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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019 ولیوی 3 التارخي:

 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 والعشرون التاسعة الدورة
 2018 د�سمرب 6ٕاىل  3جنیف، من 

 التقرير

 ته اللجنة ا�امئةاعمتد�ي ا

 مقدمة

عقدت اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون الرباءات ("اللجنة" ٔأو "اللجنة ا�امئة") دورهتا التاسعة والعرش�ن يف جنیف يف  .1
 .2018د�سمرب  6ٕاىل  3الفرتة من 

�ر، ٔألبانیا ، اجلزا :يف ا�ورةا�ول أ�عضاء التالیة يف الویبو و/ ٔأو احتاد �ر�س محلایة امللكية الصناعیة ُمثلت و  .2
متعددة  -بولیفيا (دو� و بو�ن، و بیالروس، و �ر�دوس، و جزر ا�هباما، و ٔأذربی�ان، و ا�منسا، و ٔأسرتالیا، و أ�رجنتني، و 

�وت و �وس�تار�اك، و �ولومبیا، و الصني، و ش�یيل، و كندا، و و، صبور�ینا فاو الربازیل، و البوس�نة والهرسك، و القوميات)، 
مرص، و ا�وادور، و جيبويت، و ا�امنرك، و مجهوریة �ور� ا�ميقراطیة الشعبیة، و امجلهوریة التش�یكية، و �رواتیا، و دیفوار، 

 ،والهند ،وهنغار� ،وهندوراس ،وغوات�ال ،والیو�ن ،و�ا� ،ؤأملانیا ،و�ابون ،وفر�سا ،فنلنداو اس�تونیا، و السلفادور، و 
 ،والكویت ،و�ینيا ،واكزاخس�تان ،والیا�ن ،وٕایطالیا ،وٕارسائیل ،ؤأ�رلندا ،إالسالمية) -وٕا�ران (مجهوریة  ،وٕاندونيس�یا

نیاكراغوا، و نيبال، و املغرب، و منغولیا، و املكس�یك، و مالطا، و مالزي�، و  ،ومدغشقر ،ولیتوانیا ،والتفيا ،وقري�زيس�تان
رومانیا، و مجهوریة �ور�، و قطر، و الربتغال، و بولندا، و الفلبني، و واي، غ�راو��س�تان، وعامن، و الرنوجي، و نی�ري�، و 
 ،والسودان ،واس�بانیا ،جنوب افریقياو سلوفينیا، و سلوفا�یا، و س�نغافورة، و اململكة العربیة السعودیة، و �حتاد الرويس، و

�ر�یا، و تو�س، و مجهوریة مقدونیا الیوغوسالفية السابقة، و �یلند، وطاجيكس�تان، و ، اوسو�رس  ،والسوید ،ورسیالناك
 ).92زمبابوي (و ٔأوروغواي، و الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، و اململكة املت�دة، و رات العربیة املت�دة، إالماو ٔأوغندا، و 
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بصفة مراقب: املنظمة  شارك يف �ج�ع ممثلو املنظامت احلكومية ا�ولیة التالیةو فلسطني بصفة مراقب.  وُمثلت .3
مكتب و )، EU�حتاد أ�ورويب (و)، EAPOللرباءات (املنظمة أ�وروبیة ا�ٓس�یویة و )، EPOأ�وروبیة للرباءات (

)، UNأ�مم املت�دة (و )، SCمركز اجلنوب (و ، )GCC Patent Office( ي�راءات ��رتاع التابع �لس التعاون اخللیج
 .)WTO( )9منظمة الت�ارة العاملیة (و )، WHOمنظمة الص�ة العاملیة (و 

 الرباءات لو�ءالرابطة ا�ٓس�یویة یة يف �ج�ع بصفة مراقب: ارك ممثلو املنظامت �ري احلكومية التال وش .4
)APPA( ، و) مركز ا�راسات ا�ولیة للملكية الفكریةCEIPI،( املعهد القانوين لو�ء الرباءات (CIPA)،  حتالف ا�متع و

)، DNDiاملهم� (ٔ�مراض اماكحفة ٔأدویة مبادرة و ، )CROPLIFEٕانرت�ش�یو�ل ( �روب الیفو ، )CSC( املدين
معهد الو�ء املعمتد�ن �ى و رؤى �بتاكر، ومؤسسة ، )ELSA International(لطالب القانون الرابطة أ�وروبیة و 

لت�ارة والتمنیة ل املركز ا�ويل و )، AIPPIا�ولیة محلایة امللكية الفكریة ( وامجلعیة، )EPI( املكتب أ�ورويب للرباءات
�حتاد ا�ويل و)، FICPIامللكية الفكریة ( لو�ء�حتاد ا�ويل و)، ICCة الت�ارة ا�ولیة (غرفو )، ICTSDاملس�تدامة (

امجلعیة الیا�نیة لو�ء الرباءات و )، JIPA(امجلعیة الیا�نیة للملكية الفكریة و )، IFPMA( ینيالصیدل مجلعیات املنت�ني 
)JPAA( ، ملؤسسة ا�ولیة لٕال�كولوجيا املعرفيةاو )KEI( ، و) منظمة ٔأطباء بال �دودMSF ،( ع �راءات یمؤسسة جتم و

)، واحتاد املامرسني أ�وروبیني يف جمال امللكية الصناعیة TWNلعامل الثالث (�رهارد لش�بكة و )، MPPأ�دویة (
)UNION( )21(. 

 هذا التقر�ر.رفق �رد قامئة املشاركني يف مو  .5

ا�ورة: "مرشوع التقر�ر" انعقاد لجنة ا�امئة قبل ال �ىل الو�ئق التالیة اليت ٔأ�دهتا أ�مانة  وُعرضت .6
)SCP/28/12 Prov.2 مرشوع �دول أ�عامل" (و)؛"SCP/29/1 Prov. تقر�ر عن نظام الرباءات ا�ويل: و)؛"

"وثیقة مرجعیة �شأٔن اس�تثناء البحث و)؛ SCP / 29/2جوانب معینة من قوانني الرباءات الوطنیة / إالقلميیة" (
)SCP/29/3 شأٔن النشاط �بتاكري (اجلزء أ�ول)" (ٕاضافية راسة "دو)؛�SCP/29/4 رسیة االتصاالت بني و)؛"

الوثیقة لخص "مو)؛ SCP/29/5: جتمیع القوانني واملامرسات واملعلومات أ�خرى (الرباءات ومولكهيممستشاري 
SCP/29/5 واملامرسات واملعلومات أ�خرى" : جتمیع القوانني الرباءات ومولكهيم: رسیة االتصاالت بني مستشاري

)SCP/29/5 Summary كشف"ٔأحاكم قانون الرباءات اليت �سهم يف النقل الفعال للتكنولوجيا، مبا يف ذ� كفایة ال و)؛ "
)SCP/29/6 ؛(تصویب للوثیقة و"SCP/29/6 ) "SCP/29/6 Corr.(. 

من الربازیل" اقرتاح مقدم ا أ�مانة: "�ٕالضافة ٕاىل ذ�، يف الو�ئق التالیة اليت ٔأ�دهت، نظرت اللجنةكام  .7
)SCP/14/7 التمنیة" (أٔجندة فریقية ومجمو�ة ا�مو�ة �نیابة عن فریقيا امقدم من وفد جنوب اقرتاح "و)؛SCP/16/7 ؛(
 )؛.SCP/16/7 Corrالتمنیة" ( أٔجندةفریقيا نیابة عن ا�مو�ة أ�فریقية ومجمو�ة ا"تصویب: اقرتاح مقدم من وفد جنوب و
)؛ SCP/17/8من وفدي كندا واململكة املت�دة" (مقدم "اقرتاح منقح و)؛ SCP/17/7من وفد ا�امنرك" (مقدم "اقرتاح و
اقرتاح مقدم من وفد الوال�ت "الرباءات والص�ة: و)؛ SCP/17/10من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية" (مقدم "اقرتاح و

من وفدي كندا واململكة املت�دة" مقدم �شأٔن جودة الرباءات: اقرتاح  "اس�تبيانو)؛ SCP/17/11ة أ�مر�كية" (املت�د
)SCP/18/9 كفاءة نظام الرباءات" ( حولمن وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية مقدم "اقرتاح و)؛SCP/19/4 اقرتاح و)؛"

من وفود مقدم "اقرتاح و)؛ SCP/19/6من وفد الربازیل �شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات" (مقدم 
مجهوریة �ور� واململكة املت�دة والوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن تقامس العمل بني املاكتب من ٔأ�ل حتسني كفاءة نظام 

من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن دراسة مشاركة العمل" مقدم "اقرتاح و)؛ .SCP/20/11 Revالرباءات" (
)SCP/23/4 من وفد ٕاس�بانیا" (قدم م"اقرتاح و)؛SCP/24/3 ر�مج معل حول فریقية من ا�مو�ة �مقدم "اقرتاح و)؛�

من مقدم "اقرتاح و)؛ SCP/28/7من وفد ٕاس�بانیا" (مقدم "اقرتاح و)؛ SCP/24/4الویبو �شأٔن الرباءات والص�ة" (
من وفود مقدم "اقرتاح منقح و)؛ SCP/28/8س�نغافورة واململكة املت�دة (و املكس�یك و �ینيا و  وفود امجلهوریة التش�یكية
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من وفود أ�رجنتني والربازیل وش�یيل مقدم )؛ و"اقرتاح منقح .SCP/28/9 Revأ�رجنتني والربازیل وكندا وسو�رسا" (
 )..SCP/28/10 Revوسو�رسا" (

نت أ�مانُة املدا�الت اليت مت تقدميها وجسلهتا �ىل رشیط �سجیل. ویلخص هذا التقر�ر املناق  .8 شات بناء �ىل ودو�
 .مجیع املالحظات اليت أ�بِدیت

 من �دول أ�عامل: افتتاح ا�ورة 1البند 
ن للجنة ا�امئة املعنیة بقانون �والعرش  ةالتاسع ا�ورة، الرباءات املنتخب، رئيس جلنة داماسو �ردوافتتح الس�ید  .9

 الرباءات.

 /الس�یدتوىل و رحب الس�ید فرا�سيس غري، املد�ر العام للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو) �ملشاركني. و  .10
 .اللجنة ٔأمني�مة مار�و ٔأل�ن (الویبو) 

 من �دول أ�عامل: اع�د �دول أ�عامل 2البند 
. .SCP/28/10 Addالو�ئق ؤأدرجت )، .SCP/29/1 Provاعمتدت اللجنة مرشوع �دول أ�عامل (الوثیقة  .11

 ..SCP/29/6 Corrالوثیقة و 

 من �دول أ�عامل: اع�د مرشوع تقر�ر ا�ورة الثامنة والعرش�ن 3البند 
 مقرتح.كام هو )، SCP/28/12 Prov.2اعمتدت اللجنة مرشوع تقر�ر دورهتا الثامنة والعرش�ن (الوثیقة  .12

 البیا�ت العامة
ٔأعرب عن شكره كام توجهيه يف اللجنة. �ىل ء ؤأعرب عن تقد�ره للرئيس حتدث وفد سو�رسا �مس ا�مو�ة � .13

ملدة �ن لمؤمتر أ��داد لمبا يف ذ�  ،�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة الرباءاتل�داد �ىل االٕ الویبو �ى ؤمترات امللٔ�مانة وقسم 
ع ا�ول أ�عضاء �الل ا�ورة السابقة واليت مجیوٕارادة عن تقد�ره جلهود ٔأیضا ة. ؤأعرب الوفد یشار� ت لسات ال اجل نصف یوم و 

هذه �الل ا�ورة التاسعة ة روح البناءت� الٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن �سود كام ٔأدت ٕاىل �ر�مج معل متوازن. 
املنتدى الوحيد املتعدد أ�طراف املعين الرباءات بصفهتا شدد الوفد �ىل ٔأمهیة جلنة ، �ٕالضافة ٕاىل ذ�ووالعرش�ن. 

مبا يف ذ� ت� املتعلقة �لعمل املس�تقبيل،  ،�لرباءات. ويف هذا الصدد، رٔأى الوفد ٔأن املناقشات اليت جتري يف اللجنة
ینبغي ٔأن �كون مفيدة للعامل احلقيقي، مبا يف ذ� ماكتب امللكية الفكریة واملبتكر�ن واملامرسني و�ريمه من مس�ت�ديم نظام 

. ؤأشار الرباءاتملنتدى إاللكرتوين للجنة لفائدة اعضاء اليت زودت أ�مانة مبعلومات حمدثة الرباءات. وشكر الوفد ا�ول ا�ٔ 
شار�یة لسة الت جل زال ميثل مسأٔ� ذات ٔأولویة. ومن مث، رحب الوفد � الالتفویض ٕاىل ٔأن معل اللجنة �شأٔن جودة الرباءات 

آلیات إاللغاء واملعارضة إالداریة وكذ� تبادل اخلربات �  شأٔن التعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص. �شأٔن أ
و�الوة �ىل ذ�، ٔأید الوفد ٕاجراء مزید من املناقشات حول موضوع اخلطوات �بتاكریة وشكر أ�مانة �ىل ا�راسة 

 ). ؤأوىل الوفد ٔأمهیة �برية للهنوض �لعمل �شأٔن موضوع رسیةSCP/29/4�شأٔن النشاط �بتاكري (الوثیقة إالضافية 
جودة �ىل ورٔأى ٔأن حامیة الرسیة قد تؤ�ر �ىل جودة معلیة حامیة الرباءات و  .ومولكهيم رباءاتالاالتصاالت بني مستشاري 

الرباءات املزمع ٕاصدارها. و�الوة �ىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن مس�ت�ديم نظام الرباءات قد ٔأعربوا عن رغبهتم يف العمل يف 
 مرا�اة �ختالفات يف ٔأحاكمومع . عاجلة الرباءات، مبا يف ذ� احلاالت العا�رة لل�دودمعلیة مبيئة موثوق هبا طوال فرتة 

من شأٔنه ٔأن �سهم يف وجود ٕاطار �راءات ميكن التنبؤ  �ري ملزمج يف شلك قانون رٔأى الوفد ٔأن تقارب ا�هنُ حامیة الرباءات، 
ء للمشاركة يف املناقشات والعمل �ىل قضا� ٔأخرى ا�مو�ة �عن اس�تعداد الوفد ٔأعرب . ويف هذا الصدد، جودةبه ؤأكرث 
سلط نقل التكنولوجيا. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، و رباءات والص�ة الحقوق الرباءات و �ىل �س�تثناءات لتقيیدات وتتعلق �

م أ�وسع امجلهور العامجیع ٔأحصاب املصل�ة املعنیني، مبا يف ذ� ٔأ�ذ مصاحل  املناقشاتٔأنه ینبغي �الل �ىل الوفد الضوء 
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ل اللجنة ٔأال عامأٔ املناقشات و ینبغي  هٔأضاف الوفد ٔأنكام متوازنة. املناقشات ن �كون وینبغي أٔ يف �عتبار  ؤأحصاب احلقوق
 .بناءةمناقشات جراء �كرر �ود الل�ان أ�خرى ٔأو املنتد�ت ا�ولیة. ويف اخلتام، ٔأعرب الوفد عن تطلعه الٕ 

كام ٔأعرب  ،�ربة الرئيس و�اراته القيادیةثقته يف ان أ�فریقية، ؤأعرب عن وحتدث وفد املغرب �مس مجمو�ة الب� .14
عن تقد�ره للرئيس ف� یتعلق بتوجهيه للجنة. و�الوة �ىل ذ�، شكر الوفد أ�مانة �ىل التحضري ل�ورة التاسعة والعرش�ن 

كن ا�ول أ�عضاء ميمنتدى متعدد أ�طراف  اره�ىل ٔأمهیة دور اللجنة �عتباوفد . و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأكد الالرباءاتللجنة 
تطو�ر نظام الرباءات واس�ت�دامه �شلك متوازن، ل رضوري اللجنة من مناقشة القضا� أ�ساس�یة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن معل 

ا�ول أ�عضاء. ويف هذا الصدد، رٔأى الوفد �ى ميكهنا ٔأن تلعب دورًا هامًا يف حتقيق التمنیة �ج�عیة و�قتصادیة ٔأنه كام 
ن توفر اس�ت�ابة متوازنة الحتیا�ات ومصاحل خمتلف ٔأحصاب املصل�ة يف �امل الرباءات ا�ويل. وشكر أٔ ٔأنه ینبغي للجنة ا�امئة 

لسات تبادل تطلع ا�مو�ة أ�فریقية ٕاىل عقد � ٔأعرب عن . و للجنة الرباءاتالوفد أ�مانة �ىل حتدیث املنتدى إاللكرتوين 
ذات الص�. ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن  شار�یةلسات الت اجل من �دول أ�عامل �ٕالضافة ٕاىل  7و 6املعلومات يف ٕاطار البند�ن 

يف حتسني فعالیة نظام الرباءات، مع مرا�اة مصاحل الب�ان النامية وأٔقل الب�ان منوًا �ىل و�ه لسات �سا�د ت� اجل 
وشكر أ�مانة �ىل �ىل حقوق الرباءات،  �س�تثناءاتالتقيیدات �شأٔن  SCP/29/3وثیقة ؤأ�اط الوفد �لام �ل .اخلصوص

، الس�� ٔأهنا تقمي م�سكجزء ال یتجزٔأ من نظام �راءات متثل الوفد ٔأن �س�تثناءات والتقيیدات كام رٔأي ٕا�داد ا�راسة. 
كن مت SCP/29/3و�ه اخلصوص ٕاىل ٔأن الوثیقة ٔأشار الوفد �ىل و رباءات. التوازً� بني املصل�ة العامة وحقوق ٔأحصاب 

ا�ول أ�عضاء من ٔأن �كون �هيا فهم ٔأوحض ملفاهمي �س�تثناءات والتقيیدات �ٕالضافة ٕاىل فهم وتوضیح ٔأفضل لت� 
تظل ومن �حية ٔأخرى، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن مناقشات الرباءات والص�ة  رباءات.ال�ىل حقوق تقيیدات وال س�تثناءات �

ٔأولویة �لنس�بة للمجمو�ة ذات و��، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن هذه القضیة ٔأصبحت  �ل تعز�ز نظام �راءات ٔأكرث تواز�.�ٔ �امسة 
من  3الهدف ذ�ر ٔأن و ، )2030ٔأجندة التمنیة لعام أ�فریقية. ويف هذا الصدد، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأهداف التمنیة املس�تدامة (

هيدف ٕاىل ضامن حياة حصیة وتعز�ز الرفاهیة للجمیع. ويف هذا الصدد، ٔأشار و�ه الت�دید �ىل ٔأهداف التمنیة املس�تدامة 
جيدا ٔأساسا متثل . و�ىل و�ه اخلصوص، رٔأى الوفد ٔأن ت� الوثیقة SCP/24/4الوفد ٕاىل �قرتاح الوارد يف الوثیقة 

�ًال للت�د�ت ا�ولیة ف� فر تو لسلطات العامة يف جمال الص�ة العامة، ؤأهنا اخلاصة �ٔأولو�ت الس�یاسة �شأٔن لمناقشة ل 
قضیة متثل . و�الوة �ىل ذ�، ٔأید الوفد املناقشات حول ٔأنظمة ��رتاض اليت بأٔسعار ميسورةیتعلق �لوصول ٕاىل أ�دویة 

ة كام املساواة لهذه املسأٔ� يف معل اللجنة ا�امئوفر �روزا �ىل قدم شدد الوفد �ىل ٔأن اللجنة ینبغي ٔأن تكام . 6�مة يف البند 
الویبو ٔأجندة شدد �ىل ٔأمهیة مسامهة مجیع الهیئات ا�تصة يف الویبو يف تنفيذ توصیات كام يف مسأٔ� جودة الرباءات. مت 

، ا�ي طلب من جلان الویبو ا�تصة 2010�شأٔن التمنیة. ويف هذا الصدد، ٔأشار الوفد ٕاىل قرار امجلعیة العامة للویبو يف �ام 
التمنیة. ؤأشار الوفد ٕاىل أٔن جلنة الویبو احلكومية ا�ولیة ٔأجندة ساهامت يف تنفيذ توصیات امل ٔأن تدرج يف تقار�رها الس�نویة 

ٔأجندة الفكریة واملوارد الوراثیة واملعارف التقلیدیة والفو�لكور يه اللجنة الوحيدة اليت قدمت مسامههتا يف  املعنیة �مللكية
 وشدد الوفد �ىل ٔأمهیة هذه املسامهة ود�ا الل�ان أ�خرى ٕالجناز ت� املهمة. الویبو �شأٔن التمنیة.

