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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 25 :أأغسطس 2015

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة الثانية والعشرون

جنيف ،من  27اإىل  31يوليو 2015
مشروع التقرير

من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .1عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (املشار اإلهيا فامي ييل ابمس "اللجنة ادلامئة" أأو "اللجنة") دورهتا الثانية
والعرشين ،يف جنيف ،يف الفرتة من  27اإىل  31يوليو .2015
 .2واكنت ادلول التالية ا ألعضاء يف الويبو أأو يف احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية أأو يف لكهيام ممثةل يف الاجامتع:
أأفغانس تان واجلزائر و أأنغول وا ألرجنتني و أأسرتاليا والمنسا وبيالروس والربازيل وبوروندي ومكبوداي والاكمريون وكندا وش ييل
والصني وكولومبيا وكوت ديفوار وامجلهورية التش يكية وادلامنرك وجيبويت وإاكوادور ومرص والسلفادور وإاس تونيا وفنلندا وفرنسا
وغابون و أأملانيا وغاان واليوانن وغواتاميل وهندوراس وهنغاراي والهند وإاندونيس يا وإايران (مجهورية  -الإسالمية) وإايرلندا
وإايطاليا والياابن وقريغزيس تان وليتوانيا ولكسمربغ ومالزياي واملكس يك وموانكو واجلبل ا ألسود ونيجرياي والرنوجي وعامن
وابكس تان وبامن وابراغواي وبريو والفلبني وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي ورومانيا والاحتاد الرويس واململكة العربية
السعودية والس نغال وس نغافورة وجنوب أأفريقيا وإاس بانيا وسلوفاكيا ورسي لناك والسويد وسويرسا وترينيداد وتوابغو
و أأوكرانيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإايرلندا الشاملية ومجهورية تزنانيا املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية و أأوروغواي
والمين وزمبابوي (.)75
 .3وشاركت املنظامت احلكومية ادلولية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :املنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية
( )ARIPOوالاحتاد ا ألفريقي ) (AUواملنظمة الآس يوية ا ألوروبية للرباءات ) (EAPOواملكتب ا ألورويب للرباءات
( )EPOوالاحتاد ا ألورويب وا ألمانة العامة للبدلان ا ألندية ومكتب براءات الاخرتاع جمللس التعاون دلول اخلليج العربية
ومركز اجلنوب ) (SCومنظمة الصحة العاملية ) (WHOومنظمة التجارة العاملية ).)10( (WTO
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 .4وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب :مجعية والكء الرباءات لعموم الصني
( )ACPAAوامجلعية ا ألمريكية لقانون امللكية الفكرية ( )AIPLAوامجلعيـة الآس يوية لوالكء الرباءات ( )APAAوالش بكة
العاملية لصناعة العلوم النباتية ( )Croplife Internationalوامجلعية ا ألوروبية لطالب احلقوق
( )ELSA Internationalومؤسسة الربامج احلاسوبية اجملانية يف أأورواب ( )FSF Europeومبادرة تصورات الابتاكر
ومعهد الوالكء املعمتدين دلى املكتب ا ألورويب للرباءات ( )EPIومجعية ماليك امللكية الفكرية ( )IPOوامجلعية ادلولية محلاية
امللكية الصناعية ( )AIPPIواملركز ادلويل للتجارة والتمنية املس تدامة ( )ICTSDوغرفة التجارة ادلولية ( )ICCوالاحتاد
ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدليني ( )IFPMAوامجلعية الياابنية للملكية الفكرية ( )JIPAوامجلعية الياابنية لوالكء الرباءات
( )JPAAواملؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ( )KEIومجعية أأطباء بال حدود ( )MSFواملؤسسة غري التجارية لتطوير
مركز تطوير وتسويق التكنولوجيات اجلديدة (مؤسسة سكولكوفو) وش بكة العامل الثالث (.)19( )TWN
.5

وترد قامئة املشاركني يف مرفق هذه الوثيقة.

 .6وعُرضت الواثئق التالية اليت أأعدهتا ا ألمانة عىل اللجنة ادلامئة قبل ادلورة" :مرشوع التقرير"
)(SCP/21/12 Prov.2؛ و"مرشوع جدول ا ألعامل" (الوثيقة )SCP/22/1 Prov.2؛ و"تقرير عن النظام ادلويل
للرباءات :بعض اجلوانب من قوانني الرباءات الوطنية/ا إلقلميية" (الوثيقة )SCP/22/2؛ و"دراسة عن النشاط الابتاكري"
()SCP/22/3؛ و"دراسة عن الكشف الاكيف" ()SCP/22/4؛ و"اقرتاح من مجموعة بدلان أأمريكيا الالتينية والاكرييب"
(.)SCP/22/5
 .7ونظرت اللجنة أأيضا يف الواثئق التالية اليت أأعدهتا ا ألمانة" :اقرتاح من الربازيل" (الوثيقة )SCP/14/7؛
و"اقرتاح مقدم من وفد جنوب أأفريقيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية" (الوثيقة )SCP/16/7؛
و"تصويب :اقرتاح مقدم من وفد جنوب أأفريقيا ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية"
(الوثيقة )SCP/16/7 Corr.؛ و"اقرتاح وفد ادلامنرك" (الوثيقة )SCP/17/7؛ و"الاقرتاح املراجع من وفدي كندا
واململكة املتحدة" (الوثيقة )SCP/17/8؛ و"اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية" (الوثيقة )SCP/17/10؛ و"الرباءات
والصحة :اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية" (الوثيقة )SCP/17/11؛ و"اس تبيان بشأأن جودة الرباءات :اقرتاح من
وفدي كندا واململكة املتحدة" (الوثيقة )SCP/18/9؛ و"اقرتاح وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن أأوجه كفاءة نظام"
(الوثيقة )SCP/19/4؛ و"اقرتاح وفد الربازيل بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل احلقوق املمنوحة مبوجب براءة"
(الوثيقة )SCP/19/6؛ و"اقرتاح وفود مجهورية كوراي واململكة املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية بشأأن تقامس العمل بني
املاكتب من أأجل حتسني أأوجه كفاءة نظام الرباءات" (.)SCP/20/11 REV.
ودونت ا ألمانة املداخالت وجسلهتا عىل رشيط تسجيل .ويلخص هذا التقرير املناقشات بناء عىل مجيع املالحظات
.8
َّ
اليت ُأب ِديت.

املناقشة العامة
البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .9افتتح الس يد فرانسس غري – املدير العام – ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،ور َّحب
ابملشاركني .وتوىل الس يد ماركو أألامين (الويبو) هممة أأمني اللجنة.
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البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئب الرئيس
 .10انتخبت اللجنة ابلإجامع ولس نة واحدة الس يدة بوكورا يونسكو (رومانيا) رئيسة لها ،والس يدة انهاين اكانل راييس
(املكس يك) انئبة لها.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .11قدمت الرئيسة مرشوع جدول ا ألعامل املعدَّل (الوثيقة  )SCP/22/1 Prov.2استنادا اإىل البنود امخلسة اليت
انقش هتا اللجنة ،بغية اعامتده.
 .12وحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة ا ألفريقية وشكر رئيسة اللجنة عىل اقرتاهحا معراب عن تأأييده جدول ا ألعامل املعدَّل.
 .13و أأعلن وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،أأن مرشوع جدول ا ألعامل ا ألصيل ِيبني عىل حنو أأفضل الوضع الراهن
للمناقشات حبيث ل يرى الوفد رضورة يف تغيري املرشوع ا ألصيل اإذ ل تعزتم اللجنة مناقشة سوى بندين موضوعيني خالل
دورهتا الثانية والعرشين ،وهام ادلراسة عن النشاط الابتاكري وادلراسة عن الكشف الاكيف ،نظرا اإىل جعز اللجنة عن
التوصل يف دورهتا املاضية اإىل اتفاق بشأأن برانمج العمل املقبل .وشدد الوفد عىل الطبيعة التقنية للجنة وجشعها عىل
اس هتالل املناقشات التقنية وعدم ا إلرساف يف مناقشة اجلوانب الإجرائية .ومع ذكل ،أأعلن اس تعداده قبول جدول ا ألعامل
املعدَّل املقرتح يف مرحةل لحقة .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تقابل مرونة اجملموعة ابء يف قبول جدول ا ألعامل
ابملثل يف مرحةل لحقة.
 .14وحتدث وفد ابكس تان ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،ورحب ابقرتاح الرئيسة جدول أأعامل متوازن ومقبول.
 .15و أأعرب وفد الصني عن امتنانه للرئيسة وا ألمانة ملا بذله من هجود شاكرا منسقي اجملموعات ا إلقلميية عىل ما أأبدوه من
مرونة ،و أأعرب عن تأأييده مرشوع جدول ا ألعامل املقرتح.
 .16وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق ،وشكر الرئيسة عىل معلها املتعلق جبدول
ا ألعامل املعدَّل و أأعلن اس تعداده تأأييد الوثيقة املقرتحة .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن مرشوع جدول ا ألعامل ا ألصيل اكن وس يةل
معلية للميض قدما.
 .17وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأعرب عن تأأييده اقرتاح الرئيسة.
 .18وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،و أأيد البيان اذلي أأدىل به وفد
رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق.
 .19واعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل املعدَّل (الوثيقة .)SCP/22/1 Prov.2

البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة احلادية والعرشين
 .20اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا احلادية والعرشين (الوثيقة .)SCP/21/12 Prov.2

البند  5من جدول ا ألعامل :تقرير عن نظام الرباءات ادلويل
 .21استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCP/22/2
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 .22و أأفادت ا ألمانة بتلقي معلومات عن بعض جوانب القوانني الوطنية/ا إلقلميية املتعلقة ابلرباءات من ادلول
ا ألعضاء/املاكتب ا إلقلميية التالية منذ ادلورة احلادية والعرشين للجنة :أأسرتاليا وبيالروس وامجلهورية ادلومينيكية والسلفادور
وجورجيا والياابن ومدغشقر وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي ورصبيا وطاجيكس تان واملنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية
الفكرية (.)ARIPO
 .23وشكر وفد بيالروس ا ألمانة عىل حتديث املعلومات اخلاصة ببعض جوانب قانون الرباءات يف بيالروس .و أأدىل
ببعض التعليقات التقنية عىل املعلومات املتاحة عىل املوقع الش بيك للجنة .وإاضافة اإىل ذكل ،طلب الوفد استبدال لكمة
"معلومات" بعبارة " أأية معلومات" يف الواثئق املتعلقة ابحلا ة التقنية الصناعية السابقة واجلدِة والنشاط الابتاكري توضيحا
للواثئق ومتاش يا مع قوانني مجهورية بيالروس.
 .24وهنأأ وفد السلفادور الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام .وفامي خيص التقرير عن نظام الرباءات ادلويل ،ذكر الوفد أأن
السلفادور مل تغري ترشيعاهتا منذ عام  2006اإل أأهنا طلبت تعديل صيغة بعض جوانب التقرير ول س امي اجلوانب املتعلقة بفرتة
السامح والاس تثناءات والتقييدات .وشكر ا ألمانة عىل اإدراهجا التعديالت املطلوبة وحتديهثا املعلومات املتاحة عن الترشيعات
الوطنية اخلاصة ابلرباءات يف خمتلف ادلول ا ألعضاء.
 .25وهنأأ وفد أأسرتاليا الرئيسة عىل تعييهنا .واغتمن الوفد الفرصة ملوافاة ادلول ا ألعضاء بأأحدث املس تجدات يف الترشيعات
ا ألسرتالية .فأأعلن أأنه مبوجب قانون امللكية الفكرية املعدَّل اذلي اع ُتمد يف عام  ،2015س يجوز للبدلان أأن ِ
تصدر من أأسرتاليا
نسخا جنيسة من املواد الصيدلنية احملمية مبوجب براءة وفقا ل إالعفاء املؤقت املمنوح مبوجب بروتوكول تريبس ومبوجب
الربوتوكول نفسه دلى دخوهل حزي النفاذ .ورصح أأن هذه التعديالت س تط َّبق اعتبارا من  25أأغسطس  ،2015وس يجوز
للمختربات ا ألسرتالية ،مبوجب هذا الربانمج اجلديد ،أأن تقدم اإىل احملمكة الفدرالية طلب احلصول عىل ترخيص اإجباري
لتصنيع نسخ جنيسة من أأدوية محمية مبوجب براءة وتصديرها اإىل البدلان النامية اليت تعاين من قضااي صية عامة خطرية.
و أأضاف أأنه سيُتفاوض عىل تعويض مالمئ مع صاحب الرباءة يك ل يترضر من هذه الرتتيبات .ور أأى أأن هذه التعديالت
ستهنض حبق امجليع يف الصحة ،ول س امي ا ألطفال يف البدلان النامية ،من خالل الإسهام يف معاجلة املشالكت الصحية
اخلطرية مثل فريوس نقص املناعة البرشية واملالراي والسل .ويف اخلتام ،أأوحض الوفد أأنه يُزمع تيسري الانتفاع هبذا الربانمج
قدر الإماكن و أأنه سيتاح مجليع البدلان النامية اليت تس تويف معايري حمددة.
 .26وهنأأ وفد ش ييل الرئيسة وانئبهتا وشكر ا ألمانة عىل الواثئق املقدَّمة .ولحظ الوفد أأنه ل تزال هناك بعض عنارص
قانون الرباءات الش ييل اليت ينبغي اإدراهجا يف التقرير قائال اإنه سيتواصل مع ا ألمانة يف هذا الشأأن .و أأعلن أأن بالده اس هتلت
تعديل قانون الرباءات وإاصالحه و أأنه س يعرض التعديالت اجلديدة يف مرحةل لحقة.
 .27وهنأأ وفد الاحتاد الرويس الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام ممتنيا هلام النجاح يف مساعهيام .وشكر الوفد ا ألمانة عىل ما
بذلته من معل خالل ادلورات املاضية للجنة .وذكر أأن التعديالت املدخةل عىل ترشيعات الرباءات يف الاحتاد الرويس
أأصبحت سارية اعتبارا من  1يناير  .2015ودون التطرق اإىل تفاصيل التعديالت املط َّبقة ،شدد الوفد عىل اإجازة نرش نتاجئ
البحث والفحص بغية متكني ا ألطراف الثالثة من اإبداء أآراهئا يف أأهلية الاخرتاع للحصول عىل براءة .وفضال عن ذكل ،نوه
الوفد بتغيري خيص اإجراء متديد مدة حامية الرباءة اليت تشمل اخرتاعات يف جمال ا ألدوية واملواد الزراعية الكمييائية.
 .28وهنأأ وفد بولندا الرئيسة عىل انتخاهبا ممتنيا لها النجاح يف معلها املمتزي .وذكر الوفد أأنه قدم معلومات عن اللواحئ
الوطنية املتعلقة بفرتة السامح يف اإطار الترشيعات البولندية توضيحا لنظام بولندا الوطين .و أأوحض أأن قانون امللكية الصناعية
يف بولندا ل ينص رصاحة عىل مفهوم فرتة السامح خالفا لقوانني بعض البدلان ا ألخرى .ومع ذكل ،تندرج هذه املسأأ ة نسبيا
يف اإطار حمكني من أأحاكم القانون املذكور .و أأضاف أأن أأوهلام ينص عىل رشوط حتديد أأولوية احلصول عىل براءة يف بولندا
بيامن خيص اثنهيام معايري اجل ِدة .ويُستشف من أأحاكم هذين احلمكني رضورة عدم مراعاة الإفصاح يف حتديد اجلدِة اإذا حدث
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يف غضون س تة أأشهر من اترخي الإيداع يف معرض دويل معرتف به رمسيا يف بولندا أأو يف غريها من بدلان العامل .ومن مث،
أأعلن الوفد رضورة ربط هذا النوع من الإفصاح اذلي ل ميس ابجلدِة يف بولندا مبفهوم ا ألولوية .ويف اخلتام ،شكر الوفد ا ألمانة
عىل اإدخال هذه التغيريات املتعلقة ابلترشيعات البولندية.
 .29وهنأأ وفد الربتغال الرئيسة عىل انتخاهبا وشكر ا ألمانة عىل حتديث صفحة الإنرتنت اخملصصة للمنتدى الإلكرتوين للجنة
الرباءات .واغتمن الوفد الفرصة لإدخال بعض التعديالت عىل النص املتعلق بفرتة السامح والاس تثناءات والتقييدات عىل
حقوق الرباءات وفقا للرتمجة ا إلنلكزيية من الربتغالية لقانون امللكية الصناعية يف الربتغال.
 .30وحتدث وفد رومانيا بصفته الوطنية و أأعرب عن رغبته يف اإطالع اللجنة عىل بعض التغيريات احلديثة يف قانون
الرباءات يف رومانيا .فأأعلن أأن القانون املذكور قد ِعدل يف عام  2014عقب اعامتد القانون رمق  83لس نة  2014بشأأن
اخرتاعات املوظفني واذلي اس تثىن اللواحئ املتعلقة ابخرتاعات املوظفني من أأحاكم قانون الرباءات ونص عىل بعض التغيريات
الهامة يف هذا الصدد .وذكر الوفد أأن أأمه التغيريات املتعلقة هبذه الآلية يه منح حقوق ملكية فكرية لخرتاعات املوظفني
ول س امي حق املوظفني يف احلصول عىل ماكفأأة عاد ة لقاء اخرتاعاهتم ،وحق أأرابب العمل عىل الاخرتاعات اليت أأسهموا فهيا
اإسهاما ماداي هاما .و أأشار اإىل أأن أأحد الاعتبارات الرئيس ية اليت روعيت يف اعامتد قانون منفصل عن اخرتاعات املوظفني
اكن حتسني تقيمي هذه الاخرتاعات وحتفزي بيئة العمل؛ وانتفاع الصناعة وجممتع البحوث من حتسن جودة الرباءات؛ وتشجيع
اخملرتعني عىل اإجياد حلول قابةل للحامية مبوجب براءة من خالل احلصول عىل ماكفأآت كبرية .ويف اخلتام ،قال الوفد اإن هذا
القانون اجلديد هيدف اإىل حتفزي املوظفني اذلين يؤدون معال اإبداعيا وحتفزي بيئة العمل .و أأعلن أأنه سريسل معلومات أأكرث
تفصيال اإىل ا ألمانة يف الوقت املناسب.
 .31وانضم وفد الياابن اإىل املتحدثني السابقني يف هتنئة الرئيسة عىل انتخاهبا وشكر ا ألمانة عىل معلها املكثف يف حتضري
الاجامتع .و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإطالع اللجنة عىل التعديل احلديث لقانون الرباءات يف الياابن وإان مل يُدرج يف البنود
الس بعة اليت نرشت عىل صفحة الإنرتنت اخملصصة للمنتدى الإلكرتوين للجنة الرباءات .ففامي خيص تعديل نظام اخرتاعات
املوظفني يف الياابن ،أأوحض الوفد أأن أأنشطة البحث والتطوير اليت تقوم هبا الهيئات التجارية اكنت أأحد دوافع الابتاكر يف
الياابن .ذلا ر أأى الوفد رضورة يف توضيح احلوافز الاكفية لخرتاعات املوظفني تشجيعا لالخرتاعات .وحتقيقا لهذا الهدف،
اس تعرض مكتب الياابن للرباءات نظام اخرتاعات املوظفني وراجعه .وشدد الوفد عىل أأن هذه املراجعة متحورت حول ثالث
نقاط ييل بياهنا :أأما أأولها فيخص حق رب العمل يف احلصول عىل حقوق براءة عن أأي اخرتاع موظف اإذا قرر ذكل مبوجب
عقد أأو لحئة موظفني أأو قواعد أأخرى ،حيث يُمنح رب العمل هذا احلق منذ البداية قطعا ألي شك بشأأن صاحب حق
الرباءة املعنية .و أأما اثنهيا فيتعلق بنتيجة منح رب العمل احلق يف احلصول عىل حقوق براءة عن أأي اخرتاع موظف ،اإذ حيق
للموظفني أأصاب الاخرتاع احلصول عىل تعويض مايل ومزااي اقتصادية أأخرى تساوي القمية املعقو ة لالخرتاع .و أأما اثلهثا
فيمكن يف تشجيع الاخرتاعات ،اإذ تعزتم وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وضع مبادئ توجهيية حتدد الإجراءات املتبعة يف
حساب ما تالءم من تعويض مايل ومزااي اقتصادية أأخرى عن اخرتاعات املوظفني ،استنادا اإىل أآراء جملس القطاع الصناعي.
وفامي خيص مراجعة القوانني ادلاخلية يك تنضم الياابن اإىل معاهدة قانون الرباءات ،أأعلن الوفد أأن مكتب الياابن للرباءات قد
تبسط
راجع اللواحئ املعنية من قانون الياابن للرباءات متهيدا لنضامم الياابن اإىل املعاهدة املذكورة اليت ُوضعت لتوامئ و ِ ِ
الإجراءات اخلاصة ابلطلبات ادلاخلية واليت ختتلف ابختالف البدلان .ورضب الوفد مثال مقديم الطلبات اذلين جعزوا عن
تقدمي ترمجة ايابنية لواثئق حمررة بلغة أأجنبية خالل املهةل الزمنية احملددة ،اإذ س يتس ىن هلم تقدمي الرتمجة املطلوبة خالل همةل
زمنية حمددة تتجاوز ا ألجل ا ألول؛ فبعبارة أأخرى ،س يخطر القامئ عىل مكتب الياابن للرباءات مقديم الطلبات بذكل
وسيسمح هلم بتقدمي الرتمجة خالل همةل زمنية حمددة .وذكر الوفد أأن قانون العالمات التجارية قد ع ِدل أأيضا لمتكني الياابن من
الانضامم اإىل معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية .ويف اخلتام ،رصح الوفد بأأن مكتب الياابن للرباءات قد بد أأ،
اعتبارا من  1أأبريل  ،2015بقبول طلبات الاعرتاض يف اإطار نظام الاعرتاض عىل الرباءات اجلديد.
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 .32وهنأأ وفد مجهورية كوراي الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام .و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإطالع اللجنة عىل التعديالت
احلديثة لقانون الرباءات يف بالده واملتعلقة بفرتة السامح .و أأوحض أأن هذه التعديالت قد اع ُتمدت تبس يطا ملتطلبات الإعالن
املتعلقة ابلكشف عن الاخرتاع قبل اإيداع الطلب .فأأشار الوفد اإىل أأنه يف حني تسمح بعض ادلول ا ألعضاء ملقديم الطلبات
فهيا الانتفاع بفرتة سامح دون حتميلهم عبءا مفرطا ،تقتيض بعض البدلان ا ألخرى الإفصاح عن أأي كشف عن الاخرتاع
قبل اإيداع الطلب بغية تيسري رصد ا ألطراف الثالثة وإادارة ماكتب الرباءات للطلبات .و أأوحض أأن بالده اكنت تقتيض ،قبل
اعامتد تكل التعديالت ،أأن يفصح مقدمو الطلبات يف اترخي الإيداع عن أأي كشف عن الاخرتاع سابق لهذا التارخي .و أأشار
اإىل أأنه وفقا لقانون الرباءات املعدَّل يف مجهورية كوراي ،جيوز ملقديم الطلبات ،بعد تسديد الرسوم املطلوبة ،أأن يفصحوا عن
أأي كشف عن اخرتاعاهتم خالل أأي فرتة سابقة لتارخي التسجيل أأو منح الرباءة ،وإان مل يفصحوا عنه خالل مرحةل الإيداع.
و أأضاف أأن هذا التعديل هيدف اإىل زايدة اليقني دلى ا ألطراف الثالثة وتيسري املسار ملقديم الطلبات .وذكر أأنه س يظل من
املمكن ل ألطراف الثالثة الاطالع عىل معليات الكشف عن الاخرتاع قبل اترخي الإيداع فامي خيص الرباءات املس َّجةل،
والتأأكد من أأن مقديم الطلبات قد أأتيحوا فرصة تسوية موقفهم املتعلق ابلإفصاح عن هذا الكشف يف مرحةل اإيداع طلب
الرباءة .ويف اخلتام ،أأفاد الوفد بأأن هذه التعديالت س تعود ابلنفع عىل مقديم الطلبات غري املعتادين عىل نظام الرباءات بوجه
خاص مثل الكياانت الصغرية اليت ل ِ
توك حمايم براءات.

البياانت العامة
 .33حتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،وهنأأ الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام
وشكر ا ألمانة عىل ما بذلته من معل لإعداد واثئق دورة اللجنة الثانية والعرشين .و أأعلن الوفد أأن مجموعته ما فتئت تويل
أأمهية كربى لعمل اللجنة اإذ تُعترب هذه اللجنة منتدى هاما ملناقشة مجيع القضااي املتعلقة بقانون الرباءات .وذكر أأن مجيع
القضااي املندرجة يف برانمج اللجنة هامة .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تسفر مناقشات اللجنة عن نظام براءات أأكرث توازان وفعالية
عىل الصعيدين الوطين وادلويل .و أأشار اإىل أأن مناقشة النشاط الابتاكري والكشف الاكيف جيب أأن تكون معلية و أأن تقوم
عىل تبادل املعلومات واخلربات لالرتقاء جبودة الرباءات .و أأعرب عن تقديره ملا بذلته اللجنة من هجود ملعاجلة القضااي املتعلقة
ابلرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا وصون رسية املشورة اليت يسدهيا مستشارو الرباءات .و أأيد الوفد البحث عن أأفضل
س بل اس تخدام نظام الرباءات وحل املشالكت الاجامتعية و أأعلن اس تعداده املشاركة مشاركة بناءة يف مناقشة مجيع البنود
الواردة يف جدول ا ألعامل.
 .34وحتدث وفد ابكس تان ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،وهنأأ الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام و أأعرب عن تقديره
لعملها املكثف يف حتضري الاجامتع .و أأعلن الزتامه مبواصةل املناقشات البناءة واملتوازنة مجليع املوضوعات املدرجة يف جدول
ا ألعامل .واعترب الوفد أأن معل اللجنة يكتيس أأمهية ابلغة يف موازنة حقوق أأصاب الرباءات واملصلحة العامة ،وخاصة يف
جمالت الصحة العامة ونقل التكنولوجيا ومرونة الرباءات .وذكر أأنه من ا ألمهية مباكن اإجياد توازن مالمئ بني حقوق الرباءات
واحلق يف الصحة مع مراعاة الفوارق يف مس توايت التمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية يف ادلول ا ألعضاء فضال عن
مواطن املرونة يف اتفاق تريبس ،واحرتام قانون امللكية الفكرية واحتياجات مجيع ادلول ا ألعضاء .و أأشار اإىل أأن هذا الهنج
سيسمح للحكومات ،يف البدلان القليةل املوارد ،ابحلفا عىل احلزي الس يايس الالزم ملواهجة الاحتياجات الصحية فضال عن
تعزيز الابتاكر .و أأعرب عن أأمهل يف املشاركة يف مناقشات ممثرة مجليع الاقرتاحات يف هذا الصدد .ور أأى أأن هذه املناقشات
وتبادل املامرسات الفضىل والتجارب الوطنية خالل دورة اللجنة الثانية والعرشين سيسفران عن الإرشادات الالزمة لتحسني
فعالية نظام الرباءات احلايل ومواصةل تعزيزه بطريقة تراعي خمتلف احتياجات ومصاحل مجيع ادلول ا ألعضاء .ويف اخلتام ،قال
الوفد اإن ادلول ا ألعضاء يف مجموعته س تديل ببياانت بصفهتا الوطنية بشأأن بنود حمددة من جدول ا ألعامل.
 .35وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وهنأأ الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام و أأعرب عن أأمهل
يف أأن تتقدم اللجنة يف أأعاملها بصورة فعا ة ومعلية .وشكر الوفد ا ألمانة عىل اإسهاهما الهام يف حتضري ادلورة ول س امي اإعداد
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ادلراس تني الشاملتني اخلاصتني ابلنشاط الابتاكري والكشف الاكيف .وقال الوفد اإنه يدرك أأن دعامات نظام الرباءات يه
معايري أأهلية احلصول عىل براءة اليت ترهتن يف هذه املرحةل ابلرؤى واخلصائص الوطنية أأو ا إلقلميية .ور أأى أأنه جيب الرتكزي
عىل معاجلة الصعوابت اليت تواجه مس تخديم نظام الرباءات عىل الصعيد ادلويل اإذا أأرادت الويبو احلفا عىل دورها يف هذا
اجملال يف اإطار الاقتصاد املعومل احلايل القامئ عىل املعرفة .ومن مث ،رحب الوفد بفرصة مناقشة موضوع جودة الرباءات مبا يف
ذكل أأنظمة الاعرتاض مناقشة أأكرث تعمقا .ور أأى أأيضا أأن ادلراس تني الشاملتني اللتني قدمهتام ا ألمانة س تفيد مجيع مس تخديم
نظام الرباءات .ويف هذا الصدد ،أأكد الوفد تأأييده اقرتاح وفود كندا واململكة املتحدة وادلامنرك والولايت املتحدة ا ألمريكية
بشأأن اإصدار اس تبيان عن جودة الرباءات .ور َّجح اإماكنية اإحراز املزيد من التقدم يف جمالت أأخرى مهنا موضوع رسية
التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم اذلي توليه مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق أأمهية كبرية .ويف هذا الصدد،
ذكَّر الوفد بأأن الندوة اليت نظمهتا الويبو خالل دورة اللجنة املاضية َّ
وهجت رسا ة واحضة يه رضورة اإجياد حلول للجوانب
املس تعرضة لصاحل أأصاب حقوق امللكية الفكرية واملنتفعني هبا .ور أأى أأنه يتعني كذكل مواصةل النظر يف موضوع تقامس
العمل بغية توطيد التعاون ادلويل وتيسريه .و أأحاط علام ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تنقيح قانون الويبو
المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات لس نة  .1979و أأضاف أأنه يتعني فهم أآاثر الإدراج احملمتل لالقرتاح يف
برانمج العمل املقبل قبل الرشوع يف هذا املسار البالغ ا ألمهية .وانشد اللجنة وضع برانمج معل متوازن يعاجل شواغل مجيع
ادلول ا ألعضاء .ويف اخلتام ،أأكد الوفد الزتامه ابملشاركة مشاركة بناءة يف مناقشات اللجنة بغية عقد دورة ممثرة.
 .36وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء وهنأأ الرئيسة عىل انتخاهبا ور أأى أأن اللجنة ستتقدم يف معلها بفضل توجهياهتا
احلكمية .وهنأأ الوفد انئبة الرئيسة عىل انتخاهبا وشكر ا ألمانة عىل معلها املكثف يف حتضري ادلورة .و أأعلن أأن اجملموعة ابء ترى
أأن اللجنة ،بوصفها املنتدى الوحيد املتعدد ا ألطراف يف جمال الرباءات ،تتحمل مسؤولية توفري منرب لإجراء مناقشات تقنية
للمسائل املتعلقة بقانون الرباءات املوضوعي حبيث تواكب العامل املتطور .و أأشار الوفد اإىل ادلراس تني املتعلقتني ابلنشاط
الابتاكري والكشف الاكيف الواردتني يف اإطار بند جدول ا ألعامل املتعلق جبودة الرباءات مذكرا بأأن اجملموعة ابء قدمت
اإحداهام وقدمت مجموعات أأخرى اثنهيام ،وذكر أأن اللجنة ستناقش يف هذه ادلورة بندين موضوعيني فقط نظرا اإىل عدم
توصلها يف دورهتا املاضية اإىل اتفاق بشأأن برانمج العمل املقبل .ور أأى الوفد أأن هذين املوضوعني جزءان أأساس يان من
الرشوط املوضوعية ألهلية احلصول عىل براءة و أأهنام يندرجان يف مصمي نظام الرباءات .و أأضاف أأنه من ا ألمهية مباكن التعمق
يف فهم هذه الرشوط اجلوهرية ألهلية احلصول عىل براءة بغية فهم طبيعة الرباءة وس بل حتسيهنا ،مشريا اإىل أأن ادلراس تني
اللتني أأعدهتام ا ألمانة أأرس تا أأساسا جيدا لإجراء مناقشة تع ِِمق فهم املشاركني يف هذا الصدد .ومن هذا املنطلق ،أأعرب الوفد
عن رغبته يف املشاركة يف مناقشة تقنية وموضوعية ختص ادلراس تني املدرجتني يف بند جدول ا ألعامل املتعلق جبودة
الرباءات .وشدد عىل أأمهية مواصةل هذا النوع من العمل املوضوعي والتقين يك تظل اللجنة منتدى حموراي متعدد ا ألطراف
يضم خرباء ويسهم يف تطوير نظام الرباءات .و أأعلن اس تعداد اجملموعة ابء املشاركة مشاركة بناءة يف العمل املقبل للجنة.
ورصح بأأنه فامي خيص مسأأ ة جودة الرباءات مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض ،ترحج اجملموعة ابء أأن ترتكز اللجنة عىل نتاجئ
ادلورة احلالية لتحديد أأعاملها املقبةل عىل ضوء الإسهام املوضوعي للرباءات املمنوحة .وشدد عىل أأن تقامس العمل والتعاون
ادلوليني مسأألتان ابلغتا ا ألمهية .ويتوقع أأن تتوصل اللجنة اإىل اتفاق بشأأن بعض ا ألعامل امللموسة يف املس تقبل ،ما من شأأنه
الإسهام اإسهاما جليال يف هذا اجملال .وفامي خيص موضوع رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم ،شدد الوفد عىل
أأمهية اجلوانب املس تعرضة لهذه املسأأ ة .ور أأى أأن القابلية للتنبؤ يه أأحد العنارص الهامة لمتكني بيئة ا ألعامل .و أأعرب عن
رغبته يف مواصةل مناقشة س بل تلبية اللجنة طلبات عامل ا ألعامل احلقيقي .ويف اخلتام ،أأعلن الوفد اس تعداده مناقشة
موضوعات أأخرى هبدف حتديد برانمج العمل املقبل و أأكد الزتام اجملموعة ابء ابملشاركة يف معل اللجنة مشاركة بناءة بغية
حتديد س بل امليض قدما.
 .37وحتدث وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وهنأأ الرئيسة عىل انتخاهبا معراب عن اقتناعه بأأن
اللجنة س تحقق نتاجئ جيدة بفضل رئاس هتا احلكمية .ولحظ الوفد أأن اللجنة تنظر يف جدول أأعامل قصري ولكنه هام ،وخص
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ابذلكر القضااي امخلس املتناو ة يف اإطار البند  6من جدول ا ألعامل فضال عن ادلراس تني قيد الفحص املوضوعي وهام الكشف
الاكيف والنشاط الابتاكري .ور أأى أأنه من ا ألمهية مباكن لدلول ا ألعضاء أأن تتبادل اخلربات واملامرسات يف املوضوعني
املذكورين .و أأقر بأأن بعض البدلان تنهتج ممارسات مماثةل ولكنه ر أأى أأن اللجنة مدعوة اإىل الإقرار بأأن س ياسات وترشيعات
امللكية الفكرية ينبغي أأن تعاجل القضااي الاقتصادية والعلمية عىل الصعيد الوطين فضال عن الشواغل الإمنائية .و أأشار اإىل
ادلراسة ا ألوىل املعنونة "النشاط الابتاكري" واليت أأقرت بوجود ممارسات خمتلفة يف ك بدل أأدت اإىل اعامتد ماكتب امللكية
الفكرية هنوجا خمتلفة .و أأضاف أأن هذا املفهوم ،سواء أأطلق عليه امس "عدم البداهة" أأم "النشاط الابتاكري" ،يؤدي دورا
رئيس يا يف نظم الابتاكر الوطنية وعليه يُعترب موطن مرونة قمي يتيحه اتفاق تريبس .واعترب أأن ادلراسة الثانية املعنونة
"الكشف الاكيف" مجعت معلومات وقائعية من ماكتب امللكية الفكرية بشأأن س بل وفاء ادلول ا ألعضاء برشط الكشف
الاكيف .و أأضاف أأن الكشف الاكيف يعد عنرصا ابلغ ا ألمهية يف نظام الرباءات اإذ يتيح نرش التكنولوجيا ونقلها من البدلان
املتقدمة اإىل البدلان النامية .والتفت الوفد اإىل مسأأ ة العمل الراهن للجنة معلنا أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
تويل أأمهية كربى لالس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات .وذكَّر بأأنه طلب من ا ألمانة ،اإثر املناقشات اليت أأجريت
خالل دورة اللجنة املاضية ،اإعداد دراسة حتليلية لالس تثناءات والتقييدات اليت أأثبتت فعاليهتا يف معاجلة الشواغل الإمنائية.
واستنادا اإىل هذه ادلراسة ،أأعرب عن رغبته يف اقرتاح وضع دليل غري حرصي يف هذا الشأأن مكرجع لدلول ا ألعضاء يف
الويبو .وإاضافة اإىل ذكل ،أأعرب عن اهامتم مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ابلخنراط يف اجلهود املشرتكة املبذو ة يف
مناقشة موضوعات الرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا .وفامي خيص البند  7من جدول ا ألعامل وغريه ،ذكَّر الوفد ابلبيان اذلي
أأدىل به ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب خالل دورة اللجنة املاضية بشأأن رضورة تنقيح قانون الويبو المنوذيج
اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات لس نة  ،1979و أأعلن أأنه قدَّم اقرتاحا هيدف اإىل اس هتالل مناقشة تنقيح هذا
القانون المنوذيج .وشدد خباصة عىل أأنه يتعني يف تنقيح هذا القانون المنوذيج مراعاة التفاقات القانونية الرئيس ية مثل
اتفاقات منظمة التجارة العاملية وتوصيات جدول أأعامل الويبو للتمنية .ويف اخلتام ،حث الوفد مجيع الوفود ا ألخرى عىل
الاس تفادة من ا ألايم القليةل السابقة للمناقشة لالطالع عىل القانون المنوذيج والتأأكد من أأنه أأصبح قدميا ل حيقق الغرض
املنشود منه.
 .38وهنأأ وفد الصني الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام وشكر ا ألمانة عىل معلها املكثف .و أأعلن الوفد أأنه يويل أأمهية كربى
لعمل اللجنة اليت تعد منربا هاما للمناقشات بشأأن نظام الرباءات ادلويل .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تؤدي اللجنة دورا أأكرب يف
تشجيع الابتاكر وتعزيز التمنية الاقتصادية والاجامتعية والتكنولوجية .وذكر الوفد أأن اختالف ا ألوضاع الوطنية ومس توايت
التمنية يؤدي اإىل اختالف املصاحل .ور أأى أأنه جيب عىل مجيع ا ألطراف أأن تبدي املزيد من املرونة والتعاون خدمة لأكرب قدر
ممكن من مصاحل هذه ا ألطراف .و أأضاف أأن حتسني بناء الكفاءات يف مجيع املاكتب تيسريا لتقامس العمل عىل حنو جم ٍد وتعزيز
مس توى فهم مودعي الطلبات لنظم الرباءات ادلولية وإاملاهمم هبا س يؤدي اإىل الارتقاء جبودة الرباءات .واعترب الوفد أأيضا أأن
اس تخدام مواطن املرونة اليت يتيحها نظام الرباءات لتعزيز نقل التكنولوجيا س يؤدي اإىل زايدة تعزيز القمية الاجامتعية لنظام
الرباءات .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل التقدم يف هذا الصدد خالل دورة اللجنة الثانية والعرشين حتت
قيادة الرئيسة احلكمية.
 .39وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية وهنأأ الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام و أأعرب عن اإميانه بقدرهتام عىل
توجيه معل اللجنة .وشكر الوفد ا ألمانة عىل معلها املكثف يف حتضري ادلورة .و أأعلن أأن مجموعة البدلان ا ألفريقية قد أأقرت
ابدلور ا ألسايس اذلي تؤديه اللجنة يف بناء املعرفة والتفامه وتطبيق خمتلف املعايري املتعلقة ابلرباءات بغية تيسري الاخنراط يف
نظام الرباءات ادلويل واس تخدامه اس تخداما فعال .ور أأى أأن هذه املعايري تنطوي عىل عوامل متكينية تشملها توصيات
جدول أأعامل التمنية وهتدف اإىل تعزيز تسخري اس تخدامات الرباءات ألغراض التمنية الاجامتعية والتكنولوجية والاقتصادية.
و أأعرب عن تطلع مجموعة البدلان ا ألفريقية اإىل املشاركة النشطة يف أأعامل اللجنة املتعلقة ابلقضااي احملددة اليت تدمع أأهداف
منطقة البدلان ا ألفريقية مع مراعاة مس توايت التمنية اخملتلفة يف ادلول ا ألعضاء يف الويبو .و أأضاف الوفد أأنه يرغب يف اإجراء
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مناقشات بناءة لهذه القضااي يف اإطار اللجنة ويود خباصة تكثيف املناقشات املتعلقة اب ألنشطة املضطلع هبا يف جمال
الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات ،والرباءات والصحة العامة ،ونقل التكنولوجيا .و أأما فامي خيص مسأأ ة جودة
الرباءات مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض ،طلب الوفد من ا ألمانة أأن تقدم املزيد من التفاصيل عن أأنظمة الاعرتاض يف الواثئق
اليت تتناول موضوع جودة الرباءات .ور أأى أأن ادلراس تني قيد الفحص خالل اليوم ا ألول من دورة اللجنة واملتعلقتني
ابلنشاط الابتاكري والكشف الاكيف قدمتا معلومات مفيدة ،وإان مل تكن حرصية ،عن املامرسات الوطنية املتبعة يف هذين
اجملالني .وشكر الوفد ا ألمانة عىل ما بذلته من معل يف اإعداد هاتني ادلراس تني .و أأعرب عن تطلعه اإىل بيان مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن عقد مناقشات بناءة لقرتاهحا تنقيح قانون الويبو المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن
الابتاكرات لس نة  .1979ويف اخلتام ،أأعلن الوفد احتفاظه حبقه يف اإجراء املزيد من املداخالت بصفته الوطنية.
 .40وحتدث وفد لكسمربغ ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،وشكر الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام و أأعلن
اس تعداده للمشاركة بنشاط يف مناقشات اللجنة اسرتشادا بتوجهياهتام احلكمية .و أأشار الوفد اإىل أأن دورة اللجنة املاضية قد
شهدت مناقشة ممثرة وهامة لتجارب ادلول ا ألعضاء يف جمال تقامس العمل والتعاون ادلوليني .وذكَّر ابلتقدم احملرز يف جمال
رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم حيث عُقدت ندوة ممثرة عن هذه املسأأ ة .وذكر أأن جدول أأعامل هذا
ا ألس بوع يتضمن دراس تني ختص اإحداهام النشاط الابتاكري وترد يف الوثيقة  SCP/22/3وتتعلق اثنهيام ابلكشف الاكيف
وترد يف الوثيقة  .SCP/22/4وشكر ا ألمانة عىل ما بذلته من هجود يف اإعداد هاتني ادلراس تني قائال اإنه يتطلع اإىل مناقشة
املوضوعني .وذكَّر بأأن برانمج العمل يتضمن املوضوعات امخلسة التالية اليت يتعني مناقش هتا :جودة الرباءات ،مبا يف ذكل
أأنظمة الاعرتاض؛ ورسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم؛ والاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءة؛ ونقل
التكنولوجيا؛ والرباءات والصحة العامة .و أأبدى أأسفه لعدم اإفضاء املناقشات املكثفة اليت عُقدت خالل دورة اللجنة املاضية
اإىل اتفاق عىل برانمج العمل املقبل .وفامي خيص مناقشة برانمج العمل املقبل ،أأشار الوفد اإىل أأن برانمج العمل احلايل يقوم
عىل موازنة حساسة للغاية بني ا ألولوايت اخملتلفة ،وعليه جيب اإيالء أأمهية كربى للحفا عىل هذا التوازن .و أأعلن أأن الاحتاد
ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه يوليان أأمهية كربى للتقدم يف العمل اخلاص جبودة الرباءات .ولحظ أأن وفود كندا واململكة
املتحدة وادلامنرك والولايت املتحدة ا ألمريكية وإاس بانيا وادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب قد قدمت عدة اقرتاحات يف
هذا الصدد .واس تطرد قائال اإنه يرحج اإصدار اس تبيان يشمل عنارص مجيع هذه الاقرتاحات .اإذ ر أأى يف مواصةل العمل عىل
هذا اجملال فائدة ابلنس بة اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو .واعترب أأن اجللسة التبادلية الرامية اإىل تقامس العمل واليت عُقدت
خالل دورة اللجنة املاضية اكنت ممثرة ومفيدة .وذكَّر بأأن هذه اجللسة قد أأسفرت عن عدة أأفاكر بشأأن س بل امليض قدما يف
هذا الصدد ومهنا اإنشاء صفحة ش بكية خمصصة عىل موقع الويبو الإلكرتوين ،وتنظمي مؤمترات ،وإاعداد دراسات .ور أأى الوفد
أأنه ميكن للجنة أأن تسهم ،من خالل تناول موضوع التعاون ادلويل ،يف اإقامة نظام براءات أأكرث فعالية وجناعة وجودة .و أأردف
قائال اإنه يود اإحراز تقدم يف موضوعات أأخرى وخباصة رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم اإذ س تفيد مواءمة
ا ألحاكم اخملتلفة يف هذا اجملال مجيع مس تخديم نظام الرباءات .و أأشار الوفد اإىل الوثيقة  SCP/22/5اليت تضم اقرتاح مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تنقيح قانون الويبو المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات لس نة  ،1979مرحجا
أأن ينطوي هذا الاقرتاح عىل ختصيص اللجنة قدرا كبريا من الوقت ملناقش ته .وإاضافة اإىل ذكل ،ر أأى أأن بعض بنود برانمج
العمل احلايل ،ومهنا الاس تثناءات والتقييدات ،تتداخل مع هذا الاقرتاح .وعليه يتعني اإقامة توازن جديد بني املوضوعات قيد
املناقشة .وفضال عن ذكل ،اعترب الوفد أأن هذا الاقرتاح ل يوحض عدة جوانب مهنا ا إلرشاف عىل العملية وتنفيذها .و أأما من
الناحية املوضوعية ،فقد شدد الوفد عىل أأن تنقيح هذا القانون المنوذيج جيب أأل ميس بتفسري أأحاكم اتفاق تريبس .اإذ ر أأى
رضورة يف توضيح هذه املسائل الرئيس ية بغية حفص أآاثر هذا الاقرتاح عىل النحو الواجب .وأأكد الوفد الزتامه مبناقشة
اجلوانب الرئيس ية من قانون الرباءات املوضوعي هبدف مواءمة قانون الرباءات ادلويل .ويف اخلتام ،أأعلن الوفد الزتامه بعمل
اللجنة وتطلعه اإىل املشاركة يف دورة بناءة.
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 .41وهنأأ وفد الهند الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام و أأثىن عىل ا ألمانة ملا أأعدته من واثئق للمناقشة خالل دورة اللجنة
احلالية .و أأعرب عن اعتقاده بأأن تطوير نظام الرباءات واس تخدام حقوق الرباءات ينبغي أأن يتسام ابلتوازن واملوضوعية حبيث
يتس ىن حتقيق هدف توفري امحلاية للمصاحل املعنوية واملادية للمخرتعني فضال عن خدمة مصاحل اجملمتع الإمنائية .واس تطرد قائال
إان الرباءة منتج اجامتعي ذو دور اجامتعي .ومىض يقول اإنه يويل أأمهية كربى ألعامل اللجنة وإانه حييط علام بربانمج معل دورة
اللجنة الراهنة اذلي أأبقي فيه عىل مسائل هامة مثل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات والرباءات والصحة ونقل
التكنولوجيا يف جدول أأعامل اللجنة .و أأكد جمددا الآراء اليت أأبداها يف دورة اللجنة املاضية ،وخباصة يف القضااي املتعلقة
ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات ،وجودة الرباءات مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض ،والرباءات والصحة ،ورسية
التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم ،ونقل التكنولوجيا .فالتفت اإىل جودة الرباءات معلنا رضورة حتسني جودة حفص
طلبات الرباءات حتسينا كبريا معال اب ألهدف الس ياس ية للك بدل يك ل ترتتب تلكفة اجامتعية هائةل عىل منح براءات نظري
حتسينات ل أأمهية لها .و أأردف قائال اإن تدين جودة حفص الرباءات من شأأنه أأن يؤدي اإىل منازعات ويضع عراقيل أأمام نرش
املعرفة ونقل التكنولوجيا .و أأحاط علام ابلوثيقتني  SCP/22/3و ،SCP/22/4و أأعرب عن رغبته يف اإبداء بعض املالحظات
التفصيلية عىل هذه الوثيقتني خالل مناقش هتام .و أأيد الوفد ر أأي اللجنة يف أأنه ينبغي لهاتني ادلراس تني أأن تستندا اإىل معلومات
تقدهما ادلول ا ألعضاء وينبغي أأن ترسدا معلومات وقائعية تتيح لدلول ا ألعضاء اإجراء حتليل أأو اإبداء توصيات عند الاقتضاء.
وفامي خيص واثئق أأخرى معنية ،أأعرب الوفد جمددا عن اقتناعه بأأن تقامس العمل مع ماكتب الرباءات ا ألخرى ليس حال
لتحسني جودة الرباءات ول ميكن النظر فيه كحل للتصدي لرتامك العمل .وإامنا يرى الوفد أأن تقامس العمل مع املاكتب ا ألخرى
ميكن أأن يضعف معلية الفحص وقدرات ماكتب الرباءات يف البدلان النامية .ور أأى أأنه ينبغي اختاذ تدابري لتكوين الكفاءات
يف ماكتب الرباءات يف البدلان النامية لمتكيهنا من الاضطالع مبهاهما ش به القانونية عىل أأفضل وجه ممكن وفقا للقوانني
الوطنية .ذلا أأضاف أأوفد أأنه ينبغي أأل يكون تقامس العمل جمال لوضع القواعد واملعايري يف املس تقبل .والتفت اإىل مسأأ ة
الاس تثناءات والتقييدات و أأكد تأأييده برانمج العمل اذلي اقرتحته الربازيل (الوثيقتان  SCP/14/7و )SCP/19/6وشدد
جمددا عىل أأن ادلراسة املقرتحة قد تركز عىل اس تخدام بعض الاس تثناءات والتقييدات مثل الرتخيص الإلزايم والاس ترياد
املوازي والاس تخدام احلكويم واس تثناءات "بولر" وما اإىل ذكل ويه هممة للغاية من منظور النفاذ اإىل ا ألدوية والقدرة عىل
حتمل تاكليفها يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وحتدث الوفد عن مسأأ ة الرباءات والصحة وقال اإن تلبية متطلبات
الصحة العامة فامي يتعلق اب ألدوية احملمية برباءة وتوفري ا ألدوية اليت حتمي احلياة بتاكليف معقو ة يف البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا ،يس تلزمان دراسة مروانت تريبس وتنفيذ أأحاكم الرتخيص الإلزايم مبوجب قانون الرباءات أأو اس تخداهما عىل حنو
فعال ،ودراسة أأثر منح الرتاخيص الإلزامية وعواقهبا عىل توافر ا ألدوية احملمية برباءة وعىل أأسعارها .وفضال عن ذكل ،أأكد
الوفد تأأييده ادلراسات اليت اقرتهحا وفد جنوب أأفريقيا ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية
( )SCP/16/7بشأأن الرباءات والصحة .و أأبدى جمددا الآراء اذلي أأعرب عهنا يف دورة اللجنة املاضية يف املسأأ ة املتعلقة
ابلوثيقة  SCP/21/9اخلاصة بدراسة اجلدوى بشأأن الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية يف طلبات الرباءات أأو
يف الرباءات أأو يف لكهيام؛ ومسأأ ة ادلراسة اخلاصة بصيغ ماركوش والعائق اذلي تضعه أأمام صناعة الرعاية الصحية من خالل
ش باكت عنكبوت غامضة من امل ُركَّبات غري احلقيقية اليت س ُتكتشف يف املس تقبل ،لتحمك قبضة خانقة عىل الابتاكرات يف
جمال التكنولوجيا الصيدلنية .والتفت الوفد اإىل مسأأ ة رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم ،و أأعلن أأن هذه
املسأأ ة ذات طبيعة موضوعية حتمكها القوانني الوطنية ،ول ينبغي أأن يس متر معل اللجنة حول هذه املسأأ ة .وحتدث عن
مسأأ ة نقل التكنولوجيا وقال اإنه يعتقد أأن حامية حقوق الرباءات وإانفاذها ينبغي أأن يعزز الابتاكر التكنولويج ونقل
التكنولوجيا (بفضل خصوصيات الرباءات بغض النظر عن ادلراية املكتس بة) يف البدل اذلي حتمى فيه احلقوق ،ما يعود
ابملصلحة عىل املنتجني ومس تخديم املعارف التكنولوجية .وقال الوفد اإنه سعيا اإىل اإجياد التوازن بني احلقوق والالزتامات،
ينبغي أأن يكون احملتوى التكنولويج خلصوصيات الرباءات دافعا للتمنية الاجامتعية والاقتصادية يف البدل املعين .ور أأى كذكل
أأنه ينبغي النظر يف الوثيقة  SCP/22/4اخلاصة بدراسة الكشف الاكيف يف اإطار موضوع نقل التكنولوجيا نظرا اإىل اتصالها
اتصال وثيقا هبذا املوضوع .ويف اخلتام ،عرب الوفد عن رضاه ابلتقدم اذلي أأحرزته اللجنة يف مجميع عدد مناسب من ادلراسات
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اليت تقدم صورة واحضة عن الوضع القامئ دلى مجيع البدلان بشأأن املوضوعات اخلاضعة للنقاش .و أأبدى تعاونه الاكمل َّ
وعرب
عن اس تعداده املشاركة مشاركة بناءة يف مناقشات اللجنة.
 .42و أأيد وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) الوفود ا ألخرى يف هتنئة الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام وشكر ا ألمانة عىل
معلها املكثف يف حتضري دورة اللجنة احلالية .و أأعرب عن تأأييده البيان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان ابمس مجموعة بدلان أآس يا
واحمليط الهادئ .و أأعلن أأنه يويل أأمهية كربى لعمل اللجنة الرايم اإىل مناقشة البنود املوضوعية وتعزيز وضع القواعد واملعايري.
ور أأى أأنه ينبغي للجنة أأن تضع برانمج معل متوازن يتيح الفرصة لتبادل الآراء بصورة ممثرة بشأأن طائفة واسعة من املواضيع
املتعلقة ابلرباءات مثل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات وجودة الرباءات مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض
والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا .وعليه اعترب الوفد أأنه ينبغي للجنة أأن تتناول مجيع بنود جدول ا ألعامل عىل قدم
املساواة .و أأضاف أأن مناقشة الاس تثناءات والتقييدات ،ونقل التكنولوجيا ،والرباءات والصحة ،ستساعد اللجنة عىل تعميق
فهم التحدايت اليت تواجه البدلان النامية يف جمايل التمنية الاقتصادية والاجامتعية ،كام أأهنا س تتيح حبث س بل حتسني تكييف
نظام الرباءات حبيث يليب احتياجات التمنية الوطنية .ور أأى أأن مواءمة قوانني الرباءات عىل الصعيد ادلويل دون اإيالء العناية
الواجبة لالختالفات القامئة عىل صعيد التمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية لن تعود ابلفائدة عىل مجيع ادلول
ا ألعضاء .وفامي خيص موضوع نقل التكنولوجيا ،أأعرب الوفد عن رغبته يف الاطالع عىل برانمج معل شامل حتلل فيه احلوافز
اليت تدفع نظام براءات اإىل نقل التكنولوجيا ،واحلواجز اليت حتول دون ذكل .واس تطرد قائال اإنه ينبغي اإمعان النظر يف
مروانت قانون الرباءات ودورها احملمتل يف تعزيز نقل التكنولوجيا .وفامي يتعلق مبوضوع جودة الرباءات ،أأكد الوفد جمددا أأنه
ل بد من وضع تعريف حمدد ملفهوم "جودة الرباءة" ملواصةل مناقشات اللجنة هذه املسأأ ة .اإذ ر أأى أأن غياب هذا التعريف
يؤدي اإىل جعز الوفود ا ألخرى عن فهم اكمل أأبعاد الاقرتاحات املقدمة .وعليه يتعني أأول حماو ة التوصل اإىل اتفاق بشأأن
تعريف موحد ونطاقه .و أأردف قائال اإنه من ا ألمهية مباكن دراسة دور رشط الكشف الاكيف وتقيميه يف اإطار جودة الرباءات.
و أأيد كذكل مواصةل مناقشة أأنظمة الاعرتاض ومجميع مناذج ألنظمة الاعرتاض والإلغاء الإداري .ور أأى أأن مسأأ ة الرباءات
والصحة ،اليت تشمل النفاذ اإىل ا ألدوية ا ألساس ية بأأسعار معقو ة ،تكتيس أأمهية كربى ابلنس بة اإىل البدلان النامية ومهنا
اإيران .وتوقع من اإدراج هذا البند يف جدول أأعامل اللجنة أأن مجد اللجنة س بال معلية لالس تجابة للتحدايت اليت تواجه نظام
الرباءات يف جمال الصحة .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن ينبغي كذكل للجنة أأن تتناول مسائل تعظمي الاس تفادة
من مواطن املرونة اليت تنص علهيا اتفاقات دولية وعدم فعاليهتا.
 .43وهنأأ وفد مجهورية كوراي الرئيسة وانئبة الرئيسة عىل انتخاهبام وشكر ا ألمانة عىل معلها املكثف يف حتضري دورة اللجنة
احلالية .و أأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد ابكس تان ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ .و أأقر بأأن اللجنة ما فتئت توفر
منتدى لدلول ا ألعضاء يتيح هلم اإجراء مناقشات موضوعية وممثرة بشأأن قضااي تقنية تتعلق بقانون الرباءات وابلتعاون ادلويل.
وإاضافة اإىل ذكل ،ذكر الوفد أأن اللجنة قد أأاتحت لدلول ا ألعضاء الفرصة لتبادل التجارب والآراء املفيدة بشأأن قضااي هامة
عىل مدار الس نوات القليةل املاضية .ور أأى أأن املناقشات اليت مجرهيا اللجنة أأسهمت اإسهاما جليال يف تعزيز قدرات ادلول
ا ألعضاء عىل تعظمي الاس تفادة من نظام الرباءات .و أأعرب عن إاخالصه التام لإقامة نظام براءات متوازن البنية والاس تخدام
بغية الاعرتاف ابمللكية الإبداعية والفكرية للمخرتعني وحاميهتا بفعالية .و أأيد إازاكء الاهامتم العاملي بتعزيز الاخرتاعات الاجامتعية
اليت س تحسن يف هناية املطاف حياة الناس يف ش ىت أأحناء العامل قائال اإنه ميكن حتقيق ذكل مثال عن طريق تعزيز رفاه
الشعوب وقدرهتا عىل تقرير مصائرها .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن ترشد وتساعد مناقشة اللجنة هذه مجيع
املشاركني فهيا ،و أأن يُنظر يف مجيع املسائل هبدف حتقيق الصاحل العام.
 .44ولحظت ممثةل ش بكة العامل الثالث أأن دورة اللجنة هذه قد عُقدت ابلزتامن مع مرور  20عاما عىل اإبرام اتفاق
تريبس .ور أأت املمثةل أأنه َّتبني خالل العرشين س نة املاضية جعز اتفاق تريبس عن حتقيق ا ألهداف املنشودة منه ول س امي
ا ألهداف املتعلقة ابلتمنية ومعاجلة الصعوابت اليت تواجه البدلان النامية .و أأردفت قائةل اإن هدف تعممي حامية نظام براءات
املنتجات قد جعز عن حتقيق الغرض املنشود منه يف جمايل الابتاكر والنفاذ اإىل ا ألدوية اإذ مل يشهد جمال البحث والتطوير أأي
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تقدم ملحو فامي خيص املنتجات الصحية الالزمة لتلبية الاحتياجات الصحية يف البدلان النامية .واس تطردت قائةل أأن
احتاكر الرباءات حيول دون النفاذ اإىل ا ألدوية بأأسعار معقو ة ومينع البدلان النامية واملتقدمة من الوفاء ابلزتاماهتا اخلاصة ابحلق
يف الصحة .ورضبت مثال ا ألسعار الباهظة ل ألدوية الفموية املضادة لفريوس الهتاب الكبد  .Cويف هذا الصدد ،أأشارت اإىل
النتاجئ الرئيس ية الواردة يف اإعالن "حامية الرباءات :الس يادة التنظميية مبوجب اتفاق تريبس" اذلي أأصدره معهد ماكس بالنك
ل إالبداع واملنافسة مبناس بة مرور  20عاما عىل اتفاق تريبس .واستندت املمثةل اإىل هذا الإعالن قائةل اإن "العدد غري
املس بوق من اإيداعات الرباءات ومنح الرباءات" أأدى اإىل مجةل مشالكت مهنا ترامك العمل يف ماكتب الرباءات ،وتكدس
الرباءات ،وقيام حواجز دخول السوق ،وزايدة التقايض ،ما أأدى يف هناية املطاف اإىل عرقةل البحوث والتسويق .وذكَّرت
بأأن النتيجة اكنت ارتفاع تاكليف رصد الرباءات ونشوء حا ة من عدم اليقني القانوين ،ما حد من احلرية الاقتصادية
للمشاركني يف السوق و أأثر عىل رفاهية املس هتلكني و أأرض ابملنافسة .مث تلت املمثةل جزءا من ادلراسة ورد فيه ما ييل:

