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 التقرير

 اللجنة ا�امئةا�ي اعمتدته 

 مقدمة
 الرابعةعقدت اللجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات (املشار ٕا�هيا ف� ييل �مس "اللجنة ا�امئة" ٔأو "اللجنة") دورهتا  .1

 .2016 يونيو 30ٕاىل  27والعرش�ن، يف جنيف، يف الفرتة من 

ٔأنغوال ٔأفغا�س�تان واجلزا�ر و  لكهيام ممث� يف �ج�ع:واكنت ا�ول التالية أ�عضاء يف الويبو ٔأو يف احتاد �ر�س ٔأو يف  .2
و�و� وقربص و�ولومبيا و�وس�تار�اك وش�ييل والصني وكندا وجزر الباهاما والربازيل والاكمريون  ٔأذربي�انأ�رجنتني واسرتاليا و و 

وفر�سا ؤأملانيا و�ا� واليو�ن والسلفادور وٕاس�تونيا وفنلندا ومرص ومجهورية الكونغو ا�ميقراطية وامجلهورية ا�ومينيكية 
ومايل ولبنان والتفيا  الكويتٕا�رلندا وٕايطاليا واليا�ن و إالسالمية) و  -وٕا�ران (مجهورية وٕاندونيس�يا وهنغار� والهند  وغوات�ال

وبولندا والربتغال والفلبني و�راغواي وب� و��س�تان وعامن ونياكرغوا وني�ري� والرنوجي وهولندا  وميامنار واملغربواملكس�يك 
 ٕاس�بانياو  ٔأفريقياوجنوب وسلوفا�يا والس�نغال وس�نغافورة لرويس ومجهورية �ور� ومجهورية مو�وفا ورومانيا و�حتاد ا

ؤأو�رانيا واململكة املت�دة ؤأوغندا و�ر�يا ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة  و�يلند لسويد وسو�رساواورسي الناك 
 .)73وفييت �م (ؤأوروغواي دة أ�مر�كية والوال�ت املت�

 (OAPI) أ�فريقية للملكية الفكريةع بصفة مراقب: املنظمة وشار�ت املنظامت احلكومية ا�ولية التالية يف �ج� .3
ومكتب �راءات  (EU) و�حتاد أ�وريب (EAPO) واملنظمة ا�ٓس�يوية أ�وروبية للرباءات (AU) و�حتاد أ�فريقي

 (UN) وأ�مم املت�دة (SC) ومركز اجلنوب (GCC Patent Office) �لس التعاون �ول اخلليج العربية��رتاع 
 ).8((WTO) يةومنظمة الت�ارة العامل 
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) APAAوشارك ممثلو املنظامت �ري احلكومية التالية يف �ج�ع بصفة مراقب: امجلعي�ة ا�ٓس�يوية لو�ء الرباءات ( .4
وا�لس الصناعي أ�رجنتيين  )AGESORPIني املعمتد�ن �ى منظامت امللكية الفكرية والصناعية (مجعية الو�ء �س�بانيو 

والرابطة أ�وروبية لطلبة القانون  )CropLife) والش�بكة العاملية لصنا�ة العلوم النباتية (CILFAللمختربات الصيدالنية (
)ELSA International (�ومبادرة تصورات �بتاكر ومعهد الو) ء املعمتد�ن �ى املكتب أ�ورويب للرباءاتEPI (

) وغرفة الت�ارة ا�ولية ICTSDواملركز ا�ويل للت�ارة والتمنية املس�تدامة () AIPPIوامجلعية ا�ولية محلاية امللكية الفكرية (
)ICC) و�حتاد ا�ويل لو�ء امللكية الصناعية (FICPI الصيدليني () و�حتاد ا�ويل مجلعيات املنت�نيIFPMA (

) واملؤسسة ا�ولية لٕال�كولوجيا املعرفية  JPAA ) وامجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات ( JIPA وامجلعية اليا�نية للملكية الفكرية (
)KEI( ) ورابطة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية للصنا�ات الصيدالنيةALIFAR(  ومؤسسة �راءات ��رتاع املتعلقة �ٔ�دوية
)MPP () ومجعية ٔأطباء بال �دودMSF (ومؤسسة املعرفة العلنية )OKF ( ش�بكة العامل الثالث) وTWN) (20.( 

 و�رد قامئة املشاركني يف مرفق هذه الوثيقة. .5

"مرشوع التقر�ر"  وُعرضت الو�ئق التالية اليت ٔأ�دهتا أ�مانة �ىل اللجنة ا�امئة قبل ا�ورة: .6
)SCP/23/6 Prov.2عامل" (و"مرشوع �دول ا�ٔ  )؛SCP/24/1 Prov.:بعض  )؛ و"تقر�ر عن النظام ا�ويل للرباءات

اقرتاح من ؛ و")SCP/24/3(ٕاس�بانيا  وفدمن )؛ واقرتاح SCP/24/2اجلوانب من قوانني الرباءات الوطنية/إالقلميية" (
 ).SCP/24/4" (ا�مو�ة أ�فريقية خبصوص �ر�مج معل للويبو �شأٔن الرباءات والص�ة

)؛ و"اقرتاح SCP/14/7"اقرتاح من الربازيل" (الوثيقة  ة ٔأيضًا يف الو�ئق التالية اليت ٔأ�دهتا أ�مانة:ونظرت اللجن .7
)؛ و"تصويب: SCP/16/7�لنيابة عن ا�مو�ة أ�فريقية ومجمو�ة �دول ٔأعامل التمنية" (الوثيقة  ٔأفريقيامقدم من وفد جنوب 

�لنيابة عن ا�مو�ة أ�فريقية ومجمو�ة �دول ٔأعامل التمنية"  ٔأفريقيااقرتاح مقدم من وفد جنوب 
)؛ و"�قرتاح املراجع من وفدي كندا SCP/17/7)؛ و"اقرتاح وفد ا�امنرك" (الوثيقة .SCP/16/7 Corr (الوثيقة

)؛ و"الرباءات SCP/17/10)؛ و"اقرتاح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية" (الوثيقة SCP/17/8واململكة املت�دة" (الوثيقة 
)؛ و"اس�تبيان �شأٔن جودة الرباءات: اقرتاح من SCP/17/11والص�ة: اقرتاح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية" (الوثيقة 

)؛ و"اقرتاح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن ٔأو�ه كفاءة نظام" SCP/18/9وفدي كندا واململكة املت�دة" (الوثيقة 
اقرتاح وفد الربازيل �شأٔن �س�تثناءات والتقييدات �ىل احلقوق املمنو�ة مبوجب �راءة" (الوثيقة )؛ و"SCP/19/4(الوثيقة 

 SCP/19/6  ؛ و"اقرتاح وفود مجهورية �ور� واململكة املت�دة والوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن تقامس العمل بني املاكتب(
) و"اقرتاح من مجمو�ة ب�ان ٔأمر�كيا الالتينية والاكرييب"  .SCP/20/11 REV من ٔأ�ل حتسني ٔأو�ه كفاءة نظام الرباءات" (

)SCP/22/5اقرتاح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن ا�راسة عن تقامس العمل" () و"SCP/23/4(. 

نت أ�مانُة املدا�الت وجسلهتا �ىل رشيط �سجيل. ويلخص هذا التقر�ر املناقشات بناء �ىل مجيع املالحظات  .8 ودو�
 اليت أ�بِديت.

 املناقشة العامة
 من �دول أ�عامل: افتتاح ا�ورة 1البند 

ب  رابعة، املد�ر العام، ا�ورة الفرا�سس غريافتتح الس�يد  .9 والعرش�ن للجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات، ورح�
 و ٔأل�ن (الويبو) �مة ٔأمني اللجنة.�ملشاركني. وتولت رئاسة ا�ورة الس�يدة بو�ورا يو�شكو (رومانيا). وتوىل الس�يد مار�



SCP/24/6 
3 
 

 لاع�د �دول أ�عام من �دول أ�عامل: 2البند 

) SCP/24/3( ة�ديد ة.) مع ٕادراج وثيقSCP/24/1 Provاعمتدت اللجنة ا�امئة مرشوع �دول أ�عامل (الوثيقة  .10
 من �دول أ�عامل. 6البند مضن 

 والعرش�ن الثالثةمن �دول أ�عامل: اع�د مرشوع تقر�ر ا�ورة  3البند 

 .) كام هو مقرتحSCP/23/6 Prov.2والعرش�ن (الوثيقة  الثالثةاعمتدت اللجنة مرشوع تقر�ر دورهتا  .11

 البيا�ت العامة

نتدى متعدد مك  ،ا�امئةالعميق بأٔن اللجنة مجموعته  ن ا�مو�ة �ء، ؤأعرب عن اعتقادحتدث وفد اليو�ن نيابة ع .12
قانون الرباءات املوضوعي بأٔسلوب سائل املتعلقة مب   ماكن للمناقشة التقنيةتتحمل مسؤولية توفري ،أ�طراف يف جمال الرباءات

لجنة القيام به يف ة �شلك بناء يف مناقشة ما ينبغي ل للمشاركؤأعرب الوفد عن اس�تعداد مجموعته �س�تجيب لعامل الواقع املتغري. 
قدرا �ري متناسب من الوقت يف املداوالت �شأٔن السابقة، �الل ا�ورات اللجنة قضت، ٔأنه ٕاىل  س�تقبل. ؤأشار الوفدامل 

،التوازن ا�قيق ا�ي حقّق يف اقرتاح الرئيس ا�ورة السابقة  يف مجموعته ٔأيدت، املقبل. كام ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن�ر�مج العمل 
مجموعته القوي الخنراط اللجنة يف  الوفد دمع ٔأكدّ يف ت� ا�ورة. و  ٕاىل اتفاقل اللجنة لعدم توصّ  الوفد عن خيبة ٔأم� ؤأعرب

بند �دول أ�عامل ٔأن ا�مو�ة �ء توقّعت، �ىل سبيل املثال، ف� خيص  احتيا�ات العامل احلقيقي. وذ�ر الوفد مناقشات تليب
�ىل تقامس العمل ا�ويل ومتطلبات  ةز ها املقبل مركمعل "، أٔن تبين اللجنة جودة الرباءات مبا يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض"

، اه��ا يف ا�ورة السابقة للجنة ا�امئة ٔأبدت،�ول أ�عضاء ا . وقال الوفد ٕان�بتاكري النشاطاملوضوعية، مثل الرباءات 
تقيمي متطلبات  تلف الب�ان واملناطق بت�ارهبم عنن خم ن مٕاذ ٔأدىل �رباء وطنيو يف املوضوع،�دود إالقلميية ا�ر للعالكبري وال
عا من ا�ول تأٔييدا واس الىق أٔن تقامس العملالوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شاقرتاح  ذ�ر الوفد أٔنّ . و ير بتاك� النشاط

 ، و�كثّف معلها �ىللهذا املوضوع ة�ديدٔأعضاء دول أ�مهية اليت ٔأو�هتا  �ستند ٕاىلينبغي ٔأن للجنة ٔأن ا ورٔأى الوفد أ�عضاء.
. و�الوة �ىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن وحتسيهنا يف مجيع ٔأحناء العامل ادرةصالرباءات الجودة املامث� لضامن املوضو�ات التقنية 

. ؤأشار ٕاىل ٔأن مس�ت�ديم نظام رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيمحامية أٔمهية اللجنة �قشت �س�تفاضة 
ٔأن  هاداعتق�ولهذا السبب ٔأعربت ا�مو�ة �ء �ىل رضورة معاجلة هذا املوضوع �ىل املس�توى ا�ويل.  شددواالرباءات 

وتوقّع . �ىل سبيل املثال ،ملزميف شلك قانون �ري  و �ل تنظميي �ىل املس�توى ا�ويل،حن جنة ينبغي ٔأن ختطو خطوةالل 
ن �سهم �شلك جوهري أٔ املوضوعية، اليت من شأٔهنا لموسة و ملقب� املا�ىل بعض أ�عامل  من التوافق الوفد ٔأن �متكن اللجنة

�كون وتعلق ٔأمهية �برية �ىل وال�هتا. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن ذ�ر الوفد ٔأن مجموعته تؤيد معل اللجنة . و يف هذا الصدد
مجمو�ة اقرتاح شار الوفد ٕاىل ٔأن هذا الصدد، أٔ  . ويفبنود �دول أ�عامل امخلسة القامئةمس�تعدة لالخنراط يف مجيع الوفود 

من �دول أ�عامل، ليس جزءا من  10ٕاطار البند ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب �شأٔن تنقيح القانون ا�منوذ�، املدر�ة يف ب�ان 
ام، ا لن يقب� الوفد. ويف اخلت�بري  �لال ، ؤأن اس�مترار مناقش�ته قد حتدث�دول أ�عامل بنية امخلس اليت �شّلك وضو�ات امل

ٔأن  قبل، ؤأكدّ امخلسة من منظور العمل امل �ىل اس�تعداد لالخنراط يف مناقشات �شأٔن بنود �دول أ�عامل  ذ�ر الوفد ٔأنه
 .امل اللجنة �روح بناءة وتقدميةتشارك يف ٔأع�ء س  ا�مو�ة

ه يسة ؤأم� يف ٔأن تو�ّ ثقته يف قيادة الرئ وحتدث وفد الهند �لنيابة عن مجمو�ة ب�ان أٓس�يا واحمليط الهادئ فأٔعرب عن  .13
تقد�ره للعمل اجلاد من �انب أ�مانة يف إال�داد ة الرابعة والعرش�ن للجنة يف �جتاه املطلوب. ؤأعرب الوفد ٔأيضا عن ا�ور

ٔأن معل اللجنة ٔأمر �امس يف حتقيق الوفد ٕاىل  ؤأشارمنسقني إالقلمييني. لل ظمي املشاورات �ري الرمسية لالج�ع، مبا يف ذ� تن
التوازن بني حقوق ماليك الرباءات واملصل�ة العامة أ�وسع نطاقًا، وال س�� يف جماالت الص�ة العامة ونقل التكنولوجيا 

ت صيا�ة قوانني الرباءايف وفد ٔأن مواطن املرونة هذه �امسة لواضعي الس�ياسات ال ذ�رو ومواطن املرونة املتعلقة �لرباءات. 
ن مواطن املرونة يف اتفاق �ريبس إ الوفد  وقالاحمللية وتعديلها وفقًا ٔ�ولو�ت التمنية الوطنية والوقائع �ج�عية و�قتصادية. 
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ٔأ�حت للحكومات، وال مسيا يف ا�ول و�اصة ٔأهنا  .ا يف حتقيق التوازن املطلوبراعت ت� �ختالفات ؤأدت دوًرا �مً 
عن �اهزية و�رب الوفد . أٓن معالصحية ودمع �بتاكر يف ا ااحتيا�اهت�زي الس�ياسة املطلوب لتلبية ة، ذات املوارد احملدود

للمشاركة واملسامهة يف مناقشة بناءة حول قضية التمنية املهمة هذه. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن تبادل  ٔأعضاء مجموعته
من شأٔنه تقدمي إالرشاد الالزم لتحسني كفاءة ات والتقييدات س�تثناءجتارب ا�ول أ�عضاء ودراسات احلا� حول فعالية �

فد أ�مانة مبواص� حتديث . وطالب الو ل�ول أ�عضاء نظام الرباءات احلايل وتعز�زها بطريقة �راعي �حتيا�ات املتنو�ة
دين والصنا�ات احمللية تقدمي مساهامت من املؤسسات البحثية ومنظامت ا�متع املٕاىل  من �الل ا�عوة SCP/23/3وثيقة ال

يف الب�ان النامية حىت �متكن من إالدالء خبرباهتا العملية حول �س�ت�دام الفعال الس�تثناءات حقوق الرباءات وتقييداهتا يف 
الوفد لب ط، الكشف عن أ�سامء ا�ولية �ري مس�� امللكية يف طلبات الرباءاتف� خيص ظل الترشيعات القومية املعنية. و 

سامء املتعلقة جبدوى الكشف عن ا�ٔ  معاجلة املسائلمن �الل  SCP/21/9الواردة يف الوثيقة  راسةا�ٕاىل أ�مانة مراجعة 
ّ و  ، و�اصة عندما �كون أ�سامء معروفة ملودع الطلب.ا�ولية �ري مس�� امللكية تناقش اللجنة مسأٔ� د الوفد فكرة ٔأن ٔأي

�شأٔن ٔأنظمة   وضع �ر�مج معلللجنة ٔأن تنظر يفعته. وذ�ر الوفد بأٔن مبقدور ا��رتاض، ويه قضية �مة �مو ٔأنظمة 
ا وطرائق اس�ت�دا�ا وٕاجراءاهت ان��رتاض ا�تلفة املتا�ة يف الب� اض ميكن ٔأن �شمل اس�تبيا� عن ٔأنواع أٓليات�رت �

ا� معوقات اس�ت�دا�ا. ؤأضاف ٔأنظمة ��رتاض وٕاز  س�بل تعز�ز، و �ىل حنو فعالٔأنظمة ��رتاض  اس�ت�دام ومعوقات
 ،و�ساءل الوفدامه مشرتك حول معىن مصطلح "جودة الرباءات". توصل ٕاىل تفٔأن ت ينبغي  الوفد ٔأن مجموعته �ري بأٔن اللجنة

، ٔأو جودة الرباءات املمنو�ة، ٔأي اتالرباءات يف تناول طلبات الرباء كفاءة ماكتبصطلح يعين املاكن  �شلك �اص، ٕان
أ�مانة ٕاىل  . وطلب الوفدمن ٔأن ماكتب الرباءات مل متنح، بني ٔأمور ٔأخرى، �راءات ا�رتاع مشكوك يف حصهتا�يفية التأٔكد 

يف الوال�ت القضائية ا�تلفة وكذ� نتاجئ املقّدمة  الرباءاتٔأن تقدم معلومات منتظمة ٕاىل ا�ول أ�عضاء �شأٔن نتاجئ طلبات 
 دمعه اقرتاح مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب تنقيح القانون ا�منوذ� ٔأشار الوفد ٕاىلوختامًا، . ٕاجراءات ��رتاض

من شأٔنه ٕا�راز اخليارات الترشيعية والس�ياس�ية  تنقيحهذا ال للب�ان النامية �شأٔن �بتاكرات. وقال ٕان  1979للويبو لعام 
صنّف  وٕانٔأولوية حىت  ٔأدىنترب بأٔي �ال من أ�حوال ال يُع  �دول أ�عاملمن بند هذا ال ٔأن الوفد �ىل  ؤأكدّ ل�ول أ�عضاء. 

 .ينبغي ٔأن يُمنح أٔمهية مساوية لبنود �دول أ�عامل املوضوعية أ�خرى �ا"البنود أ�خرى"، وحتت �ب 

نظام الرباءات ا�ويل  يف وضع�اسام اكن  �مس ا�مو�ة أ�فريقية، ٕاىل أٔن معل اللجنة وفد ني�ري�، مت�د� ؤأشار .14
. ؤأعرب بعدئذ �ر�مج معل طموحوضع تفاق �شأٔن العمل املقبل للجنة و انه يتطلع ٕاىل امه �شلك متوازن، وقال إ واس�ت�د

ا�مو�ة الوفد الزتام  ا�ورة الرابعة والعرش�ن. و�رريف مماث� أ�طراف املعنية لضامن نتي�ة الوفد عن اس�تعداده للعمل مع مجيع 
�ول أ�عضاء يف الويبو ل ا�تلفةمس�تو�ت التمنية �راعي نظام �راءات دويل متوازن وتقديم  يف سبيل�لعمل  أ�فريقية

 �امس�امل  نظام �راءات متوازنالنفاذ ٕاىل  ال. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده بأٔنقضا� ا�تلفة يف هذا ا�املرفقة �ل ولو�تا�ٔ و 
 املسائل. ؤأشار ٕاىل ٔأن ة �ج�عية والبرشية �ىل النطاق أ�وسعمن ٔأ�ل التمني ل �رش املعرفة و�شجيع �بتاكريف �سهي

نتاجئ مرضية. ويف هذا الصدد، ٔأعرب الوفد التوصل ل دون للجنة يف �دة دورات  من قبلنوقشت امخلس حمل نظر اللجنة 
للميض قدما  ةتعدّ ورة مس� ل� قد فكّرت بذ� ملّيًا ؤأتت ،ٔأحصاب املصل�ةكذ� و  ،ا�ول أ�عضاء�كون عن ٔأم� يف ٔأن 

تطلع ت  اوالص�ة، ؤأهنرباءات ال سأٔ�مل أ�ولوية تويل  مجموعته. وذ�ر الوفد ٔأن �ىل تنوعهم الويبو عضاءشأٔن القضا� الهامة �ٔ � 
�شأٔن  ة الثالثة والعرش�ن للجنة،ا�وريف  ، اليت عقدتالوفد ٔأن الندوة ورٔأىاملسأٔ�. دل و�ات النظر حول هذا ٕاىل تبا

موارد  يقّدم الت�د�ت املتعلقة بتوافر أ�دوية يف الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منوامج� ٔأمور مهنا و  ٔأنظمة الرباءات العالقة بني
 ٔأيضا مبسائل مهه�ؤأشار الوفد ٕاىل ا ونقل التكنولوجيا يف هذا ا�ال. تأٔمني أ�دوية بأٔسعار معقو� وأٓمنة عوائق مفيدة �شأٔن

يف ت�  ا�بري  اتقدم حترز اللجنةيف ٔأن  الرباءات ونقل التكنولوجيا، ؤأعرب عن ٔأم��ىل حقوق �س�تثناءات والتقييدات 
، مبا الرباءاتٕاىل ٕاجراء مناقشات بناءة �شأٔن مسأٔ� جودة مو�ة أ�فريقية عن تطلّعها ا� ؤأعربتا�االت قبل هناية ا�ورة. 
تأٔييده القرتاح مجمو�ة  الوفد . ويف اخلتام، ٔأكدّ اءات ومولكهيمرسية التواصل بني مستشاري الرب يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض و

ؤأعرب عن ٔأم�  للب�ان النامية �شأٔن �بتاكرات 1979تنقيح القانون ا�منوذ� للويبو لعام والاكرييب ب�ان ٔأمر�اك الالتينية 
 هذا البند من �دول أ�عامل.�شأٔن  اواحضمقبال  امسار حتّدد اللجنة يف ٔأن 
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ووفد ني�ري� �لنيابة  ،أٓس�يا واحمليط الهادئب�ان اليت ٔأدىل هبا وفد الهند نيابة عن مجمو�ة  بيا�توفد ��س�تان ال ؤأيّد  .15
�ديدة قطا�ات تؤ�ر يف  اليتجلنة هامة و�اصة ف� يتعلق �لقضا� ا�امئة يه عن ا�مو�ة أ�فريقية. ؤأشار ٕاىل ٔأن اللجنة 

فق �ىل تت  من املؤسف ٔأن اللجنة مل نّ إ الوفد  قالتعلقة �لرباءات. و جيا ومواطن املرونة امل مثل الص�ة العامة ونقل التكنولو 
ومدركة  اللجنة ا�امئة اكنت شام� د الوفد �ىل ٔأن املداوالت اليت جرت يفقبل يف ا�ورة السابقة. وشدّ عمل امل ال�ر�مج 

 مع مرا�اة ،�ريبسيف اتفاق رونة ٔ�و�ه املول أ�عضاء و�يف اعية و�قتصادية والتكنولوجية التمنية �ج� فوارقل
يف معاجلة ت�ارب ودراسات احلاالت عن فعالية �س�تثناءات والتقييدات ال ٕاىل احتيا�ات مجيع ا�ول أ�عضاء. ؤأشار الوفد 

املؤسسات البحثية  دعوةعن طريق  ةوطلب من أ�مانة حتديث ا�راس، SCP/23/3يف الوثيقة الواردة  قضا� التمنية
 .يف هذا املوضوع إالدالء خبرباهتا العمليةو  اتقدمي مساهامهتٕاىل ومنظامت ا�متع املدين والصنا�ات احمللية يف الب�ان النامية 

ب�ان املتقدمة والنامية. وواصل متثّل حتد� لل  ةص�ة العاملي�ىل الهتديدات س�ببت اجلديدة وأ�وبئة وذ�ر الوفد ٔأن أ�مراض 
ٔ�هنم ال �س�تطيعون حتمل وذ�  ،احلق إال�ساين أ�سايس يف الص�ةحيرم من عامل حول الالساكن �ددا مزتايدا من قائال ٕان 

ضد ٔأمراض �دة ساس�ية مشلت �ال�ات �س�ة مراجعة من القامئة ا�منوذجية لٔ�دوية ا�ٔ ٔأن ؤأشار الوفد ٕاىل نفقات العالج. 
ٔأيد الوفد اقرتاح و �دد �بري من الساكن. تفوق اس�تطا�ة  هذه العال�ات ومعظم، و�ريها والرسطان Cمهنا ا�هتاب الكبد 
ٕاىل الوفد  ؤأشار .SCP/16/7 Corrوالوثيقة  SCP16/7 الواردة يف الوثيقة مجمو�ة �دول ٔأعامل التمنيةا�مو�ة أ�فريقية و 

منوا، وتأٔثري أ�قل الب�ان الب�ان النامية و لرباءات يف ت�ليل الت�د�ت اخلاصة بتوافر أ�دوية الناش�ئة عن نظام ال ا�ة احل
قد ءات رباالنظام اكن ن إ  حتديد ماو  ،الب�انت� يف �البا  ةنترش امل مراض ا�ٔ �سهيل ابتاكر أ�دوية لعالج يف  رباءاتالٔأنظمة 

ّ املذ�ورة يف الب�انحمليا أ�دوية سهل نقل التكنولوجيا وتصنيع  والاكرييب ٔأمر�اك الالتينية مجمو�ة ب�ان اقرتاح الوفد د . ؤأي
 ٔأنالوفد وذ�ر ، SCP/22/5 ، والوارد يف الوثيقةللب�ان النامية �شأٔن �بتاكرات 1979تنقيح القانون ا�منوذ� للويبو لعام 

الب�ان قدرة د من من املهم التأٔكّ ؤأن  ،التقنية والترشيعيةالويبو  مسا�دة التمنية لتقدمي ٔأجندةمع توصيات نقيح ي�ىش هذا الت 
 ثة.حمدّ املرونة املتا�ة بطريقة مواطن من اكم� اس�تفادة حتقيق النامية �ىل 

نظر ٕاىل معل اللجنة ت أٔن مجموعته ب ،ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب ب�انا�هباما، مت�د� �مس مجمو�ة  ورصح وفد جزر .16
ذ�ر و �دول أ�عامل �شديدا �اصا. حمددة من نود ب قال ٕان ا�مو�ة �رغب يف التشديد �ىل أ�مهية يف منطقهتا، و  �لغ عاملك

ٕاىل ته طلبت مجموع ٔأن ، رباءاتالالس�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق �ق تعلّ امل  أ�عامل،من �دول  5البند خيص ف�  الوفد
استنادا  ا�مو�ة، تاقرتحو ية. تمن معاجلة شوا�ل ال يف فعالية  اليت ٔأثبتت يداتقي ت الس�تثناءات وال ٔ�مانة العامة ٕا�داد حتليل لا

 من �دول أ�عامل 7بند ل ل و�لنس�بة مكرجع ل�ول أ�عضاء يف الويبو.  املوضوععن ٕاىل هذا الت�ليل، وضع دليل �ري شامل 
مجموعته  ٔأعضاءنظرا لكون   ٕاطار هذا البند،ملناقشات اليت س�تجري يف� مهه�االوفد فقد ٔأبدى  لرباءات والص�ة،املتعلّق �

و�شجيع �بتاكر وتعز�ز نقل التكنولوجيا  ا�ه حتد�ت تتعلق بتوافر أ�دويةاليت تو منوا، أ�قل الب�ان النامية و الب�ان من 
ٔأيضا،  ،�متة �دا تهمجموع الوفد ٕان . وقال �راءةأ�دوية احملمّية مبوجب الالزمة لتسهيل احلصول �ىل أ�دوية اجلنيسة و 

التذكري  �اد الوفدأٔ  ذ�،. و�الوة �ىل من �دول أ�عامل 9يف ٕاطار البند  لوجيااليت س�تجري �شأٔن نقل التكنو ملناقشات �
للب�ان  1979تنقيح القانون ا�منوذ� للويبو لعام ٕاىل ا�ة �حل ،من �دول أ�عامل 10ف� يتعلق �لبند مجموعته،  قرتاح�

 ٔأعربو قرتاح يف ا�ورة السابقة، � ا�ي لقيها�مع  ىلالوفد إ  راشأٔ د، يف هذا الصدو. تنقي�ا اكمال النامية �شأٔن �بتاكرات
 إالطار القانوين ا�ويل، مثل راعيأٔن � نبغينق�ة ي امل وثيقة ال. وذ�ر الوفد أٔن نقيحمواص� النقاش حول هذا الت تطلّعه ٕاىل عن 

 مناقشة ممثرةٕاجراء رب الوفد عن ٔأم� يف الويبو �شأٔن التمنية. ؤأعٔأجندة توصيات كذ� و  ،اتفاقات منظمة الت�ارة العاملية
لرتى بأٔعيهنا  ية من القانون ا�منوذ�ٕا�ادة النظر يف النس�ة احلال �ىل خرى ا�ٔ وفود ال ذا الشأٔن يف الوقت املناسب، وحثّ هب

االتفاق �ىل  ع الوفد مجيع الوفود �ىل العمل من ٔأ�لجشّ مل يعد خيدم الغرض املقصود منه. و ٔأنه ، و �يف ٔأن الزمن قد عفا �ليه
 ملصل�ة مجيع ا�ول أ�عضاء يف الويبو. ار يف معلها الهامس�متر من �للجنة ا ا ميّكنعمل املقبل، مبال�ر�مج 

ن �ر�مج ا�ورة الرابعة والعرش�ن إ مت�د� �لنيابة عن �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه،  ،قال وفد هولنداو  .17
احلا�ة ٕاليه. وذ�ر الوفد  تقدم �ش�تدّ فرصة ٕاحراز للجميع  ٔأن الرب�مج ينبغي ٔأن يتيحمزيان أ�ولو�ت إالقلميية ا�تلفة، و  بّني ي 
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قدرا �ري السابقة، �الل ا�ورات اللجنة قضت، ٔأنه ٕاىل  ؤأشار الوفدا�ورة �روح بناءة واقرتا�ات ملموسة. حرض ٕاىل ٔأنه 
يف ا�ورة احلالية. توافق يف ا�ٓراء  حتقيق، ؤأعرب عن ٔأم� يف املقبل�شأٔن �ر�مج العمل  متناسب من الوقت يف املداوالت

ٕاىل  اري شؤأضاف الوفد، م  .�ىل التوازن ا�قيق يف �ر�مج العمل احلايلاحلفاظ ويف هذا الصدد، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأمهية 
 للب�ان النامية �شأٔن �بتاكرات 1979للويبو لعام القانون ا�منوذ� �شأٔن ن ٕادراج املناقشات إ  ،�دول ٔأعامل أ�س�بوع

 موضوع جودة ةصا�مجموعته و  ىل جماالت اه�مد الوفد �بعيدا عن �ر�مج معل متوازن. وشدّ أٔعضاء اللجنة ب ينحىس 
�دة قّدمت �كية س�بانيا والوال�ت املت�دة أ�مر إ وفود كندا واململكة املت�دة وا�منارك و أٔن باللجنة  وفدُ ال رَ . وذكّ رباءاتال

د يأٔي ؤأن هذه �قرتا�ات القت ت ،نوعية البحث والفحص وتقيمي النشاط �بتاكري وحتسني مقرت�ات �شأٔن تقامس العمل
يع ا�ول أ�عضاء يف مج فيد ي بأٔن العمل يف هذا ا�ال س�  هنا�ت ق عن ا الوفد ؤأعربا�ول أ�عضاء يف �حتاد أ�ورويب. اكفة 

 ّ وجودة  ٔأكرث كفاءة وفعالية�راءات  نظامن ضممما س�ي ،رباءاتالن املعرفة مبتطلبات سّ حي التعاون ا�ويل و عزز س�يه الويبو ٔ�ن
ٔأن الوقت قد �ان للنظر يف أٓلية  ،رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيمف� يتعلق مبوضوع  ،ذ�ر الوفدو للجميع. 

ٕا�داد توليفة من القضا� أٔن عن اقتنا�ه بالوفد ؤأعرب أ��انب. املستشار�ن  حبصانةلموسة ملعاجلة مسأٔ� ��رتاف م
�ىل فائدة س�تعود �ل التواصل بني مستشاري الرباءات وموّلكهيماجلوانب العا�رة لل�دود لرسية �شأٔن احملامك املعروضة �ىل 

الرباءات املوضوعي هبدف مبناقشة اجلوانب أ�ساس�ية لقانون  نظام الرباءات. ؤأعرب الوفد عن الزتامه مجيع مس�ت�ديم
ا ويف مّدة هذه د النظر يف توا�ر اج��اهتيع ت  ٔأن اللجنة حتتاج ٕاىل ٔأن ٕاىل . ؤأشار الوفدتنس�يق قوانني الرباءات ا�ولية

الوفد الضوء �ىل ٔأمهية سلّط ، ختاما. و اجلارية الل ا�ورة� ٔأي تقدم �شأٔن �ر�مج العمل املقبل�ج��ات ٕان مل حترز 
 لالحتاد أ�ورويب، يف ٕاطار ٕاجراءات التعاون املعززأ��ر املو�د للرباءات أ�وروبية �حتاد أ�ورويب �ىل  ٔأجنزه يالعمل ا�

 .احملمكة املو�دة للرباءات وٕا�شاء

وفر منصة ملناقشة القضا� املتعلقة �لرباءات، ؤأعرب ٔ�هنا ت علق ٔأمهية �برية �ىل معل اللجنةي بأٔنهورصح وفد الصني  .18
حتفزي يف جماالت دور ٔأكرث ٔأمهية بتأٔدية  رباءاتاللنظام مبا يتيح  مشرتكة امجيع ا�ول أ�عضاء �ودتبذل عن ٔأم� يف ٔأن 

شات بطريقة بناءة، �اصة ناق امل يف سينخرط  ه�بتاكر وتعز�ز التمنية �ج�عية و�قتصادية والتكنولوجية. وذ�ر الوفد ٔأن
نقل التكنولوجيا، رباءات والص�ة و العالقة بني الرباءات و ال�س�تثناءات والتقييدات �ىل  مواضيع شةتطلع ٕاىل مناق ي ؤأنه 

 نة يفرومواطن امل اس�ت�دامو  املصل�ة العامة،و  رباءاتالحتقيق التوازن بني مصاحل ٔأحصاب �برية يف  ةيمه ويه مواضيع ذات أٔ 
وفد ٔأن تقامس املعلومات وتبادل اخلربات رٔأى ال. و رباءاتاللنظام ، وحتقيق ٔأفضل قمية اج�عية �شلك فعال اءاتنظام الرب 

ظروف وأ�ولو�ت ، بعد إالشارة الختالف الذ�ر الوفدو  ٔأفضل للقضا� الرئيس�ية. فهامينتج بني ا�ول أ�عضاء من شأٔنه ٔأن 
 مجيع أ�طرافمتّ�دة وتأٔ�ذ بعني �عتبار مصاحل ٔأن تعمل  اللجنة�ىل ؤأن رضورية  ن املرونةأٔ  ،الوطنية للك ب� واملصاحل

 بناءة وممثرة يف ا�ورة الرابعة والعرش�ن. اتمناقشٕاجراء ٔأعرب الوفد عن تطلعه ٕاىل و اللجنة.  ز تقدم�عز من ٔأ�ل ت

 ة�ئب، وشكر ةيف توجهيات الرئيس ثقتهعن  ،البلطيقمجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى و ؤأعرب وفد التفيا، مت�د� �مس  .19
فشلت يف  ٕاىل ٔأن اللجنةالوفد  راشوأٔ ا�ورة. �ودها يف ٕا�داد  �ىلأ�مانة  شكريف معل اللجنة، و �ىل تفانهيا  ةرئيسال

لفة قة �شأٔن املقرت�ات ا�تعمّ مناقشة مٕاجراء ماكنية �ٕ رحب الوفد �ا ، قبلامل عمل الالتفاق �ىل �ر�مج يف اا�ورة السابقة 
د هائل من اجلهال لقدر االوفد  استنكر. و طوي� أ�مدول أ�عامل امخلسة اليت قدمت �الل ا�ورات السابقة حتت بنود �د

بنود �دول أ�عامل ٔأن  الوفدورٔأى ابقة للجنة ا�امئة. �الل ا�ورات الس ملناقشة �ر�مج العمل املقبل اخصصا��ن والوقت 
 لك دو� من ا�ول أ�عضاء �مكن يفالفردية لصل�ة ٔ�ّن املوتوازن دقيق. ب مصاحل مجيع ا�ول أ�عضاء  توفّق بنيسة امخل 

عند مرا�اة ذ�  ا�ول أ�عضاء �ىل قمجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيحثّت  � املواضيع،من ت�ىل أ�قل وا�د 
رباءات ورسية الالعمل �ىل جودة يه  تهمجموع االت اه�م جموفد ٔأن قبل. وذ�ر الخنراط يف مناقشات �شأٔن العمل امل �
، رباءاتالمواص� العمل �ىل حتسني جودة  ةرضور به �اتن. ؤأعرب الوفد عن اق وموّلكهيمرباءات الصل بني مستشاري واالت

صل بني وارسية التيف جمال ووفد ٕاس�بانيا. قرتاح دمعه الو  ،اس�تبيانٕاجراء  قرتاحعن تأٔييده ال ٔأعرب الوفدويف هذا الصدد، 
ّ ، وموّلكهيمرباءات المستشاري  تنقيح القانون ا�منوذ� للويبو د الوفد العمل �ىل هنج قانون �ري ملزم. وف� يتعلق �قرتاح ٔأي
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رٔأى و ل �لتوازن ا�ي حتقق يف �دول أ�عامل. بأٔن التنقيح قد خي ، ذ�ر الوفدللب�ان النامية �شأٔن �بتاكرات 1979لعام 
ٔأعرب الوفد عن اعتقاد . و هفرتض ٔأن �س�تفيد منيات خمتلف الب�ان اليت �لرضورة احتيا� ميثّل لن تنقيحهذا ال ٔأن  دالوف

ت �الل ا�ورات املقرت�ات ا�تلفة اليت طرحمبنية �ىل ز �ودها �ىل مناقشة موضوعية ينبغي ٔأن �ركّ  أٔن اللجنةمجموعته ب
 من الوقتالّمك املفرط أ�عامل املقب� للجنة. ورفض الوفد ل ٕاىل اتفاق �شأٔن لتوصهبدف ا ،مقرت�ات �ديدة ئأو أٔ  ،السابقة

للمشاركة يف املناقشات ته اخلتام، ٔأعرب الوفد عن اس�تعداد مجموع قبل. ويف مناقشات �شأٔن العمل امل ا�ي خيصص لل 
 بناءة. بطريقة

ٔأن أٓس�يا واحمليط الهادئ. ورٔأى الوفد ب�ان ة وفد عامن صوته للبيان ا�ي ٔأدىل به وفد الهند �لنيابة عن مجمو�وّمض  .20
ونقل التكنولوجيا  ٔأحصاب احلقوق ف� يتعلق �لص�ة جياد توازن بني املصل�ة العامة ومصل�ةالٕ أ�مهية يف �اية معل اللجنة 

�قتصادية تمنية �ختالفات يف ال  مماثل �راعيتوازن  حتقيقمن املهم  رباءات. وذ�ر الوفد ٔأنّ مواطن املرونة يف الو 
ن الب�ان ذات املوارد كّ ٔ�ن ميهذا ا�هنج من شأٔنه أ�عضاء. وذ�ر الوفد ٔأيضا ٔأن م مصاحل مجيع ا�ول رت حيو�ج�عية، و 

حتقق . ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن يف أٓن وا�د شجيع �بتاكرو�  حتيا�ات الصحية للساكنضامن �من احملدودة 
ا�ول أ�عضاء.  مع أ��ذ بعني �عتبار مصاحل مجيعرباءات الهدف حتسني جودة عرش�ن الرابعة وال  املناقشات يف ا�ورة

ف� خيص و ف� أٓس�يا واحمليط الهادئ، ب�ان �لنيابة عن مجمو�ة  ،ٔأعرب الوفد عن تأٔييده للبيان ا�ي ٔأدىل به وفد الهندو 
تعريف ملصطلح "جودة  وضع�ىل ٔأمهية  ام ٔأكّد الوفدك. الكشف عن أ�سامء ا�ولية �ري مس�� امللكية يف طلبات الرباءات

ف جيعل اب هذا التعريغي نّ ��رتاض. �ٔ رباءات مبا يف ذ� ٔأنظمة الودة اخلاص جب بند �دول أ�عاملب ف� يتعلق  رباءات"ال
رضورة ٕا�داد د ، ذ�ر الوف�رتاضف� يتعلق مبوضوع ٔأنظمة �. و املطرو�ة وفهمها ٔأمرا مس�تحيال �اتخمتلف املقرت حتديد 
أٔسعار يف ة وتوافر أ�دوية بلقضا� الص�لنس�بة �يع امجل صاحل ختدم ممجيع أ�نظمة القامئة للتأٔكد من ٔأهنا اكنت عن دراسة 

مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك قرتاح اخلتام، ٔأعرب الوفد عن تأٔييده ال يفو�م للغاية �لنس�بة للب�ان النامية. �امل  وهومتناول امجليع، 
 .للب�ان النامية �شأٔن �بتاكرات 1979تنقيح القانون ا�منوذ� للويبو لعام الاكرييب الالتينية و 

عن ٔأم� يف ٔأن �متكن الرئيسة من توجيه ا�ورة الرابعة والعرش�ن صوب  إالسالمية) -مجهورية فد ٕا�ران (ٔأعرب و و  .21
وفد ٔأيضًا �لشكر ٕاىل أ�مانة �ىل اجلهود احلثيثة اليت بذ�هتا �جتاه املنشود و�رؤس �ج�ع للخروج مبحص� �حجة. وتو�ه ال

عن تأٔييده للبيان ا�ي ٔأدىل به وفد الهند نيابة عن مجمو�ة ب�ان أٓس�يا واحمليط الهادئ.  وفدالو�رب  يف التحضري لهذه ا�ورة.
دًما يف وضع القوا�د واملعايري. ورٔأى الوفد و�لق الوفد ٔأمهية �برية �ىل معل اللجنة ف� يتعلق �ملناقشات املوضوعية وامليض ق

فهم  اللجنة �ىل ٔأن �سا�دٔأن املداوالت �شأٔن �س�تثناءات والتقييدات ونقل التكنولوجيا والرباءات والص�ة من شأٔهنا 
 �كفي ، واس�تكشاف س�بل�ىل حنو ٔأفضل التمنية �قتصادية و�ج�عية حتقيق لت�د�ت اليت توا�ه الب�ان النامية يفا
احتيا�ات التمنية الوطنية. ؤأشار الوفد، يف هذا الس�ياق، ٕاىل ٔأن تنس�يق قوانني  فيليب ٔأمثل �كييفاً تكييف نظام الرباءات ب 

الرباءات ا�ولية دون مرا�اة �ختالفات يف مس�تو�ت التمنية �ج�عية و�قتصادية والتكنولوجية لن حيقق الفائدة ل�ول 
ٔأن معايري الرباءات ا�ولية املستندة ٕاىل مبدٔأ �ل وا�د يناسب امجليع س�تكون �ري معلية و�ري واعترب الوفد  أ�عضاء.

ال س��  قوق واملصل�ة العامة ٔأمر رضوري،ورٔأى الوفد ٔأن تقوية التوازن أ�سايس بني املصاحل اخلاصة ٔ�حصاب احل. مالمئة
ٕاسهام نظام  ٔأن تضمنل �رش التكنولوجيا ونقلها و أٔن �سهّ نبغئأن ٔأ�شطة اللجنة ي  ّرصحمث فٕانه  يف نظام الرباءات. ومن

ر. ؤأضاف الوفد ٔأنه حرّي �للجنة ٔأن تضع �ر�مج معل متوازن من شأٔنه ٔأن يتيح اءات يف ا�هنوض �لتقدم و�بتاكالرب 
راء مناقشات الفرصة لتبادل ممثر ل�ٓراء �شأٔن طائفة واسعة من املوضو�ات ذات الص� �لرباءات. ويتطلع الوفد ٕاىل ٕاج

مراجعة قانون موضوعية �شأٔن �قرتا�ات اليت طرحهتا ا�ول النامية عن �س�تثناءات والتقييدات والرباءات والص�ة و 
. وأٔعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن حترز اللجنة تقدمًا ملموسًا ف� للب�ان النامية �شأٔن ��رتا�ات 1979الويبو ا�منوذ� لعام 

 املتقدمة والب�ان النامية. الب�ان �� من اليت ختّص ملناقشات املتعلقة �لقضا� خيص امليض قدمًا يف ا

و�رب وفد الس�نغال عن تأٔييده للترصحي ا�ي ٔأدىل به وفد ني�ري� نيابة عن مجمو�ة الب�ان أ�فريقية. وقال الوفد ٕان  .22
نة الرباءات جتارهبم الوطنية �ىل حنو ممثر ف� �دول أ�عامل اكن وا�دًا للغاية، ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن يتشاطر ٔأعضاء جل 
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خيص الرباءات، وال س�� موضو�ات الرباءات والص�ة و�س�تثناءات والتقييدات. ؤأبدى الوفد يف هذا الصدد اس�تعداده 
. ؤأ�ريًا، ٔأعرب الوفد للتعاون، مشريًا ٕاىل ٔأنه من ٔأ�ل بلوغ هذه الغاية، ينبغي �ىل الوفود ٔأن تتبع هن�ًا بنّاًء ٔأثناء تأٔدية معلها

 1979مراجعة قانون الويبو ا�منوذ� لعام �شأٔن  مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييبعن تأٔييده لالقرتاح ا�ي قّدمته 
 ا�ات.للب�ان النامية �شأٔن ��رت 

ان أ�فريقية. وقال ٕان ؤأعرب وفد جنوب ٔأفريقيا عن تأٔييده للترصحي ا�ي ٔأدىل به وفد ني�ري� نيابة عن مجمو�ة الب� .23
قضا� معل اللجنة اكن � قدر �بري من أ�مهية، فقد ارتبط �جلانب احلامس من نظام الرباءات ومبدى جناعته يف معاجلة 

�لغة، مثل موضوع الص�ة. ويتطلع الوفد ٕاىل وضع خمطط معل ملموس ومتوازن من شأٔنه الس�ياسة العامة اليت �كتيس ٔأمهية 
ويو�ه مناقشات اللجنة فتسهم ٕاسهامًا جمدً� يف العمل ا�ي تنجزه منظمة الويبو �ىل النطاق أ�وسع. ٔأن يوفر هيً� 

وّرصح الوفد ٔأن جنوب ٔأفريقيا ٔأكّد الزتامه �لقضا� اليت طال ٔأمدها يف اللجنة. ؤأوىل الوفد ٔأمهية �برية ملسأٔ� الرباءات 
العمل اليت تد�ل يف نطاق �قرتاح ا�ي قدمته مجمو�ة الب�ان  والص�ة، و�رب عن ٔأم� يف ٔأن يُطبق بعٌض من جوانب

يف حتقيق �س�تفادة الاكم� من مواطن أ�فريقية يف اللجنة، وذ� بغية فهم الت�د�ت والعقبات اليت توا�ها الب�ان النامية 
ة تُعد الشغل الشا�ل �لنس�بة ٕاىل اكفة . واس�تطرد قائًال ٕان الص�ة العامالص�ة العامة يف جمالاملرونة املتعلقة �لرباءات 

. وتطلّع الوفد مقرتنة حبياة البرش ن الص�ة�ٔ الب�ان، ومن مث فالبد من حتقيق توازن مناسب بني املصاحل العامة واخلاصة، 
لعامة. ٔأيضا ٕاىل ٕاىل العمل �ىل مسائل �س�تثناءات والتقييدات، وال س�� تقيمي مدى جناعهتا يف معاجلة قضا� الس�ياسة ا

�شأٔن مراجعة الوثيقة  واحمليط الهادئؤأبدى الوفد عن تأٔييده للترصحي ا�ي ٔأدىل به وفد الهند نيابة عن مجمو�ة ب�ان أٓس�يا 
SCP/23/3  وتوجيه ا�عوة ٕاىل مؤسسات البحث ومنظامت ا�متع املدين من ٔأ�ل تقدمي املزيد من أ�مث� العملية. وفضًال

عن ذ�، ّرصح الوفد بأٔن احلفاظ �ىل جودة الرباءات هو ٔأمُر ال غىن عنه، وينبغي ٔأيضًا ٔأن حتظى معايري أ�هلية للرباءة 
دة الرباءات مبجرد اع�د ممارسات ماكتب الرباءات أ�خرى. و�رى الوفد ٔأنه بقدر وافر من �ه�م، ٕاذ ال ميكن حتسني جو 

من الّالزم ٔأن حتظى القيود اليت �كبل القدرات يف الب�ان النامية �ملزيد من �ه�م. ؤأ�ريًا، ٔأبدى الوفد عن رغبته يف تأٔ�يد 
مراجعة قانون الويبو ا�منوذ� لعام �شأٔن  تينية والاكرييبمجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالمساندته من �ديد لالقرتاح ا�ي تقدمت به 

، و�رب عن تطلّعه ٕالجراء مناقشات بنّاءة تتناول املسائل اليت تؤ�ر مبارشة يف للب�ان النامية �شأٔن ��رتا�ات 1979
 �لول �ّالقة السبيل ا�ي من شأٔنه ٔأن يفيض ٕاىل اس�ت�دام فّعال لنظام الرباءات فيسامه يف تعز�ز �بتاكر وتقدمي

 للت�د�ت إالمنائية.

بباراغوي.  2016عن امتنانه للويبو لتنظميها ندوة مشرتكة �شأٔن الرباءات و�بتاكر يف ٔأ�ريل  �راغوايؤأعرب وفد  .24
وّرصح الوفد بأٔن الندوة نُظمت استنادًا ٕاىل معل اللجنة، و�اجلت مج� من املسائل �ىل غرار مسأٔ� الرباءات والص�ة 

اءات والتقييدات ونقل التكنولوجيا وجودة الرباءات. ولفت الوفد النظر من �ديد ٕاىل أ�مهية اليت �كتس�هيا و�س�تثن
املناقشات يف جلنة الرباءات، و�ّرب عن ٔأم� يف ٔأن تتيح ا�ورة ٕاحراز املزيد من التقدم يف لك بند من بنود �دول أ�عامل، 

من ا�ور ا�ي تضطلع به اللجنة بوصفها احملفل الوحيد متعدد أ�طراف ا�ي ويف أ��ذ مبقرت�ات �ديدة من شأٔهنا ٔأن تعزز 
 يُعىن �لرباءات.

ؤأ�لن وفد الهند عن تأٔييده لبيانه ا�ي ٔأدىل به نيابة عن مجمو�ة ب�ان أٓس�يا واحمليط الهادئ. ؤأكد الوفد ٔأن ٔأنظمة  .25
ب الرباءات البد ٔأن تترصف مكمث� عن املصل�ة العامة ُوضعت ملرا�اة مصل�ة �قتصاد الوطين ومن مث فٕان ماكتالرباءات 

ؤأكد . بغية حامية امجلهور من ٕاصدار �راءات �ابثة تفرض �اكليف �ري رضورية وتضيف احنرافات ال مربر لها ٕاىل السوق
 سامه يف�ري م�ثل الوفد �ىل ٔأن تنس�يق قوانني امللكية الفكرية بني الب�ان اليت تتوزع فهيا ٔأصول امللكية الفكرية �ىل حنو 

والب�ان  �دمة مصاحل السا�ني وراء إالجيار يف الب�ان املتقدمة �شلك ٔأسايس وليس مصل�ة �امة امجلهور يف الب�ان النامية
ال ت ا�متعات املس�تنرية ٔأن تضمن أٔ �ىل اعتقاده ٔأن مرونة الس�ياسات رشط ال غىن عنه ٕاذا ٔأراد الوفد وشدد. أ�قل منًوا

 ٔأن الهند تويل الوفد وّرصح .من هذا القبيل ايةنتي�ة محلاملس�تفيد�ن املقصود�ن، ومه �امة امجلهور يف لك ب�،  تتدهور �ا�
القضا� املتعلقة  �شأٔناملاضية للجنة، وال س��  ات عهنا يف ا�ورؤأكد �ىل أٓرائه اليت �ّرب  ،عمل اللجنةلٔأمهية �برية 
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والرباءات والص�ة  ، مبا فهيا ٔأنظمة ��رتاض،تبة �ىل الرباءات وجودة الرباءات�ىل احلقوق املرت  �الس�تثناءات والتقييدات
هيم ونقل التكنولوجيا.و وف� يتعلق مبسأٔ� �س�تثناءات والتقييدات �ىل و�ه  رسية التواصل بني مستشاري الرباءات وموّلكِ

: 2030املعنون "الطريق ٕاىل العيش �كرامة حبلول �ام لتقر�ر التجميعي لٔ�مني العام لٔ�مم املت�دة � اخلصوص، ذكّر الوفد
العاملية  ٔأنظمة امللكية الفكرية تنسجمٔأن ضامن  حرصت �ىلو�ليه، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن واليته . "2015�دول ٔأعامل ما بعد 

و�لتايل، ٔأكد �ىل ٔأن  مع �ا�ت التمنية املس�تدامة ؤأن �سهم يف حتقيقها. ا�س�امًا �ماً تفاق �ريبس الوتطبيق مواطن املرونة 
بصورة مالمئة للوقوف  ومواطن املرونة يف نظام الرباءات �س�تثناءات والتقييدات �شأٔنعلومات الوقت قد �ان لت�ليل امل

 الوفد ٔأعرب �قتصادية و�ج�عية. وف� خيص مسأٔ� جودة الرباءات، مشل ذ� ٔأنظمة ��رتاض، يف التمنية ا�ىل ٕاسها�
رضورة حتسني جودة ؤأشار ٕاىل  بأٔن تقامس العمل مع ماكتب الرباءات أ�خرى ليس �ًال لتحسني جودة الرباءاتعن اقتنا�ه 

بغية تفادي توليد التاكليف �ج�عية الضخمة ، ٔ�هداف الس�ياس�ية للك ب�ل وفقاً حفص طلبات الرباءات حتسينًا �بريًا 
 املعارف ونقل �رش تقف جحر �رثة ٔأمامٕاقامة حواجز ٕاال ٕاىل  اليت مل تؤدو  حتسينات �ري هامةنظري  عن منح الرباءات املرتتبة

ويف املقابل، ّرصح الوفد ٔأن تقامس العمل من شأٔنه أٔن يفيض ٕاىل حتسني جودة الرباءات، وس�يحسن ٔأيضًا من  .التكنولوجيا
 الص�ة وقال ٕان تلبية متطلبات الص�ةوحتدث الوفد عن مسأٔ� الرباءات و �ارات ماكتب الرباءات و�رباهتا يف ا�ال التقين. 

بتاكليف معقو� يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا، �س�تلزمان دراسة ها �ٔ�دوية احملمية برباءة وتوفري  ف� يتعلق العامة
، بل فعاالً اس�ت�دامًا  إاللزايم مبوجب قانون الرباءاتٔأحاكم الرتخيص  واس�ت�دامجوانب املرونة املكفو� يف اتفاق �ريبس 

. ؤأكد الوفد من �ديد موقفه ؤأيضا دراسة ٔأ�ر منح الرتاخيص إاللزامية وعواقهبا �ىل توافر أ�دوية احملمية برباءة ؤأسعارها
��� امللكية يف طلبات دراسة اجلدوى �شأٔن الكشف عن أ�سامء ا�ولية �ري املُساليت تتناول  SCP/21/9 الوثيقةٕازاء 

، يف ٕاطار املزامع واسعة النطاق املشمو� يف �ر�يبات مار�وش، وا�راسة املقرت�ة عن الرباءات ٔأو يف لكهيامٔأو يف  الرباءات
احلصانة بني مستشاري والتفت الوفد ٕاىل مسأٔ� البند�ن "الرباءات والص�ة" و"جودة الرباءات" من �دول أ�عامل. 

ؤأعرب عن قلقه ٕازاء  لقوانني الوطنية،، ويه �اضعة لضوعئأن هذه املسأٔ� ذات طبيعة مو ، ؤأ�لن الرباءات ومولكهيم
الطريقة اليت تتقدم هبا هذه املسأٔ� حنو ٕادرا�ا يف ٕاطار شامل �الستناد ٕاىل هنج قانوين �ري ملزم. وف� خيص مسأٔ� نقل 

وقال الوفد ٕانه سعيًا ملعارف. ف� يتعلق بنقل التكنولوجيا و�رش ا ٔأهداف اتفاق �ريبس وتوصيتهالتكنولوجيا، ٔأشار الوفد ٕاىل 
احملتوى التكنولو�  من حيث حامية حقوق الرباءات وٕانفاذها�كون  ٕاىل ٕاجياد التوازن بني احلقوق و�لزتامات، ينبغي ٔأن

 وفدال ، ٔأكدواقرتاح مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييبوعن  .عية و�قتصاديةخلصوصيات الرباءات دافعًا للتمنية �ج�
للب�ان النامية �شأٔن �بتاكرات ينبغي ٔأن �كون مو�ا حنو  1979ٔأن ٔأي تنقيح لقانون الويبو ا�منوذ� لعام من �ديد 

د من مرو�ت لب�ان النامية لتس�تفيٕاىل اخيارات �رشيعية وس�ياس�ية �لنس�بة التمنية �شلك اكمل وواف، وينبغي ٔأن يتيح 
 .�ريبس اس�تفادة اكم�

ة ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن �ُلكل سعي جلنة الرباءات لوضع �ر�مج معل لرئيس�لشكر ٕاىل ااد الرويس وفد �حت وتقدم .26
�وراهتا املقب� �لن�اح حتت رئاس�هتا. وقال الوفد ٕانه ينبغي �ىل اللجنة ٔأن �ركز �ىل ٕاجياد �لول للمسائل العملية املس�ت�دة 

ٕاىل رضورة ٔأن تتناول املناقشات موضو�ات معلية �رتبط �لت�ديد  ؤأشار الوفد املتعلقة بقانون الرباءات املوضوعي.
�البتاكرات املتطورة. وشّدد الوفد �ىل ٔأن املسائل اليت �كتيس ٔأمهية �اصة يف نظره يه مسائل �س�تثناءات والتقييدات 

نه ٕاىل ٔأن أ�مانة مجعت ّ�ً وحقوق الرباءات وجودة الرباءات، مبا فهيا ٔأنظمة ��رتاض، والرباءات والص�ة. ويف ٕاشارة م 
هائّال من املعلومات املتعلقة جبوانب خمتلفة من قانون الرباءات، اقرتح الوفد بذل املزيد من اجلهود يف جتميع مثل هذه 

 املعلومات وتقدمي توصيات �اصة �شأٔن موضو�ات حمددة.

ة يف ٔأوروغواي �شأٔن ا�ور ا�ي تضطلع ؤأعرب وفد ٔأوروغواي عن شكره لٔ�مانة �ىل ا�مع ا�ي قدمته لتنظمي ندو  .27
. وّرصح الوفد بأٔن الندوة ٔأ�حت فرصة مثينة ملناقشة أ�مهية 2015به الرباءات يف التمنية و�بتاكر، واليت انعقدت يف ٔأ�ريل 

ن �متكن اليت �كتس�هيا نظام الرباءات يف حتقيق التمنية يف ب�ه، وخبصوص معل جلنة الرباءات، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف أٔ 
 الوفود من التوصل ٕاىل اتفاق �شأٔن العمل يف املس�تقبل.
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وشّدد وفد مجهورية �ور� �ىل أ�مهية اليت �كتس�هيا جلنة الرباءات بوصفها احملفل الوحيد متعدد أ�طراف يف جمال  .28
نية وموضوعية لتحسني تقدمي مناقشات تق الرباءات. وقال الوفد ٕانه ينبغي �ىل اللجنة ٔأن تضطلع بدور ٔأكرث ٔأمهية من �الل 

. وّجشع الوفد ا�ول أ�عضاء �ىل ٕابداء املزيد من املرونة والت�يل �روح التعاون �دمًة ملصاحل مجيع ا�ول ٔأنظمة الرباءات
أ�عضاء �ى تصممي �ر�مج معل مس�تقبيل حيظى بقبول امجليع. وقال الوفد ٕانه متيقن بأٔن حتسني جودة الرباءات جيب ٔأن 

ٔأساس�يًا يف اللجنة. والتفت الوفد ٕاىل ٔأن اجلودة العالية للرباءات ٔأساس�ية لتفادي التاكليف �ج�عية �كون موضو�ًا 
ٔأكد الوفد �ىل موقفه القائل برضورة يف الب�ان. و�ليه،  تعز�ز �بتاكر والتمنية �قتصاديةول و�قتصادية �ري الرضورية 

 العمل، حيث رٔأى ذ� من احللول ا�ٔكرث فعالية لتحقيق خمر�ات تقامس �شأٔنراء ا�ٓ اضطالع اللجنة بدراسة وتبادل 
و�الوة �ىل ذ�، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف امليض قدمًا يف املناقشات اليت تُعىن  ملموسة بغية حتسني جودة الرباءات.