)، ؤأعرب عن تقد�ره للرئيس GRULACریيب (وحتدث وفد السلفادور �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اك .15
و�ئق اللالج�ع و  �داديف االٕ زي توجهيهم يف اللجنة. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، شكر الوفد أ�مانة �ىل معلها املمت�ىل  Iئيبو�

ع ا�ول أ�عضاء. املنشورة. ورصح الوفد بأٔن ٔأ�شطة اللجنة �مة للغایة ٔ�هنا تتناول القضا� ذات التأٔثري الكبري �ىل �منیة مجی
رباءات والرباءات والص�ة الاجلوهریة مثل �س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق قضا� و�الوة �ىل ذ�، ٔأشار ٕاىل ٔأن ال

ذات ٔأمهیة �اصة �لنس�بة للمجمو�ة. وشدد الوفد �ىل ٔأمهیة ا�هنوض �لعمل �شأٔن جودة قضا� ونقل التكنولوجيا، يه 
الوفد ٔأعرب للوصول ٕاىل التكنولوجيات اجلدیدة. و��، �لنس�بة يف هذا املوضوع ٔأمر �امس  ٔأن العملرى الرباءات، ٔ�نه �

�شأٔن �س�تثناءات  من �دول أ�عامل 5لبند ف� یتعلق �و من �دول أ�عامل.  6ٕاىل املناقشات يف ٕاطار البند عن تطلعه 
اليت حتتوي �ىل معلومات قمية. وف� یتعلق  SCP/29/3والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات، شكر الوفد أ�مانة �ىل الوثیقة 

نصف یوم �شأٔن قوا�د البیا�ت املتا�ة  ا�ي �س�تغرقؤمتر املمن �دول أ�عامل، ٔأعرب الوفد عن رغبته يف تنظمي  7�لبند 
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ٔأعرب الوفد عن  ،د�ا� املعلومات املتعلقة �لرباءات والبیا�ت املتعلقة �ٔ�دویة واللقا�ات. ويف هذا الصد حولللجمهور 
ٔأم� يف ٔأن �كون للمؤمتر ا�ي �س�تغرق نصف یوم تأٔثري ٕاجيايب وملموس �ىل معل اللجنة. وف� یتعلق بنقل التكنولوجيا، ٔأكد 

الب�ان منوا. ويف هذا الصدد، شكر الوفد أ�مانة �ىل الوثیقة أٔقل الوفد �ىل ٔأمهیة هذا املوضوع �لنس�بة للب�ان النامية و 
SCP/29/6.  واملمثر للجنة.نتج ويف اخلتام، ٔأعرب الوفد عن ثقته يف العمل امل 

دامئا ٔأمهیة �برية �ور امللكية الفكریة يف حفز �بتاكر والتكنولوجيا والتمنیة  یويلؤأشار وفد الصني ٕاىل ٔأنه  .16
وشدد الوفد �ىل ٔأمهیة  حامیة امللكية الفكریة.من موقفه الراخس �ىل �قتصادیة. ويف هذا الصدد، ٔأكد الوفد من �دید 

جلنة مهیة وتأٔ�یدا �ٔ التبادل والتعاون بني ا�ول أ�عضاء من ٔأ�ل ٕاجراء تبادل شامل ومعمق يف ٕاطار امللكية الفكریة. 
بنظام الرباءات ا�ويل. ؤأعرب الوفد عن منصة �مة �دا للمناقشات ف� یتعلق ٔأن اللجنة تظل مبثابة ذ�ر الوفد الرباءات، 
رباءات الیتعلق �الس�تثناءات والتقيیدات و الس�� ف� حراز تقدم يف املناقشات و�لسات تبادل املعلومات، س�متر �ٕ الزتامه امل 

ورٔأى ٔأن هذه املوضو�ات ذات ٔأمهیة حيویة ٕالجياد توازن مناسب بني مصاحل ٔأحصاب احلقوق والص�ة ونقل التكنولوجيا. 
البد من ٕابداء املزید من املرونة حبیث �متكن  ،ختالفات بني ا�ول أ�عضاء� ه نتي�ةو�امة امجلهور. ؤأكّد الوفد �ىل ٔأن

، مع أ��ذ بعني �عتبار مصاحل واحتیا�ات مجیع أ�طراف ا�تلفة حول ت� املوضو�ات. ويف من امليض قدمااللجنة 
 .ٕاىل أ�مام معل اللجنةدفع اخلتام، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٕاجراء مناقشات ممثرة من ٔأ�ل 

) وشكر أ�مانة �ىل التحضري ل�ورة. CEBSوحتدث وفد لیتوانیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق ( .17
املناقشات ل�ول املزید من اليت تنظمها أ�مانة. كام ٔأعرب عن ٔأم� يف ٔأن �سمح  ر�یةلسات التشااجل وشدد �ىل ٔأمهیة 

عن الوفد ٔأعرب اءات املوضوعیة. وف� یتعلق �ملناقشات حول �س�تثناءات والتقيیدات، متهید ملواءمة قوانني الرب �� أ�عضاء 
رباءات وشكر أ�مانة الٕاىل مواص� املناقشات حول جودة  هتطلعكام ٔأعرب عن . SCP/29/3ٔ�مانة �ىل الوثیقة ل هشكر 

ٔأن اثنني من ٔأعضاء مجمو�ة ب�ان ٔأورو� ، ٔأشار الوفد ٕاىل یةشار� لت لسات اجل . وف� یتعلق �SCP/29/4�ىل الوثیقة 
ة. ؤأ�اط الوفد �لام �لوثیقة یشار� ت لسات ال اجل امجلهوریة التش�یكية وهنغار�، س�یقدمان عروضا يف هام الوسطى والبلطیق، و 

SCP/29/5  تدمع  كام مت التأٔ�ید �لیه يف ا�ورات السابقة،ؤأفاد ٔأنه . الرباءات ومولكهيممستشاري االتصاالت �شأٔن رسیة
يف جمال امتیاز احملاماة. وف� یتعلق �لعمل املس�تقبيل، ٔأكد لزم مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق هنج القانون �ري امل

الوفد �ىل ٔأمهیة احلفاظ �ىل التوازن الصحیح بني مصاحل خمتلف ٔأحصاب املصل�ة. ويف اخلتام، ٔأعرب الوفد عن اس�تعداده 
 ریقة بناءة.للمشاركة يف املناقشات بط

الج�ع. و�الوة �ىل ل�داد االٕ وحتدث وفد ا�منسا �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه وشكر أ�مانة �ىل  .18
 متثلرباءات الذ�، شدد الوفد �ىل ٔأمهیة وجود نظام �راءات دويل سلمي وموثوق به. ويف هذا الصدد، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن 

 �امل متعدد أ�طراف من �الل �وهنا مفيدة للب�ان يف مجیع مرا�ل التمنیة. و�ٕالضافة ٕاىل د�امة سلمية لالقتصاد العاملي يف
ذ�، شدد الوفد �ىل دور اللجنة يف تعز�ز نظام الرباءات العاملي لفائدة مجیع ا�ول أ�عضاء. ؤأعرب عن اس�تعداده 

 و�ختالف بني ا�ول أ�عضاء التشابهضافية ٔ�و�ه ٔأعرب عن ٔأم� يف ٔأن تؤدي ا�راسة االٕ ، كام للمسامهة يف هذه العملیة
رؤیة �شأٔن نظام �راءات �املي ٔأكرث تناسقًا. ورٔأى الوفد ٔأن اللجنة س�تكون توفري ٕازا� العقبات الت�اریة و يف املسا�دة ٕاىل 

ت بني مستشاري خطوات �برية ٕاىل أ�مام �شأٔن القضا� املهمة مثل جودة الرباءات ورسیة االتصاالٔأن ختطو قادرة �ىل 
ٕاىل ٕاجراء مناقشات مثرية لاله�م وممثرة ف� یتعلق بقوا�د البیا�ت املتا�ة عن تطلعه الوفد ؤأعرب . الرباءات ومولكهيم

التشار�یة لسات اجل للجمهور �شأٔن �ا� املعلومات املتعلقة �لرباءات والبیا�ت املتعلقة �ٔ�دویة واللقا�ات، �ٕالضافة ٕاىل 
اللجنة �ىل تتفق الرباءات والص�ة. وف� یتعلق �ملناقشات حول العمل املس�تقبيل للجنة، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن �شأٔن 

. ؤأكد الوفد �ىل ٔأمهیة احلفاظ �ىل التوازن ا�قيق بني املوضو�ات اليت نوقشت يف س�تقبلیة�ر�مج معل متوازن ل�ورات امل 
ورات �ر�مج معل مفيد ل�وضع التفامه املتبادل س�ميكّن ا�ول أ�عضاء من  �ىل و�ه اخلصوص ٕاىل ٔأنٔأشار اللجنة. و 

 بناءة.دورة بعمل اللجنة وتطلع ٕاىل عن اس�مترار الزتامه لوفد ٔأعرب ا. و یةس�تقبل امل 
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وحتدث وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ، ؤأعرب عن ثقته يف �ربة الرئيس و�اراته القيادیة، كام  .19
ٔأنه حىت ٕاذا اكنت اتفاقية ٕاىل الوفد ٔأشار عن تقد�ره للعمل الشاق ا�ي قامت به أ�مانة من ٔأ�ل التحضري لالج�ع. و  ٔأعرب

احلد أ�دىن من املعایري ا�ولیة محلایة �راءات ��رتاع، فٕان قانون الرباءات ال �زال يف وضعا �ر�س واتفاق �ریبس قد 
اتفاق �ریبس املرونة يف مواطن رباءات. ؤأضاف ٔأن ا احمللیة للونة الالزمة لصیا�ة قوانيهنكومات املر �ى احلجوهره ٕاقلميیًا و

الب�ان ذات املوارد احملدودة، �زي الس�یاسة الالزم لتلبیة احتیا�اهتا الصحیة، ويف الوقت حكومات تتيح للحكومات، الس�� 
لرباءات هو ٕاجياد توازن بني حقوق ٔأحصاب الرباءات واملصل�ة ذ�ر الوفد ٔأن ا�ور املهم للجنة اكام نفسه، تعز�ز �بتاكر. 

رباءات. ورصح الوفد بأٔن مجموعته املرونة يف جمال الالعامة ا�ٔكرب، الس�� يف جمال الص�ة العامة ونقل التكنولوجيا ومواطن 
املؤمتر ا�ي �س�تغرق  ٕاىلعن تطلعه الوفد ٔأعرب . و مناقشات ممثرة حول ت� القضا�ستشارك �شلك بنّاء وستسامه يف 

نصف یوم �شأٔن التعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص وتبادل املعلومات �شأٔن ٔأنظمة ��رتاض. ؤأعرب الوفد 
تحسني كفاءة نظام الرباءات يف توفري التوجيه ل للجنة اجللسات التشار�یة عن ٔأم� يف ٔأن توفر �لسات تبادل املعلومات و 

ٕاىل  هتطلعٔأعرب عن ، و SCP/29/4أٔعضاء اللجنة. وشكر الوفد أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة حتیا�ات ابطریقة �راعي تنوع 
عقد مناقشات ٔأنه ینبغي للجنة الرباءات ٔأن تاملمتث� يف لفكرة لت� الوثیقة. و�الوة �ىل ذ�، ٔأعرب الوفد عن تأٔییده  عرض

سأٔ� ٔأو�هتا مل كام  هامهیة متساویة لت� املسأٔ� يف معل ويل أٔ تٔأن  للجنةینبغي  هٔأكد الوفد �ىل ٔأنكام . �شأٔن ٔأنظمة ��رتاض
اليت س�تضم  ٔأنظمة ��رتاض�ىل و�ه اخلصوص ٔأنه ینبغي ٔأن �كون هناك �ر�مج معل �شأٔن  رٔأى الوفدو جودة الرباءات. 

آلیات ٔأنظمة ��رتاض املتا�ة يف خمتلف الب�ان، وإالجراءات والطر  ق اخلاصة �س�ت�دا�ا، اس�تبيان �شأٔن خمتلف ٔأنواع أ
رٔأى الوفد ٔأنه ینبغي للجنة كام . نظم و�یف ميكن ٕازا� القيودوالقيود املفروضة �ىل اس�ت�دا�ا، و�یف ميكن تقویة هذه ال 

صطلح "جودة الرباءات". و�ىل و�ه الت�دید، ٔأشار الوفد ٕاىل ما ٕاذا اكن املصطلح ملالرباءات ٔأن تتفق �ىل فهم مشرتك 
الرباءات يف معاجلة طلبات الرباءات ٔأو جودة الرباءات املمنو�ة وضامن �دم منح املاكتب لرباءات  یعين كفاءة ماكتب
. ويف هذا الصدد، طلب الوفد من أ�مانة تقدمي معلومات منتظمة ٕاىل ا�ول أ�عضاء �شأٔن نتاجئ طلبات مشكوك يف حصهتا

اض. و�الوة �ىل ذ�، ٔأ�اط الوفد �لام �القرتاح ا�ي تقدمت الرباءات يف خمتلف الوال�ت القضائیة ونتاجئ ٕاجراءات ��رت 
ٕاىل  هتطلعٔأعرب عن ) و SCP/28/8به وفود امجلهوریة التش�یكية و�ینيا واملكس�یك وس�نغافورة والوال�ت املت�دة (الوثیقة 

 SCP/29/3ٕاىل املناقشات حول الو�ئق ه تطلعٔأعرب الوفد عن املناقشات حول هذا �قرتاح. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، 
انتباه اللجنة لفت يف اغتنام الفرصة لعن رغبته الوفد ٔأعرب . وف� یتعلق �لرباءات والص�ة، SCP/29/6و SCP/29/5و

 UNHLPأ�دویة (صول �ىل ٕاىل تقر�ر الفریق الرفيع املس�توى التابع لٔ�مني العام لٔ�مم املت�دة املعين ٕ�ماكنیة احل
Report الس�یاسة بني امللكية الفكریة والت�ارة وحقوق تناسق ). ؤأشار ٕاىل ٔأن التقر�ر قد اس�تطلع �ىل و�ه الت�دید

توصیات مو�ة �ىل و�ه الت�دید ٕاىل ت� ال إال�سان، وقدم �ددا من التوصیات يف هذا الصدد. ؤأضاف الوفد ٔأن بعض 
لرباءات والص�ة. وذ�ر الوفد ٔأن مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ ة �شأٔن ایشار� ت لسة ال اجل الویبو، وذات ص� مبارشة مبوضوع 

ٔأ�اط الوفد �لام كام �رغب يف ٔأن تطلب من اللجنة الرشوع يف هذه املناقشات �س�تكشافية �ىل ٔأساس هذا التقر�ر الهام. 
يف دور نظام الرباءات يف ). وشدد �ىل ٔأمهیة النظر SCP/28/9�القرتاح املقدم من وفود الربازیل وكندا وسو�رسا (الوثیقة 

ٕاىل مناقشة هذا عن تطلعه لوفد ٔأعرب اتعز�ز تطو�ر املنت�ات الطبیة اجلدیدة وا�هنوض �لتكنولوجيات الصحیة. و��، 
 لن �زود�قرتاح. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، اسرتعى الوفد انتباه اللجنة ٕاىل حقيقة ٔأن الربوتو�ول ا�ي یعدل اتفاق �ریبس 

رخص قدرات تصنیع يف قطاع املس�تحرضات الصیدالنیة الس�ترياد أ�دویة ا�ٔ  بقدرات �ري اكفية ٔأو بال ٔأية الب�ان النامي
من ٕا�الن ا�و�ة، أٔشار الوفد ٕاىل أٔن هذا التعدیل جيزي الیقني  6. و�ٕالشارة ٕاىل الفقرة لزايماملنت�ة يف ٕاطار الرتخيص االٕ 

كام ٔأعرب ٕانتاج أ�دویة. �ىل لتلبیة احتیا�ات الب�ان ذات القدرة احملدودة  ةناس�بأ�دویة بأٔسعار م  ه ميكن تصد�رالقانوين بأٔن
 �ر�مج معل �مع الزتام أ�عضاء وتطبیق هذا التدبري الهام وفقا لوالیة اللجنة والویبو. يفاللجنة تنظر ن عن ٔأم� يف أٔ الوفد 

شأٔن �ا� املعلومات املتعلقة �لرباءات والبیا�ت ويف هذا الصدد، ٔأعرب الوفد عن تطلعه ٕاىل عقد مؤمتر ملدة نصف یوم � 
ات الرتخيص. ؤأعرب عن ٔأم� ياتفاق حول املتعلقة �ٔ�دویة واللقا�ات، وتبادل اخلربات من �انب املامرسني �شأٔن التفاوض 

 يف ٔأن یوفر تبادل اخلربات فهامً ٔأفضل للعالقة بني نظام الرباءات وأ�دویة.
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، كام هنأٔ �ورةل�داد االٕ املغرب. وهنأٔ الرئيس وأ�مانة �ىل  وفد�ة أ�فریقية ا�ي قدمه ؤأید وفد تو�س بیان ا�مو  .20
ف� یتعلق جبوانب للجنة الرباءات املد�ر العام �ىل افتتاح �ج�ع. وشكر الوفد أ�مانة �ىل حتدیث املنتدى إاللكرتوين 

، ؤأكد من �دید SCP/29/3�، شكر أ�مانة �ىل الوثیقة معینة من قوانني الرباءات الوطنیة وإالقلميیة. و�الوة �ىل ذ
سامه بفا�لیة يف حتقيق یدات � قي ت ٔأمهیة �س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات. ورٔأى الوفد ٔأن �س�تثناءات وال 

قوق الرباءات يف التوازن الصحیح بني املصل�ة العامة واحلقوق اخلاصة. وف� یتعلق بتطبیق �س�تثناءات والتقيیدات �ىل ح
�س�تفادة ا�اكم� من مواطن الب�ان منوًا يف ٔأقل القيود اليت توا�ها الب�ان النامية و أٔكد الوفد جمددا �ىل القوانني الوطنیة، 

