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 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة
 
 والعشرون سابعةال لدورةا

ىل  11جنيف، من   2017 ديسمرب 15اإ
 
 
 لتقريرا

متدته اللجنة ادلامئة  اذلي اع

 مقدمة
عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )"اللجنة" أأو "اللجنة ادلامئة"( دورهتا السابعة والعرشين يف جنيف يف  .1

ىل  11الفرتة من   .2017ديسمرب  15اإ

أألبانيا، اجلزائر، أأنغول، ادلورة: ادلول الأعضاء التالية يف الويبو و/ أأو احتاد ابريس محلاية امللكية الصناعية مثلت و  .2
، الربازيل، الاكمريون، كندا، ش ييل، الصني، بيالروسالأرجنتني، أأرمينيا، أأسرتاليا، المنسا، أأذربيجان، جزر الهباما، 

، ادلامنرك، ادلميقراطية ، مجروهورية كوراي الكعبيةيةروهورية اليك يك اجل كولومبيا، كوس تارياك، كوت ديفوار، كرواتيا، كواب، قربص، 
، جورجيا، أأملانيا، غاان، غابون، مرص، السلفادور، اكوادور، اس تونيا، اثيوبيا، فنلندا، فرنسا، يةروهورية ادلومينيك اجل يبويت، ج 

يران )مجروهورية  الإسالمية(، العراق،  -اليوانن، غواتاميل، الكريس الرسويل، هندوراس، هنغاراي، الروهند، اندونيس يا، اإ
ماياك، الياابن، الكويت، قريغزيس تان، مجروهورية لو ادلميقراطية، لتفيا، ليسوتو، ليتوانيا، ايرلندا، ارسائيل، ايطاليا، جا

مالزياي، املكس يك، موانكو، املغرب، نيجرياي، الرنوجي، عامن، ابكس تان، بريو، الفلبني، بولندا، الربتغال، مجروهورية كوراي، 
بية السعودية، الس نغال، س نغافورة، سلوفاكيا، جنوب أأفريقيا، مجروهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، اململكة العر 

س بانيا، رسي لناك، السودان، السويد، سويرسا، اتيلند، مجروهورية  ، تركيا، أأوغندا، أأوكرانيا، ة السابقةيوغوسالفيمقدونيا ال اإ
-زبكس تان، فزنويال )مجروهوريةاملتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، أأوروغواي، أأو اململكة الإمارات العربية املتحدة، 

 (.96البوليفارية(، زامبيا، زميبابوي )

املنظمة : بصفة مراقب فلسطني ممثةل بصفة مراقب. وشارك يف الاجامتع ممثلو املنظامت احلكومية ادلولية التاليةمثلت و   .3
قلميية للملكية الفكرية ) آس يوية للرباءات )( واملنظمة AUفريقي )( والاحتاد الإ ARIPOالأفريقية الإ  (EAPOالأوروبية ال

مكتب براءات الاخرتاع التابع جمللس التعاون ( و EU) والاحتاد الأورويب (EPO)الاخرتاع  واملكتب الأورويب لرباءات
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( WHO) ومنظمة الصحة العاملية( UN) والأمم املتحدة( SCب )ومركز اجلنو  (GCC Patent Office) ياخلليج
 (.10) (WTOية )ومنظمة التجارة العامل 

آس يا للملكية الفكرية وشارك ممثلو املنظامت غري احلكومية التالية يف الاجامتع بصفة مراقب:  .4 رابطة أأمم جنوب رشق أ
(ASEAN IPA)  آس يوية و  (CEIPIمركز ادلراسات ادلولية للملكية الفكرية )و  (APAA) الرباءات لوالكءالرابطة ال
 (ICCغرفة التجارة ادلولية )و  (AIPPIادلولية محلاية الفكرية امللكية الفكرية ) عيةاجل و  (FNI) اننسنتوف معروهد فري و 
 احصابومجعية  (IFPMA) دويةالأ منتجي و  جلعياتالاحتاد ادلويل و (FICPIالاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الفكرية )و

ملؤسسة او  (JPAAالياابنية لوالكء الرباءات )اجلعية و  (JIPAاجلعية الياابنية للملكية الفكرية )و  (IPOامللكية الفكرية )
يكولوجيا املعرفية ) والغرفة  (MPPع براءات الأدوية )يمؤسسة جتم و  (MSFأأطباء بال حدود ) مجعيةو  (KEIادلولية لالإ

 (.UNION( )16واحتاد املامرسني الأوروبيني يف جمال امللكية الصناعية ) (PCPAالرباءات ) والكءالبولندية ل

 قامئة ابملكاركني يف مرفق هذا التقرير.وترد  .5

 SCP/26/8اللجنة ادلامئة قبل انعقاد ادلورة: "مرشوع التقرير" )عىل الواثئق التالية اليت أأعدهتا الأمانة  رضتع  و  .6
Prov.2 و(؛( "مرشوع جدول الأعامل"SCP/27/1 Prov.2 ؛)تقرير عن نظام الرباءات ادلويل: جوانب معينة من و"

قلميية" )قوانني الرباء جراءات  "مرشوع وثيقة مرجعية بكأأن الاس تثناءو(؛ SCP/27/2ات الوطنية / الإ احلصول املتعلق ابإ
جراءات  "ملخص: مرشوع وثيقة مرجعية بكأأن الاس تثناءو(؛ SCP/27/3من السلطات" ) التنظميية عىل املوافقة املتعلق ابإ

عىل الاس تبيان بكأأن  دثة"الردود احملو(؛ SCP/27/3 Summaryاحلصول عىل املوافقة التنظميية من السلطات" )
 .SCP/27/4 Rev(" )2 اجلزءو  1 اجلزءالرباءات يف البحث والفحص ) والتعاون بني ماكتب "جودة الرباءات" مصطلح

"القيود اليت تواهجروها البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف الاس تفادة الاكمةل من مواطن وعىل التوايل(؛  .SCP/27/5Revو
آاثرها عىل احلصول عىل الأدوية الرضورية بأأسعار  : لأغراض الصحة العامة يف تكل البدلان ميسورةاملرونة يف الرباءات وأ

"اقرتاح منقح من وفد كندا" و(؛ SCP/27/7"اعامتد املراقبني" )و(؛ SCP/27/66" )SCP/26/5ملحق الوثيقة 
(SCP/27/8 ؛)الوثيقة مرفق "وSCP/27/8 ( ")اقرتاح منقح من وفد كندا(SCP/27/8 Add..) 

ىل ذكل ،نظرت اللجنةو  .7 يف الواثئق التالية اليت أأعدهتا الأمانة: "اقرتاح مقدم من الربازيل" ، ابلإضافة اإ
(SCP/14/7 ؛)أأجندة قيا ابمس اجملموعة الأفريقية ومجموعة "اقرتاح مقدم من وفد جنوب أأفري و( "التمنيةSCP/16/7 ؛)
(؛ .SCP/16/7 Corrالتمنية" )أأجندة "تصويب: اقرتاح مقدم من وفد جنوب أأفريقيا ابمس اجملموعة الأفريقية ومجموعة و
(؛ SCP/17/8املتحدة" )من وفدي كندا واململكة مقدم "اقرتاح منقح و(؛ SCP/17/7"اقرتاح مقدم من وفد ادلامنرك" )و
من وفد مقدم "براءات الاخرتاع والصحة: اقرتاح و(؛ SCP/17/10من وفد الولايت املتحدة الأمريكية" )مقدم "اقرتاح و

الرباءات: اقرتاح مقدم من وفدي كندا واململكة  جودة"اس تبيان بكأأن و(؛ SCP/17/11الولايت املتحدة الأمريكية" )
(؛ SCP/19/4اقرتاح من وفد الولايت املتحدة الأمريكية بكأأن كفاءة نظام الرباءات" )"و(؛ SCP/18/9املتحدة" )

"اقرتاح من وفود و(؛ SCP/19/6حقوق الرباءات" ) عىلمن وفد الربازيل بكأأن الاس تثناءات والتقييدات مقدم "اقرتاح و
جل حتسني أأوجه الكفاءة يف لأ لعمل بني املاكتب مجروهورية كوراي واململكة املتحدة والولايت املتحدة الأمريكية بكأأن تقامس ا

العمل" تقامس "اقرتاح مقدم من وفد الولايت املتحدة الأمريكية بكأأن دراسة و(؛ .SCP/20/11 Revنظام الرباءات" )
(SCP/23/4 ؛)س بانيا" )مقدم م"اقرتاح و مجموعة البدلان الأفريقية بكأأن مقدم من "اقرتاح و(؛ SCP/24/3ن وفد اإ

 (.SCP/26/6وفد كندا" )مقدم من ؛ و"اقرتاح (SCP/24/4الرباءات والصحة" )حول معل الويبو  برانمج

نت الأمانة  املداخالت اليت مت تقدميروها وجسلهتا عىل رشيط تسجيل. ويلخص هذا التقرير املناقكات بناء عىل مجيع  .8 ودوَّ
 .املالحظات اليت ُأبِديت
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 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 

افتتح الس يد فرانسس غري، املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية، ادلورة السابعة والعرشين للجنة ورحب  .9
 ابملكاركني.

 .اللجنة أأمنيهممة ماركو أألامين )الويبو(  /الس يدتوىل و  .10

 من جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

رساكن أأوزاكن  /أأدراين نيغويتا )رومانيا( والس يد /نتخب الس يدجنتني( رئيسا. وا  داماسو ابردو )الأر  /نتخب الس يدا   .11
 للرئيس.ئبني )تركيا( ان

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

 (.SCP/27/1 Prov.2اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة  .12

 السادسة والعرشينمن جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة  4البند 

 مقرتح.كام هو (، SCP/26/8/Prov.2اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا السادسة والعرشين )الوثيقة  .13

 من جدول الأعامل: اعامتد املراقبني 5البند 

 .SCP/27/7نظرت اللجنة ادلامئة يف الوثيقة  .14

 .خمصصمراقب فة بص( NIHFالوطنيني )اخملرتعني مكاهري متحف ووافقت اللجنة عىل اعامتد  .15

 البياانت العامة

آس يا واحمليط الروهادئ وأأعرب عن ثقته يف اخلربة واملروهارات القيادية للرئيس وان .16 ندونيس يا ابمس مجموعة أ  ،هئبيحتدث وفد اإ
أأعرب عن تقديره للعمل الكاق اذلي اضطلعت به الأمانة من أأجل التحضري لالجامتع. وأأعرب الوفد عن اهامتم مجموعة كام 

آس يا وا ىل أأنه حىت لو اكنت ملوظفي اللجنة املقبةل تحمليط الروهادئ برتش يح الس يد أألفريد يب )س نغافورة( لالنتخاابأ . وأأشار اإ
معايري دولية دنيا  ااتفاقية ابريس والتفاق املتعلق جبوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس( قد وضع

قلمييا، كام أأن دلى احلكومات مرونة يف صياغة  . للرباءاتاحمللية قوانيهنا محلاية الرباءات، فاإن قانون الرباءات ل يزال أأساسا اإ
لرباءات أأو لاحمللية قوانني الوشدد الوفد عىل أأن احلفاظ عىل تكل املرونة مازال حاسام ابلنس بة خملططي الس ياسات لصياغة 

مواطن املرونة يف اتفاق تريبس بأأن واس تطرد الوفد  يلروها وفقا للأولوايت الإمنائية الوطنية والواقع الاجامتعي والاقتصادي.تعد
ن أأ الوفد ذكر يف الوقت نفسه. و تعزيز الابتاكر و تسمح للحكومات مبساحة الس ياسات الالزمة لتلبية احتياجاهتا الصحية 

جياد توازن بني حقوق أأحصاب الرباءات واملصلحة العامة الأوسع نطاقااللجنة ادلامئة تلعب دورا هاما يف  لس امي يف جمال ، اإ
ذكر الوفد أأن مجموعته سيكارك عىل حنو بناء وتسروهم يف كام الصحة العامة ونقل التكنولوجيا ومواطن املرونة يف الرباءات. 

جراء مناقكة ممثرة بكأأن تكل ا ىل ت عن تطلعه الوفد أأعرب . و لقضااياإ بادل املعلومات بكأأن قواعد البياانت املتاحة للجمروهور اإ
الرباءات وغريها بكأأن  املعلومات قامستحاةل املعلومات املتعلقة ابلرباءات والبياانت املتعلقة ابلأدوية واللقاحات وجلسة حول 
رباءات يف البحث احلصول عىل الأدوية وتبادل املعلومات بكأأن التعاون بني ماكتب الحول ذات الصةل قضااي من ال

املتعلقة ابلأمثةل واحلالت املتعلقة ابخلطوة الابتاكرية. وعالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد  يكاركيةال لسة اجل وكذكل والفحص، 
يف جمال الرباءات فضال عن  ومولكهيم رسية التصالت بني مسيكاري الرباءاتعن اهامتمه بتجارب ادلول الأعضاء يف تنفيذ 
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بكأأن أأحاكم قانون الرباءات اليت سامهت يف نقل التكنولوجيا بكلك فعال. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف  لوماتتقامس املعجلسة 
رشادات لتحسني نظام الرباءات وزايدة حتسني كفاءته ابإ للجنة ا اليكاركيةلسات اجل جلسات تبادل املعلومات و تزود أأن 

عداد الوثيقة  ، وذكر أأنه ينبغي SCP/27/2بطريقة تراعي الاحتياجات املتنوعة لأعضاء اللجنة. وشكر الوفد الأمانة عىل اإ
ىل اجل  هتطلععن الوفد أأعرب . و هئاالواردة من أأعضاالردود مواصةل حتديث موقع اللجنة ادلامئة عىل أأساس  الإعالمية لسة اإ

حول املساعدة اليرشيعية يف جمال الرباءات وبناء القدرات ذات الصةل، فضال عن مناقكة الاس تثناءات والتقييدات عىل 
عداد الوثيقة  جراءات ابكأأن الاس تثناء  SCP/27/3حقوق الرباءات. وشكر الوفد الأمانة عىل اإ حلصول عىل املتعلق ابإ

ىل عرض مرشوع الوثيقة املرجعية وأأعرب عن أأمهل يف أأن يس متر كام تطلع موجزها. املوافقة التنظميية من السلطات و  الوفد اإ
ىل أأن يكمتل. وأأعرب الوفد  عن تقديره للبياانت الإضافية اليت قدهما الأعضاء واملراقبون أأيضا العمل بكأأن املرشوع اإ

امية وأأقل البدلان منوا يف الاس تفادة الاكمةل بكأأن دراسة القيود اليت تواهجروها البدلان الن SCP/26/5لس تكامل الوثيقة 
الواردة يف  تقدميات(. ويف هذا الصدد، رأأى الوفد أأن ال SCP/27/6مواطن املرونة يف الرباءات )الوثيقة    من

ىل رضورة ضامن أأن تأأخذ املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو يف  SCP/27/6 الوثيقة تصممي قوانني جمال تكري بوضوح اإ
ىل البدلان النامية بكأأن الربا ءات الوطنية أأو اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية هذه القيود يف الاعتبار، وتقدمي املساعدة اإ

كيفية التغلب علهيا والاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة املتاحة. وفامي يتعلق ابلرباءات والصحة، أأعرب الوفد عن رغبته يف 
ىل انهتاز هذه الفرصة لتوجي ىل تقرير ه انيباه اللجنة اإ مم املتحدة اإ مني العام للأ ماكنية و الفريق الرفيع املس توى التابع للأ املعين ابإ

ىل أأن التقرير قد حبث عىل وجه التحديد عدم اتساق الس ياسات بني (UNHLP) احلصول عىل الأدوية . وأأشار الوفد اإ
ن بعض تكل بأأ التوصيات يف هذا الصدد. واس تطرد الوفد قائال  امللكية الفكرية والتجارة وحقوق الإنسان، وقدم عددا من

ىل الويبو وتتصل مبارشة مبوضوع  ن مجموعة أأ الوفد ذكر بكأأن الرباءات والصحة. و يكاركية لسة ال اجل التوصيات موهجة حتديدا اإ
ىل ذكل آس يا واحمليط الروهادئ تود أأن تطلب من اللجنة بدء تكل املناقكات الاس تككافية اسينادا اإ التقرير الروهام. وعالوة عىل  أ

ىل أأنه ينبغي للجنة أأن تضمن أأن ادلراسة املتعلقة ابلقيود اليت تواهجروها البدلان النامية و  البدلان منوا يف أأقل ذكل، أأشار الوفد اإ
 تكمل يف تكل البدلانميسورة الأدوية بأأسعار احلصول عىل الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف الرباءات وأأثرها عىل 

عداد UNDPبرانمج الأمم املتحدة الإمنايئ ) مم املتحدة تقرير ( اذلي يرس اإ مني العام للأ الفريق الرفيع املس توى التابع للأ
ماكنية احلصول عىل الأدويةو  جراء اس تعراض للبحوث احلالية بكأأن الرباءات املعين ابإ . وأأحاط الوفد علام ابلقرتاح الكندي ابإ

(. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن تطلعه SCP/27/8الطبية والتكنولوجيات الصحية )الوثيقة واحلصول عىل املنتجات 
ىل أأن بروتوكول تعديل اتفاق تريبس س ميكن البدلان النامية  ىل مناقكة هذا الاقرتاح. وعالوة عىل ذكل، لفت الوفد الانيباه اإ اإ

ماكفئة اس ترياد أأدوية من طاع املس تحرضات الصيدلنية قدرات صناعية يف قليس دلهيا أأو فية اكاليت ليس دلهيا قدرات 
لزايم. وأأوحض الوفد أأن هذا الربوتوكول دخل حزي التنفيذ يف  انهتاهجايمت أأرخص تلكفة  . 2017يناير  23مبوجب ترخيص اإ

شارة و ىل الفقرة يف اإ عالن ادلوحة اليت تنص عىل أأن "أأعضاء منظمة التجارة العاملية اذلين ل تتوف 6اإ ر دلهيم قدرات من اإ
يف قطاع املس تحرضات الصيدلنية قد يواهجون صعوابت يف الاس تخدام الفعال يس دلهيم قدرات صناعية اكفية أأو ل 

ىل أأن هذا التعديل يعطي اليقني القانوين بأأن الأدوية ميكن تصديرها  ،مبوجب اتفاق تريبسلزايم للرتخيص الإ  أأشار الوفد اإ
نتاجية صيدلنية حمدودةلتلبية احتياجات يسورة بأأسعار م  . وأأعرب أأو ذات قدرات حمدودة البدلان اليت ليس دلهيا قدرة اإ

الوفد عن أأمهل يف أأن تنظر اللجنة أأيضا يف برانمج معل دلمع الزتام الأعضاء وجعل هذا الإجراء الروهام انفذا وفقا لولية اللجنة 
مسأأةل هامة متثل اليت  عرتاضالا نظمجتري مناقكات بكأأن  والويبو. وعالوة عىل ذكل، أأيد الوفد فكرة أأن اللجنة ينبغي أأن

كام فعلت روها شدد الوفد عىل رضورة أأن تويل اللجنة أأمهية مماثةل لروهذه املسأأةل يف معل كام من جدول الأعامل.  9يف البند 
يتضمن  عرتاضالا سأأةل جودة الرباءات. ورأأى الوفد بوجه خاص أأنه ينبغي أأن يكون هناك برانمج معل بكأأن نظمابلنس بة مل 

آليات الا جراءات وطرائق  عرتاضاس تبياان أأو دراسة اس تقصائية بكأأن خمتلف أأنواع أ املتاحة يف خمتلف البدلان واإ
زاةل القيودكذكل اس تخداهما، و  . وفامي يتعلق مبوضوع املفروضة القيود املفروضة عىل اس تخداهما وكيف ميكن تعزيز هذه النظم واإ

الردود عىل الاس تبيان  تتضمناليت  .SCP/27/5 Revو .SCP/27/4 Rev احملدثة لواثئقابوفد ال، رحب رباءاتالجودة 
رباءات" والتعاون بني ماكتب الرباءات يف حتديث البحث والفحص. ورأأى الوفد أأن اللجنة ادلامئة المصطلح "جودة حول 

ذا اكن هذا املصطلح يعين جيب أأن تتفق عىل فروهم مكرتك ملصطلح "جودة الرباءات". وتساءل الوفد عىل و  جه التحديد عام اإ
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مككول الرباءات املمنوحة، مبا يضمن عدم منح املاكتب براءات جودة طلبات الرباءات، أأو  تناولكفاءة ماكتب الرباءات يف 
يف . ويف هذا الصدد، طلب الوفد من الأمانة تقدمي معلومات منتظمة لدلول الأعضاء عن نتاجئ طلبات الرباءات هتاحصيف 

جراءات الا شارة . وعرتاضخمتلف الولايت القضائية وعن نتاجئ اإ ىل املادة يف اإ من اتفاق تريبس، اليت تنص  29.2كذكل اإ
الأجنبية لرباءة اباملتقدم للحصول عىل براءة اخرتاع توفري املعلومات املتعلقة أأن تكرتط عىل دلول الأعضاء جيوز لعىل أأن "

جراء دراسة حول مدى تنفيذ احلمك يف بدلان خمتلفة، وكيف ميكن من طلب الوفد "، ومنحروها املقابةل ملقدم الطلب الأمانة اإ
املتعلقة ابخلربات املكيس بة يف تنفيذ رسية التصالت لسة اجلودة. وفامي يتعلق ابجل من أأن يعزز عىل نطاق أأوسع  لس تخدامه

توجهيات لتحسني نظام الرباءات وزايدة لسة تكل اجل ، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن توفر مولكهيمو  بني ومسيكاري الرباءات
عضاء اللجنة. وأأخريا، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن حتقق اللجنة لأ حتسني كفاءته بطريقة تراعي الاحتياجات املتنوعة 

 ممثرة. نتاجئ

عىل انتخاهبم. وأأعرب ئبيه وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى ودول البلطيق وهنأأ الرئيس وان .17
ىل ذكل، أأبرز الوفد الأمهية اليت يعلقروها عىل لعداد الإ الوفد عن ثقته بتوجهيات الرئيس وشكر الأمانة عىل  دلورة. وابلإضافة اإ

معل اللجنة. وأأعرب عن رسوره ملالحظة أأن ادلول الأعضاء وافقت عىل العمل املتوازن يف املس تقبل خالل ادلورة السابقة. 
ىل أأن ورأأى أأن ب  نود جدول الأعامل تس توعب مصاحل مجيع ادلول الأعضاء يف توازن دقيق. وعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ

دول الأعامل وذكل وفقا ملا مت التفاق عليه خالل جلعىل الأقل يف واحدة من تكل املواضيع امخلسة  تقعمصلحة لك دوةل عضو 
واملناقكة. وشدد الوفد عىل أأمهية  يةلصياغة املس تقبل ة ل زال مفتوحتلقضااي لل رصيةاحلقامئة غري وأأن ال، للجنة ادلورة السابقة

تقيص احلقائق خالل ادلورة السابعة والعرشين للجنة. وعالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل املتعلق ب عمل ال
، لأن هذه املناقكات ميكن أأن تسروهم هيممولكو  املناقكات بكأأن جودة الرباءات ورسية التصالت بني مسيكاري الرباءات

طار أأكرث قابلية للتنبؤ ابلرباءات. ويف اخلتام، ذكر الوفد أأنه ينبغي للجنة أأن تركز و  ىل اتفاق بكأأن معل ت يف وضع اإ توصل اإ
بل. أأنه ل ينبغي ختصيص وقت مفرط للمناقكات املتعلقة ابلعمل يف املس تق عىل اللجنة يف املس تقبل. ومع ذكل، أأكد الوفد 

  مجموعته للمكاركة يف تكل املناقكات بطريقة بناءة.عن اس تعداد الوفد أأعرب ويف اخلتام، 

الرئيس عىل انتخاهبم. وذكر ئيب الرئيس وان، ابمس مجموعة دول أأمرياك الالتينية والاكرييب ، متحداثوفد كوس تارياك هنأأ و  .18
اللجنة. وعالوة عىل ذكل، أأشار داخل وتبادل املعلومات الوفد أأن اخلربة الواسعة للرئيس سيساعد عىل توجيه املناقكات 

قلميية لإحراز تقدم يف خمتلف القضااي اليت ي  ىل أأن الرئيس حظي بدمع مجموعته الإ . نبغي مناقك هتا يف اللجنة ادلامئةالوفد اإ
ىل ذكل، شكر الوفد الأمانة عىل هجودها يف  ة. وذكر أأن أأنكطة اللجنة الواثئق املنكورعداد اإ الجامتع و لعداد الإ وابلإضافة اإ

تكييس أأمهية كبرية لأهنا تييح تبادل الأفاكر واخلربات يف اجملالت اليت تعترب حامسة ابلنس بة للتمنية. ودعا الوفد مجموعة بدلان 
جراء مناقكة شامةل وبناءة، رمغ وجود رؤى وأأولوايت خمتل ىل اإ قلميية اإ فة، من أأمرياك الالتينية والاكرييب ومجيع اجملموعات الإ

شأأهنا أأن متكن ادلول الأعضاء من التفاق عىل معل مس تقبيل يعكس بدقة تكل احلقيقة اليت يتطلب مزياهنا املرونة من جانب 
ىل أأن ال املوضوعية مثل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات  قضااياجليع. وعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ

ىل الوفد ذات أأمهية خاصة ابلنس بة جملموعته. وأأعرب قضااي ا يه والرباءات والصحة ونقل التكنولوجي عن أأمهل يف التوصل اإ
من جدول الأعامل بكأأن الاس تثناءات  7توافق يف الآراء بكأأن تكل املواضيع من أأجل امليض قدما. وفامي يتعلق ابلبند 

والتقييدات عىل حقوق الرباءات، ذكر الوفد أأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب أأيدت دامئا مناقك هتا. ويف هذا 
جراءات س تثناء ن الااليت تتضمن وثيقة مرجعية بكأأ  SCP/27/3فد مضمون الوثيقة الس ياق، أأيد الو  احلصول املتعلق ابإ

من جدول  8عىل موافقة تنظميية من السلطات وأأعرب عن أأمهل يف أأن تكون مرجعا لدلول الأعضاء. وفامي يتعلق ابلبند 
ىل أأن العالقة الأعامل، رأأى الوفد أأن العديد من ادلول الأعضاء شاركت يف هذا امل وضوع. وعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ

عداد ادلراسة بكأأن  بني الرباءات والصحة أأمر رضوري لتعزيز التوازن ادلقيق. ويف هذا الصدد، شكر الوفد الأمانة عىل اإ
رباءات وتأأثريها عىل س تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف اليف الالبدلان منوا أأقل االصعوابت اليت تواهجروها البدلان النامية و 

أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تصبح كام لأغراض الصحة العامة يف تكل البدلان.  ميسورةاحلصول عىل الأدوية بأأسعار 
. وفامي يتعلق قضيةجلسات تبادل املعلومات مرجعا هاما لدلول الأعضاء، وأأن تسمح مبعاجلة التحدايت املرتبطة هبذه ال 
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حراز  من جدول الأعامل 11 ابلبند بكأأن نقل التكنولوجيا، رأأى الوفد أأن هذا البند من جدول الأعامل ينبغي أأن يس متر يف اإ
اتحة تكل املعلومات للجمروهور. وفامي يتعلق تقدم يف دراسة الأمثةل واحلالت اليت ي   سمح فهيا بيبادل التكنولوجيا وكذكل كيفية اإ

الصةل، أأبدى الوفد رغبته يف تلقي توضيحات من الأمانة من أأجل  ابملساعدة اليرشيعية بكأأن الرباءات وبناء القدرات ذات
ىل أأن من الرضوري مواصةل معل اللجنة، وأأن ذكل اجلزء من الالزتام قد  هتيسري أأحاكم املساعدة التقنية. وأأشار الوفد اإ

حراز تقدم يفعن الزتام الوفد أأعرب انعكس يف خمتلف الاقرتاحات اليت قدهما الوفد. و   املناقكات خالل ادلورة. مجموعته ابإ

س تونيا أأعربو  .19  ،عىل انتخاهبمئبيه لرئيس وان، عن هتنئته لابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ، متحداثوفد اإ
الجامتع. وأأبرز الوفد جناح ادلورة السابقة للجنة يف مناقكة املواضيع امخلسة الرئيس ية جلدول لعداد الإ وشكر الأمانة عىل 

مجموعته للمكاركة يف تكل عن اس تعداد الوفد كام أأعرب لجنة. ل  يةاملس تقبل عامل الأ نظر فهيا بصورة بناءة والبت يف الأعامل وال 
ىل أأنه تقرر أأن تزيد دورة وفامي يتعلق جبدول أأعامل اللجنة املناقكات بطريقة بناءة عىل أأساس جدول الأعامل. ، أأشار الوفد اإ

اليت نوقكت خالل ادلورات السابقة. وذكر الوفد أأنه قضااي كة القامئة غري الكامةل للومناق اس تعراض اللجنة ادلامئة هذه من 
ىل يف  التنس يق دون الإخالل بولية اللجنة، اتفقت اللجنة عىل أأن يقترص معل تكل ادلورة عىل تقيص احلقائق ولن يؤدي اإ

طويل الأجل ينبغي اعتباره الوس يةل والروهدف  تكل املرحةل. ومع ذكل، شدد الوفد عىل أأن تنس يق قانون الرباءات املوضوعي
ورأأى  .احلقائق واملناقكات خالل اللجنة . وفامي يتعلق بعمل اللجنة يف املس تقبل، شدد الوفد عىل أأمهية أأعامل تقيصللجنة

بوجه  الروهامة. وشددقضااي الوفد أأن برانمج العمل هذا ينبغي أأن يييح فرصا جليع ادلول الأعضاء لختاذ خطوات بكأأن ال
س يكون موضع حسب اعتقاده، بكأأن هذا املوضوع  العمل خاص عىل أأمهية الهنوض ابلعمل بكأأن جودة الرباءات، لأن

اهامتم ادلول الأعضاء يف مجيع جمالت التمنية. وأأعرب الوفد عن حرصه عىل مواصةل املناقكات حول موضوع رسية 
رباءات، حيث أأن التقارب بني الأحاكم اخملتلفة س يكون مفيدا يف جمال ال مولكهيمالرباءات و  التصالت بني مسيكاري

آخر يف هذا اجملال ينبغي أأن  ملس تخديم نظام الرباءات. وفامي يتعلق ابلرباءات والصحة، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن أأي معل أ
أأعرب الوفد عن رغبته يف  يعكس هنجا متوازان، مع مراعاة خمتلف العوامل ذات الصةل ابلرباءات والصحة. ويف الوقت نفسه،

غري التذكري بأأنه ل ميكن جتاوز ولية اللجنة والويبو، وأأنه ينبغي ترك املناقكات حول العوامل الأخرى للحصول عىل الأدوية 
ىل منتدايت أأخرى أأكرث مالءمة. وفامي يتعلق ابملناقكات املتعلقة بعمل اللجنة يف املس تقبل، أأعرب الوفد عن  حامية الرباءات اإ

السادسة والعرشين، عىل برانمج معل متوازن لدلورات املقبةل. وأأكد الوفد عىل دورهتا أأمهل يف أأن توافق اللجنة، عىل غرار 
بقاء عىل التوازن ادلقيق بني طار  ،. وأأخريا، أأبرز الوفد أأن الاحتاد الأورويباملوضوعات اليت نوقكت يف اللجنة أأمهية الإ يف اإ

جراءات التعاون املعززة ىل ح ،اإ قق تقدما كبريا يف الرباءات الأوروبية ذات التأأثري املوحد. ويف هذا الس ياق، أأشار الوفد اإ
نكاء احملمكة املوحدة للرباءات. وذكر الوفد أأن الرباءة املوحدة سيساعد عىل اجتذاب الابتاكر واملوهبة  حراز تقدم كبري يف اإ اإ

ىل عقد رار الزتامه عن اس متالوفد كام أأعرب والاسيامثر والاسيبقاء علهيام.   بناءة.دورة بعمل اللجنة وعن تطلعه اإ

الرئيس عىل انتخاهبم. وأأعرب الوفد عن ثقته يف خربة  ئيبوحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وهنأأ الرئيس وان .20
الوفد الأمانة اللجنة. وعالوة عىل ذكل، شكر داخل أأعرب عن تقديره للرئيس عىل توجهياته ، كام الرئيس وهماراته القيادية

عداد ، مبا يف ذكل ةعىل التحضري لدلورة السابعة والعرشين للجن لسة الأربع، واجل  كاركيةلسات الي اجل الواثئق للمناقكة، و اإ
ىل برانمج فد الإعالمية. وأأعرب  اجملموعة ابء عن تقديره جلروهود ورغبة مجيع ادلول الأعضاء خالل ادلورة السابقة اليت أأدت اإ

أأنه مس تعد الوفد أأفاد أأعرب عن أأمهل يف أأن تسود هذه الروح البناءة خالل ادلورة السابعة والعرشين. و  كاممعل متوازن. 
جيابية تعكس مصاحل مجيع ادلول الأعضاء. وعالوة عىل  للمسامهة يف أأعامل اللجنة بطريقة ممثرة والعمل عىل حتقيق نييجة اإ

دى الوحيد املتعدد الأطراف بكأأن الرباءات. ويف هذا الصدد، أأشار ، ويه املنتالوفد عىل أأمهية اللجنة ادلامئة ذكل، شدد
ىل أأن للجنة أأن تضطلع بعملروها من خالل ادلخول يف مناقكات تقنية بكأأن قضااي قانون الرباءات املوضوعي مبا ينبغي  هالوفد اإ

س تجرى خالل اللجنة وكذكل املناقكات اليت تكون يامتىش مع ولايهتا. وعالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن 
واملامرسني وغريمه من مس تخديم نظام ترتعني للعامل احلقيقي، مبا يف ذكل ماكتب امللكية الفكرية واخمل  االعمل املقبل مفيديكون 

ىل أأن معل اللجنة بكأأن جودة الرباءات ورسية التصال بني مسيكاري الرباءات  ،الرباءات. وذلكل  مولكهيمو أأشار الوفد اإ
خيدم هذا الغرض. وعلق الوفد أأمهية كبرية عىل الهنوض ابلعمل بكأأن تكل املوضوعات. وفامي يتعلق مبوضوع تقامس العمل 
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دمت بكأأن هذا املوضوع من قبل وفود والتعاون بكأأن موضوع اخلطوات الابتاكرية، ذكر الوفد خمتلف الاقرتاحات اليت ق  
س بانيا وا عت ململكة املتحدة و الولايت املتحدة الأمريكية. ورأأى الوفد أأن املعلومات اليت مج  كندا وادلامنرك ومجروهورية كوراي واإ

ظروهر بوضوح الأثر الإجيايب للتعاون يف جمال يف الاس تبيان بكأأن التعاون بني ماكتب امللكية الفكرية يف البحث والفحص ت  
. وأأضاف الوفد أأن تقيمي اخلطوة الابتاكرية أأمر الرباءات املمنوحة يف مجيع أأحناء العاملجودة البحث والفحص بكأأن حصة و 

ىل  ن الفروهم العميق ملتطلبات الأهلية للرباءة أأمر ابلغ الأمهية. ويف هذا الصدد، أأشار الوفد اإ رضوري لنظام الرباءات، وذلكل فاإ
جراء مزيد من ادلراسات والتبادلت بكأأن هذا امل قلميية قد أأبدت اهامتما ابإ وضوع. ورأأى الوفد أأن أأن خمتلف اجملموعات الإ

قلميية لتقامس العمل يبني أأن هذا املوضوع ل هيم ادلول الأعضاء الصناعية حفسب  جناح خمتلف برامج الرباءات والرتتيبات الإ
ولكنه هيم مجيع ادلول الأعضاء. وعالوة عىل ذكل، رأأى الوفد أأنه ينبغي للجنة أأن تبين عىل أأمهية العمل بكأأن املوضوعات 

ىل جودة أأعىل للرباءات خالل معلية حفص الرباءات الوطنية، يام ذكرت العديد من ادلول الأعضاء، لأنه س  التقنية، ك ؤدي اإ
ىل أأن العمل بكأأن قضااي الرسية  ىل ذكل، أأشار الوفد اإ الرباءات  بني مسيكاريوكذكل الرباءات املمنوحة. وابلإضافة اإ

معلية حامية جودة الغرض. ورأأى أأن حامية الرسية قد تؤثر عىل  سروهم أأيضا يف حتقيق هذاجمال الرباءات سي يف  مولكهيمو 
ىل أأن مس تخديم نظام الرباءات قد أأعربوا عن ات املزمع منحروهاالرباءجودة الرباءات و  . وعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ

مع مراعاة الاختالفات نه، أأ  رأأى الوفدو احلدود. أأوضاع عملية برمهتا، مبا يف ذكل ال حاجهتم للعمل يف بيئة تيسم ابلثقة طوال 
طار براءات أأكرث قابلية للتنبؤ ميكن ل يف أأحاكم حامية الرباءات،  لتقارب بني الهنج يف شلك قانون غري مرن أأن يسروهم يف وضع اإ

مجموعته للمكاركة يف املناقكات والعمل عىل قضااي أأخرى تتعلق عن اس تعداد الوفد أأعرب به. ويف هذا الصدد، 
ونقل التكنولوجيا. وعالوة عىل ذكل، أأبرز الوفد أأنه  ،والرباءات والصحة ،حقوق الرباءاتقييدات عىل الت ابلس تثناءات و 

 نيينبغي أأن تؤخذ يف الاعتبار أأثناء املناقكات مصاحل مجيع أأحصاب املصلحة ذوي الصةل، مبن فهيم أأحصاب املصلحة العمومي
فد أأن املناقكات وأأعامل اللجنة ينبغي أأل تكرر اجلروهود اليت وأأحصاب احلقوق، وأأن تكون املناقكات متوازنة. وأأضاف الو 

جراء مناقكات بناءة. ىل اإ  تبذلروها جلان الويبو الأخرى أأو املنتدايت ادلولية. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن تطلعه اإ

عىل انتخاهبم وأأعرب عن امتنانه للرئيس عىل ئبيه وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وهنأأ الرئيس وان .21
ىل أأمهية املواضيع أأثىن دلورة و لعداد الإ شكر الوفد الأمانة عىل كام قيادة. حسن من همارة و يبديه ما  عىل معلروها. وأأشار الوفد اإ

ادية لدلول الأعضاء يف اليت نوقكت خالل ادلورة السابقة للجنة، لس امي فامي يتعلق ابدلور احلامس للتمنية الاجامتعية والاقتص
نييجة توافق الآراء اذلي حققته ادلول الأعضاء جاء اجملموعة الأفريقية. وأأعرب الوفد عن ارتياحه لأن برانمج معل اللجنة 

وهجات و خالل ادلورة السادسة والعرشين للجنة. وأأضاف الوفد أأن ادلورة تعين أأن ادلول الأعضاء س تيبادل املعلومات 
والصحة وبراءات الاخرتاع ورسية  عرتاضالرباءات مبا يف ذكل نظم الاجودة ابلس تثناءات والتقييدات و  النظر فامي يتعلق

جراء مناقكات ممثرة توحض وهجات النظر  التصالت ونقل التكنولوجيا. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يساعد الربانمج عىل اإ
امه املتبادل بكأأن العديد من القضااي. وأأحاط الوفد علام ابلوثيقتني املوضوعية، ونييجة ذلكل ميكن لدلول الأعضاء حتقيق التف

SCP/27/4Rev. وSCP/27/4Rev.  مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب حول الردود عىل الاس تبيان بكأأن
عداد الواثئق لالجامتع. وشدد الوفد عىل أأمهية جتنب عىل الرباءات يف البحث والفحص، وشكر الأمانة  الازدواجية غري اإ

ىل جودة الرباءات. ويف هذا الصدد، أأضاف الوفد أأنه ينبغي ضامن أأن تؤدي الرضورية يف العمل اليت ل ت   رتمج ابلرضورة اإ
 ماكتب امللكية الفكرية معلروها بكلك مناسب لأهنا تضمن الكفافية. وفامي يتعلق برسية التصالت بني مسيكاري الرباءات

ن هذه املسأأةل ترتبط ارتباطا وثيقا ابلأخالقيات ومدونة قواعد السلوك أأكرث مما ترتبط ، أأشار الوفد اإ مولكهيمو  ىل موقفه وقال اإ
ىل أأن هناك وظيفة أأساس ية تتطلب أأن تكون نظم الرباءات متوازنة وأأن تكون قادرة عىل  بنظام الرباءات. وأأشار الوفد اإ

لأعضاء. وفامي يتعلق هبذا املوضوع، ذكر الوفد أأنه ينبغي أأيضا مراعاة القيام بدور يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية لدلول ا
املصاحل العامة والاختالفات يف تمنية ادلول الأعضاء. وشدد الوفد عىل أأن الاس تثناءات والتقييدات ونقل التكنولوجيا 

ة مراعاة احلاجة العامة محلاية مصاحل والرباءات والصحة ل تزال تكلك أأولوية للمجموعة الأفريقية. ومع ذكل، أأبرز الوفد أأمهي
اليت تيناول  SCP/27/6الوثيقة ذكر الوفد أأن أأحصاب احلقوق فضال عن املصلحة العامة للمجمتع. ويف هذا الس ياق، 

 ودةأأمهية مواطن املرونة فامي يتعلق جبأأظروهرت  بدلان الأقل منوا عىل وجه اخلصوصالصعوابت اليت تواهجروها البدلان النامية وال 
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ىل أأن الصحة العاملية ترتبط  .يسورةلأدوية واحلصول عىل الأدوية الأساس ية بأأسعار م ا وعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ
واملقاومة العاملية والهتاب الكبد وفريوس نقص املناعة البرشية والإيدز ة لصحلابلعديد من القضااي املعقدة مثل التغطية الكامةل 

ن هذه املسأأةل تتطلب تعاوان وثيقا للغاية بني خمتلف اجلروهات الفاعةل يف ميادين التجارة وامللكية والأمراض املدارية، وابلتايل ف اإ
ىل  الفكرية والصحة. ويف هذا الصدد، ذكر الوفد أأن اللجنة ادلامئة والويبو قد اضطلعتا بدور هام يف حتقيق وصول اجليع اإ

ىل قواعد البدلأأقل لبدلان النامية و فائدة ااملوارد واملعلومات ل ان منوا. وأأعرب الوفد عن اهامتمه بيبادل املعلومات والوصول اإ
الرباءات. وشكر وفد كندا عىل اقرتاحه املنقح يف جمال الرباءات واحلصول وضع البياانت املتاحة للجمروهور فامي يتعلق ب

ابقرتاحه الوارد يف (. وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد SCP/27/8الأدوية والتكنولوجيات الصحية )الوثيقة  عىل
أأمهية كبرية ملسأأةل تبادل املعلومات بأأنه يويل الوفد اس تطرد ، اليت تيناول مجيع العنارص املذكورة أأعاله. و SCP/24/4 الوثيقة

ىل ادلول  بني ادلول الأعضاء واخلرباء واس تخدام مواطن املرونة. ويف هذا الصدد، ذكر الوفد أأمهية تقدمي املساعدة التقنية اإ
ىل البدلان النامية و الأع ىل ذكل، قضااي البدلان منوا فامي يتعلق ابلعمل املنجز بكأأن هذه الأأقل ضاء، لس امي اإ الروهامة. وابلإضافة اإ

نكاء فريق عامل للنظر يف التوصيات املتعلقة ابحلصول عىل الأدوية.  شدد الوفد عىل أأمهية النظر يف كام طلب الوفد اإ
حلصول عىل الأدوية من أأجل ضامن متكن ادلول الأعضاء من حتديد العقبات املرتبطة بنظام توهجات حقوق امللكية الفكرية وا

امللكية الفكرية. ورأأى الوفد أأن الربانمج اذلي اقرتحته اجملموعة الأفريقية طموح ومتوازن ويأأخذ يف الاعتبار الكواغل 
ا وخصائصروها احملددة. ويف اخلتام، ذكر الوفد أأن مجموعته ملزتمة البدلان منوا فامي يتعلق ابحتياجاهتأأقل املرشوعة للبدلان النامية و 

حراز تقدم يف املناقكات خالل ادلورة.  ابإ

حتت قيادة الرئيس وبتيسري من الأمانة ه وأأعرب عن ثقته بأأن ،الرئيس عىل انتخاهبمئيب وهنأأ وفد الصني الرئيس وان .22
، أأشار الوفد وفامي يتعلق بعمل اللجنة ادلامئة. عظامي اجناحس متثل دورة اللجنة  ،فضال عن املكاركة النكطة لدلول الأعضاء

ىل  ا م مع معل اللجنة، وأأعرب عن أأمهل يف أأن يسروهل نظام الرباءات، بفضل اجلروهود املكرتكة، الابتاكرات فضال تعاونه ادلاإ
للمكاركة بنكاط يف دورات  وفد اس تعدادهعن التمنية الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية. وعالوة عىل ذكل، أأكد ال

، فضال عن تبادل خرباهتا. وفامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات والرباءات والصحة ونقل اللجنة
التكنولوجيا، ذكر الوفد أأن تكل املوضوعات ذات أأمهية حيوية لتحقيق توازن مناسب بني مصاحل أأحصاب احلقوق وعامة 

ىل الوفد أأشار وفامي يتعلق بتكل املوضوعات،  اجلروهور. تساعدها عىل تعميق تكاركية أأن ادلول الأعضاء س تعقد جلسات اإ
شدد الوفد عىل أأنه نظرا لالختالفات بني ادلول الأعضاء، من و فروهمروها والتعرف عىل معل الأعضاء الآخرين يف هذا الصدد. 

ظروهار قدر أأكرب من املرونة يف مراعاة مصاحل  واحتياجات مجيع الأطراف اخملتلفة بكأأن تكل املواضيع من أأجل الرضوري اإ
جراء مناقكات ممثرة من أأجل الهنوض جبروهود اللجنة.  امليض قدما. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإ

دىل به وفد الجامتع. وأأيد الوفد البيان اذلي أأ لعداد الإ عىل انتخاهبم وكذكل الأمانة عىل ئبيه وهنأأ وفد الروهند الرئيس وان .23
آس يا واحمليط الروهادئ. ورأأى الوفد أأن مواطن املرونة يف اتفاق  ندونيس يا ابمس مجموعة أ فرادى ادلول  جعلتقد تريبس اإ

وشدد الوفد عىل أأن هذه املرونة أأمر حمتي ابلنس بة للبدلان  تقدما كبريا عىل يف تصممي قوانيهنا احمللية للرباءات.حترز الأعضاء 
لملكية الفكرية معوما. ا ل ن منوا لتبس يط أأولوايت التمنية الاجامتعية والاقتصادية يف معلية وضع س ياساهتالبدلاأأقل النامية و 

، عىل 1979ورأأى الوفد أأنه ينبغي جليع ادلول الأعضاء أأن تعمل عىل تنقيح قانون الويبو المنوذيج بكأأن الرباءات لعام 
. ويف للويبووا مل تكن يف ذكل الوقت أأعضاء يف الويبو أأو انضمت للتو أأساس أأن العديد من البدلان النامية وأأقل البدلان من

نكاء  ىل أأن القانون المنوذيج ينبغي أأن يعكس واقع العامل املعارص، وذلكل طلب الوفد من الأمانة اإ هذا الصدد، أأشار الوفد اإ
ىل عقد جلسات  جلنة دراسات طار بنود جدول تكاركية دلراسة هذه املسأأةل. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ وتبادل معلومات يف اإ

ورسية التصالت بني مسيكاري الرباءات  عرتاضالرباءات مبا يف ذكل نظم الاجودة الأعامل بكأأن الرباءات والصحة و 
 هبناء القدرات ذات الصةل. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأنو  ونقل التكنولوجيا واملساعدة اليرشيعية يف جمال الرباءات مولكهيمو 
حمدد  اعرتاضمبوضوعية. ويف هذا الصدد، رأأى الوفد أأن نظام  عرتاضالعالقة بني جودة الرباءات ونظم الاة بغي دراسين 

تقرير ل أأعرب الوفد عن تقديره كام جيدا يضيف قمية لعملية حفص الرباءات ويساعد عىل ضامن اجلودة يف مطالبات الرباءات. 
مني العا مم املتحدة الفريق الرفيع املس توى التابع للأ ماكنية احلصول عىل الأدويةو م للأ أأمهية مواطن عىل وأأكد جمددا  املعين ابإ
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عدم الاتساق بني حقوق الإنسان ادلولية وحقوق التجارة وحقوق امللكية الفكرية جفوة املرونة يف اتفاق تريبس من أأجل سد 
دراسات مع مكاركة مناس بة جليع أأحصاب  وأأهداف الصحة العامة. ويف هذا الصدد، طلب الوفد من الويبو تككيل جلنة

، رأأى الوفد ومولكهيم املصلحة من أأجل حتديد القيود واحللول املمكنة. وفامي يتعلق برسية التصالت بني مسيكاري الرباءات
 كاركيةالي لسة جل . ورحب الوفد ابون الادةلمكروها قاني أأن هذه املسأأةل ليست مسأأةل موضوعية يف قانون الرباءات وينبغي أأن 

أأعرب حرز. و رأأى أأن تقدما كبريا يف موضوع نقل التكنولوجيا وصلته بنظام الرباءات قد أُ كام بكأأن موضوع نقل التكنولوجيا. 
جراء مناقكة بناءة وتكاركية بكأأن تكل املسائل يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة،  عن اس مترار الزتامهالوفد  أأعرب كام ابإ

ىل الإسروهام ب  كلك مفيد يف املناقكات. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن رغبته يف اليكديد عىل ادلور الرايدي عن تطلعه اإ
دارة امللكية الفكرية هبدف التقليل من ازدواجية معلروها يف  للويبو يف مجيع املسائل املتعلقة ابمللكية الفكرية من أأجل حتسني اإ

ىل  املنتدايت الأخرى  .دىاحلد الأ اإ

يران )مجروهورية  .24 الإسالمية( الرئيس وانئبيه عىل انتخاهبم. وأأعرب الوفد عن تعاونه الاكمل ومكاركته  -وهنأأ وفد اإ
آس يا  ندونيس يا ابمس مجموعة أ عداد ادلورة وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد اإ البناءة يف مداولت اللجنة. وشكر الوفد الأمانة عىل اإ

ىلكام واحمليط الروهادئ.   أأن جدول أأعامل اللجنة يكمل قضااي تغطي اجملالت الأساس ية جليع ادلول الأعضاء. ويف أأشار الوفد اإ
ىل أأن املناقكات بكأأن موضوع الاس تثناءات والتقييدات وبراءات الاخرتاع والصحة ونقل  هذا الصدد، أأشار الوفد اإ

مة، والاس تفادة الفعاةل من املرونة يف أأنظمة التكنولوجيا هامة يف حتقيق التوازن بني مصاحل أأحصاب الرباءات واملصلحة العا
ىل أأن التبادل الواسع واملتعمق للمعلومات بكأأن قضااي كام الرباءات ويف فروهم القمية الاجامتعية لنظم الرباءات.  أأشار الوفد اإ

ني اليرشيعات جدول أأعامل اللجنة ادلامئة سيساعد ادلول الأعضاء عىل زايدة تعميق فروهمروها والتعمل من بعضروها البعض وحتس
من جدول الأعامل بكأأن الرباءات والصحة، أأحاط الوفد علام ابملعلومات الواردة يف  8واملامرسات احمللية. وفامي يتعلق ابلبند 

البدلان منوا يف الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف اقل بكأأن القيود اليت تواهجروها البدلان النامية و  SCP/27/6الوثيقة 
ىل عقد جلسة لتبادل املعلومات بكأأن قواعد البياانت املتاحة للجمروهور  عن تطلعهالوفد كام أأعرب  الرباءات. معلومات حول اإ

بكأأن الرباءات وغريها من املسائل ذات الصةل كاركية لسة الي اجل الرباءات والبياانت املتعلقة ابلأدوية واللقاحات فضال عن 
أأفضل ملداولت بكأأن تكل املوضوعات من شأأهنا أأن تساعد اللجنة عىل فروهم ورأأى الوفد أأن ا احلصول عىل الأدوية.حول 

البدلان منوا، وأأن تس تككف الس بل الكفيةل ابعامتد نظام الرباءات عىل حنو أأقل لتحدايت اليت تواهجروها البدلان النامية و ل 
ناءات والتقييدات، رحب الوفد ابلقرار أأفضل لتلبية الاحتياجات والأولوايت الوطنية يف تكل اجملالت. وفامي يتعلق ابلس تث 

عداد مرشوع وثيقة بكأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق ، ختذ يف ادلورة السابقة للجنةاذلي ا   وطلب من الأمانة اإ
احلصول عىل جراءات الرباءات. وأأعرب الوفد عن ارتياحه لأن اخلطوة الأوىل من هذا املرشوع بكأأن الاس تثناءات املتعلقة ابإ 

(. واس تطرد الوفد قائال SCP/27/3يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة )الوثيقة ن فذت سلطات ادلوةل قد ل ملوافقة التنظميية ا
نكطة اللجنة ادلامئة أأن تيرس نرش التكنولوجيا ونقلروها وضامن مسامهة نظام الرباءات يف تعزيز الابتاكر من أأجل لأ ينبغي  بأأنه

من املتوقع أأن تناقش اللجنة مسأأةل الكيفية رأأى الوفد أأنه ة أأوسع نطاقا يف مجيع البدلان. وذلكل، حتقيق تمنية برشية واجامتعي
بكأأن أأحاكم  كاركيةلسة الي اجل اليت ميكن هبا للرباءات أأن تكون عائقا أأمام نقل التكنولوجيا. ويف هذا الصدد، رأأى الوفد أأن 

اعتقاده بأأن التنس يق عن الوفد جمددا عرب يف هذا الصدد. وأأ  قانون الرباءات س تضيف قمية موضوعية ملداولت اللجنة
نظرا للتغريات يف مس توايت التطورات الاجامتعية والاقتصادية والتكنولوجية لن يفيد ادلول الأعضاء  ادلويل لقانون الرباءات

أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن حترز والاختالفات الكبرية بني الهنج والأهداف فامي بني قوانني الرباءات الوطنية. ويف اخلتام، 
 للمصاحل املكرتكة لدلول الأعضاء.ابلنس بة اللجنة تقدما كبريا يف دفع املناقكات بكأأن القضااي ذات الأمهية اخلاصة 

عداد ادلورة. وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ئيب وشكر وفد الربازيل الرئيس وان .25 الرئيس وكذكل الأمانة عىل اإ
ىل توافق يف بأأن مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. ورصح ن نيابة ع ادلول الأعضاء توصلت يف ادلورة السابقة للجنة اإ

الآراء بكأأن برانمج معل متوازن يساعد عىل حتقيق الأهداف الرئيس ية لنظام الرباءات مثل تعزيز التقدم الاقتصادي 
 كاركيةلسات الي اجل تكون عن توقعه بأأن الوفد أأعرب التكنولويج. و الابتاكر والاجامتعي والثقايف جليع البدلان من خالل 

ممثرة للغاية وأأن تساعد عىل تعزيز التفامه املتبادل بكأأن خمتلف مواضيع جدول الأعامل. وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأن 
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آليات  ينبغي بأأنه  فعاةل للتقدم. واس تطرد الوفدالبحث والتطوير املوجه حنو السوق والابتاكر القا م عىل الرحب يكالكن أ
. وفامي هو قيد العملالاعرتاف بأأن الفجوات املتبقية يف جمالت الصحة والابتاكر والوصول ميكن معاجلهتا دون املساس مبا 

 تعزيز توازن أأفضل بني مصاحل أأحصابل  ةرضوريا يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، ذكر الوفد أأهن
قبوهل عىل عىل كجع ي سامه يف تعزيز مصداقية نظام امللكية الفكرية و ي الرباءات ومصاحل اجملمتع. ورأأى الوفد أأن هذا التوازن 

نطاق أأوسع كأداة هامة لتعزيز الابتاكر والإبداع والتمنية. ويف هذا الصدد، رحب الوفد بصفة خاصة مبرشوع الوثيقة املرجعية 
احلصول عىل املوافقة التنظميية من السلطات. ورأأى أأن هذا املرشوع سيسروهم جراءات ناء املتعلق ابإ الأوىل فامي يتعلق ابلس تث 

يف وضع وثيقة مرجعية غري شامةل بكأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات لصاحل مجيع ادلول الأعضاء. وفامي 
اذلي يدمعه نظام الرباءات، قد أأنتج عددا من  يتعلق ابلرباءات والصحة، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن الابتاكر،

لتحقيق هدف همم ذكر الوفد أأن الابتاكر كام النتاجئ الصحية يف مجيع أأحناء العامل. من التكنولوجيات الروهامة اليت حسنت 
يف مجيع يع للجم  ية( لضامن حياة حصية وتعزيز الرفاه 2030لعام التمنية املس تدامة أأجندة أأهداف التمنية املس تدامة )أأجندة 

ل أأن ذكر أأنه يف حني أأن جحم الاحتياجات خيتلف بني البدلان، كام . الفئات العمرية جدول الأعامل هو يف حد ذاته جدول اإ
حراز تقدم أأقل أأعامل يف أأغىن بدلان العامل كام هو يف  ل أأنه ابلفعل، همم البدلان منوا. ورأأى الوفد أأنه عىل الرمغ من اإ ينبغي اإ

ىل أأنالاعرتاف بأأن ه  نظمة الصحة العاملية مل  ه طبقاناك ثغرات كبرية يف جمالت الصحة والابتاكر والوصول. وأأشار الوفد اإ
ىل الرعاية الصحية، مبا يف ذكل ويفتقر العامل مليون نسمه عىل مس توى  400 عىل سبيل املثالهناك والبنك ادلويل،  ن اإ

الثة أأرابعروهم يعيكون يف البدلان املتوسطة ادلخل. وعالوة عىل ذكل، احلصول عىل الأدوية واللقاحات والأهجزة الطبية، وأأن ث
ىل العالج والرعاية حباجة بدلا  185يف  نسمةمليار  1.7ذكر الوفد أأن حنو  كام  أأمراض املناطق املدارية املروهمةل.فامي يتعلق باإ

جياد الس بل الكفيةل ذكر الوفد أأن اللجنة يه أأنسب حمفل لدلول الأعضاء يف الأمم املتحدة ملناقكة وحم نظام أأن لضامن اوةل اإ
ىل يوفر الرباءات  املساهامت الأكرث أأمهية يف أأولوايت الصحة العامة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف التأأكيد عىل أأن السعي اإ

الأعضاء حتسني املواءمة بني س ياسات امللكية الفكرية والتجارة والصحة هو معلية مس مترة ل هناية لروها. وجشع الوفد ادلول 
ه بطريقة تدمع أأهداف الس ياسة العامة.  عليالأخرى عىل وضع نظام دويل متوازن وفعال للرباءات يعزز الابتاكر وياكئف

وأأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن هذه الأهداف تعزز بعضروها بعضا. ويف هذا الصدد، ذكر الوفد أأن اللجنة اختذت اخلطوة 
، ويه منظمة حصة عامة مدعومة من الأمم املتحدة، لتقدمي (MPP) الأدويةاع اخرت براءات ع الصحيحة من خالل دعوة مجم

(، ويه قاعدة بياانت متاحة للجمروهور توفر معلومات MedsPalلأدوية )اعرض عن قاعدة بياانت براءات اخرتاع وتراخيص 
يف رن اب الكبد الوابيئ وادلفريوس نقص املناعة البرشية والهتمثل ادوية خيص لأدوية خمتارة اعن حاةل الرباءات والرت 

املنخفضة واملتوسطة ادلخل. وأأيد الوفد اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية بكأأن الرباءات والصحة الوارد يف  البدلان
، وذكر أأن تكل الوثيقة تكلك أأساسا ممتازا للمناقكات املتعلقة بأأولوايت الس ياسة العامة املتعلقة ابلصحة SCP/24/4 الوثيقة
اس تعداده للعمل البناء من أأجل عىل شكر الوفد وفد كندا عىل تقدميه لقرتاح وفتح قناة للحوار وأأكد من جديد كام . العامة
جياد  ىل أأنه قد رد عىل الاس تبيان بكأأن مصطلح نص مقبول من اإ مجيع ادلول الأعضاء. وعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ

املتبادل فروهم الإضايف للآراء بكأأن جودة الرباءات سيسروهم يف تعزيز ال "جودة الرباءات" وأأعرب عن اعتقاده بأأن التبادل 
جراءات الرباءات يف ادلول الأعضاء اخملتلفة لصاحل مجيع البدلان. وفامي يتعلق بنقل التكنولوجيا، أأعرب الوفد عن  لقوانني واإ

عىل اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  أأحاكم قانون الرباءات، اليت مت وضعروها بناءيف لمسامهة كاركية ل لجلسة الي لتقديره 
ضافية يف اللجنة لوضع برانمج معل فعال بكأأن نقل التكنولوجيا. وأأعرب الوفد  والاكرييب. ورأأى الوفد أأنه ينبغي بذل هجود اإ

عة. وأأخريا، ظام الرباءات للتحدايت اليت تفرضروها وترية الابتاكر امليسار ي نتصدبضامن عن اس تعداده لإجياد الس بل الكفيةل 
جراء مناقكات مفيدة يف  ىل اإ أأعرب عن اس تعداده لإجراء حوار مفتوح مع كام  ،اليكاركيةلسات اجل أأعرب الوفد عن تطلعه اإ

  مجيع ادلول الأعضاء.

وأأعرب عن ثقته يف احرتافروهم. وعالوة عىل ذكل، شكر الوفد الأمانة  ،عىل انتخاهبمئبيه وهنأأ وفد نيجرياي الرئيس وان .26
عدا ىل ذكل، رحب الوفد بربانمج عىل اإ دها لدلورة. وأأيد الوفد بيان اجملموعة الأفريقية اذلي أأدىل به وفد الس نغال. وابلإضافة اإ

ىل أأن الربانمج سيساعد ادلول الأعضاء عىل تكييف قوانني الرباءات اخلاصة هبا والاس تفادة الاكمةل من  العمل وأأشار اإ
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ات الصحة العامة وامتثال لاللزتامات ادلولية. ويف هذا الصدد، ذكر الوفد أأن اقرتاح وفقا لحتياج مواطن املرونة يف الرباءات
ة يسور( يوفر حال لتحدايت احلصول عىل الرعاية الصحية والأدوية بأأسعار م SCP/24/44مجموعة البدلان الأفريقية )الوثيقة 

نقل  حولعىل الصعيد ادلويل. ورأأى الوفد أأن املناقكات بكأأن ادلراسة املقدمة من الأمانة يف ادلورة الرابعة عرشة للجنة 
ىل ما ( مل تتقدم SCP/14/4 Rev. 2التكنولوجيا )الوثيقة  حراز تقدم يف اإ ىل اإ بعد املرحةل الأولية. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

ختلف بنود مب  دامئا أأمهية كبريةيويل ق مبسأأةل الككف الاكيف ونقل التكنولوجيا. وذكر الوفد أأنه هذا اجملال، لس امي فامي يتعل
وخملصة وبناءة يف نفتحة جدول الأعامل قيد املناقكة يف اللجنة ادلامئة. وأأعرب الوفد عن رغبته يف أأن تكون ادلول الأعضاء م 

ىل املكاركة البناءة يفكام مناقكاهتا،  ىل توافق يف الآراء من شأأنه أأن أأعرب عن تطلعه اإ  مناقكات اللجنة هبدف التوصل اإ
 يعزز أأهداف الويبو.

وهنأأ وفد كوت ديفوار الرئيس عىل انتخابه وأأعرب عن امتنانه للرئيس عىل الزتامه وهمنيته. وشكر الوفد الأمانة عىل  .27
ىل أأن  جودة الواثئق املعدة لدلورة. وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأشار الوفد اإ

اتحة  الرباءات يه حمرك الابتاكر اذلي يدمع حتسني رفاهية الإنسان ورشط نقل التكنولوجيا. ويف هذا الصدد، من املروهم اإ
ن نظام الرباءات هو يف مص مي التمنية هذه الرشوط للبدلان النامية. وذكر الوفد أأن أأحدث التكنولوجيات، وابلتايل فاإ

الاجامتعية والاقتصادية والثقافية. وذلكل، رأأى الوفد أأنه من الرضوري أأن يكفل من خالل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون 
الرباءات تنفيذ متوازن للنظام، ول س امي فامي يتعلق ابلأدوية. ويف هذا الصدد، شدد الوفد عىل أأمهية تكل القضااي وأأعرب عن 

طار العمل املقبل عىل اس تعداده للعودة اإ  ىل أأنه يرغب يف الرتكزي يف اإ ىل هذه املسأأةل يف الوقت املناسب. وأأشار الوفد أأيضا اإ
املساعدة التقنية وبناء القدرات من أأجل تنفيذ مواطن املرونة لصاحل البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. وأأخريا، أأشار الوفد 

ىل أأنه أأيد برانمج العمل املقبل لدلور ة السابقة بروح احلل التوفيقي، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تتوصل اللجنة يف دورهتا اإ
ىل توافق يف الآراء ونتاجئ انحجة.  السابعة والعرشين اإ

وأأيد وفد جنوب أأفريقيا البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وشكر الوفد الأمانة عىل  .28
عمل اللجنة القدرة عىل القيام بدور مفيد لتحقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية لدلول لفد أأن التحضري لدلورة. وذكر الو 

لس امي البدلان النامية. وفامي يتعلق ابللكمة الافتتاحية للمدير العام، ذكر الوفد أأن ادلورة السابقة للجنة ادلامئة  ،الأعضاء
ىل الوفد أأشار مجيع أأولوايت ادلول الأعضاء. ومع ذكل، ن اكنت ل تليب اإ جنحت يف التفاق عىل خطة معل، و  أأن ادلورة اإ

ىل وضع الصيغة الهنائية مت السابقة للجنة  ثل بعض التقدم يف ضامن امليض قدما ابلعمل احلامس للجنة. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ
(، فضال عن جلسات تبادل SCP/27/3للوثيقة املرجعية بكأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات )الوثيقة 

ماكنية احلصول عىل الأدوية ونقل التكنولوجيا بفعالية. وفامي يتعلق مبسأأةل احلصول عىل  املعلومات بكأأن اخلطوات الابتاكرية واإ
الأدوية، أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن توافق اللجنة عىل خطة معل أأكرث طموحا متك يا مع اقرتاح اجملموعة الأفريقية يف هذا 

ىل أأنه س يأأخذ يف الاعتبار نتاجئ مناقكات اللجنة ادلامئة يف صياغة ا لصدد. وأأكد الوفد أأنه يتصدى لروهذه القضااي، وأأشار اإ
ىل العمل املقبل للجنة ادلامئةعن تطلعه الوفد أأعرب . و لبالده الوطنيةات س ياسال  ، وذكر أأنه س يواصل املكاركة يف اإ

 اللجنة. أأنكطة

وشكر الأمانة عىل التحضري لدلورة وعىل العمل املكثف اذلي  ،الرئيس عىل انتخاهبم ئيبوهنأأ وفد مرص الرئيس وان .29
ىل يف متثل  الأحداث وادلورات الإعالمية. وذكر الوفد أأنه ل ينبغي اس تخدام الرباءات لعرقةل وصول بعض البدلان اإ

ىل املعارف ذات الصةل الوفد  دواس تطر دم الاقتصادي والاجامتعي. من شأأنه حتسني التق، الامر اذلي التكنولوجيا احلديثة واإ
جيايب يف حتسني الصحة العامة وحتقيق التوازن بني حقوق اخملرتعني واملصلحة العامة. مؤكدا أأن ل رباءات الاخرتاع دور اإ

املس تدامة، وذلكل، رأأى الوفد أأنه جيب عىل الويبو أأن تضطلع بدورها كواكةل داخل الأمم املتحدة من أأجل حتقيق التمنية 
عداد الوثيقة املتعلقة ابلقيود اليت تواهجروها  لس امي يف جمال الصحة العامة. وأأعرب الوفد عن تقديره للجروهود اليت تبذلروها الأمانة يف اإ

الوفد أأعرب (. و SCP/27/6البدلان منوا يف الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف الرباءات )الوثيقة أأقل البدلان النامية و 
جراء دراسة أأكرث مشول بكأأن الاحتياجات يف جمال الصحة العامة واحلصول عىل الأدوية يف البدلان النامية طلعه عن ت ىل اإ اإ
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أأعرب الوفد عىل وجه التحديد عن اهامتمه بدراسة بكأأن القيود املفروضة عىل احلصول عىل مواطن كام البدلان منوا. أأقل و 
ىل معلومات  27دة املابكأأن املرونة يف اتفاق تريبس وكذكل  من اتفاق تريبس. ورأأى الوفد أأن قاعدة بياانت الويبو حتتاج اإ

ضافية بكأأن قامئة الأدوية الأساس ية وعن أأسعارها. وعالوة عىل ذكل، شدد الوفد عىل أأمهية اجلودة ونظام الا فائدة ل عرتاضاإ
ىل مزيد من التحس ا الأدوية وحفص الرباءات جودة ينات يف لبدلان النامية. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن تطلعه اإ

احلاصل عىل براءة ادلواء وشدد الوفد عىل وجه اخلصوص عىل رضورة أأن ينطوي  .دويةواملواصفات، ويف معايري تسجيل الأ 
جراء مناقكة بناءة بكأأن الرباءات لصاحل التقدم  ىل اإ اخرتاع عىل خطوة ابتاكرية. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن تطلعه اإ

جامتعي والاقتصادي يف مجيع البدلان عىل أأساس اليرشيعات الوطنية. ويف هذا الصدد، رحب الوفد ابقرتاح مجموعة الا
ىل تقدمي عروض بكأأن هذا املوضوع، فضال عن دراسة  البدلان الأفريقية بكأأن الرباءات والصحة العامة، وأأعرب عن تطلعه اإ

مبا يف ذكل احلصول عىل الأدوية. ورأأى الوفد أأن الاقرتاح اذلي تقدمت به كيفية مسامهة الرباءات يف حتسني الصحة العامة ل 
اجملموعة الأفريقية يامتىش مع اجلروهود ادلولية احلالية لتحسني الصحة العامة، لس امي اتفاق تريبس اذلي يسمح ابس تخدام مواطن 

 عن الصحة العامة وحتسني الصحة.ملدير العام تقرير ا. وأأخريا، أأعرب الوفد عن تأأييده ل 2030املرونة حىت عام 

ثيوبيا أأعرب و  .30 لجنة اخلاصة ابل وشكر الأمانة عىل التحضري لتكل ادلورة  ،عىل انتخاهبمئبيه لرئيس وانعن هتنئته لوفد اإ
ىل املناقكات  ادلامئة. وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تسروهم كام البدلان منوا. أأقل بكأأن القيود املفروضة عىل نظام الرباءات ابلنس بة للبدلان النامية و 
سروهاما كبريا يف كاركية لسات الي اجل  وتسلط الضوء عىل دور نظام الرباءات يف تيسري املعرفة وتكجيع الابتاكر سري العمل اإ

ىل ونقل التكنولوجيا بطريقة مس تق وأأفاد . 2030التمنية املس تدامة لعام أأجندة ةل. وفامي يتعلق ابلرباءات والصحة، أأشار الوفد اإ
ىل ضامن حياة حصية و ، من أأهداف التمنية املس تدامة 3الروهدف أأن  ىل عىل وجه التحديد، هيدف اإ للجميع يف  يةتعزيز الرفاه اإ

ىل التغطية الصحية  3. ورأأى الوفد عىل وجه اخلصوص أأن الروهدف الفئات العمريةمجيع  من أأهداف التمنية املس تدامة يكري اإ
للجميع. ويف هذا يسورة دة بأأسعار م يالكامةل، مبا يف ذكل احلصول عىل الأدوية واللقاحات الأساس ية املأأمونة والفعاةل واجل 

نة بكأأن الرباءات والصحة من اجملموعة الأفريقية لربانمج معل اللج املقدم الصدد، أأعرب الوفد عن تأأييده لالقرتاح احملدث 
نSCP/24/4)الوثيقة  من الأمهية مباكن أأن يكون معل اللجنة ادلامئة هو حتقيق التوازن بني احتياجات ومصاحل  ه(. ورأأى أأ

ىل برانمج معل جندة التمنية لأأحصاب املصلحة يف املكروهد ادلويل للرباءات وفقا لأ خمتلف  أأكرث مس تقبيل لويبو. وتطلع الوفد اإ
أأعرب الوفد عن أأمهل يف تعزيز نظام براءات كام التمنية. أأجندة ، وأأيد توصيات الويبو بكأأن اوتقدم فافية وتوازانطموحا وش

 .انحجة للجنةادورة أأن تكون أأكرث سروهوةل. وأأخريا، أأعرب الوفد عن رغبته يف 

لقيادة واخلربة املمتازة للرئيس. الرئيس عىل انتخاهبم. وأأعرب الوفد عن تقديره ل  يبئوهنأأ وفد مجروهورية كوراي الرئيس وان .31
حدى اللجان املروهمة يف الويبو، ورة اللجنة ادلامئة. وذكر دلعداد الإ وعالوة عىل ذكل، شكر الوفد الأمانة عىل  أأن اللجنة يه اإ

 فةللك دوةل عضو وهجة نظر خمتل هحيث أأهنا توفر منتدى متعدد الأطراف ملناقكة القضااي املتعلقة ابلرباءات. ويف حني أأن
رأأى الوفد أأن مجيع ادلول الأعضاء بذلت الكثري من اجلروهود من أأجل تضييق الفجوات.  ،بكأأن جدول الأعامل احملدد للجنة

ىل أأنه يف عرص مفاده وأأعرب الوفد عن رأأي  أأن جدول أأعامل اللجنة ادلامئة ينبغي أأن يكون ذا قمية عالية. وأأشار الوفد اإ
التعقيد التقين، يتعني عىل ادلول يف يه التكنولوجيات اجلديدة تطورا رسيعا وزايدة اذلي تكروهد ف  ةالثورة الصناعية الرابع

الأعضاء أأن تس تجيب برسعة للتحول التقين من خالل نظام الرباءات. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن اللجنة س تلعب دورا 
الرباءات. وفامي ودة فامي يتعلق جبلس امي  ،ةديدة برسعاجلتكنولوجيات ال حيث تطورت الصناعية، الثورة ما بعد كبريا يف عرص 

سيكالكن أأساسا جيدا  .SCP/27/5 Revو .SCP/27/4 Revالرباءات، رأأى الوفد أأن الوثيقتني جودة يتعلق بتعريف 
، لس امي اجللسات اليكاركيةرحب الوفد جبلسات تبادل املعلومات و كام لدلول الأعضاء لتضييق الفجوات خالل تكل ادلورة. 