 كنولوجيا.مولكهيم والرباءات والص�ة ونقل الت مستشاري الرباءات و مبسائل ٔأخرى، �ىل غرار رسية التواصل بني 

عن ٔأم� يف ٕاحراز تقدم �الل ا�ورة الرابعة والعرش�ن للجنة الرباءات.  املنظمة أ�فريقية للملكية الفكريةؤأعرب ممثل  .29
ونظرًا ٕاىل أ�مهية اليت �كتس�هيا نظام الرباءات يف حتقيق التمنية يف الب�ان، عقد الوفد الزتامه �ملشاركة يف معل اللجنة ا�امئة 

 قانون الرباءات مشاركة فّعا�.املعنية ب

ٔأن �ر�مج معل جلنة الرباءات ؤأ�شطة أ�مانة يف جمال الرباءات ينبغي ٔأن تُو�ه  ش�بكة العامل الثالثوّرصح ممثل  .30
الرتوجي أ�معى محلاية الرباءات بوصفها �ال� حسرً� للمش�ت اليت تطال التمنية ٕاىل احلقائق وأ�د� بدًال من  استناًدا

تاكر. وقال ٕان �ر�مج معل اللجنة ينبغي ٔأيضًا ٔأن يعكس الواقع وجيسد اجلهود الرامية ٕاىل ٕاصالح نظام الرباءات، و�ب 
واعتقد املمثل ٔأن اخلطوة أ�وىل يف هذا الصدد  .أٓلية للسعي وراء إالجيارعوضًا عن حتو� ٕاىل الغرض املقصود منه فيؤدي 

واس�تطرد قائًال ٕانه من أ�مهية  التمنوية.و  العامة لس�ياساتلرباءات ف� يتعلق �ية ليه الت�يل عن العوامل اخلارجية السلب 
�شأٔن  �دول ٔأعامل مشويلمباكن مناقشة التقييدات اليت تفرضها الرباءات �ىل ٕالهام �بتاكر بدًال من امليض قدمًا يف 

الرباءات. ومىض يقول ٕان بعض ا�راسات �لصت ٕاىل ٔأن مشلك الرباءات أ�سايس هو ٔأهنا تُثبط �بتاكر عوضًا عن 
�شجيعه. واسرتسل املمثل �ديثه قائًال ٕان نظام الرباءات احلايل وقع حضية للتشويه ملّا ٔأحضى خيدم مصاحل فئة قلي� من 

، فقد ٔأجرت رشاكت صنا�ة أ�دوية جتارب رس�رية The Economistقًا �� الرشاكت متعددة اجلنس�يات. ؤأضاف ٔأنه وف
ٔ�دوية الرسطان الراجع ثالثني مرة ٔأكرث من جتارب أ�دوية الوقائية. واس�تطرد قائًال ٕان منشورًا أٓخر ٔأفاد ٔأن الرشاكت تقتطع 

يف املقابل �ىل ٔأمراض الرسطان الراجع النقييل ٔأكرث فأٔكرث من نفقات ٔأمراض الرسطان املوضعي القابل للشفاء لرتكّز اه��ا 
ا�ي ال ميكن الشفاء منه. وّرصح املمثل ٔأن نظام الرباءات �ُشجع رشاكت صنا�ة أ�دوية �ىل خض أ�دوية لفائدة ٔأولئك 

ت املرىض ا��ن �اكد فرص شفاهئم �كون معدومة. وراح يقول ٕان �شويه الرباءات �ىل هذا النحو �لكّف اقتصاد الوال�
مليار س�نوً� من حيث الوفيات. ؤأشار ٕاىل ٔأن نظام الرباءات ا�ي �ستند ٕاىل مبدٔأ �ل وا�د  89املت�دة أ�مر�كية قرابة 

يناسب امجليع ال يليب �ا�ات نوع حمدد من �بتاكر، ولو تعلق أ�مر بقطاع صنا�ة أ�دوية، وتؤكد هذه أ�د� ٔأن الرباءات 
 جمايل البحث والتطو�ر، ليس ف� خيص أ�مراض املغف� حفسب، بل أ�مراض املعدية ٔأخفقت يف اس�تقطاب �ست�ر يف

ٔأيضًا، مثل فريوس إاليبوال. وشّدد املمثل �ىل ٔأمهية حفص تأٔثري الرباءات يف نقل التكنولوجيا و�رشها ف� خيص حتقيق 
ب عن ٔأسفه لعدم حتقيق ٔأي تقدم ملموس منذ �ام الصادرة عن أ�مم املت�دة. ؤأعر  2030املس�تدامة لعام  إالمنائية هدافا�ٔ 

ٔأد� جتريبية مضن اللجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات ف� يتعلق بوضع خمطط معل مو�ه صوب التمنية �ستند ٕاىل  2008
تيح هذه ت الرباءات برضورة البت فهيا جلنة املسائل اليت ٔأقرت  رٔأى املمثل ٔأنه �لرمغ من ٔأن. ويف هذا الصدد، مقنعة

. وتطلّع املمثل لعقد الزتام بنّاء ا�االتتقدم يف هذه ٔأي مل تنفك تعرتض �ىل حتقيق إالماكنية، فٕان بعض ا�ول املتقدمة 
 �الل ا�ورة الرابعة والعرش�ن للجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات. �دول ٔأعامل الويبو �شأٔن التمنيةبتوصيات 

مجمو�ة عن رغبته يف التأٔ�يد من �ديد �ىل دمعه ٕالدراج اقرتاح  )KEIٕال�كولوجيا املعرفة ( املؤسسة ا�وليةو�ّرب ممثل  .31
يف  للب�ان النامية �شأٔن ��رتا�ات 1979راجعة قانون الويبو ا�منوذ� لعام املتعلق مب ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب

 ية للجنة.خمطط معل اللجنة، مثلام س�بق ؤأن ٔأشار ٕاليه يف ا�ورة املاض 
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ر ٕاىل ٔأمهية �لب مبتكر�ن ينمتون ٕاىل ب�ان �ديدة بغية مناقشة جتارهبم العملية ممث� مبادرة تصورات �بتاك ؤأشارت .32
ر ُكّرست ليتبادل املبتكرون و�ات نظرمه يف مبادرة تصورات �بتاكمع نظام الرباءات يف جلنة الرباءات. ؤأردفت قائ� ٕان 

. ؤأضافت ٔأن جتر�هتم بّينت يف خمتلف و�ريمه من ٔأحصاب املصاحلصات مع واضعي الس�ياسات خمتلف القطا�ات و�ختصا
ٔأن الرباءات ٔأداة مفيدة ميكن اس�ت�دا�ا �ىل حنو خمتلف وفقًا للس�ياق ومنوذج أ�عامل املتّبع. وّرصحت  جماالت التكنولوجيا

اكر املفتوح. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأطلعت املمث� اللجنة املمث� ٔأن الرباءات اكتست ٔأمهية �اصة يف س�ياق التعاون ٔأو �بت
ر يف جنيف. مبادرة تصورات �بتاكا�امئة املعنية بقانون الرباءات �ىل املناقشات أ��رية املتعلقة �لرباءات اليت اس�تضافهتا 

ر تصورات �بتاك مبادرة، نظمت �ىل هامش دورة اللجنة حول تنفيذ أٓلية التنس�يقؤأفادت �ىل و�ه اخلصوص بأٔنه 
مناقشة شارك فهيا مسؤولون عن نقل التكنولوجيا من معاهد ٔأحباث يف جنوب ٔأفريقيا و�ر�يا وسو�رسا، حيث شاطر 
املت�دثون جتارهبم يف وضع ٔأطر معل يف جمال نقل التكنولوجيا، مشل ذ� ٕادارة امللكية الفكرية. وشدد املت�دث �مس 

ه ٕادارة امللكية الفكرية يف ضامن حتويل حمصالت نتاجئ البحوث املمو� حكومة جنوب ٔأفريقيا �ىل ا�ور املهم ا�ي تضطلع ب
من مصادر �امة ٕاىل سلع و�دمات �سامه يف حتسني س�بل �يش أ�ش�اص �ىل ٔأرض الواقع. وّرصحت املمث� بأٔن 

عروض حتسن املت�دثني ا�ٓخر�ن �لصوا ٕاىل هدف مشرتك بيهنم يف اس�ت�دام الرباءات ٔأال وهو ضامن ٔأن �ُمثر البحث عن 
 يف اس�تضافة مناقشة تناولت جتارب 2016ر شار�ت شهر يونيو مبادرة تصورات �بتاكس�بل العيش. واس�تطردت قائً� ٕان 

معاهد حبث يف �ولومبيا ورشاكت و�امعات ٕال�شاء ٔأنظمة لنقل التكنولوجيا وٕادارة امللكية الفكرية. ؤأضافت املمث� بأٔن 
 15، ُمصمت لتتيح �ٔكرث من SECOPIND�ُسمى  ٔأنتيو�يا موا عرضًا لش�بكة يف مقاطعةاملت�دثني �الل هذه املناس�بة قدّ 

منظمة حتسني اس�ت�دا�ا ٔ�دوات امللكية الفكرية وذ� من �الل تقامس التاكليف. ورشح املت�دثون �يف سامهت ٕادارة 
ٔأحباث �ريها. ؤأشارت املمث� ٕاىل ٔأن مت�دً� الرباءات يف تعز�ز قدرة منظامهتم �ىل التعاون مع نظرياهتا وضامن اس�تفاداهتا من 

احلكومية يف �ولومبيا رشح �يف توامئ أ��شطة املعروضة خمططات معل ٔأوسع نطاقًا يف �ولومبيا  ”Colciencias“من هيئة 
املمث� عن  هتدف ٕاىل حتقيق التمنية �قتصادية و�ست�ر يف التكنولوجيا العلمية و�بتاكر. وقبل اختتام بياهنا، ٔأعربت

رغبهتا يف التأٔ�يد من �ديد �ىل ا�مع املقدم حلشد ٔأصوات املزيد من املبتكر�ن يف خمتلف القطا�ات ومن خمتلف الب�ان 
ملشاركة تصوراهتم وجتارهبم مع اللجنة. وقالت ٕان هذا أ�مر من شأٔنه أٔن يرثي معل اللجنة، فهو ينسج ص� بني نقاشات 

ر ٕاىل تقدمي مبادرة تصورات �بتاكنون الرباءات و�قتصاد احلقيقي. ومن �ب املبادرة، ستسعى اللجنة ا�امئة املعنية بقا
 و�ات نظر متنو�ة يف مناقشات جنيف عن ٕادارة امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

من �دول أ�عامل: تقر�ر حول نظام الرباءات ا�ويل: بعض اجلوانب من قوانني الرباءات  4البند 
 طنية/إالقلمييةالو 
 .SCP/24/2استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .33

 والعرش�ن للجنة، معلومات حول بعض جوانب قوانني الرباءات الوطنية الثالثةمنذ ا�ورة تلقت،  اوقالت أ�مانة ٕاهنّ  .34
علومات عن ٔأية تطورات تبادل املٕاىل  �ول أ�عضاء وماكتب الرباءات إالقلمييةدعت أ�مانة او . إالقلميية من ا�ول أ�عضاءو 

 ا�صص. إالقلميية، مضن بند �دول أ�عاملو  �دثت مؤخرا يف قوانني الرباءات الوطنية

رباءات الهندي. وذ�ر الوفد ٕاّن الأٓخر التطورات يف قانون  �ىلاللجنة ا�امئة  طالعإ عن رغبته يف وفد الهند  ٔأعربو  .35
ذ�ر و و�شجيع ��رتا�ات أ�صلية.  ةوليا� اهتاتلبية الزتامل تعديل ٕاجراءات الرباءات �شلك دوري  يفمس�مترة الهند �ود 

 احلكومةنظرت  "،ةالهنديالرشاكت الناش�ئة "معل لتسهيل " 1": ءاترباالأٔد�لت �ىل قوانني قد الوفد ٕاّن التعديالت التالية 
ات رباءال يف إاليداع واملسا�دة القانونية من قبل جلانسا�دة امل  تقدميو �دة حوافز مبا يف ذ� ختفيض الرسوم الرمسية يف 

الفرتة الزمنية لتقدمي رد �ىل تقار�ر الفحص من  تضخفّ " و 2"رباءات؛ الحفص طلبات  �رسيعت�ارية و ال عالمات الوو�ء 
م طلب مناسب جنبا ٕاىل جنب قدّ  يف �المتديد املو�د ا�هنايئ ملدة ثالثة ٔأشهر،  مع ٕاماكنيةاثين عرش شهرا ٕاىل س�تة ٔأشهر، 

عن طريق مؤمترات الفيديو ٔأو �لسات �س��ع ٕاجراء اقرتح " و 3"س�تة ٔأشهر؛ انقضاء فرتة ال مع الرسوم املقررة قبل 
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ٔأد�لت ٕاماكنية تعديل " و 4الطلبات الكتابية؛ "تأٔجيل وتقدمي ل �داول زمنية حمدودة ل  وفقالسمعية البرصية االتصاالت 
، ٕاّن فحصرسوم ال يف املائة من 90ٔأد�لت ٕاماكنية اسرتداد ما يصل اىل " و 5" املر�� الوطنية؛ املطالبات قبل دخول

مبوجب مقدم الطلب ممكنا ٕاّن �ّني  رسّعٔأصبح الفحص امل " و 6؛ "ر تقر�ر الفحص أ�ولو قبل صدمقّدم الطلب طلبه حسب 
ٕاماكنية ، كام ٔأد�لت ا�ويل والفحص ا�متهيدي ا�ويلرباءات الهندي ٕادارًة للبحث المعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات مكتب 

معارضة قبل املنح، " وف� خيص 7؛ "تلبية �حتيا�ات املذ�ورة ٔأ�الهل  رسعم حفص طلب �ادي ٕاىل حتويل طلب حفص 
يف العام يل التو� " وينبغي ٕاّن يقّدم 8؛ "البعض م�ىل بعضه مهتقدمي �س�ة من بيا�هتم وردود ضني واملتقدمنيرت املعينبغي �ىل 

شارة ٕاىل ٕايداع املواد البيولوجية يف " وينبغي االٕ 9"ٔأشهر من �رخي تقدمي الطلب ٔأو �رخي ٕايداع وثيقة ذات ص�؛  3غضون 
" ؤأد�ل 10ٔأ�كر؛ " ، ٔأهيامٔأو قب� لنرش املبكراتقدمي طلب عند ٔأشهر من �رخي ٕايداع الطلب ٔأو  3واصفات يف غضون امل

 رباءات.اللتواصل ٕالكرتونيا مع مكتب �رباءات الو�ء لالزام 

بعض التعديالت ٔأد�لت �ىل اتفاق �نغي املتعلق ٕ��شاء ٕاّن  )OAPIممثل املنظمة أ�فريقية للملكية الفكرية (وذ�ر  .36
منظمة ٔأفريقية للملكية الفكرية، �شّلك تنقي�ا لالتفاق املتعلق ٕ��شاء مكتب ملكية صناعية ٔ�فريقيا ومدغشقر (�نغي 

املنظمة س�تقدم هذه التعديالت كتابيا ردا �ىل طلب رمسي ٕاّن  )، وقال املمثل1977مارس  2(مجهورية ٔأفريقيا الوسطى)، 
التعديالت تتعلق، �ىل سبيل املثال، مبسائل حفص موضوع الرباءة وٕاجراءات حممكة �س�تئناف ٕاّن  من أ�مانة. وذ�ر املمثل

 العليا ودورها وٕاجراءات ��رتاض.

 من �دول أ�عامل: �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات 5ند الب 
 .SCP/19/6و SCP/14/7 تنيق ي استندت املناقشات ٕاىل الوث  .37

38.  ّ . البيان ا�ي ٔأدىل به وفد جزر ا�هباما نيابة عن مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييبتأٔييدا اكمال  الربازيلد وفد ؤأي
من  أ�مانة تحضٔأو كام ، يف اللجنة ا�امئة طويال ا�رخي اترباءالوضوع �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق وقال الوفد ٕاّن مل

تنفيذ ا�ول  يةللجنة اس�تكشاف �يف ٔأ�حت  ،لجنةورة الرابعة عرشة ل ا�ذ . وذ�ر الوفد ٕاّن املناقشات اليت عقدت منقبل
ملر�� أ�وىل من �قرتاح ما س�بق ارتبط �الوفد ٕاّن ؤأضاف ين. �ىل املس�توى الوط يداتقي ت الس�تثناءات وال لأ�عضاء 

دراسة حتليلية عن �س�تثناءات والتقييدات اليت ٔأثبتت فعاليًة ه ٕا�داد يتبع، وهو ما ينبغي ٕاّن SCP/14/7الوارد يف الوثيقة 
اقرتحت ٕا�داد دليل مفتوح عن  أٔن املر�� الثالثة من ت� الوثيقةبوفد اللجنة ر اليف معاجلة شوا�ل التمنية. وذك� 

بعد لك العمل ا�ي الوقت قد �ان لٔ�مانة، الوفد ٕاّن قال �س�تثناءات والتقييدات، ليكون مرجعا ٔ�عضاء الويبو. و 
دراسة حتليلية عن �س�تثناءات والتقييدات اليت ٔأثبتت فعاليًة يف معاجلة شوا�ل التمنية.  ٕاّن تعدّ  اللجنة،اضطلعت به 

�عتبار الوثيقة اليت نوقشت يف ا�ورات السابقة للجنة ا�امئة، ؤأيضا بعني راسات س�تأٔ�ذ هذه ا�ٕاىل ٕاّن  الوفدؤأشار 
دو� عضو �ىل �س�تبيان �شأٔن  72. و�شمل ذ� ردود السابقةيف ا�ورات اليت انتجت املواد الغنية أ�خرى 

دراسة �رباء عن و  ،يف ا�ورات السابقة للجنة ا�امئةمناظرات عقدت و رباءات، ال�س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق 
اخلامسة وزعت يف ا�ورة اليت �ستبعاد من املواد املؤه� للحامية مبوجب �راءة و�س�تثناءات والتقييدات �ىل احلقوق 

قشات اليت جرت يف من ٔأما�ن ٔأخرى مثل املنا�س�تقى ميكن ٕاّن ٕاضافية مد�الت قائال ٕاّن الوفد  و�بعاللجنة ا�امئة. عرشة 
ذ�ر الوفد ٕاّن دعوة مجيع ٔأحصاب املصل�ة، مثل العلامء واملؤسسات البحثية ومنظامت كام أ�ونكتاد ومنظمة الص�ة العاملية. 

ب و�ات نظر املس�ت�دمني قرّ ٕاىل تقدمي أٓراءها س�يالت�ارب العملية يف هذا الشأٔن، ذات ا�متع املدين والصنا�ات احمللية 
 يداتقي ت الس�تثناءات وال املرتبطة �مجمو�ة من ا��اوى القضائية ٕا�داد ضاف الوفد ٕاّن وأٔ  .يداتقي ت تثناءات وال س� لالالفعليني 

الت�ليل �ىل ٔأساس  ،ينبغيٕانه  قائال واصل الوفدو ا�ول أ�عضاء.  انظر فهيت ٕاّن  الوفدرغب �ممارسة مثرية لاله�م قد �كون 
ٕاىل ٕاّن �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الوفد  راشوأٔ هذا املوضوع. �شأٔن  لدليل �ري شامٕا�داد  املذ�ور�ن،وا�راسة 

عن  ٔأعرب�ا مالمئ ومتوازن ؤأن ا�ول أ�عضاء وضعت ٔأساليب خمتلفة لتنفيذها، ملكية فكرية نظام ب  ت �رتبطرباءاال
 يداتقي ت من �س�تثناءات وال مجمو�ات و�كييف  بوضعسمح ل�ول أ�عضاء �  مسا�ة س�ياسة مرنة برضورة توفرياعتقاده 

وجود �س�تثناءات جمرد ٕاىل ٕاّن الوفد ب�ان املتقدمة ٔأو النامية. ؤأشار من ال اكنت سواء ، �شلك ٔأكرب المئة لواقعهاامل
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سبب ال هو ما س�بق لتقيمي الفوائد ٔأو العقبات اليت توا�ها ا�ول أ�عضاء يف تنفيذها. ؤأوحض الوفد ٕاّن  ال �كفي ييداتق ت وال 
�س�تثناءات والتقييدات اليت أٔثبتت فعاليًة يف معاجلة شوا�ل  ديدحتٕاىل دف اليت هتاملر�� الثانية من اقرتا�ه، اكمن وراء ال

 دو� من ا�ول أ�عضاء مصل�ة �امسة فللك، فقط تقترص �ىل الب�ان الناميةال  شوا�لت� ال الوفد �ىل ٕاّن  ؤأكدّ التمنية. 
�ىل مواص� العمل يف التوافق ذ�ر الوفد ٕاّن و ساكهنا، ا فيه منفعة لوجية و�قتصادية و�ج�عية مليف دفع جع� التمنية التكنو 

 ا�امئة. مسأٔ� هتم مجيع ٔأعضاء اللجنة هذا الشأٔن

ؤأعرب وفد جزر ا�هباما، مت�د� �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكريبيب، وبصفته الوطنية ٔأيضًا، عن تأٔييده  .39
 اح ا�ي تقدم به وفد الربازيل.لالقرت 

موضوع �س�تثناءات �شأٔن دمعه للبيان ا�ي ٔأدىل به وفد الربازيل عن  إالسالمية) -ؤأعرب وفد ٕا�ران (مجهورية .40
ّ الوالتقييدات �ىل حقوق  �حلا�ة  ٔأقرّ و املرونة يف نظام امللكية الفكرية مواطن ه يعلق ٔأمهية �برية �ىل رباءات. وذ�ر الوفد ٔأن

كييف الترشيعات الوطنية املتعلقة �لرباءات بناء �ىل أ�وضاع �قتصادية و�ج�عية يف لك من الب�ان. وذ�ر الوفد ٕاىل � 
الواردة من ا�ول  تد�الحرصت �ىل املٕاّن الوالية املس�ندة ٕاىل أ�مانة يف ٕا�داد دراسات �شأٔن �س�تثناءات والتقييدات 

تقيمي ٔأوسع ٔأنّه مل جير ٔأي واصل الوفد و . يداتقي ت مي فعالية ت� �س�تثناءات وال دون تقيا�راسات ٔأ�ّدت أ�عضاء ؤأن 
هداف �ٔ  ،يةو ا�متع التمناحتيا�ات لغرض حتقيق ٔأهداف الس�ياسة العامة و  اتديقي ت ٔأي من �س�تثناءات وال �شأٔن اس�ت�دام 

وذ�ر الوفد ٕاّن ا�راسات  .SCP/19/6 الوثيقةت يف اقرتاح وفد الربازيل الوارد يف ردالص�ة العامة ٔأو املنافسة، كام و 
ولهذا  �دا �ىل حتد�ت التنفيذ واملعوقات العملية اليت توا�ها الب�ان يف اس�ت�دام �س�تثناءات. احمدود ازي رك� ركزت

 اتفختال�خصوصيات العديد من الب�ان وتعكس �لرضورة  ذ�ر الوفد ٕاّن النتاجئ الواردة يف ت� ا�راسات الالسبب، 
يف  وردعمل كام متابعة الللجنة يف ا ٕاىل ٔأمهية ٕاّن تنظرالوفد  ٔأشاريف هذا الس�ياق، و�ىل حنو اكف.  ،يف مس�توى التمنية

�ىل  اتديقي ت وٕاجراء حتليل لكيفية اس�ت�دام �س�تثناءات وال  ،وفد الربازيل هقدما�ي ٕاطار املر�� الثانية من �قرتاح 
، ذ�ر الوفد ٕاّن أ�مانة ينبغي ٕاّن تدعو اة. وختامتنو�ن لتحقيق ٔأهداف الس�ياسة العامة امل ب�اتعدد ٔأشاكلها يف خمتلف ال 

�شأٔن العملية جتارهبا منظامت ا�متع املدين واملؤسسات البحثية والصنا�ات احمللية يف الب�ان النامية ٕاىل تقدمي معلومات عن 
 اءات يف اطار الترشيعات الوطنية ذات الص�.رب ال�ىل حقوق  اتديقي الت �س�ت�دام الفعال لالس�تثناءات و 

رنة املس�ياسة ال سا�ة امل رضورية لتوفري  اترباءال�ىل حقوق  اتديقي ت �س�تثناءات وال ٕاىل ٕاّن ؤأشار وفد ��س�تان  .41
 عن تأٔييده القوي القرتاح وفد الربازيل.الوفد ٔأعرب ��، مجليع الب�ان، واملطلوبة 

من ٔأية مساهامت �ديدة  �دم ورود ٕاىلؤأشار وفد هولندا، مت�دً� �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه،  .42
 تنيق ي الوث ٔأي من ا�ورات السابقة، الواردتني  تنيق ي وث �دا الالبند من �دول أ�عامل، �شأٔن هذا  ا�ول أ�عضاء
SCP/14/7 وSCP/19/6 ؤأشار الوفد ٕاىل الوثيقة .SCP/23/3 جتارب ا�ول أ�عضاء ودراسات �ا� عن فعالية  �شأٔن

 �رى �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيهالوفد ٕاّن قشت يف ا�ورة السابقة للجنة، وذ�ر و ن ، اليتيداتقي ت �س�تثناءات وال 
أٔن �س�تثناءات نتاجئ ذات مغزى �شبغية حتقيق  ،وفد ٕاّن من الرضوريالواصل و . امفيد امرجع �شّلك وثيقة هذه الٕاّن 

يف  ات، والت�د�ت اليت توا�ها،ديقي ت فعالية �س�تثناءات وال  �شأٔناللجنة من الت�ارب العملية �س�تقي ٕاّن  ،والتقييدات
�لسة تبادل يف عقد نظر، كجزء من �ر�مج العمل املقبل، ي لوفد ٕاّن و��، اقرتح امعاجلة قضا� التمنية وحتفزي �بتاكر. 

رباءات، كام اكن قد اقرتح يف ال�الس�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق املرتبطة بني ا�ول أ�عضاء �شأٔن دراسات احلا� 
حتافظ �ىل التوازن السلمي بني �شلك �ام،  ،ا�ورة السابقة. ؤأكد الوفد ٕاّن �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات

ومع ٔأ�ذ هذا التوازن يف �عتبار، شدد الوفد �ىل ٔأمهية معاجلة � اجلانبني يف  امجلهور. مصاحل ٔأحصاب احلقوق و�امة
الوقت نفسه، مفن �ة، هناك �س�تثناءات من أ�هلية للرباءة ٔأو �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات، ومن �ة 

ذا اكن ا�رتاع ما ٔأهًال للرباءة، بوصفها ٕابدا�ًا ٔأو خطوة ٔأخرى، هناك املعايري القانونية املناس�بة املس�ت�دمة لت�ديد ما إ 
 صناعًيا. ابتاكرية ٔأو تطبيقًا
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�شأٔن للب�ان وشكر وفد الصني وفد الربازيل �ىل بيانه. وذ�ر الوفد ٕاّن أ�مانة قد خلصت أ�حاكم القانونية  .43
�شاطرت يف ا�ول أ�عضاء، و  اتديقي ت ٔأ�دت حتليال مفصال لتنفيذ خمتلف �س�تثناءات وال و �س�تثناءات والتقييدات، 

�ازت اه�م . وذ�ر الوفد ٕاّن لك ت� املعلومات اتديقي ت ا� عن فعالية �س�تثناءات وال احلا�ول أ�عضاء ودراسات �ربات 
الوفد ٕاّن ٔأساسا صلبا ملناقشات مفص� �شأٔن �س�تثناءات والتقييدات. ورٔأى  ت، ؤأرسٔ�غراض مرجعّية وتعلميية الب�ان

بني  تواز� وفّررباءات ٔ�هنا تالحلسن سري نظام  يف �اية أ�مهيةرباءات �شلك دعام ال�ىل حقوق  ييداتق ت �س�تثناءات وال 
ا�ول أ�عضاء �ىل  وحثّ مناقشات فعا� وممثرة حول هذه املسأٔ�، ٕ�جراء مصاحل امجلهور ؤأحصاب احلقوق. ورحب الوفد 

مرجعا ق� ل�ول أ�عضاء لتحسني  تشلكس هذه العملية اءات والتقييدات، ٔ�ن املعلومات �شأٔن �س�تثن شاطرمواص� � 
املزيد جتري و  ا،وحتد�هث هاوجتميع أ�عضاء أ�مانة مجع املعلومات املقدمة من ا�ول تواصل رباءات. واقرتح الوفد ٕاّن القوانني 

 يف يداتقي ت س�تثناءات وال الب�ان لالم اس�ت�دية ا�يف حتديد مبا ميكّن اللجنة من  يداتقي ت �س�تثناءات وال  �شأٔنمن الت�ليل 
يف تطبيق الب�ان ا هتفضال عن العقبات اليت وا� يداتقي ت ، ؤأهداف الس�ياسة العامة لهذه �س�تثناءات وال القضائية اوال�هت

 .اتديقي ت ت� �س�تثناءات وال 

ا�راسة الوفد ٕاّن  . وذ�رثناءات والتقييدات�س�ت �شأٔن  SCP/19/6ؤأكّد وفد الهند دمعه للعمل املقرتح يف الوثيقة  .44
ركز �ىل اس�ت�دام بعض �س�تثناءات والتقييدات مثل الرتخيص إاللزايم و�س�ترياد املوازي �ُ ميكن ٕاّن  ةقرت�امل

ة من منظور احلصول �ىل أ�دوية والقدرة �ىل حتمل شديدة يمه ، ويه ذات أٔ و�س�ت�دام احلكويم واس�تثناءات بوالر
يف ووكذ� يف جماالت ٔأخرى ذات ٔأمهية اج�عية واقتصادية، ويه البيئة ونقل التكنولوجيا ٕاىل الب�ان النامية.  ،�اكليفها

: 2030الطريق ٕاىل العيش �كرامة حبلول �ام ، ٕاىل التقر�ر التجميعي لٔ�مني العام لٔ�مم املت�دةالوفد ٔأشار هذا الصدد، 
يف "بتسهيل الوصول ٕاىل مزا� التكنولوجيا للجميع، مبا يف ذ� من مه ٔأشد ، وا�ي �اء به �لك 2015�دول ٔأعامل ما بعد 

وتعد احلا�ة  .خيلق نظام امللكية الفكرية احلوافز املالمئة لالبتاكر التكنولو� الرضوري للتمنية املس�تدامةٕاّن  فقًرا، مع ضامن
ود� املبذو� للتخفيف من تغري املناخ �سبب مل�ة للغاية يف �ا� التكنولوجيات املنخفضة الكربون، وذ� كجزء من �

�كون ٔأنظمة امللكية الفكرية العاملية وتطبيق مواطن ٕاّن  ؤأشار الوفد كذ� ٕاىل التلكيف املتعلق بضامن أ��شطة البرشية".
نه من ٔأ�ل حامية أٔ الوفد ٕاىل ٔأشار . و املرونة �تفاق �ريبس يف تنامغ اكمل مع �ا�ت التمنية املس�تدامة ؤأن �سهم يف حتقيقها

 من اتفاق �ريبس للك دو� عضو �لنص �ىل اس�تثناءات وتقييدات يف �رشيعاهتا. 8و  7املصل�ة العامة، �سمح املاد�ن 
تعود ٕاّن  ؤأهنا تقرتن �لزتامات جيب، �كون مطلقةٕاّن  رباءات، شأٔهنا شأٔن أٔية حقوق، ال ميكنالحقوق ٕاّن  ورٔأى وفد الهند

ٔأعرب الوفد عن تقد�ره للعمل و ت� احلقوق و�لزتامات س�يوازن بعضها بعضا. ٕاّن  ورٔأى، بو�ه �ام �لفائدة �ىل امجلهور
�ىل ٔأكّد  هرباءات، ولكنالأ�مانة يف مجع املعلومات �شأٔن �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق  ا�ي اضطلعت بهشامل ال 

أٔشار الوفد و يف التمنية.  اتديقي ت مسامهة �س�تثناءات وال فهم بغية  املعلومات �شلك حصيحلت�ليل هذه ٕاّن الوقت قد �ان 
�كون ماكً� جيًدا الس�ت�دام اس�تثناءات أ�حباث، ؤأن امجلعيات ٕاّن  املعاهد العلمية والبحثية ميكنٕاّن  نظًرا ٕاىل ٕاىل ٔأنه

ينبغي ف �دام �س�تثناءات، �شلك مصادر جيدة للمعلومات املتعلقة �س�تٕاّن  أ�هلية العام� يف جمال امحلاية العامة ميكن
 تأٔ�ذ بعني �عتبار جتربة ت� املؤسسات يف جتميع هذه املعلومات.ٕاّن  لٔ�مانة

�س�تثناءات والتقييدات املفروضة �ىل ٕاّن  ،مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيقوذ�ر وفد التفيا، مت�د� �مس  .45
لرباءات ومصاحل امجلهور بو�ه �ام. ولهذا السبب، رٔأى الوفد حقوق الرباءات يف ب�ه �شّلك تواز� بني حقوق ٔأحصاب ا

 يةٔأهلية حامتناقش مسأٔ� �س�تثناءات والتقييدات �لزتامن مع مناقشة معايري الرباءات املس�ت�دمة يف حتديد ٕاّن  رضورة
لصناعي رضورية التباع هنج املناقشات �شأٔن اجلدة والنشاط �بتاكري والتطبيق إاّن  . ؤأشار الوفد ٕاىلمبوجب �راءةا�رتاع 

ب�ان مجمو�ة ٕاّن  شامل. ؤأقّر الوفد مبزا� تبادل اخلربات الوطنية ودراسات احلا� عن تنفيذ �س�تثناءات والتقييدات، وذ�ر
 �ىل اس�تعداد للنظر يف هذا التبادل كجزء من العمل املقبل. ٔأورو� الوسطى والبلطيق

ملوضوع ٕاّن  البيان ا�ي ٔأدىل به وفد الربازيل وّحض ٕاّن  ا�مو�ة أ�فريقية، ٕاىلؤأشار وفد جنوب ٔأفريقيا، مت�د� �مس  .46
مكية �برية ٕاّن  �س�تثناءات والتقييدات �رخيا طويال يف اللجنة، ؤأن كثريا من العمل ٔأجنز �شأٔن هذا املوضوع. وقال الوفد
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ليال نوعيا. و�ساءل الوفد عن مدى فعالية �س�تثناءات �رشع اللجنة يف حتليلها حت ٕاّن  من البيا�ت قد ٔأنتجت، �ا من املهم
اكن مبقدور ا�ول ٕاّن  اكنت حتقق الغرض املقصود؛ و�ساءل عن فوائد �س�تثناءات والتقييدات؛ وعامٕاّن  والتقييدات؛ وما

املؤسسات البحثية. حتتذي هبا. واقرتح الوفد توس�يع ا�راسة لتشمل بعض امجلعيات و ٕاّن  أ�خرى اليت توا�ه حتد�ت مماث�
ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأمهية اختاذ خطوات مس�تقبلية وضامن حتقّق الهدف ا�هنايئ لتعز�ز التمنية �قتصادية و�ج�عية يف الس�ياق 

 .2030دول ٔأعامل التمنية املس�تدامة لعام أ�وسع جل

أٔن املقرت�ات وا�راسات والندوات ورقة �ري رمسية �ش هإا�داد�ىل وشكر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية أ�مانة  .47
حول مسأٔ� �س�تثناءات  و�ريها من أ��شطة واملسائل اليت جرت بني ا�ورتني السادسة عرشة والثالثة والعرش�ن للجنة

هذا املوضوع،  ت� اللحظة �شأٔنحىت اللجنة  ٔأجنزتها�ي الهائل ٕاىل مك العمل  الوفد ؤأشار ،رباءاتالحقوق �ىل  اتديقي ت وال 
ول أ�عضاء ن ل�ميكاليت مجمو�ة �برية �دا من املعلومات ما س�بق يعين توافر �راسات واحللقات ا�راس�ية. وقال الوفد ٕاّن اك

�ات اليت قد�ا وفد الربازيل، ف� يتعلق اقرت ٕاىل ٕاّن �الوفد ر اشوأٔ . توضي�ا معمقا لها أ�مانةتقدم دون ٕاّن �س�ت�د�ا ٕاّن 
الوفد ٕاّن هذا  وقال، العديد من أ�س�ئ� املعقدة اليت مل توّحض  ترباءات، ٔأ�ر الت �ىل حقوق الس�تثناءات والتقييدا�

ذ�ر الوفد ٕاّن بعض و �ات. اقرت املر�� الثانية من � �شأٔننظر يف ٔأي ٕاجراءات ٕاضافية، وال س�� ال التوضيح رضوري قبل 
هذه قياس فعالية  ية�يف و التمنية؛  شوا�لمعاجلة يف ات التوضي�ات املتعلقة �كيفية حتديد فعالية �س�تثناءات والتقييد

مهنجية مقبو� ٕاجياد ٔأنه �ىل افرتاض أٔيضًا هذه الفعالية. وذ�ر الوفد ا�اّ� �ىل ؤرشات ماهّية املو  اتديقي ت �س�تثناءات وال 
هذا �رى ٕاّن  فٕان الوفد، يف البالد لتمنيةمس�توى ا�ىل  ، ٔأو �دم تنفيذها،لقانونمعينة ل�امليا لقياس تأٔثري تنفيذ ٔأحاكم 

، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه ليس يهيقع �ارج نطاق اختصاص اللجنة واملنظمة �شلك �ام. وبناء �ل  �قتصادي-�ج�عي ت�ليلال 
من اختصاص أ�مانة ٕاّن �س�ت�لص اس�تنتا�ات �شأٔن فعالية �س�تثناءات والتقييدات يف حتقيق ٔأهداف الس�ياسات العامة 

ات ا�متع كلك. ورٔأى الوفد ٕاّن هذا الت�ليل سوف يتطلب قدرا هائال من العمل، حيث ٕاّن ٔأهداف الس�ياسات واحتيا�
العامة واحتيا�ات ا�متع ختتلف يف لك دو� عضو، وللك دو� عضو اسرتاتيجية خمتلفة يف حتقيق ت� أ�هداف. وذ�ر الوفد 

دول ٔأعامل التمنية. واسرتسل الوفد قائال ٕاّن لك دو� عضو مس�تقٌ� ٕاّن اتباع هنج وا�د يناسب امجليع يتعارض مع روح �
بذاهتا، وينبغي ٕاّن تت�ذ قراراهتا �شأٔن الس�ياسات العامة، واليت قد �شمل اع�د ٔأحاكم ٔأشد حلقوق امللكية الفكرية من ٔأ�ل 

�الل نظام الرباءات هو ٔأفضل طريقة �ذب �ست�ر أ�جنيب املبارش. ؤأضاف ٕاّن تقدمي حوافز �د�رة �لثقة لالبتاكر من 
ؤأشار ٕاىل وجود ٔأد� اكفية �ىل ٕاّن نظام الرباءات عنٌرص رئيٌيس يف التمنية ، لتحقيق ٔأهداف التمنية والس�ياسات العامة

 �ر الويبووفد ٕاّن الويبو ينبغي ٔأال تُوَضع يف موضع ٕاصدار ٔأحاكم �يفي�ة ٔأو انتقاد اتفاقات دولية ٔأخرى، قد تدورٔأى ال الصناعية.
ة ٔأهنا ميكن ٕاّن تُعتَرب قيودا ٔأو عقبات يف تنفيذ ،بعضها لٔ�س�باب املذ�ورة ونتي�ة . واختمت الوفد ٔأنه، مواطن املرونة ُحب��

من  وفد الربازيل هاقرت� حس��رباءات ال�شأٔن �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق  لت�ليلأ�مانة تنفيذ ٔأ�اله، فٕانه ال يؤيد 
 .قبل

اللجنة يف هذا املوضوع،  اليت ٔأكدت ٔأمهية معل ،�الل اجللسة العامة ا،مدا�الهتالوفود �ىل د الربازيل وشكر وف .48
ٔأوحض و يف نظام الرباءات. املالمئ توازن ال  من ٔأ�ل حتقيق اتديقي ت الس�تثناءات وال لفهم راخس الوصول ٕاىل فضال عن ٔأمهية 

دعوة مجيع ٔأحصاب املصل�ة لتقدمي ب  النقطتنئأوىل ارتبطت. و همدا�الت يف ٔأوىل هاوردأٔ نقاط اليت تني من ال الوفد اثن 
العامل احلقيقي. ورٔأى لتطورات  �س�تجيبنظام الرباءات ٔأن تعمل من الت�ارب العملية و ال  يةمه بأٔ ه �اتناق  . ؤأكد الوفدمساهامهتم

 نياملس�ت�دماليت توا�ه عن العقبات  واقعيةمعلومات  نتجيع اجلهات املعنية من شأٔنه ٕاّن ي مجل دعوات مفتو�ة الوفد ٕاّن توجيه 
فوائد اس�ت�دام �س�تثناءات  نمبارشة عس�يتيح قصصا  كام، ات والفرص اليت �س�نح هلمديقي ت س�تثناءات وال الل نيالفعلي

دام القضا� املعروضة �ىل احملامك اليت تنطوي �ىل اس�ت�توليفة من مع جبوفد الالنقطة الثانية اليت ٔأدىل هبا و�رتبط . اتديقي ت وال 
فهيا من لك منطقة ومس�توى التمنية للك دو� عضو غنية �دا ال تجربة ال  د عنالوف حتّدث. و تقييداهتارباءات و الاس�تثناءات 

د الوفد ٕاّن �دّ و . وممارساهتا تأٔثري مبارش �ىل فهم اس�ت�دامات نظام الرباءاتتعود ب ؤأن القضا� املعروضة �ىل احملامك 
الوفد ٕاّن  اقرتح. و إاللزايم �ىل سبيل املثالبوالر ٔأو الرتخيص  اتس�تثناء� الص�القرارات ذات �س�ت�دامات �شمل 
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تنشأٔ عن اس�ت�دام هذا اليت قد بعض أ�س�ئ� كذ� مسائل متعلقة بتطبيق ٕاعفاء البحوث و �شمل هذه التوليفة 
دون ٕاذن من ما ب� ل اس�ترياده وٕاماكنية  شمل تصد�ر ��رتاع لفحصه يف ب� أٓخرإالعفاء � اكن ، مثلام ٕاّن �س�تثناء

السلطات  تفسري تبّني قضا� ٔأخرى ميكن ٔأيضا ٕاّن املتعلقة بصاحب احلق ٔ�غراض البحث. ؤأشار الوفد ٕاىل ٕاّن القرارات 
�ات س�ت�لب اقرت املوافقة �ىل هذه �الوفد ٕاّن نظام الرباءات. ورٔأى املتص� ب وضو�ات للتطورات احلاص� يف املالقضائية 
 ٕاضافية مفيدة ٔ�عضاء اللجنة.معلومات 

 فظحيف رباءات الاملفروضة �ىل قوانني  اتديقي ت ش�بكة العامل الثالث �ىل ٔأمهية �س�تثناءات وال  ممث� توشدد .49
املصل�ة  ايةمحلاملرونة مواطن اس�ت�دام  ،منذ انهتاء اتفاق �ريبس ت،ٕاىل ٕاّن الب�ان النامية طلب تاملصل�ة العامة، ؤأشار 

ٕاّن  املمث� تٔأكدّ وف� خيص حامية الرباءات،  ملكية الفكرية.لل املشرتكة احلد أ�دىن عايري �لزتام مب تصعو�العامة من 
يف ٕا�الن ا�و�ة �شأٔن اتفاق �ريبس �لّيًا  بدا�ريبس ملعاجلة قضا� الص�ة العامة  تاس�ت�دام مرو��ىل س�يايس ال توافق ال 

، واكن أٓخرها ٔأهداف ا�و�ة منذ اع�ده ٕال�الن ات أ�مم املت�دة وقراراهتمن ٕا�ال��دد �بري ٔأشار وقد ، ةوالص�ة العام
ضامن احلصول �ىل املنت�ات الصحية بأٔسعار معقو�. املمتثّل يف لث االث هدفية املس�تدامة، وال س�� وسائل تنفيذ ال التمن 

مواطن توا�ه صعو�ت يف اس�ت�دام  زالت ة الٕاّن العديد من ا�ول أ�عضاء، وال س�� يف الب�ان النامي املمث� تٔأكدّ و 
ملواطن تنفيذ فعال و�ه معوقات قانونية ومؤسس�ية وس�ياس�ية يف وقوف  ٕاىل تٔأشار و املرونة يف نظام الرباءات ا�ويل. 

املرونة. مواطن من الب�ان املتقدمة ضد اس�ت�دام ا ضغط ، ٕاضافة ٕاىل ت� املعوقات،رونة، ؤأن الب�ان النامية توا�هامل
اتفاقيات الت�ارة احلرة �رب �دوانية والزتامات است�رية  ةس�يايس وجتار  ضغطٍ يأٔ�ذ هيئةٕاّن الضغط الثنايئ  املمث� تذ�ر و 

اس�ت�دام يف �ىل خطة �ولومبيا تعليقا سو�رسا والوال�ت املت�دة أ�مر�كية وفدي ٕاّن بيا�ت  قالتواتفاقيات �ست�ر. و 
ٕانقاذ حياة مرىض يف �امس  عقاربأٔسعار معقو�، وهو ) Imatinib(ٕاماتينب ىل عقار احلصول �لتسهيل  إاللزايمالرتخيص 

 تذ�ر و املرونة. مواطن اس�ت�دام  دّ حل�ىل الب�ان النامية ٕاىل الضغط املتقدمة  ان�بال جلوء  ظهر بوضوحت رسطان ا�م، 
�دم جواز التد�ل جبميع ٔأنوا�ه يف الشؤون ضد ٕا�الن أ�مم املت�دة �شأٔن من هذا النوع اس�ت�دم  اس�ياس�ي إاّن ضغط املمث�

يف قابل للترصف الالس�يادي �ري ا�و� : "حق اليت تنّص �ىل ،من إال�الن (ب) ملادة ٔأوالً � استشهدتا�ا�لية ل�ول، و 
امئة �ىل ا� هتاممارسة س�ياديف �القاهتا ا�ولية و ويف �منية، حبريةالس�يايس و�قتصادي والثقايف و�ج�عي  انظا�تقر�ر 
. بأٔي شلك من أ�شاكل"من اخلارج ٔأو هتديد  قرس وأٔ ختريب  وأٔ �ل اتد وأٔ الطبيعية وفقا ٕالرادة شعهبا دون تد�ل  هاموارد

�شأٔن  301عقو�ت جتارية، مثل التقر�ر اخلاص بلهتديد لس�ت�دم ٔ�داة الت�اري الثنايئ � ضغط الٕاّن  قائ� املمث�و�بعت 
ٕاّن هذا الضغط الثنايئ �شلك انهتااك لاللزتامات ا�ولية ومعاهدات حقوق إال�سان  املمث� تذ�ر و حقوق امللكية الفكرية. 

المتناع عن أ�عامل اليت من شأٔهنا ٕاّن متنع ا�متتع �لزم ا�ول أ�عضاء تقوق إال�سان حلٕاّن �لزتامات ا�ولية  تدٔأكّ و ا�تلفة. 
يف مناقشة بناءة �شأٔن  خنراطا�ول أ�عضاء ٕاىل � ىل هذه املعلومات،، بناء �املمث� ت. ودعأٓخرحبقوق إال�سان يف ب� 

 �شأٔنحتليل نوعي  ٕ�جراءأ�مانة  يه بتلكيف ذ�ٕاّن اخلطوة أ�وىل حنو  ٔأت�س�تثناءات والتقييدات. ور
 .اتديقي ت وال  �س�تثناءات

حتديد ٕاىل رباءات، و الالس�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق رتبطة ��دد من القضا� املٕاىل ؤأشار وفد �حتاد الرويس  .50
يف وفد ال. وذ�ر اتديقي ت �س�تثناءات وال  �شأٔنالترشيعات الوطنية ٔ��لبية ا�ول أ�عضاء نفذت ٔأحاكم اتفاقية �ريبس ٕاّن 

يف ورباءات. الاحتاكر ملنع و�س�تثناءات  اتديقي ت من ال  ا�ددوضعت مس�بقا ن �رشيعات �حتاد الرويس بأٔ يان سابق ب 
�رشيعات �حتاد الرويس، وكذ� بعض أ�ساليب العملية اليت ميكن  عن وفد بعض أ�مث��لب الا�ورة العرش�ن للجنة، 

املهمة الرئيس�ية ل�ول أ�عضاء يف د ٕاّن لوفرٔأى االعثور �لهيا يف و�ئق ا�ورة العرش�ن. وف� يتعلق مبسأٔ� �بتاكر، 
قال الوفد ٕانه رمغ ٕادراج وا�متع كلك. و  وقب احلقاحصأٔ توازن يف احلقوق بني يه حتقيق  التقييداتو اس�ت�دام �س�تثناءات 

ا�متع ٕاىل التكنولوجيات  ونفاذجمال التكنولوجيا ينبغي ٕاّن حيقق يف توازن املصاحل فٕان املرونة يف اتفاق �ريبس، مواطن 
عمل اللجنة �شأٔن ٔأّما �لنس�بة لهامة ٔأخرى كذ�.  جماالتولكن يف  الطبية ا�االتأ�دوية و جمال اجلديدة، وليس فقط يف 

 ا�رباهتو �رشيعات ا�ول أ�عضاء �شأٔن بعض املعلومات الغنية حّصلت �س�تثناءات والتقييدات، ذ�ر الوفد ٕاّن اللجنة 
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. اتديقي ت الس�تثناءات وال �أ�مانة قامئة مو�دة  عدّ وفد اقرتا�ه بأٔن تال و�ّرر. اتديقي ت يف اس�ت�دام �س�تثناءات وال  اوممارساهت
خمتلف وا�هتا السوابق القضائية واملشالك اليت  ن�ىل ٔأمث� عؤأن تنطوي  قامئة دليالٔأيضا ٕاماكنية اعتبار هذه الواقرتح الوفد 

يف اجلوانب العملية  . ؤأعرب الوفد عن رغبته يف مواص� النظراتديقي ت ا�ول أ�عضاء عند حماو� تنفيذ �س�تثناءات وال 
. إاللزايمعضاء لتبادل �رباهتم و�اصة ف� يتعلق �لرتخيص ا�ٔ لتنفيذ التقييدات و�س�تثناءات �ىل املس�توى الوطين، ود�ا 

ا�ول أ�عضاء ؤأعضاء ا�متع وا�هتا لعقبات اليت الحئة �صدار �ٕ اجلوانب العملية ميكن ٕاّن �كون مقرت�ا ٕاّن ٔأ�د الوفد  قالو 
د دون موافقة صاحب احلق. وشدّ ٔأخرى واس�ت�دامات إاللزايم �ىل ٔأرض الواقع، اس�ت�دام الرتخيص  ت�اول�ني دين امل

اس�مترار النقاش حول هذا يؤيد د الوفد ٔأنه . ؤأكّ مماث� معلوماتيتطلب توافر �ىل ٕاّن التغلب �ىل هذه املشالك الوفد 
 �ىل �دول ٔأعامل اللجنة. ٕابقائهاملوضوع و 

ختلف اخليارات اليت طر�ا وفد الربازيل، مب �لام  ،نيابة عن ا�مو�ة أ�فريقيةمت�د� �ل  ،د جنوب ٔأفريقياوفؤأ�اط  .51
، ومجع القضا� املعروضة �ىل احملامك. اتديقي ت �س�تثناءات وال عن و�ة نظر ٔأكرث مشوال  تكو�نهور ل قا�دة امجل توس�يع ك 

 العمل املقبل.يف فيد عند نظر اللجنة ت أٔن هذه اخليارات قد عن اعتقاده بوفد ؤأعرب ال

�قرتاح قّدمه وفد  ، ف� يتعلق التقييدات و�س�تثناءات،)KEIممثل املؤسسة ا�ولية ٕال�كولوجيا املعرفة ( روذكّ  .52
ىل �دم وجود ا�ساق يف الس�ياسات يف �امل ٔأيدت فيه الب�ان اس�ت�دام الرتخيص ّبه فيه إ ن  )SCP/14/7الربازيل (الوثيقة 

لتعز�ز فرص احلصول �ىل أ�دوية للجميع، وانتقدت، يف حمافل منفص�، الب�ان النامية �ىل النظر يف ت�  ايمإاللز 
من اقرتاح وفد الربازيل، و�اء فهيا: "�الل فرتة  15. واقتبس املمثل الفقرة الرتاخيص إاللزامية ٔأو ٕاصدارها �ىل ٔأرض الواقع

فرض عقو�ت �ىل  2007ة طوي� من املفاوضات، قررت حكومة الربازيل يف مايو ما بعد منظمة الت�ارة العاملية، وبعد فرت 
بغية معاجلة مشالك الص�ة العامة املل�ة. و�انت الربازيل بعدها مح�  للفريوسات القهقرية ةاملضادالرتخيص إاللزايم للعقاقري 

القوا�د املتفق �لهيا من قبل مجيع ٔأعضاء منظمة مكثفة لتشويه مسعهتا، شنّهتا بعض اجلهات ا�ولية، لتو� بأٔننا جتاهلنا 
أ�مني العام لٔ�مم املت�دة �ن يك مون ٔأ�شأٔ يف ٕاّن  الت�ارة العاملية، رمغ امتثالنا لهذه القوا�د امتثاال لكيا". و�بع املمثل قائال

تقيميها والتوصية حبلول "اس�تعراض �قرتا�ات و هبدف  فريقا رفيع املس�توى يُعىن �حلصول �ىل أ�دوية 2015نومفرب 
ٕالصالح �دم ��ساق الس�يايس بني حقوق ا�رت�ني املرشو�ة والقانون ا�ويل حلقوق إال�سان والقوا�د الت�ارية والص�ة 

ورٔأى املمثل ٔأنه يف �ال تلقى الرتخيص إاللزايم لٔ�دوية تأٔييدا حقيقيا، فٕانه ال . العامة يف س�ياق التكنولوجيات الصحية"
ٕاّن  طبيعة ا�ور،تتطرق ٕاىل ٕاّن  اللجنة ينبغيٕاّن  . ؤأكد املمثل ٔأيضاخيضع لضغوط الت�ارة الثنائية ٔأو أ��اديةٕاّن  ينبغي

يدرس، من ٕاّن  املكتب ا�ويل ينبغيٕاّن  . ورٔأي املمثلتلعبه الويبو يف معاجلة �دم ا�ساق الس�ياساتٕاّن  و�د، ا�ي ميكن
لتقييدات ل ية تنفيذ بعض الب�ان، مثل الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، �الل تطو�ر و�دات حول ممارسات ا�ول، �يف 

رباءات، مع الرتكزي �ىل مواطن املرونة الواردة يف الفقرتني لو�س�تثناءات �ىل العال�ات املرتبطة �حلقوق �س�تئثارية ل
الس�ت�دام الرباءات حمل ٔأوامر ٕانفاذ  من اتفاق �ريبس، مبا يف ذ� احلاالت اليت حتل فهيا الرتاخيص إاللزامية 44.2و 44.1

 28 ، الوثيقةMercExchangeضد  eBay(انظر قرار احملمكة العليا يف الوال�ت املت�دة يف قضية  احلقوق �س�تئثارية.
USC 1498 ولفت املمثل انتباه اللجنة ٕاىل قانون الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن الر�اية الصحية بأٔسعار معقو�، ا�ي .(

وضع تقييدات �ىل أ�دوية اليت تنهتك حقوق الرباءات �ني تقّرص رشكة تبيع دواء بيولوجيا يف الكشف عن املعلومات يف 
دعوة الربازيل  املؤسسة ا�ولية ٕال�كولوجيا املعرفة. ؤأعرب املمثل عن تأٔييد مماث�ملنت�ات بيولوجية الرباءات ملورد�ن حممتلني 

 لٔ�مانة العامة ٕاىل مجع توليفة من القضا� املعروضة �ىل احملامك واملتعلقة �الس�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات.

 اضمن �دول أ�عامل: جودة الرباءات، مبا يف ذ� ٔأنظمة ��رت  6البند 
 .SCP/24/3دارت املناقشات �الستناد ٕاىل الوثيقة  .53
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منذ انعقاد دورهتا  وعرضت أ�مانة ملخصا للعمل ا�ي ٔأجنزته جلنة الرباءات يف ٕاطار هذا البند من �دول أ�عامل .54
 التعاونية بتقامس العمل وأ��شطةاخلاصة  اجلديدة �ىل موقع الويبو إاللكرتونية ةصف�لل ضاً ووقدمت أ�مانة عر العرش�ن. 

 .لنفاذ املركزي ٕاىل البحث والفحصل  الويبو نظامو 

، وهو نظام  الوسطى وامجلهورية ا�ومنيكيةنظام دمع ٕادارة طلبات الرباءات لب�ان ٔأمر�اكل  وقدم وفد املكس�يك عرضا .55
لتعاون بني املاكتب " وتعز�ز ا2" �شجيع حامية �بتاكر يف ٔأمر�اك الالتينية؛ "1: "وهيدف ٕاىل ما ييل 2007اس�ُت�دث �ام 

" وتقدمي �دمات من �الل املنظمة املكس�يكية للملكية الفكرية ٕاىل املاكتب اليت حتتاج 3يف ٔأمر�اك الوسطى والاكرييب؛ "
 ا�مع يف جمال حفص طلبات الرباءات، شً� ٔأو مضموً�.

اليت قّدمهتا أ�مانة واليت تناولت مسأٔ� تقامس  الرثية �ملعلومات عروضوهنأٔ وفد اليا�ن الرئيسة ؤأعرب عن تقد�ره لل  .56
. لنفاذ املركزي ٕاىل البحث والفحصل  الويبو نظامو  الطرق الرسيعة لتسوية املناز�ات املتعلقة �لرباءاتالعمل، مبا يف ذ� 

وقال ٕان أ��شطة  للجنة الرباءاتؤأشار الوفد ٕاىل بعض املشا�ل املتعلقة بتقامس العمل اليت ُطرحت �الل ا�ورة السابقة 
يف قطاع أ�عامل ٔأحضت تندرج ٔأكرث فأٔكرث يف س�ياق العوملة، وما ف� �دد طلبات الرباءات اليت يودعها �ري املقميني يزتايد. 

ورٔأى الوفد ٔأن هذه الز�دة  تدّل �ىل ٔأن �دد طلبات الرباءات املود�ة يف خمتلف املاكتب أٓ�ذ هو ا�ٓخر يف �رتفاع. 
د ٔأن الز�دة يف �دد طلبات الرباءات �ىل الصعيد العاملي �رتب عهنا املزيد من ازدواجية العمل، مما ٔأفىض و�ليه، رٔأى الوف

ٕاىل ارتفاع الطلب �ىل تقامس العمل. ؤأوحض الوفد ٔأن ٔأ�د احللول اليت قد تتبادر ٕاىل ا�هن للوه� أ�وىل هو ز�دة �دد 
يد من فاحيص الرباءات سوف يُلقي �ملزيد من الطلب �ىل �اتق ٕادارة املوظفني ملعاجلة هذه الطلبات. ولكن توظيف املز 

املوارد البرشية وس�ترتتب عنه �اكليف ٕاضافية، و�ليه، فٕان ٕاماكنية  حتقيق ز�دة من هذا القبيل تبقى حمدودة �ىل �د 
ة ؤأحضى من بني الوسائل الفعا� يف تعبريه. ؤأضاف الوفد ٔأنه نتي�ة ��، يُعّد تقامس العمل �ال� بديًال ما انفك �كتسب ٔأمهي

، ويه مثال من ٔأمث� تقامس العمل، بوصفها الطرق الرسيعة لتسوية املناز�ات املتعلقة �لرباءاتهذا الصدد. ؤأشار الوفد ٕاىل 
جراء إ �ر�جمًا يل�أٔ يف مع� ٕاىل نتاجئ الفحص اليت �لصت ٕا�هيا املاكتب أ�خرى، مما �سامه يف تقليص عبء العمل ٔأثناء 

و�رسيع معلية الفحص. ؤأشار الوفد ٔأيضا ٕاىل نظام تقامس امللفات بوصفه مثاًال أٓخر  حبوث يف �ا� التقنية الصناعية السابقة
عن تقامس العمل يتيح ملاكتب امللكية الفكرية النفاذ ٕاىل نتاجئ حفص املاكتب أ�خرى. ورصح الوفد ٔأن هذ املبادرات اكفة مل 

ية الفحوصات يف املاكتب. واقرتح الوفد إالفادة بتوضي�ات ٔأكرث تفصيًال �الل ا�ورة احلالية ٔأو تؤ�ر البتة يف اس�تقالل 
بصورة ثنائية الطرف ٕان اقتىض أ�مر ذ�. ؤأعرب الوفد ٔأيضا عن امتنانه لوفد املكس�يك ملشاطرته �ر�مج تقامس العمل 

 الش�يق اخلاص به.

 نظامر ٕاىل أ�مانة ووفد املكس�يك �ىل العروض اليت تناولت رش�ا ل وتو�ه وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �لشك .57
. نظام دمع ٕادارة طلبات الرباءات لب�ان ٔأمر�اك الوسطى وامجلهورية ا�ومنيكيةو  لنفاذ املركزي ٕاىل البحث والفحصل  الويبو

املاكتب امخلسة ي ا�ي تعمل �ليه مماثل لنظام امللف العامل لنفاذ املركزي ٕاىل البحث والفحصل  الويبو نظامؤأشار ٕاىل ٔأن 
�شمل لك من مكتب الوال�ت املت�دة أ�مر�كية للرباءات  املاكتب امخلسة للملكية الفكرية. ؤأوحض الوفد ٔأن للملكية الفكرية

كويم احلب املكتوالعالمات الت�ارية واملكتب أ�ورويب للرباءات ومكتب اليا�ن للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية و 
، واليت اختذت مجيعها مبادرة تعاونية للعمل سوية. ؤأشار الوفد ٔأيضا ٕاىل ٔأن للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية

امللف العاملي هو من بني أ�دوات اليت سعت املاكتب الس�ت�دا�ا. وقال ٕانه فضًال عن املاكتب امخلسة، ُشّلك فريق معل 
مجمو�ات تنشط يف قطاع أ�عامل والقانون يف ب�ان املاكتب امخلسة للملكية الفكرية، وجتمعها  معين �مللف العاملي يتأٔلف من

يه أ�خرى رشاكة مع الويبو. ولفت الوفد النظر ٕاىل ٔأن هذه ا�مو�ات معلت معًا �ىل ٕا�شاء امللف العاملي، وهو هنج �ش�به 
نظام اسرتداد ص. وقّدم الوفد ٔأيضا رش�ًا ل ملركزي ٕاىل البحث والفحلنفاذ ال  الويبو نظامٕاىل �د �بري ا�هنج ا�ي اتبع ٕال�شاء 

. مفن �الل هذا للرباءات والعالمات الت�ارية أ�مر�كية معلومات طلبات الرباءات املطبق يف مكتب الوال�ت املت�دة
يُنرش، مبجرد احلصول  النظام، ميكن �طالع �ىل مضمون ملف طلب ما �لاكمل يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، بعد ٔأن

اليت اختذها الفاحصون  وإالجراءات�ىل املعلومات املرجعية اخلاصة بذ� الطلب، وال س�� املراجع املستشهد هبا ضده 
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ا�ي يُعىن معلومات الطلبات العامة للرباءات �شأٔنه. وقارن الوفد جوانب �ديدة من امللف العاملي بنظام اسرتداد 
الوفد أٔنه من �الل نظام امللف العاملي، ميكن �طالع �ىل طلب ما يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية . ؤأوحض الس�تريويدات�

وإال�اطة �لامً جبميع الطلبات أ�خرى املتعلقة به اليت ٔأودعت ٕاىل �اية ذ� احلني يف املاكتب امخلسة للملكية الفكرية، وهو 
 الطلبات. وتذكريًا �لعبارات اليت نطقت هبا الرئيسة، لفت الوفد يتيح ٔأيضًا النفاذ ٕاىل امللف اخلاص �لك طلب من ت�

النظر ٕاىل ٔأن حفص الرباءات تغّري تغيريًا �ذرً�، ويعزى ذ� ٕاىل ٔأن الفاحص اكن يف املايض جمربًا �ىل تصفح ٔأوراق 
ىل دراية بطلب أٓخر الرباءات وا�دة تلو أ�خرى. ؤأضاف ٔأن الفاحص يف الوقت الراهن، ٕاذا حبث عن طلب معني وهو �

مرتبط به أ�ودع يف ٔأ�د املاكتب امخلسة للملكية الفكرية، واكن حبا�ة ٕاىل بعض عنارص احلا� التقنية الصناعية السابقة ٕالمتام 
حفصه، ميكن � النفاذ ٕاىل امللف العاملي و�طالع �ىل مجيع املراجع املذ�ورة �شأٔن ٔأي طلب من الطلبات ذات الص� يف 

الرباءات نفسها، في�د بذ� ضالته. ؤأردف قائال ٕانه لعامل �ديد وجريء ورائع �لنس�بة للفاحصني. وذ�ر الوفد ٕاطار ٔأرسة 
بعض اخلدمات اليت يقد�ا امللف العاملي، �ىل غرار الحئة ٔأرسة الرباءات، ٕاذ �كفي النقر �ىل طلب معلوم يف �دئ أ�مر 

�ىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل نظام العرض الرسيع ا�ي يتيح رؤية الو�ئق  لالطالع �ىل مجيع الطلبات املرتبطة به. و�الوة
املستشهد هبا يف لك ملف من ملفات الطلبات أ�خرى ذات الص�، وٕاىل عرض امللف ا�ي يتيح �طالع �ىل امللف 

لك مرجع، ومن مث �لاكمل وعرض التصنيف و�قتباس ا�ي يتيح �طالع �ىل مجيع �قتباسات الواردة �لنس�بة ٕاىل 
النفاذ ٕاىل ذ� املرجع من �الل نظام امللف العاملي. وقّدم الوفد مج� من إالحصائيات تفيد بأٔن �دد النافذ�ن ٕاىل نظام امللف 

خشصًا يف اليوم، ٔأما �دد النافذ�ن من الفاحصني يف خمتلف ماكتب الرباءات فقد بلغ  25 000العاملي من امجلهور العام بلغ 
يف اليوم. ؤأكد الوفد من �ديد ٔأن هذه أ�رقام ال تنفك تزتايد مع اطالع �امة امجلهور والفاحصني �ىل النظام  خشص 3 000

ٔأكرث فأٔكرث. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� بأٔن يُوفر يف املس�تقبل مؤرش معل معزز �اص مباكتب الرباءات مضن النظام ؤأن يقترص 
فحها فقط. ونّبه الوفد ٕاىل ٔأن ٔأعضاًء من قسم �كنولوجيا املعلومات تو�وا ٕاىل انتقاء الو�ئق دا�ل النظام �ىل ت� املراد تص 

جنيف أ�س�بوع املايض للبحث مع أ�مانة �شأٔن ربط االتصال بنظام الويبو للنفاذ املركزي ٕاىل البحث والفحص، أ�مر ا�ي 
سة للملكية الفكرية حفسب، بل سيشمل من شأٔنه ٔأن يتيح توس�يع نطاق امللف العاملي ا�ي لن يقترص �ىل املاكتب امخل 

ٔأيضا مجيع ماكتب التوريد املنخرطة يف نظام الويبو للنفاذ املركزي ٕاىل البحث والفحص. وقال الوفد ٕان ٔأكرث ما يثري حامسه 
جع وأ�وراق هو �ر�مج تبادل امللفات ا�ي س�يتيح �تلف املاكتب امخلسة للملكية الفكرية ٔأن تتبادل ف� بيهنا امللفات واملرا

املستشهد هبا وأ�وراق املود�ة. واعترب الوفد ٔأن هذا أ�مر هو خطوة ٔأوىل صوب إاليداع املتبادل للطلبات، ٕاذ ميكن 
للمودع ٕايداع طلبه يف مكتب ٔأول مث إالشارة ٕاىل رغبته يف تبادل طلبه بني خمتلف املاكتب امخلسة للملكية الفكرية، وميكن 

الل نظام امللف العاملي. واكن الوفد �سعى ٔأيضا وراء مسامهة ٔأحصاب املصاحل وو�د �ٕالفادة ببعض معاجلة مجيع طلباته من �
العناو�ن ملواقع �ىل ش�بكة أ�نرتنت. واقرتح �زويد أ�مانة �لعناو�ن احملددة، فال يضطر أ�ش�اص ٕاىل �حتدام يف كتا�هتا. 