أ�دویة أ�ساس�یة بأٔسعار صول �ىل من ٔأ�ل احلیدات قي ت . ؤأعرب عن اس�تعداده لتطبیق هذه �س�تثناءات وال املرونة
املرونة يف جمال مواطن اس�ت�دام ٔأكد �ىل ٔ�غراض الص�ة العامة. و��، ٔأید الوفد بیان ا�مو�ة أ�فریقية ا�ي ناس�بة م 

أ�دویة ال ینبغي ٔأن صول �ىل . ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن احلمنواالب�ان ٔأقل الرباءات يف ا�ال الصحي من �انب الب�ان النامية و 
 تام، شدد الوفد �ىل ٔأمهیة دور اللجنة ا�امئة يف هذا الصدد.�كون امتیازا بل حق للجمیع. ويف اخل 

�قتصادیة.  -ؤأشار وفد الهند ٕاىل ٔأنه ینبغي للویبو ضامن التوازن الصحیح بني �بتاكرات والتمنیة �ج�عیة  .21
ٔأعامل تقيص احلقائق، وشكر الوفد أ�مانة �ىل التحضري ل�ورة. ؤأشار ٕاىل ٔأن املناقشات يف اللجنة ینبغي ٔأن تقترص �ىل 

ٕاىل ٔأنه ليس يف وضع �سمح � بدمع معلیة تنس�یق قانون الرباءات. ورحب الوفد �ملزید من ا�راسات �شأٔن  امشري 
�س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات، مبا يف ذ� الرتخيص إالجباري. ورٔأى الوفد ٔأن ت� ا�راسات �لغة أ�مهیة 

ل �ىل أ�دویة والقدرة �ىل حتمل �لكفهتا. و�الوة �ىل ذ�، شكر الوفد أ�مانة �ىل الوثیقة �لنظر ٕاىل سهو� احلصو 
SCP/29/4.  و�سا�د �ىل ضامن اجلودة يف  اتالرباءحفص ورٔأى ٔأن نظام ��رتاض حمدد املعامل یضیف قمية ٕاىل معلیة

عن تقد�ره ٔأعرب ). كام SCP/16/7و�ة أ�فریقية (الوثیقة . وف� یتعلق �لرباءات والص�ة، ٔأید الوفد اقرتاح ا�مهباطالبة امل
قضیة احلصول �ىل أ�دویة حول صول �ىل لتقر�ر الفریق الرفيع املس�توى التابع لٔ�مني العام لٔ�مم املت�دة املعين ٕ�ماكنیة احل

اءات. وف� یتعلق مبوضوع رسیة رب الٔأمهیة ٕادراج أ�سامء ا�ولیة �ري املس�� امللكية يف جمددا �ىل الوفد  ٔأكدأ�دویة. و 
مرتبطة بقانون االتصاالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم، ٔأعرب الوفد عن اعتقاده ٔأن هذه املسأٔ� ليست مسأٔ� 

وینبغي أٔن حيمكها قانون أ�د�. وف� یتعلق �كفایة الكشف، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأمهیة هذا املعیار. ويف  الرباءات املوضوعي
كام ة و�لسات تبادل املعلومات �شأٔن خمتلف بنود �دول أ�عامل. یشار� ت لسات ال اجل ٕاىل عن تطلعه الوفد رب ٔأعاخلتام، 

 للجنة.  �ملناقشات البناءة واملشاركة �شأٔن ت� القضا� يف ا�ورة التاسعة والعرش�نٔأعرب عن اس�مترار الزتامه 

مس مجمو�ة الب�ان أ�فریقية. و�الوة �ىل ذ�، رحب وفد جنوب ٔأفریقيا البیان ا�ي ٔأدىل به وفد املغرب � ؤأید .22
مكنتدى متعدد ؤأمهیهتا ىل دور اللجنة ا�امئة وفد �. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأكد الالرباءاتالوفد برب�مج العمل املتوازن للجنة 

اءات ٔأمر ٔأسايس لتوفري كن ا�ول أ�عضاء من مناقشة القضا� أ�ساس�یة. وأٔشار الوفد ٕاىل ٔأن معل جلنة الرب ميأ�طراف 
عن تطلعه الوفد ؤأعرب ملصل�ة امجلیع.  ناس�بةأ�دویة ا�ٓمنة وبأٔسعار م احلصول �ىل الوصول ٕاىل املعرفة ونقل التكنولوجيا و 

ؤأشار ٕاىل ٔأمهیة هذه القضیة �لنس�بة للب�ان النامية والب�ان أ�قل منوا. ويف هذا الصدد،  SCP/29/3ٕاىل مناقشة الوثیقة 
وثیقة �شأٔن الت�د�ت اليت توا�ها ا�ول أ�عضاء يف تنفيذ �س�تثناءات والتقيیدات. وجود الوفد عن رغبته يف ٔأعرب 

. ويف هذا الصدد، �الوة �ىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن املناقشات �شأٔن الرباءات والص�ة ٔأصبحت ٔأولویة �لنس�بة �و 
الوفد ٔأنه سيشارك �شلك بنّاء يف مناقشة ممثرة حول ت� ٔأفاد . و من �دول أ�عامل 7رحب الوفد �ملناقشات حول البند 

  القضا�.

السلفادور نیابة عن مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب. وشكر الوفد  وفدؤأید وفد بولیفيا البیان ا�ي أٔدىل به  .23
رباءات الوالتقيیدات �ىل حقوق الرباءات و �س�تثناءات قضا� ٕاىل مناقشة ٔأعرب عن تطلعه أ�مانة �ىل التحضري ل�ورة. و 

والص�ة ونقل التكنولوجيا. ورٔأى الوفد ٔأن ت� القضا� ستسا�د يف ٕاجياد توازن بني نظام الرباءات واحلصول �ىل أ�دویة. 
  ويف هذا الصدد، ٔأید الوفد اقرتاح مجمو�ة الب�ان أ�فریقية �شأٔن �ر�مج معل اللجنة.
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ورة ��داد االٕ ٔأعرب عن شكره لٔ�مانة �ىل كام عن تقد�ره لقيادة الرئيس و�رباته.  ؤأعرب وفد مجهوریة �ور� .24
اللجنة ا�امئة. ورصح الوفد بأٔن جلنة الرباءات يه ٕا�دى الل�ان املهمة ل�ول أ�عضاء لالخنراط يف مناقشات موضوعیة 

ٔأن اللجنة ٔأشار الوفد ٕاىل . و�ىل و�ه اخلصوص، وممثرة �شأٔن القضا� التقنیة ف� یتعلق بقانون الرباءات والتعاون ا�ويل
حفوصات الوفد ٔأن ماكتب الرباءات ینبغي ٔأن توفر ٔأشار ا�امئة قد ٔأ�حت الفرصة ملناقشة القضا� املهمة. و�الوة �ىل ذ�، 

ة. ؤأعرب عن ورٔأى ٔأن جودة الرباءات ینبغي ٔأن تظل موضو�ًا رئيس�یًا للجنة ا�امئ. طلبات الرباءاتودعي �الیة اجلودة مل
ٔأم� يف ٔأن تبدي ا�ول أ�عضاء املزید من املرونة والروح التعاونیة �الل املناقشات. و�الوة �ىل ذ�، ٔأعرب الوفد عن 

الفكریة للم�رت�ني وحام�هتا. و�ىل و�ه اخلصوص، بتاكرات ٔأم� يف وجود نظام �راءات متوازن من ٔأ�ل ��رتاف الفعال �ال
الناس. ويف اخلتام، ٔأعرب الوفد عن ٔأم�  حياة�سمى �ٕالبداع �ج�عي من شأٔنه ٔأن یؤ�ر ٕاجيا� �ىل  ٔأن مأأشار الوفد ٕاىل 

 لالخنراط يف ت� املناقشات بطریقة بناءة.ٔأعرب ٔأیضا عن اس�تعداده يف ٕاجراء مناقشات ممثرة دا�ل اللجنة، و 

�رئاسة الرئيس وشكر الوفد ن أ�فریقية. ورحب وفد مرص البیان ا�ي ٔأدىل به وفد املغرب �مس مجمو�ة الب�ا دؤأی .25
ملاكتب جلنة الرباءات �لنس�بة ة واملؤمترات. وشدد الوفد �ىل ٔأمهیة یشار� ت لسات ال اجل أ�مانة �ىل ٕا�دادها ل�ورة، مبا يف ذ� 

 أ�عضاء فهيا، الس�� ف�ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأمهیة التعاون بني الویبو وا�ول كام يف حفص الرباءات و�سجیلها. الس�� الرباءات، 
تعز�ز املهارات يف الب�ان النامية يف جمال نقل التكنولوجيا، مما �شجع �ىل �بتاكر وإالبداع والتمنیة �ج�عیة یتعلق ب 

ويف هذا الصدد، رحب الوفد جبهود أ�مانة يف ٕا�داد الوثیقة �شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق  و�قتصادیة.
رحب الوفد مبؤمتر التعاون بني ماكتب الرباءات وتبادل اخلربات كام شجع �ىل إالبداع. رٔأي ٔأن ت� الوثیقة � ت، حيث الرباءا

رباءات يف جمال ال. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأ�رز الوفد ٔأمهیة التاسعة والعرش�ن للجنةعقد �الل ا�ورة ا�ي س�یُ و يف هذا ا�ال، 
الوفد ٔأعرب منوا الصغرية. و��، أ�قل لب�ان ا، الس�� الب�انلویبو يف تلبیة احتیا�ات الص�ة العامة وا�ور ا�ي تلعبه ا

يف ٕاطار بند �دول أ�عامل �شأٔن الرباءات والص�ة، ؤأید �قرتاح ينعقدا س ل��ن ة واملؤمتر ایشار� ت لسة ال اجل ٕاىل عن تطلعه 
 يف معل اللجنة، وٕاجراء مناقشات تؤدي ٕاىل نتاجئ ٕاجيابیة.مسامهة ٔأعرب عن اس�تعداده لل كام ا�ي قدمته ا�مو�ة أ�فریقية. 

فهيا أ�مانة ٕاىل  یتع اليت دُ  ورة ال�مة والعرش�ن للجنةبنتاجئ ا� ملؤسسة ا�ولیة لٕال�كولوجيا املعرفيةاورحب ممثل  .26
. 2019رر عقدها مبدئیًا يف یونیو للجنة، واليت من املقل�ورة الثالثني وثیقة مرجعیة �شأٔن الرتخيص إاللزايم رشوع ٕا�داد م 

س�بل كتقيید �ىل طوعي ال�ري  النتفاع�مت فهيا السامح ت� الوثیقة املرجعیة احلاالت اليت أٔن حتلل باملؤسسة ويص ممثل أٔ و 
أ��رية �ىل س�بل �نتصاف من التعدي �ىل الرباءات يف تقيیدات �نتصاف، مبا يف ذ�، �ىل سبيل املثال، ال 

املؤسسة وأ��زة الطبیة يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، حث مثل  ةالطبی یةالتشخیص ختبارات �
عرض تقدميي یقدمه اخلرباء حول أ�ساس القانوين و�ربة ا�ول يف السامح �النتفاع �ري ل �ىل وضع �دول زمينالرباءات جلنة 

من اتفاق �ریبس، مبا يف  3د �ىل س�بل �نتصاف املتا�ة يف اجلزء یقي ت ك  ��رتا�ات الطبیةيف الطوعي برباءات ��رتاع 
أ��زة الطبیة و�ختبارات التشخیصیة وتصد�ر ت� املنت�ات  النهتاكذ� �ىل و�ه الت�دید �االت إال�وات اجلاریة 

بقرار اللجنة بعقد مؤمتر ملدة ة املؤسسمكرر ملنظمة الت�ارة العاملیة. و�الوة �ىل ذ�، رحب ممثل  31�ارج ٕاطار املادة 
نصف یوم �شأٔن قوا�د البیا�ت املتا�ة للجمهور �شأٔن �ا� املعلومات املتعلقة �لرباءات والبیا�ت املتعلقة �ٔ�دویة 

. و�ٕالضافة ٕاىل �الل ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنةة من �انب مماريس الرتاخيص الطوعیة یشار� الت لسة اجل واللقا�ات و 
واقرتح . SCP/28/10مبادرهتم املوثقة يف الوثیقة �ىل وفود أ�رجنتني والربازیل وسو�رسا وش�یيل املؤسسة شكر ممثل  ذ�،

عالج لرباءات الاس�تثناءات انطباق �لتحقيق يف مدى  املس�متر �شأٔن الرباءات والص�ةها جزء من معل الوفد ٔأن تقوم اللجنة ك
 الرسطان. لعالج )CART( ضاد لفريوسات النسخ العكيساملر�ب املالبرش �ىل العال�ات اخللویة واجلینية اجلدیدة مثل 

البیا�ت �ىل مناقشاهتا  بناءاللجنة ا�امئة يف احلقائق و نظر لعامل الثالث �ىل ٔأمهیة �رهارد لوشدد ممثل ش�بكة  .27
رباءات الصادرة اليت من شأٔهنا ز�دة �لكفة مراقبة الٕاىل العدد الكبري من بكة الش� �الوة �ىل ذ�، ٔأشار ممثل و التجریبية. 

 رباءات وتقلیل احلریة �قتصادیة ورفاهیة املس�هت�.الحقوق 
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رشكة  900ضم حوايل امجلعیة اليت تبتقدمي بیان نیابة عن عن رسوره امجلعیة الیا�نیة للملكية الفكریة ممثل ؤأعرب  .28
) JPMAؤأدىل الوفد �لبیان �لتعاون مع مجعیة مصنعي املس�تحرضات الصیدالنیة يف الیا�ن (. فهيا ضاءع�ٔ ��نیة رئيس�یة 

مجلعیات املنت�ني �حتاد ا�ويل ورشكة رائدة يف جمال الصید� املو�ة حنو البحث والتطو�ر وبدمع من  71 تضماليت 
طوي �ىل �اكلیف �برية وفرتة حبث وتطو�ر طوی�. ؤأ�رز ممثل �ىل ٔأن تطو�ر دواء �دید ینامجلعیة . وشدد ممثل ینيالصیدل 
فرصة للحفاظ �ىل ابتاكر دواء �دید بالرشاكت املستمثرة يف ٕاطالق زوید قادرة �ىل �اكنت ٔأن حقوق امللكية الفكریة امجلعیة 

مغ من ٔأن فعالیة اس�ت�دام الرتخيص ٔأنه �ىل الرؤأفاد ممثل امجلعیة  للمرىض. ااملبتكرة ٔأو �ال�ات ٔأكرث تنو�دویة املزید من ا�ٔ 
احلد من أ�دویة ميكن �لها عن طریق صول �ىل یعتقد ٔأن مشلكة احل �شلك استبايق، ٕاال ٔأنه النوقشت إالجباري قد 

القياس�یة قامئة ال٪ من أ�دویة الواردة يف 95ٕاىل ٔأن امجلعیة رباءات، مبا يف ذ� ٕاصدار �رخيص ٕالزايم. ؤأشار ممثل حقوق ال
، ال ختضع محلایة الرباءات يف SCP/26/5، كام هو مذ�ور يف الوثیقة 2013نظمة الص�ة العاملیة لٔ�دویة أ�ساس�یة لعام مل 

ٕاىل ٔأن هذه احلقيقة تعين ٔأن هناك عوامل ٔأخرى �ري حامیة الرباءات تقيد امجلعیة . و�لص مثل منخفضة ا��ل�البیة الب�ان 
أ�دویة ؤأهنا استباقية يف صول �ىل ٔأن رشاكت أ�دویة الیا�نیة تعرتف بقوة مبسأٔ� احلعیة امجل . وذ�ر ممثل دویة� صول �ىلاحل

املهم�، ؤأ�رمت  �س�توائیةأ�مراض يف �رامج �شارك  رشاكت أ�دویة الیا�نیة �ىل و�ه اخلصوصكام ٔأفاد ٔأن ٕاجياد �ل لها. 
 و و�امعة ش�یاكغو حول تطو�ر �الج �دید حممتل ملرض السل.�امعة والیة �ولوراد�رود و اتفاقات حبثیة مشرتكة مع معهد 

 ).GHITلتكنولوجيا الصحیة املبتكرة (ل صندوق العاملي ال متویل من قد حصل �ىل ٔأن البحث املشرتك امجلعیة وذ�ر ممثل 
عوامل ٔأخرى  أ�دویة. و�لنظر ٕاىل وجودصول �ىل أٔن هذه أ��شطة �سهم يف حتسني احلامجلعیة عن اعتقاده بثل ٔأعرب مم و 

يف أٔن �شجیع البحث والتطو�ر ٔأعرب ممثل امجلعیة عن اعتقاده بأ�دویة،  معلیة احلصول �ىل�ري حامیة الرباءات اليت تقيد 
عن اقتنا�ه بأٔن امجلعیة ٔأعرب ممثل كام �دیدة.  ٔأدویةٕاطالق من ٔ�دویة واس�ت�دام نظام الرباءات من شأٔنه ٔأن یع�ل جمال ا

 الب�ان املتقدمة ويف الب�ان النامية.لك من ص�ة العامة يف نظام الرباءات یعزز ال

�حتاد امللكية الفكریة الرئيس وأ�مانة �ىل عقد اج�ع جيد إال�داد. وشدد ممثل  لو�ءشكر ممثل �حتاد ا�ويل و  .29
املناقشات يف هذا �ىل ٔأمهیة رسیة االتصاالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم، ؤأعرب عن ٔأم� يف ٕاجراء مزید من 

 الصدد.

