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 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة
 والعشرون ثامنةال لدورةا
 

 2018 یوليو 12إىل  9جنيف، من 
 

 لتقريرا

 ا�ي اعمتدته اللجنة ا�امئة

 مقدمة

والعرش�ن يف جنيف يف الفرتة منة اث") دورهتا ال الرباءاتجلنة أو "عقدت اللجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات ("اللجنة"  .1
 .2018یوليو  12إىل  9 من

األرجنتني، و : اجلزا�ر، ا�ورةأو احتاد �ر�س محلایة امللكية الصناعية  ول األعضاء التالية يف الویبو و/ا�مثلت و  .2
كندا، و و، صبور�ينا فاو الربازیل، و تعددة القوميات)، امل  - بوليفيا (دو�و بنن، و ، وبيالروسأذربي�ان، و ا�منسا، و سرتاليا، او 
هوریة �ور� الشعبية مج و ، يةهوریة التش�يك وامجل �رواتيا، و �وت دیفوار، و �وس�تار�اك، و �ولومبيا، و الصني، و ش�ييل، و 

أملانيا، و �ابون، و �سا، فر و فنلندا، و اس�تونيا، و مرص، و إ�وادور، و، يةهوریة ا�ومينيك وامجل وجيبويت،  ،منركاوا�، ا�ميقراطية
 -إ�ران (مجهوریة وإندونيس�يا، والهند، و هنغار�، و هندوراس، و ا�كريس الرسويل، و غوات�ال، ، و اليو�نو �ا�، و 

مالزي�، و مالوي، و ليتوانيا، و لبنان، و التفيا، وا�كویت، و �ينيا، و اكزاخس�تان، و اليا�ن، و إیطاليا، وأ�رلندا، و اإلسالمية)، 
بريو، و �راغواي، وب�، و ��س�تان، وعامن، و الرنوجي، و ني�ري�، و النيجر، و مبيق، اموزو املغرب، و كس�يك، امل و مالطا، و 
اململكة العربية السعودیة، و �حتاد الرويس، ورومانيا، و مجهوریة مو�وفا، و مجهوریة �ور�، و الربتغال، و بولندا، و الفلبني، و 
 ،و�یلند ،وطاجيكس�تان ،وسو�رسا ،والسوید ،اس�بانياو جنوب أفریقيا، و سلوف��يا، و س�نغافورة، و سيش�يل، و الس�نغال، و 

اململكة املت�دة، و اإلمارات العربية املت�دة، و أو�رانيا، و أوغندا، و �ركام�س�تان، و �ر�يا، و تو�س، و و�رینيداد و تو�غو، 
 ).92زميبابوي (و ا�مين، و ، وأوروغواي، وفييت �م، األمر�كيةالوال�ت املت�دة و 
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األفریقية اإلقلميية للملكية الفكریة املنظمة  بصفة مراقب: يف �ج�ع ممثلو املنظامت احلكومية ا�ولية التالية شاركو  .3
)ARIPO( ، و) املنظمة األوروبية للرباءاتEPO ،( و) املنظمة األوروبية اآلس�يویة للرباءاتEAPO(،  و�حتاد األورويب
)EU ،( يالتعاون اخلليج مكتب �راءات ��رتاع التابع �لسو )GCC Patent Office( ،) ومركز اجلنوبSC ،( واألمم

 .)9( ) (WTOمنظمة الت�ارة العامليةو )، WHOمنظمة الص�ة العاملية (و )، UNاملت�دة (

 الرباءات لو�ءالرابطة اآلس�يویة و  وشارك ممثلو املنظامت �ري احلكومية التالية يف �ج�ع بصفة مراقب: .4
)APAA( ، الیف�روب و )إنرت�ش�يو�لCROPLIFE( ، لطالب القانونالرابطة األوروبية و )ELSA 

International ،( سنتوف معهد فری و�� )FNI(،  و) ر�مج الص�ة والبيئة�HEP ،( معهد الو�ء املعمتد�ن �ى املكتب و
 �حتاد ا�ويل لو�ء امللكية الفكریةو)، AIPPI( ا�ولية محلایة الفكریة امللكية الفكریة عيةامجل و  )،EPI( األورويب للرباءات

)FICPI(، ينيالصيدل مجلعيات املنت�ني �حتاد ا�ويل و )IFPMA ،(ا�لس ا�ويل لتسویق امللكية الفكریة )IIPCC ،(
وجيا ملؤسسة ا�ولية لإل�كولاو  ،)JPAA(امجلعية اليا�نية لو�ء الرباءات و )، JIPA(امجلعية اليا�نية للملكية الفكریة و 

وقا�ة الشهر للمستمثر�ن ،MPP)(ع �راءات األدویة يمؤسسة جتم و )، MSFمنظمة أطباء بال �دود (و )، KEI( املعرفية
 .)TWN) (17احملليني، وش�بكة �رهارد للعامل الثالث (

 .و�رد قامئة �ملشاركني يف مرفق هذا التقر�ر .5

 SCP/27/10"مرشوع التقر�ر" ( قبل انعقاد ا�ورة:ءات الرباجلنة �ىل الو�ئق التالية اليت أ�دهتا األمانة  ُعرضتو  .6
Prov.2.(و ؛) "مرشوع �دول األعامل املعدل"SCP/28/1 Prov.3(لرباءات ا�ويل: ا�ويل لنظام ال "تقر�ر عن و ؛

ق املتعل مرشوع وثيقة مرجعية �شأن �س�تثناء"و ؛)SCP/28/2جوانب معينة من قوانني الرباءات الوطنية / اإلقلميية" (
مرشوع وثيقة  إضافة:"و ؛)SCP/28/3الثاين)" (رشوع (امل  من السلطات التنظميية احلصول �ىل املوافقةبإجراءات 

 SCP/23/3رشوع الثاين)" (امل ( من السلطات التنظميية احلصول �ىل املوافقةاملتعلق بإجراءات  مرجعية �شأن �س�تثناء
Add.(اجلأخرى عن "دراسة و ؛) زء األول)" (اخلطوة �بتاكریةSCP/28/4(كشف ا� حمدثة �شأن "دراسة �دوى و ؛

"تقر�ر عن أ�شطة املسا�دة و ؛)SCP/28/5رباءات" (السامء ا�ولية �ري املس�� امللكية يف طلبات الرباءات و/أو األعن 
من وفد إس�بانيا" مقدم "اقرتاح و ؛)SCP/28/6" ( یتعلق بتعز�ز قدرات فاحيص الرباءاتالتقنية اليت تقد�ا الویبو ف�

)SCP/28/7(س�نغافورة واململكة املت�دة" و  كس�يكوامل  �ينياو من وفود امجلهوریة التش�يكية مقدم "اقرتاح و  ؛
)SCP/28/8(مقدم "اقرتاح و ؛) "من وفود الربازیل وكندا وسو�رساSCP/28/9(لوثيقة إضافة ل"و ؛SCP/28/9  اقرتاح)

من وفود األرجنتني والربازیل وسو�رسا" مقدم "اقرتاح و ؛).SCP/28/9 Addمن وفود الربازیل وكندا وسو�رسا)" (مقدم 
)SCP/28/10.( 

)؛ SCP/14/7من الربازیل" (مقدم �إلضافة إىل ذ�، نظرت اللجنة يف الو�ئق التالية اليت أ�دهتا األمانة: "اقرتاح و .7
"تصویب: اقرتاح و)؛ SCP/16/7التمنية" (أجندة �ة فریقيا نيابة عن ا�مو�ة األفریقية ومجمو امقدم من وفد جنوب اقرتاح "و

من مقدم "اقرتاح و)؛ .SCP/16/Corrالتمنية" (أجندة مقدم من وفد جنوب أفریقيا نيابة عن ا�مو�ة األفریقية ومجمو�ة 
من  مقدم"اقرتاح و)؛ SCP/17/8من وفدي كندا واململكة املت�دة" (مقدم "اقرتاح منقح و)؛ SCP/17/7وفد ا�امنرك" (

" األمر�كية"الرباءات والص�ة: اقرتاح من وفد الوال�ت املت�دة و)؛ SCP/17/10" (األمر�كيةوفد الوال�ت املت�دة 
)SCP/17/11 من وفدي كندا واململكة املت�دة" (مقدم "اس�تبيان �شأن جودة الرباءات: اقرتاح و)؛SCP/18/9 ؛(
من وفد مقدم "اقرتاح و)؛ SCP/19/4�شأن كفاءة نظام الرباءات" ( األمر�كيةمن وفد الوال�ت املت�دة مقدم "اقرتاح و

من وفود مجهوریة �ور� مقدم "اقرتاح و)؛ SCP/19/6الربازیل �شأن �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات" (
نظام الرباءات"  �شأن تقامس العمل بني املاكتب يف جمال حتسني كفاءة األمر�كيةواململكة املت�دة والوال�ت املت�دة 

)SCP/20/11 Rev. شأن دراسة مشاركة العمل" ( األمر�كيةمن وفد الوال�ت املت�دة مقدم "اقرتاح و)؛�SCP/23/4 ؛(
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�شأن حول �ر�مج معل الویبو حول من ا�مو�ة األفریقية مقدم "اقرتاح و)؛ SCP/24/3من وفد إس�بانيا" (مقدم "اقرتاح و
 ).SCP/26/6من وفد كندا" (مقدم و"اقرتاح  )؛SCP/24/4الرباءات والص�ة" (

نت األمانُة املدا�الت اليت مت تقدميها وجسلهتا �ىل رشیط �سجيل. ویلخص هذا التقر�ر املناقشات بناء �ىل مجيع  .8 ودو�
 .املالحظات اليت ُأبِدیت

 من �دول األعامل: افتتاح ا�ورة 1البند 

 ، ا�ورة الثامنة والعرش�ن للجنة الرباءات.املنتخب الرباءات، رئيس جلنة داماسو �ردوافتتح الس�يد  .9

 للجنة.اأمني توىل �مة رحب الس�يد مار�و أل�ن (الویبو) �ملشاركني نيابة عن املد�ر العام، و و  .10

 من �دول األعامل: اع�د �دول األعامل 2البند 

 .)SCP/28/Prov.3مرشوع �دول األعامل املنقح (الوثيقة الرباءات جلنة اعمتدت  .11

 من �دول األعامل: اع�د مرشوع تقر�ر ا�ورة السابعة والعرش�ن 3البند 

 مقرتح.كام هو )، SCP/27/10 Prov.2مرشوع تقر�ر دورهتا السابعة والعرش�ن (الوثيقة الرباءات جلنة اعمتدت  .12

 البيا�ت العامة

ربة الرئيس و�اراته القيادیة، كام وحتدث وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ، وأعرب عن ثقته يف � .13
أنه حىت إذا اكنت إىل الوفد أشار به األمانة من أ�ل التحضري لالج�ع. و اضطلعت أعرب عن تقد�ره للعمل الشاق ا�ي 

وانب حقوق امللكية الفكریة املتص� �لت�ارة (اتفاق �ریبس) قد �دد� احلد األدىن من اخلاض جبتفاق �اتفاقية �ر�س و
 ظل إقلمييا يف األساس، و�ى احلكومات مرونة يف صيا�ة قوانيهنا احملليةیرباءات، فإن قانون الرباءات العایري ا�ولية محلایة امل

صيا�ة أو من أ�ل رباءات. وشدد �ىل أن احلفاظ �ىل هذه املرونة ال �زال �اسام �لنس�بة �ططي الس�ياسات اخلاصة �ل
ن املرونة يف بأات وفقا ألولو�ت التمنية الوطنية والواقع �ج�عي و�قتصادي. واس�تطرد الوفد لرباءاحمللية لقوانني التعدیل 

تتيح للحكومات، الس�� يف الب�ان ذات (اتفاق �ریبس)  وانب حقوق امللكية الفكریة املتص� �لت�ارة�تفاق اخلاص جب
ذ�ر الوفد أن اللجنة كام . يف الوقت نفسه تعز�ز �بتاكر، و الصحية املوارد احملدودة، �زي الس�ياسة الالزم لتلبية احتيا�اهتا

عب دورا هاما يف إجياد توازن بني حقوق أحصاب الرباءات واملصل�ة العامة األكرب، الس�� يف جمال الص�ة العامة ونقل تل
نّاء وستسامه يف إجراء نقاش ممثر الرباءات. ورصح الوفد بأن مجموعته ستشارك �شلك ب يف جمال رونة مواطن املالتكنولوجيا و 

إلداري وتبادل ��رتاض و�بطال ا�شأن آليات إىل تبادل املعلومات عن تطلعه الوفد أعرب حول ت� القضا�. و 
ة ف� یتعلق بتعز�ز قدرة الفاحصني، يشار� ت لسة ال اجل �شأن التعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص و  املعلومات

املعلومات املتعلقة موقف قوا�د البيا�ت املتا�ة للجمهور عن �شأن  وتبادل املعلومات ،اكتب الصغرية واملتوسطةالس�� يف امل
�لرباءات والبيا�ت اخلاصة �ألدویة واللقا�ات. وأعرب عن اه�مه خبربات ا�ول األعضاء يف تنفيذ رسیة �تصال بني 

 لتكنولوجياايف نقل  تة �شأن أحاكم قانون الرباءات اليت سامهيشار� ت لسة ال اجل �إلضافة إىل  ومولكهيم مستشاري الرباءات
توجهيات س�توفر للجنة التوجهيية اجللسات التشار�ية . وأعرب عن أم� يف أن توفر �لسات تبادل املعلومات و �شلك فعال

جنة. وشكر الوفد األمانة �ىل إ�داد فعالية نظام الرباءات بطریقة �راعي �حتيا�ات املتنو�ة ألعضاء الل وتعز�ز لتحسني 
أضاف كام نه ینبغي مواص� حتدیث موقع اللجنة �ىل أساس الردود الواردة من أعضاء اللجنة. أفاد أ، و SCP/28/2الوثيقة 

 يقتني. وشكر الوفد األمانة �ىل إ�داد الوث والتقييدات �ىل حقوق الرباءاتالوفد أنه یتطلع إىل مناقشة �س�تثناءات 
SCP/28/3 وSCP/28/3 Add. ، أعرب عن أم� يف أن ، كام إىل تقدمي مرشوع الوثيقة املرجعية هطلعأعرب عن تو
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إىل املناقشات �شأن قضا� اخلطوة �بتاكریة (الوثيقة أیضا عن تطلعه الوفد أعرب �س�متر العمل يف املرشوع حىت �نهتاء. و 
SCP/28/4 الفاحصني (الوثيقة ) واملسا�دة التقنية املتعلقة بتعز�ز قدرةSCP/28/5 ،وف� یتعلق �لرباءات والص�ة .(

أعرب الوفد عن رغبته يف اغتنام هذه الفرصة لتوجيه انتباه اللجنة إىل تقر�ر الفریق الرفيع املس�توى التابع لألمني العام لألمم 
�ر قد اس�تكشف �ىل و�ه الت�دید ). وأشار إىل أن التقر UNHLP Reportاملت�دة املعين بإماكنية الوصول إىل األدویة (

�دم متاسك الس�ياسات بني امللكية الفكریة والت�ارة وحقوق اإل�سان، وقدم �ددا من التوصيات يف هذا الصدد. وواصل 
شار�ية لسة الت اجل بعض ت� التوصيات مو�ة �ىل و�ه الت�دید إىل الویبو ويه ذات ص� مبارشة مبوضوع  بأنالوفد �دیثه 

والص�ة. وذ�ر الوفد أن مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ �رغب يف أن تطلب من اللجنة الرشوع يف هذه  �شأن الرباءات
املناقشات �س�تكشافية �ىل أساس هذا التقر�ر الهام. و�الوة �ىل ذ�، أ�اط الوفد �لام �القرتاح املقدم من وفود الربازیل 

لنظر يف دور نظام الرباءات يف تعز�ز تطو�ر منت�ات طبية )، وشدد �ىل أمهية اSCP/28/9وكندا وسو�رسا (الوثيقة 
إىل مناقشة هذا �قرتاح. ولفت عن تطلعه الوفد أعرب ويف هذا الصدد،  لتقنيات الصحية.إحراز تقدم ف� یتعلق ��دیدة و

ذات القدرات اإلنتاجية �ري تفاق �ریبس من شأنه أن ميكّن الب�ان النامية املعدل الربوتو�ول الالوفد انتباه اللجنة إىل أن 
من اس�ترياد األدویة اجلنيسة الرخيصة اليت یمت إنتا�ا مبوجب �رخيص إجباري. الين ا�اكفية أو �ري املوجودة يف القطاع الصيد

من إ�الن ا�و�ة، واليت  6أشار إىل الفقرة كام . 2017ینا�ر  23لوفد �ىل أن هذا الربوتو�ول د�ل �زي التنفيذ يف أكد او 
يف القطاع الصيدالين قد �ري موجودة ص �ىل أن "أعضاء منظمة الت�ارة العاملية ا��ن �هيم قدرات تصنيع �ري اكفية أو تن

وأ�لن أن هذا التعدیل مينح اليقني ، "للرتخيص �جباري مبوجب اتفاق �ریبسیوا�ون صعو�ت يف �س�ت�دام الفعال 
أو ذات  النيةلتلبية احتيا�ات الب�ان اليت ال �متتع بقدرات إنتاجية صيديسورة بأسعار م  األدویة كن تصد�رمي هالقانوين بأن

حمدودة. وأعرب الوفد عن أم� يف أن تنظر اللجنة أیضا يف �ر�مج معل �مع الزتام األعضاء وتطبيق هذا قدرات إنتاجية 
جتري مناقشات أن تأیيده لفكرة أنه ینبغي للجنة  اإلجراء الهام وفقا لوالیة اللجنة والویبو. و�الوة �ىل ذ�، أعرب الوفد عن

كام فعلت يف مسأ�  ها�شأن أنظمة املعارضة. وشدد الوفد �ىل أنه ینبغي للجنة أن تعطي أمهية متساویة لت� املسأ� يف معل 
�شمل  أنظمة ��رتاضجودة الرباءات. و�ىل و�ه اخلصوص، رأى الوفد أنه ینبغي أن �كون هناك �ر�مج معل �شأن 

املتا�ة يف خمتلف الب�ان، وإجراءات وطرق اس�ت�دا�ا، والقيود  �رتاض�شأن خمتلف أنواع آليات � مسحاس�تبيان أو 
إزا� القيود. ورأى الوفد أنه ینبغي للجنة أن تتفق �ىل فهم �يفية و�يف ميكن تقویة هذه األنظمة و ، املفروضة �ىل اس�ت�دا�ا

عام إذا اكن املصطلح یعين كفاءة ماكتب الرباءات يف  ،و�ىل و�ه الت�دید ،�ساءل الوفدو  مشرتك ملصطلح "جودة الرباءات".
�دم منح املاكتب �راءات مشكوك يف حصهتا. ويف هذا مبا یضمن معاجلة طلبات الرباءات، أو جودة الرباءات املمنو�ة، 

تاجئ طلبات الرباءات يف خمتلف الوال�ت الصدد، طلب الوفد من األمانة �زوید ا�ول األعضاء مبعلومات منتظمة عن ن 
. و�الوة �ىل ذ�، أ�اط الوفد �لام �القرتاح املقدم من وفود امجلهوریة التش�يكية عارضةالقضائية وعن نتاجئ إجراءات امل

لمناقشات حول هذا �قرتاح. ه ل تطلعأعرب عن ) و SCP/28/8و�ينيا واملكس�يك وس�نغافورة واململكة املت�دة (الوثيقة 
 ويف اخلتام، أعرب الوفد عن أم� يف أن حتقق اللجنة نتاجئ ممثرة.

ل�ورة.  �داد) وشكر األمانة �ىل �CEBSوحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق ( .14
ة السابقة وا�ي وأعرب الوفد عن رسوره ملالحظة أن ا�ول األعضاء قد وافقت �ىل العمل املس�تقبيل املتوازن �الل ا�ور

أدى إىل �ر�مج معل متوازن ل�ورة الثامنة والعرش�ن. وتطلع الوفد إىل مواص� املناقشات حول جودة الرباءات وأعرب عن 
هذه املناقشات. و�الوة �ىل ذ�، شدد الوفد �ىل أمهية �قرتاح املقدم من وفود امجلهوریة ا�ول األعضاء أم� يف أن تدمع 

). و�إلضافة إىل ذ�، أعرب الوفد عن SCP/28/8ا واملكس�يك وس�نغافورة واململكة املت�دة (الوثيقة التش�يكية و�يني
العميل جيب أن یؤدي إىل جودة أ�ىل لعملية حفص الرباءات وأن هذه  -رباءة و�يل الاعتقاده بأن العمل يف موضوع امتياز 

ؤ. وف� یتعلق �ملناقشات حول �س�تثناءات والتقييدات �ىل املناقشة ميكن أن �سامه يف إطار �راءات أكرث قابلية للتنب
یظل ونقل التكنولوجيا، رأى الوفد أن نظام الرباءات جيب أن یضمن �بتاكرات وأن  ،رباءات والص�ةالو  ،رباءاتالحقوق 

لقامئة �ري الشام� للقضا�. . وف� یتعلق �لعمل املس�تقبيل، أعرب الوفد عن اس�تعداده للتأ�يد �ىل اهتاوال�مضن معل اللجنة 
لمجمو�ة �الل ا�ورة الثامنة والعرش�ن للجنة. و�الوة �ىل ذ�، �لنس�بة لتقيص احلقائق �م أعامل وشدد الوفد �ىل أن 
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أعرب الوفد عن اعتقاده بأن تنس�يق قانون الرباءات املوضوعي ما زال ميثل أولویة للعمل يف املس�تقبل. ويف اخلتام، شدد 
  أمهية اللجنة وأعرب عن اس�تعداده للمشاركة يف املناقشات بطریقة بناءة.الوفد �ىل

كام أعرب عن تقد�ره  ،مو�ة األفریقية، وأعرب عن ثقته يف �ربة الرئيس و�اراته القيادیةا�وحتدث وفد املغرب �مس  .15
. ة الثامنة والعرش�ن للجنة�ورل�داد يف اللجنة. و�الوة �ىل ذ�، شكر الوفد األمانة �ىل �اته توجهي�ىل للرئيس 

كن ا�ول األعضاء من مناقشة ميو�إلضافة إىل ذ�، أكد الوفد �ىل أمهية ودور اللجنة بصفهتا منتدى متعدد األطراف 
نظام الرباءات واس�ت�دامه �شلك متوازن، طو�ر أمر رضوري لتالرباءات القضا� األساس�ية. وأشار الوفد إىل أن معل جلنة 

أن یلعب دوراً هاماً يف حتقيق التمنية �قتصادیة و�ج�عية ل�ول األعضاء، الس�� يف الب�ان النامية وأقل وأنه ميكن 
 6إىل عقد �لسات لتبادل املعلومات يف إطار البنود من عن تطلعه ا�مو�ة األفریقية أعرب وفد ). و LDCsالب�ان منواً (

�ىل حتسني فعالية نظام الرباءات، مع مرا�اة لسات يف أن �سا�د ت� اجل  أعرب عن أم�كام من �دول األعامل.  9إىل 
 ات�س�تثناء�شأن  SCP/28/3مصاحل الب�ان النامية والب�ان األقل منوا �ىل و�ه اخلصوص. وأ�اط الوفد �لام �لوثيقة 

اد ا�راسة. ورأي الوفد أن وشكر األمانة �ىل إ�د احلصول �ىل املوافقة التنظميية من السلطاتإجراءات ب ةاملتعلق
�س�تثناءات والتقييدات جزء ال یتجزأ من نظام �راءات صلب، الس�� أهنا تقمي تواز� بني املصل�ة العامة وحقوق أحصاب 

قد مكنت ا�ول األعضاء من أن �كون �هيا فهم  SCP/28/3إىل أن الوثيقة  �ىل و�ه اخلصوص رباءات. وأشار الوفدال
ثناءات والتقييدات �إلضافة إىل فهم وتفسري أفضل لت� �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات. أوحض لهذه �س�ت 

و�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أن املناقشات �شأن الرباءات والص�ة ال �زال �امسة من أ�ل تعز�ز نظام �راءات أكرث 
ویة �لنس�بة للمجمو�ة األفریقية. ويف هذا الصدد، أشار الوفد إىل تواز�. و��، أشار الوفد إىل أن هذه القضية أصبحت أول

�ىل من أهداف التمنية املس�تدامة  )3(الهدف أفاد أن ). و 2030أجندة التمنية املس�تدامة لعام أهداف التمنية املس�تدامة (
وشكر الوفد وفود كندا والربازیل . فئات العمریةمجيع ال من إىل ضامن حياة حصية وتعز�ز الرفاهية للجميع هيدف و�ه الت�دید 

. ومع ذ�، أشار الوفد يف هذا الصدد إىل �قرتاح الوارد يف الوثيقة SCP/28/9وسو�رسا �ىل اقرتا�م الوارد يف الوثيقة 
SCP/24/4 . يه أساس ممتاز ملناقشة أولو�ت الس�ياسات العامة �ىل و�ه اخلصوص رأى الوفد أن ت� الوثيقة و

قدم �ًال للت�د�ت ا�ولية ف� یتعلق �حلصول �ىل األدویة والر�ایة الصحية تيف جمال الص�ة العامة وأهنا للسلطات العامة 
أن جتري مناقشات حول أنظمة الرباءات . و�الوة �ىل ذ�، أعرب الوفد عن تأیيده لفكرة أنه ینبغي للجنة يسورةبأسعار م 

أكد الوفد �ىل أنه ینبغي للجنة أن تعطي أمهية متساویة كام دول األعامل. من � )6(قضية �مة يف البند متثل اليت  �رتاض�
من �دول األعامل �شأن نقل  9جودة الرباءات. وف� یتعلق �لبند قضية ل �لنس�بة  كام فعلتها لهذه املسأ� يف معل 

س�ياق نقل التكنولوجيا. وأ�رياً، التكنولوجيا، أكد الوفد �ىل احلا�ة إىل إجراء دراسات إضافية حول دور كفایة ا�كشف يف 
 أ�رز الوفد األمهية اليت یعلقها �ىل معل اللجنة.

يف اللجنة. و�الوة �ىل ذ�، شكر  اتهتوجهي�ىل وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء، وأعرب عن تقد�ره للرئيس  .16
لسات اجل للمناقشة و املطرو�ة  الو�ئق ، مبا يف ذ�الرباءاتلجنة ورة الثامنة والعرش�ن ل ل��داد الوفد األمانة �ىل �

مجيع ا�ول األعضاء �الل ا�ورة السابقة  اتالوفد عن تقد�ره جلهود واس�تعدادكام أعرب األربع وا�ورة اإل�المية.  تشار�يةال 
كام لعرش�ن. عن أم� يف أن �سود هذه الروح البناءة �الل ا�ورة الثامنة واأیضا اليت أدت إىل �ر�مج معل متوازن. وأعرب 

أعرب عن اس�تعداده للمسامهة يف معل اللجنة بطریقة ممثرة والعمل من أ�ل التوصل إىل نتي�ة إجيابية تعكس مصاحل مجيع 
 املنتدى املتعدد األطراف الوحيد املعين �لرباءات.تعد ا�ول األعضاء. وفضًال عن ذ�، أكد الوفد �ىل أمهية اللجنة اليت 

لوفد إىل أنه ینبغي للجنة أن تقوم بعملها من �الل ا�خول يف مناقشات تقنية �شأن قضا� قانون ويف هذا الصدد، أشار ا
ش�يا مع وال�هتا. و�الوة �ىل ذ�، أعرب الوفد أیضا عن اعتقاده بأن املناقشات �الل اللجنة وكذ� االرباءات املوضوعي مت

مبا يف ذ� ماكتب امللكية الفكریة واملبتكر�ن واملامرسني و�ريمه من ینبغي أن �كون مفيدة للعامل احلقيقي،  ةل املس�تقبليعاماأل
مستشاري مس�ت�ديم نظام الرباءات. ومن مث، أشار الوفد إىل أن معل اللجنة �شأن جودة الرباءات ورسیة �تصال بني 

و�ات. وف� یتعلق مبوضوع دم هذا الغرض. و�لق الوفد أمهية �برية �ىل تقدم العمل �شأن ت� املوضخي ومولكهيم الرباءات
دمت �شأن هذا املوضوع من تبادل العمل والتعاون �شأن موضوع اخلطوات �بتاكریة، ذ�ر الوفد خمتلف املقرت�ات اليت قُ 



SCP/28/12  
6 
 

. ورأى الوفد أن املعلومات األمر�كيةة املت�دة و الوال�ت املت�دة قبل وفود كندا وا�امنرك ومجهوریة �ور� وإس�بانيا واململك
 مت مجعها يف �س�تبيان �شأن التعاون بني ماكتب امللكية الفكریة يف البحث والفحص أظهرت بوضوح األ�ر اإلجيايب اليت

رباءات املمنو�ة يف مجيع أحناء العامل. وأضاف الوفد أن تقيمي اخلطوة جودة الللتعاون يف جمال البحث والفحص �ىل حصة و 
رباءات أمر �لغ األمهية. ويف هذا اللتايل فإن الفهم العميق ملتطلبات احلصول �ىل �بتاكریة أمر أسايس لنظام الرباءات، و�

الصدد، أشار الوفد إىل أن مجمو�ات إقلميية خمتلفة أبدت اه��ا مبزید من ا�راسات والتبادالت �شأن هذا املوضوع. ورأى 
ية یدل �ىل أن هذا املوضوع ال هيم ا�ول األعضاء الوفد أن جناح خمتلف �رامج الرباءات و�رتيبات تقامس العمل اإلقلمي 

�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أمهية جودة الرباءات. و�ىل و�ه و الصناعية حفسب بل هيم مجيع ا�ول األعضاء. 
العدید  تالتقنية، كام ذ�ر و�ات اخلصوص، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن اللجنة ینبغي أن تبين �ىل أمهية العمل املتعلق �ملوض

. منو�ةرباءات امل المن ا�ول األعضاء، ألنه س�يؤدي إىل جودة أ�ىل للرباءات �الل معلية حفص الرباءات الوطنية وكذ� 
). ويف هذا SCP/28/4زید من ا�راسة �شأن اخلطوة �بتاكریة (الوثيقة املو�الوة �ىل ذ�، شكر الوفد األمانة �ىل 

 عمل حول هذا املوضوع. و�إلضافة إىل ذ�، أشار الوفد إىل أنه یتطلع إىل العروض اليتالصدد، تطلع الوفد إىل مزید من ال
) وكذ� �قرتاح املقدم من وفود امجلهوریة التش�يكية و�ينيا SCP/28/7وفد إس�بانيا (الوثيقة ت حول اقرتاح قدم

أشار الوفد إىل أن العمل املتعلق بقضا� ). و�الوة �ىل ذ�، SCP/28/9س�نغافورة واململكة املت�دة (الوثيقة و  واملكس�يك
�ىل جودة معلية قد تؤ�ر حامیة الرسیة ورأى أن سيسامه أیضا يف هذا الغرض.  ومولكهيم مستشاري الرباءاتالرسیة بني 

رباءة وجودة الرباءة املراد إصدارها. و�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أن مس�ت�ديم نظام الرباءات أعربوا عن الحامیة 
مع مرا�اة أنه  رأى الوفدكام بأمكلها، مبا يف ذ� احلاالت العا�رة لل�دود.  �یداع�اجهتم للعمل يف بيئة موثوقة طوال معلية 

من شأنه أن �سهم يف وجود إطار �ري ملزم ج يف شلك قانون تقارب ا�هنُ فإن �ختالفات يف أحاكم حامیة الرباءات، 
. ويف هذا الصدد، ذ�ر الوفد أن ا�مو�ة �ء مس�تعدة للمشاركة يف املناقشات والعمل ةجودللرباءات ميكن التنبؤ به وأكرث 

ونقل التكنولوجيا. و�الوة �ىل  ،رباءات والص�ةالو  ،رباءاتالحقوق التقييدات �ىل �ىل قضا� أخرى تتعلق �الس�تثناءات و 
وق املصل�ة املعنيني، مبا يف ذ� أحصاب احلق مصاحل مجيع أحصابؤ�ذ ذ�، أكد الوفد أنه �الل املناقشات، ینبغي أن ت

ل عامأأضاف الوفد أن املناقشات و كام وینبغي أن �كون املناقشات متوازنة.  ،بعني �عتبار العام واألوسع وأحصاب احلق
جراء إىل إ هتطلعأعرب الوفد عن اللجنة ینبغي أال �كرر �ود جلان الویبو األخرى أو احملافل ا�ولية. ويف اخلتام، 

 .بناءة مناقشات

اخلربة الواسعة أفاد أن )، و GRULACأمر�اك الالتينية وا�اكریيب ( ب�انوحتدث وفد السلفادور نيابة عن مجمو�ة  .17
اليت �متتع هبا الرئيس ستسا�د يف توجيه املناقشات وتبادل املعلومات يف اللجنة. و�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أن 

عته اإلقلميية للتقدم يف القضا� ا�تلفة اليت ینبغي مناقش�هتا يف اللجنة. و�إلضافة إىل ذ�، شكر ظي بتأیيد مجمو حيالرئيس 
يف التحضري لالج�ع والو�ئق املنشورة. ورصح الوفد بأن أ�شطة اللجنة تتسم بأمهية �لغة متزي الوفد األمانة �ىل معلها امل 

لتمنية مجيع ا�ول األعضاء. و�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أن القضا�  �لنس�بةحيث أهنا تتناول قضا� ذات تأثري �بري 

يه مسائل ذات أمهية  ،ونقل التكنولوجيا ،رباءات والص�ةالو  ،اجلوهریة مثل �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات
یعتقد أن العمل يف هذا املوضوع  ه، ألن�اصة �لنس�بة �موعته. وشدد الوفد �ىل أمهية ا�هنوض �لعمل �شأن جودة الرباءات

. و��، تطلع الوفد بصفة �اصة أمر �امس للوصول إىل التكنولوجيات اجلدیدة بصفة �امة والتكنولوجيات املرتبطة �لص�ة
من �دول األعامل �شأن �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق  5ف� یتعلق �لبند و . 6إىل املناقشات يف إطار البند 

أم� يف مواص� املناقشات يف وأعرب عن  .SCP/28/3 Addو SCP/28/3اءات، شكر الوفد األمانة �ىل الوثيقتني الرب 
 CP/28/9و SCP/28/9من �دول األعامل، أ�رز الوفد املقرت�ات الواردة يف الو�ئق 7هذا الصدد. وف� یتعلق �لبند 

Add. وSCP/28/10 الوفد �ىل أمهية هذا املوضوع �لنس�بة للب�ان النامية والب�ان . وف� یتعلق بنقل التكنولوجيا، أكد
. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن ثقته يف العمل �ىل و�ه اخلصوص واصل الوفد دمع �لسات تبادل املعلوماتو األقل منوا. 
 املمثر للجنة.
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إ�دادها لالج�ع. وأعرب الوفد  وحتدث وفد ا�منسا �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، وشكر األمانة �ىل .18
عن الزتامه مبواص� جناح ا�ورة السابقة للجنة يف املناقشة البناءة والتقدم �شأن املوضو�ات الرئيس�ية امخلسة جلدول األعامل، 

أساس ويف تقر�ر العمل املس�تقبيل للجنة. ورصح الوفد بأن مجموعته مس�تعدة للمشاركة يف هذه املناقشات بطریقة بناءة �ىل 
دورة اللجنة مبزید من التفصيل تضطلع ، أشار الوفد إىل أنه قد تقرر أن وف� یتعلق جبدول أعامل اللجنة �دول األعامل.

تقيص احلقائق. ومع �ىل أساس السابقة ورات ومناقشة القامئة �ري الشام� للقضا� اليت متت مناقش�هتا يف اللجنة �الل ا�
. الرباءات قانون الرباءات املوضوعي ینبغي اعتباره الوس�ي� والهدف طویل األ�ل للجنةذ�، شدد الوفد �ىل أن تنس�يق 

احلقائق واملناقشات �الل اللجنة. ورأى املرتبط بتقيص عمل الوف� یتعلق بعمل اللجنة يف املس�تقبل، شدد الوفد �ىل أمهية 
فرص مجليع ا�ول األعضاء الختاذ خطوات لألمام �شأن الوفد أن �ر�مج العمل ل�ورة الثامنة والعرش�ن ینبغي أن یتيح ال

یعتقد أن العمل يف هذا ه القضا� املهمة. وشدد بو�ه �اص �ىل أمهية امليض قدماً يف العمل �شأن جودة الرباءات، ألن
حول املوضوع س�يكون موضع اه�م ا�ول األعضاء �رب نطاق التمنية. وأعرب الوفد عن حرصه �ىل مواص� املناقشات 

، حيث أن التقارب بني األحاكم ا�تلفة س�يكون مفيداً مستشاري الرباءات ومولكهيمموضوع رسیة �تصاالت بني 
ملس�ت�ديم نظام الرباءات. وف� یتعلق �لرباءات والص�ة، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن أي معل إضايف يف هذا ا�ال ینبغي 

رباءات والص�ة. ويف الوقت نفسه، أعرب الوفد عن رغبته لالعوامل ذات الص� �أن یعكس هن�ا متواز�، مع مرا�اة خمتلف 
األدویة خبالف حامیة صول �ىل الویبو، وأن املناقشات املتعلقة بعوامل احلو أنه ال ميكن جتاوز والیة اللجنة بيف أن یذ�ر 

 ُ العمل املس�تقبيل للجنة، أعرب الوفد عن أم� يف رتك حملافل أكرث مالءمة. وف� یتعلق �ملناقشات حول الرباءات ینبغي أن ت
�ر�مج معل متوازن ل�ورات املقب�. وأكد الوفد �ىل أمهية �حتفاظ �لتوازن ا�قيق بني املوضو�ات �ىل اللجنة  تفقأن ت 

إ�شاء �ر�مج إىل أن التفامه املتبادل س�ميكن ا�ول األعضاء من و�ىل و�ه اخلصوص أشار الوفد و اليت نوقشت يف اللجنة. 
 معل مفيد ل�ورات املقب�. وأعرب الوفد عن الزتامه بعمل اللجنة وتطلع إىل عقد دورة بناءة.

 �بتاكر والتكنولوجيا والتمنية زيفحتأمهية �برية �ور امللكية الفكریة يف دامئا أشار وفد الصني إىل أنه یويل و  .19
، وذ�ر بو�ه وشدد �ىل أمهية اللجنة. فه الراخس محلایة امللكية الفكریة�قتصادیة. ويف هذا الصدد، أكد الوفد من �دید موق

. وأعرب الوفد عن أم� لرباءاتا�ويل لنظام ل �اص أن اللجنة ال �زال متثل منصة �مة للغایة إلجراء مناقشات ف� یتعلق �
يف حتفزي �بتاكر والتمنية �قتصادیة ، ءمع اجلهود املشرتكة مجليع ا�ول األعضا، دوراً أفضلالرباءات يف أن یؤدي نظام 

و�ج�عية والتكنولوجية. وأعرب الوفد عن رسوره لرؤیة اجلهود اليت بذ�هتا ا�ول األعضاء يف ا�ورات السابقة للجنة من 
الشاق  أ�ل احلفاظ �ىل التطو�ر املس�متر لعمل اللجنة. ويف هذا الصدد، شكر الوفد ا�ول األعضاء واألمانة �ىل العمل

�الل ا�ورات السابقة. وأعرب عن الزتامه بإحراز تقدم يف املناقشات و�لسات تبادل املعلومات، الس�� ف� یتعلق 
�لرباءات والص�ة ونقل التكنولوجيا. ويف هذا الصدد، ذ�ر الوفد أن ت� املوضو�ات ذات أمهية حيویة لتحقيق التوازن 

رأى الوفد أن ت� املناقشات ستسا�د �ىل حتقيق القمية �ج�عية كام ة امجلهور. املناسب بني مصاحل أحصاب احلقوق و�ام
سا�د ا�ول األعضاء �ىل ز�دة تعميق فهمهم ت� املناقشات ست  لنظام الرباءات. و�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أن

�سبب �ختالفات بني ا�ول األعضاء، والتعرف �ىل معل األعضاء اآلخر�ن يف هذا الصدد. وأ�ريا، شدد الوفد �ىل أنه 
من أ�ل امليض و�ات من الرضوري إظهار مرونة أكرب يف مرا�اة مصاحل واحتيا�ات مجيع األطراف ا�تلفة �شأن ت� املوض

 اللجنة.�ى قدماً. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن أم� يف إجراء مناقشات ممثرة من أ�ل ا�هنوض �ملناقشات 

�ورة والس�� ��داد لمو�ة األفریقية ا�ي أدىل به وفد املغرب. وهنأ الرئيس واألمانة �ىل ا�يان وأید وفد تو�س ب  .20
لرباءات والص�ة ونقل ف� یتعلق �. وأقر الوفد �لتقدم احملرز �الل ا�ورات السابقة للجنة SCP/28/3إ�داد الوثيقة 

اإل�كرتوين للجنة ف� یتعلق جبوانب معينة من قوانني الرباءات الوطنية التكنولوجيا. وشكر الوفد األمانة �ىل حتدیث املنتدى 
واإلقلميية. وف� یتعلق بتنفيذ �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات يف القوانني الوطنية، أشار الوفد إىل القيود اليت 

رباءات. ويف هذا الصدد، أعرب يف جمال المرونة  توا�ه ا�ول النامية وأقل الب�ان منواً يف �س�تفادة ا�اكم� من مواطن
 يسورةبأسعار م و األدویة األساس�ية صول �ىل الوفد عن رغبته يف تطبيق هذه �س�تثناءات والتقييدات من أ�ل احل
 منوا انلبلدا قلوأ لناميةا انلبلداكد �ىل اس�ت�دام یؤألغراض الص�ة العامة. و��، أید الوفد بيان ا�مو�ة األفریقية ا�ي 
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رباءات يف جمال الص�ة. و�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أن احلصول �ىل األدویة ال ینبغي أن �كون للرونة املواطن مل
لضامن  2030 لعام ةالتمنية املس�تدامأهداف أجندة امتيازا بل حق للجميع. وأشار الوفد إىل أنه من األمهية مباكن أیضا حتقيق 

 . ويف اخلتام، شدد الوفد �ىل أمهية دور اللجنة يف هذا الصدد.الفئات العمریةهية للجميع يف مجيع تعز�ز الرفال حياة حصية و 

اإلسالمية) عن اكمل تعاونه ومشاركته البناءة يف مداوالت اللجنة. وشكر الوفد األمانة  -وأعرب وفد إ�ران (مجهوریة  .21
يا �مس مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ. و�الوة �ىل ذ�، أشار ل�ورة، وأید البيان ا�ي أدىل به وفد إندونيس�  �داد�ىل �

الس�نوات املاضية وفرت منربا مناس�با ل�ول األعضاء لتبادل األفاكر واخلربات بطریقة  الوفد إىل أن مداوالت اللجنة يف
القضا� اليت تغطي  شملاللجنة � الوفد أن �دول أعامل كام ذ�ر  شام� وبناءة، �ىل الرمغ من وجود رؤى وأولو�ت خمتلفة.
أشار الوفد إىل أن املناقشات حول موضوع �س�تثناءات  ،ا�االت األساس�ية مجليع ا�ول األعضاء. ويف هذا الصدد

والتقييدات والرباءات والص�ة ونقل التكنولوجيا �مة يف تعز�ز التقدم �قتصادي و�ج�عي والثقايف مجليع الب�ان من 
كام التمنية املس�تدامة.  هدافكنولو�. وأشار الوفد إىل أمهية مسامهة اللجنة يف تنفيذ توصيات مجمو�ة أ�الل �بتاكر الت 

أشار الوفد إىل أن التبادل املكثف واملتعمق للمعلومات �شأن القضا� املدر�ة يف إطار بنود �دول أعامل اللجنة سيسا�د 
وف� یتعلق �لبند  احمللية. امرساتبعضها البعض، وحتسني الترشیعات واملا�ول األعضاء �ىل ز�دة تعميق فهمها، والتعمل من 

ذ�ر أن الهدف . و 2030 لعام التمنية املس�تدامةأجندة أهداف من �دول األعامل �شأن الرباءات والص�ة، ذكّر الوفد ب 7
تعز�ز الرفاهية للجميع. كام أ�اط إىل �ىل و�ه الت�دید، هيدف إىل ضامن حياة حصية ومن أهداف التمنية املس�تدامة الثالث 

رباءات و/ أو الرباءات. ال�شأن ا�كشف عن األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية يف طلبات  SCP/28/5الوفد �لام �لوثيقة 
وأعرب عن اس�تعداده لتحقيق ذ�  SCP/28/9وشكر وفود كندا والربازیل وسو�رسا �ىل اقرتا�م الوارد يف الوثيقة 

ش�يا مع اقرتاح اخطة معل أكرث طمو�ا مت جلنة الرباءاتعمتد و�إلضافة إىل ذ�، أعرب الوفد عن أم� يف أن ت  �قرتاح.
�ىل و�ه اخلصوص أشار الوفد ). و SCP/24/4الرباءات والص�ة (الوثيقة حول مو�ة األفریقية �شأن �ر�مج معل للویبو ا�

أولو�هتا �ج�عية  عمميلنس�بة للب�ان النامية وأقل الب�ان منواً لترباءات رضوریة �يف جمال الرونة املإىل أن مواطن 
. SCP/28/3رحب الوفد �لوثيقة  ،. و��اخلاصة هبا و�قتصادیة للتمنية يف معلية صنع س�ياسات امللكية الفكریة الشام�

رجعية مفيدة ل�ول األعضاء يف معلية أداة متوفري ورأى الوفد أن اللجنة ینبغي أن تواصل معلها يف هذا الصدد من أ�ل 
. و�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أن نظام الرباءات ینبغي أن �سامه �شلك فعال يف تعز�ز اوس�ياساهت�راءاهتا تصممي قوانني 

أعرب ، �بتاكر من أ�ل التمنية البرشیة و�ج�عية األوسع يف مجيع الب�ان من �الل �سهيل نقل التكنولوجيا. و�لتايل
أن تناقش اللجنة القضا� الرئيس�ية املتعلقة �كيفية أن �كون الرباءات �ائقاً أمام نقل التكنولوجيا وأعرب عن عن توقعه بالوفد 

�شأن نقل التكنولوجيا. ويف اخلتام، تشار�ية لسة ال اجل إىل عن تطلعه الوفد كام أعرب أم� يف رؤیة التقدم يف هذا ا�ال. 
اعتقاده بأن املواءمة ا�ولية لقانون الرباءات، �لنظر إىل �ختالفات يف مس�تو�ت التطورات عن  جمدداالوفد أعرب 

�ج�عية و�قتصادیة والتكنولوجية و�ختالفات الهامة بني ا�هنج واألهداف ف� بني قوانني الرباءات الوطنية، لن تفيد 
ذات الهامة قضا� الأن حترز اللجنة تقدما �بريا يف دفع املناقشات �شأن  ا�ول األعضاء. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن أم� يف

 ص� �ملصاحل املشرتكة ل�ول األعضاء.ال

وأید وفد الهند البيان ا�ي أدىل به وفد إندونيس�يا �مس مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ. وأشار الوفد إىل أن الویبو  .22
يح بني �بتاكرات والتمنية �ج�عية و�قتصادیة. وأعرب عن اعتقاده بأن تتحمل مسؤولية هائ� يف ضامن التوازن الصح 

�ول األعضاء لتصممي فرادى اجوانب حقوق امللكية الفكریة املتص� �لت�ارة قد حققت تقدماً �برياً �لنس�بة لاتفاق املرونة يف 
يف وضع �سمح � بدمع معلية مواءمة قانون الرباءات. . و��، أشار الوفد إىل أنه ليس ا احمللية اخلاصة �لرباءاتقوانيهن

و�الوة �ىل ذ�، رأى الوفد أن جودة الرباءات يه أمه عنرص يف معلية الرباءات. ويف هذا الصدد، ذ�ر الوفد أن معلية 
 یضيف واحض املعامل ا�رتاضلعب دوراً حيوً�. ورأى الوفد بو�ه �اص أن نظام ت �رتاضحفص الرباءات وكذ� أنظمة �

الرباءات و�سا�د �ىل ضامن اجلودة يف طلبات الرباءات. و�الوة �ىل ذ�، أعرب الوفد عن تقد�ره حفص قمية إىل معلية 
لقيام اللجنة جبدو� املناقشات حول القضا� املهمة يف إطار بند �دول األعامل املتعلق �لرباءات والص�ة. كام أعرب الوفد 

. )UNHLP( املعين بإماكنية احلصول �ىل األدویةو فيع املس�توى التابع لألمني العام لألمم املت�دة الفریق الر عن تقد�ره لتقر�ر 
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لرباءات ودمع الت�دید التلقايئ لمن اتفاق �ریبس من أ�ل جتنب  27ورأى الوفد أن ا�ول األعضاء ینبغي أن متتثل للامدة 
). SCP/28/9ح وفود الربازیل وكندا وسو�رسا (الوثيقة أولو�ت الص�ة العامة. ويف هذا الس�ياق، رحب الوفد �قرتا

حول موضوع نقل التكنولوجيا ورأى أنه مت إحراز تقدم �بري يف موضوع شار�ية لسة الت جل و�الوة �ىل ذ�، رحب الوفد �
، أعرب هيممستشاري الرباءات ومولكبني  تصاالتءات. وف� یتعلق مبوضوع رسیة �نقل التكنولوجيا و�القته بنظام الربا

رباءات وینبغي أن حيمكها قانون اإلثبات. ويف مرتبطة �لقانون املوضوعي للالوفد عن اعتقاده بأن هذه املسأ� ليست مسأ� 
كام تبادل املعلومات �شأن خمتلف بنود �دول األعامل. �لسات ة و يشار� ت لسات ال اجل اخلتام، أعرب الوفد عن تطلعه إىل 

 ناقشة بناءة و�شار�ية �شأن ت� القضا� يف ا�ورة الثامنة والعرش�ن للجنة.أعرب عن الزتامه بإجراء م 

ل�ورة. وذ�ر �داد مو�ة األفریقية، وشكر األمانة �ىل �ا�وفد مرص البيان ا�ي أدىل به وفد املغرب �مس  دوأی .23
حلدیثة. و�الوة �ىل ذ�، أشار إىل أن رباءات لعرق� وصول بعض الب�ان إىل التكنولوجيا االالوفد أنه ال ینبغي اس�ت�دام 

الرباءات دورا إجيابيا يف حتسني أن تلعب نه یتعني بأالوفد أفاد دور نظام الرباءات هو تعز�ز �منية التقدم التكنولو�. و 
م بدورها الص�ة العامة وحتقيق التوازن بني حقوق ا�رت�ني واملصل�ة العامة. و��، رأى الوفد أنه جيب �ىل الویبو أن تقو 

تحقيق التمنية املس�تدامة، الس�� يف جمال الص�ة العامة. وأعرب الوفد عن تقد�ره جلهود األمانة يف ل ألمم املت�دة �بعة ل�واك� 
يف جمال رونة املإ�داد الوثيقة املتعلقة �لقيود اليت توا�ه الب�ان النامية والب�ان األقل منواً يف �س�تفادة ا�اكم� من مواطن 

من اتفاق �ریبس. ورأى الوفد بو�ه �اص أنه ینبغي للویبو أن تقدم معلومات إضافية  27لرباءات، الس�� ف� یتعلق �ملادة ا
�شأن قامئة األدویة األساس�ية �إلضافة إىل معلومات عن أسعارها. و�الوة �ىل ذ�، شدد الوفد �ىل أمهية جودة الرباءات. 

الرباءات إىل مزید من التحسينات يف جودة األدویة وحفص الرباءات ومواصفات طلعه عن تالوفد أعرب ويف هذا الصدد، 
ینبغي أن ینطوي دامئا �ىل خطوة ابتاكریة. �اصل �ىل �راءة �ىل أن دواء الوفد �اصة . وشدد األدویةومعایري �سجيل 

الوطنية �ىل حتسني �اراهتم يف هذا  الوفد �ىل أمهية قدرة فاحيص الرباءات يف خمتلف املاكتبأكد و�إلضافة إىل ذ�، 
الصدد. و�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أمهية �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات وتأثريها �ىل الص�ة العامة. 

�ىل و�ه اخلصوص بوثيقة وا�دة حتتوي �ىل قامئة جبميع �س�تثناءات والتقييدات. و�الوة �ىل ذ�، أید  رحب الوفدو 
ورأى أن اللجنة مل حترز تقدما يف هذا الصدد. و�إلضافة إىل ذ�، ، د اقرتاح ا�مو�ة األفریقية �شأن الرباءات والص�ةالوف

) وأعرب عن أم� يف أن یقدم هذا SCP/28/9أ�اط الوفد �لام �القرتاح املقدم من وفود الربازیل وكندا وسو�رسا (الوثيقة 
 ة اللجنة.�قرتاح مسامهة إجيابية يف مناقش

�ىل و�الوة �ىل ذ�، شكر الوفد األمانة متزية. امل  هو�رباتالرئيس وأعرب وفد مجهوریة �ور� عن تقد�ره لقيادة  .24
يه إ�دى الل�ان املهمة ل�ول األعضاء للمشاركة يف مناقشات موضوعية الرباءات ورة. ورصح الوفد بأن جلنة ل�إ�دادها 

�ىل و�ه اخلصوص إىل أن اللجنة قد أشار الوفد و یتعلق بقانون الرباءات والتعاون ا�ويل. وممثرة �شأن القضا� التقنية ف� 
أ�حت الفرصة ملناقشة قضا� �مة مثل �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات وجودة الرباءات ونقل التكنولوجيا 

م متوازن للرباءات من أ�ل ��رتاف الفعال وكذ� الرباءات والص�ة. و�الوة �ىل ذ�، أعرب الوفد عن أم� يف نظا
أعرب الوفد عن اعتقاده بأن ما �سمى �البتاكر �ج�عي من شأنه أن یؤ�ر كام الفكریة للم�رت�ني وحام�هتا. البد�ات �

ة يف للمشارك ادهس�تعدعن ا�شلك إجيايب �ىل حياة الناس. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن أم� يف إجراء مناقشات ممثرة، و 
 ت� املناقشات بطریقة بناءة.

�ورة. وأید الوفد البيان ا�ي أدىل به وفد اإل�داد لالرئيس واألمانة �ىل  وشكر وفد الربازیل الرئيس و�ئيب .25
السلفادور نيابة عن مجمو�ة ب�ان أمر�اك الالتينية وا�اكریيب. وأعرب عن اس�تعداده للتوصل إىل توافق يف اآلراء �شأن �ر�مج 

متوازن من شأنه أن �سا�د �ىل حتقيق األهداف الرئيس�ية لنظام الرباءات، مثل تعز�ز التقدم �قتصادي و�ج�عي  معل
ممثرة للغایة وستسا�د �ىل تشار�ية لسات ال اجل والثقايف مجليع الب�ان من �الل �بتاكر التكنولو�. وتوقع الوفد أن �كون 

، رباءات والص�ةالو  ،�رتاضوضو�ات املدر�ة يف �دول األعامل، مبا يف ذ� أنظمة �تعز�ز التفامه املتبادل حول خمتلف امل
ونقل التكنولوجيا. وف� یتعلق �الس�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات،  ،مستشاري الرباءات ومولكهيموالرسیة بني 
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سامه يف � صاحل ا�متع. ورأى الوفد أن هذا التوازن رباءات ومالهنا رضوریة لتعز�ز التوازن بني مصاحل أحصاب بأالوفد أفاد 
تعز�ز مصداقية نظام امللكية الفكریة وجشع �ىل قبو� �ىل نطاق أوسع كأداة هامة لتعز�ز �بتاكر واإلبداع والتمنية. ويف هذا 

احلصول �ىل موافقة ت املتعلق بإجراءاس�تثناء ��شأن الصدد، رحب الوفد �شلك �اص �ملرشوع الثاين للوثيقة املرجعية 
أنظمة رباءات و الرحب الوفد بتبادل و�ات النظر اإلضافية حول جودة كام  ).SCP/28/3(الوثيقة  تنظميية من السلطات

. ورأى أن تقامس املعارف �شأن هذه املسأ� سيسهم يف الفهم املتبادل لقوانني وإجراءات الرباءات لصاحل مجيع ��رتاض
شكر الوفد وفود امجلهوریة التش�يكية و�ينيا واملكس�يك وس�نغافورة واململكة املت�دة وإس�بانيا �ىل  ،ا�ول األعضاء. و��

اقرتا�اهتم. وف� یتعلق �لرباءات والص�ة، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن �بتاكر، املدعوم بنظام الرباءات، قد أنتج �ددا من 
ذ�ر الوفد أن �بتاكر أمر حيوي أیضا لتحقيق كام  مجيع أحناء العامل. سن النتاجئ الصحية يفحت الهامة اليت  كنولوجياتالت 

بي� . وذ�ر أنه من لك الفئات العمریةلضامن حياة حصية وتعز�ز الرفاهية للجميع  2030لعام التمنية املس�تدامة أجندة هدف 
عامل بقدر ما هو يف أقل الب�ان منوا. أعامل أغىن ب�ان اليف ميثل �دول إال أنه مدى �حتيا�ات بني الب�ان، خيتلف 

 تضمنيه أكرث احملافل مالءمة ل�ول األعضاء يف األمم املت�دة ملناقشة وحماو� إجياد طرق  جلنة الرباءاتورصح الوفد بأن 
واردة يف ولو�ت الص�ة العامة. ويف هذا الصدد، أید الوفد املقرت�ات الألملساهامت األكرث أمهية یقدم انظام الرباءات أن 

. ورأى أن هذه املقرت�ات ميكن أن �س�توعب و�ات النظر SCP/28/10و .SCP/28/9 Addو SCP/28/9الو�ئق 
يف تطو�ر نظام دويل للملكية الفكریة یتسم �لتوازن والفعالية. و�إلضافة إىل ذ�، أید كذ� سهم � ا�تلفة ل�ول األعضاء و 

. و�الوة �ىل ذ�، أعرب الوفد عن SCP/24/4رباءات والص�ة الوارد يف الوثيقة المو�ة األفریقية �شأن ا�الوفد اقرتاح 
الت�ارة والس�ياسات الصحية هو معلية مس�مترة ال و رغبته يف التأ�يد �ىل أن السعي إىل تنس�يق أفضل بني امللكية الفكریة 

وفعال �شجع �بتاكر و�اكفئه بطریقة تدمع  تنهتيي. وجشع الوفد ا�ول األعضاء األخرى �ىل تطو�ر نظام �راءات دويل متوازن
عن الوفد أعرب بعض. ويف اخلتام، ال بأن هذه األهداف تعزز بعضها عن اقتنا�ه الوفد أعرب أهداف الس�ياسة العامة. و 

توح مع مجيع أعرب عن اس�تعداده إلجراء حوار مف كام ، تشار�يةلسات ال اجل إىل إجراء مناقشات ذات مغزى يف تطلعه 
 عضاء.األ ا�ول

وأعرب وفد �وت دیفوار عن امتنانه للرئيس �ىل الزتامه و�نيته. وشكر األمانة �ىل جودة الو�ئق املعدة ل�ورة. وأید  .26
لعب دورا هاما يف اس�تعادة ت جلنة الرباءاتمو�ة األفریقية. وأشار إىل أن ا�الوفد البيان ا�ي أدىل به وفد املغرب �مس 

ي للملكية الفكریة. ويف هذا الصدد، أشار الوفد إىل أن ا�ول األعضاء ینبغي أن تصل إىل اتفاقات التوازن يف النظام العامل
تساویة مجليع امل مهية األ�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل و ف، �اصة ف� یتعلق �لرباءات والص�ة. اطر يع �مفيدة مجل 

یمت التوصل إىل توافق يف اآلراء ونتاجئ �حجة من قبل اللجنة موضو�ات �دول األعامل. وأ�ريا، أعرب الوفد عن أم� يف أن 
 يف دورهتا الثامنة والعرش�ن.

 اإلقلميية/عينة من قوانني الرباءات الوطنيةمن �دول األعامل: تقر�ر عن نظام الرباءات ا�ويل: جوانب م  4البند 

 .SCP/28/2الوثيقة عرضا حول قدمت األمانة  .27

. SCP/28/2و�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وشكر األمانة �ىل إ�داد الوثيقة وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجم .28
 �كرتويناإلنتدى امل سمح بإبقاء � و�ىل و�ه اخلصوص، أعرب الوفد عن تقد�ره للعمل الشاق ا�ي قامت به األمانة وا�ي 

سهم بدر�ة �برية يف ز�دة الوعي ف� � معلومات وأشار الوفد إىل أن املنتدى اإل�كرتوين للجنة هو مصدر هام لل .للجنة حمد�
 یتعلق �جلوانب ا�تلفة لقوانني الرباءات اإلقلميية والوطنية.

