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 مشروع التقرير

عدادمن  مانة اإ  الأ

 مقدمة
لهيا فامي الرباءاتعقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  .1  الثانيةييل ابمس "اللجنة ادلامئة" أأو "اللجنة"( دورهتا  )املشار اإ

ىل  27 والعرشين، يف جنيف، يف الفرتة من  .2015يوليو  31اإ

واكنت ادلول التالية الأعضاء يف الويبو أأو يف احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية أأو يف لكهيام ممثةل يف الاجامتع:  .2
وكندا وش ييل  والاكمريون ومكبوداي وبوروندي والربازيل وبيالروس وأأسرتاليا والمنسا والأرجنتنيوأأنغول اجلزائر أأفغانس تان و 

كوادور ومرص وجيبويتوادلامنرك  وامجلهورية التش يكية والصني وكولومبيا وكوت ديفوار س تونيا وفنلندا وفرنسا  واإ والسلفادور واإ
يران )مجهورية وهندوراس و غاان واليوانن وغواتاميل و وأأملانيا وغابون  ندونيس يا واإ يرلندا اإ الإسالمية( و  -هنغاراي والهند واإ

يطاليا والياابن وعامن  ونيجرياي والرنوجياجلبل الأسود و  لزياي واملكس يك وموانكوولكسمربغ وما وقريغزيس تان وليتوانيا واإ
ورومانيا والاحتاد الرويس واململكة العربية  بولندا والربتغال ومجهورية كورايوالفلبني و  وبريو وابكس تان وبامن وابراغواي

س بانياو  جنوب أأفريقياو  س نغافورةو السعودية والس نغال  والسويد وسويرسا وترينيداد وتوابغو  وسلوفاكيا ورسي لناك اإ
يرلندا الشاملية ومجهورية تزنانيا املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية وأأوروغواي اإ وأأوكرانيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و 

 (.75والمين وزمبابوي )

قلميية الأفريقية للملكية الفكريةاملنظمة اوشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب:  .3  لإ
(ARIPOو ) الاحتاد الأفريقي(AU) واملنظمة الآس يوية الأوروبية للرباءات (EAPO)  املكتب الأورويب للرباءات و
(EPO)  ومكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربيةوالأمانة العامة للبدلان الأندية والاحتاد الأورويب 

 (.10) (WTO)ومنظمة التجارة العاملية  (WHO)ومنظمة الصحة العاملية  (SC)نوب ومركز اجل 
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مجعية والكء الرباءات لعموم الصني وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب:  .4
(ACPAA  ) امجلعية الأمريكية لقانون امللكية الفكريةو (AIPLA)  وامجلعيـة الآس يوية( لوالكء الرباءاتAPAA)  الش بكة و

وامجلعية الأوروبية لطالب احلقوق  (Croplife International) العاملية لصناعة العلوم النباتية
(ELSA International)  و( مؤسسة الربامج احلاسوبية اجملانية يف أأوروابFSF Europe)  مبادرة تصورات الابتاكرو 

( وامجلعية ادلولية محلاية IPOومجعية ماليك امللكية الفكرية ) (EPIالأورويب للرباءات ) ومعهد الوالكء املعمتدين دلى املكتب
( والاحتاد  ICC( وغرفة التجارة ادلولية ) ICTSD( واملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة )AIPPIامللكية الصناعية )

( وامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات  JIPAنية للملكية الفكرية )( وامجلعية الياابIFPMAادلويل مجلعيات املنتجني الصيدليني )
(JPAA ( يكولوجيا املعرفية ( واملؤسسة غري التجارية لتطوير MSF( ومجعية أأطباء بال حدود )KEI( واملؤسسة ادلولية لالإ

 (.19) (TWNالثالث )مركز تطوير وتسويق التكنولوجيات اجلديدة )مؤسسة سكولكوفو( وش بكة العامل 

 هذه الوثيقة.مرفق وترد قامئة املشاركني يف  .5

وُعرضت الواثئق التالية اليت أأعدهتا الأمانة عىل اللجنة ادلامئة قبل ادلورة: "مرشوع التقرير"  .6
(SCP/21/12 Prov.2) الوثيقة( "؛ و"مرشوع جدول الأعاملSCP/22/1 Prov.2"؛ و) تقرير عن النظام ادلويل
قلمييةللرباءات: بعض اجلوانب  و"دراسة عن النشاط الابتاكري"  (؛SCP/22/2" )الوثيقة من قوانني الرباءات الوطنية/الإ

(SCP/22/3"؛ و)دراسة عن الكشف الاكيف( "SCP/22/4"؛ و)اقرتاح من مجموعة بدلان أأمريكيا الالتينية والاكرييب "
(SCP/22/5). 

؛ (SCP/14/7)الوثيقة  انة: "اقرتاح من الربازيل"يف الواثئق التالية اليت أأعدهتا الأم ونظرت اللجنة أأيضا   .7
(؛ SCP/16/7مقدم من وفد جنوب أأفريقيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية" )الوثيقة  و"اقرتاح

ة" اقرتاح مقدم من وفد جنوب أأفريقيا ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمني و"تصويب:
(؛ و"الاقرتاح املراجع من وفدي كندا SCP/17/7(؛ و"اقرتاح وفد ادلامنرك" )الوثيقة .SCP/16/7 Corr )الوثيقة

(؛ و"الرباءات SCP/17/10(؛ و"اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية" )الوثيقة SCP/17/8واململكة املتحدة" )الوثيقة 
اس تبيان بشأأن جودة الرباءات: اقرتاح من (؛ و"SCP/17/11يكية" )الوثيقة والصحة: اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمر 

" اقرتاح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بشأأن أأوجه كفاءة نظام(؛ و"SCP/18/9" )الوثيقة وفدي كندا واململكة املتحدة
ق املمنوحة مبوجب براءة" و"اقرتاح وفد الربازيل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقو  (؛SCP/19/4 )الوثيقة
و"اقرتاح وفود مجهورية كوراي واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية بشأأن تقامس العمل بني ؛ ( SCP/19/6 )الوثيقة

 (. .SCP/20/11 REVاملاكتب من أأجل حتسني أأوجه كفاءة نظام الرباءات" )

نت الأمانة املداخالت وجسلهتا عىل رشيط تسجيل. .8 ويلخص هذا التقرير املناقشات بناء عىل مجيع املالحظات  ودوَّ
 .اليت ُأبِديت

 املناقشة العامة
 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

ب  الثانية والعرشينادلورة  – املدير العام – افتتح الس يد فرانسس غري .9 للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، ورحَّ
 وتوىل الس يد ماركو أألامين )الويبو( هممة أأمني اللجنة. .ابملشاركني
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 الرئيس ول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئبمن جد 2البند  

س يي اوالس يدة انهاين اكانل ر  رئيسة لها، الس يدة بوكورا يونسكو )رومانيا(ابلإجامع ولس نة واحدة انتخبت اللجنة  .10
 )املكس يك( انئبة لها.

 اعامتد جدول الأعاملمن جدول الأعامل:  3البند 

لجدول  قدمت الرئيسة مرشوع .11 ىل البنود امخلسSCP/22/1 Prov.2)الوثيقة  الأعامل املعدَّ اليت  ة( استنادا  اإ
 انقش هتا اللجنة، بغية اعامتده.

لالأعامل تأأييده جدول  معراب  عنا عىل اقرتاهح اللجنة ةرئيسوشكر  ابمس اجملموعة الأفريقية وفد نيجريايحتدث و  .12  .املعدَّ

وأأعلن وفد الياابن، متحداث  ابمس اجملموعة ابء، أأن مرشوع جدول الأعامل الأصيل يبنِيِ عىل حنو أأفضل الوضع الراهن  .13
ذ ل تعزتم اللجنة مناقشة سوى بندين موضوعيني خالل  للمناقشات حبيث ل يرى الوفد رضورة يف تغيري املرشوع الأصيل اإ

نظرا  اإىل جعز اللجنة عن  ،راسة عن الكشف الاكيفادلو هام ادلراسة عن النشاط الابتاكري و ، دورهتا الثانية والعرشين
ىل اتفاق بشأأن  . وشدد الوفد عىل الطبيعة التقنية للجنة وجشعها عىل املقبل برانمج العملالتوصل يف دورهتا املاضية اإ

الأعامل ة. ومع ذكل، أأعلن اس تعداده قبول جدول اجلوانب الإجرائي مناقشةاس هتالل املناقشات التقنية وعدم الإرساف يف 
ل قبول جدول الأعامل يف  ل مرونة اجملموعة ابءعن أأمهل يف أأن تقاب   الوفد أأعربيف اخلتام، املقرتح يف مرحةل لحقة. و املعدَّ

 ابملثل يف مرحةل لحقة.

آس يا واحمليط الهادئ .14  .جدول أأعامل متوازن ومقبولرئيسة ورحب ابقرتاح ال ،وحتدث وفد ابكس تان ابمس مجموعة بدلان أ

قلميية ع منسقيوأأعرب وفد الصني عن امتنانه للرئيسة والأمانة ملا بذله من هجود شاكرا   .15 ما أأبدوه من ىل اجملموعات الإ
 مرونة، وأأعرب عن تأأييده مرشوع جدول الأعامل املقرتح.

جبدول  املتعلقالرئيسة عىل معلها  رك، وشمجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيقوحتدث وفد رومانيا ابمس  .16
ل ىل أأن مرشوع جدول الأعامل الأصيل اكن وس يةل  وأأعلن الأعامل املعدَّ اس تعداده تأأييد الوثيقة املقرتحة. وأأشار الوفد أأيضا  اإ

 معلية للميض قدما .

 قرتاح الرئيسة.وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأعرب عن تأأييده ا .17

آس يا الوسطى والقوق .18 البيان اذلي أأدىل به وفد از وأأورواب الرشقية، وأأيد وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أ
 رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق.

لعمتدت اللجنة مرشوع جدول وا .19  (.SCP/22/1 Prov.2)الوثيقة  الأعامل املعدَّ

 ادلورة احلادية والعرشين ل الأعامل: اعامتد مرشوع تقريرمن جدو  4البند 

 (.SCP/21/12 Prov.2اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا احلادية والعرشين )الوثيقة  .20

 من جدول الأعامل: تقرير عن نظام الرباءات ادلويل 5البند 

ىل الوثيقة  .21  .SCP/22/2استندت املناقشات اإ



SCP/22/7 PROV. 
4 
 

قلميية املتعلقة ابلرباءات من ادلول  .22 وأأفادت الأمانة بتلقي معلومات عن بعض جوانب القوانني الوطنية/الإ
قلميية التالية منذ ادلورة احلادية والعرشين للجنة: أأسرتاليا وبيالروس وامجلهورية ادلومينيكية والسلفادور  الأعضاء/املاكتب الإ

قلميية الأفريقية للملكية و تغال ومجهورية كوراي ورصبيا وطاجيكس تان وجورجيا والياابن ومدغشقر وبولندا والرب  املنظمة الإ
 .(ARIPO) الفكرية

وشكر وفد بيالروس الأمانة عىل حتديث املعلومات اخلاصة ببعض جوانب قانون الرباءات يف بيالروس. وأأدىل  .23
ضافة اإىل ذكل، طلب الوفد استبدال لكمة املعلومات املتاحة عىل املوقع الش بيك للجنة عىلببعض التعليقات التقنية  . واإ

توضيحا  والنشاط الابتاكري ِدة ا ة التقنية الصناعية السابقة واجلالواثئق املتعلقة ابحل "معلومات" بعبارة "أأية معلومات" يف
 للواثئق ومتاش يا  مع قوانني مجهورية بيالروس.

امي خيص التقرير عن نظام الرباءات ادلويل، ذكر الوفد أأن وهنأأ وفد السلفادور الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام. وف .24
ل أأهنا طلبت تعديل صيغة بعض جوانب التقرير و 2006السلفادور مل تغري ترشيعاهتا منذ عام  اجلوانب املتعلقة بفرتة  س امي لاإ
دراهجا التعديالت املطلوبة وحتديهثا ا .السامح والاس تثناءات والتقييدات ملعلومات املتاحة عن الترشيعات وشكر الأمانة عىل اإ

 الوطنية اخلاصة ابلرباءات يف خمتلف ادلول الأعضاء.

يهنا. واغتمن الوفد الفرصة ملوافاة ادلول الأعضاء بأأحدث املس تجدات يف الترشيعات ي وهنأأ وفد أأسرتاليا الرئيسة عىل تع  .25
ل اذلي اعتُ  ر ، س يجوز للبدلان 2015مد يف عام الأسرتالية. فأأعلن أأنه مبوجب قانون امللكية الفكرية املعدَّ من أأسرتاليا أأن تصِدِ

عفاء املؤقت املمنوح مبوجب بروتوكول تريبس ومبوجب احملمية مبوجب براءة وفقا   املواد الصيدلنيةجنيسة من  ا  نسخ لالإ
، وس يجوز 2015 أأغسطس 25أأن هذه التعديالت س تطبَّق اعتبارا  من دلى دخوهل حزي النفاذ. ورصح الربوتوكول نفسه 

ىل احملمكة الفدرالية طلب احلصول عىل جباري  للمختربات الأسرتالية، مبوجب هذا الربانمج اجلديد، أأن تقدم اإ ترخيص اإ
ىل لتصنيع  ة عامة خطرية. يضااي ص قمن تعاين  اليت ناميةال بدلان ال نسخ جنيسة من أأدوية محمية مبوجب براءة وتصديرها اإ
يض مالمئ مع صاحب الرباءة يك ل يترضر من هذه الرتتيبات. ورأأى أأن هذه التعديالت أأنه سيُتفاوض عىل تعو  وأأضاف

الأطفال يف البدلان النامية، من خالل الإسهام يف معاجلة املشالكت الصحية  س امي ولستهنض حبق امجليع يف الصحة، 
زمع تيسري الانتفاع هبذا الربانمج لوفد أأنه يُ أأوحض ايف اخلتام، اخلطرية مثل فريوس نقص املناعة البرشية واملالراي والسل. و

 مجليع البدلان النامية اليت تس تويف معايري حمددة.وأأنه سيتاح قدر الإماكن 

مة. ولحظ الوفد أأنه  ركنأأ وفد ش ييل الرئيسة وانئبهتا وشوه  .26 بعض عنارص  ل تزال هناكالأمانة عىل الواثئق املقدَّ
داقانون الرباءات الش ييل  نه سيت قائال   يف التقرير راهجاليت ينبغي اإ واصل مع الأمانة يف هذا الشأأن. وأأعلن أأن بالده اس هتلت اإ

صالحه وأأنه س    عرض التعديالت اجلديدة يف مرحةل لحقة.يتعديل قانون الرباءات واإ

الأمانة عىل ما . وشكر الوفد مساعهياموهنأأ وفد الاحتاد الرويس الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام ممتنيا  هلام النجاح يف  .27
أأن التعديالت املدخةل عىل ترشيعات الرباءات يف الاحتاد الرويس  دلورات املاضية للجنة. وذكربذلته من معل خالل ا

ىل تفاصيل التعديالت املطبَّقة، شدد الوفد عىل 2015 يناير 1أأصبحت سارية اعتبارا  من  جازة. ودون التطرق اإ نرش نتاجئ  اإ
آراهئا يف أأهلية الاخرتاع للحصول عىل براءة. وفضال  عن ذكل، نوه  بداء أ البحث والفحص بغية متكني الأطراف الثالثة من اإ

جراء متديد مدة حامية الرباءة اليت تشمل اخرتاعات ريالوفد بتغي  الأدوية واملواد الزراعية الكمييائية. يف جمال خيص اإ

عىل انتخاهبا ممتنيا  لها النجاح يف معلها املمتزي. وذكر الوفد أأنه قدم معلومات عن اللواحئ  وهنأأ وفد بولندا الرئيسة .28
طار الترشيعات البولندية توضيحا  لنظام الوطين. وأأوحض أأن قانون امللكية الصناعية  بولندا الوطنية املتعلقة بفرتة السامح يف اإ

فا  لقوانني بعض البدلان الأخرى. ومع ذكل، تندرج هذه املسأأ ة نسبيا  ح خاليف بولندا ل ينص رصاحة عىل مفهوم فرتة السام
طار  نص عىل رشوط حتديد أأولوية احلصول عىل براءة يف بولندا ي  أأوهلامالقانون املذكور. وأأضاف أأن  حمكني من أأحاكميف اإ

ف. اجلِدةمعايري  اثنهيامص خيبيامن  ذا ِدة الإفصاح يف حتديد اجلرضورة عدم مراعاة  هذين احلمكنيمن أأحاكم  ويُستش  حدث اإ
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غريها من بدلان العامل. ومن مث، يف يف غضون س تة أأشهر من اترخي الإيداع يف معرض دويل معرتف به رمسيا  يف بولندا أأو 
مانة شكر الوفد الأ يف اخلتام، يف بولندا مبفهوم الأولوية. وِدة أأعلن الوفد رضورة ربط هذا النوع من الإفصاح اذلي ل ميس ابجل

دخال هذه التغيريات املتعلقة ابلترشيعات البولندية.  عىل اإ

صفحة الإنرتنت اخملصصة للمنتدى الإلكرتوين للجنة وهنأأ وفد الربتغال الرئيسة عىل انتخاهبا وشكر الأمانة عىل حتديث  .29
عىل والاس تثناءات والتقييدات ح امالفرصة لإدخال بعض التعديالت عىل النص املتعلق بفرتة السالوفد . واغتمن الرباءات

 .انون امللكية الصناعية يف الربتغالة من الربتغالية لقنلكزييوفقا  للرتمجة الإ  حقوق الرباءات

ة يف قانون وحتدث وفد رومانيا بصفته الوطنية وأأعرب عن رغبته يف اإطالع اللجنة عىل بعض التغيريات احلديث .30
ل يف عام أأن القانون امل الرباءات يف رومانيا. فأأعلن بشأأن  2014لس نة  83عقب اعامتد القانون رمق  2014ذكور قد عِدِ

واحئ املتعلقة ابخرتاعات املوظفني من أأحاكم قانون الرباءات ونص عىل بعض التغيريات لاذلي اس تثىن الو اخرتاعات املوظفني 
الوفد أأن أأمه التغيريات املتعلقة هبذه الآلية يه منح حقوق ملكية فكرية لخرتاعات املوظفني  وذكرالهامة يف هذا الصدد. 

وحق أأرابب العمل عىل الاخرتاعات اليت أأسهموا فهيا  عاد ة لقاء اخرتاعاهتم، ماكفأأةحق املوظفني يف احلصول عىل  س امي لو
سهاما  ماداي  هاما . وأأ  ىل  شاراإ اليت روعيت يف اعامتد قانون منفصل عن اخرتاعات املوظفني  س يةالرئي أأن أأحد الاعتبارات اإ

وتشجيع  ؛ن جودة الرباءاتاكن حتسني تقيمي هذه الاخرتاعات وحتفزي بيئة العمل؛ وانتفاع الصناعة وجممتع البحوث من حتس  
آت  جياد حلول قابةل للحامية مبوجب براءة من خالل احلصول عىل ماكفأ ن هذا   اخلتام، قالويف. كبريةاخملرتعني عىل اإ الوفد اإ

بداعيا  وحتفزي بيئة العمل. وأأعلن أأنه سريسل معلومات أأكرث  نالقانون اجلديد هيدف اإىل حتفزي املوظفني اذلي يؤدون معال  اإ
ىل الأمانة يف الوقت املناسب.  تفصيال  اإ

ىل وفد الياابن  وانضم .31 حتضري لأمانة عىل معلها املكثف يف عىل انتخاهبا وشكر ا ةاملتحدثني السابقني يف هتنئة الرئيساإ
ن مل يُدرج يف لقانون  لتعديل احلديثا اإطالع اللجنة عىلجامتع. وأأعرب الوفد عن رغبته يف الا البنود الرباءات يف الياابن واإ

 فامي خيص تعديل نظام اخرتاعاتف. صفحة الإنرتنت اخملصصة للمنتدى الإلكرتوين للجنة الرباءاتالس بعة اليت نرشت عىل 
يف  اكنت أأحد دوافع الابتاكر الهيئات التجارية تقوم هباأأنشطة البحث والتطوير اليت املوظفني يف الياابن، أأوحض الوفد أأن 

هذا الهدف، وحتقيقا  ل  الخرتاعات. تشجيعا  لتوضيح احلوافز الاكفية لخرتاعات املوظفني رضورة يفوفد ال رأأى. ذلا الياابن
ثالث أأن هذه املراجعة متحورت حول عىل  الوفد ام اخرتاعات املوظفني وراجعه. وشددللرباءات نظاس تعرض مكتب الياابن 

ذا قرر ذكل مبوجب  نقاط ييل بياهنا: أأما أأولها فيخص حق رب العمل يف احلصول عىل حقوق براءة عن أأي اخرتاع موظف اإ
نذ البداية قطعا  لأي شك بشأأن صاحب حق عقد أأو لحئة موظفني أأو قواعد أأخرى، حيث يُمنح رب العمل هذا احلق م 

ذ حيق  الرباءة املعنية. وأأما اثنهيا فيتعلق بنتيجة منح رب العمل احلق يف احلصول عىل حقوق براءة عن أأي اخرتاع موظف، اإ
هثا تساوي القمية املعقو ة لالخرتاع. وأأما اثل مزااي اقتصادية أأخرىللموظفني أأصاب الاخرتاع احلصول عىل تعويض مايل و 

ذ تعزتم وزار  ،فيمكن يف تشجيع الاخرتاعات مبادئ توجهيية حتدد الإجراءات املتبعة يف  ة الاقتصاد والتجارة والصناعة وضعاإ
آراء جملس القطاع الصناعي.  ىل أ حساب ما تالءم من تعويض مايل ومزااي اقتصادية أأخرى عن اخرتاعات املوظفني، استنادا  اإ

ىل معاهدة قانون الرباءات، أأعلن الوفد أأن مكتب الياابن للرباءات قد وفامي خيص مراجعة القوانني ادل اخلية يك تنضم الياابن اإ
ىل املعاهدة املذكورة اليت ُوضعت لتوامئ وتبِسِ  الياابن للرباءاتراجع اللواحئ املعنية من قانون  ط متهيدا  لنضامم الياابن اإ

ختالف البدلان. ورضب الوفد مثال مقديم الطلبات اذلين جعزوا عن الإجراءات اخلاصة ابلطلبات ادلاخلية واليت ختتلف اب
ذ تقدمي ترمجة ايابنية لواثئق حمررة بلغة أأجنبية خالل املهةل الزمنية احملددة،  س يتس ىن هلم تقدمي الرتمجة املطلوبة خالل همةل اإ

للرباءات مقديم الطلبات بذكل  عبارة أأخرى، س يخطر القامئ عىل مكتب الياابنب زمنية حمددة تتجاوز الأجل الأول؛ ف 
ل أأيضا  لمتكني الياابن من  وسيسمح هلم بتقدمي الرتمجة خالل همةل زمنية حمددة. وذكر الوفد أأن قانون العالمات التجارية قد عِدِ

ىل معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية. ويف اخلتام، رصح الوفد بأأن مكتب الياابن للرباءات  ، بدأأ قد الانضامم اإ
طار نظام الاعرتاض عىل الرباءات اجلديد.ب ، 2015أأبريل  1اعتبارا  من   قبول طلبات الاعرتاض يف اإ
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 تالتعديالعىل لجنة ال  اإطالع. وأأعرب الوفد عن رغبته يف الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهباموفد مجهورية كوراي  وهنأأ  .32
تطلبات الإعالن مل  تبس يطا  مدت امح. وأأوحض أأن هذه التعديالت قد اعتُ سال فرتة ب يف بالده واملتعلقة رباءاتاللقانون  احلديثة
يداع الطلب. املتعلقة اب ملقديم الطلبات سمح بعض ادلول الأعضاء ت أأشار الوفد اإىل أأنه يف حني فلكشف عن الاخرتاع قبل اإ

خرتاع الاكشف عن أأي الإفصاح عن بعض البدلان الأخرى  تقتيض، دون حتميلهم عبءا  مفرطا  فرتة سامح ب الانتفاع فهيا
يداع الطلب  دارة ماكتب الرباءات للطلبقبل اإ قبل  ،تقتيض بالده اكنت . وأأوحض أأناتبغية تيسري رصد الأطراف الثالثة واإ

يداع  أأن يفصح مقدمو الطلباتاعامتد تكل التعديالت،  أأي كشف عن الاخرتاع سابق لهذا التارخي. وأأشار عن يف اترخي الإ
ىل أأنه و  ل يفاإ فصحوا عن كوراي، جيوز ملقديم الطلبات، بعد تسديد الرسوم املطلوبة، أأن ي مجهورية فقا  لقانون الرباءات املعدَّ

ن مل  ،أأي كشف عن اخرتاعاهتم خالل أأي فرتة سابقة لتارخي التسجيل أأو منح الرباءة خالل مرحةل الإيداع.  يفصحوا عنهواإ
ىل زايدة ال  يقني دلى الأطراف الثالثة وتيسري املسار ملقديم الطلبات. وذكر أأنه س يظل من وأأضاف أأن هذا التعديل هيدف اإ

املمكن للأطراف الثالثة الاطالع عىل معليات الكشف عن الاخرتاع قبل اترخي الإيداع فامي خيص الرباءات املسجَّةل، 
يداع طلب هابلإفصاح عن التأأكد من أأن مقديم الطلبات قد أأتيحوا فرصة تسوية موقفهم املتعلق و  ذا الكشف يف مرحةل اإ

نظام الرباءات بوجه  املعتادين عىلأأن هذه التعديالت س تعود ابلنفع عىل مقديم الطلبات غري بالوفد  يف اخلتام، أأفادالرباءة. و
 حمايم براءات. توِكِ خاص مثل الكياانت الصغرية اليت ل 

 البياانت العامة

آس يا  .33 وهنأأ الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام  ،الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقيةحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أ
الثانية والعرشين. وأأعلن الوفد أأن مجموعته ما فتئت تويل اللجنة وشكر الأمانة عىل ما بذلته من معل لإعداد واثئق دورة 

ذ تُ  ملناقشة مجيع القضااي املتعلقة بقانون الرباءات. وذكر أأن مجيع  ا  عترب هذه اللجنة منتدى هامأأمهية كربى لعمل اللجنة اإ
 ةالقضااي املندرجة يف برانمج اللجنة هامة. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تسفر مناقشات اللجنة عن نظام براءات أأكرث توازان  وفعالي

ىل أأن مناقش تقوم وأأن جيب أأن تكون معلية  النشاط الابتاكري والكشف الاكيف ةعىل الصعيدين الوطين وادلويل. وأأشار اإ
لالرتقاء جبودة الرباءات. وأأعرب عن تقديره ملا بذلته اللجنة من هجود ملعاجلة القضااي املتعلقة  ىل تبادل املعلومات واخلرباتع

الرباءات. وأأيد الوفد البحث عن أأفضل  مستشارو سدهيااملشورة اليت ي  رسيةابلرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا وصون 
بل اس تخدام نظام الرباءات وحل املشالكت الاجامتعية وأأعلن اس تعداده املشاركة مشاركة بناءة يف مناقشة مجيع البنود س  

 الواردة يف جدول الأعامل.

آس يا واحمليط الهادئ، وهنأأ الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام وأأعرب عن تقديره  .34 وحتدث وفد ابكس تان ابمس مجموعة بدلان أ
يع املوضوعات املدرجة يف جدول مجل توازنة امل بناءة و ال ناقشات امل وأأعلن الزتامه مبواصةل يف حتضري الاجامتع. لعملها املكثف 

الرباءات واملصلحة العامة، وخاصة يف  أأصابحقوق يف موازنة  ابلغةالأعامل. واعترب الوفد أأن معل اللجنة يكتيس أأمهية 
جياد توازن مالمئ بني حقوق الرباءات الرباءاتجمالت الصحة العامة ونقل التكنولوجيا ومرونة  . وذكر أأنه من الأمهية مباكن اإ

الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية يف ادلول الأعضاء فضال  عن  الفوارق يف مس توايت التمنيةواحلق يف الصحة مع مراعاة 
ىل أأن هذا الهنج  مجيع ادلول الأعضاء.قانون امللكية الفكرية واحتياجات  ، واحرتاماتفاق تريبس يف املرونة مواطن وأأشار اإ

حلفا  عىل احلزي الس يايس الالزم ملواهجة الاحتياجات الصحية فضال  عن ابسيسمح للحكومات، يف البدلان القليةل املوارد، 
أأن هذه املناقشات  قرتاحات يف هذا الصدد. ورأأىيع الامجل ممثرة تعزيز الابتاكر. وأأعرب عن أأمهل يف املشاركة يف مناقشات 

لتحسني  عن الإرشادات الالزمة ناسفر ي وتبادل املامرسات الفضىل والتجارب الوطنية خالل دورة اللجنة الثانية والعرشين س 
ويف اخلتام، قال  .مجيع ادلول الأعضاء احتياجات ومصاحلخمتلف فعالية نظام الرباءات احلايل ومواصةل تعزيزه بطريقة تراعي 

ن   بنود حمددة من جدول الأعامل. بشأأنس تديل ببياانت بصفهتا الوطنية  تهمجموع يف  عضاءل الأ ادلو الوفد اإ

وهنأأ الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام وأأعرب عن أأمهل  رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوحتدث وفد  .35
سهاهما الهام يف حتضري ادلورة وليف أأن تتقدم اللجنة يف أأعاملها بصورة فعا ة ومعلية. وشكر الوفد الأ  عداد  مانة عىل اإ س امي اإ
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نه يدرك أأن دعامات نظام الرباءات يه . و ادلراس تني الشاملتني اخلاصتني ابلنشاط الابتاكري والكشف الاكيف قال الوفد اإ
قلميية. ورأأى أأنه جيب الرتكزي  معايري أأهلية احلصول عىل براءة اليت ترهتن يف هذه املرحةل ابلرؤى واخلصائص الوطنية أأو الإ

ذا أأرادت الويبو احلفا  عىل دورها يف هذا  عىل معاجلة الصعوابت اليت تواجه مس تخديم نظام الرباءات عىل الصعيد ادلويل اإ
طار الاقتصاد املعومل احلايل القامئ عىل املعرفة. ومن مث، رحب الوفد بفرصة مناقشة موضوع جودة الرباءات  مبا يف اجملال يف اإ

ادلراس تني الشاملتني اللتني قدمهتام الأمانة س تفيد مجيع مس تخديم . ورأأى أأيضا  أأن أأكرث تعمقا  مناقشة  نظمة الاعرتاضأأ ذكل 
والولايت املتحدة الأمريكية وادلامنرك نظام الرباءات. ويف هذا الصدد، أأكد الوفد تأأييده اقرتاح وفود كندا واململكة املتحدة 

صدار اس تبيان عن جودة  حراز املزيد من التقدم يف جمالت أأخرى مهنا موضوع الرباءات. بشأأن اإ ماكنية اإ ح اإ  رسيةورجَّ
الرباءات ومولكهيم اذلي توليه مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق أأمهية كبرية. ويف هذا الصدد،  مستشاريبني  التواصل

جياد حلول للجوانب ت ية وهجَّ الويبو خالل دورة اللجنة املاض ذكَّر الوفد بأأن الندوة اليت نظمهتا  رسا ة واحضة يه رضورة اإ
يتعني كذكل مواصةل النظر يف موضوع تقامس  ها. ورأأى أأنهباملس تعرضة لصاحل أأصاب حقوق امللكية الفكرية واملنتفعني 

تنقيح قانون الويبو  يبيمجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكر علام  ابقرتاح اون ادلويل وتيسريه. وأأحاط العمل بغية توطيد التع
آاثر الإدراج احملمتل لالقرتاح يف 1979المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات لس نة  . وأأضاف أأنه يتعني فهم أ

شواغل مجيع  يعاجليف هذا املسار البالغ الأمهية. وانشد اللجنة وضع برانمج معل متوازن برانمج العمل املقبل قبل الرشوع 
 عضاء. ويف اخلتام، أأكد الوفد الزتامه ابملشاركة مشاركة بناءة يف مناقشات اللجنة بغية عقد دورة ممثرة.ادلول الأ 

 توجهياهتاوحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وهنأأ الرئيسة عىل انتخاهبا ورأأى أأن اللجنة ستتقدم يف معلها بفضل  .36
ر الأمانة عىل معلها املكثف يف حتضري ادلورة. وأأعلن أأن اجملموعة ابء ترى . وهنأأ الوفد انئبة الرئيسة عىل انتخاهبا وشكةاحلكمي

أأن اللجنة، بوصفها املنتدى الوحيد املتعدد الأطراف يف جمال الرباءات، تتحمل مسؤولية توفري منرب لإجراء مناقشات تقنية 
ىل ادلراس تني املتعلقتني ابلنشاط حبيث تواكب العامل املتطور. وأأشا املتعلقة بقانون الرباءات املوضوعي للمسائل ر الوفد اإ

طار بند جدول الأعامل املتعلق جبودة الرباءات قدمت اجملموعة ابء  مذكرا  بأأن الابتاكري والكشف الاكيف الواردتني يف اإ
ىل عدم حداهام وقدمت مجموعات أأخرى اثنهيام، وذكر أأن اللجنة ستناقش يف هذه ادلورة بندين موضوعيني فقط نظرا  اإ  اإ

ىل اتفاق بشأأن  . ورأأى الوفد أأن هذين املوضوعني جزءان أأساس يان من املقبلالعمل برانمج توصلها يف دورهتا املاضية اإ
يندرجان يف مصمي نظام الرباءات. وأأضاف أأنه من الأمهية مباكن التعمق وأأهنام الرشوط املوضوعية لأهلية احلصول عىل براءة 

ىل أأن ادلراس تني  حلصول عىل براءة بغية فهم طبيعة الرباءة وس بل حتسيهنا،ط اجلوهرية لأهلية اويف فهم هذه الرش  مشريا  اإ
ق فهم املشاركني يف هذا الصدد. ومن هذا املنطلق، أأعرب الوفد اللتني أأعدهتام الأمانة أأرس تا أأساسا  جيدا  لإجراء مناقشة تعمِِ 

ودة املدرجتني يف بند جدول الأعامل املتعلق جبعن رغبته يف املشاركة يف مناقشة تقنية وموضوعية ختص ادلراس تني 
الرباءات. وشدد عىل أأمهية مواصةل هذا النوع من العمل املوضوعي والتقين يك تظل اللجنة منتدى حموراي  متعدد الأطراف 

بل للجنة. يضم خرباء ويسهم يف تطوير نظام الرباءات. وأأعلن اس تعداد اجملموعة ابء املشاركة مشاركة بناءة يف العمل املق 
، ترحج اجملموعة ابء أأن ترتكز اللجنة عىل نتاجئ أأنظمة الاعرتاض مبا يف ذكلورصح بأأنه فامي خيص مسأأ ة جودة الرباءات 

ادلورة احلالية لتحديد أأعاملها املقبةل عىل ضوء الإسهام املوضوعي للرباءات املمنوحة. وشدد عىل أأن تقامس العمل والتعاون 
ىل اتفاق بشأأن بعض الأعامل امللموسة يف املس تقبلادلوليني مسأألتان ابلغ  من شأأنه  ، ماتا الأمهية. ويتوقع أأن تتوصل اللجنة اإ

سهاما  جليال  يف هذا اجملال. وفامي خيص موضوع  الرباءات ومولكهيم، شدد الوفد عىل  مستشاريبني  التواصل رسيةالإسهام اإ
ابلية للتنبؤ يه أأحد العنارص الهامة لمتكني بيئة الأعامل. وأأعرب عن أأمهية اجلوانب املس تعرضة لهذه املسأأ ة. ورأأى أأن الق

رغبته يف مواصةل مناقشة س بل تلبية اللجنة طلبات عامل الأعامل احلقيقي. ويف اخلتام، أأعلن الوفد اس تعداده مناقشة 
بناءة بغية  مشاركةوأأكد الزتام اجملموعة ابء ابملشاركة يف معل اللجنة  برانمج العمل املقبلهبدف حتديد موضوعات أأخرى 

 حتديد س بل امليض قدما .

وهنأأ الرئيسة عىل انتخاهبا معراب  عن اقتناعه بأأن  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييبوحتدث وفد الربازيل ابمس  .37
لوفد أأن اللجنة تنظر يف جدول أأعامل قصري ولكنه هام، وخص اللجنة س تحقق نتاجئ جيدة بفضل رئاس هتا احلكمية. ولحظ ا
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طار البند  القضااي امخلسابذلكر  الفحص املوضوعي وهام الكشف  دول الأعامل فضال  عن ادلراس تني قيدمن ج 6املتناو ة يف اإ
رسات يف املوضوعني الاكيف والنشاط الابتاكري. ورأأى أأنه من الأمهية مباكن لدلول الأعضاء أأن تتبادل اخلربات واملام

ىل الإقرار بأأن س ياسات وترشيعات املذكورين. وأأقر بأأن بعض البدلان تنهتج ممارسات مماثةل  ولكنه رأأى أأن اللجنة مدعوة اإ
ىل  امللكية الفكرية ينبغي أأن تعاجل القضااي الاقتصادية والعلمية عىل الصعيد الوطين فضال  عن الشواغل الإمنائية. وأأشار اإ

ىلممارسات خمتلفة يف ك بدل وجود ىل املعنونة "النشاط الابتاكري" واليت أأقرت بادلراسة الأو اعامتد ماكتب امللكية  أأدت اإ
الفكرية هنوجا  خمتلفة. وأأضاف أأن هذا املفهوم، سواء أأطلق عليه امس "عدم البداهة" أأم "النشاط الابتاكري"، يؤدي دورا  

رب موطن مرونة قمي يتيحه اتفاق تريبس. واعترب أأن ادلراسة الثانية املعنونة رئيس يا  يف نظم الابتاكر الوطنية وعليه يُعت
"الكشف الاكيف" مجعت معلومات وقائعية من ماكتب امللكية الفكرية بشأأن س بل وفاء ادلول الأعضاء برشط الكشف 

ذ يتيح نرش التكنولوجيا ونقلها من البدلان  الاكيف. وأأضاف أأن الكشف الاكيف يعد  عنرصا  ابلغ الأمهية يف نظام الرباءات اإ
ىل مسأأ ة العمل الراهن للجنة معلنا  أأن  ىل البدلان النامية. والتفت الوفد اإ  مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييباملتقدمة اإ

ثر املناقشات اليت  أأجريت تويل أأمهية كربى لالس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات. وذكَّر بأأنه طلب من الأمانة، اإ
عداد دراسة حتليلية لالس تثناءات والتقييدات اليت أأثبتت فعاليهتا يف معاجلة الشواغل الإمنائية.  خالل دورة اللجنة املاضية، اإ
ىل هذه ادلراسة، أأعرب عن رغبته يف اقرتاح وضع دليل غري حرصي يف هذا الشأأن مكرجع لدلول الأعضاء يف  واستنادا  اإ

ضافة اإىل ذكل، أأ  عرب عن اهامتم مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ابلخنراط يف اجلهود املشرتكة املبذو ة يف الويبو. واإ
من جدول الأعامل وغريه، ذكَّر الوفد ابلبيان اذلي  7مناقشة موضوعات الرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا. وفامي خيص البند 

قانون الويبو المنوذيج اكرييب خالل دورة اللجنة املاضية بشأأن رضورة تنقيح أأدىل به ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وال
ىل اس 1979اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات لس نة  م اقرتاحا  هيدف اإ الل مناقشة تنقيح هذا هت، وأأعلن أأنه قدَّ

التفاقات القانونية الرئيس ية مثل عاة القانون المنوذيج. وشدد خباصة عىل أأنه يتعني يف تنقيح هذا القانون المنوذيج مرا
اتفاقات منظمة التجارة العاملية وتوصيات جدول أأعامل الويبو للتمنية. ويف اخلتام، حث الوفد مجيع الوفود الأخرى عىل 

الغرض قدميا  ل حيقق الاس تفادة من الأايم القليةل السابقة للمناقشة لالطالع عىل القانون المنوذيج والتأأكد من أأنه أأصبح 
 املنشود منه.

وهنأأ وفد الصني الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام وشكر الأمانة عىل معلها املكثف. وأأعلن الوفد أأنه يويل أأمهية كربى  .38
لعمل اللجنة اليت تعد  منربا  هاما  للمناقشات بشأأن نظام الرباءات ادلويل. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي اللجنة دورا  أأكرب يف 

بتاكر وتعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية والتكنولوجية. وذكر الوفد أأن اختالف الأوضاع الوطنية ومس توايت تشجيع الا
ىل اختالف املصاحل. ورأأى أأنه جيب عىل مجيع الأطراف أأن تبدي املزيد من املرونة والتعاون خدمة  لأكرب قدر  التمنية يؤدي اإ

سني بناء الكفاءات يف مجيع املاكتب تيسريا  لتقامس العمل عىل حنو جمٍد وتعزيز ممكن من مصاحل هذه الأطراف. وأأضاف أأن حت 
ملاهمم هبا س يؤدي اإىل الارتقاء جبودة الرباءات. واعترب الوفد  أأيضا  أأن مس توى فهم مودعي الطلبات لنظم الرباءات ادلولية واإ

ىل اس تخدام مواطن املرونة اليت يتيحها نظام الرباءات لتعزيز نقل التكنو  القمية الاجامتعية لنظام  زيتعز زايدة لوجيا س يؤدي اإ
التقدم يف هذا الصدد خالل دورة اللجنة الثانية والعرشين حتت الرباءات. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل 

 قيادة الرئيسة احلكمية.

ميانه بقدرهتام عىل وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وهنأأ الرئيسة وانئبهتا ع .39 ىل انتخاهبام وأأعرب عن اإ
توجيه معل اللجنة. وشكر الوفد الأمانة عىل معلها املكثف يف حتضري ادلورة. وأأعلن أأن مجموعة البدلان الأفريقية قد أأقرت 

الاخنراط يف  ية تيسريبغ اللجنة يف بناء املعرفة والتفامه وتطبيق خمتلف املعايري املتعلقة ابلرباءات  هدلور الأسايس اذلي تؤدياب
متكينية تشملها توصيات نظام الرباءات ادلويل واس تخدامه اس تخداما  فعال . ورأأى أأن هذه املعايري تنطوي عىل عوامل 

ىل تعزيز تسخري اس تخدامات الرباءات لأغراض التمنية الاجامتعية والتكنولوجية والاقتصادية.  جدول أأعامل التمنية وهتدف اإ
ىل املشاركة النشطة يف أأعامل اللجنة املتعلقة ابلقضااي احملددة اليت تدمع أأهداف  وأأعرب عن تطلع مجموعة البدلان الأفريقية اإ

جراء  منطقة البدلان الأفريقية مع مراعاة مس توايت التمنية اخملتلفة يف ادلول الأعضاء يف الويبو. وأأضاف الوفد أأنه يرغب يف اإ
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طار اللجنة ويود خباصة ل مناقشات بناءة  ابلأنشطة املضطلع هبا يف جمال  املتعلقةاملناقشات  تكثيفهذه القضااي يف اإ
ءات، والرباءات والصحة العامة، ونقل التكنولوجيا. وأأما فامي خيص مسأأ ة جودة الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الربا

يف الواثئق  أأنظمة الاعرتاض، طلب الوفد من الأمانة أأن تقدم املزيد من التفاصيل عن أأنظمة الاعرتاض مبا يف ذكلالرباءات 
م الأول من دورة اللجنة واملتعلقتني الفحص خالل اليو  قيداليت تتناول موضوع جودة الرباءات. ورأأى أأن ادلراس تني 

ن مل تكن حرصية، عن املامرسات الوطنية املتبعة يف هذين  اابلنشاط الابتاكري والكشف الاكيف قدمت معلومات مفيدة، واإ
ىل بيان مجموعة بدلان  راجملالني. وشك عداد هاتني ادلراس تني. وأأعرب عن تطلعه اإ الوفد الأمانة عىل ما بذلته من معل يف اإ

قانون الويبو المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن قرتاهحا تنقيح لاكرييب بشأأن عقد مناقشات بناءة لمرياك الالتينية واأأ 
جراء املزيد من املداخالت بصفته الوطنية.قه يف احتفاظه حبالوفد  . ويف اخلتام، أأعلن1979الابتاكرات لس نة   اإ

وادلول الأعضاء فيه، وشكر الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام وأأعلن  وحتدث وفد لكسمربغ ابمس الاحتاد الأورويب .40
ىل أأن دورةل اس تعداده  اللجنة املاضية قد  لمشاركة بنشاط يف مناقشات اللجنة اسرتشادا  بتوجهياهتام احلكمية. وأأشار الوفد اإ

لتقدم احملرز يف جمال اب وذكَّرليني. جارب ادلول الأعضاء يف جمال تقامس العمل والتعاون ادلو لتشهدت مناقشة ممثرة وهامة 
الرباءات ومولكهيم حيث ُعقدت ندوة ممثرة عن هذه املسأأ ة. وذكر أأن جدول أأعامل هذا  مستشاريرسية التواصل بني 

حداهام النشاط الابتاكري وترد يف الوثيقة  وتتعلق اثنهيام ابلكشف الاكيف  SCP/22/3الأس بوع يتضمن دراس تني ختص اإ
ىل مناقشة . وشكر SCP/22/4يقة وترد يف الوث  نه يتطلع اإ عداد هاتني ادلراس تني قائال  اإ الأمانة عىل ما بذلته من هجود يف اإ

جودة الرباءات، مبا يف ذكل املوضوعني. وذكَّر بأأن برانمج العمل يتضمن املوضوعات امخلسة التالية اليت يتعني مناقش هتا: 
ونقل  س تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءة؛؛ والاهيمالرباءات ومولك مستشاريتواصل بني ورسية ال  ؛أأنظمة الاعرتاض

فضاء املناقشات املكثفة اليت ُعقدت خالل دورة اللجنة املاضية  .العامة والرباءات والصحة ؛التكنولوجيا وأأبدى أأسفه لعدم اإ
ىل اتفاق  ىل أأن برانمج العمل احلايل يقوم املقبل. وفامي خيص مناقشة برانمج العمل املقبلبرانمج العمل  عىلاإ ، أأشار الوفد اإ

يالء أأمهية كربى للحفا  عىل هذا التوازن. وأأعلن أأن الاحتاد  عىل موازنة حساسة للغاية بني الأولوايت اخملتلفة، وعليه جيب اإ
ود كندا واململكة ودة الرباءات. ولحظ أأن وفجب اخلاصالأورويب وادلول الأعضاء فيه يوليان أأمهية كربى للتقدم يف العمل 

س بانيا وادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب قد قدمت عدة اقرتاحات يف  املتحدة وادلامنرك والولايت املتحدة الأمريكية واإ
ذ رأأى يف مواصةل العمل عىل  صدار اس تبيان يشمل عنارص مجيع هذه الاقرتاحات. اإ نه يرحج اإ هذا الصدد. واس تطرد قائال  اإ

واليت ُعقدت  العمل قامسجللسة التبادلية الرامية اإىل تا ابلنس بة اإىل مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو. واعترب أأنهذا اجملال فائدة 
خالل دورة اللجنة املاضية اكنت ممثرة ومفيدة. وذكَّر بأأن هذه اجللسة قد أأسفرت عن عدة أأفاكر بشأأن س بل امليض قدما  يف 

نشاء صفحة ش بكية خمصصة  عداد دراسات. ورأأى الوفد  ،عىل موقع الويبو الإلكرتوين، وتنظمي مؤمتراتهذا الصدد ومهنا اإ واإ
قامة نظام براءات أأكرث فعالية وجناعة وجودة. أأنه ميكن للجنة أأن تسهم، من خالل تناول موضوع التعاون ادلويل،  وأأردف يف اإ

حراز تقدم يف موضوعات أأخرى وخباصة رسية التواصل بني  نه يود اإ ذ س تفيد مواءمة  مستشاريقائال  اإ الرباءات ومولكهيم اإ
ىل الوثيقة  اقرتاح مجموعة  تضماليت  SCP/22/5الأحاكم اخملتلفة يف هذا اجملال مجيع مس تخديم نظام الرباءات. وأأشار الوفد اإ

، مرحجا  1979قانون الويبو المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات لس نة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تنقيح 
ضافة اإىل ذكل، رأأى أأن بعض بنود برانمج  أأن ينطوي هذا الاقرتاح عىل ختصيص اللجنة قدرا  كبريا  من الوقت ملناقش ته. واإ

قامة توازن جديد بني املوضوعات قيد العمل  احلايل، ومهنا الاس تثناءات والتقييدات، تتداخل مع هذا الاقرتاح. وعليه يتعني اإ
. وأأما من عىل العملية وتنفيذهاذكل، اعترب الوفد أأن هذا الاقرتاح ل يوحض عدة جوانب مهنا الإرشاف  املناقشة. وفضال  عن
ذ رأأى فقد الناحية املوضوعية،  شدد الوفد عىل أأن تنقيح هذا القانون المنوذيج جيب أأل ميس بتفسري أأحاكم اتفاق تريبس. اإ

آاثر هذا الاقرتاح عىل النحو الواجب. وأأكد الوفد الزتامه مبناقشة  رضورة يف توضيح هذه املسائل الرئيس ية بغية حفص أ
الزتامه بعمل أأعلن الوفد يف اخلتام، اجلوانب الرئيس ية من قانون الرباءات املوضوعي هبدف مواءمة قانون الرباءات ادلويل. و

ىل املشاركة يف دورة بناءة.  اللجنة وتطلعه اإ
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وهنأأ وفد الهند الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام وأأثىن عىل الأمانة ملا أأعدته من واثئق للمناقشة خالل دورة اللجنة  .41
 يتسام ابلتوازن واملوضوعية حبيثعن اعتقاده بأأن تطوير نظام الرباءات واس تخدام حقوق الرباءات ينبغي أأن  أأعربو احلالية. 

مصاحل اجملمتع الإمنائية. واس تطرد قائال   فضال  عن خدمة احل املعنوية واملادية للمخرتعنيهدف توفري امحلاية للمص يتس ىن حتقيق
نه حييط علام  اإ  نه يويل أأمهية كربى لأعامل اللجنة واإ بربانمج معل دورة  ن الرباءة منتج اجامتعي ذو دور اجامتعي. ومىض يقول اإ

ثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات والرباءات والصحة ونقل اللجنة الراهنة اذلي أأبقي فيه عىل مسائل هامة مثل الاس ت 
اصة يف القضااي املتعلقة خبيف دورة اللجنة املاضية، و  أأبداهاالآراء اليت جمددا  التكنولوجيا يف جدول أأعامل اللجنة. وأأكد 

ورسية  ،والرباءات والصحة ،ضوجودة الرباءات مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتا ،ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات
حتسني جودة حفص  معلنا  رضورةالتفت اإىل جودة الرباءات ف ونقل التكنولوجيا. ،الرباءات ومولكهيم مستشاريالتواصل بني 

طلبات الرباءات حتسينا  كبريا  معال  ابلأهدف الس ياس ية للك بدل يك ل ترتتب تلكفة اجامتعية هائةل عىل منح براءات نظري 
نحتسين عراقيل أأمام نرش  يضعمنازعات و اإىل ؤدي يأأن  تدين جودة حفص الرباءات من شأأنه ات ل أأمهية لها. وأأردف قائال  اإ

بداء بعض املالحظات SCP/22/4و SCP/22/3املعرفة ونقل التكنولوجيا. وأأحاط علام  ابلوثيقتني  ، وأأعرب عن رغبته يف اإ
ىل معلومات  أأيدو التفصيلية عىل هذه الوثيقتني خالل مناقش هتام.  الوفد رأأي اللجنة يف أأنه ينبغي لهاتني ادلراس تني أأن تستندا اإ

بداء توصيات عند الاقتضاء.  اتقدهما ادلول الأعضاء وينبغي أأن ترسد جراء حتليل أأو اإ معلومات وقائعية تتيح لدلول الأعضاء اإ
 حال  لعمل مع ماكتب الرباءات الأخرى ليس بأأن تقامس ا اقتناعهوفامي خيص واثئق أأخرى معنية، أأعرب الوفد جمددا  عن 

منا يرى الوفد أأن تقامس العمل مع املاكتب الأخرى  النظر فيهلتحسني جودة الرباءات ول ميكن  كحل للتصدي لرتامك العمل. واإ
لكفاءات لتكوين ا تدابريورأأى أأنه ينبغي اختاذ  ميكن أأن يضعف معلية الفحص وقدرات ماكتب الرباءات يف البدلان النامية.

للقوانني  ماكتب الرباءات يف البدلان النامية لمتكيهنا من الاضطالع مبهاهما ش به القانونية عىل أأفضل وجه ممكن وفقا   يف
ىل مسأأ ة  الوطنية. ذلا أأضاف أأوفد أأنه ينبغي أأل يكون تقامس العمل جمال   لوضع القواعد واملعايري يف املس تقبل. والتفت اإ

( وشدد SCP/19/6و SCP/14/7ت وأأكد تأأييده برانمج العمل اذلي اقرتحته الربازيل )الوثيقتان الاس تثناءات والتقييدا
ترياد جمددا  عىل أأن ادلراسة املقرتحة قد تركز عىل اس تخدام بعض الاس تثناءات والتقييدات مثل الرتخيص الإلزايم والاس  

ىل الأدوية والقدرة عىل  املوازي والاس تخدام احلكويم واس تثناءات "بولر" وما اإىل ذكل ويه هممة للغاية من منظور النفاذ اإ
ن تلبية متطلبات  حتمل تاكليفها يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا . وحتدث الوفد عن مسأأ ة الرباءات والصحة وقال اإ

الأدوية اليت حتمي احلياة بتاكليف معقو ة يف البدلان النامية والبدلان  الصحة العامة فامي يتعلق ابلأدوية احملمية برباءة وتوفري
تريبس وتنفيذ أأحاكم الرتخيص الإلزايم مبوجب قانون الرباءات أأو اس تخداهما عىل حنو  مروانتالأقل منوا ، يس تلزمان دراسة 

لزامية وعواقهبا عىل توافر الأدوية احملمية وفضال  عن ذكل، أأكد  أأسعارها.عىل برباءة و  فعال، ودراسة أأثر منح الرتاخيص الإ
الوفد تأأييده ادلراسات اليت اقرتهحا وفد جنوب أأفريقيا ابمس مجموعة البدلان الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية 

(SCP/16/7بشأأن الرباءات والصحة. وأأبدى جمددا  الآراء اذلي أأعرب عهنا يف دورة اللجنة املاضية يف املسأأ ة املت ) علقة
اخلاصة بدراسة اجلدوى بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية يف طلبات الرباءات أأو  SCP/21/9ابلوثيقة 

يف الرباءات أأو يف لكهيام؛ ومسأأ ة ادلراسة اخلاصة بصيغ ماركوش والعائق اذلي تضعه أأمام صناعة الرعاية الصحية من خالل 
ركَّبات غري احلقيقية اليت س ُتكتشف يف املس تقبل، لتحمك قبضة خانقة عىل الابتاكرات يف ش باكت عنكبوت غامضة من املُ 
ىل مسأأ ة رسية التواصل بني  جمال التكنولوجيا الصيدلنية. الرباءات ومولكهيم، وأأعلن أأن هذه  مستشاريوالتفت الوفد اإ

س متر معل اللجنة حول هذه املسأأ ة. وحتدث عن املسأأ ة ذات طبيعة موضوعية حتمكها القوانني الوطنية، ول ينبغي أأن ي 

نفاذها ينبغي أأن يعزز الابتاكر التكنولويج ونقل  نه يعتقد أأن حامية حقوق الرباءات واإ مسأأ ة نقل التكنولوجيا وقال اإ
التكنولوجيا )بفضل خصوصيات الرباءات بغض النظر عن ادلراية املكتس بة( يف البدل اذلي حتمى فيه احلقوق، ما يعود 

نه سعيا   وقال ملصلحة عىل املنتجني ومس تخديم املعارف التكنولوجية.اب ىل الوفد اإ جياد التوازن بني احلقوق والالزتامات،  اإ اإ
ينبغي أأن يكون احملتوى التكنولويج خلصوصيات الرباءات دافعا  للتمنية الاجامتعية والاقتصادية يف البدل املعين. ورأأى كذكل 

ىل اتصالها  SCP/22/4 أأنه ينبغي النظر يف الوثيقة طار موضوع نقل التكنولوجيا نظرا  اإ اخلاصة بدراسة الكشف الاكيف يف اإ
لتقدم اذلي أأحرزته اللجنة يف مجميع عدد مناسب من ادلراسات اباتصال  وثيقا  هبذا املوضوع. ويف اخلتام، عرب الوفد عن رضاه 
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 بشأأن املوضوعات اخلاضعة للنقاش. وأأبدى تعاونه الاكمل وعربَّ اليت تقدم صورة واحضة عن الوضع القامئ دلى مجيع البدلان 
 يف مناقشات اللجنة. مشاركة بناءةملشاركة ا عن اس تعداده

يران )مجهورية  .42 الإسالمية( الوفود الأخرى يف هتنئة الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام وشكر الأمانة عىل  –وأأيد وفد اإ
آس يا الية. معلها املكثف يف حتضري دورة اللجنة احل وأأعرب عن تأأييده البيان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان ابمس مجموعة بدلان أ

واحمليط الهادئ. وأأعلن أأنه يويل أأمهية كربى لعمل اللجنة الرايم اإىل مناقشة البنود املوضوعية وتعزيز وضع القواعد واملعايري. 
بادل الآراء بصورة ممثرة بشأأن طائفة واسعة من املواضيع لت ورأأى أأنه ينبغي للجنة أأن تضع برانمج معل متوازن يتيح الفرصة 

مثل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات وجودة الرباءات مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض  املتعلقة ابلرباءات
امل عىل قدم والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا. وعليه اعترب الوفد أأنه ينبغي للجنة أأن تتناول مجيع بنود جدول الأع

تعميق  اءات والصحة، ستساعد اللجنة عىلاملساواة. وأأضاف أأن مناقشة الاس تثناءات والتقييدات، ونقل التكنولوجيا، والرب 
 حتسني تكييف حبث س بلتيح ت س   التمنية الاقتصادية والاجامتعية، كام أأهنايف جمايل فهم التحدايت اليت تواجه البدلان النامية 

يالء العناية  يليب احتياجات التمنية الوطنية. حبيثنظام الرباءات  ورأأى أأن مواءمة قوانني الرباءات عىل الصعيد ادلويل دون اإ
الواجبة لالختالفات القامئة عىل صعيد التمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية لن تعود ابلفائدة عىل مجيع ادلول 

وفامي خيص موضوع نقل التكنولوجيا، أأعرب الوفد عن رغبته يف الاطالع عىل برانمج معل شامل حتلل فيه احلوافز  الأعضاء.
ىل نقل التكنولوجيا معان النظر يف  ،اليت تدفع نظام براءات اإ نه ينبغي اإ واحلواجز اليت حتول دون ذكل. واس تطرد قائال  اإ

يز نقل التكنولوجيا. وفامي يتعلق مبوضوع جودة الرباءات، أأكد الوفد جمددا  أأنه مروانت قانون الرباءات ودورها احملمتل يف تعز 
ذ رأأى أأن غياب هذا التعريف  ل بد من وضع تعريف حمدد ملفهوم "جودة الرباءة" ملواصةل مناقشات اللجنة هذه املسأأ ة. اإ

ىل اتفاق بشأأن يؤدي اإىل جعز الوفود الأخرى عن فهم اكمل أأبعاد الاقرتاحات املقدمة. وعليه ي  تعني أأول  حماو ة التوصل اإ
طار جودة الرباءات.  نه من الأمهية مباكن دراسة دور رشط الكشف الاكيف وتقيميه يف اإ تعريف موحد ونطاقه. وأأردف قائال  اإ

لغاء الإداريوأأيد كذكل مواصةل مناقشة أأنظمة الاعرتاض ومج  ءات . ورأأى أأن مسأأ ة الرباميع مناذج لأنظمة الاعرتاض والإ
ىل الأدوية الأساس ية بأأسعار معقو ة، تكتيس أأمهية كربى ابلنس بة اإىل البدلان النامية ومهنا  والصحة، اليت تشمل النفاذ اإ

دراج هذا البند يف جدول أأعامل اللجنة أأن مجد اللجنة س بال  معلية لالس تجابة للتحدايت  يران. وتوقع من اإ واجه نظام تاليت اإ
تعظمي الاس تفادة  اخلتام، أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن ينبغي كذكل للجنة أأن تتناول مسائل الرباءات يف جمال الصحة. ويف

 اتفاقات دولية وعدم فعاليهتا. اليت تنص علهيامواطن املرونة  من

 وهنأأ وفد مجهورية كوراي الرئيسة وانئبة الرئيسة عىل انتخاهبام وشكر الأمانة عىل معلها املكثف يف حتضري دورة اللجنة .43
آس يا واحمليط الهادئ. وأأقر بأأن اللجنة ما فتئت توفر  احلالية. وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان ابمس مجموعة بدلان أ
جراء مناقشات موضوعية وممثرة بشأأن قضااي تقنية تتعلق بقانون الرباءات وابلتعاون ادلويل.  منتدى لدلول الأعضاء يتيح هلم اإ

ضافة اإىل ذكل، ذكر  الوفد أأن اللجنة قد أأاتحت لدلول الأعضاء الفرصة لتبادل التجارب والآراء املفيدة بشأأن قضااي هامة واإ
سهاما  جليال  يف تعزيز قدرات ادلول يعىل مدار الس نوات القل  ةل املاضية. ورأأى أأن املناقشات اليت مجرهيا اللجنة أأسهمت اإ

قامة نظام براءات متوازن البنية والاس تخدام اإ ب عن وأأعر  الأعضاء عىل تعظمي الاس تفادة من نظام الرباءات. خالصه التام لإ
زاكءبغية الاعرتاف ابمللكية الإبداعية والفكرية للمخرتعني وحاميهتا بفعالية. وأأيد  الاهامتم العاملي بتعزيز الاخرتاعات الاجامتعية  اإ

ن اليت س تحسن يف هناية املطاف حياة الناس يف ش ىت أأحناء العامل ميكن حتقيق ذكل مثال  عن طريق تعزيز رفاه ه قائال  اإ
أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن ترشد وتساعد مناقشة اللجنة هذه مجيع يف اخلتام، الشعوب وقدرهتا عىل تقرير مصائرها. و

 املشاركني فهيا، وأأن يُنظر يف مجيع املسائل هبدف حتقيق الصاحل العام.