"تقلصت املزااي الاجامتعية الشامةل لالبتاكر واختل التوازن بني القادرين عىل التعامل مع انعدام الاس تقرار وما يرتتب عىل
ذكل من تاكليف ،مثل املنشأآت املتعددة القوميات اليت متتكل اإدارات خاصة معنية ابلرباءات ،وبني غري القادرين عىل ذكل
مثل الرشاكت الصغرية واملتوسطة أأو اخملرتعني ا ألفراد" .ور أأت املمثةل أأن ما اس تجد من تكنولوجيات اكلتكنولوجيا احليوية

و أأساليب معل وعلوم حاسوبية فضال عام وضع من معايري والاس تصدار الاسرتاتيجي للرباءات والكياانت غري املامرسة ،قد
أأثر يف معل نظام الرباءات بوصفه مؤسسة تنظميية .وأأعلنت املمثةل أأن دور الرباءات يف اإدارة الرشاكت قد َّ
تغري من وس يةل
دفاع محلاية نواجت البحث والتطوير اإىل أأصول اسرتاتيجية تؤثر يف ظروف املنافسني .واعتربت أأن البدلان الصناعية قد رحجت
كفة نظام الرباءات لصاحل أأصاب احلقوق من خالل تقليص العبء امللقى عىل عاتق مودعي طلبات الرباءات عن طريق
توس يع نطاق الرباءات ،وخفض معايري ا ألهلية للحصول عىل براءة وتقليص الرسوم فضال عن توس يع نطاق حقوق أأصاب
الرباءات مثل متديد مدة الرباءات وفرض عقوابت أأكرث رصامة عىل خمالفهيا وتعزيز س بل اإنفاذها يف القطاعني اخلاص والعام.
وعليه ،دعت املمثةل ادلول ا ألعضاء وا ألمانة اإىل جهر فكرة الرباءة أكداة رضورية لتحفزي الاخرتاعات التكنولوجية وتسويقها،
والعمل عىل احلد من احتاكر الرباءات .ور أأت أأن مناقشة ادلراس تني املتعلقتني ابلنشاط الابتاكري ورشوط الكشف الاكيف
س تتيح الفرصة للحد من احتاكر الرباءات .ويف اخلتام ،أأعربت املمثةل عن تطلعها اإىل املشاركة مشاركة بناءة يف مناقشات
ا ألايم املقبةل ،وعن أأملها يف أأن تتخذ ادلول ا ألعضاء القرارات املناس بة ملواهجة الصعوابت الإمنائية اليت تثريها الرباءات.
 .45و أأعربت ممثةل مجعية أأطباء بال حدود عن أأسفها لعدم توصل اللجنة اإىل اتفاق عىل برانمج العمل املقبل يف دورهتا
السابقة ،وتوقعت أأن حيرز تقدما ملحوظا خالل هذه ادلورة وخباصة فامي يتعلق بقضااي الرباءات والصحة العامة اليت تشمل
اقرتاح مجموعة البدلان ا ألفريقية املتعلق ابلصحة العامة والرباءات .وذكَّرت املمثةل اللجنة بأأن عايم  2014و 2015شهدا زايدة
عدد املشالكت الصحية عىل الصعيد العاملي .ورضبت عدة أأمثةل مهنا أأزمة اإيبول خالل العام املايض اليت أأثبتت فشل نظام
الابتاكر املمتحور حول الرباءات يف قطاع صناعة ا ألدوية احليوية .مث انتقلت اإىل مثال الهتاب الكبد  Cاذلي أأصبح حتداي يف
البدلان املتقدمة والنامية عىل حد سواء بيامن أأصبحت أأسعار ا ألدوية بعيدة عن متناول الكثريين .وإاضافة اإىل ذكل ،أأشارت
املمثةل اإىل أأن قامئة منظمة الصحة العاملية المنوذجية ل ألدوية ا ألساس ية املنقحة تضم أأدوية جديدة تعاجل الهتاب الكبد C
والرسطان والسل املقاوم للعقاقري .ور أأت أأن ك هذه ا ألدوية اجلديدة أأصبحت مغمورة بغاابت الرباءات وصارت تثري
خماوف العديد من ادلول ا ألعضاء إازاء احلصول علهيا .ودعت اللجنة وادلول ا ألعضاء اإىل مواصةل الربط بني مناقشة الرباءات
والواقع الاجامتعي ،وعدم الاكتفاء مبناقشة قضااي معيارية مبعزل عن التأأثريات الاجامتعية البارزة مثل الـثأأثريات املتعلقة
ابلصحة ،وإاىل الاعرتاف بتحدايت الصحة العامة املزتايدة اليت تواجه العديد من ادلول ا ألعضاء ،وإاحراز تقدم ملموس بشأأن
اقرتاح الصحة العامة والرباءات .وفضال عن ذكل ،اعتربت املمثةل أأنه ميكن للجنة أأن تعمم اعتبارات الصحة العامة عىل
املناقشات املوضوعية ا ألخرى .فعىل سبيل املثال ،اقرتحت يف مناقشة النشاط الابتاكري أأن تناقش ا ألحاكم الوطنية
اخلاصة ابلروح الابتاكرية اليت أأثبتت تعزيزها الصحة العامة مثل املادة ( 3د) من قانون الرباءات يف الهند .واقرتحت أأيضا أأن
تواصل اللجنة العمل عىل مسأأ ة الكشف الإلزايم عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل اليت مل ُحتسم خالل ادلورة املاضية .ور أأت
أأن مسأأ ة الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل ابلغة ا ألمهية ابلنس بة اإىل الواكلت واملنظامت غري احلكومية املعنية
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بشؤون الصحة العامة يك يتس ىن لها رصد الرباءات املتعلقة مبوضوعات صية حرجة رصدا مبكرا وفعال .ويف اخلتام ،رحجت
املمثةل أأن يؤدي رشط الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل اإىل حتيل مودعي الطلبات ابملزيد من العقالنية يف اإيداع
طلبات الرباءات وإاىل منع اإساء اس تخدام نظام الرباءات.
 .46وهنأأ ممثل املعهد القانوين لوالكء الرباءات ( )CIPAالرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام و أأعرب عن امتنانه ل ألمانة عىل
معلها املكثف يف حتضري ادلورة .ور أأى أأنه ينبغي منح مجيع مس تخديم نظام الرباءات امحلاية الالزمة لضامن رسية التواصل بني
مستشاري الرباءات ومولكهيم بغض النظر عن توصل اللجنة اإىل اتفاق بشأأن قضااي موضوعية أأخرى .ويف اخلتام ،أأعرب
الوفد عن أأمهية حسم اللجنة هذه املسأأ ة ابلنس بة اإىل اجملمتع ادلويل بأأمكهل.
 .47وهنأأت مبادرة تصورات الابتاكر الرئيسة وانئبهتا عىل انتخاهبام .وإاذ اإن مبادرة تصورات الابتاكر منظمة حديثة
املشاركة بصفة مراقب يف اللجنة ،أأوحضت ممثلهتا أأهنا عبارة عن مجموعة صناعية متعددة القطاعات خمصصة لتبادل املعلومات
بشأأن الابتاكرات ونرش التكنولوجيا ،وهتدف اإىل أأن تكون مصدر معلومات يسرتشد به واضعو الس ياسات وغريمه من
ا ألطراف املعنية ا ألخرى .و أأعلنت أأن أأعضاء املبادرة يه منشأآت ابتاكرية كبرية وصغرية تعمل يف جمالت مثل أأش باه
املوصالت والربجميات والتكنولوجيات املراعية للبيئة والتكنولوجيات الطبية .و أأضافت أأهنا مس تعدة ملناقشة أأي موضوع
يتصل ابإدارة امللكية الفكرية وتمنيهتا وتسخري التكنولوجيات اجلديدة ألغراضها استنادا اإىل ما متتلكه املبادرة من مجارب معلية،
و أأبدت حرصها عىل العمل مع اللجنة.
 .48وحتدثت ممثةل مبادرة تصورات الابتاكر ابمسها وابمس مكتب امللكية الفكرية واملركز ادلويل للحساب الإلكرتوين
و أأشارت اإىل أأن جدول أأعامل اللجنة يتضمن عدة موضوعات معلية تتعلق بتشغيل نظام الرباءات مثل جودة الرباءات.
و أأعلنت املمثةل أأن الرشاكت تود احلصول عىل براءات جيدة سواء أأاكنت براءاهتا اخلاصة أأم براءات هجات أأخرى .واعتربت
أأن أأية براءة ل تصمد أأمام أأي طعن تؤدي اإىل حا ة من عدم اليقني وإاىل اإهدار املوارد ،ما قد يقوض الاستامثرات والابتاكر.
و أأردفت قائةل اإن جودة الرباءات موضوع ذو أأولوية ابلنس بة اإىل مجيع أأصاب املصلحة .وفامي خيص موضوع تقامس العمل
وفعالية نظام الرباءات ،نوهت املمثةل بتعدد ترتيبات تقامس العمل .اإذ اإن مكتيب امللكية الفكرية يف الربازيل والولايت املتحدة
مثال قد أأعلنا اإقامة تعاون جديد خالل الشهر املايض ،وإان مرص والياابن أأطلقتا مسار طريق رسيع جديد ملعاجلة الرباءات.
ور أأت املمثةل أأن هذه الرتتيبات قد تقلص همل معاجلة الطلبات وحتسن جودة الرباءات وإان ارهتن ذكل بطريقة اإقامة وتنفيذ
هذا التعاون .وعليه ،اعتربت أأن تبادل املعلومات عن تقامس العمل جزءا هاما من معل اللجنة .و أأما فامي خيص نقل
التكنولوجيا ،فقد أأعلنت أأن أأعضاء املبادرة دلهيم ما يكفي من اخلربة يف جمال تطوير أأحدث التكنولوجيات يف ش ىت أأحناء
العامل ول س امي التكنولوجيات املتعلقة ابإدارة الرباءات بغية دمع هذه املسارات والهنوض هبا .ويف اخلتام ،أأعربت املمثةل عن
رغبهتا يف الإسهام يف تقدم أأعامل اللجنة يف هذا اجملال الهام.

البند  6من جدول ا ألعامل :املسائل امخلس قيد النظر
أأول  -جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض


دراسة بشأأن النشاط الابتاكري

 .49استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCP/22/3
 .50وعرضت ا ألمانة الوثيقة.
 .51وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،وشكر ا ألمانة عىل اإعداد ادلراسة بشأأن النشاط الابتاكري الواردة يف الوثيقة
 SCP/22/3وعىل عرضها املفيد لتكل الوثيقة .وأأشار اإىل أأن رشط النشاط الابتاكري جزء أأسايس من املتطلبات
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املوضوعية للحصول عىل براءة ،وينبغي أأل متنح حقوق حرصية اإل لالخرتاعات اليت يس تحق اإسهاهما يف اجملمتع ذكل .ويف هذا
الصدد ،ذكر أأنه يتوقع من اللجنة أأن تتيح تبادل املامرسات واملعلومات بني اخلرباء يف هذا اجملال .و أأضاف أأن مواصةل تعميق
فهم ممارسات املاكتب املتعلقة ابلنشاط الإبداعي قد تريس أأساسا جيدا ميكن أأن يرتكز عليه تقامس العمل والتعاون ادلوليني.
واس تطرد قائال اإن فهم املهنجيات املس تخدمة لتقيمي النشاط الابتاكري يكتيس أأمهية ابلغة يف اس تخدام املاكتب ا ألخرى
نتاجئ الفحص .وإاذ تعمتد العديد من املاكتب هنج "املشلكة واحلل" ،فلعل ادلول ا ألعضاء تس تفيد من مواصةل تقيمي هذا
الهنج .وفضال عن ذكل وإاشارة اإىل فقرات ادلراسة املتعلقة ابلبداهة ،قال الوفد اإن هذه املسأأ ة يه أأمه جوانب تقيمي النشاط
الابتاكري و أأصعهبا .وعىل غرار ما ذكره الوفد يف س ياق املهنجيات املس تخدمة يف تقيمي النشاط الابتاكري ،ر أأى أأنه من املفيد
أأن حت َّدد املؤرشات اليت تعمتدها املاكتب توضيحا ملفهوم البداهة.
 .52وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وشكر ا ألمانة عىل ادلراسة بشأأن النشاط
الابتاكري اليت قدمهتا اإىل اللجنة يف هذه ادلورة وعرضهتا عرضا مس تفيضا خالل جلسة اليوم السابق .و أأعرب الوفد عن
اعتقاده بأأن مناقشة هذه ادلراسة فضال عن دراسة الكشف الاكيف ستساعد اللجنة عىل اإحراز تقدم يف موضوع جودة
الرباءات .وفامي يتعلق بدراسة النشاط الابتاكريَّ ،عرب الوفد عن تقديره للمعلومات املقدمة بشأأن أأمه عنارص تقيمي النشاط
الابتاكري أأي تعريف الشخص املاهر يف اجملال واملهنجيات املتبعة يف تقيمي النشاط الابتاكري ومس توى النشاط الابتاكري.
ور أأى فائدة يف الهنج التارخيي اذلي اع ُتمد يف تقدمي رشط النشاط الابتاكري اإذ أأاتح حتسني فهم أأمهية تقيمي النشاط
الابتاكري تقيامي فعال لالرتقاء جبودة الرباءات .ويف اخلتام ،سلط الوفد الضوء عىل اهامتمه مبواصةل حبث مزااي وعيوب
ا ألساليب املس تخدمة يف تقيمي النشاط الابتاكري.
 .53و أأكد وفد الهند موقفه إازاء ادلراسة بشأأن النشاط الابتاكري الواردة يف الوثيقة  SCP/22/3ومفاده أأنه جيب أأل
تعترب هذه ادلراسة أأداة ملواءمة مفهوم النشاط الابتاكري .و أأضاف الوفد أأن أأحد مواطن املرونة اليت خلفها اتفاق تريبس هو
عدم تعريف مفهوم "النشاط الابتاكري" .وذكَّر يف هذا الصدد ابلفقرة  4من اإعالن ادلوحة بشأأن اتفاق تريبس والصحة
العامة اذلي اختمتته ادلول ا ألعضاء يف منظمة التجارة العاملية ابإعالن ما ييل" :نؤكد جمددا يف هذا الصدد حق أأعضاء منظمة
التجارة العاملية يف تطبيق ،عىل حنو اكمل ،ا ألحاكم الواردة يف اتفاق تريبس واليت توفر املرونة لهذا الغرض" .و أأعلن الوفد أأن
املادة  8من اتفاق تريبس تنص عىل أأنه جيوز لدلول ا ألعضاء يف منظمة التجارة العاملية ،واليت تسن أأو تعدل قوانيهنا ولواحئها،
أأن تعمتد التدابري الالزمة محلاية الصحة العامة والتغذية وتعزيز املصاحل العامة يف القطاعات ذات ا ألمهية البالغة يف تمنيهتا
الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية عىل أأن تامتىش هذه التدابري مع أأحاكم التفاق .و أأشار الوفد اإىل بيان اللجنة املعنية
ابحلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية يف  26نومفرب  2001بشأأن املادة ( 1.15جـ) من العهد ادلويل اخلاص ابحلقوق
الاقتصادية والاجامتعية والثقافية حيث ذكَّرت بأأن "امللكية الفكرية منتج اجامتعي ذو وظيفة اجامتعية" .وعليه شدد الوفد
عىل أأن ك دو ة عضو حتتفظ حبقها يف حتديد مفهوم النشاط الابتاكري بغية اس تخدام نظام الرباءات يك يتس ىن لها تعظمي
اس تفادة اخملرتعني و أأفراد اجملمتع .وفضال عن ذكل وفامي خيص الوصف العام والتارخي العام للنشاط الابتاكري ،أأقر الوفد بأأن
اإدراج رشط النشاط الابتاكري مضن معايري ا ألهلية للرباءة يستند اإىل أأن امحلاية مبوجب الرباءة ينبغي أأل تُمنح ألي اخرتاع
يس تطيع خشص من أأهل املهنة أأن يس تنبطه كنتيجة بدهيية ملا هو معروف للجمهور العام .وفامي يتعلق بتعريف "الشخص من
أأهل املهنة" واملهنجيات املس تخدمة يف تقيمي النشاط الابتاكري ،ذكر الوفد أأن ادلراسة أأشارت عن وجه حق اإىل أأنه ليس
من السهل دامئا اإدراك املس توى املضبوط وادلللت ادلقيقة لقدرات هذا الشخص الإبداعية أأو الاس تدللية يف ك نظام
قانوين .و أأردف قائال اإن حتديد مس توى الشخص من أأهل املهنة قد يكون اإحدى أأمه القضااي الس ياس ية ملنع دخول
اخرتاعات اتفهة نظام الرباءات .و أأفاد الوفد بأأنه يف حني تفرتض العديد من النظم القانونية أأن هذا الشخص جمرد من أأية همارة
ابتاكرية ،رفضت احملمكة العليا يف الولايت املتحدة ا ألمريكية معاملته معامةل الآ ة وافرتضت اتسامه بقدر معني من الروح
جرد مهنا يف النظم القانونية ا ألخرى .ونقل الوفد بيان احملمكة العليا اذلي أأفادت فيه بأأن "خشص عادي
الابتاكرية اليت ِ
املهارات هو خشص عادي الإبداع وليس أآ ة" .ور أأت احملمكة العليا أأنه "عندما يوجد احتياج تصممي أأو ضغط تسويقي حلل
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جيرب اخليارات
مشلكة ويوجد عدد حمدود من احللول احملددة والقابةل للتنبؤ ،مفن الطبيعي ألي خشص عادي املهارات أأن ِ
املعروفة حبمك معرفته الفنية يف هذا اجملال .و إاذا أأدى ذكل اإىل النجاح املتوقع ،مفن املرحج أأل يعزى ذكل اإىل الابتاكر و إامنا اإىل
همارات عادية وبداهة .ويف هذه احلا ة ،جنمت البداهة عن بداهة التفكري يف حماو ة التنفيذ [ ."]...و أأضاف الوفد أأنه يف ضوء
السابقة القضائية ملؤسسة  KSRادلولية ،ل يصعب فهم قرار جملس اس تنناف امللكية الفكرية اذلي أأعلن ما ييل" :ليس من
الإجباري توجهيه [الشخص العادي املهارات] خطوة خبطوة .و إامنا ميكنه أأن يشق طريقه بنفسه ]...[ .فهو ل يركز عىل
"املقاطع املتعلقة ابلتجربة" مثل الطاعن يف حق الرباءة ول يركز عىل "املقاطع البعيدة عن التجربة" مثل املدافع عن الرباءة".

و أأردف الوفد قائال اإن فهم الغرض من رشطي النشاط الابتاكري والكشف الاكيف يف قانون الرباءات س ييرس توضيح قرار
جملس اس تنناف امللكية الفكرية بشأأن الشخص من أأهل املهنة يف هذين الس ياقني اخملتلفني وإان اكان مرتابطني .وإاذ أأصبح
النشاط الابتاكري يعد طبقة اإضافية من اجلدِة ،فاإن خفض مس توى حتديد الشخص من أأهل املهنة س يرض منو الصناعة
نظرا اإىل أأن حىت أأصاب الاخرتاعات التافهة س يحصلون عىل حقوق اس تنثارية .و أأما يف س ياق الكشف الاكيف ،فينبغي
جيسد اخلصائص املكتوبة اإىل واقع تقين دون حتمل عبء مفرط يف التجربة .و أأعلن الوفد أأن
للشخص من أأهل املهنة أأن ِ ِ
س ياق الكشف الاكيف يتطلب تثقيف الشخص من أأهل املهنة استنادا اإىل املعلومات الواردة يف املواصفات بغية تيسري نقل
التكنولوجيا .ولحظ أأن قرار جملس اس تنناف امللكية الفكرية قد استناد اإىل القرار بشأأن مؤسسة ( KSRيف قضية
 ،Sankalp Rehabilitation Trustالقرار رمق  )250/2012فضال عن قرار حممكة دلهيي العليا يف  ROCHEضد
 [CS (OS) No. 89/2008 and C.C. 52/2008] CIPLAوقرار جملس اس تنناف امللكية الفكرية يف قضية
( Aloys Wobbenالقرار رمق  )123/2013اليت ذكرت يف ادلراسة .وتوضيحا ملا س بق ،ذكر الوفد أأن قضية
 Biswanath Prasad Radhey Shyamضد ( Hindustan Metal Industriesاملشار اإلهيا ابمس
 )AIR 1982 SC 1444أأرست سابقة قضائية تتعلق ابلنشاط الابتاكري يف الهند .و أأشار الوفد اإىل أأن الفقرتني  25و26
اكنت ابلغيت ا ألمهية يف صياغة مفهوم النشاط الابتاكري يف احلمك يف قضية  ROCHEفضال عن أأحاكم أأخرى (تشمل
أأحاكم حممكة اس تنناف امللكية الفكرية) عىل النحو التايل" :اإن عبارة "ل تنطوي عىل أأي نشاط ابتاكري" املس تخدمة يف

القسم  ()1(26أأ) من القانون و"البداهة" املرادفة لها قد اكتسبتا معىن خاصا يف مصطلحات قانون الرباءات .وينبغي تقيمي
"البداهة" برصامة وموضوعية .وحتقيقا ذلكلُ ،اقرتح تناول هذه املس أأ ة بعدة طرائق .ولعل اقرتاح القايض ساملوند يف Rado
ضد  John Tyre & Son Ltd.مالمئ .ويمكن هذا الاقرتاح يف ما ييل :اإذا خرج الاخرتاع املزمع عام اكن معروفا حبيث ل
يتبادر اإىل ذهن خشص يفكر يف املوضوع ،جيب أأل يكون بدهييا أأو مس تنبطا بسهو ة مما اكن معروفا" (الفقرة " .)25وميكن
اختبار تنايف نرش وثيقة مع وجود اجل ِدة أأو "النشاط الابتاكري" عىل النحو التايل" :اإذا ق ِدمت الوثيقة اإىل حريف ماهر ( أأو
همندس متيزيا عن احلريف) ميتكل املعارف العامة العادية يف "اترخي ا ألولوية" وواجه املشلكة اليت حلها طالب الرباءة دون العمل
بوجود الاخرتاع احملمي مبوجب براءه فهل س يجد احلل بنفسه؟ (املوسوعة الربيطانية) .فبعبارة أأخرى "هل اكن من البدهييي
ألغراض معلية ابلنس بة اإىل عامل ماهر يف اجملال املعين ويف حدود املعارف املتاحة يف اترخي الرباءة أأن يكتشف الاخرتاع
موضع املطالبة املعنية؟ [هالسربي ،الإصدار الثالث ،اجملدل  ،29الصفحة  42اليت أأشار اإلهيا القايض فاميدلل التابع حملمكة
مبومباي العليا يف قضية ( ]Farbwrke Hoechst & B. Corporation v. Unichem Laboratoriesالفقرة .)26
و أأضاف الوفد أأنه فامي خيص مس توى النشاط الابتاكري (البداهة) ،ذكَّرت ادلراسة بأأن عنوان هذا القسم مضلل ويركز
أأساسا عىل جوانب اثنوية ول يناقش بتاات مسأأ ة "املس توى" .وفامي خيص "املس توى" املزمع ،قال الوفد اإن مالحظة املكتب
التنفيذي لرئيس الولايت املتحدة ا ألمريكية مالمئة للغاية اإذ أأشار فهيا اإىل ما ييل" :يعد وضع مس توى مالمئ للجدة وعدم

البداهة أأمهية يف أأي جمال جديد؛ فاإذا مل يكن املس توى عاليا مبا يكفي (ويصعب حتديده يف جمال جديد) ،قد تنهتك الرشاكت
براءات دون قصد بسبب العدد الكبري للرباءات أأو احلاجة التجارية اليت تدفع العديد من اخملرتعني اإىل اكتشاف اخرتاعات
مماثةل يف الوقت نفسه تقريبا ([ ")Lemley and Melamed 2013تأأكيد الرباءات والابتاكر يف الولايت املتحدة ،املكتب
التنفيذي للرئيس ا ألمرييك ،يونيو  .]2013و أأردف الوفد قائال اإنه يف قضية مؤسسة  KSRادلولية ،أأعلنت احملمكة العليا يف
الولايت املتحدة ا ألمريكية ما ييل" :اإننا نصنع ونبتكر من خالل اس تحداث أأعامل يف هذا العامل الواقعي وامللموس استنادا اإىل

الفطرة واملنطق البس يط والاس تدللت العادية وا ألفاكر الاس تثنائية وحىت العبقرية .وحتدد هذه التطورات ،اليت اكنت
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جزءا من معارفنا املشرتكة ،نقطة انطالق جديدة لالبتاكر .و إاذ يُتوقع عادة أأن ينطلق التقدم من أأعىل مس توايت الإجنازات
احملققة ،ل متنح قوانني الرباءات حقوقا اس تنثارية لنتاجئ الابتاكرات العادية و إال عرقلت الرباءات ،ومل تعزز ،التقدم يف
اجملالت املفيدة" .و أأعلن الوفد أأنه يف  ،Biogene vs. Medev, 1997 RPCحذر جملس اللوردات من منح الاحتاكرات
بسهو ة قائال اإن " أأي عمل جديد ،مثل الكهرابء يف أأوائل القرن التاسع عرش أأو الطريان يف منعطف القرن املايض أأو
تكنولوجيا امحلض اخللوي املؤتلف يف الس بعينات ،سيشهد ل حما ة اإجناز أأعامل ألول مرة .ويس تحق الإسهام التقين الاعرتاف
به يف هذه احلالت .ولكن جيب احلرص عىل عدم عرقةل البحوث واملنافسة السل مية من خالل متكني أأول خشص جيد طريقة
لتحقيق هدف منشود واحض من احتاكر مجيع س بل حتقيق هذا الهدف [ ."]...و أأشار الوفد اإىل التقارير املذكورة أأعاله
والقرارات اخلاصة مبسأأ ة مس توى معايري حتديد اجلوانب ا ألساس ية ألهلية احلصول عىل براءة ،و أأكد أأن اتفاق تريبس يسمح
لدلول ا ألعضاء بتحديد هذا املس توى وتطبيقه يف ترشيعاهتا ادلاخلية بغية حتقيق توازن مالمئ بني مصاحل اخملرتع
ومصاحل اجملمتع.

 .54وشكر وفد بيالروس ا ألمانة عىل دراسة املقارنة للنشاط الابتاكري و أأشاد جبودة العمل املقدَّم .وذكر الوفد أأن
ادلراسة عرضت حملة عامة عن الهنج املتبع عىل الصعيد الوطين يف حتديد معايري أأهلية احلصول عىل براءة الصعب حتديدها.
ور أأى أأن املعلومات املقدمة يف ادلراسة مهنجية وشامةل .و أأعرب عن تقديره أأيضا لعرض املعلومات اذلي قدمته ا ألمانة يف
هذا الصدد .وإاضافة اإىل ذكل ،ذكر أأنه اكن من الواحض أأن استيفاء معيار "النشاط الابتاكري" رشط مس بق جلودة أأية براءة
وسالمهتا يف املس تقبل ما يكتيس أأمهية كربى يف حتقيق التطور التكنولويج وضامن توازن املصاحل يف اجملمتع .ويف هذا
الصدد ،لحظ الوفد اجلهود املبذو ة يف الترشيعات الوطنية لضامن تنفيذ أأعىل املعايري يف هذا اجملال ،و أأن هذه اجلهود تريم
اإىل مواصةل حتسني الترشيعات واملهنجيات اليت تس تخدهما ماكتب امللكية الفكرية عىل الصعيد الوطين لتحديد معيار النشاط
الابتاكري مسرتشدة يف ذكل ابدلراسة اليت أأعدهتا ا ألمانة ونتاجئ مداولت اللجنة يف هذا الشأأن .وذكر أأن تبادل اخلربات
والآراء سيسهم ابلتأأكيد يف هذا العمل .ويف اخلتام ،المتس الوفد توضيحات وتعليقات بشأأن إاماكنية اس تخدام نتاجئ ادلراسة يف
معل اللجنة يف املس تقبل.
 .55وشكر وفد املكس يك ا ألمانة عىل ما أأجنزته من معل ممتاز يف ادلراس تني املتعلقتني ابلنشاط الابتاكري والكشف
الاكيف عىل التوايل .وفامي يتعلق مبعيار النشاط الابتاكري ،أأيد الوفد الر أأي القايض بأأنه عامل هام يف حتديد جودة الرباءة.
وذكر حتديدا أأن الترشيعات املكس يكية تصف سامت الشخص من أأهل املهنة كفين ميتكل اخلربة واملعرفة الالزمتني يف جمال
الاخرتاع املعين .و أأشار اإىل أأنه وفقا للترشيعات ذاهتا تُس تخدم مهنجية "املشلكة واحلل" يف حتديد النشاط الابتاكري.
و أأضاف الوفد أأن املعهد املكس ييك للملكية الصناعية ( (IMPIيويل أأمهية كربى لتبادل اخلربات مع ماكتب الرباءات ا ألخرى
والإملام ابلنظم ا ألخرى والاضطالع بأأنشطة تعاونية .ور أأى أأن ذكل يتيح للمعهد الإملام عىل حنو أأفضل ابجملال املعين وميكنه
من اختاذ قرارات أأفضل يف تنفيذ الترشيعات الوطنية اخلاصة ابلرباءات .وشدد الوفد حتديدا عىل أأن املعهد املذكور يتعاون مع
ماكتب الرباءات ا ألخرى ،مثل مكتب اإس بانيا للرباءات واملكتب ا ألورويب للرباءات ،عىل اإعداد املبادئ التوجهيية للفحص
ول س امي تقيمي النشاط الابتاكري يف البولميرات وغريها من الاخرتاعات يف جمال التكنولوجيا احليوية ،ما أأفىض اإىل وثيقة ابلغة
الفائدة وادلمع ابلنس بة اإىل بعض ماكتب الرباءات يف أأمرياك الالتينية .ويف اخلتام ،أأكد الوفد اس تعداده املشاركة يف مجيع
املناقشات املتعلقة ابلرباءات نظرا اإىل ا ألمهية الكربى اليت تكتس هيا يف نظام امللكية الصناعية.
 .56وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ا ألمانة عىل اإعدادها الوثيقة  SCP/22/3اليت قدمت عرضا عاما جيدا ألوجه
التشابه والاختالف يف س بل تقيمي النشاط الابتاكري ،املعروف أأيضا ابمس البداهة ،يف اإطار ماكتب الرباءات يف ش ىت
أأحناء العامل .و أأكد الوفد ما ذكرته وفود أأخرى بشأأن ا ألمهية الكربى اليت يكتس هيا تقيمي البداهة أأو النشاط الابتاكري لخرتاع
مطالب به يف جودة الرباءات الصادرة .ويف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،يعد تقيمي مكتب الولايت املتحدة للرباءات
والعالمات التجارية واحملامك ا ألمريكية للبداهة عامال حاسام يف منح براءة ملقدم طلب والبت يف صالحية هذه الرباءة عىل
التوايل .و أأشار الوفد اإىل وجود قدر كبري من السوابق القضائية فامي خيص حتديد بداهة الاخرتاع وتعريف الشخص من أأهل
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املهنة .و أأضاف أأن النظر يف بداهة الاخرتاع و أأهلية حاميته مبوجب براءة مقنن يف القسم  103من قانون الولايت املتحدة
اذلي ينص عىل أأنه "ل جيوز احلصول عىل براءة لخرتاع مطالب به [ ]...اإذا اكنت الاختالفات بني الاخرتاع املطالب به

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

لخرتاع مل يوصف حتديدا يف احلا ة التقنية الصناعية السابقة ولكنه بدهييي لشخص عادي املهارات يف هذا اجملال يف وقت
الاخرتاع .و أأوحض الوفد أأن البداهة مسأأ ة قانونية تستند اإىل حتقيقات وقائعية .ووضعت احملمكة العليا يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية اإطار التحليل املوضوعي للبداهة يف اإطار قضية  GRAHAM v. John Deere Co.يف عام  .1966ويشمل
هذا الإطار التحقيقات الوقائعية التالية "1" :حتديد نطاق التقنية الصناعية السابقة ومضموهنا "2" ،والتأأكد من الاختالفات
القامئة بني التقنية الصناعية السابقة والاخرتاع املطلوبة حاميته "3" ،وحتديد مس توى املهارة العادية يف التقنية الصناعية
املعنية .وبعد معاجلة احملاور الوقائعية ،جيب عىل الفاحصني أأن حيددوا بداهة الاخرتاع املطالب به ابلنس بة اإىل خشص عادي
املهارات يف اجملال .و أأعلن الوفد أأنه يف قضية مؤسسة  KSRادلولية ضد رشكة  ،Teleflexأأكدت احملمكة العليا حماور
غراهام الوقائعية ووضعت هنجا مران لتحديد بداهة املطالبات حيل حمل املعايري اجلامدة؛ و أأشار الوفد اإىل أأن الهنج السابق،
أأي "اختبار "التعلمي-التوجيه-التشجيع" ( ،)TSMاكن يقيض رصاحة بوجود تغيري يف احلا ة التقنية السابقة للسامح جبمع
مراجع متعددة عن احلا ة التقنية الصناعية السابقة بغية وصف مجيع عنارص املطالبة .أأما الهنج املتبع يف قضية ،KSR
مربر يتفادى التعماميت الرسيعة لتربير امجلع بني عدة مراجع يف اجملال املعين .و أأوحض الوفد أأنه ميكن
فال يتطلب سوى تفسري َّ
الاستناد اإىل حتليل "التعلمي-التوجيه-التشجيع" دلمع بداهة الاخرتاع .و أأعلن أأنه فامي خيص الوثيقتني SCP/22/3
و ،SCP/22/3 Summaryتتضمن هااتن الوثيقتان معلومات مفيدة للغاية ابلنس بة اإىل مقديم الطلبات واملاكتب .اإذ ِتبني
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 .ور أأى
الوفد أأنه ميكن نرش فائدة هاتني الوثيقتني ابلنس بة اإىل امجلهور والعاملني يف جمال امللكية الفكرية من خالل تيسري النفاذ اإلىهيام
عن طريق اإاتحهتام بصيغة اإلكرتونية مثال .واقرتح الوفد أأن تتيح ا ألمانة املعلومات اجملمعة يف سبيل اإعداد هاتني ادلراس تني
عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل هيئة جدول أأو جدول بياانت أأو غريهام من الصيغ املالمئة ،مع اإدراج روابط تتيح النفاذ
بسهو ة اإىل املعلومات املتصةل ببدل أأو مكتب براءات بعينه .وميكن للمعلومات املتاحة عىل املوقع الإلكرتوين هذا أأن تضم
خمتلف تعريفات الشخص من أأهل املهنة اليت تس تخدهما خمتلف املاكتب وما تعمتده هذه املاكتب من مهنجية يف حتديد
البداهة أأو النشاط الابتاكري أأو غريهام من املعايري .و أأردف الوفد قائال إانه ميكن ربط املعلومات اليت أأدرجهتا ا ألمانة يف
ادلراسة ببدل أأو مكتب بعينه وميكن اإدراج املزيد من الروابط اإىل النظم ا ألساس ية أأو مبادئ الفحص التوجهيية أأو السوابق
القضائية أأو غريها من الواثئق الرمسية .وينبغي ذكر أأوجه التشابه والاختالف يف الهنوج اليت تتبعها ماكتب خمتلفة يف حتديد
بداهة الاخرتاعات أأو نشاطها الابتاكري .وقال الوفد اإن هذه ادلراسة ِتبني تعقيد هذا املوضوع .وعليه ،ينبغي ل ألمانة أأن
تتوىل أأيضا حبث عنارص البداهة أأو النشاط الابتاكري ا ألخرى لس تكامل ما قدَّمته من معل يف اإطار الوثيقة .SCP/22/3
واقرتح الوفد يف هذا الصدد أأن حت ِدث ا ألمانة ادلراسة الواردة يف الوثيقة  SCP/22/3من خالل اإدراج معلومات عن س بل
حتديد خمتلف املاكتب رشوط مالءمة مجع مراجع احلا ة التقنية الصناعية السابقة بغية البت يف عدم بداهة الاخرتاعات أأو يف
نشاطها الابتاكري ،وطريقة مراعاة وتطبيق الفاحصني لالعتبارات الثانوية (مثل النجاح التجاري والبياانت التمكيلية) يف
حفصهم .وير َّجح أأن يشمل هذا التحديث معلومات عن مراعاة املاكتب مضمون الطلبات السابقة الإيداع يف تقيمي اجلدِة وعدم
البداهة أأم مراعاهتا جدِة الطلبات املودعة لحقا فقط .واس تطرد الوفد معلنا أأن حتديد البداهة والنشاط الابتاكري يتصل
اتصال وثيقا ابختيار اجملال التقين السابق اذلي استند اإليه الفاحص للبت يف أأهلية منح الرباءة .ور أأى الوفد أأن تطبيق
القانون ذاته قد يؤدي اإىل اس تنتاجات ختتلف ابختالف مراجع احلا ة التقنية الصناعية السابقة اليت استند اإلهيا الفاحصون.
وعليه ،أأشار الوفد اإىل ا ألثر البالغ لختالف س بل حتديد احلا ة التقنية الصناعية السابقة يف املاكتب عىل نتاجئ حتليل البداهة
أأو النشاط الابتاكري وإاىل ما يتطلبه ذكل املوضوع من دراسة وافية .ومراعاة جلانب النشاط الابتاكري ،اقرتح الوفد أأن
ِ
حتدث ا ألمانة ادلراسة مبعلومات ِتبني ممارسات خمتلف املاكتب فامي خيص حتديد احلا ة التقنية الصناعية السابقة .و أأعلن أأنه
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ينبغي لهذا التحديث مثال أأن يراعي ممارسات املاكتب يف حتديد استيفاء مراجع احلا ة التقنية الصناعية السابقة ملتطلبات
النرش اإذا اكنت متاحة للجمهور أأم اإذا تعني اإاتحهتا حمليا أأو يف ش ىت أأحناء العامل أأم اإذا تعني أأن تكون مكتوبة .وينبغي
للتحديث أأيضا أأن يعاجل س بل تناول املاكتب حتديد احلا ة التقنية الصناعية السابقة يف طلبات الرباءات اليت أأودعت قبل
اإيداع املطالبات قيد النظر واليت نُرشت بعدها .و أأضاف الوفد أأنه ينبغي اإدراج املعلومات الواردة يف حتديث ادلراسة هذا يف
موقع الويبو الإلكرتوين وفقا ملا ذكره أأعاله .ويف اخلتام ،أأعلن الوفد أأن حتديث ادلراسة هذا س يعطي صورة أأمشل و أأكرث فائدة
لوضع حتديد البداهة والنشاط الابتاكري يف املاكتب يف ش ىت أأحناء العامل.
 .57و أأعرب وفد الربتغال عن تقديره ل ألمانة لإعدادها دارسة عن النشاط الابتاكري .و أأعلن الوفد أأن الفاحصني الربتغاليني
يعمتدون هنج "املشلكة واحلل" يف تقيمي استيفاء رشط النشاط الابتاكري .و أأضاف أأن قانون امللكية الصناعية يف الربتغال
ينص عىل أأنه ينبغي النظر يف النشاط الابتاكري ألي اخرتاع مقارنة ابحلا ة التقنية الصناعية اإذا مل يكن الاخرتاع بدهييا ألي
خشص من أأهل املهنة .ولحظ أأن ادلراسة تكتيس أأمهية كبرية نظرا اإىل أأهنا تتيح تبادل املعلومات بني ادلول ا ألعضاء ،ما
يؤدي اإىل تعزيز معارفها وفهمها يف جمال النشاط الابتاكري ،ور أأى أأمهية يف ذكل لالرتقاء جبودة أأنظمة الرباءات يف مجيع
ادلول ا ألعضاء.
 .58أأعرب وفد الياابن عن شكره ل ألمانة عىل معلها املكثف يف اإعداد الوثيقة والعرض املقدم من جانهبا .و أأبلغ الوفد اللجنة
بأأن املكتب الياابين لرباءات الاخرتاع ) (JPOقد قام بتنقيح املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات ،حبيث يكون هناك فكرة
أأساس ية خاصة ابملبادئ التوجهيية مناس بة عامليا و أأن يكون الوصف الوارد يف املبادئ التوجهيية مقتضبا وواحضا .وذكر الوفد
أأنه فامي يتعلق بـ "املنطق" اذلي مت تطبيقه للنص عىل أأس باب رفض وجود خطوة ابتاكرية بشأأن الاخرتاع امل ُطالب به ،يف
حني ميكن تطبيق املنطق من وهجات نظر خمتلفة وواسعة النطاق ،فاإن الرشح املهنجي للك وهجة نظر وإاجراءات هذا
املنطق مل يمت توضيحها بشلك واحض يف املبادئ التوجهيية احلالية لفحص الرباءات .و أأوحض الوفد بأأن اخلطوط العريضة
للمراجعة اكنت عىل النحو التايل :أأول ،يقوم القامئون عىل الفحص بتقس مي العوامل اخملتلفة للمنطق اإىل نوعني :أأحدهام هو
العوامل اليت اكنت تعمل ضد اخلطوة الابتاكرية ،واكن النوع الآخر هو العوامل اليت دمعت اخلطوة الابتاكرية .واكنت أأمثةل
العوامل اليت اكنت تعمل ضد اخلطوة الابتاكرية )1( :ادلافع لتطبيق الفن الثانوي السابق عىل الفن ا ألسايس السابق)2( ،
تعديل التصاممي وغريها من ا ألدبيات السابقة )3( ،مجميع ا ألدبيات السابقة .واكنت أأمثةل العوامل اليت دمعت اخلطوة
الابتاكرية اكلتايل )1( :ال آاثر املفيدة من حيث ا ألدبيات السابقة )2( ،العوامل املعيقة .اثنيا ،س يقوم القامئون عىل الفحص
بتحديد ما اإذا اكن ابإماكهنم النص أأو عدم النص عىل املنطق عن طريق ا ألخذ يف الاعتبار مجيع العوامل ،مبا يف ذكل
العوامل اليت دمعت اخلطوة الابتاكرية وكذكل العوامل اليت اكنت تعمل ضد اخلطوة الابتاكرية .وعالوة عىل ذكل ،ذكر الوفد
أأنه يف املبادئ التوجهيية للمكتب الياابين لرباءات الاخرتاع اليت تتعامل مع اخلطوة الابتاكرية ،مل يكن هناك أأي تذكري واحض
يقدم املشورة املبارشة اإىل القامئني عىل الفحص بتويخ احلذر لتجنب الإدراك املتأأخر غري املسموح به يف حفص اخلطوة
الابتاكرية .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل أأنه يف املبادئ التوجهيية للفحص اخلاصة ابملاكتب ا ألخرى مثل ماكتب الرباءات
ابلولايت املتحدة ا ألمريكية والصني ومجهورية كوراي واملكتب ا ألورويب لرباءات الاخرتاع ،وردت هذه التذكريات اخلاصة
ابلإدراك املتأأخر بشلك واحض .وليك يقوم القامئون عىل الفحص يف مكتب الرباءات الياابين ابختاذ القرارات املناس بة بشأأن
اخلطوة الابتاكرية ،أأشار الوفد اإىل أأن النقطة التالية سيمت تقدميها يف املبادئ التوجهيية للفحص اخلاص به ،حبيث يتجنب
القامئون عىل الفحص الارتباك نتيجة ذكل الإدراك املتأأخر :عندما يبدو أأن خشصا من ذات التخصص قد توصل بسهو ة اإىل
الاخرتاعات املطالب هبا ،وعندما يمت اختاذ قرارات بشأأن املوافقة عىل الاخرتاعات املذكورة ،كثريا ما يتأأثر القامئون عىل
الفحص ابلخرتاعات املطالب هبا .ونقال عن املبادئ التوجهيية احلالية لفحص مكتب الرباءات الياابين اليت ورد فهيا" :اإن
حقيقة كسب النجاح التجاري أأو النجاح اذلي يوازيه ميكن اعتباره حقيقة مفيدة يف حتديد وجود اخلطوة الابتاكرية" ،ذكر
الوفد بأأنه يف املبادئ التوجهيية للفحص اخلاصة مباكتب الرباءات ،عىل سبيل املثال يف ماكتب الرباءات ابلولايت املتحدة
ا ألمريكية والصني ومجهورية كوراي واملكتب ا ألورويب للرباءات وكذكل يف املبادئ التوجهييه ادلولية للفحص المتهيدي
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والبحوث اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ميكن أأخذ ما يسمى ابملؤرش الثانوي خبالف النجاح التجاري يف الاعتبار
عند حتديد وجود اخلطوة الابتاكرية .وبناء عىل ذكل ،أأوحض الوفد أأن املؤرش التايل ،واذلي اكن مؤرشا اثنواي مدرجا يف
املبادئ التوجهيية للفحص دلى املاكتب ا ألخرى املذكورة أأعاله ،س يضاف اإىل مبادهئا التوجهيية" :لقد أأدى الاخرتاع املطالب
به اإىل تلبية احلاجة اليت طال انتظارها".
 .59وتوجه وفد ش ييل ابلشكر ل ألمانة عىل اإعداد ادلراسة بشأأن اخلطوة الابتاكرية الواردة يف الوثيقة  .SCP/22/3وذكر
الوفد أأن املعلومات الواردة يف الوثيقة اليت تصف املامرسات الوطنية اكنت مدخال هاما ملناقشات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
براءات الاخرتاع ،وخصوصا أأنه عىل املس توى ادلويل اكنت هناك مرونة فامي يتعلق بتعريف اخلطوة الابتاكرية .وذكر الوفد
أأنه يف حا ة ش ييل ،يعترب الاخرتاع ابتاكرا اإذا اكن الاخرتاع واحضا ابلنس بة لشخص من ذات التخصص واكن ل ميكن
اش تقاقه بطريقة واحضة من ا ألدبيات السابقة .ووفقا للمبادئ التوجهيية اليت تس تخدهما الواك ة املسؤو ة عن ضامن حامية
امللكية الصناعية ( ،)INAPIاستند التحليل اذلي ُأجري لتحديد اخلطوة الابتاكرية عىل مفهومني أأساس يني )1( :الشخص
من ذات التخصص )2( ،وضوح الاخرتاع .وذكر الوفد أأن التحليل الابتاكري اذلي أأجرته املاكتب الوطنية اكن عنرصا
أأساس يا يف ضامن منح براءات الاخرتاع اليت أأوفت مبتطلبات براءات الاخرتاع ا ألساس ية من هجة وقدمت فائدة للمجمتع من
اجلهة ا ألخرى .ومن وهجة نظر الوفد اكن التوازن بني منح براءات الاخرتاع والفوائد اليت قدمهتا براءات الاخرتاع للمجمتع
مبثابة أأحد العنارص ا ألساس ية لضامن وجود نظام براءات اخرتاع يتسم ابلكفاءة.
 .60و أأعرب وفد الربازيل عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد الوثيقة  SCP/22/3اليت أأقرت املامرسات والهنُ ج اخملتلفة اليت
قامت هبا ماكتب امللكية الفكرية لتقيمي معيار اخلطوة الابتاكرية .و أأكد الوفد ،يف اإشارة اإىل أأن املوضوع اكن هل دور أأسايس
يف أأنظمة الابتاكر الوطنية ،بأأهنا اكنت مرونة سلمية منصوص علهيا يف التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق
امللكية الفكرية .و أأعرب الوفد عن دهش ته من خالل اس تخدام بعض املصطلحات يف ادلراسة مثل "يف العديد من الولايت
القضائية" أأو "معظم البدلان" .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل الولية املس ندة اإىل ادلراسة بأأهنا س تبىن عىل املعلومات
املقدمة من ادلول ا ألعضاء وس تكون عبارة عن مجموعة من املعلومات الواقعية دون حتليل وتوصية .وابلإشارة اإىل املقرتحات
املقدمة من بعض الوفود ،طلب الوفد من الوفود ا ألخرى تقدمي مقرتحاهتا اخلطية حول هذا املوضوع.
 .61و أأعرب وفد فرنسا عن شكره ل ألمانة عىل جودة ادلراسة اليت قُدمت لدلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية
بقانون براءات الاخرتاع ،و أأعرب عن رغبته يف تبادل املعلومات فامي يتعلق مبامرس ته الوطنية بشأأن اخلطوة الابتاكرية .و أأفاد
الوفد أأنه يف فرنسا اكنت املادة ( )L.611-14من قانون امللكية الفكرية يه اليت حتمك مفهوم اخلطوة الابتاكرية .ووفقا لهذه
املادة" ،بعد الاطالع عىل حا ة ا ألدبيات ،يعد الاخرتاع منطواي عىل خطوة ابتاكرية اإذا مل يكن بدهييا ابلنس بة لشخص من
ذات التخصص [ ."]...وذكر الوفد أأنه مت تقدمي تعريف مشابه يف التفاقية ا ألوروبية لرباءات الاخرتاع ( .)EPCومت تقدمي
ر أأي حول الابتاكر واخلطوة الابتاكرية للك طلب حصول عىل براءة اخرتاع يف ر أأي خطي بشأأن براءات الاخرتاع مصاحب
لتقرير حبيث متهيدي .وقدمت املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات يف املعهد الوطين للملكية الصناعية ) (INPIمعلومات بشأأن
تقيمي اخلطوة الابتاكرية .ومع ذكل ،فاإن عدم وجود اخلطوة الابتاكرية مل يؤدي اإىل رفض الطلب من قبل مكتب براءات
الاخرتاع ،ألنه اكن مسأأ ة تتعلق ابحملامك .و أأفاد الوفد بأأنه مت دعوة احملامك الفرنس ية اإىل البت يف اإجراءات البطالن ضد براءات
الاخرتاع الوطنية أأو براءات الاخرتاع ا ألوروبية اليت خصصت فرنسا .وملعرفة ما اإذا اكن الاخرتاع املطالب به قد تضمن
خطوة ابتاكرية من عدمه ،اكن عىل القايض أأن يسأأل نفسه عام اإذا اكن خشص من ذات التخصص قد متكن من التوصل
بطريقة واحضة اإىل نتيجة تفي برشوط املطالبة يف اترخي التقدمي ،مع أأخذ حا ة ا ألدبيات يف ذكل التارخي يف الاعتبار .وهناك
ثالثة معايري ينبغي أأن تؤخذ بعني الاعتبار لتقدير اخلطوة الابتاكرية اخلاصة ابلطلب ويه حا ة ا ألدبيات والشخص من ذات
التخصص وعدم البداهة .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن الترشيع الفرنيس مل يقدم تعريفا للشخص من ذات التخصص .ومع ذكل،
قدمت السوابق القضائية الفرنس ية توضيحات بشأأن املقصود بـ "الشخص من ذات التخصص" .و أأوحض الوفد عىل وجه
اخلصوص بأأن الشخص من ذات التخصص هو الشخص املتخصص يف اجملال التقين املرتبط ابلخرتاع .ووفقا للعقيدة
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والسوابق القضائية يف فرنسا ،جيب تعريف الشخص من ذات التخصص بعبارات دقيقة عىل أأنه خشص ماهر يف اجملال
التقين اذلي مت فيه طرح املشلكة واذلي سعى فيه الاخرتاع حللها .وذكر الوفد أأن حممكة النقض قد أأكدت يف عدة مناس بات
أأن الشخص من ذات التخصص هو الشخص اذلي امتكل املعرفة العادية بشأأن التقنية املعنية واكن قادرا مبساعدة معارفه
املهنية وحدها عىل فهم حل املشلكة اليت سعى الاخرتاع اإىل حلها .واس تطرد الوفد بقوهل أأهنم بعبارة أأخرى تعاملوا مع
متخصص دليه مؤهالت متوسطة وميتكل معرفة عادية يف اجملال املعين ابملشلكة التقنية اليت اقرتح الاخرتاع حلها .و أأشار
الوفد أأيضا اإىل أأن الترشيع الفرنيس مل يقدم مهنجية لتقيمي اخلطوة الابتاكرية أأو أأي عتبة .وتبنت احملامك يف معظم الوقت هنج
"املشلكة واحلل" اذلي يضم ثالث مراحل )1( :حتديد أأقرب أأدبيات سابقة اإىل الاخرتاع اخلاضع للفحص )2( ،صياغة
املشلكة الفنية اليت من املقرر حلها من أأجل التوصل اإىل الاخرتاع بدءا من أأقرب أأدبيات سابقة )3( ،بداهة احلل اذلي
قدمه الاخرتاع للمشلكة ابلنس بة لشخص من ذات التخصص .وواصل الوفد بقوهل أأن بعض املؤرشات الثانوية من عدم
البداهة ميكن أأن تعزز تقيمي معيار اخلطوة الابتاكرية ،لس امي أأن احملامك الفرنس ية قد اعرتفت بأأن التغلب عىل التحزي اكن
مؤرشا لصاحل اخلطوة الابتاكرية اإذا اكن هذا التحزي تقنيا يف طبيعته وذهب اإىل ما وراء العادات التقنية لشخص من ذات
التخصص .وابلإضافة اإىل ذكل ،ميكن للقضاة أأيضا أأن يأأخذوا يف الاعتبار مقدار الوقت الالزم لتنفيذ اخرتاع من
الاخرتاعات ،اإذا اكن هناك قدر كبري من الوقت قد انقىض بني حلظة طرح املشلكة والوقت اذلي مت اس تغراقه يف تنفيذ
الاخرتاع هبدف حل هذه املشلكة  .وفامي يتعلق اب ألمثةل عىل املؤرشات أأو املعايري ا ألخرى ،أأشار الوفد اإىل املبادئ
التوجهيية للمعهد الوطين للملكية الصناعية بشأأن حفص طلبات براءات الاخرتاع واليت أأتيحت عىل املوقع الإلكرتوين للمعهد
الوطين للملكية الصناعية.
 .62و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن شكره ل ألمانة عىل جودة ادلراسة املقدمة بشأأن اخلطوة الابتاكرية والعرض املثري
لالهامتم بشأأن الوثيقة .و أأعرب الوفد عن ر أأيه بأأن ادلراسة ذات أأمهية كبرية لفهم املتطلبات وحتسني جودة براءات الاخرتاع.
وذكر الوفد بشلك خاص أأن املعلومات اليت تصف الهنُ ج اليت تبنهتا ماكتب امللكية الفكرية الوطنية سوف تسمح للقامئني عىل
الفحص إابجراء تقيمي أأفضل لنتاجئ الفحص اخلاصة ابملاكتب ا ألخرى وابلتايل س تكون هممة لتحسني التعاون بشأأن تقامس
العمل .وفامي يتعلق مبامرس ته الوطنية بشأأن املوضوع املعين ،ذكر الوفد أأن الشخص من ذات التخصص هو خشص افرتايض
دليه املعرفة العامة وإاماكنية الوصول واخلربة يف اجملال بطريقة واحضة أأو معتادة .وقد مت اختيار هذا الشخص مكقياس لتقيمي
معيار اخلطوة الابتاكرية .و أأوحض الوفد أأن القامئني عىل الفحص يف مكتب براءات الاخرتاع ابلحتاد الرويس دلهيم احلرية يف
تطبيق أأي أأسلوب حفص مناسب ،مبا يف ذكل هنج حل املشلكة.
 .63وتقدم وفد اإس بانيا ابلشكر لدلول ا ألعضاء اليت قدمت معلومات عن قانوهنا الوطين فامي يتعلق مبتطلبات اخلطوة
الابتاكرية وا ألساس اذلي استندت عليه ادلراسة اليت أأعدهتا ا ألمانة .ويف اإشارة اإىل أأن ادلراسة اكنت مرتفعة اجلودة ،أأفاد
الوفد بأأنه سيسامه يف حتسني فهم املعيار الالزم لرباءات الاخرتاع اذلي اكن تقيميه معقدا للغاية واذلي اكن واحدا من العنارص
ا ألساس ية للتأأكد من أأن نظام الرباءات يعمل ابلشلك الصحيح .و أأضاف الوفد أأن تكل ادلراسة وادلراسة املعنية بكفاية
الإفصاح أأظهرت أأنه ل ينبغي للجنة أأن ختىش اإجراء دراسات حول قانون الرباءات املوضوعي .و أأشار الوفد اإىل أأنه يف
املرحةل احلالية من معل اللجنة ،مل يكن تنس يق قانون الرباءات املوضوعي هو الهدف ،ولكن الهدف هو حتسني املعرفة
بقانون براءات الاخرتاع من خالل ادلراسات ومتكني ادلول ذات الس يادة من اختاذ القرارات اليت تراها مناس بة عند صياغة
الترشيعات أأو املبادئ التوجهيية للفحص .و أأفاد الوفد أأنه من الطريف أأن معظم الترشيعات وافقت عىل تعريف اخلطوة
الابتاكرية و أأن التحدي احلقيقي يمكن يف التقيمي السلمي ملتطلبات اخلطوة الابتاكرية .ور أأى الوفد أأنه مجدر ا إلشارة بشلك
خاص اإىل القسم اخملصص ملس توى اخلطوة الابتاكرية ،حيث هناك العديد من أأوجه التشابه وكذكل الفروق اخملتلفة موجودة
يف خمتلف الترشيعات واملامرسات .ويف هذا الصدد ،ذكر الوفد أأن ما ميكن اس تخالصه من هذه ادلراسة هو أأنه عىل الرمغ
من أأن لفظ "تنس يق" ُاعترب من احملرمات دلى اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع ،اإل أأن الواقع أأن هناك أأوجه
تشابه أأكرث مقارنة بأأوجه الاختالف عىل املس توى العاملي ابلنس بة ملتطلبات اخلطوة الابتاكرية .ومع ذكل ،أأشار الوفد أأن
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هناك العديد من احلالت اليت اكن تقيمي اخلطوة الابتاكرية يؤدي فهيا اإىل نتاجئ خمتلفة .وذلكل ،ر أأي الوفد أأنه س يكون من
املثري لالهامتم أأن يمت التحقيق يف هذه املسأأ ة من خالل تقيمي اجلانب العميل مبجرد تناول اجلزء النظري يف ادلراسة .وذكر
الوفد أأنه س يكون من املفيد جدا عىل ا ألخص ابلنس بة لدلول ا ألعضاء يف ادلورات املقبةل أأن يمت تبادل اخلربات بني ممثيل
ادلول اليت تنمتي اإىل مجموعات إاقلميية خمتلفة ،مثل التبادل بني مخسة أأو س تة من القامئني عىل حفص الرباءات ،حيث ميكن
حتليل حالت حقيقية وإاجراء مناقشة بشأأن خمتلف الهنُ ج فامي يتعلق بتقيمي اخلطوة الابتاكرية .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
تكون ادلراسة بشأأن اخلطوة الابتاكرية مبثابة املرحةل ا ألوىل من سلسةل ا ألعامل املتصةل مبتطلبات اخلطوة الابتاكرية داخل
اللجنة .و أأفاد الوفد بأأن اخلطوة الابتاكرية ترتبط ارتباطا وثيقا حبا ة ا ألدبيات ،وهبذا املعىن ،س يكون من املناسب أأن يمت بدء
ا ألعامل ابلرتباط مع الفن .واقرتح الوفد عىل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع بشلك خاص بأأن تقوم بدراسة
الواثئق اليت مت أأخذها يف الاعتبار عند تقيمي حا ة براءات الاخرتاع ،مثل واثئق ا ألدبيات السابقة املس تخدمة يف تقيمي
الابتاكر واخلطوة الابتاكرية وكذكل الإفصاحات اليت ُاستب ٍعدت من ا ألدبيات السابقة خالل ما يسمى بفرتة السامح .وذكر
الوفد أأن املعلومات الشامةل عن ترشيعات بالده وتقيمي اخلطوة الابتاكرية يف املكتب ا ألس باين لرباءات الاخرتاع والعالمات
التجارية فضال عن السوابق القضائية ذات الصةل متاحة عىل املنتدى الإلكرتوين للجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع.
 .64و أأعرب وفد الصني عن شكره ل ألمانة عىل ادلراسة الواحضة بشأأن اخلطوة الابتاكرية والعرض اجليد للغاية حول هذا
املوضوع .وذكر الوفد أأن تقيمي اخلطوة الابتاكرية اكن مبثابة مسأأ ة حامسة جدا و أأمر يصعب التحمك به .ور أأى الوفد أأن
التطبيق الفضفاض أأكرث من الالزم للمتطلبات قد يسبب احتاكر ل داع هل للتكنولوجيا ،بيامن قد يقيض التطبيق الصارم جدا
للمتطلبات عىل حامس اخملرتعني .و أأشار الوفد اإىل أأنه من الرضوري وضع معيار مناسب يف ضوء الاحتياجات الفعلية .و أأكد
الوفد عىل رضورة قيام ادلول بتبادل اخلربات يف هذا الصدد .ور أأي الوفد أأنه ليك يمت تسهيل تبادل وتقامس املعلومات ،جيب
أأن يُدرج تطوير مشاريع التنفيذ مضن جدول أأعامل اجلودة حبيث يضم بناء القدرات واليت تشمل بناء الربامج وحتسني قدرات
املوظفني وتعزيز التواصل .ولهذا السبب ،اقرتح الوفد أأن تواصل ادلول ا ألعضاء تبادل املعلومات حول مضمون بناء قدرات
ماكتب براءات الاخرتاع اليت ميكن أأن تشمل عىل سبيل املثال قواعد بياانت الرباءات والاس تفادة من مرافق تكنولوجيا
املعلومات مثل أأدوات حبث وحفص براءات الاخرتاع وتوفري املساعدة التقنية للبدلان النامية وتعزيز التدريب وتبادل موظفي
البحث والفحص وتأأسيس نظم اإدارة اجلودة والتحمك يف ماكتب براءات الاخرتاع .كام أأوىص الوفد بأأن تقوم اللجنة جبمع
وتوحيد املعلومات بشأأن أأنظمة براءات الاخرتاع يف ادلول ا ألعضاء ،مبا يف ذكل املامرسات احملددة يف جمال الابتاكر وحتسني
القراءة وسهو ة الوصول اإىل الواثئق هبدف مساعدة املتقدمني بطلبات احلصول عىل براءات الاخرتاع عىل حتسني قدرهتم
عىل صياغة طلبات احلصول عىل براءات الاخرتاع والاس تجابة اإىل ا إلجراءات املكتبية لتحسني جودة براءات الاخرتاع
بشلك عام .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن متطلبات جودة براءات الاخرتاع جيب أأن تتكيف مع واقع التمنية الاقتصادية
والاجامتعية لدلول وجيب أأن تعزز من التمنية الاقتصادية والاجامتعية لها .ونظرا ألن ادلول دلهيا مس توايت غري متوازنة من
التمنية وتواجه مشاك خمتلفة ،رأأى الوفد أأنه ينبغي السامح لها بفهم وتفسري خمتلف جلودة الرباءات .كام ر أأى أأنه ل ينبغي حتفزي
املناقشات حول قضااي مثل الابتاكر اإىل درجة تنس يق قانون الرباءات املوضوعي ،ول ينبغي أأن يؤدي اإىل القبول التلقايئ
بنتاجئ الفحص من قبل دول أأخرى ،ول ينبغي أأن خيل ابس تقاللية ومرونة ادلول ا ألعضاء يف تناول طلبات براءات الاخرتاع
وبراءات الاخرتاع نفسها وفقا للقوانني املعمول هبا.
 .65وتقدم ممثل احملمكة اجلنائية ادلولية ( )ICCابلهتنئة اإىل الرئيس و أأفاد بأأن احملمكة اجلنائية ادلولية مثلت املؤسسات
الصغرية والكبرية يف مجيع القطاعات يف أأكرث من  130دو ة .ومن منظورها مكنظمة ذات عضوية واسعة النطاق ل متثل
أأصاب حقوق امللكية الفكرية حفسب ،بل متثل أأيضا ا ألطراف ا ألخرى املترضرة من حقوق امللكية الفكرية للآخرين ،فاإهنا
ترغب يف تبادل مالحظاهتا بشأأن معيار اخلطوة الابتاكرية فامي يتعلق بنظر اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءة الاخرتاع .و أأفاد
ممثل احملمكة بأأن اخلطوة الابتاكرية أأو عدم البداهة اكنت واحدة من املعايري ا ألساس ية لرباءات الاخرتاع ،اإىل جانب الابتاكر
والتطبيق الصناعي .ولتحقيق هذا املعيار كام هو موحض يف ادلراسة اليت أأعدهتا ا ألمانة والعرض املقدم مهنا ،جيب أأل يكون
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الاخرتاع بدهييا ابلنس بة لشخص من ذات التخصص يف جمال التقنية ذات الصةل يف اترخي طلب الرباءة ،مع ا ألخذ بعني
الاعتبار حا ة ا ألدبيات قبل ذكل التارخي .و أأشار ممثل احملمكة أأيضا اإىل أأن اس تخدام معايري غريبة ابلنس بة لتكل القواعد
ا ألساس ية من أأجل حتديد اخلطوة الابتاكرية قد خيلق حا ة من عدم اليقني وعدم القدرة عىل التنبؤ عىل الصعيد الوطين
وادلويل ،لس امي عند تقدمي طلبات احلصول عىل براءات الاخرتاع يف عدة ولايت قضائية .و أأضاف ممثل احملمكة بأأن تقيمي
اخلطوة الابتاكرية عىل سبيل املثال ل ينبغي أأن يعمتد عىل الاعتبارات اذلاتية يف ما اإذا اكن الاخرتاع "جذري" أأو "تمكييل"
أأو غري ذكل .و أأفاد بأأنه ل الرشوط القانونية للخطوة الابتاكرية ول أأي معايري أأساس ية أأخرى متزي بني املس توايت اخملتلفة من
الاخرتاع .وينبغي أأن يمت احلمك يف أأي مطالبة بنفس املبد أأ ا ألسايس ،أأي "ما اذلي اكن ميكن للشخص العادي املتخصص يف
جمال معني أأن يفعهل يف اليوم املعين؟" .وذكر ممثل احملمكة يف مثال أآخر أأنه يف حني أأن متطلبات املهارة العادية اكنت تعمتد
بشلك واحض عىل جمال معني من التكنولوجيا ،ل جيب أأن تعمتد مبادئ تقيمي اخلطوة الابتاكرية عىل القطاع وينبغي أأن تُطبق
نفس القواعد ا ألساس ية بغض النظر عن جمال الاخرتاع .و أأفاد ممثل احملمكة بأأن املزيد من املعلومات ،مبا يف ذكل دراسات
احلا ة اليت توحض تكل النقاط ،قد وردت يف ورقة احملمكة اجلنائية ادلولية بشأأن معيار اخلطوة الابتاكرية واملتوفرة خارج
الغرفة.
 .66وتقدم ممثل املنظمة ا ألوروبية الآس يوية لرباءات الاخرتاع ) (EAPOابلهتنئة اإىل الرئيس عىل انتخاهبا وشكر ا ألمانة
عىل ا إلعداد املمتزي لدلراسة اخلاصة ابخلطوة الابتاكرية الواردة يف الوثيقة  .SCP/22/3و أأقر ممثل املنظمة اقرتاح الولايت
املتحدة ا ألمريكية بشأأن احلاجة اإىل تسهيل الوصول اإىل املعلومات املوجودة عىل املوقع وكذكل الاقرتاح املقدم من وفد
اإس بانيا اذلي يقرتح اإجراء دراسة حول التطبيق العميل للمعيار عىل أأساس احلالت مثل احلالت املتعلقة بطلبات براءات
الاخرتاع اليت تنمتي اإىل نفس عائةل براءات الاخرتاع اليت مت تسويهتا يف خمتلف الولايت القضائية.
 .67و أأفادت ممثل ش بكة العامل الثالث ( )TWNأأن اخلطوة الابتاكرية اكنت واحدة من املعايري ا ألساس ية الثالثة لرباءات
الاخرتاع و أأن وجود مس توى أأساس عال من معايري براءات الاخرتاع يعد أأمرا همام ملنع اإساءة احتاكر براءات الاخرتاع.
وذكرت ممثل الش بكة أأن براءات الاخرتاع ل ينبغي أأن تعمل أكداة محلاية الاحتاكر ولكن جيب أأن ختدم الغرض مهنا ،أأي
تعزيز البحث والتمنية والتقدم التكنولويج .وذلكل ،ينبغي لختبارات ومهنجيات اخلطوة الابتاكرية أأن تركز عىل التقدم
التكنولويج .و أأضافت ممثل الش بكة أأن ماكتب براءات الاخرتاع ،لس امي يف ادلول الصناعية وعىل مدار الس نوات قد
خفضت من معايري براءات الاخرتاع وخاصة اخلطوة الابتاكرية اإىل مس توى أأقل هبدف زايدة مك براءات الاخرتاع عىل
حساب جودهتا .و أأفادت ممثل الش بكة أأن اإحدى اخلطوات الهامة للحد من منح براءات الاخرتاع مع وجود معايري براءات
اخرتاع مبس توى عتبة منخفض هو زايدة مس توى عتبة معيار اخلطوة الابتاكرية .و أأشارت ممثل الش بكة اإىل أأنه مبوجب
التفاق املتعلق ابجلوانب املتصةل ابلتجارة من حقوق امللكية الفكرية ،اكن هناك ما يكفي من املرونة لتحديد مس توى عتبة
اخلطوة الابتاكرية .ويف ر أأهيا ،اكنت املرحةل ا ألوىل لتحقيق هذا الهدف يه حتديد التصور اخلاص ابلشخص من ذات
التخصص كشخص "عىل درجة عالية من املهارة" يف التخصص بدل من خشص "ذو همارة عادية" يف التخصص .ودعت ممثل
الش بكة ادلول ا ألعضاء اإىل الانتقال من املس توى املنخفض لعتبة اخلطوة الابتاكرية اإىل املس توى املرتفع مهنا ووقف تسجيل
براءات الاخرتاعات التافهة مثل مادة دوائية معروفة ،عىل سبيل املثال .وذكرت ممثل الش بكة أأن ادلراسة بشأأن اخلطوة
الابتاكرية ل ألسف مل تتعامل مع املرونة املتاحة لدلول ا ألعضاء يف حتديد مس توى احلد ا ألدىن من متطلبات اخلطوة
الابتاكرية .وعالوة عىل ذكل ،كشفت ادلراسة عن أأن التقدم التكنولويج مل يكن املعيار الوحيد لتقيمي اخلطوة الابتاكرية.
ووفقا لر أأي ممثل الش بكة ،هناك بعض معايري تقيمي مس توى الابتاكر املذكورة يف ادلراسة سوف تؤدي بوضوح اإىل اخنفاض
مس توى عتبة اخلطوة الابتاكرية .و أأفادت ممثل الش بكة أأن بعض ماكتب الرباءات عىل سبيل املثال قد أأقرت جناحا مجاراي
حمددا مكعيار لتلبية متطلبات اخلطوة الابتاكرية .و أأظهر ر أأهيا بوضوح أأن التقدم التكنولويج مل يكن املعيار الوحيد للحمك عىل
اخلطوة الابتاكرية وس يؤدي ذكل اإىل منح براءات الاخرتاع لخرتاعات اتفهة .وذلكل ،أأشارت ممثل الش بكة أأنه من املهم
حتليل الآاثر املرتتبة عىل ا ألساليب اخملتلفة لتقيمي اخلطوة الابتاكرية ومس تواها من حيث اإماكانهتا يف القضاء عىل الاخرتاعات
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التافهة .ويف دعوهتا اإىل ادلول ا ألعضاء بتحديد مس توى عتبة أأعىل لتقيمي اخلطوة الابتاكرية ،اقرتحت ممثل الش بكة أأنه ينبغي
عىل ادلول ا ألعضاء اإجراء تقيمي مس تقل لفعالية ا ألساليب القامئة لتقيمي اخلطوة الابتاكرية يف منع تسجيل براءات الاخرتاعات
التافهة .ودعت كذكل البدلان النامية عىل عدم اتباع املهنجيات القامئة لتقيمي اخلطوة الابتاكرية املس تخدمة يف ادلول املتقدمة،
كام دعت ا ألمانة اإىل عدم دمع هذه املهنجيات دون اإجراء دراسة تقيمي ل ألثر املذكور أأعاله .و أأعربت ممثل الش بكة عن قلقها
بشأأن اتفاقات التجارة احلرة ( )FTAsمثل اتفاق رشاكة احمليط الهادئ للتجارة احلرة ) (TPPاذلي شغل حزي الس ياسات
اخلاصة بتحديد مس توى عتبة عال للخطوة الابتاكرية .ووفقا لر أأهيا ،اكن للخطوة الابتاكرية غالبا مس توى عال من القدرة عىل
انقاذ حياة الشعوب .ور أأت أأنه ميكن ملاكتب براءات الاخرتاع حامية املصلحة العامة ضد اإساءة احتاكر براءات الاخرتاع من
خالل منع منح براءات الاخرتاع بشأأن املواد املعروفة مثل رفض مرص منح براء الاخرتاع لعقار سوفوس بوفري اخلاص بعالج
الالهتاب الكبدي (ج) عىل أأساس عدم وجود صفة الابتاكرية.
 .68و أأعربت ممثل منظمة أأطباء بال حدود ( )MSFعن رغبهتا يف التأأكيد عىل معظم التعليقات اليت أأدلت هبا ممثل ش بكة
العامل الثالث ،لس امي من حيث تشجيع ادلول النامية عىل تبين عتبات مرتفعة يف تقيمي معيار اخلطوة الابتاكرية ،خاصة فامي
يتعلق ابملس تحرضات الصيدلنية .و أأكدت ممثل املنظمة أأيضا عىل رضورة و أأمهية تقيمي بعض ا ألحاكم املقرتحة يف اإطار
اتفاقيات التجارة احلرة اليت قد يكون لها تأأثري ضار عىل الصحة العامة .كام أأعربت ممثل املنظمة عن أأملها بأأن تواصل ا ألمانة
تقدمي احلقائق ادلقيقة واملعلومات والسوابق القضائية ،وترتك يف الوقت نفسه مساحة مرونة اكفية للبدلان لتحديد قوانيهنا
الوطنية .ابلإضافة اإىل ذكل ،توقعت ممثل املنظمة أأن تنظر ا ألمانة أأيضا يف بعض ادلراسات احلالية اليت أأجرهتا واكلت ا ألمم
املتحدة ا ألخرى حول تركزي املناقشة اخلاصة ابلبتاكر عىل س ياق ملموس ل ألثر عىل الصحة العامة واحلصول عىل ا ألدوية.
و أأفادت ممثل املنظمة بأأنه عىل سبيل املثال اكنت هناك دراسات ُأجريت خالل عايم  2006و 2007من قبل منظمة الصحة
العاملية وبرانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ عىل التوايل ،واليت قدمت توصيات حمددة للبدلان النامية بشأأن كيفية اعامتد معايري
براءات الاخرتاع مبا فهيا تكل املتعلقة ابخلطوات الابتاكرية هبدف تسهيل احتياجات الصحة العامة .ور أأت أأنه يتعني عىل
اللجة الرتكزي عىل أأولئك اذلين يتعلمون ،مما ميكن أأن يوفر توجهيات ملموسة لدلول ا ألعضاء بشأأن اعامتد معايري الابتاكر اليت
ميكن أأن تدمع احتياجات الصحة العامة .و أأخريا ،أأعربت ممثل املنظمة عن رغبهتا يف الإدلء بتعليق بشأأن املهنجية يف ادلراسة
املتعلقة ابس تخدام السوابق القضائية .و أأشارت اإىل أأنه ،عىل سبيل املثال ،ورد رسد يف اجلزء ا ألول من ادلراسة لعدد من
السوابق القضائية معظمها من الولايت القضائية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأورواب ،ولكن يف اجلزء ا ألخري من ادلراسة،
لس امي فامي يتعلق اب ألحاكم المنوذجية ،مل ترد مزيد من الامثةل .وترى عىل سبيل املثال أأن سبب عدم وجود صفة الابتاكر
بشأأن املطالبات اليت متثل حتسني طفيف ملادة معروفة ميكن ربطه بسهو ة ببعض أأمثةل السوابق القضائية من الهند ،حيث
مت رفض عدد من براءات الاخرتاع اخلاصة ابملس تحرضات الصيدلنية بشلك خاص عىل أأساس املنطق اذلي يفيد بأأنه وفقا
لقانوهنا الوطين ل ينبغي منح براءة اخرتاع جملرد وجود تغيريات عىل مادة معروفة دون اإظهار نتاجئ غري متوقعة.
 .69و أأشارت ممثل امجلعية الياابنية لرباءات الاخرتاع ( )JPAAأأن مسأأ ة اخلطوة الابتاكرية قد نوقشت يف اللجنة ادلامئة
املعنية بقانون براءة الاخرتاع أأثناء مناقشة مرشوع معاهدة قانون الرباءات املوضوعي ( .)SPLTوذلكل ،أأعربت ممثل امجلعية
الياابنية لرباءات الاخرتاع عن تأأييدها الاكمل ملناقشة هذه املسأأ ة يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءة الاخرتاع .و أأفادت
ممثل امجلعية أأنه طاملا أأن املس توايت واملفاهمي اخملتلفة للخطوة الابتاكرية أأو البداهة مل تكن سهةل الاس تعامل بني ادلول ،فاإن
امجلعية الياابنية لرباءات الاخرتاع تقدر اإجراء نوع من التنس يق بشأأن هذه املسأأ ة .وابلإضافة اإىل ذكل ،ذكرت ممثل املنظمة
أأن ادلراسة اخلاصة ابخلطوة الابتاكرية اليت أأنتجها ا ألمانة وكذكل املناقشات ذات الصةل ميكن أأن تسهم يف جودة براءات
الاخرتاع.
 .70وتقدمت ممثل الرابطة ادلولية محلاية امللكية الصناعية ( )AIPPAابلهتنئة اإىل الرئيس عىل انتخاهبا ،كام هنأأت ا ألمانة
عىل اإعداد ادلراسات .و أأفادت ممثل الرابطة ادلولية محلاية امللكية الصناعية بأأن الرابطة تأأسست منذ أأكرث من مائة عام
( )1897وهبا ما يقرب من  9000عضو ميثلون أأكرث من مائة دو ة ،وجاء أأعضاؤها من اجملالت اخلاصة والصناعات
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ومنظامت البحوث ومن اجلهات الأاكدميية .ومن بني ادلول ا ألعضاء اكنت هناك ك من البدلان املتقدمة والبدلان النامية.
و أأشارت ممثل الرابطة اإىل أأن هذا التنوع بني ا ألعضاء وادلول قد مكن الرابطة من اإعداد خمتلف القرارات اليت متثل موقف
متوازن بني البدلان الصناعية والبدلان النامية .وذكل ،اعتربت ممثل الرابطة أأن هذا التنوع همم ابلنس بة جلودة معلها .وعالوة
عىل ذكل ،أأفادت ممثل الرابطة أأنه يف املايض اكنت الرابطة ادلولية محلاية امللكية الصناعية قد درست مسأأ ة اخلطوة
الابتاكرية املعقدة للغاية .و أأفادت بأأن ادلراسة اليت أأعدهتا ا ألمانة عن هذا املوضوع قد أأكدت ابلشلك الصحيح عىل أأن
التعقيد ل يمكن فقط يف حتديد الشخص من ذات التخصص حفسب ،بل يمكن أأيضا يف تقيمي البداهة عىل سبيل املثال.
وذكرت ممثل الرابطة أأن الرابطة ادلولية محلاية امللكية الصناعية قد اختذت قرارات بشأأن هذا املوضوع وسرتسلها اإىل ا ألمانة.