. و�إلضافة إىل ذ�، شكر SCP/28/2وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء وشكر األمانة �ىل إ�داد الوثيقة  .29
احملدث وقع امل. وأشار الوفد إىل أن للرباات الوطنية ات يف قوانيهن�الت �شأن التغيريااالوفد ا�ول األعضاء اليت قدمت مد

یعد مصدراً هاماً للمعلومات. و�ىل و�ه اخلصوص، رأى الوفد أن البيا�ت  الرباءاتللجنة  منتدى اإل�كرتوينلل �نتظام 
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سهم يف حتسني فهم نظام � معلومات �قبة عن خمتلف �رشیعات الرباءات و توفر الواردة يف املنتدى اإل�كرتوين للجنة 
 ا�ويل. الرباءات

 SCP/28/2وحتدث وفد ا�منسا �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه وشكر األمانة �ىل إ�داد الوثيقة  .30
. وشكر الوفد وفود أسرتاليا والبوس�نة والهرسك وامجلهوریة ا�ومينيكية الرباءاتجنة وحتدیث املنتدى اإل�كرتوين لل 

عن مد�الهتم، واليت مت �ىل أساسها حتدیث موقع املنظمة األوروبية اآلس�يویة للرباءات و واملغرب والفلبني وقري�زيس�تان 
. ورأى الوفد أن املوقع اإل�كرتوين مبثابة مرجع مفيد يف مناقشات اللجنة وأ�د األسس اجليدة لفهم املنتدى اإل�كرتوين للجنة

 . و�لتايل، رأى الوفد أنه من املهم احلفاظ �ىل حتدیث هذه األداة.للرباءات قوانني الوطنية واإلقلمييةالجوانب معينة من 

�ورة. وأشار الوفد إىل أن املنتدى ل�داد اإلوشكر وفد بيالروس األمانة �ىل حتدیث املنتدى اإل�كرتوين للجنة و  .31
 عرض. و�الوة �ىل ذ�، للرباءات قوانني الوطنية واإلقلمييةالقضا� �شأن اإل�كرتوين للجنة هو مصدر فرید للمعلومات 

�ىل و�ه اخلصوص إىل أن طرق العالج الطيب قد مت أشار الوفد و رباءات يف بيالروس. التغيريات يف �رشیعات ال الوفد 
رس�ریة ال الت�ارب �إلضافة إىل ذ�، مل تعترب الت�ارب الرس�ریة و و. حصول �ىل �راءاتاستبعادها من املوضو�ات القاب� لل

انهت�ًاك للرباءات مبوجب القانون املعدل. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن أم� يف أن حتقق اللجنة نتاجئ �حجة يف دورهتا املس�بقة 
 الثامنة والعرش�ن.

رباءات ال�ورة. وأبلغ الوفد اللجنة �لتغيريات الترشیعية األ�رية �ىل لإ�دادها �ىل وشكر وفد املكس�يك األمانة  .32
من بني مج� أمور أنه من املعزتم �رش الطلبات اجلزئية للرباءات ومناذج املنفعة، وخفض �� تقدمي وذ�ر ومناذج املنفعة. 

من س�تة أشهر إىل شهر�ن من قانون املكس�يك �شأن امللكية الصناعية  19و 16املالحظات املتعلقة �س�تفياء أحاكم املادتني 
و�الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد أن الهدف من هذه امة امجلهور. اثنني، وإ��ة ملفات طلبات الرباءات ومناذج املنفعة لع

التغيريات هو وضع أ�ىل املعایري ا�ولية يف جمال امللكية الفكریة. وأ�رياً، ذ�ر الوفد أن التغيريات الترشیعية األ�رية متا�ة يف 
 .)WIPO Lexكس (يل  ویبو قا�دة بيا�ت

مت  هو�ىل و�ه اخلصوص إىل أنأشار الوفد و . لبالده اءات الوطينحتدث وفد أ�رلندا عن التغيريات يف قانون الرب و  .33
�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أن التغيري اإلضايف سيسمح مبالحظات و الفحص املوضوعي يف الترشیعات. إد�ال 

ز�ز جودة هبدف تعت د�لأُ . ويف اخلتام، أشار الوفد إىل أن ت� التعدیالت قد �یداع�الل معلية األخرى طراف األ
 الرباءات الوطنية يف أ�رلندا.

ل�ورة. و�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أنه وفقا للتغريات الترشیعية  �دادوشكر وفد جنوب أفریقيا األمانة �ىل � .34
 وضوعي.املفحص البنظام  رباءاتالاأل�رية، مت استبدال نظام إیداع 

 ،رباءاتالإىل املناقشات حول جودة ه تطلعأعرب عن ج�ع. و ال��داد لوشكر وفد أملانيا الرئيس واألمانة �ىل  .35
أشار و لرباءات. لاألملاين قانون الد�لت �ىل والرباءات والص�ة. و�الوة �ىل ذ�، قدم الوفد حتدیثا �شأن التعدیالت اليت أُ 

) من إ�ادة DPMAت�اریة (كن املكتب األملاين للرباءات والعالمات ال مي�ىل و�ه اخلصوص إىل أن التعدیل اجلدید الوفد 
 .ةالتكنولوجي املنجزاتللجمهور لغرض حفص أ�دث صنفات إنتاج املصنفات احملمية مبوجب حق املؤلف وإ��ة ت� امل 

احلصول �ىل تعویض. ورأى الوفد أن هذا التعدیل سيسهل  صنفاتؤلفي هذه امل حيق مل ه�إلضافة إىل ذ�، ذ�ر الوفد أنو
 ز جودة الرباءات.معل فاحيص الرباءات ویعز 

حتدیث املنتدى اإل�كرتوين للجنة ف� �ىل ل�ورة وكذ� �داد وشكر وفد امجلهوریة ا�ومينيكية األمانة �ىل � .36
تغيريات يست یتعلق بترشیعات امجلهوریة ا�ومينيكية. و�الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد أن التغيريات األ�رية يف الترشیع ل 

 يف املقام األول.ري �ركزي إدا�رشیعية و�كن لها 
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الج�ع. و�الوة �ىل ذ�، قدم املمثل ل�داد اإلاألمانة �ىل  املنظمة األوروبية اآلس�يویة للرباءاتوشكر ممثل  .37
أصبحت كشف أن كفایة ا�  �ىل و�ه اخلصوصذ�ر املمثل و حتدیثات �شأن التغيريات األ�رية ف� یتعلق �كفایة ا�كشف. 

قد قبلت مالحظات  املنظمة األوروبية اآلس�يویة للرباءاتاملمثل أن أفاد �الوة �ىل ذ�، إللغاء الرباءة. و  مس�تقالسببا 
 رباءة.الال�رتاع يف طلب  رباءةقابلية احلصول �ىل الاملتعلقة بطراف األخرى األ

رباءات �شأن جوانب معينة من قوانني ال SCP/28/2الوثيقة الس�� �ورة، ل�داد اإلوشكر وفد أو�رانيا األمانة �ىل  .38
وشدد �ىل أمهية معل اللجنة. وف� یتعلق  جلنة الرباءاتالوطنية/اإلقلميية. كام أعرب الوفد عن امتنانه لألمانة لت�دیث موقع 

 �لتغيريات املتو�اة يف �رشیعات أو�رانيا، أشار الوفد إىل أنه يف �ا� اع�د تعدیالت �دیدة، فإنه سيبلغ أمانة الویبو واللجنة.

األمانة بأنه أ�ّد قانوً� منقً�ا حيتوي �ىل �دد من  يمكتب �راءات ��رتاع التابع �لس التعاون اخلليجثل أبلغ مم و  .39
من القضا� مثل �رش  �ددمت مرا�اة  هإىل أن�ىل و�ه اخلصوص أشار املمثل و  العنارص اليت تؤ�ر �ىل جودة الرباءات.

رباءات يف دول جملس ال أن تؤدي هذه التغيريات إىل تعز�ز جودة الرباءات وإلغاء الرباءة. وأعرب املمثل عن أم� يف
 اخلليجي. التعاون

 رباءاتالمن �دول األعامل: �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق  5البند 

 ..SCP/28/3 Addو SCP/28/3و SCP/19/6و SCP/14/7استندت املناقشات إىل الو�ئق  .40

العرض متاح �ىل: وهذا . SCP/28/3الوثيقة حول قدمت األمانة عرضا و  .41
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_28/scp_28_a_e_l_reference_document_wipo.pdf. 

مجليع ا�ول �لنس�بة مفيدة للغایة  SCP/28/3وأشار وفد إندونيس�يا، مت�د� بصفته الوطنية، إىل أن الوثيقة  .42
قدم وصفا شامال ت SCP/28/3�ىل و�ه اخلصوص أن الوثيقة الوفد  ذ�رو وشكر األمانة �ىل إ�داد الوثيقة.  ،األعضاء

. و�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أن �س�تثناءات و�ا�هتا الس�تثناءات املراجعة التنظميية وكذ� أهداف الس�ياسة
إىل مزید من ه عن تطلعالوفد أعرب والتقييدات �ىل حقوق الرباءات يه وا�دة من القضا� املهمة يف �دول األعامل. و 

 س�تثناءالمرجعية مماث� ف� یتعلق �رشوع و�ئق . ويف اخلتام، أعرب الوفد عن أم� يف وضع م SCP/28/3التطو�ر للوثيقة 
 والرتخيص اإلجباري. البحيث

. وأقر الوفد ا�ي عرضالو�ىل  SCP/28/3وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء وشكر األمانة �ىل إ�داد الوثيقة  .43
مت احلفاظ �ىل توازن دقيق بني مصاحل أحصاب یعززه نظام �راءات فّعال، حيث ین �بتاكر يف مجيع املياد�ن التكنولوجية أ

وسع. وأعرب عن اعتقاده بأن النظام احلايل للملكية الفكریة یدمج �شلك اكمل التوازن بني املصاحل األهور امجل احلقوق وحق 
. وأقر الوفد أن لرباءاتل نظمة الوطنية وا�وليةاألجزء من يه أن �س�تثناءات والتقييدات اخلاصة والعامة. وأشار الوفد إىل 

اس�ت�دام �س�تثناءات والتقييدات مناسب يف بعض األحيان يف ظروف حمددة. وشدد الوفد �ىل أن اس�ت�دام 
يف هنایة املطاف. ��متع رض �البتاكر و�س�تثناءات والتقييدات بطریقة تقوض احلوافز املقدمة من نظام الرباءات، ميكن أن ی

شمل � يف جمال �س�تثناءات والتقييدات،  تقنيةقد اضطلعتا �لفعل بأعامل  جلنة الرباءاتوأشار الوفد إىل أن الویبو و 
ار ومساهامت ا�ول األعضاء، مبا يف ذ� اخلربات العملية ودراسات احلا�. وأش ندواتدراسات اخلرباء و�س�تبيا�ت وال 

القمية متا�ة ألي دو� رجعيات أن هذه املكام أشار إىل الوفد إىل الو�ئق الشام� املوجودة �ىل موقع الویبو �ىل اإلنرتنت. 
. و��، أعرب الوفد عن اعتقاده اخلاصة تنظر يف �رتيباهتا الترشیعية احمللية و�سعى إىل تعدیلها وفقا الحتيا�اهتا وأولو�هتا

�شأن تنفيذ �س�تثناءات فكري معلومات اكفية للت امن �دول األعامل قد أنت� 5عمل يف إطار البند بأن املناقشات وال
 والتقييدات.
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�متتع �ملرونة يف وضع قوانني وطنية للرباءات وفقاً ول وأشار إىل أن ا�، مو�ة األفریقيةا�وحتدث وفد املغرب �مس  .44
األمهية اليت یعلقها �ىل مسأ� جمددا �ىل الوفد أكد  من ا�ول األعضاء. و للحقائق �قتصادیة ومس�تو�ت التمنية �لك دو�
�ىل و�ه اخلصوص إىل أن �س�تثناءات والتقييدات متكّن أشار الوفد و �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات. 

فد أن اللجنة مل حتقق تقدما �بريا �شأن وفقاً ملس�توى تطورها. ورأى الو للرباءات الوطنية ا الب�ان النامية من تصممي قوانيهن
إىل أنه مل یمت اع�د �ر�مج معل للب�ان األخص �ىل أشار الوفد و موضوع �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات. 

لرباءات النامية. ويف هذا الصدد، أید الوفد �قرتاح ا�ي تقدم به وفد الربازیل �شأن �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق ا
. ا�ي قدمته عرضالو�ىل  SCP/28/3إ�داد الوثيقة �ىل ). و�الوة �ىل ذ�، شكر الوفد األمانة SCP/19/6(الوثيقة 

أشار و  قدم اس�تعراضا للس�ياسة واآلراء واألهداف ونطاق اس�تثناء املراجعة التنظميية.ت SCP/28/3ورأى الوفد أن الوثيقة 
وثيقة حتتوي �ىل أمث� حمددة �كيفية تنفيذ �س�تثناء يف خمتلف القوانني الوطنية أن ت� الإىل �ىل و�ه اخلصوص الوفد 

واإلقلميية وكذ� نتاجئ تنفيذه والت�د�ت اليت توا�ها ا�ول األعضاء يف تنفيذ �س�تثناء. ويف هذا الصدد، رأى الوفد أن 
وفقاً ألفضل للرباءات الوطنية ا ا يف تصممي قوانيهنسا�ده� قدم معلومات قمية ل�ول األعضاء املهمتة و ت SCP/25/3الوثيقة 

املامرسات. ويف اخلتام، جشع الوفد الویبو �ىل اس�ت�دام ت� الوثيقة يف جمال املسا�دة التقنية والترشیعية ل�ول األعضاء. 
 إىل مزید من املناقشات حول هذا البند من �دول األعامل.عن تطلعه الوفد أعرب و 

 SCP/28/3مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه وشكر أمانة الویبو �ىل إ�داد الوثيقة وحتدث وفد ا�منسا � .45
حلصول �ىل موافقة اجلهات التنظميية من السلطات. ورأى الوفد أن إجراءات ا�شأن اس�تثناء حقوق الرباءات ف� یتعلق ب

قييدات �ىل حقوق الرباءات. و�الوة �ىل ذ�، ت� الوثيقة يه أساس جيد ملزید من املناقشات حول �س�تثناءات والت 
يف املقدمة، مت ورد أنه، كام إىل لوفد أشار المعلومات واملوارد اليت اس�تفادت مهنا الوثيقة. و لالواسعة سا�ة امل أكد الوفد �ىل 

قدمهتا ا�ول وكذ� املد�الت اليت اللجنة مجع املصدر الرئييس للمعلومات إل�داد الوثيقة املرجعية من �الل أ�شطة 
�ىل و�ه أفاد الوفد حمددا معلها. و أمهية �ىل أمهية اللجنة و ا تؤكد األعضاء وماكتب الرباءات اإلقلميية. ورأى الوفد أهن

الثاين مفيدة للغایة لفهم املامرسات القانونية ا�تلفة يف هذا الصدد. رشوع اخلصوص أن أمث� بعض الب�ان املدر�ة يف امل 
توا�ه ا�ول األعضاء يف تنفيذ �س�تثناء. وف� یتعلق �لت�د�ت اليت توا�ها ا�ول اليت ت�د�ت ا تعرض ال أهنبو�دد الوفد 

األعضاء يف تنفيذ هذا �س�تثناء، أشار الوفد إىل أنه یبدو أن ت� الت�د�ت تتعلق يف الغالب بعدم اليقني �شأن نطاق 
أشار الوفد إىل أن مثل هذه كام ا �س�تثناء بني املس�ت�دمني احملمتلني. �س�تثناء يف القوانني الوطنية وق� الوعي هبذ

أ�شطة التوعية والتدریب الهادفة. وأعرب الوفد عن اه�مه مبعرفة املزید من �الل الت�د�ت ميكن معاجلهتا حسب الص� و 
هناك �ا�ة حمددة للعمل املعياري �ىل ج القانونية ا�تلفة لتنفيذ �س�تثناء. و�لص الوفد إىل أنه ال یبدو أن عن ا�هنُ 

املس�توى ا�ويل ف� یتعلق �س�تثناء املراجعة التنظميية يف ت� املر��. وأعرب الوفد عن دمع �حتاد األورويب وا�ول 
راجعة سامه يف معرفة اللجنة وفهمها ملوضوع �س�تثناءات والتقييدات بصفة �امة، واس�تثناء امل� األعضاء فيه للمبادرات اليت 

وأكد الوفد �ىل أمهية حتقيق توازن مناسب �شأن معل �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات  بصفة �اصة. التنظميية
قابلية تثل ملعایري األهلية للرباءة، مثل اجلدة واخلطوة �بتاكریة و مي واملعایري القانونية املس�ت�دمة لت�دید ما إذا اكن ��رتاع 

هو فقط ا�ي بني مصاحل أحصاب احلقوق و�امة امجلهور سلمي ي. و�الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد أن التوازن ال التطبيق الصناع
یضمن أن نظام الرباءات مفيد القتصادات ا�ول األعضاء. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن أم� يف إجراء مناقشات ممثرة من 

 .جلنة الرباءاتأ�ل ا�هنوض مبناقشات 

، أشار الوفد إىل أن ت� الوثيقة تقدم SCP/28/3ألمانة �ىل العمل ا�كبري. وف� یتعلق �لوثيقة وشكر وفد الصني ا .46
رباءات، ال تعترب إجراءات احلصول للالصيين لقانون لمبادئ توجهيية مفيدة للغایة. و�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أنه وفقا 

هتاك للرباءات. ورصح الوفد بأن تنفيذ هذا احلمك قد أ�دث أ�را إجيابيا �ىل موافقة اجلهات التنظميية من السلطات مبثابة ان
 قوانني الوطنية واإلقلمييةالللغایة. و�الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد أن معل األمانة يف هذا الصدد �م للغایة من أ�ل حتسني 

ألهنا حتقق توازً� بني يف معظم الب�ان غایة . ورأى الوفد أن �س�تثناءات والتقييدات متثل أحاكماً قانونية �مة للللرباءات
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اليت ميكن  SCP/28/3رباءات. وأ�ريا، أید الوفد إجراء مزید من املناقشات حول الوثيقة الاملصل�ة العامة وحقوق أحصاب 
 �ول األعضاء.أن �كون مبثابة وثيقة مرجعية مجليع ا

التقييدات �ىل حقوق الرباءات تلعب دوراً أساس�ياً يف اإلسالمية) أن �س�تثناءات و  -ورأى وفد إ�ران (مجهوریة  .47
هنا توفر توازً� بني مصاحل امجلهور ومصاحل أحصاب احلقوق. و�الوة �ىل ذ�، أدمع التوازن املناسب لنظام الرباءات، حيث 

التمنية املس�تدامة أشار الوفد إىل أن �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات لها ص� مبارشة و�ري مبارشة بأهداف 
وأعرب عن تقد�ره لألمانة  SCP/28/3لعب دوراً هاماً يف التمنية �ج�عية و�قتصادیة. وأ�اط الوفد �لام �لوثيقة تو 

قدم أمث� قمية لالس�تفادة ا�اكم� من نطاق اس�تثناء املراجعة التنظميية �ىل تإل�داد هذه الوثيقة. ورأى الوفد أن الوثيقة 
رأى الوفد أن مثل هذه الوثيقة ستسا�د ا�ول األعضاء يف احلصول �ىل صورة أوحض لهذا كام لوطين واإلقلميي. املس�تویني ا

�س�تثناء وفهم أفضل �كيفية تنفيذه و�س�تفادة منه. و�الوة �ىل ذ�، أعرب الوفد عن تأیيده للبيان ا�ي أدىل به وفد 
ب من األمانة اس�ت�دام ت� الوثيقة يف مسا�دهتا التقنية والترشیعية املقدمة إندونيس�يا �مس مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ وطل

أثبتت أن اس�تثناء بوالر قد سامه �شلك يف قطاع الص�ة أن األد� العملية إىل الوفد كام أشار إىل ا�ول األعضاء يف الویبو. 
عي محلایة الرباءات والتأ�ري �ري املربر يف �سویق مبارش يف ختفيض أسعار األدویة واأل�زة الطبية ألنه منع التوسع �صطنا

سا�د �ىل ز�دة الرفاهية ا�متعية � احليویة. و��، �لص الوفد إىل أن اس�تثناء املراجعة التنظميية البدئل و  األدویة اجلنس�ية
أم� يف العمل . ويف اخلتام، أعرب الوفد عن من األشاكل بأي شلكرباءات اللحقوق املرشو�ة ألحصاب لدون انهتاك 

إىل صيا�ة مشاریع مرجعية مماث� ف� یتعلق �الس�تثناءات األخرى، الس��  هتطلعكام أعرب عن يف هذا الصدد،  مس�تقبال
 الرتخيص اإلجباري.

وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق وشكر األمانة �ىل إ�داد مرشوع الوثيقة الثانية  .48
جلنة . وأشار إىل أن من السلطات التنظميية احلصول �ىل املوافقةبإجراءات ناء حقوق الرباءات ف� یتعلق �شأن اس�تث 

بعمل أسايس يف جمال �س�تثناءات والتقييدات، مبا يف ذ� دراسات اخلرباء و�س�تبيا�ت اضطلعت س�بق لها أن  الرباءات
تعد مصدرا  رشوع الثاينفد إىل أن املعلومات الواقعية املدر�ة يف امل والندوات ودراسات احلا�. و�الوة �ىل ذ�، أشار الو 
ف� یتعلق  SCP/28/3من الوثيقة  )6(القسم إىل الوفد أشار جيدا للمامرسات القانونية ا�تلفة. �إلضافة إىل ذ�، 

�دم اليقني ف� یتعلق بنطاق  �لت�د�ت اليت توا�ه ا�ول األعضاء يف تنفيذ �س�تثناء. ويف هذا الصدد، رأى الوفد أن
إشارة إىل احلا�ة إىل أ�شطة التدریب. و�الوة �ىل ذ�، رأى الوفد أنه ال تو�د �ا�ة وفر �س�تثناء يف القوانني الوطنية ی

ي� عن تفض الوفد أعرب حمددة للعمل املعياري �ىل املس�توى ا�ويل ف� یتعلق �س�تثناء املراجعة التنظميية يف ت� املر��. و 
اتباع هنج یتحقق فيه توازن مناسب بني مصاحل أحصاب احلقوق و�امة امجلهور �شأن العمل �ىل �س�تثناءات والتقييدات 

للرباءة، مثل اجلدة واخلطوة أهالء �ىل حقوق الرباءات و�ىل املعایري القانونية املس�ت�دمة لت�دید ما إذا اكن ��رتاع 
 إىل �س��ع إىل آراء املشاركني اآلخر�ن �شأن هذه املسأ�.عن تطلعه الوفد ب أعر �بتاكریة والتطبيق الصناعي. و 

وأثىن وفد الربازیل �ىل األمانة لوضع مرشوع الوثيقة الثانية �شأن �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات  .49
جزء ال یتجزأ يه تقييدات وأشار الوفد إىل أن �س�تثناءات وال  ..SCP/28/3 Addو SCP/28/3الوارد يف الوثيقة 

لترشیع ه ینبغي ل ورضوري من نظام �راءات قوي وحصي. وذكّر الوفد مجيع األعضاء بأن املبدأ األسايس لنظام الرباءات هو أن
إىل �كتشافات وا�رتا�ات �دیدة، مع ضامن �دم تقييد هذه احلوافز �شلك مفرط و�دم �لق عوائق تؤدي أن یوفر حوافز 
ورصح الوفد  طار.مثل هذا اإليف ینبغي تناول دور �س�تثناءات والتقييدات رأى الوفد أنه كام رش املعرفة. أمام �بتاكر و� 

مجيع ا�ول األعضاء الزتام قانوين وأ�اليق لتحقيق أفضل توازن بني مصاحل أحصاب حقوق امللكية الفكریة یقع �ىل �اتق  هبأن
 هذا التوازن هو أفضل وس�ي� محلایة املصاحل املرشو�ة ألحصاب حقوق ومصاحل ا�متع كلك. ورأى الوفد أن احلفاظ �ىل

، املعروف �مس اس�تثناء بوالر، یلعب دوراً هاماً ةالتنظمييراجعة رأى الوفد أن اس�تثناء امليف هذا الصدد، امللكية الفكریة. و
نو�ة بواسطة الرباءة مصدراً لعوامل يف ضامن حتقيق ذ� التوازن، الس�� من �الل ضامن أال �كون القوة السوقية املم 

قدمت بالده رأى الوفد أن هيلك الوثيقة متوازن ومعقول. و�إلضافة إىل ذ�، ذ�ر الوفد أن كام لتنافس�ية. مناوئة ل �ارجية 
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ه یتعني �ىل اللجنة أن تتناول . و�لنس�بة للرب�مج املس�تقبيل، رأى الوفد أنSCP/28/3مساهامت إضافية يف الوثيقة 
أثبتت أن �س�ت�دام املتوازن واملدروس يف القطاع الصحي أن األد� العملية إىل الوفد كام أشار . خيص اإلجباريالرت 

سامه �شلك مبارش يف ختفيض أسعار األدویة واأل�زة الطبية. و��، �لص الوفد إىل أن الرتخيص � للرتخيص اإلجباري 
رباءات بأي شلك من األشاكل. اللحقوق الرشعية ألحصاب لون انهتاك سا�د �ىل ز�دة الرفاهية ا�متعية د� اإلجباري 

س�يوفر توجهيات ل�ول األعضاء الع�د وتنفيذ قوانني �راءات أكرث تواز� هذا الرتخيص  وأعرب الوفد عن اقتنا�ه بأن
 وفعالية، تفيض إىل أهداف الس�ياسة العامة وإىل تعز�ز التكنولوجيا ونقلها و�رشها.

و�إلضافة إىل ذ�، أعرب الوفد  ..SCP/28/3 Addو SCP/28/3و�س األمانة �ىل إ�داد الوثيقة وشكر وفد ت .50
إىل احلصول ه تطلعأعرب الوفد عن مزید من الت�دیثات حول هذا املوضوع. و�الوة �ىل ذ�، رغبته يف احلصول �ىل عن 

وأشار الوفد إىل أن اللجنة يه أكرث احملافل الرتخيص اإلجباري. الس�� �ىل و�ئق �دیدة �شأن �س�تثناءات األخرى، 
مالءمة ل�ول األعضاء ملناقشة هذه القضا� وحماو� إجياد س�بل لضامن التوازن الصحيح بني مصاحل أحصاب احلقوق و�امة 

 مو�ة األفریقية.ا�امجلهور. وأ�ريا، أعرب الوفد عن تأیيده للبيان ا�ي أدىل به وفد املغرب �مس 

. ورصح الوفد بأن تنفيذ هذا احلمك املقدم مهنا عرضالو�ىل  SCP/28/3يل األمانة �ىل إ�داد الوثيقة وشكر وفد ش�ي .51
الص�ة هيئة � تأثري إجيايب للغایة �ىل دخول األدویة اجلنيسة إىل السوق دون تأ�ري. و�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أن 

املوافقة التنظميية. �ىل اس�تثناء للحصول يف ش�ييل مت إیدا�ة یالعامة يف ش�ييل مسؤو� عن الفحص املوضوعي �لك طلب 
و�إلضافة إىل ذ�، أشار الوفد إىل أنه يف بعض احلاالت، هناك إماكنية طلب املوافقة التنظميية من �الل معلية مبسطة، 

ال املسا�دة التقنية دون تقدمي مستندات معينة. ويف اخلتام، جشع الوفد الویبو �ىل اس�ت�دام الوثيقة املرجعية يف جم
 ل�ول األعضاء.املقدمة والترشیعية 

�الوة �ىل ذ�، رشح الوفد و  ..SCP/28/3 Addو SCP/28/3وشكر وفد رومانيا األمانة �ىل إ�داد الوثيقة  .52
ة أن هذا �س�تثناء يف رومانيا �شري فقط إىل املنت�ات الطبي أفاد�يف مت تنفيذ هذا �س�تثناء يف �رشیعات رومانيا. و 

ملوافقة �ىل التسویق يف رومانيا أو التفویض ��ىل ینطبق �س�تثناء ذ�ر الوفد أن ، و�إلضافة إىل ذ�لالس�ت�دام البرشي. 
الوطنية للمنت�ات الطبية يف رومانيا  هيئةيف إ�دى ا�ول األعضاء يف �حتاد األورويب. وأ�ريا، أشار الوفد إىل أن ال 

 .مسؤو� عن تنفيذ هذا �س�تثناء

. و�الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد جلنة الرباءات�شأن �س�تثناءات والتقييدات يف  احلدیثوأشار وفد الهند إىل �رخي  .53
والواردات املوازیة، واس�ت�دام  ،أنه ینبغي للجنة أن �ركز �ىل اس�ت�دام بعض �س�تثناءات مثل الرتخيص اإلجباري

األدویة والقدرة �ىل حتمل �اكليفها. وف� صول �ىل ة من و�ة نظر إماكنية احلعترب �لغ األمهيي ی احلكومة، واس�تثناء بوالر ا�
، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن تطو�ر نظام الرباءات واس�ت�دام حقوق الرباءة ینبغي أن یعمل SCP/19/6یتعلق �لوثيقة 

أن حيقق الهدف املمتثل يف توفري لرباءات لنظام ابطریقة متوازنة ومعقو�. و�إلضافة إىل ذ�، أشار الوفد إىل أنه ینبغي 
تعز�ز متتع أعضاء ا�متع املمتثل يف هدف ال امحلایة للمصاحل األ�القية واملادیة للم�رت�ني، ويف نفس الوقت ینبغي أن حيقق 
ة للجنة، أشار وف� یتعلق ��ورة احلالي اآلخر�ن حبقوق اإل�سان. و�الوة �ىل ذ�، أوىل الوفد أمهية �برية لعمل اللجنة.

رباءات الو  ،رباءاتالإىل أمهية بنود �دول األعامل هذه �عتبارها اس�تثناءات وتقييدات �ىل حقوق �ىل و�ه اخلصوص الوفد 
و�ة نظره اليت أعرب عهنا يف �ىل والص�ة �إلضافة إىل نقل التكنولوجيا. وف� یتعلق بت� القضا�، أكد الوفد من �دید 

رباءات ال ميكن أن �كون مطلقة، حيث أن الس�ياسات العامة الجنة. ويف اخلتام، رأى الوفد أن حقوق ا�ورات السابقة لل 
أن هذه احلقوق والواجبات جيب أن ، أعرب الوفد عن اعتقاده بتعين أیضا الزتامات الرشاكت �س�تفادة امجلهور كلك. و��

 .SCP/28/3إ�داد الوثيقة  �ىلبعضها البعض. ويف اخلتام، شكر الوفد األمانة مع توازن ت 

. ورأى الوفد أن ت� SCP/28/3الوثيقة األخص ل�ورة و�ىل �داد وشكر وفد �حتاد الرويس األمانة �ىل � .54
الوثيقة مفيدة للغایة ألهنا حتتوي �ىل أحاكم قانونية مت اع�دها يف �رشیعات خمتلف الب�ان. و�الوة �ىل ذ�، أعرب الوفد 



SCP/28/12  
16 
 

وثيقة وجود متر اللجنة يف العمل �شأن هذه املسأ�. وف� یتعلق �لعمل املس�تقبيل، أشار الوفد إىل أن عن رغبته يف أن �س� 
مفيدة. و�رب الوفد عن أمهية األحاكم املتعلقة أیضا كون تمرجعية أخرى عن �يفية اس�ت�دام احلكومات لهذا �س�تثناء س� 

ألول مرة يف و، 2018یونيو  1النية. وأشار الوفد إىل أنه يف �لرتخيص اإلجباري، الس�� يف صنا�ة املس�تحرضات الصيد
�حتاد الرويس، منحت حممكة التحكمي يف موسكو �رخيصا إلزاميا للمنت�ات الصيدالنية مكحمكة ابتدائية. و�إلضافة إىل 

أعرب موسكو. ويف اخلتام،  ذ�، أعرب الوفد عن أم� يف أن �كون قرارات احمل�مك العليا مواتية مثل قرار حممكة التحكمي يف
 إىل مزید من املناقشات �شأن �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات.عن تطلعه الوفد 

لو�ئق. ورأى الوفد أن �س�تثناءات اوأعرب وفد األرجنتني عن امتنانه لألمانة �ىل تنظمي اج�ع اللجنة وإ�داد  .55
لوضع القوا�د لتكون قادرة �ىل تعز�ز التمنية الالزمة  ملسا�ةلزتوید الب�ان �والتقييدات �ىل حقوق الرباءات تعترب أساس�ية 

و�ىل عرضها. وأشار الوفد إىل أن هذه الوثيقة مجعت  SCP/28/3وأهدافها الوطنية. وشكر الوفد األمانة �ىل إ�داد الوثيقة 
مفيدة  SCP/28/3شار الوفد إىل أن الوثيقة مجليع الب�ان. وأ�ريا، أ�لنس�بة معلومات قيّمة ومفص� عن قضية ذات ص� 

 للغایة مجليع ا�ول األعضاء.

مو�ة األفریقية وشكر األمانة �ىل إ�داد الوثيقة ا�وأید وفد الس�نغال البيان ا�ي أدىل به وفد املغرب �مس  .56
SCP/28/3 ل�ول األعضاء. املقدمة ية . وجشع الوفد الویبو �ىل اس�ت�دام ت� الوثيقة يف جمال املسا�دة التقنية والترشیع

سامه يف نظام �راءات متوازن یأ�ذ يف �عتبار مصاحل أحصاب احلقوق و�امة � ورأى الوفد أن �س�تثناءات والتقييدات 
 الرتخيص اإلجباري.الس�� امجلهور. ويف اخلتام، تطلع الوفد إىل احلصول �ىل و�ئق �دیدة �شأن اس�تثناءات أخرى، 

. ورأى الوفد ا�ي قدمته عرضالو�ىل  SCP/28/3األمانة �ىل إ�داد الوثيقة  األمر�كيةاملت�دة وشكر وفد الوال�ت  .57
احلصول �ىل إجراءات مرجعا مفيدا عن �يفية اس�ت�دام الب�ان يف مجيع أحناء العامل لألحاكم املتعلقة بمتثل أن ت� الوثيقة 

كون أیضا وثيقة مرجعية جيدة �ميكن أن  ا ذ�، ذ�ر الوفد أهنموافقة اجلهات التنظميية من السلطات احلكومية. و�الوة �ىل
. وأ�ريا، أعرب الوفد عن تطلعه إىل و�ئق مماث� ف� یتعلق �ملسائل اخلاصة هبا رباءاتالللحكومات من أ�ل حتدیث نظم 

 �شأن �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات. SCP/16/3الواردة يف الوثيقة 

املمثل أشار . و SCP/28/3�ىل معل أمانة الویبو يف إ�داد الوثيقة  ملؤسسة ا�ولية لإل�كولوجيا املعرفيةاو وأثىن ممثل  .58
ونظرة شام� �ىل  ةالتنظميي راجعةأن الوثيقة قدمت عرضا مفصال ألهداف الس�ياسات اليت أدت إىل إ�شاء اس�تثناء املإىل 

أیضا الت�د�ت اليت توا�ه الب�ان يف تنفيذه. و�الوة �ىل ذ�، ذ�ر ف تص. ورأى املمثل أن هذه الوثيقة دو� 71تطبيقه يف 
دراسة مت إ�دادها للمفوضية األوروبية، واليت قدرت أن متدید اس�تثناء املراجعة أوردت  SCP/28/3الوفد أن الوثيقة 

األوروبية عن طریق احلد من من شأنه أن یفيد صنا�ة األدویة دو� �سویقية يف أي تفویضات التنظميية لتغطية أي أدویة و 
لصالحية، ومعارضة الرباءة، و�اكليف إجراءات التعدي. وف� املرتبطة �راء اآلو  ،ا�راساتنفيذ مثل حریة ت القانونية  التاكليف

یبس (أ) من اتفاق �ر  3-27یتعلق �ألعامل املس�تقبلية، طلب املمثل من األمانة إجراء دراسة عن اآل�ر املرتتبة �ىل املادة 
 .�اخلالاجلينات و القامئة �ىل عال�ات لل�لنس�بة الرباءة أهلية �شأن 

من �دول األعامل ینبغي  5وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء، وذ�ر أن أي معل يف املس�تقبل ف� یتعلق �لبند  .59
. و�إلضافة إىل ذ�، ذ�ر وقاحلق مصاحل أحصابكذ� صاحل �امة امجلهور و ملمتوازنة، مع األ�ذ يف �عتبار بطریقة أن یمت 

الواسعة وینبغي أن حيتوي �ىل مساهامت من اقعية الوفد أن العمل املس�تقبيل يف هذا الصدد ینبغي أن �ستند إىل الو�ئق الو 
ا�ول األعضاء. و�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أن العمل املس�تقبيل ا�ي من شأنه أن حيمك مس�بقا �ىل النتي�ة وميثل 

مقبوال. وف� یتعلق مبوضوع الوثيقة املرجعية التالية، اقرتح الوفد: "اس�ت�دام املواد �ىل �ا وا�دا یناسب امجليع لن �كون هن
 السفن األجنبية والطا�رات واملر�بات الربیة".

 أنظمة ��رتاضمن �دول األعامل: جودة الرباءات، مبا يف ذ�  6البند 
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 ،SCP/19/4و ،SCP/18/9و ،SCP/17/10و ،SCP/17/8و ،SCP/17/7استندت املناقشات إىل الو�ئق  .60
 .SCP/28/8و ،SCP/28/7و ،SCP/28/4و ،SCP/24/3و ،SCP/23/4و ،.SCP/20/11 Revو

كذ� شكر وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء وشكر األمانة �ىل ا�راسة اإلضافية �شأن اخلطوة �بتاكریة و  .61
لرباءة و�امل الهلية ل�الت ل�راسة. ورصح الوفد بأن اخلطوة �بتاكریة يه رشط أسايس لاأعضاء اللجنة ا��ن قدموا مد

وقوة الرباءات الصادرة ونظام الرباءات �شلك �ام. وأضاف أن حتدید اخلطوة �بتاكریة �ستند إىل العدید من ودة �امس جل
ر يف هذا ا�ال". ورصح الوفد بأن ا�راسة �شأن " و"الشخص املاهالتقنية الصناعية السابقةاملفاهمي املتخصصة مثل "

�شأن األمث� واحلاالت املتعلقة بتقيمي اخلطوة شار�ية لسة الت اجل ، و SCP/22/3اخلطوة �بتاكریة، الواردة يف الوثيقة 
ضال عن أو�ه التشابه، فو  �بتاكریة اليت عقدت �الل ا�ورة اخلامسة والعرش�ن للجنة، تدل �ىل مدى تعقيد املوضوع

ج التقيمي رباءات يف خمتلف الب�ان واملناطق. وأشار إىل أن هنُ بأهلية ال علقتامل بعض �ختالفات يف تقيمي هذا الرشط 
أشار الوفد إىل أن الو�ئق كام املتشاهبة ميكن أن تؤدي يف كثري من األحيان إىل نتاجئ خمتلفة يف خمتلف الوال�ت القضائية. 

SCP/28/4 وSCP/28/7 وSCP/28/8  للرباءات اكتب الوطنية واإلقلمييةاملقدمت معلومات هامة أخرى عن ممارسات .
نه يف ا�ورات السابقة، أعرب �دد �بري من الوفود من خمتلف املناطق عن دمعه ملواص� العمل �شأن بأوواصل الوفد 

�شلك اخلطوة �بتاكریة مضن والیة اللجنة ع تقإىل أنه، من حيث قانون الرباءات املوضوعي،  ةشار يف إاخلطوة �بتاكریة. و
ميع ا�ول األعضاء جب ماكتب الرباءات   يففاحصنيالعن اعتقاده بأن العمل يف هذا املوضوع سيسا�د الوفد ، أعرب واحض

ن رغبته �ىل حتسني معرفهتم و�اراهتم يف إجراء تقيمي مناسب لت� املتطلبات الهامة للرباءة. وبناء �ىل ذ�، أعرب الوفد ع
) ف� یتعلق �ملؤرشات الثانویة SCP/24/3بتاكریة بناء �ىل اقرتاح وفد إس�بانيا (الوثيقة �طوة اخل �شأنيف مواص� العمل 

و��رتا�ات ا�تارة وتقيمي اخلطوة �بتاكریة يف قطاع ا�ك�و�ت. وطلب الوفد من األمانة مواص� هذه ا�راسة وإ�ادة 
املعلومات ذات الص� �سهو�. توفري سيسا�د يف ذ�  . ورأى الوفد أن أساس لك دو� �ىل �ده�ىل�رتيب املعلومات 

مسأ� �مة. ويف هذا الصدد، طلب هو مبثابة إلدراك لو�إلضافة إىل ذ�، أشار الوفد إىل أن جتنب اس�ت�دام الفاحصني 
 .SCP/28/8و SCP/28/7الوفد �لام �لوثيقتني اط أ�الوفد من األمانة اس�تكشاف هذا املوضوع �لتفصيل. ويف ا�هنایة، 

وحتدث وفد ا�منسا �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه، وأكد من �دید دمعه والزتامه بتطو�ر أعامل اللجنة  .62
كز مر و �شأن موضوع جودة الرباءات واخلطوة �بتاكریة. وأشار الوفد إىل أن مفهوم اخلطوة �بتاكریة ینمتي إىل قلب 

رتفعة حول اخلطوة �بتاكریة وا�رتف �جلودة املإضافية . ويف هذا الصدد، شكر الوفد األمانة �ىل تقدمي دراسة رباءاتال
ستسا�د �ىل �كتساب فهم أفضل �كيفية فهم لك دو� عضو �ىل األخص . وذ�ر الوفد أن ت� الوثيقة SCP/28/4للوثيقة 

و�الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد أنه �ىل الرمغ  .�شلك �اصخلطوة �بتاكریة"، ملصطلح "جودة الرباءات"، �شلك �ام، و"ا
�لك صاحب �لنس�بة خمتلفة يف تعریف مصطلح "جودة الرباءات"، وأن معىن هذا املصطلح قد �كون خمتلفا ُهنج من وجود 

وأعرب الوفد عن ثقته يف أن نتاجئ . �شأن القضا� األساس�يةمصل�ة يف س�ياقات خمتلفة، إال أنه یبدو أن هناك تفاهام مماثال 
الو�ئق س�تكون مفيدة يف �ضطالع بعمل اللجنة يف جمال جودة الرباءات. وطلب الوفد املزید من ا�راسات حول اخلطوة 

إىل إجراء مناقشات حول عن تطلعه الوفد كام أعرب . SCP/24/3و SCP/19/5�بتاكریة، �ىل النحو املقرتح يف الوثيقة 
والت�ليل املتأخر. وواصل  الت�ليل التقریيبإىل �انب املنجزات التكنولوجية لعامة املشرتكة وتضافرها مع أ�دث املعرفة ا

الوفد �شجيعه �ىل �س�ت�دام الواسع لتقامس العمل وأعرب عن رأیه بأن �لسة تبادل املعلومات، مثل اجللسة املقررة لت� 
التعرف �ىل �رامج املشاركة يف العمل واملشاركة فهيا. و�الوة �ىل ذ�، ا�ورة، ستشجع املزید من ا�ول األعضاء �ىل 

اإلداري من شأنه أن یؤدي إىل نظام �راءات أكرث ��رتاض و�بطال أشار الوفد إىل أن الفهم املشرتك األفضل آلليات 
اللجنة معًال �ملقرت�ات اليت قد�ا وفد  دمعه للتقدم يف العمل يفأكد الوفد جمددا �ىل �ساطة. وف� یتعلق �لعمل املس�تقبيل، 

) ووفود مجهوریة �ور� واململكة املت�دة والوال�ت املت�دة SCP/23/4و SCP/19/4(الوثيقتان  األمر�كيةالوال�ت املت�دة 
ا واململكة )، فضًال عن املقرت�ات السابقة املتعلقة "جبودة الرباءات" اليت قد�ا وفدا كندSCP/20/11(الوثيقة  األمر�كية

وفد الوال�ت املت�دة املقدمة من و  ،)SCP/17/7من وفد ا�امنرك (الوثيقة ، واملقدمة )SCP/17/8املت�دة (الوثيقة 
). وأعرب الوفد عن الزتامه بتطو�ر �ر�مج العمل �شأن "جودة الرباءات"، وا�ي س�يعكس SCP/17/10( األمر�كية
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أعرب عن . و SCP/28/8و SCP/28/7، أید الوفد املقرت�ات الواردة يف الوثيقتني العنارص الرئيس�ية لهذه املقرت�ات. وأ�ريا
 إىل إجراء مناقشة بناءة �شأن هذا البند من �دول األعامل.ه تطلع

وحتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وأكد دمعه القوي للهنوض �لعمل املتعلق مبوضوع  .63
يف مصمي نظام الرباءات. وأشار الوفد إىل أن اخلطوة �بتاكریة يه جزء هام یقع ح الوفد بأن املوضوع جودة الرباءات. ورص

اجلودة. و�رب الوفد عن اعتقاده مرتفع ضامن لنظام �راءات مبثابة من قانون الرباءات وأن التقيمي السلمي للخطوة �بتاكریة هو 
فهم مفهوم اخلطوة �بتاكریة. وشكر الوفد األمانة �ىل إ�داد  �شأنصيل بأن مجيع ا�ول األعضاء سوف �س�تفيد من التف 

إىل أن هذه الوثيقة تقدم �ىل األخص كذ� ا�ول األعضاء �ىل مساهامهتا. وأشار الوفد ، كام شكر SCP/28/4الوثيقة 
عن تطلعه إىل �لسة تبادل بتاكریة. و�الوة �ىل ذ�، أعرب الوفد �لخطوة لمعلومات عن �يفية تقيمي ا�ول األعضاء 

عزز التعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص. وتطلع الوفد إىل مناقشات تس�  اأهنباملعلومات وأعرب عن اعتقاده 
جمددا عن لوفد أعرب ا، ورحب �ملزید من العمل يف هذا الصدد. ويف اخلتام، SCP/28/8و SCP/28/7حول الوثيقة 

)، ومجهوریة �ور� SCP/23/4و SCP/19/4(الوثيقتان  األمر�كيةا وفد الوال�ت املت�دة تأیيده للمقرت�ات اليت قد�
)، �إلضافة إىل املقرت�ات السابقة املتعلقة جبودة .SCP/20/11 Rev(الوثيقة  األمر�كيةواململكة املت�دة والوال�ت املت�دة 

)، ووفد SCP/17/7فد ا�امنرك (الوثيقة و)، و SCP/17/8الرباءات اليت قد�ا وفدا كندا واململكة املت�دة (الوثيقة 
إىل إجراء مناقشة بناءة �شأن هذا البند من عن تطلعه الوفد أعرب ). و SCP/17/10(الوثيقة  األمر�كيةالوال�ت املت�دة 

 �دول األعامل.

. و�الوة �ىل ��رتاضأنظمة وأشار إىل أمهية قضية جودة الرباءات و  ،مو�ة األفریقيةا�وحتدث وفد املغرب �مس  .64
. ويف هذا الصدد، ذ�ر األ�رية مل تناقش مبا فيه ا�كفایة يف دورات اللجنة أنظمة ��رتاضذ�، أشار الوفد إىل أن مسأ� 

. وأشار الوفد إىل أن مصطلح "جودة الرباءات" ال یعين فقط نظمة ��رتاضالوفد أنه ینبغي للجنة أن تويل �عتبار ذاته أل
رأى الوفد أن جودة  ،رباءات دا�ل مكتب امللكية الفكریة. و��البل جودة معلية منح حفسب اءات نفسها جودة الرب 

وأشار إىل أن إ�دى اخلصائص األساس�ية  رباءات ومعلية الفحص.الالرباءات �رتبط ارتباطا وثيقا مبتطلبات احلصول �ىل 
يف ختتلف ني �ستند إىل مفهوم اإلقلميية، وأن معایري األهلية للرباءات يه أن هذه القوانلرباءات للقوانني الوطنية واإلقلميية ل

. ورأى الوفد أنه لرباءاتل قوانني الوطنيةالخمتلف الب�ان. و��، أشار الوفد إىل أنه ینبغي حتدید جودة الرباءات من �الل 
ال ميكن معاجلهتا ببساطة من �الل نه إال أيف �ني أن الهدف الرئييس للجنة يف هذا الصدد هو حتسني جودة الرباءات، 

من ال ختلو ية الفكریة ملاكنب امللك  �رتاضو�فحص ألن ممارسات التبادل اجللسات اإل�المية بني ماكتب امللكية الفكریة، 
التقنية والقيود األخطاء. و�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أنه �لنظر إىل املس�تو�ت ا�تلفة للتمنية واملوارد البرشیة واملوارد 

هذا املصطلح. و��، رأى الوفد امغ �شأن ن �ري املرحج أن یتحقق بعض التنمفا�تلفة يف الب�ان النامية وأقل الب�ان منوا، 
الوفد إنه ینبغي �لتايل، ذ�ر و أن أفضل طریقة لتحقيق جودة الرباءات يه �حتفاظ بفاحيص الرباءات من ذوي اخلربة.

 لفاحيص الرباءات.�لنس�بة سا�دهتا التقنية وبناء القدرات للویبو ز�دة م 

إ�داد الوثيقة. �ىل وأعرب عن تقد�ره لألمانة  SCP/28/4اإلسالمية) �لام �لوثيقة  -وأ�اط وفد إ�ران (مجهوریة  .65
اءات يف البحث إىل أنه مت تقدمي ردود متباینة �ىل اس�تبيان مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب الرب يف إشارة و

مه مشرتك حول مصطلح "جودة الرباءات" بني األعضاء. ورأى الوفد أنه ال ميكن تعز�ز افتوالفحص، رأى الوفد أنه ال یو�د 
جودة الرباءات مبجرد تبين ممارسات ماكتب الرباءات األخرى أو التعاون مع املاكتب األخرى من �الل أ�شطة تقامس العمل. 

مناقش�هتا واختاذ قرار ینبغي الرمغ من أمهيهتا، ینبغي �رك جودة الرباءات للواحئ �ىل املس�توى الوطين و  رأى الوفد أنه �ىلكام 
موقفه بأن هذا جمددا �ىل الوفد أكد . و �ىل �ده�شأهنا من قبل السلطات الوطنية، مع مرا�اة األولو�ت الوطنية �لك ب� 

نون الرباءات أو وضع القوا�د واملعایري يف املس�تقبل. و�إلضافة إىل ذ�، فرس �ىل أنه أداة لتنس�يق قااملوضوع ال ینبغي أن یُ 
الفحص حتتاج إىل جودة من اتفاق �ریبس. ورأى الوفد أن  1-27أعرب الوفد عن اعتقاده بأن هذا الفهم یتفق مع املادة 

أن تقامس اخلربات قد حيسن إىل فد الو أشار . و�الوة �ىل ذ�، دو�حتسني �بري مبا یتفق مع أهداف الس�ياسة الوطنية �لك 
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ملوظفي الرباءات من �الل التعاون الثنايئ واإلقلميي بني ماكتب تقنية رباءات وكذ� املهارات واخلربات ال من جودة ال
. SCP/28/8و SCP/28/7 يقتنيالردود �ىل �س�تبيان. و�الوة �ىل ذ�، أ�اط الوفد �لام �لوث وحضت الرباءات، كام أ

يف �ىل قدم املساواة  أنظمة ��رتاضموضوع إ�راز د عن تأیيده ملوقف مجمو�ة آس�يا واحمليط الهادئ ف� یتعلق بوأعرب الوف
يف املس�تقبل. ويف اخلتام، جشع الوفد األمانة �ىل الرتكزي �ىل بناء القدرات مثل تطو�ر قوا�د  جلنة الرباءات�ر�مج معل 

، مبا يف ذ� املسا�دة التقنية وتدریب املوظفني يف الب�ان النامية من أ�ل تعز�ز البيا�ت وأدوات البحث واألدوات املامث�
 رباءات.الجودة 

�شأن اخلطوة �بتاكریة. واعترب الوفد أن هذه ا�راسة �مة إضافية وشكر وفد الربتغال األمانة �ىل إجراء دراسة  .66
هلية احلصول �ىل ألمن أ�ل فهم اخلطوة �بتاكریة مكعيار  مجليع ا�ول األعضاء وماكتب امللكية الفكریة�لنس�بة للغایة 

رباءة. وأشار الوفد إىل أنه من املهم للغایة حتسني نظام إدارة اجلودة يف لك مكتب وطين للملكية الفكریة. وأید الوفد اقرتاح ال
التأثريات احلقيقية  ). ورأى أن هذا �قرتاح سيسا�د ا�ول األعضاء �ىل فهمSCP/28/7وفد إس�بانيا (الوثيقة 

للتكنولوجيات اجلدیدة �ىل نظام الرباءات. و�إلضافة إىل ذ�، أید الوفد اقرتاح وفود امجلهوریة التش�يكية و�ينيا واملكس�يك 
دمعه والزتامه بتطو�ر العمل �شأن جودة الرباءات جمددا الوفد أكد ). و SCP/28/8وس�نغافورة واململكة املت�دة (الوثيقة 

 ع املقرت�ات اليت من شأهنا حتسني نظام إدارة اجلودة �لك مكتب وطين.مجليدمعه و 

"دراسة �شأن اخلطوة بعنوان  SCP/22/3بيانه ف� یتعلق ��راسة املقدمة يف الوثيقة من �دید �ىل وفد الهند أكد و  .67
ُ  هإىل أنأشار �ىل األخص �بتاكریة". و  �ىل أهنا أداة ملواءمة  SCP/28/3هذه الوثيقة وكذ� الوثيقة فرس ال ینبغي أن ت

. كشفمفهوم اخلطوة �بتاكریة. وف� یتعلق جبودة الرباءات، أشار الوفد إىل أن جوهر نظام الرباءات هو الشفافية وا� 
 الرباءات.جودة عزز الشفافية و یيف معلية منح الرباءات من شأنه أن للمشاركة و��، رأى الوفد أن دعوة �امة الناس 

رباءات اجليدة فقط. وأشار السوى أال تُمنح مبوجهبا ميكن إىل ذ�، أشار الوفد إىل أنه من الرضوري توفري آلية و�إلضافة 
كون لها مصداقية أكرب ف� یتعلق بتلبية متطلبات األهلية يس� عارضة إجراءات املنفاذ نحت بعد الوفد إىل أن الرباءة اليت مُ 
ت �ري الرضوریة من شأنه أن یقيد املنافسة و�لتايل یؤدي إىل ارتفاع األسعار. رباءا�سجيل الللرباءة. وأضاف الوفد أن 
ینبغي أن �شلك جزءاً ال یتجزأ من بند �دول أعامل جودة الرباءات. ويف اخلتام،  أنظمة ��رتاضو�لتايل، رأى الوفد أن 

جودة أن ف� یتعلق مبختلف القضا� املتعلقة �لرباءات، آلراء املفيد للتبادل ل يه منتدى قمي للغایة  جلنة الرباءاتالوفد أن أفاد 
 وا�دة من أمه القضا�.يه الرباءات 

. وأشار إىل املقرت�ات الواردة يف رباءاتودة الوشكر وفد الصني مجيع ا�ول األعضاء �ىل مساهامهتا ف� یتعلق جب .68
يف املناقشات املتعلقة جبودة الرباءات. ورأى  . وأعرب عن اس�تعداده للمشاركة بنشاطSCP/28/8و SCP/28/7الوثيقتني 

. وأشار إىل أن تعریف هتاالوفد أن مسأ� جودة الرباءات تتعلق �البتاكر ودراسة طلبات الرباءات واس�ت�دام الرباءات وحام�
و�الوة  مصطلح "جودة الرباءات" معقد وميكن قياسه �إلشارة إىل �دة جوانب مثل اخلطوة �بتاكریة ووصف ��رتاع.

إىل حتسني ي هيدف ) یقوم بتنفيذ املرشوع ا�SIPO�ىل ذ�، ذ�ر الوفد أن مكتب ا�و� للملكية الفكریة يف الصني (
 مكتب ا�و� للملكية الفكریة يف الصنيرباءات. و�إلضافة إىل ذ�، أشار الوفد إىل أن الاجلودة الشام� لفحص الرباءات و 

حفص الرباءات. وف� یتعلق بتقامس العمل، اقرتح الوفد أنه �إلضافة إىل التعاون بني التحمك يف و  قد أ�شأ �لفعل نظاما ملراقبة
والصكوك  ،وأدوات البحث ،�ركز اللجنة معلها �ىل بناء القدرات مثل تطو�ر قوا�د البيا�تینبغي أن ماكتب الرباءات، 

، وتدریب املوظفني وتبادهلم من أ�ل تعز�ز بناء راجعةوتعز�ز البحث و املوتقدمي املسا�دة التقنية إىل الب�ان النامية،  ،املامث�
دو�  26تعاون مع أكرث من ی  مكتب ا�و� للملكية الفكریة يف الصني قدرات ماكتب امللكية الفكریة. وأشار الوفد إىل أن

 يف هذا الصدد.إقلمي و

حول موضوع "جودة الرباءات". ورصح الوفد بأن وكذ� بتبادل اآلراء  SCP/28/4ورحب وفد الربازیل �لوثيقة  .69
سامه يف تعز�ز التفامه املتبادل لقوانني وإجراءات الرباءات اليت تفيد مجيع ا�ول � أ�شطة تبادل املعرفة �شأن هذه املسأ� 
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نولو� ونقل جلودة �لنس�بة للربازیل يه املفتاح لتعز�ز �بتاكر التك مرتفعة ااألعضاء. وشدد الوفد �ىل أن الرباءات 
 ة�ج�عي يةالتكنولوجيا و�رشها مبا حيقق املنفعة املتباد� ملنتجي ومس�ت�ديم املعرفة التكنولوجية بطریقة تفيض إىل الرفاه 

موقف الربازیل، فقد أشارت ردود ا�ول األعضاء �ىل �س�تبيان أنه بغض النظر عن . وواصل الوفد القول ةو�قتصادی
لرباءات" � معان خمتلفة ف� یتعلق بعوامل خمتلفة، ويه نتي�ة متوقعة وإجيابية إىل �د ما، �لنظر إىل أن مصطلح "جودة ا

 1.27الویبو. وأشار إىل أن هذه النتاجئ ت�ىش مع املادة�ول األعضاء يف لتمنية �قتصادیة و�ج�عية لل إىل املرا�ل ا�تلفة 
هلية للرباءة، مما یتيح للحكومات مسا�ة اكفية من املناورة لت�دید وتطبيق ت� من اتفاق �ریبس اليت ال حتدد متطلبات األ

تغري مع مرور الوقت. ت  ااملعایري وفقا الحتيا�اهتا وأولو�هتا. ورصح الوفد بأن ت� �حتيا�ات واألولو�ت ليست �بتة وأهن
قدرة ا�ول األعضاء �ىل حتقيق س وضوعية قد مياملة ن التوصل إىل تعریف مو�د ملعایري الرباءبأواس�تطرد الوفد قائًال 

أهداف الس�ياسة الوطنية يف نظام امللكية الفكریة. وشدد �ىل أن حامیة امللكية الفكریة ليست �ایة يف �د ذاهتا بل يه 
ریبس ميكن بأن �زي الس�ياسات ا�ي یوفره اتفاق �عن اقتنا�ه وفد أعرب الوس�ي� لتعز�ز التمنية �قتصادیة و�ج�عية. و 

أكد حبقوق أحصاب الرباءات. و من األشاكل وجيب اس�ت�دامه لتحقيق أهداف الس�ياسة العامة دون املساس بأي شلك 
أن ماكتب امللكية الفكریة ميكن أن �س�تفيد كثريا من التعاون وتبادل املعرفة يف جماالت بناء القدرات، وتدابري جمددا الوفد 

لومات، مبا يف ذ� الوصول إىل قا�دة بيا�ت الرباءات واملنشورات العلمية املتخصصة اليت وأدوات �كنولوجيا املع ،الشفافية
أعرب عن ورحب الوفد بتبادل اآلراء حول ت� ا�االت و  .التقنية الصناعية السابقةتعد أساس�ية إل�داد تقر�ر شامل عن 

سامه يف � ، رأى الوفد أن ت� الوثيقة SCP/28/7. وف� یتعلق �لوثيقة ضو�اتاقرتا�ات أخرى حول املو انفتا�ه ألي 
معل اللجنة املعنية �لتمنية كرر املناقشات اليت دارت يف اللجنة. ورصح الوفد بأن معل اللجنة يف هذا الصدد ال ینبغي أن �

وفد عن . ويف اخلتام، أعرب الSCP/28/8الوفد �لام �لوثيقة أ�اط �إلضافة إىل ذ�، و). CDIPوامللكية الفكریة (
 اس�تعداده ملزید من التعاون يف هذا الصدد.