 عن نظام الرباءات ا�ويل: جوانب معینة من قوانني الرباءات الوطنیة/ إالقلميیةمن �دول أ�عامل: تقر�ر  4البند 
 .SCP/29/2الوثیقة عرضا حول قدمت أ�مانة  .30

�الل تنقيح قانون الرباءات وشكر وفد الیا�ن أ�مانة �ىل �دها الكبري يف التحضري لالج�ع. ؤأبلغ اللجنة ٔأنه من  .31
ا �ام يف حامیة ردو لعب الیا�ين، مت متدید فرتة السامح من س�تة ٔأشهر ٕاىل س�نة وا�دة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن فرتة السامح ت

��رتا�ات �لشلك املالمئ و�شجیع أ��شطة �بتاكریة، الس�� من �انب أ�فراد الباحثني وا�رت�ني أ�فراد والرشاكت 
نظرا للثورة الصناعیة الرابعة اليت كام ٔأشار ٕاىل ٔأنه ملمني بنظام امللكية الفكریة.  ا�كونو ال رية واملتوسطة ا��ن �البا ما الصغ

تدمعها التكنولوجيات الناش�ئة، فقد شهدت املشاریع البحثیة القامئة �ىل �بتاكر املفتوح والتعاون بني أ�وساط الصناعیة 
��رتا�ات قد زاد من �الل الكشف عن  �دةنتي�ة ��، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن خطر فقدان والصنا�ة ز�دة �برية. و 

��رتا�ات من قبل ٔأش�اص أٓخر�ن �ري ا�رت�ني ٔأنفسهم. ويف رٔأي الوفد، ینبغي �لتأٔ�ید احلد من هذه ا�اطر من �الل 
متدید فرتة و رباءات الس لقراره بتنقيح قانون شلك أ�سا� املناس�بة. ؤأوحض الوفد ٔأن ت� الظروف تخفيف توفري تدابري ال 

عن الوفد ٔأعرب . و 2018السامح من س�تة ٔأشهر ٕاىل س�نة وا�دة. ورصح الوفد بأٔن احلمك اجلدید د�ل �زي التنفيذ يف یونیو 
 �بتاكرات يف الیا�ن.�شجع ٔأكرث و مالمئ بأٔن متدید فرتة السامح سيسامه يف حامیة ��رتا�ات �شلك اقتنا�ه 

 SCP/29/2دث وفد ا�منسا �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة وحت .32
س�نغافورة و  شكر وفود أ�رجنتني والیا�ن واملغرب ومجهوریة مو�وفاكام حتدیث املنتدى إاللكرتوين للجنة الرباءات. �ىل و 
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أ�مانة �ىل ٔأیضا . وشكر الوفد �لكرتوين للجنةنتدى امل یث موقع ، واليت مت �ىل ٔأساسها حتدممساهامهتعىل ؤأوغندا ل
 الت�دیثات.تقامس وجشع مجیع ا�ول أ�عضاء �ىل �س�مترار يف للجنة  لكرتويناالٕ نتدى امل حتدیث موقع 

. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، شكر SCP/29/2وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة �ء  مو�ةا�وحتدث وفد سو�رسا �مس  .33
. وأٔشار الوفد ٕاىل ٔأن موقع للرباءات الوطنیةا لوفد ٔأیضا ا�ول أ�عضاء اليت قدمت مد�الت �شأٔن التغیريات يف قوانيهنا

 ا�ي یمت حتدیثه �نتظام یعد مصدرا هاما للمعلومات.للجنة  لكرتويناالٕ نتدى امل 

أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  وشكر وفد لیتوانیا، مت�د� نیابة عن مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، .34
SCP/29/2 ؤأعرب الوفد �ىل و�ه اخلصوص عن تقد�ره للعمل الشاق ا�ي قامت به أ�مانة وا�ي مسح ٕ�بقاء املنتدى .

للمعلومات �م حىت ا�ٓن. ؤأشار الوفد ٕاىل أٔن املنتدى إاللكرتوين للجنة الرباءات هو مصدر حمد� إاللكرتوين التابع للجنة 
 ٕالجراء املزید من املناقشات. اجيد اسٔأساميثل و 

لو�ئق. وف� یتعلق �لترشیع الفر�يس �شأٔن امللكية �ىل ٕا�دادها لوشكر وفد فر�سا أ�مانة �ىل ٕا�دادها لالج�ع و  .35
طلبات الفكریة، ال س�� �شأٔن الرباءات، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه سيمت ٕاد�ال �دد �بري من التغیريات ف� یتعلق ٕ�جراءات معاجلة 

املشاریع قيد ا�راسة وس�ُیعمتد قریبا. ؤأوحض الوفد ٔأن هذا القانون �ركز �ىل �بتاكر من �منیة ٔأن قانون ٔأشار ٕاىل الرباءات. و 
وتعز�ز حامیة �بتاكر. ورصح الوفد بأٔن يسري ویتضمن �ىل و�ه اخلصوص مقرت�ات لت  ،قبل الرشاكت الصغرية واملتوسطة

ؤأبلغ الوفد اللجنة ٔأن القانون ینص ٔأوًال �ىل تعز�ز شهادات مناذج  يه ٕاصالح امللكية الفكریة. ٕا�دى الوسائل للقيام بذ�
س�نوات وٕادراج ٕاماكنیة حتویل الطلب ٕاىل طلب للحصول �ىل �راءة،  10ٕاىل  6املنفعة من �الل متدید مدة امحلایة من 

شهر  12ٔأن القانون ینص �ىل طلب �راءة مؤقت ملدة  أٔشار الوفد ٕاىلامللكية الفكریة. �نیا، الوصول ٕاىل يسري وذ� لت 
للوصول ٕاىل �رخي أ�ولویة مع احلد أ�دىن من إالجراءات الشلكیة، ٔأي ٔأن تقدمي وصف س�یكون اكفيًا دون احلا�ة ٕاىل 

قتصادیة ٔأمام ٕاجراء ٔأنظمة ��رتاض يف مكتبه للملكية الفكریة ٕالزا� العوائق �وضع ذ�ر الوفد ٔأنه سيمت �لثا، املطالبة. 
الرباءة املمنو�ة �الل فرتة لال�رتاض �ىل س�یكون �یه فرصة  أٓخرالرشاكت الصغرية واملتوسطة. و�لتايل، فٕان ٔأي طرف 

املكتب املنظورة ٔأمام . ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن ٔأس�باب ٔأنظمة ��رتاض س�تكون مشاهبة ٔ�س�باب إاللغاء ها�سعة ٔأشهر من منح 
عند دراسة  النشاط �بتاكري. ؤأ�ريا، ٔأوحض الوفد ٔأن املكتب س�یكون قادرا �ىل دراسة ع��رتا أ�ورويب لرباءات

دراسة اجلدة والنشاط �بتاكري من �انب مكتب �راءات ��رتاع ٔأثناء ٕاجراء من شأٔن طلبات الرباءات. ويف رٔأیه، 
لوفد ٔأنه يف ضوء ثورة الرباءات الصغرية يف رباءات الصادرة عن املكتب الفر�يس. وذ�ر االالفحص ٔأن یؤدي ٕاىل حتسني جودة 

رباءات يف اللجنة، الس�� ف� یتعلق �لنشاط �بتاكري وتبادل الفر�سا، فٕانه سرياقب عن كثب املناقشات حول جودة 
من ٔأ�ل مبجرد اع�د الترشیع اجلدید، سريسل الوفد املعلومات ذات الص� ٕاىل أ�مانة ٔأفاد ٔأنه اخلربات �شأٔن هذا الرشط. و 

 .للجنة الرباءاتحتدیث املنتدى إاللكرتوين 

ن�اح الرئيس يف مع� وشكر أ�مانة �ىل تنظمي �ج�ع. ؤأید الوفد البیان ا�ي متنیاته ب ٔأعرب وفد أ�رجنتني عن و  .36
، شكر الوفد SCP/29/2ٔأدىل به وفد السلفادور نیابة عن مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب. وف� یتعلق �لوثیقة 

. وف� یتعلق �ملعلومات اليت قدمهتا أ�رجنتني، للجنة الرباءات املنتدى إاللكرتوين�ىل أ�مانة �ىل حتد�هثا للبیا�ت املتا�ة 
ابتاكري عندما ال یمت اس�ت�الص  �شاطكون هناك یا یيل: س� مب اخلطة �بتاكریة ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه مت استبدال تعریف

. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه طلب المبارشة من قبل خشص ماهر يف ا�تقنیة الصناعیة السابقة عیة ٔأو نتاجئها من ال العملیة إالبدا
 أ�مانة ٕاجراء �دد من التغیريات ف� یتعلق �الس�تثناءات والتقيیدات �ىل احلقوق.من  �ٕالضافة ٕاىل ذ�

�ىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن مكتب �راءات  . و�الوةSCP/29/2وشكر وفد الهند أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .37
��رتاع الهندي قد اختذ مبادرات ملعاجلة طلبات �راءات ��رتاع من �الل التقيد ا�قيق �لوقت وبطریقة تضمن جودة 

 ٔأفضل.
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 . ؤأعرب الوفد عنالرباءاتشدد الوفد �ىل ٔأمهیة جلنة ، و SCP/29/2وشكر وفد �ر�یا أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .38
اجلهود املشرتكة مجلیع ا�ول أ�عضاء، دورا ٔأفضل يف قيادة �بتاكر والتمنیة ٕاىل �انب ٔأم� يف ٔأن یؤدي نظام الرباءات، 

�قتصادیة و�ج�عیة والتكنولوجية. ويف هذا الصدد، رحب الوفد �ملنتدى إاللكرتوين احملدث للجنة ف� یتعلق جبوانب 
ده يف تنفيذ �روتو�ول امللكية الفكریة اجلدید ا�ي ت�ارب بالب طنیة وإالقلميیة. وشارك وفد �ر�یا معینة من قوانني الرباءات الو 

عممي . و�ىل و�ه اخلصوص، ٔأفاد الوفد بأٔن فرتة منح الرباءة قد ٔأصبحت ٔأقرص من �الل الت2017د�ل �زي التنفيذ يف �ام 
ملنع سوء �س�ت�دام من قبل ٕامنا وضعت لفحص املوضوعي وتبس�یط إالجراءات. ؤأشار ٕاىل ٔأن ٕاجراءات منح الرباءات مع ا

و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، مت ٕاد�ال نظام ��رتاض بعد  .النظامتقویة مت ٕا�داد تقار�ر البحث والفحص ل یاملس�ت�دمني. و�لتايل، 
عن اجلامعات لل�امعات ملكية ��رتا�ات الناش�ئة مت منح جلعل نظام الرباءات ٔأكرث موثوقية. و�الوة �ىل ذ�، الرباءة منح 

عن التسویق الت�اري لناجت �ىل أ�قل من ا��ل ا %30حيث س�یحصلون �ىل  -نفسها بدًال من ا�رت�ني ا�ٔاكدميیني 
حيق للمؤسسات العامة اس�ت�دام ��رتا�ات اليت متولها ا�و� لتلبیة احتیا�اهتا اخلاصة دون دفع ٔأي ؤأفاد ٔأنه لال�رتاع. 

يسري �ىل ت ل مفهوم ٕا�ادة تأٔسيس احلقوق يف القانون اجلدید ل ه مت ٕاد�ال ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنرسوم. و�الوة �ىل 
 رسوم �س�تعادة.سداد املس�ت�دمني، وعندما ال یمت دفع الرسوم الس�نویة يف الوقت املناسب، ميكن 

ل �زي التنفيذ يف ینا�ر د�یس� ي ؤأبلغ وفد سو�رسا اللجنة عن بعض التغیريات يف قانون الرباءات السو�رسي، وا� .39
ٔ�طفال املتعلق بطب ا متدید. وذ�ر الوفد أٔن سو�رسا قد ٔأد�لت يف قانون �راءات ��رتاع اخلاص هبا نظام ا� 2019

يف و تمكیلیة ملدة س�تة ٔأشهر.ال ایة امحلرباءة ٔأو شهادة ال ٔأدویة لٔ�طفال عن طریق متدید مدة حامیة ريلتشجیع تطو�ر وتوف
ٔأن ٕاىل الوفد ٔأشار لٔ�طفال، صیصها �كن هناك منت�ات طبیة اكفية وأٓمنة �الیة اجلودة مت تطو�رها ٔأو خت ٔأنه مل ٕاشارة ٕاىل 

تسهم يف تطو�ر ٔأدویة �دیدة لٔ�طفال يف سو�رسا. ووفقا للوفد، فٕان هذا التعدیل �ىل س ا�متدیدات س�تعاجل هذه املشلكة و 
املنت�ات العالجية، وسيبدٔأ رس�ن قانون الرباءات املنقح وأ�حاكم من املراجعة العادیة لقانون  اجزءميثل قانون الرباءات 

متا�ة عن طریق متدید شهادات امحلایة وذ�ر ٔأن ا�متدیدات . 2019ینا�ر  1املنت�ات العالجية يف قانون التنفيذیة مع مراجعة 
تظل مبارشة مبدة الرباءة و �رتبط يت التمكیلیة املمنو�ة ملدة س�تة ٔأشهر ٔأو من �الل شهادة حامیة �راءة ا�رتاع �دیدة، وال

طب أ�طفال جيب ٔأن متعلق بٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن لك من تقدم بطلب للحصول �ىل متدید كام ٔأیضًا ملدة س�تة ٔأشهر. ساریة 
�ٕالضافة ٕاىل ذ�، جيب ٔأن �كون نتاجئ و�واء. �تثل خلطة طب أ�طفال للحصول �ىل ترصحي مت جيري دراسات رس�ریة 

املعلومات املتعلقة ��واء ٔأو املنتج. و�الوة �ىل ذ�، جيب تقدمي طلب الرتخيص يف شلك �ة للجمهور يف ا�راسة متا
 ملنطقة ٔأورو� �قتصادیة.رتخيص سو�رسا بعد فرتة ال �زید عن س�تة ٔأشهر من تقدمي طلب ال

توضی�ًا من  أ�ورويب للرباءات معهد الو�ء املعمتد�ن �ى املكتبو املعهد القانوين لو�ء الرباءات طلب ممثل و  .40
ت� الفرتة من �رخي إالیداع  قد مت حساب شهرًا. و�ساءل عام ٕاذا اكن 12وفد الیا�ن ف� یتعلق حبساب فرتة السامح البالغة 

 من �رخي أ�ولویة. مأٔ 

 �رخي إالیداع.یبدٔأ من ن �رخي بدء فرتة السامح بأٔ وفد الیا�ن  ٔأفادو  .41

 أ�عامل: �س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق الرباءاتمن �دول  5البند 
 .SCP/28/3 Addو SCP/28/3و SCP/19/6و SCP/14/7استندت املناقشات ٕاىل الو�ئق  .42
 .SCP/29/3و

: الرابط �ىلاح العرض متو . SCP/29/3 (SCP/29/A( قدمت أ�مانة عرضًا �شأٔن الوثیقةو  .43
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_a_reference_document_wipo.

pdf . 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_a_reference_document_wipo.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_a_reference_document_wipo.pdf
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. ؤأشار ٕاىل ٔأن ناس�بةرى ٔأهنا متوازنة وم �اليت  SCP/29/3وشكر وفد الربازیل أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .44
جزء ال یتجزٔأ ورضوري من نظام �راءات قوي وحصي، وذكّر ا�ول أ�عضاء بأٔن العقيدة يه يیدات �س�تثناءات والتق 

ٕاىل اكتشافات وا�رتا�ات �دیدة، مع التأٔكد من ٔأن تؤدي أ�ساس�یة لنظام الرباءات يه ٔأن الترشیع ینبغي ٔأن یوفر حوافز 
رٔأى الوفد ٔأنه ینبغي تناول دور كام ختلق عوائق حتول دون �بتاكر و�رش املعرفة.  مفرط والمقيدة �شلك احلوافز ت� 

يف ظل هذا إالطار. ورصح الوفد بأٔن مجیع ا�ول أ�عضاء �لهيا الزتام قانوين ؤأ�اليق لتحقيق  �س�تثناءات والتقيیدات
رٔأى الوفد ٔأن احلفاظ �ىل هذا التوازن هو ٔأفضل توازن بني مصاحل ٔأحصاب حقوق امللكية الفكریة ومصاحل ا�متع كلك. و 

رٔأى ٔأن اس�تثناء املراجعة التنظميیة، املعروف ٔأیضا كام ٔأفضل طریقة محلایة املصاحل املرشو�ة ٔ�حصاب حقوق امللكية الفكریة. 
منو�ة برباءة �مس اس�تثناء بوالر، لعب دورا هاما يف ضامن حتقيق هذا التوازن، الس�� من �الل ضامن ٔأن القوة السوقية امل 

 ال ختلق عوامل �ارجية مانعة للمنافسة.

وحتدث وفد لیتوانیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة املرجعیة  .45
SCP/29/3  وفد ٔأن وفقا لالتفاق ا�ي مت التوصل ٕالیه يف ا�ورة السابعة والعرش�ن للجنة. ورٔأى ال �س�تثناء البحيث�شأٔن

ٔأساسا جيدا ملزید من املناقشة حول �س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات. مث ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه ف� توفر الوثیقة 
یتعلق �لت�د�ت اليت توا�ها ا�ول أ�عضاء يف اس�ت�دام �س�تثناء البحيث، ٔأفادت �البیة ا�ول أ�عضاء بعدم موا�ة 

مجمو�ة  ٕاىل حقيقة ٔأن حتلیل القوانني والفقه �شري ٕاىل تغیريات يف أ�حاكم الوطنیة، �رى رةإلشاا معو��،  حتد�ت معینة.
. ٔأنه ال تو�د �ا�ة ٕاىل العمل املعیاري �ىل املس�توى ا�ويل ف� یتعلق �الس�تثناء البحيث ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق

و�بتاكر،  وث�ىل البح یةس�تثناء البحث الأ��ر �قتصادي ل و�الوة �ىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل �دم وجود بیا�ت �شأٔن
من الوثیقة. و��، ٔأید الوفد قيام أ�مانة ٕ�جراء مزید من الت�لیل للتأٔكد من تأٔثري  7�ىل النحو املشار ٕالیه يف الفصل 

  �ىل البحث العلمي. �س�تثناء البحيث

مفيدة للغایة من رٔأي ٔأهنا �شأٔن �س�تثناء البحيث، واليت وشكر وفد ش�یيل أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة املرجعیة  .46
حيث جتري مناقشات لصیا�ة لبالده وضع الوطين الذا أٔمهیة �اصة يف  أٔن �س�تثناء البحيثٔأشار ٕاىل عملیة. و ال نظر ال و�ة 

الرباءات سيسمح . ورٔأى الوفد ٔأن ٕادراج بعض �س�تثناءات يف قانون �س�تثناء البحيثقانون ینظر يف ٕادراج تعدیل لل
ٕ�قامة نظام �راءات متوازن �سمح بتطو�ر املعارف دون املساس �حلقوق احلرصیة لصاحب الرباءة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن 

 76قا�دة البیا�ت اليت ٔأ�دهتا أ�مانة، واليت ٔأظهرت ٔأن �الل من  ا�س�تثناء البحيث مفيد �شلك �اص ٔ�نه ميكن رؤ�هت
ٕاىل مزید من عن تطلعه الوفد ٔأعرب يف �رشیعاهتا. و  اتس�تثناءت� �أ�قل قد مضنت دو� �ىل  90دو� من بني 

 التطورات والعمل من �انب اللجنة ف� یتعلق هبذا املوضوع.