برام  20ش بكة العامل الثالث أأن دورة اللجنة هذه قد ُعقدت ابلزتامن مع مرور  ممثةل تولحظ .44 اتفاق عاما  عىل اإ
س امي  تريبس. ورأأت املمثةل أأنه تبنيَّ خالل العرشين س نة املاضية جعز اتفاق تريبس عن حتقيق الأهداف املنشودة منه ول

ن هدف تعممي حامية نظام براءات الأهداف املتعلقة ابلتمنية ومعاجلة الصعوابت اليت تواجه ا لبدلان النامية. وأأردفت قائةل اإ
ذ مل يشهد جمال البحث والتطوير أأي  املنتجات قد جعز عن ىل الأدوية اإ حتقيق الغرض املنشود منه يف جمايل الابتاكر والنفاذ اإ
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امية. واس تطردت قائةل أأن لنتقدم ملحو  فامي خيص املنتجات الصحية الالزمة لتلبية الاحتياجات الصحية يف البدلان ا
ىل الأدوية بأأسعار معقو ة ومينع البدلان النامية واملتقدمة من الوفاء ابلزتاماهتا اخلاصة ابحلق الرباءات  احتاكر حيول دون النفاذ اإ

ىل . ويف هذا الصدد، أأشارت C الكبد يف الصحة. ورضبت مثال الأسعار الباهظة للأدوية الفموية املضادة لفريوس الهتاب اإ
عالن "حامية الرباءات: الس يادة التنظميية مبوجب اتفاق تريبس" أأصدره معهد ماكس بالنك  اذلي النتاجئ الرئيس ية الواردة يف اإ

بداع واملنافسة مبناس بة مرور  ن "العدد غري  20لالإ ىل هذا الإعالن قائةل اإ عاما  عىل اتفاق تريبس. واستندت املمثةل اإ
يداعات الرباءات  ومنح الرباءات" أأدى اإىل مجةل مشالكت مهنا ترامك العمل يف ماكتب الرباءات، وتكدس املس بوق من اإ

ىل عرقةل البحوث والتسويق. وذكَّرت  الرباءات، وقيام حواجز دخول السوق، وزايدة التقايض، ما أأدى يف هناية املطاف اإ
قانوين، ما حد من احلرية الاقتصادية بأأن النتيجة اكنت ارتفاع تاكليف رصد الرباءات ونشوء حا ة من عدم اليقني ال

للمشاركني يف السوق وأأثر عىل رفاهية املس هتلكني وأأرض ابملنافسة. مث تلت املمثةل جزءا  من ادلراسة ورد فيه ما ييل: 
عىل  "تقلصت املزااي الاجامتعية الشامةل لالبتاكر واختل التوازن بني القادرين عىل التعامل مع انعدام الاس تقرار وما يرتتب

دارات خاصة معنية ابلرباءات، وبني غري القادرين عىل ذكل  ذكل من تاكليف، مثل املنشأآت املتعددة القوميات اليت متتكل اإ
فراد" . ورأأت املمثةل أأن ما اس تجد من تكنولوجيات اكلتكنولوجيا احليوية مثل الرشاكت الصغرية واملتوسطة أأو اخملرتعني الأ

ضال  عام وضع من معايري والاس تصدار الاسرتاتيجي للرباءات والكياانت غري املامرسة، قد وأأساليب معل وعلوم حاسوبية ف
دارة الرشاكت قد تغريَّ نأأثر يف معل نظام الرباءات بوصفه مؤسسة تنظميية. وأأعل   من وس يةل ت املمثةل أأن دور الرباءات يف اإ

ىل أأصول اسرتاتيجية تؤثر يف  ظروف املنافسني. واعتربت أأن البدلان الصناعية قد رحجت دفاع محلاية نواجت البحث والتطوير اإ
كفة نظام الرباءات لصاحل أأصاب احلقوق من خالل تقليص العبء امللقى عىل عاتق مودعي طلبات الرباءات عن طريق 
 توس يع نطاق الرباءات، وخفض معايري الأهلية للحصول عىل براءة وتقليص الرسوم فضال  عن توس يع نطاق حقوق أأصاب
نفاذها يف القطاعني اخلاص والعام.  الرباءات مثل متديد مدة الرباءات وفرض عقوابت أأكرث رصامة عىل خمالفهيا وتعزيز س بل اإ

داة رضورية لتحفزي الاخرتاعات التكنولوجية وتسويقها، كأ وعليه، دعت املمثةل ادلول الأعضاء والأمانة اإىل جهر فكرة الرباءة 
الرباءات. ورأأت أأن مناقشة ادلراس تني املتعلقتني ابلنشاط الابتاكري ورشوط الكشف الاكيف والعمل عىل احلد من احتاكر 

ىل املشاركة مشاركة بناءة يف مناقشات  س تتيح الفرصة للحد من احتاكر الرباءات. ويف اخلتام، أأعربت املمثةل عن تطلعها اإ
 ناس بة ملواهجة الصعوابت الإمنائية اليت تثريها الرباءات.الأايم املقبةل، وعن أأملها يف أأن تتخذ ادلول الأعضاء القرارات امل 

ىل اتفاق عىل برانمج العمل املقبل يف دورهتا  .45 وأأعربت ممثةل مجعية أأطباء بال حدود عن أأسفها لعدم توصل اللجنة اإ
العامة اليت تشمل السابقة، وتوقعت أأن حيرز تقدما  ملحوظا  خالل هذه ادلورة وخباصة فامي يتعلق بقضااي الرباءات والصحة 

شهدا زايدة  2015و 2014اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية املتعلق ابلصحة العامة والرباءات. وذكَّرت املمثةل اللجنة بأأن عايم 
يبول خالل العام املايض اليت أأثبتت فشل نظام  عدد املشالكت الصحية عىل الصعيد العاملي. ورضبت عدة أأمثةل مهنا أأزمة اإ

ىل مثال الهتاب الكبدالابتاكر  اذلي أأصبح حتداي  يف  C املمتحور حول الرباءات يف قطاع صناعة الأدوية احليوية. مث انتقلت اإ
ضافة اإىل ذكل، أأشارت  البدلان املتقدمة والنامية عىل حد سواء بيامن أأصبحت أأسعار الأدوية بعيدة عن متناول الكثريين. واإ

ىل أأن قامئة منظمة الصحة العا  C الكبد ملية المنوذجية للأدوية الأساس ية املنقحة تضم أأدوية جديدة تعاجل الهتاباملمثةل اإ
والرسطان والسل املقاوم للعقاقري. ورأأت أأن ك هذه الأدوية اجلديدة أأصبحت مغمورة بغاابت الرباءات وصارت تثري 

زاء احلصول علهيا. ودعت اللجنة وادلول الأعضاء ىل مواصةل الربط بني مناقشة الرباءات  خماوف العديد من ادلول الأعضاء اإ اإ
والواقع الاجامتعي، وعدم الاكتفاء مبناقشة قضااي معيارية مبعزل عن التأأثريات الاجامتعية البارزة مثل الـثأأثريات املتعلقة 

حراز تقدم  ىل الاعرتاف بتحدايت الصحة العامة املزتايدة اليت تواجه العديد من ادلول الأعضاء، واإ ملموس بشأأن ابلصحة، واإ
اقرتاح الصحة العامة والرباءات. وفضال  عن ذكل، اعتربت املمثةل أأنه ميكن للجنة أأن تعمم اعتبارات الصحة العامة عىل 

ش الأحاكم الوطنية املناقشات املوضوعية الأخرى. فعىل سبيل املثال، اقرتحت يف مناقشة النشاط الابتاكري أأن تناق  
)د( من قانون الرباءات يف الهند. واقرتحت أأيضا  أأن  3أأثبتت تعزيزها الصحة العامة مثل املادة  اخلاصة ابلروح الابتاكرية اليت

تواصل اللجنة العمل عىل مسأأ ة الكشف الإلزايم عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل اليت مل حُتسم خالل ادلورة املاضية. ورأأت 
ىل الواكلت واملنظامت غري احلكومية املعنية  أأن مسأأ ة الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل ابلغة الأمهية ابلنس بة اإ
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اخلتام، رحجت  بشؤون الصحة العامة يك يتس ىن لها رصد الرباءات املتعلقة مبوضوعات صية حرجة رصدا  مبكرا  وفعال . ويف
ةل اإىل حتيل مودعي ال  يداع املمثةل أأن يؤدي رشط الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ طلبات ابملزيد من العقالنية يف اإ

ساء اس تخدام نظام الرباءات. ىل منع اإ  طلبات الرباءات واإ

مانة عىل  ( CIPAوهنأأ ممثل املعهد القانوين لوالكء الرباءات ) .46 الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام وأأعرب عن امتنانه للأ
خديم نظام الرباءات امحلاية الالزمة لضامن رسية التواصل بني معلها املكثف يف حتضري ادلورة. ورأأى أأنه ينبغي منح مجيع مس ت

ىل اتفاق بشأأن قضااي موضوعية أأخرى. ويف اخلتام،  مستشاري أأعرب الرباءات ومولكهيم بغض النظر عن توصل اللجنة اإ
ىل  جملمتع ادلويل بأأمكهل.ا الوفد عن أأمهية حسم اللجنة هذه املسأأ ة ابلنس بة اإ

ن مبادرة تصورات الابتاكر منظمة حديثة و الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام.  الابتاكرمبادرة تصورات وهنأأت  .47 ذ اإ اإ
املشاركة بصفة مراقب يف اللجنة، أأوحضت ممثلهتا أأهنا عبارة عن مجموعة صناعية متعددة القطاعات خمصصة لتبادل املعلومات 

ىل أأن تكون مصدر معلو  مات يسرتشد به واضعو الس ياسات وغريمه من بشأأن الابتاكرات ونرش التكنولوجيا، وهتدف اإ
آت ابتاكرية كبرية وصغرية تعمل يف جمالت  مثل أأش باه الأطراف املعنية الأخرى. وأأعلنت أأن أأعضاء املبادرة يه منشأ

. وأأضافت أأهنا مس تعدة ملناقشة أأي موضوع والتكنولوجيات الطبية التكنولوجيات املراعية للبيئةاملوصالت والربجميات و 
ىل ما متتلكه املبادرة من مجارب معلية،  يتصل دارة امللكية الفكرية وتمنيهتا وتسخري التكنولوجيات اجلديدة لأغراضها استنادا  اإ ابإ

 وأأبدت حرصها عىل العمل مع اللجنة.

 املركز ادلويل للحساب الإلكرتوينمكتب امللكية الفكرية و  ها وابمسرات الابتاكر ابمس و صوحتدثت ممثةل مبادرة ت .48
ىل أأن جدول أأعامل اللجنة يتضمن عدة موضوعات معلية تتعلق بتشغيل نظام الرباءات مثل جودة الرباءات. وأأ  شارت اإ

وأأعلنت املمثةل أأن الرشاكت تود احلصول عىل براءات جيدة سواء أأاكنت براءاهتا اخلاصة أأم براءات هجات أأخرى. واعتربت 
ىل حا ة  هدار املواردأأن أأية براءة ل تصمد أأمام أأي طعن تؤدي اإ ىل اإ ما قد يقوض الاستامثرات والابتاكر.  ،من عدم اليقني واإ

ن جودة الرباءات موضوع ذو أأولوية ابلنس بة اإىل مجيع أأصاب املصلحة. وفامي خيص موضوع تقامس العمل  وأأردفت قائةل اإ
ن  ذ اإ والولايت املتحدة ة الفكرية يف الربازيل مللكيا مكتيب  وفعالية نظام الرباءات، نوهت املمثةل بتعدد ترتيبات تقامس العمل. اإ

ن مرص والياابن أأطلقتا مسار طريق رسيع جديد ملعاجلة الرباءات.  مثال  قد أأعلنا قامة تعاون جديد خالل الشهر املايض، واإ اإ
قامة ن ارهتن ذكل بطريقة اإ وتنفيذ  ورأأت املمثةل أأن هذه الرتتيبات قد تقلص همل معاجلة الطلبات وحتسن جودة الرباءات واإ
هذا التعاون. وعليه، اعتربت أأن تبادل املعلومات عن تقامس العمل جزءا  هاما  من معل اللجنة. وأأما فامي خيص نقل 

التكنولوجيا، فقد أأعلنت أأن أأعضاء املبادرة دلهيم ما يكفي من اخلربة يف جمال تطوير أأحدث التكنولوجيات يف ش ىت أأحناء 
دارة الرباءات بغية دمع هذه املسارات والهنوض هبا. ويف اخلتام، أأعربت املمثةل عن س امي التكنولوجيات امل  العامل ول تعلقة ابإ

 رغبهتا يف الإسهام يف تقدم أأعامل اللجنة يف هذا اجملال الهام.

 من جدول الأعامل: املسائل امخلس قيد النظر 6البند 

 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض -أأول  

 لنشاط الابتاكريدراسة بشأأن ا 

ىل الوثيقة  .49  .SCP/22/3استندت املناقشات اإ

 وعرضت الأمانة الوثيقة. .50

عداد ادلراسة بشأأن النشاط الابتاكري الواردة يف الوثيقة  .51 وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، وشكر الأمانة عىل اإ
SCP/22/3  ىل أأن رشط النشاط الابتاكري جزء أأسايس من املتطلبات وعىل عرضها املفيد لتكل الوثيقة. وأأشار اإ
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سهاهما يف اجملمتع ذكل. ويف هذا  ل لالخرتاعات اليت يس تحق اإ املوضوعية للحصول عىل براءة، وينبغي أأل متنح حقوق حرصية اإ
ت واملعلومات بني اخلرباء يف هذا اجملال. وأأضاف أأن مواصةل تعميق قع من اللجنة أأن تتيح تبادل املامرساو الصدد، ذكر أأنه يت

فهم ممارسات املاكتب املتعلقة ابلنشاط الإبداعي قد تريس أأساسا  جيدا  ميكن أأن يرتكز عليه تقامس العمل والتعاون ادلوليني. 
ن فهم املهنجيات املس تخدمة لتقيمي النشاط الابتاكري يكتيس أأمهية يف اس تخدام املاكتب الأخرى  ابلغة واس تطرد قائال  اإ

ذ تعمتد العديد من املاكتب  "املشلكة واحلل"، فلعل ادلول الأعضاء تس تفيد من مواصةل تقيمي هذا هنج نتاجئ الفحص. واإ
ن هذه املسأأ ة يه أأمه جوانب تقيمي النشاط ىل فقرات ادلراسة املتعلقة ابلبداهة، قال الوفد اإ شارة اإ  الهنج. وفضال  عن ذكل واإ
الابتاكري وأأصعهبا. وعىل غرار ما ذكره الوفد يف س ياق املهنجيات املس تخدمة يف تقيمي النشاط الابتاكري، رأأى أأنه من املفيد 

 د املؤرشات اليت تعمتدها املاكتب توضيحا  ملفهوم البداهة.أأن حتدَّ 

 ادلراسة بشأأن النشاط ، وشكر الأمانة عىلمجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوحتدث وفد رومانيا ابمس  .52
ىل اللجنة يف هذه ادلورة وعرضهتا عرضا  مس تفيضا  خالل جلسة اليوم السابق. وأأعرب الوفد عن  الابتاكري اليت قدمهتا اإ
حراز تقدم يف موضوع جودة  اعتقاده بأأن مناقشة هذه ادلراسة فضال  عن دراسة الكشف الاكيف ستساعد اللجنة عىل اإ

دراسة النشاط الابتاكري، عربَّ الوفد عن تقديره للمعلومات املقدمة بشأأن أأمه عنارص تقيمي النشاط الرباءات. وفامي يتعلق ب
الابتاكري أأي تعريف الشخص املاهر يف اجملال واملهنجيات املتبعة يف تقيمي النشاط الابتاكري ومس توى النشاط الابتاكري. 

ذ أأاتح حتسني فهم أأمهية تقيمي النشاط ورأأى فائدة يف الهنج التارخيي اذلي اعُتمد يف تقدمي رش  ط النشاط الابتاكري اإ
الابتاكري تقيامي  فعال  لالرتقاء جبودة الرباءات. ويف اخلتام، سلط الوفد الضوء عىل اهامتمه مبواصةل حبث مزااي وعيوب 

 الأساليب املس تخدمة يف تقيمي النشاط الابتاكري.

زاء ادلراسة بشأأن ا .53 أأنه جيب أأل ومفاده  SCP/22/3لنشاط الابتاكري الواردة يف الوثيقة وأأكد وفد الهند موقفه اإ
رب هذه ادلراسة أأداة ملواءمة مفهوم النشاط الابتاكري. وأأضاف الوفد أأن أأحد مواطن املرونة اليت خلفها اتفاق تريبس هو تتع 

عالن ادلو  4عدم تعريف مفهوم "النشاط الابتاكري". وذكَّر يف هذا الصدد ابلفقرة  حة بشأأن اتفاق تريبس والصحة من اإ
عالن ما ييل:  "نؤكد جمددا  يف هذا الصدد حق أأعضاء منظمة العامة اذلي اختمتته ادلول الأعضاء يف منظمة التجارة العاملية ابإ

فد أأن . وأأعلن الو التجارة العاملية يف تطبيق، عىل حنو اكمل، الأحاكم الواردة يف اتفاق تريبس واليت توفر املرونة لهذا الغرض"
 ، تسن أأو تعدل قوانيهنا ولواحئهاواليت ،من اتفاق تريبس تنص عىل أأنه جيوز لدلول الأعضاء يف منظمة التجارة العاملية 8املادة 

أأن تعمتد التدابري الالزمة محلاية الصحة العامة والتغذية وتعزيز املصاحل العامة يف القطاعات ذات الأمهية البالغة يف تمنيهتا 
ىل بيان اللجنة املعنية الاجامتعية  والاقتصادية والتكنولوجية عىل أأن تامتىش هذه التدابري مع أأحاكم التفاق. وأأشار الوفد اإ

( من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق ـ)ج 1.15بشأأن املادة  2001نومفرب  26ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف 
. وعليه شدد الوفد "امللكية الفكرية منتج اجامتعي ذو وظيفة اجامتعية"رت بأأن الاقتصادية والاجامتعية والثقافية حيث ذكَّ 

عىل أأن ك دو ة عضو حتتفظ حبقها يف حتديد مفهوم النشاط الابتاكري بغية اس تخدام نظام الرباءات يك يتس ىن لها تعظمي 
لتارخي العام للنشاط الابتاكري، أأقر الوفد بأأن اس تفادة اخملرتعني وأأفراد اجملمتع. وفضال  عن ذكل وفامي خيص الوصف العام وا

ىل أأن امحلاية مبوجب الرباءة ينبغي أأل تُمن ح  دراج رشط النشاط الابتاكري مضن معايري الأهلية للرباءة يستند اإ  اخرتاعي لأ اإ
يف "الشخص من . وفامي يتعلق بتعر جمهور العاميس تطيع خشص من أأهل املهنة أأن يس تنبطه كنتيجة بدهيية ملا هو معروف لل 

ىل أأنه ليس  أأهل املهنة" واملهنجيات املس تخدمة يف تقيمي النشاط الابتاكري، ذكر الوفد أأن ادلراسة أأشارت عن وجه حق اإ
دراك املس توى املضبوط وادلللت ادلقيقة لقدرات هذا الشخص الإبداعية أأو الاس تدللية يف ك  نظام من السهل دامئا  اإ

ن حتقانوين حدىديد مس توى الشخص من أأهل املهنة قد يكون . وأأردف قائال  اإ أأمه القضااي الس ياس ية ملنع دخول  اإ
من أأية همارة  جمردأأن هذا الشخص  النظم القانونيةوأأفاد الوفد بأأنه يف حني تفرتض العديد من  اخرتاعات اتفهة نظام الرباءات.

ني من الروح ابتاكرية، رفضت احملمكة العليا يف الولايت املتحدة الأمريكية معاملته معامةل الآ ة وافرتضت اتسامه بقدر مع
"خشص عادي الأخرى. ونقل الوفد بيان احملمكة العليا اذلي أأفادت فيه بأأن  النظم القانونيةد مهنا يف الابتاكرية اليت جِرِ 
"عندما يوجد احتياج تصممي أأو ضغط تسويقي حلل . ورأأت احملمكة العليا أأنه ص عادي الإبداع وليس أآ ة"املهارات هو خش
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اخليارات  جيِرِبمشلكة ويوجد عدد حمدود من احللول احملددة والقابةل للتنبؤ، مفن الطبيعي لأي خشص عادي املهارات أأن 
ىل املعروفة حبمك معرفته الفنية يف هذا اجملال. واإذا أأدى  ىل الابتاكر واإمنا اإ ىل النجاح املتوقع، مفن املرحج أأل يعزى ذكل اإ ذكل اإ

. وأأضاف الوفد أأنه يف ضوء ويف هذه احلا ة، جنمت البداهة عن بداهة التفكري يف حماو ة التنفيذ ]...[" همارات عادية وبداهة.
"ليس من اذلي أأعلن ما ييل:  لكية الفكريةلس اس تنناف امل ادلولية، ل يصعب فهم قرار جم KSRالسابقة القضائية ملؤسسة 

الإجباري توجهيه ]الشخص العادي املهارات[ خطوة خبطوة. واإمنا ميكنه أأن يشق طريقه بنفسه. ]...[ فهو ل يركز عىل 
. الرباءة""املقاطع املتعلقة ابلتجربة" مثل الطاعن يف حق الرباءة ول يركز عىل "املقاطع البعيدة عن التجربة" مثل املدافع عن 

ن فهم الغرض من رشط  وأأردف  ي النشاط الابتاكري والكشف الاكيف يف قانون الرباءات س ييرس توضيح قرار الوفد قائال  اإ
ذ أأصبح  ن اكان مرتابطني. واإ جملس اس تنناف امللكية الفكرية بشأأن الشخص من أأهل املهنة يف هذين الس ياقني اخملتلفني واإ

شخص من أأهل املهنة س يرض منو الصناعة ال  حتديدافية من اجلِدة، فاإن خفض مس توى النشاط الابتاكري يعد  طبقة اإض
ىل أأن حىت أأصاب الاخرتاعات التافهة س يحصلون عىل حقوق اس تنثارية. و  أأما يف س ياق الكشف الاكيف، فينبغي نظرا  اإ

ىل واقع تقين دون حتمل عبء مفرط  د اخلصائص املكتوبة اإ يف التجربة. وأأعلن الوفد أأن للشخص من أأهل املهنة أأن جيِسِ
ىل املعلومات الواردة يف املواصفات بغية تيسري نقل  س ياق الكشف الاكيف يتطلب تثقيف الشخص من أأهل املهنة استنادا  اإ

ىل القرار بشأأن  يف قضية ) KSR مؤسسةالتكنولوجيا. ولحظ أأن قرار جملس اس تنناف امللكية الفكرية قد استناد اإ
Sankalp Rehabilitation Trust يف ( فضال  عن قرار حممكة دلهيي العليا 250/2012، القرار رمقROCHE  ضد

CIPLA [CS (OS) No. 89/2008 and C.C. 52/2008]  وقرار جملس اس تنناف امللكية الفكرية يف قضية
Aloys Wobben  لوفد أأن قضية وتوضيحا  ملا س بق، ذكر ا ( اليت ذكرت يف ادلراسة.123/2013)القرار رمق

Biswanath Prasad Radhey Shyam  ضدHindustan Metal Industries  لهيا ابمس )امل شار اإ
AIR 1982 SC 1444)  ىل أأن الفقرتني  26و 25أأرست سابقة قضائية تتعلق ابلنشاط الابتاكري يف الهند. وأأشار الوفد اإ

فضال  عن أأحاكم أأخرى )تشمل  ROCHE يف قضية الأمهية يف صياغة مفهوم النشاط الابتاكري يف احلمك يتاكنت ابلغ
ن عبارة "ل تنطوي عىل أأي نشاط ابتاكري" املس تخدمة يف أأحاكم حممكة اس تنناف امللكية الفكرية( عىل النحو التايل:  "اإ

تقيمي  ()أأ( من القانون و"البداهة" املرادفة لها قد اكتسبتا معىن خاصا  يف مصطلحات قانون الرباءات. وينبغي1)26القسم 
 Radoح تناول هذه املسأأ ة بعدة طرائق. ولعل اقرتاح القايض ساملوند يف "البداهة" برصامة وموضوعية. وحتقيقا  ذلكل، اقرُت 

ذا خرج الاخرتاع املزمع عام اكن معروفا  حبيث ل  مالمئ. .John Tyre & Son Ltdضد  ويمكن هذا الاقرتاح يف ما ييل: اإ
" )الفقرة  ىل ذهن خشص يفكر يف املوضوع، جيب أأل يكون بدهييا  أأو مس تنبطا  بسهو ة مما اكن معروفا  وميكن (. "25يتبادر اإ

ىل حريف ماهر )أأو ة أأو "النشاط الابتاكري" عىل اختبار تنايف نرش وثيقة مع وجود اجلدِ  مت الوثيقة اإ ذا قِدِ النحو التايل: "اإ
همندس متيزيا  عن احلريف( ميتكل املعارف العامة العادية يف "اترخي الأولوية" وواجه املشلكة اليت حلها طالب الرباءة دون العمل 

رة أأخرى "هل اكن من البدهييي بوجود الاخرتاع احملمي مبوجب براءه فهل س يجد احلل بنفسه؟ )املوسوعة الربيطانية(. فبعبا
ىل عامل ماهر يف اجملال املعين ويف حدود املعارف املتاحة يف اترخي الرباءة أأن يكتشف الاخرتاع  لأغراض معلية ابلنس بة اإ

لهيا القايض فاميدلل التابع حملمكة  42، الصفحة 29هالسربي، الإصدار الثالث، اجملدل ]موضع املطالبة املعنية؟  اليت أأشار اإ
 (.26)الفقرة  [Farbwrke Hoechst & B. Corporation v. Unichem Laboratoriesومباي العليا يف قضية مب

وان هذا القسم مضلل ويركز نرت ادلراسة بأأن ع وأأضاف الوفد أأنه فامي خيص مس توى النشاط الابتاكري )البداهة(، ذكَّ 
ن مالحظة املكتب  أأساسا  عىل جوانب اثنوية ول يناقش بتاات  مسأأ ة "املس توى". وفامي خيص "املس توى" املزمع، قال الوفد اإ

ىل ما ييل:  ذ أأشار فهيا اإ يعد  وضع مس توى مالمئ للجدة وعدم "التنفيذي لرئيس الولايت املتحدة الأمريكية مالمئة للغاية اإ
ذا مل يكن املس توى عاليا  مبا يكفي )ويصعب حتديده يف جم ال جديد(، قد تنهتك الرشاكت البداهة أأمهية يف أأي جمال جديد؛ فاإ

ىل اكتشاف اخرتاعات  براءات دون قصد بسبب العدد الكبري للرباءات أأو احلاجة التجارية اليت تدفع العديد من اخملرتعني اإ
، املكتب الرباءات والابتاكر يف الولايت املتحدة ]تأأكيد ("Lemley and Melamed 2013مماثةل يف الوقت نفسه تقريبا  )

نه[. وأأردف الوفد قائال  2013ي للرئيس الأمرييك، يونيو التنفيذ ادلولية، أأعلنت احملمكة العليا يف  KSRيف قضية مؤسسة  اإ
ننا نصنع ونبتكر الولايت املتحدة الأمريكية ما ييل:  ىل "اإ من خالل اس تحداث أأعامل يف هذا العامل الواقعي وامللموس استنادا  اإ

الاس تثنائية وحىت العبقرية. وحتدد هذه التطورات، اليت اكنت الاس تدللت العادية والأفاكر و الفطرة واملنطق البس يط
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جزءا  من معارفنا املشرتكة، نقطة انطالق جديدة لالبتاكر. واإذ يُتوقع عادة أأن ينطلق التقدم من أأعىل مس توايت الإجنازات 
الابتاكرات العادية واإل عرقلت الرباءات، ومل تعزز، التقدم يف احملققة، ل متنح قوانني الرباءات حقوقا  اس تنثارية لنتاجئ 

، حذر جملس اللوردات من منح الاحتاكرات Biogene vs. Medev, 1997 RPC. وأأعلن الوفد أأنه يف اجملالت املفيدة"
ن  رن املايض أأو "أأي عمل جديد، مثل الكهرابء يف أأوائل القرن التاسع عرش أأو الطريان يف منعطف القبسهو ة قائال  اإ

جناز أأعامل لأول مرة. ويس تحق الإسهام التقين الاعرتاف  كنولوجيا امحلض اخللوي املؤتلفت  يف الس بعينات، سيشهد ل حما ة اإ
. ولكن جيب احلرص عىل عدم عرقةل البحوث واملنافسة السلمية من خالل متكني أأول خشص جيد طريقة يف هذه احلالت به

ىل التقارير املذكورة أأعاله احتاكر مجيع س بل حتقيق هذا الهدف ]...["لتحقيق هدف منشود واحض من  . وأأشار الوفد اإ
والقرارات اخلاصة مبسأأ ة مس توى معايري حتديد اجلوانب الأساس ية لأهلية احلصول عىل براءة، وأأكد أأن اتفاق تريبس يسمح 

ة حتقيق توازن مالمئ بني مصاحل اخملرتع لدلول الأعضاء بتحديد هذا املس توى وتطبيقه يف ترشيعاهتا ادلاخلية بغي
 اجملمتع. ومصاحل

مودة العمل املجبلنشاط الابتاكري وأأشاد ل قارنة املدراسة عىل الأمانة  بيالروسوشكر وفد  .54 . وذكر الوفد أأن قدَّ
. الصعب حتديدهامعايري أأهلية احلصول عىل براءة الوطين يف حتديد  صعيدحملة عامة عن الهنج املتبع عىل ال  عرضتادلراسة 
يف  قدمته الأمانة عرض املعلومات اذليل راسة مهنجية وشامةل. وأأعرب عن تقديره أأيضا  ادلاملعلومات املقدمة يف  ورأأى أأن
ضافة اإىلو  .هذا الصدد أأية براءة جلودة  مس بق" رشط النشاط الابتاكريمعيار "استيفاء ذكل، ذكر أأنه اكن من الواحض أأن  اإ
يف هذا ووضامن توازن املصاحل يف اجملمتع.  التطور التكنولويج ما يكتيس أأمهية كربى يف حتقيق يف املس تقبل وسالمهتا

ن هذه اجلهود تريم يف الترشيعات الوطنية لضامن تنفيذ أأعىل املعايري يف هذا اجملال، وأأ  اجلهود املبذو ةالصدد، لحظ الوفد 
ىل مواصةل معيار النشاط لتحديد  ماكتب امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطينتس تخدهما هنجيات اليت امل حتسني الترشيعات و  اإ

تبادل اخلربات الابتاكري مسرتشدة يف ذكل ابدلراسة اليت أأعدهتا الأمانة ونتاجئ مداولت اللجنة يف هذا الشأأن. وذكر أأن 
 اس تخدام نتاجئ ادلراسة يف ةماكنياإ  بشأأنيف اخلتام، المتس الوفد توضيحات وتعليقات ويف هذا العمل. ابلتأأكيد يسهم س والآراء 

 معل اللجنة يف املس تقبل.

الكشف لنشاط الابتاكري و اب ما أأجنزته من معل ممتاز يف ادلراس تني املتعلقتنيوفد املكس يك الأمانة عىل  وشكر .55
رباءة. جودة الديد عامل هام يف حت الرأأي القايض بأأنهالوفد  أأيدالابتاكري،  مبعيار النشاطفامي يتعلق و . الاكيف عىل التوايل

يف جمال  تنيالالزم  اخلربة واملعرفةات املكس يكية تصف سامت الشخص من أأهل املهنة كفين ميتكل أأن الترشيع حتديدا  وذكر 
ىل أأنه وفقا   حتديد النشاط الابتاكري. يف  "املشلكة واحلل" مهنجيةتُس تخدم  للترشيعات ذاهتا الاخرتاع املعين. وأأشار اإ

يويل أأمهية كربى لتبادل اخلربات مع ماكتب الرباءات الأخرى  (IMPI)املعهد املكس ييك للملكية الصناعية  الوفد أأن أأضافو 
والإملام ابلنظم الأخرى والاضطالع بأأنشطة تعاونية. ورأأى أأن ذكل يتيح للمعهد الإملام عىل حنو أأفضل ابجملال املعين وميكنه 

مع  تعاوني  حتديدا  عىل أأن املعهد املذكورالوفد طنية اخلاصة ابلرباءات. وشدد من اختاذ قرارات أأفضل يف تنفيذ الترشيعات الو 
س باني ، مثلماكتب الرباءات الأخرى عداد املكتب الأورويب للرباءات،و  ا للرباءاتمكتب اإ للفحص املبادئ التوجهيية  عىل اإ

ىلال التكنولوجيا احليويةيف جم وغريها من الاخرتاعاتالبولميرات س امي تقيمي النشاط الابتاكري يف  ول ابلغة  وثيقة ، ما أأفىض اإ
ىل  ملشاركة يف مجيع اأأكد الوفد اس تعداده يف اخلتام، بعض ماكتب الرباءات يف أأمرياك الالتينية. والفائدة وادلمع ابلنس بة اإ

ىل ا املناقشات املتعلقة ابلرباءات نظرا    .اليت تكتس هيا يف نظام امللكية الصناعيةلأمهية الكربى اإ

عدادها الوثيقة  .56 اليت قدمت عرضا  عاما  جيدا  لأوجه  SCP/22/3وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية الأمانة عىل اإ
طار ماكتب الرباءات يف ش ىت  التشابه والاختالف يف س بل تقيمي النشاط الابتاكري، املعروف أأيضا  ابمس البداهة، يف اإ

ى بشأأن الأمهية الكربى اليت يكتس هيا تقيمي البداهة أأو النشاط الابتاكري لخرتاع أأحناء العامل. وأأكد الوفد ما ذكرته وفود أأخر 
مطالب به يف جودة الرباءات الصادرة. ويف الولايت املتحدة الأمريكية، يعد  تقيمي مكتب الولايت املتحدة للرباءات 

الرباءة عىل هذه اءة ملقدم طلب والبت يف صالحية والعالمات التجارية واحملامك الأمريكية للبداهة عامال  حاسام  يف منح بر 
التوايل. وأأشار الوفد اإىل وجود قدر كبري من السوابق القضائية فامي خيص حتديد بداهة الاخرتاع وتعريف الشخص من أأهل 
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ت املتحدة من قانون الولاي 103وأأضاف أأن النظر يف بداهة الاخرتاع وأأهلية حاميته مبوجب براءة مقنن يف القسم املهنة. 
ذا اكنت الاختالفات بني الاخرتاع املطالب به " هاذلي ينص عىل أأن ل جيوز احلصول عىل براءة لخرتاع مطالب به ]...[ اإ

ىل بداهة الاخرتاع املطالب به كلك قبل اترخي الإيداع الفعيل لالخرتاع املطالب به ابلنس بة والتقنية الصناعية السابقة  تؤدي اإ
. فبعبارة أأخرى، ل ميكن منح امحلاية مبوجب براءة املهارات يف اجملال اذلي يتصل به الاخرتاع املطالب به"اإىل خشص عادي 

السابقة ولكنه بدهييي لشخص عادي املهارات يف هذا اجملال يف وقت  احلا ة التقنية الصناعيةلخرتاع مل يوصف حتديدا  يف 
ة تستند اإىل حتقيقات وقائعية. ووضعت احملمكة العليا يف الولايت املتحدة الاخرتاع. وأأوحض الوفد أأن البداهة مسأأ ة قانوني

طار قضية  طار التحليل املوضوعي للبداهة يف اإ . ويشمل 1966يف عام  .GRAHAM v. John Deere Coالأمريكية اإ
والتأأكد من الاختالفات  "2" حتديد نطاق التقنية الصناعية السابقة ومضموهنا، "1هذا الإطار التحقيقات الوقائعية التالية: "

وحتديد مس توى املهارة العادية يف التقنية الصناعية  "3بني التقنية الصناعية السابقة والاخرتاع املطلوبة حاميته، " القامئة
ي وبعد معاجلة احملاور الوقائعية، جيب عىل الفاحصني أأن حيددوا بداهة الاخرتاع املطالب به ابلنس بة اإىل خشص عاد. املعنية

، أأكدت احملمكة العليا حماور Teleflexادلولية ضد رشكة  KSRاملهارات يف اجملال. وأأعلن الوفد أأنه يف قضية مؤسسة 
ىل وأأشار الوفد  ؛ل حمل املعايري اجلامدةحيغراهام الوقائعية ووضعت هنجا  مران  لتحديد بداهة املطالبات  أأن الهنج السابق، اإ

ابقة للسامح جبمع س(، اكن يقيض رصاحة بوجود تغيري يف احلا ة التقنية ال TSMشجيع" )الت -التوجيه-أأي "اختبار "التعلمي
، KSRطالبة. أأما الهنج املتبع يف قضية املالسابقة بغية وصف مجيع عنارص  الصناعية مراجع متعددة عن احلا ة التقنية

ر يتفادى التعماميت الرسيعة لتربير امجلع بني عيتطلب  الف دة مراجع يف اجملال املعين. وأأوحض الوفد أأنه ميكن سوى تفسري مربَّ
 SCP/22/3التشجيع" دلمع بداهة الاخرتاع. وأأعلن أأنه فامي خيص الوثيقتني -التوجيه-الاستناد اإىل حتليل "التعلمي

ذ  نان الوثيقتهاات، تتضمن SCP/22/3 Summaryو ىل مقديم الطلبات واملاكتب. اإ تبنِيِ معلومات مفيدة للغاية ابلنس بة اإ
هذه املعلومات أأوجه الاختالف والتشابه بني ممارسات املاكتب يف حتديد البداهة أأو النشاط الابتاكري، ما قد يعود بفائدة 
كبرية عىل ماكتب الرباءات ويزود مقديم الطلبات مبعلومات مفيدة عن ممارسات الإيداع يف أأنظمة قانونية متعددة. ورأأى 

لىالوفد أأنه ميكن نرش فائدة ها ىل امجلهور والعاملني يف جمال امللكية الفكرية من خالل تيسري النفاذ اإ هيام تني الوثيقتني ابلنس بة اإ
اتحهتام عن طريق عداد هاتني ادلراس تني  اإ لكرتونية مثال . واقرتح الوفد أأن تتيح الأمانة املعلومات اجملمعة يف سبيل اإ بصيغة اإ

دراج روابط تتيح النفاذ  ، من الصيغ املالمئةامو جدول بياانت أأو غريهعىل هيئة جدول أأ  الإلكرتوينعىل موقع الويبو  مع اإ
ىل املعلومات املتصةل ببدل أأو مكتب براءات بعينه.  هذا أأن تضم الإلكرتوين وميكن للمعلومات املتاحة عىل املوقع بسهو ة اإ

هذه املاكتب من مهنجية يف حتديد خمتلف تعريفات الشخص من أأهل املهنة اليت تس تخدهما خمتلف املاكتب وما تعمتده 
نه ميكن ربط املعلومات اليت أأدرجهتا الأمانة يف اإ البداهة أأو النشاط الابتاكري أأو غريهام من املعايري. وأأردف الوفد قائال  

ىل النظم الأساس ية أأو مبادئ الفحص التوجهيية أأو السو  دراج املزيد من الروابط اإ ابق ادلراسة ببدل أأو مكتب بعينه وميكن اإ
القضائية أأو غريها من الواثئق الرمسية. وينبغي ذكر أأوجه التشابه والاختالف يف الهنوج اليت تتبعها ماكتب خمتلفة يف حتديد 

مانة أأن  الاخرتاعاتبداهة  ن هذه ادلراسة تبنِيِ تعقيد هذا املوضوع. وعليه، ينبغي للأ أأو نشاطها الابتاكري. وقال الوفد اإ
طار الوثيقة تتوىل أأيضا  حبث عنارص  مته من معل يف اإ . SCP/22/3البداهة أأو النشاط الابتاكري الأخرى لس تكامل ما قدَّ

ث الأمانة ادلراسة الواردة يف الوثيقة  دراج معلومات عن س بل  SCP/22/3واقرتح الوفد يف هذا الصدد أأن حتِدِ من خالل اإ
أأو يف الاخرتاعات بغية البت يف عدم بداهة  لصناعية السابقةاحلا ة التقنية امالءمة مجع مراجع  حتديد خمتلف املاكتب رشوط  

الفاحصني لالعتبارات الثانوية )مثل النجاح التجاري والبياانت التمكيلية( يف  وتطبيق نشاطها الابتاكري، وطريقة مراعاة
ح أأن يشمل هذا التحديث معلومات عن مراعاة املاكتب مضمون الطلبات السابقة الإيد حفصهم. اع يف تقيمي اجلِدة وعدم ويرجَّ

البداهة أأم مراعاهتا جِدة الطلبات املودعة لحقا  فقط. واس تطرد الوفد معلنا  أأن حتديد البداهة والنشاط الابتاكري يتصل 
ليه الفاحص للبت يف أأهلية منح الرباءة. ورأأى الوفد أأن تطبيق  اتصال  وثيقا  ابختيار اجملال التقين السابق اذلي استند اإ

ىل اس تنتاجات ختتلف ابختالف مراجع احلا ة التقنية الصناعية السابقةالقا لهيا الفاحصون نون ذاته قد يؤدي اإ . اليت استند اإ
ىل الأثر البالغ لختالف  حتديد احلا ة التقنية الصناعية السابقة يف املاكتب عىل نتاجئ حتليل البداهة س بل وعليه، أأشار الوفد اإ

ىل م ومراعاة  جلانب النشاط الابتاكري، اقرتح الوفد أأن  ا يتطلبه ذكل املوضوع من دراسة وافية.أأو النشاط الابتاكري واإ
التقنية الصناعية السابقة. وأأعلن أأنه احلا ة  حتديدث الأمانة ادلراسة مبعلومات تبنِيِ ممارسات خمتلف املاكتب فامي خيص حتدِِ 
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حتديد استيفاء مراجع احلا ة التقنية الصناعية السابقة ملتطلبات  ينبغي لهذا التحديث مثال  أأن يراعي ممارسات املاكتب يف
ذا تعني أأن تكون مكتوبة. وينبغي  اتحهتا حمليا  أأو يف ش ىت أأحناء العامل أأم اإ ذا تعني اإ ذا اكنت متاحة للجمهور أأم اإ النرش اإ

 طلبات الرباءات اليت أأودعت قبل تناول املاكتب حتديد احلا ة التقنية الصناعية السابقة يف ضا  أأن يعاجل س بلللتحديث أأي
يداع املطالبات قيد النظر و  دراج املعلومات الواردة يف حتديث ادلراسة هذا يف اليت اإ نرُشت بعدها. وأأضاف الوفد أأنه ينبغي اإ

 فائدة وفقا  ملا ذكره أأعاله. ويف اخلتام، أأعلن الوفد أأن حتديث ادلراسة هذا س يعطي صورة أأمشل وأأكرثالإلكرتوين موقع الويبو 
 لوضع حتديد البداهة والنشاط الابتاكري يف املاكتب يف ش ىت أأحناء العامل.

مانة لإعدادها دارسة عن النشاط الابتاكري. وأأعلن الوفد أأن الفاحصني الربتغاليني  .57 وأأعرب وفد الربتغال عن تقديره للأ
وأأضاف أأن قانون امللكية الصناعية يف الربتغال يعمتدون هنج "املشلكة واحلل" يف تقيمي استيفاء رشط النشاط الابتاكري. 

ذا مل يكن الاخرتاع بدهييا  لأي  ينص عىل أأنه ينبغي النظر يف النشاط الابتاكري لأي اخرتاع مقارنة ابحلا ة التقنية الصناعية اإ
ىل أأهنا تتيح تبادل املعلومات بني ما  ،ادلول الأعضاء خشص من أأهل املهنة. ولحظ أأن ادلراسة تكتيس أأمهية كبرية نظرا  اإ

ىل تعزيز معارفها وفهمها يف جمال النشاط الابتاكري، ورأأى أأمهية يف ذكل لالرتقاء جبودة أأنظمة الرباءات يف مجيع  يؤدي اإ
 ادلول الأعضاء.

عدادعن شكره لوفد الياابن أأعرب  .58 مانة عىل معلها املكثف يف اإ  وفد اللجنةالأأبلغ و . املقدم من جانهبا الوثيقة والعرض لأ
فكرة حبيث يكون هناك فحص الرباءات، لتنقيح املبادئ التوجهيية ب  قد قام  (JPO)الاخرتاعكتب الياابين لرباءات امل أأن ب

. وذكر الوفد اوواحضا يف املبادئ التوجهيية مقتضبالوارد الوصف يكون أأن و يا عامل ة ملبادئ التوجهيية مناس بخاصة ابأأساس ية 
ُ بشأأن وجود خطوة ابتاكرية رفض س باب للنص عىل أأ مت تطبيقه  "املنطق" اذلي ـفامي يتعلق بأأنه  طالب به، يف الاخرتاع امل

ن ال واسعة النطاق، و املنطق من وهجات نظر خمتلفة تطبيق حني ميكن  جراءات هذا فاإ رشح املهنجي للك وهجة نظر واإ
أأن اخلطوط العريضة ب. وأأوحض الوفد لفحص الرباءات يف املبادئ التوجهيية احلالية مت توضيحها بشلك واحضياملنطق مل 
ىل نوعني: منطق تلفة لل اخمل عوامل التقس مي يقوم القامئون عىل الفحص ب عىل النحو التايل: أأول،  تللمراجعة اكن أأحدهام هو اإ
مثةل اكنت أأ و بتاكرية. الاطوة اخلالعوامل اليت دمعت هو الآخر النوع بتاكرية، واكن الاطوة اخلضد اكنت تعمل العوامل اليت 
( 2)السابق عىل الفن الأسايس السابق، الثانوي  الفن( ادلافع لتطبيق 1بتاكرية: )الاطوة اخلضد اكنت تعمل العوامل اليت 
طوة اخلاكنت أأمثةل العوامل اليت دمعت و . الأدبيات السابقة( مجميع 3) وغريها من الأدبيات السابقة، ممياتعديل التص

س يقوم القامئون عىل الفحص ( العوامل املعيقة. اثنيا، 2)من حيث الأدبيات السابقة، فيدة امل اثر الآ ( 1: )اكلتايل بتاكريةالا
ذا اكنب  ماكهنم النص أأو عدم النص عىل املنطق عن طريق  تحديد ما اإ الأخذ يف الاعتبار مجيع العوامل، مبا يف ذكل ابإ

ذكر الوفد ، عالوة عىل ذكلو بتاكرية. الاطوة اخلضد  اكنت تعملبتاكرية وكذكل العوامل اليت الاطوة اخلالعوامل اليت دمعت 
مل يكن هناك أأي تذكري واحض  ،بتاكريةالاطوة اخلمع للمكتب الياابين لرباءات الاخرتاع اليت تتعامل يف املبادئ التوجهيية  هأأن

ىل القامئني عىل الفحص ب بارشة يقدم املشورة امل  يف حفص اخلطوة  غري املسموح به الإدراك املتأأخرتويخ احلذر لتجنب اإ
ىل أأنه لوفد أأشار ايف هذا الصدد، والابتاكرية.  ماكتب الرباءات خرى مثل الأ اكتب اخلاصة ابملفحص لليف املبادئ التوجهيية اإ

اخلاصة هذه التذكريات وردت ، الاخرتاع واملكتب الأورويب لرباءات لولايت املتحدة الأمريكية والصني ومجهورية كوراياب
بشأأن ختاذ القرارات املناس بة ابيف مكتب الرباءات الياابين وليك يقوم القامئون عىل الفحص بشلك واحض. ابلإدراك املتأأخر 

يتجنب ، حبيث للفحص اخلاص بهأأن النقطة التالية سيمت تقدميها يف املبادئ التوجهيية اإىل الوفد أأشار بتاكرية، الاطوة اخل
اإىل وصل بسهو ة تقد  من ذات التخصص اأأن خشصيبدو : عندما يجة ذكل الإدراك املتأأخرالقامئون عىل الفحص الارتباك نت 

لقامئون عىل تأأثر اي اختاذ قرارات بشأأن املوافقة عىل الاخرتاعات املذكورة، كثريا ما يمت  ما، وعنداملطالب هبا الاخرتاعات
ن افهي اليت ورد لفحص مكتب الرباءات الياابين ة احلالينقال عن املبادئ التوجهيية و لخرتاعات املطالب هبا. الفحص اب : "اإ

 ذكر، بتاكرية"الاطوة اخلحقيقة مفيدة يف حتديد وجود  هاعتبار النجاح اذلي يوازيه ميكن حقيقة كسب النجاح التجاري أأو 
لولايت املتحدة ابماكتب الرباءات اكتب الرباءات، عىل سبيل املثال يف اخلاصة مبلفحص لاملبادئ التوجهيية  ه يفأأنبالوفد 

 لفحص المتهيدييف املبادئ التوجهييه ادلولية لالأمريكية والصني ومجهورية كوراي واملكتب الأورويب للرباءات وكذكل 
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الاعتبار ؤرش الثانوي خبالف النجاح التجاري يف ابمليسمى ميكن أأخذ ما عاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ث اخلاصة مبو والبح
يف ا مدرج اكن مؤرشا اثنواياذلي ؤرش التايل، و املبتاكرية. وبناء عىل ذكل، أأوحض الوفد أأن الاطوة اخلحتديد وجود عند 

الاخرتاع املطالب  أأدىلقد مبادهئا التوجهيية: "اإىل ضاف ياملاكتب الأخرى املذكورة أأعاله، س  دلى لفحص لاملبادئ التوجهيية 
ىل تلبية احل  ."اليت طال انتظارهااجة به اإ

عداد ادلراسة ابلشكر لش ييل وفد توجه و  .59 مانة عىل اإ وذكر . SCP/22/3 بتاكرية الواردة يف الوثيقةالاطوة بشأأن اخللأ
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  تصف املامرسات الوطنية اكنت مدخال هاما ملناقشاتاليت وثيقة الالوفد أأن املعلومات الواردة يف 

الابتاكرية. وذكر الوفد اخلطوة عىل املس توى ادلويل اكنت هناك مرونة فامي يتعلق بتعريف أأنه ، وخصوصا عبراءات الاخرتا
ذا ابتاكراخرتاع الاعترب ي أأنه يف حا ة ش ييل،  واكن ل ميكن  من ذات التخصصلشخص ا ابلنس بة خرتاع واحضاكن الا اإ

 حامية ضامن عن املسؤو ة ا الواك ة تس تخدهموفقا للمبادئ التوجهيية اليتو . الأدبيات السابقةبطريقة واحضة من اش تقاقه 
شخص ال ( 1جري لتحديد اخلطوة الابتاكرية عىل مفهومني أأساس يني: )أُ ي ، استند التحليل اذل(INAPIالصناعية ) امللكية

املاكتب الوطنية اكن عنرصا اذلي أأجرته تحليل الابتاكري ال ( وضوح الاخرتاع. وذكر الوفد أأن 2)، من ذات التخصص
من  قدمت فائدة للمجمتعمن هجة و  مبتطلبات براءات الاخرتاع الأساس يةأأوفت  يا يف ضامن منح براءات الاخرتاع اليتأأساس  

براءات الاخرتاع للمجمتع قدمهتا لوفد اكن التوازن بني منح براءات الاخرتاع والفوائد اليت ومن وهجة نظر ا. اجلهة الأخرى
  .كفاءةيتسم ابلد نظام براءات اخرتاع العنارص الأساس ية لضامن وجو مبثابة أأحد 

عداد الوثيقةعن شكره لأأعرب وفد الربازيل و  .60 مانة عىل اإ يت تلفة الاخمل ج امرسات والهنُ امل تأأقر  يتال SCP/22/3 لأ
شارة طوة الابتاكرية. معيار اخلتقيمي ل ماكتب امللكية الفكرية قامت هبا  ىل أأن املوضوع اكن هل دور أأسايس وأأكد الوفد، يف اإ اإ

ابلتجارة من حقوق منصوص علهيا يف التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل سلمية مرونة  تاكن اأأهنبيف أأنظمة الابتاكر الوطنية، 
ولايت من خالل اس تخدام بعض املصطلحات يف ادلراسة مثل "يف العديد من الدهش ته امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن 

ىل ادلراسة  أأو ضائية"الق ىل الولية املس ندة اإ عىل املعلومات ا س تبىن أأهنب"معظم البدلان". ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ
ىل املقرتحات وابكون عبارة عن مجموعة من املعلومات الواقعية دون حتليل وتوصية. تاملقدمة من ادلول الأعضاء وس   لإشارة اإ

  .حول هذا املوضوعا اخلطية الوفود الأخرى تقدمي مقرتحاهتن ماملقدمة من بعض الوفود، طلب الوفد 

مانة عن شكره لوفد فرنسا  أأعربو  .61 دلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية لدمت ادلراسة اليت قُ عىل جودة لأ
أأفاد بتاكرية. و الاطوة بشأأن اخلالوطنية ته امرس  فامي يتعلق مبوأأعرب عن رغبته يف تبادل املعلومات ، بقانون براءات الاخرتاع
لهذه وفقا و . اخلطوة الابتاكريةمك مفهوم يه اليت حتمن قانون امللكية الفكرية ( L.611-14) املادةت الوفد أأنه يف فرنسا اكن

ذا منطواي الاخرتاع حا ة الأدبيات، يعد  بعد الاطالع عىلاملادة، " من شخص مل يكن بدهييا ابلنس بة ل عىل خطوة ابتاكرية اإ
مت تقدمي و(. EPC) تعريف مشابه يف التفاقية الأوروبية لرباءات الاخرتاعه مت تقدمي الوفد أأن ]...[". وذكر التخصصذات 

براءات الاخرتاع مصاحب خطي بشأأن يف رأأي اخرتاع براءة حصول عىل للك طلب  الابتاكر واخلطوة الابتاكريةرأأي حول 
معلومات بشأأن  (INPI) فحص الرباءات يف املعهد الوطين للملكية الصناعيةلتوجهيية ال بادئ امل قدمت و متهيدي.  لتقرير حبيث

من قبل مكتب براءات الطلب يؤدي اإىل رفض  بتاكرية ملالاطوة اخل. ومع ذكل، فاإن عدم وجود اخلطوة الابتاكريةتقيمي 
جراءات  احملامك الفرنس ية ه مت دعوةأأنبالوفد أأفاد حملامك. و ابمسأأ ة تتعلق اكن ، لأنه الاخرتاع ىل البت يف اإ  اتبطالن ضد براءال اإ

ذا اكن الاخرتاع املطالب  عرفةوملفرنسا. خصصت وطنية أأو براءات الاخرتاع الأوروبية اليت الخرتاع الا تضمن به قد ما اإ
ذا اكن خشص عالقايض أأن يسأأل نفسه عىل ، اكن من عدمهخطوة ابتاكرية  قد متكن من التوصل من ذات التخصص ام اإ

ىل  واحضةبطريقة  وهناك . يف الاعتبار يف ذكل التارخي حا ة الأدبياتمع أأخذ ، تقدميرشوط املطالبة يف اترخي ال تفي ب نتيجة اإ
من ذات شخص وال  حا ة الأدبياتويه اخلاصة ابلطلب بتاكرية الاطوة لتقدير اخلثالثة معايري ينبغي أأن تؤخذ بعني الاعتبار 

ىل أأن الترشيع الفرنيس مل يقدم تعريفا للشخص وعدم البداهة. وأأشار الوفد أأيض التخصص . ومع ذكل، من ذات التخصصا اإ
عىل وجه أأوحض الوفد و ". من ذات التخصصشخص ال " ـالسوابق القضائية الفرنس ية توضيحات بشأأن املقصود بقدمت 

 عقيدةا لل وفقو لخرتاع. رتبط ابامليف اجملال التقين املتخصص الشخص هو  من ذات التخصصأأن الشخص وص بصاخل
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 يف اجملالماهر خشص عىل أأنه بعبارات دقيقة  من ذات التخصصالشخص جيب تعريف يف فرنسا،  والسوابق القضائية
يف عدة مناس بات  توذكر الوفد أأن حممكة النقض قد أأكدخرتاع حللها. فيه الاسعى ي التقين اذلي مت فيه طرح املشلكة واذل

واكن قادرا مبساعدة معارفه املعنية لتقنية بشأأن امتكل املعرفة العادية االشخص اذلي هو  من ذات التخصصأأن الشخص 
مع  اعاملو تبعبارة أأخرى م أأهنبقوهل الوفد اس تطرد حلها. و اإىل خرتاع الافهم حل املشلكة اليت سعى عىل  املهنية وحدها
 خرتاع حلها. وأأشاراليت اقرتح الاتقنية ال شلكة عين ابمل امليف اجملال دليه مؤهالت متوسطة وميتكل معرفة عادية متخصص 

ىل أأن الترشيع الفرنيس مل يقدم مهنجية لتقيمي  هنج  يف معظم الوقتوتبنت احملامك بتاكرية أأو أأي عتبة. الاطوة اخلالوفد أأيضا اإ
( صياغة 2، )اخلاضع للفحصخرتاع اإىل الا أأدبيات سابقة( حتديد أأقرب 1"املشلكة واحلل" اذلي يضم ثالث مراحل: )

ىل حلها لكة الفنية اليت من املقرر املش اذلي ( بداهة احلل 3، )أأدبيات سابقةخرتاع بدءا من أأقرب الامن أأجل التوصل اإ
أأن بعض املؤرشات الثانوية من عدم بقوهل . وواصل الوفد من ذات التخصصلشخص ابلنس بة لمشلكة ل الاخرتاع قدمه 

احملامك الفرنس ية قد اعرتفت بأأن التغلب عىل التحزي اكن لس امي أأن  ،ةالابتاكرياخلطوة عزز تقيمي معيار تالبداهة ميكن أأن 
ذا اكن هذا ال الاطوة اخلمؤرشا لصاحل  من ذات عادات التقنية لشخص الما وراء اإىل وذهب ته يف طبيع  اتقني تحزيبتاكرية اإ

من  الالزم لتنفيذ اخرتاعيف الاعتبار مقدار الوقت يأأخذوا لقضاة أأيضا أأن لابلإضافة اإىل ذكل، ميكن و. التخصص
ذا الاخرتاعات تنفيذ يف قه ااس تغر مت شلكة والوقت اذلي امل بني حلظة طرح قد انقىض قدر كبري من الوقت اكن هناك ، اإ
ىل املبادئ الأ عايري املؤرشات أأو املمثةل عىل ابلأ حل هذه املشلكة . وفامي يتعلق هبدف الاخرتاع  خرى، أأشار الوفد اإ
عىل املوقع الإلكرتوين للمعهد أأتيحت اليت و  حفص طلبات براءات الاخرتاعبشأأن  لوطين للملكية الصناعيةلمعهد ال التوجهيية 

 . الوطين للملكية الصناعية

مانة  شكرهوفد الاحتاد الرويس عن أأعرب و  .62 ثري امل  عرضالبتاكرية و الاطوة املقدمة بشأأن اخلدلراسة اجودة عىل للأ
جودة براءات الاخرتاع. وحتسني تطلبات امل أأن ادلراسة ذات أأمهية كبرية لفهم ه بفد عن رأأيو أأعرب الالوثيقة. و بشأأن  لالهامتم

للقامئني عىل تسمح وف ماكتب امللكية الفكرية الوطنية ستبنهتا  يتج الأأن املعلومات اليت تصف الهنُ بشلك خاص ذكر الوفد و 
تقامس بشأأن لتحسني التعاون ة كون هممتوابلتايل س  ملاكتب الأخرى اخلاصة ابنتاجئ الفحص ل تقيمي أأفضل جراء الفحص ابإ 
افرتايض هو خشص  من ذات التخصصشخص ال ، ذكر الوفد أأن املعين املوضوعبشأأن وطنية ته الامرس  وفامي يتعلق مبالعمل. 
ماكنية عامة و العرفة دليه امل لتقيمي  ياسق شخص مك ال واحضة أأو معتادة. وقد مت اختيار هذا بطريقة الوصول واخلربة يف اجملال اإ
يف دلهيم احلرية لحتاد الرويس ابيف مكتب براءات الاخرتاع قامئني عىل الفحص . وأأوحض الوفد أأن الةاخلطوة الابتاكريمعيار 

  .شلكةحل امل مبا يف ذكل هنج  ،مناسبحفص تطبيق أأي أأسلوب 

س بانيا وتقدم  .63 طوة تطلبات اخلامي يتعلق مب لدلول الأعضاء اليت قدمت معلومات عن قانوهنا الوطين فابلشكر وفد اإ
ىل الأمانة. ادلراسة اليت أأعدهتا  ت عليهالأساس اذلي استندالابتاكرية و  شارة اإ أأفاد ، مرتفعة اجلودةأأن ادلراسة اكنت ويف اإ

اكن واحدا من العنارص ي للغاية واذل امعقدتقيميه رباءات الاخرتاع اذلي اكن الالزم لعيار امل مه يف حتسني فهم ايسس أأنه بالوفد 
كفاية باملعنية راسة ادلالوفد أأن تكل ادلراسة و وأأضاف صحيح. ال شلك ل عمل ابيالأساس ية للتأأكد من أأن نظام الرباءات 

ىل أأنه يف ختىش لجنة أأن ه ل ينبغي ل الإفصاح أأظهرت أأن جراء دراسات حول قانون الرباءات املوضوعي. وأأشار الوفد اإ اإ
حتسني املعرفة الهدف هو ولكن  ،دفهو الهتنس يق قانون الرباءات املوضوعي  ، مل يكناللجنة املرحةل احلالية من معل

اختاذ القرارات اليت تراها مناس بة عند صياغة من راسات ومتكني ادلول ذات الس يادة ادلقانون براءات الاخرتاع من خالل ب
طوة اخليف أأن معظم الترشيعات وافقت عىل تعريف من الطر أأنه وفد وأأفاد ال. للفحصالترشيعات أأو املبادئ التوجهيية 

بشلك شارة أأنه مجدر الإ . ورأأى الوفد ةالابتاكريتطلبات اخلطوة يف التقيمي السلمي مل يمكن بتاكرية وأأن التحدي احلقيقي الا
ىل  خاص فة موجودة العديد من أأوجه التشابه وكذكل الفروق اخملتلهناك حيث  ،ةالابتاكرياخلطوة القسم اخملصص ملس توى اإ

عىل الرمغ  همن هذه ادلراسة هو أأن اس تخالصهيف خمتلف الترشيعات واملامرسات. ويف هذا الصدد، ذكر الوفد أأن ما ميكن 
ل أأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع، دلى من احملرمات  ُاعترب"تنس يق"  لفظمن أأن  أأوجه واقع أأن هناك الاإ
الوفد أأن أأشار . ومع ذكل، الابتاكريةطوة اخلعىل املس توى العاملي ابلنس بة ملتطلبات الاختالف  أأوجهمقارنة بأأكرث تشابه 
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ىل نتاجئ خمتلفة. وذلكل، يؤدي فهيا بتاكرية الاطوة اخلتقيمي اكن هناك العديد من احلالت اليت  الوفد أأنه س يكون من رأأي اإ
ذكر و من خالل تقيمي اجلانب العميل مبجرد تناول اجلزء النظري يف ادلراسة. سأأ ة التحقيق يف هذه امل يمت املثري لالهامتم أأن 

تبادل اخلربات بني ممثيل أأن يمت لدلول الأعضاء يف ادلورات املقبةل عىل الأخص ابلنس بة الوفد أأنه س يكون من املفيد جدا 
قلميية خمتلفة، ول ادل الرباءات، حيث ميكن ن القامئني عىل حفص ممخسة أأو س تة مثل التبادل بني اليت تنمتي اإىل مجموعات اإ

جراء حتليل حالت حقيقية و  بتاكرية. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن الاطوة اخلفامي يتعلق بتقيمي  الهُنج خمتلفبشأأن مناقشة اإ
داخل  اكريةبتالاطوة مبتطلبات اخلاملرحةل الأوىل من سلسةل الأعامل املتصةل مبثابة بتاكرية الاطوة بشأأن اخلادلراسة تكون 

يمت بدء س يكون من املناسب أأن ، ، وهبذا املعىنا ة الأدبياتحببتاكرية ترتبط ارتباطا وثيقا الاطوة اخلأأن بالوفد أأفاد اللجنة. و 
دراسة أأن تقوم بببشلك خاص  اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاععىل اقرتح الوفد و الفن. ابلرتباط مع الأعامل 
تقيمي يف املس تخدمة الأدبيات السابقة واثئق مثل يت مت أأخذها يف الاعتبار عند تقيمي حا ة براءات الاخرتاع، الواثئق ال

سامح. وذكر ال فرتة بما يسمى  خالل الأدبيات السابقةدت من ستبعٍ وكذكل الإفصاحات اليت اُ  ةالابتاكريبتاكر واخلطوة الا
رباءات الاخرتاع والعالمات املكتب الأس باين ليف  ةالابتاكريطوة وتقيمي اخلبالده  شامةل عن ترشيعاتال علومات املالوفد أأن 

  .املنتدى الإلكرتوين للجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاععىل التجارية فضال عن السوابق القضائية ذات الصةل متاحة 

مانةعن شكره لوفد الصني وأأعرب  .64 يد للغاية حول هذا اجل عرض البتاكرية و الاطوة خلبشأأن اواحضة الدلراسة ا عىل لأ
رأأى الوفد أأن و . وأأمر يصعب التحمك به مسأأ ة حامسة جدااكن مبثابة  ةبتاكريالا ةاخلطو املوضوع. وذكر الوفد أأن تقيمي 

لصارم جدا التطبيق ابيامن قد يقيض تكنولوجيا، لل  داع هل ل يسبب احتاكرأأكرث من الالزم للمتطلبات قد فضفاض التطبيق ال 
ىل أأنه من الرضوري وضع معيار رتعنيحامس اخملعىل للمتطلبات  أأكد يف ضوء الاحتياجات الفعلية. و مناسب . وأأشار الوفد اإ

جيب تسهيل تبادل وتقامس املعلومات، ورأأي الوفد أأنه ليك يمت تبادل اخلربات يف هذا الصدد. ب  ولالوفد عىل رضورة قيام ادل
وحتسني قدرات  الربامجيضم بناء القدرات واليت تشمل بناء حبيث جدول أأعامل اجلودة  مضنمشاريع التنفيذ تطوير درج يُ أأن 

لهذا السبب، اقرتح الوفد أأن تواصل ادلول الأعضاء تبادل املعلومات حول مضمون بناء قدرات و املوظفني وتعزيز التواصل. 
قواعد بياانت الرباءات والاس تفادة من مرافق تكنولوجيا ملثال عىل سبيل االيت ميكن أأن تشمل  الاخرتاعماكتب براءات 

لبدلان النامية وتعزيز التدريب وتبادل موظفي ل براءات الاخرتاع وتوفري املساعدة التقنية وحفص املعلومات مثل أأدوات حبث 
دارة اجلودة والتحمك يف ماكتب براءاتتأأسيس البحث والفحص و  مع جبلجنة بأأن تقوم ال  وفدال. كام أأوىص الاخرتاع نظم اإ
الابتاكر وحتسني جمال ددة يف احملامرسات امليف ادلول الأعضاء، مبا يف ذكل الاخرتاع أأنظمة براءات بشأأن وتوحيد املعلومات 

م حتسني قدرهتعىل بطلبات احلصول عىل براءات الاخرتاع مساعدة املتقدمني هبدف واثئق الالقراءة وسهو ة الوصول اإىل 
ىل احلصول عىل بات عىل صياغة طل  لتحسني جودة براءات الاخرتاع ية جراءات املكتب الإ براءات الاخرتاع والاس تجابة اإ

بشلك عام. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن متطلبات جودة براءات الاخرتاع جيب أأن تتكيف مع واقع التمنية الاقتصادية 
من مس توايت غري متوازنة دلهيا  ولن ادللأ نظرا و . لها جامتعيةالتمنية الاقتصادية والاأأن تعزز من وجيب  ولوالاجامتعية لدل

حتفزي ل ينبغي كام رأأى أأنه ودة الرباءات. خمتلف جلفهم وتفسري لها ب  مشاك خمتلفة، رأأى الوفد أأنه ينبغي السامحتواجه و التمنية 
ىل امل  ىل القبول التلقايئ وتنس يق قانون الرباءات املوضوعي، درجة ناقشات حول قضااي مثل الابتاكر اإ ل ينبغي أأن يؤدي اإ
طلبات براءات الاخرتاع يف تناول س تقاللية ومرونة ادلول الأعضاء خيل ابمن قبل دول أأخرى، ول ينبغي أأن فحص نتاجئ الب 

  .وفقا للقوانني املعمول هبانفسها الاخرتاع وبراءات 

ىل ا (ICC) ممثل احملمكة اجلنائية ادلوليةوتقدم  .65 ؤسسات املمثلت أأن احملمكة اجلنائية ادلولية أأفاد بئيس و لر ابلهتنئة اإ
متثل نطاق ل واسعة ال عضوية ذات مكنظمة  هامن منظورو . دو ة 130الصغرية والكبرية يف مجيع القطاعات يف أأكرث من 

هنا  رين،املترضرة من حقوق امللكية الفكرية للآخالأخرى الأطراف بل متثل أأيضا ، حفسب أأصاب حقوق امللكية الفكرية فاإ
وأأفاد . املعنية بقانون براءة الاخرتاع نظر اللجنة ادلامئةفامي يتعلق ب  ةطوة الابتاكريبشأأن معيار اخلترغب يف تبادل مالحظاهتا 

ىل جانب الابتاكر أأو عدم البداهة اكنت واحدة من املعايري الأساس ية لرباءات الاخرتاع،  ةالابتاكرياخلطوة أأن احملمكة بممثل  اإ
جيب أأل يكون ، املقدم مهنا لتحقيق هذا املعيار كام هو موحض يف ادلراسة اليت أأعدهتا الأمانة والعرضو يق الصناعي. والتطب 



SCP/22/7 PROV. 
22 
 

 جمال التقنية ذات الصةل يف اترخي طلب الرباءة، مع الأخذ بعني يفذات التخصص لشخص من  بدهييا ابلنس بةخرتاع الا
ىل أأيضا احملمكة وأأشار ممثل  قبل ذكل التارخي. حا ة الأدبياتالاعتبار  لتكل القواعد ابلنس بة أأن اس تخدام معايري غريبة اإ
عدم اليقني وعدم القدرة عىل التنبؤ عىل الصعيد الوطين من خيلق حا ة قد حتديد اخلطوة الابتاكرية من أأجل الأساس ية 
تقيمي احملمكة بأأن  ممثلوأأضاف . ائيةولايت قضبراءات الاخرتاع يف عدة احلصول عىل عند تقدمي طلبات لس امي وادلويل، 

ذا اكن الاخرتاع "عمتد عل ينبغي أأن ي  ة عىل سبيل املثالالابتاكريطوة اخل " مكييل"ت أأو  "جذريىل الاعتبارات اذلاتية يف ما اإ
تلفة من اخمل ت س توايامل أأي معايري أأساس ية أأخرى متزي بني ول بتاكرية الاخطوة للرشوط القانونية لوأأفاد بأأنه ل اأأو غري ذكل. 