�امًال رئيس�ياً يف �لق �كنولوجيات ابتاكریة فعا�، وحامیة حق  متثلورصح وفد مجهوریة �ور� بأن جودة الرباءات  .70
فحص، الوفد أن التعاون بني ماكتب الرباءات يف معلية البحث والرأى لرباءات. و لاحلكومة ا�رتع وحتسني كفاءة إدارة 

وبعبارة أخرى، تقامس العمل، هو أ�د األدوات الفعا� لتعز�ز وضامن جودة الرباءات. و�� أید الوفد �قرتاح ا�ي تقدم به 
) وكذ� اقرتاح وفد إس�بانيا �شأن SCP/23/4�شأن دراسة تقامس العمل (الوثيقة  األمر�كيةوفد الوال�ت املت�دة 

 تنيق ي ). و�إلضافة إىل ذ�، أید الوفد املقرت�ات الواردة يف الوث SCP/24/3ریة (الوثيقة ا�راسات املتعلقة �خلطوة �بتاك
SCP/28/7 وSCP/28/8. 

 ��رتاض و�بطال اإلدارية حول آليات يشار� الت لسة اجل 

أن أفاد بو . 24/2015 رمق قدم وفد إس�بانيا عرضا عن إجراءات املعارضة اليت وردت يف قانون الرباءات اإلس�باين .71
 .http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=46439: الرابط العرض متاح �ىل

ُأودعت �ى اليت  عارضاتما إذا اكنت امل "1"وطلب وفد �ولومبيا توضي�ا من وفد إس�بانيا ف� یتعلق مبا یيل:  .72
�يف تعامل املكتب مع املعارضة حيث مل  "2"واملكتب اإلس�باين للرباءات قد أسفرت عن تأ�ري يف معلية منح الرباءات؛ 

 ومل �كن املعلومات املقدمة من املعارضني ذات ص�.بأد� مدعومة  الطلبات�كن هناك 

يف ؤدي �لفعل إىل تأ�ري تميكن أن املعارضة اليت یمت إیداعها قبل منح الرباءة ن بأورد وفد إس�بانيا �ىل وفد �ولومبيا  .73
شهرا إذا مرت  15بناء �ىل لك �ا�، قد �س�تغرق إجراءات املعارضة أكرث من �ام أو حىت  ،أنهمنح الرباءة. وأوحض الوفد 

رباءات �شلك رسیع إىل �د ما، مبنح الاملكتب، �شلك �ام، ه بي� یقوم املعارضة بعملية طعن. وأعرب الوفد عن أم� يف أن
. وف� یتعلق �لسؤال الثاين، ذ�ر الوفد أنه مت حفص اءةالرب  عارضة ما بعد منحإد�ال نظام املأ�د أس�باب یعد ذ� إال أن 

. ورصح الوفد بأهنم یدر�ون أن من �دمهالو�ئق املقدمة يف طلبات املعارضة ف� یتعلق مبا إذا اكنت ذات ص� �لقضية 
 يام بذ�.رباءة، �كن ليس �هيم �لرضورة أس�باب جيدة للق الاملنافسني س�ي�اولون يف كثري من األحيان معارضة 
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: الرابط العرض متاح �ىلوأفاد بأن وقدم وفد اليا�ن عرضا عن نظام معارضة الرباءات يف اليا�ن.  .74
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_28/scp_28_b_opposition_japan.pdf. 

بلغ اللجنة ی ود أن یأنظمة مماث�  هناكإال أن ده، يف بال ةنه يف �ني ال یو�د نظام معارضبأوفد اململكة املت�دة ذ�ر و  .75
الزنا�ات املتعلقة �لرباءات من �سویة ملسا�دة الرشاكت �ىل  2005 �ام يفدا�رة آراء الرباءات ه مت تدشني هبا. وذ�ر الوفد أن

هذا  ذ�ر الوفد أن مثلكام ف� یتعلق بصالحية الرباءات أو انهت�كها.  ناسب من حيث التلكفة�الل توفري تقيمي رسیع وم 
أمام احمل�مك. وواصل الوفد  التقايضالزنا�ات قبل تصعيدها إىل �سویة الرأي، وإن اكن �ري ملزم بطبيعته، ميكن أن �سا�د يف 

نه حىت عندما ال ميكن جتنب التقايض، ميكن للرأي أن �سا�د األطراف �ىل الرتكزي �شلك أفضل �ىل قضا�مه، أالقول 
ذ�ر الوفد كام جنيه وأن مدة العملية ثالثة أشهر.  200أن �لكفة تقدمي الرأي ببلغ الوفد اللجنة و�لتايل توفري الوقت واملال. وأ

الرباءات حبيث ميكن إصدار اآلراء ف� یتعلق جبميع جوانب صالحية الرباءة، مبا دا�رة آراء ، مت توس�يع 2014أنه يف أكتو�ر 
 قضا� �نهتاكشمل ت ل دا�رة اآلراء  مت توس�يعوأفاد أنه . كشف� يف ذ� املوضوع املستبعد من األهلية للرباءة وكفایة ا

رباءة الوأضاف الوفد أنه �إلضافة إىل ذ�، عند إصدار رأي �شري إىل أن  والصالحية ف� یتعلق �شهادات امحلایة التمكيلية.
ململكة املت�دة معلية إلغاء ت� يف ا لكية الفكریةمكتب امل بتاكریة، ميكن أن یبدأ �طوة اخلفتقر إىل ت ليست �دیدة أو 

اإلداري، أعرب الوفد عن لغاء و�ريها من آليات اإلبطال واإل أنظمة ��رتاضالرباءة. ويف س�ياق املناقشة احلالية املتعلقة ب
كة يف اململ امللكية الفكریةمكتب احلصول �ىل رأي من خرى �ىل األطراف األتيرس التغيريات ت� أن اإلشارة إىل رغبته يف 

أو تفتقر لل�دة رباءة أن الد مثل هذا الرأي جي رباءة حي�اللغاء إلالسلطة للمكتب منح املت�دة �شأن صالحية الرباءة و 
ألطراف �لنس�بة لبتاكریة. و�الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد أن هناك فرصاً متا�ة يف مجيع مرا�ل معلية ما قبل املنح �طوة اخل

. وأشار الوفد إىل أنه يف الرباءة اءة عند تقدمي طلب معني قبل منحرب القابلية احلصول �ىل لتقدمي مالحظات �شأن األخرى 
يف اململكة املت�دة بتقيمي الطلب بأنفسهم ویصلون إىل قرار فاحصو الرباءات مبكتب امللكية الفكریة الوقت ا�ي یقوم فيه 

ميكن األخرى طراف األإن مثل هذه املالحظات املقدمة من منطقي �شأن مدى أهليته ف� یتعلق بقانون اململكة املت�دة، ف
املعلومات عن هذه إجياد ميكن  هقراراهتم. وذ�ر الوفد يف اخلتام أنتنو�ر أن �زود الفاحصني مبعلومات قمية، مما قد �سا�د �ىل 

 يف اململكة املت�دة.اخلاص مبكتب امللكية الفكریة  ویبالموقع �ىل النظم 

يف  ير جتاليت و عن رغبته يف �سليط الضوء �ىل ثالث إجراءات ملا بعد املنح  األمر�كيةت املت�دة وأعرب وفد الوال� .76
ما مراجعة ، و املراجعة املشرتكة بني األطراف): USPTOللرباءات والعالمات الت�اریة ( األمر�كيةمكتب الوال�ت املت�دة 

 احمل�كامتجملس أفاد أن ). و CBM(املشمو� ت�اریة ال ل عاماأل منوذج)، والرب�مج �نتقايل لرباءات PGRبعد املنح (
بإدارة ت� اإلجراءات قد قام للرباءات والعالمات الت�اریة  األمر�كيةالتابع ملكتب الوال�ت املت�دة يف الرباءات والطعون 

 قضايئإجراء يه راف وذ�ر الوفد أن املراجعة املشرتكة بني األط .رباءةال�لطعن يف حصة األخرى ألطراف لسمح � اليت 
وا�دة أو أكرث عوى الرباءة �احلصول �ىل رباءات ملراجعة قابلية الالطعون يف و  �كامتاحملإداري مت إجراؤه من ِقبل جملس 

رباءات واملنشورات املطبو�ة. وواصل الوفد الالع�د فقط �ىل األد� املستندة إىل �و�كن �ىل أساس اجلدة أو الوضوح و
رباءة ساریة املفعول. وأشار الوفد إىل �دم الاح بعد �سعة أشهر من منح الرباءة أو إ�ادة إصدارها، طاملا اكنت أن اإلجراء مت

عبئا ثقيال ليب أن یذ�ر أنه یتعني �ىل املعارض . و ألس�بقية ��رتاع هرباءات الصادرة مبوجب نظامالوجود قيود زمنية �ىل 
إداري  قضايئ، ذ�ر الوفد أهنا إجراء ما بعد املنحمبراجعة جراءات. وف� یتعلق �سود يف هذه األنواع من اإل�يك من األد� 

رباءة أمام ا�لس ألس�باب أوسع مثل أهلية مادة املوضوع أو اجلدة أو الوضوح أو أي نقص المنفصل ميكن الطعن فيه �ىل 
طرف البدأ بقيام ت ما بعد املنح مراجعة ن معلية ذ�ر الوفد أكام أي نوع من األد�. للمعارض تقدمي ميكن  . وذ�ر أنهيف ا�كشف

مراجعة . وذ�ر الوفد أنه يف ظل إصدار �راءاة معاد إصدارهابتقدمي طلب يف غضون �سعة أشهر بعد منح الرباءة أو اآلخر 
طریقة ات لرب�مج �نتقايل لرباءعبء إثبات أقل. و�الوة �ىل ذ�، وف� یتعلق �ليب أن یعارض ، �ىل املما بعد املنح

وأفاد أن هذه جتاریة مغطاة. أعامل  منوذج�راءة دعوى رباءات يف الإداري ملراجعة  قضايئذ�ر الوفد أنه إجراء  ،مشمو�
طریقة األعامل الرب�مج �نتقايل لرباءات توقف معایري وإجراءات مراجعة ما بعد املنح. ومن املقرر أن ی �س�ت�دم جراءات �
مغطاة" یعترب ضيقا، و�� جتاریة ل عامأ"طریقة هو املؤهل ليكون  . وذ�ر الوفد أن تعریف ما2020رب سبمت 16يف  ت�اریةال 
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بأن وأعرب الوفد  .ت�اریةطریقة األعامل ال الرب�مج �نتقايل لرباءات مراجعة يف طرق األعامل الت�اریة ال ميكن الطعن يف 
للرباءات يف  ضامن أن �كون النظام اإل�كولو� يهالثالثة رغبته يف �سليط الضوء �ىل أن هذه اإلجراءات الهدف من 

الرب�مج �نتقايل لرباءات و مراجعة ما بعد املنح اجلودة. ورصح الوفد بأن إجراءات مرتفعة برباءات معبأ الوال�ت املت�دة 
النظر فيه مل �س�بق أن مت عيب سابق أي أو  تقنية صناعية سابقةأي �سمح بأن یمت طرح  املشمو� ت�اریةاألعامل ال  منوذج
لفرتة  للرباءات والعالمات الت�اریة األمر�كيةمكتب الوال�ت املت�دة من قضاة �راءات يف إداریة هيئة �رباء �ىل نح امل بعد 

. و�الوة �ىل ذ�، شدد الوفد �ىل أنه ال ینبغي وصف أي من ت� اإلجراءات بأهنا "إجراءات الرباءة حمدودة بعد منح
أ�سط من التقايض ملراجعة صالحية �راءة صادرة إذا مت ارا بل توفر مس ،كن اس�ت�دا�ا ملعارضة منح �راءةال مي، ومعارضة"

ُ ، األمر�كيةاستيفاء رشوط حمددة. وأشار إىل أنه يف الوال�ت املت�دة  وصف هذه اإلجراءات �ىل حنو حصيح بأهنا "نظم ت
 إ�ادة حفص".

اإلداري يه جزء أسايس من معلية  بطالاإلو  ��رتاض، وذ�ر أن أنظمة وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء .77
ذ�ر الوفد كام . للرباءات الوطنيةا الرباءات وأن العدید من ا�ول األعضاء أدرجت مثل هذه األنظمة يف قوانيهنالتقايض �شأن 

ى خر ت صكوك أ، وقدمةة املعنيالرباءأهلية �س�تد�اء احلجج احملمت� ضد األخرى ف اطر اللأن بعض الصكوك قد مسحت 
سابقة. وذ�ر الوفد أن ت� اآلليات تدمع معل مكتب امللكية الفكریة وميكن أن تعزز التقنية الصناعية ال آليات تقدمي و�ئق 

اإلداري جيب أن �كون  بطالواإل �رتاضو�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أن أي أنظمة لال جودة الرباءات املمنو�ة.
سمح للجنة مبعرفة املزید عن خمتلف اآلليات � ة اليت يشار� ت لسة ال جل . ورحب الوفد ��س��ع إليهيف املودع  مصحوبة حبق

 تطبيقها يف خمتلف الب�ان واملناطق.جتارب و 

�لتوازن بني مصاحل �ىل ص� رباءة، و ودة ال�رتبط ارتباطا وثيقا جب بطالواإل �رتاضن آليات �أوفد الصني  أفادو  .78
ف� یتعلق هبذا األمر. وذ�ر الوفد أن الصني  ربتهخبشاركة امل امجلهور العام. وأعرب عن رغبته يف  مصاحلرباءات و الأحصاب 

قانون الرباءات الصيين، ا�ي أفاد أن مرتني من �الل التعدیالت �ىل قانون الرباءات. و  بطالواإل �رتاض�دلت آليات �
یقدم مالحظاته ميكن أن ن أي خشص حيث نص �ىل أ، الرباءة عارضة ملا قبل منحامل، قد نص �ىل آلية 1984عمتد يف �ام اُ 

يف غضون ثالثة أشهر من �رخي �رش الطلب، لضامن �دم منح حقوق  ،مطابقاً ألحاكم قانون الرباءاتليس �شأن طلب 
ودة الرباءة، إال أن النتي�ة مل �كن تفي �ري املتوافقة. وأشار الوفد إىل أنه يف �ني مت تصممي هذا البند لضامن جطلبات رباءة لل ال

عند �دد ��رتاضات املقدمة صغريا ظل ، هذه اآللية أنه بعد تنفيذ�ىل و�ه اخلصوص �ألهداف املنشودة. وأوحض الوفد 
 رباءات ملدة ثالثة أشهر ملثل هذا القدر الضئيل منالرباءة املنشورة. ومل یؤد تأجيل منح مجيع المن طلبات  %1أقل من 

��رتاضات إىل توفري امحلایة ا�اكفية ملصل�ة أحصاب احلقوق. و�إلضافة إىل ذ�، اس�تفاد بعض األش�اص من هذا اإلجراء 
الفحص وحتسني حامیة مصاحل فزي نه من أ�ل حتأالطلب. وواصل الوفد قائًال ودع مصل�ة إل�اقة منح الرباءات، مما أرض ب

إجراءات إلغاء بعد املنح يف التعدیل األول لقانون إىل ح السابقة ملا قبل املنالطلبات، �ريت الصني إجراءاهتا ودعي م
مطابقة ألحاكم قانون ليست یطلب الشخص من مكتب الرباءات إلغاء �راءة وذ�ر أنه ميكن أن . 1992رباءات يف �ام ال
أن ي خشص جيوز ألالرباءة،  بعد س�تة أشهر من �رخي �رش منحو رباءات يف غضون س�تة أشهر من �رخي منح الرباءة. ال

أیضا ميثل ذ�ر الوفد أن إلغاء إجراء معارضة ما قبل املنح قد حقق النتاجئ املرغوبة، �كن إجراء اإللغاء كام رباءة. الإلغاء یطلب 
اإلبطال، وميكن أیضا أن تتحقق  اتيف األساس نفس إجراءيه مشلكة بطریقة ما. وأوحض الوفد أن طبيعة إجراء اإللغاء 

من أ�ل تبس�يط اإلجراءات وحتسني نظام وأفاد أنه . وزائدة اإلجراءات معقدةتعد �ر من �الل اإلجراء األ�ري. و��، اآل
. وهكذا، مت �حتفاظ فقط 2000رباءات يف �ام الإجراءات اإللغاء يف تعدیلها الثاين لقانون زا� الرباءات، قامت الصني بإ

ت الصيين بغرض جعلها �س�يطة قدر اإلماكن لعامة امجلهور للطعن يف حصة منح الرباءات، رباءاالبإجراءات اإلبطال يف قانون 
تعدیل إجراء رباءات. كام أبلغ الوفد اللجنة بأن الصني تقوم بالو�لتايل حتقيق التوازن بني مصاحل امجلهور العام ومصاحل أحصاب 

اسة �يفية ز�دة حتسني جودة الرباءات. وذ�ر الوفد أنه األنظمة ذات الص� �ر فحص رباءات، وأهنا تالقانون �ىل رابع 
 .ة للبالدالعملي�حتيا�ات س�يواصل حتسني األنظمة ذات الص� �ىل أساس 
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مثل الرباءات ومناذج املنفعة ده يف بالن اإلطار القانوين املتعلق �حللول التقنية بأوفد امجلهوریة التش�يكية أفاد و  .79
بعد املنح. ورصح  مناز�ات ماالرباءة وإجراءات هلية من املالحظات املتعلقة �المتثال أل نظم لكوشهادات امحلایة التمكيلية ی 

أهلية موضوع �شأن من قانون الرباءات التش�ييك، ميكن ألي خشص تقدمي املالحظات املكتوبة  32الوفد أنه وفقا للامدة 
قدموا مالحظاهتم طرفاً يف إجراءات طلب الرباءة؛ ومع األش�اص ا��ن وال یصري . ينرباءة املعالرباءة بعد �رش طلب ال

یأ�ذ مكتب امللكية الفكریة التش�ييك يف �عتبار املالحظة و مت تقدميها. یطلب الرباءة بأي مالحظة ودع مت إبالغ میذ�، 
ات التش�ييك، جيوز من قانون الرباء 23املقدمة عند إجراء الفحص املوضوعي لطلب الرباءة. وواصل الوفد أنه مبوجب املادة 

��رتاع الحقا متطلبات األهلية للرباءة؛ أو إذا مل یمت ا�كشف بطریقة واحضة  إلغاء الرباءة لكيا أو جزئيا، إذا مل �س�تويف
؛ أو إذا اكن موضوع الرباءة قد جتاوز �دود هنةيمت تنفيذه من قبل خشص ماهر يف امل بأنه س واكم� مبا فيه ا�كفایة يف الرباءة 

قد جتاوز �دود حمتوى طلب �شأن الطلب الفرعي  ةأو إذا اكن موضوع الرباءة املمنو�مت إیدا�ه طلب الرباءة كام حمتوى 
احلصول ليس � حق يف الرباءة؛ أو إذا اكن صاحب الرباءة الناشئ عن نطاق امحلایة مت متدید ؛ أو إذا مت إیدا�هالرباءة كام 

 ودع من قبل أي خشص دون إثبات مصل�ة قانونية. وميكن تقدميالرباءة ميكن أن یُ  ذ�ر الوفد أن طلب إلغاءكام رباءة. ال�ىل 
رباءة و�كن انقضاء الميكن أیضا تقدمي الطلب بعد كام بعد منح الرباءة، يف غضون فرتة الصالحية، يف أي وقت. ذ� الطلب 

رباءة الي �ىل التارخي ا�ي أصبحت فيه رجعأ�ر س�يكون إللغاء الرباءة وذ�ر الوفد أنه مع إثبات وجود مصل�ة مرشو�ة. 
ملكتب امللكية الفكریة التش�ييك. و�الوة �ىل ذ�، أبلغ الوفد اللجنة �بعة يف �رشة رمسية  ها�رش �رخي ساریة املفعول، و

يف رخ املؤ  478/1992من القانون رمق  18و  17أنه وفقا للامدتني  �ىل و�ه الت�دیدذ�ر �شأن نظام إلغاء منوذج املنفعة. و 
، �شأن مناذج املنفعة، ميكن إلغاء �سجيل منوذج املنفعة لكيا أو جزئيا، إذا اكن �� التقين �ري مؤهل 1992سبمترب  24

واملوضوع ا�ي ال یندرج  ،التطبيق الصناعيقابلية و  ،واملهارة املهنية ،من القانون (أي، اجلدة 3و  1 قسمنيللحامیة مبوجب ال 
ومعليات اإلنتاج  ،عارض مع املصل�ة العامة، واألصناف النباتية واحليوانية واملواد اإلجنابية البيولوجيةحتت ما یيل: ت� اليت تت

إذا تأثريات �ىل أرايض امجلهوریة التش�يكية أو ذات اكن موضوع منوذج املنفعة محميا �لفعل برباءة أو إذا أو أ�شطة العمل)؛ 
ه جيوز نبأ. وواصل الوفد القول إیدا�هحمتوى الطلب كام مت یت�اوز املوضوع إذا اكن  منوذج املنفعة �متتع بأولویة سابقة؛ أواكن 
طلب إلغاء منوذج املنفعة من قبل أي خشص طبيعي أو اعتباري دون أن یثبت وجود مصل�ة قانونية بعد �سجيل  تقدمي

منوذج املنفعة و�كن مع إثبات انقضاء ميكن أیضا تقدمي الطلب بعد كام اكمل مدة صالحيته يف أي وقت. �الل منوذج منفعة 
مت إذا اكن قد  ذ�ر الوفد أن إلغاء منوذج املنفعة � تأثري �دم �سجيل منوذج املنفعة يف السجلكام وجود مصل�ة مرشو�ة. 

امللكية  مراجعة القرارات ا�هنائية ملكتب حمكةميكن للم. وأفاد أنه ملكتب امللكية الفكریة التش�ييك�بعة �رشه يف �رشة رمسية 
لغاء إلطلبا  16لغاء �راءات وإلمخسة طلبات ایداع ، مت 2017الفكریة التش�ييك. وأ�ريا، أبلغ الوفد اللجنة أنه يف �ام 

 منفعة. مناذج

��رتاض و�بطال ة �شأن آليات يشار� ت لسة ال اجل أثناء أدلت مبدا�الت وشكر وفد املكس�يك مجيع الوفود اليت  .80
جعل إىل  ىسع� سمح للجنة �لتعرف �ىل خمتلف املامرسات ا�ولية اليت � أن تقامس اخلربات هذا  اإلداري. وأشار الوفد إىل

نظام الرباءات أكرث كفاءة. ويف هذا الصدد، أعرب الوفد عن رغبته يف تقدمي معلومات عن آلية اإلبطال اإلداري املنصوص 
ینص �ىل إجراء إبطال إداري  قانون امللكية الصناعية أن�ىل و�ه اخلصوص ذ�ر ). و IPL�لهيا يف قانون امللكية الصناعية (

اإلبطال مت تقدمي طلب وذ�ر أنه یأو بناًء �ىل طلب من أي خشص � مصل�ة مرشو�ة.  صالحياتهبعد منح الرباءة، إما حبمك 
ذ�ر الوفد أنه كام راء. )، ا�ي �یه السلطة القانونية للتعامل مع اإلجIMPI(يف املكس�يك مللكية الصناعية امبارشة إىل معهد 

منح  أحاكم) أنه قد مت منحها �الفا لألحاكم اليت حتمك رشوط و 1�ىل األسس التالية: (بناء الرباءة إبطال وفقا للقانون، ميكن 
للحصول ا قابال اليت �ددت ما یعترب موضو�قانون امللكية الصناعية من  47و 19و 16الرباءات املنصوص �لهيا يف املواد 

ألحاكم القانون املعمول  منح الرباءة انهت�اكمت قد أنه  )2(؛ طلبءة، وكذ� الو�ئق واملعلومات اليت جيب أن �رافق ال�را�ىل 
مت الت�يل عن أنه قد ) 3طلب الرباءة؛ (ودع يف مثل هذه احلا�، قد ال یمت الطعن يف ا�متثيل القانوين ملوبه يف ذ� الوقت؛ 

خطأ، أو مت منحها لألش�اص ا��ن ال حيق هلم عن أو جس�مي اكنت الرباءة قد ُمنحت خبطأ  ) إذا4الطلب أثناء املعاجلة؛ (
�لنس�بة اإلجراءات الواجبة یضمن �لشفافية و  تسامم عل النظام جيأن إجراءات اإلبطال اإلداري  ذ�ر الوفدكام احلصول �لهيا. 
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 من سنحت و تعززه نظام الرباءات و تفيد  اإلبطال هذهية أن مثل آل بلهذا السبب، یعتقد أنه  لألطراف املعنية. ورصح الوفد
اليت جتعل من  ليةاآلكام أعرب الوفد عن رغبته يف إبالغ اللجنة بأن �رشیعها یوفر  جودة الرباءات لصاحل �بتاكر وا�متع.

عد �رش طلب الرباءة ، بالرباءةبأهلية ألي خشص �ري مشارك يف اإلجراء تقدمي تعليقات وو�ئق یعتربها ذات ص� املمكن 
، ةالسابقالتقنية الصناعية وقبل إجراء الفحص املوضوعي. وأشار الوفد إىل أن مثل هذه اآللية تفتح إماكنية إ�راء معلومات 

يف  ةواليت قد یقوم الفاحص بتقيميها أثناء الفحص املوضوعي. ورصح الوفد أنه يف �ني أن هذه اآللية ليست إجراء معارض
شارك يف الغرض من إجراء املعارضة وهو حتسني جودة الرباءات املمنو�ة مبرا�اة املعارف العامة. ويف أهنا � إال ، ا�د ذاهت
تام ال  هاس�تعدادأعرب عن ن مسأ� "جودة الرباءات" �كتيس أمهية قصوى �لنس�بة للمكس�يك، و�لتايل أالوفد أفاد اخلتام، 

 يف اللجنة.املطرو�ة ات الص� ملواص� مناقش�هتا، �إلضافة إىل القضا� األخرى ذ

 بطالواإل �رتاضت�ارهبا يف آليات �ب وشار�ت أدلت مبدا�الت وشكر وفد امجلهوریة ا�ومينيكية الوفود اليت  .81
يف ب�اهنا. و�الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد أنه يف امجلهوریة ا�ومينيكية، و�الل مر�� ما قبل املنح، �لهيا  نصوصاإلداري امل 

 20-00 من القانون رمق 21ب الرباءة، تتاح الفرصة للجهات اخلارجية لتقدمي طلبات مالحظات، مبوجب املادة وبعد �رش طل
الطلب حىت �متكن من تقدمي تعليقات أو جحج أو ودع ت� املالحظات ملب خطار اإلمت أفاد أنه ی�شأن امللكية الصناعية. و 

 �لهيا تعليقاتال حظات. وذ�ر الوفد أنه ینبغي أ�ذ املالحظات و یوما من تلقي املال 60و�ئق حسب �قتضاء، يف غضون 
توقف معلية املنح. و�إلضافة إىل ذ�، ال أشار الوفد إىل أن املالحظات كام يف �عتبار عند الفحص املوضوعي للطلب. 

من القانون رمق  34جب املادة وا�ي تقرر مبو  ،اإلجراء اخلاص �إللغاء بعد املنحأن یبدأ ي طرف معين ألميكن  هذ�ر الوفد أن
 .�شأن امللكية الصناعية 00-20

وینبغي حتدید  ،وجيري التشاور مع مس�ت�ديم النظام، ��رتاضن بالده يف طور تنفيذ نظام أوفد فر�سا أفاد و  .82
ليدیة"، �ىل و�ه اخلصوص أن أس�باب تقدمي طلب املعارضة س�تكون "تق ذ�ر الوفد معينة لهذا اإلجراء املس�تقبيل. و معایري 

اإلطار الزمين ا�ي یمت فيه وأفاد أن مبا يف ذ� متطلبات األهلية للرباءة وإضافة مسأ� �دیدة تت�اوز ا�كشف األصيل. 
تكون رسوم املعارضة ، وس� حيق ألي خشص تقدمي معارضةو بعد �سعة أشهر من �رش إصدار الرباءة. س�يكون تقدمي معارضة 

ذ�ر الوفد أنه من كام ضد القرار ا�هنايئ لهيئة املعارضة. حممكة �س�تئناف يف �ر�س يف  طعنیورو. ومن املمكن تقدمي  750
جراء شفهيي. وأعرب عن إلشهرا، وس�تكون هناك إماكنية  18و 12ترتاوح بني من املتو� أن  حيث مدة اإلجراء، فإنه

 .2019هذا اإلجراء حبلول هنایة �ام تنفيذ أم� يف أن یمت 

أن إجراءات املعارضة قد مت تنفيذها يف العدید من الوال�ت  )APAA( الرباءات لو�ءآلس�يویة الرابطة اوذ�ر ممثل  .83
�ىل نطاق واسع لتعز�ز جودة الرباءات. وذ�ر  �رتاضم نظام �ااس�ت�دمت یالقضائية. وذ�ر املمثل أنه يف الب�ان اآلس�يویة 

، ومن مث مت إد�ال 1993نح حىت �ام امل قبل ما ة طوی� ملعارضة نظام منذ فرت اكن هناك أنه، انطالقاً من جتربة يف اليا�ن، 
بعد املنح ما . وواصل املمثل القول بأن نظام معارضة �رتاضمت الت�يل عن نظام � 2003معارضة ما بعد املنح، ويف �ام 

إىل جتربة املمثل . وانتقل 2015يف �ام إد�ا� أعيد قد رباءة املمنو�ة الحصة لطعن يف ا�ي اكن موضع تقد�ر كتدبري أسهل ل
مشرتك بني  اإلبطال، اليت اكنت مبثابة نظام إبطال إداري اكمل حم�كامت�د أن نه يف ذ� الب� وُ وذ�ر أمجهوریة �ور�، 

 مب��كامت��اكمل  �رتاض، و�كن مل �كن من املمكن استبدال نظام ��رتاضنظام �ممكل ل  نظامعبارة عن ، األطراف
املعارضة متثل ، األخرىمفيد مجليع أحصاب املصل�ة: �لنس�بة لألطراف  �رتاضأن نظام � �رىالرابطة  د أنوأفااإلبطال. 

شامل لتحسني ال فحص اس�تكامل للاملعارضة متثل مع عبء أقل، و�لنس�بة ملاكتب الرباءات، لطعن يف حصة الرباءة ا لتدبري 
املعارضة فرصة جيدة لتعز�ز الرباءات املمنو�ة متثل رباءات، حصاب الأل أشار املمثل إىل أنه حىت �لنس�بةكام جودة الرباءات. 

رباءات �س�تفادة من ألحصاب ال�إلضافة إىل ذ�، ميكن وتعدیل أو التقييد. ال عن طریق تضييق نطاق الرباءة أو 
اء �ىل ز�دة تبادل اخلربات اإلجراءات املبسطة، مثل توحيد إجراءات املعارضة املتعددة. وأ�ريا، جشع املمثل ا�ول األعض

 لتحقيق جودة أ�ىل للرباءات. أنظمة ��رتاض�شأن 
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 )SCP/28/4عن اخلطوة �بتاكریة (إضافية مناقشة �شأن دراسة 

 .SCP/28/4قدمت األمانة عرضاً �شأن الوثيقة  .84

، SCP/28/4وثيقة شكر وفد إس�بانيا األمانة �ىل إ�داد دراسة أخرى �شأن اخلطوة �بتاكریة، الواردة يف الو  .85
�رى أن إرصاره �ىل هذا املوضوع بأن وكذ� الوفود اليت قدمت مساهامت يف حمتوى الوثيقة. وأعرب الوفد عن رسوره 

س�تظالن مبثابة و�ئق مرجعية للمس�تقبل. و�الوة �ىل ذ�، أشار إىل أنه مل یمت تناول مجيع عنارص اقرتا�ه  وثيقتنيأسفر عن 
�الوة �ىل ذ�، و عن أم� يف إدرا�ا يف الو�ئق اليت س�تعرض �ىل ا�ورة التالية للجنة الرباءات. يف ت� الوثيقة، وأعرب 

رف العامة املشرتكة: دجمها مع أ�دث ا"املعبـ ، وذ�ر أن حمتوى األقسام املتعلقة SCP/28/4انتقل الوفد إىل حمتوى الوثيقة 
إىل �د ما، �ىل  اقمنس�  اهن� �س�ت�دمظهر أن املاكتب یُ املزتامنة"  ةی�ر التآزراآلما توصلت إليه التكنولوجيا" و"ا�مج: 

اإلدراك "أخطار حتليل بـالوفد أن القسم املتعلق  ورأىالرمغ من وجود بعض اخلصائص يف خمتلف الوال�ت القضائية. 
التعریف، یؤ�ر �ىل تقيمي ب ساملتأخر" مثري لاله�م �شلك �اص. ويف هذا الصدد، أشار الوفد إىل أن اإلدراك املتأخر، حب 

وأنه من املس�تحيل تقریبا جتنب تأثريه، �ىل الرمغ من األساليب ا�تلفة املس�ت�دمة فعليا  �بتاكریةمجيع مرا�ل اخلطوة 
 للتغلب �ليه.

تعلقة تبادل �ربات ا�ول األعضاء �شأن التعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص، مبا يف ذ� تبادل املعلومات امل 
 �لطلبات واملنح األجنبية املقاب�

بعض مشاریع تقامس العمل اليت �شارك ب  املتعلقةعن رغبته يف تقدمي الت�دیثات  األمر�كيةأعرب وفد الوال�ت املت�دة  .86
 5لفكریة الوثيقة ا�اكم� للملكية ا وركز الوفد أوال �ىل مرشوع .فهيا مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة

)IP5 Global Dossier( و�ىل و�ه اخلصوص، ذ�ر الوفد أن الوثيقة ا�اكم� عبارة عن مجمو�ة من اخلدمات اليت �سمح .
الطلب �راءات  �ائ�من ماكتب امللكية الفكریة املشاركة يف مجيع أحناء العامل، مبا يف ذ�  الطلبللفاحصني مبشاهدة بيا�ت 

ب�ان متعددة يف نقطة وصول وا�دة بدون �ضطرار إىل ا�هاب إىل موقع الویب اخلاص وى املضادة من اا��سوابق و 
قائال إنه حتت مظ� الوثيقة ا�اكم�، هناك مبادر�ن �دید�ن. املبادرة �دیثه يف لك ب�. وواصل الوفد  ات�لك مكتب �راء

ىل مجيع � �ش�متلوذ�ر الوفد أن قامئة �قتباسات  .ا�هنائيةختبار ختضع اآلن ملر�� �قامئة �قتباسات، ويه  ،األوىل
الرباءات إىل  �ائ�بني مجيع أفراد  األكرث ذ�ر یبدأ � القامئة �رتيبيف طلب معني، وأن  اتذ�ورة يف �ائ� الرباءاإلشارات امل

شمل � ي ، وا�اتغطية بيا�هتنطاق عمل �ىل حتسني الوصول إىل الوثيقة ا�اكم�، وكذ� ی. وأبلغ الوفد اللجنة بأنه اقل ذ�ر األ
. ا��امللفات، ونطاق بيا�ت الو�ئق املتا�ة، وضامن �ك�ل صورة  جم�اتز�دة نطاق أنواع الطلبات املقدمة من �الل 

مناقشات حول �دوى تقدمي و�ئق الطلب يف شلك �اليا  5ماكتب امللكية الفكریة  جتريوذ�ر الوفد أنه �إلضافة إىل ذ�، 
ل�ذج والو�ئق اخلاصة �ملاكتب. و�الوة �ىل التلقائية للتعبئة ل قانوين وآليات الوضع عن الم وتوفري معلومات حمدودة نص منظ

التعاون �شأن الرباءات، وأبلغ  عاهدةوالفحص وفقا مللبحث معلييت ا للتعاون يف املرشوع التجریيبانتقل الوفد إىل ذ�، 
 املرشو�ني التجریبيني. وذ�ر الوفد أنه يف ظل 2018یوليو  1رشوع التجریيب بدأت يف أن املر�� الثالثة من امل باللجنة 

ون الفاحصني األولني، تلقى مودعو الطلبات تقر�ر حبث عن معاهدة التعاون �شأن الرباءات. ورأي مكتوب، �ستند إىل تعا
للرباءات والعالمات  األمر�كية�ت املت�دة من مكتب الرباءات األورويب، واملكتب ا�كوري للملكية الفكریة، ومكتب الوال

الت�اریة (مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة). وواصل الوفد قائال إنه يف إطار الرب�مج التجریيب الثالث، 
وع س�يحصل مودعو الطلبات �ىل تقر�ر حبث مت إ�داده من تعاون الفاحصني من مجيع املاكتب امخلسة. سيس�متر املرش 

التجریيب ملدة �امني، و�كون العملية مدفو�ة مبودع الطلب. وأشار الوفد إىل ردود فعل إجيابية وردت من مس�ت�ديم 
لبحث التعاوين ا�ي س�يحصل مبوجبه مودعو ل رب�مج التجریيب الاملرشوع التجریيب. و�الوة �ىل ذ�، انتقل الوفد إىل 

املكتب ا�كوري للملكية الفكریة واملكتب  للتعاون يف العمل ا�ي یقوم بها�ي س�يكون نتي�ة  املصنفالطلبات �ىل منتج 
 ةالتجریبي املر��اليا�ين للملكية الفكریة ومكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة. وأبلغ الوفد اللجنة أن 



SCP/28/12  
26 
 

ا اكنت �ليه يف مل مطابقة ةالتجریبي املر��� تقبل ا�ورة احلالية للجنة الرباءات، وأن اإلیدا�ات يف إطار  تبدأ ةاملوسع
 وفقاوذ�ر أنه، ) PPH(الوفد إىل املسار الرسیع لتسویة املناز�ات املتعلقة �لرباءات  انتقل. وأ�ريا، املر�� التجریبية األوىل

ع أو من إ�دى املشاركة يف املرشوالرسیع لمرشوع، مودع الطلب ا�ي حصل �ىل منتج إجيايب من أ�د ماكتب املسار ل 
 �ا��قضائية  متابعة یتلقىأن  هاإلدارات ا�ولية ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات يف تقار�ر البحث والفحص اخلاصة به ميكن

أنظمة املشاركة يف  أقدم تُعدواصل الوفد قائال إنه �ىل غرار معاهدة التعاون �شأن الرباءات، اليت ر. و يف مكتب مشارك آخ
أجنح معلية مشاركة يف العمل. يف �ونه �ين لتسویة املناز�ات املتعلقة �لرباءات املسار الرسیع س�متر � ا�ا، العمل وأكرثها جن

مكتبا للملكية الفكریة �شارك يف خمتلف اتفاقيات املسار الرسیع حول العامل، وأنه منذ بدایته  48 یو�د �الياورصح الوفد أنه 
. ويف اخلتام، إلظهار إیداع طلب 145000يف أكرث من  هامي قدمت تار الرسیع لمسل ، هناك طلبات 2017وحىت هنایة �ام 

�ىل مدى �ثين عرش شهرا املاضية يف  املسار الرسیعيف �االت  التعویضات �س�بةفوائد املرشوع للماكتب، ذ�ر الوفد أن 
، وأن ذ� اكن نتي�ة للمالحقة %87.8الت�اریة بلغ  يف مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات املود�ةالطلبات 
اليت مت تنفيذها �لفعل يف املاكتب األخرى وحقيقة أن مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة قد  القضائية

 متكن من �ع�د �ىل �ودها يف العمل.

 ريش� لرباءات يف البحث والفحص، حتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء، وذ�ر أنه ف� یتعلق �لتعاون بني ماكتب او  .87
ا�ويل. و من أ�شطة التعاون �ىل املس�توى الثنايئ واإلقلميي  �بريةإىل وجود مجمو�ة  SCP/27/5الردود الواردة يف الوثيقة 

وصالحية  ،أیضا األ�ر اإلجيايب للتعاون يف حتسني البحث والفحص تربز SCP/27/5وواصل الوفد التأ�يد �ىل أن الوثيقة 
مكل أعامل البحث �املاكتب األخرى  اعرث �لهيت يتءات املمنو�ة. وذ�ر الوفد، �ىل سبيل املثال، أن األدبيات السابقة الالربا

اليت یقوم هبا الفاحصون، ال س�� عندما �كون و�ئق األدبيات السابقة بلغات أجنبية. وأشار الوفد إىل أن الفاحصني قد 
ت�ذه فاحصو ی قدم األساس املنطقي وراء القرار ا�ي ت ت� املاكتب لرباءة ألنل هليةاألملاكتب األخرى �شأن مع ایتشاورون 

، �ىل و�ه اخلصوص، عن أن املاكتب الصغرية ذات املوارد احملدودة �س�تفيد من تقدمي تقار�رت� املاكتب. وذ�ر الوفد أنه مت 
الفحص املوضوعي مع املاكتب األخرى. وواصل  تقار�ر البحث والفحص اخلاصة �ملاكتب األخرى ومن التعاون يف أعامل

فرتة التعطل وحتسني ا�كفاءة يف حفص الرباءات من �الل اس�ت�دام أعامل  تقليلالوفد القول إن األ�ر اإلجيايب اإلضايف هو 
 یُعدلرباءات البحث والفحص اليت جترهيا املاكتب األخرى. وذ�ر الوفد أن �ر�مج املسار الرسیع لتسویة املناز�ات املتعلقة �

جراءات بتقليل �دد اإلسمح � العمل. و�ىل و�ه اخلصوص، أشار الوفد إىل أن املسار الرسیع  لتقامسمثاال �منوذج �حج 
عطى للفاحصني نقطة انطالق أفضل یدى إىل اخنفاض التاكليف �لنس�بة ملودعي الطلبات واملاكتب، كام أنه یؤ كتبية، مما امل 

 العدید من الردود إىل حتسني ريش� الوفد أنه �إلضافة إىل ذ�،  وأوحض. ةالسابق يف األدبيات ميكن من �اللها بدء حبهثم
املعرفة املهنية والقدرة التنافس�ية للفاحصني وحتسني العمليات ا�ا�لية من �الل التعاون مع اآلخر�ن. ورصح الوفد بأن 

يف ذ� تبادل املعلومات املتعلقة �لطلبات واملنح األجنبية  �لسة تبادل املعلومات �شأن التعاون بني ماكتب الرباءات، مبا
املقاب�، سزتید من فهمهم للموضوع. وواصل الوفد القول إن الردود اليت قدمهتا املاكتب من خمتلف األجحام ومس�تو�ت اخلربة 

�ىل حتسني أكرث ات احملدودة �شري بوضوح إىل أن تقامس العمل فعال يف تعز�ز جودة الرباءات ومسا�دة املاكتب ذات القدر 
املقرت�ات اليت طر�ا  �ستند �ىلأن �رى أن العمل �شأن هذا املوضوع ب عن رغبتهالوفد  وأعربقدراهتا ومعارفها وكفاءاهتا. 

، واليت تتناول، من بني أمور أخرى، �يف ميكن لتقامس SCP/23/4، الواردة يف الوثيقة األمر�كيةوفد الوال�ت املت�دة 
�ىل البحث. و�رر الوفد أن  وسوابققدرات ماكتب الرباءات، و�يف ميكنه حتسني توافر األدبيات السابقة  یعززأن العمل 
املنازا�ات  �سویةيف رفع مس�توى جودة  ةمهاسامل القيام �ألعامل املتعلقة �ملواضيع التقنية اليت من شأهنا  واص�ماللجنة 

لرباءات املمنو�ة، ألن العدید من ا�ول األعضاء جودة او  ،للرباءات األصلية يةالوطن ومعليات الفحص  ،لرباءاتاملتعلقة �
العمل  تقامسدما يف العمل �شأن موضو�ات تعلق أمهية �برية �ىل ت� املوضو�ات. و�لتايل، رأى الوفد أنه ینبغي امليض قُ 

ضمن أس�ئ� تت  SCP/18/9جنة بأن الوثيقة اخلطوة �بتاكریة. و�الوة �ىل ذ�، ذكّر الوفد الل  �شأنوالتعاون، وكذ� 
أخرى �شأن الوصول إىل املعلومات، وحتسني العمليات وتطو�ر البنية التحتية التقنية اليت ميكن أن �كون مبثابة أساس ملزید 

من العمل �شأن جودة الرباءات. و�إلضافة إىل ذ�، أعرب الوفد عن رغبته يف تذ�ر �قرتاح الوارد يف الوثيقة 
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SCP/20/11 Rev.  تنظمي مؤمترات س�نویة �شأن تقامس العمل والتعاون. ويف هذا الصدد، ب ، يف مج� أمور، یويصوا�ي
 بإطالعأشار الوفد إىل أن مثل هذه املؤمترات الس�نویة س�تكون مبثابة منتدى ممثر لتبادل اخلربات وأفضل املامرسات و�سمح 

�الوة �ىل . و العمل وحتدید طرق لز�دة فائدة مثل هذه الرتتيبات لتقامسة �شأن �رتيبات �دید�ىل اجلدید ا�ول األعضاء 
�لعمل املس�تقبيل �شأن اخلطوة �بتاكریة، وأعرب عن  الشدیدذ�، أشار إىل أن العدید من الب�ان أعربت عن اه��ا 

 .SCP/24/3الوثيقة  تأیيده ملواص� العمل �شأن تقيمي اخلطوة �بتاكریة �ىل أساس �قرتاح الوارد يف

أعرب وفد امجلهوریة التش�يكية عن رغبته يف تبادل املعلومات �شأن تعاون مكتب امللكية الفكریة للجمهوریة و  .88
لملكية ل  كتب التش�ييكامل خرى يف جمال البحث والفحص. و�ىل و�ه اخلصوص، ذ�ر الوفد أن األاكتب املالتش�يكية مع 

، انضم مكتب 2015لبحث والفحص. و�ىل املس�توى اإلقلميي، يف �ام � ف� یتعلقالفكریة �شارك يف العدید من املشاریع 
من �س�تفادة  املرشوعكّن هذا وميلمكتب األورويب للرباءات. ) التابع ل UIP( فادةس�ت�امللكية الفكریة إىل مرشوع تنفيذ 

لتصنيف ا�ويل للرباءات يف إجراء الرباءات �ماكتب امللكية الفكریة ل�ول املتعاقدة  جتریه يمن نتي�ة حفص الرباءات ا�
لملكية الفكریة ل كتب التش�ييك امل أن باملعمول به أمام املكتب األورويب للرباءات. و�الوة �ىل ذ�، أبلغ الوفد جلنة الرباءات 

� مع مكتب الوال�ت ع �ىل �تفاقات ذات الصقد انضم إىل مرشوع املسار الرسیع لتسویة املناز�ات املتعلقة �لرباءات ووقّ 
واملكتب الفنلندي  واملكتب ا�كندي للملكية الفكریة الفكریة للملكية اليا�ين والعالمات الت�اریة واملكتباملت�دة للرباءات 

لتسویة املناز�ات  املسار الرسیع قدمللرباءات والتسجيل. واس�تطرد الوفد قائال، استنادا إىل تبادل نتاجئ البحث والفحص، 
لرباءات ملودعي الطلبات. وذ�ر الوفد أیضا أن �تفاقات الثنائية قد مت توقيعها مع ماكتب ل اإلجراء العا�لقة �لرباءات املتعل

امللكية الفكریة يف ا�منسا و�رواتيا وهنغار� وفنلندا وبولندا وسلوف��يا وإس�بانيا. ويف ت� املاكتب، مت �رسیع إجراءات الرباءات 
مكتب امللكية الفكریة، �عتباره أن عده مكتب التعاقد املعين. ويف اخلتام، ذ�ر الوفد یر البحث ا�ي �ىل أساس تقدمي تقر�

الفحص ا�متهيدي ا�ويل يف إطار و لبحث ا�ويل اإدارة بوصفه أ�د املاكتب الفرعية ملعهد فزيغراد للرباءات ا�ي یعمل 
فزيغراد للرباءات. ورصح الوفد بأن د بأ�شطة مثل معه 2016 منذ األول من یوليوقام معاهدة التعاون �شأن الرباءات، 

 .2018املعهد قد انضم إىل ش�بكة املسار الرسیع لتسویة املناز�ات املتعلقة �لرباءات العاملية يف ینا�ر 

ویو�د م وفد أ�رلندا عرضا حول "الت�دي املمتثل يف توفري جودة الرباءات يف مكتب صغري للملكية الفكریة". وقدّ  .89
: الرابط التايل �ىل االعرض متا�

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_28/scp_28_e_cooperation_ireland.pdf. 

املعلومات املتعلقة  تبادل: للملكية الفكریة اململكة املت�دة مكتبم وفد اململكة املت�دة عرضا حول موضوع "وقدّ  .90
 الرابط التايل: �ىل االعرض متا�د ویو��لطلبات واملنح األجنبية املقاب�". 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_28/scp_28_f_cooperation_united_kingdo
m.pdf. 

م وفد امجلهوریة ا�ومينيكية عرضا حول التعاون بني املكتب الوطين للملكية الصناعية وماكتب الرباءات األخرى قدّ و  .91
: الرابط التايل �ىل االعرض متا�یو�د و . نييف البحث والفحص املوضوعي

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_28/scp_28_g_cooperation_dominican_rep
ublic.pdf. 

إجيابيا إىل �رامج التعاون اليت یقد�ا املكتب اإلس�باين  إشارتهشكر وفد إس�بانيا وفد امجلهوریة ا�ومينيكية �ىل و  .92
الرباءات من  فاحيصالعدید من تدریب . وذ�ر الوفد أنه يف لك �ام، جيري 2002ت�اریة منذ �ام للرباءات والعالمات ال 

ورصح  .املكتب اإلس�باين للرباءات والعالمات الت�اریةيف ب�ان أمر�اك اجلنوبية مثل األرجنتني و�و� وبريو واملكس�يك، 
 ني آخر�ن عندما یعودون إىل ماك�هبم.ا��ن س�يكون مبقدورمه تدریب فاحص املعلمونالوفد بأن هؤالء مه 
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شكر وفد إس�بانيا �ىل تعاون مكتبه مع مكتب األرجنتني وذ�ر أن ا�ورات و الرئيس نيابة عن األرجنتني، وحتدث  .93
 التدریبية املقدمة حتقق نتاجئ إجيابية.

�دد الفاحصني  مؤلف من مخسة فاحصني. وأقر الوفد بأنو وفد �رینيداد وتو�غو أن مكتبه صغري للغایة  وذ�ر .94
إذا اكن املكتب الصغري س�ي�اول القيام �لك العمل بنفسه. وذ�ر الوفد أنه يف هذا الصدد،  �ائقاالعاملني ميكن أن �كون 

أنه، يف الواقع، منذ بضع س�نوات، مت نصحهم �الس�تفادة من تقار�ر بالوفد  وأفاد. املسار الرسیعد مكتبه من �رامج يس�تف � 
القانون الوطين حبيث ال �كون هناك �ا�ة لفحص لك طلب من الصفر. وذ�ر الوفد أیضا أهنم الفحص اليت تتوافق مع 

اليت ميكن للماكتب ا�كبرية الوصول إ�هيا.  الصغرىیدر�ون أیضا أن املاكتب الصغرية قد ال �س�تطيع الوصول إىل مجيع الو�ئق 
الوطنية ا�كربى، و�كن أیضا مع الرتتيبات اإلقلميية مثل و��، ذ�ر الوفد أهنم أقاموا بعض التعاون ليس فقط مع املاكتب 

. و�إلضافة إىل ذ�، أبلغ الوفد اللجنة أنه قد نظام دمع إدارة طلبات الرباءات لب�ان أمر�اك الوسطى وامجلهوریة ا�ومنيكية
الفحص معليات  لتعز�زالفحص ع مؤخرا مذ�رة تفامه مع املعهد الوطين للملكية الصناعية يف ش�ييل لتوفري �دمات البحث و وقّ 

، هناك العدید من الفرص الفحصاخلاص به. وأشار الوفد كذ� إىل أنه �لنس�بة للماكتب الصغرية اليت �رغب يف مو��بة 
مع ماكتب الرباءات يف منطقة  نتعاونوی �الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد أهنم . و للتعاون مع املاكتب األخرى اليت �متتع بقدرة أكرب

. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن امتنانه للماكتب اليت اخنرطت املرت�مكة�راءات حلل مش�لكهم  و�هيا فاحص ليس اليت ا�اكریيب
 .لماكتب الصغرية لحيو� اأمر یعد بقاء �ىل قيد احلياة ال يف هذا النوع من أ�شطة التعاون وأثىن �لهيا ملواص� ذ�، ألنه 

التعاون اخلليجي أن موضوع جودة الرباءات وتقامس العمل هو موضوع �م  �ر ممثل مكتب الرباءات يف دول جملسوذ .95
. كام ذ�ر املمثل أن 2016العمل منذ �ام  تقامسللغایة وأن ماكتب الرباءات يف دول جملس التعاون اخلليجي شار�ت يف 

نية وأنه مت حتدیث النظام يف تبادل البيا�ت من �الل الوسائل اإل�كرتوت ماكتب الرباءات يف دول جملس التعاون اخلليجي 
، حيتوي �ىل �دد اإل�دادر�� مب ميراآلونة األ�رية. و�الوة �ىل ذ�، ذ�ر املمثل أن قانون جملس التعاون اخلليجي، ا�ي 

إلقلميية أیضا تعاو� ثنائيا مع ماكتب الرباءات ا �یهعالية للرباءات. وأشار املمثل كذ� إىل أنه الودة اجلمن العنارص اليت تعزز 
 األخرى وكذ� مع ا�ول األعضاء فيه.

 مناقشات حول املقرت�ات املقدمة من ا�ول األعضاء مناقشات أخرى حول هذا البند من �دول األعامل، مبا يف ذ�

 .SCP/28/8و SCP/28/7د�ا الرئيس الوفود إىل توضيح املقرت�ات الواردة يف الوثيقتني  .96

إجراء دراسات حول التكنولوجيات اجلدیدة بأن یمت  SCP/28/7وارد يف الوثيقة حتدث وفد إس�بانيا عن اقرتا�ه الو  .97
ينعكس �ا�ال س واألهلية للرباءة. و�ىل و�ه اخلصوص، ذ�ر الوفد أنه يف الس�نوات األ�رية �دث تطور �كنولو� مذهل 

الوحيد يف هذا ا�ال، ال ميكن أن تظل  املنتدى املتعدد األطراف اأم آ�ال يف قانون الرباءات. وأشار الوفد إىل أنه، �عتباره
"البيا�ت ا�كبرية"، وما إىل و سلس� ا�كتل""و "ا�اكء �صطناعيبـما �سمى  أنجلنة الرباءات �ارج هذا الواقع، حيث 

 هو ذ�، تلعب دورا مزتاید األمهية يف العدید من جماالت احلياة. واس�تطرد الوفد قائال إن الویبو تدرك هذه احلقيقة، كام
هبا ت�  نس�ت�دمو� مكتبا للملكية الفكریة إىل ا�كيفية اليت  37، حيث أشار 2018موحض يف التقر�ر املنشور يف فربا�ر 

ذا املوضوع يف هب املتعلق. و�ملثل، ذ�ر الوفد أن املد�ر العام للویبو، يف افتتاح �ج�ع مالتكنولوجيات اجلدیدة يف إدارهت
�يفية التعاون دوليا يف هذا الصدد. و�إلضافة إىل ذ�، أشار الوفد إىل أن  لبحثبذل اجلهود  ، ذ�ر أنه ینبغي2018مایو 

الویبو أ�لنت عن إ�شاء صف�ة �ىل اإلنرتنت ُجتمع فهيا مجيع املعلومات واملوارد املتعلقة �ملسأ�. و��، رأى الوفد أن الوقت 
" سلس� ا�كتل" ـاه��ا لهذا املوضوع. وذ�ر الوفد أیضا أن ما �سمى ب مناسب ومفيد مجليع ا�ول األعضاء اليت أولت اللجنة

ُ  يه الرباءات. ويف هذا الصدد، قال الوفد إنه  جمالس�ت�دم �لفعل يف �كنولوجيا قا�دة بيا�ت موز�ة وصعبة التحو�ر �
ن مزا�ها وعيوهبا مقارنة �لوضع س�يكون من املثري لاله�م معرفة الظروف اليت ميكن فهيا اس�ت�دام التكنولوجيا، فضال ع

أو �وس�ي� إلثبات �س�ت�دام املس�بق واليت ميكن  احلا� الراهنة للتكنولوجيااحلايل. �ىل سبيل املثال، لت�دید حمتوى 
اس�ت�دا�ا كدفاع ضد اهتام حممتل �النهتاك املزعوم. وف� یتعلق ��اكء �صطناعي، ذ�ر الوفد أن اس�ت�دامه س�يكون � 
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�ىل ز�دة اإلنتاجية، األمر ا�ي قد جيعل من املمكن التعامل  انعاكسات، مع احلا� الراهنة للتكنولوجيا يفثري �ىل البحث تأ
عرض سلس� من احلاالت یمع حفص �دد مزتاید �س�مترار من طلبات الرباءات. وأشار الوفد إىل أن ا�اكء �صطناعي 

ملثل هذا  �اهزة ليستالرباءات معاجلهتا �ا�ال أم آ�ال، حيث أن القوا�د احلالية املثرية للمش�لك اليت یتعني �ىل قانون 
�اكء �صطناعى. �ىل سبيل املثال، ف� یتعلق � مهنا یظهر ف� یتعلقا�كثري أن التغيري املدمر. وواصل الوفد �دیثه عن 

مبا ل ستبقى مناس�بة؟ هل ینبغي تعدیل نظام الرباءات ه�ساءل الوفد �حلياة القانونية احلالية للرباءات دا�ل هذا القطاع، 
هذه ��رتا�ات؟ �يف ميكن الوفاء مبتطلبات كفایة ا�كشف؟ إىل أي مدى س�يلزم وجود وصف مناسب  یتالءم مع

"للصندوق األسود" ا�ي �ُس�ت�دم أحياً� �متثيل "الش�باكت العصبية"؟ من حيق � احلصول �ىل �راءة �ىل ا�رتاع یأيت من 
وأشار إىل  رباءة؟لل مؤه�ا�اكء �صطناعي  تنتج من�اكء �صطناعي؟ وهل جيب أن �كون ��رتا�ات اليت لر�مج �

، وأهنا �رتبط ارتباطا وثيقا جبودة الرباءات، وطلب الوفد من كشفأن هذه األس�ئ� تتعلق بتقيمي اخلطوة �بتاكریة وكفایة ا� 
إجراء دراسة أو دراسات تتناول مجيع أو بعض ب�رباء معروفني يف هذا ا�ال، ن مسا�دة مب ، إن أمكن، القيام األمانة

الوفد إىل قرار  وأشاريف ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات.  هميقدمت تمن مقرت�ه ا�ي سي 8إىل  6اجلوانب املثارة يف النقاط من 
منية يف البيئة الرمقية" يف ا�ورة الثالثة والعرش�ن عاجلة موضوع "امللكية الفكریة والت مب .CDIP/21/8 Revجلنة التمنية 

أي نوع من �زدواجية. ومع ذ�، رأى الوفد أن جلنة الرباءات يه منتدى مناسب �دوث  تفادي ینبغيه ذ�ر أنو للجنة، 
 ملناقشة ت� القضا�، ال س�� ف� یتعلق �كفایة ا�كشف واخلطوة �بتاكریة.

إضافة إجيابية إىل یُعد . ورأى أن �قرتاح SCP/28/8قرتا�ا وارد يف الوثيقة وفد اململكة املت�دة ا وعرض .98
جودة الرباءات. ورصح الوفد بأن الرباءات �الية اجلودة �مة للغایة ألهنا توفر الوضوح واليقني القانوين  �شأناملناقشات 

فز �بتاكر من حتلوفد أن الرباءات �الية اجلودة ألحصاب احلقوق واألطراف الثالثة وا�متع كلك. و�إلضافة إىل ذ�، ذ�ر ا
الرباءات املمنو�ة ذات جودة �كون ضمن أن مبا یو�سهل نقل املعرفة،  ،�الل توفري ماكفآت مناس�بة للتطورات اجلدیدة

 أن الردود �ىلإىل الوفد  وأشارمن التقايض �ري الرضوري.  وحتد�الية، وتعزز الوصول إىل التكنولوجيات اجلدیدة، 
ُ مصطلح "جودة الرباءات"  �شأن�س�تبيان  ظهر �ددا من الطرق لتفسري هذا املصطلح. ورصح الوفد بأنه، مع ذ�، من ت

وأن من الرضوري ضامن معل نظام الرباءات بفعالية. وواصل الرباءات الواحض أن احلقوق �الية اجلودة �مة مجليع أعضاء جلنة 
�كون من املمكن التوصل إىل تعریف وا�د مشرتك ملصطلح "اجلودة"، فإن الوثيقة الوفد �دیثه قائال إنه يف �ني قد ال 

SCP/27/4 Rev. س�تبيان: أوال، جودة الرباءة نفسها، �ىل ردود العن  ني�ش�ئ نييرئيس�  نيوحض مفهومني أو �املت�
ن اللجنة يف فإت� املعلومات،  رأى الوفد كذ� أنه يف ضوءو و�نيا، معلية منح الرباءات دا�ل ماكتب امللكية الفكریة. 

