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  اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية

  سةداسال الدورة

 2010نومفرب  26 إىل 22جنيف، من 

  اعتماد املراقبني

  األمانةمن إعدادثويقة 

ية الفكرية  .1 ية وا ية اب نة ا نظام ادلاخيل  مللكنص ا من ن للج ل لتي نة(ملع ية دوية عىل) للجا نظامت حكو ل إماكية اعامتد  من م
ية بصفة مراقب مؤقت لفرتة عام واحد  نظامت غري حكو مو  .).CDIP/1/2 Revثالويقة (م

توي مرفق هذه الويقة عىل معلومات عن  .2 ثو ية  امه نيتمي غري حكونظمتنيمحي تجارة واملعايري وا منهد ا لتل مع
تدامة  سة و (ITSSD)ملسـا بتأرس براءات األدوية، وقدسمؤ تانطل   .ت صفة املراقب املؤقملنظم ا

بت يف طلب  .3 نة مدعوة إىل ا لإن ا  ملنظمتنياللج
تنياغري   هاماعامتد ثيف مرفق هذه الويقة  املذكورتنيميحلكو

 .بصفة مراقب مؤقت لعام واحد

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

تدامة  ية ا تجارة واملعايري وا سـهد ا من ملل لت  (ITSSD)مع

نظمة  ملامس ا

تدامة  ية ا تجارة واملعايري وا سـهد ا من ملل لت  (ITSSD)مع

نظمة ملثل ا  مم

يد لورنس كوغن، ريس ئا  لسـ

ها نظمة وأهدا فرساةل ا  مل

سقة مع  تدامة ا ية ا منوذج إجيايب  ها للهنوض  شا نحازة تكرس  تغي الرحب وغري  تقةل ال  نظمة تربوية  هد  تا سـ من ن ملسـ مل للتم ب ط م ب م تملع
سوق احلرة ية اخلاصة ونظام ا لا بادئ القامئمللك شأن ا ية  تجارة العا نظمة ا مل وقاعدة  ب مل ل  ة عىل القانون م

يث عالق ياسة ادلوةل من  هد يف تطور القانون وا نظر ا حو سـملع تصاديلي يا واحلرية الا نولو تجارة والعلوم وا قهتام اب ج لتك  ةل
تدامة يف العامل ية ا سـوا ملمن  .لت

 :لالتصال

Mr. Lawrence A. Kogan 

President 

Institute for Trade, Standards and Sustainable Development 

P.O. Box 745 

Princeton Junction, NJ 08550-9998 

United States of America 

Tel.:  (609) 658-7417 

Web.:  www.itssd.org 

www.itssdjournal.blogspot.com 
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سة أرس براءات األدوية  سمؤ

نظمة  ملامس ا

سة أرس براءات األدوية  سمؤ

نظمةممثال  مل ا

يد يذيةم، لني هونإ ةلسـا  تنفديرة 
يد  بان بلسـوا ياساتوسـتيإ شار يف ا سـرون،  لت  مس

ها نظمة وأهدا فرساةل ا  مل

سني الصحة بزتويد املرىض من سعى ت سة جاهدة من أجل  حتاملؤ بدلان س توسطاتذلا تدين أو ا مل ادلخل ا مبنفذ معزز  مل
ن نة والفعاةل وا يدة واأل ية ا تجات ا ملإىل ا ي جل لصح من ية مل تلكفة معقوةل بفضل آ بة  لا ب ، اكنت الرباءات أرس بشأنتربعات سـ

ية املضادة للفريوسات  يدال تجات ا نترص أصال عىل ا لص ملن هقرىتق هقرىاملضادة للفريوسات نتجات مل واةلقا  اخملصصة ةلقا
تةتشكيالت لألطفال و  .ملثباجلرعات اجلدية ا

سةابتغي تال و  .أي رحب سملؤ

 :لالتصال

Medicines Patent Pool 

150 route de Ferney 

P.O. Box 2100 

2111 Geneva 2 

Switzerland 

Tel (office):  +41 22 791 6065 

Tel (mobile): +41 79 825 4777 

E-mail:  eburrone@medicinespatentpool.org  
General e-mail:  office@medicinespatentpool.org  

Website:  www.medicinespatentpool.org 

 
 ]ثهناية املرفق والويقة[

 
 
 
 
 