يف  تخصصللشخص العادي امل  ميكناذلي اكن املبدأأ الأسايس، أأي "ما مطالبة بنفس أأي يف مك مت احلينبغي أأن يو خرتاع. الا
آخراحملمكة يف ذكر ممثل و ؟". عينيوم املال يف أأن يفعهل معني جمال  اكنت تعمتد يف حني أأن متطلبات املهارة العادية أأنه  مثال أ

طبق ينبغي أأن تُ و  بتاكرية عىل القطاعالاطوة اخلمبادئ تقيمي ل جيب أأن تعمتد بشلك واحض عىل جمال معني من التكنولوجيا، 
زيد من املعلومات، مبا يف ذكل دراسات املأأن احملمكة بممثل وأأفاد نفس القواعد الأساس ية بغض النظر عن جمال الاخرتاع. 

توفرة خارج وامل  ةطوة الابتاكريبشأأن معيار اخليف ورقة احملمكة اجلنائية ادلولية  تورداحلا ة اليت توحض تكل النقاط، قد 
  .غرفةال

ىل  (EAPO) الاخرتاع نظمة الأوروبية الآس يوية لرباءاتامل ممثل وتقدم  .66 الرئيس عىل انتخاهبا وشكر الأمانة ابلهتنئة اإ
اقرتاح الولايت املنظمة أأقر ممثل . و SCP/22/3 اردة يف الوثيقةبتاكرية الو الاطوة اخلاصة ابخللدلراسة املمتزي عداد الإ عىل 

ىل  ىل املتحدة الأمريكية بشأأن احلاجة اإ وفد عىل املوقع وكذكل الاقرتاح املقدم من املوجودة املعلومات تسهيل الوصول اإ
س بانيا جراء  اإ طلبات براءات املتعلقة ب  التمثل احل دراسة حول التطبيق العميل للمعيار عىل أأساس احلالتاذلي يقرتح اإ

ىل نفس الاخرتاع    .الولايت القضائية يف خمتلفاليت مت تسويهتا عائةل براءات الاخرتاع اليت تنمتي اإ

بتاكرية اكنت واحدة من املعايري الأساس ية الثالثة لرباءات الاطوة اخلأأن ( TWN)ممثل ش بكة العامل الثالث وأأفادت  .67
ساءة احتاكر براءات الاخرتاع.  هماممرا أأ يعد ل من معايري براءات الاخرتاع عاأأساس مس توى أأن وجود الاخرتاع و  ملنع اإ

، أأي مهنا غرضالدم جيب أأن ختداة محلاية الاحتاكر ولكن كأ  تعملأأن براءات الاخرتاع ل ينبغي أأن الش بكة ممثل  تذكر و 
عىل التقدم أأن تركز بتاكرية الاطوة ومهنجيات اخلوالتقدم التكنولويج. وذلكل، ينبغي لختبارات  البحث والتمنية  تعزيز

س نوات قد ار ال عىل مدو الصناعية ول يف ادللس امي أأن ماكتب براءات الاخرتاع، الش بكة ممثل أأضافت التكنولويج. و 
ىل مس توى أأقل ة الابتاكرياخلطوة خاصة و  معايري براءات الاخرتاع خفضت من زايدة مك براءات الاخرتاع عىل هبدف اإ
حدى اخلطوات الهامة للحد من منح براءات الاخرتاع مع الش بكة ممثل وأأفادت . هتاجود حساب معايري براءات وجود أأن اإ
ىل ممثل  ت. وأأشار ةطوة الابتاكريمعيار اخلزايدة مس توى عتبة منخفض هو س توى عتبة مب اخرتاع  أأنه مبوجب الش بكة اإ

لكية الفكرية، اكن هناك ما يكفي من املرونة لتحديد مس توى عتبة تفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امل ال
من ذات لشخص اخلاص ابتصور ال حتديد يه ، اكنت املرحةل الأوىل لتحقيق هذا الهدف ايف رأأهيوبتاكرية. الاطوة اخل

ممثل  تودع. لتخصص" يف اذو همارة عادية" خشص بدل منتخصص درجة عالية من املهارة" يف ال  عىلكشخص " التخصص
ىل امل بتاكرية الاطوة اخلعتبة ل نخفض امل س توى اإىل الانتقال من امل ادلول الأعضاء الش بكة  ووقف تسجيل  املرتفع مهناس توى اإ

طوة بشأأن اخلأأن ادلراسة  الش بكة ممثل تذكر و . عىل سبيل املثال ،معروفةدوائية مادة مثل  تافهةال براءات الاخرتاعات 
طوة اخلل مع املرونة املتاحة لدلول الأعضاء يف حتديد مس توى احلد الأدىن من متطلبات تعاممل ت  بتاكرية للأسفالا

. ةالابتاكري طوةأأن التقدم التكنولويج مل يكن املعيار الوحيد لتقيمي اخلعن . وعالوة عىل ذكل، كشفت ادلراسة الابتاكرية
ىل اخنفاض بوضوح ؤدي سوف تذكورة يف ادلراسة بعض معايري تقيمي مس توى الابتاكر املهناك ، الش بكة ممثللرأأي وفقا و  اإ

جناحا مجاراي عىل سبيل املثال قد أأقرت بعض ماكتب الرباءات  أأن الش بكة ممثلوأأفادت بتاكرية. الاطوة اخلمس توى عتبة 
بوضوح أأن التقدم التكنولويج مل يكن املعيار الوحيد للحمك عىل  رأأهيا أأظهرو . ةالابتاكريمتطلبات اخلطوة مكعيار لتلبية حمددا 
ىل بتاكرية وس يؤدي الاطوة اخل أأنه من املهم أأشارت ممثل الش بكة ذلكل، ومنح براءات الاخرتاع لخرتاعات اتفهة. ذكل اإ

ماكاها من حيث ومس تو  ةالابتاكريطوة تلفة لتقيمي اخلاخمل ساليب الأ حتليل الآاثر املرتتبة عىل  لقضاء عىل الاخرتاعات يف اانهتا اإ
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ىل تافهة. وال  ه ينبغي أأنالش بكة ممثل  تاقرتح ة،الابتاكريطوة تحديد مس توى عتبة أأعىل لتقيمي اخلب ادلول الأعضاء يف دعوهتا اإ
جراء تقيمي مس تقل لفعالية الأساليب القامئة لتقيمي اخلعىل  خرتاعات يف منع تسجيل براءات الا ةالابتاكريطوة ادلول الأعضاء اإ
، تافهة. ودعت كذكل البدلان النامية عىل عدم اتباع املهنجيات القامئة لتقيمي اخلطوة الابتاكرية املس تخدمة يف ادلول املتقدمةال 

ىل كام دعت الأ  جراء دراسة تقيمي عدم دمع مانة اإ ثر املذكور أأعاله. لهذه املهنجيات دون اإ ا عن قلقه الش بكة ممثل تأأعربو لأ
حزي الس ياسات شغل اذلي  (TPP) ( مثل اتفاق رشاكة احمليط الهادئ للتجارة احلرةFTAsالتجارة احلرة ) اتاتفاقبشأأن 
غالبا مس توى عال من القدرة عىل اكن للخطوة الابتاكرية وفقا لرأأهيا، و بتاكرية. الالخطوة لتحديد مس توى عتبة عال اخلاصة ب 

ساءة احتاكر براءات الاخرتاع من ضد خرتاع حامية املصلحة العامة ميكن ملاكتب براءات الاورأأت أأنه انقاذ حياة الشعوب.  اإ
اخلاص بعالج  سوفوس بوفريمثل رفض مرص منح براء الاخرتاع لعقار  املواد املعروفةبشأأن براءات الاخرتاع منح خالل منع 

  .يةالابتاكر صفة عىل أأساس عدم وجود  (ج)ي لهتاب الكبدالا

هبا ممثل ش بكة  تمعظم التعليقات اليت أأدلعن رغبهتا يف التأأكيد عىل  (MSF) حدودممثل منظمة أأطباء بال وأأعربت  .68
خاصة فامي  الابتاكرية،طوة معيار اخليف تقيمي  مرتفعةمن حيث تشجيع ادلول النامية عىل تبين عتبات لس امي العامل الثالث، 

طار أأيضا عىل رضورة وأأ املنظمة ممثل أأكدت ملس تحرضات الصيدلنية. و ابيتعلق  مهية تقيمي بعض الأحاكم املقرتحة يف اإ
لأمانة تواصل اأأن املنظمة عن أأملها بممثل  تأأعربكام اتفاقيات التجارة احلرة اليت قد يكون لها تأأثري ضار عىل الصحة العامة. 

وانيهنا قتحديد ل مرونة اكفية للبدلان مساحة يف الوقت نفسه ترتك ، و املعلومات والسوابق القضائيةقيقة و ادلتقدمي احلقائق 
واكلت الأمم اليت أأجرهتا الأمانة أأيضا يف بعض ادلراسات احلالية تنظر أأن ممثل املنظمة . ابلإضافة اإىل ذكل، توقعت ةالوطني

ثر عىل الصحة العامة واحلصول عىل الأدوية. للأ س ياق ملموس عىل لبتاكر اخلاصة ابناقشة امل تركزي حول املتحدة الأخرى 
من قبل منظمة الصحة  2007و 2006عايم خالل جريت اكنت هناك دراسات أُ  عىل سبيل املثاله أأننظمة بامل ممثل وأأفادت 

، واليت قدمت توصيات حمددة للبدلان النامية بشأأن كيفية اعامتد معايري العاملية وبرانمج الأمم املتحدة الإمنايئ عىل التوايل
ورأأت أأنه يتعني عىل . امةتسهيل احتياجات الصحة العالابتاكرية هبدف طوات ابخلبراءات الاخرتاع مبا فهيا تكل املتعلقة 

اعامتد معايري الابتاكر اليت بشأأن وفر توجهيات ملموسة لدلول الأعضاء يميكن أأن اللجة الرتكزي عىل أأولئك اذلين يتعلمون، مما 
املهنجية يف ادلراسة بشأأن بتعليق  الإدلء املنظمة عن رغبهتا يفممثل  أأعربتميكن أأن تدمع احتياجات الصحة العامة. وأأخريا، 

ىل أأنه، عىل سبيل املثال،  لعدد من يف اجلزء الأول من ادلراسة ورد رسد املتعلقة ابس تخدام السوابق القضائية. وأأشارت اإ
 من ادلراسة، معظمها من الولايت القضائية يف الولايت املتحدة الأمريكية وأأورواب، ولكن يف اجلزء الأخريالسوابق القضائية 

 الابتاكر صفةوجود سبب عدم وترى عىل سبيل املثال أأن . الامثةلمزيد من مل ترد ، المنوذجيةحاكم لأ فامي يتعلق ابلس امي 
بعض أأمثةل السوابق القضائية من الهند، حيث ب بسهو ة  هادة معروفة ميكن ربطاليت متثل حتسني طفيف ملاملطالبات بشأأن 
أأنه وفقا اذلي يفيد بعىل أأساس املنطق بشلك خاص  الصيدلنيةاخلاصة ابملس تحرضات خرتاع براءات الارفض عدد من مت 

ظهار معروفة دون عىل مادة تغيريات وجود رد جملبراءة اخرتاع  منح ينبغيل لقانوهنا الوطين    .نتاجئ غري متوقعةاإ

 بتاكرية قد نوقشت يف اللجنة ادلامئةالاطوة اخلأأن مسأأ ة  (JPAAامجلعية الياابنية لرباءات الاخرتاع ) وأأشارت ممثل .69
ممثل امجلعية  تأأعرب(. وذلكل، SPLTمعاهدة قانون الرباءات املوضوعي )مرشوع أأثناء مناقشة  املعنية بقانون براءة الاخرتاع
 توأأفاد. راءة الاخرتاعاملعنية بقانون ب الاكمل ملناقشة هذه املسأأ ة يف اللجنة ادلامئة اعن تأأييده الياابنية لرباءات الاخرتاع
 أأو البداهة مل تكن سهةل الاس تعامل بني ادلول، فاإن ةالابتاكريللخطوة تلفة اخمل فاهمي املس توايت و ممثل امجلعية أأنه طاملا أأن امل 

جراء قدر امجلعية الياابنية لرباءات الاخرتاع ت مة املنظممثل  تابلإضافة اإىل ذكل، ذكر ونوع من التنس يق بشأأن هذه املسأأ ة. اإ
سهم يف جودة براءات ميكن أأن ت نتجها الأمانة وكذكل املناقشات ذات الصةل أأ بتاكرية اليت الاطوة اخلاصة ابخلأأن ادلراسة 
  .الاخرتاع

ىل ( AIPPA) لرابطة ادلولية محلاية امللكية الصناعيةا ممثل وتقدمت .70 الأمانة ، كام هنأأت الرئيس عىل انتخاهباابلهتنئة اإ
عداد ادلراسات. عىل   عاممنذ أأكرث من مائة الرابطة تأأسست  أأنب  لرابطة ادلولية محلاية امللكية الصناعيةا ممثلوأأفادت اإ
اصة والصناعات الت اخلاجملها من ؤ وجاء أأعضا، دو ةمائة عضو ميثلون أأكرث من  9000وهبا ما يقرب من ( 1897)
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النامية. البدلان هناك ك من البدلان املتقدمة و  تاكنالأعضاء  . ومن بني ادلولةيالأاكدمي من اجلهات ومنظامت البحوث و 
ىل أأن هذا التنوع بني الأعضاء وادلول الرابطة أأشارت ممثل و  عداد قد مكن الرابطة من اإ قرارات اليت متثل موقف خمتلف الاإ

جلودة معلها. وعالوة ابلنس بة أأن هذا التنوع همم الرابطة ممثل وذكل، اعتربت متوازن بني البدلان الصناعية والبدلان النامية. 
اخلطوة مسأأ ة  تقد درس لرابطة ادلولية محلاية امللكية الصناعيةاكنت ا أأنه يف املايضالرابطة ممثل أأفادت عىل ذكل، 
عىل أأن صحيح ال شلك قد أأكدت ابل ادلراسة اليت أأعدهتا الأمانة عن هذا املوضوع أأفادت بأأن عقدة للغاية. و الابتاكرية امل

. عىل سبيل املثال يف تقيمي البداهة أأيضابل يمكن ، حفسب من ذات التخصصشخص ال ط يف حتديد فقل يمكن التعقيد 
ىل الأمانةوسرتسلها قد اختذت قرارات بشأأن هذا املوضوع  لرابطة ادلولية محلاية امللكية الصناعيةالرابطة أأن اممثل ت ذكر و    .اإ

 حول كفاية الإفصاحاليت أأجريت راسة ادل  

ىل الوثيقة استندت املناقشات .71   .SCP/22/4 اإ

  .الأمانة الوثيقة تقدمو  .72

عداد لشكر ابل ، ابء فد الياابن، متحداث ابمس اجملموعةو  وجهتو  .73 مانة عىل اإ يف  ةالواردو كفاية الإفصاح  بشأأنراسة ادللأ
ىل الوفد أأيضا كام تقدم . عرض املعلومايتالعىل و  SCP/22/3 الوثيقة املثري لالهامتم هذا البند عىل طرح وفد الهند ابلشكر اإ

كفاية الإفصاح اكن واحدا من املتطلبات عنرص الوفد أأن أأفاد . و املعنية بقانون براءة الاخرتاع لمناقشة يف اللجنة ادلامئةل 
 احلصول عىل يف طلبما خرتاع اباملعلومات التقنية املتعلقة ه يتعني الإفصاح عن أأنبالأساس ية لرباءات الاخرتاع. وذكر الوفد 

الوفد أأضاف بناء عىل هذه املعلومات. و  من ذات التخصصشخص ال من قبل من خاللها تنفيذه بطريقة ميكن خرتاع الابراءة 
نظام من جوانب يف نفس الوقت حامسني ولكن ني خمتلفجانبني بتاكرية وكفاية الإفصاح تعاملت مع الاطوة متطلبات اخلأأن ب

يؤدي أأن لفهم الصحيح لهذه املفاهمي ل الخرتاع. وابلتايل، ميكن لاحلقوق احلرصية  ا ميكن أأن يربراميف مجموعهذلين الرباءات، وال
ىل فهم أأمعق   فصاح المتكيين،الإ  متطلبات( 1كفاية الإفصاح ويه )الثالثة لعنارص ال اشارة اىل  ويفعقالنية نظام الرباءات. لاإ

ىل الوفد متطلبات الوصف اخلطي، أأشار ( 3)، ( متطلبات ادلمع2) املعلومات التقنية اليت شلكت القاعدة حددت ا أأهناإ
الأساس ية لوثيقة براءة الاخرتاع وقدمت مسامهة تقنية للمجمتع مقابل احلقوق احلرصية. وذكر الوفد أأن تقيمي رشط المتكني 

ال  اجمليفلس امي عملية الفحص املوضوعي، ب خرتاع ات الابراء ابلنس بة للقامئني عىل حفصمعقدة  ةهمميكون مبثابة  ميكن أأن
الاخرتاع مثل التكنولوجيا احليوية. بنية اس تخدام الاخرتاع ببساطة من و  صنعمعرفة كيفية فيه اكن من الصعب اذلي 
الأخرى طراف قامئني عىل الفحص أأمام الأ المتكني هو مسؤولية التطلب الوفد أأن الفحص السلمي مل أأفاد ابلإضافة اإىل ذكل، و

ما يكفي من املعلومات فصاح عن براءات الاخرتاع يف مقابل الإ لحاصلني عىل احلرصي لتقبل احلق الأخرى س  طراف الأ لأن 
كل ية تقيمي تفهم كيف ورأأى الوفد أأن . اخلاصة هبم أأيضا يف أأنشطة البحث والتطويرمهنا  واس تفيدم أأن ي اليت ميكهنتقنية ال 

ثري لالهامتم من امل قة الرباءة. ويف هذا الصدد، اكن لفهم كيفية ضامن جودة املعلومات التقنية يف وثياكن معادل الاحتياجات 
ىل ال ع من اخلرباء متس  ي لوفد أأن ابلنس بة ل  متكيينمتطلبات الإفصاح ال تقيمي ب من خاللها تقوم ماكتهبم  ية اليت اكنتكيف اإ

ضافية لدلراسة اليت أأعدهتا الأمانة. ويف اخلتام أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن  ىل اليت استندت  املناقشاتمتهد مكعلومات اإ اإ
املعنية  اللجنة ادلامئة دلىالقانون املوضوعي بشأأن  ةمس متر  ةمناقشة تقنيأأمام الطريق ، مبا يف ذكل تبادل املامرسات ،ادلراسة

  .بقانون براءة الاخرتاع

مانة عىل ل هشكر بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عن  فد رومانيا، متحداث ابمس مجموعةأأعرب و و  .74 ليت اراسة ادللأ
 ،الوفد أأن املناقشات بشأأن العنارص الثالثة ويهأأفاد . و املقدم مهنا الصةلذي حول مدى كفاية الإفصاح والعرض أأجرهتا 
عزز فهم اللجنة لنظام براءات ت أأن ا، من شأأهنومتطلبات الوصف اخلطي متطلبات ادلمعفصاح المتكيين و الإ  متطلبات

 الوفد أأنه فاميمن خالل ادلراسة، أأشار ممارسات براءات الاخرتاع. و لفائدة تنس يق الوعي املزيد من مس توى الاخرتاع ورفع 
كبري من التشابه بني قوانني هناك جحم ومتطلبات ادلمع ملتطلبات الإفصاح المتكيين العنارص الفنية مثل  بعض اجلوانبيتعلق ب 
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دو ة اختالفات من هناك وترتيب صياغة الوصف، طريقة مثل  بعض اجلوانب الأخرى يتعلق ب وممارسات املاكتب، بيامن فامي
ىل  ميكن وفر اس تنتاجات مثرية لالهامتم يأأن تبادل وهجات النظر حول تكل القضااي قد ب. وأأعرب الوفد عن اعتقاده أأخرىاإ

  .يف مرحةل لحقةالبناء علهيا 

ىل وفد ش ييل وتقدم  .75 أأن كفاية الإفصاح بالوفد أأفاد كفاية الإفصاح. و املقدمة بشأأن دلراسة عىل االأمانة ابلشكر اإ
. لبتاكر املس تقبيلتسمح اببيئة  تلمجمتع أأداة هامة لتطوير الاخرتاعات اجلديدة وخلقبأأن توفر ل اكتب الرباءات مل تمسح
تضمن وصفا لالخرتاع ي أأن اخرتاع جيب أأن أأي طلب براءة عىل قانون براءات الاخرتاع نص ، يف ش ييلوفقا للمامرسة و 

نتاجه. و حاميته ما اكن ينبغي عن بشلك اكمل وواحض للجمهور يفصح اذلي  عادة اإ قد نظام الرباءات أأن  الوفدأأضاف وكيفية اإ
ىل املعرفة الواردة يف طلبات جشع بذكل عىل  براءات احلصول عىل الإفصاح ونرش املعلومات التكنولوجية والوصول اإ

أأن براءة اخرتاع جيب أأن تصف التكنولوجيا املراد اذلي مفاده أأ بدفاإن متطلب كفاية الإفصاح قد نفذ امل ذلكل، والاخرتاع. 
نح مكقابل مل  تعزيز التقدم التكنولويج وتطوير التكنولوجياهبدف وتطبيقها يف الواقع العميل بشأأهنا  براءة اخرتاعاحلصول عىل 

فصاح الوارد يف طلب احلصول  احلقوق احلرصية. وذكر الوفد أأنه بناء عىل عىل براءة الاخرتاع أأن ميكن خشص ذكل، ينبغي لالإ
نتاج الاخرتاع دون أأي هجد مبتكر من الصةل ذي  من ذات التخصص عادة اإ املهارة العادية. ذو مثل هذا الشخص من اإ

اذلي جيب أأن يكون  من ذات التخصصشخص ال عىل أأساس ك حا ة عىل حدة من قبل املتطلبات جيب تقيمي ورأأى أأنه 
ىل أأنالطلب  يف هوصف مت قادرا عىل فهم ما ، الإفصاحكفاية متطلبات تقيمي الطلب كلك عند ينبغي النظر يف ه كلك. وأأشار اإ
ن وجدت. الأ رسومات أأو الوصف واملطالبات و الأأي مبا يف ذكل  ينبغي أأنه الوفد أأن الوصف أأفاد ابلإضافة اإىل ذكل، ورقام اإ

ليهاجملال التقين اذلي ينمتي داخل وضعه و لالخرتاع  س ياقأأن يتضمن "ما اكن معروفا" من أأجل خلق  ه . وذكر الوفد أأناإ
رضورية لتعريف الحلها ومجيع اخلصائص أأدى الاخرتاع اإىل الاخرتاع بطريقة تبني ملشلكة التقنية اليت  يتعني الإفصاح عن

مت اخلصائص التقنية اليت نطاق خارج المح الواقعة املدرجة يف املطالبات لأهنا لن تغطي تكل املالطرق فضال عن  ،الاخرتاع
  .عهنا يف وصف الاخرتاعالإفصاح 

مانة عىل تقدمي دراس تني ل هشكر ب وفد لكسمربغ، متحداث ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه،  توجهو  .76 لأ
طار  دمعه لتعزيز العمل عىل عىل ؤكد من جديد وأأعرب عن رغبته يف أأن يجدول الأعامل. من "جودة الرباءات"  بنديف اإ

نظام ل الوفد أأن ادلراسة تناولت العنارص الأساس ية أأفاد ، SCP/22/3 يف اشارة اىل الوثيقةوجودة براءات الاخرتاع. 
بتاكرية والبداهة. الاطوة اخلتقيمي يف واملهنجيات املس تخدمة  من ذات التخصصلشخص امثل تعريف  الاخرتاع براءات

الوفد عىل أأمهية مواصةل دراسة مفهوم أأكد الويبو. و أأعضاء من مجموعة واسعة من املقدمة خالت اش متلت ادلراسة عىل املدو 
ادلول الأعضاء وفقا لالقرتاح اذلي تقدم به وفد من تكل املتطلبات دلى تقيمي يف املهنجيات املس تخدمة و  اخلطوة الابتاكرية

. وفامي يتعلق ابلوثيقة SCP/19/5 Rev الوارد يف الوثيقةو  رويباس بانيا وأأقرته مجيع ادلول الأخرى الأعضاء يف الاحتاد الأو 
SCP/22/4  ىل الوفد  ، أأشاركفاية الإفصاحبشأأن فصاح الإ  متطلباتأأن هذه ادلراسة تتكون من ثالثة أأجزاء ويه اإ
ىل وأأعرب عن تطلعه ، ومتطلبات الوصف اخلطي متطلبات ادلمعالمتكيين و  جراء اإ مناقشات حول هذا املوضوع. وفامي يتعلق اإ

طار هذا البند من جدول الأعامل، املقدمة خرى الأ اثئق ابلو ودة الوفد عىل رضورة وضع برانمج معل فامي يتعلق جبأأكد يف اإ
رك امنادل( ووفد SCP/17/8 كندا واململكة املتحدة )الوثيقة يبراءات الاخرتاع عىل أأساس املقرتحات املقدمة من وفد

س بانيا، عىل النحو اذلي أأقرته مجيع  (SPC/17/10 د الولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة( ووفSCP/17/7 لوثيقة)ا ووفد اإ
اس تبيان جراء جمددا عن تفضيهل لإ الوفد وأأعرب . SCP/19/5 Rev)ابلوثيقة ) ادلول الأعضاء الأخرى يف الاحتاد الأورويب
دمت هبا وفود كندا واململكة املتحدة وادلمنارك والولايت املتحدة الأمريكية. وفامي حيتوي عىل عنارص مجيع املقرتحات اليت تق

آلية و عرتاض الانظم مناذج مجميع ، اقرتح الوفد الاعرتاضيتعلق بنظم  بطريقة غري حرصية. والإبطال الأخرى الالغاء الاداري أ
نشاء ربامج تقامس العمل، ذكر الوفد أأن وفامي يتعلق ب من حيسن قد خمصصة لأنشطة تقامس العمل عىل الإنرتنت  لويبولصفحة اإ

املؤمترات عىل هامش ورأأى الوفد أأن التعاون بشلك أأكرث فعالية. من ماكتب الرباءات ميكن ملبادرات القامئة و توعية ابال 
مل واس تكشاف تبادل اخلربات يف جمال برامج تقامس العب تسمح س  للجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاعدورات ا
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ىل أأنالعام ملاكتب امللكية الفكرية ومس تخديم نظام امللكية الفكرية وامجلهورابلنس بة ربامج الس بل حتسني فائدة  ذا . وأأشار اإ ه اإ
جراء دراسة الأمانة قامت  ماكنية تقامس العملأأن تلفة اخمل امرسات املقوانني و ميكن لل بشأأن كيفابإ التدابري  ةهيوما حتد من اإ

قد يمت اجملالت اليت أأن حتدد ميكن  ، فاإن هذه ادلراسةالطوعية اليت ميكن وضعها ملعاجلة أأي مشاك عىل املس توى ادلويل
ىل الطابع الاختياري لهذه املساعي، فهيا قيام ال  نه مببادرات لتحسني كفاءة نظام براءات الاخرتاع. وذكر الوفد أأنه ابلنظر اإ ل فاإ

  .وكفاءة نظام براءات الاخرتاعجودة هجود لتحسني  عرقةل أأيينبغي 

مانة عىل العمل اململشكر تقدم ابل لرئيس عىل انتخاهبا و عن هتننته لوفد سويرسا وأأعرب  .77 دراسة كفاية زي بشأأن لأ
النظر ملزيد من هبدف امعلومات ومواد شامةل عن هذا املوضوع قدمت ادلراسة ورأأى أأن . املقدم مهناالإفصاح والعرض 

جراء املزيد من و  أأن عىل . وذكر الوفد أأنه مت التأأكيد عدة مرات املعنية بقانون براءة الاخرتاع اللجنة ادلامئةداخل املناقشات اإ
ىل اينمتي  ةالابتاكرياخلطوة خرتاع جنبا اإىل جنب مع الان فصاح عالإ  ملتطلبات الأساس ية ملنح براءة اخرتاع. وفامي يتعلق اإ

خرى. الأ بدلان املوجودة يف ال ادلراسة، اكنت املامرسة السويرسية مماثةل لتكل بينته كام  اح المتكيينالإفصابلرشوط املوضوعية ل
يداعتكون املواصفات  عندما متكيينال متطلبات الإفصاح يمت تلبية وذكر الوفد أأنه يف سويرسا،  قد الرباءة طلب  يف وقت اإ

دون أأن يقوم بتنفيذه  من ذات التخصصلشخص حبيث ميكن ل الاخرتاع بطريقة واحضة واكمةل مبا فيه الكفاية أأفصحت عن 
ىل مزية واحدة طلبيف اليات الواردة س تخدام املعرفة العامة املشرتكة والأدب غري مناسب واببذل هجد  بعيهنا . وأأشار الوفد اإ

بطلب اذلين تقدموا  اخملرتعنيصغار سويرسا عدد كبري من دلى ، امرسة السويرسية. وذكر أأنه عىل املس توى الوطينابمل
حيث ل لمخرتع الصغري مشل خمتلف التدابري ادلامعة، داعام لاعمتد نظام الرباءات الوطين هنجا و للحصول عىل براءة اخرتاع. 

أأمام من قبل حمايم براءات اخرتاع  بأأن يمت متثيلهم عىل سبيل املثاليعد املتقدمون بطلب احلصول عىل براءة الاخرتاع ملزمني 
من و . تقدمي الطلبمجيع الواثئق املقدمة يف وقت يمت النظر يف وفامي يتعلق مبتطلبات الإفصاح، امللكية الفكرية.  مكتب
ل يمت املمكن  الوفد أأنه وفقا أأفاد أأيضا يف املطالبات. و بل ، حفسب ن الاخرتاع يف الوصف أأو يف الرمسفصاح عالإ اإ

هو توفري املعلومات التقنية، ولكن و وحيد الغرض عىل تلبية الالاخرتاع ة ملخص براءيعمل ، بشلك عام خرىالأ ت لترشيعال 
يف بعض ميكن أأن يش متل حمايم براءات الاخرتاع جانب من الالزم متثيل ال دون بمقدم الطلب عدمي اخلربة فاإن ، حسب رأأيه

ىل عدم الامتثال ملتطلبات الإفصاح ولكن ل يؤدي يف سويرسا، و. الإفصاح يف امللخصالأحيان جزءا من  هذا النقص اإ
 اكون متاحياكن مبنيا عىل أأساس أأن نظام الرباءات ينبغي أأن ذكل أأثناء الفحص املوضوعي. وذكر الوفد أأن  هميكن تصحيح

ىل أأن هذا الهنج كنولوجيا و الت بشأأن للجميع عىل الرمغ من التعقيد املزتايد  القطاعات كثيفة مل يدمع متطلبات امحلاية. وأأشار اإ
 يةالابتاكر  اكمل من القدرة توفري الطيف الالصغرية واملتوسطة واخملرتعني الأفراد من أأجل رشوعات امل البحوث حفسب، بل 

  .اجملمتعية

مانة عن شكره لوفد مجهورية كوراي وأأعرب  .78 عداد دراسات حول كفاية الإ عىل لأ والعروض  ةالابتاكرياخلطوة فصاح و اإ
هوده الأخرية لزايدة جب وفد وشارك ال. الاخرتاع ساعد عىل حتسني جودة براءاتقد ت وفد أأن ادلراسات رأأي الذات الصةل. و 

، مبا بشلك نشط برامج تقامس العمل املتعددة الأطراف والثنائيةت تنفذ ن مجهورية كوراي اكنأأفاد بأأ جودة براءات الاخرتاع. و 
ومعاهدة التعاون بشأأن ( PPH) رباءاتاليداع الطريق الرسيع لإ برانمج و ، (CSP) ث التعاونيةو بحال يف ذكل برانمج 

مكتب الولايت املتحدة الأمريكية. واستند ابلتعاون مع  امجريبي ابرانجم اكن  ث التعاونيةو بحال برانمج  الرباءات. وذكر الوفد أأن
جراءلتعاون ي يعين ااذل (CoBOA) املعروف ابمسفهوم امل الربانمج التجرييب عىل  أأن بوفد اللجنة الأأبلغ و . قبل اختاذ اإ

جراء  هاتني ادلولتني بامكت س يقوم . و 2015سبمترب  1اعتبارا من  سيمت اإطالقهالربانمج  وتبادل تني تفتيش مس تقل  معلييتابإ
جراء  ن خاللموسيمت دمج العملية .  الأولكتيبامل جراء تنفيذ الإ النتاجئ قبل  للكفاءة الإجرائية وراحة رسيع حفص اإ

اكتب يف الوقت املناسب. امللمتقدمني نتاجئ حبث ذات جودة عالية واليت س تكون متناسقة عرب قد توفر ل ملس تخدمني. و ا
جراء مبوجب مفهومأأنه  ورأأى الوفد يداعحتديد اخلطوة التالية يف ون ابلطلبات من ملتقدمسيمتكن ا، التعاون قبل اختاذ اإ  اإ

وذكر أأنه اكن واحدا من  رباءاتاليداع الطريق الرسيع لإ  برانمج وعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإىلزيد من اليقني. مبرباءات ال
ىل أأنه يف مجهورية كوراي،  برامج تقامس العمل الأكرث شهرة واس تخداما معدل التسجيل ومعدل اكن عىل نطاق واسع. وأأشار اإ
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طلبات نظريه اخلاص ب رباءات أأعىل من اليداع من خالل برانمج الطريق الرسيع لإ املقدمة  الأول للطلبات جراءبدل الإ 
رجاء الإجراء املكتيب الأ العادية. وابلإضافة اإىل ذكل، أأوحض الوفد أأن الاخرتاع براءات  اس تكامل حفص وأأرجاء ول معدل اإ

ىل أأن اخنالرباءات قد   داخلية جراء دراسةيقوم ابإ  اكنملكية الفكرية ل ل كتب الكوري امل فض بشلك ملحو . وأأشار الوفد اإ
تعزيز جودة الفحص هبدف رمسية ال رباءاتاليداع الطريق الرسيع لإ برانمج  لتحليل حالت رباءاتاليداع لطريق الرسيع لإ ل

طار معلية تعاونية بني تنفيذ لملكية الفكرية قد اقرتح ل كتب الكوري امل ابلإضافة اإىل ذكل، ذكر الوفد أأن ربانمج. وال يف اإ
يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وبناء عىل هذا  وماكتب تلقي طلبات الرباءاتدويل حبث جراء ابإ اخملو ة  اتالسلط

عادة النظر يف حمك معاهدة التعاون بشأأن قد  التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات العامل الاقرتاح، اكن لفريق قرر اإ
ىل من جئ البحث السابقة نقل نتاب الرباءات  ىل و. حبث دويلجراء ابإ اخملو ة  اتالسلطماكتب تلقي طلبات الرباءات اإ ابلإضافة اإ

دبيات الربانمج املشرتك تنفيذ برامج تبادل أأخرى، مثل قام ب لملكية الفكرية قد ل كتب الكوري امل ذكل، ذكر الوفد أأن  للأ
عاهدة التعاون بشأأن لربانمج التعاوين للبحث والفحص التابع ملاالبحث والفحص مع ماكتب الياابن والصني، و و  السابقة

ىل النتاجئ الإجيابية لربامج  .الرباءات مع ماكتب الولايت املتحدة الأمريكية واملكتب الأورويب لرباءات الاخرتاع واستنادا اإ
براءات الاخرتاع عن طريق احلد تقامس العمل السابق، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تكل الربامج قد زادت من كفاءة نظام 

  .الفحصجودة من ازدواج العمل وحتسني 

ىل وفد تقدم و  .79 اذلي  الصةلذي كفاية الإفصاح والعرض بشأأن ثرية لالهامتم امل دلراسة عىل االأمانة بيالروس ابلشكر اإ
عدادمت  عن الوفد أأعرب ملزيد من العمل. و الوفد أأن هذه ادلراسة ميكن أأن تكون أأساسا جيدا أأفاد بطريقة همنية. و  هوتقدمي هاإ

آراء اتفاقه مع  أأن مسأأ ة كفاية الإفصاح اكنت هممة جدا لضامن جودة براءات الاخرتاع وضامن توازن املصاحل بخرى الأ وفود الأ
ىل أأنه ب يف اجملمتع. وفامي يتعلق  صفا و  بالده، يتعني عىل مقدم الطلب أأن يقدم ترشيعاتمبوجب تجربته الوطنية، أأشار الوفد اإ

املهنجية نصت عىل لفحص لاملبادئ التوجهيية وأأفاد بأأن لتنفيذه. الالزم الاكمل الاكيف و الإفصاح مع تقدمي لالخرتاع خطيا 
فضال عن أأمثةل يف خمتلف  تطلب،فامي يتعلق ابلمتثال ذلكل امل القامئني عىل الفحص أأثناء الفحص الواجب اتباعها من قبل 
اخليارات املمكنة للعمل يف املس تقبل بشأأن هذا املوضوع ميكن أأن تكون دراسة أأحد لوفد أأن اقرتح او جمالت التكنولوجيا. 

متطلبات كفاية الإفصاح، مبا يف ذكل دراسة الاعرتاضات املقدمة عىل  ليات منع منح براءات الاخرتاعات اليت مل تس تويفلآ 
  .عرتاضهذا الأساس خالل فرتة الا

عىل الأمانة العامة شكر و  ،كفاية الإفصاحبشأأن تقدمي املعلومات عىل الأعضاء دلول عن شكره لوفد الهند وأأعرب  .80
الوفد أأن الهند وضعت اسرتاتيجية متعددة اجلوانب لتطوير نظام امللكية الفكرية يف أأفاد مجميع تكل املعلومات يف الوثيقة. و 

عدة تدابري لإنشاء مت اختاذ ند"(. ويف هذا الصدد، يف اله صنع ا"حتفزي )مبادرة امللكية الفكرية الابتاكر تعزيز هبدف البالد 
امتياز معني منح وبناء القدرات و الصادرة براءات الاخرتاع جودة قوي وحيوي يف الهند، مثل الشفافية و  ملكية فكرية نظام

من أأنظمة براءات الاخرتاع هممة جدا لتطوير أأي نظام جودة أأن باعتقادا راخس دلهيا أأن الهند بالوفد أأفاد للكياانت الصغرية. و 
يداع يف أأن مواصفات براءات الاخرتاع لعبت دورا رئيس يا رأأى براءات الاخرتاع. و  لغاء الإ و عرتاض الاخرتاع والا براءاتاإ

تقدمي أأثناء  براءات الاخرتاع الهندي، يتعني عىل مقدم الطلبقانون وفقا لو والتعدي ونقل التكنولوجيا والصحة العامة. 
ىل الوفد وأأشار خرتاع. الأفضل لتنفيذ الاطريقة وصف الابلاكمل وبشلك خاص و أأن يقوم بوصف الاخرتاع  الطلب أأن اإ

طار متطلبات الإفصاح ال كفاية الإفصاح املعنية بالوثيقة تغطي العديد من اجملالت  . ويف اخلطي وصفوادلمع وال متكيينيف اإ
بأأن عدم  AIR1969Bom255( من الطلب رمق 14الفقرة ) يفعلقت مكة العليا يف مومباي هذا الصدد، أأوحض الوفد أأن احمل

اكمةل جيب أأن تصف مجس يدا لالخرتاع املطالب به يف ك من املطالبات الواصفات امل( 1وصف اكن هل فرعني: )الكفاية 
حتقيق املزيد من اللجوء اإىل ن "دو  هتنفيذمن يف الصناعة املعنية تخصصني الوصف اكفيا لمتكني امل يكون أأن جيب و 

الوفد مع ومل يتفق . من دون داع ملتابعةا يكون صعبل ، أأي أأنه جيب أأ مناس باالوصف يكون أأن جيب ( 2)، الاخرتاعات"
 عدد كبري من املركبات طالب الطلب املقدم بوصف كدمع، حيامثاليف كمييايئ مركب طريقة واحدة لإعداد الإفصاح عن 

ىل مزيد من ادلراسة تقدمي الطلب استنادا ملواصفات بعد اترخي االوفد أأيضا مع تعديل ومل يتفق . الكاميئية لنتاجئ اخملتربية أأو ل اإ
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الوفد أأنه ابلرمغ من أأن ادلراسة ركزت عىل أأفاد مت احلصول علهيا يف وقت لحق. و معلومات التجارب الرسيرية لأنه نتاجئ 
ل أأهنا ، ابلكفايةتلفة فامي يتعلق رتاع اخمل الاخالقضااي الأساس ية لأنظمة براءات  شاك مل  ابلس تجابة يتعلق فامية قارص زالت لاإ

عداد ماركوش. و الوصف فامي يتعلق مبطالباتكفاية و املطالب هبا لخرتاعات اخلاصة اباملراسالت  ذلكل، اقرتح الوفد أأن يمت اإ
اخلاصة دامئا يف معظم طلبات براءات الاخرتاع  مطالبات ماركوش املوجودة شاك من نوعامل دراسة خاصة دلراسة 

تركيبة والتكنولوجيا احليوية. وأأوحض الوفد أأن املطالبات تشمل مركبات ل حرص لها ابس تخدام ابملس تحرضات الصيدلنية 
ىل وجود لتكل املركبات يف الوصف، مما  دعامماركوش واحدة مل مجد   الوفدوأأفاد العديد من املشاك أأثناء الفحص. أأدى اإ

جراء حبث بشلك خاص أأنه  ، واكن من الصعب تقيمي ةالابتاكريبتاكر واخلطوة تقيمي الاهبدف ثل هذه املطالبات مل ل ميكن اإ
منصة ماركوش عبارة عن  ( اكنت مطالبة1: )املذكورة كام ييلوفقا لتجربة الهند، اكنت أأس باب ادلراسة و وحدة الاخرتاع. 
( 2)طلبات براءات الاخرتاع اخملتارة الإضافية، لعديد من لالطريق متهد واحد و طلب يف املقدمة تعددة امل محلاية الاخرتاعات 
ىل اخرتاع دون عباشخص من ذات التخصص ل يف معظم الوقت اكن من الصعب  عدد لزال ( 3)، ل مربر هلء لوصول اإ

ىل أأن الأس ئةل الوفد وأأشار مثار جدل. النطاق واسعة ماركوش مركبات الأمثةل املطلوبة، لس امي يف س ياق  املزمع طرهحا يه اإ
فصاح اكن هناك هل ( 1 ييل: )كام اكنت مجيع هل ( 2)، ؟املطالب هبا يف طلب منح الرباءةمجليع اجلزيئات  مت توفريه متكييناإ

عداد مجيشخص من ذات التخصص ل ميكن هل ( 3)، ؟تقدمي الطلبمن قبل مقدم الطلب قبل اترخي قد ُأعدت املركبات  ع اإ
احلاجة ملثل هذه ، مؤكدا عىل اقرتح الوفدو مجيع املركبات مفيدة للمجمتع؟  تاكنهل ( 4)، ل مربر هل؟ء املركبات دون عب

فامي بني ادلول ابلنس بة ملطالبات ماركوش مشرتك كفاية رشط من توفر جراء مسح للتحقق ابإ الأمانة تقوم أأن ، بادلراسة
معظم ادلول تتفق كفاية الإفصاح. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن بناقشات حول املسائل املتعلقة اختتام امل الأعضاء قبل 

اخرتاع مطالب براءات احلصول عىل طلبات تناول ميكن أأيضا أأن تواجه مشاك مماثةل يف حيث أأهنا الأعضاء مع وفد الهند، 
ىل ابلإفصاح المتكيينب أأن تكون مدعومة جيماركوش  . وأأكد الوفد أأن مطالباتية مطالبات ماركوشنوع من  هبا . ابلإضافة اإ

ورأأى أأنه ميكن تيسري تافهة. ال الاخرتاعات بشأأن منع منح الرباءات تمكن يف الرئيس ية  هاهامتماتأأحد ذكل، ذكر الوفد أأن 
يداع الرباءاتعبء  دخال اإ زيئات اخلاصة ابجلواصفات امليف  (INN) سامء ادلولية غري مسجةل امللكيةالأ  عن طريق اإ

جراء م هموقفجمددا عىل معد ة. وأأكد الوفد املعروفة اليت مت تقدمي طلب هبا كصيغة  بشأأن الإفصاح زيد من ادلراسة بأأن اإ
  .جودة براءات الاخرتاعمن واصفات ميكن أأن تسهل امليف   سامء ادلولية غري مسجةل امللكيةلأ لالإلزايم 

ىل أأنه وأأشار وفد فرنسا  .81 براءة احلصول عىل  املقدم طلبأأن يفصح الوفقا للقانون الفرنيس للملكية الفكرية، جيب اإ
مت تقيمي  ه. وذكر الوفد أأنشخص من ذات التخصصال تنفيذه من قبل يكفي ل  مباو بطريقة واحضة واكمةل عن الاخرتاع خرتاع الا

مكرجع لتقيمي ي معل اذل ذات التخصصمن الشخص وأأفاد أأن . من ذات التخصصشخص ابل كفاية الإفصاح فامي يتعلق 
عىل تنفيذ  االأخري قادر  اكون هذي. وينبغي أأن ةالابتاكرياخلطوة نفس الشخص اذلي اختري لتقيمي هو كفاية الإفصاح 

وحبمك معرفته العامة  الاخرتاع راءةاحلصول عىل بيف طلب  هامن الوصف والرسومات اليت ميكن أأن جيدمبساعدة الاخرتاع 
عىل النحو املنصوص عليه يف و وذكر الوفد أأن عدم كفاية الإفصاح اكن واحدا من أأس باب بطالن الرباءة املمنوحة.  الأساس ية.