ادلراسة اليت أأجريت حول كفاية الإفصاح

 .71استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCP/22/4
 .72وقدمت ا ألمانة الوثيقة.
 .73وتوجه وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،ابلشكر ل ألمانة عىل اإعداد ادلراسة بشأأن كفاية الإفصاح والواردة يف
الوثيقة  SCP/22/3وعىل العرض املعلومايت .كام تقدم الوفد أأيضا ابلشكر اإىل وفد الهند عىل طرح هذا البند املثري لالهامتم
للمناقشة يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءة الاخرتاع .و أأفاد الوفد أأن عنرص كفاية الإفصاح اكن واحدا من املتطلبات
ا ألساس ية لرباءات الاخرتاع .وذكر الوفد بأأنه يتعني الإفصاح عن املعلومات التقنية املتعلقة ابخرتاع ما يف طلب احلصول عىل
براءة الاخرتاع بطريقة ميكن من خاللها تنفيذه من قبل الشخص من ذات التخصص بناء عىل هذه املعلومات .و أأضاف الوفد
بأأن متطلبات اخلطوة الابتاكرية وكفاية الإفصاح تعاملت مع جانبني خمتلفني ولكن حامسني يف نفس الوقت من جوانب نظام
الرباءات ،والذلين يف مجموعهام ميكن أأن يربرا احلقوق احلرصية لالخرتاع .وابلتايل ،ميكن للفهم الصحيح لهذه املفاهمي أأن يؤدي
اإىل فهم أأمعق لعقالنية نظام الرباءات .ويف اشارة اىل العنارص الثالثة لكفاية الإفصاح ويه ( )1متطلبات ا إلفصاح المتكيين،
( )2متطلبات ادلمع )3( ،متطلبات الوصف اخلطي ،أأشار الوفد اإىل أأهنا حددت املعلومات التقنية اليت شلكت القاعدة
ا ألساس ية لوثيقة براءة الاخرتاع وقدمت مسامهة تقنية للمجمتع مقابل احلقوق احلرصية .وذكر الوفد أأن تقيمي رشط المتكني
ميكن أأن يكون مبثابة هممة معقدة ابلنس بة للقامئني عىل حفص براءات الاخرتاع بعملية الفحص املوضوعي ،لس امي يف اجملال
اذلي اكن من الصعب فيه معرفة كيفية صنع واس تخدام الاخرتاع ببساطة من بنية الاخرتاع مثل التكنولوجيا احليوية.
وابلإضافة اإىل ذكل ،أأفاد الوفد أأن الفحص السلمي ملتطلب المتكني هو مسؤولية القامئني عىل الفحص أأمام ا ألطراف ا ألخرى
ألن ا ألطراف ا ألخرى س تقبل احلق احلرصي للحاصلني عىل براءات الاخرتاع يف مقابل ا إلفصاح عن ما يكفي من املعلومات
التقنية اليت ميكهنم أأن يس تفيدوا مهنا أأيضا يف أأنشطة البحث والتطوير اخلاصة هبم .ور أأى الوفد أأن فهم كيفية تقيمي تكل
الاحتياجات اكن معادل لفهم كيفية ضامن جودة املعلومات التقنية يف وثيقة الرباءة .ويف هذا الصدد ،اكن من املثري لالهامتم
ابلنس بة للوفد أأن يس متع من اخلرباء اإىل الكيفية اليت اكنت ماكتهبم تقوم من خاللها بتقيمي متطلبات الإفصاح المتكيين
مكعلومات اإضافية لدلراسة اليت أأعدهتا ا ألمانة .ويف اخلتام أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن متهد املناقشات اليت استندت اإىل
ادلراسة ،مبا يف ذكل تبادل املامرسات ،الطريق أأمام مناقشة تقنية مس مترة بشأأن القانون املوضوعي دلى اللجنة ادلامئة املعنية
بقانون براءة الاخرتاع.
 .74و أأعرب وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن شكره ل ألمانة عىل ادلراسة اليت
أأجرهتا حول مدى كفاية الإفصاح والعرض ذي الصةل املقدم مهنا .و أأفاد الوفد أأن املناقشات بشأأن العنارص الثالثة ويه،
متطلبات ا إلفصاح المتكيين ومتطلبات ادلمع ومتطلبات الوصف اخلطي ،من شأأهنا أأن تعزز فهم اللجنة لنظام براءات
الاخرتاع ورفع املزيد من مس توى الوعي لفائدة تنس يق ممارسات براءات الاخرتاع .ومن خالل ادلراسة ،أأشار الوفد أأنه فامي
يتعلق ببعض اجلوانب مثل العنارص الفنية ملتطلبات الإفصاح المتكيين ومتطلبات ادلمع هناك جحم كبري من التشابه بني قوانني
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وممارسات املاكتب ،بيامن فامي يتعلق ببعض اجلوانب ا ألخرى مثل طريقة وترتيب صياغة الوصف ،هناك اختالفات من دو ة
اإىل أأخرى .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تبادل وهجات النظر حول تكل القضااي قد يوفر اس تنتاجات مثرية لالهامتم ميكن
البناء علهيا يف مرحةل لحقة.
 .75وتقدم وفد ش ييل ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل ادلراسة املقدمة بشأأن كفاية الإفصاح .و أأفاد الوفد بأأن كفاية الإفصاح
مسحت ملاكتب الرباءات بأأن توفر للمجمتع أأداة هامة لتطوير الاخرتاعات اجلديدة وخلقت بيئة تسمح ابلبتاكر املس تقبيل.
ووفقا للمامرسة يف ش ييل ،نص قانون براءات الاخرتاع عىل أأن أأي طلب براءة اخرتاع جيب أأن يتضمن وصفا لالخرتاع
اذلي يفصح بشلك اكمل وواحض للجمهور عن ما اكن ينبغي حاميته وكيفية اإعادة اإنتاجه .و أأضاف الوفد أأن نظام الرباءات قد
جشع بذكل عىل الإفصاح ونرش املعلومات التكنولوجية والوصول اإىل املعرفة الواردة يف طلبات احلصول عىل براءات
الاخرتاع .وذلكل ،فاإن متطلب كفاية الإفصاح قد نفذ املبد أأ اذلي مفاده أأن براءة اخرتاع جيب أأن تصف التكنولوجيا املراد
احلصول عىل براءة اخرتاع بشأأهنا وتطبيقها يف الواقع العميل هبدف تعزيز التقدم التكنولويج وتطوير التكنولوجيا مكقابل ملنح
احلقوق احلرصية .وذكر الوفد أأنه بناء عىل ذكل ،ينبغي ل إالفصاح الوارد يف طلب احلصول عىل براءة الاخرتاع أأن ميكن خشص
من ذات التخصص ذي الصةل من اإعادة اإنتاج الاخرتاع دون أأي هجد مبتكر من مثل هذا الشخص ذو املهارة العادية.
ور أأى أأنه جيب تقيمي املتطلبات عىل أأساس ك حا ة عىل حدة من قبل الشخص من ذات التخصص اذلي جيب أأن يكون
قادرا عىل فهم ما مت وصفه يف الطلب كلك .و أأشار اإىل أأنه ينبغي النظر يف الطلب كلك عند تقيمي متطلبات كفاية الإفصاح،
أأي مبا يف ذكل الوصف واملطالبات والرسومات أأو ا ألرقام اإن وجدت .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأفاد الوفد أأن الوصف أأنه ينبغي
أأن يتضمن "ما اكن معروفا" من أأجل خلق س ياق لالخرتاع ووضعه داخل اجملال التقين اذلي ينمتي اإليه .وذكر الوفد أأنه
يتعني الإفصاح عن الاخرتاع بطريقة تبني ملشلكة التقنية اليت أأدى الاخرتاع اإىل حلها ومجيع اخلصائص الرضورية لتعريف
الاخرتاع ،فضال عن الطرق املدرجة يف املطالبات ألهنا لن تغطي تكل املالمح الواقعة خارج نطاق اخلصائص التقنية اليت مت
الإفصاح عهنا يف وصف الاخرتاع.
 .76وتوجه وفد لكسمربغ ،متحداث ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،بشكره ل ألمانة عىل تقدمي دراس تني
يف اإطار بند "جودة الرباءات" من جدول ا ألعامل .و أأعرب عن رغبته يف أأن يؤكد من جديد عىل دمعه لتعزيز العمل عىل
جودة براءات الاخرتاع .ويف اشارة اىل الوثيقة  ،SCP/22/3أأفاد الوفد أأن ادلراسة تناولت العنارص ا ألساس ية لنظام
براءات الاخرتاع مثل تعريف الشخص من ذات التخصص واملهنجيات املس تخدمة يف تقيمي اخلطوة الابتاكرية والبداهة.
واش متلت ادلراسة عىل املدخالت املقدمة من مجموعة واسعة من أأعضاء الويبو .و أأكد الوفد عىل أأمهية مواصةل دراسة مفهوم
اخلطوة الابتاكرية واملهنجيات املس تخدمة يف تقيمي تكل املتطلبات دلى ادلول ا ألعضاء وفقا لالقرتاح اذلي تقدم به وفد من
اس بانيا و أأقرته مجيع ادلول ا ألخرى ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب والوارد يف الوثيقة  .SCP/19/5 Revوفامي يتعلق ابلوثيقة
 SCP/22/4بشأأن كفاية الإفصاح ،أأشار الوفد اإىل أأن هذه ادلراسة تتكون من ثالثة أأجزاء ويه متطلبات ا إلفصاح
المتكيين ومتطلبات ادلمع ومتطلبات الوصف اخلطي ،و أأعرب عن تطلعه اإىل اإجراء مناقشات حول هذا املوضوع .وفامي يتعلق
ابلواثئق ا ألخرى املقدمة يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل ،أأكد الوفد عىل رضورة وضع برانمج معل فامي يتعلق جبودة
براءات الاخرتاع عىل أأساس املقرتحات املقدمة من وفدي كندا واململكة املتحدة (الوثيقة  )SCP/17/8ووفد ادلمنارك
(الوثيقة  )SCP/17/7ووفد الولايت املتحدة ا ألمريكية (الوثيقة  )SPC/17/10ووفد اإس بانيا ،عىل النحو اذلي أأقرته مجيع
ادلول ا ألعضاء ا ألخرى يف الاحتاد ا ألورويب ابلوثيقة ( .(SCP/19/5 Revو أأعرب الوفد جمددا عن تفضيهل إلجراء اس تبيان
حيتوي عىل عنارص مجيع املقرتحات اليت تقدمت هبا وفود كندا واململكة املتحدة وادلمنارك والولايت املتحدة ا ألمريكية .وفامي
يتعلق بنظم الاعرتاض ،اقرتح الوفد مجميع مناذج نظم الاعرتاض وأآلية الالغاء الاداري والإبطال ا ألخرى بطريقة غري حرصية.
وفامي يتعلق بربامج تقامس العمل ،ذكر الوفد أأن اإنشاء صفحة للويبو عىل الإنرتنت خمصصة ألنشطة تقامس العمل قد حيسن من
التوعية ابملبادرات القامئة وميكن ماكتب الرباءات من التعاون بشلك أأكرث فعالية .ور أأى الوفد أأن املؤمترات عىل هامش
دورات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع ستسمح بتبادل اخلربات يف جمال برامج تقامس العمل واس تكشاف
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س بل حتسني فائدة الربامج ابلنس بة ملاكتب امللكية الفكرية ومس تخديم نظام امللكية الفكرية وامجلهور العام .و أأشار اإىل أأنه اإذا
قامت ا ألمانة ابإجراء دراسة بشأأن كيف ميكن للقوانني واملامرسات اخملتلفة أأن حتد من اإماكنية تقامس العمل وماهية التدابري
الطوعية اليت ميكن وضعها ملعاجلة أأي مشاك عىل املس توى ادلويل ،فاإن هذه ادلراسة ميكن أأن حتدد اجملالت اليت قد يمت
القيام فهيا مببادرات لتحسني كفاءة نظام براءات الاخرتاع .وذكر الوفد أأنه ابلنظر اإىل الطابع الاختياري لهذه املساعي ،فاإنه ل
ينبغي عرقةل أأي هجود لتحسني جودة وكفاءة نظام براءات الاخرتاع.
 .77و أأعرب وفد سويرسا عن هتننته للرئيس عىل انتخاهبا وتقدم ابلشكر ل ألمانة عىل العمل املمزي بشأأن دراسة كفاية
الإفصاح والعرض املقدم مهنا .ور أأى أأن ادلراسة قدمت معلومات ومواد شامةل عن هذا املوضوع هبدف املزيد من النظر
وإاجراء املزيد من املناقشات داخل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءة الاخرتاع .وذكر الوفد أأنه مت التأأكيد عدة مرات عىل أأن
ا إلفصاح عن الاخرتاع جنبا اإىل جنب مع اخلطوة الابتاكرية ينمتي اإىل املتطلبات ا ألساس ية ملنح براءة اخرتاع .وفامي يتعلق
ابلرشوط املوضوعية ل إالفصاح المتكيين كام بينته ادلراسة ،اكنت املامرسة السويرسية مماثةل لتكل املوجودة يف البدلان ا ألخرى.
وذكر الوفد أأنه يف سويرسا ،يمت تلبية متطلبات الإفصاح المتكيين عندما تكون املواصفات يف وقت اإيداع طلب الرباءة قد
أأفصحت عن الاخرتاع بطريقة واحضة واكمةل مبا فيه الكفاية حبيث ميكن للشخص من ذات التخصص أأن يقوم بتنفيذه دون
بذل هجد غري مناسب وابس تخدام املعرفة العامة املشرتكة وا ألدبيات الواردة يف الطلب .و أأشار الوفد اإىل مزية واحدة بعيهنا
ابملامرسة السويرسية .وذكر أأنه عىل املس توى الوطين ،دلى سويرسا عدد كبري من صغار اخملرتعني اذلين تقدموا بطلب
للحصول عىل براءة اخرتاع .واعمتد نظام الرباءات الوطين هنجا داعام للمخرتع الصغري مشل خمتلف التدابري ادلامعة ،حيث ل
يعد املتقدمون بطلب احلصول عىل براءة الاخرتاع ملزمني عىل سبيل املثال بأأن يمت متثيلهم من قبل حمايم براءات اخرتاع أأمام
مكتب امللكية الفكرية .وفامي يتعلق مبتطلبات الإفصاح ،يمت النظر يف مجيع الواثئق املقدمة يف وقت تقدمي الطلب .ومن
املمكن اإل يمت ا إلفصاح عن الاخرتاع يف الوصف أأو يف الرمس حفسب ،بل أأيضا يف املطالبات .و أأفاد الوفد أأنه وفقا
للترشيعات ا ألخرى بشلك عام ،يعمل ملخص براءة الاخرتاع عىل تلبية الغرض الوحيد وهو توفري املعلومات التقنية ،ولكن
حسب ر أأيه ،فاإن مقدم الطلب عدمي اخلربة بدون المتثيل الالزم من جانب حمايم براءات الاخرتاع ميكن أأن يش متل يف بعض
ا ألحيان جزءا من الإفصاح يف امللخص .ويف سويرسا ،ل يؤدي هذا النقص اإىل عدم الامتثال ملتطلبات الإفصاح ولكن
ميكن تصحيحه أأثناء الفحص املوضوعي .وذكر الوفد أأن ذكل اكن مبنيا عىل أأساس أأن نظام الرباءات ينبغي أأن يكون متاحا
للجميع عىل الرمغ من التعقيد املزتايد بشأأن التكنولوجيا ومتطلبات امحلاية .و أأشار اإىل أأن هذا الهنج مل يدمع القطاعات كثيفة
البحوث حفسب ،بل املرشوعات الصغرية واملتوسطة واخملرتعني ا ألفراد من أأجل توفري الطيف الاكمل من القدرة الابتاكرية
اجملمتعية.
 .78و أأعرب وفد مجهورية كوراي عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد دراسات حول كفاية ا إلفصاح واخلطوة الابتاكرية والعروض
ذات الصةل .ور أأي الوفد أأن ادلراسات قد تساعد عىل حتسني جودة براءات الاخرتاع .وشارك الوفد جبهوده ا ألخرية لزايدة
جودة براءات الاخرتاع .و أأفاد بأأن مجهورية كوراي اكنت تنفذ برامج تقامس العمل املتعددة ا ألطراف والثنائية بشلك نشط ،مبا
يف ذكل برانمج البحوث التعاونية ) ،(CSPوبرانمج الطريق الرسيع إليداع الرباءات ( )PPHومعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات .وذكر الوفد أأن برانمج البحوث التعاونية اكن برانجما مجريبيا ابلتعاون مع مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية .واستند
الربانمج التجرييب عىل املفهوم املعروف ابمس ( )CoBOAاذلي يعين التعاون قبل اختاذ اإجراء .و أأبلغ الوفد اللجنة بأأن
الربانمج سيمت اإطالقه اعتبارا من  1سبمترب  .2015وس يقوم مكتبا هاتني ادلولتني ابإجراء معلييت تفتيش مس تقلتني وتبادل
النتاجئ قبل تنفيذ ا إلجراء املكتيب ا ألول .وسيمت دمج العملية من خالل اإجراء حفص رسيع للكفاءة الإجرائية وراحة
املس تخدمني .وقد توفر للمتقدمني نتاجئ حبث ذات جودة عالية واليت س تكون متناسقة عرب املاكتب يف الوقت املناسب.
ور أأى الوفد أأنه مبوجب مفهوم التعاون قبل اختاذ اإجراء ،سيمتكن املتقدمون ابلطلبات من حتديد اخلطوة التالية يف اإيداع
الرباءات مبزيد من اليقني .وعالوة عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل برانمج الطريق الرسيع إليداع الرباءات وذكر أأنه اكن واحدا من
برامج تقامس العمل الأكرث شهرة واس تخداما عىل نطاق واسع .و أأشار اإىل أأنه يف مجهورية كوراي ،اكن معدل التسجيل ومعدل
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بدل ا إلجراء ا ألول للطلبات املقدمة من خالل برانمج الطريق الرسيع إليداع الرباءات أأعىل من نظريه اخلاص بطلبات
براءات الاخرتاع العادية .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأوحض الوفد أأن معدل اإرجاء الإجراء املكتيب ا ألول و أأرجاء اس تكامل حفص
الرباءات قد اخنفض بشلك ملحو  .و أأشار الوفد اإىل أأن املكتب الكوري للملكية الفكرية اكن يقوم إابجراء دراسة داخلية
للطريق الرسيع إليداع الرباءات لتحليل حالت برانمج الطريق الرسيع إليداع الرباءات الرمسية هبدف تعزيز جودة الفحص
يف اإطار الربانمج .وابلإضافة اإىل ذكل ،ذكر الوفد أأن املكتب الكوري للملكية الفكرية قد اقرتح تنفيذ معلية تعاونية بني
السلطات اخملو ة إابجراء حبث دويل وماكتب تلقي طلبات الرباءات يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وبناء عىل هذا
الاقرتاح ،اكن لفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات قد قرر اإعادة النظر يف حمك معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات بنقل نتاجئ البحث السابقة من ماكتب تلقي طلبات الرباءات اإىل السلطات اخملو ة إابجراء حبث دويل .وابلإضافة اإىل
ذكل ،ذكر الوفد أأن املكتب الكوري للملكية الفكرية قد قام بتنفيذ برامج تبادل أأخرى ،مثل الربانمج املشرتك ل ألدبيات
السابقة والبحث والفحص مع ماكتب الياابن والصني ،والربانمج التعاوين للبحث والفحص التابع ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات مع ماكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية واملكتب ا ألورويب لرباءات الاخرتاع .واستنادا اإىل النتاجئ الإجيابية لربامج
تقامس العمل السابق ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تكل الربامج قد زادت من كفاءة نظام براءات الاخرتاع عن طريق احلد
من ازدواج العمل وحتسني جودة الفحص.
 .79وتقدم وفد بيالروس ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل ادلراسة املثرية لالهامتم بشأأن كفاية الإفصاح والعرض ذي الصةل اذلي
مت اإعداده وتقدميه بطريقة همنية .و أأفاد الوفد أأن هذه ادلراسة ميكن أأن تكون أأساسا جيدا ملزيد من العمل .و أأعرب الوفد عن
اتفاقه مع أآراء الوفود ا ألخرى بأأن مسأأ ة كفاية الإفصاح اكنت هممة جدا لضامن جودة براءات الاخرتاع وضامن توازن املصاحل
يف اجملمتع .وفامي يتعلق بتجربته الوطنية ،أأشار الوفد اإىل أأنه مبوجب ترشيعات بالده ،يتعني عىل مقدم الطلب أأن يقدم وصفا
خطيا لالخرتاع مع تقدمي الإفصاح الاكيف والاكمل الالزم لتنفيذه .و أأفاد بأأن املبادئ التوجهيية للفحص نصت عىل املهنجية
الواجب اتباعها من قبل القامئني عىل الفحص أأثناء الفحص فامي يتعلق ابلمتثال ذلكل املتطلب ،فضال عن أأمثةل يف خمتلف
جمالت التكنولوجيا .واقرتح الوفد أأن أأحد اخليارات املمكنة للعمل يف املس تقبل بشأأن هذا املوضوع ميكن أأن تكون دراسة
ل آليات منع منح براءات الاخرتاعات اليت مل تس تويف متطلبات كفاية الإفصاح ،مبا يف ذكل دراسة الاعرتاضات املقدمة عىل
هذا ا ألساس خالل فرتة الاعرتاض.
 .80و أأعرب وفد الهند عن شكره لدلول ا ألعضاء عىل تقدمي املعلومات بشأأن كفاية الإفصاح ،وشكر ا ألمانة العامة عىل
مجميع تكل املعلومات يف الوثيقة .و أأفاد الوفد أأن الهند وضعت اسرتاتيجية متعددة اجلوانب لتطوير نظام امللكية الفكرية يف
البالد هبدف تعزيز الابتاكر (مبادرة امللكية الفكرية حتفزي "اصنع يف الهند") .ويف هذا الصدد ،مت اختاذ عدة تدابري لإنشاء
نظام ملكية فكرية قوي وحيوي يف الهند ،مثل الشفافية وجودة براءات الاخرتاع الصادرة وبناء القدرات ومنح امتياز معني
للكياانت الصغرية .و أأفاد الوفد بأأن الهند دلهيا اعتقادا راخس بأأن جودة براءات الاخرتاع هممة جدا لتطوير أأي نظام من أأنظمة
براءات الاخرتاع .ور أأى أأن مواصفات براءات الاخرتاع لعبت دورا رئيس يا يف اإيداع براءات الاخرتاع والاعرتاض وا إللغاء
والتعدي ونقل التكنولوجيا والصحة العامة .ووفقا لقانون براءات الاخرتاع الهندي ،يتعني عىل مقدم الطلب أأثناء تقدمي
الطلب أأن يقوم بوصف الاخرتاع ابلاكمل وبشلك خاص ووصف الطريقة ا ألفضل لتنفيذ الاخرتاع .و أأشار الوفد اإىل أأن
الوثيقة تغطي العديد من اجملالت املعنية بكفاية الإفصاح يف اإطار متطلبات الإفصاح المتكيين وادلمع والوصف اخلطي .ويف
هذا الصدد ،أأوحض الوفد أأن احملمكة العليا يف مومباي علقت يف الفقرة ( )14من الطلب رمق  AIR1969Bom255بأأن عدم
كفاية الوصف اكن هل فرعني )1( :املواصفات الاكمةل جيب أأن تصف مجس يدا لالخرتاع املطالب به يف ك من املطالبات
وجيب أأن يكون الوصف اكفيا لمتكني املتخصصني يف الصناعة املعنية من تنفيذه "دون اللجوء اإىل حتقيق املزيد من
الاخرتاعات" )2( ،جيب أأن يكون الوصف مناس با ،أأي أأنه جيب أأل يكون صعب املتابعة من دون داع .ومل يتفق الوفد مع
الإفصاح عن طريقة واحدة لإعداد مركب كمييايئ يف الوصف كدمع ،حيامث طالب الطلب املقدم بعدد كبري من املركبات
الكاميئية .ومل يتفق الوفد أأيضا مع تعديل املواصفات بعد اترخي تقدمي الطلب استنادا اإىل مزيد من ادلراسة للنتاجئ اخملتربية أأو
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نتاجئ التجارب الرسيرية ألنه معلومات مت احلصول علهيا يف وقت لحق .و أأفاد الوفد أأنه ابلرمغ من أأن ادلراسة ركزت عىل
القضااي ا ألساس ية ألنظمة براءات الاخرتاع اخملتلفة فامي يتعلق ابلكفاية ،اإل أأهنا لزالت قارصة فامي يتعلق ابلس تجابة ملشاك
املراسالت اخلاصة ابلخرتاعات املطالب هبا وكفاية الوصف فامي يتعلق مبطالبات ماركوش .وذلكل ،اقرتح الوفد أأن يمت اإعداد
دراسة خاصة دلراسة املشاك من نوع مطالبات ماركوش املوجودة دامئا يف معظم طلبات براءات الاخرتاع اخلاصة
ابملس تحرضات الصيدلنية والتكنولوجيا احليوية .و أأوحض الوفد أأن املطالبات تشمل مركبات ل حرص لها ابس تخدام تركيبة
ماركوش واحدة مل مجد دعام لتكل املركبات يف الوصف ،مما أأدى اإىل وجود العديد من املشاك أأثناء الفحص .و أأفاد الوفد
بشلك خاص أأنه ل ميكن اإجراء حبث ملثل هذه املطالبات هبدف تقيمي الابتاكر واخلطوة الابتاكرية ،واكن من الصعب تقيمي
وحدة الاخرتاع .ووفقا لتجربة الهند ،اكنت أأس باب ادلراسة املذكورة كام ييل )1( :اكنت مطالبة ماركوش عبارة عن منصة
محلاية الاخرتاعات املتعددة املقدمة يف طلب واحد ومتهد الطريق للعديد من طلبات براءات الاخرتاع اخملتارة الإضافية)2( ،
اكن من الصعب يف معظم الوقت لشخص من ذات التخصص الوصول اإىل اخرتاع دون عبء ل مربر هل )3( ،لزال عدد
ا ألمثةل املطلوبة ،لس امي يف س ياق مركبات ماركوش واسعة النطاق مثار جدل .و أأشار الوفد اإىل أأن ا ألس ئةل املزمع طرهحا يه
كام ييل )1( :هل اكن هناك اإفصاح متكيين مت توفريه مجليع اجلزيئات املطالب هبا يف طلب منح الرباءة؟ )2( ،هل اكنت مجيع
املركبات قد ُأعدت من قبل مقدم الطلب قبل اترخي تقدمي الطلب؟ )3( ،هل ميكن لشخص من ذات التخصص اإعداد مجيع
املركبات دون عبء ل مربر هل؟ )4( ،هل اكنت مجيع املركبات مفيدة للمجمتع؟ واقرتح الوفد ،مؤكدا عىل احلاجة ملثل هذه
ادلراسة ،بأأن تقوم ا ألمانة إابجراء مسح للتحقق من توفر رشط كفاية مشرتك ابلنس بة ملطالبات ماركوش فامي بني ادلول
ا ألعضاء قبل اختتام املناقشات حول املسائل املتعلقة بكفاية الإفصاح .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتفق معظم ادلول
ا ألعضاء مع وفد الهند ،حيث أأهنا ميكن أأيضا أأن تواجه مشاك مماثةل يف تناول طلبات احلصول عىل براءات اخرتاع مطالب
هبا من نوعية مطالبات ماركوش .و أأكد الوفد أأن مطالبات ماركوش جيب أأن تكون مدعومة ابلإفصاح المتكيين .ابلإضافة اإىل
ذكل ،ذكر الوفد أأن أأحد اهامتماته الرئيس ية تمكن يف منع منح الرباءات بشأأن الاخرتاعات التافهة .ور أأى أأنه ميكن تيسري
عبء اإيداع الرباءات عن طريق اإدخال ا ألسامء ادلولية غري مسجةل امللكية ( )INNيف املواصفات اخلاصة ابجلزيئات
املعروفة اليت مت تقدمي طلب هبا كصيغة معد ة .و أأكد الوفد جمددا عىل موقفه بأأن اإجراء مزيد من ادلراسة بشأأن الإفصاح
الإلزايم ل ألسامء ادلولية غري مسجةل امللكية يف املواصفات ميكن أأن تسهل من جودة براءات الاخرتاع.
 .81و أأشار وفد فرنسا اإىل أأنه وفقا للقانون الفرنيس للملكية الفكرية ،جيب أأن يفصح الطلب املقدم احلصول عىل براءة
الاخرتاع عن الاخرتاع بطريقة واحضة واكمةل ومبا يكفي لتنفيذه من قبل الشخص من ذات التخصص .وذكر الوفد أأنه مت تقيمي
كفاية الإفصاح فامي يتعلق ابلشخص من ذات التخصص .و أأفاد أأن الشخص من ذات التخصص اذلي معل مكرجع لتقيمي
كفاية الإفصاح هو نفس الشخص اذلي اختري لتقيمي اخلطوة الابتاكرية .وينبغي أأن يكون هذا ا ألخري قادرا عىل تنفيذ
الاخرتاع مبساعدة من الوصف والرسومات اليت ميكن أأن جيدها يف طلب احلصول عىل براءة الاخرتاع وحبمك معرفته العامة
ا ألساس ية .وذكر الوفد أأن عدم كفاية الإفصاح اكن واحدا من أأس باب بطالن الرباءة املمنوحة .وعىل النحو املنصوص عليه يف
قانون امللكية الفكرية ،ل جيوز الغاء الرباءة بقرار من احملمكة اإذا مل يمت الإفصاح عن الاخرتاع بطريقة واحضة واكمةل مبا يكفي
لتنفيذه من قبل الشخص من ذات التخصص .و أأشار الوفد اإىل أأنه وفقا للسوابق القضائية ،يعد الإفصاح غري اكف اإذا مل
يسمح للشخص من ذات التخصص من تنفيذ موضوع الاخرتاع أأو الوصول اإىل النتيجة املتوقعة ابس تخدام معرفته املهنية
وحدها وعن طريق تنفيذ العمليات البس يطة اليت ل تنطوي عىل صعوبة مفرطة .ومع ذكل ،أأقر الفقه الفرنيس أأنه عند تقيمي
كفاية الإفصاح ،من الرضوري أأل يمت ا ألخذ يف الاعتبار املعلومات التقنية ا ألساس ية املذكورة يف نص طلب براءة الاخرتاع
حفسب ،بل أأيضا املعلومات الثانوية اليت ميكن اس تنتاهجا مهنا واملعلومات اليت ميكن للشخص من ذات التخصص أأن جيدها
بنفسه عند قراءة واثئق ا ألدبيات السابقة.
 .82و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن شكره ل ألمانة عىل اإعداد الوثيقة اخلاصة بكفاية الإفصاح ،واليت قدمت
حملة ممزية عن أأوجه التشابه والاختالف يف كيفية تقيمي املاكتب ملا اإذا اكن الإفصاح يف طلب احلصول عىل براءة الاخرتاع
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اكفيا من عدمه .و أأفاد الوفد أأن ا إلفصاح املقدم من مقدم الطلب اكن جزءا أأساس يا من هدف مجهور العامة من التفاق اذلي
أأبرمه نظام الرباءات ،ا ألمر اذلي يتطلب اإفصاحا متكينيا اكمال للتكنولوجيا املطالب هبا يف مقابل حصول احلائز عىل براءة
الاخرتاع عىل احلقوق احلرصية املمنوحة من قبل براءة الاخرتاع .ويسمح الإفصاح للجمهور ابلتعرف عىل التطورات التقنية
ا ألخرية وابلس تخدام احلر للتعالمي التقنية بعد انهتاء براءة الاخرتاع .وإاذا مل يمت ا إلفصاح عن الاخرتاع مبا فيه الكفاية ،فاإن
امجلهور لن يس متد الفوائد املقصودة من قبل نظام براءات الاخرتاع .وعالوة عىل ذكل ،أأفاد الوفد أأنه اإذا مل يمت ا إلفصاح عن
الاخرتاع مبا فيه الكفاية مبوجب قانون الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فقد ل يمت منح الرباءة .واكن الاس تفساران بشأأن ما اإذا
اكن الاخرتاع قد مت وصفه ومتكينه مبا فيه الكفاية قد دوان يف القسم  ( 112أأ) ،حتت البند  ،35من قانون الولايت املتحدة
الامريكية ،ونصا عىل أأنه" :جيب أأن تتضمن املواصفات وصفا خطيا لالخرتاع وطريقة ومعلية صنعه واس تخدامه بتكل
الرشوط الاكمةل والواحضة واملوجزة وادلقيقة اليت متكن أأي خشص من ذات التخصص ذي الصةل أأو الأكرث ارتباطا به من
صنع واس تخدام نفس الاخرتاع ،وجيب أأن ينص عىل أأفضل طريقة متوقعة من اخملرتع أأو اخملرتع املشارك لتنفيذ الاخرتاع".
و أأوحض الوفد أأن الغرض من متطلبات المتكني هو التأأكيد بأأن املواصفات قد وصفت الاخرتاع مبا يكفي بتكل الرشوط
والتفاصيل حبيث ميكن ألحد ا ألشخاص من ذات التخصص من صنع واس تخدام الاخرتاع دون احلاجة اإىل اإجراء مجارب "ل
مربر لها" ،و أأن مثل هذا الاخرتاع قد مت اإبالغه للجمهور املهمت بطريقة ذات معىن .و أأشار الوفد اإىل أأن رشط الوصف اخلطي
اكن رشطا مس تقال وممتزيا عن رشط المتكني .ويف رشح الهدف من اشرتاط الوصف اخلطي ،اقتبس الوفد الفصل
 (I) 2163من دليل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ( )USPTOاذلي ينص عىل أأن "الهدف من
هذا املتطلب" هو التعبري بوضوح عن املعلومات اليت تفيد بأأن مقدم الطلب قد اخرتع اليشء موضوع املطالبة ]...[ .ويمتثل
الهدف ال آخر يف حيازة مجهور العامة ملا يطالب به مقدم الطلب ابعتباره اخرتاعا" .و أأفاد الوفد أأن يف بالده يمت التقرير بشأأن
كفاية ك من الوصف اخلطي والمتكني استنادا اإىل مجموعة واسعة من السوابق القضائية .وذكر الوفد أأن العوامل املس تخدمة
يف حتديد ما اإذا اكن قد مت متكني مطالبة ما عىل سبيل املثال يه اتساع املطالبات ،وطبيعة الاخرتاع ،وحا ة ا ألدبيات
السابقة ،ومس توى الشخص ذو املهارة العادية ،ومس توى القدرة عىل التنبؤ يف التخصص ،ومك التوجهيات الصادرة عن
اخملرتع ،ووجود ا ألمثةل العملية ،ومكية التجارب الالزمة لصنع أأو اس تخدام الاخرتاع استنادا اإىل مضمون الإفصاح .و أأشار
الوفد اإىل أأن أأاي من هذه العوامل مل يكن حاسام ،ولكن مت أأخذها مجيعا بعني الاعتبار عندما مت مثل هذا التحديد .و أأوحض
الوفد أأن حتليل ما اإذا اكن الطلب املقدم قد أأوىف ابشرتاط الوصف اخلطي من عدمه قد دعا اإىل حتديد نطاق ك مطالبة
وحتليل ما اإذا اكن هناك ما يكفي من املعلومات يف املواصفات هبدف اإبالغ احلريف املاهر بأأن مقدم الطلب اكن ميتكل
الاخرتاع املطالب به كلك يف وقت تقدمي الطلب .وانتقل الوفد اإىل الوثيقة  SCP/22/4وملخصها ،حيث أأفاد الوفد بأأن
تكل الواثئق تناولت بعض ا ألس ئةل الهامة اليت قد تنشأأ عند تقيمي متطلبات المتكني ودمع املطالبة والوصف اخلطي .واس تطرد
الوفد ابلإشارة اإىل أأن املعلومات الواردة يف هذه الواثئق اكنت مفيدة جدا للك من املاكتب واملس تخدمني ،وابلتايل اقرتح
جعلها مفيدة أأكرث وميكن الوصول اإلهيا بسهو ة أأكرب من قبل امجلهور واملاكتب املهمتة وذكل من خالل منحها شلك الكرتوين.
واقرتح الوفد بشلك خاص أأن تقوم ا ألمانة إاباتحة املعلومات اليت مت احلصول علهيا بشأأن ادلراسات عىل موقع الويبو يف شلك
جدول أأو جداول بياانت أأو شلك أآخر مناسب ،مع وجود روابط من شأأهنا أأن تسمح بسهو ة الوصول اإىل املعلومات
املتعلقة بدو ة من ادلول أأو أأحد ماكتب الرباءات عن طريق اختيار عدد قليل من الروابط .وميكن للمعلومات املتاحة عىل
هذا املوقع أأن تشمل املتطلبات التفصيلية اليت اكن يتعني عىل مقديم الطلبات تلبيهتا لتوفري ا إلفصاح المتكيين وذكل هبدف
توفري ادلمع الاكيف للمطالبات وتلبية متطلبات الوصف اخلطي يف خمتلف املاكتب .وذكر الوفد أأن املعلومات ذات الصةل قد
تكون مرتبطة ابمس ادلو ة أأو املكتب وميكن اإاتحة املزيد من الروابط للقوانني واملبادئ التوجهيية اخلاصة ابلفحص والسوابق
القضائية والواثئق الرمسية ا ألخرى .وينبغي اإبراز أأوجه التشابه والاختالف يف الهنُ ج اليت تبنهتا خمتلف املاكتب يف حتديد
الامتثال ملتطلبات كفاية الإفصاح الاكيف ودمع املطالبة.
 .83وتوجه وفد الياابن ابلشكر اإىل ا ألمانة عىل جمهودها الكبري يف اإعداد الوثيقة وبشأأن كفاية الإفصاح .و أأبلغ الوفد اللجنة
مبتطلبات المتكني عىل النحو املنصوص عليه يف القانون الوطين للياابن .وعىل وجه اخلصوص ،ذكر الوفد أأنه فامي يتعلق
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ابخرتاع أأي منتج ،ينبغي ذكر الوصف وذكل لمتكني الشخص من ذات التخصص من اس تخدام املنتج .ومن أأجل تلبية هذا
املطلب ،جيب ذكر طريقة اس تخدام املنتج بشلك حمدد ،اإل عندما ميكن اس تخدام املنتج من قبل خشص من ذات
التخصص بدون مثل هذا البيان الرصحي استنادا اإىل بياانت الوصف والرسومات ،وكذكل املعرفة العامة املشرتكة اعتبارا من
اترخي ا إليداع .و أأوحض الوفد أأنه ،عىل سبيل املثال ،يف حا ة اخرتاع مركب كمييايئ ،اكن من الرضوري أأن يُذكر أأكرث من
اس تخدام واحد حمدد مصحواب اب ألمهية التقنية ،من أأجل اإظهار أأن املركب الكمييايئ املعين ميكن أأن ي ُس تخدم .وذكر الوفد
أأيضا أأن وصف مناذج الاخرتاع املطالب به ينبغي أأن يصاغ يف ما يتعلق اب ألمثةل اإذا اكنت مطلوبة من أأجل رشح الاخرتاع
ابلطريقة اليت متكن الشخص من ذات التخصص من تنفيذ الاخرتاع .ويف احلالت اليت اكن من املمكن فهيا رشح الاخرتاع
لمتكني خشص من ذات التخصص من تنفيذ الاخرتاع استنادا اإىل بياانت الوصف والرسومات ،فضال عن املعرفة العامة
املشرتكة اعتبارا من اترخي الإيداع ،مل تكن هناك رضورة ذلكر أأي أأمثةل .و أأضاف الوفد أأنه ،يف حا ة الاخرتاعات اليت متت يف
اجملالت التقنية وعندما اكن من الصعب معوما اس تنتاج كيفية صنع واس تخدام املنتج عىل أأساس هيلكه الرتكييب ،عىل سبيل
املثال املركبات الكمييائية عادة ،اكن من الرضوري وجود مثال أأو أأكرث من ا ألمثةل المنوذجية اليت من شأأهنا متكني خشص من
ذات التخصص من تنفيذ الاخرتاع .و أأشار الوفد اإىل أأن أأس باب الرفض مل ميكن التغلب علهيا ،حىت عندما قدم مقدم
الطلب شهادة ابلنتاجئ التجريبية بعد تقدمي الطلب وذكل لتعويض أأي نقص .و أأبلغ الوفد اللجنة بأأن مكتب الرباءات الياابين
اشرتك يف معلية تنقيح املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات .وعىل وجه اخلصوص ،اكنت النقطة املطلوب توضيحها يف املبادئ
التوجهيية املنقحة يه أأن مطلب المتكني ومطلب ادلمع اكان خمتلفني يف أأغراضهام ،وكذكل يف حتديد تكل ا ألغراض ،وعالوة
عىل ذكل ،أأن أأي انهتاك ألحد املطلبني ل يعين انهتااك للآخر .وذكر الوفد أأن الغرض من مطلب المتكني هو منع منح الرباءة
ألي اخرتاع ل ميكن أأن ينفذه الشخص اذلي من ذات التخصص حىت عندما يأأخذ يف الاعتبار ما جاء يف الوصف .و أأوحض
الوفد أأنه وفقا لنظام الرباءاتُ ،أعطي احلق احلرصي لالخرتاع ألي خشص قام ابلإفصاح عن الاخرتاع مكقابل ل إالفصاح .وما
مت حتديده هو ما اإذا اكن الاخرتاع املطالب به ميكن أأن ينفذه الشخص من ذات التخصص أأم ل بناء عىل ما جاء يف
الوصف .وذكر الوفد أأنه ،من انحية أأخرى ،اكن الغرض من مطلب ادلمع هو عدم منح الرباءة لخرتاع مل يكن متاحا
للجمهور .ومن شأأن املطالبة ابخرتاع مل يأأيت ذكره يف الوصف أأن تؤدي اإىل منح الرباءة لخرتاع مل يُفصح عنه .وذكر الوفد أأنه
لتجنب هذه النتيجة ،احتاج ا ألمر اإىل حتديد ما اإذا اكن الاخرتاع املطالب به مدعوما ابلوصف .ومع مراعاة ما ورد أأعاله،
جيب عىل القامئ عىل الفحص حتديد ما اإذا اكن الوصف واملطالبات تليب ك مطلب من املتطلبات أأم ل .وعالوة عىل ذكل،
قدم الوفد أأمثةل لنهتاك مطلب ادلمع .وعىل وجه اخلصوص ،ذكر الوفد أأن املثال ا ألول اكن حلا ة ورد هبا يف املطالبة ذكر
املوضوع اذلي مل يُذكر يف الوصف أأو يمت اإدراجه فيه .واكن املثال الثاين حلا ة ل ميكن فهيا توس يع احملتوى املفصح عنه يف
الوصف ليشمل نطاق الاخرتاع املطالب به ول تعمميه عىل ذكل النطاق ،حىت يف ضوء املعرفة العامة املشرتكة اعتبارا من
ا إليداع .واكن املثال الثالث حلا ة متثلت يف ذكر حل املشلكة اليت يتعني حلها من خالل الاخرتاع يف الوصف ،ولكنه مل يظهر
يف املطالبات ،ويف هذه احلا ة اكن جيري املطالبة ابلرباءة خارج النطاق الوارد يف الوصف.
 .84و أأعرب وفد الصني عن شكره ل ألمانة لإعدادها دراسة عن كفاية الإفصاح .ور أأى أأن مضمون الوثيقة اكن مفيدا
ومفصال للغاية .وعالوة عىل ذكل ،وفامي يتعلق ابملامرسة الوطنية يف هذا الشأأن ،ذكر الوفد أأنه وفقا للامدة  26.3من قانون
الرباءات يف الصني ،ينبغي أأن يذكر الوصف الاخرتاع أأو منوذج املنفعة بطريقة واحضة واكمةل مبا يكفي وذكل لمتكني الشخص
من ذات التخصص ذي صةل من تنفيذه .وعند الرضورة ،جيب تقدمي الرسوم .وقدمت املبادئ التوجهيية لفحص الرباءات
مزيدا من التفاصيل حول هذا املطلب .وذكر الوفد أأنه ،ابلرمغ من أأن ادلراسة قدمت معلومات مفصةل بشأأن كفاية مطلب
الإفصاح ،اكن الوفد يأأمل أأن تمتكن ادلول ا ألعضاء من الاس مترار يف تقدمي معلومات أأو أأمثةل عن املوضوع لتيسري اإجراء
نقاش مس تفيض وتبادل لوهجات النظر حول هذه املسأأ ة داخل اللجنة.
 .85و أأشاد وفد الاحتاد الرويس بعمل ا ألمانة بشأأن اإعداد الوثيقة  SCP/22/4والعرض اذلي قدمته حول تكل الوثيقة.
وذكر الوفد أأن تطبيق معيار كفاية الإفصاح من شأأنه أأن يزيد من جودة الرباءات .و أأشار اإىل أأنه ،ومع ذكل ،فاإن املتطلبات
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املتعلقة ابلتطبيق جيب أأن تكون اكفية ،ويف الوقت نفسه ،ل ينبغي أأن متثل عقبة تعرقل مقدم الطلب .وذلكل ،اكن السؤال
حول مدى رضورة وكفاية الإفصاح ميثل مسأأ ة هممة لتوفري نقل التكنولوجيا ودمع ا ألنشطة املبتكرة .و أأبلغ الوفد اللجنة أأن
رشط كفاية الإفصاح قد ُأدخل يف ترشيعات الاحتاد الرويس مكعيار ملنح امحلاية القانونية لالخرتاعات .وذكر الوفد أأنه لتقيمي
الامتثال ملتطلبات كفاية الإفصاح ،فاإن مجيع أأجزاء الطلب ،أأي الوصف واملطالبات والرسومات ،اإن وجدت ،املقدمة يف
اترخي الإيداع ،جيب أأن تؤخذ بعني الاعتبار .وعالوة عىل ذكل ،تتضمن املادة  1375من القانون الوارد يف ا ألحاكم العامة
بشأأن مضمون واثئق الطلب ما ييل ( :أأ) جيب أأن ي ِ
فصح الوصف عن جوهر الاخرتاع بشلك تفصييل اكف لتنفيذه من قبل
أأي خشص من ذات التخصص( .ب) جيب أأن تذكر املطالبة بوضوح جوهر الاخرتاع و أأن تكون مدعومة متاما ابلوصف.
وشلكت الرسومات ،وفقا للترشيعات احلالية ،جزء من واثئق الطلب الالزمة لفهم جوهر الاخرتاع .وفامي يتعلق ابملتطلبات
الرمسية فامي يتصل مبضمون الطلب ،ذكر الوفد أأن هذه املتطلبات امتثلت ملتطلبات معاهدة قانون الرباءات.
 .86و أأشار وفد الهند اإىل واثئق أأخرى ذات صةل يف اإطار بند جدول ا ألعامل "جودة الرباءات ،مبا يف ذكل اإجراءات
املعارضة" ،ول س امي الواثئق  SCP/17/7و SCP/17/8و ،SCP/17/9و ،SCP/18/9و SCP/19/4و SCP/20/11
 .Revوعىل حنو خاص ،أأكد الوفد عىل أآرائه اليت أأعرب عهنا يف ادلورة السابقة للجنة الرباءات ور أأي أأن تقامس العمل مل
يكن عالجا لتحسني جودة الرباءات ،ول ميكن أأن يعترب حال ملعاجلة الرتاكامت .وذكر الوفد أأن تقامس العمل ميكن أأن يضعف
معلية الفحص وقدرة ماكتب الرباءات يف البدلان النامية .وهكذا ،فقد ر أأي الوفد أأنه ينبغي اختاذ خطوات لبناء القدرات دلى
ماكتب الرباءات يف البدلان النامية لمتكيهنا من أأداء وظائف ش به قضائية ،وفقا لقوانيهنا الوطنية ،وبأأفضل طريقة ممكنة.
وذلكل ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن تقامس العمل ينبغي أأل يصبح جمال لوضع املعايري يف املس تقبل .وعالوة عىل ذكل،
أأعرب الوفد عن تقديره ل ألمانة العامة دلراسة كفاية الإفصاح الواردة يف الوثيقة  ،SCP/22/4وكذكل تقديره لوفد الياابن
عىل منح الثقة للوفد الهندي بشأأن تكل ادلراسة .ومع ذكل ،ر أأى الوفد أأنه ميكن زايدة تعزيز ادلراسة للبحث يف دور مطلب
الكفاية يف س ياق نقل التكنولوجيا عىل النحو اذلي قد رصح به الوفد يف بيانه الافتتايح.
 .87وتوجه وفد ا إلكوادور ابلشكر ل ألمانة عىل اإعداد وعرض الوثيقة  .SCP/22/4ويف الإكوادور ،مت اإدراج ا ألحاكم
ذات الصةل يف الترشيع الوطين وكذكل يف الترشيع ا إلقلميي املشار اإليه بقرار مجموعة دول ا ألنديز رمق  486ابإنشاء النظام
املشرتك للملكية الصناعية ("القرار  .)"486وعىل وجه اخلصوص ،تنص املادة  28من القرار  486عىل أأن الوصف ينبغي أأن
يفصح عن الاخرتاع بطريقة واحضة واكمةل مبا فيه الكفاية ليكون مفهوما ويكون الشخص املتخصص يف اجملال التقين املقابل
قادرا عىل تنفيذه .وذكر الوفد أأن وصف الاخرتاع جيب أأن يذكر عنوان الاخرتاع ويشمل املعلومات التالية( :أأ) القطاع
التكنولويج اذلي يتعلق به الاخرتاع أأو ينطبق عليه( .ب) التكنولوجيا السابقة املعروفة ملقدم الطلب اليت قد تكون مفيدة
لفهم ودراسة الاخرتاع ،والإشارات املرجعية اإىل الواثئق واملنشورات املتعلقة بتكل التقنيات السابقة( .ج) وصف لالخرتاع
من حيث المتكني من فهم املشلكة التقنية واحللول اليت يقدهما الاخرتاع ،مع رشح الفروق واملزااي احملمتةل فامي يتعلق
ابلتكنولوجيا السابقة( .د) رشح للرسومات ،اإذا مت اإيداع أأي مهنا( .ه) وصف ألفضل طريقة معروفة ملقدم الطلب لتنفيذ
الاخرتاع أأو وضعه موضع التنفيذ ،مع اس تخدام أأمثةل وإاشارات مرجعية اإىل الرسومات ،عند الاقتضاء( .و) مدى قابلية
الاخرتاع للتطبيق الصناعي ،اإذا مل يكن هذا واحضا من الوصف أأو طبيعة الاخرتاع.
 .88و أأعرب وفد نيجرياي عن شكره ل ألمانة لإجراء دراس تني كام تقرر يف ادلورة السابقة للجنة الرباءات .و أأشار الوفد اإىل
الطبيعة ا إلقلميية لنظام الرباءات ،وذكر أأن مطلب اخلطوة الابتاكرية ومطلب كفاية الإفصاح انمتيا اإىل منطقة وفرت لدلول
ا ألعضاء مساحة اكفية لصنع الس ياسات تتفق مع تمنيهتم أأو أأولوايهتم الوطنية .وفامي يتعلق ابملقرتحات املقدمة من بعض ادلول
ا ألعضاء حول اخلطوة الابتاكرية ،ر أأى الوفد أأن جلنة الرباءات جيب أأن تنظر أأيضا يف اإلغاء الرباءات بسبب الفشل يف تلبية
هذا املطلب .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الهند ،و أأكد أأن نظام الرباءات اكن نظام
مقايضة ،وهذا يعين أأن احلقوق احلرصية ُمنحت يف مقابل الإفصاح عن املعلومات املتعلقة ابلخرتاع اذلي انل الرباءة بطريقة
واحضة مبا فيه الكفاية حىت يتس ىن تنفيذه من قبل أأي خشص من ذات التخصص .و أأشار الوفد اإىل أأن جانبا هاما من نظام
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الرباءات متثل يف الإفصاح عن التعلاميت اليت أأدت اإىل نقل التكنولوجيا .وابلإضافة اإىل ذكل ،ذكر الوفد أأن مسأأ ة الإفصاح
عن منشأأ املوارد الوراثية ميكن أأن تلعب دورا يف النقاش حول مدى كفاية الإفصاح.
 .89وذكرت ممثل ش بكة العامل الثالث أأن الإفصاح اكن مربرا أأساس يا ملنح احتاكر الرباءات :وبعبارة أأخرى ،اكن الإفصاح
جزء من العقد اذلي اتفق عليه اجملمتع بشأأن الاحتاكر يف مقابل ا إلفصاح عن الاخرتاع .و أأشارت ممثل الش بكة اإىل أأنه،
وتقديرا لهذا املبد أأ ،فاإن ترشيع الرباءات دلى معظم ادلول ا ألعضاء يف الويبو تطلب مثل هذا الإفصاح .وعالوة عىل ذكل،
ذكرت أأنه مبوجب العديد من القوانني الوطنية للرباءات ،اكنت كفاية الإفصاح سببا ملعارضة ما قبل املنح وما بعد املنح.
ولحظت ممثل الش بكة أأنه بيامن اكن هناك اعرتاف واسع النطاق مبطلب الإفصاح ،اكن تنفيذه العميل مرضيا اإىل حد بعيد.
و أأشارت اإىل أأنه مل تكن هناك مبادئ توجهيية واحضة ل إالفصاح عن الاخرتاع يف جمالت حمددة من التكنولوجيا ،و أأنه اكنت
هناك حاجة لتحسني معايري الإفصاح وذكل لمتكني أأي خشص من ذات التخصص من تكرار الاخرتاع .ويف هذا الصدد،
اعمتدت ممثل الش بكة عىل ادلول ا ألعضاء يف وضع متطلبات اإفصاح مفصةل يف ك جمال من جمالت التكنولوجيا .ور أأت أأن
معايري الإفصاح عن الرباءات ميكهنا ضامن تنفيذ مس توى عال من معايري الرباءات ،وخاصة اخلطوة الابتاكرية وحا ة
ا ألدبيات .وذلكل ر أأت املمثةل أأنه سيمت القضاء عىل فرص قابلية منح الرباءات ذات املطالبات التافهة أأو ما يسمى "الرباءات
دامئة اخلرضة" .و أأحاطت ممثل الش بكة علام بأأن الإفصاح مطلوب ليس فقط عن الاخرتاع املطالب به ولكن عن املعلومات
املتعلقة بذكل الاخرتاع من أأجل تسهيل الفحص الصحيح للرباءات ،وذكل يف اإشارة مهنا اإىل املناقشة بشأأن ا ألسامء ادلولية
غري مسجةل امللكية .وعالوة عىل ذكل ،ذكرت ممثل الش بكة أأن ادلراسة اليت أأجريت حول كفاية الإفصاح وكذكل ادلراسة
حول اخلطوة الابتاكرية ركزات ،لسوء احلظ ،أأساسا عىل فلسفة الترشيع واملامرسة يف البدلان املتقدمة ومل تقدم معلومات فامي
يتعلق ابلبدلان النامية .وعىل سبيل املثال ،ذكرت أأن ادلراسة مجاهلت مسأأ ة الإفصاح عن املنطقة اجلغرافية للمواد احليوية يف
حا ة الاخرتاعات املتعلقة ابملواد احليوية .ويف اخلتام ،دعت ممثل الش بكة ادلول ا ألعضاء اإىل مواصةل العمل بشأأن مسأأ ة
كفاية الإفصاح وصلهتا مبعايري قابلية منح الرباءات ونظم املعارضة اخلاصة هبا.
 .90واقرتح ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية ،بناء عىل اقرتاح مقدم من وفد إاس بانيا ،بأأن تكون ورش العمل أأو
الندوات بشأأن اخلطوة الابتاكرية ومتطلبات كفاية الإفصاح منظمة .و أأوحض املمثل أأن مثل هذه الورش والندوات س تقدم
مزية اإعطاء أأمثةل ملموسة لتطبيق املبادئ اليت ُوضعت يف دراس تني أأعدهتام ا ألمانة ،وس تكون مفيدة للوفود حيث تبني هلم
كيفية تطبيق هذه املبادئ يف املامرسة اليومية .و أأشار املمثل أأن امجلعية ادلولية محلاية امللكية الصناعية مس تعدة ملساعدة ا ألمانة
يف اإعداد ورش العمل أأو الندوات تكل ،وميكن أأن توفر متحدثني.
 املستندات ذات الصةل
 .91استندت املناقشات إاىل واثئق  SCP/17/7و SCP/17/8و، SCP/17/9و ،SCP / 18/9وSCP/19/4
و.SCP/20 /11Rev
 .92ورحب وفد اإس بانيا ابدلراسات اليت أأجرهتا ا ألمانة حول جانبني رئيس يني من قانون الرباءات املوضوعي مثل اخلطوة
الابتاكرية وكفاية الإفصاح .و أأعرب الوفد عن الزتامه مبواصةل الاخنراط يف مناقشات حول القضااي املصريية لقانون الرباءات
املوضوعي .ور أأى الوفد أأن ذكل اكن التفويض الرئييس للجنة ،وحظى ابلهامتم دلى مجيع ادلول ا ألعضاء بغض النظر عن
مس توى تطورها ،نظرا ألنه ،عىل النحو اذلي اكن ينظر اإليه يف اإطار ادلراسات اليت أأجريت حول اخلطوة الابتاكرية وكفاية
الإفصاح ،مسح التطبيق الصحيح ملتطلبات قابلية منح الرباءات بأأن يمت منح الرباءات فقط لتكل الاخرتاعات اليت اس تحقت
أأن تكون محمية .ويف هذا الصدد ،ودون املساس بأأي أأعامل أأخرى بشأأن مسأأ ة اخلطوة الابتاكرية؛ خاصة فامي يتعلق بتحليل
احلالت العملية من قبل خرباء من خمتلف اجملموعات ا إلقلميية عىل النحو اذلي اقرتحه وفد اإس بانيا خالل اليوم السابق من
ادلورة؛ قدم الوفد اقرتاحا اثنيا ابإجراء دراسة حداثة .و أأشار الوفد اإىل أأنه فهم ديناميات جلنة الرباءات وعرف أأنه اكن من
الصعب قبول اقرتاح عىل الفور بعد تقدميه ،نظرا ألن ادلول ا ألعضاء احتاجت إاىل وقت لتقيميه .ومع ذكل ،طلب الوفد من
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ادلول ا ألعضاء أأن تنظر يف مقرتحه ابإجراء دراسة حداثة لعمل اللجنة يف املس تقبل .مث قدم الوفد مقرتحه ابإجراء دراسة
حداثة ،مبا يف ذكل ما يسمى "فرتة سامح" .و أأشار الوفد اإىل أأنه منذ ادلورة السادسة عرشة للجنة الرباءات ،ظل موضوع
"جودة الرباءات ،مبا يف ذكل نظم املعارضة" عىل جدول أأعامل اللجنة و أأن الاقرتاح ا ألول املتعلق هبذا املوضوع قدمه وفدا
كندا واململكة املتحدة ( .)SCP/16/5مث أأعرب الوفد عن نيته تقدمي اقرتاح حتت البند الفرعي املعنون "حتسني العملية"
الوارد يف الوثيقة  ،SCP/17/8وبشلك أأكرث حتديدا يف الفقرة  17منه وذكل هبدف أأن يكون ممكال ملسارات العمل بشأأن
اخلطوة الابتاكرية  .ولحظ الوفد أأنه من أأجل أأن يكون قادرا عىل تقيمي حا ة ا ألدبيات واخلطوة الابتاكرية ،اكن من
الرضوري أأن يمت سابقا تعريف حا ة ا ألدبيات و أأن تعريف حا ة ا ألدبيات مل يكن متجانسا يف مجيع ادلول ا ألعضاء يف الويبو،
ويرجع ذكل أأساسا ولكن دون حتديد اإىل وجود فرتة سامح .و أأوحض الوفد أأن فرتة السامح استبعدت من حا ة ا ألدبيات بعض
اإفصاحات الاخرتاع اليت متت خالل فرتة من الزمن تس بق اترخي ا ألولوية أأو اترخي الإيداع .و أأشار الوفد اإىل أأن الواثئق
املقدمة قبل اترخي ا إليداع أأو اترخي ا ألولوية ونرشت يف ذكل التارخي أأو بعده عوجلت بشلك خمتلف يف خمتلف ادلول
ا ألعضاء .ور أأى الوفد ،أأنه س يكون مطلواب أأن تمتكن مجيع ادلول ا ألعضاء من الوصول اإىل املعلومات عن ا ألنواع اخملتلفة
لفرتة السامح ومزاايمه وعيوهبم وعن الكيفية اليت مت من خاللها معاجلة واثئق الرباءات اليت ُأودعت قبل اترخي ا إليداع/ا ألولوية
ون ُرشت يف مرحةل لحقة .ذلكل ،اإذا اكنت ادلو ة بصدد اإجراء تغيري ترشيعي ،ميكهنا أأن تأأخذ بعني الاعتبار خمتلف اخليارات
املتاحة .و ألجل حتسني املعرفة بشأأن فرتة السامح فامي بني ادلول ا ألعضاء ،اقرتح املكتب ا إلس باين للرباءات والعالمات
التجارية ( )OEPMأأن تقوم ا ألمانة إابجراء دراسة ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار املعلومات الواردة من ادلول ا ألعضاء ،حول
العنارص اخملتلفة اليت تشلك حا ة ا ألدبيات وخاصة ،ولكن دون حتديد ،فرتة السامح ،من بني عنارص أأخرى تشمل :أأ)
الإفصاحات املستبعدة من حا ة ا ألدبيات (خرق الثقة ،التجارب ،ا إلفصاحات من جانب اخملرتع/مقدم الطلب/املعارض)؛
فرتة ( 6أأشهر ،أأو  12شهرا ،أأو فرتة أأخرى)؛ منذ أأن مت احتساب الفرتة (اترخي ا ألولوية أأو اترخي الإيداع)؛ ما اإذا اكن ينبغي
أأن يُطلب الإعالن (عواقب عدم الامتثال)؛ حىت اللحظة اليت تس بق اإماكنية نشوء حقوق املس تخدم وحتت أأيهتا ظروف
(حىت اترخي الإيداع أأو اترخي الإفصاح ،ما اإذا اكن ميكن أأن ت ُس متد من مقدم الطلب)؛ وعام اإذا اكنت قد ن ُرشت الواثئق
املقدمة قبل اترخي ا إليداع/ا ألولوية يف ذكل التارخي أأو يف مرحةل لحقة ،وكيف مت أأخذها يف الاعتبار لتقيمي حا ة ا ألدبيات و/
أأو اخلطوة الابتاكرية.
 .93وحتدث وفد رومانيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،وذكر أأن اجملموعة أأيدت اإجراء اس تبيان حول
جودة الرباءات يستند اإىل املقرتحات املقدمة من وفود كندا واململكة املتحدة وادلمنارك و الولايت املتحدة ا ألمريكية .ور أأت
مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق أأن مجميع الإجاابت من شأأنه أأن يؤدي اإىل اإنتاج وثيقة مفيدة مجليع الوفود .وفامي يتعلق
بربامج تقامس العمل ،ر أأى الوفد أأن هذا املوضوع يس تحق املزيد من ادلراسة وذكل هبدف تعزيز وتيسري التعاون ادلويل
واحلصول عىل براءات ذات جودة عالية .و أأعربت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عن تأأييدها لقرتاح اإجراء دراسة
تعدها ا ألمانة حول كيف حتد القوانني واملامرسات خمتلفة من اإماكنية تقامس العمل .وكبديل ذلكل ،س تكون مجموعة بدلان
أأورواب الوسطى والبلطيق هممتة ابإصدار كتيب عن أأفضل املامرسات تعده ا ألمانة ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية املشاركة
يف تقامس العمل ،وهو ما ميكن أأن يقدم توصيات هتدف اإىل مجنب الصعوابت النامجة عن القوانني واملامرسات اخملتلفة.
 .94وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،و أأعرب عن أأمهل بأأن تشلك ادلراسات ومناقشة ادلورة املتعلقة ابخلطوة
الابتاكرية وكفاية الإفصاح أأساسا ملواصةل العمل بشأأن هذا املوضوع يف جلسات جلنة الرباءات يف املس تقبل .ويف هذا
الصدد ،اقرتحت اجملموعة ابء تقوم ا ألمانة كذكل جبمع املعلومات ذات الصةل عن ممارسات ماكتب امللكية الفكرية مبا يف ذكل
املبادئ التوجهيية أأو ما شابه ذكل ،ووضعها اإىل جانب ادلراسات واملعلومات اليت مت احلصول علهيا يف ادلورة يف موقع عىل
ش بكة الانرتنت بطريقة متكن املس تخدمني والقامئني عىل حفص الرباءات يف مجيع أأحناء العامل من الوصول اإلهيا بسهو ة
واحلصول عىل املعلومات ذات الصةل ،مبا يف ذكل املعلومات املتعلقة مبامرسات املاكتب عىل النحو اذلي أأشار اإليه وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية يف س ياق مناقشة هذه ادلراسات .واقرتح الوفد أأيضا أأن تتيح ا ألمانة كذكل الفرصة لدلول
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ا ألعضاء لتقدمي مساهامهتا اس تجابة دلعوة مواصةل حتديث تكل ادلراسات .ومن أأجل تقيمي اخلطوة الابتاكرية وكفاية
الإفصاح ،لحظ الوفد أأنه اكن أأيضا من ا ألمهية مباكن احلفا عىل معرفة تقنية جارية يف اجملال اذلي مت فيه حفص طلب
الرباءة .ويف هذا الس ياق ،ر أأى الوفد أأن ادلراسة اليت أأعدهتا أأمانة حول التعلمي املهين خلرباء الرباءات يف ماكتب امللكية
الفكرية الوطنية لكتساب وضامن الكفاءة واملعرفة العلمية واملهارات املطلوبة شلكت أأيضا عنرصا يتعني التعامل معه يف جلنة
الرباءات .و أأكد الوفد أأن الفهم الصحيح للمامرسة املتعلقة ابخلطوة الابتاكرية يف ماكتب أأخرى شلك أأساسا لتقامس العمل
والتعاون ألنه اكن هل عالقة قوية ابلكيفية اليت ميكن أأن ت ُس تخدم هبا نتيجة حفص املاكتب ا ألخرى بطريقة فعا ة .ويف هذا
الصدد ،اقرتح الوفد أأن تتخذ اللجنة مزيدا من اخلطوات حنو املسامهة يف تقامس العمل والتعاون استنادا اإىل الفهم ا ألفضل
اذلي حتقق يف ادلورة الثانية والعرشين .و أأعربت اجملموعة ابء عن اعتقادها بأأن الوقت قد حان للميض قدما يف موقع الويبو
اخملصص لتقامس العمل وا ألنشطة التعاونية وعقد مؤمتر يف هذا الشأأن كام ورد يف الوثيقة  .SCP/20/11 Revو أأشار الوفد
اإىل أأن هذه املبادرات ميكن أأن تعطي اس مترارية لعمل اللجنة وتوفر نتاجئ ملموسة وممثرة ميكن للمس تخدمني واملامرسني
الاس تفادة مهنا .وفامي يتعلق ابملواد اليت ميكن أأن تدمع املبادرات املذكورة أأعاله ،طلبت اجملموعة ابء من ا ألمانة اإجراء
ادلراسات التالية :أأول ،دراسة حول كيف أأن تنفيذ برامج تقامس العمل بني ماكتب الرباءات ميكن أأن يساعد يف اإجراء حبوث
وحفوص أأكرث كفاءة ويف منح براءات ذات جودة عالية .واثنيا ،دراسة أأو اس تبيان حول أآراء ادلول ا ألعضاء بشأأن تقامس
القامئني ابلفحص لسرتاتيجيات البحث بني املاكتب .وتطرقت اجملموعة ابء اإىل جودة الرباءات بشلك عام ،ولحظت أأن
الاقرتاح اذلي قدمته اململكة املتحدة وكندا وادلمنارك حول اس تبيان متضمن يف الوثيقة  SCP/18/9اكن ل يزال ساري
املفعول ،و أأن هذا الاس تبيان ميكن أأن يرثي النقاش حول طبيعة جودة الرباءات .وذكر الوفد أأيضا أأنه عندما نوقشت قضية
جودة الرباءات ،اكنت وهجة نظر مس تخديم النظام رضورية ،ألهنم اكنوا الطرف املعين اذلي يتأأثر بشلك مبارش جبودة
الرباءات يف احلالت اليت فرضوا فهيا براءاهتم ويف احلالت اليت فُرضت براءات الآخرين علهيم .وذلكل اقرتح الوفد رضورة أأن
يُقدم الاس تبيان أأو أأن تعقد حلقة دراس ية من أأجل احلصول عىل الإسهامات املبارشة من املس تخدمني يف هذا الصدد ،وعىل
سبيل املثال ،وهجة نظر املس تخدمني حول ما يه جودة الرباءات اليت اكن ميكن أأن تكون مفيدة جدا لعمل اللجنة يف
املس تقبل .و أأخريا ،أأكد الوفد أأن جودة الرباءات قد أأصبحت أأكرث أأمهية يف أأي جممتع قامئ عىل املعرفة ومتجه حنو الابتاكر،
و أأنه اكن هناك امجاه أأولته ماكتب امللكية الفكرية أأمهية أأكرب يف اإدارة جودة املاكتب .وذلكل ،مع أأخذ هذا الامجاه يف
الاعتبار ،اقرتحت اجملموعة ابء أأن تقوم الويبو إابنشاء صفحة ويب خمصصة لإجراءات اإدارة اجلودة مبا يف ذكل املعلومات
الواردة من مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .95و أأشار وفد ش ييل اإىل أأن العديد من العنارص املتصةل جبودة الرباءات تطلبت أأن يكون دلى املاكتب الوطنية املوارد
الالزمة لتنفيذها .ور أأى الوفد أأن ادلمع اذلي ميكن أأن تقدمه الويبو يف هذا الصدد همم جدا .ولحظ الوفد أأنه خالل العامني
الذلين س بقا تسميته مككتب سلطة خمو ة إابجراء ادلراسة ادلولية املبدئية /سلطة خمو ة إابجراء حبث دويل (،)ISA/IPEA
وضع املعهد الوطين للملكية الصناعية ( )INAPIخطة هامة لإعداد العاملني فيه .وقد نفذ برانجما تدريبيا مكثفا للقامئني عىل
حفص الرباءات يف التعامل مع قواعد البياانت املتخصصة وكذكل أأجرى تدريبات عىل اسرتاتيجيات البحث وإاعداد تقارير
البحث والآراء املكتوبة .وابلإضافة اإىل ذكل ،ذكر الوفد أأن املعهد الوطين للملكية الصناعية قد بد أأ يف اس تخدام نظام حقيبة
الويبو ،اذلي اكن منربا مفيدا جدا لتبادل املعلومات بشأأن تقارير البحث والفحص بني ماكتب امللكية الصناعية احمللية اليت
اكنت مبثابة خلفية لتحليل قابلية منح الرباءات .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه نظرا ألن املعهد الوطين للملكية الصناعية اكن يدرك
متاما أأن معهل اكن مالمئا ملقدم الطالب وكذكل للماكتب ا ألخرى اليت اس تخدمه أأو اس تعانت به ،فقد مت أأيضا تنفيذ نظام
مراقبة للجودة ليكون قادرا عىل تقدمي أأفضل اخلدمات .وعالوة عىل ذكل ،هبدف اإثبات جودة معهل ومنح ا ألمان
ملس تخدميه ،اكن املعهد الوطين للملكية الصناعية يسعى أأيضا للحصول عىل شهادة ا أليزو  2008/9000لعملياته .ور أأى
الوفد أأن تكل العنارص اكنت هتدف مجيعا اإىل حتسني جودة الرباءات فامي يتعلق ابلإجراءات والفحص املوضوعي للرباءات.
ور أأى الوفد أأن اإجراء دراسة وحتليل للآاثر املرتتبة عىل نظم املعارضة يف جودة الرباءات س يكون مسامهة هامة يف معل
اللجنة.
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 .96و أأعرب وفد الربتغال عن تأأييده لقرتاح إاس بانيا املتعلق ابإجراء دراسة عن ا ألدبيات السابقة مبا يف ذكل فرتة السامح.
ور أأى الوفد ،أأن هذا همم جدا ألنه سيسمح بتبادل املعلومات بني ادلول ا ألعضاء ،وابلتايل يمت توفري معرفة أأقوى وفهم أأفضل
لفرتة السامح وغريها من القضااي املتعلقة اب ألدبيات السابقة ،اليت اكنت ،يف ر أأي الوفد ،هممة جدا لتحسني مس توى اليقني
القانوين .ور أأى الوفد أأن ذكل أأيضا ميثل قضية هامة للعمل يف املس تقبل عىل جودة الرباءات.
 .97وحتدث وفد لكسمربغ ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأشار اإىل البياانت اليت مت الإدلء هبا يف اليوم
السابق من ادلورة الثانية والعرشين.
 .98و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن اعتقاده بأأنه الوقت املناسب لتعزيز فهم البدلان ملامرسات املاكتب ا ألخرى
مبا يف ذكل اس تعدادمه لالخنراط يف ا ألنشطة التعاونية .وذكَّر الوفد بأأنه خالل ادلورة العرشين للجنة الرباءات ،اقرتح وفد
الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن ختصص ا ألمانة صفحة ويب عن ا ألنشطة التعاونية بني ماكتب الرباءات .عىل أأن يكون
الغرض من صفحة الويب تكل هو مجع معلومات يف ماكن واحد تتعلق بتقامس العمل وا ألنشطة التعاونية بني ماكتب الرباءات
حبيث يمتكن الك من ماكتب الرباءات واملس تخدمني من تثقيف أأنفسهم حول ا ألنشطة القامئة ،وعندما يريدون ،يس تفيدون
بشلك أأفضل من تكل الربامج ( .)SCP/20/11 Rev.و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة
الرباءات ،اقرتحت وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل ا ألمانة اإجراء دراسة حول مىت وكيف وحتت أأي ظروف ميكن أأن
يساعد تنفيذ تقامس العمل وبرامج التعاون ادلويل بني ماكتب الرباءات املاكتب املتعاونة يف اإجراء حبوث وحفوص أأكرث كفاءة
ويف منح براءات ذات جودة أأعىل .و أأكد الوفد رغبته يف دفع مقرتحات العمل تكل اإىل ا ألمام ،اليت ر أأى أأهنا س تكون ذات
فائدة مجليع ادلول ا ألعضاء .ويف هذا الس ياق ،اقرتح الوفد بعض التحسينات ابلإضافة اإىل املقرتحات اليت قدهما سابقا فامي
يتعلق مبوضوع جودة الرباءات .وفامي يتعلق بنظام اإدارة اجلودة ،اقرتح الوفد أأن تقدم ا ألمانة صفحة ويب عىل موقع الويبو
تكون خمصصة لنظم اإدارة/ضامن اجلودة املس تخدمة يف ماكتب ادلول ا ألعضاء .وسوف تتضمن صفحة الويب وصفا لنظم
اإدارة اجلودة ،عىل النحو اذلي قدمته ادلول ا ألعضاء ،مع توفري روابط اإىل أأي اإحصاءات وبياانت ترغب املاكتب يف
مشاركهتا .و أأشار الوفد اإىل أأن السلطات ادلولية مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قد تبادلوا املعلومات حول نظام
اإدارة اجلودة ،واليت ر أأى الوفد أأهنا اكنت مفيدة .وابلتايل ،ر أأى الوفد أأنه ميكن أأن يكون هناك دروس قمية مس تفادة من تبادل
خربات مجيع املاكتب حول نظم اإدارة اجلودة اخلاصة هبم .وفامي يتعلق بتقامس اسرتاتيجيات البحث دلى القامئني عىل الفحص،
أأوحض الوفد أأنه عند اإجراء معليات البحث الآيل ل ألدبيات السابقة ،أأعد القامئون عىل الفحص مجموعة من تساؤلت البحث
لكتشاف ا ألدبيات السابقة الأكرث مالءمة ،و أأن مصطلحات البحث واملنطق ذا الصةل املس تخدمة اكنت بشلك عام حمفوظة
يف ملف الطلب .وواصل الوفد القول بأأنه عندما اكن القامئون عىل حفص الرباءات مبكتب الولايت املتحدة للرباءات
والعالمات التجارية جيرون أأحد ا ألحباث مككتب وطين (ماكتب الفحص يف وقت لحق )OLE ،دليه قدرة عىل الوصول
اإىل منطق البحث املس تخدم من ِقبل املاكتب ا ألخرى اليت قامت ابلفعل بفحص الطلبات ذات الصةل (ماكتب الفحص يف
وقت أأس بق ،)OEE ،مت حتسني جودة املنتج معل مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية .عىل سبيل
املثال ،ميكن للقامئ عىل الفحص اذلي يعمل يف أأحد ماكتب الفحص يف وقت لحق الاس تفادة من اسرتاتيجية البحث اليت
وضعها أأحد ماكتب الفحص يف وقت أأس بق للقيام بعمهل بشلك أأكرث كفاءة .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه بدل من ذكل ،قد
يالحظ القامئون عىل الفحص وجود جفوة يف البحث ويعمقون البحث يف جمالت مل يفكر فهيا القامئون عىل الفحص اذلين
س بقومه .وهكذا ،اقرتح الوفد أأن تقوم جلنة الرباءات إابجراء دراسة أأو اس تقصاء لآراء ادلول ا ألعضاء بشأأن تقامس
اسرتاتيجيات البحث.
 .99و أأكد وفد الهند عىل بيانه بشأأن واثئق أأخرى تندرج حتت جودة الرباءات عىل النحو املقدم يف وقت سابق من
ادلورة .ولحظ الوفد أأنه يف حني اكن عنوان بند جدول ا ألعامل هو جودة الرباءات مبا يف ذكل نظم املعارضة ،أأرادت بعض
من ادلول ا ألعضاء مناقشة تقامس العمل ،ا ألمر اذلي اكن يتعارض مع هذا العنوان .و أأضاف الوفد أأنه مت منح احتاكر براءات
لتشجيع اخملرتع اذلي يقدم مصلحة عامة أأكرب ،وينبغي أأل يؤثر احلق اخلاص عىل احلق العام .و أأشار الوفد اإىل أأنه للوفاء
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ابللزتام ادلويل ،عدلت الهند املادة  25من قانون الرباءات الهندية من خالل اإدخال معارضة قبل املنح وبعد املنح و أأن جمرد
اإيداع طلب الرباءة لن يكفي ملنح الرباءة ،ولكن ينبغي الوفاء مبعايري معينة للرباءات .ولحظ الوفد أأن القانون الهندي لضامن
جودة الرباءات قدم الرقابة املتوازنة ،مثل املعارضة (قبل املنح وبعد املنح) ونظم الإلغاء .و أأوحض الوفد أأنه يف نظام ما قبل
املنح ميكن ألي خشص (مبا يف ذكل احلكومة) أأن يقدم معارضة مكتوبة مشفوعة اب ألد ة ،اإىل املراقب ضد منح الرباءة بعد
النرش وحىت منح الرباءة .واكنت الفرتة ا ألطول املقدمة للجمهور هتدف لضامن جودة الرباءة ومنع الاخرتاعات التافهة .وأأشار
الوفد أأيضا اإىل أأنه يف حا ة تقدمي املعارضة ،عىل املراقب أأن خيطر مقدم الطلب بتفاصيل املعارضة ليتس ىن هل تقدمي رده
خالل ثالثة أأشهر .وبعد تلقي الرد من طالب الرباءة ،يعقد املراقب جلسة اس امتع ابملواد املتاحة والواثئق املودعة ،وبناء عىل
ذكل ،يتخذ املراقب قرارا .و أأضاف الوفد بأأنه يف مجربة الهند ،عندما بد أأ نظام براءات املنتجات يف عام  ،2005فقد همد
اس تحداث املعارضة قبل املنح الطريق ملنع براءات املنتجات التافهة .ومكثال عىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل الرفض يف مرحةل ما
قبل املنح للعقار املضادة للرسطان اإماتينب مس يليت 'جليفيك' ،حيث اكن الاخرتاع يتعلق بصيغة معد ة من جزيء
معروف قد مت الكشف عنه يف طلب الرباءة يف وقت سابق ،يف حني منحت الرباءة يف أأكرث من  45بدلا .ويف تكل احلا ة،
طالب مقدم الطلب بشلك امللح ملادة اكنت معروفة واكن مكتب الرباءات الهندي رفض القضية لفتقارها حلا ة ا ألدبيات
واخلطوة الابتاكرية وعدم كوهنا موضوعا قابال ملنح الرباءة .وشدد الوفد عىل أأن طلب الرباءة قد لقي معارضة من رشاكت
ا ألدوية واملنظامت غري احلكومية العامةل لصاحل مرىض الرسطان .واكن مكتب الرباءات قد رفض القضية بعد اإعطاء الفرص
مجليع ا ألطراف واكن جملس اس تنناف امللكية الفكرية ( )IPABواحملمكة العليا يف الهند قد أأيدا قرار املراقب املايل .وقال
الوفد اإنه جيب عدم البحث عن جودة الرباءات من امس الرشكة أأو البدل أأو املنتج ،ولكن ينبغي أأن تفرس وفقا ل ألحاكم
الوطنية يف ضوء املصلحة العامة الأكرب .وفامي يتعلق ابملعارضة بعد املنح يف الهند ،ذكر الوفد أأن أأي خشص معين ميكن أأن
يقدم اإشعارا ابملعارضة قبل انهتاء مدة س نة واحدة من اترخي نرش منح الرباءة .ووفقا للامدة ( )1( 2ف) من هذا القانون ،فاإن
"الشخص املعين" يشمل الشخص اذلي يشارك يف اجملال نفسه أأو يشجع البحوث فيه عىل النحو اذلي يتعلق به الاخرتاع.
املعارض
املعارض واملراقب اذلي س يقدم اإليه ِ
وردا عىل اإشعار املعارضة ،فاإن احلاصل عىل الرباءة يقدم بيان رد ودليال إاىل ِ
الرد وادلليل .مث يقوم جملس املعارضة ،اذلي يضم ثالثة أأعضاء يعيهنم املراقب ،بدراسة وتقدمي توصيات تستند اإىل اجلدارة
وذكل بعد تقدمي الفرص مجليع ا ألطراف .و أأشار الوفد اإىل أأنه خالل اإقامة دعوى املعارضة بعد املنح ،عارضت العديد من
رشاكت ا ألدوية حق املثول أأمام احملمكة للمنظامت غري احلكومية العامةل لصاحل ا ألشخاص املصابني بأأمراض مثل الرسطان
وفريوس نقص املناعة البرشية لالعرتاض عىل الرباءة ،ألن مل يكن مسموحا سوى للشخص اذلي يعمل يف اجملال من خالل
اإجراء البحوث أأو ممارسة ا ألعامل التجارية .ومع ذكل ،فقد مسح املراقب للمنظامت غري احلكومية حبضور املعارضة بعد املنح.
ومن خالل تفسري العبارة مفتوحة الهناية "خشص مبا يف ذكل" وا إلحا ة اإىل احملمكة العليا يف نيودلهيي يف أأير  1983نيودلهيي
 ،496ر أأت احملمكة" :يف ر أأينا' ،خشص معين" حبسب املعىن املقصود يف املادة  64جيب أأن يكون خشصا دليه مصلحة مجارية
مبارشة وحالية وملموسة أأو مصلحة عامة ترضرت أأو تأأثرت ابس مترار الرباءة يف السجل" .واتبع الوفد قائال اإنه يف
الاس تنناف لنفس القضية ،أأيد جملس اس تنناف امللكية الفكرية قرار املراقب ابلقول بأأن" :اس مترار وجود براءة اخرتاع ل
يس تحق يف السجل ليس فقط يتعارض مع مصلحة أأشخاص أآخرين يديرون نفس ا ألعامل ولكنه يتعارض أأيضا مع املصلحة
العامة .ومحلاية الرباءات صاحلة ،ليس دلينا أأي شك يف منع الفضوليني والتدخالت غري الرضورية .ولكن ،بقدر ما أأن السامح
لرباءات ل تس تحق أأن تكون يف السجل يتعارض مع املصلحة العامة ،فاإن منع الغري ممن ليس دلهيم مصلحة من همامجة براءة
تس تحق هل نفس القدر من التعارض .وبيامن نفرس عبارة "خشص معين" بشلك حترري ،ميكننا أأن نوازن قضية العدا ة من
خالل منح التاكليف المنوذجية اليت يتكبدها املعارض اذلي ليس دليه حقا مصلحة يف منح الرباءات .ول ينبغي أأن تكون
املصلحة مصلحة خيالية ".ولحظ الوفد أأن هناك العديد من الاخرتاعات التافهة مت رفضها يف الهند يف مرحةل ما بعد املنح
و أأعرب عن اعتقاده بأأن وجود نظام معارضة قوي لن حيسن جودة الرباءات وحسب ولكنه س يليب أأيضا مصاحل الصحة
العامة .وفامي يتعلق بتبادل واثئق ا ألولوية ،ذكر الوفد أأنه ميكن السامح بذكل ألنه لن يوفر الوقت حفسب ،ولكن أأيضا حيسن
جودة الرباءة .ومع ذكل ،ينبغي أأل يؤثر القرار اذلي تتخذه ماكتب الرباءات ا ألخرى عىل قرار مراقب القضية .و أأخريا ،اقرتح
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الوفد اإجراء مزيد من ادلراسة ملعارضات ما قبل املنح /بعد املنح وإالغاء الرباءات وذكل مبزيد من التفصيل لتحسني جودة
الرباءات ولإاتحة مزيد من النقاش.
 .100وحتدث وفد من الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،و أأكد أأن أأي مقرتحات جديدة ينبغي أأن تقدم
مكتوبة حبيث ميكن دراسة ا ألفاكر املقرتحة داخل اجملموعة .وشدد الوفد عىل أأمهية تلقي هذه املقرتحات وكذكل التحسينات
والإضافات عىل املقرتحات ،حبيث ميكن لدلول ا ألعضاء تقيمي ما اإذا اكنت ذات جدوى أأو تس تحق املناقشة يف اللجنة.
 .101و أأعرب وفد الاحتاد الرويس عن تأأييده للمقرتحات اليت تقدم هبا عدد من الوفود بشأأن اإعداد دراسات اإضافية عن
قضية جودة الرباءات .ولحظ الوفد أأن الهدف هو التوصل اإىل توصيات عامة بشأأن هذه املسأأ ة وكذكل نرش تقرير .و أأيد
الوفد اقرتاح اإنشاء قاعدة بياانت للمامرسات وطنية تقوم عىل تكل التقارير اليت س تكون يف متناول ماكتب الرباءات ا ألخرى،
ألن ذكل من شأأنه أأن يوفر اإماكنية اس تخدام النتاجئ الإجيابية لدلراسات ويسمح ابمليض قدما اإىل حد كبري يف تقس مي العمل
بني ماكتب الرباءات ابس تخدام نتاجئ املعلومات املتاحة من ماكتب الرباءات .وذكر الوفد أأمهية جودة الرباءات لالحتاد
الرويس ،ومتسك الوفد مبواصةل املناقشات بشأأن هذه املسأأ ة يف اللجنة .ور أأى الوفد أأنه من املناسب للجنة ،عىل سبيل
املثال ،امليض قدما يف ادلراسة املقرتحة من وفد اإس بانيا .و أأشار الوفد اإىل أأن الاحتاد الرويس قد قدم معلومات يف وقت
متأأخر نسبيا فامي يتعلق بتقيمي اخلطوة الابتاكرية ولكن تكل املعلومات س تكون متاحة مجليع املشاركني .ويف اخلتام ،ر أأى الوفد
أأن تبادل املعلومات حول العمل املشرتك بني ماكتب الرباءات اكن شيئا مفيدا ،و أأنه س يدمع اجلهود املبذو ة يف هذا الامجاه.
 .102ورد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عىل وفد الربازيل ،وذكر أأنه يعزتم اإدراج املقرتحات املقدمة شفواي يف املذكرة
اخلطية اليت اكنت اجملموعة ابء عىل وشك اإعدادها وتقدميها اإىل ا ألمانة يف وقت لحق من ذكل اليوم.
 .103وشكر وفد اإس بانيا الوفود اذلين أأيدوا اقرتاحه بشأأن العمل يف املس تقبل .ور أأى الوفد أأن املطلب اذلي تقدم به وفد
الربازيل اكن معقول ،وذكر أأنه سريسل اإىل ا ألمانة اقرتاحه مصحواب برتمجة اإىل اللغة الإجنلزيية.
 .104وحتدث ممثل املكتب ا ألورو أآس يوي للرباءات عن مجربة خمتلف ماكتب الرباءات الآس يوية ،وأأشار اإىل أأن أأكرث من
 %80من الطلبات مت تقدميها عرب الطريق الرسيع لإيداع الرباءات وقد اس ُتخدمت تقارير البحث والفحص ادلولية .وقال
املمثل إانه ،ابلإضافة لتغطية ا ألدبيات السابقة عىل نطاق أأوسع ،أأرادت املاكتب الوطنية النظر يف نتاجئ البحث والفحص
الذلين أأجرهام ماكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية والياابن واملكتب ا ألورويب للرباءات وغريها من ماكتب الرباءات
الوطنية/ا إلقلميية؛ وما اإذا اكنت النتاجئ اليت تامتىش مع املعايري ا ألورو أآس يوية وفقا للقانون الوطين املعمول به سوف يفحصها
قامئون عىل الفحص وطنيون .ور أأى املمثل أأنه جيب أأل يكون اس تخدام نتاجئ البحث والفحص اليت توصلت اإلهيا املاكتب
ا ألخرى شيئا اإلزاميا للقامئني عىل الفحص .ومع ذكل ،كام تبني من املامرسة ،اكن للمعلومات عن ا ألدبيات السابقة عىل النحو
احملدد من ماكتب خمتلفة أأثر اإجيايب دامئا عىل جودة الرباءات وعىل تقيمي صالحية الرباءات يف حا ة املنازعات .ور أأي املمثل
أأن التناول ا ألوسع ل ألدبيات السابقة اكن هل تأأثري عىل جودة الرباءات ،وذلكل أأيد أأي مبادرة يف اإطار اللجنة تريم اإىل ضامن
توس يع نطاق الوصول اإىل حا ة ا ألدبيات والتعاون بني ماكتب الرباءات لهذه الغاية.
 .105و أأقرت ممثل ش بكة العامل الثالث بأأن نظام املعارضة اكن أآلية هامة لضامن منح الرباءات لالخرتاعات احلقيقية و أأن
املعارضة القوية ما قبل املنح ميكن أأن تزيد من جودة حفص الرباءات وتكون مبثابة رادع ضد تسجيل براءات بشأأن
الاخرتاعات التافهة .ور أأت ممثل الش بكة أأنه ينبغي اإيالء معظم الاهامتم قبل منح احتاكر براءة قد يؤدي اإىل خماوف عامة
ابلغة ،وابلتايل ،اكن من املهم للغاية وجود نظام معارضة فعال .و أأشارت ممثل الش بكة ،من الناحية التشغيلية ،اإىل أأن نظم
معارضة الرباءات وفرت تدقيقا عاما لطلبات الرباءات و أأمكلت تدقيق طلبات الرباءات اذلي جيريه القامئون عىل حفص
الرباءات ،اذلين عانوا يف كثري من ا ألحيان من املوارد املالية والبرشية احملدودة .ولحظت ممثل الش بكة أأنه خالل الس نوات
العرش املاضية ،قد أأمكن يف الهند اإدخال الإصدارات العامة للعديد من ا ألدوية املنقذة للحياة يف السوق بفضل املعارضة ما
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قبل املنح ،فعىل سبيل املثال ،أأدى نظام املعارضة ما قبل املنح يف الهند اإىل الرفض اإحدى الرباءات يف جمال الطب الهتاب
الكبد .وذلكل ،اقرتحت ممثل ش بكة العامل الثالث أأن تدرس جلنة الرباءات نظم املعارضة يف خمتلف ادلول ا ألعضاء .و أأعربت
ممثل الش بكة أأيضا عن قلقها بشأأن املقرتحات املقدمة حول تقامس العمل .وذكرت أأن ترتيبات تقامس العمل س تحقق الانسجام
الوظيفي لقانون الرباءات وتؤثر عىل املرونة املتعلقة مبعايري الرباءات .وذلكل انشدت ممثل ش بكة العامل الثالث ادلول ا ألعضاء
عدم امليض قدما يف تقامس العمل .واتبعت أأنه بقدر ما يتعلق ا ألمر برتتيبات تقامس العمل القامئة ،اكنت هناك ترتيبات متعددة
ا ألطراف وثنائية ا ألطراف بشأأن هذه املسأأ ة ،وابلتايل ،ل ينبغي مناقش هتا أأو تعمميها يف منتدى متعدد ا ألطراف مثل جلنة
الرباءات أأو الويبو .ور أأت أأن حىت توفري املعلومات بشأأن الطريق الرسيع إليداع الرباءات عىل موقع الويبو يتعارض مع روح
التعددية .وابلتايل ،اتفقت ممثل ش بكة العامل الثالث مع الر أأي القائل بأأن تقامس العمل ل يندرج حتت هذا البند من جدول
ا ألعامل .و أأخريا ،دعت ادلول ا ألعضاء للمشاركة يف املناقشة للوصول اإىل توافق يف الآراء بشأأن معىن مصطلح "جودة
الرباءات" .و أأشارت ممثل الش بكة اإىل عدم وجود وضوح بشأأن معىن لكمة "اجلودة" .و أأشارت كذكل اإىل أأنه اإذا اكنت جودة
الرباءات تعين أأن الاخرتاع يفي مبعايري الرباءات املذكورة يف الترشيعات احمللية ،فاإن املقرتحات املقدمة بشأأن تقامس العمل
تتعارض مع فكرة جودة الرباءات .واختمتت ابلقول بأأنه يف ظل عدم وجود فهم مشرتك للكمة "اجلودة" ،اكن من الصعب
للغاية مناقشة القضااي يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل حول جودة الرباءات.
 .106وتوجه وفد اإيران (مجهورية اإيران الإسالمية) ابلشكر اإىل تكل الوفود اليت قدمت مقرتحات بشأأن مسأأ ة جودة
الرباءات والقضااي ذات الصةل .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه يف اإطار جلنة الرباءات ،س يكون أأي تبادل للمعلومات مفيدا
مجليع ادلول ا ألعضاء .وهكذا ،أأحاط الوفد علام هبذه املقرتحات ،لكنه أأوحض أأنه مثلام أأعرب العديد من الوفود يف ادلورات
السابقة وكذكل يف ادلورة احلالية ،ف إان اللجنة مل تصل بعد اإىل أأرضية مشرتكة بشأأن مصطلح "جودة الرباءات" .وذلكل ر أأى
الوفد أأن وجود تعريف دقيق لهذا املفهوم يعد رشطا مس بقا لإجراء مزيد من املناقشات يف جلنة الرباءات بشأأن هذه املسأأ ة
وتعميق املناقشات حول برانمج معل مفصل .وذكر الوفد أأنه من املهم مواصةل املناقشات من أأجل التوصل اإىل تعريف يتفق
عليه امجليع .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن أأي معل بشأأن جودة الرباءات ينبغي أأن يأأخذ يف الاعتبار العنارص التالية :أأول،
الطبيعة اخملتلفة وادلور اخملتلف لنظم الرباءات يف ادلول ا ألعضاء ،وكذكل املس توايت خمتلفة للتمنية يف ماكتب امللكية
الفكرية .اثنيا ،حاجة ماكتب امللكية الفكرية لربامج بناء القدرات والتدريب .اثلثا ،ينبغي ألي نقاش حول جودة الرباءات أأن
يأأخذ يف الاعتبار توصيات جدول أأعامل التمنية ذات الصةل هبدف مساندة ماكتب الرباءات يف منح براءات عالية اجلودة
استنادا اإىل القانون الوطين .وعالوة عىل ذكل ،لحظ الوفد أأن هذه العملية جيب أأن تكون طوعية وتتويل ادلول ا ألعضاء
توجهيها ول يكون الهدف مهنا حتقيق انسجام بني قوانني الرباءات .وينبغي أأن مضن أأي معل بشأأن جودة الرباءات الامتثال
ملتطلبات الرباءات ،مبا يف ذكل كفاية الإفصاح عن الاخرتاعات .و أأكد الوفد أأن أأي معل يف املس تقبل عىل جودة الرباءات
ينبغي أأل يؤدي اإىل تنامغ قانون الرباءات املوضوعي .و أأعرب الوفد عن معارضته لفكرة التنامغ فامي يتعلق جبودة الرباءات،
سواء اكن ذكل عىل أأساس متطلبات قابلية منح الرباءات أأو عىل أأي قضية أأخرى لها عالقة بقانون الرباءات املوضوعي.
ور أأى الوفد أأن ك دو ة عضو ميكن أأن تؤهل قانوهنا الوطين للرباءات عىل أأساس متطلباهتا وعىل أأساس اهامتماهتا التمنوية.
و أأيد الوفد أأيضا اإجراء مزيد من املناقشات حول نظم املعارضة وإاعداد مجموعة من الامنذج بشأأن نظم املعارضة والإلغاء.
وابلتايل ،فقد أأيد فكرة اإعداد دراسة حول نظم املعارضة .وخبصوص تقامس العمل والطريق الرسيع لإيداع الرباءات ،اتفق
الوفد مع البيان اذلي أأدىل به وفد الهند اذلي أأفاد بأأن تقامس العمل أأو الطريق الرسيع لإيداع الرباءات ليسا عالجا جلودة
الرباءات .وذكر الوفد معارضته ملناقشة الطريق الرسيع لإيداع الرباءات يف جلنة الرباءات لنفس ا ألس باب اليت قد ذكرها فامي
يتعلق جبودة الرباءات .ور أأى الوفد أأنه ينبغي يأأخذ الطريق الرسيع لإيداع الرباءات بعني الاعتبار تنوع الإطار القانوين وموارد
ماكتب الرباءات يف البدلان املتقدمة والنامية .وعالوة عىل ذكل ،ل ميكن أأن يؤدي تقامس العمل والطريق الرسيع لإيداع
الرباءات اإىل تقويض اس تقاللية املاكتب الوطنية يف اإجراء حبث وحفص شاملني .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن هناك الكثري
من الغموض القانوين بشأأن الطريق الرسيع لإيداع الرباءات ،عىل النحو اذلي أأاثرته العديد من الوفود يف دورات الفريق
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العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وابلتايل ،مل يمتكن الوفد من تأأييد أأي فكرة حول تقامس العمل والطريق الرسيع لإيداع
الرباءات يف جلنة الرباءات أأو معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .107و أأشارت ممثل منظمة رؤى الابتاكر اإىل أأن جودة الرباءات اكنت موضوعا ابلغ ا ألمهية للجنة .ور أأت أأن اجلودة تعين
ببساطة أأن الرباءة تس تحق أأن تُمنح وفقا لقانون ولية قضائية معينة .وقالت اإن هناك أأس بااب وجهية ألصاب املصلحة مجعلهم
ل يريدون أأن تُمنح الرباءات اليت ل تس تحق .وهكذا ،اقرتحت ممثل املنظمة اإجراء مناقشة حول تعريف جودة الرباءات
حبيث ميكن للجنة الرباءات أأن تعمل يف هذه القضية الهامة .وفامي يتعلق بتقامس العمل ،ر أأت ممثل املنظمة أأن تقامس العمل
يعين أأن نأأخذ يف الاعتبار العمل اذلي قام به مكتب أآخر عند حتليلنا هل يف اإطار قوانيننا ،وبعبارة أأخرى ،فاإنه يسمح ابلنظر
يف حبث قام به خشص أآخر من أأجل تعزيز معلية اختاذه للقرارات واس تخدام معل املكتب الآخر فقط أكداة أأو أكحد
املدخالت .وذلكل ،ر أأت ممثل املنظمة أأن تقامس العمل يعد وس يةل لتحسني جودة العمل ،ألنه لفت انتباه القامئني عىل
الفحص اإىل أأدبيات سابقة اإضافية.