من امجلهوریة املقدم  SCP/28/8�قرتاح الوارد يف الوثيقة وأفاد بأن وضع ميكهنا من مواص� العمل لفهم ت� العوامل. 
ركز �ىل العامل الثاين. و�ىل و�ه اخلصوص، أوحض الوفد أنه اقرتح �التش�يكية و�ينيا واملكس�يك وس�نغافورة واململكة املت�دة 

خمتلف الوفود لضامن جودة معلية منح الرباءات. وأشار إىل أن  ا تتبعهيتج ال�شطة من شأهنا أن �سا�د اللجنة �ىل فهم ا�هنُ أ
بعض املعلومات عن هذا املوضوع يف ردودمه �ىل �س�تبيان، وأكد أن ذ� یدل �ىل اه�م شدید  وا�ددا من الوفود قدم

. ورصح الوفد تقامس عقد دورة��، كخطوة أوىل، مت اقرتاح وهتم يف هذا ا�ال. من �انب ا�ول األعضاء يف تبادل �ربا
س�تتيح فرصة للوفود للت�دث عن جتارهبا والتعمل من بعضها البعض. وذ�ر الوفد كذ� أنه، مكر�� �نية،  ا�ورةبأن هذه 

 اخلاصاستنادا إىل الردود �ىل �س�تبيان دراسة عن ا�هنج املتبعة يف جودة معلية منح الرباءات إجراء اقرتحت األمانة 
وذ�ر الوفد أن ا�راسة سوف جتمع وأي معلومات إضافية تقد�ا ا�ول األعضاء.  التقامس دورةو صطلح "جودة الرباءات" مب

اس�ت�دام  مواضيع رئيس�ية. وأوحض الوفد أن ا�راسة لن تقدم أي توصيات وميكن للوفود الفردیة وحتددلك ت� املعلومات 
 ةرشدكون ميف ا�راسة بطریقة تتناسب مع ظروفهم الفردیة. وتوقع الوفد أن نتاجئ األ�شطة املقرت�ة قد �الواردة املعلومات 

ومناقشاهتا حىت اآلن. وشكر الوفد  إسهاماهتامؤیدي �قرتاح ومجيع الوفود �ىل  ضايف للجنة. وشكر الوفد أیضااإلعمل لل
. وأقر الوفد بأن تطبيق امللكية الفكریة �ىل ا�اكء �صطناعي هو جمال ذو أمهية مزتایدة همامل أیضا وفد إس�بانيا �ىل اقرتا�ه 
عن رسوره الشدید الوفد لهذا السبب، أعرب و يف مناقشة هذا املوضوع يف إطار دويل. �مكن واتفق �ىل أن هناك قمية �برية 

رتاتيجيات �كنولوجيا املعلومات و�تصاالت وا�اكء اج�ع الویبو األ�ري ملاكتب امللكية الفكریة �شأن اس ريسي ت ب 
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املزید من املناقشة يف جلنة إجراء �صطناعي يف جمال إدارة امللكية الفكریة. وواصل الوفد �دیثه قائال إنه ف� یتعلق ب
رص ذ� �ىل املزید من العمل �شأن مسأ� ا�اكء �صطناعي، رشیطة أن یقترسوره رؤیة الرباءات، س�يكون من دواعي 

 املوضو�ات املتعلقة بقانون الرباءات.

ّ و  .99 ؤید للوثيقة املد وفد املكس�يك البيان ا�ي أدىل به وفد اململكة املت�دة. و�الوة �ىل ذ�، أعرب الوفد، بصفته أی
SCP/28/8 ية وتقنية عتربها مسأ� فن ی علقها �ىل مسأ� "جودة الرباءات"، حيث ی ، عن رغبته يف التأ�يد �ىل األمهية اليت

حفص الرباءات �ايل اجلودة ال  �ش�متل �ىلسامهت يف حتسني النظام كلك. وأضاف الوفد أن نظام امللكية الفكریة ا�ي � 
راهتم، بل یضمن أیضا �دم منح الرباءات �یضمن فقط أن �س�تفيد املبتكرون من امحلایة اليت �س�تحقوهنا من أ�ل تطو 

�لتايل رأى ولتطبيق العميل. غراض االعام، مما �سهل �رش املعرفة أل امل�لفعل يف مرشو�ة �يه للجوانب التكنولوجية اليت 
األ�شطة اليت تنطوي �ىل تبادل �س�متر أنه من األمهية مباكن أن �س�متر جلنة الرباءات يف معاجلة هذه املسأ� وأن الوفد 

ت عن املامرسة واألحاكم الواردة يف الترشیعات املعلومات وتبادل اخلربات، إىل �انب األ�شطة األخرى اليت تقدم معلوما
وأشار أیضا إىل أن �قرتاح ال خيل �ملقرت�ات األخرى املقدمة يف إطار ذ� البند من  .الوطنية �تلف ا�ول األعضاء

معاجلة  ، ألهنا �سعى إىلSCP/28/7و SCP/28/4�دول األعامل، و�لت�دید اقرتا�ات وفد إس�بانيا، الواردة يف الوثيقتني 
هتدف كلك إىل ضامن جودة الرباءات. ويف اخلتام، أعرب الوفد عن رغبته يف التأ�يد �ىل أن �قرتاح  اليت خمتلف العنارص

 هيدف فهويف �رشیعاهتا الوطنية؛  ضافاتإجراء تعدیالت أو إبحياول إدراج أي توصية أو الزتام �ىل ا�ول األعضاء  ال
ا�ول األعضاء، إذا رغبت يف ذ�، من أ�ل حتسني فعالية  تأ�ذها يف احلس�باناليت قد ببساطة لتبادل ومجع املعلومات 

 نظام الرباءات، وفقا الحتيا�اهتا ا�تلفة.

، عن رغبته يف SCP/28/8يف الوثيقة الوارد �قرتاح  مؤیديوأعرب وفد امجلهوریة التش�يكية، �عتباره أ�د  .100
اءات اليت ینبغي اتباعها �ىل النحو املقرتح يف الوثيقة. ورصح الوفد بأن مكتب للعمل �شأن جودة الرب  تأیيدهاإلعراب عن 

لرباءات العالية اجلودة. ولهذا الغرض، لأن البحث والفحص جبودة �الية أمران �امن  �رىامللكية الفكریة للجمهوریة التش�يكية 
مبا  للتصدیقأو ینفذها مكتب امجلهوریة التش�يكية ختضع مجيع املنت�ات والعمليات ذات الص� �لبحث والفحص اليت یقد�ا 

املزید  لبحثفرصة قمية وجود . ويف إطار هذا البند من �دول األعامل، رأى الوفد ISO 9001: 2015ی�ىش مع املعيار 
یتجزأ مهنا، املاكتب الوطنية أو اإلقلميية لضامن جودة إجراءات طلب الرباءة يف جزء ال  �ىج ا�تلفة املس�ت�دمة من ا�هنُ 

والبحث والفحص والنرش. وأعرب عن اس�تعداده للمسامهة بنشاط يف هذه  ،مثل تصنيف التحقق من القوا�د الشلكية
 املس�تقبل يف �جتاه املقرتح.يف �ىل العمل الرباءات العملية، إذا وافقت جلنة 

ململكة املت�دة �ىل اقرتا�ا الوارد يف شكر وفد أسرتاليا وفود امجلهوریة التش�يكية وس�نغافورة و�ينيا واملكس�يك واو  .101
امتدادا منطقيا من املناقشات اليت جرت يف ا�ورة السابقة للجنة  یُعد. واعترب الوفد أن �قرتاح SCP/28/8الوثيقة 

 القرتاح.تأیيده ل أعرب عنالرباءات، و�لتايل 

وأشار إىل أهنا املرة األوىل اليت جتري فهيا  .SCP/28/7شكر وفد ش�ييل وفد إس�بانيا �ىل اقرتا�ه الوارد يف الوثيقة و  .102
ب الوفد �القرتاح رحّ و ثل تغيريات يف ال�ذج. مي  هو األمر ا�يمناقشات حول هذه األنواع من املوضو�ات دا�ل اللجنة و 

الوفد أن عقد أن جلنة الرباءات يه املاكن املثايل لتبادل املامرسات واخلربات اجليدة �شأن املسائل. ورأى ألنه �رى  نظرا
عن الوفد  وأعربمبشاركة اخلرباء �شأن هذه املسائل قد �كون مفيدا قبل إجراء دراسة من �انب األمانة.  معلومات�لسة 

إىل الوثيقة الوفد للعمل مع وفد إس�بانيا من أ�ل حتسني �قرتاح يف ضوء إ�داد �لسة املعلومات. وانتقل اس�تعداده 
SCP/28/8  ن ب�ه رد �ىل �س�تبيان إالوفد  وقالالعمل �شأن جودة الرباءات.  ارس�متر �ك وورحب �القرتاح املشرت

أن بالوفد  ورأى�ىل النحو الواجب �ىل موقع الویبو.  تو�داخلاص جبودة الرباءات، ورحب حبقيقة أن املعلومات املذ�ورة 
لعمليات اليت تقوم هبا ماكتب امللكية الفكریة زید من التفاصيل للعنارص اليت �شلك جودة الرباءات اليت �ركز �ىل امبالفحص 
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املعهد الوطين للملكية  أعربمن �انبه، و هذا من شأنه متكني اللجنة من تبادل املعارف واألفاكر.  ، وأنس�يكون مفيدا
 لتبادل اخلربات. دهس�تعداعن االصناعية 

ش�يكية و�ينيا واملكس�يك وس�نغافورة أعرب وفد �یلند عن تأیيده لالقرتاح ا�ي تقدمت به وفود امجلهوریة الت و  .103
. ورصح الوفد بأن �یلند يه إ�دى ا�ول اليت توا�ه �ر�كامت وتأخر يف SCP/28/8واململكة املت�دة، الوارد يف الوثيقة 

ج ب الوفد بأي دراسة عن ا�هنُ س�نوات �دیدة. و��، رحّ �ىل مدار منح الرباءات وأهنا حتاول معاجلة هذه الصعو�ت 
أهنا الوفد  ورأى ،عمتدها املاكتب الوطنية واإلقلميية ف� یتعلق بإجراءات البحث والفحص واإلجراءات الشلكيةت اليت ا�تلفة 

الوفد أعرب س�تكون مفيدة ل�ول األعضاء األخرى. وف� یتعلق �كيفية تعریف ا�ول األعضاء ملا �شلك جودة الرباءات، 
 صيل.�قرتاح مبزید من التف  حبثإىل  هتطلععن 

الوفد بأن  وأفاد. SCP/28/7وفد إس�بانيا �ىل اقرتا�ه الوارد يف الوثيقة  األمر�كيةشكر وفد الوال�ت املت�دة و  .104
و�ريها بدأت تؤ�ر �ىل احلياة اليومية �ىل الصعيد العاملي  إنرتنت األش�ياءوالتشفري و �كنولوجيات مثل ا�اكء �صطناعي 

 ية اليتكيف ا� ن جلنة الرباءات ماكن رائع �راسة إالوفد  وقالق واسع يف الس�نوات املقب�. ومن املتوقع أن �منو تأثريها �ىل نطا
لنظام الرباءات أن �س�توعب ت� التطورات التكنولوجية. وأشار الوفد كذ� إىل أمهية �ركزي �س�تفسارات �ىل هبا ميكن 

دیدة قد تنطوي �ىل جوانب �دیدة من امللكية الفكریة قضا� الرباءات دا�ل اللجنة. وقال الوفد إن ت� التكنولوجيات اجل
ميكن معاجلهتا يف جلان أخرى ذات ص�. وأعرب عن اعتقاده بأن ا�اكء �صطناعي والتقنيات األخرى �هيا القدرة �ىل 

 أنظمة جعل معل فاحيص الرباءات أكرث كفاءة ودقة وجودة. وأقر الوفد �لعدید من األس�ئ� والت�د�ت اليت یتعني �ىل
اقرتاح وفود  وتطرق الوفد إىلالرباءات معاجلهتا لت�دید �يفية منح الرباءات لت� التكنولوجيات الناش�ئة ومو�د منحها. 

أشاد �جلهود اليت بذلها و ، SCP/28/8امجلهوریة التش�يكية و�ينيا واملكس�يك وس�نغافورة واململكة املت�دة، الوارد يف الوثيقة 
من ا�ول. ورصح الوفد بأن حتسني جودة الرباءات ال �زال ميثل  ةتنو�مو�ة امل ا� ههذا العمل من هذل  التأیيدامجليع مجلع 

أن هذا املوضوع إىل الوفد  وأشار. للرباءات والعالمات الت�اریة األمر�كيةأولویة قصوى �لنس�بة ملكتب الوال�ت املت�دة 
الرباءات أمر أسايس  منحذ�ر أن جودة الرباءات الصادرة ومعليات و  حيظى �ه�م �بري من �انب العدید من ا�ول األعضاء،

 ُ یمت رباءة، و�لتايل المنح لضامن أن ��رتا�ات اليت تفي �لرشوط املنصوص �لهيا يف الترشیعات الوطنية يه و�دها اليت ت
 توازن املصاحل بني ا�رت�ني وا�متع. ةیحام

 الوفد عن اعتقاده بأن �قرتاح . و�ّرب SCP/28/7رتا�ه الوارد يف الوثيقة شكر وفد �ولومبيا وفد إس�بانيا �ىل اقو  .105
مایو حيث تبني أن خمتلف ماكتب امللكية الفكریة اكنت �س�ت�دم شهر متنامغ متاما مع املناقشات اليت جرت يف الویبو يف 

حتسني كفاءهتا اإلداریة. و�الوة  �يك �متكن منسلس� ا�كتل ش� من أشاكل ا�اكء �صطناعي أو البيا�ت الضخمة أو 
اليت تتضمن مهنجيات و �ىل ذ�، �بع الوفد قائال إن املطور�ن اخلاصني لقوا�د البيا�ت یقدمون �دماهتم ملاكتب الرباءات، 

منذ بضع س�نوات، هذا،  متكهنا من إجياد أ�دث ما توصلت إليه التكنولوجيا من �الل ا�اكء �صطناعي. وذ�ر الوفد أن
الناس یفكرون يف اخليال العلمي، �كن اليوم أصبح حقيقة واقعة. و��، أید الوفد �قرتاح املقدم من وفد إس�بانيا.  جعل

ا�راسة املقرت�ة. ومع ذ�، أعرب  إ�داد، ذ�ر الوفد أنه من املهم مواص� SCP/28/8وف� یتعلق �القرتاح الوارد يف الوثيقة 
 أن�ولومبيا حيث �رى  ،حقيقة أن جودة الرباءات لها معان خمتلفة �تلف ا�ول األعضاء الوفد عن رغبته يف التأ�يد �ىل

واإلجراءات اليت  ،جودة الرباءات تليب متطلبات األهلية للرباءة املنصوص �لهيا يف الترشیع. ومع ذ�، فإن معاجلة الطلبات
من بيهنا ودة الرباءات �رتبط جب هناك �دة عوامل �س�ت�د�ا املكتب س�تضمن أیضا جودة الرباءات. وذ�ر الوفد أیضا أن

تب حىت �متكنوا ا�تلفة، والبنية التحتية التقنية للماك طلباتوجود �دد اكف من الفاحصني ا��ن �هيم القدرة �ىل معاجلة ال 
 .من حتدید أ�دث ما توصلت إليه التكنولوجيا وتوافر أنظمة مراقبة اجلودة

. ورصح الوفد بأن العمل املقرتح يف الوثيقة SCP/28/8ده لالقرتاح الوارد يف الوثيقة أعرب وفد إس�بانيا عن تأیيو  .106
ودة الرباءات. وف� یتعلق مبقرت�ه الوارد جب املتعلقس�يكون اس�مترارا طبيعيا للعمل ا�ي مت �ضطالع به �الل �س�تبيان 
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مبشاركة اخلرباء قبل إجراء  معلوماتعقد �لسة ب، أید الوفد الفكرة اليت �رب عهنا وفد ش�ييل SCP/28/7يف الوثيقة 
 �دیدة. دراسة

. وذ�ر الوفد أن ا�اكء �صطناعي SCP/28/7القرتاح وفد إس�بانيا الوارد يف الوثيقة  تأیيدهأعرب وفد فر�سا عن و  .107
تب املفوض السايم موضوع �لغ األمهية نوقش يف حمافل خمتلفة مثل منظمة الص�ة العاملية واملنتدى �قتصادي العاملي ومك 

�شأن ة بعنوان "اج�ع ماكتب امللكية الفكری 2018يف مایو  احلقوق اإل�سان. وشكر الوفد أیضا الویبو �ىل الندوة اليت نظمهت
إدارة امللكية الفكریة". وأشار الوفد إىل أن هذا غراض أل اسرتاتيجيات �كنولوجيا املعلومات و�تصاالت وا�اكء �صطناعي

، أشار الوفد إىل �ىل ذ� ك أن العدید من املاكتب حققت تقدما �بريا يف هذا ا�ال. وكأمث�ادر إىل إ هيدف �ج�ع
القرتاح  تأیيده. وأ�ريا، ويف �ني أكد الوفد �ىل ةالسابق يف األدبياتالرتمجة اآللية والتعيني التلقايئ لرموز التصنيف والبحث 

مجيع  حيظى �ه�مميكن أن  وهو األمر ا�ي ،ملقرتحيف اات إدارة امللكية الفكریة اقرتح إدراج مسأ� أدو فإنه أس�بانيا، 
 �سا�دها يف حتسني جودة الرباءات.و  ،املاكتب، أ� اكن جحمها

اليت تقرتح متابعة العمل �شأن جودة الرباءات  SCP/28/8شكر وفد اليا�ن ا�ول األعضاء اليت قدمت الوثيقة و  .108
عنرصا أساس�يا يف نظام الرباءات لتحقيق  یُعدورصح الوفد بأن ضامن جودة معلية منح الرباءات  ومعلية منح الرباءات.

�شجيع ��رتا�ات واملسامهة يف التمنية الصناعية. ورأى الوفد أن جلنة الرباءات منتدى مناسب لتبادل اآلراء  أهدافه، ويه
يفية حتسني جودة معلية منح الرباءات. و�الوة �ىل ذ�، واخلربات بني ا�ول األعضاء والتعمل من بعضها البعض حول � 
التكنولوجيات  عنإجراء دراسات وا�ي یفيد ب SCP/28/7شكر الوفد وفد إس�بانيا �ىل تقدمي اقرتا�ه الوارد يف الوثيقة 

�اكء �صطناعي اجلدیدة واألهلية للرباءة، وأشار إىل أنه موضوع �م. وذ�ر الوفد أنه مع ظهور �كنولوجيات �دیدة مثل ا
آمال وتوقعات أكرب، و�كن يف نفس الوقت، املزید من القلق وا�اوف �شأن �يفية  �ن�ى ا�كثري  أصبح، سلس� ا�كتلو 

 و�ات نظرمه لتبادلأن جلنة الرباءات منتدى مناسب الوفد تعامل نظام الرباءات مع هذه التكنولوجيات اجلدیدة. ورأى 
 البعض. ملتعمل من بعضهيف هذا املوضوع وا مو�رباهت

شكر وفد األرجنتني وفود امجلهوریة التش�يكية و�ينيا واملكس�يك وس�نغافورة واململكة املت�دة �ىل اقرتا�ا الوارد يف و  .109
عن اعتقاده بأن �قرتاح سيسامه �شلك إجيايب يف كذ� ، وأعرب عن تأیيده لالقرتاح. وأعرب SCP/28/8الوثيقة 

 ع الهام دا�ل اللجنة.املناقشات حول هذا املوضو 

أعرب عن رغبته يف تأیيد البيان ا�ي أدىل به و ، SCP/28/8الوثيقة  أ�د مؤیديصفته ب وفد س�نغافورة وحتدث   .110
لهذا �قرتاح. وشكر الوفد أیضا األمانة �ىل إ�داد  تأیيدهاوفد اململكة املت�دة وشكر ا�ول األعضاء اليت أعربت عن 

أفضل �ىل حنو اللجنة من فهم مصطلح "جودة الرباءات"  انكنمت  اللتان.SCP 27/4 Rev و SCP/27/4 يقتنيالوث 
یثين �ىل العمل  SCP/28/8والتعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص. ورأى الوفد أن �قرتاح الوارد يف الوثيقة 

ضوع جودة الرباءات یظل ذا أمهية ألنه يف إطار بند �دول األعامل املتعلق جبودة الرباءات. وشدد الوفد �ىل أن مو  ياجلار 
توفري حامیة قویة للمساعي املس�تقبلية. وذ�ر الوفد أن ل الثقة يف نظام الرباءات الشامل و تعز�ز و  اجلودةمسعى مشرتك لتحسني 

ایري اخلاصة �لرباءات اليت تتوافق مع مع والفحصلوظائف البحث  اجلودمكتب س�نغافورة للملكية الفكریة نفذ نظام إدارة 
ISO 9001: 2015 إىل املسامهة يف إجراء مزید من املناقشات �شأن اخلربات واحللول  هتطلععن وفد س�نغافورة أعرب . و

، شكر الوفد وفد إس�بانيا �ىل SCP/28/7الوطنية للمسائل والشوا�ل الناش�ئة عن هذا املوضوع الهام. وف� یتعلق �لوثيقة 
حقل  تأسيسإىل مخس�ينيات القرن العرش�ن عندما مت  ویعود�دیدا  ليسء �صطناعي اقرتا�ه. وذ�ر الوفد أن مفهوم ا�اك

واس�تطرد الوفد قائال إن �ه�م املزتاید �ملوضوع يف الس�نوات األ�رية یُعتقد أنه  .أاكدميي كفرعأحباث ا�اكء �صطناعي 
، ايف قوة احلوس�بة؛ و�لث املتضاعفة، الز�دة ا�نيو �مج عن ثالثة اجتاهات رئيس�ية: أوال، توافر البيا�ت �ىل نطاق واسع؛

يف  األمهية لعب دورا مزتایدیيف هذا ا�ال. وذ�ر الوفد كذ� أنه �ىل الرمغ من أن ا�اكء �صطناعي املستمثرة األموال 
 ين، مثل قانون الرباءات.تعز�ز اإلنتاجية واجلودة، فإن التطورات التكنولوجية يف هذا ا�ال �سبب يف تعطيل اإلطار القانو
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و�الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد أن اقرتاح وفد إس�بانيا مبثابة نقطة انطالق جيدة لبدء املناقشات حول القضا� احمليطة ��اكء 
املقب�. وأضاف  والعملياتية�صطناعي والرباءات، مع �زوید ا�ول األعضاء �رؤى وثيقة الص� للتحضري للت�د�ت القانونية 

أنظمة الرباءات لتلبية احتيا�ات الرشاكت واألفراد  �اهزیةوفد أنه من املهم، مكاكتب للرباءات وصانعي الس�ياسات، ضامن ال
، أید وفد س�نغافورة اقرتاح وفد إس�بانيا بأن تقوم األمانة بإجراء ا�راسة أو ا�راسات اإلشارةهذه أساس . و�ىل املبتكر�ن

إىل املشاركة واإلسهام يف  هتطلععن الوفد أعرب من �قرتاح. و  8إىل  6يف الفقرات من اليت تتناول اجلوانب اليت أثريت 
 إجراء مزید من املناقشات حول هذا املوضوع.

بعض إجراء نه یتطلع إىل إن ضامن جودة الرباءات من بني املهام األساس�ية ل�ول األعضاء وإوفد ني�ري�  وقال .111
لوفد بأن الت�د�ت التكنولوجية الناش�ئة اس�تلزمت احلا�ة إىل اس�تعراض املداوالت حول هذا املوضوع. ورصح ا

. وأثىن �ىل وفد إس�بانيا القرتا�ه الوارد سلس� ا�كتلا�اكء �صطناعي و �منية  ظلللرباءة، ال س�� يف  املؤه���رتا�ات 
ش�يكية و�ينيا واملكس�يك وس�نغافورة . وأعرب الوفد أیضا عن تقد�ره القرتاح وفود امجلهوریة الت SCP/28/7يف الوثيقة 

. و�الوة �ىل ذ�، وافق الوفد �ىل الرأي ا�ي أعرب عنه وفد املغرب SCP/28/8واململكة املت�دة الوارد يف الوثيقة 
املعارضة من أ�ل ضامن جودة الرباءات. وطالب الوفد كذ� �حلا�ة  ةنظمأ�شأن احلا�ة إىل إعطاء أمهية متساویة ملسأ� 

ص �ىل ا� �شلكمجليع ماكتب امللكية الفكریة، و�اصة يف الب�ان النامية. وشدد  ية مس�مترة لتكو�ن ا�كفاءاتمعل إىل 
 رباءات.ال وحفصرضورة تطو�ر وحتدیث قا�دة بيا�ت شام� لتبادل املعلومات املتعلقة �لرباءات وحتسني آلية حبث 

أمهية �برية �لنظر إىل املوضو�ات اليت  وذ SCP/28/7لوثيقة قال وفد غوات�ال إن اقرتاح وفد إس�بانيا الوارد يف او  .112
تناولها. وذ�ر الوفد أهنا مبتكرة و�دیدة وأنه س�يكون من املفيد للغایة مناقش�هتا دا�ل اللجنة. وف� یتعلق �القرتاح الوارد يف ی 

التعليقات البناءة اليت قدمهتا الوفود  یدأالوفد أن �قرتاح ميكن أن یرثي العمل املس�تقبيل للجنة و  رأى، SCP/28/8الوثيقة 
 األخرى �ىل �قرتاح.

شكر وفد إ�وادور وفود امجلهوریة التش�يكية و�ينيا واملكس�يك وس�نغافورة واململكة املت�دة �ىل اقرتا�ا الوارد يف و  .113
. وأضاف ة�و منامل الرباءات قوة لضامن حتفزي ا�رت�ني و  �لغة األمهية. ورصح الوفد بأن جودة الرباءات SCP/28/8الوثيقة 

الرباءات وا�متع كلك.  أحصابتوازن بني حقوق ال الوفد أن �بتاكر املس�تقبيل یضمنه هذا ا�هنج وأن نظام الرباءات س�يضمن 
 .SCP/28/8قرتح يف الوثيقة امل �ىل النحووأید الوفد العمل املقرر �ضطالع به 

ألنه امتداد طبيعي للعمل ا�ي قامت به اللجنة  SCP/28/8 الوثيقة أعرب وفد كندا عن تأیيده لالقرتاح الوارد يفو  .114
مؤیدي �قرتاح املتعلق �الج�ع بني ا�مو�ات اإلقلميية للعمل �ىل جمال اه�م  �شأن جودة الرباءات. وأثىن الوفد �ىل

 مشرتك.

، SCP/28/8قرتاح الوارد يف الوثيقة اإلسالمية) �ىل مجمو�ة الب�ان املشاركة يف � -وفد إ�ران (مجهوریة  وأثىن .115
نه �رى مزية يف مثل هذا ا�هنج. ومع ذ�، اس�تفرس الوفد عام إذا اكن نطاق العمل املقرتح سيشمل موضوع أنظمة قال إو 

، بصفة �امة، ذ�ر الوفد أنه من الرضوري أن تبدأ SCP/28/7املعارضة. وف� یتعلق �قرتاح وفد إس�بانيا الوارد يف الوثيقة 
اللجنة مناقشة مسأ� التكنولوجيات اجلدیدة. ومع ذ�، �ساءل الوفد عام إذا اكنت ا�راسة املقرت�ة ستندرج حتت بند 

و��، رأى الوفد أنه قبل إجراء هذه ا�راسة، . ودة الرباءات أو ما إذا اكن سيت�اوز ذ� البنداخلاص جب�دول أعامل 
اجلوانب ا�تلفة ملثل هذا  لبحثوفد ش�ييل،  هاقرت� �ىل النحو ا�يمات، س�يكون من املناسب عقد �لسة لتبادل املعلو 

 جبودة الرباءات. ةتعلقامل �قرتاح مث حتدید ما إذا اكن سيمت إجراء مثل هذه ا�راسة 

ة أعرب وفد امجلهوریة ا�ومينيكية عن تأیيده القرتاح وفود امجلهوریة التش�يكية و�ينيا واملكس�يك وس�نغافورة واململكو  .116
. كام أعرب الوفد عن تأیيده لالقرتاح املقدم من وفد إس�بانيا الوارد يف الوثيقة SCP/28/8املت�دة القرتا�ا الوارد يف الوثيقة 

SCP/28/7  األهلية للرباءة للتكنولوجيا اجلدیدة وا�اكء �صطناعي. عنف� یتعلق بإجراء دراسات 
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 من �دول األعامل: الرباءات والص�ة 7البند 

 SCP/24/4و SCP/17/11و .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7ستندت املناقشات إىل الو�ئق ا .117
 .SCP/28./5 ،SCP/28/6 ،SCP/28/9 ،SCP/28/9 Addو .SCP/27/8 Addو SCP/27/8و
 .SCP/28/10و

عد عنرصا قال إن الوصول إىل الص�ة واألدویة اآلمنة وبأسعار معقو� یو ألفریقية، امو�ة ا�حتدث وفد املغرب �مس و  .118
األساس يف اإلعامل الشامل و أساس�يا من عنارص احلق يف ا�متتع بأ�ىل مس�توى ميكن بلو�ه من الص�ة اجلسمية والعقلية، 

�شلك شامل يف أهداف التمنية املس�تدامة واتفاق �ریبس وإ�الن ا�و�ة  تناو�لحق يف التمنية. وشدد الوفد �ىل أنه مت ل
لتمنية. وأضاف الوفد أن ل لویبو اومنظمة الص�ة العاملية و�روح توصيات أجندة  ،لعامةالص�ة ا�شأن �شأن اتفاق �ریبس و 

يف أن امللكية الفكریة وحقوق امللكية الفكریة ميكن أن تلعب دورا هاما يف ا�هنوض �البتاكر و�رش املعرفة �س�يط شك  هناك
. ومع ذ�، أشار الوفد بقلق إىل اآل�ر الضارة اليت وإ�شاء صنا�ات مزدهرة، مبا يف ذ� تعز�ز الوصول إىل األدویة للجميع

�دم املساواة بني �قتصادات املتقدمة  ز�دة�حتاكرات �ىل الص�ة العامة ومسامهته يف  وجودميكن أن ترتتب �ىل 
من صاحب  فادة لكٍ إ هتدف إىلوالنامية. واس�تطرد الوفد قائال إن املنطلق اخلاص بنظام الرباءات هو "املقایضة" اليت 

ال حرص لها مت  جتارب، ألن هناك الهدف منهحيقق  الرباءة وامجلهور. وذ�ر الوفد أنه، يف املامرسة العملية، یبدو أن النظام ال
. اتلرباء� حيث اكنت هذه األدویة محميةنقذة للحياة، م إىل أدویة  امجلهورالرباءات �ىل أهنا عوائق أمام وصول  فهيا وصف

�دمت هبا ت� الرباءات اكنت متيل إىل �لق أسواق استبعادیة، صبح من الواحض أن الطریقة اليت اس�تُ وأضاف الوفد أنه أ
إىل أسعار �هظة لألدویة املنقذة للحياة. وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن اقرتاح ا�مو�ة األفریقية �شأن  يدتؤ ومتنع املنافسة و 

�د اللجنة �ىل تعز�ز الوصول إىل أدویة بأسعار معقو� أكرث كعنرص ) ميكن أن �ساSCP/24/4الرباءات والص�ة (الوثيقة 
سعى �قرتاح إىل تعز�ز قدرات ا�ول األعضاء، وال س�� الب�ان النامية � من عنارص اإلعامل التدرجيي للحق يف الص�ة. و 

تا�ة يف نظام الرباءات ا�ويل وتعز�ز قل منوا، �ىل �كييف نظم �راءاهتا لالس�تفادة ا�اكم� من مواطن املرونة امل األوالب�ان 
، مضن أمور یفيدالوفد بأن �قرتاح، كام ذ�ر سابقا،  وأفادىل الر�ایة الصحية. إصول و أولو�ت الس�ياسة العامة املتعلقة �ل

ا يف لت�د�ت والفرص اليت توا�ها الب�ان النامية والب�ان األقل منو لبحث اف الویبو بإجراء دراسة أن �لكِ بأخرى، 
أن �رسع �ودها يف العمل مع �ريها من الواكالت ذات الص� لویبو اس�ت�دام �راخيص لتكنولوجيات الر�ایة الصحية وینبغي ل

ملسا�دة ا�ول األعضاء �ىل تطبيق معایري األهلية للرباءة بطریقة تنسجم مع أهدافها التمنویة من �الل تبين وتطبيق تعریفات 
قيقية، احل بتاكرات �ىل �منح الرباءات أن یقترص امئ لضامن ا�متدید ا�تقلل من ظاهرة  ةلرباءة لاألهليصارمة لال�رتا�ات و 

. وذكّر الوفد أیضا بأن اقرتاح العامة رباءة اليت �راعي الص�ةلتطبيق معایري األهلية لل الالزمةخلربة �وكذ� دمع احلكومات 
بأن یمت  األدویة �ىل �حلصول املعين املس�توى الرفيع املت�دة األمم فریقل تضمن طلب الرؤساء املشاركنيی ا�مو�ة األفریقية 

. وأعرب الوفد عن رغبته يف التأ�يد مرة أخرى �ىل توصيات الفریقتبادل و�ات النظر حول أهداف ونتاجئ وتوصيات 
�كنولوجيات الر�ایة الصحية، ىل األدویة و �صول �شأن احلصول �ىل األدویة، واليت أ�رزت عوائق متعددة أمام احل الفریق

إىل األمام، مبا يف ذ� توصيات حمددة �تلف هيئات امليض و�دم تناسق الس�ياسات، واألفاكر املشرتكة حول مسارات 
قد أقرت  2016لعام  RES71/159األمم املت�دة. وأشار الوفد أیضا إىل أن امجلعية العامة لألمم املت�دة من �الل قرارها 

مزید من املناقشات حول الوصول إىل األدویة بني ا�ول األعضاء ومجيع أحصاب املصل�ة املعنيني مع جراء إ�حلا�ة إىل 
تطلع أعرب الوفد عن . ويف اخلتام، األدویة �ىل �حلصول املعين املس�توى الرفيع املت�دة األمم فریقاأل�ذ بعني �عتبار تقر�ر 

شأن �ر�مج معل مس�تقبيل أكرث طمو�ا �شأن هذه املسأ�، �كون شفافا ومتواز� ا�مو�ة األفریقية إىل التوصل إىل اتفاق � 
 وتقدميا ویتسق مع توصيات أجندة التمنية.

 قال وفد الصني ف� یتعلق �لعالقة بني الرباءات والص�ة، إن تعز�ز �بتاكر وحامیة املصل�ة العامة �امن للغایة.و  .119
ا الویبو �شأن هذا املوضوع ذات مغزى �بري ألهنا ستسا�د الب�ان النامية هير جتا�راسات اليت  أنالوفد  رأىو��، 

والب�ان األقل منوا �ىل فهم أو�ه املرونة ا�تلفة الواردة يف املعاهدات ا�ولية و�يفية اس�ت�دا�ا معليا. وأعرب أیضا عن 
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إجراء اس�تعراض ومفاده أن یمت یته وفد األرجنتني تأیيده لالقرتاح املقدم من وفود الربازیل وكندا وسو�رسا وشارك يف ر�ا
 SCP/28/9و SCP/28/9للبحث القامئ �شأن الرباءات واحلصول �ىل املنت�ات الطبية والتكنولوجيات الصحية (الو�ئق 

Add. ل لتبادل املعلومات من أ�متابعة ). واقرتح الوفد أنه بعد �نهتاء من هذه ا�راسة، ینبغي أن �كون هناك �شاط
 وضع �ر�مج معل مفصل للميض قدما �ملوضوع.

قال إنه یود التأ�يد �ىل فهمه و �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه،  �مسحتدث ممثل املفوضية األوروبية و  .120
ة للت�د�ت والقيود اليت قد توا�ها بعض الب�ان يف معاجلة مش�لك الص�ة العامة. وذ�ر املمثل أنه ال �زال ملزتما �ز�د

احلصول �ىل األدویة بأسعار معقو� وإجياد �لول للت�د�ت املل�ة و�دم املساواة �ىل مس�توى الص�ة العامة. وواصل 
اجلودة وامليسورة �شلك حتد� ذات �ىل األدویة واللقا�ات األساس�ية اآلمنة والفعا� و مجيع الناس املمثل القول بأن حصول 

اتباع هنج یواصل �حتاد األورويب وأشار إىل أن تأیيده. �لهيم مجيعا املس�تدامة جيب التمنية رئيس�يا من أهداف  ا�بريا وهدف
ن تعز�ز مجيع جماالت النظام الصحي، مبا يف ذ� توافر العاملني الصحيني وأفاد بأقامئ �ىل حقوق اإل�سان يف جمال الص�ة. 

عنرصا أساس�يا يف إحراز تقدم حنو التغطية الصحية  شلك� املؤهلني وتوفري األدویة بأسعار معقو� وا�متویل ا�اكيف للقطاع، 
جودة وسالمة سلس�  أن ورأىالشام� من �الل تقدمي �دمات حصية جيدة ميكن للجميع احلصول �لهيا بأسعار معقو�. 

يف ذ� دور  توزیع املس�تحرضات الصيدالنية رضوریة لتحسني الص�ة العامة. وذ�ر املمثل أیضا أن منوذج �بتاكر احلايل، مبا
التوصل إىل الت�ارة املتعلقة �مللكية الفكریة، قد حقق تقدما �بتا يف جمال الص�ة العامة �ىل الصعيد العاملي، مما أدى إىل 

قدم هذا وی�دیدة وحمس�نة، وكذ� إىل طول العمر املتوقع، من الب�ان املتقدمة إىل الب�ان األقل منوا.  هامة�ال�ات 
�ىل ا�متویل العام واخلاص واجلوا�ز أو نو�ة من األدوات، مثل حوافز �بتاكر القامئة �ىل امللكية الفكریة، ا�منوذج مجمو�ة مت 

 حيدثميكن أن و سوق �ام� فهيا یو�د  اليتأو �ىل البحوث العامة. وذ�ر املمثل أن هذا التنوع رضوري للتصدي لل�االت 
بأن أي معل إضايف يف جمال الرباءات والص�ة ینبغي أن یعكس هن�ا  اعتقادهاملمثل  وواصلإخفاقات يف األسواق.  فهيا

وفد الوال�ت  ،�ىل سبيل املثال ه،اقرت�ا�ي  �ىل النحومتواز�، مع مرا�اة العوامل ا�تلفة ذات الص� �لرباءات والص�ة 
، SCP/28/5�داد الوثيقة . و�الوة �ىل ذ�، شكر املمثل األمانة �ىل إSCP/17/11يف الوثيقة  األمر�كيةاملت�دة 

يف طلبات الرباءات وأو الرباءات. وذ�ر ة لت�دیث دراسة اجلدوى �شأن ا�كشف عن األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكي
عتربها أفضل اس�ت�دام للوقت واملوارد ی  قدم بعض املعلومات املثرية لاله�م، إال أنه التاملمثل أنه �ىل الرمغ من أن الوثيقة 

العمل �ىل األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية. ومع ذ�، أعرب املمثل عن رغبته يف التعبري عن تأیيده العام جلهود  ملواص�
 الرباءات والرتاخيص بيا�ت قا�دة الشفافية، �ىل سبيل املثال، من �الل ُهنج مثل ربط قوا�د البيا�ت املوجودة، مثل

�شأن أ�شطة  SCP/28/6أ�ل األدویة. وشكر املمثل األمانة �ىل إ�داد الوثيقة ومبادرة معلومات الرباءات من  لألدویة
لویبو ف� یتعلق بتعز�ز قدرة فاحيص الرباءات. وقال املمثل إن تعز�ز قدرة فاحيص الرباءات (أو اليت تقد�ا ااملسا�دة التقنية 

ذات الص� �لص�ة، وال س�� يف جمال  "القدرة �ىل الفحص" أو "�ارات/تدریب الفاحصني") يف جمال ��رتا�ات
املس�تحرضات الصيدالنية واأل�زة الطبية (ال س�� األ�زة املتص�)، ميكن أن یدمع كذ� �بتاكر وحتسني الص�ة العامة. 

بتقدمي هذا  أن الویبو يه املؤسسة ا�ولية امللكفة وأشار إىلوأید املمثل األمانة يف مواص� مسا�دهتا وتدر�هبا يف هذا الصدد 
القرتاح املقدم من � ماه�� یعربون عنالنوع من املسا�دة. وواصل املمثل القول إن �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه 

ا�ورة . وكام ذ�ر من قبل �الل .SCP/28/9 Add و SCP/28/9وفود األرجنتني والربازیل وكندا وسو�رسا يف الوثيقتني 
الرباءات، رأى املمثل أن هناك مزية يف إجراء حتليل للبحث احلايل �شأن موضوع حامیة الرباءات  لجنةالسابعة والعرش�ن ل 

هنج متوازن لهذا الت�ليل یأ�ذ  احملافظة �ىلأمهية إىل املمثل  وأشارالصحية.  والتكنولوجياتواحلصول �ىل املنت�ات الطبية 
املمثل جمددا موقفه السابق بأنه من أ�ل ضامن أ�ىل جودة لألد�  وأكد يف �عتبار تعز�ز �بتاكر، فضال عن نق� و�رشه.

�الية اجلودة ومس�تق� وقامئة �ىل األد�، وال س��  مناس�بةاليت تعمتد �لهيا جلنة الرباءات، ینبغي أن یتضمن التقر�ر دراسات 
كذ� منظمة الت�ارة العاملية. كام أعرب منظمة الص�ة العاملية، و و ا�راسات اليت تعدها منظامت األمم املت�دة، مثل الویبو 

املمثل عن رغبته يف التأ�يد �ىل أنه �رى دور التقر�ر احملمتل مكجمو�ة من املعلومات ووثيقة تدمع املناقشات املس�تقبلية يف 
ول اس�تعداد �حتاد األورويب وا� وأعرب املمثل عنخمتلفة للویبو.  يةجلنة الرباءات، وليس �الصة خليارات س�ياسات 
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يف الوثيقة الوارد ب املمثل �قرتاح وفود األرجنتني والربازیل وسو�رسا األعضاء فيه ملناقشة �قرتاح أكرث. ويف اخلتام، رحّ 
SCP/28/10 .إىل إجراء مناقشات �شأن هذا �قرتاح. هتطلعأعرب عن ز�دة الشفافية و  املمثل أمهية ورأى 

مو�ة تعلق أمهية �برية �ىل ا�ورو� الوسطى والبلطيق، وأكد يف البدایة أن حتدث وفد ليتوانيا �مس مجمو�ة ب�ان أو  .121
القضا� املتعلقة �لص�ة العامة واحلصول �ىل األدویة. ومع ذ�، ذ�ر الوفد أن القضية معقدة للغایة وال یو�د �امل وا�د 

 همالزت ا عرب عناألدویة ميثل حتد� رئيس�يا وأ. ورصح الوفد بأن احلصول �ىل وبأسعار ميرسةیؤ�ر �ىل توافر الر�ایة الطبية 
ىل األدویة. ومع ذ�، أعرب الوفد عن رغبته يف التأ�يد �ىل رضورة جتنب �صول �ملشاركة يف املبادرات اليت �سهل احل

ظور نظام �زدواجية مع معل املنظامت ا�ولية األخرى. واس�تطرد الوفد قائال إن اللجنة �هيا والیة ملناقشة القضية من من
الرباءات، وإن مجموعته مقتنعة بأن �بتاكر واألحباث والتطو�ر لألدویة والتقنيات اجلدیدة املنقذة للحياة لن �كون ممكنا دون 

دورا هاما للغایة. وواصل الوفد اعتقاده بأن العمل يف الرباءات لعب حامیة حي� ت ا�رتام حقوق امللكية الفكریة يف الرباءات
ات والص�ة ینبغي أن یأ�ذ يف �عتبار خمتلف العوامل ذات الص� �لرباءات والص�ة، ويف هذا الصدد أشار جمال الرباء
أعربت مجمو�ة ب�ان و . األمر�كيةن الوال�ت املت�دة قدمة متضمن مقرت�ات ذات ص� مت اليت  SCP/17/11إىل الوثيقة 

یث دراسة اجلدوى �شأن ا�كشف عن األسامء ا�ولية �ري حتد يفأورو� الوسطى والبلطيق عن تقد�رها لعمل األمانة 
. وأعرب الوفد عن رغبته يف سامع املزید SCP/28/5املس�� امللكية يف طلبات الرباءات و/أو الرباءات الواردة يف الوثيقة 

�ىل حنو ر�ن الرباءات، ام إذا اكن ميكن اس�ت�دام قوا�د بيا�ت وحمراكت البحث احلالية يف الویبو، مبا يف ذ� عمن األمانة 
الوفد إىل أن مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق تؤید وأشار . ، و�يفية معل ذ�أو حتسيهنا خلدمة هذا الغرضأفضل 

 SCP/28/10ذ�ر أنه تلقى �ه�م �قرتاح ا�ي تقدمت به وفود األرجنتني والربازیل وسو�رسا الوارد يف الوثيقة و الشفافية، 
مجمع الرباءات الطيب ومبادرة معلومات الرباءات من أ�ل األدویة �شأن  وممثلاليت یقد�ا �لت�دیثات  هبي رح �أعرب عن و 

�شغيل ت� املنصات، وكذ� مناقشة املبادرات احلالية املشاهبة. وشكر الوفد األمانة أیضا �ىل تقر�رها عن أ�شطة املسا�دة 
ب الوفد بقيام . ورحّ SCP/28/6يف الوثيقة  الواردة فاحيص الرباءات اتز�ز قدر لویبو ف� یتعلق بتعاليت تقد�ا االتقنية 

الویبو بوضع �دد قليل من الربامج واملوارد املتا�ة ملاكتب الرباءات اليت �رغب يف تعز�ز قدرات فاحيص الرباءات وجشع 
اليت حتتوي �ىل  SCP/28/9 �لوثيقة �لام الوفداألمانة �ىل مواص� أ�شطهتا يف هذا الصدد. وأ�ريا وليس آخرا، أ�اطت 

إجراء مراجعة للبحوث احلالية حول الرباءات واحلصول �ىل بن وفود األرجنتني والربازیل وكندا وسو�رسا قدم ماقرتاح م
الصحية. ورصح الوفد بأن مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق ميكن أن تدمع امللخص  كنولوجياتاملنت�ات الطبية والت 

الصحية مع احلفاظ  كنولوجياتقعي لألحباث احلالية �شأن موضوع حامیة الرباءات واحلصول �ىل املنت�ات الطبية والت الوا
�ىل توصيات للویبو �شأن  �ىل ا�هنج املتوازن. ومع ذ�، �لص الوفد إىل أن هذا �س�تعراض جيب أال حيتوي

 العامة. الس�ياسة

. وأعرب SCP/28/6و SCP/28/5ر األمانة �ىل إ�داد الوثيقتني حتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء وشكو  .122
ن يف األمهية يف جمال الرباءات والص�ة. ورصح عن رغبته يف التأ�يد �ىل أن � من �بتاكر والوصول إليه متساو� الوفد

جمال للبحث والتطو�ر يف  نظام الرباءات مبثابة �افز رئييسورأى أن یعززه نظام الرباءات.  ما كثرياالوفد بأن �بتاكر 
املنت�ات الطبية، مبا يف ذ� األدویة املنقذة للحياة. وأشار الوفد إىل أن �ست�ر يف البحث والتطو�ر للمنت�ات الطبية 

يف نتاجئ الص�ة العامة، وقد لعبت حقوق امللكية الفكریة دورا رئيس�يا يف  �لغة األمهيةحتسينات �دوث املبتكرة سامه يف 
الوفد بأن هناك �ا�ة إىل �بتاكر املس�متر ملوا�ة الت�د�ت الصحية احلالية واملس�تقبلية وأن  وأفاد هذا �بتاكر. �سهيل

و�لتايل اإل�الن عن توافر منت�ات طبية  ،تعمل ك�افز للطب و�بتاكر ،مبا يف ذ� الرباءات ،حامیة حقوق امللكية الفكریة
من مصل�ة امجلهور يف مجيع الب�ان مواص� البحث والتطو�ر للمنت�ات الطبية اآلمنة  �دیدة للجميع. وشدد الوفد �ىل أنه

ا من �ل مشلكة توفر املنت�ات الطبية املس�تقبلية. وشدد جزء�شلك ك�افز للبحث والتطو�ر  الرباءات وأوحض أنوالفعا�. 
و�دم الرتكزي فقط �ىل عنرص حمدد وا�د مهنا. كام الوفد �ىل أنه من املهم �لتايل مرا�اة الس�ياق ا�اكمل للرباءات والص�ة 

�راسة الثالثية اليت أجرهتا الویبو ومنظمة الص�ة العاملية ومنظمة الت�ارة العاملية �شأن "تعز�ز الوصول إىل �الوفد  استشهد
رجع إىل �امل وحيد ما � اأن "�دم الوصول إىل التكنولوجيات الطبية �در  ذ�رتالتكنولوجيات الطبية و�بتاكر" واليت 
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اليت عقدت �الل  املعلومات�لسات بل اخلرباء أثناء مرات �دیدة من قِ  اأیض ذ�رهأن هذا الرأي قد أعيد ب وأفاد ،"نفصلم 
 ا. وأضاف الوفد أن توافر املنت�ات الطبية اآلمنة والفعا� ميثل مشلكة متعددة اجلوانب �شمل أبعادجلنة الرباءاتاج��ات 

ایة ا�متویل للر�ایة الصحية ذ�ر الوفد أن �فتقار إىل إماكنية الوصول قد یتأ�ر بعدم كف ،. و�ىل و�ه اخلصوصوعوامل خمتلفة
ا�زأة و�ري  التحتية والبىننقص أو �دم الوصول إىل أفراد الر�ایة الصحية املدربني واملرافق الطبية املالمئة والعمليات أو 

وما إىل ذ�.  ،لرسومالتجزئة والرضائب وا هوامش رحبو  تكرة وإدارة سلس� التوریدملب املوثوقة واملنافسة يف العقاقري ا
من �امل  افإن �دم الوصول أیض ،إىل ز�دة سعر املنتج الطيب تؤديإنه �إلضافة إىل العوامل اليت  وواصل الوفد قائال

نتاج احمليل والعوامل األخرى املتعلقة مبا فإن متطلبات اإل ،قدرة الشخص �ىل رشاء املنتج الطيب. و�الوة �ىل ذ�عوامل 
 التعاونأشاكل ا �ىل التوافر. وذ�ر الوفد كذ� أن املرشو�ات أو ؤ�ر أیضتإذا اكن املنتج الطيب قد یمت بيعه يف ب� ما 

�ات املس��. سا�د يف توفري املعلومات األساس�ية واملتا�ة عن ��رتا� فز �بتاكر و حي�يف أن نظام الرباءات توحض  ا�تلفة
�شأن  اومبادرة أخرى أطلقت مؤخر  �راءات األدویة و�راخيص األدویة، شمل ذ� مرشو�ات مثل قا�دة بيا�ت� و 

ورش�كة بني الویبو وصنا�ة األدویة القامئة �ىل األحباث لتعز�ز إماكنية الوصول إىل  ،املعلومات املتعلقة �لرباءات لألدویة
�قرتاح ا�ي تقدمت به وفود إىل ه�م �الوفد  وأشارللواكالت الصحية امللكفة �رشاء األدویة. املعلومات املتعلقة �لرباءات 

 عنتبادل املعلومات األخرى ل لسة اجل إىل  هتطلع وأعرب عن). SCP/28/10الربازیل واألرجنتني وش�ييل وسو�رسا (الوثيقة 
قة �لرباءات والبيا�ت املتعلقة �ألدویة واللقا�ات. و�الوة �ىل قوا�د البيا�ت املتا�ة للجمهور �شأن �ا� املعلومات املتعل

مصدر قلق رئييس مجليع ا�ول  �شلكذ�ر الوفد أن �بتاكر يف املنت�ات الطبية والوصول إىل ت� التكنولوجيات  ،ذ�
أ�ذ يف یرباءات والص�ة" ا�ي "البـ املتعلقلعمل يف إطار بند �دول األعامل �كون اا�مو�ة �ء  عرب عن تأیيدأو األعضاء. 

�لفعل  ي تقوم بهتجنب �زدواجية يف العمل ا�ی و  ،الرباءات جلنةص� بوالیة ال يذ ،�عتبار الس�ياق ا�اكمل لهذا ا�ال
وال س�� الوصول  ،والص�ة الرباءاتذ�ر الوفد أن مسأ�  ،جلان أخرى أو منظامت أخرى متعددة األطراف. ويف هذا الصدد

مت وأن  ،هيئات األمم املت�دة املتخصصة األخرى نطاقأكرث يف تندرج �شلك إىل جماالت  تصل ،تكنولوجيات الصحيةإىل ال 
معل مكثف �لفعل يف هذا ا�ال من قبل ت� املنظامت واحملافل املتعددة األطراف األخرى. وأ�اطت ا�مو�ة �ء �لام إجناز 

وشكرت ت� الوفود �ىل اجلهود  ،ا�ي شارك يف ر�ایته وفدا الربازیل واألرجنتني ،�القرتاح املقدم من وفدي كندا وسو�رسا
 حتسنيمن شأنه ا�ي للعمل  عن اس�تعدادهالوفد  وأعربالبناءة لتعز�ز املناقشات يف إطار هذا البند من �دول األعامل. 

أشار الوفد إىل  ،لطبية. ويف هذا الصددالفهم املشرتك للس�ياسات واملبادرات اليت ميكن أن تعزز الوصول إىل املنت�ات ا
"تعز�ز الوصول إىل حتت عنوان ا�راسة الثالثية اليت أجرهتا الویبو ومنظمة الص�ة العاملية ومنظمة الت�ارة العاملية 

جود و  اقشات ممثرة. وشدد الوفد �ىل أنه یؤیدمنجراء الطبية و�بتاكر" واليت ميكن أن �كون مبثابة أساس إل التكنولوجيات
العمل وفقا للهنج الشامل كام هو مبني يف �سري  أنيف  تهرغب أعرب عن  ،و�ة نظر لكية يف جمال الرباءات والص�ة. و��

امء ا�ولية �ري املس�� األمانة �ىل دراسة اجلدوى احملدثة �شأن ا�كشف عن األس ا. وشكر الوفد أیضSCP/17/11الوثيقة 
للویبو هو  الرباءات" "ر�نوأشار إىل أن حمرك البحث  ،)SCP/28/5لرباءات (الوثيقة أو ا/يف طلبات الرباءات و امللكية

إىل  وأشار الوفد مبا يف ذ� ا�ال الصيدالين. ،للبحث عن معلومات عن ��رتا�ات يف مجيع ا�االت التقنية أداة مناس�بة
ئية، وا�لكامت الرئيس�ية، وأسامء مودعي الطلبات، ا�كمييا الرت�يباتأن املر�بات الصيدالنية ميكن البحث فهيا بناء �ىل 

أعرب الوفد عن اعتقاده بأن �ست�ر يف ت� و وتصنيف الرباءات ا�ويل والعدید من معایري البحث األخرى، 
ئية كميياا� رباءات الالتكنولوجيات هو أكرث الطرق فعالية للتقدم. واس�تطرد الوفد قائال إن حمرك البحث یوفر هن�ا للبحث عن 

من شأنه أن یثقل اكهل املاكتب  ةمن خمطط یتطلب إبالغ األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكي �دوىأكرث فعالية و 
داة ر�ن الرباءات ودعى أل التوضيحمزید من تقدمي واملس�ت�دمني، و�كون يف أفضل األحوال �ري مكمتل. وجشع الوفد �ىل 

ملموسة. وفضال عن ذ�، أعرب الوفد عن رغبته يف إ�ادة تأ�يد موقف مجموعته وظائفها استنادا إىل أمث�  عرضاألمانة إىل 
ا�ول  حتركهامعلية  اعنه ليس الصادرالتقر�ر و  األدویة �ىل �حلصول املعين املس�توى الرفيع املت�دة األمم فریقمن أن 

 ادهس�تعدعن االوفد  أعرب ويف �نيء. ا�ول األعضا امآراء ا�ول األعضاء، ومل تصادق �لهي انعكسی ال  اماألعضاء، وأهن
 األمم فریقملناقشة مسأ� الوصول إىل املنت�ات الطبية بطریقة شام� ووفقا لوالیة جلنة الرباءات، شدد الوفد �ىل أن تقر�ر 

أن أي هذه املناقشة. وشدد الوفد أیضا �ىل ل  ا�شلك أساس الینبغي أ األدویة �ىل �حلصول املعين املس�توى الرفيع املت�دة
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والعوامل املؤ�رة يف الوصول  من و�ات النظر ا�كبريةمناقشة ومعل مس�تقبيل ینبغي أن یأ�ذ يف �عتبار ا�مو�ة 
 األدویة. إىل

من أهداف التمنية  3اإلسالمية) يف البدایة عن رغبته يف إ�راز أمهية الهدف  -وأعرب وفد إ�ران (مجهوریة  .123
حصية وتعز�ز الرفاهية للجميع يف مجيع األعامر من �الل التغطية الصحية الشام�، مبا دف إىل ضامن حياة هي ياملس�تدامة ا�

بأسعار معقو�. ورصح الوفد بأن ذ� یتفق ذات اجلودة يف ذ� الوصول إىل اللقا�ات واألدویة األساس�ية اآلمنة والفعا� و 
اإل�سان. واس�تطرد الوفد قائال إن الویبو أسايس من حقوق جوهري و أن احلق يف الوصول إىل الص�ة هو حق  مفهوممع 

كجزء من وال�هتا ینبغي أن تدمع الب�ان يف معاجلة العوائق املتعلقة �مللكية الفكریة اليت تؤ�ر �ىل توافر األدویة والعالج 
اءات ميكن جلنة الرب  �ريسهو� احلصول �لهيا. وذ�ر الوفد أنه ال یو�د منتدى دويل آخر �ىل والتكنولوجيات ذات الص� و 

املرونة املتعلقة �لرباءات ذات الص� �لص�ة. ومن مث فإن معل جلنة أو�ه اخلربات �شأن اس�ت�دام فيه تبادل أن ت للب�ان 
تعز�ز التوازن ا�قيق الالزم لنظام الرباءات. وأ�اط الوفد �لام بدراسة اجلدوى يف الرباءات يف هذا �جتاه �امس للغایة 

) SCP/28/5عن األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية يف طلبات الرباءات و/أو الرباءات (الوثيقة  احملدثة �شأن ا�كشف
�ىل إ�داد الوثيقة. كام أعرب الوفد عن تقد�ره لوفود الربازیل وكندا وسو�رسا واألرجنتني يف وأعرب عن تقد�ره جلهود األمانة 

عداده للعمل �شلك بنّاء من أ�ل وضع اللمسات األ�رية �ىل هذا وأعرب عن اس�ت SCP/28/9اقرتا�م الوارد يف الوثيقة 
اليت حتدیث منتظم لقوا�د بيا�ت إجراء ب الوفد أیضا �قرتاح وفود األرجنتني والربازیل وسو�رسا �شأن �قرتاح. ورحّ 

). وأعرب SCP/28/10ة معلومات �ا� الرباءات ف� یتعلق �ألدویة واللقا�ات (الوثيق عن�هيا إصول و الللجمهور ميكن 
الوفد كذ� عن اعتقاده بأن مناقشة مسأ� الرباءات والص�ة و�ر�مج العمل املس�تقبيل �شأن هذه املسأ� ینبغي أن �سا�د 

س�تفادة ا�اكم� من مواطن املرونة يف الرباءات وفقا الحتيا�ات الص�ة العامة تحقيق �الب�ان �ىل �كييف قانون �راءاهتا ل 
ا�ولية. ويف ضوء ما س�بق، أعرب الوفد عن أم� يف أن توافق جلنة الرباءات �ىل خطة معل  ایتفق مع الزتاماهت مباو �هيا 

قدم �ال لت�د�ت الوصول إىل الر�ایة یي ا�و ، SCP/24/4ت�ىش مع اقرتاح مجمو�ة الب�ان األفریقية الوارد يف الوثيقة 
مبادرة �اءت يف الوقت املناسب متش�يا یُعد الوفد أن �قرتاح  ورأىويل. ا��ىل املس�توى الصحية واألدویة بتلكفة معقو� 

 مع اجلهود ا�ولية احلالية لتحسني الص�ة العامة.