ذا مل  يكفي ن الاخرتاع بطريقة واحضة واكمةل مبا يمت الإفصاح عقانون امللكية الفكرية، ل جيوز الغاء الرباءة بقرار من احملمكة اإ
ىل أأنه وفقا  خصص.من ذات التشخص ال من قبل  هذيتنف ل  ذا مل يعد الإفصاح ، للسوابق القضائيةوأأشار الوفد اإ غري اكف اإ
ىل النتيجة املتوقعة ابس تخدام معرف اتنفيذ موضوع الاخرتاع أأو من  من ذات التخصصلشخص ل سمح ي  املهنية ته لوصول اإ

عند تقيمي  هالفقه الفرنيس أأنأأقر تنفيذ العمليات البس يطة اليت ل تنطوي عىل صعوبة مفرطة. ومع ذكل، عن طريق وحدها و 
الاخرتاع املعلومات التقنية الأساس ية املذكورة يف نص طلب براءة يف الاعتبار خذ أأل يمت الأ كفاية الإفصاح، من الرضوري 

ها أأن جيد من ذات التخصصلشخص املعلومات اليت ميكن ل و  اهجا مهناأأيضا املعلومات الثانوية اليت ميكن اس تنتحفسب، بل 
  .ةالسابقواثئق الأدبيات نفسه عند قراءة ب 

مانة عن شكره لوأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .82 عداد عىل لأ  تقدمواليت كفاية الإفصاح، باخلاصة وثيقة الاإ
ذا اكن مل املاكتب أأوجه التشابه والاختالف يف كيفية تقيميزية عن مم حملة الاخرتاع براءة احلصول عىل يف طلب الإفصاح ا اإ
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تفاق اذلي من الهدف مجهور العامة اكن جزءا أأساس يا من الطلب مقدم املقدم من فصاح الوفد أأن الإ أأفاد . و ا من عدمهاكفي
فصاحا نظام الرباءات، الأمر اذلي يتطلب أأبرمه  براءة احلائز عىل يف مقابل حصول  املطالب هبا للتكنولوجيا اكمال يامتكين اإ

لتعرف عىل التطورات التقنية ابجمهور الإفصاح لل يسمح و خرتاع. الاعىل احلقوق احلرصية املمنوحة من قبل براءة الاخرتاع 
ذا مل يمت الإ و تعالمي التقنية بعد انهتاء براءة الاخرتاع. احلر لل س تخدام ابلالأخرية و الكفاية، فاإن ن الاخرتاع مبا فيه فصاح عاإ
ذا مل يمت الإ أأفاد س متد الفوائد املقصودة من قبل نظام براءات الاخرتاع. وعالوة عىل ذكل، ن ي امجلهور ل عن  فصاحالوفد أأنه اإ

ذا س تفساران بشأأن الاواكن منح الرباءة. يمت قد ل فالاخرتاع مبا فيه الكفاية مبوجب قانون الولايت املتحدة الأمريكية،  ما اإ
الولايت املتحدة من قانون ، 35 بندال حتت )أأ(،  112يف القسم قد دوان مبا فيه الكفاية ه ومتكين هوصفقد مت اع اكن الاخرت 
بتكل  واس تخدامه هطريقة ومعلية صنعو  لالخرتاعخطيا واصفات وصفا املتضمن ت "جيب أأن  ونصا عىل أأنه:، الامريكية
الأكرث ارتباطا به من أأو  من ذات التخصص ذي الصةلكن أأي خشص متوادلقيقة اليت  وجزةاملواحضة و الاكمةل و الالرشوط 

لتنفيذ الاخرتاع".  اركمن اخملرتع أأو اخملرتع املشمتوقعة أأفضل طريقة أأن ينص عىل ، وجيب نفس الاخرتاع واس تخدام صنع
الرشوط بتكل   مبا يكفيخرتاع الاصفت قد و واصفات املأأن التأأكيد بالمتكني هو متطلبات وأأوحض الوفد أأن الغرض من 

جراء مجارب "ل من صنع  الأشخاص من ذات التخصصحد حبيث ميكن لأ والتفاصيل  ىل اإ واس تخدام الاخرتاع دون احلاجة اإ
بالغقد مثل هذا الاخرتاع أأن "، و امربر له الوصف اخلطي اإىل أأن رشط الوفد لجمهور املهمت بطريقة ذات معىن. وأأشار ل  همت اإ

الوفد الفصل اقتبس  الوصف اخلطي،يف رشح الهدف من اشرتاط واكن رشطا مس تقال وممتزيا عن رشط المتكني. 
2163 (I)   مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجاريةمن دليل (USPTO اذلي ي ) عىل أأن "الهدف مننص 
يمتثل . ]...[ و املطالبةموضوع اليشء قد اخرتع  دم الطلبمقتفيد بأأن اليت علومات عن املوضوح التعبري ب" هو تطلبمل هذا ا

 بالده يمت التقرير بشأأنالوفد أأن يف أأفاد و  .ا"اخرتاعابعتباره الطلب يطالب به مقدم ا العامة ملمجهور يف حيازة خر الآ هدف ال 
العوامل املس تخدمة  أأن الوفد. وذكر السوابق القضائيةوالمتكني استنادا اإىل مجموعة واسعة من اخلطي وصف الك من  كفاية
ذا يف  الأدبيات حا ة ، و طبيعة الاخرتاع، و اتساع املطالبات عىل سبيل املثال يهما مت متكني مطالبة اكن قد حتديد ما اإ

مك التوجهيات الصادرة عن يف التخصص، و مس توى القدرة عىل التنبؤ ، و املهارة العاديةالشخص ذو مس توى و  ة،السابق
مكية التجارب الالزمة لصنع أأو اس تخدام الاخرتاع استنادا اإىل مضمون الإفصاح. وأأشار ، و عمليةال مثةل لأ اوجود و ، اخملرتع
ىل أأن أأاي من هذه العوامل الوفد  . وأأوحض التحديدبعني الاعتبار عندما مت مثل هذا  امجيعأأخذها ولكن مت  حاسام،مل يكن اإ

ذا اكن  ىل حتديد نطاق ك مطالبة اخلطي من عدمه قد وصف شرتاط الالطلب املقدم قد أأوىف ابالوفد أأن حتليل ما اإ دعا اإ
ذا اكن هناك ما يكفي من املعلومات يف  بالغ احلريف املهبدف واصفات املوحتليل ما اإ ميتكل الطلب اكن اهر بأأن مقدم اإ

ىل الوثيقةالوفد انتقل و كلك يف وقت تقدمي الطلب. املطالب به خرتاع الا أأن أأفاد الوفد ب ملخصها، حيثو   SCP/22/4اإ
اس تطرد . و اخلطيصف الو المتكني ودمع املطالبة و متطلبات تكل الواثئق تناولت بعض الأس ئةل الهامة اليت قد تنشأأ عند تقيمي 

ىل أأن املعلومات الواردة يف هذه الواثئق اكنت مفيدة جدا للك  واملس تخدمني، وابلتايل اقرتح تب املاكمن الوفد ابلإشارة اإ
لهيا بسهو ة أأكرب من قبلأأكرث ها مفيدة جعل  شلك الكرتوين. منحها من خالل وذكل  املاكتب املهمتةو امجلهور  وميكن الوصول اإ
يف شلك دلراسات عىل موقع الويبو بشأأن ااتحة املعلومات اليت مت احلصول علهيا ابإ الأمانة تقوم أأن بشلك خاص اقرتح الوفد و 

آخر مناسب، مع أأو  جدول ىل املعلومات ب سمح ت أأن  امن شأأهن وجود روابطجداول بياانت أأو شلك أ سهو ة الوصول اإ
لمعلومات املتاحة عىل وميكن لعن طريق اختيار عدد قليل من الروابط. ات رباءأأحد ماكتب الأأو بدو ة من ادلول املتعلقة 

وذكل هبدف  لمتكيينفصاح التوفري الإ يتعني عىل مقديم الطلبات تلبيهتا هذا املوقع أأن تشمل املتطلبات التفصيلية اليت اكن 
يف خمتلف املاكتب. وذكر الوفد أأن املعلومات ذات الصةل قد طي توفري ادلمع الاكيف للمطالبات وتلبية متطلبات الوصف اخل

اتحة أأو املكتب وميكن ادلو ة مس ابتكون مرتبطة  لفحص والسوابق اخلاصة اباملزيد من الروابط للقوانني واملبادئ التوجهيية اإ
براز أأوجه التشابه والاختالف يف الهنُ و ية والواثئق الرمسية الأخرى. القضائ  خمتلف املاكتب يف حتديد تبنهتا ج اليت ينبغي اإ

 .الإفصاح الاكيف ودمع املطالبةكفاية الامتثال ملتطلبات 

عداد  الكبري جمهودهاالأمانة عىل اإىل شكر ابل وفد الياابن توجه و  .83 وفد اللجنة الأأبلغ و بشأأن كفاية الإفصاح. و وثيقة اليف اإ
فامي يتعلق  هعىل وجه اخلصوص، ذكر الوفد أأنو لياابن. ل النحو املنصوص عليه يف القانون الوطين عىل تطلبات المتكني مب 
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من أأجل تلبية هذا و اس تخدام املنتج. من ذات التخصص من شخص ال وصف وذكل لمتكني المنتج، ينبغي ذكر أأي خرتاع اب
ل بشلك حمدد، جيب ذكر طريقة اس تخدام املنتج املطلب من ذات ميكن اس تخدام املنتج من قبل خشص  عندما، اإ

ىل بياانت الوصف والرسومات، وكذكل املعرفة العامة املشرتكة اعتبارا من البيان مثل هذا ال بدون  التخصص رصحي استنادا اإ
أأكرث من  يُذكر اخرتاع مركب كمييايئ، اكن من الرضوري أأن . وأأوحض الوفد أأنه، عىل سبيل املثال، يف حا ةيداعاترخي الإ 

ظهار أأن املركب الكمييايئ املعين ميكن أأن ابلأ  مصحواباس تخدام واحد حمدد  س تخدم. وذكر الوفد يُ مهية التقنية، من أأجل اإ
ا  ذا اكنت ما يتعلق ابصاغ يف يالاخرتاع املطالب به ينبغي أأن  مناذجأأن وصف أأيض  رشح الاخرتاع من أأجل  مطلوبةلأمثةل اإ
خرتاع الا فهيا رشحيف احلالت اليت اكن من املمكن وتنفيذ الاخرتاع.  من من ذات التخصصالشخص  اليت متكنلطريقة اب

ىل بياانت الوصف والرسومات، فضال عن املعرفة العامة من لمتكني خشص من ذات التخصص  تنفيذ الاخرتاع استنادا اإ
يف اليت متت يف حا ة الاخرتاعات  ،الوفد أأنه أأضافأأمثةل. و  يأأ مل تكن هناك رضورة ذلكر ، لإيداعااملشرتكة اعتبارا من اترخي 

، عىل سبيل الرتكييب اكن من الصعب معوما اس تنتاج كيفية صنع واس تخدام املنتج عىل أأساس هيلكه وعندمانية تق اجملالت ال 
أأو أأكرث من الأمثةل المنوذجية اليت من شأأهنا متكني خشص من  مثالاكن من الرضوري وجود املثال املركبات الكمييائية عادة، 

ىل أأن أأس باب الوفد ذات التخصص من تنفيذ الاخرتاع. وأأشار  ميكن التغلب علهيا، حىت عندما قدم مقدم  رفض ملالاإ
 ب الرباءات الياابينأأن مكتبأأبلغ الوفد اللجنة و طلب وذكل لتعويض أأي نقص. اللنتاجئ التجريبية بعد تقدمي ابالطلب شهادة 

يف املبادئ  هاتوضيح اكنت النقطة املطلوب عىل وجه اخلصوص، و يف معلية تنقيح املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات.  اشرتك
وعالوة حتديد تكل الأغراض، ، وكذكل يف اميف أأغراضه نيخمتلف ادلمع اكان ومطلبالمتكني  مطلبأأن  التوجهيية املنقحة يه

رباءة منح الالمتكني هو منع  مطلب. وذكر الوفد أأن الغرض من للآخرنهتاك لأحد املطلبني ل يعين انهتااك اأأي عىل ذكل، أأن 
أأخذ يف الاعتبار ما جاء يف الوصف. وأأوحض ي عندماحىت  من ذات التخصص اذليالشخص  ينفذهاخرتاع ل ميكن أأن لأي 

فصاح.  قابلخرتاع مكالالإفصاح عن قام ابخشص ي اع لأ الخرت لرصي احلق احلعطي الوفد أأنه وفقا لنظام الرباءات، أُ  ما و لالإ
ذا اكن الاخرتاع  بناء عىل ما جاء يف أأم ل  من ذات التخصصالشخص  ينفذهميكن أأن املطالب به مت حتديده هو ما اإ

تاحا لخرتاع مل يكن م ة رباءمنح ال هو عدمادلمع  مطلب، من انحية أأخرى، اكن الغرض من هالوصف. وذكر الوفد أأن
ىل  أأن تؤديوصف اليف  يأأيت ذكرهخرتاع مل اب ومن شأأن املطالبةللجمهور.  حخرتاع مل يُ لرباءة المنح اإ عنه. وذكر الوفد أأنه  فص 

ذا اكن ياإىل حتدالأمر حتاج التجنب هذه النتيجة،  مع مراعاة ما ورد أأعاله، و مدعوما ابلوصف. الاخرتاع املطالب به د ما اإ
ذا اكن الوصف  . وعالوة عىل ذكل، أأم ل املتطلباتمطلب من املطالبات تليب ك و جيب عىل القامئ عىل الفحص حتديد ما اإ

ورد هبا يف املطالبة ذكر  ا ةحلعىل وجه اخلصوص، ذكر الوفد أأن املثال الأول اكن و ادلمع.  مطلبنهتاك لوفد أأمثةل القدم 
دراجه فيه وصفاليف يُذكر  ي ملاملوضوع اذل فصح عنه يف ملتوى اميكن فهيا توس يع احمل  لاملثال الثاين حلا ة اكن . و أأو يمت اإ

، حىت يف ضوء املعرفة العامة املشرتكة اعتبارا من ذكل النطاقل تعمميه عىل و نطاق الاخرتاع املطالب به ليشملوصف ال
 يظهرمل  هخرتاع يف الوصف، ولكنمن خالل الاحل املشلكة اليت يتعني حلها   ذكريف متثلتاكن املثال الثالث حلا ة و . يداعالإ 

 وصف.اليف  الواردنطاق ال لرباءة خارج اب املطالبةجيري اكن يف املطالبات، ويف هذه احلا ة 

مانة لإعدادعن شكره لوفد الصني وأأعرب  .84 ا مفيداكن مضمون الوثيقة  ى أأنرأأ و دراسة عن كفاية الإفصاح.  هالأ
من قانون  26.3ملامرسة الوطنية يف هذا الشأأن، ذكر الوفد أأنه وفقا للامدة ابفامي يتعلق و للغاية. وعالوة عىل ذكل،  فصالمو 

شخص ال وذكل لمتكني مبا يكفي وصف الاخرتاع أأو منوذج املنفعة بطريقة واحضة واكمةل أأن ي ذكر الالرباءات يف الصني، ينبغي 
قدمت املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات و تقدمي الرسوم. جيب عند الرضورة، و . ذهمن تنفيذي صةل  من ذات التخصص

مطلب ابلرمغ من أأن ادلراسة قدمت معلومات مفصةل بشأأن كفاية  ،. وذكر الوفد أأنهاملطلبمن التفاصيل حول هذا  امزيد
جراء  لتيسريوضوع امل عنأأو أأمثةل  ن الاس مترار يف تقدمي معلوماتمادلول الأعضاء تمتكن يأأمل أأن الوفد ، اكن الإفصاح اإ
 وتبادل لوهجات النظر حول هذه املسأأ ة داخل اللجنة.مس تفيض نقاش 

عداد الوثيقة بشأأنعمل الأمانة بوفد الاحتاد الرويس وأأشاد  .85 حول تكل الوثيقة.  اذلي قدمتهوالعرض  SCP/22/4 اإ
ن املتطلبات الودة شأأنه أأن يزيد من جمن وذكر الوفد أأن تطبيق معيار كفاية الإفصاح  ىل أأنه، ومع ذكل، فاإ رباءات. وأأشار اإ
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مقدم الطلب. وذلكل، اكن السؤال  تعرقللتطبيق جيب أأن تكون اكفية، ويف الوقت نفسه، ل ينبغي أأن متثل عقبة اباملتعلقة 
بلغ الوفد اللجنة أأن أأ و هممة لتوفري نقل التكنولوجيا ودمع الأنشطة املبتكرة.  رضورة وكفاية الإفصاح ميثل مسأأ ةمدى حول 

لتقيمي  هدخل يف ترشيعات الاحتاد الرويس مكعيار ملنح امحلاية القانونية لالخرتاعات. وذكر الوفد أأنأُ قد رشط كفاية الإفصاح 
ن وجدت، ال، أأي طلبمجيع أأجزاء الفاإن الامتثال ملتطلبات كفاية الإفصاح،   يف ةقدماملوصف واملطالبات والرسومات، اإ

الأحاكم العامة الوارد يف قانون المن  1375اترخي الإيداع، جيب أأن تؤخذ بعني الاعتبار. وعالوة عىل ذكل، تتضمن املادة 
اكف لتنفيذه من قبل  تفصييل بشلكجوهر الاخرتاع عن وصف الح فصِ ي: )أأ( جيب أأن طلب ما ييلبشأأن مضمون واثئق ال

لوصف. اب متاما ةمو دعتكون م وأأنطالبة بوضوح جوهر الاخرتاع املأأن ت ذكر . )ب( جيب من ذات التخصصخشص أأي 
من واثئق الطلب الالزمة لفهم جوهر الاخرتاع. وفامي يتعلق ابملتطلبات  الرسومات، وفقا للترشيعات احلالية، جزء  وشلكت 
 الرباءات.تطلبات معاهدة قانون مل امتثلت  املتطلباتمبضمون الطلب، ذكر الوفد أأن هذه  يتصلالرمسية فامي 

جراءات  .86 طار بند جدول الأعامل "جودة الرباءات، مبا يف ذكل اإ ىل واثئق أأخرى ذات صةل يف اإ وأأشار وفد الهند اإ
 SCP/20/11و SCP/19/4و، SCP/18/9و، SCP/17/9و SCP/17/8و SCP/17/7الواثئق  ول س امي"، املعارضة

Rev. آرائه اليت وفد ال، أأكد وعىل حنو خاص ورأأي أأن تقامس العمل مل  الرباءاتيف ادلورة السابقة للجنة عهنا أأعرب عىل أ
ضعف يرباءات، ول ميكن أأن يعترب حال ملعاجلة الرتاكامت. وذكر الوفد أأن تقامس العمل ميكن أأن اليكن عالجا لتحسني جودة 

ذ خطوات لبناء القدرات دلى ينبغي اختا أأنه رأأي الوفد قدمعلية الفحص وقدرة ماكتب الرباءات يف البدلان النامية. وهكذا، ف
أأفضل طريقة ممكنة. وبماكتب الرباءات يف البدلان النامية لمتكيهنا من أأداء وظائف ش به قضائية، وفقا لقوانيهنا الوطنية، 

صبح جمال لوضع املعايري يف املس تقبل. وعالوة عىل ذكل، ي عن اعتقاده بأأن تقامس العمل ينبغي أأل الوفد ذلكل، أأعرب و
مانة العامة دلراسة كفاية الإفصاح الواردأأعرب الو  لوفد الياابن  تقديره، وكذكل SCP/22/4يف الوثيقة  ةفد عن تقديره للأ
 مطلبدور يف  للبحثميكن زايدة تعزيز ادلراسة أأنه  رأأى الوفدتكل ادلراسة. ومع ذكل، بشأأن للوفد الهندي  الثقة عىل منح
 رصح به الوفد يف بيانه الافتتايح.اذلي قد  عىل النحويف س ياق نقل التكنولوجيا  الكفاية

مانة ابلشكر لكوادور الإ وفد وتوجه  .87 عداد وعرض الوثيقة عىل لأ دراجيف الإكوادور، مت و. SCP/22/4اإ الأحاكم  اإ
ل املشار ذات الصةل يف الترشيع الوطين وكذكل يف الترشيع الإقلميي  نشاء النظام  486دول الأنديز رمق  مجموعةقرار ب يهاإ ابإ

الوصف ينبغي أأن أأن  عىل 486من القرار  28عىل وجه اخلصوص، تنص املادة و "(. 486ملشرتك للملكية الصناعية )"القرار ا
يف اجملال التقين املقابل  املتخصصلشخص يكون اعن الاخرتاع بطريقة واحضة واكمةل مبا فيه الكفاية ليكون مفهوما و  يفصح
شمل املعلومات التالية: )أأ( القطاع ي خرتاع جيب أأن يذكر عنوان الاخرتاع و عىل تنفيذه. وذكر الوفد أأن وصف الا اقادر 

قد تكون مفيدة اليت عروفة ملقدم الطلب املسابقة ال . )ب( التكنولوجيا عليه طبقن خرتاع أأو ي به الاتعلق ي التكنولويج اذلي 
ىل الواثئق واملنشورات املتعلقة بتكل التقنيات السابقة. )ج( وصف لالخرتاع الإشارات املرجعية لفهم ودراسة الاخرتاع، و  اإ

خرتاع، مع رشح الفروق واملزااي احملمتةل فامي يتعلق الافهم املشلكة التقنية واحللول اليت يقدهما من متكني من حيث ال 
ذا مت  رشحلتكنولوجيا السابقة. )د( اب يداعللرسومات، اإ ضل طريقة معروفة ملقدم الطلب لتنفيذ ( وصف لأفه) أأي مهنا. اإ

ىل الرسومات، عند الاقتضاءمرجعية شارات اإ الاخرتاع أأو وضعه موضع التنفيذ، مع اس تخدام أأمثةل و   يةقابل  مدى( و) .اإ
ذا مل يكن هذا واحضا من الوصف أأو طبيعة الاخرتاع.  الاخرتاع للتطبيق الصناعي، اإ

مانة عن شكره لوفد نيجرياي وأأعرب  .88 ىل وأأشار . الرباءاتدراس تني كام تقرر يف ادلورة السابقة للجنة  لإجراءلأ الوفد اإ
قلميية لنظام الرباءات،  ىل منطقة  يانمت ا الإفصاحكفاية مطلب اخلطوة الابتاكرية و  مطلبذكر أأن و الطبيعة الإ دلول وفرت لاإ

ملقرتحات املقدمة من بعض ادلول اب يتعلق الوطنية. وفامي مأأو أأولوايهت تمنيهتم مع تتفقالأعضاء مساحة اكفية لصنع الس ياسات 
لغاء ت جيب أأن  الرباءاتبتاكرية، رأأى الوفد أأن جلنة الاطوة اخل حولالأعضاء  فشل يف تلبية ال رباءات بسبب النظر أأيضا يف اإ

نظام  اكنهذا املطلب. وعالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الهند، وأأكد أأن نظام الرباءات 
بطريقة اذلي انل الرباءة لخرتاع ابالإفصاح عن املعلومات املتعلقة  مقابليف  ُمنحت، وهذا يعين أأن احلقوق احلرصية مقايضة

ىل أأن جانبا هاما من نظام من ذات التخصصخشص أأي واحضة مبا فيه الكفاية حىت يتس ىن تنفيذه من قبل  . وأأشار الوفد اإ
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ىل نقل التكنولوجيا.  التعلاميتعن الإفصاح  متثل يفرباءات ال  الإفصاحابلإضافة اإىل ذكل، ذكر الوفد أأن مسأأ ة واليت أأدت اإ
 عن منشأأ املوارد الوراثية ميكن أأن تلعب دورا يف النقاش حول مدى كفاية الإفصاح.

 الإفصاحى، اكن رباءات: وبعبارة أأخر الاكن مربرا أأساس يا ملنح احتاكر  الإفصاحممثل ش بكة العامل الثالث أأن  توذكر  .89
ىل أأنه الش بكة عن الاخرتاع. وأأشارت ممثل فصاححتاكر يف مقابل الإ بشأأن الااجملمتع عليه من العقد اذلي اتفق  جزء    ،اإ

ن  ا املبدأأ،وتقديرا لهذ مثل هذا الإفصاح. وعالوة عىل ذكل،  تطلبمعظم ادلول الأعضاء يف الويبو  دلىرباءات الترشيع فاإ
. وما بعد املنحنح ملعارضة ما قبل امل كفاية الإفصاح سببا  اكنتمن القوانني الوطنية للرباءات،  ذكرت أأنه مبوجب العديد

اإىل حد بعيد.  االعميل مرضي هالإفصاح، اكن تنفيذ مبطلبأأنه بيامن اكن هناك اعرتاف واسع النطاق  الش بكة ممثل تلحظو
فصاح ع ىل أأنه مل تكن هناك مبادئ توجهيية واحضة لالإ اكنت  هخرتاع يف جمالت حمددة من التكنولوجيا، وأأنالان وأأشارت اإ

يف هذا الصدد، وتكرار الاخرتاع. من  ذات التخصصخشص من أأي هناك حاجة لتحسني معايري الإفصاح وذكل لمتكني 
فصاح مفصةل يف ك جمال  يف وضععىل ادلول الأعضاء ممثل الش بكة  تعمتدا أأن  ورأأتالتكنولوجيا. من جمالت متطلبات اإ

وحا ة  يةالابتاكر اخلطوة رباءات، وخاصة العايري مضامن تنفيذ مس توى عال من ميكهنا معايري الإفصاح عن الرباءات 
رباءات الاملطالبات التافهة أأو ما يسمى " ذاترباءات المنح قابلية عىل فرص  اءقضمت الأأنه سي املمثةل رأأت كلذلو. الأدبيات

ملعلومات عن اخرتاع املطالب به ولكن عن الاأأن الإفصاح مطلوب ليس فقط ة علام بممثل الش بك وأأحاطت". دامئة اخلرضة
شارة مهنالرباءات، ل الصحيحالاخرتاع من أأجل تسهيل الفحص بذكل املتعلقة  ىل  وذكل يف اإ الأسامء ادلولية  بشأأن ناقشةامل اإ

راسة ادلكفاية الإفصاح وكذكل  حول ريتاليت أأجراسة ادلأأن  الش بكة ممثل توعالوة عىل ذكل، ذكر  غري مسجةل امللكية.
واملامرسة يف البدلان املتقدمة ومل تقدم معلومات فامي  فلسفة الترشيع، لسوء احلظ، أأساسا عىل ركزات بتاكريةالاطوة اخل حول

احليوية يف للمواد الإفصاح عن املنطقة اجلغرافية  مسأأ ةراسة مجاهلت ذكرت أأن ادلعىل سبيل املثال، و يتعلق ابلبدلان النامية. 
ىل مواصةل العمل بشأأن مسأأ ة  الش بكة ممثل تيف اخلتام، دعواحليوية. ابملواد حا ة الاخرتاعات املتعلقة  ادلول الأعضاء اإ

 .اخلاصة هبا رباءات ونظم املعارضةقابلية منح العايري مب اكفاية الإفصاح وصلهت

العمل أأو  ورشأأن تكون ب يا،س بان اإ من وفد مقدم ، بناء عىل اقرتاح ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعيةواقرتح  .90
قدم تنظمة. وأأوحض املمثل أأن مثل هذه الورش والندوات س  م بتاكرية ومتطلبات كفاية الإفصاح الاطوة اخل بشأأنالندوات 

عطاء أأمثةل ملموسة  تبني هلم حيث للوفود  ةمفيد الأمانة، وس تكون امأأعدهت دراس تنيضعت يف تطبيق املبادئ اليت وُ ل مزية اإ
كيفية تطبيق هذه املبادئ يف املامرسة اليومية. وأأشار املمثل أأن امجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية مس تعدة ملساعدة الأمانة 

عداد ورش   .متحدثني، وميكن أأن توفر تكل ندواتال عمل أأو اليف اإ

 املستندات ذات الصةل 

 SCP/19/4و، SCP / 18/9و،SCP/17/9 و SCP/17/8و SCP/17/7ىل واثئق اإ املناقشات  استندت .91
 .SCP/20 /11Revو

س بانيا  رحبو  .92 طوة اخلجانبني رئيس يني من قانون الرباءات املوضوعي مثل  حولا الأمانة أأجرهتدلراسات اليت ابوفد اإ
بتاكرية وكفاية الإفصاح. وأأعرب الوفد عن الزتامه مبواصةل الاخنراط يف مناقشات حول القضااي املصريية لقانون الرباءات الا

مجيع ادلول الأعضاء بغض النظر عن ى دل ابلهامتم وحظىالرئييس للجنة،  التفويضاكن أأن ذكل املوضوعي. ورأأى الوفد 
طار ادلراسات ي اذل عىل النحو، نظرا لأنهمس توى تطورها،  ليه يف اإ بتاكرية وكفاية الاطوة اخل اليت أأجريت حولاكن ينظر اإ

 تس تحقارباءات فقط لتكل الاخرتاعات اليت بأأن يمت منح الرباءات قابلية منح الالإفصاح، مسح التطبيق الصحيح ملتطلبات 
تحليل ب خاصة فامي يتعلق  ة؛الابتاكريوة اخلط مسأأ ة بشأأنيف هذا الصدد، ودون املساس بأأي أأعامل أأخرى وأأن تكون محمية. 

قلميية  س بانيا خالل اليوم السابق ه قرتحاذلي ا عىل النحواحلالت العملية من قبل خرباء من خمتلف اجملموعات الإ من وفد اإ
جراء  ااثني االوفد اقرتاحقدم  ؛دلورةا ىل أأنه فهم دينامياتالوفد . وأأشار حداثةدراسة ابإ من اكن نه وعرف أأ جلنة الرباءات  اإ

من ىل وقت لتقيميه. ومع ذكل، طلب الوفد اإ  تاجتح ا، نظرا لأن ادلول الأعضاء هميقدتالفور بعد عىل الصعب قبول اقرتاح 
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جراء نظر يف مقرتحه ت  أأنادلول الأعضاء  جراء قدم الوفد مقرتحه مث لعمل اللجنة يف املس تقبل. حداثة دراسة ابإ دراسة ابإ
ىل أأنه منذ ادلورة السادسة عرشة للجنة  ، مبا يف ذكلحداثة موضوع ظل ، الرباءاتما يسمى "فرتة سامح". وأأشار الوفد اإ

 اوفد ه"جودة الرباءات، مبا يف ذكل نظم املعارضة" عىل جدول أأعامل اللجنة وأأن الاقرتاح الأول املتعلق هبذا املوضوع قدم
عملية" ال عنون "حتسني امل ته تقدمي اقرتاح حتت البند الفرعي (. مث أأعرب الوفد عن ني SCP/16/5كندا واململكة املتحدة )

 بشأأنعمل سارات المل  كون ممكاليدف أأن هبمنه وذكل  17، وبشلك أأكرث حتديدا يف الفقرة SCP/17/8الوارد يف الوثيقة 
، اكن من ةتاكريالاب واخلطوة  حا ة الأدبياتعىل تقيمي  اكون قادر يبتاكرية . ولحظ الوفد أأنه من أأجل أأن الاطوة اخل

مل يكن متجانسا يف مجيع ادلول الأعضاء يف الويبو،  حا ة الأدبياتوأأن تعريف  حا ة الأدبياتسابقا تعريف أأن يمت الرضوري 
بعض  حا ة الأدبياتمن  توجود فرتة سامح. وأأوحض الوفد أأن فرتة السامح استبعد دون حتديد اإىلويرجع ذكل أأساسا ولكن 
فصاحات الاخرتاع اليت ىل أأن الواثئق اترخي  تس بقمتت خالل فرتة من الزمن  اإ الأولوية أأو اترخي الإيداع. وأأشار الوفد اإ

بشلك خمتلف يف خمتلف ادلول  تعوجل هأأو بعدذكل التارخي الأولوية ونرشت يف اترخي يداع أأو اترخي الإ املقدمة قبل 
ىل املعلومات عن ممجيع ادلول الأعضاء تمتكن أأن  مطلوابس يكون أأنه الأعضاء. ورأأى الوفد،  تلفة اخمل نواع الأ ن الوصول اإ

يداع/الأولوية الإ قبل اترخي اليت ُأودعت واثئق الرباءات اليت مت من خاللها معاجلة  يةكيف ال وعن  موعيوهب سامح ومزاايمهال فرتة ل
 ُ ذا اكنت ادلو ة ون جراء تغيريبصدد رشت يف مرحةل لحقة. ذلكل، اإ أأن تأأخذ بعني الاعتبار خمتلف اخليارات  اكهنترشيعي، مي اإ

والعالمات  للرباءاتس باين الإ املكتب سامح فامي بني ادلول الأعضاء، اقرتح ال جل حتسني املعرفة بشأأن فرتة ولأ املتاحة. 
، حول جراء دراسة، مع الأخذ بعني الاعتبار املعلومات الواردة من ادلول الأعضاءابإ الأمانة تقوم ( أأن OEPMالتجارية )

أأ(  :تشمل أأخرى عنارصسامح، من بني ال ، فرتة دون حتديدوخاصة، ولكن  حا ة الأدبياتالعنارص اخملتلفة اليت تشلك 
الطلب/املعارض(؛ مقدم اخملرتع/جانب من  فصاحاتمن حا ة الأدبيات )خرق الثقة، التجارب، الإ  ةستبعدامل  الإفصاحات

ذا اكن ينبغي المت احتساب  أأن ذمنأأخرى(؛  فرتةشهرا، أأو  12أأو أأشهر،  6فرتة ) فرتة )اترخي الأولوية أأو اترخي الإيداع(؛ ما اإ
ماكنية نشوء حظة الل حىتطلب الإعالن )عواقب عدم الامتثال(؛ أأن يُ  ظروف  هتاحقوق املس تخدم وحتت أأياليت تس بق اإ

ذا اكن ميكن أأن تُ الإفصاح)حىت اترخي الإيداع أأو اترخي  ذا اكنت ، ما اإ ُ قد س متد من مقدم الطلب(؛ وعام اإ رشت الواثئق ن
و/  حا ة الأدبياتيف الاعتبار لتقيمي  هاخذأأ  متيداع/الأولوية يف ذكل التارخي أأو يف مرحةل لحقة، وكيف الإ املقدمة قبل اترخي 

 .ةالابتاكرياخلطوة أأو 

جراء أأيدتموعة اجملر أأن ذكو ، بدلان أأورواب الوسطى والبلطيقوفد رومانيا ابمس مجموعة وحتدث  .93  حولاس تبيان  اإ
ىل  يستندرباءات الجودة   ورأأتاملقرتحات املقدمة من وفود كندا واململكة املتحدة وادلمنارك و الولايت املتحدة الأمريكية. اإ

ىلأأن مجميع الإجاابت من شأأنه أأن يؤدي  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق نتاج  اإ فامي يتعلق و ود. وثيقة مفيدة مجليع الوفاإ
التعاون ادلويل  يسريالعمل، رأأى الوفد أأن هذا املوضوع يس تحق املزيد من ادلراسة وذكل هبدف تعزيز وت تقامس ربامج ب

جراء قرتاح عن تأأييدها ل مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأعربتواحلصول عىل براءات ذات جودة عالية.  دراسة اإ
ماكنية تقامس العمل. وكبديل ذلكل، املقوانني و الد حت كيف حولالأمانة تعدها  مجموعة بدلان  س تكونامرسات خمتلفة من اإ

صدارهممتة  أأورواب الوسطى والبلطيق الأمانة ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية املشاركة  تعدهكتيب عن أأفضل املامرسات  ابإ
 الصعوابت النامجة عن القوانني واملامرسات اخملتلفة. توصيات هتدف اإىل مجنبيقدم ميكن أأن ما  وهويف تقامس العمل، 

طوة ابخلادلراسات ومناقشة ادلورة املتعلقة تشلك أأن ب أأمهلوأأعرب عن ، ابءوفد الياابن ابمس اجملموعة وحتدث  .94
ذا يف املس تقبل. ويف ه الرباءاتهذا املوضوع يف جلسات جلنة  بشأأنبتاكرية وكفاية الإفصاح أأساسا ملواصةل العمل الا

مع املعلومات ذات الصةل عن ممارسات ماكتب امللكية الفكرية مبا يف ذكل جبالأمانة كذكل  تقوم ابءاجملموعة  تالصدد، اقرتح
نب ادلراسات واملعلومات اليت مت احلصول علهيا يف ادلورة يف موقع عىل ااملبادئ التوجهيية أأو ما شابه ذكل، ووضعها اإىل ج

لهيا الوصول  منالرباءات يف مجيع أأحناء العامل القامئني عىل حفص املس تخدمني و متكن ش بكة الانرتنت بطريقة  بسهو ة اإ
ليه وفد أأشار  اذلياكتب عىل النحو املامرسات واحلصول عىل املعلومات ذات الصةل، مبا يف ذكل املعلومات املتعلقة مب اإ
الأمانة كذكل الفرصة لدلول تتيح وفد أأيضا أأن الولايت املتحدة الأمريكية يف س ياق مناقشة هذه ادلراسات. واقرتح ال
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بتاكرية وكفاية الاطوة اخلمن أأجل تقيمي و اس تجابة دلعوة مواصةل حتديث تكل ادلراسات.  اتقدمي مساهامهتل الأعضاء 
 حفص طلبفيه يف اجملال اذلي مت جارية معرفة تقنية  حلفا  عىلمباكن االأمهية من الإفصاح، لحظ الوفد أأنه اكن أأيضا 

رباءات يف ماكتب امللكية الرباء خلالتعلمي املهين  حولوفد أأن ادلراسة اليت أأعدهتا أأمانة ال رأأىيف هذا الس ياق، والرباءة. 
التعامل معه يف جلنة  يتعني اأأيضا عنرص شلكت الفكرية الوطنية لكتساب وضامن الكفاءة واملعرفة العلمية واملهارات املطلوبة 

تقامس العمل ل  ايف ماكتب أأخرى شلك أأساس الابتاكريةطوة ابخلاملتعلقة  ةلمامرسلكد الوفد أأن الفهم الصحيح أأ . و الرباءات
خرى بطريقة فعا ة. ويف هذا الأ ملاكتب احفص هبا نتيجة س تخدم لكيفية اليت ميكن أأن تُ ابعالقة قوية  هلوالتعاون لأنه اكن 

ىل تقامس خلطوات حنو املسامهة يف من ا االلجنة مزيدتتخذ الصدد، اقرتح الوفد أأن  فضل الأ فهم ال العمل والتعاون استنادا اإ
اعتقادها بأأن الوقت قد حان للميض قدما يف موقع الويبو عن  ابءحتقق يف ادلورة الثانية والعرشين. وأأعربت اجملموعة اذلي 
أأشار الوفد . و SCP/20/11 Revالوثيقة  مؤمتر يف هذا الشأأن كام ورد يفعقد لعمل والأنشطة التعاونية و اصص لتقامس اخمل

ىل أأن هذه املبادرات ميكن أأن  لمس تخدمني واملامرسني ل عطي اس مترارية لعمل اللجنة وتوفر نتاجئ ملموسة وممثرة ميكن تاإ
جر  ابء منملواد اليت ميكن أأن تدمع املبادرات املذكورة أأعاله، طلبت اجملموعة ابالاس تفادة مهنا. وفامي يتعلق  اء الأمانة اإ

جراء حبوث أأن كيف  حولادلراسات التالية: أأول، دراسة  تنفيذ برامج تقامس العمل بني ماكتب الرباءات ميكن أأن يساعد يف اإ
آراء ادلول الأعضاء بشأأن  حول اس تبيانجودة عالية. واثنيا، دراسة أأو ذات منح براءات يف أأكرث كفاءة و وحفوص  تقامسأ
ىل  ابء اجملموعة تبني املاكتب. وتطرق البحثلسرتاتيجيات ابلفحص  القامئني أأن  تلحظوعام، بشلك رباءات ال جودةاإ

اكن ل يزال ساري  SCP/18/9يف الوثيقة  متضمناس تبيان  حولالاقرتاح اذلي قدمته اململكة املتحدة وكندا وادلمنارك 
رباءات. وذكر الوفد أأيضا أأنه عندما نوقشت قضية ال طبيعة جودةالنقاش حول  يرثيهذا الاس تبيان ميكن أأن أأن املفعول، و 
ودة جببشلك مبارش  اذلي يتأأثر، لأهنم اكنوا الطرف املعين رضوريةوهجة نظر مس تخديم النظام  ترباءات، اكنالجودة 

أأن رضورة د ذلكل اقرتح الوفو. علهيمبراءات الآخرين  ترضويف احلالت اليت فُ  مبراءاهتفهيا  وااليت فرض ترباءات يف احلالال
عىل و  ،بارشة من املس تخدمني يف هذا الصددامل  الإسهاماتم الاس تبيان أأو أأن تعقد حلقة دراس ية من أأجل احلصول عىل قد  يُ 

يف  اكن ميكن أأن تكون مفيدة جدا لعمل اللجنةاليت رباءات ال جودة يه ما حولسبيل املثال، وهجة نظر املس تخدمني 
، رجه حنو الابتاكتجممتع قامئ عىل املعرفة وم أأي رباءات قد أأصبحت أأكرث أأمهية يف ال جودةملس تقبل. وأأخريا، أأكد الوفد أأن ا

دارة جودة أأولته موأأنه اكن هناك امجاه  يف  ذلكل، مع أأخذ هذا الامجاهوملاكتب. ااكتب امللكية الفكرية أأمهية أأكرب يف اإ
دارة اجلودة مبا يف ذكل املعلومات ابإ  أأن تقوم الويبو ابءاجملموعة  تالاعتبار، اقرتح نشاء صفحة ويب خمصصة لإجراءات اإ

 من مجيع ادلول الأعضاء.الواردة 

ىل وأأشار وفد ش ييل  .95 املاكتب الوطنية املوارد  ىدلتطلبت أأن يكون ودة الرباءات جبأأن العديد من العنارص املتصةل اإ
الويبو يف هذا الصدد همم جدا. ولحظ الوفد أأنه خالل العامني  هأأن تقدمميكن الالزمة لتنفيذها. ورأأى الوفد أأن ادلمع اذلي 

، (ISA/IPEA) دويلحبث جراء ابإ سلطة خمو ة  /جراء ادلراسة ادلولية املبدئيةابإ خمو ة  ةسلط تسميته مككتبس بقا  الذلين
للقامئني عىل  امكثف اتدريبي ا( خطة هامة لإعداد العاملني فيه. وقد نفذ برانجمINAPIوضع املعهد الوطين للملكية الصناعية )

عداد تقارير اإ عىل اسرتاتيجيات البحث و  اتتدريبأأجرى الرباءات يف التعامل مع قواعد البياانت املتخصصة وكذكل  حفص
 حقيبةابلإضافة اإىل ذكل، ذكر الوفد أأن املعهد الوطين للملكية الصناعية قد بدأأ يف اس تخدام نظام والبحث والآراء املكتوبة. 

ي اكن منربا مفيدا جدا لتبادل املعلومات بشأأن تقارير البحث والفحص بني ماكتب امللكية الصناعية احمللية اليت اذل الويبو،
ىل أأنه قابلية منح الاكنت مبثابة خلفية لتحليل  اكن يدرك  املعهد الوطين للملكية الصناعية نظرا لأنرباءات. وأأشار الوفد أأيضا اإ

نظام تنفيذ  أأيضافقد مت ، به اس تعانتأأو  هس تخدمالماكتب الأخرى اليت ل وكذكللطالب دم اقمل مالمئامتاما أأن معهل اكن 
ثبات جودة معهل ومنح الأمان هبدف عىل تقدمي أأفضل اخلدمات. وعالوة عىل ذكل،  اكون قادر يلجودة ل لمراقبة  اإ

رأأى و لعملياته.  9000/2008الأيزو  شهادةللحصول عىل  أأيضا ىسعي املعهد الوطين للملكية الصناعية اكن ملس تخدميه، 
لرباءات. لالفحص املوضوعي و لإجراءات يتعلق اب فامياإىل حتسني جودة الرباءات مجيعا الوفد أأن تكل العنارص اكنت هتدف 

جراء  نرأأى الوفد أأ و  رباءات س يكون مسامهة هامة يف معل ال جودةلآاثر املرتتبة عىل نظم املعارضة يف لدراسة وحتليل اإ
 .اللجنة
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جراء املتعلق  اس بانياإ لقرتاح  عن تأأييدهوفد الربتغال  وأأعرب .96 سامح. ال مبا يف ذكل فرتة  سابقةال دبيات الأ دراسة عن ابإ
أأفضل وفهم  أأقوىتوفري معرفة يمت تبادل املعلومات بني ادلول الأعضاء، وابلتايل ب هذا همم جدا لأنه سيسمح  أأنورأأى الوفد، 

جدا لتحسني مس توى اليقني  هممة، اليت اكنت، يف رأأي الوفد، سابقةال دبيات ابلأ املتعلقة  سامح وغريها من القضاايال فرتة ل
 رباءات.القضية هامة للعمل يف املس تقبل عىل جودة ميثل أأن ذكل أأيضا الوفد القانوين. ورأأى 

ىل ال و الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه،  ابمسوفد لكسمربغ  وحتدث .97 هبا يف اليوم  الإدلءمت اليت  بياانتأأشار اإ
 دلورة الثانية والعرشين.من االسابق 

خرى الأ اكتب املفهم البدلان ملامرسات  زيزالوقت املناسب لتع هأأنعن اعتقاده بوأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية  .98
وفد اقرتح ، الرباءاتللجنة أأنه خالل ادلورة العرشين بر الوفد مبا يف ذكل اس تعدادمه لالخنراط يف الأنشطة التعاونية. وذكَّ 

عىل أأن يكون الأنشطة التعاونية بني ماكتب الرباءات.  عنالأمانة صفحة ويب ختصص الولايت املتحدة الأمريكية أأن 
تقامس العمل والأنشطة التعاونية بني ماكتب الرباءات ب  تتعلقكل هو مجع معلومات يف ماكن واحد تويب الالغرض من صفحة 

 يس تفيدون يدون،ر يتثقيف أأنفسهم حول الأنشطة القامئة، وعندما من  نيملس تخدموارباءات الن ماكتب الك م يمتكنحبيث 
ىل أأنه خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة .SCP/20/11 Revالربامج ) تكلبشلك أأفضل من  (. وأأشار الوفد أأيضا اإ

جر الرباءات ميكن أأن اء دراسة حول مىت وكيف وحتت أأي ظروف ، اقرتحت وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل الأمانة اإ
جراء حبوث ماكتب التنفيذ تقامس العمل وبرامج التعاون ادلويل بني يساعد  أأكرث كفاءة  وحفوصرباءات املاكتب املتعاونة يف اإ

ىل الأمام، اليت  دفعمنح براءات ذات جودة أأعىل. وأأكد الوفد رغبته يف يف و تكون ذات س   اأأهن رأأىمقرتحات العمل تكل اإ
ىل املقرتحات اليت قدهموفائدة مجليع ادلول الأعضاء.  سابقا فامي  ايف هذا الس ياق، اقرتح الوفد بعض التحسينات ابلإضافة اإ

دارة اجلودةالودة جيتعلق مبوضوع  اقرتح الوفد أأن تقدم الأمانة صفحة ويب عىل موقع الويبو ، رباءات. وفامي يتعلق بنظام اإ
دارة/ضامن اجلودة املس تخدمة تكون  ويب وصفا لنظم التتضمن صفحة وسوف ماكتب ادلول الأعضاء.  يفخمصصة لنظم اإ

دارة اجلودة، عىل النحو  ىل أأي اإحصاءات وبياانت  توفري روابطادلول الأعضاء، مع  قدمته اذلياإ يف املاكتب  ترغباإ
ىل أأن السلطات ادلولية مبوجب معاهدةالوفد . وأأشار هتامشارك تبادلوا املعلومات حول نظام قد التعاون بشأأن الرباءات  اإ

دارة اجلودة، واليت رأأى الوفد  الوفد أأنه ميكن أأن يكون هناك دروس قمية مس تفادة من تبادل  رأأىاكنت مفيدة. وابلتايل، أأهنا اإ
دارة اجلودة اخلاصة هبم. وفامي يتعلق بتقامس اسرتاتيجيات البح ، دلى القامئني عىل الفحصث خربات مجيع املاكتب حول نظم اإ

جراء معليات البحث الآيل  هأأوحض الوفد أأن البحث  تساؤلتمجموعة من  القامئون عىل الفحصالسابقة، أأعد  للأدبياتعند اإ
الأكرث مالءمة، وأأن مصطلحات البحث واملنطق ذا الصةل املس تخدمة اكنت بشلك عام حمفوظة  ةالسابقالأدبيات لكتشاف 
كتب الولايت املتحدة للرباءات مب الرباءات  اكن القامئون عىل حفصأأنه عندما القول بواصل الوفد و . طلبيف ملف ال

الوصول قدرة عىل  دليه( OLEفحص يف وقت لحق، الث مككتب وطين )ماكتب احبأأحد الأ  جيرون والعالمات التجارية
ىل منطق البحث املس تخدم من قِ  يف  ذات الصةل )ماكتب الفحص الطلبات حصبفبل املاكتب الأخرى اليت قامت ابلفعل اإ

عىل سبيل  .(، مت حتسني جودة املنتج معل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجاريةOEE، وقت أأس بق
اليت فحص يف وقت لحق الاس تفادة من اسرتاتيجية البحث الماكتب أأحد يف اذلي يعمل املثال، ميكن للقامئ عىل الفحص 

ىل أأنه بدل من ذكل، قد  يف وقت أأس بق تب الفحصماكوضعها أأحد  للقيام بعمهل بشلك أأكرث كفاءة. وأأشار الوفد أأيضا اإ
 اذلين يفكر فهيا القامئون عىل الفحص مل جمالتالبحث يف  ونعمقيوجود جفوة يف البحث و القامئون عىل الفحص الحظ ي

تقامس لآراء ادلول الأعضاء بشأأن  اس تقصاءجراء دراسة أأو تقوم جلنة الرباءات ابإ . وهكذا، اقرتح الوفد أأن ومهس بق
 اسرتاتيجيات البحث.

يف وقت سابق من  قدمعىل النحو امل الرباءات جودةحتت تندرج بشأأن واثئق أأخرى  بيانهعىل أأكد وفد الهند و  .99
بعض أأرادت نظم املعارضة، مبا يف ذكل  الرباءاتجودة هو بند جدول الأعامل حظ الوفد أأنه يف حني اكن عنوان . ولادلورة

 براءاتمت منح احتاكر  هالوفد أأن وأأضاف. العنوانيتعارض مع هذا اكن من ادلول الأعضاء مناقشة تقامس العمل، الأمر اذلي 
ىل أأنالوفد عىل احلق العام. وأأشار احلق اخلاص يؤثر  ل، وينبغي أأ أأكربمصلحة عامة اذلي يقدم لتشجيع اخملرتع   للوفاء هاإ
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دخالالهندية من خالل  الرباءاتقانون من  25ويل، عدلت الهند املادة ادلم زتاللاب قبل املنح وبعد املنح وأأن جمرد معارضة  اإ
يداع طلب الرباءة لن  لضامن  الهندي. ولحظ الوفد أأن القانون لرباءاتمعينة لعايري مب الوفاء، ولكن ينبغي ةالرباءكفي ملنح ياإ

لغاء. وأأوحض الوفد أأنه يف نظام ما قبل  نظم( و نحامل  وبعد، مثل املعارضة )قبل املنح توازنةامل رقابة قدم ال الرباءاتجودة  الإ
ىل املراقب اب مشفوعة مكتوبةمعارضة يقدم ي خشص )مبا يف ذكل احلكومة( أأن ميكن لأ نح امل  منح الرباءة بعد ضد لأد ة، اإ
تافهة. وأأشار ال لضامن جودة الرباءة ومنع الاخرتاعات هتدف ور طول املقدمة للجمهالأ حىت منح الرباءة. واكنت الفرتة و  نرشال 

ىل الوفد أأيضا  تفاصيل املعارضة ليتس ىن هل تقدمي رده ب املراقب أأن خيطر مقدم الطلب عىل أأنه يف حا ة تقدمي املعارضة، اإ
، وبناء عىل املودعةاثئق الوو  حةملواد املتااب جلسة اس امتعاملراقب  يعقدبعد تلقي الرد من طالب الرباءة، و شهر. أأ خالل ثالثة 

 فقد همد، 2005يف عام  اتاملنتج براءاتأأنه يف مجربة الهند، عندما بدأأ نظام بالوفد  وأأضاف. ااملراقب قرار  يتخذ ذكل،
ىل الرفض يف مرحةل ما ال  اتاملنتج براءاتنح الطريق ملنع امل ملعارضة قبل اس تحداث ا تافهة. ومكثال عىل ذكل، أأشار الوفد اإ

ماتينب مس يليت املضادة للرسطانللعقار نح امل قبل  صيغة معد ة من جزيء ب تعلق ي خرتاع اكن الا'جليفيك'، حيث  اإ
حلا ة، ا تكليف وبدلا.  45يف طلب الرباءة يف وقت سابق، يف حني منحت الرباءة يف أأكرث من  مت الكشف عنهقد ف وعر م

حلا ة الأدبيات  لفتقارهاالهندي رفض القضية  الرباءاتواكن مكتب  ةمعروف تلح ملادة اكناملشلك ب مقدم الطلب  طالب
من رشاكت  ةعارضلقي مرباءة. وشدد الوفد عىل أأن طلب الرباءة قد قابال ملنح ال موضوعا وعدم كوهنا يةبتاكر الاطوة واخل

عطاء الفرص  رفضقد  الرباءاتمرىض الرسطان. واكن مكتب لصاحل لعامةل الأدوية واملنظامت غري احلكومية ا القضية بعد اإ
قرار املراقب املايل. وقال  اأأيدقد ( واحملمكة العليا يف الهند IPABجملس اس تنناف امللكية الفكرية ) الأطراف واكن مجليع

ن لأحاكم ل وفقا رس  ج، ولكن ينبغي أأن تف  املنت   بدل أأوال امس الرشكة أأو  من الرباءاتجودة عن جيب عدم البحث  هالوفد اإ
ميكن أأن  معينملعارضة بعد املنح يف الهند، ذكر الوفد أأن أأي خشص اب. وفامي يتعلق الأكربعامة الصلحة املالوطنية يف ضوء 

شعارا  فاإن ( من هذا القانون، ف( )1) 2وفقا للامدة و ملعارضة قبل انهتاء مدة س نة واحدة من اترخي نرش منح الرباءة. ابيقدم اإ
الاخرتاع. به يتعلق اذلي  فيه عىل النحوع البحوث شجي يشارك يف اجملال نفسه أأو اذلي شخص ال  يشمل" املعينشخص ال "

شعار املعارضة، فاإن  ليه املعاِرض واملراقب اذلي س يقدم  املعاِرضىل اإ  دليالرد و م بيان قديالرباءة احلاصل عىل وردا عىل اإ اإ
ىل  تستنددراسة وتقدمي توصيات ب، ضم ثالثة أأعضاء يعيهنم املراقبيي جملس املعارضة، اذليقوم  مث. الرد وادلليل اجلدارة اإ

ىل أأنه خالل ذكل و  قامة دعوىبعد تقدمي الفرص مجليع الأطراف. وأأشار الوفد اإ العديد من عارضت املعارضة بعد املنح،  اإ
لأشخاص املصابني بأأمراض مثل الرسطان صاحل ااحلكومية العامةل ل لمنظامت غريل رشاكت الأدوية حق املثول أأمام احملمكة 

من خالل ال اجمليعمل يف اذلي شخص لل سوى مل يكن مسموحا الرباءة، لأن  لالعرتاض عىلوفريوس نقص املناعة البرشية 
جراء البحوث أأو ممارسة الأعامل التجارية. ومع ذكل،  املعارضة بعد املنح. حبضور لمنظامت غري احلكومية ل مسح املراقب  فقداإ

ىل احملمكة العليا يف نيودلهيي يفالإ هناية "خشص مبا يف ذكل" و العبارة مفتوحة ال تفسري ومن خالل  دلهيي نيو  1983أأير  حا ة اإ
دليه مصلحة مجارية  اخشصجيب أأن يكون  64قصود يف املادة املعىن املحبسب " معين، رأأت احملمكة: "يف رأأينا، 'خشص 496

نالوفد ". واتبع س مترار الرباءة يف السجلاب تأأثرتأأو  ترضرتوملموسة أأو مصلحة عامة  حاليةمبارشة و  يف  هقائال اإ
براءة اخرتاع ل وجود أأن: "اس مترار ول بقابل املراقبجملس اس تنناف امللكية الفكرية قرار  أأيدة، القضيالاس تنناف لنفس 

آخري يتعارض معالسجل ليس فقط  يفيس تحق  املصلحة  معأأيضا يتعارض  هنفس الأعامل ولكن يديرونن مصلحة أأشخاص أ
لسامح أأن امنع الفضوليني والتدخالت غري الرضورية. ولكن، بقدر ما يف صاحلة، ليس دلينا أأي شك  الرباءاتمحلاية و العامة. 

من همامجة براءة  مصلحة ليس دلهيم نمنع الغري مم، فاإن عامةاملصلحة ال يتعارض معل السجتكون يف س تحق أأن ت لرباءات ل 
من وازن قضية العدا ة نأأن  ناميكن حترري، بشلك " معين عبارة "خشص فرسن بيامن و . تس تحق هل نفس القدر من التعارض

كون تل ينبغي أأن و. الرباءاتدليه حقا مصلحة يف منح ليس اذلي  لمنوذجية اليت يتكبدها املعارضمنح التاكليف اخالل 
يف الهند يف مرحةل ما بعد املنح  هارفض مت تافهة ال ولحظ الوفد أأن هناك العديد من الاخرتاعات  "مصلحة خيالية. املصلحة

مصاحل الصحة أأيضا  س يليبولكنه وحسب  الرباءاتن جودة سحي نظام معارضة قوي لن وجود وأأعرب عن اعتقاده بأأن 
ن سحي لوقت حفسب، ولكن أأيضا ا وفره لن يلأنذكل بح سامال ميكن  هتبادل واثئق الأولوية، ذكر الوفد أأنب العامة. وفامي يتعلق 

لقضية. وأأخريا، اقرتح امراقب  ه ماكتب الرباءات الأخرى عىل قرارتخذت لقرار اذلي ا يؤثر أألءة. ومع ذكل، ينبغي الربا جودة
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جراءالوفد  مبزيد من التفصيل لتحسني جودة وذكل  الرباءاتلغاء اإ عد املنح و / بنحامل قبل ملعارضات ما مزيد من ادلراسة  اإ
 مزيد من النقاش.لإاتحة الرباءات و

، وأأكد أأن أأي مقرتحات جديدة ينبغي أأن تقدم والاكرييب ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وفد من الربازيلوحتدث  .100
قرتحات وكذكل التحسينات . وشدد الوفد عىل أأمهية تلقي هذه املاجملموعةالأفاكر املقرتحة داخل دراسة حبيث ميكن  مكتوبة

ذا اكنعىل اوالإضافات   ملناقشة يف اللجنة.ا تس تحقأأو  ذات جدوى تملقرتحات، حبيث ميكن لدلول الأعضاء تقيمي ما اإ

ضافية  بشأأنللمقرتحات اليت تقدم هبا عدد من الوفود  تأأييدهوأأعرب وفد الاحتاد الرويس عن  .101 عداد دراسات اإ  عناإ
ىل توصيات عامة بشأأن هذه املسأأ ة وكذكل نرش تقرير. وأأيد قضية جودة الرباءات. ولحظ  الوفد أأن الهدف هو التوصل اإ

نشاء قاعدة بياانت للمامرسات وطنية تقوم عىل تكل التقارير اليت  تكون يف متناول ماكتب الرباءات الأخرى، س  الوفد اقرتاح اإ
ماكنية اس تخدام النتاجئ الإجيابية لدلر  مليض قدما اإىل حد كبري يف تقس مي العمل اباسات ويسمح لأن ذكل من شأأنه أأن يوفر اإ

بني ماكتب الرباءات ابس تخدام نتاجئ املعلومات املتاحة من ماكتب الرباءات. وذكر الوفد أأمهية جودة الرباءات لالحتاد 
ة، عىل سبيل للجنأأنه من املناسب  الوفد ورأأىواصةل املناقشات بشأأن هذه املسأأ ة يف اللجنة. ومتسك الوفد مبالرويس، 

ىل أأن الاحتاد الرويس قد قدم معلومات يف وقت يف  ، امليض قدمااملثال س بانيا. وأأشار الوفد اإ ادلراسة املقرتحة من وفد اإ
يف اخلتام، رأأى الوفد وولكن تكل املعلومات س تكون متاحة مجليع املشاركني.  ةالابتاكرياخلطوة متأأخر نسبيا فامي يتعلق بتقيمي 

 دمع اجلهود املبذو ة يف هذا الامجاه.س يوأأنه  ،مات حول العمل املشرتك بني ماكتب الرباءات اكن شيئا مفيداأأن تبادل املعلو 

دراجذكر أأنه يعزتم و رد وفد الولايت املتحدة الأمريكية عىل وفد الربازيل، و  .102 يف املذكرة  شفواياملقرتحات املقدمة  اإ
عدادها عىل وشك  ت اجملموعة ابءاخلطية اليت اكن ىل الأمانة يف وقت لحق من ذكل اليوم. هامي قدتو اإ  اإ

س بانيا الوفود اذلين  .103 طلب اذلي تقدم به وفد لعمل يف املس تقبل. ورأأى الوفد أأن املبشأأن ااقرتاحه  أأيدواوشكر وفد اإ
ىل اللغة الإجنلزيية.ب مصحوابالأمانة اقرتاحه اإىل سل ري الربازيل اكن معقول، وذكر أأنه س  رتمجة اإ

آس يو  الأورو املكتبممثل وحتدث  .104 ىل أأنأأشار و مجربة خمتلف ماكتب الرباءات الآس يوية،  عن للرباءات يأ أأكرث من  اإ
خدمت تقارير البحث والفحص ادلولية. وقال قد اس تُ و  رباءاتال لإيداعالطريق الرسيع عرب  مت تقدميها الطلباتمن  80%

لنظر يف نتاجئ البحث والفحص ااملاكتب الوطنية  أأرادت السابقة عىل نطاق أأوسع، الأدبياتنه، ابلإضافة لتغطية اإ املمثل 
ماكتب الولايت املتحدة الأمريكية والياابن واملكتب الأورويب للرباءات وغريها من ماكتب الرباءات  امأأجره ينذلال

قلميية؛ و  ذا اكنت النتاجئ ما الوطنية/الإ آس يوية وفقا للقانون الوطين  تامتىش مع املعايري الأورواليت اإ فحصها ي  سوف املعمول بهأ
لهيا املاس تخدام نتاجئ البحث والفحص أأل يكون جيب أأنه املمثل ورأأى . ونوطني قامئون عىل الفحص اكتب اليت توصلت اإ

لزاميا الأ  السابقة عىل النحو  الأدبياتمعلومات عن اكن للامرسة،  تبني من امل. ومع ذكل، كامللقامئني عىل الفحصخرى شيئا اإ
جيايب دامئا عىل جودة الرباءات وعىل تقيمي صالحية الرباءات يف حا ة املنازعات. و  املمثل رأأي احملدد من ماكتب خمتلفة أأثر اإ

طار اللجنة وذلكل السابقة اكن هل تأأثري عىل جودة الرباءات،  للأدبياتوسع التناول الأ أأن  اإىل ضامن  تريمأأيد أأي مبادرة يف اإ
ىل  توس يع  والتعاون بني ماكتب الرباءات لهذه الغاية. حا ة الأدبياتنطاق الوصول اإ

آلية هامة لضامن منح الرباءات اكن أأن نظام املعارضة بممثل ش بكة العامل الثالث  وأأقرت .105 قيقية وأأن احل الخرتاعات لأ
 بشأأنبراءات  تسجيلع ضد كون مبثابة رادتقبل املنح ميكن أأن تزيد من جودة حفص الرباءات و ما قوية الاملعارضة 

يالءينبغي  الش بكة أأنه ممثل ورأأتتافهة. ال الاخرتاعات  خماوف عامة اإىل ؤدي يقد  ةقبل منح احتاكر براءمعظم الاهامتم  اإ
ىل ،التشغيلية الناحيةمن  الش بكة، ممثل توجود نظام معارضة فعال. وأأشار  اكن من املهم للغاية، وابلتايل، ابلغة نظم أأن  اإ

 جيريه القامئون عىل حفص اذليطلبات الرباءات  تدقيق تمكلأأ طلبات الرباءات و ل  اعام ارباءات وفرت تدقيقمعارضة ال
أأنه خالل الس نوات  الش بكة ممثل تلحظويف كثري من الأحيان من املوارد املالية والبرشية احملدودة.  واعان ذلينالرباءات، ا

دخالالهند أأمكن يف العرش املاضية، قد  ما عارضة امللعديد من الأدوية املنقذة للحياة يف السوق بفضل لالإصدارات العامة  اإ
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ىل قبل املنح يف الهند ما عىل سبيل املثال، أأدى نظام املعارضة ف ،قبل املنح حدى الرفضاإ الرباءات يف جمال الطب الهتاب  اإ
 تأأعربو نظم املعارضة يف خمتلف ادلول الأعضاء.  جلنة الرباءات درست ش بكة العامل الثالث أأنحت ممثل ذلكل، اقرت والكبد. 
 الانسجامحقق تأأن ترتيبات تقامس العمل س   تتقامس العمل. وذكر  املقدمة حولاملقرتحات  بشأأن اأأيضا عن قلقه الش بكة ممثل

الث ادلول الأعضاء ش بكة العامل الثممثل  تعايري الرباءات. وذلكل انشدؤثر عىل املرونة املتعلقة مبوتقانون الرباءات لالوظيفي 
، اكنت هناك ترتيبات متعددة ةرتتيبات تقامس العمل القامئبعدم امليض قدما يف تقامس العمل. واتبعت أأنه بقدر ما يتعلق الأمر 

جلنة  يف منتدى متعدد الأطراف مثل هامي أأو تعم  هتاناقش م بشأأن هذه املسأأ ة، وابلتايل، ل ينبغي الأطراف الأطراف وثنائية 
عىل موقع الويبو يتعارض مع روح  رباءاتاليداع الرسيع لإ  بشأأن الطريقحىت توفري املعلومات أأن  ورأأت. أأو الويبو الرباءات

ندرج حتت هذا البند من جدول ي مع الرأأي القائل بأأن تقامس العمل ل  ممثل ش بكة العامل الثالث اتفقتالتعددية. وابلتايل، 
ىل توافق يف الآراء بشأأن معىن مصطلح "جودة  تالأعامل. وأأخريا، دع ادلول الأعضاء للمشاركة يف املناقشة للوصول اإ
ىل عدم وجود  الش بكة ممثل تالرباءات". وأأشار  ذا اإ ىل أأنه اإ جودة اكنت وضوح بشأأن معىن لكمة "اجلودة". وأأشارت كذكل اإ

ن امليعات احمللية، الرباءات تعين أأن الاخرتاع يفي مبعايري الرباءات املذكورة يف الترش  بشأأن تقامس العمل املقدمة قرتحات فاإ
عدم وجود فهم مشرتك للكمة "اجلودة"، اكن من الصعب ظل أأنه يف ب واختمتت ابلقولالرباءات.  جودةتتعارض مع فكرة 

طار هذا البند من جدول الأعامل م للغاية   جودة الرباءات. حولناقشة القضااي يف اإ

يران )مجهوريةتوجه و  .106 يران  وفد اإ تكل الوفود اليت قدمت مقرتحات بشأأن مسأأ ة جودة اإىل شكر ابل الإسالمية( اإ
طار جلنة الرباءات، س  بعن اعتقاده الوفد الرباءات والقضااي ذات الصةل. وأأعرب   المعلومات مفيدلكون أأي تبادل يأأنه يف اإ

العديد من الوفود يف ادلورات مثلام أأعرب  هنأأ  أأوحضمجليع ادلول الأعضاء. وهكذا، أأحاط الوفد علام هبذه املقرتحات، لكنه 
ىل أأرضية مشرتكة بشأأن مصطلح "جودة الرباءات". فاإ السابقة وكذكل يف ادلورة احلالية،   رأأىذلكل ون اللجنة مل تصل بعد اإ

املسأأ ة لإجراء مزيد من املناقشات يف جلنة الرباءات بشأأن هذه  امس بق ارشط يعدتعريف دقيق لهذا املفهوم وجود الوفد أأن 
ىل تعريف  تفق ي وتعميق املناقشات حول برانمج معل مفصل. وذكر الوفد أأنه من املهم مواصةل املناقشات من أأجل التوصل اإ

أأخذ يف الاعتبار العنارص التالية: أأول، يجودة الرباءات ينبغي أأن  بشأأنأأن أأي معل بعن اعتقاده الوفد مجليع. وأأعرب اعليه 
لتمنية يف ماكتب امللكية ل س توايت خمتلفة امل الرباءات يف ادلول الأعضاء، وكذكل  لنظمتلف خمل اور ادلتلفة و اخمل طبيعة ال 

ي نقاش حول جودة الرباءات أأن لأ لربامج بناء القدرات والتدريب. اثلثا، ينبغي  ، حاجة ماكتب امللكية الفكريةاالفكرية. اثني
ماكتب الرباءات يف منح براءات عالية اجلودة  مساندةأأخذ يف الاعتبار توصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل هبدف ي

ىل  استنادا ادلول الأعضاء  وتتويلالقانون الوطين. وعالوة عىل ذكل، لحظ الوفد أأن هذه العملية جيب أأن تكون طوعية اإ
جودة الرباءات الامتثال  بشأأنأأي معل مضن ينبغي أأن و قوانني الرباءات. بني  حتقيق انسجام مهناهدف ل يكون ال وتوجهيها 

عن الاخرتاعات. وأأكد الوفد أأن أأي معل يف املس تقبل عىل جودة الرباءات  الإفصاحملتطلبات الرباءات، مبا يف ذكل كفاية 
فامي يتعلق جبودة الرباءات،  التنامغرة قانون الرباءات املوضوعي. وأأعرب الوفد عن معارضته لفك تنامغينبغي أأل يؤدي اإىل 

قانون الرباءات املوضوعي. بالرباءات أأو عىل أأي قضية أأخرى لها عالقة قابلية منح  متطلباتسواء اكن ذكل عىل أأساس 
 التمنوية. اوعىل أأساس اهامتماهت الرباءات عىل أأساس متطلباهتلؤهل قانوهنا الوطين تأأن ك دو ة عضو ميكن أأن الوفد ورأأى 
جراء مزيد من املناقشات الوفد وأأيد  لغاءنظم املعارضة  بشأأنالامنذج عداد مجموعة من اإ املعارضة و  نظم حولأأيضا اإ . والإ

عداد دراسة حول نظم املعارضة.  أأيد فقدوابلتايل،  خبصوص تقامس العمل والطريق الرسيع لإيداع الرباءات، اتفق و فكرة اإ
عالجا جلودة  ليساأأو الطريق الرسيع لإيداع الرباءات العمل تقامس  بأأن اذلي أأفادند الوفد مع البيان اذلي أأدىل به وفد اله 

فامي  هاالرباءات. وذكر الوفد معارضته ملناقشة الطريق الرسيع لإيداع الرباءات يف جلنة الرباءات لنفس الأس باب اليت قد ذكر 
لإيداع الرباءات بعني الاعتبار تنوع الإطار القانوين وموارد  أأخذ الطريق الرسيعييتعلق جبودة الرباءات. ورأأى الوفد أأنه ينبغي 

ماكتب الرباءات يف البدلان املتقدمة والنامية. وعالوة عىل ذكل، ل ميكن أأن يؤدي تقامس العمل والطريق الرسيع لإيداع 
ىل تقويض اس تقاللية املاكتب الوطنية  جراء حبث وحفصيف الرباءات اإ عن اعتقاده بأأن هناك الكثري الوفد . وأأعرب نيشامل اإ

العديد من الوفود يف دورات الفريق  اذلي أأاثرته عىل النحومن الغموض القانوين بشأأن الطريق الرسيع لإيداع الرباءات، 
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أأي فكرة حول تقامس العمل والطريق الرسيع لإيداع  من تأأييدكن الوفد مل يمتعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وابلتايل، ملالعامل 
 أأو معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. جلنة الرباءاتيف  لرباءاتا

عين تاجلودة رأأت أأن أأن جودة الرباءات اكنت موضوعا ابلغ الأمهية للجنة. و اإىل رؤى الابتاكر منظمة ممثل  توأأشار  .107
ن هناك أأس بااب رباءة تس تحق أأن تُ الببساطة أأن  مجعلهم صاب املصلحة لأ  وجهيةمنح وفقا لقانون ولية قضائية معينة. وقالت اإ

جراء  املنظمة ممثل تمنح الرباءات اليت ل تس تحق. وهكذا، اقرتحأأن تُ  ونريديل  تعريف جودة الرباءات حول مناقشة اإ
أأن تقامس العمل املنظمة  ممثل رأأتالعمل،  تقامسب فامي يتعلق و هذه القضية الهامة.  يفأأن تعمل للجنة الرباءات ميكن  حبيث
آخر  يف أأن نأأخذيعين  طار قوانين هل  ناحتليل عند الاعتبار العمل اذلي قام به مكتب أ نه نايف اإ لنظر ابسمح ي ، وبعبارة أأخرى، فاإ

آخر من أأجل تعزيز معلية اختاذ كأحد لقرارات واس تخدام معل املكتب الآخر فقط كأداة أأو ل هيف حبث قام به خشص أ
قامئني عىل لفت انتباه الوس يةل لتحسني جودة العمل، لأنه يعد أأن تقامس العمل  املنظمة ممثل رأأت. وذلكل، املدخالت
ىل أأدبيات  الفحص ضافياإ  .ةسابقة اإ

 الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات اثنيا .