اثنيا .الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات
 .108استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  SCP/14/7و .SCP/19/6
 .109وقال وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اإن مجموعته تعلق أأمهية كبرية عىل
الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات .وطلب الوفد ،استنادا اإىل نتيجة مناقشات اجللسة السابقة ،أأن تعد
ا ألمانة دراسة حتليلية عن الاس تثناءات والتقييدات اليت أأثبتت فعالية يف معاجلة شواغل التمنية .كام اقرتح الوفد وضع دليل
غري حرصي لالس تثناءات والتقييدات ،يعمتد عىل تكل ادلراسة التحليلية ،يك يكون مرجعا لدلول ا ألعضاء يف الويبو.
 .110وذكِر وفد الربازيل ،متحداث بصفته الوطنية ،بأأنه قدِم اقرتاحه الوارد يف الوثيقة  SCP/14/7عام  ،2010خالل
ادلورة الرابعة عرشة للجنة .ور أأى الوفد أأنه رمغ مرور مخسة أأعوام عىل الاقرتاح ،ل تزال ا ألس باب اليت دفعته اإىل ذكل
الاقرتاح قامئة ،و أأن اعامتد تدابري يف هذا اجملال ل يزال رضوراي الآن مثلام اكن رضوراي حيهنا .وشدد الوفد عىل أأن الهدف
الرئييس لنظام امللكية الفكرية هو حتسني رفاه اجملمتعات بأأرسها ،عرب توفري الوسائل للمجمتعات احملتاجة للتمنية .واتبع الوفد
قائال اإن حتقيق النتاجئ املرجوة ،يتطلب أأن تقتدي معلية حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها مبنارة توجه معلها ،أأل ويه
الهدف احملدد يف املادة  7من اتفاق تريبس ،اذلي ينص عىل أأن تسهم حامية حقوق امللكية الفكرية وإانفاذها يف تشجيع
الإبداع التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها حتقيقا للمنفعة املتباد ة ملنتجي املعارف التكنولوجية وللمنتفعني هبا وعىل حنو
يؤدي اإىل الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية .وينطوي ما س بق ،حسب ر أأي الوفد ،عىل اختاذ تدابري ملساعدة البدلان عىل
اس تخدام املروانت ،اليت يه جزءا ل يتجز أأ من نظام الرباءات ،بطريقة فعا ة .وذكر الوفد أأن اقرتاحه أأثبت أأنه عىل الرمغ من
اإدراج التقييدات والاس تثناءات يف مجموعة قواعد متعددة ا ألطراف ،وخاصة اتفاق تريبس ،ا ِإل أأن تشغيل النظام مال حنو
الإنفاذ ،مما يؤثر عىل التوازن املطلوب املنصوص عليه يف املادة  7من اتفاق تريبس .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه قد أأعيد مؤخرا
التأأكيد عىل تكل ا ألهداف العريضة عند اعامتد جدول أأعامل التمنية .وقد تقرر يف التوصيتني  17و 22من جدول أأعامل
التمنية ،أأن تأأخذ الويبو بعني الاعتبار ،يف أأنشطهتا ،املروانت يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية و أأن تعاجل يف واثئق معلها
املتعلقة بوضع قواعد ومعايري ا ألنشطة ،قضااي مثل املروانت احملمتةل والاس تثناءات و التقييدات عىل ادلول ا ألعضاء .و أأشار
الوفد اإىل أأن هذه التوصيات ،مثل توصيات عديدة أأخرى ،ل ميكن أأن تشطب مبجرد انهتاء تنفيذ مرشوع ما .واقرتح الوفد
أأن تس تعمل هذه التوصيات لتوجيه معل اللجنة وينطبق عىل اقرتاحه .وعالوة عىل ذكل ،أأقر الوفد ابلتقدم اذلي حتقق منذ
تقدمي الاقرتاح .و أأقر الوفد بأأن معظم ادلول ا ألعضاء قد اس تجابت لس تبيان بشأأن ترشيعاهتا الوطنية واس تخدام
الاس تثناءات والتقييدات املعلقة حبقوق الرباءات .واستنادا اإىل البياانت اليت مجعت ،أأعدت ا ألمانة وثيقة ملناقشة مركزة عىل
تسع مجموعات ،محلت نتاجئ هامة من انحية مجع املعلومات .وختاما ،عقدت ندوة ممثرة من أأجل مناقشة مجيع اجلوانب املتعلقة
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هبذه املسأأ ة .و أأكد الوفد أأن الوقت قد حان لتنفيذ املرحةل الثالثة من الاقرتاح ،وهو صياغة دليل بشأأن الاس تثناءات
والتقييدات يس تخدمه ا ألعضاء مكرجع غري شامل عند صياغة ترشيعاهتم الوطنية ،وكدليل حول أأفضل طرق اس تخداهما.
ورصح الوفد أأن تقدمي الويبو لنوع موحد من املشورة واملساعدة س يؤدي اإىل نتاجئ سلبية عىل أأرض الواقع لبدلان ذات
ِ
خلفيات ومس توايت تمنية متفاوتة .وذلكل ،مل يكن من املفرتض أأن يقر أأ هذا ادلليل ،بأأي حال من ا ألحوال ،عىل أأنه كتيب
تعلاميت .واتبع الوفد قائال اإنه ينبغي النظر اإىل لكمة "دليل" بطريقة أأوسع ،ألن الهدف من ادلليل هو جمرد توفري املعلومات
عن مجموعة من املرونة أأتيحت لدلول يك تعمتدها بغية اس تخدام حزي الس ياسة املنصوص علهيا يف الإطار املتعدد ا ألطراف.
ورمغ أأن بعض ادلول ستس تخدهما أأكرث من غريها ،أأشار الوفد أأن ما هيم هو أأن تساعد الويبو يف جعل مجموعة املرونة تكل
معروفة مجليع واضعي الس ياسات عرب وضع ادلليل .ويف اخلتام ،أأكد الوفد أأن اللجنة قد قطعت شوطا طويال منذ طرح
اقرتاحه ،و أأعرب عن أأمهل يف أأن تنجح اللجنة يف اختاذ اخلطوة الهنائية ملا فيه مصلحة مجيع ا ألعضاء.
 .111و أأعرب وفد ا ألرجنتني عن تأأييده لالقرتاح املقدم من وفد الربازيل حول الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابحلقوق،
وخاصة بدء املرحةل الثالثة من برانمج العمل عرب وضع ادلليل املشار اإليه .وشدد الوفد عىل احلاجة اإىل نظام براءات متوازن
و أأن تكون البدلان قادرة عىل تكييف ترشيعاهتا الوطنية مبا يامتىش مع اسرتاتيجيات التمنية.
 .112و أأكد وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،دمعه لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابحلقوق .و أأيد الوفد ،عىل وجه اخلصوص ،بدء املرحةل الثالثة من هذا الاقرتاح .وقال الوفد
مرددا بيانته اليت قدهما يف ادلورات السابقة للجنة ادلامئة املعنية ابلرباءات بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل ،اإن
الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابحلقوق أأساس ية ابلنس بة للبدلان النامية لتحقيق أأولوايهتا الإمنائية.
 .113وذكر وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،أأنه ورمغ اعرتافه بأأمهية الاس تثناءات والتقييدات املطبقة مضن ظروف
حمدودة جدا ،فاإنه يشعر ابلقلق من أأنه ينظر يف بعض ا ألحيان لالس تثناءات والتقييدات أكدوات للتمنية يف حد ذاهتا.
و أأضاف الوفد أأن الاس تثناءات والتقييدات ميكن أأن حتقق يف الواقع غرضها ا ألصيل بطريقة مناس بة فقط حني تزتامن مع
حامية ف ِعا ة للرباءات .وشدد الوفد عىل أأن هذا اجلانب جيب أأن يؤخذ يف احلس بان عند التعامل مع هذا املوضوع .وقال الوفد
اإن املنظمة ،مبا فهيا اللجنة ادلامئة ،قد أأجنزت مكية هائةل من العمل يف هذا اجملال .ور أأى الوفد أأن اللجنة قد أأنتجت عددا
كبريا من املواد املرجعية القمية اليت ميكن أأن تس تخدهما ادلول ا ألعضاء عند النظر يف اإدخال تعديالت عىل الترشيعات احمللية
وفقا للظروف اخلاصة للك دو ة من ادلول ا ألعضاء .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه حان الوقت للتفكري عوضا عن اإضافة
مواد جديدة .وإاذا اكنت ادلول ا ألعضاء هممتة بأأحاكم دول أأعضاء أأخرى وردت يف الواثئق اليت أأعدهتا للويبو ،فميكن لها أأن
تطلب من تكل البدلان ا ألس باب الاكمنة وراء تكل ا ألحاكم ،وكيفية تعاملهم مع الظروف اخلاصة .ور أأى الوفد أأن من شأأن
ذكل أأن يعمق فهم تكل ا ألحاكم بطريقة شامةل مضن الس ياق الشمويل محلاية الرباءات.
 .114و أأعرب وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن ر أأيه بأأن قدرا كبريا من الوقت واملوارد
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 ،ر أأى الوفد أأنه ل ميكن حتقيق فهم أأمعق لهذه املسائل وتطبيقها يف ظروف
معينة ،اإل اإذا عوجلت هذه القضية بطريقة شامةل مع غريها من املوضوعات ا ألساس ية لنظام الرباءات .وشدد الوفد عىل
رضورة اإحراز تقدم مماثل للتقدم احملرز يف قضااي مثل معايري منح امحلاية مبوجب براءة ،أأي اجلدِة والنشاط الابتاكري
والتطبيق الصناعي.
 .115وشدد وفد ش ييل عىل أأمهية التطوير املس متر للقضااي املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات ،ألهنا جزء أأسايس من نظام
الرباءات .ور أأى الوفد أأن اللجنة قد اختذت خطوات هامة لتجس يد التوصيات ذات الصةل يف اإطار جدول أأعامل التمنية،
وذكل من خالل مجع املعلومات عن القوانني واملامرسات و أأهداف الس ياسات وحتدايت التنفيذ .وأأشار الوفد اإىل أأنه ،عىل
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سبيل املثال ،مجع معلومات من ادلراسات اليت أأجرهتا اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ،بغية وضع أأحاكم مرشوع
القانون املقدم اإىل الكونغرس يف ش ييل .وكرر الوفد تأأييده لالقرتاح اذلي تقدم به وفد الربازيل ،أأي وضع دليل لالس تثناءات
والتقييدات .و أأعرب الوفد عن اهامتمه الشديد يف مواصةل العمل حول موضوع الاس تثناءات والتقييدات وتنفيذ املرحةل
الثالثة من اقرتاح وفد الربازيل.
 .116وقال وفد اإيران (مجهورية -الإسالمية) اإنه يويل أأمهية كبرية لالس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات اليت
أأاتحت قدرا من املرونة يف نظام امللكية الفكرية ،اليت أأقرت ابحلاجة اإىل تكييف الترشيعات الوطنية املتعلقة ابلرباءات بناء
عىل ا ألوضاع الاقتصادية والاجامتعية يف ك من البدلان ،وبأأمهية الاس تثناءات والتقييدات ابلنس بة اإىل البدلان الراغبة يف
وضع نظام خاص هبا .و أأعرب الوفد عن رضورة حتديد ادلول ا ألعضاء لالس تثناءات والتقييدات مبا يتوافق مع ظروفها لإاتحة
الفرصة أأمام حتقق أأعىل مس توايت التمنية الاقتصادية ،وذكل مع احرتام الزتاماهتا مبوجب املعاهدات .و أأيد الوفد الاقرتاح
اذلي تقدم به وفد الربازيل يف ادلورة الرابعة عرشة للجنة ادلامئة ،حيث اقرتح الوفد برانمج معل من ثالث مراحل بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات يف اللجنة ادلامئة .و أأشار الوفد اإىل أأن اللجنة ادلامئة اكنت قد اتفقت يف دورهتا اخلامسة عرشة أأن
تطلب اإىل ا ألمانة اإعداد مرشوع اس تبيان بشأأن الاس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق الرباءات .ور أأى الوفد أأن
الاس تبيان اكن مناس با لهدف املرحةل ا ألوىل من خطة العمل اليت اقرتهحا وفد الربازيل ،واليت هدفت اإىل تعزيز تبادل
املعلومات بني ا ألعضاء ملناقش هتا وحتليلها يف اللجنة ادلامئة .و أأشار الوفد اإىل أأن الولية اليت أأولكت اإىل ا ألمانة العامة يف
اإعداد تكل ادلراسات "استندت اإىل املدخالت الواردة من ادلول ا ألعضاء" و"دون اإجراء تقيمي لفعالية الاس تثناءات
والتقييدات" .ويف هذا الس ياق قال الوفد اإن من املهم للجنة ادلامئة أأن تنظر يف الاضطالع ابلعمل املقرتح يف املرحةل الثانية
من اقرتاح وفد الربازيل ابإجراء حتليل لطريقة اس تخدام خمتلف البدلان لهذه الاس تثناءات والتقييدات اخملتلفة لتحقيق أأهداف
الس ياسة العامة اخملتلفة ،وخاصة الصحة العامة وا ألمن الغذايئ.
 .117و أأكد وفد الهند دمعه الثابت لربانمج العمل عىل النحو اذلي اقرتحه وفد الربازيل ،وكام ورد يف الوثيقتني
 SCP/14/7و .SCP/19/6و أأعاد الوفد التأأكيد عىل أأن ادلراسات بشأأن الاس تثناءات والتقييدات هممة للغاية من منظور
احلصول عىل ا ألدوية والقدرة عىل حتمل تاكليفها ،كام أأهنا هممة لتحقيق المنو الاقتصادي والتمنية يف البدلان النامية و أأقل
البدلان منوا .وذكِر الوفد بأأنه جسل دمعه الاكمل لالقرتاح املقدم من الربازيل خالل ادلورة الثامنة عرشة للجنة ادلامئة،
وخصوصا للمرحةل الثانية منه املعنية ابإجراء حتليل حول الاس تثناءات والتقييدات وكفاءهتا يف التصدي لنشغالت التمنية،
وهو جزء رضوري من الاقرتاح بأأمكهل .ورصح الوفد أأنه قدم ،يف ادلورة التاسعة عرشة ،اقرتاحا بأأن تركز ادلراسة عىل
اس تخدام بعض الاس تثناءات والتقييدات مثل الرتخيص الإلزايم والاس ترياد املوازي والاس تخدام احلكويم واس تثناءات
"بولر" وما اإىل ذكل ويه هممة للغاية من منظور النفاذ اإىل ا ألدوية والقدرة عىل حتمل تاكليفها .و أأشار الوفد اإىل أأنه اكن قد
أأكد ،خالل ادلورة العرشين ،دمعه الاكمل لربانمج العمل عىل النحو اذلي اقرتحه وفد الربازيل يف الوثيقة  SCP/19/6عن
الاس تثناءات والتقييدات ،و أأشار اإىل رضورة اإجراء دراسة عىل خمتلف املعوقات القامئة أأمام اتفاقات الرتخيص املتعلقة بنقل
التكنولوجيا مبزيد من التفصيل يك يتنىس اختاذ اخلطوات املناس بة لتناول هذا اجلانب .كام اكن الوفد قد ذكر ،أأثناء تكل
ادلورة ،أأن مجميع البياانت من خمتلف البدلان لن يسهم يف حتقيق هدف اس تخراج الاس تثناءات والتقييدات احملددة والهامة
من حيث أأغراض التمنية املتعلقة بنظام الرباءات .ور أأى الوفد أأن اإجراء دراسة وافية تستند اإىل مسائل اس تخدام نظام
الرباءات لتلبية حاجة البدلان النامية مسأأ ة تكتيس أأمهية أأساس ية من منظور المنو الاجامتعي الاقتصادي .و أأثىن وفد الهند،
يف ادلورة احلادية والعرشين ،عىل ما بذلته ا ألمانة من هجود يف مجع البياانت من خمتلف البدلان عن أأهداف الس ياسة العامة
الرامية اإىل تطبيق الاس تثناءات والقانون املطبق ونطاق التحديثات املطروحة أأمام الاس تثناءات والتقييدات الواردة يف
الواثئق من  SCP/21/3اإىل  .SCP/21/6ومع ذكل ،أأكد الوفد أأن تكل ادلراسات اكنت دراسات أأولية ،لن تسهم يف
حتقيق هدف اس تخراج الاس تثناءات والتقييدات احملددة .وذلكل ،أأضاف الوفد أأنه رمبا اكن من املفيد وصف أأثر هذه
الاس تثناءات والتقييدات يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية يف هذه البدلان .و أأعاد الوفد تأأكيد موقفه ووهجة نظره .وابلتايل

SCP/22/7 PROV.
42

ر أأى الوفد أأنه ينبغي اإجراء دراسة شامةل استنادا اإىل مسائل اس تخدام نظام الرباءات لتلبية احتياجات البدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا من منظور احلصول عىل ا ألدوية وإاماكنية حتمل تاكليفها ومن منظور المنو الاجامتعي والاقتصادي والتمنية.
 .118واعترب وفد الصني أأن الاس تثناءات والتقييدات اكنت قاعدة قانونية هامة تعكس التوازن بني أأصاب احلقوق
وامجلهور العام .مشريا اإىل أأن ا ألمانة العامة اكنت قد مجعت ابلفعل ،استنادا اإىل الاس تبيان ،البياانت املقدمة يف عدد من
الواثئق ،ور أأى الوفد أأن مجموعة البياانت هذه ،ميكن أأن تكون أأساسا جيدا للبدلان لتس تكشف املسأأ ة بشلك معمق .ومن
أأجل القيام مبزيد من العمل يف هذا اجملال ،أأعرب الوفد عن تأأييده ملقرتح الربازيل .واقرتح أأيضا أأن تتشاطر ادلول ا ألعضاء
عرض قضاايها حبيث ميكن أأن يتعمل ك بدل من مجارب البدل الآخر وحيس نوا معلهم.
 .119و أأعرب وفد لكسمربغ ،اذلي حتدث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،عن اعتقاده أأنه رمغ أأن بعض
الاس تثناءات والتقييدات يعد مربرا ،اإل أأن تقيمي ا ألمانة أأثرها عىل التمنية وإاعداد دليل ابمس الويبو ل ميثالن السبيل الصحيح
للميض قدما .و أأردف قائال اإن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات حتافظ عىل التوازن السلمي بني مصاحل أأصاب
احلقوق وعامة امجلهور .وذلكل ،ر أأى الوفد أأنه ينبغي أأل تناقش حالت الاس تثناء من ا ألهلية للرباءة أأو الاس تثناءات أأو
التقييدات عىل حقوق الرباءات من دون مناقشة املعايري القانونية املناس بة املس تخدمة لتحديد اإن اكن أأي اخرتاع أأهال
للرباءة ،مثل اجلدِ ة والنشاط الابتاكري والتطبيق الصناعي.
 .120و أأيد وفد ابكس تان بقوة برانمج العمل املقرتح من وفد الربازيل .وذكر الوفد أأن الويبو لعبت دورا حاسام يف مساعدة
ادلول ا ألعضاء عىل اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات لإعامل احلق يف الصحة ،سواء يف البدلان املتقدمة أأو النامية .ور أأى
الوفد أأن الاس تثناءات والتقييدات أأعطت احلكومات حزيا س ياس يا لضامن توفري ا ألدوية بأأسعار معقو ة.
 .121وهنأأ وفد بريو الرئيسة عىل انتخاهبا .و أأيد الوفد مواصةل العمل عىل الاس تثناءات والتقييدات ،وشدد عىل احلاجة اإىل
اإجراء حتليل دقيق للقضااي والانتقال اإىل املرحةل الثانية من اقرتاح الربازيل .وذكر الوفد أأنه حيرتم حامية مناس بة للملكية
الفكرية ويدافع عهنا ،وخصوصا الرباءات ،و أأشار اإىل اهامتمه بتشاطر احلالت مع ادلول ا ألعضاء ،مثل حالت الرتخيص
الإجباري.
 .122و أأعرب وفد بيالروس عن دمعه لالقرتاح اذلي قدمه وفد الربازيل.
ِ .123
وعربت ممثةل ش بكة العامل الثالث ( (TWNعن قلقها من هجود ادلول املتقدمة الرامية اإىل حتديد حزي الس ياسة فامي
يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية بصفة عامة والرباءات عىل وجه اخلصوص .ور أأت املمثةل أأن
البدلان املتقدمة تس تخدم اتفاقات التجارة احلرة للحد من حزي س ياسات البدلان النامية لتحديد التقييدات والاس تثناءات.
ووفقا للممثةل ،فقد أأظهر النص املرسب من رشاكة احمليط الهادئ ( )TPPمقرتحات ملنع ادلول من رفض الرباءات عىل
أأساس عدم وجود فعالية معززة ،جعل لزاما منح هذه الرباءات عىل أأساس اس تخدام جديد ألدوية موجودة ،و أأورد أأحاكما
لمتديد مدة الرباءة .وقالت املمثةل اإن الرشاكت ادلوائية عرب الوطنية اس تخدمت ،يف الآونة ا ألخرية ،معاهدة الاستامثر الثنائية
( )BITبغية املطالبة بتعويضات ضد رفض براءاهتا يف كندا .ور أأت املمثةل أأن هذا الاس تخدام ملعاهدات الاستامثر الثنائية
اكن موهجا ضد اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات اليت حتقق املصلحة العامة ،وحيمتل أأن يكون هل أأثر سليب ميكن أأن مينع
ادلول ا ألخرى من اختاذ خطوات مماثةل .و أأشارت املمثةل اإىل أأن البدلان املتقدمة اس تعملت الضغط الس يايس ملنع البدلان
النامية من اس تخدام مواطن املرونة تكل ،فاس تخدام التقرير اخلاص  301خري مثال عىل ذكل .ويف هذا الإطار ،أأشارت
املمثةل اإىل توصية املنتدى الاجامتعي جمللس حقوق الإنسان بشأأن النفاذ اإىل ا ألدوية ،ويه أأنه ينبغي اس تخدام املرونة يف
اتفاق تريبس عىل أأمكل وجه ،كام جيب اعتبار اللجوء اإىل ضغوط س ياس ية لتقويض تكل ا ألدوات أأو فرض أأحاكم تريبس
الإضافية عىل التفاقات التجارية ،انهتااك حلقوق الإنسان ،داعية اإىل املساء ة يف معلية الاس تعراض ادلوري الشامل؛ اإذ يقدم
اإجراء الالامتسات امللزم قانوان مبوجب الربوتوكول الاختياري امللحق مبعاهدة احلقوق الاقتصادية والاجامتعية والثقافية وس يةل
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لتفسري احلق يف الصحة وتنفيذه .وذلكل دعت املمثةل مجيع ادلول ا ألعضاء اإىل احرتام الزتامات حقوق ا إلنسان ،والنفاذ اإىل
ا ألدوية واحلق يف المتتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته ،والكف عن اس تخدام الضغط الس يايس ملنع ادلول ا ألخرى من
اس تخدام مواطن املرونة يف اتفاق تريبس .وعىل هذا ا ألساس ،اعتربت املمثةل أأنه من املهم للجنة ادلامئة أأن تنفذ برانمج معل
مينت بشأأن التقييدات والاس تثناءات .ووافقت املمثةل عىل وجه النظر القائةل بأأن املرحلتني  2و 3من اقرتاح الربازيل
أأساسيتان من أأجل فهم جيد لالس تخدام الفعيل لالس تثناءات والتقييدات وحتسينه .و أأكدت املتحدثة أأمهية املوافقة عىل
برانمج العمل الوارد يف الوثيقة  ،SCP/19/6أأي تقيمي ما اإذا اكنت الاس تثناءات والتقييدات فعا ة يف التصدي للشواغل
الإمنائية واس تكشاف رشوط تنفيذها.
اثلثا .الرباءات والصحة
 .124استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  SCP/16/7و ،SCP/16/7 Corrابلإضافة اإىل الوثيقة .SCP/17/11
 .125ورصح وفد نيجرياي ،ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،قائال اإن املوضوعات وا ألفاكر املشار اإلهيا يف الاقرتاح اذلي
قدمته اجملموعة ا ألفريقية عام  2011ل تزال مناس بة ملساعدة البدلان النامية يف الاس تفادة من مواطن املرونة والنظام ادلويل
للرباءات .واعترب الوفد أأن تكل ا ألهداف تامتىش أأيضا مع الالزتامات ادلولية ابإجياد حلول للتحدايت الصحية العاملية .و أأخذا
بعني الاعتبار التطورات اليت حدثت منذ عام  2011واحلقائق الراهنة والتقدم احملرز يف هذا اجملال ،أأعلن الوفد أأن اجملموعة
ا ألفريقية س تقوم بتحديث اقرتاهحا يف ادلورة املقبةل للجنة ،وس تضع أأيضا برانمج معل للجنة حتت بند جدول ا ألعامل،
الرباءات والصحة .و أأوحض الوفد أأن ذكل لن يتعارض مع أأي مقرتحات قدمهتا أأو قد تقدهما ادلول ا ألعضاء ا ألخرى خالل
الاجامتع احلايل.
 .126و أأكد وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء أأن الك من الابتاكر واحلصول يه أأوجه ذات أأمهية متساوية ابلنس بة
للرباءات والصحة ،مع أأن الرباءات ترتبط بقوة أأكرث ابلبتاكر .وعند النظر اإىل الصورة الاكمةل للتمنية يف جمال املس تحرضات
الصيدلنية ،ر أأى الوفد أأنه من الواحض أأن احلوافز اليت تقدهما حامية الرباءات لعبت دورا حاسام يف جمال البحث والتطوير
كلك ،ويف خلق سوق صغرية جدا للبحث والتطوير يف جمال املركبات ادلوائية .ور أأى الوفد أأن ا ألمر الأكرث خطورة يف هذا
اجملال التقين اكن احلديث عن جزء معني فقط دون النظر اإىل الس ياق بأأمكهل .و أأشار الوفد اإىل أأنه اكن ينبغي أأن يؤخذ يف
احلس بان ارتباط عنارص خمتلفة يف جمال النفاذ اإىل ا ألدوية ،و أأنه ل ميكن مناقشة هذا اجملال بشلك صيح دون أأخذ هذه
العنارص اخملتلفة ا ألخرى للرباءات بعني الاعتبار .و أأكد 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 ا ألمانة العامة
وركزت فهيا عىل الاختالفات يف املعلومات املتاحة وكيفية التغلب عىل تكل الاختالفات يف هذا اجملال من خالل تقامس
العمل اكنت وس يةل اإىل ا ألمام ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار خربة اللجنة.
ورصح وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،بأأن املقاربة املتبعة ابلنس بة للعالقة بني
ِ .127
القضيتني ،أأي الرباءات والصحة ،ينبغي أأن تكون متوازنة وتراعي مصاحل أأصاب حقوق الرباءات واملس تخدمني ،و أأن تتالىف
الازدواجية مع العمل اذلي تضطلع به منظامت أأخرى مثل منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية .و أأيد الوفد ،من
حيث املضمون ،متابعة النظر يف الاقرتاح املقدم من وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية يف ادلورة السابعة عرشة للجنة ادلامئة
(الوثيقة .)SCP/17/11
 .128و أأكدِ وفد لكسمربغ ،اذلي حتدث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،تفهمه للتحدايت والشواغل اليت تواهجا
بعض البدلان فامي خيص مشاك الصحة العامة .وقال الوفد اإن حقوق امللكية الفكرية املرتبطة مبنتج معني ل تعد يف حد ذاهتا
عائقا أأمام اإماكنية احلصول عىل ذكل املنتج ،كام أأن انعدام تكل احلقوق ل يعين ضامن احلصول عليه .و أأعرب الوفد عن
اعتقاده أأ َّن أأي معل اإضايف يف جمال الرباءات والصحة ينبغي أأن يعكس هنجا متوازان يأأخذ يف احلس بان خمتلف الواهجات