وشدد وفد �حتاد الرويس �ىل أمهية مناقشة موضوع احلصول �ىل األدویة األساس�ية بأسعار معقو� ألغراض  .124
اح املقدم من وفود الربازیل وكندا وسو�رسا إلجراء اس�تعراض للبحث احلايل عن تأیيده لالقرت الوفد الص�ة العامة. وأعرب 

). و�إلشارة إىل أمهية احلصول SCP/28/9�شأن الرباءات واحلصول �ىل املنت�ات الطبية والتكنولوجيات الصحية (الوثيقة 
ت أو الرتخيص أو إنتاج األدویة، رحب �ىل معلومات عن �ا� �راءات ��رتاع الختاذ قرارات مس�تنرية ف� یتعلق �ملشرت�

قوا�د املتعلقة ب إجراء إطالع منتظم �ىل آخر املس�ت�داتالوفد أیضا �قرتاح وفود األرجنتني والربازیل وسو�رسا �شأن 
لغ ). كام أبSCP/28/10الوصول إ�هيا عن معلومات �ا� الرباءة املتعلقة �ألدویة واللقا�ات (الوثيقة للجميع بيا�ت ميكن 

إ�شاء قا�دة بيا�ت وا�دة للمكو�ت النشطة اليت حتمهيا الرباءات ألغراض منع �شأن الوفد اللجنة �ملبادرة اجلاریة يف ب�ه 
انهتاك احلقوق �سبب دخول األدویة اجلنيسة مبكرا إىل السوق. وذ�ر الوفد أیضا أن مسأ� الرباءات والص�ة مرتبطة ارتباطا 

احلقوق وكذ� جودة الرباءات. وأعرب الوفد عن رغبته يف التأ�يد �ىل أنه �شأن ت والتقييدات وثيقا مبسأ� �س�تثناءا
وكفایة اإلفصاح عن ��رتا�ات الصيدالنية، ال س��  ةالصناعيالطلبات س�يكون من املثري لاله�م تبادل املعلومات �شأن 

مانة �ىل دراسة اجلدوى احملدثة �شأن عن شكره لألد الوفأعرب ��رتا�ات ا�تارة ومطالبات مار�وش. ويف اخلتام، 
وأعرب عن ) SCP/28/5ا�كشف عن األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية يف طلبات الرباءات و/ أو الرباءات (الوثيقة 

 إىل مناقشة الوثيقة.تطلعه 

وفد بأن البحث والتطو�ر ورصح وفد الربازیل بأن موضوع الرباءات والص�ة �م �لك ب� دون اس�تثناء. ورصح ال .125
�ددا من التكنولوجيات الصحية الهامة اليت حسنت الظروف الصحية �شلك �بري يف مجيع  ااملوجود�ن يف السوق قد أنت�

�ال �شهد �س�مترار املسامهة الهائ� للعمل والتكنولوجيا يف ا�هنوض مبيف واقع األمر العامل قائال إن الوفدوأضاف أحناء العامل. 
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اليت ال یوفر فهيا السوق و�ده ا�االت رباءات ليس مثاليا، ال س�� يف الالصحية. ومع ذ�، أشار الوفد إىل أن نظام  الر�ایة
مليار  1.7�الج األمراض املهم�. ورصح الوفد بأنه وفقا ملنظمة الص�ة العاملية والبنك ا�ويل، حيتاج مثل حوافز اكفية، 

�م�. و�لتايل، ال �زال الفجوات والفشل يف معاجلة أعباء اس�توائية مراض من أایة ب�ا إىل العالج والر� 185خشص يف 
مت احلصول �ىل املرض والوصول إىل العالج متثل حتد� يف معظم أحناء العامل. واس�تطرد الوفد قائال إنه، �الوة �ىل ذ�، 

ن املتقدمة من القطاع اخلاص و ولوجيا يف الب�اتقریبا من اإلنفاق �ىل البحث والتطو�ر يف جمال الص�ة والتكن% 60�س�بة 
من املصادر العامة و�ري الرحبية. وذ�ر الوفد أنه يف �ا� األمراض اليت تؤ�ر �شدة �ىل الب�ان ذات ا��ل املنخفض  40%

م مسؤول ، مبا يف ذ� فريوس نقص املنا�ة البرشیة والسل واملالر�، یمت عكس هذه النسب مع أن القطاع العاواملتوسط
% من إجاميل متویل البحث والتطو�ر. وأشار الوفد إىل أن الت�د�ت اليت توا�ه هذه ا�االت ليست �لقلي�. ومع 60عن 

 احلل. وملعاجلة هذه الت�د�ت، ذ�ر الوفد أنه ینبغي ل�ول األعضاء بغض النظر عن مس�تو�ت ذ�، مل �كن مس�تعصية �ىل
وافق يف اآلراء �شأن املقرت�ات اليت من شأهنا أن تو� مساهامت فعا� يف موضوع الرباءات تالتوصل إىل أن �سعى إىل منوها 

اقرتا�ا مع وفود األرجنتني ستشارك الربازیل يف دمع هذه الروح، أنه من منطلق والص�ة. واس�تطرد الوفد قائال إن الربازیل، 
راض للت�ليالت واألحباث احلالية املتعلقة حبامیة )، اليت هتدف إىل إجراء اس�تعSCP/28/9وكندا وسو�رسا (الوثيقة 

الرباءات الوصول إىل املنت�ات الطبية والتقنيات الصحية. ورصح الوفد بأن �قرتاح سيسهل الوصول إىل املعلومات ذات 
اءات أكرث تواز� �ول املتقدمة والنامية لتنفيذ قوانني �ر من ا�ول األعضاء إرشاد االص� حول هذا املوضوع واليت من شأهنا 

وفعالية. وأعرب الوفد عن رغبته يف التأ�يد مرة أخرى �ىل دمعه القوي القرتاح ا�مو�ة األفریقية �شأن الرباءات والص�ة، 
اكنت �مكيلية  SCP/24/4و SCP/28/9املقرت�ات الواردة يف الوثيقتني أن  و�رى الوفد. SCP/24/4الوارد يف الوثيقة 

لوفد عن ثقته يف إماكنية إجياد أرضية مشرتكة يف اللجنة ووضع �ر�مج معل �شأن هذا املوضوع . وأعرب ابدی�وليست 
الربازیل أیضا يف �قرتاح الوارد يف الوثيقة مشاركة . و�إلشارة إىل منوهالصاحل مجيع الب�ان بغض النظر عن مس�تو�ت 

SCP/28/10مت إ�داده �الل ا�ي ریة لعرض مجمع �راءات األدویة ، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن �قرتاح س�يوفر اس�مترا
ا�ورة السابقة للجنة. وذ�ر الوفد اللجنة بأن قا�دة بيا�ت مجمع �راءات األدویة املسامة قا�دة بيا�ت الرباءات والرتاخيص 

 من النوع يسب ا�كبد حتتوي �ىل معلومات �مة عن �ا� الرباءات والرتخيص اخلاصة بفريوس نقص املنا�ة البرشیة، وا�هتا
واملتوسطة ا��ل. وقال الوفد إنه ا��ل والسل و�ريها من األدویة األساس�ية املس�� برباءة ا�رتاع يف الب�ان املنخفضة 

ا�ول األعضاء يف اللجنة وإطالع ��، من األمهية مباكن أن یمت منح مجمع �راءات األدویة واملبادرات املامث� الفرصة إل�الم 
خطوة صغرية و�كهنا �مة لل�د من �دم ال�ثل بني مناذج �بتاكر املدفو�ة ميثل أ�شطهتا. ورأى الوفد أن �قرتاح �ىل 

رغبة تتقامسها مجيع ويه ، وتوازن وفا�ليةيف بناء نظام �راءات أكرث مشولية مبا �سهم �ألر�ح وأولو�ت الص�ة العامة 
 األعضاء. ا�ول

للجنة حتدید معوقات حمددة ف� یتعلق مبواطن املرونة اليت ميكن اس�ت�دا�ا لتلبية احتيا�ات واقرتح وفد الهند �ىل ا .126
الص�ة العامة ومناقشة األمر ذاته هبدف حتدید احللول ذات التو�ه العميل. و�إلضافة إىل ذ�، ذ�ر الوفد أنه ینبغي للجنة 

يئة، وأن أي مراجعة لألحباث القامئة �شأن الرباءات والوصول إىل الرباءات أن تنظر أیضا يف تقر�ر �ر�مج األمم املت�دة للب 
نظام حفص الرباءات التكنولوجيات الصحية ینبغي أن تقترص �ىل قضا� قوانني الرباءات، مثل دور معایري األهلية للرباءة، و 

 الوصول إىل األدویة والتقنيات الصحية. يف �سهيل

 بتعز�ز قدرة الفاحصني، ال س�� يف املاكتب الصغرية واملتوسطة احلجم تقامس �ربات ا�ول األعضاء ف� یتعلق

 .SCP/28/6�شأن الوثيقة تقدمييا قدمت األمانة عرضا  .127

يف مكتب امللكية الفكریة حول تعز�ز قدرات �حثني �راءات ��رتاع يف تقدمييا وقدم وفد اململكة املت�دة عرضا  .128
 رض التقدميي من �الل الرابط التايل:ميكن �طالع �ىل العاململكة املت�دة. 



SCP/28/12  
40 
 
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_28/scp_28_h_enhancing_examiner_capac

ity_united_kingdom.pdf. 

وأعرب وفد �ولومبيا عن رغبته يف توضيح أن حتسني قدرة فاحيص الرباءات، ال س�� يف املاكتب الصغرية واملتوسطة،  .129
متوسط احلجم هو مكتب . وقدم الوفد أیضا املعلومات التالية إىل اللجنة: مكتب امللكية الفكریة يف �ولومبيا ميثال أمرا حيو�

، زاد مكتب امللكية 2006من حيث �دد طلبات الرباءات الواردة. ومنذ �ام سة احتل املرتبة اخلام يف املنطقة: حيث 
، 2018فاحصني للرباءات، ويف �ام  10، مل �كن �ى املكتب سوى 2006. ويف �ام به الفكریة من �دد فاحيص الرباءات

م �شلك أسايس إىل ثالثة . وذ�ر الوفد أیضا أن الفاحصني يف �ولومبيا قد مت تقس�ميهاتفاحص �راء 50اس�ت�دم املكتب 
وغطى األدویة والتكنولوجيا احليویة، قطاع من الفاحصني  %30غطى والتكنولوجيا احليویة والهندسة. األدویة قطا�ات: 

نظام  بإ�شاء �ىل مدى الس�نوات العرش املاضيةأن املكتب قام الهندس�ية. وذ�ر الوفد ا�االت من الفاحصني  %70حوايل 
م بوضع املبادئ التوجهيية للفحص من أ�ل تنس�يق معایري الفحص. وأعرب الوفد كذ� عن تقد�ره ملكتب الو�ئق املو�د وقا

لمكتب ا�كوري للملكية الفكریة �ىل مشاركته يف مذ�رات أعرب عن شكره ل املفتش العام لتعاونه يف تدریب الفاحصني. كام 
لمكتب األورويب للرباءات �ىل أ�شطة بناء أعرب عن شكره ل التفامه ا�تلفة مع مكتب �ولومبيا �شأن هذه املسأ�. كام 

القدرات ذات الص� اليت متت �الل الس�نوات امخلس املاضية. وأ�ريا، أبلغ الوفد اللجنة عن �ر�مج امللكية الصناعية للب�ان 
علومات من أ�ل اس�تعراض اجتاه جبمع امل األمر�كيةلتجمع ا�ول اإلیبريیة ا�ي قامت فيه ماكتب الرباءات التابعة  األمر�كية

 تدریب خمتلف املاكتب يف املنطقة هبدف توحيدها وتعز�ز التعاون بني ماكتب الرباءات.

. وشكر SCP/28/6ألمانة �ىل إ�داد وعرض الوثيقة وأعرب عن شكره لوحتدث وفد اليا�ن �مس ا�مو�ة �ء  .130
الفنية اليت قامت هبا من األعامل والتدریبات الوفد مبجمو�ة وأشاد يد. املف التقدميي الوفد أیضا وفد اململكة املت�دة �ىل عرضه 

الب�ان النامية. يف لتعز�ز �ارات ومعارف فاحيص الرباءات �ىل سبيل املثال يف جمال املس�تحرضات الصيدالنية ، الویبو
الوفد أیضا أن ماكتب امللكية الفكریة تقدمي مثل هذه ا�ورات التدریبية. وذ�ر ب ورصح الوفد أنه یعترب الویبو منظمة خمتصة 

مناجه التدریب �ىل  الوطنية �هيا اسرتاتيجيات خمتلفة ملعاجلة مسأ� التدریب وز�دة تطو�ر قدرات الفاحص، مبا يف ذ�
ن املزید عمعرفة شام� طوی� األ�ل، أو التعمل عن بعد. وتتطلع ا�مو�ة �ء إىل ال تدریبية ال ورات ا�، أو رأس العمل

�سرتاتيجيات ا�تلفة اليت �س�ت�د�ا ا�ول األعضاء لتعز�ز قدرات الفاحصني. وأقر الوفد بأن املاكتب الصغرية واملتوسطة 
حمدودیة احلجم قد تفتقر إىل املوارد الالزمة لفحص الرباءات يف العدید من ا�االت، مبا يف ذ� �دم كفایة �دد الفاحصني أو 

طریقة هامة وفعا� لتعز�ز قدرة تقامس العمل متثل ميكن تغطيهتا. ويف هذا الصدد، شدد الوفد �ىل أن ا�االت التقنية اليت 
يف إطار بند �دول  ات اليت جرتاألجحام ومن مجيع املناطق �الل املناقشمن خمتلف ، كام أظهرت ذ� املاكتب نيالفاحص

 األعامل املتعلق جبودة الرباءات.

يكية عن رغبته يف تبادل اخلربات مع مكتب امللكية الفكریة التش�ييك ف� یتعلق بتحسني وأعرب وفد امجلهوریة التش�  .131
، 1963حلجم. ويف �ام ا. و�ىل و�ه اخلصوص، ذ�ر الوفد أن مكتب امللكية الفكریة التش�ييك اكن متوسط نيقدرة الفاحص

كریة املسامة "معهد تدریب امللكية الفكریة". وقدم أ�شأ مكتب امللكية الفكریة التش�ييك مؤسس�ته التعلميية اخلاصة �مللكية الف
الرباءات املسا�د�ن واحملامني  يف جمال امللكية الصناعية وحمايمّ املعهد تعل� عن بعد ملدة �امني مصم خصيصا للمهنيني 

. �شلك �امب وامجلهور يف جمال امللكية الفكریة ور�ال األعامل والعاملني يف جمال البحث والتطو�ر والطالالعاملني الت�اریني 
ويف نفس الوقت، اكن �ىل لك موظف �دید يف مكتب امللكية الفكریة التش�ييك، مبا يف ذ� فاحصو الرباءات، إكامل هذه 

 املكتبيف �رباء مه ا�راسة. وذ�ر الوفد أیضا أن املعلمني مه أساسا �رباء يف امللكية الفكریة یعملون يف القطاع اخلاص أو 
مت تدر�هبم  تدریب املشاركني �ىل التنظمي وامحلایة واإلجراءات وإنفاذ حقوق امللكية الفكریة الفردیة حفسب، بل مل یمتو. نفسه

اس�تعالم البحث بأكرث الطرق فعالية، و�يفية إجراء خمتلفة، و�يفية امللكية الفكریة أیضا �ىل �يفية اس�ت�دام قوا�د بيا�ت 
اتيجيات امللكية الفكریة، مبا يف ذ� تقيمي امللكية الفكریة أو الرتخيص. وأبلغ الوفد تصنيف ��رتا�ات، أو �يفية إ�شاء اسرت 

بطلب للحصول �ىل هذا التعمل عن بعد. و�إلضافة إىل ذ�، اكنوا یتقدمون لك �ام مشاراك  45إىل  30كذ� اللجنة أن 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_28/scp_28_h_enhancing_examiner_capacity_united_kingdom.pdf
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�ىل  يف جمال قانون الرباءاتمثل مطبو�ات متعلقة �مللكية الفكریة، مطبو�ات �رش مكتب مجهوریة التش�يك التش�يكية 
للمعاهدات ا�ولية يف جمال قانون �راءات ��رتاع يف اتفاقية �راءات ��رتاع األوروبية، ويه خمصصة ، سبيل املثال

أصدر و ذ�.  وامحلایة القانونية �شأن ��رتا�ات ومناذج املنفعة، أو قوا�د املعلومات املتعلقة �لرباءات والبحث عهنا وما إىل
متعلقة �مللكية واليت تضمنت مقاالت املكتب التش�ييك للملكية الفكریة أیضا اجلریدة املهنية املسامة "امللكية الصناعية" 

، واملعلومات القصرية املتعلقة �مللكية السوابق القضائيةالفكریة، ومعلومات عن الترشیعات األوروبية، ومعلومات عن أ�دث 
وذ�ر الوفد أیضا أن الفاحصني يف مكتب امللكية الفكریة التش�ييك شار�وا �نتظام يف دورات تدریبية �شأن  الفكریة الفعلية.

. كام يف �تفاقية األوروبية لرباءات ��رتاعالبحث والفحص نظمهتا أاكدميية الرباءات األوروبية ملاكتب ا�ول املتعاقدة 
ية اليت ركزت �ىل خمتلف عنارص البحث والفحص اليت نظمها املكتب األورويب شار�وا يف �لقات العمل أو املؤمترات التدریب 

للرباءات أو الویبو أو ماكتب امللكية الفكریة األخرى. وف� یتعلق بعدد الفاحصني، أبلغ الوفد اللجنة أن مكتب امللكية 
فحص طلبات الرباءات یقومون ب 10من ا�كمييائيني و  11فاحص �راءات ا�رتاع، من بيهنم  35الفكریة التش�ييك �یه 

 املتعلقة �لص�ة.

. وشكر الوفد SCP/28/6ألمانة �ىل إ�داد وعرض الوثيقة عن شكره ل األمر�كيةوفد الوال�ت املت�دة وأعرب  .132
ریة التدریبية. ورصح الوفد بأن مكتب الوال�ت املت�دة �مع الرباءات والعالمات الت�ا أیضا وفد اململكة املت�دة �ىل �ودمه

قد دمع املسا�دة التقنية للب�ان النامية والب�ان األقل منوا ف� یتعلق بتدریب الفاحصني. وذ�ر الوفد أن مكتب الوال�ت 
تدریب الفاحصني �ىل إجراءات ل ربامج المن  ا�ددقدم �ىل مر الس�نني للرباءات والعالمات الت�اریة  األمر�كيةاملت�دة 

واصل مكتب الوال�ت املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة توفري و و يف خمتلف الب�ان. البحث والفحص، سواء يف مقره أ
العاملية للملكية الفكریة.  تهالتدریب وا�مع للمسا�دات الفنية وبناء القدرات للماكتب الصغرية واملتوسطة من �الل أاكدميي 

عة من املوضو�ات املتعلقة مبعاجلة الطلبات الوطنية وا�ولية، للرتكزي �ىل مجمو�ة واسقد مصم وذ�ر الوفد أن �رامج الرباءات 
مكتب الوال�ت املت�دة أن واإلجراءات التشغيلية وإجراءات الفحص. وأبلغ الوفد اللجنة وضع املزيانيات مبا يف ذ� اإلدارة و 

ان، مبا يف ذ� مكبود� وإندونيس�يا التدریب ملمثيل ماكتب امللكية الفكریة من العدید من الب� 2017قدم يف �ام  األمر�كية
والوس ومالزي� وميامنار والفلبني وس�نغافورة و�یالند وفيتنام واألرجنتني و�ر�يا. وذ�ر الوفد أیضا أن مكتب الوال�ت املت�دة 

 للرباءات والعالمات الت�اریة قدم مواد تدریبية �رب اإلنرتنت من �الل موقعه �ىل اإلنرتنت.

. ورأى الوفد أن هذه األ�شطة ستسا�د التقدميي وفد اململكة املت�دة �ىل عرضهعن شكره لوفد الصني وأعرب  .133
�الل الس�نوات القلي� املاضية  املكتب قد تعاون اللجنة �ىل تعز�ز املسا�دة التقنية وبناء قدرات الفاحصني. وذ�ر الوفد أن

اللجنة �شأن الصنادیق �ست�نية املنشأة بني الصني والویبو. مع ماكتب أخرى للملكية الفكریة يف هذا ا�ال. كام أبلغ الوفد 
و�رباهتا مع جتارهبا ورصح الوفد بأن املنظمة قد نظمت ا�كثري من احللقات ا�راس�ية وا�ورات التدریبية من أ�ل تبادل 

ول اآلس�يان. كام تعاون املكتب مع الب�ان األخرى. �ىل سبيل املثال، ذ�ر الوفد أنه نظم ندوة حول إدارة امللكية الفكریة مع د
الویبو يف تنظمي �لقات دراس�ية ودورات للتدریب �ىل إدارة امللكية الفكریة و�سویقها. و�الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد أنه يف 

متدر� يف جمال امللكية الفكریة. وأعرب عن أم�  90 ّمضتدورات تدریبية مكتب الصني للملكية الفكریة  ، نظم2017�ام 
 يف مجيع أحناء العامل.األخرى اكتب امللكية الفكریة مكتب الصني للملكية الفكریة ومتعز�ز التعاون بني  يف

جنوب  وأعرب وفد جنوب أفریقيا عن رغبته يف تبادل �رباته يف جماالت الفحص وتدریب الفاحصني. وذ�ر الوفد أن .134
لبحث والفحص إل�داد أحاكم �اصة �ءات اخلاصة هبا رباال، يف معلية تعدیل قوانني ورد آنفا، كام أفریقيا قد رشعت

. ورصح الوفد بأن س�ياسة امللكية الفكریة اكنت قيد التطو�ر الفرتةلإلیداع يف ت� یو�د به نظام املوضوعي، ألن الب� اكن 
ار املوافقة �ىل انتظأثناء الوفد قائال إنه وأضاف �الل الس�نوات التسع املاضية، وقد وافق �لهيا جملس الوزراء مؤخرا. 

فاحصا من جماالت التكنولوجيا ا�تلفة، مبا يف ذ�  20، قام املكتب بتوظيف 2016س�ياسة امللكية الفكریة يف �ام 
قامت �ر�ایته �ر�مج تدریيب ملدة �امني، حرضوا التكنولوجيا احليویة والفزي�ء وا�كميياء. وقال الوفد إن هؤالء الفاحصني 

لرباءات. وأ�رز الوفد ا�ور املركزي ا�ي جيب أن تلعبه الویبو يف تدریب الفاحصني. و�الوة اتب ماكبصورة جزئية خمتلف 
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للتعمل من جتربة ب�ه، ذ�ر الوفد أن العدید من الفاحصني قد مت إرساهلم إىل ماكتب أخرى للحصول �ىل تدریب و �ىل ذ�، 
ورصح الوفد �لرمغ من ذ� بأنه مل والوضوح، وما إىل ذ�. ، واخلطوة املبتكرة، وو�دة ��رتاع، �بتاكر�شأن قضا� 

تدریب فاحصهيا �س�ت�دام تد�الت من ب�ان أخرى، �ىل الرمغ من أن التدریب أن تقوم ب جلنوب إفریقيا �كن من املفيد 
تيجيات التدریب یفكرون يف اسرتاوقد جعلهم ذ� اكن جيدا، ألن قوانني ت� ا�ول اكنت خمتلفة عن قانون جنوب إفریقيا. 

اخلاصة هبم. وبناء �ىل ذ�، اكن املكتب قد أقام رش�كة مع املكتب األورويب للرباءات، و�رجع ذ� أساسا إىل أو�ه التشابه 
يف جنوب أفریقيا واملكتب األورويب للرباءات. و�رب الوفد عن ثقته يف أن الرش�كة مع املكتب  اتبني القانون واملامرس
ميكنه من مبا ستسا�د مكتبه يف الواقع �ىل أن �كون �یه �ر�مج أكرث تنظ� �شأن تدریب الفاحصني األورويب للرباءات 

تقدمي �متثل يف املقام األول يف احلصول �ىل نظام منح فعال يف جنوب أفریقيا. ومع ذ�، ظل الوفد �رى أن دور الویبو 
 املسا�دة التقنية والتدریب للفاحصني، وال س�� لفاحيص أقل الب�ان منوا.

. ورصح بأن مكتب أوغندا للملكية الفكریة SCP/28/6إ�داد الوثيقة �ىل ألمانة عن شكره لوفد أوغندا وأعرب  .135
الفاحصني يه مفتاح  موظفا وثالثة فاحصني للرباءات فقط. وشدد الوفد �ىل أن قدرة 30هو مكتب صغري یضم حوايل 

قطاع أمهية �اصة يف القطا�ات احلساسة مثل وهو أمر �كتسب ضامن أن �كون الرباءات املمنو�ة ذات جودة �الية، 
الص�ة. وأعرب الوفد كذ� عن امتنانه للویبو واملكتب الصيين للملكية الفكریة واملكتب اليا�ين للرباءات واملكتب األورويب 

إلقلميية األفریقية للملكية الفكریة و�دد من الب�ان األخرى اليت قدمت تدریبات لفاحصهيا يف جماالت للرباءات و املنظمة ا
واخلطوة �بتاكر كتابية �شأن ا� راء اآلالتصنيف ا�ويل للرباءات وإ�داد تقار�ر البحث و و الرباءات وحفصها جمال البحث يف 

ت التدریبية ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات �شأن اس�ت�دام منت�ات املبتكرة. وأضاف الوفد أنه اس�تفاد أیضا من ا�ورا
العمل اخلاصة �لهيئات ا�ولية يف دراسة طلبات معاهدة التعاون �شأن الرباءات اليت اكنت متوافقة مع قانون امللكية 

. وأشار الوفد إىل أنه بفضل هذه . كام أعرب الوفد عن تقد�ره �ورات التعلمي عن بعد اليت تقد�ا الویبو2014الصناعية لعام 
، مما قلل �شلك �بري من الوقت الالزم لتجهزي 2017ا�ورات التدریبية، متكن املكتب من بدء الفحص املوضوعي يف �ام 

مقديم الطلبات. وتأیيدا للبيان ا�ي أدىل به وفد جنوب أفریقيا، د�ا الوفد إىل قيام الویبو بدور أكرث وهو ما أفاد الطلبات 
ملوارد التقليدیة والوراثية، �أوغندا نظرا �متتع شاطا لتنس�يق معليات تدریب فاحيص الرباءات. ويف اخلتام، ذ�ر الوفد أنه � 

املبادئ التوجهيية كام إ�داد تقليدیة. و��، فإهنم ینتظرون �نهتاء من ال معارف للأ�شأ مكتب أوغندا للملكية الفكریة و�دة 
، املعنونة "��رتاف �ملعارف التقليدیة مع نظام الرباءات"، �متكني WIPO/GRTKF/IC/13/7هو مبني يف الوثيقة 

س�ت�دام املعرفة التقليدیة فاحيص الرباءات من التعامل مع طلبات الرباءات املستندة إىل املعارف التقليدیة أو �
 مناس�بة. بطریقة

 � امللكية يف طلبات �راءات ��رتاع و/أو الرباءاتدراسة �دوى حمدثة �شأن ا�كشف عن األسامء ا�ولية �ري املس�

 .SCP/28/5األمانة الوثيقة اس�تعرضت  .136

ألمانة �ىل دراسة اجلدوى احملدثة �شأن ا�كشف عن األسامء ا�ولية �ري املس�� عن شكره لوفد ش�ييل وأعرب  .137
ته الشفافية من �الل إدماج األسامء ا�ولية �ري امللكية يف طلبات الرباءات و/ أو الرباءات. وأ�رز الوفد ا�ور الهام ا�ي لعب 

املس�� امللكية يف طلبات الرباءات و�راءات ��رتاع املمنو�ة املس��. ورأى الوفد أن هذه املبادرة ستسهم يف توفري مزید 
إجراء معليات  إىل أداة إضافية للماكتب، أي الفاحصني يف وقت امن املعلومات والشفافية للنظام بغض النظر عن حتویله

مزید من الشفافية يف نظام توافر يف طلب الرباءة. واكن الوفد مقتنعا بأن هناك �ا�ة إىل األدبيات السابقة البحث وحفص 
مقديم طلبات الرباءات تطالب إ�شاء آلية يف ش�ييل لهذا السبب م اكنوا یقرتحون رباءات املتعلقة �ألدویة. وأوحض الوفد أهنال

إلشارةإىل األسامء ا�ولية �ري املس�� �، دوايئب �راءة ا�رتاع حيتوي �ىل عنرص �شط مدمج يف منتج ا��ن یقدمون طل
مل إذا مت تقدمي طلب الرباءة يف وقت منظمة الص�ة العاملية. وأوحض الوفد أنه واليت حتددها �لفعل،  ةمعروف تامللكية، إذا اكن

مبجرد  املعهد الوطين للملكية الصناعية �ش�ييلقدم طلب الرباءة إخطار �ىل مفإن بعد، فيه �كن هذه املعلومات معروفة 
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واكن الوفد مقتنعا بأن مثل هذا اإلجراء ینبغي  .رباءةالنفس �لزتام �الل فرتة رس�ن إىل الوفد وأشار فر هذه املعلومات. اتو 
 ية وامجلهور بو�ه �ام.أن یوفر املزید من املعلومات ألحصاب حقوق امللكية الصناعية والسلطات احلكوم 

عن تقد�ره �راسة اجلدوى احملدثة �شأن ا�كشف عن األسامء ا�ولية �ري  األمر�كيةوأعرب وفد الوال�ت املت�دة  .138
اليت املس�� امللكية يف طلبات �راءات ��رتاع و/أو الرباءات. وأشار الوفد إىل أن هذه الوثيقة قامت بت�دیث ا�راسة 

. و�رر الوفد بعض النقاط اليت س�بق أن طر�ا �شأن هذا املوضوع. أوال SCP/21/9اردة يف الوثيقة الو عرضت يف السابق و 
وقبل لك يشء، رأى الوفد أنه من الواحض أن ا�كشف عن األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية قد ال �كون جمد� يف وقت 

أنه، كام أشري يف ا�راسة، مل �كن األسامء ا�ولية متا�ة رباءة أو حىت بعد ذ�، يف �االت معينة. والحظ الوفد ال�سجيل 
يف وقت تقدمي الطلبات لعدد �بري من طلبات الرباءات. وأشار الوفد إىل أن ذ� �رجع إىل القيود ا�تلفة املتأص� يف اجلدول 

�ىل أن املبادئ التوجهيية ملنظمة تقدمي طلب إىل أمانة األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية. وشدد الوفد املتعلق ب الزمين 
أنه ال ینبغي �ىل مقديم الطلبات احلصول �ىل يف األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية اكنت واحضة أیضا �شأن الص�ة العاملية 

ية �ري األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية قبل �نهتاء من مجيع إجراءات الرباءات، وأن طلب احلصول �ىل األسامء ا�ول 
، متطلبات توفري األسامء ا�ولية �ري املس�� املس�� امللكية ال ینبغي أن حيدث قبل بدء الت�ارب الرس�ریة. ورأى الوفد أن

. وأ�رز واملتقدمني �لطلباتعبئا �ىل لك من ماكتب الرباءات س�متثل حسب نتاجئ ا�راسة، بعد �سجيل �راءات ��رتاع 
ملتطلبات، �ىل سبيل املثال، س�تضطر ماكتب الرباءات إىل تطو�ر وتنفيذ إجراءات وبنية حتتية هذه ايف ظل مثل الوفد أنه 

�دیدة واسعة النطاق للتعامل مع إفصا�ات األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية. و�الوة �ىل ذ�، رأى الوفد أن بعض 
ا�كشف عن وجود اءات املمنو�ة �لفعل، استنادا إىل إل�ادة فتح إجراءات الرب مناس�بة القوانني الوطنية قد ال توفر آلية 

من قبل دقة وحسن توقيت ا�كشف  ه ینبغي التحقق مناألسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية أو �دم وجوده. ورأى الوفد أن
ة �ري املس�� األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية وجيب تدریب فاحيص الرباءات �ىل نظام األسامء ا�وليعن مقدم الطلب 

وجود املاكتب، و�رجع ذ� جزئيا إىل �اتق امللكية وإجراءاته. ورأى الوفد أن لك ذ� من شأنه أن یضع عبئا ثقيال �ىل 
ألسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية. و��، فإن الوفد ال یعتقد اخلاصة �عمليات ال اختالفات هامة بني إجراءات الرباءات و 

� عضو يف معاهدة التعاون �شأن الرباءات أو معاهدة قانون الرباءات أو أي اتفاق ثنايئ أو متعدد به لن �سمح ألي أن
و�لتايل، مل یدمع الوفد رشط  .رباءةالاألطراف آخر ذي ص� بفرض هذا النوع من متطلبات ا�كشف اإلضافية يف طلب 

�رتاع ا�ي قدم �لفعل إفصا�ا اكمال واكفيا من الناحية اإلفصاح عن األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية يف طلب �راءة �
تلفة. وأشار إىل أن الشوا�ل ا� ولية ا�طر ظل األالقانونية. ورأى أن هذا الرشط س�يكون مطلبا إضافيا قد ال �سمح به يف 

ءات و�ريمه مل �كونوا األساس�ية اليت �ددها أنصار ا�كشف عن األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية يه أن فاحيص الربا
تكنولوجيا معينة. والحظ الوفد أن الوثيقتني ب السابقة ذات الص� األدبيات قادر�ن �ىل إجراء حبث واف وحتدید 

SCP/21/9  وSCP/28/5  وا�وائية أشار� إىل أن بعض ماكتب الرباءات اليت �سعى للبحث يف ��رتا�ات ا�كمييائية
تعقيد والتاكليف اليت تنطوي �لهيا �راءات ��رتاع السابقة ذات الص� بت� قد توا�ه بعض الصعو�ت �سبب ال 

يف الوقت احلايل إجراء معليات مع ذ� العدید من ماكتب الرباءات األخرى �س�تطيع من �حية أخرى، و ��رتا�ات. 
فد، �ىل سبيل املثال، أن مكتب الو وأشار العمل. تقامس أ�رز أمهية قد روتينية. ورأى الوفد أن ذ� ت� بصورة تفتيش ال 

به فحص �اص ل همكتب آخر عند إجراء�اص حبث تقين یقوم بتضمني �رخي أن ینظر يف منتج العمل وأن  هالرباءات ميكن
إىل مثال یقوم فيه الوفد أیضا وأشار مكثال �ىل هذا التعاون.  املسار الرسیع ملعاجلة الرباءات. وذ�ر الوفد مقاب�لطلب �راءة 

�شلك ثنايئ يف إجراء معليات حبث وحفص لطلبات الرباءات املقاب�. وأشار الوفد إىل أنه مبسا�دة مكتب آخر وا�د  مكتب
اليت تؤكد �ىل قمية التعاون بني املاكتب يف البحث عن و املاكتب عروض تقدميية للعدید من يف اليوم السابق، مسع يف اللجنة 

، العدید من SCP/28/5، كام ورد يف الوثيقة هناك . وشدد الوفد �ىل أناتاألدبيات السابقة اخلاصة بطلبات الرباء
األدوات األخرى املتا�ة للماكتب اليت تدرس الطلبات يف جمال ا�كميياء، مثل ا�كتاب الربتقايل وجسل شهادات امحلایة 

ري فهرس�هتا كمييائية و�س�تخر�ا وُجت اليت حتدد البيا�ت ا� الربجميات أنظمة إىل توافر الوفد أیضا وأشار ). SPCالتمكيلية (
تلقائيا وجيري حتسيهنا �س�مترار، مبا يف ذ� بعض النظم املرتبطة بقوا�د بيا�ت جمانية. ورأى الوفد أن هذه احللول، وال س�� 
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يف حفص  احللول القامئة �ىل الربجميات، اكنت أكرث فائدة ومعلية وفعالية من حيث التلكفة يف مسا�دة املاكتب اليت �رغب
عن األسامء ا�ولية �ري املس�� مرهق ومعقد و�ري مكمتل طلبات الرباءات يف جمال ا�كميياء بدال من تطو�ر رشط كشف 

تطو�ر �لول �كنولوجيا معلومات دا�ل نظام الویبو، املتعلقة ب �ودها �ىل اللجنة إطالع امللكية. وطلب الوفد من األمانة 
 مثل ر�ن الرباءات.

. وأوحض الوفد أن دس�تور مجهوریة اإل�وادور ینص SCP/28/5ألمانة �ىل الوثيقة عن شكره ل�وادور وفد إوأعرب  .139
ا�و� أن تضمن توافر وسالمة الوصول إيل �كون لزاما �ىل ) �ىل أنه من أ�ل حتقيق رفاه الساكن، 7( 363يف مادته 

ين لألدویة اجلنيسة اليت تتوافق مع �حتيا�ات الو�ئية ، وتنظمي �سویقها، و�شجيع اإلنتاج الوطذات اجلودةاألدویة الفعا� 
للساكن. وأ�رز الوفد أنه ف� یتعلق �حلصول �ىل األدویة، فإن مصاحل الص�ة العامة سوف �سود �ىل املصاحل �قتصادیة 

ویتعلق من �بتاكر، تعز�ز ب من �ة، یتعلق والت�اریة. وشدد الوفد �ىل أن نظام الرباءات، يف املقابل، اكن �یه هدف، 
لوصول إىل املعلومات التكنولوجية املتا�ة، واملنت�ات احملمية برباءة ��رتاع من ا�متع متكن اتوفري آلية ب  �ة أخرى
اليت یمت إنتا�ا من �الل معليات محمية برباءة ا�رتاع. وذ�ر الوفد أنه من املهم �لنس�بة إل�وادور دمع املبادرات واملنت�ات 

رة �ىل حتدید آليات �س�ت�دام املالمئ لنظام الرباءات اليت ميكن أن جتلب املزید من الشفافية إلجراءات منح الرباءات القاد
يف ا�ال العام، وال املوجودة من �الل الوصول إىل املعلومات حتقيقه . ورأى أن ذ� ممكن ا�وائيةف� یتعلق �ملنت�ات 

الواردة يف و�ئق الرباءات. ورأى الوفد أنه لتحقيق ذ�، من الرضوري ا�وائية نت�ات س�� من �الل الت�دید البس�يط للم 
السهل حتدید وجيب أن �كون من معني، دوايئ ا�كشف، يف طلب الرباءة، عن أكرب قدر ممكن من املعلومات املتعلقة مبنتج 
قدم طلب الرباءة أو ما� الرباءة ا�كشف عن ت� املعلومات. وأ�رز الوفد أنه من أ�ل الوفاء مبتطلبات ا�كشف، ميكن مل

) من �الل لها امیة �راءاتیمت السعي للحصول �ىل ح(املس�� برباءة ا�رتاع أو اليت ا�وائية املعلومات املتعلقة �ملنت�ات 
. �لصات ا�كمييائيةدوا�ر املس�تحتدید امسها ا�كمييايئ وامس الصنع، والبنية ا�كمييائية، و�دد العدید من العوامل اليت تتضمن 

وأشار الوفد إىل أنه يف �االت قلي� فقط حيدث هذا الت�دید من �الل توفري األسامء ا�ولية �ري املس�� للمس�تحرضات 
يف وقت  ةمعروف ت، إذا اكنامء ا�ولية �ري املس�� امللكيةمن �الل األسا�وايئ . ورأى الوفد أن حتدید املنتج ا�وائية

احلصول �ىل ة، سيسهل إىل �د �بري �مة ماكتب الرباءات يف �ضطالع مبهمهتا لفحص معایري أهلية تقدمي طلب الرباء
األدبيات للرباءة. وأوحض الوفد كذ� أن حتدید �مس �ري املسجل من شأنه أن ميكن ماكتب الرباءات، من �ة، من حتدید 

وأ�رز الوفد  .رباءةالدید املواد الفعا� املشار إ�هيا يف طلب حتمن من �ة أخرى، ميكهنا رسیعة وموضوعية، و السابقة بصورة 
القيام أو الربجميات اليت متكهنا من تكنولوجيا املعلومات املناس�بة ل أن ماكتب الرباءات يف الب�ان النامية ال مت� البنية التحتية 

�ملناقشة اليت من شأهنا متكني اللجنة من عن اه�مه الوفد وأعرب  SCP/28/5هبذه املهمة. و��، رحب الوفد �لوثيقة 
 اخلوض يف هذا املوضوع.

وأشار وفد مجهوریة �ور� إىل أن قوانني الرباءات الوطنية واإلقلميية، بصفة �امة، تتطلب من مقدم الطلب اإلفصاح  .140
. البات واحضة وموجزةأن �كون املطخشص ماهر يف الفن و بتنفيذه عن ��رتاع بطریقة واحضة واكم� مبا �كفي �يك یقوم 

وأشار الوفد إىل أن الرشوط املتعلقة �شلك أو حمتوى طلبات الرباءات ا�ولية مبوجب معاهدة التعاون �شأن الرباءات 
تنطبق �ىل طلب الرباءات الوطين واإلقلميي املودع يف ا�ول املتعاقدة مبوجب املعاهدة. وأعرب عن اعتقاده أنه من أ�ل 

حبث الرباءات وراء و�سرتاتيجيات تبعا للغرض من العوامل اختيار خيتلف ، يف األدبيات السابقةث القيام بعمليات البح
أنه ال یو�د قانون وطين أو إقلميي یتطلب ا�كشف عن األسامء إىل الوفد وأشار وأنواع املعلومات املطلوب البحث عهنا. 

��رتاع املمنو�ة. ومع ذ�، رأى الوفد أن حتسني إماكنية ا�ولية �ري املس�� امللكية يف طلبات الرباءات أو �راءات 
األسامء الرئيس�ية يف من �الل اس�ت�دام البحث عن ا�لكامت ا�وائية البحث يف و�ئق �راءات ��رتاع املتعلقة �ملواد 

ألسامء ا�ولية �ري املس�� ا�ولية �ري املس�� امللكية قد یفيد مجيع أحصاب املصل�ة. ورأى الوفد أنه إذا مت ربط معلومات ا
البحث عن �راءات ��رتاع ذات إماكنية تعز�ز امللكية ذات الص� بطلبات الرباءات املقاب�، فإن إ�دى الفوائد احملمت� يه 

 الفعا� يف قوا�د بيا�ت الرباءات العامة، واليت �ادة ما �كون جمانية.ا�وائية الص� �ملواد 
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ألمانة �ىل تقدميها �راسة اجلدوى احملدثة �شأن ولية لإل�كولوجيا املعرفية عن شكره لاملؤسسة ا�ممثل وأعرب  .141
املالحظات املؤسسة ا�كشف عن األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية يف طلبات �راءات ��رتاع و/أو الرباءات. وأید ممثل 

� امللكية يف طلبات �راءات ��رتاع و/أو الرباءات. اليت أدىل هبا وفد ش�ييل �شأن ا�كشف عن األسامء ا�ولية �ري املس�
أسامء دولية �ري به ورأى الوفد أن مثل هذا ا�كشف ینبغي أن �كون مطلو� عند تقدمي طلب �راءة ��رتاع یتعلق مبنتج 

أن الوثيقة ؤسسة وأشار ممثل امل. لألسامء ا�ولية �ري املس�� مس�� أو مبجرد حتدید املنظمة ا�ولية لأل�ذیة والزرا�ة
SCP/8/5  أن ا�كشف عن ممثل املؤسسة رشط ا�كشف. ورأى توا�ه أي عقبات �برية وجود اليت أ�دهتا األمانة مل حتدد

األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية يف طلبات �راءات ��رتاع و/ أو الرباءات سيسا�د �ىل ز�دة شفافية الرباءات املتعلقة 
ورأى الوفد أن هذا اإلجراء یتسق مع �جتاه احلايل حنو ز�دة الشفافية ف� یتعلق �ملنت�ات الطبية، كام �ملنت�ات الطبية. 

اليت ید�رها مجمع رباءات املتا�ة للجمهور مثل قا�دة بيا�ت الرباءات والرتاخيص الیتضح من اه�م اللجنة بقوا�د بيا�ت �ا� 
 صنا�ة األدویة.قطاع لویبو مع ويه رش�كة �دیدة لات الرباءات من أ�ل األدویة، األدویة و مبادرة معلوما�رتاع �راءات 

ألمانة �ىل تعاوهنا �شأن دراسة اجلدوى احملدثة �شأن ا�كشف عن عن شكره لممثل منظمة الص�ة العاملية وأعرب  .142
. وأشار الوفد إىل أن SCP/28/5ثيقة األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية يف طلبات الرباءات و/أو الرباءات الواردة يف الو 

فال ألسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية منظمة الص�ة العاملية لتعيني مبجرد أظهرت أنه قد  �راسة�س�تنتا�ات األولية ل
 رباءات.الرباءات و الا�كشف عن األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية يف طلبات أمام طلب عقبات �كون هناك 

 اململكة املت�دة �ه�م إىل دراسة اجلدوى احملدثة �شأن ا�كشف عن األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية وأشار وفد .143
يف طلبات �راءات ��رتاع و/أو الرباءات، وشكر األمانة �ىل هذا الت�دیث. وأقر الوفد متاما بأمهية النظر يف خيارات 

ة. وأید الوفد البيا�ت اليت أدىل هبا وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء، ووفد لرباءللحصول �ىل اقاب� للتطبيق لت�دید األهلية 
العدید من نفس ا�اوف اليت أ�رزها التقر�ر. وذ�ر الوفد عن الوفد وأعرب ا�منسا �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه. 

�ولية �ري املس�� امللكية، �اصة قبل تقدمي األسامء ااكفة عرف ت�ىل و�ه اخلصوص أنه، كام أوحضت دراسة اجلدوى، لن 
رأي الوفد أن إد�ال األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية يف و . إجراءات احلصول �ىل الرباءة�راءة ��رتاع أو قبل �ك�ل 

لكية الفكریة، �ىل مقدم الطلب أو مكتب امل �بريا ف� یتعلق �لوقت والتاكليف عبئا بأ�ر رجعي س�ميثل مواصفات الرباءات 
نتج أد�لت امل نفس الرشكة اليت لن متتلكها اكفة الرباءات  بعض التعقيدات اإلضافية. أوال، الحظ الوفد أنإماكنية ظهور مع 

أضاف در�ة أخرى من التعقيد قد األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية إىل السوق. وشدد الوفد �ىل أن ذ� ا�ي حيمل 
لك الرباءات ال حتدد أن یقوم �لفعل بت�دید الهویة وإدرا�ا يف �راءة ��رتاع. و�نيا، �دد الوفد أنه  ف� یتعلق مبن ميكن

املكو�ت النشطة من الناحية التقنية. وقدم الوفد مثال متعلق ببنية �مييائية حمددة يف رشوطها الوظيفية. وأشار الوفد أیضا 
�راءات ��رتاع اليت تتعلق �ىل و�ه الت�دید �ملر�ب، ويف بعض احلاالت قد  ت�دیدمما قد یعقد األمور القيام ب إىل أنه 

آ�ر واليت �كون لها إضافة مسأ� �دیدة إىل مواصفات مر�ب ما إىل یؤدي إضافة األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية إىل 
، اكن املشار�ون متقبلني للعرض التقدميي اءاتالرب قانونية حممت�. وذ�ر الوفد بأنه �الل ا�ورة اخلامسة والعرش�ن للجنة 

للبحث يف الهيلك الفرعي ا�كمييايئ. وبناء �ىل واليت متثل أداة ، البحث عن املكو�ت ا�كمييائيةأداة  ر�ن الرباءات واملتعلق �
 .الرباءات ألداة ر�ن الرباءات من قبل األمانة يف دورة مقب� للجنة اتمزید من اإلیضا�إجراء ذ�، رحب الوفد ب

إدراج األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية يف مواصفات الرباءات اليت من شأهنا، املتعلق ببيانه �ىل وفد الهند وأكد  .144
تعييهنا تقوم ب ا�ولية �ري املس�� امللكية األسامء ، أن حتسن جودة الرباءات املمنو�ة. وأشار الوفد إىل أن وفقا لو�ة نظره

نت�ات امل من املواد أو املواد العشبية أو خلليط ادة وا�دة حمددة �شلك جيد، و�كن ليس �لنس�بة ملية منظمة الص�ة العامل 
�الل الفحص املوضوعي، ميكن �ري معروفة األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية  تاملثلية. وذ�ر الوفد أنه إذا اكنا�وائية 

الصيغة و معاد� البنية، و ، �حتاد ا�ويل للكميياء البحتة والتطبيقيةللفاحص �سهو� الوصول إىل بعض التفاصيل مثل امس 
أنه بفضل عن اعتقاده بالوفد وأعرب �س�ت�دام العال� والعمل ا�وايئ للجزيء. ورمق �دمات املواد ا�كمييائية، و اجلزیئية، 

منح �راءة ا�رتاع ميكن احلد إىل �د ما من إدراج األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية يف طلب احلصول �ىل �راءة ا�رتاع، 
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تعدیالت �س�يطة وواحضة. وشدد الوفد �ىل أن اللجنة ینبغي أن تواصل العمل �ىل دراسة ا�ي أد�لت �ليه للجزيء 
األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية  ت�دوى إلدراج األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية يف مواصفات الرباءات، إذا اكن

عروفة ملقدم الطلب. و�دد الوفد أن هذه ا�راسة ینبغي أن تعاجل الشوا�ل اليت أ�رها الوفد ف� یتعلق �لت�زي السليب م
. ولفت الوفد انتباه اللجنة، بو�ه �اص، إىل الرباءات�الل ا�ورة احلادیة والعرش�ن للجنة  SCP/21/9املوحض يف الوثيقة 

تقدمي األسامء واملتعلق ب ف� یتعلق �لعبء ا�ي یقع �ىل �اتق مقديم الطلبات  SCP/21/9يف الوثيقة الوارد الت�زي السليب 
مسأ� فائدة أو مزية ا�كشف اإللزايم عن األسامء ا�ولية �ري املس�� امللكية يف وجتنب ا�ولية �ري املس�� امللكية 

سامء ا�ولية �ري املس�� امللكية. وأعرب الوفد عن األهذه مواصفات الرباءة عندما �كون مقدم الطلب �ىل �مل �م مبثل 
 وأ�اط �لام هبا. SCP/28/5يف إ�داد الوثيقة اليت بذ�هتا تقد�ره جلهود األمانة 

�لسة لتبادل املعلومات �شأن قوا�د البيا�ت املتا�ة للجمهور عن �ا� املعلومات املتعلقة �لرباءات والبيا�ت املتعلقة 
 .�ألدویة واللقا�ات

وأعرب وفد سو�رسا عن رغبته يف تقدمي �قرتاح املشرتك من وفود األرجنتني والربازیل وش�ييل وسو�رسا، الوارد يف  .145
. وأثىن الوفد �ىل تنايم روح التعاون يف اللجنة. وأشار الوفد إىل أن هناك ثالثة مقرت�ات إقلميية SCP/28/10الوثيقة 

ية و�ينيا واملكس�يك وس�نغافورة واململكة املت�دة يف إطار بند �دول األعامل مشرتكة، أي اقرتاح وفود امجلهوریة التش�يك 
وكذ� �قرتا�ني ال��ن شارك الوفد يف ر�ا�هتام يف إطار بند �دول  SCP/28/8املتعلق جبودة الرباءات، الوارد يف الوثيقة 

�شأن الرباءات والوصول إىل املنت�ات الطبية  ) اقرتاح بإجراء اس�تعراض للبحوث احلالية1األعامل �شأن الرباءات والص�ة: (
) اقرتاح األرجنتني والربازیل وش�ييل وسو�رسا ف� یتعلق �لت�دیث SCP/28/9 )2والتقنيات الصحية، الوارد يف الوثيقة 

. SCP/28/10قة املنتظم لقوا�د بيا�ت الوصول العام للمعلومات املتعلقة �لرباءات �شأن األدویة واللقا�ات، الوارد يف الوثي
وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن من شأن التعاون اإلقلميي �رب احلدود أن �سهم يف بناء الثقة بني ا�ول األعضاء وا�مو�ات 

اإلقلميية وأن یعمل �ىل تقدم معل اللجنة. وأعرب الوفد عن شكره لألمانة �ىل مرونهتا و�ىل مجيع اجلهود اليت بذ�هتا، مبا يف 
رتمجة رمغ التأخر يف تقدمي �قرتاح. وشدد الوفد �ىل أن املعلومات املتعلقة حبا� الرباءات اخلاصة �ألدویة ذ� توفري ال

األساس�ية اكنت مطلبا �اسام وطویل األمد �لنس�بة للسلطات الصحية وواكالت املشرت�ت وأحصاب املصل�ة اآلخر�ن. 
�سهل الوصول إ�هيا الختاذ قرارات فعا� وسلمية قانونيا، �شأن رشاء وأشار الوفد إىل أن ت� السلطات حتتاج إىل معلومات 

األدویة الهامة وحریة العمل �ىل سبيل املثال. والحظ الوفد أن هناك حتد�ت خمتلفة توا�ه الوصول إىل معلومات الرباءات 
ت�د�ت ُذ�رت يف �قرتاح الوارد ذات الص�، ال س�� من الب�ان املنخفضة واملتوسطة ا��ل. وذ�ر الوفد أن بعض ت� ال 

، مثل �دم وجود قوا�د بيا�ت قاب� للبحث �ىل اإلنرتنت أو لغة �الية التقنية ملواصفات الرباءة. SCP/28/10يف الوثيقة 
وأشار الوفد إىل أنه یتعني �ىل السلطات الصحية أو واكالت املشرت�ت أن �كون قادرة �ىل البحث عن �ا� الرباءات يف 

ب� من الب�ان اليت هيمها األمر، �شلك فردي. وذ�ر الوفد بأن هناك صكني �ىل األقل مت إ�دادهام خلدمة هذه احلا�ة لك 
الطوی� األمد ملعلومات دقيقة وموثوقة. وذ�ر الوفد أن قا�دة بيا�ت الرباءات والرتاخيص اخلاصة مبجمع �راءات ا�رتا�ات 

الشفافية مبوجب �ا� الرباءات واتفاقيات الرتخيص وحرصیة البيا�ت. و�دد الوفد أن  األدویة توفر منافع ومزا� �اصة �شمل
تصمميه وهيلكه مسح لل�رباء من �ري املتخصصني يف جمال الرباءات �لوصول إىل املعلومات األساس�ية وفهمها. والحظ الوفد 

ت األدویة عرض مع� املتعلق بقا�دة البيا�ت �الل أن هناك حتدیث منتظم لقا�دة البيا�ت هذه. وذ�ر الوفد بأن مجمع �راءا
ا�ورة السابقة للجنة الرباءات. كام أشار الوفد إىل الصك الثاين، أي املبادرة املشرتكة بني الویبو وصنا�ة األدویة القامئة �ىل 

ة عن �ا� �راءات البحوث، ويه مبادرة معلومات الرباءات من أ�ل األدویة، واليت مسحت �لوصول إىل معلومات �م
��رتاع املتعلقة �ألدویة يف جمال الرسطان وا�هتاب ا�كبد الو�يئ النوع يس والقلب واألوعية ا�مویة واجلهاز التنفيس 

. ورأى الوفد س�يةألساالألدویة لعالمية الصحة اجية لمنظمة ذلنموالقائمة اجة ضمن رلمدت المنتجاوااألدویة لى إباإلضافة 
قدمة مبارشة من صاحب الرباءة س�تعزز إماكنية الوصول املوثوق إىل �ا� الرباءات املتعلقة �ملنت�ات الطبية. أن املعلومات امل

وأعرب الوفد عن تطلعه إىل معرفة املزید عن قا�دة البيا�ت ت�. ورأى الوفد أن هذا الصك هو مثال رئييس �ىل �يفية 
العامة. واعترب الوفد أن � املبادرتني ميكن أن تصب�ا موارد �امسة وجمانية  تنفيذ نظام الرباءات لتحقيق منفعة مبارشة للص�ة



SCP/28/12  
47 
 

للحصول �ىل املعلومات املتعلقة �لرباءات وتعمل �ىل سد �ا�ة طوی� األمد. واقرتح الوفد، إىل �انب وفود األرجنتني 
دویة ومبادرة معلومات الرباءات من أ�ل والربازیل وش�ييل، أن تدعو أمانة الویبو �ىل أساس س�نوي، ممثلو مجمع �راءات األ

األدویة إلبالغ اللجنة �لتقدم احملرز يف �رامج املعلومات هذه. ورأى الوفد أن ا�مع اإلقلميي الشامل لالقرتاح أظهر �ه�م 
تظم لقوا�د �حلصول �ىل معلومات موثوقة عن �ا� الرباءات يف جمال األدویة وأمهية ذ�. ورأى الوفد أن الت�دیث املن 

البيا�ت هذه واملبادرات األخرى املامث� من شأنه أن �زید من معرفة ا�ول األعضاء وامجلهور بصفة �امة �شأن ت� األدوات 
أفضل لعملها. ورأى الوفد أن هذه اآللية �سمح ل�ول األعضاء بتبادل اآلراء مع مجمو�ة �راءات األدویة أو  الهامة ویوفر فهامً 

ات الرباءات من أ�ل األدویة أو أي مبادرات أخرى لتحسني املوارد واألدوات. وأوحض الوفد أن �قرتاح مبادرة معلوم
یتضمن �دوال زمنيا مدته أربع س�نوات، وبعد ذ� ستت�ذ اللجنة قرارا �شأن متابعته. واكن الوفد �ىل اس�تعداد لإل�ابة �ىل 

الت�دیث املنتظم ميكن أن یبدأ �لفعل يف ا�ورة التاسعة والعرش�ن  أي أس�ئ�، إن و�دت، تتعلق �القرتاح. ورأى الوفد أن
 للجنة الرباءات.

وفود األرجنتني والربازیل وش�ييل وسو�رسا �ىل اقرتا�م. ووافق عن شكره ل األمر�كيةوفد الوال�ت املت�دة وأعرب  .146
منصات حول لومات الرباءات من أ�ل األدویة الوفد �ىل أن تلقي حتدیثات س�نویة من ممثيل جتمع �راءات األدویة ومبادرة مع

يف تقدمي هذا �قرتاح، س�يحتاج إىل  أخرمفيدا. ومع ذ�، أشار الوفد إىل أنه �سبب التأمرا املعلومات اخلاصة هبم س�يكون 
 اس�تعراضه دا�ليا �شلك أكرب قبل التوصل إىل اس�تنتاج هنايئ حول ما إذا اكن بإماكن الوفد دمعه ��اكمل.

فد األرجنتني، بصفته أ�د املشاركني يف تقدمي �قرتاح، البيان ا�ي أدىل به وفد سو�رسا. واعترب الوفد أن وأید و  .147
قوا�د البيا�ت مثل قا�دة بيا�ت الرباءات والرتاخيص و مبادرة معلومات الرباءات من أ�ل األدویة يه أدوات توفر شفافية 

�ىل معلومات عن �ا�  ولمن احلصومتكهنا لسلطات الصحية �لنس�بة ل ار أكرب لنظام الرباءات و�سهل معلية اختاذ القر 
لتقدم ل دوري القيام بتقدمي اس�تعراض من شأن رأى الوفد أن ، SCP/28/10كام هو موحض يف الوثيقة و �راءات األدویة. 