ىل الوثيقتني  .108  .SCP/19/6و  SCP/14/7استندت املناقشات اإ

ن مجموعته تعلق أأمهية كبرية عىل وقال وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وال .109 اكرييب، اإ
ىل نتيجة مناقشات اجللسة السابقة، أأن تعد يدات املتعلقة حبقوق الرباءات. و الاس تثناءات والتقي  طلب الوفد، استنادا اإ

وضع دليل  الأمانة دراسة حتليلية عن الاس تثناءات والتقييدات اليت أأثبتت فعالية  يف معاجلة شواغل التمنية. كام اقرتح الوفد
 غري حرصي لالس تثناءات والتقييدات، يعمتد عىل تكل ادلراسة التحليلية، يك يكون مرجعا  لدلول الأعضاء يف الويبو.

، خالل 2010عام  SCP/14/7قِدم اقرتاحه الوارد يف الوثيقة  بصفته الوطنية، بأأنه وذكِر وفد الربازيل، متحداث .110
اليت دفعته اإىل ذكل  س بابالأ أأنه رمغ مرور مخسة أأعوام عىل الاقرتاح، ل تزال ادلورة الرابعة عرشة للجنة. ورأأى الوفد 

، وأأن اعامتد تدابري يف هذا اجملال ل يزال رضوراي الآن مثلام اكن رضوراي حيهنا. وشدد الوفد عىل أأن الهدف قامئةالاقرتاح 
وفري الوسائل للمجمتعات احملتاجة للتمنية. واتبع الوفد الرئييس لنظام امللكية الفكرية هو حتسني رفاه اجملمتعات بأأرسها، عرب ت

نفاذها مبنارة توجه معلها، أأل ويه  ن حتقيق النتاجئ املرجوة، يتطلب أأن تقتدي معلية حامية حقوق امللكية الفكرية واإ قائال اإ
نفاذها يف تشجيع من اتفاق تريبس، اذلي ينص عىل أأن تسهم حامية حقوق امللكية الفكري 7الهدف احملدد يف املادة  ة واإ

الإبداع التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقا للمنفعة املتباد ة ملنتجي املعارف التكنولوجية وللمنتفعني هبا وعىل حنو 
ىل الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية. وينطوي ما س بق، حسب رأأي الوفد، عىل اختاذ تدابري ملساعدة البدلان عىل  يؤدي اإ

املروانت، اليت يه جزءا ل يتجزأأ من نظام الرباءات، بطريقة فعا ة. وذكر الوفد أأن اقرتاحه أأثبت أأنه عىل الرمغ من اس تخدام 
ِل أأن تشغيل النظام مال حنو  دراج التقييدات والاس تثناءات يف مجموعة قواعد متعددة الأطراف، وخاصة اتفاق تريبس، اإ اإ

نفاذ، مما يؤثر عىل التوازن املطلوب ا ىل أأنه قد أأعيد مؤخرا  7ملنصوص عليه يف املادة الإ من اتفاق تريبس. وأأشار الوفد أأيضا اإ
من جدول أأعامل  22و 17التأأكيد عىل تكل الأهداف العريضة عند اعامتد جدول أأعامل التمنية. وقد تقرر يف التوصيتني 

امللكية الفكرية ادلولية وأأن تعاجل يف واثئق معلها التمنية، أأن تأأخذ الويبو بعني الاعتبار، يف أأنشطهتا، املروانت يف اتفاقات 
املتعلقة بوضع قواعد ومعايري الأنشطة، قضااي مثل املروانت احملمتةل والاس تثناءات و التقييدات عىل ادلول الأعضاء. وأأشار 

ىل أأن هذه التوصيات، مثل توصيات عديدة أأخرى، ل ميكن أأن تشطب مبجرد انهتاء تنفيذ مرشوع م ا. واقرتح الوفد الوفد اإ
أأن تس تعمل هذه التوصيات لتوجيه معل اللجنة وينطبق عىل اقرتاحه. وعالوة عىل ذكل، أأقر الوفد ابلتقدم اذلي حتقق منذ 

تقدمي الاقرتاح. وأأقر الوفد بأأن معظم ادلول الأعضاء قد اس تجابت لس تبيان بشأأن ترشيعاهتا الوطنية واس تخدام 
ىل البياانت اليت مجعت، أأعدت الأمانة وثيقة ملناقشة مركزة عىل الاس تثناءات والتقييدات املعلق ة حبقوق الرباءات. واستنادا اإ

تسع مجموعات، محلت نتاجئ هامة من انحية مجع املعلومات. وختاما، عقدت ندوة ممثرة من أأجل مناقشة مجيع اجلوانب املتعلقة 
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الثالثة من الاقرتاح، وهو صياغة دليل بشأأن الاس تثناءات  هبذه املسأأ ة. وأأكد الوفد أأن الوقت قد حان لتنفيذ املرحةل
والتقييدات يس تخدمه الأعضاء مكرجع غري شامل عند صياغة ترشيعاهتم الوطنية، وكدليل حول أأفضل طرق اس تخداهما. 

ىل نتاجئ سلبية عىل أأرض الواقع لبدل ان ذات ورِصح الوفد أأن تقدمي الويبو لنوع موحد من املشورة واملساعدة س يؤدي اإ
خلفيات ومس توايت تمنية متفاوتة. وذلكل، مل يكن من املفرتض أأن يقرأأ هذا ادلليل، بأأي حال من الأحوال، عىل أأنه كتيب 

نه ينبغي النظر اإىل لكمة "دليل" بطريقة أأوسع، لأن الهدف من ادلليل هو جمرد توفري  املعلومات تعلاميت. واتبع الوفد قائال اإ
حت لدلول يك تعمتدها بغية اس تخدام حزي الس ياسة املنصوص علهيا يف الإطار املتعدد الأطراف. تيأأ عن مجموعة من املرونة 

خدهما أأكرث من غريها، أأشار الوفد أأن ما هيم هو أأن تساعد الويبو يف جعل مجموعة املرونة تكل تورمغ أأن بعض ادلول ستس  
لوفد أأن اللجنة قد قطعت شوطا طويال منذ طرح معروفة مجليع واضعي الس ياسات عرب وضع ادلليل. ويف اخلتام، أأكد ا

 اقرتاحه، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تنجح اللجنة يف اختاذ اخلطوة الهنائية ملا فيه مصلحة مجيع الأعضاء.

وأأعرب وفد الأرجنتني عن تأأييده لالقرتاح املقدم من وفد الربازيل حول الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابحلقوق،  .111
ىل نظام براءات متوازن وخاصة بدء امل ليه. وشدد الوفد عىل احلاجة اإ رحةل الثالثة من برانمج العمل عرب وضع ادلليل املشار اإ

 وأأن تكون البدلان قادرة عىل تكييف ترشيعاهتا الوطنية مبا يامتىش مع اسرتاتيجيات التمنية.

اح اذلي تقدم به وفد الربازيل بشأأن وأأكد وفد نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، دمعه لالقرت  .112
الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابحلقوق. وأأيد الوفد، عىل وجه اخلصوص، بدء املرحةل الثالثة من هذا الاقرتاح. وقال الوفد 

ن مرددا بيانته اليت قدهما يف ادلورات السابقة للجنة ادلامئة املعنية ابلرباءات بشأأن هذا البند من جدول الأعامل ، اإ
 الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابحلقوق أأساس ية ابلنس بة للبدلان النامية لتحقيق أأولوايهتا الإمنائية.

وذكر وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، أأنه ورمغ اعرتافه بأأمهية الاس تثناءات والتقييدات املطبقة مضن ظروف  .113
نه يشعر ابلقلق من أأنه ينظر يف  بعض الأحيان لالس تثناءات والتقييدات كأدوات للتمنية يف حد ذاهتا. حمدودة جدا، فاإ

وأأضاف الوفد أأن الاس تثناءات والتقييدات ميكن أأن حتقق يف الواقع غرضها الأصيل بطريقة مناس بة فقط حني تزتامن مع 
مع هذا املوضوع. وقال الوفد حامية فِعا ة للرباءات. وشدد الوفد عىل أأن هذا اجلانب جيب أأن يؤخذ يف احلس بان عند التعامل 

ن املنظمة، مبا فهيا اللجنة ادلامئة، قد أأجنزت مكية هائةل من العمل يف هذا اجملال. ورأأى الوفد أأن اللجنة قد أأنتجت عددا  اإ
دخال تعديالت عىل الترشيعات احمل  لية كبريا من املواد املرجعية القمية اليت ميكن أأن تس تخدهما ادلول الأعضاء عند النظر يف اإ
ضافة  وفقا للظروف اخلاصة للك دو ة من ادلول الأعضاء. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه حان الوقت للتفكري عوضا عن اإ
ذا اكنت ادلول الأعضاء هممتة بأأحاكم دول أأعضاء أأخرى وردت يف الواثئق اليت أأعدهتا للويبو، فميكن لها أأن  مواد جديدة. واإ

نة وراء تكل الأحاكم، وكيفية تعاملهم مع الظروف اخلاصة. ورأأى الوفد أأن من شأأن تطلب من تكل البدلان الأس باب الاكم 
 ذكل أأن يعمق فهم تكل الأحاكم بطريقة شامةل مضن الس ياق الشمويل محلاية الرباءات.

وارد وأأعرب وفد رومانيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عن رأأيه بأأن قدرا كبريا من الوقت وامل .114
خصصا حىت الآن ملوضوع الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات، مما سامه بشلك واحض يف مجس يد شواغل 
بعض البدلان بشلك أأفضل. ويف الوقت نفسه، رأأى الوفد أأنه ل ميكن حتقيق فهم أأمعق لهذه املسائل وتطبيقها يف ظروف 

ذا عوجلت هذه القضية بطريقة شام ل اإ ةل مع غريها من املوضوعات الأساس ية لنظام الرباءات. وشدد الوفد عىل معينة، اإ
حراز تقدم مماثل للتقدم احملرز يف قضااي مثل معايري منح امحلاية مبوجب براءة، أأي اجلِدة والنشاط الابتاكري  رضورة اإ

 والتطبيق الصناعي.

ثناءات والتقييدات، لأهنا جزء أأسايس من نظام وشدد وفد ش ييل عىل أأمهية التطوير املس متر للقضااي املتعلقة ابلس ت  .115
طار جدول أأعامل التمنية،  الرباءات. ورأأى الوفد أأن اللجنة قد اختذت خطوات هامة لتجس يد التوصيات ذات الصةل يف اإ
ىل أأنه، عىل  وذكل من خالل مجع املعلومات عن القوانني واملامرسات وأأهداف الس ياسات وحتدايت التنفيذ. وأأشار الوفد اإ
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سبيل املثال، مجع معلومات من ادلراسات اليت أأجرهتا اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، بغية وضع أأحاكم مرشوع 
ىل الكونغرس يف ش ييل. وكرر الوفد تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل، أأي وضع دليل لالس تثناءات  القانون املقدم اإ

مه الشديد يف مواصةل العمل حول موضوع الاس تثناءات والتقييدات وتنفيذ املرحةل والتقييدات. وأأعرب الوفد عن اهامت
 الثالثة من اقرتاح وفد الربازيل.

يران ) .116 نه يويل أأمهية كبرية لالس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات اليت الإسالمية -مجهوريةوقال وفد اإ ( اإ
ىل تكييف الترشيعات الوطنية املتعلقة ابلرباءات بناء أأاتحت قدرا  من املرونة يف نظام امللكية  الفكرية، اليت أأقرت ابحلاجة اإ

ىل البدلان الراغبة يف  عىل الأوضاع الاقتصادية والاجامتعية يف ك من البدلان، وبأأمهية الاس تثناءات والتقييدات ابلنس بة اإ
س تثناءات والتقييدات مبا يتوافق مع ظروفها لإاتحة وضع نظام خاص هبا. وأأعرب الوفد عن رضورة حتديد ادلول الأعضاء لال

الفرصة أأمام حتقق أأعىل مس توايت التمنية الاقتصادية، وذكل مع احرتام الزتاماهتا مبوجب املعاهدات. وأأيد الوفد الاقرتاح 
الث مراحل بشأأن اذلي تقدم به وفد الربازيل يف ادلورة الرابعة عرشة للجنة ادلامئة، حيث اقرتح الوفد برانمج معل من ث

ىل أأن اللجنة ادلامئة اكنت قد اتفقت يف دورهتا اخلامسة عرشة أأن  الاس تثناءات والتقييدات يف اللجنة ادلامئة. وأأشار الوفد اإ
عداد مرشوع اس تبيان بشأأن الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات. ورأأى الوفد أأن  ىل الأمانة اإ تطلب اإ

ىل تعزيز تبادل الاس تبيان اكن مناس با  لهدف املرحةل الأوىل من خطة العمل اليت اقرتهحا وفد الربازيل، واليت هدفت اإ
ىل الأمانة العامة يف  ىل أأن الولية اليت أأولكت اإ املعلومات بني الأعضاء ملناقش هتا وحتليلها يف اللجنة ادلامئة. وأأشار الوفد اإ

ىل املدخالت الواردة م عداد تكل ادلراسات "استندت اإ جراء تقيمي لفعالية الاس تثناءات اإ ن ادلول الأعضاء" و"دون اإ
ن من املهم للجنة ادلامئة أأن تنظر يف الاضطالع ابلعمل املقرتح يف املرحةل الثانية  والتقييدات". ويف هذا الس ياق قال الوفد اإ

جراء حتليل لطريقة اس تخدام خمتلف البدلان لهذه الاس تثناءات و  التقييدات اخملتلفة لتحقيق أأهداف من اقرتاح وفد الربازيل ابإ
 الس ياسة العامة اخملتلفة، وخاصة الصحة العامة والأمن الغذايئ.

وأأكد وفد الهند دمعه الثابت لربانمج العمل عىل النحو اذلي اقرتحه وفد الربازيل، وكام ورد يف الوثيقتني  .117
SCP/14/7  وSCP/19/6س تثناءات والتقييدات هممة للغاية من منظور . وأأعاد الوفد التأأكيد عىل أأن ادلراسات بشأأن الا

احلصول عىل الأدوية والقدرة عىل حتمل تاكليفها، كام أأهنا هممة لتحقيق المنو الاقتصادي والتمنية يف البدلان النامية وأأقل 
ة للجنة ادلامئة، البدلان منوا. وذكِر الوفد بأأنه جسل دمعه الاكمل لالقرتاح املقدم من الربازيل خالل ادلورة الثامنة عرش 

جراء حتليل حول الاس تثناءات والتقييدات وكفاءهتا يف التصدي لنشغالت التمنية،  وخصوصا للمرحةل الثانية منه املعنية ابإ
وهو جزء رضوري من الاقرتاح بأأمكهل. ورصح الوفد أأنه قدم، يف ادلورة التاسعة عرشة، اقرتاحا بأأن تركز ادلراسة عىل 

ناءات والتقييدات مثل الرتخيص الإلزايم والاس ترياد املوازي والاس تخدام احلكويم واس تثناءات اس تخدام بعض الاس تث 
ىل أأنه اكن قد  ىل الأدوية والقدرة عىل حتمل تاكليفها. وأأشار الوفد اإ "بولر" وما اإىل ذكل ويه هممة للغاية من منظور النفاذ اإ

عن  SCP/19/6عىل النحو اذلي اقرتحه وفد الربازيل يف الوثيقة  أأكد، خالل ادلورة العرشين، دمعه الاكمل لربانمج العمل
جراء دراسة عىل خمتلف املعوقات القامئة أأمام اتفاقات الرتخيص املتعلقة بنقل  الاس تثناءات والتقييدات، وأأشار اإىل رضورة اإ

اكن الوفد قد ذكر، أأثناء تكل  التكنولوجيا مبزيد من التفصيل يك يتنىس اختاذ اخلطوات املناس بة لتناول هذا اجلانب. كام
ادلورة، أأن مجميع البياانت من خمتلف البدلان لن يسهم يف حتقيق هدف اس تخراج الاس تثناءات والتقييدات احملددة والهامة 

ىل مسائل اس تخدام نظام  جراء دراسة وافية تستند اإ من حيث أأغراض التمنية املتعلقة بنظام الرباءات. ورأأى الوفد أأن اإ
لتلبية حاجة البدلان النامية مسأأ ة تكتيس أأمهية أأساس ية من منظور المنو الاجامتعي الاقتصادي. وأأثىن وفد الهند، الرباءات 

يف ادلورة احلادية والعرشين، عىل ما بذلته الأمانة من هجود يف مجع البياانت من خمتلف البدلان عن أأهداف الس ياسة العامة 
ىل تطبيق الاس تثناءات والقان ون املطبق ونطاق التحديثات املطروحة أأمام الاس تثناءات والتقييدات الواردة يف الرامية اإ

ىل  SCP/21/3الواثئق من  . ومع ذكل، أأكد الوفد أأن تكل ادلراسات اكنت دراسات أأولية، لن تسهم يف SCP/21/6اإ
املفيد وصف أأثر هذه  حتقيق هدف اس تخراج الاس تثناءات والتقييدات احملددة. وذلكل، أأضاف الوفد أأنه رمبا اكن من

الاس تثناءات والتقييدات يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية يف هذه البدلان. وأأعاد الوفد تأأكيد موقفه ووهجة نظره. وابلتايل 
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ىل مسائل اس تخدام نظام الرباءات لتلبية احتياجات البدلان النامية  جراء دراسة شامةل استنادا اإ رأأى الوفد أأنه ينبغي اإ
ماكنية حتمل تاكليفها ومن منظور المنو الاجامتعي والاقتصادي والتمنية. والبدلان  الأقل منوا من منظور احلصول عىل الأدوية واإ

واعترب وفد الصني أأن الاس تثناءات والتقييدات اكنت قاعدة قانونية هامة تعكس التوازن بني أأصاب احلقوق  .118
ىل أأن الأمانة العامة اكنت  قد مجعت ابلفعل، استنادا اإىل الاس تبيان، البياانت املقدمة يف عدد من وامجلهور العام. مشريا اإ

ا للبدلان لتس تكشف املسأأ ة بشلك معمق. ومن  ا جيد  الواثئق، ورأأى الوفد أأن مجموعة البياانت هذه، ميكن أأن تكون أأساس 
قرتح أأيضا أأن تتشاطر ادلول الأعضاء أأجل القيام مبزيد من العمل يف هذا اجملال، أأعرب الوفد عن تأأييده ملقرتح الربازيل. وا
 عرض قضاايها حبيث ميكن أأن يتعمل ك بدل من مجارب البدل الآخر وحيس نوا معلهم.

وأأعرب وفد لكسمربغ، اذلي حتدث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، عن اعتقاده أأنه رمغ أأن بعض  .119
ل أأن تقيمي الأ  ا، اإ عداد دليل ابمس الويبو ل ميثالن السبيل الصحيح الاس تثناءات والتقييدات يعد مربر  مانة أأثرها عىل التمنية واإ

ن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات حتافظ عىل التوازن السلمي بني مصاحل أأصاب  ا. وأأردف قائال اإ للميض قدم 
من الأهلية للرباءة أأو الاس تثناءات أأو احلقوق وعامة امجلهور. وذلكل، رأأى الوفد أأنه ينبغي أأل تناقش حالت الاس تثناء 

التقييدات عىل حقوق الرباءات من دون مناقشة املعايري القانونية املناس بة املس تخدمة لتحديد اإن اكن أأي اخرتاع أأهال 
 للرباءة، مثل اجلِدة والنشاط الابتاكري والتطبيق الصناعي. 

ازيل. وذكر الوفد أأن الويبو لعبت دورا حاسام يف مساعدة وأأيد وفد ابكس تان بقوة برانمج العمل املقرتح من وفد الرب  .120
ادلول الأعضاء عىل اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات لإعامل احلق يف الصحة، سواء يف البدلان املتقدمة أأو النامية. ورأأى 

  ة.الوفد أأن الاس تثناءات والتقييدات أأعطت احلكومات حزيا س ياس يا لضامن توفري الأدوية بأأسعار معقو

ىل  .121 وهنأأ وفد بريو الرئيسة عىل انتخاهبا. وأأيد الوفد مواصةل العمل عىل الاس تثناءات والتقييدات، وشدد عىل احلاجة اإ
ىل املرحةل الثانية من اقرتاح الربازيل. وذكر الوفد أأنه حيرتم حامية مناس بة للملكية  جراء حتليل دقيق للقضااي والانتقال اإ اإ

ىل اهامتمه بتشاطر احلالت مع ادلول الأعضاء، مثل حالت الرتخيص  الفكرية ويدافع عهنا، وخصوصا الرباءات، وأأشار اإ
 الإجباري.

 وأأعرب وفد بيالروس عن دمعه لالقرتاح اذلي قدمه وفد الربازيل. .122

عن قلقها من هجود ادلول املتقدمة الرامية اإىل حتديد حزي الس ياسة فامي TWN) وعرِبت ممثةل ش بكة العامل الثالث ) .123
يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية بصفة عامة والرباءات عىل وجه اخلصوص. ورأأت املمثةل أأن 
البدلان املتقدمة تس تخدم اتفاقات التجارة احلرة للحد من حزي س ياسات البدلان النامية لتحديد التقييدات والاس تثناءات. 

( مقرتحات ملنع ادلول من رفض الرباءات عىل TPPرسب من رشاكة احمليط الهادئ )ووفقا للممثةل، فقد أأظهر النص امل 
أأساس عدم وجود فعالية معززة، جعل لزاما منح هذه الرباءات عىل أأساس اس تخدام جديد لأدوية موجودة، وأأورد أأحاكما 

ن الرشاكت ادلوائية عرب الوطنية اس تخدمت، يف  الآونة الأخرية، معاهدة الاستامثر الثنائية لمتديد مدة الرباءة. وقالت املمثةل اإ
(BIT بغية املطالبة بتعويضات ضد رفض براءاهتا يف كندا. ورأأت املمثةل أأن هذا الاس تخدام ملعاهدات الاستامثر الثنائية )

أأن مينع ل أأن يكون هل أأثر سليب ميكن متاكن موهجا ضد اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات اليت حتقق املصلحة العامة، وحي 
ىل أأن البدلان املتقدمة اس تعملت الضغط الس يايس ملنع البدلان  ادلول الأخرى من اختاذ خطوات مماثةل. وأأشارت املمثةل اإ

خري مثال عىل ذكل. ويف هذا الإطار، أأشارت  301تكل، فاس تخدام التقرير اخلاص  النامية من اس تخدام مواطن املرونة
ىل توصية املنتدى الاجامت ىل الأدوية، ويه أأنه ينبغي اس تخدام املرونة يف املمثةل اإ عي جمللس حقوق الإنسان بشأأن النفاذ اإ

اتفاق تريبس عىل أأمكل وجه، كام جيب اعتبار اللجوء اإىل ضغوط س ياس ية لتقويض تكل الأدوات أأو فرض أأحاكم تريبس 
ىل املساء ة ذ يقدم  الإضافية عىل التفاقات التجارية، انهتااك حلقوق الإنسان، داعية اإ يف معلية الاس تعراض ادلوري الشامل؛ اإ

جراء الالامتسات امللزم قانوان مبوجب الربوتوكول الاختياري امللحق مبعاهدة احلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية وس يةل  اإ
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ىل احرتام الزتامات حقوق الإ  ىل لتفسري احلق يف الصحة وتنفيذه. وذلكل دعت املمثةل مجيع ادلول الأعضاء اإ نسان، والنفاذ اإ
الأدوية واحلق يف المتتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته، والكف عن اس تخدام الضغط الس يايس ملنع ادلول الأخرى من 

يف اتفاق تريبس. وعىل هذا الأساس، اعتربت املمثةل أأنه من املهم للجنة ادلامئة أأن تنفذ برانمج معل  اس تخدام مواطن املرونة
من اقرتاح الربازيل  3و 2قييدات والاس تثناءات. ووافقت املمثةل عىل وجه النظر القائةل بأأن املرحلتني مينت بشأأن الت 

أأساسيتان من أأجل فهم جيد لالس تخدام الفعيل لالس تثناءات والتقييدات وحتسينه. وأأكدت املتحدثة أأمهية املوافقة عىل 
ذا اك، أأي تقيمي ما SCP/19/6برانمج العمل الوارد يف الوثيقة  نت الاس تثناءات والتقييدات فعا ة يف التصدي للشواغل اإ

 الإمنائية واس تكشاف رشوط تنفيذها.

 الرباءات والصحة اثلثا .

ىل الوثيقتني  .124 ىل الوثيقة SCP/16/7 Corrو SCP/16/7استندت املناقشات اإ  .SCP/17/11، ابلإضافة اإ

لهيا يف الاقرتاح اذلي ورصح وفد نيجرياي، ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، قائال  .125 ن املوضوعات والأفاكر املشار اإ اإ
ل تزال مناس بة ملساعدة البدلان النامية يف الاس تفادة من مواطن املرونة والنظام ادلويل  2011قدمته اجملموعة الأفريقية عام 

جياد حلول لل  تحدايت الصحية العاملية. وأأخذا للرباءات. واعترب الوفد أأن تكل الأهداف تامتىش أأيضا مع الالزتامات ادلولية ابإ
واحلقائق الراهنة والتقدم احملرز يف هذا اجملال، أأعلن الوفد أأن اجملموعة  2011بعني الاعتبار التطورات اليت حدثت منذ عام 

الأفريقية س تقوم بتحديث اقرتاهحا يف ادلورة املقبةل للجنة، وس تضع أأيضا برانمج معل للجنة حتت بند جدول الأعامل، 
اءات والصحة. وأأوحض الوفد أأن ذكل لن يتعارض مع أأي مقرتحات قدمهتا أأو قد تقدهما ادلول الأعضاء الأخرى خالل الرب 

 الاجامتع احلايل.

وأأكد وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء أأن الك  من الابتاكر واحلصول يه أأوجه ذات أأمهية متساوية ابلنس بة  .126
ىل الصورة الاكمةل للتمنية يف جمال املس تحرضات  للرباءات والصحة، مع أأن الرباءات ترتبط بقوة أأكرث ابلبتاكر. وعند النظر اإ

الصيدلنية، رأأى الوفد أأنه من الواحض أأن احلوافز اليت تقدهما حامية الرباءات لعبت دورا حاسام يف جمال البحث والتطوير 
ادلوائية. ورأأى الوفد أأن الأمر الأكرث خطورة يف هذا  كلك، ويف خلق سوق صغرية جدا للبحث والتطوير يف جمال املركبات

ىل أأنه اكن ينبغي أأن يؤخذ يف  ىل الس ياق بأأمكهل. وأأشار الوفد اإ اجملال التقين اكن احلديث عن جزء معني فقط دون النظر اإ
ىل الأدوية، وأأنه ل ميكن مناقشة هذا اجملال بشلك ص  يح دون أأخذ هذه احلس بان ارتباط عنارص خمتلفة يف جمال النفاذ اإ

العنارص اخملتلفة الأخرى للرباءات بعني الاعتبار. وأأكد الوفد أأن تقامس العمل قد يكون أأكرث صوااب  يف هذا اجملال التقين نتيجة 
التباين يف املعلومات املتاحة عن طريق املاكتب اخملتلفة. ويف هذا الس ياق، أأكد الوفد أأن ادلراسة اليت أأجرهتا الأمانة العامة 

ركزت فهيا عىل الاختالفات يف املعلومات املتاحة وكيفية التغلب عىل تكل الاختالفات يف هذا اجملال من خالل تقامس و 
ىل الأمام، مع الأخذ بعني الاعتبار خربة اللجنة.  العمل اكنت وس يةل اإ

تبعة ابلنس بة للعالقة بني ورِصح وفد رومانيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، بأأن املقاربة امل  .127
القضيتني، أأي الرباءات والصحة، ينبغي أأن تكون متوازنة وتراعي مصاحل أأصاب حقوق الرباءات واملس تخدمني، وأأن تتالىف 
الازدواجية مع العمل اذلي تضطلع به منظامت أأخرى مثل منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية. وأأيد الوفد، من 

، متابعة النظر يف الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية يف ادلورة السابعة عرشة للجنة ادلامئة حيث املضمون
 (.SCP/17/11)الوثيقة 

وأأكِد وفد لكسمربغ، اذلي حتدث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، تفهمه للتحدايت والشواغل اليت تواهجا  .128
ن حقوق امللكية الفكرية املرتبطة مبنتج معني ل تعد يف حد ذاهتا بعض البدلان فامي خيص مش اك الصحة العامة. وقال الوفد اإ

ماكنية احلصول عىل ذكل املنتج، كام أأن انعدام تكل احلقوق ل يعين ضامن احلصول عليه. وأأعرب الوفد عن  عائقا أأمام اإ
ضايف يف جمال الرباءات والصحة ينبغي  ا متوازان  يأأخذ يف احلس بان خمتلف الواهجات اعتقاده أأنَّ أأي معل اإ أأن يعكس هنج 
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املرتبطة ابلرباءات والصحة. وذكر الوفد أأن العمل املس تقبيل يف هذا اجملال ميكن أأن يستند اإىل الاقرتاح اذلي تقدمت به 
 (.SCP/17/11الولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة 

ن مجموعته حددت موضوع الرباءات وقال وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعة  .129 بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، اإ
ىل أأن مجموعته حريصة عىل مواصةل العمل عىل هذا املوضوع.  والصحة كقضية ذات أأولوية. وأأشار اإ

يران )مجهورية  .130 الإسالمية( عن تأأييده لالقرتاح املشرتك جملموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة  –وأأعرب وفد اإ
(. واعترب الوفد أأن الويبو بوصفها واك ة متخصصة اتبعة للأمم املتحدة تضطلع بولية للتصدي SCP/16/7فريقية )الوثيقة الأ 

ملوضوع الرباءات والصحة العامة. ورأأى الوفد أأن الاقرتاح املقدم من اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية يامتىش مع 
أأو خارهجا. ورصح الوفد أأنه أأي دراسة بشأأن املوضوع  اجية مع أأي معليات أأخرى داخل الويبوهذه الولية، ول يشلك ازدو 

قيد املناقشة ينبغي أأِل تكون عن جانب واحد، حبيث تركز فقط عىل ادلور الإجيايب أأو السليب لنظام الرباءات. ورأأى الوفد 
تكون ادلول الأعضاء يف وضع ميكهنا من الاس تفادة التامة أأنه يف أأعقاب ظهور نتاجئ ادلراسات وتبادل املعلومات، ينبغي أأن 

ىل ادلول الأعضاء،  سداء املشورة اإ من أأوجه املرونة املمنوحة لها مبوجب التفاقات ادلولية. وأأضاف أأنه ينبغي عىل الويبو اإ
دخال تعديالت مناس بة عىل قوانيهنا الوطنية لالس تفادة من أأوجه ىل تكل النتاجئ، بغية اإ املرونة تكل. وأأكد الوفد أأن  استنادا اإ

ىل البدلان النامية. ذلا  مسأأ ة الصحة العامة والرباءات واحلصول عىل الأدوية بأأسعار معقو ة تُعد من املسائل الهامة ابلنس بة اإ
 رأأى الوفد أأنه يتعني عىل اللجنة ادلامئة اس تكشاف الس بل العملية للتصدي للتحدايت القامئة، مبا يف ذكل اس تخدام أأوجه

املرونة املتاحة يف التفاقات ادلولية. وأأضاف الوفد أأنه ينبغي أأن يتحىل أأي برانمج معل بشأأن الصحة والرباءات ابلتوازن وأأن 
ا أأن  يستند اإىل هنج طويل الأجل. وعالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد عن رأأي مفاده أأنَّ برانمج معل اللجنة ادلامئة ينبغي أأيض 

ر الإماكنية لتحليل امل ماكنية احلصول عىل الأدوية، مثل يوفِِ عوقات والعقبات احملمتةل النامجة عن نظام الرباءات فامي يتعلق ابإ
ا فامي يتعلق بقدرهتا عىل الاس تفادة الاكمةل  املعوقات القانونية والهيلكية، والقيود اليت تواهجها البدلان النامية وأأقل البدلان منو 

تكل القيود. وفامي يتعلق مبسأأ ة العالقة املتباد ة بني براءات الاخرتاع واحلق يف من مواطن املرونة، وكيفية التخلص من 
عداد تقارير عن تعاون الويبو ومسامههتا يف العمل املشرتك مع منظمة الصحة العاملية  الصحة، عرِب الوفد عن رأأيه قائال، جيب اإ

ا. واعترب الوفد أأن الويبو جيب أأن تعكس الآراء اليت بشأأن موضوع الرباءات والصحة وتقدميها اإىل جلنة الرباءات ملناقش هت
ىل منظمة الصحة العاملية، ل س امي يف س ياق معلية وضع املعايري.  توافقت علهيا ادلول الأعضاء عند تقدمي املشورة اإ

ذكل حصول  وذكر وفد الصني أأن نظام الرباءات ينبغي أأن يامتىش مع تعزيز الابتاكر اذلي يرعى املصلحة العامة، مبا يف .131
املواطنني عىل الأدوية. ورحب الوفد ابس مترار تبادل وهجات النظر حول قضية الرباءات والصحة يك تمتكن الترشيعات 

 الوطنية من الاس تفادة من مواطن املرونة املتاحة يف نظام الرباءات ادلويل. 

ىل أأنَّ بيانه أُِعدَّ  .132 ابلتعاون مع رابطة ُمنتجي املس تحرضات الصيدلنية  وأأشار ُممثِِل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية، اإ
رشكة أأدوية ذات توجه حبيث، وحصل عىل دمع الاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدليني  72الياابنية، اليت تُضم  

(IFPMA).ىل أأن هممة الاحتاد تمتثل يف توفري الأدوية املمتازة للكثري من املرىض يف العامل، وأأعرب املمثل عن  وأأشار اإ
اعتقاده بأأن من املثايل حتقيق هذا الهدف من خالل التعاون بني البدلان املتقدمة والنامية. واعترب املمثل أأن من وجه نظر 

الرشاكت الصناعات الصيدلنية والبيوتكنولوجية، فأأنَّ حامية الابتاكر الصيدلين مبوجب براءات أأمٌر رضوري كحافز للبحث 
ا هائال من املال واجلهد. ورأأى املمثل أأن من املمكن للرشاكت والتطوير لس تحداث أأ  دوية جديدة، وهو ما يتطلَّب قدر 

تطوير أأدوية جديدة يف ك من البدلان املتقدمة والنامية بفضل حامية الرباءات. وذكر أأن الياابن اس تفادت بشلك كبري نظام 
ىل أأنه منذ بدء العمل بنظام حامية املنتجات ادلوائية يف متني محلاية امللكية الفكرية. وأأشار املمثل، عىل سبيل امل  ثال، اإ

الياابن، ارتفع عدد املنتجات الصيدلنية اليت جرى البحث عهنا وتطويرها يف الياابن بشلك ملحو . وأأوحض املمثل أأنه يف 
دخا ل نظام الرباءات املتعلِقة حني مل يكن هناك سوى أأربعة منتجات صيدلنية موهجة للسوق الياابنية يف الس تينات قبل اإ

دخال نظام الرباءات املتعلِقة ابملنتجات الصيدلنية عام  ، ارتفع عدد املنتجات الصيدلنية 1976ابملنتجات الصيدلنية، وبعد اإ
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ىل  نبغي أأن منتجا يف التسعينات. ورأأى املمثل أأن الأدوية املبتكرة ي  14منتجا يف الامثنينات وبلغ  18املوهجة للسوق الياابنية اإ
حتمى بشلك مناسب وتس تعمل من أأجل تعزيز البحث والتطوير يف الأدوية املبتكرة من أأجل املرىض اذلين يعانون من 

ىل قاعدة  لالأمراض املهمةل يف البدلان النامية. وأأشار املمث يساي انضمت اإ ىل أأن رشكة الصناعات الصيدلنية الياابنية اإ اإ
ىل تكل القاعدة. وعالوة عىل ذكل، ذكر ، وأأن رشكة ت WIPO Re:Searchبياانت ياكدا فارماسوتياكل حترِض لالنضامم اإ

املمثل أأن رشاكت الأدوية الياابنية تبذل هجودا لتوفري أأدوية جديدة للمرىض يف البدلان النامية من خالل الإجراءات التالية: 
يساي اجلهود لتوفري امدادات مس مترة من املنتجات الصيدل1" نية بأأسعار معقو ة تالمئ البيئة الاجامتعية " تبذل رشكة اإ

للرعاية الطبية،  PHAP" تربعت رشكة اتكيدا فارماسوتياكل، عن طريق مؤسسة 2والاقتصادية والطبية يف ك بدل، "
ة " وتشارك العديد من رشاكت الأدوية الياابني3للمرىض يف الفلبني اذلين مل يمتكنوا من احلصول عىل الأدوية بسبب الفقر، "

، وتدمع تطوير عقاقري مضادة للعدوى يف البدلان النامية. وختاما، رصح املمثل أأن امحلاية العاد ة GHITيف صندوق 
للرباءات املتعلقة بتكنولوجيا الأدوية ستسمح لرشاكت الصناعات الصيدلنية والبيوتكنولوجية بأأن تنفذ ابس مترار أأنشطة حبث 

  يف البدلان النامية. وتطوير للعثور عىل أأدوية جديدة للمرىض

تقترص عىل  وذكرت ممثةل ش بكة العامل الثالث أأن مسأأ ة منع احلصول عىل الأدوية بسبب احتاكر الرباءات مل تعد .133
البدلان النامية فقط. ورأأت أأن ذكل أأصبح مشلكة يف البدلان املتقدمة أأيضا، كام يتضح من الغضب الشعيب ضد الأسعار 

يف الولايت املتحدة الأمريكية وأأورواب، حيث مجمع الآلف يف الشوارع مطالبني ابحلصول  Cد الفاحشة لأدوية الهتاب الكب
عىل تكل الأدوية. ذلا اعتربت املمثةل أأن الوقت قد حان ملناقشة الرباءات والصحة العامة. وأأعربت املمثةل عن أأسفها أأنه وعىل 

ي قرار ملموس لبدء برانمج العمل الرمغ من تقدمي اجملموعة الأفريقية لقرتاح ادلورة السا دسة عرشة للجنة ادلامئة، مل يتخذ اإ
ىل أأن الضغط القانوين  حلاحا اليت تؤثر عىل حياة املاليني من الناس. وأأشارت املمثةل اإ يف اللجنة ادلامئة بشأأن القضية الأكرث اإ

املرونة يف نظام الرباءات ادلويل. وأأشارت والس يايس من ادلول املتقدمة قيِد اس تخدام العديد من البدلان النامية ملواطن 
ىل أأن العديد من البدلان النامية تواجه أأيضا قيودا مؤسس ية وس ياس ية يف اس تخدام مواطن املرونة. وذلكل اعتربت  كذكل اإ

آن الأوان للويبو أأن تبدأأ برانمج العمل الوارد يف الوثيقة  ةل أأن مث. وقالت امل SCP/16/7 Corrو SCP/16/7املمثةل أأنه قد أ
جراء دراسة تبحث يف التحدايت والقيود اليت  أأحد أأمه املقرتحات الواردة يف تكل الوثيقة يه تلكيف هيئة خرباء مس تقلني ابإ
تواهجها البدلان النامية والبدلان الأقل منوا  يف حتقيق الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات املتصةل ابلصحة 

ما قبل وما بعد املنح. وشاطرت املمثةل رأأاي مفاده أأن حتدايت الصحة العامة يف س ياق احلصول عىل الأدوية  العامة يف مراحل
ىل أأنه من املدهش أأن  واملنتجات الصحية الأخرى تتطلب اس تجابة مماثةل من الويبو ودولها الأعضاء. كام أأشارت املمثةل اإ

 ختصص مناقشة رمسية بشأأن تأأثري الرباءات عىل الصحة العامة. ورأأت الويبو، ويه واك ة متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، مل
املمثةل أأن من الأمهية مباكن للويبو، ابعتبارها واك ة متخصصة اتبعة للأمم املتحدة، أأن تناقش القضااي يف احملافل الرمسية، مثل 

ءات عىل الصحة العامة. وذلكل انشدت املمثةل ك اللجنة ادلامئة، وتتخذ تدابري ملعاجلة اخملاوف الناش ئة من أأثر احتاكر الربا
 SCP/16/7ادلول الأعضاء املوافقة عىل برانمج معل بشأأن الرباءات والصحة العامة كام هو مبني يف الوثيقة 

 .SCP/16/7Corrو

ل ( موقفها اذلي عربت عنه يف بياهنا الافتتايح، ودعت اللجنة وادلو MSFوأأكدت ممثةل منظمة أأطباء بال حدود ) .134
ىل زايدة حتدايت الصحة العامة اليت  ىل مواصةل العمل عىل قضية الصحة العامة والرباءات. وأأشارت املمثةل أأيضا اإ الأعضاء اإ
تواجه البدلان النامية، وزايدهتا يف البدلان املتقدمة أأيضا، فامي يتعلق ابلأمراض اخملتلفة، مبا فهيا الأمراض غري املعدية. وذكرت 

مفوضة ابلعمل عىل هذه القضية، خصوصا فامي يتعلق ابلسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني بشأأن الصحة  املمثةل أأن الويبو
العمومية والابتاكر وامللكية الفكرية. وحثِت املمثةل اللجنة عىل مواصةل العمل بشأأن هذه املسأأ ة، وخصوصا اعامتد برانمج 

 العمل املقرتح من قبل اجملموعة الأفريقية.

ىل أأنه، ونظرا ملا ورد من تقارير عن بلوغ مفاوضات رشاكة احمليط وأأشار مُ  .135 مثِِل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة اإ
ىل أأن اتفاقيات التجارة  ىل قضية الرباءات والصحة. وأأشار املمثل اإ الهادئ مراحلها الهنائية، مفن املناسب أأن تتطرق اللجنة اإ
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ة احمليط الهادئ، ل تزال تشلك مصدر قلق كبري فامي يتعلق ابلتأأثريات احلادة النامجة الثنائية واملتعددة الأطراف، مثل رشاك
عن تدابري تريبس الإضافية بشأأن احلصول عىل الأدوية والتكنولوجيات الطبية بأأسعار معقو ة يف ك البدلان سواء اكنت 

تعلق ابمللكية الفكرية لتفاقية رشاكة احمليط انمية أأو متقدمة. وذكر املمثل أأنه، بناء عىل مسودات مرسبة من الفصل امل 
" توس يع 1الهادئ، أأصبح معروفا عىل نطاق واسع أأن الولايت املتحدة الأمريكية وغريها من ادلول املتقدمة دفعت ملا ييل: "
دامة الرباءات" ىل ما  نطاق الرباءات لتشمل الرباءات عىل الاس تخدامات والأساليب جديدة، مما س يؤدى اإىل مشلكة "اإ اإ

" "روابط 3س نة؛ " 20" ومنح التعديالت اليت من شأأهنا أأن متدد فرتة الرباءة لتتجاوز مدة 2بعد املدة الأصلية للرباءة؛ "
" ووضع 4الرباءات" حيث ل حيصل منتج جنيس عىل موافقة التسويق حىِت ينقيض أأجل الرباءة أأو تعترب غري صيحة؛ "

" ووضع نظام تسوية منازعات خاص لدلو ة املستمثرة من شأأنه أأن 5انهتاك الرباءات، "معايري أأرضار أأكرث رشاسة يف مسأأ ة 
هيدد قدرة احلكومات ذات الس يادة عىل اختاذ قرارات مس تقةل حول جوهر الفصل املتعلق ابمللكية الفكرية. واعترب املمثل أأن 

البياانت اخلاصة ابلأدوية والعقاقري البيولوجية، اليت  تكل التدابري وغريها من التدابري ذات الصةل اكلأحاكم املتعلقة حبرصية
مصمت لكها لغرض وحيد وهو تقليل  وضعت وجرى التفاوض حولها يف الرس ودون مراعاة اعتبارات العملية ادلميقراطية،

وأأكَّد املُمثِِل دمعه  تجات اجلنيسة. ورأأى املمثل أأن نتيجة ما س بق س تكون ارتفاع الأسعار وابلتايل ازدايد املعاانة.ن منافسة امل 
اقرتاح اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية وضع برانمج العمل بشأأن الرباءات والصحة، وخاصة الفقرتني من الوثيقة 

SCP/16/7 وذكر املمثل أأنه ينبغي عىل الأمانة، عند تطوير وحدات حول ممارسات ادلو ة، أأن تدرس كيفية تنفيذ بعض .
ثل الولايت املتحدة الأمريكية، للتقييدات والاس تثناءات عىل العالجات املرتبطة ابحلقوق الاس تنثارية للرباءة البدلان، م 

من اتفاق تريبس، مبا يف ذكل احلالت اليت حتل  44.2و 44.1الاخرتاع، مع الرتكزي عىل مواطن املرونة الواردة يف الفقرتني 
لزامية لس تخدام الربا ىل اقرتاح الربازيل بشأأن فهيا الرتاخيص الإ نفاذ احلقوق الاس تنثارية. وأأشار اإ ءات حمل أأوامر اإ

( اذلي أأثىن عىل برانمج العمل املقرتح بشأأن الرباءات والصحة، ولحظ SCP/14/7الاس تثناءات والتقييدات )الوثيقة
ىل عدم وجود اتساق يف الس ياسات يف عامل أأيدت فيه البدل ان اس تخدام الرتخيص الإلزايم لتعزيز املمثل أأن وفد الربازيل نِبه اإ

لزامية أأو  فرص احلصول عىل الأدوية للجميع، وانتقدت، يف حمافل منفصةل، البدلان النامية عىل النظر يف تكل الرتاخيص الإ
نه ل ينبغي أأن  صدارها عىل أأرض الواقع. ورأأى املمثل أأنه يف حال تلقى الرتخيص الإلزايم للأدوية تأأييدا حقيقيا، فاإ خيضع اإ

ن وجد، اذلي ميكن أأن تلعبه الويبو يف  لضغوط التجارة الثنائية أأو الأحادية. وطرح املمثل سؤالا حول طبيعة ادلور، اإ
ىل أأنه ميكن أأن يطلب من أأكرث البدلان فرضا لضغوط التجارة الثنائية أأو  معاجلة عدم اتساق الس ياسات، وأأشار املمثل اإ

عالن ادلوحة بشأأن الأحادية، أأن تضع الأساس املنطقي وامل عايري اليت تس تخدهما ملعاقبة البدلان اليت حتاول فقط تنفيذ ولية اإ
عالن ادلوحة.  ضافة اإىل ذكل، اإ و اتفاق تريبس والصحة العامة، وأأن ترشح أأس باب اعتقادها أأن هذه الضغوط تتسق مع اإ

ىل تنقيح قامئة منظمة الصحة العاملية المنوذجية دراج  لفت املمثل انتباه اللجنة اإ  دواء   16للأدوية الأساس ية، اليت أأعلنت اإ
ىل أأدوية ملكفة للسل imatinib( و)trastuzumabمضادا للرسطان، مبا يف ذكل عالجات ملكفة مثل ) (، ابلإضافة اإ

(delamanid وbedaquiline وأأدوية مضادة للهتاب الكبد )C  ومهنا(sofosbuvir وdaclatasvir ،ورأأي املمثل .)
ىل تغيري يف طريقة التفكري حول موضوع احلصول عىل الأدوية  أأن التحول يف س ياسة منظمة الصحة العاملية يشري اإ

عادت تعريف الرضورات بناء عىل الاحتياجات الرسيرية، ول تقترص الرضورة أأ الأساس ية، أأي أأن منظمة الصحة العاملية 
من حيث التلكفة. واقرتح املمثل أأن تنظر الويبو يف انهتاج مقاربة مماثةل يف معلها املتعلق عىل اعتبارات التلكفة أأو الفعالية 

 ابلرباءات والصحة.

ىل أأن املناقشات حول موضوع هام مثل الرباءات والصحة ينبغي أأن تعطى وقتا اكفيا للحوار دون  .136 وأأشار وفد الهند اإ
غالق هذا البند من جدول الأعامل. وأأعرب ىل اإ وفد الهند عن تأأييده القوى لقرتاح تنفيذ ادلراسة، اذلي تقدم به  الترسع اإ

(. وأأكد الوفد وهجات النظر اليت  SCP/16/7وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية )الوثيقة 
املتعلقة بدراسة اجلدوى بشأأن الكشف  SCP/21/9عرب عهنا يف اجامتع اللجنة ادلامئة السابق بشأأن القضااي املرتبطة ابلوثيقة 

ىل مسأأ ة ادلراسة املتعلقة  عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية يف طلبات الرباءات أأو يف الرباءات أأو يف لكهيام، ابلإضافة اإ
املُسجَّةل امللكية. وأأشار بصيغ ماركوش. وأأعاد الوفد تأأكيد مواقفه فامي يتعلق ابدلراسة حول الكشف عن الأسامء ادلولية غري 
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لزامي ا مبوجب الترشيعات الأساس ية  َّه عىل الرمغ من أأنَّ الكشف عن الأسامء ادلولية ليس اإ ىل أأن الوفد، عىل وجه اخلصوص، اإ
نَّ الترشيعات الثانوية، مثل املبادئ التوجهيية الإدارية، ميكن أأن تُشري عىل الأقل بشلك غري مبا رش يف أأي ماكن يف العامل، فاإ
دراج الكشف عن الأسامء ادلولية يف مواصفات الرباءات. وذلكل رأأى الوفد أأن هناك جمال واسعا ملزيد من  ماكنية اإ ىل اإ اإ
ىل مزيد من التعديالت. وهذه  املناقشات بشأأن ادلراسة املذكورة. وكرر أأن هناك عنارص معينة يف تكل ادلراسة حتتاج اإ

م الطلب لتقدمي الأسامء ادلولية؛ "" التحزي  السليب فامي 1العنارص يه: " ب من 2يتعلق ابلعبء الواقع عىل اكهل مقِدِ " والهترَّ
ذا اكن عىل عمل  م الطلب ابلكشف عن الامس ادلويل يف مواصفات الرباءة اإ لزام مقِدِ مسأأ ة الفائدة أأو املزية اليت ترتتب عىل اإ

قرار ابلصعوبة الهائةل اليت س ت3اتم بذكل الامس؛ " واجه الفاحص أأو أأي طرف اثلث يف حال اكن املُركَّب مدفوان  " وعدم الإ
ف عىل املُركَّب يف حال اكن ابمسه ادلويل غري املسجَّل امللكية؛ " " 4يف أأحد صيغ ماركوش، عىل الرمغ من سهو ة التعر 

دراج تلكفة الكشف عن الأسامء ادلولية وفائدة ذكل، ول س امي يف احلا لت اليت يظل  فهيا وحتسني دراسة اجلدوى عرب اإ
آرائه بشأأن صيغ  ُمركَّب صيدلين هام مدفوان  بني مليارات املُركبَّات اليت تشملها مطالبات حامية صيغ ماركوش. وأأكد الوفد أ
ماركوش واقرتح الاضطالع بدراسة حول هذه املسأأ ة يف ادلورة املقبةل. وأأوحض الوفد أأن تدور ادلراسة املقرتحة حول صيغ 

نشاء ش باكت عنكبوت غامضة من املُركَّبات غري ماركوش وال عوائق اليت تضعها أأمام صناعة الرعاية الصحية من خالل اإ
ىل أأنَّ  احلقيقية اليت س ُتكتشف يف املس تقبل، لتحمك قبضة خانقة عىل الابتاكرات يف هذا اجملال التكنولويج. وأأشار الوفد اإ

عام اإىل مجموعتني، تتعلق الأوىل ابملسائل الأساس ية يف قانون الرباءات،  الأس ئةل اليت يتعنيَّ دراس هتا ميكن أأن تنقسم بوجه
د  اتحة الأدوية الرضورية للجمهور. وعدَّ فامي تتعلق الثانية ابلأس ئةل اليت تُثار بسبب العقبات اليت تضعها صيغ ماركوش أأمام اإ

املشمو ة بصيغة من صيغ ماركوش، هل تس تويف " فامي يتعلق مبسأأ ة المتكني الفعيل للُمكوانت 1الوفد الأس ئةل الآتية: "
" وهل تس تويف مجيع املُركَّبات املشمو ة مبطالبة واسعة النطاق من قبيل 2تركيبات ماركوش رشوط الكفاية وادلمع؛ "

ىل أأي 4" وما يه النطاقات الفعلية ملثل تكل املطالب؛ )3مطالبات ماركوش، رشوط اجلدوى أأو التطبيق الصناعي؛ " ( واإ
ساعدت تركيبات ماركوش يف تطوير الأدوية الرضورية. وفامي يتعلق ابلقرتاح اذلي مقته الولايت املتحدة الأمريكية  مدى  

ىل أأنه وفقا ملا SCP/17/11)الوثيقة  (، أأكد الوفد أأن الاقرتاح يبدو غري واقعي يف غياب أأي بياانت مجريبية. وأأشار الوفد اإ
( وقدمهتا يف ادلورة احلادية SCP/21/8ادلامئة، فقد أأعدت الأمانة دراسة )الوثيقة اتفق عليه يف ادلورة العرشين للجنة 

" أأن ادلراسات 1والعرشين، وأأكد الوفد موقفه اذلي اكن قد رصح به خالل ادلورة السابقة للجنة، وابلأخص ما ييل: "
ات ا التجريبية اليت تنظر يف العالقة بني أأنظمة الرباءات ونقل التكنولوجيا هبدف اإ حة الأدوية يف البدلان النامية وأأقل البدلان منو 

َّدة 2اندرٌة للغاية؛ و" م الطلب وترد غري مؤي مها مقِدِ ا من املركبات اليت مل يقيِِ ا كبري  " ميكن أأن تشمل مطالبات ماركوش عدد 
العاملية بأأنَّ الوقوف عىل  " أأفاد منشور صادر عن منظمة الصحة3ابلكشف يف املواصفات، وذلا ينبغي عدم منحها الرباءة؛ و"

د الرباءات اليت تشمل  ا صعب ا لعدد من الأس باب، مثل تعد  حا ة الرباءة اخلاصة مبس تحرض صيدلين بعينه ميكن أأن يكون أأمر 
ا، وعدم الإشارة اإىل الامس ادلويل غري املسجَّل امللكية، واس تخدام لغة تقنية يف املواصفات من بني ا صيدلني ا واحد   منتج 

" أأِن الرتاخيص الإجبارية قد 4أأمور أأخرى. ونتيجة ذلكل، قد يتطلب الأمر خربات بعيهنا لتقيمي حا ة براءات الأدوية؛ و"
لهيا فقط؛ و" " 5تكون الأسلوب الأكرث فعالية يف احلالت اليت تكون فهيا التكنولوجيا معروفة ابلفعل واملطلوب هو الوصول اإ

ت بعدم اكامت ت ابلرأأي اذلي أأعرب عنه البعض أأنَّ ادلراسة أأقرَّ ل رشط كفاية الكشف يف س ياق نقل التكنولوجيا، كام أأقرَّ
بشأأن حا ة عدم اليقني اليت تنشأأ عن الكشف عن براءات الاخرتاع املتعلقة مبركَّبات ماركوش. ونتيجة ذلكل، اقرتح الوفد 

عداد دراسة جدوى معمقة بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ  ةل امللكية، ودراسة عن صيغ ماركوش. وقال الوفد اإ
ىل أأنه س يكون  ا. وأأشار الوفد اإ ل عن الصورة احلقيقة يف البدلان النامية وأأقل البدلان منو  ا من ادلراسات لن يكشف اإ نَّ مزيد  اإ

بأأنظمة حامية املنتجات مبوجب من املفيد تركِِز ادلراسة عىل املعوقات احلقيقية اليت تواهجها أأنظمة الرعاية الصحية بعد الأخذ 
نَّ املنتجات احملمية مبوجب براءات تُباع بأأسعار  عالن ادلوحة، فاإ َّه من واقع التجربة، وكام أأقرَّ اإ ىل أأن براءات. وأأشار الوفد اإ

كل ابهظة يف بعض جمالت الرعاية الصحية، يف نظام ما بعد اتفاق تريبس، مما جيعلها يف غري متناول الناس العاديني. وذل
اعترب الوفد أأنَّ املزيد من ادلراسات س تعطي اللجنة فرصة مناقشة الكيفية اليت ميكن هبا للبدلان النامية أأن تس تفيد من نظام 

 الرباءات يف سبيل حتسني أأنظمة الرعاية الصحية العامة دلهيا.
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الأورويب وادلول الأعضاء فيه. وأأبدى وفد اجلبل الأسود دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد لكسمربغ نيابة عن الاحتاد  .137
( يوفر اس تنتاجا ورشحا ممتازين SCP/17/11ورأأى الوفد أأن الاقرتاح املقدم من الولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة 

ىل ادلراسات اليت نرشت حول هذه املسأأ ة الهامة جدا. وأأعرب الوفد عن اتفاقه مع الرأأي القائل بأأن امحلاية القوية  يستندان اإ
 لكية الفكرية حتفز التقدم التكنولويج يف جمال الأدوية والتقدم يف جمال الصحة العامة.للم 

وأأوحض وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، أأن اقرتاحه احملدث من شأأنه أأن يعزز اقرتاحه السابق الوارد يف  .138
 لسابق.، ول يبتعد كثريا عن الاقرتاح اSCP/16/7 Corrو SCP/16/7الوثيقتني 

نه يتفهم طلب  .139 وأأعرب وفد نيجرياي، متحداث بصفته الوطنية، عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الهند. وقال الوفد اإ
ىل أأن وفد الهند أأاثر عددا من القضااي، مبا يف ذكل بعض القضااي اليت وردت  وفد الهند مزيدا من الوقت للمناقشة، مشريا اإ

 يقية.أأيضا يف اقرتاح اجملموعة الأفر 

 رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولِكهيم رابعا.

عدادها ندوة ملدة نصف يوم  .140 وشكر وفد رومانيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، الأمانة عىل اإ
ني وكذكل بعض مستشا ري الرباءات بشأأن رسية املشورة املقدمة من مستشاري الرباءات والتجارب العملية لبعض املولِكِ

ا قمي ا وجوهراي  يف مناقشات اللجنة ونقلت  سهام  خالل ادلورة السابقة للجنة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الندوة اسهمت اإ
جياد حلول للجوانب العابرة للحدود لتحقيق منفعة أأصاب حقوق امللكية الفكرية ومس تخدمهيا عىل  رسا ة واحضة برضورة اإ

 الأمهية اليت علقها عىل رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم فامي يتعلق ابجلوانب حد سواء. وشدد الوفد عىل
وأأكد أأن مجموعة أأورواب الوسطى والبلطيق ملزتمة مبواصةل العمل عىل هذه القضية، اليت هتم البدلان املتقدمة العابرة للحدود.