SCP/22/7 PROV.
44

املرتبطة ابلرباءات والصحة .وذكر الوفد أأن العمل املس تقبيل يف هذا اجملال ميكن أأن يستند اإىل الاقرتاح اذلي تقدمت به
الولايت املتحدة ا ألمريكية (الوثيقة .)SCP/17/11
 .129وقال وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اإن مجموعته حددت موضوع الرباءات
والصحة كقضية ذات أأولوية .و أأشار اإىل أأن مجموعته حريصة عىل مواصةل العمل عىل هذا املوضوع.
 .130و أأعرب وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عن تأأييده لالقرتاح املشرتك جملموعة جدول أأعامل التمنية واجملموعة
ا ألفريقية (الوثيقة  .)SCP/16/7واعترب الوفد أأن الويبو بوصفها واك ة متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة تضطلع بولية للتصدي
ملوضوع الرباءات والصحة العامة .ور أأى الوفد أأن الاقرتاح املقدم من اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية يامتىش مع
هذه الولية ،ول يشلك ازدواجية مع أأي معليات أأخرى داخل الويبو أأو خارهجا .ورصح الوفد أأنه أأي دراسة بشأأن املوضوع
قيد املناقشة ينبغي أأ ِل تكون عن جانب واحد ،حبيث تركز فقط عىل ادلور الإجيايب أأو السليب لنظام الرباءات .ور أأى الوفد
أأنه يف أأعقاب ظهور نتاجئ ادلراسات وتبادل املعلومات ،ينبغي أأن تكون ادلول ا ألعضاء يف وضع ميكهنا من الاس تفادة التامة
من أأوجه املرونة املمنوحة لها مبوجب التفاقات ادلولية .و أأضاف أأنه ينبغي عىل الويبو اإسداء املشورة اإىل ادلول ا ألعضاء،
استنادا اإىل تكل النتاجئ ،بغية اإدخال تعديالت مناس بة عىل قوانيهنا الوطنية لالس تفادة من أأوجه املرونة تكل .و أأكد الوفد أأن
مسأأ ة الصحة العامة والرباءات واحلصول عىل ا ألدوية بأأسعار معقو ة تُعد من املسائل الهامة ابلنس بة اإىل البدلان النامية .ذلا
ر أأى 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 .و أأضاف الوفد أأنه ينبغي أأن يتحىل أأي برانمج معل بشأأن الصحة والرباءات ابلتوازن و أأن
يستند اإىل هنج طويل ا ألجل .وعالوة عىل ذكل ،أأعرب الوفد عن ر أأي مفاده أأ َّن برانمج معل اللجنة ادلامئة ينبغي أأيضا أأن
يو ِفر الإماكنية لتحليل املعوقات والعقبات احملمتةل النامجة عن نظام الرباءات فامي يتعلق ابإماكنية احلصول عىل ا ألدوية ،مثل
املعوقات القانونية والهيلكية ،والقيود اليت تواهجها البدلان النامية و أأقل البدلان منوا فامي يتعلق بقدرهتا عىل الاس تفادة الاكمةل
من مواطن املرونة ،وكيفية التخلص من تكل القيود .وفامي يتعلق مبسأأ ة العالقة املتباد ة بني براءات الاخرتاع واحلق يف
الصحةِ ،عرب الوفد عن ر أأيه قائال ،جيب اإعداد تقارير عن تعاون الويبو ومسامههتا يف العمل املشرتك مع منظمة الصحة العاملية
بشأأن موضوع الرباءات والصحة وتقدميها اإىل جلنة الرباءات ملناقش هتا .واعترب الوفد أأن الويبو جيب أأن تعكس الآراء اليت
توافقت علهيا ادلول ا ألعضاء عند تقدمي املشورة اإىل منظمة الصحة العاملية ،ل س امي يف س ياق معلية وضع املعايري.
 .131وذكر وفد الصني أأن نظام الرباءات ينبغي أأن يامتىش مع تعزيز الابتاكر اذلي يرعى املصلحة العامة ،مبا يف ذكل حصول
املواطنني عىل ا ألدوية .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.
 .132و أأشار ُممث ِل امجلعية الياابنية للملكية الفكرية ،اإىل أأ َّن بيانه أُ ِع َّد ابلتعاون مع رابطة ُمنتجي املس تحرضات الصيدلنية
الياابنية ،اليت تضُ م  72رشكة أأدوية ذات توجه حبيث ،وحصل عىل دمع الاحتاد ادلويل مجلعيات املنتجني الصيدليني
(.)IFPMAو أأشار اإىل أأن هممة الاحتاد تمتثل يف توفري ا ألدوية املمتازة للكثري من املرىض يف العامل ،و أأعرب املمثل عن
اعتقاده بأأن من املثايل حتقيق هذا الهدف من خالل التعاون بني البدلان املتقدمة والنامية .واعترب املمثل أأن من وجه نظر
الرشاكت الصناعات الصيدلنية والبيوتكنولوجية ،فأأ َّن حامية الابتاكر الصيدلين مبوجب براءات أأ ٌمر رضوري كحافز للبحث
والتطوير لس تحداث أأدوية جديدة ،وهو ما يتطلَّب قدرا هائال من املال واجلهد .ور أأى املمثل أأن من املمكن للرشاكت
تطوير أأدوية جديدة يف ك من البدلان املتقدمة والنامية بفضل حامية الرباءات .وذكر أأن الياابن اس تفادت بشلك كبري نظام
متني محلاية امللكية الفكرية .و أأشار املمثل ،عىل سبيل املثال ،اإىل أأنه منذ بدء العمل بنظام حامية املنتجات ادلوائية يف
الياابن ،ارتفع عدد املنتجات الصيدلنية اليت جرى البحث عهنا وتطويرها يف الياابن بشلك ملحو  .و أأوحض املمثل أأنه يف
حني مل يكن هناك سوى أأربعة منتجات صيدلنية موهجة للسوق الياابنية يف الس تينات قبل اإدخال نظام الرباءات املتعلِقة
ابملنتجات الصيدلنية ،وبعد اإدخال نظام الرباءات املتعلِقة ابملنتجات الصيدلنية عام  ،1976ارتفع عدد املنتجات الصيدلنية
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املوهجة للسوق الياابنية اإىل  18منتجا يف الامثنينات وبلغ  14منتجا يف التسعينات .ور أأى املمثل أأن ا ألدوية املبتكرة ينبغي أأن
حتمى بشلك مناسب وتس تعمل من أأجل تعزيز البحث والتطوير يف ا ألدوية املبتكرة من أأجل املرىض اذلين يعانون من
ا ألمراض املهمةل يف البدلان النامية .و أأشار املمثل اإىل أأن رشكة الصناعات الصيدلنية الياابنية اإيساي انضمت اإىل قاعدة
حترض لالنضامم اإىل تكل القاعدة .وعالوة عىل ذكل ،ذكر
بياانت ،WIPO Re:Searchو أأن رشكة تياكدا فارماسوتياكل ِ
املمثل أأن رشاكت ا ألدوية الياابنية تبذل هجودا لتوفري أأدوية جديدة للمرىض يف البدلان النامية من خالل الإجراءات التالية:
" "1تبذل رشكة اإيساي اجلهود لتوفري امدادات مس مترة من املنتجات الصيدلنية بأأسعار معقو ة تالمئ البيئة الاجامتعية
والاقتصادية والطبية يف ك بدل "2" ،تربعت رشكة اتكيدا فارماسوتياكل ،عن طريق مؤسسة  PHAPللرعاية الطبية،
للمرىض يف الفلبني اذلين مل يمتكنوا من احلصول عىل ا ألدوية بسبب الفقر "3" ،وتشارك العديد من رشاكت ا ألدوية الياابنية
يف صندوق  ،GHITوتدمع تطوير عقاقري مضادة للعدوى يف البدلان النامية .وختاما ،رصح املمثل أأن امحلاية العاد ة
للرباءات املتعلقة بتكنولوجيا ا ألدوية ستسمح لرشاكت الصناعات الصيدلنية والبيوتكنولوجية بأأن تنفذ ابس مترار أأنشطة حبث
وتطوير للعثور عىل أأدوية جديدة للمرىض يف البدلان النامية.
 .133وذكرت ممثةل ش بكة العامل الثالث أأن مسأأ ة منع احلصول عىل ا ألدوية بسبب احتاكر الرباءات مل تعد تقترص عىل
البدلان النامية فقط .ور أأت أأن ذكل أأصبح مشلكة يف البدلان املتقدمة أأيضا ،كام يتضح من الغضب الشعيب ضد ا ألسعار
الفاحشة ألدوية الهتاب الكبد  Cيف الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأورواب ،حيث مجمع الآلف يف الشوارع مطالبني ابحلصول
عىل تكل ا ألدوية .ذلا اعتربت املمثةل أأن الوقت قد حان ملناقشة الرباءات والصحة العامة .و أأعربت املمثةل عن أأسفها أأنه وعىل
الرمغ من تقدمي اجملموعة ا ألفريقية لقرتاح ادلورة السادسة عرشة للجنة ادلامئة ،مل يتخذ اإي قرار ملموس لبدء برانمج العمل
يف اللجنة ادلامئة بشأأن القضية الأكرث اإحلاحا اليت تؤثر عىل حياة املاليني من الناس .و أأشارت املمثةل اإىل أأن الضغط القانوين
والس يايس من ادلول املتقدمة قيِد اس تخدام العديد من البدلان النامية ملواطن املرونة يف نظام الرباءات ادلويل .و أأشارت
كذكل اإىل أأن العديد من البدلان النامية تواجه أأيضا قيودا مؤسس ية وس ياس ية يف اس تخدام مواطن املرونة .وذلكل اعتربت
املمثةل أأنه قد أآن ا ألوان للويبو أأن تبد أأ برانمج العمل الوارد يف الوثيقة  SCP/16/7و .SCP/16/7 Corrوقالت املمثةل أأن
أأحد أأمه املقرتحات الواردة يف تكل الوثيقة يه تلكيف هيئة خرباء مس تقلني ابإجراء دراسة تبحث يف التحدايت والقيود اليت
تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف حتقيق الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات املتصةل ابلصحة
العامة يف مراحل ما قبل وما بعد املنح .وشاطرت املمثةل ر أأاي مفاده أأن حتدايت الصحة العامة يف س ياق احلصول عىل ا ألدوية
واملنتجات الصحية ا ألخرى تتطلب اس تجابة مماثةل من الويبو ودولها ا ألعضاء .كام أأشارت املمثةل اإىل أأنه من املدهش أأن
الويبو ،ويه واك ة متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ،مل ختصص مناقشة رمسية بشأأن تأأثري الرباءات عىل الصحة العامة .ور أأت
املمثةل أأن من ا ألمهية مباكن للويبو ،ابعتبارها واك ة متخصصة اتبعة ل ألمم املتحدة ،أأن تناقش القضااي يف احملافل الرمسية ،مثل
اللجنة ادلامئة ،وتتخذ تدابري ملعاجلة اخملاوف الناش ئة من أأثر احتاكر الرباءات عىل الصحة العامة .وذلكل انشدت املمثةل ك
ادلول ا ألعضاء املوافقة عىل برانمج معل بشأأن الرباءات والصحة العامة كام هو مبني يف الوثيقة SCP/16/7
و.SCP/16/7Corr
 .134و أأكدت ممثةل منظمة أأطباء بال حدود ( )MSFموقفها اذلي عربت عنه يف بياهنا الافتتايح ،ودعت اللجنة وادلول
ا ألعضاء اإىل مواصةل العمل عىل قضية الصحة العامة والرباءات .و أأشارت املمثةل أأيضا اإىل زايدة حتدايت الصحة العامة اليت
تواجه البدلان النامية ،وزايدهتا يف البدلان املتقدمة أأيضا ،فامي يتعلق اب ألمراض اخملتلفة ،مبا فهيا ا ألمراض غري املعدية .وذكرت
املمثةل أأن الويبو مفوضة ابلعمل عىل هذه القضية ،خصوصا فامي يتعلق ابلسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني بشأأن الصحة
العمومية والابتاكر وامللكية الفكرية .وحث ِت املمثةل اللجنة عىل مواصةل العمل بشأأن هذه املسأأ ة ،وخصوصا اعامتد برانمج
العمل املقرتح من قبل اجملموعة ا ألفريقية.
 .135و أأشار ُممث ِل املؤسسة ادلولية لإيكولوجيا املعرفة اإىل أأنه ،ونظرا ملا ورد من تقارير عن بلوغ مفاوضات رشاكة احمليط
الهادئ مراحلها الهنائية ،مفن املناسب أأن تتطرق اللجنة اإىل قضية الرباءات والصحة .و أأشار املمثل اإىل أأن اتفاقيات التجارة
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الثنائية واملتعددة ا ألطراف ،مثل رشاكة احمليط الهادئ ،ل تزال تشلك مصدر قلق كبري فامي يتعلق ابلتأأثريات احلادة النامجة
عن تدابري تريبس الإضافية بشأأن احلصول عىل ا ألدوية والتكنولوجيات الطبية بأأسعار معقو ة يف ك البدلان سواء اكنت
انمية أأو متقدمة .وذكر املمثل أأنه ،بناء عىل مسودات مرسبة من الفصل املتعلق ابمللكية الفكرية لتفاقية رشاكة احمليط
الهادئ ،أأصبح معروفا عىل نطاق واسع أأن الولايت املتحدة ا ألمريكية وغريها من ادلول املتقدمة دفعت ملا ييل "1" :توس يع
نطاق الرباءات لتشمل الرباءات عىل الاس تخدامات وا ألساليب جديدة ،مما س يؤدى اإىل مشلكة "اإدامة الرباءات" اإىل ما
بعد املدة ا ألصلية للرباءة؛ " "2ومنح التعديالت اليت من شأأهنا أأن متدد فرتة الرباءة لتتجاوز مدة  20س نة؛ "" "3روابط
الرباءات" حيث ل حيصل منتج جنيس عىل موافقة التسويق ِ
حىت ينقيض أأجل الرباءة أأو تعترب غري صيحة؛ " "4ووضع
معايري أأرضار أأكرث رشاسة يف مسأأ ة انهتاك الرباءات "5" ،ووضع نظام تسوية منازعات خاص لدلو ة املستمثرة من شأأنه أأن
هيدد قدرة احلكومات ذات الس يادة عىل اختاذ قرارات مس تقةل حول جوهر الفصل املتعلق ابمللكية الفكرية .واعترب املمثل أأن
تكل التدابري وغريها من التدابري ذات الصةل اك ألحاكم املتعلقة حبرصية البياانت اخلاصة اب ألدوية والعقاقري البيولوجية ،اليت
وضعت وجرى التفاوض حولها يف الرس ودون مراعاة اعتبارات العملية ادلميقراطية ،مصمت لكها لغرض وحيد وهو تقليل
منافسة املنتجات اجلنيسة .ور أأى املمثل أأن نتيجة ما س بق س تكون ارتفاع ا ألسعار وابلتايل ازدايد املعاانة .و أأكَّد املُمث ِل دمعه
اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية وضع برانمج العمل بشأأن الرباءات والصحة ،وخاصة الفقرتني من الوثيقة
 .SCP/16/7وذكر املمثل أأنه ينبغي عىل ا ألمانة ،عند تطوير وحدات حول ممارسات ادلو ة ،أأن تدرس كيفية تنفيذ بعض
البدلان ،مثل الولايت املتحدة ا ألمريكية ،للتقييدات والاس تثناءات عىل العالجات املرتبطة ابحلقوق الاس تنثارية للرباءة
الاخرتاع ،مع الرتكزي عىل مواطن املرونة الواردة يف الفقرتني  44.1و 44.2من اتفاق تريبس ،مبا يف ذكل احلالت اليت حتل
فهيا الرتاخيص الإلزامية لس تخدام الرباءات حمل أأوامر اإنفاذ احلقوق الاس تنثارية .و أأشار اإىل اقرتاح الربازيل بشأأن
الاس تثناءات والتقييدات (الوثيقة )SCP/14/7اذلي أأثىن عىل برانمج العمل املقرتح بشأأن الرباءات والصحة ،ولحظ
املمثل أأن وفد الربازيل ن ِبه اإىل عدم وجود اتساق يف الس ياسات يف عامل أأيدت فيه البدلان اس تخدام الرتخيص الإلزايم لتعزيز
فرص احلصول عىل ا ألدوية للجميع ،وانتقدت ،يف حمافل منفصةل ،البدلان النامية عىل النظر يف تكل الرتاخيص الإلزامية أأو
اإصدارها عىل أأرض الواقع .ور أأى املمثل أأنه يف حال تلقى الرتخيص الإلزايم ل ألدوية تأأييدا حقيقيا ،فاإنه ل ينبغي أأن خيضع
لضغوط التجارة الثنائية أأو ا ألحادية .وطرح املمثل سؤالا حول طبيعة ادلور ،اإن وجد ،اذلي ميكن أأن تلعبه الويبو يف
معاجلة عدم اتساق الس ياسات ،و أأشار املمثل اإىل أأنه ميكن أأن يطلب من أأكرث البدلان فرضا لضغوط التجارة الثنائية أأو
ا ألحادية ،أأن تضع ا ألساس املنطقي واملعايري اليت تس تخدهما ملعاقبة البدلان اليت حتاول فقط تنفيذ ولية اإعالن ادلوحة بشأأن
اتفاق تريبس والصحة العامة ،و أأن ترشح أأس باب اعتقادها أأن هذه الضغوط تتسق مع اإعالن ادلوحة .وإاضافة اإىل ذكل،
لفت املمثل انتباه اللجنة اإىل تنقيح قامئة منظمة الصحة العاملية المنوذجية ل ألدوية ا ألساس ية ،اليت أأعلنت اإدراج  16دواء
مضادا للرسطان ،مبا يف ذكل عالجات ملكفة مثل ( )trastuzumabو( ،)imatinibابلإضافة اإىل أأدوية ملكفة للسل
( delamanidو )bedaquilineو أأدوية مضادة للهتاب الكبد ( Cومهنا  sofosbuvirو .)daclatasvirور أأي املمثل،
أأن التحول يف س ياسة منظمة الصحة العاملية يشري اإىل تغيري يف طريقة التفكري حول موضوع احلصول عىل ا ألدوية
ا ألساس ية ،أأي أأن منظمة الصحة العاملية أأعادت تعريف الرضورات بناء عىل الاحتياجات الرسيرية ،ول تقترص الرضورة
عىل اعتبارات التلكفة أأو الفعالية من حيث التلكفة .واقرتح املمثل أأن تنظر الويبو يف انهتاج مقاربة مماثةل يف معلها املتعلق
ابلرباءات والصحة.
 .136و أأشار وفد الهند اإىل أأن املناقشات حول موضوع هام مثل الرباءات والصحة ينبغي أأن تعطى وقتا اكفيا للحوار دون
الترسع اإىل اإغالق هذا البند من جدول ا ألعامل .و أأعرب وفد الهند عن تأأييده القوى لقرتاح تنفيذ ادلراسة ،اذلي تقدم به
وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية (الوثيقة  .)SCP/16/7و أأكد الوفد وهجات النظر اليت
عرب عهنا يف اجامتع اللجنة ادلامئة السابق بشأأن القضااي املرتبطة ابلوثيقة  SCP/21/9املتعلقة بدراسة اجلدوى بشأأن الكشف
عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية يف طلبات الرباءات أأو يف الرباءات أأو يف لكهيام ،ابلإضافة اإىل مسأأ ة ادلراسة املتعلقة
بصيغ ماركوش .و أأعاد الوفد تأأكيد مواقفه فامي يتعلق ابدلراسة حول الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية .و أأشار
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الوفد ،عىل وجه اخلصوص ،اإىل أأن َّه عىل الرمغ من أأ َّن الكشف عن ا ألسامء ادلولية ليس اإلزاميا مبوجب الترشيعات ا ألساس ية
يف أأي ماكن يف العامل ،فا َّإن الترشيعات الثانوية ،مثل املبادئ التوجهيية الإدارية ،ميكن أأن تُشري عىل ا ألقل بشلك غري مبارش
اإىل اإماكنية اإدراج الكشف عن ا ألسامء ادلولية يف مواصفات الرباءات .وذلكل ر أأى الوفد أأن هناك جمال واسعا ملزيد من
املناقشات بشأأن ادلراسة املذكورة .وكرر أأن هناك عنارص معينة يف تكل ادلراسة حتتاج اإىل مزيد من التعديالت .وهذه
العنارص يه "1" :التحزي السليب فامي يتعلق ابلعبء الواقع عىل اكهل ِ
الهترب من
مقدم الطلب لتقدمي ا ألسامء ادلولية؛ " "2و َّ
مسأأ ة الفائدة أأو املزية اليت ترتتب عىل اإلزام ِ
مقدم الطلب ابلكشف عن الامس ادلويل يف مواصفات الرباءة اإذا اكن عىل عمل
اتم بذكل الامس؛ " "3وعدم الإقرار ابلصعوبة الهائةل اليت س تواجه الفاحص أأو أأي طرف اثلث يف حال اكن املُركَّب مدفوان
يف أأحد صيغ ماركوش ،عىل الرمغ من سهو ة التعرف عىل املُركَّب يف حال اكن ابمسه ادلويل غري املس َّجل امللكية؛ ""4
وحتسني دراسة اجلدوى عرب اإدراج تلكفة الكشف عن ا ألسامء ادلولية وفائدة ذكل ،ول س امي يف احلالت اليت يظل فهيا
ُمركَّب صيدلين هام مدفوان بني مليارات املُرك َّبات اليت تشملها مطالبات حامية صيغ ماركوش .و أأكد الوفد أآرائه بشأأن صيغ
ماركوش واقرتح الاضطالع بدراسة حول هذه املسأأ ة يف ادلورة املقبةل .و أأوحض الوفد أأن تدور ادلراسة املقرتحة حول صيغ
ماركوش والعوائق اليت تضعها أأمام صناعة الرعاية الصحية من خالل اإنشاء ش باكت عنكبوت غامضة من املُركَّبات غري
احلقيقية اليت س ُتكتشف يف املس تقبل ،لتحمك قبضة خانقة عىل الابتاكرات يف هذا اجملال التكنولويج .و أأشار الوفد اإىل أأ َّن
ا ألس ئةل اليت َّ
يتعني دراس هتا ميكن أأن تنقسم بوجه عام اإىل مجموعتني ،تتعلق ا ألوىل ابملسائل ا ألساس ية يف قانون الرباءات،
فامي تتعلق الثانية اب ألس ئةل اليت تُثار بسبب العقبات اليت تضعها صيغ ماركوش أأمام اإاتحة ا ألدوية الرضورية للجمهور .وعدَّد
الوفد ا ألس ئةل الآتية "1" :فامي يتعلق مبسأأ ة المتكني الفعيل لل ُمكوانت املشمو ة بصيغة من صيغ ماركوش ،هل تس تويف
تركيبات ماركوش رشوط الكفاية وادلمع؛ " "2وهل تس تويف مجيع املُركَّبات املشمو ة مبطالبة واسعة النطاق من قبيل
مطالبات ماركوش ،رشوط اجلدوى أأو التطبيق الصناعي؛ " "3وما يه النطاقات الفعلية ملثل تكل املطالب؛ ( )4وإاىل أأي
مدى ساعدت تركيبات ماركوش يف تطوير ا ألدوية الرضورية .وفامي يتعلق ابلقرتاح اذلي مقته الولايت املتحدة ا ألمريكية
(الوثيقة  ،)SCP/17/11أأكد الوفد أأن الاقرتاح يبدو غري واقعي يف غياب أأي بياانت مجريبية .و أأشار الوفد اإىل أأنه وفقا ملا
اتفق عليه يف ادلورة العرشين للجنة ادلامئة ،فقد أأعدت ا ألمانة دراسة (الوثيقة  )SCP/21/8وقدمهتا يف ادلورة احلادية
والعرشين ،و أأكد الوفد موقفه اذلي اكن قد رصح به خالل ادلورة السابقة للجنة ،واب ألخص ما ييل "1" :أأن ادلراسات
التجريبية اليت تنظر يف العالقة بني أأنظمة الرباءات ونقل التكنولوجيا هبدف اإاتحة ا ألدوية يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا
اندر ٌة للغاية؛ و" "2ميكن أأن تشمل مطالبات ماركوش عددا كبريا من املركبات اليت مل يقيِِمها مق ِدم الطلب وترد غري مؤيَّدة
ابلكشف يف املواصفات ،وذلا ينبغي عدم منحها الرباءة؛ و" "3أأفاد منشور صادر عن منظمة الصحة العاملية بأأ َّن الوقوف عىل
حا ة الرباءة اخلاصة مبس تحرض صيدلين بعينه ميكن أأن يكون أأمرا صعبا لعدد من ا ألس باب ،مثل تعدد الرباءات اليت تشمل
منتجا صيدلنيا واحدا ،وعدم الإشارة اإىل الامس ادلويل غري املس َّجل امللكية ،واس تخدام لغة تقنية يف املواصفات من بني
أأمور أأخرى .ونتيجة ذلكل ،قد يتطلب ا ألمر خربات بعيهنا لتقيمي حا ة براءات ا ألدوية؛ و" "4أأ ِن الرتاخيص الإجبارية قد
تكون ا ألسلوب الأكرث فعالية يف احلالت اليت تكون فهيا التكنولوجيا معروفة ابلفعل واملطلوب هو الوصول اإلهيا فقط؛ و""5
أأ َّن ادلراسة أأ َّقرت بعدم اكامتل رشط كفاية الكشف يف س ياق نقل التكنولوجيا ،كام أأ َّقرت ابلرأأي اذلي أأعرب عنه البعض
بشأأن حا ة عدم اليقني اليت تنشأأ عن الكشف عن براءات الاخرتاع املتعلقة مبركَّبات ماركوش .ونتيجة ذلكل ،اقرتح الوفد
اإعداد دراسة جدوى معمقة بشأأن الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية ،ودراسة عن صيغ ماركوش .وقال الوفد
ا َّإن مزيدا من ادلراسات لن يكشف اإل عن الصورة احلقيقة يف البدلان النامية و أأقل البدلان منوا .و أأشار الوفد اإىل أأنه س يكون
من املفيد تركِز ادلراسة عىل املعوقات احلقيقية اليت تواهجها أأنظمة الرعاية الصحية بعد ا ألخذ بأأنظمة حامية املنتجات مبوجب
براءات .و أأشار الوفد اإىل أأن َّه من واقع التجربة ،وكام أأ َّقر اإعالن ادلوحة ،فا َّإن املنتجات احملمية مبوجب براءات تُباع بأأسعار
ابهظة يف بعض جمالت الرعاية الصحية ،يف نظام ما بعد اتفاق تريبس ،مما جيعلها يف غري متناول الناس العاديني .وذلكل
اعترب الوفد أأ َّن 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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 .137و أأبدى وفد اجلبل ا ألسود دمعه للبيان اذلي أأدىل به وفد لكسمربغ نيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه.
ور أأى الوفد أأن الاقرتاح املقدم من الولايت املتحدة ا ألمريكية (الوثيقة  )SCP/17/11يوفر اس تنتاجا ورشحا ممتازين
يستندان اإىل ادلراسات اليت نرشت حول هذه املسأأ ة الهامة جدا .و أأعرب الوفد عن اتفاقه مع الر أأي القائل بأأن امحلاية القوية
للملكية الفكرية حتفز التقدم التكنولويج يف جمال ا ألدوية والتقدم يف جمال الصحة العامة.
 .138و أأوحض وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،أأن اقرتاحه احملدث من شأأنه أأن يعزز اقرتاحه السابق الوارد يف
الوثيقتني  SCP/16/7و ،SCP/16/7 Corrول يبتعد كثريا عن الاقرتاح السابق.
 .139و أأعرب وفد نيجرياي ،متحداث بصفته الوطنية ،عن تأأييده للبيان اذلي أأدىل به وفد الهند .وقال الوفد اإنه يتفهم طلب
وفد الهند مزيدا من الوقت للمناقشة ،مشريا اإىل أأن وفد الهند أأاثر عددا من القضااي ،مبا يف ذكل بعض القضااي اليت وردت
أأيضا يف اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية.
رابعا .رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ِ
ومولكهيم
 .140وشكر وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ا ألمانة عىل اإعدادها ندوة ملدة نصف يوم
بشأأن رسية املشورة املقدمة من مستشاري الرباءات والتجارب العملية لبعض ِ
املولكني وكذكل بعض مستشاري الرباءات
خالل ادلورة السابقة للجنة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الندوة اسهمت اإسهاما قميا وجوهراي يف مناقشات اللجنة ونقلت
رسا ة واحضة برضورة اإجياد حلول للجوانب العابرة للحدود لتحقيق منفعة أأصاب حقوق امللكية الفكرية ومس تخدمهيا عىل
حد سواء .وشدد الوفد عىل ا ألمهية اليت علقها عىل رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم فامي يتعلق ابجلوانب
العابرة للحدود.و أأكد أأن مجموعة أأورواب الوسطى والبلطيق ملزتمة مبواصةل العمل عىل هذه القضية ،اليت هتم البدلان املتقدمة
والنامية وا ألقل منوا .و أأكد مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق موقفها بأأن انهتاج قانون مرن قامئ عىل املبادئ غري امللزمة
واملبادئ التوجهيية والتوصيات غري امللزمة يه الطريقة املناس بة ملعاجلة املوضوع وميكن اعتبارها احلل املمكن املقبول للجميع
بغض النظر عن حا ة ك بدل .و أأشار الوفد اإىل أأن انهتاج قانون مرن س يحول دون الاضطرار اإىل تعديل الترشيعات
الوطنية أأو تغيري ا ألنظمة القضائية .وذلكل ،دعت اجملموعة ا ألمانة لالخنراط يف خطوات أأولية يف هذا الصدد ،والعمل مع
ادلول ا ألعضاء لتقدمي مقرتحات حمددة .و أأكدت اجملموعة اس تعدادها للمشاركة بطريقة بناءة يف املناقشات املقبةل.
 .141و أأعرب وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،عن ا ألمهية اليت تعلقها اجملموعة عىل البند اخلاص برسية التواصل بني
مستشاري الرباءات ومولكهيم .و أأوحض الوفد أأن لهذه املسأأ ة بعدا دوليا ينبغي معاجلته عىل الصعيد ادلويل ،ول س امي جانب
الاعرتاف حبصانة مستشاري الرباءات ا ألجانب .ويف هذا الصدد ،تعترب اجملموعة ابء أأن عىل اللجنة ادلامئة اختاذ خطوات
موضوعية ملعاجلة هذه املسأأ ة بطريقة ترتك لدلول ا ألعضاء ما يكفي من مواطن املرونة نظرا لختالف النظم القانونية بني
ادلول ا ألعضاء بشأأن هذا املوضوع .وتدمع اجملموعة ابء ،يف هذا الس ياق ،الر أأي القائل بأأنه ينبغي مواصةل اتباع هنج قانون غري
ملزم ،و أأشارت اإىل أأن ذكل س يعود ابلنفع عىل نظام الرباءات ،ومجليع املس تخدمني مضن النظام يف البدلان املتقدمة والبدلان
النامية عىل حد سواء .وابلتايل ،اقرتحت اجملموعة ابء أأن مجمع ا ألمانة أأفاكر ادلول ا ألعضاء فامي يتعلق ابنهتاج القانون غري
امللزم .وإاضافة اإىل ذكل ،أأشارت اجملموعة اإىل أأن وهجات نظر خمتلفة حول هذه املسأأ ة قد قدمت ،ولعل من احلمكة النظر
اإىل الربامج والصعوابت امللموسة بطريقة أأكرث موضوعية ودقة .واقرتحت اجملموعة أأن تنظر ا ألمانة اإىل دراس تني يف املوضوع
كهنج ممكن لهذا الغرض .وتستند ادلراسة ا ألوىل اإىل اس تبيان يرسل لدلول ا ألعضاء .وعىل سبيل املثال ،ميكن أأن يتضمن
الاس تبيان ا ألس ئةل التالية "1" :هل مثة عقبات أأمام زايدة أأنواع املهن اليت تشملها احلصانة؟؛ و" "2هل مثة عقبات أأو
اختالفات فامي يتعلق ابملستشارين ا ألجانب واحملليني؟ وتكون ادلراسة الثانية عن قرارات احملامك بشأأن هذا املوضوع يف ادلول
ا ألعضاء .و أأوحض الوفد أأن مجع القضااي املعروضة عىل احملامك وحتليلها ميكن أأن ِ
يوحض ماهية القضااي اليت جيب التعامل معها
وكيفية معاجلهتا .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن مسأأ ة رسية التصالت بني العمالء ومستشاري الرباءات يه قضية ذات أأمهية
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ابلغة من وهجة نظر املامرسني .وذلكل ،دمعت اجملموعة اس مترار معل اللجنة بشأأن هذا املوضوع اس تجابة لنداءات الواقع
العميل ،اليت من شأأهنا أأن تسهم يف هناية املطاف يف اإرساء بيئة مواتية لالبتاكر.
 .142و أأكدِ وفد لكسمربغ ،اذلي حتدث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،موقفه القائل بأأن الوقت قد حان
للنظر يف اإجياد أآلية ملموسة ملعاجلة الاعرتاف حبصانة مستشاري الرباءات ا ألجانب ،دون الإخالل ابلترشيعات الوطنية
القامئة وبغية ضامن أأقىص قدر ممكن من املرونة ،واقرتح الوفد أأن هنج القانون املرن ينبغي أأن يؤخذ يف الاعتبار و أأنه ينبغي أأن
هيدف اإىل توفري نفس امحلاية ،مبوجب القوانني الوطنية املطبقة ،للتواصل بني مستشار الرباءات ا ألجنيب ومولكه والتواصل
بني مستشار الرباءات الوطين ومولكه .و أأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن مواءمة ا ألنظمة اخملتلفة احلالية يف جمال رسية التواصل
بني مستشاري الرباءات ومولكهيم بني ادلول ا ألعضاء س تفيد املنتفعني من نظام الرباءات بغض النظر عن مس توى التمنية يف
ك بدل.
 .143و أأكد وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عىل موقفه اذلي أأعرب عنه خالل ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة.
وذكر الوفد أأن مسأأ ة حصانة العالقة بني احملايم ومولكه تعد مسأأ ة اإجرائية تقع خارج نطاق اإنفاذ قوانني الرباءات و أأهنا ل
تعامل نفس املعامةل يف القوانني الوطنية اخملتلفة.وأشارالوفدأيضااىلأناملسأةلتقعمضننطاق القانون اخلاص وترتيبات
اخلدمات املهنية ،وذلكل فهيي تقع خارج ولية الويبو .ومن مث فاإنه ل يفهم كيف ميكن توس يع ولييت اللجنة والويبو لتشمال
هذه املسأأ ة .و أأعرب الوفد عن اعتقاده الراخس بأأنه من املبكر مناقشة هذه املسأأ ة قبل التوصل اإىل اتفاق حول متديد ولية
الويبو بوجه عام وولية اللجنة بوجه خاص.
 .144و أأكد وفد الهند عىل موقفه من املسأأ ة واذلي بينه يف ادلورات السابقة للجنة .و أأوحض الوفد أأنه ل يوجد نص حول
حصانة العالقة بني احملايم ومولكه يف قانون الرباءات الهندي فامي خيص والكء الرباءات اذلين يتعني علهيم أأن يكونوا من
خرجيي العلوم .و أأوحض أأن معاهدة ابريس واتفاق تريبس ل ينصان عىل هكذا حصانة .ومن مث فاإنه يرى أأن املسأأ ة ذات
طبيعة موضوعية حتمكها القوانني الوطنية ،ول ينبغي أأن تتابع اللجنة معلها حول هذه املسأأ ة .ور أأى الوفد أأن الوصول اإىل
توافق حول حصانة العالقة بني احملايم ومولكه يس تلزم ابلرضورة الوصول اإىل توافق حول حالت الاس تثناء من الكشف.
و أأضاف الوفد أأنه وفقا لنظام الرباءات الهندي فاإن خرجيي العلوم أأو الهندسة مؤهلون للعمل كوالكء براءات بعد اجتياز
اختبار والكء الرباءات الهندي ،دون احلاجة اإىل احلصول عىل درجة علمية يف القانون .و أأوحض الوفد أأن احملامني يمتتعون
ابمحلاية من اإجراءات الكشف مبوجب قانون الإثبات الهندي ،و أأن وكيل الرباءات خشص ذو خلفية علمية ،ول يندرج مضن
امحلاية املذكورة .وقال الوفد اإن ذكل الكشف قد يساعد احملمكة يف حتديد القرار الهنايئ بشأأن املسائل املوضوعية اكجلدة
والنشاط الابتاكري والتطبيق الصناعي وكفاية الكشف ،ومن مث فاإن هذه احلصانة القانونية قد ترض بنظام الرباءات .وبناء
عليه ،أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن أأي حماو ة ملواءمة اجلوانب العابرة للحدود فامي خيص هذه املسأأ ة لن تتالءم مع وهجة نظر
الوفد ،ومن مث فاإنه قد جسل اعرتاضه فامي س بق ول يزال معرتضا عىل هذا ا ألمر .ويف اخلتام ،أأعرب الوفد عن قلقه إازاء
طريقة امليض قدما يف هذا الشأأن يف اللجنة حنو هنج قامئ عىل قانون مرن حيقق التوافق حول حصانة العالقة بني مستشار
الرباءات ومولكه.
 .145و أأشار وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،اإىل بياانته السابقة اليت عرب عهنا يف ادلورات السابقة للجنة
فامي يتعلق هبذا املوضوع ،و أأكد أأن املسأأ ة مسأأ ة اإجرائية ينبغي معاجلهتا مبوجب القانون الوطين .وذكر الوفد أأنه ميكن معاجلة
هذه املسأأ ة عرب ترتيبات من جانب واحد اليت اختذهتا بعض البدلان يف السابق.
 .146و أأشار وفد الياابن اإىل أأن اللجنة الفرعية لنظام مستشاري الرباءات التابعة للجنة امللكية الفكرية يف اجمللس
الاستشاري للقطاع الصناعي ،انقشت مسأأ ة حصانة العالقة بني احملايم ومولكه أكحد نقاط احلوار املتعلق مبراجعة نظام
حمايم الرباءات .و أأوحض الوفد أأنه نتيجة ذلكل ،دعيت احلكومة الياابنية اإىل العمل بنشاط عىل هذه املسأأ ة ،لترسيع
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املفاوضات ادلولية .ورشح الوفد أأن ا ألمر نفذ محلاية التواصل بني حمايم الرباءات الياابنيني ومولكهيم ،حبيث ل يكشف عن
هذا التواصل يف ادلعاوى املدنية يف بدلان أأخرى .وقال الوفد اإن قانون الإجراءات املدنية املنقح يف الياابن ،ينص رصاحة
عىل احلق يف رفض تقدمي واثئق تتعلق بأأي تواصل أأو حقائق ،ومن مضهنا ما يلزم حمامو الرباءات حبفظه يف رسية اتمة.
و أأوحض الوفد أأنه نتيجة ذلكل ،فقد تزيد املراجعة من احامتل تطبيق حصانة العالقة بني احملايم ومولكه عىل العالقة بني حمايم
الرباءات الياابنيني يف البدلان اليت تتبع نظام القانون العام .وذكر الوفد أأيضا أأنه يف البدلان اليت ل متنح حصانة العالقة بني
احملايم ومولكه حملايم الرباءات ا ألجانب ،ل تعترب امحلاية املمنوحة لتكل العالقة فعا ة .وذلكل ،ر أأى الوفد أأن هذه املسأأ ة ل
ميكن حلها ببساطة عن طريق مراجعة القوانني احمللية .و أأعرب وفد الياابن عن اعتقاده بأأن احلل الأكرث قبول هو اعامتد اإطار
قانوين دويل يضمن عىل حنو مؤكد اعرتاف السلطات القضائية يف ك بدل حبصانة العالقة بني احملايم ومولكه وحامية التواصل
بني مستشاري الرباءات ومولكهيم .و أأقر الوفد حبقيقة أأن ا ألنظمة القانونية ختتلف من بدل اإىل أآخر ،و أأن بعض البدلان تواجه
صعوابت يف اعامتد أأي اتفاق دويل ملزم ور أأى أأن اعامتد اتفاق قامئ عىل قانون مرن غري ملزم هو خيار أأكرث قبول وجدوى
من اعامتد اتفاق ملزم .وختاما ،أأشار الوفد اإىل أأن مكتب الرباءات الياابين أأجرى دراساتحولقراراتاحملامكيفالوالايت
املتحدةالمريكيةبشأنكيفيةتطبيقهاحلصانةالعالقةبنياحملايموموهل ل ىاحايمالاراااتالاان .و أأوحض الوفد أأن من
بني القضااي املعروضة أأمام احملامك ا ألمريكية منذ عام  1999بشأأن امللكية الفكرية املتعلقة مبحايم براءات أأجانب ،ومن مضهنم
حمامو براءات ايابنيون ،حلِل مكتب الرباءات الياابنية  42قضية صدر فهيا قرار قضايئ ِمعا اإذا اكن ينبغي منح حصانة عالقة
حمام مبولكه حملايم براءات أأجانب .و أأشار الوفد اإىل أأنه نتيجة ذلكل ،مل يعرث املكتب عىل أأي حا ة استند فهيا قرار احملمكة فقط
عىل تواصل حمايم براءات أأجنيب مع معيهل .ور أأى الوفد أأن سبب ما س بق قد يكون أأن احملامك قررت ،مراعاة ملبد أأ "اجملامةل
ادلولية" ،منح احلصانة استنادا اإىل النظم القانونية للبدلان اليت ترتبط ابجلزء الأكرب من التواصل بني حمايم الرباءات ومولكهيم.
وشدد الوفد عىل أأن ا ألس باب الرئيس ية لرفض احملامك منح احلصانة اكنت "1" :ل متنح قوانني البدل اليت حصل مهنا حمايم
الرباءات عىل رخصته حصانة للعالقة بني احملايم ومولكه؛ و" "2مل يثبت أأن التواصل اكن مع حمايم الرباءات .وذلكل ،أأعرب
الوفد عن اعتقاده بأأن من الرضوري توضيح مسائل حمددة أأكرث يف الإجراءات القضائية للبدلان ا ألخرى ،وليس فقط يف
الولايت املتحدة ا ألمريكية.
 .147و أأكد وفد ادلامنرك موقفه من القضية ،مثلام اكن قد أأعرب عنه يف ادلورات السابقة .وشدد الوفد عىل أأمهية القضية
ابلنس بة ملستشاري الرباءات .و أأشار الوفد اإىل وجود حاجة ماسة اإىل اإنشاء أآلية لضامن الاعرتاف حبصانة العالقة مع
مستشاري الرباءات ا ألجانبِ .
وعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه ،نظرا ل ألبعاد ادلولية والعابرة للحدود لهذه املسأأ ة ،فس يكون من
املفيد اس تكشاف اإماكنيات اتباع هنج قانون مرن ملزم لن يواءم أأحاكم احلصانة ،بل س يوفر للبدلان املعنية قامئة خيارات
تنتقي مهنا .وذلا أأيد الوفد البياانت املدىل هبا ابمس اجملموعة ابء والاحتاد ا ألورويب.
 .148و أأكد وفد الصني موقفه اذلي أأعرب عنه يف ادلورات السابقة للجنة ادلامئة بشأأن املسأأ ة .وشدد عىل النقطتني
التاليتني :أأول ،أأن رسية التصالت بني مستشاري الرباءات وزابئهنم مسأأ ة هممة لدلفاع عن املصلحة العامة ،ولكن ينبغي يف
الوقت ذاته الاعرتاف ابلفروقات بني النظم القانونية الوطنية للك بدل؛ واثنيا ،أأن هذه املسأأ ة تندرج حتت قانون الإجراءات.
وذلكل ،ر أأى الوفد أأن اللجنة ادلامئة ليست املنصة املناس بة ملناقشة هذا املوضوع.
 .149و أأوحض ممثل امجلعية الياابنية لوالكء الرباءات ( )JPAAأأن تعليقاته مبنية عىل ر أأيه مكامرس ،وعرب عن أأمهل يف أأن
متيض املناقشات حول هذه املسأأ ة قدما يف اللجنة ادلامئة .وقال أأن رسية التواصل بني حمايم الرباءات وزابئهنم محمية مبوجب
املادتني  197و 220من قانون الإجراءات املدنية الياابين الصادر عام  .1998و أأشار املمثل اإىل أأن حمايم الرباءات يف الياابن
مه وحدمه ،دون غريمه من احملامني ،محميون من الكشف الإلزايم عن املشورة اليت قدموها لزابئهنم مضن املنازعات املتعلقة
ابمللكية الفكرية .و أأوحض املمثل أأنه بناء عىل أأحاكم القانون الوطين املامثةل ،منحت حمامك الولايت املتحدة ا ألمريكية ،يف
ادلعاوى القضائية اليت عرضت أأماهما ،حصانة عالقة احملايم ومولكه حملايم الرباءات الياابنيني ،وذكل من ابب اجملامةل ادلولية.
و أأشار املمثل اإىل أأن مسأأ ة حصانة عالقة حمايم الرباءات يف الياابن بزابئهنم ،أأثريت ونظرت فهيا احملامك يف الولايت املتحدة
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ا ألمريكية فقط ،ومل حيدث ذكل يف دول ا ألخرى اليت تطبق نظام القانون العام ،مثل اململكة املتحدة و أأسرتاليا وكندا والهند.
ومن وهجة نظر املمثل ،فال تزال هناك ثالثة أأس ئةل ينبغي النظر فهيا حول هذه املسأأ ة .أأول ،أأن الطابع القانوين و أأثر املادتني
 197و 220من قانون الإجراءات املدنية الياابين خيتلف عن حصانة العالقة بني احملايم ومولكه يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية ،نظرا لختالف النظم القانونية بني نظام القانون املدين يف الياابن ونظام القانون العام يف الولايت املتحدة
ا ألمريكية .كام أأوحض املمثل أأن هاتني املادتني تنظامن حق الامتناع عن الشهادة وتقدمي الواثئق للمحمكة ،ول تنظم حصانة
العالقة بني احملايم ومولكه حبد ذاهتا .و أأشار املمثل أأيضا اإىل أأنه ل يوجد معيار واحد موحد لهذه احلصانة عىل املس توى
الاحتادي يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،وابلتايل فاإن مسأأ ة الاعرتاف ابحلصانة حملايم الرباءات الياابنيني يف الولايت
املتحدة ا ألمريكية ل زالت غري واحضة متاما ،ألهنا تعمتد عىل السلطة التقديرية للك حممكة مبوجب القانون يف ك ولية.
وارتبط السؤال الثاين اذلي طرحه املمثل مبا يسمى "هنج التصال" .وقال املمثل اإنه من وهجة نظر هنج التصال يف قانون
السوابق القضائية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،ل تغطي حصانة العالقة بني احملايم ومولكه يف الولايت املتحدة ا ألمريكية
التصالت اليت تضم تعليقات حمايم الرباءات الياابنيني عىل قوانني الولايت املتحدة ا ألمريكية .و أأضاف املمثل أأن من الطبيعي
عند نشوب نزاع يطال رشكة ايابنية يف الولايت املتحدة ا ألمريكية ،أأن يسأأل املولكون اإىل حمامهيم عن ر أأيه يف ما اإذا اكنوا
قد انهتكوا براءة مسجةل يف الولايت املتحدة ا ألمريكية أأم ل .و أأوحض املمثل أأنه يف حال مل تغطي حصانة العالقة بني احملايم
ومولكه التصالت بشأأن تعليقات احملامني عىل قوانني الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فاإن العمالء لن يكونوا محميني بشلك جيد.
ودار السؤال الثالث للممثل حول التواصل بني املولكني واملساعدين القانونيني .وذكر املمثل أأن بعض السوابق القضائية يف
الولايت املتحدة ا ألمريكية املتعلقة حبصانة العالقة بني احملايم ومولكه يف حا ة حمايم الرباءات الياابنيني ،مل تغط امحلاية مبوجب
حصانة العالقة بني احملايم ومولكه ،التصالت اليت جرت بني مساعدين قانونيني يف ماكتب حمايم الرباءات الياابنيني
واملولكني ،يف حني اكنت رسية تواصل املساعدين القانونيني محمية يف ما يتعلق ابإدارة شؤون حمايم الرباءات ومراقبهتا .واعترب
املمثل أأن هذه املسأأ ة جيب أأن تناقش عىل أأهنا "رسية التواصل بني العميل ومستشاري الرباءات" ل عىل أأهنا حصانة
مض اإماكنية حامية اتصالت املساعدين القانونيني اخلاضعة لرقابة
العالقة بني احملايم ومولكه كام تفعل اللجنة ادلامئة ،وابلتايل ِ
حمايم الرباءات .وانطالقا من وهجة النظر هذه ،أأعربت امجلعية عن اس تعدادها لتقدمي ادلمع الاكمل ملوقف الويبو بشأأن هذه
املسأأ ة يف اللجنة ادلامئة .وذكر املمثل أأيضا أأن احلا ة ذاهتا وقعت عىل حمايم الرباءات من بدلان أأخرى تطبق نظام القانون
املدين ،اكلعديد من البدلان ا ألوروبية والبدلان الآس يوية عىل سبيل املثال .وذلكل ،ر أأى املمثل ،أأن مسأأ ة اعرتاف بدل معني
برسية التواصل املمنوحة حملايم الرباءات يف بدل أآخر ،ليست مسأأ ة حملية حفسب ،بل يه مسأأ ة دولية وعابرة للحدود أأيضا.
و أأشار املمثل اإىل أأنه يف حال مل يكن العميل قادرا عىل كسب قضية يف دو ة أأخرى بسبب عدم الاعرتاف ذكل البدل برسية
التواصل ،فاإن ذكل غري مالمئ للمس تخدمني .ولهذا السبب ،أأكد املمثل عىل رضورة اإجياد وس يةل للتغلب عىل طريقة التفكري
املرتبطة ابجملامةل ادلولية وهنج التصال ،من أأجل حامية العمالء .واعتربت امجلعية أأن أأفضل طريقة حلل هذا السؤال تمكن يف
تنس يق دويل معني ،مبا يف ذكل توصية أأو مبد أأ توجهييي ابنهتاج قانون مرن .و أأعربت امجلعية عن أأملها الكبري ابإحراز تقدم يف
مناقشة هذه املسأأ ة.
 .150وذكر ممثل  CIPAأأن الهدف من احلفا عىل رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ووالكهئم ،هو حامية املشورة
اليت يقدهما املستشارون وطلبات احلصول عىل املشورة ،وليس متكني ا ألطراف من اإخفاء الواثئق .و أأشار املمثل اإىل أأن
الرسية هممة يف البدلان النامية مثلام يه يف البدلان املتقدمة .ورضب املمثل املثال النظري التايل :اإذا أأخذت رشكة هندية
مصنعة للس يارات مشورة أأولية من والكء براءاهتا يف الهند واململكة املتحدة وكندا والولايت املتحدة ا ألمريكية ،مثال ،بشأأن
مبيعات س ياراهتا عىل تكل ا ألرايض ،فلن ترغب الرشكة يف أأن يكشف عن املشورة ،اليت قدهما لها الوالكء ،لطرف أآخر
أأثناء التقايض أأمام احملامك بشأأن التعدي عىل براءة ما يف اململكة املتحدة أأو الولايت املتحدة ا ألمريكية ،عىل سبيل املثال.
و أأكد املمثل أأن ما س بق رشح رشحا وافيا يف ندوة النصف يوم أأثناء ادلورة السابقة للجنة ادلامئة.
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 .151وقال ممثل امجلعية الآس يوية لوالكء الرباءات ( )APAAاإن امجلعية ،اليت تضم مجموعة من حمايم الرباءات يعملون يف
القطاع اخلاص يف املنطقة الآس يوية ،أأصدرت قرارا بشأأن مسأأ ة حصانة العالقة بني مستشار الرباءات ومولكه خالل
الاجامتع اخلامس وامخلسني جمللسها س نة  ،2008حثت فيه عىل التوصل اإىل اإجامع دويل حول اإعداد معايري دولية دنيا ،أأو
عالجات أأخرى ،بشأأن حصانة املولكني من الكشف الإجباري عن املعلومات الرسية املتصةل ابلعالقة بني املولكني
ومستشاري امللكية الفكرية املؤهلني همنيا .و أأشار املمثل اإىل أأن الكشف عن املعلومات الرسية املتصةل ابلعالقة بني املولكني
ومستشاري امللكية الفكرية املؤهلني همنيا ،قد يكون اإجباراي يف بعض احلالت ،عىل اعتبار أأن املنازعات املتعلقة ابمللكية
الفكرية يه منازعات دولية وعابرة للحدود تثار يف أأنظمة قانونية متعددة اجلنس ية ،وخصوصا أأثناء التقايض ،مما قد يضعف
من قدرة املوك عىل احلصول عىل املشورة القانونية بشأأن ا ألمور املتعلقة ابمللكية الفكرية .وذلكل أأيدت امجلعية بقوة مواصةل
النقاشات وبذل املزيد من اجلهود من أأجل القيام بدراسة جدوى لوضع معيار دويل أأدىن فامي يتعلق ابلعرتاف املتبادل حبصانة
العالقة بني مستشار الرباءات ومولكه بطريقة مع ِجةل.
 .152وقالت ممثةل ش بكة العامل الثالث اإن من املبادئ ا ألساس ية لقانون الرباءات الكشف عن الابتاكرات؛ فعدم الكشف
أأو الكشف اجلزيئ يعدان من أأس باب رفض منح الرباءات أأو اإلغاءها.ور أأت املمثةل أأن متديد حصانة العالقة بني احملايم
ومولكه لتشمل مستشاري الرباءات تعارض هذا املبد أأ ا ألسايس للكشف .و أأضافت أأن اجملمتع ل ميكن أأن يتحمل طبقة
أأخرى من الغموض بشأأن مواصفات الرباءات .وقالت اإن متديد حصانة العالقة بني احملايم ومولكه لتشمل مستشاري
الرباءات خيرق رشط الشفافية يف اإدارة الرباءات واليت تتضمن اإجراءات معاجلة الرباءات فضال عن التقايض بشأأن الرباءات.
و أأوحضت أأنه ينبغي اإخضاع مواصفات الرباءة ،بوصفها وثيقة عامة ،وكذكل أأي جسالت مس تخدمة يف اإعداد مواصفات
الرباءة للتدقيق العام من أأجل الوقوف عىل حقيقة املطالبات الواردة يف املواصفات أأو التثبت مهنا .وقالت اإن مثة شواغل
واسعة النطاق خبصوص الس ياسات العامة فامي يتعلق بقانون الرباءات ومن مث فاإن الشفافية املطلقة خبصوص منح الرباءات
تعد أأمرا ابلغ ا ألمهية .و أأردفت قائةل اإن متديد حصانة العالقة بني احملايم ومولكه لتشمل مستشاري الرباءات س يكون من
شأأنه منع ماكتب الرباءات واحملامك يف البدلان النامية من حامية املصلحة العامة بعد منح الرباءات .و أأعربت عن قلقها إازاء
العواقب غري املقصودة لهذا المتديد ،مثل تأأثريه عىل طلبات الرباءات ومواطن املرونة يف اتفاق تريبس و أأنظمة الاعرتاض عىل
الرباءات وشفافية اإجراءات الرباءات .و أأشارت املمثةل اإىل أأن هذه احلصانة هتدد قوة السلطة ،اكلهيئات القضائية وش به
القضائية ،من الكشف عن أأد ة جوهرية .ور أأت أأن احلصانة حتذف القمية الربهانية لواثئق املتباد ة بني وكيل الرباءات
و ِ
املوك ،و أأن متديد هذه احلصانة س يكون خطوة للوراء ويشجع الرباءات سيئة اجلودة .ونظرا ل ألثر احملمتل للرباءات عىل حياة
الناس ،واب ألخص يف جمال ا ألدوية ،ففقد أأعادت املمثةل التأأكيد عىل أأنه ينبغي عدم السامح هبذه احلصانة .و أأشارت املمثةل أأيضا
اإىل أأنه ينبغي أأ ِل يستند وضع القانون والس ياسات عىل جمرد تكهنات ،و أأن طاليب الاقرتاح فشلوا يف تقدمي أأمثةل ملموسة
تثبت أأن غياب مثل هذه احلصانة من شأأنه أأن يؤثر عىل ثقة اخملرتع .و أأكدت املمثةل أأنه عىل الرمغ من أأن بند جدول ا ألعامل
ترتتب عليه أآاثر قانونية موضوعية ،ا ِإل أأن القضية ليست قضية قانونية موضوعية .وذكرت أأن مسأأ ة الاعرتاف العابر للحدود
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 ل ألطراف املعنية ،وأأن اللجنة ادلامئة ليست احملفل
املناسب ملناقشة هذه املسأأ ة.
 .153و أأكد ممثل امجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكرية عىل أأمهية املوضوع ،و أأعاد تأأكيد موقفه الإجيايب من أأجل مناقشة
املوضوع يف اللجنة ادلامئة .وتبىن املمثل بياانت مجيع الوفود اليت وافقت عىل مواصةل املناقشات حول املوضوع يف اللجنة
ادلامئة.
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خامسا.

