

نظرت اللجنة، ابلإضافة اإىل ذكل، يف الواثئق التالية اليت أأعدهتا الأمانة: "اقرتاح مقدم من الربازيل" و  .7

(SCP/14/7؛ و"اقرتاح مقدم من وفد جنوب افريقيا نيابة عن اجمل)( "موعة الافريقية ومجموعة أأجندة التمنيةSCP/16/7 ؛)

.(؛ SCP/16/7 Corrو"تصويب: اقرتاح مقدم من وفد جنوب افريقيا نيابة عن اجملموعة الأفريقية ومجموعة أأجندة التمنية" )

(؛ SCP/17/8(؛ و"اقرتاح منقح مقدم من وفدي كندا واململكة املتحدة" )SCP/17/7و"اقرتاح مقدم من وفد ادلامنرك" )

(؛ و"الرباءات والصحة: اقرتاح مقدم من وفد الولايت SCP/17/10و"اقرتاح مقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية" )

(؛ و"اس تبيان بشأأن جودة الرباءات: اقرتاح مقدم من وفدي كندا واململكة املتحدة" SCP/17/11املتحدة الأمريكية" )

(SCP/18/9؛ و"اقرتاح مقدم من وفد) ( "الولايت املتحدة الأمريكية حول كفاءة نظام الرباءاتSCP/19/4 ؛ و"اقرتاح)

(؛ و"اقرتاح مقدم من وفود SCP/19/6مقدم من وفد الربازيل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات" )
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املاكتب من أأجل حتسني كفاءة نظام مجهورية كوراي واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية بشأأن تقامس العمل بني 

.(؛ و"اقرتاح مقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن دراسة مشاركة العمل" SCP/20/11 Revالرباءات" )

(SCP/23/4( "س بانيا (؛ و"اقرتاح مقدم من اجملموعة الافريقية حول برانمج معل SCP/24/3(؛ و"اقرتاح مقدم من وفد اإ

س بانيا" )SCP/24/4ات والصحة" )الويبو بشأأن الرباء (؛ و"اقرتاح مقدم من SCP/28/7(؛ و"اقرتاح مقدم من وفد اإ

(؛ و"اقرتاح منقح مقدم من وفود SCP/28/8وفود امجلهورية التش يكية وكينيا واملكس يك وس نغافورة واململكة املتحدة )

دم من وفود الأرجنتني والربازيل وش ييل .(؛ و"اقرتاح منقح مقSCP/28/9 Revالأرجنتني والربازيل وكندا وسويرسا" )

 .(.SCP/28/10 Revوسويرسا" )

نت الأمانُة املداخالت اليت مت تقدميها وجسلهتا عىل رشيط تسجيل. ويلخص هذا التقرير املناقشات بناء عىل مجيع  .8 ودوَّ

 املالحظات اليت ُأبِديت.

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، ادلورة الثالثني للجنة ادلامئة افتتح الس يد فرانسيس  .9

 املعنية بقانون الرباءات، ورحب ابملشاركني. وتوىل الس يد ماركو أألامين )الويبو( هممة أأمني اللجنة.

 من جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

مئة ابلإجامع، وملدة س نة واحدة، الس يدة سارة وايهتيد )اململكة املتحدة( رئيسًة للجنة، والس يدة انتخبت اللجنة ادلا .10

يساهايك )غاان( والس يد أألفريد ييب )س نغافورة( انئبني للرئيسة.  غريس اإ

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

 (.SCP/30/1 Prov.2اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة  .11

 من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة التاسعة والعرشين 4البند 

 (، كام هو مقرتح.SCP/29/8 PROV. 2اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا التاسعة والعرشين )الوثيقة  .12

 البياانت العامة

تقديره للّرئيسة عىل توجهيها  ( وأأعرب عنCEBSحتّدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ) .13

عداد ادّلورة  مانة عىل مسامههتا الأساس ية يف اإ يف اللّجنة، وتطلّعه اإىل عقد دورة انحجة. كام أأعرب الوفد عن شكره للأ

انني الثاّلثني للجنة ادلامئة. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تسامه الأعامل الناحجة لدّلورات الّسابقة للجنة يف متهيد الطريق ملواءمة قو 

مانة لإعداد ادّلراسة الإضافية بشأأن النّشاط الابتاكري )اجلزء الثالث(  الرباءات املوضوعيّة. كام أأعرب الوفد عن تقديره للأ

ضافيّة حول جودة الرباءات ابعتباره موضوع أأسايس SCP/30/4الواردة يف الوثيقة  جراء دراسة اإ ، اليت سوف تسمح ابإ

هيم، وأأكد لنجاح نظام الرباءات. وأأعرب عن ت ىل املناقشات حول رسيّة التّصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ طلّعه اإ

دمعه لهنج القانون غري امللزم. ورّحب الوفد كذكل ابجللسة التشاركّية بشأأن جودة معلّية منح الرباءات داخل ماكتب امللكيّة 

يالء اهامتم خاص لتكو  ىل تبادل الفكريّة، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض، مع اإ ضافة اإ ين كفاءات فاحيص الرباءات واملاكتب، اإ
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اخلربات من جانب الأمانة. ويف هذا الصدد، رّحب الوفد بقيام املؤّسسات املعنّية بتبادل اخلربات بشأأن أأنشطة تكوين 

لثاّلثني وأأمّهية احلفاظ عىل الكفاءات املتعلّقة ابلتّفاوض عىل اتّفاقات الرّتخيص. وأأشار الوفد اإىل مشاركته الإجيابية يف ادلورة ا

ة البنّاءة للمسامهة يف عقد التّوازن الّصحيح بني القضااي ذات الاهامتم املشرتك. ويف اخلتام، كّرر الوفد الزتامه ابملشارك

 ممثرة. دورة

ادّلورة بطريقة  وحتّدث وفد غواتاميل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينيّة والاكرييب وأأعرب عن أأمهل يف املشاركة يف هذه .14

عداد ادّلورة والواثئق اليّت سوف تشّّك  مانة عىل العمل املمتاز اّّلي أأجنزته يف اإ بنّاءة وفّعاةل. كام أأعرب الوفد عن شكره للأ

ىل أأمهية اللّجنة كوهنا تتناول املواضيع اليت تؤثر بشّك كبري عىل تمنية ادّلول، ل س امي تكل  أأساسًا للمناقشات. وأأشار الوفد اإ

ىل أأمهيّة  املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، والرباءات والّصحة، ونقل التّكنولوجيا. كام أأشار الوفد اإ

لهيا. وأأعرب  جودة الرباءات كوهنا تلعب دورًا أأساس يًا يف حامية التكنولوجيات اجلديدة فقط وابلتّايل يف السامح ابلوصول اإ

من جدول الأعامل. وفامي يتعلق ابلس تثناءات  7تبادل اخلربات واملعلومات اخلاصة مبوضوع البند  الوفد عن اهامتمه الكبري يف

عداد الوثيقة  اليّت  SCP/30/3والتقييدات عىل احلقوق اليت متنحها الرباءات لأغراض البحث، شكر الوفد الأمانة عىل اإ

ىل تنظمي اجللسة التّشاركية حول خمتلف أأنشطة تكوين حتتوي عىل معلومات قيّمة ومفيدة. وشكر الوفد أأيضًا الأمانة ع

الكفاءات املتعلقة ابلتّفاوض عىل اتّفاقات الرّتخيص. وحبسب الوفد، اكنت هذه اجللسة ابلغة الأمهية وسوف يكون لها تأأثري 

جيايب وحمّدد عىل معل اللّجنة. وفامي يتعلق بنقل التّكنولوجيا، شّدد الوفد عىل أأمّهية تدفّق امل علومات حنو البدلان النّامية، اإ

عداد الوثيقة  ىل التّكنولوجيات اجلديدة بشّك فعال. وشكر الوفد الأمانة عىل اإ  SCP/30/8الأمر اّّلي س يتيح الوصول اإ

ىل مناقشة بند جدول الأعامل. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن ثقته بنجاح معل اللّجنة، حتت  وتصحيحها، وأأعرب عن تطلّعه اإ

 يس.قيادة الرئ 

وأأعرب وفد الّصني عن أأمهل يف أأن تس متّر اللّجنة ادّلامئة يف حتقيق نتاجئ تدرجيّية من خالل مناقشة مواضيع خمتلفة  .15

ىل أأن  ىل أأمّهية نظام الرباءات يف تشجيع التمّنية التّكنولوجيّة والاقتصاديّة. كام أأشار اإ حتت قيادة الرئيس. وأأشار الوفد اإ

دة البحوث اخلاصة بنظام الرباءات والتّعمل من ادّلول الأعضاء الأخرى وذكل لبناء نظام يليّب احلكومة الّصينية تأأمل يف زاي

ا احتياجات الأّمة ويعّزز الأنشطة الابتاكرية. وأأقّر الوفد بأأمهّية اللّجنة ادّلامئة ابعتبارها منربًا للمناقشات حيث لعبت دورًا هممّ 

وفد عن تقديره للجهود اليّت بذلهتا ادّلول الأعضاء للمسامهة يف تطوير اللجنة ادّلامئة يف تعزيز تطوير أأنظمة الرباءات. وأأعرب ال

بشّك مس متر. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يس متر نظام الرباءات يف لعب دور يف تشجيع الابتاكر والتّطوير التكنولويج، 

ل س ميّا فامي يتعلّق مبوضوع الاس تثناءات والتقييدات عىل وأأن يواصل الوفد مشاركته البنّاءة يف املناقشات وتبادل املعلومات، 

حقوق الرباءات، والرباءات والّصحة، ونقل التكنولوجيا. ورّصح الوفد بأأّن القضااي املدرجة يف جدول الأعامل لعبت دورًا 

والفّعال لنظام الرباءات، هامًا يف حتقيق التّوازن بني مصاحل أأحصاب الرباءات والأطراف الأخرى، وحتسني الاس تخدام املرن 

وحتقيق القمي الاجامتعية بشّك أأفضل. ومع مراعاة درجات التّطّور والاحتياجات املتفاوتة بني خمتلف ادّلول الأعضاء، أأعرب 

اتحة جمال أأكرب للمناقشات واعامتد هنج أأكرث مرونة خاللها. كام أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يكون  الوفد عن أأمهل يف اإ

 املس متر لتسهيل مناقشات اللّجنة.ممثًرا وأأعلن عن سعيه الاجامتع 

وحتّدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقية، وشكر الأمانة عىل الإعداد املمتاز لدّلورة الثاّلثني، مبا يف ذكل الواثئق  .16

ها منتدى متعّدد الأطراف اليّت ستسامه يف توجيه معل اللّجنة ادلامئة. وأأكّد الوفد من جديد عىل أأمّهية اللّجنة ابعتبار 

للمناقشات املوضوعّية وأأمهية التقدم يف تطوير معلية وضع القواعد واملعايري اخلاصة بقانون الرباءات ادّلويل والقضااي ذات 
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ىل أأنّه جيب مناقشة القضااي املدّرجة يف جدول الأعامل من دون التوقّع أأنه سيمت وضع قواعد أأو  الصةل. وأأشار الوفد أأيضا اإ

ايري. وحبسب الوفد، يف حني بقي دور الرباءات يف تطوير جمايل الّصحة والابتاكر قيد املناقشة، سامهت الرباءات مبدئّيًا مع

يف تعزيز الابتاكر من خالل توفري حوافز لالستامثر يف البحث والتّطوير لتعزيز التمّنية الاجامتعية والاقتصادية. ورّصح الوفد 

ىل بأأن احلفاظ عىل التّوازن  ىل املعرفة والابتاكر، أأمٌر رضوري. وأأشار الوفد اإ بني مصاحل أأحصاب احلقوق ووصول امجلهور اإ

ياسات ومواطن املرونة املتوفرة يف نظام امللكيّة الفكريّة واليت تساعد البدلان النّامية عىل  اجملموعة الواسعة من خيارات الس ّ

جراءات الاعرتاض ما قبل املنح وما بعده، وكذكل حتقيق أأهدافها الوطنية، مبا يف ذكل الاستنفاد، ومع ايري منح الرباءات، واإ

الاس تثناءات والتقييدات. وفامي يتعلّق ابلرباءات والّصحة، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املناقشات حول التفاعل بني الرباءات 

الوفد عىل الأمانة لإعدادها ملوضوع الرّتخيص  والّصحة العاّمة اكنت جوهريّة لضامن اتّباع هنج منّسق. ويف هذا الّصدد، أأثىن

، وأأعرب عن تطلّعه اإىل عرضه ومناقش ته. وذكر الوفد كذكل أأن مرشوع الوثيقة SCP/30/3الإجباري الوارد يف الوثيقة 

ب عن املرجعّية قد يقّدم أأمثةل مفيدة عن احلالت اليّت اس تفادت فهيا بدلان أأخرى من نطاق هذا الاس تثناء ابلاكمل، وأأعر 

ياسات س ميكّهنم من مواصةل حتسني قوانني الرباءات يف سبيل حتقيق  اعتقاده بأأن الوثيقة ستشّك دلياًل مفيًدا لواضعي الس ّ

عالميّة س تقوم خاللها الأمانة واملؤّسسات املعنّية بتبادل اخلربات  أأهدافهم. ابلإضافة اإىل ذكل، رّحب الوفد بعقد جلسة اإ

ىل املشاركة البنّاءة يف هذه بشأأن أأنشطة تكوين الكفاءات  املتعلّقة ابلتّفاوض عىل اتّفاقات الرّتخيص، وأأعرب عن تّطلعه اإ

ىل أأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة   SCP/24/4اجللسة. وفامي يتعلّق ابلعمل املس تقبيل حول الرباءات والّصحة، أأشار الوفد اإ

 نوعّية الرباءات وأأنظمة الاعرتاض، رّحبت اجملموعة الأفريقية ابجللسة س يوفّر أأساسًا جيدًا ملناقشة برانجمه. فامي يتعلّق مبسأأةل

الإعالمية لتبادل اخلربات حول الهُنج اليت تس تخدهما الوفود لضامن جودة معليات منح الرباءات يف ماكتب امللكيّة الفكريّة، مبا 

ص الرباءات. وفامي يتعلّق برسيّة التّصالت يف ذكل أأنظمة الاعرتاض مع الرّتكزي بشّك خاص عىل تكوين كفاءات ماكتب حف

هيم، اعترب الوفد أأن هذه املسأأةل ليست مسأأةل مرتبطة بقانون الرباءات املوضوعي، وأأنه ل  بني مستشاري الرباءات ومولّكِ

ديد عىل ينبغي تنظمي أأّي أأنشطة لوضع القواعد واملعايري، لأّن الهُنج ختتلف بني املناطق. ومع ذكل، أأكّد الوفد من ج

اس تعداده ملناقشة هذه املسأأةل بشّك أأوسع. وابلإضافة اإىل ذكل، سلّط الوفد الضوء عىل أأمّهية ادلور اّلي تلعبه مجيع 

ىل قرار امجلعّية العاّمة للويبو يف عام  ، اّلي 2010هيئات الويبو املعنية لتنفيذ توصيات أأجندة الويبو بشأأن التمّنية، وأأشار اإ

نوية اإىل امجلعّيات، وصف ملسامههتا يف تنفيذ توصيات أأجندة  طلب من هيئات الويبو املعنية أأن تدرج يف تقاريرها الس ّ

ىل امجلعّية الّعامة لعام  مساهامت اللّجنة يف تنفيذ  2019التمّنية. وطلب الوفد من الأمانة أأن تدرج يف تقرير اللّجنة ادّلامئة اإ

، أأكّد الوفد تقدمي ادلمع الالزم لضامن حتقيق نتيجة انحجة، وأأعرب عن أأمهل يف توصيات أأجندة الويبو بشأأن التمّنية. ويف اخلتام

ىل   نتاجئ مقبوةل من مجيع الأطراف.أأن تتوّصل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو وأأحصاب املصلحة اإ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية وأأعرب عن تقديره لل  .17 جهود وحتّدث وفد طاجيكس تان ابمس مجموعة بدلان أ

ىل اجلّهود الهاّمة اليت قامت هبا اللّجنة واليّت مسحت بتنظمي ادّلورة  املبذوةل لإعداد الواثئق وادّلورة الثالثني. وأأشار الوفد اإ

جراء مناقشات بنّاءة والعمل  الثاّلثني، وشكر املدير العام والأمانة عىل التّعاون املمثر وادّلمع املس متر. ويف اخلتام، متىّن الوفد اإ

 بشّك ممثر خالل ادّلورة.

آس يا واحمليط الهادئ، وأأعرب عن ثقته يف قيادة الرئيسة للمداولت اليت جرت  .18 ندونيس يا ابمس مجموعة أ وحتّدث وفد اإ

ىل نتاجئ انحجة. كام أأعرب الوفد عن تقديره للعمل الّشاق اّّلي أأجنزته  خالل دورة اللّجنة، واليّت س تؤدي، حبسب الوفد، اإ

ىل أأمهّية احلفاظ عىل املرونة الأمانة للتّحضري قلميية، وأأشار اإ  لدّلورة. يف البداية، شدّد الوفد عىل أأّن قوانني الرباءات اكنت اإ

ياسات من صياغة أأو تعديل أأو تأأخري التّنفيذ احمليّل لبعض أأحاكم قانون  يف قوانني الرباءات احمللّية، وذكل ليمتكّن صانعو الس ّ
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منية الوطنّية واحلقائق الاقتصاديّة والاجامتعّية. كام ذكر الوفد أأن هذه املرونة أأاتحت للحكومات الرباءات وفقًا لأولواّيت التّ 

ياسة الاّلزم لتعزيز الابتاكر. ورأأى أأّن معل اللجنة لعب دورًا همامً يف احلفاظ عىل التّوازن بني حقوق أأحصاب  حزي الس ّ

الّصحة العاّمة، ونقل التّكنولوجيا، ومواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات. وأأكّد الرباءات واملصلحة العاّمة الأكرب، ل س ّيام يف جمال 

جراء مناقشات ممثرة حول تكل املسأأةل. وفامي يتعلق مبسأأةل جودة الرباءات ومبا  الوفد أأنّه سيشارك بشّك بنّاء للمسامهة يف اإ

ة التّشاركّية، وتعملم الهُنج اليّت تس تخدهما ادّلول يف ذكل أأنظمة الاعرتاض، أأشار الوفد اإىل حرصه عىل املشاركة يف اجللس

الأعضاء الأخرى لضامن جودة معلّية منح الرباءات داخل ماكتب امللكيّة الفكريّة، مبا يف ذكل بناء قدرات موّظفي وفاحيص 

ل حول كيفية حتسني نظام الرباءات مضن أأنظمة الاعرتاض. كام أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن توفّر اجللسة التّشاركّية فهامً أأفض

مانة عىل  الرباءات احلايل وزايدة فعالّيته بطريقة تراعي الاحتياجات اخملتلفة لدّلول الأعضاء. كام أأعرب الوفد عن شكره للأ

عدادها "ادّلراسة الإضافية بشأأن النّشاط الابتاكري )اجلزء الثّالث(" والواردة يف الوثيقة  ، اليّت قيّمت النشاط SCP/30/4اإ

بتاكري يف قطاع املواد الكمييائية، وأأعرب عن تطلّعه اإىل عرض هذه ادّلراسة. ابلإضافة اإىل ذكل، أأيّد الوفد املناقشات الا

حول نظام الاعرتاض، وطلب أأن تويل اللّجنة نفس الاعتبار لّّك من موضوعي أأنظمة الاعرتاض وجودة الرباءات. وحبسب 

الاعرتاض، عىل شّك اس تبيان مثاًل، يبحث يف خمتلف أأنواع أ لّيات الاعرتاض  الوفد، ينبغي وضع برانمج معل بشأأن أأنظمة

ىل أأن اللّجنة  املتاحة، والإجراءات والهنج والقيود اخلاصة ابس تخداهما، وكيفيّة تعزيز النظام. ابلإضافة اإىل ذكل، أأشار الوفد اإ

ىل تفامه مشرتك حول جودة الرباءات: سواء يعين ذكل الك فاءة يف اس تكامل طلبات الرباءات، أأو جودة جيب أأن تتوّصل اإ

ىل مناقشة التّقييدات  الرباءات املمنوحة للتأأكد من عدم منح املاكتب لرباءات مشكوك يف حصهتا. وأأعرب الوفد عن تطلّعه اإ

ضافية حول مواضيع جديدة، وشكر الأمانة عىل مرشوع  رشادات اإ ىل احلصول عىل اإ والاس تثناءات عىل حقوق الرباءات واإ

لزاميّة الوارد يف الوثيقة ا ىل املناقشات حول SCP/30/3لوثيقة املرجعيّة بشأأن الرّتاخيص الإ . كام أأعرب الوفد عن تطلّعه اإ

بشأأن أأحاكم قانون  SCP/30/8بشأأن رسيّة التّصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم، والوثيقة  SCP/30/7الوثيقة 

للتّكنولوجيا، مبا يف ذكل كفاية الكشف. وفامي يتعلّق مبوضوع الرباءات والّصحة، أأعرب  الرباءات اليّت تسهم يف النّقل الفّعال

ىل تبادل اخلربات بشأأن أأنشطة تكوين الكفاءات املتعلّقة ابلتّفاوض عىل اتّفاقات الرتخيص، مبا يف ذكل  الوفد عن تطلّعه اإ

حديثات املنتظمة يف قواعد البياانت املتاحة للجمهور بشأأن خربات الويبو، واملناقشات حول التّ  SCP/30/6مناقشة الوثيقة 

بشأأن املعلومات عن وضع الرباءات. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن توفّر اجللسة التّشاركّية فهامً أأفضل للعالقة بني أأنظمة 

س بانيا بشأأن اّّلاكء الاصطن اعي والرباءات، الرباءات والأدوية، وتطلّع اإىل عرض الاقرتاح املقّدم من وفدي فرنسا واإ

آس يا واحمليط الهادئ سيتدّخلون بصفهتم الوطنّية  ىل أأّن أأعضاء مجموعة أ يف بنود معّينة من ومناقش ته. ويف اخلتام، أأشار الوفد اإ

 جدول الأعامل.

عداد ادّلورة الثاّلث .19 ني وحتّدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، وشكر شعبة قانون الرباءات وقسم املؤمترات والأمانة عىل اإ

للّجنة ادّلامئة املعنّية بقانون الرباءات. ورّحب الوفد ابلعمل اّّلي أأجنز خالل ادّلورة التّاسعة والعرشين للّجنة ادّلامئة عىل 

ىل أأّن اللّجنة ادلامئة يه املنتدى املتعّدد الأطراف الوحيد من نوعه، وينبغي أأن  أأساس برانمج معل متوازن. وأأشار الوفد اإ

جراء مناقشات تقنّية بشأأن قضااي قانون الرباءات املوضوعي مبا يامتىش مع ولية اللّجنة. وشكر  تقوم هذه اللّجنة بتشجيع واإ

الوفد كذكل ادّلول الأعضاء اليت زّودت الأمانة مبعلومات حمّدثة للمنتدى الإلكرتوين للجنة ادلامئة، الأمر اّلي سامه يف تعزيز 

ىل أأن جودة الرباءات ل تزال تشّّك أأولويّة. وبعد أأن دور هذا املنتدى كأداة مرجعّية مفيدة و  فريدة من نوعها. وأأشار الوفد اإ

أأعرب الوفد عن تقديره للجلسة التّشاركّية واملؤمتر اّّلي اس متّر ملّدة نصف يوم واّّلي انعقد خالل ادّلورة التّاسعة والعرشين، 

جراء جلسة تشاركّية حول الهُنج اخلاصة جبودة مع  ىل اإ لّية منح الرباءات داخل ماكتب امللكية الفكرية، ومبا يف ذكل تطلّع اإ
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ىل ادّلراسة الاّلحقة اليّت س تجرهيا الأمانة بشأأن جودة معلّية منح الرباءات،  أأنظمة الاعرتاض. كام أأعرب الوفد عن تطلّعه اإ

قشات حول النّشاط الابتاكري. كام أأعرب واليّت مّت التفاق عىل تسلميها خالل ادلورة الاّلحقة. وقد أأيّد الوفد ابلاكمل املنا

عدادها "ادّلراسة الإضافية بشأأن النّشاط الابتاكري )اجلزء الثّالث("، عىل النّحو اّّلي متّت  مانة عىل اإ الوفد عن شكره للأ

بتاكري يف واليّت ركّزت عىل تقيمي النّشاط الا SCP/30/4مناقش ته يف ادّلورة التّاسعة والعرشين وتوزيعها عىل شّك الوثيقة 

ىل الأمانة هبدف  قلميية للرباءات اليت قّدمت معلومات اإ قطاع املواد الكمييائية. وشكر الوفد أأيضًا ادّلول الأعضاء واملاكتب الإ

عداد بند جدول الأعامل. فامي يتعلق مبوضوع الرباءات والتّكنولوجيات النّاش ئة، الوارد يف الوثيقة  ، اليّت ركّزت SCP/30/5اإ

اكء الاصطناعي وأأهلية احلصول عىل براءة، شكر الوفد الأمانة عىل الوثيقة ورّحب مبزيد من النّقاش حول موضوع عىل اّلّ 

س بانيا يف الوثيقة  ىل الاقرتاح املنقّح املقّدم من قبل وفدي فرنسا واإ لهيا واإ . وعالوة SCP/30/9اّّلاكء الاصطناعي ابلستناد اإ

هيم، وأأعرب عن اعتقاده عىل ذكل، أأعرب الوفد عن اهامتمه الكب ري مبوضوع رسية التّصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ

طار براءات أأكرث قابلية للتنبؤ به وأأعىل جودة. وأأخريًا، أأعلن  بأأن تقارب الهُنج يف شّك قانون غري ملزم سيسامه يف حتديد اإ

جراء مناقشات بنّاءة والعمل عىل قضااي أأخرى، مثل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات،  الوفد عن عزمه عىل اإ

والرباءات والّصحة، ونقل التّكنولوجيا، رشط أأن تكون تكل املناقشات متوازنة وأأن تأأخذ يف عني الاعتبار مصاحل مجيع 

ىل أأن املناقشات داخل اللّجنة ادّلامئة ينبغي أأن تتفادى ازدواجية اجلهود املبذوةل  يف أأي ماكن أأحصاب املصلحة. وأأشار الوفد اإ

آخر يف الويبو أأو يف املنّظامت ادّلولية الأخرى. وفامي يتعلق مبسامهة اللجنة ادلامئة يف تنفيذ توصيات أأجندة التمنية، ذكر الوفد  أ

 أأنه ينبغي اتباع املامرسة احملّددة واملتفق علهيا للنظر يف هذه املسأأةل.

الأعضاء فيه، وشكر الأمانة عىل معلها لإعداد ادّلورة الثالثني وحتّدث وفد رومانيا ابمس الاحّتاد الأورويب وادّلول  .20

اذ للجنة الرباءات. وأأشار الوفد اإىل أأمّهية العمل الّسابق اّّلي أأجنزته اللّجنة فامي خيّص مناقشة املواضيع املهّمة والهّنوض هبا واختّ 

ىل الزتامه ابملشاركة  البنّاءة يف املناقشات وفقًا لربانمج العمل املتّفق عليه. القرارات بشأأن معلها يف املس تقبل. وأأشار الوفد اإ

وعالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد عن دمعه جلدول الأعامل ولولية جلنة الرباءات، اليّت، حبسب اعتقاده، تس توجب مناقشة 

ىل أأنّه عىل الّرمغ  من صعوبة تعزيز تنس يق القامئة غري احلرصيّة من القضااي مع اتباع هنج قامئ عىل تقيّص احلقائق. وأأشار اإ

الرباءات يف اللجنة ادلامئة، شّدد الوفد عىل أأّن تنس يق قانون الرباءات املوضوعي ينبغي أأن يكون هدف اللّجنة عىل املدى 

املتوّسط والّطويل، وأأّن أأعامل تقيّص احلقائق واملناقشات احلالّية اكنت ذات أأمّهية كبرية ابلنس بة للعمل املس تقبيل. وأأشار 

عداد ادّلراسة الإضافية بشأأن النّشاط الابتاكري الو  ىل أأمهّية الهنوض ابلعمل املتعلّق جبودة الرباءات، وشكر الأمانة عىل اإ فد اإ

ىل أأن مواصةل اجللسات  SCP/30/4)اجلزء الثّالث( الواردة يف الوثيقة  وادّلول الأعضاء عىل مسامههتا. وأأشار الوفد اإ

يكون مفيدًا جدًا لدّلراسة املقبةل اليت س تجرهيا الأمانة بشأأن الهّنج املتعلّقة جبودة معلية منح التشاركّية بشأأن جودة الرباءات س  

قلميية عىل املشاركة . الرباءات، واليّت مّت التّفاق عىل تسلميها خالل ادّلورة املقبةل، وجّشع ادّلول الأعضاء من مجيع اجملموعات الإ

ىل مناقشة الا س بانيا وفرنسا والوارد يف الوثيقة وأأعرب الوفد عن تطلّعه اإ  SCP/30/9قرتاح املنقّح حديثًا اّّلي قّدمه وفدا اإ

بشأأن التكنولوجيات الناش ئة واملناقشات حول موضوع حصانة العالقة بني  SCP/30/5وكذكل وثيقة املعلومات الأساس ّية 

ىل مناقشات مثرية  . وابلإضافة اإىل ذكل،SCP/30/7حمايم الرباءات ومولّكه الوارد يف الوثيقة  أأعرب الوفد عن تطلّعه اإ

لالهامتم وممثرة فامي يتعلق بقواعد البياانت املتاحة للجمهور بشأأن املعلومات عن وضع الرباءات املتعلّقة ابلأدوية واللّقاحات، 

ىل تبادل اخلربات بني الأمانة واملؤسسات املعنّية فامي يتعلق بأأنشطة تكوين الكفاءات املتعلّ  ضافة اإ قة ابلتّفاوض عىل اتّفاقات اإ

ضايف يف هذا اجملال جيب أأن يعكس  الرّتخيص يف جمال الرباءات والصحة. ويف هذا الّصدد، شّدد الوفد عىل أأّن أأي معل اإ

هنجًا متوازاًن ويراعي خمتلف العوامل ذات الّصةل. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأّن هذا العمل جيب أأّل يتجاوز ولية جلنة 
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ىل الأدوية، خالل الرباءات  جراء املناقشات حول العوامل الأخرى اليت قد يكون لها تأأثري عىل الوصول اإ والويبو، وينبغي اإ

ىل الزتامه بعمل اللّجنة وأأعرب عن تطلّعه اإىل جلسة بنّاءة.  منتدايت أأكرث مالءمة. ويف اخلتام، أأشار الوفد اإ

ئق وادّلمع ادّلامئ. وأأعرب الوفد عن تأأييده للبيان اّلي أأدىل به وشكر وفد كولومبيا الأمانة عىل معلها املس متّر والواث .21

وفد غواتاميل، متحّداًث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. ورّصح الوفد بأأنّه يويل أأمهية كبرية للجنة الرباءات 

ت والتقييدات عىل حقوق الرباءات والرباءات ولإسهاهما يف حتقيق أأهداف التمّنية املس تدامة. وفامي يتعلق بقضااي الاس تثناءا

والّصحة، رّصح الوفد بأأّن اللّجنة أأطلقت املفاوضات ذات الّصةل وتبادل اخلربات، الأمر اّلي سوف يسامه يف حتقيق 

ة أأهداف جلنة الرباءات. وفامي يتعلّق بنقل التكنولوجيا، رّصح الوفد بأأنّه من الّّضوري أأن تس متّر املناقشات داخل جلن

ياسات يف كولومبيا، ولأنّه من املهم حتقيق التّوازن الّصحيح داخل نظام  الرباءات لأّن الابتاكر يشّّك ركزية أأساس ية للس ّ

شات الرباءات. وأأكد الوفد جمّدًدا عىل اهامتمه ابملناقشات املتعلّقة جبودة الرباءات. ويف اخلتام، رّصح الوفد بأأنّه ملزتم متاًما مبناق 

 ات وأأعرب عن أأمهل يف حتقيق نتاجئ قيّمة. جلنة الرباء

يران )مجهورية  .22 الإسالمية( عىل تعاونه الاكمل خالل مداولت اللّجنة. وأأيّد الوفد البياانت اليّت أأدىل هبا  -وأأكد وفد اإ

آس يا واحمليط الهادئ. ورّصح الوفد بأأّن اللّجنة، بصفهتا منتدى متعّدد الأطراف، و  ندونيس يا ابمس مجموعة أ فّرت منّصة وفد اإ

ملناقشة القضااي املتعلقة ابلرباءات، وينبغي أأن تضع برانمج معل متوازن، من شأأنه أأن يتيح الفرصة لتبادل ممثر للآراء حول 

مجموعة واسعة من املواضيع املتعلّقة ابلرباءات. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأّن املناقشات حول موضوع الاس تثناءات 

اءات، والرباءات والّصحة، ونقل التّكنولوجيا، اكنت هّممة لتحقيق التوازن بني مصاحل أأحصاب والتقييدات عىل حقوق الرب 

الرباءات واملصلحة العاّمة املمتثةل يف الاس تفادة الفّعاةل من مواطن املرونة يف نظام الرباءات وتعزيز القمية الاجامتعية لهذا 

جنة عىل فهم التّحدايت اليّت تواهجها البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا يف النظام. ورّصح الوفد بأأّن املداولت سوف تساعد اللّ 

جياد طرق لعامتد نظام الرباءات عىل حنو أأفضل لتلبية الاحتياجات  تمنيهتا الاقتصادية والاجامتعية بشّك أأفضل، وعىل اإ

ىل  والأولوايت الوطنّية. ورّصح الوفد بأأنّه ل يزال يعتقد أأّن التنس يق ادّلويل لن يفيد ادلول الأعضاء، وذكل نظرًا اإ

ياس ية اخملتلفة دلى  ج واملصاحل الس ّ الاختالفات يف مس توايت التمّنية الاجامتعيّة والاقتصاديّة والتكنولوجيّة اإىل جانب الهنم

الأمهّية حلسن ادّلول الأعضاء. وعالوة عىل ذكل، شّدد عىل أأّن موضوع الاس تثناءات والتقييدات عىل قانون الرباءات ابلغ 

مانة لإعدادها مرشوع الوثيقة املرجعية بشأأن الرّتخيص الإجباري الواردة يف  سري نظام الرباءات. وأأعرب الوفد عن تقديره للأ

ىل مناقشة هذا املوضوع. وفامي يتعلّق جبودة الرباءات ونظام الاعرتاض، أأعرب الوفد  SCP/30/3الوثيقة  وأأعرب عن تطلّعه اإ

ىل ا ج املعمتدة من قبل الوفود لضامن جودة معلّية منح الرباءات داخل ماكتب امللكيّة عن تطلّعه اإ جللسة التّشاركّية بشأأن الهنم

الفكريّة. وشّدد الوفد أأيًضا عىل أأمهية اجللسة التّشاركّية فامي يتعلق بتكوين كفاءات فاحيص الرباءات واملاكتب، مما س يؤدي 

يل بطريقة تراعي الاحتياجات اخملتلفة لدّلول الأعضاء. وفامي يتعلّق مبسأأةل الرباءات اإىل حتسني كفاءة نظام الرباءات احلا

ىل تبادل اخلربات وأأنشطة تكوين الكفاءات املتعلّقة ابلتّفاوض عىل اتّفاقات الرّتخيص مبا  والّصحة، أأعرب الوفد عن تطلّعه اإ

مهل يف أأن توفّر مداولت اللّجنة فهامً أأفضل للقيود بشأأن جتارب الويبو. وأأعرب الوفد عن أأ  SPC/30/6يف ذكل الوثيقة 

ىل الأدوية. وفامي يتعلّق مبسأأةل رسيّة التّصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكهيم،  املتعلّقة ابلرباءات اليّت حتول دون الوصول اإ

ي تنظمي أأّي أأنشطة من اللّجنة لوضع رأأى الوفد أأّن هذه املسأأةل ليست مسأأةل مرتبطة بقانون الرباءات املوضوعي، وأأنه ل ينبغ

القواعد واملعايري. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تنجح اللجنة يف احراز التقدم يف املناقشات حول القضااي ذات 

 لأمهية اخلاّصة مجليع املشرتكني.ا
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عداد .23 لق ابلس تثناءات والتقييدات عىل  فامي يتعأأعامل ادّلورة الثاّلثني، ل س امي وشكر وفد بيالروس الأمانة عىل اإ

حقوق الرباءات. وأأشار الوفد اإىل أأنّه أأوىل أأمّهية كبرية لعمل جلنة الرباءات، حيث ساعد عىل تبادل املعلومات ذات الأمّهية 

عدادها. وأأشا ىل أأن العملّية الكربى، وأأعرب عن رسوره لأّن الواثئق ذات الّصةل بنقل التّكنولوجيا وجودة الرباءات قد مّت اإ ر اإ

التّبادل املتعّدد الأطراف للمعلومات اكن مفيًدا للغاية مجليع ادّلول الأعضاء، وأأبدى اس تعداده للمسامهة يف مجيع املناقشات، 

طار  ل س ّيام بشأأن الاس تثناءات والتقييدات ونقل التّكنولوجيا. وأأعرب الوفد عن تقديره خملتلف الأنشطة اليّت نُّظمت مضن اإ

 ة، ومتىّن اكمل النّجاح للّجنة.ن أأجل تسهيل تبادل املعلومات حول هذه املواضيع املهمّ معل اللّجنة م

وأأعرب وفد أأوغندا، بصفته الوطنّية، عن ثقته يف قيادة الّرئيسة والزتم ابملشاركة البنّاءة يف مناقشة خمتلف بنود  .24

عدادها املمتاز لدّلورة ا لثاّلثني، مبا يف ذكل اللّوجستيات والواثئق املعدة بدقة جدول الأعامل. وشكر الوفد أأيضا الأمانة عىل اإ

اليّت س توّجه أأعامل ادلورة. وأأعرب الوفد عن تأأييده التام للبيان الافتتايح اّّلي أأدلت به اجملموعة الأفريقيّة، وأأعرب عن 

 اكنت مرتبطة مبارشًة بس ياسة أأوغندا اهامتمه الشديد ببنود جدول الأعامل املتعلّقة ابلرباءات والّصحة ونقل التّكنولوجيا، واليّت

. وفامي يتعلّق ابلرباءات والّصحة، أأشار الوفد اإىل 2019مايو  27الوطنيّة للملكيّة الفكريّة اليّت أأقّرها جملس الوزراء مؤخًرا يف 

ياسة الوطنيّة للملكيّة الفكريّة لتحفزي التمّنية تتعلّق اإىل حد كبري بصّحة أأفرادها، واب ىل توفري بيئة مؤاتية أأن رؤية الس ّ حلاجة اإ

نتاج مجيع الأدوية ونرشها. وشّدد الوفد عىل دور اللّجنة يف جعل الأدوية الأساس ية متاحة للجميع مع احلفاظ عىل  لتعزيز اإ

مصاحل أأحصاب الرباءات. وأأعرب عن أأمهل يف الاس تفادة بشّك أأكرب من جلسة تبادل اخلربات بني الأمانة واملؤّسسات 

ملدعّوة، بشأأن أأنشطة تكوين الكفاءات املتعلّقة ابلتّفاوض عىل اتّفاقات الرّتخيص، كام ورد يف جدول الأعامل. وفامي املعنّية ا

عداد الوثيقة  والواثئق الّسابقة مثل الوثيقة  SCP/30/8يتعلّق مبوضوع نقل التّكنولوجيا، شكر الوفد الأمانة عىل اإ

SCP/29/6 أأّن الوثيقة ل تقّدم أأحاكم قانونية مبوجب القانون فقط، بل تقّدم أأيًضا الأدوات . ورّصح الوفد بأأنّه يقّدر حقيقة

ىل أأنّه  والربامج واملبادرات العملّية اليّت اس ُتخدمت لتعزيز هذه الأحاكم القانونية يف خمتلف ادّلول الأعضاء. كام أأشار الوفد اإ

اكمًا مثل كفاية الكشف، واحملتوايت الواحضة لطلب عىل الرمغ من قيامه بتحديث نظام الرباءات اخلاص به ليشمل أأح

ج املتّبعة من قبل ادّلول الأعضاء الأخرى. ويف اخلتام، أأكّد الوفد تقدمي  نّه جاهز للتّعمل من الهنم الرباءة، ونرش طلب الرباءة، فاإ

 ادلمع الالزم لضامن حتقيق نتيجة انحجة لدّلورة الثاّلثني للجنة الرباءات.

يفيا البيان اّلي أأدىل به وفد غواتاميل نيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الاّلتينية والاكرييب. وشكر الوفد وأأيّد وفد بول  .25

عداد ادّلورة الثاّلثني وعىل الواثئق، وأأكد من جديد عىل اس تعداده للمناقشة بطريقة بنّاءة. واعترب الوفد أأيًضا أأن  الأمانة عىل اإ

ياسة الوطنية اليّت مسحت بتوافر الّسلع واخلدمات. ورأأى الوفد أأنّه من املهم مواطن املرونة تشّّك عنارص حيويّة  لتعزيز الس ّ

من جدول الأعامل بشأأن الرباءات والّصحة. كام وجد الوفد أأن الواثئق املعّدة مفيدة للغاية، وأأعرب عن أأمهل يف  8تناول البند 

ة دلى خمتلف الأطراف. وأأكد الوفد من جديد عىل أأمّهية التّعامل مع أأن يعّزز تبادل اخلربات فهم العالقة بني الرباءات والأدوي

ىل الأدوية، بغية حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة  ىل نظام براءات متوازن يعّزز الوصول احلقيقي اإ هذه القضّية هبدف الوصول اإ

ّصحية الّشامةل. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن املمتثل ابلتّغطية ال  38(، وحتديدًا الهدف 2030)برانمج التمّنية املس تدامة لعام 

 هيل النّقاش التّشاريك والبنّاء.يكون معل اللّجنة مفيًدا يف تس 

جيابّية وحيويّة خالل ادّلورة الثاّلثني للجنة الرباءات. وكّرر الوفد بيانه  .26 جراء مناقشات اإ وأأعرب وفد الهند عن أأمهل يف اإ

ّن دور الويبو بصفهتا الهيئة ادلولية املعنّية ابمللكية اّّلي أألقاه خالل ادلورات الّسابقة للجن ة الرباءات. وحبسب هذا البيان، اإ

الفكرية يلقي عىل عاتقها مسؤولّية الّسعي بنشاط لتحقيق توازن دقيق بني حقوق امللكية الفكرية والّشواغل الاقتصاديّة 
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هتا الأمانة لإطالق مثل هذه املناقشات ولإعداد الواثئق بشّك والاجامتعّية لساّكن العامل. وأأثىن الوفد عىل اجلهود اليّت بذل

دقيق ومس متر ويف الوقت املناسب. وأأكد الوفد أأنّه سيشارك بنشاط يف مجيع املناقشات متامًا كام فعل خالل ادلورات 

ة حنو أأّي حماوةل للتّنس يق، الّسابقة، لكنّه كّرر موقفه بأأّن هذه املناقشات ينبغي أأن تقترص عىل تقيص احلقائق وأأل تكون موهّج 

عداد مرشوع الوثيقة املرجعية  وأأبدى معارضته الّشديدة لأي هجد يبذل لتحقيق تكل الغاية. وشكر الوفد الأمانة عىل اإ

SCP/30/3  بشأأن الاس تثناءات والتقييدات، اّلي يركز بشّك خاص عىل اس تخدام الرّتخيص الإلزايم وأأعرب عن أأمهل

جراء مناقشة بنّا ءة بني مجيع ادّلول الأعضاء. وسلّط الّضوء عىل أأّن الرّتخيص الإلزايم اكن أأحد أأمّه الاس تثناءات املتعلقة يف اإ

ابحلصول عىل الأدوية والقدرة عىل حتّمل تاكليفها، خاصة ابلنس بة للبدلان النامية وأأقل البدلان منوًا، وابلتّايل فهو مفيد 

ه الّسابقة وأأكد أأّن بعض الاس تثناءات الأخرى مثل الاس تخدام احلكويم واس تثناء للجمهور بشّك عام. كام كّرر الوفد بياانت

حول ادّلراسة  SCP/30/4بولر وجدت لتحقيق هذه الغاية. وشكر الوفد كذكل الأمانة عىل الإعداد ادّلقيق للوثيقة 

 النّشاط الابتاكري يف قطاع املواد الإضافية بشأأن النّشاط الابتاكري )اجلزء الثّالث(، اليّت ركّزت بشّك خاص عىل تقيمي

الكمييائية، ومبا يف ذكل مطالبات ماركوش. وذكر الوفد أأن جودة الرباءات تشّّك العنرص الأكرث أأمهية يف معلّية تسجيل 

الرباءات، وينبغي دراسة العالقة بني جودة الرباءات وأأنظمة الاعرتاض بطريقة موضوعية. ويف هذا الّصدد، رأأى الوفد أأن 

ظام الاعرتاض ُمحّدد املعامل يضيف قمية اإىل معلّية حفص الرباءات ويساعد عىل ضامن اجلودة يف املطالبة هبا. وشكر الوفد ن

عداد وثيقة املعلومات الأساس ية  بشأأن الرباءات والتّكنولوجيات النّاش ئة واّّلاكء الاصطناعي،  SCP/30/5الأمانة عىل اإ

آخر التّطورات يف هذه اجملالت. وشكر الوفد واليّت من شأأهنا ضامن بقاء صانعي س   ياسات امللكيّة الفكريّة عىل اطالع بأ

عداد الوثيقة  مشريًا اإىل رضورة وجود توازن بني احلقوق والالزتامات، وينبغي أأن تستند حامية  SCP/30/8الأمانة عىل اإ

ىل احملتوى التكنولويج الوارد يف طلبات الرباءات. ورّصح الوفد بأأ  ّن مقدم الطلب ملزم ابلمتثال ملطلب كفاية احلقوق اإ

الكشف حىت يمتكن عامة امجلهور من الاس تفادة من الكشف مبجرد انهتاء مّدة امحلاية. وسلّط الوفد الضوء عىل أأّن بند 

طار بند جدول الأعامل بشأأن جودة الرباءات. ويف اخلتام، أأكّد ال وفد جدول الأعامل بشأأن كفاية الكشف ميكن مناقش ته يف اإ

 اءة والتّشاركية خملتلف القضااي.عىل مشاركته النشطة يف مداولت اللّجنة والزتامه ابملناقشة البنّ 

ىل  .27 وأأيّد وفد بوتسواان البيان اّّلي أأدىل به وفد أأوغندا املتحّدث ابمس اجملموعة الأفريقيّة. ورّصح الوفد بأأنّه يتطلّع اإ

جدول الأعامل، وأأكد عىل دمعه الاكمل لقيادة الرئيس. كام أأعرب الوفد عن مناقشات ممثرة يف مجيع املواضيع املدرجة عىل 

عداد الاجامتع. وفامي يتعلّق مبوضوع جودة الرباءات مبا يف ذكل أأنظمة  تقديره للعمل الّشاق اّّلي أأجنزته الأمانة خالل اإ

اده بأأّن اخلربة املكتس بة خالل هذه اجللسة الاعرتاض، أأعرب الوفد عن تقديره للجلسة التّشاركّية نظرًا لأمّهيهتا، وعن اعتق

ستّشجع وحتفّز ادّلول الأعضاء عىل ضامن منح براءات عالية اجلودة، وسوف تعّزز تكوين كفاءات ماكتب امللكيّة الفكريّة 

ىل مناقشات ممثرة خالل اجللسة. هبدف تطوير نظام براءات فّعال. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن تطلّعه  اإ

هورية كوراي عن تقديره لقيادة الّرئيسة ولإعداد الأمانة لدلورة. وأأقّر الوفد بأأّن جلنة الرباءات شلّكت أأعرب وفد مج  .28

منتدى لدّلول الأعضاء ميكّهنا من املشاركة يف مناقشات ممثرة وجوهريّة بشأأن القضااي التّقنية املتعلّقة بقانون الرباءات 

ىل أأن جلنة الرباءات أأعطت ادّلول الأعضاء فرًصا لتبادل اخلربات املفيدة وابلتّعاون ادّلويل. ابلإضافة اإىل ذكل، أأشا ر أأيًضا اإ

والأفاكر املتعلّقة ابلقضااي املهّمة مثل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات وجودة الرباءات الإجاملّية وتشارك العمل 

الوفد أأّن اللّجنة مسحت لدلول الأعضاء ابلس تفادة من نظام  ونقل التّكنولوجيا والابتاكرات يف جمال الّصحة وأأدوية. وأأكّد

ىل أأقىص حد ممكن، وأأعرب عن الزتامه ابلتمنية وابس تخدام نظام الرباءات بشّك متوازن لضامن الاعرتاف  الرباءات احلايل اإ
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خالل الابتاكر الاجامتعي عرب  الفعيل حبقوق امللكية الفكرية للمخرتعني. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف زايدة الاهامتم العاملي من

ىل أأن تراعي امل   ناقشات اجلارية املصلحة العاّمة.تعزيز حياة الأشخاص، وأأكّد عىل سعيه اإ

وأأعرب وفد كندا، بصفته الوطنية، عن تقديره لتوجيه الّرئيس. ورّصح الوفد بأأنه سيشارك بشّك بناء ويسامه يف  .29

عداد ادّلورة الثاّلثني، مبا يف ذكل الواثئق حول الاس تثناءات  العمل اّلي تقوم به اللّجنة. وشكر الوفد أأيضا الأمانة عىل اإ

والتقييدات عىل حقوق الرباءات، وجودة الرباءات مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض، والرباءات والّصحة، ورسية التّصالت بني 

ىل جراء مناقشات بنّاءة حول هذه املواضيع  مستشاري الرباءات ومولّكهيم ونقل التّكنولوجيا. وأأعرب الوفد عن تطلّعه اإ اإ

ىل اجللسات التّشاركّية اخملتلفة املقّرر عقدها عىل مدار الأس بوع. كام أأعرب الوفد عن  ىل برانمج معل متوازن، واإ ابلستناد اإ

ج املس تخدمة لضامن جودة معليات منح الرب  اءات، مضن عزمه عىل تبادل خربات املكتب الكندي للملكية الفكرية بشأأن الهنم

طار اجللسة التشاركّية لدّلورة الثالثني حول هذا املوضوع. ويف اخلتام، أأقّر الوفد ابملشاركة الإجيابية والبنّاءة بني ادّلول  اإ

الأعضاء يف ادّلورات الأخرية للجنة الرباءات، كام أأقّر ابلتّعاون عرب الأقالمي اّّلي اكن هل دور حيوي يف تقّدم معل اللّجنة. 

ىل مزيد من املشاركة مع ادّلول الأعضاء يف جو تسود وأأعرب ىل جلسة ممثرة.الوفد عن تطلّعه اإ  ه روح الّزماةل واإ

وأأيّد وفد اململكة املتّحدة البياانت اليت أأدلت هبا اجملموعة ابء كام أألقاها وفد كندا ووفد رومانيا املتحّدث ابمس الاحتاد  .30

ىل العمل مع املندوبني الآخرين خالل ادّلورة الثاّلثني وادّلورات الأورويب وادّلول الأعضاء فيه. وأأعرب الوف د عن تطلّعه اإ

الاّلحقة للّجنة. وأأعرب الوفد عن امتنانه للعمل الّشاق اّّلي أأجنزته الّرئيسة ونّواهبا يف توجيه خّطة العمل املتوازنة للّجنة. 

ني اجلدد، وأأكد عىل مشاركته البنّاءة يف العمل حتت وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يس متر العمل اجليد من قبل املنتخب

يدة سارة  قيادهتم. وشكر الوفد أأيضا الوفود الأخرى يف اجملموعات الإقلميية دلمعها انتخاب مرّّشة اململكة املتّحدة، الس ّ

دة دلى اللّجنة، ستشّّك وايهتيد، ملنصب الرئيس. وأأعرب الوفد عن ثقته يف أأن جتربهتا الّسابقة، كجزء من وفد اململكة املتّح

مصدرًا لرؤية خاصة ستساعد يف توجيه املناقشات الإجيابية وتعزيز التبادل القمّي للمعلومات. كام أأعرب الوفد عن امتنانه 

عداد الواثئق اخملتلفة. وأأبدى الوفد اهامتًما خاًصا ببند مانة عىل العمل الشاق اّّلي أأجنزته يف تنظمي ادّلورة الثاّلثني واإ  للأ

جدول أأعامل حتت عنوان "جودة الرباءات"، ومبا يف ذكل اجلزء الأخري للجلسات الـتّشاركّية مع الرّتكزي بشّك خاص عىل 

تكوين كفاءات فاحيص الرباءات وماكتهبا. ورّصح الوفد بأأّن التّبادل القمّي للمعلومات حول هذا املوضوع س يكون ذات فائدة 

هيا الأمانة حول الهُنج املتعلّقة جبودة معلية منح الرباءات، واليّت مّت التّفاق عىل تسلميها خالل كبرية لدّلراسة املقبةل اليّت س تجر 

قلميية  ادّلورة الالحقة. وشكر الوفد الزمالء اّّلين اكنوا قد سامهوا يف املناقشة، وجّشع ادّلول الأعضاء من مجيع اجملموعات الإ

موليّة التّاّمة لدّلراسة املس تقبلّية. عالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن عىل املشاركة يف تبادل اخلربات لضامن الشّ 

تسمح العملّية التّشاركّية ونتاجئها للوفود واملاكتب ابلتّعمل ومبقارنة كيفية تقيمي جودة الرباءات وحتسيهنا يف خمتلف الولايت 

 تتالءم مع الّظروف اخلاّصة هبا. دام املعلومات بطريقةالقضائية. ورأأى الوفد اّن هذه العملّية مسحت للوفود ابس تخ

وأأكد وفد الأرجنتني عىل الزتامه ابملشاركة البنّاءة والنشطة يف جلنة الرباءات. وشكر الوفد الأمانة عىل العمل املمتاز  .31

عداد ادّلورة الثاّلثني والواثئق. وأأعرب الوفد عن رسوره حيال الّطبيع ة املوضوعية للواثئق اليّت اّّلي قامت به فامي خيّص اإ

اإىل جلسة ممثرة  أأعّدهتا الأمانة، وخاّصة الوثيقة املتعلقة ابلنّشاط الابتاكري. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن تطلّعه

 الرباءات. للجنة

عداد الواثئق، وأأعرب عن تأأييده للبيان اّّلي أأدىل به وفد غواتاميل املتحّدث .32 ابمس  وشكر وفد الإكوادور الأمانة عىل اإ

عداد الوثيقة  حول الاس تثناءات  SCP/30/3مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وكذكل شكر الوفد الأمانة عىل اإ
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والتّقييدات عىل حقوق الرباءات اليّت تضّم معلومات عن الترشيعات يف خمتلف البدلان. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأّن 

ىل تطبيق الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات بشّك حصيح، فهيي الوثيقة سوف تساعد املاكتب الأخرى ع

تتناول جوانب مّت تغطيهتا لكها يف الترشيعات الوطنّية للوفد، مثل حامية املصلحة العامة واملامرسات املانعة للمنافسة وحالت 

لزاميّة مت تدويهنا حتت الطوارئ الوطنية وغريها. وفامي يتعلّق ابلقانون الوطين، ذكر الوفد أأّن الأح اكم املتعلقة ابلرّتاخيص الإ

 من القانون الأسايس بشأأن الاقتصاد الاجامتعي للمعرفة والإبداع والابتاكر اّّلي دخل حزّي  1، القسم 2، الفصل 3الباب 

 .2019ديسمرب  9التّنفيذ يف 

ملمثل عن اخملاوف بشأأن شفافيّة املنتجات وحتّدث ممثل ش بكة برهارد للعامل الثّالث عن ثالث نقاط. أأّوًل، حتّدث ا .33

ذا اكنت  ىل أأّن قاعدة البياانت مل تقدم معلومات اكمةل مّعا اإ الصيدلنية يف مبادرة معلومات الرباءات للأدوية. وأأشار املمثل اإ

ىل عدم توفّر أأي أ لّيات  الطلبات قد ُرفضت أأو ُُسبت، أأو مىت قُّدمت أأّي اعرتاضات. ويف هذا الصدد، أأشار املمثل اإ

للتّحقق من املعلومات اليّت مت حتميلها من قبل الرشاكت املس تحدثة للمنتجات يف قاعدة البياانت، وأأّن التّأأخري النامج عن 

ىل اخملاوف املتعلّقة بعالقة الويبو  ىل الأدوية اجلنيسة سوف يأأثّر سلبَا عىل الّصحة العامة. وأأشار املمثل أأيضا اإ عرقةل الوصول اإ

ومات الرباءات للأدوية وحّث ادّلول الأعضاء عىل مراجعة مبادرة معلومات الرباءات للأدوية والتّحقق من مببادرة معل

ىل أأّن اس تخدام مواطن املرونة يف اتفاق تريبس متّت عرقلته بسبب انتشار التّفاقات بني  املعلومات. اثنيًا، أأشار املمثل اإ

قامة احلواجز أأمام  دول الّشامل واجلنوب. ويرى املمثّل أأّن معايري ىل اإ تريبس بلس قد أأّدت اإىل زايدة كبرية يف تلكفة الأدوية واإ

منافسة املنتجات اجلنيسة يف الوقت املناسب. وجّشع املمثّل ادّلول الأعضاء عىل مقاومة هذه الّضغوط. اثلثًا، حث املمثل 

ىل أأن هذا ادلول الأعضاء عىل توّّخ احلذر فامي خيّص ادلخول يف مذكرة تفامه حول ت دريب فاحيص الرباءات. وأأشار املمثّل اإ

التّدريب التّقين اّّلي توفره البدلان املتقدمة سزييد من الاعامتد عىل املعايري اليّت وضعهتا ادلول الأعضاء. ورأأى املمثّل أأّن 

 صلحة العامة.وفقًا لعتبارات املادّلول الأعضاء جيب أأن حتّدد معايري الأهلية للحصول عىل براءة وتطّبقها 

يكولوجيا املعرفية بنرش الأمانة ملرشوع الوثيقة املرجعية  .34 بشأأن  SCP/30/3وّرحب ممثّل املؤسسة ادلولية لالإ

طار  ىل تقدمي نظرة عاّمة عن الرّتخيص الإلزايم مضن اإ ىل أأن وثيقة الأمانة هذه تسعى اإ الرّتخيص الإلزايم. وأأشار املمثّل اإ

اعاة ممارسات ادلول اخلاّصة ابلرّتخيص الإجباري. ورّصح املمثل أأن هناك عيب واحد يف الهيّك القانوين ادّلويل مع مر 

مرشوع الوثيقة املرجعية بشأأن الرتخيص الإلزايم، وهو عدم حتليل احلالت اليت مّت فهيا الّسامح ابلنتفاع غري الطوعي كتقييد 

لتتضّمن دراسة احلالت حيث مّت الّسامح ابلنتفاع غري  عىل س بل الانتصاف. وبرأأي املمثّل، ينبغي مراجعة دراسة الويبو

الطوعي كتقييد عىل س بل الانتصاف، مبا يف ذكل، عىل سبيل املثال، التقييدات الأخرية عىل س بل الانتصاف من التعدي 

ب املمثّل من عىل الرباءات يف الاختبارات التشخيصية الطبية والأهجزة الطبية يف الولايت املتحدة الأمريكية. كام طل

اللّجنة، يف ادلورة الاّلحقة، تنظمي ورشة معل للخرباء لتحليل خربة ادلول يف السامح ابلنتفاع غري الطوعي من الرباءات 

من اتفاق تريبس، مبا يف ذكل عىل وجه التحديد  3املتعلقة ابلخرتاعات الطبية كتقييد عىل س بل الانتصاف املتاحة يف اجلزء 

طار املادة حالت الإاتوات ا مكرر  31جلارية لنهتاك الأهجزة الطبية والاختبارات التشخيصية وتصدير تكل املنتجات خارج اإ

ماكنية امحلاية  مبوجب اتّفاق تريبس. عالوة عىل ذكل، اقرتح املمثل أأن تقوم اللجنة ابلتحقيق يف مدى انطباق الاستبعاد من اإ

( لعالج الرسطان. CARTمثل املركب املضاد لفريوسات النسخ العكيس ) برباءة عىل العالجات اخللوية واجلينية اجلديدة

كام أأوىص املمثّل اللّجنة عىل تنظمي ورشة معل للخرباء حول براءات العالجات اخلليوية واجلينية. ابلإضافة اإىل ذكل، اقتبس 

الية لتحديد وضع براءات املنتجات الصحية "مبواصةل دمع اجلهود احل 2019املمثّل قرار مجعية الّصحة العاملية املتّخذ يف مارس 

والرتوجي لقواعد بياانت سهةل الاس تخدام ومتاحة لعاّمة امجلهور تتضّمن معلومات عن وضع الرباءات للجهات الفاعةل يف جمال 
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ّية، واّلي تضّمن الصحة العامة." مث طلب املمثّل من جلنة الرباءات مناقشة تنفيذ قرار الشفافية التّابع ملنظمة الّصحة العامل 

معاجلة مسأأةل الّشفافية املتعلّقة بوضع الرباءات اخلاّصة ابلأدوية البيولوجيّة وابلعالجات اخلليوية واجلينية اجلديدة الأمر اّلي 

سيسمح بتشارك املعلومات بشأأن التّقايض حول صالحيّة الرباءة ونطاقها بشّك أأفضل. ويف اخلتام، عرض املمثل مسأأةل ما 

ذا اكن حدى واكلت الأمم املتحدة عىل الاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدليني لإدارة مرشوعها، يف  اإ ينبغي أأن تعمتد اإ

 ضوء احامتل تضارب املصاحل.