ا. وأأكد مجموعة بدلان أأورواب ال وسطى والبلطيق موقفها بأأن انهتاج قانون مرن قامئ عىل املبادئ غري امللزمة والنامية والأقل منو 
واملبادئ التوجهيية والتوصيات غري امللزمة يه الطريقة املناس بة ملعاجلة املوضوع وميكن اعتبارها احلل املمكن املقبول للجميع 

ىل أأن انهتاج قانون مرن س يحو  ىل تعديل الترشيعات بغض النظر عن حا ة ك بدل. وأأشار الوفد اإ ل دون الاضطرار اإ
الوطنية أأو تغيري الأنظمة القضائية. وذلكل، دعت اجملموعة الأمانة لالخنراط يف خطوات أأولية يف هذا الصدد، والعمل مع 

 اس تعدادها للمشاركة بطريقة بناءة يف املناقشات املقبةل. ادلول الأعضاء لتقدمي مقرتحات حمددة. وأأكدت اجملموعة

وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، عن الأمهية اليت تعلقها اجملموعة عىل البند اخلاص برسية التواصل بني  وأأعرب .141
مستشاري الرباءات ومولكهيم. وأأوحض الوفد أأن لهذه املسأأ ة بعدا دوليا ينبغي معاجلته عىل الصعيد ادلويل، ول س امي جانب 

انب. ويف هذا الصدد، تعترب اجملموعة ابء أأن عىل اللجنة ادلامئة اختاذ خطوات الاعرتاف حبصانة مستشاري الرباءات الأج
موضوعية ملعاجلة هذه املسأأ ة بطريقة ترتك لدلول الأعضاء ما يكفي من مواطن املرونة نظرا لختالف النظم القانونية بني 

ي القائل بأأنه ينبغي مواصةل اتباع هنج قانون غري ادلول الأعضاء بشأأن هذا املوضوع. وتدمع اجملموعة ابء، يف هذا الس ياق، الرأأ 
ىل أأن ذكل س يعود ابلنفع عىل نظام الرباءات، ومجليع املس تخدمني مضن النظام يف البدلان املتقدمة والبدلان  ملزم، وأأشارت اإ

لق ابنهتاج القانون غري النامية عىل حد سواء. وابلتايل، اقرتحت اجملموعة ابء أأن مجمع الأمانة أأفاكر ادلول الأعضاء فامي يتع
ىل أأن وهجات نظر خمتلفة حول هذه املسأأ ة قد قدمت، ولعل من احلمكة النظر  ضافة اإىل ذكل، أأشارت اجملموعة اإ امللزم. واإ
ىل دراس تني يف املوضوع  ىل الربامج والصعوابت امللموسة بطريقة أأكرث موضوعية ودقة. واقرتحت اجملموعة أأن تنظر الأمانة اإ اإ

ىل اس تبيان يرسل لدلول الأعضاء. وعىل سبيل املثال، ميكن أأن يتضمن كهنج ممكن ل  هذا الغرض. وتستند ادلراسة الأوىل اإ
" هل مثة عقبات أأو 2" هل مثة عقبات أأمام زايدة أأنواع املهن اليت تشملها احلصانة؟؛ و"  "1الاس تبيان الأس ئةل التالية:

ت احملامك بشأأن هذا املوضوع يف ادلول اني؟ وتكون ادلراسة الثانية عن قرار اختالفات فامي يتعلق ابملستشارين الأجانب واحمللي
الأعضاء. وأأوحض الوفد أأن مجع القضااي املعروضة عىل احملامك وحتليلها ميكن أأن يوحِض ماهية القضااي اليت جيب التعامل معها 

ىل أأن مسأأ ة رسية التصالت بني العم الء ومستشاري الرباءات يه قضية ذات أأمهية وكيفية معاجلهتا. وأأشار الوفد أأيضا اإ
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ابلغة من وهجة نظر املامرسني. وذلكل، دمعت اجملموعة اس مترار معل اللجنة بشأأن هذا املوضوع اس تجابة لنداءات الواقع 
رساء بيئة مواتية لالبتاكر.  العميل، اليت من شأأهنا أأن تسهم يف هناية املطاف يف اإ

مس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، موقفه القائل بأأن الوقت قد حان وأأكِد وفد لكسمربغ، اذلي حتدث اب .142
آلية ملموسة ملعاجلة الاعرتاف حبصانة مستشاري الرباءات الأجانب، دون الإخالل ابلترشيعات الوطنية  جياد أ للنظر يف اإ

ن ينبغي أأن يؤخذ يف الاعتبار وأأنه ينبغي أأن القامئة وبغية ضامن أأقىص قدر ممكن من املرونة، واقرتح الوفد أأن هنج القانون املر 
ىل توفري نفس امحلاية، مبوجب القوانني الوطنية املطبقة، للتواصل بني مستشار الرباءات الأجنيب ومولكه والتواصل  هيدف اإ

رسية التواصل بني مستشار الرباءات الوطين ومولكه. وأأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن مواءمة الأنظمة اخملتلفة احلالية يف جمال 
بني مستشاري الرباءات ومولكهيم بني ادلول الأعضاء س تفيد املنتفعني من نظام الرباءات بغض النظر عن مس توى التمنية يف 

 ك بدل.

يران )مجهورية  .143 الإسالمية( عىل موقفه اذلي أأعرب عنه خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة.  –وأأكد وفد اإ
نفاذ قوانني الرباءات وأأهنا ل وذكر الوفد أأن مسأأ ة  جرائية تقع خارج نطاق اإ  حصانة العالقة بني احملايم ومولكه تعد مسأأ ة اإ

ىلأ ناملسأ ةلتقعمضنتعامل نفس املعامةل يف القوانني الوطنية اخملتلفة. نطاق القانون اخلاص وترتيبات وأ شارالوفدأ يضاا 
نه ل يفهم كيف ميكن توس يع ولييت اللجنة والويبو لتشمال اخلدمات املهنية، وذلكل فهيي تقع خارج ولي ة الويبو. ومن مث فاإ

وأأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأأنه من املبكر مناقشة هذه املسأأ ة قبل التوصل اإىل اتفاق حول متديد ولية  هذه املسأأ ة. 
 الويبو بوجه عام وولية اللجنة بوجه خاص.

وأأوحض الوفد أأنه ل يوجد نص حول   ن املسأأ ة واذلي بينه يف ادلورات السابقة للجنة.وأأكد وفد الهند عىل موقفه م  .144
حصانة العالقة بني احملايم ومولكه يف قانون الرباءات الهندي فامي خيص والكء الرباءات اذلين يتعني علهيم أأن يكونوا من 

نه يرى أأن املسأأ ة ذات  هكذا حصانة.  وأأوحض أأن معاهدة ابريس واتفاق تريبس ل ينصان عىل  خرجيي العلوم. ومن مث فاإ
ىل  طبيعة موضوعية حتمكها القوانني الوطنية، ول ينبغي أأن تتابع اللجنة معلها حول هذه املسأأ ة.  ورأأى الوفد أأن الوصول اإ

ىل توافق حول حالت الاس تثناء م  ن الكشف.توافق حول حصانة العالقة بني احملايم ومولكه يس تلزم ابلرضورة الوصول اإ
وأأضاف الوفد أأنه وفق ا لنظام الرباءات الهندي فاإن خرجيي العلوم أأو الهندسة مؤهلون للعمل كوالكء براءات بعد اجتياز  

ىل احلصول عىل درجة علمية يف القانون.  وأأوحض الوفد أأن احملامني يمتتعون  اختبار والكء الرباءات الهندي، دون احلاجة اإ
جراءات الك  شف مبوجب قانون الإثبات الهندي، وأأن وكيل الرباءات خشص ذو خلفية علمية، ول يندرج مضن ابمحلاية من اإ

ن ذكل الكشف قد يساعد احملمكة يف حتديد القرار الهنايئ بشأأن املسائل املوضوعية اكجلدة  امحلاية املذكورة.  وقال الوفد اإ
هذه احلصانة القانونية قد ترض بنظام الرباءات. وبناء  والنشاط الابتاكري والتطبيق الصناعي وكفاية الكشف، ومن مث فاإن

عليه، أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن أأي حماو ة ملواءمة اجلوانب العابرة للحدود فامي خيص هذه املسأأ ة لن تتالءم مع وهجة نظر 
ا عىل هذا الأمر. ويف اخلتام، أأع نه قد جسل اعرتاضه فامي س بق ول يزال معرتض  زاء الوفد، ومن مث فاإ رب الوفد عن قلقه اإ

ا يف هذا الشأأن يف اللجنة حنو هنج قامئ عىل قانون مرن حيقق التوافق حول حصانة العالقة بني مستشار  طريقة امليض قدم 
 الرباءات ومولكه.

ىل بياانته السابقة اليت عرب عهنا يف ادلورات السا .145 بقة للجنة وأأشار وفد نيجرياي، متحداث ابلنيابة عن اجملموعة الأفريقية، اإ
جرائية ينبغي معاجلهتا مبوجب القانون الوطين. وذكر الوفد أأنه ميكن معاجلة  فامي يتعلق هبذا املوضوع، وأأكد أأن املسأأ ة مسأأ ة اإ

 هذه املسأأ ة عرب ترتيبات من جانب واحد اليت اختذهتا بعض البدلان يف السابق.

ىل أأن اللجنة الفرعية لنظام مستشاري  .146 الرباءات التابعة للجنة امللكية الفكرية يف اجمللس وأأشار وفد الياابن اإ
الاستشاري للقطاع الصناعي، انقشت مسأأ ة حصانة العالقة بني احملايم ومولكه كأحد نقاط احلوار املتعلق مبراجعة نظام 

ىل العمل بنشاط عىل هذه املسأأ ة ، لترسيع حمايم الرباءات. وأأوحض الوفد أأنه نتيجة ذلكل، دعيت احلكومة الياابنية اإ
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املفاوضات ادلولية. ورشح الوفد أأن الأمر نفذ محلاية التواصل بني حمايم الرباءات الياابنيني ومولكهيم، حبيث ل يكشف عن 
ن قانون الإجراءات املدنية املنقح يف الياابن، ينص رصاحة  هذا التواصل يف ادلعاوى املدنية يف بدلان أأخرى. وقال الوفد اإ

الرباءات حبفظه يف رسية اتمة.  حمامو واثئق تتعلق بأأي تواصل أأو حقائق، ومن مضهنا ما يلزم عىل احلق يف رفض تقدمي
وأأوحض الوفد أأنه نتيجة ذلكل، فقد تزيد املراجعة من احامتل تطبيق حصانة العالقة بني احملايم ومولكه عىل العالقة بني حمايم 

ة العالقة بني الرباءات الياابنيني يف البدلان اليت تتبع نظام القانون العام. وذكر الوفد أأيضا أأنه يف البدلان اليت ل متنح حصان
احملايم ومولكه حملايم الرباءات الأجانب، ل تعترب امحلاية املمنوحة لتكل العالقة فعا ة. وذلكل، رأأى الوفد أأن هذه املسأأ ة ل 

طار أأ لياابن عن اعتقاده بميكن حلها ببساطة عن طريق مراجعة القوانني احمللية. وأأعرب وفد ا ن احلل الأكرث قبول  هو اعامتد اإ
ين دويل يضمن عىل حنو مؤكد اعرتاف السلطات القضائية يف ك بدل حبصانة العالقة بني احملايم ومولكه وحامية التواصل قانو

آخر، وأأن بعض البدلان تواجه   بني مستشاري الرباءات ومولكهيم. ىل أ وأأقر الوفد حبقيقة أأن الأنظمة القانونية ختتلف من بدل اإ
ملزم ورأأى أأن اعامتد اتفاق قامئ عىل قانون مرن غري ملزم هو خيار أأكرث قبول وجدوى صعوابت يف اعامتد أأي اتفاق دويل 

ىل أأن مكتب الرباءات الياابين أأجرى دراسات حولقراراتاحملامكيفالوالايتمن اعامتد اتفاق ملزم. وختاما، أأشار الوفد اإ
وأأوحض الوفد أأن من وموهل ل ىاحايمالاراااتال اان. املتحدةال مريكيةبشأ نكيفيةتطبيقهاحلصانةالعالقةبنياحملايم

بشأأن امللكية الفكرية املتعلقة مبحايم براءات أأجانب، ومن مضهنم  1999بني القضااي املعروضة أأمام احملامك الأمريكية منذ عام 
ذا اكن ينبغي منح حصانة عالقة قضية صدر فهيا قرار قضايئ معِ  42حمامو براءات ايابنيون، حلِل مكتب الرباءات الياابنية  ا اإ

ىل أأنه نتيجة ذلكل، مل يعرث املكتب عىل أأي حا ة استند فهيا قرار احملمكة فقط  حمام مبولكه حملايم براءات أأجانب. وأأشار الوفد اإ
جملامةل عىل تواصل حمايم براءات أأجنيب مع معيهل. ورأأى الوفد أأن سبب ما س بق قد يكون أأن احملامك قررت، مراعاة ملبدأأ "ا

ىل النظم القانونية للبدلان اليت ترتبط ابجلزء الأكرب من التواصل بني حمايم الرباءات ومولكهيم.  ادلولية"، منح احلصانة استنادا اإ
" ل متنح قوانني البدل اليت حصل مهنا حمايم 1وشدد الوفد عىل أأن الأس باب الرئيس ية لرفض احملامك منح احلصانة اكنت: "

" مل يثبت أأن التواصل اكن مع حمايم الرباءات. وذلكل، أأعرب 2خصته حصانة للعالقة بني احملايم ومولكه؛ و"الرباءات عىل ر 
الوفد عن اعتقاده بأأن من الرضوري توضيح مسائل حمددة أأكرث يف الإجراءات القضائية للبدلان الأخرى، وليس فقط يف 

 الولايت املتحدة الأمريكية.

ن القضية، مثلام اكن قد أأعرب عنه يف ادلورات السابقة. وشدد الوفد عىل أأمهية القضية وأأكد وفد ادلامنرك موقفه م .147
آلية لضامن الاعرتاف حبصانة العالقة مع  نشاء أ ىل اإ ابلنس بة ملستشاري الرباءات. وأأشار الوفد اإىل وجود حاجة ماسة اإ

بعاد ادل ولية والعابرة للحدود لهذه املسأأ ة، فس يكون من مستشاري الرباءات الأجانب. وعرِب الوفد عن اعتقاده بأأنه، نظرا للأ
ماكنيات اتباع هنج قانون مرن ملزم لن يواءم أأحاكم احلصانة، بل س يوفر للبدلان املعنية قامئة خيارات  املفيد اس تكشاف اإ

 تنتقي مهنا. وذلا أأيد الوفد البياانت املدىل هبا ابمس اجملموعة ابء والاحتاد الأورويب.

موقفه اذلي أأعرب عنه يف ادلورات السابقة للجنة ادلامئة بشأأن املسأأ ة. وشدد عىل النقطتني وأأكد وفد الصني  .148
التاليتني: أأول، أأن رسية التصالت بني مستشاري الرباءات وزابئهنم مسأأ ة هممة لدلفاع عن املصلحة العامة، ولكن ينبغي يف 

ية للك بدل؛ واثنيا، أأن هذه املسأأ ة تندرج حتت قانون الإجراءات. الوقت ذاته الاعرتاف ابلفروقات بني النظم القانونية الوطن 
 وذلكل، رأأى الوفد أأن اللجنة ادلامئة ليست املنصة املناس بة ملناقشة هذا املوضوع.

( أأن تعليقاته مبنية عىل رأأيه مكامرس، وعرب عن أأمهل يف أأن JPAAوأأوحض ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ) .149
شات حول هذه املسأأ ة قدما يف اللجنة ادلامئة. وقال أأن رسية التواصل بني حمايم الرباءات وزابئهنم محمية مبوجب متيض املناق 
ىل أأن حمايم الرباءات يف الياابن 1998من قانون الإجراءات املدنية الياابين الصادر عام  220و 197املادتني  . وأأشار املمثل اإ

يون من الكشف الإلزايم عن املشورة اليت قدموها لزابئهنم مضن املنازعات املتعلقة مه وحدمه، دون غريمه من احملامني، محم 
ابمللكية الفكرية. وأأوحض املمثل أأنه بناء عىل أأحاكم القانون الوطين املامثةل، منحت حمامك الولايت املتحدة الأمريكية، يف 

ه حملايم الرباءات الياابنيني، وذكل من ابب اجملامةل ادلولية. ادلعاوى القضائية اليت عرضت أأماهما، حصانة عالقة احملايم ومولك
ىل أأن مسأأ ة حصانة عالقة حمايم الرباءات يف الياابن بزابئهنم، أأثريت ونظرت فهيا احملامك يف الولايت املتحدة  وأأشار املمثل اإ
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ململكة املتحدة وأأسرتاليا وكندا والهند. الأمريكية فقط، ومل حيدث ذكل يف دول الأخرى اليت تطبق نظام القانون العام، مثل ا
ومن وهجة نظر املمثل، فال تزال هناك ثالثة أأس ئةل ينبغي النظر فهيا حول هذه املسأأ ة. أأول، أأن الطابع القانوين وأأثر املادتني 

ت املتحدة من قانون الإجراءات املدنية الياابين خيتلف عن حصانة العالقة بني احملايم ومولكه يف الولاي 220و 197
الأمريكية، نظرا لختالف النظم القانونية بني نظام القانون املدين يف الياابن ونظام القانون العام يف الولايت املتحدة 

الأمريكية. كام أأوحض املمثل أأن هاتني املادتني تنظامن حق الامتناع عن الشهادة وتقدمي الواثئق للمحمكة، ول تنظم حصانة 
ىل أأنه ل يوجد معيار واحد موحد لهذه احلصانة عىل املس توى العالقة بني احملا يم ومولكه حبد ذاهتا. وأأشار املمثل أأيضا اإ

الاحتادي يف الولايت املتحدة الأمريكية، وابلتايل فاإن مسأأ ة الاعرتاف ابحلصانة حملايم الرباءات الياابنيني يف الولايت 
هنا تعمتد عىل السلطة التقديرية للك حممكة مبوجب القانون يف ك ولية. املتحدة الأمريكية ل زالت غري واحضة متاما، لأ 

نه من وهجة نظر هنج التصال يف قانون  وارتبط السؤال الثاين اذلي طرحه املمثل مبا يسمى "هنج التصال". وقال املمثل اإ
ايم ومولكه يف الولايت املتحدة الأمريكية السوابق القضائية يف الولايت املتحدة الأمريكية، ل تغطي حصانة العالقة بني احمل

التصالت اليت تضم تعليقات حمايم الرباءات الياابنيني عىل قوانني الولايت املتحدة الأمريكية. وأأضاف املمثل أأن من الطبيعي 
ذا اكنوا  عند نشوب نزاع يطال رشكة ايابنية يف الولايت املتحدة الأمريكية، أأن يسأأل املولكون اإىل حمامهيم عن رأأيه يف ما اإ

قد انهتكوا براءة مسجةل يف الولايت املتحدة الأمريكية أأم ل. وأأوحض املمثل أأنه يف حال مل تغطي حصانة العالقة بني احملايم 
ن العمالء لن يكونوا محميني بشلك جيد.  ومولكه التصالت بشأأن تعليقات احملامني عىل قوانني الولايت املتحدة الأمريكية، فاإ
ودار السؤال الثالث للممثل حول التواصل بني املولكني واملساعدين القانونيني. وذكر املمثل أأن بعض السوابق القضائية يف 
 الولايت املتحدة الأمريكية املتعلقة حبصانة العالقة بني احملايم ومولكه يف حا ة حمايم الرباءات الياابنيني، مل تغط امحلاية مبوجب

 احملايم ومولكه، التصالت اليت جرت بني مساعدين قانونيني يف ماكتب حمايم الرباءات الياابنيني حصانة العالقة بني
دارة شؤون حمايم الرباءات ومراقبهتا. واعترب  واملولكني، يف حني اكنت رسية تواصل املساعدين القانونيني محمية يف ما يتعلق ابإ

رسية التواصل بني العميل ومستشاري الرباءات" ل عىل أأهنا حصانة املمثل أأن هذه املسأأ ة جيب أأن تناقش عىل أأهنا "
ماكنية حامية اتصالت املساعدين القانونيني اخلاضعة لرقابة  العالقة بني احملايم ومولكه كام تفعل اللجنة ادلامئة، وابلتايل مِض اإ

تقدمي ادلمع الاكمل ملوقف الويبو بشأأن هذه حمايم الرباءات. وانطالقا من وهجة النظر هذه، أأعربت امجلعية عن اس تعدادها ل 
املسأأ ة يف اللجنة ادلامئة. وذكر املمثل أأيضا أأن احلا ة ذاهتا وقعت عىل حمايم الرباءات من بدلان أأخرى تطبق نظام القانون 

اعرتاف بدل معني  املدين، اكلعديد من البدلان الأوروبية والبدلان الآس يوية عىل سبيل املثال. وذلكل، رأأى املمثل، أأن مسأأ ة
آخر، ليست مسأأ ة حملية حفسب، بل يه مسأأ ة دولية وعابرة للحدود أأيضا.  برسية التواصل املمنوحة حملايم الرباءات يف بدل أ
ىل أأنه يف حال مل يكن العميل قادرا عىل كسب قضية يف دو ة أأخرى بسبب عدم الاعرتاف ذكل البدل برسية  وأأشار املمثل اإ

جياد وس يةل للتغلب عىل طريقة التفكري التواصل، فاإن ذكل غري  مالمئ للمس تخدمني. ولهذا السبب، أأكد املمثل عىل رضورة اإ
املرتبطة ابجملامةل ادلولية وهنج التصال، من أأجل حامية العمالء. واعتربت امجلعية أأن أأفضل طريقة حلل هذا السؤال تمكن يف 

حراز تقدم يف تنس يق دويل معني، مبا يف ذكل توصية أأو مبدأأ توجهييي  ابنهتاج قانون مرن. وأأعربت امجلعية عن أأملها الكبري ابإ
 مناقشة هذه املسأأ ة.

أأن الهدف من احلفا  عىل رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ووالكهئم، هو حامية املشورة  CIPAوذكر ممثل  .150
ىل أأن اليت يقدهما املستشارون وطلبات احلصول عىل املشورة، وليس متكني الأطراف من  خفاء الواثئق. وأأشار املمثل اإ اإ

ذا أأخذت رشكة هندية  الرسية هممة يف البدلان النامية مثلام يه يف البدلان املتقدمة. ورضب املمثل املثال النظري التايل: اإ
مثال، بشأأن مصنعة للس يارات مشورة أأولية من والكء براءاهتا يف الهند واململكة املتحدة وكندا والولايت املتحدة الأمريكية، 

آخر  مبيعات س ياراهتا عىل تكل الأرايض، فلن ترغب الرشكة يف أأن يكشف عن املشورة، اليت قدهما لها الوالكء، لطرف أ
أأثناء التقايض أأمام احملامك بشأأن التعدي عىل براءة ما يف اململكة املتحدة أأو الولايت املتحدة الأمريكية، عىل سبيل املثال. 

 رشح رشحا وافيا يف ندوة النصف يوم أأثناء ادلورة السابقة للجنة ادلامئة. وأأكد املمثل أأن ما س بق
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ن امجلعية، اليت تضم مجموعة من حمايم الرباءات يعملون يف APAAوقال ممثل امجلعية الآس يوية لوالكء الرباءات ) .151 ( اإ
ر الرباءات ومولكه خالل القطاع اخلاص يف املنطقة الآس يوية، أأصدرت قرارا بشأأن مسأأ ة حصانة العالقة بني مستشا

عداد معايري دولية دنيا، أأو 2008الاجامتع اخلامس وامخلسني جمللسها س نة  ىل اإجامع دويل حول اإ ، حثت فيه عىل التوصل اإ
عالجات أأخرى، بشأأن حصانة املولكني من الكشف الإجباري عن املعلومات الرسية املتصةل ابلعالقة بني املولكني 

ىل أأن الكشف عن املعلومات الرسية املتصةل ابلعالقة بني املولكني ومستشاري امللكية الفكري ة املؤهلني همني ا. وأأشار املمثل اإ
جباراي يف بعض احلالت، عىل اعتبار أأن املنازعات املتعلقة ابمللكية  ومستشاري امللكية الفكرية املؤهلني همني ا، قد يكون اإ

 أأنظمة قانونية متعددة اجلنس ية، وخصوصا أأثناء التقايض، مما قد يضعف الفكرية يه منازعات دولية وعابرة للحدود تثار يف
من قدرة املوك عىل احلصول عىل املشورة القانونية بشأأن الأمور املتعلقة ابمللكية الفكرية. وذلكل أأيدت امجلعية بقوة مواصةل 

أأدىن فامي يتعلق ابلعرتاف املتبادل حبصانة  النقاشات وبذل املزيد من اجلهود من أأجل القيام بدراسة جدوى لوضع معيار دويل
 العالقة بني مستشار الرباءات ومولكه بطريقة معِجةل. 

ن من املبادئ الأساس ية لقانون الرباءات الكشف عن الابتاكرات؛ فعدم الكشف  .152 وقالت ممثةل ش بكة العامل الثالث اإ
لغاءها. ورأأت املمثةل أأن متديد حصانة العالقة بني احملايم  أأو الكشف اجلزيئ يعدان من أأس باب رفض منح الرباءات أأو اإ

وأأضافت أأن اجملمتع ل ميكن أأن يتحمل طبقة  ومولكه لتشمل مستشاري الرباءات تعارض هذا املبدأأ الأسايس للكشف.
ن متديد حصانة العالقة بني احملايم ومولكه لتشمل مستشاري  أأخرى من الغموض بشأأن مواصفات الرباءات. وقالت اإ

جراءات معاجلة الرباءات فضال  عن التقايض بشأأن الرباءات.الرب  دارة الرباءات واليت تتضمن اإ اءات خيرق رشط الشفافية يف اإ
عداد مواصفات  خضاع مواصفات الرباءة، بوصفها وثيقة عامة، وكذكل أأي جسالت مس تخدمة يف اإ وأأوحضت أأنه ينبغي اإ

ن مثة شواغل   ملطالبات الواردة يف املواصفات أأو التثبت مهنا.الرباءة للتدقيق العام من أأجل الوقوف عىل حقيقة ا وقالت اإ
ن الشفافية املطلقة خبصوص منح الرباءات  واسعة النطاق خبصوص الس ياسات العامة فامي يتعلق بقانون الرباءات ومن مث فاإ

ن متديد حصانة العالقة بني احملايم ومولكه ل  ا ابلغ الأمهية. وأأردفت قائةل اإ تشمل مستشاري الرباءات س يكون من تعد أأمر 
زاء  شأأنه منع ماكتب الرباءات واحملامك يف البدلان النامية من حامية املصلحة العامة بعد منح الرباءات. وأأعربت عن قلقها اإ
عىل  العواقب غري املقصودة لهذا المتديد، مثل تأأثريه عىل طلبات الرباءات ومواطن املرونة يف اتفاق تريبس وأأنظمة الاعرتاض
ىل أأن هذه احلصانة هتدد قوة السلطة، اكلهيئات القضائية وش به  جراءات الرباءات. وأأشارت املمثةل اإ الرباءات وشفافية اإ
القضائية، من الكشف عن أأد ة جوهرية. ورأأت أأن احلصانة حتذف القمية الربهانية لواثئق املتباد ة بني وكيل الرباءات 

ثر احملمتل للرباءات عىل حياة واملوِك، وأأن متديد هذه احلصانة س ي كون خطوة للوراء ويشجع الرباءات سيئة اجلودة. ونظرا للأ
الناس، وابلأخص يف جمال الأدوية، ففقد أأعادت املمثةل التأأكيد عىل أأنه ينبغي عدم السامح هبذه احلصانة. وأأشارت املمثةل أأيضا 

ىل أأنه ينبغي أأِل يستند وضع القانون والس ياسات عىل جمرد  تكهنات، وأأن طاليب الاقرتاح فشلوا يف تقدمي أأمثةل ملموسة اإ
تثبت أأن غياب مثل هذه احلصانة من شأأنه أأن يؤثر عىل ثقة اخملرتع. وأأكدت املمثةل أأنه عىل الرمغ من أأن بند جدول الأعامل 

ِل أأن القضية ليست قضية قانونية موضوعية. وذكرت أأن مسأأ ة آاثر قانونية موضوعية، اإ  الاعرتاف العابر للحدود ترتتب عليه أ
حبصانة العالقة بني احملايم ومولكيه تندرج يف جمال التجارة واخلدمات، وابلتايل مضن القانون احمليل. وذلكل اعتربت ش بكة 
العامل الثالث أأنه ينبغي التعامل مع هذه املسأأ ة من خالل قوانني مرنة للأطراف املعنية، وأأن اللجنة ادلامئة ليست احملفل 

 ناسب ملناقشة هذه املسأأ ة.امل 

وأأكد ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية عىل أأمهية املوضوع، وأأعاد تأأكيد موقفه الإجيايب من أأجل مناقشة  .153
املوضوع يف اللجنة ادلامئة. وتبىن املمثل بياانت مجيع الوفود اليت وافقت عىل مواصةل املناقشات حول املوضوع يف اللجنة 

 .ادلامئة
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 نقل التكنولوجيا خامسا .

ذكِر الرئيس ابدلراسة الأولية اليت أأعدهتا الأمانة عن نقل التكنولوجيا، واليت نوقشت يف ادلورة السادسة عرشة للجنة  .154
ىل الندوة الاقتصادية اخلاصة عن الرباءات ونقل التكنولوجيا اليت نظمت  ادلامئة، ومراجعة تلكل ادلراسة. وأأشار الرئيس اإ

مع كبري الاقتصاديني يف الويبو، أأثناء ادلورة السابعة عرشة، ومناقشة التجارب والأمثةل العملية بشأأن احلوافز املتعلقة  ابلتعاون
ابلرباءات والعوائق اليت حتول دون نقل التكنولوجيا اليت دارت خالل ادلورات الثامنة عرشة والتاسعة عرشة والعرشين 

 واحلادية والعرشين للجنة ادلامئة.

ىل أأن تعبري "نقل التكنولوجيا" ميكن أأن يفهم عىل الأقل بطريقتني خمتلفتني: الأوىل، نقل و  .155 أأشار وفد الربازيل اإ
التكنولوجيا بني البدلان )نقل التكنولوجيا عرب احلدود(، والثانية، يه نقل التكنولوجيا عىل الصعيد الوطين بني اجلامعات 

غرية واملتوسطة. وفامي خيص النوع الثاين من نقل التكنولوجيا، التفت الوفد اإىل وغريها من املؤسسات البحثية والرشاكت الص
ن وزارة العلوم والتكنولوجيا يف الربازيل بدأأت،  ىل توس يع انتشار التكنولوجيا. وقال الوفد اإ مبادراته الوطنية الرامية اإ

اجلديد من أأجل ابتاكر مفتوح يشمل  ، بغية حتفزي نقل التكنولوجيا وفرص الأعاملe-Tech، تشغيل منصة 2015 عام
جياد  ىل اإ املؤسسات البحثية يف القطاع اخلاص. وأأوحض الوفد أأن هذه املنصة تعزز صنع العالقات بني الرشاكت اليت تسعى اإ
حلول للتحدايت التكنولوجية مع الكياانت الأخرى اليت ميكهنا أأن تقرتح هذه احللول، مثل الرشاكت الأخرى والرشاكت 

نة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومعاهد البحوث، وغريها. وأأوحض الوفد أأنه طلب من  الناش ئة والرشاكت احملتض 
ىل مس توى املوارد املتوخاة حلل تكل التحدايت التكنولوجية  الرشاكت، عند وصف التحدايت التكنولوجية، أأن تشري اإ

قدمة للحلول أأن تقدم معلومات عن مس توى تطور التكنولوجيا، وبرانمج العمل. وأأضاف الوفد أأنه طلب من الكياانت امل
ومن مضهنا معلومات عن حقوق امللكية الفكرية، وخاصة الرباءات والبحث عن حا ة التقنية الصناعية السابقة بشأأن هذه 

س تخدام تكل التكنولوجيا، ومزيات التكنولوجيا اجلديدة مقارنة مع احللول املوجودة يف السوق وتقييد املعلومات ل
ىل أأن أأول نسخة من املرشوع املتعلق مبنصة  نشاء قاعدة بياانت  e-Techالتكنولوجيا. وأأشار الوفد اإ اعمتدت عىل اإ

ماكنيات نقل  ىل منصة تركز عىل طلب احللول بغية زايدة اإ للرباءات، وأأن املرشوع تطِور، من أأجل زايدة فعاليته، اإ
ىل نرش التكنولوجيا، مثل منصة وأأعرب الوفد عن أأمهل بأأن التكنولوجيا.  -eيفيد تشاطر املبادرات الوطنية اليت هتدف اإ

Tech، .اجلهود الوطنية وادلولية يف جمال نقل التكنولوجيا 

ن منتدى اخلرباء  .156 وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، وأأكد جمددا  أأمهية قضية نقل التكنولوجيا معوما. وقال الوفد اإ
، كجزء من مرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وأأشار 2015ادلويل عقد بنجاح يف فرباير  حول نقل التكنولوجيا

ىل أأن حلقة النقاش قدمت معلومات مفيدة وغنية مدعومة ابخلربات العملية من أأعضاء اللجنة.  الوفد، عىل وجه اخلصوص، اإ
لها مع أأخذ بعني الاعتبار أأفاكر املنتدى املتعلقة بنقل التكنولوجيا وأأضاف أأن اللجنة ما زالت تناقش كيفية امليض قدما يف مع 

معوما. وبناء عليه، أأعربت اجملموعة ابء عن رأأي مفاده أأن اللجنة ل ينبغي أأن تس تمكل العمل فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا 
 أأخذ ولية اللجنة بعني الاعتبار، وهوبوجه عام. وبناء عليه، رأأى الوفد أأن هناك جانبا واحدا ميكن للجنة أأن تعاجله، مع 

ىل بياانت عدم املطالبة ابحلقوق من قبل أأصاب  ضافة اإ العمل عىل لرتاخيص الطوعية بني أأصاب الرباءات واملس تخدمني، اإ
وفد الرباءات يف جمال فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز والعديد من جمالت التكنولوجيا الأخرى عىل سبيل املثال. وذكر ال

عداد دراسة عن هذا اجملال تس تفيد من خربة اللجنة ادلامئة ميكن أأن تمكل املناقشة العامة يف اللجنة املعنية ابلتمنية  ،أأن اإ
 تفادي ازدواجية العمل مع اللجان الأخرى مثل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وامللكية الفكرية، مع

عداد الوثيقة وتقِدم وفد رومانيا، متحداث ابمس .157 مانة عىل اإ  مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، ابلشكر للأ
SCP/21/10 عداد امللخص وقدموا مجارهبم العملية وأأمثةل عن ىل أأن عددا من أأعضاء مجموعته سامهوا يف اإ . وأأشار الوفد اإ

نقل التكنولوجيا مبوجب أأنظمة الرباءات احلالية. الأدوات اخملتلفة، واملبادرات املتعلقة بنقل التكنولوجيا، و أأمثةل عديدة حلوافز 
واعتربت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق أأن املعلومات الإضافية تؤكد النتاجئ السابقة الواردة يف 
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ن نتيجة أأن اجلودة العالية للرباءات والأداء اجليد لنظام معاهدة التعاون بشأأ  وخاصة؛  SCP/20/10و  SCP/18/8 الوثيقتني
الرباءات يعدان من العنارص الرضورية ليك حيقق نظام الرباءات أأهدافه فامي يتعلق ابلبتاكر ونقل التكنولوجيا. وأأشارت 

ىل أأن الأمثةل والتجارب العملية تعد مفيدة يف زايدة فهم اللجنة دلور نظام الرباءات يف نقل التكنولوجيا. وشددت  اجملموعة اإ
لعمل مع جلان الويبو الأخرى مثل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واليت تنفذ مرشوع عىل رضورة تاليف أأي ازدواج ل

هنا تؤيد الرأأي القائل بأأنه ينبغي عدم   "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة ـ بناء احللول". وقالت اجملموعة اإ
طار اللجنة، اإىل حني  . انهتاء املرشوع املذكور وادلراسة املرتبطة بهاإطالق مبادرات جديدة، يف اإ

وشاطر وفد لكسمربغ، اذلي حتدث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، ما قاهل وفد رومانيا ابلنيابة عن   .158
رية ونقل مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق. وذكر الوفد أأنه اإىل حني اس تكامل مرشوع جلنة التمنية بشأأن "امللكية الفك

 التكنولوجيا: حتدايت مشرتكة وبناء احللول"، ينبغي أأن ل تطلق أأية مبادرات جديدة مضن اللجنة ادلامئة بشأأن هذا املوضوع. 

وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، وأأعلن من جديد موقفه اذلي اختذه يف دورات اللجنة السابقة،  .159
منية وامللكية الفكرية ينبغي أأن يس متر مبنأأى عن معل اللجنة ادلامئة. واقرتح الوفد أأن تعِد اللجنة بأأن معل اللجنة املعنية ابلت 

ىل توفري املعلومات عن املامرسات احلالية يف جمال نقل التكنولوجيا يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.  دراسة هتدف اإ
بند من جدول الأعامل، ولن تتعارض مع العمل عىل نقل التكنولوجيا ورأأى أأن هذه ادلراسة ستسهل املناقشة بشأأن هذا ال 

 اجلاري يف جلان الويبو الأخرى.

وذكر وفد الصني أأن نقل التكنولوجيا، يف رأأيه، يعىن أأيضا ابلتحدايت اليت تقف أأمام التدفق احلر للتكنولوجيا. ذلا  .160
 لرباءات ونقل التكنولوجيا لتعزيز خربات مجيع البدلان.تعمل اللجنة ادلامئة عىل العالقة بني أأنظمة ا اقرتح الوفد أأن

وأأبلغ وفد الهند عن اإطالق بالده مؤخرا لربانمج رائد بعنوان "بناء الهند"، مصم لتسهيل الاستامثر وتشجيع  .161
ىل أأن ىل مركز للصناعات. وأأشار اإ احلكومة  الابتاكر، وتعزيز تمنية املهارات، وحامية حقوق امللكية الفكرية وحتويل الهند اإ

ن املرشوع يقوم عىل  الهندية اختذت العديد من التدابري لضامن حتسني مس متر لبيئة امللكية الفكرية يف الهند. وقال الوفد اإ
ماكنية تقدمي وثيقة مفِصةل حول  بداع من أأجل تطوير ثقافة احرتام الابتاكرات. وسأأل الوفد الأمانة عن اإ فكرة تشجيع الإ

ىل السجل ، وتعرض عىل موقع الويبو لنرشها. وأأعاد الوفد التأأكيد عىل مواقفه اليت ُأعرب عهنا خالل املرشوع لتضاف اإ
ن نقل التكنولوجيا يعد املوضوع املركزي لنظام الرباءات، من جانب املصلحة  ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة : "اإ

ىل تشجي نفاذها اإ ع الإبداع التكنولويج ونرش التكنولوجيا من أأجل حتقيق العامة. وينبغي أأن تؤدي حامية حقوق الرباءات واإ
ىل حتقيق  ىل الرفاه الاجامتعي والاقتصادي، واإ املنفعة املتباد ة ملنتجي املعارف التكنولوجية وللمنتفعني هبا، وعىل حنو يؤدي اإ

اليت تنص عىل: " أأن حامية  منه، 7التوازن بني احلقوق والالزتامات". وذكِر الوفد أأن هدف اتفاق تريبس مذكور يف املادة 
نفاذ حقوق امللكية الفكرية جيب أأن تسامه يف تعزيز الابتاكر التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها، ويف املصلحة املتباد ة  واإ
بني منتجي املعارف التكنولوجية ومس تخدمهيا، وبطريقة تساعد عىل الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية، ويف التوازن بني 

ن أأحد مبادئ اتفاق تريبس، من بني مجةل أأمور، هو: "منع أأصاب حقوق امللكية احلق وق والالزتامات. وقال الوفد أأيضا اإ
ىل ممارسات تسفر عن تقييد غري معقول للتجارة أأو تؤثر سلبا يف نقل التكنولوجيا  ساءة اس تخداهما، ومنع اللجوء اإ الفكرية من اإ

من التفاق. وأأضاف الوفد أأيضا أأنه من أأجل حتقيق الانتفاع الاكمل من  8ه املادة عىل الصعيد ادلويل"، وفقا ملا نصت علي
عىل أأنه "يشرتط الأعضاء يف منظمة التجارة  29مواصفات الرباءات لضامن نقل التكنولوجيا، فقد نِص اتفاق تريبس يف املادة 
ه الكفاية ومكمتةل حبيث يمتكن خشص من أأهل العاملية عىل مودع طلب الرباءة الكشف عن الاخرتاع بطريقة واحضة مبا في

ىل أأفضل طريقة يعرفها املودع لتنفيذ الاخرتاع يف  املهنة من تنفيذ هذا الاخرتاع ويشرتط عىل مودع طلب الرباءة أأن يشري اإ
يف املادة  اترخي الإيداع، أأو يف اترخي الأولوية عند املطالبة هبا". ورأأى الوفد أأن اس تخدام الفعل "يشرتط" وليس "ينبغي"

ىل أأن املادة  29 لزاميا. وأأشار الوفد أأيضا اإ من اتفاقية ابريس صيغت عىل أأساس فهم أأن الرباءات  5جعلت هذا احلمك اإ
تس تخدم كأداة لنقل التكنولوجيا. وابلنظر اإىل ك هذه العوامل، أأكد الوفد أأنه ابلرمغ من أأن نظام الرباءات يقوم عىل منحها 
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واصفات، فقد حان الوقت لتتبع فعالية نظام الرباءات كنظام قامئ مس تقل يف معلية نقل مقابل الكشف عهنا يف امل
التكنولوجيا. وذكر الوفد أأنه منذ ادلورة الثانية عرشة للجنة ادلامئة، أأحلت الهند وغريها من البدلان النامية ابس مترار وعىل 

ا اتفق عليه واعامتده يف جدول أأعامل ادلورة الثانية ادلوام عىل مناقشة مسأأ ة كفاية الكشف ونقل التكنولوجيا، وهو م
ذا  والعرشين، يف هناية املطاف. ورأأى الوفد أأنه من أأجل حتويل الابتاكر احملمي برباءة اإىل حقيقة واقعة يف نظام الرباءات، واإ

ىل مساعدة تكنولوجيات  رسية أأخرى خارجة اكن الشخص املاهر يف بدل أأودع فيه طلب براءة أأو منحت فيه براءة حيتاج اإ
عن نطاق الرباءة، ومن مث مل يمتكن الشخص املاهر من حتويل الابتاكر اإىل حقيقة واقعة مس تعين ا ابلرباءة مكرجع قامئ بذاته، 
ن هذا العجز عن حتويل الابتاكر اإىل حقيقة واقعة  فهذا يعين أأن الغرض الأسايس من نظام الرباءات مل يتحقق. وقال الوفد اإ

ن دور نظام الرباءات كنظام قامئ بذاته ميكِن من نقل ميثل حتداي   ا أأمام حتقيق الغرض الأسايس من نظام الرباءات. وقال اإ كبري 
ا كام يتضح من الأمثةل العملية الواردة يف الوثيقة  يضاح ـ مل يفِعل جيد  التكنولوجيا ـ مبنأأى عن أأي دراية معلية أأو وس يةل اإ

SCP/21/10  ىل أأنه يف احلا ة املثالية، جيب أأن تتضمن الرباءة بوصفها وثيقة قامئة بذاهتا مجيع املعلومات . وأأشار الوفد اإ
ن مواصفات الرباءات، مبوجب قانون الرباءات الهندي، جيب أأن  الرضورية لنقل معرفة تكنولوجية حمددة. وقال الوفد اإ

ا واكمال ، مبا يف ذكل كيفية تشغيهل أأو اس تخ دامه والطريقة اليت يس تغل هبا فضال  عن أأفضل تكشف عن الابتاكر كشف ا اتم 
طريقة معروفة دلى مودع الطلب بشأأن اس تغالل الابتاكر، اليت حيق هل املطالبة حباميهتا. ذلا أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه 

طار نقل التكنولوجيا، نظرا لرتبا SCP/22/4ميكن أأيضا النظر يف الوثيقة  ط بشأأن دراسة عن كفاية الكشف، مضن اإ
ا لنقل التكنولوجيا فوق جنايح نظام  املسأأ ة ارتباطا وثيقا بقضية نقل التكنولوجيا. ورأأى الوفد أأن الصورة الوردية متام 

زاء مسأأ ة كفاية  ىل فعل املزيد يف مسأأ ة نقل التكنولوجيا اإ ن الوفد شدد عىل احلاجة اإ الرباءات تعد قصة خيالية. وعليه، فاإ
 اده للمشاركة يف املزيد من الأعامل يف هذا الصدد.الكشف. وأأعرب الوفد عن اس تعد

وعلِقت ممثةل مبادرة تصورات الابتاكر عىل املوضوع من منظور مجاري. وذكرت أأن نقل التكنولوجيا يدور حول نرش  .162
ىل أأن ترامك املعرفة التكنولوجية مل يكن أأمرا سهال، بل اكن أأمرا شائاك، أأمكن تشاطره بفعالية من  املعرفة وادلراية. وأأشارت اإ

خالل التعمل عن طريق التجربة العملية، ول س امي من خالل التعاون عىل مدى عِدة س نوات، الأمر اذلي يتطلب ثقة 
ىل أأن الرباءات اكنت أأداة سهلت تبادل التكنولوجيا واملعارف  متباد ة، فضال عن اليقني والقدرة عىل التنبؤ. وأأشارت املمثةل اإ

كثريا من الأحيان. ورأأت املمثةل أأن التعاون و"الابتاكر املفتوح" امجاهان جديدان هامان. ذات الصةل، وهو دور أأغفل 
ىل أأن تقامس التكنولوجيا واملعرفة مع الرشاكء جيري بشلك روتيين بغية ختفيض التاكليف واخملاطر، والنفاذ  وأأشارت املمثةل اإ

نه، عىل سبيل املثال، مي كن أأن توفر تقنية الرتخيص املشرتك نفاذا اإىل حل قامئ يف الواقع اإىل خربات الآخرين. وقالت املمثةل اإ
ىل تكرار اجلهود نفسها مرة أأخرى. ورأأت املمثةل أأن الرباءات اس تخدمت يف حالت التعاون هبدف توضيح ما  دون احلاجة اإ

ن ذكل سيسهم يف  زا ة الشكوك وتوضيح يقدمه ك طرف والطريقة اليت ميكن أأن تدار هبا نتاجئ العمل املشرتك. وقالت اإ اإ
ماكنية اس تخدام  الأمور للرشاكء سواء اكنوا يف الأسواق الناجضة أأو الناش ئة. وابلإضافة اإىل ذكل، أأشارت املمثةل اإىل اإ

معلومات الرباءات الواردة يف الطلبات املنشورة لتحديد الرشاكء احملمتلني، فضال عن الامجاهات يف جمال البحوث والتمنية. مث 
ِل أأنه ويف معظم الأحيان، يبىن الابتاكر عىل لحظت امل  ىل احتاكرات الرباءات، اإ مثةل أأنه قد أأشري مرارا خالل الاجامتع اإ

، فتنحرص براءته عىل تكل املزية فقط وابلتايل يأأيت قبال: فقد يطور اخملرتع مزية حتِسن معل حل تكنولويج موجود منذ عقود
ولكن اخرتاعه احملمي برباءة س يتنافس يف السوق مع مزيات حمس نة وضعها  أأمكهل،ل متنحه احتاكرا عىل احلل التكنولويج ب

ىل أأن املناقشة بدت وكأهنا تنتقل بني  خمرتعون أآخرون، مع بقاء التكنولوجيا الأساس ية يف نطاق املكل العام. وأأشارت املمثةل اإ
. ورأأت أأن هذه القضااي مدجمة مع بعضها حماداثت الاس تثناءات والتقييدات، من هجة، وحامية الرباءات من هجة أأخرى

البعض مضن أأنظمة الرباءات يف مجيع أأحناء العامل. وشددت املمثةل عىل أأمهية عدم احنراف أأنظمة الرباءات بعيدا يف امجاه 
ن واحد، حنو ما فيه مصاحل مجموعة حمددة فقط من أأصاب املصلحة، أأو لصاحل منوذج معل واحد أأاي اكن؛ وبعبارة أأخرى، فاإ 

ىل أأنظمة براءات ذات منوذج أأعامل حيادي. وأأكدت املمثةل أأن اضطرار صاحب الرباءة ليس لإدارة حقوق  املبتكرين حباجة اإ
ىل التعامل مع حقوق امللكية الفكرية للآخرين يف النظام البييئ، مجعهل ابلتايل يف موقعي املهامج  أأيضااخلاصة حفسب، ولكن  اإ
آن واحد.  واملدافع يف أ
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ىل أأن مسار الأمم املتحدة بشأأن صياغة جدول أأعامل التمنية ملا بعد وأأشارت مم  .163 س ينهتيي  2015ثةل ش بكة العامل الثالث اإ
يف غضون شهرين يف امجلعية العامة، وأأن هناك توافقا يف الآراء بني ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة عىل تبين أأهداف التمنية 

، 2014. وذكرت أأن ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة أأهنت، يف عام 2015بعد  املس تدامة كأساس جلدول أأعامل التمنية ملا
ىل أأن النفاذ  169هدفا من أأهداف التمنية املس تدامة تنطوي عىل  17التفاوض عىل  غاية. ويف هذا الصدد، أأشارت املمثةل اإ

ىل التكنولوجيا هو وس يةل رئيس ية لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة، وأأن فريق الأ  مم املتحدة العامل أأقر العام املايض بأأمهية اإ
ىل  ن حقوق امللكية الفكرية الصارمة، وخصوصا الرباءات، هتدد النفاذ اإ التكنولوجيا واعمتدهتا امجلعية العامة. وقالت املمثةل اإ

ىل اجمللس الاقتصا ىل أأن جلنة الس ياسات الإمنائية ذكرت يف تقريرها اذلي رفعته اإ دي والاجامتعي أأن: التكنولوجيا، وأأشارت اإ
"ميكن للحامية املتشددة حلقوق امللكية الفكرية، وخاصة براءات الاخرتاع، أأن تكون رادعا فعليا يف اجلهود اليت تبذلها البدلان 
من اجل حتقيق التمنية املس تدامة بشلك عام واتباع الس ياسات الصناعية املناس بة ذلكل الغرض. ويف هذا الصدد، ينبغي أأن 

متع ادلويل أأيضا يف عدة مسائل س ياساتية، مهنا منح اس تثناء واسع النطاق للمس تخدمني التجريبيني، واشرتاط ينظر اجمل 
السلطة القضائية منح الرتاخيص بطريقة غري حرصية بدافع املصلحة العامة. عالوة عىل ذكل، هناك حاجة اإىل وضع ضامانت 

يص والسامح ابس تخدام أأوسع نطاقا ملنح الرتاخيص بطريقة غري حرصية، دنيا للمصلحة العامة بكفا ة الشفافية يف منح الرتاخ 
وأأشارت املمثةل اإىل وجود حالت وخاصة يف تسجيل براءات الاخرتاع النامجة عن البحوث املمو ة من املوارد العامة". 

ىل التكنولوجيا يف جمال تكنولوجيا  املعلومات والتصالت، مما اس تخدمت فهيا حقوق امللكية الفكرية من أأجل منع النفاذ اإ
 975غرامة قدرها  2015أأظهر بوضوح أأن للرباءات أأثرا سلبيا عىل نقل التكنولوجيا: فعىل سبيل املثال، فرضت الصني عام 

يف ممارسات مانعة للمنافسة يف ترخيص تكنولوجيا الرشكة احملمية  لتورطها Qualcommعىل رشكة أأمرييكمليون دولر 
ريكسون أأوامر زجرية ضد الرشاكت تصنيع الهواتف اذلكية؛ كام وثِقت  برباءة؛ ويف الهند، اس تصدر أأصاب الرباءات كرشكة اإ

توحيد الرباءات. وفامي يتعلق مبوقف بعض املديرية العامة لالحتاد الأورويب املعنية ابملنافسة توهجا مزتايدا يف التقايض املتعلق ب 
ىل تلكيف رصحي ملناقشة قضية نقل التكنولوجيا، ذكِرت املمثةل ابملادة  من التفاق املربم  1ادلول الأعضاء بأأن الويبو حتتاج اإ
ية )املسِماة فامي ييل بني الأمم املتحدة والويبو واليت تنص عىل ما ييل: "تعرتف الأمم املتحدة ابملنظمة العاملية للملكية الفكر 

"املنظمة"( بوصفها واك ة متخصصة وبوصفها مسؤو ة عن اختاذ التدابري املالمئة، للقيام، بوجه خاص، بتعزيز النشاط الفكري 
ىل البدلان النامية بغية تعجيل الامناء الاقتصادي والاجامتعي  اخلالق وتسهيل نقل التكنولوجيا املتصةل ابمللكية الصناعية اإ

ايف، طبقا لصكها الأسايس وللمعاهدات والتفاقات اليت تقوم عىل تنفيذها ومع مراعاة اختصاصات ومسؤوليات الأمم والثق
مناء  مناء، وبرانمج الأمم املتحدة الإمنايئ، ومنظمة الأمم املتحدة لالإ املتحدة وهيئاهتا، وخاصة مؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والإ

تحدة للرتبية والعلوم والثقافة وغريها من الواكلت يف مجموعة مؤسسات الأمم املتحدة". الصناعي، وكذكل منظمة الأمم امل 
ضافة اإىل ذكل، رحبت املمثةل  وذلكل، رأأت ش بكة العامل الثالث أأن ك جلان الويبو مفوضة ملناقشة قضية نقل التكنولوجيا. واإ

آلية تسهيل التكنولوجيا يف الأمم بقرار ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة، خالل مؤمتر أأديس أأاباب  نشاء أ للمتويل لأغراض التمنية، اإ

املتحدة، اليت تدمع حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة. وذكرت املمثةل أأن فعالية هذه الآلية س يعمتد عىل مدى تعاملها مع حواجز 
ن برانمج معل امللكية الفكرية والتمنية اذلاتية التكنولوجية للبدلان النامية، وهو ما يعيدان اإ  ىل مسؤولية الويبو. وقالت املمثةل اإ

اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بشأأن نقل التكنولوجيا مل يصمم ملناقشة حواجز الرباءات يف جمال نقل التكنولوجيا. 
اوف، بل حىِت أأنه ولحظت كذكل أأن املنتدى الرفيع املس توى املعين بنقل التكنولوجيا فشل يف أأن حييط علام بتكل اخمل

ىل معاهدات الويبو مثل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وبروتوكول مدريد كوس يةل لتعزيز نقل التكنولوجيا.  أأوىص ابلنضامم اإ
ن ذكل جاء نتيجة اختيار اخلرباء من بني مرخيص التكنولوجيا واملديرين التنفيذيني لرشاكت خاصة مل يِطلعوا  وقالت املمثةل اإ

التمنية والتكنولوجيا. وأأكدت املمثةل أأن مبادرة الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا يه يف الأساس منصة توفيق، ول عىل قضااي 
عالقة لها مبعاجلة احلواجز اليت تضعها الرباءات أأمام نقل التكنولوجيا. ورأأت املمثةل أأن اللجنة ادلامئة يه املنرب الوحيد يف 

ملتعلقة ابلرباءات ونقل التكنولوجيا. ولهذا، أأيدت ش بكة العامل الثالث تأأييدا اتما الطلب الويبو اذلي ميكنه مناقشة القضااي ا
نشاء جلنة مس تقةل تعىن ابلعراقيل اليت تشلكها الرباءات أأمام نقل  اذلي طال أأمده واملقدم من البدلان النامية بشأأن اإ

 التكنولوجيا، وحثت ادلول الأعضاء عىل القيام بذكل.
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( أأن امجلعية يه رابطة مجارية مجمع أأصاب الرباءات IPOمجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية )وأأوحضت ممثةل  .164
والعالمات التجارية وحق املؤلف والأرسار التجارية، وختدم أأصاب احلقوق يف اكفة القطاعات واكفة ميادين التكنولوجيا، 

يف العديد من جمالهتا اخملتلفة. ورضبت املمثةل مثال عن الواقع وابلتايل، ميتكل أأعضاهئا خربة معلية يف جمال نقل التكنولوجيا 
حدى الرشاكت  ييل لييل لأكرث لالأعضاء يف الرابطة، ويه اييل ليالعميل لنقل التكنولوجيا يشمل اإ يل ورشاكه. فقد اخنرطت اإ

ىل متكني البدلان النامية، ومهنا نتاج أأدوية عالية اجلودة  من عقد من الزمن، يف برانمج نقل التكنولوجيا الرايم اإ الهند، من اإ
احمللية يف هذه  لعالج السل املقاوم للعقاقري املتعددة، وأأسفر هذا الربانمج عن نقل انحج للتكنولوجيا مكِن الرشاكت اجلودة
ضافة اإ  نه اإ نتاج الأدوية الأنسب ملعاجلة هذه الأزمة وفق معايري اجلودة العاملية. وقالت املمثةل اإ ىل نقل املناطق من اإ

من العاملني يف  100 000( تدريب أأكرث من MDRTB التكنولوجيا، فقد دمعت رشاكة السل املقاوم للعقاقري املتعددة )
دارة املراحل املبكرة من البحوث  دارة هذا املرض املعقد، فضال  عن اإ جمال الرعاية الصحية يف املناطق الأكرث ترضرا  هبدف اإ

املمثةل أأن الرشكة اكنت قادرة عىل اختيار ادلول اليت تشاركت معها عرب بناء الثقة مع الرشاكء حول الأدوية اجلديدة. وأأضافت 
ىل أأن معلية تدفق املعرفة والتكنولوجيا معلية  احملليني اذلين اكنوا أأيضا  حريصني عىل التعاون ليكون النجاح مشرتاك . وأأشارت اإ

طارا قانونيا متينا يضم قواعد راخسة محلاية امللكية الفكرية، وأأضافت أأن هذا الاس تقالل يقدم مس توى  ذات امجاهني تتطلب اإ
من الثقة والثبات، حبيث ل ميكن أأن ينجح مثل هذا الربانمج بدوهنام. وختاما، أأكِدت أأن صناعة الرابطة ملزتمة وبقوة يف 

 و ممكن عندما تكون طوعية متاما .جمال نقل التكنولوجيا، وأأن دلهيا اعتقادا راخسا بأأن هذه الرشااكت مجري عىل أأفضل حن

ىل أأن التكنولوجيا تنتقل وتنرش عرب عدة قنوات: من خالل املعامالت  ICCوأأشارت ممثةل غرفة التجارة ادلولية ) .165 ( اإ
يف السوق مثل مجارة املنتجات أأو اخلدمات أأو الرتاخيص؛ أأو الش باكت الرمسية مثل سالسل القمية العاملية والتوريد، 

ن التكنولوجيا واملعرفة تنترش أأيضا عن طريق حركة العامل املهرة بني والبحث وال  تطوير وش باكت الابتاكر. وقالت املمثةل اإ
خمتلف املنظامت والبدلان؛ وكذكل من خالل الش باكت غري الرمسية، اليت يه ذات أأمهية خاصة يف نقل املعارف الضمنية 

ة، واحملفوظة يف أأذهان الناس. وذكرت املمثةل أأن العديد من العوامل غري املقننة؛ أأي املعارف املكتس بة من خالل التجرب
رضورية لنقل التكنولوجيا بنجاح، وأأن أأحد العنارص املهمة هو القدرة عىل الاستيعاب، اليت يه القدرة عىل دمج املعارف 

ىل أأن اجلديدة واس تخداهما لتوليد الابتاكر واليت تتطلب التعلمي والتدريب املناس بني عىل امله ارات ذات الصةل. وأأشارت اإ
ش باكت الابتاكر ومجموعاته تشلك أأيضا أأحد العوامل شديدة الأمهية يف تعزيز تدفق املعرفة والتكنولوجيا، كام ميكن أأن تسهل 

لكية البنية التحتية اجليدة لالتصالت، التعاون. ولحظت املمثةل أأن الأداة الرئيس ية اليت تدمع ك تكل العوامل يه حقوق امل 
ذ تدمع حقوق امللكية الفكرية التعاون عرب متكني املبتكرين من الكشف عن  الفكرية مثل الرباءات والأرسار التجارية: اإ

ابتاكراهتم ومشاطرة معارفهم. وأأضافت أأن حقوق امللكية الفكرية تشلك أأيضا أأساس معامالت ترخيص التكنولوجيا اليت يه 
خلتام، ذكرت املمثةل أأن العديد من العوامل اخملتلفة رضورية خللق بيئة مواتية لنقل وس يةل هامة لنقل التكنولوجيا. ويف ا

ن مل يكن اكفيا يف حد ذاته. وأأضافت أأن غرفة التجارة  التكنولوجيا ونرشها بشلك فعال، وأأن امللكية الفكرية عنرص أأسايس واإ
معلومات عن التوهجات العاملية يف جمال نقل  ادلولية أأصدرت ورقة حبث عن تدفقات املعرفة والتكنولوجيا، وفرت فهيا

 التكنولوجيا ونرشها.