بني ادلول الأعضاء. وعالوة ختالفات سيساعد عىل تقليل الالسات املتعلقة ابخلطوة الابتاكرية. ورأأى أأن تكل اجل اجللسة 
من أأجل تعزيز التفامه كاركية لسات الي اجل عىل ذكل، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تيبادل ادلول الأعضاء وهجات النظر يف 

 ، أأعرب الوفد عن اس تعداده لإجراء مناقكات بناءة من أأجل حتقيق نييجة ممثرة.املتبادل بكأأن تكل املسائل. ويف اخلتام
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عىل انتخاهبم. وعالوة عىل ذكل، شكر الوفد الأمانة عىل الإعداد املمتاز ئبيه لرئيس وانعن هتنئته لوفد أأوغندا أأعرب و  .32
فريقية. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تييح جلسات لدلورة. وأأيد الوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأ 

ىل تفامه مكرتكفرصة لدلول الأعضاء اجللسات اليكاركية تبادل املعلومات و  اختالف مصاحلروها، عىل الرمغ من  ،التوصل اإ
 SCP/27/3والتفاق عىل برانمج معل متوازن وموجه حنو التمنية مع مراعاة مصاحل البدلان النامية. ورحب الوفد ابلوثيقة 

حقوق الرباءات عىل س توفر دروسا قمية من ادلول الأعضاء الأخرى اليت متكنت من تطبيق الاس تثناء احملدد ا لأنه يرى أأهن
دراهجا يف تكل الوثيقة. وفامي يتعلق جب ىل املعلومات املتعلقة ابلس تثناءات الأخرى اليت ميكن اإ جيايب. وتطلع الوفد اإ ودة بكلك اإ

. وذكر أأن جودة الرباءات ل .SCP/27/5 Revو .SCP/27/4 Revلوثيقتني ابحب الوفد ، ر عرتاضالرباءات ونظم الا
ىل رضورة دراسة كام ميكن حتسيهنا من خالل تبادل خربات ماكتب امللكية الفكرية واعامتد ممارساهتا اخملتلفة.  أأشار الوفد اإ

ابلرباءات والصحة، أأحاط الوفد علام  ءات. وفامي يتعلقالرباودة كيفية تعزيز هذه املسأأةل جلفحص بعناية ل عرتاضمسأأةل نظام الا
ن الوثيقة SCP/27/6ابلوثيقة  مل تتضمن  SCP/27/6. ويف هذا الصدد، ذكر الوفد أأنه نظرا لعدم وجود بياانت جتريبية، فاإ

اس تنتاجات هنائية. ومع ذكل، رأأى الوفد أأن هذه احلقيقة ل ينبغي أأن تعرقل العمل املقبل بكأأن هذه املسأأةل. وذكر الوفد عىل 
طار هذا البند من  وجه اخلصوص أأن اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية ميكن أأن يكلك أأساسا جيدا للعمل املس تقبيل يف اإ

احلصول عىل التكنولوجيا، فضال عن علق الوفد أأمهية كبرية عىل مسأأةل لق بنقل التكنولوجيا، جدول الأعامل. وفامي يتع
ىل أأنه نظرا لس ترياد  من % 85نحو بالده ل الاحتياجات الأخرى ذات الصةل ابلصحة. وأأشار الوفد عىل وجه التحديد اإ

ىل بناء صناعواللقاحات وغريها من املنتجات الطبية من ا يةاليكخيص الأهجزة الأدوية و  نه يتطلع اإ ة بالده لسوق العاملية، فاإ
ىل عقد جلسة لتبادل املعلومات بكأأن أأحاكم قانون  نتاج الأدوية. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن تطلعه اإ احمللية لإ

جراء مناقكات انحجة  بكأأن الرباءات اليت سامهت يف النقل الفعال للتكنولوجيا. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإ
 خمتلف بنود جدول الأعامل.

عداد  .33 وهنأأ وفد بيالروس الرئيس عىل انتخابه ورحب جبميع ادلول الأعضاء. وشكر الوفد الأمانة عىل اإ
ملوافقة عىل اخلاص ابتعلق ابلختبار امل . وذكر الوفد أأن الوثيقة حتتوي عىل معلومات تتعلق ابلس تثناء SCP/27/3 الوثيقة

رشادي. اليسويق، ومن مث ميكن ا مانة عىل حتديث املوقع الك بيك كام أأعرب س تخدامه كدليل اإ الوفد عن امتنانه العميق للأ
ىل ذكل، أأبرز الوفد أأمهية القضااي املتعلقة ابلقيود شدد عىل أأمهية معل اللجنةو للجنة ادلامئة  عىل  والاس تثناءات. وابلإضافة اإ

وجيا. ورأأى أأن تكل املسائل ذات أأمهية خاصة من أأجل حقوق الرباءات وبراءات الاخرتاع والصحة ونقل التكنول
ىل أأن اس تبيان بكأأن هذه املسأأةل قد وضع عىل املوقع  الاس تخدام الأمثل لنظام الرباءات. وفامي يتعلق ابلرسية، أأشار الوفد اإ

ذا الاس تبيان. الك بيك للمعروهد الوطين للملكية الفكرية يف مجروهورية بيالروس، ونييجة ذلكل مت تلقي بعض الردود عىل ه
ىل أأن انهتاك الرسية يف  اندر جدا. وأأخريا، أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن تسروهم بنود جدول الأعامل يف بالده وأأشار الوفد اإ

 حتسني نظام الرباءات.

ة ن ادلورة املقبةل للجنة س تحفل ابذلكرى الس نوية العارشة منذ انعقاد اللجنة ادلامئة املعنيأأ ممثل مركز اجلنوب أأفاد و  .34
مع الرتكزي عىل وضع برانمج معل متوازن بكأأن املسائل املتعلقة بقانون الرباءات. ويف هذا  ،2008بقانون الرباءات يف عام 

ىل أأن معل اللجنة ادلامئة جزء ل يتجزأأ من الهنوض باملركز الصدد، أأشار ممثل  ىل أأن قامئة كام . لويبوأأجندة التمنية لاإ أأشار اإ
جودة أأعامل اللجنة تكمل قضااي هامة مثل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات و  القضااي املدرجة يف جدول

أأن عددا من ادلراسات وادلراسات الوفد ذكر كام والرباءات والصحة ونقل التكنولوجيا.  عرتاضالرباءات مبا يف ذكل نظم الا
بكأأن هذه املسائل. وأأضاف أأن املس تنرية كات املناق اجللسات اليكاركية قد سامهت يف الاس تقصائية لتقيص احلقائق و 

ختلف مب اللجنة دلهيا أأدوات اكفية لوضع حلول فعاةل للتصدي للتحدايت احملددة اليت نكأأت يف س ياق نظام الرباءات وربطروها 
ىل أأن كام مسائل الس ياسة العامة.  أأن قد أأحرز تقدما ملموسا حنو وضع وثيقة مرجعية بك SCP/27/3الوثيقة  موقفأأشار اإ

الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات ميكن أأن تكون أأداة مرجعية مفيدة لدلول الأعضاء يف معلية تصممي قوانيهنا 
معلروها من أأجل وضع واثئق مرجعية يف تقدم ت أأن اللجنة ادلامئة ينبغي أأن املركز وس ياساهتا اخلاصة ابلرباءات. ورأأى ممثل 
أأن اللجنة ينبغي املركز الرباءات، ذكر ممثل ودة حقوق الرباءات. وفامي يتعلق جبعىل بكأأن الاس تثناءات والتقييدات الأخرى 
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نح لضامن منح براءات عالية اجلودة من خالل معلية حبث امل أأن تيناول أأيضا أأمهية نظم معاهدات الرباءات قبل املنح وبعد 
ىل أأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ينبغي أأن تكارك املركز حفص متينة. وفامي يتعلق ابلرباءات والصحة، أأشار ممثل و  اإ

س تمكل يف ادلورة الرابعة وا   2011دم يف عام بكلك كبري يف اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية بكأأن الرباءات والصحة اذلي ق  
ىل أأن العديد من عنارص ذكل الاقرتاح قد انعكست يف املركز أأشار ممثل كام (. SCP/24/4ة والعرشين للجنة )الوثيق اإ

مم املتحدة تقرير التوصيات الواردة يف  مني العام للأ ماكنية احلصول عىل الأدويةو الفريق الرفيع املس توى التابع للأ اذلي  املعين ابإ
مم املتحدة الفريق الرفيع عمتد بتوافق الآراء بني مجيع أأعضاء ا   ماكنية احلصول عىل و املس توى التابع للأمني العام للأ املعين ابإ

املركز بعد مكاورات مكثفة مع مجموعة متنوعة من أأحصاب املصلحة يف مجيع أأحناء العامل. وعالوة عىل ذكل، شدد ممثل  الأدوية
بكلك صارم عىل املسائل املتعلقة عىل أأن أأي اس تعراض للأدبيات املوجودة بكأأن الرباءات والصحة ينبغي أأن يقترص 

 ابحلصول عىل املنتجات الطبية.ذات الصةل ابلرباءات 

قلمييةعينة من قوانني الرباءات الوطنيةمن جدول الأعامل: تقرير عن نظام الرباءات ادلويل: جوانب م  6البند   / الإ

ىل الوثيقة   .35  .SCP/27/2اسيندت املناقكات اإ

 .SCP/27/2الوثيقة حول وقدمت الأمانة عرضا  .36

بالغ اللجنة ببعض التعديالت اليت أُ  .37 دخلت عىل قانون الرباءات يف س نغافورة وأأعرب وفد س نغافورة عن رغبته يف اإ
(. وميكن الاطالع scp_27_a_patent_system_singapore)الوثيقة  2017أأكتوبر  30واليت دخلت حزي النفاذ يف 

عىل العرض عىل املوقع التايل: 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_a_patent_system_singapore.pdf .

الطريق احمليل )معلية الفحص الاكمل اليت جيرهيا  (1)وذكر الوفد أأن هناك ثالثة طرق للبحث والفحص يف س نغافورة: 
ىل تقرير حبث الفاحص احمليل تقريرا حفصيا موضوعيا ي يعد الطريق اخملتلط ) (2)، الفاحص احمليل( مكتب خاريج يعده سيند اإ

ىل تقرير الفحص  ير جيالطريق الأجنيب )( 3، )قدمه مقدم الطلب(يللملكية الفكرية و  الفاحص احمليل حفصا تمكيليا يسيند اإ
 قدمه مقدم الطلب(. وذكر الوفد أأن الطرق احمللية واخملتلطة متاحة مقابل رسوميعده مكتب خاريج للملكية الفكرية و ياذلي 

ىل أأن الطريق  الأجنيبوأأن الطريق  غالقه يف  الأجنيبمتاح جماان. وعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ ، 2020يناير أأول سيمت اإ
هبدف زايدة جودة الرباءات املمنوحة يف س نغافورة، فضال عن املواءمة مع ممارسات الولايت القضائية الأخرى. وفامي يتعلق 

ىل  ابلتعديل الثاين لقانون الرباءات ىل أأن القانون السابق مسح ملقدم الطلب ابلنتقال من طريق اإ يف س نغافورة، أأشار الوفد اإ
آخر قبل الرد عىل رأأي كتايب. وقد مسح قانون الرباءات اجلديد ملقدم الطلب بيبديل الطرق يف أأي وقت قبل صدور  طريق أ

هذا التعديل س يوفر مزيدا من املرونة ملقديم الطلبات. تقرير هنايئ من مكتب امللكية الفكرية. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن 
شروهرا يف ظروف حمدودة، خاصة عندما يمت الككف يف  12ويف اخلتام، ذكر الوفد أأن القانون السابق مسح بفرتة سامح مدهتا 

وس يع فرتة السامح . وذكر الوفد أأن التعديل الثالث لقانون الرباءات هو ترسيةمعرض دويل وأأيضا عندما يمت الككف يف خرق لل 
ىل ذكل، أأشار الوفد جانب من ككف مبا يف ذكل أأي  اخملرتع أأو الكخص اذلي حصل عىل معلومات من اخملرتع. وابلإضافة اإ

ىل املبادرتني اجلديدتني ملكتب امللكية الفكرية. و  املبادرة الأوىل يه ملف الرباءات املفتوح، وهو خدمة جديدة عرب ذكر أأن اإ
ىل مجموعة من واثئق الرباءات املنكورة هبدف تعزيز شفافية السجالت داخل مكتب امللكية الإنرتنت تييح للج  مروهور الوصول اإ

تحميل مجيع الواثئق. وأأخريا، وفامي يتعلق بدليل ب يسمح ملف الرباءات املفتوح الفكرية. ويف هذا الصدد، ذكر الوفد أأن 
ىل أأنه يف أأغسطس  بفروهم أأفضل مودعي الطلبات ليل جديد للرباءات لزتويد ، مت نرش د2017الرباءات، أأشار الوفد اإ

ىل املوقع الإلكرتوين ملكتب الرباءات يف ابدلخول الوفد نصح للمامرسات احلالية ومتطلبات قانون الرباءات. ويف اخلتام،  اإ
قرارهاس نغافورة من أأجل احلصول عىل مزيد من املعلومات عن التغيريات اليت مت   .اإ

عداد الوثيقة  .38 أأعضاء اللجنة ادلامئة ، كام شكر SCP/27/2وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وشكر الأمانة عىل اإ
. وأأعرب الوفد عن عىل بيانه وفد س نغافورةشكر أأيضا خالت بكأأن التغيريات يف قانون الرباءات الوطين و امدوا دماذلين ق
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ىل أأن البياانت الواردة يف هذا  دثاعتقاده بأأن موقع املنتدى الإلكرتوين احمل ابنتظام هو مصدر هام للمعلومات. وأأشار الوفد اإ
 عمقة ليرشيعات الرباءات يف خمتلف البدلان وتسروهم يف حتسني فروهم نظام الرباءات ادلويل.تاملوقع توفر رؤى م 

مانة عىل تنظمي اجامتع اللجنة أأعرب الوفد عن امتنانه للأ كام الرئيس عىل انتخاهبم. ئيب وهنأأ وفد الأرجنتني الرئيس وان .39
عداد الواثئق. وأأيد البيان اذلي أأدىل به وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. و  فروهم ت نه ي بأأ الوفد أأفاد واإ

قلميية بكأأن الرباءات، فضال عن تبادل اخلربات،  الأعضاء  ساعد ادلولي أأن تبادل املعلومات بكأأن اليرشيعات الوطنية والإ
ة ملنتدى الإلكرتوين للجناحتديث موقع عىل الأمانة شكر الوفد عىل توس يع معارفروها وحتسني ممارساهتا الوطنية وترشيعاهتا. و 

واجلبل الأسود والبيان اذلي قدمه وفد س نغافورة بكأأن والأردن وأأملانيا بواتن وفقا للمعلومات اليت تلقهتا وفود  ،ادلامئة
 وغريها من املبادرات.اخلاصة هبا ة عىل ترشيعات الرباءات الأخري بالده تعديالت 

عىل انتخاهبم. وشكر الوفد ئبيه وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وهنأأ الرئيس وان .40
اب الوسطى والبلطيق دلورة السابعة والعرشين للجنة، وشدد عىل الأمهية اليت تولهيا مجموعة بدلان أأورولعداد الإ الأمانة عىل 

. ل ادلورة السابقة للجنةاملتوازن خالاملس تقبيل لعمل اللجنة. وأأعرب عن ارتياحه لأن ادلول الأعضاء وافقت عىل العمل 
وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن بنود جدول الأعامل تس توعب مصاحل مجيع ادلول الأعضاء يف توازن دقيق، حيث أأن مصلحة 

عمل ال. وشدد الوفد عىل أأمهية س يجرى مناقك هتاأأحد املواضيع امخلسة اليت مضن عىل الأقل  تقعاء لك دوةل من ادلول الأعض
ىل مواصةل املناقكات بكأأن جودة الرباءات ورسية التصالت بني املرتبط ب  تقيص احلقائق خالل اللجنة. وتطلع الوفد اإ

طار يف جمال الرباءات، حيث ميكن للمناقكالرباءات ومولكهيم  مسيكاري أأكرث قابلية براءات معل ات أأن تسروهم يف وضع اإ
وقت تكريس بكأأن العمل املقبل للجنة ادلامئة دون توافقا . ورأأى الوفد أأنه ينبغي للجنة أأن تركز هجودها وأأن حتقق به للتنبؤ

 بطريقة بناءة.مفرط للمناقكات املتعلقة ابلعمل يف املس تقبل. وأأعرب الوفد عن اس تعداده للمكاركة يف تكل املناقكات 

عداد الوثيقة  .41 س تونيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وشكر أأمانة الويبو عىل اإ . SCP/27/2وحتدث وفد اإ
ىل ذكل مت حتديث موقع كام  أأعرب الوفد عن امتنانه لوفود بواتن وأأملانيا والأردن واجلبل الأسود لإسروهاماهتم، واسينادا اإ

. ورأأى الوفد أأن املوقع الإلكرتوين للجنة ادلامئة اكن مرجعا مفيدا يف مناقكات اللجنة وأأساسا ادلامئةملنتدى الإلكرتوين للجنة ا
قلميية. وابلتايل رأأى الوفد أأنه من املروهم  . هذه الأداةاس مترار حتديث جيدا لفروهم جوانب معينة من قوانني الرباءات الوطنية والإ

بأأي معلومات عن التطورات الأخرية يف قوانني ب عن اس مترار اهامتمه أأعر شكر الوفد وفد س نغافورة عىل عرضه. و كام 
قلميية.  الرباءات الوطنية / الإ

ىل أأن الامنذج الثالثة املوحضة يف العرض، اوأأشار وفد  .42 ويه يرلندا، فامي يتعلق ابلعرض اذلي قدمه وفد س نغافورة، اإ
نفس الهنج. وحدد بالده ت هبا النظام يف أأيرلندا، حيث اعمتدالطريقة اليت يعمل متاثل احمليل واخملتلط والأجنيب، طريق ال

الفحص املوضوعي. وأأوحض الوفد أأنه حىت وقت قريب اكن مكتب الرباءات ت بالده تطبيق ، أأعاد2016الوفد أأنه يف مايو 
ية أأو التطبيق ولكنه مل يدرس فعال اجلدة أأو اخلطوة الابتاكر  ،تقرير حبث أأو براءة ممنوحة كدليل عىل اجلدة اشرتطقد 

ىل  الصناعي لالخرتاعات املطالب هبا حىت هذا الإصالح الأخري. وأأبلغ الوفد اللجنة بأأنه سيمت تقدمي املزيد من املعلومات اإ
 الأمانة حىت ميكن حتديث موقع الويبو الإلكرتوين.

 من جدول الأعامل: الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات 7البند 

ىل الوثيقة اسيندت املناقكا .43  .SCP/27/3ت اإ

يران )مجروهورية و  .44 الإسالمية( عن اعتقاده بأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات تؤدي  -أأعرب وفد اإ
دورا هاما يف دمع الأداء املال م لنظام الرباءات، حيث أأهنا توفر توازان بني مصاحل اجلروهور ومصاحل أأحصاب احلقوق . ويف هذا 

أأن وجود حزي مرن يف جمال الس ياسات رضوري لمتكني ادلول الأعضاء من وضع واعامتد مجموعة  الصدد، رأأى الوفد
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ذا اكنت بدلان متقدمة أأو انمية. ورحب الوفد  الاس تثناءات والتقييدات عىل حنو أأكرث مالءمة لواقعروها، بغض النظر عام اإ
يقة مرجعية بكأأن الاس تثناءات والتقييدات" وتنفيذ ختذ يف ادلورة السابقة للجنة لوضع وثيقة بعنوان "وث ابلقرار اذلي ا  

مانة عىل تقدمي املعلومات SCP/27/3اخلطوة الأوىل من ذكل املرشوع. وأأحاط الوفد علام ابلوثيقة  ، وأأعرب عن تقديره للأ
د بأأن املعلومات عرضروها اذلي قدمته الأمانة. وأأقر الوفعىل الكلك والروهيلك املناس بني للوثيقة، وكذكل لفائدة الواردة فهيا، 

ما عت من خالل املواد اليت أأنتجهتا اللجنة ادلامئة يف الس نوات املاضية ومن خالل قد مج   SCP/27/3الواردة يف الوثيقة 
قلميية. ورأأى الوفد أأن الوثيقة توفر أأمثةل قمية لالس تفادة الاكمةل من نطاق اس تثناء قدمته  ادلول الأعضاء وماكتب الرباءات الإ

املراجعة التنظميية عىل الصعيدين الوطين والإقلميي. ورأأى الوفد أأن هذه الوثيقة سيساعد ادلول الأعضاء عىل احلصول عىل 
أأفضل لكيفية تنفيذه والاس تفادة منه. وعالوة عىل ذكل، رأأى الوفد أأن الوثيقة سيسروهم  صورة أأوحض عن هذا الاس تثناء وفروهم

سروهاما كبريا يف التغلب عىل التحدايت املرتبطة هبذا الاس تثناء يف معاجلة القضااي الإمنائية. وطلب الوفد من الأمانة اس تخدام  اإ
ىل ادلو  ىل وضع الوثيقة يف هذه املواد يف مساعدهتا التقنية واليرشيعية املقدمة اإ ل الأعضاء يف الويبو. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

دراج مواضيع جديدة. املقبةل ل عمل الخطة  جشع الوفد الأمانة عىل حتديث الوثيقة بصورة منتظمة كام لجنة عىل الرمغ من اإ
ىل التقرير اجلديد املقدم من ادلول الأعضاء أأو املاكتب الإقلميية.  اسينادا اإ

من جدول الأعامل، رأأى الوفد أأن  7الرئيس عىل انتخاهبم. وفامي يتعلق ابلبند ئبي ش ييل الرئيس وانوهنأأ وفد  .45
آلية أأساس ية لضامن نظام متوازن للرباءات وامللكية الفكرية قادر عىل  الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات يه أ

. وذلكل، رأأى الوفد أأنه فامي يتعلق اب املصلحة املعنينياحل مجيع أأحصحتقيق هدف تعزيز الابتاكر مع احرتام حقوق ومص
دراج مواطن فقد مت توفري ، وطنيةللحصول عىل موافقة اجلروهات التنظميية الاختاذه اذلي مت ابلإجراء  التوازن الاكيف من خالل اإ

خرتاع صالحية الرباءة وقت احلرصية املمنوح مبوجب براءات الاب جتاوز املرونة. وشدد الوفد عىل أأن هذه املرونة سيتجن
لزامية للحصول عىل اليسجيل الصحي للأدوية. ويف هذا الصدد، رأأى الوفد أأن  خالل الفرتة الالزمة لتنفيذ الإجراءات الإ

آلية فعاةل  "Bolar Exceptionاحلصول عىل موافقة السلطات التنظميية أأو اس تثناء بولر"جراءات الاس تثناء املتعلق ابإ  هو أ
عداد  املاكفئةالأدوية . ويف الواقع، ذكر الوفد أأن هذا الاس تثناء من شأأنه أأن ميكن منتج املاكفئة لأدويةاصناعة فائدة ل من اإ

وتقدمي امللف مع الواثئق املطلوبة من قبل السلطة التنظميية، دون أأن ينطوي ذكل عىل انهتاك احلقوق الاس تئثارية لصاحب 
ل بعد انقضاء دث يمل نية العامة الرباءة، طاملا أأن تسويق املس تحرضات الصيدل الرباءة. وأأوحض الوفد أأن هذا مدة صالحية اإ

اليت تنص عىل أأن الرباءة ل متنح احلق يف يف ش ييل، و  19.039رمق مللكية الصناعية امن قانون  49الاس تثناء وارد يف املادة 
عاقة  نتاج املواد احملمية مبطرف أأخر من اإ هبدف احلصول عىل ترخيص أأو اخرتاع وجب براءة اس ترياد أأو تصدير أأو تصنيع أأو اإ

ىل أأن مثل هذا القانون ل يسمح يف أأي حال بيسويق املنتجات الصيدلنية دوايئنتج مل حصي تسجيل  . وأأشار الوفد اإ
ذن من صاحب الرباءة. ورأأى الوفد أأن هذا الاس تثناء ميتثل لأهداف الس ياسة العامة  املسجةل برباءة اخرتاع دون اإ

دراجه يف اليرشيع الك ييل لأنه يسروهل احلصول عىل الأدوية ويكجع املنافسة ويفز تطوير صناعة  املنصوص علهيا وقت اإ
ضافية  اكفئةالأدوية امل دراج اس تثناءات وتقييدات اإ ىل أأن ش ييل تنظر يف اإ حقوق عىل الوطنية. ويف اخلتام، أأشار الوفد اإ

مرشوع أأنه جرت مناقكة الوفد أأفاد و  .19.039رمق  لكية الصناعيةامل الرباءات يف مرشوع القانون اذلي يل حمل قانون 
القانون هذا يف الكونغرس الوطين. وشدد الوفد عىل أأن الاسرتاتيجية العامة الوطنية بكأأن امللكية الصناعية اليت أأطلقروها 

ىل اقرتاح ، مع سعادة رئيس مجروهورية ش ييل، هتدف يف ال2016املعروهد الوطين للملكية الصناعية يف ديسمرب  وقت نفسه اإ
للنظام عن طريق جعل التارخي الفعيل للرباءة يف جمال املس تحرضات ابلنس بة نظام من شأأنه أأن يييح مزيدا من الكفافية 

وميكن أأن  مناس بةصة مع وجود فر الصيدلنية عاما مع تقدم معني، حىت تكون الأطراف املعنية عىل دراية هبذه احلقيقة 
آلية اس تثنا ذا رغبتس تفيد من أ  يف ذكل. تء بولر، اإ

عداد مرشوع وثيقة مرجعية  .46 وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وشكر الأمانة عىل اإ
جراءاتحقوق الرباءات فامي يتعلق ات عىل بكأأن الاس تثناء ىل ا ابإ حلصول عىل املوافقة التنظميية من السلطات. وأأشار الوفد اإ
قامت ابلفعل بعمل أأسايس يف جمال الاس تثناءات والتقييدات، مبا يف ذكل دراسات اخلرباء والاس تبياانت  أأن اللجنة ادلامئة

ىل املعلومات احملدودة الواردة يف املوجز، مل تكن هناك والندوات  ودراسات احلاةل. وعالوة عىل ذكل، رأأى الوفد أأنه اسينادا اإ
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عن الوفد أأعرب بكأأن اس تثناء املراجعة التنظميية يف تكل املرحةل. وبيامن حاجة حمددة للعمل املعياري عىل الصعيد ادلويل 
ل أأ لجروهود اليت تسروهم يف فروهم موضوع الاس تثناءات والتقييدات، تقديره ل  ىل رؤية التقرير الاكمل عن الاس تثناءات تنه اإ طلع اإ

ق التوازن املناسب بني مصاحل أأحصاب حقوق الرباءات. وأأعرب الوفد عن تفضيهل لتباع هنج يقعىل والتقييدات احملددة 
لعمل بكأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات وعىل املعايري القانونية املس تخدمة "ا حولاحلقوق وعامة اجلروهور 

ذا اكن الاخرتاع قابال  عن  أأعرب الوفدلرباءة مثل اجلدة واخلطوة الابتاكرية والتطبيق الصناعي. و للحصول عىل التحديد ما اإ
آراء املكاركني الآخرين بكأأن هذه املسأأةل.ه تطلع ىل أ ىل الاس امتع اإ  اإ

عداد الوثيقة  .47 عرضروها. وأأقر الوفد بأأن عىل و  SCP/27/3وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وشكر الأمانة عىل اإ
زن دقيق بني مصاحل أأحصاب حيث يمت احلفاظ عىل توا ،الابتاكر يف مجيع اجملالت التكنولوجية يعززه نظام فعال للرباءات

. ورأأى الوفد أأن النظام احلايل للملكية الفكرية يدمج متاما التوازن بني املصاحل اخلاصة والعامة. اجلروهور الأوسعاحلقوق وحقوق 
ىل أأن الاس تثناءات والتقييدات تكلك جزءا من أأنظمة الرباءات الوطنية وادلولية. وأأقر الوفد بأأن اس تخدام  وأأشار الوفد اإ

س تثناءات والتقييدات اكن مناس با يف بعض الأحيان يف ظروف معينة. وشدد الوفد عىل أأن اس تخدام الاس تثناءات الا
جملمتع. وأأشار الوفد ابويف هناية املطاف  ،والتقييدات بطريقة تقوض احلوافز اليت يوفرها نظام الرباءات ميكن أأن يرض ابلبتاكر

ىل أأن الويبو واللجنة ادلامئة  ا ابلفعل بعمل موضوعي يف جمال الاس تثناءات والتقييدات مشل دراسات اخلرباء تاضطلع د قاإ
ىل الواثئق الندوات والاس تبياانت و  ومساهامت ادلول الأعضاء مبا يف ذكل اخلربات العملية ودراسات احلاةل. وأأشار الوفد اإ

القمية متاحة لأي بدل ينظر يف ترتيباته اليرشيعية  راجعاملالوفد أأن هذه كام أأشار الكثرية املوجودة عىل موقع الويبو الإلكرتوين. 
طار البند  ىل تعديلروها وفقا لحتياجاته وأأولوايته اخلاصة. وذلكل، رأأى الوفد أأن املناقكات والعمل يف اإ من  7احمللية ويسعى اإ

 جدول الأعامل قد أأنتجا معلومات اكفية للتفكري يف تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات.

د مجروهورية كوراي أأنه ينبغي تناول الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات للك دوةل من وهجة نظر أأن ورأأى وف .48
حقوق الرباءات تعزز املصلحة العامة. وعالوة عىل ذكل، رأأى الوفد أأنه ينبغي أأن يكون هناك توازن بني حقوق الرباءات 

ادلول الأعضاء عىل مساهامهتا بكأأن هذه املسأأةل. شكر ، و SCP/27/3واملصاحل العامة. وشكر الوفد الأمانة عىل الوثيقة 
ىل التوازن بني حقوق الرباءات واملصاحل العامة، أأوحض الوفد أأن حكومته قد أأدخلت الاس تثناء التنظميي يف  وابلنظر اإ

نه س 2013 عام  .هبا بلغ أأمانة الويبوي ، وأأبلغ اللجنة بأأنه يف حاةل اعامتد تعديالت جديدة، فاإ

وعرضروها. ورحب  SCP/27/3ث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وشكر الأمانة عىل جتميعروها الوثيقة وحتد .49
لمزيد من الواثئق بكأأن الاس تثناءات الأخرى. وأأكد الوفد لابهامتم  هر اانتظأأعرب عن الوفد مبرشوع الوثيقة املرجعية الأوىل و 

الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات ملسامههتا يف حتقيق التوازن  الأمهية اليت يعلقروها عىل مسأأةلعىل من جديد 
الصحيح بني املصاحل اخلاصة واملصاحل العامة يف خمتلف البدلان. ورأأى الوفد أأن تكل الاس تثناءات والتقييدات تنص عىل 

أأجل تلبية شواغلروهم وأأولوايهتم الإمنائية.  توفري حزي الس ياسات الالزم لصانعي الس ياسات لختاذ الأحاكم والتدابري املناس بة من
ىل أأن الاس تثناءات والتقييدات لروها ماكنة حامسة بني أأهداف التمنية الاسرتاتيجية أأجندة لس امي توصيات ، وأأشار الوفد اإ

د عىل أأن شدد الوفكام لويبو التمنية واتفاق تريبس وأأن لروها صةل مبارشة وغري مبارشة بأأهداف التمنية املس تدامة. التمنية ل
عزز التمنية تدورا هاما يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية من خالل البحث والابتاكر، و تلعب الاس تثناءات والتقييدات 

طار قانوين ت العلمية والتكنولوجية، و  دراهجا يف اإ ىل املعارف واملعلومات. ومع ذكل، أأبرز الوفد أأن جمرد اإ كجع عىل الوصول اإ
في التحدايت املتعلقة بينفيذها. ورأأى الوفد أأن الأهداف ، وينبغي أأل خت  وكفاءهتااس مدى فعاليهتا يكن اكفيا لقيلن رمسي، 

لهيا يف الوثيقة  يف حامسة ابلنس بة لتفاق تريبس وتنفيذه عىل الصعيدين الوطين والإقلميي. و SCP/27/3والغاايت املكار اإ
ىل الصعوابت احمليطة بينفيذ اتفاق تريبس، ة شار اإ  ىل الوفد أأشار اإ العدد املنخفض نسبيا من البدلان اليت تس تخدم اس تثناء اإ
التوعية رفع مس توى الوعي و . وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن هذه البياانت سلطت الضوء عىل أأعامل ةلتنظمييملراجعة اا

ول الأعضاء من التغلب عىل هذه واملساعدة التقنية وبناء القدرات اليت ينبغي للويبو أأن تضطلع هبا هبدف ضامن أأن تمتكن ادل
س تخداهما امللموس. وطلب الوفد من الويبو، عند مساعدة لس امي فامي يتعلق ابالصعوابت يف تنفيذ تكل الاس تثناءات، 
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دماجه يف ترشيعاهتا ىل اس تثناء بولر، لزتويدها خبيارات بكأأن كيفية اإ ، البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، أأن توجه انيباهروها اإ
سداء املكورة بكأأن اس تخدامه عىل النحو الأمثل. وفامي يتعلق ابلوثيقة  ، طلب الوفد من الأمانة مواصةل SCP/27/3واإ

 .امن أأجل توفري حلول للصعوابت والتحدايت املوحضة فهي اتطويره

عداد ال .50 س تونيا ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وشكر أأمانة الويبو عىل اإ . SCP/27/3وثيقة   وحتدث وفد اإ
ىل أأنالواسعة ومساحة املوارد  سلط الوفد الضوء عىل املعلوماتو  ه كام ورد يف اليت اس تفادت مهنا الوثيقة. وأأشار الوفد اإ

. ورأأى الوفد أأنه مثال اللجنةاملصدر الأويل للمعلومات لإعداد الوثيقة املرجعية قد مت مجعه من خالل أأنكطة  املقدمة، يعترب
ىل أأن الوثيقة املرجعية جيد عىل الا س تفادة من هذه املعلومات والعمل اذلي قامت به اللجنة ادلامئة سابقا. وأأشار الوفد اإ

نص عىل وصف ت  اتغطي قامئة املسائل اليت قررت اللجنة تناولروها يف دورهتا السابقة. وذكر الوفد عىل وجه اخلصوص أأهن
وغاايته، والتنفيذ الوطين / الإقلميي، والتحدايت اليت تواهجروها ادلول لس تثناء املراجعة التنظميية، وعرضا عاما لأهدافه 

ىل أأنه ابملقارنة كام الأعضاء يف تنفيذ الاس تثناء، ونتاجئ هذا التنفيذ الوطين / الإقلميي.  قامئة املسائل املتفق علهيا، بأأشار الوفد اإ
ىل أأمهيته للموضوع املطروح، أأضافت الأمانة عنرص الإطار القانوين املتعدد الأطراف لس تثناء امل راجعة التنظميية. وابلنظر اإ

رأأى الوفد أأن النظرة العامة املقدمة يف تقرير جلنة تسوية املنازعات التابع ملنظمة التجارة العاملية بكأأن قضية حامية براءات 
ظم يف القوانني املعمول منس تثناء ورأأى الوفد أأنه من املروهم معرفة أأن هذا الا الاخرتاع الكندية للمنتجات الصيدلنية مربرة.

ختذت لتنفيذ هذا الاس تثناء عىل الصعيد الوطين فامي يتعلق ابلعنارص الروهامة ج اخملتلفة قد ا  بدلا وأأن الهن   65هبا يف أأكرث من 
ط اليت يكملروها الاس تثناء، فضال عن رشوجراءات اخملتلفة لتنفيذه مثل مصدر القانون، واملس تفيدين، واملنتجات، والإ 

الاس تفادة من الاس تثناء. وأأعرب الوفد عن اهامتمه اخلاص ابجلزء املتعلق بنتاجئ تنفيذ الاس تثناء يف القوانني الوطنية / 
قلميية. مفن انحية،  ىل الوفد أأشار الإ جيابية اإ آاثر اإ توقيت اليسجيل بكأأن أأنه يبدو أأن بعض ادلول الأعضاء قد أأبلغت عن أ

ىل دوية التنظميي ودخول الصيغ العامة للأ  تأأثري الاس تثناء عىل املنافسة بني منتجات ظل السوق، ولكن من انحية أأخرى، اإ
غري واحض. وفامي يتعلق ابلتحدايت اليت تواهجروها ادلول الأعضاء يف صدر وخفض سعر منتجات املعامة واملنتجات ال املصدر

ىل أأن تكل التحدايت تتعلق يف معظمروها بعدم اليقني بكأأن نطاق الاس تثناء يف القوانني  تنفيذ هذا الاس تثناء، أأشار الوفد اإ
ىل كام الوطنية وانعدام الوعي هبذا الاس تثناء بني املس تخدمني احملمتلني.  هذه التحدايت حسب  ه ميكن معاجلةأأنأأشار الوفد اإ

ىل مرشوع الوثيقة املرجعية، ل يبدو أأن هناك أأ الأمهية وأأنكطة التوعية والتدريب املوهجة. واختمت الوفد قائال  نه اسينادا اإ
ىل العمل املعياري عىل الصعيد ادلويل فامي يتعلق ابس تثناء امل الوفد أأنه  يف تكل املرحةل. وذكر ةالتنظمييراجعة حاجة حمددة اإ

عداد مرشوع وثيقة مرجعية تغطي الاس تثناء فامي يتعلق ابإ  حلصول جراءات اتقرر يف ادلورة السادسة والعرشين للجنة ادلامئة اإ
احملددة عىل حقوق والتقييدات عمل اللجنة يف حتليل الاس تثناءات لالتنظميية، ويه خطوة أأوىل سلطات عىل موافقة ال 

ذا اكن ينبغي  الرباءات ابلقرتان مع حامية الرباءات. وأأعرب الوفد عن اس تعداده ملواصةل مناقكة قمية هذه العملية وما اإ
للمبادرات اليت فيه الأعضاء ادلول س تثناءات والتقييدات الأخرى. وأأعرب عن تأأييد الاحتاد الأورويب و فائدة الاتكرارها ل

ماكنية معاجلة قضااي ملوضوع الاس تثناءات والتقييدا اللجنة سامهت حقا يف معرفة وفروهم ت، مبا يف ذكل تكل اليت تنطوي عىل اإ
قصوى لتحقيق توازن مناسب يف معل الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق المهية عىل الأ التمنية. وأأكد الوفد من جديد 

ذا اكن الاخرتاع قابال  ل اجلدة واخلطوة لرباءة مثللحصول عىل االرباءات وعىل املعايري القانونية املس تخدمة لتحديد ما اإ
الابتاكرية والتطبيق الصناعي. ورأأى الوفد أأن هذين املوضوعني مرتابطان ترابطا وثيقا. وذلكل اقرتح الوفد اعامتد هنج شامل 

آراء املكاركني  ىل أ ىل الاس امتع اإ جياد توازن مناسب بني مصاحل أأحصاب احلقوق وعامة اجلروهور. وتطلع الوفد اإ من أأجل اإ
 من جدول الأعامل. 7الوثيقة املرجعية واملناقكة البناءة بكأأن البند  الآخرين بكأأن مرشوع

ىل أأن .51 احلاةل تجارهبم ودراسات ب أأعضاء اللجنة واملراقبني شارك يف ادلورة السابقة للجنة  هوأأشار وفد الصني اإ
عدادها  7فامي يتعلق ابلبند  هجوهناايو والتحدايت اليت  اسينادا  SCP/27/3وثيقة للمن جدول الأعامل. وشكر الأمانة عىل اإ

ىل املعلومات املذكورة أأعاله. ورأأى الوفد أأن مثل هذه املعلومات قمية ومفيدة لصياغة قانون الرباءات وتطبيقاته. ورأأى الوفد  اإ
قوق أأن الاس تثناءات والتقييدات متثل يف معظم البدلان أأحاكما قانونية ابلغة الأمهية لأهنا حتقق توازان بني املصلحة العامة وح

رأأى الوفد أأنه من املروهم مواصةل مناقكة هذا املوضوع واحلصول عىل مزيد من املعلومات من البدلان كام أأحصاب الرباءات. 
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ىل أأن الأمانة حددت يف الوثيقة  الأخرى بكأأن جتارهبا وممارساهتا. املعلومات اليت قدمهتا خمتلف  SCP/27/3وأأشار الوفد اإ
هذه الوثيقة قد همدت الطريق ووضعت أأساسا صلبا جدا للمناقكات. وأأوحض الوفد أأن  ا. ورأأى الوفد أأنهتالبدلان وخلص

ذا عامتد فت حكام حمددا بكأأن الاس تثناء املتعلق اباالصني عدلت قانون الرباءات وأأض املراجعة التنظميية اذلي ينص عىل أأنه اإ
املعلومات بغرض توفري ، رباءة اخرتاعحملمية باأأدوات طبية أأهجزة أأو أأو يس تورد أأدوية أأو خدم اكن أأي خشص ينتج أأو يس ت

ذا اكن ، أأو الاعامتداملطلوبة للفحص الإداري و آخر أأي طرف اإ أأدوات طبية  وأأ يس تورد أأدوية محمية برباءة اخرتاع أأو اهجزة أ
ن ذكل ل ي ذكل الكخص، صاحل رباءة اخرتاع لبمحمية  قد أأحدث أأثرا عترب انهتااك للرباءة. وذكر الوفد أأن تنفيذ هذا احلمك فاإ

جيابيا للغاية، بيد أأنه أأدرك أأيضا أأنه ينبغي بذل هجود لزايدة الوعي العام هبذا املوضوع.  اإ

عداد واثئق العمل. وأأيد البيان اذلي أأدىل كام عىل انتخاهبم. ئبيه الرئيس وان غابونوهنأأ وفد  .52 شكر الوفد الأمانة عىل اإ
وأأعرب الوفد عن تقديره للمعلومات والإيضاحات الواردة يف الوثيقة اليت به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. 

اتفاق ابنغي يعد  غابونيف  هنبأأ أأعدهتا الأمانة واليت مكنت اللجنة من فروهم أأمهية املوضوع قيد ادلراسة بكلك أأفضل. ورصح 
عضاء الأخرى يف املنظمة الأفريقية للملكية تطبيقه أأيضا يف ادلول الأ مت اذلي وهو الامر  ةالصناعيلكية اجلزء املتعلق ابمل هو 

عىل حقوق الرباءات، وأأنه ل ييدات ق ت ال  1من امللحق  8يف املادة فقط (. وأأوحض الوفد أأن اتفاق ابنغي نظم OAPIالفكرية )
صال للملكية الصناعية يعمل كروهيئة ات غابونحقوق الرباءات. وأأعلن الوفد أأن مكتب عىل يأأخذ يف احلس بان الاس تثناءات 

رحت وطنية مع املنظمة الأفريقية للملكية الفكرية. وشدد الوفد عىل أأن املسأأةل املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات  يف قد ط 
ىل أأن وزارة التجارة قد أأاثرت هذه هناك حاجة ملحة ل وأأن  غابون لهيا عىل حنو مال م يف ترشيعاهتا. وأأشار الوفد اإ لنظر اإ

تفادة من مواطن املرونة املتاحة. ورأأى الوفد أأن التقييدات والاس تثناءات عىل حقوق الرباءات املسأأةل داخليا من أأجل الاس  
آليات قانونية متكن من احلصول عىل منتجات حيوية مثل املس تحرضات الصيدلنية. وذكر الوفد أأن تنفيذ هذا احلمك مل  يه أ

ىل أأن الأس باب اليت تفرس الصعوبة املتعلقة يف هذا الصدد. وأأشار الو تزايد احلاجة يكن فعال، عىل الرمغ من  فد اإ
من  3ابلصفحة  12و  11الاس تثناءات والتقييدات ينبغي أأل تقترص فقط عىل الأس باب املبينة يف الفقرتني  بينفيذ

الصعوبة أأيضا ابلتعقيد املفاهميي والواقعي لالس تثناءات والتقييدات وطبيعهتا ترتبط . ويف الواقع، SCP/27/3 الوثيقة
بنتاجئ  غابونالكامةل، فضال عن أأن تنفيذها يتطلب تضافر بني الإدارات اخملتلفة. ويف هذا الصدد، شدد الوفد عىل اهامتم 

جياد حلول لتكل التحدايت. وللك هذه الأس باب، أأيد ا لوفد البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال مناقكات اللجنة من أأجل اإ
 ابمس مجموعة البدلان الأفريقية بكأأن املساعدة التقنية لتنفيذ الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات.

عداد الوثيقة  .53 ندونيس يا الأمانة عىل اإ . وعلق الوفد أأمهية كبرية عىل مسأأةل الاس تثناءات SCP/27/3وشكر وفد اإ
الأمانة جلع وجتميع املعلومات عن هذا املوضوع. وأأشار اكفة اجلروهود اليت تبذلروها والتقييدات عىل حقوق الرباءات. وأأثىن عىل 
ىل أأن النقاش حول هذا املوضوع جار متوفرة. ومع ذكل، و ثرية منذ ادلورة الرابعة عرشة للجنة وأأسفر عن معلومات  الوفد اإ

جراء حتليل نوعي حمدود بكأأن الاس تثناءات والتقييدات. وبناء عىل ذكل، رأأى الوفد أأن ادلراسات  رأأى الوفد أأنه مت اإ
املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات ينبغي أأل تقترص عىل املدخالت واملعلومات اليت تتقامسروها ادلول الأعضاء حفسب، بل ينبغي 

مي الفعالية والتحدايت اليت تواجه تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات. وأأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يس متر توس يعروها ليكمل تقي
جراء مزيد من التحليل بكأأن كيفية تكل العمل بكأأن مرشوع الوثيقة املرجعية حىت الانهتاء من  الوثيقة، مبا يف ذكل اإ

خمتلف أأهداف الس ياسة العامة لتوفري حلول متوازنة  اس تخدام خمتلف البدلان لالس تثناءات والتقييدات يف معاجلة
 التحدايت. خملتلف

وأأثىن وفد الربازيل عىل الأمانة لإعداد اجلزء الأول من مرشوع الوثيقة املرجعية بكأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل  .54
ض هذه الوثيقة. وأأشار الوفد . وعالوة عىل ذكل، شكر الوفد الأمانة عىل عر SCP/27/3حقوق الرباءات الواردة يف الوثيقة 

ىل أأن الاس تثناءات والتقييدات جزء ل يتجزأأ ورضور ر الوفد مجيع الأعضاء بأأن املبدأأ من نظام براءات قوي وحصي. وذك   ياإ
ىل اكيكافات واخرتاعات جديدة مع ضامن أأل تكون يؤدي ليرشيع أأن يوفر حوافز ه ينبغي ل الأسايس لنظام الرباءات هو أأن اإ

أأمام الابتاكر ونرش املعرفة. ورأأى الوفد أأنه ينبغي يف هذا الإطار معاجلة عقبات فز مقيدة بكلك مفرط ول تكلك تكل احلوا
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ن اتفاق تريبس ل  دور الاس تثناءات والتقييدات. وذكر الوفد أأنه وفقا لإعالن ادلوحة بكأأن اتفاق تريبس والصحة العامة، فاإ
ذكر الوفد أأن اتفاق تريبس، وفقا لإعالن ادلوحة، ميكن بل كام اية الصحة العامة. مينع الأعضاء من اختاذ تدابري محلأأن ينبغي 

ماكنية حصول ل وينبغي تفسريه وتنفيذه بطريقة تدمع حق أأعضاء منظمة التجارة العاملية يف حامية الصحة العامة، لس امي  تعزيز اإ
 منظمة التجارة العاملية الالزتام القانوين والأخال ي ابلسعي عىل الويبو وادلول الأعضاء يف هاجليع عىل الأدوية. وذكر الوفد أأن

لتحقيق أأفضل توازن بني مصاحل أأحصاب حقوق امللكية الفكرية ومصاحل اجملمتع كلك. ورأأى الوفد أأن احلفاظ عىل هذا 
ملراجعة ثناء االتوازن هو أأفضل وس يةل محلاية املصاحل املرشوعة لأحصاب حقوق امللكية الفكرية. ورأأى الوفد أأن اس ت 

دورا هاما يف ضامن حتقيق ذكل التوازن، لس امي عن طريق يف هذا الصدد ؤدي تابمس اس تثناء بولر،  ة، املعروفةالتنظميي
آليات عوامل خارجية  نكاء أ ىل اإ ىل أأن كام لتنافس ية. مضادة ل ضامن أأل تؤدي قوة السوق اليت متنحروها الرباءة اإ أأشار الوفد اإ

سامه بكلك مبارش يف خفض أأسعار الأدوية والأهجزة الطبية ي رت يف قطاع الصحة أأن اس تثناء بولر الأدةل التجريبية أأظروه
ىل املاكفئة والتناظريةمحلاية الرباءات والتأأخري غري املربر يف تسويق الأدوية صطنع نع التوسع امل مي لأنه  . وذلكل، خلص الوفد اإ

دون انهتاك احلقوق املرشوعة لأحصاب الرباءات بأأي حال  ةالاجامتعي يةالرفاه أأن اس تثناء املراجعة التنظميية ساعد عىل زايدة 
ىل أأن الوثيقة  أأبرزت حيث تتضمن ثالثة جوانب هامة تقدم مساهامت ملموسة:  SCP/27/3من الأحوال. وأأشار الوفد اإ

يف تنفيذ الاس تثناء، الاختالفات يف ترشيعات ادلول الأعضاء، ووصفت بعض التحدايت اليت تواهجروها ادلول الأعضاء 
وقدمت نتاجئ تنفيذ الاس تثناء. ورأأى الوفد أأن هيلك الوثيقة متوازن ويامتىش مع هدف الاقرتاح. وفامي يتعلق ابملضمون، ذكر 

فقرة من  54الوفد أأنه يفضل أأن يكون هناك مساحة أأكرب خمصصة للتحدايت يف الواثئق الالحقة، لأنه من أأصل 
سوى ثالثة مهنا لروهذا اجلزء. ورأأى الوفد أأن هذا املوضوع يكييس أأمهية خاصة ابلنس بة  ، مل يكرسSCP/27/3 الوثيقة

ىل أأهنا أأقل خربة يف تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات. و  ىل الوفد أأشار للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا، نظرا اإ أأول  هأأناإ
أأن تؤخذ هذه الاقرتاحات يف الاعتبار، وشكر الأمانة  روهمة سروهةل. وأأعرب عن أأمهل يفمب ليس هو لوثيقة املرجعية، و لمرشوع 

ضافية للمواضيع املقبةل. عداد تكل الوثيقة. وعالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد عن اس تعداده لتقدمي مدخالت اإ أأعرب كام  عىل اإ
 وفعالية يف جمال الوفد عن اقتناعه بأأن مثل هذه املواد س توفر توجهيات لدلول الأعضاء لعامتد وتنفيذ قوانني أأكرث توازان

ىل تعزيز التكنولوجيا ونقلروها ونرشها.  ىل أأهداف الس ياسة العامة واإ بنفس القدر بأأنه عن اقتناعه الوفد وأأعرب الرباءات تفيض اإ
 ميكن القيام بذكل دون الإرضار بأأي شلك من الأشاكل ابملصاحل املرشوعة لأحصاب حقوق امللكية الفكرية.

اده بأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات أأساس ية لزتويد البدلان وأأعرب وفد الأرجنتني عن اعتق .55
تكون قادرة عىل تعزيز التمنية وأأهدافروها الوطنية. ورأأى الوفد أأهنا تساعد عىل حسن حبيث وضع القواعد واملعايري لمبساحة 

عداد مصاحل أأحصاب احلقوق. وشو املصاحل العامة بني سري نظام الرباءات، لأهنا توازن  كر الوفد الأمانة عىل اإ
ىل أأن هذه الوثيقة مجعت معلومات قمية عن مسأأةل ذات صةل ابلنس بة جليع  SCP/27/3 الوثيقة وعرضروها. وأأشار الوفد اإ

ىليرس دخول املنتجات التنافس ية ي اس تثناء بولر. ورأأى الوفد أأن هذا الاس تثناء، عندما أأل ويه البدلان،  السوق بعد  اإ
نه مبارشة،  انهتاء الرباءة ماكنية احلصول عىل الأدوية فاإ يكيسب أأمهية حامسة يف جمال املنتجات الصيدلنية لأنه ميكن أأن يعزز اإ

هذا الاس تثناء يف  دوةل 65أأكرث من  ت، اعمتدSCP/27/3 . وأأبرز الوفد أأنه وفقا للوثيقةالعالج ويقلل من تاكليف
ىل أأن  ترشيعاهتا، ومن بيهنا الأرجنتني. وأأحاط الوفد علام مبا أأعرب عنه يف الوثيقة املذكورة من أأن ادلول الأعضاء أأشارت اإ

جيايب عىل تسجيل الأدوية  ىل السوق.املاكفئة تطبيق هذا الاس تثناء يف اليرشيعات الوطنية هل أأثر اإ  ودخولروها اإ

يكولوجيا املعرفية )ملؤسسة ادلو اوهنأأ ممثل  .56 عداد ، الرئيس عىل انتخابه (KEIلية لالإ كام أأثىن عىل معل أأمانة الويبو يف اإ
جراءات "مرشوع وثيقة مرجعية بكأأن الاس تثناء بعنوان  SCP/27/3الوثيقة  احلصول عىل املوافقة التنظميية من املتعلق ابإ

ىل أأن الوثيقة قدمت حملة تفص املؤسسة السلطات". وأأشار ممثل  نكاء اإ ىل اإ يلية عن أأهداف الس ياسة العامة اليت أأدت اإ
لقاء نظرة شامةل عىل تطبيقروها يف  ةالتنظمييللمراجعة اس تثناء  ذه ه من املروهم أأيضا أأن هأأناملؤسسة بدلا. ورأأى ممثل  65واإ

ىل أأنه فامي يتعلق بأأثراملؤسسة تصف التحدايت اليت تواهجروها البدلان يف تنفيذها. وأأشار ممثل الوثيقة  الاس تثناء، قدم التقرير  اإ
)ب( من قانون الرباءات اخلاص هبا. وشدد ممثل (5)60مع املادة  رتباطنتاجئ تقيمي الأثر اذلي أأجرته اململكة املتحدة ابل

جراء ال من اس تثناء املراجعة التنظميية ، س يخفض تقيمي الأثر ه طبقا لتقديراتعىل أأناملؤسسة  ، عن طريق تجاربتلكفة اإ
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لغاء تلكفة جراء ال اإ ىل  3.000 من شأأنه أأن يوفر للرشاكت ما بنيالأمر اذلي ، عىل سبيل املثال فحوصاتحرية اإ  135.000اإ
متابعة لأعامل الأمانة بكأأن يف أأكرث جاذبية للرشاكت للقيام ابلبحث والتطوير. و وجيعل اململكة املتحدة ماكان جتربةجنيه للك 

جراء تقيمي لأثر اس تثناء املاملؤسسة مرشوع الوثيقة املرجعية، طلب ممثل  يف  ةالتنظمييراجعة من كبري الاقتصاديني يف الويبو اإ
أأن تكمل الاختصاصات املتعلقة بتقيمي الأثر دراسة لآاثر اس تثناء املراجعة املؤسسة س بعة بدلان عىل الأقل. واقرتح ممثل 

جراء التجارب الرسيرية، ودرا ن وجدت، عىل تاكليف اإ ة التنظميية عىل دخول سة عن كيفية تأأثري اس تثناء املراجعالتنظميية، اإ
ىل الأدوية امل  السوق.اكفئة اإ

بكأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق  SCP/19/6وأأعرب وفد الروهند عن تأأييده للعمل املقرتح يف الوثيقة  .57
ىل أأمهية ضامن اس تخدام مواطن املرونة يف اتفاق تريبس. وذ كر الوفد أأنه ينبغي للجنة الرتكزي عىل الرباءات. وأأشار الوفد اإ

اليت تعترب و اس تخدام بعض الاس تثناءات مثل الرتخيص الإلزايم والواردات املوازية والاس تخدام احلكويم واس تثناء بولر 
ماكنية احلصول عىل الأدوية والقدرة عىل حتمل تاكليفروها وكذكل يف اجملالت الأخرى ذات الصةل  ابلغة الأمهية من منظور اإ

لبدلان النامية. ورأأى الوفد أأن حقوق الرباءات ل ميكن أأن تكون ل التكنولوجيا نقل البيئة و لس امي لقتصاد القا م عىل املعرفة، اب
مطلقة لأن الس ياسات العامة تنطوي أأيضا عىل الزتامات الرشاكت بأأن تعود ابلنفع عىل اجلروهور معوما. ويف هذا الصدد، رأأى 

أأنه نظرا لأن املعاهد العلمية والبحثية يه عىل بعض. وأأكد الوفد ال والالزتامات ينبغي أأن توازن بعضروها الوفد أأن تكل احلقوق 
لمجمتع املدين املكارك يف الس ياسة العامة أأن يكون مصدرا حيث ميكن ل أأماكن حامسة لس تخدام الاس تثناءات البحثية و 

نه جيدا للمعلومات املتعلقة ابس تخدام مثل هذه الاس تثناءات،  مانة أأن تأأخذ يف الاعتبار البياانتفاإ من  الواردة ينبغي للأ
 جتميع معلومات. عندتكل املؤسسات 

 من جدول الأعامل: الرباءات والصحة 8البند 

ىل الوثيقتني  .58  .SCP/27/8و SCP/27/6اسيندت املناقكات اإ

آس يا واحمليط الروهادئ وأأحاط علام جبميع املو  .59 ندونيس يا ابمس مجموعة أ طار ضوعات املدرجة وحتدث وفد اإ بند جدول يف اإ
يف ادلورة السابعة والعرشين للجنة فضال عن مجيع املقرتحات يمت مناقك هتا الأعامل املتعلق ابلرباءات والصحة واليت س 

والواثئق ذات الصةل فامي يتعلق بذكل البند من جدول الأعامل. وأأعرب الوفد عن تقديره للطلبات الإضافية اليت قدهما أأعضاء 
لبدلان منوا يف أأقل ا"القيود اليت تواجه البدلان النامية و  بعنوان SCP/26/5لجنة ادلامئة واملراقبون لس تكامل الوثيقة ال 

ىل أأن البياانت SCP/27/6درجت يف الوثيقة الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف الرباءات"، اليت أُ  . وأأشار الوفد اإ
ىل رضورة ضامن مساعدة الويبو التقنية يف تصممي قوانني الرباءات الوطنية أأو  الواردة يف تكل الوثيقة تكري بوضوح اإ

ىل تقدمي املساعدة بكأأن كيفية تغلب  ادلول اسرتاتيجيات امللكية الفكرية الوطنية، مع أأخذ تكل القيود يف الاعتبار، واحلاجة اإ
الاس تفادة الاكمةل من املرونة املتاحة. ورأأى الوفد أأنه ينبغي للجنة أأن تضمن أأن ادلراسة املتعلقة وعىل هذه القيود نامية ال 

البدلان الأقل منوا يف الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة يف الرباءات وأأثرها عىل أأقل ابلقيود اليت تواهجروها البدلان النامية و 
ربانمج الأمم املتحدة س تكون مرتبطة بالبدلان منوا، أأقل يف البدلان النامية و  يسورةبأأسعار م الاساس ية و احلصول عىل الأدوية 

آس يا واحمليط الروهادئ ابلفعل يف ادلورات السابقة للجنة ويف بياهنا الالإمنايئ اذلي يرس تقرير  ربانمج. وكام ذكرت مجموعة أ
ىل أأن  ماكنية و الفريق الرفيع املس توى التابع للأمني العام للأمم املتحدة ير تقر الافتتايح، لفت الوفد انيباه اللجنة اإ املعين ابإ

قد اس تككف ابلتحديد عدم اتساق الس ياسات بني امللكية الفكرية والتجارة وحقوق  (UNHLP) احلصول عىل الأدوية
ىل أأن بعض التوصيات موهج ،الإنسان ىل الويبو، وذلكل وقدم عددا من التوصيات يف هذا الصدد. وأأشار الوفد اإ ة حتديدا اإ

ىل ذكل التقرير. وعالوة عىل ذكل، أأحاط الوفد علام ابلقرتاح بطلب الوفد من اللجنة  دء املناقكة الاس تككافية اسينادا اإ
للبحوث احلالية بكأأن الرباءات واحلصول عىل املنتجات الطبية والتكنولوجيات مراجعة املنقح املقدم من وفد كندا لإجراء 

ىل مناقكة هذا الاقرتاح.الصحي  ة. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ
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ىل الأمهية اليت يعلقروها أأعضاء مجموعته عىل  .60 وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وأأشار اإ
ىل هنج لكي من أأجل معاجلهتا. و واحضة حاجة هناك هذه املسأأةل. ورأأى الوفد أأن املسأأةل معقدة للغاية وأأن  ب الوفد عن أأعر اإ

كر الوفد رس ذكل. وذ  ت الزتامه ابملكاركة يف املبادرات اليت عرب عن أأن احلصول عىل الأدوية ميثل حتداي كبريا وأأ تفروهمه 
ىل التكنولوجيات  ابدلراسة الثالثية املكرتكة بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية بعنوان "تعزيز الوصول اإ

تاكر: التقاطعات بني الصحة العامة وامللكية الفكرية والتجارة". ومع ذكل، رأأى الوفد أأنه يتعني عىل اللجنة جتنب الطبية والاب 
الازدواجية مع معل املنظامت ادلولية الأخرى بكأأن هذا املوضوع. وذكر الوفد أأن مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق 

دلراسات فقط يف برانمج معل متوازن من شأأنه أأن يعزز الفروهم املكرتك للس ياسات واملبادرات اليت تعزز عىل افتحة ن م 
وتكنولوجيات الرعاية الصحية من خالل املقرتحات املامثةل اليت طرهحا وفد الولايت  ميسورةاحلصول عىل الأدوية بأأسعار 

عداد SCP/27/8ندا يف الوثيقة ووفد ك  SCP/17/10املتحدة الولايت املتحدة يف الوثيقة  . وشكر الوفد الأمانة عىل اإ
مراجعة وأأحاط علام هبا. وعالوة عىل ذكل، أأحاط الوفد علام ابلقرتاح املنقح املقدم من وفد كندا لإجراء  SCP/27/6الوثيقة 

كندا عىل حتسني النص.  لبحوث احلالية بكأأن الرباءات واحلصول عىل املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية، وشكر وفدل 
ىل املناقكات بكأأن الوثيقة.  وأأعرب الوفد عن تطلعه لالس امتع اإ

بيانه الافتتايح فامي مس بقا ب وحتدث وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأكد جمددا ما ذكره  .61
ىل املصاحل املتجددة لكثري من ادلول الأعضاء بكأأن هذا املوضوع الروهام،  8يتعلق ابلبند  مع من جدول الأعامل. وأأشار الوفد اإ

صعوابت البدلان يف ضامن توافر الأدوية بطريقة مس تدامة. ورأأى الوفد أأن النقاش حول العالقة بني الاخذ يف الاعتبار 
أأمر ابلغ الأمهية لتعزيز التوازن ادلقيق جدا املطلوب لنظام الرباءات. وعالوة عىل اللجنة ادلامئة صحة يف منتدى الرباءات وال

البدلان منوا يف أأقل ذكل، شكر الوفد الأمانة عىل جتميع ادلراسات املتعلقة ابلصعوابت اليت تواهجروها البدلان النامية و 
. وأأعرب الوفد يسورةعىل احلصول عىل الأدوية بأأسعار م ذكل  ة ابلرباءات، وأأثرواطن املرونة املتعلقالاكمل ملس تخدام الا

ميكهنا من التعامل مع التحدايت الأمر اذلي نقطة مرجعية هامة لدلول الأعضاء، كاركية لسات الي اجل عن أأمهل يف أأن تكون 
 املتعلقة هبذا املوضوع.