 ةالإقلميي ينة من قوانني الرباءات الوطنية/من جدول الأعامل: تقرير عن النظام ادلويل للرباءات: جوانب مع  5البند 

ىل الوثيقة استندت املناقشا .35  .SCP/30/2ت اإ

شكر وفد بيالروس الأمانة عىل حتديث املنتدى الإلكرتوين. ووجد الوفد أأن حتميل املعلومات هبذه الطريقة مفيد لأّن  .36

آخر التطورات من دون دراسة الترّشيع ذات الّصةل باكمهل. وأأشار الوفد أأيًضا اإىل رضورة جعل  ماكهنا أأن تّطلع عىل أ اللجنة ابإ

لهيا يف الترّشيع م  . وفامي يتعلق مبوضوع الاخرتاعات اليت ميكن حاميهتا 2006توافقًا مع معاهدة قانون الرباءات اليّت انضّم اإ

ماكنية امحلاية برباءة، مثل طرق العالج الطيب. وأأبلغ الوفد أأن  ىل استبعاد العديد من حالت من اإ مبوجب براءة، أأشار الوفد اإ

ماكنية امحلاية برباءة لهذه احلالت للتصدّي لالحتاكرات يف هذا الإدارة الصحية يف بيالروس يا قد ط  ّبقت الاستبعاد من اإ

ىل أأّن الرباءات ل جيب أأن تعرقل العالج املقّدم من قبل الأطباء. وأأشار الوفد اإىل أأن الترّشيع يشمل أأيًضا  اجملال، وأأشار اإ

ىل التّغيريات املتعلّقة ابلتّصاممي ومناذج املنفعة.قضااي ذات أأولويّة متعلّقة ابلطلبات املؤقتة. وأأشار الوفد كذكل   اإ

ىل أأربعة  .37 وشكر وفد فرنسا الأمانة عىل تنظمي الأعامل التّحضريية لدّلورة الثاّلثني وعىل جودة الواثئق. وأأشار الوفد اإ

ىل تمنية مايو  23املشاريع قد صدرت يف  تغيريات يف الترّشيعات اخلاّصة ابمللكيّة الفكريّة يف فرنسا، وأأّن خطة العمل الهادفة اإ

 6ممّددًا مّدة امحلاية من  2019. أأوًل، عّززت اخلّطة نظام شهادات املنفعة اّّلي س يدخل حزّي التّنفيذ حبلول صيف 2019

ىل  ىل براءة. اثنيًا، ينّص القانون عىل تقدمي طلب  10اإ ماكنية حتويل طلب شهادة املنفعة اإ ىل اإ س نوات. وأأشار الوفد كذكل اإ

ىل امللكية الصناعية والرشاكت الناش ئة والرشاكت الصغرية واملتوسطة احلجم  12راءة مؤقت ملّدة ب شهر مما يسهّل الوصول اإ

جراء  ويسمح ابحلصول عىل اترخي أأولوية مع احلد الأدىن من الاجراءات الشلكّية. اثلثًا، أأشار الوفد اإىل أأنّه سيمّت وضع اإ

ماكنية الاعرتاض عىل الرباءة  2020يناير  1 لالعرتاض وس يدخل حزّي التّنفيذ يف آخر اإ حيث س يكون دلى أأي طرف أ

شهًرا من منح تكل الرباءة. رابًعا، سيسمح القانون للمكتب بفحص النّشاط الابتاكري خالل معلية  12املمنوحة يف غضون 

 من املكتب الفرنيس للرباءات.وحة مّما سيسمح بزايدة جودة الرباءات املمن 2021مايو  22حفص الرباءات اعتباًرا من 

عداد الوثيقة  .38 . SCP/30/2وحتّدث وفد رومانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادّلول الأعضاء فيه، وشكر الأمانة عىل اإ

وشكر الوفد أأيضا وفود اجلزائر وأأسرتاليا وبيالروس والبوس نة والهرسك وامجلهورية التش يكية والإكوادور وجورجيا وغواتاميل 

ىل أأمهّية حتديث موقع جلنة الرباءات، هبدف  واكزاخس تان وبامن والربتغال عىل مساهامهتا يف املنتدى الإلكرتوين. وأأشار الوفد اإ

قلميية للرباءات وأأنظمة الرباءات الوطنّية.  احلفاظ عىل مرجع مفيد للمناقشات وعىل فهم أأفضل خملتلف جوانب الترّشيعات الإ

ّن أأي معلومات متعلّقة ابلتّطورات الأخرية والتغيريات يف قوانني امللكية الفكرية الوطنية ابلإضافة اإىل ذكل، أأشار الوفد اإىل أأ 

لطاملا اكنت ذات أأمّهّية كبرية مجليع أأحصاب املصلحة. ويف هذا الّصدد، ذكر الوفد، عىل سبيل املثال، اعامتد الاحتاد الأورويب 

وية اجلنيسة فامي يتعلق ابلأدوية احملمية مبوجب شهادة حامية تمكيلية مؤّخرًا لقانون يسمح، يف ظل ظروف معّينة، بتصنيع الأد

ىل أأّن الاس تثناء املنصوص عليه يف لحئة الاحّتاد الأورويب   2019لعام  933بعد انهتاء صالحية الرباءة. وأأشار الوفد اإ



SCP/30/11 Prov. 2 
14 
 

ل لغرضني، وهام التّصدير خارج الاحّتاد الأور ىل البدلان اليت ل تتوفّر فهيا س يخضع لرشوط صارمة ولن يكون متاًحا اإ ويب اإ

تة أأشهر ق  بل انهتاء صالحيّة شهادة امحلاية للملكيّة الفكريّة، أأو التّخزين يف الاحتاد الأورويب ملّدة ل تفوق الس ّ

 التمكيليّة. امحلاية

ىل التّعديالت اليّت سيمتّ  .39 عداد ادّلورة الثاّلثني. وأأشار الوفد اإ دخالها عىل قانون وشكر وفد الرنوجي الأمانة عىل اإ  اإ

، ليكون أأكرث توافقًا مع الإطار ادلويل. وحّدد الوفد نقطتني فامي يتعلّق ابلتّعديل. أأوًل، 2019يوليو  1الرباءات الرنوجيي يف 

 لإعادة احلقوق بعد الفشل يف الوفاء مبوعد هنايئ، سيمّت استبدال رشط "العناية الواجبة" ابملعيار "غري مقصود". اثنيًا، متّ 

تطبيق رد حق الأولويّة، وابلتّايل ُسب الوفد حتفظه عىل هذا املوضوع اّّلي أأعرب عنه خالل جلسة الفريق العامل ملعاهدة 

 . 2019التّعاون بشأأن الرباءات يف يونيو 

عداد الوثيقة  .40 . SPC/30/2وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وشكر الأمانة عىل اإ

شكر الوفد أأيضا ادّلول الأعضاء عىل مساهامهتا يف املنتدى الإلكرتوين للجنة الرباءات والأمانة عىل حتديث املوقع. وأأكد و 

قلميّية والوطنّية اليت تشّّك  الوفد كذكل عىل ادلور املهم اّلي تلعبه مثل هذه املناقشات يف تعزيز املعرفة بأأنظمة الرباءات الإ

 شات املس تقبلية.أأساس متني للمناق مرجع و 

ىل التّعممي  .41 ، وطلب أأن يمّت حتميل املعلومات احملّدثة عىل املوقع. وأأشار أأن C.8828وذكر وفد الربتغال أأنّه اس تجاب اإ

 1حزّي التّنفيذ يف  التغيريات اليّت أأدخلت عىل قانون امللكيّة الّصناعية للترّشيع الربتغايل )قانون امللكية الصناعية( فس تدخل

 .2019يوليو 

مانة لتنظميها ادّلورة الثاّلثني. وأأبلغ الوفد أأنه قام بتعديل الفرتة الزمنية  .42 وأأعرب وفد امجلهورية ادلومينيكية عن امتنانه للأ

اليت ميكن خاللها ملقّديم الّطلبات تعديل طلهبم بعد بدء الفحص املوضوعي، من خالل اصدار قرار بذكل املوضوع. وأأشار 

ىل أأن مودعي الطل  بات اّّلين قّدموا طلب للحصول عىل براءة لخرتاع ل يس تويف رشط النشاط الابتاكري، ميكهنم الوفد اإ

 ط أأّل يتوّسع نطاق املطالبات.بناًء عىل اقرتاح الفاحص وبعد بدء الفحص، تعديل طلب الرباءة، رش 

دخال وذكر وفد كندا، بصفته الوطنّية، أأنّه وفقًا للبيان اّّلي أأدىل به خالل اجللسة السّ  .43 ابقة للجنة الرباءات، فقد مت اإ

عّدة تعديالت عىل قانون الرباءات كجزء من الاسرتاتيجية الوطنية للملكية الفكرية يف كندا. وذكر الوفد أأّن تكل التعديالت 

 C-86، مبوجب مرشوع القانون 2018ديسمرب  13الترشيعية قد حصلت عىل املوافقة امللكية منذ ذكل احلني، اعتباًرا من 

ىل الربملان يف  ، وغريها من التدابري(. وأأعرب الوفد 2018فرباير  27)قانون اثن يقيض بتنفيذ بعض أأحاكم املزيانية املقّدمة اإ

عن اعتقاده بأأّن هذه التّعديالت سوف تساعد عىل تعزيز نظام امللكية الفكرية يف كندا من خالل توضيح الأنشطة التّجارية 

ظام الرباءات؛ وتوضيح الاس تثناءات احلالية عىل حقوق الرباءات، والتأأكد من أأّن خطر املقبوةل ومنع سوء اس تخدام ن

التّقايض ل يعرقل الابتاكرات اجلديدة؛ واحلد من سوء اس تخدام نظام الرباءات من قبل أأولئك اّّلين هيّددون ابلتّقايض أأو 

ىل أأّن التّعديالت الهادفة ليه عن سوء نيّة. وأأشار الوفد اإ ىل  يلجؤون اإ ىل احلد من بعض السلوكيات اليّت تعيق الابتاكر واإ اإ

تعزيز الوضوح يف نظام امللكية الفكرية، من شأأهنا أأن تساعد عىل حتقيق قدر أأكرب من املساواة بني مجيع املشاركني يف 

ىل أأّن التّعديالت اليّت أأدخلت عىل قانون الرباءات يف كندا عاجلت مسأأةل "تصّيد الرباءات" من  السوق. وأأشار الوفد اإ

ىل  ىل أأّن التّعديل الهادف اإ خالل حتديد احلّد الأدىن من املتطلّبات يف أأوراق الّطلبات. ابلإضافة اإىل ذكل، أأشار الوفد أأيًضا اإ

معاجلة الهتامات بسوء النية املتعلقة ابلتعدي عىل الرباءات حيث مل يمت تقدمي معلومات اكفية لتحديد أأسس هذه الهتامات 
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دراج هذه املتطلبات يف اللواحئ أأو الادع اءات، يضع املس تلمني يف وضع أأفضل لتحديد كيفية الرد. ورّصح الوفد بأأنه جيب اإ

لضامن التوازن بني احلد من السلوك الس ئي واحلفاظ عىل أأوراق الّطلب كوس يةل منخفضة التلكفة تسمح ابلتّأأكيد عىل حق 

ىل أأن كندا قد عّدلت قانون الرباءات للّسامح بقبول البياانت الرباءة. ولتعزيز وضوح نظام الرباءات، أأشار الو  فد أأيًضا اإ

ىل املكتب الكندي للملكية الفكرية بشأأن براءة، كدليل يف احملمكة أأثناء التقايض بشأأن الرباءات. وأأشار الوفد  السابقة املقدمة اإ

ىل البياانت اليت أأديل هبا خالل ادلورات الّسابقة للجنة الرباءات بشأأن الإصالح، واليت مشلت الاس تثناء لأغراض  أأيضا اإ

البحث املقنن يف قانون الرباءات الكندي، وتعزيز حق املس تخدم السابق، وكذكل الأحاكم اليّت تضمن أأّن الأحصاب 

ىل الاّلحقني للرباءات املعياريّة الأساس ية حيرتمون اتّفاقات الرتخيص املربمة من قبل أأحصاهبا الّسابقني. وأأشار الوفد  كذكل اإ

سّن قانون" لكّية والكء الرباءات ووالكء العالمات التجارية"، اّّلي مبوجبه أأنشأأت لكّية مس تقةّل تمتتّع ابحلمك اّّلايت هدفها 

تنظمي معل والكء الرباءات ووالكء العالمات التجارية الكنديني. وأأشار الوفد اإىل عزمه عىل حتديث هذه التّعديالت، وتوفري 

ىل بنود جدول الأعامل ذات الصةل، واملناقشة مع أأّي من الأعضاء املهمتني، وتقدمي املزيد من الت فاصيل حولها خالل التّطرق اإ

ىل أأمانة جلنة الرباءات  هبدف حتديث املنتدى الالكرتوين. املعلومات ذات الّصةل اإ

عداد الوثيقة  .44 عن قوانني الرباءات الوطنيّة  اليّت تضّمنت معلومات خمتلفة SCP/30/3وشكر وفد الهند الأمانة عىل اإ

قلميية، وحاةل التقنية الصناعية السابقة، واجلّدة والنشاط الابتاكري، والاستبعاد والاس تثناءات والتّقييدات عىل احلقوق.  الإ

ىل أأي شّك من أأشاكل التنس يق ويقترص عىل املناقشة فقط.  وأأيّد الوفد أأيًضا التّجميع، رشط أأل يؤدي هذا التجميع اإ

 من جدول الأعامل: الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات 6ند الب 

ىل الواثئق  .45  .SCP/30/3و SCP/19/6و SCP/14/7استندت املناقشات اإ

عداد مرشوع الوثيقة املرجعية  .46 وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وشكر الأمانة عىل اإ

. وأأقر الوفد ابملقدار الكبري من العمل اّلي ُكرس SCP/30/3خيص الإجباري يف الوثيقة بشأأن الاس تثناء املتعلّق ابلرت 

لإعداد هذه الوثيقة وذكر أأهّنا تشّك مجموعة قيّمة من املعلومات ومصدر مرجعي ملزيد من املناقشات حول الاس تثناءات 

ىل أأّن الاس تثناءات والت  قييدات عىل حقوق الرباءات قد تكون وثيقة الصةل والتّقييدات عىل حقوق الرباءات. وأأشار الوفد اإ

ابملوضوع املطروح ومرّبرة يف بعض احلالت، مبا يف ذكل هبدف حامية مصاحل عاّمة امجلهور، وخاّصة فامي يتعلّق مبعاجلة مشألك 

ىل الّصحة العامة. وبرأأي الوفد، جيب حتقيق التوازن املناسب يف املصاحل بني أأحصاب الرباءات وعاّمة امجل  هور. ابلإضافة اإ

عداد وصيانة قواعد بياانت متاحة للجمهور بشأأن املعلومات املتعلقة ابلرباءات، مبا يف ذكل الوضع  ىل أأمّهية اإ ذكل، أأشار الوفد اإ

جياد حلول مرضية ومتوازنة للتّحدايت وأأوجه عدم املساواة يف جمال الّصح ة القانوين للرباءات املتعلّقة ابلأدوية. وأأيّد الوفد اإ

آراء ادّلول الأعضاء الأخرى بشأأن هذه املسأأةل. ىل أ  العامة، يف نطاق ولية اللّجنة. وأأعرب الوفد عن تطلّعه اإىل الاس امتع اإ

عداد الوثيقة  .47 وأأعرب عن اعتقاده بأأّن  ،SCP/30/3وحتّدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، وشكر الأمانة عىل اإ

ّززه نظام براءات فّعال، وأأنّه ينبغي احلفاظ عىل التّوازن ادّلقيق بني مصاحل أأحصاب الابتاكر يف مجيع اجملالت التّكنولوجية يع

ىل أأنّه عىل الّرمغ من أأّن اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات اكن مناس ًبا يف بعض  احلقوق وعاّمة امجلهور. وأأشار الوفد اإ

اس ية لنظام الرباءات قد يّّض ابلبتاكر ويف هناية الأحيان ويف ظروف حمّددة، فاإن اس تخداهما بطريقة تقّوض الأهداف الأس

ىل أأن الويبو وجلنة الرباءات قد أأجنزات ابلفعل معاًل موضوعّيًا يف جمال الاس تثناءات  املطاف ابجملمتع. وأأشار الوفد اإ

العملّية ودراسات والتقييدات، ومبا يف ذكل دراسات اخلرباء والاس تبياانت والنّدوات ومساهامت ادّلول الأعضاء يف اخلربات 
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احلالت كام ورد يف الواثئق الشامةل املوجودة عىل موقع الويبو عىل الإنرتنت. وذكر الوفد أأيًضا أأن املراجع القيّمة العديدة 

ىل النظر يف ترتيباته الترّشيعية احمللّية وتعديلها وفقًا لحتياجاته وأأولواّيته اخلاّصة مع ضام تثال ن الام متاحة لأي بدل قد يسعى اإ

 للمعايري ادّلولّية.

عداد مرشوع الوثيقة املرجعّية  .48 وحتدث وفد رومانيا ابمس الاحّتاد الأورويب وادّلول الأعضاء فيه، وشكر الأمانة عىل اإ

واليّت وفّرت مجموعة مفيدة من التجارب  ،SCP/30/3بشأأن الاس تثناء املتعلّق ابلرتخيص الإجباري الواردة يف الوثيقة 

ىل التّحدايت والقيود اليّت قد تواهجها بعض واملعلومات اخمل  تلفة، ونظرة عاّمة جيّدة حول الإطار القانوين ادلويل. وأأشار الوفد اإ

ىل الأدوية الأساس يّة واللّقاحات الآمنة والفّعاةل وذات  البدلان يف التّعامل مع مشألك الّصحة العاّمة، وأأّن وصول امجليع اإ

شّّك حتّداًي كبريًا وهو أأحد أأهداف التمنية املس تدامة الّرئيس ية اليّت جيب أأن يدمعها امجليع. النوعية اجليدة وابلسعر املناسب 

جياد حلول للتّحدايت امللّحة يف جمال  ىل الأدوية بلكفة ميسورة واإ ويف هذا الصدد، أأعلن الوفد الزتامه بزايدة فرص الوصول اإ

شّدد الوفد عىل أأن جلنة الرباءات ل ميكن أأن تتجاوز وليهتا، وجّشع الّصحة العموميّة وعدم املساواة يف العامل. ومع ذكل، 

الوفود عىل مواصةل اعامتد هنج متوازن، مع مراعاة مجيع العوامل اخملتلفة ذات الّصةل ابلرباءات والّصحة. ورّصح الوفد بأأّن 

ماكنية احلصول عىل الأ  دوية والقدرة عىل حتمل تلكفهتا، مثل العديد من جوانب النظام الّصحي تلعب دورا هاّما يف ضامن اإ

ىل المتويل  احلوافز عىل البحث والابتاكر، وكذكل توفري العاملني الصحيني املؤهلني وتوفري الأدوية بأأسعار معقوةل ابلإضافة اإ

 .ة يف املناقشات حول هذا املوضوعالاكيف للقطاع وغريها. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن الزتامه املس متّر ابملشارك

عداد الوثيقة  .49 واليّت برأأيه توفّر توازاًن بني حقوق أأحصاب الرباءات  SCP/30/3وشكر وفد الربازيل الأمانة عىل اإ

ىل الزتامه ابملشاركة يف تكل املناقشات اليّت بدأأت مبناقشة الوثيقة  اليّت اكن  SCP/14/7وحامية القمي اجملمتعيّة. وأأشار الوفد اإ

ىل قد قّدهما، وشّدد عىل أأن الاس   تثناءات والتقييدات جزء ل يتجزأأ ورضوري من نظام براءات قوي وفّعال. ابلإضافة اإ

ىل اكتشافات واخرتاعات  ذكل، ذكر الوفد أأّن العقيدة الأساس ّية لنظام الرباءات يه أأّن الترّشيع ينبغي أأن يوفّر حوافز تؤدي اإ

 ختلق عوائق أأمام الابتاكر ونرش املعرفة. كام شّدد جديدة، مع التأأكد من أأّن تكل احلوافز ليست مقيّدة بشّك مفرط ول

الوفد أأنه ينبغي تناول موضوع الاس تثناءات والتقييدات يف ظل هذا الإطار. ومع الأخذ بعني الاعتبار أأّن مجيع ادلول 

شّدد الوفد عىل الأعضاء علهيا الالزتام بتحقيق أأفضل توازن بني مصاحل أأحصاب حقوق امللكية الفكرية ومصاحل اجملمتع كّك، 

أأّن احلفاظ عىل هذا التوازن همّم محلاية املصاحل املرشوعة مجليع أأحصاب املصلحة يف نظام براءات. وسلّط الوفد الضوء عىل 

الاس تثناء لأغراض الفحص الإداري، املعروف أأيًضا ابمس اس تثناء بولر، اّّلي لعب دوًرا همًما يف حتقيق هذا التوازن، ل 

امن أأن القوة السوقية املمنوحة مبوجب براءة ل ختلق عوامل خارجية مانعة للمنافسة تتجاوز مدة امحلاية س امي من خالل ض

ىل أأمهّية الرتخيص الالزايم اكس تثناء لس تعادة التوازن يف احلالت اخلاصة عندما  20البالغة  س نة. وأأشار الوفد كذكل اإ

، عىل سبيل املثال ل احلرص ، حالت الطوارئ الصحية أأو اس تخدام الرباءات بطريقة متنع املنافسة يكون اس تخدامه رضورايا

عالن ادّلوحة بشأأن  املرشوعة. وذكر أأيضا أأنّه ينبغي اس تخدام الاس تثناء تبعًا للقواعد املنصوص علهيا يف اتّفاق تريبس واإ

جياد توازن بني حوافز الابتاكر وتعزيز الوصول اإىل  التكنولوجيات اجملسدة يف الرباءة يه الّصحة العامة. وحبسب رأأي الوفد، اإ

عداد الأدوية  أأمور ابلغة الأمهية. مث اقرتح الوفد موضوعًا عىل ادّلول الأعضاء لتقوم ابلبحث فيه لحقًا، وهو موضوع اإ

ات املوصوفة بشّك فردي. مث أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأّن ادّلول الأعضاء ستس تفيد من جتميع أأحاكم الاس تثناءات والتقييد

من قبل الأمانة يف وثيقة واحدة، ويه مادة بس يطة من شأأهنا أأن توفر مرجعًا قياّمَ للترّشيعات اخملتلفة حول هذا املوضوع. ويف 

جراء مناقشة ممثرة، وأأعرب عن اس تعداده للمشاركة مع ادلول الأعضاء الأخرى يف ت طوير اخلتام، أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإ

 .املوضوع الاّلحق يف اللجنة
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يران )مجهورية  .50 الإسالمية( أأّن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات لعبت دورا همّمًا يف دمع  -ورّصح وفد اإ

معل نظام الرباءات ابلشّك املناسب. ووجد الوفد أأّن حقوق الرباءات ل ميكن أأن تكون مطلقة، وجيب أأن ختضع 

ىل أأمهيّة وجود حزي مرن يف جمال الس ياسات يسمح لس تثناءات لتعود ابلفائدة عىل امجلهور. ويف هذا ا لصدد، أأشار الوفد اإ

لدّلول الأعضاء بتطوير واعامتد مجموعة من الاس تثناءات والتقييدات تناسب احتياجاهتا، بغض النظر عن مس توى التمّنية. 

 سأأةل مع ادّلول الأعضاء الأخرى.ورّصح الوفد بأأنّه مس تعّد ملناقشة هذه امل 

ىل أأن وحتّدث وفد أأ  .51 وغندا ابمس اجملموعة الأفريقيّة، وأأشاد جبهود الأمانة لإعداد وثيقة الرّتخيص الالزايم. وأأشار الوفد اإ

الوثيقة حتتوي عىل معلومات حول مواضيع معقّدة وأأحاكم قانونية وجتارب ادّلول الأعضاء، وسوف تشّّك دلياًل مفيًدا لدلول 

ثني. ابلإضافة اإىل تكل الوثيقة وغريها من الواثئق السابقة، توقّع الوفد تقدمي املزيد الأعضاء والفاحصني وحمايم الرباءات والباح 

من الواثئق املرجعية حول مواضيع أأخرى، عىل النحو اّّلي وافقت عليه اللجنة. وأأشار الوفد اإىل أأمّهية الرّتخيص الإلزايم 

ىل الأدوية كأداة همّمة للّسلطات احلكوميّة لوضع الس ياسات لتمتكّن من معاجل ة فشل الأسواق يف تعزيز الوصول الشامل اإ

ىل مثار الابتاكر، ومبا يف ذكل  والتّكنولوجيّات الّصحّية. وبرأأي الوفد، ليك يكون نظام الرباءات فعاًل، يتطلب الوصول اإ

ت والاس تثناءات عىل التّكنولوجيّات الصحية، الاعرتاف والاحرتام للحقوق احلرصية املمنوحة للمبتكرين اإىل جانب التقييدا

ّن فّعاليته العمليّة  ىل أأنّه عىل الرمغ من أأّن الرّتخيص الإلزايم منصوص عليه يف القوانني الوطنية، فاإ تكل احلقوق. وأأشار الوفد اإ

ليست واحضة. ومع ذكل، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأّن أأمهيته مل تتناقص، وينبغي أأن حتافظ البدلان عىل املرونة ملنح هذه 

اخيص. ويف اخلتام، طلب الوفد من الأمانة نرش الوثيقة املرجعية ومرشوعي الوثيقتني السابقتني عىل نطاق أأوسع، مبا يف الرتّ 

 أأحصاب املصلحة الآخرين املعنيني.ذكل املؤسسات التعلميية والبحثية وماكتب امللكية الفكرية الوطنية و 

ىل الأمهيّة العملّية لالس تثنا .52 ءات والتقييدات يف حتقيق التوازن بني الّرفاه العام واملصاحل وأأشار وفد ابكس تان اإ

الشخصية. وأأيّد الوفد اتباع هنج متوازن يف منح الرباءات واس تخدام احلكومة للرتخيص الإلزايم من خالل مراعاة املصلحة 

ووجد الوفد  SCP/30/3يف الوثيقة العاّمة. وأأعرب الوفد عن تقديره ملرشوع الوثيقة املرجعّية بشأأن الرّتخيص الإلزايم الوارد 

أأّن حمك الرّتخيص الإلزايم أأداة هاّمة لتشجيع املنافسة وزايدة القدرة عىل حتّمل تلكفة الأدوية، مع ضامن حصول ماليك 

ىل أأن الاس تعراض الشامل لالس تثناءات  الرباءات عىل تعويض نتيجة اس تخدام اخرتاعهم. ابلإضافة اإىل ذكل، أأشار الوفد اإ

يدات مبوجب اتفاق تريبس مسح لدلول الأعضاء ابعامتد تدابري لتعزيز املصلحة العامة من أأجل تمنية هذه ادلول يف والتقي 

الاقتصادية والتكنولوجية، ومسح ملصنّعي الأدوية اجلنيسة ترسيع املوافقة عىل اإطالق الأدوية اجلنيسة يف -اجملالت الاجامتعية

الأدوية بأأسعار معقوةل. وجّشع الوفد الويبو عىل الاس تفادة من العمل احلايل وتعزيز السوق، وابلتّايل تسهيل الوصول اإىل 

ج امل   تعلقة ابلس تثناءات والتقييدات.مساعدهتا التقنية والقانونية، ل س امي للبدلان النامية، لزايدة الوعي بشأأن الهنم

ىل أأّن الرتاخيص غري الط .53 وعية يه نوع من املرونة الأساس ية اليت تسمح وأأشارت ممثةل ش بكة برهارد للعامل الثالث اإ

ىل الأدوية وخفض تلكفهتا. وشّددت املمثةل عىل أأن الإجراءات اخلاّصة ابلرّتخيص الإجباري ل ينبغي  بزايدة نس بة الوصول اإ

صدار أأوامر قضائية بشأأن طلبات الرتخيص الإلزايم أأثناء معلية املراجعة. مث قّدمت  املمثةل عدة أأن تكون مرهقة وجيب عدم اإ

قد تس تفيد من مزيد من التّفاصيل حول  SCP/30/3من الوثيقة  191مالحظات عن الوثيقة. أأوًل، ذكرت املمثةل أأن الفقرة 

التّكتياكت اليت تس تخدهما بعض احلكومات والصناعات لتقويض اس تخدام الرّتخيص الإلزايم. وذكرت املمثةل أأن هذا التأأثري 

 ّ ن ه يصل اإىل حد التّدخل يف الّشؤون ادّلاخلية لدّلوةل ذات الس يادة املس تقةل. كام ذكرت املمثةّل بعض اخلاريج غري قانوين، لأ

من اتفاق تريبس حيث مت رفض أأمر قضايئ دامئ  44.2احلالت القضائية اليّت مسحت ابلرّتخيص الإجباري يف س ياق املاّدة 
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صدار قرار بدفع الإاتوات كام هو موّّض يف الوثيقة  ىل أأنّه من الّّضوري توضيح الفقرة SCP/30/3واإ . اثنيًا، أأشارت املمثةّل اإ

ىل البحث عن  222 اليّت تنّص عىل أأّن الرّتخيص الإلزايم س يكون هل أأثر سليب عىل البحث والتّطوير. ودعا الوفد الويبو اإ

افية خالل القيام بذكل. ورصح الوفد بأأن الأدةّل املتعلقة بتاكليف البحث والتطوير اليت تتحّملها رشاكت الأدوية واعامتد الّشف

ادلراسات أأظهرت أأن تاكليف البحث والتطوير من قبل رشاكت الأدوية اكنت مبالغ فهيا اإىل حد كبري ابملقارنة مع املبلغ اّلي 

خالل أأنفق فعلًيا عىل البحث والتطوير، خاّصة يف حاةل الأدوية الّراجئة حيث مّت اسرتداد تاكليف البحث والتطوير من 

نة الأوىل. اثلثًا، قّدم الوفد نظرة مفّصةل عن الفقرات  ، واليّت تنّص عىل أأن 229و 219و 218املبيعات والرحب املُحقق يف الس ّ

لزاميّة، وذكل عرب ذكر دراسة أأجرهتا  ىل نتاجئ أأفضل للأسعار ابملقارنة مع الرّتاخيص الإ املفاوضات عىل الأسعار قد تؤدي اإ

، واليّت وجدت أأّن التّفاوض بشأأن 2007د عن ادلروس املكتس بة من الربازيل واتيالند يف عام منظمة أأطباء بال حدو 

ليه من خالل الرّتخيص الالزايم. رابعًا، فامي يتعلق  الأسعار مل يؤّد اإىل خفض التلكفة ابلقدر اّلي اكن من املمكن التوصل اإ

ىل نقل التكنولوجيا. وذكرت ، أأكد الوفد أأّن الرّتاخيص الّطوعية اليّت مين 228ابلفقرة  حها أأحصاب الرباءات ل تؤّدي ابلّّضورة اإ

مثال عن الهند حيث كشف حتليل رسيع لبيان معل الرباءات اّّلي قّدمه أأحصاب براءات رشاكت الأدوية أأنّه مت منح 

ولوجيا وأأن معظم الأدوية الرتاخيص الطوعية لرشاكت الأدوية اجلنيسة لتسويق املنتج احلائز عىل براءة فقط دون نقل التكن

ىل أأن الوثيقة  قد تس تفيد من مالحظات املراقبني وادلول  SCP/30/3احلائزة عىل براءة اكنت مس توردة. وأأشارت املمثةّل اإ

ىل اختاذ خطوات عاجةل ملعاجلة حتّدي احلصول عىل الأدوية بأأسعار ميسورة، ول س امي أأدوية  الأعضاء، ودعت البدلان اإ

دوية املتعددة، ديالمانيد وبيداكويلني، اليّت حصلت عىل براءة عىل نطاق واسع يف معظم البدلان اليت تعاين السل املقاوم للأ 

خشص قد أأصيبوا مبرض السل املقاوم للأدوية  558000من نسب مرتفعة من مرض السل. وشّددت املمثةل عىل أأّن حوايل 

املائة فقط من تكل احلالت املقدرة. ويف هذا الصدد،  يف 25، ولكن متت معاجلة 2017( يف عام DR-TBاملتعّددة )

ىل أأكرث من   2000استشهدت املمثةل بدراسة ذكرت أأّن " لكفة النمظم العالجيّة الفردية الطويةل الأمد ميكن أأن تصل الآن اإ

يف املائة عىل لكفة  50شهًرا عىل الأقل من البيداكويلني، أأي بزايدة قدرها  18دولر أأمرييك للأشخاص اّّلين حيتاجون اإىل 

 20العالج القيايس الّسابق. أأّما ابلنّس بة للأشخاص اّّلين قد حيتاجون اإىل لك من ادليالمانيد والبيداكويلني ملدة تصل اإىل 

ىل  دولر أأمرييك."  9000يف املائة، مع وصول لكفة نظام العالج اإىل حوايل  500شهًرا، ميكن أأن تصل الزايدة يف اللكفة اإ

تام، دعت املمثةّل ادّلول الأعضاء اإىل الاس تفادة من الرتخيص الإلزايم أأو الاس تخدام احلكويم لضامن الوصول اإىل ويف اخل 

أأسعار ميسورة، بدًل من الاعامتد عىل برامج الترّبع غري املس تدامة، ودعت أأيضًا البدلان حيث أأدوية السل غري محمية برباءة 

نتاج الأدوية اجلن  ىل البحث يف فرص اإ ء ارتفاع نس بة يسة هبدف تزويد أأولئك اّلين يعانون من عبء من جّرااإ

 ابلّسل. الإصاابت

. والعرض متاح عىل الّرابط: SCP/30/3وقّدمت الأمانة عرضًا عن الوثيقة  .54

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_a.pdf. 

لزاميّة الوارد يف الوثيقة وشكر وفد الّصني الأمانة عىل التّحليل املفّصل ملوض .55 وملحقها،  SCP/30/3وع الرّتاخيص الإ

واليّت قّدمت مجموعة من الأحاكم املعمتدة يف خمتلف البدلان. واعترب الوفد أأهّنا مرجع جيّد للتّعرف عىل هذه الأحاكم. وأأوىص 

يالء الاهامتم للمشألك اليّت تواهجها البدلان وأأحصاب املصلحة الآ  خرين فامي خيّص تنفيذ هذا الاس تثناء عىل الوفد اللّجنة ابإ

الّصعيدين الوطين والإقلميي. وأأيّد الوفد كذكل املناقشات املس متّرة حول هذا املوضوع يف جلنة الرباءات هبدف فهم وهجات 

 يد البدلان ابملراجع ذات الّصةل.النظر اخملتلفة بشّك أأفضل وتزو
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ىل أأ  .56 سلّطت الضوء عىل خمتلف طرق تطبيق  SCP/30/3ّن الوثيقة وأأشار وفد الولايت املتّحدة الأمريكية اإ

لزاميّة وشكر ادّلول الأعضاء اليّت قّدمت املعلومات لإعداد هذه الوثيقة. وأأيّد الوفد البيان  الاس تثناء املتعلّق ابلرتاخيص الإ

ىل أأّن تنفيذ هذا اّّلي أأدىل به وفد كندا متحّداًث ابمس اجملموعة ابء فامي يتعلق ابلوثيقة. عالوة عىل ذكل ، أأشار الوفد اإ

آخر، جيب أأن حيقّق توازاًن دقيقًا، لأّن تّطبيق هذا الاس تثناء من دون أأي قَْيد، قد  الاس تثناء، متامًا كتنفيذ أأّي اس تثناء أ

ليات يقّوض حقوق أأحصاب الرباءة، ويقلّل من احلوافز لالستامثر يف جمايل البحث والتطوير لالخرتاعات اجلديدة، وحيّول مع 

ىل الأسواق اخلارجية بشّك غري عادل ويعرقل معلية الابتاكر. ورّصح  متويل الأنشطة املامثةل لأنشطة البحث والتطوير هذه اإ

الوفد بأأن احلفاظ عىل سالمة أأنظمة الرباءات والقدرة عىل التنبؤ يف هذا اجملال، يفرض عىل احلكومات اعامتد الّشفافية 

املتعلّقة هبذا الاس تثناء. وجّشع الوفد ادّلول الأعضاء عىل اس تخدام هذا الاس تثناء يف ظروف وتطبيق الإجراءات القانونية 

ذن من صاحب الرباءة، وفق رشوط وأأحاكم جتاّرية معقوةل. وأأعرب الوفد  حمّددة وبعد بذل لك هجد ممكن للحصول عىل اإ

مانة لإعداد الوث  ورّصح بأأنّه يتطلّع اإىل مجموعة الواثئق املامثةل  ،SCP/28/3و SCP/29/3 تنياملرجعيّ  تنيق ي عن تقديره للأ

ىل أأّن جلنة الرباءات قد أأجنزت SCP/16/3املتعلّقة ابلس تثناءات والتّقييدات الأخرى الواردة يف الوثيقة  . وأأشار الوفد اإ

صدار وثيقة ابلفعل قدرًا كبريًا من العمل فامي يتعلق مبوضوع الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق، وذكر أأّن ال عمل عىل اإ

ج املتّفق عليه. ورأأى الوفد أأيًضا أأنه ل  مرجعّية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات الأخرى جيب أأن يُس تمكل قبل التّوسع يف الهنَّ

ضايف يف جلنة الرباءات يف تكل املرحةل بشأأن اس تثناء الرتخيص الإلزايم يف ضوء العمل اّّلي  يوجد أأّي تربير للقيام بأأي معل اإ

 .SCP/30/3مّت تنفيذه ابلفعل والواثئق الناجتة عنه، مبا يف ذكل الوثيقة 

ذ خالل ادّلورة الّسابقة للّجنة.  SCP/30/3وذكر وفد الاحتاد الّرويس أأّن الأمانة أأعّدت الوثيقة  .57 بناًء عىل قرار اختا

لزامية ملنع املامرسات التعسفية اليّت ىل أأن احلّق يف منح تراخيص اإ  قد تنتج عن ممارسة احلقوق احلرصيّة، مت ذكره وأأشار الوفد اإ

ىل أأن أأهداف الس ياسات اخلاصة هبذا الاس تثناء  لأول مرة يف اتّفاقية ابريس محلاية امللكيّة الّصناعية. وأأشار الوفد كذكل اإ

يف اتّفاق تريبس  يه ضامن املصلحة العامة يف الوصول اإىل الاخرتاع. ابلإضافة اإىل ذكل، ذكر الوفد أأن الأحاكم ذات الّصةل

ىل التّحّدث عن ترشيعات الاحتاد الرويس، فأأبلغ اللجنة أأن من بني الأس باب  31و 31املاّداتن  امه مكّرر. وانتقل الوفد اإ

الأساس ية لإصدار مثل هذا الرّتخيص يف بدله يه حامية الأمن وادلفاع الوطين فضاًل عن حامية البدل من تفيش وابيئ ملرض 

لزاميّة يه خطري، وتعد مثل ه صدار الرتاخيص الإ ذه الظروف ظروف قصوى. وذكر الوفد أأن الإجراءات املفّصةل املتعلقة ابإ

عداد التعديالت الالزمة عىل القانون  31قيد الإعداد يف بدله. ابلإضافة اإىل ذكل، وهبدف تنفيذ املاّدة  مكّرر من تريبس، يمّت اإ

آخر ملنح الرتخيص الإلزايم يف بدله وهو الرباءات  املدين لالحّتاد الّرويس. وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأن هناك مربًرا أ

التّابعة. وذكر الوفد أأن الهدف من لّك هذه الأس باب هو خلق توازن يف املصاحل بني صاحب احلّق واجملمتع، وجعل 

ىل أأنّه مبوجب الترّشيع الاخرتاعات احلاصةل عىل براءة، ومبا يف ذكل الأدوية احلاصةل عىل براءة، يف متناول الساك ن. وأأشار اإ

جناًزا / تقدًما تقنًيا همًما" وتمتتّع بـ"مزااي اقتصادية كبرية"  ذا اكنت الرباءة الثانية متثل "اإ لزايم اإ الوطين، ميكن منح ترخيص اإ

من اتفاقية تريبس، مل ( l)31ابملقارنة مع الرباءة الأوىل، وذكر الوفد أأنّه عىل الرمغ من أأن هذه العبارات تعكس حمتوى املادة 

ىل أأهلية  يمّت تقدمي أأّي تفسري لتكل الرّشوط يف التّفاقيّة. ووفقًا للوفد، عند تفسري هذه املصطلحات، ل ينبغي الإشارة اإ

ن  احلصول عىل براءة لالخرتاعات قيد املناقشة، مثل النّشاط الابتاكري. واتبع الوفد قائاًل، ابلنس بة للمنتجات الطبية مثاًل، اإ

ذا اكنت هذه املنتجات توفر تأأثرًيا عالجيًا أأفضل  ليه عند حتديد تكل املصطلحات، هو، عىل سبيل املثال، اإ ما يلزم النظر اإ

لزاميّة يف  صدار تراخيص اإ خل. وفامي يتعلّق ابحلالت املتعلقة ابإ ذا اكن تأأثريها السام أأقّل ابملقارنة مع ادّلواء الأصيل، اإ أأو اإ

برام اتّفاق وّدي. ويف الاحتاد الّرويس، ذكر ا لهيا قد متّت تسويهتا بني الأطراف عرب اإ لوفد أأن مجيع احلالت اليت مت الاس امتع اإ
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جراء املزيد من املناقشات حول مسأأةل الاس تثناءات والتّقييدات عىل احلقوق، ومبا يف ذكل  اخلتام، أأيّد الوفد مواصةل اإ

 الرتخيص الإلزايم، داخل اللجنة.

مانة عىل الوثيقة الّشامةل حول موضوع الرّتخيص الإلزايم. وأأبلغ الوفد اللجنة ادلامئة أأن قانون غاان وشكر وفد غاان الأ  .58

للرباءات قد خضع للمراجعة وأأّن الربملان ينظر يف مرشوع التّعديل. ورّصح الوفد بأأّن مرشوع التّعديل أأدخل اإصالحات 

ل مراعاة أأولواّيت س ياسات غاان والامتثال للزتاماهتا ادّلولية. تسعى عىل الأحاكم املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات من خال

ىل تسهيل اس تخدام املعرفة التكنولوجية يف سبيل التمنية الوطنية، وتوفري الفرص للصناعات احمللية من  الأحاكم املعّدةل اإ

الرّتخيص الإلزايم والواردات املوازية اليّت  خالل النظر يف اماكنية اس تخدام مواطن املرونة اليّت توفّرها اتفاقية تريبس، مثل

ىل الوثيقة  وذكر أأنّه يقر بأأّن  SCP/30/3تّسهل احلصول عىل الأدوية بأأسعار ميسورة. عالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ

احب الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق لعبت دورًا أأساس يًا يف نظام الرباءات من خالل توفري توازن يف املصاحل بني ص

قلميية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق  الرباءة وامجلهور العام. وذكر الوفد أأيًضا أأن جتميع الأحاكم الوطنية والإ

ا يشّّك مرجعًا مفيدًا لدّلول الأعضاء ليمتكنوا من فهم النّظم القانونية اخملتلفة اليّت اعمتدهتا ادّلول الأعضاء يف تلبية احتياجاهت

ورّحب الوفد كذكل ابجللسات التّشاركّية حول هذا املوضوع. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حُترز اللجنة الوطنية. 

 تقدًما كبرًيا يف املناقشات حول املسائل ذات الاهامتم املشرتك بني ادّلول الأعضاء.

يران )مجهورية  .59 مانة لإعدادها مرشوع  -وأأعرب وفد اإ الوثيقة املرجعّية بشأأن الرّتخيص الإسالمية( عن تقديره للأ

ىل أأّن  SCP/30/3الإلزايم، الوارد يف الوثيقة  عداد هذه الوثيقة. وأأشار الوفد اإ وكذكل ادلول الأعضاء عىل مساهامهتا يف اإ

ة الوثيقة منظمة بشّك جيد وأأن احلمك الوارد يف تكل الوثيقة، بشّك عام، يسامه يف حتقيق أأحد أأهداف الويبو واللجنة ادلامئ

ىل أأنّه من خالل  املمتثل مبساعدة ادّلول الأعضاء عىل الاس تفادة من نظام الرباءات. وعىل وجه اخلصوص، أأشار الوفد اإ

تسليط الضوء عىل اس تثناءات الرتخيص الإلزايم بشّك أأكرب، قّدمت الوثيقة املرجعية أأمثةل هممة عن احلالت اليّت 

كر الوفد أأيًضا أأن الوثيقة حتتوي عىل وصف دقيق لالس تثناء وهدف الاكمن اس تخدمت فهيا البدلان تكل الاس تثناءات. وذ

ىل أأّن قانون بدله الوطين ينّص  وراء الس ياسة اخلاصة به ونطاقه والتحدايت اليّت تواجه تطبيقه ونتاجئ هذا التّطبيق. وأأشار اإ

آخر.أأيًضا عىل هذا الاس تثناء، وأأعرب عن تطلّعه اإىل وضع الأمانة لوثيقة مرجعية ح  ول موضوع أ

وحتّدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وشكر الأمانة عىل تقدمي مرشوع الوثيقة املرجعية  .60

بشأأن الاس تثناء املتعلّق ابلرتخيص الإجباري. واعرتافًا حبجم العمل اّّلي أأجنز يف هذا الّصدد، اعترب الوفد أأّن هذه الوثيقة 

ة من املعلومات ومصدر مرجعي قمِيّ ملزيد من النّقاش حول موضوع الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق تشّّك مجموعة قيّم

الرباءات. عالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأّن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات قد تكون وثيقة الصةل ابملوضوع 

صلحة امجلهور العام، وخاّصة فامي يتعلّق مبعاجلة مشألك الّصحة املطروح ومرّبرة يف بعض الأحيان، مبا يف ذكل هبدف حامية م

ىل أأّن التّوازن السلمي بني مصاحل أأحصاب الرباءة، من هجة، وامجلهور العام من هجة  العاّمة. ويف الوقت عينه، أأشار الوفد اإ

نشاء وصيانة قواعد بياانت أأخرى، جيب أأن يتحقّق. ورصح الوفد بأأّن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق تُدرك أأمه  ية اإ

جياد حلول مرضية ومتوازنة للتّحدايت وأأوجه التّفاوت يف  تتضمن املعلومات املتعلّقة برباءات الأدوية وااتحهتا للجمهور، وأأيّد اإ

 جمال الّصحة العامة، يف نطاق ولية اللّجنة.

ن الرّتخيص الإلزايم، والواردة يف الوثيقة وشكر وفد الربازيل الأمانة عىل الوثيقة املتوازنة اليت أأعدهتا بشأأ  .61

SCP/30/3 .وذكر الوفد أأن الوثيقة قّدمت مراجعة مفيدة وشامةل للعمل اّّلي أأجنزته جلنة الرباءات فامي خيّص هذا املوضوع .
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ىل القسم الثّاين من الوثيقة، ذكر الوفد أأّن الأساس املنطقي العام املالحظ هو أأّن ادلول شعرت  بأأّن أ لية الرّتخيص وابلإشارة اإ

ىل أأّن القدرة التّقنية  الإلزايم يه أأداة هتدف اإىل حتقيق املصاحل الاقتصادية والاجامتعية للمجمتعات. وأأشار الوفد كذكل اإ

ىل القدرة الصناعية يف اجملال التقين ذات الّصةل  شلّكت أأحد العوائق اليّت حتول دون اس تخدام الرّتخيص الإلزايم وأأّن اللجوء اإ

احلّل. ويف هذا الّصدد، ذكر الوفد املناقشات اليّت أأجريت يف منظمة التّجارة العاملّية واليّت أأسفرت عن تعديل اتّفاق هو 

ىل أأن الوثيقة قّدمت بعض املعلومات حول هذا النّظام اخلاص للرّتخيص الإلزايم. وذكر الوفد أأيًضا أأن  تريبس. وأأشار الوفد اإ

والنّظم القانونية والاقتصادية اكن أأيًضا جزًءا من الوثيقة املرجعية، مثل التّفاعل مع الأحاكم  التّفاعل املعقّد بني الرباءات

مانة  قلميية حول هذا املوضوع ميكن للأ اخلاصة حبامية البياانت. وذكر الوفد أأن ملحق الوثيقة يتضمن أأحاكًما وطنية واإ

جراء املزيد من ادّلراسات الاقتصادية اس تخداهما يف أأنشطة املساعدة الترشيعية. عالوة عىل ذكل، ذ ماكنيّة اإ كر الوفد اإ

جراء املزيد من التحليل ابلشرتاك مع  لزاميّة. وذكر الوفد، عىل سبيل املثال، رضورة اإ لتوضيح جوانب اس تخدام الرتاخيص الإ

تنص عىل أأنّه "يف بعض الأحيان  من الوثيقة واليت 225كبري الاقتصادينّي يف الويبو لإحدى نتاجئ ادّلراسة الواردة يف الفقرة 

 لوحظ ارتفاع يف مس توى الّرفاهية عىل الصعيد العاملي عند اس تخدام الرّتخيص الإلزايم، عىل الّرمغ من تأأثريه عىل الابتاكر".

عداد الوثيقة  .62 س بانيا الأمانة عىل اإ حدى الاس تثناءات  SCP/30/3وشكر وفد اإ اليّت حتتوي عىل دراسة شامةل بشأأن اإ

ّل عىل حقو  س بانيا، مل يمت تقدمي اإ اثرة للجدل وأأقلّها اس تخدامًا. وذكر الوفد أأّن يف اإ ق الرباءات، واليّت اكنت معروفة وأأكرثها اإ

لزاميّة )س تّة خالل الفرتة املمتّدة بني  ( ومل يمت منح أأي ترخيص 2010و 1986عدد قليل من الّطلبات هبدف منح تراخيص اإ

لزايم عىل الإطالق. ومع ذكل، أأش ىل أأّن هناك أأمثةل يف ادّلراسة أأظهرت، خالفًا لالعتقاد الّشائع، أأنه مت منح اإ ار الوفد اإ

لزاميّة يف تكل ادّلول اليّت تعترب الأكرث منّوًا. عالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد عن رغبته يف ذكر بعض الفقرات ذات  الرتاخيص الإ

تُظهر أأن الهّتديد مبنح الرتخيص  219فد عىل وجه اخلصوص أأّن الفقرة الأمهيّة الكربى والواردة يف الوثيقة املرجعية. وذكر الو 

من الوثيقة، وأأشار اإىل جحم  220الإلزايم قد اس تخدم كأداة لتخفيض لكفة ادّلواء. عالوة عىل ذكل، ذكر الوفد الفقرة 

كوادور واتيالند ومالزياي ىل أأّن الفقرة الوفورات املقّدرة اليت حتققت يف بعض البدلان مثل الربازيل والإ . وأأخريًا، أأشار الوفد اإ

لزاميّة س يؤثر عىل حوافز الابتاكر وأأنه ينبغي اس تخدام هذه الرّتاخيص  222 أأظهرت أأّن الاس تخدام املعتاد للرّتاخيص الإ

فقط يف ظروف اس تثنائية. ورصح الوفد كذكل، وبشّك عاّم، أأّن الوثيقة مثرية لالهامتم للغاية، وحّددت طبيعة هذا 

س تثناء عىل أأنّه يشء اس تثنايئ حقًا ينبغي اس تخدامه فقط عندما تكون الّظروف اس تثنائية وترّبر اس تخدامه. عالوة عىل الا

ذكل، أأبلغ الوفد اللّجنة ابلتّغيريات الترّشيعية اليّت جتري يف الاحّتاد الأورويب بدمع من احلكومة الإس بانية. وذكر الوفد عىل 

وس يطّبق عىل  2019يوليو  1ديد بشأأن شهادة امحلاية التمكيلية س يدخل حزي التنفيذ يف وجه اخلصوص أأّن القانون اجل

. وذكر الوفد أأن اخلصائص الرئيس ية للتعديل الترشيعي ستسمح بتصنيع 2022يوليو  1الّشهادات املودعة اعتباًرا من 

ختزين تكل املنتجات ملّدة س تة أأشهر قبل انهتاء  املكّوانت الفاعةل واملنتجات ادلوائية حتت حامية جلنة الرباءات عىل أأن يمتّ 

ىل بدلان أأخرى. وتوقّع الوفد أأن يسهّل هذا التّعديل الترشيعي الوصول اإىل  فرتة صالحية الرباءة املعنّية وتصدير املنتج املعين اإ

 الأدوية اجلنيسة والأدوية املامثةل بيولوجيَّا مبجرد انهتاء صالحية الشهادات.