�ات �شأٔن السبيل ا�ي ميكن من اميكن للك من ٔأراد إالدالء �قرت ؤأكّد الوفد حبثه عن مسامهة ٔأحصاب املصاحل، و�ليه، 
ٔأو ٕارسال �ريد ٕالكرتوين ٕاىل  http://www.uspto/globaldossier.ideascale.com�الل حتسني النظام ز�رة املوقع 

املعين �مللف العاملي �ىل العنوان  ءات والعالمات الت�اريةمكتب الوال�ت املت�دة للربافريق 
globalDossier@USPTO.gov .ه �ٕالماكن النفاذ ٕاىل نظام امللف العاملي �رب بوا�ت متوفرة يف ٔأربعة ؤأوحض الوفد ٔأن

يا�ن ا�ي سيمت تفعيل من املاكتب امخلسة للملكية الفكرية. ومن مث فٕان مجيع املاكتب مت� بوابة �امة، �س�تثناء مكتب ال 
بوابته سواء يف وقت الحق من هذا الصيف، ٔأو قبل هناية العام اجلاري دون ٔأدىن شك �ىل �د تعبريه. ؤأهنيى الوفد لكمته 
�قرتاح تقدمي عرض � ٔأكرث معقا �شأٔن نظام امللف العاملي يف ا�ورة املقب� يتناول طريقة معل النظام والسبيل ا�ي يتيح 

 ن مجيع ٔأر�اء العامل اس�ت�دامه حتسينًا لعمليات الفحص.للفاحصني م

و�ّرب وفد أ�رجنتني عن رضاه لتويل الرئيسة رئاسة �ج�ع ورصح ٔأنه يثق يف قدرهتا �ىل توجيه �ج�ع �ىل حنو  .58
يع ا�ول ممثر. ؤأعرب الوفد عن اقتنا�ه بأٔن مسأٔ� حتسني جودة طلبات الرباءات وحفوصها حتظى �ه�م �لغ �ى مج 

أ�عضاء، برصف النظر عن مس�توى التمنية ا�ي بلغته، ٕاذ ٕان هذه املسأٔ� من شأٔهنا ٔأن تعود �ملنفعة ليس �ىل 
املس�ت�دمني حفسب، بل �ىل ا�متع �رمته ٔأيضًا. و�الوة �ىل ذ�، شدد الوفد �ىل ٔأن ضامن معل نظام الرباءات �شلك 

http://www.uspto/globaldossier.ideascale.com
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يش الشعوب من حيث النفاذ ٕاىل الص�ة مرهون ٔأساسا ٕ�قامة نظام مينح سلمي و�شجيعه لالبتاكر واملعارف ورفاهية � 
�راءات ذات جودة �الية. و��، ٔأيّد الوفد �قرتاح ا�ي تقدم به وفد ا�منارك القائل ٕان الهدف املرجو ال ينبغي ٔأن �مكن 

املاكتب بغية ٕا�شاء نظام �راءات أٔفضل يف مواءمة نظام الرباءات الوطين، مفا من يشء وقف �اجزًا ٔأمام حتقيق التعاون بني 
مينح �راءات �الية اجلودة ويقلص من نفقات التشغيل اليت تقع �ىل �اتق ا�ول. ؤأشار الوفد ٔأيضا ٕاىل ٔأنه من البدهييي ٔأن 
يعود تقامس نتاجئ البحث �شأٔن نفس ��رتاع �ملنفعة �ىل الفاحص يف مر�� الحقة بغض النظر عن املكتب ا�ي ٔأصدر 

يف حتديد معيار رباءة. واختمت الوفد لكمته قائًال ٕان امليض قدمًا يف جمال تقامس العمل مل يقوض اس�تقاللية ا�ول أ�عضاء ال
 .قابلية امحلاية برباءة

 العرض املفيدوتو�ه وفد هولندا مت�د� �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء �لشكر ٕاىل وفد املكس�يك �ىل  .59
ا�ي قدمه. ؤأعرب عن اقتنا�ه بأٔن تقامس العمل وحتقيق التعاون ا�ويل من شأٔهنام ٔأن يضطلعا بدور ٔأداتني قويتني �ساهامن 

. منح �راءات �الية اجلودةيف ز�دة فعالية معل ماكتب الرباءات وجناعته، وميكن ٔأن �كو� �امسني ملسا�دة املاكتب �ىل 
سواء الكبرية مهنا ٔأو الصغرية، اس�تفادت من تقامس العمل لتفادي  ديد من املاكتب يف العامل،و�رى الوفد ٔأنه من الواحض أٔن الع

ازدواجية العمل والتقليل من �رامكه وحتسني كفاءة معلييت البحث والفحص بصفة �امة. واقرتح الوفد ٔأن تقدم أ�مانة يد 
ملتا�ة، وذ� من �الل �كر�س صف�ة �ىل املوقع العون ٕاىل ا�ول أ�عضاء لالس�تفادة من من أ�دوات واملامرسات ا

إاللكرتوين للويبو �ىل سبيل املثال، حيث ميكن ل�ول أ�عضاء مجع املعلومات �شأٔن �رامج تقامس العمل املوجودة وتثقيف 
ا ٔأن ٔأنفسها. واس�تطرد الوفد قائال ٕان تنظمي مؤمترات �شأٔن هذا املوضوع �ىل هامش دورات جلنة الرباءات من شأٔنه ٔأيض

حيقق املنفعة. وفضال عن ذ�، �رب الوفد عن اعتقاده بأٔن ٕاجراء دراسة �شأٔن السبيل ا�ي �كفل من �ال� تقامس العمل 
ز�دة جنا�ة ماكتب الرباءات يف العامل س�يكون ٔأمرًا مفيدًا. و�رى الوفد ٔأن النشاط �بتاكري هو ٔأكرث رشوط الرباءة صعوبة 

ه مجيع �نيي الرباءات، ؤأن تقيميه �ىل حنو سلمي هو رشط جوهري لضامن نظام �راءة �متتع من حيث التقيمي، وهو ٔأمر يؤكد
جبودة �الية. و�ليه، �ّرب الوفد عن ٔأم� يف ٕاجراء املزيد من دراسات تقيمي النشاط �بتاكري يف اللجنة. وقال ٕان الوفود 

يد �ىل تأٔييده القرتاح وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية طرحت العديد من �قرتا�ات البناءة يف هذا الصدد. ؤأكّد من �د
�ت املت�دة أ�مر�كية ) واقرتاح وفود مجهورية �ور� واململكة املت�دة والوالSCP/23/4 و SCP/19/4(الوثيقتان 

) SCP 19/5 Rev) واقرتاح وفد ٕاس�بانيا �شأٔن ا�راسات املتعلقة �لنشاط �بتاكري (الوثيقة SCP/20/11 (الوثيقة
و�قرتا�ات السابقة اليت تقدمت هبا وفود ا�منارك وكندا واململكة املت�دة والوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن حتسني فعالية 

). ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن العنارص أ�ساس�ية لهذه املساهامت SCP/18/9 و 10و 8و SCP/17/7ماكتب الرباءات (الو�ئق 
ضع �الل ا�ورة السابقة للجنة الرباءات. ؤأكد الوفد ٔأنه يؤيد تأٔييدًا �مًا هذه العنارص اليت جتسدت يف اقرتاح �ر�مج معل وُ 

 .اكفةً  �ول أ�عضاءل تد�ل يف ٕاطار "جودة الرباءات" مضن �ر�مج العمل ؤأعرب عن اس�تعداده ملبارشة مع� �دمةً 

عمل �ىل جودة الرباءات هو ٔأمر �كتيس ٔأمهية ؤأعرب وفد مجهورية �ور� عن اعتقاده بأٔن ٕاحراز التقدم يف جمال ال .60
�برية لضامن ٔأن يعمل نظام الرباءات �شلك سلمي. وشدد الوفد �ىل ٔأن املزيد من العمل يف هذا ا�ال س�يعود �ملنفعة �ىل 

 مج� مجيع ا�ول أ�عضاء يف الويبو. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، لفت الوفد النظر ٕاىل ٔأن تقامس العمل �كتيس ٔأمهية �اصة بني
املوضو�ات الفرعية ذات الص� جبودة الرباءات، ٕاذ من شأٔنه ٔأن �كون من بني احللول ا�ٔكرث فعالية لتعز�ز جودة الرباءات. 
ؤأشار الوفد ٕاىل حقيقة أٔن املاكتب الكبرية تعاين من صعو�ت �ى ٕاجراهئا لعمليات الفحص، شأٔهنا يف ذ� شأٔن املاكتب 

يف مجيع ٔأحناء العامل هو ٔأمر عسري حىت  �ا� التقنية الصناعيةّرصح الوفد بأٔن البحث عن الصغرية. فعىل سبيل املثال، 
�لنس�بة ٕاىل ماكتب الرباءات الكبرية، وال س�� حي� �كون مكتوبة بلغات ٔأجنبية. ومبا ٔأن �ددًا صغريًا من الفاحصني ينظرون 

الفكرية، فٕان ذ� يُفيض ٕاىل صعو�ت ٔأكرث تعقيدًا. ؤأشار يف �دد هائل من ا�االت التقنية مضن ماكتب صغرية للملكية 
الوفد ٕاىل ٕاطالق العديد من �رامج تقامس العمل يف ا�ٓونة أ��رية، ويه �ُركز يف مجملها �ىل تبادل املعلومات عن نتاجئ 

للفاحصني يف خمتلف املاكتب . و�رب الوفد عن اعتقاده ٔأن الربامج الناحجة اليت ميكن بفضلها �ا� التقنية الصناعيةالبحث يف 
حتقيق التعاون ف� بيهنم سامهت ٔأميا مسامهة يف التقليص من ازدواجية العمل. وقال الوفد ٕان جلنة الرباءات تضطلع بدور 



SCP/24/6 
21 
 

حمفل مثايل لتبادل الت�ارب الناحجة، فيكون بوسع ا�ول أ�عضاء اختيار ٔأكرثها مالمئة واكتساب ٔأفاكر �ديدة لتحسني 
وجودة. وشدد الوفد ٔأيضًا �ىل ٔأن تقامس العمل من شأٔنه ٔأن مينح امتيازات لاكفة ا�ول أ�عضاء، بغض النظر عن الربامج امل

وضعيهتا �قتصادية وقدرات ماك�هبا الوطنية للملكية الفكرية. وذكّر الوفد ٔأنه �الل ا�ورات السابقة، ٔأعربت بعض ا�ول 
معلية الفحص وقدرة ماكتب امللكية الفكرية يف ا�ول النامية. ورمغ ذ�، �رى  أ�عضاء عن قلقلها من ٔأن يوهن تقامس العمل

الوفد ٔأن الب�ان النامية اليت هبا ماكتب صغرية ميكهنا �س�تفادة من تقامس العمل وذ� من �الل اس�ت�دام موارد مصدرها 
اك الوسطى وامجلهورية ءات لب�ان ٔأمر�نظام دمع ٕادارة طلبات الربامن ب�ان ٔأخرى. وفضًال عن ذ�، ٔأقّر الوفد بأٔن 

ا�ي قدمه وفد املكس�يك هو مثال جيد عن اس�تفادة من هذا القبيل، ؤأعرب عن امتنانه لوفد املكس�يك �ىل  ا�ومنيكية
العرض املمتاز ا�ي قدمه. و�رب ٔأيضا عن اقتنا�ه بأٔن تقامس العمل من شأٔنه ٔأن �كون طريقة مفيدة للغاية �لنس�بة ٕاىل ا�ول 
النامية لتعز�ز قدراهتا من �الل التعاون مع ب�ان ٔأكرث �ربة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن الغرض من تقامس العمل يقترص فقط �ىل 

تقدمي املسا�دة �ى اختاذ القرارات يف لك ب� وفقًا لقانونه اخلاص. ويف هذا الس�ياق، ٔأعرب الوفد عن تأٔييده القرتاح 
) واقرتاح .SCP/20/11 Revٔ�مر�كية واململكة املت�دة بتنظمي مؤمترات س�نوية (الوثيقة مجهورية �ور� والوال�ت املت�دة ا

ؤأ�ريًا، شاطر الوفد �ختصار جتربته  ).SCP/23/4الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕ�جراء دراسات �شأٔن تقامس العمل (الوثيقة 
فاحصني ا�ي يُعّد من بني إالجنازات املهمة ملرشوع امللف لل ملف البوابة الوا�دةيف س�ياق امللف العاملي ؤأشار ٕاىل ٔأنه نفّذ 

. ورشح الوفد ٔأيضًا ٔأن فاحيص املكتب الكوري للملكية الفكرية 2015العاملي وقد افتتح للجمهور العام منذ شهر مارس 
، 2015يف  وا�دةملف البوابة المرة من �الل  183 000نفذوا ٕاىل و�ئق املاكتب امخلسة أ�خرى للملكية الفكرية حوايل 

مرة. ؤأكّد الوفد ٔأيضًا ٔأن  496 000ونفذ فاحصون من املاكتب امخلسة أ�خرى للملكية الفكرية ٕاىل الو�ئق الكورية قرابة 
�ىل و�ه اخلصوص،  2015ملف البوابة الوا�دة حظي �س�تعامل واسع من قبل مودعي الطلبات وامجلهور اخلاص، ففي �ام 

للملكية الفكرية ٔأن املس�ت�دمني الكوريني نفذوا ٕاىل و�ئق املاكتب امخلسة أ�خرى للملكية ٔأكد فاحصو املكتب الكوري 
، ٔأكد فاحصو 2015مرة. ولفت الوفد النظر ٕاىل ٔأنه وفقًا �راسة اس�تقصائية دا�لية ٔأجريت يف  133 000الفكرية حوايل 

�ز نقص الكفاءة اليت يعاين مهنا حفص الرباءات �شلك املكتب الكوري للملكية الفكرية ٔأن ملف البوابة الوا�دة سامه يف تعز 
نقطة يف ا�راسة �س�تقصائية �شأٔن الرضا عن اخلدمة. وقال الوفد ٕان  100نقطة من ٔأصل  91ملحوظ، ٕاذ حصل �ىل 

 املكتب الكوري واصل الرتكزي �ىل تعز�ز جودة الرتمجة ا�ٓلية بغية حتسني ملف البوابة الوا�دة أٔكرث، وذ� من �الل
تقليص وقت الصيانة وحتسني وا�ة املس�ت�دم. واختمت الوفد لكمته بتوجيه ا�عوة ٕاىل ا�ول أ�عضاء أ�خرى ملشاطرة املزيد 

من املعلومات والت�ارب وأ�فاكر اجلديدة �شأٔن خمتلف أ�دوات اليت �سامه يف دمع تقامس العمل بغية تقليص عبء العمل 
 وتعز�ز فعالية حفص الرباءات.

وفد الهند بأٔن جودة الرباءة ال تت�دد بصورة هنائية عن طريق الكفاءات اجليدة، بل عن طريق التطبيق  ورصح .61
ورٔأى ٔأن مشلكة تدهور جودة الرباءة ال تُعزى  السلمي للمسائل الشلكية واملوضوعية ل�ول املعنية مبا يتناسب مع قوانيهنا.

ملناقشات �شأٔن �قدما لميض ول .معايري أ�هلية للرباءة وممارسات الفحصٔأساسا ٕاىل قصور البنية التحتية، وٕامنا ٕاىل اخنفاض 
ٔأن اللجنة حبا�ة ٕاىل التوصل ٕاىل فهم مشرتك �شأٔن املقصود مبصطلح "جودة الرباءات"، ٕاذ قد  الوفد جودة الرباءات، رٔأى

جبودة الرباءات ؤأن جودة البحث متباينة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن مفهوم تقامس العمل ال �القة � حيمل هذا املصطلح معان 
والفحص حتتاج ٕاىل حتسني جوهري معًال �ٔ�هداف الس�ياس�ية للك ب� يك ال ترتتب �لكفة اج�عية طائ� عن منح �راءات 
نظري حتسينات ال ٔأمهية لها، واليت لن تفيض سوى ٕاىل ٕاقامة حواجز ٔأمام �رش املعارف ونقل التكنولوجيا. ورصح الوفد من 

�ع�د التلقايئ للرباءات ، ؤأن جمرد التطبيق احلسايب للمعايري املطبقة يف ب� ما ال ميكن ٔأن �كون �ال يف ب� أٓخرٔأن  �ديد
. نظام أ�سايسال وفقا للمعايري املنصوص �لهيا يف  اتٕاصدار �راء منالهند  لن ميكناملمنو�ة يف وال�ت قضائية ٔأخرى 

اوالت اليت �سعى ٕاىل مواءمة قوانني الرباءات �مس تقامس العمل واليت تتحجج ؤأوحض الوفد ٔأن الهند تصدت ٕاىل مجيع احمل
جبودة الرباءات، ؤأعرب عن قلقه ٕازاء مسأٔ� وضع املعايري يف املس�تقبل. ؤأكد من �ديد �ىل اقرتا�ه ٕ�جراء املزيد من 

ة إالفصاح"، بوصفها مشلكة مرتبطة جبودة تتناول عتبات خمتلفة للرباءة يف الترشيعات الوطنية بغرض "كفاي ا�راسات اليت
. ؤأشار ٕاىل ٔأنه ميكن حتسني ا�راسة ملاملزيد من العاليت تقتيض من الفاحصني ٕاىل �رامك الرباءات �ري املنجزة،  تؤدي الرباءة
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تبط هو ا�ٓخر يف س�ياق نقل التكنولوجيا، مبا ٔأن نقل التكنولوجيا مر  "كفاية إالفصاح"ٔأكرث للبحث يف ا�ور ا�ي تضطلع به 
، لفت الوفد �نتباه ٕاىل ٔأن وفد الوال�ت SCP/23/4جبودة الرباءات. وف� يتعلق �لوثيقة  كفاية إالفصاحمن �انب 

مبوجب  ٕا�ادة اس�ت�دام نتاجئ البحث والفحصاملت�دة أ�مر�كية ٔأكد من �ديد �الل ا�ورة الثالثة والعرش�ن �ىل ٔأن 
يواصل لك مكتب حبث ٕاذ ، مع ا�رتام الس�يادة الوطنية للماكتب املشاركة قدم وساق �ارية �ىل �ر�مج الطرق الرسيعة،

. وذَكر ٔأيضا وفقًا لقوانينه الوطنية وال �راعى النتاجئ اليت تتوصل ٕا�هيا املاكتب أ�خرى �شأٔن أ�هلية للرباءة هاالطلبات وحفص 
، ال يو�د ٔأي مسوغ للم�اوف القامئة ٕازاء قبول القرارات ٔأن وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �رى ٔأنه بفضل هذه الضام�ت

. ونّبه ٔأيضا ٕاىل لس�بل الرسيعة لتسوية املناز�ات املتعلقة �لرباءاتاملتعلقة �ٔ�هلية للحصول �ىل الرباءة قبوًال تلقائيًا يف ٕاطار ا
. واس�تطرد قائًال ٕانه �لرمغ من ٔأن مكتب ٔأن بعض الوفود أ�خرى اكن لها نفس الرٔأي تقريبًا، �ىل غرار وفد اململكة املت�دة

الرباءات الهندي �ستند ٕاىل تقار�ر صادرة عن ماكتب �راءات ٔأجنبية، فٕان واجب الفاحصني مييل �لهيم ٕاجراء معليات 
البحث والفحص بأٔنفسهم. ورصح الوفد أٔنه يف هناية املطاف، لطاملا ٔأن معل جلنة الرباءات يبقى منحرصًا يف ٕاجراء دراسات، 
ؤأن ليس هناك ٔأي حماو� ملواءمة القوانني، فٕان ذ� لن يقوض نظام الرباءات. و�ليه، �رى الوفد ٔأن تقامس العمل ينبغي ٔأن 
�كون ثنايئ الطرفني ٔأو ثاليث أ�طراف وهمل جرا، ولكن ال ينبغي ٔأن تفرس ٔأي دراسة مقرت�ة �ىل ٔأهنا ٔأداة ملواءمة قوانني 

ٔأنه �الل العديد من املناس�بات يف املايض، لوحظ ٔأن خمتلف ومع ذ�، ّرصح الوفد س�تقبل. الرباءات ٔأو وضع املعايري يف امل 
، فٕاذا قدم ٔأول مكتبني تقر�رًا الطرق الرسيعة لتسوية املناز�ات املتعلقة �لرباءاتاملاكتب اكنت تويص بأٔشاكل معينة من 

و�لتايل، ٔأشار الوفد ٕاىل ا�اوف اليت  �ىل منح الرباءة. ٕاجيابيا عن الطلب املودع، اكن املكتب الثالث مضطرا ٕاىل املوافقة
تنتابه ٕازاء ا�راسة املقرت�ة. وف� خيص اقرتاح الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن ٕاجراء دراسة لت�ليل املنافع اليت تعود هبا 

مجليع ماكتب الرباءات والعراقيل اليت قد تفرضها، وذ� من �الل  حلا� التقنية الصناعية السابقة ا�مو�ات الوطنيةٕا��ة 
ٕازاء قوا�د البيا�ت ذات الص�  ش�بكة العامل الثالثبوابة لتكنولوجيا املعلومات، ٔأشار الوفد ٕاىل ا�اوف اليت تنتاب ممثل 

اليت �س�ت�د�ا مكتب الرباءات  قليديةاملكتبة الرمقية للمعارف الت �ملعارف التقليدية وّرصح ٔأن فتح قوا�د البيا�ت، مثل 
ٔأن الهند س�بق لها ٔأن شاطرت  �لرمغ منالهندي، للجمهور العام من شأٔنه ٔأن يفيض ٕاىل استرشاء القرصنة البيولوجية، 

 مع ماكتب الرباءات الرائدة ٕالجراء معلييت البحث والفحص. ؤأعرب الوفد عن الرمقية للمعارف التقليدية هتامكتبقا�دة بيا�ت 
 ٔأم� يف ٕاجراء سلس� مناقشات ومدا�الت منفص� ف� خيص اقرتاح ٕاس�بانيا �شأٔن النشاط �بتاكري.

ٕاىل ٔأن املناقشات ٔأجريت من منظور �دد من ماكتب الرباءات الكبرية �ّدا، ورٔأى الوفد �لفعل  ٕا�رلنداؤأشار وفد  .62
يتأٔلف من ثالثة فاحيص �راءات يُنتظر مهنم ٔأن يلموا جبميع  رلندي��ٔأهنا �برية للغاية نظرًا ٕاىل ٔأن مجموع املوظفني يف املكتب 

اجلوانب التقنية يف معلية الفحص. و�رب الوفد عن رضاه �لعرض ا�ي قدمته أ�مانة �شأٔن صف�ة إالنرتنت اخلاصة بتقامس 
رية. ورشح الوفد ٔأنه �الل �ام العمل ٔ�نه يأٔ�ذ ٔأيضا يف �عتبار بعض إالجراءات املتا�ة للماكتب، وال س�� املاكتب الصغ

�ىل اتفاقية الرباءات أ�وروبية فتس�ىن بذ� لٔ��لبية الساحقة من مودعي الطلبات احلصول �ىل  ٕا�رلندا، صّدقت 1992
ٕاىل �د ا�ٓن �ددا صغريا من الطلبات �ىل املس�توى الوطين لك س�نة،  ٕا�رلنداالرباءات �تباع هذا السبيل. ومع ذ�، تتلقى 

طلب للحصول �ىل �راءة. ورشح الوفد ٔأنه �لرمغ من ٔأنه قد خيطر �لبال ٔأن ثالثة  200و 150ح هذا العدد  بني ٕاذ يرتاو 
فاحصني ٕ�ماكهنم معاجلة هذا العدد من الطلبات فٕان أ�مر ليس هبذه البساطة، ويعزى ذ� ٕاىل تنوع طائفة املوضو�ات 

، فأٔوًال، ٔأصبح ٕ�ماكن مودع الطلب ٔأن يطلب من مكتب الرباءات 1992املتناو�. ؤأشار الوفد ٕاىل العمل املنجز منذ �ام 
جيمعها مبكتب اململكة املت�دة للملكية الفكرية �ر�مج تعاون  ٕا�رلندإاصدار تقر�ر حبث نيابة عنه، مع العمل ٔأن  ��رلندي

للرباءات، ميكن ملودعي  ��رلندي ٕالجراء البحوث �لنيابة عهنا. ورشح الوفد ٔأنه عوضًا عن طلب تقر�ر حبث جيريه املكتب
املكتب أ�ملاين للرباءات والعالمات  طلبات الرباءة تقدمي تقر�ر حبث سواء من مكتب اململكة املت�دة للملكية الفكرية ٔأو

نو�ة ٔأو املكتب أ�ورويب للرباءات ٔأو من الويبو ٔأو عوضًا عن تقدمي تقر�ر حبث، ميكن ملودع الطلب تقدمي �راءة مم  الت�ارية
ٔأو املكتب أ�ورويب للرباءات.  املكتب أ�ملاين للرباءات والعالمات الت�ارية من مكتب اململكة املت�دة للملكية الفكرية ٔأو

ورشح الوفد ٔأن هذه الطريقة يه املتبعة ٕالدارة عبء العمل متاش�يًا مع مثل هذا العدد الصغري من فاحيص الرباءات ؤأشار 
ٔ�ساليب املتبعة ختتلف وتقامس العمل يف �ّد ذاته خيتلف. وقال الوفد ٕانه يف الوقت ا�ي ٕاىل ٔأن �الصة قو� هو ٔأن ا
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حمدودة  ٕا�رلندايطيب � سامع ٔأن املاكتب الكبرية تتعاون ف� بيهنا عن كثب، تبقى اخليارات املتا�ة لبعض املاكتب مثل 
جودة الرباءات هو اس�ت�دام املوارد احملدودة اس�ت�دامًا للغاية. ومن و�ة نظره فٕان السبيل الوحيد ا�ي من شأٔنه ٔأن يضمن 

 رش�يدًا.

عن رٔأيه بأٔن مسأٔ� جودة الرباءات يه يف  و�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيقمت�دً� �لنيابة عن مجم التفياو�رب وفد  .63
ىل ٔأمكل و�ه. ويُعّد تقامس العمل يف مصمي نظام الرباءات ؤأن اجلودة العالية للرباءات تتيح للملكية الفكرية �ضطالع مبهمهتا �

نظره وس�ي� من الوسائل اليت تتيح ملاكتب الرباءات منح �راءات �الية اجلودة، ويه �سا�دها يف الوقت نفسه �ىل تفادي 
 ازدواجية العمل. و�رب الوفد عن اقتنا�ه بأٔن العمل من شأٔنه ٔأن يعود �ملنفعة �ىل مجيع ماكتب الرباءات، و�ليه، ٔأعرب عن

تأٔييده القرتاح ٕاطالق اس��رة اس�تبيان �شأٔن جودة الرباءات مثلام ٔأشارت ٕاليه وفود ا�منارك وكندا واململكة املت�دة 
والوال�ت املت�دة أ�مر�كية. ؤأكد الوفد من �ديد تأٔييده القرتاح وفد ٔأس�بانيا وقال ٕان فهم تقيمي النشاط �بتاكري �ىل حنو 

 ة الرباءات. ٔأفضل من شأٔنه ٔأن �زيد من جود

وقال وفد ٔأسرتاليا ٕان مكتبه الوطين يعاين من حش املوارد املتا�ة، شأٔنه شأٔن العديد من ماكتب الرباءات أ�خرى، يف  .64
كه الطلب لالوقت ا�ي �شهد فيه الطلب �ىل الرباءات يف ٔأسرتاليا ز�دة مس�مترة، شأٔنه يف ذ� شأٔن املنحى ا�ي �س

رد قائًال ٕان تقامس العمل يُعد سبيًال فّعاًال ٕالدارة ٔأعباء العمل القامئة �اليًا، ٕاذ ٕانه يتيح العاملي يف الوقت الراهن. واس�تط
�سا�دمه �ىل �س�تفادة . ؤأشار الوفد ٔأيضًا ٕاىل ٔأنه ماكتب ٔأخرى لها الس�بق يف الفحصللفاحصني اس�ت�دام منت�ات معل 

 .ٔأسرتاليا�ىل احلاالت املعقدة اليت تُقدم ٔ�ول مرة يف  مه�ركزي �ودميكهنم من من جتارب ماكتب ٔأخرى يف ٕاجراء البحث، و 
وشدد �ىل ٔأن تقامس العمل ال يعين ٔأن يقبل مكتب ما ببساطة معل مكتب أٓخر، و ٔأشار حتديدا يف هذا الصدد ٕاىل ٔأن لك 

ة. ؤأضاف ٔأن الفاحصني يف املكتب أ�سرتايل للملكية الفكرية مكتب حبا�ة ٕاىل ٔأن �راعي قوانينه ورشوطه احمللية اخلاص
ملزمون �لتأٔكد من العمل ا�ي ٔأجنزته املاكتب أ�خرى قبل اس�ت�دامه، وتقيمي ٕاذا ما اكن أ�مر يتطلب بذل املزيد من اجلهد 

مل يعين ببساطة ٕاماكنية ن ذ�، ٔأن تقامس الععورٔأى، عوضا يف معلية الفحص متاش�يًا مع مقتضيات القانون أ�سرتايل. 
ٕاطالع ٔأ�د املاكتب �ىل معل مكتب أٓخر ملسا�دته يف ٕاجراء البحث والفحص بصورة ٔأكرث كفاءة. ورٔأى ٔأن تقامس العمل 

نية الصناعية السابقة �سفر عن �راءات ذات جودة ٔأفضل؛ ٕاذ ميكن للفاحصني من مجيع ٔأحناء العامل الكشف عن �ا� التق 
دمع ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه من ٔأ�ل  لهيا.� العثورقد يتعذر مما ت ٔأجنبية ٔأو يف جماالت تقنية متخصصة لغاالواردة بذات الص� 

، �ىل غرار ٕاىل املعلومات املتعلقة �لبحث والفحص النفاذ هام ا� البد من توفر عنرص�ن رئيس�ينيتقامس العمل بصورة فعّ 
. ورٔأى الوفد ٔأن وضع الثقة يف العمل الثقة يف هذه املعلوماتوضع و  ،لنفاذ املركزي ٕاىل نتاجئ البحث والفحصل  الويبو �ر�مج

ٕا��ة تفاصيل ا�ي ٔأجنزه مكتب أٓخر هو بدوره عنرص ٔأسايس يقوم �ليه تقامس العمل الفّعال. و�رب الوفد عن اقتنا�ه بأٔن 
يف البحث، من  املتبعةاتيجية �سرت ، ٔ�ن يتقامس الفاحصون �ا� التقنية الصناعيةعن الكيفية اليت يبحث هبا الفاحصون 

شأٔنه أٔن يؤدي ٕاىل ز�دة الثقة يف البحث ا�ي ٔأجراه مكتب أٓخر، ؤأن �سا�د املاكتب �ىل التعمل من جتارب ماكتب ٔأخرى 
. ؤأفاد بأٔنه ميكن ٕارساء الثقة من �الل أ�سس املعيارية الثنائية الطرفني ٔأو املتعددة ف� يتعلق ٕ�جراء معليات البحث

حيث �س�ت�دم ماكتب امللكية الفكرية يف  فنكوفرٔأو من �الل معليات التدقيق �ىل غرار ٔأ�شطة التدقيق �مو�ة  أ�طراف
لك من كندا واململكة املت�دة ؤأسرتاليا ٕاطار معل مشرتك وتتفق �ىل معايري اجلودة للتدقيق ف� بيهنا يف �دد صغري من 

ومناقشة نتاجئ ذ� التدقيق. ؤأ�لن الوفد ٔأن ذ� سا�د �ىل �شخيص الرباءات اليت منحهتا �ديثا وذ� لك س�تة ٔأشهر 
ٔأو�ه �ختالف يف القوانني واملامرسات اليت ميكن ٔأ�ذها يف �عتبار لت�ديد ا�االت اليت يقتيض العمل �لهيا يف املس�تقبل. 

ا ٕا��ة ا�مو�ات الوطنية والعراقيل ويف هذا الصدد، رحب الوفد ��راسات اليت من شأٔهنا ٔأن تتناول املنافع اليت تعود هب
من �ا� التقنية اليت قد ترتتب عهنا. ورٔأى الوفد ٔأيضًا ٔأن من أ�مهية مباكن ٔأن �كون بوسع املاكتب النفاذ ٕاىل ٔأكرب قدر ممكن 

 .الصناعية السابقة الوجهية

، ٔأ�ادت التأٔ�يد يف ا�ورات السابقة �ىل بأٔن الكثري من الوفود، مبا فهيا ٕا�ران إالسالمية) -(مجهورية وذكّر وفد ٕا�ران  .65
يف هذا الشأٔن. ومن هذا للجنة ٔأن وجود تعريف دقيق ملفهوم "جودة الرباءات" ٔأمر �امس أ�مهية ملتابعة مناقشات ا
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املنطلق، يتعّذر يف غياب فهم مشرتك ملعىن هذا املفهوم �كو�ن تصّور شامل لالقرتا�ات املقدمة يف هذا اخلصوص. وحتدث 

د عن تقامس العمل فشّدد �ىل ٔأنه يعترب ٔأوًال ٔأن تقامس العمل مل �كن �ىل �دول ٔأعامل الكثري من الب�ان، ؤأنه يف الواقع الوف
 نطاق االتصاالت الرسيعةمسأٔ� ثنائية ومسأٔ� تعاون بني حفنة من ماكتب الرباءات. ؤأشار الوفد �نيًا ٕاىل ٔأن تقامس العمل و 

اليت تصدرها ماكتب الب�ان املتقدمة يف  تقار�ر البحث والفحصة تعمتد حرصً� �ىل س�يجعل ماكتب الب�ان النامي
املس�تقبل. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، قال الوفد ٕانه نظرًا ٕاىل تنوّع ٔأطر ماكتب الرباءات القانونية ومواردها يف لك من الب�ان النامية 

تب الوطنية يف ٕاجراء حبوث وحفوص للتحقق من ٔأن طلب اس�تقاللية املاك نطاق االتصاالت الرسيعةواملتقدمة، فقد يقّوض 
�راءة ا�رتاع ما يليب الرشوط املوضوعية اليت يفرضها القانون الوطين الساري. و�بع الوفد متسائًال �يف ميكن تطبيق تقامس 

نطاق االتصاالت امة و العمل بني املاكتب الوطنية يف غياب تعريف دقيق "جلودة الرباءات". واعترب الوفد ٔأن تقامس العمل �
�اصة س�يؤد�ن معليًا ٕاىل مواءمة القوانني الوطنية. ورٔأى الوفد ٔأن الصعوبة أ�ساس�ية يف التعاطي مع مسأٔ� جودة  الرسيعة

الرباءات �مكن يف �دم وجود توافق بني ٔأعضاء اللجنة �ىل فهم املقصد من "جودة الرباءات". والتفت ٕاىل ٔأنه ال ميكن حتسني 
ءات مبجرد اع�د ممارسات املاكتب أ�خرى ٔأو التعاون مع ماكتب ٔأخرى وفق �رتيبات تقامس العمل. وشّدد الوفد جودة الربا

وخمت الوفد قائًال ٕانه ال يدمع ٔأي  �عتبارها جلنة موضوعية.�ىل ٔأن تقامس العمل مسأٔ� ٕاجرائية خترج عن نطاق والية اللجنة 
اقرتاح مبواص� مناقشة هذه املسأٔ� دا�ل اللجنة، لكنه ٔأعرب عن دمعه ملواص� املناقشات يف موضوع ٔأنظمة ��رتاض 

رد . ؤأوحض الوفد ٔأنه يؤيّد ٕا�داد �ر�مج معل للجنة بغية تعز�ز مواإاللغاء إالداريوٕا�داد مجمو�ة من مناذج ��رتاض ؤأنظمة 
الفحص املتوفرة ملاكتب الرباءات �رب تطو�ر البنية التحتية التقنية وحتسني العمليات إالدارية يف ماكتب الرباءات، والبحث 

بل التعاون بني ماكتب الرباءات لتحسني  .  ويف اخلتام، شكر الوفد وفد ٕاس�بانيا �ىل �قرتاح ٕاجراءات منح الرباءاتيف س�ُ
. وارتأٔى الوفد ٔأن هذا �قرتاح ميكن ٔأن �شّلك تقيمي النشاط �بتاكري عناسات إالضافية ا�ر شأٔن � اجلديد ا�ي قدمه 

 ٔأساسًا جيدًا ملواص� املناقشات يف هذا الشأٔن وقال ٕانه ميكن ٔأن �سري هبذا �قرتاح. 

نة، بناًء � .66 ىل العرض ا�ي وقال وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕانه مل �متكن بعد من دراسة صف�ة الويب احملس�ّ
قدمته أ�مانة و�ىل اس�تعراض رسيع للموقع، لكنه اعترب ٔأن هذه التحسينات مفيدة �دًا وس�تكون موضع �رحيب مجيع 

نة س�توفّر معلومات حمّدثة وشام� عن �رامج تقامس  يبمس�ت�ديم نظام الرباءات. ورٔأى الوفد كذ� ٔأن صف�ة الو  احملس�ّ
 وفائدهتا. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن العديد من هذه الربامج يتّطور ويتوسع �س�مترار ما جيعل العمل التعاونية اليت ٔأثبتت ٔأمهيهتام

احلا�ة ٕاىل معلومات حمّدثة �ا�ة فعلية، ويُربز احلا�ة ٕاىل حتديث املعلومات املرتبطة هبا �نتظام. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده 
منح �راءات �الية اجلودة وفق ما ُحتّدده ٔأهدافها الوطنية  بأٔن للك دو� عضو مصل�ة يف حتسني كفاءة نظام الرباءات �رب

ا�ة مثة � اعترب ٔأنف، SCP/20/11واعتباراهتا �قتصادية. ؤأشار الوفد ٕاىل �انب أٓخر ٔأورده يف اقرتا�ه املضمن يف الوثيقة 
تبادل اخلربات الوطنية نّظم ل . ورٔأى ٔأن هذه املؤمترات ستُ ٕاىل عقد مؤمترات دورية �شأٔن تقامس العمل والتعاون بني املاكتب

وإالقلميية والتعرف �ىل ٔأفضل املامرسات وٕاجياد س�بل لتحسني �دوى ت� الربامج ملاكتب امللكية الفكرية ومس�ت�ديم نظام 
وانهتز الوفد الفرصة ليتناول �ختصار بعض �قرتا�ات أ�خرى اليت قُّدمت يف دورات سابقة  امللكية الفكرية ولعامة امجلهور.

�مس �حتاد شأٔن تقامس العمل واليت ذ�رهتا �ىل أ�قل بعض ا�ول أ�عضاء أ�خرى يف بيا�هتا، �وفد هولندا ا�ي حتّدث � 
اليت قُّدمت  SCP/19/4. وذ�ر الوفد ٔأنه ميكن �طالع �ىل ٔأ�د هذه �قرتا�ات يف الوثيقة أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه

�لص يف ت� الوثيقة ٕاىل ٔأنه يقرتح، يف ضوء التحسينات املُثبتة اليت ٔأنتجهتا �رامج تقامس قبل بضع س�نوات. ؤأفاد بأٔن الوفد 
العمل، ٔأن تتعاون ا�ول أ�عضاء يف العديد من أ��شطة اليت س�بق ؤأن أ�جنز بعض مهنا جزئيًا. وواصل الوفد شار�ًا ٔأن 

بني املاكتب  اليت نُفّذتٔأو تُنفّذ امج تقامس العمل اليت جبرد لرب  �ضطالع�قرتا�ات الواردة يف ت� الوثيقة مشلت ٔأوًال 
�ىل صعيد ثنايئ ومتعّدد أ�طراف وٕاقلميي، وتقيمي فوائدها �لنس�بة ملاكتب امللكية الفكرية ومس�ت�ديم نظام امللكية الفكرية 

ٔأ�ّدت جردًا لربامج تقامس العمل  وشكر الوفد اللجنة ٔ�هنا ٔأجنزت جزءًا من هذا العمل �ىل أ�قل، ٕاذ ٔأهنا .وامجلهور معوماً 
بل امليض يف حتسني ت� الربامج  ؤأ�حهتا يف وثيقة من و�ئق اللجنة. ؤأضاف الوفد ٔأن النقطة الثانية متثلت يف اس�تطالع س�ُ

واكن اجلانب  وز�دة �دواها، مثل حتديد ٔأفضل املامرسات اليت ميكن اع�دها �ىل ٔأساس طوعي من قبل املاكتب املشاركة.
وذكّر الوفد   فعالية �رامج تقامس العمل بني املاكتب املشاركة.تيّرس ٔأن  أ�دوات اليت ميكن الثالث من اقرتاح الوفد اس�تطالع
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 وامللف العاملي ) مثالً WIPO CASE(منصة النفاذ املركزي ٕاىل نتاجئ البحث والفحص �لعروض اليت قُّدمت عن 
)Global Dossier ميكن اس�ت�دا�ا لتيسري تقامس العمل. لكن الوفد شّدد �ىل ٔأنه ميكن تقدمي ) ال��ن �ش�ن ٔأدوات

ٔأدوات وحتسينات ٔأخرى حممت� ؤأفاد بأٔنه س�يكون من املهم اس�تطالعها. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، رشح الوفد ٔأنه اقرتح يف 
ورمغ ٔأن أ�مانة ٔأجنزت جردًا  ل.عقد �لقات معل �شأٔن �يفية حتقيق الفعالية يف تنفيذ �رامج تقامس العم SCP/19/4 الوثيقة

لربامج تقامس العمل، ٔأعرب الوفد عن اه�مه مبتابعة العنارص املتبقية من �قرتاح اليت مل تُنجز بعد. والتفت الوفد ٕاىل ٔأنه 
يقات ٕاجيابية انهتز الفرصة �الل ا�ورة احلادية والعرش�ن للجنة لتقامس �رباته يف تقامس العمل والتعاون ا�ويل ؤأنه تلقى تعل 

. ورٔأى SCP/23/4من �دد من املاكتب يف هذا الصدد. وقّدم الوفد يف ا�ورة الثالثة والعرش�ن �قرتاح الوارد يف الوثيقة 
الوفد ٔأن موضوع تقامس العمل ال ينفك �كسب ٔأمهية متنامية مع ز�دة التعاون بني املاكتب، واعترب ٔأن � ٕاماكنيات حممت� 

ب الرباءات وجودة الرباءات املمنو�ة حتسينًا �بريًا. ورشح الوفد ٔأن تقامس العمل، من حيث املبدٔأ، ٔأداة لتحسني كفاءة ماكت
ميكن ٔأن �س�ت�د�ا ماكتب الرباءات لل�ّد من مكية العمل املتكرر ا�ي تضطلع به من �الل السعي قدر املس�تطاع ٕاىل 

لرباءة ذات الص�. ؤأوحض الوفد كذ� ٔأنه بعد ٔأن يُنجز ٔأول ٕا�ادة اس�ت�دام العمل ا�ي ٔأجنزته ماكتب ٔأخرى يف طلبات ا
مكتب معليات البحث والفحص املرتبطة بطلب �راءة، ميكن ٔأن �س�ت�دم ماكتب ٔأخرى النتاجئ لتيسري معليات البحث 

�ىل اجلودة �شأٔن دراسة تأٔثري تقامس العمل والفحص الالحقة اليت س�ُتجرهيا �شأٔن هذا الطلب. مث ركّز الوفد �ىل اقرتا�ه 
ٔأنه يتّضح شيئًا فشيئًا ٔأن تقامس العمل والتعاون ا�ويل ميكن ٔأن أٔشار ٕاىل فوالكفاءة وا�هنوض بقدرات ماكتب الرباءات، 

�ُش� ٔأدوات قوية �ُسهم يف ز�دة كفاءة معل ماكتب الرباءات ويف ٕاماكنية ز�دة فعاليهتا، ؤأن يفيدا يف ا�هنوض بقدرات 
�شأٔن بتعز�ز كفاءهتا يف منح �راءات �الية اجلودة. ؤأثىن الوفد �ىل العرض ا�ي قدمه وفد املكس�يك  املاكتب مبا �سمح لها

ا�ي يتضمن بعضًا من  )CADOPATنظام دمع ٕادارة طلبات الرباءات لب�ان ٔأمر�اك الوسطى وامجلهورية ا�ومنيكية (
�شلك �اص �ني �كون للماكتب املعنية  تتبلورٔأن  عنارص تقامس العمل هذا. والحظ الوفد ٔأن فائدة تقامس العمل ميكن

قدرات وماكمن قوة خمتلفة، ٕاذ ميكن �ىل سبيل املثال ٔأن تتسا�د املاكتب اليت تعمل بلغات خمتلفة ٔأو ت� اليت متت� 
�ربات �اصة يف جماالت تقنية خمتلفة لتحسني معليات البحث والفحص. والتفت الوفد ٔأيضًا ٕاىل ٔأن ذ� يصلح ٔأيضًا 

املرتبطة ببعض  ا� التقنية الصناعية السابقةللماكتب الصغرية، كام ذ�ر وفد ٕا�رلندا. وشّدد الوفد كذ� �ىل ٔأن البحث عن احل
طلبات الرباءات ميكن يف الكثري من احلاالت ٔأن �كون ٔأسهل ؤأكرث فعالية �لنس�بة لبعض املاكتب مقارنة بغريها، ٔ�ن 

ٔأو ٔأدوات البحث املتا�ة لفاحيص  ا� التقنية الصناعية السابقةوطنية اليت تضم احلٕاماكنيات الوصول ٕاىل ا�مو�ات ال
الرباءات �كون خمتلفة، ؤ�ن وجود فاحصني �متتعون خبربات تقنية ٔأو قدرات لغوية �اصة قد ال �كون مت�ا�سًا يف مجيع 

ون قادرة �ىل تقيمي بعض الطلبات بطريقة ٔأكرث املاكتب. وبناًء �ىل ذ�، ارتأٔى الوفد ٔأنه نظرًا ٕاىل ٔأن بعض املاكتب قد �ك
سهو� وفعالية من ماكتب ٔأخرى، فقد يتس�ىن لهذه املاكتب أ�خرى ٔأن تُعزز قدراهتا �الس�تفادة من العمل ا�ي س�بق ؤأن 

عالمات مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والٔأجنز يف معليات حبث وحفص سابقة. وشّدد الوفد �ىل ٔأن املاكتب الكبرية مثل 
معّدة بلغة ٔأجنبية و/ٔأو  �ا� تقنية صناعية سابقةميكن ٔأن توا�ه يه ٔأيضًا صعو�ت يف احلصول �ىل  )USPTOالت�ارية (

موجودة يف مجمو�ات وطنية �بعة ملاكتب ٔأخرى. واكن من رٔأي الوفد ٔأنه قد يتعّذر ٔأو �س�تحيل �منية لك قدرة يف لك 
هظة. وبناء �ليه، �رر الوفد �قرتاح ا�ي اكن قد قّدمه يف ا�ورة السابقة للجنة: مكتب، ؤأن لكفة هذه التمنية قد �كون �

معل ماكتب سري تقامس العمل  يُرثي هباتعميق فهم إالماكنيات اليت ٔأوًال، طلب الوفد ٕاىل أ�مانة، يف ٕاطار السعي ٕاىل 
�سا�د  قد�ويل بني ماكتب الرباءات، وتنفيذها، دراسة عام ٕاذا اكنت �رامج تقامس العمل والتعاون ا ريالرباءات، ٔأن جتُ 

املاكتب املتعاونة �ىل ٕاجراء البحث والفحص مبزيد من الفعالية، ومنح �راءات �الية اجلودة من �الل �س�تعانة �لعمل ا�ي 
لومات من ولغرض هذه ا�راسة، اقرتح الوفد ٔأن جتمع أ�مانة مع تنجزه ماكتب ٔأخرى، مع بيان الظروف الالزمة ��.

ا�ول أ�عضاء عن جتارهبا يف جمال �رامج تقامس العمل، وعن طريقة تطبيقها بني املاكتب، وعن التأٔثري ا�ي ٔأ�دثته يف حبث 
واقرتح ٔأن ينصب الرتكزي مثًال �ىل �يفية �رتقاء �لقدرات احملدودة للماكتب من  طلبات الرباءات وحفصها يف ت� املاكتب.

تتناول ٔأيضا أ�دوات اليت اس�ت�دمهتا املاكتب لتبادل ميكن ٔأن ٕاىل ٔأن ا�راسة  . ورشحامج تقامس العمل�الل �س�تعانة برب 
 )Global Dossier( وامللف العاملي )WIPO CASE(املعلومات، مثل منصة النفاذ املركزي ٕاىل نتاجئ البحث والفحص 

. وطلب الوفد ٕاىل أ�مانة ٔأيضًا ٔأن تقّدم هذه ا�راسة بعد ٕاجنازها ؤأن تنّظم عرضًا معليًا ام من ٔأنظمة امللفات إاللكرتونيةو�ريه
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تقامس �سرتاتيجيات اليت لت� أ�دوات يف دورة مقب� من دورات اللجنة. ويف اجلانب الثاين من �قرتاح ا�ي يتناول 
، �لبحث املؤمتت يف �ا� التقنية الصناعية السابقة ونٔأن الفاحصني عندما يقوم، رشح الوفد يتبعها الفاحصون يف البحث

مصطل�ات البحث ؤأن  يعدون مجمو�ة من اس�تفسارات البحث للوصول ٕاىل �ا� التقنية الصناعية السابقة ا�ٔكرث مالءمةفهم 
ية �طالع �ىل ٔأنه س�يكون من املفيد للماكتب الوطن  الوفد �ا رٔأى. الطلب وما �رتبط هبا من منطق ُحتفظ معوما يف ملف
كام اقرتح ٔأن ٔأجرت حفص الطلبات ذات الص�، وذ� �ىل ٔأساس طوعي. منطق البحث ا�ي اس�ت�دمته ماكتب ٔأخرى 

دراسة اس�تقصائية ، ميكن ٔأن �شمل مثًال ُجتري اللجنة دراسة تتناول أٓراء ا�ول أ�عضاء �شأٔن تقامس اسرتاتيجيات البحث
ٕا��ة مجمو�ة املعلومات ام ٕاىل اجلانب الثالث من اقرتا�ه ا�ي يتطرق ٕاىل موضوع ؤأشار الوفد يف اخلت ل�ول أ�عضاء.

�طالع �ىل ٔأكرب قدر من �االت التقنية الصناعية وسلّط الوفد الضوء �ىل ٔأن  اخلاصة حبا� التقنية الصناعية السابقة.
عض حمتو�ت �ا� التقنية الصناعية السابقة ال ، بيد ٔأنه الحظ ٔأن باجلودة  ٔأمر ٔأسايس ٕالجراء حبث �ايلالسابقة ذات الص�

اقرتح الوفد ٔأن تدرس أ�مانة فوائد ٕا��ة �ا� التقنية . و تو�د ٕاال يف بعض ا�مو�ات الوطنية �ري املتا�ة للماكتب أ�خرى
 ٕالنرتنت.ا بوابة �ىل ش�بكة، ٔ�ن تُتاح مثال من �الل قد تعرتض ذ�الصناعية السابقة مجليع املاكتب والعقبات اليت 

ٔأكد وفد جنوب ٔأفريقيا، مت�دً� �مس ا�مو�ة أ�فريقية، اعتقاد ا�مو�ة أ�فريقية بأٔن الكشف هو جحر أ�ساس لنظام  .67
الرباءات، ؤأن نقص الشفافية يقوض نوعية الرباءات، وجيمد �لق املعارف وتعمميها. وف� يتعلق بتقامس العمل، ٔأقر الوفد بأٔن 

ه ختفيف العبء امللقى �ىل اكهل فاحيص الرباءات وتفادي ازدواجية العمل، لكنه مل يرتمج �لرضورة ٕاىل تقامس العمل من شأٔن
�راءات �الية اجلودة. وال �رى الوفد ٔأنه ميكن حتسني نوعية الرباءات مبجرد اع�د ممارسات املاكتب أ�خرى، ؤأن ذ� قد 

تباراته �ج�عية و�قتصادية اخلاصة. كام رٔأى الوفد ٔأنه ال بد ٔأن حتتفظ خيدم املصاحل إالمنائية للب�ان، ٔ�ن لك ب� � اع 
ماكتب الرباءات بصالحيهتا التقد�رية لت�ديد معايري أ�هلية للحامية مبوجب �راءة متاش�يًا مع الترشيعات الوطنية والشوا�ل 

مشرتك حول اصطالح تفامه اللجنة مل تتوصل ٕاىل إالمنائية، وذ�ر ٔأهنا �س�تطيع ح�ً القيام بذ�. ؤأ�اط الوفد �لامً بأٔن 
 الرباءات". "جودة

ؤأعرب وفد الصني عن اعتقاده بأٔنه ما دام حتسني نوعية الرباءات مفيدًا لعمل نظام الرباءات �ىل حنو فعال، فٕانه  .68
ول أ�عضاء ٔأن تتعمل س�يكون من املهم �شلك ٕاجيايب تقامس العمل حتت البند ا�صص من أ�جندة. ؤأكد الوفد بأٔنه ميكن ل�

من جتارب بعضها ف� يتعلق بتقامس العمل. وقال الوفد ٕانه �رى، يف املقام أ�ول، بأٔنه ينبغي للجنة ٔأن حتدد تعريف ا�راسة 
ونطاقها، نظرًا ٔ�مهية ذ� ورضورته من ٔأ�ل ٕاجراء مناقشة معمقة وفعا� يف املس�تقبل. كام اقرتح الوفد ٔأن �ركز ا�ول 

التقنية الصناعية يف ٕاطار البند ا�صص من أ�جندة، �ىل بناء قدرات املكتب، وتبادل قوا�د بيا�ت معلومات أ�عضاء، 
، ؤأدوات البحث والفحص، واس�ت�دام مرافق �كنولوجيا املعلومات، ٕاىل �انب املعلومات عن املسا�دة التقنية السابقة

حصني وتبادهلم. و�لص الوفد ٕاىل ٔأن ت� املسائل يه مبثابة البنية املقدمة للب�ان النامية حول �يفية تعز�ز تدريب الفا
 التحتية أ�ساس�ية لرفع جودة الرباءات.

الفرصة ليذ�ر ا�ول أ�عضاء بأٔنه ال يو�د نظام وا�د مناسب للجميع. ويف رٔأيه، ال  ممثل ش�بكة العامل الثالثواغتمن  .69
، بل ٔأيضًا �ىل حامية الرباءات، ال س�� حفص املتعلقة حبقوق الرباءات�س�تثناءات والتقييدات ينطبق ذ� فقط يف �ا� 

أ�هلية للحامية مبوجب �راءة الرباءات. ؤأشار املمثل ٕاىل ٔأنه منذ ٔأن اس�ت�دمت ا�ول أ�عضاء مواطن املرونة املتعلقة بنطاق 
ورٔأى املمثل ٔأن تقامس العمل يتدا�ل  وفقًا ٔ�هداف الس�ياسة العامة، اختلف نطاق حامية الرباءات من دو� عضو ٔ�خرى.

بصفة �ري مبارشة مع ذ� التنوع، مبا يفيض ٕاىل مواءمة يعتد هبا لقوانني الرباءات. وٕاذ الحظ املمثل ٔأن العديد من ا�ول 
عبئًا نو�ًا أ�عضاء، ال س�� الب�ان النامية ليس �هيا العدد الاكيف من الفاحصني، فٕانه اعترب ٔأن �رتيبات تقامس العمل تطرح 

ما: ٔأوًال، للنظر يف تقار�ر الفحص من ماكتب ٔأخرى، و�نيًا لتقيمي طلب الرباءة وفقًا لقوانيهنا الوطنية. والحظ املمثل ٔأن 
مؤيدي هنج تقامس العمل مل يقدموا بعد تفسريًا مرضيًا لت� املشلكة. واقرتح املمثل ٔأن تعاجل جلنة الرباءات أ�س�باب اجلذرية 

اءات العالقة بدل معاجلة أ�عراض من �الل تقامس العمل. ورٔأى ٔأن أ�س�باب اجلذرية لتعليق طلبات الرباءات لطلبات الرب 
�متثل يف العدد الكبري للرباءات املتأٔتية من دول ٔأعضاء معينة نظرًا خلفض معايري أ�هلية للحامية مبوجب �راءة، ال س�� يف 
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ٕاليداع طلبات الرباءات �شأٔن ��رتا�ات البس�يطة ٔأو التافهة. �ا، اعترب املمثل ٔأن  الب�ان املتقدمة، و�لتايل اكن مثة �افز
اخلطوة أ�وىل ملعاجلة مسأٔ� طلبات الرباءات العالقة �متثل يف حتديد مس�توى عتبة �ال ملعايري أ�هلية للحامية مبوجب �راءة 

�رتا�ات �ري أ�صلية. والحظ املمثل ٔأنه بدًال من ذ� الس�ت�داث تثبيط يف النظام عن ٕايداع طلبات الرباءات �لنس�بة لال
فٕان اقرتاح تقامس العمل جيرب الب�ان �ىل منح الرباءات من �الل القضاء �ىل ٔأو�ه املرونة القامئة ٕازاء نطاق معايري أ�هلية 

من أ�بواب اخللفية. ودون للحامية مبوجب �راءة. وشدد املمثل �ىل ٔأن ذ� اكن حماو� الس�تعادة خطة املواءمة وٕاد�الها 
الطعن يف موقفه ٕازاء تقامس العمل، ٔأكد املمثل ٔأيضًا �ىل ٔأنه منذ اختاذ الطرق الرسيعة ملتابعة الرباءات مكبادرة ثنائية ٔأو 

متعددة أ�طراف �ارج نطاق النظام متعدد أ�طراف، ملا اكنت جلنة الرباءات التابعة للويبو منتدى متعدد أ�طراف، فٕانه ال 
ينبغي ٔأن �رشع مبادرات من هذا القبيل. واعترب املمثل ذ� �رشيعًا ٔ��شطة وضع املعايري دون مشاركة معظم ا�ول 

أ�عضاء يف الويبو. و�ىل هذا أ�ساس، د�ا املمثل ا�ول أ�عضاء ٕاىل جعل املناقشة تنصب �ىل معايري أ�هلية للحامية 
ٔ�نه ليس مثة أٔساس ٕالجراء دراسة خبصوص تقامس العمل دون مناقشة  مبوجب �راءة بعتبة �الية، بدل تقامس العمل،

 الشوا�ل املتعلقة بتقامس العمل.

وشكر وفد رومانيا وفد ٕاس�بانيا �ىل اقرتا�ه ٕاجراء دارسة �شأٔن ٔأصعب املهام ؤأكرثها تعقيدًا يف ممارسة الرباءات، ٔأي  .70
غاية �لنس�بة لعمل املاكتب. ويف هذا الصدد، ٔأعرب الوفد عن مر�� التحفزي. ؤأيد الوفد �قرتاح، ٔ�نه و�ده مفيدًا لل

اس�تعداده للمشاركة يف �لسات املشاطرة من �الل تقدمي ٔأمث� معلية عن احلاالت. وشاطر الوفد رٔأً� مفاده بأٔن فعالية نظام 
توليد املعارف العلمية والتكنولوجية حامية حقوق امللكية الفكرية وٕانفاذها متثل عنرصًا ٔأساس�يًا يف منو �قتصادات القامئة �ىل 

اجلديدة واس�تغاللها. ؤأكد الوفد �ىل ٔأنه يف السبيل أ��سط، ميكن تعريف مفهوم جودة الرباءات حول بعد�ن رئيس�يني، ٔأال 
الرباءة وهام: النوعية التكنولوجية و�قتصادية اليت يو�ها ��رتاع الاكمن وراء الرباءة؛ واجلودة القانونية اليت تو�ها 

�عتبارها حقًا موثوقًا وقابًال لٕالنفاذ من حقوق امللكية. ويف هذا الس�ياق، ٔأفاد الوفد بأٔن مكتب الرباءات الروماين قد ٔأجنز، 
مبوجب مذ�رتني، نو�ني من البحوث ٕازاء مكتيب الرباءات يف لك من سلوفينيا ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سابقًا، 

الثة من ت� الب�ان (�لنس�بة لطاليب الرباءات وحمايم الرباءات �ىل �د سواء). ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه وكذ� ٕازاء أ�طراف الث
تقر�ر حبث يتضمن ٔأ�رز الو�ئق ٕاضافة ٕاىل رٔأي  مكتب دو� رومانيايف ٕاطار النوع أ�ول من البحث، البحث اخلاص؛ ؤأ�د 

�راءة �ٕالنلكزيية، وذ� �البًا �س�ت�دام ٔأداة غو�ل للرتمجة قصد  خطي مفصل يتعلق مبقتضيات معايري أ�هلية للحامية مبوجب
�رمجة الطلبات واملوجزات ٕاىل إالنلكزيية. كام فرس الوفد ٔأن النوع الثاين من البحث هو البحث القيايس حيث ٔأ�د تقر�ر 

 حبيث دومنا رٔأي خطي.

كية اخلاصة بتقامس العمل وأ��شطة التعاونية ؤأعرب وفد اململكة املت�دة عن شكره لٔ�مانة �ىل حتسني الصف�ة الش�ب  .71
. كام ٔأعرب الوفد عن شكره لوفد املكس�يك �ىل عرضه ؤأعرب عن تقد�ره للوفود WIPO CASEوالعرض إال�اليم عن 

نصة اليت ٔأ�ذت اللكمة لتشاطر �رباهتا ٕازاء تقامس العمل. ؤأكد الوفد �ىل ٔأن الت�ارب املتقامسة والعضوية الشام� املزتايدة مل 
WIPO CASE  ٔأثبتت ٔأن تقامس العمل قد يفيد املاكتب �يفام اكنت ٔأجحا�ا ومن مجيع أ�قالمي. ؤأعرب الوفد عن دمعه ملزيد

، وا�راسات املقرت�ة يف .SCP/20/11Revمن العمل يف ذ� ا�ال، كعقد مؤمترات س�نوية �ىل النحو املقرتح يف الوثيقة 
جلودة، ٔأعرب الوفد عن موافقته �ىل ٕاطالق اس��رة �ىل النحو املقرتح يف . وخبصوص موضوع اSCP/23/4الوثيقة 
 ، ٕاذ من شأٔنه، يف مج� ٔأمور، ٔأن �سا�د اللجنة يف التوصل ٕاىل تعريف مشرتك ٕازاء النوعية.SCP/18/9 الوثيقة

لو�ت القصوى لر�دة ؤأفاد وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية بأٔن حتسني نوعية الرباءات الصادرة اكن ٔأولوية من أ�و  .72
، كام ذ�ر ٔأن هذه املسأٔ� تثري اه�مًا �بريًا �ى العديد من كتب الوال�ت املت�دة أ�مر�كية للرباءات والعالمات الت�اريةم 

 ٬مجهورية �ور�ماكتب الرباءات. والحظ الوفد ٔأنه �الل اجللسات السابقة للجنة الرباءات، قدمت ب�ان �ديدة مبا فهيا 
، اقرتا�ات للعمل �ىل جودة الرباءات، �ىل سبيل املثال يف والوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٬واململكة املت�دة ٬وكندا ٬ركوا�امن

. وجشع الوفد �ىل مواص� املناقشة SCP/23/4و .SCP/20/11 Rev، وSCP/19/4، و10و 8و SCP/17/7الو�ئق 
بقى رؤيته بأٔن منح �راءات �الية اجلودة مسأٔ� ٔأساس�ية للحصول من �انب ا�ول أ�عضاء خبصوص ت� املسأٔ� املهمة واست 



SCP/24/6 
28 
 

�ىل نظام �راءات يعمل بطريقة جيدة و�شجع �بتاكر وا�منو �قتصادي والعام� والرفاه العام. وذ�ر الوفد بأٔنه قدم، �الل 
كتب الوال�ت املت�دة أ�مر�كية م  ا�ورة السابعة عرشة للجنة الرباءات، تفسريًا مفصًال لتدابري ٕادارة اجلودة اليت ينفذها

. ونظرًا للتطورات أ��رية يف SCP/17/10، ؤأكد ٔأنه ميكن العثور �ىل التفاصيل يف الوثيقة للرباءات والعالمات الت�ارية
. الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، قدم الوفد حتديثًا خبصوص اجلهود املبذو� مؤخرًا من ٔأ�ل حتسني جودة الرباءات يف املكتب

كام جشع الوفد وفود ا�ول أ�عضاء أ�خرى للتفكري يف ت� املسأٔ� ومشاطرة أٓراهئا ٕازاء حتديث نظمها اخلاصة ٕ�دارة اجلودة 
وحتسيهنا. واعترب الوفد ٔأن الرباءات �الية اجلودة يه ٔأدوات تيرس اليقني والوضوح ٕازاء احلقوق، اليت �سا�د بدورها �ىل 

التقايض ا�ي ال �ا�ة �. وذ�ر الوفد ٔأنه عقب تنفيذ قانون ��رتا�ات أ�مر�يك، ا�ي اكن  حتفزي �بتاكر والتقليل من
مبثابة �رشيع شامل ٕالصالح الرباءات، اس�تطاع املكتب ٔأن يو�ه موارده توجهيًا ٔأفضل حنو حتسينات ٔأكرث طمو�ًا و�ىل 

، ٔأ�شأٔ املكتب املنصب اجلديد رفيع املس�توى لنائب 2015مدى ٔأبعد ٕازاء جودة الرباءات. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه، يف ينا�ر 
الو�يل املعين جبودة الرباءات، املسؤول عن كفا� ٔأن معليات ونواجت حفص الرباءات يف املكتب حتتفظ مبس�توى �ال من 

ؤأفاد الوفد بأٔن مبادرة حتسني جودة الرباءات.  2015اجلودة. كام ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه بعد فرتة و�زية، ٔأطلق املكتب يف فربا�ر 
ت� املبادرة قد مشلت اس�تعراضًا شامًال وٕا�ادة صيا�ة للعمليات ا�ا�لية للمكتب مبا هيدف ٕاىل حتسني جودة الرباءات 

الصادرة. ؤأفاد الوفد ٕ�جناز �دة �رامج للتوعية قصد جتميع أٓراء اجلهات املعنية واقرتا�اهتا، مبا مشل عقد مقة لنوعية الرباءات 
، وعقد مناقشة مشرتكة للجنة �ستشارية العامة للرباءات وفاحيص الرباءات 2015مارس  26و 25يويم 

، ٕاضافة ٕاىل منتد�ت ٔأخرى جلودة الرباءات و�ريها من الفعاليات املتعلقة �جلودة. والحظ الوفد ٔأن العديد 2016 مايو 4 يف
وقع الش�بيك للمكتب. وفرس الوفد ٔأن املبادرة �ركز �ىل من املواد املعروضة يف ت� الفعاليات متا�ة �ىل إالنرتنت �ىل امل

ثالثة راك�ز لتحسني جودة الرباءات وحتدد �رامج �اصة تتعلق �لك ركزية �ىل �دة توخيًا لتحسني جودة الرباءات. ؤأفاد 
جت و�دمات العمل يف لك ا�متزي يف �جت العمل، ويه �ريم ٕاىل توفري ٔأفضل نوا –الوفد بأٔن الراك�ز الثالث يه: الركزية أ�وىل 

ا�متزي يف قياس جودة الرباءات، ويه هتدف ٕاىل ا�متزي يف قياس جودة  –مر�� من مرا�ل معلية الرباءات؛ والركزية الثانية 
ا�متزي  –الرباءات مبا �كفل هدف كفا� قياسات النوعية املالمئة ٕازاء مسائل الفحص اليت �س�تدعي �نتباه؛ والركزية الثالثة 

دمة العمالء، ويه �ريم ٕاىل حتسني جتارب العمالء مع التأٔ�يد �ىل ا�متزي يف �دمة العمالء. وذ�ر الوفد بأٔن ت� الراك�ز يف �
يه النقاط التوجهيية للمكتب عند اختاذ اخلطوات الرضورية لضامن متتع الفاحصني �ٔ�دوات واملوارد وا�ورات التدريبية 

ل وتقدمي نتي�ة معل ٔأفضل. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه، دا�ل إالطار اليت رخسته ت� الراك�ز الالزمة ٔ�داء وظائفهم �ىل حنو ٔأمث
الثالث، نفذ املكتب ٔأ�د عرش �ر�جمًا يعاجل خمتلف اجلوانب املتعلقة جبودة الرباءات. وفرس الوفد ٔأنه صاغ ت� الربامج 

تنو�ة من ٔأحصاب املصل�ة �رب الب�، من رشاكت عقب ٕاجراء مشاورات �امة و�رامج للتوعية وتلقي تعليقات من مجمو�ة م 
متعددة اجلنس�يات وصوًال ٕاىل ا�رت�ني املس�تقلني. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن ا�مو�ات الت�ارية، ومجمعات املصل�ة العامة، 

رش �ر�جما، ورابطات احملامني قد ٔأدلت بأٓراء متنو�ة ٔأدرجت يف الربامج. ؤأكد الوفد بأٔن ت� الربامج، البالغ �ددها ٔأ�د ع 
)، وضع املكتب 1واليت تغطهيا املبادرة، ميكن تصنيفها حبسب راك�زها املعينة، �ىل سبيل املثال لتحسني �جت معلها (الركزية 

" جتربة حبثية للفحص ا�متهيدي ا�ٓيل لزتويد الفاحص �لتقنية الصناعية السابقة ذات الص� من �الل 1الربامج التالية: "
" مح� 2دي ا�ٓيل، لالس�تعراض قبل ٔأن يبدٔأ الفاحص يف معلية الفحص وٕاجراء حبث يدوي للطلب؛ "حبث للفحص ا�متهي

" 3للتوعية مبركز املعلومات العلمية والتقنية لتسليط الضوء �ىل ٔأدوات وموارد البحث اخلاصة �ملركز التابع للمكتب؛ "
ٕالجراءات �ملاكتب الرايم ٕاىل تثقيف الفاحصني حتسني الوضوح والتفكري يف تدريب ا –وضوح التدريب �ىل التسجيل 

" جتربة النواجت ملا بعد 4خبصوص أٓخر املس�ت�دات القانونية والس�بل الفعا� لنقل مواقفهم ؤأس�باهبم ٕاىل ٔأحصاب الطلبات؛ "
جودة قيد املقاضاة املنح لت�ديد التقنية الصناعية السابقة املثارة يف ٕاجراءات ما بعد املنح ذات الص� �حلاالت املهمة املو 

" تقدمي املوضوع �لنس�بة �راسات 5وتبس�يط معلية احلصول �ىل ت� التقنية لفائدة الفاحصني يف احلاالت ذات الص�؛ "
احلاالت. ويف ذ� الصدد، ٔأفاد الوفد بت�ديد ست دراسات �االت ٔأصًال يف ٕاطار ذ� الرب�مج. ٕاضافة ٕاىل ذ�، ٔأشار 

" تو� الوضوح والصواب يف 1ة (قياس جودة الرباءة) وفرس بأٔنه أٓ�ذ يف وضع الربامج التالية: "الوفد ٕاىل الركزية الثاني
التقاط البيا�ت (�س�ت�دام اس��رة �س�تعراض الرئييس)، ومن شأٔنه تطو�ر وتنفيذ معلية �ديدة متسقة وشفافة �ىل نطاق 

" مقاييس اجلودة لتطو�ر وتنفيذ تدابري 2اجت معل الفاحصني؛ "الواك� اللتقاط البيا�ت القاب� لالس�تقاء ٕازاء حصة ووضوح نو 
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�ديدة لفهم وتقيمي مدى حصة ووضوح �جت معل الفاحصني وإالبالغ عنه. ويف هذا الصدد، ٔأفاد الوفد بأٔن املكتب قد ٔأ�د 
د تثار �الل معلية الفحص. هبدف حتديد ومعاجلة الشوا�ل احملمت� املتعلقة �جلودة اليت ق 2011مقياس اجلودة املر�ب يف �ام 

ويف الوقت احلايل، تلقى املكتب تعليقات �امة خبصوص �يفية تنقيح املقاييس بغية حتسني قياس مدى دقة ما حيدده 
الفاحصون واحلصول �ىل بيا�ت ٔأكرث جتس�يدًا لن�ا�ة تدريب الفاحصني. وذ�ر الوفد ٔأن املكتب يعزتم تنفيذ مقاييس جودة 

، وما قبل �س�تئناف، وبيان 2.0" وٕا�ادة تقيمي جتربة ا�راسة ما بعد ا�هنائية 3؛ "2017العام املايل  الرباءات اجلديدة يف
كشف معلومات املسار الرسيع، الرامية ٕاىل تقيمي التحسينات املد�� �ىل الربامج ما بعد ا�هنائية القامئة، من ٔأ�ل التوصل 

ا. ؤأ�ريًا، ٔأفاد الوفد ٔأنه ف� خيص الركزية الثالثة (ا�متزي يف �دمة ٕاىل مقاضاة مقتضبة وخفض �دد املسائل املطعون فهي
" اس�تعراض معليات ما قبل 1العمالء)، اس�هتدفت الربامج التالية حتسني جتربة العمالء �سبيل لرفع جودة الرباءات: "

سني نوعية الصورة يف �راءات " تصممي نوعية ٕاصدار الرباءات، الرامية ٕاىل حت 2�س�تئناف لتبس�يط معلية الفحص ٔأكرث؛ "
" مقاب� خمتيص الربامج، مبا هيدف ٕاىل توفري نقطة اتصال لتيسري املقابالت بني ٔأحصاب الطلبات 3التصاممي املنشورة؛ "

والفاحصني ومسا�دة الفاحصني ؤأحصاب الطلبات ٕازاء لوجستيات املقابالت. ؤأكد الوفد �ىل ٔأن اجلهود املتواص� اليت 
ب يف سبيل حتسني جودة الرباءات تعكس ا�ور الهام ا�ي يؤديه نظام الرباءات ي �قتصاد القامئ �ىل املعرفة. يبذلها املكت

وشدد الوفد �ىل ٔأنه، يف ٕا�داد ا�ٓليات الرامية ٕاىل حتسني جودة الرباءات، سعى املكتب ٕاىل مرا�اة وفهم أٓراء اجلهات املعنية 
�لتغريات املزمع تنفيذها يف ٕاطار نظام ٕادارة اجلودة. ؤأعرب الوفد عن اه�مه �سامع اكفة، وٕافادة امجلهور، �ىل حنو شفاف، 

الت�ارب وتطلعه ٕاىل تبرص املاكتب أ�خرى اليت �دثت ٔأو نقحت �ىل مدى الزمن نظمها اخلاصة ٕ�دارة اجلودة. ود�ا الوفد 
 وية جلنة الرباءات.املاكتب املعنية �لتفكري يف ت� املسأٔ� ومشاطرة أٓراهئا مع �يق عض

ّ عن تأٔييده ل ؤأعرب وفد كندا  .73 ودة املتعلق جبس�تبيان � تنقيحد اقرتاح لبيان ا�ي ٔأدىل به وفد اململكة املت�دة، ؤأي
شكر كام . الهام�شأٔن هذا البند املس�متر شكر الوفد وفد اململكة املت�دة تعاونه . و SCP/18/9يف الوثيقة الوارد رباءات ال

ه مهت يف املناقشة. وذ�ر الوفد ٔأناسوالوفد اليت هذا البند  �ىلالعمل  تابعةمل  اعن دمعه تٔأعرب العديدة اليتالوفد الوفود 
ركز �ىل تطو�ر البنية التحتية �رباءات الاللجنة ا�امئة �ر�مج معل �شأٔن جودة �ىل وفد اململكة املت�دة اقرتح �الشرتاك مع 

ىل اقرتاح مشاريع معل حمددة تقع مضن نطاق �الوفد ا�ول أ�عضاء  . وحثّ راءاتإالجوتبادل املعلومات وحتسني التقنية 
�ىل ا�ول أ�عضاء  مصاحلغطي مجمو�ة واسعة من ي�ىل ٔأن اقرتا�ه اكن شامال، و الوفد ت� العنارص الثالثة. وشدد 

 قدميٕاىل تسعى وفد ٕاىل ٔأن العمل املقرتح . ؤأشار الو�رباهتا ا�امئةاللجنة مع والية ي�ىش ، و فهيا مس�تو�ت التمنيةاختالف 
طلب بعض ا�ول ل مرا�اةً ، ٔأن �قرتاح املعدلملاكتب الرباءات ومس�ت�ديم نظام الرباءات. ؤأشار الوفد أٔيضا ٕاىل منافع 

رباءات، مبا يف المجمو�ة متنو�ة من جوانب نظام جودة  ززعيو  امفرطتقييدا فرض ال يلجودة ل�دا  اواسع اعريفيضع ت أ�عضاء،
ذاهتا �شأٔن الرؤية ال تتشاطر مجيعها ا�ول أ�عضاء وذ�ر الوفد ٔأن القانونية و�ج�عية و�قتصادية. املتطلبات ذ� 

 قال. و شأٔنالعمل يف هذا ال  نقطة انطالق ملزيد من �شلك قاسام مشرتاك �ٔأن هنا رىالوفد �لكن رباءات، و الجودة  تعريف
مهنا �ىل سبيل املثال ال احلرص التمنية،  ٔأجندةمن توصيات ت�اب مبارشة لعدة توصيات ن �قرتاح اس� إ الوفد 

ن وفدي كندا واململكة أٔ الوفد  ات. ؤأكدّ �كو�ن الكفاءيف الفئة ٔألف حول املسا�دة التقنية و  �نالوارد 11و 10 انالتوصيت
رباءات يف الل املعلومات بني ا�ول أ�عضاء و�رباء بوضع اس�تبيان لتيسري تباد�شأٔن هذا البند املت�دة اقرت�ا امليض قدما 

ؤأ�اد الوفُد القول ٕان القصد من �س�تبيان ليس وضع معايري، بل ز�دة املعرفة  .ماكتب امللكية الفكرية الوطنية وإالقلميية
معاٍن خمتلفة مل ميكن ٔأن حتٔأقر� الوفد بأٔن جودة الرباءات �شمل العديد من املكو�ت ا�تلفة، وبأٔهنا و واملامرسات املثىل. 