ادلول الأعضاء كام شكر  ،SCP/27/6ر الأمانة عىل الوثيقة وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وشك .62
سروهاماهتم يف املناقكات حول عنارص املرونة يف نظام وا قدماذلين ومراقيب اللجنة ادلامئة  رباءات. وعالوة عىل ذكل، أأحاط الاإ

. وأأعلن أأن مسأأةل SCP/27/8ة الوارد يف الوثيقو عامل الأ املتعلق ببند جدول وفد كندا الوفد علام ابلصيغة املنقحة لقرتاح 
احلصول عىل الأدوية قضية الرباءات والصحة متثل أأولوية ابلنس بة للمجموعة الأفريقية يف جدول أأعامل اللجنة. ورأأى الوفد أأن 

ىل أأن النقاش حول تلكفة الأدوية يسورة بأأسعار م  تؤثر عىل مجيع بدلان العامل، بغض النظر عن مس توى تمنيهتا. وأأشار الوفد اإ
ل يزال يتل حزيا اجامتعيا وس ياس يا يف العديد من ادلول، وأأن هذا الوضع ينبغي أأن يفز اللجنة ادلامئة عىل التصدي 

للتحدايت والكواغل املتعلقة برباءات الاخرتاع املرتبطة ابحلصول عىل الأدوية. ورأأى الوفد أأنه حىت يف حاةل وجود عقبات 
نه يف عامل العوملة ذكر أأ مسأأةل الرباءات وفقا لوليهتا. و عىل معلروها بكلك صارم قرص أأخرى يف هذا الصدد، ينبغي للجنة أأن ت

ليه عىل أأنه قرية عاملية ميكن اذلي ي   ىل تفامق الأزمة الصحية اليت  س تخدموهاأأن ي الناس والسلع نظر اإ حبرية، أأشار الوفد اإ
ترتتب علهيا مضاعفات يصعب الس يطرة علهيا يف كثري من الأحيان بسبب عوامل مثل جهرة مسببات الأمراض والفريوسات 

ىل الوفد أأشار والبكترياي اليت للأسف ل تعرف أأي حدود. وعالوة عىل ذكل،  أأن الصحة يه حق أأسايس من حقوق اإ
حتقيق أأهداف  ا من روافدرافدميثل من أأهداف التمنية املس تدامة اذلي الثالث لروهدف ل ان وخري جامعي مثني، وتكريس الإنس

حتقيق الأهداف ذات الصةل. ويف هذا الصدد، رأأى الوفد أأن التحدي اذلي تواهجه من أأجل التمنية املس تدامة الأخرى 
لأحصاب املصلحة يف اجملمتع ادلويل. ورأأى أأن التغطية الكامةل للتأأمني يف املسؤولية اجلاعية يمتثل الصحة العامة جيب أأن 

الصحي والهتاب الكبد الفريويس والأمراض املزمنة وفريوس نقص املناعة البرشية والأمراض املعدية وأأمراض املناطق املدارية 
ىل التكنولوجيادلواء املروهمةل ومقاومة  ماكنية الوصول اإ ات الصحية املالمئة واملنتجات الطبية ذات تتطلب دعام اكفيا لتوفري اإ

 دور ام. ويف هذا الس ياق، رأأى الوفد أأن امللكية الفكرية بوجه عام، ونظام الرباءات بصفة خاصة، هليسورةاجلودة وبأأسعار م 
عام للأمم الفريق الرفيع املس توى التابع للأمني الأأسايس يف تعزيز توافر املس تحرضات الصيدلنية. ويف رأأيه، أأثبت تقرير 
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ماكنية احلصول عىل الأدويةو املتحدة  ىل املادة  (UNHLP) املعين ابإ ىل أأنه اسينادا اإ من اتفاق  27أأنه جيد. وأأشار الوفد اإ
دامة الرباءات من الخرى ذات الأ  اتكورامل تريبس، أأوىص اخلرباء اذلين سامهوا يف ذكل التقرير، من بني  صةل، بتقييد اإ

أأشار  لنتقام. وعالوة عىل ذكل،ابالرتاخيص الإجبارية، وحظر الهتديد بفرض عقوابت أأو  خالل ظاهرة الإبطال، وتيسري
ىل أأن التقرير يثبت أأن التوازن التام بني أأحصاب الرباءات من انحية واملصاحل العامة من  هو أأمر  الناحية الأخرىالوفد اإ

طار  رضوري لأن الرباءات لروها صةل مبارشة مبعاجلة الأمراض الكديدة. وأأعرب الوفد عن أأسفه لأنه عىل الرمغ من وجود اإ
ل أأن قانوين دويل يضع عنارص اكفية من املرونة قادرة عىل خفض تلكفة احلصول عىل العالجات الصيدلنية والصحية،  اإ

بعد من الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة هذه، وفقا للمعلومات الوارد يف البدلان منوا مل تمتكن أأقل البدلان النامية و 
أأقل معاجلة هذه املسأأةل من أأجل متكني البدلان النامية و تقع يف . وذكر الوفد أأن من مسؤولية اللجنة SCP/27/6الوثيقة 

ذكر الوفد بأأن اجملموعة الأفريقية كام تعزيزها. البدلان منوا من الاس تفادة من مواطن املرونة هذه من أأجل حامية الصحة العامة و 
لربانمج العمل بكأأن بند جدول اقرتاحا  2016عقدة يف يونيو نقدمت هبذه الروح خالل ادلورة الرابعة والعرشين للجنة امل 
ساراي يزال  أأن هذا الاقرتاح لأأيضا . وذكر الوفد SCP/24/4الأعامل اخملصص للرباءات والصحة العامة الوارد يف الوثيقة 

ىل تككيل فريق عامل أأو فريق خرباء للتعامل مع توصيات  مم ودعا اللجنة اإ الفريق الرفيع املس توى التابع للأمني العام للأ
ماكنية احلصول عىل الأدويةو املتحدة  ىل تقدمي تقرير عن املعين ابإ ، ودعوة املقرر اخلاص للأمم املتحدة املعين ابحلق يف الصحة اإ

ماكنية احلصول عىل الأدوية، امللكية الفكر  مناقكات اللجنة. وعالوة عىل ذكل، ثراء كلك موردا مثينا لإ الأمر اذلي ي ية واإ
نكاء جسل دويل بكأأن الرباءات  ،اقرتح الوفد أأن تقوم الويبو، مع ادلول الأعضاء فهيا وبدمع من منظمة الصحة العاملية، ابإ

آخر خمصص خيص املتعلقة ابلأدوية من أأجل تسروهيل احلصول عىل املعلومات اللرت  املتعلقة ابلأدوية الأساس ية وجسل دويل أ
ىل جلسة تبادل املعلومات بكأأن قواعد البياانت املتعلقة حباةل  وحتسني الكفافية بكأأن هذه املسأأةل. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

 الرباءات والبياانت املتعلقة ابللقاحات وبراءات الاخرتاع.

س تونيا ابمس  .63 فروهمه للتحدايت والقيود اليت قد عىل ت الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه وأأكد جمددا وحتدث وفد اإ
تواهجروها بعض البدلان يف معاجلة مكالك الصحة العامة. ورأأى الوفد أأن احلصول عىل الأدوية واللقاحات الأساس ية املأأمونة 

عن الوفد أأعرب للتمنية املس تدامة ينبغي أأن يدمعه اجليع. و  والفعاةل واجليدة واملقبوةل للجميع يكلك حتداي كبريا وهدفا رئيس يا
جياد حلول للتحدايت يسورة بزايدة فرص احلصول عىل الأدوية بأأسعار م الزتامه  امللحة يف جمال الصحة العامة وعدم العاملية واإ

ىل أأن الاحتاد الأورويب، عىل النحو املبني يف اس تنتاجات التصال بكأأن دور  2010ت واجمللس لعام املساواة. وأأشار الوفد اإ
زاء الصحة، وتعزيز مجيع جمالت النظم الصحية، مبا  نسان اإ الاحتاد الأورويب يف الصحة العاملية، اتبع هنجا قامئا عىل حقوق الإ

 لروهذا . ويف هذا الصدد، شدد الوفد عىل أأن المتويل الاكيفيسورةالأدوية بأأسعار م و  يف ذكل توافر العاملني الصحيني املؤهلني
القطاع أأمر أأسايس يف التحرك صوب التغطية الصحية الكامةل من خالل توفري خدمات حصية عالية اجلودة ميكن للجميع 

وسالمة سلسةل توزيع الأدوية رضورية أأيضا جودة . وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأن يسورةاحلصول علهيا وبأأسعار م 
ىل أأن منو  ذج الابتاكر احلايل، مبا يف ذكل دور التجارة املرتبط ابمللكية الفكرية، حقق لتحسني الصحة العامة. وأأشار الوفد اإ

ىل عالجات رئيس ية وجديدة وحمس نة، فضال عن  طول العمر زايدة تقدما ميسقا يف جمال الصحة العامة العاملية، مما أأدى اإ
ىل أأن هذا المنوذج قد أأدمج ابلفعل مجموعة متنوعة دلى لك من املتوقع،  ىل أأقل البدلان منوا. وأأشار الوفد اإ البدلان املتقدمة اإ

بتاكر القامئة عىل امللكية الفكرية والمتويل العام واخلاص وجوائز البحث العام. ورأأى الوفد أأن الامن الأدوات مثل حوافز 
خفاقات يف السوق.  رضوري ملعاجلة احلالت اليت يوجدمنوذج هذا ال  رأأى كام فهيا سوق عامةل وحيث ميكن أأن تكون هناك اإ

آخر يف جمال الرباءات والصحة ينبغي أأن يعكس هنجا متوازان مع مراعاة خمتلف العوامل ذات الصةل  الوفد أأن أأي معل أ
. وشكر الوفد الأمانة عىل SCP/17/10ابلرباءات والصحة مثل تكل اليت اقرتهحا وفد الولايت املتحدة الأمريكية يف الوثيقة 

عداد الوثيقة  ضافية دخالت . وأأحاط الوفد علام هبذا العمل الإضايف اذلي اس تمكل ادلراسة مبSCP/27/6اإ من الأعضاء اإ
نه كام أأ الوفد أأفاد . و SCP/27/8. ورحب الوفد ابلقرتاح املنقح املقدم من وفد كندا والوارد يف الوثيقة واملراقبني يف اللجنة

جراء حتليل للبحوث القامئة بكأأن موضوع حامية بأأن يرى سابقا خالل ادلورة السادسة والعرشين للجنة،  كرذ   بعض املزااي يف اإ
الرباءات واحلصول عىل املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية. وأأعرب الوفد عن رسوره ملالحظة أأن عدة تعليقات أأدىل 
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يف النسخة املنقحة. وأأشار الوفد ُأدرجت بكأأن النسخة السابقة من الاقرتاح قد ه فيول الأعضاء ادلهبا الاحتاد الأورويب و 
ىل أأن قد ، وأأن نطاق الورقة املقرتحة الطبية" و "التكنولوجيات الصحية"مصطلحي "املنتجات  ه مت توضيحبصفة خاصة اإ

ىل التغيريات اليت أُ بكلك أأفضل يف ولية اللجنةاحنرص  اح الأويل، أأعرب الوفد عن اس تعداده دخلت عىل الاقرت . وابلنظر اإ
لأدةل اليت تعمتد علهيا لملواصةل مناقك ته. وأأكد الوفد من جديد موقفه السابق اذلي ينص عىل أأنه من أأجل ضامن أأعىل جودة 

أأعدهتا ينبغي أأن يتضمن التقرير دراسات ذات جودة عالية ومس تقةل وقامئة عىل الأدةل، لس امي ادلراسات اليت  ،اللجنة ادلامئة
منظامت الأمم املتحدة مثل الويبو ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية. وعالوة عىل ذكل، شدد الوفد عىل دور 

اخلاصة التقرير احملمتل مكجموعة من املعلومات وكوثيقة تدمع املناقكات املقبةل للجنة وليس مكخطط خملتلف اخليارات 
 يبو.دلول الأعضاء يف الو ا اتس ياسب 

عداد الوثيقة  .64 تبادل املعلومات جلسة وتنظمي  SCP/27/6وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء وشكر الأمانة عىل اإ
وأأكد الوفد من  .حاةل معلومات الرباءات والبياانت املتعلقة ابلأدوية واللقاحاتحول بكأأن قواعد البياانت املتاحة للجمروهور 

ليه هلام  نفس القدر من الأمهية يف جمال الرباءات والصحة. وشدد الوفد عىل أأن نظام الرباءات جديد أأن الابتاكر والوصول اإ
، مبا يف ذكل هاوتطوير  املنتجات الطبيةجمال رأأى الوفد أأن نظام الرباءات هو حافز رئييس للبحث يف كام . الابتاكر يعزز

ىل أأن الاسيامثرات يف جمال البحث  قد وتطويرها ملنتجات الطبية املبتكرة يف جمال االأدوية املنقذة للحياة. وأأشار الوفد اإ
دخال حتسينات حامسة عىل نتاجئ الصحة العامة، وأأدت حقوق امللكية الفكرية دورا رئيس يا يف تيسري هذا  أأسروهمت يف اإ

ىل الابتاكر املس متر ملواهجة التحدايت الصحية احلالية واملس تقبلية.الابتاكر. ورأأى الوفد أأن ه  ىل أأن  ناك حاجة اإ وأأشار اإ
حامية حقوق امللكية الفكرية، مبا يف ذكل الرباءات، تكلك حافزا لالبتاكر الطيب، وابلتايل دمع توافر املنتجات الطبية اجلديدة 

جراء امل آمنة والفعاةل. للجميع. ورأأى الوفد أأنه من املصلحة العامة اإ رأأى أأن كام زيد من البحوث وتطوير املنتجات الطبية ال
الرباءات، بوصفروها حافزا للبحث والتطوير، تكلك جزءا من احلل ملكلكة توافر املنتجات الطبية يف املس تقبل. وذلكل، ذكر 

 فقط عىل عنرص واحد حمدد منه. الوفد أأنه من املروهم أأن نأأخذ يف الاعتبار الس ياق الاكمل للرباءات والصحة وليس الرتكزي
ليه يف ادلراسة الثالثية بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية بكأأن  ىل أأنه عىل حنو ما أأشري اإ وأأشار الوفد اإ

ىل التكنولوج  ماكنية الوصول اإ ىل اإ يات الطبية تعزيز احلصول عىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر، اندرا ما يعزى الافتقار اإ
ىل عامل وحيد ماكنية احلصول عىل الأدوية قد هناك ، بل مس تقل اإ ىل اإ أأبعاد وأأس باب خمتلفة. وأأوحض الوفد أأن الافتقار اإ

ىل موظفي الرعاية الصحية املدربني وعدم كفاية املرافق الطبية  يتأأثر بعدم كفاية متويل الرعاية الصحية ونقص فرص الوصول اإ
ىل الروهيالك الأساس ية والس ياسات املتعارضة ورفض دخول والربامج اجملزأأة وغري ا ملوثوقة والأنظمة والعمليات والافتقار اإ
دارة سلسةل الإمداد، والرؤية الاكمةل للطلب، والبيع ابلتجزئة، والرضائب، والتعريفات دوية الأسواق وتنافس الا املبتكرة، واإ

ىل أأن مكاريع أأو  ىل ذكل. وأأشار الوفد اإ تعاونيات خمتلفة تبني كيف يفز نظام الرباءات الابتاكر ويساعد عىل اجلركية، وما اإ
قاعدة بياانت براءات اخرتاع أأن تكل املكاريع مشلت بعن الاخرتاعات املسجةل. وحدد الوفد الأساس ية علومات املتوفري 

لرباءات من أأجل مبادرة معلومات اوأأطلقت مؤخرا ( MPPملركز الامدادات الطبية ) (MedsPalلأدوية )اوتراخيص 
ىل جلسة تبادل معلومات بكأأن قواعد البياانت العامة (Pat-INFORMEDالأدوية ) حاةل معلومات حول . وتطلع الوفد اإ

ىل تكل ذكر أأ الرباءات والبياانت املتعلقة ابلأدوية واللقاحات. و  ماكنية الوصول اإ ن الابتاكر يف املنتجات الطبية واإ
طار بند جدول الأعامل املتعلق التكنولوجيات يكلك مصدر قلق رئي يس جليع ادلول الأعضاء. وأأيد الوفد العمل يف اإ

طار ولية اللجنة ادلامئة، وجتنب املندرج ، الابلرباءات والصحة اذلي أأخذ يف الاعتبار الس ياق الاكمل ذلكل اجمل يف اإ
ىل أأن قضااي الازدواجية يف العمل اذلي تقوم به ابلفعل جلان أأخرى أأو منظامت أأخرى متعددة ا لأطراف. وأأشار الوفد اإ

ىل جمالت  أأكرث جمال هيئات الأمم املتحدة ختص الرباءات والصحة، لس امي احلصول عىل التكنولوجيات الصحية، قد عربت اإ
ىل أأن تكل املنظامت وغريها من احملافل املتعددة الأطراف قد قامت ابلفعل بعمل مكثف  املتخصصة الأخرى. وأأشار الوفد اإ

جراء درايف هذ جرد لدلراسات والتحليالت عمل قامئة ، أأوىص الوفد بسات جديدة للجنةا اجملال. وبناء عىل ذكل، وقبل اإ
اليت تنتجروها تكل الروهيئات من أأجل جتنب الازدواجية غري الرضورية مع الأعامل القامئة. وأأحاط الوفد علام ابلقرتاح اذلي تقدم 

طار هذا البند من جدول الأعامل. به وفد كندا وسويرسا وشكر الوفود عىل هج ودها البناءة لتعزيز املناقكات الروهادفة يف اإ
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ىل مزيد من املناقكات. عن تطلعه الوفد أأعرب و  أأعرب الوفد عن اس تعداده للعمل اذلي من شأأنه أأن يعزز الفروهم كام اإ
ىل املنتجات الطبية. وأأشا ىل ادلراسة املكرتك للس ياسات واملبادرات اليت ميكن أأن تعزز الوصول اإ ر الوفد يف هذا الصدد اإ

ىل التكنولوجيات الطبية والابتاكر. الويبو الثالثية اليت أأجرهتا  ومنظمة التجارة العاملية ومنظمة الصحة العاملية لتعزيز النفاذ اإ
ات والصحة عىل ورأأى الوفد أأن هذه الوثيقة ميكن أأن تكون أأساسا للمناقكات املمثرة. وأأيد الوفد نظرة شامةل يف جمال الرباء

من الوثيقة ذات  56والفقرة  SCP/27/6. وأأحاط الوفد علام ابلوثيقة احملدثة SCP/17/11النحو املقرتح يف الوثيقة 
مواطن املرونة اليت أأدخلهتا ادلول الأعضاء شامةل عن نظرة وفرت املذكورة  56. ورأأى الوفد أأن الفقرة SCP/26/5 الصةل،

ىل أأن مواطن املرونة هذه ليست سوى جزء واحد من  نكاء نظم الرباءات اخلاصة هبا. وأأشار الوفد اإ يف الويبو يف اإ
جراء أأي حفص ملواطن املرونة، أأنه رأأى الوفد و الس ياسات الاجامتعية والاقتصادية اليت ميكن أأن يعمتدها بدل ما.  ي ينبغعند اإ

طلب من ادلول الأعضاء اليت تالروهدف الأوسع من نظام فعال محلاية الرباءات يف الاعتبار. ومل يؤيد الوفد املبادرة أأن يوضع 
طار هذا البند من  نكاء نظاهما للملكية الفكرية. وكرر الوفد تأأييد اجملموعة ابء للعمل يف اإ آراءها بكأأن مواطن املرونة أأثناء اإ أ

من أأجل جتنب  ذ يف الاعتبار جمالت الرباءات والصحة اليت تدخل يف نطاق ولية اللجنة ادلامئةأأخيجدول الأعامل اذلي 
، يعرض بعض العنارص SCP/24/4الازدواجية. ويف هذا الصدد، رأأى الوفد أأن اقرتاح اجملموعة الأفريقية الوارد يف الوثيقة 

تقرير ن تقرير بأأ موقفه عىل ن هذا الاقرتاح، أأكد الوفد من جديد م 14وفامي يتعلق ابلفقرة  اليت تقع خارج نطاق ولية اللجنة.
مم املتحدة  مني العام للأ ماكنية احلصول عىل الأدويةو الفريق الرفيع املس توى التابع للأ مل يكن معلية مدفوعة من قبل  املعين ابإ

آراء ادلول الأعضاء ومل ت ىل أأن التقرير مل يعرب عن أ وافق عليه ادلول الأعضاء. وأأعرب الوفد عن ادلول الأعضاء. وأأشار الوفد اإ
تقرير ، ولكنه رأأى أأن تقرير طريقة شامةل ووفقا لولية اللجنةحرصه عىل مناقكة مسأأةل احلصول عىل املنتجات الطبية ب

مم املتحدة  مني العام للأ ماكنية احلصول عىل الأدويةو الفريق الرفيع املس توى التابع للأ أأساسا لروهذه  ل ينبغي أأن يكلك املعين ابإ
أأخذ يف الاعتبار مجموعة واسعة من وهجات النظر يمقبل ينبغي أأن أأي معل املناقكة. وشدد الوفد عىل أأن أأي مناقكة و 

من اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية، وفامي يتعلق بدعوة  15والعوامل اليت تؤثر عىل احلصول عىل الأدوية. وفامي يتعلق ابلفقرة 
عايري املتحدة املعين ابحلق يف الصحة، سلط الوفد الضوء عىل أأن املقرر اخلاص للأمم املتحدة هل ولية وماملقرر اخلاص للأمم 

طا هذا اجلزء مع لوفد تفق ا. وذلكل، مل ي ر هيئة تقنية مثل اللجنة ادلامئةخمتلفة للعمل ينبغي اعتبارها غري مالمئة للمناقكة يف اإ
 من الاقرتاح الأفريقي.

عداد الوثيقة  .65 وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن نظام الرباءات ل ينبغي أأن ، SCP/27/6وشكر وفد الصني الأمانة عىل اإ
يمي الابتاكر ويفزه حفسب، بل ينبغي أأيضا أأن هيمت ابلصحة العامة. وذلكل، رأأى الوفد أأن معل الويبو بكأأن الرباءات 

مناهذا العمل  رأأى الوفد أأن مثلكام والصحة هل أأمهية كبرية.  فروهم اس تخدام مواطن املرونة يف خمتلف البدلان، من يعزز  اإ
كيفية التغلب عىل العقبات والاس تفادة عىل حنو أأفضل من من البدلان منوا، وس يعزز أأيضا أأقل لس امي البدلان النامية و 

ىل جلسة تبادل املعلومات. وأأو ىص الوفد بأأن تواصل اللجنة مواطن املرونة. ويف هذا الصدد، أأعرب الوفد عن تطلعه اإ
ىل أأن  أأنكطهتا يف جمال البحوث وتبادل املعلومات وأأن تضع خطة معل لتيسري املناقكة بكأأن هذه املسأأةل. وأأشار الوفد اإ

، ات الواردة يف املعاهدات ادلوليةواطن املرونة املتعلقة ابلرباءأأفضل ملالغرض من ادلراسة هو متكني مجيع الأطراف من فروهم 
بكأأن قادرة عىل تعزيز حتسني اليرشيعات واملامرسات املتعلقة ابلصحة العامة، فضال عن ضامن توازن املصلحة العامة  جعلروهاو 
. وعالوة عىل SCP/24/4لصحة واحلصول عىل الأدوية. ولروهذا السبب، أأيد الوفد اقرتاح اجملموعة الأفريقية الوارد يف الوثيقة ا

قدم من وفدي كندا وسويرسا، وأأعرب عن أأمهل يف أأن تقدم ادلول الأعضاء، لس امي ذكل، رحب الوفد ابلقرتاح املنقح امل
مقرتحات جديدة حىت تكون ادلراسات املقبةل أأكرث مشول، مما يعكس مجيع الطلبات املقدمة  ،البدلان منواأأقل البدلان النامية و 

 من مجيع الأطراف.

يران )مجروهورية  .66 عداد الوثيقة  الإسالمية( الأمانة عىل -وشكر وفد اإ وفد كندا عىل اقرتاحه ، كام شكر SCP/27/6اإ
املنقح اذلي شارك يف تقدميه وفد سويرسا. وذكر الوفد أأن احلصول عىل الأدوية الأساس ية بأأسعار ميسورة عنرص حمدد وهام 

آخر أأنه نظرا لعدم وجود حمبالوفد أأشار لإعامل احلق يف احلصول عىل الصحة كحق أأسايس من حقوق الإنسان. و  فل دويل أ
ن معل اللجنة  ميكن للبدلان من خالهل تبادل اخلربات بكأأن اس تخدام مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات املتعلقة ابلصحة، فاإ
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فامي يتعلق مبواطن املرونة  احمددقيدا ادلامئة يف هذا الاجتاه حيوي للغاية. وأأعرب الوفد عن اقتناعه بأأن اللجنة ينبغي أأن حتدد 
العمل. ويف هذا الصدد، املوهجة حنو ن اس تخداهما لتلبية احتياجات الصحة العامة ومناقك ته هبدف حتديد احللول اليت ميك

مم املتحدة تقرير سلط الوفد الضوء عىل أأمهية ومالءمة التوصية الواردة يف تقرير  الفريق الرفيع املس توى التابع للأمني العام للأ
ماكنية احلصول عىل الأدو و  للجنة أأن تناقش مسأأةل الرباءات ينبغي  ه. ورأأى الوفد أأن2016اذلي نرش يف عام  يةاملعين ابإ

عىل اعامتد قوانيهنا املتعلقة ابلرباءات يف الويبو وأأن تضع برانمج معل يساعد ادلول الأعضاء بكلك موضوعي والصحة العامة 
جات الصحة العامة وامتثال للزتاماهتا ادلولية. ورأأى والاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات وفقا لحتيا

ماكنية حتليل العوائق والعقبات احملمتةل اليت تنكأأ عن نظام الرباءات يف احلصول  الوفد أأن برانمج العمل هذا ينبغي أأن يوفر اإ
لاكمةل من مواطن املرونة وكيفية عىل الأدوية مثل العقبات القانونية والروهيلكية والقيود املفروضة عىل القدرات يف الاس تفادة ا

التغلب عىل القيود. وبناء عىل ذكل، واصل الوفد تأأييد الاقرتاح اذلي تقدمت به مجموعة البدلان الأفريقية، وأأعرب عن تطلعه 
طار برانمج معل اللجنة املس تقبيل ىل تنفيذ التوصيات الواردة يف الاقرتاح يف اإ   .اإ

به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وعالوة عىل ذكل، شكر الوفد  وأأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل .67
طار هذا البند من جدول الأعامل. وأأعرب الوفد عن اهامتمه ببند جدول الأعامل املتعلق  عداد الواثئق يف اإ الأمانة عىل اإ

جياد حل ملموس  ىل اإ لس مترار عدم احلصول عىل الرعاية الصحية ابلرباءات والصحة وأأكد من جديد أأن اللجنة ادلامئة حتتاج اإ
من املروهم ابلنس بة للويبو اليت لروها الاختصاص يف هذه املسأأةل  هعىل الصعيد العاملي. ورأأى الوفد أأنيسورة والأدوية بأأسعار م 

تياجات الصحة الاس تفادة الاكمةل من مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات من أأجل تلبية اح اليت تعبق أأن حتدد القيود احملددة 
اس مترار عدم أأكد عىل العامة يف ادلول الأعضاء. وعالوة عىل ذكل، شدد الوفد عىل أأمهية احتياجات الرعاية الصحية و 

ىل أأنه عىل الرمغ من الرتكزي أأقل ، لس امي يف البدلان النامية و يسورةاحلصول عىل الأدوية بأأسعار م  البدلان منوا. وأأشار الوفد اإ
قاعدة الرباءات يف جمال الصحة العامة، ل تزال هناك حتدايت واحضة أأمام شواغل الصحة العامة، مبا يف  ادلويل احلايل عىل

نظام الرباءات أأن يعمل عىل حتقيق توازن اتم بني حقوق ل  ه ينبغيذكل احلصول عىل التكنولوجيات الصحية. ورأأى الوفد أأن
جيابية ه تطلعأأعرب الوفد عن ف التمنية املس تدامة. و أأحصاب الرباءات ومصاحل الصحة العامة فامي يتعلق بأأهدا ىل حتقيق نتاجئ اإ اإ

 فامي يتعلق هبذا البند من جدول الأعامل.

ندونيس يا أأكد و  .68 ىل أأن  نأأن الرباءات والصحة متثالبوفد اإ موضوعا ذا أأمهية كبرية جليع ادلول الأعضاء. وأأشار الوفد اإ
ماكنية احلصول عىل الأدوية الأساس ية ا هو يف صاحل مجيع البدلان. وذكر الوفد أأن يسورة ملنقذة للحياة بأأسعار م توفري اإ

ىل عقد جلسة لتبادل املعلومات ابأأمهية الصحة العامة وأأكدهتقرت أأهداف التمنية املس تدامة ا . وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ
لسة اجل ابلأدوية واللقاحات، فضال عن  حاةل معلومات الرباءات والبياانت املتعلقةحول بكأأن قواعد البياانت املتاحة للجمروهور 

أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن يؤدي عرض كام بكأأن الرباءات وغريها من املسائل املتعلقة ابحلصول عىل الأدوية. اليكاركية 
ىل زايدة التعاون بني الويبو و  (MedsPalلأدوية )اقاعدة بياانت براءات اخرتاع وتراخيص  مركز الامدادات الطبية اإ

(MPP) ورأأى الوفد أأن الروهدف من ممارسة الرباءات والصحة داخل اللجنة هو وضع خطة معل قادرة عىل حتسني مساعدة .
فروهم مواطن املرونة املتعلقة ابلرباءات يف جمال الصحة العامة والاس تفادة الاكمةل مهنا، مبا يف ذكل عىل الويبو دلولروها الأعضاء 

ىل اتفاق التعاون بكأأن تريبسعلق بينفيذ مواطن املرونة يف اتفاق مواطن املرونة يف اتفاق تريبس. وفامي يت ، أأشار الوفد اإ
املساعدة التقنية بني الويبو ومنظمة التجارة العاملية، اذلي منح الويبو بوضوح ولية تقدمي املساعدة بكأأن املسائل املتعلقة 

ىل تقريرابمللكية الفكرية واليت تكملروها أأيضا اتفاقات منظمة التجارة العامل   ية. وعالوة عىل ذكل، لفت الوفد انيباه اللجنة اإ
مم املتحدة  مني العام للأ ماكنية احلصول عىل الأدويةو الفريق الرفيع املس توى التابع للأ . 2016اذلي نرش يف سبمترب  املعين ابإ

ىل أأن تقرير  مني العام للأمم املتحدة وأأشار الوفد اإ ماكنية احلصول عىل الأدويةو الفريق الرفيع املس توى التابع للأ اكن هل  املعين ابإ
من الأمهية مباكن أأن تكلك التوصيات الواردة يف  هصحة. وذلكل، رأأى الوفد أأنوالرباءات اللجنة اخلاصة ابلنفس تركزي معلية 

أأن تقوم ا اليت مفادههذا التقرير الأساس ملزيد من املناقكة بكأأن الرباءات والصحة داخل اللجنة، مبا يف ذكل التوصية 
لزامية أأو اس تخدام احلكومة لرباءة يرس وطنية بطريقة ت القوانني الاحلكومات بصياغة  الاس تخدام الفوري والرسيع للرخصة الإ

 SCP/24/4لأغراض غري جتارية. وحث الوفد عىل مواصةل مناقكة اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية الوارد يف الوثيقة اخرتاع 
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ىل أأن بعض القضااي احملددة يف ذكل الاقرتاح مل ت  واعامتد برانمج معل ب  ش يف أأي ناق  كأأن الرباءات والصحة. وأأشار الوفد اإ
جراء مناقكة هادفة مع  ىل اإ حمافل أأخرى، وذلكل رأأى أأن للويبو الاختصاص يف هذه املسأأةل. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ

رأأى الوفد أأن كام الصحة وجتنب أأي ازدواجية يف العمل. الوفود اليت اقرتحت اعامتد نظرة شامةل فامي يتعلق ابلرباءات و 
دارة سلسةل الإمداد والرضائب واليسعري يه  امواضيع مثل متويل الرعاية الصحية واملرافق الطبية ونقص البنية التحتية واإ

ان الأفريقية، لأن بعض ابلتأأكيد خارج نطاق ولية الويبو واللجنة ادلامئة. وعالوة عىل ذكل، أأيد الوفد اقرتاح مجموعة البدل
أأعرب ش يف أأي حمافل أأخرى. و ناق  مل ت  اختصاصروها مضن ولية الويبو واللجنة و تقع العنارص احملددة يف ذكل الاقرتاح، واليت 

سروهام يف مناقك ته. وأأعرب الوفد كام الوفد عن تقديره لوفد كندا عىل اقرتاحه املنقح،  عن أأمهل يف أأيضا أأعرب عن تطلعه لالإ
جراء منا بداء مزيد من اإ حراز تقدم بكأأن هذا البند من جدول الأعامل. وأأعرب الوفد عن اس تعداده لإ قكة هادفة واإ

طار هذا البند من جدول الأعامل، و املداخالت التعليقات أأو  ىل برانمج معل متوازن بكأأن الرباءات  هطلعأأعرب عن تيف اإ اإ
 والصحة.

وأأيد الوفد اقرتاح اجملموعة الأفريقية الوارد يف ، SCP/27/6وشكر وفد كوت ديفوار الأمانة عىل الوثيقة  .69
ماكنية حمدودة للغاية SCP/24/4 الوثيقة ىل أأنه كام ذكرت مجموعات أأخرى، دلى ساكن البدلان النامية اإ . وأأشار الوفد اإ

طار عرضه ل  وصعبة أأحياان يف احلصول عىل الأدوية. وأأوحض الوفد ومكة عاملية بعض الأرقام أأن اتفاق تريبس قد وضع حيف اإ
بكأأن للملكية الفكرية عن طريق وضع معايري دنيا محلاية امللكية الفكرية، وأأنكأأ بصفة خاصة الالزتام مبنح براءات الاخرتاع 

املس تحرضات الصيدلنية أأيضا يف بدلان اجلنوب، فضال عن بعض مواطن املرونة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن زايدة قوة 
يف بدلان اجلنوب قد حدثت يف س ياق حصي حرج، وذكل بسبب الفجوة املزتايدة يف جمال الصحة بني البدلان  رباءاتال

املتقدمة والبدلان النامية. ورأأى الوفد أأن التحدي اذلي تواهجه البدلان النامية هو تعزيز الصحة العامة مع منح الرباءات. 
ىل حد كبري من الفجوة الصحية يف سيناريو عىل تكل البدلاكن وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأنه  مضاعفة يكمل ان أأن تقلل اإ

ماكنية احلصول عىل الأدوية الأساس ية للكعأأدى مما  ،الرباءات ىل زايدة الأسعار وما ترتب عىل ذكل من عدم اإ ب. وأأعرب و اإ
٪ 90اجلنوب. وأأبرز الوفد أأن مثل فريوس نقص املناعة البرشية يف بدلان الأمراض املعدية الوفد عن أأسفه ملالحظة تركز 

ىل كام اجلنوب. مه من ساكن من الأشخاص املترضرين من هذا املرض  ت أأداليت واملالراي، رن ادلامراض أأشار الوفد اإ
ىل قتل ثالثة أأشخاص من بني لك عرشة مترضرين. وشدد الوفد عىل أأن العبء العاملي  اوحده يتحمهل  الإصابة ابلأمراضاإ

ىل أأن هذه املناطق اان اجلنوب، لس امي يف يف املقام الأول بدل آس يا. وأأشار الوفد اإ ٪ من ساكن العامل 37مع جتفريقيا وجنوب أ
ىل أأن بدلان الكامل متثل معدل ٪ من 2فقط ولكن  نفاق عىل الرعاية الصحية العاملية. وأأشار الوفد اإ من ساكن % 20الإ

نفاق عىل الرعاية % 90يف العامل، بيامن تس توعب  الإصابة ابلأمراضمن عبء % 10العامل، ولكهنا تدمع أأقل من  من الإ
نفاق عىل الرعاية الصحية يف الكامل، بأأ الصحية يف العامل. واختمت الوفد لكمته  ل أأن نه يف حني يرتكز الإ تقع أأساسا يف عدوى الاإ

ىل أأن هذه احلاةل أأدت يف عام  ىل 2000اجلنوب، وهذا ميثل جفوة حصية كبرية. وأأشار الوفد اإ دفع ادلول الأعضاء يف الأمم  اإ
ىل تكريس ثالثة من هذه الأهداف لتعزيز الصحة العامة واحلد من هذه الفجوة  لفية واإ ىل اعامتد الأهداف الإمنائية للأ املتحدة اإ

الأهمات، وماكحفة فريوس نقص املناعة البرشية واملالراي وغريها من حصة الأطفال وحتسني  مرضالصحية واحلد من 
ىل أأن حتقيق تكل الأهداف يفرتض من الناحية الإصاابت  الروهامة اليت أأثرت بكلك خاص عىل بدلان اجلنوب. وأأشار الوفد اإ

ىل احلد بكلك كبري من العبء  العملية تعبئة موارد مالية كبرية لتوفري الرعاية الصحية الأساس ية لكعوب بدلان اجلنوب واإ
ذا مل يمت القيام بأأي يشء ، فس تكون هناك زايدة يف الفجوة الصحية بني بدلان الكامل وتكل الصحي. ورأأى الوفد أأنه اإ

ىل أأن الصحة متثل انقال أأساس يا للتمنية يف بدل ما،  ن املوجودة يف اجلنوب يف الس نوات القادمة. ورأأى الوفد أأنه ابلنظر اإ فاإ
ذا اس مترت يف المنو قد تتعرض معليات التمنية للخطر. ورأأى الوفد أأنهذه الفجوة الصحية  ه يف س ياق تزايد الاحتياجات اإ

ن زايدة عدد براءات الاخرتاع من شأأهنا أأن تزيد  أأسعار من الصحية بسبب الأوبئة املتعددة اليت تؤثر عىل بدلان اجلنوب، فاإ
من الصعب يف هذا الإطار عىل بدلان اجلنوب  هالأدوية وتعيق قدرة بدلان اجلنوب عىل تعزيز الصحة العامة. ورأأى الوفد أأن

لفية املتصةل ابلصحة العامة. حتقيق ىل  الأهداف الإمنائية للأ وشدد الوفد عىل أأن عددا كبريا من الناس يف اجلنوب جلأأوا اإ
ىل أأن الطلب عىل تكل الأدوية املزيفة مرتفع جدا يف تكل البدلان. وشدد الوفد عىل زيفةاس تخدام الأدوية امل . وأأشار الوفد اإ



SCP/27/10 
28 
 

ذا مل يمت القيام بأأي يشء،  ن الناس سيس مترون يف املوت، ليس فقط من الأمراض، لكن أأيضا من اليسمم النامج عن أأنه اإ فاإ
من ذكل ابلنس بة البدلان منوا قل ل لأ . ورأأى الوفد أأنه ل توجد مزااي للبدلان النامية ول للبدلان املتقدمة بل وزيفةالأدوية امل

زيد ادلول الأعضاء يف الويبو من وعهيا هبذه احلاةل وأأن تأأذن لصناعة املس تحرضات الصيدلنية. واقرتح الوفد ابلتايل أأن ت
ىل البدلان اليت ترغب يف تنفيذ مواطن املرونة الواردة يف اتفاق تريبس. وعالوة عىل ذكل،  للويبو بتقدمي املساعدة التقنية اإ

ىل ماكحفة  املامرسات املنافية للمنافسة املتعلقة رأأى الوفد أأنه ينبغي للويبو أأن تساعد البدلان عىل تعزيز التدابري الرامية اإ
دلول الأعضاء يف الويبو. ويف مم ابابمللكية الفكرية. وشكر الوفد املدير العام للويبو عىل اس تعداده للعمل من أأجل رفاهية الأ 

نكاء مراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر يف ىل اإ البدلان  هذا الصدد، أأعرب الوفد عن امتنانه اخلاص للمرشوع اذلي هيدف اإ
النامية. وأأوحض الوفد أأن مثل هذا املرشوع يسمح للبدلان النامية ابحلصول عىل خدمات املعلومات التقنية ذات اجلودة العالية 

عىل املس توى احمليل. وعالوة عىل ذكل، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن مراكز دمع التكنولوجيا ذات الصةل وغريها من اخلدمات 
ماكانهتا واإ  والابتاكر تسمح لتكل دارهتا. وأأعرب الوفد  نكاءالبدلان ابلس تفادة الاكمةل من اإ حقوق امللكية الفكرية وحاميهتا واإ

ىل البدلان النامية و  أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن كام البدلان منوا. أأقل عن تقديره للمساعدة التقنية وادلمع اذلي تقدمه الويبو اإ
 كرث هتميكا.فئات الأ ل ل مت معل اللجنة بنييجة مواتية ت  لضامن أأن خي   تسود روح التوفيق خالل مناقكات اللجنة

وشكر وفد كندا عىل النسخة املنقحة  SCP/27/6وأأعرب وفد مجروهورية كوراي عن تقديره لأمانة الويبو عىل الوثيقة  .70
طار البند . ورأأى الوفد أأن SCP/27/8يف الوثيقة  ةوالوارد ،من اقرتاحه اذلي شارك يف تقدميه وفد سويرسا  8املوضوع يف اإ

ىل الوفد  أأشارمن جدول الأعامل همم جدا. و  ارتباطا وثيقا، لس امي فامي يتعلق ابحلصول  انأأن الرباءات والصحة العامة ترتبطاإ
يكاركية لسات ال اجل رأأي شامل ومتوازن بكأأن هذه املسأأةل. ورأأى أأن تنظمي تكوين من املروهم  هعىل الأدوية. ورأأى الوفد أأن

دلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة س يعزز التفامه املتبادل وتبادل وهجات النظر اخملتلفة لدلول الأعضاء يف الويبو. خالل ا
ىل أأمهية حتليل وفروهم امل جيابية تتعلق ابلرباءات والصحة العامة. وقف وأأشار الوفد اإ يف خمتلف البدلان من أأجل حتقيق نتاجئ اإ

جراء ادلراسة املقرتحة من أأجل حتقيق SCP/27/8لوارد يف الوثيقة وأأيد الوفد اقرتاح وفد كندا ا . ورأأى الوفد أأنه ينبغي اإ
 النتاجئ املرجوة. وأأعرب عن أأمهل يف أأن تناقش ادلول الأعضاء هذا البند من جدول الأعامل بعقل متفتح.

معلومات الرباءات والبياانت املتعلقة  حول قواعد البياانت املتاحة للعموم بكأأن وضعجلسة لتبادل املعلومات ملدة نصف يوم 
 ابلأدوية واللقاحات

حول قواعد البياانت املتاحة للعموم بكأأن وضع معلومات الرباءات والبياانت قدم ممثل منظمة الصحة العاملية عرضا  .71
. وميكن الاطالع عىل العرض عىل املوقع التايل: املتعلقة ابلأدوية واللقاحات

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=393559. 

مركز الامدادات ( و MedsPalلأدوية )اقاعدة بياانت براءات اخرتاع وتراخيص وقدم ممثل الربملان عرضا عن معل  .72
. وميكن الاطالع عىل العرض عىل املوقع التايل: (MPPالطبية )

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=393558. 

يران )مجروهورية  .73 قاعدة بياانت براءات اخرتاع وتراخيص و الإسالمية( ممثيل منظمة الصحة العاملية  -وشكر وفد اإ
ممثل منظمة الصحة العاملية. عىل سؤالني طرح عىل عروضروهم و  (MPPمركز الامدادات الطبية )( و MedsPalلأدوية )ا

ىل  ماكنية احلصول عىل الأدويةاتقرير أأول، أأشار الوفد اإ مم املتحدة واملعين ابإ مني العام للأ اذلي  لفريق الرفيع املس توى التابع للأ
، وسأأل ممثل منظمة الصحة العاملية عن كيفية اس تجابة منظمة الصحة العاملية للتوصيات الواردة يف التقرير 2016نرش يف عام 

ىل واليت و   مبادرات منظمة الصحة العاملية ملساعدة أأقل البدلان رغبته يف التعرف عىل عن الوفد أأعرب نظمة. اثنيا، امل هجت اإ
 منوا عىل التغلب عىل القيود املتعلقة ابمللكية الفكرية يف احلصول عىل الأدوية الأساس ية.
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آخر لتقرير امل ورد ممثل منظمة الصحة العاملية عىل أأن  .74 ع للأمني الفريق الرفيع املس توى التابنظمة أأجنزت مؤخرا حتليال أ
ماكنية احلصول عىل الأدوية مم املتحدة واملعين ابإ تناوهل خالل اجامتع اجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة مت اذلي سيو  ،العام للأ

مني  العاملية. ومبا أأن منظمة الصحة العاملية اكنت جزءا من الفريق الاسيكاري للخرباء يف الفريق الرفيع املس توى التابع للأ
مم امل  ماكنية احلصول عىل الأدويةالعام للأ ىل الفريق أأثناء كتابة التقرير. وشدد امل ، فقد قدمت تحدة واملعين ابإ نظمة توصيات اإ

ىل ولية من مجيع ادلول الأعضاء فهيا لتنفيذ مكاريع معينة. وذكر ممثل املنظمة ممثل  عىل أأن منظمة الصحة العاملية حتتاج اإ
لمنظمة أأن تعمل عىل مجيع اجملالت املذكورة يف ل وذلكل رأأى أأنه ميكن  ،واسعة جداأأن ولية منظمة الصحة العاملية املنظمة 

أأن تضع منظمة الصحة العاملية يف جمال مواطن املرونة املتصةل ميكن عىل سبيل املثال، املنظمة أأنه  ممثلاس تطرد التقرير. و 
آلية بما يسمى ابتفاق تريبس  فريوس نقص املناعة البرشية املضادة ليف جمال املس تحرضات الصيدلنية  ةالعامليتقارير الأسعار أ

أأن التقرير املنظمة والسل واملالراي، ويه قاعدة بياانت حتتوي عىل بياانت عن املكرتايت يف خمتلف البدلان. وذكر ممثل 
ىل منظمة الصحة العاملية والويبو ومنظمة التجارة العاملية ومنظام ت أأخرى للعمل مع ماكتب الرباءات تضمن توصية أأخرى اإ

أأن منظمة الصحة العاملية تعمل ابلفعل مع املنظمة لتدريب فاحيص الرباءات عىل اجلوانب املتصةل ابلصحة العامة. وأأكد ممثل 
أأن املنظمة الواكلت املعنية بكأأن هذا اجلانب وس تواصل القيام بذكل يف املس تقبل. وفامي يتعلق ابلسؤال الثاين، ذكر ممثل 

طرية يف مجيع أأقل البدلان منوا تعمل عىل احلصول عىل الأدوية والنظم الصحية يف تكل ملنظمة الصحة العاملية ماكتب ق  
أأن أأقل املنظمة ، افرتض ممثل ابتفاق تريبسالبدلان. وفامي يتعلق بأأقل البدلان منوا اليت تس تخدم مواطن املرونة املتعلقة 

تنتج ابلفعل  بنغالديش عىل سبيل املثالحيث أأصبحت املتعلقة ابلرباءات، قيود امي يتعلق ابل البدلان منوا دلهيا مكالك أأقل ف
 .ماكفئةاللهتاب الكبدي الوابيئ من النوع جمي يف نسخ لالعالج اجلديد 

لبياانت" فامي يتعلق حبامية ا ةوطلب وفد كوت ديفوار من ممثل منظمة الصحة العاملية أأن يرشح مصطلح "حرصي .75
  ية البياانت ل تتعارض مع اتفاق تريبس.رص ذا اكنت حما اإ ت، و الرباءا

ىل تقدميروها مت معينة بياانت حتمي البياانت حرصية أأن العاملية الصحة منظمة ممثل وذكر  .76  للحصولاحلكومية  الروهيئات اإ
 النوع هذا ملثل امحلاية من نوع سوى يتطلب ل تريبس اتفاق املمثل أأن وأأضاف. ما بدل داخل معني دواء بتوزيع ترصحي عىل

ىل وأأشار. البدلان بعض اختارته امحلاية أأشاكل أأحد سوى ليست البياانت حرصية وأأن البياانت من  احلقوق أأن املمثل اإ
 طوال فرتة الصيدلنية املس تحرضات من جنيسة نسخة البدل ذكل دون رشاء حتول معني بدل يف البياانت حلرصية احلالية

 .س نوات عرش س نوات أأو مثاين س نوات أأو مخس س نوات أأو ثالث تكون قد واليت البياانت، حرصية

عداد عىل والأمانة الأعضاء ادلول مجيع الربازيل وفد وشكر .77  الصحة منظمة وشكر ممثيلي  جلسة تقامس املعلومات اإ
 عن مؤسسة جتميع براءات الأدوية ممثل الوفد وسأأل. عرضهيام ( عىلMPP)مؤسسة جتميع براءات الأدوية و  العاملية

ذا (،MedsPalقاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية ) حتسني يف حالي ا املؤسسة تواجه اليت الرئيس ية التحدايت  وما اإ
 مؤسسة جتميع براءات الأدوية دلمع يشء بأأي عىل القيام قادرة الأعضاء اكنت ادلول

لقاعدة بياانت  دقيقة بياانت مجع يمتثل يف الرئييس التحدي ( بأأنMPP) مؤسسة جتميع براءات الأدوية ممثل وأأجاب .78
 أأن ومبا. البياانت وحرصية ابلرتاخيص يتعلق فامي خاصة الوطين، املس توى عىل (MedsPalالرباءات والرتاخيص للأدوية )

ن البياانت، من مجيع التحقق ويتطلب العمل من الكثري عىل ينطوي ذكل  الرباءات والرتاخيص للأدوية لقاعدة بياانت  فاإ
ضافة سيمت املمثل أأنه وذكر. البدلان جليع واملعلومات الأدوية أأنواع مجيع عىل حتتوي . مس متر حنو عىل املعلومات من املزيد اإ

ذا عام ييساءل املمثل أأنه ذكر الثاين، ابلسؤال يتعلق وفامي برام ميكن اكن اإ  يف الوطنية الرباءات ماكتب مع تعاون اتفاقات اإ
ىل املطلوبة املعلومات الوطنية الرباءات ماكتب توفر حىت الإنرتنت عىل البياانت فهيا تتوافر ل اليت البدلان مؤسسة جتميع  اإ

ىل وأأشار براءات الأدوية دث أأن ميكن الالزتام هذا أأن اإ وقاعدة بياانت  مؤسسة جتميع براءات الأدوية لفائدة كبريا فرقا ي 
قاعدة بياانت  يف موجودة معلومات أأية يؤكد أأن مس تخدم عىل لك ينبغي اخيص للأدوية وأأوحض املمثل أأنهالرباءات والرت 



SCP/27/10 
30 
 

قاعدة  ينبغي عدم اعتبار وأأنه قانوين مسيكار أأو الصةل ذي الوطين الرباءات كتبمب  ابلس تعانة الرباءات والرتاخيص للأدوية
 .املكورة أأو التأأكيد هذا عن بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية بديال

ن وقال عروض من قدماه ما عىلمؤسسة جتميع براءات الأدوية و  العاملية الصحة منظمة ممثيلي  جيبويت وفد وشكر .79  اإ
 قاعدة سبمترب يف العامة اجلعية يف أأطلقت قد (،IFPMAالاحتاد ادلويل جلعيات ومنتجي الأدوية ) مع ابلتعاون الويبو،
ذا مؤسسة جتميع براءات الأدوية ممثل الوفد الصيدلنية. وسأأل املس تحرضات بعض عن بياانت توفر جديدة بياانت  اكن عام اإ

وقاعدة بياانت ( Pat-INFORMEDمبادرة معلومات الرباءات من أأجل الأدوية )قاعدة بياانت  يتعلق فامي تعاون أأي هناك
 .(MedsPalالرباءات والرتاخيص للأدوية )

مبادرة معلومات الرباءات من أأجل  بياانت أأن قاعدة يرى ( بأأنهMPP)ءات الأدوية مؤسسة جتميع برا ممثل وأأجاب  .80
 حاليا   تطويرها جيري (IFPMAوالاحتاد ادلويل جلعيات ومنتجي الأدوية ) الويبو من( Pat-INFORMEDالأدوية )

 عىل س تحتويمبادرة معلومات الرباءات من أأجل الأدوية  بياانت املمثل أأن قاعدة ورأأى. لالس تخدام جاهزة وليست
 يف الواردة البياانت سيس تخدممؤسسة جتميع براءات الأدوية  وأأن، الأدوية رشاكت من مبارشة علهيا احلصول يمت معلومات

لقاعدة بياانت  اانتللبي مصدر أأكرب املمثل أأن وذكر. توافرها مبجردمبادرة معلومات الرباءات من أأجل الأدوية  بياانت قاعدة
 سيس تفيدمؤسسة جتميع براءات الأدوية  وأأن الوطنية، الرباءات ماكتب من يأأيت (MedsPalالرباءات والرتاخيص للأدوية )

والاحتاد ادلويل جلعيات  الويبو مبادرة معلومات الرباءات من أأجل الأدوية من بياانت قاعدة مثل أأخرى بياانت قواعد من
 .أأخرى مصادر من بياانت عىل حتتوي اليتومنتجي الأدوية 

 ميثل الاحتاد املمثل أأن وأأوحض. انتخابه عىل الرئيس (IFPMAالاحتاد ادلويل جلعيات ومنتجي الأدوية ) ممثل وهنيأأ   .81
 يف العامل أأحناء مجيع يف وطنية صيدلنية مجعية 50 من وأأكرث نتاج الأدوية وليدة الأحباثاإ  ة من رشاكترشك 30 من أأكرث

يد. القارات يعمج  املمثل  وهنيأأ . الفكرية امللكية حقوق واحرتام الرباءات أأمهية بكأأن الربازيل وفد به أأدىل اذلي املمثل البيان وأأي
نكاء عىلمؤسسة جتميع براءات الأدوية   من العديد أأن وذكر (،MedsPalقاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية ) اإ

نكاء يفمؤسسة جتميع براءات الأدوية  مع وثيق بكلك يعملون ومنتجي الأدويةالاحتاد ادلويل جلعيات  أأعضاء قاعدة  اإ
ذا املمثل عام وسأأل. املتعددين املصلحة أأحصاب بني للتعاون ملموسا مثال بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية وي عد هذا  اإ

 شكر ذكل، عىل وعالوة. التعاون عن التفاصيل من مزيدا يقدم ( أأنMPP) مؤسسة جتميع براءات الأدوية ملمثل ميكن اكن
من  رائدة رشكة 21 أأعلنت للويبو الأخرية العامة اجلعية خالل أأنه وأأوحض الافتتاحية مالحظاته عىل للويبو العام املمثل املدير

نكاء عن جلعيات ومنتجي الأدوية، ادلويل والاحتاد الويبو من ، بدمعنتاج الأدوية وليدة الأحباثاإ  رشاكت  معلومات مبادرة اإ
 املتعلقة املعلومات عىل احلصول الأدوية لرشاء وادلولية الوطنية الواكلت عىل يسروهل من خاللروها للأدوية الرباءات عن

 ينبغي ل حصيح بكلك املنفذ الرباءات نظام بأأن للصناعة الراخس الاعتقاد عىل مبنية املبادرة تكل املمثل أأن وأأضاف .ابلرباءات
ىل يسعى أأن ينبغي بل، الابتاكر حفسب مع مس تدام حنو عىل يعمل أأن  للجمروهور متاحة ابلبتاكرات املتعلقة املعلومات جعل اإ

 املبادرة وتتضمن. مبس توى التكنولوجيا والارتقاء والتكنولوجية العلمية املعرفة منظومة هبدف تعزيز وتثقيفروهم الآخرين لطالع
 ،املكاركة للرشاكت املعمتدة الأدوية تكمل اليت الرباءات حول أأساس ية معلومات عىل فهيا حتتوي للبحث قابةل بياانت قاعدة

 وفريوس، ادلموية والأوعية القلب وأأمراض، Cالوابيئ  الكبد والهتاب، الأورام عمل يف الصغرية اجلزيئات ملنتجات وخاصة
ىل ابلإضافة التنفيس والعالج، السكري ومرض، البرشية املناعة نقص آخر جمنت أأي اإ قامئة منظمة الصحة العاملية مدرج عىل  أ

لواكلت  قناة توفر أأن شأأهنا من الاس تفسارات ملتابعة ما يقدمه من تسروهيالت املمثل أأن وأأوحض. المنوذجية للأدوية الأساس ية
يضاحات عىل للحصول املكرتايت ضافية اإ  ماليك من مبارشة رشاهئا يف يرغبون اليت للمنتجات الرباءات حاةل بكأأن اإ

نه من وقال. الرباءات  عرضا   املمثل أأن ورأأى. 2018 عام منتصف حبلول جاهزة البياانت قاعدة تكون أأن املقرر املمثل اإ
 املتاحة البياانت قواعد بكأأن للمناقكات مكتابعة التالية جلنة الرباءات أأعامل جدول من جزءا   يكون أأن ميكن للمبادرة موجزا  

 .واللقاحات الأدوية عن وبياانت الرباءات حاةل عن معلوماتاليت حتتوي عىل  للجمروهور
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 مهنم يمل العديد اذلين الرباءات أأحصاب مع تتفاعلؤسسة امل ( أأنMPP)مؤسسة جتميع براءات الأدوية  ممثل وذكر .82
 جيد تتعاون بكلكمؤسسة جتميع براءات الأدوية  أأن وأأوحض( IFPMAالاحتاد ادلويل جلعيات ومنتجي الأدوية )عضوية 

 ترخيص اتفاقات أأبرمتمؤسسة جتميع براءات الأدوية  املمثل أأن وأأضاف. الأدوية رشاكت من كبرية طائفة مع ودلهيا رشااكت
 املمثل القول بأأن وواصل. للغاية ممثرة تكل أأشاكل التعاون أأن وذكر، اجلنيسة الأدوية من مصنعي 20و أأدوية رشكة 15 مع

مؤسسة جتميع  تس تخدهما اليت الرتخيص اتفاقات تغطهيا اليت الرباءات مجيع تبني مرفقات عىل حتتوي الرتخيص اتفاقات
 يف الواردة الرباءات وأأوحض أأن أأرقام. (MedsPalقاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية ) لتحديثالأدوية  براءات

 ذات البياانت قواعد يف براءة للك احلايل الوضع من التحققمؤسسة جتميع براءات الأدوية  عىل السروهل جتعل من املرفقات
 .الرباءات ماكتب يف الصةل

 ومؤسسة جتميع براءات العاملية الصحة منظمة وممثيلي  جلسة تقامس املعلومات تنظمي عىل الأمانة الصني وفد وشكر .83
 مزيد عىل للحصول قبليةاملس ت  خططه ( عنMPP)مؤسسة جتميع براءات الأدوية  ممثل الوفد وسأأل. عرضهيام عىلالأدوية 

 .الرتاخيص هذه وعن رسوم الرتخيص اتفاقيات من

قاعدة بياانت الرباءات  اس تخدام عىل رسوم أأي فرض يمت مل ( أأنهMPP)مؤسسة جتميع براءات الأدوية  ممثل وأأوحض .84
 رسوم أأي دفع يمت ل، الرتخيص ابتفاقات يتعلق فامي املمثل أأنه وأأضاف، ذكل عىل وعالوة. (MedsPalوالرتاخيص للأدوية )

ىل ىل العامة املصنوعات من فقط ولكنمؤسسة جتميع براءات الأدوية،  اإ  يمت بأأنه ل املمثل القول وواصل. الأصلية الرشاكت اإ
الأدوية  لرشاء ادلويل املرفقِقبل  من ولكن، رسوم اس تغالل مدفوعات أأي خالل منالأدوية  مؤسسة جتميع براءات متويل

(UNITAID) ذا ما ملعرفة دراسة لإجراء والتعاون للتمنية السويرسية الواكةل ِقبل من أأيضا ومؤخرا مؤسسة جتميع  اكنت اإ
 مرض مثل، أأخرى جمالت مكموةل ابلرباءة يف بأأدوية أأساس ية يتعلق فامي الرتخيص يف أأيضا تعمل أأن ميكنبراءات الأدوية 

ىل ذكل، ادلموية والأوعية القلب وأأمراض السكري  مبؤسسة جتميع براءات اخلاصة الرتخيص أأعامل املمثل أأن وذكر. وما اإ
 املمثل أأنه وأأضاف. والسل Cالوابيئ  الكبد والهتاب البرشية املناعة نقص فريوس يف الوقت احلايل عىل حرصا   تركزالأدوية 
 ذكل وبعد، الصةل ذات الأدوية من العديد عن الرباءات بياانت جبمعمؤسسة جتميع براءات الأدوية  تقوم، لدلراسة ابلنس بة

ىل للوصول خمتلفني أأشخاص من طلبات تتلقى قصري بوقت مؤسسة جتميع  املمثل أأن وأأوحض. مجعروها مت اليت املعلومات اإ
دراج قررتبراءات الأدوية   (MedsPalقاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية ) يف مجعروها مت اليت البياانت مجيع اإ

ىل أأن وأأشار ،ذكل عىل عالوة. الطلبات تكل بسبب  توس يع عىل حالي ا يقترصمؤسسة جتميع براءات الأدوية معل  املمثل اإ
اتحة ومبجردؤسسة. اخلاصة ابمل الرتاخيص أأعامل ليس قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية ولكن  ادلراسة نتاجئ اإ

هنا، املصلحة لأحصابمؤسسة جتميع براءات الأدوية  واسيكارة ذا ما تقررس   فاإ  .الرتخيص أأعامل نطاق توس يع ينبغي اكن اإ

قاعدة  اذلي مت يف املمتاز العمل عىلالأدوية  ( مؤسسة جتميع براءاتMSF) حدود بال أأطباء منظمة ممثةل وهنيأأت .85
 يف الكفافية قضااي أأيضا مناقكة واملكجع املروهم من املمثةل أأنه وذكرت. (MedsPalبياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية )

حدى وأأن، الاجامتعات قاعة  املتعلقة املعلومات عىل العثور يه صعوبة ليست فقط الكفافية انعدام تسبب اليت القضااي اإ
 وأأوحضت. الرباءات من والتحقق الأدوية برباءات يتعلق فامي الصناعة اعمتدهتا اليت الرباءات اسرتاتيجية أأيضا ولكن، ابلرباءات
قاعدة بياانت الرباءات  أأن وذكر .حصيحا مهنا الكثري يكون ل قد، الأدوية جمال يف الرباءات من كبريا عددا هناك املمثل أأن

 ترخيص اتفاقية عن الككف الصعب من ولكن، الرتخيص اتفاقات عن املعلومات بعض عىل حتتوي والرتاخيص للأدوية
مؤسسة  املمثةل ممثل وسأألت. هبم اخلاصة الرتخيص اتفاقيات عن الككف يف يرغبون ل املرخصني من العديد لأن، اكمةل

 أأن ميكن وعام املربمة الرتخيص اتفاقات عن اكمةل معلومات عىل احلصول يف تواهجروها اليت الصعوابت عنجتميع براءات الأدوية 
 .املس تقبل يف الوضع حتسني عىل يساعد

مؤسسة جتميع  علهيا تتفاوض ليتا الرتخيص اتفاقيات مجيع ( أأنMPP)مؤسسة جتميع براءات الأدوية  ممثل وذكر .86
، (MedsPalقاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية ) ويمت، يفؤسسة. امل موقع عىل للجمروهور متاحةبراءات الأدوية 
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ذا ما توضيح ذا، الرتخيص اتفاقية عىل التفاوض مت قد اكن اإ قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص  تعرض، كذكل الأمر اكن واإ
ا للأدوية مسي ابلرتخيص املكموةل البدلان يرسد خمطط  ا هل واملرِخص املرخص واإ ىل ورابط  ىل  الرتخيص أأو اتفاقية ملخص اإ اإ

ذا ما معرفة يف الأول التحدي يمتثل، ثنائية ترخيص لأي اتفاقية ابلنس بة املمثل أأنه وأأضاف. ابلاكمل نصروها  هناك اكنت اإ
ىل علنا   الرشاكت تكري، احلالت من العديد ويف. متاحة عامة بياانت ىل الرتخيص ابتفاقيات املكموةل واملنتجات البدلان اإ  واإ

ىل وأأشار. هلم املرخص دراج سيمت، احلالت هذه مثل يف أأنه املمثل اإ قاعدة بياانت  يف للجمروهور املتاحة البياانت مجيع اإ
ىل املس تخدمني الرباءات والرتاخيص للأدوية وس يكون هناك رابط يقود  لرشاكت الك بيك املوقع عىل صيلالأ  املصدر اإ

ذا، الأدوية  متاحة املعلومات ليست فهيا احلالت بعض هناك بأأن املمثل القول وواصل. للجمروهور متاحا   املصدر هذا اكن اإ
 ترخيص ابتفاقية املكموةل ادلول عدد تعرف، املثال سبيل عىل، ذكل معمؤسسة جتميع براءات الأدوية  لكن، للجمروهور

دراج الصعب يكون من، احلالت هذه مثل يف. البدلان أأسامء ليس ولكن، ثنائية قاعدة بياانت الرباءات  يف املعلومات هذه اإ
نتاج الأدوية رشاكت مع مناقكات أأجرتمؤسسة جتميع براءات الأدوية  املمثل أأن وأأوحض. والرتاخيص للأدوية  وأأبدى، اإ

 منتج عىل معني بدل يف براءة فرض بعدم الزتاماهتا أأو هبا اخلاصة الرتخيص اتفاقيات عن معلومات لتقدمي اس تعدادا بعضروها
 أأشار، ذكل قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية. ومع حتديث منمؤسسة جتميع براءات الأدوية  تمتكن حبيث، معني

ىل دراج ميكهنا ل وابلتايل الأصلية الرتخيص اتفاقية عىل حتصل لنمؤسسة جتميع براءات الأدوية  أأن املمثل اإ  لتفاقيات رابط اإ
 مبارشة التصال قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية ملس تخديم املمكن من املمثل أأنه أأوحض، ذكل ومع. هذه الرتخيص
ذا، هل املرَخص أأو ابملرِخص  .املعلومات من مزيد عىل احلصول يف يرغبون اكنوا اإ

جلسة تقامس  تنظمي عىل الأمانة وشكرت انتخابه عىل ( الرئيسEPO) للرباءات الأورويب املكتب ممثةل وهنيأأت .87
 ابلرباءات املتعلقة املعلومات شفافية موضوع عىل كبرية أأمهية للرباءات يعلق الأورويب املكتب املمثةل بأأن ورصحت. املعلومات

نكائه منذ وأأنه  وعامة املس تخدمني لفائدة وختزيهنا ورمقنهتا الرباءات معلومات جلع للرباءات موارد الأورويب املكتب اسيمثر، اإ
ىل الوصول للجمروهور للرباءات يييح الأورويب املكتب وأأضافت املمثةل أأن. اجلروهور  يف التقنية للمعلومات وحيد مصدر أأكرب اإ

 بدلا   90 من أأكرث من براءة وثيقة مليون 100 من أأكرث عىل حتتوي للرباءات الأورويب املكتب بياانت قاعدة وأأن، العامل
درااك. خمتلفا   ىل للرباءات للحاجة الأورويب من املكتب واإ ىل الوصول وتعزيز وحتسني تعزيز اإ ، اجلودة عالية الرباءات معلومات اإ

 هذا خالل من املمثةل القول بأأنه وواصلتمؤسسة جتميع براءات الأدوية.  مع تفامه مذكرة بتوقيع 2016 أأكتوبر يف قام
قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية  يف الواردة املعلومات دقة حتسني يمت، انحية مفن. شقني ذو هدف حتقق، التعاون

(MedsPal) ويه: للرباءات الأورويب املكتب يف املفتوحة الرباءات خدمات خالل من تلقائيا البياانت اس تخراج يمت حيث 
ماكنية توفر الإنرتنت ش بكة عىل خدمة ىل الوصول اإ  XML واهجة طريق عن مكتب الأورويب للرباءاتلل  الأولية البياانت اإ

 املتعلقة املعلومات خدمات نطاق توس يع يمت، أأخرى انحية من للرباءات أأنه الأورويب املكتب ممثةل وأأضافت. قياس ية
 خلرباء التقليدي املظروهر يتجاوز مبا، املصلحة لأحصاب بكثري أأوسع نطاق للرباءات لفائدة الأورويب املكتب يف ابلرباءات

َّطت. ابلرباءات املتعلقة املعلومات حتاد ادلويل والا للويبو الأخرية املبادرة عىل للرباءات الضوء الأورويب املكتب ممثةل وسل
 هتدف واليت( IFPMA Pat-INFORMED) معلومات الرباءات من أأجل الأدويةويه مبادرة جلعيات ومنتجي الأدوية 

ىل لكرتونية بوابة يف املسجةل ابلأدوية للرباءات ةالعام املعلومات ربط اإ  مثل يف أأن املمثةل ثقهتا ويف اخلتام أأعربت .جديدة اإ
ماكنية لتعزيز أأخرى وس يةل س توفر املبادرة هذه ىل الوصول اإ  .ابلرباءات املتعلقة املعلومات اإ

جلسة تقامس  تنظمي عىل الأمانة وشكر، والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس جورجيا وفد وحتدث .88
 تييح اليت الواهجة أأن الوفد ورأأى. عرضهيام عىلالأدوية  ومؤسسة جتميع براءات العاملية الصحة منظمة وممثيلي ، املعلومات

ىل النفاذ ىل النفاذ لتوفري هامة تعترب أأداة والأدوية ابلرباءات املتعلقة املعلومات اإ  من لتحقيق مزيد الالزمة التقنية املعلومات اإ
ىل وأأشار املروهمة أأس ئلهتم عىل الأخرى الوفود مجيع الوفد وشكر. الرباءات معلومات عىل احلصول يف التقدم  ممثل مداخةل اإ

مبادرة معلومات الرباءات  بياانت قاعدة بكأأن املكرتكة مبادرته بكأأن (IFPMA) الاحتاد ادلويل جلعيات ومنتجي الأدوية
 الصةل ذات والقضااي البياانت قاعدة عن املزيد ملعرفة حامسه عن الوفد وأأعرب(. Pat-INFORMEDمن أأجل الأدوية )

 .الرباءات للجنة املقبةل ادلورة يف
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 اذلي العرض عىل مؤسسة جتميع براءات الأدوية ممثل وشكر الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد وحتدث .89
عداد عىل والأمانة قدمه قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية  مبحتوى يتعلق وفامي. جلسة تقامس املعلومات اإ

(MedsPal) الصعوابت عىل الضوء الوفد سلطمؤسسة جتميع براءات الأدوية،  مع العاملية الصحة منظمة معل كيفية وحول 
ىل للوصول الروهيئات تكل تواهجروها اليت  أأن جيب الويبو بأأن وأأفاد الوفد. الرتخيص واتفاقيات ابلرباءات املتعلقة املعلومات اإ

ىل الوصول عىل املساعدة يف رائدة منظمة تصبح َّكن اليت الرتخيص واتفاقيات ابلرباءات املتعلقة املعلومات اإ  النامية البدلان مت
ىل وابلإشارة. ابلرباءات يتعلق فامي العامة الصحة حتدايت عىل التغلب من والبدلان الأقل منوا    اتبع، SCP/24/4 الوثيقة اإ