عداد مرشوع الوثيقة املرجعية بشأأن الاس تثناء وأأعرب وفد اليا .63 مانة جلهودها البنّاءة املبذوةل هبدف اإ ابن عن تقديره للأ

جراء املناقشات يف SCP/30/3املتعلّق ابلرتخيص الإجباري )الوثيقة  (. وأأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل أأنّه جيب اإ

طار هذا البند من جدول الأعامل بطريقة متوازنة، م يالء اهامتم خاص ليس فقط ملصاحل امجلهور العاّم، ولكن أأيًضا ملصاحل اإ ع اإ

 للمجمتع كّك، اكحلوافز لالبتاكر.أأحصاب احلقوق، وللفوائد اليّت قّدهما نظام الرباءات 
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لزاميّة الشا .64 عداد مرشوع الوثيقة املرجعية بشأأن الاس تثناء املتعلّق ابلرّتاخيص الإ ئعة يف وشكر وفد الهند الأمانة عىل اإ

لزايم قوي وفّعال ومتوازن  خمتلف البدلان. وذكر الوفد أأّن القوانني املعنية يف قانون الرباءات الهندي تنّص عىل نظام ترخيص اإ

لزايم من قبل مكتب الرباءات يف  مارس  9يتوافق مع اتّفاق تريبس. وأأبلغ الوفد اللّجنة أأنّه يف الهند، مّت منح أأول ترخيص اإ

نتاج اجلنيس دلواء نيكسافار املصنّع من قبل رشكة "ابير" )، لرشكة أأدوي2012 ( وهو دواء منقذ Bayerة هندية هبدف الإ

للحياة يس تخدم لعالج رسطان الكبد واللكى. وذكر الوفد أأن رشكة "ابير" ابعت هذا ادّلواء بسعر ابهظ )جرعة شهر 

لهندية الّساعية اإىل احلصول عىل الرتخيص الإلزايم روبية هندية(. وذكر الوفد أأن رشكة الأدوية ا 280000تلكّف حوايل 

روبية هنديّة، مّما جيعهل يف متناول الناس. وذكر الوفد أأيًضا أأّن طلبني للحصول عىل ترخيص  9000عرضت بيع ادّلواء مقابل 

لزايم قد ُرفضا يف الهند: أأوًل، فامي يتعلّق بعقار الرّسطان "داساتينيب" ) مقّدم الّطلب بأأي  ( حيث مل يقمDasatinibاإ

نّه اس توىف ابلرّشط الإلزايم اّّلي يقيض بأأن يكون مقّدم  حماوةل رصحية للحصول عىل ترخيص طوعي وابلتايل ل ميكن القول اإ

ىل أأّن مقدم الطلب مل يقدم دعوى ظاهرة الوجاهة فامي  الّطلب قد تفاوض حبسن نّية مع صاحب الرباءة. وذكر الوفد أأنه نظًرا اإ

لرّتخيص الإلزايم، فقد مّت رفض الّطلب. اثنيًا، فامي يتعلق ابلعقار ملعاجلة الّسكري "ساكساجليبتني" خيّص منح ا

(Saxagliptin مت تقدمي الطلب عىل أأساس أأّن الرشوط املعقوةل للمصلحة العامة فامي خيص الاخرتاع احملمي برباءة مل يمّت ،)

 يكن متاًحا للجمهور بأأسعار ميسورة ومل يُس تغّل يف أأرايض الهند. وذكر الوفد الوفاء هبا، وأأّن الاخرتاع احلاصل عىل الرباءة مل

( مقدم الطلب مل يثبت أأّن الرشوط املعقوةل للمصلحة العامة مل يمّت 1) -أأن املراقب قد رفض هذا الّطلب للأس باب التّالية 

( فشل مقّدم 2نب "ساكساجليبتني"؛ )أأخرى متوفّرة أأيًضا يف السوق اإىل جا DPP-IVالوفاء هبا كون هناك مثبطات 

اتحته للجمهور بسعر ميسور، كون وابملقارنة مع العالمات التّجارية  ثبات أأّن الاخرتاع احلاصل عىل الرباءة مل يمت اإ الّطلب يف اإ

معدل الأخرى املتاحة، فقد مت تسعري "ساكساجليبتني" بسعر تنافيس. ابلإضافة اإىل ذكل، اكن دواء مقّدم الّطلب أأرخص بـ

( مل تكن هناك أأسس فامي خيّص الادعاء بأأّن الاخرتاع مل يُس تغّل يف الهند حيث مّت 3روبية/للقرص الواحد فقط؛ ) 9

ىل الهند. عالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد عن رغبته يف اغتنام هذه الفرصة للتأأكيد لدلول الأعضاء أأّن الهند  اس ترياده اإ

لرتخيص الإلزايم وس تكون مس تعدة أأيًضا لتتشارك فوائد نظام الرتخيص ستشارك بنشاط يف املناقشات حول موضوع ا

ىل أأّن النظام الأسايس للهند أأكد من جديد عىل الزتام الهند القوي حبامية  الإلزايم القوي الشائع يف الهند. وأأشار الوفد اإ

ىل الأدوية.الصحة العامة ومعاجلة القضااي   املتعلقة ابلوصول اإ

عداد الوثيقة وشكر وفد مجهورية بي .65 اليّت اكنت مفيدة للغاية. ورّصح الوفد بأأّن  SCP/30/3الروس الأمانة عىل اإ

لزايم منصوص علهيا يف قانون الرباءات يف بالده اعتبارًا من العام  صدار الرتخيص اإ ماكنية اإ ، عندما مّت اعامتد القانون 1993اإ

الوفد ذاكرًا أأّن القانون ينّص عىل وجه اخلصوص عىل أأّن  الأول مجلهورية بيالروس "بشأأن الرباءات لالخرتاعات". واتبع

جملس وزراء مجهورية بيالروس هل احلّق يف الّسامح ابس تخدام الاخرتاع دون موافقة صاحب الرباءة مقابل دفع تعويض 

وث كوارث نقدي مماثل لسعر الّسوق وذكل يف مصلحة ادّلفاع عن مجهورية بيالروس يا والنّظام العام، وكذكل يف حال حد

طار معياري لإصدار هذه  طبيعية ونكبات وتفيّش الأوبئة وغريها من الّظروف الطارئة. ورّصح الوفد كذكل بّضورة وضع اإ

الرتاخيص فضاًل عن ممارسة اس تخدام هذه الرتاخيص املتعلقة ابلتكنولوجيات ذات الأولوية لتطوير الرعاية الصحية وتوفري 

اط ذات املهمة للمجمتع، لكّها أأمور مّت الإعالن عهنا يف الاسرتاتيجية اخلاصة ابمللكية الفكرية الّطاقة وغريها من جمالت النش

نّه وفقًا للترشيع احلايل، هناك ثالثة  2020 2012لعام  مجلهورية بيالروس، واليّت وافقت علهيا احلكومة. واتبع الوفد قائاًل اإ

لزاميّة ويه التّ  ( عدم اس تخدام صاحب الرباءة لالخرتاع أأو اس تخدامه غري 1الية: )رشوط رضورية لإصدار الرتاخيص الإ

( عندما يؤّدي عدم الاس تخدام هذا أأو الاس تخدام 2الاكيف يف غضون ثالث س نوات من اترخي نرش معلومات الرباءة؛ )
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ىل نقص يف توفري الّسلع أأو اخلدمات أأو يف تنفيذ الأعامل ذات الّصةل؛ ) برام اتّفاق ( رفض صاح3غري الاكيف هذا اإ ب الرباءة اإ

ترخيص وفقَا للرّشوط املالمئة للمامرسة املتّبعة. ورّصح الوفد كذكل أأنّه يف حال استيفاء هذه الرشوط، حيق لأّي خشص 

لزايم غري حرصي. س متنح احملمكة مثل  ىل احملمكة ملنحه ترخيص اإ مس تعد وجاهز لس تخدام هذا الاخرتاع أأن يتقّدم بطلب اإ

ذا أأثبت صاحب الرباءة أأّن عدم هذا الرّتخيص اّّل  ّل اإ جراءات ادلفع، اإ ي حيّدد نطاق الاس تخدام واحلجم والتوقيت واإ

ىل أأس باب  اس تخدام أأو الاس تخدام الغري اكيف لالخرتاع احملمي برباءة أأو منوذج املنفعة أأو المنوذج الّصناعي اخلاص به يعزى اإ

ىل أأشخاص وجهية. وذكر الوفد أأن احلّق يف اس تخدام الاخرتاع ا ّّلي مّت احلصول عليه مبوجب هذا الرتخيص ل ميكن نقهل اإ

هناء الرّتخيص الإلزايم يف حال زوال الظروف اليت شلّكت أأساسًا ملنح  آخرين، وأأّن صاحب الرباءة قد يطلب يف احملمكة اإ أ

ماكنية منح  لزايم للرباءات التابعة. مثل هذا الرتخيص. ابلإضافة اإىل ذكل، ذكر الوفد أأن الترّشيع ينّص أأيًضا عىل اإ ترخيص اإ

ىل أأنّه وفقا ملامرسة احملامك البيالروس ية، مل يسجل أأي طلب للرتخيص الإلزايم. ّلا، ل تمتتّع البالد بأأّي خربة يف  وأأشار الوفد اإ

صدار هذا الرّتخيص، هناك مشلكة جراءات اإ صدار هذا النوع من الرّتاخيص. وذكر الوفد أأيًضا أأنّه فامي يتعلق ابإ واحدة مل يمّت  اإ

حلّها ابلاكمل بعد. عىل وجه اخلصوص، أأوّض الوفد أأنه وفقًا للترشيع البيالرويس، ينبغي تسجيل أأي ترخيص، ومبا يف ذكل 

الرتخيص الإلزايم، دلى مكتب الرباءات بعد دفع الّرسوم الاّلزمة، عىل النحو املنصوص عليه يف القانون. ويف هذا الّصدد، مل 

ذا اك ذا اكنت احملمكة س تفرض عىل الأطراف املعنية يكن واحضا اإ ن قرار احملمكة س يكون اكفيًا لتسجيل الرّتخيص الإلزايم أأو اإ

طلب هذا التسجيل، ويف هذه احلاةل، من س يدفع الّرسوم الاّلزمة. ويف هذا الّصدد، اس تذكر الوفد القضية عندما أألزمت 

حدى ادلول صاحب الرباءة بتسجيل مثل هذا ال تّفاق مع مكتب الرباءات. ويف اخلتام، ذكر الوفد أأنّه يود الاس امتع حممكة اإ

 الأخرى املتعلّقة هبذه املسأأةل. اإىل جتارب البدلان

ىل أأمهّية احلفاظ عىل اس تثناء الرّتخيص الإلزايم يف القانون. وذكر الوفد أأّن وجود  .66 وأأشار وفد امجلهورية ادّلومينيكية اإ

أأداة تفاوض مفيدة للغاية، عىل الّرمغ من أأّن هذا الرّتخيص قد ل مينح يف هناية املطاف.  مثل هذا احلمك يف القانون يشّّك 

ىل أأنّه ينبغي منح الرتخيص الإلزايم يف ظروف اس تثنائية فقط، ذكر الوفد أأن هذه الأداة قد اس تخدمت يف بدله يف  ومشريَا اإ

ىل منح ترخيص طوعي بسعر أأفضل لدلّ  واء املعين. وذكر الوفد أأيًضا أأّن القيود عىل مزيانّية جمال عالج الإيدز مّما أأدى اإ

حكومته، وارتفاع أأسعار املس تحّضات الصيدلنية البيوتكنولوجية احلاصةل عىل الرباءة، وغياب الأدوية املامثةل بيولوجيًّا، 

عاملّية ومنّظمة الّصحة مسحت للحكومة بمتويل عدد حمدود من املرىض. عالوة عىل ذكل، طلب الوفد من منّظمة التّجارة ال

جراء دراسة حول التلّكفة احلقيقية لتطوير الأدوية هبدف حتديد سعر الإاتوة الّصحيح  يف حال مت منح العاملّية والويبو اإ

 الرتخيص الإلزايم.

 يتعلق وحتّدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، وذكر أأّن هذه الأخرية لن توافق عىل اتّباع "هنج واحد يناسب امجليع" فامي .67

ماكهنم البحث يف معل الأمانة بشأأن الوثيقة املرجعية التّالية  ابلأعامل املس تقبلّية احملمتةل. ورّصح الوفد أأنّه، مع ذكل، س يكون ابإ

حول موضوع اس تثناء الاس تخدام السابق أأو اس تخدام املواد عىل الّسفن الأجنبية والطائرات واملركبات. ومبا أأنّه مت توفري 

اقشة الواثئق املرجعّية بشأأن الاس تثناء لأغراض البحث والاس تثناء لأغراض الفحص الإداري، أأعرب الوفد وقت اكف ملن

 عن رغبته يف اختتام املناقشات املتعلقة بتكل الواثئق املرجعّية.

يكولوجيا املعرفيّة من الأمانة مراجعة مرشوع الوثيقة املرجعّية بشأأن ا .68 لرّتخيص وطلب ممثّل املؤّسسة ادّلولية لالإ

الإلزايم ليشمل قسًما عن احلالت اليّت اس تخدم فهيا الانتفاع غري الطوعي كتقييد عىل س بل الانتصاف. وقّدم املمثّل بعض 

، 2006املعلومات الأساس ية عن هذا الاس تخدام للرّتاخيص غري الطوعية. وعىل وجه اخلصوص، ذكر املمثّل أأنّه يف عام 
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( ويه خدمة املزاد عرب الإنرتنت، بأأنّه ل eBayاملتّحدة الأمريكية، يف قرار مشل "أأي يب" ) قّررت احملمكة العليا للولايت

ذا مت رفض س بل الانتصاف الأخرى املتعلقة ابلتّعدي، مبا يف ذكل منح  ّل اإ صدار أأوامر قضائية عىل الرباءات اإ ميكن اإ

، أأصدرت احملامك يف الولايت املتّحدة الأمريكية 2006منذ عام  الرتاخيص الإجبارية للرباءات اخملالفة. وواصل املمثل ذاكرًا أأنّه

لزاميّة اليّت اس تفادت مهنا رشكة مايكروسوفت وتويوات  لزاميّة عىل الرباءات، مبا يف ذكل الرّتاخيص الإ عدًدا من الرّتاخيص الإ

ائدة يف جمال التّكنولوجيا ( وجونسون وجونسون وخمتربات أأبوت وغريها من الرّشاكت الرّ DirectTVو"ديركت تيفي" )

والتّصنيع. وذكر املمثّل كذكل أأّن احملامك يف الولايت املتّحدة الأمريكية، يف جمال التكنولوجيّات الّطبية، رفضت الأوامر 

اتوات جارية يف حالت عّدة، مبا يف ذكل يف حالت موانع امحلل املأأخوذة عن طريق الفم، وصاممات  صدار اإ الزجرية وأأمرت ابإ

القلب عن طريق القثطرة، والعدسات الاّلصقة، واختبارات تشخيص الهتاب الكبد الوابيئ جمي. عالوة عىل ذكل، فامي يتعلّق 

، أأصدر قايض احملمكة احمللّية يف 2009( اخلاّصة ابلتكنولوجيات غري الّطبية، ذكر املمثّل أأنّه يف عام eBayبقضااي "أأي يب" )

اتوات مس متّر يف ضوء التّعدي عىل Paiceوم، يف قضية "ابيس" )الولايت املتحدة، ديفيد فولس ( ضد تويوات، معّدل اإ

تزمع فهيا  2004( دعوى قضائية يف عام Paiceالرباءات من قبل ثالث أأنواع س يارات دلى تويوات. رفعت رشكة "ابيس" )

أأس  RX400hو" لكزس  Highlander SUV، و"هايالندر أأس يو يف" Toyota Priusأأّن س ّيارات "تويوات بريوس" 

يارات الكهرابئية Paice، قد تعّدت عىل براءات "ابيس" )Lexus RX400h SUVيو يف"  ( فامي يتعلّق مبحّراكت الس ّ

الهجينة. وذكر املمثّل كذكل أأن احملمكة وجدت أأّن تويوات قد تعّدت عىل براءة واحدة وأأّن هيئة احمللّفني منحت "ابيس" 

(Paice تعويض قدره )اتوات مس متر كنس بة مئوية من  4،269،950 دولًرا أأمريكيًا. وذكر املمثّل أأن احملمكة حّددت معّدل اإ

يف املائة عىل لك  0.32يف املائة عىل لك تويوات بريوس، و 0.48سعر امجلةل لّك منوذج مركبة معين. واكنت املعدلت املقّررة 

ىل أأن تنهتيي فرتة صالحية الرباءة. عالوة عىل ذكل، استشهد  RX400hيف املائة عىل لك لكزس  0.26تويوات هايالندر، و اإ

املمثّل ابلقايض راندال رايدر اّّلي ذكر أأّن " احملامك احمللّّية تمتتع بسلطة تقديرية واسعة يف صياغة س بل الانتصاف املنصفة، 

ّن وصف ويف عدد حمدود من احلالت، مثل هذه احلاةل، قد يشّك فرض الإاتوات املس متّرة حاّلً  مناس ًبا. ومع ذكل، فاإ

لزايم". عالوة عىل ذكل، فامي يتعلّق بقضية رشكة أأبل اتوة مس مترة" ل يقلّل من شأأنه "كرتخيص اإ  الرتخيص الإلزايم بأأنه "اإ

Apple Inc  ضد موتورولMotorola (2012) "ذكر املمثل أأّن القايض قد استشهد بقرار "أأي يب ،eBay  مالحظًا أأنّه

الّطرفني احلق يف الانتصاف لأّن لكهيام مل يمتكّنا من اثبات أأّن "الأرضار لن تكون وس يةل انتصاف مالمئة".  مل يكن لأي من

ىل أأّن "الرّتخيص الإلزايم مع الإاتوات املس مترة من املرحج أأن يكون وس يةل انتصاف  وذكر املمثّل أأّن القايض أأشار ابلأخّص اإ

ناسب بني الّضر اّلي يلحق بصاحب الرباءة من جّراء التّعدي والّضر اّّلي يلحق ممتازة يف مثل هذه احلاةل بسبب عدم التّ 

 مجلهور من جّراء الأمر القضايئ".ابملتعّدي واب

يكولوجيا املعرفية،  ةكة برهارد للعامل الثالث، مؤيدورّصحت ممثةل ش ب .69 البيان اّلي أأدىل به ممثل املؤسسة ادلولية لالإ

اخيص غري الطوعية، حيث مسحت احملمكة ابس تخدام الاخرتاع احملمي برباءة مقابل دفع بأأّن غياب املعلومات عن الرتّ 

الإاتوات لصاحب الرباءة، يشّك ثغرة كبرية يف مرشوع الوثيقة املرجعية. عالوة عىل ذكل، وجد املمثّل أأن هناك معلومات 

ىل أأّن اس تخدام الرتاخيص غري حمدودة جّدًا من قبل هيئات املنافسة حول اس تخدام الرتاخيص غري الطوعية.  وأأشار املمثّل اإ

ىل أأنّه يف عام  31الطوعية يف احلالت التنافس ية منصوص عليه يف املاّدة  ، عىل سبيل املثال، 2007من اتّفاق تريبس، واإ

اتوات للسامح بتصنيع وبيع املكّوانت الفعا ةل اكنت هيئة املنافسة الإيطالية قد طلبت منح تراخيص من دون حتصيل اإ

يطاليا. عالوة عىل ذكل، مل يوافق املمثّل عىل البيان  والعقاقري املس تخدمة ملشألك الربوس تاات وتساقط الشعر دلى اّلكور يف اإ

من مرشوع الوثيقة املرجعية واّّلي ينّص، كام ذكرت ادلول الأعضاء، عىل أأّن أ لية الرتخيص الإلزايم مل  217الوارد يف الفقرة 
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ّلً اندراً  ، كّرر املمثّل أأّن العامل الّرئييس اّّلي يؤثّر عىل اس تخدام الرّتاخيص غري الطوعّية 191. وفامي يتعلّق ابلفقرة تس تخدم اإ

هو التأأثريات اخلارجية اليّت، بنظر املمثّل، مل يمّت تناولها بشّك اكف يف الوثيقة. ويف هذا الّصدد، شّدد املمثّل عىل أأن 

دية اجلانب يعترب انهتأاًك لقوانني منظمة التّجارة العاملّية وأأّن هذه املسأأةل مل ترد يف الوثيقة اس تخدام العقوابت التّجارية الأحا

ىل أأنّه مل يتوفّر أأي دليل حقيقي ميكن التّحقق منه بشأأن 222املرجعّية. عالوة عىل ذكل، فامي يتعلّق ابلفقرة  ، أأشار املمثّل اإ

ىل التلّكفة احلقيقية للبحث والتّطوير برصف النظ ر عن التّأأكيد املقّدم من قبل صناعة املس تحّضات الصيدلنية. وابلإضافة اإ

صدار  يطاليا وأأملانيا، تقوم ابإ ذكل، أأضاف املمثّل أأّن العديد من البدلان املتقدّمة، مثل كندا والولايت املتّحدة الأمريكية واإ

، ذكر املمثّل أأن 229اإىل  224فامي يتعلق ابلفقرات الرّتاخيص غري الّطوعية من دون وجود أأي دليل عىل تراجع الابتاكر. و 

لزاميّة. عالوة  تكل الفقرات تعكس أأدبيات حمددة مت اختيارها ول تعكس النتاجئ الرئيس ية املتعلقة ابس تخدام الرتاخيص الإ

يص الإلزايم يف ظروف عىل ذكل، فامي يتعلّق ابلبياانت اليت أأدلت هبا بعض الوفود واليّت مفادها أأنّه ينبغي اس تخدام الرّتخ 

ىل املاّدتني  ىل أأّن هذا الرّشط غري منصوص عليه يف اتّفاق تريبس. ويف هذا الّصدد، أأشار املمثّل اإ اس تثنائية، أأشار املمثّل اإ

عالن ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس والصحة العامة، واللّتني مسحتا لأعضاء  8و 7 من اتّفاق تريبس بشأأن أأهداف التفاق واإ

 ذ تدابري محلاية الّصحة العاّمة.جارة العاملية ابختامنظمة التّ 

وأأعرب ممثّل امجلعّية الياابنية للملكيّة الفكريّة ابلنّيابة عن مجعّيته وعن مجعية مصنّعي املس تحّضات الّصيدلنية يف  .70

يه همّمة احلكومات  الياابن عن رغبهتام يف التأأكيد من جديد عىل أأّن توفري العالج املمتاز لكثري من املرىض يف العامل

والرّشاكت يف البدلان املتقدمة والنامية عىل حد سواء. وذكر املمثل كذكل أأن امجلعّية الياابنية للملكيّة الفكريّة ومجعية مصنّعي 

املس تحّضات الّصيدلنية يف الياابن تعتقدان أأن أأنشطة البحث والتطوير خللق عقاقري جديدة رضورية لتحسني الوصول 

ّل عن العاملي اإ  ىل الأدوية يف البدلان النامية. وأأضاف املمثّل أأّن اكتشاف العقاقري الثّورية هو مسعى ابلغ الصعوبة ومل يسفر اإ

دارة نظام الرباءات احلايل بعناية ليك يوفّر حافًزا لالبتاكر.  معّدلت جناح منخفضة للغاية. ّلا، شّدد املمثّل عىل رضورة اإ

لزاميّة قد متّت وواصل املمثّل ذاكرًا أأنّه ع ىل الّرمغ من أأّن الاس تثناءات عىل حقوق الرباءات، ومبا يف ذكل الرتاخيص الإ

ّن امجلعّية الياابنية للملكيّة الفكريّة ومجعية مصنّعي املس تحّضات  مناقش هتا خالل ادلورات الّسابقة للجنة الرباءات، فاإ

ىل الأدوية، مثل الّصيدلنية يف الياابن تعتقدان أأن هناك عوامل أأخرى غري  حقوق امللكيّة الفكريّة تعرقل الوصول العاملي اإ

ّلا، أأدركت امجلعّية الياابنية . أأوجه الضعف التّنظميّية، واملشألك يف سلسةل التوريد، والنّقص يف متويل نظام الرعاية الّصحية

اهجة التّحدايت املتعّددة الّطبقات هبدف للملكيّة الفكريّة ومجعّية مصنّعي املس تحّضات الّصيدلنية يف الياابن رضورة مو 

ىل الأدوية. وذكر املمثّل أأنه اإىل جانب تكل الأفاكر، تشارك الرشاكت الياابنية تشارك بنشاط يف  معاجلة مسأأةل النّفاذ العاملي اإ

ج. وعالوة عىل ذكل، قّدم املمثّل أأمثةل عن الرّشأاكت بني رشاكت الأدوية الياابنية اليّت هت دف اإىل حتسني الوصول هذه الهنم

ىل الأدوية. ويف هذا الّصدد، ذكر املمثل أأّن رشكة اتكيدا  واملعهد الوطين لأمراض احلساس ية والأمراض املعدية  Takedaاإ

(NIAID قد أأطلقا مرشوعًا مشرتاكً دلراسة جدوى اس تخدام تكنولوجيا الإبر ادلقيقة من صنع اتكيدا )Takeda  حلقن لقاح

ماكنية انتقال املالراي، مت تطويره من قبل اخملترب لعمل مناعة املالراي  ضد املالراي حيتوي تَِضّد بروتييّن حيّد من اإ عىل ُمس ْ

 :WIPO Re)ولقاحاهتا التّابع للمعهد الوطين لأمراض احلساس ية والأمراض املعدية من خالل قاعدة بياانت الويبو للبحث

Search.)  ستيالس عالوة عىل ذكل، ذكر املمثّل أأن رشكة أأAstellas  قد أأطلقت مؤسسة الصحة العاملية التابعة

، ويه منّظمة خرييّة دولّية حديثة تكّرس معلها Astellas Global Health Foundation (AGHF)لأستيالس 

 لتحسني الوصول اإىل خدمات الّصحة يف اجملمتعات العاملّية اليّت تعاين من نقص يف اخلدمات. وسوف تركّز املؤّسسة عىل

 اجملالت الرئيس ية التّالية يف البداية ويه الأمراض املدارية واملعدية املُهمةل وحّصة الأطفال والّصحة النّفس يّة يف اجملمتعات ذات
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بوجود جتاري. عالوة عىل  Astellasادّلخل املنخفض وادّلول املنخفضة واملتوّسطة ادّلخل حيث ل تمتتّع رشكة أأستيالس 

اكنت تعمل عىل حبث  Mitsubishi Tanabe Pharmaلّجنة أأّن رشكة ميتسوبييش اتانيب فارما ذكل، أأبلغ املمثّل ال 

(، ويه مؤسسة حبثية تركّز عىل عالج املالراي، وأأّن الّصندوق العاملي MMVمشرتك مع مرشوع أأدوية ماكحفة املالراي )

ملشرتك. وذكر املمثل كذكل أأّن رشكة تشوجاي ( س يقّدم منحة لهذا البحث اGHITلتكنولوجيا الّرعاية الّصحية املبتكرة )

Chugai  اكنت تعمل عىل مرشوع لتطوير دواء جديد لعالج محى الّضنك ابلتّعاون مع ش بكة س نغافورة لعمل املناعة. لقد

دارية ( أأّن املرشوع قد يسامه يف "ماكحفة الأمراض املGHITأأدرك الّصندوق العاملي لتكنولوجيا الّرعاية الّصحية املبتكرة )

مليون دولر أأمرييك لهذه الغاية. عالوة عىل ذكل، ذكر املمثّل أأّن  4.4املهمةل يف ادّلول النّامية"، وقد قّرر منح حوايل 

ىل املعلومات حول حاةل الرباءات املتعلّقة  الرّشاكت الياابنية لصناعة الأدوية قد سامهت بنشاط يف تعزيز سهوةل الوصول اإ

ودايتيش سانكيو  Astellasوأأستيالس  Takedaاخلصوص، ذكر املمثّل أأّن رشاكت اتكيدا بدواء معنّي. وعىل وجه 

Daiichi Sankyo  وايسايEisai  وشونويجShionogi  قد شاركت يف مبادرة معلومات الرباءات من أأجل الأدوية

(Pat-INFORMED التّابعة للويبو، وأأّن معلومات عن الرباءات املتعلّقة بـ )ت قد نرشت ابلفعل من خالل منتًجا اكن 30

-Patقاعدة البياانت تكل. وأأعرب املمثل عن اعتقاده بأأّن املبادرات املامثةل ملبادرة معلومات الرباءات من أأجل الأدوية 

INFORMED  لهيا حول حاةل الرباءات املتعلّقة بدواء معنّي يف بدل معنّي. واختمت توفّر معلومات مفهومة يسهل الوصول اإ

ىل املمثّل لك  ماكنّية الوصول اإ ّن أأنشطهتم ل تسامه يف حتسني الوصول العاملي للأدوية حفسب، بل أأيضًا يف تعزيز اإ مته قائاًل اإ

-Patاملعلومات املتعلّقة حباةل الرباءات املتعلّقة بدواء معنّي يف بدل معنّي من خالل مبادرة معلومات الرباءات من أأجل الأدوية 

INFORMED. 

 لأعامل: جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاضمن جدول ا 7البند 

ىل الواثئق  .71  SCP/19/4و SCP/18/9و SCP/17/10و SCP/17/8و SCP/17/7استندت املناقشات اإ

 SCP/30/5و SCP/30/4و SCP/28/8و SCP/28/7و SCP/24/3و SCP/23/4و SCP/20/11 Rev.و

 .SCP/30/9و

ج وحتّدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، وذكر أأ  .72 ّن مجموعته خفورة بأأّن جلنة الرباءات تعقد جلسة تشاركّية بشأأن الهنم

املعمتدة لضامن جودة معلية منح الرباءات داخل ماكتب امللكية الفكرية، ومبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض. وذكر الوفد أأّن 

جراءات الفحص داخل ماكتب الرباءات ساعدت يف دمع َمنح بر  اءات ذات جودة عالية، وابلتّايل ال ليات اليّت تضمن جودة اإ

قلمييّة يف هذا  دمعت نظام الرباءات يف حتقيق أأهدافه. وأأشار املمثّل اإىل وجود مجموعة متنوعة من املامرسات الوطنّية والإ

لهيا. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تسمح التّبادلت القيّمة يف تكل ادّلورة وغ ريها من اجملال، وذكر أأنه يتطلّع اإىل الاس امتع اإ

ج اليّت تس تخدهم مانة العامة اعداد دراسة معّمقة حول خمتلف الهنم ا املاكتب لضامن جودة معلّية دورات اللجنة ادلامئة للأ

 الرباءات. منح

حتّدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وأأكد عىل اهامتم مجموعته ودمعها للتقدم يف معل  .73

عداد اللجنة بشأأن جود ة الرباءات اليت تشّك هدفًا أأساس يًا من أأهداف نظام الرباءات. وشكر الوفد كذكل الأمانة عىل اإ

. ورّصح الوفد بأأن تقيمي النّشاط الابتاكري هو أأمر أأسايس ابلنّس بة جلودة الرباءات، حيث أأّن SCP/30/4الوثيقة الّشامةل 

رتاعات اليّت سامهت يف التأأثري عىل حاةل الّصناعة، من هجة، ومن هجة تقيميه ادّلقيق يكفل أأن يمت منح احلقوق احلرصية لالخ

أأخرى حتقيق أأهداف نظام الرباءات. واتبع الوفد ذاكرًا أأّن ادّلراسة الّشامةل بشأأن املامرسات اخلاّصة بتقيمي النّشاط الابتاكري 
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ىل املزيد من التّبادل  للمامرسات واملعلومات بني اخلرباء فامي خيّص مسأأةل جودة يف جمال الكميياء يف مجيع أأحناء العامل ابلإضافة اإ

الرباءات، أأمور ذات أأمهية ابلغة جيب مناقش هتا يف جلنة الرباءات. ورّصح الوفد بأأّن فهم ممارسات ماكتب الرباءات اخملتلفة 

لعمل ادّلويل. وواصل الوفد املتعلّقة ابلنّشاط الابتاكري بشّك جيد هو أأمر أأسايس ينبغي أأن يبىن عليه التّعاون وتقامس ا

ىل الأمام  ّن تقامس العمل عىل نطاق واسع بني املاكتب ذات الأجحام املتفاوتة ومس توايت التمنية اخملتلفة شّّك خطوة اإ قائاًل اإ

ّن مجموعته تؤيد هذه املامرسة بشّدة. عالوة عىل ذكل، ذكر ا لوفد، كام فامي خيّص التّطوير املس تقبيل لنظام الرباءات، وابلتايل فاإ

جراءات الاعرتاض أأو غريها من الأنظمة  ابت واحضًا خالل ادّلورات الّسابقة للّجنة، أأّن مالحظات الّطرف الثالث، واإ

جراءات  الإداريّة لإبطال الرباءة عقب منحها، لكّها أأمور قد تؤثر عىل منح براءات عالية اجلودة. وذكر الوفد أأّن قياس جودة اإ

ى ملنح براءات ذات جودة عالية. وابلتّايل، أأعرب الوفد عن رسوره مبواصةل اجللسة التّشاركّية الفحص هو ذات أأمهّية كرب 

ج اليّت تس تخدهما الوفود لضامن جودة معلية منح الرباءات يف ماكتب امللكية الفكرية، ومبا يف ذكل أأنظمة  حول الهنم

ىل ادّلراسة املتّفق علهيا واليّت س تعّدها الأمانة العامة لجامتع جلنة الرباءات املقبل. ومشريًا اإىل  الاعرتاض، وأأعرب عن تطلّعه اإ

( قد AIأأّن التّقدم التكنولويج يؤثر مبارشَة عىل قضااي الرباءات، ذكر الوفد أأّن احللول املبنيّة عىل اّّلاكء الاصطناعي )

سطى والبلطيق الاقرتاح املنقّح اجلديد تنعكس عاجال أأو أآجال يف قانون الرباءات. ّلكل، أأيّدت مجموعة بدلان أأورواب الو 

س بانيا وفرنسا )الوثيقة  ( ورّحبت ابلأنشطة اجلديدة املدرجة يف الاقرتاح، مثل جلسات SCP/30/9املقّدم من قبل وفدي اإ

تبادل املعلومات حول اس تخدام اّلاكء الاصطناعي يف حفص طلبات الرباءات وحفص أأهلية احلصول عىل براءة لالخرتاعات 

علقة ابّّلاكء الاصطناعي. ورأأى الوفد أأّن هذه الأنشطة س تفيد امجليع من خالل تعزيز فهمهم للتّأأثريات احلقيقية املت

عداد الوثيقة  وأأعرب عن  SCP/30/5للتكنولوجيات اجلديدة عىل نظام الرباءات. ويف اخلتام، شكر الوفد الأمانة عىل اإ

ىل متابعة العرض التقدميي اخلاص هبا.  تطلّعه اإ

عداد ادّلراسة الّشامةل حول و  .74 حتّدث وفد رومانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادّلول الأعضاء فيه، وشكر الأمانة عىل اإ

. SCP/30/4املامرسات املتّبعة يف مجيع أأحناء العامل لتقيمي النّشاط الابتاكري يف قطاع املواد الكمييائية، والواردة يف الوثيقة 

عداد هذه الوثيقة. ورّصح الوفد بأأّن رشط النّشاط الابتاكري اكن جزًءا وشكر الوفد أأيضا ادّلول الأعض اء اليّت سامهت يف اإ

أأساس ًيا من الرّشوط املوضوعية لأهلية احلصول عىل براءة وأأّن تقيميه الصحيح يضمن منح احلقوق احلرصية فقط لالخرتاعات 

فد كذكل أأن التّوجهيات اليّت قّدمهتا ادلراسة ميكن اعتبارها اليّت تس تحقها نتيجة مساهامهتا يف اجملال ذات الصةل. وذكر الو 

مفيدة بشّك خاص، لأن فّن الكميياء يتّسم بطبيعته التجريبية. وأأوّض الوفد أأنّه ابملقارنة مع اجملال الإلكرتوين أأو املياكنييك، 

ىل سبيل املثال، أأنه مل يكن من الّسهل دامئًا اكنت نتاجئ البحوث يف قطاع املواد الكمييائية أأقل قابلّية للتنبؤ. وذكر الوفد، ع

ىل بنيته حفسب، وابلتّايل فاكن من الّّضوري التحقق من  التنبؤ ابلآاثر التقنية اليّت قد حيدهثا املركب الكمييايئ ابلستناد اإ

يب وادلول الأعضاء فيه الآاثر التقنية والتأأكيد علهيا بواسطة البياانت التجريبية. ورّصح الوفد كذكل بأأّن الاحتاد الأورو

يتوقعون أأن تساعد ادّلراسات حول النّشاط الابتاكري اللّجنة عىل فهم هذا املطلب بشّك أأفضل. وأأضاف الوفد أأنّه عىل 

الرمغ من وجود هُنج خمتلفة بشأأن العوامل اليّت حتّدد "مفهوم" جودة الرباءات، ومن اختالف معىن هذا املفهوم بني خمتلف 

ل أأنّه شعر بتقارب يف فهم القضااي الرئيس ية. ّلكل، أأعرب الوفد عن ثقته يف أأّن نتاجئ أأحصاب املصلحة  ويف س ياقات خمتلفة، اإ

الاس تبيان حول مصطلح "جودة الرباءات"، واجللسات التّشاركّية اخملتلفة حول هذا املوضوع، ومبا يف ذكل تكل اليّت س تعقد 

معلنا يف جمال جودة الرباءات. عالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأن تبادل املامرسات خالل ادّلورة احلالّية، س تكون مفيدة لتنفيذ 

حدى أأمّه املسائل اليّت يتعنّي تناولها يف جلنة الرباءات. ابلإضافة  واملعلومات بني اخلرباء بشأأن مسأأةل جودة الرباءات يشّّك اإ

نّشاط الابتاكري هو أأمر أأسايس ينبغي أأن يبىن عليه اإىل ذكل، ذكر الوفد أأن تعزيز الفهم ملامرسات املاكتب املتعلقة ابل 
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ىل أأن الاحتاد الأورويب وادّلول الأعضاء فيه قد أأيّدوا بشّك مس متر تقامس العمل  التّعاون وتقامس العمل ادّلويل. وأأشار الوفد اإ

عىل ذكل، ذكر الوفد أأنّه يؤيد عىل نطاق أأوسع بني ماكتب الرباءات ذات الأجحام املتفاوتة ومس توايت التمنية اخملتلفة. عالوة 

ىل اكتساب  أأيًضا مواصةل اجللسات التشاركّية بشأأن جودة معلية منح الرباءات. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن تطلّعه اإ

املزيد من املعرفة من الوفود الأخرى، ل س امي فامي يتعلّق بتكوين كفاءات فاحيص الرباءات واملاكتب، وأأعرب عن أأمهل يف أأن 

ج املتّبعة لضامن جودة معلّية منح الرباءات، وأأن تعّد الأمانة هذه تنت ج عن تكل املساهامت القيّمة دراسة معّمقة بشأأن الهنم

ادّلراسة اليّت مت التّفاق عىل تسلميها خالل ادّلورة املقبةل. ولتحقيق تكل الغاية، جّشع الوفد ادّلول الأعضاء عىل املشاركة يف 

نوات الأخرية، حدثت اجللسة التّشاركّية ، لتكون ادّلراسة املس تقبلية شامةل قدر الإماكن. وذكر الوفد كذكل أأنّه يف الس ّ

آجاًل يف قانون الرباءات. ّلكل، أأعرب الوفد عن  تطّورات رسيعة يف جمال اّلاكء الاصطناعي اليّت قد تنعكس عاجاًل أأو أ

س   ( وذكر أأّن الأنشطة اجلديدة SCP/30/9بانيا وفرنسا )الوثيقة تقديره لالقرتاح املنقّح اجلديد املقّدم من قبل وفدي اإ

املدرجة يف الاقرتاح، مثل جلسات تبادل املعلومات حول اس تخدام اّلاكء الاصطناعي يف حفص طلبات الرباءات وحفص 

تعزيز فهمها أأهلية احلصول عىل براءة لالخرتاعات املتعلقة ابّّلاكء الاصطناعي، س تفيد مجيع ادلول الأعضاء من خالل 

عداد الوثيقة  للتّأأثريات احلقيقية للتكنولوجيات اجلديدة عىل نظام الرباءات. عالوة عىل ذكل، شكر الوفد الأمانة عىل اإ

SCP/30/5  بشأأن التكنولوجيات الناش ئة. ورّصح الوفد بأأّن الاحتاد الأورويب وادّلول الأعضاء فيه قد أأقّروا بأأّن نظام

يف تعزيز الابتاكر التّكنولويج ونقل التّكنولوجيا ونرشها مبا حيقّق املنفعة للمجمتع كّّك من خالل  الرباءات ينبغي أأن يسامه

ضامن التّوازن يف احلقوق والواجبات بني منتجي التّكنولوجيا ومس تخديم املعرفة التّكنولوجية. بعد ـن ذكر الوفد أأّن 

ء الاصطناعي، تشّّك حتدايت مشرتكة مجليع ادلول، رأأى الوفد أأّن التّكنولوجيات الّرمقية، ومبا يف ذكل تكنولوجيا اّّلاك

 املناقشة حول هذا املوضوع فد تّوفر لدلول حلوًل وطرقًا مالمئة ملواهجة تكل التّحدايت.

ج اليّت تس ت .75 خدهما وحتّدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة الأفريقيّة، وأأثىن عىل الأمانة لإعدادها اجللسة التّشاركّية بشأأن الهنم

يالء اهامتم خاص  الوفود لضامن جودة معلية منح الرباءات داخل ماكتب امللكيّة الفكريّة، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض، مع اإ

لتكوين كفاءات فاحيص الرباءات واملاكتب. وذكر الوفد أأن مفهوم جودة الرباءة ل يقترص عىل جودة الرباءة حفسب بل أأيضًا 

ّن جودة الرباءة لها صةل وثيقة ابملعايري عىل جودة معلية منح الربا ءات داخل مكتب امللكية الفكرية. واتبع الوفد قائاًل اإ

جراء الفحص يف لّك دوةل. وذكر الوفد أأن مجموعته تشاطر  املوضوعّية اخلاّصة ابلأهلية للحصول عىل الرباءات املطّبقة خالل اإ

جودة الرباءات يف مجيع املناطق، واليّت تُعزى اإىل عدد من  شواغل ادّلول الأعضاء الأخرى بشأأن زايدة نس بة اخنفاض

ىل القدرة التّقنية يف ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية وأأقل البدلان منوًا، وتراُجع معايري أأهلّية  العوامل، مبا يف ذكل اإ

 التكنولوجيات احلديثة. وفامي يتعلّق احلصول عىل براءة يف مجيع املناطق، وزايدة جحم طلبات الرباءات، مبا يف ذكل عىل

بأأنظمة الاعرتاض، ذكر الوفد أأن اجملموعة الأفريقية تعتقد اعتقاداً راخسًا بأأّن وجود نظام فّعال لالعرتاض حيّسن من جودة 

أأن يكون الرباءات، وأأّن مثل هذا النظام جيب أأن يشّّك ضاماًن جلودة الرباءة. وذكر الوفد أأيًضا أأّن نظام الاعرتاض جيب 

متاًحا وأأّل يتعرّث بسبب التاّكليف أأو املسائل املتعلّقة ابلقدرات البرشيّة اليّت تؤثر عىل خمتلف مراحل العملّية. وبعد الإشارة 

ىل اجللسة التّشاركّية بشأأن الهّنج اليّت تس تخدهما الوفود لضامن جودة معلية منح الرباءات يف ماكتب امللكيّة  مّرة أأخرى اإ

رّصح الوفد بأأن تنظمي نشاط لدّلول الأعضاء للتّعرف عىل هذه الهّنج اليّت تس تخدهما املاكتب الأخرى هو أأمر ابلغ  الفكريّة،

ّل واحدة من الّطرق  ّل أأّن هذه الّطريقة ليست اإ الأمهيّة. ومع ذكل، أأكّد الوفد أأنّه عىل الّرمغ من أأمهّية تبادل اخلربات، اإ

ىل معاجلة مشلكة اخنفاض جودة الرباءات. وأأضاف الوفد أأنّه ابلنّس بة للعديد من ماكتب املتعدّدة املتاكمةل اليت هتدف  اإ

ّن أأفضل طريقة ملواهجة التّحدايت املتعلّقة ابلرباءات وبأأنظمة الاعرتاض يه تعزيز قدرة فاحيص  امللكية الفكرية يف منطقته، اإ
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ا، طلب الوفد من الأمانة زايدة أأنشطهتا يف جمال توفري الرباءات من خالل التّدريب يف خمتلف اجملالت التكنولوجية. ّل

ا.  املساعدة وتكوين كفاءات فاحيص الرباءات واملاكتب يف البدلان النّامية وأأقل البدلان منوا

ورأأى وفد مجهورية كوراي أأّن جودة الرباءات تشّّك عاماًل رئيس يًا لتطوير التّكنولوجيات املبتكرة عىل حنو فّعال  .76

دارة الرباءات. وذكر الوفد كذكل أأنّه خالل عرص الثّورة الّصناعّية، أأو العرص وحامية اخمل رتعني وحتسني كفاءة احلكومات يف اإ

اجلديد للتّكنولوجيّات النّاش ئة، اّّلي يمتزي ابلتقدم التّكنولويج الكبري، جيب أأن مراعاة جودة الرباءات كوهنا مسأأةل ابلغة 

ىل أأّن ه ذا الأمر يرتبط ارتباًطا وثيقًا، ليس فقط جبودة الرباءات املمنوحة، بل أأيًضا بقدرة الّسلطة الأمهية. وأأشار الوفد اإ

الإدارية للحكومات عىل حتسني جودة الرباءات واحلد من ازدواجية العمل وحتقيق الكفاءة الاقتصادية. واعترب الوفد أأن 

جراءات الفحص  هو من أأمّه الأدوات لتعزيز جودة الرباءات  –تب تقامس العمل بني املاك -التّعاون من أأجل حتسني اإ

ىل أأن اخّتاذ القرار بشأأن منح براءة أأو ل يقع عىل عاتق لّك مكتب للملكية الفكرية، وذكر الوفد أأن  وضامهنا. وأأشار كذكل اإ

الرباءات. وبدًل من ذكل،  تقامس العمل ليس هل أأي تأأثري عىل الّسلطة املس تقةّل اليّت تمتتّع هبا ماكتب الرباءات فامي خيّص مبنح

نّه انطالقًا من وهجة  ىل أأّن تقامس العمل قد يكون مفيدًا من أأجل منح براءات عالية اجلودة. واختمت الوفد قائاًل اإ أأشار الوفد اإ

(، وأأيّد الوفد SCP/30/4النّظر هذه، اكنت مناقشة ادّلراسة الإضافية بشأأن النّشاط الابتاكري مفيدة للغاية )الوثيقة 

س بانيا )الوثيقة  SCP/28/7الاقرتاح املنقّح للوثيقة   (. SCP/30/9اّّلي قّدمه وفدا فرنسا واإ

، وأأعرب عن تقديره SCP/30/9و SCP/30/5و SCP/30/4وشكر وفد الربازيل الأمانة عىل جتميع الواثئق  .77

ملواضيع الهاّمة. كام أأعرب الوفد عن للعمل املنجز هبدف توضيح الوضع يف خمتلف ادّلول الأعضاء واملاكتب فامي يتعلق هذه ا

تقديره للجهود اليّت بذلهتا مجيع ادّلول الأعضاء واملاكتب لتوفري املعلومات والرّشح بشأأن هنجها املتّبعة ذات الّصةل، مما ساعد 

لّية منح عىل فهم القرارات املتّخذة واحللول املوجودة عىل املس توى الوطين بشّك أأفضل، الأمر اّلي سامه يف تسهيل مع 

ىل الأمانة بشأأن الإرشادات اليّت تتّبعها الربازيل فامي يتعلّق بتحليل النّشاط  الرباءات. ورّصح الوفد بأأنّه اكن قد قّدم معلومات اإ

من أأجل  2017الابتاكري للرباءات يف قطاع املواد الكمييائّية، واليّت اس تفادت من املشاورات العاّمة ومّت نرشها يف ديسمرب 

املزيد من الّشفافية حول الأساليب واملعايري املس تخدمة. عىل وجه اخلصوص، ذكر الوفد أأنّه قّدم معلومات عن النّشاط  توفري

الابتاكري يف اجملالت التّالية: صيغة ماركوش، والأمالح، وأأكسدة الأمينات، والإسرتات والإيرثات، والربودروجس )املواد 

ىل أأدوية بفعل أأنزميات داخل اجلسم(، واملركبات الوس يطة، واملامتكبات الفراغّية، واملُقَّصصات، واملذيبات،  اليت تتحول اإ

واملركبات القفصية، والبلورات املشرتكة، ومزجي من املركبات، والاس تخدامات الّطبية اجلديدة. واتبع الوفد ذاكرًا أأّن 

ىل تقارير البحث والفحصاملبادرات املتعّددة الأطراف والإقلميّية، مثل نظام الويبو للنفاذ  ، (WIPO CASE) املركزي اإ

س بانيا، ذكر الوفد أأنّه  لعبت دور امليرّس يف حتقيق التّعاون بني ماكتب امللكيّة الفكرية. وفامي يتعلّق ابقرتاح وفدي فرنسا واإ

كيف س يؤثر اّلاكء يعي أأّن ادّلول الأعضاء ميكن أأن تس تفيد من تبادل اخلربات بشأأن اّّلاكء الاصطناعي، ومبا يف ذكل 

الاصطناعي عىل جمال امللكيّة الفكريّة يف جوانبه اخملتلفة. وأأشار اإىل حدوث تطّورات هائةل يف جمال اّّلاكء الاصطناعي، 

، بدأأ تزويد اّّلاكء الاصطناعي ابلرباءات منذ مخس س نوات 2019وذكر أأنّه وفقًا لتقرير الاجّتاهات التّكنولوجية للويبو للعام 

يف املائة يف طلبات الرباءات عىل اّّلاكء الاصطناعي خالل الفرتة قيد ادّلراسة. وذكر  40تسجيل زايدة بنس بة فقط، مع 

الوفد أأنّه يعتقد، أأّن املرحةل الأّوليّة للمناقشات واس مترار التّطورات بشأأن هذا املوضوع ل يُأأّهالن مناقشات جلنة الرباءات أأن 

ىل أأنشطة وضع للقواعد وا ملعايري. وذكر الوفد أأّن احلكومات وماكتب الرباءات ل تزال جتري دراسات وحتاليل من تتحّول اإ

جراءاهتا ملعاجلة هذه املسأأةل. ويف هذا الصدد، أأيّد الوفد تبادل املعلومات بني ادّلول  أأجل التّفكري يف كيفيّة تكييف معلياهتا واإ

 مانة عىل العمل عىل هذه املسأأةل.الأعضاء وجّشع الأ 
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يران )مجهورية  وشكر .78 عداد الوثيقتني  -وفد اإ ىل SCP/30/5و SCP/30/4الإسالمية( الأمانة عىل اإ . وبعد الإشارة اإ

ىل الّردود املتفاوتة عىل الاس تبيان حول مصطلح "جودة الرباءات"،  اترخي مناقشات اللّجنة لهذا البند من جدول الأعامل واإ

الرباءات" بني ادّلول الأعضاء. ووفقًا لرأأي الوفد، يشّّك هذا مؤرشًا  لحظ الوفد أأنه ل يوجد فهم مشرتك ملصطلح "جودة

ماكنّية تعزيز جودة الرباءات مبجرد تبين ممارسة ماكتب الرباءات الأخرى أأو عرب التّعاون مع املاكتب  قواًي يدّل عىل عدم اإ

ّن تقامس العمل هو مسأأةل دقيقة و  من الّّضوري أأن تعاجل عىل املس توى الأخرى من خالل أأنشطة تقامس العمل. وبرأأيه، اإ

الثّنايئ أأو الإقلميي. وذكر الوفد أأن الإطار القانوين احلايل يسمح لأّي دوةل عضو بتقامس بعض أأو جزء من معلها مع ادّلول 

طار بند جدول الأعامل  هذا، الأعضاء الأخرى. ويف هذا الّصدد، أأكّد الوفد عىل اعتقاده بأأّن احلفاظ عىل هذا املوضوع يف اإ

ل ينبغي أأن يفرّس عىل أأنّه أأداة لتنس يق قانون الرباءات أأو لوضع القواعد واملعايري يف تكل املرحةل. ورّصح الوفد بأأّن هذا 

من اتّفاقية تريبس اليّت مل حتّدد رشوط الأهلية للحصول عىل براءة، مما يعطي احلكومات جماًل اكفيًا  27.1الفهم يتّفق مع املاّدة 

بيق املعايري وفقًا لحتياجاهتا وأأولوايهتا. وشّدد الوفد عىل أأن جودة حفص طلبات الرباءات حتتاج اإىل حتسني لتحديد وتط 

ياسات الوطنيّة لّك دوةل بغية تفادي التاّكليف الاجامتعّية الّضخمة النّامجة عن منح  ملموس لتتوافق مع أأهداف الس ّ

ية، ذكر الوفد أأّن تبادل اخلربات قد يؤّدي اإىل حتسني جودة الرباءات الرباءات لتحسينات غري هامة. وحتقيقًا لهذه الغا

وحتسني اخلربة التقنية اليّت تمتتّع هبا ماكتب الرباءات من خالل التّعاون الثّنايئ والإقلميي بني ماكتب الرباءات. وأأكّد الوفد من 

ول عىل براءة س تعّرض النّظام بأأمكهل للخطر، وأأّن جديد، أأّن أأي مبادرة تقّوض مبدأأ قانون الرباءات ومعايري الأهلية للحص

ادّلول الأعضاء حباجة اإىل حزّي س يايس لتحديد أ لية تأأخذ بعني الاعتبار أأولواّيهتا وأأهدافها وشواغلها اخلاّصة. ويف اخلتام، جشع 

وأأدوات مثل تطوير قواعد البياانت الوفد اللّجنة عىل الرّتكزي عىل أأنشطة بناء القدرات للبدلان النامية وأأقّل البدلان منّوًا، 

 البحث والأدوات املامثةل.