�د الوفُد الرٔأي القائل بأٔن حتديد . و��، �ختالف ماكتب الرباءات ٔأو �ختالف الب�ان ٔأو �ختالف أٔحصاب املصل�ة ٔأي
ق وا�د يناسب امجليع ال ُحيقِّق مصل�ة مجيع ا�ول أ�عضاء �ىل ٔأفضل و�ه، ؤأوىص بأٔن يُطلَب من ا�ول  تعريف ُمنس�

مي تعريف اجلودة املُس�ت�َدم يف ماكتب الرباءات الوطنية ٔأو إالقلميية �لك مهنا، كجزء من العملية املقرت�ة مجلع أ�عضاء تقد
ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن بعض ا�ول أ�عضاء ٔأعربت عن �دم ارتيا�ا ملفهوم اجلودة، وختىش من ٔأن البعض قد . و املعلومات

من هدف ال بأٔن ذ� ليس الوفد طمأٔن و  .للجودة عتباطّيةاملُثل ��سعى ٕاىل تصنيف ممارسات املاكتب بناء �ىل بعض 
ه. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده ٔأن جودة الرباءات معياٌر فردٌي يعكس ٔأهداف الس�ياسة احمللية لرباءات مقصدوال �قرتاح 
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 ٔأمل احلصول �ىل قرتاح هو التعمل من ا�ول أ�عضاء أ�خرى �ىل�وذ�ر ٔأن الهدف من  ��رتاع يف ا�و� العضو.
 �ىل حتسني ممارساهتام.كندا واململكة املت�دة  معلومات قيِّمة ميكن ٔأن �سا�د

�ربات املاكتب وحتسني  عز�زوشكر وفد ٔأسرتاليا وفد كندا �ىل املعلومات اليت قد�ا �شأٔن س�بل مجع املعلومات لت .74
رباءات يف مكتب حتسني جودة البيانه �شأٔن التقدم احملرز يف مبادرة �ىل شكر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية  اماجلودة. ك

ؤأعرب الوفد عن دمعه الاكمل للجهود الرامية ٕاىل حتسني جودة  الوال�ت املت�دة أ�مر�كية للرباءات والعالمات الت�ارية.
ّ يه الرباءات املمنو�ة، اليت  ٕاجياد طرق لتحسني  �ربفضل ا�ٔ عل فمككتب ٕاىل حياول دامئا ه معلية مس�مترة. وذ�ر الوفد ٔأن

و�ىل سبيل املثال، لفت الوفد انتباه ة ملس�ت�ديم نظام الرباءات يف ٔأسرتاليا، النتاجئ املرجوّ و�لتايل حتسني معلياته ومنت�اته 
أ�ول من  النصفيف  تطبيقهالملكية الفكرية ٕاىل الفرتة التجريبية السابقة للفحص اليت بدٔأ مكتب ٔأسرتاليا ل ا�امئة اللجنة 

مكتب ٔأسرتاليا بلغ بأٔن ي  ،الفحصن م شهر�نمقّدم الطلب خيطر �الل الفرتة التجريبية، وقبل ن إ الوفد وقال . 2016 �ام
. ؤأوحض أٓخرمكتب �راءات ٔأو حفص ٔأجراها معليات حبث عن  تلعدم الصالحية نتجأٔي ٔأس�باب معروفة بلملكية الفكرية ل 

ٕ�د�ال �ديد ٔأو يف طلب أ�س�باب يُدعى ملعاجلة هذه الطلب ؤأن مقّدم ن وإالداري نواملوظف يعّدهار خطاالٕ الوفد ٔأن هذا 
مقّديم الطلبات مسا�دة الفرتة التجريبية هو  هد الوفد �ىل ٔأن املقصود من هذقبل بدء الفحص. وشدّ �ىل طلبه  تتعديال

رفع جودة ا ٔأن �من شأٔهنهذه املامرسة  ورٔأى الوفد ٔأنّ . معلية الفحص ٕاصالح مش�ت معروفة قبل بدء�ىل  همو�شجيع 
 للفاحصني تمسح ا، ؤأهنفحصالمعليات كفاءة يف ز�دة هذه املامرسة نتي�ة ل املكتب شهد التقر�ر أ�ول. ؤأشار اىل ٔأن 

، لملكية الفكرية واصلمكتب ٔأسرتاليا ل للمس�ت�دمني. وذ�ر الوفد ٔأن مضافة قمية ذات مزيد من الوقت �ىل �ام  بتخصيص
مكتب نظام اجلودة  حتسني نظام اجلودة. ؤأوحض الوفد ٔأن بغية�وده ٔأيضا يف مناطق ٔأخرى فة ٕاىل هذه املبادرة، �ٕالضا

 مكهحينظام ٕادارة اجلودة ا�ي " 1"ثالثة مس�تو�ت:  من �اللميكن ٔأن يعرض �شلك �ام لملكية الفكرية ٔأسرتاليا ل 
، وختضع لرب�مج حتسني مس�متر من ا�تلفة ات وإالجراءاتاملامرس امعلية حتدده " ومر��2"؛ ISO 9001:2008معيار

تقيمي وخيضع ل ي حتمكه معايري جودة املنتج اجلودة ا� اس�تعراضظام " ون3؛ "�الل معليات مراجعة دا�لية وحتديثات شهرية
�س�تعراض ن د إ قال الوف. و للجودة اس�تعراض مس�تقلمن �الل ودة منت�ات مع� جلتقيمي  ٕاىل ٕاجراءالوفد  ٔأشارودة. و اجل

 ياتلقوا مس�توى �ال  ممن ،لملكية الفكريةمكتب ٔأسرتاليا ل يف  نيني السابقفاحصالمن  همقبل مراجعي جودة مجيع  ٔأجري من
لملكية الفكرية بدٔأ ٕاجراء مكتب ٔأسرتاليا ل . وذ�ر الوفد ٔأن املمنو�ة هلمسلطة ال �ىل ممارسة  �نقادر  وامن التدريب وظل
 هؤأوحض الوفد ٔأن هذ �اليا. مضن نطاق املكتباجلودة  اس�تعراضنظام معل ركز �ىل �يفية � 2016 فربا�ريف مراجعة دا�لية 

ٔ�هداف وفقا ل تضافاليت ميكن ٔأن و صل�ة املن ؤأحصاب ووظفامل اليت ٔأبداهاتحسينات ال توصيات و ال ٕالدراج  تسع املراجعة
مكتب الزتام  تزعزّ ى الوفد ٔأن إالجراءات السابقة رأٔ و . اجلودة للمس�ت�دمني �اليةنتاجئ فاظ �ىل �حلتوجهيية للمرشوع ال 

للمس�ت�دمني. ؤأعرب الوفد عن اجلودة �الية  �دمات تقدمييف تحسني املس�متر وبناء مسعة قوية �ل لملكية الفكرية ٔأسرتاليا ل 
 عدل�ول أ�عضاء ٔأن ترٔأى الوفد ٔأن من املفيد و حتسني اجلودة. هبدف دمعه الاكمل ٕالجراء مزيد من املناقشات والتحقيقات 

 .ا الوطنيةماك�هبيف رباءات السعي لتحسني جودة يف ال رب ا�ول أ�عضاء اجت �شأٔن امس� ير جتٔأو  أ�مانة اس�تبيا�

ّ ا� لبيانؤأعرب وفد اليا�ن عن تقد�ره ل  .75 تعمل الكثري من  هي ٔأدىل به وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. وذ�ر الوفد ٔأن
�شأٔن سرتاليا أٔ كندا و  داوفقرتاح ا�ي ذ�ره اللٔأعرب الوفد عن تأٔييده و نظم ٕادارة اجلودة.  �شأٔنب �دد من املاكتجتارب 
اخلربات يف جمال نظم ٕادارة اجلودة.  بادلت �س�تدعي رباءات ال جودةحتسني هدف اس�تبيان ومسح. ورٔأى الوفد ٔأن ٕاجراء 

راء ٔأحصاب املصل�ة. �ٓ  مبرا�اتهن �ىل ٔأساس منتظم حتسّ رباءات اليا�ن للكتب مل ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن نظام ٕادارة اجلودة 
 وس�ي� لتبادل املعلومات.نظرًا لكوهنام  مجلع معلومات شام� تانمالمئ نٔأدا� املسح هامبأٔن �س�تبيان و  الوفد اقتنا�ه بدىوأٔ 

 والفحصعن منصة النفاذ املركزي ٕاىل نتاجئ البحث اليت قدمهتا عروض ال �ىلشكر وفد ٕاس�بانيا أ�مانة و  .76
)CASE WIPO(  قدمه  الشامل ا�يعرض �ىل الوفد املكس�يك ٔأيضا الصف�ة إاللكرتونية لتقامس العمل. وشكر الوفد و

الصف�ة إاللكرتونية اجلديدة لتقامس العمل �رشت �للغة �نلكزيية فقط.  ٕاىل ٔأن ٔأشار الوفد. و (CADOPAT) ه�ر�جمعن 
دراسات ٕاضافية �شأٔن تقيمي النشاط ٕاجراء قرتاح �ف� يتعلق و �رمجة يف املس�تقبل. عن ٕاماكنية ٕا��ة  الوفد و�ساءل
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رباءات، مبا يف ذ� الموضوع جودة �شأٔن اقرتاح قّدما ٔأول كندا واململكة املت�دة  ي�بتاكري، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن وفد
عنوان ت بندا فرعيا حت اكن SCP/19/5 وثيقة�ه الوارد يف الاقرت ا. وذ�ر الوفد أٔن )SCP/16/5 (الوثيقة��رتاض ٔأنظمة 

بعد املوافقة �ىل �قرتاح، ٔأ�دت أ�مانة دراسة و . SCP/16/5يف الوثيقة ٔأدرج " �بتاكري النشاطرشط � عرفة امل"حتسني 
 ر�ل املهنة العادي وأ�ساليب املس�ت�دمة لتقيمي النشاط �بتاكري ومفهوم اهّيةزت �ىل م)، ركّ SCP/22/3(الوثيقة 

) قّدمت ٕاس�بانيا واململكة املت�دة والوال�ت املت�دة أ�مر�كيةو (�ولومبيا وفودا من �ّدة ب�ان  ا�ليل. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن
ٔأخرى  كام ٔأدلت وفود ب�انلجنة عروًضا تصف جتارهبام اخلاصة بتقيمي النشاط �بتاكري، الثالثة والعرش�ن ل  �الل ا�ورة

ٕاىل ٔأن الوفد  راشوأٔ . ايف ب�اهن النشاط �بتاكريمثل اليا�ن واملغرب ورومانيا و�حتاد الرويس بترصحيات حول تقيمي 
أ�مانة ٔأو  عدّ رٔأي الوفد ٔأن من املفيد للغاية ل�ول أ�عضاء ٔأن تو ، SCP/22/3ة وثيقل�حتاد الرويس اقرتح ٕاضافة ٔأمث� ل

 وقال. النشاط �بتاكريف هبم دراسة وا�دة ٔأو سلس� دراسات عن ٔأكرث اجلوانب صعوبة يف تقيمي اخلرباء املعرت مجمو�ة من 
ّ إ الوفد  تتناول وس� املعلومات اليت تقد�ا ا�ول أ�عضاء، بعني �عتبار �ذ تؤ �دث يف مناس�بات سابقة، س�  وكام هن
مه ماكتب الرباءات املعنية �ٔ�مر، مبا يف ذ� من ٔأمث� تعريف هذه اجلوانب وطريقة معاجلهتا يف خمتلف أ�قالمي وأٔ  اتا�راس

�ىل اس�تعداد مجلع مزيد من املعلومات حول  همتاما، ولكن ةستبعدم التنس�يق مسأٔ� ٕاىل ٔأن الوفد وقضا�، ٕان ٔأمكن. ؤأشار 
اختاذ قرار �شأٔن  دة يفس�يا�متتع �ل يف خمتلف املناطق، رمغ ٔأن لك دو� املعمول هبا  النشاط �بتاكريتقيمي تنفيذ �يفية 

ج�عي � ههدفل رباءات النظام حتقيق . وذ�ر الوفد ٔأن تعريفها اخلاص ملسأٔ� النشاط �بتاكري وضعالرشوط املوضوعية و 
 ٔأي امحلاية فقط، س�تحقاليت � ال�رتا�ات لرباءات �س�تدعي ٔأن متنح ال�شجيع �بتاكر العلمي والتكنولو�،  املمتثل يف

ذات التخصص من تنفيذ ماهرا يف  امتكن خشص اكفيةرشح ��رتاع بطريقة و ةرباءامحلاية بمتتثل ملتطلبات اليت �رتا�ات �
ّ اع��رت  ، لكام زاد اح�ل منح ا�تلفة ت� الرشوط املوضوعية ؤأساليب التقيمئأفضل ب معرفة  لكام تيّرست ه. وذ�ر الوفد ٔأن

تقيمي �شأٔن دراسات جتعل ٕا�داد ٔ�س�باب املذ�ورة ٔأ�اله إاىل ٔأن  ؤأشار. فقطامحلاية ال�رتا�ات اليت �س�تحق ة لرباءال
مصل�ة مجيع ا�ول أ�عضاء بغض النظر عن مس�توى �منيهتا.  ٔأمرا يصب يف، النشاط �بتاكري، و�اصة ترباءاالمتطلبات 

 هاعرفة العامة ٔ�هل املهنة: تعريف امل" 1"الوفد �ىل بعض اجلوانب اليت ميكن ٕادرا�ا يف ا�راسات:  لغرض التوضيح، ٔأكدّ و 
 "4"البيا�ت الثانوية؛ " و 3؛ "ا�ٓ�ر التأٓزريةو الو�ئق: ا�اورة  " وتوليف2؛ "وتوليفها مع �ا� التقنية الصناعية السابقة

اع تقيمي النشاط �بتاكري يف القط" و 7" ا�رتا�ات املش�ت؛" و 6" ا�رتا�ات �نتقاء؛" و 5" خطر الت�ليل الالحق؛و 
اقرتح الوفد ات التكنولوجية أ�خرى اليت تنجم عهنا مشالك حمددة. و تقيمي النشاط �بتاكري يف القطا�" و 8؛ "الكمييايئ

بعض القضا� مع ٔأمث� �شأٔن للجنة  اعروض وامقدّ يو�ات النظر و اخلرباء تبادل ي ٔأن  ،ا�راساتٕا�داد مبجرد �نهتاء من 
 ه�قش�تا�ي �قرتاح ٔأدرج �لفعل يف اقرتاح العمل املقبل هذا . ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن م يف ٕا�داد ا�راسةحض ممارساهتوت

�لنفع  عودبتاكري س�ي� النشاطتقيمي  �شأٔنتبادل اخلربات �لسات ا�ورة السابقة للجنة. وذ�ر الوفد ٔأن ت� ا�راسات و 
منح يؤدي ٕاىل قد لهذا املطلب  الصائبن التقيمي الوفد أٔ  مجيع ا�ول أ�عضاء بغض النظر عن مس�توى �منيهتا. ؤأكدّ �ىل 

بعض احلجج ساق دمع اللجنة اقرتا�ه. و ٔأن تيفيد ا�متع. وطلب الوفد مبا ، فقط الرباءات لال�رتا�ات اليت �س�تحق امحلاية
 للمكنظرا " 1": ، �ىل النحو ا�ٓيتوفود ٔأخرى ابعض املالحظات اليت قدمهت مرا�اةمع  ،ح ا�ي قدمهاقرت �مع �إالضافية 

بوضوح يقع املوضوع " و 2املوضوع معلقا؛ "ٔأن من املؤسف �رك الوفد هذا املوضوع، رٔأي ا�ي ٔأجنز �شأٔن من العمل  الكبري
التد�ل يف مسأٔ� قرتاح �ضد اليت �ساق �ادة  ججمن احلو " 3؛ "قانون الرباءات املوضوعييتعلق ب مضن والية اللجنة ٔ�نه

فحص لل�اصة ضع مبادئ توجهيية ي، ؤأن لك مكتب �راءات ميكن ٔأن �ري قامئ هذا اخلطر لوفد ٔأنرٔأى اة، و الس�يادة الوطني
جودة  �شأٔن ققبعض ا�ول بأٔن إالجامع مل حي" وقد جتادل 4النشاط �بتاكري؛ " فحصبمبا يف ذ� اجلوانب اليت تتعلق 

جودة ؤأكرث فائدة ٔأ�ىل س�تكون  النشاط �بتاكريالرباءة املمنو�ة بعد تقيمي ٕان من الواحض ٔأن الوفد ولكن قال  .رباءاتال
بتنفيذ املشلكة هذه ، س�ت�ل العابثةرباءات لف� يتعلق �" و 5النشاط �بتاكري؛ "للمجمتع من الرباءة املمنو�ة دون تقيمي 

دراسات ٕاضافية �شأٔن تقيمي النشاط ٕاجراء قرتاح اللجنة ا دمعوفد عن ٔأم� يف ٔأن تالبتاكرية. ؤأعرب � نشاطتقيمي حصيح لل 
  �بتاكري.



SCP/24/6 
32 
 

ؤأعرب وفد اليا�ن عن دمعه �قرتاح املقدم من وفد ٔأس�بانيا. ورٔأى ٔأن منح الرباءات �ىل حنو متوازن يتطلب  .77
 ٕاجراء نقاش �شأٔن النشاط �بتاكري مبا يعود �لنفع �ىل مجيع ا�ول أ�عضاء. 

العروض. ؤأبدى الوفد تأٔييده مجليع �قرتا�ات �ىل �ىل ٕا�دادها لالج�ع و�ىل الو�ئق و وشكر وفد الربتغال أ�مانة  .78
اليت سوف �زيد من جودة النظام يف لك مكتب من املاكتب الوطنية. ؤأضاف الوفد تأٔييده لالقرتاح أ��ري املقدم من وفد 

ة ٕاذ تتيح الفرصة ٔأمام تقامس املعلومات ف� بني . ورٔأى ٔأن مثل هذه ا�راسات �مة للغايSCP/24/3ٔأس�بانيا يف الوثيقة 
ا�ول أ�عضاء وبعضها البعض، بل وتوفر معرفة وفهًما قو� الشرتاطات النشاط �بتاكري، أ�مر ا�ي رٔأى الوفد ٔأنه موضع 

 اه�م امجليع.

اط �بتاكري بوصفه ؤأعرب وفد املكس�يك عن دمعه الاكمل للحجج اليت ساقها وفد ٔأس�بانيا وال س�� تقيمي النش .79
رشط �م للغاية من رشوط منح �راءة سارية. ومل �ر الوفد ٔأن هذه احلجج تتعارض وس�يادة ماكتب منح الرباءات. و�ٕالضافة 

ٕاىل ذ� وافق الوفد �ىل املوضو�ات املقرت�ة املطرو�ة ل�راسة خبصوص تقيمي النشاط �بتاكري. وذ�ر الوفد ٔأنه �ىل ٔأمت 
ة يف تبادل ا�ٓراء يف ا�ورات املقب� حي� �متكن �رباء من خمتلف ا�مو�ات من تقدمي عروض �س�ت�دام اس�تعداد للمشارك

 ٔأمث� حمددة عن تقيمي النشاط �بتاكري لك من واقع �ربته يف مكتبه. 

دارة اجلودة ؤأعرب وفد مجهورية �ور� عن تقد�ره لوفدي الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ؤأسرتاليا الس�ت�داث نظام الٕ  .80
لك يف مكتب امللكية الفكرية يف بالده. ؤأعرب الوفد كذ� عن اه�مه �لتعرف �ىل خمتلف اجلهود املبذو� لتحسني 

اجلودة. ؤأ�اط الوفد بوجود �دد من أ�فاكر اجليدة اليت ميكن تطبيقها لتحسني نظام ٕادارة اجلودة يف مكتب �ور� للملكية 
س�يكون من ا�دي �شارك املعلومات ذات الص� بنظام ٕادارة اجلودة ف� بني ا�ول �عضاء. وهكذا الفكرية. ؤأفاد الوفد ٔأنه 

ٔأعرب الوفد عن دمعه ٕاجراء اس�تقصاء وعن رغبته يف املسامهة يف هذه أ��شطة. و�ٕالضافة ٕاىل ذ� شكر الوفد وفد 
بلية للحامية مبوجب �راءات مسأٔ� �مة ٕاذ من احملمتل ٔأن تؤ�ر ٔأس�بانيا �ىل �قرتاح اجليد ا�ي قدمه. وذ�ر الوفد ٔأن تقيمي القا

 �ىل جودة الرباءات. ودمع الوفد �قرتاح املقدم من وفد ٔأس�بانيا ٕ�جراء دراسة �شأٔن تقيمي النشاط �بتاكري. 

�قرتا�ات  ؤأعرب وفد أ�رجنتني عن الزتامه �ملشاركة �ىل حنو بناء وفا�ل يف املناقشات املزمعة ل�فع بتنفيذ .81
املقدمة من ا�امنرك واململكة املت�دة وكندا �ٕالضافة ٕاىل اقرتاح أٔس�بانيا خبصوص النشاط �بتاكري. ورٔأى الوفد ٔأن رضورة 

حتسني جودة الرباءات سوف تنطوي �ىل رضورة تغيري قانون الرباءات. وف� يتصل �القرتاح املقدم من الوال�ت املت�دة 
�ور� ٔأشار الوفد ٕاىل توقيع احتاد �روسور، وهو عبارة عن احتاد ف� بني خمتلف ماكتب الرباءات يف أ�مر�كية ومجهورية 

، بغية ٕاطالق �ر�مج جترييب لترسيع حفص للرباءات ف� بني ماكتب 2016مايو  6ٔأمر�اك اجلنوبية، �ىل مذ�رة تفامه يف 
وفد عن دمعه �قرتا�ات املقدمة وعن الزتامه �ملشاركة الفعا� يف امللكية الصناعية أ�عضاء يف احتاد �روسور. و�ا ٔأعرب ال

 املناقشات. 

ؤأعرب وفد �ر�يا عن ثقته يف توصل اللجنة ٕاىل اتفاق �شأٔن معلها املقبل، �ىل حنو يعكس النتاجئ املرجوة من النظام  .82
ب احلقوق وامجلهور ٔأمر رضوري بغية قيام نظام ا�ويل للرباءات. وارتأٔى الوفد ٔأن التوازن املناسب يف املصاحل ف� بني ٔأحصا

الرباءات بدور �م. و�ا ذ�ر الوفد ٔأن جودة الرباءات من اجلوانب املهمة يف ٔأي نظام للرباءات بغية احلفاظ �ىل حتقيق 
تيفائه رشط أ�هداف �قتصادية و�ج�عية. ؤأضاف الوفد أٔن ��رتاع ال �متتع �محلاية مبوجب الرباءة ٕاال يف �ا� اس 

"النشاط �بتاكري" ٔأو عندما �كون �ري بدهييي للشخص العادي، وبذ� ينبغي �متناع عن حامية التحسينات الطفيفة 
مبوجب �راءة، ويه التحسينات البدهيية يف �ا� التقنية الصناعية السابقة. ورٔأى الوفد ٔأن النشاط �بتاكري يؤدي دوًرا 

ني ��رتا�ات املبتكرة حقًا مقارنة �لتحسينات الطفيفة �ري املؤه� للرباءة. وذ�ر الوفد ٔأن حتديد �اية يف أ�مهية للمتيزي ما ب
النشاط �بتاكري عبارة عن �دد من أ�دوات ٔأو العمليات الرضورية لتقيمي جودة ��رتا�ات. و�ا رٔأى الوفد ٔأن النشاط 

جودة الرباءات. ؤأ�رز الوفد ٔأنه حبمك عضويته يف اتفاقية الرباءات  �بتاكري ٔأ�د ٔأمه املسائل اليت ال غىن عهنا يف جمال
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أ�وروبية، حيظى "هنج املشلكة واحلل" ا�ي �سري �ليه املكتب أ�ورويب للرباءات بقبول �ام يف �ر�يا عند تقيمي النشاط 
ه يف احملامك املتخصصة يف امللكية �بتاكري �ىل حنو موضوعي وميكن توقعه. ؤأوحض الوفد ٔأن هنج املشلكة واحلل جرى تطبيق

الفكرية �ىل مس�توى �ر�يا عند اختاذها العديد من القرارات، وهو ا�هنج ا�ي اعمتدته احملمكة العليا. وشكر الوفد وفد ٔأس�بانيا 
اص� . وارتأٔى الوفد ٔأن مو SCP/24/3�ىل عرضه املفيد �شأٔن النشاط �بتاكري و�ىل ٕا�داده �قرتاح املقدم يف الوثيقة 

 التعمق يف دراسة مفهوم النشاط �بتاكري س�يفيد للغاية. 

، برضورة �دم اعتبار هذه ا�راسة ٔأداة لتنس�يق SCP/24/3و�رر وفد الهند موقفه ٕازاء �قرتاح املقدم يف الوثيقة  .83
ا يف اتفاق �ريبس، مفهوم النشاط �بتاكري. وذ�ر الوفد ٔأنه ينبغي �ىل ا�راسة مرا�اة املبادئ وأ�هداف املنصوص �لهي

فضال عن �لزتامات مبوجب ٕا�الن ا�و�ة �شأٔن اتفاق �ريبس والص�ة العامة وكذ� ٔأو�ه املرونة يف اتفاق �ريبس ف� 
يتعلق �لتقييدات اجلوهرية ذات الص� �محلاية مبوجب �راءة حسب ٔأهداف الس�ياسات للك وا�دة من ا�ول أ�عضاء. 

. SCP/24/4رس�ن والية اتفاق الرتيبس ال جيد غضاضة يف ٕاجراء ا�راسة املقرت�ة يف الوثيقة ؤأضاف الوفد ٔأنه �س�مترار 
وتوقع الوفد ٔأن خترج ا�راسة بنتاجئ هادفة �ىل النحو املقرتح، وال س�� يف جمال تقيمي النشاط �بتاكري يف القطاع الكمييايئ 

ة �ىل ذ� ٔأ�رز الوفد ٔأن ا�راسة عند تناولها جمال املس�تحرضات (مطالب "مار�وش"، املتصاو�ات املرأٓتية، ٕاخل.). و�الو 
َصات ؤأمالح الربوم ثنايئ الفينيل  الكمييائية والصيدلية ينبغي �لهيا كذ� النظر يف تقيمي النشاط �بتاكري يف س�ياق املَُفص�

وفد جنوب ٔأفريقا �مس مجمو�ة الب�ان واسرتاته واملتشا�ت. ولفت الوفد نظر اللجنة ٕاىل إال�اطة �القرتاح املقدم من 
) وذكّر بأٔن أٔ�د مكو�ت هذا �قرتاح اكن عبارة عن ٕاجراء اللجنة SCP/16/7إالفريقية ومجمو�ة �دول ٔأعامل التمنية (

حتليل �س�بة التاكليف ٕاىل الفوائد ملدى القبول مبطالب "مار�وش". وشدد الوفد �ىل ٔأن مطالب "مار�وش" �س�تحق ٔأن 
ًما �اًصا يف ا�راسة املقرت�ة، حيث قُدمت مطالب مباليني وماليني  تتعلق مبر�بات مث ُدفنت عقب ذ� حتت توىل اه�

تغطيهتا بصيغة وا�دة، مبا يف ذ� املر�بات اليت من املزمع اكتشافها يف املس�تقبل. وذكّر الوفد كذ� بأٔن ا�راسة 
SCP/22/3 ت �ىل أ�حاكم القضائية الصادرة عن �دد من النظم القانونية ف� ، اش�متل22، اليت قدمهتا أ�مانة يف دورهتا

يتعلق مبختلف السامت اليت ينبغي حتققها يف الشخص املاهر. ؤأ�اط الوفد بأٔنه يف معظم احلاالت اكن لٔ�ش�اص املهرة 
ٕالبداع �بتاكري �ىل �ارات �ادية ٔأو متوسطة يف الصنا�ة. ؤأ�اط الوفد ٔأيضا ٔأن احملامك مع ذ� اكنت �س�بغ خصائص ا

الشخص املاهر يف املايض يف �االت حمددة ويف جماالت معينة من جماالت التكنولوجيا الناش�ئة. ؤأفاد الوفد �ىل سبيل 
املثال ٔأن احملمكة عند تناولها مسأٔ� ما ٕاذا اكن ينبغي �ىل الشخص املاهر ٔأن تتوافر �يه قدرات ابتاكرية من �دمه، ٔأوحض 

) ضد مؤسسة ويلكوم Genentechيل يف قضية أ�طراف إالدراية الثالثة بني رشكة جيننتيك (اللورد ج. موست 
)Wellcome] 1989)، [الرباءة املمنو�ة لرشكة جيننتيك] RPC 147 ٔأنه يلزم �دم ٕاناكر القدرة الكبرية ٔأو العبقرية يف [

 The Skilledيدلتون ٔأشار يف حبثه بعنوان "�ل املش�ت �ىل الر�ل ا�ي تُفرتض �ارته. ؤأوحض الوفد ٔأن �. جون م 
Addressee ، ٕاىل السؤال 2012سبمترب  9" ("الشخص املاهر")[الصادر عن مجعية ٔأسرتاليا ونيوزيلندا للملكية الفكرية  [

الوفد ٔأنه بناء �ىل ا�ٓراء املقدمة يف قضية رشكة  ا�ٓيت: "هل من الالزم ٔأن �كون الشخص املاهر �ري مبتكر دامئًا؟"ؤأوحض
 Alphapharm (]Aktiebolaget() واحلمك ا�الف ا�ي صدر يف قضية رشكة ٔألفافارم Genentechجيننتيك (

Hässle v Alphapharm Pty Limited )2002) HCA 59 2002د�سمرب  12، يف، S287/2001 احملمكة العليا ،
ن �كون الشخص املاهر دوما �ري مبتكر ؤأن حتديد البداهة ال �رتبط ٕ��الته ٕاىل أ�ش�اص �ري يف ٔأسرتاليا]، ال يلزم أٔ 

املبد�ني وال املبتكر�ن خباصة. وذ�ر الوفد ٔأنه �ىل الرمغ من افرتاض الشخص املاهر تقليدً� خشص �ري مبتكر، فقد ٔأوحضت 
بعض �االت التكنولوجيا) مفاده ٔأن الشخص املاهر قد ميت� �اصية السوابق القضائية رٔأً� خمتلًفا (القائل بتوافر العبقرية يف 

خمتلفة وقد يعترب مبتكًرا ٔأو مبد�ًا. و�ا اقرتح الوفد ٕاماكنية ٔأن �ش�متل ا�راسة �ىل هذه العنارص ٔأيضا، ما قد يفيد يف س�ياق 
ث نفسه ٔأال وهو: "ما ٕاذا اكن ٔأهداف الس�ياسات. وذ�ر الوفد كذ� ٔأن القايض �. ميدلتون ٔأ�ر سؤاًال أٓخر يف البح

ينبغي التعامل مع الشخص املاهر �لنس�بة للنشاط �بتاكري والكفاية �عتبارهام �يان وا�د؟" ؤأوحض الوفد قائًال ٕان احملمكة 
يف اململكة املت�دة رٔأت يف قضية رشكة شلومبري�ري القابضة احملدودة ضد رشكة ٕاليكرتوماغنتيك جيوسريفيسيس 

)Schlumberger Holdings Limited v Electromagnetic Geoservices) (AS [2010] RPC33 ٔأهنام (
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ليسا �لرضورة وا�د للك من النشاط �بتاكري ؤأغراض الكفاية. و�لتايل ٔأردف الوفد ٔأن ا�راسة قد �ش�متل �ٕالضافة ٕاىل 

نفسه من منظور املسائل القانونية مثل  ما س�بق �ىل ُمكِون مفاده ما ٕاذا اكن الشخص املاهر يف صنا�ة هو دوما الشخص
النشاط �بتاكري وكفاية إالفصاح. وشدد الوفد �ىل ٔأمهية هذه املسائل من منظور ٔأهداف الس�ياسة، ؤأعرب عن تطلعه 

 ٕاىل ٕاجراء دراسة هادفة تضم لك هذه العنارص.

وة من نظام الرباءات. ؤأضاف الوفد و�رر وفد الربازيل ٔأمهية الرباءات ذات اجلودة العالية لتحقيق أ�هداف املرج .84
قائًال ٕان اس�تكشاف التدابري اليت يت�ذها املكتب لضامن جودة ٕاجراءات الفحص �شلك �ام مسأٔ� ذات ٔأمهية قصوى 

فاحص �دد من املزمع  30فاحًصا للرباءات فضال عن  70للربازيل. وشدد الوفد �ىل اجلهود اليت بذ�هتا الربازيل يف تعيني 
. ؤأوحض الوفد ٔأن مكتب الربازيل للملكية الفكرية من �الل املعهد الوطين للملكية الفكرية هيدف 2016هناية �ام تعييهنم مع 

�ىل املدى املتوسط ٔأن يت�لص متاما من العمل الوريق �س�ت�دام �راءات ٕاليكرتونية ونظام ٕاليكرتوين للرباءات عند معاجلة 
اده �قرتاح ؤأ�اط ٔأنه �لنظر ٕاىل ضيق الوقت ا�ي مت تداول الوثيقة �ال�، الرباءات. وشكر الوفد وفد أٔس�بانيا �ىل ٕا�د

فسوف يتقدم مبالحظات ٔأولية قد �مكلها يف مر�� الحقة. وذ�ر الوفد ٔأن مناقشة رشط النشاط �بتاكري ينبغي التعامل 
هذا هو املعيار اجلوهري أ�مه عند حفص  معه حبذر، مبا ٔأن املوضوع يتعلق مبارشة مبعا�رة نظام الرباءات. ؤأضاف الوفد ٔأن

طلب الرباءة وهو املعيار ا�ي حيفظ مرا�اة ا�ول أ�عضاء قيا�ا مبعا�رة نظام الرباءة اخلاص هبا. وذ�ر الوفد ٔأن �قرتاح 
�رتا�ات يف املقدم من وفد ٔأس�بانيا ف� يبدو يدمع اجلوانب املتعلقة ٔأساًسا �لفحص اجلوهري لال�رتا�ات مبا يف ذ� �

ا�ال الك�يئ ذات املس�توى العايل من التعقيد واليت ٔأ�رت العديد من أ�س�ئ�. وا�متس الوفد املزيد من املعلومات املوِ�ة 
للجنة ا�امئة  22للمنطق ا�ي �ستند �قرتاح ٕاليه �ٕالضافة ٕاىل ما ُعرض ونوقش من معلومات �لفعل ٔأثناء انعقاد ا�ورة 

من الوثيقة  8ون الرباءات. ؤأعرب الوفد عن اه�مه �حلصول �ىل تفسري ٔأمشل للموضو�ات املذ�ورة يف الفقرة املعنية بقان
SCP/24/3  و�القهتا مبعايري النشاط �بتاكري. ؤأبدى الوفد رٔأي مفاده ٔأن تقدمي هدف ٔأدق ؤأكرث حتديًدا لالقرتاح

 ٔأمت اس�تعداد ملناقشة تفاصيل ا�راسة مع وفد ٔأس�بانيا ومجيع الوفود س�يفيد معل اللجنة يف هذا الصدد. ؤأضاف الوفد ٔأنه �ىل
أ�خرى املؤيدة �. ؤأ�رز الوفد ٔأن اتفاق �ريبس ال يعرف النشاط �بتاكري وال الشخص املاهر يف الصنا�ة، بوصفهام من 

ن اكن توفري قدر اكٍف من املرونة ل�ول بني املسائل املرتبطة �ملعايري اجلوهرية، وذ�ر الوفد أٔن املنطق ا�ي سلكه املفاوضو
أ�عضاء لتعريف ت� الرشوط، وفقا �ىل سبيل املثال �ا� التطور التقين ٔأو ٔأهداف الس�ياسة يف لك ب�. ؤأشار الوفد ٕاىل 

وال ٔأن وفدي الوال�ت املت�دة أ�مر�كية وكندا ذ�را من قبل ٔأن ا�هنج الشامل يتناىف وروح توصيات �دول ٔأعامل التمنية 
خيدم مصل�ة ٔأعضاء اللجنة. ورٔأى الوفد ٔأن املناقشات دا�ل الويبو ٔأكدت �ىل ٔأن الرؤية واملعايري املنسقة بني أ�طراف 
املتعددة للفحص اجلوهري للرباءة �ري مناس�بة لتنفيذ قانون الرباءات بفا�لية. ؤأوحض الوفد ٔأن الب�ان حبمك اختالفها ختتلف 

ملس�توى، اليت تتأٔ�ر �لعديد من العوامل مبا يف ذ� س�ياسات الصنا�ة الوطنية وقدرة ا�ول يف ٔأهدافها الوطنية رفيعة ا
أ�عضاء �ىل استيعاب التكنولوجيا. ؤأعرب الوفد عن رٔأيه بأٔن وضع تعريف مشرتك للمعايري اجلوهرية للحامية مبوجب الرباءة 

شأٔنه ٔأن يؤ�ر �ىل قدرة ا�ول أ�عضاء. وانهتيى الوفد ٕاىل  من شأٔنه ٔأن حيد من املسا�ة املتا�ة ٔأمام الس�ياسات و�لتايل من
ٔأن حامية امللكية الفكرية ينبغي أٔن تمت �ىل حنو يدمع التمنية �ج�عية و�قتصادية وا�منو �قتصادي والص�ة العامة وسالمة 

ان اللجنة ا�امئة املعنية بقانون الغذاء والتعلمي، وينبغي تدارسها من دا�ل إالطار اخلاص �لك ب� �ىل �دة. وذ�ر الوفد 
 الرباءات ينبغي �لهيا احلفاظ �ىل و�ة النظر هذه عند تناول هذه املسأٔ�. 

وشكر وفد ٔأسرتاليا وفد ٔأس�بانيا �ىل �قرتاح ا�ي قدمه �شأٔن ٕاجراء دراسات ٕاضافية خبصوص تقيمي النشاط  .85
 لتايل دمع �قرتاح. �بتاكري. واعترب الوفد هذه املعلومات ذات ٔأمهية قصوى و�

لهذه ا�ورة. ؤأعرب الوفد عن دمعه العمل �ىل  �دادوشكر وفد سو�رسا أ�مانة �ىل ٕا�دادها و�ئق اللجنة واالٕ  .86
املوضو�ات و�قرتا�ات الفنية ٕاذ تد�ل مضن والية الويبو. وشكر الوفد وفدي املكس�يك والوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ىل 

ة. ؤأعرب العرضني خبصوص مبادرات تقامس العمل. وشكر الوفد كذ� مجيع الوفود اليت تقامست معلها �شأٔن نظم ٕادارة اجلود
الوفد عن دمعه اقرتاح ٕادارة اجلودة املقدم من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. وارتأٔى الوفد ٔأنه من املنطقي احلصول �ىل 
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املزيد من املعلومات خبصوص �يفية تعامل املاكتب أ�خرى مع هذه أ�س�ئ� املهمة. وشكر الوفد ٔأيضا وفد ٔأس�بانيا �ىل 
ه اقرتاح جيد و�م خبصوص النشاط �بتاكري، ٔأال وهو ٔأساس نظام الرباءات ومعايري امحلاية �قرتاح ا�ي قدمه واعترب 

مبوجب �راءة. و�ا دمع الوفد �قرتاح املقدم �ىل ما هو �ليه ؤأعرب عن رغبته يف عقد املزيد من املناقشات وتبادل ا�ٓراء 
الوفود أ�خرى يف القا�ة رٔأى ٔأنه س�يكون من املفيد التوصل خبصوص تقيمي النشاط �بتاكري. ورغبة من الوفد يف مسا�دة 

ٕاىل فهم مشرتك لتعريف معىن جودة الرباءة. و�� اقرتح رٔأى الوفد ٔأن �قرتاح ٕ�جراء اس�تبيان املقدم من اململكة املمت�دة 
 وا�امنرك وكندا س�يكون مفيد بغية التوصل ٕاىل فهم مشرتك. 

ادها الو�ئق وٕا�حهتا. ؤأعرب الوفد عن دمعه �قرتاح املقدم من وفد ٔأس�بانيا وشكر وفد فر�سا أ�مانة �ىل ٕا�د .87
 �شأٔن النشاط �بتاكري ؤأعرب عن الزتامه �ملشاركة يف هذه ا�راسة.

وشكر وفد رومانيا وفد ٔأس�بانيا �ىل �قرتاح املقدم ٕ�جراء دراسة �شأٔن ٔأصعب ؤأعقد املهام املتعلقة مب�ال الرباءات.  .88
لوفد عن دمعه لالقرتاح ا�ي س�يكون مفيًدا للغاية يف معل املكتب. وذ�ر الوفد ٔأنه �ىل اس�تعداد للمشاركة يف ؤأعرب ا

 �لسات تبادل �ربات واملشاركة بأٔمث� تطبيقية. 

وذ�رت ممث� مبادرة تصورات �بتاكر ٔأن جودة الرباءات موضوع حرج للغاية يف مجيع ماكتب امللكية الفكرية  .89
اءات ؤ�ي خشص من شأٔنه التعامل مع �راءات ا�ٓخر�ن يف السوق. ؤأضافت املمث� ٔأن ضعف جودة الرباءات ؤ�حصاب الرب 

يؤدي ٕاىل �دم اليقني وانتاكس اجلهود املبذو� يف �ست�ر يف تطو�ر احللول اجلديدة. ؤأردفت املمث� قائ� ٕان املبتكر�ن ال 
ن دمعها للُميض قدما يف العمل خبصوص النشاط �بتاكري ونظم ٕادارة �رغبون يف �راءات ذات جودة متدنية. ؤأعربت ع

اجلودة. ورٔأت ٔأن هذه يه حقا جماالت التبادل الفين ا�ي ينبغي �ىل اللجنة ٔأن �س�تضيفها يك �متكن املاكتب من �س�تفادة 
تطلب �س��ع �تلف املبادرات من بعضها البعض ومن حتسني ممارساهتا. وانهتيى الوفد ختاًما ٕاىل ٔأن حتقيق هذه الغاية ي 

 .CADOPATأ�خرى �ىل ٔأساس حتسني اجلودة مثل مبادرة نظام 

ؤأ�اط ممثل غرفة الت�ارة ا�ولية بأٔن عضوية الغرفة ال تقترص �ىل ٔأحصاب امللكية الفكرية بل �ىل ٔأطراف �لثة تتأٔ�ر  .90
هذا اجلانب يف مواقفها ؤأوراقها وكذ� يف جمال الرباءات. حبقوق ا�ٓخر�ن يف امللكية الفكرية. ؤأردف قائًال ٕان الغرفة راعت 

ؤأعرب املمثل عن دمعه لرضورة ٔأن �كفل نظام الرباءة اس�تفادة ا�متع كلك منه. ويف شأٔن موضوع النشاط �بتاكري ٔأ�رز 
ا مهنا �ارج القا�ة املمثل ٔأن الغرفة ٔأ�دت ورقة عنواهنا "معيار النشاط �بتاكري للحامية مبوجب �راءة"، ؤأ�حت �س�ً 

فضال عن ٕا�حهتا �ىل موقع غرفة الت�ارة ا�ولية. ؤأوحض ٔأن ا�راسة �قشت من بني ٔأمور ٔأخرى تعريفات النشاط 
�بتاكري ٔأو �دم البداهة ومبادئ تقيمي النشاط �بتاكري كام قدمت دراس�تني ٕافراديتني. ولفت املمثل انتباه اللجنة ٕاىل 

) ينبغي ٔأال تقوم مبادئ تقيمي النشاط �بتاكري �ىل املوضوع املعين وينبغي تطبيق 1ٔأال وهام: (عنرص�ن يف هذه الورقة 
) المتزي الرشوط القانونية اخلاصة �لنشاط �بتاكري وال ٔأية 2القوا�د أ�ساس�ية نفسها برصف النظر عن جمال �بتاكر؛ و(

 سبيل املثال بني ��رتا�ات "إالضافية" و"اجلذرية" ٔأو معايري ٔأساس�ية ٔأخرى بني خمتلف مس�تو�ت �بتاكر، ٔأي �ىل
ا�رتا�ات "الصفوة". وشدد املمثل �ىل ٔأن ٔأي مطلب ينبغي احلمك �ليه �ىل �لفية املبادئ أ�ساس�ية نفسها اليت خيضع لها 

 تقيمي النشاط �بتاكري.

املنظمة ا�ولية �ري احلكومية الرائدة املكرسة ؤأ�اطت ممث� امجلعية ا�ولية محلاية امللكية الصناعية بأٔن امجلعية يه  .91
لتطو�ر احلقوق القانونية اخلاصة حبامية امللكية الفكرية وحتسيهنا. ؤأردفت املمث� شار�ة بأٔن امجلعية تأٔسست منذ ما �ربو عن 

مث� قائ� ٕان ب� حول العامل يف الوقت احلارض. وعقبت امل  100عضو من ٔأكرث من  9000�ام ؤأهنا تضم ما �زيد عن  100
ٔأعضاء امجلعية ينمتون ٕاىل الب�ان النامية والب�ان املتقدمة وٕاهنا متثل طيًفا واسًعا من املتخصصني املهمتني مب�ال امللكية 
الفكرية، ومن بيهنم احملامني واحملامني ا�تصني �لرباءات وو�ء الرباءات وو�ء العالمات الت�ارية والقضاة والعلامء 

سني وا�ٔاكدمييني فضال عن الرشاكت. ؤأشارت املمث� ٕاىل �ركز العمل اجلوهري ا�ي تقوم به امجلعية ا�ولية محلاية واملهند
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امللكية الصناعية �ىل دراسة مسائل ذات اه�م موضعي يف �امل امللكية الفكرية و�ىل اع�د قرارات امجلعية بتوافق ا�ٓراء. 
قرار يتعلق العديد مهنا �لرباءات وتتصل اتصاًال مباًرشا جبدول  700ىل ا�ٓن ما �زيد عن وذ�رت املمث� ٔأن امجلعية ٔأصدرت إ 

ٔأعامل اللجنة. وذ�رت املمث� كذ� ٔأن القرارات اليت تت�ذ دا�ل امجلعية وضعت بناء �ىل دراسات مس�تفيضة ٔأجراها �ىل 
ملعنية. ؤأ�رزت املمث� ٔأن معق ا�راسات فضال عن التنوع الصعيد�ن الوطين وإالقلميي ٔأعضاء امجلعية من اخلرباء يف ا�االت ا

الرثي بني أ�عضاء والب�ان املمث� يف امجلعية ا�ولية محلاية امللكية الصناعية مكّناها من ٕا�داد قرارات تتسم �لتوازن يف 
والب�ان النامية. ؤأشارت املمث�  و�ات النظر ف� بني خمتلف ٔأحصاب املصاحل مبا يف ذ� ت� اخلاصة بني الب�ان املتقدمة

ٕاىل ٔأن التقار�ر الصادرة عن ا�راسات الوطنية وإالقلميية وكذ� التقار�ر ا�هنائية متا�ة �� يصل ٕا�هيا امجلهور �ىل موقع 
. ورًدا �ىل السؤال اجلوهري املدرج �ىل �دول أ�عامل، ٔأعربت املمث� عن دمعها و�ات النظر www.aippi.orgامجلعية: 

املقدمة من خمتلف الوفود ومفادها ٔأن جودة الرباءات يه العامل أ�سايس يف معل نظام امللكية الفكرية. ؤأ�اطت املمث� بأٔن 
فة املتعلقة بتقيمي النشاط �بتاكري. وذ�رت املمث� ٔأن من بني امجلعية نظرت املوضوع �ىل مر الس�نني ودرست جوانبه ا�تل

أ�عامل اليت قامت هبا امجلعية مؤخًرا يف هذا ا�ال ت� ا�راسات املتعلقة مبعايري �دم البداهة، واس�ت�دام مفهوم الشخص 
تعلق �ختيار ��رتا�ات. املاهر يف الصنا�ة يف س�ياق رشط النشاط �بتاكري وكذ� رشط النشاط �بتاكري ف� ي 

ؤأضافت املمث� ٔأهنا مرا�اة للوقت امتنعت عن ٕا�ادة صيا�ة القرارات املذ�ورة أٓنفا وجشعت أ�عضاء بدال من ذ� �ىل 
تصفح القرارات والتقار�ر الصادرة عن امجلعية واملرتبطة هبا. ؤأ�ًريا شكرت املمث� اللجنة ؤأعضاءها وأ�مانة �ىل اجلهود 

 �شأٔن تطو�ر النظم حول حامية حقوق امللكية الفكرية، ونهبت املمث� �ىل �ون امجلعية �ىل ٔأمت اس�تعداد �مع اللجنة املتواص�
 يف امليض قُدًما يف معلها. 

وشكر وفد س�نغافورة وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ىل تقامس املعلومات خبصوص املبادرات دا�ل املكتب،  .92
�كفا� �دم السامح بدخول الرباءات �ري اجلد�رة يف النظام. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده ٔأن صالحية ؤأعرب عن اه�م مكتبه 

الرباءات يه اجلانب �سايس لضامن جودة الرباءة. ؤأ�اط الوفد بأٔنه ينبغي ٔأن ختضع اجلودة ٕاىل ا�ساق القرارات الصادرة 
ذا أ�سلوب جزء من ٕاطار ٕادارة اجلودة. وبذ� دمع عن الفاحصني فضال عن انضباط تنفيذ ٕاجراءات املكتب، بوصف ه

الوفد �قرتاح املقدم من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ا�ي يلمتس فيه من أ�مانة ٕاصدار اس�تقصاء ٔأو اس�تبيان ملاكتب 
قرتاح املقدم الرباءات يك �متكن ا�ول أ�عضاء من �س�تفادة من ممارسات بعضها البعض. ؤأعرب الوفد كذ� عن دمعه �

من وفد ٔأس�بانيا ٕ�جراء دراسة �رشوط النشاط �بتاكري. ويف هذا الصدد وافق الوفد �ىل ٔأنه ينبغي ٔأال �كون هذه 
 ا�راسة خطوة حنو تنس�يق قوانني الرباءات، بل وس�ي� لتقامس ا�ول أ�عضاء ممارساهتا من �الل اللجنة. 

ات ٔأن امجلعية منظمة �ري حكومية مكرسة لتحسني نظام امللكية الفكرية، ورشح ممثل امجلعية ا�ٓس�يوية لو�ء الرباء .93
جام�ة منظمة حملًيا يف أٓس�يا ومنطقة رابطة ٔأمم جنوب رشيق  18ؤأهنا �ش�متل �ىل متخصصني يف جمال الرباءات مقسمني �ىل 

. ويف هذا الصدد 2013و 2012 أٓس�يا. وذ�ر املمثل ٕاجراء دراسة تتعلق بت�ديد النشاط �بتاكري ٔأو �دم البداهة يف �ايم
رشح املمثل ٔأن ا�راسة اليت أٔجريت يف الس�نة أ�وىل قدمة �ا� افرتاضية مصحوبة مبطلبني ومجعت ٕا�ا�ت من ٔأعضاء 

امجلعية �شأٔن تقد�رمه للنشاط �بتاكري ٔأو �دم البداهة املتعلقة هبذ�ن املطلبني. ؤأفاد املمثل ٔأن إال�ا�ت بينت اختالفات 
تاجئ و�س�تدالالت  اليت اسرتشدت هبا خمتلف الردود الواردة من ٔأنظمة قانونية خمتلفة. ورشح املمثل كذ� ٔأن يف الن 

امجلعية وزعت يف الس�نة الثانية اس�تبياً� مشل ٔأس�ئ� �امة عن إالحصاءات املتعلقة بت�ديد النشاط �بتاكري ٔأو �دم 
�بتاكري ٔأو �دم البداهة مثل مس�توى الشخص املاهر يف الصنا�ة  البداهة ؤأس�ئ� �اصة �شأٔن التقيمي العميل للنشاط

وتوليفة �ا� التقنية الصناعية السابقة وا�روس املس�تفادة من التجربة والبيا�ت الثانوية وهنج الت�ليل الالحق، بغية التوصل 
عية ا�ٓس�يوية لو�ء الرباءات لفهم ٔأفضل خبصوص �ختالفات ف� بني أ�نظمة القانونية. وشدد الوفد �ىل ٔأن امجل 

اس�تطاعت ٔأن حتسن فهم خمتلف املامرسات املتبعة يف تقيمي النشاط �بتاكري �ى ا�ول أ�عضاء والتوسع يف معرفة رشط 
النشاط �بتاكري ف� بني ٔأقل الب�ان منًوا. واتفق ٔأعضاء امجليعة �ىل ٔأن حتديد النشاط �بتاكري من ٔأمه العوامل 
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لتحسني جودة الرباءات و�لتايل دمع املمثل بقوة ٕاجراء دراسة مس�تق� عن مفهوم النشاط �بتاكري �ىل النحو  الرضورية
 املقرتح من وفد ٔأس�بانيا بغية حتسني فهم خمتلف املامرسات املتعلقة بتقيمي النشاط �بتاكري يف ظل أ�نظمة القانونية ا�تلفة.

من الرضوري وضع معايري رفيعة املس�توى للحامية مبوجب �راءة من شأٔهنا احلد من وذ�ر ممثل ش�بكة العامل الثالث ٔأنه  .94
العبء الواقع �ىل العديد من ماكتب الرباءات ملعاجلة طلبات الرباءة. وذ�ر املمثل كذ� ٔأنه من املهم ٔأيضا ٔأال تؤدي هذه 

ستند ا�راسات ٕاىل حقائق ويف الوقت نفسه من ا�راسات ٕاىل تنس�يق معايري امحلاية مبوجب �راءة. ولفت ٕاىل ٔأنه ينبغي ٔأن � 
املهم ٔأال يناقش مفهوم النشاط �بتاكري يف فراغ، ٔأي ينبغي ٔأن �س�تنري النقاش �لعوامل �ج�عية و�قتصادية القامئة يف 

اكري ويه سارية �ىل خمتلف أ�نظمة القانونية. وذ�ر الوفد ٔأنه �سبب وجود اختبارات خمتلفة يمت تطبيقها لتقيمي النشاط �بت
ٔأنواع خمتلفة من التكنولوجيا، من املهم ٔأن �ركز ا�راسات اخلاصة �لنشاط �بتاكري �ىل خمتلف ٔأنواع التكنولوجيا بدال من 

تقدمي و�ة نظر لكية خبصوص النشاط �بتاكري. ويف هذا الصدد رحب املمثل �القرتاح املقدم من وفد ٔأس�بانيا ولكنه 
تغطي ٔأي دراسة جترى �ىل النشاط �بتاكري و�القته �ال�رتا�ات الك�ئية املقصصات وأ�يضات ٔأضاف رضورة ٔأن 

ؤأجحام اجلس��ت واملت�ازئات وتوليفة املت�ازئات واملش�تقات أ��رية. واختمت املمثل �مه برضورة ٔأن �كون الفكرة يه 
ٔ�عضاء �ىل معلومات خبصوص نوع املامرسات القامئة ٕاجراء دراسة حمددة للغاية �شأٔن بعض هذه املطالب، حىت حيصل ا

 وميكن عندها �تلف ماكتب الرباءات ٔأن ختتار من بيهنا ما يتناسب واحتيا�اهتا التمنوية. 

وذ�ر ممثل امجلعية اليا�نية حملايم الرباءات ٔأن مناقشة النشاط �بتاكري خطوة مفيدة وجيدة للجنة ا�امئة املعنية  .95
ت. ؤأضاف املمثل ٔأن النشاط �بتاكري هو ٔأمه ؤأعقد رشط من رشوط امحلاية مبوجب �راءة. و�ا انهتيى بقانون الرباءا

 املمثل ٕاىل ٕاعرابه عن دمع امجلعية الاكمل لالقرتاح املقدم من وفد ٔأس�بانيا.

 من �دول أ�عامل: الرباءات والص�ة  7البند 
 . SCP/17/11. وSCP/16/7/Corrو SCP/16/7استندت املناقشات ٕاىل الو�ئق  .96

 ورسدت أ�مانة أ��شطة السابقة املؤداة يف جمال مسأٔ� الرباءات والص�ة.  .97

ر وفد اليو�ن ا�ي حتدث �مس ا�مو�ة �ء رٔأيه بتساوي �بتاكر و�رس الوصول يف أ�مهية من منظور العالقة و�ر  .98
اكر. وذ�ر الوفد ٔأنه �لنظر ٕاىل الصورة إالجاملية للبحث بني الرباءات والص�ة، ؤأن الرباءات �رتبط ارتباًطا وثيقًا �البت

والتطو�ر يف جمال املس�تحرضات الصيدلية يتضح ٔأن �افز حامية الرباءة �كتيس ٔأمهية �لغة يف جمال البحث والتطو�ر، ولكن 
سوق صغري حيول  حوافز الرباءات ليست يه العامل الوحيد ا�ي جيب مرا�اته. ولفت الوفد �ىل سبيل املثال ٕاىل ٔأن ٔأي

دون �سويق املنت�ات ؤأن البحث والتطو�ر يف جمال املكو�ت الصيدلية سوقه صغري للغاية ما قد يتطلب املزيد من احلوافز. 
ؤأرتأٔى الوفد ٔأنه من املهم الرتكزي �ىل الس�ياق إالجاميل ال الرتكزي �ىل جزء حمدد فقط  ويف هذا الصدد ذ�ر الوفد رضورة 

جاميل �لنظر ٕاىل العمل املقبل للجنة. وذ�ر الوفد كذ� ٔأن ا�مو�ة �ء ٔأبدت اه��ا ٔأثناء مناقشة تيسري مرا�اة الس�ياق االٕ 
الوصول ٕاىل أ�دوية اجلنيسة واحملمية مبوجب �راءة �لتوصل ٕاىل فهم ٔأفضل ٔ�س�باب �دم وصول أ�دوية �ري احملمية �لرباءة 

 ٔأن توافر أ�دوية ا�ٓمنة والفعا� مشلكة متعددة أ�و�ه تؤ�ر من قبيل املثال ال ٕاىل املرىض املقصود�ن هبا. ولفت الوفد ٕاىل
احلرص �ىل جماالت �ديدة يف القانون والس�ياسات الوطنية والبنية التحتية املادية والعوامل �ج�عية والتعلميية 

صادر عن منظمة الص�ة العاملية ومنظمة و�قتصادية. وذكّر الوفد بأٔنه بناء �ىل ما ٔأحيط به يف منشور ثاليث مشرتك 
الت�ارة العاملية والويبو وعنوانه: "نقاط التقاطع بني الص�ة العامة وامللكية الفكرية والت�ارة: ا�هنوض �لنفاذ ٕاىل التكنولوجيا 

ذ�ر الوفد ٔأن ا�مو�ة �ء و�بتاكر الطيب"، فٕان انعدام النفاذ ٕاىل التكنولوجيا الطبية قلّام يُعزى ٕاىل �امل وا�د منعزل. و�ا 
�رحب �حللقة دراس�ية اليت عقدت يف ا�ورة السابقة حتت بند �دول أ�عامل الرباءات والص�ة، ويه احللقة اليت ذ�ر 

املت�دثون فهيا ٔأن الرباءات مل �كن يه احلاجز الوحيد. وذ�ر الوفد ٔأنه ليس من املتوقع ٔأن تت�ذ اللجنة ا�امئة املعنية بقانون 
اءات ٕاجراء �شأٔن املسائل �ري املتعلقة �لرباءة ٕاذ ال تد�ل يف نطاق وال�هتا، ولكهنا سوف �س�تفيد من فهم موقع ٕاجراءاهتا الرب 
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من الس�ياق أ�وسع للعوامل اليت تؤ�ر �ىل �رس الوصول ٕاىل أ�دوية. ؤأضاف الوفد ٔأنه كام ٔأوحض يف ا�ورة السابقة، من 
هذا ا�ال الفين بفعل تنوع �ا� التقنية الصناعية السابقة واملعلومات أ�خرى اليت ميكن املمكن ٔأن يفيد تبادل اخلربات يف 

للك مكتب من املاكتب املعنية الوصول ٕا�هيا. ورٔأى الوفد ٔأن ٕاجراء أ�مانة دراسة تتعلق �الختالفات ف� بني املعلومات 
قامس العمل قد متثل ش� حممتال للميض قدما مبوجب بند املتا�ة للماكتب و�يفية التغلب �ىل هذه �ختالفات من �الل ت

�دول أ�عامل هذا، مع مرا�اة اخلربات اليت ينبغي للجنة ٔأن �س�تعني هبا. ؤأعرب الوفد كذ� عن اعتقاده ٔأن إالطار ا�ويل 
ط معلومات ٕاضافية احلايل مينح الب�ان مسا�ة �ىل مس�توى الس�ياسات لفرض معايري �ديدة للحامية مبوجب �راءة ٔأو اشرتا

جبانب رشط إالفصاح ا�ي ميكن مبوجبه �ىل الشخص ذي املهارة العادية يف الصنا�ة التقدم به واس�ت�دامه يف ا�رتاع. 
ٔأن أ�سامء ا�ولية �ري املس�� امللكية �ادة ُختصص عقب مرور س�نوات من  SCP/21/9ؤأ�رز الوفد ٔأنه بني يف الوثيقة 
ة وتُمنح يف بعض أ�حيان، و�ا ال ميكن ٔأن �شلك أ�سامء ا�ولية �ري املُس��� امللكية يف ٕايداع طلب احلصول �ىل �راء

العديد من احلاالت جزء من الكشف أ�صيل يف طلبات أ�دوية �بتاكرية. وذ�ر الوفد ٔأن ا�مو�ة �ء رحبت مبرشوع 
ىل البحث يف الطلبات ا�ولية املنشورة ) اجلديد لتحسني القدرة �PATENTSCOPEقا�دة بيا�ت ر�ن الرباءات (

للرباءات �س�ت�دام أ�سامء �ري املس��، ورٔأى ٔأن �ست�ر يف هذه التكنولوجيا هو ٔأجنع الس�بل للميض قدًما. وختاما ذ�ر 
امللكية الفكرية، ما الوفد يف هذا ا�ال احملدد ٔأن اس�تغالل �ربة اللجنة س�ُيمكل النقاش العام ا�ا�ر يف اللجنة املعنية �لتمنية و 

 حيقق تفادي ازدواج العمل مع جلان ٔأخرى.

وذ�ر وفد هولندا ا�ي حتدث �مس �حتاد أ�ورويب ودو� أ�عضاء ٔأن موضوع الرباءات والص�ة �كتيس ٔأمهية �لغة  .99
مة يف الب�ان النامية وهيم ا�مو�ة. و�ىل الرمغ من ا�رتافه بل ودمعه التصدي للعديد من الت�د�ت اليت توا�ه الص�ة العا

ؤأقل الب�ان منوا مثل ت� املرتبطة بفريوس نقص املنا�ة البرشية/ إاليدز واملالر�، لفت الوفد ٕاىل ٔأن ٔأو�ه املرونة املرتبطة 
حبقوق امللكية الفكرية وانتشار اس�ت�دام الرتخيص إالجباري ليسا �ال وا�ًدا لهذه املشلكة. ورٔأى الوفد ٔأن غياب امحلاية 

وجبة �راءة ميكن يف الواقع ٔأن �كون ٔأ�د العوامل اليت حتول دون وصول أ�دوية ٕاىل املرىض أ�شد احتياً�ا لها يف الب�ان مب
النامية. ؤأ�رز الوفد أٔن اح�ل ٕاطالق العقاقري اجلديدة ٔأرحج يف ب� �كون امحلاية مبوجب �راءة فيه قوية. ورٔأى الوفد ٔأيضا 

ٔ�خرى جبانب الرباءات مبارشة �ىل توافر أ�دوية �ىل النحو املوصوف يف ا�راسة الثالثية اليت تأٔثري العديد من العوامل ا
، ٕاذ 2012ٔأجرهتا منظمة الت�ارة العاملية ومنظمة الص�ة العاملية والويبو �شأٔن �رس الوصول ٕاىل أ�ودوية واملنشورة �ام 

لّام يعزى ٕاىل �امل وا�د منعزل." ورٔأى الوفد وجود العديد من ذ�رت ا�راسة ٔأن "انعدام النفاذ ٕاىل التكنولوجيا الطبية ق
العوامل اليت تؤ�ر �ىل �رس الوصول ولكهنا �ري مرتبطة �مللكية الفكرية مثل انعدام النفاذ ٕاىل ر�اية حصية جيدة وسوء البنية 

امل السلطة عند حتديد أ�سعار التحتية وانعدام التوزيع يف طلبات العرض وانعدام الرقابة �ىل اجلودة وش�هبة سوء اس�تع
وصعوبة �س�تدامة املالية للنظم الصحية الوطنية. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن �سهم النتاجئ اليت يتوصل ٕا�هيا فريق أ�مني 

ة العام لٔ�مم املت�دة رفيع املس�توى املعين �حلصول �ىل أ�دوية يف توضيح احلواجز اليت تؤ�ر �ىل �رس احلصول �ىل أ�دوي
أ�ساس�ية. وختاما ٔأعرب الوفد عن رغبته يف التأٔ�يد �ىل رضورة ٔأن يعرب ٔأي معل ٕاضايف يف جمال الرباءات عن هنج متوازن 

�راعي خمتلف العالقات والعوامل ذات الص� �لرباءات والص�ة، ؤأن �س�تلهم �ىل سبيل املثال �قرتاح املقدم من وفد 
 الوال�ت املت�دة أ�مر�كية.