ا ا�ال وتبادل و�ات بناءة �شأن العمل يف هذ اتاحملرز يف منصات املعلومات أن ميكن اللجنة من مواص� إجراء مناقش
 لتحسني مواردها وأدواهتا.املمكنة  ئلبداحول ال النظر 

رباءات والص�ة العامة �رتبط ارتباطا وثيقا. وذ�ر الوفد أن هناك و�ات نظر الأن إىل وفد مجهوریة �ور� أشار و  .148
ية. وأشار الوفد إىل أنه من األمهية وخمتلفة �شأن العالقة بني الرباءات واحلصول �ىل األدویة والتكنولوجيات الصح متنو�ة 

إىل األدویة والتكنولوجيات الصحية. ولهذا السبب، النفاذ مباكن احلصول �ىل رؤیة شام� �لك أ�ر لرباءات ��رتاع �ىل 
عن . وأعرب الوفد الرباءات �الل ا�ورة الثامنة والعرش�ن للجنةمعلومات عقد �لسة تقامس املهم للغایة رأى الوفد أنه من 

�لسة لتبادل املعلومات �شأن قوا�د البيا�ت املتا�ة للجمهور عن �ا� وبيا�ت معلومات الرباءات وعن لعقد رسوره 
ت�ارب ا�ول األعضاء وتبادل و�ات النظر ا�تلفة. ورأى الوفد أنه من ل األدویة واللقا�ات، من أ�ل تعز�ز التفامه املتبادل 

والنفاذ إىل من أ�ل التوصل إىل نتي�ة إجيابية يف جمال الرباءات من ا�ول األعضاء �لك دو�  األمهية مباكن فهم الوضع الراهن
األدویة. وأعرب الوفد عن أم� يف املشاركة يف مناقشة هذا البند من �دول األعامل بطریقة متوازنة. وذ�ر الوفد أنه ینبغي 

تناقش مجيع ا�ول ت . وأعرب الوفد عن رغبته يف أن املرجوةجئ نتاال إجراء دراسة متوازنة حول هذه املسأ� من أ�ل حتقيق 
 .التفكري املنفتحو �متزي �لشفافية األعضاء �هنج 

وشكر وفد سو�رسا �ىل عرضه  SCP/28/10وأعرب وفد ش�ييل عن رضائه لر�ایة �قرتاح الوارد يف الوثيقة  .149
الوفد متاما الرأي وشارك العمل املنجز �شأن ت� الوثيقة.  بطریقة ممتازة. وشكر الوفد أیضا وفدي األرجنتني والربازیل �ىل

القائل بأن حتسني الوصول إىل املعلومات املتعلقة �لوضع القانوين للرباءات والرتاخيص يف جمال األدویة واللقا�ات من شأنه 
ائل بأن هناك عوائق جعلت الوفد أیضا الرأي القوشارك السلطات الصحية وواكالت الرشاء اختاذ قراراهتا. یيرس �ىل أن 

الوفد �ىل أن �قرتاح یتضمن وأكد هذا الوصول صعبا، مما �شلك ح� عقبة أمام الوصول السلمي إىل األدویة واللقا�ات. 
مبادرة معلومات الرباءات من أ�ل األدویة. قا�دة بيا�ت أدوات موجودة �لفعل، أي قا�دة بيا�ت الرباءات والرتاخيص و 



SCP/28/12  
48 
 

لرباءات املتعلقة �ألدویة واللقا�ات، و�رست حبث اخلاصة �البيا�ت �ددت املعلومات العامة قا�ديت أن  و�دد الوفد
. واكن الوفد، �عتباره من املؤید�ن النشطني �مع �راءات األدویة املشرت�تالرباءات من قبل السلطات الصحية وواكالت 
الص�ة، یعتقد أنه من األمهية والنفاذ إىل تعلق بنظام �راءات ��رتاع ليت ت امنذ �شأته، واقتنا�ا منه بأمهية نوع املبادرات 

ه متت . ورأى الوفد أنوالت�د�ت اليت توا�هام إجنازاهتامللتعریف بدا�ل اللجنة رمسية ونظامية لك مهنام هيئة �مباكن أن �كون 
يف ا�ورة احلالية للجنة. وحث الوفد مجيع أعضاء هذا �قرتاح �شلك واحض ومل �ر أي عقبات قد حتول دون اع�ده صيا�ة 

 املوافقة �ىل هذه املبادرة.املشاركة يف اللجنة �ىل 

بند خبصوص وأید وفد إس�بانيا البيان ا�ي أدىل به وفد ا�منسا، مت�د� �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه،  .150
واملناطق �ختالف  �ملش�لك والت�د�ت اليت توا�ها الب�ان �دول األعامل �شأن الرباءات والص�ة. واكن الوفد �ىل �مل

البحوث اليت أجریت يف هذا مثار احلصول �ىل ا�واء. ومع ذ�، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن سبيل يف مس�توى دخولها 
ا�هتاب مرض مثل من �الل الرباءات، جعلت من املمكن احلصول �ىل األدویة لعالج األمراض، حام�هتا  واليت متتا�ال 
الرتوجي الس�ت�دام نظام الرباءات یؤدي ، ا�ي اكن �ري قابل للشفاء لس�نوات. وأعرب عن أم� يف أن من النوع يسا�كبد 

يف املس�تقبل القریب مبعاجلة العدید من األمراض اليت ال �زال �ري قاب� للشفاء حىت اليوم. و�لق الوفد أمهية �برية �ىل البند 
قة بني الرباءات واحلصول �ىل ا�واء. و��، رحب الوفد �رتياح �بري �القرتاح اجلدید املقدم من ا�ول املتعلق �لعال

رأى بند �دول األعامل �شأن الرباءات والص�ة. و  ه وهو، �ىل األقل حىت وقت قریب، �ري موافق �لىابدوا�ي األعضاء 
وفود األرجنتني والربازیل وكندا ا�ي قدمته  SCP/28/9ثيقة �قرتاح الوارد يف الو  وهام �قرتا�نيالوفد أن � 
 �نمثري  ،وفود األرجنتني، الربازیل، �ش�ييل وسو�رساوا�ي قدمته ، SCP/28/10الوارد يف الوثيقة �قرتاح وسو�رسا، و

�ل التغلب �ىل ، و�كن أیضا �سبب اجلهود اليت بذ�هتا ت� الوفود من أام وأهدافهاملاله�م، ليس فقط �سبب حمتواه
�ختالفات، اليت بدا من املس�تحيل �لها حىت وقت قریب. ولهذه األس�باب، أید الوفد �قرتاح الوارد يف الوثيقة 

SCP/28/9 ورأى الوفد أنه من الرضوري حتليل وجتميع مجيع ا�راسات املتعلقة مبسأ� العالقة بني الرباءات واحلصول �ىل .
نظمة الت�ارة العاملية والویبو ومنظمة الص�ة العاملية. وأید الوفد �قرتاح الوارد يف الوثيقة دا�ل م س�تجري اليت و األدویة 

SCP/28/10  تلقي حتدیثات س�نویة عن التقدم احملرز يف منصات قا�دة بيا�ت الرباءات والرتاخيص و مبادرة واملتعلق ب
احلا� األ�رية، عام إذا اكن من املمكن إدراج معلومات  هذه�لنس�بة ل معلومات الرباءات من أ�ل األدویة. و�ساءل الوفد، 

 املشار إ�هيا يف �قرتاح.قوا�د البيا�ت هذا املوضوع �إلضافة إىل حول منتظمة من قوا�د بيا�ت أخرى موجودة بصورة 

ور عن معلومات ن �قرتاح املتعلق �لت�دیث املنتظم لقوا�د البيا�ت املتا�ة للجمهعن تفهمه ألوفد الهند وأعرب  .151
ممثيل مجمع �راءات األدویة قيام ، مشل أیضا SCP/28/10�ا� الرباءات املتعلقة �ألدویة واللقا�ات، الوارد يف الوثيقة 

من قبل. ورحب الوفد هبذا �قرتاح  جلنة الرباءاتأمام حتدیث س�نوي بإجراء  ومبادرة معلومات الرباءات من أ�ل األدویة
يف إطاره. ورأى الوفد أیضا أن �قرتاح الوارد يف الوثيقة اليت جتري شاركة يف األ�شطة املس�تقبلية وأعرب عن رغبته يف امل 

SCP/28 /9 مناقشات حو�. ومع ذ�، ذ�ر الوفد أنه ینبغي للجنة أیضا النظر يف تقر�ر فریق األمم إجراء متوازن ورحب ب
ء اس�تعراض البحوث احلالية املتعلقة �لرباءات واحلصول �ىل التقنيات �لنفاذ إىل األدویة أثنا املعىناملت�دة رفيع املس�توى 

الطبية. و�الوة �ىل ذ�، أشار الوفد إىل أن هذا �س�تعراض جيب أن یقترص �ىل قضا� قانون الرباءات، مثل دور معایري 
ولوجيات الصحية، واليت اكنت لرباءات ونظام حفص الرباءات يف �سهيل الوصول إىل األدویة والتكنللحصول �ىل ااألهلية 

 �لنفاذ إىل األدویة. املعىنفریق األمم املت�دة رفيع املس�توى لتوصيات رئيس�ية 

بند �دول األعامل �شأن خبصوص مو�ة األفریقية ا�مو�ة األفریقية. وأشار إىل اقرتاح ا�وحتدث وفد املغرب �مس  .152
حيتاج �لنس�بة للب�ان األفریقية و ميثل أ�د األولو�ت ت والص�ة الرباءات والص�ة. وشدد الوفد �ىل أن موضوع الرباءا

يف جمال الص�ة احتيا�اهتا س�ياسة شام� متكن الب�ان من تلبية وضع مناقشات يف منتد�ت دولية خمتلفة �شأن إلجراء 
�قرتاح ا�مو�ة األفریقية  مصدر قلق �املي. وذ�ر الوفدمتثل العامة. وأ�اط الوفد �لام بأن العالقة بني الرباءات والص�ة 

�رباء مس�تقلون، �شأن یقوم بإ�دادها ) دراسة، 1حول ثالث نقاط رئيس�ية: (�ركز وا�ي  SCP/24/4الوارد يف الوثيقة 
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) تبادل املعلومات 2( اس�ت�دام مواطن املرونة املتعلقة �لرباءات�شأن املعوقات اليت توا�ها الب�ان النامية وأقل الب�ان منوا 
) تقدمي املسا�دة التقنية إىل ا�ول األعضاء، وال س�� الب�ان النامية 3( ني ا�ول األعضاء واخلرباء املشهور�ن يف هذا ا�الب

یتطلب يف إطار النقطتني املذ�ورتني أ�اله. وأوحض الوفد أن هذا �قرتاح ا�ي مت إجنازه وأقل الب�ان منوا، مع مرا�اة العمل 
��مع ا�ي �شاء جسل دويل لرباءات ��رتاع �شأن األدویة والرتاخيص املتعلقة بت� الرباءات. وذ�ر الوفد من الویبو أیضا إ

�قرتاح املقدم من ا�مو�ة األفریقية من ا�ول األعضاء منذ تقدميه �الل ا�ورة احلادیة والعرش�ن للجنة حصل �ليه 
 .وطموح ومعيلاقرتاح جيد التنظمي ألنه الرباءات، 

وفود األرجنتني والربازیل وكندا وسو�رسا �ىل اقرتا�ا الوارد عن شكره لاإلسالمية)  -وفد إ�ران (مجهوریة أعرب و  .153
والتعليقات الواردة من التعقيبات . وأقر الوفد �جلهد املبذول يف مراجعة هذا �قرتاح �يك یعكس SCP/28/9يف الوثيقة 

مل �كن املقصود منه . وشارك الوفد الرأي القائل بأن هذا �قرتاح الرباءات للجنة ا�ول األعضاء �الل ا�ورتني السابقتني
العمل اآلخر املنجز يف إطار بند �دول األعامل املتعلق �لرباءات والص�ة. وأدرك الوفد أن نطاق أن ینافس أو حيل حمل 

ب املتعلقة �لرباءات للتكنولوجيا الصحية. وأشار اجلواننقاش �ىل والیة اللجنة وال یت�اوز مقصورا هذا �س�تعراض ال �زال 
فریق یتوقع أن ینعكس تقر�ر ، واكن 2015إىل �ام  2005الفرتة من �ام يه الوفد إىل أن الفرتة الزمنية اليت تغطهيا ا�راسة 

 ةيف الناجت ا�هنائيتضمنة به وامل �لنفاذ إىل األدویة والتوصيات ذات الص� �مللكية الفكریة املعىن األمم املت�دة رفيع املس�توى 
حتدیثات منتظمة لقوا�د البيا�ت املتا�ة للجمهور عن إجراء لرب�مج العمل املقرتح. ورحب الوفد كذ� �القرتاح املتعلق ب

 ته اخلاصة. وذ�ر الوفد بأن أولو�SCP/28/10الوارد يف الوثيقة و �ا� الرباءات واملعلومات املتعلقة �ألدویة واللقا�ات 
انعكست يف العنارص الواردة يف اقرتاح مجمو�ة قد يف إطار ذ� البند من �دول األعامل ا�ي س�يجري املس�تقبيل �لعمل 

 .SCP/24/4الب�ان األفریقية يف الوثيقة 

بند �دول األعامل �شأن الرباءات والص�ة، خبصوص ببيان �ام بإلقاء وأعرب وفد إندونيس�يا عن رغبته يف البدء  .154
القائ� ليقات حمددة ف� یتعلق �ملقرت�ات املقدمة يف إطار هذا البند من �دول األعامل. وردد الوفد و�ات النظر یعقبه تع 

مجليع ا�ول األعضاء. وأعرب عن اعتقاده بأن توفري الوصول إىل األدویة �لنس�بة بأن موضوع الرباءات والص�ة � أمهية �برية 
�لفعل يف مصل�ة مجيع الب�ان. وأوحض الوفد أن نظام الرباءات مصمم یصب يسورة األساس�ية املنقذة للحياة بأسعار م 

�بتاكر للمجمتع. ورأى الوفد أن هدف نظام الرباءات، يف تضمن ا��ه وفر يف الوقت نفسه آلية تتعزز �بتاكر و بصورة 
. ورأى الوفد أن بصفة �امة امجلهور س�ياق الص�ة العامة، هو حتقيق توازن أمثل بني مصاحل صاحب الرباءة وبني مصاحل

و وضع خطة معل للجنة من أ�ل إ�الم ا�ول األعضاء بتحقيق جلنة الرباءاهتالهدف من ممارسة الرباءات والص�ة دا�ل 
یة. إىل األدو نفاذ امجلهور مل یمت هتدید  هالتوازن األمثل بني منح احلق احلرصي يف ��رتا�ات املتعلقة �ألدویة والتأكد من أن

من املهم مناقشة هذا البند من �دول األعامل حول �يفية تعاون األمانة وا�ول األعضاء يف الویبو يف فهم أنه واعترب الوفد 
رتیبس املتعلقة �لص�ة العامة. وذ�ر الوفد أیضا �تفاق التعاون �شأن املسا�دة التقنية الواس�ت�دام جوانب املرونة يف اتفاقية 

تقدمي املسا�دة يف املسائل املتعلقة �مللكية الفكریة واليت ختتص ب الت�ارة العاملية، وا�ي منح الویبو والیة بني الویبو ومنظمة 
وفود األرجنتني والربازیل وش�ييل وسو�رسا �ىل أیضا عن شكره لالوفد وأعرب تغطهيا أیضا اتفاقات منظمة الت�ارة العاملية. 

القيام بإجراء حتدیث . و�رى الوفد أن التقدميي وفد سو�رسا �ىل عرضهام شكر ك SCP/28/10اقرتا�م الوارد يف الوثيقة 
�شأن ألدویة واللقا�ات و اخلاصة �بناءة �شأن املعلومات املتعلقة �لرباءات بإجراء مناقشات منتظم سيسمح ل�ول األعضاء 

جياد �ل متوازن لرشاء األدویة بأسعار تنافس�ية �ىل أنه �لنس�بة إلندونيس�يا، فإن إوأكد الوفد العمل اجلاري يف هذا ا�ال. 
تسهيل خيارات رشاء ب أیضا  ه یتعلقمفاوضات �شأن األسعار، و�كنإجراء تعز�ز املصل�ة الت�اریة من �الل ب فقط یتعلق ال 

امجلعية  األدویة اجلنيسة. وأشار الوفد إىل أنه عند إطالق قا�دة بيا�ت مبادرة معلومات الرباءات من أ�ل األدویة �الل
أن قا�دة البيا�ت س�ت�دد �راءات ��رتاع اليت حيق للمشاركني يف مبادرة متت اإلشارة إىل ، 2017العامة للویبو لعام 

وال ینبغي توفر وأنه ال ميكن أن اجلنيسة معلومات الرباءات من أ�ل األدویة تنفيذها وقد �كون ذات ص� بتورید املنت�ات 
عن أم� يف أن �متكن اللجنة من الوفد أس�باب. وأعرب  ةریة التشغيل لعدتتعلق حب تأي ضام�فر تو أن ینظر إ�هيا �ىل أهنا 

وفود األرجنتني والربازیل وكندا عن شكره لالوفد وأعرب لجميع. ل التوصل إىل اتفاق ف� یتعلق هبذا �قرتاح بطریقة مقبو� 
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�شأن الرباءات واحلصول �ىل املنت�ات الطبية والتكنولوجيات  ةالقامئاألحباث وسو�رسا �ىل �قرتاح املتعلق مبراجعة 
الوفد متاما �ىل أن مجيع الب�ان �شارك ووافق . SCP/28/9 Add.و SCP/28/9الصحية �ىل النحو املبني يف الوثيقتني 

لتكنولو� تشجيع تطو�ر منت�ات طبية و�كنولوجية حصية �دیدة ومبتكرة، و�شجيع نقل و�رش �بتاكر اب يف �ه�م 
 �لنس�بة يف املنت�ات الطبية والتقنيات الصحية بتلكفة مس�تدامةاحملرز يف الوقت املناسب إىل التقدم النفاذ وكذ� ضامن 

نطاق قضا� قانون اإلجراء س�يقترص �ىل ألفراد وا�متع. وأعرب الوفد عن تأیيده إلجراء أي مراجعة لألدبيات، طاملا أن ل
س�تعراض القضا� األخرى املتعلقة �لوصول إىل ال تتضمن القيام �أن والیة اللجنة أو الویبو إىل الوفد وأشار الرباءات. 

نقاط الرشاء وا�متویل اخلاصة ب رتتيبات الاألدویة مثل الرضائب والتعریفات وأنظمة مراقبة األسعار وطریقة التسعري التفاضلية و 
، فهيا املوثوقوالتورید ، واس�ت�دام املنت�ات الطبية، ونظام الص�ة الصحي املس�تدام وأنظمة السداد و�ختيار اإلقلميي

والقوة الرشائية والتغطية التأمينية للرباءات. ورأى الوفد أن اللجنة جيب أن تقترص �ىل ت� العوامل و/أو قضا� أخرى. 
من مصل�ة الوفد أن و ة اللجنة. ت� العوامل اإلضافية بوضوح، لضامن ا�ساقها مع والی ه ینبغي حتدیدوأشار الوفد إىل أن

لرباءات ونظام حفص الرباءات يف تيسري الوصول إىل األدویة للحصول �ىل اتتناول أي معلية اس�تعراض دور معایري األهلية 
أي اس�تعراض أیضا مواطن املرونة يف اإلطار تضمن عن اس�تعداده لتقدمي دمعه إذا الوفد والتكنولوجيات الصحية. وأعرب 

لرباءة من منظور الص�ة تتعلق �ألهلية للحصول �ىل ا�ويل املتعلق �حلصول �ىل األدویة وتطبيق معایري قویة القانوين ا
حول هذا �قرتاح وأعرب عن أم� املناقشات مزید من إجراء . وتطلع الوفد إىل اخلاصة �ألدویةالعامة يف دراسة الرباءات 

متواز� ومقبوال للجميع. وذ�ر الوفد �القرتاح املقدم من حبيث �كون تعراض يف أن �متكن اللجنة من إجياد �ل لنشاط �س� 
، وأعرب عن أم� يف أن تبدأ اللجنة املشاركة يف مناقش�هتا لرب�مج معل SCP/24/4ا�مو�ة األفریقية الوارد يف الوثيقة 

أن حتل حمل �قرتاح املقصود مهنا  ليس�شأن الرباءات والص�ة. وأدرك الوفد أن أي مقرت�ات أخرى مقدمة إىل اللجنة 
�ر�مج معل متفق �ليه يف إطار وضع هادفة و  ات. وأعرب الوفد عن أم� يف إجراء مناقشSCP/24/4الوارد يف الوثيقة 

 ذ� البند من �دول األعامل.

ارد يف الوثيقة وفود األرجنتني والربازیل وش�ييل وسو�رسا �ىل اقرتا�ا الو عن شكره لوفد اململكة املت�دة وأعرب  .155
SCP/28/10  فضل �كيفية مسا�دة قا�دة بيا�ت الرباءات والرتاخيص ومبادرة معلومات األلفهم فرصة احتدید �ىل و

منوا، يف احلصول �ىل وأقل الب�ان توا�ها الب�ان، وال س�� الب�ان النامية  اليت الرباءات من أ�ل األدویة يف معاجلة القضا�
لك من ممثيل ات الص� والشام� عن األدویة واللقا�ات. و�لتايل، أید الوفد �قرتاح ا�اعي إىل دعوة معلومات الرباءات ذ
املتعلقة تطورات �ىل ال اللجنة �نتظام اطالع مبادرة معلومات الرباءات من أ�ل األدویة إىل مجمع �راءات األدویة و 

 بيا�هتا. قوا�دب

والیة الویبو أن مو�ة األفریقية. ورأى الوفد ا�ي أدىل به وفد املغرب �مس وفد جنوب أفریقيا إىل البيان ا�وأید  .156
مو�ة األفریقية ا�تحقيق التوازن بني �بتاكر والص�ة العامة. ويف ضوء ذ�، أكد الوفد �ىل أمهية اقرتاح تتضمن القيام ب 

ت اليت توا�ها يف الوقت احلايل. ورأى الوفد أنه عاجل بعض الت�د�ی، ألهنا تعتقد أنه ميكن أن SCP/4/4الوارد يف الوثيقة 
عندما تصبح األدویة املنقذة للحياة �ري متيرسة للجمهور، ینبغي أن ینشأ �دل أ�اليق حول ا�ور ا�ي قد تلعبه الرباءة يف 

لب�ان تتعلق �ليست مسأ� إىل أن مسأ� ارتفاع أسعار األدویة الوفد إىل األدویة األساس�ية املنقذة للحياة. وأشار النفاذ منع 
يف الوال�ت املت�دة إدارة األ�ذیة والعقاقري وساق الوفد مثاال یتعلق بقيام ، و�كهنا قضية اج�عية. فقط النامية أو األقل منوا

العصيب التصلب مرض ألش�اص ا��ن یعانون من أو�ریفوس لعالج ا�ىل اس�ت�دام دواء  2017يف �ام �ملوافقة  األمر�كية
یعانون من ألش�اص ا��ن قد بدل حياة ا. وأوحض الوفد أن هذا ا�واء مرض التصلب العصيب املتعدد املنتكسأو  تعددامل 

مع مرض التصلب یتعا�شون مرض التصلب العصيب املتعدد. ومع ذ�، شدد الوفد �ىل أن العدید من األش�اص ا��ن 
دوالر أمر�يك  65000ج ا�ي یقدمه هذا ا�واء، حيث أنه �لكف لعال�لكفة االعصيب املتعدد ال �س�تطيعون ببساطة حتمل 

لكفة األدویة املس�ت�دمة لعالج املرىض ا��ن یتعا�شون مع مرض عن متوسط  %20و ما یقل بنس�بة يف الس�نة، وه
زیع والبنية التو  واترت�ت وقنالتصلب العصيب املتعدد. وأشار الوفد إىل �دوث ذ� يف ب� ال تو�د فيه مش�لك تتعلق �ملش

التحتية والرضائب والتعریفات وما إىل ذ�. و��، �ساءل الوفد عن مدى صعوبة ذ� يف الب�ان النامية أو أقل الب�ان 
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إجراء دراسة حول بعض القضا�، واليت یعتقد الوفد أهنا هتم باألمانة قد طالب مو�ة األفریقية ا�منوا. وذ�ر الوفد بأن اقرتاح 
جمال جمال الرباءات والص�ة العامة ويف حتفزي �بتاكر يف املوجودة يف عضاء، يف حتدید وفهم الت�د�ت مجيع ا�ول األ

سلس� من من �الل د�ا أیضا إىل تقدمي املسا�دة التقنية قد التقنيات الصحية. وذ�ر الوفد أیضا أن اقرتاح ا�مو�ة األفریقية 
مو�ة األفریقية یتعارض بأي �ال مع والیة ا�أن اقرتاح ومل �ر الوفد علومات. �لقات العمل ووضع مبادئ توجهيية وتبادل امل

، SCP/28/9اللجنة. وأشار الوفد �ه�م إىل اقرتاح وفود األرجنتني والربازیل وكندا وسو�رسا، �ىل النحو الوارد يف الوثيقة 
 ت�ات الطبية والتقنيات الصحية، مبا ی�ىش مع والیةطلب مراجعة البحوث القامئة �شأن الرباءات واحلصول �ىل املن املتعلق ب

إجراء طالب ب�قرتاح األصيل ا�ي قدمته ا�مو�ة األفریقية وا�ي یبتعد عن . والحظ الوفد أن هذا �قرتاح الرباءاتجلنة 
ر الوفد إىل وجود راجعة األدبيات. و�لرمغ من ذ�، أشامبسوى یطالب دراسات تفصيلية، ألن هذا �قرتاح اجلدید ال 

، وجشع SCP/24/4بعض أو�ه التآزر بني �قرتا�ني. و�رر الوفد دمعه ملقرتح ا�مو�ة األفریقية، كام هو مبني يف الوثيقة 
 .SCP/28/9اللجنة �ىل بدء �ر�مج العمل اجلوهري �شأن مقرتح ا�مو�ة األفریقية عند النظر يف الوثيقة 

لرباءات والص�ة. وأید املتعلق �ألمانة وا�ول األعضاء اليت قدمت �قرتاح لعن شكره وفد �وت دیفوار وأعرب  .157
مو�ة األفریقية. وأشار الوفد �ه�م إىل ت� �قرتا�ات اليت دعت إىل إجراء ا�الوفد البيان ا�ي أدىل به وفد املغرب �مس 

واليت متثل نقطة ضعف ملموسة لهذه املسأ�، �لول التوصل إىل مزید من الت�ليل ل�راسات اليت ميكن أن تؤدي إىل 
�رى أنه أنه مت إد�ال حتسينات منذ اع�د اتفاق �ریبس، �كنه بالب�ان النامية. وأقر الوفد و�اصة  مجليع الب�ان�لنس�بة 

غيل �ري قابليته للتش  ت�س�ت�دام املرونة مبوجب ذ� �تفاق، ا�ي اكناليت تتعلق العدید من الت�د�ت الزالت هناك 
حول موضوع وراخس اتفاق قوي التوصل إىل . ورأى الوفد أن هناك �ا�ة إىل آ�رهمؤكدة وال �زال من الصعب إثبات 

متر هبا ن األزمة اليت اكنت جلنة الرباءامت�راءات ��رتاع والص�ة، وهذا من شأنه أن �سمح للجنة �مليض قدما وإخراج 
ر�ایة املنظامت ا�ولية مثل الویبو ومنظمة �الوفد أن ذ� ال ميكن أن حيدث إال �الل الس�نوات القلي� املاضية. ورأى 

الوفد نقطة بدایة جيدة، وأعرب ميثل  SCP/24/4مو�ة األفریقية الوارد يف الوثيقة ا�الوفد أن اقرتاح و�رى الص�ة العاملية. 
 يف هذا ا�ال.تقدم یمت احرازه عن اه�مه �رؤیة 

أولو�ته. وأید الوفد البيان ا�ي أدىل أ�د سأ� �راءات ��رتاع والص�ة، اليت اكنت �برية مل مهية وفد تو�س أوأعطى  .158
. وأ�اط الوفد �لام �قرتاح وفود SCP/24/4مو�ة األفریقية ف� یتعلق �القرتاح الوارد يف الوثيقة ا�به وفد املغرب �مس 

 .SCP/28/9لوثيقة األرجنتني والربازیل وكندا وسو�رسا الوارد يف ا

كام شكر  ممثرة،اليت جعلت املناقشات لرئيس �ىل �وده وأعرب عن شكره لوحتدث وفد املغرب بصفته الوطنية  .159
مو�ة األفریقية �شأن ا�الوفود �ىل مسامههتا. وأید الوفد اقرتاح شكر معلها يف التحضري ل�ورة احلالية للجنة، و �ىل األمانة 

 .SCP/24/4يف الوثيقة الرباءات والص�ة الوارد 

. وأید الوفد SCP/28/10املمتاز لالقرتاح الوارد يف الوثيقة تقدميه وفد سو�رسا �ىل عن شكره لوفد فر�سا وأعرب  .160
البيان ا�ي أدىل به وفد ا�منسا مت�د� �مس �حتاد األورويب وا�ول األعضاء فيه �شأن بند �دول األعامل �شأن الرباءات 

أن هيم امجليع. ويف هذا الصدد، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن �قرتاح الوارد يف ینبغي لوفد أنه موضوع هام والص�ة. واعترب ا
�شأن هذا املوضوع ا�قيق.  هااقرتاح معيل من شأنه أن �سمح للجنة �مليض قدما حنو حتقيق أهداف  ميثل SCP/28/9الوثيقة 

أي العرض التقدميي ا�ي دمت �الل ا�ورة السابقة للجنة الرباءات، اليت قالتقدميية وأعرب الوفد عن تقد�ره للعروض 
منتظم ملثل هذه املعلومات  إجراء حتدیثقا�دة بيا�ت الرباءات والرتاخيص. ورأى الوفد أن حول مجمع �راءات األدویة قدمه 

ات اإلطالع �ىل آخر أن تتضمن معلياملعلومات. واقرتح الوفد آخر �ى مجيع الوفود یتوافر س�يكون مفيدا حىت 
عن تأیيده لالقرتا�ات الواردة يف الوثيقتني الوفد قوا�د بيا�ت أخرى، كام اقرتح وفد إس�بانيا. وأعرب املس�ت�دات أیضا 

SCP/28/9  وSCP/28/10. 
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 ألمانة �ىل مجيع الرتتيبات اخلاصة �الج�ع وأثىن �ىل الرئيس لطریقته يف إدارةعن شكره لوفد موزامبيق  وأعرب .161
اسب مجيع ینقرتاح �مو�ة األفریقية. ورأى الوفد أن ا�أعامل اللجنة. وأید الوفد البيان ا�ي أدىل به وفد املغرب �مس 

 2015. وأوحض الوفد أن قانون امللكية الفكریة يف موزامبيق لعام منوهاا�ول األعضاء، بغض النظر عن مناطقها أو مس�توى 
وس�ي� للموازنة بني حقوق �اميل �راءات ��رتاع واحتيا�ات الص�ة العامة. و�رر ثل مي الرتخيص اإللزايم أن ینص �ىل 

 الوفد أنه من مصلحهتم أن یؤ�ذ اقرتاح ا�مو�ة األفریقية يف احلس�بان.

عن شكره لوفود األرجنتني والربازیل وكندا وسو�رسا �ىل اقرتا�م املتضمن  األمر�كيةوأعرب وفد الوال�ت املت�دة  .162
�شأن مراجعة البحث احلايل حول الرباءات والنفاذ للمنت�ات الطبية والتكنولوجيا الصحية. واعرب  SCP/28/9لوثيقة يف ا

الوفد عن اعتقاده بأن امحلایة القویة للملكية الفكریة قد حفزت �ىل تطو�ر عقاقري منقذه للحياة وحثت �ىل اطالقها بصورة 
دی� املتابعة لها. وأوحض الوفد كذ� أن وجود نظام �راءات مس�تقر وسهل التنبؤ مبكرة و�لق فرص للمبتكر�ن والعقاقري الب

به �شجع �ستثار ات اليت أفادت اقتصاد�ت ا�ول. واكن الوفد مس�تعدا ملتابعة املناقشات مع املشاركني يف ر�ایة هذا 
اكن �ى الوفد بعض التحفظات ف� یتعلق  �قرتاح حملاو� اجياد طریق مقبول وبناء لألمام �شأن ذ�. و�لرمغ من ذ�،

�لعدید من جوانب هذه الوثيقة وهو ماجعل من الصعب �لهيم تأیيدها يف صورهتا احلالية. ورصح الوفد بأن جمال �ه�م 
 األسايس �لنس�بة هلم وجوب أن �كون أي دراسة یمت تضميهنا يف املراجعة �جتة عن حتليل موضوعي ونقدي. ولهذا السبب،
اقرتح الوفد أنه من الرضوري ان یقمت معل مراجعة نظراء ل�راسات املتضمنة يف املراجعة املقرت�ة وأن تعمتد �ىل األد�. كام 

العالقة بني خمتلف  أضاف الوفد أن هناك جمال آخر ميثل موضع اه�م �لنس�بة هلم وهو وجوب أن یتضمن نطاق املراجعة
وتوافر واماكنية احلصول �ىل األدویة الرضوریة من أ�ل اس�ت�الص أ�ر الرباءات بصورة �ري العقبات �ري املتعلقة �لرباءات 

مبارشة �شأن توافر والقدرة �ىل النفاذ �ىل املدى القصري. وذ�ر الوفد بأن مثل هذه اللغة قد مت تضميهنا يف �س�ة سابقة 
أثناء اللجنة، فإن أ�ر خمتلف العقبات اليت ال �رتبط  وأشار الوفد إىل أنه كام ذ�ر آنفا .SCP/26/6لالقرتاح يف الوثيقة 

. ورأى الوفد أن معرفة ت� العقبات ميثل أمرا جلنة الرباءات�لرباءات �ىل النفاذ لت� األدویة ميثل عنرصا �ام للمناقشة يف 
ملنقذة للحياة ميثل مسأ� �امسة �اسام يف فهم مدى تأثري نظام الرباءات. وأ�اط الوفد �لام أن ضامن النفاذ الفعال لألدویة ا

حول العامل. و�لرمغ من ذ�، الحظ الوفد، أن هناك،كام أشارت العدید من ا�راسات والندوات، العدید من العوامل اليت 
تؤ�ر �ىل النفاذ إىل األدویة يف ا�و�، واليت ینبغي دراس�هتا، مبا يف یتضمن وال یقترص �ىل القدرة �ىل �ستيعاب التقين 

واملشرت�ت احلكومية والتعریفات وس�ياسات الرضائب وقدرات التصنيع واإلجراءات اللوجستية وعوامل البنية التحتية. واكن 
الوفد �شعر �لقلق ألن �قرتاح احلايل قد ال یتضمن ا�راسات اليت تتناول هذه النقطة املهمة. واكن �ى الوفد العدید من 

ملقرتح وظل متقبال للمشاركة بصورة بناءة مع الر�اة املشاركني لهذا املقرتح للوصول إىل �قرتا�ات األخرى اليت تتعلق �
 رباءات حول هذا املوضوع.الطریقة فعا� لتوفري املعلومات للمناقشات �ري املعياریة للجنة 

ند من �دول وحتدث وفد سو�رسا �لنيابة عن ا�مو�ة �ء وأكد �ىل أنه یدمع العمل ا�ي مت يف ظل هذا الب  .163
ویتجنب ازدواجية العمل. ورأى الوفد أن  جلنة الرباءاتاألعامل، الرباءات والص�ة، رشیطة أن �كون مناس�با لتفویض 

قد تضمن بعض العنارص اليت تقع �ارج نطاق تفویض اللجنة. وأعرب  SCP/24/4مقرتح ا�مو�ة األفریقية الوارد يف الوثيقة 
األمث� التوضيحية �ري الشام� يف هذا الصدد. وأشار الوفد بصدد املثال األول إىل أن الوفد عن أم� يف ان یقدم بعض 

من هذا املقرتح ال �القة لها بنظام الرباءات. وف� یتعلق �لفقرة  12العدید من احلوافز اإلضافية اليت مت رسدها حتت الفقرة 
رفيع املس�توى �ىل نطاق األمم املت�دة مل �كن ميثل معلية تدفعها  ، أكد الوفد �ىل موقفه املتعلق بأنه �رى أن تقر�ر الفریق14

دو� و�� فإنه ال یعكس أفاكر ا�ول األعضاء او اع�دها. كام أكد الوفد �ىل أن أي مناقشة وأي معل يف املس�تقبل ینبغي 
الوفد  أكدمن املقرتح،  15یتعلق �لفقرة  أن تأ�ذ يف احلس�بان النطاق ا�كبري من اآلراء والعوامل اليت تؤ�ر �ىل األدویة. وف�

ألهنا جلنة  جلنة الرباءات�ىل املقرر اخلاص لألمم املت�دة �یه تفویض ومعایري معل ال تتناسب بصورة مبارشة مع مناقشات 
وفد الفقرة . واكن هناك مثال أ�ري حيث ذ�ر ال15�ة فنية. و��، رصح الوفد بأن ا�مو�ة �ء ميكن أن توافق �ىل الفقرة 

حيث مت ذ�ر أن املناقشات املتعلقة �لرتاخيض اإللزامية البد أن تأ�ذ يف احلس�بان األهداف العریضة لنظام الرباءات.  16
ويف هذا الصدد، أشار الوفد إىل العمل املكثف ا�ي مت �لفعل يف إطار بند �دول األعامل، �س�تثناءات والتقييدات، مبا 
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وات و�لسات تقامس املعلومات حول هذا املوضوع. وبناء �ليه فقد أعرب الوفد عن اعتقاده بأن يف ذ� ا�راسات والند
 �قرتاح املتعلق بعقد �لقة معل حول الرتاخيص اإللزامية سوف تؤدي إىل مناقشات �ري متوازنة.

�قرتاح املشرتك الوارد وأشار وفد سو�رسا، مت�د� بصفته الوطنية، إىل بعض التعليقات اليت مت اإلدالء هبا �شأن  .164
. وشدد الوفد �ىل أنه قد ذ�ر �دة مرات أنه ميكن أیضاً إدراج مبادرات أخرى يف �قرتاح. وأ�ال SCP/28/10يف الوثيقة 

من �قرتاح، حيث د�ا ا�ول األعضاء إىل مناقشة وإقرار مبادرات مماث�، واليت ميكن  9الوفد ا�ول األعضاء إىل الفقرة 
  الت�دیث الس�نوي �شأن تطور منصات املعلومات.إدرا�ا يف

، واقرتاح SCP / 28/9وأعرب وفد اليا�ن عن شكره لوفود األرجنتني والربازیل وكندا وسو�رسا �ىل تقدمي الوثيقة  .165
 إجراء اس�تعراض للبحث احلايل �شأن الرباءات واحلصول �ىل املنت�ات الطبية والتكنولوجيات الصحية. وشارك الوفد الرأي
القائل بأن احلصول �ىل األدویة ميثل قضية �مة. و�رر الوفد قائال أن مسأ� احلصول �ىل ا�واء تنطوي �ىل عوامل خمتلفة. 
وأوحض أن ت� العوامل �شمل بعض العوامل األخرى �ري ت� املتعلقة بنظام الرباءات، مثل نظام الر�ایة الصحية الوطين، 

طبية، وقدرة اإلنتاج احمللية، والوصول إىل املرافق الطبية وقنوات التوزیع. ويف هذا الصدد، ونوعية ومكية املوارد البرشیة ال 
. ورأى الوفد كذ� أن احلوافز املالية املقدمة لتطو�ر عقاقري األمر�كيةأید الوفد الرأي ا�ي أعرب عنه وفد الوال�ت املت�دة 

و�ر وافادت الناس يف مجيع أحناء العامل. و��، رأى الوفد أن �دیدة جشعت �ىل القيام �ملزید من أ�شطة البحث والتط
حامیة حقوق امللكية الفكریة �ىل حنو مالمئ أمر �لغ األمهية لزتوید ا�رت�ني �حلوافز الالزمة لتطو�ر أدویة وأدوات مبتكرة 

و�لص الوفد إىل قنا�ة مفادها أنه ميكن  من شأهنا إنقاذ مالیني األرواح يف العامل. وأشار إىل أن هذا هو احلال �ىل ا�وام.
التعامل مع مثل هذه املسأ� بفعالية أكرب من �الل اتباع هنج أكرث مشولية یتعلق �الس�ت�ابة للعوامل ا�تلفة، مع إعطاء 

 �ه�م الالزم للتأثري اإلجيايب لنظام الرباءات.

مو�ة األفریقية �شأن بند �دول األعامل املتعلق ا� و�رر وفد مرص تأیيده للبيان ا�ي أدىل به وفد املغرب �مس .166
، �ىل قرتاح�برباءات ��رتاع والص�ة. وأید الوفد أیضا البيا�ت اليت أدلت هبا أعضاء ا�مو�ة األفریقية. وأشار إىل أن 

لجنة مبوجب هذا البند ، یتضمن مجمو�ة اكم� من األ�شطة اليت ميكن أن تضطلع هبا ال SCP/24/4النحو الوارد يف الوثيقة 
من �دول األعامل من �الل إطار معلها ووال�هتا. و�دد الوفد األ�شطة اليت متت تغطيهتا، واليت تضمنت، من بني أمور 

أخرى، التوصيات وا�راسات اليت طر�ا تقر�ر الفریق رفيع املس�توى �ىل نطاق األمم املت�دة. وأ�اط الوفد �لام �القرتاح 
األرجنتني والربازیل وكندا وسو�رسا. ورأى الوفد أن هذا �قرتاح ميثل أساسا جيدا للمناقشة، حيث أنه مل املقدم من وفود 
مو�ة األفریقية. وأشار الوفد إىل أنه یقبل مجيع املقرت�ات املقدمة، رشیطة أن هتدف إىل حتسني رفاه ا�یبعد عن اقرتاح 

 ي.ساكن مجيع ا�ول األعضاء، وز�دة مس�توامه الصح

�ىل ا�ول األعضاء  SCP/28/9وانهتز وفد كندا الفرصة لعرض النس�ة املنق�ة من �قرتاح الوارد يف الوثيقة  .167
واللجنة. وشكر الوفد ا�ول األعضاء �ىل تعليقاهتا و�ىل إ��ة الفرصة لها لتقدمي �قرتاح املنقح يف ا�ورة الثامنة والعرش�ن 

ظة أن وفدي الربازیل واألرجنتني قد اتفقا �ىل �نضامم إىل سو�رسا وكندا يف ر�ایة للجنة. وأعرب الوفد عن رسوره ملالح
�قرتاح. وشكر الوفد وفدي األرجنتني وسو�رسا �ىل املشاركة يف ر�ایة اقرتا�ام وأعرب عن تطلعه إىل العمل معهام. وشكر 

رة السابقة للجنة. وأشار إىل أن هذه النس�ة من الوفد ا�ول األعضاء �ىل املشاركة اإلجيابية يف اقرتا�م �الل ا�و 
، مع إد�ال  ا�ورة السابعة والعرش�ن للجنة�قرتاح ال �زال مطابقة للنس�ة اليت مت تعمميها �ىل املنسقني اإلقلمييني يف

 من "تقرتح كندا" ، يف �سخهتا املنق�ة، بدأت بـ "ما نقرت�ه" بدالً 3تغيريات فنية �س�يطة فقط. أوًال، �دد الوفد أن الفقرة 
، �� 7حبيث تعكس حقيقة وجود �ات راعية متعددة. وأوحض الوفد أیضا أن توقيت �س�تعراض قد تغري يف الفقرة 

اس�تعيض عن عبارة "تتبع ا�ورة الثامنة والعرش�ن للجنة الرباءات وتعرض يف ا�ورة الثالثني للجنة " بعبارة "اليت تبدأ بعد 
�ن للجنة الرباءات". ورصح الوفد بأهنم یتقدمون هبذا �قرتاح �روح بناءة وبغية املسامهة يف اخلطاب ا�ورة السابعة والعرش 

املتعلق هبذا املوضوع األسايس بطریقة تعاونية من أ�ل وضع وثيقة مفيدة مجليع ا�ول األعضاء. وأوحض الوفد أن اقرتا�ه ال 
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فذة يف إطار بند �دول األعامل املتعلق �لرباءات والص�ة، وینبغي التفكري هيدف إىل منافسة أو استبدال األعامل األخرى املن
فيه بصورة مس�تق� فقط. وأقر الوفد أیضا بأن هناك نقاشا قو� خبصوص العدید من و�ات النظر حول العالقة بني 

سة ال هتدف إىل �سویة هذا الرباءات والوصول إىل املنت�ات الطبية والتكنولوجيا الصحية. واعترب الوفد أن هذه املامر 
النقاش، بل �ر�كز �ىل أساس من األحباث �الية اجلودة. وشدد الوفد �ىل أن املقصود فقط هو مراجعة األدبيات لتلخيص 
وجتميع أحباث متت �ىل مدار أكرث من عقد من الزمان يف مصدر وا�د ميكن مجليع ا�ول األعضاء �ع�د �ليه �مع مواقف 

ر الوفد إىل أن التقر�ر لن یقدم أي توصيات �دیدة وأن إدراج أي دراسة يف التقر�ر ال ینبغي أن یُفهم �ىل أنه لك مهنا. وأشا
تأیيد الس�تنتا�ات أو توصيات ت� الوثيقة من قبل األمانة أو اللجنة. وأ�رز الوفد أنه �لنظر إىل ا�ساع نطاق ا�راسات اليت 

أن یمت متثيل مجيع األطراف املشاركة يف املناقشات متثيًال جيداً يف التقر�ر ا�هنايئ.  س�تكتنفها ت� العملية، فقد توقع الوفد
 وأعرب الوفد عن شكره مجليع ا�ول األعضاء �ىل تعليقاهتا وتطلع إىل إجراء مزید من املناقشات والعمل التعاوين.

. ورأى الوفد أن هذا SCP/24/4الوثيقة  وأیّد وفد ني�ري� إ�ادة النظر يف اقرتاح ا�مو�ة األفریقية الوارد يف .168
 �قرتاح ميثل احلل للت�د�ت اليت توا�ه يف جمال الص�ة العامة.

وأعرب وفد امجلهوریة ا�ومينيكية عن شكره لوفود األرجنتني والربازیل وكندا وش�ييل وسو�رسا �ىل اقرتا�اهتا.  .169
أكرب قدر من الص�ة العامة. ولهذا السبب، أعرب الوفد عن  وأشار الوفد إىل أن األدویة متثل عنارص أساس�ية لضامن توفري

اعتقاده بأن البحوث املتعلقة �لرباءات والوصول إىل املنت�ات الطبية والتقنيات الصحية، وكذ� حتدیث املعلومات الواردة 
اخيص، ميكن أن �كون لها يف قوا�د البيا�ت مثل مبادرة معلومات الرباءات من أ�ل األدویة و قا�دة بيا�ت الرباءت والرت 

 .SCP/28/10و  SCP28/9آ�ر إجيابية �ىل حياة الساكن. و��، أید الوفد املقرت�ات الواردة يف الوثيقتني 

ورصحت ممث� منظمة الص�ة العاملية، ف� یتعلق �القرتاح ا�ي تقدمت به وفود األرجنتني والربازیل وش�ييل  .170
�شأن الت�دیث املنتظم لقوا�د بيا�ت ميكن الوصول إ�هيا �لناً �شأن املعلومات  SCP/28/10وسو�رسا والواردة يف الوثيقة 

املتعلقة حبا� الرباءات املتعلقة �ألدویة واللقا�ات، بأن أمانة منظمة الص�ة العاملية قد شار�ت يف اجللسة اإل�المية �الل 
املعلومات املتعلقة حبا� الرباءات والرتاخيص وطلبات  ا�ورة السابقة للجنة الرباءات حيث أعربت عن أمهية الوصول إىل

الرباءات يف مجيع أحناء العامل. وأشارت ممث� املنظمة إىل أنه �لنس�بة للسلطات الصحية وسلطات املشرت�ت احلكومية 
يف أشاكل سه�  الوطنية، وكذ� �لنس�بة للواكالت الصحية اإلقلميية وا�ولية، من املهم أن �كون هذه املعلومات متا�ة

�س�ت�دام للسامح لها �ختاذ قرارات مس�تنرية ومرشو�ة �شأن التصنيع، ورشاء أو �رخيص أو اس�ترياد املنت�ات الصحية. 
وهنأت ممث� املنظمة التوسع يف قا�دة بيا�ت الرباءت والرتاخيص حبيث تغطي مجيع �راءات األدویة األساس�ية ورحب مببادرة 

ءات من أ�ل األدویة. وتطلعت ممث� املنظمة إىل �طالع �ىل قا�دة بيا�ت مبادرة معلومات الرباءات مبادرة معلومات الربا
رباءات املتعلقة �لبيولوجيا األساس�ية. المن أ�ل األدویة اجلدیدة، وأعربت عن أملها يف أن �شمل أیضاً طلبات الرباءات و 

عضاء �ىل أن منظمة الص�ة العاملية قد �رشت مؤخراً تقر�راً مر�لياً عن وأعربت ممث� املنظمة عن رغبهتا يف إطالع ا�ول األ
الوصول إىل �الج ا�هتاب ا�كبد الو�يئ النوع يس، و�ركز التقر�ر �ىل التغلب �ىل العقبات املوجودة يف الب�ان املنخفضة 

ذا ا�ال. وأبلغت ممث� املنظمة أن هناك واملتوسطة ا��ل، مبا یتضمن �راءات ��رتاع واملعلومات املتعلقة �لرتخيص يف ه
�سخ متا�ة ألعضاء اللجنة. وذ�رت ممث� املنظمة أهنا �بعت �ه�م مداوالت اللجنة ف� یتعلق �القرتاح الوارد يف الوثيقة 

SCP/28/9  ذ�رت إلجراء اس�تعراض للبحث القامئ �شأن الرباءات واحلصول �ىل املنت�ات الطبية والتقنيات الصحية. و
مليض قدماً يف هذا �قرتاح، فإن منظمة الص�ة العاملية �ىل اس�تعداد �مع العمل جلنة الرباءا�ممث� املنظمة أنه إذا قررت 

�لتعاون مع الویبو ومنظمة الت�ارة العاملية يف إطار تعاوهنا الثاليث احلايل و�لتعاون مع املنظامت ا�ولية األخرى ذات الص�. 
، �قشت 2018املنظمة اللجنة بأن امجلعية العامة ملنظمة الص�ة العاملية، �الل اج�عها ا�ي عقد يف مایو  وأبلغت ممث�

) تنفيذ اسرتاتيجية وخطة العمل العامليتني �شأن الص�ة العامة و�بتاكر 1بند�ن من بنود �دول األعامل يف هذا ا�ال: (
لعاملي يف األدویة واللقا�ات و�يفية احلصول �لهيا. وأشارت ممث� املنظمة إىل أن ) �يفية معاجلة النقص ا2وامللكية الفكریة. (

امجلعية العامة ملنظمة الص�ة العاملية قد قررت أن تطلب من أمانة منظمة الص�ة العاملية وضع تقر�ر یتضمن �ارطة الطریق 
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األدویة واللقا�ات. وأبلغ املمثل اللجنة كذ�  حتدد اخلطوط العریضة لربجمة معل منظمة الص�ة العاملية �شأن احلصول �ىل
أغسطس  16أن معلية �شاور ا�ول األعضاء �ىل اإلنرتنت �شأن �ارطة الطریق الصفریة قد بدأت مؤخراً وستس�متر حىت 

 خبصوص ت� األ�شطة. 2018سبمترب  11و  10. وأبلغت ممث� املنظمة أن اج��اً للتشاور س�يعقد يف جنيف يف 2018

ممثل مجمع �راءات األدویة بفرصة تقدمي بعض املعلومات ف� یتعلق برباءات األدویة وقوا�د الرتخيص،  ورحب .171
واملعروفة �مس قا�دة بيا�ت الرباءت والرتاخيص. وأعرب املمثل عن تقد�ره اله�م أعضاء اللجنة بتعز�ز شفافية الرباءات. 

اخيص عبارة عن منصة جمانية توفر معلومات وبيا�ت حرصیة لرتاخيص وأشار املمثل إىل أن قا�دة بيا�ت الرباءت والرت 
دو� منخفضة ومتوسطة ا��ل.  100طلب و�راءة وطنية يف أكرث من  6800الرباءات والبيا�ت التنظميية اخلاصة بأكرث من 

دویة أن یقدم قا�دة بيا�ت وذ�ر املمثل أنه بناء �ىل طلب ا�ول األعضاء يف الویبو، اكن من دواعي رسور مجمع �راءات األ
الرباءت والرتاخيص يف ا�ورة السابعة والعرش�ن للجنة. و�دد املمثل، كام أ�لن يف ذ� الوقت، أن مجمع �راءات األدویة قام 
مؤخراً بتوس�يع نطاق األدویة املشمو� يف قا�دة بيا�ت الرباءت والرتاخيص من فريوس نقص املنا�ة البرشیة، وا�هتاب ا�كبد 
النوع يس والسل إىل أدویة أخرى مشلت األدویة اخلاصة مبختلف أنواع الرسطان وا�هتاب ا�كبد من النوع يب، وكذ� بعض 

األدویة البيولوجية. وأوحض املمثل أن قا�دة بيا�ت الرباءت والرتاخيص مل تتضمن فقط معلومات عن �راءات ��رتاع 
ت �شأن الرتاخيص، سواء اليت مت التفاوض �لهيا من قبل جتمع �راءات وطلبات الرباءات، و�كهنا تضمنت أیضا معلوما

األدویة أو اليت مت التفاوض �شأهنا مبارشة بني الرشاكت. وسلط املمثل الضوء �ىل أهنم قد أدرجوا معلومات عن احلرصیة 
اليت اكن مجمع �راءات األدویة یقوم  التنظميية للبيا�ت اليت اكنت متثل شً� آخر من أشاكل احلرصیة املتا�ة يف بعض الب�ان

فهيا جبمع البيا�ت من السلطات التنظميية الوطنية. وشدد املمثل �ىل أنه �الل األشهر القلي� املاضية، اس�متر مجمع �راءات 
ب األدویة يف تطو�ر اتفاقات تعاون مع خمتلف ماكتب الرباءات ووقع اتفاقية مع مكتب �راءات إقلميي إضايف، هو املكت

اإلقلميي األفریقي للملكية الفكریة. وأشار املمثل إىل أن انضامم هذا املكتب قد جعل �دد ماكتب الرباءات اليت أ�رم معها مجمع 
�راءات األدویة اتفاقات یصل إىل �سعة ماكتب يه: األرجنتني واملكتب اإلقلميي األفریقي للملكية الفكریة والربازیل وش�ييل 

ة وإ�وادور والسلفادور واملكتب األورويب للرباءات وجنوب أفریقيا. وذ�ر املمثل أنه من �الل اتفاقات وامجلهوریة ا�ومينيكي
و�ىل تقدمي معلومات عن بيا�ت �ا� الرباءات  ،التعاون ت�، وافقت ماكتب الرباءات �ىل العمل مع مجمع �راءات األدویة

ىل هذه املعلومات اليت �كتسب أمهية �لغة �لنس�بة �مو�ة واسعة من القانونية لعدد من األدویة األساس�ية لتسهيل الوصول إ
أحصاب املصل�ة يف جمال الص�ة العامة، تعمل �ىل ز�دة النفاذ إىل األدویة يف الب�ان املنخفضة واملتوسطة ا��ل. وتطلع 

ذه اإلماكنية ومناقش�هتا مع �دد من املمثل إىل مواص� التعاون مع املزید من ماكتب الرباءات وإ��ة الفرصة الس�تكشاف ه
ماكتب الرباءات �الل ا�ورة احلالية للجنة. وأ�اط املمثل �لام �القرتاح املقدم من �دد من ا�ول األعضاء يف الویبو �عوة 

�ول مجمع �راءات األدویة إىل تقدمي حتدیث س�نوي منتظم �الل ا�ورة الش�تویة للجنة. وأ�لن املمثل أنه يف �ال موافقة ا
قوم بذ� وتواصل التعامل مع ا�ول یاألعضاء �ىل هذا �قرتاح، فس�يكون من دواعي رسور مجمع �راءات األدویة أن 

املزيات اجلدیدة مع اس�مترار األعضاء يف الویبو من أ�ل تقدمي حتدیثات منتظمة �ىل قا�دة بيا�ت الرباءت والرتاخيص و 
 املنتج. تطور

نية للملكية الفكریة عن رسوره لإلدالء ببيان �لنيابة عن امجلعية اليت تضم يف عضو�هتا حوايل وأعرب ممثل امجلعية اليا� .172
 72)، اليت تضمنت JPMAرشكة ��نية رئيس�ية. وأدىل الوفد �لبيان �لتعاون مع مجعية مصنعي األدویة يف اليا�ن ( 900

بدمع من �حتاد ا�ويل ملصنّعي األدویة ومجعياهتم. وأعرب رشكة عقاقري صيدالنية رائدة تعمل يف جمال البحث والتطو�ر، و 
ممثل امجلعية عن اعتقاده بأن من املهم أن توافق اللجنة �ىل أن توفري أدویة ممتازة للكثري من املرىض يف مجيع أحناء العامل هو 

إىل أن صنا�ة األدویة طورت ا�كثري من  �مة احلكومات والرشاكت يف أقل الب�ان منواً والب�ان النامية. وأشار ممثل امجلعية
دواء �الل الس�نوات امخلس عرشة املاضية. وشدد ممثل امجلعية �ىل أن  550األدویة �الل القرن املايض، وال س�� أكرث من 

 ت� األدویة قد سامهت يف حتسني حصة اإل�سان وإنقاذ األرواح. وأشار ممثل امجلعية إىل أن تطو�ر دواء �دید ینطوي �ىل
�اكليف �برية وفرتة حبث وتطو�ر طوی�. وأوحض ممثل امجلعية أن القيام بتوزیع أدویة بن�اح �ىل املرىض يف ب� �دید، اكن 

یتطلب من رشاكت األدویة أوًال حتمل �لكفة إجراء جتارب إلكينيكية إضافية لتلبية املتطلبات احمللية، واحلصول �ىل موافقة 
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إ�شاء قنوات توزیع حملية، وإ�شاء ش�باكت �دیدة، وتثقيف مقديم الر�ایة الصحية ف� یتعلق اجلهات التنظميية احمللية، و
بفوائد املنت�ات اجلدیدة، والقيام بأحباث ومراقبة ما بعد التسویق. وأ�رز ممثل امجلعية أن حقوق امللكية الفكریة قادرة �ىل 

ار ابتاكر املزید من العقاقري املبتكرة أو العال�ات األكرث تنو�ا �زوید الرشاكت املستمثرة يف إطالق دواء �دید بفرصة الس�متر 
للمرىض. ويف إشارة إىل تقر�ر أ�ده املكتب الوطين لألحباث �قتصادیة، وهو أكرب منظمة للبحوث �قتصادیة يف الوال�ت 

إطالق عقاقري �دیدة. وأعرب عن  ، أشار ممثل امجلعية إىل أن تعز�ز حامیة الرباءات قد أدى إىل �رسیعاألمر�كيةاملت�دة 
اعتقاده بأن حامیة الرباءات املناس�بة س�متكّن رشاكت األدویة من �س�مترار يف �شاط البحث والتطو�ر لتقدمي أدویة ممتازة 

ناقشة �سامه يف احلفاظ �ىل حصة اإل�سان وإنقاذ األرواح يف الب�ان النامية واملتقدمة. وذ�ر ممثل امجلعية أنه �ىل الرمغ من م 
فعالية اس�ت�دام الرتخيص اإلجباري �شلك استبايق، فإهنم ال یعتقدون أن مشلكة احلصول �ىل األدویة ميكن �لها عن 

من األدویة الواردة  %95طریق احلد من حقوق الرباءات، مبا يف ذ� إصدار �رخيص إجباري. وأشار ممثل امجلعية إىل أن 
، ال ختضع محلایة SCP/26/5، كام ورد يف الوثيقة 2013ملية لألدویة األساس�ية لعام يف القامئة ا�منوذجية ملنظمة الص�ة العا

ملتعلقة بت� األدویة قد انهتت أو مل یمت ارباءات الالرباءات يف �البية الب�ان ذات ا��ل املنخفض. والحظ ممثل امجلعية أن 
امل أخرى �ري حامیة الرباءات حتد من الوصول إىل إیداعها. و�لص ممثل امجلعية إىل أن هذه احلقيقة تعين أن هناك عو 

ا�واء. ورأى ممثل امجلعية أن عوامل خمتلفة �ري حامیة الرباءات �سفر يف مش�لك يف احلصول �ىل ا�واء، مثل أو�ه القصور 
املناقشات التنظميية، و�رامج سالسل اإلمداد، ونقص متویل الر�ایة الصحية. والحظ ممثل امجلعية كذ� أنه، كام جرت 

�شلك مكثف يف �لس الرباءات والص�ة يف ا�ورة السابعة والعرش�ن للجنة الرباءات، اكن احلصول �ىل سعر يف املتناول 
�امًال �اسامً يف حتسني الوصول إىل األدویة يف الب�ان النامية. وذ�ر ممثل امجلعية أن رشاكت األدویة اليا�نية قد أدر�ت بقوة 

س�باقة يف إجياد �ل لها. ويف هذا الصدد، أعرب ممثل امجلعية عن رغبته يف تقدمي بعض األمث� �ىل ت� املسأ� واكنت 
ا�كيفية اليت �اكحف هبا رشاكت األدویة اليا�نية من أ�ل حتقيق النفاذ لألدویة يف الب�ان النامية من أ�ل �ل هذه املسأ�. 