نقل التكنولوجيا

 .154ذكِر الرئيس ابدلراسة ا ألولية اليت أأعدهتا ا ألمانة عن نقل التكنولوجيا ،واليت نوقشت يف ادلورة السادسة عرشة للجنة
ادلامئة ،ومراجعة تلكل ادلراسة .و أأشار الرئيس اإىل الندوة الاقتصادية اخلاصة عن الرباءات ونقل التكنولوجيا اليت نظمت
ابلتعاون مع كبري الاقتصاديني يف الويبو ،أأثناء ادلورة السابعة عرشة ،ومناقشة التجارب وا ألمثةل العملية بشأأن احلوافز املتعلقة
ابلرباءات والعوائق اليت حتول دون نقل التكنولوجيا اليت دارت خالل ادلورات الثامنة عرشة والتاسعة عرشة والعرشين
واحلادية والعرشين للجنة ادلامئة.
 .155و أأشار وفد الربازيل اإىل أأن تعبري "نقل التكنولوجيا" ميكن أأن يفهم عىل ا ألقل بطريقتني خمتلفتني :ا ألوىل ،نقل
التكنولوجيا بني البدلان (نقل التكنولوجيا عرب احلدود) ،والثانية ،يه نقل التكنولوجيا عىل الصعيد الوطين بني اجلامعات
وغريها من املؤسسات البحثية والرشاكت الصغرية واملتوسطة .وفامي خيص النوع الثاين من نقل التكنولوجيا ،التفت الوفد اإىل
مبادراته الوطنية الرامية اإىل توس يع انتشار التكنولوجيا .وقال الوفد اإن وزارة العلوم والتكنولوجيا يف الربازيل بد أأت،
عام  ،2015تشغيل منصة  ،e-Techبغية حتفزي نقل التكنولوجيا وفرص ا ألعامل اجلديد من أأجل ابتاكر مفتوح يشمل
املؤسسات البحثية يف القطاع اخلاص .و أأوحض الوفد أأن هذه املنصة تعزز صنع العالقات بني الرشاكت اليت تسعى اإىل اإجياد
حلول للتحدايت التكنولوجية مع الكياانت ا ألخرى اليت ميكهنا أأن تقرتح هذه احللول ،مثل الرشاكت ا ألخرى والرشاكت
الناش ئة والرشاكت احملتضنة واملؤسسات الصغرية واملتوسطة واجلامعات ومعاهد البحوث ،وغريها .و أأوحض الوفد أأنه طلب من
الرشاكت ،عند وصف التحدايت التكنولوجية ،أأن تشري اإىل مس توى املوارد املتوخاة حلل تكل التحدايت التكنولوجية
وبرانمج العمل .و أأضاف الوفد أأنه طلب من الكياانت املقدمة للحلول أأن تقدم معلومات عن مس توى تطور التكنولوجيا،
ومن مضهنا معلومات عن حقوق امللكية الفكرية ،وخاصة الرباءات والبحث عن حا ة التقنية الصناعية السابقة بشأأن هذه
التكنولوجيا ،ومزيات التكنولوجيا اجلديدة مقارنة مع احللول املوجودة يف السوق وتقييد املعلومات لس تخدام تكل
التكنولوجيا .و أأشار الوفد اإىل أأن أأول نسخة من املرشوع املتعلق مبنصة  e-Techاعمتدت عىل اإنشاء قاعدة بياانت
تطور ،من أأجل زايدة فعاليته ،اإىل منصة تركز عىل طلب احللول بغية زايدة اإماكنيات نقل
للرباءات ،و أأن املرشوع ِ
التكنولوجيا .و أأعرب الوفد عن أأمهل بأأن يفيد تشاطر املبادرات الوطنية اليت هتدف اإىل نرش التكنولوجيا ،مثل منصة e-
 ،Techاجلهود الوطنية وادلولية يف جمال نقل التكنولوجيا.
 .156وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،و أأكد جمددا أأمهية قضية نقل التكنولوجيا معوما .وقال الوفد اإن منتدى اخلرباء
حول نقل التكنولوجيا ادلويل عقد بنجاح يف فرباير  ،2015كجزء من مرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية .و أأشار
الوفد ،عىل وجه اخلصوص ،اإىل أأن حلقة النقاش قدمت معلومات مفيدة وغنية مدعومة ابخلربات العملية من أأعضاء اللجنة.
و أأضاف أأن اللجنة ما زالت تناقش كيفية امليض قدما يف معلها مع أأخذ بعني الاعتبار أأفاكر املنتدى املتعلقة بنقل التكنولوجيا
معوما .وبناء عليه ،أأعربت اجملموعة ابء عن ر أأي مفاده أأن اللجنة ل ينبغي أأن تس تمكل العمل فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا
بوجه عام .وبناء عليه ،ر أأى الوفد أأن هناك جانبا واحدا ميكن للجنة أأن تعاجله ،مع أأخذ ولية اللجنة بعني الاعتبار ،وهو
العمل عىل لرتاخيص الطوعية بني أأصاب الرباءات واملس تخدمني ،اإضافة اإىل بياانت عدم املطالبة ابحلقوق من قبل أأصاب
الرباءات يف جمال فريوس نقص املناعة البرشية/الإيدز والعديد من جمالت التكنولوجيا ا ألخرى عىل سبيل املثال .وذكر الوفد
أأن اإعداد دراسة عن هذا اجملال تس تفيد من خربة اللجنة ادلامئة ،ميكن أأن تمكل املناقشة العامة يف اللجنة املعنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية ،مع تفادي ازدواجية العمل مع اللجان ا ألخرى مثل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.
 .157وتقدِم وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،ابلشكر ل ألمانة عىل اإعداد الوثيقة
 .SCP/21/10و أأشار الوفد اإىل أأن عددا من أأعضاء مجموعته سامهوا يف اإعداد امللخص وقدموا مجارهبم العملية و أأمثةل عن
ا ألدوات اخملتلفة ،واملبادرات املتعلقة بنقل التكنولوجيا ،و أأمثةل عديدة حلوافز نقل التكنولوجيا مبوجب أأنظمة الرباءات احلالية.
واعتربت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق أأن املعلومات الإضافية تؤكد النتاجئ السابقة الواردة يف
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الوثيقتني  SCP/18/8وSCP/20/10؛ وخاصة نتيجة أأن اجلودة العالية للرباءات وا ألداء اجليد لنظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات يعدان من العنارص الرضورية ليك حيقق نظام الرباءات أأهدافه فامي يتعلق ابلبتاكر ونقل التكنولوجيا .و أأشارت
اجملموعة اإىل أأن ا ألمثةل والتجارب العملية تعد مفيدة يف زايدة فهم اللجنة دلور نظام الرباءات يف نقل التكنولوجيا .وشددت
عىل رضورة تاليف أأي ازدواج للعمل مع جلان الويبو ا ألخرى مثل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واليت تنفذ مرشوع
"امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت املشرتكة ـ بناء احللول" .وقالت اجملموعة اإهنا تؤيد الر أأي القائل بأأنه ينبغي عدم
اإطالق مبادرات جديدة ،يف اإطار اللجنة ،اإىل حني انهتاء املرشوع املذكور وادلراسة املرتبطة به.
 .158وشاطر وفد لكسمربغ ،اذلي حتدث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،ما قاهل وفد رومانيا ابلنيابة عن
مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق .وذكر الوفد أأنه اإىل حني اس تكامل مرشوع جلنة التمنية بشأأن "امللكية الفكرية ونقل
التكنولوجيا :حتدايت مشرتكة وبناء احللول" ،ينبغي أأن ل تطلق أأية مبادرات جديدة مضن اللجنة ادلامئة بشأأن هذا املوضوع.
 .159وحتدث وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،و أأعلن من جديد موقفه اذلي اختذه يف دورات اللجنة السابقة،
بأأن معل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية ينبغي أأن يس متر مبنأأى عن معل اللجنة ادلامئة .واقرتح الوفد أأن تع ِد اللجنة
دراسة هتدف اإىل توفري املعلومات عن املامرسات احلالية يف جمال نقل التكنولوجيا يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.
ور أأى أأن هذه ادلراسة ستسهل املناقشة بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل ،ولن تتعارض مع العمل عىل نقل التكنولوجيا
اجلاري يف جلان الويبو ا ألخرى.
 .160وذكر وفد الصني أأن نقل التكنولوجيا ،يف ر أأيه ،يعىن أأيضا ابلتحدايت اليت تقف أأمام التدفق احلر للتكنولوجيا .ذلا
اقرتح الوفد أأن تعمل اللجنة ادلامئة عىل العالقة بني أأنظمة الرباءات ونقل التكنولوجيا لتعزيز خربات مجيع البدلان.
 .161و أأبلغ وفد الهند عن اإطالق بالده مؤخرا لربانمج رائد بعنوان "بناء الهند" ،مصم لتسهيل الاستامثر وتشجيع
الابتاكر ،وتعزيز تمنية املهارات ،وحامية حقوق امللكية الفكرية وحتويل الهند اإىل مركز للصناعات .و أأشار اإىل أأن احلكومة
الهندية اختذت العديد من التدابري لضامن حتسني مس متر لبيئة امللكية الفكرية يف الهند .وقال الوفد اإن املرشوع يقوم عىل
مفصةل حول
فكرة تشجيع الإبداع من أأجل تطوير ثقافة احرتام الابتاكرات .وسأأل الوفد ا ألمانة عن اإماكنية تقدمي وثيقة ِ
املرشوع لتضاف اإىل السجل ،وتعرض عىل موقع الويبو لنرشها .و أأعاد الوفد التأأكيد عىل مواقفه اليت ُأعرب عهنا خالل
ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة " :اإن نقل التكنولوجيا يعد املوضوع املركزي لنظام الرباءات ،من جانب املصلحة
العامة .وينبغي أأن تؤدي حامية حقوق الرباءات وإانفاذها اإىل تشجيع الإبداع التكنولويج ونرش التكنولوجيا من أأجل حتقيق
املنفعة املتباد ة ملنتجي املعارف التكنولوجية وللمنتفعني هبا ،وعىل حنو يؤدي اإىل الرفاه الاجامتعي والاقتصادي ،وإاىل حتقيق
التوازن بني احلقوق والالزتامات" .وذكِر الوفد أأن هدف اتفاق تريبس مذكور يف املادة  7منه ،اليت تنص عىل " :أأن حامية
وإانفاذ حقوق امللكية الفكرية جيب أأن تسامه يف تعزيز الابتاكر التكنولويج ونقل التكنولوجيا ونرشها ،ويف املصلحة املتباد ة
بني منتجي املعارف التكنولوجية ومس تخدمهيا ،وبطريقة تساعد عىل الرفاهية الاجامتعية والاقتصادية ،ويف التوازن بني
احلقوق والالزتامات .وقال الوفد أأيضا اإن أأحد مبادئ اتفاق تريبس ،من بني مجةل أأمور ،هو" :منع أأصاب حقوق امللكية
الفكرية من اإساءة اس تخداهما ،ومنع اللجوء اإىل ممارسات تسفر عن تقييد غري معقول للتجارة أأو تؤثر سلبا يف نقل التكنولوجيا
عىل الصعيد ادلويل" ،وفقا ملا نصت عليه املادة  8من التفاق .و أأضاف الوفد أأيضا أأنه من أأجل حتقيق الانتفاع الاكمل من
مواصفات الرباءات لضامن نقل التكنولوجيا ،فقد ِنص اتفاق تريبس يف املادة  29عىل أأنه "يشرتط ا ألعضاء يف منظمة التجارة
العاملية عىل مودع طلب الرباءة الكشف عن الاخرتاع بطريقة واحضة مبا فيه الكفاية ومكمتةل حبيث يمتكن خشص من أأهل
املهنة من تنفيذ هذا الاخرتاع ويشرتط عىل مودع طلب الرباءة أأن يشري اإىل أأفضل طريقة يعرفها املودع لتنفيذ الاخرتاع يف
اترخي الإيداع ،أأو يف اترخي ا ألولوية عند املطالبة هبا" .ور أأى الوفد أأن اس تخدام الفعل "يشرتط" وليس "ينبغي" يف املادة
 29جعلت هذا احلمك اإلزاميا .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأن املادة  5من اتفاقية ابريس صيغت عىل أأساس فهم أأن الرباءات
تس تخدم أكداة لنقل التكنولوجيا .وابلنظر اإىل ك هذه العوامل ،أأكد الوفد أأنه ابلرمغ من أأن نظام الرباءات يقوم عىل منحها
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مقابل الكشف عهنا يف املواصفات ،فقد حان الوقت لتتبع فعالية نظام الرباءات كنظام قامئ مس تقل يف معلية نقل
التكنولوجيا .وذكر الوفد أأنه منذ ادلورة الثانية عرشة للجنة ادلامئة ،أأحلت الهند وغريها من البدلان النامية ابس مترار وعىل
ادلوام عىل مناقشة مسأأ ة كفاية الكشف ونقل التكنولوجيا ،وهو ما اتفق عليه واعامتده يف جدول أأعامل ادلورة الثانية
والعرشين ،يف هناية املطاف .ور أأى الوفد أأنه من أأجل حتويل الابتاكر احملمي برباءة اإىل حقيقة واقعة يف نظام الرباءات ،وإاذا
اكن الشخص املاهر يف بدل أأودع فيه طلب براءة أأو منحت فيه براءة حيتاج اإىل مساعدة تكنولوجيات رسية أأخرى خارجة
عن نطاق الرباءة ،ومن مث مل يمتكن الشخص املاهر من حتويل الابتاكر اإىل حقيقة واقعة مس تعينا ابلرباءة مكرجع قامئ بذاته،
فهذا يعين أأن الغرض ا ألسايس من نظام الرباءات مل يتحقق .وقال الوفد اإن هذا العجز عن حتويل الابتاكر اإىل حقيقة واقعة
ميثل حتداي كبريا أأمام حتقيق الغرض ا ألسايس من نظام الرباءات .وقال اإن دور نظام الرباءات كنظام قامئ بذاته ميكِن من نقل
التكنولوجيا ـ مبنأأى عن أأي دراية معلية أأو وس يةل اإيضاح ـ مل يف ِعل جيدا كام يتضح من ا ألمثةل العملية الواردة يف الوثيقة
 .SCP/21/10و أأشار الوفد اإىل أأنه يف احلا ة املثالية ،جيب أأن تتضمن الرباءة بوصفها وثيقة قامئة بذاهتا مجيع املعلومات
الرضورية لنقل معرفة تكنولوجية حمددة .وقال الوفد اإن مواصفات الرباءات ،مبوجب قانون الرباءات الهندي ،جيب أأن
تكشف عن الابتاكر كشفا اتما واكمال ،مبا يف ذكل كيفية تشغيهل أأو اس تخدامه والطريقة اليت يس تغل هبا فضال عن أأفضل
طريقة معروفة دلى مودع الطلب بشأأن اس تغالل الابتاكر ،اليت حيق هل املطالبة حباميهتا .ذلا أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنه
ميكن أأيضا النظر يف الوثيقة  SCP/22/4بشأأن دراسة عن كفاية الكشف ،مضن اإطار نقل التكنولوجيا ،نظرا لرتباط
املسأأ ة ارتباطا وثيقا بقضية نقل التكنولوجيا .ور أأى الوفد أأن الصورة الوردية متاما لنقل التكنولوجيا فوق جنايح نظام
الرباءات تعد قصة خيالية .وعليه ،فاإن الوفد شدد عىل احلاجة اإىل فعل املزيد يف مسأأ ة نقل التكنولوجيا إازاء مسأأ ة كفاية
الكشف .و أأعرب الوفد عن اس تعداده للمشاركة يف املزيد من ا ألعامل يف هذا الصدد.
 .162وعلِقت ممثةل مبادرة تصورات الابتاكر عىل املوضوع من منظور مجاري .وذكرت أأن نقل التكنولوجيا يدور حول نرش
املعرفة وادلراية .و أأشارت اإىل أأن ترامك املعرفة التكنولوجية مل يكن أأمرا سهال ،بل اكن أأمرا شائاك ،أأمكن تشاطره بفعالية من
خالل التعمل عن طريق التجربة العملية ،ول س امي من خالل التعاون عىل مدى عدِة س نوات ،ا ألمر اذلي يتطلب ثقة
متباد ة ،فضال عن اليقني والقدرة عىل التنبؤ .و أأشارت املمثةل اإىل أأن الرباءات اكنت أأداة سهلت تبادل التكنولوجيا واملعارف
ذات الصةل ،وهو دور أأغفل كثريا من ا ألحيان .ور أأت املمثةل أأن التعاون و"الابتاكر املفتوح" امجاهان جديدان هامان.
و أأشارت املمثةل اإىل أأن تقامس التكنولوجيا واملعرفة مع الرشاكء جيري بشلك روتيين بغية ختفيض التاكليف واخملاطر ،والنفاذ
اإىل خربات الآخرين .وقالت املمثةل اإنه ،عىل سبيل املثال ،ميكن أأن توفر تقنية الرتخيص املشرتك نفاذا اإىل حل قامئ يف الواقع
دون احلاجة اإىل تكرار اجلهود نفسها مرة أأخرى .ور أأت املمثةل أأن الرباءات اس تخدمت يف حالت التعاون هبدف توضيح ما
يقدمه ك طرف والطريقة اليت ميكن أأن تدار هبا نتاجئ العمل املشرتك .وقالت اإن ذكل سيسهم يف إازا ة الشكوك وتوضيح
ا ألمور للرشاكء سواء اكنوا يف ا ألسواق الناجضة أأو الناش ئة .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأشارت املمثةل اإىل اإماكنية اس تخدام
معلومات الرباءات الواردة يف الطلبات املنشورة لتحديد الرشاكء احملمتلني ،فضال عن الامجاهات يف جمال البحوث والتمنية .مث
لحظت املمثةل أأنه قد أأشري مرارا خالل الاجامتع اإىل احتاكرات الرباءات ،ا ِإل أأنه ويف معظم ا ألحيان ،يبىن الابتاكر عىل
حتسن معل حل تكنولويج موجود منذ عقود ،فتنحرص براءته عىل تكل املزية فقط وابلتايل
يأأيت قبال :فقد يطور اخملرتع مزية ِ
ل متنحه احتاكرا عىل احلل التكنولويج بأأمكهل ،ولكن اخرتاعه احملمي برباءة س يتنافس يف السوق مع مزيات حمس نة وضعها
خمرتعون أآخرون ،مع بقاء التكنولوجيا ا ألساس ية يف نطاق املكل العام .و أأشارت املمثةل اإىل أأن املناقشة بدت و أكهنا تنتقل بني
حماداثت الاس تثناءات والتقييدات ،من هجة ،وحامية الرباءات من هجة أأخرى .ور أأت أأن هذه القضااي مدجمة مع بعضها
البعض مضن أأنظمة الرباءات يف مجيع أأحناء العامل .وشددت املمثةل عىل أأمهية عدم احنراف أأنظمة الرباءات بعيدا يف امجاه
واحد ،حنو ما فيه مصاحل مجموعة حمددة فقط من أأصاب املصلحة ،أأو لصاحل منوذج معل واحد أأاي اكن؛ وبعبارة أأخرى ،ف إان
املبتكرين حباجة اإىل أأنظمة براءات ذات منوذج أأعامل حيادي .أوأكدت املمثةل أأن اضطرار صاحب الرباءة ليس لإدارة حقوق
اخلاصة حفسب ،ولكن أأيضا اإىل التعامل مع حقوق امللكية الفكرية للآخرين يف النظام البييئ ،مجعهل ابلتايل يف موقعي املهامج
واملدافع يف أآن واحد.
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 .163و أأشارت ممثةل ش بكة العامل الثالث اإىل أأن مسار ا ألمم املتحدة بشأأن صياغة جدول أأعامل التمنية ملا بعد  2015س ينهتيي
يف غضون شهرين يف امجلعية العامة ،و أأن هناك توافقا يف الآراء بني ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة عىل تبين أأهداف التمنية
املس تدامة أكساس جلدول أأعامل التمنية ملا بعد  .2015وذكرت أأن ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة أأهنت ،يف عام ،2014
التفاوض عىل  17هدفا من أأهداف التمنية املس تدامة تنطوي عىل  169غاية .ويف هذا الصدد ،أأشارت املمثةل اإىل أأن النفاذ
اإىل التكنولوجيا هو وس يةل رئيس ية لتحقيق أأهداف التمنية املس تدامة ،و أأن فريق ا ألمم املتحدة العامل أأقر العام املايض بأأمهية
التكنولوجيا واعمتدهتا امجلعية العامة .وقالت املمثةل اإن حقوق امللكية الفكرية الصارمة ،وخصوصا الرباءات ،هتدد النفاذ اإىل
التكنولوجيا ،و أأشارت اإىل أأن جلنة الس ياسات الإمنائية ذكرت يف تقريرها اذلي رفعته اإىل اجمللس الاقتصادي والاجامتعي أأن:
"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
ينظر اجملمتع ادلويل أأيضا يف عدة مسائل س ياساتية ،مهنا منح اس تثناء واسع النطاق للمس تخدمني التجريبيني ،واشرتاط
السلطة القضائية منح الرتاخيص بطريقة غري حرصية بدافع املصلحة العامة .عالوة عىل ذكل ،هناك حاجة اإىل وضع ضامانت
دنيا للمصلحة العامة بكفا ة الشفافية يف منح الرتاخيص والسامح ابس تخدام أأوسع نطاقا ملنح الرتاخيص بطريقة غري حرصية،
وخاصة يف تسجيل براءات الاخرتاع النامجة عن البحوث املمو ة من املوارد العامة" .و أأشارت املمثةل اإىل وجود حالت
اس تخدمت فهيا حقوق امللكية الفكرية من أأجل منع النفاذ اإىل التكنولوجيا يف جمال تكنولوجيا املعلومات والتصالت ،مما
أأظهر بوضوح أأن للرباءات أأثرا سلبيا عىل نقل التكنولوجيا :فعىل سبيل املثال ،فرضت الصني عام  2015غرامة قدرها 975
مليون دولر أأمرييك عىل رشكة Qualcommلتورطها يف ممارسات مانعة للمنافسة يف ترخيص تكنولوجيا الرشكة احملمية
برباءة؛ ويف الهند ،اس تصدر أأصاب الرباءات كرشكة إاريكسون أأوامر زجرية ضد الرشاكت تصنيع الهواتف اذلكية؛ كام وثِقت
املديرية العامة لالحتاد ا ألورويب املعنية ابملنافسة توهجا مزتايدا يف التقايض املتعلق بتوحيد الرباءات .وفامي يتعلق مبوقف بعض
ادلول ا ألعضاء بأأن الويبو حتتاج اإىل تلكيف رصحي ملناقشة قضية نقل التكنولوجيا ،ذكِرت املمثةل ابملادة  1من التفاق املربم
بني ا ألمم املتحدة والويبو واليت تنص عىل ما ييل" :تعرتف ا ألمم املتحدة ابملنظمة العاملية للملكية الفكرية (املس ِماة فامي ييل
"املنظمة") بوصفها واك ة متخصصة وبوصفها مسؤو ة عن اختاذ التدابري املالمئة ،للقيام ،بوجه خاص ،بتعزيز النشاط الفكري
اخلالق وتسهيل نقل التكنولوجيا املتصةل ابمللكية الصناعية اإىل البدلان النامية بغية تعجيل الامناء الاقتصادي والاجامتعي
والثقايف ،طبقا لصكها ا ألسايس وللمعاهدات والتفاقات اليت تقوم عىل تنفيذها ومع مراعاة اختصاصات ومسؤوليات ا ألمم
املتحدة وهيئاهتا ،وخاصة مؤمتر ا ألمم املتحدة للتجارة والإمناء ،وبرانمج ا ألمم املتحدة الإمنايئ ،ومنظمة ا ألمم املتحدة ل إالمناء
الصناعي ،وكذكل منظمة ا ألمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة وغريها من الواكلت يف مجموعة مؤسسات ا ألمم املتحدة".
وذلكل ،ر أأت ش بكة العامل الثالث أأن ك جلان الويبو مفوضة ملناقشة قضية نقل التكنولوجيا .وإاضافة اإىل ذكل ،رحبت املمثةل
بقرار ادلول ا ألعضاء يف ا ألمم املتحدة ،خالل مؤمتر أأديس أأاباب للمتويل ألغراض التمنية ،اإنشاء أآلية تسهيل التكنولوجيا يف ا ألمم
املتحدة ،اليت تدمع حتقيق أأهداف التمنية املس تدامة .وذكرت املمثةل أأن فعالية هذه الآلية س يعمتد عىل مدى تعاملها مع حواجز
امللكية الفكرية والتمنية اذلاتية التكنولوجية للبدلان النامية ،وهو ما يعيدان إاىل مسؤولية الويبو .وقالت املمثةل اإن برانمج معل
اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بشأأن نقل التكنولوجيا مل يصمم ملناقشة حواجز الرباءات يف جمال نقل التكنولوجيا.
ولحظت كذكل أأن املنتدى الرفيع املس توى املعين بنقل التكنولوجيا فشل يف أأن حييط علام بتكل اخملاوف ،بل ِ
حىت أأنه
أأوىص ابلنضامم اإىل معاهدات الويبو مثل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وبروتوكول مدريد كوس يةل لتعزيز نقل التكنولوجيا.
وقالت املمثةل اإن ذكل جاء نتيجة اختيار اخلرباء من بني مرخيص التكنولوجيا واملديرين التنفيذيني لرشاكت خاصة مل ِيطلعوا
عىل قضااي التمنية والتكنولوجيا .و أأكدت املمثةل أأن مبادرة الويبو بشأأن نقل التكنولوجيا يه يف ا ألساس منصة توفيق ،ول
عالقة لها مبعاجلة احلواجز اليت تضعها الرباءات أأمام نقل التكنولوجيا .ور أأت املمثةل أأن اللجنة ادلامئة يه املنرب الوحيد يف
الويبو اذلي ميكنه مناقشة القضااي املتعلقة ابلرباءات ونقل التكنولوجيا .ولهذا ،أأيدت ش بكة العامل الثالث تأأييدا اتما الطلب
اذلي طال أأمده واملقدم من البدلان النامية بشأأن اإنشاء جلنة مس تقةل تعىن ابلعراقيل اليت تشلكها الرباءات أأمام نقل
التكنولوجيا ،وحثت ادلول ا ألعضاء عىل القيام بذكل.
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 .164و أأوحضت ممثةل مجعية ماليك حقوق امللكية الفكرية ( )IPOأأن امجلعية يه رابطة مجارية مجمع أأصاب الرباءات
والعالمات التجارية وحق املؤلف وا ألرسار التجارية ،وختدم أأصاب احلقوق يف اكفة القطاعات واكفة ميادين التكنولوجيا،
وابلتايل ،ميتكل أأعضاهئا خربة معلية يف جمال نقل التكنولوجيا يف العديد من جمالهتا اخملتلفة .ورضبت املمثةل مثال عن الواقع
العميل لنقل التكنولوجيا يشمل اإحدى الرشاكت ا ألعضاء يف الرابطة ،ويه اييل ليليل ورشاكه .فقد اخنرطت اإييل لييل لأكرث
من عقد من الزمن ،يف برانمج نقل التكنولوجيا الرايم اإىل متكني البدلان النامية ،ومهنا الهند ،من اإنتاج أأدوية عالية اجلودة
لعالج السل املقاوم للعقاقري املتعددة ،و أأسفر هذا الربانمج عن نقل انحج للتكنولوجيا مكِن الرشاكت اجلودة احمللية يف هذه
املناطق من اإنتاج ا ألدوية ا ألنسب ملعاجلة هذه ا ألزمة وفق معايري اجلودة العاملية .وقالت املمثةل اإنه اإضافة إاىل نقل
التكنولوجيا ،فقد دمعت رشاكة السل املقاوم للعقاقري املتعددة ( )MDRTBتدريب أأكرث من  100 000من العاملني يف
جمال الرعاية الصحية يف املناطق الأكرث ترضرا هبدف اإدارة هذا املرض املعقد ،فضال عن اإدارة املراحل املبكرة من البحوث
حول ا ألدوية اجلديدة .و أأضافت املمثةل أأن الرشكة اكنت قادرة عىل اختيار ادلول اليت تشاركت معها عرب بناء الثقة مع الرشاكء
احملليني اذلين اكنوا أأيضا حريصني عىل التعاون ليكون النجاح مشرتاك .و أأشارت اإىل أأن معلية تدفق املعرفة والتكنولوجيا معلية
ذات امجاهني تتطلب اإطارا قانونيا متينا يضم قواعد راخسة محلاية امللكية الفكرية ،و أأضافت أأن هذا الاس تقالل يقدم مس توى
من الثقة والثبات ،حبيث ل ميكن أأن ينجح مثل هذا الربانمج بدوهنام .وختاما ،أأكدِت أأن صناعة الرابطة ملزتمة وبقوة يف
جمال نقل التكنولوجيا ،و أأن دلهيا اعتقادا راخسا بأأن هذه الرشااكت مجري عىل أأفضل حنو ممكن عندما تكون طوعية متاما.
 .165و أأشارت ممثةل غرفة التجارة ادلولية ( )ICCاإىل أأن التكنولوجيا تنتقل وتنرش عرب عدة قنوات :من خالل املعامالت
يف السوق مثل مجارة املنتجات أأو اخلدمات أأو الرتاخيص؛ أأو الش باكت الرمسية مثل سالسل القمية العاملية والتوريد،
والبحث والتطوير وش باكت الابتاكر .وقالت املمثةل اإن التكنولوجيا واملعرفة تنترش أأيضا عن طريق حركة العامل املهرة بني
خمتلف املنظامت والبدلان؛ وكذكل من خالل الش باكت غري الرمسية ،اليت يه ذات أأمهية خاصة يف نقل املعارف الضمنية
غري املقننة؛ أأي املعارف املكتس بة من خالل التجربة ،واحملفوظة يف أأذهان الناس .وذكرت املمثةل أأن العديد من العوامل
رضورية لنقل التكنولوجيا بنجاح ،و أأن أأحد العنارص املهمة هو القدرة عىل الاستيعاب ،اليت يه القدرة عىل دمج املعارف
اجلديدة واس تخداهما لتوليد الابتاكر واليت تتطلب التعلمي والتدريب املناس بني عىل املهارات ذات الصةل .و أأشارت اإىل أأن
ش باكت الابتاكر ومجموعاته تشلك أأيضا أأحد العوامل شديدة ا ألمهية يف تعزيز تدفق املعرفة والتكنولوجيا ،كام ميكن أأن تسهل
البنية التحتية اجليدة لالتصالت ،التعاون .ولحظت املمثةل أأن ا ألداة الرئيس ية اليت تدمع ك تكل العوامل يه حقوق امللكية
الفكرية مثل الرباءات وا ألرسار التجارية :اإذ تدمع حقوق امللكية الفكرية التعاون عرب متكني املبتكرين من الكشف عن
ابتاكراهتم ومشاطرة معارفهم .و أأضافت أأن حقوق امللكية الفكرية تشلك أأيضا أأساس معامالت ترخيص التكنولوجيا اليت يه
وس يةل هامة لنقل التكنولوجيا .ويف اخلتام ،ذكرت املمثةل أأن العديد من العوامل اخملتلفة رضورية خللق بيئة مواتية لنقل
التكنولوجيا ونرشها بشلك فعال ،و أأن امللكية الفكرية عنرص أأسايس وإان مل يكن اكفيا يف حد ذاته .و أأضافت أأن غرفة التجارة
ادلولية أأصدرت ورقة حبث عن تدفقات املعرفة والتكنولوجيا ،وفرت فهيا معلومات عن التوهجات العاملية يف جمال نقل
التكنولوجيا ونرشها.
 .166و أأكد وفد جنوب أأفريقيا أأن بالده تنتقل من اقتصاد قامئ عىل املوارد اإىل اقتصاد قامئ عىل املعارف ،وقد انعكس ذكل
يف اإطار س ياسة حقوق امللكية الفكرية اجلديدة ،املطروحة للمناقشة يف حينه ،وس تصبح ترشيعا عام قريب .و أأشار الوفد اإىل
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
ابحلاجة اإىل نقل التكنولوجيا الاجامتعية ،اليت يه املسؤولية الاجامتعية للهنوض ابلتمنية املس تدامة .و أأيد الوفد يف هذا الصدد
البيان اذلي أأدلت به ممثةل ش بكة العامل الثالث ،اإذ سلطت الضوء ببالغة عىل احلاجة لنقل التكنولوجيا من أأجل حتقيق
هدف التمنية املس تدامة .ويف اخلتام ،أأيد الوفد الاقرتاح اذلي قدمه وفد نيجرياي ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية بشأأن اإعداد
دراسة عن املامرسات احلالية يف جمال نقل التكنولوجيا يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا.
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 .167وقال وفد اإكوادور اإن موضوع املناقشة شديد ا ألمهية ألن نقل التكنولوجيا أأداة أأساس ية لتمنية البدلان .و أأشار الوفد
اإىل أأن نقل التكنولوجيا هو موضوع رئييس مضن نظام براءات الاخرتاع ،من منظور املصلحة العامة .واس تدرك قائال ،يتعني
أأن تسهم حقوق الرباءات يف تعزيز الابتاكر التكنولويج ونرش التكنولوجيا ،مما يعود ابلنفع عىل منتجي املعارف التكنولوجية
ومس تخدمهيا عىل حد سواء ،بطريقة تعزز الرفاه الاقتصادي والاجامتعي وحتقق التوازن بني احلقوق والالزتامات .وقال
الوفد اإنه بالده اقرتحت ،يف اإطار اجامتعات جملس تريبس ،اإضافة بند اإىل جدول ا ألعامل يتعلق ابمللكية الفكرية من أأجل
تسهيل نقل التكنولوجيا يف جمال التكنولوجيا السلمية بينيا .و أأشار الوفد اإىل أأن املنتدى أأظهر أأن نقل التكنولوجيا من البدلان
املتقدمة اإىل البدلان النامية رضوري جلعلها قادرة عىل التخفيف من الآاثر الضارة اليت خيلفها تغري املناخ ،اذلي تلعب فيه
الرباءات والابتاكرات دورا شديد ا ألمهية .ور أأى الوفد أأن املناقشات بشأأن نقل التكنولوجيا ينبغي أأن تس متر يف اللجنة
ادلامئة من خالل حتليل اخلربات الوطنية يك تكون قادرة عىل الوصول اإىل فهم أأكرث دقة للآاثر املرتتبة عىل الرباءات يف جمال
نقل التكنولوجيا ،مما ميكن أأن ييرس لدلول ا ألعضاء اس تكشاف عنارص جديدة ميكن أأن اس تخداهما يف اللجنة ادلامئة واحملافل
ا ألخرى .و أأكد الوفد ،عىل غرار ما س بق ،عىل موقفه أأن مرشوع جلنة التمنية بشأأن "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
حتدايت مشرتكة وبناء احللول" ،ينبغي أأ ِل يس تخدم كحجة ملنع اللجنة ادلامئة من مواصةل العمل عىل هذا املوضوع ،ابلرمغ من
أأن هذا املوضوع قيد النظر يف هيئة أأخرى يف الويبو.
البند  7من جدول ا ألعامل :قضااي أأخرى – اقرتاح مقدم من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
 .168استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCP/22/5
 .169و أأعطى وفد الربازيل ،متحداث ابلنيابة عن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،حملة عن اترخي قانون الويبو المنوذيج
اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات لس نة  .1979وأأشار الوفد اإىل أأن املاكتب ادلولية املتحدة محلاية امللكية الفكرية،
أأصدرت عام  1965قانوان منوذجيا خاصا ابلبدلان النامية لرباءات الاخرتاع .وبعد عرش س نوات تقريبا ،عام ،1974اتضحت
رضورة اإعادة النظر يف ذكل القانون المنوذيج ،وبعد معلية املراجعة ،نرشت النسخة املنقحة الهنائية لقانون الويبو المنوذيج
بشأأن الابتاكرات عام  .1979وذكر الوفد أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اقرتحت بدء مناقشة حول مراجعة هذه
الترشيعات المنوذجية ،هبدف تزويد ا ألمانة بأأداة مفيدة يف أأنشطة بناء الكفاءات .و أأشار الوفد اإىل أأن هذه املسأأ ة أأثريت يف
دورتني سابقتني للجنة مكوضوع يس تحق الاهامتم .و أأوحض الوفد أأن املناقشات بشأأن تنقيح قانون الويبو المنوذيج لس نة
 ،1979ينبغي أأن يأأخذ بعني الاعتبار اجلوانب التالية ،من بني أأمور أأخرى "1" :توافر الاموال يف الربانمج واملزيانية لثنائية
 ،15/2014من أأجل اإحراز "تقدم يف مراجعة قانون الرباءات المنوذيج للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا"؛ " "2أأمهية هذه
العملية يف معاجلة الفصول الرئيس ية املتعلقة بقانون الرباءات بطريقة شامةل ولكية؛ " "3رضورة الاس تجابة للطلبات املزتايدة
اليت تقدهما ادلول ا ألعضاء لتلقي املساعدة يف جمال الترشيع والس ياسات متاش يا مع التوصيتني  13و 14من جدول أأعامل
التمنية؛ " "4الفرصة الساحنة لتحديث الوثيقة اليت صدرت يف الس بعينات بطريقة تعكس التغريات اليت طر أأت بعد تكل
الفرتة يف ميدان قانون الرباءات ،وخباصة بدء رساين اتفاق تريبس عام  1995وتنفيذ أأحاكمه مضن الترشيعات الوطنية؛ ""5
الفائدة من وثيقة منقحة ميكن أأن تشلك أأساسا تستند اإليه ادلول ا ألعضاء عند حتديث ترشيعات الرباءات الوطنية أأو
مراجعهتا .وبناء عىل ما س بق ،اقرتحت اجملموعة أأن تعرب ادلول ا ألعضاء عن أآراهئا هبذا الهنج ،وطلبت من ا ألمانة ،استنادا
اإىل التعليقات الواردة ،ختصيص ا ألموال الالزمة ملواصةل تنقيح قانون الويبو المنوذيج لس نة  1979يف وثيقة الربانمج واملزيانية
لثنائية  ،2017-2016و أأن حترض اقرتاحا تنظر فيه ادلول ا ألعضاء خالل ادلورة الثالثة والعرشين للجنة ادلامئة بشأأن
اختصاصات هذا التنقيح والطرق اليت ميكن أأن يتبعها .ولحظ الوفد أأن ادلول ا ألعضاء س تكون قادرة عىل التدخل
واملشاركة يف تكل العملية اكملعتاد ،و أأن النتيجة الهنائية لن تشلك وثيقة ملزمة .و أأشار الوفد أأيضا أأنه من أأجل تنظمي أأفضل
للمناقشات بشأأن هذا البند من جدول ا ألعامل ،فقد اقرتحت مجموعته تقس مي املناقشات اإىل ثالثة أأجزاء :اجلزء ا ألول ينبغي
أأن خيصص ملناقشة جدوى قانون الويبو المنوذيج ابلنس بة لعمل ا ألمانة؛ ويركز اجلزء الثاين عىل وضع القانون المنوذيج
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ابلنس بة لنظام الرباءات ادلويل؛ وخيصص اجلزء الثالث لتبادل وهجات النظر بني ادلول ا ألعضاء بشأأن ما تود أأن تراه يف
قانون منوذيج تصوغه واك ة متخصصة ل ألمم املتحدة مثل الويبو.
 .170وقدم وفد جنوب أأفريقيا حملة عن وهجة نظره يف هذه املسأأ ة .و أأعرب عن تأأييده لقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب بشأأن تنقيح القانون المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية لرباءات الاخرتاع لعام  ،1979استنادا اإىل النقاط التالية:
" "1أأن هذا القانون عفِى عليه الزمن ،ول يعكس أأحدث التطورات يف احملافل املتعددة ا ألطراف ،مثل اتفاق تريبس لعايم
 1995و2007؛ " "2أأن القانون المنوذيج مل يأأخذ يف احلس بان الوقائع الاجامتعية والاقتصادية اخملتلفة للبدلان النامية
وتطلعاهتا ،ويه عوامل حامسة يف هذه البدلان .و أأشار الوفد اإىل أأن الويبو ،ابعتبارها الإدارة الرائدة يف قضااي امللكية
الفكرية ،ومعال ابلتوصية رمق  13جلدول أأعامل التمنية ،تضطلع مبسؤولية تقدمي مشورة ترشيعية تكون اإمنائية الامجاه ومدفوعة
حبسب الطلب ،مع مراعاة ا ألولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية .وحتقيقا لهذه الغاية ،ر أأى الوفد أأن مراجعة قانون
الويبو المنوذيج لعام  1979س تتيح جمال للتفكري يف التغيريات العديدة اليت حدثت منذ عام  ،1979ومساعدة البدلان النامية
عىل وضع نظام فعال وكفء عند حتديث أأو مراجعة ترشيعات الرباءات فهيا .ور أأى الوفد أأن ادلعوة اليت وهجهتا مجموعته
مؤخرا لإجراء مراجعة ،تامتىش مع منطق التنقيح اذلي أأدخل عام  ،1979وهو مواكبة أأحدث التوهجات بشأأن التطورات
الترشيعية والس ياس ية يف البدلان النامية يف ذكل الوقت .وذلكل ،أأيِد الوفد ادلعوة اإىل ختصيص ا ألموال الالزمة ،من مزيانية
الثنائية  ،2017/2016لتنفيذ تكل املراجعة ،و أأن تعد ا ألمانة اقرتاحا بشأأن ا ألساليب واملواصفات اليت ينبغي أأن تتضمهنا هذه
املراجعة ،ملواصةل املناقشات يف ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة.
 .171وهنأأ وفد ابراغواي الرئيسة وانئهبا عىل تعييهنام .و أأثىن الوفد عىل ا ألمانة العامة لإعدادها الواثئق اليت نوقشت خالل
الاجامتع .و أأبدى الوفد تأأييده التام للبيان اذلي أأدىل به وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،سواء فامي
يتعلق ابلفتتاح أأو البيان اذلي يعرض اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية (الوثيقة  .)SCP/22/5و أأشار الوفد اإىل أأن بالده
أأنشأأت قبل س نوات قليةل مؤسسة جديدة ،أأنيطت لها هممة تنفيذ س ياسة عامة للملكية الفكرية وإاجراءات عىل خمتلف
املس توايت الس ياس ية والتنظميية واملؤسس ية .وذكر الوفد أأن اجملالت اليت حتظى بأأكرب قدر من الاهامتم يه الرباءات واقرتاح
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن حتديث القانون المنوذيج لعام  .1979ور أأى الوفد أأن هذا الاقرتاح س يكون
ممارسة مثرية لالهامتم من شأأهنا أأن توفر منافع للجنة والويبو بشلك عام للأس باب اليت فصلها وفدا الربازيل وجنوب أأفريقيا.
و أأعاد الوفد التذكري بأأن ،وكام أأكد عىل ذكل املدير العام يف اليوم ا ألول من ادلورة ،اللجنة ذات طبيعة معيارية .ويف هذا
الصدد ،فاإن القانون المنوذيج ،ورمغ أأنه ليس صاك ملزما ،من شأأنه أأن ميكِن ادلول ا ألعضاء من جعل معلية املساعدة
الترشيعية اليت تقدهما ا ألمانة العامة أأكرث شفافية .ومتاش يا مع ما اقرتحته مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،أأبدى الوفد
اهامتمه مبعرفة ما اإذا اكن القانون المنوذيج ،عىل وجه اخلصوص ،قد اس تخدم يف ا ألنشطة السابقة للحصول عىل املساعدة
الفنية والترشيعية .ور أأى الوفد أأنه طاملا أأن القانون قانون منوذيج ،هممته ا ألساس ية يه تقدمي أأوجه املرونة للبدلان الراغبة يف
اس تخدامه كقاعدة ملراجعة قوانيهنا الوطنية ،وأأن هذا الصك ينبغي أأن يعمتد أأو يتوىخ حقائق وطنية خمتلفة ،و أأنه ل يسعى
تيرس فهام أأفضل
اإىل املواءمة عىل أأي مس توى وطين .و أأشار الوفد اإىل أأن ما س بق ميكن أأن يكون ممارسة من شأأهنا أأن ِ
لكيفية مسامهة الترشيعات املتعلقة ابلرباءات يف التمنية ونقل التكنولوجيا والابتاكر واجلوانب املتعلقة ابلصحة .وقال الوفد اإنه
ليك يكون القانون المنوذيج أأداة للبدلان النامية اليت دلهيا ترشيعات قليةل أأو انقصة فامي خيص الرباءات ،فاإنه ينبغي أأن يأأخذ
بعني الاعتبار التطورات يف التكنولوجيات اجلديدة .واتبع الوفد قائال اإن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ذو
طبيعة اإجرائية :ألنه ل يسعى اإىل بدء نقاش موضوعي بشأأن مضمون القانون المنوذيج .واكن الهدف من هذا الاقرتاح أأن
تعد ا ألمانة مرشوعا بشأأن ا ألساليب واملواصفات اليت قد تشملها معلية املراجعة .ور أأى الوفد أأنه من املهم ،يف حال لىق
الاقرتاح قبول ،التأأكد من أأن ا ألمانة ستتخذ اخلطوات الالزمة ملشاركة فعا ة من جانب ادلول ا ألعضاء.
 .172وهنِأأ وفد ترينيداد وتوابغو الرئيسة عىل انتخاهبا وا ألمانة عىل معلها خالل ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة .وقال
الوفد اإن مداخلته س تكون عامة ،مثل وفدي ابراغواي وجنوب أأفريقيا .و أأيِد الوفد بيان وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان
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أأمرياك الالتينية والاكرييب والوثيقة  ،SCP/22/5و أأكِد رغبته يف املشاركة يف املناقشات حول مراجعة قانون الويبو المنوذيج
اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات لس نة  .1979ومشريا اإىل أأن القانون المنوذيج اكن ابلضبط منوذجا ،ر أأى الوفد أأن
الإصالح املقرتح يشلك قانوان مران وغري ملزم لدلول ا ألعضاء .و أأشار أأيضا اإىل أأن القانون المنوذيج حيتاج اإىل حتديث،
ووافق عىل أأن املراجعة تامتىش مع التوصيتني  13و 14من جدول أأعامل الويبو بشأأن التمنية .و أأيِد الوفد اإعداد أأساليب
ومواصفات للمراجعة ،والبنية ثالثية ا ألجزاء اليت اقرتهحا وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .173و أأشار وفد الياابن متحداث ابمس اجملوعة ابء اإىل أأن اجملموعة مل تصل بعد اإىل مناقشة اكمةل ومفصةل عن هذه املسأأ ة،
و أأنه س يديل بتعليق عام .وشكر الوفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل اقرتاهحا مراجعة قانون الويبو المنوذيج
اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات لس نة  ،1979الوارد يف والوثيقة  .SCP/22/5و أأقرت اجملموعة بأأمهية املساعدة
الترشيعية اليت تقدهما ا ألمانة العامة للبدلان النامية يف جمال الرباءات لغرض اإنشاء أأنظمة الرباءات يف تكل البدلان وحتسيهنا.
و أأشارت اإىل أأن مساعدة الويبو هممة للغاية لوضع نظام براءات يكون قوة دافعة يف جمال الابتاكر .و أأعربت اجملموعة عن أأن
مراجعة القانون المنوذيج ميكن أأن تشلك جزءا من تنس يق قانون الرباءات املوضوعي اذلي ترغب اجملموعة يف تنفيذه واذلي
ينبغي للجنة تنفيذه متاش يا مع وليهتا .وقال الوفد اإنه اإن اكن هناك احامتل بأأن تؤدي املراجعة اإىل تنس يق بشأأن قضااي مثل
حامية البياانت ومتديد مدة الرباءة وفرتة السامح والامتيازات ،من بني أأمور أأخرى ،فاإن اجملموعة ابء س تويل اهامتما لهذا
البند .ويف هذا الس ياق ،طلب الوفد من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن تتابع أ آراهئا بشأأن النتاجئ املتوقعة لهذه
العملية ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار النقاط املتعلقة بتنس يق الرباءات اليت أأشارت اإلهيا اجملموعة ابء .و أأشار الوفد اإىل أأن وهجة
نظر مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب س تكون مفيدة يف مواصةل النظر يف هذه املسأأ ة بني بدلان اجملموعة ابء يف
املس تقبل.
 .174وشكر وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ادلول ا ألعضاء يف مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب لإعدادمه الوثيقة
 SCP/22/5اليت تتضمن اقرتاح مراجعة القانون المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية لرباءات الاخرتاع لس نة  .1979وشكر
الوفد عىل وجه اخلصوص وفد الربازيل لتقدميه الوثيقة .و أأشار اإىل أأن الاقرتاح الوارد يف الوثيقة  SCP/22/5مل يقدم
ا ألس باب التفصيلية للمراجعة املنشودة .وذكر أأيضا أأنه يف حني ادعى الاقرتاح أأن جحم طلبات املساعدة الترشيعية من الويبو
يف ازدايد و أأن الويبو مل تكن قادرة عىل تلبية هذه الطلبات ،فاإنه مل يقدم دليال عىل ذكل .و أأفاد الوفد ببعض التعليقات والآراء
ا ألولية بشأأن املوضوعات اليت انقش هتا الوثيقة .و أأشار اإىل أأن القانون المنوذيج موضع النقاش صدر عام  ،1979أأي منذ أأكرث
معرفا يشلك يسء ،ومكوان من اتفاقية ابريس ونظام
من  30عاما مضت .ويف ذكل الوقت ،اكن نظام الرباءات ادلويل ِ
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اذلي اكن قد بد أأ معهل للتو ،وابلتايل مل يكن هناك اإطار حمدد بدقة لنظام الرباءات ادلويل.
و أأقر الوفد أأن القانون المنوذيج مل يتضمن عنارص حديثة من قانون الرباءات ،مثل تعديالت مدة الرباءة ومتديدها ،أأو تنفيذ
معاهدة قانون الرباءات عىل سبيل املثال .ولحظ الوفد أأن الوضع خمتلف متاما ِمعا اكن عليه عام  .1979و أأشار اإىل أأن
النظام ادلويل للرباءات يعمل منذ س نني عديدة مبوجب التفاقيات ادلولية والثنائية واملتعددة ا ألطراف اليت وضعت اإطارا بني
البدلان وبني مجموعات من البدلان ،ميكن أأن يرشد الس ياسات ادلولية .وقال الوفد اإن العديد من البدلان النامية والبدلان
ا ألقل منوا دلهيا قوانني للرباءات ،وإان تكل القوانني متاحة عىل موقع الويبو ،وميكن اعتبارها مصدرا قامي للراغبني يف وضع
قوانني براءات جديدة أأو معد ة .و أأضاف أأن التفاقيات ادلولية قدمت للبدلان معايري احلد ا ألدىن اليت ينبغي اتباعها يف حامية
حقوق امللكية الفكرية ،وقدمت أأيضا املروانت املتاحة للبدلان يف اإطار هذه التفاقات ادلولية ،حبيث ميكن للبدلان املوقعة
عىل تكل التفاقات أأيضا اس تخداهما عند الرضورة ،حسب احتياجاهتا وظروفها الوطنية .ولحظ الوفد أأن اإطار الرباءات
ادلولية هو الآن أأكرث تطورا مما اكن عليه قبل بضعة عقود ،وابلتايل فاإن احلاجة لقوانني منوذجية توفر قواعد موحدة ينبغي للك
بدل أأن يلزتم هبا مل تعد موجودة .بل هناك حاجة ،عوضا عن ذكل ،اإىل هنج أأكرث مرونة لتقدمي مساعدة فنية ترشيعية
وس ياس ية مبارشة اإىل ادلول ا ألعضاء اليت تطلهبا .واتبع الوفد قائال اإن هذا الهنج املرن منصوص عليه يف توصيات جدول
أأعامل التمنية اليت وافقت علهيا مجيع ادلول ا ألعضاء ابلإجامع ومعمت مضن أأنشطة الويبو التقنية :حيث نصت التوصية ا ألوىل
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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 ا ألولوايت والاحتياجات اخلاصة ابلبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا عىل وجه اخلصوص ،فضال عن
خمتلف مس توايت التمنية لدلول ا ألعضاء ،و أأنه ينبغي اإدراج ا ألنشطة يف أأطر زمنية لس تكامل الربامج .ويف هذا الصدد،
أأشار الوفد اإىل أأنه ينبغي أأن يكون تصممي برامج املساعدة التقنية وأآليات تسلميها ومعليات تقيميها خاصة بلك بدل .ومبا أأن
القانون المنوذيج هو أآلية لتقدمي املعونة الفنية ،فاإن وضع حل وحيد يناسب امجليع ،ل يتفق مع تكل التوصية .و أأعرب الوفد
عن ر أأي مفاده أأن الهنج الفردي اذلي تقدمه الويبو عرب العمل مبارشة مع ادلول ا ألعضاء ،اليت تطلب ذكل ،حل همم وفعال.
و أأبدى الوفد عن اعتقاده الراخس بأأن املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو ينبغي أأن تبقى بناء عىل الطلب وخمصصة للبدل املعين،
و أأن تأأخذ بعني الاعتبار مس توايت التمنية املتفاوتة لدلول ا ألعضاء .وذكر الوفد أأن التوصيتني  13و 14من جدول أأعامل
التمنية تعكسان الهنج الشامل اذلي ينبغي أأن تكون املساعدة مبوجبه مبن ِية عىل الطلب وخاصة بلك بدل ،كام ينبغي أأن تأأخذ
بعني الاعتبار الاحتياجات اخلاصة للبدلان النامية ومس توايت التمنية اخملتلفة لدلول ا ألعضاء .ور أأى الوفد أأن القوانني
المنوذجية اكنت أأداة جامدة مل يعر اهامتما لالختالفات بني ادلول ا ألعضاء وبني ظروفها اخملتلفة ،مثل املس توايت اخملتلفة من
التمنية .وبناء عىل ذكل ،قال الوفد اإنه ل يدمع معل الويبو يف جمال تطوير قوانني منوذجية جديدة أأو مراجعة القانون المنوذيج
املتعلق ابلرباءات .و أأعرب عن اعتقاده بأأن املوارد ستس تخدم اس تخداما أأفضل اإن أأنفقت عىل تلبية احتياجات ادلول
ا ألعضاء احملددة وحسب ظروفها .ور أأى الوفد ،أأن املساعدة س تكون أأكرث فعالية اإذا قدمت الويبو مساعدة تقنية مصممة
تصمامي موهجا للمسائل الترشيعية والس ياس ية مبارشة اإىل فرادى ادلول ا ألعضاء بناء عىل طلهبا ،مع ا ألخذ بعني الاعتبار
الاحتياجات والظروف اخلاصة لتكل ادلول .ولحظ الوفد أأن هذا الهنج ،وخالفا لهنج القانون المنوذيج ،يامتىش مع توصيات
جدول أأعامل التمنية ادلاعية اإىل تقدمي مساعدة فردية لدلول ا ألعضاء .وشدد عىل أأن تطوير قانون منوذيج للرباءات ،حيمل يف
طياته تنس يقا لقانون الرباءات ،و أأن مثل هذا النقاش لن يشمل ابلرضورة تنس يق لقانون براءات موضوعي ولإجراءات
الرباءات .وذلا ،تساءل الوفد ما اإذا اكن التعديل املقرتح من قبل اللجنة ادلامئة للقانون المنوذيج لس نة  1979س يتناول
تنس يق مجيع عنارص قانون الرباءات ،مبا يف ذكل تنس يق اجلوانب املوضوعية ،مثل حفص الطلبات واحلقوق اليت متنحها
الرباءة ،ألن أأي معل عىل املواءمة ل ينبغي أأن يقترص عىل بعض موضوعات قانون الرباءات ويستبعد مواضيع أأخرى.
 .175وقال وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اإنه ابلنس بة للنقاش حول جدوى قوانني
الويبو المنوذجية لعمل ا ألمانة ،ترى اجملموعة ،حسب فهمها ،أأن ا ألمانة يه أأجدر من يس تطيع تبيان ما اإذا اكن القانون
المنوذيج مفيدا لعملها أأم ل ،سواء يف تكوين الكفاءات أأو أأنواع أأخرى من ا ألنشطة .و أأضاف الوفد أأنه فامي يتعلق ابجلزء
الثاين من املناقشة ،فاإن مجموعته تعتقد أأنه ينبغي عىل ادلول ا ألعضاء أأن تأأخذ زمام املبادرة ،عىل أأساس املناقشات
واملدخالت اليت س تأأيت من ا ألمانة ،حول ما اإذا اكن قد اس تخدمت القانون المنوذيج لس نة  ،1979وعام اإذا اكن هذا
القانون مفيدا أكداة للشفافية.
 .176و أأعرب وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن شكره جملموع بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب لقرتاهحا تنقيح قانون الويبو المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات لس نة  .1979و أأشار الوفد اإىل أأنه
يف تعرب مجموعته عن امتناهنا لصياغة هذا الاقرتاح ،فاإهنا غري قادرة عىل الإجابة يف هذه املرحةل عىل ا ألس ئةل املقدمة من وفد
الربازيل ،ولكهنا تس تطيع الإعراب عن وهجة نظر عامة .وقال الوفد اإن اجملموعة تعتقد أأن هذا التنقيح س يكون معلية معقدة
ميكن أأن تنطوي عىل اإعادة نظر شامةل يف مجيع مواضيع قانون الرباءات ذات الصةل .و أأشار الوفد اإىل أأنه ينبغي أأخذ
التطورات الهامة اليت حدثت بني عايم  1979واليوم ،مثل اعامتد اتفاق تريبس ،بعني الاعتبار .وقال الوفد اإنه يرى ،من
حيث املضمون ،أأن التنقيح احملمتل للقانون المنوذيج ل ينبغي أأن تتطرق اإىل تفسري أأحاكم اتفاق تريبس .ور أأت اجملموعة أأن
املوافقة عىل هذا املبد أأ يه رشط لدلخول يف مناقشات املراجعة احملمتةل .وحسب فهم الوفد ،فاإن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب سيسهم يف تنس يق قانون الرباءات املوضوعي.
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 .177و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن القانون المنوذيج ا ألصيل لعام  1965اس تخدمت خالل الس نوات العرش ا ألوىل من أأجل
تقدمي املساعدة الترشيعية لدلول ا ألعضاء اكإطار أأسايس للحصول عىل املشورة .وبعد حوايل عرش س نوات ،برزت رضورة
مراجعة ذكل القانون المنوذيج ،ول س امي بسبب التطورات اجلديدة اليت ظهرت بني عايم  1965و  1975يف ترشيعات
بعض البدلان ،مما أأحال القانون المنوذيج همجورا متاما .ويف هذا الس ياق ،أأنشئ فريق عامل حتت إارشاف جلنة الويبو ادلامئة
للتعاون الإمنايئ املرتبط ابمللكية الصناعية ،اجمتع عدة مرات بني عايم  1979-1974اإىل حني أأفضت العملية اإىل وضع القانون
المنوذيج املعدل اجلديد لعام  .1979و أأضافت ا ألمانة أأن القانون المنوذيج اس تخدمت خالل الامثنينات والتسعينات من
مقسم اإىل ثالثة أأجزاء خيدم ك مهنا غرضا
القرن املايض أكداة لتقدمي املشورة الترشيعية .و أأوحضت أأن القانون المنوذيج ِ
خمتلفا .ويتضمن اجلزء ا ألول ا ألحاكم المنوذجية اليت تعاجل مجيع أأنواع قضااي قانون الرباءات املوضوعية اليت توضع عادة يف
ترشيع أأي قانون براءات ألحد ادلول ا ألعضاء ،مثل رشوط ا ألهلية للحامية برباءة واحلق يف الرباءة والاس تثناءات
والتقييدات ونطاق احلقوق و أأحاكم الإنفاذ ،وخالف ذكل .واتبعت ا ألمانة قائةل اإنه عند وضع نظام قانون للرباءات أأو نظام
للرباءات يف بدل معني ،كام أأشار وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فقد جرت العادة عىل اس تخدام اجلزء ا ألول لهذه
ا ألغراض .و أأضافت ا ألمانة أأن اجلزء الثاين من القانون المنوذيج يتكون من ا ألحاكم التمكيلية (التعليقات) ل ألحاكم المنوذجية
وتفسريات ك حمك ،واب ألخص اإعطاء بديل عند وجود بدائل خمتلفة بني خمتلف البدلان .و أأما اجلزء الثالث من القانون
المنوذيج فهو اللواحئ المنوذجية الرضورية لتنفيذ ا ألحاكم المنوذجية ،اليت تتوافق عادة مع اللواحئ التنفيذية اليت توضع عىل
املس توى الوطين .وتس تخدم اللواحئ المنوذجية يف حال اكن قانون الرباءات قد وضع سابقا .وعىل هذا النحو ،أأبرزت ا ألمانة
عنرصين من عنارص القانون المنوذيج :أأول ،أأن القانون المنوذيج هو منوذج ،أأي هو أأداة موجودة للبدلان اليت ترغب يف
الاسرتشاد به؛ واثنيا ،أأن القانون المنوذيج هو منوذج للقوانني الوطنية ،ذلكل تس تخدمه البدلان اليت مل تضع قانوان من قبل
يف هذا اجملال ،أأو البدلان اليت تقرر اإعادة النظر يف قانوهنا فتلجأأ اإىل ا ألحاكم المنوذجية والتعليقات عىل القانون من أأجل فهم
أأمعق ألفضل البدائل اخملتلفة املتاحة – وقد ِمزي القانون المنوذيج بني هاتني احلالتني ،أأي البدلان اليت ترغب يف تنقيح قانوهنا
والبدلان الراغبة بوضع نظام براءات ألول مرة .وردا عىل سؤال ورد حول اس تخدام القانون المنوذيج ،ذكرت ا ألمانة أأنه اكن
يس تخدم بفعالية يف الس نوات ا ألوىل .وقد اس تعرضه عدد من الباحثني اذلين أأدلوا بتعليقاهتم عىل الترشيعات املعمول هبا يف
خمتلف البدلان مثل اتيالند ومالزياي وإاندونيس يا ورسي لناك ونيجرياي ،و أأظهرت التعليقات أأنه حني يشري الباحثون اإىل
القانون املوجود يف أأحد البدلان ،فاإهنم عادة ما يس هتلون احلديث ابلإشارة اإىل كيفية اتباع هذا القانون للقانون المنوذيج.
وذلكل ،اكن القانون المنوذيج أأداة سهلت تنفيذ القوانني عىل املس توى الوطين ،ويف الوقت نفسه صاك مفيدا جدا يف تعزيز
املواءمة ،ألن قوانني تكل الولايت القضائية بدت متشاهبة جدا .ومع ذكل ،أأقرت ا ألمانة بأأن فائدة القانون المنوذيج
اخنفضت كثريا يف الآونة ا ألخرية ،ألنه مل حيدِث ،كام أأشري من قبل .وخاصة أأن التطورات ا ألخرية ،واب ألخص املعاهدات
املتعددة ا ألطراف مثل اتفاق تريبس واملعاهدات اليت تديرها الويبو مثل معاهدة قانون الرباءات ،مل تؤخذ بعني الاعتبار.
و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن أأحدث الامجاهات يف قانون الرباءات مل تدرج يف القانون المنوذيج ،مثل الاس تثناء ألغراض الفحص
الإداري (اس تثناء بولر) ،اذلي أأدرج يف العديد من الترشيعات الوطنية يف الآونة ا ألخرية .و أأشارت أأيضا اإىل أأهنا مل تس تخدم
القانون المنوذيج عند تقدميها املساعدة الترشيعية ،ألنه قدمي ،ولكن اكنت املساعدة ثنائية ا ألطراف ورسية ومبنية عىل
الطلب.
 .178و أأشار وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اإىل أأنه مداخةل ا ألمانة أأاتحت للك ادلول
ا ألعضاء مزيدا من املعلومات ،مما س يجعلها قادرة عىل مناقشة املسأألتني ا ألخريني والتعليق علهيام :ما اإذا اكن ينبغي تنقيح
القانون المنوذيج ،واجلزء اذلي ينبغي تنقيحه يف هذه احلال ،عىل اعتبار أأنه قد عفا عليه الزمن؛ وما تود أأن تراه يف القانون
المنوذيج اجلديد احملمتل ،كام أأعرب عن ذكل سابقا وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية .وذكر وفد الربازيل أأنه بعد الاس امتع اىل
مجيع التعليقات ،س يدىل مبداخةل لرشح ما تود مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأن تراه يف القانون المنوذيج اجلديد.
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 .179وشكر وفد أأسرتاليا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل اقرتاهحا الوارد يف الوثيقة  .SCP/22/5كام شكر وفد
الربازيل عىل تقدميه للورقة ،وعىل توضيحه للمسائل وطرحه ا ألس ئةل الثالثة اليت تسعى ادلول ا ألعضاء ملعاجلهتا يف املنتدى.
و أأوحض الوفد أأنه س يديل مبداخةل عامة حول هذه القضية بداية ،وبعد ذكل س يقدم وهجة نظر بدله عىل ضوء املداخالت
السابقة .و أأقر الوفد بوجود منفعة معينة يف تنقيح أأحاكم القانون المنوذيج للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .ولكن قال الوفد
ومفصل للقانون المنوذيج عنرص معل خضم .وإاضافة اإىل ذكل ،أأكد الوفد أأن
اإنه خيىش أأن يشالك جراء اس تعراض شامل ِ
هذه العملية س تكون تكرارا للكثري من القضااي اليت اكنت قد طرحت عىل جدول أأعامل اللجنة واليت فشلت ادلول ا ألعضاء
يف التوصل اإىل اتفاق بشأأهنا يف أأي مرحةل من املداولت .ويف هذا الس ياق ،اقرتح الوفد مجع مزيد من املعلومات قبل اختاذ
قرار فعيل بناء عىل اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ول س امي املعلومات بشأأن اخلربات حول كيفية تنفيذ