د التفيا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيق وذكّر بأٔمهية السؤال ا�ي طرحته مجموعته. ورٔأى وحتدث وف .100
الوفد ٔأن املسأٔ� معقدة ؤأنه من الرضوري اتباع هنج شامل بغية �ل املسائل املتعلقة �لوصول ٕاىل أ�دوية. ونبه الوفد ٕاىل ٔأنه 

ة أ�خرى �شأٔن هذا املوضوع. ؤأعرب عن اعتقاده ٔأن �قرتاح املوحض من ينبغي جتنب ازدواج العمل مع املنظامت ا�ولي
) ميثل سبيًال للميض قدما مبوجب بند �دول أ�عامل اخلاص �لرباءات SCP/17/11الوال�ت املت�دة أ�مر�كية (وثيقة 

 والص�ة. 

عار ميسورة هو هدف مجيع الب�ان وذ�ر وفد الربازيل ٔأن تيسري الوصول ٕاىل أ�دوية أ�ساس�ية واملنقذة للحياة بأٔس .101
يه �ري مثال �ىل هذا املوقف، ٕاذ  3.8وهو خطوة رضورية ٕالجناز أ�هداف إالمنائية املس�تدامة. ؤأوحض الوفد ٔأن الغاية 
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حتث ا�ول أ�عضاء �ىل اختاذ تدابري �كفل "ٕاماكنية احلصول �ىل ٔأدوية ميسورة التاكليف". ؤأ�اط الوفد كذ� �ل�س 
لتيسري الوصول ٕاىل أ�دوية واللقا�ات أ�ساس�ية و"التطبيق، �ىل حنو اكمل أ�حاكم الواردة يف اتفاق  3.8الغاية  الب�ان

�ريبس واليت توفر املرونة محلاية الص�ة العامة والسعي بو�ه �اص ٕاىل ٕا��ة فرص احلصول �ىل أ�دوية للجميع. " ورٔأى 
أ�مم املت�دة املتخصصة �هيا الكثري لتسهم به يف هذا النقاش وينبغي ٔأال تتجنبه.  الوفد ٔأن الويبو �عتبارها واك� من واكالت

و�ٕالضافة ٕاىل ذ� ذ�ر الوفد ٔأن النقاش ا�ا�ر �ىل املنا�ر يف جنيف ٔأ�رز احلقيقة القائ� بأٔن ا�ٓليات السائدة يف جمال 
الب�ان النامية اليت توا�ه حتد�ت مثل ٕاهامل  أ�حباث الصيدلية ال تتوافق مع احتيا�ات العديد من الب�ان وخصوصا

أ�مراض. ومن هذا املنطلق ال بد لصانعي الس�ياسات من اختاذ ٕاجراءات ملموسة وٕابداعية وجيدة بغية ضامن توفري ر�اية 
س�نة �ىل ٕا�الن ا�و�ة �شأٔن اتفاق �ريبس والص�ة  15حصية مالمئة لشعوهبم. وشدد الوفد �ىل ٔأنه عقب مرور قرابة 

العامة، �رجع أ�مر ٕاىل اللجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات لتناول املسأٔ� �ملزيد من ا�راسة بغية التغلب �ىل العقبات اليت 
ال �زال ا�ول أ�عضاء توا�ها. ورٔأى الوفد ٔأن العالقة بني نظام الرباءات والص�ة تنقل صورة واحضة للمقايضة يف جمال 

قدمت احلكومات حوافز لالبتاكر يف �ني �س�يطر �ىل النتاجئ السلبية املتوقعة اليت توا�ه املنافسة مع امللكية الفكرية، ٕاذ 
ضامن توازن مناسب بني احلقوق املمنو�ة و�رس الوصول ٕاىل املنت�ات. ورٔأى الوفد ٔأن هذه مسأٔ� حمورية ينبغي �ىل 

�ىل احلكومات ٔأن تضمن فعاليهتا. واعترب الوفد هذه املسأٔ� أ�عضاء مناقش�هتا �لنظر ٕاىل املسائل الواسعة واملعقدة و�ا 
ذات ٔأمهية للب�ان برصف النظر عن املنطقة إالقلميية ومس�توى التمنية فهيا. وقال الوفد ٕان هذا املوضوع رمبا يُصاغ �ىل حنو 

عامل التمنية �لطريقة املذ�ورة يف يف ٔأفضل من �الل املوافقة �ىل �قرتاح املقدم من مجمو�ة الب�ان إالفريقية ومجمو�ة �دول أٔ 
اليت حتتوي من و�ة نظره �ىل �ر�مج معل متوازن من شأٔنه ٔأن يتيح توضيح هذا املوضوع املعقد.  SCP/16/7الوثيقة 

 وذكّر الوفد بأٔن الرباءات ليست ٕاال وا�د من بني العديد من احلواجز القامئة ٔأمام �رس الوصول ٕاىل أ�دوية، متفقا بذ� مع
بيان وفد ا�مو�ة �ء ووفد �حتاد أ�ورويب. و�رر الوفد حثه الوفود �ىل اع�د �قرتاح املذ�ور أٓنفا سعيا ٕاىل إالرساع 

 �لعمل �ىل هذه املسأٔ�.

وذ�ر وفد ��س�تان ٔأن الرباءات والص�ة موضوع �كتيس ٔأمهية �لغة مجليع الب�ان. ؤأضاف الوفد أٔن أ�هداف إالمنائية  .102
امة ٔأقرت بأٔمهية الص�ة العامة ؤأكدت �لهيا، وبأٔن ا�متتع هبا حق من حقوق إال�سان أ�ساس�ية. وأٔ�رز الوفد ٔأن فريق املس�تد

أ�مني العام لٔ�مم املت�دة رفيع املس�توى املعين �حلصول �ىل أ�دوية سعى ٕاىل حتقيق ا�ساق �ىل مس�توى الس�ياسات ؤأن 
لوفد ٔأن احلق يف الص�ة ال �متتع به شعوب كثرية سواء يف الب�ان املتقدمة ٔأم هذه خطوة �مة �ىل الطريق الصحيح. ورٔأى ا

النامية �سبب �فتقار ٕاىل أ�دوية ذات أ�سعار امليسورة. واعترب الوفد ٔأن اللجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات يه املنتدى 
املتعلقة �لص�ة والت�د�ت اليت توا�ه اس�ت�دا�ا. وذ�ر املناسب لتقامس اخلربات �شأٔن اس�ت�دام ٔأو�ه املرونة يف الرباءات 

الوفد احلا�ة ٕاىل حتليل حتد�ت بعيهنا توا�ه توافر أ�دوية وتنشأٔ عن نظام الرباءات يف الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منًوا. 
مراض املنترشة يف الب�ان النامية و�ساءل الوفد عن ٔأ�ر نظم الرباءة، ٕان و�دت، حبمكها ميرسة البتاكر أ�دوية اليت تعاجل ا�ٔ 

وما ٕاذا اكن نظام الرباءات �رس نقل التكنولوجيا والتصنيع احمليل لٔ�دوية يف الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منًوا. ؤأعرب الوفد 
 عن تطلعه ٕاىل اقرتاح مجمو�ة الب�ان إالفريقية املعدل وٕاىل �ر�مج معل يتناول هذه املسأٔ� املهمة. 

إالسالمية) ٕان مسأٔ� الرباءات والص�ة و�رس الوصول ٕاىل أ�دوية أ�ساس�ية بأٔسعار  --وفد ٕا�ران (مجهورية وقال  .103
ميسورة مسأٔ� �مة مجليع ا�ول أ�عضاء وال س�� الب�ان النامية. ولفت الوفد ٕاىل وجود �ركزي دويل �بري �ىل دور الرباءات 

ىل �رس الوصول ٕاىل التكنولوجيات الصحية ا�ي �شمل �فتقار ٕاىل الوصول يف الص�ة العامة وخصوصا �فتقار املس�متر إ 
ٕاىل أ�دوية يف الب�ان النامية وأٔقل الب�ان منًوا. ونبه الوفد اللجنة ٕاىل اع�د امجلعية العامة التابعة لٔ�مم املت�دة إال�الن 

املوضوع قيد النقاش كذ� يف جملس حقوق  الس�يايس �شأٔن بفريوس نقص املنا�ة البرشية/ إاليدز. والحظ الوفد ٔأن
إال�سان، فضال عن طرح قرار�ن الع�دهام �شأٔن تعز�ز حق لك ٕا�سان يف ا�متتع بأٔ�ىل مس�توى ممكن من الص�ة البدنية 

والعقلية من �الل حتسني �كو�ن الكفاءات يف جمال الص�ة العامة و�رس الوصول ٕاىل أ�دوية يف س�ياق حق لك ٕا�سان يف 
بأٔ�ىل مس�توى ممكن من الص�ة البدنية والعقلية. و�ا اعترب الوفد ٔأن احلا�ة ٕاىل منح الص�ة العامة أ�ولوية يف جمال  ا�متتع
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الس�ياسات ا�وائية والصحية ٔأمر �م للجميع. ورٔأى الوفد ٔأن الهدف من ٕادراج هذا البند يف معل اللجنة هو التعرف �ىل 

ة عن نظام الرباءات يف جمال الص�ة. وذ�ر الوفد ٔأن �س�ت�دام الاكمل ٔ�و�ه املرونة الس�بل العملية �اهبة الت�د�ت النامج
املنصوص �ليه مبوجب االتفاقات ا�ولية و�دم فعالية هذا �س�ت�دام ينبغي تناو� من �الل معل اللجنة جبانب مسائل 

نبغي ٔأن يتسم �لتوازن ؤأن �ستند ٕاىل هنج . و�ا ٔأعرب الوفد عن اعتقاده ٔأن ٔأي �ر�مج معل عن الص�ة والرباءات ي ٔأخرى
طويل أ��ل. واعترب الوفد ٔأن �ر�مج معل اللجنة ينبغي ٔأن يتيح ٕاماكنية حتليل العوائق والعقبات احملمت� اليت يتسبب فهيا 

النامية ؤأقل  النظام عند الوصول ٕاىل أ�دوية، مثل العوائق الهيلكية والقيود �سبب الكفاءات اليت طاملا وا�هتا الب�ان
الب�ان منوا عند حماو� �س�ت�دام الاكمل ٔ�و�ه املرونة مع حتليل ٔأساليب ٕازا� هذه القيود. ؤأعرب الوفد عن تأٔييده 

. والحظ الوفد ٔأن SCP/16/7�قرتاح املشرتك املقدم من مجمو�ة الب�ان إالفريقية ومجمو�ة �دول ٔأعامل التمنية يف الوثيقة 
�مج معل �سعى ٕاىل حتسني الكفاءات يف ا�ول أ�عضاء وخصوصا يف الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منوا، �قرتاح �شمل �ر

بغية ٔأن �متكن الب�ان من �كييف نظم الرباءات �هيا ليك حتقق �س�تغالل أ�مثل من ٔأو�ه املرونة املتا�ة يف النظام ا�ويل 
ات العامة املتعلقة �لص�ة العامة وحتقيق �س�تفادة القصوى من النظام ا�ويل سايللرباءات هبدف تعز�ز ٔأولو�ت الس� 

 للرباءات للهنوض �س�ياساهتا يف جمال الص�ة العامة. 

ؤأ�اط وفد الصني بأٔمهية نظام الرباءات وذ�ر ٔأنه �ىل الرمغ من معل النظام �ىل �شجيع �بتاكر ينبغي ٔأن حيمي  .104
حظ الوفد ٔأنه من الرضوري صيا�ة �ر�مج معل واقعي وحمدد للجنة �ىل حنو يؤدي ٕاىل سري النظام ٔأيضا املصل�ة العامة. وال

املناقشات خبصوص الرباءات والص�ة قُدًما. ورٔأى الوفد ٔأن مجيع أ�طراف ؤأحصاب املصل�ة يف �ا�ة ٕاىل فهم ٔأفضل ملا هو 
الص�ة، ونوع ٔأو�ه املرونة اليت تنص �لهيا املعاهدات مقصود �لت�ديد من إالشارة ٕاىل ٔأو�ه املرونة ف� يتعلق �لرباءات و 

ذات الص�. وذ�ر الوفد ٔأن هذا ا�هنج سوف يتيح للب�ان حتسني �رشيعاهتا وممارساهتا يف جمال الص�ة العامة وسوف يوفر 
 امحلاية املناس�بة للمصاحل العامة ف� يتعلق �لص�ة العامة و�رس الوصول ٕاىل أ�دوية. 

د ٕان الص�ة العامة ذات ٔأمهية فائقة للب�ان النامية ؤأقل الب�ان منًوا. ؤأعرب الوفد عن ا�شغا� �شأٔن وقال وفد الهن .105
املسائل املرتبطة �لص�ة العامة وذ�ر ٔأن ٔأي تطورات �لمية و�كنولوجية ينبغي ٔأن تصل ٕاىل البرشية مجعاء برصف النظر عن 

ينبغي ٔأن ينتفع املبتكرون من امحلاية الفعا� للرباءات. ورٔأى الوفد رضورة  احلدود اجلغرافية. ؤأضاف الوفد ٔأنه يف الوقت نفسه
بذل اجلهود لتحقيق توافر أ�دوية بأٔسعار ميسورة ٔ�شد الناس احتياً�ا، ولكن �ىل ٔأال �كون نظام الرباءات �ائقًا ٔأمام 

مصاحل املبتكر�ن ومصاحل الص�ة العامة.  الوصول ٕاىل أ�دوية. والحظ الوفد ٔأن النظام ينبغي �ليه ٕا�داث توازن ف� بني
ورٔأى الوفد ٔأن من ٔأمه املسؤوليات الواقعة �ىل �اتق نظام الرباءات كفا� وصول امجلهور ٕاىل أ�دوية بأٔسعار ميسورة. ؤأ�رز 

ريا مباًرشا �ىل الوفد ٔأنه حىت �ىل الرمغ من تأٔثري عوامل ٔأخرى �ىل توافر أ�دوية بأٔسعار مناس�بة فٕان حامية الرباءات تؤ�ر تأٔث
الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منوا. وذ�ر الوفد ٔأنه يدمع �شدة �قرتاح املقدم من وفد جنوب ٔأفريقيا �مس مجمو�ة الب�ان 

إالفريقية ومجمو�ة �دول ٔأعامل التمنية خبصوص الرباءات والص�ة بغية ٕا�داث التوازن بني حقوق الرباءات ور�اية الص�ة 
تقييد حقوق ما� الرباءة حبيث ميكن ٔأن تُباع املنت�ات الصيدلية بأٔسعار ميسورة. و�رر الوفد موقفه �شأٔن العامة عن طريق 

ٕادراج أ�سامء ا�ولية �ري املُس��� امللكية يف مواصفات الرباءة، أ�مر ا�ي اعتربه ييرس منح �راءات ذات جودة �الية. 
س�نة، ففي الواقع �زيد معر املكو�ت الصيدلية  20مبوجب اتفاق �ريبس يه  ورٔأى الوفد ٔأنه �ىل الرمغ من ٔأن مدة الرباءات

يف معظم احلاالت عن املدة املنصوص �لهيا يف اتفاق �ريبس �سبب ٕايداع طلبات �ىل مس�توى �ٍن. و�ا شدد الوفد �ىل 
�اطة بأٔن أ�سامء ا�ولية �ري املُس��� ٔأمهية إالفصاح عن أ�سامء ا�ولية �ري املُس��� امللكية يف طلبات الرباءات. ومع االٕ 

امللكية عبارة عن �مس الكمييايئ ا�ي ٔأفردته منظمة الص�ة العاملية للامدة الوا�دة املُعرفة جيدا، وليس لتوليفات املواد ٔأو 
و� ٕاىل تفاصيل املواد العشبية ٔأو منت�ات العالج املثيل، ذ�ر الوفد ٔأن الفاحص ٔأثناء الفحص اجلوهري ميكنه الوصول �سه

)، والصيغة الرت�يبية والرت�يب اجلزيء، ورمق القيد يف IUPACمثل �مس اخلاص �الحتاد ا�ويل للكميياء البحتة والتطبيقية (
) و�س�ت�دام العال� وأ��ر العال� للجزيء، ٕاذا اكن �مس ا�ويل �ري CASجسل دا�رة املس�ت�لصات الكمييائية (

ًما. ؤأ�رز الوفد ٔأنه بناء �ىل ما سلف ميكن ٕاىل �د ما تقليص منح �راءة ٕاىل جزيء مل �شهد سوى املس�ل امللكية معلو 
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تعديل طفيف. و�ا شدد الوفد �ىل ٔأنه ينبغي �ىل أ�مانة ٔأن جتري دراسة �دوى ٕالدراج أ�سامء ا�ولية �ري املُس��� 
� رٔأى الوفد ٔأن مطالب مار�وش �ادة تو�د يف ��رتا�ات امللكية يف مواصفات الرباءات يف �ا� معرفهتا. و�الوة �ىل ذ

الصيدلية و��رتا�ات املرتبطة �لتكنولوجيا احليوية. ويف هذا الصدد ذ�ر الوفد ٔأن مجمو�ة من املر�بات العديدة ختت� حتت 
حنو مرشوع.  مطلب وا�د من مطالب مار�وش، مث تودع بعد ذ� يف طلب منفصل ما يؤدي ٕاىل مد فرتة الرباءة �ىل

ورٔأى الوفد ٔأنه �ىل الرمغ من إالفصاح عن اجلزيئات يف الطلب أ�ول، ال �زال من الصعب �ىل الفاحصني يف ماكتب 
الرباءات الكبرية ا�متيزي بني اجلزيئات و�ر�يبة مار�وش. ؤأردف الوفد ٔأنه نتي�ة �� �متتع اجلزئيات اليت يمت إالفصاح عهنا يف 

ا ملدة تفوق ت� املنصوص �لهيا يف اتفاق �ريبس. ؤأضاف الوفد أٔن وجود �دد جيد من الفاحصني مطلب مار�وش �حتاكره
العارفني �لتصنيف ا�ويل للرباءات و�لبىن التحتية الرضورية لن حيل مشلكة ٕاجراء حبث وحفص طلبات الرباءة اليت حتتوي 

من اتفاق �ريبس ومن ٕا�الن ا�و�ة  8د �لهدف من املادة �ىل مطالب مار�وش ذات الصبغة العامة ٔأو التأٔملية. وذكّر الوف
�شأٔن اتفاق �ريبس والص�ة العامة ومعل لك مهنام �ىل متكني ا�ول من اختاذ التدابري املناس�بة محلاية الص�ة العامة والتغذية، 

ية �ر�يبات مار�وش واسعة و�رر وفد الهند يف هذا الس�ياق طلبه ٕ�جراء دراسة �شأٔن التاكليف واملنافع املتأٔتية من حام
) املسائل املتعلقة بقانون الرباءات 1النطاق مبوجب �راءة. ورٔأى الوفد ٔأن ا�راسة ميكن تقس�ميها معوما ٕاىل قسمني اك�ٓيت: (

) العالقة ف� بني �ر�يبات مار�وش واسعة النطاق والكشف الاكيف. وختاما 2مثل النشاط �بتاكري �ىل سبيل املثال؛ و(
لوفد بأٔن هذه ا�راسة تقع يف نطاق جودة الرباءات بل ويف نطاق العديد من ا�االت أ�خرى اليت تتناولها اللجنة يف ٔأ�اط ا

 هذه ا�ورة وال س�� جمال الرباءات والص�ة ونقل التكنولوجيا كذ� ٕازاء الكشف الاكيف.

ع الرباءات والص�ة �لفعل جمال � ٔأولوية وحتدث وفد جنوب ٔأفريقيا �مس مجمو�ة الب�ان إالفريقية وذ�ر أٔن موضو  .106
للمجمو�ة وجلنوب ٔأفريقيا. ؤأضاف الوفد ٔأن احلق يف الص�ة جزء ٔأسايس من حقوق إال�سان و�كتيس ٔأمهية ل�ول أ�عضاء 

اجلغرافية املتقدمة والنامية �ىل �د سواء. ؤأ�رز الوفد ٔأن تفيش و�ء إاليبوال وفريوس الز�اك ٔأوحض ٔأن املرض ال حيرتم احلدود 
وال ميزي بني غين وفقري وال بني ب� متقدم ٔأو ب� �ٍم. والحظ الوفد ٔأن ا�متع ا�ويل ٔأ�اط هبذا أ�مر ؤأكد جمددا �ىل ٔأمهية 

، وهو أ�مر املهم 2030من خطة التمنية املس�تدامة لعام  3الص�ة ��رتافه بتيسري الوصول للص�ة العامة من �الل الهدف 
بوجود احتيا�ات حصية �ري مس�توفاة يف الب�ان املتقدمة والنامية وبأٔو�ه تفاوت حصية واحضة دا�ل أ�قالمي  للغاية ٕاذ يعرتف

وف� بيهنا. و�ا رٔأى الوفد ٔأن مجيع املنظامت التابعة لٔ�مم املت�دة �ىل �اتقها مسؤولية العمل املشرتك للمسا�دة �ىل ٕاجناز 
لوصول ٕاىل دواء أٓمن �سعر ميسور ال �زال حتٍد �بري يوا�ه الب�ان النامية وأ�قل منوا، الهدف الثالث. وذ�ر الوفد ٔأنه مبا ٔأن ا

ميكن للجنة ٔأن تؤدي دوًرا حمورً� يف الوصول ٕاىل أ�دوية ويف جمال الص�ة والرباءات. وقال الوفد ٕانه مرا�اة للت�د�ت 
ا�ول أ�عضاء ٔأن تقترص يف معلها �ىل ٔأ�ر حقوق امللكية  املعقدة اليت توا�ه الب�ان يف توفري الر�اية الصحية، ينبغي �ىل

الفكرية اليت قد تقيد ٔأو تؤ�ر �ىل توافر ا�واء.  ورٔأى الوفد ٔأن الرباءات �شلك �افًزا لصنا�ة املس�تحرضات الصيدلية يك 
الصنا�ة الصحية ٔأصبحت تواصل ٔأحبا�ا والتوصل ٕاىل �ال�ات �ديدة لٔ�مراض القامئة ولكن مسأٔ� امحلاية برباءة يف جمال 

�الفية �ىل حنو مزتايد مع تصا�د ��شغاالت املتعلقة �لص�ة. وذ�ر الوفد ٔأن منظمة الص�ة العاملية ٔأ�اطت يف بيان قدمته 
مؤخًرا ٕاىل فريق أ�مم املت�دة رفيع املس�توى �حلا�ة ٕاىل املزيد من الشفافية �شأٔن وضع الرباءات املتعلقة �ٔ�دوية أ�ساس�ية. 

يف هذا الصدد سعى الوفد سعيا حثيثا للتصدي ٕاىل الرصاع بني حقوق امللكية الفكرية واحلق يف الص�ة العامة وخصوصا و
حي� ال تتوافق حوافز السوق دامئا مع ٔأولو�ت الص�ة العامة. ويف رٔأيه توا�ه احلكومات الزتامات دس�تورية واج�عية لكفا� 

ية الصحية و�ا ينبغي أٔن تلقى �شجيعا يف اختاذ خطوات استباقية لكفا� �دم مساس الوصول ٕاىل أ�دوية واحلق يف الر�ا
حقوق امللكية الفكرية حبامية الص�ة العامة ٔأو تعويقها. والحظ الوفد ٔأن الب�ان النامية ينبغي رفع الكفاءة فهيا ليك �س�تفيد 

دمج املرونة يف اتفاق �ريبس املتعلقة بيرس الوصول اس�تفادة قصوى من ٔأو�ه املرونة اليت ينص اتفاق �ريبس �لهيا وضامن 
ٕاىل أ�دوية وا�هنوض هبا يف القوانني الوطنية فهيا. وانهتيى الوفد ختاما ٕاىل تنايم ٔأمهية الص�ة العامة ؤأن الويبو �لهيا ٔأن �كون 

الص�ة و�لتايل �ىل التمنية الصدارة ؤأن تقدم إالرشاد الرضوري لل�د من أ��ر السليب لنظام حقوق امللكية الفكرية �ىل 
املس�تدامة. ؤأوحض الوفد ٔأن مجمو�ة الب�ان إالفريقية ٔأد�لت تعديالت �ىل �قرتاح املقدم مهنا �شأٔن الرباءات والص�ة 

 وسوف تتقدم بعرض رمسي به ٕاىل اللجنة يف مر�� الحقة. 
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لجنة ٕاىل ال مت يف ا�ورة اخلامسة عرشة بطلب أٔن ا�مو�ة تقدب وذك�ر�مس ا�مو�ة أ�فريقية،  حتدث وفد ني�ري�و  .107
مع  �الشرتاك اا�ورة السادسة عرشة اقرتا� يفمو�ة كام قدمت ا��ر�مج معل يف جمال الرباءات والص�ة،  لتبينا�امئة 
تقوم  ٔأن فكرة هذا �قرتاح ؤأشار ٕاىل. SCP/16/7 Corrو SCP/16/17 الوثيقتنيدرج يف املسا�دة إالمنائية، أ� مجمو�ة 

 اليت يتيحهااملرونة جوانب اكمل من �شلك الس�تفادة ل قل منواا�ٔ الب�ان و اءات يف الب�ان النامية الرب مسا�دة ٔأنظمة  �ىل
ولوية الس�ياسة العامة أ�ساس�ية املرتبطة بتعز�ز ٔأن أٔ ا�مو�ة  ورٔأتالص�ة العامة.  ٔ�ولو�ت التصدينظام الرباءات من ٔأ�ل 

ا�مو�ة  ؤأضاف ٔأن�ىل الصعيد العاملي.  ميسورةالص�ة العامة وحام�هتا يه احلصول �ىل الر�اية الصحية وأ�دوية بتلكفة 
ثيف اليوم السابق مقرت�ا  تقدم وقال . SCP/16/17�ىل النحو الوارد يف الوثيقة  ،2011يف  ا�ي قدمته�قرتاح  ُحيّدِ
قد  احتيا�ات الص�ة العامة �شأٔن مقبو�س�ياسة ٕاىل وضع ا�عوة ؤأن  ،�مو�ةت أأولو�من رباءات والص�ة الموضوع  ٕان

 بني الب�ان �تت من الشوا�ل العامليةرباءات والص�ة العامة الٕاىل ٔأن العالقة بني ش�ىت، مشريا دولية  حمافلأ�طلقت يف 
مجيع ٔأنواع  ٕانه �ىل الرمغ من ٔأن وميض يقول قل منوا.ا�ٔ الب�ان و حتيا�ات الب�ان النامية �علق يف ما يت وخباصة ا�تلفة،

�راءات  االتفاق، هذاقبل  متنح،فٕان العديد من الب�ان مل  ،منذ ٕا�رام اتفاق �ريبس رباءةٔأصبحت مس�تحقة لل التكنولوجيات
 مشالكو  عواقبورس�ان ما ظهرت الثاين من القرن املايض. يف النصف  ا�بري  شهدت تطوراللمنت�ات الصيدالنية، اليت 

 اليت�هتديدات �ٔأيضا  وذك�ر. 1994اع�د اتفاق �ريبس يف  مبجرد ف� يتعلق بفريوس نقص املنا�ة البرشية، تقريبا هذا أ�مر
تعديل  ٔأسفر عن مماالعامة،  لالس�ت�ابة للشوا�لاختاذ اخلطوات الالزمة  هتااو�حم �ى وا�ت العديد من الب�ان النامية 

ٕا�الن ا�و�ة ٕان  ؤأردف قائال. الكرة أ�رضية جنوبب�ان يف  هاوتوزيع  أ�دوية نظاما ٕالنتاج ٔأرىسي ا� ،اتفاق �ريبس
 املرونة واس�ت�دام الرتاخيص إالجبارية. كام يتضح من جوانبلص�ة العامة، فائدة ارباءات لالقوق حل تقييدات بترشيعمسح 

 ه ليس بوسعقل منوا، رٔأى ٔأنا�ٔ الب�ان و مبا يف ذ� �لكفة أ�دوية يف الب�ان النامية  القامئة،والظروف  ذه اخللفيةهيف ضوء و
ٔأن يف هذا الصدد، ، . ؤأوحضالبالغة أ�مهيةهذه املسأٔ�  ٕازاء متصال ٔأن تلزتما�ول أ�عضاء فهيا الويبو و اللجنة ا�امئة و 

� ااقرتا� تا�مو�ة قدم مجمو�ة �الشرتاك مع  ا�ي قدمته سابقال قرتاح يف � اليت وردتالعنارص الثالثة  �ستند ٕاىل حمد�
أ�مانة، بعد من تلكيف ب �رباء مس�تقلني مشهور�ن �راسات  ٕاجراء" 1" :يه الثالثة وهذه العنارص. املسا�دة إالمنائية

ومع ٔأ�رز اخلرباء يف امليدان؛  ،بني ا�ول أ�عضاء " تبادل املعلومات2مشاورات مع ا�ول أ�عضاء �ىل مس�توى اللجنة؛ "
و�س�تفادة ، املعنية" وتقدمي املسا�دة التقنية ٕاىل ا�ول أ�عضاء، وخباصة الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا، يف ا�االت 3"

تتعلق تفاصيل ٔأكرث من الالزم  أٔنه ال �رغب يف اخلوض يفب ورصحالعمل املُنجز يف العنرص�ن أ�ولني من �ر�مج العمل.  من
ثقرتاح لس�ياق الوارد يف �� ملنظمة الص�ة العاملية وفريق اخلرباء  املتواصلٕاىل العمل  يود إالشارة لكنه، املُ�د�

مقاومة املكرو�ت  املمتثل يف. ؤأشار اىل ا�هتديد لها�ستشاريني العامل املعين �متويل وتنس�يق البحث والتطو�ر التابع 
 تبحث املقَدمةٔأن ا�راسة أ�وىل  ؤأوحضهذه املسأٔ�.  يتناولث قرتاح احملد� � العنرص أ�ول من دراساتوقال ٕان ية، لٔ�دو 

�س�ت�دام املفرط للمضادات احليوية، مبا يف ذ�  وليساحلوافز التنظميية و�ريها من احلوافز الكفي� بتشجيع �بتاكر 
ىل �ست�ر يف البحوث املتعلقة بظاهرة مقاومة املكرو�ت إ لل�ان املعنية �ٔ�دوية ا مبا يدفع ،الرباءات خبالفاحلوافز 
�ىل القطاع الصيدالين محلل الرشاكت ٕاما �ىل دفع الرمس ٔأو �ست�ر ‘ و�شمل ذ� فرض رمس 'ا�فع ٔأو املشاركة ،لٔ�دوية

ٕان منظمة الص�ة العاملية و�ريها من  ومىض يقول .رةيف ٔأ�شطة البحث والتطو�ر اليت تُعترب مفيدة ملاكحفة الظاهرة املذ�و 
لص�ة ا�ي متث� �ىل ا هتديدواحلد من ا� ،اجلديدة الظاهرة للتصدي لهذه ا�وده و�دتة قد يا�ولية واحلكوم املبادرات 

�ىل صول حلوأ�شد ضعفا ف� يتعلق � قل منواا�ٔ الب�ان و الب�ان النامية يف  وخباصةالعامة للمرىض يف مجيع ٔأحناء العامل، 
تلبية ل  هاتلقي التكنولوجيا ونقل  كام ٔأهنا أ�قل قدرة �ىل لشعوهبا،لتاكليف وا�متويل و�بتاكر واحلصول �ىل ا أ�دوية،
شاريني فريق اخلرباء �ست خطة العمل ا�ولية لا�راسات والتقار�ر والتوصيات الواردة يف  وذك�ر بأٔنالصحية.  ااحتيا�اهت

احلكومة  ا�ي اضطلع هبا الس�يد ٔأونيل بتلكيف من أ��ري �س�تعراضمقاومة املكرو�ت لٔ�دوية، وكذ�  �شأٔن ماكحفة
مل  ما�ست�ر يف متويل البحوث، و املبذو� رمغ اجلهود ،املاليني من شأٔهنا ٔأن تودي حبياة تربهن ٔأن هذه املقاومةالربيطانية 
 ٔأن تتقامس ميكهنأأن اللجنة  ورٔأى .2050�ىل �لكفة ا�يون حبلول  تتغلب �ديدة �امة اتمبادرات وس�ياس يمت ٕا�داد
حتيا�ات املرىض يف مجيع ٔأحناء العامل. ال و�س�ت�ابة الشا�ل،هذا  �دةتخفيف ل املبادرات وال�ذج ا�تلفة  �شأٔنأ�فاكر 

 ملاكحفة ربحتفز البحث وا�متويل لتوفري دمع اج�عي ٔأك اليتمثل إالعفاءات الرضيبية وال�ذج  ا،ٔأفاكر  حبثؤأوحض ٔأنه 
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�ست�ر يف البحث والتطو�ر  نظرا الع�دفكرة متويل البحوث من �اكليف أ�دوية،  يفٔأيضا  فكرٔأنه  ؤأردفٔ�مراض. ا
هامش رحب  حتقيق فضال عن ،ٕاىل اسرتداد التاكليففيه دوية ا�ٔ هتدف رشكة  ا�يسيناريو ال رٔأس املال يف  �شلك �بري �ىل

صول حب املتعلقة العنارص هذه ودراسةمناقشة  ميكهنااللجنة  �رى أٔنا�مو�ة  وقال ٕانٔ�دوية. ل التلكفة املرتفعةمن �الل 
�ىل  حممت�تعديالت ٕاد�ال تقيمي مقرت�ة تتعلق ب دراسة ٔأخرى ؤأشار ٕاىل ىل أ�دوية. � قل منواا�ٔ الب�ان و لب�ان النامية ا

 مثل،مقاومة املكرو�ت لٔ�دوية،  ذات ص� �حلد منلتشجيع �بتاكر يف جمال �كنولوجيا الر�اية الصحية  رباءاتالنظام 
اس�ت�دام املضادات  وتقليلوالعالج �ملضادات احليوية يف البرش،  لت�ديد العدوى �شلك ٔأفضل،التشخيص ز�دة دقة 

وسعر ا�واء. ؤأشار  البحثمتويل  بني فك �رتباطتقيمي مبدٔأ  قد �شمل إالجراء اهذمىض يقول ٕان و  احليوية يف الزرا�ة.
يف مجيع ٔأحناء العامل  دعوات مثة ؤأن ،إالفراط يف اس�ت�دام املضادات احليوية هو لهذه املقاومةٕاىل ٔأن ٔأ�د أ�س�باب الاكمنة 

�سهو�  ٔأدى ٕاىل توافرهااحليوية املضادات اخنفاض �لكفة حقيقة ٔأن  ونوه ٕاىللنبا�ت واحليوا�ت. ا يف ااس�ت�دا� لتقليص
 تفيد إالفراط يفتقار�ر ب ٔأيضا  ؤأ�اط �لامقل منوا. ا�ٔ الب�ان و قد ال حيتاجون ٕا�هيا �لرضورة يف الب�ان النامية  رىضمل

 ار ٔأيضا أٓ� فٕان لهاحصية معينة،  هذه املضادات وٕان جنحت يف معاجلة شوا�لملضادات احليوية يف العامل املتقدم، ااس�ت�دام 
والت�د�ت  ة�راسة العالقة بني ٔأنظمة الرباء إاضافة ٕاىل ذ�، اقرتا�قدمت، ن ا�مو�ة إ  ومىض يقولسلبية �ىل البرش. 

صول  أ�دوية يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا، مبا يف ذ� �شجيع نقل التكنولوجيا الالزمة لتسهيل احلرياملتعلقة بتوف
دراسة �لتلكيف ٕ�جراء اللجنة ا�امئة ٔأن تقوم  ٔأيضا اقرتحتٔأن ا�مو�ة  ٔأوحضو  الب�ان.هذه يف رة ميسو  بتلكفة ىل أ�دوية�

والرتاخيص الصادرة بغرض �س�ت�دام احلكويم يف ا�ول أ�عضاء  ،�لرتخيص إالجباري املتعلقةالقانون واملامرسات  حول
اليت ٔأصدرت ٔأو  أ�عضاء عن ا�ول املثال، سبيل �ىلوفر معلومات مفص�، تٔأن  ومن شأٔن هذه ا�راسةيف الويبو، 

اليت املس�ت�دم، والت�د�ت  الرتخيص�راخيص بغرض �س�ت�دام احلكويم، وتفاصيل  وأٔ �راخيص ٕاجبارية  ت ٕاصدار�اول
� املناقشات يف هذا توفر هذه ا�راسات ٔأساسا جيدا ملواصس�  ومن و�ة نظره،�ىل الص�ة العامة.  وأ��ر مت موا�هتا

 ٕاىلٔأيضا  وأٔشار�ر�مج معل ملتابعة املسا�دة التقنية. ٕاىل مث  ،املعلومات تقامسا�راسات ٕاىل  هذه تُفيضاقرتح ٔأن كام  ،ا�ال
 لعالقة بني قانون املنافسة واحلقوق الناش�ئة عن الرباءات يفا"حتليل  �شأٔن ثالنقاط الواردة يف اقرتاح ا�مو�ة احملد�  ٕا�دى

س�ياق املس�تحرضات الصيدالنية يف ب�ان خمتلفة، مبا يف ذ� جتميع ٔ�حاكم القانون الترشيعي وقانون السوابق القضائية 
توثيق  ورضورة ملامرسات املنافية للمنافسة اليت تّربر فرض �رخيص ٕاجباري �شأٔن املس�تحرضات الصيدالنية.� املتعلقة

 ."قانون املنافسة وقانون الرباءات لتيسري احلصول �ىل أ�دوية ارتباط دت مناس�تفاالت�ارب املس�تقاة من الب�ان اليت 
ذات الص�، مثل مغاالة ٔأحصاب  املسائلنظم ي و  ،رباءاتالحقوق  اس�ت�دام ٕاساءةٔأن قانون املنافسة حيظر  ومىض يوحض

، والتالعب واحتاكر السوق ملصلحهتم دون أ��ذ بعني �عتبار أ��ر �ج�عي والصحي �ىل أ�دوية يف �سعريرباءات ال
تجربة جنوب ب  وذك�ررباءات. القانون املنافسة اس�ت�دام حقوق  ينظممن و�ة نظر ا�مو�ة، و املس�ت�دمني ٔأو املس�تفيد�ن. 

. ؤأشار ٔأيضا املتفامقة الص�ة العامة شوا�ل ملعاجلةالزمة اخلطوات ال هاذاختالغضب الب�ان املتقدمة  تٔأفريقيا عندما وا�
�دوى و  ،الرتاخيص الطوعية يف جمال القوانني ا�ول أ�عضاء يف الويبو وممارساهت دراسة وتقي� يتضمنٕاىل ٔأن اقرتاح ا�مو�ة 

ٔأن هذ�ن �قرتا�ني  ورٔأىعية. ٕا�شاء قا�دة بيا�ت ميكن النفاذ ٕا�هيا �امليا خبصوص الرتاخيص إالجبارية والرتاخيص الطو 
للوقوف �ىل الوصول ٕاىل بيا�ت الرشاكت اليت ٔأصدرت �راخيص  نسهال�  كام، الرباءات الشفافية وإالفصاح يف نظام انعززي
انتقل و  ٔ�قل منوا والب�ان النامية.الب�ان ل  وخباصةٔأفضل منوذج لالس�ت�دام، ، و تا�ةامل  والرتاخيص، ت�رمأ�  اليت رتاخيصال

تعيني فريق �امل هو �قرتاح أ�ول يف العنرص الثاين وقال ٕان تبادل املعلومات.  وهوالعنرص الثاين من �قرتاح،  رشح ٕاىل
متوازن ٔأو فرقة معل متوازنة �راسة وتوليف التقار�ر والتوصيات الصادرة عن الفريق الرفيع املس�توى املعين �حلصول �ىل 

خطة العمل العاملية اليت وضعهتا منظمة الص�ة العاملية �شأٔن مقاومة املكرو�ت لٔ�دوية ف� يف  املبينةأ�دوية، و�لزتامات 
لميض قدما �البتاكر ؤأهداف التمنية املس�تدامة املتعلقة �لص�ة، لوالنظر يف �يفية ٕاسهام اللجنة  ،خيص نظام الرباءات

�لسة لتبادل ٕاىل  املت�دة اخلاص املعين �حلق يف ا�متتع �لص�ة دعو مقرر أ�ممفي الثاين �قرتاح ٔأما. الثالثوحتديدا الهدف 
اخلاص حبقوق امللكية الفكرية  هتقر�ر  يقدم املقرر �اللها ،املعلومات تدوم نصف يوم �الل ا�ورة السادسة والعرش�ن للجنة

قدمي تقر�ر تالعاملية من ٔأ�ل منظمة الص�ة بدعوة بت ا�مو�ة ٔأيضا ال وط واحلصول �ىل أ�دوية ٕاىل جملس حقوق إال�سان.
فريق أ�مم املت�دة ل الرئيسْني املشاركْني  فضال عن دعوة ،ةوتقر�ر خطة العمل العامليالتابع لها فريق اخلرباء �ستشاريني 
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 تالرفيع املس�توى املعين �حلصول �ىل أ�دوية ٕاىل عرض أٓراهئام حول ٔأهداف الفريق واس�تنتا�اته. وٕاضافة ٕاىل ذ�، اقرتح
�راخيص ٕاجبارية و�راخيص طوعية  اليت �شمل ٕاصدارا�مو�ة ٔأن تنظم اللجنة ا�امئة �لقة معل تقنية �شأٔن ممارسات ا�ول 

تبادل ا�وري للمعلومات ال  واقرتحت ٔأيضا .من اتفاق �ريبس 44و 31و 30للتكنولوجيات الطبية، مبا يف ذ� تطبيق املواد 
ز�ن، �شأٔن قضا� ٕامنائية حمّددة تتعلق �لرباءات والص�ة. و�الوة �ىل ذ�، اقرتحت �ىل هامش اللجنة، مبا �شمل �رباء �ر 

للرباءات اخلاصة �ٔ�دوية أ�ساس�ية، �لتشاور مع ا�ول أ�عضاء وبدمع من منظمة  ادولي ويبو جسالتنشئ الا�مو�ة ٔأن 
د ا�ويل، مبا يف ذ� أ�دوية اخلاصة �ٔ�مراض الص�ة العاملية، لتيسري حتديد وضع الرباءات اخلاصة �ٔ�دوية �ىل الصعي

ٔأية وس�ي� فعا� ٔأو دقيقة �اليا لت�ديد وضع الرباءات اخلاصة نظرا لعدم وجود السارية و�ري السارية. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه 
هذا فٕان من أ�دوية ،  �ٔ�دوية، مبا يف ذ� ت� املدر�ة يف قامئة منظمة الص�ة العاملية ا�منوذجية لٔ�دوية أ�ساس�ية و�ريها

اجلهود اليت تبذلها احلكومات وواكالت رشاء أ�دوية من ٔأ�ل التفاوض �ىل رشوط احلصول �ىل أ�دوية.  �ىليؤ�ر سلبا 
 �شأٔن�ىل املعرفة  كام ييرس س�بل احلصولالشفافية و�رش املعلومات واملعرفة،  ورٔأى ٔأن هذا الس�ل من شأٔنه ٔأن ييرس

 انتقاء املعلومات مللمتيس يتيح هٔأن كام رٔأى وما ٕاىل ذ�. احلصول �لهيا، رشوطو و�لكفهتا،، ت توافرهاو�اال، ةتا�امل  أ�دوية
�شأٔن العروض يف �ا� قيام ٔأ�د وزراء   معلومات مفيدةتوفري  ه، �ىل سبيل املثال، ميكنمظروفهضوء يف  اتٔأفضل اخليار 

جسل دويل  ٕا�شاء لعنارص املتعلقة بتبادل املعلومات، اقرتحت ا�مو�ة� ف� يتعلق. ؤأ�ريا، هأأو بيع  ٔأدويةرشاء �  ص�ةال
قدرا �بريا من وفر يمن شأٔنه ٔأن  وهو ماللرتاخيص ف� خيص أ�دوية املرخص هبا لتيسري احلصول �ىل أ�دوية دوليا، 

 معرفة أ�دويةلناس يتس�ىن ل  يك امفيد س�ل س�يكونهذا ال يف رٔأيه، ٔأن و املعلومات والشفافية يف نظام الرباءات ا�ويل.
السابقني،  �نمع العنرص يتوافق ينبغي ٔأن واكن ملسا�دة التقنية، فيتعلق �اقرتاح ا�مو�ة  يفالعنرص الثالث ٔأما . املرخص هبا

عقد مجمو�ة من �لقات ب للمجمو�ة �قرتاح أ�ول يف العنرص الثالثويقيض . ؤأن يفيض ٕاىل اس�تنتا�ات تتسق مع ٔأهدافهام
جوانب املرونة املتا�ة يف مع ٕايالء مل حول التفاوض �ىل اتفاقات الرتخيص وصياغهتا لفائدة صانعي أ�دوية اجلنيسة، الع

ٕالصدار الرتاخيص إالجبارية اخلاصة  مو�ه حنو التمنيةدليل فيتناول وضع �قرتاح الثاين  ٔأما. �ه�م الالزمنظام الرباءات 
�لقات معل دورية لتيسري تفسري فيتعلق بعقد ثالث ال ح اقرت �ٔأما �حجة.  ٕافرادية �لرباءات الطبية، استنادا ٕاىل دراسات

�شمل فاحيص الرباءات ف� خيص طلبات الرباءات اليت  �انبمعايري أ�هلية للحامية برباءة وتطبيقها بطريقة ٔأكرث رصامة من 
اس�ت�داث و�دة تدريبية للمسا�دة التقنية تبّني �شلك ؤأ�ريا التكنولوجيات الصحية يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا. 

رصحي �ختالف بني الرتاخيص إالجبارية اليت تُمنح مبوجب اجلزء الثاين من اتفاق �ريبس، خبصوص احلقوق الناش�ئة عن 
التعدي �ىل ت�  الكفي� بوقفب اجلزء الثالث من االتفاق، خبصوص س�بل �نتصاف الرباءات، وت� املمنو�ة مبوج

ت� الو�دة سترشح � ا�هن�ني، و�ركّز �ىل جوانب املرونة املتا�ة ل� النظامني، �لام بأٔنه مبوجب  ؤأشار ٕاىل ٔأن احلقوق.
ٔ�ي من التقييدات املوجودة خبصوص  44دة هيلك اتفاق �ريبس، ال ختضع الرتاخيص إالجبارية املفروضة بناء �ىل املا

ٔأن  مل يتسن لها، ورمبا السابق يف اليومقرتا�ه �ٕابالغ ا�ول أ�عضاء  مت هأٔنبؤأ�اط الوفد �لام  من االتفاق. 31و 30املادتني 
أ�عضاء ا�ول بدراسة ، �ىل ٔأية �ال ،رحبو قرارات ٔأو مواقف واعية. �شأٔنه  تقرٔأ �قرتاح بصورة وافية ٔأو ٔأن تت�ذ

مرض فريوس أ�وبئة واجلواحئ، مثل  و�زايدالصحية العاملية  الشوا�ل ٔأ�رز وك�لفية لهذه املسأٔ�،. دراسة متأٔنيةالقرتاح ل
النامج وا�هتديد املزتايد  ،الاكرييبو  أ�مري�يتنييف  ا�ي �اث فسادافريوس ز�اك   ي اجتاح غرب ٔأفريقيا، ومؤخرإايبوال ا�

 ةدراس عند ٔأن تأٔ�ذ يف اعتبارهأأعضاء  ٔأخرى حث ٔأيضا دوالو �ىل الص�ة العاملية.  لٔ�دوية مقاومة املكرو�تعن 
بغية ٕا��ة  ،منظومة أ�مم املت�دة يف ظلالعامل  ب�انمجيع اليت تلزتم هبا ٔأهداف التمنية املس�تدامة املتعلقة �لص�ة،  قرتاح�

 .اصة يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منواخبالطبية، و و الصحية وأ�دوية التكنولوجيات لحصول �ىل الفرص ل

عن  س�يعربنه إ  وقال، ا�مو�ة اقرتاح هعرضلوشكر وفد �حتاد الرويس وفد ني�ري� نيابة عن ا�مو�ة أ�فريقية   .108
 ت عنه ربٔأعا�ي رباءات والص�ة الوضوع مبمس�توى �ه�م ارتفاع  والحظ�قرتاح يف �لسة الحقة.  يفنظره  ةو�

ذ�ر ٔأن مشلكة احلصول �ىل اخلدمات الصحية و العديد من املقرت�ات املثرية لاله�م، �شأٔنه دمت قُ و  ،العديد من الوفود
لك دو� من ا�ول أ�عضاء. ؤأشار ٕاىل لذات ٔأمهية حيوية و لكثري من ا�ول أ�عضاء،  شديدة إالحلاحوأ�دوية يه مسأٔ� 

الس�تثناءات، مثل الرتاخيص �رتبط ارتباطا وثيقا �رباءات اليت �كفلها الاية امحلٔ�ن  ،ذات جوانب متعددةٔأن املشلكة 
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 الوثيقتان املقانون العام. وشدد �ىل ٔأمهية ا�راسات اليت أٔ�دهتا أ�مانة، وهمتعلقة �مبسائل موضوعية  كام �رتبطإالجبارية، 
SCP/21/4 وSCP/21/9 . هذه�شأٔن  والت�اربدراسة وتبادل و�ات النظر يف ينبغي للجنة ٔأن �س�متر  هرٔأي ٔأنو 

 ةناقش�ىل م سا�د � قد امللكية الكشف عن أ�سامء ا�ولية �ري املُس���  ٕا�داد اس�تبيان يتعلق جبدوى. ورٔأى ٔأن املسائل
يف جمال  ؤأشار ٔأيضا ٕاىل ٔأن البحث عن الرباءات وحفصها توصيات ل�ول أ�عضاء. وتقدمي ،زيد من التفاصيلمب هذه املسائل

ٔأم �الل  املوضوعي الفحص�الل مر�� سواء س�تغرق وقتا طويال للغاية، � و  ٔأمر �لغ التعقيد ةاملس�تحرضات الصيدالني
التطبيق  وٕاماكنيةالنشاط �بتاكري، كفاية إالفصاح،  ،، �ىل سبيل املثالةرباءٔأهلية ��رتاع للتقيمي ��رتاض، و مر�� 

املس�تحرضات يف جمال  ةرباءلل ات��رتا�ٔأهلية تقيمي ا�راسات �شأٔن  الرٔأي القائل مبواص�، و�ري ذ�. �� ٔأيد الصناعي
 ،ماكتب الرباءات جتارب بتبادل اه�مه. ؤأعرب عن و�ر�يبات خمتارة مار�وش طالباتمب �متزياليت ت�  الس��، الصيدالنية

، قد �كون من ومن و�ة نظرهالتوصيات يف املس�تقبل.  تُعد ٔأنللجنة  يتس�ىن ممارسات الفحص يف هذا ا�ال، حىت وتقامس
وسوابق الرتخيص إالجباري، وتقدمي ٔأمث� واقعية  جمال ىل جتارب ا�ول أ�عضاء يفاستنادا إ جتميع التوصيات  املس�تصوب

 .اتوالتقييدا�ول أ�عضاء يف تطبيق هذه �س�تثناءات  اليت وا�تالعقبات التنويه ٕاىل  فضال عن قضائية،

 ٕاىل ؤأشار�قرتاح اجلديد.  ٕا�داديف  اليت بذ�هتاهود �ىل اجل ا�مو�ة أ�فريقية  �مسوشكر وفد الربازيل وفد ني�ري�  .109
ٔأخرى يف جنيف.  يف حمافليف اللجنة ا�امئة و اكن حمل نقاش دامئ ومن مث�  �كتيس ٔأمهية �لغة؛رباءات والص�ة ال موضوع ٔأن

ٔأن اقرتاح ا�مو�ة أ�فريقية  رٔأىرباءات ونقل التكنولوجيا، ال، وجودة والتقييداتالس�تثناءات �ط هذا املوضوع ارتبال ونظرا
اجلديد يتضمن العديد من عنارص �قرتاح السابق الوارد يف  �قرتاحٕاىل ٔأن  ؤأشارا�ول أ�عضاء.  �د�ر بأٔن تنظر فيه

هبا اللجنة  تضطلعهذا املوضوع �ىل أ�عامل اليت يف ٔأن ا�راسات املقرت�ة �سلط الضوء  كام رٔأى، SCP/16/7الوثيقة 
تارخيي ال  ، مثل قرار أ�مم املت�دةا�ال�عتبار التطورات أ��رية يف  كام ٔأهنا تأٔ�ذ يفلمناقشة، ل هامة  وتثري نقاطاا�امئة، 

مع فريق أ�مني العام لٔ�مم املت�دة رفيع  �لتنس�يقعقد قشات اليت تُ واملنا ،�شأٔن ٔأهداف التمنية املس�تدامة املتعلقة �لص�ة
حتفزي �بتاكر، ؤأن ا�متع يعمتد �ىل التطو�ر  هورباءات النظام هدف ٔأن  ؤأشار ٕاىل املس�توى املعين �حلصول �ىل أ�دوية.

اخلرباء ٕاىل ٔأن  ٔأشاردوية، حيث مقاومة املكرو�ت ل�ٔ تناولت املناقشات اليت  يتضح مناملس�متر ٔ�دوية �ديدة، كام 
ٔأيضا يُعد  وهذا ،ديدةاجل يعاين من نقص يف املواد لبحث و�بتاكرؤأن خط ٕامداد ا لٔ�دوية،املكرو�ت تطور مقاومة 

 مالمئةٔأداة  جيب ٔأن �كونرباءات الٔأن نظام  ىرأٔ و ز�اك. و ٕايبوال  تفيش فريويسب مؤخرا  اليت ابُتليتا�ول يف قلق لل امصدر 
احلصول �ىل هذه أ�دوية لرفع مس�تو�ت املعيشة،  وتتيح فرص ،ٔ�دويةيف جمال �تطو�ر ال بحث و القيام بأٔ�شطة ال  �كفل

ا�ي �سمح به نظام الرباءات ٔأمر  مب�ال التحرك العام إالملام اجليدٔأن  ٔأيضاالحظ ووهو حق ٔأسايس من حقوق إال�سان. 
�ىل عضاء ا�ول ا�ٔ ، حث هذاويف ضوء  .ااحتيا�اهت مبا يليب هفيو�كي  أ�عضاء من فهم النظام الوطينا�ول متكني � حيوي 

مبادرة ا�مو�ة أ�فريقية و�ريها من النقاط  مرا�اةدراسات �ديدة، مع  وٕاجراءمواص� العمل يف جمال الرباءات والص�ة، 
 اليت ٔأ�رهتا وفود ٔأخرى يف اللجنة.

احلق يف  وقال ٕانٔأعرب وفد جنوب ٔأفريقيا عن تأٔييده للبيان ا�ي ٔأدىل به وفد ني�ري� نيابة عن ا�مو�ة أ�فريقية. و  .110
الب�ان النامية. ٔأم مجيع ا�ول أ�عضاء، سواء الب�ان املتقدمة  و�كتيس ٔأمهية �ىالص�ة جزء ٔأسايس من حقوق إال�سان، 

عبء الص�ة وحتسني نوعية احلياة ومعيشة الناس  من وطأٔةتخفيف ال  مسؤولية � بأٔنالقائو�ة النظر  ٔأيدويف هذا الصدد، 
 يقدم رؤى جمدية ٕاذأٔن اقرتاح ا�مو�ة أ�فريقية �شأٔن الرباءات والص�ة مفيد للغاية، ب ورصحمجيع الب�ان. تقع �ىل �اتق 

قدم حملة شام� يملهمة احلامسة. ؤأوحض ٔأن �قرتاح سا�دة يف هذه اامل �ول أ�عضاء يف الويبو هبا لميكن  ية اليتكيف ال  �شأٔن
رفيع املس�توى املعين �حلصول �ىل أ�دوية، الٔ�مم املت�دة إا�شاء فريق  ما ٔأسفر عن ، وهوعن التطورات يف ا�ال الصحي

ه ملا ٔأن جمدداوز�اك. ؤأكد يبوال إ  لت�د�ت يف ٔأعقاب التأٔثري املدمر لفريويسل �متع العاملي ٔ�ن يتصدى ااحلا�ة املاسة  ؤأكد
ٔأال وضامن  ،التصدي لهذه الت�د�ت مسؤوليةتتحمل  مجيع ا�ول أ�عضاءفٕان ، ةاملشرتك من الشوا�لالص�ة العامة  اكنت
الب�ان النامية، فٕان  يقع �ىل �اتق عبء املرض ُ�ل ٔ�ن ونظرا. رقلهأأو تع امية الص�ة العامةحبحقوق امللكية الفكرية ختل 
. ٔأمر من أ�مهية مباكن الصحية الشوا�ل�ريبس ملعاجلة املنصوص �لهيا يف اتفاق املرونة جوانب �س�تفادة من  من متكيهنا
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، �ىل سبيل ، ٔأكرث من �ريها، صالحية التصدي لهاالويبو مت� اليت ،�قرتا�ات �ددا �بريا منتضمن ي قرتاح ورٔأى ٔأن �
س�ت�دام الرتاخيص املتا�ة ٔأما�ا الوالفرص  ،الب�ان النامية اليت توا�ه تالت�د� لبحثدراسة ٕ�جراء  التلكيفاملثال، 

لعالقة بني قانون املنافسة واحلقوق الناش�ئة عن اا�راسة  هذه�شمل : وقد ٔ�غراض �نتفاع بتكنولوجيات الر�اية الصحية
ٕاذ ، جتارهباتقامس جنوب ٔأفريقيا يك ت صة الفر س�تتيح  أأهن كام الرباءات يف س�ياق املس�تحرضات الصيدالنية يف ب�ان خمتلفة،

 ؤأشار ٕاىل. هتااملس�هت� وحام� فرص ر�اية وتعز�زقانون املنافسة ٔأداة مفيدة لتحسني �بتاكر، وختفيض أ�سعار،  ٕاهنا تعترب
ثةص� ذات الاحلصول �ىل املعلومات  ٔأن �قرتاح يتو� ٔأيضا وتوفري املسا�دة التقنية  ،من اخلرباء يف هذا ا�ال واحملد�

حبيث  ،�لك عناية هو �د�ر هبادراسة �قرتاح ٕاىل  د�ا ا�ول أ�عضاءو استنادا ٕاىل نتاجئ أ��شطة املذ�ورة ٔأ�اله.  الهادفة
 .ملوضوعايف  إال�سان�امل حقوق  مع مرا�اةجلنة ٔأن تفعيل عنارص �قرتاح، ا �متكن

موضوع طرح ا�مو�ة أ�فريقية. ورٔأى ٔأن  �مسلبيان ا�ي ٔأدىل به وفد ني�ري� ل  ٕاىل الوفود املؤيدةوفد اجلزا�ر  وانضم .111
. ��، ٔأيد ةمتوازن ه بصورةتطو�ر نظام الرباءات ا�ويل واس�ت�دام�لغة ل  �كتيس ٔأمهيةاللجنة ا�امئة  يفرباءات والص�ة ال

ثقرتاح � اللجنة ا�امئة  يفرباءات والص�ة العامة ال�شأٔن  مناقشات موضوعيةكام ٔأيد ٕاجراء  ،لمجمو�ة أ�فريقيةل احملد�
 ،لزتامات ا�ولية� مبا يتفق معرباءات اليت يتيحها نظام الاملرونة جوانب سا�دة الب�ان �ىل �س�تفادة الاكم� من مل 

�لزتامات ا�ولية  تعرقلهو ٔأال  ٔأن ٔأ�د املبادئ الهامةيف رٔأيه وحتيا�ات الص�ة العامة. ا مع �هيا رباءاتالقوانني  ومواءمة
 املرونة والضام�ت املنصوص �لهيا يف نظام الرباءات ا�ويل.جوانب اس�ت�دام 

ثالقرتاح لٔأعرب عن تأٔييده و حتدث وفد الهند بصفته الوطنية، و  .112 من ثالثة عنارص  املؤلفلمجمو�ة أ�فريقية، ل احملد�
لشوا�ل  يف معاجلتهة التقنية. ؤأشار اىل ٔأن �قرتاح يبدو متواز� ا�راسات وتبادل املعلومات واملسا�دٕاجراء مرتابطة، ويه 

عزز قدرة الب�ان النامية والب�ان يقرتاح � ٔأنيف رٔأيه، والب�ان النامية ؤأولو�ت الس�ياسات العامة املتعلقة �لص�ة العامة. 
دمع يقة �لص�ة العامة. ؤأعرب عن رغبته يف ٔأن املرونة املتعلجوانب و�س�تفادة من  ة،رباءالف ٔأنظمة يأ�قل منوا �ىل �كي 

 .بتوافق يف ا�ٓراء هذه املسأٔ�اع�د للجنة  يتس�ىنحبيث  دون حتفظ،ن ٔأيضا �قرتاح ون ا�ٓخر واملندوب

 نظرأأوحض ٔأنه  بيد ٔأنهث. اقرتا�ا احملد� �ىل ا�مو�ة أ�فريقية  �مسوشكر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية وفد ني�ري�  .113
قرتاح سابق قدمه وفد جنوب ٔأفريقيا نيابة عن �هذا �قرتاح. وف� يتعلق ل بيانه  يو�ه لندراسة �قرتاح،  لعدم متكنه من

بوصفه ٕا�ال� ا�مو�ة أ�فريقية ومجمو�ة املسا�دة إالمنائية، ٔأكد دمعه القوي ٕال�الن ا�و�ة �شأٔن اتفاق �ريبس والص�ة العامة 
احلصول �ىل يف مجليع التعز�ز فرص  وبصفة �اصةحامية الص�ة العامة، يف ، وقال ٕانه حيرتم حقوق ا�ول أ�عضاء راخسا

 رٔأىمنقذة للحياة،  مبتكرةٔأدوية �ديدة  وصنع تطو�رنظام الرباءات يف تعز�ز ا�ي يضطلع به �ور احليوي ل دعامو  أ�دوية.
مع ذ�، ٔأن فرضية �قرتاح  لكنه رٔأىن اختاذ تدابري محلاية الص�ة العامة. م الب�انمينع  نظام �راءات قوي الوجود ٔأن 

رباءات املتا�ة يف نظام الاملرونة جوانب اكم� من بصورة ٔأن جمرد �س�تفادة ومفادها ، SCP/16/7الوارد يف الوثيقة 
قل ا�ٔ الب�ان و ة يف الب�ان النامية احلصول �ىل أ�دوي ٕاماكنيةسن �شلك �بري حت ٔأن  امبوجب االتفاقيات ا�ولية من شأٔهن

قوق حب املتعلقةاملعقدة  املسائلط يبس� يف ت  ا�ي يفرطهذا الرٔأي،  �ىل موافقته. وأٔعرب عن �دم ةحصي� ليست فرضيةمنوا، 
، اجلوانبٔأن هذه مسأٔ� متعددة يف رٔأيه، و. أ�دويةتوافر  ا�ي حيول دونالعائق الوحيد يه املرونة  اكنترباءات، كام لو ال

. �ىل أ�دوية صوليف معاجلة مشلكة احل أأساس�ي �شلك عنرصاعة، اليت من الصورة الرشاكت املصنِّ  ٔأغفل�قرتاح  ؤأن
لتطو�ر �ال�ات ؤأدوية  ؛وفر حوافز للصنا�ات ا�وائية يف خمتلف ٔأحناء العامليرباءات ال ا�ي �كف� ايةامحلأٔن نظام ب ورصح

ؤأشار ٕاىل  يف هناية املطاف مجيع الب�ان. مهنا نقل التكنولوجيا اليت ميكن ٔأن �س�تفيدو النامية،  يف الب�ان وٕا�حهتا�ديدة، 
ٔأنه دون امحلاية اليت �كفلها الرباءات سيتقلص �دد أ�دوية اجلديدة، مبا يف ذ� أ�دوية اجلنيسة والعال�ات ؤأدوات 

عنوان ب ية ومنظمة الت�ارة العاملية يف ٕا�داد دراسة ثالثية الويبو مع منظمة الص�ة العامل  التشخيص اجلديدة. وقد اشرت�ت
 ُ ويه تؤيد الرٔأي ، 2012يف  ا�راسة رشت"تعز�ز فرص النفاذ ٕاىل التكنولوجيات الطبية و�بتاكر" (دراسة ثالثية)، �

ى ٔأن �س�تنتاج املهم من رأٔ و  أ�دوية. ري�دم توفيف  ٔأو رييف توف �سهم�انب نظام الرباءات ٕاىل عوامل كثرية مثة أٔن ب القائل
ال قوق احل هذغياب  كام ٔأن، يعوق احلصول �ىل هذا املنتجقوق امللكية الفكرية ال حب ما نتجم  متتعهذه ا�راسة هو ٔأن جمرد 



SCP/24/6 
47 
 

نظرا ٕاىل ٔأنه مت ٔأنه ٕاىل  ٔأشار، SCP16/7لعنرص أ�ول من �قرتاح الوارد يف الوثيقة �. وف� يتعلق يهاحلصول �ل يضمن 
�لفعل  املُنجزلعمل س�يكون مبثابة �كرار لدراسات ٕاضافية فٕان ٕاجراء ذا العنرص، هب ف� يتعلقالكثري من العمل  ٕاجناز�لفعل 

تتضمن منظمة الص�ة العاملية ومنظمة الت�ارة العاملية. �ىل سبيل املثال، العمل ا�ي قامت به و  ،يف اللجنة
لويبو ومنظمة الص�ة العاملية ومنظمة الت�ارة العاملية املتعلق �لرباءات به ا ا�ي اضطلعتالعمل  SCP/18/5 الوثيقة

كام املؤمترات و�ريها، عقد و  التقنيةاملسا�دة تقدمي دراسات وتقار�ر وتعليقات ومقاالت و ٕا�داد ذ�  و�شملوالص�ة، 
�ىل ٕالجبارية واستنفاد احلقوق الرتاخيص ا ةسادر  ه قد جرتالو�ئق ذات الص�. ؤأشار ٕاىل ٔأن لسا�ر روابط اش�متلت �ىل

مناقشة مس�تفيضة  ٔأجرت اللجنة ا�امئةو�الوة �ىل ذ�،  أ�مم املت�دة. يف منظامت ٔأخرىيف يف الويبو و حنو دقيق وشامل
املسائل قد �كون هذه يف  النظرمواص�  واملامرسات اخلاصة �لك ب�. ورٔأى ٔأن الت�ارب مشلتالرتاخيص إالجبارية،  �شأٔن