ىل اقتصاد قامئ عىل املعارف، وقد انعكس ذكل ا وأأكد وفد جنوب أأفريقي .166 أأن بالده تنتقل من اقتصاد قامئ عىل املوارد اإ
طار س ياسة حقوق امللكية الفكرية اجلديدة، املطروحة للمناقشة يف حينه، وس تصبح ترشيعا عام  قريب. وأأشار الوفد اإىل يف اإ

أأن جنوب أأفريقيا ابعتبارها بدلا انميا، أأحاطت علام ابدلروس املس تفادة من مجارب البدلان املتقدمة ووجدت أأهنا مل ترمس 
صورة شامةل دامئا. وذكر الوفد أأنه يف حني وضع الكثري من الرتكزي عىل نقل التكنولوجيا التجارية، أأحاطت جنوب أأفريقيا علام 

ىل نقل التكنولوجيا الاجامتعية، اليت يه املسؤولية الاجامتعية للهنوض ابلتمنية املس تدامة. وأأيد الوفد يف هذا الصدد ابحل اجة اإ
ذ سلطت الضوء ببالغة عىل احلاجة لنقل التكنولوجيا من أأجل حتقيق  البيان اذلي أأدلت به ممثةل ش بكة العامل الثالث، اإ

عداد هدف التمنية املس تدامة. ويف اخلتا م، أأيد الوفد الاقرتاح اذلي قدمه وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان الأفريقية بشأأن اإ
 دراسة عن املامرسات احلالية يف جمال نقل التكنولوجيا يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. 
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ن موضوع املناقشة شديد الأمهية لأن نقل التكنولوجيا أأداة أأساس ية .167 كوادور اإ لتمنية البدلان. وأأشار الوفد  وقال وفد اإ

ىل أأن نقل التكنولوجيا هو موضوع رئييس مضن نظام براءات الاخرتاع، من منظور املصلحة العامة. واس تدرك قائال، يتعني  اإ
أأن تسهم حقوق الرباءات يف تعزيز الابتاكر التكنولويج ونرش التكنولوجيا، مما يعود ابلنفع عىل منتجي املعارف التكنولوجية 

بطريقة تعزز الرفاه الاقتصادي والاجامتعي وحتقق التوازن بني احلقوق والالزتامات. وقال  س تخدمهيا عىل حد سواء،وم 
ضافة بند اإىل جدول الأعامل يتعلق ابمللكية الفكرية من أأجل  طار اجامتعات جملس تريبس، اإ نه بالده اقرتحت، يف اإ الوفد اإ

ىل أأن املنتدى أأظهر أأن نقل التكنولوجيا من البدلان  تسهيل نقل التكنولوجيا يف جمال التكنولوجيا السلمية بينيا. وأأشار الوفد اإ
ىل البدلان النامية رضوري جلعلها قادرة عىل التخفيف من الآاثر الضارة اليت خيلفها تغري املناخ، اذلي تلعب فيه  املتقدمة اإ

ت بشأأن نقل التكنولوجيا ينبغي أأن تس متر يف اللجنة الرباءات والابتاكرات دورا شديد الأمهية. ورأأى الوفد أأن املناقشا
ىل فهم أأكرث دقة للآاثر املرتتبة عىل الرباءات يف جمال  ادلامئة من خالل حتليل اخلربات الوطنية يك تكون قادرة عىل الوصول اإ

لجنة ادلامئة واحملافل نقل التكنولوجيا، مما ميكن أأن ييرس لدلول الأعضاء اس تكشاف عنارص جديدة ميكن أأن اس تخداهما يف ال 
الأخرى. وأأكد الوفد، عىل غرار ما س بق، عىل موقفه أأن مرشوع جلنة التمنية بشأأن "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: 

حتدايت مشرتكة وبناء احللول"، ينبغي أأِل يس تخدم كحجة ملنع اللجنة ادلامئة من مواصةل العمل عىل هذا املوضوع، ابلرمغ من 
 وضوع قيد النظر يف هيئة أأخرى يف الويبو.أأن هذا امل

 اقرتاح مقدم من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب –من جدول الأعامل: قضااي أأخرى  7البند 

ىل الوثيقة  .168  . SCP/22/5استندت املناقشات اإ

عن اترخي قانون الويبو المنوذيج  وأأعطى وفد الربازيل، متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، حملة .169
ىل أأن املاكتب ادلولية املتحدة محلاية امللكية الفكرية، 1979اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات لس نة  . وأأشار الوفد اإ

 ،اتضحت1974قانوان منوذجيا خاصا ابلبدلان النامية لرباءات الاخرتاع. وبعد عرش س نوات تقريبا، عام  1965أأصدرت عام 
عادة النظر يف ذكل القانون المنوذيج، وبعد معلية املراجعة، نرشت النسخة املنقحة الهنائية لقانون الويبو المنوذيج  رضورة اإ

ه . وذكر الوفد أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اقرتحت بدء مناقشة حول مراجعة هذ1979بشأأن الابتاكرات عام 
د الأمانة بأأداة مفيدة يف أأنشطة بناء الكفاءات. وأأشار الوفد اإىل أأن هذه املسأأ ة أأثريت يف يتزوالترشيعات المنوذجية، هبدف 

دورتني سابقتني للجنة مكوضوع يس تحق الاهامتم. وأأوحض الوفد أأن املناقشات بشأأن تنقيح قانون الويبو المنوذيج لس نة 
" توافر الاموال يف الربانمج واملزيانية لثنائية 1مور أأخرى: "، ينبغي أأن يأأخذ بعني الاعتبار اجلوانب التالية، من بني أأ 1979
حراز "تقدم يف مراجعة قانون الرباءات المنوذيج للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا"؛ "2014/15 " أأمهية هذه 2، من أأجل اإ

رضورة الاس تجابة للطلبات املزتايدة " 3العملية يف معاجلة الفصول الرئيس ية املتعلقة بقانون الرباءات بطريقة شامةل ولكية؛ "
من جدول أأعامل  14و 13متاش يا مع التوصيتني  اليت تقدهما ادلول الأعضاء لتلقي املساعدة يف جمال الترشيع والس ياسات

" الفرصة الساحنة لتحديث الوثيقة اليت صدرت يف الس بعينات بطريقة تعكس التغريات اليت طرأأت بعد تكل 4التمنية؛ "
" 5وتنفيذ أأحاكمه مضن الترشيعات الوطنية؛ " 1995ميدان قانون الرباءات، وخباصة بدء رساين اتفاق تريبس عام  الفرتة يف

ليه ادلول الأعضاء عند حتديث ترشيعات الرباءات الوطنية أأو  الفائدة من وثيقة منقحة ميكن أأن تشلك أأساسا تستند اإ
آراهئا هبذا الهنج، وطلبت من الأمانة، استنادا مراجعهتا. وبناء عىل ما س بق، اقرتحت اجملموعة أأن تع رب ادلول الأعضاء عن أ

ىل التعليقات الواردة، ختصيص الأموال الالزمة ملواصةل تنقيح قانون الويبو المنوذيج لس نة  يف وثيقة الربانمج واملزيانية  1979اإ
الثالثة والعرشين للجنة ادلامئة بشأأن ، وأأن حترض اقرتاحا تنظر فيه ادلول الأعضاء خالل ادلورة 2017-2016لثنائية 

اختصاصات هذا التنقيح والطرق اليت ميكن أأن يتبعها. ولحظ الوفد أأن ادلول الأعضاء س تكون قادرة عىل التدخل 
واملشاركة يف تكل العملية اكملعتاد، وأأن النتيجة الهنائية لن تشلك وثيقة ملزمة. وأأشار الوفد أأيضا أأنه من أأجل تنظمي أأفضل 

ىل ثالثة أأجزاء: اجلزء الأول ينبغي للم  ناقشات بشأأن هذا البند من جدول الأعامل، فقد اقرتحت مجموعته تقس مي املناقشات اإ
أأن خيصص ملناقشة جدوى قانون الويبو المنوذيج ابلنس بة لعمل الأمانة؛ ويركز اجلزء الثاين عىل وضع القانون المنوذيج 
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جلزء الثالث لتبادل وهجات النظر بني ادلول الأعضاء بشأأن ما تود أأن تراه يف ابلنس بة لنظام الرباءات ادلويل؛ وخيصص ا
 قانون منوذيج تصوغه واك ة متخصصة للأمم املتحدة مثل الويبو. 

وقدم وفد جنوب أأفريقيا حملة عن وهجة نظره يف هذه املسأأ ة. وأأعرب عن تأأييده لقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  .170
ىل النقاط التالية: 1979تنقيح القانون المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية لرباءات الاخرتاع لعام والاكرييب بشأأن  ، استنادا اإ

" أأن هذا القانون عفِى عليه الزمن، ول يعكس أأحدث التطورات يف احملافل املتعددة الأطراف، مثل اتفاق تريبس لعايم 1"
يف احلس بان الوقائع الاجامتعية والاقتصادية اخملتلفة للبدلان النامية " أأن القانون المنوذيج مل يأأخذ 2؛ "2007و 1995

ىل أأن الويبو، ابعتبارها الإدارة الرائدة يف قضااي امللكية  وتطلعاهتا، ويه عوامل حامسة يف هذه البدلان. وأأشار الوفد اإ
منائية الامجاه ومدفوعة ، تضطلع مبسؤولية تقدمي مشو التمنيةجلدول أأعامل  13الفكرية، ومعال ابلتوصية رمق  رة ترشيعية تكون اإ

حبسب الطلب، مع مراعاة الأولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية. وحتقيقا لهذه الغاية، رأأى الوفد أأن مراجعة قانون 
لبدلان النامية ، ومساعدة ا1979س تتيح جمال للتفكري يف التغيريات العديدة اليت حدثت منذ عام  1979الويبو المنوذيج لعام 

عىل وضع نظام فعال وكفء عند حتديث أأو مراجعة ترشيعات الرباءات فهيا. ورأأى الوفد أأن ادلعوة اليت وهجهتا مجموعته 
، وهو مواكبة أأحدث التوهجات بشأأن التطورات 1979مؤخرا لإجراء مراجعة، تامتىش مع منطق التنقيح اذلي أأدخل عام 

النامية يف ذكل الوقت. وذلكل، أأيِد الوفد ادلعوة اإىل ختصيص الأموال الالزمة، من مزيانية الترشيعية والس ياس ية يف البدلان 
، لتنفيذ تكل املراجعة، وأأن تعد الأمانة اقرتاحا بشأأن الأساليب واملواصفات اليت ينبغي أأن تتضمهنا هذه 2016/2017الثنائية 

 امئة.املراجعة، ملواصةل املناقشات يف ادلورة املقبةل للجنة ادل

وهنأأ وفد ابراغواي الرئيسة وانئهبا عىل تعييهنام. وأأثىن الوفد عىل الأمانة العامة لإعدادها الواثئق اليت نوقشت خالل  .171
الاجامتع. وأأبدى الوفد تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، سواء فامي 

ىل أأن بالده (. SCP/22/5ح أأو البيان اذلي يعرض اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية )الوثيقة يتعلق ابلفتتا وأأشار الوفد اإ
جراءات عىل خمتلف  أأنشأأت قبل س نوات قليةل مؤسسة جديدة، أأنيطت لها هممة تنفيذ س ياسة عامة للملكية الفكرية واإ

د أأن اجملالت اليت حتظى بأأكرب قدر من الاهامتم يه الرباءات واقرتاح املس توايت الس ياس ية والتنظميية واملؤسس ية. وذكر الوف
. ورأأى الوفد أأن هذا الاقرتاح س يكون 1979مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن حتديث القانون المنوذيج لعام 

يت فصلها وفدا الربازيل وجنوب أأفريقيا. ممارسة مثرية لالهامتم من شأأهنا أأن توفر منافع للجنة والويبو بشلك عام للأس باب ال
وأأعاد الوفد التذكري بأأن، وكام أأكد عىل ذكل املدير العام يف اليوم الأول من ادلورة، اللجنة ذات طبيعة معيارية. ويف هذا 

ن القانون المنوذيج، ورمغ أأنه ليس صاك ملزما، من شأأنه أأن ميكِن ادلول الأعضاء من جعل معلية املساع دة الصدد، فاإ
الترشيعية اليت تقدهما الأمانة العامة أأكرث شفافية. ومتاش يا مع ما اقرتحته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، أأبدى الوفد 
ذا اكن القانون المنوذيج، عىل وجه اخلصوص، قد اس تخدم يف الأنشطة السابقة للحصول عىل املساعدة  اهامتمه مبعرفة ما اإ

رأأى الوفد أأنه طاملا أأن القانون قانون منوذيج، هممته الأساس ية يه تقدمي أأوجه املرونة للبدلان الراغبة يف و الفنية والترشيعية. 
أأو يتوىخ حقائق وطنية خمتلفة، وأأنه ل يسعى  عمتدوأأن هذا الصك ينبغي أأن ي  اس تخدامه كقاعدة ملراجعة قوانيهنا الوطنية،

ىل أأن ما س بق ميكن أأن يكون ممارسة من شأأهنا أأن تيرِس فهام أأفضل  ىل املواءمة عىل أأي مس توى وطين. وأأشار الوفد اإ اإ
نه لكيفية مسامهة الترشيعات املتعلقة ابلرباءات يف التمنية ونقل التكنولوجيا والابتاكر واجلوانب املتعلقة ابلصحة.  وقال الوفد اإ

نه ينبغي أأن يأأخذ  ليك يكون القانون المنوذيج أأداة للبدلان النامية اليت دلهيا ترشيعات قليةل أأو انقصة فامي خيص الرباءات، فاإ
ن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ذو  بعني الاعتبار التطورات يف التكنولوجيات اجلديدة. واتبع الوفد قائال اإ

ىل بدء نقاش موضوعي بشأأن مضمون القانون المنوذيج. واكن الهدف من هذا الاقرتاح أأن طبي جرائية: لأنه ل يسعى اإ عة اإ
تعد الأمانة مرشوعا بشأأن الأساليب واملواصفات اليت قد تشملها معلية املراجعة. ورأأى الوفد أأنه من املهم، يف حال لىق 

 خذ اخلطوات الالزمة ملشاركة فعا ة من جانب ادلول الأعضاء.الاقرتاح قبول، التأأكد من أأن الأمانة ستت

وهنِأأ وفد ترينيداد وتوابغو الرئيسة عىل انتخاهبا والأمانة عىل معلها خالل ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة. وقال  .172
ن مداخلته س تكون عامة، مثل وفدي ابراغواي وجنوب أأفريقيا. وأأيِد الوفد بيان وفد ا لربازيل ابمس مجموعة بدلان الوفد اإ
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وأأكِد رغبته يف املشاركة يف املناقشات حول مراجعة قانون الويبو المنوذيج ، SCP/22/5أأمرياك الالتينية والاكرييب والوثيقة 
. ومشريا اإىل أأن القانون المنوذيج اكن ابلضبط منوذجا، رأأى الوفد أأن 1979اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات لس نة 

ىل أأن القانون المنوذيج حيتاج اإىل حتديث، ا لإصالح املقرتح يشلك قانوان مران وغري ملزم لدلول الأعضاء. وأأشار أأيضا اإ
عداد أأساليب  14و 13ووافق عىل أأن املراجعة تامتىش مع التوصيتني  من جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية. وأأيِد الوفد اإ

 زاء اليت اقرتهحا وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.ومواصفات للمراجعة، والبنية ثالثية الأج

ىل مناقشة اكمةل ومفصةل عن هذه املسأأ ة،  .173 ىل أأن اجملموعة مل تصل بعد اإ وأأشار وفد الياابن متحداث ابمس اجملوعة ابء اإ
يب عىل اقرتاهحا مراجعة قانون الويبو المنوذيج وأأنه س يديل بتعليق عام. وشكر الوفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكري

أأقرت اجملموعة بأأمهية املساعدة . و SCP/22/5، الوارد يف والوثيقة 1979اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات لس نة 
نشاء أأنظمة الرباءات يف تكل  البدلان وحتسيهنا. الترشيعية اليت تقدهما الأمانة العامة للبدلان النامية يف جمال الرباءات لغرض اإ

ىل أأن مساعدة الويبو هممة للغاية لوضع نظام براءات يكون قوة دافعة يف جمال الابتاكر. وأأعربت اجملموعة عن أأن  وأأشارت اإ
مراجعة القانون المنوذيج ميكن أأن تشلك جزءا من تنس يق قانون الرباءات املوضوعي اذلي ترغب اجملموعة يف تنفيذه واذلي 

ىل تنس يق بشأأن قضااي مثل ينبغي للجنة تن  ن اكن هناك احامتل بأأن تؤدي املراجعة اإ نه اإ فيذه متاش يا مع وليهتا. وقال الوفد اإ
حامية البياانت ومتديد مدة الرباءة وفرتة السامح والامتيازات، من بني أأمور أأخرى، فاإن اجملموعة ابء س تويل اهامتما لهذا 

آ  ة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن تتابعالبند. ويف هذا الس ياق، طلب الوفد من مجموع راهئا بشأأن النتاجئ املتوقعة لهذه أ
ىل أأن وهجة  لهيا اجملموعة ابء. وأأشار الوفد اإ العملية، مع الأخذ بعني الاعتبار النقاط املتعلقة بتنس يق الرباءات اليت أأشارت اإ

مواصةل النظر يف هذه املسأأ ة بني بدلان اجملموعة ابء يف نظر مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب س تكون مفيدة يف 
 املس تقبل.

وشكر وفد الولايت املتحدة الأمريكية ادلول الأعضاء يف مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب لإعدادمه الوثيقة  .174
SCP/22/5  وشكر 1979الاخرتاع لس نة اليت تتضمن اقرتاح مراجعة القانون المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية لرباءات .

 يقدم مل SCP/22/5الوفد عىل وجه اخلصوص وفد الربازيل لتقدميه الوثيقة. وأأشار اإىل أأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة 
الأس باب التفصيلية للمراجعة املنشودة. وذكر أأيضا أأنه يف حني ادعى الاقرتاح أأن جحم طلبات املساعدة الترشيعية من الويبو 

نه مل يقدم دليال عىل ذكل. وأأفاد الوفد ببعض التعليقات والآراء  يف ازدايد وأأن الويبو مل تكن قادرة عىل تلبية هذه الطلبات، فاإ
ىل أأن القانون المنوذيج موضع النقاش صدر عام  ، أأي منذ أأكرث 1979الأولية بشأأن املوضوعات اليت انقش هتا الوثيقة. وأأشار اإ

ن نظام الرباءات ادلويل معِرفا يشلك يسء، ومكوان من اتفاقية ابريس ونظام عاما مضت. ويف ذكل الوقت، اك 30من 
طار حمدد بدقة لنظام الرباءات ادلويل.  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اذلي اكن قد بدأأ معهل للتو، وابلتايل مل يكن هناك اإ

مثل تعديالت مدة الرباءة ومتديدها، أأو تنفيذ  وأأقر الوفد أأن القانون المنوذيج مل يتضمن عنارص حديثة من قانون الرباءات،
ىل أأن 1979معاهدة قانون الرباءات عىل سبيل املثال. ولحظ الوفد أأن الوضع خمتلف متاما مِعا اكن عليه عام  . وأأشار اإ

طارا بني النظام ادلويل للرباءات يعمل منذ س نني عديدة مبوجب التفاقيات ادلولية والثنائية واملتعددة الأطراف اليت وض عت اإ
ن العديد من البدلان النامية والبدلان  البدلان وبني مجموعات من البدلان، ميكن أأن يرشد الس ياسات ادلولية. وقال الوفد اإ
ن تكل القوانني متاحة عىل موقع الويبو، وميكن اعتبارها مصدرا قامي للراغبني يف وضع  الأقل منوا دلهيا قوانني للرباءات، واإ

جديدة أأو معد ة. وأأضاف أأن التفاقيات ادلولية قدمت للبدلان معايري احلد الأدىن اليت ينبغي اتباعها يف حامية قوانني براءات 
طار هذه التفاقات ادلولية، حبيث ميكن للبدلان املوقعة  حقوق امللكية الفكرية، وقدمت أأيضا املروانت املتاحة للبدلان يف اإ

طار الرباءات عىل تكل التفاقات أأيضا اس تخداهما عند  الرضورة، حسب احتياجاهتا وظروفها الوطنية. ولحظ الوفد أأن اإ
ادلولية هو الآن أأكرث تطورا مما اكن عليه قبل بضعة عقود، وابلتايل فاإن احلاجة لقوانني منوذجية توفر قواعد موحدة ينبغي للك 

كرث مرونة لتقدمي مساعدة فنية ترشيعية بدل أأن يلزتم هبا مل تعد موجودة. بل هناك حاجة، عوضا عن ذكل، اإىل هنج أأ 
ن هذا الهنج املرن منصوص عليه يف توصيات جدول  ىل ادلول الأعضاء اليت تطلهبا. واتبع الوفد قائال اإ وس ياس ية مبارشة اإ
وىل أأعامل التمنية اليت وافقت علهيا مجيع ادلول الأعضاء ابلإجامع ومعمت مضن أأنشطة الويبو التقنية: حيث نصت التوصية الأ 
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عىل أأن أأنشطة الويبو يف جمال املساعدة التقنية تمتزي بعدة مزيات مهنا، أأهنا موهجة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة ويه 
تأأخذ بعني الاعتبار الأولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوص، فضال عن 

دراج الأنشطة يف أأطر زمنية لس تكامل الربامج. ويف هذا الصدد، خمتلف مس توايت التمنية لدل ول الأعضاء، وأأنه ينبغي اإ
آليات تسلميها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل. ومبا أأن  ىل أأنه ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأ أأشار الوفد اإ

آلية لتقدمي املعونة الفنية، فاإن وضع ح ل وحيد يناسب امجليع، ل يتفق مع تكل التوصية. وأأعرب الوفد القانون المنوذيج هو أ
عن رأأي مفاده أأن الهنج الفردي اذلي تقدمه الويبو عرب العمل مبارشة مع ادلول الأعضاء، اليت تطلب ذكل، حل همم وفعال. 

عىل الطلب وخمصصة للبدل املعين،  وأأبدى الوفد عن اعتقاده الراخس بأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ينبغي أأن تبقى بناء
من جدول أأعامل  14و 13وأأن تأأخذ بعني الاعتبار مس توايت التمنية املتفاوتة لدلول الأعضاء. وذكر الوفد أأن التوصيتني 

التمنية تعكسان الهنج الشامل اذلي ينبغي أأن تكون املساعدة مبوجبه مبنِية عىل الطلب وخاصة بلك بدل، كام ينبغي أأن تأأخذ 
ني الاعتبار الاحتياجات اخلاصة للبدلان النامية ومس توايت التمنية اخملتلفة لدلول الأعضاء. ورأأى الوفد أأن القوانني بع

المنوذجية اكنت أأداة جامدة مل يعر اهامتما لالختالفات بني ادلول الأعضاء وبني ظروفها اخملتلفة، مثل املس توايت اخملتلفة من 
نه ل يدمع معل الويبو يف جمال تطوير قوانني منوذجية جديدة أأو مراجعة القانون المنوذيج التمنية. وبناء عىل ذكل، قال  الوفد اإ

ن أأنفقت عىل تلبية احتياجات ادلول  املتعلق ابلرباءات. وأأعرب عن اعتقاده بأأن املوارد ستس تخدم اس تخداما أأفضل اإ
ذا قدمت الويبو مساعدة تقنية مصممة الأعضاء احملددة وحسب ظروفها. ورأأى الوفد، أأن املساعدة س تكون أأك رث فعالية اإ

ىل فرادى ادلول الأعضاء بناء عىل طلهبا، مع الأخذ بعني الاعتبار  تصمامي موهجا للمسائل الترشيعية والس ياس ية مبارشة اإ
مع توصيات  الاحتياجات والظروف اخلاصة لتكل ادلول. ولحظ الوفد أأن هذا الهنج، وخالفا لهنج القانون المنوذيج، يامتىش

ىل تقدمي مساعدة فردية لدلول الأعضاء. وشدد عىل أأن تطوير قانون منوذيج للرباءات، حيمل يف  جدول أأعامل التمنية ادلاعية اإ
طياته تنس يقا لقانون الرباءات، وأأن مثل هذا النقاش لن يشمل ابلرضورة تنس يق لقانون براءات موضوعي ولإجراءات 

ذا اكن التعديل املقرتح من قبل اللجنة ادلامئة للقانون المنوذيج لس نة الرباءات. وذلا، تساءل الوفد  س يتناول  1979ما اإ
تنس يق مجيع عنارص قانون الرباءات، مبا يف ذكل تنس يق اجلوانب املوضوعية، مثل حفص الطلبات واحلقوق اليت متنحها 

 قانون الرباءات ويستبعد مواضيع أأخرى.الرباءة، لأن أأي معل عىل املواءمة ل ينبغي أأن يقترص عىل بعض موضوعات 

نه ابلنس بة للنقاش حول جدوى قوانني  .175 وقال وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، اإ
ذا اكن القانون  الويبو المنوذجية لعمل الأمانة، ترى اجملموعة، حسب فهمها، أأن الأمانة يه أأجدر من يس تطيع تبيان ما اإ

وذيج مفيدا لعملها أأم ل، سواء يف تكوين الكفاءات أأو أأنواع أأخرى من الأنشطة. وأأضاف الوفد أأنه فامي يتعلق ابجلزء المن
الثاين من املناقشة، فاإن مجموعته تعتقد أأنه ينبغي عىل ادلول الأعضاء أأن تأأخذ زمام املبادرة، عىل أأساس املناقشات 

ذا اكن قد اس تخدمت القانون المنوذيج لس نة  واملدخالت اليت س تأأيت من الأمانة، حول ما ذا اكن هذا 1979اإ ، وعام اإ
 القانون مفيدا كأداة للشفافية.

وأأعرب وفد رومانيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عن شكره جملموع بدلان أأمرياك الالتينية  .176
ىل أأنه 1979لبدلان النامية بشأأن الابتاكرات لس نة والاكرييب لقرتاهحا تنقيح قانون الويبو المنوذيج اخلاص اب . وأأشار الوفد اإ

هنا غري قادرة عىل الإجابة يف هذه املرحةل عىل الأس ئةل املقدمة من وفد  يف تعرب مجموعته عن امتناهنا لصياغة هذا الاقرتاح، فاإ
ن اجملموعة ت  عتقد أأن هذا التنقيح س يكون معلية معقدة الربازيل، ولكهنا تس تطيع الإعراب عن وهجة نظر عامة. وقال الوفد اإ

ىل أأنه ينبغي أأخذ  عادة نظر شامةل يف مجيع مواضيع قانون الرباءات ذات الصةل. وأأشار الوفد اإ ميكن أأن تنطوي عىل اإ
نه يرى، من  1979التطورات الهامة اليت حدثت بني عايم  واليوم، مثل اعامتد اتفاق تريبس، بعني الاعتبار. وقال الوفد اإ

ىل تفسري أأحاكم  حيث . ورأأت اجملموعة أأن اتفاق تريبساملضمون، أأن التنقيح احملمتل للقانون المنوذيج ل ينبغي أأن تتطرق اإ
املوافقة عىل هذا املبدأأ يه رشط لدلخول يف مناقشات املراجعة احملمتةل. وحسب فهم الوفد، فاإن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك 

 س يق قانون الرباءات املوضوعي.الالتينية والاكرييب سيسهم يف تن 
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ىل أأن القانون المنوذيج الأ  .177 اس تخدمت خالل الس نوات العرش الأوىل من أأجل  1965يل لعام صوأأشارت الأمانة اإ
تقدمي املساعدة الترشيعية لدلول الأعضاء اكإطار أأسايس للحصول عىل املشورة. وبعد حوايل عرش س نوات، برزت رضورة 

يف ترشيعات  1975و  1965، ول س امي بسبب التطورات اجلديدة اليت ظهرت بني عايم مراجعة ذكل القانون المنوذيج
ادلامئة  بعض البدلان، مما أأحال القانون المنوذيج همجورا متاما. ويف هذا الس ياق، أأنشئ فريق عامل حتت اإرشاف جلنة الويبو

اإىل حني أأفضت العملية اإىل وضع القانون  1979-1974 للتعاون الإمنايئ املرتبط ابمللكية الصناعية، اجمتع عدة مرات بني عايم
. وأأضافت الأمانة أأن القانون المنوذيج اس تخدمت خالل الامثنينات والتسعينات من 1979المنوذيج املعدل اجلديد لعام 

ىل ثالثة أأجزاء خيدم ك  مهنا غرضا القرن املايض كأداة لتقدمي املشورة الترشيعية. وأأوحضت أأن القانون المنوذيج مقِسم اإ
خمتلفا. ويتضمن اجلزء الأول الأحاكم المنوذجية اليت تعاجل مجيع أأنواع قضااي قانون الرباءات املوضوعية اليت توضع عادة يف 

ترشيع أأي قانون براءات لأحد ادلول الأعضاء، مثل رشوط الأهلية للحامية برباءة واحلق يف الرباءة والاس تثناءات 
نه عند وضع نظام قانون للرباءات أأو نظام والتقييدات ونطاق احلقوق  نفاذ، وخالف ذكل. واتبعت الأمانة قائةل اإ وأأحاكم الإ

للرباءات يف بدل معني، كام أأشار وفد الولايت املتحدة الأمريكية، فقد جرت العادة عىل اس تخدام اجلزء الأول لهذه 
تكون من الأحاكم التمكيلية )التعليقات( للأحاكم المنوذجية الأغراض. وأأضافت الأمانة أأن اجلزء الثاين من القانون المنوذيج ي 

عطاء بديل عند وجود بدائل خمتلفة بني خمتلف البدلان. وأأما اجلزء الثالث من القانون  وتفسريات ك حمك، وابلأخص اإ
التنفيذية اليت توضع عىل المنوذيج فهو اللواحئ المنوذجية الرضورية لتنفيذ الأحاكم المنوذجية، اليت تتوافق عادة مع اللواحئ 

املس توى الوطين. وتس تخدم اللواحئ المنوذجية يف حال اكن قانون الرباءات قد وضع سابقا. وعىل هذا النحو، أأبرزت الأمانة 
عنرصين من عنارص القانون المنوذيج: أأول، أأن القانون المنوذيج هو منوذج، أأي هو أأداة موجودة للبدلان اليت ترغب يف 

ه؛ واثنيا، أأن القانون المنوذيج هو منوذج للقوانني الوطنية، ذلكل تس تخدمه البدلان اليت مل تضع قانوان من قبل الاسرتشاد ب
ىل الأحاكم المنوذجية والتعليقات عىل القانون من أأجل فهم  عادة النظر يف قانوهنا فتلجأأ اإ يف هذا اجملال، أأو البدلان اليت تقرر اإ

وقد مزِي القانون المنوذيج بني هاتني احلالتني، أأي البدلان اليت ترغب يف تنقيح قانوهنا  –تاحة أأمعق لأفضل البدائل اخملتلفة امل 
والبدلان الراغبة بوضع نظام براءات لأول مرة. وردا عىل سؤال ورد حول اس تخدام القانون المنوذيج، ذكرت الأمانة أأنه اكن 

ن الباحثني اذلين أأدلوا بتعليقاهتم عىل الترشيعات املعمول هبا يف يس تخدم بفعالية يف الس نوات الأوىل. وقد اس تعرضه عدد م
ندونيس يا ورسي لناك ونيجرياي، وأأظهرت التعليقات أأنه حني يشري الباحثون اإىل  خمتلف البدلان مثل اتيالند ومالزياي واإ

ىل كيفية اتب القانون املوجود يف أأحد البدلان، فاإهنم عادة اع هذا القانون للقانون المنوذيج. ما يس هتلون احلديث ابلإشارة اإ
وذلكل، اكن القانون المنوذيج أأداة سهلت تنفيذ القوانني عىل املس توى الوطين، ويف الوقت نفسه صاك مفيدا جدا يف تعزيز 

املواءمة، لأن قوانني تكل الولايت القضائية بدت متشاهبة جدا. ومع ذكل، أأقرت الأمانة بأأن فائدة القانون المنوذيج 
فضت كثريا يف الآونة الأخرية، لأنه مل حيِدث، كام أأشري من قبل. وخاصة أأن التطورات الأخرية، وابلأخص املعاهدات اخن

املتعددة الأطراف مثل اتفاق تريبس واملعاهدات اليت تديرها الويبو مثل معاهدة قانون الرباءات، مل تؤخذ بعني الاعتبار. 
ىل أأن أأحدث الامجاهات  يف قانون الرباءات مل تدرج يف القانون المنوذيج، مثل الاس تثناء لأغراض الفحص وأأشارت الأمانة اإ

ىل أأهنا مل تس تخدم  الإداري )اس تثناء بولر(، اذلي أأدرج يف العديد من الترشيعات الوطنية يف الآونة الأخرية. وأأشارت أأيضا اإ
نت املساعدة ثنائية الأطراف ورسية ومبنية عىل القانون المنوذيج عند تقدميها املساعدة الترشيعية، لأنه قدمي، ولكن اك

 الطلب.

ىل أأنه مداخةل الأمانة أأاتحت للك ادلول  .178 وأأشار وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، اإ
ذا اكن ينبغي تنقيح  الأعضاء مزيدا من املعلومات، مما س يجعلها قادرة عىل مناقشة املسأألتني الأخريني والتعليق علهيام: ما اإ

القانون المنوذيج، واجلزء اذلي ينبغي تنقيحه يف هذه احلال، عىل اعتبار أأنه قد عفا عليه الزمن؛ وما تود أأن تراه يف القانون 
اىل المنوذيج اجلديد احملمتل، كام أأعرب عن ذكل سابقا وفد الولايت املتحدة الأمريكية. وذكر وفد الربازيل أأنه بعد الاس امتع 
 مجيع التعليقات، س يدىل مبداخةل لرشح ما تود مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن تراه يف القانون المنوذيج اجلديد. 
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كام شكر وفد  . SCP/22/5وشكر وفد أأسرتاليا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل اقرتاهحا الوارد يف الوثيقة  .179
لورقة، وعىل توضيحه للمسائل وطرحه الأس ئةل الثالثة اليت تسعى ادلول الأعضاء ملعاجلهتا يف املنتدى. الربازيل عىل تقدميه ل

وأأوحض الوفد أأنه س يديل مبداخةل عامة حول هذه القضية بداية، وبعد ذكل س يقدم وهجة نظر بدله عىل ضوء املداخالت 
نون المنوذيج للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا. ولكن قال الوفد السابقة. وأأقر الوفد بوجود منفعة معينة يف تنقيح أأحاكم القا

نه خيىش أأن  ضافة اإىل ذكل، أأكد الوفد أأن  يشالكاإ جراء اس تعراض شامل ومفِصل للقانون المنوذيج عنرص معل خضم. واإ
فشلت ادلول الأعضاء  هذه العملية س تكون تكرارا للكثري من القضااي اليت اكنت قد طرحت عىل جدول أأعامل اللجنة واليت

ىل اتفاق بشأأهنا يف أأي مرحةل من املداولت. ويف هذا الس ياق، اقرتح الوفد مجع مزيد من املعلومات قبل اختاذ  يف التوصل اإ
قرار فعيل بناء عىل اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، ول س امي املعلومات بشأأن اخلربات حول كيفية تنفيذ 

النامية والبدلان الأقل منوا جلوانب القانون المنوذيج عىل مدى الس نوات السابقة. ويف هذا الس ياق، طلب الوفد من البدلان 
الأمانة أأن تعد دراسة خطية عن مجارب كيفية تنفيذ البدلان النامية والبدلان الأقل منوا للقانون المنوذيج والقضااي اليت واهجهتا 

نه يف حال دار نقاش حول قانون منوذيج يف هذا املنتدى أأو أأي منتدى وجحم الاحتياجات اليت مل تلبَّ  . واتبع الوفد قائال اإ
ىل القضااي اليت تراها هممة، مثل فرتة السامح ورسية العالقة بني احملايم  ن أأسرتاليا س امترس حقها يف التطرق اإ آخر، فاإ أ

نفع عىل أأي بدل ليس تخدمه يف معاجلة ك القضااي ومعالئه وما اإىل ذكل. ورأأى الوفد أأن أأي قانون منوذيج س يعود ابل 
املنصوص علهيا يف قانون الرباءات بشلك صيح. ويف حني أأعرب الوفد عن تقديره للجهود املبذو ة من قبل مجموعة بدلان 

نه يعتقد أأنه مل حيصل عىل معلومات اكفية لعامتد توصية مجموعة بدلان أأمرياك  الالتينية والاكرييب، أأمرياك الالتينية والاكرييب، فاإ
وابلتايل اقرتح احلصول عىل مزيد من املعلومات من الأمانة قبل اختاذ قرار بشأأن الاقرتاح. ويف ضوء املعلومات اليت قدمهتا 
الأمانة، فهم الوفد أأنه مل مجن فائدة كبرية من القانون المنوذيج عىل مدى الس نوات السابقة، لأنه قدمي نوعا ما ولأن تطورات 

ى حدثت. وذلكل، طلب الوفد من الأمانة قياس جحم الاحتياجات غري امللباة للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا، اليت أأخر 
قد توفر مؤرشا عن مس توى املوارد اليت ستسخر يف هذا املسعى، قبل أأن تقرر اللجنة الرشوع يف هذه العملية، مبا أأهنا 

 أأن تكون تكرارا لقضااي أأخرى انقش هتا اللجنة من قبل. ميكن أأن تكون طريقا طويةل وصعبة، وحيمتل

أأنه س يديل ببيان عام دون أأخذ  وأأوحض وفد لكسمربغ، اذلي حتدث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، .180
قانون الويبو  املداخالت الأخري بعني الاعتبار. وشكر الوفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل اقرتاهحا بشأأن تنقيح

ىل تنس يق قانون 1979المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات لس نة  . ورأأى الوفد أأن الاقرتاح س يؤدي اإ
الرباءات، وسيتداخل أأيضا مع عنارص برانمج العمل احلايل، مثل الاس تثناءات والتقييدات. وأأكد الوفد، من وهجة نظر 

ىل تفسري أأحاكم اتفاق تريبس. وذكر الوفد أأنه رمغ تفهمه التام لأمهية املساعدة يف موضوعية، أأنه ينبغي أأل تتطرق الو  يبو اإ
آخذة بعني الاعتبار الاحتياجات والظروف احملددة للك بدل.  ن الأمانة قد قدمت هذه املساعدة ابلفعل، أ جمال الرباءات، فاإ

. وفضال عن ذكل، لحظ الوفد أأنه مل يسمع أأي جحة ورأأى الوفد أأن هذا الهنج اكن أأمشل من تطبيق القانون المنوذيج فقط
عادة النظر يف القانون المنوذيج حىِت هذه اللحظة.  مقنعة حول رضورة اإ

واقرتح وفد الهند أأن يقترص معل اللجنة يف ادلورة الثالثة والعرشين عىل تقيص احلقائق وعىل أأل يؤدي هذا العمل  .181
ىل أأعامل تنس يقية يف املرحةل الراهنة. وف (، SCP/22/5امي يتعلق ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب )الوثيقة اإ

للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات ينبغي أأن يكون  1979أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن أأي مراجعة لقانون الويبو المنوذيج لعام 
وس ياس ية ابلنس بة للبدلان النامية لتس تفيد من موهجا حنو التمنية بشلك اكمل وواف، وينبغي أأن يتيح خيارات ترشيعية 

 مروانت تريبس اس تفادة اكمةل.

يران )مجهورية  .182 الإسالمية( عن شكره لوفد الربازيل عىل الاقرتاح اذلي قدمه ابمس مجموعة بدلان  –وأأعرب وفد اإ
بو المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية أأمرياك الالتينية والاكرييب. وذكر الوفد أأنه ميكن أأن يوافق عىل اقرتاح تنقيح قانون الوي 

بشأأن الابتاكرات. ورأأى أأن ذكل التنقيح ينبغي أأن يكون موهجا حنو التمنية ومتوافقا مع توصيات جدول أأعامل التمنية. ورأأى 
الوفد أأن هذا التعديل، وكام ذكر وفد الهند من قبل، يتيح خيارات ترشيعية وس ياس ية للبدلان النامية يك تس تفيد من 
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ىل أأنه من احلمتي أأن تس تخدم البدلان اليت تقنن ترشيعاهتا امل روانت املنصوص علهيا يف اتفاق تريبس. وأأشار الوفد أأيضا اإ
الوطنية عىل أأساس شواغل التمنية، مثل البدلان النامية، قوانني الويبو المنوذجية كأداة تمكيلية. وأأشار الوفد أأن الأحاكم 

ىل ق وانني وطنية، لكهنا س تكيف وفقا للمتطلبات الوطنية. وذلا رأأى الوفد أأن القانون المنوذيج المنوذجية لن ترتمج مبارشة اإ
 ليس حال موحدا للجميع.

وأأعرب وفد الولايت املتحدة الأمريكية عن تقديره للرشح الوايف اذلي قدمته الأمانة حول الأثر التنس يقي للقوانني  .183
جياد تفامه دون املساس بولية اللجنة، وأأن المنوذجية. ومثلام أأشار وفد الهند من قبل، ل حظ الوفد أأن اللجنة تعمل عىل اإ

ىل أأعامل تنس يقية يف هذه املرحةلعىل  العمل س يقترص ن القوانني المنوذجية، كام  .تقيص احلقائق ولن يؤدي اإ واتبع الوفد قائال اإ
ىل التنس يق يف هناية املطاف. وابلتايل، وهبدف عقد نقاش أأفضل بشأأن العمل املقبل،  أأوحضت الأمانة من قبل، س تؤدي اإ

ذا اكنت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تدرس العودة اإىل مع ل ولية رأأى الوفد أأنه س يكون من املفيد فهم ما اإ
ىل التنس يق.   اللجنة، اذلي ميكن أأن يؤدي اإ

جراء املزيد  .184 آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، أأن من احلمكة اإ واعترب وفد بيالروس، متحداث ابمس مجموعة بدلان أ
ىل فهم أأكرث معقا للقضااي حىت تكون الأهداف واملهام والنتاجئ املقرتحة حمددة  بوضوح. من املناقشات بغية التوصل اإ

وتقديره  SCP/22/5وأأعرب وفد الصني عن ترحيبه ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب الوارد يف الوثيقة  .185
س يكون مفيدا يف توفري املساعدة الس ياس ية والترشيعية. وابلنس بة  1979ورأأى أأن تنقيح القانون المنوذيج لس نة  .هل

عداد الرد،  للأس ئةل التفصيلية اليت اقرتهحا وفد الربازيل، رأأى الوفد أأنه ل يزال حيتاج بعض الوقت للتفكري يف املسأأ ة واإ
آراء ووهجات نظر مجيع ادلول  ىل أ وأأعرب عن نيته تبادل وهجات نظره يف مرحةل لحقة. واقرتح الوفد أأن تس متع الأمانة اإ

ىل القانون المنو  آراء البدلان النامية حول احلاجة اإ عداد وثيقة تكون أأساسا للمناقشة الأعضاء، ول س امي أ ذيج، يف حال أأرادت اإ
 من قبل ادلول الأعضاء. 

وأأعرب وفد جنوب أأفريقيا، متحداث  ابمس مجموعة البدلان الأفريقية، عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب  .186
بتاكرات. ومبا أأن املنطقة تضم عددا من البدلان عىل اقرتاهحا تنقيح قانون الويبو المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الا

النامية، رأأت اجملموعة الأفريقية الكثري من اجلدارة يف الاقرتاح اذلي هيدف اإىل حتديث الإطار القانوين متعدد الأطراف 
ىل مزيد من املناقشات بشأأن هذا الاقرت  ن اجملموعة الأفريقية تتطلع اإ آخر التغيريات. وقال الوفد اإ  اح يف اللجنة.وتضمينه أ

س بانيا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل اقرتاهحا، اذلي يستمثر الطبيعة املعيارية للجنة يف وضع  .187 وشكر وفد اإ
نه  ىل أأن تنقيح القانون المنوذيج يعين رضورة تسخري مكيات هائةل من املوارد. وذلكل، قال الوفد اإ قانون الرباءات. وأأشار اإ

احلصول عىل مزيد من املعلومات من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأو الأمانة عن كيفية تنفيذ خمتلف يرغب يف 
البدلان اليت طبقت القانون المنوذيج، وخصوصا، الإجراءات املتبعة لوضعه واملوارد والوقت الالزمني للتنقيح وك التفاصيل 

ىل ىل العودة ملناقشة قانون الرباءات، الأخرى يف حال أأمكن ذكل. وأأشار الوفد اإ  أأن وضع قانون منوذيج س يدفع اللجان اإ
 ورأأى الوفد أأنه ينبغي أأن تدرج أأيضا عنارص من القانون املوضوعي مضن معلية التنقيح، اليت هتم مجيع ادلول الأعضاء.

ويبو المنوذيج اذلي عفا وأأبرز وفد الربازيل، متحداث بصفته الوطنية، بعض العنارص حول رضورة حتديث قانون ال .188
عليه الزمن. وشدد الوفد عىل أأن نص القانون المنوذيج يفرق بني اجملالت التكنولوجية، مقرا استبعاد مسائل معينة، يف حني 

من حيث املبدأأ، لالخرتاعات يف اكفة ميادين التكنولوجيا وفقا لتفاق  متنح الرباءات يف ظل الإطار القانوين ادلويل احلايل،
ن نص القانون المنوذيج يشريتري  ىل أأن مدة حامية الرباءة ينبغبس. وقال الوفد اإ س نة. وذكر الوفد أأيضا أأن  15أأن تكون  ي اإ

جزء القانون المنوذيج اذلي يتناول التقييدات املفروضة عىل حقوق الرباءات، مل يعاجل قضااي هامة ابلنس بة للبدلان النامية 
ذ مل تدرج  يف القانون المنوذيج الاس تثناءات والتقييدات اليت تسهل دخول الأدوية اجلنيسة يف والبدلان الأقل منوا، اإ

ن اجلزء اذلي يتناول الرتاخيص حباجة اإىل حتديث أأيضا، لأنه ل  السوق، أأو ما يسمى ابس تثناء بولر. وأأضاف الوفد قائال  اإ
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هذا الصك. وذلكل، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن يشمل عددا من التدابري اليت ينبغي عىل البدلان اختاذها لالس تفادة من 
تكل الأمثةل توحض أأن القانون المنوذيج ليس وثيقة حمدثة. وختاما، وحس امب ذكرت ادلول النامية الأخرى سابقا، فهم الوفد أأن 

 النص ينبغي أأن يعاجل مروانت تريبس، بشلك يتيح خيارات س ياس ية للبدلان النامية.

ماكنية التنس يق، اذلي حتدثت عنه الأمانة، من خالل القانون المنوذيج ورصح وفد ابراغواي أأنه حب  .189 ن اإ سب فهمه، فاإ
هو أأمر حدث يف احلالت اليت أأخذت فهيا بدلان خمتلفة القانون المنوذيج بعني الاعتبار. ورأأى أأن ذكل جمرد صدفة، ول 

ىل التنس يق. وأأخذا بعني الاعتبار أأن  هذا الصك صك قانوين لني وغري ملزم، رأأى الوفد يعين أأن القانون المنوذيج س يؤدي اإ
أأن من الصعوبة مباكن فهم كيف ميكن لتنقيح القانون المنوذيج أأن يفرس أأحاكم اتفاق تريبس. ورأأى الوفد أأن هذه احلجة 

ىل أأهنا نشاط أأجري عىل أأساس ثنايئ وبطريقة رس  ية. ليست جحة دامغة. وفامي يتعلق ابملساعدة الترشيعية، أأشار الوفد اإ
جراء تنقيح للقانون المنوذيج يشارك فيه امجليع، فاإن هذا س يضمن  ولهذا، أأكد الوفد أأنه يف حال أأرادت ادلول الأعضاء اإ

ليه الأمانة عند تطبيقها للمشورة الترشيعية.  الشفافية ويتيح للبدلان أأن تعرف الأساس اذلي استندت اإ

ىل هذه املسأأ  .190  ة بطريقة شامةل، يبني أأن حتديث القانون المنوذيج موِجه حنو وأأوحض وفد ترينيداد وتوابغو أأن النظر اإ
جلنة اإصالح القوانني يف الولية القضائية للبدلان النامية أأو البدلان الأقل منوا اليت ترغب يف وضع قانون للرباءات، أأو اإصالح 

جامعا عىل أأن القانون ا لمنوذيج قد أأصبح قدميا، وابلتايل قد ل ترشيعات الرباءات خاصهتا أأو حتديهثا. ورأأى الوفد أأن هناك اإ

تكون جلنة اإصالح القوانني يف أأي من البدلان النامية أأو البدلان الأقل منوا ملزمة ابلنظر يف القانون المنوذيج للويبو لس نة 
عادة النظر يف مسأأ ة القانون المنوذيج برمهتا، ينبغي أأن توفر توجهيا س ياس يا بشأأن تط1979 ن اإ وير الأنشطة . وقال الوفد اإ

آراء  ىل أأن اللجنة ادلامئة ميكن ان مجمع أ املرتبطة ابملساعدة الترشيعية. وأأشار الوفد، معراب عن دمعه لبيان وفد الصني، اإ
البدلان النامية والبدلان الأقل منوا حول املناطق اليت ينبغي اإصالهحا يف قانون الويبو المنوذيج. ورأأى الوفد أأن من املناسب 

 عملية بطريقة تدرجيية. واقرتح الوفد أأن تفكر ادلول الأعضاء ملِيا فامي تود أأن تراه يف القانون المنوذيج.تنفيذ هذه ال 

ىل القانون المنوذيج. وأأوحضت الأمانة أأنه  .191 ىل أأن أأحد العنارص املطروحة للنظر فهيا، هو الوصول اإ وأأشارت الأمانة اإ
عطاء نسخة ومبا أأن أأحاكم القانون المنوذيج ل تفي ابملعايري ا هنا مجد صعوبة يف اإ ملتعددة الأطراف، وخاصة اتفاق تريبس، فاإ

من القانون المنوذيج خوفا من تضليل املتلقني، رمغ أأنه مل يزل من منشورات الويبو. ولحظت الأمانة أأن القانون المنوذيج 
ئية لتقرير جلنة منظمة التجارة اس تخدم بطريقة مالمئة يف مناس بات عديدة: فعىل سبيل املثال، استندت السوابق القضا

ل  العاملية يف قضية حامية املس تحرضات الصيدلنية برباءات يف كندا عىل بعض أأحاكم القانون المنوذيج اليت ل تزال صاحلة. اإ
ىل أأن عدة أأحاكم مل تعد قابةل للتطبيق بسبب التطورات احلديثة أأو نفاذ املعاهدات اجلديدة: فعىل س  بيل أأن الأمانة أأشارت اإ

من اتفاق تريبس اليت نصت عىل أأن ما ميكن استبعاده من  27املتعلقة ابلستبعاد املؤقت مع املادة  118املثال، تتناىف املادة 
)أأ(، بشأأن اترخي الإيداع، مع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ول معاهدة  131امحلاية برباءة أأكرث حمدودية؛ ومل تامتىش املادة 

س نة ميكن متديدها ملدة مخسة س نوات(، اليت وضعهتا  15، بشأأن مدة امحلاية برباءة )138كام تتناقض املادة قانون الرباءات؛ 
ىل أأن القانون المنوذيج تضمن  جلنة منظمة التجارة العاملية، مع أأحاكم اتفاق تريبس. ومن انحية أأخرى، أأشارت الأمانة اإ

س تلهمت بعض أأحاكم اتفاق تريبس من القانون المنوذيج. وذلكل، اكام  مجموعة من الأحاكم تش به أأحاكم اتفاق تريبس للغاية،
ىل أأن الصعوبة الرئيس ية تمكن يف حتديد أأي تكل الأحاكم وتعليقاهتا ل يزال صاحلا وأأهيا مل يعد قابال للتطبيق.  أأشارت الأمانة اإ

يكولوجيا املعرفية اللجنة ادلامئة عىل الاخنرا .192 ط يف اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وحِث ممثل املؤسسة ادلولية لالإ
القانون المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية لرباءات الاخرتاع، ودمعه. ورأأى املمثل، أأن اقرتاح مجموعة بشأأن تنقيح  والاكرييب،

عداد نسخة منقحة من القانون المنوذيج يناسب س ياق ما بعد اتفاق تري  بس، هجد جاد بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإ
ىل أأن التحدي يف عامل ما بعد اتفاق  لتحسني املساعدة التقنية وتقيمي وتشكيل القواعد العاملية اجلديدة بشأأن الرباءات. وأأشار اإ

اتحة تنفيذ فعيل للوعود  تريبس املتخم بعدد ل حيىص من التفاقات التجارية الثنائية املتصةل بقانون الرباءات، يمكن يف اإ
ىل التكنولوجيات الطبية يف س ياق الالزتامات الأخرى اليت قد تكون  والالزتامات بنقل التكنولوجيا والتمنية، وتوفري النفاذ اإ
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ذات صةل يف التفاقات التجارية. ويشلك الاقرتاح حتداي أأمام الويبو وأأعضاهئا. وذكر املمثل أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية 
قلميية والثنائية الرسية وغري الشامةل، والاكرييب اقرتحت معلية شفافة تكو ن بديال مرغواب عن معايري اتفاقيات التجارة الإ

بشأأن س ياسة الرباءات: طلب اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب من اللجنة أأن تويص بتخصيص المتويل الالزم 
وأأن تعِد اقرتاحا لدلورة الثالثة والعرشين للجنة ادلامئة  ،2016/17لتنقيح القانون المنوذيج مضن برانمج ومزيانية الثنائية 

ماكنية بدء  لتنظر فيه ادلول الأعضاء، عن اختصاصات مثل هذا التنقيح والطرائق اليت ميكن أأن يتبعها. واقرتح املمثل اإ
جراء دراسة اس تطالعية للتأأكد من جدوى حتديث القانون المنوذيج، واقرتاح موضوعات ميكن  لهذا القانون العملية ابإ

ىل أأن الويبو عِينت حني نفذت تنقيح س نة  ، وبعد أأن تشاورت مع احلكومات املعنية، 1979المنوذيج أأن يعاجلها. وأأشار اإ
خرباء من احلكومات واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية، معلوا بصفهتم الشخصية يف الفريق العامل اذلي 

ن القانون المنوذيج لس نة 1979نة صاغ القانون المنوذيج لس   مادة تغطي  164فصال و  12يضم الآن  1979. واتبع قائال اإ
مجموعة واسعة جدا من املواضيع، مبا فهيا، اجلدة والنشاط الابتاكري والتطبيق الصناعي والرتاخيص الطوعية والإجبارية 

ءات التعدي، وعرشات التنقيحات الأخرى. وأأعرب والاس تخدام احلكويم وملكية الرباءات والرسوم املفروضة علهيا وجزا
 164املمثل عن رأأي مفاده أأنه ينبغي أأِل تشمل معلية املراجعة فقط تنقيحات موضوعات اليت تغطهيا املواد البالغ عددها 
ابتاكرا من  مادة، ولكن ينبغي أأن تعاجل قضااي جديدة أأيضا. واعترب املمثل أأن القانون المنوذيج اجلديد ميكن أأن يكون أأكرث

لزامية.  ن اكن أأداة لينة تقدم الاقرتاحات دون واجبات اإ  النص يلزتم ابملامرسات احلالية لدلو ة، اإ

وهنأأت ممثةل ش بكة العامل الثالث مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل طرهحا اقرتاح تنقيح قانون الويبو  .193
ىل أأن قانون الويبو  غري مالمئ يف معاجلة الشواغل الإمنائية يف جمال اتفاق  1979المنوذيج لس نة المنوذيج. وأأشارت املمثةل اإ

تريبس. وأأضافت أأن المنوذج مل يس تخدم مروانت املصلحة العامة املتاحة يف اتفاق تريبس، فعىل سبيل املثال، فشل القانون 
م منح الرتاخيص الإجبارية وغري المنوذيج يف اس تخدام املروانت يف حتديد نطاق تكل املروانت؛ وابملثل، اكنت أأحاك

ن القانون المنوذيج غري مالمئ ملواهجة التحدايت احلالية لدلول  الطوعية حمدودة للغاية. ومن وهجة نظر ش بكة العامل الثالث، فاإ
ه هو أأن الأعضاء، ول س امي البدلان النامية، بل حىِت أأنه يتعارض مع جوهر جدول أأعامل التمنية. وأأعربت املمثةل أأن ما فهمت

ىل املرونة مبا أأن وجود نسخة رسية من  الأمانة تس تخدم نسخة من القانون المنوذيج غري متاحة مضن اجملال العام، وتفتقر اإ
القانون المنوذيج تتعارض مع جوهر جدول أأعامل التمنية. وذلكل، انشدت ش بكة العامل الثالث ادلول الأعضاء أأن تضمن 

  تنقيح القانون المنوذيج معال ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.الشفافية اليت تقدهما الويبو عرب

ن القانون المنوذيج يتضمن بعض الأحاكم اليت عفا علهيا الزمن ولكنه حيوي أأيضا بعض  .194 واختمتت الرئيسة قائةل اإ
ىل أأن ادلخول اإىل القانون المنوذيج  لأغراض التشاور ل يزال مطلواب يف الأحاكم الأخرى اليت ل تزال مناس بة. وأأشارت اإ

بعض احلالت، وأأنه حني يكون ادلخول مطلبا، تواجه الأمانة صعوابت مبا أأن بعض الأحاكم مين أأن يكون مضلال. ورأأت 
 الرئيسة أأن املناقشات حول اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بدأأت فعليا وأأن التفسري اذلي قدمته الأمانة فامي

يتعلق ابلقانون المنوذيج اكن أأمرا مفيدا. ودعت الرئيسة ادلول الأعضاء للتفكري يف املناقشة فضال عن التفسري اذلي قدمته 
 الأمانة، ومتابعة مناقشة املسأأ ة يف ادلورة املقبةل.

 العمل املقبل –من جدول الأعامل  8البند  

رار العمل عىل املسائل امخلس الواردة يف جدول أأعامل اللجنة. وأأكِد وأأيد وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اس مت .195
الوفد عىل الأمهية اخلاصة اليت تولهيا اجملموعة ابء ملسأأليت جودة الرباءات وحصانة حمايم الرباءات. وأأعرب الوفد عن اعتقاده 

نود، موافقة مجيع ادلول الأعضاء يف هناية الشديد بأأن تاليق البنود الهادفة واملوضوعية بشأأن العمل املقبل مبوجب تكل الب 
ىل الأعامل املقبةل اليت ذكرهتا بعض امجلاعات واملندوبني يف س ياق املناقشات املذكورة يف البنود  ادلورة. مث تطرق الوفد اإ

عداد دليل حول التقييدات والاس تثناءات مبعزل عن مبدأأ امحلاية برب  اءات، ذكر الوفد امخلسة احملددة. أأول، فامي يتعلق بفكرة اإ
طار اكمل للحامية برباءات.  أأن التقييدات والاس تثناءات يه خيارات ميكن تربيرها فقط مضن حالت معينة وحمدودة يف اإ
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وذلكل، تعتقد اجملموعة أأن هذا ليس السبيل املناسب للجنة يك متيض قدما. ورأأى الوفد أأن التقييدات والاس تثناءات ينبغي 
تمنية بطريقة حل وحيد يناسب امجليع. واثنيا، لحظ الوفد أأن الكشف عن املنشأأ أأو املصدر خيتلف أأل تقمِي من منظور ال 

متاما عن كفاية الكشف، اذلي اكن موضوع ادلراسة املقدمة من الأمانة. ورأأى الوفد أأن متطلبات كفاية الكشف مدعومة 
سهاماته يف اجملمتع يف ضوء التطور التقين، ولكن مل ابملبدأأ الأسايس لنظام الرباءات اذلي يقيض مبنح حق اس تنثاري مقا بل اإ

يكن هذا هو احلال ابلنس بة للكشف عن املنشأأ أأو املصدر. واثلثا، أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن الكشف عن الأسامء ادلولية 
ىل أأنه مل  ير يف ادلراسة واملناقشة غري املُسجَّةل امللكية سيثقل اكهل مقديم الطلبات وماكتب امللكية الفكرية فقط، وأأشار اإ

خالل ادلورة الأخرية للجنة ادلامئة ما يربر ذكل. وذلكل اعترب الوفد أأنه يبنغي عدم مواصةل العمل بشأأن هذه املسأأ ة. وأأخريا، 
فامي يتعلق ابدلراسة احملمتةل حول مطالبات ماركوش، ل ترى اجملموعة ابء أأي مربر ملناقشة هذا املوضوع يف س ياق الرباءات 

 والصحة.

وأأعرب وفد لكسمربغ، اذلي حتدث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، مشددا عىل رضورة أأن يؤدي  .196
ىل برانمج متوازن. ورأأى الوفد أأن البنود احلالية امخلس جلدول الأعامل تعكس  ىل التوصل اإ النقاش بشأأن العمل املقبل اإ

توازن. وفامي خيص الاقرتاح املقدم من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، أأولوايت خمتلفة، ويه من الأمهية مباكن حلفظ ال 
ىل بياانته السابقة. أأما ابلنس بة للمواضيع الأخرى، أأكد الوفد وهجة نظره اليت عرب عهنا خالل ادلورة  لفت الوفد الانتباه اإ

ىل . والتفت اإىل جودة الرباءات، 2014السابقة للجنة ادلامئة يف نومفرب  ورصح أأنه جيب وضع برانمج العمل ابلستناد اإ
( والولايت  SCP/17/7( وادلمنارك )الوثيقة  SCP/17/8الاقرتاحات اليت أأدلت هبا وفود كندا واململكة املتحدة )الوثيقة 

س بانيا اذلي أأيدته مجيع ادلول الأعضاء يف الاحتاد الأورويب SCP/17/10املتحدة الأمريكية )الوثيقة  والوارد يف الوثيقة  ( واإ
(SCP/19/5 Rev عداد اس تبيان يتضمن عنارص مجيع اقرتاحات وفود كندا واململكة (. وأأعرب الوفد عن تأأييده فكرة اإ

نه ينبغي، فامي خيص أأنظمة الطعن، النظر يف مجميع مناذج أأنظمة  املتحدة وادلامنرك والولايت املتحدة الأمريكية. وقال الوفد اإ
ىل برامج تقامس العمل، وقال الطعن والآليات  بطالها، عىل حنو غري حرصي. وأأشار الوفد اإ لغاء الرباءات واإ الإدارية الأخرى لإ

ن ختصيص صفحة عىل موقع الويبو الالكرتوين س يذيك الوعي ابملبادرات القامئة وميكن ماكتب الرباءات من التعاون بفاعلية  اإ
 هامش دورات جلنة الرباءات س متكن من تبادل التجارب بشأأن برامج أأكرب. وأأضاف أأن املؤمترات الس نوية اليت تعقد يف

تقامس العمل، ومن اس تكشاف س بل حتسني الفائدة اليت مجنهيا ماكتب الرباءات، ومس تخدمو نظام امللكية الفكرية، وامجلهور 
وكيف حتد من القدرة عىل تقامس من تكل الربامج. واقرتح الوفد أأن تقوم الأمانة بدراسة عن القوانني واملامرسات اخملتلفة 

العمل، وعن التدابري الطوعية اليت ميكن وضعها ملعاجلة أأي مشاك قد تطرأأ عىل الصعيد ادلويل، وأأفاد أأن تكل ادلراسة قد 
ن تساعد عىل التعرف عىل املبادرات اليت ميكن القيام هبا لتحسني فعالية نظام الرباءات، وعىل جمالت تكل املبادرات. وأأقر بأأ 
ىل عدم كبح اجلهود املبذو ة لتحسني جودة نظام الرباءات وفعاليته.  اخملططات اليت تعهدت هبا الويبو اكنت طوعية، ودعا اإ
ىل موضوع الرباءات والصحة، مؤكدا عىل تفِهم الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه للتحدايت والعقبات اليت  وأأشار الوفد اإ

اجلة مشاك الصحة العامة. وشدد الوفد عىل أأن جمرد وجود حقوق امللكية الفكرية بشأأن منتج قد تواهجها بعض البدلان يف مع
ىل هذا املنتج كام أأن غياب احلقوق ل يضمن هذا النفاذ.  ن أأي معل مقبل يف هذا اجملال ينبغي أأن  ما ل يعوق النفاذ اإ وقال اإ

ا متوازان  ويأأخذ يف احلس بان العوامل والظواهر امل  تعددة املرتبطة ابلرباءات. ويف هذا الس ياق، أأبدى الوفد موافقته يعكس هنج 
(. والتفت اإىل رسية التصالت بني  SCP/17/11عىل الاقرتاح اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة الأمريكية )الوثيقة 

آلية مستشاري الرباءات ومولكهيم، وأأعاد التذكري ببيانه اذلي أأدىل به سابقا يف ادلورة بأأن الوقت  جياد أ قد حان للنظر يف اإ
نه لضامن عدم الإخالل ابلترشيعات الوطنية القامئة  ملموسة ملعاجلة الاعرتاف حبصانة مستشاري الرباءات الأجانب. وقال اإ
ىل  نه يرى أأن هنج القانون املرن ينبغي أأن يؤخذ يف الاعتبار وأأنه ينبغي أأن هيدف اإ وضامن أأقىص قدر ممكن من املرونة، فاإ

فس امحلاية مبوجب القوانني الوطنية املطبقة للتواصل بني مستشار الرباءات الأجنيب ومولكه والتواصل بني مستشار توفري ن
الرباءات الوطين ومولكه. وظل الوفد عىل اقتناعه بأأن مواءمة الأنظمة اخملتلفة احلالية يف جمال رسية التواصل بني مستشاري 

س تفيد املنتفعني من نظام الرباءات بغض النظر عن مس توى التمنية يف ك بدل. وحول الرباءات ومولكهيم بني ادلول الأعضاء 
ىل  موضوع نقل التكنولوجيا، شِدد الوفد عىل أأنه ينبغي عدم اإطالق مبادرات جديدة داخل اللجنة ادلامئة يف هذا املوضوع اإ
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: حتدايت مشرتكة وبناء احللول". وابلنس بة اإىل حني اس تكامل مرشوع جلنة التمنية بشأأن "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا
ل أأن  ا، اإ نه يرى أأنه رمغ أأن بعض الاس تثناءات والتقييدات احملدودة واحملددة يعد مربر  الاس تثناءات والتقييدات، قال الوفد اإ

ا. وأأ  عداد دليل ابمس الويبو ل ميثالن السبيل الصحيح للميض قدم  ىل أأنَّ حقوق تقيمي الأمانة أأثرها عىل التمنية واإ شار الوفد اإ
الرباءات ينبغي أأن حتافظ عىل وجود توازن مناسب بني مصاحل أأصاب احلقوق ومصاحل عامة الناس؛ وابلتايل ينبغي أأل 
تناقش حالت الاس تثناء من الأهلية للرباءة أأو الاس تثناءات أأو التقييدات عىل حقوق الرباءات من دون مناقشة املعايري 

ن اكن أأي اخرتاع أأهال للرباءة، مثل اجلدة والنشاط الابتاكري والتطبيق الصناعي. القانونية املناس   بة املس تخدمة لتحديد اإ
 وأأعرب الوفد عن تطلعه لعقد مناقشات بناءة وأأعلن الزتامه ابملسامهة يف وضع برانمج معل متوازن.