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا جلوانب القانون المنوذيج عىل مدى الس نوات السابقة .ويف هذا الس ياق ،طلب الوفد من
ا ألمانة أأن تعد دراسة خطية عن مجارب كيفية تنفيذ البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا للقانون المنوذيج والقضااي اليت واهجهتا
تلب .واتبع الوفد قائال اإنه يف حال دار نقاش حول قانون منوذيج يف هذا املنتدى أأو أأي منتدى
وجحم الاحتياجات اليت مل َّ
أآخر ،فاإن أأسرتاليا س امترس حقها يف التطرق اإىل القضااي اليت تراها هممة ،مثل فرتة السامح ورسية العالقة بني احملايم
ومعالئه وما اإىل ذكل .ور أأى الوفد أأن أأي قانون منوذيج س يعود ابلنفع عىل أأي بدل ليس تخدمه يف معاجلة ك القضااي
املنصوص علهيا يف قانون الرباءات بشلك صيح .ويف حني أأعرب الوفد عن تقديره للجهود املبذو ة من قبل مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب ،فاإنه يعتقد أأنه مل حيصل عىل معلومات اكفية لعامتد توصية مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،
وابلتايل اقرتح احلصول عىل مزيد من املعلومات من ا ألمانة قبل اختاذ قرار بشأأن الاقرتاح .ويف ضوء املعلومات اليت قدمهتا
ا ألمانة ،فهم الوفد أأنه مل مجن فائدة كبرية من القانون المنوذيج عىل مدى الس نوات السابقة ،ألنه قدمي نوعا ما و ألن تطورات
أأخرى حدثت .وذلكل ،طلب الوفد من ا ألمانة قياس جحم الاحتياجات غري امللباة للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،اليت
قد توفر مؤرشا عن مس توى املوارد اليت ستسخر يف هذا املسعى ،قبل أأن تقرر اللجنة الرشوع يف هذه العملية ،مبا أأهنا
ميكن أأن تكون طريقا طويةل وصعبة ،وحيمتل أأن تكون تكرارا لقضااي أأخرى انقش هتا اللجنة من قبل.
 .180و أأوحض وفد لكسمربغ ،اذلي حتدث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،أأنه س يديل ببيان عام دون أأخذ
املداخالت ا ألخري بعني الاعتبار .وشكر الوفد مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل اقرتاهحا بشأأن تنقيح قانون الويبو
المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات لس نة  .1979ور أأى الوفد أأن الاقرتاح س يؤدي اإىل تنس يق قانون
الرباءات ،وسيتداخل أأيضا مع عنارص برانمج العمل احلايل ،مثل الاس تثناءات والتقييدات .و أأكد الوفد ،من وهجة نظر
موضوعية ،أأنه ينبغي أأل تتطرق الويبو اإىل تفسري أأحاكم اتفاق تريبس .وذكر الوفد أأنه رمغ تفهمه التام ألمهية املساعدة يف
جمال الرباءات ،فاإن ا ألمانة قد قدمت هذه املساعدة ابلفعل ،أآخذة بعني الاعتبار الاحتياجات والظروف احملددة للك بدل.
ور أأى الوفد أأن هذا الهنج اكن أأمشل من تطبيق القانون المنوذيج فقط .وفضال عن ذكل ،لحظ الوفد أأنه مل يسمع أأي جحة
مقنعة حول رضورة اإعادة النظر يف القانون المنوذيج ِ
حىت هذه اللحظة.
 .181واقرتح وفد الهند أأن يقترص معل اللجنة يف ادلورة الثالثة والعرشين عىل تقيص احلقائق وعىل أأل يؤدي هذا العمل
اإىل أأعامل تنس يقية يف املرحةل الراهنة .وفامي يتعلق ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب (الوثيقة ،)SCP/22/5
أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن أأي مراجعة لقانون الويبو المنوذيج لعام  1979للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات ينبغي أأن يكون
موهجا حنو التمنية بشلك اكمل وواف ،وينبغي أأن يتيح خيارات ترشيعية وس ياس ية ابلنس بة للبدلان النامية لتس تفيد من
مروانت تريبس اس تفادة اكمةل.
 .182و أأعرب وفد اإيران (مجهورية – الإسالمية) عن شكره لوفد الربازيل عىل الاقرتاح اذلي قدمه ابمس مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب .وذكر الوفد أأنه ميكن أأن يوافق عىل اقرتاح تنقيح قانون الويبو المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية
بشأأن الابتاكرات .ور أأى أأن ذكل التنقيح ينبغي أأن يكون موهجا حنو التمنية ومتوافقا مع توصيات جدول أأعامل التمنية .ور أأى
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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املروانت املنصوص علهيا يف اتفاق تريبس .و أأشار الوفد أأيضا اإىل أأنه من احلمتي أأن تس تخدم البدلان اليت تقنن ترشيعاهتا
الوطنية عىل أأساس شواغل التمنية ،مثل البدلان النامية ،قوانني الويبو المنوذجية أكداة تمكيلية .و أأشار الوفد أأن ا ألحاكم
المنوذجية لن ترتمج مبارشة اإىل قوانني وطنية ،لكهنا س تكيف وفقا للمتطلبات الوطنية .وذلا ر أأى الوفد أأن القانون المنوذيج
ليس حال موحدا للجميع.
 .183و أأعرب وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية عن تقديره للرشح الوايف اذلي قدمته ا ألمانة حول ا ألثر التنس يقي للقوانني
المنوذجية .ومثلام أأشار وفد الهند من قبل ،لحظ الوفد أأن اللجنة تعمل عىل اإجياد تفامه دون املساس بولية اللجنة ،و أأن
العمل س يقترص عىل تقيص احلقائق ولن يؤدي اإىل أأعامل تنس يقية يف هذه املرحةل .واتبع الوفد قائال اإن القوانني المنوذجية ،كام
أأوحضت ا ألمانة من قبل ،س تؤدي اإىل التنس يق يف هناية املطاف .وابلتايل ،وهبدف عقد نقاش أأفضل بشأأن العمل املقبل،
ر أأى الوفد أأنه س يكون من املفيد فهم ما اإذا اكنت مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب تدرس العودة اإىل معل ولية
اللجنة ،اذلي ميكن أأن يؤدي اإىل التنس يق.
 .184واعترب وفد بيالروس ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،أأن من احلمكة اإجراء املزيد
من املناقشات بغية التوصل اإىل فهم أأكرث معقا للقضااي حىت تكون ا ألهداف واملهام والنتاجئ املقرتحة حمددة بوضوح.
 .185و أأعرب وفد الصني عن ترحيبه ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب الوارد يف الوثيقة  SCP/22/5وتقديره
هل .ور أأى أأن تنقيح القانون المنوذيج لس نة  1979س يكون مفيدا يف توفري املساعدة الس ياس ية والترشيعية .وابلنس بة
للأس ئةل التفصيلية اليت اقرتهحا وفد الربازيل ،ر أأى الوفد أأنه ل يزال حيتاج بعض الوقت للتفكري يف املسأأ ة وإاعداد الرد،
و أأعرب عن نيته تبادل وهجات نظره يف مرحةل لحقة .واقرتح الوفد أأن تس متع ا ألمانة اإىل أآراء ووهجات نظر مجيع ادلول
ا ألعضاء ،ول س امي أآراء البدلان النامية حول احلاجة اإىل القانون المنوذيج ،يف حال أأرادت اإعداد وثيقة تكون أأساسا للمناقشة
من قبل ادلول ا ألعضاء.
 .186و أأعرب وفد جنوب أأفريقيا ،متحداث ابمس مجموعة البدلان ا ألفريقية ،عن شكره جملموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب
عىل اقرتاهحا تنقيح قانون الويبو المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية بشأأن الابتاكرات .ومبا أأن املنطقة تضم عددا من البدلان
النامية ،ر أأت اجملموعة ا ألفريقية الكثري من اجلدارة يف الاقرتاح اذلي هيدف اإىل حتديث الإطار القانوين متعدد ا ألطراف
وتضمينه أآخر التغيريات .وقال الوفد اإن اجملموعة ا ألفريقية تتطلع اإىل مزيد من املناقشات بشأأن هذا الاقرتاح يف اللجنة.
 .187وشكر وفد اإس بانيا مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل اقرتاهحا ،اذلي يستمثر الطبيعة املعيارية للجنة يف وضع
قانون الرباءات .و أأشار اإىل أأن تنقيح القانون المنوذيج يعين رضورة تسخري مكيات هائةل من املوارد .وذلكل ،قال الوفد اإنه
يرغب يف احلصول عىل مزيد من املعلومات من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأو ا ألمانة عن كيفية تنفيذ خمتلف
البدلان اليت طبقت القانون المنوذيج ،وخصوصا ،الإجراءات املتبعة لوضعه واملوارد والوقت الالزمني للتنقيح وك التفاصيل
ا ألخرى يف حال أأمكن ذكل .و أأشار الوفد اإىل أأن وضع قانون منوذيج س يدفع اللجان اإىل العودة ملناقشة قانون الرباءات،
ور أأى الوفد أأنه ينبغي أأن تدرج أأيضا عنارص من القانون املوضوعي مضن معلية التنقيح ،اليت هتم مجيع ادلول ا ألعضاء.
 .188و أأبرز وفد الربازيل ،متحداث بصفته الوطنية ،بعض العنارص حول رضورة حتديث قانون الويبو المنوذيج اذلي عفا
عليه الزمن .وشدد الوفد عىل أأن نص القانون المنوذيج يفرق بني اجملالت التكنولوجية ،مقرا استبعاد مسائل معينة ،يف حني
متنح الرباءات يف ظل الإطار القانوين ادلويل احلايل ،من حيث املبد أأ ،لالخرتاعات يف اكفة ميادين التكنولوجيا وفقا لتفاق
تريبس .وقال الوفد اإن نص القانون المنوذيج يشري اإىل أأن مدة حامية الرباءة ينبغي أأن تكون  15س نة .وذكر الوفد أأيضا أأن
جزء القانون المنوذيج اذلي يتناول التقييدات املفروضة عىل حقوق الرباءات ،مل يعاجل قضااي هامة ابلنس بة للبدلان النامية
والبدلان ا ألقل منوا ،اإذ مل تدرج يف القانون المنوذيج الاس تثناءات والتقييدات اليت تسهل دخول ا ألدوية اجلنيسة يف
السوق ،أأو ما يسمى ابس تثناء بولر .و أأضاف الوفد قائال اإن اجلزء اذلي يتناول الرتاخيص حباجة اإىل حتديث أأيضا ،ألنه ل
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يشمل عددا من التدابري اليت ينبغي عىل البدلان اختاذها لالس تفادة من هذا الصك .وذلكل ،أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن
تكل ا ألمثةل توحض أأن القانون المنوذيج ليس وثيقة حمدثة .وختاما ،وحس امب ذكرت ادلول النامية ا ألخرى سابقا ،فهم الوفد أأن
النص ينبغي أأن يعاجل مروانت تريبس ،بشلك يتيح خيارات س ياس ية للبدلان النامية.
 .189ورصح وفد ابراغواي أأنه حبسب فهمه ،فاإن اإماكنية التنس يق ،اذلي حتدثت عنه ا ألمانة ،من خالل القانون المنوذيج
هو أأمر حدث يف احلالت اليت أأخذت فهيا بدلان خمتلفة القانون المنوذيج بعني الاعتبار .ور أأى أأن ذكل جمرد صدفة ،ول
يعين أأن القانون المنوذيج س يؤدي اإىل التنس يق .و أأخذا بعني الاعتبار أأن هذا الصك صك قانوين لني وغري ملزم ،ر أأى الوفد
أأن من الصعوبة مباكن فهم كيف ميكن لتنقيح القانون المنوذيج أأن يفرس أأحاكم اتفاق تريبس .ور أأى الوفد أأن هذه احلجة
ليست جحة دامغة .وفامي يتعلق ابملساعدة الترشيعية ،أأشار الوفد اإىل أأهنا نشاط أأجري عىل أأساس ثنايئ وبطريقة رسية.
ولهذا ،أأكد الوفد أأنه يف حال أأرادت ادلول ا ألعضاء اإجراء تنقيح للقانون المنوذيج يشارك فيه امجليع ،فاإن هذا س يضمن
الشفافية ويتيح للبدلان أأن تعرف ا ألساس اذلي استندت اإليه ا ألمانة عند تطبيقها للمشورة الترشيعية.
 .190و أأوحض وفد ترينيداد وتوابغو أأن النظر اإىل هذه املسأأ ة بطريقة شامةل ،يبني أأن حتديث القانون المنوذيج مو ِجه حنو
جلنة اإصالح القوانني يف الولية القضائية للبدلان النامية أأو البدلان ا ألقل منوا اليت ترغب يف وضع قانون للرباءات ،أأو اإصالح
ترشيعات الرباءات خاصهتا أأو حتديهثا .ور أأى الوفد أأن هناك اإجامعا عىل أأن القانون المنوذيج قد أأصبح قدميا ،وابلتايل قد ل
تكون جلنة اإصالح القوانني يف أأي من البدلان النامية أأو البدلان ا ألقل منوا ملزمة ابلنظر يف القانون المنوذيج للويبو لس نة
 .1979وقال الوفد اإن اإعادة النظر يف مسأأ ة القانون المنوذيج برمهتا ،ينبغي أأن توفر توجهيا س ياس يا بشأأن تطوير ا ألنشطة
املرتبطة ابملساعدة الترشيعية .و أأشار الوفد ،معراب عن دمعه لبيان وفد الصني ،اإىل أأن اللجنة ادلامئة ميكن ان مجمع أآراء
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا حول املناطق اليت ينبغي اإصالهحا يف قانون الويبو المنوذيج .ور أأى الوفد أأن من املناسب
تنفيذ هذه العملية بطريقة تدرجيية .واقرتح الوفد أأن تفكر ادلول ا ألعضاء مل ِيا فامي تود أأن تراه يف القانون المنوذيج.
 .191و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن أأحد العنارص املطروحة للنظر فهيا ،هو الوصول اإىل القانون المنوذيج .و أأوحضت ا ألمانة أأنه
ومبا أأن أأحاكم القانون المنوذيج ل تفي ابملعايري املتعددة ا ألطراف ،وخاصة اتفاق تريبس ،فاإهنا مجد صعوبة يف اإعطاء نسخة
من القانون المنوذيج خوفا من تضليل املتلقني ،رمغ أأنه مل يزل من منشورات الويبو .ولحظت ا ألمانة أأن القانون المنوذيج
اس تخدم بطريقة مالمئة يف مناس بات عديدة :فعىل سبيل املثال ،استندت السوابق القضائية لتقرير جلنة منظمة التجارة
العاملية يف قضية حامية املس تحرضات الصيدلنية برباءات يف كندا عىل بعض أأحاكم القانون المنوذيج اليت ل تزال صاحلة .اإل
أأن ا ألمانة أأشارت اإىل أأن عدة أأحاكم مل تعد قابةل للتطبيق بسبب التطورات احلديثة أأو نفاذ املعاهدات اجلديدة :فعىل سبيل
املثال ،تتناىف املادة  118املتعلقة ابلستبعاد املؤقت مع املادة  27من اتفاق تريبس اليت نصت عىل أأن ما ميكن استبعاده من
امحلاية برباءة أأكرث حمدودية؛ ومل تامتىش املادة  ( 131أأ) ،بشأأن اترخي الإيداع ،مع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ول معاهدة
قانون الرباءات؛ كام تتناقض املادة  ،138بشأأن مدة امحلاية برباءة ( 15س نة ميكن متديدها ملدة مخسة س نوات) ،اليت وضعهتا
جلنة منظمة التجارة العاملية ،مع أأحاكم اتفاق تريبس .ومن انحية أأخرى ،أأشارت ا ألمانة اإىل أأن القانون المنوذيج تضمن
مجموعة من ا ألحاكم تش به أأحاكم اتفاق تريبس للغاية ،كام اس تلهمت بعض أأحاكم اتفاق تريبس من القانون المنوذيج .وذلكل،
أأشارت ا ألمانة اإىل أأن الصعوبة الرئيس ية تمكن يف حتديد أأي تكل ا ألحاكم وتعليقاهتا ل يزال صاحلا و أأهيا مل يعد قابال للتطبيق.
ِ .192
وحث ممثل املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية اللجنة ادلامئة عىل الاخنراط يف اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب ،بشأأن تنقيح القانون المنوذيج اخلاص ابلبدلان النامية لرباءات الاخرتاع ،ودمعه .ور أأى املمثل ،أأن اقرتاح مجموعة
بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب اإعداد نسخة منقحة من القانون المنوذيج يناسب س ياق ما بعد اتفاق تريبس ،هجد جاد
لتحسني املساعدة التقنية وتقيمي وتشكيل القواعد العاملية اجلديدة بشأأن الرباءات .و أأشار اإىل أأن التحدي يف عامل ما بعد اتفاق
تريبس املتخم بعدد ل حيىص من التفاقات التجارية الثنائية املتصةل بقانون الرباءات ،يمكن يف اإاتحة تنفيذ فعيل للوعود
والالزتامات بنقل التكنولوجيا والتمنية ،وتوفري النفاذ اإىل التكنولوجيات الطبية يف س ياق الالزتامات ا ألخرى اليت قد تكون
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ذات صةل يف التفاقات التجارية .ويشلك الاقرتاح حتداي أأمام الويبو و أأعضاهئا .وذكر املمثل أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب اقرتحت معلية شفافة تكون بديال مرغواب عن معايري اتفاقيات التجارة ا إلقلميية والثنائية الرسية وغري الشامةل،
بشأأن س ياسة الرباءات :طلب اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب من اللجنة أأن تويص بتخصيص المتويل الالزم
لتنقيح القانون المنوذيج مضن برانمج ومزيانية الثنائية  ،17/2016و أأن تعدِ اقرتاحا لدلورة الثالثة والعرشين للجنة ادلامئة
لتنظر فيه ادلول ا ألعضاء ،عن اختصاصات مثل هذا التنقيح والطرائق اليت ميكن أأن يتبعها .واقرتح املمثل اإماكنية بدء
العملية ابإجراء دراسة اس تطالعية للتأأكد من جدوى حتديث القانون المنوذيج ،واقرتاح موضوعات ميكن لهذا القانون
المنوذيج أأن يعاجلها .و أأشار اإىل أأن الويبو ع ِينت حني نفذت تنقيح س نة  ،1979وبعد أأن تشاورت مع احلكومات املعنية،
خرباء من احلكومات واملنظامت احلكومية ادلولية واملنظامت غري احلكومية ،معلوا بصفهتم الشخصية يف الفريق العامل اذلي
صاغ القانون المنوذيج لس نة  .1979واتبع قائال اإن القانون المنوذيج لس نة  1979يضم الآن  12فصال و  164مادة تغطي
مجموعة واسعة جدا من املواضيع ،مبا فهيا ،اجلدة والنشاط الابتاكري والتطبيق الصناعي والرتاخيص الطوعية والإجبارية
والاس تخدام احلكويم وملكية الرباءات والرسوم املفروضة علهيا وجزاءات التعدي ،وعرشات التنقيحات ا ألخرى .و أأعرب
املمثل عن ر أأي مفاده أأنه ينبغي أأ ِل تشمل معلية املراجعة فقط تنقيحات موضوعات اليت تغطهيا املواد البالغ عددها 164
مادة ،ولكن ينبغي أأن تعاجل قضااي جديدة أأيضا .واعترب املمثل أأن القانون المنوذيج اجلديد ميكن أأن يكون أأكرث ابتاكرا من
النص يلزتم ابملامرسات احلالية لدلو ة ،اإن اكن أأداة لينة تقدم الاقرتاحات دون واجبات اإلزامية.
 .193وهنأأت ممثةل ش بكة العامل الثالث مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب عىل طرهحا اقرتاح تنقيح قانون الويبو
المنوذيج .و أأشارت املمثةل اإىل أأن قانون الويبو المنوذيج لس نة  1979غري مالمئ يف معاجلة الشواغل الإمنائية يف جمال اتفاق
تريبس .و أأضافت أأن المنوذج مل يس تخدم مروانت املصلحة العامة املتاحة يف اتفاق تريبس ،فعىل سبيل املثال ،فشل القانون
المنوذيج يف اس تخدام املروانت يف حتديد نطاق تكل املروانت؛ وابملثل ،اكنت أأحاكم منح الرتاخيص الإجبارية وغري
الطوعية حمدودة للغاية .ومن وهجة نظر ش بكة العامل الثالث ،فاإن القانون المنوذيج غري مالمئ ملواهجة التحدايت احلالية لدلول
ا ألعضاء ،ول س امي البدلان النامية ،بل ِ
حىت أأنه يتعارض مع جوهر جدول أأعامل التمنية .و أأعربت املمثةل أأن ما فهمته هو أأن
ا ألمانة تس تخدم نسخة من القانون المنوذيج غري متاحة مضن اجملال العام ،وتفتقر اإىل املرونة مبا أأن وجود نسخة رسية من
القانون المنوذيج تتعارض مع جوهر جدول أأعامل التمنية .وذلكل ،انشدت ش بكة العامل الثالث ادلول ا ألعضاء أأن تضمن
الشفافية اليت تقدهما الويبو عرب تنقيح القانون المنوذيج معال ابقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب.
 .194واختمتت الرئيسة قائةل اإن القانون المنوذيج يتضمن بعض ا ألحاكم اليت عفا علهيا الزمن ولكنه حيوي أأيضا بعض
ا ألحاكم ا ألخرى اليت ل تزال مناس بة .و أأشارت اإىل أأن ادلخول اإىل القانون المنوذيج ألغراض التشاور ل يزال مطلواب يف
بعض احلالت ،و أأنه حني يكون ادلخول مطلبا ،تواجه ا ألمانة صعوابت مبا أأن بعض ا ألحاكم مين أأن يكون مضلال .ور أأت
الرئيسة أأن املناقشات حول اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بد أأت فعليا و أأن التفسري اذلي قدمته ا ألمانة فامي
يتعلق ابلقانون المنوذيج اكن أأمرا مفيدا .ودعت الرئيسة ادلول ا ألعضاء للتفكري يف املناقشة فضال عن التفسري اذلي قدمته
ا ألمانة ،ومتابعة مناقشة املسأأ ة يف ادلورة املقبةل.
البند  8من جدول ا ألعامل – العمل املقبل
 .195و أأيد وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اس مترار العمل عىل املسائل امخلس الواردة يف جدول أأعامل اللجنة .و أأك ِد
الوفد عىل ا ألمهية اخلاصة اليت تولهيا اجملموعة ابء ملسأأليت جودة الرباءات وحصانة حمايم الرباءات .و أأعرب الوفد عن اعتقاده
الشديد بأأن تاليق البنود الهادفة واملوضوعية بشأأن العمل املقبل مبوجب تكل البنود ،موافقة مجيع ادلول ا ألعضاء يف هناية
ادلورة .مث تطرق الوفد اإىل ا ألعامل املقبةل اليت ذكرهتا بعض امجلاعات واملندوبني يف س ياق املناقشات املذكورة يف البنود
امخلسة احملددة .أأول ،فامي يتعلق بفكرة اإعداد دليل حول التقييدات والاس تثناءات مبعزل عن مبد أأ امحلاية برباءات ،ذكر الوفد
أأن التقييدات والاس تثناءات يه خيارات ميكن تربيرها فقط مضن حالت معينة وحمدودة يف اإطار اكمل للحامية برباءات.
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وذلكل ،تعتقد اجملموعة أأن هذا ليس السبيل املناسب للجنة يك متيض قدما .ور أأى الوفد أأن التقييدات والاس تثناءات ينبغي
تقمي من منظور التمنية بطريقة حل وحيد يناسب امجليع .واثنيا ،لحظ الوفد أأن الكشف عن املنشأأ أأو املصدر خيتلف
أأل ِ
متاما عن كفاية الكشف ،اذلي اكن موضوع ادلراسة املقدمة من ا ألمانة .ور أأى الوفد أأن متطلبات كفاية الكشف مدعومة
ابملبد أأ ا ألسايس لنظام الرباءات اذلي يقيض مبنح حق اس تنثاري مقابل اإسهاماته يف اجملمتع يف ضوء التطور التقين ،ولكن مل
يكن هذا هو احلال ابلنس بة للكشف عن املنشأأ أأو املصدر .واثلثا ،أأعرب الوفد عن اعتقاده أأن الكشف عن ا ألسامء ادلولية
غري املُس َّجةل امللكية سيثقل اكهل مقديم الطلبات وماكتب امللكية الفكرية فقط ،و أأشار اإىل أأنه مل ير يف ادلراسة واملناقشة
خالل ادلورة ا ألخرية للجنة ادلامئة ما يربر ذكل .وذلكل اعترب الوفد أأنه يبنغي عدم مواصةل العمل بشأأن هذه املسأأ ة .و أأخريا،
فامي يتعلق ابدلراسة احملمتةل حول مطالبات ماركوش ،ل ترى اجملموعة ابء أأي مربر ملناقشة هذا املوضوع يف س ياق الرباءات
والصحة.
 .196و أأعرب وفد لكسمربغ ،اذلي حتدث ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،مشددا عىل رضورة أأن يؤدي
النقاش بشأأن العمل املقبل اإىل التوصل اإىل برانمج متوازن .ور أأى الوفد أأن البنود احلالية امخلس جلدول ا ألعامل تعكس
أأولوايت خمتلفة ،ويه من ا ألمهية مباكن حلفظ التوازن .وفامي خيص الاقرتاح املقدم من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب،
لفت الوفد الانتباه اإىل بياانته السابقة .أأما ابلنس بة للمواضيع ا ألخرى ،أأكد الوفد وهجة نظره اليت عرب عهنا خالل ادلورة
السابقة للجنة ادلامئة يف نومفرب  .2014والتفت اإىل جودة الرباءات ،ورصح أأنه جيب وضع برانمج العمل ابلستناد اإىل
الاقرتاحات اليت أأدلت هبا وفود كندا واململكة املتحدة (الوثيقة  )SCP/17/8وادلمنارك (الوثيقة  )SCP/17/7والولايت
املتحدة ا ألمريكية (الوثيقة  )SCP/17/10وإاس بانيا اذلي أأيدته مجيع ادلول ا ألعضاء يف الاحتاد ا ألورويب والوارد يف الوثيقة
( .)SCP/19/5 Revو أأعرب الوفد عن تأأييده فكرة اإعداد اس تبيان يتضمن عنارص مجيع اقرتاحات وفود كندا واململكة
املتحدة وادلامنرك والولايت املتحدة ا ألمريكية .وقال الوفد اإنه ينبغي ،فامي خيص أأنظمة الطعن ،النظر يف مجميع مناذج أأنظمة
الطعن والآليات الإدارية ا ألخرى لإلغاء الرباءات وإابطالها ،عىل حنو غري حرصي .و أأشار الوفد اإىل برامج تقامس العمل ،وقال
اإن ختصيص صفحة عىل موقع الويبو الالكرتوين س يذيك الوعي ابملبادرات القامئة وميكن ماكتب الرباءات من التعاون بفاعلية
أأكرب .و أأضاف أأن املؤمترات الس نوية اليت تعقد يف هامش دورات جلنة الرباءات س متكن من تبادل التجارب بشأأن برامج
تقامس العمل ،ومن اس تكشاف س بل حتسني الفائدة اليت مجنهيا ماكتب الرباءات ،ومس تخدمو نظام امللكية الفكرية ،وامجلهور
من تكل الربامج .واقرتح الوفد أأن تقوم ا ألمانة بدراسة عن القوانني واملامرسات اخملتلفة وكيف حتد من القدرة عىل تقامس
العمل ،وعن التدابري الطوعية اليت ميكن وضعها ملعاجلة أأي مشاك قد تطر أأ عىل الصعيد ادلويل ،و أأفاد أأن تكل ادلراسة قد
تساعد عىل التعرف عىل املبادرات اليت ميكن القيام هبا لتحسني فعالية نظام الرباءات ،وعىل جمالت تكل املبادرات .و أأقر بأأن
اخملططات اليت تعهدت هبا الويبو اكنت طوعية ،ودعا اإىل عدم كبح اجلهود املبذو ة لتحسني جودة نظام الرباءات وفعاليته.
و أأشار الوفد اإىل موضوع الرباءات والصحة ،مؤكدا عىل تفهِم الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه للتحدايت والعقبات اليت
قد تواهجها بعض البدلان يف معاجلة مشاك الصحة العامة .وشدد الوفد عىل أأن جمرد وجود حقوق امللكية الفكرية بشأأن منتج
ما ل يعوق النفاذ اإىل هذا املنتج كام أأن غياب احلقوق ل يضمن هذا النفاذ .وقال اإن أأي معل مقبل يف هذا اجملال ينبغي أأن
يعكس هنجا متوازان ويأأخذ يف احلس بان العوامل والظواهر املتعددة املرتبطة ابلرباءات .ويف هذا الس ياق ،أأبدى الوفد موافقته
عىل الاقرتاح اذلي قدمه وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية (الوثيقة  .)SCP/17/11والتفت اإىل رسية التصالت بني
مستشاري الرباءات ومولكهيم ،و أأعاد التذكري ببيانه اذلي أأدىل به سابقا يف ادلورة بأأن الوقت قد حان للنظر يف اإجياد أآلية
ملموسة ملعاجلة الاعرتاف حبصانة مستشاري الرباءات ا ألجانب .وقال اإنه لضامن عدم الإخالل ابلترشيعات الوطنية القامئة
وضامن أأقىص قدر ممكن من املرونة ،فاإنه يرى أأن هنج القانون املرن ينبغي أأن يؤخذ يف الاعتبار و أأنه ينبغي أأن هيدف اإىل
توفري نفس امحلاية مبوجب القوانني الوطنية املطبقة للتواصل بني مستشار الرباءات ا ألجنيب ومولكه والتواصل بني مستشار
الرباءات الوطين ومولكه .وظل الوفد عىل اقتناعه بأأن مواءمة ا ألنظمة اخملتلفة احلالية يف جمال رسية التواصل بني مستشاري
الرباءات ومولكهيم بني ادلول ا ألعضاء س تفيد املنتفعني من نظام الرباءات بغض النظر عن مس توى التمنية يف ك بدل .وحول
موضوع نقل التكنولوجيا ،شدِد الوفد عىل أأنه ينبغي عدم اإطالق مبادرات جديدة داخل اللجنة ادلامئة يف هذا املوضوع اإىل
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حني اس تكامل مرشوع جلنة التمنية بشأأن "امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :حتدايت مشرتكة وبناء احللول" .وابلنس بة اإىل
الاس تثناءات والتقييدات ،قال الوفد اإنه يرى أأنه رمغ أأن بعض الاس تثناءات والتقييدات احملدودة واحملددة يعد مربرا ،اإل أأن
تقيمي ا ألمانة أأثرها عىل التمنية وإاعداد دليل ابمس الويبو ل ميثالن السبيل الصحيح للميض قدما .و أأشار الوفد اإىل أأ َّن حقوق
الرباءات ينبغي أأن حتافظ عىل وجود توازن مناسب بني مصاحل أأصاب احلقوق ومصاحل عامة الناس؛ وابلتايل ينبغي أأل
تناقش حالت الاس تثناء من ا ألهلية للرباءة أأو الاس تثناءات أأو التقييدات عىل حقوق الرباءات من دون مناقشة املعايري
القانونية املناس بة املس تخدمة لتحديد اإن اكن أأي اخرتاع أأهال للرباءة ،مثل اجلدة والنشاط الابتاكري والتطبيق الصناعي.
و أأعرب الوفد عن تطلعه لعقد مناقشات بناءة و أأعلن الزتامه ابملسامهة يف وضع برانمج معل متوازن.
 .197و أأعرب وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن اعتقاده الشديد ابإماكنية التوصل اإىل
برانمج معل متوازن يعاجل شواغل مجيع ادلول ا ألعضاء .ور أأى الوفد أأن الهدف الرئييس للجنة هو امليض قدما يف مناقشات
جودة الرباءات وقضااي قانون الرباءات املوضوعي ،اذلي اكن يف صلب جدول أأعامل اللجنة ادلامئة .واستنادا اإىل ادلراسات
واملناقشات اليت أأجريت حىت الآن ،أأعربت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق عن ر أأهيا القائل بأأن العمل عىل اختاذ
خطوات ملموسة لتحسني جودة الرباءات أأمر رضوري لفائدة اكفة ادلول ا ألعضاء .وكرر الوفد تأأييده لطرح اس تبيان عن
جودة الرباءات .وفامي يتعلق بتقامس العمل ،أأيد الوفد اقرتاح أأن تعد ا ألمانة دراسة عن القوانني واملامرسات اخملتلفة وكيف حتد
من القدرة عىل تقامس العمل .وكبديل ذلكل ،أأبدت مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق اهامتهما ابإعداد ا ألمانة العامة
ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية املشاركة يف تقامس العمل كتيبا عن أأفضل املامرسات ،ميكن أأن يقدم توصيات هتدف اإىل
مجنب الصعوابت النامجة عن القوانني واملامرسات اخملتلفة .وفامي خيص رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم ،أأك ِد
الوفد دمعه لعامتد هنج قانون مرن و أأن تعد ا ألمانة دراسة تصف ا ألنواع اخملتلفة ملناجه القانون املرن اليت ميكن اإتباعها يف هذا
اجملال .أأما ابلنس بة للمواضيع ا ألخرى ،قال الوفد اإن مجموعة بدلان أأورواب الوسطة والبلطيق حتتاج اإىل املزيد من الوقت لتنظر
فهيا ،وكرر أأن اجملموعة تود أأن ترى ،فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات ،تقدما مماثال بشأأن معايري ا ألهلية للحامية مبوجب
براءة .و أأضاف الوفد أأن مجموعته ل ترى القمية اليت س يضيفها اإعداد دليل عن الاس تثناءات والتقييدات عىل الواثئق اليت
أأعدت ابلفعل عن هذا املوضوع.
 .198وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية معراب عن دمعه ملواصةل العمل عىل
ك القضااي الواردة يف جدول ا ألعامل .ورصح الوفد بأأن مجموعته تدمع التطبيق العميل ملتطليب النشاط الابتاكري وكفاية
الكشف يف خمتلف اختصاصات العمل املقبل للجنة .و أأيد الوفد أأيضا أأن يدرج مضن العمل املقبل اإعداد دراسة عن حا ة
التقنية الصناعية السابقة ،وخصوصا عن فرتة السامح ،عىل النحو اذلي اقرتحه وفد اإس بانيا .و أأخريا ،وبغية ضامن الوصول اإىل
مجموعة واسعة من املتخصصني يف هذا اجملال يف منطقة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية ،طلب الوفد من
ا ألمانة تقدمي ترمجة اكمةل ابللغة الروس ية لدلراس تني املقدمتني يف ادلورة.
 .199و أأعاد وفد الهند التأأكيد عىل اعتقاده بأأن العمل املقبل للجنة ينبغي أأن يقترص عىل تقيص احلقائق ،و أأل يؤدي اإىل أأعامل
تنس يقية يف هذه املرحةل .واقرتح الوفد ،فامي خيص الاس تثناءات والتقييدات ،أأن تعد ا ألمانة دراسة عن اس تخدام بعض
الاس تثناءات مثل الرتخيص الإلزايم والاس ترياد املوازي واس تخدام احلكومات .واقرتح أأيضا اإعداد دراسة حتليلية تتناول
خمتلف املعوقات القامئة أأمام اتفاقات الرتخيص املتعلقة بنقل التكنولوجيا مبزيد من التفصيل .وقال الوفد اإنه ينبغي النظر يف
اإجراء دراسة شامةل حول مسائل اس تخدام نظام الرباءات لتلبية احتياجات البدلان النامية من منظور احلصول عىل ا ألدوية
وإاماكنية حتمل تاكليفها ومن منظور المنو الاجامتعي والاقتصادي والتمنية ،وإاعداد دراسة تصف أأثر الاس تثناءات والتقييدات
يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية يف هذه البدلان يف ضوء الواثئق  SCP/21/3اإىل  .SCP/21/6وفامي يتعلق جبودة
الرباءات ،أأعرب الوفد عن اعتقاده ابإن تقامس العمل ينبغي أأل يصبح جزءا من العمل املقبل ،اإعداد دراسة حول جودة
الرباءات من منظور كفاية الوصف .والتفت الوفد اإىل مسأأ ة الرباءات والصحة واقرتح النظر يف دراسة تعديل الوثيقة
 SCP/21/9وتنقيحها عرب دراسة مسأأ ة فائدة الكشف الإجباري عن ا ألسامء ادلولية غري مسجةل امللكية مضن صياغات
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الرباءات أأو مزااي هذا الكشف .كام اقرتح الوفد اإعداد دراسة عن صيغ ماركوش والعوائق اليت تضعها أأمام صناعة الرعاية
الصحية من خالل ش باكت عنكبوتية غامضة من املُركَّبات غري احلقيقية اليت س ُتكتشف يف املس تقبل ،لتحمك قبضة خانقة
عىل الابتاكرات .وفامي يتعلق بنقل التكنولوجيا ،ذكر الوفد أأنه ينبغي النظر يف اإعداد دراسة بشأأن نقل التكنولوجيا من منظور
كفاية الكشف ( ،)SCP/22/4ودراسة عن دور نظام الرباءات كنظام قامئ بذاته يتأأثر فيه نقل التكنولوجيا بنظام الرباءات
مبعزل عن أأي دراية معلية أأو وس يةل اإيضاح.
- .200و أأيِد وفد فرنسا البيان اذلي أأدىل به وفد لكسمربغ نيابة عن الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،وبيان اجملموعة ابء
بشأأن العمل املقبل .وفامي يتعلق ابلعمل املقبل حول قضية جودة الرباءات ،فقد كرر الوفد تأأييده مجميع مناذج عن أأنظمة الطعن
والآليات الإدارية ا ألخرى لإلغاء الرباءات ،عىل اعتبار أأن هذه ا ألنظمة تؤدي دورا همام يف جودة الرباءات الاخرتاع ويسهل
وضعها.
 .201وكرر وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،النقاط والاقرتاحات اليت قدهما خالل
ادلورة .و أأشار الوفد أأيضا اإىل اقرتاحات مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اليت ورد معظمها يف الواثئق املقدمة يف
ادلورة الثانية والعرشين أأو قبل ذكل حىت يتس ىن لدلول ا ألعضاء حتليلها والتعليق علهيا .والتفت الوفد اإىل الاس تثناءات
والتقييدات ،طالبا من ا ألمانة مجهزي دراسة حتليلية عن الاس تثناءات والتقييدات اليت أأثبتت فعالية يف معاجلة شواغل التمنية،
ووضع دليل غري حرصي لالس تثناءات والتقييدات يكون مرجعا لدلول ا ألعضاء يف الويبو ،استنادا اإىل نتاجئ تكل ادلراسة.
وفامي يتعلق بقانون الويبو المنوذيج ،طلب الوفد من ا ألمانة و أأن تع ِد اقرتاحا لدلورة الثالثة والعرشين للجنة ادلامئة لتنظر فيه
ادلول ا ألعضاء ،عن اختصاصات مثل هذا التنقيح والطرائق اليت ميكن أأن يتبعها .وذكر الوفد أأن مجموعة بدلان أأمرياك
الالتينية والاكرييب تدمع اجلهود املشرتكة اجلديدة املتعلقة مبناقشة موضوعات الرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا .ولكن ،قال
الوفد اإنه حباجة اإىل مزيد من الوقت لتقيمي الاقرتاحات اجلديدة اليت قدمت خالل ا ألس بوع وانقش هتا مضن مجموعته ،وطلب
من ادلول ا ألعضاء ،تقدمي هذه الاقرتاحات قبل الاجامتع القادم ،اإن أأمكن ذكل ،حبيث يتس ىن للخرباء القادمني اإىل جنيف
أأن يس تعدوا فعال ملناقشة تكل ا ألفاكر اجلديدة.
 .202وحتدث وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وذكر أأن اجملموعة ا ألفريقية ومجموعة جدول أأعامل التمنية قدمتا ،يف
ادلورة السادسة عرشة للجنة عام  ،2011اقرتاحا مشرتاك ورد يف الوثيقتني الوثيقتني  SCP/16/7وSCP/16/7 Corr
هبدف تعزيز قدرة البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا عىل اعامتد أأنظمة الرباءات خاصهتا لتحقيق الاس تفادة الاكمةل من
املروانت يف نظام الرباءات ادلويل ملعاجلة أأولوايت الس ياسات العامة املتعلقة ابلصحة العامة .و أأشار الوفد اإىل وجود ثالثة
عنارص مرتابطة ينبغي اتباعها ،ويه ادلراسات وتبادل املعلومات و أأنشطة املساعدة التقنية .و أأعرب الوفد عن تطلعه لتفعيل
أأحد تكل العنارص أأو تناوهل مضن ا ألعامل املقبةل.
 .203و أأعرب وفد املكس يك عن اهامتمه ابلعمل املقبل للجنة .اقرتح الوفد أأن تنظر اللجنة يف مبادرات تقامس العمل بني
ماكتب الرباءات كجزء من معلها املقبل .ويف هذا الصدد ،أأعرب الوفد عن اس تعداده تقدمي عرض موجز عن نظام
( )CADOPATالتعاوين التابع للمعهد املكس ييك للملكية الصناعية ( ،)IMPIفهذا النظام مثال يح عن تسهيل العمل
والتعاون بني ماكتب الرباءات اخملتلفة .و أأوحض الوفد أأن النظام يقدم ادلمع التقين يف املسائل املتعلقة ابلرباءات اإىل بدلان
أأمرياك الوسطى والاكرييب وبعض البدلان ا ألفريقية .و أأشار اإىل أأن مشورته غري ملزمة ،و أأنه يقدم ادلمع مبا يتوافق مع
الترشيعات الوطنية للك بدل من البدلان املشاركة.
 .204وذكَّر وفدُ مجهورية كوراي ابلقرتاح اذلي قدِمه ابلنس بة لقضية بشأأن تقامس العمل بني املاكتب من أأجل حتسني أأوجه
كفاءة نظام الرباءات .وفامي يتعلق ابلعمل املقبل ،أأشار الوفد اإىل أأنه ومن منظور هنج متوازن يف جدول ا ألعامل وإانتاجية
اللجنة ،فاإن من ا ألمهية مباكن وضع اإجراء فعال ومس تقر لتنفيذ قوانني الرباءات ،عىل الرمغ من أأمهية القضااي ا ألخرى مبا فهيا
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التقييدات والاس تثناءات والرباءات والصحة .و أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح اذلي قدمته وفود مجهورية كوراي واململكة
املتحدة والولايت املتحدة ا ألمريكية فامي يتعلق جبودة الرباءات وحتسني كفاءة نظام الرباءات مبا يف ذكل اإنشاء صفحة عىل
موقع الويبو حول تقامس العمل وا ألنشطة امجلاعية .و أأما ابلنس بة ملسأأ ة رسية التواصل بني مستشار الرباءات ومولكه ،فقد
اقرتح الوفد اإعداد دراسة عن احملتوى احملمتل ل ألحاكم المنوذجية بشأأن رسية التواصل يك تدرج يف العمل املقبل.
 .205وشدد وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عىل أأنه ل ميكن أأن يوافق عىل بعض الاقرتاحات بشأأن رسية التواصل،
و أأن الوفد يفضل اإخراج هذا البند من جدول ا ألعامل اللجنة ادلامئة .و أأشار الوفد اإىل أأنه ل ميكن أأن يوافق عىل بعض
الاقرتاحات بشأأن تقامس العمل أأيضا .وختاما ،أأعرب الوفد عن تأأييده اإدراج بعض الاقرتاحات ،اليت تقدمت هبا وفود الهند
وجنوب أأفريقيا بشأأن مسأأ ة الصحة العامة ،يف برانمج العمل املقبل.
 .206وعرضت الرئيسة اقرتاحاهتا بشأأن العمل املقبل للجنة .وبعد مشاورات مع منسقي اجملموعات ا إلقلميية ،قدمت الرئيسة
اقرتاحات معد ة بشأأن العمل املقبل للجنة .وذكرت أأن عددا من اجملموعات ا إلقلميية والوفود الفردية عرض العديد من ا ألفاكر
اجليدة للعمل املقبل ،وذكل عقب مشاوراهتا مع منسقي اجملموعات ا إلقلميية .و أأشارت الرئيسة اإىل أأنه اكن من الصعب انتقاء
هذه ا ألفاكر والاختيار من بيهنا ،من أأجل تقدمي اقرتاح معل مقبل معقول وموجز للجنة يوازن بعدل بني كثري من وهجات
النظر اخملتلفة ،وشكرت ك اجملموعات والوفود ا إلقلميية اليت سامهت مسامهة فعا ة وبناءة يف وضع اقرتاهحا .وقالت الرئيسة
اإهنا حاولت ومنسقي اجملموعات ا إلقلميية حتقيق التوازن املطلوب للوصول اإىل توافق يف الآراء .وذكرت أأنه عىل الرمغ من
اإشارة ك مجموعة اإىل نقص ر أأته الاقرتاح ،فاإهنا اكنت تمتىن تقبال أأكرب لهذا الاقرتاح ،وقد أأشارت ست مجموعات إاقلميية اإىل
قبولها أأحدث اقرتاح للرئيسة.
 .207وحتدث وفد ابكس تان ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،مشريا اإىل أأن الاقرتاح مل يكن مثاليا ،و أأن للك دو ة
من ادلول ا ألعضاء يف مجموعته شواغل تتفاوت درجهتا بشأأن بنود جدول ا ألعامل اخملتلفة ،وخاصة ،بنود جدول ا ألعامل
املتعلقة برسية التواصل مع مستشاري الرباءات ونقل التكنولوجيا .و أأعرب الوفد عن رغبته يف اإضافة كفاية الكشف اإىل ندوة
النصف املعنونة "جودة الرباءات" .وعىل الرمغ من اخملاوف الكبرية للمجموعة الآس يوية ،ذكر الوفد أأن اجملموعة ترى أأن اقرتاح
الرئيسة هو أأفضل الس بل للميض قدما يف معل اللجنة .وقال الوفد اإن اجملموعة قررت ،يف روح من املشاركة البناءة
واملرونة ،قبول الاقرتاح كام هو ،ألنه القامس املشرتك ا ألدىن اذلي أأمكن للجنة التوصل اإليه .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن
تقابل املرونة اليت أأبداها ابملثل من جامعات أأخرى.
 .208وقال وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،اإن مجموعته أأولت أأمهية كبرية للقضااي املتعلقة
ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات وتنقيح القانون المنوذيج لس نة  .1979وإاقرارا مهنا بلك اجلهود اليت بذلت يف
اإعداد اقرتاح الرئيسة للوصول اإىل تفامه ،ذكر الوفد أأنه رمغ عدم رىض عدد من أأعضاء مجموعته عن هذا الاقرتاح ،فاإن
اجملموعة ميكن أأن تقبل اقرتاح الرئيسة ،يف روح من التوافق ،بغية عقد دورة مقبةل للجنة ادلامئة.
 .209و أأشار وفد نيجرياي ،متحداث ابلنيابة عن اجملموعة ا ألفريقية ،أأنه ابلنس بة للمشاورات غري الرمسية مع الرئيسة ،فقد ر أأى
مجيع منسقي اجملموعات ا إلقلميية أأن اقرتاح الرئيسة مل يكن أأكرث الاقرتاحات طموحا ،ولكن الوفد يقدر اجلهود الىت بذلهتا
الرئيسة لإجياد القامس املشرتك ا ألدىن اذلي ميكن أأن تدمعه مجيع اجملموعات .وذلكل ،قال الوفد اإنه رمغ أأ ْن ل اتفاق عىل أأي
يشء اإىل حني التفاق عىل ك يشء ،فاإن اجملموعة ا ألفريقية تبدي مرونة يف قبول اقرتاح الرئيسة بشأأن العمل املقبل دون
اإضافة أأية تغيريات أأخرى عىل اقرتاهحا ا ألخري .ولحظ الوفد أأن اإضافة أأي تغيري عىل الاقرتاح من شأأنه أأن يضيع اجلهد
املبذول بأأمكهل .و أأعرب 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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 .210وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأعرب عن تقديره للجهود اليت ل تلك للرئيسة يف اإجياد احللول اليت توفِق بني
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 .و أأوحض الوفد أأن اجملموعة أأبدت مجةل من
اخملاوف بشأأن النسخة ا ألصلية لقرتاح الرئيسة نظرا ملس توى الطموح املنخفض ل ألنشطة الواردة حتت بند جدول ا ألعامل
املتعلق مبوضوع "جودة الرباءات" ،اذلي هو من أأولوايت اجملموعة ابء .وذكر الوفد أأن مجموعته ،اختذت رمغ ذكل قرارا بقبول
اقرتاح الرئيسة ا ألصيل كحزمة واحدة ،لإحساسها العارم بلزوم وجود معل مقبل يف ادلورة التالية للجنة ادلامئة .و أأشار الوفد
اإىل أأن اجملموعة ابء قد أأظهرت أأقىص قدر ممكن من املرونة يف تكل املرحةل ،عىل الرمغ من أأهنا ر أأت أأن الاقرتاح مل يكن
متوازان ،و أأن مس توى الطموح املتعلق جبودة الرباءات منخفض للغاية .ور أأى الوفد أأن الاقرتاح ا ألخري للرئيسة قد نقل
التوازن بعيدا عن مصلحة اجملموعة ابء .و أأكد الوفد أأنه ينبغي عىل اللجنة ،من وهجة نظر مجموعته ،أأن تضع برانمج العمل
املقبل لدلورة التالية من أأجل السامح للجنة ابمليض قدما .وانطالقا من هذا املنظور ،اقرتح الوفد اإدخال تعديلني عىل اقرتاح
الرئيسة احلايل .أأول ،فامي يتعلق بنقل التكنولوجيا ،اقرتح الوفد اإعادة اإدراج النشاط الثاين املوجود يف اقرتاح الرئيسة
ا ألصيل ،أأي عىل أأساس مساهامت ادلول ا ألعضاء ،بأأن مج ِمع ا ألمانة معلومات عن الترشيعات واملبادئ التوجهيية واملامرسات
وا ألحاكم القضائية الوطنية/ا إلقلميية بشأأن الرتاخيص ،وتقدهما اإىل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة ادلامئة .اإذ تشلك اتفاقات
الرتخيص ،يف ر أأي الوفد ،جزءا أأساس يا من نقل التكنولوجيا اليت من شأأهنا أأن تعود ابلنفع عىل مجيع ادلول ا ألعضاء ،ودون
هذا العنرص ،فاإن جدول ا ألعامل املتعلقة بنقل التكنولوجيا لن يتقدم بوترية اكفية .وذكر الوفد أأن مجموعته ،اعرتافا مهنا ابخملاوف
اليت أأعربت عهنا بعض الوفود ،س تقبل حذف لكمة "الطوعي" اليت س بقت لكمة "الرتخيص" .واثنيا ،اقرتح الوفد ،ابلنس بة
لندوة النصف يوم بشأأن الرباءات والصحة ،اإعادة النص الوارد يف اقرتاح الرئيسة ا ألصيل "ندوة ملدة نصف يوم عن العالقة
بني أأنظمة الرباءات وتوافر ا ألدوية" اإىل ماكنه .ور أأى الوفد أأن الاقرتاح ا ألصيل أأقام التوازن الصحيح ،ألن عبارة "توافر
ا ألدوية" ميكن أأن تسلط الضوء عىل خمتلف اجلوانب ،مبا يف ذكل املنافع والتحدايت املس متدة من أأنظمة الرباءات .اإذ يرى
الوفد أأن الإشارة الرصحية اإىل التحدايت لن تبني حيادية الندوة .ذلا اقرتح الوفد أأن تدرج لكمة "املنافع و" قبل لكمة
"التحدايت" .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن طلبه مرشوع ومنصف من أأجل استيعاب اخملاوف واملصاحل اليت أأعرب عهنا
عدة أأعضاء يف جوانب خمتلفة .وذكر الوفد أأنه يف حال أأدخلت هذه التعديالت ومل تطر أأ أأي تغيريات أأخرى ،فاإن اجملموعة ابء
ميكن أأن تقبل اقرتاح الرئيسة .و أأكد الوفد أأن اجملموعة مس تعدة لقبول اقرتاح الرئيسة ا ألصيل كام هو ،من أأجل التسوية
وبغرض وضع معل مقبل مكمتل لدلورة التالية.
 .211ورحب وفد الصني ابقرتاح الرئيسة وقبهل ،وشكر الرئيسة عىل هجودها .و أأعرب الوفد عن رضاه نتيجة التقدم احملرز
يف العمل املرتبط مبواضيع الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا .أأما فامي يتعلق
جبودة الرباءات ،فر أأى الوفد أأن اخلربة وتبادل املعلومات قد تعني مجيع البدلانِ .
وعرب الوفد ،ابلنس بة لرسية التواصل بني
حمايم الرباءات ومولكهيم ،عن ر أأي مفاده أأن من غري املالمئ مناقشة هذا املوضوع يف اللجنة ادلامئة .ولكن يف ضوء اخملاوف
اليت أأاثرها أأعضاء أآخرون بشأأن هذا املوضوع ومن أأجل احلفا عىل التوازن و أأخذا بعني الاعتبار مجيع الشواغل ،فقد أأبدى
الوفد رغبته يف تبيان موقفه املرن واملنفتح.
 .212و أأعرب وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،عن شكره للرئيسة عىل هجودها اجلبارة يف
حتديد ا ألرضية املشرتكة للعمل املقبل .وقال الوفد اإن مجموعته تعلِق أأمهية كبرية عىل معل اللجنة ادلامئة .و أأشار الوفد اإىل أأن
اجملموعة تويل أأمهية أأكرب لبعض املوضوعات دون غريها ،ور أأى الوفد أأن اللجنة ل ميكن أأن تواصل معلها اإل اإذا راعت مجيع
املصاحل .وقال الوفد اإنه وعىل نقيض اخملرجني السيامنئيني اذلين ميكهنم العمل وفق سيناريوهات رسايلية ،فاإن ادلبلوماس يني
يعملون وفق حلول واقعية .و أأشار الوفد أأن اجملموعة قبلت ،من هذا املنظور ،اقرتاح الرئيسة ا ألصيل ،وقد أأبدت مرونة
تراعي اهامتمات اجملموعات ا ألخرى يف املناقشات اليت أأعقبت ذكل .وذكر الوفد أأن اجملموعة ميكن أأن تقبل أأحدث اقرتاح
للرئيسة ،رمغ أأنه مل يرض اجملموعة متاما ،هبدف مواصةل معل اللجنة ادلامئة .و أأقر الوفد أأن اقرتاح الرئيسة احلايل ل يزال غري
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مقبول لاكفة الوفود .وذلكل قدم الامتسا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق مجليع الوفود ابإبداء مزيد من املرونة من
أأجل اختتام ادلورة احلالية للجنة ادلامئة بنجاح.
 .213وحتدث وفد بيالروس ابمس مجموعة بدلان أآس يا الوسطى والقوقاز و أأورواب الرشقية فشكر الرئيسة عىل هجودها،
و أأعرب عن أأمهل يف أأن ختلص ادلورة احلالية للجنة اإىل نتاجئ اإجيابية .وذكر الوفد أأن اجملموعة ،أآخذة ما س بق يف الاعتبار،
أأبدت مرونة واس تعدادا لقبول اقرتاح الرئيسة ا ألصيل وكذكل الاقرتاح احلايل ،رمغ وجود بعض الرغبات والتوصيات اليت
أأرادت اجملموعة الإدلء هبا .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تظهر اجملموعات ا ألخرى بعض التفهم واملرونة يك ل تغادر الوفود
ادلورة احلالية للجنة خالية الوفاض.
 .214ورصح وفد الهند أأنه يتفهم التحدايت اليت تواهجها الرئيسة يف احلفا عىل التوازن ادلقيق يف استيعاب مجيع خماوف
ادلول ا ألعضاء .و أأعرب عن تقديره لفكرة أأن يقترص العمل املقبل للجنة عىل تقيص احلقائق و أأنه هذا العمل لن يؤدي اإىل
أأعامل تنس يقية .و أأشار الوفد اإىل أأنه ،ابلنس بة لالقرتاح احملدد للعمل املقبل ،اكن الوفد يود اإضافة ما ييل ليكون جزءا من
العمل املقبل "1" :ينبغي النظر يف عقد جلسة مشاركة عن كفاية الكشف يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل ،أأي جودة
الرباءات ،وذكل ألن ادلراس تني املتعلقتني ابلنشاط الابتاكري وكفاية الكشف قد نوقش تا يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة
ادلامئة؛ " "2أأبدى الوفد رغبة يف متابعة ادلراسة املتعلقة اب ألسامء ادلولية غري املُس َّجةل امللكية ،ألنه يرى أأن
الوثيقة  SCP/21/9حتتاج اإىل مزيد من التعديالت؛ " "3أأعرب الوفد عن رغبته يف اإعداد دراسة حول صيغ ماركوش
والعائق اذلي تضعه أأمام تيسري احلصول عىل ا ألدوية ا ألساس ية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،وابلتايل تؤثر سلبا عىل
الوصول اإىل الرعاية الصحية العامة؛ و" "4رغب الوفد يف اإعداد دراسة حول مسأأ ة نقل التكنولوجيا مقابل كفاية الكشف
عوضا عن جمرد النقاش حول املوضوع .وإاضافة اإىل ذكل ،أأشار الوفد اإىل أأنه اكن يود وقف النقاش حول قضية حصانة
الاستشارة القانونية ،ألهنا مسأأ ة ذات طبيعة موضوعية وحيمكها القانون الوطين املطبق يف ادلول ا ألعضاء املعنية .ولكن
أأبدى الوفد تفهمه للمواقف الراخسة اليت اختذهتا ك دو ة من ادلول ا ألعضاء من قضااي حمددة وردت يف اقرتاح الرئيسة.
ذلكل ،أأعرب الوفد عن قبوهل أأحدث اقرتاح للرئيسة ،أآخذا بعني الاعتبار روح التعددية والتوافق البناء يف الآراء بني ادلول
ا ألعضاء من أأجل مشارك مس مترة يف اللجنة .و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يظهر ا ألعضاء الآخرون املرونة املطلوبة ،ويقابلوا
ما فعهل الوفد ابملثل يك تمتكن اللجنة من التوصل اإىل اقرتاح فعيل لدلورة الثالثة والعرشين للجنة ادلامئة.
 .215و أأيد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية البيان الصادر عن وفد الياابن نيابة عن اجملموعة ابء .و أأشار اإىل أأن وجود جدول
متوازن اكن هدف اللجنة ادلامئة منذ زمن طويل ،ذلا سعى الوفد اإىل اس مترار هذا الامجاه .و أأوحض الوفد أأن اجملموعة ابء
طلبت تغيريات صغرية فقط ،ويه اإعادة اإدراج نصوص اكنت قد وردت يف اقرتاح الرئيسة ا ألصيل .ور أأى الوفد أأن الطلب
اذلي قدمته اجملموعة ابء مل يضف شيئا جديدا لقرتاح الرئيسة احلايل .وفامي يتعلق ابلعمل املقبل بشأأن الرباءات والصحة ،ذكر
الوفد أأنه ينبغي أأ ِل تذكر التحدايت حفسب يف عنوان الندوة ،بل منافع أأنظمة الرباءات يف توافر ا ألدوية ،من أأجل أأن ل حيمك
عىل الندوة ابلفشل قبل أأن تنظم .وفامي يتعلق بنقل التكنولوجيا ،قال الوفد اإنه عىل اعتبار أأن الرتاخيص أأداة هامة لنقل
التكنولوجيا ،فينبغي للجنة أأن تنظر يف الرتخيص وأ آاثره عىل نقل التكنولوجيا كجزء من معل اللجنة.
 .216و أأعرب وفد اإيران (مجهورية  -الإسالمية) عن تقديره للرئيسة ومنسقي اجملموعات ا إلقلميية لتفانهيم وهجودمه ادلؤوبة.
وذكر الوفد أأنه ميكن أأن يقبل أأحدث نسخة من اقرتاح الرئيسة من أأجل التسوية وامليض قدما .ولحظ الوفد أأن التعددية
تتطلب مساحة للتداول ،و أأن من الصعب تلبية مطالب مجيع ا ألعضاء واستيعاب مجيع املواقف .و أأعرب الوفد عن قلقه من
مسأألتني وهام تقامس العمل ورسية التواصل مع مستشاري الرباءات .ور أأى الوفد أأن املسأألتني تقعان خارج ولية الويبو
واللجنة ادلامئة.
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 .217وشكر وفد سويرسا الرئيسة عىل اقرتاهحا ومعلها العظمي وإادارهتا احلكمية للجنة خالل مناقشات صياغة برانمج العمل.
و أأشار الوفد اإىل أأنه يويل أأمهية كبرية لعمل اللجنة ،ذلا فاإنه يأأسف بشدة أأن اللجنة مل تمتكن من التوصل اإىل اتفاق يف ادلورة
السابقة للجنة ادلامئة .ور أأى أأنه من املهم جدا التوصل اإىل اتفاق يف ادلورة احلالية .و أأعرب الوفد عن ثقته بأأن الوفود س تعمل
بروح منفتحة وبناءة من أأجل التوصل اإىل نتيجة جيدة .اإل أأن الوفد أأبد تأأييده للمخاوف اليت أأعرب عهنا وفد الياابن ابمس
اجملموعة ابء .و أأشار اإىل أأنه هممت بعقد نقاش حول اتفاقات الرتخيص يف اإطار نقل التكنولوجيا ،وهو موضوع هيمك كثريا من
الوفود .ور أأى الوفد أأن اتفاقات الرتخيص الطوعية يه مصمي نقل التكنولوجيا ،ألهنا تسمح ألصاب الرباءات وا ألطراف
الثالثة ابلخنراط يف معليات نقل التكنولوجيا يف روح من التعاون املتبادل الإجيايب .وذلكل اعترب الوفد أأن اإاتحة مزيد من
املعلومات حول الإجراءات الوطنية وا إلقلميية يف جمال الرتاخيص الطوعية وحالهتا قد يعني يف فهم التحدايت والفرص
املرتبطة ابلرتاخيص الطوعية أأو اتفاقات الرتخيص بشلك عام .و أأعرب الوفد عن اعتقاده بوجود العديد من املناطق الهامة
اجملهو ة يف هذا املوضوع ،اليت ينبغي اكتشافها .و أأشار اإىل أأن بعض الوفود أأبدت خماوفها من لكمة "طوعية" يف الفقرة ذات
الصةل الواردة يف اقرتاح الرئيسة ا ألصيل ،أأوحض الوفد أأن اقرتاح اجملموعة ابء اذلي مل تعارضه الوفود ا ألخرى حىت حينه ،مل
يتضمن لكمة "طوعية" .و أأبدى الوفد أأمهل يف أأن ياليق هذا الاقرتاح قبول مجيع ادلول ا ألعضاء ،و أأن يفيض الاجامتع اإىل
خامتة موفقة.
 .218وسأألت الرئيسة اللجنة عام اإذا اكن هناك اإجامع عىل تبين اقرتاح الرئيسة مع تعديالت اجملموعة ابء.
 .219وذكر وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،أأنه لن يقبل العودة اإىل معلية الصياغة ،مبا أأن
اقرتاح الرئيسة فُهم عىل أأنه حزمة.
 .220وقال وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،اإن اجملموعة اعتربت اقرتاح الرئيسة ا ألصيل حزمة متاكمةل .و أأضاف أأنه
عىل الرمغ من استنفاذ اجملموعة ابء ملروانهتا يف مناقشة اقرتاح الرئيسة ا ألصيل ،ا ِإل أأهنا اخنرطت يف مناقشات اإضافية للتوافق
عىل العمل املقبل لدلورة القادمة .وذلكل ،طلب الوفد من اجملموعات ا ألخرى مواصةل العمل عىل الاقرتاح املقدم من اجملموعة
ابء والنظر فيه من منظور موضوعي .ودعا الوفد اجملموعات ا ألخرى اإىل التعبري عن أأية خماوف موضوعية بشأأن التعديالت
اليت اقرتحهتا اجملموعة.
 .221وحتدث وفد ابكس تان ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،مشريا اإىل أأن العديد من ادلول ا ألعضاء ر أأت أأن
اقرتاح الرئيسة مل يعكس خماوفها ابلاكمل .وقال الوفد اإنه يف حال ظلت اإماكنية تعديل النص مفتوحة ،فاإن وفودا أأخرى من
س تأأيت ابقرتاحاهتا دون هناية تلوح يف ا ألفق .وذكر الوفد أأنه رمغ احرتامه ملوقف اجملموعة ابء وا ألس باب اجلوهرية خملاوفها ،فاإن
التعددية تعين التعايش مع احلد الادىن .وابلتايل ترىج الوفد ادلول ا ألعضاء اليت أأبدت خماوف النظر يف اإماكنية اإظهار بعض
املرونة.
 .222ورصح وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،وذكر أأن كثريا من املرونة ُأظهر أأثناء املشاورات غري الرمسية
وقدمت الكثري من التنازلت .و أأكد الوفد أأن اجملموعة ا ألفريقية وافقت عىل قبول اقرتاح احلزمة املتاكمةل اذلي يليب أأدىن
احلدود اليت يقبلها امجليع .و أأشار الوفد اإىل أأن اإعادة فتح نص اقرتاح الرئيسة ا ألخري س يعود بأأثر سليب ،مبا أأن اجملموعة
ا ألفريقية أأبدت خماوف بشأأن جوانب خمتلفة منه .وذلكلِ ،
حث الوفد اجملموعة ابء عىل اإعادة النظر يف مواقفها واملوافقة عىل
أأحدث اقرتاح للرئيسة من أأجل امليض قدما .و أأقر الوفد ابلضغوط اليت واهجها منسقوا اجملموعات ا إلقلميية ،حيث توجب عىل
مجيع منسقي اجملموعات ا إلقلميية احلصول عىل موافقة مجموعاهتم الفردية عىل قبول النص دلفع العملية اإىل ا ألمام.
 .223و أأكد وفد الياابن ،متحداث ابمس اجملموعة ابء ،أأن اقرتاحه مل يدخل أأي عنارص جديدة أأو تغيريات عىل اقرتاح الرئيسة
ا ألصيل.