 SCP/29/3وحتدث وفد ا�منسا �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .47
إالطار القانوين ا�ويل الس�� الواردة يف الوثیقة،  واسعةوشدد الوفد �ىل املعلومات واملوارد ال. �س�تثناء البحيث�شأٔن 

وكذ� مد�الت ا�ول أ�عضاء وماكتب الرباءات إالقلميیة. وملا اكن �س�تثناء البحيث من ٔأكرث �س�تثناءات املعمتدة �ىل 
�س�تثناء لٔ�حاكم اليت تتناول فعلیة النصوص ال جمیع �ره اخلاص لت نطاق واسع يف قوانني الرباءات، فقد ٔأعرب الوفد عن تقد

منظامت الرباءات إالقلميیة. ورٔأى الوفد ٔأن هذا التجمیع مفيد للغایة ملعرفة وفهم املامرسات يف ودو�  100يف ٔأكرث من  البحيث
�س�تثناء البحيث �شأٔن النطاق القانونیة ا�تلفة. ؤأشار ٕاىل ٔأن الوثیقة توحض ٔأنه �ىل الرمغ من وجود فهم مشرتك واسع 

ف� القوانني الوطنیة، فٕان �ختالفات يف صیا�ة النصوص  بنيف� هناك مكو�ت مشرتكة يف �س�تثناء البحيث ؤأن نفسه، 
ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن الوثیقة كام . ات البحثیةبني أ�حاكم الوطنیة ميكن ٔأن تؤدي ٕاىل تفسريات خمتلفة وتغطیة لالس�تثناء

ٔأنه ف� یتعلق ، و خرالت�اري للطرف ا�ٓ  قصديف بعض الب�ان تعمتد �ىل ال �س�تثناء البحيثكشف ٔأن قابلیة تطبیق � 
ات لتطبیق العميل لالس�تثناء� أٔن معظم ا�ول أ�عضاء مل توا�ه ٔأي حتد�ت �اصة ف� یتعلقبالوثیقة تفيد �لت�د�ت، 

ٔأدى يف بعض الب�ان ٕاىل مما ٔأن هناك �دم یقني �شأٔن نطاق �س�تثناء البحيث، �شري ب�ان ٔأخرى ٕاىل ، بي� البحثیة
�ىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن الوثیقة أٔظهرت ٔأن الوضوح يف نطاق �س�تثناء البحيث س�یضمن تغیريات �رشیعیة. و�الوة 
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مبعرفة املزید عن اه�مه الشدید الوفد ٔأعرب . وهكذا، خرىرباءات وأ�طراف ا�ٔ �لنس�بة للالیقني القانوين والقدرة �ىل التنبؤ 
مفاده  ، ٔأعرب الوفد عن رٔأيؤأ�رياتثناء البحيث �شلك �ام. وكذ� تأٔثري �س�  یةالبحث  اتالس�تثناءلعن البعد �قتصادي 

ن �حتاد أ�ورويب وا�ول ٕاال أٔ ٔأنه �ىل الرمغ من ٔأنه ال یبدو ٔأن هناك �ا�ة ٕالجراء العمل املعیاري �شأٔن هذه املسأٔ�، 
املفيد ید من الیقني القانوين، املز ٕاىل أ�عضاء فيه �ىل اس�تعداد دامئ �مع املبادرات اليت من شأٔهنا ٔأن تؤدي ٕاىل فهم ٔأفضل و 

 .حنو أ�مام ا. ويف اخلتام، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٕاجراء مناقشات ممثرة من ٔأ�ل دفع جع� مناقشات اللجنةالقتصاداهت

قدم مبادئ ٔأهنا ت، أٔشار الوفد ٕاىل ٔأن SCP/29/3وشكر وفد الصني أ�مانة �ىل معلها. وف� یتعلق �لوثیقة  .48
عضاء �ىل فهم ٔأحاكم الب�ان أ�خرى وحتسني �رشیعات ونظم ا�ول ا�ٔ م� للغایة واليت ميكن ٔأن �سا�د توجهيیة مفيدة وشا

أ�مانة يف هذا الصدد �م للغایة من ٔأ�ل حتسني قوانني �ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأفاد ٔأن معل الرباءات الوطنیة اخلاصة هبا. و
اءات والتقيیدات، يف معظم الب�ان، متثل ٔأحاكمًا قانونیة �لغة أ�مهیة الرباءات الوطنیة وإالقلميیة. ورٔأى الوفد ٔأن �س�تثن

لمناقشات حول املوضوع حىت ميكن عن دمعه ل الوفد ٔأعرب رباءات. و الٔ�هنا حتقق توازً� بني املصل�ة العامة وحقوق ٔأحصاب 
 ل�ول أ�عضاء معرفة املزید عن ممارسات الب�ان أ�خرى.

ا�ول أ�عضاء اليت ، كام شكر SCP/29/3مو�ة �ء وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة وحتدث وفد كندا �مس ا� .49
حيث یمت احلفاظ �ىل  ،قدمت مد�الت. ؤأقر الوفد بأٔن �بتاكر يف مجیع املیاد�ن التكنولوجية یعززه نظام �راءات فّعال

د ٕاىل ٔأن �س�تثناءات والتقيیدات جزء من وسع. ؤأشار الوفالعام ا�ٔ هور امجل توازن دقيق بني مصاحل ٔأحصاب احلقوق و 
يف وناسب يف بعض أ�حيان م أٔن اس�ت�دام �س�تثناءات والتقيیدات برباءات. ؤأقر الوفد للالوطنیة وا�ولیة أ�نظمة 

والتقيیدات، يف جمال �س�تثناءات موضوعیة ؤأشار ٕاىل ٔأن الویبو واللجنة ا�امئة قد اضطلعتا �لفعل بأٔعامل  ظروف حمددة.
مساهامت ا�ول أ�عضاء، مبا يف ذ� اخلربات العملیة ودراسات احلا�. الندوات و مشلت دراسات اخلرباء و�س�تبيا�ت و 

ٔأن هذه إالشارات القيّمة متا�ة ٔ�ي ٔأشار ٔأیضا ٕاىل ٔأشار ٕاىل الو�ئق الشام� املوجودة �ىل موقع الویبو �ىل إالنرتنت. و كام 
ته الترشیعیة احمللیة و�سعى ٕاىل تعدیلها وفقا الحتیا�اته ؤأولو�ته اخلاصة. و��، ٔأعرب الوفد عن اعتقاده ب� ینظر يف �رتيبا

�شأٔن تنفيذ �س�تثناءات فكري من �دول أ�عامل قد ٔأنتجت معلومات اكفية للت 5بأٔن املناقشات والعمل يف ٕاطار البند 
 والتقيیدات.

اليت حتتوي �ىل معلومات مفص� عن إالطار القانوين  SCP/29/3وثیقة وشكر وفد الهند أ�مانة �ىل ٕا�داد ال .50
. ؤأكد �س�تثناء البحيثا�ويل والصكوك إالقلميیة والتطبیقات والت�د�ت الوطنیة اليت توا�ها ا�ول أ�عضاء يف تنفيذ 

عن دمعه ا�اكمل لرب�مج العمل رباءات، و�ّرب الالوفد �ىل و�ات نظره �شأٔن مسأٔ� �س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق 
و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، �شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات.  SCP/14/7كام اقرت�ه وفد الربازیل يف الوثیقة 

�ركز �ىل اس�ت�دام بعض �س�تثناءات مثل الرتخيص إاللزايم والواردات املوازیة الرباءات ٔأن ٔأنه ینبغي للجنة ٔأفاد 
أ�دویة والقدرة �ىل حتمل صول �ىل �لغة أ�مهیة من منظور ٕاماكنیة احلتعترب واس�تثناء بوالر، اليت  احلكويمس�ت�دام �و

يف الب�ان  ال الصیديلا��لكفهتا. ورٔأى الوفد ٔأن أ�حاكم املوضوعیة �شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات لها ٔأمهیة �برية يف 
لجمهور بو�ه �ام. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن نظام �لنس�بة ل ٔأیضًا رية لها ٔأمهیة �بالنامية ؤأقل الب�ان منوًا و 

قق هدف حيالرباءات ینبغي ٔأن حيقق هدف توفري حامیة املصاحل أ��القية واملادیة للم�رت�ني، ويف نفس الوقت، جيب ٔأن 
 تعز�ز حقوق إال�سان ٔ�عضاء ا�متع ا�ٓخر�ن.

وثیقة مفيدة للغایة ٔ�هنا حتتوي �ىل  اورٔأى ٔأهن، SCP/29/3مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة وشكر وفد �حتاد الرويس ا�ٔ  .51
طبق يف �حتاد الرويس وفقا م ٔأحاكم قانونیة مت اع�دها يف �رشیعات خمتلف الب�ان. ؤأشار ٕاىل ٔأن �س�تثناء البحيث 

ٔأكرث املسائل صعوبة. ويف هذا الصدد،  هو ء البحيثللقانون املدين. وذ�ر ٔأنه من الناحية العملیة، اكن حتدید نطاق �س�تثنا
يف ضوء هنج متوازن �سمح �لبحث العلمي ا�اين و�بتاكر التكنولو�، ولكن ليس لتحقيق  �س�تثناء البحيثفرس الوفد 

ال جيب ولكن  ميكن ٔأن �كون املنتج ٔأو العملیة احملمیة برباءة ا�رتاع موضو�ا للبحثٔأفاد ٔأنه الرحب الت�اري. و�لتايل، 
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اس�ت�دامه �وس�ی� ٔأو ٔ�داة للبحث. وذ�ر الوفد ٔأن تفسري �س�تثناء يف �حتاد الرويس هو ٔأنه ال ميكن اس�ت�دام ��رتاع 

رباءة ٕاال ٔ�هداف جتریبية حبتة. وف� یتعلق �لعمل املس�تقبيل، ٔأعرب الوفد عن رغبته يف ٔأن �س�متر اللجنة الاحلاصل �ىل 
وجود واقرتح أٔن لزايم ٔأمهیة أ�حاكم املتعلقة �لرتخيص االٕ ٕاىل �ىل و�ه اخلصوص ٔأشار ىل هذه املسأٔ�. و ا�امئة يف العمل �

 .امفيدلزامية س�یكون وثیقة مرجعیة ٔأخرى �شأٔن اس�ت�دام الرتاخيص االٕ 

ٔأ�ریل بدٔأت معلیة تنفيذ اسرتاتیجیة وطنیة للملكية الفكریة ٔأ�لنت عهنا احلكومة يف بالده وفد كندا ٔأن  فادوأٔ  .52
�شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات. ؤأشار ٕاىل ٔأن اسرتاتیجیة امللكية الفكریة یة كندال ٔ�حاكم لوتضمنت حتدیثات  ،2018

تتضمن �رشیعات �دیدة هتدف ٕاىل �شجیع إالبداع و�بتاكر من �الل توضیح السلو�یات املقبو� يف نظام الرباءات. ويف 
رباءات مثل تضمني حتدیثات الكندي للنظام ال امللكية الفكریة تغیريات يف  جیةاسرتاتی هذا الصدد، اقرتح مرشوع قانون 

الترشیع من سيمت تقنني �س�تثناء البحيث �ىل و�ه اخلصوص يف ذ�ر ٔأنه الكندیة. و یدات قي ت الثنني من �س�تثناءات وال 
الرباءة، و�لتايل تعز�ز التوازن بني ٔأحصاب ٔأ�ل توضیح ٔأن �نهتاك ال ینشأٔ عن البحوث املتعلقة �ال�رتاع احلاصل �ىل 

ظ مع ذ� �لضام�ت الهامة، الس�� احلقوق ومس�ت�ديم ��رتا�ات احلاص� �ىل �راءة. وذ�ر الوفد ٔأن �س�تثناء س�یحتف
یث �س�تثناء املطبق �ىل التجریب فقط. و�الوة �ىل ذ�، سيمت تعدیل أ�حاكم املتعلقة �س�تثناء �س�ت�دام السابق حب 

طلب من الرشكة وقف معلیاهتا �سبب �راءة الحقة تغطي ٔأ�شطهتا احلالیة. ويف اخلتام، ٔأعرب الوفد عن اعتقاده بأٔن ت� ال یُ 
ٔأكرث تواز� مجلیع املشاركني يف جمال الوضوح يف نظام امللكية الفكریة من �الل ضامن من التعدیالت الترشیعیة س�تعزز 

 السوق.

، ومرشوع SCP/29/3د�ره لٔ�مانة ملا بذلته من �ود �برية يف ٕا�داد وثیقة العمل ؤأعرب وفد الیا�ن عن تق .53
ا�ي سيمت ٕا�داده لزايم . و�لنس�بة ملرشوع الوثیقة املرجعیة �شأٔن الرتخيص االٕ �س�تثناء البحيثالوثیقة املرجعیة �شأٔن 

�كون واقعیا، وجيب ٔأال یمت تنفيذه بطریقة تؤدي  ٔأعرب الوفد عن اعتقاده بأٔن العمل جيب ٔأن، للجنة ا�امئةل�ورة الثالثني 
من �دول أ�عامل ینبغي  5�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأشار ٕاىل ٔأن املناقشات يف ٕاطار البند وٕاىل ٕاصدار حمك مس�بق �ىل النتاجئ. 

ق وكذ� ٔأن تمت �شلك متوازن وبطریقة ال تقترص �ىل �ه�م مبصاحل �امة الناس حفسب، بل ٔأیضا مبصاحل ٔأحصاب احلقو 
 كحوافز لالبتاكر. الفوائد اليت یوفرها نظام الرباءات للمجمتع كلك

و�ىل عرضها. ورٔأى الوفد ٔأن الوثیقة  SCP/29/3وشكر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .54
البحيث. ؤأعرب الوفد عن  ات�الس�تثناءمرجعا مفيدا عن �یفية اس�ت�دام الب�ان يف مجیع ٔأحناء العامل لٔ�حاكم املتعلقة متثل 

ٔأنه يف �ني ٔأن اس�ت�دام بعض �س�تثناءات ٔأو وا�ي ذ�ر فيه تأٔییده للبیان ا�ي ٔأدىل به وفد كندا، �مس ا�مو�ة �ء، 
 ال ینبغي ٔأبدا ٔأن تقوض احلوافز اتالرباء وق�ىل حقتقيیدات ت� ال ٕاال ٔأن قد �كون مناس�با يف بعض أ�حيان، تقيیدات ال 

ى الوفد ٔأن هناك نقطة متزي ملحوظة يف تطبیق أٔ . ورةزدهرة السلميامل اتمتعا� املتطورة و  اتتعز�ز �بتاكر ل الالزمة 
يه ما ٕاذا اكنت البحوث ٔأو أ��شطة التجریبية اليت تنهتك �راءات ��رتاع ذات غرض جتاري ٔأو �ري و س�تثناء البحيث�

ٔأشارت �شلك حصیح  SCP/29/3يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، ذ�ر الوفد ٔأن الوثیقة جتاري. وف� یتعلق �ملامرسة املتبعة 
ٕالرضاء  فقط لتسلیةاقترص �ىل ٔأ�شطة ي ی الضیقة �دًا لالس�تثناء يف النظام القانوين للوال�ت املت�دة وا�املعایري ٕاىل 

مثل ٔأي اس�تثناءات ٔأخرى  س�تثناء البحيث�صارم. وشدد الوفد �ىل ٔأن تطبیق الفلسفي �س�تفسار ال لتحقيق و  الفضول
مع �س�تغالل العادي لرباءة ٔأو ناسب �شلك �ري م ضمن ٔأنه ال یتعارض للرباءات جيب ٔأن حيقق تواز� دقيقا وجيب ٔأن ی

ات الرباءة. ؤأ�ريًا، ٔأید الوفد ٔأن تقوم أ�مانة ٕ��داد و�ئق مماث� ف� یتعلق �الس�تثناءصاحب املصل�ة املرشو�ة ملميس 
. ويف هذا الصدد، اقرتح الوفد تقدمي وثیقة SCP/16/3أ�خرى املتفق �لهيا من �س�تبيان املقدم يف الوثیقة تقيیدات وال 

مرجعیة ٔأخرى ٕاما �شأٔن اس�تثناء �س�ت�دام السابق ٔأو اس�تثناء اس�ت�دام املواد املتعلقة �لسفن والطا�رات واملر�بات الربیة 
 أ�جنبیة.
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ربم تٔ�مراض املهم� اماكحفة ٔأدویة ٔ�مراض املهم� ٕاىل ٔأنه يف �ني ٔأن مبادرة اماكحفة ٔأدویة ة ممثل مبادر  تؤأشار  .55
ممكنة يف مجیع  ليستهذه االتفاقات ٕاال ٔأن الرباءات للقيام بأٔ�شطة البحوث الطبیة، ٔأحصاب �نتظام اتفاقات حبث وتعاون مع 

املتعلقة �لرباءات يف مناس�بات  یةس�تثناءات البحث �راض املهم� ٔ�ماماكحفة ٔأدویة مبادرة  تأ�حوال، ومن مث فقد اس�ت�دم
رباءة ٔأو اللبحث عن حتسني لال�رتاع احلاصل �ىل و�ء الرباءات احمللیني ل خمتلفة استنادًا ٕاىل املشورة القانونیة املقدمة من 

�راءة. وذ�رت احلاص� �ىل ��رتا�ات �راءة ٔأو التحقيق يف �دم التأٔثري �ىل مس�ت�ديم �اصل �ىل ا�رتاع يف ٕاطار ابتاكر 
ٔ�مراض املهم� من اختبار املر�بات اماكحفة ٔأدویة كّن مبادرة مياس�ت�دام �س�تثناءات البحثیة من الناحية العملیة  ٔأن

مع كيفة ت التلكفة وم ناس�بة من حيث من ٔأ�ل تطو�ر صیا�ة بدی� وم وذ� احلاص� �ىل �راءة ملعاجلة أ�مراض املهم�، 
أ�مانة �ىل املبادرة ممثل  تزیئات محمیة برباءة ٔ�غراض املوافقة التنظميیة. وشكر جبتیا�ات املریض ٕالجراء جتارب رس�ریة اح 

للمنظامت املشاركة �لنس�بة اس�تثناء �راءات ٔأسايس يف رٔأهيا ، وهو س�تثناء البحيث��شأٔن  SCP/29/3قيا�ا ٕ�نتاج الوثیقة 
 يف البحوث الطبیة.

 ��رتاض ةنظمأٔ �دول أ�عامل: جودة الرباءات، مبا يف ذ�  من 6البند 
حتدث وفد لیتوانیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، ؤأكد دمعه القوي للهنوض �لعمل �شأٔن موضوع  .56

اس�بانیا. ؤأعرب جودة الرباءات وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد دراسة عن النشاط �بتاكري �ىل ٔأساس �قرتاح املقدم من وفد 
النشاط �بتاكري يف قطاع املواد الكميیائیة �شلك وحض الوفد عن اه�مه �حلصول �ىل مزید من الو�ئق اليت من شأٔهنا ٔأن ت

ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه س�یكون من كام . SCP/24/3من الوثیقة  8ٔأكرث تفصیًال، مبا یعكس املوضوع ا�ٓخر املقرتح يف الفقرة 
حول هذه املسأٔ�. و�الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد ٔأنه مبا شار�یة حول التعاون بني ماكتب الرباءات و�لسة �  املفيد عقد مؤمتر

مجمو�ة ب�ان فٕان وٕاجراءات ��رتاض ميكن ٔأن تؤ�ر �ىل منح �راءات �الیة اجلودة، خرى أ�طراف ا�ٔ  مالحظاتٔأن 
دراسة �متثل يف ، وا�ي SCP/28/8شرتك الوارد يف الوثیقة اجلزء الثاين من �قرتاح امل تدمع ٔأورو� الوسطى والبلطیق 

اليت س�تعدها أ�مانة. ويف اخلتام، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه مبا ٔأن التقدم التكنولو� و معلیة منح الرباءات  ودةج املتعلقة جبحول ا�هنُ 
�صطناعي ٔأن تؤ�ر �ىل اكء منح الرباءات، فس�یكون من املفيد توضیح �یف ميكن حللول ا� اتر مبارشة �ىل ٕاجراءیؤ�

 الرباءات.معاجلة 

املقدم يف ٕاطار وحتدث وفد ا�منسا �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه وشكر وفد ٕاس�بانیا �ىل اقرتا�ه  .57
. كام ٔأعرب الوفد عن تقد�ره للمك SCP/29/4جتمیع الوثیقة كذ� �ىل أ�مانة وشكر  ،SCP/24/3يف الوثیقة  8الفقرة 
 من العمل ا�ي اضطلعت به أ�مانة من ٔأ�ل توضیح الوضع يف خمتلف ا�ول أ�عضاء واملاكتب يف دراسة ٕاضافية الكبري

كام ". ت�رتا�ات املش�ا" ومفهوم "نتقاءالثانویة" و"ا�رتا�ات � بیا�ت�شأٔن النشاط �بتاكري ف� یتعلق مبسائل "ال 
عل العمل جيذات الص�، مما  مجهف� یتعلق �هنُ توضی�ات توفري املعلومات وال شكر الوفد مجیع ا�ول أ�عضاء واملاكتب �ىل 

سا�د �ىل فهم ٔأفضل للسبب وراء القرارات املت�ذة يف خمتلف � به اللجنة ٔأكرث قمية ومو�ه حنو املامرسة و اضطلعت ا�ي 
ٔأن  الوفدى ح �راءات ٔأكرث مرونة. ورأٔ �سامه يف فهم متقارب ميكن ٔأن یؤدي ٕاىل معلیة من، أ�مر ا�ي الب�ان ٔأو املاكتب

س�ت�دمت يف ٔأكرث احملمت� اليت اُ بیا�ت ، حي� �كون ذ� مناس�با، قامئة �ل تتيحللقضا� �شلك �ام و متزيا متثیال م توفر �راسة ا
جتمیع وذ�ر ٔأن بعض ا�هنج. قيود ؤأشارت ٕاىل صعو�ت ٔأو بیا�ت من والیة قضائیة. كام تناولت �لتفصیل بعض ت� ال 

تبرص �اص وسا�د �ىل وفر قد  فحصٔأو مبادئ توجهيیة لل سوابق قضائیةممارسات بعض الب�ان، سواء اكن ذ� 
ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه يف �ني ٔأن ا�راسة إالضافية �شأٔن النشاط �بتاكري وكذ� كام  اكتساب فهم ٔأفضل لل�لول ا�تلفة.