وشكر وفد املغرب الأمانة عىل جودة الواثئق اليّت أأعّدهتا دلورة اللجنة ادلامئة هذه، ورّحب ابجللسة التّشاركّية بشأأن  .79

 ّ ة، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض. الهّنج اليّت تس تخدهما الوفود لضامن جودة معلّية منح الرباءات داخل ماكتب امللكيّة الفكري

ورّصح الوفد أأنّه يف املغرب، مّت اخّتاذ خطوات خمتلفة، هبدف ضامن جودة الرباءات. عىل وجه اخلصوص، ذكر الوفد أأنه فامي 

دخال التّعديالت عىل القانون رمق  جراء حتسينات كبرية من خالل اإ بشأأن حامية  97-17يتعلّق بعملّية منح الرباءات، مت اإ

لكيّة الصناعّية، فضاًل عن تطوير الأدوات واملؤرّشات اخملتلفة لتحسني جودة الرباءات. وذكر الوفد كذكل وجود ثالثة امل 

 97-17جوانب همّمة يف هذا الّصدد: القانوين والتّقين والإداري. فامي يتعلّق ابجلانب القانوين، ذكر الوفد أأّن دخول القانون رمق 

، مسح بتعديل نظام تسجيل الرباءات يف املغرب ليشمل نظام حفص يسمح للمكتب بتطوير 2014حزّي التّنفيذ يف ديسمرب 

آراء حول أأهلّية احلصول عىل براءة هبدف ضامن ملقّديم الّطلبات املس توى املناسب فامي خيص  تقرير حول البحث وتكوين أ

ت، يعرتف ابلفحص اّّلي أأجراه املكتب حفص أأهلّية احلصول عىل براءة، وكذكل اعامتد نظام للتحقق من حصة الرباءا

جراء حفص مرهق ابلّّضورة.  الأورويب للرباءات لضامن حامية براءات مقّديم الّطلبات الأجانب اّّلين عّينوا املغرب، دون اإ

افق مع املعايري وفامي يتعلّق ابجلانب التّقين، ذكر الوفد أأنّه هبدف مواكبة اجلانب القانوين والتأأكد من أأن الرباءات الّصادرة تتو 

جراء حفص دقيق. وعىل وجه اخلصوص، ذكر الوفد أأنّه  ادّلولية، اعمتد املكتب أأدوات حبث عالية الأداء مكّنت الفاحص من اإ

وأأوربيت  EPOQUE Net، مّت تدريب الفاحصني عىل اس تخدام قواعد البياانت والأدوات اخملتلفة، مثل 2009منذ عام 

ORBIT وWPI وIEEEد ذاكرًا أأنّه ابلإضافة اإىل ذكل، ركّز املكتب عىل البنية التّحتية الّرمقية املرتابطة، مّما . واتبع الوف

دارة طلبات الرباءات، مثل نظام أأمتتة ماكتب امللكيّة الفكريّة للرباءات  ونظام الويبو لإدارة الرمقنة وتدفّق العمل  IPASسهّل اإ

WIPO Scan  دارة الواثئق الإلكرتونّية ومنّصة  DASو WIPO Publishونظام الويبو للنرّش  EDMSونظام اإ
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. وفامي يتعلّق ابجلانب الإداري، ذكر الوفد أأنّه هبدف ضامن ePCTالإجراءات الإلكرتونّية ملعاهدة التّعاون بشأأن الرباءات 

ضفاء الّطابع الّرمسي عىل أأساليب العمل وبصيا غة الواثئق املتعلّقة جبودة مواءمة الإجراءات والقواعد مع القانون، بدأأ املكتب ابإ

الرباءات، ل س ميّا التّوجهيات، والإجراءات ومذكّرات الإحاطة. عالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأنّه هبدف تعزيز الأداء وحتسني 

صدار براءات منخفضة اجلودة، وترش يد التاّكليف، وترسيع معاجلة الّطلبات، وتفادي هدر املوارد وزايدة نتاجيّة، وجتنّب اإ  الإ

واتبع الوفد ذاكرًا أأنّه من أأجل القيام ”. Lean Six Sigma“نس بة رضا العمالء، اعمتد املكتب برانمج س يغام التّدرييب 

ىل اس تخدام أأدوات حمّددة، ومبا يف ذكل" لكيك فيو"  ، اليّت شلّكت منصة جتارية ذكية Qlickviewبذكل، احتاج املكتب اإ

ات. وذكر الوفد أأن هذه الأداة تعمتد عىل لوحات معلومات ديناميكية لإدارة طلبات توفر بياانت مرئية لتحليل طلبات الرباء

الرباءات وحتليلها ومتابعهتا، مما مسح، بشّك أأسايس، مبراقبة ورصد مؤرشات تقيمي أأداء العملّية، مثل الإجراء الأول اّلي 

نتاجية الفاحصني. وواصل الوفد ذاكرًا أأنّه، ابملثل، لضامن اجلودة اجلّيدة  يقوم به املكتب وفرتة النرّش وفرتة الإصدار واإ

للرباءات الّصادرة والامتيش مع املعايري ادّلولية اخلاّصة بفحص الرباءات، قّدم املكتب دورات تدريبية ودورات لكتساب 

حديثًا ابملعرفة واملهارات  املهارات لفاحيص الرباءات بطريقتني: أأّوًل، عرب التّدريب الأسايس، اّّلي يزّود الفاحصني املعّينني

رشاد وتدريب مّدهتا أأربعة أأشهر لّك فاحص معنّي  لهيا لإجراء الفحص. ورّصح الوفد بأأنّه مت توفري فرتة اإ اليّت حيتاجون اإ

عداد تقارير البحث الأوىل اخلاصة هبم بدمع من معلّمهيم. وواصل الو  فد حديثًا، مّما مكّهنم من التّعمل أأثناء العمل والبدء يف اإ

ّن الطريقة الثّانية للتّدريب يه التّدريب املس متّر اّّلي يشمل مجيع الفاحصني مّما ميكهّنم من حتسني هماراهتم ومعرفهتم.  قائاًل اإ

وذكر الوفد أأّن مثل هذا التدريب مّت توفريه من قبل الواكلت الرشيكة، مثاًل املكتب الأورويب للرباءات والويبو، عىل شّك 

 الويبو فضاًل عن التعلمي عن بعد.ب أأو ندوات من خالل أأاكدميية تدريب يف املكت

عداد الوثيقة  .80 ضافية بشأأن النّشاط الابتاكري  SCP/30/4شكر وفد الربتغال الأمانة عىل اإ حتت عنوان "دراسة اإ

ح الوفد بأأّن هذه ادّلراسة )اجلزء الثّالث(". واعترب الوفد أأّن هذه ادّلراسة ابلغة الأمّهية ابلنّس بة مجليع ادّلول الأعضاء. ورصّ 

مسحت بتبادل املعلومات بني ادّلول الأعضاء، مّما يوفّر معرفة وفهم أأقوى لتقيمي النّشاط الابتاكري يف جمال املواد الكمييائّية، 

 النّشاط اّّلي اعتربه الوفد معقًّدا. عالوة عىل ذكل، لحظ الوفد أأنّه عىل الرمغ من أأّن مكتبه قد قّدم املعلومات عن تقيمي

نّه مل يمت ادراهجا يف الوثيقة  . عالوة عىل ذكل، شكر الوفد الأمانة عىل SCP/30/4الابتاكري يف جمال املواد الكمييائّية، فاإ

عداد الوثيقة  بشأأن التّكنولوجيّات النّاش ئة، لأهّنا قد توفّر حلوًل ملواهجة التّحدايت النامجة عن تكل  SCP/30/5اإ

الوفد دمعه والزتامه ابملناقشات حول موضوع "جودة الرباءات". ّلا، أأيد الوفد العديد من الاقرتاحات  التّكنولوجيات. وكّرر

س بانيا الوارد يف الوثيقة  اليّت قد حتّسن من جودة الرباءات، ومبا يف ذكل الاقرتاح املنقّح املقّدم من قبل وفدي فرنسا واإ

SCP/30/9ىل أأّن تكل التّقنيات اجل ديدة، مثل اّّلاكء الاصطناعي، س يكون لها أأثر عىل البحث يف حاةل . وأأشار الوفد اإ

التقنية الصناعية وكذكل عىل قانون الرباءات. وّلكل، رأأى الوفد أأّن تكل الأنشطة وادّلراسات همّمة للغاية، كوهنا ستساعد 

 ء الاصطناعي عىل نظام الرباءات.ادّلول الأعضاء عىل فهم التأأثري احلقيقي لذّلاك

81.  ّ د وفد غاان البيان اّّلي أأدىل به وفد أأوغندا، متحّداّث ابمس اجملموعة الأفريقيّة. ورّصح الوفد بأأّن جودة الرباءات وأأي

مانة لإعدادها ادّلراسة املفّصةل  املمنوحة من قبل املاكتب الوطنية اكنت حموريّة لنظام الرباءات. وأأعرب الوفد عن تقديره للأ

جراء اجللسة التّشاركّية بشأأن الهّنج اليّت تس تخدهما الوفود لضامن حول هذا املوضوع املهّم. وأأعر  ىل اإ ب الوفد عن تطلّعه اإ

ىل أأّن جودة الرباءات  جودة معلية منح الرباءات يف ماكتب امللكيّة الفكريّة، ومبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض. وبعد الإشارة اإ

 الإجراءات الشفافة لعمليّة املنح، ذكر الوفد أأنّه ينبغي تعمتد اإىل حد كبري عىل قدرات وهمارات فاحيص الرباءات وعىل
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مساعدة ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية وأأقّل البدلان منوًا عىل تعزيز قدرة فاحيص الرباءات يف اجملالت التكنولوجية 

صدار براءات عالية اجلودة ومن اس تخدام التقارير اليّت تشار   كهتا املاكتب الأخرى بطريقة فّعاةل. اخملتلفة لمتكيهنم من اإ

ورّصح وفد الإكوادور بأأّن جودة الرباءات متثّل عنرصًا حيواًي يضمن حتقيق بعض أأهداف نظام الرباءات ل س امي حتفزي  .82

تس تويف الابتاكر وتسهيل نقل املعرفة. وبرأأيه، ينبغي تفسري جودة الرباءات عىل أأهّنا امحلاية املمنوحة لتكل الاخرتاعات اليّت 

زاةل  رشوط الأهلية للحصول عىل براءة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف ضامن حسن سري معل نظام الرباءات، ومبا يف ذكل اإ

العنارص اليّت ل ختدم الغرض. وشّدد الوفد عىل أأّن احلفاظ عىل معايري عالية اجلودة فامي خيّص أأهلّية احلصول عىل براءة 

عداد الوثيقة تشّّك حافز لالبتاكر. ويف هذا ا ياق، شكر الوفد الأمانة عىل اإ ، والعرض التقدميي ذات SCP/30/4لس ّ

س بانيا عىل اقرتاهحام املنقّح الوارد  الّصةل، اّّلي اكن همًما للغاية لفاحيص الرباءات. كام أأعرب الوفد عن تقديره لوفدي فرنسا واإ

أأنّه كون أأساليب الفحص املرتبطة ابّّلاكء الاصطناعي مل  ، واّّلي أأيّده. عالوة عىل ذكل، ذكر الوفدSCP/30/9يف الوثيقة 

ىل مزيد من املعلومات للحامية املمكنة لهذه الاخرتاعات.  تمّت مشاركهتا عىل نطاق واسع، فهو حيتاج اإ

(، وأأثىن وفد الهند عىل الأمانة ملا بذلته من هجود لإعداد ادّلراسة الإضافية بشأأن النّشاط الابتاكري )اجلزء الثّالث .83

اليّت ركّزت ابلأخّص عىل تقيمي النّشاط الابتاكري يف قطاع املواد الكمييائّية، ومبا يف ذكل مطالبات مركوش. وكّرر الوفد البيان 

 اّّلي أأدىل به خالل ادّلورة الثّانية والعرشين للجنة الرباءات فامي يتعلّق ابدّلراسة بشأأن النّشاط الابتاكري واّّلي مفاده أأنّه ل

اعتبار أأّي مداولت ومناقشات يف هذا الّصدد عىل أأهّنا أأداة لتنس يق متطلّبات النّشاط الابتاكري. وذكر الوفد أأيًضا  ينبغي

أأّن النّشاط الابتاكري يشّّك أأحد الرّشوط الّرئيس ّية لأهلية احلصول عىل الرباءة لضامن أأّن الاخرتاع احملمي مبوجب براءة 

ةل التقنية الصناعية السابقة أأو أأمهية اقتصادية أأو لكهيام وأأّن الاخرتاع مل يكن بدهيّيًا ابلنّس بة يوفر تقّدم تقين ابملقارنة مع حا

ىل أأّن اتّفاق تريبس مل يقّدم أأي تعريف حمّدد لرشوط الأهلية للحصول عىل براءة،  لشخص من أأهل املهنة. وأأشار الوفد اإ

وط وفقًا لقوانيهنا الوطنية. عالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأّن أأنظمة وترك الأمر بيد ادّلول الأعضاء لتقوم بتحديد هذه الرّش 

الاعرتاض لعبت أأيًضا دوًرا حيواًي يف منح براءات عالية اجلودة. واتبع الوفد أأنّه بعد تطبيق نظام الاعرتاض الّسابق عىل منح 

د بأأّن نظام الاعرتاض الفّعال يؤدي دور الرباءة يف نظام الرباءات الهندي، مّت رفض منح العديد من الرباءات. ورّصح الوف

املصفاة خالل حمامكة الرباءات ول يضمن جودة الرباءة حفسب، بل يقلّل أأيًضا من التلّكفة نتيجة التّقليل من اماكنية التّقايض 

ل منح الرباءة )بعد يف املس تقبل. وأأبلغ الوفد اللّجنة أأنّه يف الهند، جيوز لأي خشص من امجلهور العاّم أأن يتقّدم ابعرتاض قب

نرش طلب الرباءة وقبل منح الرباءة( للمراقب يف حني يُسمح فقط للشخص املعين بأأن يتقّدم ابعرتاض بعد منح الرباءة يف 

ىل أأّن مثل هذا النّظام يضمن الشفافية يف نظام الرباءات وحيّسن من  غضون س نة واحدة من اترخي منحها. وأأشار الوفد اإ

دارة للبحث ادّلويل والفحص المتّهيدي ادّلويل،  جودة الرباءات. ورصح الوفد كذكل بأأّن مكتب الرباءات الهندي ابعتباره اإ

هو أأيًضا جزء من اجملموعة الفرعية املعنية ابجلودة مضن اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن 

دارة اجلودة ) ( وتقارير الفحص ISRلضامن جودة تقارير البحث ادلويل ) (QMSالرباءات. ورّصح الوفد بأأمهية نظام اإ

ىل IPERsالمتّهيدي ادّلويل ) دارة البحث ادّلويل والفحص المتّهيدي ادّلويل الهنديّة. عالوة عىل ذكل، وانتقاًل اإ ( اليت أأعّدهتا اإ

مطالبة واحدة. وأأوّض الوفد أأنّه مسأأةل مطالبات مكروش، ذكر الوفد أأّن هذه املطالبات مسحت ابملطالبة بعّدة مركّبات يف 

عند حتديد النّشاط الابتاكري لالخرتاع الوارد يف مطالبات مركوش، واجه الفاحصون الكثري من العقبات، لأن الهيألك 

ّن اسرتاتيجية البحث الفّعال والبحث الشامل أأمران حيوايّ  ن املذكورة تتعلّق مباليني من املركبات احملمتةل. واتبع الوفد قائاًل اإ

( )أأ( من 1) 2للتّحقق من معيار اجلّدة وتقيمي النّشاط الابتاكري اخلاّص مبطالبات مركوش. وذكر الوفد أأيًضا أأنه وفقًا للامدة 

ذا اكن هذا الاخرتاع )أأ( متقدًما تقنًيا ابملقارنة مع املعارف القامئة أأو  قانون الرباءات الهندي، سيمتتّع الاخرتاع بنشاط ابتاكري اإ
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ه أأمهيّة اقتصاديّة أأو )ج( الكهام مّما جعل الاخرتاع غري بدهييّي ابلنّس بة لشخص من أأهل املهنة. ورّصح الوفد أأنّه )ب( دلي

ذا اكن قد مّت الكشف عن املركب احملدد يف حاةل التقنية الصناعية  يف حال مطالبات مركوش، من الّضوري التّحقق مّما اإ

قانون الرباءات اّّلي ينّص عىل ما ييل "جمرد اكتشاف شّك جديد ملاّدة معروفة  السابقة أأم ل. وأأشار الوفد كذكل اإىل حمك

ىل تعزيز الفّعالية املعروفة لتكل املاّدة أأو جمرد اكتشاف أأيّة خصائص جديدة أأو اس تخدام جديد ملادة معروفة أأو  ل يؤّدي اإ

ية مبوجب براءة ما مل تسفر هذه العملّية املعروفة جمرد اس تخدام لعملّية معروفة أأو أ ةل أأو هجاز معروف، هو غري قابل للحام

عن منتج جديد أأو تس تخدم ماّدة متفاعةل جديدة واحدة عىل الأقل. ولأغراض هذا البند، سيمت اعتبار الأمالح والإسرتات 

ماّدة معروفة،  والإيرثات واملُقَّصصات والأيضات واملتجازئات وتوليفة املتجازئات واملركبات والتوليفات ومش تقات أأخرى من

وقّرة عىل أأهنا نفس املاّدة، ما مل تكن ختتلف اختالفًا كبرًيا يف اخلصائص املتعلّقة ابلفعالية. وذكر الوفد أأيًضا أأّن احملمكة العليا امل

ىل "الفعالية العالجية". ويف اخلتام، اقرتح الو  جراء يف الهند قد أأوحضت يف حمك اترخيي أأّن الفّعالية يف هذا الصدد تشري اإ فد اإ

جراء  ضافيّة مفّصةل حول مطالبات مركوش يف جلنة الرباءات لتعزيز أأدوات حفص تكل املطالبات. واقرتح الوفد أأيًضا اإ دراسة اإ

 دراسة حول أأنظمة الاعرتاض للمساعدة يف حتسني جودة الرباءات.

ءات داخل ماكتب امللكية الفكرية، مبا يف اجللسة التشاركية بشأأن الهُنج اليت تس تخدهما الوفود لضامن جودة معلية منح الربا

 ذكل أأنظمة الاعرتاض )يوىل اهامتم خاص لتكوين كفاءات فاحيص الرباءات واملاكتب(.

( بشأأن حتسني جودة حفص الرباءات املتعلّقة JPOقّدم وفد الياابن عرضًا حول مبادرات مكتب الرباءات الياابين ) .84

ىل الّرابط: ابلتّكنولوجيات النّاش ئة. والعرض متاح ع

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_k_sharing_session_on_qualit

y_japan.pdf. 

دارة اجلودة يف املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التّجاريّة ) .85 س بانيا عرًضا تقدمييًا عن اإ (. OEPMوقّدم وفد اإ

والعرض متاح عىل الّرابط: 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_l_sharing_session_on_qualit

y_spain.pdf. 

(. والعرض IMPIوقّدم وفد املكس يك عرًضا عن موضوع جودة الرباءات يف املعهد املكس ييك للملكيّة الّصناعية ) .86

متاح عىل الّرابط: 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_m_sharing_session_on_quali

ty_mexico.pdf . 

وقّدم وفد مجهورية كوراي عرًضا حول تكوين كفاءات فاحيص الرباءات يف املكتب الكوري للملكيّة الفكريّة  .87

(KIPO :والعرض متاح عىل الّرابط .)

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_n_sharing_session_of_qualit

y_republic_of_korea.pdf. 
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وقّدم وفد كندا عرًضا حول موضوع جودة الرباءات يف املكتب الكندي للملكيّة الفكريّة. والعرض متاح عىل الّرابط:  .88

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_p_sharing_session_on_qualit

y_canada.pdf. 

الّصني". والعرض متاح  -التّبادل بني فاحيص الرباءات: اململكة املتّحدة وقّدم وفد اململكة املتّحدة عرضًا بعنوان "  .89

عىل الّرابط: 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_o_sharing_session_on_qualit

y_united_kingdom.pdf. 

عداد دورة جلنة الرباءات تكل وعىل توفري واث .90 ئق الاجامتع اليّت متتّعت بأأعىل مس توى وشكر وفد أأملانيا الأمانة عىل اإ

س بانيا واملكس يك ومجهورية كوراي وكندا واململكة املتّحدة عىل  من اجلودة. عالوة عىل ذكل، شكر الوفد وفود الياابن واإ

لضامن جودة  العروض املمتازة والغنّية ابملعلومات اليّت قّدمهتا خالل اجللسة التّشاركّية بشأأن الهّنج اليّت اس تخدمهتا الوفود

ىل أأعىل مس توايت  معلّية منح الرباءات يف ماكتب امللكيّة الفكريّة، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض. وذكر الوفد أأّن الوصول اإ

اجلودة ابلنس بة للرباءات هو أأحد أأمه أأهداف املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التجارية. ّلا أأوىل املكتب الأملاين للرباءات 

ّن ضامن اجلودة والعالمات  التجارية اهامتًما خاًصا للمس توى العايل من اجلودة أأثناء معلّية منح الرباءات. واتبع الوفد قائاًل اإ

 177العالية اكن قد بدأأ ابلفعل مع توظيف فاحيص الرباءات. وأأبلغ الوفد اللّجنة أأنّه يف العام الّسابق، متّت املوافقة عىل 

ضافية مضن مزيانييت املكتب  73ن قبل البوندس تاغ الأملاين، ومت حتديد وظيفة جديدة لفاحيص الرباءات م ماكنية توظيف اإ اإ

فاحًصا جديًدا منذ خريف عام  113. وذكر الوفد أأنّه مّت توظيف 2019و 2018الأملاين للرباءات والعالمات التجارية لعايم 

دارة املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التّجارية ست  2018 . وذكر الوفد أأيًضا أأنّه 2019س متر يف التوظيف يف عام وأأّن اإ

ابلنس بة لتعيني فاحيص الرباءات ينّص قانون الرباءات الأملاين عىل القاعدة التالية ويه: جيب فقط تعيني أأولئك اّلين حازوا 

حدى هذه  جازة جامعية يف الهندسة أأو العلوم ودلهيم خربة معلّية ل تقل عن مخس س نوات يف اإ اجملالت. ورّصح الوفد عىل اإ

أأّن هذا الرشط يضمن أأن فاحيص الرباءات ميكن أأن يسامهوا يف معلّية حفص الرباءات بواسطة خرباهتم احملددة منذ بداية 

مسريهتم املهنية. وذكر الوفد أأيضًا أأنّه ابلإضافة اإىل ذكل، تلقّى الفاحصون املعّينون حديثًا، تدريبات عند بدء معلهم يف 

ملاين للرباءات والعالمات التّجارية. وواصل الوفد ذاكراً أأنّه عىل مدى فرتة ثالث س نوات، س ُيطلب من املشاركني املكتب الأ 

اكتساب املعرفة القانونيّة الأساس ّية والتعّمق هبا وتعمّل كيفيّة اس تخدام أأنظمة تكنولوجيا املعلومات التّابعة للمكتب الأملاين 

ابلإضافة اإىل ذكل، قام املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التجارية بتدريب املوظفني املعّينني  للرباءات والعالمات التّجارية.

حديثًا يف جمالت أأخرى اتبعة للملكيّة الفكريّة، مثل قوانني العالمات التّجاريّة أأو قوانني التّصاممي ليك يطوروا معرفة شامةل 

ل هذه التدريبات أأجريت من قبل قضاة يف احملمكة الفيدرالية للرباءات واملوظفني حول امللكيّة الفكريّة. ورّصح الوفد بأأّن مث

ذوي اخلربة من املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التّجارية. واتبع الوفد ذاكرًا أأنّه يف الوقت عينه، مّت الإرشاف عىل العمل 

شهًرا. اكن املرشدون متوفّرين  18ة عىل مدار اليويم اّّلي ينجزه الفاحصون بشّك فردي من قبل مرشدين ذوي اخلرب 

جابة عىل أأي نوع من الأس ئةل اليّت قد يطرهحا الفاحصون. ورّصح الوفد كذكل أأّن املكتب الأملاين للرباءات والعالمات  لالإ

خلصوص أأّن منذ التّجارية قد قّدم أأيًضا فرص تأأهيل اختياريّة للفاحصني حلياهتم املهنّية الاّلحقة. وذكر الوفد عىل وجه ا

دارة املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التّجارية بدعوة حمارضين خارجيني من اجلامعات والعاملني يف  س نوات عّدة، قامت اإ

، عىل سبيل املثال، متكّن فاحصو املكتب الأملاين للرباءات 2019جمال الّصناعة حلضور "يوم التكنولوجيا". يف مايو 

بكيّة. وخالل هذا احلدث، أألقى خرباء من رشكة تويوات والعالمات التّجارية  من احلصول عىل معلومات حول التقنّيات الش ّ
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رلجنن نورمربغ حمارضات حول اّّلاكء الاصطناعي والبيوت اّّلكية  وجامعة برلني التّقنية وجامعة فريدريش أألكساندر اإ

ّيارات اّّلاتيّة القيادة. عالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأنّ   الفاحصني ميكهنم أأيًضا حضور العديد من ادلورات اللّغوية يف والس ّ

اللّغتني الياابنّية والّصينيّة. ومسح التّبادل اّّلي أأجراه الفاحصون مع ماكتب الرباءات الأخرى للفاحصني ابكتساب املزيد من 

جراء مع  لّيات البحث. ورّصح الوفد بأأّن معليات املؤّهالت، اليت اكنت مفيدة يف معلّية منح الرباءات، ول س امي فامي خيّص اإ

البحث والفحص اليت جيرهيا فاحصو املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التّجارية تضمن مس توى عاليًا من اجلودة. وعىل 

ىل أأحد كبار الفاحصني من ذوي اخلربة. ورصّ  ح الّرمغ من أأّن الفاحصني معلوا بشّك مس تقّل، فقد مّت ارسال لك قرار متّخذ اإ

دارة اجلودة اّّلي مّت اعامتده عىل مّر الس نني لتلبية الاحتياجات احملّددة للمكتب  الوفد بأأّن هذا الأمر يشّّك جزًءا من نظام اإ

الأملاين للرباءات والعالمات التّجارية واّّلي اكن جيري تطويره ابس مترار. وذكر الوفد أأن هذا الأمر يضمن أأن تكون قرارات 

مع الرّشوط القانونية لقانون الرباءات الأملاين. وأأضاف الوفد أأّن أأثناء حفص الرباءات، معل فاحصو املكتب الفاحصني متّسقة 

لكرتوين. ومسح اعامتد تدفق العمل الإلكرتوين لتس يري العمل بتطبيق  الأملاين للرباءات والعالمات التّجارية حرصاًي مع ملّف اإ

جراءات موحدة ومنظمة. وذكر الوفد أأّن اع جراءات الفحص وسامه يف توفري اإ امتد امللّف الإلكرتوين قد أأّدى أأيًضا اإىل ترسيع اإ

مس توى عاٍل من اجلودة. عالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأنّه ابلإضافة اإىل تكل التّدابري الهادفة اإىل ضامن أأعىل مس توى من 

ماكنية  تّدخل الأطراف الأخرى. عىل وجه اخلصوص، اجلودة لعمليات البحث والفحص، ينّص قانون الرباءات الأملاين عىل اإ

(، امجلةل الأوىل، من قانون الرباءات الأملاين، قد يمّت تقدمي طلب الفحص ليس فقط من قبل 2) 44ذكر الوفد أأنه وفقًا للامّدة 

ىل أأّن هذا  آخر يف غضون س بع س نوات من تقدمي الطلب. وأأشار الوفد اإ احلمك مقّدم الطلب ولكن أأيًضا من قبل أأّي طرف أ

آخر يف  أأعطى الأطراف الأخرى فرصة لطلب البدء يف حفص الّطلب وترسيع العملّية. ورّصح الوفد أأيًضا بأأنه جيوز لطرف أ

جراءات الفحص، الابالغ عن تقنية صناعية سابقة همّمة مرتبطة مبوضوع الّطلب، وابلتّايل التّأأثري عىل  أأي وقت خالل اإ

جراءات الفحص عىل النّحو املنصوص عل  (، امجلةل الثّانية، من قانون الرباءات الأملاين. واتبع الوفد ذاكرًا 3) 43يه يف املاّدة اإ

أأّن الطرف الآخر ل يصبح جزًءا من الإجراءات من خالل تقدمي طلب للفحص أأو من خالل تقدمي احلاةل الّصناعية الّسابقة. 

ما بعد املنح يف املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التّجارية. عالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأنّه من املمكن أأيًضا تقدمي اعرتاض 

آخر تقدمي اعرتاض كتايّب  وذكر الوفد عىل وجه اخلصوص أأنّه بعد مرور تسعة أأشهر عىل نرش منح الرباءة، جيوز لأّي طرف أ

ن أأحد أأقسام 59عىل منح الرباءة مع ذكر الأس باب )املاّدة  املكتب الأملاين للرباءات  من قانون الرباءات الأملاين(. واإ

جراءات الاعرتاض. وتتأألّف اللّجنة من ثالثة أأشخاص: رئيس الّشعبة ومقّرر  والعالمات التّجارية مسؤول عن التّعامل مع اإ

جراء واحد مبشاركة مجيع ىل أأنّه حىّت يف حال وجود عّدة اعرتاضات عىل نفس الرباءة، مل يمّت اخّتاذ سوى اإ  ومقمّي. وأأشار الوفد اإ

الأطراف. ورّصح الوفد كذكل بأأّن اجلودة العالية لفحص الرباءات وما يرتبط هبا من درجة عالية من اليقني القانوين للرباءات 

جراءات الاعرتاض. وفامي يتعلّق  حصاءات اإ املمنوحة من قبل املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التّجارية قد انعكسا يف اإ

براءة جديدة من قبل املكتب  75000، مّت منح حوايل 2017و 2013خالل الفرتة املمتّدة بني  ابلإحصاءات، ذكر الوفد أأنّه

ومت  2018و 2014براءة بني عايم  1800الأملاين للرباءات والعالمات التّجارية. ومن بني هذه، مّت الاعرتاض عىل حوايل 

جراءات الاعرتاض، الإبقاء عىل حوايل نصفها عىل أأهّنا منحت بشّك اكمل أأو حمدود. وأأش ىل أأنّه، حىّت بعد اإ ار الوفد اإ

 يف املائة من الرباءات املمنوحة من قبل املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التّجارية عىل صالحيهّتا. 98حافظت أأكرث من 

ءات وشكر وفد السويد مجيع الوفود الأخرى اليت سامهت يف اجللسة التشاركية. وذكر أأن املكتب السويدي للربا .91

، حصل املكتب 2007( اتبع تكل املناقشات ابهامتم كبري. وعىل وجه اخلصوص، ذكر الوفد أأنه منذ عام PRVوالتسجيل )

دارة اجلودة. ورّصح أأن العمل يف جمال اجلودة تضّمن خطوات  ISO 9001السويدي للرباءات والتسجيل عىل شهادة  يف اإ
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قران واختبارات اجلودة الس نوية. وذكر الوفد أأيًضا أأن عدًدا من خرباء الرباءات متعددة مثل مراقبة الآراء الأوىل املكتوبة للأ 

دلهيم قاموا بدراسة السوابق القضائية اجلديدة حملامك الرباءات والأسواق السويدية واملكتب الأورويب للرباءات يف اجملالت 

ت رفض الطلبات احملمتةل ابلإضافة اإىل مجيع النوااي التقنية والقانونية. ورصح أأن خرباء الرباءات هؤلء، حفصوا مجيع حال

نشاء دور جديد يف املكتب السويدي للرباءات والتسجيل يسمى "خبري  ملنحها. وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأنه مت اإ

ورصح  البحث". وقام هؤلء اخلرباء بتقيمي قواعد البياانت اجلديدة وحفص أأدوات البحث اجلديدة لتحديد أأفضل املامرسات.

الوفد بأأنه نظًرا لأن هذه املامرسات قد ختتلف حسب اجملال التقين، فقد مت تعيني "خبريان حبث" لّك وحدة من الوحدات 

ىل أأن النظام حظي برتحيب كبري من قبل الفاحصني وزاد من اهامتهمم بتجربة اسرتاتيجيات  التقنية الست. وأأشار الوفد اإ

 الضوء عىل أأمهية معلية البحث يف ضامن جودة عالية للرباءات.جديدة للبحث وسامه أأيًضا يف تسليط 

مانة لإعدادها لدلورة وكذكل لدلول الأعضاء لتقدمي معلومات بشأأن الهُنج اليت  .92 وأأعرب وفد أأسرتاليا عن شكره للأ

بشّك مس متر  تس تخدهما لضامن جودة معليات منح الرباءات. وذكر الوفد أأنه، عىل غرار العديد من املاكتب، يسعى أأعضائه

اإىل حتسني جودة أأعامل الفحص. ويف هذا الصدد، اختذ مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية عدًدا من املبادرات. وعىل وجه 

التحديد، ذكر الوفد أأن مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية قد بدأأ يف مراجعة نظام اس تعراض اجلودة. وسيمت خالل هذه املراجعة 

لفة لنظام اس تعراض اجلودة للتأأكد من أأنه يقدم نتاجئ جيدة مرتبطة ابلأهداف الاسرتاتيجية التنظميية. التحقق من الأجزاء اخملت

وأأضاف أأن املراجعة س تغطي عىل وجه التحديد الطريقة وترتكز عىل أأخذ العينات ابلإضافة اإىل سامت معايري اجلودة. يعمل 

طار شامل من دارة موظفيه وحتفزيمه  مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية أأيًضا عىل اإ املبادرات املتاكمةل لتحسني جودة معهل، واإ

بشّك أأفضل. وذكر الوفد أأن مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية يعمل عىل تعزيز معلية الفحص من خالل برانمج الفحص 

دخال حتسينات املمتزي. وذكر الوفد كذكل أأن العديد من املبادرات اخلاصة هبذا املرشوع يه قيد التنفيذ حاليًا،  مبا يف ذكل اإ

ىل  عىل أأدةل الفحص والبحوث، والنظر يف الاس تخدامات املمكنة للأمتتة واّلاكء الاصطناعي. وذكر الوفد أأهنم اكنوا يسعون اإ

عادة استامثر املاكسب يف الفعالية اليت حتققت من خالل تكل املبادرات لتعزيز اجلودة. وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأن  اإ

رساء ثقافة الثقة والتعاون، اليت مسحت هلم ابلمتزي يف خمتلف نوايح مكتب أأس ىل اإ رتاليا للملكية الفكرية أأكد عىل احلاجة اإ

طاًرا لتحديد الأداء يتكون من  معلهم. وأأضاف أأن ترتيبات حتفزي الأداء احلالية دلهيم تتعارض مع الهنج املعارص، وأأنه س يّطور اإ

نتاج، واجل ودة، وحسن التوقيت، واملسامهة يف معل الرشكة، والتعمل، والتطوير، والسلوك. ورصح س تة عنارص رئيس ية: الإ

طار  دارة خمرجات فرقهم بطريقة أأكرث مشولية استناًدا اإىل عنارص الأداء الس تة هذه ومضن اإ الوفد بأأنه مت تشجيع املدراء عىل اإ

تاجئ للعمالء، ويف نفس الوقت، يعرتف مبسامهة منوذج رشاكة يركز عىل نقاط القوة دلى الأشخاص للحصول عىل أأفضل الن 

 الأوسع نطاقًا لـمكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية. الاسرتاتيجيةالأشخاص يف معل الرشكة ويف حتقيق النتاجئ 

ىل العرض  .93 ضافًة اإ وشارك وفد امجلهورية التش يكية املعلومات املتعلقة بتكوين كفاءات فاحيص الرباءات دلهيم، اإ

دارة اجلودة املُطّبق من قبل املكتب التش ييك للملكية الفكرية واّلي مت تقدميه يف ادلورة السابقة التقدميي اخل اص بنظام اإ

، أأنشأأ املكتب التش ييك للملكية الفكرية مؤسس ته التعلميية اخلاصة ابمللكية الفكرية 1963للجنة ادلامئة. وذكر الوفد أأنه يف عام 

امللكية الصناعية". وقّدم املعهد برانجًما للتعمل عن بعد ملدة عامني مت تصمميه للمهنيني واليت تسمى "معهد التدريب يف جمال 

اّلين يقومون ابلوظائف التالية: املوظفون اّلين يؤدون دور مساعد يف جمال امللكية الصناعية، وحمامو الرباءات، واحملامون 

رية، ورجال الأعامل، وخرباء البحث والتطوير، والطالب، املتخصصون يف اجملال التجاري النشطون يف جمال امللكية الفك

وعامة امجلهور. وأأضاف الوفد أأن مجيع املوظفني اجلدد يف املكتب التش ييك للملكية الفكرية، مبا يف ذكل فاحيص الرباءات، قد 

ية من الهيئات احلكومية الأخرى أأمكلوا هذا الربانمج. واكن املعلمون يف املقام الأول من موظفي املكتب أأو خرباء امللكية الفكر 
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نفاذ حقوق امللكية  قلميية والوطنية واإ جراءات امحلاية ادلولية والإ أأو القطاع اخلاص. ومت تدريب املشاركني ليس فقط عىل اإ

الفكرية، ولكن أأيًضا حول اس تخدام قواعد بياانت امللكية الفكرية، ول س امي حول كيفية البحث يف قواعد بياانت امللكية 

عداد اس تعالم البحث بطريقة فعاةل، وكيفية تصنيف الاخرتاعات، أأو كيفية تصممي اسرتاتيجيات ال فكرية اخملتلفة، وكيفية اإ

امللكية الفكرية مبا يف ذكل تقيمي امللكية الفكرية أأو الرتخيص لها. وأأضاف الوفد أأنه، عىل حنو أأكرث متاساك يف جمال قانون 

 متطلبات تقدمي طلب الرباءة، ومعليات البحث والفحص، وتفاصيل الإجراءات اخلاصة الرباءات، مت اطالع املشاركني عىل

ىل  ابلرباءات املتعلقة مبوضوع معني يف جمالت تقنية خمتلفة، مثل الاخرتاعات الكمييائية، والكهرابئية، والصيدلنية ابلإضافة اإ

خاص عىل صياغة املطالبات يف اجملالت التقنية املذكورة الاخرتاعات املنفذة ابحلاسوب. وذكر الوفد أأنه مت الرتكزي بشّك 

أأعاله. ابلإضافة اإىل ذكل، ذكر الوفد أأنه مت اطالع املشاركني بشّك ُمفّصل عىل التصماميت التخطيطية ملنتجات ش به 

أأن املشاركني أأصبحوا  املوصالت وشهادات امحلاية التمكيلية للمنتجات ادلوائية واملنتجات الوقائية للنبااتت. وذكر الوفد كذكل

جراءات ما بعد املنح، مثل الإبطال أأو احلمك التفسريي. وخُيتمت هذا الربانمج ابدلفاع عن أأطروحة متخصصة يف  عىل دراية ابإ

جمال امللكية الفكرية وابجتياز الامتحان الشفوي الهنايئ حول املواضيع الرئيس ية، أأي احلقوق يف التعيينات ومعلومات حول 

مشاراًك  45اإىل  30ومعليات البحث وكذكل حامية احللول والتصاممي التقنية. وأأبلغ الوفد اللجنة أأن لك عام يتقدم الرباءات 

بطلب لاللتحاق بربانمج التعمل عن بُعد هذا. وذكر الوفد أأنه ابلإضافة اإىل ذكل، نرش املكتب التش ييك للملكية الفكرية 

هدات ادلولية يف جمال قانون الرباءات أأو اتّفاقية الرباءات الأوروبية أأو امحلاية منشورات متعلقة ابمللكية الفكرية مثل املعا

القانونية لالخرتاعات ومناذج املنفعة أأو قواعد البياانت الرباءات. وذكر الوفد أأيًضا أأن املكتب التش ييك للملكية الفكرية أأصدر 

ابمللكية الفكرية، ومعلومات عن الترشيعات الأوروبية،  جمةل همنية تسمى "امللكية الصناعية" حتتوي عىل مقالت متعلقة

ومعلومات عن أأحدث السوابق القضائية، ومعلومات حقيقية موجزة ذات صةل ابمللكية الفكرية. عالوة عىل ذكل، ذكر الوفد 

ليات البحث أأن فاحيص الرباءات شاركوا ابنتظام يف التدريبات عىل معليات منح الرباءات مع الرتكزي بشّك خاص عىل مع 

والفحص اليت نظمهتا الأاكدميية الأوروبية للرباءات ملاكتب ادلول املتعاقدة مبوجب التفاقية الأوروبية للرباءات، وأأهنم شاركوا 

أأيًضا يف ورش العمل التدريبية أأو املؤمترات املنظمة من قبل الويبو أأو املكتب الأورويب للرباءات أأو ماكتب امللكية الفكرية 

املكرسة خملتلف عنارص البحث عن الرباءات وحفصها. ابلإضافة اإىل ذكل، يقّدم املكتب أأيًضا دورة متخصصة يف  الأخرى،

اللغة الإجنلزيية تركز عىل مصطلحات امللكية الفكرية. ويف اخلتام، رحب الوفد مبتابعة اجللسة التشاركية اليت تركز عىل جودة 

مانة معليات منح الرباءات. ورأأى أأن املساهامت  ثراء مجموعة املعلومات املتاحة للأ املقدمة خالل هذه ادلورات سامهت يف اإ

 العامة لإعداد ادلراسة املتفق علهيا. 

وشكر وفد الصني الوفود اليت قدمت عروضًا خالل اجللسة التشاركية بشأأن الهُنج اليت اس تخدمهتا الوفود لضامن  .94

لفكرية، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض. وشكر الوفد عىل وجه التحديد وفد جودة معليات منح الرباءات داخل ماكتب امللكية ا

حول برانمج تبادل فاحيص الرباءات بني مكتيب اململكة املتحدة والصني. ورصح  اً ة املتحدة اّلي قدم عرًضا تقدميياململك

لت للمراجعة من خالل تبادل احلالت. الوفد بأأن هذا التبادل يركز عىل جمالني تقنيني. ويقوم الفاحصون عادًة ابختيار احلا

وذكر الوفد أأن املشاركني قاموا بتبادل املعلومات املتعلقة ابلختالفات والقوامس املشرتكة بني املكتبني بشّك معمق. وأأشار 

معليا، الوفد أأن مثل هذه التبادلت سامهت يف تسهيل فهم الهُنج املعمتدة من قبل الآخرين للفحص. وذكر الوفد أأيضا أأنه 

عززت التبادلت الثقة بني الأفراد. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف اجراء تبادلت مماثةل يف املس تقبل مع ماكتب امللكية الفكرية 

اخملتلفة. واغتمن الوفد الفرصة ملشاركة مع اللجنة ادلامئة ما اّلي اكنوا يقومون به لتعزيز معلية منح براءات عالية اجلودة. وأأيد 

اّلي مفاده أأن ماكتب الرباءات لعبت دورًا همامً يف حتسني جودة الرباءات. وذكر الوفد أأنه، من انحية، اكن بناء  الوفد الرأأي
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القدرات همًما يف حتسني جودة الرباءات، وأأضاف أأنه، من انحية أأخرى، اكنوا حياولون حتسني معلية مراقبة اجلودة من خالل 

نشاء نظام شامل لفحص اجلودة وابس تخدام  تدابري متعددة. ورصح الوفد بأأهنم قاموا أأيًضا بتقيمي جودة معل الفاحص وأأن اإ

دلهيم نظاًما يسمح ابحلصول عىل تعليقات من مقديم الطلبات وامجلهور. وذكر الوفد أأيضا أأن املكتب قد طّور أأدةل خمتلفة 

دارة الواكلت يف امِلهن ذات الصةل . ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن أأمهل يف بشأأن اجلودة. يف الوقت نفسه، حاولوا حتسني اإ

 الاطالع عىل املزيد عن املامرسات ذات الصةل من ماكتب امللكية الفكرية الأخرى.

وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية الوفود عىل عروضها املفيدة للغاية خالل اجللسات التشاركية. وقدم الوفد  .95

السابقة للجنة ادلامئة بشأأن مبادرات اجلودة املتخذة يف مكتب الولايت املتحدة حتديثًا للمعلومات اليت قدهما يف ادلورات 

( JPOالأمريكية للرباءات والعالمات التجارية، أأي املرشوع الوطين الرائد للبحث التعاوين مع مكتب الرباءات الياابين )

( للبحث والفحص IP5ية الفكرية امخلسة )(، واملرشوع الرائد بني ماكتب امللك KIPOواملكتب الكوري للملكية الفكرية )

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومبادرة التقنية الصناعية السابقة. ورشح الوفد كيفية معل املرشوع الرائد  التعاونيني يف اإ

ىل أأنه، كام ذكر وفد اململكة املتحدة فامي يتعلق بربامج التب ادل اخلاصة هبم، للبحث التعاوين. عالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ

مسح املرشوع الرائد للبحث التعاوين للفاحصني يف لك مكتب، ابلس تفادة من قواعد بياانت اخملتلفة املس تخدمة لعمليات 

البحث واملتاحة يف املاكتب الأخرى، ومن اخلربات اللغوية اخملتلفة للفاحصني يف املاكتب الرشيكة. وذكر الوفد أأن النتاجئ 

 الأوىل من املرشوع اكنت واعدة. وأأضاف أأهنم لحظوا بشّك خاص زايدة يف معدل القبول وخفض الأولية من املرحةل

معدل الاس تئناف، مقارنًة ابلطلبات اليت متر بعملية املقاضاة العادية. وذكر الوفد أأيًضا أأنه يف املرحةل الثانية من هذا املرشوع 

جراء بعض التعديالت لتسهيل الإجراءات 2020أأكتوبر  31وستس متر حىت  2017نومفرب  1الرائد، واليت بدأأت يف  ، مت اإ

اخلاصة ابلفاحصني ومقديم الطلبات. ورّصح الوفد أأهنم يقميون أأيًضا طرقًا جديدًة لتوس يع نطاق املرشوع الرائد، مبا يف ذكل 

طار معاهدة التعاون العمل مع ماكتب امللكية الفكرية الأخرى. وفامي يتعلق ابملرشوع الرائد للبحث والفحص التعاو  نيني يف اإ

طار هذا املرشوع، يقوم الفاحصون من ماكتب امللكية الفكرية امخلسة ) (، بصفهتا IP5بشأأن الرباءات، ذكر الوفد أأنه مضن اإ

دارات دولية مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مع لغات معل خمتلفة، ابلتعاون يف معليات البحث والفحص املرتبطة  اإ

عداد بطلب دويل جراء معلية البحث واإ دارة البحث اخملتارة ابإ  واحد. وذكر الوفد أأنه يف ظل هذا املرشوع الرائد، س تقوم اإ

تقرير حبث دويل مؤقت ورأأي خطي. ومتت مشاركة التقرير املؤقت والرأأي اخلطي وكذكل جسل البحث مع املاكتب 

ضافية حبسب احلاجة،  دارة البحث الرئيس ية. ومن الأخرى. وأأجرت هذه املاكتب معليات حبث اإ ىل اإ وقدمت املالحظات اإ

آخذًة بعني الاعتبار هذه مالحظات. وأأبلغ الوفد  عداد تقرير حبث دويل هنايئ ورأأي خطي أ مث قامت الإدارة الرئيس ية ابإ

النصف  . وذكر الوفد أأنه خالل2019يوليو  1اللجنة أأن الس نة الثانية من املرحةل التشغيلية للمرشوع الرائد، ستبدأأ يف 

الأول من املرحةل التشغيلية للمرشوع الرائد، اكنت غالبية الطلبات ابللغة الإجنلزيية. ومع ذكل، خالل النصف الثاين، سيمت 

( اليت IP5قبول الطلبات ابللغات الفرنس ية والأملانية والصينية والياابنية والكورية من قبل ماكتب امللكية الفكرية امخلسة )

وفامي يتعلق مببادرة التقنية الصناعية السابقة ادلاخلية، ذكر الوفد أأن تكل املبادرة هتدف اإىل الاس تفادة  تعمل بتكل اللغات.

لكرتونية مجلع املعلومات )مثل تقارير البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة وغريها من املعلومات من املصادر  من املوارد الإ

يكية ذات الصةل، والطلبات الأجنبية املامثةل، والطلبات املقدمة مبوجب معاهدة ذات الصةل، مبا يف ذكل الطلبات الأمر 

التعاون بشأأن الرباءات(، ولإدخال هذه املعلومات تلقائًيا اإىل غالف طلبات الرباءات اخلاص ابلولايت املتحدة الأمريكية يف 

أأبلغ اللجنة أأنه، يف تكل املرحةل، بدأأ تنفيذ ، 2018أأقرب وقت ممكن. ورصح الوفد أأنه خالل اجللسة السابقة يف ديسمرب 

املرحةل الأوىل من املبادرة: فقد بدأأ الفاحصون يف ِوحدة واحدة تُعىن حباةل التقنية الصناعية يف تنفيذ املبادرة واقترص معلهم 
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ىل امللف قيد الفحص. وذكر الوفد أأنه من ذ عرضه التقدميي يف عىل اس ترياد املراجع من طلبات الرباءات الأمريكية مبارشة اإ

ضافية تُعىن حباةل التقنية الصناعية. ورصح الوفد بأأنه،  ديسمرب، مت توس يع نطاق معل املرحةل الأوىل ليشمل مثاين وحدات اإ

ىل املراحل الالحقة من املبادرة، مبا يف ذكل توس يع نطاق التنفيذ ليشمل مجيع  وفقًا ملا تسمح به مواردمه، يتوقعون الانتقال اإ

ضافية، مثل الطلبات الأجنبية املامثةل والطلبات املالفاحص قدمة مبوجب معاهدة التعاون ني والاس ترياد من مصادر اإ

 الرباءات. بشأأن

وشكر وفد س نغافورة ادلول الأعضاء عىل مسامههتا النشطة وتبادل املعلومات بشأأن املوضوع قيد املناقشة. ورأأى  .96

جدًا. وشدد الوفد عىل أأن الرباءات العالية اجلودة رضورية لضامن التوازن  أأن العمل عىل جودة الرباءات همم هذا الوفد

ىل معلومات مفيدة حول التكنولوجيات اجلديدة. ورصح الوفد ق بني التحفزي، وماكفأأة ادلقي الابتاكر، ووصول عامة امجلهور اإ

الرباءات، متكل املعرفة الالزمة لضامن  كذكل أأنه من املهم جدًا أأن تكون ماكتب امللكية الفكرية، كوهنا املسؤوةل عن منح

( طّور نظام قوي لتدريب الفاحصني IPOSبراءات عالية اجلودة. وذكر الوفد كذكل أأن مكتب س نغافورة للملكية الفكرية )

رباء وأأهنم تلقوا التعلاميت والإرشادات لتطوير القدرات. ورصح الوفد بأأنه مت اس تكامل ذكل بتبادل ومشاركة املعلومات مع اخل

الصناعيني بشّك متكرر. ورصح الوفد كذكل بأأن أأاكدميية امللكية الفكرية ملكتب س نغافورة قامت بتغطية مواضيع خمتلفة ل 

نفاذ حقوقها. وأأبلغ الوفد اللجنة أأنه ابلإضافة اإىل ذكل،  تقترص فقط عىل حفص الرباءات، مثل تقيمي امللكية الفكرية وتسويقها واإ

ضفاء الطابع الرمسي عىل مالحظات الأطراف الأخرى لتحسني جودة الرباءات  من خالل الإجراءات اخلاصة مبنحها، سيمت اإ

عادة النظر يف الرباءات املمنوحة كجزء من الإصالحات يف نظام تسوية املنازعات اخلاص ابمللكية الفكرية اليت جترهيا  ومعلية اإ

ىل توفري  خيارات فعاةل من حيث التلكفة للأطراف الأخرى للطعن يف س نغافورة. ورصح الوفد بأأن تكل الإجراءات هتدف اإ

الرباءات والطلبات يف حماوةل لضامن أأن تكون الاخرتاعات القابةل للحامية برباءة يه الوحيدة اليت تمتتع ابمحلاية. وذكر الوفد أأن 

عادة النظر يف الرباءات امل  منوحة طان من املقرر تنفيذها يف هذه التعديالت الترشيعية ملالحظات الأطراف الأخرى ومعلية اإ

جيايب يف جمال حتسني جودة الرباءات، مبا يف ذكل 2019النصف الثاين من عام  حراز تقدم اإ ىل اإ . وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

 املقرتحات اخلاصة بتعزيز أأنشطة بناء القدرات.

طار هذا البند من  وشكر وفد الاحتاد الرويس ادلول الأعضاء عىل العروض اليت قدمهتا خالل اجللسة .97 التشاركية يف اإ

جدول الأعامل. ورصح الوفد بأأن ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية قد أأولت اهامتمًا كبريًا جبودة الرباءات. وذكر الوفد 

دارة 500أأنه فامي يتعلق ابلرباءات، أأجرى  للبحث  فاحص معليات البحث والفحص يف خمتلف جمالت التكنولوجيا. وبصفهتا اإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، عام  ، تلقت ادلائرة الاحتادية الروس ية 2018ادلويل واإ

طار برامج املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات  4000للملكية الفكرية حوايل  طلب. وذكر الوفد أأنه ابلإضافة اإىل ذكل، يف اإ

طلب لإجراء الفحص. ورصح الوفد بأأن جودة  1500حتادية الروس ية للملكية الفكرية حوايل اخملتلفة، تلقت ادلائرة الا

الرباءات تتعلق بقدرة الرباءة عىل مواهجة دعاوى التعدي ابلإضافة اإىل جودة معليات منح الرباءات، مثل جودة معليات 

بأأنه اعمتد بشّك أأسايس هنجا جديدا يف البحث والفحص وكذكل الإطار الزمين ملعاجلة طلبات الرباءات. ورصح الوفد 

ىل تطوير التكنولوجيات الرمقية وشدد عىل  التعامل مع املسائل املتعلقة ابلرباءات. عىل وجه التحديد، أأشار الوفد اإ

لكرتونية من قبل ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية. وعىل وجه اخلصوص، ذكر  التحسينات يف نرش اخلدمات الإ

ىل الرتمجة ال لية للطلبات. وذكر الوفد أأن ادلائرة  الوفد ضافة اإ جراء حفص الرباءات، اإ اس تخدام اّلاكء الاصطناعي من أأجل اإ

الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية اكنت هتدف اإىل ختفيض الإطار الزمين لعملياهتا بشّك كبري وزايدة جودة خدماهتا. 



SCP/30/11 Prov. 2 
40 
 

ضافة اإىل ذكل، طلب الوفد من اللجنة ادل جراء دراسة حول الأطر الزمنية الأمثل لفحص طلبات الرباءات. وأأعرب واإ امئة اإ

آراء ومالحظات ادلول الأعضاء الأخرى حول هذه املسأأةل.  الوفد عن اهامتمه ابلطالع عىل أ

ة: وشارك وفد فرنسا بعض العنارص املتعلقة بتعزيز كفاءة الفاحصني. عىل وجه التحديد، قّدم الوفد املعلومات التالي .98

يتعني عىل لك فاحص براءات اخرتاع متابعة دراسة دبلوم ملدة مثانية أأسابيع يف مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية 

(CEIPI يف جامعة سرتاس بورج. ابلإضافة اإىل ذكل، ميكن للفاحصني متابعة دورات املكتب الأورويب للرباءات يف أأشاكل )

لكرتوين. وابلإضافة اإىل ذكل، مت تنظمي دورات لغوية للفاحصني اّلين يرغبون يف خمتلفة، مبا يف ذكل يف شّك التعمل الإ 

، 113حتسني هماراهتم اللغوية. ورّصح الوفد كذكل أأن عدد فاحيص الرباءات قد زاد خالل الس نوات السابقة، حيث بلغ 

ضافيًا بعد التعديالت الترشيعية اليت ذكرها الو  15وأأهنم يعزتمون توظيف  فد يف اليوم السابق دلورة اللجنة ادلامئة، فاحًصا اإ

املتعلقة بشّك خاص بنظام الاعرتاض ومعيار النّشاط الابتاكري. وذكر الوفد أأيًضا أأن املكتب اكن خيطط لتنظمي دورات 

ة تدريبية فامي يتعلق بنظام الاعرتاض مبساعدة املكتب الأورويب للرباءات واملؤسسات الأخرى. ويف اخلتام، سيمت مراجع

لكرتونية داخلًيا للمساعدة يف تكوين كفاءات الفاحصني. نشاء وحدات تعلميية اإ  التوجهيات ادلاخلية وسيمت اإ

وأأعرب وفد مجهورية بيالروس يا عن فرحه ابلتقدم امللحوظ اّلي أأحرزته اللجنة بشأأن موضوع جودة الرباءات، مبا  .99

 مل يتضمن تعريفا جلودة الرباءات، ذكر الوفد أأنه من أأجل يف ذكل أأنظمة الاعرتاض. وبيامن لحظ أأن الترشيع البيالرويس

ضامن جودة الرباءات، اكن من الّضوري منح الرباءات فقط لالخرتاعات اليت تفي برشوط براءات الاخرتاع بشّك اتم. 

وتوافر القدرات  وذكر الوفد بعض العوامل اليت ميكن أأن تؤثر عىل جودة براءات الاخرتاع، مثل توافر الأخصائيني املؤهلني،

التقنية املناس بة، والتفاعل بني اخلرباء ومودعي الطلبات، ووجود أأنظمة الاعرتاض. وأأبلغ الوفد اللجنة أأن الترشيع البيالرويس 

عالن براءة الاخرتاع غري صاحلة أأو  ماكنية تقدمي اعرتاض يف مرحةل ما قبل املنح. ومع ذكل، ميكن اإ ل حيتوي عىل حمك بشأأن اإ

ة جزئًيا لأس باب خمتلفة، مبا يف ذكل يف حاةل عدم استيفاء الاخرتاع احملمي لرشوط الأهلية للحصول عىل براءة كام غري صاحل

هو منصوص عليه يف القانون. ورأأى الوفد أأن وجود عدد صغري من حالت الإبطال أأو الغياب التام ملثل هذه احلالت 

بطال أأي براءة 2008هذا الصدد، ذكر الوفد أأنه منذ عام  يشّّك أأحد مؤرشات اجلودة للرباءات املمنوحة. ويف ، مل يمت اإ

مسأأةل اجلداول الزمنية  وطنية. ويف اخلتام، أأيد الوفد الاقرتاح اّلي تقدم به وفد الاحتاد الرويس بشأأن النظر يف

 املكتب. لإجراءات

ية للملكية الفكرية منذ عامني، اكن وذكر وفد الاكمريون أأنه بسبب الإصالحات اليت اكنت جتري يف املنظمة الأفريق  .100

مكتب الاكمريون يتواصل مع خمتلف املاكتب بشأأن تدريب فاحصهيم، مثل املكتب الأورويب للرباءات ومكتب الرباءات 

( اخملرتعون املؤهلون اّلين يعملون يف اجلامعات ومراكز البحوث؛ و 1الياابين. ولحظ الوفد وجود فئتني من اخملرتعني: )

(، فقد مت تقس مي 1شخاص العاديني. وذكر الوفد أأنه فامي يتعلق ابلطلبات املقدمة من قبل اخملرتعني من الفئة الأوىل )( الأ 2)

الفحص اإىل ثالث مراحل: أأوًل، حفص يمت اجرائه من قبل اخلرباء املؤهلني يف اجلامعات؛ اثنيًا، حفص يمت اجرائه يف مكتب 

( من 2يمت اجرائه يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. أأما ابلنس بة للفئة الثانية ) الرباءات يف الاكمريون؛ واثلثًا، حفص

اخملرتعني املس تقلني اّلين مل حيصلوا بشّك عام عىل أأي تدريب حول املسائل املتعلقة الرباءات واكنت دلهيم صعوابت يف 

ذا اكنت صياغة املطالبات، فقد اكن املكتب يف مرحةل تطوير نظام دلمع هذه ال  فئة. ويف هذا الصدد، تساءل الوفد عام اإ

املاكتب الأخرى قدمت أأيًضا دمًعا خاًصا لهذه الفئة من اخملرتعني. ويف اخلتام، أأيّد الوفد اقرتاح وفد الاحتاد الرويس بشأأن 

 النظر يف مسأأةل اجلداول الزمنية لإجراءات املكتب.
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ضافة  ورصح ممثل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية أأن .101 مسأأةل جودة الرباءات يه مسأأةل هممة جدًا ابلنس بة للمنظمة. اإ

. واكنت التعديالت الرئيس ية تشمل تطبيق 2014اإىل ذكل، ذكر املمثل أأنه مت تعديل ترشيعات املنظمة الرئيس ية يف عام 

ماكنية طلب املساعدة خالل العملية. وأأضاف املمثل أأ  ، 2018نه، يف ديسمرب الفحص املوضوعي، ونرش طلبات الرباءات واإ

اختذ اجمللس الإداري للمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية قراًرا ينص عىل اسرتاتيجية متتد عىل ثالث س نوات لتطبيق الفحص 

املوضوعي. وذكر املمثل أأنه خالل هذه الس نوات الثالث، س تعمل املنظمة عىل ثالثة أأصعدة: الصعيد القانوين )ضامن أأن يمت 

لهيا(؛ وضع مجيع الإ  نشاء قواعد البياانت الالزمة وااتحة الوصول اإ جراءات املتعلقة ابلبحث والفحص(؛ والصعيد املادي )اإ

وبناء القدرات. وفامي يتعلق ببناء القدرات، ذكر املمثل أأنه سيمت معوًما تدريب الفاحصني يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية 

سيمت تدريب الفاحصني يف مركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية يف  مبشاركة املؤسسات الرشيكة الأخرى. كام

سرتاس بورغ. عالوة عىل ذكل، ذكر املمثل أأنه من أأجل زايدة جودة الرباءات، اكنت املنظمة تعمل عىل رفع مس توى الوعي 

لأعضاء من خالل تطوير بشأأن املسائل املتعلقة ابلرباءات وتكوين كفاءات موظفي مراكز البحوث املوجودة يف ادلول ا

 خمتلف التعلاميت واملبادئ التوجهيية.