SCP/22/7 PROV.
74

 .224وسأألت الرئيسة ،بعد الاس امتع اإىل تعليقات منسقي اجملموعات ا إلقلميية والوفود الفردية ،الوفود ِمعا اإذا اكن هناك
توافق يف الآراء عىل اعامتد اقرتاح الرئيسة دون التعديالت اليت قدمهتا اجملموعة ابء.
 .225وحتدث وفد ابكس تان ابمس مجموعة بدلان أآس يا واحمليط الهادئ ،وذكر أأن أأعضاء مجموعته عىل اس تعداد لقبول الاقرتاح
املعدل املقدم من الرئيسة كام ورد ودون أأي تعديالت أأخرى.
 .226وقال وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية ،اإن ادلول ا ألعضاء يف مجموعته تدمع اقرتاح الرئيسة
املنقح كام ورد.
 .227و أأعلن وفد نيجرياي ،متحداث ابمس اجملموعة ا ألفريقية ،اإن ادلول ا ألعضاء يف مجموعته تدمع اقرتاح الرئيسة املنقح.
 .228ودمع وفد اإندونيس يا بيان وفد ابكس تان ابمس مجموعة البدلان الآس يوية .ور أأى الوفد أأن الاقرتاح املعدل املقدم من
الرئيسة متوازن .و أأشار اإىل أأنه يف حال اقرتح وفد تعديال عىل النص ،فاإن وفد اندونيس يا س يقرتح تعديال أأيضا ،وكذكل
شأأن الوفود ا ألخرى .وقال الوفد اإن هذه املناقشة س تعطل معل اللجنة.
ورصح وفد رومانيا ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق ،بأأن مجموعته اس تطاعت التفاق عىل قبول
ِ .229
الاقرتاح ا ألخري للرئيسة ،مع احلفا  ،يف الوقت نفسه ،عىل روح مرنة مجاه املواقف اليت عرضت أأثناء الاجامتع .واكن
الهدف ا ألمه يف ر أأي اجملموعة هو وضع برانمج العمل املقبل للجنة.
 .230وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء ،معراب عن أأسفه العميق لعدم اإدراج أأي من الاقرتاحات اليت قدمهتا اجملموعة
ابء ،واليت تالمئ أأنشطة اللجنة ادلامئة متام املالمئة ،مضن برانمج العمل املقبل .و أأشار الوفد اإىل أأحدث اقرتاح أأدلت به
الرئيسة بشأأن الرباءات والصحة ،و أأعرب عن فهمه أأن املناقشات اليت س تعقد أأثناء ندوة النصف يوم س تأأخذ يف احلس بان
ك اجلوانب الهامة املرتبطة ابلعالقة بني نظام الرباءات وتوافر ا ألدوية ،مبا فهيا املنافع والتحدايت عىل حد سواء .و أأشار اإىل
أأن التنس يق داخل اجملموعة ابء اكن صعبا للغاية ،و أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتابع اللجنة معلها يف املس تقبل ،ألن الولية
اجلوهرية للجنة ادلامئة تشلك جزءا أأساس يا من أأهداف املنظمة .ورصح الوفد أأن مجموعته انضمت ،من هذا املنظور ،اإىل
الآراء املتوافقة عىل اعامتد اقرتاح الرئيسة ا ألخري بشأأن برانمج العمل لدلورة املقبةل ،رمغ أأهنا غري راضية عن حمتواه اذلي يفتقر
اإىل التوازن حسب ر أأي اجملموعة .و أأعرب الوفد عن امتنانه للرئيسة عىل هجودها اليت بذلهتا يف احلفا عىل اس مترار معل
اللجنة.
 .231وشكرت الرئيسة اجملموعة ابء عىل ما أأبدته من مرونة وروح توفيقيةِ ،
وعربت عن تقديرها للك الوفود عىل ما بذلته
من هجود.

البند  9من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .232قدِمت الرئيسة ملخص الرئيس (الوثيقة .)SCP/22/6 Prov
 .233واقرتح وفد الهند أأن يذكر ملخص الرئيس ،يف الفقرة  ،17أأن بعض الوفود طلبت وقف املناقشات داخل اللجنة
ادلامئة بشأأن رسية التواصل مع مستشاري الرباءات.
 .234ودمع وفد مجهورية اإيران الإسالمية بيان وفد الهند.
 .235و أأيِد وفد الصني بيان وفد الهند.
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 .236وقالت الرئيسة اإهنا س تدخل مجةل جديدة لهذا الغرض يف امللخص الهنايئ للرئيس ،نظرا للتعليقات املقدمة من وفود
الهند وإايران والصني.
 .237وطلب وفد الربازيل توضيحا بشأأن الفقرة  ،20سائال عام اإذا اكن النص يعكس اتفاق منسقي اجملموعات ا إلقلميية عىل
مناقشة اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،بشأأن تنقيح قانون الويبو المنوذيج لس نة  ،1979يف جلسة لحقة.
 .238و أأوحضت الرئيسة أأن النقاش حول هذه املسأأ ة س يواصل يف ادلورة القادمة.
 .239أأحاطت ا ألمانة علما مبلخص الرئيس (الوثيقة .)SCP/22/6
 .240ونوهت اللجنة اإىل أأن احملرض الرمسي لدلورة سريد يف تقرير ادلورة .وقالت اإن التقرير س يعكس مجيع املداخالت
الواردة يف الاجامتع و أأنه س ُيعمتد وفقا ل إالجراء املتفق عليه يف اللجنة يف دورهتا الرابعة (انظر الفقرة  11من الوثيقة
 ،)SCP/4/6واليت تنص عىل أأن ألعضاء اللجنة احلق يف التعليق عىل مرشوع التقرير اذلي توفره اللجنة عرب املنتدى
الإلكرتوين اخلاص هبا .وإان اللجنة س ُيطلب مهنا اعامتد مرشوع التقرير ،مبا يف ذكل التعليقات الواردة ،يف دورهتا املقبةل.
البند  10من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .241وقدمت البياانت الكتابية التالية من قبل وفد ابكس تان نيابة عن اجملموعة الآس يوية ،ووفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان
أأمرياك الالتينية والاكرييب ،ووفد لكسمربغ ابلنيابة عن الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،لإدراهجا يف التقرير.
 .242عرب وفد ابكس تان ،متحداث ابمس مجموعة دول أأس يا واحمليط الهادي ،عن شكره للرئيسة عىل رئاس هتا املمتازة للجنة اليت
أأمثرت اعامتد برانمج العمل املقبل .واعترب الوفد أأن اعامتد برانمج العمل اكن خطوة اإىل ا ألمام يف الامجاه الصحيح .ولكنه
أأشار اإىل أأنه اكن القامس املشرتك ا ألصغر و أأىت نتيجة تسوية توافقية كبرية قامت هبا اجملموعة الآس يوية .وذلكل ،أأعرب الوفد
عن أأمهل يف أأن تقابل هذه املرونة مبرونة مقابةل من الآخرين يف املس تقبل .وذكر الوفد أأن معل اللجنة ينبغي أأن يوازن حقوق
أأصاب الرباءات بطريقة تدرك احلقائق الاجامتعية والاقتصادية مجليع ادلول ا ألعضاء وتتفهمها .ور أأى الوفد أأن ما س بق عامل
أأسايس يك يتاح للحكومات حزي س يايس رضوري لتلبية الاحتياجات الصحية وإاعامل احلق الإنساين ا ألسايس يف الصحة
مجليع ا ألفراد يف مجيع البدلان .وذلكل ،أأشار الوفد اإىل أأن الشمولية واملرونة يف التعددية اكنت رشطا أأساس يا للتقدم ،وقال اإنه
يتطلع اإىل املناقشات الآتية يف ادلورات املقبةل للجنة ادلامئة.
 .243و أأعرب وفد الربازيل ،متحداث ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،عن شكره للرئيسة عىل توجهياهتا الفعا ة
لعمل اللجنة .ور أأى الوفد أأن اللجنة ادلامئة أأحرزت تقدما جيدا فامي يتعلق بتبادل وهجات النظر حول ادلراس تني املتعلقتني
ابلنشاط الابتاكري وكفاية الكشف .واعترب أأن اللجنة شهدت تبادل همام لوهجات النظر حول الاس تثناءات والتقييدات عىل
حقوق الرباءات ،والرباءات والصحة ،ونقل التكنولوجيا .ويف اإشارة اىل املناقشة بشأأن اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية
والاكرييب اذلي هيدف اإىل بدء مناقشة بشأأن تنقيح قانون الويبو المنوذيج ،قال الوفد اإنه رمغ أأن ك ا ألهداف اليت ينشدها
الاقرتاح مل تتحقق ،فاإن اجملموعة ترى أأن تبادل وهجات النظر اكن اإجيابيا .وذلكل ،أأعرب الوفد عن تطلعه اإىل مواصةل هذا
النقاش يف ادلورة الالحقة .وفامي يتعلق ابلعمل املقبل ،أأشار الوفد اإىل أأن مجموعته طلبت من ا ألمانة ،نتيجة للمناقشات اليت
عقدت يف ادلورة السابقة ،اإعداد دراسة حتليلية لالس تثناءات والتقييدات اليت أأثبتت فعالية يف معاجلة الشواغل ا إلمنائية.
وابملثل ،اقرتحت اجملموعة استنادا اإىل ذكل التحليل وضع دليل غري حرصي عن هذا املوضوع مكرجع لدلول ا ألعضاء يف
الويبو .واعرتفت اجملموعة بقمية الاس امتع اإىل أآراء مجيع ادلول ا ألعضاء ،عىل الرمغ من أأن العمل املقبل لدلورة املقبةل حول هذا
املوضوع مل يرق اإىل مس توى اقرتاحاهتا .وذلكل ،ذكر الوفد أأن مجموعته مس تعدة للمشاركة البناءة يف مناقشات ادلورة الثالثة
والعرشين للجنة ادلامئة استنادا اإىل وثيقة تعدِها ا ألمانة ومجمع فهيا مجارب ادلول ا ألعضاء ودراسات اإفرادية حول فعالية
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الاس تثناءات والتقييدات ،ل س امي يف معاجلة القضااي الإمنائية .و أأشار الوفد اإىل أأن مجموعته أأبدت اهامتهما ببذل هجود مشرتكة
تتعلق مبناقشة موضوعي الرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا .ورحبت اجملموعة ،فامي يتعلق بقضية الرباءات والصحة ،ابقرتاح
عقد ندوة ملدة نصف يوم عن العالقة بني أأنظمة الرباءات وجوانب أأخرى من بيهنا التحدايت املتعلقة بتوافر ا ألدوية يف
البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ،مبا يف ذكل الهنوض ابلبتاكر وادلفع برشط نقل التكنولوجيا لتيسري النفاذ اإىل ا ألدوية
اجلنيسة وا ألدوية احملمية برباءة يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا .وذكر الوفد أأن ما فهمته مجموعته هو أأن الرتكزي ا ألسايس
للندوة جيب أأن ينصب عىل العالقة بني أأنظمة الرباءات والتحدايت املرتبطة بتوافر ا ألدوية يف البدلان النامية والبدلان ا ألقل
منوا ،والتحدايت املرتبطة بتعزيز الابتاكر يف البدلان النامية .وعرب الوفد جمددا عن الزتام مجموعته ابملشاركة البناءة يف
املناقشات حول نقل التكنولوجيا مقابل كفاية الكشف ور أأت يف ذكل خطوة حنو ا ألمام .و أأما ابلنس بة ملسأأ ة رسية التواصل
بني مستشاري الرباءات ومولكهيم ،فقد ر أأت اجملموعة أأن اللجنة ادلامئة ليست احملفل املالمئ هذا النقاش .وفامي يتصل مبوضوع
جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض ،وافقت اجملموعة عىل اقرتاح عقد جلسة تشاركية تدوم نصف يوم بشأأن مجارب
اخلرباء من خمتلف املناطق فامي خيص تقيمي النشاط الإبداعي يف اإجراءات الفحص والاعرتاض والإبطال .ويف هذا الصدد،
ر أأت اجملموعة أأنه ينبغي اإيالء اهامتم خاص لإجراءات الاعرتاض والإبطال ،اإذ مل تعاجل هذه الإجراءات يف ادلورات ا ألخرية
للجنة ادلامئة.
 .244و أأدىل وفد لكسمربغ ببيان ابمس الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاءِ ،عرب فيه عن تقديره للرئيسة عىل هجودها اليت ل
تلك يف حتديد احللول الوسطى لتحقيق توافق يف الآراء بشأأن العمل املقبل ،وهنأأ الرئيسة عىل جناهحا .و ِنوه الوفد اإىل أأن
الاحتاد ا ألورويب ودوهل ا ألعضاء ،ويف ابدرة دلفع معل اللجنة اإىل ا ألمام ومعال بروح التسوية اليت ينبغي أأن تكون السمة
املمزية لعمل اللجنة ،اكنت س تقبل اقرتاح الرئيسة املبديئ بشأأن العمل املقبل .ومع أأن الاقرتاح اش متل عنارص غري مرحية
لالحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء ،فقد ر أأت اجملموعة أأن احلزمة الشامةل مثلت انعاكسا عادل لتوازن املصاحل اليت أأعربت عهنا
الوفود خالل الاجامتع .وقد فهم الوفد هذا الاقرتاح عىل أأنه حزمة مغلقة ،لكن أأعيد فتحها يف وقت لحق وتعديلها لتعكس
احتياجات بعض الفئات .ويف هذا الصدد ،أأشار الوفد اإىل أأسفه لعدم اإدراج أأي اقرتاح قدمه الاحتاد ا ألورويب مضن هذه
احلزمة .وختاما ،رحب الوفد ابلتفاق اذلي توصل اإليه ،و أأعرب عن تطلعه اإىل اخنراط اللجنة يف معل موضوعي يف دورهتا
القادمة.
 .245و أأثنت ا ألمانة عىل الرئيسة ومنسقي اجملموعات ا إلقلميية ومجيع الوفود لتوصلهم اإىل اتفاق عىل خطة معل لدلورة
شق أأنفسهم اإىل التوصل
الالحقة .و أأقرت ا ألمانة بأأن منسقي اجملموعات ا إلقلميية نيابة عن أأعضاهئا املعنيني ومجيع الوفود سعوا ِ
اإىل حل توافقي ،و أأشارت ا ألمانة اإىل أأن من طبيعة احللول التوافقية يف املؤسسات املتعددة ا ألطراف أأن متثل يف كثري من
ا ألحيان القامس املشرتك ا ألدىن اذلي يتفق عليه امجليع .و أأشارت ا ألمانة اإىل أأنه رمغ اإحساس املندوبني يف كثري من ا ألحيان
بأأهنم تنازلوا عن أأكرث مما اكتس بوه ،فاإن التوصل اإىل اتفاق بشأأن خطة العمل املقبل تتيح للجنة بعض الفرص للميض قدما يف
تنفيذ وليهتا .و أأوحضت ا ألمانة أأن الويبو انفقت مبلغ  215أألف فرنك سويرسي من أأجل عقد ادلورة احلالية .ولحظت
ا ألمانة أأن اللجنة قضت  50ابملائة من وقهتا يف النقاش حول ما جيب مناقش ته ،والنصف ا ألخر يف احلديث عن املسائل
اجلوهرية .و أأعربت ا ألمانة عن أأملها يف أأن تتغري نس بة اإنفاق الوقت خمتلفة قليال ،بعد اعامتد خطة العمل لدلورة القادمة.
وعربت أأيضا عن أأملها يف أأن تمتكن اللجنة من الرتكزي أأكرث عىل مضمون ما جيمع هذه الوفود معا ،و ِال ختصص الكثري من
الوقت يف احلديث عن معلية مجع الوفود .ولحظت ا ألمانة أأن اللجنة قد أأحرزت بداية اإجيابية وبناءة لدلورة الالحقة.
وشكرت ا ألمانة مجيع الوفود عىل دمعها ،وذكرت أأهنا س تؤدي دورها يف ا ألعامل التحضريية اليت طلبهتا اللجنة ،و أأهنا س تليب
تطلعات الوفد كام فهمهتا من خالل ما أأعربت عنه الوفود من أآمال ترغب حتقيقها يف اللجنة.
 .246واختمت الرئيس ادلورة.
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 .247وفقا ل إالجراء املع متد سابقا من قبل اللجنة
(انظر الفقرة  240أأعاله) ،فاإن ادلول ا ألعضاء يف
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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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
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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

][هناية الوثيقة

