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بشأن االستثناءات والتقييدات على احلقوق  الربازيلاقرتاح وفد 
  املمنوحة مبوجب براءة

 انة األمإعدادمن ثويقة 

ثتوي مرفق هذه الويقة عىل اقرتاح قدمه وفد  .1 شأنحي يدات عىل احلقوق  بالربازيل  ناءات وا لتقيالا نوحة سـتث ملما
نظر مبوجب براءة ند فيه يُ، يك   .جدول األعاملمرشوع  من 5لبمضن ا

ية بقانون  .2 نة ادلامئة ا نإن أعضاء ا ملعللج
نة(الرباءات  نظر يف ) للجا لمدعوون إىل ا
 .املرفق مضمون

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
ناءات والربازيل اقرتاح وفد  تثشأن الا يدات عىل احلقوق سـب نوحة مبوجب براءةلتقيا  ملما

ية  سـمعلومات أسا

ية بقانون الرباءات .1 نة ادلامئة ا رشة  ية  ثا نيف ادلورة ا للج ن ملعل نة (ع ، طلب األعضاء إىل 2008ن، املعقودة يف يويو )للجا
س ماألمانة إعداد دراسة أوية عن  بعاد من املوضوع القابل للحامية ل يدات عىل بستأةل حاالت الا ناءات وا لتقيرباءة والا سـتث

نوحة مبوجب براءةاحلقوق  نطقي الاكمن وراء إاتحة 1.ملما ثل األساس ا يمة،  مل وتورد تكل ادلراسة األوية معلومات  مل ّق
يدات  ناءات و تقيا ياسمن أجل بلوغ أهداف سـتث  .عامةالة لسـا

ت .2 نة يف مارس لويف ادلورة ا ية اليت عقدهتا ا للجا ألمانة خرباء ّافق األعضاء كذكل عىل رضورة أن تلكف ا، و2009ل
بعاد يني إلجراء دراسة عن حاالت الا تخار يدات، عىل أن تركز تكل ادلراسة عىل  سج ناءات وا ّوالا لتقي  يقرتهحا مسائلسـتث

ترصاألعضاء دون  ثل الصحة تقأن  بحالعامةم علهيا،  تعلمي وا ل وا ياة وث وال تعلقة بأشاكل ا حلتجارب ا مل ية حامية تكل ل بلوقا
ية  برباءةاألشاكل توى ا تصادية، مع مراعاة  ية الا ية الاجامت ياسة العامة وا نظوري ا من، مبا يف ذكل من  سـ ع من تسـ لت مل قل م

تصادية نة 2 وتوفر تكل ادلراسة.قالا رشة  سة  للج، اليت رشت خالل ادلورة اخلا عم توبر (ُن واسعة من ، طائفة )2010كأ
ياسات بغرض  يدة لواضعي ا لسـاملعلومات ا يدات تكييف نظاهمم اخلاص ابلرباءات مع ملف بعاد وا لتقيحاالت الا ست

ناءات مبا يامتىش  يةوسـتثوالا نا عياساهتم ا لص  .سـ

شات اليت أجريت يف هذا الصدد طرحت الربازيل، يف ادلورة ومراعاة لالهامتم اذلي أبدته وفود أخرى  .3 نا ناء ا قأ مل ث
نة، اقرتاحاال رشة  للجرابعة  يدات عىل احلقوق 3ع ناءات وا شأن الا تعلق بربانمج معل  ي  ب لتقي نوحة مبوجب براءةسـتث . ملما

سم ذكل الربانمج إىل ثالث  : مراحل يهينقو

رشيعات  "1" يدات والواردة يف ا ناءات وا يع األحاكم اخلاصة ابال لتبادل املعلومات املفصةل عن  ي مج لتقت سـتث
ية أو اإل يةطنالو سوابق القضا يذ تكل األحاكم، مبا يف ذكل ا ئية، وعن جتارب  ل تنفمي تتناول املرحةل سـو. قل
نصوص علهيا يف األوىل أيضا  ناءات ا يدات والا بدلان  تخدام ا بب الاكمن وراء ا ملا ي ل ثسـ سـتس تق للل

ها تخداهما  ية ا لرشيعاهتا و سـيف ك تخداهما؛- ت ها إلماكية ا ية  سـ أو  ن هم فيف  ك

شاف و "2" ية يفسـتثالاسـتكا يدات اليت تضمن فعا لناءات وا شافلتقي ية وا شواغل اإلمنا تصدي  تك ا ئ لل  سـل
يذها يمي . تنفرشوط  هم أيضا  تقومن ا تخدام مدىمل ية يف ا ية الو سـ تأثري القدرات املؤ ن طسـ س

يدات؛ ناءات وا لتقيالا  سـتث

يل  "3" يدات، مفتوح لوإعداد د ناءات وا لتقيعن الا بوسـتث ييكون مرجعا ألعضاء الو  .ل

نطاق، مما يدل عىل األوعقب .4 ّ تعممي الويقة تلقت الربازيل دعام واسع ا ّ ل هذا املوضوعمهث ويف . لية اليت يولهيا األعضاء 
تعلق هبذا املوضوع يان  ية وافق األعضاء عىل ا تا يادلورة ا ل  .سـتبل