املرتتبة �ىل  والفوائدتلكفة ال ، ٔأعرب عن قلقه ٕازاء حتليل مار�وشطالبات مب تتعلقدراسة ب. وف� يتعلق اكررحج م�ىل أ�ر
التاكليف يف و فوائد املقصود �ل�ىل تعريف  وتوافق دد أ�مانةٔأن حت حيتاجن هذا الت�ليل أٔ ، ويف رٔأيهاملطالبات.  هذهقبول 

ويف الوقت  مصل�ة مجيع أ�طراف مرا�اة فٕانممكنا،  الت�ديدهذا الس�ياق. ؤأشار ٔأيضا ٕاىل ٔأنه حىت لو افرتضنا ٔأن هذا 
املقرتح يف  الفائدة�س�تطع الوفد دمع حتليل التلكفة/  الاملر��،  هذه. ��، يف ا ليس �ٔ�مر اليسريحتقيق التوازن بيهننفسه 

 .SCP/16/7الوثيقة 

ثقرتاح و� ،ا�مو�ة أ�فريقية �مس ب�هلبيان ا�ي ٔأدىل به وفد ا ؤأيدحتدث وفد ني�ري� بصفته الوطنية، و  .114  احملد�
ن ا�مو�ة. ؤأشار ٕاىل ٔأن �قرتاح يتضمن خطوات معلية وقاب� للتنفيذ من شأٔهنا ٔأن متكِّ  ا�ي قدمتهرباءات والص�ة ال �شأٔن

تعز�ز الص�ة العامة. ؤأعرب عن الزتامه �لعمل ٔأمام رباءات الاليت يفرضها نظام  العوائقتعداد  يف من إالسهاماللجنة ا�امئة 
 رباءات والص�ة.لل يوياحل ال ا�عمل الويبو يف ب امليض قدمامع ا�ول أ�عضاء ومجيع ٔأحصاب املصل�ة املعنيني من ٔأ�ل 

ٕاىل مزيد  ٔأنه حبا�ةمشريا ٕاىل  ،الوال�ت املت�دة أ�مر�كيةؤأعرب وفد اليا�ن عن تأٔييده للبيان ا�ي ٔأدىل به وفد  .115
 رباءات والص�ة. ؤأعرب عن ٔأم� يفال �دول أ�عامل:بند  يف ٕاطارببيان �ام  ؤأدىلمن الوقت للنظر يف �قرتاح اجلديد، 

يتوفر ٔأحناء العامل اليت ال  العديد من أ�مراض يف مجيع نظرا لوجودتطو�ر، ال من  االعديد من أ�دوية اجلديدة مزيد ٔأن �شهد
بعض فالبد من تقدمي تطلب قدرا �بريا من الوقت واملوارد، ي تطو�ر ٔأدوية �ديدة  ؤأضاف ٔأنه نظرا ٕاىل ٔأن�الج فعال.  لها

مات نظام الرباءات يف حتسني الص�ة العامة اسهإ ن ٕاناكر أٔ  احلوافز لتطو�ر ٔأدوية �ديدة من �الل نظام الرباءات. يف رٔأيه،
صول احلٕاماكنية �ائقا ٔأمام  ال �شلكرباءات احلايل الأٔن نظام ب ورصحاس�ت�داث ٔأدوية �ديدة يف املس�تقبل.  دونس�يحول 

 املرونة.من ٔأكرب �س�ت�داث قدر هذا التوازن  يغّريِ ي معل ٔأن �ٔ  ه ال ينبغيمتوازن، ؤأن بل هو نظامىل أ�دوية �

قدمت ا�مو�ة أ�فريقية ومجمو�ة املسا�دة إالمنائية أٔن منذ  ٕانه )KEI(ممثل املؤسسة ا�ولية ٕال�كولوجيا املعرفة  وقال .116
اكحفت ، و ٕاىل الظهورز�اك و ٕايبوال �اد فريوسا : ةكثري  ت ٔأمور، �دث2011مايويف �شأٔن الرباءات والص�ة  اقرتا�ام

الو�يئ من النوع ارتفاع �لكفة ٔأدوية الرسطان وا�هتاب الكبد  للتغلب �ىلاحلكومات والنظم الصحية يف مجيع ٔأحناء العامل 
. �ىل لٔ�دويةفريوس نقص املنا�ة البرشية وأ�مراض النادرة، فضال عن الت�دي املمتثل يف �زايد مقاومة املكرو�ت و ، "ج"

مجمو�ة من أٔلف من ويتبأٔسعار معقو�، T-DM1  ٕا��ة دواء ، بعث الت�الف من ٔأ�ل2015 ٔأكتو�ر 1سبيل املثال، يف 
 طلبي�رسا� ٕاىل وز�ر ا�و� لشؤون الص�ة يف اململكة املت�دة  ،احلصول �ىل أ�دويةومؤيدي مرىض الرسطان وأ�طباء 

هذا  ؤأوحض ٔأن. T-DM1املرتفع التلكفة رسطان الثدي  �الجمن  �سخ جنيسةتصنيع ٔأو اس�ترياد ب احلكومة  من ترصحيا فهيا
عدواين ال للنوعسبب امل لربوتني �صا�هتم إ  تتا��ن ثبُ  ،املتأٔخرة ��امر يف  رىض رسطان الثدي�الج ميف س�ت�دم �ُ  ا�واء
للغاية  �هظة أأسعار وتفرض ، هذا ا�واء�راءات  متت� "Roche" رشكة روشٔأن ٕاىل رسطان. ؤأشار املمثل هذا ال من 

 ضعف 3.9 يعادل تقريباما جنهيا اسرتلينيا، ٔأي  405 102 مبلغ �امملدة  العاديريض امل�الج تبلغ �لكفة : للحصول �ليه
 املعهد الوطين للص�ة والر�اية اختذ، 2014 ٔأغسطس 8. ؤأشار ٔأيضا ٔأنه يف 2014لفرد يف اململكة املت�دة يف �ام اد�ل 
ة املرتفع بتلكفته متعلال)، NHSاخلدمات الصحية الوطنية (من �الل  T-DM1 قرارا بعدم توفري دواء) NICE( الفائقة
من �الل هذا ا�واء  ىل� يف احلصول. ؤأوحض املمثل ٔأنه يف �ني اس�متر مرىض اخلدمات الصحية الوطنية يف انلكرتا للغاية
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الشاملية واسكتلندا وويلز، مما  ٕا�رلندااملرىض ا��ن يعيشون يف  ليشململ ميتد  ذ� )، فٕانCDFالرسطان ( ٔأدويةصندوق 
�ولومبيا، ؤأشار الوضع يف وتطرق ٕاىل  .املرتفعة التلكفةوا�دة يف احلصول �ىل أ�دوية ال مةا�ٔ حىت دا�ل  القامئالتفاوت  يبني

احلكومة الكولومبية ٕالصدار الرتخيص إالجباري  ا ٕاىلسجام�ات ا�متع املدين يف �ولومبيا ال�قدمت ، 2014ٔأنه يف نومفرب 
معلية ٕاصدار الرتخيص ينص �ىل  القانون الكولوميبرمغ ٔأن . Imatinibواملرتفعة التلكفة ٔ�دوية املضادة لرسطان ا�م ل

اتفاق �ريبس، وٕا�الن ا احلق، مبا فهيهذا  �كفل املعروفة العديدة من االتفاقات الت�ارية العاملية كام ٔأن �ددا �برياإالجباري، 
احلكومة . ؤأفاد بأٔن ولومبياالوال�ت املت�دة و�بني اتفاق الت�ارة احلرة و ا�و�ة �شأٔن اتفاق �ريبس والص�ة العامة، 

 أ�مر�يكلس الش�يوخ � التابعة ا�متويلالسو�رسية وصنا�ة املس�تحرضات الصيدالنية واملمثل الت�اري للوال�ت املت�دة وجلنة 
اليت املرونة  من جوانب يك ال �س�تفيداحلكومة الكولومبية �ىل  ،جيد�شلك موثقة  مارست ضغوطا، ةأ�مر�كيوغرفة الت�ارة 

ٕا�الن املصل�ة العامة،  ٔأصدر حيث ،�ريبس. ؤأشار ٕاىل ٔأن وز�ر الص�ة اختذ مؤخرا خطوة �د�رة �لثناءيحها اتفاق يت 
رب�مج معل اللجنة �شأٔن ب وف� يتعلقرشطا ٔأساس�يا قبل ٕاصدار الرتخيص إالجباري.  ،مبوجب القانون الكولوميب يُعد،ي ا�

ة �ىل �لكيف �رباء مس�تقلني ٕ�جراء دراسة ٕاطارية لفحص ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل الرباءات والص�ة، حث املمثل اللجنة ا�امئ
اتفاقات الت�ارة ا�ولية �ىل النفاذ ٕاىل أ�دوية، مبا يف ذ� قوا�د الت�دد ا�امئ للرباءات، وا�متديد إاللزايم ملدة الرباءة، 

جيب ٔأن ومن و�ة نظره،  ).ISDS املستمثرة (و�س�تئثار اخلاص، والتعويضات ونظام �سوية املناز�ات اخلاصة ��و�
ٔأدوية فريوس ا�هتاب الكبد الو�يئ  من بيهنا، ،تتناول هذه ا�راسة تأٔثري احتاكرات �راءات ا�رتاع �ىل ٔأسعار �دة ٔأدوية

ث من �نهتااكت الواردة يف اجلزء الثال من س�بل �نتصاف"ج" ؤأدوية الرسطان، فضًال عن القيود و�س�تثناءات �ىل 
�نهتااكت املدر�ة يف اتفاقية  من س�بل �نتصافاتفاق �ريبس، وهو ا�ال ا�ي يوا�ه حتد�ت �ديدة من �انب قوا�د 

 الٔأداة لصاحل ا�متع،  ٔأن �كون، فٕانه جيب يبقى و�زدهر ٔأن رباءاتالنظام ل اكن  ٕان وقال .(TPP)الرشاكة �رب احمليط الهادئ
 س�تحمينظام الرباءات  تعسف من شأٔهنا التخفيف منيف رٔأيه، ٔأن إالصال�ات اليت ؤأسل�ة ا�مار الشامل.  ان �كون ٔأ�د
 رباءات ودوره يف تعز�ز الر�اية �ج�عية.الرشعية نظام 

رباءة يف الب�ان النامية ب احملميةاحلصول �ىل أ�دوية  فرصعن قلقه ٕازاء  )TWN(ؤأعرب ممثل ش�بكة العامل الثالث  .117
الناس يف الب�ان املتقدمة والنامية. من �الج ماليني  تأٔخر ٕاىلأ�دوية هذه احلصول �ىل  العجز عن واملتقدمة، حيث ٔأدى

ِّ ، ي2015 لعام ؤأشار ٕاىل ٔأن تقر�ر املنتدى �ج�عي �لس حقوق إال�سان ال سبيل  وطفل ور�ل امرٔأةملياري  وجودق وث
منظمة الص�ة العاملية ٔأسعار  ها العاملون يفدراسة �ديثة �رش  اس�تعرضتية. وقد لحصول حىت �ىل أ�دوية أ�ساس� �هيم ل

 دواءٔأسعار  و�للت ،ب�ا 30يف  �لكفهتاوالقدرة �ىل حتمل  و�لكفهتا الو�يئ "ج" أ�دوية اجلديدة ال�هتاب الكبد
الربازيل والهند ومرص ومنغوليا. ؤأشار ٕاىل ٔأنه وفقا لٔ�سعار فضال عن  ب� متقدم، 26 " يفSofosbuvir"سوفوس�بوفري 

 ،�ىل أ�قل "ج"، الو�يئ التلكفة إالجاملية لعالج مجيع املرىض ا��ن يعانون من ا�هتاب الكبد تعادلب�ا،  21يف  املطرو�ة
�لكفة �الج مجيع املرىض  ٕاجاميلٔأن  كامالب�ان اليت مشلهتا ا�راسة،  مجيعرش التلكفة الس�نوية احلالية مجليع أ�دوية يف عُ 

ٔأ�ىل سعر املرىض يف بولندا  ، يدفع، وفقا ل�راسةيقول ٕانه ومىض�لكفة مجيع أ�دوية أ�خرى جممتعة.  س�يفوقاملصابني 
من  ديالعا بولنديال واطن ٔأنه يك �متكن امل ،الص�ة ٔأ�د املدافعني عن وكام ذ�رالهند ٔأدىن سعر. ل�واء، بي� يدفع املرىض يف 

 ورمبا لن تفي مدخراتهلك يوم،  لك قرش من د�� يدخر �ليه ٔأن "ج" الو�يئ �هتاب الكبد�واء ادفع السعر احلايل 
ا�ول أ�عضاء وأ�مانة ٕاىل اختاذ  ودعيهذا الوضع  ٔأنى املمثل، أٔ . ور2021اليت ستبدٔأ يف �ام  جلةاملعا�مثن �لاكمل 

احتاكر  نتي�ةٔ�دوية الباهظة لتلكفة ال ٕاىل  احملمية برباءة، ا�ي يُعزى�ىل أ�دوية �دم احلصول ؤأضاف ٔأن ٕاجراءات �ا��. 
يف جمال اللزتامات ا�ولية ل اكانهتا هذه الظاهرة، يُعدلل�د من وطأٔة  اتٕاجراءٔأية رباءات، و�دم اختاذ ا�ول أ�عضاء ال

الويبو، بوصفها ٕا�دى واكالت أ�مم املت�دة املتخصصة، يف رٔأيه ٔأن . وحقوق إال�سان، مثل احلق يف الص�ة واحلق يف العمل
ٔأهداف التمنية  ال ميكن ٔأن تت�ىل عن مس�ئوليهتا: ٕاذ تتحمل الزتاما مبسا�دة ا�ول أ�عضاء يف توفري وسائل فعا� لتنفيذ

اخلطوة أ�وىل يه  . ؤأشار ٕاىل ٔأن الهدف الثالث يتناول جوانب املرونة يف اتفاق �ريبس، ؤأناملس�تدامة املتعلقة �لص�ة
ويه رضورة ٔأن تدرك أ�مانة ٔأن هناك مسائل سلبية ف� يتعلق �ٔ�دوية. ؤأيد و�ة النظر اليت �رى  –��رتاف �ملشلكة 

رضورة �دم �رك مسأٔ� احلصول �ىل ا�واء لرشاكت أ�دوية واملبادرات اخلاصة ٔأو مجمعات الرباءات، بل جيب ٔأن تت�ذ 
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ليت تضمن احلصول �ىل أ�دوية، كجزء من الزتا�ا ا�ويل. ؤأكد ٔأن الوقت قد �ان يك تتناول الويبو ا إالجراءاتاحلكومات 
، و�شمل ذ� قيام �رباء مس�تقلني ٕ�جراء دراسة .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7العنارص املقرت�ة يف الوثيقتني 

دون ٔأن �س�تفيد الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا  �لتشاور مع ٔأعضاء اللجنة ا�امئة �شأٔن الت�د�ت واملعوقات اليت حتول
ث يتضمن،  املرونة املتعلقة �لص�ة العامة جوانب بصورة اكم� من يف مر�� ما بعد منح الرباءة. ؤأشار ٕاىل ٔأن �قرتاح احملد�

تعلقة برباءات أ�دوية. وجشع ٕاىل �انب هذا �قرتاح، �ددا قليال من املقرت�ات أ�خرى اليت �ريم ٕاىل معاجلة القضا� امل 
 مجيع ا�ول أ�عضاء �ىل املوافقة �ىل العنارص املتبقية من �ر�مج العمل املقرتح يف ضوء �قرتاح أ��ري.

، ٕاىل ٔأن بيانه أ��د� �لتعاون مع رابطة ُمنتجي املس�تحرضات  (JIPA)ؤأشار ُممثِّل امجلعية اليا�نية للملكية الفكرية .118
ورٔأى ٔأنه رمغ اس�مترار املناقشة يف اللجنة ا�امئة �شأٔن رشكة ٔأدوية ذات تو�ه حبيث،  72�نية، اليت تُضم الصيدالنية اليا

، فٕان اللجنة حبا�ة أ�سامء يف مواصفات الرباءاتهذه الكشف عن قبل مناقشة �دوى  امللكيةأ�سامء ا�ولية �ري املُس��� 
ذه أ�سامء يف املواصفات، ويه معلية شاقة و�هظة التلكفة، مفيدة ٕاىل مناقشة السبب ا�ي جيعل معلية الكشف عن ه

امس التسجيل يف دا�رة للص�ة العامة. ومل يقتنع املمثل بأٔن الكشف عن أ�سامء ا�ولية، بدال من أ�سامء الكمييائية ٔأو 
يف املواصفات مفيد للص�ة العامة. ٔأما �لنس�بة القرتاح الكشف عن هذه أ�سامء يف  )CAS(مس�ت�لصات املواد الكمييائية

املواصفات ٕاذا اكنت معروفة ملقدم الطلب وقت إاليداع، ٔأشار ٕاىل ٔأنه مثة �ا�ة ٕاىل ٕاجراء دراسة متأٔنية للوقوف �ىل ما ٕاذا 
من اتفاق  1.27دون �ريها ينهتك املادة نية �راءات املس�تحرضات الصيدالاكن فرض مثل هذا �لزتام �ىل مقديم طلبات 

�ريبس ٔأم ال. ورٔأى ٔأنه ال ينبغي فرض الزتام �ديد �ىل مقديم الطلبات �لكشف عن هذه أ�سامء، �وهنا معلومات �ري 
، ٔأو رضورية لوصف ��رتاع ٔأو حتديد ٔأهليته للرباءة، كام ال ينبغي السامح ملقديم الطلبات الكشف عن أ�سامء الكمييائية

ٔأو أ�سامء ا�ولية يف املواصفات ٕاذا ما ارتأٔوا  التسجيل يف دا�رة مس�ت�لصات املواد الكمييائية ءاسامالرت�يبات الكمييائية، ٔأو 
ذ�. وف� يتعلق بنظام الرباءات وٕاماكنية احلصول �ىل أ�دوية، قال ٕانه من املهم للجنة ا�امئة ٔأن توافق �ىل ٔأن توفري 

كثري من املرىض يف العامل يه �مة احلكومات والرشاكت يف الب�ان املتقدمة والنامية �ىل �د سواء. وبناء العالج املمتاز ل 
�ىل هذا االتفاق، ينبغي للجنة مناقشة أ�ساليب والوسائل الالزمة ٕالجناز هذه املهمة بعد ٕاجراء حتليل طويل ودقيق 

" تناول �شلك جيد دور 2015رشكة فارما "دور أ�دوية يف التمنية،  ٔ�س�باب املشالك القامئة، وما ٕاىل ذ�. وقال ٕان تقر�ر
امللكية الفكرية بوصفها �افزا لالبتاكر، كام تناول فرص احلصول �ىل أ�دوية �ىل املدى الطويل. ؤأشار ٕاىل ٔأن البحث 

يض، مبا يف ذ� املضادات والتطو�ر ا�ي تضلع به الصنا�ات ا�وائية ٔأسهم تقريبا يف لك دواء �م �ىل مدى القرن املا
ؤأدوية الرسطان والقلب  "ج" الو�يئ فريوس ا�هتاب الكبداحليوية واللقا�ات ؤأدوية فريوس نقص املنا�ة البرشية و�الج 

دواء يف الس�نوات امخلس عرشة أ��رية تلبية الحتيا�ات العامل  550وأ�وعية ا�موية، وأٔن الصنا�ة طورت ما �زيد �ىل 
ة، مبا يف ذ� أ�ورام، ؤأمراض القلب وأ�وعية ا�موية، والسكري. ؤأضاف ٔأن هذه الصنا�ة اس�مترت الصحية الناش�ئ

تؤدي دورها الفعال يف البحوث �س�تكشافية، وكذ� يف �رمجة البحوث ٕاىل �ال�ات �اهزة للمرىض، مع ما �زيد 
الرشاكت املصنعة  �ُكبِّدطالق دواء �ديد يف ب� ما دواء قيد التطو�ر يف مجيع ا�االت العالجية. ونوه ٕاىل ٔأن إ  7000 �ىل

ليك يُوزع دواء ما بن�اح �ىل املرىض يف ب� �ديد، جيب ٔأن تتحمل الرشاكت ٔأوال �لكفة ٕاجراء جتارب  –�اكليف �برية 
توزيع و�سويق رس�رية ٕاضافية للوفاء �ملتطلبات احمللية، واحلصول �ىل موافقة السلطات التنظميية احمللية، وٕا�شاء ش�باكت 

حملية، وتثقيف مقديم الر�اية الصحية �شأٔن فوائد ا�واء اجلديد، والبحث واملراقبة يف مر�� ما بعد التسويق. ؤأشار ٕاىل ٔأن 
حقوق امللكية الفكرية ميكن ٔأن توفر للرشكة اليت متول ٕاطالق دواء �ديد يف السوق فرصة اسرتداد ت� التاكليف قبل ٔأن 

جما�. ؤأشار املمثل ٕاىل ٔأنه كام ورد يف تقر�ر "الرباءات، مراقبة أ�سعار، احلصول �ىل  دواء بديل اجمن ٕانتمنافس �متكن 
)" ٔأكد �دد من ا�راسات ٔأمهية امللكية 2005ٔأدوية �ديدة: �يف تؤ�ر الس�ياسات العامة �ىل ا�خول ٕاىل السوق العاملي (

ملي. ووفقا للممثل، �شمل ا�راسة �ددا �بريا من الب�ان املتقدمة الفكرية يف إالرساع بنرش ٔأدوية �ديدة �ىل الصعيد العا
والب�ان النامية، وقد توصلت ٕاىل ٔأن حامية الرباءات بصورة ٔأقوى من شأٔهنا ٔأن �زيد رس�ة ٕاطالق دواء �ديد يف هذه 

اس�تعرض البيا�ت املتعلقة  )"، ا�ي2014الب�ان. كام ٔأشار ٕاىل تقر�ر "الرباءات و�رش ٔأدوية �ديدة �ىل الصعيد العاملي (
، وتوصل ٕاىل ٔأن حامية الرباءات بصورة ٔأقوى 2002-1983ب� تقريبا يف الفرتة من  80دواء يف  600ٕ�طالق ٔأكرث من 
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�رسِّع ٕاطالق أ�دوية اجلديدة يف الب�ان ذات ا��ل املرتفع واملنخفض �ىل �د سواء. ويف هذه ا�راسة، مت تعريف امحلاية 

ءات بأٔهنا النص �ىل �راءات املنت�ات (مقابل النص �ىل �راءات العمليات فقط) ومدة صالحية الرباءة. ��، القوية للربا
اكن املمثل �ىل قنا�ة بأٔن نظام الرباءات يُعد وس�ي� لتسويق التكنولوجيات اجلديدة، ؤأن امحلاية العاد� لرباءات التكنولوجيا 

دوية مواص� ٔأ�شطة البحث والتطو�ر لٔ�دوية اجلديدة للمرىض يف ا�ول النامية. الصيدالنية من شأٔهنا ٔأن تتيح لرشاكت ا�ٔ 
ؤأشار ٔأيضا ٕاىل ٔأن رشاكت أ�دوية يف العامل اكنت تعمل جبدية يف مسأٔ� ٕاماكنية توفري أ�دوية للب�ان أ�قل منوا. ووفقا 

تقدمي طلبات للحصول �ىل �راءات ٔأو  )"، الزتمت بعض رشاكت أ�دوية بعدم2014لتقر�ر "الوصول ٕاىل فهرس الطب (
ٕانفاذها يف الب�ان أ�قل منوا، ويف �ا� تقدمي طلبات للرباءة يف هذه الب�ان، فٕاهنا تطبق نظام الرتخيص و/ٔأو اسرتاتيجيات 

ة �ىل بتحسني القدر  "Eisaiالتسعري. ؤأوحض ٔأنه منذ ٔأن الزتمت رشاكت أ�دوية اليا�نية، �ىل سبيل املثال رشكة ا�ساي "
حتمل �اكليف منت�اهتا، قامت بوضع اسرتاتيجيات لتسعري منت�ات خمتارة بأٔسعار معقو� يف الب�ان املصنفة بأٔهنا ليست 

ذات د�ل مرتفع، كام وضعت منوذج �سعري متدرج �شمل وضع مس�تو�ت متعددة لعبء السعر، يتدرج من حتمل املريض 
وذ� �متكني املرىض ا��ن حبا�ة ٕاىل أ�دوية من تلقي العالج بغض النظر عن للسعر �لاكمل ٕاىل حصو� �ىل ا�واء جما�، 

أ�سايس املمتثل يف �دم تقدمي  "Astellas Pharma"مس�توى د�لهم. ؤأشار ٔأيضا ٕاىل موقف رشكة ٔأستيالس فارما 
تضع الرشكة يف اعتبارها ٔأمهية  طلبات للحصول �ىل الرباءة ٔأو ٕانفاذها يف ب�ان خمتارة تعاين من حتد�ت اقتصادية �برية، ٕاذ

نظام �راءة  بتفعيللب �شدة اطت يتٔأن رشاكت أ�دوية اليا�نية، ال اس�تنتج املمثل �� حتسني فرص احلصول �ىل الص�ة.
ٔأعرب عن و يف الب�ان املتقدمة والنامية، تعمل �اليا �ىل قضا� احلصول �ىل أ�دوية.  نيةمحلاية التكنولوجيا الصيدال مالمئ

نظام ب و  ،سعر ا�واء اخلاص �لك ب�حتديد نظام ب عتقاده بأٔن سعر أ�دوية اليت اكنت يف متناول املرىض تأٔ�ر ٕاىل �د �بري ا
حتسني نظم التأٔمني الصحي يف الب�ان النامية. ؤأشار ٔأيضا  يف فٕانه يأٔمل ا،فيه. � �شرتاكعدل مبو  ،لك ب�لالتأٔمني الطيب 

لبحث والتطو�ر و�منية ٔأ�شطة أأنه وفقا لٔ�مم املت�دة ومنظمة الص�ة العاملية، مشلت القضا� الصحية والطبية العاملية ٕاىل 
رشاكت  اليت تبذلهامث عرض اجلهود  لوقاية وا�مع يف �االت الطوارئ.غرض ال والتثقيفاملوارد البرشية، ودمع التدريب 

، يه ست رشاكت ٔأدوية ��نية ت�رت شا ، وقال:للمرىض يف الب�ان النامية ةديدأ�دوية اليا�نية لتوفري أ�دوية اجل
لر�اية الصحية املبتكرة اصندوق العاملي لتكنولوجيا ال ��يدا يف  شونو�، ٔأستيالس، �شو�اي، دايتيش سانكيو، ا�ساي،

)GHIT�من ٔأ�ل تعز�ز  ،ل وميليندا غيتسرشاكت أ�دوية اليا�نية واحلكومة اليا�نية ومؤسسة بي ٔأسسه لك من ي)، ا
 ��يدا رمسيا ت رشكةانضم 2015سبمترب  25ويف عن طريق التعاون العاملي.  املنت�ات الصيدالنية تطو�ر

 بيل وميليندا غيتس من�ة ، قدمت مؤسسة2016مايو ويف . (WIPO Re:Search) �لبحث املتعلق الويبو مرشوع ٕاىل
سوف و ب�ا �ميا.  70 ما �زيد �ىللقضاء �ىل شلل أ�طفال يف ل يف ٕاطار دمعها يدا�� ٕاىل رشكة  دوالرمليون  38 قدرها

مليون  50 وتصنيع)، sIPV( من سال� سابني تطو�ر وتصنيع لقاح شلل أ�طفال املعطليف س�ت�دم ��يدا هذه أ�موال � 
ٔأما رشكة بأٔسعار يف متناول امجليع.  والتحصنياملس�تفيدة من دمع الت�الف العاملي للقا�ات  جر�ة �ىل أ�قل س�نو� للب�ان

 ٕا�داد يعمل �ىل ا، ؤأوساط ٔأاكدميية، ومنظامت �املية �ري رحبية، احتادٔأدوية ٔأخرىمع رشاكت  ت ٔأ�شأٔ يت، الفارما ٔأستيالس
ٔأكرث أ�مراض الطفيلية انتشارا يف مجيع ٔأحناء العامل. كام  ٔأ�د، تالبلهارس�ياداء لعالج   رباز�كوانتيلاللٔ�طفال من  �ر�يبة
طفيل ل  مضادة) الكتشاف ٔأدوية AIST( ة املتقدمةيالصناع والتكنولوجيا علوم لاملعهد الوطين لتعاونية مع  �حبوت ٔأجر 

�يتاساتو  ، بدٔأت رشكة2013مايو ويف . املهم�ٔأمراض املناطق املدارية  ٔأ�دلعالج داء شا�اس،  protozoan  الربوتوزوا
ٕالنتاج  (JICA)الواك� اليا�نية للتعاون ا�ويل مع سانكيو التعاون التقين رشكة دايتيش ل  تابعةال  اتلقا�لدايتيش سانكيو 

من ٔأ�ل حتسني فرص  هٔأنٕاىل  �لُص املمثل) يف فيتنام. ومما س�بق، MRاحلصبة أ�ملانية (لقاح /لحصبةل  خمتلط ٔأول لقاح
رباءات، وتعز�ز نظم ال�ىل ٔأنظمة  ر�كزةامل�شجيع البحث وتطو�ر أ�دوية  البد مناحلصول �ىل أ�دوية يف الب�ان النامية، 

بأٔن  و�هيا قنا�ةأٔن رشاكت أ�دوية اليا�نية تعمل بصدق �ىل هذه القضا�، ب ورصح التأٔمني الصحي و�منية املوارد البرشية.
 .�ىل �د سواء عزز الص�ة العامة يف الب�ان املتقدمة والناميةيرباءات النظام 

 قدمتهي قرتاح الرباءات والص�ة ا��ٔأ�اط �لام و أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، �حتاد  �مسوفد هولندا وحتدث  .119
ٕاليه �الل ا�ورة  العودةت�ليل �قرتاح �لتفصيل، واقرتح ب  �سمح �كن يف وضع �ا�مو�ة أ�فريقية. ؤأشار ٕاىل ٔأنه مل 

http://applications.emro.who.int/UMD-Joomla/Search%20Engine/Forms/AdvancedSearch.aspx?Text=%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%84&SearchLanguage=d1841d4f-cda5-49eb-b2e3-bb1560e2d295
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نه س�يواصل النظر �روح بناءة يف ت� املقرت�ات إ  قال�امة،  ومكلحوظةمتوازن.  �دول ٔأعاملكجزء من  للجنة ا�امئة القادمة
 .لجنة�ليه ال فقت �ي اتنطاق اال اليت تقع مضن والية الويبو ومضن 

 يُتحمل  �ءا�مو�ة لكن ث، قرتاح ا�مو�ة أ�فريقية احملد� �ٔأ�اط �لام  ٕانهقال و حتدث وفد اليو�ن �مس ا�مو�ة �ء، و  .120
 يف مر�� الحقة. تقدمي مدا��يف  هقحب ، احتفظ�قرتاح. �ايف الوقت للنظر بدقة  لها

بعض الوفود �شأٔن احلا�ة ٕاىل الشفافية  ترصحيات ٕاىلشارة إ ، يف )MPP( ممث� مؤسسة مجمّع �راءات أ�دوية وقالت .121
من ٔأحصاب املصاحل ماكتب الرباءات و�ريها  مع، 2011منذ �ام يعمل  ا�معن إ  ،رباءاتالمزيد من املعلومات عن �ا� ٕاىل و 

ٕاطالق ٕاىل  ونوهتا�ول النامية.  املتعلق �لرباءات يففريوس نقص املنا�ة البرشية �ىل تعز�ز الشفافية �شأٔن وضع ٔأدوية 
ر�ن مبا يف ذ� بيا�ت من  ،ٕاقلميي ووطين ةمكتب �راء 40من ٔأكرث من  ٕ�سهامات ،2011يف ٔأ�ريل ا�مع قا�دة بيا�ت 

فريوس نقص املنا�ة البرشية ل دواء 24معلومات عن  تتضمن القا�دة ٔأن ترباءات. ؤأوحضالس�ل ل يبو وبوابة الو  الرباءات
رباءات �ل املتعلقٔأدوية فريوس نقص املنا�ة البرشية عن وضع ٔأصبحت ٔأداة مرجعية للمعلومات ؤأن القا�دة ب�ا،  88يف 

ومنظامت ا�متع املدين.  العامة وواضعي الس�ياسات الصيدالنيةصانعي املس�تحرضات و  منظامت الص�ة العامة�س�تفيد مهنا 
بيا�ت ال قا�دة  وس�يجري ٕاطالق ا.لتوس�يع نطاقهتوطئة رباءات المعلية جتديد قا�دة بيا�ت  فٕان ا�مع بصدد، ووفقا للممث�

معلومات  تضمالبيا�ت اجلديدة قا�دة  تقول ٕان تواصلو امجلعية العامة للويبو املقب�. �ىل هامش  �دثوسعة يف املديدة اجل
بيا�ت ٔأكرث و فريوس نقص املنا�ة البرشية، ٔأدوية ٕاضافة ٕاىل  ،والسل "ج" �راءات ٔأدوية ا�هتاب الكبد الو�يئ عن وضع
االتفاقات ٔأو  ا�مع، االتفاقات مع استنادا ٕاىلبيا�ت الرتخيص القطرية و دو� �مية،  90رباءات من ٔأكرث من عن التفصيال 

ٕاماكنية و ز�دة موثوقية البيا�ت من �الل الت�ديثات التلقائية، ونوهت ٕاىل ، أ�دوية اجلنيسة مصنعيو رباءات الٔأحصاب بني 
 وحتسني القدرات. ،ثو حتميل نتاجئ البح

هيم�دول أ�عاملمن  8البند   : رسية االتصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ
وحتدث وفد اليو�ن �مس ا�مو�ة �ء، ؤأشار ٕاىل ٔأن موضوع ٔأمهية حامية االتصاالت بني مستشاري الرباءات  .122

ومولكهيم قد نوقش �س�تفاضة يف اللجنة ا�امئة. ؤأشار ٕاىل ٔأن املس�ت�دمني ٔأعربوا عن رغبهتم يف معاجلة هذه القضية �ىل 
طوة ٕاىل أ�مام للتوصل ٕاىل �ل �ىل املس�توى ا�ويل، مثل ٕا�داد قانون املس�توى ا�ويل. ورٔأى ٔأنه ينبغي للجنة ٔأن ختطو خ

�لسة �شار�ية بني ا�ول �ري ملزم �شأٔن رسية االتصاالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم. ؤأيد الرٔأي القائل بأٔن عقد 
، مستشاري الرباءات ا�وليني وأ��انبحامية الرسية املطبقة �ىل ٔأنواع خمتلفة من املهنيني املعنيني �لرباءات و  حولأ�عضاء 

 مبختلف�لام  لٕال�اطة نظرا مثل ت� اليت �دثت �الل ا�ورة السابقة للجنة ا�امئة، ميكن ٔأن �سهم يف املناقشة. وقال ٕانه
ا . ولبلوغ هذدقة وموضوعيةب و/ٔأو العوائق امللموسة �ىل املش�تاحلمكة الرتكزي ٔأكرث  مفنا�ٓراء �شأٔن هذه القضية، 

، يتضمن عنارص اس�تبيان/مسح جتيب �ليه ا�ول أ�عضاءالهدف، رٔأى ٔأن تنظر اللجنة يف دراس�تني. �ستند ٔأوالهام ٕاىل 
مثل: (ٔأ) العقبات اليت حتول دون التوسع يف ٔأنواع املهنيني ا��ن �شملهم رسية االتصاالت بني احملايم ومولكه؛ (ب) التفاوت 

بني احملايم ومولكه. (ج) العقبات،  مبا يف ذ� رسية االتصاالتءات احملليني وأ��انب، مستشاري الربا التعامل مع يف طريقة
ٕان و�دت، اليت حتول دون ٕازا� هذه �ختالفات. ؤأوحض ٔأن ا�راسة الثانية جيب ٔأن تتناول قرارات احملامك �شأٔن هذا 

ٕاىل هذا الضوء �ىل �يفية النظر  ا منكن ٔأن يلقي مزيدؤأكد ٔأن مجع السوابق القضائية وحتليلها مياملوضوع يف ا�ول أ�عضاء. 
و�يفية معاجلته. ورٔأى ٔأن احلل العا�ر لل�دود لهذه املسأٔ� �كتيس ٔأمهية �برية �ى للمامرسني ومولكهيم. ؤأعرب عن  املوضوع

 مواتية لالبتاكر.  رغبته يف ٔأن �متكن اللجنة من �س�ت�ابة ٔ�صوات جممتع أ�عامل، ؤأن �ُسهم يف هتيئة بيئة لٔ�عامل

، وقال ٕانه يويل ٔأمهية �برية الس�مترار العمل يف ٕاطار ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيقوحتدث وفد التفيا، �مس مجمو�ة  .123
من �دول أ�عامل. ورٔأى ٔأن هذه املسأٔ� �مة لعمل اللجنة، ٕاذ �ش�متل �ىل بُعد ذي ص� بعبور احلدود. ؤأيد الرٔأي  8البند 

�ىل صك �ري ملزم قانو� س�يعود �لفائدة �ىل مجيع ا�ول أ�عضاء. وبعبارات ٔأدق، ٔأ�اد الوفد طرح  القائل ٕان العمل
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�قرتاح ا�ي قدمه �الل ا�ورة السابقة للجنة ا�امئة، وطلب ٕاىل أ�مانة ٕاجراء دراسة تصف وتقّميِ أ�نواع ا�تلفة من ُهنج 

 فعال يف هذا ا�ال. القانون �ري امللزم اليت ميكن تطبيقها �ىل حنو

وحتدث وفد هولندا �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، ورٔأى ٔأن الوقت قد �ان للنظر يف أٓلية حمددة  .124
. واقرتح اع�د هنج �ستند ٕاىل قانون �ري ملزم يُفيض ستشار الرباءات أ�جنيبمب  رسية االتصاالت ف� يتعلق لتعديل تعريف

ٔ�عضاء يف الويبو مع رسية االتصاالت بني مستشاري الرباءات أ��انب ومولكهيم، �لطريقة نفسها اليت ٕاىل ٔأن تتعامل ا�ول ا
تتعامل مع رسية االتصاالت بني املستشار�ن الوطنيني للرباءات ومولكهيم مبوجب القانون الوطين، مشريا ٕاىل ٔأنه ينبغي أ��ذ 

ة. ورٔأى ٔأن حتقيق التقارب بني النظم ا�تلفة القامئة يف جمال رسية هبذا ا�هنج دون املساس �لترشيعات الوطنية القامئ
االتصاالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم يف ا�ول أ�عضاء يف الويبو س�يعود �لفائدة �ىل مس�ت�ديم نظام الرباءات، 

 بغض النظر عن مس�توى �منية لك دو� من ا�ول أ�عضاء .

إالسالمية) الرٔأي القائل ٕان رسية االتصاالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم تقع �ارج  -ؤأيد وفد ٕا�ران (مجهورية  .125
نطاق قانون الرباءات. ؤأشار ٕاىل ٔأن مثة تبا�ن يف الطريقة اليت تتعامل هبا القوانني احمللية ل�ول أ�عضاء مع املوضوع. ؤأفاد 

وانطالقًا من . نون اخلاص ولواحئ اخلدمات املهنية، ومن مث فهو يقع �ارج والية اللجنة والويبويقع مضن نطاق القابأٔن املوضوع 
 دمع ٔأي اقرتاح يقيض بوضع قوا�د ومعايري ٔأو ٕامتام املزيد من العمل املوضوعي حول هذه املسأٔ�.ال ي قال ٕانههذا �فرتاض، 

عضاء حول هذا املوضوع. وقال ٕانه منذ مشاركته أ��رية يف وقدم وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية حتديثًا ل�ول ا�ٔ  .126
ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة، ُوحضت مسأٔ� حصانة العالقة بني احملايم ومولكه يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية بأٔهنا تنطبق 

جل �ىل أ�قل بعض ٔأو�ه �دم . ومىض يقول ٕان هذا �جتاه �ا�ري احملامني يف البالد�ىل و�ء الرباءات ٔأو املامرسني 
��ساق يف نظامه. ؤأ�رب اللجنة �شأٔن بعض أ��شطة الكربى اليت جيرهيا مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات �ىل 

شارك فهيا  2015مدار الس�نتني املاضيتني. وقال ٕانه �ىل سبيل املثال اس�تضاف املكتب مناقشة مائدة مس�تد�رة يف فربا�ر 
ثلون مجمو�ة واسعة النطاق ومتشا�كة من اه�مات امللكية الفكرية. ؤأشار ٕاىل ٔأنه ٔأبلغ ا�مو�ة �ء+ و�رش ٔأيًضا حمارضون مي 

تقر�ًرا يف موقع املكتب يلخص ا�ٓراء الواردة من ٔأحصاب املصل�ة. ؤأضاف ٔأن املكتب ٔأ�د مسودة الصيا�ة الترشيعية 
ة يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، ؤأرفقه بوصف للقضا� الوجهية املتعلقة �لس�ياسة ا�منوذجية اليت ميكن ٔأن تعاجل الوضعية القامئ

العامة. ؤأ�لن الوفد ٔأن املكتب قد ٔأطلع ٔأحصاب املصل�ة �ىل املسودة من ٔأ�ل معرفة مدى إالجامع �شأٔهنا يف الوال�ت 
تعليقاهتم �شأٔن ٕاصدار قا�دة �اصة يف حممكة املت�دة. وواصل قائال ٕان الوال�ت املت�دة طلبت ٕاىل امجلهور التعبري عن 

امللكية الفكرية إالدارية اخلاصة هبا، ٔأي جملس ا��اوى والطعون يف جمال الرباءات التابع للمكتب، متنح حصانة رسية 
ة" االتصاالت مع املامرسني أ��انب ٔأثناء ٕاجراءات ا�لس، وعقدت اج��ات للجمهور �شأٔن "ٕاشعار سن القا�دة املقرت�

الصادر من املكتب. وشدد �ىل ٔأن الوال�ت املت�دة أ�مر�كية تنوي العمل مع ا�مو�ة �ء+ �ىل املسأٔ� املذ�ورة وتقدمي 
إالرشادات الرضورية املتعلقة �لس�ياسة العامة ٔ�حصاب املصل�ة وجملس الش�يوخ أ�مر�يك ف� يتعلق بترشيع فدرايل حممتل. 

اد �ل ٔأكرث مشوًال يعمتد �ىل ٔأعامل فرق �ارج س�يطرة مكتب الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ؤأقر بأٔن التقدم يف جمال ٕاجي
للرباءات والعالمات. ؤأفاد ٔأنه بي� هو مس�متر يف العمل مع أ�طراف الوجهية، ٕاال ٔأن قدرة املكتب تعد حمدودة �شأٔن ما 

يتطلب حتقيق ٔأي تقدم ٕاضايف يف هذا ا�ال �ود ميكن ٔأن ينجزه دون دمع ٕاضايف من هذه الفرق، فعىل سبيل املثال، قد 
من ٔأحصاب املصل�ة وجملس الش�يوخ. وقال ٕانه س�يكون �اهزا �راسة املقار�ت ا�ولية املمكنة بعد صيا�ة �ل حممتل �ىل 

 �مل �لتغيريات الصعيد الوطين �شأٔن املسائل املتعلقة حبصانة العالقة بني احملايم ومولكه. وقال ٕانه سيبقي ا�متع ا�ويل �ىل
 الطارئة حملًيا يف جمال القانون.

ؤأعرب وفد اليا�ن عن تأٔييده للبيان ا�ي ٔأدىل به وفد اليو�ن �مس ا�مو�ة �ء حي� طلب ٕاجراء دراس�تني. وقال  .127
الرضوري  ٕانه �رى ٔأن مسأٔ� حصان العالقة بني احملايم ومولكه ال تقترص �ىل املسائل احمللية. ومن مث فهو �رى ٔأن من

مناقشة املسأٔ� �ىل حنو يتضمن احلاالت العا�رة لل�دود ٔأيًضا. ؤأوحض الوفد ٔأن االتصاالت بني حمايم الرباءات ومولكهيم 
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�شمل املعلومات اليت �رى املولكون ٔأهنا جيب ٔأن حتاط �رسية �مة، �ىل سبيل املثال، ا�ٓراء القانونية �شأٔن صالحية حقوق 

ووجود ٔأي انهتااكت حلقوق الرباءات من �دمه. ورٔأى ٔأن من أ�مهية مباكن احلفاظ �ىل رسية هذه الرباءات ونطاق احلقوق 
املعلومات قدر إالماكن حىت ف� خيص احلاالت العا�رة لل�دود. وقال ٕان رسية العالقة بني احملايم ومولكه جيب ٔأن تتضمن 

ة أ��شطة �قتصادية املعوملة، يضطر املولكون ٕاىل التواصل مع ٔأيًضا التواصل العا�ر لل�دود. ومىض يقول ٕانه نظًرا ٕاىل ز�د
مستشاري امللكية الفكرية اخلاصني هبم قبل الرشوع يف ٔأ�شطهتم الت�ارية يف ب�ان �ديدة. ومن مث تدعو احلا�ة ٕاىل ٕاجراء 

سال� ٕاال حبامية رسية االتصاالت أ�حباث للتوصل ٕاىل ما �سمى "ٕ��ازة الرباءة"، وال ميكن ٕاجراء أ��شطة العا�رة لل�دود � 
 من الكشف عهنا، ليس فقط حملًيا ولكن ٔأيًضا �ارج احلدود.

، يعد قانون كندا ا�ي يُعّدل مسأٔ� احلصانة �فًذا. ؤأوحض ٔأن كندا 2016يونيو  24وقال وفد كندا ٕانه اعتباًرا من  .128
ية ُمحّصنة. وشدد �ىل ٔأن قانون الرباءات اجلديد ٔأقرت �التصاالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم بوصفها اتصاالت رس 

ٔأقر ٔأيًضا �رسية التواصل بني املولكني ومستشاري الرباءات من ب� أٓخر، رشيطة ٔأن �كون قانون هذا الب� يقر ٔأيًضا �رسية 
 هذا التواصل.

��ات اللجنة السابقة. ؤأكد وفد الهند موقفه حول قضية حصانة العالقة بني احملايم ومولكه وا�ي ٔأعرب عنه يف اج .129
ولفت �نتباه ٕاىل ٔأن معاهدة �ر�س واتفاق �ريبس ال ينصان �ىل ٔأي مادة متنح حصانة. ورٔأى ٔأن املسأٔ� ذات طبيعة 

موضوعية وختضع للقوانني الوطنية املطبقة، وينبغي ٔأن �كف اللجنة عن العمل �ىل هذه املسأٔ�. ؤأعرب عن رٔأي مفاده ٕانه مل 
تحق النقاش حول هذه املسأٔ� يف نطاق اللجنة. وقال ٕانه ال تو�د مادة حول حصانة العالقة بني احملايم يعد يو�د ما �س� 

ومولكه يف قانون الرباءات الهندي. واسرتسل قائًال ٕانه يف الهند ليس من الرضوري ٔأن �كون و�ء الرباءات حمامني ٔأو 
هنم العمل �ى مكتب الرباءات �و�ء �راءات بعد اجتياز اختبار ممارسني قانونيني فاملتخر�ني يف العلوم ٔأو الهندسة ميك

و�ء الرباءات. ؤأوحض ٔأن احملامني فقط �متتعون مبوجب قانون إالثبات الهندي �محلاية من ٕاجراءات الكشف، ؤأضاف ٔأن 
ية املذ�ورة قد ترض بنظام الرباءات ٔ�ن و�يل الرباءات ال �متتع �محلاية املذ�ورة، نظرا خللفيته العلمية. ؤأكد ٔأن احلصانة القانون 

الكشف عن ت� املعلومات قد �سا�د احملمكة يف حتديد القرار ا�هنايئ �شأٔن املسائل املوضوعية يف قوانني الرباءات. ومن مث 
سأٔ�. وذكّر فٕان املنظور الهندي �رى ٔأنه من �ري املالمئ ٕاجراء ٔأي حماوالت يف ٕاطار اللجنة للتوحيد العا�ر لل�دود لهذه امل 

اللجنة بأٔنه ا�رتض �ىل ذ� سابقًا وال �زال يعرتض. ؤأشار ٕاىل اجللسات التشار�ية واملناقشات املتعلقة �ملسأٔ� يف دورات 
 اللجنة السابقة وقال ٕانه �ساوره القلق �شأٔن طريقة تقدم املسأٔ� حنو مقاربة قانون مرن لتنس�يق املسأٔ� يف ٕاطار اللجنة.

ٔأن رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم لها قمية معينة يف ضامن جودة اخلدمات ؤأ�رز وفد الصني  .130
القانونية واحلفاظ �ىل مصاحل امجلهور. �ري ٔأنه ٔأشار ٕاىل ٔأن الب�ان �هيا ٔأنظمة قانونية خمتلفة. وقال ٕان هذا البند من �دول 

ليت تتبعها الب�ان ا�تلفة. ؤأوحض ٔأنه يف أ�نظمة القانونية للعديد من أ�عامل �رتبط ارتباُطا وثيقًا بأٓليات التقايض أ�ساس�ية ا
الب�ان، �اصة ف� خيص قانون الرباءات، ال تو�د مواد حمددة �شأٔن هكذا أٓلية. ومن مث فهو �رى ٔأن من الرضوري مرا�اة 

ي للب�ان ٔأن �س�تعني هبكذا أٓلية �ىل حنو حر التقاليد القانونية املتنو�ة للب�ان ا�تلفة واس�تئناف مناقشة ما ٕاذا اكن ينبغ
 ومس�تقل.

ؤأكد ممثل ش�بكة العامل الثالث ٔأن من ٔأمه مربرات احتاكر الرباءات الكشف عن �بتاكر. وقال ٕان معظم قوانني  .131
 الرباءات تتطلب الكشف الاكمل عن �بتاكر و�شلك �دم الكشف الاكمل عن �بتاكر سببًا لرفض الرباءة ٔأو ٕالغاهئا.

ؤأوحض ٔأنه يف العديد من ا�ول أ�عضاء �لويبو، �شلك لك من �دم الكشف والكشف اجلزيئ والكشف اخلاطئ سببًا 
لال�رتاض ما قبل املنح وما بعده. ورٔأى ٔأن متديد حصانة احملايم العادية لتشمل مستشاري الرباءات تتناىف مع ٔأسس قانون 

سة العامة الناش�ئة حول قانون الرباءات، من أ�مهية مباكن احلفاظ �ىل الرباءات. ومىض يقول ٕانه �عتبار شوا�ل الس�يا
الشفافية التامة �شأٔن ٕاجراءات منح الرباءات والتقايض �شأٔن الرباءات. ؤأضاف ٔأن مواصفات الرباءات تعد وثيقة �امة، 

حيص امجلهور. ورٔأى ٔأن ومن مث فٕان ٔأي جسالت جماورة اس�ت�دمت ٕال�داد مواصفات الرباءات ينبغي ٔأن �كون متا�ة �مت 
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هذه الشفافية �سا�د السلطات واحملامك يف التثبت من صالحية �د�اءات الواردة يف املواصفات. ومىض يقول ٕانه منذ 
ا�ورة السادسة عرشة للجنة، مل �متكن طالبو حصانة العالقة بني احملايم ومولكه من تقدمي جواب مقنع للشوا�ل والشكوك 

انة �ىل قانون الرباءات. وقال ٕانه يف ضوء هذه الشوا�ل فٕانه يطلب تعليق هذا البند من �دول �شأٔن عواقب هذه احلص
  أ�عامل و�نتقال ٕاىل قضا� ٔأخرى ٔأكرث و�اهة.

ؤأوحض وفد سو�رسا ٔأنه يف �امل يتسم �ز�دة الت�ارة ا�ولية وقضا� امللكية الفكرية املرتبطة هبا، فٕان الرباءات تعد  .132
رٔأى ٔأن مسأٔ� الرسية املهنية ؤأمهية حامية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم يف املواقف العا�رة مسأٔ� هامة. و 

لل�دود نوقشت �س�تفاضة يف اللجنة. وقال ٕان مسأٔ� رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم قامئة منذ فرتة طوي�. 
�شأٔن النوا� العا�رة لل�دود، ؤأجرت دراسة حول مسأٔ� الرسية  ؤأشار ٕاىل ٔأن اللجنة قد �قشت املامرسات الوطنية

وجتميًعا للقوانني واملامرسات و�ري ذ� من املعلومات، وعقدت ندوة حول اخلربات العملية للمامرسني. ومىض يقول ٕان 
ويل من ٔأ�ل التصدي مس�ت�ديم نظام الرباءات من خمتلف أ�قالمي ٔأكدوا �ىل احلا�ة ٕاىل معاجلة املوضوع �ىل الصعيد ا�

للمشالك اليت توا�ه املامرسني يف أ��شطة العا�رة لل�دود والعثور �ىل �لول لتحسني الوضع يف ٕاطار ٕاجراءات احملامك العا�رة 
لل�دود. والتفت ٕاىل بيان ممثل ش�بكة العامل الثالث �شأٔن الكشف وشدد �ىل ٔأن الكشف عن �بتاكر يف طلب الرباءة 

املعلومات الرسية ف� بني مستشاري الرباءات ومولكهيم �الل ٕاجراءات الكشف. وقال ٕان قوانني  خيتلف عن الكشف عن
الرباءات الوطنية تتطلب ٔأن يصف الطالب ابتاكره بطريقة واحضة و�مة حىت �متكن ٔأي خشص ماهر يف ا�ال من تنفيذ 

لكشف عن اكفة املعلومات الرضورية الستيفاء رشط �بتاكر املزعوم. وبناًء �ليه، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن الطالب ملزم �
ا�متكني. ؤأوحض ٔأن هذا الوضع ال تؤ�ر �ليه الرسية املهنية، ؤأن رشط الكشف ال �زال منطبقًا حىت لو بقي ما نوقش بني 

مستشار الرباءات ومولكه ٔأثناء ٕا�داد طلب الرباءة رسً�. وقال ٕان دراسة أ�مانة حول كفاية الكشف (الوثيقة 
SCP/22/4 ٔأظهرت ٔأن قوانني الرباءات اخلاصة ��ول أ�عضاء ختتلف �شأٔن تفاصيل رشط ا�متكني، ولكن ذ� ال يتعلق (

�رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم. ورٔأى ٔأن اللجنة جيب ٔأن تأٔ�ذ خطوة لٔ�مام يف صورة صك �ري ملزم 
ٔأكد �ىل اقرتا�ه املقدم �الل ا�ورة احلادية والعرش�ن للجنة �شأٔن حول حصانة العالقة بني مستشار الرباءات مولكه. و 

معل اللجنة �ىل قانون مرن �ري ملزم ك�ل لل�انب العا�ر لل�دود املرتبط حبصانة العالقة بني و�يل الرباءات ومولكه. وقال 
د �سمح ل�ول أ�عضاء فرادى بأٔن ٕان هذا الصك �ري امللزم قد �كون مبزن� منوذج للقوانني الوطنية. ورٔأى ٔأن هذا احلل ق

تعدل �رشيعاهتا الوطنية وفقًا خللفياهتا القانونية واحتيا�اهتا. وقال ٕان هذا الصك قد يتضمن تعريف للمصطل�ات أ�ساس�ية 
مثل "مستشارو الرباءات" ٔأو املعايري أ�دىن أ�خرى حلصانة مستشاري الرباءات. وقال ٕانه كخطوة ملموسة لٔ�مام، فٕانه 

ا�ول أ�عضاء مجيًعا �ىل �خنراط يف مناقشات حول حمتوى الصك �ري امللزم واليت قد تفيد ٔأيًضا يف معاجلة الشوا�ل  حيث
اليت ٔأعرب عهنا البعض. ود�ا ا�ول أ�عضاء ٕاىل طرح املواضيع احملمت� اليت ميكن ٕادرا�ا يف صك �ري ملزم. ود�ا الوفد 

 قدميها �الل دورات اللجنة املقب� ليك تناقشها ا�ول أ�عضاء يف املس�تقبل.أ�مانة ٕاىل جتميع هذه إالسهامات وت

ورٔأى وفد ٕاندونيس�يا رضورة ٕاجراء املزيد من النقاش حول بعض عنارص املوضو�ات املتعلقة �رسية التواصل بني  .133
ٕا�ران ووفد الهند. والتفت ٕاىل  و�ء الرباءات ومولكهيم. كام ٔأعرب الوفد عن تأٔييده للبيانني ال��ن ٔأدىل هبام لك من وفد

) ف� يتعلق �لرسية ورشط الكشف، فضًال عن التوضيح التايل من TWNالبيان ا�ي ٔأدىل به ممثل ش�بكة العامل الثالث (
�انب وفد سو�رسا، وقال ٕانه ال �زال مثة العديد من العنارص أ�خرى لرشط الكشف، مبا يف ذ� الكشف عن املصدر 

راثية، اليت ال �زال حبا�ة ملناقشة واليت مل يمت حتديدها و�لها بوضوح دا�ل اللجنة. ؤأشار الوفد كذ� ٕاىل ؤأصل املوارد الو 
رضورة ٕاجياد �ل لهذا املوضوع يف القانون الوطين إالندونييس. ؤأشار الوفد ٕاىل وجود الكثري �ًدا من العنارص الواجب 

وضوع امللكية الفكرية والس�ياسات العامة أ�خرى، مثل الس�ياسات مناقش�هتا �ىل املس�توى الوطين �سبب التدا�ل بني م
اخلاصة �لص�ة العامة وحامية املس�هت�. وشدد الوفد �ىل أ�مهية الكبرية للفعالية والشفافية يف العديد من جماالت النقاش يف 

�راسات والعينات املتعلقة بت� منظمة الويبو ؤأهنا مشالك ٔأساس�ية ينبغي �لها. ؤأعرب عن رغبته يف ٕاجراء املزيد من ا
املسأٔ�. وقدم الوفد الشكر ٕاىل وفد كندا �ىل رشح القانون الوطين الكندي. ؤأعرب الوفد عن ٔأسفه لعدم ا�متكن من املوافقة 
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�ىل اقرتاح القانون �ري امللزم رمغ رغبته يف مواص� �خنراط يف النقاش حول هذا املوضوع. ؤأكد الوفد �ىل رضورة بذل 
 اللجنة املزيد من اجلهد يف دراسة هذه املسأٔ�.

ورٔأى ممثل امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات ٔأن الوضع اخلاص �رسية التواصل بني و�ء الرباءات ومولكهيم قد حتسن  .134
مثلني يف ٕاطار اللجنة. ؤأعرب املمثل بقوة عن ٔأم� يف معاجلة املسأٔ� من و�ة نظر املس�ت�دمني (املولكني)، وليس امل 

(مستشاري الرباءات). ؤأكد املمثل عن دمعه الاكمل للبيان ا�ي ٔأدىل به وفد اليا�ن حول هذه املسأٔ�. وقال ٕانه �رى ٔأن 
 مهنج القانون �ري امللزم س�يكون مالمئًا.

ند، ، واله ٔأسرتاليادو�، مثل  18ؤأوحضت ممث� امجلعية ا�ٓس�يوية لو�ء الرباءات أٔن امجلعية تضم �نيني من  .135
وٕاندونيس�يا، واليا�ن، ومجهورية �ور�، وميامنار، ونيوزيلندا، والفلبني، وس�نغافورة، و�يلند، وفييت �م، مبا يف ذ� ب�ان 

متقدمة و�مية، ؤأهنا �ريم ٕاىل ا�هنوض مبوضوع حامية امللكية الفكرية وتعز�زه. ؤأشارت املمث� ٕاىل ٔأنه �الل اج�ع ا�لس يف 
ت امجلعية �ٕالجامع قراًرا �شأٔن احلصانة بني حمايم الرباءات ومولكه، مبا يدمع التوصل ٕاىل ٕاجامع دويل �شأٔن ، ٔأصدر 2008�ام 

وضع احلد أ�دىن من املعايري ٔأو �ريها من احللول ملوا�ة الكشف إالجباري عن التواصل الرسي بني �نيي امللكية الفكرية 
ية الفكرية قد جرى تدويلها و�� زاد �دد نزا�ات امللكية الفكرية العا�رة لل�دود. املقننني ومولكهيم. وقالت املمث� ٕان امللك 

وقالت ٕان امجلعية يف مثل هذا السيناريو تدمع بقوة اقرتاح دراسة مدى �دوى وضع احلد أ�دىن من املعايري ا�ولية لال�رتاف 
� رضورة هذه التدابري محلاية املولكني من التعرض املتبادل حبصانة العالقة بني مستشار الرباءات ومولكه. ورٔأت املمث

للم�اطر العالية للكشف إالجباري ا�ي قد يتسبب يف تقويض قدرة املولكني �ىل احلصول �ىل استشارة قانونية مناس�بة 
بني حول أ�مور املتعلقة �مللكية الفكرية. ورٔأت ٕاماكنية حتقيق ذ� فقط من �الل حامية التواصل الرصحي والاكمل 

 مستشاري الرباءات ومولكهيم.

ؤأشار ممثل �حتاد ا�ويل لو�ء امللكية الصناعية ٕاىل ٔأن �حتاد عبارة عن مجعية دولية حملايم امللكية الفكرية  .136
املس�تقلني ويضم ٔأعضاًء يف مجيع ٔأحناء العامل. وقال ٕانه رمغ ٕايالء الكثري من �ه�م ملسأٔ� الكشف، ال يو�د فهم جامعي 
ملعىن هذا املفهوم . كام ٔأشار املمثل ٔأيًضا ٕاىل وجود مشلكة متعلقة ��متيزي بني مس�ت�ديم نظام الرباءات، حيث قد �متتع 

مس�ت�دمون يف بعض الب�ان �حلصانة بني حمايم الرباءات ومولكه، يف �ني يتعذر ذ� يف أ�نظمة القانونية أ�خرى. و�� 
لتواصل بني حماميي الرباءات ومولكهيم هو نقاش ٔأيًضا حول ا�متيزي ٔأو جتنب ا�متيزي بني قال املمثل ٕان النقاش حول رسية ا

 املس�ت�دمني يف الب�ان ا�تلفة ويف املواقف العا�رة لل�دود.

وقال ممثل ش�بكة العامل الثالث ٕان من العوامل ا�امعة لرسية التواصل بني حماميي الرباءات ومولكهيم احلا�ة ٕاىل ٕا��ة  .137
تفا�ل رصحي بني املستشار�ن ومولكهيم ف� يتعلق حبامية الرباءات وإالنفاذ. وقال املمثل ٕانه، �ىل الصعيد ا�ٓخر، من  وجود

املمكن ٔأن �س�تغل املولك ثغرات قانون الرباءات ويلتف حول رشط الكشف. وطلب املمثل تقدمي بعض أ�مث� امللموسة 
احلصانة بني حمايم الرباءات ومولكه �ىل النقاش الرصحي بني مستشاري  حول الكيفية اليت قد يؤ�ر هبا غياب مثل هذه

 امللكية الفكرية ومولكهيم.

ؤأعرب وفد غوات�ال عن شكره لٔ�مانة والرئيس �ىل �ودهام املبذو� يف ٕاطار معل اللجنة. ؤأوحض الوفد ٔأن القانون  .138
 أ�مر قضية ٔأ�القية، حيث ٕان �حتفاظ �لرس املهين �شلك يف غوات�ال ينظم احلصانة بني حمايم الرباءات ومولكه ويعترب

واجبًا وحقًا للك من املولك واحملايم. ؤأضاف الوفد أٔن مثل هذا الواجب جيب ٔأن يت�اوز �دود اخلدمة وينبغي ٔأن يتضمن 
 مجيع املسائل املتعلقة �ملوضوع.

لثالث، ٕان حماميي الرباءات واملستشار�ن حبا�ة وقال وفد سو�رسا اس�ت�ابة للسؤال ا�ي طر�ه ممثل ش�بكة العامل ا .139
ٕاىل معرفة مجيع احلقائق الوثيقة الص� �ملوضوع لزتويد مولكهيم �الستشارة القانونية املناس�بة، أ�مر ا�ي �شجع املولكني �ىل 

ا�ٔكرث مشوًال من �حية  اختاذ قرار واع، فضًال عن مرا�اة سلوكهم للقانون. واعترب الوفد ٔأن احلصانة تدمع املصل�ة العامة
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مرا�اة القانون وتطبيق العدا�. ورٔأى ٔأن حمايم الرباءات ٔأو املستشار يلعب دوًرا �ًما �الل معلية الرباءة �رمهتا، ؤأن 
املستشار واحملايم واملولك جيب ٔأن يتعاونوا مًعا يف بيئة رصحية تتسم �لثقة ٕال�داد طلب دقيق وتقدميه هبدف �متثال 

 ت منح الرباءة، فضًال عن جتنب ار�اكب ٔأية خمالفة ومالحقة قد ينجم عهنام فرض عقو�ت �ىل � الطرفني. ملتطلبا

وقدم ممثل امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات، اس�ت�ابة للسؤال ا�ي طر�ه ممثل ش�بكة العامل الثالث، معلومات حول  .140
املتعلق �رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم، حيث أ�مث� اخلاصة برضورة مناقشة املوضوع العا�ر لل�دود 

ٔأوحض ٔأنه يف �ا� ممارسة ٔأي رشكة ��نية ٔ�عاملها الت�ارية يف ٕا�دى الب�ان أ�جنبية، وعند ظهور نزاع �شأٔن الرباءة يف 
�الفت الرباءة املتنازع �لهيا  الب� أ�جنيب، فالشائع هو ٔأن تطلب الرشكة �ستشارة من حمايم �راءات ��ين، سواء اكنت

يف الب� أ�جنيب ٔأم ال. و�ىل صعيد أٓخر، قبل تقدمي طلب الرباءة يف ب� ٔأجنيب، تطلب الرشكة اليا�نية �ستشارة من 
ذا حمايم �راءات ��ين حول اس�تحقاق �بتاكر الوارد يف الطلب للرباءة يف الب� أ�جنيب. وذ�ر املمثل ٔأنه يف ت� احلاالت، إ 
اكن التواصل بني حمايم الرباءات اليا�ين والرشكة اليا�نية ال خيضع للحامية يف الب� أ�جنيب استناًدا ٕاىل ما �سمى �حلصانة 

بني احملايم ومولكه، فسوف �س�تلزم أ�مر من الرشكة اليا�نية تقدمي لك وثيقة متعلقة �ملوضوع والكشف عهنا يف ٕاجراء 
قضائية، �ىل سبيل املثال، قضية انهتاك �راءة. وقال ٕانه نتي�ة ��، ال �متتع مصل�ة الرشكة الكشف عند رفع ٔأي دعوى 

اليا�نية �محلاية يف  الب� أ�جنيب. ورٔأى املمثل ٔأن هذه أ�نواع من املواقف حتدث يف لك الب�ان، واختمت �لتعبري عن 
اءات حول حامية رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم يف رضورة ٕاجراء نقاش يف اللجنة ا�امئة املعنية بقانون الرب 

 الب�ان أ�جنبية، وهو اجلانب العا�ر لل�دود ف� يتعلق بقضا� احلصانة بني مستشار الرباءات ومولكه.