ٔأنظمة قوانني الرباءات، كام اكن �حتاد خمتلف حول متزية نظرة �امة م رت قد وفامث� يف املايض ا�راسات املالعدید من 
أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه حریصني �ىل معرفة الص� العملیة لهذه �ختالفات، �ىل سبيل املثال، حول �دد املرات 

ٔأو ما ٕاذا اكن من املمكن تقيمي  اءاتيف منح الرب  خمتلفةنتاجئ �بتاكري ٕاىل  لنشاطاليت ٔأدت فهيا �ختالفات يف ممارسة ا
�راء الٕ  ةقيّم تمد�المبثابة إال�ابة �ىل ٔأس�ئ� مثل ت� قد �كون حيث ٔأن أ��ر �قتصادي ملثل هذه �ختالفات. و 

 ٕاجراء دراسات�ىل �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه أ�مانة وفد معرفة الوفود �ٔ��ر �قتصادي لنظام الرباءات، جشع 



SCP/29/8  
16 
 

ٔأعرب الوفد عن اه�مه �ملشاركة يف املؤمتر ا�ي �س�تغرق نصف یوم �شأٔن التعاون بني املاكتب و ت� أ�س�ئ�. تبرصا ب توفر 
الحقة للجنة، الورة  یتعلق ��ج املس�ت�دمة لضامن جودة معلیات منح الرباءات. وف��شأٔن ا�هنُ شار�یة لسة الت اجل وكذ� يف 

نشاط وا�ول أ�عضاء فيه عن اه�مه �حلصول �ىل مزید من املعرفة ف� یتعلق مبوضوع ال �حتاد أ�ورويب وفد ٔأعرب 
يف قطاع املواد الكميیائیة. كام ٔأعرب الوفد عن دمعه للجوانب املتبقية من �قرتاح الوارد يف نتقاء �بتاكري وا�رتا�ات �

ج املتبعة يف جودة معلیة منح الرباءات، أ�مانة �شأٔن ا�هنُ  �داد دراسة من �انبالٕ ، و�ىل و�ه الت�دید SCP/28/8الوثیقة 
 ا�اكء �صطناعي.يف جمال رباءات قابلیة اللفحص و حول فائدة ا فضًال عن املناقشات املس�مترة

يف الواردة وحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء، وشكر أ�مانة �ىل ا�راسة إالضافية �شأٔن النشاط �بتاكري  .58
ٔأن النشاط �بتاكري وتقيميه ٔأمر �لغ أ�مهیة ٔ�هداف نظام ٔأفاد . و�رر الوفد و�ات نظره حيث SCP/29/4الوثیقة 

حول النشاط �بتاكري يف تعز�ز فهم الوفد للمفاهمي قيد املناقشة �ٕالضافة  إالضافيةالرباءات. ويف رٔأیه، سامهت ا�راسة 
مت من �الل جمال التبادل قد الوفد ٕاىل ٔأن تقامس واس�ت�دام منت�ات العمل ٕاىل املامرسات املقاب� يف ا�ول أ�عضاء. ؤأشار 

إالقلميیة املتعددة اليت املبادرات والتعاون املكثف الیويم بني ماكتب الرباءات، كام یتضح من املبادرات املتعددة أ�طراف و 
 ؤأطرر�ن الرباءات منصة و  �شأٔن الرباءات معاهدة التعاونبادرات يف ٕاطار التعاون، مبا يف ذ� ت� امل يسري ٕاىل ت  ىسع� 

رب الب�ان اليت بدٔأت مؤخرًا يف ا�لتعرف �ىل جت ءالتعاون بني ماكتب امللكية الفكریة. ؤأعرب الوفد عن اه�م ا�مو�ة �
جودة معلیة ج اليت �س�ت�د�ا ماكتب امللكية الفكریة لضامن �شأٔن ا�هنُ لتشار�یة لسة اجل تنفيذ �رامج تقامس العمل ورحب �

 املنح.

نتاجئ دراسة مقارنة حول املراجعة ب شار�ت و أ�مانة �ىل معلها.  الرباءات لو�ءالرابطة ا�ٓس�یویة و ممثل  توشكر  .59
ملراجعة �ىل نطاق واسع امت اس�ت�دام عریضة یصالحية الرباءات، واليت ٔأظهرت ٔأنه يف ا�ول ا�ٓس�یویة، والطعن يف العامة 

ٔأن �س�تعراض ا�ي ٔأجرته ٔأطراف مفاده عن رٔأي الرابطة ممثل  ترباءات. ؤأعربالز جودة سامه �شلك �بري يف تعز�� و 
احلصول �ىل �راءة ؤأقل عبئا �ىل ماكتب الرباءات. للطعن يف قابلیة مقياسا ميثل اكن مفيدا مجلیع ٔأحصاب املصل�ة ٔ�نه  ٔأخرى

ممثل  تؤأشار  و�سا�د �ىل حتسني جودة الرباءات.ٔأن توافر ٔأنظمة ��رتاض �مكل معلیة الفحص من قبل املاكتب  تورأٔ 
من �الل  اتفرصة جيدة لتعز�ز الرباءمتثل رباءات، حصاب الٔأیضا ٕاىل ٔأن عریضة ��رتاض، حىت �لنس�بة �ٔ الرابطة 

د �ىل مواص� تبادل اخلربات �شأٔن و أ�مانة والوفالرابطة ممثل  تالتعدیل. و�� جشععن طریق تضییق نطاق املطالبات 
�قرتاح ا�ي تقدم به الرابطة ممثل  تجودة ٔأ�ىل. كام ٔأیدذات ٔأنظمة ��رتاض وحتسني هذا النظام من ٔأ�ل منح �راءات 

اه�ما ٔأبدوا العدید من ٔأعضاء الرابطة مكهنیني يف جمال امللكية الفكریة ن ٕاىل أٔ  ت. ؤأشار SCP/28/7وفد ٕاس�بانیا يف الوثیقة 
ٕاىل رابطة ممثل ال ت�صطناعي �ىل جمال امللكية الفكریة يف خمتلف النوا�. ويف هذا الصدد، ٔأشار �بريا �كيفية تأٔثري ا�اكء 

ٔأجرت ٕا�دى الل�ان ا�امئة التابعة للرابطة املسامة "جلنة حقوق امللكية الفكریة الناش�ئة" دراسة حول تأٔثري  2018ٔأنه يف �ام 
ٕالطار القانوين احملمتل �ذه املسأٔ� وهبریة، ومعمت اس�تبياً� یتعلق لكية حقوق امللكية الفكم ا�اكء �صطناعي �ىل �لق 

للتعامل مع قضا� ا�اكء �صطناعي. وقد ٔأظهرت نتاجئ هذا �س�تبيان أٔن العدید من الب�ان املشاركة �رى ٔأن امللكية جيب 
صطناعي نفسه. ونظرًا لتعقيد �اكء �لالعام، ولكن ليس  �لمس�ت�دم ٔأو مطور ا�اكء �صطناعي ٔأو املكون ل ٔأن �

ٕا�داد دراسة شام� عن تأٔثري �كنولوجيا ا�اكء  ت�قرتاح ا�ي تقدم به وفد ٕاس�بانیا واقرتحالرابطة ممثل ت املوضوع، ٔأید
و�ها ا�اكء �صطناعي، وكذ� ی�صطناعي �ىل نظام الرباءات، مبا يف ذ� ٔأهلیته للرباءة و�یفية حامیة ��رتا�ات اليت 

 ٕاماكنیة اس�ت�دام ا�اكء �صطناعي يف نظام الرباءات.

�شأٔن لعامل الثالث عن و�ة نظره بأٔن اتفاق �ریبس یوفر املرونة ا�اكفية �لك دو� عضو �رهارد لؤأعرب ممثل ش�بكة  .60
 نشاطل احلد أ�دىن ل �بتاكري، و�لتايل جيب ٔأن �كون �لك ب� احلریة يف حتدید  نشاطل احلد أ�دىن ل حتدید مس�توى 

مس�توى  خفضت منٔأن الب�ان املتقدمة �شلك �اص قد رٔأى �بتاكري، اع�دا �ىل ظروفه �ج�عیة و�قتصادیة. و 
�لق �رامك طلبات �راءات ��رتاع يف العدید من ، أ�مر ا�ي منح الرباءاتيف ندفاع �رباءات، مما ٔأدى ٕاىل للاحلد أ�دىن 
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) وتقامس العمل ٔأو PPHالرباءات (ملعاجلة الرسیع سار امل مبادرات مثل  ٔأن �لوالكة الش�بماكتب الرباءات. ورٔأى ممثل 
 تقامس أ�عباء �زید املشلكة من �الل �لق نوع من التنس�یق الوظیفي لقانون الرباءات املوضوعي.

خرى من املطالبات ٔأو ٔأنواع أٔ  مر�وشبتعلیق ف� یتعلق مبطالبات  ملؤسسة ا�ولیة لٕال�كولوجيا املعرفيةأأدىل ممثل و  .61
 اغط الرباءة العدید من التطبیقات املمكنة لال�رتاع، و�لتايل قد حتمي الرشكة منتج معني برباءة ا�رتاع ميكن تفسريهتحيث 
سؤاًال حول �یفية تعامل ماكتب الش�بكة ال�رتاع. وطرح ممثل أ�خرى لس�ت�دامات �تطبیقات ٔأو تغطي ال  ا�ىل ٔأهن

ود�ة لطلب ، �ىل سبيل املثال، ٔألف مر�ب خمتلف يف �ني ٔأن الرشكة املغطيالرباءة اليت ميكن ٔأن تالرباءات مع مطالبة 
 مر�ب وا�د.الرباءة مل تطور سوى 

ج اليت �س�ت�د�ا الوفود لضامن جودة معلیة منح الرباءات دا�ل ماكتب امللكية الفكریة، مبا يف �شأٔن ا�هنُ التشار�یة لسة اجل 
 ا.و�یفية التغلب �لهيیمت موا�هتا یة حتد�ت ذ� ٔأنظمة ��رتاض وأٔ 

: الرابط العرض متاح �ىلو ). SCP/29/Gقدم وفد س�نغافورة عرضا حول جودة معلیة منح الرباءات ( .62
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_g_sharing_session_on_qualit

y_singapore.pdf . 

ململكة املت�دة مكتب امللكية الفكریة �وقدم وفد اململكة املت�دة عرضا عن ٕادارة جودة الرباءات يف  .63
)SCP/29/H .( الرابط العرض متاح �ىلو :

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_h_sharing_session_on_qualit
y_united_kingdom.pdf . 

). SCP/29/I�شأٔن حتسني جودة حفص الرباءات ( الرباءات الیا�ينوقدم وفد الیا�ن عرضا عن مبادرات مكتب  .64
: الرابط العرض متاح �ىلو 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_i_sharing_session_on_qualit
y_japan.pdf . 

). SCP/29/Jإالجراءات املتعلقة �لرباءات وجوانب ٕادارة اجلودة ( �شأٔنوقدم وفد امجلهوریة التش�یكية عرضا  .65
: الرابط العرض متاح �ىلو 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_j_sharing_session_on_qualit
y_czech_republic.pdf . 

: الرابط العرض متاح �ىلو ). SCP/29/Kٕاجراءات ٔأنظمة ��رتاض ( حولوقدم وفد ش�یيل عرضا  .66
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_29/scp_29_k_sharing_session_on_qualit

y_chile.pdf . 

). SCP/29/L( وقدم وفد هنغار� عرضا حول جودة معلیة منح الرباءات يف مكتب امللكية الفكریة الهنغاري .67
: الرابط العرض متاح �ىلو 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_l_sharing_session_on_qualit
y_hungary.pdf . 

الص�  اتذتقنیة الصناعیة السابقة مبادرة ال  اتٕاىل حتدیث وقدم وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عرضا حول الوصول .68
)SCP/29/M .( الرابط العرض متاح �ىلو: 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_g_sharing_session_on_quality_singapore.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_g_sharing_session_on_quality_singapore.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_h_sharing_session_on_quality_united_kingdom.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_h_sharing_session_on_quality_united_kingdom.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_i_sharing_session_on_quality_japan.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_i_sharing_session_on_quality_japan.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_j_sharing_session_on_quality_czech_republic.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_j_sharing_session_on_quality_czech_republic.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_29/scp_29_k_sharing_session_on_quality_chile.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_29/scp_29_k_sharing_session_on_quality_chile.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_l_sharing_session_on_quality_hungary.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_l_sharing_session_on_quality_hungary.pdf


SCP/29/8  
18 
 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_m_sharing_session_on_quali

ty_united_states_of_america.pdf . 

نصف یوم �شأٔن التعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص، مبا يف ذ� تبادل املعلومات املتعلقة �لطلبات ل مؤمتر 
 املقاب�. الرباءات أ�جنبیة ومنح

أ�عامل واملعلومات متا�ة يف صف�ة الویب "ٔأ�شطة مشاركة نرتنت قدمت أ�مانة عرضًا �ىل موقع الویبو �ىل � .69
 التعاونیة لفحص طلبات �راءات معینة".ا�ولیة وأ��شطة 

العرض و ). SCP/29/Cواملعاجلة ؤأنظمة ��رتاض والبحث والتعاون (ة الرباءحول طلب وقدم وفد �ینيا عرضا  .70
: الرابط �ىلمتاح 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_c_conference_on_cooperatio
n_kenya.pdf . 

العرض و ). SCP/29/Dاكتب الرباءات يف البحث والفحص (وقدم وفد السلفادور عرضا �شأٔن التعاون بني م .71
: الرابط متاح �ىل

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_29/scp_29_d_cooperacion_el_salvador.pd
f . 

). SCP/29/Eبني اململكة املت�دة والربازیل (ملعاجلة الرباءات الرسیع سار وفد اململكة املت�دة عرضا حول امل  وقدم .72
الرابط:  العرض متاح �ىلو 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_e_conference_on_cooperatio
n_united_kingdom.pdf . 

املت�دة �ىل عرضه. وف� یتعلق �لتعاون بني املعهد الوطين الربازیيل للملكية وشكر وفد الربازیل وفد اململكة  .73
يف اململكة املت�دة، مكتب امللكية الفكریة س�� مع الصناعیة وماكتب الرباءات أ�خرى يف ٕاجراءات البحث والفحص، ال 

، شارك املعهد الوطين الربازیيل للملكية الصناعیة يف س�بعة مشاریع جتریبية 2018ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه اعتبارا من �ام 
كة املت�دة والوال�ت منرك والیا�ن واململالك من الصني وا�يف مع ماكتب الرباءات املسار الرسیع ملعاجلة الرباءات  �س�ت�دام

. ؤأوحض الوفد ٔأنه يف �ني ٔأن )PROSURمجمو�ة �روسور (املت�دة أ�مر�كية وكذ� مع املكتب أ�ورويب للرباءات و 
كن تقدمي مييف مجیع احلاالت ٕاال ٔأنه ساس ف� یتعلق مب�ال التكنولوجيا، يف ا�ٔ اتفاقات التعاون مع املاكتب الس�بعة ختتلف 

الرباءة لطلب  املسار الرسیع ملعاجلة الرباءاترسیع يف ٕاطار ال فحص الءات الرشیك من ٔأ�ل ٕاجراء طلب يف مكتب الربا
ع اململكة للمسار الرسیع ملعاجلة الرباءات معىل سبيل املثال، ف� یتعلق �لرب�مج التجریيب الثنايئ فيف الربازیل. املقابل 

ار الوفد ٕاىل ٔأن اتفاق التعاون یغطي جماالت التكنولوجيا احلیویة ، ٔأش2020یولیو  31املت�دة، وا�ي سيمت متدیده حىت 
والهندسة الكهر�ئیة و�كنولوجيا املعلومات، يف �ني ٔأنه �س�تثين جمال املس�تحرضات الصیدالنیة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن 

فزي امه يف حتس� معل الفاحص، مما ت رس � و فحوصات قد خفضت من �دد الاملسار الرسیع ملعاجلة الرباءات مرشو�ات 
 .فحصوحتسني معلیة ال

أ�ورويب للرباءات عرضا عن التعاون بني ماكتب الرباءات يف البحث والفحص املكتب وقدم ممثل  .74
)SCP/29/F .( الرابط:  العرض متاح �ىلو

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_f_conference_on_cooperation
_epo.pdf . 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_m_sharing_session_on_quality_united_states_of_america.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_m_sharing_session_on_quality_united_states_of_america.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_c_conference_on_cooperation_kenya.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_c_conference_on_cooperation_kenya.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_29/scp_29_d_cooperacion_el_salvador.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/es/scp_29/scp_29_d_cooperacion_el_salvador.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_e_conference_on_cooperation_united_kingdom.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_e_conference_on_cooperation_united_kingdom.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_f_conference_on_cooperation_epo.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_f_conference_on_cooperation_epo.pdf
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والبحث والفحص سار الرسیع ملعاجلة الرباءات بادرات امل ؤأعرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن دمعه مل  .75
التعاوين، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه �ىل �الف املر�لتني لبحث والفحص ل التجریيب ). وف� یتعلق �ملرشوع CS&Eالتعاوين (

عام ٕاذا اكنوا  ملسؤاهلنتقاة طلبات �راءات ��رتاع امل ودعي حيث اتصلت ماكتب الرباءات مب ،أ�وىل والثانیة من املرشوع
ودع فو�ة مبتأٔلف املر�� الثالثة من املرشوع من معلیة مدت البحث والفحص التعاوين،  �رغبون يف املشاركة يف مرشوع

، واختیار طلبات من �دمهيف اختیار ما ٕاذا اكنوا �رغبون يف املشاركة احلریة الطلبات ودعي میصبح �ى الطلب. وهكذا، 
البحث والفحص التعاوين، مرشوع يف الرب�مج. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه يف املر�� الثالثة من ٕاد�الها الرباءات اليت �رغبون يف 