ىل الوصول بتحسني يتعلق فامي القول بأأنه الوفد ن، ابلرباءات املتعلقة املعلومات اإ  سرتسل اذلي املركزي املعلومات مصدر فاإ
ليه  والويبو ومؤسسة جتميع براءات الأدوية العاملية الصحة منظمة سيساعد، الرباءات ماكتب من الصةل ذات املعلومات مجيع اإ

 .اخملتلفة البياانت قواعد حتديث يف معا للعمل الأعضاء وادلول

ىل الربازيل وفد وأأشار .90  البحث أأن الوفد ورأأى. جلنة الرباءات يف ممثل بدل للك همم والصحة الرباءات موضوع أأن اإ
نت اليت الروهامة الصحية التكنولوجيات من عددا أأنتج قد السوق اذلي يركه والتطوير  يف كبري بكلك الصحية الظروف حسي

ىل الوفد وأأشار. العامل أأحناء مجيع  الرباءات نظام أأن وذكر الصحية، ابلرعاية الهنوض يف والتكنولوجيا للعلوم اجلاهريي الإسروهام اإ
 الوفد وأأكد. اكفية حوافز يوفر ل قد املناطق بعض يف السوق أأن الوفد وأأضاف. أأداة اكمةل ليس ولكنه أأساس ية، ميثل أأداة

ىل حباجة زالوا ما بدلا 185 يف خشص مليار 1.7 بنحو يقدر ما أأن ملا  وفقا املروهَمةل، املدارية املناطق من أأمراض ورعاية عالج اإ
ىل الوفد وخلص. ادلويل والبنك العاملية الصحة ذكرته منظمة  عىل واحلصول املرض أأعباء معاجلة يف والإخفاقات الفجوات أأن اإ

ن وقال. عاملي ا حتداي   متثل تزال ل العالج نفاق من ٪60 حنو اإ  البدلان يف والتطوير والبحث والتكنولوجيا الصحة عىل الإ
 واملتوسط، املنخفض ادلخل ذات البدلان ويف. الرحبية وغري العامة املصادر من٪ 40و اخلاص القطاع من مس متد املتقدمة

جاميل من٪ 60 عن مسؤول العام القطاع أأن حيث املئوية النسب هذه عكس يمت  عىل يؤثر مما، والتطوير البحث متويل اإ
ىل وأأشار. واملالراي والسل البرشية املناعة نقص فريوس مثل أأمراض عالج  الأمراض من والعديد الأمراض هذه مثل أأن اإ
، بس يطة ليست اجملال هذا يف يمت مواهجهتا اليت التحدايت وأأن، البدلان أأغىن يف غري مسيبعد وجودها حىت الأخرى املروهَمةل
 جمدية مسامهة الرباءات نظام يقدم أأن لضامن همامن والتصممي الرتكزي بأأن الوفد وذكير. اعلهي التغلب من املس تحيل ليس ولكهنا

مؤسسة جتميع  دعوة يف الصحيح القرار اختذت جلنة الرباءات بأأن وأأعرب الوفد عن قناعته. العامة الصحة أأولوايت يف
 قمية معلومات عىل حتتوي اليت (MedsPal) قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية عن لتقدمي عرضبراءات الأدوية 

 البدلان يف والسل Cالوابيئ  الكبد والهتاب البرشية املناعة نقص فريوس لعالج خمتارة لأدوية والرتخيص الرباءات حاةل عن
 معامةل 70 عىل وطنية براءة طلب 6800قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية وتكمل. ادلخل واملتوسطة املنخفضة

 بطريقة البدل حسب الرتخيص ومعلومات الرباءة عن البحث من املس تخدمني ومتكين، دوةل 100 من أأكرث يف أأولوية ذات
ا ولكن، اخلرباء أأو للفاحصني فقط ليس مفروهومة ت عترب واليت، الاس تخدام سروهةل  وواكلت املكرتايت احلكومات ملمثيل أأيض 

ن الوفد وقال .الأدوية ورشاكت مةالعا الصحة ومنظامت الرباءات وجامعات  من قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية، اإ
 اختاذ من الآخرين املصلحة وأأحصاب الس ياسات واضعي متكين الرباءات، حاةل عن وشامةل دقيقة معلومات توفري خالل

جلسة  بأأن اعتقاده عن الوفد وأأعرب. الأطراف املتعددة والالزتامات مع اليرشيعات اكمل تتوافق بكلك مس تنرية قرارات
 ومؤسسة جتميع براءات العاملية الصحة ومنظمة الويبو بني الوثيق التعاون من جديد عروهد بداية س تكون تقامس املعلومات

 الوفد وأأعلن. الأعضاء ادلول مجيع تيكاركروها رغبة وهو، وفعالية وتوازان مشول أأكرث براءات نظام بناء يف سيسروهم مماالأدوية، 
 عن هممة بياانت لتوفريمؤسسة جتميع براءات الأدوية  مع تعاونية اتفاقية وقيع الربازيل يف الصناعية للملكية الوطين املعروهد أأن

 قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية. يف للأدوية الفكرية امللكية حاةل

 ومؤسسة جتميع براءات العاملية الصحة منظمة وممثيلي  جلسة تقامس املعلومات تنظمي عىل الأمانة الأرجنتني وفد وشكر .91
 أأكرب شفافية توفر أأداة يه (MedsPalقاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية ) أأن الوفد وذكر. عرضهيام عىلالأدوية 

 الرتاخيص بكأأن بياانت عىل احلصول من متكيهنا خالل من القرارات اختاذ الصحية عىل الروهيئات وتيرس الرباءات لنظام
 عن الوفد وأأعرب. يدزالإ /  البرشية املناعة نقص فريوسو  والسل Cالوابيئ  الكبد ابلهتاب اخلاصة للرباءات القانوين والوضع
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 مبوجبه واذليمؤسسة جتميع براءات الأدوية  مع تعاون اتفاق أأبرمت الأرجنتني يف الصناعية امللكية منظمة أأن لإعالن ارتياحه
 عىل مؤسسة جتميع براءات الأدوية مع ابلرباءات املتعلقة الرسية غري املعلومات الأرجنتني يف الصناعية امللكية منظمة تتقامس
 عىل للحصول أأفضل فرصة يييح مما، ومتوازان شفافا يكون للرباءات نظام تعزيز يف أأمهل عن الوفد وأأعرب. منتظم أأساس

 .ادلخل واملتوسطة املنخفضة البدلان يف س امي ل، الأدوية

كوادور وفد وهنيأأ  .92 عداد عىل الأمانة وشكر انتخاهبم عىل الرئيس ونواب الرئيس اإ  منظمة وممثيلي  جلسة تقامس املعلومات اإ
ن الوفد وقال. عرضهيام عىلمؤسسة جتميع براءات الأدوية و  العاملية الصحة ىل الوصول اإ قاعدة بياانت  خالل من املعلومات اإ

. اكرثية أأمراض من يعانون اذلين الناس من املاليني حياة لتحسني مفيدة أأداة ( ي عدMedsPal)الرباءات والرتاخيص للأدوية 
ىل أأن الوفد وأأشار كوادور اإ  التأأكيد يعيد ورأأى أأن ذكل. املعلومات لتقدميمؤسسة جتميع براءات الأدوية  مع اتفاقا وقَّعت قد اإ

كوادور الزتام عىل كوادور يف الرباءات وأأحصاب الأدوية عن معلومات بتقدمي اإ جياد يف يسروهم مما، اإ  حيث متوازن براءات نظام اإ
. ادلخل واملتوسطة املنخفضة البدلان يف احلصول عىل الأدوية لتوفري طريقة أأفضل ابلرباءات املتعلقة املعلومات شفافية تعد

 يف املسامهة الأعضاء عىل ادلول وأأنمؤسسة جتميع براءات الأدوية،  مبادرات مثل املبادرات تعزيز املروهم من أأنه الوفد وأأوحض
 .العمل هذا

. عرضهيام عىلمؤسسة جتميع براءات الأدوية و  العاملية الصحة منظمة ممثيلي  وشكر انتخابه عىل الرئيس الياابن وفد وهنيأأ  .93
 تعزيز يف (IFPMAادلويل جلعيات ومنتجي الأدوية )والاحتاد  الويبو تبذلروها اليت املتواصةل للجروهود عن تقديره الوفد وأأعرب

ىل الوصول يد. الصيدلنية املس تحرضات جمال يف ذكل يف مبا، ابلرباءات املتعلقة املعلومات اإ  وفد به أأدىل اذلي البيان الوفد وأأي
طار يف ابء اجملموعة ابمس سويرسا الاحتاد ادلويل  يقدملأن  عن تأأييده لفكرة الوفد وأأعرب. الأعامل جدول من 8 البند اإ

 .(Pat-INFORMEDمبادرة معلومات الرباءات من أأجل الأدوية ) بياانت قاعدة عرضا عن جلعيات ومنتجي الأدوية

عداد والأمانة انتخابه عىل الرئيس املكس يك وفد وهنيأأ  .94  تقديره عن أأيضا الوفد وأأعرب. جلسة تقامس املعلومات عىل اإ
شارهتاممؤسسة جتميع براءات الأدوية عىل عرضهيام و  العاملية الصحة منظمة ملمثيل ىل خمتلف واإ ىل للوصول الأدوات اإ  حاةل اإ

 ميتلكروها املعروهد اليت البياانت قاعدة مع جتربته وشارك املوضوع هذا بأأمهية قناعته عن الوفد وأأعرب. ابلأدوية املتعلقة الرباءات
، املكس ييك الصناعية امللكية قانون من 47 املادة ضوء يف أأنه الوفد وأأوحض. 2004 عام منذ الصناعية للملكية املكس ييك

 الرباءة مبوجب احملمية الصيدلنية املس تحرضات من قامئة عىل حتتوي للأدوية جريدة الصناعية للملكية املكس ييك املعروهد ينرش
للمس تحرض  الفعال املكون أأو املادة ابمس العام الامس تربط القامئة أأن الوفد وأأضاف. الصةل ذات الرباءات أأرقام وترسد

 ابلأدوية اخلاصة للرباءات القانوين الوضع عن معلومات القامئة تتضمن، ذكل عىل وعالوة. الصةل ذات والرباءة الصيديل
اتحهتا ويمت، أأشروهر س تة الأدوية لك جريدة نرش يمت أأنه الوفد وأأوحض .املكس يك يف واللقاحات  نظام خالل من للجمروهور اإ
. الصناعية للملكية املكس يك ملعروهد الك بيك الرمسي املوقع عىل واملوجود(، SIGA) الصناعية امللكية جبريدة اخلاص املعلومات

لكرتونية ابحلصول عىل اسيكارة النظام هذا ويسمح  النصوص يف البحث أأو، الامس: طريق عن الأدوية لرباءات جمانية اإ
 من، ذكل عىل وعالوة. أأعاله املذكورة العنارص من مزجي أأي أأو، الطلب مقدم امس أأو، املنتَج أأو، الرباءة رمق أأو، احلرة

ما، نسخة تزنيل املمكن  امللكية هيئة بني التعاون أأنكطة دمعت الأدوية أأن جريدة وذكر الوفد. XML أأو PDF بتنس يق اإ
ىل الوفد وأأشار. والرتاخيص الرباءات حاةل عن معلومات توفري خالل من الصحي والقطاع الصناعية ىل أأدى ذكل أأن اإ توفري  اإ

نتاج يف يرغبون واذلين الرباءات لأحصاب الكفافية من مزيد وأأعرب عن . الرباءة صالحية تنهتيي عندما اجلنيسة الأدوية اإ
قامة من ميكين املكس يك املنكور هذا، اعتقاده بأأن  الإطار لأن، الأدوية عىل واحلصول الصناعية امللكية نظام بني توازن اإ

 يف بأأسعار الأدوية عىل احلصول اليت من شأأهنا أأن تس تفيد من الأطراف جليع العادةل ابملنافسة يسمح للمكس يك التنظميي
 .اجليع متناول

مؤسسة جتميع براءات و  العاملية الصحة منظمة ممثيلي  وشكر انتخاهبم عىل وانئبيه الرئيس املتحدة اململكة وفد وهنيأأ  .95
وقاعدة بياانت الرباءات مؤسسة جتميع براءات الأدوية  دمعت املتحدة اململكة نأأ  الوفد وذكر. عىل عرضهيامالأدوية 
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 الأدوية لرشاء ادلويل لمرفقل س نواي يورو مليون 60 حوايل يبلغ متويال وقدمت، (MedsPalوالرتاخيص للأدوية )
(Unitaid) ،مؤسسة جتميع براءات  أأن لسامع رسوره عن الوفد وأأعربؤسسة جتميع براءات الأدوية. مل املؤسس وهو

 عن الوفد وأأعرب قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية. يف الأساس ية الأدوية مجيع لإدراج خطوات اختذت قدالأدوية 
ىل تطلعه ذا فامي يتعلق مبا اجلدوى دراسة نتاجئ معرفة اإ  الزتامه الوفد وأأكد. أأخرى جمالت ليكمل نطاقروها توس يع ميكن اكن اإ
يد النايم العامل يف التلكفة حيث من التلكفة والفعاةل واملنخفضة اجلودة ذات الأدوية عىل احلصول بضامن  اذلي الروهام ادلور وأأي

 حيث خاص، بكلك مفيد الطوعي الرتخيص أأن الوفد ورأأى. الأسعار بكأأن للتفاوضمؤسسة جتميع براءات الأدوية به  تقوم
وقاعدة مؤسسة جتميع براءات الأدوية  بدور الوفد وأأقر. املتبادةل املنفعة ذات اتللعالق ابلنس بة همم أأمر املعارف تبادل أأن

 الوفد ورحب. جديدة عالجات تطوير وحرية العلين الككف يف الابتاكر تكجيع يف بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية
جلعيات ومنتجي  ادلويل والاحتاد الويبو من وبدمع العامة اجلعيات أأثناء أأطلقت اليت الرباءات، ملنتدى اجلديدة ابملبادرة

ن الوفد وقال. (IFPMAالأدوية ) لهيا الوصول ميكن اليت هذه البياانت قاعدة اإ  واكلت عىل تسروهل أأن شأأهنا من عالنية اإ
 هذه عن املزيد لسامع تأأييده عن وأأعرب، ابلرباءات املتعلقة املعلومات عىل احلصول وادلولية الوطنية ادلوائية املكرتايت

 .الأداة

 هذه واعترب، للجمروهور املتاحة البياانت بقواعد يتعلق فامي جلسة تقامس املعلومات عىل شكره عن ش ييل وفد وأأعرب .96
 أأن الوفد وذكر. منوا الأقل والبدلان النامية للبدلان واللقاحات احلصول عىل الأدوية عىل العمل يف جدا مفيدة الأدوات

 قمية معلومات قدمت، (MedsPalقاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية ) س امي ولمؤسسة جتميع براءات الأدوية، 
 يف والسل Cالوابيئ  الكبد والهتاب الإيدز/ البرشية املناعة نقص فريوس لعالج خمتارة لأدوية والرتاخيص الرباءات حاةل عن

 وقيع املعروهد فقدؤسسة جتميع براءات الأدوية، مب ملزتمة ش ييل أأنه نظرا لأن الوفد أأوحضو . ادلخل واملتوسطة املنخفضة البدلان
 عن منتظم بكلك املعلومات بتقدمي ملزتمامؤسسة جتميع براءات الأدوية،  مع تفامه مذكرة الصناعية للملكية الوطين الك ييل

 الصناعية امللكية ماكتب الوفد وجشعؤسسة جتميع براءات الأدوية. حمددة مل صيدلنية مبس تحرضات اخلاصة الرباءات حاةل
 وأأعرب. للمجمتع يقدموهنا أأن ميكن اليت ابملعلومات يتعلق فامي املسؤولية من املزيد وحتمل املبادرة لروهذه الانضامم عىل الأخرى

عالن رسوره عن الوفد  يف ش ييل يف ؤسسة جتميع براءات الأدويةمل التابع اخلرباء لفريق التايل الس نوي الاجامتع عقد عن لالإ
 .2018 عام

عداد عىل الأمانة وشكر. انتخاهبم عىل وانئبيه الرئيس هنيأأ و  ،الوطنية بصفته ،سويرسا وفد وحتدث .97 جلسة تقامس  اإ
 لتفاين تقديره عن الوفد وأأعرب. مؤسسة جتميع براءات الأدوية عىل عرضهيام و العاملية الصحة منظمة وممثيلي  املعلومات

قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص  توس يع عىل مؤسسة جتميع براءات الأدوية هنيأأ و  ،روهاعمل ل و  مؤسسة جتميع براءات الأدوية
مؤسسة جتميع  لعمل كبرية أأمهية تويل سويرسا حكومة ناإ  الوفد وقال. الرسطان بأأدوية يتعلق فامي (MedsPalللأدوية )

 عىل البناء أأن الوفد ورأأى. ابلرباءات املتعلقة املعلومات كفافيةل و قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية و  براءات الأدوية
 الرباءات جمال يفللميض ق دما  الطريق هو ،علهيا مثال   مؤسسة جتميع براءات الأدوية ت عد اليت ،والكامةل الطوعية اجلروهود

أأن  الوفد وأأضاف. 2030 لعام املس تدامة التمنية اليت متزي أأجندة التعاون روح مع أأفضل بكلك يتوافق ما وهو ،والصحة
 أأحصاب س امي ول ،املصلحة أأحصاب مجيع لإرشاك ومبدع بنياء الرباءات بكلك نظامتس تخدم  مؤسسة جتميع براءات الأدوية

 نقص فريوس املمتثةل يف الروهامة التاجمل يف الأدوية عىل احلصول فرص زايدة معلية يف اجلنيسة الأدوية ومنتجي الرباءات
 هذا أأنأأعرب عن اعتقاده بو . ادلخلة واملتوسط ةاملنخفضالبدلان ذات  يف والسل Cالوابيئ  الكبد والهتاب البرشية املناعة

نتاج من ادلخل املتوسطةو  املنخفضة البدلان يف اجلنيسة الأدوية منتجي كينمي الرباءات لنظام اخلالق الاس تخدام  املنتجات اإ
ىل أأيضا   س يؤدي اذلي الأمر ،وبيعروها الالزمة الطبية  التمنية جمال يف وحىت التصنيع قدرات وتعزيز ،التكنولوجيا نقل اإ

ىل أأيضا هيدف أأنه الوفد وأأضاف. البدلان تكل يف أأوسع مبعىن النامية البدلان يف الاقتصادية نتاج هلم املرخص قيام ضامن اإ  ابإ
 الرتاخيص نرش طريق عن املعلومات شفافية يف مؤسسة جتميع براءات الأدوية سامهت  وأأن اجلودة ملعايري وفقا طبية منتجات

 فرتة منذ مطلبا اكنت الأساس ية الأدوية بكأأن الرباءات حباةل املتعلقة املعلومات أأن الوفد وحضوأأ . الأدوية رشاكت مع املربمة
ىل ونتاجي  الآخرين املصلحة وأأحصاب واكلت املكرتايتو  الصحية الروهيئات وأأن طويةل لهيا الوصول يسروهل معلومات اإ  من اإ
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ن قائال   الوفد واس تطرد. الروهامة الأدوية رشاء بكأأن فعاةل قرارات اختاذ أأجل  أأكرث رضورية الرباءات حباةل املتعلقة املعلومات اإ
 وأأوحض. العاملية الصحة منظمة ممثل ذكر عىل غرار ما ،ةاملقصود البحث أأو العمل حرية لتحديد الأخرى للرشاكت ابلنس بة

نكاء ه متأأن الوفد قاعدة بياانت  وأأن واملوثوقة ادلقيقة للمعلومات القدمية احلاجة تكل خلدمة مؤسسة جتميع براءات الأدوية اإ
 واتفاقيات الرباءات حاةل يف الكفافية ذكل يف مبا ،خاصة فعانوم  مزااي تقدم (MedsPalالرباءات والرتاخيص للأدوية )

 من للخرباء وبنيهتا تصمميروهاأأن قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية تسمح ب  الوفد ورأأي. البياانت يةوحرص  الرتخيص
ىل ابلوصول الرباءات خارج جمال  الأدوية مجيع يف التوسع مع أأنه الوفد وذكر. املعلومات تكل وفروهم الأساس ية املعلومات اإ

ن ،الأساس ية ةالأدوي قامئة يف املدرجة  هاما مصدرا ظلوس ت قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص للأدوية أأصبحت فاإ
ىل  الوفد وأأشار. املروهمتة الأطراف جليع للمعلومات  الروهامة الأداة هذه اس مترار فاإن الأدوية، ؤسسة جتميع براءاتمل وفقا أأنهاإ

 يف النظر عىل الويبو يف الأعضاء ادلول مجيع الوفد وجشع. الوطنية الرباءات ماكتب مع التعاون عىل ،خاص بكلك ،يعمتد
. مبكاركهتام املتعلقة املعلومات عىل والأرجنتني الربازيل وفديي  وشكر مؤسسة جتميع براءات الأدوية مع التعاون خيارات

 اهامتمه عن وأأعرب البحوث، وليدة الصيدلنية املس تحرضات وصناعة الويبو بني اجلديدة املكرتكة ابملبادرة علام الوفد وأأحاط
يد وذلكل. املبادرة تكل عن املزيد مبعرفة  .املبادرة تكل حول عرض بتقدمي اخلاص الاقرتاح أأي

قلميية للملكية الفكرية ) ممثل وهنيأأ  .98  العروض مقديم مجيع وشكر انتخابه عىل الرئيس( ARIPOاملنظمة الأفريقية الإ
ىل وأأشار. املمتازة عروضروهم عىل قلميية للملكية الفكرية أأن املمثل اإ مؤسسة جتميع  مع اتفاقية بعد توقع مل املنظمة الأفريقية الإ

ىل وأأعرب عن تطلعهبراءات الأدوية،  قلميية املنظمة املمثل أأن وذكر. املناس بني واملاكن الوقت يف اتفاقية توقيع اإ  الأفريقية الإ
 املمثل أأن وأأكد. الأدوية تكمل الفكرية امللكية عن الأمهية ةابلغ بياانت تقدمي تواصل، طلهبا عىل بناء الفكرية، للملكية

قلميية للملكية الفكرية  .اتفاق وجود عدم من الرمغ عىل املعلومات من النوع نفس تقدمي س تواصل املنظمة الأفريقية الإ

 يتعلق فامي والبحث ابلتدريس يقوم املركز أأن (CEIPIمركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية ) ممثل ورصح .99
ىل وأأشار. الفكرية ابمللكية  صاحب مصاحل ميثل ل مركز ادلراسات ادلولية للملكية الصناعية أأن من الرمغ عىل أأنه املمثل اإ

ل، العامة الصحة مؤسسات ول الرباءة  عن املزيد ملعرفة املمثل عن سعادته وأأعرب. اجليع مصلحة الاعتبار يف يأأخذ أأنه اإ
 اجلوانب خمتلف بني اجلع املمكن من، ملموسة تدابري خالل من أأنه، وأأعرب عن ارتياحه الكبري برؤية. املقدمة املبادرات

يديولوجية اخلالفات عىل والتغلب  .املس تقبل يف املبادرات تكل تس متر أأن يف أأمهل املمثل عن وأأعرب. الأي

خرى والقضااي الرباءات حول جلسة تقامس املعلومات دويةاحل بكأأن الصةل ذات الأ  صول عىل الأ

عىل  متاح والعرض. العاملية الصحة منظمة ودور والصحة الرباءات عن عرضا   العاملية الصحة منظمة ممثل قدم .100
: التايل الرابط

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_e_health_access_who.pdf. 

 والعرض. منوا   الأقل والبدلان النامية البدلان يف اجلنيسة الأدوية توافر عن عرضا   العاملية التجارة منظمة ممثل وقدم .101
: عىل الرابط التايل متاح

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_f_generic_medicines_wto.pdf. 

ىل الوفد وأأشار. عىل عرضهيام العاملية التجارة ومنظمة العاملية الصحة منظمة ممثيلي  الربازيل وفد وشكر .102  منظمة قامئة اإ
 تكل يف الواردة الأدوية من فقط صغريا   عددا   أأن ي سمع اكن ما كثريا   أأنه وذكر، الأساس ية المنوذجية للأدوية العاملية الصحة

ذا عام الوفد وتساءل. ابلفعل حاصل عىل الرباءة القامئة ىل يرجع ذكل اكن اإ  عدة قبل ابلفعل أأعدت قد القامئة أأن حقيقة اإ
 .النقطة هذه عىل التعليق العاملية الصحة منظمة ممثل من وطلب، س نوات
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 منظمة قامئة يف املدرجة الأدوية من نسبيا   قليل عدد براءة سوى تسجيل يمت مل أأنه العاملية الصحة منظمة ممثل وأأكد .103
 السعر مسأأةل تكن مل، الس نوات من مدار عدد عىل املمثل أأنه ذكر، ذكل ومع. الأساس ية المنوذجية للأدوية العاملية الصحة

ضافة أأمام عائقا ضافة متت، املثال سبيل عىل، وأأنه، القامئة عىل جديدة أأدوية اإ  الكبد الهتاب لعالج اجلديدة الأدوية مجيع اإ
ىل Cالوابيئ  عىل مدار  انتظاما أأكرث هنجا تيبع العاملية الصحة منظمة املمثل أأن وأأوحض. سعرها املرتفع من الرمغ عىل القامئة اإ

 ينبغي اليت الأدوية لتحديد بأأمكهل احليوية ابملضادات اخلاص الفصل مراجعة مت، املثال سبيل فعىل: الس نوات من عدد
دراهجا  عددا 2015 عام يف أأضافت العاملية الصحة منظمة وأأن الرسطان لعقاقري ابلنس بة مت قد نفسه اليشء املمثل أأن وذكر. اإ

 من العديد حاليا يف انهتت قد الأدوية هذه بعض براءات املمثل أأن وأأضاف. الرسطان ملاكحفة اءةالرب  احلاصةل عىل الأدوية من
شارته معرض يف، املمثل أأشار، ذكل عىل وعالوة. البدلان ىل اإ ىل، عرضه اإ  من٪ 57 فاإن، لإحدى ادلراسات وفقا   أأنه اإ
، ابلفعل املتوفرة اجلنيسة ابلأدوية مقارنة مضافة قمية أأي جتلب ل( الرباءة حبامية مكموةل اكنت ما غالبا اليت) اجلديدة الأدوية

ىل تضاف لن املنتجات هذه مثل وأأن  .الأساس ية المنوذجية للأدوية العاملية الصحة منظمة قامئة اإ

 الأعضاء ادلول ومجيع جلسة تقامس املعلومات تنظمي عىل الأمانة وشكر انتخابه عىل الرئيس الرويس الاحتاد وفد وهنيأأ  .104
ىل وأأشار. ومبادراهتا مساهامهتا عىل ىل ابلنس بة هام موضوع والصحة الرباءات موضوع أأن اإ  أأنه أأيضا الوفد وذكر. الوفد اإ

. 1993 ديسمرب 12 يف اعمتد الرويس الاحتاد دس تور لأن، ادلس تور بيوم الرويس الاحتاد احتفل، 2017 ديسمرب 12 يف
ىل الوفد وأأشار  حقوق مجيع تقريبا يكمل اذلي الرويس واجلوهري لالحتاد الأسايس القانون هو الرويس الاحتاد دس تور أأن اإ

ىل الوفد أأشار، الصدد هذا ويف. واحلياة الصحة يف احلق ذكل يف مبا، الرويس الاحتاد مواطين من مواطن لك  هتيئة أأن اإ
 أأنه الوفد وأأضاف. دوةل للك بل، حفسب الرويس لالحتاد ليس الرئيس ية يه املروهمة تكون أأن جيب احلق هذا لنيل الظروف

 هذا ويف .الأدوية ورشاء الرباءة حبقوق يتعلق فامي س امي ل، العاملية الصحة منظمة ممثل قدهما اليت احلجج من العديد يؤيد
 الرباءات ومكتب الرويس الاحتاد يف الصحة وزارة بني موحد رأأي يوجد ل، الرويس الاحتاد يف أأنه عىل الوفد شدد، الصدد

 الروهيئيني هاتني بني التعامالت يف صعوابت هناك، وابلتايل، املسأأةل هبذه يتعلق فامي( ROSPATENT) الرويس
ىل الوفد أأشار، الرباءات حقوق عىل الاعرتاضات يف النظر مبسأأةل يتعلق وفامي. احلكوميتني كب ابلرباءة يتعلق فامي أأنه اإ  ملرَّ

 القانونية امحلاية من احلد وقرر الرباءة تكل عىل الاعرتاضات الرويس يف الرباءات مكتب نظر، سوفوس بوفري
قلمي يف سوفوس بوفري للرباءة ىل الوفد أأشار، العاملية التجارة منظمة ممثل بعرض يتعلق وفامي. الرويس الاحتاد اإ  26 يف أأنه اإ

 الوفد ورأأى. تريبس اتفاقية عىل ابلتعديالت يتعلق فامي 84 رمق الرويس لالحتاد الاحتادي القانون اعامتد مت، 2017 يوليو
 عىل الوفد وشددمؤسسة جتميع براءات الأدوية.  من املقدمة املعلومات الاعتبار يف تأأخذ أأن الأعضاء لدلول ينبغي أأنه أأيضا

ىل الوفد أأشار، ذكل عىل وعالوة. الأدوية عىل ابحلصول يتعلق فامي س امي ل، وردت اليت املعلومات وتنظمي مناقكة رضورة  اإ
جراء بكأأن الأفريقية اجملموعة لقرتاح تأأييده عن الوفد أأعرب، للجنة الرباءات والعرشين السادسة ادلورة يف نهأأ   حول دراسة اإ

ىل أأن الوفد وأأشار. القضااي تكل ىل وأأشار. يزتايد الأفريقية البدلان مجموعة من املقدم ابلقرتاح الاهامتم اإ  احلصول مسأأةل أأن اإ
عالم مباكن الأمهية من أأنه الوفد ورأأى. تريبس اتفاق املتوفرة يف املرونة مبواطن مرتبطة الأدوية عىل  رشاكت وممثيل اجلروهور اإ

ماكنية ومنتجي الأدوية الأعامل . املس تقبلية التطورات عىل احملمتل تأأثريها وكذكل تريبس اتفاق يف املرونة مواطن تنفيذ ابإ
ىل كذكل الوفد وأأشار ىل الوفد أأشار، اخلصوص وجه وعىل. املعدةل اتفاق تريبس أأحاكم اس تخدام يف الثقة بناء أأمهية اإ  اإ

ماكنية . القويم الأمن اعتبارات عىل القامئة الاخرتاعات اس تخدام يف احلكومة حق وكذكل الإجبارية الرتاخيص اس تخدام اإ
ىل الوفد وأأشار  أأن شأأنه من اتفاق تريبس وتنفيذها يف املرونة مواطن مزااي بكأأن واخلربات للمعلومات املكثف التبادل أأن اإ

 جيدا   أأساسا   تكون أأن ميكن SCP/27/6 الوثيقة بأأن اعتقاده عن الوفد أأعرب، وأأخريا  . القضااي بتكل ادلراية من املزيد ييرس
 .الرباءات حلقوق والاس تثناءات التقييدات موضوع بكأأن توصيات ملرشوع ورمبا اجملال هذا يف العمل من ملزيد

 وأأعرب. عىل عرضهيام العاملية التجارة ومنظمة العاملية الصحة منظمة ممثيلي  الأمريكية املتحدة الولايت وفد وشكر .105
 مثال أأن الوفد ورأأى. الأدوية توافر يف الفكرية امللكية ونظام الرباءات دور حول الأفاكر بعض تبادل يف رغبته عن الوفد

ىل، لرباءاتا أأن كيف بوضوح يظروهر الأمريكية املتحدة الولايت  مع تعمل، اليسويق تفويض لبياانت الفعاةل امحلاية جانب اإ
 ونقل فرص معل وخلق والتطوير والبحث الاسيامثر تكجع بيئة تنك يط يف عىل املساعدة أأخرى حكومية س ياسات
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للأدوية  قوية وجود صناعة عىل حتافظ بدورها البيئة هذه أأن الوفد وأأضاف. جديدة منتجات واس تحداث التكنولوجيا
نقاذ جديدة أأدوية لتطوير رضورية القوية الفكرية امللكية س ياسات وأأن، وتعززها الأمريكية املتحدة الولايت يف اجلنيسة  لإ

 وحامية الرباءات جمالت يف ذكل يف مبا، الفكرية للملكية قوي نظام وجود أأن الوفد ورأأى. احلياة نوعية وحتسني احلياة
 عالجات تطوير يف لالسيامثر حوافز لتوفري الأمهية ابلغ ي عترب أأمرا، التجارية والأرسار التجارية والعالمات التنظميية البياانت

 مثال هو الأمريكية املتحدة الولايت يف المنوذج أأن الوفد ورأأى. البدلان مجيع يف املرىض تفيد أأن شأأهنا من وأأدوية مس تقبلية
 الولايت ت عد حيث مزدهرة جنيسة وجود سوق وتيسري وأأدوية جديدة عالجات لإنكاء املبادئ هذه تقاطع كيفية عىل جيد

 للمس تحرضات العاملي سوق من٪ 45 بنس بة تزيد عن، العامل الصيدلنية يف للمس تحرضات سوق أأكرب الأمريكية املتحدة
ىل أأن وأأشار الوفد. 2016 عام يف الصيدلنية اليت  الطبية الوصفات مجيع من٪ 90 ارضاحل الوقت يف متثل الأمريكية العقاقري اإ

نفاق ادلواء اس تخدام" بعنوان IQVIA معروهد لتقرير وفقا مت تركيهبا  2016 عام اس تعراض - املتحدة الولايت يف والإ
ىل 91 اجلنيسة الأدوية تكلك أأن ميكن ،" 2021 لعام والتوقعات . 2020 عام حبلول الطبية الوصفات جحم من٪ 92 اإ

ا يف جمال الأدوية اجلنيسة قوية بصناعة فقط تمتتع ل الأمريكية املتحدة الولايت أأن الوفد وأأضاف ، نفسه الوقت ويف بل، جد 
ىل الوفد وأأشاريف العامل.  الابتاكر من رواد بكوهنا املتحدة الولايت يف الصيدلنية املس تحرضات صناعة تمتتع  صناعة أأن اإ

ا ،، عىل سبيل املثالالأمريكية املتحدة الولايت يف الصيدلنية املس تحرضات  تطوير عن مسؤوةل ،2010 عام من اعتبار 
ىل الوفد وأأشار. العامل أأحناء مجيع يف جةاملنتَّ  اجلديدة اجلزيئية الكياانت من٪ 43 حوايل  همام اأأمر ت عد  الابتاكر حامية أأن اإ

 تزويد فسوف يتوقف ،جديدة مبتكرة منتجات وجود بدون وأأنه ،جنيسة صناعةبقاء  عىل واحلفاظ جديدة أأدوية لبتاكر
 عىلتكجع  التنظميية البياانتو  الرباءات حامية متطلبات وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن. جديدة ةجنيس نتجاتالأسواق مب 

ىل الوفد وأأشار. ملكفةتكون و  تس تغرق وقتا طويالو اليت تعد أأعامل تنطوي عىل اخملاطرة  الأدوية تطوير أأعامل يف الاسيامثر  اإ
ىلجديد وتقدميه  عقار لس تحداث الالزمة والتطوير البحثيف  سيامثراتالا تكجيع يف أأيضا تساعد احلوافز هذه أأن  اإ

ا وأأن ،السوق  الرشاكت دلى الفكرية امللكية أأصول من وغريها الرباءات قميةمدى  يف تنظر احلديثة ادلراسات من عدد 
 الأدوية جمال يف الابتاكر الصغرية والرشاكت الناش ئة الرشاكت تقود ،الأمريكية املتحدة الولايت يفأأوحض أأنه، و . الناش ئة

ن قائال   الوفد واس تطرد. اجلديدة الوظائف من كبريا عددا توفرو   قد 2015 عام يف علهيا املوافقة متت اليت الأدوية من ٪64 اإ
 احلصول يف الرشاكت الناش ئة فرص من زاد قد الرباءات منح أأن وجدت دراسةهناك  وأأن ةري صغ رشاكت يف مت ابتاكرها

 يف٪ 76 بنس بة كضامن مبنح الرباءة تعروهدمن خالل ال  قرضاحلصول عىل  وتأأمني٪ 47 بنس بة مغامر مال رأأس من متويل عىل
ىل ابلإضافة أأنه كذكل وأأوحض. منح الرباءة قرارصدرور  من س نوات ثالث غضون ىل الرباءات منح زاد ،ذكل اإ  من أأكرث اإ
 وواصل. الأويل العام الاكتتاب يف العامني املسيمثرين من المتويلعىل  احلصول عىل قدرة الرشاكت الناش ئة فرص ضعف

ىل خلصت ادلراسة نبأأ  القول الوفد  مكهنا اذلي المتويل خالل من المنو مسار عىل الرشاكت الناش ئة وضع منح الرباءة أأن اإ
ىل أأفاكرها حتويل من ماكنية و  الإيراداتحتقق و  الوظائف ختلق وخدمات منتجات اإ وأأشار . الاخرتاعاتتقدمي  متابعةتييح اإ

ىل أأن هناك   جمال يف التجارية الأعامل: اجلوهر يف الرباءات" بعنوان الويبو من بتلكيفأأجريت  أأخرى دراسةالوفد اإ
 قطاع يف البيوتكنولويج لرشاكتابلنس بة  الرباءات أأمهية باس بأأ  مسأأةل يف التحديد وجه عىل حبثت" البيوتكنولويج
ىل وخلصت ،الصيدلنية املس تحرضات . البيوتكنولويج لرشاكتابلنس بة  الأعامل جوهر يف تأأيت الفكرية امللكية حامية أأن اإ

ن قائال   حديثه الوفد وواصل  ،الفكرية امللكية حقوق عىل الأحيان من كثري يف يعمتد البيوتكنولويج لرشاكت الأعامل منوذج اإ
ا يكلك قطاع يف ميتلكوهنا اليت الأصول أأمه توفر أأهنا حيث ،الرباءات س امي ول ا حافز  . ةمنخفض وبتاكليف تقليد للأحباث كبري 

 الرشاكت هذه بقاء يعمتد وقد ،الرباءات مبركزية اتمة دراية عىل ايالبيوتكنولوج  رشاكت يف املسيمثرين أأن عىل الوفد وشدد
قناع عىل قدرهتم عىل كبري بكلك ىل اخنفضت اخملاطر وأأن الفكرية للملكية قوية اسرتاتيجية دلهيم بأأن املسيمثرين اإ  احلد اإ
 بسبب الأدوية تطوير يف ابلغ الأمهية أأمر وهو ،المتويل عىل احلصول تسروهل الرباءات أأن الوفد رأأى ،وابلتايل. الأدى

ىل الوفد وأأشار. يةالتنظمي  املوافقة معلية يف الناش ئةاخملاطر  تكل ذكل يف مبا ،به املرتبطة واخملاطر التاكليف  الرباءات أأن اإ
ىل أأيضا   تؤدي  شروهرا 18 بعد معوما ت نرش واليت ،الرباءة مواصفات يف عهنا الككف متي اليت املعلومات وأأن الاخرتاع مواصةل اإ

يداع من لروهام للمعلومات اكبري  امصدر  توفر ،الرباءة طلب اإ ىلالوفد  وأأشار. املعرفة جتمع يف تسامهو  الآخرين للباحثني والإ  أأن اإ
 واملكل الرباءات بكأأن الويبوجلنة التمنية يف  مرشوع من جزءا متثل واليت ،العام املكل يفاليت  ابلرباءات املتعلقة ادلراسات
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 خلق يف كبري بكلك وسامه عام 100 من أأكرث مدى عىل املتاحة للمعلومات غنيا مصدرا ظل الرباءات نظام أأن أأثبيت ،العام
ليه الوصول وميكن غين عام مكل ن ،الأدوية ىلع صولابحل ذات الصةل الأخرى ابملسائل يتعلق فامي أأنه الوفد وأأضاف. اإ  فاإ

 اليسويقية املوافقة عىل حتصل اليت املبتكرة للرشكة ةحو منامل  السوق حرصية خالل من أأيضا حتفزيه متي اجلديدة الأدوية تطوير
 معظم تطلب ،جديد مس تحرض صيدلين ليسويق موافقة عىل احلصول أأجل منو . جديد صيدلين مس تحرض عىل الأوىل

آمن املنتج أأن تثبت رسيرية دراسة بياانت تقدمي الرشاكت من احلكومات  بيعه يمت أأن قبل ،املقصود لالس تخدام وفعال أ
ىل وأأشار .البالد يف قانوين بكلك  ،الأمهية شديد يكون ما غالبا   البياانت هذه مثل مجع يف املسيمثر واملال واجلروهد الوقت أأن اإ

عت 5000 من لك 5 حوايل أأي ،ادلواء جزيئات من فقط ضئيةل نس بة وأأن ىل وصهلت ،اخملترب يف ختبارغرض الال مج   اإ
ن ،ذكل عىل وعالوة. الرسيري البحث مرحةل ىل 20 فاإ ىل الوصول من تمتكن اليت الأدوية من فقط٪ 30 اإ  الاختبار مرحةل اإ

ىلالوفد  وأأشار. املطاف هناية يف اليسويق موافقة عىل ابلفعل حتصل الرسيري  جديد مس تحرض صيدلين تقدمي معلية أأن اإ
ىل جراء  مرحةل يف ادلاخةل ةالأساس ي يةعلم مور ال للأ  المتويل من كبرية مبالغ تتطلب قد السوق اإ عىل ادلواء  الأويل البحثاإ

جراء املبتكرين من يتطلب أأن الأمر الوفد أأضاف ،ذكل ومع. واكيكافه  الالزمة البياانت عىل للحصول مكثفة اختبارات اإ
ذا ما لتحديد احلكومية التنظميية ةروهيئلل  آمنللفحص  احملدد واءادل اكن اإ  أأصدر ،1984 عام يف أأنه الوفد وأأفاد. نسانلالإ  وفعال أ

ىل هيدف قانوان املتحدة الولايت كونغرس نتاج جتارية عالمات حتمل اليت الأدوية لرشاكت حوافز توفري اإ  مع ،مبتكرة أأدوية لإ
 هذا بأأن الوفدأأفاد و  .واكسامن هاتش قانونهو  هذاو  ،التلكفة منخفضة اجلنيسة الأدوية عىل للموافقة رسيع مسار تقدمي

 الرباءة فرتة عن للتعويض الرباءة فرتةل حمدودة س تعادةا توفري خالل من الأدوية جمال يف والبحث الابتاكر فزي القانون
جراءات تنفيذ أأثناء املفقودة  لعقاقريا يسويقل  حرصية فرتة توفري طريق وعن يسويقال  عىلوالعقاقري  الاغذية دارةاإ  املوافقة اإ

نتاج أأيضا القانون فزي ،ذكل عىل وعالوة. ديدةاجل بتكرةامل  آمنة وفعاةل التلكفة منخفضة جنيسة أأدوية اإ نكاء خالل من وأ  اإ
مت الآلية هذه أأن الوفد وأأوحض". أأندا" عمليةب  راختصاملعروف ا للعقاقري ديداجل تطبيقال   للتجارب العالية التلكفة لتفادي مص 

وأأوحض  .اجلنيس ادلواء تسويق عىل املوافقة للحصول عىل تكفي اليت احليوي التاكفؤ بياانت توفري خالل من الاكمةل الرسيرية
عفاء معوما معروفا اكن ما عىل أأيضا ينص القانون أأن الوفد  برباءة املسجةل العقاقري واس تخدام بتصنيع سمحي  اذلي ،"بولر" ابإ

 عن اعتقاده بأأن وأأعرب الوفد. رائد عقاري لأ  الرباءة صالحية انهتاء قبل العام اليسويق عىل للموافقة الالزم الاختبار لجراء
 البحوث حوافز بني التوازن حتقيق يف الأمريكية املتحدة لايتالو قانون جناح لكيفية عظامي ي عد مثال "واكسامن هاتش" قانون

ىل الرسيع الوصول وتعزيز اجلديدة العقاقري وتطوير  يه النييجة أأن الهناية يف الوفد وذكر. التلكفة منخفضة اجلنيسة الأدوية اإ
متوفرة  للحياة املنقذة اجلديدة الأدوية أأصبحت حيث ، العامل أأحناء مجيع ويف الأمريكية املتحدة الولايت يف املرىض اس تفادة

صداراهتا يف  لعقار الأمريكية الرباءات حامية صالحية انهتت ،2011 نومفرب يف ،املثال سبيل عىل. التلكفة منخفضةاجلنيسة  اإ
 النسخة دخلتو . مليارات 10 عىل تزيد س نوية مبيعات ويقق فايزر رشكة متلكه كولسرتوللل مضاد عقار وهو ،ليبيتور

ىل  برسعة ادلواء من اجلنيسة  وشدد. لدلواء اجلنيس الإصدار من املبيعات من٪ 90 من أأكرث اكن ،2014 عام وحبلول ،اإ
دخال مبجرد أأنه عىل أأيضا   الوفد ىل اجلنيسة الأدوية اإ هنا ،الأمريكية املتحدة الولايت يف الأسواق اإ  بسعر تباعما  عادة فاإ

 املتحدة الولايت أأنعىل  الوفد وأأكد. التجارية العالمة حتمل اليت املرجعية ابلعقاقري مقارنة ٪70و 50 بني يرتاوح جدا خمفض
 الوفد وأأشار. اليسويق حرصيةو  الرباءات قوانني مثل ،احلوافز توفري خالل من جديدة منتجات تطوير عىل عكجت  الأمريكية

ىل أأيضا  املتاحة املالية املوارد ويوفر املنتجات هذه لتطوير مبادرات أأيضا يقدم الطبية للمنتجات جيدة سوق وجود أأن اإ
 بيسويق يسمح قوي تنظميي نظام يه الأمريكية املتحدة الولايت يف املتاحة الأخرى املزية أأن الوفد ورأأى. والتطوير للبحث

ىل الوفد وخلص. كذكلليست  اليت تكل تقييد مع ،فعاةلالو  منةالآ  املنتجات  املنتجات اسيبعاد عىل العمل خالل من أأنه اإ
 أأن ضامن عىل الأمريكية املتحدة الولايت تساعد ،قبوةلامل  غري ودةاجل ذات أأو اجليدة التصنيع ملامرسات وفقا صنعت   مل اليت

ىل تصل اليت نيسةواجل  املبتكرة املنتجاتتكون  هدار جتنب عىل تساعدو  رشاؤها املطلوب املنتجات يه املرىض اإ  .املوارد اإ

 التجارة منظمة ممثل من وطلب، عىل عرضهيام العاملية التجارة ومنظمة العاملية الصحة منظمة ممثيلي  غابون وفد وشكر .106
ىل يذكر أأن العاملية  بعض أأسعار خفض أأو ختفيض عىل العمل للبدلان س يييح التجارة تيسري اتفاق أأن يعتقد مدى أأي اإ
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 عرضه أأثناء ذكرها اليت العوامل جليع تقيميه املمثل كيفية من يعرف عن رغبته يف أأن الوفد أأعرب، ذكل عىل وعالوة. الأدوية
 .املس تحرضات الصيدلنية أأسعار املسببة لزايدة

 لكن، الأسعار عىل اخملتلفة العوامل تؤثر هبا اليت للكيفية ليس دليه تفصيل أأنه العاملية التجارة منظمة ممثل وأأكد .107
ىل تكري العاملية التجارة منظمة يف التجاريني الاقتصاديني تقديرات  ادلخل ذات للبدلان الأدوية واردات تاكليف أأن اإ

ىل املمثل الوفد أأحال، تفصيال   أأكرث ومن أأجل الاطالع عىل أأرقام٪. 14.5 مبقدار املتوسط يف تقل أأن ميكن املنخفض  اإ
ىل وأأشار. العاملية التجارة منظمة يف املوضوع هذا يف اخلرباء ، التاكليف خفض هو التجارة تيسري تفاقا من الروهدف أأن املمثل اإ

 .التفاق ذكل تنفيذ يف البدلان ملساعدة متاحة كبرية تقنية مساعدة حزم هناك وأأن

عداد عىل الأمانة وشكر. انتخاهبم عىل وانئبيه الرئيس أأسرتاليا وفد وهنيأأ  .108  الصحة منظمة وممثيلي  جلسة تقامس املعلومات اإ
طالع يف رغبته عن الوفد وأأعرب. عىل عرضهيام العاملية التجارة ومنظمة العاملية  املراجعات عىل اجلديد بكأأن الأعضاء ادلول اإ

ىل حصيح بكلك تكري أأهنا من للتأأكد أأسرتاليا يف الرباءات عىل ن ظم الأخرية  عدلت أأسرتاليا أأن الوفد وذكر. تريبس بروتوكول اإ
 نفس يف التنفيذ حزي دخل قد التعديل وأأنتريبس بروتوكول  لتنفيذ 2015 عام يف هبا اخلاصة الرباءات قوانني السابق يف

 عىل قادرة املؤهةل البدلان أأن الوفد وأأضاف. 2017 يناير 23 يف التنفيذ حزيتريبس  اتفاق تعديل فيه دخل اذلي الوقت
 .تريبس لتفاقية برباءة وفقا املسجةل الصيدلنية املس تحرضات من نسخ جنيسة اس تصدار

يد .109  أأن من الرمغ عىل أأنه الوفد وذكر. الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد به أأدىل اذلي البيان أأوغندا وفد وأأي
ن، الصحية الظروف يف كبرية حتسينات حدوث يف سامه والتكنولويج العلمي الابتاكر  خمتلف يف امليساوية غري التمنية فاإ

 اكنت سواء، البدلان جليع مكرتاك خطرا تكلك، املعدية الأمراض وخاصة، الأمراض وماكحفة الصحة تعزيز جمال يف البدلان
 عىل القدرة دلهيا اليت اجلديدة الأمراض مسببات تسببه اذلي الهتديد أأن الوفد ورأأى. منوا أأو من الأقل انمية أأو متقدمة

ظروهار دون، القارية احلدود جتاوز  مكرتكة دولية اس تجابة يتطلب، الأولية املراحل يف واحضة أأعراض أأو عالمات أأي اإ
ىل وابلإشارة. وتعاونية ومنسقة ن، عرشات أأصاب قد زياك فريوس أأن الوفد ذكر، زياك فريوس مثال اإ  من، مئات يكن مل اإ

آلف  ومع. المنو متأأخرة بأأدمغة املولودين الأطفال من بسلسةل مرتبطا يكون وقد الأخرية الأشروهر يف الأمريكيتني يف الأشخاص أ
 وأأضاف. 1947 عام يف ريسوس قرد دم يف زياك مرة لأول الأوغندي الفريوسات أأحباث معروهد يف العلامء اكيكف، ذكل

ن قائال الوفد  املرض انيكار مراقبة يف البالد اتبعته اذلي الفريد الهنج بفضل وذكل، للفريوس تفش   دلهيا يكن مل أأوغندا اإ
 يكن مل لو حىت، مساراهتا يف املس تقبل يف الأوبئة لوقف احلل ميثل أأن ميكن وهو الأمر اذلي املكاهبة الأخرى والأمراض

ىل وأأشار. زياك ملنع حمدد لقاح أأو دواء هناك  الرباءات بكأأن مناقكاهتا ربط يف جلنة الرباءات تس متر لأن حان قد الوقت أأن اإ
حراز احلياة واقع مع والصحة ىل مبارشة تكري اليت املقرتحات يف ملموس تقدم واإ  الأساس ية الأدوية عىل احلصول مسائل اإ

ىل الوفد أأشار، ذكل عىل وعالوة. معقوةل بأأسعار الأخرى الطبية واملنتجات  ذكل وغري الأساس ية الأدوية عىل احلصول أأن اإ
 يكلك برباءة املسجةل الأدوية أأسعار ارتفاع وأأن، يدةعد عوامل عىل يعمتد معقوةل بأأسعار الأساس ية الطبية املنتجات من

حدى  بكأأن الأمانة أأجرهتا اليت ابدلراسات علام الوفد وأأحاط. ومس تدامة شامةل بطريقة معاجلهتا ينبغي اليت الرئيس ية العقبات اإ
آاثرها الرباءات مرونة مواطن من الاكمةل الاس تفادة يف منوا الأقل والبدلان النامية البدلان تواهجروها اليت القيود  احلصول عىل وأ

 اس تنتاجات تقدم ل ادلراسة أأن الوفد وذكر. SCP/27/6و SCP/26/5 الوثيقتني يف الواردة، معقوةل بأأسعار الأدوية عىل
ىل مكريا، هنائية  تدرس أأن عىل الأمانة ينبغي، الاس تبيان مهنجية من بدل   أأنه الوفد وأأوحض. التجريبية البياانت قةل اإ

 الأهلية ملعايري الصارم والتنفيذ للبدلان الأقل منوا الانتقالية الفرتات اس تخدام مثل، تريبس اتفاق ابس تفاضة مواطن املرونة يف
يداع مدى مبعرفة الوفد عن اهامتمه للرباءة. وأأعرب  الرباءة فرتة متديد وكذكل، ادلواء لنفس الرباءات طلبات من العديد اإ

 ابقرتاح علام الوفد أأحاط، املسأأةل هذه كأأنب  املس تقبيل ابلعمل يتعلق وفامي. السوق اجلنيسة من دخول الأدوية مينع أأو يؤخر
 الاقرتاح وأأن الوفد علهيا يعمل أأن ميكن اليت العنارص بعض عىل يتوي أأنه وذكر، SCP/27/8 الوثيقة يف الوارد كندا وفد

ىل يدعو جراء اس تعراض اإ  واس تطرد. والويبو العاملية التجارة ومنظمة العاملية الصحة منظمة أأجرهتا اليت القامئة لدلراسات اإ
نه قائال   الوفد دراج يؤيد ل اإ  يتعني اليت القامئة ادلراسات ولختيار، الرباءات ولية جلنة بكلك كبري نطاق تتعدى موضوعات اإ
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مانة السامح ينبغي، اس تعراضروها . والصحة الرباءات قضية مبارشة ختاطب اليت الصةل ذات التقارير/ ادلراسات ابختيار للأ
ىل الوفد وخلص  صلبة قاعدة الرباءة للجنة يوفر، SCP/24/4 الوثيقة يف الوارد، الأفريقية اجملموعة من املقدم الاقرتاح أأن اإ

ىل التكنولوجيا ونقل التقنية ابملساعدة يتعلق فامي س امي ول، والصحة الرباءات بكأأن يف املس تقبل ليقوم علهيا معلروها  البدلان اإ
ىل الوفد وأأشار. والبدلان الأقل منوا النامية  ابلولية تمتتع، العاملية التجارة ومنظمة املتحدة الأمم مع اتفاقياهتا حبمك، الويبو أأن اإ

 املتعلقة القضااي بكأأن العاملية التجارة منظمة وأأعضاء الويبو يف الأعضاء لدلول التقنية للمساعدة الرئييس املصدر ابعتبارها
فروهم  يف الأعضاء لدلول مساعدهتا كيفية لتحسني للويبو معل خطة وضع عىلالرباءات  جلنة الوفد جشع وذلكل. الفكرية ابمللكية

 .الصحة أأجل من اس تخداهما عىل قدراهتا وتعزيز يف اتفاق تريبس مواطن املرونة

يد .110  عىل احلصول بأأن وأأفاد الوفد. الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد به أأدىل اذلي البيان أأفريقيا جنوب وفد وأأي
 الإعامل وهو أأساس والنفس ية البدنية الصحة من ممكن مس توى بأأعىل المتتع يف احلق من عنارص أأساس يا عنرصا ي عد يةالأدو 

ن قائال الوفد واس تطرد. احلصول عىل التمنية يف للحق الكامل ىل والوصول الصحة أأمهية أأدرك العاملي اجملمتع اإ ، العامة الصحة اإ
 أأن أأدرك لأنه خاص بكلك همم الروهدف الوفد أأن ورأأى. املس تدامة التمنية أأهداف من 3 الروهدف يف تناوهل مت اذلي النحو عىل

وأأن هناك تفاواتت كبرية يف جمال ، النامية والبدلان املتقدمة البدلان من لك يف تلبيهتا يمت ل كبرية حصية احتياجات هناك
 الرفيع املتحدة الأمم فريق تقرير يف الواردة الصةل ذات والتوصيات ابلس تنتاجات الوفد الصحة بني البدلان نفسروها. ورحب

 التوافق عدم اس متر، القامئة العديدة التفاقات من الرمغ عىل أأنه وذكر، (UNHLP) الأدوية عىل ابحلصول املعين املس توى
ىل الصدد هذا يف الوفد وأأشار. أأخرى هجة من الفكرية امللكية وحامية هجة من الأدوية عىل احلصول بني  ادلول حق أأن اإ

. رضوراي ي عد أأمرا الأدوية عىل الناس مجيع حصول ضامن أأجل اتفاق تريبس من يف املرونة مواطن اس تخدام يف الأعضاء
 والبدلان النامية للبدلان أأساس يا   حتداي   ميثل يزال ل التلكفة وامليسورة الآمنة الأدوية عىل احلصول أأن مبا أأنه الوفد وأأضاف

نه ، منوا الأقل  متثل اليسعري قضااي تزال ل حيث، احلاةل هذه من التخفيف يف فعال دورا تلعب أأن للجنة الرباءات ميكنفاإ
 تعزيز يف جلنة الرباءات يساعد أأن ميكن والصحة الرباءات بكأأن الأفريقية البدلان مجموعة اقرتاح أأن الوفد ورأأى. مكلكة

 يف هجودها الويبو ترسيع بأأن، أأخرى أأمور بني من، يويص الاقرتاح أأن الوفد وذكر. ميسورة أأكرث بأأسعار أأدوية عىل احلصول
 مع ييناسب حنو عىل للرباءة الأهلية معايري تطبيق عىل الأعضاء ادلول ملساعدة الصةل ذات الأخرى الواكلت مع العمل

ىل الوفد أأشار، ذكل عىل وعالوة. الإمنائية أأهدافروها  الرئيسني طلب أأيضا يتضمن الأفريقية اجملموعة من املقدم الاقرتاح أأن اإ
 والنتاجئ الأهداف حول النظر وهجات لتبادل الأدوية عىل ابحلصول املعين املس توى الرفيع املتحدة الأمم فريق امليكاركني

مم العامة اجلعية حيث أأقرت عن الفريق، الصادرة والتوصيات  2016 لعام RES/71/159 قرارها خالل من املتحدة للأ
ىل ابحلاجة ىل الوفد وأأشار. الأدوية عىل احلصول الأعضاء حول ادلول بني املناقكات من مزيد اإ لقيي ترحيبا من  التقرير أأن اإ

 املتحدة الأمم اجامتعات يف، أأخرى أأمور بني من، املتقدمة ادلول اليت أألقهتا من البياانت ذكل يف مبا، البدلان من العديد
 ابلفقر املرتبطة والأمراض الأدوية عىل واحلصول ابلبتاكر املعين الأورويب الربملاين العامل الفريق من املقدم ادلمع بيان، اخملتلفة

ن قائال الوفد . واس تطرد2016 أأكتوبر يف  املعين املس توى الرفيع املتحدة الأمم فريق دمعت النامية البدلان من العديد اإ
ىل وخلص، الأدوية عىل ابحلصول  وحث. البدلان من قليل عدد سوى يعارضه مل حيث، أأوسع بتأأييد حظي التقرير أأن الوفد اإ

 .جلنة الرباءات يف الفريق تقرير مناقكة قبول الأقل عىل اللحاق ابملؤيدين وعىل عارضوا اذلين أأولئك الوفد

ماكنية وضامن العامة الصحة بني توازان يقق أأن ينبغي الرباءات نظام بأأن الروهند وفد وأأفاد .111  عىل الأدوية حصول اجلروهور اإ
جراء طلبه الوفد وكرر. ميسورة بأأسعار ىل واسع نطاق عىل تقس ميروها ميكن، الأدوية وتلكفة الرباءات حامية عن دراسة ابإ  اإ

 يكون قد أأنه الوفد ورأأى. الككف وكفاية "ماركوش" معادةل بني والعالقة الابتاكرية اخلطوة بكأأن الرباءات قانون مسأأةل
 البدلان عىل مبارشة الرباءات حامية تؤثر حيث، رشاهئا عىل والقدرة الأدوية توافر عىل تؤثر اليت العوامل من العديد هناك

دراج بكأأن موقفه الوفد وكرر. النامية  أأن، رأأيه يف، شأأهنا من اليت الرباءات مواصفات يف امللكية املسجةل غري ادلولية الأسامء اإ
ىل، اجلودة براءات منح تيرس هنا امللكية املسجةل غري ادلولية الأسامء أأن وأأشار اإ مبادة  يتعلق فامي العاملية الصحة منظمة تعييِ

، املوضوعي الفحص خالل أأنه الوفد وذكر. املثلية واملنتجات العكبية واملواد، املواد من ملزجي وليس جيد بكلك حمددة منفردة
ىل بسروهوةل الوصول للفاحص ميكن  الاحتاد ادلويل للكميياء البحتة والتطبيقيةادرة عن الص الكمييائية الأسامء مثل، التفاصيل اإ
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IUPAC )ذا، للجزيء الفارماكولويج واملفعول العاليج اجلزيئية والاس تخدام والصيغة البنائية ( والصيغة  الامس اكن اإ
ىل ميكن، وابلتايل للفاحص. امللكية معروف ا املسجل غري ادلويل . املوجود للجزيء واحض لتعديل منح الرباءة ما تقليل حد اإ
جراء عىل الأمانة ينبغي أأنه عىل الوفد وشدد  مواصفات يف امللكية املسجةل غري ادلولية الأسامء لإدراج جدوى دراسة اإ

ذا الرباءات يد، ذكل عىل وعالوة. امللكية معروفة املسجةل غري ادلولية الأسامء اكنت اإ ث الاقرتاح الوفد أأي  تقدمت اذلي احملدي
ىل والوصول، ادلراسات يه، بنود ثالثة من يتأألف واذلي، الأفريقية البدلان مجموعة به  املقدمة التقنية واملساعدة املعلومات اإ

طار يف  .والصحة الرباءات بكأأن الويبو معل برانمج اإ

يكولوجيا املعرفية ) مؤسسة ممثل وكرر .112  بكأأن يقيةالأفر  البدلان مجموعة لقرتاح الكديد تأأييده( KEIاملؤسسة ادلولية لالإ
يقدمه  لعرض موعد حتديد عىل املمثل جلنة الرباءات وحث. SCP/24/4 الوثيقة يف الوارد، والصحة للرباءات معل برانمج
 س بل عىل كقيد الطبية الاخرتاعات عىل ابلرباءات الطوعي غري ابلنتفاع السامح يف ادلول وخربة القانوين الأساس عن اخلرباء

 براءات الأهجزة ابنهتاك املعمول هبا املتعلقة الإاتوات حالت ذكل يف مبا، تريبس اتفاق من الثالث اجلزء يف املتاحة الانتصاف
طار خارج املنتجات تكل وتصدير، اليكخيصية والاختبارات الطبية  عىل وعالوة. اثنيا 31الإطار  العاملية التجارة منظمة اإ

ىل أأشار، ذكل  العمل وخطة العاملية لالسرتاتيجية العاملية الصحة منظمة أأجرته اذلي الكامل الاس تعراض توصيات املمثل اإ
 وجه عىل أأوصت اخلرباء جلنة املمثل أأن وذكر. 2017 نومفرب 30 يف واملنكور، الفكرية وامللكية والابتاكر العامة الصحة بكأأن

، الأدوية وأأسعار والتطوير البحث تاكليف مسأأةل شفافية عىل ابلعمل فهيا الأعضاء وادلول العاملية الصحة منظمة التحديد
ىل ابلإضافة  املمثل أأنه وذكر". والتطوير البحث تاكليف من لكيا   أأو جزئيا   املنتجات أأسعار ترفض اليت الربامج تنفيذ" تكجيع اإ

 دلمع -لسعربني تلكفة التطوير وا فك الارتباط ذكل يف مبا - الرباءات نظام بدائل حول دراسة الويبو نرشت، 2014 عام يف
ادلورة الثامنة والعرشين  يف ادلراسة ت عرض أأن واقرتح، CDIP/14/INF/12 الوثيقة يف الواردة، والتطوير البحث هجود

طار يف للجنة الرباءات  كندا من املقدم الاقرتاح توس يع املمثل كذكل واقرتح. والصحة الرباءات بكأأن الأعامل جدول بند اإ
 الاقتصادية واجلوانب ونطاقروها الرباءة صالحية بكأأن ابلتقايض يتصل حيث، ابلكفافية املتعلقة القضااي ملعاجلة وسويرسا

يراداهتا وأأسعار املنتجات والتطوير البحث تاكليف ذكل يف مبا، وتسويقروها الأدوية لتطوير  والثغرات الاس تخدام عن فضال، واإ
 .جديدة دويةأأ  عىل احلصول يف

رشكة ايابنية كبرية كأعضاء هبا، وأأعرب  90أأن اجلعية تضم حوايل  (JIPAللملكية الفكرية )اجلعية الياابنية وذكر ممثل  .113
( وبدمع من الاحتاد ادلويل JPMAعن رسوره بتقدمي البيان ابلتعاون مع اجلعية الياابنية ملنتجي املس تحرضات الصيدلنية )

 يف املرىض من للكثري ممتازة أأدوية توفري أأن عىل نة الرباءاتجل  توافق أأن املروهم من أأنهجلعيات ومنتجي الأدوية. ورأأى املمثل 
 صناعة طورت وقد. السواء عىل والنامية املتقدمة البدلان يف والرشاكت للحكومات هممة هو مبثابة العامل أأحناء مجيع

 عرشة امخلس الس نوات يف دواء 550 من أأكرث س امي ول، املايض القرن خالل الأدوية من عددا الصيدلنية املس تحرضات
نقاذ الإنسان حتسني حصة يف سامه مما، املاضية  عالية تاكليف عىل ينطوي جديد دواء تطوير املمثل أأن وأأضاف. الأرواح واإ

 حتمل أأول   الأدوية رشاكت عىل يتعني ،جديد بدل يف املرىض عىل بنجاح الأدوية توزيع أأجل منو  .طويةل وتطوير حبث وفرتة
جراء تاكليف ضافية رسيرية جتارب اإ نكاء ،احمللية التنظميية اجلروهات موافقة عىل واحلصول ،احمللية ابملتطلبات للوفاء اإ  واإ

 بعد ما ومراقبة بأأحباث والقيام ،اجلديد املنتج زاايمب الصحية الرعاية مقديم وتوعية ،احمللية واليسويق التوزيع ش باكت
طالق يف اسيمثرت ، اليترشكةل ل  متنح أأن ميكن الفكرية امللكية حقوق أأناملمثل  وذكر. اليسويق  فرصة ،لسوقاب جديد دواء اإ
ىل العامني املنافسني دخول قبل الاسيامثر تاكليف لسرتداد ىل وأأشار. السوق اإ  يف الاقتصادية للبحوث الوطين املكتب اإ
طالق معليات من سارعي  الرباءات حامية تعزيز أأنب أأفاد اذلي ،الأمريكية املتحدة الولايت  أأناملمثل  ورأأى. جديدةأأدوية  اإ

 عىل احلصول أأجل من والتطوير البحث أأنكطةالقيام ب يف الاس مترار من الأدوية رشاكت س متكين للرباءات املناس بة ايةامحل
نقاذ البرش صحةالارتقاء ب يف يسامه مما ،ممتازة أأدوية  يف ورد كام أأنهاملمثل  وذكر. واملتقدمة النامية البدلان يف الأرواح واإ

ن ،SCP/26/5 الوثيقة  ليست مكموةل 2013 لعام الأساس ية للأدويةالمنوذجية  العاملية الصحة منظمة قامئة من٪ 95 فاإ
 متي مل أأو انهتت قد الأدوية بتكل املتعلقة الرباءات أأن يعين مما ،املنخفض ادلخل ذات البدلان معظم يف الرباءات اميةحب

يداعروها  مثل ،الرباءات حامية غري الأخرى العوامل من جموعةمب يتأأثر الأدوية عىل احلصول بأأن اعتقاده عناملمثل  وأأعرب. اإ
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نتاج عىل والقدرة الاختبارات بعض تاكليف  يل ل الإلزايم الرتخيص أأن أأىرو . والفعالية واجلودة السالمة وتنظمي الإ
 حل يف ابلصعوابت تقر الياابنية الصيدلنيةس تحرضات امل  رشاكت أأناملمثل  وذكر. الأدوية عىل ابحلصول املرتبطة املكلكة

ىل وأأشار. النامية البدلان يف الأدوية عىل احلصول مسأأةل  ذكل يف مبا ،ايابنية أأدوية رشكة 12 أأعلنت ،2017 يونيو يف أأنه اإ
Astellas وEisai وTakeda وChugai وDaiichi-Sankyo وShionogi العاملي صندوقال  بمتويل س تقوم أأهنا 

 يف عملت Chugaiرشكة  أأناملمثل  وذكر. املقبةل امخلس الس نوات مدى عىل (GHIT) املبتكرةالرعاية الصحية  تكنولوجيال 
 تكنولوجيال  العاملي صندوقوقام ال  ،املناعة عمللالس نغافورية  ك بكةال  مع ابلتعاون الضنك محلى جديد دواء لتطوير مرشوع

 يف ملسامهةاب اعرتافه أأساس عىل أأمرييك دولر مليون 5.3 بقمية نحةمل  مكتلقى املرشوعابختيار  املبتكرةالرعاية الصحية 
 ابحملافظة توعد Chugaiرشكة  أأناملمثل  وأأضاف". النامية البدلان يف (NTDs) املروهمةل املدارية املناطق أأمراضماكحفة "

 وعالوة. البدلان تكل يف الاقتصادية لتمنيةيف او النامية البدلان يف للأشخاص والطيب الصحي الوصول تعزيز يف املسامهة عىل
مرشوع  مع ابلتعاون املالراي لعالج دلواء جتارية صيغة لتطوير مرشوع يف تعمل Takedaرشكة  أأناملمثل  ذكر ،ذكل عىل