وذكرت ممثةل ش بكة برهارد للعامل الثالث أأن أأنظمة الاعرتاض بعد منح الرباءة اكنت أأساس ية لتحسني جودة الرباءات.  .102

أأن يمت منحها.  وذكرة املمثةل أأن هذه الأنظمة تتيح الفرصة للأطراف الأخرى لالعرتاض عىل منح الرباءة قبل و/أأو بعد

ضايف من التدقيق يسامه يف دمع ماكتب  وأأضافت أأن مشاركة الأطراف الأخرى الضليعة ابلتكنولوجيا تُوفّر مس توى اإ

ضافة اإىل ذكل، ذكرت أأن هذه الأنظمة  ىل قرار موضوعي وعقالين بشأأن َمنح الرباءات أأو عدم منحها. اإ الرباءات للتوصل اإ

ق بشّك مبكر من أأهلية احلصول عىل الرباءة لالخرتاعات، وختفف من أأوجه عدم اليقني تتيح أأيًضا فرصة للمنافسني للتحق

املتعلقة حبدود الاخرتاع، وتسامه يف رفع مس توى الشفافية يف معلية منح الرباءات وتعزيز نظام الرباءات حبيث يمت منح 

ملوارد املتاحة ملكتب الرباءات، الأمر اّلي يضمن الرباءات لالخرتاعات احلقيقية فقط. وذكرت املمثةل أأن هذه الأنظمة تعزز ا

داري قوية، من منظور الس ياسة العامة  جودة الرباءات املمنوحة. عالوة عىل ذكل، رّصحت املمثةل أأن وجود أأنظمة اعرتاض اإ

لرباءات وكذكل من منظور التمنية، يضمن عدم منح الرباءات لخرتاعات ل تس تحقها. وذكرت أأنه، يف حال مت ذكل، فاإن ا

سوف تعرقل املنافسة وتّض ابملس هتلكني. واتبعت أأنه يف قطاع الصحة، يمت اس تخدام الاعرتاضات الإدارية من قبل 

الرشاكت املصنعة العامة واجملمتعات املدنية، مبا يف ذكل مجموعات املرىض لالعرتاض عىل طلبات الرباءات املتعلقة ابملنتجات 

ري الوطنية للرباءات. ويف هذا الصدد، ذكرت بعض حالت الاعرتاض الناحجة يف الهند الصيدلنية اليت ل تفي ابملعاي

ىل أأن أأنظمة الاعرتاض يه أأنظمة شائعة يف العديد من  والأرجنتني فامي يتعلق ابملنتجات الصيدلنية. وبعد أأن أأشارت املمثةل اإ

قلميية، ذكرت أأنه، عىل الرمغ من فوائد هذا ا لنظام، فاإن هذا النظام غري ُمدرج يف بعض القوانني. القوانني الوطنية والإ

داري قبل املَنح  قلميية للملكية الفكرية عىل وضع أأنظمة اعرتاض اإ وجشعت املمثةل ادلول الأعضاء بشدة وكذكل املاكتب الإ

ها بشأأن فعالية مثل هذه وبعدها. ويف اخلتام، فامي يتعلق مببادرات تقامس العمل اليت ذكرهتا بعض الوفود، أأعربت املمثةل عن قلق 

 املبادرات يف حتسني جودة الرباءات.

 النشاط الابتاكري

ضافية بشأأن النشاط الابتاكري )اجلزء الثالث(".SCP/30/4قدمت الأمانة الوثيقة  .103  ، اليت حتمل عنوان " دراسة اإ

ىل الصعوابت املرتبطة بفحص اجلزيئات اليت تمتتع برت  .104 كيبة مشاهبة ولكهنا ليست وأأشار وفد امجلهورية ادلومينيكية اإ

ىل أأنه يف حني أأن هذه اجلزيئات قد تس تويف رشط اجلّدة، فامي يتعلق ابلنشاط الابتاكري، فقد ينشأأ  متطابقة متاًما. كام أأشار اإ
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تلًفا، فلن السيناريوان التاليان: أأوًل، يف حال اكن الك الرتكيبني اجلزيئيني متشاهبان ولكن غري متطابقني واكن تأأثريهام التقين خم 

تكون هناك مشلكة يف تقيمي احلاةل حيث س يكون هناك تأأثري تقين جديد؛ س ينشأأ سيناريو اثن عندما تكون اجلزيئات 

ىل أأن هذه احلاةل الثانية خلقت صعوابت للفاحص، لأن  متشاهبة ولكن غري متطابقة ودلهيام نفس التأأثري التقين. وأأشار الوفد اإ

د يكون جمرد حتسني بس يط ل يضيف تأأثرًيا تقنًيا جديًدا عىل اجلزيء. واتبع الوفد أأنه ميكن أأن التغيري يف الرتكيب اجلزييئ ق

ضافة، عىل سبيل  تنشأأ مشألك أأيًضا يف حاةل مطالبات ماركوش فامي يتعلق ابلتغرّي يف الاخرتاع اّلي قد ينتج عن طريق اإ

دارات املثال، النيرتوجني، والإيداع الالحق لطلب براءة اخرتاع لخت  يار املركّبات. وأأعرب الوفد عن رأأيه بأأنه ينبغي لالإ

 النظر يف هذه القضااي وكيفية التعامل معها يف املس تقبل القريب.

عداد الوثيقة  .105 وكذكل ادلول الأعضاء اليت قدمت  SCP/30/4وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية الأمانة عىل اإ

تأأييده للبياانت السابقة اليت أأدلت هبا اجملموعة ابء. وعىل وجه التحديد، أأشار معلومات لإعداد الوثيقة. وأأعرب الوفد عن 

ىل أأن النشاط الابتاكري وتقيميه أأمران أأساس يان ابلنس بة جلودة الرباءات وحتقيق أأهداف نظام الرباءات. وذكر الوفد  الوفد اإ

يف اجملال املواد الكمييائية، عىل سبيل املثال،  سلطت الضوء عىل الهُنج اخملتلفة للنشاط الابتاكري SCP/30/4أأن الوثيقة 

قدمت الوثيقة معلومات هامة حول مطالبات ماركوش، اليت تشّك صيغة شائعة لصياغة املطالبات يف هذا اجملال من 

وأأضاف أأنه التكنولوجيا. وذكر الوفد، أأن هذه املطالبات، كام أأشارت ادلراسة، تقدم قامئة ابلبدائل اليت ينبغي الاختيار مهنا. 

ىل عام  وتس متد امسها من قضية ُعرضت عىل  1924يف الولايت املتحدة الأمريكية، يعود اترخي صياغة مثل هذه املطالبات اإ

". وأأعرب الوفد عن تقديره للتفسريات اّلي مت توفريها Ex parte Markushمكتب الرباءات الأمرييك معروفة ابمس "

شاط الابتاكري، ول س امي تكل اخلاصة ابلربازيل وكوس تارياك والإكوادور واملكتب الأورويب حول ادلراسة، والهُنج اخملتلفة للن 

ىل اتباع هُنج مماثةل للنشاط الابتاكري يف العديد من البدلان، وأأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل نقطة  للرباءات. وأأشار اإ

ري/عدم الوضوح تُشّّك موضوعًا معقًدا سيسامه فهمه يف التشابه هذه بني البدلان. وذكر أأن متطلبات النشاط الابتاك

س بانيا عىل تقدمي الاقرتاح الأسايس لتكل ادلراسة.  حتسني جودة الرباءات. ويف اخلتام، شكر الوفد وفد اإ

عداد ادّلراسة الإضافية بشأأن النّشاط الابتاكري اليت ركزت  .106 وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، وشكر الأمانة عىل اإ

عىل تقيمي النّشاط الابتاكري يف قطاع املواد الكمييائية، كام شكر ادلول الأعضاء اليت قدمت معلومات لإعداد الوثيقة. وكرر 

الوفد وهجة نظر اجملموعة ابء بأأن تقيمي النّشاط الابتاكري اكن أأساس يًا ابلنس بة جلودة الرباءات وحتقيق أأهداف نظام الرباءات. 

ىل املامرسات املقابةل ة الإضافية سامهت يف تعزيز فهمهم للمفاهمي اليت نوقشت ابلإضاورصح الوفد أأن ادّلراس فة اإ

 الأعضاء. لدلول

وذكر وفد الياابن أأنه من أأجل حتقيق أأهداف نظام الرباءات املمتثةل يف تشجيع الاخرتاعات والابتاكرات من املهم  .107

هلية للحصول عىل براءة، وخاصة تكل املتعلقة ابلنّشاط حفص الاخرتاعات بشّك حصيح للتأأكد من أأهنا تفي برشوط الأ 

عداد واثئق العمل التالية  مانة للجهود الكبرية اليت بذلهتا يف سبيل اإ الابتاكري. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن تقديره للأ

ىل أأن تكل الواثئق اكنتSCP/30/4و SCP/29/4و SCP/28/4بشأأن النّشاط الابتاكري:  غنية  . وأأشار الوفد اإ

ابملعلومات ومفيدة للغاية لتمتكن من فهم قمية الاخرتاعات وتقيمي النّشاط الابتاكري ابلشّك الصحيح. ورصح الوفد كذكل 

بأأن نتيجة اخلربات املكتس بة عىل مر الس نني أأصبحت املبادئ التوجهيية وكتيبات امتحاانت اخلاصة مبكتب الرباءات الياابين 

ىل أأن مكتب الرباءات الياابين يعمل ابس مترار لتحسيهنا. واتبع الوفد أأنه خالل دقيقة وُمعّدة جيدًا. ومع ذ كل، أأشار الوفد اإ

البحث يف أأفضل املامرسات املمكنة لعملية الفحص، انقش مكتب الرباءات الياابين ممارسات الفحص مع املس تخدمني احملليني 
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آراهئم يف عني الاعتبار.  ىل أأن تبادل الآراء واخلربات بني ادلول الأعضاء والأجانب عىل حد سواء، ومّت أأخذ أ ومع الإشارة اإ

بشأأن جودة الرباءات يف اللجنة ادلامئة اكن هّمامً ومفيدًا للغاية، رّصح الوفد بأأنه سيسعده املسامهة يف مزيد من املناقشات 

 وتوظيف خرباته يف هذا الصدد.

جراء ادلراسة حول النّش .108 س بانيا الأمانة عىل اإ اط الابتاكري والوفود اليت سامهت يف ادلراسة من خالل وشكر وفد اإ

ىل أأن ادلراسة اكنت ذات جودة ممتازة. وذكر أأن الوثيقة حتتوي عىل الكثري من الأمثةل  تقدمي مالحظاهتا. وأأشار الوفد كذكل اإ

ل س امي فامي يتعلق اليت مكنهتم من مالحظة الاختالفات الطفيفة يف تقيمي النّشاط الابتاكري بني البدلان واملناطق، 

َصات. ورأأى الوفد أأن تكل الاختالفات ليست ذات أأمهية. وذكر الوفد أأيًضا أأن ادلراسة قيد املناقشة اكنت الأخرية  ابملُقصَّ

ىل SCP/19/5و SCP/24/3يف سلسةل من ادلراسات اليت أأعدهتا الأمانة بناًء عىل اقرتاهحا يف الوثيقتني  . وأأشار الوفد اإ

للوثيقة اليت اكنت متاحة مجليع املهمتني ابملوضوع، وشّدد الوفد عىل قمية اللجنة املمتثةل بتعزيز املشاركة بني الوفود احملتوى الغين 

دراج مسأأةل مطالبات  ىل اإ القادمة من خمتلف أأحناء العامل، واليت تمتتع مبس توايت خمتلفة من حيث التمنية. وأأشار الوفد كذكل اإ

عدد من ادلول الأعضاء. وأأضاف أأن النشاط الابتاكري هو رشط الأهلية للحصول عىل ماركوش يف ادلراسة، كام طلب 

براءة اّلي يصعب تقيميه، وابلتايل، فاإن فهمه جيدًا أأسايس لعمل نظام الرباءات بشّك حصيح. وّلكل، أأعرب الوفد عن 

عادة النظر يف املوضوع يف ادلورات الالحقة للجنة ادلامئة، عىل سبيل ا ملثال فامي يتعلق ابلقرتاح املطّور من قبل رغبته يف اإ

س بانيا الوارد يف الوثيقة  والأس ئةل اليت طرهحا وفد الياابن املتعلقة ابلنشاط الابتاكري واّلاكء  SCP/30/9وفدي فرنسا واإ

 الاصطناعي، يف حال موافقة ادلول الأعضاء الأخرى يف اللجنة ادلامئة عىل مثل هذه املناقشات.

عداد الوثيقة وشكر وفد الرب  .109 والوفود لتقدميها معلومات حول الترشيعات ذات الصةل  SCP/30/4ازيل الأمانة عىل اإ

ابملوضوع. وذكر الوفد أأن الوثيقة اكنت مفيدة للغاية وغنية ابملعلومات، وقدمت حملة عامة حول النشاط الابتاكري يف قطاع 

 ىل مواصةل تبادل املعلومات حول هذا املوضوع.املواد الكمييائية. وجشع الوفد الأمانة والوفود الأخرى ع

والعرض التقدميي املرتبط هبا. وفامي يتعلق  SCP/30/4وشكر وفد الاحتاد الرويس الأمانة عىل اجلودة العالية للوثيقة  .110

رة مبامرسة بدله بشأأن هذا املوضوع، ذكر الوفد أأنه بسبب التعديالت اليت ُأدخلت عىل املبادئ التوجهيية لفحص ادلائ

، مل يعد من املمكن احلصول عىل حامية لسامت املركبات الكمييائية اليت 2018الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية يف ديسمرب 

ل تتعلق مبحتوى الرتكيبة، عىل سبيل املثال، السامت املتعلقة حبجم احلبوب أأو اخلصائص الفزيايئية للهالم، أأو لُزوجته أأو 

هذه السامت لن تؤخذ يف الاعتبار عند حتديد اجلدة والنشاط الابتاكري، لأهنا تعترب جزًءا ل س يولته. وأأوّض الوفد أأن 

يتجزأأ من الرتكيبة. وذكر الوفد أأيًضا أأن ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية واصلت العمل عىل حتسني الهُنج املتبعة يف 

دخال متطلبات  تسجيل الرباءات، واس تفادت من خربات ادلول الأجنبية يف هذا اجملال. ورأأى الوفد أأنه اكن من الّضوري اإ

جراؤها،  أأكرث رصامة فامي يتعلق بتقيمي النشاط الابتاكري لهذه الاخرتاعات الثانوية. ورصح الوفد أأنه وفقًا للتعديالت املقّرر اإ

 ل تُظهر خواص جديدة غري معروفة بطريقة فاإن الأشاكل اجلديدة للمركبات الكمييائية املعروفة أأو الأمالح أأو مش تقاهتا، اليت

نوعية أأو مكية ل تعترب متوافقة مع متطلبات النشاط الابتاكري. ويف اخلتام، دمع الوفد مواصةل العمل بشأأن تقيمي النشاط 

 البات ماركوش.الابتاكري يف قطاع املواد الكمييائية داخل اللجنة ادلامئة، مبا يف ذكل املناقشات حول اخرتاعات الانتقاء ومط

وذكر ممثل مركز اجلنوب أأن اعامتد ممارسات جيدة لفحص الرباءات هو أأمر أأسايس لضامن منح الرباءات لالخرتاعات  .111

. وأأشار SCP/30/4احلقيقية وليس جملرد اكتشافات. ويف هذا الصدد، رحب مركز اجلنوب ابدلراسة املقدمة يف الوثيقة 

ىل أأن ادلراسة اكنت هممة بشّك  خاص، من منظور الصحة العامة، ابلنس بة لفحص براءات الأدوية. وأأضاف املمثل املمثل اإ
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، أأن الرباءات الإسرتاتيجية أأو اّلكية عىل 2009أأنه، كام أأشار تقرير قطاع الأدوية الصادر عن املفوضية الأوروبية لعام 

ىل الأسواق. الاخرتاعات احملمية دلهيا القدرة عىل توس يع نطاق ومدة حامية الرباءات وتأأخري  أأو عرقةل دخول الأدوية اجلنيسة اإ

نتاج  وذكر املمثل أأن مركز اجلنوب يدمع البدلان النامية لوضع س ياسات وقوانني وأأنظمة وممارسات متعلقة ابلرباءات تدمع اإ

ضافة اإىل ورشاء الأدوية العالية اجلودة وبأأسعار مناس بة، لزايدة توافرها يف القطاعني العام واخلاص داخل هذه البدل ان. واإ

ذكل، ذكر املمثل أأن مركز اجلنوب يقدم املساعدة التقنية جلعل س ياسات الصحة العامة وأأنظمة حقوق امللكية الفكرية تدمع 

ىل أأن عدًدا من منشورات مركز اجلنوب حول كيفية قيام البدلان بتعزيز حفص براءات الأدوية ُمتاح  لك مهنا الأخرى. وأأشار اإ

مثل، عىل سبيل املثال، أأن موجًزا حديثًا للس ياسات صدر عن مركز اجلنوب يصف كيف ميكن تعزيز للجمهور. وذكر امل 

متطلبات النّشاط الابتاكري لالخرتاعات الصيدلنية الالحقة من خالل تطبيق "ما هو بدهييي لختباره" مع توقع معقول 

رتاعات الصيدلنية الالحقة من قبل احملامك يف اململكة لنجاح الاختبار، مع أأمثةل حول كيف مت تطبيق هذا الاختبار عىل الاخ

املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية. ورأأى املمثل أأن التطبيق الصارم لهذا الاختبار يوفر أ لية مفيدة لتعزيز معلية اصدار 

 .ت بشّك اسرتاتيجيالرباءا

عداد وثيقة مفيدة لل .112 غاية ومثرية لالهامتم. وفامي يتعلق مطالبات وشكر ممثل منظمة أأطباء بال حدود الأمانة عىل اإ

ىل  ماركوش، ذكر املمثل أأنه بناًء عىل جتارهبم، ميكن أأن ينتج عن هذه املطالبات قدرًا هائاًل من عدم اليقني وأأن تؤدي اإ

مطالبات ماركوش مواهجة مشألك فامي يتعلق بأأهلية احلصول عىل براءة. واقرتح املمثل أأن تقوم الأمانة بدراسة أأنواع خمتلفة من 

ىل الآاثر املرتتبة  ضافة اإ ىل تضارب مع معايري الأهلية للرباءة الأخرى، مثل مطلب كفاية الكشف، اإ وكيف ميكن أأن تؤدي اإ

ىل الأسواق يف الوقت املناسب. وعالوة عىل ذكل، ذكر املمثل أأن  عىل مثل هذه املطالبات عىل دخول الأدوية اجلنيسة اإ

جراء معليات الفحص لهذه املطالبات منذ عرشينيات القرن املايض وحىت الولايت املتحدة الأمريك  ية تعاين من صعوابت يف اإ

 يف الس نوات الأخرية، لأن الاس تخدام الواسع النطاق لهذه املطالبات تسبب يف عدم اليقني وترامك أأعامل الفحص.

من هذا  8و 7بس مقرواًن مبحتوى املادتني من اتفاق تري  27وذكر ممثل ش بكة برهارد للعامل الثالث أأن حمتوى املادة  .113

التفاق يعطي الأعضاء احلرية الاكمةل لتحديد معيار النشاط الابتاكري لضامن منح الاخرتاعات احلقيقية فقط حامية الرباءات 

اجملال الصيدلين، اكن هناك قلق شديد بشأأن جودة الرباءات الصيدلنية اليت متنحها عاًما. وواصل املمثل أأنه يف  20ملدة 

كشفت أأن عدد  2005ماكتب الرباءات. وذكر املمثل أأن ادلراسة اليت أأجراها مركز التقيمي والبحث يف جمال الأدوية عام 

شهد عدد الرباءات املمنوحة للتغيريات يف الأخرية، ومع ذكل،  15الكياانت الكمييائية اجلديدة اخنفض يف الس نوات الـ 

الرتكيبات والصيغ الكمييائية ارتفاع بشّك مس متر. وأأضاف املمثل أأن دراسات أأخرى كشفت أأن الرباءات املتعلقة ابلأشاكل 

عاليج حقيقي،  اجلزيئية البديةل، والصيغ، والرتكيبات، اكنت منخفضة اجلودة مقارنة ابلرباءات الأولية، وأأهنا مل توفّر أأي ابتاكر

بل اكن لها أأثر عاليج شبيه بأأثر تكل الأدوية اليت مت تسويقها سابقًا. وذكر املمثل أأنه يف ش ييل، تبني من حتليل الرباءات 

يف املائة من الرباءات ُمنحت عن حتسينات هامش ية  78يف املائة اكنت براءات أأولية و 22الأولية والثانوية أأن حوايل 

لإضافة اإىل ذكل، استشهد املمثل بتقرير صادر عن املفوضية الأوروبية حول القطاع الصيدلين، واّلي للأدوية املوجودة. اب

وجد أأن الرشاكت احلاصةل عىل الرباءات اس تخدمت اسرتاتيجيات عديدة مبا يف ذكل تكديس براءات الاخرتاع دلواء انحج 

يف املائة  87براءة، حوايل  40،000جد أأنه مت منح حوايل لتوس يع نطاق احتاكرها. وذكر املمثل أأن التقرير، بشّك خاص، و 

ىل الوثيقة  3مهنا اكنت براءات اثنوية، وأأن اخلسارة املقدرة بلغت  ، فذكر أأن SCP/30/4مليارات يورو. وانتقل املمثل اإ

ل كذكل ابلهُنج التالية فامي الوثيقة مل تتناول مسأأةل كيفية اس تخدام النشاط الابتاكري كأداة لضامن جودة الرباءات. وأأوىص املمث

يتعلق بتقيمي النشاط الابتاكري. عىل وجه التحديد، ذكر املمثل أأن الصيغ والرتكيبات الصيدلنية اليت تغطي الأشاكل البلورية 
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يه خاصية متأأصةل يف احلاةل الصلبة ويه ليست اخرتاعات من صنع الإنسان، وابلتايل لن تفي مبعايري النشاط الابتاكري. 

ضاف املمثل أأن امجلع بني أأنظمة جرعات الأدوية املعروفة واحلالية ل يقدم أأي تقدم تقين، ومن املمكن أأن حيقق بذكل وأأ 

خشص مطلّع عىل صياغة املنتجات الصيدلنية، وهذا الأمر جيل. عالوة عىل ذكل، ذكر املمثل أأن كبسولت ادلواء، واليت 

حدى الطرق اخملتلفة لإعطاء ادلواء ل لمريض، تُعترب يف كثري من الأحيان أأنه يمت اعدادها من قبل خشص ماهر يف تشّك اإ

جمال الأدوية. وأأضاف أأنه من املعروف جيًدا أأن الهيدرات يمّت اس تخدامه لزايدة القابلية لذلوابن والتوافر البيولويج، وابلتايل 

صناعية السابقة. وذكر املمثل أأيضا أأنه ابملثل، ليس دليه أأي أأثر عاليج ول يقدم أأي تقدم تقين مقارنًة حباةل التقنية ال 

الاس تخدام اجلديد للعقار احلايل ل ينطوي عىل نشاط ابتاكري لأن العقار موجود ابلفعل يف اجملال العام. فامي يتعلق مبطالبات 

. واختمت املمثل لكمته ماركوش، ذكر املمثل أأنه ينبغي الإفصاح عهنا بطريقة متتثل ملتطلبات كفاية الكشف والنشاط الابتاكري

جراء تقيمي دقيق للنشاط الابتاكري.  ابلتشديد عىل أأمهية اإ

 براءات الاخرتاع والتكنولوجيات الناش ئة

 "وثيقة معلومات أأساس ية بشأأن الرباءات والتكنولوجيات الناش ئة". ةاملعنون SCP/30/5عرضت الأمانة الوثيقة  .114

س بانيا الأمانة عىل الوثيقة  .115 ىل أأن الوثيقة قدمت مقدمة قمية حول اّلاكء SCP/30/5وشكر وفد اإ . وأأشار الوفد اإ

ويف رأأيه، أأظهرت الوثيقة أأن تكنولوجيا اّلاكء الاصطناعي . الاصطناعي، والتحدايت والقضااي املتعلقة به، وقانون الرباءات

انت وقوة احلوس بة الأكرب اكنت موجودة منذ بعض الوقت، لكهنا اكتسبت املزيد من الأمهية نتيجة التوافر الهائل للبيا

املوجودة يف الوقت احلارض. وذكر الوفد أأن املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية، مثل معظم ماكتب الرباءات 

الأخرى، يدرك جيًدا أأنه من الّضوري البدء يف دراسة الآاثر املرتتبة عىل اس تخدام تكنولوجيا اّلاكء الاصطناعي عىل نطاق 

وأأوّض أأن املكتب الإس باين للرباءات والعالمات . ث طريقة معلها والقضااي املتعلقة بقانون الرباءات ذات الصةلأأوسع من حي

التجارية أأنشأأ مجموعة متعددة التخصصات مكونة من خرباء يف التكنولوجيا واجملالت القانونية للعمل، بشّك خاص، عىل 

لرباءات، بسبب وجود العديد من الرشاكت اليت تس تخدم خدمات اس تخدام اّلاكء الاصطناعي يف معليات البحث عن ا

البحث عن الرباءات اليت تستند اإىل خوارزميات اّلاكء الاصطناعي واليت ساعدهتم عىل احلصول عىل قامئة ابملستندات 

اص لهذا املهمة أأو ذات الصةل مرتبة حسب الأمهية، وذكل عن طريق نسخ ولصق نّص الوصف و/أأو املطالبات يف مربع خ

ىل أأنه، عىل الرمغ من أأن النتاجئ اليت حتققت يف جتارب اس تخدام تكنولوجيا اّلاكء الاصطناعي  الغرض فقط. وأأشار الوفد اإ

ل أأنه يعتقد أأن اّلاكء الاصطناعي سيس مت اس تخدامه للبحث عن  يف البحث عن الرباءات مل تكن مقنعة وفقًا خلربته، اإ

ىل أأن مجموعة العمل املتعددة التخصصات اليت أأنشأأها املكتب الإس باين للرباءات الرباءات يف املس تقبل. وأأشار الو  فد كذكل اإ

ماكنية احلصول عىل الرباءات، واليت متت  والعالمات التجارية ركزت أأيضًا عىل حتدايت اّلاكء الاصطناعي من حيث اإ

ىل العديد مهنا يف الوثيقة  ماكنية احلصول 1، مثل: )SCP/30/5الإشارة اإ عىل براءة خلوارزميات اّلاكء الاصطناعي ( اإ

قابةل للحامية يف عدد كبري من البدلان، خاصًة يف أأورواب بناًء عىل صيغة "احلل التقين  يهابعتبارها برامج مكبيوتر، واليت 

ماكنية احلصول عىل براءة لالخرتاعات اليت تنشأأ بشّك مس تقل عن طريق اّلاكء الاصطناع2للمشلكة التقنية"؛ ) ي اليت ( اإ

( ملكية مثل هذه الاخرتاعات اليت نشأأت عن طريق اّلاكء الاصطناعي، ورضورة أأن 3قد تظهر يف املس تقبل القريب؛ )

نسااًن ومفهوم الشخصية الإلكرتونية واحلقوق والالزتامات املرتبطة به؛ ) ( حاةل التقنية الصناعية السابقة 4يكون اخملرتع اإ

نشاؤها بواسطة اّلاكء الاصطناعي املرتبطة خبوارزميات اّلاكء الاص  طناعي والمتيزي بني التقنية الصناعية السابقة اليت مت اإ

( هوية الشخص املاهر يف حاةل التقنية الصناعية السابقة اّلي ميكن 5واخلوارزميات اليت نتج عهنا تقنية صناعية سابقة؛ )
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( حتديد املسؤولية 6اليت تعمتد عىل اّلاكء الاصطناعي؛ و) اللجوء اإىل خدماته لتحديد أأهلية احلصول عىل الرباءة لالخرتاعات

يف حال وقوع خمالفة انمجة عن اّلاكء الاصطناعي. وشدد الوفد عىل أأمهية دراسة مجيع هذه القضااي بعمق ومواصةل مناقشة 

 هذه املواضيع ابلتفصيل يف جلسات اللجنة ادلامئة.

ينبغي أأن تشّك  SCP/30/9واملقرتحات الواردة يف الوثيقة  SCP/30/5وأأعرب وفد كندا عن رأأيه يف أأن الوثيقة  .116

الأساس لربانمج معل قوي حول عالقة اّلاكء الاصطناعي والتكنولوجيات الناش ئة الأخرى بقانون الرباءات. ويف رأأي 

الأدوات اليت نقطة مرجعية ممتازة جللسات عّدة لتبادل املعلومات حول اس تخدام  SCP/30/5الوفد، ينبغي اعتبار الوثيقة 

تستند عىل اّلاكء الاصطناعي لفحص الرباءات ومضموهنا، وتقيمي النشاط الابتاكري، وكفاية الكشف عن الاخرتاعات 

نشاؤها بواسطة اّلاكء الاصطناعي.  ابس تخدام اّلاكء الاصطناعي أأو حتديد حاةل التقنية الصناعية السابقة اليت مت اإ

هم جدا أأن يبحث جممتع الرباءات بعناية أأكرب عن أأفضل طريقة للتعامل مع وأأعرب وفد فرنسا عن رأأيه بأأنه من امل  .117

التكنولوجيات الناش ئة اليت تعمتد عىل اّلاكء الاصطناعي. وأأكد الوفد أأنه، كام أأشار سابقًا وفد الياابن، فاإن بعض ماكتب 

 مع القضااي املرتبطة اّلاكء الاصطناعي. الرباءات قد بدأأت ابلبحث يف كيفية التعامل مع هذه التكنولوجيات اجلديدة، ل س امي

ويعتقد الوفد أأنه من الّضوري أأن تبدأأ اللجنة يف البحث يف تكل القضااي من أأجل فهم القضااي وبراءات الاخرتاع املتعلقة 

ىل أأن تقنية  اّلاكء ابّلاكء الاصطناعي بشّك أأفضل. واقرتح أأن يمت تنفيذ هذه العملية يف خطوتني. أأوًل، أأشار الوفد اإ

الاصطناعي أأاثرت أأس ئةل أأساس ية تتعلق ابلرباءات، ولكهنا قدمت أأيًضا ملاكتب امللكية الفكرية أأداة واعدة قد يكون لها تأأثري 

جيايب عىل معل املاكتب ادلاخيل، وخاصة يف املاكتب الأصغر جحامً ذات املوارد البرشية الأقل، عىل سبيل املثال، عن طريق  اإ

يف حاةل التقنية الصناعية السابقة وحتسني أأدوات تصنيف الرباءات وكذكل عن طريق تعزيز جودة تسهيل معليات البحث 

وذكر الوفد أأنه س يكون من املثري لالهامتم أأن يمت عقد جلسة . اخلدمات اليت تقدهما املاكتب ابس تخدام روبواتت ادلردشة

ىل امل  بادرات اخملتلفة اليت نفذهتا خمتلف املاكتب يف هذا اجملال تشاركية، خالل ادلورة الالحقة للجنة ادلامئة، لالس امتع اإ

والاس تفادة من جتارب تطبيق الأدوات اليت تس تخدم اّلاكء الاصطناعي لتسهيل معاجلة طلبات الرباءات. اثنيًا، اقرتح 

حد حول القضااي الأكرث الوفد أأن تنظم الأمانة أأيًضا، خالل ادلورة الالحقة للجنة ادلامئة، جلسة لتبادل املعلومات ليوم وا

أأمهية ابلنس بة لّك من ماكتب الرباءات الصغرية والكبرية، مثل أأهلية احلصول عىل الرباءة لالخرتاعات )عىل سبيل املثال 

للربجميات القامئة عىل اّلاكء الاصطناعي(، واس تخدام اّلاكء الاصطناعي للمساعدة يف تطوير الاخرتاعات، والاخرتاعات 

نشاؤه  ا بشّك مس تقل بواسطة اّلاكء الاصطناعي.اليت مت اإ

، وأأعرب عن اعتقاده أأن التطورات التكنولوجية احلديثة SCP/30/5وشكر وفد الأرجنتني الأمانة عىل الوثيقة   .118

خلقت حتدايت كبرية لأنظمة حامية امللكية الفكرية، وابلتايل من املهم أأن نفهم بشّك أأفضل كيف تعمل هذه التكنولوجيات 

شّك عام وأأن حنّدد أأفضل الطرق للتعامل مع القضااي اليت تشّك حتداًي يف ماكتب الرباءات الوطنية. ومن وهجة اجلديدة ب 

 نظر الوفد، شلكت اللجنة منتدى مناسب ملناقشة الرباءات والتكنولوجيات اجلديدة والتعامل مع القضااي ذات الصةل.

ىل أأن اس تخدام اّلاكء الاصطناعي .119 لفحص الرباءات قد بدأأ اعامتده يف ماكتب الرباءات اخملتلفة،  وأأشار وفد الربازيل اإ

مبا يف ذكل املكتب الربازييل للرباءات، اّلي بدأأ يف دمج أأدوات اّلاكء الاصطناعي وتكنولوجيات سلسةل الكتل يف معلياته 

د أأقام رشاكة من أأجل من أأجل حتسني البحث الآيل عن طلبات الرباءات. ورصح الوفد بأأن املكتب الربازييل للرباءات ق

ىل اس تخدام اللكامت الأساس ية وتصنيف الواثئق هبدف مساعدة فاحيص الرباءات والإرساع يف  تطوير أأداة حبث تستند اإ

حفص طلبات الرباءات. وعالوة عىل ذكل، يقوم املكتب الربازييل للرباءات أأيًضا بتطوير برانمج داخيل قامئ عىل الش باكت 
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ليات نظام الإدارة من أأجل تصنيف طلبات الرباءات بشّك مس بق وتوزيعها لحقًا عىل الأقسام العصبية ليمت دجمه يف مع 

 الفنية اخملتصة.

اكنت أأساس ية لتعزيز معرفة الوفود ابلتكنولوجيات الناش ئة وبراءات  SCP/30/5وذكر وفد الصني أأن الوثيقة  .120

لأخرى اليت ينتج عهنا حتدايت وفرص جديدة لنظام الاخرتاع مع تطّور اّلاكء الاصطناعي والتكنولوجيات الناش ئة ا

ىل أأنه اكن من الّضوري البحث يف العالقة بني التكنولوجيات الناش ئة والرباءات يف جزأأين: أأوًل،  الرباءات. وأأشار الوفد اإ

ات من خالل البحث يف كيفية اس تخدام هذه التكنولوجيات اجلديدة لتعزيز معل ماكتب الرباءات يف جمال حفص طلب

دارات الرباءات وقدراهتا. واثنيا، من خالل البحث يف كيفية حامية نظام الرباءات لتكل  الرباءات وابلتايل تعزيز كفاءة اإ

ىل أأن بعض البدلان أأجرت أأحبااًث واكتسبت اخلربة يف هذا اجملال وأأعرب عن رغبته يف أأن  التكنولوجيات. وأأشار الوفد اإ

اخملتلفة يف خمتلف البدلان  ة تبادل للمعلومات حول هذا املوضوع لفهم املامرساتتشمل ادلورات الالحقة للجنة ادلامئ

 أأفضل. بشّك

عداد وتقدمي الوثيقة  .121 . وذكر الوفد أأن الوثيقة تناولت قضااي هممة SCP/30/5وشكر وفد الاحتاد الرويس الأمانة عىل اإ

ى الوفد أأنه من الّضوري النظر يف املسائل املتعلقة للغاية حول دور نظام الرباءات ومقاربته للتكنولوجيات الناش ئة. ورأأ 

بتقنيات اّلاكء الاصطناعي مثل حتديد موضوع حامية الرباءة وكذكل مسأأةل ملكية الرباءة ابلنس بة لالخرتاعات اليت مت 

نشاؤها ابس تخدام اّلاكء الاصطناعي من أأجل منح حامية متساوية للمخرتعني من خالل أأخذ املزيات التقنية وا لإجنازات اإ

ضافة اإىل ذكل، أأشار الوفد اإىل أأن التقدم يف جمال اّلاكء الاصطناعي أأدى اإىل زايدة يف  التقنية لالخرتاع بعني الاعتبار. واإ

عدد طلبات الرباءات، وقد مت اس تخدام تكنولوجيا سلسةل الكتل يف خمتلف اجملالت. ورأأى الوفد أأنه من أأجل احلصول عىل 

من الّضوري النظر يف القضااي املتعلقة بقانون الرباءات املوضوعي مثل أأهلية احلصول عىل براءة  نظام براءات متوازن، اكن

لالخرتاعات اليت تعمتد عىل اّلاكء الاصطناعي. وأأعرب عن اعتقاده أأن معل اللجنة ميكن أأن يساعد ادلول الأعضاء عىل فهم 

ّلي يشهده اّلاكء الاصطناعي والتكنولوجيات الناش ئة. وفامي بشّك أأفضل كيف سيمت تطوير نظام الرباءات مبوازاة التطور ا

يتعلق ابس تخدام اّلاكء الاصطناعي لترسيع الإجراءات يف ماكتب الرباءات، أأوّض الوفد أأن ادلائرة الاحتادية الروس ية 

ل، ابس تخدام اّلاكء للملكية الفكرية تويل اهامتًما خاًصا لعملية دمج التكنولوجيات الناش ئة يف معلها، عىل سبيل املثا

( وهو نظام يعمتد عىل خوارزمية معينة PatSearchالاصطناعي عند حفص طلبات حامية الرباءات ونظام البحث ادلاخيل )

ىل أأن اس تخدام تكنولوجيا اّلاكء الاصطناعي ميكن أأن خيفف من الصعوابت اليت  للبحث عن الرباءات. وأأشار الوفد اإ

عىل ترسيع الطريقة اليت تعاجل هبا املاكتب طلبات الرباءات. عىل مدار العامني املاضيني، يواهجها مكتب الرباءات ويساعد 

 60مسح اس تخدام البحث الآيل يف املستندات ابللغة الروس ية لدلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية بتحديد حوايل 

ة للرباءات مضن النتاجئ العرشين الأوىل املدرجة. وشكر ابملائة من املستندات اليت ميكن أأن تشّّك أأساًسا لرفض منح امحلاي

س بانيا عىل اقرتاهحام واقرتح أأن تواصل اللجنة مناقشاهتا بشأأن هذه القضااي يف ادلورات الالحقة.  الوفد ابلتايل وفدي فرنسا واإ

عداد وثيقة املعلومات الأساس ية  .122 دمعه لالقرتاح . وأأعرب الوفد عن SCP/30/5وشكر وفد س نغافورة الأمانة عىل اإ

س بانيا يف الوثيقة  لتبادل املعلومات املتعلقة ابس تخدام اّلاكء الاصطناعي  SCP/30/9املنقح املقدم من وفدي فرنسا واإ

وكذكل أأهلية احلصول عىل براءة لالخرتاعات اليت تعمتد عىل اّلاكء الاصطناعي. وسلّط الضوء عىل الأمهية اليت اكتسبهتا 

ناعي والطلب املزتايد علهيا، حيث قامت الرشاكت ابس تكشاف طرق جديدة لنرش احللول القامئة تكنولوجيا اّلاكء الاصط 

ىل أأن احللول القامئة اّلاكء الاصطناعي  عىل هذه التكنولوجيا لتحسني طريقة معلها واكتساب مزية تنافس ية. وأأشار الوفد اإ
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 يف جمالت التصنيع واخلدمات اللوجستية والرعاية جيري تطبيقها بشّك شائع يف مجموعة واسعة من القطاعات مبا يف ذكل

الصحية. ورأأى الوفد أأنه يتعني عىل ماكتب الرباءات وواضعي الس ياسات التأأكد من جاهزية أأنظمة الرباءات لتلبية 

لكية الفكرية الاحتياجات املتغرية ابس مترار للرشاكت والأفراد اّلين يعملون يف جمال الابتاكر. ومن مث ذكر الوفد أأن مكتب امل 

، 2019( يف أأبريل AI Squaredيف س نغافورة قد أأطلق مبادرة لترسيع الإجراءات تسمى "اّلاكء الاصطناعي املربّع" )

الأمر اّلي أأدى اإىل ترسيع معاجلة طلبات الرباءات املؤهةل حيث أأصبح من املمكن أأن يمت منح الرباءة خالل س تة أأشهر 

(، قام مكتب AI Squaredة عىل ذكل، ومع اإطالق مبادرة "اّلاكء الاصطناعي املربّع" )بدءًا من اترخي تقدمي الطلب. عالو 

امللكية الفكرية أأيًضا مبراجعة وحتديث الإرشادات واملعلومات املتعلقة ابلرباءات لتوضيح املسائل املرتبطة بأأهلية احلصول عىل 

ىل أأن مبادرة "اّلاكء الاصطناعي املربّع" )براءة لالخرتاعات اليت تعمتد عىل اّلاكء الاصطناعي. وأأشار الو   AIفد اإ

Squared عززت معلية انتقال س نغافورة اإىل الاقتصاد الرمقي ودمعت الرشاكت اليت تعمل يف جمال الابتاكر اليت اكنت )

ية وسامهت املبادرة يف تأأكيد الزتام س نغافورة حبام. تسعى اإىل طرح منتجات اّلاكء الاصطناعي بشّك أأرسع يف السوق

ىل أأن مكتب امللكية الفكرية قد رشع يف تطبيق  الابتاكرات املهّمة املتعلقة بتكنولوجيا اّلاكء الاصطناعي. وأأشار الوفد أأيضا اإ

مبادرات لتطوير حلول تعمتد عىل اّلاكء الاصطناعي للبحث يف الرباءات وحفصها. وأأعرب الوفد عن دمعه لقرتاح الأمانة 

اس تخدام اّلاكء الاصطناعي لفحص طلبات الرباءات والقضااي املتعلقة بأأهلية احلصول عىل  بتنظمي جلسات تشاركية بشأأن

 براءة لالخرتاعات اليت تعمتد عىل اّلاكء الاصطناعي يف جلسات لحقة للجنة ادلامئة.

وأأعرب الوفد وشكر وفد اململكة املتحدة الأمانة عىل تقدمي وثيقة املعلومات الأساس ية بشأأن التكنولوجيات الناش ئة.  .123

عن اعتقاده أأن الوثيقة قدمت حملة عامة ممتازة ملساعدة مجيع الوفود يف فهم الطبيعة التكنولوجية لبعض تكل التكنولوجيات 

ىل أأن  الناش ئة وشلّكت خطوة أأساس ية قبل بدأأ اللجنة ببحث الآاثر املرتتبة لهذه التكنولوجيات عىل امللكية الفكرية. وأأشار اإ

وء أأيًضا عىل عدد من التحدايت والفرص اليت تطرهحا تكل التكنولوجيات فامي يتعلق بقانون الرباءات الوثيقة سلطت الض

طار  جراءات امللكية الفكرية، واليت ستشّّك أأساًسا قواًي ملناقشات اللجنة القمية يف املس تقبل. وذكر الوفد أأن اإ واملامرسات واإ

لب تعديالت قليةل نسبيًا ملواكبة التكنولوجيات اجلديدة وأأنه من املتوقع أأن امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة بشّك عام تط

يبقى هذا الهنج كام هو، مع ضامن اس مترار الإطار الترشيعي والس يايس يف حتقيق التوازن لنظام امللكية الفكرية. وأأشار الوفد 

ىل أأن مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية اكن يعمل عىل فهم التحداي ت بوضوح والبحث يف أأمه املسائل املتعلقة ابمللكية اإ

ىل البياانت، والأخالقيات، وأأشار أأن  الفكرية واّلاكء الاصطناعي مثل امللكية، واحلوافز، واملنافسة، واملسؤولية، والوصول اإ

ط ىل أأنه، مضن اإ ار اجلهود الكبرية نتاجئ هذا العمل ستُس تخدم يف حتديد س ياسات اليت تتناول تكل التكنولوجيات. وأأشار اإ

اليت يبذلها مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية، اس تضاف هذا الأخري ابملشاركة مع الويبو مؤمترًا دوليًا بعنوان "اّلاكء 

من أأحصاب املصلحة من جممتع  200الاصطناعي: فك تشفري امللكية الفكرية" وأأعرب عن امتنانه للمشاركة النشطة لأكرث من 

كرية العاملي، وردود الفعل الإجيابية اليت حصدها هذا املؤمتر. وأأوّض الوفد أأن املؤمتر حبث يف الآاثر التجارية امللكية الف

طار امللكية الفكرية الأمر اّلي ميهد الطريق لنقاش دويل. وأأشار  والقانونية والاقتصادية والأخالقية لذلاكء الاصطناعي مضن اإ

ىل تقرير مكتب اململك نظرة عامة حول براءات الاخرتاع يف جمال  -ة املتحدة للملكية الفكرية "اّلاكء الاصطناعي الوفد أأيًضا اإ

اّلاكء الاصطناعي" اّلي يتناول الاجتاهات احلالية لأنشطة منح الرباءات لالخرتاعات اليت تعمتد عىل اّلاكء الاصطناعي يف 

ململكة املتحدة. وكشف الوفد عن الارتفاع الرسيع يف عدد مجيع أأحناء العامل واّلي يُركز بشّك خاص عىل الاخرتاعات يف ا

طلبات الرباءات لالخرتاعات اليت تعمتد عىل اّلاكء الاصطناعي، وَمْيل مقديم الطلبات يف اململكة املتحدة للحصول عىل 

ملناقشات املس تقبلية مع امحلاية يف اخلارج، الأمر اّلي يعكس الطابع العاملي للقطاع. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن اهامتمه اب
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الويبو بشأأن امللكية الفكرية واّلاكء الاصطناعي وأأقر بأأمهية دور الرباءات يف حتفزي تطوير تقنيات اّلاكء الاصطناعي وأأمهية 

 مواصةل املناقشات حول املوضوع داخل اللجنة ادلامئة.

ىل أأن مكتب الرباءات SCP/30/5وثيقة وشكر وفد الياابن الأمانة عىل اجلهود الكبرية اليت بذلهتا لإعداد ال .124 . وأأشار اإ

الياابين يعمل بشّك متواصل عىل حتسني الإرشادات والكتيبات يف جمال التكنولوجيات الناش ئة اخلاصة ابلمتحاانت. وعىل 

الرباءات سبيل املثال، أأوّض أأنه ملساعدة املتقدمني عىل احلصول عىل الرباءات يف جمال التكنولوجيات الناش ئة، نرش مكتب 

نرتنت الأش ياء ) ضافية يف 2016( يف عام IoTالياابين أأمثةل عن دراسات حالت متعلقة ابإ ، وأأمثةل عن دراسات حالت اإ

نرتنت الأش ياء واّلاكء الاصطناعي والطباعة الثالثية الأبعاد يف عام  ىل أأنه يف عام 2017جمال اإ ضافة اإىل ذكل، أأشار اإ . واإ

ين مبراجعة الإرشادات والكتيبات اخلاصة ابلمتحاانت للقسم املسؤول عن الاخرتاعات قام مكتب الرباءات اليااب 2018

أأمثةل ابللغتني الياابنية والإجنلزيية حول كيفية قيام  10، أأضاف ونرش 2019املتعلقة ابلربجميات، ويف الآونة الأخرية، يف يناير 

ءة لالخرتاعات اليت تعمتد عىل اّلاكء الاصطناعي. وسلّط فاحيص مكتب الرباءات الياابين بتحديد أأهلية احلصول عىل برا

الوفد الضوء أأيًضا عىل املساهامت اليت قّدهما خالل اجللسة التشاركية لهذه اللجنة، من خالل مشاركة أأمثةل عن دراسات 

هلية حالت لخرتاعات تعمتد عىل اّلاكء الاصطناعي فامي يتعلق بفحص متطلبات الوصف والنشاط الابتاكري وأأ 

ىل أأنه ميكن أأن تشّك هذه املساهامت دلياًل للمس تخدمني ميكهنم اتباعه خالل . الاخرتاعات للحصول عىل براءة وأأشار اإ

سعهيم للحصول عىل الرباءات. ورأأى الوفد أأن لك هذه اجلهود ستسامه يف تقيمي وحامية الاخرتاعات املتعلقة ابّلاكء 

 الاصطناعي ابلشّك املناسب.

عداد الوثيقة وشكر وفد الو .125 . وأأعرب عن رأأيه بأأن التكنولوجيات SCP/30/5لايت املتحدة الأمريكية الأمانة عىل اإ

الناش ئة عن اّلاكء الاصطناعي س يكون لها يف املس تقبل تأأثري كبري عىل العديد من جوانب معاجلة الرباءات يف ماكتب 

تب امللكية الفكرية البحث عن حلول ملسائل معينة مثل تكل امللكية الفكرية. وحبسب اعتقاده، بدا واحًضا أأنه يتعني عىل ماك

املتعلقة بأأهلية احلصول عىل براءة لالخرتاعات القامئة عىل الربجميات، واليت من احملمتل أأن تشّك أأساًسا لتطوير اّلاكء 

ىل أأنه من احملمتل أأن تنشأأ أأس ئةل أأيًضا حول معىن الا خرتاعات من صنع الاصطناعي. وعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ

الإنسان وحول كيفية الكشف عن الاخرتاعات اليت تعمتد مثال عىل التعمل العميق والش باكت العصبية، واليت تُنفذ معليات 

غري معروفة يف بعض الأحيان للمس تخدم البرشي. وأأعرب الوفد عن اهامتمه مبواصةل قيام اللجنة مبعاجلة العديد من الأس ئةل 

س بانيا بعقد جلسة تشاركية  املتعلقة ابلرباءات اليت أأاثرهتا تكل التكنولوجيات اجلديدة وعن دمعه لقرتاح وفدي فرنسا واإ

خالل ادلورات الالحقة للجنة ادلامئة اليت تركز عىل أأدوات تعزيز معل فاحيص الرباءات يف املاكتب، وعقد جلسة تشاركية 

 ها من املسائل ذات الصةل.أأخرى من بعدها تركز عىل أأهلية احلصول عىل الرباءات وغري 

عداد APAAوهنأأت ممثةل امجلعيـة الآس يوية لوالكء الرباءات ) .126 ( الرئيسة وانئبهيا عىل انتخاهبم وشكرت الأمانة عىل اإ

س بانيا يف  SCP/28/7. وأأعربت املمثةل عن دمعها لالقرتاح املنقح للوثيقة SCP/30/5الوثيقة  املقدم من وفدي فرنسا واإ

ىل أأن تكنولوجيا اّلاكء الاصطناعي تتطور برسعة وأأهنا قد اس تخدمت ابلفعل يف العديد من SCP/30/9الوثيقة  . وأأشارت اإ

اجملالت اليت اكن لها تأأثري عىل حياة الإنسان. وأأشارت اإىل زايدة جحم بياانت الرباءات املتعلقة ابّلاكء الاصطناعي حبسب 

رتفاع الس نوي يف عدد براءات الاخرتاع املتعلقة ابّلاكء الاصطناعي تقارير الويبو، اليت أأظهرت أأيًضا أأن متوسط معدل الا

اكن أأعىل من املعدل يف مجيع جمالت التكنولوجيا. وأأعربت املمثةل عن رأأهيا بأأن التكنولوجيا املتعلقة ابّلاكء الاصطناعي 

ىل أأن جلنة حقوق امللكية س يكون لها تأأثري كبري عىل حياة الإنسان ويف جمال امللكية الفكرية يف املس تقبل الق ريب، وأأشارت اإ
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الفكرية الناش ئة، ويه جلنة دامئة اتبعة للجمعيـة الآس يوية لوالكء الرباءات، قد أأجرت دراسة حول تأأثري اّلاكء الاصطناعي 

هب اإىل عىل خلق امللكية الفكرية ومتلكها. وذكرت أأن العديد من الأعضاء قد أأجابوا عىل الاس تبيان بأأن امللكية جيب أأن تذ

ضافة اإىل ذكل،  ىل اّلاكء الاصطناعي نفسه. واإ املس تخدمني أأو مطوري اّلاكء الاصطناعي أأو اجملال العام ولكن ليس اإ

زاةل أأوجه عدم اليقني  جاابت سهةل فامي خيص هذا اجملال الناشئ، الأمر اّلي ل يسمح ابإ ذكرت أأن امجليع لحظ أأنه ل توجد اإ

ىل احلاجة جراء املزيد من البحث واملناقشة حول رضورة تعديل قوانني امللكية الفكرية احلالية.  املرتبطة به، وأأشارت اإ ىل اإ اإ

واقرتحت أأن تعقد اللجنة ادلامئة يف ادلورات الالحقة جلسة تشاركية حول حاةل التعامل مع قضااي امللكية الفكرية املتعلقة 

ة امللكية الفكرية اليت أأنشأأها اّلاكء الاصطناعي بشّك مس تقل ابّلاكء الاصطناعي واخلربات يف هذا اجملال، مبا يف ذكل ملكي

وأأهلية احلصول عىل براءات الاخرتاع، واس تخدام اّلاكء الاصطناعي لفحص الرباءات يف البدلان الأعضاء، واقرتحت أأيًضا 

ماكنية توفري الإرشادات للتعامل مع هذه املسائل.  مناقشة اإ

س بانيا وفد فرنسا عىل دمع .127 عداد الاقرتاح الوارد يف الوثيقة وشكر وفد اإ . ومن مث سلط SCP/30/9ه وتعاونه يف اإ

الضوء عىل النقطتني الرئيس يتني يف الاقرتاح ملواصةل املناقشات حول اّلاكء الاصطناعي يف اللجنة ادلامئة. أأوًل، اقرتحت 

حول كيفية اس تخدام اّلاكء الاصطناعي يف  الوثيقة عقد جلسة تشاركية يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة لتبادل املعلومات

حفص الرباءات، عىل سبيل املثال يف معلية التصنيف الآيل لواثئق الرباءات، واس تخدام روبواتت ادلردشة ملساعدة مودعي 

 الطلبات وفاحيص الرباءات يف معلهم، واس تخدام الرتمجة ال لية، والبحث يف واثئق الرباءات ابس تخدام خوارزميات تستند

خل. اثنيًا، اقرتحت الوثيقة عقد جلسة تشاركية أأخرى حول أأهلية احلصول عىل براءة لالخرتاعات  ىل اّلاكء الاصطناعي، اإ اإ

اليت تعمتد عىل اّلاكء الاصطناعي أأو اليت تس تخدم اّلاكء الاصطناعي، يف ادلورة الثانية والثالثني للجنة بعد عام واحد، 

حلصول عىل براءة لالخرتاعات اليت أأنشأأها اّلاكء الاصطناعي بشّك مس تقل وملكية هذه واليت ميكن أأن تشمل أأيضًا أأهلية ا

ىل الطبيعة املتخصصة للغاية لتكل املسائل، من املناسب تواجد خرباء ميكهنم تقدمي  الاخرتاعات. وذكر الوفد أأنه ابلنظر اإ

 تب الرباءات الصغرية والكبرية.معلومات مفيدة لّك من ماك

س بانيا وفرنسا عىل اقرتاهحام يف الوثيقة وشكر وفد امل .128 ىل أأنه عىل الرمغ من . SCP/30/9ملكة املتحدة وفدي اإ وأأشار اإ

رية اخملتلفة أأن الاقرتاح يقترص عىل القضااي املتعلقة ابلرباءات، ينبغي للويبو أأن تواصل اتباع هنج مشرتك بني جلان امللكية الفك

الاقرتاح، ذكر الوفد أأن جلسة التشاركية املقرتحة بشأأن اس تخدام اّلاكء وفامي يتعلق مبحتوايت بشأأن هذا املوضوع. 

الاصطناعي للبحث يف طلبات الرباءات وحفصها اكنت ذات أأمهية خاصة للمملكة املتحدة لأهنا تسلط الضوء عىل طرق 

اهامتمه مبشاركة جتربته يف اس تخدام اّلاكء الاصطناعي لتعزيز كفاءة املاكتب وجودة معلية منح الرباءات. وأأعرب الوفد عن 

ىل املسامهة بشّك فعال يف  اس تخدام معليات البحث اليت تعمتد عىل اّلاكء الاصطناعي يف ادلورة الالحقة للجنة وتطلعه اإ

 املناقشات املس تقبلية حول هذا املوضوع.

يف التخفيف من جحم العمل  واعرتفت ممثةل ش بكة برهارد للعامل الثالث ابدلور اّلي ميكن أأن يلعبه اّلاكء الاصطناعي .129

يف ماكتب الرباءات. وأأعربت عن رأأهيا بأأن البدلان النامية الفقرية واليت ل متكل التكنولوجيات الالزمة لفحص طلبات 

الرباءات ينبغي أأن تعمتد احليطة واحلذر فامي يتعلق ابس تخدام التكنولوجيات اليت تعمتد عىل اّلاكء الاصطناعي وتنس يق 

ىل انتشار معليات الاحتاكر للرباءات اليت متنع قوانني الربا ءات اليت قد تقوض مواطن املرونة يف اتفاقية تريبس وتؤدي اإ

 املنافسة العامة.
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 من جدول الأعامل: الرباءات والصحة 8البند 

ىل الواثئق  .130  SCP/24/4و SCP/17/11و SCP/16/7 Corr.و SCP/16/7استندت املناقشات اإ

 .SCP/30/6و SCP/28/10 Rev.و SCP/28/9 Rev.و

ىل الأدوية يشّّك حتداًي و .131 رصح وفد كرواتيا، متحداًث نيابة عن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، أأن الوصول اإ

ىل أأنه ينبغي جتنب أأي  ىل الأدوية. ومع ذكل، أأشار الوفد اإ كبرًيا، وأأهنم ملزتمون ابملشاركة يف املبادرات اليت تسهّل الوصول اإ

ن اللجنة ادلامئة تمتتع ابلتفويض ملناقشة هذه املسأأةل من ازدواجية يف  العمل مع املنظامت ادلولية الأخرى. وواصل الوفد قائاًل اإ

منظور نظام الرباءات، وأأن مجموعته مقتنعة بأأنه لن يكون من املمكن ابتاكر الأدوية والتقنيات اجلديدة املنقذة للحياة والبحث 

حرتام حقوق امللكية الفكرية حيث تلعب حامية الرباءات دورا هاما للغاية. ومن مث أأعرب والتطوير يف هذا اجملال، دون ا

الوفد عن اعتقاده أأن الرباءات، كحافز للبحث والتطوير، تشّّك جزًءا من احلل ملشلكة توفر املنتجات الطبية يف املس تقبل. 