��نية، تعتقد أن توفري منت�ات الر�ایة الصحية بأسعار تتناسب مع وأوحض ممثل امجلعية أن رشكة ا�ساي، ويه رشكة أدویة 
مس�تو�ت ا��ل يف لك ب� أمر �م للغایة، وقامت الرشكة �ع�د اسرتاتيجيات �سعري بأسعار معقو� يف الب�ان النامية 

، وهو �الج ر�س�يبتورل عقار �س�ت�دام مناذج خمتلفة. وشدد املمثل �ىل أن هذه الرشكة، �ىل سبيل املثال، قدمت �لفع
، وهو �الج للمرىض املصابني ��هتاب ا�كبد املزمن من النوع يب يف الفلبني، ریفوفريملرض ألزهامير يف إندونيس�يا، وعقار 

وأورو� واليا�ن، ملسا�دة  األمر�كيةبأسعار أقل مقارنة بت� املطبقة يف الب�ان/املناطق املتقدمة مثل الوال�ت املت�دة 
ملرىض ذوي ا�خول املنخفضة يف احلصول �ىل ت� األدویة. وذ�ر ممثل امجلعية كذ� أن �ر�مج رشكة ��يدا ملسا�دة ا

) �س�ت�دم هن�اً مبتكراً لز�دة الوصول إىل بعض األدویة بطریقة مس�تدامة. وأفاد املمثل بأن رشكة ��يدا PAPاملرىض (
يف الب�ان اليت �هيا نظم ر�ایة حصية متطورة، مثل مالزي�  أد�يرت�سلعقار �هيا �الياً �رامج ملسا�دة املرىض تتعلق �

والفلبني وس�نغافورة، وكذ� يف بعض الب�ان ا�تارة يف جنوب رشق آس�يا والرشق األوسط وأورو� الرشقية وأفریقيا 
نشاط يف إجياد �لول ملشلكة األمراض وأمر�اك الالتينية. والحظ ممثل امجلعية أیضا أن رشاكت األدویة اليا�نية �شارك ب 

�س�توائية املهم�. وعرض ممثل امجلعية كذ� بعض األمث� �ىل مشاركة رشاكت األدویة اليا�نية يف مشلكة الوصول إىل 
 األدویة ف� یتعلق �ألمراض �س�توائية املهم�. وذ�ر املمثل أن رشكة اسيتالس لألدویة �شارك يف احتاد مجمو�ة �كتشاف

و ش�يونو� و  ، �الشرتاك مع رشاكت ا�سايرة أدویة ماكحفة األمراض املهم�األمراض �س�توائية املهم� ا�ي أطلقته مباد
��يدا وس�بع رشاكت أدویة أخرى. و�دد ممثل امجلعية أن الغرض من هذا �حتاد هو حتدید املر�بات الرئيس�ية اخلاصة 

واليت تعاجل أمراض الليشامنيات والشا�اس. وأوحض املمثل كذ� أن رشكة سوميتومو �لعقاقري اجلدیدة املضادة للطفيليات 
) �شأن إجراء حبوث مشرتكة هتدف إىل حتدید MVVدینيبون فارما قد وقعت اتفاقاً مع رشكة أدویة ملاكحفة املالر� (

عية أن البحوث املشرتكة تعود أصولها إىل البحوث املشرتكة اخلاصة �ملر�بات املرحشة ملاكحفة مرض املالر�. وأوحض ممثل امجل 
. وأشار ممثل امجلعية إىل أنه مت منح متویل 2015�ر�مج الفرز املر�ب لرب�مج ماكحفة املالر� ا�ي جتریه الرشكتان منذ �ام 

عية �ىل أن رشكة للبحث املشرتك والرب�مج �ىل �د سواء من الصندوق العاملي للتكنولوجيا املبتكرة للص�ة. وشدد ممثل امجل 
، مرشو�اً للفحص �ايل 2016دایتيش سانكيو و مبادرة عقاقري من أ�ل األمراض �س�توائية املهم� قد أطلقتا يف فربا�ر 

مر�ب هبدف �كتشاف مر�بات ماكحفة داء شا�اس ومضادات الليشامنيات، وايل متكن من حتدید سلس�  40000�نتاجية لـ
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، وقعت رشكة دایتيش سانكيو اتفاقية 2017واستناداً إىل النتاجئ اليت مت احلصول �لهيا يف مارس من ثالثة مر�بات ف� بعد. 
مع مبادرة عقاقري من أ�ل األمراض �س�توائية املهم� لتطو�ر مرشوع توليد للمر�بات الرائدة من أ�ل تطو�ر مش�تقات من 

اس. وشدد ممثل امجلعية �ىل أن مثل هذا املرشوع التعاوين سلس� املر�بات الثالثة لعالج أمراض مثل الليشامنيات والشا�
قد مت متوی� من �الل منصة توليد املر�بات الرائدة اليت �رشف �لهيا الصندوق العاملي للتكنولوجيا املبتكرة للص�ة. وذ�ر ممثل 

ملتعلقة �لوصول إىل األدویة يف امجلعية أن املزید من املعلومات عن األ�شطة األخرى مجلعية مصنعي األدویة يف اليا�ن وا
الب�ان النامية اكنت متا�ة �ىل موقع مجعية مصنعي األدویة يف اليا�ن. وأشار ممثل امجلعية إىل أن رشاكت األدویة يف اليا�ن 

رش�كة لتطو�ر أدویة لألمراض �س�توائية املهم�، ومعلت جبد من أ�ل معاجلة مش�لك احلصول  30قد شار�ت يف حوايل 
ىل األدویة يف الب�ان النامية. وأعرب ممثل امجلعية عن اعتقاده بأن أ�شطة الرشاكت اليا�نية �سهم يف حتسني الوصول إىل �

، أن �كون هناك عوامل أخرى �ري حامیة SCP/26/5األدویة. كام فهم ممثل امجلعية أنه ینبغي، كام هو مشار إليه يف الوثيقة 
ىل األدویة. و��، أعرب ممثل امجلعية عن اعتقاده بأن �شجيع البحث والتطو�ر يف جمال الرباءات تقوم بتقييد الوصول إ

األدویة واس�ت�دام أنظمة الرباءات ميكن أن یؤدي إىل �رسیع إطالق األدویة اجلدیدة. وأعرب ممثل امجلعية عن اقتنا�ه بأن 
 ب�ان النامية.نظام الرباءات یعزز الص�ة العامة يف الب�ان املتقدمة وكذ� يف ال 

وأعرب ممثل �حتاد ا�ويل لرابطات صانعي األدویة عن رغبته يف إبداء ثالثة تعليقات، نظرا ألن امس �حتاد ا�ويل  .173
ه ملؤیدي هذه الوثيقة ومجيع ركعرب ممثل �حتاد عن شأ. و SCP/28/10لرابطات صانعي األدویة قد ورد يف الوثيقة 

ويه مبادرة مشرتكة  ،��رتاف �لقمية ا�كبرية لـمبادرة معلومات الرباءات من أ�ل األدویة األعضاء اآلخر�ن يف اللجنة �ىل
بني الویبو و�حتاد ا�ويل لرابطات صانعي األدویة. �نياً، يف �ني مل �كن ممثل �حتاد یعزتم تقدمي حتدیث أو اإل�ابة �ىل 

برية تتعلق بـمبادرة معلومات الرباءات من أ�ل األدویة �الل لية � اعيت طرحت، فقد ذ�ر أنه سيمت عقد فبعض األس�ئ� ال
. �لثاً، أكد ممثل �حتاد �ىل أن اللجنة ميكن أن تعمتد �ىل املسامهة البناءة لالحتاد ا�ويل 2018امجلعية العامة للویبو لعام 

�حتاد ا�ويل لرابطات صانعي لرابطات صانعي األدویة يف مع�، ويف �ا� تقدمي أي دعوات، من احملمتل أن �س�تجيب 
 األدویة بصورة إجيابية.

. وأعرب الوفد عن تأیيده للبيان SCP/28/9وأعرب وفد سو�رسا عن رغبته يف إبداء بعض التعليقات �ىل الوثيقة  .174
ازیل ، وأعرب عن رسوره لقيام وفدي األرجنتني والرب SCP/28/9ا�ي أدىل به وفد كندا �شأن �قرتاح الوارد يف الوثيقة 

�ملشاركة يف ر�ایة هذا �قرتاح. وأعرب الوفد عن شكره لوفد إس�بانيا �ىل بيانه و�ىل تعليقاته املتعلقة بأمهية التغلب �ىل 
�ختالفات بني الوفود ووضع حمددات مشرتكة للتعاون. كام أعرب الوفد ع شكره أیضا لوفود األرجنتني والربازیل وكندا 

، أشار الوفد إىل بعض النقاط اليت اعتربها �مة يف �قرتاح SCP/28/9وف� یتعلق �لوثيقة  وش�ييل �ىل تعاوهنم اجليد.
املنقح. أوال، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن اس�تعراض دراسات اجلودة احلالية يف جمال الرباءات والص�ة سوف یفيد مجيع 

ثية �ریة ومجمو�ة متنو�ة من اجلوانب والقضا� املتعلقة ا�ول األعضاء وتفيد معل اللجنة. والحظ الوفد أن هناك و�ئق حب 
�لرباءات والص�ة. ورأى الوفد أن ا�راسة املقرت�ة س�تلقي الضوء �ىل البحوث وجودة األد� املتعلقة �لعالقة بني الرباءات 

ونظرا لوجود أحباث مكثفة  واحلصول �ىل األدویة، وسزتود اللجنة �ملعرفة الالزمة من �الل حتسني معرفة املشاركني فهيا.
قامئة ذات جودة �الية أجرهتا منظمة الص�ة العاملية ومنظمة الت�ارة العاملية والویبو، وكذ� الباحثون األاكدمييون، أعرب 

الوفد عن اعتقاده بأن اس�تعراض هذه الو�ئق ميثل خطوة بناءة حنو األمام قبل مواص� أو ا�خول يف مزید من العمل �شأن 
ءات والص�ة. و�رى الوفد أن ذ� من شأنه أن �سا�د اللجنة �ىل امليض قدماً يف معلها املس�تقبيل بطریقة ميكن أن یقدم الربا

إسهاماً حقيقياً وأصيًال يف احلا� املعرفية والعالقة بني نظام الرباءات واحلصول �ىل التكنولوجيات الصحية. وأوحض الوفد أن 
ئق والبحث القامئ �ىل أساس اخلربة الفنية. وأوحض الوفد أن هذا �قرتاح مل یصدر حمك املراجعة سرتكز �ىل تقيص احلقا

مس�بق �ىل املقرت�ات األخرى يف إطار ذ� البند من �دول األعامل، مثل اقرتاح مجمو�ة الب�ان األفریقية أو �قرتاح 
الوثيقة الناجتة من �س�تعراض لن تتضمن  ا�ي ر�اه الوفد. وأوحض الوفد أن SCP/28/10الثاين الوارد يف الوثيقة 

التوصيات األصلية. وشددت الوفود �ىل أن ا�ول األعضاء حرة يف التوصل إىل اس�تنتا�اهتا اخلاصة استناداً إىل الوثيقة 
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قاشات وحتدید الطریق إىل األمام. وأعرب الوفد عن شكره ل�ول األعضاء �ىل تعليقاهتا البناءة وتطلع إىل مزید عقد من الن
 حول �قرتاح معهم ومعاجلة ا�اوف اليت أعربوا عهنا.

وأكد وفد األرجنتني �ىل أمهية مسأ� الرباءات والص�ة �لنس�بة لب�ه، وال س�� الوصول إىل املنت�ات الطبية  .175
راء . ورأى الوفد أن إجSCP/28/9والتكنولوجيات الصحية. وأعرب الوفد عن شكره لوفد كندا �ىل تقدمي الوثيقة 

اس�تعراض للبحث احلايل �شأن الرباءات واحلصول �ىل املنت�ات الطبية والتقنيات الصحية، �ىل النحو املقرتح يف ت� 
الوثيقة، من شأنه أن �زود اللجنة مبعلومات واقعية، دون إدراج توصيات. ورأى الوفد أن هذه املعلومات س�تكون مفيدة 

 أساس ملواص� معل اللجنة بطریقة متسقة وفعا� دون أي ازدواجية يف العمل. للغایة لتحسني فهم املوضوع وس�تكون مبثابة

ورأى ممثل املؤسسة ا�ولية لإل�كولوجيا املعرفية أنه اكن من املفيد، أثناء مناقشة اللجنة لرب�مج معلها �شأن �راءات  .176
ع دا�ل منظمة الص�ة العاملية. وأشار ممثل ��رتاع والص�ة، القيام بإ�ادة النظر يف املناقشات األ�رية �شأن هذا املوضو 
، أكد وفد هولندا أن ز�دة الشفافية يف 2018املؤسسة إىل أنه أثناء انعقاد ا�لس التنفيذي ملنظمة الص�ة العاملية يف ینا�ر 

من  8-3رباءات، مل �كن مرشوطة لتحقيق الهدف الو  ت ذات الص�، مثل خطوط �بتاكر والتسعري وقوة السوقالبيا�
كذ� إىل أن ب�اً� مثل هولندا اكنت تفكر يف اس�ت�دام الرتخيص اإلجباري ملعاجلة ارتفاع وأشار أهداف التمنية املس�تدامة. 

، أشار 2017أسعار األدویة. وأشار ممثل املؤسسة كذ� إىل أنه أثناء انعقاد امجلعية العامة ملنظمة الص�ة العاملية يف مایو 
ر ممثل کمجيع مناطق العامل وا�ت، �ىل مس�تو�ت خمتلفة، �دم كفایة الوصول إىل املنت�ات الطبية. وذوفد الربتغال إىل أن 
 قد جعلهتا اجلدیدة واملبتكرةیة دوألر اسعاأفي املفاجئة  دةیازلأن الی مدا�لته إفي ر شاأقد الربتغال وفد املؤسسة أیضا أن 

ة من الساكن يف ا�ول الغنية أیضا، مما هيدد اس�تدامة �لكفة األدویة ونظم �لنس�بة لرشحية �بري  األ�رية �ري حممت� نةوآلافي 
صة بعالج ا�هتاب ا�كبد الو�يئ رأى وفد الربتغال أن أسعار األدویة اجلدیدة اخلا الر�ایة الصحية. ووفقاً ملمثل املؤسسة،

ن. وشدد ممثل املؤسسة �ىل ا�مع النوع يس" و�الج الرسطان، اكنت صادمة �شلك �اص يف �دد �بري �داً من الب�ا"
، �عتباره أساساً SCP/24/4القوي من املؤسسة ا�ولية لإل�كولوجيا املعرفية القرتاح ا�مو�ة األفریقية الوارد يف الوثيقة 

قدميي �ىل حتدید مو�د إلجراء اخلرباء لعرض ت جلنة الرباءاتسل�ً لعمل اللجنة �شأن الرباءات والص�ة. وحث ممثل املؤسسة 
�شأن األساس القانوين و�ربات ا�ول األعضاء يف �س�ت�دام �ري الطوعي للرباءات �ىل األدویة كأ�د التقييدات 

من اتفاق �ریبس، مبا يف ذ� �االت جبایة رسوم حقوق امللكية اخلاصة �لتعدي �ىل األ�زة  3للعال�ات املتا�ة يف اجلزء 
�نيا من اتفاق الرتیبس. واقرتح ممثل املؤسسة  31ت� املنت�ات �ارج إطار املادة الطبية و�ختبارات التشخيصية وتصد�ر 

توس�يع �قرتاح املقدم من وفود األرجنتني والربازیل وكندا وسو�رسا ليتناول أیضا قضا� الشفافية، حيث أهنا تتعلق �لتقايض 
و�سویقها، مبا يف ذ� �اكليف البحث والتطو�ر، وأسعار  �شأن صالحية الرباءة ونطاقها واجلوانب �قتصادیة لتطو�ر األدویة

املنت�ات و�ائداهتا، وكذ� �س�تفادة مهنا لعالج الفجوات يف الوصول إىل األدویة اجلدیدة. ورأى ممثل املؤسسة أن احلا�ة 
ى ممثل املؤسسة أن إىل مزید من الشفافية ف� یتعلق بنفقات البحث والتطو�ر اكنت ذات أمهية لعدة أس�باب. أوًال، رأ

السبب الوحيد ملنح احتاكر قانوين لعقار ینقذ احلياة هو �شجيع �ست�رات اخلاصة يف جمال البحث والتطو�ر. ورأى ممثل 
املؤسسة أنه إذا مل �كن هناك أیة بيا�ت موثوقة �شأن نفقات البحث والتطو�ر، مبا يف ذ� بيا�ت تتعلق �لك جتربة رس�ریة 

�سجيل العقار اجلدید، فلن �كون من املمكن تقيمي فعالية وكفاءة احتاكر الرباءة ك�افز مت تصمميه �شلك حصيح  �ُس�ت�دم �مع
أو تقيمي بدائل �حتاكر، مثل املاكفآت النقدیة �خول السوق. ورأى ممثل املؤسسة أن بدائل الرباءات س�تكون متسقة مع 

ات الطبية. وذ�ر ممثل املؤسسة أن اختصاصات �ر�مج العمل املقرتح من كندا إماكنية أكرب وأكرث �دًال للوصول إىل �بتاكر 
�شأن تقيمي دور الرتاخيص اإللزامية وآليات الرتاخيص الطوعية، مثل مجمعات �راءات ��رتاع، يف تيسري القدرة �ىل حتمل 

حيث اكن  2017و  2005اردة بني �ايم التاكليف وتوافر املنت�ات الطبية، ینبغي أن توفر معلومات عن مجيع احلاالت الو 
�ُسمح �النتفاع �ري الطوعي من الرباءات كأ�د تقييدات س�بل �نتصاف، مبا يف ذ�، �ىل سبيل املثال، التقييدات �ىل 

. األمر�كيةرباءات يف اختبارات التشخيص الطيب واأل�زة الطبية يف الوال�ت املت�دة الس�بل �نتصاف املتعلقة �نهتاك 
أبلغ ممثل املؤسسة اللجنة بأن املؤسسة قد قامت بتجميع قامئة موسعة عن ممارسات الب�ان �شأن هذا املوضوع و�سعدها و 

أن �شارك نتاجئ هذا البحث مع اللجنة. ورأى ممثل املؤسسة أن ا�راسة ینبغي أن تدرس أیضا اس�ت�دام وتأثري الرتاخيص 
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. 2017و  2001الرسطان وأمراض القلب يف الب�ان النامية يف الفرتة بني �ايم یدز و اإلجباریة لألدویة اخلاصة بفريوس األ
راسة �دیثة عن اس�ت�دام مواطن املرونة يف جوانب حقوق �ولهذا الغرض، لفت ممثل املؤسسة انتباه أعضاء املنظمة 

. واختمت ممثل املؤسسة مدا�الته 2018امللكية الفكریة املتص� �لت�ارة اليت وردت يف �رشة منظمة الص�ة العاملية يف مارس 
من �الل لفت انتباه اللجنة إىل املفاوضات اليت جرت يف األمم املت�دة يف نيویورك �شأن اإل�ال�ت الس�ياس�ية اخلاصة 

وذ�ر ممثل املؤسسة أنه قد الحظ أن إ�دى ا�ول األعضاء قد عقدت العزم �ىل  ) و�ريه من األمراض املعدیة.TB�لسل (
يع اإلشارات إىل مواطن املرونة يف اتفاق الرتیبس ملنظمة الت�ارة العاملية وإىل اإلزا� التدرجيية لتاكليف البحث تطهري مج 

والتطو�ر من أسعار التكنولوجيات الطبية. واعترب ممثل املؤسسة أن هذه احلا� حمزنة، ورأى أهنا تقوض �لزتام �لتعددیة 
 توازنة وبنية الت�ارة ا�ولية.�ىل حساب أنظمة امللكية الفكریة امل 

 مستشاري �راءاهتم: رسیة �تصال بني العمالء و من �دول األعامل 8البند 

بني العمالء ومستشاري أوىل وفد سو�رسا، مت�د� �لنيابة عن ا�مو�ة �ء، أمهية �برية ملوضوع رسیة �تصاالت  .177
ءات ومنح الرباءات يف خمتلف الوال�ت القضائية. ورأي الوفد أن . وأشار الوفد إىل ز�دة يف إیداع طلبات الربا�راءاهتم

تتعلق بقوة بإجراءات طلب الرباءة �إلضافة إىل إجراءات  العمالء ومستشاري �راءاهتمالقضية اليت حتيط حبامیة �تصال بني 
ن الوفد �ىل قنا�ة من أن مثل هذه والتقايض املتعلق بإثبات احلق يف الرباءة يف ا�ول ا�تلفة. واك احلصول �ىل الرباءة

املسأ� لها أ�ر �م �ىل �يفية إیداع الرباءات و�يفية التعامل مع �تصاالت مبوجب ت� اإلجراءات. وأعرب الوفد عن اعتقاده 
 حبا�ة املتقدمني بطلبات الرباءات وما�كهيا للقدرة �ىل احلصول �ىل استشارات قانونية �رب احلدود بدون التعرض خلطر

ا�كشف القرسي عن �تصاالت الرسیة اليت یتلقوهنا من استشاريي �راءاهتم. وأكد الوفد �ىل أن وجود لواحئ �ري واحضة أو 
غياهبا يف ا�ول قد �سبب يف إ�داث �دم یقني قانوين و�دم القدرة �ىل التنبؤ كام أ�ر �ىل مس�ت�ديم نظام الرباءات سواء 

ءات أو مستشاري �راءات. والحظ الوفد أن مس�ت�ديم نظام الرباءات من خمتلف اكنوا متقدمني بطلبات حصول �ىل �را
املناطق، من الربازیل وكندا والهند واليا�ن وسو�رسا �ىل سبيل املثال قد أكدوا �ىل احلا�ة إىل تناول املوضوع �ىل 

ا �ىل رسیة استشاراهتم يف املواقف املس�توى ا�ويل. وسلط الوفد الضوء �ىل انه ميكن ملس�ت�ديم نظام الرباءات أن یعمتدو 
�س�ت�ابة للمسأ�. وأشار الوفد إىل أن حامیة  جلنة الرباءاتالعا�رة لل�دود. ورصح الوفد بأن ا�مو�ة �ء تتوقع بقوة من 

ا�كشف عن ��رتاع. و�دد الوفد ان قوانني الرباءات حول العامل تطالب ��كشف عن ��رتاع بصورة واحضة واكم� 
رة اكفية �ىل أن یقوم بذ� خشص ماهر يف هذا الفن. وأشار الوفد إىل أن رشط األهلية للحصول �ىل الرباءة هذا ال بصو 

مستشاري الرباءات كام ان ال تؤ�ر رسیة �تصاالت بني العمالء ومستشاري الرباءات �ىل مس�توى -یقلل منه امتياز العميل
ت. وأعرب الوفد عن اعتقاده بأنه �ىل اللجنة أن تت�ذ خطوات موضوعية للتعامل األدبيات السابقة املتوافرة لفاحيص الرباءا

مع هذا األمر �ىل املس�توى ا�ويل بصورة ترتك مسا�ة اكفية للمرونة أمام ا�ول األعضاء يف ضوء اختالف األنظمة القانونية 
 جلنة الرباءات امللزم أثناء العدید من اج��ات املطبقة �ىل هذا املوضوع. وأشار الوفد إىل أنه مت اقرتاح مهنج القانون �ري

وینبغي القيام �ملزید من املتابعة لهذا املوضوع. وأشار الوفد إىل ان ا�مو�ة �ء تعتقد بأن قضا� احمل�مك يف خمتلف األنظمة 
ه املناقشات املهمة. وأقر القانونية الوطنية يف جمال رسیة �تصاالت سوف توفر مواد مفيدة ل�ول األعضاء وستسهم يف هذ

. وأكد الوفد �ىل دعوة اكفة ا�ول األعضاء جلنة الرباءاتالوفد بأنه مت عرض آراء خمتلفة حول املسأ� أثناء جللسات السابقة 
للتعامل مع املش�ت و/أو املصاعب اليت وا�هتم أثناء القيام هبذا العمل بطریقة أكرث موضوعية ودقة من أ�ل إجراء 

ت حول ما ینبغي حتقيقه. وذ�ر الوفد أن ا�مو�ة �ء قد اقرتحت �ىل سبيل املثال إماكنية إجراء دراسة بناء �ىل مناقشا
اس�تبيان وینبغي �س�مترار يف جتميع قضا� احمل�مك للسامح ل�ول األعضاء اليت �رغب يف تقدمي املزید من قضا� احمل�مك ذات 

 الص� بتقدمي مثل هذه املعلومات.

دث وفد ا�منسا، �لنيابة عن �حتاد األورويب ودو� األعضاء، وأوىل أمهية كربى الس�مترار العمل يف ظل هذا وحت .178
البند من بنود �دول األعامل. ولهذا السبب، أعرب الوفد عن سعادته لعقد �لسة تقامس �نية حول جتارب ا�ول األعضاء 

شاري �راءاهتم من �الل �رشیعات وطنية مبا يف ذ� املسائل العا�رة املتعلقة بتطبيق رسیة �تصاالت بني العمالء ومست 
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رباءات اللل�دود. وأعرب الوفد عن شكره �ىل أعطاء اللجنة الفرصة الس�مترار العمل ا�ورة السابعة والعرش�ن للجنة 
الشدید إىل القيام �ملزید من تبادل واحلصول �ىل رؤیة قمية تتعلق مبامرس�هتا الوطنية وقضا� احمل�مك هبا. وأعرب الوفد عن تطلعه 

اآلراء حول هذا البند املهم من بنود �دول األعامل. وأكد الوفد �ىل اه�مه ا�لص �ختاذ املزید من اخلطوات ف� یتعلق 
ود �ال�رتاف �متياز مستشار الرباءات األجنيب. وأعرب الوفد عن قناعته بأن املوقف احلايل، يف ظل غياب لواحئ أو وج

لواحئ �ري واحضه يف هذا ا�ال، یتسبب يف �لق �ا� �دم یقني قانوين و�دم قدرة �ىل التنبؤ من قبل املتقدمني بطلبات 
الرباءات ومستشاري الرباءات. �ا، �رر الوفد تفضي� لوجود أداة مرة و�ري ملزمة قانو� ألن ذ� سوف یوفر، من و�ة 

اءات حفسب، و�كن �لك ا�ول األعضاء يف الویبو أیضا. وأعرب الوفد عن رأي نظره، مزا�، ليس ملس�ت�ديم نظام الرب 
مفاده أنه، يف مقابل الظروف احلالية، س�يؤدي تبا�ن األنظمة ا�تلفة إىل حتسني �بري لصاحل اكفة املشاركني يف نظام امللكية 

�اكفة ا�ول األعضاء يف الویبو، بغض النظر عن  الفكریة. وأعرب الوفد عن اعتقاده العميق بأن ز�دة اليقني القانوين مفيد
 مس�توى تقدم لك مهنا.

وحتدث وفد ليتوانيا �لنيابة عن مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق وأوىل امهية كربى �س�مترار العمل مبوجب  .179
جمال تنفيذ رسیة هذا البند من بنود �دول األعامل ورحب بقرار عقد �لسة �شار�ية حول جتارب ا�ول األعضاء يف 

�تصاالت بني العمالء ومستشاري �راءاهتم من �الل الترشیعات الوطنية مبا يف ذ� املسائل العا�رة لل�دود. وأكد الوفد ىل 
مهنج القانون �ري امللزم وا�ي مت اقرتا�ه أثناء �ج��ات السابقة للجنة، وأنه ميكن اس�تكام� وتنفيذه بصورة فا�� يف هذا 

. ورأى الوفد أن من املفيد �س�مترار يف مجع قضا� احمل�مك مبا یضيف �رشیعات �دیدة يف هذا ا�ال. وأشار الوفد أیضا ا�ال
إىل أن مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق ميكن أن تدمع أیضا اقرتاح ا�مو�ة �ء املتعلق بإجراء دراسة تعمتد �ىل 

 ة بتقدمي املزید من قضا� احمل�مك ذات الص�.اس�تبيان �سمح ل�ول األعضاء املهمت

مستشاري �راءاهتم، إسالمية) أن معاهدة �ر�س قد �ر�ت مسأ� الرسیة بني العمالء و  –وذ�ر وفد إ�ران (مجهوریة  .180
ناء ، للقوانني الوطنية. والحظ الوفد أن �لسة التقامس بني ا�ول األعضاء، واليت مت تنظميها أث إجراء إداري وقضايئ يهو

رباءات قد أوحضت أن هناك و�ات نظر متباینة بصفة أساس�ية بني ا�ول األعضاء حول الا�ورة الثالثة والعرش�ن للجنة 
ت� املسأ�. ولهذا السبب، مل �كن الوفد مقتنعا بأن مسأ� رسیة �تصاالت متثل مسأ� موضوعية لقانون الرباءات وأنه 

 قشة هذا املوضوع.ینبغي �ىل اللجنة �س�مترار يف منا

وأعرب وفد سو�رسا، مت�د� بصفته الوطنية، عن شكره لألمانة �ىل تنظمي �لسة تقامس الت�ارب وقضا� احمل�مك بني  .181
ا�ول األعضاء حول تنفيذ رسیة �تصاالت بني العمالء ومستشاري �راءاهتم من �الل الترشیعات الوطنية. وألن الوفد قد 

و�يل الرباءات أثناء اجللسة السابقة للجنة الرباءات، فقد قام بتقدمي تعليقات �امة. -ة �متياز العميلقام بتقامس جتاربه املتعلق
وأشار الوفد إىل أن الرسیة املهنية لها طبيعة وطنية وال ميكن �حتفاظ هبا مبجرد أن تعرب املادة اليت �متتع حبق الرباءة 

املس�توى ا�ويل یظهر �دم وجود لواحئ وحامیة اكفية للرسیة يف لك دو�. لل�دود. وأكد الوفد �ىل أن الوضع احلايل �ىل 
�الوة �ىل ذ�، حي� و�دت ت� امحلایة فإهنا ال یمت تطبيقها دامئا �ىل و�ء الرباءات األ�انب أو ال یمت تطبيقها بنفس 

اینات واسعة يف القوانني احلالية يف القدر ا�ي تطبق به �ىل املتخصصني احملليني. وسلط الوفد الضوء �ىل أن هناك تب
خمتلف ا�ول �شأن العوامل املهمة املتعلقة حبامیة الرسیة املهنية حول نطاق �تصاالت احملمية �ىل سبيل املثال بني و�ء 

والقدرة  الرباءات معالهئم أو حول مؤهالت مستشار الرباءات. ورأي الوفد أن املوقف �ري مريض ف� یتعلق �ليقني القانوين
�ىل التنبؤ بضامن معلومات معقو� وثقة يف العالقة بني و�ء الرباءات والعمالء. وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن وجود اتصال 
اكمل ورصحي بني و�ء الرباءات ومعالهئم �ري ممكن حتت هذه الظروف وأن ذ� قلل من جودة املشورة القانونية مبا � من 

ل �ىل الرباءة وجودة الرباءات. وذ�ر الوفد �قرتا�ه �شأن القانون �ري امللزم وا�ي قدمه أثناء ا�ورة أ�ر �ىل إجراءات احلصو 
رباءات بوصفه �ال لل�انب العا�ر لل�دود من امتياز العميل. وأشار الوفد إىل أن مثل هذا اإلطار الاحلادیة والعرش�ن للجنة 

ستشار الرباءات أو املعلومات ذات �متياز واحلد األدىن من معایري قد یتضمن تعریفات �امة ملصطل�ات رئيس�ية مثل م 
�متياز. وأوحض الوفد أن مثل هذا اإلطار قد ميثل قالب للقوانني الوطنية ویوفر مهن�ا مر� �سمح بتبين �رشیعات وطنية 
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ا�ول األعضاء �ىل ا�خول يف  وفقا لل�لفية القانونية و�حتيا�ات القانونية �لك ب�. وأكد الوفد �ىل اقرتا�ه وحث
مناقشات حول مضمون اإلطار �ري امللزم ا�ي یتضمن أس�ئ� حول �يف تود ا�ول �عضاء أن تعرف املصطل�ات 

الرضوریة األساس�ية مثل مستشار الرباءات أو املشورة املهنية. و�لرمغ من ذ�، اقرتح الوفد، كخطوة فوریة، إجراء مزید 
حول موضو�ات مثل فكرة مستشار الرباءات وحامیة �ستشاریني ا�ا�ليني. و�لنس�بة للمصطلح  من األحباث املتعمقة

األ�ري أوحض الوفد أن املستشار�ن ا�ا�ليني یعتربوا �نة منفص� وال �متتعون بنفس الوضع وامحلایة مثل و�يل الرباءات 
موضوع آخر یتعلق مبؤهالت مستشاري الرباءات  املس�تقل يف العدید من الوال�ت القضائية. وأضاف الوفد أن هناك

�راءات أو إذا اكنوا أیضا �نيني مؤهلني آخر�ن. واختمت الوفد بقو� إن هناك موضوع  ة إذا اكن �لهيم أن �كونوا حمايمو�اص
�لث �ىل �لث ميكن مناقش�ته وهو یتعلق مبسأ� نوع �تصاالت اليت یمت حام�هتا. وهل ميكن حامیة �تصاالت مع طرف 

 س�بل املثال من �الل هذا �متياز.

رك عن شكره للرئيس �ىل تيسري دورة التقامس ت�. ورصح الوفد بأن رسیة �تصاالت بني مناوأعرب وفد ا� .182
العمالء ومستشاري الرباءات الزالت موضوع حيمل أمهية كربى �لنس�بة للمس�ت�دمني ا�منار�يني. وأبلغ الوفد اللجنة �شأن 

منذ تعدیل القانون من أ�ل تأمني رسیة �تصاالت بني  منركاا�يف ات اليت جرت مؤخرا يف قانون اإلجراءات املدنية التغيري 
رسیة �تصاالت بني العمالء واملهنيني  تقد أمن املذ�ورقانون المن  170العمالء واملستشار�ن. وقد أشار الوفد إىل أن املادة 

رضوریة لها، مثل األطباء واحملامني والوسطاء والقساوسة �ىل سبيل املثال. و�دد الوفد أنه  �لنس�بة للمهن اليت تعترب الرسیة
من  134من هذا القانون تتضمن مستشاري الرباءات كام مت تعریفهم يف املادة  170أصبحت املادة  2018یوليو  1اعتبارا من 

اءات اخلاصة مبستشاري الرباءات األوروبيني. وأوحض الوفد أن �تفاقية األوروبية للرباءات �شأن قامئة املكتب األورويب للرب 
احلالية من قانون اإلجراءات املدنية قد اس�تتبع أن مستشاري الرباءات �ري مطالبني بتقدمي أد� للمحمكة  170املادة 

إزاء التطورات اليت  �شعر �لسعادةالوطين �ملعلومات اليت حصلوا �لهيا أثناء معلهم. ورصح الوفد بأن مكتب الرباءات 
مستشاري �راءاهتم مع آ�ذ النوا� العا�رة لل�دود ا عززت الرسیة بني العمالء و ألهن منركاجرت مؤخرا يف �رشیعات ا�

للموضوع بعني �عتبار إىل �انب أمهيته �لنس�بة ملس�ت�ديم نظام الرباءات. وأعرب الوفد عن أنه س�يظل مكرسا جلهوده 
 اإلطار ا�ويل.ملناقشة املوضوع دا�ل 

 جلنة الرباءاتورأي وفد الصني أن األمث� واملعلومات ذات الص� اليت قدمهتا ا�ول األعضاء األخرى أثناء دورات  .183
السابقة ويف �لسة تقامس املعلومات احلالية �سا�د بصورة �برية يف الفهم املتعمق لبند �دول األعامل املتعلقة �رسیة 

شاري �راءاهتم. وأكد الوفد �ىل و�ة نظره القائ� بأن املوضوع جيب تنظميه من �الل القوانني �تصاالت بني العمالء ومست 
الوطنية وليس من �الل القوانني ا�ولية. وأكد الوفد �ىل أن �رشیعات العدید من ا�ول األعضاء، و�اصة يف القوانني 

مالء وبني مستشاري �راءاهتم. وذ�ر الوفد أنه يف الصني �ىل اخلاصة �لرباءات �هيا، ال تو�د أحاكم متعلقة �لرسیة بني الع
سبيل املثال ینص القانون �ىل أن املستشار ال ميكنه ا�كشف عن معلومات طلب �راءة ��رتاع و�لرمغ من ذ� فقد 

ليس امتيازا. وأعرب اس�متدت هذه القا�دة أساسها من مدونة السلوك اخلاصة هبؤالء املهنيني ومتت صياغهتا �ىل أهنا الزتاما و 
الوفد عن اعتقاده بأنه �لنس�بة لهذا املوضوع، ینبغي ا�رتام خمتلف تقاليد ا�ول �ا جيب �رك القوانني الوطنية تقرر ما إذا اكن 

من الرضوري إ�شاء نظام محلایة رسیة �تصاالت بني العمالء ومستشار �راءاهتم وبأیة رشوط. ورأى الوفد أن املر�� 
  تصل إىل �د النضج بعد حىت ميكن تبين إطار دويل یتعلق هبذا البند من بنود �دول األعامل.احلالية مل

وحتدث وفد املغرب �لنيابة عن ا�مو�ة األفریقية وأعرب عن شكره لألمانة �ىل تنظمي �لسة تقامس جتارب ا�ول  .184
من �الل الترشیعات الوطنية، مبا تضمن املسائل مستشاري �راءاهتم رسیة �تصاالت بني العمالء و األعضاء يف جمال تنفيذ 

العا�رة لل�دود. وأشار الوفد إىل خمتلف الت�ارب اليت قامت هبا بعض ا�ول األعضاء بتنفيذ هذا املوضوع يف قوانيهنا الوطنية 
ندرج حتت تنظمي مبا يف ذ� التقييدات واملصاعب اليت متت موا�هتا. و�لرمغ من ذ�، رأي الوفد أن مثل هذه املسأ� ت 

القوانني الوطنية املتعلقة �إلدارة واإلجراءات القضائية �ا اكن �یه بعض التحفظات جتاه الرشوع يف وضع معایري �شأن القيام 
 مبزید من العمل املوضوعي ا�ي یتعلق هبذه املسأ�.



SCP/28/12  
62 
 

قضية. وذ�ر الوفد أن أ�د وأعرب وفد جنوب أفریقيا عن شكره لألمانة �ىل تنظمي �لسة التقامس �شأن هذه ال  .185
�صال�ات الهيلكية املتعلقة �لقانون احلايل يف جنوب أفریقيا ا�ي تمت مراجعته تتعلق �كيفية التعامل مع مؤهالت و�ء 
الرباءات. وأوحض الوفد أنه مبوجب الترشیعات احلالية يف جنوب أفریقيا، من الرضوري للمرء يك ميارس �نة و�يل �راءات 

ن حيصل �ىل در�ة �امعية فنية ودر�ة �امعية يف القانون حىت یمت السامح � �لعمل مك�ايم أمام احملمكة العليا وأن ا�رتاع أ
جيتاز بن�اح اختبار حفص �راءة. وأوحض الوفد أن هذا النظام قد اس�تطاع ملدة ما أن حيافظ يف جنوب أفریقيا �ىل وجود 

ون �هيا �نة �راءات قویة للغایة �لرمغ من غياب البحث املوضوعي والفحص �نة الرباءات ومكن جنوب أفریقيا من أن �ك
يف جمال الرباءات أمام مكتب الرباءات. وذ�ر الوفد بأن حكومة جنوب أفریقيا اكنت بصدد إد�ال البحث املوضوعي 

وفد أن ا�منوذج احلايل ملهنة والفحص �لنس�بة لطلب احلصول �ىل الرباءة أمام مكتب الرباءات الوطين �هيا. �� أوحض ال
و�يل الرباءات تمت مراجعهتا ألهنا مل �سمح للمهنة �لتحول و�دت من القدرة �ىل ا�خول إىل هذه املهنة. ولهذا السبب، 

رصح الوفد بأن حكومة جنوب أفریقيا اكنت تفكر يف تنفيذ نظام خمتلف �سمح لو�ء الرباءات أیضا �لعمل �شأن املسائل 
�راءات. وأكد الوفد �ىل أنه مل یمت تنظمي معل و�ء الرباءات مبوجب قانون احملامني  �لرباءة حىت لو مل یصبحوا حمايم املتعلقة

يف جنوب أفریقيا وا�ي �شأ من ا�س�تور وبذ� فإن اتصاالهتم ال �متتع �متياز يف ظل ت� الظروف. إال أن الوفد قد �دد 
و امت، ألهنا مسأ� تتعلق �لقانون الوطين، و�ىل ما إذا اكنت املشورة اليت یقد�ا حمأنه یعمل �ىل تنظمي هذه �تصاال

الرباءات وو�ء الرباءات ینبغي أن �متتع �المتياز وینبغي حام�هتا أم ال. وأعرب الوفد عن اعتقاده بأن هذه املسا� سيمت 
 موضوع ممارسة وضع معایري دا�ل اللجنة. تنظميها مبوجب القانون الوطين وأهنا ليست مسأ� ینبغي أن تصبح

وأقر وفد فر�سا البيا�ت اليت ألقاها وفد ا�منسا �لنيابة عن �حتاد األورويب ودو� األعضاء، ووفد سو�رسا �لنيابة  .186
سة تقامس يف إطار �ل  2015نومفرب  24عن ا�مو�ة �ء. وأبلغ الوفد اللجنة بقرار اختذته حممكة �س�تئناف يف �ر�س بتارخي 

املعلومات احلالية. وأوحض الوفد أن هناك مجموعتان متصارعتان: أ�دها ميثلها مستشار الرباءات والثانية ميثلها احملايم. و�دد 
الوفد أن احملايم ميت� مستند قام بإ�داده مستشار �راءات ویظن أنه مقيد �ألرسار املهنية اليت خيضع لها مستشاري 

ذه الوثيقة. وذ�ر الوفد بأن مستشاري الرباءات، وفقا للترشیعات الفر�س�ية، خيضعون إىل رسیة �نية الرباءات ف� یتعلق هب
مطلقة مع معالهئم ونظراهئم واحملايم و�لنس�بة للمالحظات اليت یمت تدو�هنا يف أي اج��ات و�لنس�بة �اكفة املستندات 

يم الطرف املقابل قد أكد �ىل أنه ليس مقيد مبثل هذا �لزتام املتعلقة �مللف املهين بصفة �امة. وأوحض الوفد أن حما
القانوين، ألنه یتعلق فقط مبستشاري الرباءات. وأشار الوفد إىل أنه �لنس�بة لهذه النقطة بعيهنا، فقد رصحت حممكة 

الت مع مستشار الرباءات. �س�تئناف أن احملايم أیضا ملزتم ��رتام هذا �لزتام �شأن الرسیة املهنية عندما یتبادل اتصا
وذ�ر الوفد أنه يف فر�سا ال یو�د قانون سوابق قضائية یتعلق �ملسائل العا�رة لل�دود ف� خيتص �رسیة املعلومات بني 

مستشاري الرباءات وو�هئم. و�لرمغ من ذ�، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن املبدأ املشار إليه يف القرار ميكن أن ینطبق 
 تتضمن تبادل اتصاالت مستشاري �تصاالت املوجود�ن يف خمتلف ا�ول. �ىل �االت

و�شارك وفد �ر�يا جتارب بالده حول تنفيذ الرسیة بني العمالء ومستشاري الرباءات و�اصة من �الل التأ�يد �ىل  .187
يت د�لت إىل �زي النفاذ يف قانون امللكية الفكریة وقانون قوا�د السلوك املتعلقة �لرباءات وو�ء العالمات الت�اریة وال

 2003لس�نة  5000. وأوحض الوفد أن الترشیعات �كونت من قانون امللكية الفكریة اجلدید، وا�ي �دل القانون 2017ینا�ر 
السابق ف� یتعلق مبهنة حمايم الرباءات، واللواحئ اخلاصة الوارد يف مدونة السلوك وانضباط حمايم الرباءات والعالمات الت�اریة 

وا�ي د�ل �زي النفاذ يف نفس التارخي. وأشار الوفد أن اللواحئ اخلاصة قد صدرت يف ظل قانون امللكية الفكریة اجلدید. 
ا�د �دیدة تتعلق ورأى الوفد أن ت� األحاكم قد مت وضعها لت�دث أ�را �بريا �ىل �نة حماميي الرباءات ألهنا وضعت قو 

من قانون  5لت�اریة و�اصة من و�ة النظر �نضباطية. وأوحض الوفد أن املادة الرباءات والعالمات ا مبسؤوليات حمايم
العميل و�لزتام �رسیة �تصاالت واليت مبوجهبا ال -امللكية الفكریة اجلدید ومدونة السلوك قد أوردت لواحئ امتياز احملايم

الوفد أن مثل هذا �لزتام ال یتضمن بأي �ال  �سمح لهؤالء احملامني ��كشف عن معلومات وأرسار تتعلق �لعمالء. و�دد
العميل. وأشار الوفد إىل أنه مبوجب قانون امللكية -من �حوال حق يف حتقيق الفائدة للعمالء من �الل امتياز احملايم

ضعون ویعاقبون، الفكریة اجلدید، فإن اكفة حماميي الرباءات والعالمات الت�اریة بغض النظر عام إذا اكنوا حمامني قانونيني، خي
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بقوا�د السلوك العامة عند ممارسة �نهتم مع نظراهئم ومعالهئم ومكتب �ر�يا للرباءات والعالمات الت�اریة. وأعرب الوفد عن 

اعتقاده بأن هذه الترشیعات اجلدیدة وفرت اليقني القانوين والقدرة �ىل التنبؤ ف� یتعلق �رسیة �تصاالت بني العمالء 
 ءاهتم �ىل املس�توى الوطين.ومستشاري �را

وذ�ر وفد اليا�ن بأنه �رب عن آرائه حول ت� املسأ� �دة مرات وأن موقفه مل یتغري. وأعرب الوفد عن اعتقاده بأنه  .188
من أ�ل ضامن حفاظ حماميي الرباءات ومعالهئم �ىل اتصاالت رصحية وصادقة ینبغي حامیة ت� �تصاالت بصورة الئقة يف 

متثل منتدى �م ومناسب لتقامس أعضاء اللجنة قوانيهنم ولواحئهم  جلنة الرباءاتالوفد عن رأي مفاده أن  لك دو�. وأعرب
ومدو�هتم وقضا�مه وجتارهبم حول ت� املسأ� حبيث ميكهنم فهم املوقف الشائع يف لك دو� من ا�ول األعضاء والتعمل من 

العميل حتتاج إىل مناقش�هتا من منظور �ا�ر لل�دود. ولت� -تياز احملايمبعضهم البعض أیضا. والحظ الوفد أیضا أن مسأ� ام 
األس�باب أعرب الوفد عن اعتقاده بأنه ینبغي للجنة أن تواصل مناقشاهتا الس�تكشاف اماكنية وضع إطار دويل ميكن قبو� 

 من �انب �دد �بري من ا�ول.

لصادقة بني العمالء واحملامني رضوریة �لنس�بة لطلبات وأعرب وفد اسرتاليا عن اعتقاده بأن �تصاالت الرصحية وا .189
احلصول �ىل الرباءات اجليدة واملفص�. ورأي الوفد أنه مل �كن من املرغوب فيه دامئا أو من العميل �لنس�بة ملقديم الطلبات 

اءات يف أسرتاليا تأيت من الرباءات األسرتاليني. وأشار الوفد إىل أن �البية طلبات الرب  أن یقرصوا طلب املشورة �ىل حمايم
�راءات  ن اقصاء امتياز التواصل مع حمايممتقدمني بطلبات أ�انب �س�تعينون مب�ايم �راءات من بالدمه. وأكد الوفد �ىل أ

أ�انب ميثل �� مسأ� �مة. ورأى الوفد أنه يف س�ياق نظام الرباءات العاملي فإن ا�متثيل املهين مرتفع اجلودة قد أدى إىل 
ة جيدة للمواصفات وز�دة اليقني والصالحية �لنس�بة للرباءات املمنو�ة واألمه من ذ� هو ز�دة جودة املعلومات اليت كتاب

 یمت �رشها للجمهور من أ�ل القيام �ملزید من �بتاكر.

ر �ملسائل العا�رة حمايم الرباءات و�اصة عندما یتعلق األم-�ور� بصورة اكم� بأمهية امتياز العميلمجهوریة وأقر وفد  .190
لل�دود ألن الزنا�ات ا�ولية حول حقوق الرباءات تزتاید �ىل املس�توى العاملي. ورأي الوفد أنه من أ�ل حامیة ا�رتاع 

بصورة فا�� يف السوق العاملية ینبغي حامیة �تصاالت املبنية �ىل الرسیة بني مستشاري الرباءات ومعالهئم. وأعرب الوفد 
حىت لو اكنت لك دو� من ا�ول األعضاء  جلنة الرباءاته ميكن مناقشة بند �دول األعامل بصورة فا�� يف عن اعتقاده بأن

الرباءات ورسیة  تطبق نظاما خمتلفا يف �رشیعاهتا الوطنية إزاء املوضوع. ورأى الوفد أن النية احلس�نة �ى املتقدمني بطلبات
غي أال یمت اإلرضار هبا أو ا�رتاقها �سبب وجود أنظمة �راءات خمتلفة. وأعرب ومستشاري �راءاهتم ینبالعمالء  �تصاالت بني

 الوفد عن أم� يف أن تقوم ا�ول األعضاء ببذل �ود من أ�ل التوصل إىل نتاجئ بناءة و�شار�وا يف املناقشات بعقلية متفت�ة.

ادته لل�لسات. وأعرب ممثل امجلعية، كام أكد الرباءات عن تقد�ره للرئيس �ىل قي ب ممثل امجلعية اليا�نية حملايموأعر  .191
يف العدید من اجللسات السابقة للجنة، عن اعتقاده بأنه من املهم احلفاظ �ىل رسیة �تصاالت بني العمالء ومستشاري 

عية أیضا �راءاهتم. و��، رأى ممثل امجلعية رضورة اس�مترار اللجنة يف إجراء مناقشات حول هذا املوضوع. كام رأى ممثل امجل 
متثل املنتدى األمثل ملناقشة هذه املسأ�. كام أكد �ىل أن الرسیة بني العمالء ومستشاري �راءاهتم متثل أمرا  جلنة الرباءاتأن 

�ام ألهنا حتمي األرسار الت�اریة اخلاصة �لعمالء من ا�كشف عهنا إىل طرف �لث. وأشار ممثل امجلعية إىل أن مثل ت� 
الرباءات ومعالهئم وتؤدي يف  ز إجراء مناقشات رصحية بني حمايمالعدید من ا�ول األعضاء األخرى، تعز  الرسیة، كام ذ�رت

هنایة املطاف إىل رفع جودة الرباءات. وأشار ممثل امجلعية أیضا إىل أن هذه الرسیة ال متثل أداء إلخفاء األدبيات السابقة عن 
وأن �سهم اكفة لجنة ال �س�متر املناقشات حول هذا املوضوع، ألمهيته، يف مثل عن أم� يف أن امل ماكتب الرباءات. وأعرب 

 ن تطبيق قانون �ري ملزم ميثل أفضل طریقة للتعامل مع هذه املسأ�.أمثل امل  أىراألعضاء فهيا. و ا�ول 

يف الس�نوات األ�رية، مبا للجنة �ىل �ودها املس�مترة املتعلقة �ملسأ� اممثل امجلعية ا�ولية محلایة امللكية الفكریة  شكرو  .192
يف ذ� عقد �لسة تقامس املعلومات احلالية. وأشار الوفد إىل أن اجلهود املبذو� يف املايض قد تضمنت إجراء مراجعة شام� 

للمش�ت احلقيقية اليت و�دت �ىل املس�توى ا�ويل، نتي�ة للهنج �ري املتسق ا�ي اتبعته ا�ول �شأن ما إذا اكن جيب 
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مثل إىل أن هذه امل تصاالت الرسیة بني ما�يك الرباءات ومستشاري �راءاهتم من ا�كشف القرسي أم ال. وأشار حامیة �
مثل الشق األول وهو یتعلق بغياب التغطية �ىل املس�توى احمليل يف بعض امل املشلكة لها شقان، كام أشار يف السابق. وذ�ر 

خطوات أ�ادیة اجلانب يف الس�نوات القلي� املاضية للتعامل مع  ا�ول حىت لو أشار إىل أن �ددا من ا�ول قد اختذت
مثل أنه ال �زال هناك �دم توافر للتغطية �ىل املس�توى العاملي يف امل املسأ� �ىل املس�توى الوطين. و�لرمغ من ذ�، رأى 

مثل امل من دول خمتلفة. وأعرب بعض السيناریوهات العا�رة لل�دود عندما �كون هناك اتصاالت مت تبادلها مع و�ء خمتلفني 
عن اعتقاده بأنه �ان الوقت للتفكري يف التوصل إىل �ل معيل ومتسق للسري قدما �لنس�بة للمصاعب احلقيقية وا�اطر اليت 

 جلنةتو�د �ىل املس�توى العاملي ف� یتعلق �التصاالت العا�رة لل�دود نظرا للتقدم ا�ي مت احرازه يف املسأ� حىت اآلن يف 
مثل بأن املشلكة �متثل يف امل ر والتطور ا�ي �دث �ىل املس�توى الوطين يف بعض ا�ول �شأن هذا املوضوع. وذكّ  الرباءات

أنه يف العدید من الوال�ت القضائية جند أن مستشاري الرباءات ليسوا حمامني يف الغالب أي أهنم ميتلكون �ارات مرتفعة 
�لرضورة تدریبا قانونيا أو حيملون مؤهالت قانونية. وأشار ممثل امجلعية إىل أنه نتي�ة ��  �لفية �لمية �برية �كهنم مل یتلقوا

فإن �تصاالت احمللية واخلارجية بني العمالء وبني مستشاري الرباءات من �ري احملامني �كون �ري محمية يف �الب األحيان 
ر ممثل امجلعية إىل أن ذ� قد یؤدي إىل ا�كشف القرسي عن من ا�كشف القرسي يف أثناء التقايض �ىل سبيل املثال. وأشا

ت� �تصاالت الرسیة اليت تتضمن، يف بعض األحيان، أرسار جتاریة، للجمهور بصفة �امة ومنافيس ما� الرباءة. وأشار 
شورة املالمئة مثل إىل أن �دم حامیة �تصاالت ميكن أن یؤدي بدوره إىل �دم سعي ما�يك الرباءات للحصول �ىل امل امل 

املتعلقة �مللكية الفكریة أو �دم تقدميهم �كشف اكمل ورصحي عن اكفة التدابري ذات الص�، وبذ� �كون الهدف ا�هنايئ 
�ىل أن بعض ا�ول، كام ذ�ر يف بدایة مثل امل والغرض من نظم الرباءات احمللية وا�ولية مل یمت الوفاء به بصورة اكم�. وأكد 

ت تدابري بصورة أ�ادیة للتعامل مع ت� املشلكة �ىل املس�توى احمليل �ىل األقل. وأشار إىل أن اململكة األمر، قد اختذ
املت�دة، �ىل سبيل املثال، �هيا أحاكم �رشیعية يف قانون الرباءات تنص �ىل إعطاء امتياز لالتصاالت اليت تمت بني الو�ء 

عن اعتقاده بأنه من �ري املؤكد ما مثل امل ني معالهئم. و�لرمغ من ذ�، أعرب من اململكة املت�دة أو من �حتاد األورويب وب
إذا اكنت ت� امحلایة �شمل تغطية �تصاالت اليت تمت مع الو�ء األ�انب أم ال. ورصح بأن نيوزیالندا وأسرتاليا ومؤخرا 

یعات الرباءات �هيم أحاكم �رشیعية حتمي قد اختذوا خطوة إضافية عن اململكة املت�دة ویو�د يف �رش  2016كندا يف �ام 
أن احلكومة ا�كندیة الفيدرالية قد أ�لنت يف شهر مثل امل �تصاالت بني ما�يك الرباءات وو�هئم احملليني وا�وليني. وأضاف 

القيام بتنظمي  احلكومة الفيدرالية قد قامت �ختاذ إجراءات لتوفري امحلایة الترشیعية لت� �تصاالت من أ�ل 2018إ�ریل 
معل و�ء الرباءات والعالمات الت�اریة بقوة يف كندا وأن ذ� سوف یؤدي بصورة مبارشة إىل �ري أكرب �متثل يف �دمة 

 األمر�كيةاللجنة أنه �ىل املس�توى احمليل أقرت حم�مك الوال�ت املت�دة مثل امل الصاحل العام �سبب توفري امتياز �رشیعي. وأبلغ 
�تصاالت بني ما�يك الرباءات وو�هئم األمر�كيني من �ري احملامني �متتع �متياز. وأشار إىل أن ذ� تأكد  بصفة �امة بأن

الضوء أیضا �ىل أن حم�مك الوال�ت املت�دة مثل امل . كام سلط 2017مؤخرا من �الل قرار احملمكة العليا يف �كساس �ام 
 حامیة �تصاالت بني ما� الرباءة وو�يل �راءات يف ب� هذا الو�يل قد أقرت بصفة �امة أیضا بأنه يف �ا� األمر�كية

أیضا. وذ�ر ممثل امجلعية أن مكتب الوال�ت  األمر�كيةاألجنيب فإن هذه امحلایة س�ت�رتم من قبل اكفة حم�مك الوال�ت املت�دة 
وجهبا �متتع �تصاالت بني و�ء الرباءات وما�يك املت�دة للرباءات والعالمات الت�اریة قام بإنفاذ قا�دة �دیدة مؤخرا واليت مب

الرباءات، ألغراض إجراءات التقايض أمام هيئة احمل�مكة و�س�تئناف �شأن الرباءات، �المتياز وميتد ذ� ليشمل الو�ء 
�رشیع فإن �سمية  إنه يف �البية ت� الب�ان حيث یمت توفري هذه امحلایة من �الل إنفاذمثل امل احملليني واأل�انب. وقال 

�تصاالت اليت تمت حام�هتا أو منحها امتيازا یمت معارضهتا يف احملمكة. وأوحض أیضا أن ت� التسمية ختضع للنظرة العامة 
للمحمكة من أ�ل ضامن أهنا مت وضعها بصورة حصي�ة وأهنا حتمي ضد اساءة اللجوء بصورة �ري مالمئة إىل �سمية �تصاالت 

ح بأن هناك وال�ت قضائية أخرى تقوم حبامیة �تصاالت بني ما�يك الرباءات ومعالهئم من بيهنا ا�منارك بأهنا رسیة. ورص
واليا�ن وفر�سا وهولندا والسوید سو�رسا. حىت لو اكن من �ري الواحض يف بعض الوال�ت القضائية ما إذا اكنت �تصاالت 

أن القوا�د اإلجرائية املتعلقة �حملمكة األوروبية للرباءات املو�دة قد مثل امل �ر مع الو�ء األ�انب ختضع لنفس امحلایة أم ال. وذ
اقرتحت تبين قا�دة تنص �ىل ان �تصاالت بني و�ء الرباءات ومعالهئم �متتع �متياز يف أرايض ا�ول اليت تطبق نظام 

ية محلایة امللكية الفكریة �رى بقوة أنه قد �ان الوقت �ىل أن امجلعية ا�ول مثل امل الرباءات املو�د. و�لك ت� األس�باب، أكد 
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�ىل �س�مترار يف معلها اجليد املتعلق بت� املسأ� وتطو�ر �ل  جلنة الرباءاتمثل امل لتطو�ر �ل دويل متسق. وحث 
ا�كشف  مبارش ومتسق ميكن ل�ول من �ال� السعي إل�الء واإلقرار �محلایة اليت تتوافر يف والیة قضائية أخرى من

�لام �ملناقشات املتعلقة �هنج القانون �ري امللزم مثل امل القرسي لالتصاالت الرسیة بني العميل ومستشار الرباءات. وأ�اط 
املقرتح دا�ل اللجنة. ورصح بأن يف �ني أن هذا األمر ال ميثل احلل املفضل �ى امجلعية ا�ولية للملكية الفكریة فإن امجلعية 

يف متابعة مثل هذا ا�هنج ولن تقوم �لطبع بتثبيطهم عن امليض يف هذا �جتاه.  جلنة الرباءاتاألعضاء يف تفهم رغبة ا�ول 
أنه من املفيد تقدمي مزید من الرشوح أو التفاصيل ملا ميكن تناو� من �الل القانون �ري امللزم مثل امل و�لرمغ من ذ�، رأي 

جلنة اليت قامت بإ�رهتا بعض ا�مو�ات الوطنية واملنظامت �ري احلكومية يف املذ�ور. ومن أ�ل التعامل مع بعض الشوا�ل 
أن مثل هذه امحلایة من ا�كشف القرسي لالتصاالت الرسیة بني العمالء ومستشاري مثل امل يف املايض، أكد  الرباءات

وال جيب أن متتد لتشمل حقائق مثل �راءاهتم ینبغي أن تقترص �ىل �تصاالت الفعلية اليت مت تبادلها واملشورة املقدمة، 
 وجود أدبيات سابقة.

 من �دول األعامل: نقل التكنولوجيا 9بند 

وفد الصني عن تقد�ره لألمانة �ىل �ركزيها املس�متر و�ودها املو�ة لبند �دول األعامل وعن تقد�رها ل�ول  بر عأ .193
�كفء واحلر لألساليب التكنولوجية � معىن �م وأ�ر األعضاء األخرى �ىل مشاركهتا. ورصح الوفد بأن القيام �لتوزیع ا

إجيايب �ىل �بتاكر التكنولو� والتمنية �قتصادیة والصاحل العام يف العامل. وأشار الوفد إىل أن احلكومة الصينية تويل أمهية 
وفد إىل أن القانون الصيين �شأن تعز�ز �برية بنقل النتاجئ التكنولوجية وبأمهية دور نظام امللكية الفكریة �لنس�بة لها. وأشار ال

حتویل �جنازات العلمية والتكنولوجية قد وضع احاكما �مة. وأبلغ اللجنة بأن الصني تقوم أیضا بتعدیل قانون الرباءات �هيا 
والضام�ت يف حبيث ميكهنا أن �س�تمكل التدابري ذات الص� و�اصة نظام الرتاخيص املفتوح حبيث ميكهنا تعز�ز أدوار احلوافز 

نظام امللكية الفكریة من أ�ل نقل التكنولوجيا. وأشار الوفد إىل أنه نظرا لتعدیل قانون الرباءات �هيا، س�توفر اللواحئ اخلاصة 
بقانون الرباءات أیضا مزید من التفاصيل. وتطلع الوفد إىل مجع معلومات حول الت�ارب الناحجة ل�ول األخرى، لتعز�ز 

يف �ه�م �ملصاعب اليت وا�هتا ا�ول  جلنة الرباءاتاملعلومات معها. وأعرب عن أم� يف ان �س�متر التواصل وتبادل 
النامية يف نقل التكنولوجيا والبحث عن �لول. و�� اقرتح الوفد أنه يف ظل مبادرة األمانة، ینبغي أن تقوم األمانة بتجميع 

ضمن وال یقترص �ىل، الرتاخيص املفتو�ة، حبيث یتوافر ل�ول و�ئق مرجعية القوا�د واللواحئ اخلاصة مبختلف ا�ول، مبا یت
والتعمل مهنا، وبعد ذ�، ووفقا لوضع ا�راسة،ميكن مشاركة �ربات ا�ول يف جمال نقل التكنولوجيا يف مر�� الحقة هبدف 

 صيا�ة قوا�د �شغيلية لنقل التكنولوجيا.