جاميل (MMV) الأدوية ملاكحفة املالراي . املبتكرةالرعاية الصحية  تكنولوجيال  العاملي صندوقال  من أأمرييك دولر مليون 4.4 ابإ
ىلاملمثل  وأأشار  وهنج التاكليف لتقامس تعاونية مناذج خالل من اممنتجروه تقليل سعر تتوليان Eisaiو Takedaرشكيت  أأن اإ
يداع قاما Daiichi Sankyoو Astellas Pharma أأن حني يف ،الطبقات متعدد تسعري  عىل مبرونة وتنفيذها الرباءات ابإ
يالء مع ،بدل لك أأساس  أأطلقت ،2017 الأول أأكتوبر 3 يف أأنهاملمثل  وذكر. صول عىل الأدويةاحلمعلية  لتحسني الاعتبار اإ
ماكنية لتعزيز جديدة رشاكة والويبو الأحباث وليدة الأدوية صناعة ىل الوصول اإ  واكلت أأجل من ابلرباءات املتعلقة املعلومات اإ

 Daiichi-Sankyoو Astellasيه  ،الأحباث يف متخصصة ايابنية رشاكت مخس حاليا هناك وأأن ،الأدوية مكرتايت
ىل ابلنضاممملزتمة  Shionogiو Takedaو Eisaiو -Patمبادرة معلومات الرباءات من أأجل الأدوية ) سمىامل  مرشوع اإ

INFORMED)"، ىل  الرباءات معلومات وتقدمي املمثل  وأأعرب مبادرة معلومات الرباءات من أأجل الأدوية. بياانت قاعدةاإ
 تزويد خالل من صول عىل الأدويةاحل س تعززمبادرة معلومات الرباءات من أأجل الأدوية  بياانت قاعدة بأأن اعتقاده عن

 الأنكطة بأأناملمثل  وأأفاد. املقابل عااملب واملنتج ابلرباءات املتعلقة العامة املعلومات بني واحض برابط املكرتايت واكلت
 علهيا العثور ميكن النامية البدلان يف الأدوية عىل احلصول بكأأن ملنتجي املس تحرضات الصيدلنيةلجمعية الياابنية ل  الأخرى

ىل انضمت قد الياابنية الأدوية رشاكت وأأنللجمعية  الك بيك وقعامل عىل  للأمراض أأدوية لتطوير رشاكة 30 حوايل اإ
 يف للرباءات ن ظم أأن يمت وضع النامية البدلان يف لأدويةا عىل للحصول من الرضوري أأن املمثل أأيضا ورأأى .املروهمةل الاس توائية

 املتقدمة البدلان يف العامة الصحة يعزز الرباءات نظام بأأن وأأعرب عن اقتناعه، الأدوية جمال يف والتطوير البحث تعزيز مركز
 .السواء عىل والنامية

 املس تحرضات عىل الرباءات حامية موضوع حول املناقكات ( أأنMSF) حدود بال أأطباء منظمة ممثةل وذكرت .114
يديولوجية املناقكة عن تبتعد أأن وينبغي عديدة مرات تكررت الصيدلنية ذا ما بكأأن الأساس ية الأي  تكون أأن ينبغي اكن اإ

 وامحلاية ابلتوازن تتعلق جلنة الرباءات مناقكة املمثةل أأن ورأأت. ل أأم الصيدلنية املس تحرضات لرباءات حامية هناك
يدت. وادلويل الوطين الصعيدين عىل الاجامتعية الفائدة، نظرها وهجة من، تراعي اليت، املناس بة  أأدىل اذلي املمثل البيان وأأي

يكولوجيا املعرفية ) مؤسسة ممثل به  وأأشارت. والتطوير للبحث بديةل مناذج مناقكة أأمهية بكأأن( KEIاملؤسسة ادلولية لالإ
ىل  البحث تاكليف اسرتداد يف الرباءات لنظام الأسايس ادلور بكأأن الصناعة تس تخدهما اليت الأمد الطويةل احلجة املمثةل اإ

 املمثل أأنه وأأضاف. والتطوير البحث لمتويل الوحيد السبيل هو هذا يكون ل قد، خربهتا واقع من وذكرت أأنه، والتطوير
 وأأعرب. والتطوير البحث تاكليف مع للتعامل أأخرى بديةل طرق بكأأن املايض من واخلربات الأمثةل من عدد ابلفعل يوجد

 املناقكات املمثل أأن ذكرت، ذكل عىل وعالوة. املقبةل املناقكة يف الاعتبار يف الأمر الرباءات هذا جلنة تأأخذ أأن يف أأمهل عن
 املتعلقة املعلومات أأن عىل وشددت. للميض ق دما مقبوةل خطوة متثل ابلرباءات املتعلقة املعلومات بياانت قاعدة مسأأةل بكأأن

ىل أأنه وأأشارت. الأول املقام يف عامة تكون أأن ينبغي وذلكل، أأبدا ليست رسية ابلرباءات  تمتكن أأن اجليد من أأنه حني يف اإ
 يف الفضل الصناعة منح أأبدا   ينبغي فال، واحد مصدر يف متاحة وجعلروها ابلرباءات املتعلقة املعلومات مجيع دمج من الصناعة

نه حيث، للجمروهور متاحة الرباءات معلومات جعل  عامة. جبعلروها حكويم الزتام اإ
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 .SCP/27/6 الوثيقة عن عرضا الأمانة وقدمت .115

. كندا اقرتاح يف املكاركة عىل سويرسا مبوافقة وفد رسوره عن وأأعرب انتخاهبم عىل وانئبيه الرئيس كندا وفد وهنيأأ  .116
 بروح اقرتاهحام تقدما وسويرسا كندا أأن وذكر، الإجيابية مكاركهتم عىل واملراقبني الأعضاء وادلول سويرسا وفد الوفد وشكر

ىل والوصول الرباءات بني للعالقة الأسايس املوضوع حول احلوار يف ويساهامن بناءة . الصحية والتقنيات الطبية املنتجات اإ
ىل وأأشار  الوفد وأأن الواردة التعليقات لإبداء الاقرتاح عىل تعديالت وسويرسا كندا من لك أأجرت، الأخرية ادلورة منذ أأنه اإ

يه  املعدل الاقرتاح يف الرئيس ية الاختالفات أأن الوفد وأأوحض. اقرتاحه يف قمية يرون الأعضاء ادلول مجيع أأن من ابلتأأكد هممت
ضافة ويه، )أأ( 5 الفقرة يف  عىل وعالوة. الاقرتاح نطاق توضيح يف للمساعدة، الصحية والتقنيات الطبية للمنتجات تعريف اإ

ىل الوفد أأشار، ذكل احلصول عىل  دون حتول اليت ابلرباءات املتعلقة غري العوائق فئة حذف متت(، ج) 5 الفقرة مبوجب أأنه اإ
 ويمتثل. الرباءات محلاية الأدوية تكل فهيا ختضع ل اليت البدلان يف الأساس ية الأدوية بتوافر املتعلقة الفئة وأأضيفت، الأدوية
 تناولروها ينبغي ول، الرباءات جلنة نطاق خارج تقع ابلرباءات املتعلقة غري احلواجز بأأن القائل الرأأي خماطبة يف ذكل من الغرض

ىل ل أأنه الوفد وأأضاف. الاقرتاح يف آخر معل أأي اسيبدال أأو التنافس هيدف اإ طار يف أ  املتعلق الأعامل جدول بند اإ
 ميكن، نفسه الوقت يف وأأنه، أأخرى أأي أأعامل مع ابلتوازي قدما مييض أأن ميكن اقرتاحه أأن الوفد ورأأى. والصحة ابلرباءات

 التلكيف يف الوفد يرغب اذلي البحث موضوع بكأأن قرارات اختاذ عند مقرتحه نتاجئ احلس بان يف تأأخذ أأن الأعضاء لدلول
ىل لوالوصو  الرباءات بني العالقة حول النظر وهجات من العديد اليت تضمنت القوية ابملناقكة الوفد وأأقر. به  املنتجات اإ

ىل املقرتحة املامرسة أأن الوفد وأأوحض. الصحية والتقنيات الطبية ىل يسيند كونه ضامن بل النقاش هذا تسوية ل هتدف اإ  اإ
 .اخلاصة اس تنتاجاهتا وتس تخلص النتاجئ تس تعرض ميكهنا أأن الأعضاء ادلول أأن ورأأى. اجلودة عالية الأحباث من أأساس
ىل أأيضا الوفد وأأشار ىل ابلنظر أأنه اإ نه، املامرسة خالل من تناولروها سيمت اليت ادلراسات نطاق اتساع اإ  يمت متثيل أأن يتوقع فاإ

 .الهنايئ التقرير يف جيدا متثيال املناقكة يف الأطراف مجيع

يد، الوطنية بصفته سويرسا وفد وحتدث .117 ىل وأأشار، كندا وفد به أأدىل اذلي البيان وأأي  الاقرتاح من نقاط ثالث اإ
 أأشار، واثنيا  . الأحباث عىل القامئة التقنية اخلربة وعىل احلقائق اكيكاف عىل الاس تعراض سريكز، أأول  . نقاط هممة يعتربها

ىل الوفد  الواردة الأفريقية اجملموعة مقرتحات وابلتحديد، الأعامل جدول من البند هذا بكأأن الأخرى املقرتحات يسيبق مل أأنه اإ
 أأضاف، اثلثا. SCP/17/11 الوثيقة يف الواردة مريكيةألا املتحدة ايتلاملقدمة من الوواملقرتحات  SCP/24/4 الوثيقة يف

ىل واسينادا. الأصلية التوصيات تتضمن لن الاس تعراض من الناجتة الوثيقة أأن الوفد ىل الوفد أأشار، الوثيقة اإ  لدلول أأن اإ
ادلورة السادسة  خالل أأنه الوفد وذكر. قدماامليض  طريق حتديد بكأأن اخلاصة اس تنتاجاهتا تطوير يف احلرية الأعضاء

يد، الرباءات للجنة والعرشين  املوجودة ادلراسات اس تعراض أأن الوفد ورأأى. الاقرتاح مؤيدي من وهو الآن كندا اقرتاح أأي
 لقاجليدة فامي يتع والأدةل البحوث عىل الضوء املقرتحة ادلراسة وسوف تسلط. اللجنة ومعل الأعضاء ادلول مجيع س يفيد

هنا، ذكل عىل عالوة. الصحية التقنيات عىل واحلصول الرباءات بني ابلعالقة  وقد املعرفة من حاةل الأعضاء لدلول س توفر فاإ
ىل تؤدي ىل الوفد وأأشار. اجملال هذا يف املعرفة قاعدة حتسني اإ  يف الآن حىت متت قد املامرسة هذه مثل بأأن عمل عىل ليس أأنه اإ

طار خارج مفيدة س تكون أأهنا ورأأى، أأخرى منتدايت  ابملعلومات حول غنية واثئق هناك أأن الوفد وذكر. الرباءات جلنة اإ
ىل الوفد وأأشار. والصحة ابلرباءات املتعلقة والقضااي اجلوانب من متنوعة مجموعة  ومنظمة الويبو أأجرهتا اليت الثالثية ادلراسة اإ

ىل الوصول "تعزيزحتت عنوان ، العاملية الصحة ومنظمة العاملية التجارة  مخس تتضمن واليت، والابتاكر" الطبية التقنيات اإ
ىل بناءة خطوة متثل الواثئق هذه مراجعة أأن الوفد ورأأى. مسيكروهد هبا وثيقة 150 من أأكرث تضم املراجع من صفحات  الأمام اإ

ىل الوفد وأأشار. والصحة الرباءات موضوع بكأأن أأخرى أأعامل يف ادلخول قبل  ابلعمل الهنوض يف يساعد أأن ميكن أأنه اإ
 التقنيات عىل والوصول الرباءات نظام بني العالقة بكأأن املعرفة حلاةل وأأصيةل حقيقية مسامهة وتقدمي، للجنة املس تقبيل

 من والغرض الطبية املنتجات وتعريف ادلراسة بنطاق تتعلق خماوف عن أأعربت الأخرى الوفود بأأن وأأفاد الوفد. الصحية
 وفد من تناولروها اخملاوف هذه لك أأن الوفد وأأوحض. الأفريقية اجملموعة من املقدم الاقرتاح عىل تأأثريه أأو عالقته أأو الاقرتاح

 كندا بأأن وأأفاد الوفد. اقرتاحه عىل ُأدخلت اليت من خالل التغيريات للجنة الرباءات أأو ادلورة السادسة والعرشين أأثناء كندا
 .الأخرى الأعضاء ادلول من مفتوحة أأس ئةل أأو أأخرى خماوف أأي عىل للرد مس تعدان وهو نفسه
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دراج وعىل املعدل اقرتاحه عىل كندا وفد وشكر الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد وحتدث .118  اجلوانب بعض اإ
 يتعلق اميف ابلقلق يكعر يزال أأنه ل أأوحض الوفد، ذكل ومع. الرباءات للجنة الأخرية ادلورة خالل الس نغال وفد أأاثرها اليت

 متتد ورمبا اللجنة ولية تتجاوز العنارص من كبريا عددا، نظره وهجة من، يتضمن اليت، املعدل الاقرتاح مقدمة من 2 ابلفقرة
ىل  هذا مثل بنتاجئ يتعلق فامي سويرسا وفد قدهما اليت ابلتفسريات علام أأحاط أأنه الوفد وذكر. أأخرى وهيئات حمافل اإ

زاء قلقه عن الوفد أأعرب، ذكل ومع. ادلراسة أأو الاس تعراض  يعطي أأنه يبدو حيث، املقدمة من 2 الفقرة يف ورد ما فكرة اإ
 احلصول عىل الأدوية مكلكة من صغري جزء سوى الواقع يف ليست الرباءات أأن وحتديدا، ادلراسة نتاجئ بكأأن التوجيه بعض

ىل وأأشار. الصحية والتكنولوجيا جراء مبواصةل للغاية همامت   يزال ل أأنه حني يف أأنه اإ  املعدةل الصيغة ملناقكة ثنائية مكاورات اإ
نه، التعمق من مبزيد الاقرتاح من  .ليس بوسعه تأأييد الاقرتاح احلارض الوقت يف فاإ

َّق .119 يران وفد وعل  عىل اس تعراضروها سيمت دراسة أأي نطاق يقترص أأن ينبغي، لفروهمه وفقا بأأنه( الإسالمية - مجروهورية) اإ
ىل والوصول للتكنولوجيات ابلرباءات املتعلقة اجلوانب  يقترص أأن جيب، وذلكل. الصحية والتكنولوجيات الطبية املنتجات اإ

 اقرتاب مع بأأنه كذكل الوفد وعلق .وجلنة الرباءات الويبو اختصاص نطاق يف تدخل اليت املسائل عىل ادلراسات هذه نطاق
ا الاس تعراض يكمل أأن جيب، 2017 عام هناية يف  العمل يفضل أأنه عىل وشدد. 2017 عام يف املنكورة ادلراسات أأيض 

 .الأفريقية اجملموعة قدمته اذلي الاقرتاح وما يتفق مع البند هذا يف املس تقبل

ندونيس يا وفد وحتدث .120  وأأعرب الوفد. عىل تأأييده سويرسا ووفد املعدل الاقرتاح عىل كندا وفد وشكر الوطنية بصفته اإ
ىل وأأشار املعدل الاقرتاح لعرض عن تقديره جراء أأس باب دقيقة للغاية عن خلفية دليه أأنه اإ  أأكد، ذكل ومع. ادلراسة هذه اإ

نه، خماوف دليه ليس أأنه حني يف أأنه الوفد  قدما امليض للجنة ييس ىن حىت الاقرتاح بكأأن املدخالت بعض دليه يزال ل فاإ
جراء  مؤيدي من الك أأن مبعرفة رسوره عن الوفد وأأعرب. سويرسا وأأيدته كندا قبل من اقرتحته عىل النحو اذلي ادلراسة واإ

ىل الوفد أأشار، ذكل ومع. والصحة الرباءات بكأأن اللجنة مناقكة عىل مس بقا يمك لن النكاط أأن عىل اتفقوا الاقرتاح  أأن اإ
 أأن عىل التفاق املروهم من أأنه الوفد وذكر. الرباءات للجنة املس تقبيل العمل س توجه ادلراسة تكل أأن ذكر الاقرتاح مؤيدي أأحد

جراء أأثناء اللجنة يف مقبةل مناقكة أأي عىل مس بقا حتمك أأو متنع لن ادلراسة ىل، الوفد وشدد. ادلراسة اإ يران وفد جانب اإ  اإ
 يف اللجنة معل يبقى وأأن العمل يف ازدواجية أأي هناك يكون أأل ينبغي أأنه عىل، الأخرى والوفود( الإسالمية - مجروهورية)

 براءة عىل للحصول الأهلية معايري عىل ادلراسة تقترص أأن احلمكة من أأنه الوفد رأأى، ذكل عىل وعالوة. وليهتا حدود
ىل وابلإضافة. والويبو جلنة الرباءات ولية عن خارجة أأخرى مسائل تناول من بدل  ، والتقنيات الأدوية عىل واحلصول ، ذكل اإ

ىل الوفد أأشار  اسيكار أأنه الوفد وذكر. 2016 عام حبلول تنهتيي ول 2017 عام تغطي نأأ  جيب ادلراسة يف ادلراسة فرتة أأن اإ
 عام حىت الاس تعراض موافقة ومرونة جتاه مد فرتة أأبدى كندا وفد وأأن النقطة تكل بكأأن رمسي غري بكلك كندا وفد

ىل وأأشار، 5 الفقرة لإدراجه كندا وفد الوفد شكر، ذكل عىل وعالوة. 2017 ىل أأنه اإ دراج ينبغي، الويبو جانب اإ  منظمة اإ
 .الأخرى املتحدة الأمم منظامت وكذكل العاملية التجارة ومنظمة العاملية الصحة

ب .121 يكولوجيا املعرفية ) ممثل ورحي  البدلان تواهجروها اليت القيود بكأأن مدخالت تقدمي بفرصة( KEIاملؤسسة ادلولية لالإ
 الصحة وصون احلصول عىل الأدوية تعزيز يف الرباءات مرونة مواطن من الاكمةل الاس تفادة يف والبدلان الأقل منوا   النامية
ىل وأأشار. العامة يكولوجيا املعرفية تقرير أأن املمثل اإ ىل صفحة 21 يف املؤسسة ادلولية لالإ  الأمثةل بعض يوثق اللجنة املوجه اإ

 لروها املتاحة املرونة مواطن ممارسةيف  تأأمل أأو متارس اليت البدلان عىل املفروضة والتجارية الس ياس ية الضغوط عن البارزة
ىل وأأشار. تريبس اتفاق مبوجب كوادور وكولومبيا الربازيل من أأمثةل املمثل اإ ندونيس يا والروهند واإ ، واتيلند أأفريقيا وجنوب واإ

ىل وأأشار  .http://www.wipo.int/export/sites/www/scp/en: التايل الرابط عىل متاح الاكمل تقريره أأن اإ
/meetings/session_27/3rdparty_comments/kei.pdf .الضغوط عىل الأمثةل بعض س يقدم املمثل أأنه وذكر 

نكاء لكينتون الرئيس طلب، منصبه ترك من أأايم بضعة قبل، 2001 يناير أأوائل يف أأنه وأأوحض. البدلان تواهجروها اليت  فريق اإ
 اذلي، 1996 لعام الربازيل يف الصناعية امللكية قانون من 68 املادة يف للطعن هيدف، العاملية التجارة منظمة خرباء يف

دارة حسبت، منصبه لكينتون ترك أأن وبعد. احمللية املنتجات بتصنيع تتعلق أأحاكما يتضمن  العاملية التجارة منظمة قضية بوش اإ
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ىل وأأشار. 2001 يونيو 25 يف الربازيل ضد  الولايت حسبت" :ييل كام نصه جاء اتميز نيويورك حصيفة يف نرش مقال املمثل اإ
 ينظر قضايئ نزاع تسوية عىل ووافقت العاملية التجارة منظمة يف الربازيل ضد براءة شكوى متوقع غري بكلك اليوم املتحدة

ليه ن  اخلرباء ويقول .الفقرية ادلول يف الإيدز عالج عقاقري ويبيع يصنع اذلي من حول للجدل رمزا ابعتباره واسع نطاق عىل اإ اإ
ىل يف طريقروها اكنت اليت، الربازيل  المثن املضادة غالية وأأدويهتا الكبرية الغربية الأدوية لرشاكت ادلويل التحدي صدارة اإ

 بأأسعار متاحة الأدوية جلعل قوية حبمةل الأخرية الس نوات يف الإيدز من وفياهتا معدل شديدا يف حققت اخنفاضا، للفريوسات
ن شروهرين قبل، جتارية عقوابت بفرض الربازيل هددوا دق اكنوا، أأمريكيون مسؤولون وقال وفعاةل. رخيصة  هممة القضية هذه اإ

 لصنع الرباءات ماليك عىل للضغط قانوهنا يف حكام تس تخدم الربازيل وأأن الفكرية امللكية حقوق محلاية العام املبدأأ  دلمع
ن" بقوهل، تيكسريا روبريتو ابولو ادلكتور، الربازيل يف الإيدز قسم رئيس رد، مايو 2 ويف. هناك املنتجات  ت عاقَب بالده اإ

 أأعدهتا اليت SCP/27/6 الوثيقة يف ورد كام املمثل أأنه وذكر". الأخرى ادلول تفعلروها مل بطرق الأمريكية الرشاكت حتدي عىل
دارية خطوات اختاذ يف تواهجروها اليت والضغوط كولومبيا الصعوابت يف الصحة وزارة أأوحضت، الأمانة عالن لإصدار اإ  املصلحة اإ
صدار أأجل من العامة لزايم ترخيص اإ  تصف SCP/27/6 الوثيقة من، اخلصوص وجه عىل ،9 املمثل أأن الفقرة وأأضاف. اإ

ىل العامصة واش نطن يف الكولومبية السفارة من، 2016 أأبريل 27 املؤرخة الرساةل  تذكر اليت بوغوات يف الكولومبية السلطات اإ
 منح حول الأمرييك الك يوخ جملس يف املالية وجلنة( USTR)املتحدة  للولايت املمثل التجاري عهنا أأعرب اليت الكواغل

جباري ترخيص مياتينب" لعقار اإ ىل وأأشار. للرسطان عقار لعالج وهو، "اإ  التحديد وجه عىل تربط الضغوط هذه أأن املمثل اإ
 الرتخيص مبنح، الكولومبية السالم معلية يف أأوابما لإدارة مبادرة ويه"، Paz Colombia" ملبادرة الأمرييك المتويل

 " عىل الإجباري الرتخيص أأن من الأمرييك الك يوخ جملس يف املالية جلنة خماوف السفارة نقلت، ذكل عىل وعالوة. الإجباري
مياتينب  .سويرسية أأدوية رشكة ويه، نوفارتس لرشكة الفكرية امللكية حقوق ينهتك أأن شأأنه من "اإ

ن وقال، والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس جورجيا وفد وحتدث .122  تعزز املتوازنة واملبادرات الس ياسات اإ
، اذلي قدمه وفد كندا املعدل ابلقرتاح علام وأأحاط، ميسورة الصحية بأأسعار الرعاية وتكنولوجيات احلصول عىل الأدوية

جراء اذلي يطالب، تأأييده يف سويرسا واشرتكت  عىل الوفود هذه الوفد وشكر. الرباءات عن احلايل حثللب اس تعراض ابإ
 أأن عىل كندا وفد مع واتفق. جيدة أأدةل عىل يعمتدوا أأن جيب الس ياسات جمال يف العاملني أأن عىل وشدد النص حتسني

ىل الوفد وخلص. القامئة البحوث عىل للبناء جيدة فرصة يعد الاس تعراض  جيدا أأساسا املعدل الاقرتاح اعتبار ميكن أأنه اإ
 .املس تقبل يف العمل ملناقكات

عداد معلروها عىل الأمانة وشكر انتخاهبم عىل وانئبيه الرئيس كولومبيا وفد وهنيأأ  .123 يد. الواثئق مجيع واإ  اذلي البيان الوفد وأأي
ىل الوفد وأأشار. والاكرييب الالتينية أأمرياك بدلان مجموعة ابمس كوس تارياك وفد به أأدىل  اللجنة داخلاليت جترى  املناقكات أأن اإ

آراء تنوع يف حتديدا تمكن مناقك هتا فوائد وأأن الأعضاء لدلول ابلنس بة كبرية أأمهية لروها ج أ  خمتلف بكأأن الأعضاء ادلول وهن 
 وأأشار، الرباءات لقانون التدرجيي التطوير ملناقكة ماكن يه جلنة الرباءات بأأن وأأفاد الوفد. اللجنة تيناولروها اليت املوضوعات

ىل نتاج تعزيز أأجل من الفكرية امللكية نظام يقدهما اليت ابملساهامت أأقرت ما ودامئا التعبري حرية يكجع بدل كولومبيا أأن اإ  الإ
عداد عىل الأمانة الوفد وشكر. التنافس ية والقدرة والإبداع والابتاكر  اليت الصعوابت تلخص اليت SCP/27/6 الوثيقة اإ

 تلخصت الوثيقة أأن وذكر. الرباءات مرونة مواطن من الاكمةل الاس تفادة يف الأقل منوا  والبدلان  النامية البدلان تواهجروها
ىل التحديد وجه عىل تكري وبذكل، الأعضاء ادلول قدمهتا اليت اخملتلفة املساهامت  يف الصحة وزارة تقدهما اليت املساهامت اإ

 كبرية حتدايت تواجه اليت اجملالت أأحد ي عد حيث، والصحة جمال الرباءات حول النقاش أأمهية عىل الوفد وشدد. كولومبيا
ىل وأأشار الوفد. التمنية وأأجندة 2030 لعام املس تدامة التمنية أأهداف مراعاة وابلتايل، مناسب توازن لإجياد  ادلراسة أأن اإ

 يف تمكيلية أأي دراسة أأن ورأأى، للغاية هممة أأساس ية معلومات تقدم SCP/25/5 الوثيقة يف الواردة الأولية
ىل وأأشار. والتأأثريات اخلارجية الوطنية ابحلومكة املتعلقة الفقرات يف ورد ما الاعتبار يف تأأخذ أأن جيب SCP/27/6 الوثيقة  اإ

طار يف املقدمة املساهامت مجيع أأن  الالزمة املكاركة تتضمن، البدلان داخل اكمةل دينامية معلية من جزءا ت عد جلنة الرباءات اإ
 الوطين املس توى عىل تعاوين هنج اعامتد أأمهية عىل الوفد أأكد، الصدد هذا ويف. احلكومية والوزارات الإدارات خمتلف من
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ىل وأأشار، كولومبيا يف يدث ذكل أأن الوفد وأأوحض. املصلحة أأحصاب مجيع مبكاركة آراء نظر وهجات يعكس بيانه أأن اإ  وأ
 .املدين واجملمتع اخلاص والقطاع احلكومية اجلروهات ورؤى

، ذكل عىل وعالوة. مبقرتحه يتعلق فامي عهنا أأعربت اليت واملفيدة البناءة التعليقات عىل الأعضاء ادلول كندا وفد وشكر .124
 الأدبيات اس تعراض أأن الوفد أأوحض، التحديد وجه وعىل. الأعضاء ادلول بعض طرحهتا اليت الأس ئةل بعض عىل الوفد رد

 أأن مبا أأنه الوفد وأأوحض. متعلقة ابلرباءات غري عوامل يتضمن ل وأأنه مقرتحه من 5و 4 الفقرتني ابلتفصيل يف موحض املقرتح
هنا، املرحةل حتدد اليت ببساطة يه الاقرتاح من 2 الفقرة  عىل س يوافق أأنه الوفد ذكر، ذكل ومع. الاقرتاح نطاق حتدد ل فاإ

ذا، الفقرة تكل حذف شاكلية أأهنا وجد اإ  عىل الوفد وافق، لالس تعراض الزمنية الفرتة عىل ابلتعليقات يتعلق وفامي. متثل اإ
، املس تقبيل والعمل الاقرتاح بني العالقة عىل ابلتعليقات يتعلق وفامي. 2017 عام ليكمل الأدبيات اس تعراض نطاق توس يع

 أأنه، املثال سبيل عىل، الوفد وأأوحض. املس تقبل يف معل هناك يكون قد، الأدبيات اس تعراض نييجة عىل بناء أأنه الوفد ذكر
ذا  النظر للجنة ميكن عندئذ، البحث يف جفوات هبا توجد جمالت هناك أأن، الأدبيات لس تعراض نييجة، اللجنة اس تنتجت اإ
جراء يف  الوفد ذكر، الاس تعراض دراساهتا س يغطي اليت ابملنظامت املتعلق السؤال عىل وردا. اجملالت تكل يف جديد حبث اإ
 اقرتاحه يف املدرجة الثالث املنظامت به تقوم اذلي ليقترص عىل العمل الأدبيات اس تعراض نطاق من للحد نية توجد ل أأنه

 مفتوحة. القامئة وأأن

 املعارضة ظمن   ذكل يف مبا، الرباءات جودة: الأعامل جدول من 9 البند

 .SCP/27/5 Revو .SCP/27/4 Rev الوثيقتني الأمانة قدمت .125

 موضوع بكأأن ابلعمل للهنوض القوي دمعه وأأكد، والبلطيق الوسطى أأورواب بدلان مجموعة ابمس جورجيا وفد وحتدث .126
يكن اجلودة عالية الرباءات وأأن الرباءات نظام مصمي يف يأأيت املوضوع بأأن وأأفاد الوفد. الرباءات جودة . وظائفه أأداء من النظام مت

 حفص معلية يف يسروهم أأن ميكن وأأنه العمل ازدواج لتجنب الرباءات ماكتب أأدوات أأحد هو العمل تقامس أأن عىل الوفد وشدد
 عىل الأمانة الوفد وشكر. الرباءات ماكتب ومجيع الأعضاء ادلول مجيع س يفيد العمل تقامس أأن الوفد ورأأى. اجلودة عالية

 والفحص البحث يف الرباءات ماكتب بني والتعاون" الرباءات جودة" مبصطلح اخلاص الاس تبيان عىل الردود حتديث
ج عىل اجتاهات اللجنة ولطالع (. .SCP/27/4 Revالوثيقة )الرباءات"  جودة" ملصطلح عضو دوةل لك فروهم كيفية وهن 

آراء وجود الوثيقة ت ظروهر حني يف بأأنه الوفد وأأفاد ن، الرباءات جودة حتدد اليت ابلعوامل يتعلق فامي خمتلفة أ  تفاهام هناك فاإ
ىل واسينادا ،ذكل عىل وعالوة. الرئيس ية القضااي بكأأن مكاهبا ، .SCP/27/5 Revالوثيقة عىل ُأدخلت اليت التحديثات اإ
 التعاون لأساليب املزتايد والاس تخدام الفكرية امللكية ماكتب النطاق بني الواسع التعاون لرؤية رسوره عن الوفد أأعرب

قلميية الثنائية املس توايت عىل اخملتلفة ىل وأأشار. وادلولية والإ وأأعرب . الفكرية امللكية ماكتب معل ييرس التعاون هذا أأن اإ
ىل عن تطلعه الوفد  ادلورة تكل خالل والفحص البحث يف الرباءات ماكتب بني التعاون بكأأن املعلومات لتبادل عقد جلسة اإ

ىل والاس امتع  بتقيمي املتعلقة واحلالت الأمثةل معلومات بكأأن تقامس جلسة عقد اللجنة بقرار الوفد ورحب. انحجة أأمثةل اإ
س بانيا وفد اقرتاح يف الوارد النحو عىل، الابتاكرية اخلطوة ىل الوفد وأأشار (.SCP/24/3 الوثيقة) اإ  الابتاكرية اخلطوة أأن اإ

، اخلتام ويف. اجلودة عايل براءات لنظام ضامان ميثل الابتاكرية للخطوة السلمي التقيمي وأأن الرباءات قانون من هاما جزءا متثل
(، SCP/23/4و SCP/19/4 الوثيقتان) الأمريكية املتحدة الولايت وفد قدهما اليت للمقرتحات تأأييده عن الوفد أأعرب

ىل ابلإضافة(، .SCP/20/11 Rev الوثيقة) وأأمرياك الأمريكية املتحدة والولايت املتحدة واململكة كوراي ومجروهورية  اإ
 ادلامنرك ووفد( SCP/17/8 الوثيقة) املتحدة ململكةوا كندا وفدا قدهما اليت الرباءات جبودة املتعلقة السابقة املقرتحات

 (.SCP/17/10 الوثيقة) الأمريكية املتحدة الولايت ووفد( SCP/17/7 الوثيقة)

عدادها عىل الأمانة وشكر الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد وحتدث .127  .SCP/27/4 Rev للوثيقتني اإ
ىل مكريا .SCP/27/5 Revو  الوفد ماكتب الرباءات يف البحوث والفحص. وأأكد بني والتعاون الرباءات جودة مسأأةل أأمهية اإ

ىل وأأشار". الرباءات جودة" مصطلح بفروهم يتعلق فامي مفاهميية اختالفات وجود عىل حدى أأن اإ  لقوانني الأساس ية اخلصائص اإ
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قلميية الوطنية الرباءات ىل تسيند القوانني هذه أأن يه والإ قلميية مفروهوم اإ ابختالف  ختتلف للرباءات الأهلية معايري وأأن، الإ
ىل حباجة الأعضاء ادلول أأن عىل الوفد وشدد. البدلان آلية لإنكاء س ياس ية مساحة اإ  وأأهدافروهم أأولوايهتم الاعتبار يف تأأخذ أ

ىل الوفد وأأشار. وشواغلروهم  يكون أأن بد ل لأنه"، الرباءات جودة" ملصطلح مكرتك فروهم هناك يكن مل، التارخي ذكل حىت أأنه اإ
ىل ابلنظر أأنه أأيضا الوفد وذكر. فروهام ذاتي ا  يف اخملتلفة والتقييدات التقنية واملوارد البرشية واملوارد للتمنية اخملتلفة املس توايت اإ

نه، والبدلان الأقل منوا النامية البدلان ، ذكل عىل وعالوة. املصطلح هذا بكأأن املواءمة بعض حتقيق يمت أأن احملمتل غري من فاإ
ىل الوفد أأشار  تتعلق ولكهنا، الابتاكرية اخلطوة معايري وتطبيق والفحص ابلبحث فقط تتعلق ل الرباءات جودة مسأأةل أأن اإ
 عن دراسة الأمانة جتري أأن الوفد واقرتح. فعال براءات لأي نظام ابلنس بة للغاية حيوية تعترب اليت، املعارضة بن ظم أأيضا  

قلميية الوطنية املامرسات  ومساعدة الازدواجية عىل التغلب ميكنه نكاط أأي بأأمهية وأأقر الوفد. املعارضة بن ظم يتعلق فامي والإ
ىل وأأشار، كفاءة أأكرث بكلك العمل عىل املاكتب ىل ابلنظر أأنه يف هذا الصدد اإ  الاجامتعية التمنية مس توايت اختالف اإ

ىل حاجة هناك فاإن، البدلان يف والاقتصادية ، اخلتام ويف. الرباءات جودة مسأأةل بكأأن حمدد معل برانمج وضع قبل احليطة اإ
 اخلطوة بتقيمي املتعلقة واحلالت الأمثةل من مزيد معلومات بكأأن تقامس لوجود نية لعقد جلسة رسوره عن الوفد أأعرب

ىل عن تطلعه وأأعرب، ادلورة تكل خالل الابتاكرية آليات من وغريها بن ظم املعارضة اخلاصة الويب صفحة الأمانة أأن تقدم اإ  أ
لغاء  .الإداري الإ

س تونيا وفد وحتدث .128  اللجنة أأعامل بتطوير والزتامه تأأييده جديد من وأأكد، فيه الأعضاء وادلول الأورويب الاحتاد ابمس اإ
ليه التوصل مت اذلي التفاق موافقته عىل مضمون عن الوفد وأأعرب. الرباءات جودة موضوع بكأأن  يف املوضوع هذا بكأأن اإ

 جودة" اذلي مت حول مصطلح الاس تبيان عىل الردود حتديث عىل أأيضا الأمانة الوفد وشكر. الرباءات للجنة السابقة ادلورة
 بعد الأعضاء ادلول من املقدمة الإضافية الردود مراعاة مع، والفحص البحث يف الرباءات ماكتب بني والتعاون" الرباءات

ىل شار الوفدوأأ . للجنة الرباءات والعرشين السادسة ادلورة  الإضافية الإماكنية أأن وذكر، املقدمة اجلديدة املساهامت عدد اإ
قلميية واملاكتب الأعضاء لدلول املتاحة  بأأن وأأفاد الوفد. وقميته وزنه من زادت قد الاس تبيان عىل ردود لتقدمي للرباءات الإ

 وجه الوفد، عىل وذكر. الرباءات جودة جمال يف العمل ملتابعة مفيدا س يكون الأمانة جانب من الردود وجتميع الاس تبيان
 جودة" ملصطلح عضو دوةل لك فروهم كيفية بكلك أأفضل أأن تدرك عىل اللجنة سيساعد املامرسة هذه نتاجئ أأن، اخلصوص

 وأأن"، الرباءات جودة" مصطلح تعريف يف خمتلفة أأساليب وجود من الرمغ عىل أأنه الوفد ذكر، ذكل عىل وعالوة". الرباءات
ل، الس ياقات ابختالف مصلحة صاحب دلى لك خيتلف قد املصطلح هذا معىن  عىل مماثال تفاهام هناك أأن يبدو أأنه اإ

 جودة جمال يف اللجنة معل تنفيذ يف مفيدة س تكون الاس تبيان نتاجئ أأن يف ثقته عن الوفد وأأعرب .املسائل الرئيس ية
 يف الواردة الإضافية الأس ئةل أأن أأيضا الوفد وذكر. املس تقبل يف موضوعي براءات قانون مواءمة يف الاخنراط ويف ،الرباءات
 وسيسمح اجملال هذا يف مفيدة اتلية خطوة س تقدم( SCP/18/9 الوثيقة) املتحدة واململكة كندا وفدي من املقدم الاقرتاح

ىل الوفد وانتقل. الرباءات جودة وحتسني بتقيمي الأعضاء ادلول قيام كيفية عن املزيد مبعرفة للجنة  SCP/27/5 الوثيقة اإ
Rev. ، امللكية ماكتب بني واسع تعاون عىل نطاق هناك بأأن السابق اس تنتاهجم عزز الوثيقة تكل يف الردود جتميع بأأنوأأفاد 

 امللكية ماكتب معلمبا ييرس  ،وادلويل والإقلميي الثنايئاملس تويني  عىل اخملتلفة التعاون لأساليب ايداملزت  والاس تخدام الفكرية
ن قائال   الوفد واس تطرد. الفكرية جيايب تأأثري هل أأنه أأيضا أأثبت العمل تقامس اإ  الرباءات وصالحية الرباءات حفص كفاءة عىل اإ

ىل وابلنظر. املمنوحة  املعلومات لتقامس جلسة بعقد للجنة الرباءات السابقة ادلورة بقرار الوفد برحي  ،العمل تقامس فوائد اإ
ىل هتطلععن  الوفدأأعرب و . احلالية ادلورة خالل والفحص البحث يف الرباءات ماكتب بني التعاون بكأأن يوم نصف ملدة  اإ

ىل الاس امتع جراءات عىل أأثره ذكل يف مبا ،التعاون هذا بكأأن الأعضاء لدلول الناحجة والامنذج اخلربات اإ  وبناء الرباءات منح اإ
 تقامس جلسة بأأن اعتقاده عن وأأعرب العمل لتقامسالنطاق  واسعال الاس تخدام عىل تكجيعه الوفد وواصل. القدرات

 العمل تقامس برامج عىل التعرف عىل الأعضاء ادلول من املزيد سيكجع ،ادلورة لتكل املقررة اجللسة مثل ،املعلومات
ىل وابلإضافة. فهيا واملكاركة  أأنهبا  ميكناليت  يةكيف ال  حول الأمانة أأجرهتا دراسة يف مزية هناك أأن يرى أأنه الوفد ذكر ،ذكل اإ

ماكنية من اخملتلفة واملامرسات القوانني حتد  عىل مكالك لأية للتصدي وضعروها ميكن اليت الطوعية التدابري يه وما العمل تقامس اإ
 أأنكطة خملتلف الإنرتنت عىل الويبو موقع عىل خمصصة صفحة وحتديث صون عىل أأيضا الأمانة الوفد وشكر. ادلويل املس توى
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ىل الوصول حتسني من تزيد أأن شأأهنا من العمل تقامس ي  القامئة املبادرات اإ  أأكرث بكلك التعاون من الرباءات ماكتب كنومت
ىل نتاجئ البحث والفحص الويبو نظام منصة اعتبار املمكن من هبأأن أأفاد الوفدو . كفاءة  (WIPO CASE)للنفاذ املركزي اإ

 برحي  ،ذكل عىل وعالوة. العمل لتقامس معينة طريقة عن املعلومات ونرش الفكرية امللكية ماكتب بني للتعاون جيدا مثال  
 اخلطوة بتقيمي املتعلقة واحلالت الأمثةل من املزيد بكأأن جلنة الرباءات يفاملعلومات  تقامسل  جلسة عقدب اللجنة بقرار الوفد

يالء مع أأنه الوفد وذكر. الابتاكرية س بانيا وفد اقرتاح يفاملذكورة  للموضوعات خاص اهامتم اإ  ،SCP/24/3 الوثيقة يف الوارد اإ
 ودةجب براءة نظام لضامن رئيس يا عامال السلمي اتقيميروهوميثل  املوضوعي الرباءات قانون يف أأساس يا مفروهوما الابتاكرية اخلطوة متثل

 اعتقاده عن الوفد وأأعرب. الرباءات جلنة يف اس مترت قد املعقد املوضوع هذا مناقكة أأن حبقيقة الوفد برحي  ،وهكذا. عالية
 ادلول دتفي ،الويبو يف الأعضاء ادلول يف املس تخدمة الابتاكرية اخلطوة تقيمي أأساليب وكذكل ،املفروهوم حول املناقكات بأأن

دارة يف كبري بكلك الأعضاء للمعلومات  تقامس جلسة وفائدة جناح عىل يدل ذكل بأأن وأأوحض الوفد. اجملال هذا يف العمل اإ
 يف جلسة تقامس املعلومات أأن يف ثقته عن الوفد وأأعرب. الرباءات للجنة والعرشين اخلامسة ادلورة خالل عقدت مماثةل

عداد يف مفيدة س تكون والعرشين السابعة ادلورة ىل س تقدم اليت الابتاكرية اخلطوة عن أأخرى دراسة اإ جنة لل  التالية ادلورة اإ
 الأمريكية املتحدة الولايت وفد قدهما اليت لمقرتحاتل وفقا اللجنة يف ابلعمل للهنوض تأأييده الوفد كرر ،اخلتام ويف. الرباءات

 الأمريكية املتحدة والولايت املتحدة واململكة كوراي مجروهورية ادووف ،(SCP/23/4و SCP/19/4 الوثيقتان)
ىل ابلإضافة ،(SCP/20/11 الوثيقة)  املتحدة واململكة كندا اوفد قدهما اليت" الرباءات جبودة" املتعلقة السابقة املقرتحات اإ
 وأأعرب(. SCP/17/10) الأمريكية املتحدة الولايت ووفد( SCP/17/7 الوثيقة) ادلامنرك وفدو ( SCP/17/8 الوثيقة)

 ،املقرتحات لتكل الرئيس ية العنارص س يعكس واذلي ،"الرباءات جودة" بكأأن العمل برانمج بتحسني الزتامه عن الوفد
ىل هتطلعأأعرب عن و  جراء اإ  .الأعامل جدول من البند هذا بكأأن بناءة مناقكة اإ

 ودةجل حامس وعامل لرباءةهلية للأ ل أأسايس رشط الابتاكرية اخلطوة أأن وذكر ،ابء اجملموعة ابمس سويرسا وفد وحتدث .129
ىل يسيند الابتاكرية اخلطوة حتديد أأن وأأضاف. عام بكلك الرباءات ونظام الصادرة الرباءات وقوة  املفاهمي من العديد اإ

 ،الابتاكرية اخلطوة عن ادلراسة بأأن أأفاد الوفدو ". اجملال هذا يف املاهر الكخص"و" الأدبيات السابقة" مثل ،املتخصصة
 اليت الابتاكرية اخلطوة بتقيمي املتعلقة واحلالت الأمثةل بكأأن جلسة تقامس املعلوماتو  ،SCP/22/3 الوثيقة يف الواردة
 بعض عن فضال ،اليكابه أأوجهو  ،املوضوع تعقيد مدى عىل تدل ،للجنة الرباءات والعرشين اخلامسة ادلورة خالل عقدت

 أأثناء دمتق   اليت العروض منتبنيي للوفد، و . واملناطق البدلان خمتلف يف هذاالأهلية للرباءة  رشط تقيمي يف الاختالفات
ىل الأحيان من كثري يف تؤدي أأن ميكن املامثةل التقيمي جهن   أأن ،تكل جلسة تقامس املعلومات  الولايت خمتلف يف خمتلفة نتاجئ اإ

ن قائال حديثه الوفد وواصل. القضائية  اخلطوة بتقيمي املتعلقة الأخرى واحلالت الأمثةل بكأأن جلسة تقامس املعلومات اإ
 الاس تبيان عىل الردود بأأن الوفدأأفاد و . البدلان خمتلف يف املفاهمي لتكل العملية الآاثر عىل الضوء من املزيد أألقت الابتاكرية

 عىل احلصولأأهلية  ملتطلبات املناسب للتقيمي البدلان تولهيا اليت الأمهية عىل الضوء سلطت SCP/23/3 الوثيقة يف الوارد
 العمل ملواصةل تأأييده عن املناطق خمتلف من الوفود من كبري عدد أأعرب ،السابقة ادلورات يف نهأأ  الوفد وأأضاف. رباءةال

ىلالوفد  أأشارو . الابتاكرية اخلطوة بكأأن ن ،املوضوعي الرباءات قانون حيث من ،أأنه اإ  مضن بوضوح تقع الابتاكرية اخلطوة فاإ
 ادلول مجيع يف الرباءات ماكتب فاحيص سيساعد املوضوع هذا يف العمل بأأن اعتقاده عن وأأعرب ،جلنة الرباءات ولية

جراء يف وهماراهتم معرفهتم حتسني عىل الأعضاء  الوفد أأعرب ،وابلتايل. رباءةهلية للللأ  الروهامة املتطلبات لتكل مناسب تقيمي اإ
س بانيا وفد به تقدم اذلي الاقرتاح أأساس عىل بتاكريةالا طوةاخل بكأأن العمل مواصةل يف رغبته عن ( SCP/24/3 الوثيقة) اإ

ىلالوفد  وانتقل. الأمريكية املتحدة للولايت السابقة حاتاقرت والا  ماكتب بني التعاون بكأأن املعلومات تبادل جلسة اإ
 يف الواردة الردود وموجز الاس تبيان اذلي مت يف املمتاز العمل عىل الأمانة الوفد وشكر ،والفحص البحث يف الرباءات
ىل ابلإضافة. و.SCP/27/5 Revو .SCP/27/4 Rev تنيق ي الوث  وكذكل ،SCP/26/4و SCP/26/3 الوثيقتني  ،ذكل اإ

 العديد أأن الوفد أأوحض ،"الرباءات جودة" مبصطلح يتعلق وفامي. احملدثة الواثئق يف سامهت اليت الأعضاء ادلول الوفد شكر
ىل أأشارت الردود من الرأأي  عىل الوفد ووافق. املصطلح هذا تكلك الرباءات منح معلية وجودة نفسروها الرباءات جودة أأن اإ

 احلالت معظم يف تعترب الرباءات جودة أأن الوفد وأأضاف. الرباءات منح معلية جبودة وثيقا ارتباطا ترتبط الرباءات جودة أأنب
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ىل  الوفد وأأشار. للرباءة املوضوعية للمعايري متتثل اليت تكلمبثابة   ملنح اجلودة عالية العملية هذه يف تسامه اليت العوامل أأناإ
نه قائال   الوفد وواصل. ةالقامئ واملعايريبه  املعمول للقانون اكمةل متتثلو  شامةل وحفص حبث معلية تكمل الرباءات  تكل لإجراء اإ

ىل الفاحصون يتاج ،املروهام ىل الوفد أأشار ،ذكل عىل وةالعو . مناس بة بياانت وقواعد حبث أأدوات اإ  البدلان من العديد أأن اإ
ىل أأشار قد  مدربني موظفني وجود أأمهية تأأوحض الأخرى البدلان بعض وأأن ،املكتبية والقرارات الإجراءات اختاذ توقيت اإ

 تكري الأخرى الردود نأأ  الوفد وأأضاف. اجلودة منح لعملية أأسايس كرشط بواجباهتم للقيام اكفية همارات دلهيمو جيدا تدريبا
ىل ىل الوفد أأشار ،ذكل عىل عالوةو . املصلحة وأأحصاب املكتب بني التصال يف الكفافية موضوع اإ  قدمت البدلان بعض أأن اإ

دارة نظام بكأأن مدخالت  ملصطلح مكرتك فروهم دلهيا البدلان من العديد أأن الوفد ورأأى. ماكتهبا داخل س تخدمامل  اجلودة اإ
 تعريف حول املناقكات من مزيدجراء لإ  اجيد اأأساستكلك  .SCP/27/4 Rev الوثيقة أأن واعترب ،"الرباءات جودة"

ذا ،املفروهوم  املقصود حتديد يف قوي اهامتم عن أأعربت اليت الوفود بعض أأنب الوفد وأأفاد .رمسي تعريف رضورة وجود ثبت اإ
ىل مهاودع الاس تبيان يف تكارك مل ابجلودة  ذكر ،والفحص البحث يف الرباءات ماكتب بني ابلتعاون يتعلق وفامي. بذكل القيام اإ

ىل تكري.SCP/27/5 Rev الوثيقة يف الواردة الردود أأن الوفد  الثنائية املس توايت عىل واسع النطاق تعاون أأنكطة وجود اإ
قلميية  سزتيد والفحص البحث يف الرباءات ماكتب بني التعاون بكأأن املعلومات تبادل جلسة أأن الوفد وأأضاف .وادلولية والإ

ىل وابلإضافة. املوضوع لروهذا فروهمروها تعزيز من  الأثر عىل أأيضا الضوء سلطت.SCP/27/5 Rev الوثيقة أأن الوفد ذكر ،ذكل اإ
ن قائال   الوفد واس تطرد. املمنوحة الرباءات حصةتعزيز  وابلتايل ،والفحص البحثمس توى  حتسني يف للتعاون الإجيايب  اإ

 واثئق تكون عندما س امي ل ،الفاحصون هبا يقوم اليت البحث أأعامل تمتم الأخرى املاكتب اعلهي تعرث اليت الأدبيات السابقة
 لأهنا ،الأخرى للماكتب لرباءاتل الأهلية اليت تيناول لآراءاب الفاحصون شديسرت  أأن وميكن ،أأجنبية بلغات السابقةالأدبيات 

 الوفد أأشار ،اخلصوص وجه وعىل. الأخرى املاكتب تكلالعاملون ب  نالفاحصو هيتخذ اذلي لقرارل املنطقي الأساس س توفر
ىل  املاكتب الصادرة عن والفحص البحث تقارير من تس تفيد احملدودة املوارد ذات الصغرية املاكتب بأأن تفيد الوثيقة أأن اإ

 فرتة ختفيض يمتثل يف الإجيايب الأثر أأن الوفد أأوحض ،ذكل عىل وعالوة. املوضوعي الفحص يف التعاون من وكذكل ،الأخرى
 وواصل. الأخرى املاكتب جترهيا اليت والفحص البحث أأعامل غاللاس ت خالل من الرباءات حفص يف الكفاءة وحتسني التعطل

ن قائال   حديثه الوفد  انحج منوذج عىل مثال يكلك (PPH ) ليسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات املسارات الرسيعة برانمج اإ
جراءات سمحي  أأنه حيث ،العمل لتقامس ىل مما يؤدي أأقل مكتبية ابإ  ،واملاكتب الطلبات ودعيمل ابلنس بة التاكليف ختفيض اإ

ىل ابلإضافة أأنه الوفد وذكر. ةالسابق يف الأدبيات حبهثم يبدؤون مهنا أأفضل انطالق نقطة للفاحص يوفر أأنه كام  تكري ،ذكل اإ
ىل الردود من العديد . الآخرين مع التعاون خالل من ادلاخلية العمليات وحتسني الفاحصني وكفاءات املروهنية املعرفة حتسني اإ

ىل بوضوح تكري اخلربة ومس توايت الأجحام خمتلف من ماكتب قدمهتا اليت الردود أأن أأيضا الوفد وذكر  فعال العمل تقامس أأن اإ
 ،الصدد هذا ويف. وكفاءاهتا ومعارفروها قدراهتا حتسني عىل احملدودة القدرات ذات املاكتب ومساعدة الرباءات جودة تعزيز يف

 ،الأمريكية املتحدة الولايت وفد به تقدم اذلي الاقرتاح عىل بناء املوضوع هذا يف العمل متابعة يف رغبته عن الوفد أأعرب
 عىل معلروها بناء يف تس متر أأن جيب اللجنة أأن عىل جمددا الوفد أأكد ،ذكل عىل وعالوة. SCP/23/4 الوثيقة يف الوارد

 الوطنية الفحص ومعليات الرباءاتتسوية الزناعات حول  جودة مس توى رفع يف تسروهم أأن شأأهنا من اليت الفنية املوضوعات
 ينبغي ،الابتاكرية اخلطوة يف وكذكل ،والتعاون العمل تقامس يي موضوع يف العمل أأن الوفد رأأى ،وذلكل. حةاملمنو  الرباءاتو 

ىل الوصول بكأأن أأخرى أأس ئةل تضمنت  SCP/18/9 الوثيقة أأن الوفد وذكر. يس متر أأن  وتطوير العمليات وحتسني املعلومات اإ
 الوفد أأشار ،ذكل عىل وعالوة. الرباءات جودة بكأأن العمل من ملزيد أأساس مبثابة تكون أأن ميكن اليت التقنية التحتية البنية

ىل  وأأفضل اخلربات لتبادل مثاليا منتدى س يكون احلدث هذا أأن وذكر ،العمل تقامسل  س نوي بينظمي حدث اخلاص الاقرتاح اإ
طالو  ،والتعاون تقامس العمل برامج فائدة زايدة س بل بتحديد للمندوبني تسمح اليت املامرسات  عىل أأحدث الأعضاء ادلول عاإ

جراء الكبري اهامتهما عن تعربَّ  قد الأعضاء ادلول من العديد أأن كذكل الوفد أأوحضو . تقامس العمل ترتيبات  العمل من مزيد ابإ
جراء أأمهية تأأوحض الاس تبيان عىل الردود من أأكرب عددا وأأن الابتاكرية اخلطوة بكأأن الأهلية  ملتطلبات مناسب تقيمي اإ

 عىل املبتكرة اخلطوة تقيمي بكأأن العمل ملواصةل تأأييده عن الوفد أأعرب ،وذلكل. اجلودة عالية براءات عىل للحصول رباءةلل
 دراسةأأن جتري الأمانة  يف رغبته عن ،اخلصوص وجه عىل ،الوفد أأعربو . SCP/24/3 الوثيقة يف الوارد الاقرتاح أأساس
 .الاقرتاح ذكل من 8 الفقرة يف ةاملبين املواضيع تيناول أأخرى
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 والتعاون" الرباءات جودة" اذلي أأجري عن مصطلح الاس تبيان عىل الردود حتديث عىل الأمانة الصني وفد وشكر .130
جراء بأأن وأأفاد الوفد. والفحص البحث يف الرباءات ماكتب بني  اللجنة من شأأنه أأن يساعد الاس تبيان لنتاجئ شامل حتليل اإ

 الأعضاء ادلول به تقوم اذلي العمل عن املعلومات وعىل مجع"، الرباءات جودة" مصطلح تعريف يف النظر مواصةل عىل
 أأن الوفد رأأى، الرباءات جبودة يتعلق وفامي. البعض بعضروهم جتارب من عىل التعمل البدلان وعىل مساعدة، العمل تقامس بكأأن

ىل وأأشار. الرباءات وحامية والاس تخدام والفحص ابلبتاكر تتعلق القضية  ابلإشارة قياسه وميكن معقد املصطلح تعريف أأن اإ
ىل ىل وما، الرباءات واس تغالل الرباءات واس تقرار الرباءات وصياغة التكنولويج الابتاكر مثل، جوانب عدة اإ  وذكر. ذكل اإ

ىل أأن الوفد أأشار، ذكل عىل وعالوة. للمصطلح فروهمه اخملتلف هل يكون قد بدل لك أأن الوفد  الصيين احلكويم املكتب اإ
 الرباءات لفحص الكامةل اجلودة حتسني وذكل هبدف"، الرباءات جودة حتسني مرشوع" ينفذ( SIPO) الفكرية للملكية

ىل ابلإضافة أأنه الوفد اقرتح، العمل بتقامس يتعلق وفامي. والرباءات ذاهتا  عىل معلروها اللجنة تركز، الرباءات ماكتب بني التعاون اإ
ىل التقنية املساعدة وتقدمي، املامثةل والصكوك البحث وأأدوات البياانت قواعد تطوير مثل، القدرات بناء ، النامية البدلان اإ

يكلك  النامية البدلان يف الرباءات فاحيص تدريب أأن الوفد ورأأى. وتبادهلم املوظفني وتدريب، والاس تعراض البحث وتعزيز
ىل وأأوحض. الرباءات جلودة ابلنس بة للغاية همام أأمرا ىل بوضوح أأشارت البدلان من لعديدا أأن الوفد اإ  التدريبية ادلورات هذه اإ

 يف الفاحصني لتدريب نفسه يكرس الفكرية للملكية الصيين احلكويم املكتب أأن الوفد وذكر، الاس تبيان عىل ردودها يف
 100 من أأكرث توفري مت، 2017 عام يف أأنه اللجنة الوفد أأبلغ، التحديد وجه وعىل. اخلاصة قدراته حدود يف النامية البدلان

 2017 مايو يف املكتب نظم، ذكل عىل وعالوة. انمية دوةل 40 من أأكرث من فاحص أأو موظف 100 من لأكرث تدريبية دورة
طار يف الفكرية للملكية الوطنية للمؤسسات الرباءات حفص عن تدريبية دورة  وقدم"، واحد وطريق واحد حزام" مبادرة اإ

ىل وابلإضافة. انميا بدلا 16 من لفاحصني التدريب قدت، ذكل اإ أأمرياك  يف الفكرية امللكية عن تدريبية دورة الصني يف ع 
 .بدلان مثانية من الفكرية امللكية واكلت ممثلو فهيا شارك، الالتينية

يران وفد وأأحاط .131  SCP/27/5و .SCP/27/4 Revالوثيقتني يف الواردة ابملعلومات علام( الإسالمية - مجروهورية) اإ
Rev. مانة تقديره عن وأأعرب عداد للأ ىل الوفد أأشار أأن وبعد. الواثئق عىل اإ اذلي  الاس تبيان عىل متباينة ردود تقدمي مت أأنه اإ

 لتكل اخملتلف الإدراك عىل الوفد أأكد، والفحص البحث يف الرباءات ماكتب بني والتعاون" الرباءات جودة" مت عن مصطلح
 أأو الأخرى الرباءات ماكتب ممارسة تبين مبجرد الرباءات جودة تعزيز ميكن ل أأنه الوفد ورأأى. جانب البدلان من القضااي

 تركروها ينبغي، الرباءات أأمهية جودة من الرمغ عىل أأنه الوفد ورأأى. العمل تقامس أأنكطة خالل من الأخرى املاكتب مع التعاون
. بعينه بدل للك الوطنية الأولوايت مراعاة بكأأهنا، مع قرار واختاذ وأأن تقوم الروهيئات الوطنية مبناقك هتا التنظميية الوطنية للواحئ

جرائية مسأأةل العمل تقامس أأن الوفد ورأأى  وفامي. اجلوهرية القضااي مع تتعامل جلنة ويه، جلنة الرباءات ولية نطاق خارج تقع اإ
 قانون ملواءمة أأداة أأنه عىل يفرسَّ  أأن ينبغي ل املوضوع هذا بأأن موقفه الوفد كرر، الأعامل جدول من البند هبذا يتعلق

 يوسع أأن ميكن البدلان عرب الرباءات قوانني مواءمة بأأن اعتقاده عن وأأعرب. املس تقبل يف واملعايري القواعد لوضع أأو الرباءات
ىل يؤدي أأن وميكن، البدلان بني والعلمية الاقتصادية التمنية يف نطاق الاختالفات  مناطق يف الفكرية امللكية أأصول تركزي اإ

ىل حتتاج الفحص جودة أأن الوفد ورأأى. والبدلان الأقل منوا   النامية البدلان يساعد مبا ل معينة  مع يامتىش مبا كبري حتسني اإ
. أأمهية ذات غري لتحسينات الرباءات ملنح العالية الاجامتعية التلكفة جتنب أأجل من بدل للك الوطنية الس ياسة أأهداف
 الرباءات ملوظفي الفنية واخلربات املروهارات وكذكل الرباءات نوعية يسن قد اخلربات تقامس أأن الوفد أأوحض، ذكل عىل وعالوة

ليه الردود أأشارت عىل حنو ما، الرباءات ماكتب بني والإقلميي الثنايئ التعاون خالل من ىل الوفد وأأشار .الاس تبيان عىل اإ  اإ
بقاء اس مترار من الرمغ عىل أأنه ىل الأعامل جدول يف املعارضة ن ظم عىل الإ  يف املناقكة ركزت فقد، الرباءات جودة جانب اإ

طار عطاء ابلتايل الوفد واقرتح. الرباءات جودة عىل حرصاي الأعامل جدول من البند ذكل اإ  ن ظم ملوضوع ميساوية أأمهية اإ
 .املس تقبل يف جلنة الرباءات معل برانمج يف املعارضة

 هذه بكأأن املعرفة تبادل أأنكطة بأأن وأأفاد الوفد". الرباءات جودة" موضوع حول الآراء بيبادل الربازيل وفد ورحب .132
جراءات بكأأن قوانني املتبادل التفامه تعزيز يف تسامه املسأأةل ىل وأأشار. الأعضاء ادلول مجيع تفيد اليت الرباءات واإ  بدله أأن اإ

 يف مساهامته أأرسل وأأنه، SCP/24/3 الوثيقة يف اردالو  الاقرتاح مثل ابملوضوع املتعلقة املقرتحات من العديد يؤيد
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 الابتاكر لتعزيز الأساس متثل للربازيل ابلنس بة العالية اجلودة ذات الرباءات أأن عىل الوفد وشدد. مؤخرا الاس تبيان
ىل ت فيض بطريقة التكنولوجية املعارف ومس تخديم ملنتجي املتبادةل املنفعة يقق مبا ونرشها التكنولوجيا ونقل التكنولويج  اإ

نه القول الوفد وواصل. والواجبات بني احلقوق والتوازن والاقتصادي الاجامتعي الرفاه  فقد، الربازيل موقف من الرمغ عىل اإ
ىل الاس تبيان عىل الأعضاء ادلول ردود أأشارت ، خمتلفة بعوامل يتعلق فامي خمتلفة معان هل" الرباءات جودة" مصطلح أأن اإ

جيابية متوقعة نييجة ويه ىل واإ ىل ابلنظر، ما حد اإ . الويبو لدلول الأعضاء يف والاجامتعية الاقتصادية للتمنية اخملتلفة املراحل اإ
ىل وأأشار  للحكومات يييح مما، للرباءة الأهلية متطلبات حتدد ل اليت تريبس اتفاق من 27.1 املادة مع تامتىش النتاجئ هذه أأن اإ

 الاحتياجات تكل بأأن وأأفاد الوفد. وأأولوايهتا لحتياجاهتا وفقا وتطبيق املعايري تكل لتحديد املناورة من اكفية مساحة
ن قائال الوفد واس تطرد. الوقت مرور مع تتغري وأأهنا اثبتة ليست والأولوايت ىل التوصل اإ  الرباءات ملعايري موحد تعريف اإ

 الوفد عىل وشدد. الفكرية امللكية لنظام الوطنية الس ياسة أأهداف حتقيق عىل الأعضاء ادلول قدرة عىل يتعدى قد املوضوعية
 وأأعرب الوفد عن قناعته. والاجامتعية الاقتصادية التمنية لتعزيز وس يةل بل ذاهتا حد يف غاية ليست الفكرية امللكية حامية أأن

 دون عامةال الس ياسة أأهداف لتحقيق اس تخدامه بل جيب اس تخدامه ميكن تريبس اتفاق يوفره اذلي الس ياسات حزي بأأن
 من كثريا تس تفيد أأن ميكن الفكرية امللكية ماكتب من جديد أأن الوفد وأأكد. الرباءات أأحصاب حبقوق شلك بأأي املساس
ىل الوصول ذكل يف مبا، املعلومات تكنولوجيا وأأدوات الكفافية وتدابري، القدرات بناء جمالت يف املعرفة وتبادل التعاون  اإ

ب الأدبيات السابقة. عن شامل تقرير لإعداد أأساس ية تعد اليت املتخصصة العلمية واملنكورات الرباءات بياانت قاعدة  ورحي
 ضوء يف أأنه أأيضا الوفد وذكر. املواضيع حول أأخرى وأأبدى اس تعداده لتلقي اقرتاحات اجملالت تكل حول الآراء بيبادل الوفد

نه، الربازييل الرباءات معل مكتب من عاما 47مرور   مكتبه نفذها اليت املبادرات بعض عىل الضوء تسليط يف يرغب فاإ
ىل، اخلصوص وجه الوفد، عىل وأأشار. الرباءات جودة لتعزيز براءاته نظام كفاءة لتحسني  للفحص الإلكرتونية املنصة اإ

 خمتلفة كياانت ِقبل من الرباءات حفص أأثناء املعلومات وتبادل ابلتعاون يسمح حفص نظام مبثابة ت عد ( اليتe-PACالتعاوين )
معلية  ترسيع يف يسامه مما، احلقيقي الوقت يف ابلتفاعل تسمح الاس تخدام وبأأدوات سروهةل رسومية واهجة خالل من مسجةل

آخر هام تدبري تبين مت أأنه أأيضا   الوفد وذكر. الرباءة حفص ا الربازييل الرباءات مكتب وقَّع عندما، 2017 أأبريل يف أ  مكرتاك   أأمر 
. الصيدلنية املس تحرضات قطاع يف الرباءات معلية منح ترسيع هبدف، (ANVISA) الربازيل يف الصحة تنظمي هجاز مع

مر ووفق ا  الصحة عىل التأأثري عىل تركز اليت املس بقة املوافقة طلبات الربازيل بتقيمي يف الصحة تنظمي هجاز يقوم، املكرتك للأ
 سوف التفاق بأأن وأأفاد الوفد. للرباءة الأهلية معايري تقيمي عن املسؤول هو الربازييل الرباءات مكتب يكون حني يف، العامة

جراءات يبسط ىل ابلإضافة اجملالت تكل يف الرباءات اإ  وصول ويسروهل، املعاجلة وقت بسبب الرباءة فرتة متديد جتنب اإ
ىل اجلنيسة الأدوية ف قد الربازييل الرباءات مكتب أأن أأيضا اللجنة الوفد وأأبلغ. السوق اإ  جديدا فاحصا 210 أأيضا وظي

 املتحدة الولايت مكتب معليسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات  املسارات الرسيعة اتفاقيات ووقع، 2017 عام يف للرباءات
 يف رغبته عن الوفد أأعرب، اخلتام ويف. املكتب الصيين للرباءات مع واملكتب الياابين للرباءات ومؤخرا للرباءات الأمريكية

 وأأن، بمينتل أأواتفيو الس يد، الفكرية امللكية مكتب مدير قيادة حتت تبنهيا مت قد أأعاله املذكورة التدابري مجيع أأن عىل التأأكيد
 .الفكرية امللكية وأأحصاب القانوين دلى املسيمثرين اليقني وتعزيز الرباءات منح معلية تبس يط هو الروهدف مهنا

عدادها عىل الأمانة كوراي مجروهورية وفد وشكر .133  وعىل الردود.SCP/27/5 Rev و .SCP/27/4 Revللوثيقتني اإ
وأأفاد . والفحص البحث يف الرباءات ماكتب بني والتعاون" الرباءات جودة" اذلي أأجري عىل مصطلح اس تبيان احملدثة عىل

 كفاءة وحتسني اخملرتع حق وحامية املبتكرة الفعال للتكنولوجيات الابتاكر يف أأساس يا عامال تكلك الرباءات جودة بأأن الوفد
دارة ىل وابلنظر. احلكومات للرباءات اإ آراء وجود اإ  املذكور الاس تبيان أأن الوفد رأأى"، الرباءات جودة" مصطلح حول متباينة أ

 البحث معلية يف الرباءات ماكتب بني التعاون أأن الوفد واعترب. املناقكة من لإجراء مزيد ومفيدا جيدا أأساسا ي عد أأعاله
يد وذلكل. الرباءات جودة وضامن لتعزيز الفعاةل الأدوات أأحد هو، العمل تقامس، أأخرى وبعبارة، والفحص  الاقرتاح الوفد أأي

س بانيا وفد اقرتاح وكذكل( SCP/23/4 الوثيقة) العمل تقامس دراسة بكأأن الأمريكية املتحدة الولايت وفد به تقدم اذلي  اإ
نه الوفد قال، اخلتام ويف(. SCP/24/3 الوثيقة) الابتاكرية ابخلطوة املتعلقة ادلراسات بكأأن  جودة حتسني أأجل من اإ
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 حيث من الفعاةل الإدارة عىل وركزت، الأخرى البدلان مع تقامس العمل من خمتلفة أأنواعا كوراي مجروهورية نفذت، الرباءات
 .العمل تقامس أأساس عىل التلكفة