يف اس�ت�دام النظام. وف� یتعلق بلغة الطلبات، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه اعتبارا من �ام الطلبات ٕاىل نيهتم  ودعئأشار العدید من م
ولكن اعتباًرا من ینا�ر  ،البحث والفحص التعاوين، مت قبول الطلبات �للغة إالجنلزيیة فقط للمشاركة يف مرشوع 2018
 نلیاباوا یاركو یةرمجهوأ�ملانیة والفر�س�یة ؤأن ماكتب للغة ات �قبول الطلبيف ، سيبدٔأ املكتب أ�ورويب للرباءات 2019

ى الوفد ٔأن قبول الطلبات �للغة إالجنلزيیة فقط قد أٔ . ورحمللیةا تباللغاود�ة ملا تللطلبا لتجریبيا وعملشرا فتحتنظر يف 
 التعاوين. الطلبات من ت� الب�ان يف املشاركة يف مرشوع البحث والفحصودعي �ردد م ء�كون سببا ورا

ؤأكد وفد مجهوریة �ور� دمعه للجهود اليت تبذلها ماكتب الرباءات من ٔأ�ل توفري حفص �ايل اجلودة لطلبات  .76
طلبات الرباءات يف مجهوریة �ور� �لتوازي ودعي مويف �دد الرباءات. ؤأشار ٕاىل الز�دة املطردة يف �دد طلبات الرباءات 

"ا�اكء الفائق" والتطورات التكنولوجية أ�خرى يف الوقت الراهن قد تقنیة الوفد ٔأن ر ٔأشاد. و مع منو جحم الت�ارة يف البال
احلصول �ىل �راءة قابلیة و  ةالسابقالتقنیات الصناعیة عل من الصعب حفص جتٔأدت ٕاىل ظهور �كنولوجيات ٔأكرث تعقيدًا 

مبثابة نقطة انطالق لز�دة فعالیة حفص  الرباءاتحفص طلبات الرباءات. ومن مث، ميكن ٔأن �كون التعاون يف �لنس�بة ل 
) ومكتب مكتب KIPOذ� املنظور، ذ�ر الوفد ٔأن املكتب الكوري للملكية الفكریة (من الرباءات وحسن توقيته. و 

سول هيدف ٕاىل التعریف �لوضع مدینة ) عقدا مؤمترا يف USPOالوال�ت املت�دة �مر�كية للرباءات والعالمات الت�اریة (
أٔ�دث تطورات �رامج التعاون ا�ويل واملبادرات املتعلقة بفحص الرباءات بني ماكتب الرباءات، وكذ� رضورات بو احلايل 

 مبا يف ذ� مس�ت�ديم ،املؤمتر وامشارك حرض  300ٔأكرث من ؤأفاد ٔأن وفوائد وجود منصات تعاون متعددة أ�طراف. 
لیا والربازیل وفر�سا والهند والیا�ن وس�نغافورة واململكة املت�دة سرتااماكتب الرباءات يف  الصنا�ة ؤأحصاب املصل�ة وممثيل

اكتب الرباءات ٔأن توفر �دمات حفص �الیة ینبغي مل هالوفد ٔأن هناك توافق يف ا�ٓراء بني املشاركني �ىل ٔأنٔأشار . و مهو�ري
ون املس�تقبلیة ینبغي ٔأن هتدف ٕاىل الوفد ٔأن �رامج التعارٔأى اجلودة للمس�ت�دم، ؤأن تقلل من أ�عامل املكررة. و�لتايل، 

 حتقيق ت� أ�هداف.

مسأٔ� �مة للغایة �لنس�بة جلودة الرباءات من يه الرباءات وحفص ٔأن حبث مفاده ؤأعرب وفد الصني عن رٔأي  .77
ون يف هود لتعز�ز التعابذل اجل ٔأ�ل احلد من �زدواجية يف العمل وحتسني كفاءة ماكتب الرباءات. ؤأعرب الوفد عن الزتامه ب 

 جمال حفص الرباءات.

یعمل بنشاط لتعز�ز التعاون مع ماكتب الرباءات أ�خرى يف  الرباءات الیا�ين ؤأشار وفد الیا�ن ٕاىل ٔأن مكتب .78
مبادرة املسار الرسیع ملعاجلة الرباءات تعمل �ىل مبادرات تعاونیة خمتلفة، مثل بالده جمال البحث والفحص. ؤأوحض ٔأن 

، رشع 2018التعاوين. و�الوة �ىل ذ�، يف یولیو  ثلبحمر�يك ل والرب�مج التجریيب الیا�ين ا�ٔ  ا�اكم� مبادرة �دمة الوثیقةو 
 اكتبامليف ٕاطار معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات بني فحص يف تنفيذ الرب�مج التجریيب للبحث والالیا�ين للرباءات املكتب 

وا�دة من ا�ول أ�عضاء اليت سامهت �شلك �بري يف تقدم بالده . ورٔأى الوفد ٔأن )IP5امخلس الكربى للملكية الفكریة (
 42مع  املسار الرسیع ملعاجلة الرباءات . و�ىل و�ه اخلصوص، ٔأد�لت الیا�ن مرشوعاملسار الرسیع ملعاجلة الرباءات �ر�مج

 48 ، شارك2018اعتبارا من �ام ؤأفاد ٔأنه  العدید من ا�ول أ�عضاء ٕاكطار فعال لتقامس العمل.ا�ي اعتربته مكتبا، و 
يف �ر�مج املسار الرسیع ملعاجلة الرباءات. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن مجیع هذه املبادرات التعاونیة هتدف ٕاىل تعز�ز تبادل مكتب 

الوفد ٔأن رٔأى كام . فحصمن اس�ت�دام املعلومات يف معلیات البحث وال�متكن املعلومات بني ماكتب امللكية الفكریة، حىت 
يف لك مكتب، مشريا ٕاىل ٔأنه يف �ني ٔأن هذه فحص ت� أ��شطة التعاونیة س�یكون لها أٓ�ر ٕاجيابیة �ىل جودة وفعالیة ال
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نتاجئ الفحص اليت تأٔيت من ٕاىل اتباع یضطر ٔأي من املاكتب لن املبادرات قد �كون مفيدة �دا ملاكتب امللكية الفكریة، 
�ر�مج املسار الرسیع  قبل منلفحص يف لك مكتب ا ستقاللیةاه لن یمت تقویض ٔأنٕاىل  وفدلا رشاأٔ من مث و املاكتب أ�خرى، 

، ٔأعرب الوفد عن الزتامه مبواص� توس�یع التعاون مع املاكتب أ�خرى وتعمیق العالقات التعاونیة مملعاجلة الرباءات. ويف اخلتا
 يف املناقشات يف اللجنة. مهةوتبادل اخلربات واملسا

ٕاىل ت� ��رتا�ات اليت �س�تويف ٕاال ميتد ٕاال لعامل الثالث ٔأن �حتاكر القانوين جيب �رهارد لش�بكة وذ�ر ممثل  .79
ٔأن هناك حتوال تدرجيیا يف التوازن يف نظام الرباءات عن طریق خفض معایري منح الش�بكة ى ممثل أٔ معایري أ�هلیة للرباءة. ور

الرباءات ومدة حقوق أٔحصاب برباءة ا�رتاع وختفيض الرسوم ومتدید حقوق للحامیة  قاب�الرباءات وتوس�یع نطاق املوضو�ات ال
ٔأنه نتي�ة خلفض معایري منح الرباءات، منحت ماكتب الش�بكة  ثلى مم رأٔ كام �نهتأاكت. �ىل  الرباءات وفرض عقو�ت ٔأشد

لعامل الثالث �رهارد لبكة الرباءات الرائدة �راءات ا�رتاع عریضة للغایة. و�ىل ٔأساس هذه اخللفية، ٔأعرب عن شوا�ل ش� 
ن مثل هذه الرتتيبات س�تؤدي ٕاىل التنس�یق الوظیفي من �الل الباب اخللفي وٕازا� رٔأى أٔ �شأٔن �رتيبات تقامس العمل. و 

تقّوض  نٔأن �رتيبات العمل هذه ميكن أٔ الش�بكة ثل رٔأى مم مواطن املرونة املتعلقة بنطاق أ�هلیة للرباءة. و�الوة �ىل ذ�، 
امخلس  اكتباملنطاق الرباءات إالقلميیة �ىل حنو خطري ٔ�هنا �شجع �ىل ٕاجراء الفحص الس�یادي لطلبات الرباءات من �الل 

 للرباءة.�لنس�بة ٔأقل س�توى ٔأدىن ، حيث ٔأن العدید مهنا معروف مب )IP5( الكربى للملكية الفكریة

وجود ٔأبعاد وجماالت خمتلفة �كون التعاون فهيا ممثرًا. وف�  ٕاىل ملؤسسة ا�ولیة لٕال�كولوجيا املعرفيةاؤأشار ممثل  .80
عن دمعه لتبادل املعلومات وقوا�د البیا�ت حول الت�د�ت اليت توا�ه املؤسسة ثل مم یتعلق مب�ال جودة الرباءة، ٔأعرب 

للغایة للقضا� املثارة يف  ن يف ٕا�دى الوال�ت القضائیة ميكن ٔأن �كون مشاهبةوالرباءات، حيث ٔأن القضا� املثارة يف الطع
هومريا �ا� عقار املؤسسة يف جمال الرباءات الطبیة. وذ�ر ممثل  الت�ددٔأن هناك مشلكة كام ٔأشار ٕاىل والیة قضائیة ٔأخرى. 

"Humira "® لزامية �ىل ٔأنه يف �ني ٔأن الرتاخيص االٕ الش�بكة �راءة ا�رتاع. وشدد ممثل طلب  247حوايل به ا�ي قُدم
د ل�واء مبوجب الرتخيص من بعض الب�ان ال �س�تطیع اس�ت�دا�ا بفعالیة حيث یصعب العثور �ىل  أٔ ٕاالمتوافرة،  وِرّ

د �واء ٕاذا اكنت هناك مٕاىل ٔأنه قد �كون من أ�سهل العثور �ىل املؤسسة . ويف هذا الصدد، ٔأشار ممثل لزايماالٕ  وِرّ
د �ام �ا� متعددة، ٔ�ن امجلع بني أٔ �شمل بٕاجراءات �رخيص ٕالزايم  كرث من ب� وا�د قد جيع� ٔأكرث �اذبیة �لنس�بة ملوِرّ

 السوق.ٕاىل ید�ل 

سلمي كتب للت ر�ن الرباءات مك شارك يف نظام �  صناعیة يف ش�یيلورصح وفد ش�یيل بأٔن املعهد الوطين للملكية ال  .81
املعهد د�ل ، 2018، منذ �ام لنظام إاللكرتوين ملعاهدة التعاون �شأٔن الرباءات. و�الوة �ىل ذ�اس�ت�دم منصة � والنفاذ، و 

، مما مسح بنقل أٓمن للو�ئق بني املاكتب اليت �شارك يف ذ� النظام. )DASKداسك ( الوطين للملكية الصناعیة ٕاىل منصة
لبیا�ت من قوا�د بیا�ته مع ماكتب ٔأخرى و�دد التعاون مع �شارك صناعیة ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن املعهد الوطين للملكية ال 

قد نفذ  صناعیة يف ش�یيلىل ٔأن املعهد الوطين للملكية ال أأشار الوفد كام لتبادل مناذج البحث والفحص. ية هوریة ا�ومينیك امجل 
یط الهادئ. وسيبدٔأ قریبا تنفيذ �ر�مج املسار الرسیع ملعاجلة احمل ع حتالف م ٔأیضا �ر�مج املسار الرسیع ملعاجلة الرباءات

�اكمل مع أ�رجنتني والربازیل و�ولومبیا و�وس�تار�اك وبريو ؤأوروغواي، مع السلفادور وٕا�وادور الرباءات، ا�ي مت تنفيذه �
الصناعیة يف املعهد الوطين للملكية �ى لمسار الرسیع ملعاجلة الرباءات ل  ٔأخرى �رامج ٔأفاد ٔأن هناكوامجلهوریة ا�ومينیكية. و 

 املت�دة أ�مر�كية. عمل ٔأیضا مع كندا والصني والیا�ن والوال�تش�یيل ت

 �بتاكري (اجلزء الثاين)النشاط حول  ٔأخرىمناقشة حول دراسة 

�بتاكري (اجلزء الثاين)" ٔأخرى حول النشاط "دراسة  SCP/29/4أ�مانة عرضا �شأٔن الوثیقة قدمت  .82
)SCP/29/B .( الرابط العرض متاح �ىلو :
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https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_b_inventive_step_part_ii_wi

po.pdf . 

�رباهتم قامس ت�ىل وكذ� مجیع الوفود  SCP/29/4وشكر وفد ٕاس�بانیا أ�مانة �ىل ٕا�داد وعرض الوثیقة  .83
ٔأمهیة مواص� املناقشات حول هذه املسأٔ� وتبادل ٕاىل الوفد ٔأشار �بتاكري. و نشاط معرفهتم مبسأٔ� ال واملسا�دة يف حتسني 

الثانویة بیا�ت ف� یتعلق مب�االت حمددة مثل ال ٔأیضا �بتاكري، و  نشاطاخلربات ف� یتعلق �جلوانب الرئيس�یة لل 
بعض �ختالفات يف ینبغي مواءمة  هشاط �بتاكري ٔأظهرت ٔأنالن حول و��رتا�ات الكميیائیة. ورٔأى الوفد ٔأن ا�راسة 

عن اه�مه ٕ��داد دراسات حول الوفد املامرسات يف مجیع ٔأحناء العامل، مع مرا�اة اخلصائص ا�تلفة �لك منطقة. ؤأعرب 
ولكن، ٔأعرب عن لجنة. النشاط �بتاكري يف جماالت ��رتا�ات الكميیائیة اليت من املقرر عرضها يف ا�ورة الثالثني ل 

تعترب ، الس�� ف� یتعلق �ملسائل املتعلقة �ملواد الكميیائیة، واليت ضو�ات�شأٔن املو الحظاهتا ٔ�ن بعض الوفود مل تقدم م هٔأسف
 موضع اه�م كثري من الوفود.

 من ا�ول أ�عضاء. ناقشات ٔأخرى حول هذا البند من �دول أ�عامل، مبا يف ذ� املناقشات حول املقرت�ات املقدمةم 

ٔأشار الرئيس ٕاىل ٔأنه تقرر يف ا�ورة السابقة للجنة ا�امئة، ٔأن تواصل اللجنة املناقشات حول اقرتاح وفد ٕاس�بانیا  .84
 رباءات.ودة ال). ود�ا كذ� الوفود ٕاىل توضیح مقرت�اهتا ف� یتعلق جبSCP/28/7(الوثیقة 

، وا�ي یتضمن اخلطوط العریضة للعمل �شأٔن SCP/28/7ة ؤأشار وفد ٕاس�بانیا ٕاىل اقرتا�ه الوارد يف الوثیق .85
)، والبیا�ت AIخمتلف جوانب قانون الرباءات املتعلقة �لتكنولوجيات اجلدیدة، الس�� ف� یتعلق ��اكء �صطناعي (

ٔ�خرى ٕاىل شارك، ود�ا الوفود اراع م �قرتاح وفد فر�سا �قد انضم ٕاىل  ه. ؤأ�لن الوفد ٔأنسلس� الس�التالضخمة و 
ٔأم �ا�ال ستنعكس ٔأعرب الوفد عن رٔأیه بأٔن التطورات التكنولوجية املذ�ورة يف �قرتاح و  التفكري يف �نضامم كذ�.

ال یتعني �ىل جلنة الرباءات أٔ رباءات، الرباءات و�لتايل، بوصفها احملفل الوحيد املتعدد أ�طراف يف جمال اليف قانون أٓ�ال 
تلعب وما ٕاىل ذ�، ضخمة البیا�ت ال��اكء �صطناعي وسلس� الس�الت و قعة حيث ما �سمى عن حقيقة وا تبقى �اف�

دورا مزتاید أ�مهیة يف العدید من جماالت احلیاة. ورصح الوفد بأٔن الویبو قد ٔأظهرت �لفعل ٔأهنا تدرك ذ� الواقع، كام رٔأینا 
 ُ للملكية الفكریة ٕاىل �یفية اس�ت�دام ت� التقنیات اجلدیدة يف  مكتبا 37، حيث ٔأشار 2018رش يف فربا�ر يف التقر�ر ا�ي �

اسرتاتیجیات �كنولوجيا املعلومات  �شأٔنٕادارته. و�الوة �ىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل اج�ع ماكتب امللكية الفكریة 
ینبغي بذل  هأٔنٔأفيد ب، حيث 2018مایو  25-23ا�اكء �صطناعي لفائدة ٕادارة امللكية الفكریة ا�ي ُعقد يف واالتصاالت و 

ٔأنه يف الیوم ٕاىل ٔأشار الوفد كام دولیا ف� یتعلق بت� املسأٔ� بغیة جتنب ازدواجية اجلهود. ية التعاون اجلهود الس�تكشاف �یف 
 مجمو�ة العرش�نمن البیان الصادر عقب اج�ع  9للفقرة الرئيس ، ٔأشار تاسعة والعرش�ن للجنة الرباءاتأ�ول من ا�ورة ال 

ف� العمل س�متر � �دا وجيب ٔأن  ةو�ريه من التكنولوجيات الناش�ئة �ما�اكء �صطناعي يف أ�رجنتني، مشريا ٕاىل ٔأن 
. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن ماكتب مثل املكتب أ�ورويب للرباءات ومكتب الوال�ت املت�دة للرباءات و�اتذه املوضهبیتعلق 

ملناقشة ت� أ�س�ئ�. ورٔأى الوفد ٔأنه من املهم العثور �ىل ٕا�ا�ت لعدد من  والعالمات الت�اریة یعقدون ٔأیضا اج��ات
رباءات. و�لتايل، و�لنظر ٕاىل �داثة هذه ال�شأٔن ا�اكء �صطناعي و  SCP/28/7أ�س�ئ� مثل ت� الواردة يف الوثیقة 

تلخص �یفية تأٔثري هذه التكنولوجيات الناش�ئة �ىل املسأٔ�، اقرتح الوفد ٔأنه يف ا�ورة املقب� للجنة ا�امئة، سيمت ٕا�داد وثیقة 
ٔأن هذا امللخص س�یكون مبثابة ٔأساس ملواص� النظر يف املسأٔ� يف ا�ورات رٔأى قانون الرباءات ومعل ماكتب الرباءات. و 

 .دورات لتبادل اخلربات يف املس�تقبلعقد املقب� للجنة. و�الوة �ىل ذ�، اقرتح الوفد عقد مؤمتر مع اخلرباء و 

ر�ایته يف  تهح ورغب اقرت ؤأكد دمعه لال SCP/28/7وشكر وفد فر�سا وفد ٕاس�بانیا �ىل �قرتاح الوارد يف الوثیقة  .86
 ا�اكء �صطناعي وسلس� الس�التى الوفد ٔأن جممتع الرباءات ینبغي ٔأن ینظر ٕاىل التقدم التكنولو� مثل أٔ ملشاركة. ور�

. یو�ها ا�اكء �صطناعيرباءات اليت الل مع ت� التكنولوجيات اجلدیدة و وما ٕاىل ذ�، ویناقش �یفية التعامل أ�مث