ىل الوثيقة  ممثرة لبناء القدرات واجراء التدريبات، مبا يف ذكل  وشكر الويبو عىل تنفيذ مبادرات SCP/30/6وأأشار الوفد اإ

من خالل برانمج الرتخيص الناحج للتكنولوجيا وادلورات التدريبية اليت قدمهتا الويبو وادلول الأعضاء. ويف اخلتام، أأعرب 

ىل تبادل اخلربات بني الأمانة واملؤسسات املعنية بشأأن أأنشطة بناء القدرات املتعل قة ابلتفاوض عىل الوفد عن تطلعه اإ

 اتفاقيات الرتخيص.

وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، وذكر أأن الابتاكر املس متر رضوري ملواهجة التحدايت الصحية احلالية  .132

ن حامية حقوق امللكية الفكرية، مبا يف ذكل الرباءات، تشّك حافًزا لالبتاكر الطيب، وابلتايل  واملس تقبلية. واتبع الوفد قائال اإ

ىل توافر منتجات طبية جديدة للجميع. وذكر الوفد أأنه من مصلحة امجلهور يف مجيع البدلان مواصةل البحث عن تؤدي  اإ

املنتجات الطبية الآمنة والفعاةل وتطويرها. وكرر الوفد تأأكيده عىل أأن الرباءات، كحافز للبحث والتطوير، تشّّك جزًءا من 

بل، وّلكل، رأأى أأنه من املهم مراعاة الس ياق الاكمل للرباءات يف جمال الصحة. احلل ملشلكة توفر املنتجات الطبية يف املس تق 

ورصح الوفد أأيضًا أأن توافر املنتجات الطبية الآمنة والفعاةل يشّّك مشلكة متعددة الأوجه تشمل أأبعاد وعوامل خمتلفة، عىل 

ة أأو يف ادلراسات الهامة، مثل ادلراسة الثالثية النحو املذكور من قبل العديد من اخلرباء خالل خمتلف دورات اللجنة ادلامئ

املشرتكة بني الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية حتت عنوان "تعزيز الوصول اإىل التقنيات الطبية 

طار بند جدول الأعامل "الرباءات والصحة" اّلي  يراعي والابتاكر". ورصح الوفد بأأن اجملموعة ابء تؤيد العمل مضن اإ

الس ياق الاكمل لهذا اجملال، واّلي يُعد همًما ابلنس بة لتفويض اللجنة ادلامئة، ويتجنب الازدواجية يف العمل اّلي تقوم به 

ىل اجللسة لتبادل اخلربات بني  ابلفعل جلان أأخرى أأو غريها من املنظامت املتعددة الأطراف. وأأعربت اجملموعة ابء عن تطلعها اإ

ىل الأمانة واملؤسسات ا ملعنية بشأأن أأنشطة بناء القدرات املتعلقة ابلتفاوض عىل اتفاقيات الرتخيص. وأأشارت اجملموعة ابء اإ

وهنأأت الويبو وادلول الأعضاء عىل مبادرات بناء القدرات والتدريب املمثرة، مبا يف ذكل برانمج  SCP/30/6الوثيقة 

هتا الويبو وادلول الأعضاء. وأأحاط الوفد علام ابلقرتاح اّلي الرتخيص الناحج للتكنولوجيا، وادلورات التدريبية اليت قدم

، وشكرمه عىل تشجيع SCP/28/9 Rev. تقدمت به وفود الأرجنتني والربازيل وش ييل وسويرسا، الوارد يف الوثيقة

طار هذا البند من جدول الأعامل. وأأبدى الوفد اس تعداده للعمل لتعزيز الفهم املشرتك للس يا سات واملبادرات املناقشات يف اإ

ىل املنتجات الطبية.  اليت ميكن أأن تعزز الوصول اإ

عطاء اللكمة ملمث .133 ذن الرئيسة ابإ ةل وطلب وفد رومانيا، متحداًث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، اإ

 الأوروبية. املفوضية
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عداد الوثيقة  .134 اول جتارب املكتب ادلويل للويبو ، اليت تتنSCP/30/6وشكرت ممثل املفوضية الأوروبية الأمانة عىل اإ

املتعلقة بأأنشطة بناء القدرات للتفاوض عىل اتفاقات الرتخيص. واعتربت أأن التدريب اخلاص برتخيص امللكية الفكرية همم 

ىل ارتفاع عدد الابتاكرات احملمية، ملصلحة صة واملُرخَّص لها. ومن وهجة نظرها، ميكن أأن يؤدي ذكل اإ  لّك من اجلهات املُرّخِ

وّلكل، جشع الاحتاد الأورويب الويبو عىل مواصةل تقدمي التدريب حول التفاوض عىل اتفاقات الرتخيص للجهات . امجليع

ىل أأن احلصول عىل الأدوية واللقاحات الآمنة والفعاةل وذات النوعية اجليدة  صة واملُرخَّص لها احملمتةل. وأأشارت املمثةل اإ املُرّخِ

يزال يشّّك حتداًي كبرًيا وهدفًا رئيس يًا من أأهداف التمنية املس تدامة جيب أأن يدمعه امجليع. وبأأسعار مناس بة للجميع ل 

ماكنية احلصول عىل الأدوية والقدرة عىل حتمل تلكفهتا ابس تخدام خمتلف الوسائل، عىل  ىل أأنه جيب تعزيز اإ وأأشارت كذكل اإ

ية الفكرية، اليت تشّجع الابتاكر الأمر اّلي يؤدي اإىل سبيل املثال، من خالل حتفزي البحث والابتاكر، مثل حقوق امللك 

اجياد عالجات جديدة وحمس نة، فضاًل عن عوامل أأخرى مثل توفري العاملني الصحيني املؤهلني أأو متويل القطاع بشٍّك 

ماكن  ىل احلفاظ عىل توازن دقيق بني حتفزي الابتاكر واإ ية الوصول اإىل اكٍف. واكن من رأأي الاحتاد الأورويب أأن هناك حاجة اإ

ىل أأن عددًا من  الأدوية، مبا يف ذكل يف املناقشات داخل اللجنة ادلامئة. وفامي يتعلق حبقوق الرباءات، أأشارت املمثةل اإ

ت ابلفعل الوصول اإىل الاخرتاعات املسجةل يف الاحتاد الأورويب، عىل سبيل املثال  الاس تثناءات والتقييدات قد يرسَّ

ىل البدلان اليت اس تثناء بولر، و"الالحئ ة بشأأن الرتخيص الإجباري للرباءات املتعلقة بتصنيع املنتجات الصيدلنية للتصدير اإ

تعاين من مشألك يف الصحة العامة". وشكر الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه الأمانة عىل تنظمي تبادل للخربات املتعلقة 

بني الأمانة واملؤسسات املعنية. وابلنس بة لالحتاد الأورويب وادلول  بأأنشطة بناء القدرات للتفاوض عىل اتفاقات الرتخيص

الأعضاء فيه، تُعترب مبادرات بناء القدرات وتعزيز الشفافية ورفع مس توى الوعي مبادرات واعدة ومفيدة للجميع، لأهنا ميكن 

 أأن تسامه يف خفض التاكليف واحلد من سوء التفامه.

خمتلف املؤسسات اّلين قدموا عروضًا تقدميية خالل جلسة تبادل اخلربات حول  وشكر وفد الصني مجيع اخلرباء من .135

أأنشطة بناء القدرات املتعلقة ابلتفاوض عىل اتفاقات الرتخيص. وشّدد الوفد عىل أأمهية حامية الابتاكرات من انحية، ومن 

ىل مراعاة الصحة العامة بشّك اتم. وّلكل، ذكر الوفد  جراء املزيد من البحوث حول الرباءات انحية أأخرى، أأكد احلاجة اإ أأن اإ

ىل أأنه جيب تعزيز املعرفة يف مجيع البدلان، ول س امي البدلان النامية والبدلان  والصحة س يكون مفيًدا للغاية. وأأشار الوفد اإ

ملرونة ن أأجل اس تخدام مواطن االأقل منوًا، حول مسأأةل مواطن املرونة، مبا يف ذكل فهم كيفية التغلب عىل احلواجز م

 معليًا. هذه

ورصح وفد أأوغندا، متحداًث ابمس اجملموعة الأفريقية، أأن نظام الرباءات يلعب دورًا هامًا يف حتفزي الإبداع والابتاكر،  .136

ل س امي يف القطاع الصحي. ومع ذكل، عىل الرمغ من تطور الاخرتاعات الرائدة يف جمال الأدوية والتكنولوجيات الطبية 

ىل أأن العامل ما زال يواجه حتدايت شديدة بسبب الثغرات وفشل الأسواق يف معاجلة أأعباء الرعاية اجلديدة، أأشار الو  فد اإ

ىل أأن الاس تخدام املتوازن لنظام الرباءات رضوري وأأنه ميكن أأن  الصحية والأمراض الناش ئة بشّك فعال. كام أأشار الوفد اإ

دية لدلول الأعضاء. ويف هذا الصدد، رأأى الوفد أأن اللجنة ادلامئة يلعب دورًا هامًا يف حتقيق التمنية الاجامتعية والاقتصا

جيب أأن توفر اس تجابة متوازنة لحتياجات ومصاحل خمتلف أأحصاب املصلحة يف عامل الرباءات ادلويل، حيث لن يؤدي توس يع 

ىل الأدوية والتكنولوجيات ا لطبية. وذكّر الوفد ابلقرتاح نطاق احلقوق احلرصية عىل الرباءات اإىل خلق حواجز أأمام الوصول اإ

ورحب ابلتقدم احملرز يف تنفيذ بعض العنارص من هذا الاقرتاح، مبا يف ذكل بعض املواضيع  SCP/24/4الوارد يف الوثيقة 

اليت مت اس تخداهما كأساس لتبادل اخلربات حول بناء القدرات املتعلقة ابلتفاوض عىل اتفاقيات الرتخيص، وغريها من 

حب الوفد أأيضا بعمل الأمانة املتعلق بقواعد البياانت املتاحة للجمهور بشأأن املعلومات عن وضع الرباءات املواضيع. ور
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والبياانت املتعلقة ابلأدوية واللقاحات. فامي يتعلق ابلعمل املس تقبيل، أأعربت اجملموعة الأفريقية عن اهامتهما بشّك خاص بأأن 

ا البدلان النامية والبدلان الأقل منوًا يف حتفزي تكنولوجيات الابتاكر والرعاية تواصل الأمانة دراسة التحدايت اليت تواهجه

ىل املشاركة بشّك بناء  الصحية، حيث أأثبتت الرباءات أأهنا ل تشّك حافزًا اكفيًا، ودعت ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة اإ

 يف تنفيذ هذا الاقرتاح لتحقيق نتاجئ مفيدة ومقبوةل مجليع الأطراف.

يران )مجهورية وأأش .137 ىل الهدف الثالث من أأهداف التمنية املس تدامة اّلي يريم اإىل ضامن احلق  -ار وفد اإ الإسالمية( اإ

ىل أأن اللجنة ادلامئة يه املنتدى ادلويل  ىل الصحة ابعتباره حق أأسايس من حقوق الإنسان. وأأشار الوفد اإ يف الوصول اإ

ن الوحيد اّلي يسمح للبدلان بتبادل اخلربات حول اس   تخدام مواطن املرونة يف جمال الرباءات املتعلقة ابلصحة، وابلتايل فاإ

توهجها هذا أأسايٌس لتعزيز التوازن ادلقيق املطلوب لنظام الرباءات. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن النقاش حول الرباءات 

ف قانون الرباءات اخلاص هبا والصحة وبرانمج العمل املس تقبيل املرتبط هبذه املسأأةل، قد يساعد البدلان عىل تكيي

والاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف جمال الرباءات مبا يتوافق مع احتياجات الصحة العامة والالزتامات ادلولية. وأأعرب 

 .SCP/24/4الوفد عن دمعه للجنة ادلامئة لعامتد خطة معل طموحة تامتىش مع اقرتاح اجملموعة الأفريقية يف الوثيقة 

ىل أأن قضية ارتفاع الأسعار وأأقر و  .138 فد مجهورية ادلومينياكن بأأمهية نظام امللكية الفكرية ابلنس بة لالبتاكر، لكنه أأشار اإ

ىل التلكفة احلقيقية . لبعض الأدوية احملمّية برباءات ل ينبغي جتاهلها بنظره وشدد الوفد عىل أأمهية املناقشات اليت تتطرق اإ

مضن ولية الويبو ولكن أأيًضا مضن نطاق معل الواكلت الأخرى، وخاصة منظمة الصحة  لالبتاكر، ويه مسأأةل تقع يف الواقع

ىل مزيد من المتويل  العاملية ومنظمة التجارة العاملية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن احلجج الاقتصادية املتداوةل حول احلاجة اإ

صول علهيا من خالل الابتاكرات يف اجملال الصيدلين، حتتاج من احلكومات والتلكفة احلقيقية لالبتاكر والفوائد اليت يمت احل

ىل قاعدة أأكرث صالبة تركز عىل دراسة الوقائع احلقيقية.  اإ

ىل أأن هذه املسأأةل ترتبط  .139 وشارك وفد الياابن وهجة نظره القائةل بأأن احلصول عىل الأدوية هو مسأأةل هامة. وأأشار اإ

ة بنظام الرباءات، مثل نظام الرعاية الصحية يف لك بدل، ونوعية ومكية املوارد بعوامل خمتلفة، مبا يف ذكل عوامل غري متعلق

ىل املرافق الطبية، وقنوات التوزيع. ورأأى الوفد أأن احلوافز املالية  ماكنية الوصول اإ نتاجية احمللية، واإ البرشية الطبية، والقدرة الإ

مهنا الأشخاص يف مجيع أأحناء العامل. ابلتايل، فاإن حامية  لتطوير عقاقري جديدة تشجع أأنشطة البحث والتطوير اليت يس تفيد

حقوق امللكية الفكرية ابلشّك املناسب أأمرًا أأساس يًا لتحفزي اخملرتعني عىل تطوير أأدوية وأأهجزة مبتكرة اليت قد تنقذ أأرواح 

كرث فعالية من خالل اتباع هنج أأكرث املاليني يف العامل. وّلكل، أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأنه ميكن معاجلة هذه القضية بطريقة أأ 

 مشولية ملراعاة العوامل اخملتلفة، مع الرتكزي عىل الآاثر الإجيابية لنظام الرباءات.

 تبادل اخلربات بشأأن أأنشطة بناء القدرات املتعلقة ابلتفاوض عىل اتفاقيات الرتخيص

عن أأنشطة بناء القدرات  اً  اجلامعات عرضيري التكنولوجيا يفقدم الس يد مارك س يدام، الرئيس املنتخب لـجمعية مد .140

دلى امجلعية فامي يتعلق ابلتفاوض عىل اتفاقيات الرتخيص. والعرض التقدميي متاح عىل الرابط: 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=440271 

عن  اً (، عرًضا تقدمييLESIفيذيني للرتاخيص )قدم الس يد ستيفان كولر، أأحد الرشاكء يف امجلعية ادلولية للوالكء التن و  .141

جتارب امجلعية يف أأنشطة بناء القدرات املتعلقة ابلتفاوض عىل اتفاقيات الرتخيص. والعرض التقدميي متاح عىل الرابط: 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=440252 
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لزيابيث ريرت، مديرة املنتدى و  .142 (، يف FORTECHالربازييل ملديري الابتاكر ونقل التكنولوجيا )قدمت الس يدة اإ

بورتو أأليغري، عرًضا تقدميًيا عن جتارب املنتدى يف أأنشطة بناء القدرات املتعلقة ابلتفاوض عىل اتفاقيات الرتخيص. والعرض 

 https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=440253التقدميي متاح عىل الرابط: 

(، عرًضا تقدميًيا عن IEEPIقدم الس يد أأنطوان دينرتيش، املدير العام للمعهد الأورويب للرشاكت وامللكية الفكرية )و  .143

جتارب املعهد يف أأنشطة بناء القدرات املتعلقة ابلتفاوض عىل اتفاقيات الرتخيص. والعرض التقدميي متاح عىل الرابط: 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_g_sharing_session_on_paten

ts_and_health_ieepi.pdf. 

دارة البدلان املتحوةل والبدلان و  .144 قدمت الأمانة عروضًا تقدميية حول أأنشطة بناء القدرات اليت تقام يف أأاكدميية الويبو واإ

شطة أأاكدميية الويبو متاح عىل الرابط: املتقدمة فامي يتعلق ابلتفاوض عىل اتفاقات الرتخيص. والعرض التقدميي حول أأن 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_h_sharing_session_on_paten

ts_and_health_wipo_academy.pdf 

زي قدم ممثل منظمة الصحة العاملية عرضًا تقدمييًا حول معل املنظمة احلايل لتحقيق التغطية الصحية الشامةل، مع الرتكو  .145

ىل الأدوية والتكنولوجيات الصحية. والعرض التقدميي متاح عىل الرابط:  بشّك خاص عىل ترخيص امللكية الفكرية والوصول اإ

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_i_sharing_session_on_patent

s_and_health_who.pdf. 

ات املتعلقة ابتفاق تريبس قدميًيا عن أأنشطة املنظمة لبناء القدر قدم ممثل منظمة التجارة العاملية عرًضا تو  .146

 العامة. والصحة

قدم ممثل الأونكتاد عرًضا تقدميًيا عن أأنشطة بناء القدرات فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا والتعاون يف جمال البحث و  .147

والتطوير. والعرض التقدميي متاح عىل الرابط: 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_j_sharing_session_on_patent

s_and_health_unctad.pdf. 

وعلقت ممثةل ش بكة برهارد للعامل الثالث عىل العرض اّلي قدمه الس يد س يدام وذكرت أأهنا ل توافق عىل البيان اّلي  .148

ىل أأن هذا البدل يس تخدم الرتخيص أأدىل به بأأن أ لية الرتخيص الإلزايم مل تُس تخدم يف الولايت املتحدة الأمريكي ة. وأأشارت اإ

الإلزايم بشّك دامئ وأأن ال لية، عىل وجه اخلصوص، تُس تخدم للحد من املامرسات املانعة للمنافسة من قبل الرشاكت، ل 

جراءات قضائية. وذكرت املمثةل أأنه س يكون من دواعي رسورها أأن تشارك اللجنة احلالت  س امي عندما يرتبط الأمر ابإ

ىل أأن الرتخيص الإلزايم هو أأداة ا لعديدة اليت ترتبط ابلتكنولوجيات الطبية والتكنولوجيات غري الطبية. وأأشارت كذكل اإ

هممة للغاية للس ياسة العامة ويه تُس تخدم عىل نطاق واسع يف البدلان النامية وكذكل يف البدلان املتقدمة، وأأن اس تخداهما ل 

 يقترص فقط عىل اجملال الصيدلين.

ىل اس تخدام حمك  .149 وردًا عىل تعليق أأدلت به ممثةل ش بكة برهارد للعامل الثالث، ذكر الس يد س يدام أأنه أأشار يف عرضه اإ

 .مدونة قوانني الولايت املتحدةمن  35من الباب  203"حق التدخل" الوارد يف الفصل 
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ذا اكن ميكنه تقدمي مزيد م .150 ن املعلومات فامي يتعلق بتجارب وسأألت ممثةل منظمة أأطباء بال حدود الس يد س يدام اإ

ىل أأن تصنيف البدلان، أأي  اس تخدام البنود المنوذجية املتوفرة عىل موقع مجعية مديري التكنولوجيا يف اجلامعات. وأأشارت اإ

ىل ذكل، ل ميثل ابلّضورة عبء الأمراض والاحتياج ات البدلان النامية وأأقل البدلان منواً والبدلان احملرومة اقتصاداًي وما اإ

ذا اكن  ذا اكن هذا التصنيف ل يزال صاحلًا يف رأأيه. ومن مث سأألت الس يد س يدام اإ الصحية لتكل البدلان، وتساءلت عام اإ

ميكنه مشاركة جتاربه حول كيفية اس تخدام بنود "منع التقايض" الواردة يف التفاقات المنوذجية يف بعض البدلان للمساعدة يف 

عن كيفية التأأكد من أأن البنود الواردة يف اتفاقية نقل التكنولوجيا تدمع معلية نرشها، وخاصة  نرش املنتج الطيب. وسأألت أأيًضا

ماكنية الوصول.  القدرة عىل حتمل التاكليف واإ

ىل موقع مجعية مديري  .151 وردًا عىل الأس ئةل اليت طرحهتا ممثةل منظمة أأطباء بال حدود، أأشار الس يد س يدام اإ

نرتنت اّلي يتضمن تسع نقاط جيب مراعاهتا خالل ترخيص للتكنولوجيا يف اجلامعات. وفامي التكنولوجيا يف اجلامعات عىل ا لإ

يتعلق ابلسؤال عن تصنيف البدلان، ذكر الس يد س يدام أأهنم اكنوا يقومون بدورمه مكهنيني، وليس ابلّضورة كصانعني 

ضافة اإىل ذكل، ذكر الس يد س يدام أأن كتيبات واتفاقات الرتخيص  اخلاصة جبمعية مديري التكنولوجيا يف للس ياسات. واإ

اجلامعات يه جمرد مناذج، ويه تشّّك أأساًسا ملزيد من التفاوض وأأن مجعية مديري التكنولوجيا يف اجلامعات مل حُتّدد أأنه 

دراج البند املعنّي يف التفاقية المنوذجية باكمهل يف لك ترخيص للرعاية الصحية. وفامي يتعلق ابلسؤال الأخري، ذكر  جيب اإ

ىل أأن . الس يد س يدام أأن منوذج نقل التكنولوجيا يف بدله يعمل بفعالية لأن معدلت التسويق قد زادت بشّك كبري كام أأشار اإ

عطاء الرتاخيص مل تكن مقياًسا مناس ًبا ملدى جناح نقل التكنولوجيا وأأن املناقشات يف هذا الصدد  الإيرادات الناجتة عن اإ

 س تخدام تكنولوجيا معينة مقابل ادلخل احملقق من الإاتوات.اكنت تركّز عىل فائدة ومدى ا

نزالواتميد"  .152 يكولوجيا املعرفية أأن منتًجا يدعى "اإ واّلي يباع حتت  enzalutamideوذكرت ممثةل املؤسسة ادلولية لالإ

ية للصحة (، وهو دواء يس تخدم لعالج رسطان الربوس تاات، مت تطويره مبِنح من املعاهد الوطن Xtandiامس "ش تاندي" )

ووزارة ادلفاع ابلولايت املتحدة الأمريكية. وأأفادت املمثةل أأن ادلواء مرخص من جامعة اكليفورنيا يف لوس أأجنلوس لرشكة 

دولر أأمرييك س نواًي ملريض الرسطان، ولكف  130،000( وأأنه يف الولايت املتحدة الأمريكية يلكف Astellasاستيالس )

 مليون دولر أأمرييك. 447، 2014(، يف عام Medicareمديكري )

ىل  ش بكة برهارد للعامل الثالثوطلبت ممثةل  .153 من أأعضاء اللجنة مشاركة تفاصيل رشوط اتفاقيات الرتخيص. وابلإشارة اإ

ىل أأي مدى أأدت  التكنولوجيات الصديقة للمناخ، حيث حتتوي الرتاخيص عىل بنود تقييدية، أأعربت عن رغبهتا يف معرفة اإ

ىل تعزيز  ىل التكنولوجيارشوط الرتخيص اإ كام لحظت أأن مصطلح "نقل التكنولوجيا" ينبغي فهمه . املصاحل العامة والوصول اإ

 مبعىن أأوسع من مصطلح "ترخيص التكنولوجيا".

بأأن نطاق عقود الرتخيص خيتلف بني حاةل وأأخرى. بشّك عام،  ش بكة برهارد للعامل الثالثوأأجاب الس يد كولر ملمثةل  .154

ىل أأنه مبا أأن حتتوي اتفاقيات الرتخيص عىل الع قلميية واحلقوق الاس تئثارية. وأأشار كذكل اإ ديد من القيود، مثل القيود الإ

امللكية الفكرية يه ملكية، مفن الطبيعي أأن يكون ملالكها احلق يف تقرير الاحتفاظ هبا أأو ترخيصها لأطراف أأخرى. وذكر أأنه 

ويف الهناية، لن حيدث أأي نقل للتكنولوجيا. وأأعرب يف غياب هذا احلق، لن يكشف ماكل التكنولوجيا عن التكنولوجيا، 

 عىل أأن ترخيص التكنولوجيا ل يعين ابلّضورة نقل التكنولوجيا. ش بكة برهارد للعامل الثالثعن اتفاقه مع ممثةل 
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ووافقت الس يدة ريرت عىل رشح الس يد كولر، وأأضافت أأنه فامي يتعلق مبفهوم "نقل التكنولوجيا"، يس تخدم هذا  .155

، بشّك عام، ابملعىن الواسع. وأأوحضت أأنه، عىل سبيل املثال، يف حال نقل اجلامعة للتكنولوجيا من خالل خدمات املفهوم

التعاون أأو التحليل أأو عندما يمت نقل معدات متخصصة للغاية لتقدمي خدمات حمددة لرشكة ما، فهذا الأمر مل يمت من خالل 

ة خدمات. وعالوة عىل ذكل، لحظت الس يدة ريرت أأن بعض اجلامعات مل اتفاقية ترخيص للتكنولوجيا بل من خالل اتفاقي

تعد تس تخدم مصطلح "نقل التكنولوجيا" ولكن عبارة "تبادل املعرفة" لأن العالقة بني الرشاكت واجلامعات ليست جمرد 

ىل تطور الأشاكل اخملتلفة لنقل املعرف ة اليت تودلها املؤسسات معلية نقل، بل يه معلية لتبادل املعرفة. وأأشارت كذكل اإ

ىل السوق.  الأاكدميية اإ

ذا اكن يوافق عىل أأل يتضمن عقد الرتخيص بنوًدا تقييدية  .156 وسأألت ممثةل وفد امجلهورية ادلومينيكية الس يد كولر اإ

ذا اكن هناك أأي  تتجاوز فرتة حامية الرباءات. وأأكدت كذكل عىل أأمهية مطلب كفاية الكشف لنرش الاخرتاع. وسأألت اإ

ض بني هذا املطلب وحقيقة أأن اتفاقية الرتخيص جيب أأن حتتوي عىل معلومات اكفية لتمتكن الرشكة املصنعة من تناق

 ام التكنولوجيا احملمية برباءات.اس تخد

وأأجاب الس يد كوهلر أأنه يف حني أأن مدة اتفاقية ترخيص الرباءات عادًة ما تامتىش مع مدة الرباءة، يف احلالت اليت يمت  .157

خيص خلربة معلية وبراءات من املمكن أأن تتجاوز مدة اتفاقية الرتخيص مدة الرباءة. ومع ذكل، لحظ الس يد كولر أأن فهيا الرت 

مثل هذه البنود ليست شائعة يف تراخيص الأدوية أأو الرعاية الصحية. وفامي يتعلق ابلسؤال الثاين، ذكر الس يد كولر أأن 

جيب الكشف عن الاخرتاع بطريقة تسمح للخبري العادي ابس تنساخها.  املفاضةل الأساس ية ملنح الرباءات يه أأنه اكن

 وّلكل، منح الرباءة يعين نقل التكنولوجيا بني ماكل الرباءة واجملمتع.

أأعربت الس يدة ريرت عن رغبهتا يف أأن تتوسع يف السؤال اّلي طرحه وفد امجلهورية ادلومينيكية، فأأشارت أأنه يف و  .158

بيل املثال، يف الربازيل، اكنت معلية منح الرباءات تأأخذ وقتًا طوياًل مما يشّك حتداي لإبرام بعض البدلان النامية، عىل س 

اتفاقات الرتخيص، اكن احلل املقرتح هو ادراج مجموعتني من الرشوط يف التفاق: أأوًل، الرشوط يف حال مت احلصول عىل 

يتعلق ابلسؤال الثاين اّلي طرحه وفد امجلهورية ادلومينيكية، الرباءة، واثنيًا، الرشوط يف حال مت رفض طلب الرباءة. وفامي 

ذكرت أأهنا وفقًا لتجربة فريقها، حياولون التأأكد من أأن اتفاقية الرتخيص حتتوي عىل بنود من شأأهنا أأن تضمن نقل اخلربة العملية 

 الصناعة املُرّخص لها من أأجل ذات الصةل من خالل تقدمي املساعدة التكنولوجية من قبل فريقها، أأي صاحب الرباءة، اإىل

 ضامن تطبيق حمتوى الرباءة ابلشّك الصحيح، وأأن الصناعة املرخص لها ميكن أأن تتبع ابلفعل العملية اليت تغطهيا الرباءة.

واقرتحت ممثةل منظمة أأطباء بال حدود أأن تناقش اللجنة أأيًضا الأمثةل العملية حول كيف يمت حتديد رشوط الرتخيص  .159

ىل بعض البنود والرشوط. ابلإضافة اإىل ذكل، اقرتحت أأنه للتوسع يف النقاش حول هذا املوضوع جيب الرتكزي عىل وتأأثريها ع

ىل أأي مدى  اللواحئ والقوانني احلكومية املتعلقة ابلرتاخيص اليت س تكون مفيدة لرصد كيف يمت اس تخدام حقوق الرباءات واإ

ط من حيث المنو الاقتصادي، ولكن أأيضًا يف القطاعات الصحية من حيث اس تفاد اجملمتع من اتفاقية املُرّخص هل، ليس فق

 عدد املرىض املس تفيدين من هذه الرتاخيص، والقدرة عىل حتمل تلكفة الأدوية عىل سبيل املثال.

 لقاحاتحتديث منتظم لقواعد البياانت املتاحة للجمهور بشأأن املعلومات عن وضع الرباءات والبياانت املتعلقة ابلأدوية وال

أأكد وفد الهند جمددا عىل البيان اّلي مت الإدلء به يف اجللسة السابقة دلورة اللجنة ادلامئة ومفاده أأن قواعد البياانت  .160

بشأأن املعلومات عن وضع الرباءات والبياانت املتعلقة ابلأدوية، مثل قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص اخلاصة ابلأدوية 
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(MedsPalومبادرة معلوم )( ات الرباءات من أأجل الأدويةPat-INFORMED اكنت مفيدة للغاية. وذكر الوفد أأن ،)

اتحة الأدوية للجمهور بأأسعار معقوةل. وأأعرب عن اعتقاده  نظام الرباءات ينبغي أأن حيافظ عىل التوازن بني الصحة العامة واإ

الأدوية متاحة للجميع. وابلتايل، دعا الوفد ادلول  بأأنه تقع عىل عاتق ادلول الأعضاء مسؤولية بذل اجلهود الالزمة ليك تكون

الأعضاء اإىل حراز التقدم يف جمال توفري الأدوية للبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا، ابلتوازي بقياهما بواجهبا يف منح الرباءات 

دراج الأسامء ادلول  ية غري املُسجَّةل امللكية يف مواصفات وفقًا للأحاكم القانونية ذات الصةل. وأأكد الوفد من جديد موقفه من اإ

الرباءات، الأمر اّلي سيسهل بدوره الفحص املوضوعي يف معلية منح براءات ذات النوعية اجليدة. واقرتح الوفد ادراج 

لطلب الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية املُحددة من قبل منظمة الصحة العاملية يف مواصفات الرباءة عندما يكون مودع ا

ىل تفاصيل معينة مثل الصيغة الهيلكية،  عىل دراية اكمةل ابلأسامء املذكورة، حىت يمتكن الفاحص من الوصول بسهوةل اإ

دراج الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل  ن اإ والصيغة اجلزيئية، والاس تخدام العاليج للجزيء وطريقة معهل. وواصل الوفد قائاًل اإ

ىل الأدوية ذات الصةل من خالل قواعد البياانت من قبل امللكية يف مواصفات الرباءات  لن يضمن فقط سهوةل الوصول اإ

اجملمتع كّك، بل س يعزز أأيًضا التجارة من حيث املفاوضات املتعلقة ابلرتخيص والتلكيفات املشرتكة عن طريق حتديد 

لهند موقفه بأأنه ينبغي للجنة الرشوع يف العمل املواصفات املتعلقة بفئة معينة من جزيئات ادلواء بسهوةل. وابلتايل، كرر وفد ا

دراج الأسامء ادلولية غري املسجةل يف مواصفات الرباءات. وذكر الوفد أأن س ياسة حقوق امللكية  بشأأن دراسة جدوى حول اإ

ىل الرعاية الصحية والأمن الغذايئ وحامية البيئة من بني القطا عات الأخرى الفكرية الوطنية للهند تركز عىل تعزيز الوصول اإ

ذات الأمهية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية الكبرية، وكذكل عىل الوفاء ابللزتامات مبوجب اتفاق تريبس واحلفاظ 

عداد الوثيقة  عىل الضامانت الاكفية للصحة العامة من خالل تنفيذ مواطن املرونة يف اتفاق تريبس. مث شكر الوفد الأمانة عىل اإ

SCP/30/6  هود الويبو يف تنظمي مبادرات متعددة لبناء القدرات وجشع عىل مواصةل هذه اجلهود. وعىل وجه ورحب جب

اخلصوص، اقرتح الوفد تنظمي ادلورات التدريبية اليت تس هتدف رواد الأعامل من الرشاكت الناش ئة والرشاكت الصغرية 

صة فامي يتعلق ابلتفاوض عىل اتفاقيات الرتخيص أأو واملتوسطة، اّلين يمتتعون مبعرفة جيدة يف جمال امللكية الفكرية، وخا

معلية التسويق. وأأشار الوفد اإىل أأن حكومة الهند قد بدأأت عدًدا كبرًيا من املبادرات لتعزيز جممتع الرشاكت الناش ئة، مبا يف 

ضافة اإىل ذكل، من أأجل امليض قدمًا يف "الس ياسة ال وطنية يف جمال ذكل ختفيض الرسوم وترسيع الفحص وما اإىل ذكل. واإ

دارهتا ) ("، CIPAMحقوق امللكية الفكرية"، شلكت حكومة الهند هيئة همنية تدعى "خلية تروجي حقوق امللكية الفكرية واإ

واليت تقّدم بشّك منتظم ورش معل وندوات للتوعية يف جمال امللكية الفكرية ابلتعاون مع منظامت الصناعة، واملؤسسات 

ىل أأن املعهد الوطين للتدريب  الأاكدميية، وأأحصاب املصلحة الآخرين يف مجيع أأحناء البالد. ابلإضافة اإىل ذكل، أأشار الوفد اإ

(" يف انجبور ينظم العديد من برامج RGNIIPMعىل امللكية الفكرية "معهد راجيف غاندي الوطين لإدارة امللكية الفكرية )

 أأيًضا دورة تدريبية يف فصل الصيفي للويبو ابلتعاون مع الويبو.التوعية والتدريب يف جمال امللكية الفكرية عىل مدار الس نة و 

ىل املعلومات املتعلقة بوضع الرباءات والرتاخيص يف القطاع الصحي  .161 ىل أأمهية الوصول اإ وأأشار وفد الاحتاد الرويس اإ

نتاج الأدوية واللق احات وما اّلي جيب من أأجل تنظمي املشرتايت احلكومية بشّك حصيح واختاذ القرارات بشأأن ما يلزم لإ

رشاؤه. وذكر الوفد أأن ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية قد اختذت مبادرة لإعداد جسل حول تفاصيل الرباءات 

ىل السوق. ورأأى  املمنوحة عىل الأدوية وكذكل للنظر يف الانهتأاكت احملمتةل لتكل الرباءات واحامتل وصول الأدوية اجلنيسة اإ

املبادرة س تكون مفيدة لأحصاب احلقوق ومقديم طلبات الرباءات، وس توفر هلم الواثئق املناس بة لتقدمي الوفد أأن هذه 

الطلبات اإىل مكتب الرباءات، وستس تفيد مهنا أأيضًا احلكومات والأطراف املعنية الأخرى. وأأعرب الوفد عن دمعه لالقرتاح 

طار معل اللجنة يف املس تقبل.القضية مض املقدم من قبل وفد الهند ورغبته يف مواصةل البحث يف هذه  ن اإ
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وشكر وفد سويرسا الأمانة عىل العمل املمتاز اّلي قامت به يف التحضري لدلورة مبا يف ذكل اجللسة التشاركية حول  .162

بناء القدرات، والتفاوض عىل اتفاقات الرتخيص، ومجيع الواثئق اليت مت اعدادها. وأأعرب عن اعتقاده بأأن الواثئق شلّكت 

مصدرا قامي للمعلومات حول أأمه املواضيع املتعلقة ابلرباءات مثل النشاط الابتاكري أأو التكنولوجيات الناش ئة. وأأيّد الوفد 

ىل اقرتاح  البيان اّلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء يف جمال الرباءات والصحة. كام أأيد الوفد برانمج معل يستند اإ

فامي يتعلق ابلتحديث املنتظم لقواعد البياانت املتاحة  ،SCP/28/10 Rev. سويرسا يف الوثيقةربازيل وش ييل و الأرجنتني وال

ىل أأن الشفافية بشأأن حاةل الرباءات للأدوية واللقاحات هو  للجمهور بشأأن املعلومات عن وضع الرباءات. وأأشار الوفد اإ

ماكنية احلصول بسهوةل عىل معلومات واحضة عن حاةل الرباءات أأمر أأسايس لختاذ  مطلب قدمي لأحصاب املصلحة وأأن اإ

القرارات املناس بة من الناحية القانونية، مثل رشاء التكنولوجيات الصحية أأو احلرية يف العمل. ولحظ أأيضًا أأن هذه احلاجة 

ىل الشفافية بشأأن حاةل الرباءات قد مت التعبري عهنا مرة أأخرى خالل اجامتع مجعية الصحة العاملية. ورأأى ا لوفد أأن الويبو يه اإ

ىل أأن تطبيق  السلطة اخملتصة ملعاجلة هذه املسأأةل، ابعتبارها هيئة الأمم املتحدة املتخصصة يف جمال امللكية الفكرية. وأأشار اإ

ىل اعراب الوفد عن اهامتمه مبتابعة وضع منصيت  مبدأأ الشفافية عىل معلومات حاةل الرباءات يواجه حتدايت كبرية. وابلإضافة اإ

MedsPal وPat INFORMED  والتجارب الأوىل املتعلقة ابس تخدام هذه املنصتني، أأعلن الوفد أأيضًا اهامتمه مبعرفة

املزيد عن الكتاب الربتقايل الأمرييك، مع الرتكزي عىل كونه مصدر للمعلومات حول قوانني براءات الأدوية، وذكل خالل 

 ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة.

عداد الوثيقة وشكر وفد الربازيل الأ  .163 ، وجشعهتا عىل مواصةل العمل يف هذا اجملال. ورصح الوفد SCP/30/6مانة عىل اإ

بأأن الربازيل ملزتمة الزتاما اتما ابملبادرات اليت تسهل احلصول عىل الأدوية. وأأعرب عن اعتقاده بأأن شفافية املعلومات هو أأمر 

ظمة الصحة العاملية. وّلكل، قدمت الربازيل مع الأرجنتني وش ييل ابلغ الأمهية، كام تبني من خالل املناقشات يف مجعية من

، واّلي هيدف اإىل ضامن الوصول اإىل معلومات الرباءات املناس بة. SCP/28/10 Rev. وسويرسا الاقرتاح الوارد يف الوثيقة

ىل أأن وجود قواعد بياانت متاحة للجمهور بشأأن املعلومات عن وضع الرباءات، سامه يف حتسني املواءمة بني  وأأشار الوفد اإ

امللكية الفكرية والتجارة والصحة. وقد جشع ذكل الكشف العلين عن الابتاكرات ونرش املعرفة التقنية ومت اس تخدام قواعد 

جراءات الرشاء احلكومية. ورصح الوفد بأأنه س يكون من املفيد مواصةل املناقشات حول  البياانت هذه عىل نطاق واسع يف اإ

ذ سيمت تقدمي املراجعة حول البحوث احلالية بشأأن  هذا املوضوع من خالل عقد املزيد من اجللسات لتبادل املعلومات، اإ

ىل الإجراءات الطبية يف ادلورة الالحقة للجنة ادلامئة. وأأكد الوفد الزتامه الشديد بتعزيز الصحة العامة  الرباءات والوصول اإ

ماكنية احلصول عىل الأدوية. وذكَّر بأأن الرباز  عالن ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس واإ يل شاركت يف املفاوضات اليت أأسفرت عن اإ

ىل أأن الربازيل تعتقد أأنه جيب احرتام  والصحة العامة، اّلي يشّّك مسامه كبرية للمجمتع ادلويل يف هذا املوضوع. وأأشار اإ

م، ذكر الوفد أأنه عىل الرمغ من وجود امللكية الفكرية خالل بذل اجلهود لضامن احلصول عىل أأدوية عالية اجلودة. ويف اخلتا

ل أأن احلصول عىل الأدوية يه مسأأةل متعددة الأوجه  ىل الرعاية الصحية يف مجيع أأحناء العامل، اإ ثغرات كبرية يف الوصول اإ

تتطلب العمل بشّك متواصل. وابلتايل، تقع عىل عاتق ادلول الأعضاء مسؤولية مواصةل العمل مًعا لتطوير نظام براءات 

 يل متوازن وفعال يشجع الابتاكر وياكفئه ويدمع أأهداف الس ياسة العامة.دو

ىل  .164 وأأعرب وفد فرنسا عن تأأييده للبيانني الذلين أأدلت هبام اجملموعة ابء والاحتاد الأورويب. ومن أأجل حتسني الوصول اإ

يز تعاوهنا مع منظمة الصحة العاملية، تعز  يفاملعلومات املتعلقة برباءات الأدوية، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تواصل الأمانة 

 Patوأأن تشجع الاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدليني والرشاكء يف القطاع اخلاص عىل مواصةل العمل عىل مبادرة
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INFORMED  من خالل توس يع نطاق التغطية لقاعدة البياانت لتشمل جمالت الرعاية الطبية الأخرى وحتسني عدد

ىل النظام. ونوعية البياانت دخالها اإ  اليت يمت اإ

وأأبلغت ممثةل منظمة الصحة العاملية اللجنة أأنه خالل مجعية الصحة العاملية الثانية والس بعني اليت مت انعقادها يف مايو  .165

، اعمتدت ادلول الأعضاء يف منظمة الصحة العاملية قراًرا بشأأن "حتسني شفافية أأسواق الأدوية واللقاحات واملنتجات 2019

ىل ادلول الأعضاء واملدير العام WHA72.8صحية الأخرى"، الوارد يف الوثيقة ال  . وذكرت أأن التوصيات احملددة املقدمة اإ

ىل منظمة الصحة العاملية ملواصةل دمع  ملنظمة الصحة العاملية واليت هتدف اإىل حتسني الشفافية يف التسعري، مشلت أأيًضا طلًبا اإ

ة املنتجات الصحية وتعزيز العمل عىل توفري قواعد بياانت حتتوي عىل معلومات سهةل اجلهود احلالية لتحديد حاةل براء

الاس تخدام ومتاحة للجمهور حول الرباءات، للجهات الفاعةل يف جمال الصحة العامة. وخالل القيام بذكل، ُطلب من أأمانة 

ويبو وأأحصاب املصلحة لتحسني التعاون ادلويل منظمة الصحة العاملية العمل مع املنظامت ادلولية الأخرى ذات الصةل مثل ال

وجتنب ازدواجية العمل وتشجيع املبادرات ذات الصةل. ورحبت منظمة الصحة العاملية مببادرة معلومات الرباءات من أأجل 

 ( اليت تس تضيفها الويبو، ويه مبادرة تعاونية بني الويبو والاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجنيPat-INFORMEDالأدوية )

ىل أأن الهدف من قاعدة البياانت هو مساعدة  20الصيدليني و رشكة صيدلنية بيولوجية قامئة عىل البحوث. ونظًرا اإ

ىل أأن منظمة الصحة العاملية ترغب يف دمع املزيد  احلكومات عىل اختاذ قرارات أأكرث استنارة بشأأن خيارات الرشاء، أأشارت اإ

عزيز هذه املبادرة املهمة وذكل ليمت اس تخداهما من قبل اجلهات الفاعةل يف جمال من املناقشات واملشاركة فهيا حول كيفية ت

-Patالصحة العامة، مثل واكلت املشرتايت الوطنية. وكام ُذِكر أأثناء اإطالق مبادرة معلومات الرباءات من أأجل الأدوية )

INFORMEDضافة املعلومات بشأأن طلبات  (، اقرتحت منظمة الصحة العاملية بعض التوصيات لتحسني املنصة، مثل اإ

ىل أأن القرار جّشع ادلول  ضافة اإىل ذكل، أأشارت اإ الرباءات اليت تُعّد هممة ابلنس بة لقرارات الرشاء وااتحهتا للجمهور. واإ

الأعضاء، وفقًا ُلطرها القانونية الوطنية والإقلميية، عىل تسهيل وتعزيز معلية الإبالغ العلين عن املعلومات بشأأن حاةل 

لرباءات وحاةل املوافقة عىل تسويق املنتجات الصحية. ورحبت منظمة الصحة العاملية ابتفاقات التعاون اليت وقعهتا ماكتب ا

قلميية مع مؤسسة جتميع براءات الأدوية لتحديث قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص اخلاصة ابلأدوية  الرباءات الوطنية أأو الإ

(MedsPalوجشعت ادلول الأعضا ،) ء الأخرى عىل دمع هذه املبادرة الهامة. وأأعربت أأخرًيا عن اهامتم منظمة الصحة العاملية

 ( بشّك مس متر.MedsPalبتطوير وحتسني قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص اخلاصة ابلأدوية )

ة للحصول عىل بعض وأأعرب ممثل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية عن رأأيه بأأن أأقل البدلان منوًا تواجه صعوابت مجّ  .166

أأنواع العالجات الطبية. وأأعرب عن دمع املنظمة لالقرتاح اّلي تقّدم به وفد الهند واّلي، حبسب رأأيه، س يوسع نطاق 

قواعد البياانت، ويُمكّن أأولئك اّلين مه يف وضع يسمح هلم بطلب تراخيص ابلقيام بذكل، كام سيساعد بعض ادلول الأعضاء 

 للملكية الفكرية عىل اس تخدام مواطن املرونة يف تريبس املتاحة هلم.يف املنظمة الأفريقية 

 Patوكررت ممثةل ش بكة برهارد للعامل الثالث أأن مشاركة الاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدليني يف مبادرة .167

INFORMED صاحل التجارية أأاثرت خماوف جدية بشأأن تضارب املصاحل، لأن قاعدة البياانت قد تكون مصممة لتعزيز امل

ىل أأن امجلعية ادلولية للأدوية  للرشاكت املس تحدثة للمنتجات اليت متكل الرباءات بدًل من تعزيز الصحة العامة. وأأشارت اإ

ىل املدير العام للويبو بتارخي IGBAاجلنيسة والبيولوجية املثيةل ) فرباير  6( قد أأاثرت هذه املسأأةل أأيًضا يف رساةل موهجة اإ

كاملها، فعىل سبيل املثال، مل يمت تقدمي معلومات . وذكرت 2019 أأن املعلومات املقدمة يف قواعد البياانت مل يمت التحقق مهنا واإ

حول طلبات الرباءات املرفوضة أأو املسحوبة، والاعرتاضات ما قبل املنح وما بعده، والرتاخيص الطوعية أأو غري الطوعية. 
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كام أأاثرت . اكلت املشرتايت ولكهنا مل توفر لها املعلومات يشّك اكمل ودقيقةوحسب اعتقادها، اس هتدفت قواعد البياانت و 

ماكنية حصول املريض عىل املزيد من  Pat INFORMEDخماوف حول أأن  ميكن أأن تؤخر، من دون أأي سبب وجيه، اإ

ىل ربط الرباءات. وّلكل، اعتربت ش بكة برهارد للعامل الثالث أأنه  من الّضوري أأن تعمل الأدوية ابلسعر مناسب وتؤدي اإ

ادلول الأعضاء والويبو عىل التأأكد من أأن قاعدة بياانت حتتوي عىل معلومات اكمةل وشامةل وموثوقة بشأأن الرباءات، مبا يف 

ذكل املعلومات املتعلقة بطلبات الرباءات املودعة أأو املرفوضة أأو املسحوبة أأو الرباءات املمنوحة وأأي اعرتاضات قبل منحها 

ادلعاوى املعلقة والانهتأاكت والرتاخيص الصادرة. وواصلت املمثةل قائةل بأأن قوانني وممارسات الرباءات الوطنية وبعدها، و 

قلميية ينبغي أأن تضمن التنفيذ والاس تخدام الأمثل ملواطن املرونة يف اتفاق تريبس، من خالل ضامن الاس تثناءات  والإ

 املنتجات الصيدلنية يف أأقل البدلان منوًا وجتنب أأحاكم وممارسات والتقييدات عىل نطاق واسع وتنفيذ الإعفاءات عىل

يف  800بلس، اليت تس ببت يف بعض البدلان يف زايدة أأسعار الأدوية بأأكرث من -بلس. وحبسب رأأهيا، أأحاكم تريبس-تريبس

ب الرباءات عىل الانباه اإىل حقيقة املئة، هتدد الاس تدامة املالية لربامج الصحة العامة احلكومية. وأأخريًا، جشعت املمثةل ماكت

ذ، كام ذكرت جلنة التجارة  ماكنية حصول الأشخاص يف بدلاهنم عىل الأدوية، اإ أأن القرارات اليت تتخذها لها تأأثري مبارش عىل اإ

 الفيدرالية الأمريكية، جيب أأن يعمل مكتب الرباءات كراعي للمصلحة العامة وليس كخادم ملقديم طلبات الرباءات.

يكولوجيا املعرفية اإىل جتدد الاهامتم فامي يتعلق ابلرتخيص الإجباري والاس تخدام العام  وأأشار .168 ممثل املؤسسة ادلولية لالإ

غري التجاري، حىت من قبل البدلان املرتفعة ادلخل. وذكر بشّك خاص مثالني حداث يف اململكة املتحدة وهولندا حيث مت 

من أأجل حتسني احلصول عىل عالج التليف الكييس يف اململكة املتحدة، اس تكشاف مفهوم الرتخيص الإلزايم. وذكر أأنه 

جنهيًا اإسرتلينيًا س نواًي، وفقًا لصحيفة الإيكونوميست، مت النظر يف خيار طلب الرتخيص الإلزايم من  104000واّلي يلكف 

يتعلق ابلعمل املس تقبيل احملمتل، قبل أأعضاء الربملان. ويف هولندا، مت تلكيف جلنة دلرس منح الرتاخيص الإجبارية. وفامي 

بشأأن "البدائل لنظام الرباءات املس تخدمة دلمع هجود البحث والتطوير،  2014اقرتح املمثل أأن يمت عرض دراسة الويبو لعام 

مبا يف ذكل أ ليات ادلفع والسحب، مع الرتكزي بشّك خاص عىل جوائز تشجيع الابتاكر ومناذج تطوير املصدر املفتوح" 

طار بند الرباءات والصحة. وفامي  CDIP/14/INF/12يف الوثيقة  الواردة يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة مضن اإ

يتعلق مبراجعة الأمانة للبحوث احلالية، اقرتح املمثل أأن يتضمن اس تعراض املكتب ادلويل املنشور الصادر عن منظمة الصحة 

آت مقابل الاس تخدام غري الطوعي  2005لعام  العاملية وبرانمج الأمم املتحدة الإمنايئ بعنوان "املبادئ التوجهيية املتعلقة ابملاكفأ

ىل أأن مجعية الصحة العاملية قد اعمتدت القرار  WHA لرباءات مرتبطة بتكنولوجيات الأدوية". ويف اخلتام، أأشار املمثل اإ

ن املنتجات الصحية، وكرر اهامتم املؤسسة ادلولية من أأجل حتسني شفافية الأسواق واللقاحات وغريها م 2019يف عام  72.8

يكولوجيا املعرفية بتعاون الويبو الثاليث من أأجل دمع تنفيذ هذا القرار من خالل معاجلة أأس ئةل معينة مثل كيفية معاجلة  لالإ

القيام به ملشاركة املعلومات انعدام الشفافية يف جمال الرباءات وابلنس بة للعالجات اخلليوية واجلينية اجلديدة، وأأيًضا ما ينبغي 

 حول ادلعاوى القضائية املتعلقة بصالحية الرباءة ونطاقها بشّك أأفضل.

أأعربت ممثةل منظمة أأطباء بال حدود عن دمعها ملواصةل النقاش حول الرباءات والصحة يف اللجنة وكذكل املناقشات و  .169

ىل أأن الشفافية حول حاةل الرباءات حول الشفافية واملبادرات الأخرى لس تخدام مواطن املرونة يف ات فاق تريبس. وأأشارت اإ

مت تعزيزها بشّك أأكرب بواسطة قرار منظمة الصحة العاملية اّلي أأصدرته مجعية الصحة العاملية ملواصةل دمع اجلهود احلالية 

وجعلها سهةل الاس تخدام. لتحديد حاةل براءة املنتجات الصحية وحتسني قواعد البياانت املتاحة للجمهور بشأأن وضع الرباءات 

، Pat INFORMEDومع ذكل، أأشارت أأيًضا اإىل وجود قيود عىل بعض ال ليات الطوعية لنرش حاةل الرباءات مثل منصة 

 Patلأهنا تقوم عىل التعاون بني الويبو والاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدليني. وحبسب رأأهيا، جيب تصممي 
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INFORMED لهيا ليس فقط لواكلت املشرتايت ولكن أأيًضا لأحصاب  بطريقة لتجنب تضارب اتحة الوصول اإ املصاحل، واإ

املصلحة الآخرين، وجيب أأن حتتوي عىل معلومات أأساس ية عن الرباءات. ورأأت أأيضًا أأنه ينبغي توضيح كيف تندرج هذه 

ز الشفافية حول حاةل الرباءات من خالل ركن املبادرة والتعاون بني الويبو وماكتب الرباءات مضن ولية الويبو املمتثةل يف تعزي

. ويف نظرها، جيب أأن تعمتد املبادرات لتحسني شفافية حاةل الرباءات للمنتجات PATENTSCOPEالرباءات مثاًل 

الصحية عىل هنج شامل يراعي عدد من العوامل اليت ميكن أأن يكون لها تأأثري عىل الوضع القانوين للرباءات، مثل التطبيق 

جراءات الفحص، ولعمليات الاعرتاض والإبطال عىل املس توى الوطين،  الصارم ملعايري الأهلية للحصول عىل براءة خالل اإ

خل. وأأشارت  سرتاتيجية احلصول عىل براءات متعددة عىل منتج حصي معني، ولوجود الرتاخيص، اإ واليت يه رضورية لوقف اإ

دراج هذه املعلومات يف قواعد البياانت من شأأ  ىل أأن اإ نه أأن يسهل دخول الأدوية اجلنيسة يف السوق. وفامي يتعلق بعمل اإ

ضايف للأمثةل امللموسة وتوضيح الأثر احملمتل  جراء حتليل اإ ماكنية اإ اللجنة يف املس تقبل، اقرتحت املمثةل أأن يمت البحث يف اإ

أأن يعزز مراعاة املنظور الصحي  لتفسري متطلبات النشاط الابتاكري عىل املنافسة العامة وأأسعار الأدوية، لأن من شأأن ذكل

جراء مناقشة أأخرى حول التقاطعات بني  يف املامرسات الإدارية لقانون الرباءات. ابلإضافة اإىل ذكل، اقرتحت أأن يمت اإ

لزامية ابعتبار ان مثل هذا النقاش  ممارسات الرتخيص الطوعي واملبادرة اليت تقودها احلكومة لس تخدام الرتاخيص الإ

جًدا. وعىل وجه اخلصوص، ذكرت أأنه س يكون من املفيد مناقشة بعض الأمثةل امللموسة لرشوط الرتخيص  س يكون مفيًدا

الطوعي اليت ميكن أأن حتد من املنافسة ومن اس تخدام مواطن املرونة من قبل احلكومة وكذكل ال ليات امللموسة اليت ميكن 

جراء حتديث ملوقع الويبو عىل الانرتنت بشأأن  للحكومة اعامتدها ملنع ممارسات الرتخيص التعسفية هذه. ويف اخلتام، اقرتحت اإ

 أ لية الإبطال والاعرتاض الإدارية.