عداد عىل الأمانة ادلومينيكية اجلروهورية وفد وشكر .134  ملواصةل تأأييده عن وأأعرب، الرباءات جودة مبسأأةل املتعلقة الواثئق اإ
ىل وأأشار الوفد. اللجنة داخل املوضوع هذا حول النقاش ، السابقة املناقكات خالل احملرز والتقدم املتبادةل املعلومات قمية اإ

 .جوهري بكلك الرباءات نظام فعالية من س يحسن ذكل أأن وذكر

عداد عىل الأمانة كولومبيا وفد وشكر .135  جودة أأن الوفد وذكر .SCP/27/ 5 Rev و .SCP/27/4 Rev الوثيقتني اإ
 يف يمت قد املتطلبات هبذه الوفاء أأن الوفد وأأضاف. حمددة قضائية ولية يف للرباءة الأهلية مبتطلبات ابلوفاء مرتبطة الرباءات

ماكنية الثالثة الأطراف دلى يكون قد ذكل وبعد، الفحص مرحةل  أأو/ و الإدارية املرحةل يف اس تئنافات/ معارضات تقدمي اإ
وأأفاد . التكنولوجية الابتاكرات ومطوري مس تخديم لك  من ملصلحة الواجبة الإجراءات اتباع يضمن مما، القضائية املرحةل

وأأكرثها  أأمدا القانونية الصكوك أأطول ويه، 2001 عام منذ الرباءات بكأأن التعاون عىل معاهدة وقعت كولومبيا بأأن الوفد
يداع ابلتعاون يتعلق فامي فعالية ميكهنم  العامل يف الفاحصني مجيع أأن الوفد وذكر. والفحص والبحث الرباءات طلبات واإ

ىل الوفد وأأشار. ادلولية الإدارات أأعامل نتاجئ اس تخدام  خالل من الأخرى املاكتب مع واسع عىل نطاق تتعاون كولومبيا أأن اإ
جراءات  املسارات الرسيعة مرشوع يف تكارك الالتينية أأمرياك يف دوةل أأول أأصبحت وأأهنا، 2011 عام منذ الرسيع الفحص اإ

ىلليسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات.   أأمرياك بدلان يف الصناعية امللكية ماكتب بني فامي التقين التعاون نظام وأأشار الوفد اإ
 حفص معليات عن معلومات عىل ابحلصول املكاركة للماكتب يسمح الإقلميي التفاق هذا أأن وذكر، (PROSUR) الالتينية
ىل أأن الوفد وأأشار. النتاجئ من املزيد يقق وأأن انحجا التعاون هذا يكون أأن يف أأمهل عن وأأعرب. املعنية للماكتب الرباءات  اإ

 بني فامي التقين التعاون أأن نظام وذكر، الرباءات حفص بكأأن املعلومات بتقامس يتعلق فامي التحدايت بعض تواجه املاكتب
دراج اقرتح الالتينية أأمرياك بدلان يف الصناعية امللكية ماكتب  بياانت قاعدة الالتينية أأمرياك ملاكتب الرباءات حفص نتاجئ اإ

ىل نتاجئ البحث والفحص الويبو نظام  املعايري وجود يةأأمه  عىل الوفد شدد، اخلتام ويف(. WIPO CASE) للنفاذ املركزي اإ
 .اخملتلفة البياانت قواعد بني املعلومات لتقامس الالزمة التكنولوجية والأدوات

نه ش ييل وفد وقال .136  الرباءات ماكتب بني والتعاون" الرباءات جودة" اذلي أأجري عن مصطلح الاس تبيان عىل أأجاب اإ
ىل الوفدوأأشار . الإنرتنت عىل الويبو موقع عىل أأتيح واذلي، والفحص البحث يف  ابلقوانني اخلاصة الويب صفحة اإ

قلميية/الوطنية جراءات بكأأن الإ جراءات الاعرتاض اإ  وذكر، ترشيعاهتا بكأأن حديثة معلومات تتضمن ل الأخرى الإبطال واإ
ىل الأمانة هذه سريسل أأنه الوفد نه قائال الوفد واس تطرد. املعلومات اإ  وفقا ت منح( 1: )يه اليت اجليدة الرباءة أأن يرى اإ

 .ابلفعل معروف هو وما برباءة املسجل الاخرتاع بني والمتيزي ونطاقروها احملمية املادة بكأأن اليقني توفر( 2) القانون؛ ملتطلبات
ىل ابلإضافة  بطريقة املتقدمة تأأسيس احلاةل( 1: )أأخرى أأس باب بني مت فهيا، من اليت يه اجليدة الرباءة أأن، الوفد رأأى، ذكل اإ

جراءات تنفيذ( 2) الاخرتاع؛ بنطاق يتعلق فامي مالمئة  امحلاية منح( 3) رسيعة؛ معلية خالل من املناسب الوقت يف املكتب اإ
دارة حيث من بكفاءة س بق ما لك( 4) الوطين؛ اليرشيع مبوجب احملددة للمتطلبات ابلفعل امتثلت اليت لالخرتاعات . املوارد اإ

 الصناعية للملكية الوطين املعروهد بأأن اللجنة الوفد أأخرب، والفحص البحث يف الرباءات ماكتب بني ابلتعاون يتعلق وفامي
(INAPI )ىل نتاجئ البحث والفحص الويبو نظام يف شارك قد  طريق عن أأي"، وصول"و" تزويد" مككتب للنفاذ املركزي اإ

ىل، نفسه الوقت ويف، الأهلية للرباءة الفحص ونتاجئ البحث تقارير تبادل  عن وفضال. النظام يف املتاحة املعلومات الرجوع اإ
ىل الإشارة يف رغبته عن الوفد أأعرب، ذكل ىل الوصول ميكهنم الرباءات امتحان عن مسؤول خبري 100 أأن اإ  املعلومات اإ
ىل نتاجئ البحث والفحص الويبو نظام يف القمية طار يف أأنه الوفد وأأضاف. للنفاذ املركزي اإ  الأورويب املكتب مع التعاون اإ

 ميكن حبيث، ST36 املعيار مبوجب بياانته لقاعدة الببليوغرافية الصناعية البياانت للملكية الوطين املعروهد يتقامسللرباءات، 
براءات منطقة أأمرياك  ومنصة، (PATENTSCOPE) الرباءات ركن منصة خالل من ش ييل يف املقدمة التطبيقات حتديد

ىل وابلإضافة. (Latipat) الالتينية  مع للرباءات وحفص حبث تقرير 100 تبادل مت، 2017 عام خالل أأنه الوفد ذكر، ذكل اإ
 برانمج تنفيذ اكمتل، 2017 عام يف، ذكل عىل وعالوة. البيوتكنولويج جمال يف ادلومينيكية اجلروهورية يف الرباءات مكتب



SCP/27/10 
54 
 

طار يف أأيضا ليسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات املسارات الرسيعة  يف الصناعية امللكية ماكتب بني فامي التقين التعاون نظام اإ
ىل، بأأنه وأأفاد الوفد. الرباءات لطلبات الرسيع للفحص جاهزا أأصبح اذلي، الروهادئ احمليط حتالفو  الالتينية أأمرياك بدلان  اإ

 ( ملعاجلةe-PCT) الرباءات بكأأن التعاون نظام معاهدة منصة املعروهد الوطين للملكية الصناعية اس تخدم، س بق ما جانب
ما، الرباءات بكأأن التعاون معاهدة عىل بناء ادلولية طلباتال  دارة للفحص / دارة للبحث ادلويلاكإ  أأو اس تالم مككتب اإ اإ

 والفحص البحث معلومات لتقامس للغاية مفيدة املنصة تكون أأن املس تقبل يف املتوقع ومن. (ISA/IPEA) المتروهيدي ادلويل
 دمج عىل الرباءات بكأأن التعاون عىل معاهدة موِقعة دول يه اليت املنطقة يف الأخرى املاكتب الوفد وجشع. املاكتب بني

ىل تيرس للغاية فعاةل أأداة لأهنا، معلياهتا يف e-PCT نظام  من أأنه الوفد ذكر، وابملثل. للطلبات الإدارية املعاجلة كبري حد اإ
 مت اختاذ، والفحص ابلبحث املتعلقة املعلومات لتبادل ادلويل التعاون ن ظم الصناعية يف للملكية الوطين املعروهد دمج أأجل

جراءات  الوطين املعروهد يف والرباءات للطلبات رمقنة معليات عدة تنفيذ مت، وابلتايل. اجملال هذا يف ادلولية املعايري لإدماج اإ
لكرتوين ملف بتوليد مسح مما، الصناعية للملكية ىل وابلإضافة. للجمروهور الواثئق هذه يييح اإ  مت قد أأنه الوفد ذكر، ذكل اإ
 تنفيذ يف مكتبه مع تعاونه عىل ادلويل املكتب الوفد شكر، اخلتام ويف. والبحث والفحص النرش معايري لتوحيد الرتوجي

 .أأعاله املذكورة التكنولوجية الأدوات

رابطة أأمم ل الرباءات حفص جمال يف التعاون نظام وفائدة تنفيذ يف خربته مكاركة يف رغبته عن اتيلند وفد وأأعرب .137
آس يا  بني البحث نتاجئ تبادل هو النظام هذا من الغرض أأن الوفد ذكر، التحديد وجه وعىل(. ASPEC) جنوب رشق أ

. كفاءة وأأكرث أأرسع بكلك املقابةل الرباءات عىل ابحلصول ن املكاركة البدل يف الطلبات ملودعي للسامح املكاركة املاكتب
آس يال الرباءات حفص جمال يف التعاون نظام أأن الوفد وأأضاف  أأنه وأأثبت 2013 عام أأوائل يف بدأأ  قد رابطة أأمم جنوب رشق أ

آس يا رشق جنوب أأمم رابطة منطقة يف الفكرية امللكية ملاكتب فعالية الأدوات أأكرث من جراءات ترسيع يف أ  الرباءات حفص اإ
جراءات ىل الوفد أأشار، اخلصوص وجه وعىل. اليسجيل واإ  اذلي والوقت، املاكتب بني الأعامل ازدواجية من قلل النظام أأن اإ

 وفقا   الرباءة عىل احلصول أأهلية حتديد يف البدل سلطة عىل احلفاظ مع، املرتامكة وقلل من الأعامل الرباءات حفص يس تغرقه
دارة أأن الوفد ذكر، ذكل عىل وعالوة. ولواحئه لقوانينه آن حىت تلقت اتيالند يف الفكرية امللكية اإ نظام  طلبا من 113 ال

آس يا،  ىل وأأشار. والروهندسة والفزيايء الكروهرابء جمالت يف معظمروهاالتعاون يف جمال حفص الرباءات لرابطة أأمم جنوب رشق أ  اإ
 يف الرباءات تسجيل نظام لتطوير قناة اعتباره ميكن وهو ما الأخرى دلى البدلان الفحص مبدأأ  تعرفوا عىل قد الفاحصني أأن

نظام ال  حتسني لزايدة اجلديدة املبادرة أأيدت اتيلند أأن الوفد ذكر، ذكل عىل وعالوة .الوطين اقانوهن تطبيق مع اتيلند
آس ياالإلكرتوين ل   ملودعي النظام فوائد تعزز وأأهنا، (e-ASPEC) لتعاون يف جمال حفص الرباءات لرابطة أأمم جنوب رشق أ

 .خمتلفة قنوات خالل من التايالنديني الطلبات

 وذكر ..SCP/27/ 5 Revو .SCP/27/4 Revالوثيقتني لإعدادها الأمانة الأمريكية املتحدة الولايت وفد وشكر .138
 الوفد وأأفاد. الأمريكية للملكية الفكرية املتحدة الولايت أأمه أأولوايت مكتب ي عد من الصادرة الرباءات جودة حتسني أأن الوفد

 الردود عدد يف ابلزايدة رسوره عن الوفد وأأعرب. الأعضاء ادلول من العديد جانب من كبري ابهامتم يظى املوضوع هذا بأأن
، السواء عىل والصغرية الكبرية املاكتب من كبرية مجموعة من جاءت الردود ل س امي وأأن، الأمانة تلقهتا اليت الاس تبيان عىل

ىل الإشارة الوفد وواصل. خمتلفة جغرافية مناطق ومن خربة متفاوتة ذات مس توايت وكذكل  يعكس الاس تبيان عىل دالر  أأن اإ
آراء مواضيع عدة  وحتسني معقا أأكرث مناقكة لإجراء انطالق نقطة يكلك أأن ميكن وهو ما املاكتب من العديد بني مكرتكة وأ

جراءات وتوقيت، والفحص البحث معلية حتسني تكمل املواضيع تكل أأن الوفد وأأضاف. الرباءات نظام جودة  وقرارات اإ
 تكل بأأن وأأفاد الوفد. العمليات وشفافية الطلبات مودعي مع والتواصل الفاحصني وتدريب وتوظيف، الفكرية امللكية ماكتب

لهيا املكار الأربعة الأساس ية املوضوعات . املواضيع هذه معاجلة برضورة الأعضاء ادلول نهبت .SCP/27/4 Rev الوثيقة يف اإ
 خالل من كبري بكلك تعزيزها وميكن العمل تقامس برامج من يتجزأأ  ل جزء املوضوعات تكل أأن الوفد ذكر، ذكل عىل وعالوة

 تكل عىل البناء عىل الأعضاء ادلول توافق أأن يف أأمهل عن الوفد أأعرب، وابلتايل. العمل تقامس برامج يف املكاركة املاكتب
 قد التجارية والعالمات للرباءات املتحدة الولايت مكتب أأن عىل الوفد وشدد. الرباءات جبودة املتعلقة للغاية الروهامة النتاجئ
 الوفد وأأوحض. الأخرى الرباءات ماكتب مع العمل يف كبرية خربة اكيسب وأأنه، عديدة لس نوات العمل تقامس برامج يف شارك
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 عىل الردود بأأن وأأفاد الوفد. الطلبات ومودعي املاكتب عىل اليت تعود فوائدها أأثبيت قد هذه العمل تقامس برامج أأن
 ومضت، شامةل الفكرية امللكية ماكتب بني تقامس العمل مناذج من خمتلفة أأنواعا أأن أأظروهرت الأعضاء ادلول من الاس تبيان

 وأأشار. خمتلفة تقاليد ذات قانونية وحىت نظم، خمتلفة وقدرات بأأجحام فكرية ملكية وماكتب التمنية من خمتلفة مراحل يف بدلان
ىل الوفد آس يا عرب واسع نطاق عىل ليسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات املسارات الرسيعة منوذج تبين اإ . وأأورواب والأمريكيتني أ

ىل أأيضا الوفد وأأشار  بني فامي التقين التعاون نظام مثل، الإقلميي املس توى عىل تقامس العمل لنظام النطاق الواسع الاس تخدام اإ
دارة دمع نظام الالتينية أأمرياك بدلان يف الصناعية امللكية ماكتب  واجلروهورية الوسطى أأمرياك لبدلان الرباءات طلبات اإ

قلميية للملكية الفكرية (CADOPATادلومينيكية ) اليت نتجت  الفوائد وكذكل، ( وغريهاARIPO) واملنظمة الأفريقية الإ
، املاكتب مجيع مينح العمل تقامس أأن مزتايد بكلك الواحض من أأصبح أأنه الوفد وذكر. تقامس العمل ترتيبات يف املكاركة خالل

جراء عىل القدرة، احملدودة القدرات ذات املاكتب وخاصة  أأو تنفيذها الصعب من اكن اجلودة عالية وحفوصات حبث معليات اإ
ىل أأن أأيضا الوفد وأأشار. حتمل تلكفهتا  انهتااك يعد العمل تقامس أأن ترى ل البدلان معظم أأن تبني الاس تبيان عىل الردود اإ

 ماكتب كفاءة زايدة يف رئيس يا دورا يلعب وتقامس العمل التعاون أأن الوفد وأأكد. علهيا مواءمة قوانيهنا يفرض أأو لس يادهتا
 تطوير عىل العمل مواصةل عىل الأعضاء ادلول موافقة يف أأمهل عن الوفد أأعرب، اخلتام ويف. الرباءات جودة وحتسني الرباءات

 .العمل لتقامس فائدة وأأكرث أأفضل هنج

مانة تقديره عن الياابن وفد وأأعرب .139  عن وأأعرب ..SCP/27/5 Revو .SCP/27/4 Revالوثيقتني  لإعدادها للأ
ىل اللجنة انيباه لفت يف رغبته  عىل كبرية أأمهية يعلق أأنه الوفد ذكر، أأول. الرباءات جبودة يتعلق فامي التاليتني املسأألتني اإ

 نظام أأهداف لتحقيق أأساس يا ي عد أأمرا الرباءات جودة من عال   مس توى ضامن أأن الوفد ورأأى. الرباءات جودة موضوع
 الأعضاء ادلول بعض ردود مع الوفد واتفق. الصناعية التمنية يف واملسامهة عىل ابتاكر الاخرتاعات ما سيكجع وهو، الرباءات

 مبتطلبات يفي اذلي خرتاعلال فقط احلرصية احلقوق منح ينبغي أأنه عىل .SCP/27/4 Rev الوثيقة من 19 الفقرة يف الواردة
 الوفد أأعرب، اثنيا   .الابتاكر من املزيد وتكجيع للتكنولوجيات املس متر التطوير لضامن الابتاكرية اخلطوة مثل للرباءة الأهلية

 تقامس يؤدى، الياابن لتجربة ووفقا  ، التحديد وجه وعىل. الرباءات ماكتب عىل العمل تقامس أأثر عىل التأأكيد يف رغبته عن
ىل العمل جيايب أأثر وهل الرباءات مكتب يف العمل عبء تقليل اإ  الأعضاء ادلول بأأن الوفد وأأفاد. املمنوحة الرباءات حصة عىل اإ

 ..SCP/27/5 Rev الوثيقة من 20و 19 الفقرتني يف الرأأي نفس تكاركه الأخرى

يد .140 ىل الوفد وأأشار. الأفريقية البدلان مجموعة ابمس الس نغال وفد به أأدىل اذلي البيان أأفريقيا جنوب وفد وأأي  اجلدل اإ
نه وقال"، الرباءات جودة" مصطلح معىن حول ادلائر  للوفود ابلنس بة خمتلف معىن هل املصطلح أأن الواحض من أأصبح اإ

لغاء حماولت أأي حتمل عىل الرباءة قدرة مبدى تتعلق الرباءات جودة أأن ورأأى الوفد. اخملتلفة  ليك أأنه الوفد وأأضاف. لالإ
 الابتاكرية واخلطوة اجِلدة مثل، للأهلية للرباءة املتأأصةل املتطلبات املمنوحة الرباءة تس تويف أأن جيب، ممكنا ذكل يكون

ىل ابلإضافة أأنه الوفد وذكر. الرباءات نظام يف الزاوية جحر تكلك اليت، الصناعي والتطبيق  هناك يكون أأن ينبغي، ذكل اإ
 طلب يف الككف كفاية اشرتاط خالل من ضامنه ميكن واذلي، للجمروهور الاخرتاع عن والككف املمنوح احلق بني توازن
 وقواعد البحث أأدوات أأي، املكتب ينفذها اليت الأدوات أأمهية خمتلف كذكل عىل الوفد شدد، ذكل عن وفضال  . الرباءة

آليات للفاحصني الصارم والتدريب، الصةل ذات الأدبيات السابقة عن للبحث البياانت  مثل املكتب معل اس تعراض وأ
آليات الثالثة الأطراف مالحظات  ينبغي الرباءات جودة بكأأن جلنة الرباءات معل أأن الوفد ورأأى واملعارضات. الاس تئناف وأ

 جلنة الرباءات أأن أأيضا الوفد وذكر. الإمنائية رضوراهتا مع يامتىش مبا الأعضاء ادلول دلى الفحص قدرات تعزيز عىل يركز أأن
 وعالوة. املعارضة ن ظم عن فضال، الابتاكرية اخلطوة وتطبيق، الككف كفاية تعزيز كيفية عىل الضوء تسليط حتاول أأن ينبغي

 الرضورية غري الازدواجية وجينب الرباءات فاحيص عبء من خيفف أأن ميكن العمل تقامس أأن الوفد رأأى حني يف، ذكل عىل
ىل ابلرضورة ترمجته ميكن العمل تقامس بأأن قائلال الرأأي عىل فقد أأعرب عن عدم موافقته، العمل يف  جودة وأأن جودة براء اإ

 .الأخرى املاكتب ممارسات تبين خالل من ببساطة حتسيهنا ميكن الرباءات
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ن كواب وفد وقال .141 نتاهجا يمت اليت العمل منتجات اإ  تقارير مثل، الرباءات بكأأن التعاون ملعاهدة ادلولية املرحةل خالل اإ
 يف التقارير هذه بأأخذ هلم السامح خالل من الرباءات فاحيص معل تبس يط عىل تساعد، المتروهيدي والفحص ادلويل البحث

شارة ويف. الوطنية املرحةل يف ترشيعاهتم قياهمم بفحص عند الاعتبار ىل اإ  اخلطوة رشط أأن الوفد ذكر، الرباءة جودة مفروهوم اإ
 الرباءات مكتب علام بأأن اللجنة الوفد وأأحاط. الرباءات جلودة ابلنس بة أأمران شديدا الأمهية الككف وكفاية الابتاكرية

آلية نفذ قد الكويب دارة دمع نظام يس تخدم مكتبه أأن أأيضا الوفد وذكر. اجلودة مراقبة أ  أأمرياك لبدلان الرباءات طلبات اإ
ىل وابلإضافة. الرباءات املوضوعي لطلبات والفحص البحث دلمع( CADOPAT) ادلومينيكية واجلروهورية الوسطى ، ذكل اإ

جراء تطلب اليت للمقرتحات تأأييده عن الوفد أأعرب  البحث يف الرباءات لفاحيص القدرات بناء بكأأن املناقكات من مزيد اإ
يد كام. البياانت قواعد اس تخدام وبكأأن والفحص  .اللجنة داخل" الرباءات جودة" موضوع حول النقاش مواصةل الوفد أأي

دارة دمع بنظام يتعلق فامي الرقيقة لكامته عىل كواب وفد املكس يك وفد وشكر .142  الوسطى أأمرياك لبدلان الرباءات طلبات اإ
ىل الوفد وأأشار. ادلومينيكية واجلروهورية ليسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات،  ابملسارات الرسيعة يتعلق فامي الوطنية خربته اإ

يد ىل تؤدي الرباءات حفص طلبات عجيللت  الآليات هذه مثل بأأن الأخرى املاكتب نتاجئ وأأي  وشدد. الرباءات جودة حتسني اإ
رى اليت الطريقة نفس ابتباع الثاين اذلي يقوم ابلفحص املكتب ت لزم ل الآليات هذه مثل أأن عىل أأيضا الوفد  الفحص هبا جي 
جراء عىل الفاحصني تساعد الأخرى املاكتب يف العمل منتجات أأن حني يف أأنه الوفد وأأوحض. الأول  برسعة الأويل البحث اإ

ن، أأكرب جراء يقوم ل املكتب هذا أأن يعين ل هذا فاإ ىل الوفد وأأشار. به خاص معمق حفص ابإ  مكتب لتجربة وفقا أأنه اإ
ن، به اخلاص الرباءات  العمل منتجات هبا تتوفر اليت الطلبات بكأأن سليب قرار اختاذ فهيا مت اليت احلالت بعض هناك فاإ

ىل ابلرضورة تتوصل لن املاكتب أأن عىل الوفد شدد، وابلتايل .الأخرى ابملاكتب اخلاصة  بأأهلية يتعلق فامي النييجة نفس اإ
 .مماثةل لتطبيقات الرباءة

ىل الفكرية للملكية املكتب الأسرتايل يسعى، املاكتب من العديد غرار عىل أأنه أأسرتاليا وفد وذكر .143  اس تخدام تعظمي اإ
جراء يف الفاحصني ومساعدة، الأخرى الرباءات ماكتب الصادرة من العمل منتجات اس تخدام من ابلس تفادة الفحص موارد  اإ

 منتجات تقامس عىل القدرة بأأن وأأفاد الوفد. الرباءات الأخرى ماكتب تكون حفصهتا مماثةل رمبا قد براءات طلبات عىل حفوصروهم
 العمل أأعباء لإدارة فعاةل وس يةل ي عترب الأخرى الرباءات ماكتب من املامثةل العمل منتجات واس تخدام حفصه الناجتة من العمل

ىل الوفد وأأشار. تأأخر الطلبات ومعدلت ابلرباءات املتعلقة  احلالت عىل هجودمه برتكزي للفاحصني يسمح العمل تقامس أأن اإ
 والفحص البحث نتاجئ تقامس بأأن وأأفاد الوفد. الأخرى الرباءات ماكتب يف الفاحصني وخربات معارف من والاس تفادة املعقدة

طارا يوفر ىل وابلإضافة. حفوصروهم يبدؤون فامي يتعلق مبن أأين مرجعيا اإ ىل أأنه من، ذكل اإ ن ، مكتبه جتربة خالل أأشار اإ فاإ
جراء يف الأخرى املاكتب من التعمل دليه عىل الفاحصني يساعد هذه العمل منتجات اس تخدام  وأأضاف. البحث معليات اإ

الأدبيات  عن يككفون قد العامل أأحناء مجيع من الفاحصني لأن، الرباءة جودة حتسني عىل الهناية يف يساعدمه ذكل أأن الوفد
ىل الإشارة وجتدر. علهيا العثور يصعب قد حمددة تقنية جمالت أأو الأجنبية ابللغات الصةل ذي السابقة  معل اس تخدام أأن اإ
آخر مكتب آخر مكتب معل ببساطة س يقبل واحد مكتب جمرد أأن يعين ل أ ىل يتاج مكتب فلك - أ  قوانينه مراعاة اإ

 العمل منتجات حصة من التحقق الفاحصني يتعني عىل بأأسرتاليا مكتب امللكية الفكرية وأأوحض الوفد أأنه يف. احمللية ومتطلباته
ضافيا معال يتطلب قد اذلي املاكن وتقيمي، اس تخداهما قبل الأخرى ابملاكتب اخلاصة  .قوانيهنم يتفق معمبا  الفحص أأثناء اإ

س تونيا وفد وقال .144 ن اإ . أأيضا   صغريا   الوطنية الرباءات طلبات عدد وأأن صغري مكتب هو الإس توين الرباءات مكتب اإ
 موضوعيا حفصا املكتب جيرى، ذكل من الرمغ عىل أأنه الوفد وذكر. اجململ يف براءات فاحص 12 هناك، اللحظة تكل ويف

 جمال يف الرباءات ماكتب بني والتعاون الرباءات جبودة يتعلق وفامي. التكنولوجيا جمالت مجيع يف الوطنية الرباءات لطلبات
س تونيا أأن الوفد ذكر، والفحص البحث  الصاحلة الرباءات غالبية وأأن ،2002 عام منذ للرباءات الأورويب املكتب يف عضو اإ

س تونيا يف نه قائال   الوفد وأأضاف. للرباءات الأورويب املكتب العالية ويضمن جودهتا أأوروبية براءات اإ  عدد اكن لو حىت اإ
ن، ضئيال   الوطنية الرباءات طلبات . املمنوحة للرباءة القانوين واليقني العمل منتج جلودة ابلنس بة للغاية همم املوضوعي حفصه فاإ

جراء املمكن من، الإس توين الرباءات مكتب حاةل يف أأنه الوفد وذكر  الك بكة خيص املكتب لأن، اكمل موضوعي حفص اإ
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ىل الوصول وميكنه للرباءات الأوروبية . للرباءات الأورويب املكتب مثل املعلومات تكنولوجيا وبيئة البياانت قواعد نفس اإ
ن قائال الوفد وواصل ، الكامل الأورويب لبدلان الرباءات مكتب مع خاصة، الأخرى الرباءات ماكتب مع املعلومات تبادل اإ

 الوفد وذكر. للغاية ي عد أأمرا مفيدا، وحفصروها حمددة طلبات يف البحث عن فضال الرباءات بفحص املتعلقة مةالعا القضااي بكأأن
 التمكيلية امحلاية شروهادات جمال يف يمت الأورويب لالحتاد الرباءات ماكتب بني مؤخرا جدا الوثيق التعاون أأن أأيضا

ىل الإس توين الرباءات مكتب انضم، 2015 يوليو 6 يف أأنه أأيضا   اللجنة الوفد وأأبلغ(. SPC) للمس تحرضات الصيدلنية  اإ
 الربانمج أأهداف ويمتثل أأحد. (GPPH) التجرييب للمسارات الرسيعة العاملية ليسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءات الربانمج

ىل الوفد وأأشار. والفحص البحث جمال يف الرباءات ماكتب بني العمل تقامس يف ل يس تخدم ل الإجراء أأن اإ  حسب رغبة اإ
 مكتب جترب ل ملسارات الرسيعة العاملية ليسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءاتا برانمج يف املكاركة وأأن، الرباءة طلب مودع

آخر مكتب يتخذها اليت القرارات قبول عىل املكارك الرباءات  الإس توين الرباءات مكتب أأن الوفد ذكر، ذكل عىل وعالوة .أ
طار يف الأخرى املاكتب اختذهتا اليت القرارات، املودع طلب عىل بناء، احلالت بعض يف اس تخدم  التجرييب الربانمج اإ

ىل ت. واسينادا  لمسارات الرسيعة العاملية ليسوية املنازعات املتعلقة ابلرباءال  مت ، العام ذكل يف املنكورة الإحصاءات اإ
 مكتب مثل كبرية ماكتب ِقبل مرة واحدة من الإس توين الرباءات بمكت هبا قام اليت والفحص البحث اس تخدام نتاجئ

 بأأن وأأفاد الوفد. التجارية والعالمات للرباءات الأمريكية املتحدة الولايت ِقبل مكتب من مرات وست الرويس الرباءات
 احلصول من الطلبات مودعي مكين قد، الرباءات الإس توين ملكتب وفقا  ، والفحص البحث يف الرباءات ماكتب بني التعاون

 .املكتب موارد اس تخدام وحتسني العمل عبء بتخفيض مسح وأأنه، أأعىل وجبودة عىل حنو أأرسع براءات عىل

 نتاجئ جتزي اس تخدام 125/2016و 56/2016 الصناعية للملكية الوطين املعروهد قرارات بأأن الأرجنتني وفد وأأفاد .145
 أأن يه، املثال سبيل عىل، الرشوط تكل أأن الوفد وأأوحض. معينة ظروف يف الرباءات ماكتب أأجرهتا اليت والفحص البحث

 الأهلية لتحديد املعايري نفس قد طبق املناظر الرباءة طلب وحفص الأويل ابلبحث قام اذلي الأجنيب الرباءات يكون مكتب
الرسيعة ليسوية املنازعات  املساراتونظام  أأعاله املذكورة القرارات أأن الوفد وأأوحض. الأرجنتني يف احلال هو كام للرباءة

يكن الأرجنتني وقيعت عليه اذلي املتعلقة ابلرباءات  لإجراء دقة أأكرث" انطالق نقطة" عىل احلصول من الرباءات فاحيص مي
ىل الوصول خالل من اجلودة عالية براءات منح لضامن الرباءة طلبات عىل وحفصروهم حبهثم  الصةل ذات الواثئق من املزيد اإ

عفاء، الظروف من ظرف أأي حتت، يمت ل أأنه عىل الوفد شدد، ذكل ومع. دبيات السابقةابلأ   الوطين املعروهد فاحيص اإ
جراء من الفكرية للملكية  املبادئ يف علهيا املنصوص للرباءة الأهلية معايري ضوء يف للطلبات موضوعي وحفص دقيق حبث اإ

ىل واسينادا. الأرجنتني يف للرباءات التوجهيية ىل الوفد خلص، س بق ما اإ  التقليل دون أأعىل ذات جودة براءات حتقيق مت أأنه اإ
 التخيل عن ودون، اخملتلفة ادلول بني للرباءة الأهلية معايري توحيد أأو مواءمة ودون، الطلبات حتليل ومس توى دقة من

جيابية الأرجنتينية التجربة أأن الوفد ذكر، وأأخريا. الوطنية الس يادة  مت، التارخي هذا وحىت 2016 أأكتوبر من الفرتة ويف. للغاية اإ
يداع جراء مهنا عن طلبا 882 أأسفر، أأخرى ماكتب حفصهتا ماكفئة براءات عىل بناء طلبا 915 اإ  .رسيع وحفص حبث اإ

. املكاركة املاكتب س يادة احرتام ينبغي الأخرى للماكتب والفحص البحث نتاجئ عند اس تخدام أأنه الروهند وفد وأأكد .146
ىل وأأشار الوفد  الصدد هذا يف املواءمة أأن الوفد وذكر، البدل ابختالف ختتلف للرباء الأهلية ومتطلبات التقنية القدرات أأن اإ

ىل احلاجة عىل الوفد وشدد. ممكنة غري جراء مزيد اإ  نقل س ياق يف الككف كفاية رشط دور بكأأن ادلراسات من اإ
 مضن يظل جلنة الرباءات معل دام ما أأنه الوفد ذكر، ذكل عىل وعالوة. الرباءة جبودة يرتبط الرشط هذا لأن، التكنولوجيا

 أأي هناك تكون أأل ينبغي أأنه جمددا الوفد أأكد، الس ياق هذا ويف. الرباءات نظام عىل خطر هناك فليس، نطاق ادلراسات
 .البدلان يتعني احرتام س يادة وأأنه، الرباءات نظام ملواءمة حماوةل

 والفحص البحث يف الرباءات ماكتب بني التعاون بكأأن يوم نصف ملدة املعلومات لتبادل جلسة
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س بانيا وفد قدم .147 يف  الأخرى الرباءات وماكتب التجارية والعالمات للرباءات الإس باين املكتب بني التعاون عن عرضا اإ
: متاح عىل الرابط التايل والعرض. والفحص البحث

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_g_cooperation_spain.pdf. 

متاح عىل الرابط  والعرض. العمل تقامس مكتب الياابن للرباءات بكأأن موظفي مبادرات حول عرضا   الياابن وفد وقدم .148
 .http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_h_cooperation_japan.pdf: التايل

 يف، الوفود وقدمت". الرباءات جودة" تقدمييا بعنوان عرضا وغواتاميل والسلفادور ادلومينيكية اجلروهورية وفود وقدمت .149
 واجلروهورية الوسطى أأمرياك لبدلان الصناعية امللكية ماكتب يف وحفصروها الرباءات طلبات تنظمي دليل، أأمور أأخرى مجةل

: عىل الرابط التايل متاح والعرض. ادلومينيكية
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_27/scp_27_i_cooperation_central_america

n_countries.pdf. 

 البحث يف الأخرى الرباءات ماكتب مع بدله يف الفكرية امللكية مكتب تعاون عن عرضا املتحدة اململكة وفد وقدم .150
  :عىل الرابط التايل متاح والعرض. والفحص

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_j_cooperation_united_kingdo
m.pdf. 

وركز الوفد عىل برانمج رابطة أأمم  ."اتوقدم وفد س نغافورة عرضا توضيحيا بعنوان "مبادرة تقامس العمل بكأأن الرباء .151
آس يا للتعاون يف جمال حفص الرباءات.  وميكن الاطالع عىل العرض عىل املوقع التايل جنوب رشق أ

: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_k_cooperation_singapore.pdf. 

وقدم وفد الولايت املتحدة الأمريكية عرضا توضيحيا عن املبادرات ادلولية لتقامس العمل يف مكتب الولايت املتحدة  .152
 :للرباءات والعالمات التجارية. وميكن الاطالع عىل العرض عىل املوقع التايل

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_l_cooperation_united_states_
of_america.pdf. 

الرباءات يف جمال البحث وأأعرب وفد أأملانيا عن شكره للوفود اليت قدمت عروضا حول التعاون بني ماكتب  .153
والفحص. وعالوة عىل ذكل، قدم الوفد معلومات حمدثة عن أأنكطة املكتب الأملاين للرباءات والعالمات التجارية مع ماكتب 

دارة شؤون الرباءات والربملاانت بصورة س نوية تبادل لفاحيص 2000وذكر الوفد أأنه منذ عام  الرباءات الأخرى. ، نظمت اإ
وقد شارك يف اجململ يف هذه الربامج  تب الرباءات يف الصني والياابن ومجروهورية كوراي واململكة املتحدة.الرباءات مع ماك

دارة الكؤون الس ياس ية. وأأفاد الوفد بأأن مجيع هؤلء الفاحصني قد أأعربوا عن تقديرمه  100 حنو من فاحيص الرباءات يف اإ
، نظمت الروهيئة ابلتعاون مع الويبو 2014و  2013فد أأنه يف عايم وأأضاف الو  الكبري لروهذه التبادلت ووجدوها ذات قمية.

من فاحيص الرباءات قد  30وذكر الوفد أأن ما يزيد عىل  دورة تدريبية ملدة أأس بوع يف جمال التكنولوجيا احليوية يف ميوخن.
العربية، وكوس تارياك، وكواب، شاركوا يف التدريب اذلي تضمن فاحصني من مكتب الرباءات التابع جمللس التعاون دلول اخلليج 

نه  ومرص، وجورجيا، وكينيا، ومقدونيا، ونيجرياي، وابكس تان، وأأوكرانيا، وفيتنام وبدلان أأخرى. واس تطرد الوفد قائال اإ
دارة شؤون الإعالم خالل الس نوات امخلس املاضية ابلتعاون مع ماكتب الرباءات يف الربازيل  ىل ذكل، فقد نظمت اإ ابلإضافة اإ

دارة 2008وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأنه يف عام  ل يف الصني ومالزياي وس نغافورة لفاحيص الرباءات.حلقات مع ، بدأأت اإ
طار املرشوع، ويف عام  ىل  2015الكؤون الاقتصادية والاجامتعية أأيضا املكاركة يف عدة اتفاقات ثنائية يف اإ انضمت اإ

 .2012ا أأن املرشوع قد بدأأ منذ يناير املرشوع العاملي ملعاجلة الرباءات. وذكر الوفد أأيض

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_j_cooperation_united_kingdom.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_j_cooperation_united_kingdom.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_k_cooperation_singapore.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_l_cooperation_united_states_of_america.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_l_cooperation_united_states_of_america.pdf
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وذكر وفد أأسرتاليا أأن مجموعة فانكوفر أأثبيت بنجاح كيف ميكن ملاكتب الرباءات ذات احلجم املامثل أأن تعمل بكلك  .154
ن املاكتب املكاركة  دارة امللكية الفكرية. واس تطرد الوفد قائال اإ تعاوين للمساعدة عىل حتسني الكفاءة يف حفص الرباءات واإ

ىل الإسروهام يف اتباع هنج فعال متعدد الأطراف يف اس تخدام وتقامس منتجات العمل اليت هت دف، من خالل هذا التعاون، اإ
حدى جمالت الرتكزي الرئيس ية اجلديدة ملاكتب مجموعة فانكوفر تمتثل يف  يودلها لك مكتب. وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأن اإ

لفحص، وأأهنا اكنت يف طور بدء تعاون مكرتك بني فرق البحث املتخصصة يف لك جمال البحث عن الأدبيات السابقة أأثناء ا
ىل أأن الرتكزي اجلديد س يدرس أأفضل طريقة لتبادل املعلومات والتعاون بكأأن أأفضل املامرسات يف  مكتب. وأأشار الوفد اإ

انكوفر سيبحث أأيضا يف معلية جمال البحث عن التقنيات وقواعد البياانت وأأدوات البحث. وذكر الوفد أأن ماكتب مجموعة ف
تبادل املعلومات املتعلقة ابلأدوات والتقنيات اليت يس تخدهما لك مكتب داخليا لتقيمي جودة معليات البحث اخلاصة به، كام 

ة أأنه س ييكارك يف املعلومات املتعلقة ابملواد التدريبية املتعلقة ابلبحث. ويف اخلتام، أأعرب الوفد عن امتنانه ملاكتب امللكي
 الفكرية يف كندا واململكة املتحدة ملكاركهتا املس مترة يف مجموعة فانكوفر.

يرلندا، يقوم  .155 يرلندا أأنه أأبلغ يف ادلورة السابقة للجنة أأنه نظرا لوجود عدد قليل من فاحيص الرباءات يف اإ وذكر وفد اإ
عداد تقارير البحث منذ عام  ىل بيانه السابق يف ذكل . 1992مكتب امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة ابإ وأأشار الوفد اإ

ن مكتبه قد أأعاد تطبيق الفحص املوضوعي اعتبارا من مايو  . ويف هذا الصدد، أأعاد املكتب التفاوض 2017الأس بوع قائال اإ
يرلندا بأأول رأأي مك  ابهنممع مكتب امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة فامي يتعلق  توب سزيودون مكتب براءات الاخرتاع يف اإ

صدار تقارير البحث، حىت يصل مقدم الطلب عىل هذا الرأأي مكفوعا بتقرير البحث.  ىل اإ بكأأن الأهلية للرباءة، ابلإضافة اإ
جراء دراسة موضوعية ملكتبه. ىل اإ ىل التدريبات  وذكر الوفد أأن ذكل من شأأنه أأيضا أأن يسروهل الانتقال اإ شارته اإ ويف معرض اإ

عن تقديره وامتنانه ملكتب امللكية الفكرية يف اململكة املتحدة دلمعه لروهذا اجلانب اجلديد اليت نظمروها الفاحصون، أأعرب الوفد 
يرلندا.  من قانون الرباءات يف اإ

وأأعرب وفد الصني عن شكره جليع الوفود اليت تبادلت خرباهتا بكأأن تقامس العمل. ورأأى الوفد أأنه من خالل التعاون  .156
البحث والفحص، ميكن للماكتب أأن حتد من الازدواجية غري الرضورية يف العمل مع ماكتب الرباءات الأخرى يف جمال 

ن . وحتسن نوعية وكفاءة الفحص ىل البياانت اليت أأدلت هبا بعض الوفود يف وقت سابق من ذكل اليوم، فقال اإ وأأشار الوفد اإ
ومشل ذكل عىل وجه التحديد ما املكتب ينفذ أأساليب خمتلفة للتعاون يف البحث والفحص مع ماكتب الرباءات الأخرى. 

بدلا ومنطقة، توفري اخلدمات لبدلان ومناطق مثل بدلان جملس التعاون اخلليجي  23ييل: مرشوع جترييب بكأأن املرشوع يف 
والياابن ومجروهورية كوراي، مرشوعات البحث والفحص التعاونية بناء عىل معاهدة التعاون بكأأن الرباءات، ومرشوعات أأخرى 

ىل مواصةل تعزيز تعاون املكتب مع املاكتب الأخرى من أأجل تتعلق بتقا مس اسرتاتيجيات البحث. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ
 حتسني نوعية اخلدمات وزايدة الكفاءة يف البحث والفحص من أأجل تقدمي خدمة أأفضل ملس تخدمهيا.

ضافية واحلالت املتعلقة بتقيمي اخلطوة الامعلومات جلسة تبادل    بتاكريةحول أأمثةل اإ

عن الهنج الأملاين بكأأن تقيمي اخلطوة الابتاكرية. وقد ركز العرض، عىل وجه توضيحيا وفد أأملانيا عرضا قدم  .157
اخلصوص، عىل القرارات ذات الصةل الصادرة عن حممكة العدل الاحتادية. وميكن الاطالع عىل العرض التوضيحي عىل 

 :التايل املوقع
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_m_inventive_step_germany.pd

f. 

اخلطوة الابتاكرية. وميكن  وقدم وفد الياابن عرضا توضيحيا عن ممارسات املوظفني الفنيني املبتدئني يف تقيمي  .158
 :الاطالع عىل العرض عىل املوقع التايل

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_n_inventive_step_japan.pdf. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_m_inventive_step_germany.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_m_inventive_step_germany.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_n_inventive_step_japan.pdf
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س باني  .159 ا عرضا توضيحيا عن تقيمي اخلطوة الابتاكرية. وركز الوفد عىل مسأأةل املؤرشات الثانوية يف تقيمي وقدم وفد اإ
 :اخلطوة الابتاكرية. وميكن الاطالع عىل العرض عىل املوقع التايل

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_o_inventive_step_spain.pdf. 

املتعلقة بتقيمي اخلطوة  وقدم وفد املكس يك عرضا توضيحيا عن ممارسات املعروهد املكس ييك للملكية الصناعية .160
آزرية.الابتاكرية. وقد ركز العرض، عىل وجه اخلصوص، عىل موضوع املقارنة ابلتجاور مقابل الآاثر ا وميكن الاطالع عىل  لتأ

 :العرض عىل املوقع التايل
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_p_inventive_step_mexico.pdf. 

الأمريكية عرضا توضيحيا عن ممارسة مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات  وقدم وفد الولايت املتحدة .161
مبوجب الوضوح التجارية يف جمال تقيمي اخلطوة الابتاكرية / الوضوح. وقد قدم الوفد، عىل وجه اخلصوص، أأمثةل عىل حتديد 

ىل قرار احملمكة الع  103الفقرة  من القانون الأمرييك 35املادة  آر. ادلولية ضد رشكة مع النظر اإ س.أ ليا يف قضية رشكة كيه.اإ
 :تيليفلكس. وميكن الاطالع عىل العرض عىل املوقع التايل

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_q_inventive_step_united_stat
es_of_america.pdf  

عداد واثئق العمل وجليع الوفود اليت قدمت عروضا توضيحية خالل  .162 مانة عىل اإ وأأعرب وفد فرنسا عن شكره للأ
س بانيا فامي يتعلق ابدلراسات التمكيلية بكأأن  دورة اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. وكرر الوفد تأأييده لقرتاح وفد اإ

ىل أأن قانون امللكية الفكرية يتضمن حكام يتعلق ابخلطوة الابتاكرية، وهو ما  L611-14 اخلطوة الابتاكرية. وأأشار الوفد اإ
من التفاقية الأوروبية للرباءات، ول س امي فامي يتعلق بتعريف الأدبيات السابقة. وأأوحض الوفد أأنه يف حني  56يتفق مع املادة 

ع الفرنيس مل يعرف مصطلح "الكخص املاهر يف الفن"، أأكدت احملامك الوطنية مرات عديدة أأن "الكخص املاهر يف أأن اليرشي
الفن" هو خشص ميتكل املعرفة العادية ابلتكنولوجيا قيد البحث، ويس تطيع، ابلس تعانة مبعرفته املروهنية، أأن يتصور حال 

ن هذا الكخص ابلتايل هو متخصص ميتكل مؤهالت أأو واس تطرد الو  ." للمكلكة اليت يقرتح الاخرتاع حلروها فد قائال اإ
 قدرات "معتادة" تتعلق ابملعرفة العادية يف امليدان املعين، ويس تطيع تصور املكلكة التقنية اليت اس تجاب لروها الاخرتاع.

ن الكخص املاهر يف الفن ل  ىل أأنه وفقا لقانون السوابق القضائية الفرنيس فاإ ىل أأي وأأشار الوفد اإ ميتكل معرفة همنية تنمتي اإ
بداع، لكنه ميتكل قدرات فقط  آخر غري ختصصه: فالكخص املاهر يف الفن ل ميكل أأي قدرات تتعلق ابخليال أأو الإ ختصص أ

ذا مت تكجيعه عىل تنفيذ معلية الربط تكل. وذكر الوفد أأيضا أأن  متكنه من ربط التعلاميت الواردة يف العديد من الواثئق اإ
الفرنيس مل يدد أأساليب تقيمي اخلطوة الابتاكرية أأو معيار اخلطوة الابتاكرية. وأأوحض أأن تقيمي اخلطوة الابتاكرية جيب  القانون

أأن يكون موضوعيا قدر الإماكن، ويف جمال املامرسة العملية، يس تخدم لك من املعروهد الوطين للملكية الصناعية واحملامك هنج 
كتب الأورويب للرباءات. وشدد الوفد يف هذا الصدد عىل أأمهية دراسة احلافز اذلي "حل املكالكت" عىل غرار هنج امل 

ىل اجلع بني عدة واثئق من أأجل القضاء عىل اخلطوة الابتاكرية يف املطالبة.  مفاده أأن الكخص املاهر يف الفن قد يضطر اإ
ىل أأن احملامك تس تخدم أأيضا مؤرشات أأو معا ىل ذكل، أأشار الوفد اإ يري اثنوية )أأو غري واحضة( للخطوة الابتاكرية، وابلإضافة اإ

ىل الإجراء الفرنيس، ذكر الوفد أأن  مثل التغلب عىل حتزي الكخص املاهر أأو الوقت الالزم لتحقيق الاخرتاع. وابلإشارة اإ
يتعلق  فاحيص املعروهد الوطين للملكية الصناعية قد أأبدوا رأأاي بكأأن الإبداع واخلطوة الابتاكرية للك طلب براءة فامي

% من الطلبات، وتعاقدوا من الباطن مع املكتب الأورويب للرباءات فامي يتعلق ابلنس بة الباقية. وذكر الوفد أأن  20 بنس بة
ماكنية احلصول عىل براءة، مصحواب بتقرير حبث أأويل، قد صيغا وفقا لهنج "حل املكالكت". وأأوحض  رأأاي مكتواب بكأأن اإ

نه ل ميكن للمكتب رفض طلب الرباءة الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن هذا ا ىل عدم وجود خطوة ابتاكرية، فاإ لإشعار قد يكري اإ
عىل هذا الأساس يف غياب أأحاكم ترشيعية تنص عليه. بيد أأن رشط الأهلية للرباءة س يؤخذ يف الاعتبار عند تقيمي صالحية 

ىل أأن مقدم الطلب قد أأبلغ ابلتايل  بوجود عيب ممكن يف اخلطوة الابتاكرية من خالل تقرير الرباءة أأمام احملامك. وأأشار الوفد اإ
ىل ذكل، أأبلغ الوفد اللجنة بأأن املعروهد الوطين للملكية الصناعية يعمل حاليا عىل وضع  البحث والرأأي املكتوب. وابلإضافة اإ

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_o_inventive_step_spain.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_p_inventive_step_mexico.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_q_inventive_step_united_states_of_america.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_27/scp_27_q_inventive_step_united_states_of_america.pdf
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جراءات خ جراء للمعارضة عىل أأساس عدم وجود خطوة ابتاكرية، واليت عىل أأساسروها يسمح للمكتب ابختاذ اإ اصة ابخلصوم، اإ
ل س امي بكأأن الرباءات اليت تنطوي عىل احامتل قوي لنكوب الزناعات. ورأأى الوفد أأنه من املمكن ذلكل تعزيز جودة 

 الرباءات الفرنس ية.

وأأعرب وفد اململكة املتحدة عن تقديره للوفود الأخرى عىل عروضروها الزاخرة ابملعلومات. ورأأى الوفد أأن تقامس  .163
ىل أأن بعض الفاحصني يف مكتب اململكة  اخلربات واملامرسات يف جمال اخلطوة الابتاكرية اكن ذا قمية كبرية. وأأشار الوفد اإ

املتحدة قد خططوا ملكاهدة تكل العروض بغرض زايدة فروهمروهم ملامرسات اخلطوات الابتاكرية يف ولايت قضائية أأخرى. وذكر 
ىل الوثيقة الوفد أأن اخلطوة الابتاكرية متثل خطوة حامسة يف حتديد م ذا اكن ميكن منح الرباءة أأم ل. وأأشار اإ  SCP/22/3ا اإ

اليت مت فهيا النظر يف التقيمي املتعلق ابخلطوة الابتاكرية، ول س امي تعريف الكخص املاهر يف الفن، ومهنجيات تقيمي اخلطوة 
اليت سيمت فهيا رشح تعريف الكخص الابتاكرية ومس توى اخلطوة الابتاكرية، وكذكل عرضروها يف ادلورة اخلامسة والعرشين، و 

وأأبرز الوفد أأمهية الكفافية فامي يتعلق مبامرسة الفحص. وأأوحض أأنه ميكن العثور عىل  املاهر يف الفن واملعرفة العامة املكرتكة.
زاء اخلطوات الابتاكرية يف دليل ممارسات امللكية الفكرية اذل ي وضعه أأحدث دليل عىل الهنج اذلي تيبعه اململكة املتحدة اإ

مكتب اململكة املتحدة للملكية الصناعية واذلي اكن متاحا للجمروهور عىل موقع مكتب اململكة املتحدة للملكية الفكرية. 
عداد الاس تبيان اذلي يغطي جوانب جودة الرباءات والتعاون بني  مانة عىل اإ ىل ذكل، أأعرب الوفد عن شكره للأ وابلإضافة اإ

والفحص. وأأعرب الوفد أأيضا عن امتنانه لدلول الأعضاء الأخرى اليت ردت عىل هذا ماكتب الرباءات يف معلية البحث 
الاس تبيان. وكام بينت الردود املتعلقة ابس تبيان الأمانة، اكنت هناك مجموعة متنوعة من العوامل اليت أأثرت عىل نوعية 

 بية وتوافر الآليات اخلاصة مبعارضة حصة الرباءاتالرباءات، مبا يف ذكل الإطار القانوين الأسايس واملامرسات والإجراءات املكت 
ظروهار الردود للعديد من الطرق اخلاصة بتفسري مصطلح  جودة الرباءات"، "مبجرد منحروها. ولحظ الوفد أأنه عىل الرمغ من اإ

ىل أأن الرباءات عالية اجلودة هممة جليع ادلول الأعضاء حىت يعمل نظام الرباءات بفعالية. وقد ر  أأى الوفد أأن هذه فقد أأشارت اإ
العملية الأولية لتقيص احلقائق اكنت اكمةل. وذلكل، اقرتح الوفد أأن تواصل اللجنة مناقكة املقرتحات الأخرى املتعلقة بنوعية 
ىل تعريف مكرتك وموحد "جلودة الرباءات"،  الرباءات. ورأأى الوفد أأنه عىل الرمغ من أأنه قد ل يكون من املمكن التوصل اإ

وهام: نوعية براءات الاخرتاع نفسروها،  SCP/27/4 Revمفروهومان رئيس يان نتجا عن الردود الواردة يف الوثيقة فقد اكن هناك 
وذلكل رأأى الوفد أأن اللجنة يف وضع ميكهنا من مواصةل العمل بكأأن كيفية  ومعلية منح الرباءات يف ماكتب امللكية الفكرية.

 عالية اجلودة يف جمال الرباءات.القيام بقياس هذين العاملني وكيفية حتقيق حقوق 

مانة عىل مجع املعلومات اليت تضمهنا الاس تبيان بكأأن مصطلح "جودة الرباءات"   .164 وأأعرب وفد الربتغال عن شكره للأ
والتعاون بني ماكتب الرباءات يف جمال البحث والفحص. ورأأى الوفد أأن جتميع املعلومات همم للغاية لأنه يسمح بتقامس 

بني ادلول الأعضاء مبا يوفر فروهام أأفضل لكيفية فروهم لك دوةل عضو لنوعية الرباءات. وكرر الوفد دمعه والزتامه  املعلومات فامي
دارة اجلودة يف لك مكتب من املاكتب  ابلهنوض ابلعمل بكأأن جودة الرباءات ومجيع املقرتحات اليت من شأأهنا حتسني نظام اإ

ىل ذكل، أأعرب الوفد عن ت جراء دراسة أأخرى بكأأن اخلطوة الوطنية. وابلإضافة اإ س بانيا بكأأن اإ أأييده لالقرتاح اذلي قدمته اإ
 الابتاكرية. ويف هذا الس ياق، أأعرب الوفد عن شكره جليع الوفود اليت قدمت عروضا توضيحية حول اخلطوة الابتاكرية.

ق بتقيمي اخلطوة وأأعرب وفد أأسرتاليا عن شكره لدلول الأعضاء اليت قدمت معلومات عن نظمروها وهنجروها املتعل .165
نتاجية  ىل أأن جلنة اإ الابتاكرية. وأأبلغ الوفد اللجنة ابلتطورات الأخرية يف أأسرتاليا فامي يتعلق ابخلطوة الابتاكرية. وأأشار الوفد اإ

. واكنت 2016أأسرتاليا قد أأجرت اس تعراضا واسع النطاق لرتتيبات امللكية الفكرية يف أأسرتاليا وأأصدرت تقريرها يف ديسمرب 
نتاجية يه الروهيئة الرئيس ية لالسيكارة واملراجعة التابعة للحكومة الاسرتالية ويه تعىن بس ياسات الاقتصاد اجلزيئ  جلنة الإ

ومن بني التوصيات اليت قدمهتا، واليت قبلهتا احلكومة، يه تعديل  وتنظميه ومجموعة من القضااي الاجامتعية والبيئية الأخرى.
سرتاليا من أأجل مواءمهتا مع معايري املكتب الأورويب للرباءات. وأأفاد الوفد بأأنه قد أأويص معايري اخلطوات الابتاكرية يف أأ 

دخال مطلب يتعلق برضورة قيام مقديم الطلبات ابلإفصاح عن السمة التقنية  بينفيذ ذكل من خالل رفع معيار الابتاكر واإ
ىل أأنه يقوم ابليكاور مع مس تخديم نظامه لخرتاعاهتم. بكأأن كيفية تنفيذ هذا التغيري. ومن املتوقع أأن يؤدي  وأأشار الوفد اإ
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ىل تقدمي املزيد من التحديثات حول  ىل حتسني مواءمة هنج أأسرتاليا مع املعايري ادلولية. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ ذكل اإ
حراز تقدم.بيامن تقوم التغيريات اليرشيعية املقرتحة،   مكاوراته ومعلياته اليرشيعية ابإ

جلعية الأس يوية لوالكء براءات الاخرتاع أأن تقيمي اخلطوة الابتاكرية ينبغي أأن يمت بكلك موضوعي وأأن وذكرت ممثةل ا .166
ىل أأنه ينبغي،  يكون قابال للتنبؤ به من حيث حفص اجلودة. وأأشارت ممثةل اجلعية الأس يوية لوالكء براءات الاخرتاع أأيضا اإ

أأهلية املوضوع وبني الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، مبعىن  كأحد الرشوط الأساس ية لرباءة الرباءة، المتيزي بني
بداع واخلطوة الابتاكرية.  جراء حفص كبري لتقيمي املوضوع املؤهل، اذلي اكن من املفروهوم أأنه ممتزي ومس تقل عن الإ أأنه يلزم اإ

ية الأخرية يف بعض الولايت القضائية، ويف هذا الصدد، أأعربت املمثةل عن قلقروها من أأنه يبدو أأن تطوير السوابق القضائ 
آس يوية أأيضا، يتطلب أأدبيات سابقة مرجعية تتعلق ابلوصف اذلي يتعني  واليت اكنت ذات تأأثري كبري للغاية يف البدلان ال

ر، النظر فيه عند تقيمي أأهلية املوضوع، مما خلق التباسا كبريا مربرا بني املس تخدمني. ومع أأخذ هذه الظروف بعني الاعتبا
رأأت اجلعية الأس يوية لوالكء براءات الاخرتاع أأن تقيمي أأهلية املوضوع ينبغي أأن يكون واحضا وموضوعيا وقابال للتنبؤ به، 

ولروهذا السبب ل ينبغي النظر يف الأدبيات السابقة املرجعية عند تقيمي أأهلية املوضوع، وينبغي تركروها لتقيمي اخلطوة الابتاكرية. 
التوازن الاكيف بني املوضوع واخلطوة الابتاكرية، اقرتح الوفد أأن تسروهل الويبو جتميع مراجع الأدبيات ومن أأجل ضامن توافر 

السابقة حبيث تكون يف متناول السلطات املعنية مبنح براءات الاخرتاع واملس تخدمني بصورة اكفية من أأجل القيام 
 اجلودة. بفحص

قد اعرتف بأأن جودة الرباءات يه الأكرث أأمهية ابلنس بة الاحتاد بأأن  ريةالاحتاد ادلويل حملامي امللكية الفكورصح ممثل  .167
ىل أأن جودة الرباءات ل تتعلق  لنظام الرباءات الفعال، والهنوض ابلتطوير التكنولويج، كام أأهنا مفيدة جليع اجملمتعات. وأأشار اإ

لعملية، مبا يف ذكل تلكفة العملية ووقهتا وكفاءهتا. فقط بنوعية الرباءة نفسروها أأي الرباءات القوية، ولكن تتعلق أأيضا بنوعية ا
ىل أأن مجموعات العمل املتنوعة داخل الاحتاد ادلويل للملكية الفكرية، مثل وغريها، قد ركزت  CT7 و CT3 وأأشار املمثل اإ

اذلي يمت التعامل  عىل قضااي متنوعة تتعلق بعنارص اجلودة املذكورة. فعىل سبيل املثال، يمتثل أأحد اجلوانب يف رشط الوحدة
معه بطرق متنوعة يف مجيع أأحناء العامل، وتمتثل اجلوانب الأخرى يف اخلطوة الابتاكرية والاهامتم املرشوع ابحلصول عىل حامية 

ىل أأن  قد أأعد، يف جلس ته التنفيذية اليت عقدت يف  الاحتاد ادلويل حملامي امللكية الفكريةالرباءات. وأأشار ممثل الاحتاد اإ
، قرارا يركز عىل جانب واحد من جوانب جودة الرباءات. وذكر القرار ما ييل: أأن ماكتب الرباءات، 2017يف مارس الصني 

ىل  دلى النظر يف طلبات الرباءات، وعىل الرمغ من التطوير املتواصل لقواعد بياانت واثئقروها، ل متكل املوارد الالزمة للوصول اإ
جراء منح الرباءات معقوةل مجيع الإفصاحات ذات الصةل اليت قد تكو ن متاحة للجمروهور. ولوحظ أأنه ينبغي أأن تكون فرتة اإ

ىل رضورة وجود توازن بني مصلحة صاحب حق امللكية الفكرية والأطراف  وأأن يمت دون تأأخري ل داعي هل. وأأشار كذكل اإ
دارية فعاةل من حيث التلكفة و  جراءات اإ ن العديد من ماكتب الرباءات توفر اإ تسمح للطرف الثالث بتقدمي الثالثة. اإ

ماكنية احلصول عىل براءة اخرتاع ابلنس بة لطلب براءة معلق و / أأو معارضة ضد طلب براءة أأو براءة  مالحظات بكأأن اإ
السلطات ويكجعروها عىل  الاحتاد ادلويل حملامي امللكية الفكريةاخرتاع ممنوحة مؤخرا ابلس تفادة من خربة املكتب، ذلا يث 

جراءات معارضة مكرتكة ضد طلب براءة أأو براءة اخرتاع ممنوحة مؤخرا، مبا يف ذكل، عىل الأقل، اإ  (1)ما ييل: تباع اإ
بداع، واخلطوة الابتاكرية، وانعدام قابلية التطبيق الصناعي، ) جرائية متوازنة  (2الاعامتد عىل أأساس الإ توفري معامةل اإ

جراءات املعارضة، ) بقاء الرسوم 3للطرفني يف اإ جراءات املعارضة يف مس توى معقول، وأأن تتحمل ( ضامن اإ الرمسية املتعلقة ابإ
جراءات املعارضة اكيف حللروها مع النظر 4الأطراف عادة التاكليف اخلاصة هبا، ) ( ضامن أأن يكون الوقت الالزم لس تكامل اإ

لغاء الإجراءات  ( ضامن أأل حتول هذه الإجراءات الإدارية دون5بعناية يف املسائل دون تأأخري ل مسوغ هل، و) بطال أأو اإ اإ
بقاء عىل  الالحقة بني نفس الأطراف أأمام حممكة أأو سلطة أأخرى ذات صةل، كام يث السلطات ويكجعروها عىل تنفيذ أأو الإ

جراءات  جراءات املعارضة هذه والاحتفاظ ابإ ىل اإ جراءات املالحظات السابقة للمنح املقدمة من طرف واحد ابلإضافة اإ اإ
عادة الفحص القامئة ىل أأن  اإ جراءات املعارضة. وأأشار اإ ىل اإ ل يزال يعمل عىل  الاحتاد ادلويل حملامي امللكية الفكريةابلإضافة اإ

بقاء هذا املوضوع عىل جدول أأعامل ادلورات  ذكل القرار، ونظرا لأمهية جودة الرباءات، حث ممثل الاحتاد بقوة اللجنة عىل اإ
صدار قرار يف مرح ذا اكن ذكل ممكنا. وذكر ممثل الاحتاد أأيضا أأنه نظرا لضيق الوقت، ل املقبةل، والرتكزي عليه، واإ ةل لحقة، اإ
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اذلي يركز عىل املتطلبات الرمسية. وأأبلغ املمثل اللجنة  الاحتاد ادلويل حملامي امللكية الفكريةميكن وضع الصيغة الهنائية لقرار 
قبل املس تخدمني ويييح تكييف املطالبات عندما  بأأن تركزي مرشوع القرار هذا ينصب عىل نظام سروهل الاس تعامل من

يدخل الطلب ادلويل، بناء عىل معاهدة التعاون بكأأن الرباءات، املرحةل الوطنية / الإقلميية، حيث يكون من الصعب أأو 
 املس تحيل يف بعض البدلان تعديل املطالبات وحفظ رسوم املطالبة.

جراء دراسة  وأأكد وفد الس نغال، متحداث ابمس مجموعة البدلان .168 الأفريقية، أأن اجملموعة الأفريقية ل ميكن أأن تؤيد فكرة اإ
ىل توافق يف الآراء بكأأن تعريف "جودة الرباءات طار هذا البند من جدول الأعامل، لأن اللجنة مل تتوصل اإ . ورأأى أأن "يف اإ

ىل أأنه يف حني اكنت هناك مناقكات  هذا التعريف ميثل أأمرا أأساس يا للغاية للميض قدما يف هذه املسأأةل. وأأشار الوفد اإ
ن ادلول الأعضاء ل تزال دلهيا نفس املفروهوم عن اجلودة. ورأأى الوفد أأن  وعروض توضيحية خمتلفة حول هذا املوضوع، فاإ

ىل توافق يف الآراء بكأأن تعريف مفروهوم اجلودة قبل أأن تمتكن من امليض قدما يف هذه املسأأةل. ىل التوصل اإ  اللجنة حباجة اإ

آليات املعارضة وغريها من وعرضت الأ  .169 مانة صفحة الويب اخلاصة ابللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات بكأأن أ
آليات لغاء. أ  الإ

 من جدول الأعامل: رسية التصالت بني مسيكاري الرباءات ومولكهيم 10البند  

يران )مجروهورية  .170 بني العمالء ومسيكاري الرباءات الإسالمية( عن اعتقاده بأأن مسأأةل رسية التصالت  -أأعرب وفد اإ
دلهيم ليست مسأأةل موضوعية يف قانون الرباءات وميكن أأن حتمكروها القوانني الوطنية. ورأأى الوفد أأن رسية التصالت بني 
العمالء ومسيكاري الرباءات دلهيم تقع خارج نطاق قانون الرباءات وينبغي معاجلهتا عىل املس توى الوطين نظرا لأن الأمر 

ضافية لإجراء مزيد من النقاش  مبسأأةل القانون اخلاص وتنظمي اخلدمات املروهنية. يتعلق وذلكل ذكر الوفد أأنه ل يرى أأي قمية اإ
 حول هذه املسأأةل يف ادلورة املقبةل للجنة.

طار   .171 وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق وعلق أأمهية كبرية عىل مواصةل العمل يف اإ
البند من بنود جدول الأعامل، ورحب بقرار ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات لعقد جلسة لتقامس هذا 

خربات ادلول الأعضاء بكأأن تنفيذ رسية التصالت بني العمالء ومسيكارهيم يف جمال الرباءات من خالل اليرشيعات 
وأأكد الوفد من جديد أأنه ميكن اتباع هنج القانون غري امللزم، اذلي مت اقرتاحه  الوطنية، مبا يف ذكل املسائل العابرة للحدود.

وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن التقارب بني النظم املتنوعة  خالل اجامتعات اللجنة السابقة، وتطبيقه بفعالية يف هذا اجملال.
 القامئة يف هذا اجملال ابذلات سوف يفيد مجيع مس تخديم نظام الرباءات.

وذكر وفد سويرسا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، أأنه يعلق أأمهية كبرية عىل موضوع رسية التصالت بني العمالء  .172
ىل أأن هناك تزايد يف عدد طلبات احلصول عىل الرباءات ويف عدد الرباءات املمنوحة يف  ومسيكاري الرباءات. وأأشار الوفد اإ

ىل أأن املسأأةل جراءات خمتلف الولايت القضائية، وأأشار اإ  املروهمة بني العمالء ومسيكاري الرباءات ترتبط ارتباطا وثيقا ابإ
يداع  يداع الرباءات واملالحقة القضائية والتقايض يف خمتلف البدلان. ورأأى أأن تكل املسأأةل تؤثر تأأثريا كبريا عىل كيفية اإ اإ

ىل أأن مقديم طلبات الرباءات أأو أأحصاهبا طلبات الرباءات وكيفية معاجلة التصالت مبوجب هذه الإجراءات. وأأشار الوفد اإ 
ىل أأن يكونوا قادرين عىل احلصول عىل املكورة القانونية عرب احلدود دون التعرض لأي خطر يتعلق ابلإفصاح  يتاجون اإ

القرسي عن التصالت الرسية الواردة من مسيكاري الرباءات. ورأأى الوفد أأن عدم وضوح الأنظمة أأو عدم وجودها يف 
ال يف بعض البدلان قد تسبب يف عدم اليقني القانوين وعدم القدرة عىل التنبؤ وابلتايل فقد تأأثر مس تخدمو نظام هذا اجمل

ىل أأن مس تخديم أأنظمة الرباءات من مناطق  سواء مقدمو طلبات الرباءات أأو مسيكارو الرباءات. -الرباءات  وأأشار الوفد اإ
والروهند، أأكدوا عىل رضورة معاجلة هذا املوضوع عىل الصعيد ادلويل، حيث  خمتلفة، مثل كندا والياابن وسويرسا والربازيل

ن  أأهنم ل يس تطيعون الاعامتد عىل اليرشيعات الوطنية للحفاظ عىل رسية معلوماهتم يف احلالت العابرة للحدود. وقال الوفد اإ
روهذه املسأأةل. وأأضاف الوفد أأن حامية الرسية لن اجملموعة ابء تتوقع بقوة أأن تس تجيب اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ل 
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تؤثر عىل الككف عن الاخرتاع، لأن قوانني الرباءات يف مجيع أأحناء العامل تتطلب أأن يككف طلب الرباءة عن الاخرتاع 
ق وشدد الوفد عىل أأن مثل هذا الرشط املتعل بطريقة تكفي الكخص املاهر يف الفن أأن يضع هذا الاخرتاع موضع التنفيذ.