ملولك �لتفصيل ف� وقال ممثل امجلعية ا�ولية محلاية امللكية الفكرية ٕان امجلعية قد تدارست مسأٔ� احلصانة بني احملايم وا .141
مىض، وقد كشفت ت� ا�راسات عن الت�د�ت العديدة اليت �رزت نتي�ة القيود و�فتقار ٔ�طر احلصانة بني احملايم 

ومولكه يف ا�ول ا�تلفة ؤأ�ر هذه الت�د�ت �ىل جودة معل الرباءات. وقد قُدمت نتاجئ هذه ا�راسات ٕاىل اللجنة وجرت 
ت السابقة. وقال املمثل ٕ�جياز، دون �كرار نتاجئ دراسات امجلعية �لتفصيل، ٕان امجلعية تواصل دمعها مناقش�هتا �الل ا�ورا

للرٔأي القائل بأٔن ٔأشاكل امحلاية و�لزتام ف� خيص احلصانة بني احملايم ومولكه جيب تطبيقها بنفس القوة والتأٔثري �ىل رسية 
ارية)، سواء اكنوا مؤهلني مك�اميني ٔأو ال، ومولكهيم بغض النظر عن مدى التواصل بني حماميي الرباءات (والعالمات الت�

اش��ل مضمون التواصل �ىل موضوع قانوين ٔأو تقين. وقال املمثل ٕانه، ف� يتعلق �لرباءات، فٕان و�ة النظر �ستند ٕاىل 
قنية �س�تحق امحلاية كام هو احلال �شأٔن ٔأسانيد �ديدة من بيهنا ٔأن التواصل بني احملاميني ومولكهيم ف� يتعلق �ٔ�مور الت 

 التواصل املتعلق �ٔ�مور القانونية احملضة، وذ� نظًرا ٕاىل ٔأن أ�مور التقنية والقانونية مرتابطة يبعضها البعض ارتباًطا وثيقًا ف�
ٔأكرث معومية، يعمتد أ�فراد  خيص الرباءات. و�عتبار الطبيعة املتعددة أ�و�ه لقانون الرباءات، وقانون امللكية الفكرية �شلك

كثًريا �ىل مستشاري الرباءات ومستشاري امللكية الفكرية ا�ٓخر�ن طلًبا لالستشارة يف مسائل امللكية الفكرية اخلاصة هبم، 
وقد اعترب املمثل ٔأن ٔأساس هذه �ستشارة هو تبادل املعلومات بني املستشار�ن ومولكهيم. ؤأشار املمثل ٕاىل ٔأنه يف جمال 

تشارة الرباءات، كام هو احلال يف ا�االت أ�خرى، تؤدي املعلومات �ري الاكم� ٕاىل استشارة �ري اكم�، و�لتايل، ٕاىل اس 
نقص اجلودة يف طلب الرباءة. و��، رٔأى املمثل ٔأن تبادل املعلومات التقنية والقانونية �لاكمل و�شلك رصحي وواحض بني 

ضامن اجلودة العالية لطلبات الرباءات، أ�مر ا�ي ينطبق �ىل ٔأحصاب الرباءات و�ريمه املستشار�ن ومولكهيم ٔأمر رضوري ل
من أ�طراف أ�خرى �ىل �د سواء. وأٔكد املمثل �ىل ٔأن تبادل املعلومات ا�انية هذه، مع ذ�، لن حيدث ٕاال عند ضامن 

فاظ �ىل رسية التواصل، ا�ي يفرتض ٔأن �كون رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ومولكهيم، وعند تأٔكد املولك من احل
رسً�، ؤأنه لن خيضع ٔ�ي تدابري يف احملمكة ٔأو ٕاجراءات ٔأخرى �س�تلزم الكشف عن حمتوى التواصل ٕاىل ٔأطراف ٔأخرى. 

قيود وقال املمثل، ٕانه يف الس�ياق العاملي، وكام ٔأشار �دد من الوفود، فٕان الت�د�ت الكربى املتعلقة مبواطن �دم اليقني وال 
املفروضة �ىل حصانة احملايم واملولك بني مستشاري الرباءات ومولكهيم تربز بصفة �اصة يف ا��اوى العا�رة لل�دود، وف� 

يتعلق �ىل سبيل املثال بأٔنواع معينة من الكشف وٕاجراءات إالفصاح املتوفرة يف بعض أ�نظمة القانونية �ىل مس�توى العامل. 
 مثل هذه السيناريوهات، ومن الناحية العملية، ويف ظل غياب قوا�د احلصانة املالمئة، ميكن ؤأوحض املمثل قائًال ٕانه يف
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الكشف عن املعلومات اليت يفصح عهنا املولك �رسية ملستشار الرباءات اخلاص به ٕاىل ٔأطراف أٔخرى. ومن مث، رٔأى املمثل 

ى العامل، فٕان ضامن التطبيق املناسب حلصانة العالقة بني ٔأنه عند التفكري يف �ختالفات احلالية يف مهنج احلصانة �ىل مس�تو 
احملايم ومولكه �ىل رسية التواصل بني حماميي الرباءات ومولكهيم بنفس القدر من شأٔنه املسامهة كذ� يف ٕا��ة اليقني، 

ا، ٔأشار املمثل، بعد وٕاماكنية التنبؤ، وجودة ٕاطار الرباءات �لتساوي �ىل مس�توى مجيع ٔأحصاب املصل�ة املعنيني. ؤأ�ريً 
استئذان الرئيس، ٕاىل ٔأن امجلعية س�تقدم مراجع �اصة للعمل السابق والبيا�ت املقدمة مس�بقًا من �انب امجلعية حول 

املوضوع من �الل أ�مانة ليمت �سلميها ٕاىل الوفود، حيث ميكهنا تقدمي املزيد من الت�ديثات وا�راسات الواقعية أٔثناء ا�ورات 
  نة.القادمة للج 

ؤأعرب ممثل �حتاد ا�ويل لو�ء امللكية الصناعية عن دمعه للبيان ا�ي ٔأدىل به ممثل امجلعية اليا�نية لو�ء  .142
  الرباءات ومبادرة امجلعية ا�ولية محلاية امللكية الفكرية.

ن ٔأمث� مشاهبة ٔأثناء ا�ورة ؤأعرب وفد اليا�ن عن تقد�ره لٔ�مث� امللموسة وقال ٕانه قد قدم ٔأيًضا عرًضا تقدميًيا تضم .143
الثالثة والعرش�ن للجنة. ورٔأى الوفد رضورة ٔأن تتناول أ�مانة القضية �ملزيد من البحث بغية تبادل و�ات النظر حول 

 القضا� املس�تقبلية احملمت� واحلالية وتوضيحها، وذ� حىت يتس�ىن للجنة احلصول �ىل فهم ٔأفضل للموضوع.

الثالث ٕان الكشف عن الو�ئق حيدث يف ماكتب الرباءات ويف احملامك، وٕان رسية املعلومات  وقال ممثل ش�بكة العامل .144
حتظى بأٔمهية قصوى يف احلاالت اليت تطرح �ساؤالت حول اس�تحقاق الرباءة والتعدي �لهيا. ؤأمكل املمثل موًحضا ٔأنه مع ذ� 

الالزمة لت�ديد مدى اس�تحقاق الرباءة ذات ص�  ال يو�د مكتب �راءات يطبق معلية كشف �كون فهيا املعلومات الرسية
وثيقة �ملوضوع. وقال املمثل ٕان هذه احلاالت اليت تتضمن التعدي �ىل الرباءة، حيث يؤدي الكشف ٕاىل املزيد من ٕاقرار 

مثل �ىل ٔأن التعدي استناًدا ٕاىل التواصل اخلاص بني مستشار الرباءة ومولكه، يه نوعية أ�مث� اليت �سعى لرسدها. ؤأكد امل 
  وجود مثل هذه أ�مث� امللموسة وأ�د� التجريبية من شأٔنه املسا�دة يف دفع معلية النقاش حول عنرص �دول أ�عامل هذا.

 من �دول أ�عامل: نقل التكنولوجيا 9البند 

اصة �س�ياس�هتا قال وفد الهند ٕانه �رى ٔأن ا�هنوض بنقل التكنولوجيا يعد من اخلطوات أ�مه حنو حتقيق أ�هداف اخل .145
الوطنية للملكية الفكرية اليت ٔأ�لن عهنا مؤخًرا. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه وفقًا لهدف اتفاق �ريبس، جيب ٔأن �سامه حامية حقوق 

امللكية الفكرية وٕانفاذها يف نقل التكنولوجيا و�رشها بطريقة تدمع الرفاهية �ج�عية و�قتصادية، وحتقيق التوازن بني 
زتامات. كام ٔأشار الوفد كذ� ٕاىل مبدٔأ اتفاق �ريبس ا�ي ينص �ىل احلا�ة ٕاىل وجود تدابري مالمئة للحيلو� احلقوق و�ل

دون ٕاساءة اس�ت�دام حقوق امللكية الفكرية ا�ولية من �انب ٔأحصاب احلقوق ٔأو اللجوء ٕاىل املامرسات اليت تؤ�ر سلًبا �ىل 
، ؤأكد مرة ٔأخرى �ىل ٔأن املعرفة SCP/14/4يف الوثيقة  49و 48ٕاىل الفقرتني  النقل ا�ويل للتكنولوجيا. ؤأشار الوفد ٔأيًضا

املتضمنة يف مواصفات الرباءات تعمل ٔ�داة �مة للغاية لنقل التكنولوجيا. ورٔأى الوفد ٔأن مسأٔ� كفاية الكشف يف مصمي 
لق بنقل التكنولوجيا وكفاية الكشف، فٕان موضوع قانون الرباءات وقدمت البديل عن نظام الرباءات. وقال الوفد ٕانه ف� يتع

قد ٔأوحضت ٔأنه يف ظل الظروف املثالية، جيب ٔأن �كشف مواصفات الرباءات عن التكنولوجيا  SCP/22/4الوثيقة 
من اتفاق �ريبس، اليت تنص �ىل رضورة ٔأن �كشف مودع طلب الرباءة عن  29بأٔسلوب متكيين. ؤأشار الوفد ٕاىل املادة 

وبوضوح بصورة اكفية ليمت تنفيذ �بتاكر بواسطة ٔأي خشص ميت� املهارات الالزمة. ومع ذ�، ٔأيد الوفد �بتاكر �لاكمل 
الرٔأي القائل بأٔنه يف العديد من احلاالت، وال س�� يف قطاع الر�اية الصحية، يتعذر تقدمي منتج �سبب الكشف �ري الاكيف 

سامهة اليت ميكن لنظام الرباءات تقدميها يف نقل التكنولوجيا كنظام يف مواصفات الرباءة. وهكذا �ساءل الوفد عن جحم امل 
مس�تقل دون مسا�دة من أ�رسار املهنية املصاحبة. ورٔأى الوفد ٔأنه يف �ا� تعذر نقل التكنولوجيا دون أ�رسار املهنية 

ات ٕاىل حقيقة جتارية �شلك املصاحبة، فقد خرس� الغرض أ�سايس لنظام الرباءات، ؤأن هذا التعذر يف حتويل �بتاكر 
هتديًدا وحتدً� خطًريا ٔأمام الغرض أ�سايس من نظام الرباءات. وقال ٕانه مع ٔأ�ذ ذ� يف �عتبار، فٕانه يود ٔأن �كرر اقرتا�ه 
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�شأٔن رضورة دراسة دور نظام الرباءات يف س�ياق نقل التكنولوجيا بعناية يف ظل كفاية الكشف. ورٔأى رضورة اس�تئناف 

�شأٔن كفاية الكشف يف ٕاطار بند �دول  SCP/22/4امئة املعنية بقانون الرباءات ا�راسة الواردة يف الوثيقة اللجنة ا�
أ�عامل املعين بنقل التكنولوجيا. واقرتح الوفد كذ� التفكري يف عقد �لسة �شار�ية حول كفاية الكشف يف ٕاطار بند �دول 

أ�عامل املعين جبودة الرباءات، وذ� ٔ�ن الوفد �رى أٔن منطق عقد �لسة �شار�ية حول النشاط �بتاكري ٔأثناء ا�ورة 
 السابقة للجنة جيب تطبيقه ٔأيًضا �ىل كفاية الكشف.

ؤأعرب وفد جنوب ٔأفريقيا، مت�دً� نيابة عن مجمو�ة الب�ان أ�فريقية، عن دمعه للبيان ا�ي ٔأدىل به وفد الهند. ؤأكد  .146
طه �كفاية الوفد �ىل ٔأنه رمغ موافقة اللجنة �ىل عقد مناقشة حول موضوع نقل التكنولوجيا، وال س�� من �حية ارتبا

، ٕاال ٔأن هذه الوثيقة مل تصف ٕ�جياز �يف ميكن لكفاية الكشف �سهيل نقل SCP/22/4الكشف استناًدا ٕاىل الوثيقة 
التكنولوجيا. وقال الوفد ٕان كفاية الكشف هو موطن مرونة �م قدمه اتفاق �ريبس ومن املمكن ٔأن يؤدي دوًرا حمورً� يف 

، وا�ولية. ورٔأى الوفد ٔأن الكشف هو جحر أ�ساس لنظام الرباءات، و�� ينبغي ٔأنظمة �بتاكر الوطنية، وإالقلميية
اس�تئناف املناقشات يف منظمة الويبو حول الكيفية اليت يُطبق هبا يف الب�ان ا�تلفة وما ٕاذا ظهرت ٔأية مش�ت متعلقة به. 

نقل التكنولوجيا يف ضوء امللكية الفكرية من ٔأ�ل كام رٔأى الوفد كذ� ٔأمهية تقدمي وصف اكٍف لالبتاكرات احملمية �متكني 
التمنية. ؤأيد الوفد الرٔأي القائل بأٔن مثل هذه النقاشات قد تؤدي ٕاىل مبادرات من شأٔهنا �شجيع الكشف الاكمل عن 

رفة، وجتنب �بتاكرات اع�ًدا �ىل القا�دة املعرفية احلالية، مع �س�مترار يف احلفاظ �ىل نزاهة النظام، وضامن �رش املع
�ود البحث والتطو�ر املكررة للمساهامت البرشية واملالية، ومن مث توفري �راءات جيدة تعمتد �ىل القا�دة املعرفية احلالية. 

ٔأوحضت �شلك �ام ٔأن أ�حاكم الوثيقة الص� �ملوضوع يف  SCP/22/4ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن ا�راسة املضمنة يف الوثيقة 
من اتفاق �ريبس ا�ي ينبغي �ىل أ�عضاء مبوجبه مطالبة  29.1�شلك �بري، وا�سقت مع املادة  معظم القوانني متشاهبة

مودع طلب الرباءة �لكشف عن �بتاكر �لاكمل وبوضوح بصورة اكفية ليمت تنفيذ �بتاكر من �انب ٔأي خشص ميت� 
ليت تؤدي ٕاىل كفاية الكشف، بعض أ��شطة اليت قد املهارات الالزمة. واقرتح الوفد، مع مرا�اة العدد الضخم من املسائل ا

�سا�د اللجنة يف امليض قدًما يف هذا املوضوع. طلب الوفد ٔأوًال، ٕا�داد دراسة بواسطة أ�مانة تتناول مكو�ت كفاية 
ملثال، �ىل الكشف اليت من شأٔهنا تقويض نقل التكنولوجيا يف الب�ان النامية. واقرتح الوفد ٔأن ينصب الرتكزي، �ىل سبيل ا

التكنولوجيات التابعة. واقرتح الوفد �نًيا، ٔأن �س�تكشف أ�مانة الس�ياسات واملبادرات املتعلقة �لرباءات الالزمة لتشجيع نقل 
التكنولوجيا و�رشها لتحقيق صاحل امجليع، وال س�� الب�ان النامية والب�ان أ�قل منًوا. وطلب الوفد يف اخلتام �زويد الب�ان 

ية �لنصح حول �يفية ٕانفاذ احلقوق و�لزتامات املضمنة يف املعاهدات ا�ولية، وحول اس�ت�دام مواطن املرونة �تفاق النام 
 �ريبس ف� يتعلق �كفاية الكشف. 

وحتدث وفد هولندا �مس �حتاد أ�ورويب ودو� أ�عضاء، وقال ٕانه �الل ا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة، �قشت  .147
اليت تضمنت دراسة حول كفاية الكشف. ؤأعرب الوفد عن تأٔييده للبيان ا�ي تضمنته  SCP/22/4ثيقة اللجنة الو 

ا�راسة، ؤأنه من �الل رشط الكشف متكن نظام الرباءات من تيسري �رش املعلومات والوصول ٕاىل املعرفة التكنولوجية 
العامة للمعرفة التكنولوجية وز�دة املنافع �ج�عية املضمنة يف طلبات الرباءات، أ�مر ا�ي نتج عنه توس�يع البوتقات 

اللكية، مثل نقل التكنولوجيا وجتنب �ود البحث والتطو�ر املكررة. واسرتسل الوفد قائًال ٕانه �الل ا�ورة السابعة عرشة 
أ�عضاء "تقر�ر التقيمي  ٔأ�ريل، �قشت ا�ول 15ٕاىل  11من  2016للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية اليت عقدت �ام 

ول". ؤأ�اط الوفد �لًما الت�د�ت املشرتكة ـ بناء احلل حول مرشوع امللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا:
بعنوان مسح أ��شطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا. ؤأشار الوفد ٕاىل الفائدة الكبرية لوثيقة املسح هذه،  CDIP/17/9 �لوثيقة

عالقة ٔأ�شطة الويبو بتشجيع نقل التكنولوجيا. ورٔأى الوفد ٔأن اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية حيث تتيح فهًما ٔأمعق ل
قدمت نظرة �امة ممتازة حول العمل ا�ي ٔأمتته منظمة الويبو يف هذا ا�ال. ورٔأى الوفد رضورة ٔأن تتجنب اللجنة ا�امئة 

نية �لتمنية وامللكية الفكرية يف هذا الصدد. وشدد الوفد �ىل الزتامه، �سبيل املعنية بقانون الرباءات �كرار �ود اللجنة املع 
للميض قدًما، بدراسة �قرتا�ات املطرو�ة لتعميق فهم اللجنة حول ٔأ�ر كشف الرباءات �ىل نقل التكنولوجيا، واقرتح 
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تمنية وامللكية الفكرية، حتديث صف�ة الويب الوفد كخطوة واقعية، كام فعل من قبل يف ا�ورة السابعة عرشة للجنة املعنية �ل 
 احلالية لنقل التكنولوجيا �ىل موقع منظمة الويبو.

وقال وفد الصني ٕانه يعلق ٔأمهية �برية �ىل بند �دول أ�عامل املتعلق بنقل التكنولوجيا. ورٔأى الوفد ٔأن املناقشات يف  .148
دراك الفرص والت�د�ت اليت توا�ه نقل التكنولوجيا، و�شجيع ٕاطار بند �دول أ�عامل هذا تؤدي دوًرا �ًما وٕاجيابًيا يف إ 

التدفق احلر والفعال للتكنولوجيا، وتعز�ز �بتاكر يف مجيع الب�ان. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن �متكن اللجنة ا�امئة املعنية 
ة مع الرتكزي �ىل الصعو�ت اليت توا�ها بقانون الرباءات من دراسة العالقة بني نظام الرباءات ونقل التكنولوجيا بصورة ٕاضافي

الب�ان النامية واحللول املمكنة. ؤأيد الوفد رضورة تبادل ا�ول أ�عضاء لل�ربات يف سبيل �شجيع نقل التكنولوجيا 
ت والرباءات، فضًال عن دراسة القوا�د املناس�بة �متكني نقل التكنولوجيا. وقال ٕان الكشف الاكيف عن �بتاكرات يف طلبا
الرباءات سامه يف �رش التكنولوجيا احملمية �لرباءة، ومن مث جتنب �كرار �ود البحث وحتسني املنافع �ج�عية اللكية. 

 .، وتتحقق منهالرباءات يف ا�هنوض بنقل التكنولوجيامعلومات كشف  دور � اقرتح الوفد ٔأن تقمي اللجنةو�

ة خبصوص تقدمي �شجيع اكٍف لعملية نقل التكنولوجيا لها �رخي طويل يف ؤأشار وفد الربازيل ٕاىل ٔأن املناقشات القامئ .149
�ج��ات املتعددة أ�طراف. ورٔأى الوفد ٔأن ٕالقاء الضوء �ىل الت�د�ت والفرص اخلاصة بنقل التكنولوجيا من شأٔنه ٕافادة 

ة املسائل املتعددة أ�طراف. وقال الوفد ٕانه ا�ول أ�عضاء، وال س�� الب�ان النامية. كام رٔأى الوفد ٔأهنا خطوة رضورية ملعاجل
نظًرا ٔ�مهية هذا املوضوع، مت تضمينه يف �دول ٔأعامل اتفاقية أ�مم املت�دة إالطارية �شأٔن تغري املناخ ويف توصيات �دول 

اتفاق  . كام ٔأشار الوفد كذ� ٕاىل ذ�ر نقل التكنولوجيا يف45، و31، و29، و28، و25، و23، و22ٔأعامل التمنية رمق 
اليت شلكت املبدٔأ الرئييس لالتفاق. وذ�ر الوفد ٔأنه يف ا�ٓونة أ��رية، تناولت ٔأهداف التمنية  8�ريبس، وال س�� املادة 

املس�تدامة لٔ�مم املت�دة �دًدا من املوضو�ات اليت �سرتعي اه�م ا�ول أ�عضاء من ٔأ�ل ضامن نقل التكنولوجيا. ومن مث 
عمل حول هذا املوضوع يف اللجنة س�يفيد مجيع ا�ول أ�عضاء. وقال الوفد ٕان ٕ�ماكن اللجنة تقدمي رٔأى الوفد ٔأن اس�تكامل ال

. ورٔأى ٔأن الكشف الاكمل عن �بتاكرات، مبا SCP/22/4املزيد من التوضيح حول موضوع الكشف �ىل ٔأساس الوثيقة 
وع نقل التكنولوجيا و�شلك ا��امة أ�ساس�ية لنظام يف ذ� التقنيات السابقة أ�مه، هو ٔأ�د العوامل ا�ٔكرث اتصاًال مبوض

الرباءات، حيث ٕانه �سمح �لفحص الصحيح لطلبات الرباءات من �انب ماكتب الرباءات ويضمن �رش احملتوى ا�قيق 
 لالبتاكر ٕاىل أ�طراف أ�خرى. ؤأكد الوفد �ىل ٔأمهية الكشف الاكمل ٔ�نه حيول دون منح �راءات �ابثة �كون لها تأٔثري

سليب �ىل �بتاكر، فضًال عن ٔأنه �سهل نقل التكنولوجيا من �الل الوصف الاكيف لالبتاكر. واقرتح الوفد ٔأن تدرس اللجنة 
 العمل �ىل املوضوع �ىل ٔأساس �قرتا�ات املُقدمة ٔأثناء اجللسة العامة.

نولوجيا من العوامل املهمة يف وحتدث وفد التفيا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيق فقال ٕان نقل التك  .150
ا�هنوض �لتمنية. ويف هذا الس�ياق، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية قد انهتت من مرشوع امللكية 

ن �شاط الفكرية ونقل التكنولوجيا: الت�د�ت املشرتكة ـ بناء احللول. كام ٔأشار الوفد كذ� ٕاىل ٔأن اللجنة قد انهتت ٔأيًضا م
رمس �ارطة توحض دور منظمة الويبو يف هذا ا�ال. وقال الوفد ٕان ٔأي ٔأ�شطة يف ٕاطار بند �دول أ�عامل هذا جيب ٔأن 

�راعي العمل ا�ي ٔأمتته اللجنة من ٔأ�ل جتنب ٔأي �كرار. ؤأعرب الوفد، ف� يتعلق �لسؤال حول ٔأ�ر كشف الرباءات �ىل 
 يف اجللسات التشار�ية وتوضيح دراسات احلا�. نقل التكنولوجيا، عن دمعه للمناقشات

وقال وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية ٕان منظمة الويبو �شارك بفعالية يف مجمو�ة �برية من أ��شطة املرتبطة بنقل  .151
مية والب�ان أ�قل التكنولوجيا مضن ٕاطار معل اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية التابعة للويبو، واليت تفيد الب�ان النا

منًوا، فضًال عن الب�ان املنتق� ٕاىل نظام �قتصاد احلر. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه، كام ٔأكد �حتاد أ�ورويب ودو� أ�عضاء 
معلومات حول أ��شطة واخلدمات احلالية املرتبطة  CDIP/17/9ومجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطيق، تتضمن الوثيقة 

. وقال الوفد ٕانه �الل ا�ورة السابعة عرشة للجنة، 2014/2015وجيا، واليت نفذهتا منظمة الويبو ٔأثناء الثنائية بنقل التكنول
اقرتح الرئيس ٔأن تقدم ا�ول أ�عضاء املهمتة اقرتا�ات ٕاىل أ�مانة للنظر فهيا يف ا�ورة الثامنة عرشة للجنة، وذ� ف� يتعلق 
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ة املرتبطة �مليض قدًما يف تناول اخلطوات التالية ودور منظمة الويبو يف نقل التكنولوجيا. �لك من املسائل العامة وامللموس
الت�د�ت املشرتكة ـ بناء  التكنولوجيا: ونقل الفكرية واسرتسل الوفد قائًال ٕان مثل هذا العمل س�يعمتد �ىل مرشوع امللكية

الويبو. ورٔأى الوفد ٔأنه، نظًرا ٕاىل أٔن مثل هذا العمل ال �زال  احللول، وهو عنرص �م السرتاتيجية نقل التكنولوجيا ملنظمة
�ارً� يف اللجنة، ٔأي معل ٕاضايف يتعلق بنقل التكنولوجيا يف اللجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات، جيب ٔأن ينتظر نتاجئ هذا 

جنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية. املرشوع لتجنب �كرار العمل ولتحقيق �س�تفادة من مداوالت ا�ول أ�عضاء مضن الل 
كام ٔأضاف الوفد ٕان الكشف ا�ي يوفره مودع طلب الرباءة ميثل جزًءا ٔأساس�ًيا من الصفقة املربمة بني امجلهور وصاحب 
� الرباءة واليت �كفلها نظام الرباءات ا�ي يطلب الكشف الاكيف الاكمل عن التكنولوجيا موضوع الرباءة يف مقابل تلقي ما

الرباءة للحقوق احلرصية املمنو�ة مبوجب الرباءة. ورٔأى الوفد ٔأن الكشف يتيح للجمهور فرصة التعرف �ىل ٔأ�دث 
التطورات التقنية و�س�تفادة حبرية من التعلمي التقين بعد انهتاء صالحية الرباءة. ؤأكد الوفد �ىل ٔأنه يف �ا� الكشف �ري 

ءة قادرة �ىل حتقيق املنافع املرجوة من نظام الرباءات. واس�تطرد الوفد موًحضا ٔأنه من الاكيف عن �بتاكر، قد ال �كون الربا
منظور حفص الرباءات، ال يمت منح الرباءة، مبوجب قانون الوال�ت املت�دة، يف �ا� الكشف �ري الاكيف عن �بتاكر. 

نة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات مع ٕاصدار ؤأعرب الوفد، بعد إالشارة ٕاىل ٔأن رشط الكشف جرت دراس�ته مؤخًرا يف اللج 
من ت� ا�راسة، واليت وفقًا لها ال �ا�ة وال رغبة ٔ�ن  14، عن اتفاقه مع البيان املتضمن يف الفقرة SCP/22/4الوثيقة 

بتاكر يقدم الوصف التفاصيل اخلاصة �خلصائص الثانوية املعروفة، بل جيب ٔأن يقدم الوصف ٔأي خصيصة رضورية لتنفيذ �
املعين فقط مع التفاصيل الاكفية اليت تُمكن ٔأي خشص ميت� املهارات من تطبيق �بتاكر دون جتريب ٔأو عبء �ري الزم 

من ت� الوثيقة اليت نصت �ىل ٔأن امجلهور  23ودون احلا�ة ٕاىل املهارة �بتاكرية. كام ٔأعرب الوفد عن تأٔييده حملتوى الفقرة 
شخص صاحب املهارات العادية. ورٔأى الوفد ٔأهنا �راعي تقدمي وصف مبسط بواسطة مودع املس�هتدف من الوصف هو ال 

الطلب، حيث قد يفرتض البعض ٔأن القارئ س�يكون قارئًا مس�تنًريا ميت� املعرفة أ�ساس�ية اليت تنفي احلا�ة ٕاىل وصف لك 
راسات ٕاضافية �شأٔن رشط الكشف، تفصيل من التفاصيل أ�ساس�ية لالبتاكر. ؤأعرب الوفد عن ا�رتاضه �ىل ٕاجراء د

وعن تأٔييده لالقرتاح ا�ي ٔأدىل به وفد هولندا نيابة عن �حتاد أ�ورويب ودو� أ�عضاء، �شأٔن حتديث صف�ة الويب 
 احلالية لنقل التكنولوجيا �ىل موقع منظمة الويبو.

�ان أ�فريقية ٔأثناء ا�ورة السابقة للجنة ؤأشار وفد الهند ٕاىل الترصحي ا�ي ٔأدىل به وفد ني�ري� نيابة عن مجمو�ة الب .152
ا�امئة املعنية بقانون الرباءات، معًربا عن رٔأي مفاده ٔأن معل اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية جيب ٔأن �كون مس�تقًال 

لكية الفكرية خبصوص نقل عن معل اللجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات، نظًرا ٕاىل ٔأن ٔأ�شطة اللجنة املعنية �لتمنية وامل 
التكنولوجيا تتناول جماالت خمتلفة. كام ٔأشار وفد الهند كذ� ٕاىل ٔأن وفد ني�ري� �رب عن اه�مه مبتابعة النقاش حول بند 

�دول أ�عامل كجزء من العمل املس�تقبيل للجنة. ؤأكد الوفد مرة ٔأخرى �ىل دمعه للبيان ا�ي ٔأدىل به وفد ني�ري� نيابة عن 
 و�ة الب�ان أ�فريقية ٔأثناء دورة اللجنة السابقة.مجم

وذكّر ممثل ش�بكة العامل الثالث ا�ول أ�عضاء بأٔن ٕا�دى نقاط الوالية أ�ساس�ية ملنظمة الويبو يه �سهيل نقل  .153
 40سطة الس�يادة التنظميية مبوجب اتفاق �ريبس" ا�ي صيغ بوا التكنولوجيا. ؤأشار املمثل ٕاىل أٔن "ٕا�الن حامية الرباءات:

من �رباء الرباءات ا�وليني حتت ر�اية مؤسسة ما�س بالنك لالبتاكر واملنافسة يف ميوخن، بأٔملانيا، قد ٔألقى الضوء �ىل �دد 
الطلبات واملنح للرباءات �ري املس�بوق �رخيًيا، ؤأشار ٕاىل ٔأنه جبانب �لق �ا� من �رامك العمل يف ماكتب الرباءات، تؤدي 

الت قانونية، ؤأ�وام من الرباءات، وعوائق ٔأمام دخول السوق، و�رامك أ�تعاب و�زايد التقايض: لك هذه الظاهرة ٕاىل تدا�
ذ� يؤدي يف ا�هناية ٕاىل فرض عوائق ٔأمام البحث والطلبات الت�ارية. و�لق املمثل �ىل ٔأن هذه النتي�ة قد تأٔكدت بواسطة 

�ىل �بتاكر؟" بقمل روبني في�مان ومارك ٔأ. �مييل.  دراسة ٔأاكدميية ٔأخرى �مس "هل مطالب �رخيص الرباءات �شجع
واقتبس املمثل جزًءا من ا�راسة يفيد بأٔن القليل �ًدا من مطالب �رخيص الرباءة يؤدي حقًا ٕاىل ظهور ابتاكر �ديد، حيث 

ثل ٔأن ا�راسة ٔأثبتت ٕان �ّل املطالب يتعلق ببساطة ��فع مقابل حرية متابعة ما يقوم صاحب الرباءة به �لفعل. وذ�ر املم 
ٔأن هذه النتي�ة حصي�ة ليس فقط يف �ا� �راخيص املؤسسات �ري املامرسة، ولكن يف �ا� الرتاخيص من اجلامعات 
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والرشاكت املنت�ة للمنتج. ورٔأى املمثل ٔأن نتاجئ هذه ا�راسات �ربت عن شكوك خطرية حول ترب�ر مشرتك وا�د لنظام 
شًريا ٕاىل ٔأمهية فهم أٓ�ر الرباءات �ىل نقل التكنولوجيا، حيث �رى ٔأن جمرد وجود الرباءات الرباءات. وهكذا اختمت املمثل م 

�زيد من قدرة صاحب التكنولوجيا �ىل املساومة، وال يتيح ملشرتي التكنولوجيا الوقوف �ىل قدم املساواة معه. كام رٔأى 
جيا. وجشع املمثل منظمة الويبو ودولها أ�عضاء �ىل بدء املمثل ٔأن �دًدا �بًريا من الرباءات �لق عقبات ٔأمام نقل التكنولو 

�ر�مج معل معين بنقل التكنولوجيا والرباءات مع الرتكزي �ىل مشلكة الرباءات كعقبات ٔأمام نقل التكنولوجيا. وتبىن املمثل 
اقش موضوع حواجز الرباءات اليت الرٔأي بأٔن معل اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية ف� يتعلق بنقل التكنولوجيا ال ين

تعوق نقل التكنولوجيا. ؤأشار املمثل كذ� ٕاىل ٔأن املنتدى الرفيع املس�توى املعين بنقل التكنولوجيا قد ٔأخفق يف مرا�اة ت� 
أ�مور بل ؤأوىص �النضامم ٕاىل معاهدات منظمة الويبو، مثل معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات كطريقة لتشجيع نقل 

وجيا. ؤأيد املمثل الرٔأي القائل بأٔن سبب تبين مثل هذه التوصيات هو ٔأن اخلرباء، ا��ن يعملون ٔأساًسا مكس�ئولني التكنول
تنفيذيني يف الرشاكت اخلاصة، ٔأعربوا عن دمعهم بطريقة مؤيدة لرتخيص التكنولوجيا ومل ميتلكوا ٔأبًدا ٔأي نوع من ٔأنواع 

ولوجيا. وقال املمثل ٕان مبادرة منظمة الويبو �شأٔن نقل التكنولوجيا يه منصة �حتاكك الفعيل بقضا� التمنية ونقل التكن
لتوافق التكنولوجيا ومل تتناول مشلكة الرباءات كعقبة ٔأمام نقل التكنولوجيا. ؤأوىص املمثل مبناقشة اللجنة ا�امئة املعنية 

 تناقش فيه مشلكة نقل التكنولوجيا بطريقة متعمقة.  بقانون الرباءات للمشلكة، لكوهنا املنتدى الوحيد يف منظمة الويبو ا�ي

وقال ممثل رؤى �بتاكر ٕان �رش التكنولوجيا و�سويق احللول اجلديدة �رتبطا ٕاىل �د �بري �لتسلمي: التسلمي من  .154
رية املؤسسات البحثية ٕاىل رشاكء القطاع اخلاص ممن ميكهنم �رتقاء مبس�توى التكنولوجيا؛ التسلمي من الرشاكت الصغ

واملتوسطة ٕاىل الرشاكت ا�ٔكرب جحًما ٔأو العكس؛ ٔأو أ�شاكل أ�خرى من �سلمي البحث ٔأو التكنولوجيا بني الرشاكء. ورٔأى 
املمثل ٔأن ٔأدوات الرباءات �ُس�ت�دم �مع هذه أ�شاكل من املشاركة اليت ميكن من �اللها حتسني البحث واملرا�ل أ�وىل 

علية ميكهنا تغيري حياة أ�فراد. كام ٔأشار املمثل ٕاىل قدرة اللجنة ا�امئة املعنية بقانون للتكنولوجيا وحتويلها ٕاىل عروض ف 
الرباءات �ىل تقدمي املسا�دة يف صورة ٕالقاء الضوء �ىل �يفية اس�ت�دام حقوق امللكية الفكرية يف �سهيل نقل التكنولوجيا 

هتدف ٕاىل مناقشة احلاالت امللموسة اليت تقدم معلومات معينة  و�رشها لفائدة الب�ان النامية. وجشع املمثل املبادرات اليت
حول اك�ل �سلمي التكنولوجيا و�رشها �س�ت�دام ٔأدوات الرباءات. وقال املمثل ٕان رؤى �بتاكر �ا�رة خبصوص املاكن 

لتمنية وامللكية الفكرية ميثال ا�ي سيشهد املناقشة، وأٔشار ٕاىل ٔأن اللجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات واللجنة املعنية �

 ماكنني صاحلني ؤأنه جيب �رك اخليار ل�ول أ�عضاء.

وحتدث وفد اليو�ن �مس ا�مو�ة �ء مؤكًدا �ىل أ�مهية اليت يعلقها �ىل معل منظمة الويبو يف سبيل �سهيل نقل  .155
يتأٔلف من �دة جوانب خمتلفة، ؤأنه ٔأثناء ا�ورة  التكنولوجيا. وقال الوفد ٕان نقل التكنولوجيا يعترب موضو�ًا معقًدا للغاية

السابقة للجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية، �قشت اللجنة وثيقة مسح شام� ٔ��شطة الويبو املتعلقة بنقل التكنولوجيا اليت 
التكنولوجيا: الت�د�ت ، واليت متثل جزًءا من مرشوع امللكية الفكرية ونقل 2014/2015نفذهتا املنظمة �الل الثنائية 

املشرتكة ـ بناء احللول . ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه وفقًا لوثيقة اللجنة، تنخرط منظمة الويبو بفعالية يف مجمو�ة �برية من أ��شطة 
��، رٔأى ٔأن املتعلقة بنقل التكنولوجيا ٕالفادة الب�ان النامية، والب�ان أ�قل منًوا والب�ان املنتق� ٕاىل نظام �قتصاد احلر. و

اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية يه املاكن املناسب ملناقشة اجلوانب العامة لنقل التكنولوجيا. كام رٔأى الوفد ٔأن اللجنة 
ا�امئة املعنية بقانون الرباءات جيب ٔأن تعلق مناقشاهتا حول نقل التكنولوجيا ٕاىل ٔأن �كمتل هذا املرشوع يف اللجنة املعنية 

لتمنية وامللكية الفكرية. ؤأمكل الوفد قائًال ٕان أ�مانة جيب ٔأن �راجع صف�ة الويب احلالية لنقل التكنولوجيا �ىل موقع منظمة �

الويبو وحتد�ا من �الل دمج روابط ٕاىل املزيد من املواد والو�ئق وأ��شطة املضمنة يف وثيقة اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية 
، وٕارشادات WIPO Green"مسح أ��شطة املتعلقة بنقل التكنولوجيا"، �ىل سبيل املثال، روابط ٕاىل  الفكرية، بعنوان

 حول الرتخيص و�منية ٔأصول امللكية الفكرية وٕادارهتا، وا�راسات املتعددة اليت ٔأجرهتا منظمة الويبو.

ٕان نقل التكنولوجيا موضوع �م يف �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة املعنية بقانون  )إالسالمية – مجهورية(ٕا�ران  وقال وفد .156
الرباءات. ورٔأى رضورة ٔأن تؤدي اللجنة دوًرا �ًما يف ٕادراك الفرص والت�د�ت اليت توا�ه نقل التكنولوجيا، وحتسني 
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ل عقد املناقشات وتبادل املعلومات. التدفق احلر والفعال للتكنولوجيا، و�شجيع �بتاكر العلمي والتكنولو� من �ال
ؤأعرب الوفد عن تأٔييده للبيان ا�ي ٔأدىل به وفد الهند وبيان وفد ني�ري� نيابة عن مجمو�ة الب�ان أ�فريقية �الل ا�ورة 

ة بقانون السابقة، ورٔأى ٔأن العمل يف اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية مس�تقل عن العمل يف اللجنة ا�امئة املعني
الرباءات، حيث ٕان ٔأ�شطهتام خبصوص نقل التكنولوجيا تتناول جماالت خمتلفة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن العمل حول موضوع نقل 
التكنولوجيا جيب ٔأن �س�متر يف اللجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات واقرتح ٔأن تُعد اللجنة دراسة حول العالقة املتباد� بني 

قل التكنولوجيا. حيث رٔأى ٔأن من شأٔن ذ� املسامهة يف حتديد الصعو�ت احملمت� اليت توا�ها الب�ان ٔأنظمة الرباءات ون
النامية يف سبيل �شجيع نقل التكنولوجيا. �الوة �ىل ذ�، قال الوفد ٕان رشط كفاية الكشف ميكنه تأٔدية دور ٔأسايس يف 

 وأ�داء السلمي ٔ�نظمة الرباءات.  ٔأنظمة �بتاكر الوطنية ؤأنه مكون �م لنقل التكنولوجيا

وقال وفد ٕاندونيس�يا، بعد إالشارة ٕاىل البيا�ت اليت ٔأدىل هبا بعض الوفود ف� يتعلق بأٔهلية اللجنة ا�امئة املعنية بقانون  .157
 الرباءات ملناقشة قضا� نقل التكنولوجيا، ٕانه جتب مناقشة مسأٔ� ماكن �ج�ع �ىل ٔأساس جوهر املناقشة حسب لك

ماكن اج�ع. ورٔأى من و�ة نظره ٔأنه يف �ني تناقش اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية موضوع نقل التكنولوجيا، جيب 
مناقشة قضا� الرباءات ونقل التكنولوجيا يف اللجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات، ؤأنه ال يو�د تنازع اختصاص �شأٔن 

يا يف اللجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات. واعترب الوفد ٔأن القضا� املتعلقة بنقل التكنولوجيا مناقشة موضوع نقل التكنولوج 
جيب تعمميها ومناقش�هتا يف مجيع الل�ان الوثيقة الص� �ملوضوع، مبا يف ذ� اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية واللجنة 

الوفد كذ� عن دمعه للبيا�ت اليت ٔأدىل هبا لك من وفد ٕا�ران، والهند، وني�ري� نيابة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات. ؤأعرب 
عن مجمو�ة الب�ان أ�فريقية، وجنوب ٔأفريقيا، ف� يتعلق �كفاية الكشف. ؤأكد الوفد �ىل ٔأمهية املناقشات حول كفاية 

املناقشات اجلارية يف اللجنة حول نقل التكنولوجيا الكشف، وقال ٕانه مثة عنارص �مة للغاية يف املناقشات. وقال ٕان هذه 
وارتباطها �كفاية الكشف قد تؤدي ٕاىل تعز�ز الشفافية يف نظام الرباءات، أ�مر ا�ي يدمع �رش التكنولوجيا، و�بتاكر، 

ها الوفود، ؤأعرب والبحث والتطو�ر. واسرتسل قائًال ٕان قضا� الص�ة وتغري املناخ، �ىل سبيل املثال، قضا� �املية توا� 
عن ٔأم� يف ٔأن �متكن الويبو ٔأيًضا من املسامهة يف ت� املناقشات. واختمت الوفد لكمته قائًال ٕانه يف �ني يقر �ملواقف ا�تلفة 

والفجوة الكبرية بني مواقف الوفود، جيب عقد مناقشات فعلية، وال س�� حول كفاية الكشف، والص�ة وتغري املناخ ف� 
 ل التكنولوجيا احملمية �لرباءات يف اللجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات.يتعلق بنق

وحتدث وفد ني�ري� �لنيابة عن مجمو�ة الب�ان أ�فريقية، ؤأكد �ىل موقفه مرة ٔأخرى، وقال ٕان املناقشات يف اللجنة  .158
ة يف اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية، واليت ا�امئة املعنية بقانون الرباءات حول نقل التكنولوجيا ختتلف عن ت� املُقام

�كون مناقشات �امة حول نقل التكنولوجيا. ورٔأى رضورة �حتفاظ ببند �دول أ�عامل املعين بنقل التكنولوجيا، ورضورة 
ة غرض التعلمي اخنراط اللجنة يف ٔأعامل ملموسة حنو �سهيل نقل التكنولوجيا من �الل نظام الرباءات حىت يتس�ىن � �دم

 التكنولو� �رب كفاية الكشف.

من �دول أ�عامل: مسائل ٔأخرى: اقرتاح من مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب �شأٔن تنقيح  10البند 
 للب�ان النامية �شأٔن ��رتا�ات 1970قانون الويبو ا�منوذ� لس�نة 

 .SCP/22/5استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة  .159

حتدث وفد جزر ا�هباما �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب ؤأعرب عن رغبهتا يف خماطبة اللجنة خبصوص  .160
للب�ان النامية �شأٔن ��رتا�ات.   وبني� الوفد ٔأن لهذا املوضوع  1979اقرتا�ا �شأٔن تنقيح قانون الويبو ا�منوذ� لس�نة 

�لنس�بة ٕاىل دول ٔأعضاء ٔأخرى يف الويبو من الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منوًا.  وذ�ر الوفد ٔأمهية �لغة �لنس�بة ٕاىل ا�مو�ة، و
ٔأن العمل �اٍر يف جزر ا�هباما، الب� ا�ي خيوض �اليًا معلية �نضامم ٕاىل منظمة الت�ارة العاملية، �ىل حتديث �رشيعات 

من حتديث القانون ا�منوذ� حمل النقاش للجهات ذات الص� يف جزر امللكية الفكرية وا�هنوض هبا، قائًال ٕانه �رى فائدة مجة 
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 ا�هباما اليت ينبغي لها التكفل �متثال جزر ا�هباما للمتطلبات ا�ولية ذات الص� بقانون امللكية الفكرية امتثاًال �مًا.  واس�تحرض

 �رشت املاكتب ا�ولية املت�دة محلاية امللكية ، �ني1965الوفد نقطة البداية يف تطور القانون ا�منوذ� اليت اكنت يف �ام 
الفكرية، ويه سلف الويبو، قانوً� منوذجيًا للب�ان النامية �شأٔن ��رتا�ات.  ؤأشار الوفد ٕاىل أٔن القانون ا�منوذ� خضع 

و�ة ب�ان ٔأمر�اك .  وذك�ر الوفد بأٔن مجم1979لعملية تنقيح متخض عهنا �رش القانون ا�منوذ� احلايل يف �ام  1974�ام 
للجنة، قاصدة �زويد أ�مانة بأٔداة �فعة ٔ��شطة بناء القدرات، بدء نقاش حول  22الالتينية والاكرييب اقرتحت �الل ا�ورة 

للب�ان النامية �شأٔن ��رتا�ات، �ىل ٔأن �كون الهدف الرئييس تطو�ر ٔأنظمة  1979تنقيح قانون الويبو ا�منوذ� لس�نة 
الب�ان تعز�زًا لالبتاكر وإالبداع والتنافس و�ست�ر أ�جنيب.  وذ�ر الوفد ٔأن اقرتا�ه، كام هو وارد يف  الرباءات يف ت�

، راعى العنارص التالية: توافر أ�موال واملزيانية �ى الرب�مج ٕالجراء معلية تنقيح القانون ا�منوذ� SCP/22/5الوثيقة 
نظر يف و�اهة العوامل الرئيس�ية املتعلقة بقانون الرباءات �ىل حنٍو شامل ومتاكمل؛ للب�ان النامية ؤأقل الب�ان منوًا؛ وال 

واحلا�ة ٕاىل �س�ت�ابة للطلب املزتايد �ى ا�ول أ�عضاء للحصول �ىل مسا�دة �رشيعية وس�ياساتية مبا ي�ىش مع توصييت 
رن املايض حبيث تعرب عن التغريات اليت طرٔأت ؛ وفرصة حتديث وثيقة تعود ٕاىل س�بعينيات الق14و 13�دول ٔأعامل التمنية 

وتطبيقه يف الترشيعات الوطنية؛  1995بعد ت� املدة يف جمال قوانني الرباءات، ال س�� دخول اتفاق �ريبس �زي النفاذ �ام 
و مراجعهتا.  والفائدة العائدة من وجود وثيقة منق�ة �شلك املنطلق ا�ي تت�ذه ا�ول أ�عضاء لت�ديث �رشيعات الرباءات أٔ 

والحظ الوفد ٔأن اقرتاح مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب الىق يف �لسات سابقة للجنة تأٔييدًا من مجمو�ات ٕاقلميية 
�ديدة ووفود خمتلفة، ؤأن ذ� التأٔييد ٔأبِدي جمددًا يف ا�ورة احلالية للجنة.  وشدد الوفد �ىل ٔأن كثريًا من ا�ول أ�عضاء 

نون ا�منوذ� للويبو قد تقادم وحيتاج ٕاىل تنقيح، �ري ٔأن الوفد ٔأ�رز �دم اس�هتداف املواءمة هبذه العملية.  واقرتح �رى ٔأن القا
الوفد ٔأن تعمل أ�مانة �ىل ٕا�داد مقرتح تنظر فيه ا�ول أ�عضاء �شأٔن املواصفات وأ�ساليب اليت ميكن اتباعها يف ٕاجراء 

ن ٕ�ماكن ا�ول أ�عضاء تقدمي مدا�الت واملشاركة يف ت� العملية �ىل النحو املعتاد، ذ� التنقيح.  وبني� الوفد ٔأنه س�يكو
ؤأن الناجت ا�هنايئ لن �شلك وثيقة ملزمة.  واقرتح الوفد ٔأن �كون مر�كزات نقاش اللجنة حول هذا املوضوع كام ييل: مدى 

ذ� �لنس�بة ٕاىل نظام الرباءات ا�ويل؛ واملعلومات اس�تفادة أ�مانة من القانون ا�منوذ� يف معلها؛ ووضع القانون ا�منو 
املتباد� ف� يتعلق مبا تتوقعه ا�ول أ�عضاء يف القانون ا�منوذ� من ٕا�دى واكالت أ�مم املت�دة مثل الويبو.  ؤأعرب الوفد 

ملهمة �لنس�بة ٕاىل الب�ان عن ٔأم� يف توصل ا�ول أ�عضاء ٕاىل اتفاق �ىل �خنراط يف مناقشات بناءة �شأٔن هذه القضية ا
 النامية ؤأقل الب�ان منوًا.

 1979إالسالمية) عن اعتقاده ٔأن الوقت قد �ان لتنقيح قانون الويبو ا�منوذ� لس�نة  - ؤأعرب وفد ٕا�ران (مجهورية .161
يًا مع توصيات �دول للب�ان النامية �شأٔن ��رتا�ات.  وقال ٕانه ينبغي يف رٔأيه ٔأن �كون التنقيح مو�ًا حنو التمنية وم�ش� 

ٔأعامل التمنية.  ؤأضاف الوفد أٔنه ينبغي ٔأن يتيح القانون ا�منوذ� خيارات �رشيعية وس�ياساتية تنتفع من �اللها الب�ان النامية 
شأٔن مبواطن املرونة اليت ينطوي �لهيا اتفاق �ريبس.  ؤأيد الوفد املقرتح ا�ي قدمته مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب � 

 للب�ان النامية �شأٔن ��رتا�ات.  1979تنقيح قانون الويبو ا�منوذ� لس�نة 

ؤأيد وفد �راغواي الترصحيات اليت ٔأدىل هبا وفد جزر ا�هباما �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب ف� يتعلق  .162
للب�ان النامية �شأٔن  1979ا�منوذ� لس�نة  �شأٔن تنقيح قانون الويبو SCP/22/5مبقرتح ا�مو�ة الوارد يف الوثيقة 

��رتا�ات. وقال الوفد ٕانه �رى يف حتديث هذا القانون ا�منوذ� ا�ي بلغ من العمر ٔأربعني �امًا �مة وجهية ورضورية، 
يد ٔأمهية يف �اصًة لو �اجلت اللجنة املواضيع احلالية من منظور العامل الواقعي. ومىض يقول ٕان هذه العملية يف نظره لها مز 

تطورات عظمية، ومن ذ� �ىل سبيل املثال دخول اتفاق �ريبس �زي  1979جمال الرباءات، حيث شهدت الفرتة منذ �ام 
النفاذ وتنفيذ �دول ٔأعامل التمنية والعدد املزتايد من طلبات الرباءات �ىل الصعيد ا�ويل.  و�رر الوفد القول بأٔن هذا 

ءمة قوانني ا�ول أ�عضاء. ؤأضاف الوفد ٔأنه يعترب ٔأن القانون ا�منوذ� احملدث س�يعكس الت�ديث ليس معًال يقصد به موا
ويتيح ٕارشادًا ويبني مواطن املرونة املتا�ة، مما قد يوِ�د لت� ا�ول أ�عضاء اليت  1979التطورات اليت جرت منذ �ام 

�حت�اج �ح�ل تأٔثري هذا املقرتح يف توازن ٔأعامل  س�تجري تعديالت �ىل �رشيعاهتا وثيقة مرجعية مفيدة و�فعة. وردًا �ىل
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اللجنة، ساق الوفد �زايد رس�ة اللجنة وكفاءهتا يف اس�تكامل املناقشات �شأٔن بنود �دول أ�عامل �الل دوراهتا السابقة 
من حيث توظيف �رهاً� �ىل �دم اس�تتباع مقرتح مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب ٔأو ٔأي مقرتح أٓخر ٔأي عواقب 

الوقت املتاح، بل ٕان الوفد �رى، �ىل العكس من ذ�، ٔأن من شأٔن القانون ا�منوذ� ٔأن �سهم �شلك ٕاجيايب يف جودة 
الرباءات ويعزز نقل التكنولوجيا وهي� املرونة الالزمة حىت �متكن ا�ول أ�عضاء الراغبة يف اس�ت�دامه من اختاذ قرارات 

. 1979متس الوفد من أ�مانة ٔأن حتيط اللجنة �لامً بأٔو�ه �س�تفادة من القانون ا�منوذ� منذ �ام تتسق مع واقع ٍلك مهنا. وا� 
كام ٔأعرب الوفد عن رغبته يف معرفة ٕاذا ما اكنت أ�مانة ستس�تطيع اس�ت�دام القانون ا�منوذ� احملدث ٔأداًة مرجعيًة عند 

 مبارشهتا ٔأ�شطة املسا�دة التقنية وا�مع الترشيعي.

ه وفد ٕاندونيس�يا �لشكر ٕاىل مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب �ىل مقرت�ا بتنقيح قانون الويبو ا�منوذ� وتو� .163
ؤأعرب عن تأٔييده �. كام ٔأعرب الوفد عن رغبته يف احلصول �ىل مزيٍد من التوجيه �شأٔن الكيفية اليت ميكن هبا  1979لس�نة 

الوفد ٕانه اكن ينبغي للجنة يف رٔأيه ٔأال تقترص �ىل حامية الرباءات حفسب، بل �ىل  تعز�ز البحث والتطو�ر و�بتاكر. وقال
س�بل تعز�ز البحث والتطو�ر وال�رتا�ات كذ�. ؤأيد الوفد الترصحيات اليت ٔأدىل هبا وفدا ٕا�ران و�راغواي ف� يتعلق 

ىل املواءمة املوضوعية للقوانني، يف اعتقاده، ٔأن �راعي مبواطن املرونة يف اتفاق �ريبس. وبني� الوفد ٔأنه ينبغي للجنة يف معلها �
 اختالف مس�تو�ت التمنية ف� بني الب�ان النامية وكذ� يف ٍلك مهنا �ىل �دة.

ؤأيد وفد الربازيل البيان ا�ي أٔدىل به وفد جزر ا�هباما �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب.  وقال الوفد ٕانه  .164
س�مترار النقاش حول تنقيح قانون الويبو ا�منوذ� للب�ان النامية �شأٔن ��رتا�ات.  ؤأضاف الوفد ٔأنه ينبغي يلحق ٔأمهية �

يف اعتقاده ٔأن �راعي ٔأي قانون منوذ� واٍف إالطار القانوين متعدد أ�طراف احلايل، حبيث يتيح خيارات �رشيعية 
الفات يف املرا�ل التمنوية يف نفس الوقت.  وبني� الوفد ٔأنه يعترب هذا وس�ياساتية ل�ول أ�عضاء مع مرا�اة ما بيهنا من اخت

التنقيح وجهيًا يف ضوء متديد الفرتة �نتقالية ٔ�قل الب�ان منوًا �ىل النحو ا�ي انهتيى ٕاليه جملس اتفاق �ريبس يف قراره 
مة لت� الب�ان .  ومىض يقول ٕان من شأٔن القانون ا�منوذ� احملدث يف 2015الصادر يف نومفرب  رٔأيه ٔأن يوفر مد�الت قيِّ

اليت تعكف �ىل تد�ر اخليارات املتا�ة للوفاء �لزتاماهتا ا�ولية.  كام وحض الوفد ٔأنه �رى ٕاماكنية الس�تفادة أ�عضاء اجلدد 
نية للمتطلبات متعددة مس�تقبًال يف منظمة الت�ارة العاملية والويبو ٔأيضًا من القانون ا�منوذ� املنقح يف تطويع قوانيهنا الوط 

أ�طراف.  وخمت الوفد مبالحظة ٔأن من شأٔن القانون ا�منوذ� املنقح ٔأن �كون وثيقة ٔأكرث و�اهة يف ٕاطار ٔأ�شطة املسا�دة 
 التقنية والترشيعية اليت تضطلع هبا الويبو.

والاكرييب يف الوثيقة ؤأكد وفد الهند جمددًا �ىل تأٔييده للمقرتح ا�ي طرحته مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية  .165
SCP/22/5 شٍلك اكمٍل وواٍف  1979. كام �رر الوفد ٔأنه ينبغي ٔأن تعكس تنقي�ات قانون الويبو ا�منوذ� لس�نة�

التطورات أ��رية، فضًال عن مواطن املرونة يف اتفاق �ريبس �لنس�بة ٕاىل اخليارات الترشيعية والس�ياساتية للب�ان النامية. 
 ن اعتقاده ٔأنه ال ينبغي تفسري املقرتح �ىل ٔأن مؤداه مواءمة قوانني الرباءات.�ري ٔأن الوفد ٔأعرب ع

وحتدث وفد هولندا �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه وذ�ر ٔأن مقرتح مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية  .166
ُطرح  SCP/22/5املدرج يف الوثيقة  للب�ان النامية �شأٔن ��رتا�ات 1979والاكرييب بتنقيح قانون الويبو ا�منوذ� لس�نة 

للجنة. وقال الوفد ٕانه يعترب، رمغ ما تتسم به املعلومات أ�ساس�ية من ٕا�رة لاله�م، ٔأن سبب ال�س  22ٔأول مرة يف ا�ورة 
ٔأمهية  التنقيح و�لفيته ماز� �ري واحضني، وٕانه يعتقد ٔأن مثة وسائل ٔأ�سب متا�ة �لفعل.  وشدد الوفد يف هذا الصدد �ىل

املسا�دة التقنية املصممة حسب �حتيا�ات واملو�ة �لطلب اليت تقد�ا ٔأمانة الويبو مبا ي�ىش مع توصيات �دول ٔأعامل 
التمنية، ومهنا املسا�دة التقنية �شأٔن أ�مور القانونية يف جمال الرباءات.  وذ�ر الوفد �ىل و�ه الت�ديد ٔأن املسا�دة التقنية 

وأ�وضاع القطرية احملددة �ىل و�ه ٔأوسع نطاقًا �كثري من جمرد تطبيق �س�يط للقانون ا�منوذ�.  وبني�  �راعي �حتيا�ات
الوفد ٔأنه مل �سمع حىت ا�ٓن ٔأي جحج مقنعة �حلا�ة ٕاىل تنقيح القانون ا�منوذ� حىت يواصل النظر يف املقرتح.  ؤأعرب الوفد 

القبيل ٔأن يؤدي ٕاىل مواءمة موضوعية لقوانني الرباءات.  وقال الوفد ٕانه عن اعتقاده ٔأن من شأٔن اخلوض يف تنقيح من هذا 
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�سع اللجنة ٕان اكن أ�مر كذ� ٔأن �س�تغل الفرصة وتبدٔأ مبواءمة جوانب ٔأخرى من قانون الرباءات تعود �لنفع �ىل امجليع.  

 وشدد الوفد ٔأيضًا �ىل ٔأنه ال ينبغي للويبو التعرض لتفسري ٔأحاكم اتفاق �ريبس.

للب�ان النامية �شأٔن ��رتا�ات ٔ�ن  1979ٔأعرب وفد الصني عن تأٔييده ملقرتح تنقيح قانون الويبو ا�منوذ� لس�نة و  .167
من شأٔن ذ� ٔأن يوفر للب�ان النامية مسا�دة س�ياساتية و�رشيعية.  وقال الوفد ٕانه يعترب ٔأن هذا التنقيح يقع مضن 

دة لتعز�ز معل اللجنة.  واقرتح اللجنة ٔأن تعري أ�مانة ٔأذً� صاغية اختصاصات اللجنة و�ا�ا، ؤأنه س�يكون جتربة جي
 الحتيا�ات الب�ان النامية للقانون ا�منوذ� بغية مجع معلومات ذات ص� وصيا�ة تقر�ر �ُستند ٕاليه يف املناقشات املقب�.

اك الالتينية والاكرييب �شأٔن تنقيح و�رر وفد جنوب ٔأفريقيا إالعراب عن تأٔييده للمقرتح ا�ي قدمته مجمو�ة ب�ان ٔأمر� .168
للب�ان النامية �شأٔن ��رتا�ات. وقال ٕانه �رى ٔأنه من املهم �الل ٕاجراء هذا التنقيح  1979قانون الويبو ا�منوذ� لس�نة 

بري ف� يتعلق بنظام حقوق امللكية الفكرية، ومن ذ� �ىل سبيل املثال التع  1979ٔأن �راعى التطورات اليت وقعت منذ �ام 
عن مواطن املرونة يف اتفاق �ريبس اليت متثل ٔأمهية �امسة �لنس�بة ٕاىل الب�ان اليت تلمتس احلفاظ �ىل فضاهئا الس�ياسايت 
والتصدي لٔ�هداف التمنوية. وأٔعرب الوفد عن اعتقاده ٔأن ذ� س�ميثل ٔأداة مفيدة ل�ول أ�عضاء عند حتد�هثا لترشيعاهتا 

جنوب ٔأفريقيا منخرطة �اليًا يف معلية مشاهبة.   س�ياسات امللكية الفكرية. وذك�ر الوفد بأٔن�شأٔن الرباءات ومراجعهتا ٔأو رمس
ؤأظهر الوفد ا�رتاضه �ىل افرتاض ارتقاء هذه العملية ٕاىل �د املواءمة. ؤأضاف الوفد ٔأنه ينبغي يف ٔأي مسا�دة �رشيعية 

  ينبغي ٔأن �راعى فهيا �حتيا�ات اخلاصة للب�ان النامية.تقد�ا الويبو ٔأن �كون مو�ة حنو التمنية ومدفو�ًة �لطلب، كام

وحتدث وفد الهند �مس مجمو�ة ب�ان ٔأس�يا واحمليط الهادي ؤأيد مقرتح مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب �شأٔن  .169
. ؤأعرب الوفد SCP/22/5للب�ان النامية �شأٔن ��رتا�ات الوارد يف الوثيقة  1979مراجعة قانون الويبو ا�منوذ� لس�نة 

عن اعتقاده ٔأنه ينبغي يف مراجعة القانون ا�منوذ� ٕا�راز اخليارات الترشيعية والس�ياساتية ل�ول أ�عضاء. وقال ٕان هذا البند 
يف �دول أ�عامل ال يقل يف رٔأيه ٔأولويًة بأٔي شلك من أ�شاكل، و�� يعترب الوفد ٔأنه ينبغي ٕايالء هذا التنقيح ٔأمهية 

 ة للبنود املوضوعية يف �دول ٔأعامل اللجنة.مساوي

وذ�ر ممثل ش�بكة العامل الثالث ٔأن من شأٔن التنقيح املقرتح لقانون الويبو ا�منوذ� للب�ان النامية �شأٔن ��رتا�ات  .170
ؤأحلق   ٔأن جيع� دليًال مرجعيًا لكثٍري من ا�ول أ�عضاء �الل معلية مراجعة قانون الرباءات ٔأو التخطيط لت� العملية.

، ومل �كن اتفاق �ريبس قد ُوقع بعد. كام ٔأشار املمثل 1979املمثل ٔأمهية بتنفيذ املقرتح، ٔ�ن القانون ا�منوذ� �رجع ٕاىل �ام 
ٕاىل املسا�دة التقنية والترشيعية اليت تقد�ا أ�مانة يف ب�ان ٔأعضاء خمتلفة مشددًا �ىل ٔأن الويبو ٔأسدت لكثري من ا�ول 

ح املمثل أ�عضاء �الل هذ ه العملية مشورة �شأٔن �يفية حتقيق ��ساق مع اتفاق �ريبس يف قوانني الرباءات �هيا. ورص�
بأٔنه و�د بعض التوصيات اليت ال تنطوي �ىل اس�ت�دام ٔأمثل ملواطن املرونة، ورضب املمثل �ىل ذ� مثًال بعدم ٕا�راد مجيع 

الصادرة عن أ�مانة. ؤأحلق املمثل ٔأمهية بتحقق الشفافية واملساء�  ٔأس�باب الرتاخيص إالجبارية يف �دد معني من املقرت�ات
و��ساق ف� تقدمه أ�مانة من مسا�دة تقنية.  ؤأعرب املمثل عن اعتقاده بأٔن من شأٔن تنقيح القانون ا�منوذ� ٔأن حيقق 

د تنقيح القانون ا�منوذ�، ٔ�ن ذ� ذ� الغرض. كام ٔأفاد املمثل ٔأن أ�مانة �س�تطيع يف رٔأيه توفري ماليني الفرناكت مبجر 
س�يتيح ل�ول أ�عضاء اختاذ ت� الوثيقة دليًال مرجعيًا و�س�تغناء بذ� عن ال�س املسا�دة من أ�مانة لكام ٔأرادت حتقيق 

 �متثال التفاق �ريبس وتوظيف مواطن املرونة فيه.

ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب الرايم ٕاىل التعبري عن  ورحب ممثل املؤسسة ا�ولية ٕال�كولوجيا املعرفة مبقرتح مجمو�ة .171
التغيريات اليت جرت يف جمال قانون الرباءات بعد اع�د القانون ا�منوذ�، وال س�� دخول اتفاق �ريبس �زي النفاذ يف �ام 

تشاور مع احلكومات املعنية، مع . وذ�ر املمثل أٔن الويبو هيأٔت ا�ال لقانون الويبو ا�منوذ� أ�ول �لتعاقد، بعد ال 1995
. وبني� املمثل �ىل و�ه التعيني 1997�رباء انضموا بصفاهتم الشخصية ٕاىل الفريق العامل ا�ي صاغ القانون ا�منوذ� لس�نة 
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ٔأن هؤالء اخلرباء ٔأتوا من حكومات ومنظامت حكومية دولية ومنظامت �ري حكومية. وسأٔل املمثُل اللجنَة ٕان اكن من املمكن 

 تباع نفس العملية يف �ا� تنقيح القانون ا�منوذ� هذا. ا

وحتدث وفد اليو�ن �مس ا�مو�ة �ء وذ�ر ٔأن مقرتح مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب �شأٔن تنقيح القانون  .172
 نفس الوقت ٔأن من �دول أ�عامل، ا�ي �شري ٕاىل مسائل ٔأخرى.  كام ذ�ر الوفد يف 10ا�منوذ� قد نوقش يف ٕاطار البند 

هذا املوضوع ليس جزءًا من املواضيع امخلسة اليت �شلك احملتوى املوضوعي جلدول أ�عامل ؤأن ا�مو�ة �ء ال �س�تطيع قبول 
وقوع �لل معترب يف توازن مناقشات اللجنة من جراء مواص� مناقش�ته.  وشدد الوفد �ىل ٔأمهية املسا�دة الترشيعية اليت 

�ان النامية يف جمال الرباءات بغرض ٕا�شاء ٔأنظمة �راءات يف ت� الب�ان ٔأو حتسيهنا.  وقال ٕانه يعترب تقد�ا أ�مانة للب
مسا�دة الويبو ٔأمرًا �امً للغاية يف سبيل ٕاجياد وظيفة نظام �راءات كقوة دافعة يف �بتاكر.  ؤأضاف ٔأن الويبو ٔأثبتت يف رٔأيه 

�ة الترشيعية �ىل ٔأساس ثنايئ، ؤأن املوقع إاللكرتوين للويبو يضم مجمو�ة ممتازة من ٔأهنا تقدم مسا�دة تقنية فعا� �شأٔن الصيا
القوانني اليت ميكن اس�ت�دا�ا منوذ�ًا.  و�ساءل الوفد يف ضوء ما س�بق عن رضورة ٕاجراء حتديث للقانون ا�منوذ�.  