�ء وأ�اد التأ�يد �ىل األمهية القصوى لنقل التكنولوجيا ومعل الویبو املتعلق وحتدث وفد سو�رسا �لنيابة عن ا�مو�ة  .194
هبذا األمر. و�رى الوفد أن امللكية الفكریة سا�دت يف تعز�ز نقل التكنولوجيا �رشوط طوعية ومتفق �لهيا بصورة متباد�، 

فد إىل أن الویبو قد شار�ت لس�نوات �دیدة يف وأید النرش الواسع النطاق للتكنولوجيا اجلدیدة لفائدة ا�متع. وأشار الو 
أ�شطة متعددة تتعلق بنقل التكنولوجيا واليت أفادت ا�ول ذات ا��ل املنخفض وا�ول ذات ا��ل املتوسط. رصح الوفد 

وفد بأنه وفقا وذ�ر ال بأنه متت دراسة هه األ�شطة بصورة مكثفة يف اللجنة املعنية �لتمنية وامللكية الفكریة �ىل سبيل املثال.
.) قامت األمانة CDIP/18/6 Rev(الوثيقة  األمر�كيةسرتاليا وكندا والوال�ت املت�دة ألالقرتاح املشرتك ا�ي قدمته 

ومت إجراء معل خرائط یتعلق  CDIP/20/11بتجميع قامئة بأ�شطة وموارد الویبو املتعلقة بنقل التكنولوجيا يف وثيقة 
). وأضاف الوفد قائال إنه �ملثل مت تقدمي تقر�ر مجمع CDIP/20/12ية يف هذا ا�ال (الوثيقة �ملنتد�ت واملؤمترات ا�ول 

مبنصات التبادل التكنولو� والرتاخيص يف جلنة التمنية. وبناء �ليه، �رب الوفد عن اعتقاده بأنه ینبغي مناقشة مسائل وأ�شطة 
. ورأي الوفد أن جلنة التمنية جلنة الرباءاتوليس يف �لسات  ة التمنيةملموسة متعلقة بدور الویبو يف نقل التكنولوجيا يف جلن

يه اجلهة األكرث كفاءة للتعامل مع ملرشو�ات امللموسة، وأنه ینبغي جتنب �كرار الل�ان لنفس العمل. �الوة �ىل ذ�، أشار 
 نية �لتمنية وامللكية الفكریة.الوفد إىل أن ا�مو�ة �ء ال �رید اصدار أحاكم مس�بقة �ىل نتاجئ معل اللجنة املع 
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وحتدث وفد ليتوانيا، �لنيابة عن مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، وأكد �ىل األمهية اليت أوالها ملوضوع نقل  .195
التكنولوجيا. ورحب الوفد جبلسة تقامس املعلومات �شأن أحاكم القانون اليت أسهمت يف النقل الفعال للتكنولوجيا وأعرب 

عه إىل عقد مناقشات مثرية لاله�م. وأقر الوفد بعمل أمانة الویبو يف هذا ا�ال، مبا يف ذ� إدارة والت�دیث املس�متر عن تطل
لصف�ة الویبو �شأن نقل التكنولوجيا. ورصح الوفد بأنه �لرمغ من �ون التسوق الت�اري للملكية الفكریة ونقل التكنولوجيا 

مو�ة تعترب أن جلنة التمنية تقوم �لعمل املالمئ يف هذا ا�مو�ة، فإن ا�ل�ول األعضاء يف یعتربان موضو�ان �مني �لنس�بة 
ا�ال. وأعرب الوفد عن عظمي تقد�ره للمناقشات املواضيعية املتوافرة عن منصات نقل التكنولوجيا واألدوات املذ�ورة يف 

. وبذ�، رأى الوفد أنه ینبغي جتنب أي ازدواجية التمنيةجنة واليت متت يف أثناء اجللسة السابقة لل  CDIP/20/10الوثيقة 
 منية يف احلس�بان.لت يف العمل مع أ�ذ تغطية املسائل املتعلقة بنقل التكنولوجيا يف جلنة ا

ن نقل التكنولوجيا ميثل عنرصا �ام يف أوأشار وفد ا�منسا، مت�د� �لنيابة عن �حتاد األورويب ودو� األعضاء، إىل  .196
التمنية. و�� أعرب الوفد عن رسوره لعقد دورة �نية لتقامس املعلومات حول أحاكم قانون الرباءات واليت أسهمت يف دمع 

للجنة. ورصح الوفد، أثناء تأ�يده �ىل موقفه ا�ي أشار إليه أثناء ثناء ا�ورة الثامنة والعرش�ن أالنقل الفعال للتكنولوجيا 
ىل اللجنة أن تتجنب إزدواجية العمل املمتاز ا�ي مت القيام به من قبل الویبو يف إطار جلنة ا�ورة السابعة والعرش�ن، بأن �

التمنية. ورأي الوفد أن نقل التكنولوجيا اكن مبثابة مسأ� مت أ�ذها �ىل محمل اجلد من قبل �حتاد األورويب ودو� األعضاء 
العالقات �قتصادیة ا�ولية. والحظ الوفد أنه وفقا إلجراء اجلرد  ألنه حيمل إماكنية �لق مواقف تفوز هبا مجيع األطراف يف
ن من بني مخسة منصات إقلميية ا، تقع منصتCDIP/20/10 Rev.ا�ي قامت به أمانة الویبو وا�ي ورد وصفه يف الوثيقة 

ية لتكون ذات فائدة �اكفة ا�ول لتبادل التكنولوجيا املوضو�ة �ىل القامئة يف �حتاد األورويب و�س�تضيفها املفوضية األوروب 
األعضاء وأحصاب املصل�ة. وأضاف الوفد �ىل سبيل املثال أن الش�بكة األوروبية للمرشو�ات مل �كن متا�ة ل�ول األعضاء 

دو� حول العامل مبا يف ذ� ا�ول النامية. كام أ�اط الوفد  60يف �حتاد األورويب حفسب و�كهنا اكنت �ش�يطة يف أكرث من 
ضا �لام مبختلف الت�د�ت املتعلقة مبنصات تبادل التكنولوجيا والرتخيص واليت وا�هتا ا�ول النامية وأقل الب�ان منوا. أی

وأشار الوفد إىل أن �حتاد األورويب ودو� األعضاء اكنوا �ىل �مل من أن ت� املش�ت ینبغي دراس�هتا من �الل أ�ذ 
ا�لكي يف ا�ول األعضاء يف احلس�بان. وكام أشار الوفد آنفا، �رب الوفد عن دمعه املس�متر  املواقف العامة املتعلقة �القتصاد

لت�دیث صف�ة الویبو �ىل اإلنرتنت �شأن نقل التكنولوجيا ف� یتعلق �ملعلومات املرتبطة مبنصات التبادل التكنولو� 
 الوطين واإلقلميي والعاملي و�رخيص التكنولوجيا.

توازن بني احلقوق والواجبات وأن مثل هذه امحلایة املتوازنة ینبغي أن �سهم يف تعز�ز  حتقيقنه ینبغي ورأى وفد الهند أ .197
�بتاكر ونقل التكنولوجيا مبا حيقق مزا� متباد� للمنت�ني واملس�ت�دمني بصورة تؤدي إىل حتقيق الر�اء �ج�عي 

من اتفاقية الرتیبس. �الوة �ىل  7ات قد مت التأ�يد �ليه يف املادة و�قتصادي. والحظ الوفد أن التوازن بني احلقوق والواجب
ذ�، رصح الوفد بأن نقل التكنولوجيا احمليل اكن ميثل الهدف األسايس من نظام الرباءات يف الهند، ووفقا لس�ياسات 

أشار الوفد إىل أنه �ىل اللجنة أن امللكية الفكریة الوطنية يف الهند، ميثل نقل التكنولوجيا أ�د أهداف نظام الرباءات. و�� 
 .SCP/22/4تفكر يف إجراء مزید من ا�راسات �شأن كفایة ا�كشف و�س�مترار يف ا�راسة السابقة املتضمنة يف الوثيقة 

وثيقة المت تقدمي دراسة أخرى حول اخلطوة �بتاكریة ( SCP/22/3والحظ الوفد أنه يف أعقاب إ�داد الوثيقة 
SCP/28/4�ورة الثامنة والعرش�ن حتت بند �دول األعامل بعنوان جودة الرباءات مبا یتضمن أنظمة املعارضة. و�ا ) يف ا

، ینبغي إ�داد دراسة أخرى حول كفایة ا�كشف وینبغي تقدميها يف SCP/22/4�رى الوفد أنه يف أعقاب إ�داد الوثيقة 
ة اكنت ذات ص� أیضا ببند �دول األعامل هو، نقل ا�ورة القادمة. وأشار الوفد إىل أن مثل هذه ا�راسة اإلضافي

التكنولوجيا، وا�ي یعترب موضوع كفایة ا�كشف مسأ� أساس�ية �لنس�بة �. و�رى الوفد أن إجراء دراسة أخرى ميثل أمرا 
ات واليت �ام ألن اللجنة عقدت �الل دورهتا الثامنة والعرش�ن �لسة تقامس معلومات حول أحاكم القانون اخلاصة �لرباء

أسهمت يف النقل الفعال للتكنولوجيا. والحظ الوفد أن أحاكم قوانني الرباءات �الوة �ىل قانون السوابق القضائية ف� یتعلق 
مبتطلبات الوصفي ا�كتايب ميكن أن �سا�د اللجنة يف فهم املسائل املتعلقة بنقل التكنولوجيا واليت مت ا�كشف عهنا يف 

 أي معلومات تقنية أو ارسار جتاریة.مواصفات الرباءة وبدون 
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ن الغرض من نقل التكنولوجيا هو حتویل نتاجئ البحث إىل ابتاكرات تطبيقية هبدف أ يةورصح وفد مجهوریة التش�يك  .198
ز�دة التنافس�ية يف جمال الصنا�ة مع تطبيق مبادئ التمنية املس�تدامة. وأشار الوفد إىل أنه �إلضافة إىل النقل �ري الت�اري 

نولوجيا، مثل �رش نتاجئ البحوث، هناك طرق أخرى لنقل التكنولوجيا من �الل �سویق نتاجئ البحوث احملمية مبوجب للتك 
ملكية فكریة، مثل الرتخيص أو إ�شاء مواد منبثقة. وذ�ر أن قانون الرباءات التش�ييك ینظم اس�تغالل ا�رتاع محمي برباءة �ىل 

ءة واملرخص �. وجيب أن �كون اتفاقية الرتخيص يف شلك مكتوب وتصبح أساس إ�رام اتفاقية �رخيص بني �امل الربا
رباءات التش�ييك، ميكن ملقدم طلب الساریة املفعول جتاه األطراف الثالثة بعد �سجيلها يف جسل الرباءات. ووفقا لقانون 

 ذ�وجيب �ليه أن یعلن احلصول �ىل الرباءة أو �امل الرباءة أن مينح �رخيص، أي حق اس�تغالل ��رتاع، ألي خشص. 
للمكتب، ا�ي س�يقوم بتسجيل منح الرتخيص يف جسل الرباءات. و�لرمغ من أن هذا اإل�الن ال رجعة فيه، فإن �امل 
الرباءة ميكن أن �س�تفيد من ختفيض رسوم الت�دید مبقدار النصف إذا احتفظ برباءة ��رتاع. وأشار الوفد أیضا إىل أن 

التكنولوجيا وهو ا�كشف عن ��رتاع. ووفقا لقانون الرباءات التش�ييك، جيب ا�كشف عن هناك حمك آخر �م لنقل 
��رتاع يف طلب الرباءة بطریقة واحضة واكم� مبا �كفي ليمت تنفيذه من قبل خشص ماهر يف ا�ال. وإذا اكن ��رتاع یتعلق 

يه حق األولویة ملقدم الطلب. ورصح الوفد بأن اجلامعات �اك�ن دقيق، جيب إیدا�ه مع مجمو�ة �امة قبل التارخي ا�ي یبدأ ف 
واملر�كز البحثية التش�يكية قد ا�رتفت بأمهية نقل التكنولوجيات. والحظ الوفد أنه من أ�ل دمع الباحثني ومسا�دهتم �ىل 

مكتبا لنقل  18�سویق نتاجئ أحبا�م، أ�شأت �البية اجلامعات ومر�كز البحوث فرق �اصة هبا لنقل التكنولوجيا. وقام 
التكنولوجيا �النضامم إىل منصة وظيفية مو�دة �سمى �را�سفريا، ويه حتمي مصاحل جممتع النقل التكنولو� التش�ييك. وأوحض 

، هو تعز�ز وتقویة نقل التكنولوجيا واملعرفة. ويف اآلونة 2014الوفد أن هدف منصة �را�سفريا، اليت مت إ�شاؤها يف نومفرب 
را�سفريا تقر�را �اما عن ماكتب نقل التكنولوجيا يف امجلهوریة التش�يكية، یصف أداهئا املتعلق برباءات األ�رية، �رشت �

. وأ�رياً، ذ�ر الوفد 2016�رخيًصا يف �ام  74��رتاع ومناذج املنفعة والرتاخيص املربمة و�شري إىل أنه مت إ�رام ما یصل إىل 
انيا �مس مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق ووفد ا�منسا �مس �حتاد أنه یؤید الترصحيات اليت أدىل هبا وفد ليتو 

 األورويب وا�ول األعضاء فيه.

اسرتاتيجية �دیدة للملكية الفكریة ملسا�دة أحصاب  2018أ�ریل  26وأبلغ وفد كندا اللجنة أن كندا قد أطلقت يف  .199
وحام�هتا �شلك أفضل. ورصح الوفد بأن كندا تعترب التسویق الت�اري املشاریع �ىل فهم امللكية الفكریة و�سویقها واس�ت�دا�ا 

عنرصا أساس�يا يف معلية نقل التكنولوجيا، ألنه �امل �م يف �رش التكنولوجيا اجلدیدة وضامن متكن ا�متع من �س�تفادة 
كية الفكریة اسرتاتيجية شام� وتتضمن بفعالية من �بتاكرات التكنولوجية. وأشار الوفد إىل أن اسرتاتيجية كندا يف جمال املل 

تغيريات �رشیعية ومبادرات �راجمية. وأ�رز الوفد بعض اجلوانب املتعلقة بنقل التكنولوجيا. فعىل اجلانب الترشیعي، س�تقوم 
دون حتقيق اسرتاتيجية امللكية الفكریة بتعدیل قوانني امللكية الفكریة الرئيس�ية لتوضيح التوقعات وختفيض العوائق اليت حتول 

�بتاكر، وس�تقوم بإ�شاء نظام حومكة �دید لو�ء امللكية الفكریة يف إطار لكية �دیدة لرباءات ��رتاع والعالمات 
الت�اریة، مما یضمن احلفاظ �ىل املعایري املهنية واأل�القية ویدمع تقدمي املشورة اجليدة من املتخصصني يف جمال امللكية 

مج، واصل الوفد طرح �دد من املبادرات لتحسني وضع كندا يف جمال اس�ت�دام نظام امللكية الفكریة الفكریة. و�لنس�بة للرب�
) 2) ز�دة التعلمي والوعي والتواصل. (1�مع �بتاكر وملسا�دة الرشاكت �ىل دفع جع� ا�منو. وتندرج املبادرات يف فئتني: (

ضوء �ىل أربعة �رامج يف إطار ت� الفئات. أوًال، س�يقوم املكتب األدوات �سرتاتيجية اخلاصة ��منو. وسلط الوفد ال
ا�كندي للملكية الفكریة بتعز�ز أدوات وموارد التعمل لتطو�ر موارد تعلميية �دیدة لز�دة فهم الرشاكت للملكية الفكریة. 

األدوات اخلاصة �لتعاون مع  سيشمل هذا الرب�مج العدید من املواد ذات الص� بنقل التكنولوجيا، مثل األد� ومجمو�ات
الباحثني األاكدمييني. وستتضمن اسرتاتيجية امللكية الفكریة أیًضا إ�شاء سوق للملكية الفكریة، وا�ي س�يكون عبارة عن 

القطاعية واملعرفة الفنية �س�ت�دام -�فذة وا�دة للرشاكت لت�دید ماكن، والنفاذ إىل، واحلصول �ىل امللكية الفكریة العامة
. ومن شأن هذا السوق أن �سا�د يف ةالتعاون والرتخيص ومشاركة املعرفو�ات األدوات والقوالب اليت �سا�د �ىل مجم

ململوكة للحكومات واجلامعات ا�كندیة اليت ميكن رشاؤها أو �رخيصها. ويف هذا الصدد، أعرب ارباءات الحتسني الوصول إىل 
ومات اليت قدماها إىل كندا حول جتارهبم اخلاصة بأسواق مماث� يف جمال امللكية الوفد عن شكره ألسرتاليا وا�امنرك �ىل املعل
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الفكریة. و�إلضافة إىل ذ�، مشلت اسرتاتيجية امللكية الفكریة دمع العيادات القانونية للملكية الفكریة يف لكيات احلقوق 
وسا�دت الرشاكت، وسهلت الوصول إىل ت�  اجلامعية اليت مكنت طالب القانون من تعمل املزید عن امللكية الفكریة،

املهنة. وقدمت هذه العيادات لألفراد والرشاكت الصغرية مشورة جمانية أساس�ية يف جمال امللكية الفكریة ومتكنت من 
من  اسرتاتيجية امللكية الفكریة فریقاً متفانياً مكو� ضعاألدبيات السابقة. وأ�رياً، س�تاملسا�دة يف معليات البحث يف 

مستشاري ملكية فكریة لضامن حصول موظفي الربامج احلكومية �ىل املعرفة والقدرة �ىل معاجلة قضا� امللكية الفكریة. 
وس�يقوم فریق �رباء امللكية الفكریة بتقدمي املشورة ملوظفي �ر�مج احلكومة الفيدرالية ا��ن یعملون مع الرشاكت واملبد�ني 

 ز�ز املشاركة يف مسأ� امللكية الفكریة.واملسؤولني احلكوميني اآلخر�ن لتع

وحتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة �ء، وذ�ر أنه ف� یتعلق مبوضوع كفایة ا�كشف، فإن تنفيذ نظام الرباءات احلايل  .200
دئ أ�ذ يف احلس�بان حتقيق التوازن بني �افز ا�رت�ني واس�ت�دام األطراف الثالثة ال�رتا�اهتم. وأشار الوفد إىل أن املبا

التوجهيية للبحث ا�ويل والفحص ا�متهيدي ملعاهدة التعاون �شأن الرباءات اليت أ�شأها املكتب ا�ويل للویبو بعد التشاور 
مع اإلدارات ا�ولية للبحث والفحص ا�متهيدي، توفر األساس القانوين �كفایة اإلفصاح والشخص املمترس يف الفنون يف 

التوايل. ومع أ�ذ ذ� يف �عتبار، رأت ا�مو�ة �ء أنه ال تو�د �ا�ة لتغيري هنج ، �ىل 11-13و 13-4و  12-4الفقرات 
 متوازن وموجود منذ فرتة طوی� ومتوازن. و��، ذ�ر الوفد أن ا�مو�ة �ء مل تدمع أي معل إضايف �شأن ت� القضا�.

لرباءات، و�� ینبغي اإلبقاء �ليه �وا�د وذ�ر وفد أوغندا أن نقل التكنولوجيا اكن أ�د األغراض الرئيس�ية لنظام ا .201
فيي معلها يف املس�تقبل. ورأى أن من شأن ذ� أن یعزز �دول أعامل الویبو �شأن  جلنة الرباءاتمن بنود �دول أعامل 

 . وأشار الوفد إىل أن قانونه ینص �ىل �رش32إىل  24التمنية ف� یتعلق بنقل التكنولوجيا املشار إليه يف التوصيات من 
الرباءات املمنو�ة حبيث یمت نقل املعرفة إىل بقية ا�متع من أ�ل اس�تعاملها. والحظ الوفد أن الطریقة األكرث معلية لتحسني 

وتطو�ر القدرات التكنولوجية �لنس�بة للب�ان اليت متر مبر�� أخرى من التطور التكنولو�، مثل أوغندا، يه اس�ت�الص 
یتطلب ا�كشف عن ��رتاع  2014لرباءات. وأشار إىل أن قانون امللكية الصناعية لعام املعلومات التقنية من طلبات ا

�اكفة األساليب العملية، مبا يف ذ� حتدید أفضل طریقة معروفة للم�رتع لتنفيذ ��رتاع، للسامح للناس بإ�ادة إنتاج 
ذ�، أقر الوفد بأنه يف �االت معينة، اكن من  ��رتاع املزعوم دون احلا�ة إىل الرجوع إىل أي مواد أساس�ية أخرى. ومع

رباءة �شلك فعال. وأشار الوفد إىل أنه �سبب ت� األحاكم، متكنت رشكة سيبال، ويه الالصعب فهم وصف ومطالبات 
دة رشكة أدویة هندیة، من إقامة مرشوع مشرتك مع رشكة حملية، يه رشكة �والييت �ميياكلز احملدودة، النتاج العقاقري املضا

للفريوسات �رتدادیة واملضادة للمالر� وا�هتاب ا�كبد. ويف رأیه، �كتسب الصياد� واملهندسون والفنيون املهارات 
املس�ت�دمة يف إنتاج ت� العقاقري، و�إلضافة إىل ذ�، أدى ذ� أیضا إىل ز�دة إماكنية الوصول إىل العقاقري األساس�ية 

وفد بأنه یضمن �كييف نظام امللكية الفكریة يف ب�ه وفقا ملس�توى التكنولوجيا هبا، مما املنقذة للحياة يف أوغندا. ورصح ال
 �سمح �لوصول إىل املعلومات املطلوبة لبناء املهارات احمللية. وأ�رز الوفد أنه حياول إجياد �القة فعا� بني إدارة امللكية الفكریة

 واملؤسسات العلمية والتكنولوجية يف أوغندا.

فد أسرتاليا إنه یؤید املرشو�ات اليت تنطوي �ىل نقل التكنولوجيا، وشارك يف �دد من املبادرات ا�تلفة. وأبلغ وقال و  .202
الوفد اللجنة مببادرته اليت أ�شأت منصة لربط منظامت البحوث األسرتالية والعامة مع أحصاب املشاریع ومطوري املنت�ات من 

سرتاليا. وأوحض الوفد أن منصة موارد �راءات ا�رتاع القطاع العام �سرتاليا هو أالقطاع العام ب�الل منصة موارد �راءات 
منصة �ىل ش�بكة اإلنرتنت تعمل �بوابة وا�دة لتبادل املعلومات وتفضيالت الرتخيص و�سهيل �تصال ف� یتعلق حبقوق 

سرتاليا أالقطاع العام ب أن منصة موارد �راءات امللكية الفكریة اليت ینش�هئا قطاع األحباث العام يف أسرتاليا. وأشار الوفد إىل
ميكن أن �سا�د الرشاكت �ىل الوصول إىل التكنولوجيا و�بتاكر املتاح للرتخيص وحتدید فرص التعاون احملمت�. كام وفرت 

اث يف املنصة مصدًرا وا�ًدا للمعلومات األساس�ية حول س�بل �تصال مع الرشاكت، اليت �سعى للعمل مع رشاكء األحب
القطاع العام، وميكن أن متكّن من التعاون بني املرشو�ات. وأضاف الوفد أن هذه الطریقة �رست �بتاكر والتسویق 

الت�اري لتوفري وس�ي� ألحصاب حقوق امللكية الفكریة يف القطاع العام لإلشارة إىل حيازات �راءاهتم ونوا� الرتخيص. ومن 
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سرتاليا هو ز�دة معدل التعاون بني قطاع الصنا�ة واملؤسسات أالقطاع العام ب�راءات  بني األهداف الرئيس�ية ملنصة موارد
البحثية يف أسرتاليا. ويف رأي الوفد، اكنت ذ� یوفر بيئة متكن اجلامعات من تعز�ز �رباهتا البحثية وختصصاهتا التقنية لز�دة 

توفرها مؤسسات التعلمي العايل ومؤسسات البحث التابعة � توفر فهم فرص التعاون احملمت�. وشدد الوفد �ىل أن املعرفة اليت 
فرصاً �برية لتعز�ز املنت�ات واخلدمات اليت یقد�ا قطاع الصنا�ة، مما أ�ح الوصول إىل مشاراكت �حجة يف جمال األعامل، مثل 

اليت مت �كتشافها من �الل منصة موارد  التعاون الناحج بني الرشاكت الصغرية املبتدئة مع اجلامعات والقامئ �ىل التكنولوجيا
 سرتاليا.أاع العام ب�راءات القط

تنفق مليارات ا�والرات لك �ام �متویل معليات األحباث والتطو�ر  تهإن حكوم  األمر�كيةوقال وفد الوال�ت املت�دة  .203
، أنفقت احلكومة �حتادیة 2016اليت جترهيا اجلامعات ومؤسسات البحوث احلكومية والرشاكت اخلاصة واألفراد. ويف �ام 

مليار دوالر للبحث والتطو�ر يف  77مليار دوالر أمر�يك �ىل معليات األحباث والتطو�ر �ري ا�فاعية وحوايل  70حوايل 
جمال ا�فاع. وأشار الوفد إىل أمهية البحوث اجلامعية للغایة للهنوض �لعلوم، وتوس�يع نطاق املعرفة هبا، والقتصادها، حيث 

قطاع التعلمي العايل هو �ين أكرب قطاع يف جمال البحث والتطو�ر يف الوال�ت املت�دة. وقد حققت اجلامعات وا�لكيات اكن 
. ويف العام 2015من قمية األحباث والتطو�ر يف الوال�ت املت�دة يف �ام % 13مليار دوالر أمر�يك، أو حوايل  64حوايل 

البحوث األساس�ية يف البالد. وأوحض الوفد أن حوايل نصف األحباث األاكدميية يف األ�ري، اكن هذا ميثل أقل من نصف قمية 
الوال�ت املت�دة تولها احلكومة �حتادیة، اليت تعترب أكرب راعي للبحوث األساس�ية. وأشار الوفد إىل أن نقل التكنولوجيا من 

ها و�سویقها أمر حيوي لز�دة فوائد البحوث اليت اجلامعات واملؤسسات البحثية األخرى إىل جمال الصنا�ة ملواص� تطو�ر 
ميولها القطاع العام. ومبا أن البحث اجلامعي �ادة ما �كون عبارة عن حبث يف مر�� مبكرة، رأى الوفد أنه دون نقل ذ� 

سویق، البحث من اجلامعات ومؤسسات البحث العامة إىل رشاكت القطاع اخلاص من أ�ل القيام �ملزید من التطو�ر والت 
رباءات �امسة للغایة يف �شكيل الرش�اكت و�سویق ��رتا�ات. الحباث. و�رى الوفد أن ت� األقد ال جيين امجلهور فوائد 

وأشار إىل أنه يف غياب وجود نظام �راءات قوي، فإن معظم ت� ��رتا�ات لن �رى النور �ىل اإلطالق �سبب التلكفة 
ا�ات إىل منت�ات قاب� للتسویق. وأضاف الوفد قائال إنه يف غياب امحلایة مبوجب �راءة ا�كبرية املرتبطة بتطو�ر ت� ��رت 

 األمر�كيةلن یقوم أي خشص �الست�ر يف ت� ��رتا�ات املبكرة. وأوحض الوفد أن نقل التكنولوجيا يف الوال�ت املت�دة 
ل قانون الرباءات والعالمات الت�اریة املعدل واملعروف من اجلامعات إىل القطاع اخلاص أصبح ممكناً، بصورة �برية، من �ال

رباءات يف الوال�ت املت�دة ال، وا�ي یتناول قانون 35دول، املسجل يف قانون الوال�ت املت�دة، املادة  -�مس قانون �ي
نه ميثل تغيرياً جوهرً� يف . وأشار الوفد إىل أ1981، وأصبح �فذاً يف یوليو 1980. وقد صدر هذا الترشیع يف �ام األمر�كية

دول اخليار لل�امعات والرشاكت المتالك  -س�ياسة �بتاكر احلكومية يف الوال�ت املت�دة. وقد أعطى قانون �ي
��رتا�ات اليت تطورها �متویل فيدرايل ومنح �راخيص حرصیة هلم �شأن ت� ��رتا�ات. ویمت �شجيع اجلامعات �ىل 

ة لرتمجة نتاجئ األحباث إىل منت�ات تعود �لفائدة �ىل امجلهور. وأوحض الوفد أنه نظراً ألن متویل التعاون مع قطاع الصنا�
البحث یأيت من دافعي الرضائب يف الوال�ت املت�دة، تنص الس�ياسات �ىل إعطاء األفضلية للرشاكت الصغرية وألولئك 

ت�دام أي د�ل حتصل �ليه اجلامعات من الرتخيص . وجيب اس� األمر�كيةا��ن یصنعون منت�ات يف الوال�ت املت�دة 
دول، مل �كن متلقو  -ملاكفأة �لامء اجلامعات ولتقدمي مزید من ا�مع �ورة �بتاكر. وذ�ر الوفد أنه قبل صدور قانون �ي

ن ذ�، اكنت ا�متویل الفدرايل، مبا يف ذ� اجلامعات، �س�تطيعون امتالك ��رتا�ات املمو� من القطاع العام، وبدًال م
الواكالت الفيدرالية حتتفظ جبميع حقوق امللكية الفكریة وال ميكهنا إال منح �راخيص �ري حرصیة للرشاكت اخلاصة. والحظ 

الوفد أنه يف ظل هذه الظروف، اكنت الرشاكت ترتدد يف �ست�ر يف تطو�ر منت�ات وأسواق �دیدة، ألن املنافسني 
خيص من احلكومة ومن مث ميكهنم تصنيع وبني نفس املنت�ات. وأضاف الوفد قائال أنه نتي�ة ميكهنم بعد ذ� احلصول �ىل �را

�� مل �س�تفد دافعو الرضائب من املنت�ات املفيدة اجلدیدة أو النشاط �قتصادي ا�ي من شأنه أن خيلق وظائف إضافية 
دول مشلت �شجيع املشاركة القصوى  -ن �يوأكد الوفد �ىل أن أهداف قانو �مجة عن تصنيع هذه املنت�ات وبيعها.

للرشاكت الصغرية واملنظامت اليت ال هتدف لتحقيق رحب يف �ود البحث والتطو�ر املمو� احتادً� لتعز�ز التعاون بني الرشاكت 
الفيدرالية  واملنظامت اليت ال هتدف للرحب، مع ضامن احتفاظ احلكومة �حلقوق ا�اكفية من ��رتا�ات املمو� من احلكومة
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دول یتضمن  -لتلبية احتيا�اهتا ولتشجيع اس�ت�دام ��رتا�ات لتحقيق املنفعة العامة. وأشار الوفد أیضا إىل أن قانون �ي
أیضا �ددا من الضام�ت املصممة محلایة املصل�ة العامة. ومشلت هذه الضام�ت: أوال، �لزتام ��كشف عن لك ا�رتاع لواك� 

ة واختاذ قرار �شأن �حتفاظ حبق امللكية يف ��رتاع من �دمه، و�لتايل تقدمي طلب �راءة ا�رتاع أويل يف ا�متویل �حتادی
غضون فرتة زمنية حمددة. �نياً، اكنت هناك رخصة اس�ت�دام حكومية متثل حقوقا مدفو�ة �ري قاب� للتحویل ملامرسة أو القيام 

ت املت�دة يف مجيع أحناء العامل. �لثًا، يف ظل ظروف معينة، قد تطلب احلكومة مبامرسة اإل�رتاع نيابًة عن حكومة الوال�
من ما� الرباءة منح �رخيص لطرف �لث أو قد تأ�ذ احلكومة حق امللكية يف �راخيص املنح نفسها، واليت �شار  األمر�كية

الصغرية واملتوسطة ف� یتعلق بأغراض إ�هيا �مس حقوق التد�ل لتسویق ��رتاع. وأ�ريا، أعطيت األفضلية للمؤسسات 
دول سا�دت  -الرتخيص. ورأى الوفد أن البحوث اجلامعية القویة، مقرتنة �لبيئة القانونية ا�متكينية اليت أ�شأها قانون �ي

لعب ، مثل صنا�ة التكنولوجيا احليویة، حيث الزالت تاألمر�كية�ىل إ�شاء صنا�ات �دیدة ��اكمل يف الوال�ت املت�دة 
 11000دورا ر�د� يف هذا ا�ال. وأشار الوفد إىل أنه �الل الس�نوات امخلس والعرش�ن املاضية، مت �شكيل أكرث من 

رشكة �ش�ئة، بناًء �ىل نتاجئ البحث اجلامعي. ولوحظ أن أ�لبية هذه املواقع تقع �لقرب من اجلامعات، مما �سهم يف �قتصاد 
منتج �دید من األحباث  800رشكة �ش�ئة، ومت إد�ال  8,024و�ده، مت إ�شاء  2016 �ام احمليل والتمنية يف ا�و�. ويف

دواء ولقاح  200اجلامعية يف السوق من قبل الرشاكت العام� يف القطاع اخلاص. و�الوة �ىل ذ�، مت تطو�ر أكرث من 
ذ�ر الوفد أن نقل التكنولوجيا من دول. و  -�دید من �الل رش�اكت بني القطا�ني العام واخلاص، منذ سن قانون �ي

اجلامعات خيلق مليارات ا�والرات من املزا� املبارشة لالقتصاد األمر�يك ویدمع �لق مالیني الوظائف لك �ام. ورأى أن 
یظهر أمهية وجود نظام �راءات فعال وقوانني واحضة وشفافة تتعلق  األمر�كيةمثل هذا املثال الناحج يف الوال�ت املت�دة 

دول، أشار الوفد إىل أن قانون  -مللكية امللكية الفكریة مبا یفيض إىل نقل التكنولوجيا و�سویقها. و�إلضافة إىل قانون �ي�
�راءات ��رتاع ولواحئ �راءات ��رتاع يف الوال�ت املت�دة ینصان �ىل إعطاء ختفيضات يف رسوم �راءات ��رتاع 

ناهية الصغر، مما �شّجع �ىل احلصول �ىل �راءات ��رتاع والرتخيص من �انب ت� لل�امعات وا�كيا�ت الصغرية أو مت 
ا�كيا�ت. و�الوة �ىل ذ�، أبلغ الوفد اللجنة عن �رشیعني هامني آخر�ن حيققان أهداف نقل التكنولوجيا الوطنية. أ�دهام 

. 3701، القسم 15ينه يف القانون األمر�يك رمق وا�ي مت تقن  1980وایدالر لالبتاكر التكنولو� لعام -اكن قانون ستيفنسون
. وقد تطلب القانون من ا�تربات األمر�كيةوأوحض الوفد أنه اكن أول قانون رئييس لنقل التكنولوجيا يف الوال�ت املت�دة 

إىل قطاع  الفيدرالية أن �كون �هيا �ر�مج رمسي لنقل التكنولوجيا وأن �سعى بنشاط للبحث عن فرص لنقل التكنولوجيا
الصنا�ة واجلامعات وحكومة الوال�ت واحلكومات احمللية. واكن الترشیع الثاين هو القانون الفيدرايل لنقل التكنولوجيا لعام 

وایدالر وجعل نقل املعرفة مسؤولية لك خمترب -. وقد �دل هذا القانون قانون ستيفنسونFTTA، واملشار إليه �مس 1986
 ام أقر بإ�رام اتفاقات تعاونية للبحث والتطو�ر.و�امل و�ندس فيدرايل. ك

 من �دول األعامل: العمل املس�تقبيل 10البند 

)، وأعرب عن تقد�ره CACEECحتدث وفد اكزاخس�تان �مس ب�ان القوقاز وآس�يا الوسطى وأورو� الرشقية ( .204
الرباءات كام أعرب عن امتنانه مجليع وفود  لألمانة �ىل العمل العظمي ا�ي قامت به للتحضري ل�ورة الثامنة والعرش�ن للجنة

من �دول األعامل،  5ا�ول األعضاء �ىل مسامههتا ومقرت�اهتا البناءة ف� یتعلق بعمل اللجنة يف املس�تقبل. وف� یتعلق �لبند 
ية �شأن �س�تثناء حتت موضوع �س�تثناءات والتقييدات، أشار الوفد إىل أن األمانة قد أ�دت املسودة الثانية لوثيقة مرجع 

). وقد أ�ذت ت� الوثيقة يف �عتبار SCP/28/3ف� یتعلق بإجراءات احلصول �ىل موافقة تنظميية من السلطات (الوثيقة
الطلبات اليت قدمهتا ا�ول األعضاء، وقامت بتبس�يط واس�تكشاف املعلومات املفيدة ف� یتعلق بتنفيذ هذا �س�تثناء. 

 أن الورقة ا�هنائية س�تعكس مجيع اجلوانب املتعلقة �لتنفيذ يف ا�ول األعضاء وسيمت تقدميها إىل وأعرب الوفد عن ثقته يف
ا�ورات املقب� للجنة. وف� یتعلق �لعمل املس�تقبيل، اقرتح الوفد أن تعد األمانة وثيقة مرجعية �شأن الرتخيص اإلجباري 

�هيا معلومات عن القوانني ذات الص� يف ا�ول األعضاء، ة الرباءاتجلنا�ي تنفذه ا�ول األعضاء. وأشار الوفد إىل أن 
�إلضافة إىل العدید من األمث� �ىل تنفيذ مواطن مرونة قانون الرباءات املنصوص �لهيا يف اتفاق الرتیبس. ويف رأیه، فإن 
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يف املس�ت�دمة الوطنية مناجه حتقيق فهم أفضل لل تبس�يط واس�تكشاف املعلومات املتا�ة من شأنه أن �سا�د اللجنة �ىل 
من �دول األعامل، ذ�ر الوفد أن جودة الرباءات اكنت من بني القضا� ذات  6تنفيذ الرتخيص اإلجباري. وف� یتعلق �لبند 

ل األولویة �لنس�بة �موعته ومسأ� حتظى �ه�م �لغ. ومع أ�ذ ذ� يف �عتبار، ذ�ر الوفد أنه یؤید اس�مترار املناقشات حو 
منصة جيدة ملناقشة أفضل املامرسات املتعلقة جبودة الرباءات متثل هذه املسأ� يف �ج��ات املقب�. ورأى الوفد أن اللجنة 

تقيمي و�رى الوفد أن أعرب عن اه�مه مبواص� دراسة ت� القضا�. بذ� وتقامس منت�ات العمل بني ماكتب الرباءات. و 
�انباً هاماً للغایة یتعلق �جلودة. وذ�ر الوفد أیضا أن امتثال متثل  – املؤرشاتأو األساس�ية ة معایري اجلود -جودة الرباءة 

مسودة اس�تبيان حول وضع كفایة رشط ا�كشف اكن � أمهية �برية أیضا. و�� اقرتح الوفد أن تقوم األمانة العامة ب�لوصف ا
 اواسع اموضو�یعترب الحقة. ومبا أن تقيمي اخلطوة �بتاكریة ا�ول األعضاء يف مر�� يف هاتني املسألتني إلجراء مسح 

خلطوة �بتاكریة. حول ا اتمزید من ا�راسوإجراء ومعقدا، أعرب الوفد عن اعتقاده بأن من املهم أن تواصل اللجنة معلها 
ال�رتا�ات املتعلقة �ألدویة وأعرب عن اه�مه بتقامس اخلربات ف� بني ا�ول األعضاء ف� یتعلق �خلطوة �بتاكریة ل

والبيا�ت �سلس� ا�كتل رباءات ف� یتعلق الوأساليب العمل. و�إلضافة إىل ذ�، اقرتح الوفد إدراج موضوع جودة 
يف  االضخمة وا�اكء �صطناعي يف �ر�مج معل اجللسة اإل�المية �شأن امللكية الفكریة والتمنية والبيئة الرمقية، املقرر عقده

من �دول األعامل، أید الوفد مواص� العمل �شأن الرباءات  7. وف� یتعلق �لبند التمنية للجنة ورة الثالثة والعرش�نا�
مزید من ا�راسات حول توافر األدویة والقدرة �ىل حتمل �لكفهتا. ومع ذ�، فإنه ال �زال یعتقد إجراء الوفد وأید والص�ة. 

مع هيئات الویبو األخرى. العمل ینبغي أن یمت يف إطار والیة اللجنة لتجنب ازدواجية اعتقادا راخسا أن مثل هذا العمل 
عن دمعه ملواص� ا�راسات الس�تكشاف القضا� املتعلقة �لوصول إىل األدویة، ودمع املقرت�ات املقدمة من الوفد وأعرب 

. SCP/28/10. و .SCP/28/9 Add و SCP/28/9وفود األرجنتني والربازیل وكندا وسو�رسا، والواردة يف الو�ئق 
حول �دوى رشط اإلفصاح عن األسامء ا�ولية �ري املس�� املناقشات و�الوة �ىل ذ�، أید الوفد أیضا إجراء مزید من 

من �دول األعامل، أشار الوفد إىل أمهية مناقشة رسیة �تصاالت. ومن أ�ل  8امللكية يف الرباءات. وف� یتعلق �لبند 
رباءات ومعالهئم يف �القاهتم �رب احلدود، اقرتح الوفد أن تقوم األمانة اللت�د�ت اليت یوا�ها مستشارو أفضل ل فهم ل  التوصل

ت اليت یوا�ها العمالء أن الرتكزي �شلك أمعق �ىل الت�د�و�رى الوفد بإ�داد اس�تبيان لتسليط الضوء �ىل ت� العقبات. 
 وثيقة استشاریة �شأن رسیة املراسالت.وضع لنظر يف اقرتاح �الوفود  إقناع�راءاهتم سيسا�د �ىل  وومستشار 

والحظ وفد ليتوانيا، مت�دً� نيابة عن مجمو�ة ب�ان أورو� الوسطى والبلطيق، أنه يف إطار لك بند من بنود �دول  .205
�، ذكّر الوفد اللجنة ومع ذاألعامل، س�بق أن ذ�ر �دداً من املقرت�ات اليت ميكن أن �شلك أساساً لعمل اللجنة اإلضايف. 

مصمي نظام الرباءات. ورصح الوفد بأن أ�د املوضو�ات متثل رباءات اليت �رى أهنا التعلق أمهية �برية �ىل جودة  تهبأن مجموع 
اخلطوة �بتاكریة. وذ�ر الوفد كذ� أن هناك قضية أخرى  يه ات �شأهنامزید من املناقشإجراء اليت س�يكون �یه اه�م ب

عن الوفد يه رسیة �تصال بني العمالء ومستشاري �راءاهتم. وأعرب ومو�ة منذ فرتة طوی� ا�موضع اه�م ت اكن
رباءات األجنيب من �الل ال، �شأن ��رتاف �متياز مستشار ا�ي سيمت احرازه اس�تعداده ملواص� العمل، ورؤیة التقدم

اسات ف� یتعلق هبذا املوضوع. ورحب الوفد أیضا مبواص� املناقشات املزید من ا�ر إجراء ، ورحب بقانوين �ري ملزمصك 
حقوق الرباءات، مع األ�ذ يف �عتبار أنه سيمت احلفاظ �ىل التوازن بني مصاحل �شأن حول �س�تثناءات والتقييدات 

واملواد �الس�ت�دام السابق، حفص �س�تثناءات املتعلقة یوافق �ىل أحصاب احلقوق و�امة امجلهور. وذ�ر الوفد أنه ميكن أن 
املر�بات والطا�رات، و�س�ت�دام التجریيب والبحث العلمي. وف� یتعلق ببند �دول األعامل يف احلاص� �ىل �راءة ا�رتاع 

أن تواصل �شأن الرباءات والص�ة، أشار الوفد إىل أنه ذ�ر يف مدا�لته �شأن هذا البند �ددا من الو�ئق اليت ميكن للجنة 
للمناقشات اليت أساس ميثل  )SCP/24/4مو�ة األفریقية (الوثيقة ا�اقرتاح أن �رى ال �ىل أساسها. ورصح الوفد بأنه ا معله

 .جلنة الرباءاتيف جتري 

لرئيس واألمانة �ىل عقد اج�ع جيد اإل�داد، وأعرب لو�ء امللكية الفكریة عن شكره لممثل �حتاد ا�ويل  وأعرب .206
ا متثل أهن�حتاد ا�ويل رأى ليت ارباءات الة ودالوفود ف� یتعلق جباليت قامت هبا الت البناءة والشام� عن ارتيا�ه للتد�
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مثل اللجنة بأن �حتاد �یه قرار �شأن ��رتاضات اليت أوصت بإد�ال امل األكرث أمهية يف نظام الرباءات. وأبلغ  العنرص
 ام مراقبة من طرف �لث أو إد�ا�، و�حتفاظ بنظام إل�ادة الفحص.نظام للمعارضة بعد املنح أو اإلبقاء �ىل نظ

 وبعد القيام ببعض املشاورات، قررت اللجنة معلها يف املس�تقبل �ىل النحو التايل: .207

 .الرباءاتستبقى قامئة املسائل �ري الشام� مفتو�ة ملزید من التطو�ر واملناقشة يف ا�ورة القادمة للجنة  -

�ورة املقب� �ىل تقيص اخلاصة �ة جلنة الرباءات، وافقت اللجنة �ىل أن تقترص أعاملها ودون املساس بوالی -
 تؤدي إىل املواءمة يف هذه املر��، وسيمت تنفيذها �ىل النحو التايل:وأال احلقائق 

 حقوق الرباءات�شأن �س�تثناءات والتقييدات 

)، س�تواصل األمانة العمل �ىل مرشوع 26(الرباءات جلنةدا�ل اللجنة يف ا�ي مت التوصل إليه وفقا لالتفاق  -
س�تقوم و حقوق الرباءات �القرتان مع حامیة الرباءات. �شأن وثيقة مرجعية �شأن �س�تثناءات والتقييدات إ�داد 

 ا�ورة التاسعة والعرش�نس�تقدم إىل واليت ، اخلاص �لبحثاألمانة بإ�داد مسودة وثيقة مرجعية عن �س�تثناء 
، س�تقوم األمانة بإ�داد املتعلق �لبحثلرباءات. بعد إ�داد وعرض مرشوع الوثيقة املرجعية �شأن �س�تثناء للجنة ا

للجنة الرباءات. لعرضه يف ا�ورة الثالثني مرشوع وثيقة مرجعية �شأن �س�تثناء املتعلق �لرتخيص اإلجباري 
�إلجراءات املتعلقة جعية �شأن �س�تثناء املتعلق وس�تتبع الوثيقتان املذ�ور�ن منط وهيلك مرشوع الوثيقة املر 

مفتو�ة  SCP/28/3الوثيقة وس�تظل ). SCP/28/3حلصول �ىل موافقة اجلهات التنظميية من السلطات (الوثيقة �
تقوم األمانة بدعوة ا�ول األعضاء إلرسال أي مد�الت إضافية و . إلجراء مناقشات مس�تقبلية �شأهنا يف اللجنة

 .املتعلق �لبحثع الوثيقة املرجعية �شأن �س�تثناء إل�داد مرشو

 جودة الرباءات، مبا يف ذ� أنظمة املعارضة

اه�م �اص للموضو�ات إعطاء )، مع 2تقوم األمانة بإ�داد دراسة إضافية عن اخلطوة �بتاكریة (اجلزء  -
 (اقرتاح وفد إس�بانيا). SCP/24/3من مرفق الوثيقة  8املقرت�ة يف الفقرة 

البحث والفحص، مبا يف جمال قد املؤمتر ا�ي �س�متر ملدة نصف یوم �شأن التعاون بني ماكتب الرباءات يف یع -
 .ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة الرباءاتواملنح املقاب�، يف الوثيقة األجنبية ذ� تبادل املعلومات املتعلقة �لطلبات 

اليت �س�ت�د�ا الوفود لضامن املناجه جنة الرباءات �شأن يف ا�ورة التاسعة والعرش�ن لل  بادلتعقد �لسة ت  -
رباءات دا�ل ماكتب امللكية الفكریة، مبا يف ذ� نظم املعارضة، وأي حتد�ت توا�ها و�يفية الجودة معلية منح 

ا، (اقرتاح من وفود امجلهوریة التش�يكية، �يني SCP/28/8مرفق الوثيقة أ من -7التغلب �لهيا، مع مرا�اة الفقرة 
 املكس�يك، س�نغافورة واململكة املت�دة).

 ).SCP/28/7وس�تواصل اللجنة مناقشة �قرتاح املقدم من وفد إس�بانيا (الوثيقة  -

 �راءات ��رتاع والص�ة

یعقد مؤمتر ملدة نصف یوم �شأن قوا�د البيا�ت املتا�ة للجمهور عن �ا� وبيا�ت املعلومات املتعلقة  -
 18 نتناولها الفقر�ت ، مع مرا�اة القضا� اليت  ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنةاللقا�ات، يف�لرباءات، �شأن األدویة و 

 مو�ة األفریقية لرب�مج معل �شأن الرباءات والص�ة).ا�(اقرتاح من  SCP/24/4من مرفق الوثيقة  19و
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ا�ورة التاسعة يف خيص تقوم األمانة بدعوة املامرسني لتبادل �رباهتم �شأن التفاوض �شأن اتفاقات الرت  -
(اقرتاح مقدم من ا�مو�ة  SCP/24/4(أ) من مرفق الوثيقة  20، مع إیالء اه�م �اص للفقرة لجنةوالعرش�ن ل 
 الص�ة).و رباءات ال�ر�مج معل �شأن خبصوص األفریقية 

 SCP/28/9قتان تواصل اللجنة مناقشة �قرتاح املقدم من وفود األرجنتني والربازیل وكندا وسو�رسا (الوثي  -
 ا�ورة التاسعة والعرش�ن ) يفSCP/28/10) واقرتاح وفود األرجنتني والربازیل وسو�رسا (.SCP/28/9 Addو

 هبذا البند من �دول األعامل.اليت تتعلق ، دون املساس �ملقرت�ات األخرى للجنة

 رسیة �تصاالت بني العمالء ومستشاري �راءاهتم

(رسیة �تصاالت بني العمالء ومستشاري �راءاهتم: جتميع  SCP/20/9قة س�تقوم األمانة بت�دیث الوثي -
القوانني واملامرسات و�ريها من املعلومات)، وتقدميها يف ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة. كام سينعكس هذا الت�دیث 

نة بدعوة ا�ول س�تقوم األماو رسیة �تصاالت بني العمالء ومستشاري �راءاهتم". ل �ىل موقع الویب ا�صص "
 األعضاء إلرسال أي مد�الت إضافية إل�داد الوثيقة احملدثة.

 نقل التكنولوجيا

تقامس دا�ل اللجنة، مبا يف ذ� املناقشات اليت دارت �الل �لسات اليت جرت استناداً إىل املناقشات  -
 �سهم يف نقل التكنولوجيا بفعالية، مبا ، س�تقوم األمانة بتجميع املعلومات املتعلقة بأحاكم قانون الرباءات اليتاملعلومات

 يف ذ� كفایة اإلفصاح.

 من �دول األعامل: ملخص الرئيس 11البند 

 )..SCP/28/11 Provعرض الرئيس ملخص الرئيس (الوثيقة  .208

 الرئيس.مبلخص وأ�اطت اللجنة �لامً  .209

يعكس التقر�ر مجيع املدا�الت السجل الرمسي ل�ورة يف تقر�ر ا�ورة. وس� سيمت تضمني أنه والحظت اللجنة كذ�  .210
الل دورهتا الرابعة (انظر الوثيقة جلنة الرباءاختاليت مت تقدميها �الل �ج�ع، وسيمت اع�ده وفقاً لإلجراء ا�ي اتفقت �ليه 

SCP/4/6 ىل مرشوع التقر�ر املتوفر يف املنتدى �لتعليق  جلنة الرباءاتأعضاء قيام ) اليت نصت �ىل 11، الفقرة�
 ، �الل دورهتا التالية.اليت مت تلقهيامبا يف ذ� التعليقات  ،�كرتوين للجنة. مث تدعى اللجنة إىل اع�د مرشوع التقر�راإل

 من �دول األعامل: اختتام ا�ورة 12البند 

م املمتاز لمنسقني اإلقلمييني ومجيع املندوبني اآلخر�ن واألمانة واملرتمجني الفوریني �ىل معلهعن شكره ل الرئيس أعرب  .211
 .2018یوليو  12أ�لق الرئيس اجللسة يف و التوصل إىل توافق يف اآلراء. ا�ي اكن �ريم إىل 

اللجنة �إلجامع التقر�ر يف واعمتدت  .212
 .2018د�سمرب،  3التاسعة والعرش�ن يف  اهتدور

 ]ذ� املرفق يل[ی
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RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
KANG Huiman (Mr.), Deputy Director, Patent System Administration Division, 
Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
KOO Ja Wook (Mr.), Deputy Director, Patent System Administration Division, 
Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
CHOI Dongki (Mr.), Assistant Deputy Director, Patent Examination Policy Division, 
Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
 
RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA/REPUBLIC OF MOLDOVA 
 
Viorel IUSTIN (Mr.), Head, Patents Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), 
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Diana STICI (Ms.), Head, Legal Department, State Agency on Intellectual Property (AGEPI), 
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Luisa Arelis CASTILLO BAUTISTA (Sra.), Directora, Invenciones, Oficina Nacional de la 
Propiedad Industrial (ONAPI), Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), 
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REPUBLIC OF KOREA 
 
PANG Hak Chol (Mr.), Director, International Cooperation and External Affairs Division, 
Invention Office of the Democratic People’s Republic of Korea, Pyongyang 
 
JONG Myong Hak (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
RYANG Song Hyon (Mr.), Chief, Law Section, Invention Office of the Democratic People’s 
Republic of Korea, Pyongyang 
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International Department, Industrial Property Office, Prague 
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Adrian NEGOIŢĂ (Mr.), Director, Patents and Innovation Support Directorate, State Office for 
Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Mirela-Liliana GEORGESCU (Ms.), Head, Chemistry-Pharmacy Substantive Examination 
Division, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Liam HYNES (Mr.), Deputy Director, International Policy Directorate, UK Intellectual Property 
Office (UK IPO), Newport 
 
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), Newport 
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Lamine Ka MBAYE (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
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SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Alfred YIP (Mr.), Director, Registries of Patents, Designs and Plant Varieties, Intellectual 
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Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
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Lukrécia MARČOKOVÁ (Ms.), Director, Patent Department, Industrial Property Office of the 
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Registration Office (PRV), Stockholm 
 
Lisa SELLGREN (Ms.), Senior Patent Examiner, Swedish Patent and Registration Office (PRV), 
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Ministry of Commerce, Nonthaburi 
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Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi 
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Richard ACHING (Mr.), Manager, Technical Examination, Intellectual Property Office, Ministry of 
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State Enterprise Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic 
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Dmytro NIKOLAIENKO (Mr.), Head, Law Department, State Enterprise Ukrainian Intellectual 
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State Enterprise Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic 
Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Ievgen RIABUKHIN (Mr.), Chief Expert, Division of Building and Mining, State Enterprise 
Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), Ministry of Economic Development and 
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VIET NAM 
 
PHAN Ngan Son (Mr.), Deputy Director General, National Office of Intellectual Property (NOIP), 
Ministry of Science and Technology, Hanoi 
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Mohammed FAKHER (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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Kudzai JIRI (Ms.), Chief Law Officer, Policy and Legal Research, Zimbabwe Intellectual 
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Programme, Geneva 
 
Nirmalya SYAM (Mr.), Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
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THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  
 
Abdullah ALMAZROA (Mr.), Director, International Relations Department and Deputy Director 
General, Riyadh 
 
Yazeed ALYOUSEF (Mr.), Head, Regional Relations Section, Riyadh 
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ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU)/UNITED NATIONS (UN)  
 
Christoph SPENNEMANN (Mr.), Expert Legal Affairs Officer, 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, Oppositions and Quality Supervision Division, Legal 
Support, Quality Supervision and Document Workflow Department, Moscow 
 
Julie FIODOROVA (Ms.), Deputy Head, Legal Division, Legal Support, Quality Supervision and 
Document Workflow Department, Moscow 
 
 
ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
Doris THUMS (Ms.), Head, Opposition and Substantive Patent Law Department, Munich 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO)  
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Erika DUENAS (Ms.), Technical Officer, Geneva 
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Jayashree WATAL (Ms.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and 
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John KABARE (Mr.), Intellectual Property Operations Executive, Harare 
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Oliver HALL ALLEN (Mr.), Minister Counsellor, European External Action Service, Geneva 
 
Florin TUDORIE (Mr.), European External Action Service, Geneva 
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Catherine Eunkyeong LEE (Ms.), Co-Chair, Patents Committee, Seoul 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’ 
Association (ELSA International)  
Olga KOUMPOURI (Ms.), Assistant for National and Local Moot Court Competitions, Brussels 
Chiara ARENA (Ms.), Delegate, Brussels 
Thomas BAETENS (Mr.), Delegate, Brussels 
Saniye Ezgi ERCAN (Ms.), Delegate, Brussels 
Olena KIZIUN (Ms.), Delegate, Brussels 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Steven GARLAND (Mr.), Observer, Zurich 
Jonathan OSHA (Mr.), Observer, Zurich 
 
CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)  
Tatjana SACHSE (Ms.), Counsel, Geneva 
 
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
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Greg PERRY (Mr.), Executive Director, Geneva 
Grega KUMER (Mr.), Head, Director General’s Office, Geneva 
Nahom TEKLEWOLD (Mr.), Officer, Geneva 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  
Kim FINNILÄ (Mr.), Senior IP Advisor, European Patent Attorney, Helsinki 
 
Health and Environment Program (HEP)  
Madeleine SCHERB (Mme), President, Geneva 
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Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets (EPI)/Institute of 
Professional Representatives Before the European Patent Office (EPI)  
Francis LEYDER (Mr.), President, Munich 
Filippo SANTI (Mr.), Member of the Harmonisation Committee, Munich 
 
Instituto Fridtjof Nansen (FNI)/Fridtjof Nansen Institute (FNI)  
Morten Walloe TVEDT (Mr.), Senior Research Fellow, Lysaker 
 
International Intellectual Property Commercialization Council (IIPCC)  
Johnson KONG (Mr.), Board Member, Hong Kong 
Ronald YU (Mr.), Board Member, Hong Kong 
 
Japan Intellectual Property Association (JIPA)  
Terukazu TERAUCHI (Mr.), Chairman, Medical and Biotechnology Committee, Tokyo 
 
Japan Patent Attorneys Association (JPAA)  
Masashi MORIWAKI (Mr.), Member, Tokyo 
Naoki OKUMURA (Mr.), Member, Tokyo 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Ellen ‘T HOEN (Ms.), President, KEI Europe, Geneva 
Thiru BALASUBRAMANIAM (Mr.), Representative, Geneva 
James LOVE (Mr.), Director, Washington D.C. 
 
Médecins Sans Frontières (MSF)  
Katy ATHERSUCH (Ms.), Medical Innovation and Access Policy Adviser, Geneva 
Shailly GUPTA (Ms.), Press and Communications Officer, Geneva 
Fiona NICHOLSON (Ms.), Legal and Policy Intern, Geneva 
 
Medicines Patent Pool (MPP)  
Pascale BOULET (Ms.), Consultant, Geneva 
Esteban BURRONE (Mr.), Head of Policy, Geneva 
Maria Carmen TRABANCO (Ms.), Associate Counsel, Geneva 
Elena VILLANUEVA OLIVO (Ms.), Policy and Advocacy Manager, Geneva 
 
National Inventors Hall of Fame  
Maggie PETRUSH (Ms.), General Counsel, North Canton, Ohio 
 
Third World Network Berhad (TWN)  
Safiatou SIMPORE DIAZ (Ms.), Consultant, Geneva 
 
 
 
IV. BUREAU/OFFICERS 
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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 
 
Anna PILICHEVA (Mlle/Ms.), 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 
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