يتأأثر بوجود امتياز املسيكار ومعيل الرباءة، كام أأن رسية التصال بني العمالء ومسيكاري الرباءات  ابحلصول عىل براءة ل
وذكر الوفد أأنه ينبغي للجنة أأن تتخذ خطوات  دلهيم قد أأثرت عىل مس توى الأدبيات السابقة املتاحة لفاحيص الرباءات.

صعيد ادلويل بطريقة ترتك حزيا اكفيا من املرونة لدلول الأعضاء يف ضوء الاختالفات جوهرية ملعاجلة هذه املسأأةل عىل ال 
املوجودة يف نظمروها القانونية املطبقة. ويف ضوء ذكل، حث الوفد عىل مواصةل اتباع هنج القانون غري امللزم، اذلي مت اقرتاحه 

ىل ذكل، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن القضااي  خالل الاجامتعات السابقة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. وابلإضافة اإ
جراء  املعروضة عىل احملامك يف خمتلف النظم القانونية الوطنية يف هذا اجملال س توفر مواد مفيدة لدلول الأعضاء وتسروهم يف اإ

آراء خمتلفة حول تكل املسأأةل يف مزيد من املناقكات.  ادلورات السابقة، كرر ويف حني اعرتفت اجملموعة ابء بأأنه مت طرح أ
ىل معل  ىل أأن تنظر اإ ضايف ملعاجلة املكالكت، اإ الوفد دعوته جليع ادلول الأعضاء، ول س امي تكل اليت تعارض القيام بعمل اإ

جنازه يف اللجنة.  اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يف هذا اجملال بطريقة أأكرث موضوعية من أأجل تعزيز مناقكة ما ميكن اإ
جراء اس تبيان يف هذا اجملال، واس مترار مجع قضااي احملامك حبيث تمتكن ادلول الأعضاء من تقدمي قضااي حمامك و  اقرتح الوفد اإ

ضافية ذات صةل.  اإ

س تونيا نيابة عن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه ورحب بقرار ادلورة السابقة للجنة ادلامئة املعنية  .173 وحتدث وفد اإ
املتعلق بعقد جلسة لتبادل جتارب ادلول الأعضاء املتعلقة بينفيذ رسية التصالت بني العمالء ومسيكاري  بقانون الرباءات

ورأأى الوفد يف  الرباءات من خالل اليرشيعات الوطنية مبا يف ذكل املسائل العابرة للحدود، أأثناء ادلورة السابعة والعرشين.
ات الوطنية املمكةل لعملية جتميع قضااي احملامك فامي يتعلق ابمتياز املسيكار ذكل فرصة للحصول عىل معلومات قمية عن املامرس

(. وأأكد الوفد عىل أأن الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه تود أأن ترى SCP/25/4اذلي أأعدته الأمانة )الوثيقة  والعميل
عداد صك غري ملزم قانوان س يكون وأأعرب عن اعتقاده بأأن ال املزيد من الإجراءات اليت تقوم اللجنة ابختاذها. عمل عىل اإ

ىل منح نفس امحلاية  مفيدا جليع ادلول الأعضاء يف الويبو. ورأأى أأن صك القانون غري امللزم احملمتل ينبغي أأن هيدف اإ
يف لالتصالت بني العميل ومسيكاره الأجنيب اخلاص ابلرباءات والتصالت بني العميل ومسيكاره الوطين اخلاص ابلرباءات 

ىل أأنه ينبغي أأل خيل ابليرشيع الوطين القا م وأأن يضمن  ادلول الأعضاء، حسب ما يقتضيه القانون الوطين. وأأشار الوفد اإ
حتقيق أأكرب قدر من املرونة. ورأأى أأن التقارب بني النظم املتنوعة القامئة يف جمال رسية التصالت بني العمالء ومسيكاري 

 الويبو من شأأنه أأن يفيد مس تخديم نظام الرباءات بغض النظر عن مس توى تقدم الرباءات دلى ادلول الأعضاء يف
 الأعضاء. ادلول

مانة عىل تنظمي جلسة لتبادل جتارب ادلول   .174 وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وأأعرب عن شكره للأ
وكرر الوفد موقف اجملموعة الأفريقية، وأأيد البيان الأعضاء بكأأن تنفيذ رسية التصالت بني مسيكاري الرباءات ومعالهئم. 

يران )مجروهورية   ورأأى أأن املسأأةل أأكرث صةل ابلقانون اخلاص من قانون الرباءات نفسه. الإسالمية(. –اذلي أأدىل به وفد اإ
قلميية لدلول الأعضاء. طار اليرشيعات الوطنية / الإ نه ل يعترب أأن املسأأةل وقال الوفد  وذلكل رأأى الوفد أأنه ينبغي تناولروها يف اإ اإ

ىل لك دوةل من ادلول الأعضاء يف التعامل مع تكل املسأأةل،  ن الأمر يرجع اإ مسأأةل موضوعية تتعلق بقانون الرباءات، وذلكل فاإ
 حس امب تراه مناس با مبوجب اليرشيع الوطين.

عضاء يف جمال تنفيذ رسية التصالت بني العمالء ومسيكا رهيم يف جمال الرباءات من خالل جلسة تبادل جتارب ادلول الأ
 اليرشيعات الوطنية

رصح وفد ادلامنرك بأأن رسية التصالت بني العمالء ومسيكاري الرباءات دلهيم متثل مسأأةل ذات أأمهية كبرية ابلنس بة  .175
للرشاكت ورأأى الوفد أأن رسية التصالت تثري أأس ئةل عرب احلدود تكلك حتداي حقيقيا  جملمتع املس تخدمني ادلامنركيني.

ىل العمالء يف  ومسيكاري امللكية الفكرية يف معلروهم اليويم. ورأأى أأن مسيكاري امللكية الفكرية اذلين يقدمون اخلدمات اإ
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جياد س بل للتغلب عىل هذا التحدي. ىل أأنه اكن يدرس كيفية حتسني  ولايت قضائية أأخرى جيب علهيم دامئا اإ وأأشار الوفد اإ
ذا اكن ينبغي أأن يكون مسيكارو  حاةل مسيكاري امللكية الفكرية. وعىل حنو أأكرث حتديدا، اكنت اللجنة تس تككف ما اإ

امللكية الفكرية مكمولني برسية العميل ومسيكار الرباءات أأمام احملامك الوطنية. وأأبلغ الوفد اللجنة بأأنه من املتوقع تقدمي اقرتاح 
ىل الرب  ، وأأعرب عن اس تعداده لتبادل املعلومات بكأأن 2018ملان يف عام ترشيعي لتغيري قانون الإجراءات املدنية ادلامنركية اإ

ىل اجلوانب العابرة للحدود لروهذا املوضوع وأأمهيته جملمتع املس تخدمني، ظل الوفد عاكفا  هذه املسأأةل يف مرحةل لحقة. وابلنظر اإ
 عىل مناقكة هذا املوضوع يف س ياق اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات.

وذكر الوفد أأن وكيل الرباءات يكغل همنة نظامية: ينص  اجملر عن ترشيعاته ذات الصةل أأمام اللجنة. وحتدث وفد .176
قانوهنا عىل أأن أأعضاء الغرفة اجملرية لوالكء الرباءات مه وحدمه اذلين ميكهنم العمل مكحاميني لرباءات الاخرتاع. وأأوحض الوفد 

ومهنا: احلصول عىل اجلنس ية اجملرية أأو جنس ية بدل من املنطقة أأن الانضامم لتكل الغرفة خيضع لعدد من الرشوط، 
الاقتصادية الأوروبية أأو يقمي يف هنغاراي، واحلصول عىل درجة املاجس تري يف العلوم الطبيعية، وأأن يكون قد اجتاز الفحص 

ىل أأنه ذي الصةل، ووجود تأأمني عىل املسؤولية يف اجملر، وتوافر مسكن أأو أأماكن مناس بة للقيام ابلأن  كطة. وأأشار الوفد اإ
ماكنية قيام والكء الرباءات الأجانب ابلعمل مكمثلني أأمام السلطات اجملرية اكنت حمدودة يف جمال  ن اإ نييجة لروهذه القواعد، فاإ

ىل أأن والكء الرباءات خيضعون للزتام الرسية فامي يتعلق جبميع وعىل الرمغ مما ذكر املامرسة العملية. الوقائع ، أأشار الوفد اإ
ىل علمروهم فامي يتعلق بأأنكطهتم، وينبغي أأن تظل رسية أأيضا بعد انهتاء أأنكطهتم. ولحظ الوفد كذكل أأن  والبياانت اليت تمنو اإ
الالزتام ابلرسية يكمل مجيع الواثئق اليت تتضمن هذه املعلومات املمتزية. ورأأى الوفد أأنه نظرا لأن هذه القواعد تنطبق عىل 

هنا تنص عىل رسية التصالت حىت يف احلالت اليت يكون فهيا عنرص عابر للحدود.العمالء احملليني   والأجانب للوالكء، فاإ
ىل احلالت اليت ترصف فهيا أأعضاء الغرفة اجملرية لوالكء الرباءات  ىل دراسة، وأأشار اإ ىل جوانب أأخرى حتتاج اإ وأأشار الوفد اإ

جراءات الرباءات يف اخلارج. ىل حد ما، أأنه يف مثل هذه احلالت،  لقانون قد ذكر،ولحظ الوفد أأن ا يف اإ بصورة غامضة اإ
ينبغي أأن يكون القانون الأجنيب ذو الصةل قابال للتطبيق يف املقام الأول، ولكن القواعد اجملرية املتعلقة ابلزتامات وكيل 

ىل أأن تطبق عىل حنو مماثل. وأأعرب الوفد عن أأسفه لعدم متكنه م ن الإبالغ عن خربات تتعلق الرباءات حتتاج أأيضا اإ
ابلتطبيق العميل ليرشيعاته، حيث مل تكن هناك قضااي حمامك حىت الآن يكون فهيا اجلانب العابر للحدود للعالقات بني العميل 

ومع ذكل، ومتك يا مع مواقف مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق والاحتاد الأورويب، أأيد الوفد  والوكيل ذا صةل ابلزناع.
 اصةل العمل بكأأن هذا املوضوع، مع حتقيق الروهدف الطويل أأو املتوسط الأجل املمتثل يف وضع صك قانوين غري ملزم.مو 

يرلندا أأنه منذ عام  .177 ، ينص قانون الرباءات اخلاص به عىل التصالت املكموةل ابمتيازات. ويف ذكل 1992وذكر وفد اإ
ل عىل مسيكاري الرباءات اذلين اك يرلندي للعمل مكسيكاري للرباءات، نوا مؤهلني مبوجب القانون الآ الوقت، مل يطبق اإ

واذلين اكن علهيم أأن يسجلوا أأنفسروهم يف السجل الوطين ملسيكاري الرباءات، اذلي اكن يتفظ به مكتب الرباءات 
ن موظف الرباءات الآ الآ  رو الرباءات يرلندي مسؤول عن وضع امتحان التأأهيل اذلي جيب أأن مير به مسيكايرلندي. وقال اإ

دراهجم يف السجل الوطين. ويف عام  ىل املكتب قبل اإ ، مت تعديل قانون الرباءات ليكمل 2006الراغبون يف الانضامم اإ
مسيكاري الرباءات من بدلان املنطقة الاقتصادية الأوروبية اذلين اكنوا مؤهلني مبوجب قانوهنم الوطين للعمل مكسيكاري 

س تونيا نيابة عن الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء.وأأيد  براءات يف نطاق وليهتم. وذكر  الوفد بقوة البيان اذلي أأدىل به وفد اإ
ورأأى الوفد أأن  الوفد أأنه حريص للغاية عىل رؤية املزيد من العمل يف هذا اجملال، ول س امي فامي يتعلق ابجلانب العابر للحدود.

زاةل الكثري من الصك غري امللزم قانوان، مثل هنج القانون غري املل زم، هل عدد من الفوائد جليع ادلول الأعضاء، وسيساعد عىل اإ
ىل أأن هذا  انعدام اليقني القانوين اذلي ييط ابلتصالت عرب احلدود بني العمالء و مسيكاري الرباءات. وأأشار الوفد اإ

يرلندا، فقد أأعرب الوفد التصال يزتايد أأكرث فأأكرث مع تقدم العوملة. وعىل الرمغ من عدم وجود قانون للس وابق القضائية يف اإ
بالغ اللجنة به يف حال وجوده يف املس تقبل.  عن رغبته يف اإ

ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأن الهنج املتواصل محلاية التصالت عرب احلدود مع مماريس الرباءات يظل  .178
ىل أأنه حدثت خالل الس نة املاضية تطورات أأخرى يف هذا موضوعا هاما ابلنس بة للولايت املتحدة الأمريكية. وأأشار اإ 
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وأأوحض الوفد أأنه يف حني قام امتياز الوكيل والعميل حبامية  اجملال، تفيد مجيع مس تخديم نظام الرباءات يف الولايت املتحدة.
ن هذا الامتياز مل يمت الا عرتاف به عىل ادلوام ابلنس بة التصالت مع احملامني العاملني يف الولايت املتحدة لفرتة طويةل، فاإ

ذا  ملامريس الرباءات الأجانب واملامرسني من غري احملامني. وأأضاف الوفد أأن احملامك قد اس تخدمت مناجه متنوعة لتحديد ما اإ
قضية وأأبلغ الوفد اللجنة بأأنه عىل الرمغ من أأن قرار حممكة الاس تئناف لدلائرة الاحتادية يف  اكن يمت تطبيق الامتياز أأم ل.

ل أأن هذا الامتياز ل ينطبق  2016جامعة كويزن يف عام  قد اعرتف ابمتياز التصال مع والكء الرباءات من غري احملامني، اإ
ويف حني ل يوجد ملكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية  عىل مماريس الرباءات الأجانب من غري احملامني.

جراءات أأمام الواكةل اليت تعمل مبوجب قواعد مماثةل ولية قضائية عىل احملامك ا ن هل ولية قضائية عىل عدة اإ لأمريكية، فاإ
دارية تقع داخل مكتب الولايت املتحدة للرباءات  للتقايض. واكنت حممكة الرباءات وجملس اس تئناف الرباءات مبثابة حممكة اإ

س تعراض بني الأطراف، والاس تعراض يف أأعقاب احلصول والعالمات التجارية وقد تناولت، عىل سبيل املثال، معلية الا
واكن يوجد يف هذه الإجراءات مرحةل اكيكاف حيث ميكن أأن تثار  عىل املنح، واس تعراض أأساليب العمل املكموةل.

صة هبذه مسائل مثل مسأأةل الامتياز. ويف املايض، مل تعاجل قواعد مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية اخلا
ويف  الإجراءات رصاحة املسائل املتعلقة ابلمتيازات، مع عدم التقيد بقواعد القانون العام املس تخدم يف احملامك الاحتادية.

، نرش مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية قاعدة مقرتحة بكأأن الامتيازات يف السجل 2016 أأكتوبر
خاصة جبميع مماريس الرباءات احملليني والأجانب اذلين اس توفوا املؤهالت املروهنية ملامرسة  الاحتادي. واعرتفت ابمتيازات

. 2016واكن من املقرر تقدمي التعليقات العامة يف ديسمرب  املسائل املتعلقة ابلرباءات يف ولية قضائية واحدة عىل الأقل.
ت احملاماة واملامرسني الأفراد يف الولايت املتحدة الأمريكية وأأيدت الردود الواردة من اجلعيات القانونية واملؤسسات ورشاك

دخال حتسينات عىل الصياغة. ويف  ، مت نرش القاعدة 2017نومفرب  7وخارهجا عىل حد سواء القاعدة بقوة مع اقرتاح البعض ابإ
جراءات مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعال مات التجارية. وقد بدأأ رسايهنا الهنائية اليت تتعلق ابلمتيازات اخلاصة ابإ

يوما. وقد قدمت بعض الإيضاحات البس يطة ردا عىل التعليقات، ولكن ظل حفوى القاعدة كام هو أأي: حامية  30 بعد
وقد مت تعريف مصطلح  التصالت مع أأي ممارس مؤهل يترصف مضن النطاق املأأذون به لواجباته سواء اكن حمليا أأم أأجنبيا.

وجب تكل القاعدة بوصفه الكخص اذلي أأذن هل بتقدمي املكورة القانونية بكأأن مسائل الرباءات يف ولية "ممارس أأجنيب" مب
قضائية خارج الولايت املتحدة الأمريكية، رشيطة أأن تكون الولية القضائية قد قامت بتحديد مؤهالت همنية وقام املامرس 

وذكر أأن  جبات الككف والرصاحة وحسن النية عند ممارس ته أأمام الواكةل.ابحلصول علهيا. وأأوحض الوفد أأن الامتياز مل يغري وا
جراءات الاكيكاف اليت ل تنطبق عىل حفص طلبات الرباءات. وأأوحض الوفد  ل من أأطراف اثلثة أأثناء اإ التصالت ل حتمي اإ

ل عىل حممكة هيئة احملامكة والاس تئناف بكأأن الرباءات ومل تغري الطريقة اليت تعاجل هبا احملامك  أأن القاعدة املذكورة ل تنطبق اإ
ىل أأنه قد يث احملامك الأخرى عىل النظر يف  الاحتادية وحمامك الولايت مسائل تتعلق ابلمتيازات. ومع ذكل، أأشار الوفد اإ

 تنقيح قواعدها أأو ترشيعاهتا املتعلقة بنفس الأمر يف ضوء تكل التطورات.

ىل أأن القانون الأملاين يمي رسية وعرض وفد أأملانيا الإطار القانوين  .179 الأملاين لمتياز العميل والوكيل. وأأشار الوفد اإ
بقاء التصال مع العميل رساي، وهل احلق يف رفض الإدلء  التصالت بني والكء الرباءات ومعيهل. ويتعني عىل والكء الرباءات اإ

ابلنس بة لوالكء الرباءات الأملان اذلين صاروا أأعضاء يف امتياز الوكيل والعميل  لك من هذين املبدأأينابلكروهادة. وقد خلق 
وأأوحض الوفد أأن هذا الامتياز ينطبق أأيضا عىل أأي حمام أأجنيب وحمايم براءة )أأو مسيكار براءة(، واذلي  نقابة احملامني.

لكروهادة. وأأشار الوفد أأصبح ملزما، مبوجب الولية القضائية ملاكن معهل، ابحلفاظ عىل الرسية وهل احلق يف رفض الإدلء اب
ىل أأنه منذ بداية عام  ، نص القانون الأملاين عىل الزتام احملامني ادلاخليني ووالكء الرباءات ادلاخليني ابحلفاظ عىل 2016أأيضا اإ

رسية املراسالت مع احلق يف رفض الإدلء ابلكروهادة يف الإجراءات القانونية املدنية. وذلكل أأيد الوفد مواقف الاحتاد 
 يب وادلول الأعضاء فيه وكذكل اجملموعة ابء فامي يتعلق مبسأأةل امتياز العميل ومسيكاري الرباءات.الأورو

ورأأى الوفد أأنه  أأكد وفد الياابن موقفه اذلي أأعرب عنه خالل ادلورات السابقة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات.و  .180
رصية وصادقة، جيب حامية هذه التصالت عىل حنو سلمي  من أأجل ضامن حفاظ والكء الرباءات ومعالؤمه عىل اتصالت

وعالوة عىل ذكل، رأأى الوفد رضورة معاجلة مسأأةل امتياز الوكيل والعميل من منظور عابر للحدود. وأأعرب الوفد  يف لك بدل.
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طار دويل ميك ن أأن يقبهل عدد كبري عن اعتقاده بأأنه ينبغي للجنة، حتقيقا لروهذه الغاية، أأن تواصل املناقكات من أأجل وضع اإ
 من البدلان.

مانة عىل تنظمي جلسة لتبادل املعلومات. ورأأى أأن هذه ادلورة ميكن أأن تيرس عن شكره لوفد الصني أأعرب و  .181 لأ
تبادل ادلول الأعضاء للخربات بكأأن املوضوع قيد النظر، وميكن أأن تساعد ادلول الأعضاء عىل تعميق فروهمروها لروهذه املسأأةل. 

. ابختالف مساحاهتاأأةل رسية التصالت بني العمالء ومسيكاري براءات الاخرتاع دلهيم هتم البدلان ورأأى الوفد أأن مس
ىل أأن ادلول الأعضاء  املسأأةل: فقد تقدمت بعض البدلان ابلفعل يف تكل درجات خمتلفة من املعرفة بكأأن  متتكلوأأشار الوفد اإ

ىل اخلربات الاكفية يف هذا اجملال. ابمتيازات الرباءات  ومسيكار مل يمتتع بعض البدلان الأخرى يف هذا اجملال، ولكن  وافتقروا اإ
ىل ترتبط أأن املسأأةل الوفد ورأأى  آخرارتباطا وثيقا ابلنظم القانونية الوطنية اليت ختتلف اختالفا كبريا من بدل اإ . وأأوحض الوفد أ

احلق يف الككف عن أأي عنارص أأو حمتوايت يطلهبا أأنه فامي يتعلق ابليرشيعات الصينية، عىل سبيل املثال، ليس للمحامني 
نه عىل الرمغ من  نه اتوالالزتامالقواعد نوعا من أأن ذكل ميثل العمالء. وقال الوفد اإ ىل ل ميثل ، فاإ امتيازا. وأأشار الوفد أأيضا اإ

يتعني عىل ادلول الأعضاء أأن بعض البدلان الأخرى قد ل متكل مثل هذه الأحاكم يف قوانيهنا الوطنية. وذلكل، رأأى الوفد أأنه 
ماكن أأي بدل أأن يطبق نظام يف احرتام التقاليد القانونية  ذا اكن ابإ خمتلف البدلان للسامح للقانون الوطين بأأن يقرر ما اإ

 حىت تمتكن اللجنة من حل هذه املكلكة عند هذه النقطة.بعد الوقت  ه مل ينأأنورأأى الوفد . أأم ل الامتيازات

ن اجلوانب العابرة للحدود للموضوع قيد املناقكة تكيسوقال وفد اململكة امل  .182 أأمهية خاصة ابلنس بة للمملكة  بتحدة اإ
س تونيا ابمس الاحتاد الأورويب ودوهل الأعضاء الوفد . ولروهذا السبب، أأيد واملس تخدمني هبااملتحدة  البيان اذلي أأدىل به وفد اإ

ىل أأنه ردا عىل التعممي الأ  ىل تقدمي معلومات،  8653خري رمق واجملموعة ابء. وأأشار الوفد اإ فقد اذلي يدعو ادلول الأعضاء اإ
ن صياغة املادة  من قانون حق  280قدم معلومات حمدثة عن القانون احلايل يف اململكة املتحدة. وأأوحض أأنه ابختصار، فاإ

 يمع حماماليت تمت صالت الرباءات يقترص عىل التوكيل تعين أأن امتياز  1988املؤلف والامنذج الصناعية والرباءات لعام 
 والكءالرباءات املسجلني يف اململكة املتحدة ومع والكء الرباءات الأوروبيني. وأأوحض الوفد أأن الامتياز مل ميتد ليكمل 

حملامني. ورحب الوفد خاصة ابمكمولني مبزااي فقد اكنوا امني من احملالرباءات اذلين اكنوا والكء لرباءات الأجانب، ولكن ا
جراء مزيد من ادلراسات ابملز  يد من العمل بكأأن اس تعراض شامل لقانون السوابق القضائية من ولايت قضائية أأخرى، واإ

 بكأأن هذه املسأأةل.

قد خضعوا للرسية املروهنية منذ بدء نفاذ القانون الاحتادي بكأأن سويرسا الرباءات يف  والكءوذكر وفد سويرسا أأن  .183
يف لقانون الرباءات اليت جرت  ةالواسع اتالرباءات جزءا من الإصالح والكءن قانون . واك2011يوليو  1الرباءات يف  والكء

ىل أأن اليرشيع اجلديد قد حسن كثريا من ماكنة 1998يف عام واليت بدأأت سويرسا  الرباءات يف  والكء. وأأشار الوفد اإ
دخال امتياز قانوين املسمى سويرسا وخارهجا عن طريق تنظمي اس تخدام  العميل. وأأوحض الوفد أأنه وكيل الرباءات و لاملروهين واإ

أأيضا أأنه حىت وأأشار . خيضع للتنظمي تدريب وتأأهيل والكء الرباءات يف سويرسايكن الرباءات، مل  والكءقبل سن قانون 
مولكهيم قد تعرضوا خلطر تلقي لكن جراءات والكء الرباءات ويملون هذا اللقب، ابإ  يقومواالأشخاص غري املؤهلني ميكهنم أأن 

. وأأوحض الوفد أأن املرشعني السويرسيني اكملني ول يمتتعان ابلكفاءة ويمتخض عن ذكل عواقب وخميةمكورة ومتثيل غري 
روابط دولية خضمة يف جمال وجود نظرا لاللتان تمتزيان ابرتفاع اجلودة لحظوا أأيضا زايدة الطلب عىل املكورة والمتثيل 

ىل أأن عدم وجود أأنظمة همنية قد جعل والكء الرباءات السويرسيني ومعالهئم املالحقة ا نفاذها. وأأشار الوفد اإ لقضائية واإ
جراءات احملمكة يف ولايت قضائية أأخرى، يف حني  لزاهمم ابلإفصاح عن واثئق رسية أأثناء اإ متكن نظريمه من ي معرضني خلطر اإ

لوكيل احملامك يف ولايت قضائية أأخرى الرسية املروهنية متت التوصية بأأن تقبل كلكة، الرسية املروهنية. وحلل هذه امل راعاة املطالبة مب
همام دلى والكء الرباءات يكون براءة أأجنيب رشيطة أأن يكون دلى بدله الأصيل مس توى مماثل من حامية الرسية، أأو أأن 

جراء لوكيل الومؤهالت مماثةل  ىل تعزيز الوضع الأويل لوالكء . وقد سعى املرشعون ال احملامكةرباءات يف بدل اإ سويرسيون اإ
دراج ذكل يف القانون والعمالء يف احلالت العابرة للحدود نيالرباءات السويرسي . وقد جرت املكاورات بكأأن من خالل اإ

ة لآاثر السلبيهناك انتقاد ل. وعىل الرمغ من تأأييده عىل نطاق واسع، فقد اكن 2006مرشوع قانون والكء الرباءات يف عام 
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اثرة اخملاوف  رتفاع تاكليف املكورة والمتثيل املروهنيني اليت من املتعلقة ابعىل حرية ممارسة النكاط املروهين. وأأفاد الوفد أأنه مت اإ
أأكد وهو ما ، 2007لرشاكت الصغرية واملتوسطة. واعمتد الربملان السويرسي قانون والكء الرباءات يف عام ابشأأهنا أأن ترض 

البتاكر. ومبوجب القانون السويرسي للسويرسا و متثل أأمرا أأساس يا املؤهلني يف مسائل الرباءات عىل أأن مكورة اخلرباء 
ل للأشخاص ذوي اخلربة املؤكدة ابس تخدام اللقب املروهين لوالكء الرباءات. وقبل تويل ل لوالكء الرباءات،  هذه يسمح اإ

ثبات امتالكروهم براءات الاخرت والكء علهيم تسجيل أأنفسروهم يف جسل ينبغي ، الوظيفة لمؤهالت املروهنية املطلوبة. وأأوحض لاع واإ
ن ىل ذكل، فاإ جتنب يعمل عىل  ذكل الوفد أأن هذه القواعد تسمح للجمروهور ابختيار مقدم خدمة حمرتف وخمتص. وابلإضافة اإ

ولحظ الوفد براءات الاخرتاع. والكء من خالل فرض الزتام ابلرسية املروهنية عىل خماوف الكخص املتعلقة بتلقيه للنصيحة 
تضمنت وقد أأن الالزتام ابلرسية يعكس حقيقة أأن والكء الرباءات حصلوا عىل معلومات رسية للغاية أأثناء اليكاور والمتثيل 

 وأأوحض الوفد أأن أأرسار جتارية مرتبطة ابلخرتاع.تضمنت براءة أأو احلصول عىل طلب التقدم بمعلومات عن الاخرتاعات قبل 
ىل الوفد ابلنس بة للعميل. ورأأى  ثل أأمهية اقتصادية كبريةحامية تكل املعلومات مي  لثقة دون حتفظ الكعور ابأأن العميل يتاج اإ

زايدة التجارة ادلولية ونظرا لالككف عن مجيع املعلومات ذات الصةل. عىل الرسية حىت يمتكن من والكء الرباءات حفاظ يف 
ن احلمكومسائل  ىل  السويرسي املتعلق ابلرسية املروهنية امللكية الفكرية ذات الصةل، قال الوفد اإ حتسني الوضع يف يؤدي اإ

جراءات احملامك عرب احلدود يف ولايت قضائية أأخرى،  ىل بعض التأأثري وكيل كمل واليت ت اإ  اتبراءات سويرسي. وأأشار الوفد اإ
ىل القضية  ةالإجيابي أأمام حممكة مقاطعة نيوجرييس، حيث املطروحة لالمتياز السويرسي لوالكء الرباءات والعميل، وأأشار اإ

ىل ابلرجوع براءات سويرسي، عىل وكيل اكنت احملمكة قد طبقت الامتياز الأمرييك  السويرسي املعدل  اترباءقانون الاإ
ىل أأنه قبل سن قانون والكء الرباءات، رفضت حممكة  160واملادة  من قانون الإجراءات املدنية السويرسي. وأأشار الوفد اإ
الامتيازات املروهنية. خالل هذا الامتياز، ومل يظ الوكيل السويرسي ومولكه وجملس سويرسي داخيل ابمحلاية من منح أأخرى 

بقاء علهيا يف احلالت العابرة للحدود. ويف رأأيه  نه ل ميكن الإ وأأبرز الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن الرسية املروهنية لروها طابع وطين، فاإ
. ورأأى الوفد أأن امحلاية يف يف لك البدلانأأنظمة اكفية محلاية الرسية ل توجد  هدلويل تبني أأنأأن احلاةل الراهنة عىل الصعيد ا

كثري من البدلان ل تطبق دامئا عىل والكء الرباءات الأجانب أأو أأهنا ل تنطبق علهيم بنفس ادلرجة اليت يمتتع هبا املروهنيون 
توفر الضامانت ول ية فامي يتعلق ابليقني القانوين والقدرة عىل التنبؤ، احملليون. وذلكل ذكر الوفد أأن مثل هذه احلاةل غري مرض 

جراء حوار وكيل الرباءات والعميلالثقة يف العالقة بني لتوافر معلومات موثوقة و تقدمي الالزمة ل  . ورأأى الوفد أأنه ل ميكن اإ
 يرض بنوعية املكورة القانونية اليت تؤثر . ورأأى أأن ذكلاحلالية اكمل ورصحي بني والكء الرباءات ومعالهئم يف ظل الظروف

ىل نوعية الرباءات. وذكَّ ب لرباءات و اخلاصة ابعىل املالحقة القضائية  ر الوفد اللجنة بأأنه اقرتح مواصةل العمل املس تقبيل اسينادا اإ
ات عامة للمصطلحات العميل اذلي قد يتضمن تعريفالوكيل و فامي يتعلق ابجلانب العابر للحدود من امتياز ملزم قانون غري 

، واحلد الأدى معيار الامتياز. ورأأى الوفد أأن مثل هذا اليت تمتتع ابمتيازاتمسيكار الرباءات أأو املعلومات  :الرئيس ية مثل
ميكن أأن يكون منوذجا للقوانني الوطنية، وس يوفر هنجا مران يسمح بتكييف اليرشيعات الوطنية امللزم الإطار القانوين غري 

قدما، ذكر الوفد أأن معل اللجنة ميكن أأن يركز عىل كيفية ومن أأجل امليض والاحتياجات القانونية الوطنية.  اتيوفقا للخلف 
 حامية والكء الرباءات الأجانب يف ولايت قضائية أأخرى.

 ، ل س امي عندما يتعلق الأمر ابلقضااي عربالعميل ومسيكار الرباءاتوشدد وفد مجروهورية كوراي عىل أأمهية امتياز  .184
. ورأأى الوفد أأنه من أأجل توفري حامية عىل املس توى العاملياملنازعات ادلولية بكأأن حقوق الرباءات تزتايد احلدود، حيث 

يالء الاعتبار الاكمل  لتصالت القامئة عىل الرسية بني مسيكار الرباءات ابفعاةل لالخرتاع يف السوق العاملية، ينبغي اإ
طار هذا البند من جدول اذلي يناقش ة. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املوضوع الرسيتكل واحملافظة عىل العميل و  يف اإ

الأعامل ميكن أأن يناقش عىل حنو فعال ومس تصوب يف اجامتعات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. ورأأى أأنه عىل الرمغ 
ن رس وفقا ل تعمل من ادلول الأعضاء من أأن لك دوةل  ية التصال بني مسيكار الرباءات ومودع الرباءة نظم قانونية خمتلفة، فاإ

بسبب اختالف النظم القانونية. وعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تبذل لك دوةل يمت اجلور علهيا حبسن نية ل ينبغي أأن تترضر ول 
 من ادلول الأعضاء هجودا للمكاركة يف املناقكة بصورة بناءة وبعقل متفتح.
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ىل أأن امتي .185 ل ينطبق عىل والكء الرباءات يف الروهند. وأأوحض أأن والكء الرباءات الوكيل والعميل از وأأشار وفد الروهند اإ
أأمام مكتب العمل يف العلوم أأو الروهندسة ميكن أأن ميارسوا جامعية درجة احلاصلني ، وأأن الأشخاص حمامنيليسوا ابلرضورة 

ل وذكر الوفد أأن قانون الأدةل الروهندي ل يوفر امحلاية الرباءات مكولكني معمتدين للرباءات، مبجرد اجتيازمه لمتحان التأأهيل.  اإ
جراءات احملمكة، وأأن والكء الرباءات اذلين ل  لفية علمية أأو تقنية يمتتعون خب لمكورة اليت يقدهما احملامون أأو املدافعون أأثناء اإ

 هذا الصدد عىل الصعيد ادلويل.ذه امحلاية. وذلكل رأأى الوفد أأنه ل ينبغي اشرتاط أأي متطلبات يف للمتتع هبغري مؤهلني 

ن التصالت مع والكء ل وذكر وفد أأسرتاليا أأن أأحاكمه اليرشيعية متنح امتيازات  .186 لمبتكرين الأجانب، وابلتايل فاإ
ىل أأنه  نيالرباءات يف بدلمه ومع والكء الرباءات الأسرتالي تمتتع ابمتيازات عندما يلمتسون امحلاية يف أأسرتاليا. وأأشار الوفد اإ

هنم ل يس تطيعون أأن يكونوا واثقني من أأن عندم ىل حامية ملكيهتم الفكرية يف اخلارج، فاإ ا يسعى العمالء الأسرتاليون اإ
جراءات احملامك الأجنبية.  اتصالهتم الرسية، حىت مع والكء الرباءات احملليني يف أأسرتاليا، س تكون محمية من الككف يف اإ

تعديل ترشيعات امللكية الفكرية : فقد أأدخل قانون 2012ت عىل قانوهنا يف عام وأأوحض الوفد أأن أأسرتاليا قد أأدخلت تنقيحا
غري من حلصول عىل مكورة من والكء الرباءات والعالمات التجارية ابمتياز االاعرتاف عرب احلدود  2012عام الصادر 
ن التعديالت اليت أأ  .2013أأبريل  15اذلي دخل حزي التنفيذ يف و احملامني  دخلت عىل قانون الرباءات وقانون وقال الوفد اإ

ىل بتقدمي املكورة بكأأن امللكية الفكرية خمولني يف اخلارج ليكمل والكء العالمات التجارية امتدت  املواءمة حتسني كام أأدت اإ
رب الوفد عن . وأأعومعالهئموالعالمات التجارية  اتالرباءوالكء بني احملامني ومعالهئم وبني اليت تمتتع ابلمتياز تصالت بني ال

لطلبات براءات الاخرتاع اجليدة ابلنس بة اعتقاده بأأن التواصل احلر والرصحي بني العمالء ووالكء الرباءات أأمر رضوري 
ىل وضع مواصفات  والواحضة واملمتزية. ويف س ياق نظام الرباءات العاملي، رأأى الوفد أأن المتثيل املروهين الرفيع املس توى يؤدي اإ

من أأجل املعلومات اليت يمت نرشها للجمروهور جودة يف حصة الرباءات املمنوحة، والأمه من ذكل، زايدة  جيدة، وزايدة اليقني
 .التوصل ملزيد من الابتاكرات

ىل أأن اب تتعلقوأأكد وفد ش ييل أأن تنظمي املوضوع قيد املناقكة هو مسأأةل  .187 ليرشيعات احمللية للك بدل. وأأشار الوفد اإ
الرشوط املتفق علهيا بني الطرفني. وأأوحض أأن تغطهيا لرباءات، سواء اكنوا حمامني أأم ل، الرسية بني العمالء ومسيكاري ا

وخيضع ملبدأأ اس تقاللية للتنظاميت رصاحة خيضع "، أأي أأنه ل غري مسامة"عقد الرسية" هو أأحد العقود اليت تسمى "عقود 
ىل أأنه من ح  يمت تطبيق يث الرسية بني العمالء ومسيكاري براءاهتم، الإرادة، وهو ما ميزي القانون اخلاص. وأأشار الوفد أأيضا اإ

الواردة يف املدونة املروهنية لأخالقيات نقابة احملامني، مبا يف ذكل الأحاكم املتعلقة بلك و بعض الالزتامات الأخالقية للمحامني، 
من كني الرابطات املروهنية من الرسية والرسية املروهنية. وذكر الوفد أأن ادلس تور الس يايس يف ش ييل ينص عىل أأنه ينبغي مت

لسلوك الأخال ي لأعضاهئا، وميكن اس تئناف قراراهتا أأمام حممكة الاس تئناف املعنية. وأأوحض املتعلقة ابلنظر يف الكاكوى ا
لوفد هنم س يحامكون أأمام احملامك العادية. وعالوة عىل ذكل، أأبلغ افاإ ، ابلرابطة رتبطنياملامني غري حملالوفد أأيضا أأنه فامي يتعلق اب

مت تبادلروها حتت يللواثئق اليت التحفظ ابلنس بة اللجنة بأأن السوابق القضائية حملمكة العدل العليا قد كفلت يف أأحاكهما طابع 
لتبادل املزيد من املعلومات حول كيفية تناول املوضوع يف ش ييل، عىل اس تعداد الرسية املروهنية للمحايم. وذكر الوفد أأنه مظةل 

ذا اكن ذكل موضع اه  امتم الوفود الأخرى.اإ

أأنه ينبغي للجنة أأن تواصل تبادل اخلربات احتاد املامرسني يف جمال امللكية الفكرية يف الاحتاد الأورويب  ممثةل توذكر  .188
ىل  جيابية التوصل ل بكأأن هذه املسأأةل، الأمر اذلي س يؤدي اإ ىل أأن الاحتاد هو  تتحسني فروهم املسأأةل. وأأشار تتعلق ب نتاجئ اإ اإ

الرئيس ية ابلرباءات تتعلق همنهتم رابطة للمامرسني من خمتلف البدلان الأوروبية يف جمال امللكية الفكرية، أأي الأفراد اذلين 
عىل أأن ممثةل الاحتاد  تمكوظفني. وشدديعملون والعالمات التجارية والتصاممي واذلين يقومون مبروهنهتم بكلك مس تقل أأو 

ادلول يف مماريس امللكية الفكرية من مجيع البدلان الأوروبية، مبا يف ذكل أأوكرانيا والاحتاد الرويس، وليس فقط  الاحتاد ميثل
ىل أأن الأمه من ذكل ممثةل الاحتاد  تالأعضاء يف التفاقية الأوروبية للرباءات. وأأشار  ل ميثل ببساطة هو أأن الاحتاد أأيضا اإ

ت ممثةل . وأأشار ساتهيف درايس هتدفروها بكأأن املصلحة العامة اليت اكن دامئا لكنه هممت أأحصاب امللكية الفكرية، من العمالء 
ىل أأهنالاحتاد  العميل ملسيكاري الرباءات. وذكرت أأن امتياز العميل والوكيل ابلنس بة ورقة موقف بكأأن امتياز  تأأعد ااإ
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الطلبات املقدمة من السلطات أأو الأطراف الأخرى معارضة ق يف مبثابة احليف س ياق امللكية الفكرية ينبغي اعتباره والوكيل 
ىل خرب ه اخلاص اببني خشص ومسيكار اليت جرت للككف عن التصالت  ، رأأى الاحتاد ة الاحتادمللكية الفكرية. واسينادا اإ

ما قانون وطين بقاء املعلومات رسية مبوجب يلزتمون ابإ أأنه من غري املقبول أأن يواجه املروهنيون يف جمال امللكية الفكرية اذلين 
متياز والكء اليت تتعلق ابمتثال ذلكل الالزتام. وفامي يتعلق بدراسة الويبو بسبب الامالحقة جنائية يف بدلان أأخرى 

ن  اتعىل أأن أأي مناقكممثةل الاحتاد  تالرباءات، شدد الاحتاد هو التأأكيد هدف أأخرى س تعزز املسائل املطروحة. وقالت اإ
ىل اتفاق مكرتك. وأأيد عىل املسائل العملية من أأجل جياد أأفضل صيغة ممكنة للتوصل اإ املوقف ممثةل الاحتاد  تاملساعدة عىل اإ

شارهتاجلعية ادلولية محلاية امللكية الفكريةاذلي اختذته  ىل الاقرتاح املكرتك اذلي أأعدته لك من الرابطة  ا. ويف معرض اإ اإ
بعض ممثةل الاحتاد  ترية، والاحتاد ادلويل للملكية الفكرية، أأوردالأفريقية للملكية الفكرية، واملركز ادلويل للملكية الفك

  الاحتادممثةل تأأول، فامي يتعلق مبفروهوم مسيكار امللكية الفكرية، أأشار : املالحظات احملددة بكأأن نقاط معلية عىل النحو التايل
ىل أأنه ميكن توضيح مؤهالت مسيكار امللكية الفكرية، وأأنه ينبغي مراعاة ما ييل اليت تقوم بتطبيق لبدلان ل خالفا  (1): اإ

القانون املدين معوما حامية للمحامني ادلاخليني، نظرا لأهنم يعتربون اليت تطبق بدلان ال يف كثري من ل توجد القانون العام، 
أأنه قد يكون ممثةل الاحتاد  ت. اثنيا، ذكر اليت يمتتع هبا والكء الرباءات املس تقلنيهمنة منفصةل ول يمتتعون بنفس الوضع وامحلاية 

ذا اكن والكء الرباءات  أأم ل. ففي السويد عىل سبيل املثال، مل يكن همنيني مؤهلني من غري الواحض يف بعض البدلان ما اإ
عىل عدم حصوهل براءات، عىل الرمغ من وكيل نه يدعي أأ ميكن لأي خشص أأن اكن "والكء الرباءات" محميا، ومن مث مسمى 

ىل أأن التصالت   الاحتادممثةل تىل الإطالق. وأأشار تعلمي ذي صةل ع مع الأطراف الثالثة قد تكون اليت جتري أأيضا اإ
أأو وكيل بني القامئة عىل سبيل املثال، يغطي الامتياز التصالت في اململكة املتحدة، مكموةل ابمتيازات يف بدلان أأخرى. ف

قيد النظر التقايض الفعيل أأو تخداهما فامي يتعلق ابلتقايض اس  يتعلق حيث لغرض رئييس واليت تنكأأ معيل و طرف اثلث 
بأأن مسيكار امللكية الفكرية ينبغي أأن يكون همنيا مؤهال حسب املتعلق  اموقفروه  الاحتادممثةل ت)امتياز التقايض(. وأأوحض

س يكون من أأنه   الاحتادممثةل ت. ويف هذا الصدد، رأأ ية منظمة لعمهلاكف لواحئ هناك تكون الأصول وفقا للقانون احمليل وأأن 
ذا املفيد  لك بدل أأن يزود الويبو بفئات حمددة من املسيكارين اذلين اس تفاد معالؤمه من الامتيازات مبوجب هذا اس تطاع اإ

 . وأأعربت ممثةلالعميل والوكيلعىل املسأأةل الثانية، أأي حقوق امللكية الفكرية اليت يغطهيا امتياز ممثةل الاحتاد  تاملعيار. مث علق
دراج بعض الأمثةل اليت تييح الاحتاد  عن اعتقادها بأأنه ميكن توضيح عبارة "أأي مسائل تتعلق هبذه احلقوق" وميكن تعزيزها ابإ

عىل أأنه ميكن تعزيز ت ممثةل الاحتاد للقارئ أأن يفروهم النطاق الاكمل ذلكل التعريف. واثلثا، فامي يتعلق مبسأأةل التصال، علق
لكرتونياالتصالت كمل ت : الصياغة عىل النحو التايل عىل سبيل املثال(،  ،أأي اتصال يمت بأأي وس يةل )شفروهيا أأو كتابيا أأو اإ

آخر خمول بتلقي مثل هذا  نقهلمت ، سواء هذا التصالبرصف النظر عن بدل منكأأ  ىل خشص أ أأم ل. وفامي يتعلق التصال اإ
ىل عبارة "جمالاحتاد ممثةل  تابملكورة املروهنية، اقرتح رد بياانت الوقائع" من أأجل تفادي سوء تفسري نطاق الإشارة اإ

والكء الرباءات. اليت يقوم هبا وجود قيود حمددة ابلفعل تكمل التصالت  ممثةل الاحتاد تالاس تثناء. وعالوة عىل ذكل، أأبرز
من املقدمة عىل سبيل املثال، عىل أأن املكورة املقرتحة يف مضمون حممكة الرباءات املوحدة املس تقبلية،  287فتنص القاعدة 

ىل حممكة الرباءات املوحدةالإجراءات املعروضة عىل يف  غري احملامني تمتتع ابمتيازاتمن احملامني ووالكء الرباءات  . وابلإضافة اإ
ىل  من الالحئة التنفيذية لالتفاقية الأوروبية للرباءات عىل أأن املكورة املقدمة 153ذكل، تنص املادة  من املمثلني احملرتفني اإ

  الاحتادممثةل تأأمام املكتب الأورويب للرباءات. مث قدماليت تمت الككف يف الإجراءات تتعلق بعدم العميل تمتتع ابمتيازات 
من قانون الرباءات الأورويب  3-64مثالني حلالت حمددة تتعلق بتطبيق تكل القاعدة. وأأول مثال عىل ذكل هو أأن املادة 

ىل حد كبري من قبل  حتيل ن هذا احلمك يوسع نطاق هذه امحلاية اإ ىل القانون الوطين يف حاةل انهتاك براءة أأوروبية، وابلتايل فاإ اإ
، وأأن الصيغة 2008أأكتوبر  21قد عدلت مبوجب القانون الفرنيس يف  153القوانني الوطنية. واملثال الثاين هو أأن املادة 

ذا اكن الامتياز   الاحتادممثةل ت. وبناء عىل ذكل، رأأ 2009ل أأبري 1املعدةل دخلت حزي النفاذ يف  أأنه ليس من الواحض ما اإ
ىل ما ورد أأعاله، رأأ ي  أأنه س يكون من  الاحتاد ممثةل تنطبق عىل التصالت / املكورة املقدمة قبل ذكل التارخي. وابلنظر اإ

بأأن  اعن اعتقادهممثةل الاحتاد  تز أأو تغيريه. وأأعربتنفيذ النظام اذلي مينع ادلول من احلد من نطاق الامتياللغاية الصعب 
أأضعف حامية ل ميكن أأن تلغهيا ادلوةل يف أأي ظرف من الظروف، رشيطة أأل تقلل من امحلاية أأفضل حل هو وجود 
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ة من الاقرتاح املكرتك املقدم من الرابطة ادلولية محلاية حقوق الكعوب الأصلية، واملؤسس 2املنصوص علهيا يف الفقرة 
 ادلولية للملكية الفكرية، والاحتاد ادلويل للملكية الفكرية.

ىل الاقرتاح املكرتك اذلي قدم  .189 الرابطة ادلولية محلاية حقوق  ته الك منوأأشار ممثل الاحتاد ادلويل للملكية الفكرية اإ
احتاد املامرسني يف جمال  ثةلبه مم  تالكعوب الأصلية، واملؤسسة ادلولية للملكية الفكرية، وأأعرب عن تقديره للبيان اذلي أأدل

أأنه رأأى بوضوح الأثر العابر للحدود لروهذه املسأأةل عىل ممارس ته الاحتاد . وذكر ممثل امللكية الفكرية يف الاحتاد الأورويب
ىل أأن الأثر خطري  الاحتاد. وأأشار ممثل بعمالء والكء الرباءاتاليومية، ل س امي فامي يتعلق   النظر عن موقعبغض ، للغايةاإ

ىل ذكل، أأعرب ممثل   وقفه.ملعن تقديره لوفد اململكة املتحدة لعرضه  الاحتادوالكء الرباءات وأأحصاب الرباءات. وابلإضافة اإ

مفروهوم الوكيل والعميل ميثل عن اعتقاده الراخس بأأن ما يسمى امتياز  اجلعية الياابنية لوالكء الرباءاتوأأعرب ممثل  .190
ىل أأطراف اثلثة. وأأشار قانوين ابلغ الأمهية لأنه يمي الأ  ىل أأن الامتياز مل  ممثل اجلعيةرسار التجارية الروهامة من الككف اإ اإ

أأوحض أأنه مبوجب قانون الإجراءات املدنية الياابين، ل كام من ماكتب الرباءات،  ةاملروهمحلجب الأدبيات السابقة يس تخدم 
ذا اكنت مسأأةل معي  من خالل تعرف علهيا الكخص علومات رسية مبنة تتعلق جيرب والكء الرباءات عىل الإدلء ابلكروهادة، اإ

ىل أأن والكء الرباءات ميكن أأن يرفضوا أأيضا اجلعية معهل. وأأشار ممثل مسار  براز أأيضا اإ الواثئق اليت تتعلق هبذه املعلومات اإ
والكء الرباءات. وأأبرز ممثل عىل رسية ابل لزتام الافرض الرسية. وعالوة عىل ذكل، ينص قانون والكء الرباءات الياابين عىل 

 ن الغرض من تكل الأحاكم هو يف جوهره حامية املعلومات الرسية للعمالء. ونظرا لأمهية هذه املسأأةل، أأعرب ممثلاجلعية لأ 
املعنية بقانون براءات الرباءات يف اللجنة ادلامئة العميل ووكيل بكأأن امتياز  اتعن أأمهل يف أأن تس متر املناقكاجلعية 

عن اعتقاده بأأن ما يسمى هنج القانون غري  اجلعية. وأأعرب ممثل اتمجيع ادلول الأعضاء يف املناقكمكاركة مع رتاع الاخ
 امللزم، أأو وضع معايري دنيا، س يكون وس يةل جيدة حلل هذه املسأأةل.

اد املامرسني يف جمال امللكية احتوقال ممثل املعروهد ادلويل للملكية الصناعية، مؤيدا البيانني الذلين أأدىل هبام لك من ممثيل  .191
ن املعروهد  الفكرية يف الاحتاد الأورويب يتفظ مبوقفه املمتثل ادلويل للملكية الصناعية ل يزال والاحتاد ادلويل للملكية الفكرية، اإ

 املسأأةل هممةذه هن أأ يف أأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ينبغي أأن تواصل نظرها يف املسأأةل قيد البحث. ويف رأأيه، 
ذا مل يكن هناك يقني ت  الأهن ىل أأنه اإ لرسية، لن تكون ابلنس بة ل تعلق ابلثقة بني العميل ومسيكار براءات الاخرتاع. وأأشار اإ

لك أأن يراها هناك ثقة بني العميل ومسيكاره للرباءات. ويف رأأيه أأن ذكل من شأأنه أأن يتعارض مع الكفافية اليت يرغب 
 ة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات.عضو ومراقب يف اللجن

 من جدول الأعامل: نقل التكنولوجيا 11البند 

نه يعرتف بأأمهية نقل التكنولوجيا ومعل الويبو  .192 ذه املسأأةل. هب املتعلققال وفد سويرسا، متحداث ابمس اجملموعة ابء، اإ
عية ومتفق علهيا بصورة متبادةل، الأمر اذلي ورأأى الوفد أأن امللكية الفكرية تساعد عىل تعزيز نقل التكنولوجيا برشوط طو 

ىل أأن الويبو شاركت منذ عدة س نوات يف عدد كبري  ىل نرش التكنولوجيات عىل نطاق واسع لصاحل اجملمتع. وأأشار الوفد اإ أأدى اإ
ا اللجنة من الأنكطة املتصةل ابلتكنولوجيا اليت اس تفادت مهنا البدلان املنخفضة ادلخل واملتوسطة ادلخل اليت نظرت فهي

عىل نطاق واسع. ويف ادلورة العرشين للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، نوقكت قامئة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 
ىل  بأأنكطة الويبو ومواردها املتصةل بنقل التكنولوجيا. وابملثل، مت تقدمي مجموعة من منصات تبادل التكنولوجيا والرتخيص اإ

ر الوفد أأيضا بأأن الاقرتاح املكرتك املقدم من أأسرتاليا وكندا والولايت املتحدة ية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وذكَّ اللجنة املعن 
الأمريكية واذلي يبني كيف ينبغي للويبو امليض قدما يف هذا اجملال من أأجل ضامن اس تدامة نتاجئ املرشوع املتعلق ابمللكية 

يف ادلورة العرشين للجنة  اتزيد من املناقكاملت املوافقة عليه يف وقت سابق واكن موضع الفكرية ونقل التكنولوجيا قد مت
ن اجملموعة ابء ترى أأنه ينبغي مناقكة املسائل والأنكطة امللموسة املتعلقة بدور الويبو  املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. وقال اإ

لكية الفكرية بدل من دورات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. ورأأى أأن يف نقل التكنولوجيا يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامل 
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امللموسة، وينبغي للجنة ادلامئة املعنية بقانون املرشوعات يف التعامل مع تمتتع بكفاءة أأكرث اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 
صدار أأحاكم مس بقة كر الوفد أأن اجملموعة ابء ل تريد الرباءات جتنب الازدواجية يف العمل. وعالوة عىل ذكل، ذ عىل نتاجئ اإ

 اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية.

 11الأمهية اليت يعلقروها عىل البند عىل تأأكيد ال وحتدث وفد جورجيا ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق فأأعاد  .193
بكأأن معلومات تقامس ل التكنولوجيا. وذلكل رحب الوفد بقرار عقد جلسة دور الويبو يف تعزيز نقبمن جدول الأعامل وأأقر 

عامل ميثل أأن نقل التكنولوجيا بأأحاكم قانون الرباءات اليت سامهت يف النقل الفعال للتكنولوجيا. وأأعرب الوفد عن اعتقاده 
ن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية يه املاكن اذلي ينبغي أأن تناقش فيه القضااي، مع ذلا تعزيز التمنية، معلية متكني يف  فاإ

مبسأأةل نقل التكنولوجيا يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. ورأأى أأن اليت تتعلق مراعاة التطورات الناحجة الأخرية 
ىل جتنب أأي ازدواجية.   اللجنة حباجة اإ

ن نقل التكنولوجيا اإ وقال وفد  .194 يف تعزيز همم عامل ميثل س تونيا، متحداث ابمس الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، اإ
واخلاص التمنية. وذلكل رحب الوفد بقرار اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة يف دورهتا السادسة والعرشين 

 ونظرا لقيامالرباءات اليت سامهت يف النقل الفعال للتكنولوجيا. ومع ذكل، بكأأن أأحاكم قانون تقامس معلومات عقد جلسة ب
للعمل اذلي اضطلعت به الويبو يف هذا اجملال، أأعرب بتقدمي عرض توضيحي ممتاز اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية 

اورة ينبغي أأن تتفادى تكرار هجود اللجنة املعنية أأن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاملتعلق بالوفد عن موقفه 
ىل أأنه خالل ادلورة العرشين للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية،  ابلتمنية وامللكية الفكرية يف هذا الصدد. وأأشار الوفد اإ

. ورأأى الوفد أأن هذه CDIP/20/10 Revالأمانة جتميعا لتبادل التكنولوجيا ومنصات الرتاخيص الواردة يف الوثيقة قدمت 
عمل الويبو يف هذا اجملال، وأأعرب وتوفري املعلومات الالزمة ل الوضعاملعلومات مفيدة للغاية يف احلصول عىل حملة عامة عن 

قلميية وادلولية اليت يغطهيا هذا التجميع غري الكامل. و ال عدد العن رسوره لرؤية  لفت كبري نسبيا من املنصات الوطنية والإ
قلميية امخلس ذات الصةل اليت مشلروها هذا التجميع، يوجد اثنان يف الوفد ان  ىل أأنه من بني الك باكت واملنابر الإ يباه اللجنة اإ

ىل يف رأأيه يكري أأورواب واس تضافهتام املفوضية الأوروبية، وهو ما  سأأةل نقل مل الأمهية اليت يولهيا الاحتاد الأورويب اإ
ىل ذكل، أأحاط  الوفد علام ابلتغيريات اخملتلفة املتعلقة بنقل التكنولوجيا ومنصات الرتخيص احملددة يف التكنولوجيا. وابلإضافة اإ

ىل أأن  أأن تكل التحدايت تفرض صعوابت خاصة يف البدلان النامية والبدلان الأقل يضع يف اعتباره الوثيقة، وأأقر ابحلاجة اإ
 يتعلق ابملعلومات املتعلقة ابملنصات الوطنية منوا. وواصل الوفد دمعه لتحديث صفحة الويبو عىل ش بكة الإنرتنت فامي

قلميية وادلولية لتبادل التكنولوجيا ومنح الرتاخيص التكنولوجية.  والإ

وحتدث وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب وأأكد جمددا أأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  .195
د جدول الأعامل املتعلق بنقل التكنولوجيا والنظر يف احلالت اليت أأسروهمت فهيا أأحاكم الرباءات ينبغي أأن تواصل النظر يف بن

 معلومات الرباءات للجمروهور.تييح قانون الرباءات يف النقل الفعال للتكنولوجيا والأشاكل اليت من شأأهنا أأن 

ق بنقل التكنولوجيا. ورأأى الوفد أأن وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وأأيد بند جدول الأعامل املتعل .196
الفنية يف البدلان النامية والبدلان اخلربات التمنية، ويكجع الابتاكر واملروهارات و معلية نقل التكنولوجيا يؤدي دورا حمفزا يف 

 24توصية رمق ال من بدأأ الأقل منوا. وذكر الوفد بأأن جدول أأعامل الويبو بكأأن التمنية يتضمن فصال اكمال عن نقل التكنولوجيا 
ينبغي للجنة أأن تدرس اللواحئ املتعلقة ابمللكية الفكرية الالزمة لنقل  25. ورأأى الوفد أأنه وفقا للتوصية 32التوصية رمق وحىت

متاما خمتلف الأحاكم تس توعب البدلان النامية، والامنذج املناس بة اليت متكن تكل البدلان من أأن ملصلحة التكنولوجيا ونرشها 
نه نظرا اليت تتعلق  املتنوعة اللجنة ادلامئة لتكريس مبواطن املرونة يف التفاقات ادلولية اليت قد تس تفيد مهنا. وقال الوفد اإ

هنا ترى أأن لروها دورا هاما فامي يتعلق ابملسائل املتصةل بنقل هجودها املعنية بقانون الرباءات  دلراسة قضااي الرباءات، فاإ
قوم به الروهيئات أأو اللجان الأخرى مبوجب وليهتا اخلاصة ومهنجيات معلروها اخلاصة. تأأمر مس تقل عام  والتكنولوجيا، وه

هنجا قامئا عىل املكاريع، ولكنه معل مس متر عىل عكس معل ل ميثل ولحظ أأن هنج اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات 
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 اتعنية بقانون الرباءات يه املاكن املثايل لإجراء دراساللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. ورأأى أأن اللجنة ادلامئة امل 
بقاء عىل موضوع برباءات الاخرتاع، وابلتايل اليت تتعلق مس مترة بكأأن نقل التكنولوجيا  نقل التكنولوجيا اكنت هناك حاجة لالإ

ة بقانون الرباءات عىل التعمق يف عىل جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. وجشع الوفد اللجنة ادلامئة املعني
أأعرب عن شكره و جبلسة تقامس املعلومات مسأأةل نقل التكنولوجيا املتعلقة برباءات الاخرتاع. ويف ضوء ذكل، رحب الوفد 

مانة عىل معلروها.ل  لأ

ميكن الفرص اليت أأبواب فتح العديد من قد وأأعرب وفد الربازيل عن اعتقاده بأأن املوضوع املتعلق بنقل التكنولوجيا  .197
نكاء حقوق امللكية الفكرية، ول س امي نظام الرباءات، اكن مدعوما بنظرية اقتصادية  ىل أأن اإ للجنة اس تككافروها. وأأشار الوفد اإ

نه العامة؛ وابلتايل، السلع العمل الإبداعي والابتاكر هل خصائص ويه أأن سلمية:  يكون يف غياب حامية امللكية الفكرية، فاإ
ماكنية يتعهناك خطر  ما يسمى "فكل السوق"(. أأي املفيد اجامتعيا )والابتاكري نقص الاسيامثر يف العمل الإبداعي لق ابإ

ىل أأن نظام الرباءات يسمح ابختاذ قرارات لمركزية حتركروها السوق  خلق ونرش تسروهم يف هناية املطاف يف و وأأشار الوفد اإ
، رأأى الوفد أأن النظام ليس مثاليا، ول س امي يف اجملالت اليت قد ل التكنولوجيا وابلتايل زايدة مس توايت املعيكة. ومع ذكل

متثل يوفر فهيا السوق وحده حوافز اكفية، مثل عالج الأمراض املروهمةل. وأأبرز الوفد أأنه عىل الرمغ من أأن امللكية الفكرية 
حدى الأدوات املتاحة  هنا ليست مرادفةل اإ أأن نظام الرباءات ليس سوى بديل  . ورأأىلروها تطوير التكنولوجيات اجلديدة، فاإ

ليه الأدبيات ول بد من تقيمي لالبتاكر،  ىل أأن أأحدث ما توصلت اإ سلط الضوء عىل أأن قد لك حاةل عىل حدة. وأأشار الوفد اإ
ىل جانب  نكاء قانون فعال للملكية الفكرية مصمم خصيصا اإ س ياسات وجود تطوير تكنولوجيات جديدة يتوقف عىل اإ

ىل أأن ادلراسات تنظميية مناس بة أأخ تكل الس ياسات قد أأدى ل أأظروهرت أأن التوازن الصحيح والضبط ادلقيق قد رى. وأأشار اإ
جيابية بني نفقات البحث والتطوير والابتاكر. وعىل الرمغ من اخلطوات الكبرية اليت قطعهتا البدلان النامية  ىل وجود عالقة اإ اإ

نظم الابتاكر دلهيا، لحظ الوفد أأن البدلان ذات ادلخل املرتفع ل حتسني عىل طريق  وأأقل البدلان منوا يف العقود الأخرية
من مجموع الاسيامثرات العاملية يف جمال البحث والتطوير. ويف ضوء ذكل، رأأى الوفد أأن اللجنة ادلامئة  % 65تزال متثل حنو 

ن املتقدمة والبدلان النامية. ورصح قائال سد الفجوة املتبقية بني البدلايف املعنية بقانون الرباءات ميكن أأن تؤدي دورا هاما 
ن الربازيل تدرك أأن مصطلح "نقل التكنولوجيا" يكمل مجموعة اكمةل من الآليات اليت تتجاوز بكثري ترخيص الرباءات، مثل  اإ

البحث والرتخيص ادلويل وحتالفات العامةل املاهرة، والاسيامثرات الأجنبية املبارشة، وحرية حركة التجارة عرب احلدود، 
ىل غري ذكل.  مم املتحدة أأن تأأخذ يف والتطوير اإ ىل أأنه ينبغي للويبو بوصفروها واكةل متخصصة اتبعة للأ وأأشار الوفد أأيضا اإ

: "تعزيز التمنية، ويه اليت اعمتدها مجيع أأعضاء الأمم املتحدة عىل أأعىل مس توى 2030الاعتبار الصيغة الواردة يف خطة عام 
والتفضيلية، الامتيازية البدلان النامية برشوط مواتية، مبا يف ذكل الرشوط لوجيا املالمئة للبيئة يف التكنو ونقلروها ونرشها ونرش 

من أأهداف التمنية املس تدامة(. وعالوة عىل ذكل، رأأى الوفد أأن  17.7عىل النحو املتفق عليه بصورة متبادةل )الروهدف 
يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، أأي اليت جتري  اتمناقكأأساسا لل متثل من اتفاق تريبس ينبغي أأن  66.2و 7املادتني 

ىل أأقل البدلان تعزيز بغرض أأراضهيا واملؤسسات يف للمرشوعات قدم البدلان املتقدمة حوافز ت" وتكجيع نقل التكنولوجيا اإ
نكاء قاعدة تكنولوجية سلمية وقابةل للبقاء".  و  25للجنة ينبغي أأل تنىس التوصيات ا ويرى الوفد أأنمنوا من أأجل متكيهنا من اإ

يسليط الضوء عىل نقل واليت تقوم مجيعروها ب من جدول أأعامل الويبو بكأأن التمنية، نفس الاجتاه املمتثل  31و 30و  29و  28
ىل  الرفاه الاجامتعي والاقتصادي لصاحل مجيع البدلان دون اس تثناء. ويف هذا حتقيق التكنولوجيا ونرشها عىل حنو يفيض اإ

ىل اقرتاح املعلومات الصدد، رحب الوفد جبلسة تقامس  بكأأن مسامهة أأحاكم قانون الرباءات يف نقل التكنولوجيا، اسينادا اإ
مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وأأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن دورة اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ينبغي أأن 

 بكأأن هذه املسأأةل، وفقا لولية اللجنة.املعلومات تواصل تعزيز جلسات تقامس 

يران )مجروهورية  .198 جدول أأعامل اللجنة ادلامئة عىل  أأسايسالإسالمية( بأأن نقل التكنولوجيا هو موضوع  -ورصح وفد اإ
نقل معلية واهجروها تاملعنية بقانون الرباءات. وبناء عىل ذكل، رأأى الوفد أأنه ينبغي للجنة ادلامئة أأن تفروهم الفرص والتحدايت اليت 

جراء مناقكات وتبادل املعلومات من أأجل تعزيز التدفق احلر والفعال للتكنولوجيات وتكجيع  التكنولوجيا من خالل اإ
توازن بني حقوق والزتامات أأحصاب احلقوق ال الابتاكر يف جمال العمل والتكنولوجيا. ورأأى الوفد أأنه من أأجل حتقيق 
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نفاذها فامي يتعلق ابلككف عن الاخرتاعات يف مواصفات الرباءات، ينبغي أأن والأطراف الثالثة وحامية حقوق ا لرباءات واإ
ىل تفيض  ماكنية القيام والتمنية الاقتصادية حتقيق أأنظمة الرباءات اإ الاجامتعية. ورأأى أأن اشرتاط كفاية الإفصاح ينطوي عىل اإ

نقل التكنولوجيا وسري معل أأنظمة الرباءات عىل حنو يف  حاسام اعنرص ميثل بدور أأسايس يف نظم الابتاكر الوطنية، وأأنه 
بني موضوع نقل التكنولوجيا يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واللجنة ادلامئة املوجودة سلمي. ومع مراعاة الاختالفات 

البدلان الأفريقية ووفد الربازيل موضوع  املعنية بقانون الرباءات، أأيد الوفد مع مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ومجموعة
ىل  ىل أأنه يتطلع اإ جلسة لتقامس عقد نقل التكنولوجيا يف جدول أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. وأأشار الوفد أأيضا اإ

 بكأأن أأحاكم قانون الرباءات اليت سامهت يف النقل الفعال للتكنولوجيا.املعلومات 

 كأأن أأحاكم قانون الرباءات اليت سامهت يف النقل الفعال للتكنولوجياب  تقامس معلوماتجلسة 

للمنو ابلنس بة أأمران حيواين ميثالن أأعرب وفد اململكة املتحدة عن اعتقاده بأأن التبادل العاملي للتكنولوجيات وتطويرها  .199

، واليت تتعلق 1977الرباءات لعام الاقتصادي ورفاهية اجملمتعات يف مجيع البدلان. ورأأى أأن الأحاكم ذات الصةل من قانون 
عن التطورات مثينة ساعدت عىل ضامن نقل التكنولوجيا من خالل تقدمي معلومات قد بكفاية الككف يف طلبات الرباءات، 

صروها اجلديدة املتاحة عىل نطاق واسع. وأأبلغ الوفد اللجنة بأأن تفاصيل قانون اململكة املتحدة وممارساهتا يف هذا اجملال قد مت تلخي 
واملتاحة عىل املوقع الإلكرتوين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. وأأوحض الوفد أأن الفاحصني يف  SCP/22/4يف الوثيقة 

نطاق حامية الرباءات املمنوحة مع مسامهة أأحصاب الرباءات يف الفن. توافق اململكة املتحدة يس تخدمون الكفاية كأداة لضامن 
ىل أأن تو  جهياهتا بكأأن الفحص قد وردت يف دليل ممارسات الرباءات وغريها من املبادئ التوجهيية اليت وأأشارت كذكل اإ

اململكة املتحدة يف ثالث ال طرف ال. وجرى أأيضا توس يع نطاق خدمة مراقبة عىل الانرتنتاكنت متاحة للجمروهور عىل موقعروها 
ذا اعتقدوا أأهنا ل ملعارضة طريقا منخفض التلكفة  ليكمل مسأأةل الاكتفاء، مما يوفر لأطراف اثلثة يف اململكة املتحدة الرباءة اإ

آلية أأخرى ليكجيع تقامس واس تغالل وبصورة اكمةلتفرس الاخرتاع بوضوح  . وعالوة عىل ذكل، ذكر الوفد أأن هناك أ
يف اململكة  من خالل ترخيص الرباءات. وأأبرز الوفد أأن ترخيص نظام احلقوقوذكل التكنولوجيا املكموةل برباءات الاخرتاع 

املنصوص عليه يف قانون الرباءات يف اململكة املتحدة، هو وس يةل هامة دلمع هذا الروهدف. ورأأى أأن ترخيص و املتحدة، 
كبري يف رسوم عىل ختفيض أأحصاب الرباءات حلصول احلقوق يكجع عىل الرتخيص الطوعي للتكنولوجيا وتبادل املعارف، نظرا 

الثالثة متكنت من البحث عن معلومات عن الرتخيص عىل موقعروها عىل ش بكة الإنرتنت.  التجديد. وأأوحض الوفد أأن الأطراف
هناك زايدة يف ترخيص الطلبات الصحيحة املقدمة. و حدوث وأأضاف الوفد أأنه منذ تقدمي قاعدة البياانت هذه، لحظ الوفد 

لرتخيص احلقوق. وذكر الوفد أأنه جيري حاليا من براءات الاخرتاع املعمول هبا يف اململكة املتحدة متاحة حاليا  % 2حوايل 
ىل أأن 8200تبادل املعلومات بكأأن أأكرث من  وجود نظام فعال  ه من الرضوريبراءة اخرتاع هبذه الطريقة. وأأشار الوفد اإ

ء للملكية الفكرية لتبادل املعرفة بني الرشاكت واجلامعات، وميكن لرباءات الاخرتاع أأن تساعد اجلامعات عىل تأأمني رشاك
الضوء عىل أأن مكتب اململكة املتحدة الوفد أأيضا أأداة حيوية ليسويق الأفاكر. وسلط متثل ، أأهنا ويرى الوفدالأعامل والمتويل. 