الوفد ٔأن اللجنة اتفقت يف السابق �ىل ٔأال �كون  و�ٕالشارة ٕاىل تأٔ�يد أ�مانة ٔأن ٔأي قانون منوذ� يعد معلية معيارية، بني� 
نطاق معلها يف وضع املعايري.  ؤأفاد الوفد يف ذ� الس�ياق ٔأن ا�مو�ة �ء مس�تعدة للعودة ٕاىل اختصاص اللجنة بوضع املعايري 

عة معل اللجنة يف ومواص� العمل يف ذ� النطاق، ٕاال ٔأن مثة مجمو�ات ٔأخرى ال �شارك نفس �ه�م.  ومىض يقول ٕان طبي
رٔأيه ينبغي ٔأال �كون مو�ة ٕاذا توصلت اللجنة ٕاىل اتفاق مبواص� العمل يف وضع املعايري، مبعىن ٔأنه من اجلا�ز ٔأن �كون من 
بني ا�ر�ات قانون منوذ�، كام ميكن ٔأن �كون من ا�ر�ات أ�خرى قانون �راءات موضوعي.  و�رر الوفد ٔأنه من الواحض 

ح بأٔن ا�مو�ة �ء لن تلمس من النقاش فائدة واس�تحقاقًا ٔأن مواءمة قوان ني الرباءات يتسق مع اختصاص اللجنة، ورص�
ملواص� النظر ٕاال ٕاذا اكنت مواصُ� العمل يف وضع املعايري س�تعاجل مواءمَة مجيع عنارص قانون الرباءات، مبا يف ذ� مواءمة 

كتس�بة مبقتىض الرباءات، دون احلمك مس�بقًا �ىل الصك الناجت، حبيث اجلوانب املواضيعية مثل حفص الطلبات واحلقوق امل 
 حيمتل متخض ذ� عن معاهدة �ديدة �شأٔن قوانني الرباءات املوضوعية.  

وحتدث وفد التفيا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى ودول البلطيق وتو�ه �لشكر ٕاىل مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية  .173
ا مبراجعة القانون ا�منوذ�.  ؤأعرب الوفد عن رٔأيه ٔأن من شأٔن ذ� املقرتح ٔأن حيدث �لًال يف توازن والاكرييب �ىل مقرت�

�ر�مج معل اللجنة، حيث ٕان بنود �دول أ�عامل امخلسة متثل توازً� دقيقًا ملصاحل ا�ول أ�عضاء، وتتطلب ٕاضافة بند 
ٔأنه ال �رى ٕاماكنية للتعبري بقطعة وا�دة من النص عن خمتلف  �ديد نقاشًا متعمقًا حول س�بل اس�تعادة التوازن.  ؤأضاف

احتيا�ات الب�ان املفرتض ٔأن �س�تفيد مهنا.  وذ�ر الوفد �الوًة �ىل ذ� ٔأنه مل يتكون �يه انطباع بأٔن اللجنة قررت سلوك 
ان ٔأورو� الوسطى ودول مسار حنو مواءمة قانون الرباءات املوضوعي.  واختمت بقو� ٕان ت� أ�س�باب جتعل مجمو�ة ب�

 البلطيق �ري مقتنعة �حلا�ة ٕاىل �خنراط يف املناقشة �شأٔن تنقيح القانون ا�منوذ�.  

وحتدث وفد جزر ا�هباما �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب و�رر ٔأن مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب  .174
يف مقرت�ا �شأٔن تنقيح القانون ا�منوذ� معلية �مة، نظرًا لتقادم القانون ووفود ٔأخرى خمتلفة يف مناطق ٔأخرى �رى 

ا�منوذ� واحتيا�ه ٕاىل تنقيح.  وشدد الوفد �ىل ٔأنه من �ري املقصود ٔأن تؤدي هذه العملية ٕاىل املواءمة، و�رر القول بأٔن 
املواصفات وأ�ساليب اليت ميكن اتباعها يف ٕاجراء  اقرتا�ه هو ٔأن تعد أ�مانة مقرت�ًا تنظر فيه ا�ول أ�عضاء يف الويبو �شأٔن

ذ� التنقيح.  ووحض ٔأنه س�يكون بوسع ا�ول أ�عضاء تقدمي مدا�الت واملشاركة يف ت� العملية، كام يه املامرسة املعتادة 
دث ٔأي �لل يف توازن يف الويبو.  وبني� الوفد ٔأن الناجت ا�هنايئ لن �كون وثيقة ملزمة، و�� فهو يعتقد ٔأن مقرت�ه ال حي

 ٔأعامل اللجنة يف وضع املعايري ؤأنه ينبغي إالبقاء �ليه يف �دول أ�عامل.

ؤأيد وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية الترصحيات اليت ٔأدىل هبا وفدا اليو�ن �مس ا�مو�ة �ء وهولندا �مس �حتاد  .175
لترصحيات املؤيدة ملقرتح مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب، أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه.  وقال ٕانه ٔأنصت جيدًا ٕاىل ا

 SCP/22/5ٕاال ٔأنه �ري مقتنع برضورة �ضطالع بتنقيح القانون ا�منوذ�.  وبني ٔأنه ال �رى يف املقرتح الوارد يف الوثيقة 
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ا�ٓليات احلالية للمسا�دة التقنية اليت  ٔأس�باً� تفصيلية وبيا�ت توحض سبب رضورة ٕاجراء تنقيح وال ترب�ر للقول بعدم كفاية
تقد�ا الويبو.  كام ٔأعرب الوفد عن رٔأيه، مع ٕادراكه النطواء القانون ا�منوذ� �ىل �دٍد من عنارص قانون الرباءات، بأٔن 

قوانني للرباءات.   احلا�ة ٕاىل قانون �راءات منوذ� ضئي� للغاية، حيث ٕان معظم الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منواً �هيا �لفعل
وذ�ر الوفد ٔأن توافر قوانني الرباءات ت� �ىل املوقع إاللكرتوين يعين توافر مورد قمي لت� الوال�ت القضائية اليت تنظر يف 

وضع قوانني �راءات �ديدة ٔأو تنقيح القامئ �هيا من ذ�.  كام بني� الوفد �ٕالضافة ٕاىل ذ� ٔأن ا�هنج احلديث ا�ي تتبعه 
بو يف تقدمي املسا�دة �مكن يف توفري مسا�دة �رشيعية ٔأو تقنية ل�ول أ�عضاء اليت تطلب ذ�.  ومىض الوفد يقول ٕان الوي 

هذا ا�هنج املرن منصوص �ليه يف توصيات �دول ٔأعامل التمنية اليت ٔأقرهتا ا�ول أ�عضاء مجعاء وجيري تعمميها يف ٔأ�شطة 
تنص �ىل ٔأنه ينبغي حتقق مج� ٔأمور يف املسا�دة  1وضوعية.  ؤأفاد الوفد ٔأن التوصية الويبو املتعلقة �ملسا�دة التقنية امل

التقنية اليت تقد�ا الويبو من بيهنا ٔأن �كون مو�ة حنو التمنية ومدفو�ة �لطلب وشفافة ومراعية ٔ�ولو�ت الب�ان النامية 
ف مس�تو�ت التمنية بني ا�ول أ�عضاء.  ؤأ�رز الوفد، كام واحتيا�اهتا اخلاصة، ال س�� ٔأقل الب�ان منوًا، فضًال عن اختال

س�بق ٔأن ذ�ر وكام س�بق ٔأن أٔ�اد وفد الربازيل التشديد �ليه يف معرض احلديث عن مقرتح ٕاس�بانيا �شأٔن النشاط 
فد �بتاكري، ٔأن ٔأي هنج مو�د خيالف روح �دول ٔأعامل التمنية وال يصب يف مصل�ة ٔأعضاء اللجنة.  ووحض الوفد ٔأن و 

الربازيل ذهب ٕاىل ٔأن املناقشات ا�ا�رة يف الويبو ينبغي ٔأن تثبت و�ة النظر القائ� بأٔن املعايري املتعددة أ�طراف املواَءمة 
للفحص املوضوعي للرباءات �ري اكفية لتنفيذ قانون الرباءات �كفاءة.  وعقب الوفد بأٔنه �رى ا�هنج الفردي ا�ي تتبعه الويبو 

مع ا�ول أ�عضاء الطالبة �امً وفعاًال.  ؤأعرب عن اعتقاده ٔأن املسا�دة التقنية اليت تقد�ا الويبو ينبغي أٔن  يف معلها املبارش
�س�متر كام يه مو�ًة �لطلب وحمددة حسب احتيا�ات لك ب� ؤأن �راعي اختالف مس�تو�ت التمنية يف ا�ول أ�عضاء 

ٔأي دليل �ىل جعز الويبو عن تلبية الطلب احلايل من ا�ول أ�عضاء من ٌلك �ىل �دة.  وشدد الوفد �ىل ٔأن اللجنة مل �ر 
�الل �راجمها القامئة للمسا�دة التقنية.  ؤأ�ريًا، بني� الوفد ٔأن ٔأي تنقيح للقانون ا�منوذ� س�يقتيض، رمغ تأٔ�يدات املنسق 

للجنة.   22املوضوعي كام ٔأكدت أ�مانة �الل ا�ورة إالقلميي �مو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب، مواءمة لقانون الرباءات 
ؤأفاد الوفد ٔأن هذه املناقشة ستتضمن والبد مواءمة مجيع ٔأو�ه قانون الرباءات املوضوعي وٕاجراءات الرباءات، وذ�ر ٔأن 

الوفد بأٔنه �ددًا من الوفود اليت ٔأيدت املقرتح رصحت كذ� ٔأهنا تعارض ٔأي معل من شأٔنه ٔأن يؤدي ٕاىل املواءمة.  ورصح 
مل �متكن �لتايل من فهم �يف ميكن التوفيق بني املوقفني.  كام رصح الوفد، استنادًا ٕاىل ٔأن املفهوم احلايل ا�ي مازالت اللجنة 

تعمل مبقتضاه هو ٔأنه ال ينبغي لعملها ٔأن يؤدي ٕاىل ٔأي مواءمة لقانون الرباءات املوضوعي، بأٔنه جيب تغيري ذ� املفهوم ٕان 
 النقاش حول ٔأي تنقيح حممتل للقانون ا�منوذ� حىت �سمح بعمل يف اللجنة �ريم ٕاىل مواءمة قانون الرباءات ٔأريد مواص�

املوضوعي.  ومىض الوفد يبني ٔأن ٔأي معل �ىل املواءمة ال ميكن حرصه �ىل مواضيع معينة مضن قانون الرباءات واستبعاد 
.  وقال الوفد ٕانه يف ضوء ت� الشوا�ل ال يؤيد ٔأي معل يف الويبو وال ٔأي �ريها وال تقييده �حلمك املس�بق �ىل طبيعة النتاجئ

مناقشات ٔأخرى يف اللجنة �شأٔن وضع قوانني منوذجية �ديدة ٔأو �شأٔن تنقيح قانون الرباءات ا�منوذ� القامئ.  ؤأعرب الوفد 
 ضو وظروفها �ىل �دة.عن اعتقاده ٔأنه ميكن �نتفاع �ملوارد �شلك ٔأفضل لو عوجلت احتيا�ات لك دو� ع

ؤأعرب وفد الربازيل عن تقد�ره لوفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �ىل ٕاشارته ٕاىل توصيات �دول ٔأعامل التمنية اليت  .176
اكنت مفيدة يف مبارشة العمل �ىل هذا أ�مر.  ورصح الوفد بأٔنه من إالجيايب ٔأن �شاَهد تطور اس�ت�دام �دول ٔأعامل التمنية 

فود من املناطق اكفة.  و�رر الوفد عرض رؤيته وبني� ٔأنه ال يتصور ارتقاء تنقيح القانون ا�منوذ� ٕاىل �د من ِقبل مجيع الو 
املواءمة، بل ٕان من شأٔن ذ� يف رٔأيه ٔأن يتيح عنارص �مة تنظر فهيا ا�ول أ�عضاء املهمتة هبذا أ�مر.  وقال الوفد ٕانه 

 ، متقادمًا وحبا�ة ٕاىل تنقيح.1979ٕاىل �ام يعترب القانون ا�منوذ� احلايل، حبمك رجو�ه 

 من �دول أ�عامل: العمل املقبل 11البند 
حتدث وفد جزر ا�هباما �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب ورصح بأٔن مجموعته �رغب يف رؤية �دول ٔأعامل  .177

وذ�ر الوفد ٔأنه ينبغي للّجنة االتفاق �ىل العمل متوازً� �شلك جيد يتناول مجيع املسائل، ؤأن �راعى مصاحل الوفود اكفة.  
املقبل، ٔ�نه �رغب يف جتنب ٔأي خفض يف �دد ٔأ�م ٔأو اج��ات اللجنة، اليت تلحق منطقته هبا ٔأمهية عظمية.  و�رر الوفد 
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اليهتا يف معاجلة اقرتا�ه السابق بأٔن يضم العمل املقبل حتليًال جتريه أ�مانة لت� �س�تثناءات والتقييدات اليت أٔثبتت فع
الشوا�ل املتعلقة �لتمنية، ومن مث �ستناد ٕاىل هذا الت�ليل ٕال�داد دليل �ري حرصي �شأٔن ذ� املوضوع ل�ول أ�عضاء 

يف الويبو.  وف� يتعلق �الس�تثناءات والتقييدات، د�ا الوفد ٔأحصاب املصل�ة ا�ٓخر�ن ٕاىل ٕارسال تعليقات �ىل جتارهبم و�يف 
�س�تثناءات والتقييدات يف وال�هتم القضائية.  كام بني� الوفد ٔأنه س�يكون ممنوً� لو مجعت أ�مانة سوابق اس�ت�دمت هذه 

قضائية �شأٔن التقييدات و�س�تثناءات يف وال�ت قضائية متنو�ة.  و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، وبعد التو�ه �لشكر ٕاىل مجمو�ة 
رباءات والص�ة، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� ٔأن �متكن من مناقشة ذ� املقرتح يف الب�ان أ�فريقية �ىل مقرت�ا احملدث �شأٔن ال

 1979ا�ورة التالية �ٕالضافة ٕاىل أ�مور ذات الص� بنقل التكنولوجيا.  وذ�ر الوفد ف� يتعلق بقانون الويبو ا�منوذ� لس�نة 
موا�بًا للتطورات.  وشدد الوفد جمددًا �ىل ٔأمهية تنقيح ٔأن مثة تأٔييد دا�ل اللجنة لتنقيح قانون الويبو ا�منوذ� املتقادم وجع� 

القانون ا�منوذ� �لنس�بة ٕاىل مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب، ال س�� ا�ول اجلزرية الصغرية النامية.  ووحض الوفد ٔأنه 
ييب تلمتس �ىل أ�قل وجود متابعة واس�مترار ال تو�د ٔأي نية للمواءمة، ورصح �لتايل بأٔن مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكر 

للنقاش حول ت� املسأٔ� يف ا�ورة التالية، واس�تكشاف للس�بل املمكنة للميض قدمًا.  وقال ٕانه �ىل الرمغ من �دم فهم 
س�نة مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب سبب اختالف و�ات نظر وفود ٔأخرى ف� يتعلق بقانون الويبو ا�منوذ� ل 

، فٕانه ينبغي للجنة مواص� النقاش يف ٕاطار بند �دول أ�عامل ذي الص�.  وبني� الوفد ٔأن مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية 1979
 والاكرييب �ىل اس�تعداد لالخنراط �شلك بناء يف ٕاجياد �ر�مج للعمل املقبل يتعلق مبراجعة القانون ا�منوذ�.  

ب�ان ٔأورو� الوسطى ودول البلطيق وذ�ر ٔأن كامً هائًال من اجلهود والوقت قد وحتدث وفد التفيا �مس مجمو�ة  .178
ُخصص �الل ا�ورات السابقة للجنة من ٔأ�ل مناقشة �ر�مج العمل املقبل للجنة.  وقال ٕانه �رى يف بنود �دول أ�عامل 

ان ٔأورو� الوسطى ودول البلطيق تناشد امخلسة استيعاً� ملصاحل ا�ول أ�عضاء اكفة بتوازن دقيق.  ؤأضاف ٔأن مجمو�ة ب�
ا�مو�ات أ�خرى ٔأن تضع نصب ٔأعيهنا عند �خنراط يف مناقشات �شأٔن العمل املقبل ٔأن مصل�ة لك دو� عضو تقع مضن 
نطاق هذه البنود.  وبني� ٔأن اه�مات مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى ودول البلطيق منصبة �ىل جمايل جودة الرباءات ورسية 

هيم.  ؤأعرب الوفد عن اعتقاده ٔأن ملواص� العمل �ىل حتسني جودة الرباءات ٔأمهية  االتصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ
.  SCP/24/3�امسة، ؤأبدى يف هذا الصدد تأٔييده ملقرت�ات ٕاطالق اس�تبيان ودراسة النشاط �بتاكري الواردة يف الوثيقة 

هيم العمل وقال ٕان مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوس طى ودول البلطيق تؤيد يف جمال رسية االتصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ
 �ىل هنج قامئ �ىل القوانني املرنة.

وحتدث وفد ني�ري� �مس مجمو�ة الب�ان أ�فريقية ورصح ٔأنه هو ٔأيضًا يؤيد �ر�مج العمل املتوازن.  ؤأشار الوفد ٕاىل  .179
ث �شأٔن الرباءات والص�ة ؤأعرب عن ٔأم� يف التوصل ٕاىل معل مقبل طموح يف جمال الص�ة والرباءات ا�ي  مقرت�ه احملد�

ميثل ٔأولوية �لنس�بة ٕاىل مجمو�ة الب�ان أ�فريقية.  وبي� ٔأقر الوفد �ح�ل �دم نيل املقرتح قراءًة وافية من كثري من ا�ول 
أ�فريقية يف جمال الرباءات والص�ة ٕ��داد �رباء مس�تقلني دراسة أ�عضاء، فقد ٔأ�رز املقرتح ا�ي تقدمت به مجمو�ة الب�ان 

�لتشاور مع ٔأمانة منظمة الص�ة العاملية ومنظمة الت�ارة العاملية حبيث �كون ٔأ�د عنارصها حفص القيود �ىل التوظيف 
ٔ�غراض الص�ة العامة يف  الاكمل ملواطن املرونة يف الرباءات ؤأ�ر ذ� يف ٕاماكنية احلصول �ىل أ�دوية ميسورة التلكفة

الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منواً.  ؤأما عن تبادل املعلومات فأٔعربت مجمو�ة الب�ان أ�فريقية عن رغبهتا يف عقد �لسة تبادل 
معلومات متتد نصف يوم وتتضمن دعوة املقرر اخلاص املعين �حلق يف الص�ة ليعرض تقر�ره ٕاىل جملس حقوق إال�سان، 

املعلومات ف� بني ٔأعضاء اللجنة ف� يتعلق بتوظيف مواطن املرونة ذات الص� �لص�ة من ٔأ�ل تعز�ز ٔأهداف وتبادل 
الص�ة العامة ٔأو الت�د�ت اليت تعرتضها بغية اس�تكشاف املسائل املطلوب حفصها يف دراسة مقب�.  و�ررت مجمو�ة الب�ان 

ملقرت�ات الثالثة اليت طرحت سابقًا، حيث تعلق ٔأ�دها بدراسة تفصيلية أ�فريقية، ف� يتعلق بنقل التكنولوجيا، عرض ا
ثة تعدها أ�مانة  يعدها �رباء مس�تقلون �شأٔن العالقة بني ٔأنظمة الرباءات ونقل التكنولوجيا، بي� اكن الثاين �شأٔن دراسة حمد�

لنامية، وتعلق الثالث بعرض تقدميي من أ�مانة عن مكو�ت كفاية الكشف اليت من شأٔهنا تقييد نقل التكنولوجيا ٕاىل الب�ان ا
�شأٔن الس�ياسات واملبادرات ذات الص� �لرباءات والرامية ٕاىل تعز�ز نقل التكنولوجيا و�رشها لصاحل الب�ان النامية ؤأقل 
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بس.  وف� يتعلق الب�ان منوًا، مبا يف ذ� تنفيذ احلقوق و�لزتامات وفهم اس�ت�دام مواطن املرونة الواردة يف اتفاق �ري 
') 1�لتقييدات و�س�تثناءات، ٔأيدت مجمو�ة الب�ان أ�فريقية املقرتح ا�ي طر�ه وفد الربازيل وا�ي مض عنرص�ن هام: ('
دعوة ٔأحصاب املصل�ة �الف ا�ول أ�عضاء ٕاىل تقدمي جتارهبم العملية، مبا يف ذ� العوائق والفرص اليت وو�ت يف 

') وجتميع لقضا� احملامك اليت انطوت �ىل اس�ت�دام التقييدات 2س�تثناءات حلقوق الرباءات؛ ('اس�ت�دام التقييدات و�
 و�س�تثناءات حلقوق الرباءات.

وحتدث وفد ٔأو�رانيا �مس مجمو�ة ب�ان أٓس�يا الوسطى والقوقاز ؤأورو� الرشقية ؤأعرب عن تقد�ره للرئيسة وأ�مانة  .180
يل للميض قدمًا بعمل اللجنة.  و�رر الوفد تأٔ�يد اس�تعداد مجمو�ة ب�ان أٓس�يا الوسطى �ىل ما بذلوا من �ود ال�سًا لسب 

والقوقاز ؤأورو� الرشقية للعمل �ىل املواضيع امخلسة املطرو�ة �ىل اللجنة للنظر فهيا: ويه: جودة الرباءات، والتقييدات 
هيم، ونقل و�س�تثناءات حلقوق الرباءات، والرباءات والص�ة، ورسية االتصاالت  بني مستشاري الرباءات وموّلكِ

التكنولوجيا.  وٕاذ ٔأ�رز الوفد ما بني هذه املواضيع من �رابط، فقد شدد �ىل ٔأمهية العمل �لهيا مجيعًا لضامن التوازن يف نظام 
ق الرباءات ٔأن الرباءات ولتحقيق ٔأهداف التمنية املس�تدامة للنظام.  وذ�ر الوفد ف� يتعلق �لتقييدات و�س�تثناءات حلقو 

أ�مانة قد ٔأ�دت �لفعل مكيات �برية من الو�ئق ؤأن أ�مانة قد س�بق لها عقد مناقشات ممثرة �شأٔن ذ� املوضوع.  وقال ٕان 
الوقت قد �ان يف رٔأيه للميض قدمًا حنو مشهد �ديد للنظر يف املامرسة املنطبقة من �الل خمتلف ا�ٓليات الوطنية.  

اخلاص مبسأٔ� الرتخيص إالجباري واقرتح ٔأن تواصل اللجنة دراسة ذ� أ�مر، ؤأن تنظر �ىل  ؤأعرب الوفد عن اه�مه
و�ه �اص يف املصاعب اليت قد تنشأٔ والعراقيل اليت رمبا وا�ها ٔأحصاب املصل�ة واحلكومة يف معرض حماو� تطبيق هذا 

س�بة ٕاىل ا�ول أ�عضاء اكفة ٔأن تو�د وثيقة مجمعة النظام.  ورصح الوفد �الوًة �ىل ذ� ٔأنه س�يكون من املهم للغاية �لن 
تبني مجيع التقييدات و�س�تثناءات حلقوق الرباءات القامئة حول العامل حىت �متكن ا�ول أ�عضاء من �كو�ن صورة اكم� 

ب الرباءات اليت للوضع.  ومىض الوفد يقول ف� يتعلق جبودة الرباءات ٕانه ينبغي للجنة يف رٔأيه ٔأن تدرس جتارب خمتلف ماكت
سعت يف حتسني جودة الرباءات �هيا �الوًة �ىل تقيمي النشاط �بتاكري كام اقرتح وفد ٕاس�بانيا.  وف� يتعلق �لرباءات 

والص�ة، د�ا الوفد أ�مانة ٕاىل �ضطالع بدراسة عن املامرسة يف ذ� ا�ال، مع النظر �ىل أ�خص يف تطبيقات مار�وش 
ن اس�ت�دا�ا هبا.  ؤأضاف ٔأن النظر يف البنية التحتية للملكية الفكرية �م ٔأيضًا يف رٔأيه.  واعترب الوفد ٔأنه والكيفية اليت ميك

هيم، الرتكزي �ىل اجلانب املتعلق �التصاالت �رب احلدود  من املهم، ف� يتعلق �رسية االتصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ
نظام الرباءات يف ذ� ا�ال.  وشدد الوفد ف� يتعلق بنقل التكنولوجيا �ىل رضورة  وحتديد الت�د�ت اليت قد يتعرض لها

 ٕايالء اللجنة مزيدًا من �ه�م ٕاىل كفاية الكشف.

وحتدث وفد اليو�ن �مس ا�مو�ة �ء و�رر بيان موقفه من ٔأنه ينبغي �دم �ضطالع بأٔي ٔأعامل مقب� سوى ما اكن  .181
يف ٕاطار بنود �دول ٔأعامل اللجنة امخلسة املتفق �لهيا.  كام �رر الوفد ف� يتعلق بقضية جودة الرباءات املقرت�ات اليت قد�ا 

).  و�ٕالضافة SCP/24/3و SCP/23/4و SCP/20/11 Revو SCP/19/4و SCP/18/9ٔأعضاء مجموعته (الو�ئق 
ٕاىل ذ�، رصح الوفد بأٔنه يؤيد أٔيضًا املقرتح ا�ي قدمه وفد ٔأسرتاليا �شأٔن الكيفية اليت ميكن هبا �تلف املاكتب حتديث 

لعمل ومزيٍد من املناقشات ٔأنظمة ٕادارة اجلودة �هيا.  ؤأعرب الوفد كذ� عن تأٔييده لعقد �لسة �شار�ية �شأٔن تقامس ا
التفصيلية �شأٔن امللف العاملي.  وقال �شأٔن قضية الرباءات والص�ة ٕان ا�مو�ة �ء تؤيد املقرت�ات الواردة يف الوثيقة 

SCP/17/11') :1.  وطرح الوفد جمددًا، ف� يتعلق �رسية االتصاالت، ٕا�داد ا�راس�تني التاليتني �عتبار ذ� هن�ًا حممتًال ('
راسة �ستند ٕاىل اس�تبيان ل�ول أ�عضاء يعاجل العوائق يف سبيل توس�يع ٔأنواع املهنيني ا��ن �شملهم حصانة العالقة بني د

') ودراسة 2املستشار�ن ومولكهيم والفروق يف معام� احملامني أ��انب واحملليني والقضاء �ىل ٔأي فروق من هذا النوع؛ ('
املوضوع يف ا�ول أ�عضاء.  واقرتح الوفد ف� يتعلق بنقل التكنولوجيا ٔأن تتوىل أ�مانة  عن أ�حاكم القضائية املتعلقة هبذا

اس�تعراض الصف�ة إاللكرتونية احلالية للويبو وحتد�هثا عن طريق ٕادراج روابط ملزيٍد من املواد والو�ئق وأ��شطة الواردة يف 
 WIPOو�ر�مج WIPO Greenسح مثل مبادرة الويبو البيئية وثيقة اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكرية عن امل 
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Re:Search ٕاضافًة ٕاىل أ�د� املتعلقة �لتسويق والتقيمي والرتاخيص.  وختامًا، د�ا الوفد أ�مانة ٕاىل تقدمي عرض حول ،
PATENTSCOPE. 

نة ٔأمضت �الل دوراهتا وحتدث وفد هولندا �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه وقال ٕانه �رى ٔأن اللج  .182
السابقة مقدارًا �ري متناسب من الوقت يف مداوالت حول �ر�مج العمل املقبل.  وشدد الوفد ف� يتعلق �ملناقشات حول 

العمل املقبل للجنة �ىل ٔأمهية احلفاظ �ىل التوازن ا�قيق يف �ر�مج العمل احلايل.  وبني� ٔأن التوازن حتقق يف رٔأيه من �الل 
نود �دول أ�عامل امخلسة املتفق �لهيا واليت تعكس خمتلف أ�ولو�ت.  ؤأكد الوفد جمددًا �ىل ٔأن تضمني املناقشات نطاق ب 

زاد اللجنة بعدًا عن ذ� التوازن.  ووحض الوفد ٔأنه �ىل قنا�ة بأٔنه من املمكن حتقيق  1979�شأٔن القانون ا�منوذ� لس�نة 
ن املعرفة مبتطلبات امحلاية �لرباءة، مما فوائد ٔ�عضاء الويبو اكفة بعدد من املق رت�ات املطرو�ة ٔ�هنا تعزز التعاون ا�ويل وحتّسِ

�كفل �لتايل للجميع نظام �راءات �ايل اجلودة مبزيٍد من الكفاءة والفعالية.  ؤأضاف ٔأنه �رى ذ� متحققًا يف �ا� جودة 
النشاط �بتاكري وحتسني البحث والفحص.  ؤأبدى الوفد الرباءات اليت شهدت طرح �دة مقرت�ات بناءة من قبيل تقيمي 

جمددًا تأٔييده ملقرت�ات وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن ا�راسة املتعلقة بتقامس العمل واملقرتح ا�ي قدمته مجهورية 
بدراسات �شأٔن النشاط للجنة واملقرتح إالس�باين املتعلق  20�ور� واململكة املت�دة والوال�ت املت�دة �الل ا�ورة 

للجنة ومقرت�ات قدمت قبل ذ� �شأٔن حتسني كفاءة ماكتب الرباءات من ا�امنرك ودول  19�بتاكري �الل ا�ورة 
ٔأعضاء ٔأخرى.  وذ�ر الوفد ف� يتعلق حبصانة العالقة بني املستشار�ن ومولكهيم ٔأن من شأٔن جتميع قضا� احملامك ذات الص� 

ملستشار�ن ومولكهيم ٔأن تفيد مجيع مس�ت�ديم نظام الرباءات.  وتطرق الوفد ٕاىل التقييدات حبصانة العالقة بني ا
و�س�تثناءات قائًال ٕانه يعترب أٔن من شأٔن عقد �لسة �شار�ية بني ا�ول أ�عضاء �شأٔن ا�راسات إالفرادية ٔأن �كون 

لص�ة هن�ًا متوازً�، كام ميكن، �ىل سبيل املثال، ٔأن مفيدًا.  ورصح الوفد بأٔنه ينبغي ٔأن يعكس العمل املقبل �ىل الرباءات وا
).  ؤأفاد الوفد ف� يتعلق �رسية SCP/17/11�س�تفاد فيه من مقرتح قدمه وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية (الوثيقة 

هيم ٔأن الوقت قد �ان يف رٔأيه للنظر يف أٓليات حمددة ملعاجلة � �رتاف حبصانة االتصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ
العالقة مع مستشاري الرباءات أ��انب من �الل هنج قامئ �ىل القوانني املرنة.  وختامًا، ٔأ�لن الوفد ف� يتعلق بنقل 

التكنولوجيا عن اس�مترار الزتامه �لنظر يف مقرت�ات لتعميق فهمه ٔ��ر كشف الرباءات يف نقل التكنولوجيا وعن تأٔييده 
 ية القامئة للويبو اخلاصة بنقل التكنولوجيا.لت�ديث الصف�ة إاللكرتون 

وحتدث وفد الهند بصفته الوطنية ورصح بأٔنه يتفهم الت�دي املمتثل يف احلفاظ �ىل التوازن ا�قيق، �ري ٔأنه مع ذ�  .183
ف يفضل ٔأن �كون املقرت�ات التالية مضن العمل املقبل.  ٔأوًال، النظر يف عقد �لسة �شار�ية عن جتارب اخلرباء من خمتل

املناطق �شأٔن تقيمي كفاية الكشف يف ٕاجراءات الفحص و��رتاض وإالبطال يف ٕاطار الرباءات �ىل حنو مشابه لل�لسة 
التشار�ية �شأٔن النشاط �بتاكري يف ا�ورة السابقة للجنة.  وبني� الوفد ٔأن االتفاق اكن قد انعقد �ىل ٕا�داد هاتني 

يف ٕاطار جودة الرباءات، فينبغي ٕاذًا تطبيق نفس املنطق ا�ي عقدت �ىل  22ورة مث قُدمتا يف ا� 20ا�راس�تني يف ا�ورة 
ٔأساسه �لسة �شار�ية �شأٔن النشاط �بتاكري يف ا�ورة السابقة للجنة �ىل كفاية الكشف.  مث ساق الوفد املقرتح الثاين 

لبات الرباءة يف �ا� معرفة املود�ني �ٔ�سامء مبواص� دراسة �دوى الكشف عن أ�سامء ا�ولية �ري املُس��� امللكية يف ط 
ا�ولية �ري املُس��� امللكية، حيث ٕان �يه شوا�ل �شأٔن عنارص معينة يف ا�راسة.  ويف املقرتح الثالث، ٔأعرب الوفد عن 

اءات رغبته يف ٕا�داد دراسة �شأٔن صيغة مطالبات مار�وش، �ىل ٔأن �ركز �ىل �لكفة حامية مطالبات صيغة مار�وش برب 
وفوائدها وما تؤدي ٕاليه من معوقات هائ� يف سبيل احلصول �ىل أ�دوية أ�ساس�ية حسب قوامئ منظمة الص�ة العاملية يف 

الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منواً، مما حيدث ٔأ�رًا سلبيًا يف �نتفاع بنظام الر�اية الصحية العام.  واس�تفاض الوفد يف هذا 
 ٕانه ميكن تقس�مي ا�راسة املتعلقة بتاكليف حامية ��رتا�ات برباءات بصيغة مطالبات مار�وش وفوائدها املوضوع تعيينًا، قائالً 

�شلك �ام ٕاىل املسأٔلتني التاليتني، �ىل سبيل املثال: مسأٔ� النشاط �بتاكري وكفاية الكشف وٕاماكنية التطبيق الصناعي، 
 الكشف العام والكشف احملدد، وما �سهم به هذه املطالبات يف تطو�ر ومسأٔ� نطاق هذه املطالبات يف س�ياق املقارنة بني

أ�دوية أ�ساس�ية  ؤأما عن املقرتح الرابع، فقد ٔأعرب الوفد عن رغبته يف ٕا�داد دراسة لتوقيع �القات بني الكشف ا�متكيين 
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تباره نظامًا منفردًا، يف نقل التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا، مما ينبغي ٔأن يتضمن مدى ما ميكن ٔأن �سهم به نظام الرباءات، �ع 
دون أ�رسار الت�ارية املصاحبة. ؤأضاف الوفد ٔأنه ينبغي دراسة دور نظام الرباءات يف س�ياق نقل التكنولوجيا ف� يتصل 

 SCP14/7ؤأعرب الوفد �امسًا عن تأٔييده للمقرتح ا�ي قدمته الربازيل يف الوثيقتني  �كفاية الكشف دراسة متأٔنية.  
، واقرتح ٔأن تواصل أ�مانة ٕا�داد و�ئق معل �شأٔن مواطن املرونة و�س�تثناءات والتقييدات احملمت�، مما من SCP19/6و

شأٔنه أٔن يفيد يف التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء.  ومىض الوفد يقول ٕانه يؤيد العنارص الثالثة الواردة يف مقرتح مجمو�ة الب�ان 
.  و�الوًة �ىل ذ� ٔأ�لن الوفد عن تأٔييده ملقرتح مجمو�ة ب�ان SCP/24/4الص�ة يف الوثيقة أ�فريقية �شأٔن الرباءات و 

ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب �شأٔن تنقيح القانون ا�منوذ�، مكررًا مع ذ� ٔأنه ال ينبغي تفسري املقرتح �ىل ٔأنه يقتيض ٔأي شلك 
د بأٔنه �رغب يف وقف تناول قضية حصانة العالقة بني املستشار�ن من ٔأشاكل املواءمة لقوانني الرباءات.  وختامًا رصح الوف

 ومولكهيم لكوهنا قضية موضوعية بطبيعهتا وميكن تطبيقها بواسطة القوانني الوطنية.  

ورصح وفد ��س�تان بأٔنه يلحق ٔأمهية عظمية بعمل اللجنة ؤأعرب عن ٔأم� يف رؤية �ر�مج معل متوازن.  وشدد  .184
ه �متثل يف التقييدات و�س�تثناءات حلقوق الرباءات والرباءات والص�ة، و�لتايل فهو يؤيد املقرتح ا�ي الوفد �ىل ٔأن ٔأولو�ت

قدمته مجمو�ة الب�ان أ�فريقية �شأٔن ٕا�داد دراسة عن القيود �ىل أ�دوية و�رس �اكليفها و�لسة تبادل معلومات.  كام ٔأعرب 
 الالتينية والاكرييب املتعلق �الس�تثناءات والتقييدات وتنقيح القانون ا�منوذ�.الوفد عن تأٔييده ملقرتح مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك 

ؤأيد وفد الربازيل البيان ا�ي أٔدىل به وفد جزر ا�هباما �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب.  وشدد �ىل  .185
ووحض الوفد ٔأن العمل املقرتح ينقسم ٕاىل   ٔأمهية �رسيع وترية العمل �ىل النحو ا�ي تناو� وفد جزر ا�هباما �لوصف.

') دعوة ٔأحصاب املصل�ة ٕاىل إالفادة عن العوائق والفرص اليت وا�وها يف تنفيذ �س�تثناءات والتقييدات 1عنرص�ن: ('
ن من ') و�لكيف أ�مانة جبمع قامئة �ٔ�حاكم القضائية ذات الص� �الس�تثناءات والتقييدات.  وقال إ 2حلقوق الرباءات؛ ('

شأٔن ذ� يف رٔأيه ٔأن يتيح ل�ول أ�عضاء حتليالت لالس�تثناءات والتقييدات اليت ٔأثبتت فعالية يف معاجلة الشوا�ل التمنوية.  
وذ�ر الوفد ٔأن اللجنة ستمتكن، �الستناد ٕاىل ت� الت�ليالت ودراسات اخلرباء واملناقشات، من ٕا�داد دليل �ري حرصي 

ول أ�عضاء يف الويبو اس�ت�دامه مرجعًا.  كام ٔأعرب الوفد عن تأٔييده للترصحي ا�ي ٔأدىل به عن ذ� املوضوع، مما ميكن ل�
وفد ني�ري� �مس مجمو�ة الب�ان أ�فريقية �شأٔن العمل املقبل �ىل الرباءات والص�ة، مبا يف ذ� ٕا�داد أ�مانة دراسات 

ف و�ات النظر �شأٔن موضوع الرباءات، فقد ٔأعرب عن و�لسة تبادل معلومات ملدة نصف يوم.  وبي� ٔأقر الوفد �ختال
اعتقاده ٔأن ت� �ختالفات ٕاجيابية ٔ�هنا تظهر خمتلف مساهامت ا�ول أ�عضاء �ىل حنٍو يؤدي ٕاىل تناول هذا املوضوع 

اب احلقوق املعقد �شلك شامل.  وعرض الوفد رٔأيه بأٔنه ينبغي لنظام الرباءات ٔأن يليب احتيا�ات العامل املتطور ال ٔ�حص
فقط، بل لل�امعات واملؤسسات البحثية و�ري ذ� من ٔأحصاب املصل�ة ٔأيضًا.  واس�ت�لص الوفد من ذ� ٔأنه ينبغي 

للحكومات ٔأن تترصف وفقًا �� من ٔأ�ل التصدي للطلبات والت�د�ت.  ومىض الوفد يقول ٕانه ال �رى يف مواءمة معايري 
نه ينبغي للجنة الكف عن العمل يف ذ� �جتاه.  ؤأعرب الوفد عن تطلعه ٕاىل ٕاظهار امحلاية برباءات فوائد ل�ول أ�عضاء وإ 

 ا�ول أ�عضاء اكفة مرونة يف مناقشات العمل املقبل.  

إالسالمية) بأٔن �ر�مج العمل ينبغي ٔأن �كون متوازً� ؤأعرب عن ٔأم� ٔأن تلقى ٔأصوات -ورصح وفد ٕا�ران (مجهورية .186
ن حيظى لك موقف مبا �س�تحق من نظر.  وٕاذ بني� الوفد ٔأن ٔأولويته �متثل يف الرباءات والص�ة، فقد مجيع أ�طراف ا�رتامًا وأٔ 

ٔأعرب عن تأٔييده للمقرتح ا�ي قدمه وفد ني�ري� �مس مجمو�ة الب�ان أ�فريقية مما تضمن مضن مج� ٔأمور ٕا�داد �رباء 
ومنظمة الت�ارة العاملية للنظر يف قيود مواطن املرونة يف  مس�تقلني دراسة �لتشاور مع أ�مانة ومنظمة الص�ة العاملية

الرباءات واس�ت�دا�ا �شلك اكمل وأ��ر يف احلصول �ىل ٔأدوية ميسورة التلكفة ٔ�غراض الص�ة العامة وما ٕاىل ذ�، 
س�توى املعين �حلصول وتبادل معلومات مبشاركة من منظمة الص�ة العاملية والرئيسني املشاركني لفريق أ�مم املت�دة رفيع امل 

�ىل أ�دوية، وتبادل اخلربات الوطنية ف� يتعلق �س�ت�دام مواطن املرونة �شأٔن الص�ة العامة.  ؤأعرب الوفد ف� يتعلق 
�لتقييدات و�س�تثناءات حلقوق الرباءات عن تأٔييده للمقرتح ا�ي قدمه وفد الربازيل �شأٔن ذ� البند.  كام ٔأيد الوفد ف� 

واقرتح الوفد ف� يتعلق بنقل التكنولوجيا ٔأن تواصل أ�مانة  ودة الرباءات مقرتح الهند املقدم �شأٔن هذا البند.  يتعلق جب
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حتليل العالقة بني الكشف الاكيف ونقل التكنولوجيا، وتعد دراسة �شأٔن العالقة بني نظام الرباءات ونقل التكنولوجيا �ىل 
، مقرتح مجمو�ة 10وا�ها الب�ان النامية يف تعز�ز نقل التكنولوجيا.  وف� يتعلق �لبند الصعيد ا�ويل لت�ديد املصاعب اليت ت

ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب، ٔأيد الوفد ذ� املقرتح بقوة ؤأعرب عن ٔأم� يف توصل اللجنة ٕاىل توافق يف ا�ٓراء �ىل 
 ٕاجراء تنقيح للقانون ا�منوذ�.

بنشاط يف مناقشة العمل املقبل، ال س�� ما يتعلق �لتقييدات و�س�تثناءات  ورصح وفد الصني بأٔنه سيشارك .187
حلقوق الرباءة، والرباءات والص�ة، ونقل التكنولوجيا فضًال عن تنقيح القانون ا�منوذ�.  ؤأما عن جودة الرباءات ورسية 

هيم فقد شدد الوفد �ىل ٔأنه س�يواصل ا ملشاركة يف املناقشات �شأٔن ت� املواضيع.  االتصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ
 ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف حتقيق اللجنة تطورًا حصيًا.

ورصح وفد املكس�يك بأٔنه �مت ٕاىل �ٍد بعيد من بني املواضيع امخلسة املدر�ة �ىل �دول ٔأعامل اللجنة �لعمل �ىل  .188
انيا ٕ��داد مزيٍد من ا�راسات عن تقيمي النشاط جودة الرباءات.  ؤأيد الوفد �شلك �اص املقرتح ا�ي قدمه وفد ٕاس�ب

�بتاكري.  ووحض الوفد ٔأنه ال يقصد ٔأن الوفد يعارض العمل �ىل تطو�ر املواضيع أ�خرى، وأٔعرب عن اس�تعداده للتعامل 
لوفد ٕانه يعترب مع �دول ٔأعامل متوازن، مظهرًا موقفه البناء.  وف� يتعلق �لتقييدات و�س�تثناءات حلقوق الرباءات، قال ا

ٔأن اللجنة ينبغي لها �شلك �ام ٔأن جتري تبادًال لل�ربات، مما يتيح ل�ول أ�عضاء فهم اجلوانب التقنية اليت ينطوي �لهيا هذا 
 املوضوع �شلك ٔأمعق.

ؤأعرب وفد مجهورية �ور� عن تأٔييده �هنج متوازن يعكس خمتلف مصاحل ا�ول أ�عضاء.  وشدد الوفد �ىل ٔأنه  .189
ٕالبداء مرونة وانفتاح �ىل مناقشات خمتلف القضا� يف اللجنة، ويه احملفل ا�ويل الوحيد يف جمال الرباءات.  ويف مس�تعد 

هذا الس�ياق، ٔأعرب الوفد عن تأٔييده لعقد مزيد من املناقشات �شأٔن املواضيع امخلسة ا�امئة.  و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، بني� 
ات حول رضورة تنقيح القانون ا�منوذ� وطبيعته يف ٕاطار الفئة "مسائل ٔأخرى".  الوفد ٔأنه �رغب يف عقد مزيٍد من املناقش

وذ�ر الوفد ٔأن موضع اه�م مجهورية �ور� أ�ول من بني املواضيع امخلسة هو القيام مبزيٍد من العمل �شأٔن جودة الرباءات.  
وٕا�داد دراسة �شأٔن تقامس العمل ٔأن يفيد ا�ول ؤأعرب الوفد �ىل و�ه التعيني عن اعتقاده ٔأن من شأٔن املؤمترات الس�نوية 

 SCP/20/11و SCP/18/9أ�عضاء اكفة.  و�لتايل فقد ٔأيد الوفد بقوة املقرت�ات املتعلقة بتقامس العمل الواردة يف الو�ئق 
فضًال عن ٕاجراء  SCP/24/3.  كام ٔأعرب الوفد كذ� عن تأٔييده للمقرتح ا�ي قدمته ٕاس�بانيا يف الوثيقة SCP/23/4و

 أ�مانة اس�تقصاًء عن ٔأنظمة ٕادارة اجلودة يف ا�ول أ�عضاء.

 ؤأجرت الرئيسة بعض املشاورات مث قررت اللجنة ٔأن �كون معلها املقبل �ىل النحو التايل: .190

 وستبقى القامئة �ري احلرصية �ملسائل مفتو�ة ملزيد من التوضيح والنقاش �الل ا�ورة التالية للجنة.  •

دون إال�الل بوالية اللجنة، وافقت هذه أ��رية �ىل ٔأن يقترص معلها يف ا�ورة املقب� �ىل تقيص احلقائق ولن و  •
 يؤدي ٕاىل املواءمة يف هذه املر��، وسيمت �ىل النحو التايل:  

 �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات )أٔ  (

والهيئات املراقبة للجنة �شأٔن جتارهبا العملية حول  س�تعّد أ�مانة وثيقة جتمع فهيا معلومات تقد�ا أ�عضاء "1"
 فعالية �س�تثناءات والتقييدات والت�د�ت اليت تطر�ا، ال س�� يف معاجلة قضا� التمنية؛

عقد �لسة �شار�ية بني ا�ول أ�عضاء حول ا�راسات إالفرادية، مبا يف ذ� قضا� احملامك، املتعلقة  "2"
 .معاجلة قضا� التمنية و/ٔأو التعز�ز �قتصادييت أٔثبتت فعاليهتا يف �الس�تثناءات والتقييدات ال
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 جودة الرباءات، مبا يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض )ب (

س�تعّمم أ�مانة مرشوع اس�تبيان قبل انعقاد ا�ورة اخلامسة والعرش�ن للجنة �متكني ا�ول أ�عضاء وماكتب  "1"
 الرباءات إالقلميية من تقدمي تعليقات، �ىل ٔأن �شمل �س�تبيان ما ييل: 

 طريقة فهم لك دو� عضو ملفهوم "جودة الرباءات"؛   -

الرباءات ف� خيص البحث يف طلبات الرباءات وحفصها، مبا  وتنفيذ ٔأ�شطة التعاون والتأٓزر بني ماكتب -
يف ذ� الت�ارب، وأٓ�رها، وتبادل اسرتاتيجيات البحث، ؤأدوات تقامس املعلومات، و�حتيا�ات من بناء 

 القدرات يف جمال ٔأ�شطة التعاون والتأٓزر املذ�ورة.  

ه من معلومات ٕاىل اللجنة يف دورهتا السادسة واستنادا ٕاىل الردود �ىل �س�تبيان س�تقدم أ�مانة ما ّمجعت "2"
 والعرش�ن.

واستنادا ٕاىل إالسهامات املُقدمة من ا�ول أ�عضاء وماكتب الرباءات إالقلميية، س�ت�ّدث أ�مانة املعلومات  "3"
(ٔأنظمة ��رتاض وسا�ر أٓليات إالبطال وإاللغاء إالداري) وتنرش املعلومات �ىل  SCP/18/4الواردة يف الوثيقة 

 نتدى اللجنة إاللكرتوين بنسق ٔأ�رس ؤأوحض.م 

مواص� �لسة �شار�ية حول ٔأمث� و�االت تتعلق بتقيمي النشاط �بتاكري، مبا يف ذ�، �ىل سبيل ا��ر ال  "4"
 .  SCP/24/3من الوثيقة  8احلرص، املوضو�ات املقرت�ة يف الفقرة 

 الرباءات والص�ة )ج (

ب الوطنية املتعلقة �س�ت�دام مواطن املرونة املتعلقة �لص�ة دورة �شار�ية بني ا�ول أ�عضاء حول الت�ار  "1"
للهنوض بأٔهداف الص�ة العامة ٔأو الت�د�ت ذات الص� بغرض اس�تكشاف القضا� اليت جيب حفصها يف دراسة تُقدم 

 ٕاىل اللجنة يف دورهتا السادسة والعرش�ن.  

رهتا السادسة والعرش�ن، و�ستشري يف ذ� ستتوىل أ�مانة ٕا�داد ا�راسة اليت س�ُتقدم ٕاىل اللجنة يف دو  "2"
اخلرباء املس�تقلني ومنظمة الص�ة العاملية ومنظمة الت�ارة العاملية، وتفحص القيود اليت توا�هام الب�ان النامية والب�ان 

أ�ساس�ية أ�قل منوًا يف �نتفاع الاكمل مبواطن املرونة اخلاصة �لرباءات وتأٔثريها يف احلصول �ىل أ�دوية، و�اصة 
 مهنا، بأٔسعار ميسورة ٔ�غراض الص�ة العامة يف الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا.

مواص� املناقشة حول دراسة اجلدوى �شأٔن الكشف عن أ�سامء ا�ولية �ري املُس��� امللكية يف طلبات  "3"
  �مل بت� أ�سامء �ى إاليداع.ىل)، وحتديدا عندما �كون املودعون �SCP/21/9الرباءات ويف الرباءات (الوثيقة 

املطرو�ة وشوا�لها يف هذا وأ�عضاء وماكتب الرباءات إالقلميية مدعوة ٕاىل تقدمي عروض من ٔأ�ل توضيح املشالك 
املندرج مضن ر�ن  PATENTSCOPE Chemsearchوأ�مانة مدعوة ٕاىل تقدمي عرض حول مرشوع  الصدد.

 ات �س�ت�دام أ�سامء ا�ولية �ري املُس��� امللكية.الرباءات وا�ي �سهّل البحث يف الرباء

هيم )د (  رسية االتصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ

ستتوىل أ�مانة، استنادا ٕاىل املعلومات الواردة من أ�عضاء والهيئات املراقبة للجنة، ٕا�داد مجمو�ة من قضا� احملامك 
ه، مبا يف ذ� التقييدات ٔأو الصعو�ت املوا�ة. حول جوانب حصانة العالقة بني مستشار الرباءات و   موّلكِ
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 نقل التكنولوجيا )ه (

�لسة �شار�ية حول العالقة بني ٔأنظمة الرباءات ونقل التكنولوجيا فضال عن ٔأمث� و�االت يعرضها اخلرباء  "1"
 من خمتلف املناطق بغرض تعميق فهم ٔأ�ر كفاية الكشف �ىل نقل التكنولوجيا.

 الويبو إاللكرتونية اخلاصة بنقل التكنولوجيا.س�ت�ّدث أ�مانة صف�ة  "2"

 من �دول أ�عامل: ملخص الرئيس 12البند 
 ).SCP/24/5قدمت الرئيسة ملخص الرئيس (الوثيقة  .191

 ؤأ�اطت اللجنة �لامً مبلخص الرئيس. .192

الت اليت كام ٔأ�اطت اللجنة �لامً بأٔن حمرض ا�ورة الرمسي س�يدرج يف تقر�ر ا�ورة. وس�يعكس التقر�ر مجيع املدا� .193
)، SCP/4/6من الوثيقة  11ٔأدِيل هبا �الل �ج�ع ويُعمتد وفقًا لٕالجراء ا�ي ٔأقرته اللجنة يف دورهتا الرابعة (انظر الفقرة 

وا�ي هي� ٔ�عضاء اللجنة التعليق �ىل مرشوع التقر�ر املتاح �ىل املنتدى إاللكرتوين للجنة. ومن مث، س�ُتدعى اللجنة ٕاىل 
  لتقر�ر، مبا يف ذ� التعليقات الواردة، يف ا�ورة التالية.اع�د مرشوع ا

 من �دول أ�عامل: اختتام ا�ورة 13البند 
حتدث وفد الهند �مس مجمو�ة ب�ان أٓس�يا واحمليط الهادئ ؤأعرب عن �لغ سعادته �متكن ا�مو�ات إالقلميية اكفة من  .194

وبني� الوفد ٔأن العمل املقبل اكن نتا�ًا لسلس� من املفاوضات ؤأنه يبدو �كو�ن توافق يف ا�ٓراء واالتفاق �ىل العمل املقبل.  
متوازً� وحيتوي �ىل القضا� اليت متثل ٔأمهية قصوى �لنس�بة ٕاىل معظم ٔأعضاء اللجنة. وٕاذ ذك�ر الوفد �ٔ�مس�ية الطوي� اليت 

ه بأٔن اجلهد ا�ي بُذل أٓنذاك اكن � ٔأ�ر  تعذر �ىل اللجنة فهيا التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء �الل ا�ورة السابقة، فقد نو�
للجنة. كام ٔأعرب الوفد عن تقد�ره اخلاصة للرئيسة �ىل توجهيها لّلجنة �الل معلية  24مر�ب يف الناجت إالجيايب ل�ورة 

�ر يُثبت يف املفاوضات وبث روح ٕاجيابية يف �ج��ات �ري الرمسية للمجمو�ات إالقلميية.  ؤأعرب الوفد كذ� عن تقد
احملرض �تلف ٔأشاكل العمل ا�لص ا�ي قامت به أ�مانة واملرتمجون الفوريون، وهنأٔ يف املقام أ�ول مجيع الوفود. وخمت 
الوفد لكمته بقو� ٕان روح التعددية سادت ؤأو�دت رو�ًا ٕاجيابية. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� ٔأن �كون �� ٔأ�ر ممتد ٕاىل 

 ا�ورات أ�خرى للجنة. �ج��ات التالية �الل

وحتدث وفد جزر ا�هباما �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب وتو�ه �لشكر ٕاىل الرئيسة وأ�مانة واملرتمجني  .195
الفوريني ومنسقي ا�مو�ات إالقلميية ومجيع الوفود �ىل النتي�ة املمتازة.  ؤأعرب الوفد عن تقد�ره للجميع من منطلق �ون 

 وم أ��ري لفرتة قيامه مبهمة منسق مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب، واليت اكنت جتربة مرثية وحمفزة وجمزية. ذ� الي

وحتدث وفد التفيا �مس ب�ان ٔأورو� الوسطى ودول البلطيق وتو�ه �لشكر ٕاىل الرئيس�ية �ىل توجهيها املاهر ٔ�عامل  .196
�ات إالقلميية �ىل ما ٔأبدت من انفتاح ومرونة، مما قاد اللجنة ٕاىل التوصل ٕاىل اتفاق اللجنة، ؤأعرب عن تقد�ره مجليع ا�مو 

 �شأٔن العمل املقبل.

وحتدث وفد ني�ري� �مس مجمو�ة الب�ان أ�فريقية وتو�ه �لشكر ٕاىل الرئيسة وأ�مانة ومجيع ا�ول أ�عضاء ومجيع  .197
اللجنة �ر�جمًا لعملها املقبل. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده ٔأن ت� نتي�ة ٔأحصاب املصل�ة ا��ن ٔأدوا دورًا يف التكفل �ع�د 

رائعة للّجنة ؤأن قيادة الرئيسة لت� املناقشة اكنت حمورية. وبي� رحب الوفد برب�مج العمل ا�ي اعُتمد، فقد جشع ٔأيضًا �ىل 
افية يف نظام الرباءات، وتعز�ز نقل رفع سقف الطموح يف �ر�مج العمل التايل للّجنة من حيث تعز�ز الكشف والشف

التكنولوجيا، والتعامل �شلك حمدد مع مسأٔ� الرباءات والص�ة ملا متث� من ٔأمهية �امسة �لنس�بة ٕاىل حياة إال�سان و�منيته، 
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ورمس طريق للميض قدمًا ف� يتعلق مبسأٔ� �س�تثناءات والتقييدات �ىل حنو يتيح ل�ول أ�عضاء توظيف منافع ت� 
 أ�نظمة ومواطن املرونة.

وحتدث وفد اليو�ن �مس ا�مو�ة �ء ورصح بأٔن اللجنة توصلت ٕاىل �جت جيد رمغ ختصيصها قدرًا �ري متناسب من  .198
 الوقت ملداوالت العمل املقبل.  وقال ٕانه �رى يف �ر�مج العمل املقبل توازً� دقيقًا. 

أ�عضاء فيه وتو�ه �لشكر ٕاىل الرئيسة �ىل توجهيها و�ودها من وحتدث وفد هولندا �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول  .199
ٔأ�ل التوصل ٕاىل �ل وسط بغية حتقيق توافق يف ا�ٓراء �شأٔن العمل املقبل، وٕاىل أ�مانة �ىل ما قدمت من دمع �الل 

ول أ�عضاء فيه أ�س�بوع، وكذ� ٕاىل املرتمجني الفوريني �ىل معلهم الشاق. ؤأعرب عن �رحيب �حتاد أ�ورويب وا�
�التفاق �ىل العمل املقبل وعن رٔأيه ٔأنه ميثل انعاكسًا للمصل�ة إالقلميية وروح التوافق اليت ينبغي ٔأن �كون السمة الغالبة 

لعمل اللجنة.  وذ�ر الوفد ٔأنه، ا�ساقًا مع ت� الروح، يتطلع ٕاىل ا�ورات التالية للجنة. كام ٔأ�اط الوفُد اللجنَة �لامً بأٔن هذا 
ج�ع اكن أ��ري ا�ي ميثل الوفد فيه رئاسة جملس �حتاد أ�ورويب ؤأنه س�يكون من دواعي الرشف والرسور ٔأن �سمل �

 الراية ٕاىل وفد امجلهورية السلوفا�ية.

وتو�ه وفد الصني �لشكر ٕاىل الرئيسة وأ�مانة، ؤأثبت ٔأنه بفضل توجهيها ومسا�دهتا متكنت اللجنة من تعز�ز التفامه  .200
 شرتك ومن حتقيق نتاجئ جيدة �دًا �الل ا�ورة.امل 

إالسالمية) �لشكر ٕاىل الرئيسة وأ�مانة �ىل أ�عامل واجلهود املضنية، وكذ� ٕاىل مجيع -وتو�ه وفد ٕا�ران (مجهورية .201
لتوازن الوفود �ىل ما ٔأبدت من مرونة وروح بناءة �الل �ج�ع.  ؤأعرب الوفد عن ارتيا�ه للعمل املقبل ا�ي يتسم �

 وميثل ٔأساسًا جيدًا ل�ورة التالية للّجنة. 

وقيادهتا احلازمة اليت ٔأدت �للجنة ٕاىل التوصل ٕاىل اتفاق  وتو�ه وفد الربازيل �لشكر ٕاىل الرئيسة �ىل معلها املضين .202
�ر�مج العمل متوازن  �شأٔن �ر�مج معل اللجنة. وتو�ه الوفد �لشكر ٔأيًضا ٕاىل أ�مانة واملرتمجني الفوريني.  وذ�ر الوفد ٔأن

للغاية ؤأن مجيع الوفود ٔأظهرت الكثري من املرونة يف االتفاق �ليه. ؤأعرب الوفد عن تطلعه ٕاىل مواص� العمل �ىل 
 �س�تثناءات والتقييدات اليت اقرتحت الربازيل �شأٔهنا بند�ن ملزيٍد من املناقشة. 

وتوجهيها يف �ج�ع، ال س�� �الل �ج�ع �ري الرمسي.  وتو�ه وفد ٕاندونيس�يا �لشكر ٕاىل الرئيسة �ىل قيادهتا  .203
ؤأثبت الوفد ٔأن اللجنة متكنت رمغ ا�سام هذه ا�ورة �لصعوبة من ٕاجياد توازن ومرونة من وفود كثرية. وتو�ه الوفد �لشكر 

ه ٔأن مثة مسائل كثرية ينبغي ٔ�عضاء ٔأيًضا ٕاىل أ�مانة واملرتمجني الفوريني. ؤأعرب الوفد عن �رحيبه �لعمل املقبل وعن اعتقاد
اللجنة التاكتف للعمل �لهيا يدًا بيد حىت تتوصل اللجنة ٕاىل �لول كثرية ملسائل كثرية معلقة. كام ٔأ�رز الوفد ٔأمهية 

�س�تثناءات والتقييدات، والكشف والشفافية من ٔأ�ل رفع جودة الرباءات، والرباءات والص�ة ال س�� يف تنفيذ ٔأهداف 
 ة املس�تدامة ونقل التكنولوجيا. التمني

ؤأعرب وفد الهند عن تفهمه للت�د�ت احمليطة �حلفاظ �ىل توازن دقيق يعاجل مجيع شوا�ل الب�ان أ�عضاء  .204
والتوصل ٕاىل توازن لعمل اللجنة يف دورهتا التالية. ؤأعرب الوفد عن تقد�ره لروح املرونة اليت ٔأظهرها املنسقون إالقلمييون 

 ضاء اكفة يف سبيل التوصل ٕاىل معل حمدد ل�ورة التالية.وا�ول أ�ع

وحتدث �ئب املد�ر العام �مس املد�ر العام ومجيع ٔأعضاء أ�مانة ؤأعرب عن سعادته احلقيقية بن�اح �ج�ع،  .205
ر العام وأ�مانة ورصح بأٔن أ�مانة ستنفذ �ر�مج العمل ا�ي وضعته اللجنة لٔ�مانة. كام ٔأعرب �ئب املد�ر العام �مس املد�

 عن �الص التقد�ر للرئيسة، اليت قادت اللجنة �الل ثالث دورات. 
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وتو�ه وفد املكس�يك �لشكر ٕاىل الرئيسة �ىل �ودها ومعلها وقيادهتا اليت ٔأدت ٕاىل اتفاق �شأٔن العمل املقبل. كام  .206
جل قضا� متدا�� يف نظام الرباءات �شلك تو�ه �لشكر ٕاىل أ�مانة �ىل ٔأعاملها. ورصح الوفد بأٔن �دول ٔأعامل اللجنة يعا

�ام، ؤأعرب عن اه�مه �ملشاركة يف ا�ورة التالية بعرض ٔأمث� و�االت حمددة تتعلق �لنشاط �بتاكري وعن موضوع 
 الرباءات والص�ة ف� يتعلق �ٔ�سامء ا�ولية �ري املُس��� امللكية. 

النتي�ة إالجيابية، ؤأعرب عن اعتقاده ٔأن ذ� ميثل جنا�ًا للتعددية. كام وتو�ه وفد ��س�تان �لشكر ٕاىل امجليع �ىل  .207
 �رب الوفد عن ٔأم� يف مشاهدة تواصل لهذه التجربة البناءة.

و�ررت الرئيسة القول بأٔن روح التعددية يه اليت سادت ؤأن اللجنة ٔأظهرت الكثري من املرونة والنضج. ؤأعربت  .208
ورة التالية ممثرة، وجشعت الوفود �ىل العودة مبد�الت لل�لسات التشار�ية و�ىل عرض الرئيسة عن ٔأملها يف ٔأن �كون ا�
 اختمتت الرئيسة ا�ورة.و  جتارب البالد وسوابقها القضائية.

�ٕالجامع التقر�ر ٕان اللجنة اعمتدت هذا  .209
 12يف دورهتا اخلامسة والعرش�ن، يوم 

 .2016 د�سمرب

 [ييل ذ� املرفق]
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International Industrial and Intellectual Property Organizations (AGESORPI)  
Santiago JORDÁ PETERSEN, Representante, Barcelona 
 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students' 
Association (ELSA International)  
Stefanie VONBANK (Ms.), Head of Delegation, Brussels 
Karolina BOGUSZ (Ms.), Brussels 
Raffaella GAUDIERI, Brussels 
Tadej PETEJAN, Brussels 
 
 
Association latino-américaine des industries pharmaceutiques (ALIFAR)/Latin American 
Association of Pharmaceutical Industries (ALIFAR)  
Luis Mariano GENOVESI, Asesor, Buenos Aires 
 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Johanna FLYTHSTRÖM (Ms.), Observer, Zurich 
 
 
Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA)  
Alfredo CHIARADIA, Director General, Buenos Aires 
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Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  
Pedro ROFFE, Senior Associate, Innovation, Programme on Innovation, Technology and 
Intellectual Property, Geneva 
David CHAPMAN, Junior Associate, Programme on Innovation, Technology and Intellectual 
Property  
 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)  
Ivan HJERTMAN, European Patent Attorney, Commission on Intellectual Property, Stockholm 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  
Werner ROSHARDT, Representative, CET (Study and Work Commission), Winterthur 
 
 
Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Axel BRAUN, Representative, Roche, Basel 
Jon SANTAMAURO, Representative, AbbVie, Washington D.C. 
Guilherme CINTRA, Senior Manager, IP and Trade, Geneva 
Claus GAWEL, Advisor, Geneva 
 
 
Innovation Insights  
Jennifer BRANT (Ms.), Director, Geneva 
Ania JEDRUSIK (Ms.), Policy Advisor, Geneva 
 
 
Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets (EPI)/Institute of 
Professional Representatives Before the European Patent Office (EPI)  
Francis LEYDER, Board Member, Secretary, Harmonization Committee, Munich 
 
 
Japan Intellectual Property Association (JIPA)  
Masashi SHIMBO, Chairman, Medicinal and Biotechnology Committee, Tokyo 
Kenichi MORITA, Vice Chairman, Medicinal and Biotechnology Committee, Ibaraki 
 
 
Japan Patent Attorneys Association (JPAA)  
Satory DENO (Ms.), Member, International Activities Center, Tokyo 
Takaaki KIMURA, Member, International Activities Center, Tokyo 
 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
James LOVE, Executive Director, Washington D.C. 
Andrew GOLDMAN, Counsel, Policy and Legal Affairs, Washington D.C. 
Thiru BALASUBRAMANIAM, Geneva Representative, Geneva 
Sophia SIMON (Ms.), Intern, Geneva 
 
 
Médecins Sans Frontières (MSF)  
Katy ATHERSUCH (Ms.), Medical Innovation & Access Policy Adviser, Geneva 
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Medicines Patent Pool Foundation (MPP)  
Pascale BOULET (Ms.), Patent Information Manager, Geneva 
Esteban BURRONE, Head of Policy, Geneva 
Erika DUENAS (Ms.), Advocacy Officer, Geneva 
 
 
Open Knowledge Foundation (OKF)  
Jennifer MOLLOY (Ms.), Coordinator, Open Science Working Group, Cambridge 
 
 
Third World Network Berhad (TWN)  
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Researcher, Heredia 
Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Legal Advisor, Geneva 
Gopakumar KAPPOORI, Legal Advisor, Geneva 
Alexandre GAJARDO, Researcher, Geneva 
 
 
IV. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair:  Bucura IONESCU (Mme/Ms.) (Roumanie/Romania) 
 
Vice-président/Vice-Chair:  Nahanny CANAL REYES (Mme/Ms.) (Mexique/Mexico) 
 
Secrétaire/Secretary:  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.), cheffe, Section du droit des brevets /Head, Patent Law 
Section 
 
Aida DOLOTBAEVA (Mlle/Ms.), juriste, Section du droit des brevets/Legal Officer,  
Patent Law Section 
 
Daria NOVOZHILKINA (Mlle/Ms.), stagiaire, Section du droit des brevets/Intern, Patent Law 
Section 
 
 

 الوثيقة]و  املرفق [هناية