ىل وأأعرب وفد رومانيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، ع .197 ماكنية التوصل اإ ن اعتقاده الشديد ابإ
برانمج معل متوازن يعاجل شواغل مجيع ادلول الأعضاء. ورأأى الوفد أأن الهدف الرئييس للجنة هو امليض قدما يف مناقشات 

ىل ادلراسات جودة  الرباءات وقضااي قانون الرباءات املوضوعي، اذلي اكن يف صلب جدول أأعامل اللجنة ادلامئة. واستنادا اإ
واملناقشات اليت أأجريت حىت الآن، أأعربت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عن رأأهيا القائل بأأن العمل عىل اختاذ 

الرباءات أأمر رضوري لفائدة اكفة ادلول الأعضاء. وكرر الوفد تأأييده لطرح اس تبيان عن  خطوات ملموسة لتحسني جودة
أأيد الوفد اقرتاح أأن تعد الأمانة دراسة عن القوانني واملامرسات اخملتلفة وكيف حتد  الرباءات. وفامي يتعلق بتقامس العمل، جودة

عداد الأمانة العامة  من القدرة عىل تقامس العمل. وكبديل ذلكل، أأبدت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق اهامتهما ابإ
ىل ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية املشاركة يف تقامس العمل كتيبا  عن أأفضل املامرسات، ميكن أأن يقدم توصيات هتدف اإ

مجنب الصعوابت النامجة عن القوانني واملامرسات اخملتلفة. وفامي خيص رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم، أأكِد 
تباعها يف هذا الوفد دمعه لعامتد هنج قانون مرن وأأن تعد الأمانة دراسة تصف الأنواع اخملتلفة ملناجه القانون امل رن اليت ميكن اإ

ن مجموعة بدلان أأورواب الوسطة والبلطيق حتتاج اإىل املزيد من الوقت لتنظر  اجملال. أأما ابلنس بة للمواضيع الأخرى، قال الوفد اإ
للحامية مبوجب فهيا، وكرر أأن اجملموعة تود أأن ترى، فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات، تقدما مماثال بشأأن معايري الأهلية 

عداد دليل عن الاس تثناءات والتقييدات عىل الواثئق اليت  براءة. وأأضاف الوفد أأن مجموعته ل ترى القمية اليت س يضيفها اإ
 أأعدت ابلفعل عن هذا املوضوع.

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية معراب عن دمعه ملواصةل العمل عىل .198  وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أ
النشاط الابتاكري وكفاية  ك القضااي الواردة يف جدول الأعامل. ورصح الوفد بأأن مجموعته تدمع التطبيق العميل ملتطليب

عداد دراسة عن حا ة  الكشف يف خمتلف اختصاصات العمل املقبل للجنة. وأأيد الوفد أأيضا أأن يدرج مضن العمل املقبل اإ
ىل التقنية الصناعية السابقة، وخصوصا عن فرت  س بانيا. وأأخريا، وبغية ضامن الوصول اإ ة السامح، عىل النحو اذلي اقرتحه وفد اإ

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية، طلب الوفد من  مجموعة واسعة من املتخصصني يف هذا اجملال يف منطقة بدلان أ
 الأمانة تقدمي ترمجة اكمةل ابللغة الروس ية لدلراس تني املقدمتني يف ادلورة.

ىل أأعامل وأأ  .199 عاد وفد الهند التأأكيد عىل اعتقاده بأأن العمل املقبل للجنة ينبغي أأن يقترص عىل تقيص احلقائق، وأأل يؤدي اإ
تنس يقية يف هذه املرحةل. واقرتح الوفد، فامي خيص الاس تثناءات والتقييدات، أأن تعد الأمانة دراسة عن اس تخدام بعض 

عداد دراسة حتليلية تتناول الاس تثناءات مثل الرتخيص الإلزايم والاس ت رياد املوازي واس تخدام احلكومات. واقرتح أأيضا اإ
نه ينبغي النظر يف  خمتلف املعوقات القامئة أأمام اتفاقات الرتخيص املتعلقة بنقل التكنولوجيا مبزيد من التفصيل. وقال الوفد اإ

جراء دراسة شامةل حول مسائل اس تخدام نظام الرباءات لتلبية احتياجات ا لبدلان النامية من منظور احلصول عىل الأدوية اإ
عداد دراسة تصف أأثر الاس تثناءات والتقييدات  ماكنية حتمل تاكليفها ومن منظور المنو الاجامتعي والاقتصادي والتمنية، واإ واإ

ىل  SCP/21/3يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية يف هذه البدلان يف ضوء الواثئق  جبودة . وفامي يتعلق SCP/21/6اإ
عداد دراسة حول جودة ن تقامس العمل ينبغي أأل يصبح جزءا من العمل املقبل، اإ  الرباءات، أأعرب الوفد عن اعتقاده ابإ
ىل مسأأ ة الرباءات والصحة واقرتح النظر يف دراسة تعديل الوثيقة  الرباءات من منظور كفاية الوصف. والتفت الوفد اإ

SCP/21/9 ة الكشف الإجباري عن الأسامء ادلولية غري مسجةل امللكية مضن صياغات وتنقيحها عرب دراسة مسأأ ة فائد
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عداد دراسة عن صيغ ماركوش والعوائق اليت تضعها أأمام صناعة الرعاية شف. كام اقرتح الرباءات أأو مزااي هذا الك  الوفد اإ
ملس تقبل، لتحمك قبضة خانقة الصحية من خالل ش باكت عنكبوتية غامضة من املُركَّبات غري احلقيقية اليت س ُتكتشف يف ا

عداد دراسة بشأأن نقل التكنولوجيا من منظور عىل الابتاكرات. و  فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا، ذكر الوفد أأنه ينبغي النظر يف اإ
، ودراسة عن دور نظام الرباءات كنظام قامئ بذاته يتأأثر فيه نقل التكنولوجيا بنظام الرباءات (SCP/22/4كفاية الكشف )

يضاح. مبع  زل عن أأي دراية معلية أأو وس يةل اإ

لكسمربغ نيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، وبيان اجملموعة ابء  وأأيِد وفد فرنسا البيان اذلي أأدىل به وفد- .200
ة الطعن الرباءات، فقد كرر الوفد تأأييده مجميع مناذج عن أأنظم بشأأن العمل املقبل. وفامي يتعلق ابلعمل املقبل حول قضية جودة

لغاء الرباءات، عىل اعتبار أأن هذه الأنظمة تؤدي دورا همام يف جودة الرباءات الاخرتاع ويسهل  والآليات الإدارية الأخرى لإ
 وضعها.

وكرر وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، النقاط والاقرتاحات اليت قدهما خالل  .201
ىل اقرتاحات مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، اليت ورد معظمها يف الواثئق املقدمة يف  ادلورة. وأأشار الوفد أأيضا اإ

ادلورة الثانية والعرشين أأو قبل ذكل حىت يتس ىن لدلول الأعضاء حتليلها والتعليق علهيا. والتفت الوفد اإىل الاس تثناءات 
ية عن الاس تثناءات والتقييدات اليت أأثبتت فعالية يف معاجلة شواغل التمنية، والتقييدات، طالبا من الأمانة مجهزي دراسة حتليل 

ىل نتاجئ تكل ادلراسة.  ووضع دليل غري حرصي لالس تثناءات والتقييدات يكون مرجعا  لدلول الأعضاء يف الويبو، استنادا اإ
لدلورة الثالثة والعرشين للجنة ادلامئة لتنظر فيه وفامي يتعلق بقانون الويبو المنوذيج، طلب الوفد من الأمانة وأأن تعِد اقرتاحا 

ادلول الأعضاء، عن اختصاصات مثل هذا التنقيح والطرائق اليت ميكن أأن يتبعها. وذكر الوفد أأن مجموعة بدلان أأمرياك 
لوجيا. ولكن، قال الالتينية والاكرييب تدمع اجلهود املشرتكة اجلديدة املتعلقة مبناقشة موضوعات الرباءات والصحة ونقل التكنو 

ىل مزيد من الوقت لتقيمي الاقرتاحات اجلديدة اليت قدمت خالل الأس بوع وانقش هتا مضن مجموعته، وطلب  نه حباجة اإ الوفد اإ
ن أأمكن ذكل، حبيث يتس ىن للخرباء القادمني اإىل جنيف  من ادلول الأعضاء، تقدمي هذه الاقرتاحات قبل الاجامتع القادم، اإ

 اقشة تكل الأفاكر اجلديدة.أأن يس تعدوا فعال ملن

وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية، وذكر أأن اجملموعة الأفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية قدمتا، يف  .202
 SCP/16/7 Corrو SCP/16/7، اقرتاحا مشرتاك ورد يف الوثيقتني الوثيقتني 2011ادلورة السادسة عرشة للجنة عام 

البدلان النامية والبدلان الأقل منوا عىل اعامتد أأنظمة الرباءات خاصهتا لتحقيق الاس تفادة الاكمةل من هبدف تعزيز قدرة 
املروانت يف نظام الرباءات ادلويل ملعاجلة أأولوايت الس ياسات العامة املتعلقة ابلصحة العامة. وأأشار الوفد اإىل وجود ثالثة 

تبادل املعلومات وأأنشطة املساعدة التقنية. وأأعرب الوفد عن تطلعه لتفعيل عنارص مرتابطة ينبغي اتباعها، ويه ادلراسات و 
 أأحد تكل العنارص أأو تناوهل مضن الأعامل املقبةل.

وأأعرب وفد املكس يك عن اهامتمه ابلعمل املقبل للجنة. اقرتح الوفد أأن تنظر اللجنة يف مبادرات تقامس العمل بني  .203
ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن اس تعداده تقدمي عرض موجز عن نظام  ماكتب الرباءات كجزء من معلها املقبل.

(CADOPAT( التعاوين التابع للمعهد املكس ييك للملكية الصناعية )IMPI فهذا النظام مثال يح عن تسهيل العمل ،)
ىل بدلان والتعاون بني ماكتب الرباءات اخملتلفة. وأأوحض الوفد أأن النظام يقدم ادلمع التقين يف املسائل امل  تعلقة ابلرباءات اإ

ىل أأن مشورته غري ملزمة، وأأنه يقدم ادلمع مبا يتوافق مع  أأمرياك الوسطى والاكرييب وبعض البدلان الأفريقية. وأأشار اإ
 الترشيعات الوطنية للك بدل من البدلان املشاركة.

عمل بني املاكتب من أأجل حتسني أأوجه لنس بة لقضية بشأأن تقامس الة كوراي ابلقرتاح اذلي قِدمه ابوذكَّر وفُد مجهوري .204
نتاجية  ىل أأنه ومن منظور هنج متوازن يف جدول الأعامل واإ كفاءة نظام الرباءات. وفامي يتعلق ابلعمل املقبل، أأشار الوفد اإ
جراء فعال ومس تقر لتنفيذ قوانني الرباءات، عىل الرمغ من أأمهية القضااي الأخرى  مبا فهيا اللجنة، فاإن من الأمهية مباكن وضع اإ
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و أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح اذلي قدمته وفود مجهورية كوراي واململكة  التقييدات والاس تثناءات والرباءات والصحة.
نشاء صفحة عىل  املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية فامي يتعلق جبودة الرباءات وحتسني كفاءة نظام الرباءات مبا يف ذكل اإ

 العمل والأنشطة امجلاعية. وأأما ابلنس بة ملسأأ ة رسية التواصل بني مستشار الرباءات ومولكه، فقد موقع الويبو حول تقامس
عداد دراسة عن احملتوى احملمتل للأحاكم المنوذجية بشأأن رسية التواصل يك تدرج يف العمل املقبل.  اقرتح الوفد اإ

يران )مجهورية  .205 ق عىل بعض الاقرتاحات بشأأن رسية التواصل، الإسالمية( عىل أأنه ل ميكن أأن يواف -وشدد وفد اإ
ىل أأنه ل ميكن أأن يوافق عىل بعض  خراج هذا البند من جدول الأعامل اللجنة ادلامئة. وأأشار الوفد اإ وأأن الوفد يفضل اإ

دراج بعض الاقرتاحات، اليت تقدمت هبا وفود اله  ند الاقرتاحات بشأأن تقامس العمل أأيضا. وختاما، أأعرب الوفد عن تأأييده اإ
 وجنوب أأفريقيا بشأأن مسأأ ة الصحة العامة، يف برانمج العمل املقبل.

وعرضت الرئيسة اقرتاحاهتا بشأأن العمل املقبل للجنة. وبعد مشاورات مع منسقي اجملموعات الإقلميية، قدمت الرئيسة  .206
قلميية والوفود الفردية عرض العديد من الأفاكر  اقرتاحات معد ة بشأأن العمل املقبل للجنة. وذكرت أأن عددا من اجملموعات الإ

ىل أأنه اكن من الصعب انتقاء  قلميية. وأأشارت الرئيسة اإ اجليدة للعمل املقبل، وذكل عقب مشاوراهتا مع منسقي اجملموعات الإ
هذه الأفاكر والاختيار من بيهنا، من أأجل تقدمي اقرتاح معل مقبل معقول وموجز للجنة يوازن بعدل بني كثري من وهجات 

قلميية اليت سامهت مسامهة فعا ة وبناءة يف وضع اقرتاهحا. وقالت الرئيسة النظ ر اخملتلفة، وشكرت ك اجملموعات والوفود الإ
ىل توافق يف الآراء. وذكرت أأنه عىل الرمغ من  قلميية حتقيق التوازن املطلوب للوصول اإ هنا حاولت ومنسقي اجملموعات الإ اإ

ىل نقص رأأته الاقرت  شارة ك مجموعة اإ ىل اإ قلميية اإ هنا اكنت تمتىن تقبال أأكرب لهذا الاقرتاح، وقد أأشارت ست مجموعات اإ اح، فاإ
 قبولها أأحدث اقرتاح للرئيسة.

ىل أأن الاقرتاح مل يكن مثاليا، وأأن للك دو ة  .207 آس يا واحمليط الهادئ، مشريا اإ وحتدث وفد ابكس تان ابمس مجموعة بدلان أ
درجهتا بشأأن بنود جدول الأعامل اخملتلفة، وخاصة، بنود جدول الأعامل  من ادلول الأعضاء يف مجموعته شواغل تتفاوت

ىل ندوة  ضافة كفاية الكشف اإ املتعلقة برسية التواصل مع مستشاري الرباءات ونقل التكنولوجيا. وأأعرب الوفد عن رغبته يف اإ
ة، ذكر الوفد أأن اجملموعة ترى أأن اقرتاح النصف املعنونة "جودة الرباءات". وعىل الرمغ من اخملاوف الكبرية للمجموعة الآس يوي

ن اجملموعة قررت، يف روح من املشاركة البناءة  الرئيسة هو أأفضل الس بل للميض قدما يف معل اللجنة. وقال الوفد اإ
ليه. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن  واملرونة، قبول الاقرتاح كام هو، لأنه القامس املشرتك الأدىن اذلي أأمكن للجنة التوصل اإ

 تقابل املرونة اليت أأبداها ابملثل من جامعات أأخرى.

ن مجموعته أأولت أأمهية كبرية للقضااي املتعلقة  .208 وقال وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، اإ
قرارا مهنا1979ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات وتنقيح القانون المنوذيج لس نة  بلك اجلهود اليت بذلت يف  . واإ

عداد اقرتاح الرئيسة للوصول اإىل تفامه، ذكر الوفد أأنه رمغ عدم رىض عدد من أأعضاء مجموعته عن هذا الاقرتاح، فاإن  اإ
 اجملموعة ميكن أأن تقبل اقرتاح الرئيسة، يف روح من التوافق، بغية عقد دورة مقبةل للجنة ادلامئة.

بة عن اجملموعة الأفريقية، أأنه ابلنس بة للمشاورات غري الرمسية مع الرئيسة، فقد رأأى وأأشار وفد نيجرياي، متحداث ابلنيا .209
قلميية أأن اقرتاح الرئيسة مل يكن أأكرث الاقرتاحات طموحا، ولكن الوفد يقدر اجلهود الىت بذلهتا  مجيع منسقي اجملموعات الإ

نه رمغ أأْن ل اتفاق عىل أأي الرئيسة لإجياد القامس املشرتك الأدىن اذلي ميكن أأن تدمعه مجيع ا جملموعات. وذلكل، قال الوفد اإ
يشء اإىل حني التفاق عىل ك يشء، فاإن اجملموعة الأفريقية تبدي مرونة يف قبول اقرتاح الرئيسة بشأأن العمل املقبل دون 

ضافة أأي تغيري عىل الاقرتاح من  ضافة أأية تغيريات أأخرى عىل اقرتاهحا الأخري. ولحظ الوفد أأن اإ شأأنه أأن يضيع اجلهد اإ
املبذول بأأمكهل. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تسمح اجملموعة اليت مل تقبل اقرتاح الرئيسة بعد، بأأن تتابع اللجنة العمل قدما يف 

 دورهتا املقبةل.
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جياد احللول اليت .210 توفِق بني  وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وأأعرب عن تقديره للجهود اليت ل تلك  للرئيسة يف اإ
مصاحل ك اجملموعات والشواغل اليت عربت عهنا. وذكر الوفد أأن اجملموعة ابء ترغب يف احلصول عىل برانمج معل لدلورة 

القادمة هبدف السامح للجنة بتنفيذ وليهتا: أأي مناقشة قانون الرباءات املوضوعي. وأأوحض الوفد أأن اجملموعة أأبدت مجةل من 
صلية لقرتاح الرئيسة نظرا ملس توى الطموح املنخفض للأنشطة الواردة حتت بند جدول الأعامل اخملاوف بشأأن النسخة الأ 

املتعلق مبوضوع "جودة الرباءات"، اذلي هو من أأولوايت اجملموعة ابء. وذكر الوفد أأن مجموعته، اختذت رمغ ذكل قرارا بقبول 
وجود معل مقبل يف ادلورة التالية للجنة ادلامئة. وأأشار الوفد اقرتاح الرئيسة الأصيل كحزمة واحدة، لإحساسها العارم بلزوم 

ىل أأن اجملموعة ابء قد أأظهرت أأقىص قدر ممكن من املرونة يف تكل املرحةل، عىل الرمغ من أأهنا رأأت أأن الاقرتاح مل يكن  اإ
الأخري للرئيسة قد نقل متوازان، وأأن مس توى الطموح املتعلق جبودة الرباءات منخفض للغاية. ورأأى الوفد أأن الاقرتاح 

التوازن بعيدا عن مصلحة اجملموعة ابء. وأأكد الوفد أأنه ينبغي عىل اللجنة، من وهجة نظر مجموعته، أأن تضع برانمج العمل 
دخال تعديلني عىل اقرتاح  املقبل لدلورة التالية من أأجل السامح للجنة ابمليض قدما. وانطالقا من هذا املنظور، اقرتح الوفد اإ

دراج النشاط الثاين املوجود يف اقرتاح الرئيسة الرئيس عادة اإ ة احلايل. أأول، فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا، اقرتح الوفد اإ
الأصيل، أأي عىل أأساس مساهامت ادلول الأعضاء، بأأن مجِمع الأمانة معلومات عن الترشيعات واملبادئ التوجهيية واملامرسات 

قلميية ذ تشلك اتفاقات  والأحاكم القضائية الوطنية/الإ بشأأن الرتاخيص، وتقدهما اإىل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة ادلامئة. اإ
الرتخيص، يف رأأي الوفد، جزءا أأساس يا من نقل التكنولوجيا اليت من شأأهنا أأن تعود ابلنفع عىل مجيع ادلول الأعضاء، ودون 

دم بوترية اكفية. وذكر الوفد أأن مجموعته، اعرتافا مهنا ابخملاوف هذا العنرص، فاإن جدول الأعامل املتعلقة بنقل التكنولوجيا لن يتق
اليت أأعربت عهنا بعض الوفود، س تقبل حذف لكمة "الطوعي" اليت س بقت لكمة "الرتخيص". واثنيا، اقرتح الوفد، ابلنس بة 

عادة النص الوارد يف اقرتاح الرئيسة الأصيل "ندوة  ملدة نصف يوم عن العالقة لندوة النصف يوم بشأأن الرباءات والصحة، اإ
ىل ماكنه. ورأأى الوفد أأن الاقرتاح الأصيل أأقام التوازن الصحيح، لأن عبارة "توافر  بني أأنظمة الرباءات وتوافر الأدوية" اإ
ذ يرى  الأدوية" ميكن أأن تسلط الضوء عىل خمتلف اجلوانب، مبا يف ذكل املنافع والتحدايت املس متدة من أأنظمة الرباءات. اإ

ىل التحدايت لن تبني حيادية الندوة. ذلا اقرتح الوفد أأن تدرج لكمة "املنافع و" قبل لكمة الوفد أأ  ن الإشارة الرصحية اإ
"التحدايت". وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن طلبه مرشوع ومنصف من أأجل استيعاب اخملاوف واملصاحل اليت أأعرب عهنا 

أأدخلت هذه التعديالت ومل تطرأأ أأي تغيريات أأخرى، فاإن اجملموعة ابء عدة أأعضاء يف جوانب خمتلفة. وذكر الوفد أأنه يف حال 
ميكن أأن تقبل اقرتاح الرئيسة. وأأكد الوفد أأن اجملموعة مس تعدة لقبول اقرتاح الرئيسة الأصيل كام هو، من أأجل التسوية 

 وبغرض وضع معل مقبل مكمتل لدلورة التالية.

الرئيسة عىل هجودها. وأأعرب الوفد عن رضاه نتيجة التقدم احملرز  ورحب وفد الصني ابقرتاح الرئيسة وقبهل، وشكر .211
يف العمل املرتبط مبواضيع الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا. أأما فامي يتعلق 

 الوفد، ابلنس بة لرسية التواصل بني جبودة الرباءات، فرأأى الوفد أأن اخلربة وتبادل املعلومات قد تعني مجيع البدلان. وعرِب 
حمايم الرباءات ومولكهيم، عن رأأي مفاده أأن من غري املالمئ مناقشة هذا املوضوع يف اللجنة ادلامئة. ولكن يف ضوء اخملاوف 
آخرون بشأأن هذا املوضوع ومن أأجل احلفا  عىل التوازن وأأخذا بعني الاعتبار مجيع الشواغل، فقد  أأبدى اليت أأاثرها أأعضاء أ

 الوفد رغبته يف تبيان موقفه املرن واملنفتح.

وأأعرب وفد رومانيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، عن شكره للرئيسة عىل هجودها اجلبارة يف  .212
ن مجموعته تعلِق أأمهية  ىل أأن أأ كبرية عىل معل اللجنة ادلامئة. و حتديد الأرضية املشرتكة للعمل املقبل. وقال الوفد اإ شار الوفد اإ

ذا راعت مجيع  ل اإ اجملموعة تويل أأمهية أأكرب لبعض املوضوعات دون غريها، ورأأى الوفد أأن اللجنة ل ميكن أأن تواصل معلها اإ
نه وعىل نقيض اخملرجني السيامنئيني اذلين ميكهنم العمل وفق سيناريوهات رسايلية، فاإن ادلبلوماس يني  املصاحل. وقال الوفد اإ

حلول واقعية. وأأشار الوفد أأن اجملموعة قبلت، من هذا املنظور، اقرتاح الرئيسة الأصيل، وقد أأبدت مرونة  يعملون وفق
تراعي اهامتمات اجملموعات الأخرى يف املناقشات اليت أأعقبت ذكل. وذكر الوفد أأن اجملموعة ميكن أأن تقبل أأحدث اقرتاح 

ةل معل اللجنة ادلامئة. وأأقر الوفد أأن اقرتاح الرئيسة احلايل ل يزال غري للرئيسة، رمغ أأنه مل يرض اجملموعة متاما، هبدف مواص
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بداء مزيد من املرونة من  مقبول لاكفة الوفود. وذلكل قدم الامتسا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق مجليع الوفود ابإ
 أأجل اختتام ادلورة احلالية للجنة ادلامئة بنجاح.

آس يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية فشكر الرئيسة عىل هجودها، وحتدث وفد بيالروس  .213 ابمس مجموعة بدلان أ
آخذة ما س بق يف الاعتبار،  جيابية. وذكر الوفد أأن اجملموعة، أ ىل نتاجئ اإ وأأعرب عن أأمهل يف أأن ختلص ادلورة احلالية للجنة اإ

ح احلايل، رمغ وجود بعض الرغبات والتوصيات اليت أأبدت مرونة واس تعدادا لقبول اقرتاح الرئيسة الأصيل وكذكل الاقرتا
أأرادت اجملموعة الإدلء هبا. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تظهر اجملموعات الأخرى بعض التفهم واملرونة يك ل تغادر الوفود 

 ادلورة احلالية للجنة خالية الوفاض.

حلفا  عىل التوازن ادلقيق يف استيعاب مجيع خماوف ورصح وفد الهند أأنه يتفهم التحدايت اليت تواهجها الرئيسة يف ا  .214
ادلول الأعضاء. وأأعرب عن تقديره لفكرة أأن يقترص العمل املقبل للجنة عىل تقيص احلقائق وأأنه هذا العمل لن يؤدي اإىل 

ضافة ما ييل ىل أأنه، ابلنس بة لالقرتاح احملدد للعمل املقبل، اكن الوفد يود اإ ليكون جزءا من  أأعامل تنس يقية. وأأشار الوفد اإ
طار هذا البند من جدول الأعامل، أأي جودة 1العمل املقبل: " " ينبغي النظر يف عقد جلسة مشاركة عن كفاية الكشف يف اإ

الرباءات، وذكل لأن ادلراس تني املتعلقتني ابلنشاط الابتاكري وكفاية الكشف قد نوقش تا يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة 
سامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية، لأنه يرى أأن لأ املتعلقة اب وفد رغبة يف متابعة ادلراسة" أأبدى ال2ادلامئة؛ "
ىل مزيد SCP/21/9 الوثيقة عداد دراسة حول صيغ ماركوش 3من التعديالت؛ " حتتاج اإ " أأعرب الوفد عن رغبته يف اإ

النامية والبدلان الأقل منوا، وابلتايل تؤثر سلبا عىل  والعائق اذلي تضعه أأمام تيسري احلصول عىل الأدوية الأساس ية يف البدلان
ىل الرعاية الصحية العامة؛ و" عداد دراسة حول مسأأ ة نقل التكنولوجيا مقابل كفاية الكشف 4الوصول اإ " رغب الوفد يف اإ

ىل أأنه اكن يود وقف النقاش حول قضيةأأ ضافة اإىل ذكل، عوضا عن جمرد النقاش حول املوضوع. واإ  حصانة  شار الوفد اإ
الاستشارة القانونية، لأهنا مسأأ ة ذات طبيعة موضوعية وحيمكها القانون الوطين املطبق يف ادلول الأعضاء املعنية. ولكن 
أأبدى الوفد تفهمه للمواقف الراخسة اليت اختذهتا ك دو ة من ادلول الأعضاء من قضااي حمددة وردت يف اقرتاح الرئيسة. 

آخذا بعني الاعتبار روح التعددية والتوافق البناء يف الآراء بني ادلول ذلكل، أأعرب الوفد عن قبوهل أأ  حدث اقرتاح للرئيسة، أ
الأعضاء من أأجل مشارك مس مترة يف اللجنة. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يظهر الأعضاء الآخرون املرونة املطلوبة، ويقابلوا 

ىل اقرت   اح فعيل لدلورة الثالثة والعرشين للجنة ادلامئة.ما فعهل الوفد ابملثل يك تمتكن اللجنة من التوصل اإ

وأأيد وفد الولايت املتحدة الأمريكية البيان الصادر عن وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابء. وأأشار اإىل أأن وجود جدول  .215
ىل اس مترار هذا الامجاه. وأأوحض الوفد أأن  اجملموعة ابء متوازن اكن هدف اللجنة ادلامئة منذ زمن طويل، ذلا سعى الوفد اإ

دراج نصوص اكنت قد وردت يف اقرتاح الرئيسة الأصيل. ورأأى الوفد أأن الطلب  عادة اإ طلبت تغيريات صغرية فقط، ويه اإ
اذلي قدمته اجملموعة ابء مل يضف شيئا جديدا لقرتاح الرئيسة احلايل. وفامي يتعلق ابلعمل املقبل بشأأن الرباءات والصحة، ذكر 

تذكر التحدايت حفسب يف عنوان الندوة، بل منافع أأنظمة الرباءات يف توافر الأدوية، من أأجل أأن ل حيمك الوفد أأنه ينبغي أأِل 
نه عىل اعتبار أأن الرتاخيص أأداة هامة لنقل  عىل الندوة ابلفشل قبل أأن تنظم. وفامي يتعلق بنقل التكنولوجيا، قال الوفد اإ

آ   اثره عىل نقل التكنولوجيا كجزء من معل اللجنة. التكنولوجيا، فينبغي للجنة أأن تنظر يف الرتخيص وأ

يران )مجهورية  .216 قلميية لتفانهيم وهجودمه ادلؤوبة.  -وأأعرب وفد اإ الإسالمية( عن تقديره للرئيسة ومنسقي اجملموعات الإ
تعددية وذكر الوفد أأنه ميكن أأن يقبل أأحدث نسخة من اقرتاح الرئيسة من أأجل التسوية وامليض قدما. ولحظ الوفد أأن ال 

تتطلب مساحة للتداول، وأأن من الصعب تلبية مطالب مجيع الأعضاء واستيعاب مجيع املواقف. وأأعرب الوفد عن قلقه من 
مسأألتني وهام تقامس العمل ورسية التواصل مع مستشاري الرباءات. ورأأى الوفد أأن املسأألتني تقعان خارج ولية الويبو 

 واللجنة ادلامئة.
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دارهتا احلكمية للجنة خالل مناقشات صياغة برانمج العمل. وشكر وفد سويرسا الر  .217 ئيسة عىل اقرتاهحا ومعلها العظمي واإ
ىل اتفاق يف ادلورة  نه يأأسف بشدة أأن اللجنة مل تمتكن من التوصل اإ ىل أأنه يويل أأمهية كبرية لعمل اللجنة، ذلا فاإ وأأشار الوفد اإ

ىل اتفاق يف ادلورة احلالية. وأأعرب الوفد عن ثقته بأأن الوفود س تعمل السابقة للجنة ادلامئة. ورأأى أأنه من املهم جدا التوص ل اإ
ل أأن الوفد أأبد تأأييده للمخاوف اليت أأعرب عهنا وفد الياابن ابمس  ىل نتيجة جيدة. اإ بروح منفتحة وبناءة من أأجل التوصل اإ

طار نقل  ىل أأنه هممت بعقد نقاش حول اتفاقات الرتخيص يف اإ التكنولوجيا، وهو موضوع هيمك كثريا من اجملموعة ابء. وأأشار اإ
الوفود. ورأأى الوفد أأن اتفاقات الرتخيص الطوعية يه مصمي نقل التكنولوجيا، لأهنا تسمح لأصاب الرباءات والأطراف 
اتحة مزيد من  الثالثة ابلخنراط يف معليات نقل التكنولوجيا يف روح من التعاون املتبادل الإجيايب. وذلكل اعترب الوفد أأن اإ
املعلومات حول الإجراءات الوطنية والإقلميية يف جمال الرتاخيص الطوعية وحالهتا قد يعني يف فهم التحدايت والفرص 

املرتبطة ابلرتاخيص الطوعية أأو اتفاقات الرتخيص بشلك عام. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بوجود العديد من املناطق الهامة 
ىل أأن بعض الوفود أأبدت خماوفها من لكمة "طوعية" يف الفقرة ذات اجملهو ة يف هذا املوضوع، اليت ينبغ ي اكتشافها. وأأشار اإ

الصةل الواردة يف اقرتاح الرئيسة الأصيل، أأوحض الوفد أأن اقرتاح اجملموعة ابء اذلي مل تعارضه الوفود الأخرى حىت حينه، مل 
ىل  يتضمن لكمة "طوعية". وأأبدى الوفد أأمهل يف أأن ياليق هذا الاقرتاح قبول مجيع ادلول الأعضاء، وأأن يفيض الاجامتع اإ

 خامتة موفقة.

ذا اكن هناك اإجامع عىل تبين اقرتاح الرئيسة مع تعديالت اجملموعة ابء. .218  وسأألت الرئيسة اللجنة عام اإ

لصياغة، مبا أأن وذكر وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، أأنه لن يقبل العودة اإىل معلية ا .219
 اقرتاح الرئيسة فُهم عىل أأنه حزمة.

ن اجملموعة اعتربت اقرتاح الرئيسة الأصيل حزمة متاكمةل. وأأضاف أأنه  .220 وقال وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ
ِل أأهنا اخنرطت يف م  ضافية للتوافق عىل الرمغ من استنفاذ اجملموعة ابء ملروانهتا يف مناقشة اقرتاح الرئيسة الأصيل، اإ ناقشات اإ

عىل العمل املقبل لدلورة القادمة. وذلكل، طلب الوفد من اجملموعات الأخرى مواصةل العمل عىل الاقرتاح املقدم من اجملموعة 
ىل التعبري عن أأية خماوف موضوعية بشأأن التعديالت  ابء والنظر فيه من منظور موضوعي. ودعا الوفد اجملموعات الأخرى اإ

 ا اجملموعة.اليت اقرتحهت

ىل أأن العديد من ادلول الأعضاء رأأت أأن  .221 آس يا واحمليط الهادئ، مشريا اإ وحتدث وفد ابكس تان ابمس مجموعة بدلان أ
ماكنية تعديل النص مفتوحة، فاإن وفودا أأخرى من  نه يف حال ظلت اإ اقرتاح الرئيسة مل يعكس خماوفها ابلاكمل. وقال الوفد اإ

ح يف الأفق. وذكر الوفد أأنه رمغ احرتامه ملوقف اجملموعة ابء والأس باب اجلوهرية خملاوفها، فاإن س تأأيت ابقرتاحاهتا دون هناية تلو 
ظهار بعض  ماكنية اإ التعددية تعين التعايش مع احلد الادىن. وابلتايل ترىج الوفد ادلول الأعضاء اليت أأبدت خماوف النظر يف اإ

 املرونة.

وذكر أأن كثريا من املرونة ُأظهر أأثناء املشاورات غري الرمسية  فريقية،ورصح وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأ  .222
وقدمت الكثري من التنازلت. وأأكد الوفد أأن اجملموعة الأفريقية وافقت عىل قبول اقرتاح احلزمة املتاكمةل اذلي يليب أأدىن 

عادة فتح نص اقرتاح الرئيسة ا ىل أأن اإ لأخري س يعود بأأثر سليب، مبا أأن اجملموعة احلدود اليت يقبلها امجليع. وأأشار الوفد اإ
عادة النظر يف مواقفها واملوافقة عىل  الأفريقية أأبدت خماوف بشأأن جوانب خمتلفة منه. وذلكل، حِث الوفد اجملموعة ابء عىل اإ

توجب عىل أأحدث اقرتاح للرئيسة من أأجل امليض قدما. وأأقر الوفد ابلضغوط اليت واهجها منسقوا اجملموعات الإقلميية، حيث 
ىل الأمام. قلميية احلصول عىل موافقة مجموعاهتم الفردية عىل قبول النص دلفع العملية اإ  مجيع منسقي اجملموعات الإ

وأأكد وفد الياابن، متحداث ابمس اجملموعة ابء، أأن اقرتاحه مل يدخل أأي عنارص جديدة أأو تغيريات عىل اقرتاح الرئيسة  .223
 الأصيل.
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ذا اكن هناك وسأألت الرئيسة، بعد الاس امت .224 قلميية والوفود الفردية، الوفود مِعا اإ ىل تعليقات منسقي اجملموعات الإ ع اإ
 توافق يف الآراء عىل اعامتد اقرتاح الرئيسة دون التعديالت اليت قدمهتا اجملموعة ابء.

آس يا واحمليط الهادئ، وذكر أأن أأعضاء مجموعته عىل اس تعداد  .225 لقبول الاقرتاح وحتدث وفد ابكس تان ابمس مجموعة بدلان أ
 املعدل املقدم من الرئيسة كام ورد ودون أأي تعديالت أأخرى.

ن ادلول الأعضاء يف مجموعته تدمع اقرتاح الرئيسة  .226 وقال وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية، اإ
 املنقح كام ورد.

ن ادلول  .227  الأعضاء يف مجموعته تدمع اقرتاح الرئيسة املنقح.وأأعلن وفد نيجرياي، متحداث ابمس اجملموعة الأفريقية، اإ

ندونيس يا بيان وفد ابكس تان ابمس مجموعة البدلان الآس يوية. ورأأى الوفد أأن الاقرتاح املعدل املقدم من  .228 ودمع وفد اإ
ىل أأنه يف حال اقرتح وفد تعديال عىل النص، فاإن وفد اندونيس يا س يقرتح تعديال أأيضا، و  كذكل الرئيسة متوازن. وأأشار اإ

ن هذه املناقشة س تعطل معل اللجنة.  شأأن الوفود الأخرى. وقال الوفد اإ

ورِصح وفد رومانيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، بأأن مجموعته اس تطاعت التفاق عىل قبول  .229
عرضت أأثناء الاجامتع. واكن الاقرتاح الأخري للرئيسة، مع احلفا ، يف الوقت نفسه، عىل روح مرنة مجاه املواقف اليت 

 الهدف الأمه يف رأأي اجملموعة هو وضع برانمج العمل املقبل للجنة.

دراج أأي من الاقرتاحات اليت قدمهتا اجملموعة  .230 وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء، معراب عن أأسفه العميق لعدم اإ
ىل أأحدث اقرتاح أأدلت به ابء، واليت تالمئ أأنشطة اللجنة ادلامئة متام املالمئة، مضن بران مج العمل املقبل. وأأشار الوفد اإ

الرئيسة بشأأن الرباءات والصحة، وأأعرب عن فهمه أأن املناقشات اليت س تعقد أأثناء ندوة النصف يوم س تأأخذ يف احلس بان 
عىل حد سواء. وأأشار اإىل ك اجلوانب الهامة املرتبطة ابلعالقة بني نظام الرباءات وتوافر الأدوية، مبا فهيا املنافع والتحدايت 

أأن التنس يق داخل اجملموعة ابء اكن صعبا للغاية، وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتابع اللجنة معلها يف املس تقبل، لأن الولية 
ىل  اجلوهرية للجنة ادلامئة تشلك جزءا أأساس يا من أأهداف املنظمة. ورصح الوفد أأن مجموعته انضمت، من هذا املنظور، اإ

توافقة عىل اعامتد اقرتاح الرئيسة الأخري بشأأن برانمج العمل لدلورة املقبةل، رمغ أأهنا غري راضية عن حمتواه اذلي يفتقر الآراء امل 
ىل التوازن حسب رأأي اجملموعة. وأأعرب الوفد عن امتنانه للرئيسة عىل هجودها اليت بذلهتا يف احلفا  عىل اس مترار معل  اإ

 اللجنة.

ء عىل ما أأبدته من مرونة وروح توفيقية، وعرِبت عن تقديرها للك الوفود عىل ما بذلته وشكرت الرئيسة اجملموعة اب .231
 من هجود.

 من جدول الأعامل: ملخص الرئيس 9البند 

 (.SCP/22/6 Provقِدمت الرئيسة ملخص الرئيس )الوثيقة   .232

ناقشات داخل اللجنة ، أأن بعض الوفود طلبت وقف امل 17واقرتح وفد الهند أأن يذكر ملخص الرئيس، يف الفقرة  .233
 بشأأن رسية التواصل مع مستشاري الرباءات. ادلامئة

يران الإسالمية بيان وفد الهند. .234  ودمع وفد مجهورية اإ

 وأأيِد وفد الصني بيان وفد الهند. .235
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هنا س تدخل مجةل جديدة لهذا الغرض يف امللخص الهنايئ للرئيس، نظرا للتعليقات املقدمة من وفود  .236 وقالت الرئيسة اإ
يران والصني.  الهند واإ

ذا اكن النص يعكس اتفاق منسقي اجملموعات الإقلميية عىل 20وطلب وفد الربازيل توضيحا بشأأن الفقرة  .237 ، سائال عام اإ
 ، يف جلسة لحقة.1979مناقشة اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، بشأأن تنقيح قانون الويبو المنوذيج لس نة 

 ن النقاش حول هذه املسأأ ة س يواصل يف ادلورة القادمة.وأأوحضت الرئيسة أأ  .238

ا مبلخص الرئيس )الوثيقة  .239  (. SCP/22/6أأحاطت الأمانة علم 

ىل أأن احملرض الرمسي لدلورة سريد يف تقرير ادلورة. .240 ن التقرير س يعكس مجيع املداخالت   ونوهت اللجنة اإ وقالت اإ
من الوثيقة  11ملتفق عليه يف اللجنة يف دورهتا الرابعة )انظر الفقرة الواردة يف الاجامتع وأأنه س ُيعمتد وفق ا لالإجراء ا

SCP/4/6  واليت تنص عىل أأن لأعضاء اللجنة احلق يف التعليق عىل مرشوع التقرير اذلي توفره اللجنة عرب املنتدى ،)
ن اللجنة س ُيطلب مهنا اعامتد مرشوع التقرير، مبا يف ذكل الت   الإلكرتوين اخلاص هبا.  عليقات الواردة، يف دورهتا املقبةل.واإ

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 10البند  

وقدمت البياانت الكتابية التالية من قبل وفد ابكس تان نيابة عن اجملموعة الآس يوية، ووفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان  .241
 وادلول الأعضاء فيه، لإدراهجا يف التقرير. أأمرياك الالتينية والاكرييب، ووفد لكسمربغ ابلنيابة عن الاحتاد الأورويب

عرب وفد ابكس تان، متحداث ابمس مجموعة دول أأس يا واحمليط الهادي، عن شكره للرئيسة عىل رئاس هتا املمتازة للجنة اليت  .242
ىل الأمام يف الامجاه الصح  يح. ولكنه أأمثرت اعامتد برانمج العمل املقبل. واعترب الوفد أأن اعامتد برانمج العمل اكن خطوة اإ

ىل أأنه اكن القامس املشرتك الأصغر وأأىت نتيجة تسوية توافقية كبرية قامت هبا اجملموعة الآس يوية. وذلكل، أأعرب الوفد  أأشار اإ
عن أأمهل يف أأن تقابل هذه املرونة مبرونة مقابةل من الآخرين يف املس تقبل. وذكر الوفد أأن معل اللجنة ينبغي أأن يوازن حقوق 

بطريقة تدرك احلقائق الاجامتعية والاقتصادية مجليع ادلول الأعضاء وتتفهمها. ورأأى الوفد أأن ما س بق عامل أأصاب الرباءات 
عامل احلق الإنساين الأسايس يف الصحة  أأسايس يك يتاح للحكومات حزي س يايس رضوري لتلبية الاحتياجات الصحية واإ

ىل أأن نه  مجليع الأفراد يف مجيع البدلان. وذلكل، أأشار الوفد اإ الشمولية واملرونة يف التعددية اكنت رشطا أأساس يا للتقدم، وقال اإ
ىل املناقشات الآتية يف ادلورات املقبةل للجنة ادلامئة.  يتطلع اإ

وأأعرب وفد الربازيل، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، عن شكره للرئيسة عىل توجهياهتا الفعا ة  .243
لوفد أأن اللجنة ادلامئة أأحرزت تقدما جيدا فامي يتعلق بتبادل وهجات النظر حول ادلراس تني املتعلقتني لعمل اللجنة. ورأأى ا

ابلنشاط الابتاكري وكفاية الكشف. واعترب أأن اللجنة شهدت تبادل همام لوهجات النظر حول الاس تثناءات والتقييدات عىل 
شارة اىل املناقشة بشأأن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية حقوق الرباءات، والرباءات والصحة، ونقل التكنولوجيا.  ويف اإ

نه رمغ أأن ك الأهداف اليت ينشدها  ىل بدء مناقشة بشأأن تنقيح قانون الويبو المنوذيج، قال الوفد اإ والاكرييب اذلي هيدف اإ
جيابيا. وذلكل، أأ  ىل مواصةل هذا الاقرتاح مل تتحقق، فاإن اجملموعة ترى أأن تبادل وهجات النظر اكن اإ عرب الوفد عن تطلعه اإ

ىل أأن مجموعته طلبت من الأمانة، نتيجة للمناقشات اليت  النقاش يف ادلورة الالحقة. وفامي يتعلق ابلعمل املقبل، أأشار الوفد اإ
عداد دراسة حتليلية لالس تثناءات والتقييدات اليت أأثبتت فعالية يف معاجلة الشواغل الإ  منائية. عقدت يف ادلورة السابقة، اإ

اقرتحت اجملموعة استنادا اإىل ذكل التحليل وضع دليل غري حرصي عن هذا املوضوع مكرجع لدلول الأعضاء يف  وابملثل،
آراء مجيع ادلول الأعضاء، عىل الرمغ من أأن العمل املقبل لدلورة املقبةل حول هذا  ىل أ الويبو. واعرتفت اجملموعة بقمية الاس امتع اإ

ىل مس   توى اقرتاحاهتا. وذلكل، ذكر الوفد أأن مجموعته مس تعدة للمشاركة البناءة يف مناقشات ادلورة الثالثة املوضوع مل يرق اإ
فرادية حول فعالية  ىل وثيقة تعِدها الأمانة ومجمع فهيا مجارب ادلول الأعضاء ودراسات اإ والعرشين للجنة ادلامئة استنادا اإ



SCP/22/7 PROV. 
76 
 

ىل أأن مجموعته أأبدت اهامتهما ببذل هجود مشرتكة الاس تثناءات والتقييدات، ل س امي يف معاجلة القضااي  الإمنائية. وأأشار الوفد اإ
فامي يتعلق بقضية الرباءات والصحة، ابقرتاح  تتعلق مبناقشة موضوعي الرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا. ورحبت اجملموعة،

التحدايت املتعلقة بتوافر الأدوية يف  عقد ندوة ملدة نصف يوم عن العالقة بني أأنظمة الرباءات وجوانب أأخرى من بيهنا
ىل الأدوية  البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، مبا يف ذكل الهنوض ابلبتاكر وادلفع برشط نقل التكنولوجيا لتيسري النفاذ اإ

ته هو أأن الرتكزي الأسايس اجلنيسة والأدوية احملمية برباءة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وذكر الوفد أأن ما فهمته مجموع 
للندوة جيب أأن ينصب عىل العالقة بني أأنظمة الرباءات والتحدايت املرتبطة بتوافر الأدوية يف البدلان النامية والبدلان الأقل 

يف  منوا، والتحدايت املرتبطة بتعزيز الابتاكر يف البدلان النامية. وعرب الوفد جمددا عن الزتام مجموعته ابملشاركة البناءة
املناقشات حول نقل التكنولوجيا مقابل كفاية الكشف ورأأت يف ذكل خطوة حنو الأمام. وأأما ابلنس بة ملسأأ ة رسية التواصل 

وفامي يتصل مبوضوع  بني مستشاري الرباءات ومولكهيم، فقد رأأت اجملموعة أأن اللجنة ادلامئة ليست احملفل املالمئ هذا النقاش.
أأنظمة الاعرتاض، وافقت اجملموعة عىل اقرتاح عقد جلسة تشاركية تدوم نصف يوم بشأأن مجارب جودة الرباءات، مبا يف ذكل 

جراءات الفحص والاعرتاض والإبطال. ويف هذا الصدد،  اخلرباء من خمتلف املناطق فامي خيص تقيمي النشاط الإبداعي يف اإ
يالء اهامتم خاص لإجراءات الاعرتاض والإبطا ذ مل تعاجل هذه الإجراءات يف ادلورات الأخرية رأأت اجملموعة أأنه ينبغي اإ ل، اإ

 للجنة ادلامئة. 

وأأدىل وفد لكسمربغ ببيان ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، عرِب فيه عن تقديره للرئيسة عىل هجودها اليت ل  .244
ىل أأن  تلك يف حتديد احللول الوسطى لتحقيق توافق يف الآراء بشأأن العمل املقبل، وهنأأ الرئيسة عىل جناهحا. ونِوه الوفد اإ

ىل الأمام ومعال بروح التسوية اليت ينبغي أأن تكون السمة  الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء، ويف ابدرة دلفع معل اللجنة اإ
املمزية لعمل اللجنة، اكنت س تقبل اقرتاح الرئيسة املبديئ بشأأن العمل املقبل. ومع أأن الاقرتاح اش متل عنارص غري مرحية 

حتاد الأورويب وادلول الأعضاء، فقد رأأت اجملموعة أأن احلزمة الشامةل مثلت انعاكسا عادل لتوازن املصاحل اليت أأعربت عهنا لال
الوفود خالل الاجامتع. وقد فهم الوفد هذا الاقرتاح عىل أأنه حزمة مغلقة، لكن أأعيد فتحها يف وقت لحق وتعديلها لتعكس 

دراج أأي اقرتاح قدمه الاحتاد الأورويب مضن هذه احتياجات بعض الفئات. ويف هذا ا ىل أأسفه لعدم اإ لصدد، أأشار الوفد اإ
ىل اخنراط اللجنة يف معل موضوعي يف دورهتا  ليه، وأأعرب عن تطلعه اإ احلزمة. وختاما، رحب الوفد ابلتفاق اذلي توصل اإ

 القادمة.

قلميية ومجيع الو  .245 ىل اتفاق عىل خطة معل لدلورة وأأثنت الأمانة عىل الرئيسة ومنسقي اجملموعات الإ فود لتوصلهم اإ
ىل التوصل  قلميية نيابة عن أأعضاهئا املعنيني ومجيع الوفود سعوا شِق أأنفسهم اإ الالحقة. وأأقرت الأمانة بأأن منسقي اجملموعات الإ

ىل أأن من طبيعة احللول التوافقية يف املؤسسات املتعددة الأطراف أأن مت  ثل يف كثري من اإىل حل توافقي، وأأشارت الأمانة اإ
ىل أأنه رمغ اإحساس املندوبني يف كثري من الأحيان  الأحيان القامس املشرتك الأدىن اذلي يتفق عليه امجليع. وأأشارت الأمانة اإ

ىل اتفاق بشأأن خطة العمل املقبل تتيح للجنة بعض الفرص للميض قدما يف  ن التوصل اإ بأأهنم تنازلوا عن أأكرث مما اكتس بوه، فاإ
أألف فرنك سويرسي من أأجل عقد ادلورة احلالية. ولحظت  215. وأأوحضت الأمانة أأن الويبو انفقت مبلغ تنفيذ وليهتا

ابملائة من وقهتا يف النقاش حول ما جيب مناقش ته، والنصف الأخر يف احلديث عن املسائل  50الأمانة أأن اللجنة قضت 
نفاق ا لوقت خمتلفة قليال، بعد اعامتد خطة العمل لدلورة القادمة. اجلوهرية. وأأعربت الأمانة عن أأملها يف أأن تتغري نس بة اإ

وعربت أأيضا عن أأملها يف أأن تمتكن اللجنة من الرتكزي أأكرث عىل مضمون ما جيمع هذه الوفود معا، واِل ختصص الكثري من 
جيابية وبناء ة لدلورة الالحقة. الوقت يف احلديث عن معلية مجع الوفود. ولحظت الأمانة أأن اللجنة قد أأحرزت بداية اإ

وشكرت الأمانة مجيع الوفود عىل دمعها، وذكرت أأهنا س تؤدي دورها يف الأعامل التحضريية اليت طلبهتا اللجنة، وأأهنا س تليب 
آمال ترغب حتقيقها يف اللجنة.  تطلعات الوفد كام فهمهتا من خالل ما أأعربت عنه الوفود من أ

 واختمت الرئيس ادلورة.   .246
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عمتد سابق ا من قبل اللجنة وفق ا لالإجراء امل  .247

أأعاله(، فاإن ادلول الأعضاء يف  240)انظر الفقرة 
اللجنة واملراقبني مدعوون للتعليق عىل مرشوع 

 التقرير املتوفر من خالل املنتدى الإلكرتوين للجنة.
وس يُطلب من اللجنة اعامتد التقرير يف ادلورة  

 املقبةل.

]ييل ذكل املرفق[ 
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PANAMA 
 
Zoraida RODRÍGUEZ MONTENEGRO (Sra.), Representante Permanente Adjunta, Misión 
Permanente, Ginebra 
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PARAGUAY 
 
Claudia BÁEZ BROZÓN (Sra.), Jefa, Asesoría Técnica de Patentes, Dirección de Patentes, 
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, Asunción 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Silvia Yesenia SOLIS IPARRAGUIRRE (Sra.), Directora, Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), Lima 
 
 
PHILIPPINES 
 
Epifanio EVASCO, Director, Bureau of Patents, Intellectual Property Office, Taguig City 
 
Arnel G. TALISAYON, First Secretary and Consul, Permanent Mission, Geneva 
 
Jayroma Paula BAYOTAS (Ms.), Attaché and Assistant, Permanent Mission, Geneva 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Grażyna LACHOWICZ (Ms.), Advisor to the President, Cabinet of the President, Patent Office, 
Warsaw 
 
Wojciech PIATKOWSKI, First Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Ana BANDEIRA (Ms.), Director, Trademarks and Patents Directorate, Portuguese Institute of 
Industrial Property, Ministry of Justice, Lisbon 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
KANG Huiman, Deputy Director, Multilateral Affairs, Korean Intellectual Property Office (KIPO), 
Daejeon 
 
KIM Shin, Judge, District Court, Suwon 
 
KIM Shi-Hyeong, Intellectual Property Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Eva SCHNEIDEROVÁ (Ms.), Director, Patent Department, Industrial Property Office, Prague 
 
 
RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE/UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
 
Loy MHANDO (Ms.), Senior Assistant Registrar, Intellectual Property, Ministry of Industry and 
Trade, Business Registrations and Licensing Agency (BRELA), Dar es Salaam 



SCP/22/7 PROV. 
Annex 
10 

 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Bucura IONESCU (Mrs.), Director, Patent and Innovation Directorate, Bucharest 
 
Marius MARUDA, Legal Advisor, Patent Directorate and Innovation, Bucharest 
 
Livia PUSCARAGIU (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Grega KUMER, Senior Intellectual Property Adviser, Permanent Mission, Geneva 
 
Vijay IYER, Senior Intellectual Property Adviser, British Deputy High Commission, Mumbai 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Ibrahima DIOP, secrétaire général, Ministère de l'industrie et des mines, Dakar 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Hoi Liong LEONG, Director, Patents Registry, Intellectual Property Office of Singapore, 
Singapore 
 
Min Dai Manda TAY (Ms.), Senior Assistant Director, Intellectual Property Policy Division, 
Ministry of Law, Singapore 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Lukrécia MARČOKOVÁ (Ms.), Director, Patent Department, Industrial Property Office of the 
Slovak Republic, Banská Bystrica 
 
 
SRI LANKA 
 
Geethanjali RANAWAKA (Ms.), Director General, National Intellectual Property Office of Sri 
Lanka, Ministry of Industry and Commerce, Colombo 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Marie ERIKSSON (Ms.), Head, Legal Affairs, Patent Department, Swedish Patent and 
Registration Office (SPRO), Stockholm 
 
Anna HEDBERG (Ms.), Senior Patent Examiner, Patent Department, Swedish Patent and 
Registration Office (SPRO), Stockholm 
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SUISSE/SWITZERLAND 
 
Tanja JÖRGER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle, Berne 
 
Beatrice STIRNER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle, Berne 
 
Reynald VEILLARD, conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Justin SOBION, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
UKRAINE 
 
Anatolii HORNISEVYCH, Deputy Director, State Intellectual Property Service (SIPS), Kyiv 
 
Mariia VASYLENKO (Ms.), Head, Division of Legislation Development in the Sphere of 
Industrial Property, State Enterprise, Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Juan BARBOZA, Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
YÉMEN/YEMEN 
 
Mohamed ALQASEMY, troisième secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
ZIMBABWE 
 
Rhoda NGARANDE (Ms.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
II. ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES / INTERGOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS  
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Viviana MUNOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Nirmalya SYAM (Ms.), Program Officer, Innovation and Access to Knowledge Programme, 
Geneva 
 
Emmanuel K. OKE, Intern, Innovation and Access to Knowledge Programme, Geneva 
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GENERAL SECRETARIAT OF THE ANDEAN COMMUNITY  
 
Elmer SCHIALER, Director General, Lima 
 
 
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)  
 
Yahya Nasser AL-BUSAFI, Patent Examiner, Riyadh 
 
Mohammed ALSHIHAH, Legal Counselor, Riyadh 
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
 
Aurelia CEBAN (Mrs.), Head, Examination Department, Division of Appeals and Quality Control, 
Moscow 
 
 
ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
Panagiotis RIGOPOULOS, Lawyer, International Legal Affairs, PCT, Munich 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO)  
 
Lena SCHNEIDER (Ms.), Intern, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO) 
 
Xiaoping WU (Mrs.), Counselor, Intellectual Property Division, Geneva 
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  
 
John KABARE, Senior Patent Examiner, Harare 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Claude KANA (Ms.), Expert, Geneva 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Oliver HALL ALLEN, First Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
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Margreet GROENENBOOM (Ms.), Administrator, Director General for Internal Market, Industry, 
Entrepreneurship and SMEs, Industrial Property European Commission, European 
Commission, Brussels 
 
Alexander VAN THIEL, Intern, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
III. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS  
 
 
All-China Patent Agents Association (ACPAA)  
Hao MA, Vice-President, Beijing 
Dajian WU, Vice-President, Beijing 
Hong SHOU, Deputy Secretary General, Beijing 
 
 
Association américaine du droit de la propriété intellectuelle (AIPLA)/American Intellectual 
Property Law Association (AIPLA)  
Albert TRAMPOSCH, Deputy Executive Director, Arlington, Virginia 
Jeffrey I.D. LEWIS, Immediate Past President, New York 
 
 
Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys 
Association (APAA)  
Catherine Eunkyeong LEE (Ms.), Member, Patent Committee, Seoul 
Tetsuhiro HORIE, Member, Patent Committee, Tokyo 
Takaaki KIMURA, JPAA International Activities Center, Tokyo 
 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' 
Association (ELSA International)  
Claus Roland GAWEL, Head of Delegation, Brussels 
Emilie FRAISSE (Ms.), Delegate, Brussels 
Fenna HORNMAN (Ms.), Delegate, Brussels 
Tommaso RICCI, Delegate, Brussels 
 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Alain GALLOCHAT, Observer, Zurich 
 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  
Ahmed ABDEL LATIF, Senior Programme Manager, Innovation, Technology and Intellectual 
Property, Geneva 
Pedro ROFFE, Senior Associate, Innovation, Technology and Intellectual Property, Geneva 
 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)  
Ivan HJERTMAN, European Patent Attorney, IP Interface AB, Stockholm 
Daphné YONG D'HERVÉ (Ms.), Chief Intellectual Property Officer, Paris 
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CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)  
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Adviser, Geneva 
Marjan FRIK (Ms.), Expert, Wageningen 
 
 
Free Software Foundation Europe (FSF Europe)  
Tim ENGELHARDT, Legal Advisor, Berlin 
 
Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Axel BRAUN, Roche Representative, Geneva 
Guilherme CINTRA, Senior Manager, Geneva 
Ernest KAWKA, Manager, Geneva 
Rina PAUL (Ms.), Representative, Bayer Healthcare, Leverkusen 
 
 
Innovation Insights  
Jennifer BRANT (Ms.), Director, Geneva 
Ania JEDRUSIK (Ms.), Policy Advisor, Geneva 
Stephane TRONCHON, IPR Policy Director, Qualcomm, Geneva 
Thaddeus BURNS, Senior Counsel IP and Trade, Washington DC 
 
 
Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI)/Institute of 
Professional Representatives Before the European Patent Office (EPI)  
John BROWN, Harmonization Committee, Cumbria 
Naoise GAFFNEY, Harmonization Committee, Dublin 
Francis LEYDER, Harmonization Committee, Seneffe 
 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva 
 
 
Intellectual Property Owners Association (IPO)  
Manisha DESAI (Ms.), Assistant General Patent Counsel, Indianapolis 
 
 
Japan Intellectual Property Association (JIPA)  
Masashi SHIMBO, Chairman, Medicinal and Biotechnology Committee, Tokyo 
 
 
Japan Patent Attorneys Association (JPAA)  
Takaaki KIMURA, International Activities Center, Tokyo 
 
 
Médecins Sans Frontières (MSF)  
Tom ROTH, Deputy Director,  Geneva 
Yuan Qiong HU (Ms.), Legal and Policy Advisor, Geneva 
Zoe JARVIS (Ms.), Intern, Policy and Analysis, Patent Information Geneva 
Abigayil PARR (Ms.), Intern, Policy and Analysis, Patent Information, Geneva 
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Non-Commercial Foundation for Development of the Center for Elaboration and 
Commercialization of New Technologies (Skolkovo Foundation)  
Igor DROZDOV, Senior Vice-President, Chief Legal Counsel, Moscow 
Dmitriy KOTLOV, IP Center, Head of Patent Practice, Moscow 
Anton PUSHKOV, IP Center, Managing Partner, Moscow 
 
 
Third World Network Berhad (TWN)  
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Researcher, Heredia 
 
 
IV. BUREAU/OFFICERS 
 
Président/Chair:  Mrs. Bucura IONESCU (Romania) 
 
Vice-président/Vice-Chair:  Mrs. Nahanny CANAL REYES (Mexico) 
 
Secrétaire/Secretary:  Mr. Marco ALEMAN (OMPI/WIPO) 
 
V. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY, directeur général/Director General 
 
John SANDAGE, vice-directeur général, Secteur des brevets et de la technologie/ 
Deputy Director General, Patents and Technology Sector 
 
Marco ALEMAN, directeur par intérim, Division du droit des brevets/Acting Director, Patent Law 
Division 
 
Tomoko MIYAMOTO (Mme/Ms.), chef, Section du droit des brevets /Head, Patent Law Section 
 
Aida DOLOTBAEVA (Mlle/Ms.), juriste, Section du droit des brevets/Legal Officer, Patent Law 
Section 
 
Marta DIAZ POZO (Mlle/Ms.), stagiaire, Section du droit des brevets/Intern, Patent Law Section 

 [الوثيقة]هناية 