ّورد ما ال يقل عن  .5 يان اذلي أعدته األمانعضوا دوةل 72ّ  يف جمال ادلول األعضاء جتارهبا ، وتقامستةسـتب عىل الا
يدات عىل احلالا لتقيناءات وا نوحة مبوجب براءةقوق سـتث تلفة حول هذا املوضوع، وأبدتملما دود الر 4األمانةومجعت . خم آراء 

ية مبا  ية و منطقبطريقة  يامهنج نا حا تاحة  ياانت ا هائل  لهّل دراسة احلجم ا ل مل للب ل  .يس

                                                 

1

 ..SCP/12/4 Revثالويقة  
2

 .SCP/15/3ثالويقة  
3

 .SCP/14/7ثالويقة  



SCP/19/6 

Annex 

2 

ته الربازيل يف وبعد الانهتاء من مرحةل مجع املعلوم .6 ية من الربانمج اذلي اقرت تا حات حان الوقت لالتقال إىل املرحةل ا ل ل ن
نجز وقد اكن العمل . 2010عام  ترصا حىت اآلن عىل هجود آحاد الوفودملا بة . مقيف هذا اجملال  ميكن زايدة  نسـأما اآلن  ف ّ

تفاعل بني ادلول األعضاء تاكمل وا لا  .ل

ية عىل  إىل SCP/14/7ث من الويقة 26توشري الفقرة  .7 ثا نرضورة العمل يف املرحةل ا شافل ناءات سـتكا سـتث الا
ية يف يدات اليت تضمن فعا لوا شافلتقي ية وا شواغل اإلمنا تصدي  تك ا ئ لل يذهاسـل يمي مدى تأثري . تنف رشوط  هم أيضا  تقومن ا مل

يدات ناءات وا تخدام الا ية يف ا ية الو يالقدرات املؤ سـ ن لتقسـ سـتث ط  .س

ية، دون اإلخالل ابقرتاحات بوناء عىل ذكل، ترد أدان .8 ثا بة يك تدرج يف املرحةل ا نا تربها الربازيل  نارص اليت  نه ا ل سـ تع ُلع م
 .األعضاء اآلخرين

 الاقرتاح

نرصين مرتابطني ترابطا ويقا .9 ثتقرتح الربازيل   .ع

تخد .10 شائعة الا يدات ا ناءات وا يل عن الا نرص األول يف الطلب من األمانة إعداد  ثل ا سـو ل ي حتل لع ّ لتقمت سـتث ام عىل ي
يان شلك مهنا الا رش اليت  سـتبيد ادلول األعضاء يف لك من األجزاء ا ّ ت يصع بغي أن تأخذ هذه ال. لع بان ينو سـويقة يف ا حلث

ية معوما، مبا يف ذكل  ياجات ا ياسة العامة والا متعأهداف ا ت جملسـ ح ية ل ية واألهداف ا ياجات اإلمنا لصحمجةل أمور مهنا الا ئ حت
سةالعامة نا ف وا بغي . مل ها ادلول األعضاء ينكام  بات اليت توا هجأن تراعي ا يداتعندلعق ناءت وا يذ تكل الا تقي  لت ث  .سـتنف

نة .11 توقع عقدها عىل مدى يوم واحد يف ادلورة القادمة  هو ندوة من ا ثاين  نرص ا للجأما ا مل ل فلع ندوة حول . ّ متحور ا لو ست
ية تا ثالثة ا نود ا لا ل ل  :لب

يل املذكتقدمهعرض  )أ( تح تاجئ ا ل األمانة عن  ل  ور أعاله؛ن

سائل عدة مهنا  )ب( شأن  تلفة،  يان يف جماالت ختصص  بريان إضا تصاديني، و بري الا موعرض يقدمه  ب خم فك خ ق
يدات  ناءات وا ية الا يفعا ث تقل لت تخدام يفسـت ية يف ا ية ومدى تأثري القدرات الو شواغل اإلمنا تصدي  سـ ا ن ئ لل طل

يدات؛ ناءات وا لتقيالا  سـتث

ش )ج( يداتتوعروض تقدهما ادلول األعضاء  ناءات وا يذ الا تقيمل دراسات إفرادية عن  لت ث يكون . سـتنف سـو
ند فرصة أمام تقامسلبهذا ا يدات،  جتارهبا، والرتكزي عىل ل ادلول األعضاء  ناءات وا يذ الا تقيرشوط  لت ث سـتنف

تغلب عىل تكل الصعوابت نة  ية اليت واهجهتا، واحللول ا ّوالصعوابت ا لل تقدمي عر. ملمكلفعل لوتطوع الربازيل  ض ّت
 .وتقامس جتربهتا يف هذا اجملال

ية ملواصةل برانمج  .12 ندوة مواد إضا تدور يف ا شات اليت  نا تجريه األمانة وا يل اذلي  تح تكون حصائل ا فو ل سـ ق مل سـ ل ل سـ
 .SCP/14/7ثالعمل الوارد يف الويقة 

 ]ثهناية املرفق والويقة[
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