عن  MedsPaLوذكرت ممثةل مؤسسة جتميع براءات الأدوية أأن املؤسسة تعمل ابس مترار عىل حتسني قاعدة بياانت  .170

ضافة مزيات جديدة ومنتجات جديدة تود مشاركهتا يف ادلورات الالح ىل أأن مؤسسة جتميع طريق اإ قة للجنة. وأأشارت اإ

( مع MedsPalاتفاقية تعاون حول قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص اخلاصة ابلأدوية ) 13براءات الأدوية دلهيا ابلفعل 

قلميية والوطنية. ولحظت عىل وجه اخلصوص أأنه مت توقيع مؤخرًا عىل اتفاقات تعاون مع املعهد الوطين  ماكتب الرباءات الإ

ىل أأنه من خالل  لدلفاع عن املنافسة وحامية امللكية الفكرية يف البريو واملنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات. وأأشارت اإ

اتفاقات التعاون هذه، وافقت ماكتب الرباءات عىل العمل مع مؤسسة جتميع براءات الأدوية وتقدمي بياانت قانونية عن حاةل 

الأساس ية من أأجل تسهيل الوصول اإىل تكل املعلومات. ومن مث ذكرت أأن مؤسسة جتميع  الرباءات لعدد حمدد من الأدوية

 براءات الأدوية هممتة يف البحث يف س بل التعاون مع املزيد من املاكتب ودعت الأطراف املهمتة للتواصل معها خالل اجللسة.

اجملموعة ابء. وذكَّر بأأن اللجنة قد وافقت وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تأأييده للبيان اّلي أأدلت به  .171

عىل أأن تضم ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة جلسة تشاركية ملمثيل خمتلف املبادرات اليت توفر قواعد بياانت سهةل الاس تخدام 

دراهجام يف ومتاحة للجمهور بشأأن املعلومات عن وضع الرباءات املتعلقة ابلأدوية واللقاحات. وذكر أأن املبادرتني اليت مي كن اإ

كام اقرتح الوفد . Pat INFORMED( وMedsPalهذه اجللسة هام قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص اخلاصة ابلأدوية )

( الكتاب الربتقايل، اّلي يتضمن بياانت عن 1اس تضافة متحدث ملناقشة قاعديت بياانت موجودتني يف الولايت املتحدة: )

( قامئة الأدوية غري احملمية برباءات وغري احلرصية واليت ليس لها 2ع تقياميت التاكفؤ العاليج؛ و)املنتجات ادلوائية املعمتدة م

منتج جنيس معمتد. ولحظ أأن الكتاب الربتقايل حيدد املنتجات ادلوائية اليت مت اعامتدها عىل أأساس السالمة والفعالية من 

دارة الأغذية والأدوية يف الولايت املتحدة، وحي  توي كذكل عىل قامئة ابلرباءات املرتبطة ابملنتجات ادلوائية املعمتدة. قبل اإ

دارة الأغذية والأدوية الكتاب الربتقايل الإلكرتوين، وهو  ىل الكتاب الربتقايل، أأنشأأت اإ وعالوة عىل ذكل، لتسهيل الوصول اإ
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صدار للكتاب الربتقايل متاح عىل الإنرتنت. وأأوّض أأن الكتاب الربتقايل الإلكرت  وين يشّك مصدر قمِيّ عىل الإنرتنت اإ

لأخصائيي الرعاية الصحية وهو يسمح للأطراف املهمتة ابلبحث عن املنتجات ادلوائية غري مسجةل امللكية اليت دلهيا نفس 

ىل القمية العالجية للمنتجات ادلوائية املعمتدة والرباءات املرتبطة ابملنتجات ادلوائية وأأي منتجات ذات صةل. وابلإضافة اإ 

دارة الأغذية والأدوية حتتفظ أأيًضا بقامئة منفصةل من املنتجات املعمتدة اليت مل تعد محمية مبوجب  ىل أأن اإ ذكل، أأشار الوفد اإ

دارة الأغذية والأدوية من حتديد منتجات دوائية غري مسجةل امللكية دلهيا نفس  براءات أأو حقوق اس تئثارية واليت مل تمتكن اإ

دارة الأغذية والأدوية يف عام  القمية العالجية. وأأضاف هبدف تعزيز الشفافية وتشجيع  2018أأنه مت نرش هذه القامئة من قبل اإ

تقدمي الطلبات للأدوية اجلنيسة. وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تسامه املعلومات يف الكتاب الربتقايل وقامئة الأدوية غري احملمية 

 .SCP/28/10 Revمعمتد يف حتقيق أأهداف الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  برباءات وغري احلرصية واليت ليس لها منتج جنيس

هيم 9البند   من جدول الأعامل: رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ

ىل الوثيقة  .172  .SCP/30/7استندت املناقشات اإ

يالء أأمهية كبرية ملوضوع رسيو .173 ة التصالت بني مستشاري رصح وفد كندا، متحداًث ابمس اجملموعة ابء، بأأنه يواصل اإ

عداد الوثيقة  هيم، ورحب ابهامتم اللجنة املتواصل لهذه املسأأةل الهامة. وشكر الوفد أأيضا الأمانة عىل اإ الرباءات ومولّكِ

SCP/30/7  يداع الطلبات للحصول عىل الرباءات وادلول الأعضاء اليت قدمت ردوًدا عىل الاس تبيان. وذكر الوفد أأنه يمت اإ

ىل أأن القضااي املتعلقة حبامية التصالت بني مستشاري  ومنحها عىل حنو مزتايد يف خمتلف الولايت القضائية، وأأشار اإ

ىل املقاضاة والتقايض بشأأن الرباءات. وذكر كذكل أأن  جراءات طلب الرباءات، ابلإضافة اإ هيم ترتبط فعلًيا ابإ الرباءات ومولّكِ

يداع ىل أأن  هذه املسأأةل لها تأأثري كبري عىل كيفية اإ طلبات الرباءات وكيفية معاجلة الرسائل مبوجب هذه الإجراءات. وأأشار اإ

مودعي طلبات الرباءات أأو مالكهيا جيب أأن يمتكنوا من احلصول عىل املشورة القانونية عرب احلدود من دون التعرض خلطر 

ري الواحضة يف هذا الصدد تتسبب الكشف القرسي لالتصالت الواردة من مستشاري الرباءات، وذكر الوفد أأن الأنظمة غ

يف عدم اليقني القانوين وعدم القدرة عىل التنبؤ وتؤثر سلًبا عىل بيئة الابتاكر. وّلكل، شدد الوفد عىل أأن مواصةل اللجنة 

ىل نتيجة يتفق علهيا مجيع الأطراف أأمر ابلغ الأمهية. وبعد أأن أأشار اإىل أأن  ادلامئة العمل عىل هذه القضية من أأجل التوصل اإ

قوانني الرباءات تشرتط أأن يكشف طلب الرباءة عن الاخرتاع بطريقة واحضة وبشّك اكف يسمح لشخص ماهر يف اجملال 

بوضع الاخرتاع موضع التنفيذ، شدد الوفد عىل أأن حامية الرسية لن تؤثر عىل الكشف عن الاخرتاع يف طلب الرباءة. وعىل 

ية للحصول عىل براءة ل تتأأثر حبصانة العالقة بني مستشار الرباءات ومولّكه، وجه اخلصوص، كرر الوفد تأأكيده عىل أأن الأهل 

هيم عىل مس توى املعلومات املتاحة لفاحيص الرباءات حول حاةل  ول تؤثر رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ

ه ينبغي عىل اللجنة اختاذ خطوات موضوعية التقنية الصناعية السابقة. ورصح الوفد كذكل أأن اجملموعة ابء ل تزال تعتقد أأن

ملعاجلة هذه املسأأةل عىل املس توى ادلويل بطريقة توفر لدلول الأعضاء املرونة الالزمة لتبين هنج مشرتك متفق عليه يامتىش مع 

ىل مواصةل النقاش حول هذه القضية، والاس تفادة م ن جتارب ادلول أأنظمهتا القانونية احملددة. وأأعرب عن تطلع اجملموعة ابء اإ

 الأعضاء لتحديد اخلطوات الالحقة اليت جيب اختاذها ملتابعة هذا املوضوع الهام.

ورصح وفد كرواتيا، متحداًث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، أأنه يعلق أأمهية كبرية عىل مواصةل العمل  .174

بشأأن الرسية بني مستشاري الرباءات  SCP/30/7عىل هذا البند من جدول الأعامل. ّلكل، تلقى ابهامتم كبري وثيقة 

هيم. ورصح الوفد بأأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق تواصل دمعها لهنج القانون غري امللزم بشأأن مسأأةل رسية  ومولّكِ

ىل توفري امحلاية نفسها لالتصالت سواًء متت م هيم، واّلي هيدف اإ ع مستشاري التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ
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الرباءات الأجانب أأو مستشاري الرباءات الوطنيني مبوجب القانون ادلويل. وأأضاف الوفد أأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى 

ضافية موضوعية من أأجل معاجلة هذه املسأأةل عىل املس توى ادلويل بطريقة غري  والبلطيق ستسعى اإىل دمع أأي خطوات اإ

اتحة الفرصة ملق ديم طلبات الرباءات أأو ماليك حقوق امللكية الفكرية لتلقي املشورة القانونية دون ملزمة، وذكل هبدف اإ

التعرض خلطر الكشف القرسي عن التصالت الواردة من مستشاري الرباءات. هذه الرسية، يه بنظر مجموعة بدلان أأورواب 

ه ينبغي للجنة أأن تواصل العمل عىل الوسطى والبلطيق، ل تعيق تنفيذ مطلب كفاية الكشف. وأأعرب الوفد عن رأأيه بأأن

هيم، مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو لصاحل  تعزيز املعرفة ابلأنظمة اخملتلفة يف جمال رسية التصالت بني حمايم الرباءات ومولّكِ

علومات املولكني. وأأعرب الوفد عن رأأيه بأأن اللجنة ميكن أأن تسامه يف توضيح املوضوع بشّك أأفضل وتوفري املزيد من امل

 حول املشلكة وكذكل العمل عىل احللول املمكنة.

عداد الوثيقة  .175  SCP/30/7وحتدث وفد رومانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وشكر الأمانة عىل اإ

يكون وادلول الأعضاء اليت قدمت معلومات حمدثة. وذكر الوفد أأن وضع صك غري ملزم قانواًن لتطبيق الرسية عرب احلدود س  

ىل توفري امحلاية نفسها  ىل أأن هذا الصك غري امللزم احملمتل جيب أأن هيدف اإ مفيًدا مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو. وأأشار الوفد اإ

لالتصالت سواًء متت بني مستشاري الرباءات الأجانب ومولكهيم أأو مستشاري الرباءات الوطنيني ومولكهيم. عالوة عىل 

الصك ابلترشيعات الوطنية القامئة وأأن يضمن املرونة املثىل. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تؤدي ذكل، ينبغي أأل خيل هذا 

ىل فهم الأنظمة اخملتلفة يف جمال رسية التصالت بني حمايم الرباءات ومولكهيم  املناقشات يف اللجنة ادلامئة حول هذا املوضوع اإ

 كل لصاحل مجيع املولكني.لويبو وذبشّك أأفضل من قبل مجيع ادلول الأعضاء يف ا

هيم، واليت  .176 عداد الوثيقة حول موضوع رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ وشكر وفد الصني الأمانة عىل اإ

مسحت لدلول الأعضاء بفهم املوضوع بشّك أأفضل. وكرر الوفد تأأكيده عىل رضورة احرتام التقاليد القانونية اخملتلفة للبدلان 

نشاء نظام محلاية رسية التصالت بني مستشاري الرباءات وابلتايل ينبغ ذا اكن من الّضوري اإ ي للقوانني الوطنية أأن حتدد اإ

طار دويل بشأأن هذه املسأأةل. هيم. ورأأى الوفد أأن املرحةل احلالية مل تنضج مبا فيه الكفاية لعامتد اإ  ومولّكِ

يران )مجهورية  .177 مان -وأأعرب وفد اإ والعرض املرتبط هبا. وأأشار  SCP/30/7ة لإعداد الوثيقة الإسالمية( عن تقديره للأ

هيم، وذكر أأنه  آراء متباينة أأساس ية بني ادلول الأعضاء بشأأن مسأأةل رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ اإىل وجود أ

يل غري امللزم قانواًن. وشدد يف هذه املرحةل، من السابق لأوانه مناقشة أأنشطة وضع القواعد واملعايري، مبا يف ذكل الصك ادلو

ج الوطنية املتعلقة هبذه القضية.  الوفد عىل رضورة احرتام تنوع الهنم

هيم مسأأةل هممة جدًا، ل  .178 ورصح وفد مجهورية كوراي بأأنه يعترب مسأأةل رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ

يف عدد الزناعات ادلولية عىل حقوق الرباءات عىل الصعيد  س امي من انحية كوهنا عابرة للحدود، وذكل لأنه يشهد ازدايد

يه  العاملي. وذكر الوفد أأنه من أأجل حامية اخرتاع معني يف السوق العاملية، تُشّك رسية التواصل بني مستشار الرباءات ومولّكِ

، رمغ أأن لك دوةل من ادلول أأمهية كربى. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املوضوع ميكن مناقش ته بفعالية يف اللجنة ادلامئة

وشدد الوفد عىل أأن رسية التصالت بني طاليب الرباءات ومستشاري الرباءات . الأعضاء تعمل مبوجب أأنظمة قانونية خمتلفة

ل ينبغي أأن تتعرض للّضر ول أأن يمت انهتاكها بسبب الأنظمة اخملتلفة. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تبذل ادلول الأعضاء 

 تحقيق نتاجئ بناءة بشأأن هذه القضية من خالل املشاركة يف املناقشات بعقلية متفتح.هجًدا ل 
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وأأكد وفد الهند من جديد وهجات نظره اليت عرّب عهنا يف ادلورات السابقة للجنة ادلامئة ومفادها أأن رسية التصالت  .179

ضافية، وهو ما ميث هيم تفرض صالحيات قضائية اإ ل انهتأاًك واحًضا للسلطة الس يادية لدلوةل، بني مستشاري الرباءات ومولّكِ

وأأن هذه امحلاية ل تعرتف هبا اتفاقية تريبس أأو اتفاقية ابريس. وكرر الوفد أأنه يف قانون الرباءات الهندي، ليس هناك أأي حمك 

لهند اّلين اجتازوا حول حصانة العالقة بني حمايم الرباءات ومولّكه. وذكر الوفد أأيًضا أأن خرجيي لكيات العلوم من مواطين ا

اختبار وكيل براءات ميكهنم ممارسة دورمه كوكيل براءات حىت بدون احلصول عىل شهادة يف القانون. وأأكد الوفد أأيًضا عىل أأنه 

حيق فقط للمواطنني الهنود ممارسة همنة وكيل براءات يف الهند، وابلتايل ليس هناك أأي جمال ملنح أأي امتياز لوالكء الرباءات 

تنص عىل أأنه ل جيوز السامح لأي حماٍم أأو  1872من قانون الأدةل الهندي لعام  126ب. وذكر الوفد أأيًضا أأن املادة الأجان

مرافع أأو وكيل مفوض ابلكشف عن التصالت اليت قام هبا مّولِكه أأو املشورة اليت يقدهما هل خالل معهل ما مل يكن هناك 

ضافة اإىل ذكل، ذكر الوفد أأن املادة أأس باب موجبة تدعو اإىل ذكل كأعامل غري قا  129نونية أأو أأعامل اجرامية أأو احتيال. واإ

جبار أأي خشص عىل الكشف للمحمكة عن أأي اتصالت رسية بينه وبني  من قانون الأدةل الهندي تنص عىل أأنه ل جيوز اإ

ل عندما يقدم نفسه كشاهد، ويمت ذكل ابلقدر الالزم لرشح الأدةل املقدمة فقط. وأأبلغ الوفد اللجنة أأيًضا  مستشاره القانوين، اإ

نشاء ماكتب يف الهند ول  أأن احملمكة العليا يف الهند قد أأصدرت حمكًا مينع الرشاكت القانونية الأجنبية / احملامني الأجانب من اإ

ّل بصفة مؤقتة لتقدمي املشورة بشأأن القوانني الأجنبية فقط وللمشاركة يف ىل الهند اإ  التحكمي التجاري يسمح هلم ابلقدوم اإ

ن  ادلويل. ورأأى الوفد أأن أأحد الواجبات املهمة حملايم الرباءات هو تشجيع نرش املعلومات املتعلقة بطلب الرباءة، وابلتايل فاإ

ىل منح معيب وغري قابل للتنفيذ للرباءة. ورأأى الوفد  أأي هجد لتنس يق حصانة العالقة بني احملايم ومّولِكه س يؤدي يف الهناية اإ

 ميكن حامية رسية التواصل بني املولّكِ وحماميه من خالل اتفاقية عدم الكشف.أأنه 

وأأعرب وفد سويرسا عن تأأييده لبيانه اّلي أأدىل به ابمس اجملموعة ابء. وشكر الوفد الأمانة عىل معلها املمتاز يف  .180

هيم )الوثيقة  ىل SCP/30/7حتديث الوثيقة اخلاصة برسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ (. وأأشار الوفد اإ

هيم يف احلالت العابرة للحدود. وذكر الوفد عىل وجه اخلصوص، أأن  الصعوابت اليت قد يواهجها مستشارو الرباءات ومولّكِ

التصالت الرسية بني املستشار ومولّكه، كام ذكرت ادلراسة، قد تكون محمية ابلقواعد واملامرسات يف بدل املنشأأ؛ ومع ذكل، 

عالقة الرسية هذه قد ل يمت الاعرتاف هبا وحاميهتا يف البدلان الأجنبية يف حالت التقايض. وشدد الوفد عىل أأن املسأأةل فاإن 

ىل أأن ادلراسة توّض أأنه يف بعض  ني يف جمال الرباءات يف مجيع ادلول الأعضاء. وأأشار الوفد أأيضا اإ تتعلق ابملهنيني واملولّكِ

هيم الأجانب البدلان، ل يمت حامية التص هيم، وأأن نطاق التصالت بني املستشارين ومولّكِ الت بني حمايم الرباءات ومولّكِ

ىل الرسية عىل جودة املشورة القانونية، وس يكون هل أأيًضا تأأثري عىل  آخر. ومع ذكل، ميكن أأن يؤثر الافتقار اإ خيتلف بني بدل وأ

ة، وكذكل عىل نتاجئ التقايض. وأأعرب الوفد عن دمعه ملواصةل تبادل املالحقات القضائية املرتبطة ابلرباءات، وجودة الرباء

املعلومات حول املامرسات املتعلقة هبذا املوضوع من أأجل تعزيز التفامه بني مجيع الأطراف وتوضيح أأي سوء تفامه. وسلط 

العالقة بني احملايم ومولّكه وشلّكت  الوفد الضوء بعد ذكل عىل اعداد اللجنة جملموعة من الواثئق القمية املتعلقة مبسأأةل حصانة

ىل أأنه منذ ادلورة  مصدرًا همامً للمعلومات والبياانت للحكومات وأأحصاب املصلحة والأطراف املعنية الأخرى. وأأشار الوفد اإ

احلادية والعرشين للجنة، حيث تبادل املتحدثون املدعوون جتارهبم حول مسأأةل الرسية، حصلت بعض التعديالت يف 

ني املتعلقة حبامية الرسية املهنية يف العديد من الولايت القضائية. وابلتايل، اقرتح الوفد، تنظمي جلسة تشاركية لدلول القوان

الأعضاء واملهنيني، مبا يف ذكل حمايم الرباءات واملستشارين ادلاخليني، بشأأن خرباهتم والتطورات الأخرية يف الس ياسات 

اعد السلوك اخلاصة مبحايم الرباءات والقواعد التنظميية ذات الصةل، أأو المتيزي بني احلصانة واملامرسات، مبا يف ذكل مدونة قو 

ىل احلالت القضائية. وذكّر الوفد اللجنة أأيًضا بأأنه خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة، اقرتح  ضافة اإ والرسية، اإ
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ىل أأن هذا الإطار قد حيتوي عىل تعريفات العمل عىل قانون غري ملزم حلل اجلوانب العابرة للحدود  للمسأأةل. وأأشار الوفد اإ

عامة للمصطلحات الأساس ية، مثل مستشار الرباءات أأو املعلومات الرسية ومعيار امحلاية ادلنيا. وأأوّض الوفد أأن مثل هذا 

مراًن يسمح ابلترشيعات الوطنية الإطار قد يشّّك منوذج للقوانني الوطنية وس يكون هل أأيًضا أأمهية كبرية، لأنه س يوفر هنًجا 

جراء  وفقًا للخلفية القانونية لدلوةل العضو وتقاليدها واحتياجاهتا. ويف اخلتام، كرر الوفد اقرتاحه وجشع ادلول الأعضاء عىل اإ

 مناقشات بشأأن حمتوى الإطار غري امللزم.

 اجملموعة ابء بشأأن بند جدول الأعامل. وأأعرب وفد كندا عن تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا وفد سويرسا ووفدها ابمس .181

طار القضااي العابرة  هيم، ل س امي مضن اإ وأأيد الوفد مواصةل العمل عىل موضوع رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ

ج غري امللزمة احملمتةل للمسائل املتع عداد دراسة من قبل الأمانة العامة بشأأن الهنم لقة ابحلصانة العابرة للحدود. ورأأى الوفد أأن اإ

للحدود أأو جلسة تشاركية بني ادلول الأعضاء واملهنيني بشأأن جتارهبم والتطورات الأخرية املتعلقة ابلس ياسات واملامرسات 

ذات الصةل، مثل التطورات الأخرية يف جمال الترشيعات واحلالت القضائية، ومدوانت قواعد السلوك لوالكء الرباءات، 

نشاء هيئات تنظ  ميية، وطبيعة وفوائد امتياز املولك، وما اإىل ذكل، ميكن أأن توفر للجنة وادلول الأعضاء معلومات هامة واإ

ىل أأن كندا قد أأجرت تعديالت ترشيعية لإدخال حصانة التواصل بني  حول الس ياق املرتبط هبذه املسأأةل. وأأشار الوفد أأيًضا اإ

هيم وأأهنا بصدد وضع مدونة لق واعد السلوك لتنظمي معل والكء الرباءات ولضامن حامية احلصانة. وأأعرب والكء الرباءات ومولّكِ

 الوفد عن رغبته يف عرض هذه التطورات يف جلسة تشاركية مقبةل للجنة.

هيم عىل احلفاظ عىل اتصالت صادقة ورصحية  .182 ىل أأنه من أأجل ضامن قدرة حمايم الرباءات ومولّكِ وأأشار وفد الياابن اإ

نشاء نظام حمّسن فامي بيهنم، ينبغي حام ىل أأنه عند اإ ية هذه التصالت ابلشّك املناسب يف لك بدل. وعالوة عىل ذكل، أأشار اإ

حيمي الرسية بشّك أأفضل، س يكون مفيًدا للغاية مجليع ادلول الأعضاء فهم القوانني والأنظمة واحلالت القضائية وجتارب 

مانة لإعدادها واثئق العمل املفيدة  ادلول الأعضاء الأخرى والتعرف علهيا. وّلكل، أأعرب الوفد  SCP/29/5عن تقديره للأ

. ومن وهجة نظر الوفد، تشّك اللجنة ادلامئة منتدى مناسب وهمم لفهم الوضع احلايل يف لك دوةل من ادلول SCP/30/7و

ضافة اإىل ذكل، أأشار الوفد ىل أأن مسأأةل  الأعضاء ويه توفر مساحة حيث ميكن لهذه ادلول التعمّل من بعضها البعض. واإ اإ

حصانة العالقة بني حمايم ومولّكه جيب معاجلهتا من منظور عابر للحدود. ولتحقيق هذه الغاية، أأعرب الوفد عن اعتقاده أأنه 

طار دويل يف املس تقبل، ميكن أأن يتقبهّل عدد كبري من البدلان. نشاء اإ ماكنية اإ  جيل أأن تواصل اجلنة املناقشات لبحث اإ

ىل أأن غالبية طلبات الرباءات يف وأأيد وفد أأسرتاليا الب  .183 يان اّلي أأدىل به وفد كندا ابمس اجملموعة ابء. وأأشار الوفد اإ

ىل خدمات حمايم براءات  أأسرتاليا جاءت من مودعني موجودين خارج أأسرتاليا وأأن العديد من املتقدمني الأجانب يلجؤون اإ

ىل يعمل يف بدلمه. وذكر أأن استبعاد التواصل مع حمايم براءات أأجنيب  يه مسأأةل هممة لأن مودعي الطلبات اّلين يسعون اإ

احلصول عىل مشورة ل يرغبون دامئا أأو ليس معليًا ابلنس بة هلم الاس تعانة مبحايم براءات أأسرتايل. ولحظ أأنه يف عام 

الأجانب املرخص ، اّلي منح امتياًزا للمحامني 2012، دخل قانون تعديل قوانني امللكية الفكرية )رفع املس توى( لعام 2013

هلم بتقدمي املشورة بشأأن امللكية الفكرية، حزي التنفيذ. وأأعرب الوفد عن دمعه ملواصةل العمل بشأأن القضااي العابرة للحدود 

 اح اّلي تقدم به وفد سويرسا.املتعلقة حبصانة العالقة بني احملايم ومولّكه ورحب ابلقرت 

عداد الوثيق .184 . وأأعرب الوفد عن تأأييده للبياانت اليت أأدىل هبا وفد SCP/30/7ة وشكر وفد أأيرلندا الأمانة عىل اإ

ىل أأنه يف أأيرلندا، يوجد حمك يتناول  رومانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ووفد كندا ابمس اجملموعة ابء. وأأشار اإ

هد ارتفاع يف التداول عىل املس توى امتياز مستشاري الرباءات ابلنس بة للطلبات العابرة للحدود. وأأضاف أأن أأيرلندا تش 
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العاملي لعدد مزتايد من الرشاكت الصغرية والرشاكت الناش ئة يف اجلامعات اليت تمتتع حبقوق ملكية فكرية قمية للغاية. وذكر أأن 

املكتب الأيرلندي للرباءات هو مسؤول عن تنظمي وتسجيل مستشاري الرباءات يف أأيرلندا، ودليه ُسلطة فصل خشص ما 

السجل بسبب أأي شّك من أأشاكل سوء املامرسة، وذكل ليك تبقى املهنة خاضعة لرقابة صارمة. ويف اخلتام، ردد الوفد  من

 البياانت اليت أأدىل هبا وفدا سويرسا وكندا فامي يتعلق خبطوات العمل املس تقبلية املتعلقة ابجلوانب العابرة للحدود.

أأدىل هبام وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ووفد رومانيا ابمس الاحتاد الأورويب وأأيد وفد اململكة املتحدة البيانني الذلين  .185

جراءات املالحقة  وادلول الأعضاء فيه. وسلط الوفد الضوء، بشّك خاص، عىل العالقة الوثيقة القامئة بني املوضوع، واإ

عرب الوفد عن حامسه ملواصةل احملاداثت يف القضائية والتقايض، فضاًل عن أأمهيهتا ابلنس بة ملهنة حمايم الرباءات ومولكهيم. وأأ 

طار بند جدول الأعامل يف ادلورات الالحقة للجنة، عىل سبيل املثال، عىل النحو اّلي اقرتحه وفدا سويرسا وكندا.  اإ

عداد الوثيقة  .186 ، واليت، حبسب رأأيه، أأظهرت أأن هناك مجموعة كبرية SCP/30/7وشكر وفد الربازيل الأمانة عىل اإ

القواعد والالزتامات يف لك دوةل من ادلول الأعضاء. ولحظ أأنه يف حني تُطّبق يف بعض ادلول الأعضاء ومتنوعة من 

جراءات حمددة بشأأن الرسية وحقوق امللكية الفكرية، اكنت القوانني املتعلقة ابملوضوع يف بدلان أأخرى ذات طابع عام، ويف  اإ

 للولية القضائية. ونتيجة هذا التنوع يف املقارابت للموضوع، أأعرب بعض ادلول الأعضاء الأخرى، تطبق قوانني خمتلفة وفقاً 

الوفد عن اعتقاده أأن ادلول الأعضاء ستس تفيد من التبادل املس متر للخربات يف اللجنة ادلامئة من أأجل تعزيز القدرة عىل 

ن تتخذها اللجنة جيب أأن تكون حتديث التنبؤ يف هذا اجملال. وابلتايل، رأأى الوفد أأن اخلطوة الصحيحة التالية اليت ينبغي أأ 

ىل أأنه بعد القيام بذكل،  هيم". وأأشار اإ صفحات املوقع الإلكرتوين اخملصصة "لرسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ

ذا اكن هنج القانون غري امللزم مطلواًب يف مثل هذا املوضوع احلساس.  يُمكن للجنة ادلامئة حتليل اإ

ىل أأنه ابلنس بة للجمعية الياابنية لوالكء هنأأت ممثةل امجل و  .187 عية الياابنية لوالكء الرباءات الرئيسة عىل انتخاهبا. وأأشارت اإ

الوكيل هو مفهوم قانوين همم للغاية. وحبسب رأأهيا، جيب أأن تواصل اجلنة مناقشة هذه -الرباءات، فاإن ما يسمى ابمتياز احملايم

ت بأأن حصانة العالقة بني احملايم ومولكه ليست أأداة لإخفاء حاةل التقنية املسأأةل مبشاركة مجيع ادلول الأعضاء. ورصح

الصناعية السابقة عن مكتب الرباءات، ولكن الهدف مهنا هو حامية الأرسار التجارية الهامة للوالكء من الكشف القرسي اإىل 

ستشاري الرباءات للحصول عىل أأطراف أأخرى حىت يشعر الوالكء ابلطمئنان وليمتكنوا من كشف أأرسارمه التجارية مل 

املشورة املناس بة. أأضافت أأنه يف الياابن حيق للممثلني املهنيني رفض الشهادة فامي يتعلق ابملسائل اليت مت اطالعهم علهيا أأثناء 

اتحة املعلومات للجمهور يف أأ  حد البدلان، قياهمم بواجباهتم املهنية واليت ينبغي أأن تبقى رسية. وذكرت املمثةل كذكل أأنه مبجرد اإ

أأصبح من املس تحيل الإبقاء عىل رسية هذه املعلومات يف بدلان أأخرى، وذكل نتيجة قوة ش باكت التواصل ادلولية. وّلكل، 

ترى امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات أأن خطر ممارسة الأعامل التجارية يف بدل مل تكن فيه الرسية محمية ابلشّك املناسب كبري، 

ذكل عاماًل رئيس يًا لتقييد الأنشطة الاقتصادية لهذا البدل، وأأن يعطي الأفضلية للبدلان الأخرى اليت حتمي وميكن أأن يشّّك 

هيم ابلشّك املناسب  الرسية. وّلكل، رأأت املمثةل أأنه ينبغي احلفاظ عىل رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ

طار دويل بدًل من تطبيقها وفقًا لّك قانون حميل. ويف اخلتام، ذكرت املمثةل أأن أأفضل طريقة للميض قدمًا ابملناقشات  مضن اإ

 حول هذه القضية هو مناقشة هنج القانون غري امللزم.

وشكر ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية الأمانة عىل العمل اّلي قامت به بشأأن املسأأةل املهمة اليت تمت  .188

هيم يه مسأأةل هممة تؤثر عىل التفاعالت مناقش هتا. وشدد عىل أأن تطبيق ا لرسية لالتصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ

ىل أأن وجود أأنظمة وقوانني خمتلفة عىل املس توى  اليومية بني مستشاري الرباءات واملبتكرين يف مجيع أأحناء العامل. وأأشار اإ
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هيم. وأأشار  الوطين أأدى اإىل عدم معرفة بشّك واّض مىت تطبق رسية التصالت عرب احلدود بني مستشاري الرباءات ومولّكِ

يداعات  ىل تفامق عدم الوضوح هذا، نتيجة حتّول معظم الرشاكت اإىل رشاكت دولية بشّك مزتايد، وارتفاع عدد اإ كذكل اإ

هيم، واملفه وم العام للرسية الرباءات ادلولية. وحبسب رأأيه، أأدت الاختالفات بني مفهوم الرسية )الامتياز( بني احملامني ومولّكِ

أأيًضا اإىل الارتباك وعدم وضوح. وأأضاف املمثل أأن املبتكرين من مجيع الأنواع، ول س امي اخملرتعني الأفراد والرشاكت الصغرية 

ىل  واملتوسطة اّلين ل يمتتعون خبربة كبرية يف جمال امللكية الفكرية، وكذكل املبتكرين يف الولايت القضائية اليت تفتقر اإ

يف جمال امللكية الفكرية عىل الصعيد ادلويل، حيتاجون اإىل احلصول عىل مشورة همنية لضامن حصوهلم عىل امحلاية  اخلربات

ىل أأن الطبيعة الفريدة لإيداعات الرباءات ادلولية، وعدم وجود حصانة موثوق  اليت يس تحقوهنا مبوجب القانون. وأأشار كذكل اإ

ن امتياز الرسية مرتبط هبا يف الس ياق ادلويل، جيعل التصالت ال اكمةل والرصحية الالزمة صعبة أأو مس تحيةل. وابلتايل، فاإ

ىل نظام الرباءات ادلويل. ونتيجة ّلكل، أأشار  مبارشة ابلعديد من القضااي، مبا يف ذكل جودة الرباءات واملساواة يف الوصول اإ

ىل أأن امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية تؤيد متاًما العمل امل قرتح بشأأن هذا املوضوع، مبا يف ذكل عىل وجه التحديد اإ

الاقرتاح املقدم من وفد سويرسا لعقد جلسة تشاركية من شأأهنا أأن تقدم أأمثةل ملموسة حول خمتلف القضااي اليت أأاثرهتا 

هيم عىل الصعيد ادلويل. وذكر أأن امجلعية ادلولية محلاية املل  كية الفكرية عىل اس تعداد دلمع الرسية )الامتياز( بني احملامني ومولّكِ

مثل هذا التعهد للمهنيني وأأحصاب احلقوق، ويعتقد أأن اجللسة التشاركية س توفر أأساًسا ممتاًزا لتعزيز املعرفة حول هذا 

 املوضوع والتوسع مبناقش ته.

الصناعية. وأأشار ورصح ممثل غرفة التجارة ادلولية أأن الغرفة يه منظمة عاملية متعددة القطاعات للأعامل التجارية و  .189

ىل أأنه كام ذكر يف اجامتعات سابقة للجنة ادلامئة، واصلت غرفة التجارة ادلولية النظر يف قضية الرسية بني مستشاري  اإ

هيم ابعتبارها مسأأةل هممة للغاية وعابرة للحدود يف جمال الرباءات. وّلكل، أأعرب املمثل عن تأأييده ملواصةل  الرباءات ومولّكِ

 ة بشأأن هذا املوضوع.العمل يف اللجن

ورصحت ممثةل ش بكة برهارد للعامل الثالث أأن احلق يف الرسية أأو الامتياز حملايم الرباءات مل تنص عليه اتفاقية ابريس  .190

أأو اتفاقية تريبس، لكنه خيضع يف لك بدل للقوانني الوطنية السارية أأو للقانون العام يف بدلان اليت تطبقه، وفقا للسوابق 

ىل أأنه حىت يف ظل هذه القوانني، توجد اس تثناءات محلاية الرسية، عىل سبيل القضائية. واإ  ضافة اإىل ذكل، أأشار املمثل اإ

املثال، يف احلالت اليت يكون فهيا الكشف مطلواًب من قبل حممكة قانونية، أأو عندما يكون الكشف رضوراًي بسبب 

مطلواًب من قبل سلطة تنظميية لها اختصاص قضايئ عىل الطرف املتطلبات القانونية أأو التنظميية السائدة، أأو عندما يكون 

ىل أأنه  خل. ومن مث أأشارت املمثةل اإ املتلقي، أأو عندما جيب الكشف عن املعلومات للمولكني أأو لغرض الرتخيص من الباطن، اإ

نشاء صك قانوين عىل املس توى ادلويل فامي يتعلق ابجلوانب العابرة للحدود لرس  ية املعلومات بني لن يكون من املمكن اإ

هيم. ومث ذكرت أأن رشط الكشف هو أأحد املتطلبات الأساس ية يف قانون الرباءات وابلتايل ينبغي  مستشاري الرباءات ومولّكِ

عىل ماكتب الرباءات التأأكد من أأن طلب الرباءة يفي هبذا الرشط. وأأضاف املمثل أأنه يعتقد أأن توس يع نطاق الرسية أأو 

ءات من شأأنه أأن يؤثر سلبا عىل قدرة ماكتب الرباءات عىل ضامن الكشف الاكمل عن الاخرتاع يف الامتياز حملايم الربا

 الطلب املقدم. ويف اخلتام، أأكد املمثل أأن مسأأةل الرسية ل تدخل يف قانون الرباءات املوضوعي.

جراء وأأقر ممثل الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الفكرية بأأمهية حامية املشورة املتعلقة ابمل  .191 لكية الفكرية للسامح للمولك ابإ

اتصالت رصحية واكمةل وصادقة وغري مقيدة مع مستشاري امللكية الفكرية من أأجل احلصول عىل مشورة شامةل ورسية 

ىل أأنه يف ظل  حول طلب حقوق امللكية الفكرية وانفاذ هذه احلقوق عىل الصعيد الوطين وادلويل. ومن مث أأشار املمثل اإ
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ايدة للأسواق، أأصبح تطبيق رسية املشورة عرب احلدود أأمر ابلغ الأمهية. ويعتقد الاحتاد ادلويل لوالكء امللكية العوملة املزت 

ىل أأنظمة امللكية الفكرية واملشورة عىل املس توى ادلويل، وهو  الفكرية، بأأن ذكل من شأأنه أأن حيسن املساواة يف الوصول اإ

ىل أأمر همم بشّك خاص للرشاكت الصغرية واملتوس ضافة اإ طة اليت قد ل يكون دلهيا معرفة معيقة بنظام امللكية الفكرية. واإ

ذكل، قد تعمتد هذه الرشاكت عىل عدد حمدود للغاية من حقوق امللكية الفكرية لتنفيذ أأعاملها اليت أأصبحت تمت يف معظم 

ويل لوالكء امللكية الفكرية  تقدمي الأحيان عىل املس توى ادلويل. وأأشار املمثل أأنه س يكون من دواعي رسور الاحتاد ادل

اخلربات وتبادل املامرسات والأمثةل خالل اجللسات التشاركية من أأجل توضيح الس ياق وأأمهية الرسية )الامتياز(. وّلكل، 

أأعر املمثل عن تأأييده للمقرتحات املقدمة بشّك خاص من وفدي كندا وسويرسا وكذكل من قبل اجملموعة ابء والاحتاد 

 وادلول الأعضاء فيه. الأورويب

عداد الوثيقة  .192 ومجيع  SCP/30/7وشكر ممثل معهد الوالكء املعمتدين دلى املكتب الأورويب للرباءات الأمانة عىل اإ

ادلول الأعضاء اليت قدمت معلومات حمدثة. واعترب املمثل حصانة العالقة بني احملايم ومولكه أأمًرا رضوراًي ملوازنة الاكتشاف 

هيم يف ادلعاوى القض ىل أأن سبب وجود مثل هذه حصانة بني املستشارين القانونيني ومولّكِ ائية يف نطاق القانون العام. وأأشار اإ

هو أأن هذا الامتياز هو لصاحل العداةل، لأن املولك جيب أأن يكون قادًرا عىل التواصل برصاحة وحرية مع مستشاره دون 

ىل القلق من أأن ما متت مناقش ته قد يس تخدم  ذا اكن املولك واملستشار احلاجة اإ ضده يف مرحةل لحقة. وذكر املمثل أأنه اإ

خفاء املعلومات  القانوين خيش يان أأن يمت اس تخدام حمتوى التصالت اليت متت فامي بيهنم لحقًا يف احملمكة، فس يقوم املولك ابإ

لرباءات، متنح حمايم الرباءات الأوروبيني .أأ والقواعد ذات الصةل من التفاقية الأوروبية ل134عن املستشار. واتبع أأن املادة 

احلصانة ابلنس بة للعالقة بيهنم ومولكهيم يف ادلعاوى أأمام املكتب الأورويب للرباءات فامي يتعلق ابلتصالت بني املمثل املهين 

س يكون من املفيد أأن ومولكه. ويف اخلتام، أأعرب املمثل عن رأأي معهد الوالكء املعمتدين دلى املكتب الأورويب للرباءات بأأنه 

يمت مواءمة القانون املتعلق حبصانة العالقة بني احملايم ومولكه عىل املس توى ادلويل. وّلكل، يؤيد املعهد مواصةل مناقشة 

 املوضوع داخل اللجنة ادلامئة.

ىل أأن حوايل  .193 تلقهتا املنظمة يف املائة من طلبات الرباءات اليت  90وأأشار ممثل املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية اإ

حدى ادلوةل الأعضاء يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، اكن من  جاءت من اخلارج وعندما مل يكن مقدم الطلب من اإ

آخر معمتد من قبل املنظمة. وذكر املمثل أأن مستشاري  الّضوري اللجوء اإىل مستشار يف جمال امللكية الفكرية أأو أأي خشص أ

ين يترصفون أأمام املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ملزمون ابحرتام القواعد ادلاخلية لالإجراءات اليت الرباءات أأو احملامني اّل

اعمتدها جملس املنظمة واليت تنظم املهنة داخل ادلول الأعضاء فامي يتعلق ابلعالقة بني مستشار الرباءات ووكيهل. وأأضاف أأنه 

ذا مل يلزتم احملامون / املستشارون برسية ال تصالت، فسيمت معاقبهتم وحىت استبعادمه من املهنة يف بعض احلالت. ومن اإ

ن ضامن الرسية التصالت بني مستشاري أأو حمايم الرباءات ومولكهيم هو أأمر  وهجة نظر املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، اإ

 كيل.يف غاية الأمهية لأنه ميكن أأن يؤثر بشّك كبري عىل حقوق امللكية الفكرية للو

 من جدول الأعامل: نقل التكنولوجيا 10البند 

ىل الوثيقة  .194  .SCP/30/8استندت املناقشات اإ

عداد الوثيقة املتعلقة بأأحاكم قانون الرباءات اليت تسامه يف و  .195 حتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، وشكر الأمانة عىل اإ

وشكر الوفد أأيضا ادلول الأعضاء اليت شاركت  (.SCP/30/8النقل الفعال للتكنولوجيا، مبا يف ذكل كفاية الكشف )
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وذكر الوفد أأن الوثيقة تعرّب عن موقفهم اّلي مفاده أأن نرش املعرفة ونقلها . تطويراهتا وممارساهتا الوطنية بشأأن هذه القضية

اليت تدمع نقل  هدف أأسايس لنظام الرباءات. وذكر الوفد أأن منظمة الويبو تشارك يف مجموعة متنوعة من الأنشطة واملبادرات

ىل برانمج البحث لأغراض التمنية  التكنولوجيا، مبا يف ذكل من خالل خدمات املعلومات املتعلقة ابلرباءات، مثل الوصول اإ

مركزا، فضال عن برانمج الويبو الأخّض )ويبو غرين(  750والابتاكر، وش بكة مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر اليت تضم 

للبحث )ويبو ريسريش(، وهام منصتان حراتن لأحصاب املصلحة املتعددين تعززان التعاون بني أأحصاب  وقاعدة بياانت الويبو

ىل أأنه ابلإضافة اإىل ذكل، تدرس اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية نقل  التكنولوجيا واملس تخدمني. وأأشار الوفد اإ

ىل التكنولوجيا، مبا يف ذكل ثالث مقرتحات مقدمة من ادلول ا لأعضاء و / أأو املشاريع اليت تنفذها الأمانة. وأأشار الوفد اإ

، اليت تتضمن قامئة ابلأنشطة واخلدمات اليت تسامه يف نقل التكنولوجيا اليت قامت هبا الويبو يف الفرتة CDIP/21/5الوثيقة 

ات وهدفه الأسايس املمتثل يف ، وأأفاد بأأن هذه الأنشطة واملبادرات تعزز قدرة نظام الرباء2017و 2014املمتدة ما بني 

تشجيع نقل التكنولوجيا. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ينبغي مناقشة القضااي والأنشطة امللموسة املتعلقة بدور 

ية بقانون الويبو ونقل التكنولوجيا، من دون أأي حتزي، يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية وليس يف اللجنة ادلامئة املعن 

ىل أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مطلعة بشّك أأكرب عىل املشاريع  الرباءات. ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ

جراء مثل هذه املناقشات يف اللجنة املعنية ابلتمنية سيساعد عىل  امللموسة ومالمئة أأكرث للبحث يف مثل هذه املشاريع، وأأن اإ

  العمل.جتنب أأي ازدواجية يف

عداد الوثيقة  .196 . SCP/30/8وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وشكر الأمانة عىل اإ

عداد تكل الوثيقة ابّلات. وذكر الوفد أأن مجموعته تقر ابلختالفات  وشكر الوفد أأيًضا ادلول الأعضاء عىل مسامههتا القمية يف اإ

ية بشأأن هذه املسأأةل. وّلكل، رحب بشّك خاص بنرش أأفضل املامرسات يف أأحاكم قانون يف املامرسات القانونية الوطن 

جراء مناقشات مثرية لالهامتم. وعالوة عىل  ىل اإ الرباءات اليت تسامه يف نقل التكنولوجيا بشّك فعال وأأعرب عن تطلعه اإ

تحديث املس متر لصفحة الويبو عىل الويب اخلاصة ذكل، أأقر الوفد ابلعمل اّلي تقوم به الأمانة يف هذا اجملال، مبا يف ذكل ال 

بنقل التكنولوجيا. وحّث الوفد الويبو عىل مواصةل تشجيع نقل التكنولوجيا، وأأعرب عن اعتقاده الراخس بأأن اس تخدام احللول 

ية ونقل التكنولوجيا التكنولوجية املعمتدة قانواًن سيسامه يف تعزيز التمنية. وشدد الوفد بعد ذكل عىل أأن تسويق امللكية الفكر 

ميثالن قضيتني هامتني لأعضاء مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. ومع ذكل، رأأى أأن مسأأةل الرتوجي والتثقيف جيب أأن 

تُناقش يف املنتدايت املناس بة. ويف هذا الس ياق، أأشار الوفد اإىل أأن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ُأنشأأت خصيًصا 

 للقضااي ذات الصةل بنقل التكنولوجيا. وّلكل، فاإن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق س تؤيد البدلان اليت تدعو للرتوجي

 اإىل جتنب أأي ازدواجية يف العمل، مع مراعاة التطرق اإىل موضوع نقل التكنولوجيا يف اللجنة املعنية ابلتمنية.

عداد الوثيقة وحتدث وفد رومانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلو  .197  SCP/30/8ل الأعضاء فيه، وشكر الأمانة عىل اإ

ىل أأن نقل التكنولوجيا دليه القدرة عىل خلق مواقف يف  املمتازة وادلول الأعضاء اليت قدمت معلومات حمدثة. وأأشار الوفد اإ

الحتاد الأورويب. وأأشار العالقات الاقتصادية ادلولية حتقق مصاحل مجيع الأطراف، وابلتايل فهيي مسأأةل ذات أأمهية كربى ل

ىل أأنه كام هو موّض يف الوثيقة  قلميية لتبادل التكنولوجيا SCP/20/10الوفد اإ ، يوجد منصتان من بني لك مخس منصات اإ

يف الاحتاد الأورويب وتس تضيفها املفوضية الأوروبية خلدمة مجيع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة. ومع ذكل، ذكر الوفد أأن 

ابلتمنية وامللكية الفكرية أأعّدت حملة ممتازة عن العمل اّلي تؤديه الويبو يف هذا اجملال، وأأن الاحتاد الأورويب  اللجنة املعنية

يعتقد أأن اللجنة ادلامئة تتجنب تكرار اجلهود املبذوةل من قبل اللجنة املعنية ابلتمنية. ومع ذكل، كرر الوفد تأأييده ملواصةل 
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قلميية وادلولية حتديث صفحة الويبو عىل الويب اخل اصة بنقل التكنولوجيا ل س امي املعلومات املتعلقة ابلتكنولوجيا الوطنية والإ

 ومنصات ترخيص التكنولوجيا.

عداد الوثيقة  .198 . ورصح الوفد بأأن التداول الفعال واحلر للتكنولوجيات هل SCP/30/8وشكر وفد الصني الأمانة عىل اإ

جيايب عىل الابتاكر التك  نولويج والتمنية واملصلحة العامة كّك. وذكر الوفد أأيًضا أأن الصني اختذت عدًدا من أأمهية وتأأثري اإ

ضافة الرتاخيص املفتوحة عىل قانون الرباءات  نشاء منصات تشغيلية واإ التدابري لتعزيز نقل التكنولوجيا بطريقة عادةل، مثل اإ

ة للبدلان الأخرى بشأأن هذه املسأأةل. ويف الوقت نفسه، وأأبدى الوفد اس تعداده ملواصةل التعمل من التجارب الناحج. اخلاص هبا

أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تويل اللجنة ادلامئة الاهامتم الالزم ابلصعوابت اليت تواهجها البدلان النامية يف نقل التكنولوجيا 

اخلاصة بتعزيز نقل التكنولوجيا، وأأن تبحث عن حلول لها. واقرتح الوفد أأن تواصل الأمانة معلية جتميع قوانني ولواحئ البدلان 

عداد دراسة تشّّك مرجًعا مجليع البدلان  وعىل هذا الأساس، أأن تقوم بتقدمي املشورة للبدلان حول كيفية تنفيذ قوانيهنا، واإ

 املعنية يف موضوع نقل التكنولوجيا.

عداد الوثيقة  .199 شّك فعال، مبا يف ذكل كفاية بشأأن النقل التكنولوجيا ب  SCP/30/8وشكر وفد الربازيل الأمانة عىل اإ

الكشف. وشدد الوفد عىل أأن اللجنة ادلامئة يه املنتدى املناسب لدلول الأعضاء لإجراء حماداثت حول هذا املوضوع، ل 

س امي فامي يتعلق مبوضوع كفاية الكشف وأأثره الكبري عىل نقل التكنولوجيا. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن تطبيق مبدأأ كفاية 

ىل أأن طلب الرباءة جيب أأن يكون شفافًا مبا الكشف يف  مرحةل تسجيل الرباءات أأمر أأسايس لضامن جودة الرباءات. وأأشار اإ

ىل مزيد من املشاورات مع املاكل السابق للرباءة،  فيه الكفاية ليمتكن خشص ماهر يف اجملال من الاس تنساخ دون احلاجة اإ

م املتوازن اّلي يشجع املعرفة ونقل التكنولوجيا واّلي أأدى اإىل الابتاكر بعد انهتاء صالحية الرباءة. ويرى الوفد أأن النظا

يعمتد عىل العالقة بني الابتاكر التكنولويج والكشف عنه للجمهور، لأنه عدم تطبيق مبدأأ كفاية الكشف عىل طلبات 

تقدم معلومات مفيدة عن  SCP/30/8ومن هذا املنطلق، ابلرمغ من أأن الوثيقة . الرباءات، س يؤثر سلبًا عىل هذا النظام

ىل أأن تعزيز جودة الرباءات،  الترشيعات الوطنية، تعتقد الربازيل أأنه جيب تنفيذ خطوات أأخرى يف هذا اجملال. وأأشار الوفد اإ

ل يتطلب فقط املعرفة بقوانني الرباءات اخملتلفة، بل يتطلب أأيًضا فهم وحتليل طلبات الرباءات الفعلية. ويف اخلتام، أأعرب 

جراء دراسة مفّصةل حول كفاية الكشف شبهية من حيث العمق ابدلراسة اليت أأجرهتا الأمانة الو  فد عن اعتقاده بأأنه جيب اإ

 بشأأن النشاط الابتاكري.

وشكر وفد امجلهورية ادلومينيكية هجود الويبو والصناديق الاستامئنية الكورية التابعة للويبو عىل دمعها القمي لنقل  .200

هورية ادلومينيكية من خالل تنظمي مسابقات يف جمال التكنولوجيا التطبيقية، شلكت حتدايت أأمام اجملمتع التكنولوجيا يف امجل 

لإجياد حلول يف اجملال العام من خالل اس تخدام قواعد بياانت الرباءات. وأأعرب الوفد عن رأأيه يف أأن هذه املشاريع جشعت 

 كل لالبتاكر التدرجيي.اس تخدام نظام الرباءات كأداة لنقل التكنولوجيا وكذ

عداد الوثيقتني  .201 ىل أأن الترشيع SCP/30/8و SCP/29/6وشكر وفد جنوب أأفريقيا الأمانة عىل اإ . وأأشار الوفد اإ

فريقيا  قانون حقوق امللكية الفكرية املس متدة من أأنشطة البحث والتطوير املموةل  -اخلاص بنقل التكنولوجيا يف جنوب اإ

خضع ملراجعة وزارية ليمت تعديل هذا الترشيع.  -قبل املكتب الوطين لإدارة امللكية الفكرية حكوميا، عىل النحو املنفذ من 

وذكر الوفد أأن الترشيع يضمن بشّك أأسايس حتديد امللكية الفكرية املس متدة من أأنشطة البحث والتطوير املموةل حكوميا، 

فريق  يا. وأأضاف الوفد أأن الترشيع ينص عىل أأن مجيع وحاميهتا عند احلاجة، واس تخداهما وتسويقها لصاحل شعب جنوب اإ

فريقيا جيب أأن يكون دلى لك واحدة مهنا مكتب لنقل التكنولوجيا مسؤول  37املؤسسات الـ  املموةل حكوميا يف جنوب اإ
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لملكية عن وضع وتنفيذ س ياسات الكشف والتسويق وترتيبات تقامس املنافع، واحرتام مجيع اجلوانب اخلاصة ابمحلاية القانونية ل 

جياد أ ليات دلمع ماكتب نقل  ىل أأن الترشيع ينص أأيضا عىل اإ الفكرية ومعامالت امللكية الفكرية وتسويقها. وأأشار الوفد اإ

نشاء صندوق للملكية الفكرية ميكن أأن يغطي حىت  التكنولوجيا من خالل تقدمي المتويل لتعزيز القدرات البرشية والتدريب واإ

تكبدة من قبل املؤسسات محلاية وصيانة حقوق امللكية الفكرية. وذكر كذكل أأنه، عىل غرار يف املائة من التاكليف امل  50

عفاءات رضيبية للجهات العامةل يف جمايل البحث والتطوير  فريقيا برانجًما يقدم خصومات أأو اإ أأسرتاليا، طّورت جنوب اإ

ىل أأنه سيس تفيد من  SCP/29/6املعلومات القمية الواردة يف الوثيقتني  لتشجيع الاستامثر يف هاذين اجملالني. وأأشار الوفد اإ

خالل معلية تعديل الترشيع. ويف اخلتام، وافق الوفد عىل البياانت اليت أأدىل هبا وفدا الصني والربازيل، وأأيد  SCP/30/8و

 اس مترار املناقشات حول بند جدول الأعامل يف اللجنة ادلامئة.

يران )مجهورية  .202 أأن نقل التكنولوجيا اكن موضوعًا همًما يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة لأن الإسالمية(  -ورصح وفد اإ

اللجنة ميكهنا أأن تلعب دورًا هامًا يف فهم ومعاجلة الفرص والتحدايت لتعزيز التدفق احلر والفعال للتكنولوجيات وتشجيع العمل 

عداد بشأأن أأحاكم قانون  SCP/30/8الوثيقة  من خالل عقد املناقشات وتبادل املعلومات. وشكر الوفد الأمانة عىل اإ

ىل أأن الوثيقة حتتوي عىل معلومات  الرباءات اليت تسامه يف نقل التكنولوجيا بشّك فعال، مبا يف ذكل كفاية الكشف، وأأشار اإ

كشف، ل تقدر بمثن عن الأحاكم القانونية واجلوانب العملية للموضوع من خمتلف الترشيعات الوطنية. وفامي يتعلق بكفاية ال 

ىل أأن هذا الرشط ميكن أأن يلعب دورًا أأساس يًا يف أأنظمة الابتاكر الوطنية، لأنه عنرص أأسايس يف نقل  أأشار الوفد اإ

التكنولوجيا ويف حسن سري نظام الرباءات. وكرر الوفد رأأيه بأأن اللجنة ادلامئة يه املنتدى املناسب ملناقشة وتبادل وهجات 

نقل التكنولوجيا ونرش املعرفة. وّلكل، ومع مراعاة التباينات يف مقاربة موضوع نقل النظر حول دور أأنظمة الرباءات يف 

بقاء عىل العمل املتعلق بنقل  التكنولوجيا بني اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واللجنة ادلامئة، أأعرب الوفد عن تأأييده لالإ

 التكنولوجيا يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة.

عداد الوثيقتني وأأعرب وفد  .203 مانة جلهودها الكبرية اليت بذلهتا يف اإ . SCP/30/8و SCP/29/6الياابن عن تقديره للأ

وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأن الواثئق اكنت حتتوي عىل معلومات مفيدة للغاية ساعدت عىل فهم أأحاكم قانون الرباءات اليت 

طار محلاية حقوق امللكية الفكرية ابلشّك سامهت يف النقل التكنولوجيا بشّك فعال. وأأعرب الوفد عن  اقتناعه بأأن تطوير اإ

زاةل احلواجز اليت حتول  املناسب أأمر حيوي لتعزيز نقل التكنولوجيا. وحبسب رأأيه، ميكن ملثل هذا الإطار أأن يشجع عىل اإ

ذا مل تكن حقوق امللكية الفكرية محمية بش ىل أأنه اإ ّك حصيح، فاإن الرشاكت دون نقل التكنولوجيا ونرشها. وأأشار الوفد اإ

ىل البدلان النامية.  اخلاصة اليت قد تطور تكنولوجيا جديدة قد متتنع عن نقلها، وابلتايل س يعوق ذكل نقل التكنولوجيا اإ

جيايب للأعامل من شأأهنا أأن تسامه يف  طار اإ ابلإضافة اإىل ذكل، ذكر الوفد أأن وسائل أأخرى مثل تقدمي ادلمع املايل وتطوير اإ

 نقل التكنولوجيا. تعزيز معلية

وأأيد وفد اململكة املتحدة البيانني الذلين أأدىل هبام وفد كندا ابمس اجملموعة ابء ووفد رومانيا ابمس الاحتاد الأورويب  .204

وادلول الأعضاء فيه. وذكر الوفد أأن وجود نظام فعال للملكية الفكرية أأمر رضوري لتبادل املعرفة بني الرشاكت واجلامعات. 