يف الاس تفادة القصوى من امللكية الفكرية الراغبة  للملكية الفكرية يوفر مجموعة اكمةل من الأدوات للجامعات والرشاكت
عدد من ابلتعاون مع مجموعة أأدوات لمربت يف اململكة املتحدة، اليت أأعدت تقوم عىل سبيل املثال، ف. اوتسويق اخرتاعاهت

 مللكية الفكرية يف معليات التبادل التعاونية.تتعلق ابواتفاقات منوذجية بتوفري ارشادات البدلان الرشيكة الثنائية، 

ىل خدمة  .200 . 2017ملكتب الوطين الفرنيس للرباءات يف عام أأنكأأها اجديدة للمس تخدمني قام بوأأشار وفد فرنسا اإ
لكرتونية  املرخصني واملرخص هلم اليكبيك بني ساعدت عىل قد "،  تبادل براءات الاخرتاع "يه منصة وأأوحض أأن منصة اإ

ذا أأراد حامل الرباءة اس تغالل الرباءة من خالل ترخيص نقل التكنولوجيا، ميكن   هأأن تساعداحملمتلني. وأأبلغ الوفد اللجنة أأنه اإ
ذا اكنت هناك تكنولوجيا مبتكرة مت البحث عىل منصة تبادل براءات الاخرتاع  العثور عىل مرخص هلم حممتلني. وابملثل، اإ

جياد  نح يتعلق مب عنرص تعلميي يوجد هبا التكنولوجيات اليت اكنت متاحة للرتخيص. كام تكل عهنا، ميكن أأن تساعد الأداة عىل اإ
ىل ذكل، أأوحض الوفد أأن الروهدف من هذا النظام هو توفري أأمور و  عدم الإفصاحق تفالالرتاخيص، ومنوذج  أأخرى. وابلإضافة اإ

 مزيد من الزمخ للرشاكت الصغرية واملتوسطة احلجم.
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جيابيا للغاية يف المنو  يلعبوذكر وفد الصني أأنه نظرا لأن التدفق احلر للتكنولوجيات يف مجيع أأحناء العامل  .201 دورا اإ
س تخدام التكنولوجيات وادلور ادلامع اذلي يؤديه ابتمنية الاجامتعية، فقد أأولت احلكومة الصينية اهامتما كبريا الاقتصادي وال 

ن الصني قد سنت قانون تعزيز التكنولوجيات اذلي  اكن يتضمن أأحد البنود املتعلقة ابلس تفادة من نظام الرباءات. وقال اإ
دارة امللكية الفكرية التكنولوجيا واملعلومات املتعلقة ابمللكية ا اليت و لفكرية فضال عن اخلدمة العامة املتصةل بأأداة البحث واإ

. وفامي يتعلق بقوانني امللكية الفكرية، ذكر الوفد أأن هناك أأيضا أأحاكما تتعلق بنقل املرشوعاتنكاء خاصة ابإ تعترب معايري 
لاكمل للتكنولوجيات، اليت اكنت ل تزال قيد التكنولوجيا والرتاخيص، وأأن بعض التوصيات اجلديدة بكأأن الاس تخدام ا

آن، تطبيقروها النظر ومل يمت  يف املراجعة الرابعة لقانون الرباءات يف الصني. وأأوحض الوفد أأهنا قد مت تضميهنا كأنظمة رمسية حىت ال
ذا أأراد صاحب احلق من الآ  خرين اس تخدام تتعلق ابلرتاخيص املفتوحة اليت اكن الإطار الأسايس لروها كام ييل: أأول، اإ

رتخيص براءة لأأنه مس تعد من خاللروها رباءة اخرتاع، ميكن لصاحب احلق اس تخدام منصة، معلنا ومحمية ب تكنولوجيا خاصة به
ذا اكن الكخص همامت هبذه التكنولوجيا  رسوم بسداد رباءة اخرتاع وقبل احملمية باخرتاعه مبوجب رسوم امللكية املعلنة. اإ

خطار صاحب احلقوق الرتخيص املطلوبة وغريه . وأأعرب الوفد بذكل بصورة كتابيةا من الرشوط، جيب عىل هذا الكخص اإ
ىل عن أأمهل يف أأن  برباءات الاخرتاع واس تخداهما احملمية ختفيض تلكفة الرتاخيص وتعزيز الصةل بني التكنولوجيا يؤدي ذكل اإ

جيابيا يف نقل التكنولوجيا. ويف حني يلعب حبيث ميكن لنظام الرباءات أأن  جراء املزيد دورا اإ من املكاورات طالب الوفد ابإ
دراج التوصيات املذكورة يف قانون الرباءات. وفامي يتعلق ابس تخدام التكنولوجيا، توقع  واملناقكات، أأعرب الوفد عن أأمهل يف اإ

لمتس حلول من خالل ت وابت اليت تواهجروها البدلان النامية وأأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات عىل الصع تركز الوفد أأن

اخلربات واحلالت الناحجة. ورأأى الوفد أأنه ينبغي للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات أأن تعمل عىل وضع قانون منوذيج تقامس 
جنة ادلامئة املعنية بقانون دخل أأيضا مضن ولية الل ي ذكل يرى الوفد أأنمكرجع حيث ادلول الأعضاء تس تخدمه تكغييل 

من  الرباءات. ورأأى أأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، ابملقارنة مع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية، دلهيا املزيد
 اخلرباء يف جمال قانون الرباءات، وابلتايل ميكن أأن جتري مناقكات يف جمال نقل التكنولوجيا.

ىل أأن نظام اليت يقوم هبا بأأن نقل املعرفة هو من الوظائف الرئيس ية  ورصح وفد ش ييل .202 نظام امللكية الفكرية. وأأشار اإ
ىل بقية اجملمتع ل  س تخداهما. وذكر الوفد يقوم ابالرباءات هو مس تودع للمعرفة املرتامكة، وأأنه يلزم نقل هذه املعلومات املرتامكة اإ

عىل سبيل املثال، نرش مقتطف من فروهناك ة اليت تكجع عىل نقل التكنولوجيا، أأن هناك يف ش ييل عددا من الأحاكم القانوني
ىل أأن تقدمي اخلاص ابلقبوللفحص الرمسي ابطلب الرباءة، بعد أأن مير  خرتاع والرسومات وصف يغطي الا. وأأشار الوفد اإ

ذا لزم الأمر(، واليت تتضمن وصفا للتجس يدات اليت برباءة احملمية  سمح ي ، ينبغي أأن املزعومالاخرتاع  أأمثةل لتطبيقمتثل )اإ
نتاج الاخرتاع  عادة اإ ىل املزعوم للناس ابإ ن الوصف توافر دون احلاجة اإ ينبغي أأن أأي خلفية أأخرى. وواصل الوفد قائال اإ

، ويتعني توضيحه أأو دمعه ابس تخدام املزعومتنفيذ الاخرتاع من طرق يتأألف من رشح تفصييل لطريقة واحدة عىل الأقل 
ىل أأن طلب الرباءة ينبغي أأن يرفق مبوجز يتضمن ملخصا لالخرتاع الرسومات،  ن أأمكن. ويف الوقت نفسه، أأشار الوفد اإ اإ

شارة  يقدمه مكتب الرباءات اذلي كلك ال للقطاع التقين وجمالت التطبيق الصناعية. وأأوحض الوفد أأنه ينبغي تقدميه يف واإ
متثييل لالخرتاع. وفامي شلك ، حلروها وتطبيقروها، وميكن أأن يتضمن أأيضا امللخص أأساسا املكلكة التقنيةويغطي للجمروهور كمنوذج. 

ىل أأنه ينبغي تقدميه بكلك منفصل ميكن تقدميهيتعلق برمس الاخرتاع اذلي  ن وجد، أأشار الوفد اإ تفاصيل حبيث يتضمن ، اإ
نتاج الاخرتاعات.متكن اكفية  عادة اإ تضمن أأيضا بعض احلقائق أأن طلب الرباءة ينبغي أأن ي يف الهناية وذكر الوفد  من اإ

العنوان أأو اخملرتع أأو صاحب الرباءة. مثل السابقة ابس تخدام لكامت رئيس ية يف الأدبيات الببليوغرافية اليت تسمح ابلبحث 
مسؤول عن حامية امللكية الصناعية ويضطلع بواجب نرش املعلومات  املعروهد الوطين للملكية الصناعية بك ييلوذكر الوفد أأن 

ىل كذكل  وأأشار. لهياتوصل اإ اليت  املعروهد عىل ذكر أأنه ينبغي  لمعروهد الوطين للملكية الصناعية بك ييلل أأن القانون املنكئ اإ
طار امللكية الصناعية. وأأبلغ الوفد اللجنة أأنه من خالل هذه املروهام، ي أأن  الوطين للملكية الصناعية بك ييل نرش املعارف يف اإ

سلسةل من املبادرات اليت ترتبط ارتباطا مبارشا ابلنقل الفعال للتكنولوجيا. ويف  املعروهد الوطين للملكية الصناعية بك ييلوضع 
النرش ادلوري للنرشات اليت و  ،هذا الصدد، أأبرز الوفد الأنكطة التالية: دورات التعمل عن بعد بكأأن امللكية الصناعية

قلميية املوجودة يف املراكز يف الآونة الأخرية، افتتاح مت و ،تتضمن تكنولوجيات موجودة يف املكل العام اثنني من املاكتب الإ
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يه ت الصناعية الروهامة يف البالد من أأجل تلبية احتياجات مس تخدمهيا بكلك أأكرث مبارشة. وأأخريا، قدم الوفد تقريرا عن منص 
فرصا ا يييح مبنقل التكنولوجيا ونرش املعلومات،  مرشوع املعروهد الوطين للملكية الصناعية بك ييل. وتناول يينيالإلكرتون 

دارة امللكية الصناعية. وعىل منصة أأخرى، ميكن للمؤسسات الوطنية واملبتكرين أأن  لالبتاكر والإبداع من خالل اس تخدام واإ
اس تخداما جيدوا معلومات عن امللكية الصناعية، وميكهنم التواصل مع الأشخاص اذلين يرغبون يف اس تخدام الاخرتاعات 

لرباءات حفسب، بل زايدة التعريف ابالأدوات تسمح بنقل التكنولوجيا، لأهنا ل تقترص عىل . ورأأى الوفد أأن تكل جتاراي
 فائدة تكل الاخرتاعات احملمية برباءات الاخرتاع.مدى أأيضا تضمنت 

ىل الأنكطة  .203 طار اليت مت الاضطالع وأأشار وفد أأسرتاليا اإ ىل للويبو/أأسرتاليا صناديق الاسيامئنية ال هبا يف اإ اليت هتدف اإ
ىل أأنه يساعد، من خالل الصندوق الاسيامئين،  دمع نقل التكنولوجيا وبناء روابط تعاونية بني أأحصاب املصلحة. وأأشار الوفد اإ

بمتكني نقل اخلاصة . ويف حني أأن ذكل ل يتعلق عىل وجه التحديد بأأحاكم قانون الرباءات البحيثعىل دمع برانمج ويبو 

ىل املعارف للمساعدة يف ماكحفة التحدايت الصحية تقامس و البحث  اس تخدام رشااكت التكنولوجيا، ذكر الوفد أأنه يسعى اإ
بأأمراض املناطق املدارية املروهمةل واملالراي والسل، اليت أأثرت عىل كثري من أأقل البدلان منوا. ويف جمال نقل املتعلقة العاملية 

مرشوعات تسخري التكنولوجيا الأحيائية رشاكة مع  التكنولوجيا، ساعد الصندوق الاسيامئين للويبو / أأسرتاليا، من خالل
رسال ، عىل لأغراض الصحة العامة ندونيس يا وكينيا اإ آخرين من بنغالديش واببوا غينيا اجلديدة وتزنانيا واإ ىل مثانية ابحثني أ اإ

ىل بدلاهنم الأصليالرائدة يف اسرتاليا معاهد البحوث الطبية  ة. وذكر الوفد أأيضا أأنه حىت يمتكنوا من نقل املعارف واملروهارات اإ
أأنكطة أأخرى بكأأن اس تخدام امللكية الفكرية ليسروهيل نقل التكنولوجيا واملعرفة، مت تطبيق من خالل الصندوق الاسيامئين، 

نكاء املتعلقة ابمبا يف ذكل ادلورات التدريبية  مجموعة لرتخيص الناحج للتكنولوجيا وصياغة الرباءات وتقيمي امللكية الفكرية واإ
هذه ادلورات وقد أأيت املتدربني يف اكتب نقل التكنولوجيا يف اجلامعات ومؤسسات البحث والتطوير. خاصة مبت أأدوا

ىل ذكل، أأوحض الوفد أأن من عدة بدلان من بيهنا التدريبية  فيتنام واتيالند واندونيس يا ومالزياي والفلبني ومكبوداي. وابلإضافة اإ
تقوم اكن يدمع أأيضا أأنكطة الويبو اخلرضاء اليت متثل منصة تكنولوجيات خرضاء الصندوق الاسيامئين للويبو / أأسرتاليا 

من  يبحثون عن حلول مبتكرة للتحدايت البيئية اليت يواهجوهنامن جانب وبني من التكنولوجيا ومقديم اخلدمات ابلربط بني 
آخر ملامثةل تساعد عىل دمع تسروهيل الابتاكر . وأأعرب الوفد عن تأأييده لتكل املبادرات ورأأى أأن تكل الهنج والهنج اجانب أ

 ونقل التكنولوجيا بطريقة واسعة ومعلية مبا يامتىش مع احتياجات البدلان املكاركة.

ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأن احلكومة الاحتادية تنفق يف بالده مليارات ادلولرات لك عام لمتويل  .204
عىل  2016ففي عام واملؤسسات البحثية احلكومية والرشاكت اخلاصة والأفراد. البحث والتطوير اذلي تقوم به اجلامعات 

مليار دولر عىل البحوث والتمنية غري ادلفاعية. وأأبلغ الوفد اللجنة بأأن  70أأنفقت احلكومة الاحتادية حوايل  سبيل املثال
للهنوض ابلعلوم، للغاية ث اجلامعية هممة البحو تعترب ٪ من البحوث الأاكدميية متولروها احلكومة الاحتادية، حيث 50حوايل 

نقل املاكن هو أأحد الأماكن الروهامة اليت بدأأ فهيا . ولحظ الوفد أأن هذا كام أأهنا هممة لالقتصادوتوس يع نطاق قاعدة املعارف 
ىل معلية التكنولوجيا. ورأأى أأن  الصناعة برشوط جمال نقل التكنولوجيا الطوعية من اجلامعات ومؤسسات البحوث الأخرى اإ

لتحقيق أأقىص قدر من فوائد البحوث. ومبا أأن  حيواي اأأمر متثل يف هناية املطاف للجمروهور، مث نقلروها متفق علهيا بصورة متبادةل، 
ث من مؤسسات و ر التكنولوجيا، مفن دون نقل مثل هذا البحيالبحوث اجلامعية جترى عادة يف املراحل املبكرة من تطو 

، قد ل يكون اجلروهور قادرا عىل الاس تفادة من اوتسويقروه اااكت مع رشاكت خاصة ملواصةل تطويرهالبحث العامة وتككيل رش 
جياد فرص معل و البحهذه  ث. وذلكل رأأى أأن نقل التكنولوجيا مفيد لقتصاد الولايت املتحدة الأمريكية، مما يساعد عىل اإ

والتمنية لتكنولوجيا يكجع التمنية الاقتصادية احمللية رشاكت جديدة. ورأأى أأن نقل اظروهور منتجات جديدة و انتاج جديدة و 
ويكجع عىل املكاركة القصوى للرشاكت الصغرية وغري الرحبية يف هجود البحث والتطوير املموةل الاقتصادية يف الولايت 

ىل تكجيع احتاداي. وعالوة عىل ذكل،  فاظ عىل قدرهتا الابتاكر وساعد الولايت املتحدة الأمريكية عىل احلفقد أأدى ذكل اإ
ىل أأنه يوجد التنافس ية. ولحظ الوفد أأن نقل التكنولوجيا هذا مفيد أأيضا للجمروهور. و  يف الولايت املتحدة أأشار الوفد اإ

عن البحوث واليت نكأأت اجلديدة، مبا يف ذكل الأدوية املنقذة للحياة والوسائل التكنولوجية الأمريكية املئات من املنتجات 
من خالل رشااكت بني القطاعني العام واخلاص. وأأوحض الوفد أأن نقل التكنولوجيا أأصبح حت يف الأسواق واليت طر العامة، 
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ىل حد كبري من خالل اليرشيع اذلي يطلق عليه عادة قانون  اذلي مت تدوينه يف قانون الولايت املتحدة  "ابي دول"ممكنا اإ
ىل أأنه ميثل تغيريا جوهراي يف 1981يوليو  1 وأأصبح ساري املفعول يف 1980يف عام صدر . وقد 35رمق حتت  . وأأشار الوفد اإ

امتالك الاخرتاعات اليت سلطة جلامعات والرشاكت الصغرية اس ياسة الابتاكر اليت تيبعروها احلكومة الأمريكية، مما يعطي 
جمال ىل التعاون مع منح الرتاخيص احلرصية لروهذه الاخرتاعات حبيث يمت تكجيع اجلامعات عسلطة طورهتا بمتويل احتادي، و 

ىل أأن اجلامعات  االصناعة لرتمجة نتاجئ البحوث اخلاصة هب ىل منتجات من شأأهنا أأن تعود ابلفائدة عىل اجلروهور. وأأشار الوفد اإ اإ
جراء عادة يف وتقوم ابسيامثره ترخيص الاخرتاعات من غالبا ما حتصل عىل دخل  املزيد من البحوث وماكفأأة علامء اجلامعات اإ

عطاء الأفضلية ويف دمع  ن س ياسة احلكومة يه اإ دورة الابتاكر. ولأن المتويل اكن مس متدا من دافعي الرضائب الأمريكيني، فاإ
للرشاكت الصغرية. وذكر الوفد أأيضا أأن القانون يتضمن عددا من الضامانت املصممة محلاية املصلحة العامة، مبا يف ذكل الالزتام 

ىل واك ةل المتويل الاحتادية وتقدمي طلب براءة أأويل خالل فرتة زمنية معينة. وعالوة عىل ابلإفصاح عن لك اخرتاع جديد اإ
تقوم جدا خبيار مطالبة صاحب الرباءة مبنح ترخيص لطرف اثلث، أأو أأن حمدودة  حالتذكل، احتفظت احلكومة يف 

ضافي، بنفسروهاتراخيص ابلتدخل وتقوم مبنح احلكومة  صدار تراخيص اإ ىل  .ةوهو ما يطلق عليه حق اإ ومع ذكل، أأشار الوفد اإ
ىل أأن البحوث اخملصصة، مقرتنة ابلبيئة القانونية قط احلقمل متارس هذا مريكية الأ حتادية أأن أأاي من الواكلت الا . وأأشار اإ

نكاء صناعات جديدة لكيا، مثل  احليوية اليت التكنولوجيا صناعة املواتية اليت أأنكأأها قانون ابي دول، قد ساعدت عىل اإ
قرار قانون ابي دول، اكنت احلكومة حتتل ماكنة رائدة فهياالولايت املتحدة الأمريكية  أأصبحت نه قبل اإ . وقال الوفد اإ

بمتويل احتادي، واكنت الرتاخيص املمنوحة للرشاكت ابتاكرها معوما حبق امللكية يف الاخرتاعات اليت مت حتتفظ الفيدرالية 

ىل أأن احلكومة تقوم ب اخلاصة عادة غري حرصية، لأن احلكومة الاحتادية نفسروها مل تكن  يسويق الاخرتاعات. وأأشار الوفد اإ
صدار القانون يف عام الفيدرالية يف الولايت املتحدة  مت اع، براءة اخرت  28000ما يقرب من اكن دلهيا  1980يف وقت اإ

لصناعة من أأجل تطوير منتجات جتارية. ورأأى أأن ذكل يعين أأن دافعي الرضائب الأمريكيني مهنا جملال ا٪ 5أأقل من ترخيص 
 25مل يصلوا عىل الفائدة الاكمةل من مليارات ادلولرات اليت اسيمثرت يف البحوث. وأأبلغ الوفد اللجنة أأنه يف الس نوات ال 

نكاء املاضية، مت  ىل نتاجئ البحوث اجلامعية. واكن 11000 أأكرث مناإ يف ماكن قريب من معظمروها تقع  ترشكة انش ئة، اسينادا اإ
ىل اجلامعة، مما يسامه يف الاقتصاد احمليل والاقتصاد احلكويم والتمنية.  نكاء  2016أأنه يف عام وأأشار اإ  1024وحده، مت اإ

يف السوق. بطرهحا رشاكت يف القطاع اخلاص قامت و منتج جديد نكأأت من حبوث جامعية  800مت انتاج رشكة انش ئة، و
من خالل التعاون بني القطاعني العام واخلاص منذ سن دواء ولقاح  200مت تطوير أأكرث من  أأنه ذكر الوفد وعالوة عىل ذكل

ىل أأن نقل التكنولوجيا يف اجلامعات ابقانون  ارات لييفيد الاقتصاد الأمرييك بصورة مبارشة مب ي دول. وأأشار الوفد اإ
ماليني الوظائف لك عام. ورأأى أأن املثال الناحج للولايت املتحدة الأمريكية يربهن عىل أأمهية وجود ويدمع خلق ادلولرات 

ىل وجود نظام فعال للرباءات و  ىل نقل التكنولوجيا وتسويق التكنولوجيا. وابلإضافة اإ قوانني واحضة للملكية الفكرية تفيض اإ
ىل أأن قانون  أأحاكم قانون ابي دول، أأشار الرباءات الأمرييك ينصان عىل ختفيض رسوم الرباءات ولواحئ قانون الوفد اإ

صدار الرتاخيصمما يكجع متناهية الصغر للجامعات والكياانت الصغرية أأو   .تكل الكياانت عىل اإ

م يتعلق ببند جدول وأأيد وفد نيجرياي البيان اذلي أأدىل به وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية. وكبيان عا .205
جدول عىل مسأأةل هامة ابلنس بة لدلول الأعضاء وينبغي أأن يظل ميثل الأعامل، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن نقل التكنولوجيا 

أأعامل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات. وكرر الوفد موقفه القائل بأأن مناقكة نقل التكنولوجيا وعالقته بنظام الرباءات 
ىل ما بعد املرحةل الأولية، ول س امي فامي يتعلق مبسأأةل كفاية الإفصاح تنتقل أأن ينبغي   بنقل التكنولوجيا.اخلاص اإ

ىل أأن قانونه اجلديد رمق  .206 ىل تعزيز البحث يف اجلامعات 2017لعام  1838وأأشار وفد كولومبيا اإ ، اذلي يريم اإ
. وقد مكن هذا القانون اجلديد، اذلي أأطلق عليه قانون تالانرتناحلكومية، قد أأتيح عىل موقع الويبو الإلكرتوين عىل 

خراج ، من تطوير تكنولوجيات مرتبطة ابلعلوم الأساس ية أأو التطبيقية يف البيئة الأاكدميية الرشاكت املنبثقة منتجات ذات واإ
ات التعلمي العايل ميكن أأن لصاحل اجملمتع. ووفقا لروهذا القانون، أأوحض الوفد أأن الرشاكت املنبثقة عن مؤسسجتارية  اتاس تخدام

آليات مثل الرباءات أأو الأرسار التجارية. وأأبرز الوفد أأن  متتكل حقوق امللكية الفكرية لضامن حامية تطوراهتا من خالل أ
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مؤسسات التعلمي العايل هذه ميكن أأن يكونوا جزءا من هذه الرشكة دون أأن يكون هناك أأي  يفالأساتذة أأو الباحثني 
آت من الرشكة، وهو أأمر مل يكن ممكنا يف كولومبيا مبوجب القانون السابق.عند  تضارب يف املصاحل  احلصول عىل ماكفأ

عالمية عن املساعدة القانونية يف جمال الرباءات وبناء القدرات  12البند  من جدول الأعامل: قضااي أأخرى: دورة اإ
 ذات الصةل

 جمال الرباءات وما يتصل بذكل من بناء القدرات. ابملساعدة اليرشيعية يفاملتعلقة عرضت الأمانة أأنكطهتا  .207

ىل أأن كولومبيا اكنت أأول بدل مس تفيد  .208 وأأعرب وفد كولومبيا عن تقديره للويبو عىل املساعدة املقدمة للمخرتعني. وأأشار اإ
لرباءات نظام ااس تخدام برانمج مساعدة اخملرتعني، ولحظت أأهنا اكنت انحجة جدا ومكنت اخملرتعني يف كولومبيا من من 

ىل أأن كولومبيا اس تفادت يف كثري من الأحيان من  ةواحض اتبتوجهي من احملامني اذلين يقومون هبذه املبادرة. وأأشار الوفد اإ
ىل أأنه طلب مساعدة حمددة ثنائية وحمايدة 2000املساعدة اليرشيعية اليت تقدهما الويبو ول س امي منذ عام  . وأأشار الوفد اإ

ىل أأنه كام ورسية متاما.  اليرسيع من يف فقط يف القضااي املتعلقة حبقوق الرباءات و مل يصل عىل مساعدة الويبو أأشار الوفد اإ
جراءات الرباءات وحقوق  نه عندما قررت منوذج اإ املنفعة واملسائل املوضوعية الأخرى املتعلقة حبقوق امللكية الفكرية، وقال اإ

متثل قدمت الويبو مساعدة ترشيعية لتنفيذ تكل املعايري والعديد من العنارص اليت د فقكولومبيا تطبيق معايري التجارة ادلولية ، 
املساعدة يف الإطار ادلويل. املروهم هو تقدمي تفسري القانون ولكن املروهم ليس جزءا من قانون الرباءات ادلويل. ورأأى أأن 

ىل ذكل، أأبرز الوفد حقيقة أأن أأي دوةل عضو ميكن أأن تس تفيد من  املساعدة اليرشيعية. وابلإضافة اإ

عىل تعديل قانون الرباءات دلهيا، وتلقت  2015/2016وذكر وفد بيالروس أأن مجروهورية بيالروس اكنت تعمل يف  .209
ىل تكل الأس ئةل، أأوحض الوفد أأن الويبو نظمت  والكءعددا من الطلبات والأس ئةل من  الرباءات وأأحصاب املصلحة. واسينادا اإ

قلميية يف  خاللروها مندوبون من بدلان أأخرى يف املنطقة خرباهتم اخلاصة فامي يتعلق بينفيذ تقامس مينسك ة مدينحلقة دراس ية اإ
ىل أأن احللقة ادلراس ية اكنت مفيدة  ىل دفعروها لالنضامم لبدله واكنت هامة يف للغاية معاهدة قانون الرباءات. وأأشار الوفد اإ اإ

اكيس بوا معرفة بكيفية تكييف قوانيهنم مع و لقة ادلراس ية بيالروس يف احلمن خرباء شارك معاهدة قانون الرباءات حيث 
نه املتطلبات املنصوص علهيا يف معاهدة قانون الرباءات. وقال الوفد  دخال معاهدة قانون الرباءات يف ترشيعاتاإ  من أأجل اإ

ق مبعاهدة قانون الرباءات. تعليقات الويبو املفصةل للغاية بكأأن ترشيعاهتا فامي يتعلفقد قامت ابلس تعانة ب الوطنية،  بيالروس
ضافية متعمقة مع أأمانة الويبو فامي يتعلق ابلقيود املفروضة عىل حقوق  جراء مكاورات اإ ىل اإ وعالوة عىل ذكل، أأشار الوفد اإ

الرباءات. وأأعرب الوفد عن تقديره للعمل الرفيع املس توى اذلي اضطلعت به أأمانة الويبو وأأعرب عن تقديره للمكورة 
 قدمة بلغته الوطنية مما ساعد عىل فروهم مضمون املكورة عىل حنو أأفضل.اليرشيعية امل

بكأأن املسائل املعيارية. ولإرشاداهتا وأأعرب وفد اجلروهورية ادلومينيكية عن تقديره للويبو عىل املساعدة اليت قدمهتا  .210
ا للحصول عىل املساعدة التقنية، اس تجابة لطلهب 2011بعثة الويبو يف عام اس تقبلت وأأوحض الوفد أأن اجلروهورية ادلومينيكية 

جراء كام   .2016حتليل للأحاكم القانونية يف عام مت اإ

يران )مجروهورية  .211 نه يعلق أأمهية كبرية عىل املساعدة التقنية اليت تقدهما الأمانة لدلول الأعضاء  -وقال وفد اإ الإسالمية( اإ
ىل أأنه قد اس تفاد أأداة مفيدة لبناء القدرات وزايدة املعارف لتلبية احتيواليت متثل  اجاهتا وأأولوايهتا الوطنية. وأأشار الوفد اإ

ىل  نه يتطلع اإ املزيد من الفوائد. وفامي يتعلق ابخلطة املكرتكة بني الواكلت، طلب احلصول عىل ابلفعل من هذه الربامج، وقال اإ
 الوفد مزيدا من املعلومات عن ذكل الربانمج.

ب عن ترحيبه بفرصة احلصول عىل مساعدة الويبو اليرشيعية يف جمال وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء فأأعر  .212
ىل أأن الويبو يه املنظمة من ادلول الأعضاءالرباءات وما يتصل هبا من برامج وأأدوات ميكن أأن تس تخدهما لك دوةل  . وأأشار اإ

، يف ماكنة متكهنا اءات. ورأأى أأن الويبوالرب و  تقدمي املكورة القانونية ومكورة اخلرباء التقنيني بكأأن امللكية الفكريةب اخملتصة 
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عند الرضورة، من اليكاور مع واكلت الأمم املتحدة الأخرى أأو املنظامت احلكومية ادلولية أأو التعاون معروها من أأجل تقدمي 
جات الاحتياوتراعي الطلب، يمت تصمميروها خصيصا وتعمتد عىل مكورة ومساعدة شامةل. ورأأى أأن املساعدة اليرشيعية للويبو 

توفر مرونة واسعة لتطوير و ملبادئ جدول أأعامل التمنية، أأن املساعدة متتثل . ويف هذا الصدد، رأأى الوفد للك بدلالفردية 
أأمر ابلغ الأمهية لنجاح تنفيذ ادلمع التقين. ونظرا لأن للبدلان والأنكطة. وشدد الوفد عىل أأن املكاركة النكطة املرشوعات 

نكاء أأو فقد الإبداع، جمال كقوة دافعة يف  يعملقوي نظام براءات وجود  رأأى الوفد أأن املساعدة اليت تقدهما الويبو يف اإ
 حتسني نظم الرباءات تساعد البدلان وأأحصاب املصلحة يف الاقتصاد العاملي.

جمال وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وأأعرب عن تقديره للويبو للأنكطة اليت اضطلعت هبا يف  .213
العديد من البدلان الأفريقية من هذه الأنكطة، أأبرز الوفد أأن  تتقدمي املساعدة اليرشيعية لدلول الأعضاء. ويف حني اس تفاد

املساعدة التقنية واملساعدة اليرشيعية مل تكن اكفية لمتكني أأقل البدلان منوا والبدلان الأخرى من التغلب عىل التحدايت اليت 
، اذلي SCP/24/4د أأن مجموعة البدلان الأفريقية قد صاغت، يف ضوء ذكل، اقرتاحه الوارد يف الوثيقة تواهجروها. وأأوحض الوف

يتضمن، بوصفه الركن الثالث، مساعدة تقنية، مبا يف ذكل املساعدة اليرشيعية. ورأأى الوفد أأن جمرد وجود أأحاكم ترشيعية يف 
 تواهجروها تكل البدلان.وطنية ل يكفي للتغلب عىل التحدايت اليت اليرشيعات ال 

ندونيس يا، متحداث بصفته الوطنية، عن امتنانه لربامج بناء القدرات اليت أأجريت ابلتعاون مع الويبو،  .214 وأأعرب وفد اإ
ىل تعزيز التعاون مع الويبو يف جمال الرباءات. وكرر الوفد أأن أأنكطة بناء القدرات ينبغي أأن تكون موهجة  وأأعرب عن تطلعه اإ

رز أأيضا أأن هذه املساعدة التقنية أأو اليرشيعية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ينبغي أأن تس تفيد اس تفادة حنو التمنية. وأأب
نرش قانون الويبو المنوذيج للبدلان مت عندما  1979نكأأ بعد عام اذلي قانوين الطار الإ اكمةل من مواطن املرونة املتاحة لروها يف 

نه س يكون النامية بكأأن الاخرتاعات. وأأاث ساعد ي ميكن أأن أأمرا مفيدا ر الوفد مسأأةل مراجعة قانون الويبو المنوذيج وقال اإ
الويبو عىل تنفيذ جدول أأعامل التمنية. ورأأى أأن تنقيح القانون المنوذيج ينبغي أأن يكون موهجا حنو التمنية وأأن يييح خيارات 

تفادة الاكمةل من مواطن املرونة املتاحة لروها مبوجب الإطار الس  ليف جمال الس ياسات للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا 
ن هذا التنقيح ينبغي أأن  تجنب املواءمة املوضوعية أأو أأن ي أأيضا خمتلف مس توايت التمنية و يراعي القانوين ادلويل. وقال الوفد اإ

 يناسب اجليع.بوصفه هنجا هنج واحد اتباع 

ىل البدلان النامية. وأأشار الوفد  أأحد املس تفيدينوذكر وفد الصني أأن الصني اكنت  .215 من املساعدة اليرشيعية املقدمة اإ
ىل أأن الصني حصلت عىل مساعدة من الويبو عندما وضعت أأول قانون للرباءات يف الس بعينات، وأأغتمن الفرصة للتعبري  اإ

ىل أأن أأمانة الويبو ققدمهتا عن تقديره للمساعدة اليت نيابة عن الصني  يف هذا الوقت العديد د أأجرت الويبو. وأأشار الوفد اإ
عن أأمهل يف أأن يس متر الوفد ساعة. وأأعرب  30مرة وأأكرث من  13بلغ مجموعروها ناقكات مع الوفد الصيين: امل كاورات و من امل 

للبدلان النامية. وأأبرز الوفد أأن الصني تقوم حاليا بيبادل ابلنس بة هذا النوع من أأنكطة املساعدة اليرشيعية يف أأداء دور هام 
ىل أأن الصني قدمت يف عام نظمت لفاحصني مع البدلان املتقدمة اجملاورة، كام ا دورات  2016دورات تدريبية. وأأشار اإ

ىل الصني مسؤول  100فاحصا من بدلان أأجنبية، وأأن أأكرث من  80تدريبية لأكرث من  آخر من البدلان النامية قد حرضوا اإ أ
ىل ذكل، ذكر الوفد أأن للتدريب. وأأوحض الوفد أأنه قدم يف مجيع هذه الأن  كطة قانون الرباءات الصيين ابلتفصيل. وابلإضافة اإ

بدلان مثل  اخلربات مع املكاركني من بدلان أأجنبيةلتقامس الصني قد عقدت العديد من احللقات ادلراس ية وحلقات العمل 
ىل تكل املامرسات واخلربات،  آس يا والاحتاد الأفريقي. واسينادا اإ رأأى الوفد أأن املساعدة اليرشيعية رابطة أأمم جنوب رشق أ

مير ميكن أأن تساعد البدلان النامية عىل فروهم نظام الرباءات عىل حنو أأفضل و حتسني نظام الرباءات دلهيا. وملا اكن لك بدل 
ىل تعزيز التعاون فامي بيهنا، وأأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانوبأأوضاع خمتلفة ن الرباءات ، رأأى الوفد أأن ادلول الأعضاء حباجة اإ

 ميكن أأن تلعب دورا أأكرث أأمهية يف هذا الصدد.

ىل أأن  .216 ىل بدله. وأأشار الوفد اإ هناك ندوة وأأعرب وفد أأذربيجان عن تقديره للويبو عىل املساعدة اليرشيعية اليت قدمهتا اإ
يبو ابلتعاون مع حول موضوع معاهدة قانون الرباءات وتنفيذها العميل يف ابكو نظمهتا الو  2017عقدت يف هناية نومفرب 
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ىل أأن تكل السلطات يف  أأاتحت فرصة ممتازة لتوضيح املسائل املتعلقة بينفيذ معاهدة الندوة قد أأذربيجان. وأأشار الوفد اإ
ىل أأن  قانون الرباءات يف بدله، وكذكل لتبادل اخلربات مع املكاركني من البدلان اليت نفذت تكل املعاهدة. وأأشار الوفد اإ

أأذربيجان ومجيع أأحصاب املصلحة الآخرين. وعالوة عىل ذكل، اغتمن الوفد الفرصة ليككر السلطات يف الندوة لقت ترحيب 
 ومفيدة حول اخلطوة الابتاكرية.توضيحية هممة الوفود اليت قدمت عروض 

كوادور عن تقديره للويبو عىل برانجمروها  .217 برانمج ملساعدة اليرشيعية. وأأبلغ الوفد اللجنة بأأن اخلاص ابوأأعرب وفد اإ
كوادور يف تنفيذه قد بدأأ مساعدة اخملرتعني  ىل أأن الربانمج قد ودل اهامتما كبريا دلى عامة 2017نومفرب  13يف اإ . وأأشار اإ

نكاء اللجنة الوطنية قد مض ممثلني عن الأوساط الأاكدميية والبحثية وادلوةل والقطاع اخلاص. ومما يثري ادلهكة  الناس، وأأن اإ
أأعربوا عن اهامتهمم الكديد ابلربانمج. ودعا الوفد الوفود الأخرى لزايرة منصة قد يف جمال امللكية الفكرية  أأن احملامني العاملني

 .www.paiecuador.ec: املوقع التايل املتاحة عىل برانمج مساعدة اخملرتعني

نه اس تفاد من برانمج الويبو للمساعدة اليرشيعية من أأجل وضع  .218 وحتدث وفد كوس تارياك بصفته الوطنية وقال اإ
ىل أأنه  حيث العمل مع البدلان الأخرى يف املنطقة، اس تفاد من اليرشيعات ذات الصةل يف جمال الرباءات. وأأشار الوفد اإ

ىل التنس يق والعمل عىل وضع س ياسات للتمنية والاب سعت  اتفاق تتضح من خالل تاكر. ولحظ الوفد أأن تكل اجلروهود اإ
 أأمرياك الوسطى مع اجلروهورية ادلومينيكية بكأأن حفص الرباءات.

 من جدول الأعامل: العمل املقبل 13البند 

ن جدول أأعامل اللجنة يعكس أأولوايت  .219 قال وفد جورجيا، متحداث ابمس مجموعة بدلان أأورواب الوسطى والبلطيق، اإ
قلميية. وأأقر الوفد بأأن ادلول الأعضاء دلهيا هممة معقدة يف املس تقبل خمتلف اجمل حلفاظ عىل التوازن ادلقيق. تتعلق ابموعات الإ

لب نظام الرباءات. متثل وأأكد الوفد أأن مجموعته تعلق أأمهية كبرية عىل مسأأةل جودة الرباءات. وأأعرب عن اعتقاده بأأن املسأأةل 
ل بني العمالء ومسيكارهيم يف جمال الرباءات، أأعرب الوفد عن رغبته يف مواصةل العمل وفامي يتعلق مبوضوع رسية التصا

صك قانوين غري ملزم. وأأعرب الوفد عن وضع الاعرتاف ابمتياز مسيكار الرباءات الأجنيب من خالل جمال يف وحتقيق تقدم 
ىل كام جدول الأعامل، الرئيس ية امخلسة املدرجة يف املوضوعات اس تعداده ملواصةل املداولت بكأأن  أأعرب عن تطلعه اإ

ىل برانمج معل متوازن.  التوصل اإ

ىل موقف مجموعته بكأأن خمتلف البنود املدرجة يف  .220 آس يا واحمليط الروهادئ وأأشار اإ ندونيس يا ابمس مجموعة أ وحتدث وفد اإ
ىل الت نه يتطلع اإ ىل برانمج معل يف جدول الأعامل خالل ذكل الأس بوع. وشدد الوفد عىل أأمهية معل اللجنة، وقال اإ وصل اإ

 املس تقبل يريض مجيع ادلول الأعضاء.

وحتدث وفد كوس تارياك ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، ورحب بوضع جدول أأعامل متوازن. وذكر الوفد  .221
ويف الوقت نفسه، : الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات والرباءات والصحة. هام مجموعتهأأولويتان أأمام أأن هناك 

 .للغايةرحب الوفد جبلسات تبادل املعلومات اليت رأأى أأهنا مفيدة 

طار لك بند  .222 ىل بياانته اليت أأديل هبا يف اإ وحتدث وفد سويرسا ابمس اجملموعة ابء فامي يتعلق ابلعمل املس تقبيل وأأشار اإ
ىل رؤية جدول أأعامل متوازن جراء مناقكات ممثرة  من بنود جدول الأعامل. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ بكأأن الأعامل املقبةل واإ

 تكل.دورة اللجنة لإهناء 

نه أأعرب عن موقف مجموعته خالل مناقكات بنود جدول  .223 وحتدث وفد الس نغال ابمس مجموعة البدلان الأفريقية وقال اإ
ىل أأمهية اللجنة جملموعهتا، أأكد الوفداخملتلفة الأعامل  شارته اإ من جديد أأن القضااي الرئيس ية  خالل ذكل الأس بوع. ويف معرض اإ

قضااي الاس تثناءات والتقييدات املفروضة عىل حقوق الرباءات ونقل التكنولوجيا والرباءات والصحة. وأأعرب تمتثل يف لفريقه 



SCP/27/10 
81 
 

الوفد عن رغبته يف مواصةل العمل بكأأن هذه املسائل، وشدد عىل أأن أأولوايته تتعلق مبسأأةل الرباءات والصحة، وعىل وجه 
ىل هذا الاقرتاح، SCP/24/4يد الأنكطة الواردة يف اقرتاحه )الوثيقة التحد (. وفامي يتعلق بوضع برانمج العمل اسينادا اإ

ىل برانمج معل متوازن.  أأعرب الوفد عن الزتامه ابلتوصل اإ

آس يا الوسطى مجموعة بدلان وقال وفد الاحتاد الرويس، متحداث ابمس  .224 ن والقوقاز أ لرباءات اجودة وأأورواب الرشقية، اإ
ىل ذكل، أأعرب الوفد عن مجموعتهأأولوايت متثل أأحد  نه يؤيد مواصةل مناقكة هذه املسأأةل يف اللجنة. وابلإضافة اإ . وذلكل فاإ

جراء دراسة بكأأن متطلبات اخلطوات الابتاكرية. واقرتح الوفد أأيضا أأن تواصل اللجنة مناقكة  س بانيا ابإ تأأييده لقرتاح وفد اإ
اخلاصة الانرتنت اءات يف البحث والفحص. وشدد الوفد أأيضا عىل أأمهية مواصةل حتديث صفحة التعاون بني ماكتب الرب 

لغاء الإداري لتطوير هذه النظم يف خمتلف البدلان. وفامي يتعلق مبسأأةل الاس تثناءات والتقييدات عىل  آليات املعارضة والإ بأ
اس تثناء لالس تعامل / البحث مسأأةل وضع ة بكأأن حقوق الرباءات، اقرتح الوفد عىل الأمانة وضع مرشوع وثيقة مرجعي

ىل مجموعته، وشدد عىل رضورة  ىل أأن مسأأةل احلصول عىل الأدوية لروها أأمهية خاصة ابلنس بة اإ التجرييب. وأأشار الوفد أأيضا اإ
فذ يف التعاون ادلويل بكأأن هذه املسأأةل. ومع ذكل، شدد الوفد عىل أأن العمل بكأأن مسأأةل الرباءات والصحة ينبغي أأن ين

طار ولية اللجنة، و جتنب أأي تداخل يف العمل مع هيئات الويبو الأخرى. وفامي يتعلق مبسأأةل رسية التصالت بني رضورة اإ
العمالء ومسيكارهيم يف جمال الرباءات، أأعرب الوفد عن تأأييده ملواصةل العمل اذلي يركز عىل اجلوانب العابرة للحدود. 

 ل التكنولوجيا، اقرتح الوفد دراسة العوائق املتعلقة برباءات الاخرتاع لنقل التكنولوجيا.وأأخريا، وفامي يتعلق مبسأأةل نق

جراء حبوث مواضيعية  ،فامي يتعلق ابلعمل يف املس تقبل ،وأأعرب وفد الصني .225 عن اعتقاده بأأنه س يكون من املفيد اإ
 تكل املرحةل. وذكر الوفد أأنه س يكون من املفيد الأحاكم واملامرسات القانونية خملتلف البدلان يفجتميع بكأأن مواضيع خمتلفة و 

جراء مجموعة واسعة من ابالاهامتم  وتقامس املعلومات معليات تبادل لأنكطة اليت تضطلع هبا املنظامت ادلولية الأخرى واإ
. وفامي يتعلق عىل نطاق واسع. وذكر الوفد أأن ذكل سيساعد عىل تعميق التفامه والتعمل املتبادل بني ادلول الأعضاءاخلربات 

ىل اجلودة العالية ملرشوع الوثيقة املرجعية  اليت أأعدهتا الأمانة ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات، أأشار الوفد اإ
ن الوثيقة يه مرجع هام لفروهم اخلاصة س تثناء يتعلق ابلأعامل وخاصة اب ابحلصول عىل موافقة تنظميية من السلطات وقال اإ

( SCP/24/4. وفامي يتعلق مبوضوع الرباءات والصحة، أأيد الوفد اقرتاح مجموعة البدلان الأفريقية )الوثيقة لك بدل يف نظام ال 
قد (. وذكر الوفد أأن هذين الاقرتاحني SCP/27/8ورحب أأيضا ابلقرتاح املنقح املقدم من وفدي كندا وسويرسا )الوثيقة 

أأساسا جيدا للعمل يف املس تقبل بكأأن  نس يكوان وأأن الاقرتاحانأأن هذا املوضوع هل أأمهية مكرتكة لكثري من البدلان  اأأظروهر 
ابمس مجموعة البدلان )هذا املوضوع. وفامي يتعلق مبسأأةل نقل التكنولوجيا، أأيد الوفد البيانني الذلين أأدىل هبام وفد الس نغال 

لتحديد، رأأى الوفد أأن معل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات واللجنة املعنية ابلتمنية والربازيل. وعىل وجه ا (الأفريقية
يكون لروها تركزي خاص ، وأأن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات ميكن أأن يمكل بعضروها بعضاوامللكية الفكرية ل يتداخالن بل 

ىل اختالف الأوضاع الوطنية ومراحل التمنية يف البدلان، أأن تضع خطط معل ذات صةل. ويف اخلتام، ذكر الوفد أأ و  نه نظرا اإ
ىل اختاذ موقف أأكرث مرونة والعمل معا لوضع ختتلف  أأولوايهتا ومصاحلروها أأيضا. وذلكل، ذكر الوفد أأن مجيع الوفود حباجة اإ

ىل أأقىص حد ممكن.  برانمج معل يعكس مصاحل وشواغل مجيع البدلان، اإ

جراء الرئيس ل وبعد  .226  أأعاملروها املقبةل عىل النحو التايل:اختذت اللجنة قرارات بكأأن املكاورات،  بعضاإ

واملناقكة يف ادلورة املقبةل للجنة ادلامئة املعنية الرشح س تظل قامئة املسائل غري الكامةل مفتوحة ملزيد من  -
 بقانون الرباءات.

قت اللجنة عىل أأن يقترص معلروها لدلورة املقبةل مع عدم الإخالل بولية اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات، اتف -
ىل املواءمة يف هذه املرحةل، وس يجري الاضطالع هبا عىل النحو التايل:  عىل تقيص احلقائق ول يؤدي اإ

 الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات
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عداد مرشوع وثيقة مرجعية بكأأن الاس تثناءات والتقييدات. - قدم مرشوع توس   س تواصل الأمانة العمل عىل اإ
ادلورة الثامنة احلصول عىل املوافقة التنظميية من السلطات يف  املتعلق بأأعاملوثيقة مرجعية اثنية بكأأن الاس تثناء 

رسال للجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاعوالعرشين  ىل اإ . ويف هذا الصدد، س تدعو الأمانة ادلول الأعضاء اإ
ضافية فامي يتعل ق، عىل سبيل املثال، ابلتحدايت اليت تواهجروها ادلول الأعضاء يف تنفيذ اس تثناء ونتاجئ أأي مدخالت اإ

ادلورة ، وس تقدهما يف الأحباثالتنفيذ الوطين / الإقلميي. وس تعد الأمانة أأول مسودة وثيقة مرجعية بكأأن اس تثناء 
 .للجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاعالتاسعة والعرشين 

 نظم املعارضةو  رباءاتجودة ال

 8املقرتحة يف الفقرة بصفة خاصة ابملوضوعات هامتم الاتعد الأمانة دراسة أأخرى عن اخلطوة الابتاكرية، مع  -
س بانيا(. SCP/24/3من الوثيقة   )اقرتاح من وفد اإ

لغاء الإداري يف  لتقامسعقد جلسة ت   - آليات املعارضة والإ جنة ادلامئة لل ادلورة الثامنة والعرشين الآراء بكأأن أ
قلميية، والتحدايت اليت تواهجروها، واحللول املعنية بقانون براءات الاخرتاع . وس تيناول اجللسة اخلربات الوطنية / الإ

 املمكنة، من بني أأمور أأخرى.

خرباهتا بكأأن التعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص، مبا يف ذكل تقامس تواصل ادلول الأعضاء  -
للجنة ادلامئة املعنية بقانون  ادلورة الثامنة والعرشينتبادل املعلومات املتعلقة ابلطلبات واملنح الأجنبية املقابةل، يف 

 لول املمكنة، من بني مسائل أأخرى.لتحدايت اليت تواهجروها واحلتيناول ابراءات الاخرتاع. وميكن لدلول الأعضاء أأن 

 براءات الاخرتاع والصحة

تواصل اللجنة تبادل املعلومات بكأأن قواعد البياانت املتاحة للجمروهور بكأأن حاةل املعلومات املتعلقة ابلرباءات  -
اءات الاخرتاع، مع للجنة ادلامئة املعنية بقانون بر  يف ادلورة الثامنة والعرشينوالبياانت املتعلقة ابلأدوية واللقاحات 

)اقرتاح من اجملموعة الأفريقية وهو برانمج  SCP/24/4من الوثيقة  19و  18تناول املسائل اليت تيناولروها الفقراتن 
 معل بكأأن الرباءات والصحة(.

تقوم الأمانة بتحديث دراسة اجلدوى بكأأن الككف عن الأسامء ادلولية غري املسجةل امللكية يف طلبات  -
للجنة ادلامئة املعنية بقانون ادلورة الثامنة والعرشين ( وتقدميروها يف SCP/21/9ءات الاخرتاع )الرباءات وبرا

 .الاخرتاع براءات

ادلول الأعضاء خرباهتا فامي يتعلق بتعزيز قدرات الفاحصني، ول س امي يف املاكتب الصغرية واملتوسطة  تتقامس -
. وس تقدم الأمانة تقريرا عن أأنكطهتا املعنية بقانون براءات الاخرتاعللجنة ادلامئة ادلورة الثامنة والعرشين احلجم يف 

 .للجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاعادلورة الثامنة والعرشين املتعلقة ابملساعدة التقنية يف هذا اجملال يف 

وفد سويرسا  وتواصل اللجنة مناقكة الاقرتاح املنقح املقدم من وفد كندا، اذلي اشرتك يف رعايته -
للجنة ادلامئة املعنية بقانون ادلورة الثامنة والعرشين .(، يف SCP/27/8 Addو وثيقة  SCP/27/8وثيقة)

 .الاخرتاع براءات

 الرباءات ومولكهيم رسية التصالت بني مسيكاري

عمالء املتعلقة بينفيذ رسية التصالت بني ال ت عقد جلسة لتبادل الآراء بكأأن جتارب ادلول الأعضاء -
 ومسيكارهيم يف جمال الرباءات من خالل اليرشيعات الوطنية، مبا يف ذكل املسائل العابرة للحدود.



SCP/27/10 
83 
 

 نقل التكنولوجيا

 .قانون الرباءات اليت تسروهم يف النقل الفعال للتكنولوجياعقد جلسة لتبادل أأحاكم ت -

 من جدول الأعامل: ملخص الرئيس 14البند 

 (.SCP/27/9 Provعرض الرئيس ملخص الرئيس )الوثيقة  .227

 وأأحاطت اللجنة علام مبلخص الرئيس. .228

تقرير ادلورة. سريد يف الرمسي لدلورة السجل أأيضا أأن  ولحظت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون براءات الاخرتاع .229
لالإجراء اذلي اتفقت عليه اللجنة ادلامئة  وفقايمت اعامتده خالل الاجامتع، وس متت وس يعكس التقرير مجيع املداخالت اليت 

أأعضاء اللجنة ادلامئة حق نص عىل ي  اذلي( 11، الفقرة SCP/4/6املعنية بقانون الرباءات خالل دورهتا الرابعة )انظر الوثيقة 
ية بقانون الرباءات. لتعليق عىل مرشوع التقرير املتاح يف املنتدى الإلكرتوين للجنة ادلامئة املعن يف ااملعنية بقانون الرباءات 

ىل اعامتد مرشوع التقرير، مبا يف ذكل التعليقات الواردة، خالل دورهتا التالية.  وبعد ذكل س تدعى اللجنة اإ

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 15البند 

شادة  .230 رة بطريقة ميع الوفود اليت شاركت يف تكل ادلو جب قيادة الرئيس، و ب لحظت الأمانة أأن جناح ادلورة اكن مبثابة اإ
 نكطة للغاية.

اذلي هدف وشكر الرئيس املنسقني الإقلمييني ومجيع املندوبني الآخرين والأمانة واملرتمجني الكفويني عىل معلروهم املمتاز  .231
ىل  ىل توافق يف الآراء.اإ  التوصل اإ

 .2017ديسمرب  15واختمت الرئيس اجللسة يف  .232

متدت ا .233 اللجنة ابلإجامع هذا التقرير يف ع
 .2018يوليو  9دورهتا الثامنة والعرشين يف 

 ]ييل ذكل املرفق[ 
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Ode IKWE (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Eno-Obong USEN (Ms.), Principal Assistant Registrar, Commercial Law Department, 
Patents and Designs Registry, Federal Ministry of Trade, Industry and Investment Trademarks, 
Abuja 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Ingrid MAURITZEN (Ms.), Head, Legal Section, Patent Department, Norwegian Industrial 
Property Office (NIPO), Oslo 
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OMAN 
 
Nouf AL BALUSHI (Ms.), Patent Examiner, Intellectual Property Department, Ministry of 
Commerce and Industry, Muscat 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
George TEBAGANA (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN 
 
Saidakhmad AZIMOV (Mr.), Head of Department, Formality Examination, Agency on Intellectual 
Property of the Republic of Uzbekistan, Tashkent 
 
 
PAKISTAN 
 
Zunaira LATIF (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PÉROU/PERU 
 
Cristóbal MELGAR PAZOS (Sr.), Ministro Consejero, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PHILIPPINES 
 
Lolibeth MEDRANO (Ms.), Director III, Bureau of Patents, Intellectual Property Office of the 
Philippines (IPOPHIL), Taguig City 
 
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Grażyna LACHOWICZ (Ms.), Adviser to the President, Cabinet of the President, Patent Office, 
Warsaw 
 
 
PORTUGAL 
 
Ana BANDEIRA (Ms.), Director, Trademarks and Patents Directorate, Portuguese Institute of 
Industrial Property (INPI), Ministry of Justice, Lisbon 
 
João PINA DE MORAIS (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
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YANG Woongchul (Mr.), Deputy Director, Patent System Administration Division, 
Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
CHOI Cho (Ms.), Deputy Director, International Legal Affairs Division, Ministry of Justice, 
Gwacheon-si 
 
HONGROK Yoo (Mr.), Assistant Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
HYUNJAE Kim (Mr.), Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
JUNG Dae Soon (Mr.), Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
KO Jina (Ms.), Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
KWON Dongju (Mr.), Judge, Daejeon 
 
LEE Jae Pyo (Mr.), Prosecutor, Daejeon Prosecutor’s Office, Daejeon 
 
NHO Yu Kyong (Ms.), Legal Counselor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO/LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC 
REPUBLIC 
 
Vilaxay BOUPHA, Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Marin CEBOTARI (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Diana STICI (Ms.), Head, Legal Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), 
Kishinev 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Luisa CASTILLO BAUTISTA DE ESPINAL (Sra.) Directora de Invenciones, Oficina Nacional de 
la Propiedad Industrial (ONAPI), Ministerio de Industria y Comercio, Santo Domingo 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
JONG Myong Hak (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Lucie ZAMYKALOVA (Ms.), Head of International Unit II, Expert in Patent Law-Related Matters, 
International Department, Industrial Property Office, Prague 
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ROUMANIE/ROMANIA 
 
Oana MARGINEANU (Ms.), Legal Adviser, Legal Affairs and International Cooperation Division, 
Legal Directorate, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Adrian NEGOIŢĂ (Mr.), Director, Patents and Innovation Support Directorate, State Office for 
Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Michael SHERLOCK (Mr.), Senior Policy Advisor, International Policy Directorate, 
UK Intellectual Property Office (UK IPO), Newport 
 
Sarah WHITEHEAD (Ms.), Senior Policy Advisor, Patents Policy, UK Intellectual Property 
Office (UK IPO), Cardiff 
 
Andrew BUSHELL (Mr.), Patents Legal Section, UK Intellectual Property Office (UK IPO), 
Newport 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Paolo Maria CORBETTA (Mr.), Intern, Geneva 
 
 
SÉNÉGAL/SENEGAL 
 
Lamine Ka MBAYE (M.), premier secrétaire, mission permanente, Genève 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Alfred YIP (Mr.), Director, Registries of Patents, Designs and Plant Varieties, 
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
Chung KA YEE (Ms.), Assistant Director, Registries of Patents, Designs and Plant Varieties, 
Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Anton FRIC (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Lukrecia MARČOKOVÁ (Ms.), Director, Patent Department, Industrial Property Office, Banská 
Bystrica 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Azza Mohammed Abdalla HASSAN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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SRI LANKA 
 
Ravinatha ARYASINGHA (Mr.), Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Samantha JAYASURIYA (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission, 
Geneva 
 
Mafusa LAFIR (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Dulmini DAHANAYAKE (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Athwel Gamaralalage Thusitha SUGATHAPALA (Mr.), Senior Lecturer, National Intellectual 
Property Office of Sri Lanka, Ministry of Industry and Commerce, Colombo 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Lisa SELLGREN (Ms.), Senior Patent Examiner, Swedish Patent and Registration Office (PRV), 
Stockholm 
 
Marie ERIKSSON (Ms.), Head, Legal Affairs, Patent Department, Swedish Patent and 
Registration Office (PRV), Ministry of Justice, Stockholm 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
Tanja JÖRGER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Beatrice STIRNER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Phubed PISANAKA (Mr.), Legal Officer, Legal Office, Department of Intellectual Property (DIP), 
Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
Watcharakorn PRANEE (Mr.), Patent Examiner, Patent Office, Department of Intellectual 
Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Ceren BORA ORÇUN (Ms.), Industrial Property Expert, Turkish Patent and Trademark Office 
(TURKPATENT), Ministry of Science, Industry and Technology, Ankara 
 
Serkan ÖZKAN (Mr.), Industrial Property Expert, Turkish Patent and Trademark Office 
(TURKPATENT), Ministry of Science, Industry and Technology, Ankara 
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UKRAINE 
 
Kseniia GOLUBIEVA (Ms.), Chief Specialist, Department of Public Relations and Protocol 
Events, Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development 
and Trade, Kyiv 
 
Yurii KUCHYNSKYI (Mr.), Head, Department of Public Relations and Protocol Events, Ukrainian 
Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade, Kyiv 
 
Dmytro NIKOLAIENKO (Mr.), Head, Law Department, Ukrainian Intellectual Property Institute 
(Ukrpatent), Ministry of Economic Development and Trade, Kyiv 
 
Mariia VASYLENKO (Ms.), Head, Department of the Legal Providing and Economy of 
Intellectual Property, Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic 
Development and Trade, Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Juan José BARBOZA CABRERA (Sr.), Consejero, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
VENEZUELA (RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU)/VENEZUELA (BOLIVARIAN REPUBLIC 
OF) 
 
Genoveva CAMPOS DE MAZZONE (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
ZAMBIE/ZAMBIA 
 
Benson MPALO (Mr.), Assistant Registrar, Intellectual Property Department, Patents and 
Companies Registration Agency (PACRA), Ministry of Commerce, Trade and Industry, Lusaka 
 
 
ZIMBABWE 
 
Vimbai Alice CHIKOMBA (Ms.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
Palestine  
 
Ibrahim MUSA (Mr.), Counsellor, Permanent Observer Mission, Geneva 
 
Ali THOUQAN (Mr.), Expert, Permanent Observer Mission, Geneva 
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III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Research Associate, Development, Innovation and Intellectual 
Property Programme, Geneva 
 
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
Nirmalya SYAM (Mr.), Program Officer, Geneva 
 
Lameck JASTON (Mr.) Visiting Researcher, Trade and Development Program, Geneva 
 
 
UNION AFRICAINE (UA)/AFRICAN UNION (AU)  
 
Georges Remi NAMEKONG (Mr.), Senior Economist, Geneva 
 
Josseline NEMGNE NOKAM (Ms.), Intern, Geneva 
 
 
OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE 
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF 
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  
 
Fahad ALMUTAIRI (Mr.), Director, Examination Department, Riyadh 
 
Fahad AL-QAHTANI (Mr.), Legal Researcher, Legal Administration, Riyadh 
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU)/UNITED NATIONS (UN)  
 
Christoph SPENNEMANN (Mr.), Legal Officer and Officer-in-Charge, Intellectual Property Unit, 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Investment and Enterprise 
Division, Geneva 
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
 
Aurelia CEBAN (Ms.), Head, Appeals and Quality Control Division, Legal Support, Quality 
Supervision and Document Workflow Department, Moscow 
 
 
ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
Alessia VOLPE (Ms.), Coordinator, International Cooperation, Munich 
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ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO)  
 
Tony TAUBMAN (Mr.), Director, Intellectual Property, Government Procurement and 
Competition Division, Geneva 
 
Roger KAMPF (Mr.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and 
Competition Division, Geneva 
 
Chenxi WANG (Ms.), Intern, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH 
ORGANIZATION (WHO)  
 
Peter BEYER (Mr.), Senior Advisor, Essential Medicines and Health Products (EPM), Geneva  
 
Nicole HOMB (Ms.), Technical Officer, Essential Medicines and Health Products (EPM) 
Department, Geneva  
 
 
ORGANISATION RÉGIONALE AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
(ARIPO)/AFRICAN REGIONAL INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (ARIPO)  
 
John KABARE (Mr.), Intellectual Property Operations Executive, Harare 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Oliver HALL ALLEN (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Delegation, Geneva 
 
Anne VON ZUKOWSKI (Ms.), Policy Officer, Industrial Property and Fight Against 
Counterfeiting, Directorate General Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, 
European Commission, Brussels 
 
Alice PAROLI (Ms.), Intern, Permanent Delegation, Geneva 
 
 
 
IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS  
 
 
Association asiatique d’experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys 
Association (APAA)  
Kay KONISHI (Ms.), Co-chair, Patents Committee, Tokyo 
Catherine Eunkyeong LEE (Ms.), Patent Attorney, Seoul 
 
Association de l’ANASE pour la propriété intellectuelle (ASEAN IPA)/ASEAN Intellectual 
Property Association (ASEAN IPA)  
Mercy MARVEL (Mr.), Ministry of Law and Human Rights, Tangerang 
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Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Alain GALLOCHAT (Mr.), Observer, Zurich 
 
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI)  
François CURCHOD (M.), chargé de mission, Genolier 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)  
Ivan HJERTMAN (Mr.), European Patent Attorney, Commission on Intellectual Property, 
Stockholm 
 
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Grega KUMER (Mr.), Manager, Legal Issues, Geneva 
Ann-Evelyn LUYTEN (Ms.), Intern, Geneva 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  
Alexander WYRWOLL (Mr.), President, Communications Commission, Munich 
 
Instituto Fridtjof Nansen (FNI)/Fridtjof Nansen Institute (FNI)  
Morten Walloe TVEDT (Mr.), Senior Research Fellow, Lysaker 
 
Intellectual Property Owners Association (IPO)  
Manisha DESAI (Ms.), Assistant General Patent Counsel, Eli Lilly and Company, Indianapolis 
 
Japan Intellectual Property Association (JIPA)  
Toshifumi SAKO (Mr.), Chairman, Medical and Biotechnology Committee, Tokyo 
 
Japan Patent Attorneys Association (JPAA)  
Satoru DENO (Mr.), Member, Tokyo 
Naoki OKUMURA (Mr.), Member, Tokyo 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Thiru BALASUBRAMANIAM (Mr.), Representative, Geneva 
 
Médecins Sans Frontières (MSF)  
Yuanqiong HU (Ms.), Senior Legal and Policy Advisor, Geneva 
Fiona NICHOLSON (Ms.), Legal and Policy Intern, Geneva 
 
Medicines Patent Pool (MPP)  
Greg PERRY (Mr.), Executive Director, Geneva 
Pascale BOULET (Ms.), Database Manager, Geneva 
Esteban BURRONE (Mr.), Head of Policy, Geneva 
Erika DUENAS (Ms.), Advocacy Manager, Geneva 
Liudmyla MAISTAT (Ms.), Policy and Advocacy Manager, Geneva 
Claudine TEXIER (Ms.), Communications Manager, Geneva 
Sophie THIEVENAZ (Ms.), Communications Manager, Geneva 
Maria Carmen TRABANCO (Ms.), Legal Associate, Geneva 
 
Polish Chamber of Patent Attorneys (PCPA)  
Krzysztof CZUB (Mr.), Vice President, Warsaw 
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Union des praticiens européens en propriété industrielle (UNION)/Union of European 
Practitioners in Industrial Property (UNION)  
Alkisti-Irene MALAMIS (Ms.), Patents Commission Member, Athens 
 
 
 
V. BUREAU/OFFICERS 
 
 
Président/Chair: Dámaso PARDO (M./Mr.) (Argentine/Argentina) 
 
Vice-présidents/Vice-Chairs: Adrian NEGOIŢĂ (M./Mr.) (Roumanie/Romania) 

Serkan ÖZKAN (M./Mr.) (Turquie/Turkey) 
 
Secrétaire/Secretary:  Marco ALEMÁN (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 (M./Mr.), directeur général/Director General 
 
John SANDAGE (M./Mr.), vice-directeur général, Secteur des brevets et de la technologie/ 
Deputy Director General, Patents and Technology Sector 
 
Marco ALEMÁN (M./Mr.), directeur, Division du droit des brevets, Secteur des brevets et de la 
technologie/Director, Patent Law Division, Patents and Technology Sector 
 
Tomoko MIYAMOTO (Mme/Ms.), chef, Section du droit des brevets, Division du droit des 
brevets, Secteur des brevets et de la technologie/Head, Patent Law Section, Patent Law 
Division, Patents and Technology Sector 
 
Aida DOLOTBAEVA (Mlle/Ms.), juriste, Section du droit des brevets, Division du droit des 
brevets, Secteur des brevets et de la technologie/Legal Officer, Patent Law Section, Patent Law 
Division, Patents and Technology Sector 
 
Atif BHATTI (M./Mr.), juriste adjoint, Section du droit des brevets, Division du droit des brevets, 
Secteur des brevets et de la technologie/Associate Legal Officer, Patent Law Section, Patent 
Law Division, Patents and Technology Sector 
 
Harjodh SINGH (M./Mr.), stagiaire, Section du droit des brevets, Division du droit des brevets, 
Secteur des brevets et de la technologie/Intern, Patent Law Section, Patent Law Division, 
Patents and Technology Sector 
 

 ]هناية املرفق والوثيقة[