ىل أأن الرباءات ساعدت اجلامعات عىل تأأمني الرشاكء التجاريني واحلصول عىل المتويل، لكهنا اكنت أأيًضا اساس ية  وأأشار اإ

لتسويق الأفاكر. وأأضاف الوفد أأن مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية يوفر مجموعة اكمةل من الأدوات للجامعات 

ىل أأقىص حدود من ملك  نشاء مجموعة أأدوات والرشاكت اليت ترغب يف الاس تفادة اإ ىل أأنه مت اإ يهتا الفكرية. وأأشار الوفد اإ

دلمع التعاون يف جمال البحث بني اجلامعات والرشاكت التجارية من خالل توفري مجموعة  2005( يف عام Lambertلمربت )
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مجموعة الأدوات" وحتديد تقريًرا ملراجعة تأأثري " 2013من التفاقيات المنوذجية؛ وأأن مكتب امللكية الفكرية قد طلب يف عام 

ضافات قد تكون مفيدة، مما أأدى اإىل حتديث "مجموعة الأدوات" يف عام  لتشمل اتفاقات منوذجية جديدة تغطي  2016أأي اإ

"تقس مي بند خاص ابمللكية الفكرية" والرشأاكت لنقل املعرفة، و تعديل "مجموعة الأدوات" لتعكس التعديالت اليت أأدخلت 

ونية املتعلقة ابلرشوة والفساد وحامية البياانت ومساعدة ادلوةل عىل سبيل املثال. عالوة عىل ذكل، أأشار عىل املامرسات القان

ىل أأن مجموعة الأدوات قد مت حتديهثا أأيًضا لتامتىش مع اللواحئ العامة محلاية البياانت اخلاصة ابلحتاد الأورويب ) (. 2018الوفد اإ

جراء مؤخًرا دراسة اس تقصائية عىل نطاق ولحظ الوفد بعد ذكل أأنه، بعد هذه ال  تحديثات، قام مكتب امللكية الفكرية ابإ

صغري لفهم مس توى املعرفة مبجموعة الأدوات هذه وطرق اس تخداهما ومدى تأأثريها. ويف هذا الصدد، ذكر الوفد أأن النتاجئ 

لبحثية وأأنه مت اس تخداهما لأغراض متنوعة، الأولية أأظهرت أأن هناك درجة عالية من املعرفة مبجموعة الأدوات بني املنظامت ا

فقد مت تكييفها عىل أأساس لك حاةل عىل حدة، واس تخداهما كأداة للتدريب عىل سبيل املثال. ويف اخلتام، رصح الوفد أأن 

ىل منصة جديدة عىل  مكتب امللكية الفكرية سوف يواصل تقيمي اس تخدام مجموعة أأدوات لمربت ونقل املوارد التعلميية اإ

 لإنرتنت لتحسني معلية مجع البياانت من أأجل مراقبة التأأثري بشّك أأدّق.ا

عداد الوثيقة  .205 . وأأعرب الوفد عن تأأييده للبيانني الذلين أأدىل هبام وفد كندا SCP/30/8وشكر وفد فرنسا الأمانة عىل اإ

أأعرب الوفد عن رأأيه بأأنه ينبغي أأن تقوم ابمس اجملموعة ابء ووفد رومانيا ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. و 

ىل أأن املكتب الفرنيس للرباءات قدم مجموعة اكمةل من الأحاكم اليت تسمح  الويبو مبواصةل العمل عىل هذا املوضوع. وأأشار اإ

ىل أأنه قد مت اقرتاح قامئة ابل  تدريبات بتعزيز الروابط بني الرشاكت التجارية واجلامعات. وعىل وجه اخلصوص، أأشار الوفد اإ

احملمتةل حول التفاوض عىل اتفاقيات الرتخيص. واقرتح الوفد كذكل القيام بزايرات جمانية، ل س امي للرشاكت الناش ئة 

والرشاكت الصغرية، من قبل حمام وهمندس وأأحيااًن ممثل، لتنفيذ تشخيص ُمس بق يسمح بتقيمي الإماكنيات اخلاصة ابمللكية 

لتوفري تدريب متخصص من قبل الفريق الزائر. واقرتح الوفد أأيًضا تقدمي دمع مايل ملساعدة الصناعية يف الرشاكت التجارية، 

الرشاكت الصغرية عىل احلصول عىل املشورة وتنفيذ برامج تدريب منخفضة التلكفة تسمح للرشاكت الناش ئة والرشاكت 

الوفد اإىل وجود منصة عىل الإنرتنت تتيح لأحصاب الصغرية تطوير اسرتاتيجيات للتوّسع تتالءم مع أأهدافها. ويف اخلتام، أأشار 

ماكنية مناقشة خيارات الرتخيص مع أأحصاب الرباءات الآخرين.  الرباءات اإ

عداد الوثيقة  .206 . وشدد الوفد عىل أأن نظام الرباءات يمتتع SCP/30/8وأأثىن وفد الهند عىل العمل اليت بذلته الأمانة يف اإ

ىل أأن املادة من اتفاق تريبس تنص عىل تطبيق رشط كفاية الكشف عن الاخرتاعات خالل  29 بطبيعة تعويضية. وأأشار اإ

حتديد مواصفات الرباءة، واّلي يلزتم مبوجبه أأي مقدم طلب ابلمتثال ملتطلبات كفاية الكشف وابلتايل ميكن لأي خشص 

دخال حتسينات عىل  التكنولوجيا احلاصةل عىل براءة. واتبع من العامة طلب الكشف بعد انهتاء فرتة امحلاية القانونية للرباءة واإ

ىل كفاية املعلومات ذات الصةل اليت جيب حتديدها يف مواصفات الرباءة لمتكني  ن "كفاية الكشف" تشري اإ الوفد قائاًل اإ

ىل أأن قانون الرباءات الهندي يطلب أأن تصف مواصفات الرباءة،  الشخص املاهر العادي من تنفيذ الاخرتاع. وأأشار كذكل اإ

 تعترب وثيقة قانونية وتقنية، الاخرتاع بشّك اكمل وأأن تكشف عن أأفضل طريقة لتنفيذ الاخرتاع. وأأعرب الوفد عن اليت

رأأيه بأأنه يف حال عدم كفاية الكشف، فاإن ذكل يدّل عىل الإخفاق يف حتقيق الهدف الأسايس لنظام الرباءات، ويف مثل 

كدة. وعالوة عىل ذكل، شدد عىل أأنه فامي يتعلق ابلأحاكم الأخرى املتعلقة هذه احلاةل س تكون اماكنية تنفيذ الاخرتاع غري مؤ

ضايف يعمتد عىل مواصفات الرباءة، فاإن تطبيق كفاية الكشف رضوري  ابلرتخيص الإجباري أأو أأحاكم بولر أأو أأي حبث اإ

ا أأساس يًا ليس فقط للمنظامت التجارية أأيًضا. وأأضاف الوفد أأنه يف عامل التكنولوجيا املتغري برسعة، يشّك نقل التكنولوجيا أأمرً 

ىل أأنه يف عرصان احلديث،  أأو املنظامت ذات الصةل ابلأعامل التجارية ولكن أأيًضا للجامعات واملؤسسات البحثية. وأأشار اإ
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أأن أأصبحت خمتلف اجلامعات ومنظامت البحث مس تدامة ذاتيًا وتمتتع مبحفظة امللكية الفكرية اخلاصة هبا. ّلكل، اعتقد الوفد 

حدى اجلامعات، مل يصبح مصدر متويل لإجراء املزيد من  حصول أأي رشكة / منظمة عىل ترخيص جيد أأو تلكيف من قبل اإ

ن نقل التكنولوجيا قد أأعطى أأيًضا لرشاكت خمتلفة الأفضلية يف السوق من خالل  أأنشطة البحث للجامعة حفسب، بل اإ

يف هناية املطاف. وواصل الوفد أأنه بناًء عىل توفر املواد، اكنت هناك تطوير منتج أأفضل بكثري س يعود ابلفائدة عىل اجملمتع 

أأيًضا فرص لنقل التكنولوجيا عرب احلدود بني املنظامت التجارية. وأأبلغ الوفد عن وجود أأحاكم لتسجيل تغيري امللكية مبوجب 

ىل قانون الرباءات الهندي. وذكر أأن النظام الأسايس يتضمن أأحاكما ذات صةل لتسجيل ال رتخيص، والتنازل عنه، وما اإ

ىل أأحاكم لتغيري الامس بسبب تغرّي امللكية خالل احملامكة  ضافة اإ ذكل، يف "جسل الرباءات" لالخرتاعات احلاصل عىل براءة، اإ

 املتعلقة بأأي طلب براءة. وأأكد الوفد أأنه مبوجب الس ياسة الوطنية يف جمال حقوق امللكية الفكرية يف الهند، فاإن خلية تروجي

دارهتا ) نشاء وتطوير مراكز دلمع التكنولوجيا والابتاكر )CIPAMحقوق امللكية الفكرية واإ ( يف مجيع أأحناء TISCs( تقوم ابإ

الهند ابلتعاون مع الويبو. عالوة عىل ذكل، أأبلغ الوفد أأن حكومة الهند قد بدأأت بوضع العديد من اخلطط لتعزيز النظام 

هند مما سيسمح خبلق بيئة لتسهيل معلية نقل التكنولوجيا يف جمال امللكية الفكرية. وعىل الإيكولويج للملكية الفكرية يف ال 

جراء الفحص الرسيع وتسهيل معلية تقدمي  ىل أأنه مت تطبيق ختفيض عىل الرسوم، وتوفري اإ وجه اخلصوص، أأشار الوفد اإ

عداد دراسة أأخرى حول نقل التكنولوجيا طلبات الرباءات للرشاكت الناش ئة. ويف اخلتام، اقرتح الوفد أأن تقوم الأمان ة ابإ

 وأأثرها املفيد عىل العامة.

عداد الوثيقة  .207 . وأأعرب الوفد عن امتنانه للوفود لتقدميها معلومات عن SCP/30/8وشكر وفد بيالروس الأمانة عىل اإ

م مكتب براءات الاخرتاع يف جتارهبم يف جمال نقل التكنولوجيا. وذكر كذكل أأنه من أأجل هتيئة الظروف لنقل التكنولوجيا، قا

بيالروس يا بتنفيذ مرشوع يوفر للأطراف املهمتة فرصة للتعرف عىل خمتلف عنارص امللكية الصناعية )مبا يف ذكل الاخرتاعات 

احملمية برباءة ومناذج املنفعة( التابعة للكياانت الوطنية، واليت توجد بشأأهنا مقرتحات جتارية، أأو قرارات من قبل مكتب 

عرًضا  673، اس تضاف املرشوع 2019يناير  1ءات تعرتف هبا ابعتبارها اخرتاعات واعدة. واتبع الوفد أأنه اعتبارا من الربا

نشاء املركز امجلهوري لنقل  جتاراًي بشأأن الاخرتاعات ومناذج املنفعة. ابلإضافة اإىل ذكل، ذكر الوفد أأنه يف بيالروس يا، مت اإ

نشاء وصيانة قواعد بياانت للمعلومات خلدمة املشاركني يف نقل 1ىل: )التكنولوجيا، اّلي هيدف، بشّك خاص اإ  ( اإ

ىل قواعد بياانت دولية خاصة بنقل التكنولوجيا واملعلومات العلمية والتقنية؛ )2التكنولوجيا؛ ) اتحة الوصول اإ ( تقدمي 3( اإ

ىل الكياانت لتطوير وتشجيع املشاريع الابتاكرية والاستامثرية؛ ) دريب العاملني عىل املشاريع العلمية ( ت4املساعدة اإ

ىل أأنه عىل الرمغ من اجلهود املبذوةل، تواجه معلية نقل التكنولوجيا عدة صعوابت. وأأوّض  والإبداعية. ومع ذكل، أأشار الوفد اإ

قلميية الأخرية اليت نُظمت يف بيالروس يا مبشاركة الويبو أأظهرت أأيًضا أأن مسأأةل نقل التكنول وجيا هممة للغاية الوفد أأن الندوة الإ

ابلنس بة مجليع بدلان املنطقة. وشدد الوفد عىل أأنه جيب العمل بشّك مس متر لضامن تفاعل اخملرتعني مع جممتع الأعامل. وّلكل، 

طار اللجنة   ادلامئة هو أأمر همم ومفيد جدًا.ذكر الوفد أأن البحث يف مسأأةل نقل التكنولوجيا يف اإ

ىل وأأعرب ممثل املنظمة الأفريقية للمل  .208 كية الفكرية عن رأأيه بأأن أأقل البدلان منوًا تواجه صعوابت خطرية يف الوصول اإ

بعض الأنواع من العالجات الطبية. وأأعرب عن تأأييد املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية لالقرتاح املقدم من وفد الهند واّلي 

ىل يعتقد بأأنه س يوسع قواعد البياانت وميكّن أأولئك اّلين يف وضع يسمح هل م بطلب تراخيص من القيام بذكل. ابلإضافة اإ

ذكل، رأأى املمثل أأن بعض ادلول الأعضاء يف املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ستس تفيد من اس تخدام مواطن املرونة 

 املتاحة هلم يف تريبس.
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ىل أأنه يف صناعة املس تحّضات الصيدلنية، .209 اكن من الصعب تطوير  وأأشار ممثل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية اإ

ىل أأن الرشاكت، من أأجل تأأمني  مركبات جديدة لأن سوق اجلزيئات الصغرية القابةل للحامية برباءة أأصبح انجًضا. وأأشار اإ

اس متراريهتا، اكنت مس تعدة لتعزيز أأعاملها من خالل الاس تحواذ عىل رشاكت أأخرى لتقليل تاكليف التطوير واحلد من 

نقل التكنولوجيا ساعد عىل دمع موارد الصناعة مبوارد املؤسسات البحثية العامة مثل اكتشاف  اخملاطر. وذكر املمثل أأن

نشاء روابط بني رشاكت املس تحّضات الصيدلنية واجلامعات، وتشجيع البحث عن  العقاقري ونقل املعرفة، وذكل عن طريق اإ

جراءات جديدة. وأأعرب املمثل عن العقاقري / التكنولوجيات اجلديدة، ووضع الأسس لتحويل التكنولوجيا  ىل منتجات واإ اإ

رأأيه بأأنه من الّضوري اعامتد لواحئ قانونية وبرامج تعزز نقل التكنولوجيا وتطوير عقاقري جديدة يف مجيع أأحناء العامل. ويف هذا 

ىل أأنه يف الياابن، وقبل اعامتد قانون عام  ىل بشأأن التدابري اخلاصة لتفعيل الصناع 1999الصدد، أأشار اإ ة، اّلي يستند اإ

نتاجية الصناعية والإدارة الفعاةل للموارد، اكنت امللكية Bayh-Doleقانون يب دول ) ( الأمرييك واّلي وضع لتحسني الإ

الفكرية املس متدة من البحوث العامة ملاكً لدلوةل وابلتايل مل يكن نقل التكنولوجيا ممكنًا. وأأوّض الوفد أأن تنفيذ القانون مسح 

تشافات املفيدة يف جمال الأدوية اإىل رشاكت الأدوية. وّلكل، سلّط املمثل الضوء عىل أأمهية تعزيز اس تقاللية بنقل الاك 

رشاكت الأدوية واحلصول عىل أأنشطة البحث العام والإدارة اّلاتية لها، حىت تمتكن اجلامعات من عقد اتفاقات مع 

ضافية. أأموال  اإ

بأأن نقل التكنولوجيا ل يشمل فقط رشاء املعدات واقتناهئا، بل أأيًضا نقل  ورّصحت ممثةل ش بكة برهارد للعامل الثالث .210

املهارات واخلربة العملية حول كيفية اس تخدام التكنولوجيا وتشغيلها وصيانهتا وفهمها، ليصبح أأي طرف من الأطراف املتعاونة 

ىل أأنه ابلنس بة للبدلان النامية، اك ىل التكنولوجيا قادر عىل الابتاكر بشّك مس تقل. وأأشارت اإ نت معلية الوصول اإ

واس تخداهما هممة للغاية يف رفع املس توى لتطوير القدرات الإبداعية. وأأضافت أأن امللكية الفكرية، وخاصة حقوق الرباءات، 

 خلقت عوائق أأمام نقل التكنولوجيا، لأنه غالبًا ما يس تغلها أأحصاب الرباءات ملنع نقل التكنولوجيا برشوط عادةل ومنصفة.

ىل أأن أأحصاب الرباءات قد يرفضون ببساطة ترخيص التكنولوجيات للبدلان النامية، ويفرضون رسوًما عىل  وأأشارت اإ

ىل التكنولوجيات احلالية لتطوير املزيد من الاخرتاعات. وحبسب رأأهيا،  التكنولوجيات احملمية، ورشوًطا معقّدة ملنع الاستناد اإ

ساءة اس تخدام احلقوق احلرصية. من املهم أأن يوفر نظام امللكية الفكري ة عىل الصعيدين الوطين وادلويل ضامانت ملنع اإ

وأأضافت أأنه مبا أأن الكشف يف مواصفات الرباءات ميكن أأن يلعب دوًرا كبرًيا يف املساعدة عىل نقل التكنولوجيا، فينبغي 

دراج هذا الرشط يف قوانني الرباءات يف البدلان النامية بطريقة تضمن أأن يمت ا لكشف بشّك مفّصل حيث ميكن لأي اإ

خشص يمتتع مبهارات عادية جًدا يف اجملال، قراءة وفهم التكنولوجيات اليت مت الكشف عهنا يف مستند الرباءة من دون 

ومع ذكل، لحظت أأن مواصفات الرباءات يف معظم الأحيان ل تكشف عن الاخرتاع مبا فيه . استشارة صاحب الرباءة

ملثال يف طلبات الرباءات اليت تعمتد صيغة ماركوش. ّلكل، تعترب أأن مثل هذا الكشف غري الاكيف أأو الكفاية، عىل سبيل ا

عدم الكشف يؤثر عىل منو الأطراف احمللية اليت ترغب يف اس تخدام التكنولوجيات لتصنيع املنتج احلاصل عىل براءة بعد 

 نامية عىل وضع معايري أأفضل لرشط الكشف يف قوانني الرباءات.انهتاء صالحية الرباءة. وابلتايل، جّشعت املمثةل البدلان ال 

 من جدول الأعامل: العمل املقبل 11البند 

جراء بعض املشاورات، قّررت اللجنة أأن يكون معلها املقبل كام ييل: .211  بعد اإ

 الرباءات.س تظل القامئة غري احلرصية من القضااي مفتوحة ملزيد من التطوير والنقاش يف ادلورة املقبةل للجنة  -
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ودون الإخالل بولية جلنة الرباءات، وافقت اللجنة عىل أأن يقترص معلها يف ادلورة املقبةل عىل تقيص احلقائق  -

ىل املواءمة يف هذه املرحةل، وسيمت عىل النحو التايل:  ولن يؤدي اإ

 الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات

ات يف دورهتا الثامنة والعرشين، س تواصل الأمانة العمل عىل طبقا لالتفاق اّلي مت عىل صعيد جلنة الرباء -

مرشوع وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات ابلقرتان مع حامية الرباءات. 

)مرشوع الوثيقة املرجعية بشأأن الاس تثناء املتعلق ابلرتخيص  SCP/30/3وستناقش اللجنة الوثيقة 

ا احلادية والثالثني. وس تعد الأمانة مرشوع وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناء املتعلق الإجباري( يف دورهت

ضافية من  سهامات اإ ابلس تخدام السابق ملناقش ته يف ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات، مع مراعاة أأي اإ

 ادلول الأعضاء لإعداد مرشوع الوثيقة املذكورة.

 الاعرتاضجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة 

ىل الفقرة  - )ب( من الوثيقة  7س تقدم الأمانة، يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات، دراسة تستند اإ

SCP/28/8  ج املتبعة جلودة معلية منح الرباءات، مع مراعاة القضااي اليت أأثريت خالل اجللسات بشأأن الهنم

 التاسعة والعرشين وادلورة الثالثني للجنة الرباءات. التشاركية بشأأن هذا املوضوع، واليت عقدت خالل ادلورة

وستنظم الأمانة يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات جلسة لتبادل اخلربات واملعلومات حول اس تخدام  -

اّلاكء الاصطناعي لفحص طلبات الرباءات. كام ستنظم الأمانة، خالل ادلورة الثانية والثالثني للجنة 

لسة تدوم يومًا واحدًا لتبادل املعلومات حول القضااي املتعلقة بأأهلية الاخرتاعات للحامية مبوجب الرباءات، ج 

براءة، من قبيل الربامج احلاسوبية لذلاكء الاصطناعي مثل الاخرتاعات اليت يمت تنفيذها بواسطة حاسوب، 

ت اليت تُس تنبط بشّك واس تخدام اّلاكء الاصطناعي كوس يةل مساعدة لإنشاء اخرتاعات أأو الاخرتاعا

 مس تقل بواسطة اّلاكء الاصطناعي.

وس تقدم الأمانة، يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات، تقريرًا عن أأنشطة املساعدة التقنية فامي يتعلق  -

 بأأنظمة الاعرتاض وغريها من أ ليات الإبطال الإداري.

ضافية بشأأن النشاط الا SCP/30/4ستبقى الوثيقة و  - بتاكري )اجلزء الثالث(( مفتوحة لتواصل )دراسة اإ

 ادلول الأعضاء مناقش هتا خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات.

 الرباءات والصحة

س ُتدعى املبادرات التالية بشأأن قواعد البياانت املتاحة للجمهور اليت تقدم معلومات عن وضع الرباءات املتعلقة  -

ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات لتقدمي معلومات حمّدثة، وفقًا للوثيقة  ابلأدوية واللقاحات، اإىل حضور

SCP/28/10 Rev( :1 قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص اخلاصة ابلأدوية )(MedsPal)( ،2 ومبادرة )

ت ( واملنتجات ادلوائية املعمتدة مع تقيامي3، )(Pat-INFORMED)معلومات الرباءات من أأجل الأدوية 
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( وقامئة الأدوية غري احملمية برباءات وغري احلرصية واليت ليس لها منتج 4التاكفؤ العاليج )الكتاب الربتقايل(؛ )

 جنيس معمتد.

وس تقدم الأمانة، يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات، اس تعراضًا للأحباث احلالية املتعلقة ابلرباءات  -

ىل املنتجات الطبية و   .SCP/28/9 Rev. التكنولوجيات الصحية، عىل النحو املبنّي يف الوثيقةوالنفاذ اإ

وس تقدم الأمانة، خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات، تقريرًا عن اجللسة التشاركية بشأأن اخلربات  -

ورة املتعلقة بأأنشطة بناء القدرات ذات الصةل ابلتفاوض عىل اتفاقات الرتخيص، واليت عقدت خالل ادل

 الثالثني للجنة.

وستنظم الأمانة، يف ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات، جلسة تشاركية بني ادلول الأعضاء بشأأن  -

 التحدايت والفرص فامي يتعلق بأأنواع أأحاكم ترخيص الرباءات يف تكنولوجيات الرعاية الصحية.

هيم  رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولّكِ

مانة، خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات، جلسة تشاركية بني املهنيني وادلول الأعضاء ستنظم الأ  -

حول التطورات واخلربات احلديثة فامي يتعلق برسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم، مبا يف ذكل 

يالء اهامتم خاص للعنارص العابرة ل  لحدود.القضااي الس ياس ية والعملية مع اإ

 نقل التكنولوجيا

س تواصل الأمانة جتميع املعلومات عن أأحاكم قانون الرباءات واملامرسات اليت سامهت يف النقل الفعال  -

للتكنولوجيا، مبا يف ذكل كفاية الكشف، لأغراض ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات، بناًء عىل 

 اليت تدور داخل جلنة الرباءات. الإسهامات اليت ترد من ادلول الأعضاء واملناقشة

وستنظم الأمانة، يف ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات، جلسة تشاركية بني ادلول الأعضاء بشأأن أأحاكم  -

 قانون الرباءات واملامرسات اليت سامهت يف النقل الفعال للتكنولوجيا، مبا يف ذكل كفاية الكشف.

 رئيسمن جدول الأعامل: ملخص ال 12البند 

 (.SCP/30/10عرضت الرئيسة ملخص الرئيسة )الوثيقة  .212

دراج جلسة تشاركية حول حصانة العالقة بني احملايم ومولكه يف برانمج العمل و .213 رصح وفد الهند بأأنه مل يوافق عىل اإ

ىل أأن مسأأةل حصانة العالقة بني احملايم ومولكه ل تعد مسأأةل موضوعية متعلقة بقا نون الرباءات، املقبل املقرتح. وأأشار اإ

ل مبوجب قانون الإثبات. والمتس الوفد الأس باب الاكمنة وراء استبعاد قضية الأسامء ادلولية  وابلتايل، ل ميكن التعامل معها اإ

غري املُسجَّةل امللكية يف اقرتاح العمل املقبل. وبعد التأأكيد عىل موقف الهند املعارض حملاوةل مواءمة قانون الرباءات يف العمل 

ىل توافق الآراء.ا  ملقبل، ذكر الوفد أأنه سينضم اإ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية وشكر الأمانة والرئيسة عىل معلهام.  .214 وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أ

ول ولحظ الوفد أأن العمل املقبل يشّّك خطة معل متوازنة لدلول الأعضاء. ومع ذكل، طلب توضيحا بشأأن العمل املقبل ح
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ج املتبعة لضامن جودة معلية منح الرباءات، أأعربت  موضوع جودة الرباءات. وعىل وجه التحديد، فامي يتعلق بدراسة حول الهنم

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية عن اعتقادها أأن هذه ادلراسة ستتضمن مسأأةل التأأخري يف معلية منح  مجموعة بدلان أ

نبغي مناقش هتا يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة. وبعد الانهتاء من ذكر ما س بق، رصح الوفد الرباءات، واليت، يف نظرها، ي 

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية تدمع برانمج العمل.  بأأن مجموعة بدلان أ

 وأأحاطت اللجنة علام مبلخص الرئيس. .215

ادلورة. وس يعكس التقرير مجيع املداخالت ولحظت اللجنة ادلامئة أأن السجل الرمسي لدلورة سوف يرد يف تقرير  .216

اليت مت تقدميها أأثناء الاجامتع، وسيمت اعامتده وفقًا لالإجراء اّلي وافقت عليه اللجنة ادلامئة يف دورهتا الرابعة )انظر الوثيقة 

SCP/4/6 دى الإلكرتوين ( اّلي ينص عىل أأن يعلق أأعضاء جلنة الرباءات عىل مرشوع التقرير املتاح عىل املنت11، الفقرة

ىل اعامتد مرشوع التقرير، مبا يف ذكل التعليقات الواردة، يف دورهتا التالية.  للجنة الرباءات. مث تُدعى اللجنة اإ

 من جدول الأعامل: اختتام أأعامل ادلورة 13البند 

وكفاءهتا يف رئاسة حتدث وفد غواتاميل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، وشكر الرئيسة عىل هجودها  .217

عداد الواثئق. وابلنس بة اإىل مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،  اجللسة، وأأعرب عن تقديره لدلمع املقدم من الأمانة يف اإ

اكنت بنود جدول الأعامل املهمة يه الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق براءات، وجودة براءات الاخرتاع مبا يف ذكل 

جراء أأنشطة أأنظمة الاعرت  ىل أأن اللجنة قد وافقت عىل اإ اض، ونقل التكنولوجيا، والرباءات والصحة. وأأشار الوفد برسور اإ

طار العمل املقبل وشدد الوفد عىل أأمهية اجللسات التشاركية، واليت اكنت مفيدة للغاية مجليع . ملموسة يف تكل اجملالت يف اإ

ىل الأعضاء. وانهتز الوفد الفرصة ليمتىن النجاح مجل  يع الزمالء اّلين س يغادرون جنيف، مبا يف ذكل مندوب الربازيل. وأأشار اإ

أأن معهل واحرتافه سيس متران يف املسامهة يف جناح الاجامتعات املقبةل. ومبا أأنه اكن اخلطاب الأخري للوفد مكنسق جملموعة بدلان 

عىل ادلمع املقدم من قبلهم. كام شكر املنسقني الإقلمييني أأمرياك الالتينية والاكرييب، شكر الوفد الأمانة واملرتمجني الفوريني 

اّلين اكن من دواعي رسور أأعضاء الوفد العمل معهم. وأأخريًا، أأعرب عن شكره اخلاص لأعضاء مجموعة بدلان أأمرياك 

 الالتينية والاكرييب عىل صداقهتم ودمعهم، الذليْن يشلّّكن مسأألتني أأساس يتني لعمل املنسق.

واتيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، وشكر الرئيسة وانئبهيا عىل توجهياهتم القديرة وحتدث وفد كر  .218

وشكر الوفد أأيضا الأمانة واملرتمجني الفوريني وخدمات املؤمترات. وأأعرب الوفد عن . خالل ادلورة الثالثني للجنة ادلامئة

الأمر اّلي مسح بتبادل هّمم جًدا للخربات واملامرسات. وأأكد الوفد اعتقاده أأن اللجنة عقدت جلسة أأخرى مفيدة جًدا وغنية، 

أأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق مس تعدة للمشاركة بشّك بناء يف أأي مفاوضات مس تقبلية داخل اللجنة ادلامئة 

لوفد عن تقديره ملساهامت خاصة فامي يتعلق برسية التصالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم وجودة الرباءات. وأأعرب ا

 الزمالء اّلين س يغادرون جنيف، ممتنني هلم لك التوفيق يف حياهتم اجلديدة.

وشكر وفد الصني الرئيسة والأمانة عىل معلهام. كام شكر ادلول الأعضاء واخلرباء عىل مشاركة جتارهبم. ورصح الوفد  .219

ل املقبل. وحبسب رأأيه، نظًرا لأن نظام امللكية الفكرية أأن معل اللجنة املقبل متوازن بشّك جيد، وأأعرب عن دمعه للعم

ن اللجنة ادلامئة تشّّك منصة مفيدة للغاية تسمح بتبادل وهجات النظر ومواقف ادلول الأعضاء.  يواجه حتدايت جديدة، فاإ

يف أأن حتقق  وأأعرب الوفد عن تقديره للمواقف املرنة اليت عربت عهنا الوفود خالل اجللسة. كام أأعرب الوفد عن أأمهل

 ادلورات املقبةل للجنة ادلامئة نفس النتاجئ الناحجة.
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وحتدث وفد رومانيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وهنأأ الرئيسة وانئبهيا عىل قيادهتم القديرة والطريقة  .220

كام . ي قامت به يف التحضري لدلورةاملمتازة اليت وهّجوا هبا ادلول الأعضاء. وشكر الوفد أأيضا الأمانة عىل العمل الشاق اّل

أأعرب عن شكره اخلاص للمرتمجني الفوريني جلهودمه اليت مسحت للمندوبني بفهم بعضهم البعض. وأأعرب الوفد عن ارتياحه 

لأنه قد متت مشاركة قدر كبري من املعلومات القمية خالل الأس بوع، مثل اجللسات التشاركية املنظمة حول املواضيع املتعلقة 

لرباءات والصحة، وجودة الرباءات. ورحب الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه بنتاجئ ادلورة، كام هو موّض يف ملخص اب

ىل اجللسات التشاركية املس تقبلية حول موضوع اّلاكء الاصطناعي. وأأكد الوفد من جديد . الرئيس وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

 . يتعلق جبميع املواضيع املدرجة يف جدول أأعاملهاالزتامه ابلهنوض بعمل اللجنة ادلامئة فامي

آس يا واحمليط الهادئ، وشكر الرئيسة وانئبهيا عىل توجهياهتم القديرة خالل دورة  .221 ندونيس يا ابمس مجموعة أ وحتدث وفد اإ

ن عقد اجامتعات اللجنة ادلامئة اليت مت اختتاهما بنجاح. وشكر الوفد أأيضا الأمانة عىل اكمل دمعها ومعلها ادلؤوب وعىل ضام

سلسة للجنة عىل مدار الأس بوع. وأأكد الوفد من جديد دمعه للعمل املقبل املدرج يف ملخص الرئيس. ولحظ أأن مجموعة 

آس يا واحمليط الهادئ ترحب بأأي توافق حول أأي بند من بنود جدول الأعامل خالل العمل املس تقبيل للجنة. وأأعرب الوفد  أ

د من أأجل حتقيق معل متوازن والوفود وادلول الأعضاء عىل مرونهتم، والسعي اجلا عن تقديره للمنسقني الإقلمييني

 للجنة. وشامل

وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء، وشكر الرئيسة عىل توجهيها القدير واحلكمي خالل الأس بوع والزتاهما املس متر  .222

ق قبل اجللسة وخالل الأس بوع. كام شكر املرتمجني طوال دورة اللجنة ادلامئة. وشكر الوفد أأيضا الأمانة عىل معلها الشا

الفوريني، واملرتمجني، وخدمات املؤمترات عىل احرتافهم وتوافرمه. وعالوة عىل ذكل، شكر الوفد املقدمني واملشاركني يف 

ادلمع الاكمل اجللسات التشاركية. وأأعرب عن تقديره للمنسقني الإقلمييني الآخرين، وذكر أأن اللجنة ميكهنا الاعامتد عىل 

 رة اليت دارت يف اللجنة ادلامئة.والروح البناءة لوفود اجملموعة ابء ملواصةل املناقشات املمث

وشكر الوفد الأمانة واملرتمجني . وحتدث وفد أأوغندا ابمس مجموعة أأفريقيا، وأأثىن عىل الرئيسة لقيادهتا خالل معل ادلورة .223

. وشكر الوفد مجيع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة عىل هجودمه ومشاركهتم الفوريني وخدمات املؤمترات عىل دمعهم التقين

البناءة، وممثيل املنظامت احلكومية ادلولية وواكلت الأمم املتحدة اّلين قدموا عروضًا ممتازة سامهت يف حتقيق أأهداف اللجنة 

وادلول الأعضاء خالل مناقشة العمل املقبل للجنة.  ادلامئة. ورحب الوفد ابلروح الطيبة اليت أأظهرها مجيع املنسقني الإقلمييني

ىل أأن العمل املقبل املتفق عليه حيافظ عىل التوازن بني مصاحل مجيع ادلول الأعضاء وأأحصاب املصلحة، مما يشري اإىل  وأأشار اإ

ىل ادلورة الالحقة للجنة ادل امئة. ومل يكن دلى قدرة ادلول الأعضاء عىل التوصل اإىل تسوايت. وتطلع الوفد بتفاؤل كبري اإ

الوفد أأي شك يف أأن الزمخ الناشئ س ميكّن اللجنة من حتقيق أأهدافها يف املس تقبل القريب. وقبل أأن خيتمت لكمته، هنأأ الوفد 

ىل  املنسقة السابقة جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وشكرها عىل دمعها املمتاز للمجموعة الأفريقية. وأأعرب عن تطلعه اإ

 ةل التعاون مع املنسق اجلديد.مواص

ىل تكرار عبارة "يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة " يف العمل املقبل، نوعية الرباءات،  .224 وأأشار وفد الربازيل اإ

النقطة الثانية. وشكر الوفد الرئيسة عىل ادلورة املمتازة وهجودها لتوجيه الوفود يف املناقشات خالل الأس بوع. كام شكر 

ىل أأمهية الاس تثناءات والتقييدات، ذكر الوفد التقدم الأ  مانة عىل اجلودة العالية للواثئق اليت أأعدهتا لدلورة. وبعد الإشارة اإ

ماكنية ادراج املزيد من  طار هذا البند من جدول الأعامل. ورأأى الوفد أأنه ميكن البحث يف اإ حرازه يف اإ الكبري اّلي مت اإ

بشأأن الرتخيص الإجباري، مثل املعلومات عن الرّتاخيص غري الطوعية حيث رفضت احملمكة املواضيع يف الوثيقة املرجعية 



SCP/30/11 Prov. 2 
79 
 

وذكر الوفد أأن الأمثةل الرئيس ية ملثل هذه . الأمر الزجري ومسحت ابس تخدام الاخرتاعات احملمية برباءات مقابل دفع الإاتوات

ىل أأنه س يكون من املفيد احلصول عىل معلومات الرتاخيص موجودة يف جمال التكنولوجيات الطبية. وأأشار الوفد كذكل  اإ

حول اس تخدام الرتخيص غري الطوعي من قبل الهيئات املنافسة. ومن املعلومات الإضافية املهمة، ذكر الوفد خفض تاكليف 

ىل السوق. وحبسب رأأيه، فاإن تطبيق املزيد من الشفافية يف هذا املوضوع من شأأنه أأن يساعد عىل دخال أأدوية جديدة اإ فهم  اإ

تاكليف الأدوية بشّك أأفضل، وحتديدًا تاكليف البحث والتطوير، وفقًا ملا متت مناقش ته يف مجعية الصحة العاملية يف مايو 

املايض. وفامي يتعلق ابلرباءات والصحة، شكر الوفد تنظمي اجللسة التشاركية املتعلقة ابتفاقات الرتخيص، واليت اكنت انحجة 

دلورة الالحقة، س ُتعقد مناقشة أأخرى حول قواعد بياانت الرباءات، أأعرب الوفد عن رأأيه بأأن للغاية. ونظًرا لأنه يف ا

املعلومات املتعلقة بصالحية الرباءة، والوضع القانوين، ينبغي أأن تُدرج أأيًضا، حيامث أأمكن، يف قواعد البياانت هذه، مما جيعلها 

ىل احراز التقدم . فاحصني للرباءاتأأسهل لالس تخدام من قبل الأشخاص اّلين ليسوا ابلّضورة  وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

وأأشار الوفد أأنه . بشّك مس متر يف مجيع املواضيع بطريقة متوازنة، وأأعرب عن تقديره للروح البناءة اليت أأبدهتا مجيع الوفود

سة عرشة للجنة ادلامئة. خالل ادلورة اخلام  2010س يغادر جنيف، حيث اكن أأول بيان هل يف الويبو يف نفس الغرفة يف عام 

زاء التكنولوجيا  ىل أأنه بعد عرش س نوات من العمل يف جمال امللكية الفكرية، ل يزال يشعر أأعضاؤه ابلتواضع اإ وأأشار الوفد اإ

ىل مواصةل العمل مع مجيع  واملعرفة املرتبطة هبذا اجملال. وأأعرب الوفد عن سعادته للعمل مع زمالء رفيعي املس توى، وتطلع اإ

 وبني يف املس تقبل.املند

وشكرت الرئيسة املنسقني الإقلمييني ومجيع املندوبني الآخرين والأمانة واملرتمجني الفوريني عىل معلهم املمتاز من أأجل  .225

ىل توافق يف الآراء. واختمتت الرئيسة ادلورة يف   .2019يونيو  27التوصل اإ

ّن  .226 عامتد مرشوع الرباءات مدعّوة لجلنة اإ

 التقرير هذا.

 ذكل املرفق[]ييل 
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INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Dede Mia YUSANTI (Ms.), Director, Patent and Trade Secrets, Directorate General 
of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights Affairs, Jakarta 
 
Sonya Pau ADU (Ms.), Head, Section on Patent Appeal Commission, Directorate General 
of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights Affairs, Jakarta 
 
Nizam BERLIAN (Mr.), Patent Examiner, Directorate General of Intellectual Property, 
Ministry of Law and Human Rights Affairs, Jakarta 
 
Dwi Jatmiko CAHYONO (Mr.), Patent Examiner, Directorate General of Intellectual Property, 
Ministry of Law and Human Rights Affairs, Jakarta 
 
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Reza DEHGHANI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Michael GAFFEY (Mr.), Ambassador, Permanent Mission, Geneva 
 
Michael LYDON (Mr.), Head, Patent Examination, Department of Business, Enterprise and 
Innovation, Patents Office, Kilkenny 
 
Mary KILLEEN (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Loredana GUGLIELMETTI (Mme), chef, Service des brevets, Division des brevets, Office italien 
des brevets et des marques (UIMB), Ministère pour le développement économique, Rome 
 
Ivana PUGLIESE (Mme), examinateur de brevets principal, Division des brevets, Office italien 
des brevets et des marques (UIMB), Ministère pour le développement économique, Rome 
 
 
JAMAÏQUE/JAMAICA 
 
Sheldon BARNES (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JAPON/JAPAN 
 
Yukio ONO (Mr.), Director, International Policy Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
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Takahiro HIGA (Mr.), Assistant Director, International Policy Division, Japan Patent 
Office (JPO), Tokyo 
 
Hiroki UEJIMA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
JORDANIE/JORDAN 
 
Zain AL AWAMLEH (Ms.), Director, Industrial Property Protection Directorate, Ministry of 
Industry, Trade and Supply, Amman 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Guldana ILYASSOVA (Ms.), Deputy Head, National Institute of Intellectual Property, Inventions 
Department, Ministry of Justice of the Republic of Kazakhstan, Astana 
 
 
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 
 
Mayssaa EL HAJJAR (Ms.), Patent Examiner, Intellectual Property Rights Department, 
Ministry of Economy and Trade, Beirut 
 
 
LIBÉRIA/LIBERIA 
 
Adelyn COOPER (Ms.), Director General, Liberia Intellectual Property Office (LIPO), Ministry of 
Commerce and Industry, Monrovia 
 
 
LIBYE/LIBYA 
 
Elhussein AREBI (Mr.), General Manager, Industrial Research Center, National Authority for 
Scientific Research (NASR), Ministry of Higher Education and Scientific Research, Tripoli 
 
Fouzi ABAR (Mr.), Head, Information and Industrial Property Management, National Authority 
for Scientific Research (NASR), Ministry of Higher Education and Scientific Research, Tripoli 
 
Abdulhamid ELFITURI (Mr.), Head, Industrial Property Department, National Authority for 
Scientific Research (NASR), Ministry of Higher Education and Scientific Research, Tripoli 
 
Emad ASHOUR (Mr.), Content Manager, Information Technology, Ministry of Economy and 
Industry, Tripoli 
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Munira MEHREZ (Ms.), National Authority for Scientific Research (NASR), Ministry of Higher 
Education and Scientific Research, Tripoli 
Husni ALSADAWE (Mr.), Financial Department, Ministry of Economy and Industry, Tripoli 
 
Asuni SHIBANI (Mr.), Office of Trademarks and Patents, Ministry of Economy and Industry, 
Tripoli 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Vita KIRILIAUSKAITE (Ms.), Patent Examiner, Inventions Division, State Patent Bureau of the 
Republic of Lithuania, Vilnius 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Karima FARAH (Mme), directrice, Division brevets d’invention, Office marocain de la propriété 
industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca 
 
 
MAURICE/MAURITIUS 
 
Fee Young LI PIN YUEN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MAURITANIE/MAURITANIA 
 
Sid’Ahmed ABDEL HAY (M.), chef, Division des signes distinctifs, Direction du développement 
industriel, Ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme, Nouakchott 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONACO 
 
Gilles REALINI (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MONGOLIE/MONGOLIA 
 
Sainzorig PUREVJAV (Mr.), Director, Legal Policy Department, Intellectual Property Office, 
Ministry of Justice and Home Affairs, Ulaanbaatar 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Bhuwan PAUDEL (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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NICARAGUA 
 
Carlos Ernesto MORALES DÁVILA (Sr.), Embajador, Representante Permanente, 
Misión Permanente, Ginebra 
 
Elvielena DIAZ OBANDO (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
Nohelia VARGAS IDIÁQUEZ (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Amina SMAILA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
Jane IGWE (Ms.), Assistant Chief Registrar (Patents and Designs), Commercial Law 
Department, Trademarks, Patents and Designs, Federal Ministry of Industry, 
Trade and Investment, Abuja 
 
Christian OKEKE (Mr.), Senior Assistant Registrar, Patents Designs Registry, Federal Ministry 
of Industry, Trade and Investment, Abuja 
 
Emeeyene Ime HENRY (Ms.), Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs, 
Commercial Law Department, Ministry of Trade and Investment, Abuja 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Marianne RØRVIK (Ms.), Acting Head, Legal Section, Patent Department, Norwegian Industrial 
Property Office (NIPO), Oslo 
 
 
NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND 
 
Warren HASSETT (Mr.), Senior Policy Advisor, Business Law, Ministry of Business, Innovation 
and Employment, Wellington 
 
 
OMAN 
 
Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
James Tonny LUBWAMA (Mr.), Senior Patents Examiner, Uganda Registration Services 
Bureau (URSB), Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala 
 
George TEBEGANA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN 
 
Nilufar RAKHMATULLAEVA (Ms.), Leading Patent Examination, Invention Department, 
Agency on Intellectual Property of the Republic of Uzbekistan, Tashkent 
 
 
PAKISTAN 
 
Zunaira LATIF (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Leonardo URIBE COMBE (Sr.), Director General, Dirección General del Registro de la 
Propiedad Industrial (DIGERPI), Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá 
 
Lizeth del Carmen ROBLES MARTÍNEZ (Sra.), Asesora del Vice Ministerio de Comercio, 
Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), Ministerio de Comercio e 
Industrias, Panamá 
 
 
PARAGUAY 
 
Berta DÁVALOS (Sra.), Directora General, Dirección General de Propiedad Industrial, Dirección 
Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Asunción 
 
 
PÉROU/PERU 
 
2. Cristóbal MELGAR (Sr.), Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PHILIPPINES 
 
Ann EDILLON (Ms.), Assistant Director, Bureau of Patents, Intellectual Property Office of the 
Philippines (IPOPHL), Taguig City 
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission of the Philippines to the United Nations 
and Other International Organizations, Geneva 
 
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission of the Philippines to the United 
Nations and Other International Organizations, Geneva 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Grażyna LACHOWICZ (Ms.), Adviser to the President, Cabinet of the President, Patent Office of 
the Republic of Poland, Warsaw 
 
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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PORTUGAL 
 
Vanessa FATAL (Ms.), Patent Examiner, Directorate of Trademarks and Patents, Patents and 
Utility Models Department, National Institute of Industrial Property (INPI) , Ministry of Justice, 
Lisbon 
 
Francisco SARAIVA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
KANG Huiman (Mr.), Deputy Director, Patent System Administration Division, 
Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
LEE Jinhee (Ms.), Judge, Daejeon 
 
CHA Myunghun (Mr.), Examiner, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Ruth Alexandra LOCKWARD REYNOSO (Sra.), Directora General, Oficina Nacional de la 
Propiedad Industrial (ONAPI), Ministerio de Industria y Comercio, Santo Domingo 
 
José Eduardo FERNÁNDEZ LOCKWARD (Sr.), Examinador Legal, Oficina Nacional de la 
Propiedad Industrial (ONAPI), Ministerio de Industria y Comercio, Santo Domingo 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Lucie ZAMYKALOVA (Ms.), Head, International Unit II, Expert in Patent Law Related Matters, 
International Department, Industrial Property Office, Prague 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Florin TUDORIE (Mr.), Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva 
 
Adrian NEGOITA (Mr.), Director, Patent Department, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Gratiela COSTACHE (Ms.), Head, Legal and European Affairs Division, State Office for 
Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Michael PRIOR (Mr.), Deputy Director, Patents Policy, UK Intellectual Property Office (UK IPO), 
Newport 
 
Sarah WHITEHEAD (Ms.), Deputy Director, Innovation Directorate, UK Intellectual Property 
Office (UK IPO), Newport 
 



SCP/30/11/ Prov. 2 
Annex 
14 
 

 

Zac STENTIFORD (Mr.), Senior Policy Advisor, Patents Policy, UK Intellectual Property 
Office (UK IPO), Newport 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Carlo Maria MARENGHI (Mr.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SERBIE/SERBIA 
 
Aleksandra MIHAILOVIC (Ms.), Head, Patent Legal Department, Intellectual Property Office of 
the Republic of Serbia, Belgrade 
 
 
SEYCHELLES 
 
Wendy PIERRE (Ms.), Registrar General, Registration Division, Department of Legal Affairs, 
President’s Office, Mahé 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Alfred YIP (Mr.), Director, Search and Examination Department, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Singapore 
 
William KWEK (Mr.), Senior Assistant Director, 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 
 
Yixin LIU (Mr.), Assistant Director, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
Wei Hao TAN (Mr.), Assistant Director, International Engagement, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Singapore 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Lukrécia MARČOKOVÁ (Ms.), Director, Patent Department, Industrial Property Office of the 
Slovak Republic, Banská Bystrica 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Marie ERIKSSON (Ms.), Head, Legal Affairs, Patent Department, Swedish Patent and 
Registration Office (PRV), Stockholm 
 
Lisa SELLGREN (Ms.), Patent Expert, Swedish Patent and Registration Office (PRV), 
Stockholm 
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SUISSE/SWITZERLAND 
 
Esther BAUMGARTNER (Mme), conseillère juridique, Service juridique et affaires 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Charlotte BOULAY (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Véronique JAQUET (Mme), conseillère 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 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Panja HAOHAN (Mr.), Senior Patent Examiner, Department of Intellectual Property (DIP), 
Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
Napapat CHAISUBANAN (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 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Riadh SOUSSI (M.), directeur général, Institut national de la normalisation et de la propriété 
industrielle (INNORPI), Ministère de l’industrie et des petites et moyennes entreprises (PME), 
Tunis 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Serkan ÖZKAN (Mr.), Industrial Property Expert, Turkish Patent and Trademark Office 
(TURKPATENT), Ministry of Science, Technology and Industry, Ankara 
 
Tuğba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
UKRAINE 
 
Nataliia REZNYK (Ms.), Chief Specialist, Industrial Property Division, Industrial Propert Law 
Unit, Department for Intellectual Property, Ministry of Economic Development and Trade of 
Ukraine, Kyiv 
 



SCP/30/11/ Prov. 2 
Annex 
16 
 

 

Lidiia SHUMILOVA (Ms.), Head, Department of Patent and Information Services, Advisory and 
Promotion of Innovation, 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 
 
 
URUGUAY 
 
Marcos DA ROSA URANGA (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
VIET NAM 
 
PHAN Ngan Son (Mr.), Deputy Director General, National Office of Intellectual Property of 
Viet Nam (IP Viet Nam), Hanoi 
 
DAO Nguyen (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
 
ZIMBABWE 
 
Tanyaradzwa MANHOMBO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
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 
 
Vitor IDO (Mr.), Researcher, Development, Innovation and Intellectual Property Programme, 
Geneva 
 
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
Thamara ROMERO (Ms.), Senior Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual 
Property Programme, Geneva 
 
Nirmalya SYAM (Mr.), Senior Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual 
Property Programme, Geneva 
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OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE 
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF 
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  
 
Yazeed ALYOUSEF (Mr.), Head, International Relations, Secretariat General, Riyadh 
 
Faisal ALZEFAIRI (Mr.), Director, Patent Litigation and Grievances Department, Riyadh 
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)  
 
Guy Francis BOUSSAFOU (M.), directeur, Direction des brevets et autres créations techniques, 
Yaoundé 
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU)/UNITED NATIONS (UN)  
 
Ermias Tekeste BIADGLENG (Mr.), Legal Affairs Officer, Division on Investment and Enterprise, 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Geneva 
 
Akanksha BISOYI (Ms.), Intern, Division on Investment and Enterprise, United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD), Geneva 
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
 
Saule TLEVLESSOVA (Ms.), President, Moscow 
 
Aurelia CEBAN (Ms.), Deputy Director, Examination Department, Moscow 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH 
ORGANIZATION (WHO)  
 
Erika DUEÑAS LOAYZA (Ms.), Technical Officer, HQ/IAU Innovation, Access and Use, Geneva 
 
Nicole HOMB (Ms.), Technical Officer, HQ/IAU Innovation, Access and Use, 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 
 
Maegan MCCANN (Ms.), Technical Assistance Officer, Intellectual Property, Government 
Procurement and Competition Division, Geneva 
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Ali Akbar MODABBER (Mr.), Young Professional Programme 2019, Intellectual Property, 
Government Procurement and Competition Division, Geneva 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Anne VON ZUKOWSKI (Ms.), Policy Officer, Brussels 
 
Lucie BERGER (Ms.), First Secretary, Geneva 
 
 
 
III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS  
 
Association asiatique d’experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys 
Association (APAA)  
Catherine Eunkyeong LEE (Ms.), Co-Chair, Patents Committee, Seoul 
Kazuo YAMASAKI (Mr.), Member, Patents Committee, Tokyo 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’ 
Association (ELSA International)  
Hatice KOCAEFE (Ms.), Brussels 
Federico LO BIANCO (Mr.), Brussels 
Andrej ŽERJAL (Mr.), Brussels 
Jure ZUPET (Mr.), Brussels 
 
Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI)/Inter-American Association of 
Industrial Property (ASIPI)  
Matías NOETINGER (Mr.), Tesorero, Buenos Aires 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Jonathan P. OSHA (Mr.), Observer, Zurich 
 
AUTM  
Marc SEDAM (Mr.), Chair-Elect, Durham, New Hampshire 
 
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI)  
François CURCHOD (M.), chargé de mission, Genolier 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)  
Ivan HJERTMAN (Mr.), European Patent Attorney, Commission on Intellectual Property, 
Stockholm 
 
Civil Society Coalition (CSC)  
Susan ISIKO STRBA (Ms.), Fellow, Geneva 
 
Confédération des entreprises européennes (BusinessEurope)/The Confederation of European 
Business (BusinessEurope)  
Bettina WANNER (Ms.), Head, Intellectual Property Advocacy and Strategy, Monheim 
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CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)  
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Adviser, Geneva 
 
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Luca DEPLANO (Mr.), Policy Analyst, Geneva 
Grega KUMER (Mr.), Head of Government Relations, Geneva 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  
Jérôme COLLIN (Mr.), Chair, CET3 Group, Paris 
Kim FINNILÄ (Mr.), CET Assistant Report General, Helsinki 
 
Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets (EPI)/Institute of 
Professional Representatives Before the European Patent Office (EPI)  
John BROWN (Mr.), Chair, Harmonisation Committee, Munich 
Francis LEYDER (Mr.), President, Munich 
Filippo SANTI (Mr.), Secretary, Harmonisation Committee, Munich 
 
Instituto Fridtjof Nansen (FNI)/Fridtjof Nansen Institute (FNI)  
Morten Walløe TVEDT (Mr.), Associate Professor, Lysaker 
 
Japan Intellectual Property Association (JIPA)  
Terukazu TERAUCHI (Mr.), Chairman, Medical and Biotechnology Committee of JIPA, Tokyo 
 
Japan Patent Attorneys Association (JPAA)  
Hiroyuki KOSHIMOTO (Mr.), Member, Tokyo 
Takeo NASU (Mr.), Member, Tokyo 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Thiru BALASUBRAMANIAM (Mr.), Geneva Representative, Geneva 
 
Licensing Executives Society (International) (LES)  
Stefan KOHLER (Mr.), Member of the National Board (Switzerland), Zurich 
 
Médecins Sans Frontières (MSF)  
Katy ATHERSUCH (Ms.), Senior Policy Advisor, Medical Innovation and Access, Geneva 
Yuanqiong HU (Ms.), Senior Legal and Policy Advisor, Geneva 
Manuel MARTIN (Mr.), Medical Innovation and Access Policy Adviser, Geneva 
Pauline LONDEIX (Ms.), Consultant, Paris 
 
Medicines Patent Pool (MPP)  
Esteban BURRONE (Mr.), Head of Policy, Geneva 
Andrew GOLDMAN (Mr.), Associate Counsel, Geneva 
Amina MAILLARD (Ms.), Patent Information Manager, Geneva 
Liudmyla MAISTAT (Ms.), Advocacy and Policy Manager, Geneva 
Maria Carmen TRABANCO (Ms.), Associate Counsel, Geneva 
 
Third World Network Berhad (TWN)  
Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Legal Advisor, London 
Prathibha SIVASUBRAMANIAN (Ms.), Legal Advisor, New Delhi 
 
4iP Council EU AISBL (4iP Council)  
Axel FERRAZZINI (Mr.), Managing Director, Brussels 
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IV. BUREAU/OFFICERS 
 
Président/Chair: Ms. Sarah WHITEHEAD (Mme/Ms.), 

(Royaume-Uni/United Kingdom) 
 
Vice-présidents/Vice-Chairs: Mr. Alfred YIP (M./Mr.), (Singapour/Singapore) 

Ms. Grace ISSAHAQUE (Mme/Ms.), (Ghana) 
 
Secrétaire/Secretary:   Marco ALEMÁN (M./Mr.) (OMPI/WIPO) 
 
 
 
3. V. CONFÉRENCIERS/SPEAKERS 
4.  
Marli Elizabeth RITTER DOS SANTOS (Sra.), Directora, Asociación Forum de Gestores de 
Innovación y Transferencia de Tecnologia (FORTEC), Porto Alegre 
 
Antoine DINTRICH (Mr.), Director General, European Institute for Enterprise and Intellectual 
Property (IEEPI), Illkirch 
 
 
 
VI. 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 
 
Marta DIAZ POZO (Mlle/Ms.), juriste adjointe, Section du droit des brevets, Division du droit des 
brevets, Secteur des brevets et de la technologie/Associate Legal Officer, Patent Law Section, 
Patent Law Division, Patents and Technology Sector 
 
Qi Jun KWONG (Mlle/Ms.), stagiaire, Section des conseils législatifs et de politique générale, 
Division du droit des brevets, Secteur des brevets et de la technologie/Intern, Legislative and 
Policy Advice Section, Patent Law Division, Patents and Technology Sector 
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