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_b_inventive_step_part_ii_wipo.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_b_inventive_step_part_ii_wipo.pdf
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من الرضوري ٔأن تقوم اللجنة، ويه املنتدى الوحيد املتعدد أ�طراف املعين �لرباءات،  هالوفد عن رٔأي مفاده ٔأن بعر أٔ و 
سلس� و  ا�اكء �صطناعي ذات الص�. وف� یتعلق �لعالقة بني س�ئ�بدراسة هذه املسائل من ٔأ�ل فهم ٔأفضل ل�ٔ 

لال�رتا�ات القامئة �ىل ا�اكء �صطناعي. ة رباءقابلیة ال مثل وفد ٕاس�بانیأأید وفد فر�سا مث� و�راءات ��رتاع،  الس�الت
ثلها يف ا�ورات املقب� �رشح ت� التكنولوجيات اجلدیدة والت�د�ت اليت مت  هتاناقش�یمت م واقرتح الوفد أٔن تعد أ�مانة وثیقة 

�لنس�بة لرباءات ��رتاع وماكتب الرباءات. و�الوة �ىل ذ�، ٔأید الوفد تنظمي مؤمترات مع اخلرباء �ركز �شلك �اص �ىل 
سا�د �ىل توس�یع نطاق دراسة مس�تقبلیة حول ا�اكء �صطناعي و�راءات � ميكن ٔأن أ�مر ا�ي  ا�اكء �صطناعي،قضا� 

كون ٔأداة مفيدة للماكتب و�یف �ٔأن  ل�اكء �صطناعيمه مبواص� مناقشة �یف ميكن ��رتاع. كام ٔأعرب الوفد عن اه�
ى أٔ تب ٔأو �ىل جودة الرباءات من �الل امليض قدمًا يف معلیة البحث والفحص. ورس�یكون � تأٔثري ٕاجيايب �ىل معل املاك

 �دام أ�دوات ذات الص� ��اكء �صطناعي.الوفد ٔأنه س�یكون من املفيد تبادل اخلربات ا�تلفة للماكتب ا�تلفة يف اس�ت

ا�ي ٔأدىل به يف ا�ورة بیانه ؤأكد جمددا �ىل . وعرضها SCP/29/4وشكر وفد الهند أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .87
إالضافية حول النشاط �بتاكري (اجلزء أ�ول) وا�راسة �شأٔن النشاط راسة ��ف� یتعلق الثانیة والعرش�ن للجنة 

النشاط �بتاكري. و�ٕالضافة ٕاىل س�ت�دم هذه الو�ئق ٔ�داة ملواءمة مفهوم ال ینبغي ٔأن �ُ ؤأفاد ٔأنه بتاكري (اجلزء الثاين) �
جراء دراسات ٕاضافية �شأٔن تقيمي �ٕ �شأٔن �قرتاح  )SCP/24/3ذكّر الوفد �لبیان ا�ي ٔأدىل به وفد ٕاس�بانیا (ذ�، 

نطوي �ىل تقدم تقين مقارنة ی  يٕا�دى سامت ��رتاع ا� ولنشاط �بتاكري هى الوفد ٔأن اأٔ النشاط �بتاكري. ور
ويف  لشخص ماهر يف هذا ا�ال.�لنس�بة عل ��رتاع �ري واحض جئأمهیة اقتصادیة ٔأو لكهيام، مما �  ا�ي�ملعرفة القامئة ٔأو 

ریة ل�ول منحت احلو  ة�بتاكري واجلدنشاط ل هذا الس�یاق، �رر الوفد و�ة نظره بأٔن اتفاقية �ریبس مل تقدم ٔأي تعریف ل 
�شأٔن ٔأعرب عن رٔأیه بأٔن دراسة التفسري كام  مع مرا�اة ظروفها �ج�عیة والتقنیة و�قتصادیة.ذ�  أ�عضاء يف حتدید

ینبغي �كون مبثابة فة يف ماكتب الرباءات ا�تل ةاملتبع اتاحملامك يف خمتلف الوال�ت القضائیة وإالجراءمن قبل الثانویة البیا�ت 
نشاط ال ٔ�داة ملواءمة مفهوم  امعیارا لتقيمي النشاط �بتاكري وال ميكن اس�ت�دا� ا، ولكن ال ميكن اعتبارهفقط هدف ٔأاكدميي
لعب دورًا حيوً� يف ضامن جودة الرباءات، ويف جتربة ی�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن نظام ��رتاض �بتاكري. و

رفض العدید من ٕاىل  2005�ام رباءة يف ما قبل منح ال��رتاض ٕاد�ال نظام �راءات ��رتاع للمنت�ات ونظام ٔأدى  الهند،
، مت ٕالغاء ثلث . ورصح الوفد بأٔنه، يف املتوسطعاجلةلحصول �ىل �راءات املنت�ات �الل مر�� امللطلبات التافهة ال 

املنح. ورٔأى ٔأن وجود نظام فعال لال�رتاض ال یضمن جودة الرباءات الرباءات املمنو�ة يف ٕاجراءات ��رتاض ما بعد 
��رتاض رتبطني �لتقايض. و��، اقرتح الوفد ٕاجراء دراسة حول مسائل لكفة والوقت املحفسب، بل یقلل ٔأیضًا من الت

ن الرباءات الهندي یتيح فرصة من ٔأ�ل تعز�ز ٔأنظمة ��رتاض. وف� یتعلق �لتجربة الوطنیة للهند، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن قانو
خمتلفة،  ٔ�س�بابللجمهور للمشاركة يف ٕاجراءات ��رتاض (ما قبل املنح) للطعن يف طلب �راءة من �الل ٕا�رة ا�رتاضات 

نظام ��رتاض، ذ�ر الوفد ٔأن مكتب بعیدا عن و  يف نظام الرباءات وحتسني جودة الرباءات. سا�د �ىل ضامن الشفافية� مما 
معاهدة التعاون �شأٔن املعنیة �جلودة يف اج�ع إالدارات ا�ولیة يف ٕاطار ٔأیضا جزء من ا�مو�ة الفرعیة هو الرباءات الهندي 

م ، وقد وضع نظاحفص متهیدي دويل /حبث دويل دارةؤأن مكتب الرباءات الهندي یعمل اكٕ  2013الرباءات اعتبارا من �ام 
 ٕادارة اجلودة ا�ا�لیة اخلاص به.

وشكر وفد اململكة املت�دة وفدي ٕاس�بانیا وفر�سا �ىل مدا�الهتام ف� یتعلق �القرتاح املقدم من وفد ٕاس�بانیا. مث  .88
یقة الوارد يف الوث املت�دة ٔأشار الوفد ٕاىل �قرتاح املقدم من وفود امجلهوریة التش�یكية و�ینيا واملكس�یك وس�نغافورة واململكة 

SCP/28/8 ها فهم حول �یفية تضمن جتمیعًا لردود ا�ول أ�عضاء ت أ�مانة من قبل �داد دراسة �ٕ ، اليت تضمنت مقرت�ًا
ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة  اجللسة التشار�یة املنعقدة يف ٕاطارصطلح "جودة الرباءات"، ومساهامت خمتلف الوفود يف مل

ى الوفد ٔأن مثل هذه ا�راسة أٔ . ورة هباشاركامل لومات ٔأخرى �رغب الوفود يف ، ؤأي مع2018د�سمرب  3ا�امئة يف 
للتصدي لت� الت�د�ت. واقرتح یمت اس�ت�دا�ا هنج �حجة ٔأي ٔأو یمت موا�هتا ستسا�د ٔأیضا �ىل ٕا�راز ٔأي حتد�ت مشرتكة 
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سا�د �ىل � قد ٔأهنا  ، حيثلجنة ا�امئةالوفد ٔأنه ميكن مناقشة ا�راسة، اليت لن تتضمن ٔأي توصیات، يف ا�ورة املقب� ل 
 معل اللجنة يف املس�تقبل.تنو�ر 

إالسالمية) وفدي ٕاس�بانیا وفر�سا �ىل اقرتا�ام. ورٔأى الوفد ٔأن ٔأي مناقشات ٔأو  -وشكر وفد ٕا�ران (مجهوریة  .89
معنیة ءات يه جلنة ٔأ�شطة تتعلق بأٔ�ر التكنولوجيات اجلدیدة ینبغي ٔأن تقترص �ىل قضا� الرباءات، حيث ٔأن جلنة الربا

ما يه اجلهة اليت س�تقوم �لرباءات وقانون الرباءات. مث طلب الوفد توضی�ات �شأٔن مو�د ٕا�داد ا�راسة املقرت�ة و 
 ٔأو �لسة معلومات.شار�یة اخلرباء املس�تقلني، وما ٕاذا اكن سيمت ٔأیضا تنظمي �لسة �  مأ�مانة أٔ هل يه ، ٕ��دادها

ٔأي معل قرصي القصد هو فٕان ، SCP/28/8ف� یتعلق �القرتاح الوارد يف الوثیقة وذ�ر وفد اململكة املت�دة ٔأنه  .90
ىل االتفاق �لعمل املس�تقبيل انطاق وجوانب یعمتد ٔأي �ال، �ىل ولكن  ،جمال الرباءات�ىل �شأٔن هذه املسأٔ�  مس�تقبيل

ا�ورة املقب� للجنة، واليت ميكن ٔأن �كون  توصل ٕالیه اللجنة. ومع ذ�، اقرتح الوفد ٔأنه ميكن مناقشة دراسة ٔأولیة يفت ا�ي 
  مبثابة أ�ساس لت�دید املوضو�ات اليت ینبغي دراس�هتا مبزید من العمق.

أ�س�ئ� املطرو�ة تناول ٔأنه من ٔأ�ل واليت نصت �ىل من اقرتاح وفد ٕاس�بانیا  التاسعةؤأشارت أ�مانة ٕاىل النقطة  .91
تتناول ات يف هذا ا�ال، تنفيذ دراسة ٔأو دراسعروفني مبسا�دة �رباء م يف �قرتاح، طلب الوفد من أ�مانة، ٕاذا ٔأمكن

من �قرتاح، واليت تتعلق �شلك رئييس �لت�د�ت التكنولوجية  8ٕاىل  6مجیع ٔأو بعض اجلوانب اليت ٔأثريت يف النقاط من 
. تكنولوجياتلتطورات يف ت� ال وا�ها نظام الرباءات �سبب ایبعض الت�د�ت اليت ب اليت ٔأ�د�هتا بعض التكنولوجيات، و 

و�لتايل، �رى أ�مانة ٔأن ما ینبغي ٔأن تنظر فيه اللجنة هو ما ٕاذا اكن طلب ٕاجراء ت� ا�راسة، ٕاذا ٔأمكن مبسا�دة خبري يف 
  .، س�یكون مقبوًال �بند للعمل املس�تقبيلاالتت� ا�

كية و�ینيا واملكس�یك وس�نغافورة واململكة ؤأشار وفد املكس�یك ٕاىل �قرتاح املقدم من وفود امجلهوریة التش�ی  .92
رباءات ومعلیة منح الرباءات. ورٔأى الوفد ٔأن موضوع الاملت�دة، ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن تواصل اللجنة معلها �شأٔن جودة 

لوفد ٕاىل ٔأمهیة اس�مترار تبادل أأشار كام ين موضوعي � تأٔثري �ىل حتسني نظام الرباءات كلك. تقجودة الرباءات موضوع 
املعلومات حول خمتلف املامرسات واخلربات والترشیعات يف خمتلف ا�ول أ�عضاء حول هذا املوضوع. ؤأعرب عن رٔأي 

املنح مفيد لنظام الرباءات كلك من  اكون هذفس�یجودة الرباءة،  عندما یمت ضامنٔأنه عندما تُمنح الرباءة وفقًا للقانون و مفاده 
ملبتكر�ن من امحلایة اليت �س�تحقوهنا. ويف هذا الس�یاق، ٔأید الوفد ٕاجراء دراسة من �الل �شجیع �بتاكر وضامن اس�تفادة ا

ضامن جودة الرباءات ومعلیة املنح، مع مرا�اة إال�ا�ت �ىل �س�تبيان حول موضوع بج ذات الص� �انب أ�مانة �شأٔن ا�هنُ 
ٕاضافية ٔأخرى قد �رغب ا�ول أ�عضاء يف ٔأي معلومات مقدمة من �انب ا�ول أ�عضاء ؤأي معلومات و جودة الرباءات، 

�رشیعاهتا الوطنیة. ورٔأى الوفد ٔأن مثل هذه ا�راسة ستسمح ل�ول أ�عضاء يف تقدميها، مبا يف ذ� اجلوانب ذات الص� 
 . و�الوة �ىل�هيا رباءاتجودة الرباءات و الواحلصول �ىل املعلومات اليت ميكن ٔأ�ذها يف �عتبار لتحسني نظام تقامس ب 

، حيث �رى الوفد ٔأنه من الرضوري معرفة SCP/28/7يف الوثیقة الوارد  ذ�، ٔأعرب الوفد عن تأٔییده القرتاح وفد ٕاس�بانیا
 املزید عن الت�د�ت والفرص اليت یثريها اس�ت�دام التكنولوجيات اجلدیدة يف س�یاق امللكية الفكریة.

ا�ورة التاسعة ٕاطار ة يف یشار� ت لسة ال اجل ورٔأى ٔأن ، ت�دةؤأید وفد س�نغافورة البیان ا�ي ٔأدىل به وفد اململكة امل  .93
والعرش�ن للجنة ا�امئة اكنت مفيدة ل�ول أ�عضاء ٔ�هنا قدمت و�ات نظر ماكتب بأٔجحام خمتلفة ومن خمتلف املناطق. 

ف� یتعلق و  رباءات.ال ؤأعرب الوفد عن اه�مه �ملسامهة إالجيابیة يف ٕاجراء مزید من املناقشات حول موضوع جودة
استنادًا ٕاىل الرباءات رباءات ومعلیة منح الید الوفد اقرتاح ٕاجراء دراسة من �انب أ�مانة �شأٔن جودة أٔ �خلطوات املقب�، 

والردود �ىل �س�تبيان ف� یتعلق مبصطلح "جودة الرباءات" ؤأي معلومات ٔأخرى  ةیشار� ت لسة ال اجل املعلومات املقدمة يف 
 یقد�ا أ�عضاء.
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قدمت ل�ول أ�عضاء مجمو�ة واسعة من املعلومات اليت ميكن شار�یة لسة الت اجل قال وفد امجلهوریة التش�یكية ٕان و  .94
. ورٔأى الوفد ٔأن SCP/28/8�ء من �قرتاح املشرتك يف الوثیقة  7اس�ت�دا�ا ٕالجراء دراسة حول املسأٔ� متش�یا مع الفقرة 

ج ا�تلفة اليت تدمع حتسني جودة الرباءات. واملتوسطة ٔأیضا �ىل فهم ٔأفضل للهنُ مثل هذه ا�راسة ستسا�د املاكتب الصغرية 
 �شأٔن بند جودة الرباءات. دمعه لتنفيذ العمل املس�تقبيلجمددا الوفد ٔأكد و 

ذ�ر ممثل و النشاط �بتاكري. حول �شأٔن ا�راسة إالضافية رٔأیه لعامل الثالث عن �رهارد لؤأعرب ممثل ش�بكة  .95
ٔأنه �ىل الرمغ من وجود ٔأشار ٕاىل ضعف فهم املفاهمي اليت متت مناقش�هتا. و یك نقص ٔأمث� يف ا�راسة، مما ٔأن هناالش�بكة 

سمح بفهم قوي لكيفية توفري � أ�مث� اليت توفري من الرضوري ٕاال ٔأنه اسة اكفية حول مسأٔ� النشاط �بتاكري، یمسا�ة س� 
�ول أ�عضاء، حبیث ميكن ل�ول أ�عضاء تقيمي هذه �ختبارات �ىل الكثري من �ختبارات �لك مواطن املرونة املتا�ة ل

. �نیًا، ٔأشار ٕاىل ٔأنه يف �االت النشاط �بتاكرياملزية الت�اریة لتطبیق اختبارات معینة �ىل حول ٔأساس ٔأمث� ملموسة 
للحصول �ىل �راءة، ولكن ا ري اكفيمعایري النشاط �بتاكمل �كن حتقيق ، نتقاءكثرية، �ىل سبيل املثال يف �ا� �راءات �
ٕاىل ٔأنه ینبغي اعتبار ٔأن احملامك الش�بكة �لثًا، ف� یتعلق بت�ارب احملامك، ٔأشار ممثل  هناك �ا�ة ٔأیضًا ٕاىل تلبیة متطلبات اجلدة.

لتطبیق يف خمتلفة حسب �ختصاص القضايئ ؤأنه من املمكن ٔأن �كون �ختبارات اليت طورهتا بعض احملامك �ري مناس�بة ل 
ٕادراج حتذ�ر ٔأو مالحظة يف ا�راسة يف الش�بكة خمتلفة. و�لتايل، اقرتح ممثل اقتصادیة اج�عیة و  ظروفب�ان ٔأخرى ذات 

ٔأن هناك بعض قضا� احلومكة اليت ٔأ�رت ٔأیضًا �ىل جودة ��رتا�ات والرباءات مثل الش�بكة هذا الصدد. ؤأ�ريًا، ذ�ر ممثل 
كتب ٔأكرث عرضة ملنح املزید ، مما جيعل ذ� امل مت متوی� من �الل تقدمي طلبات الرباءات ومنحهایرباءات الحقيقة ٔأن مكتب 

 اترباءات، ٔأو بناء قدرات الفاحصني يف الب�ان النامية، حيث ینبغي توفري التدریب وفقا للقانون الوطين وٕاجراءالمن 
بدًال من  ظر يف مسأٔ� جودة الرباءات من منظور ٔأكرث مشوالٔأنه ینبغي النالش�بكة ممثل رٔأى . و�لتايل، اهب ةاخلاص الفحص

 قرص املناقشات �ىل معایري أ�هلیة للرباءة.

 ص�ةالرباءات و المن �دول أ�عامل:  7البند 
�ا� املعلومات املتعلقة �لرباءات والبیا�ت املتعلقة �ٔ�دویة  حولنصف یوم �شأٔن قوا�د البیا�ت املتا�ة للجمهور ملدة مؤمتر 

 واللقا�ات

 )MedsPaLأ�دویة عرضًا حول قا�دة بیا�ت �راءات أ�دویة والرتاخيص (ع �راءات یقدم ممثل مؤسسة جتم  .96
)SCP/29/N( . الرابط العرض متاح �ىلو :

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_n_conference_on_databases_
medicines_patent_pool_mpp.pdf . 

ًا عن مبادرة معلومات الرباءات عرض ینيالصیدل مجلعیات املنت�ني �حتاد ا�ويل وقدمت أ�مانة وكذ� ممثل و  .97
متاح �ىل الرابط: العرض و . Pat-INFORMED( )(SCP/29/Oلٔ�دویة (

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_o_conference_on_databases_
wipo.pdf . 

�ا� املعلومات املتعلقة �لرباءات والبیا�ت املتعلقة �ٔ�دویة  حولقدمت ٔأمانة منظمة الص�ة العاملیة عرضا و  .98
 واللقا�ات.

 �ویزنالند �امعة، البیولو� �بتاكر ٔأس�تاذ، اكمبیا، التنفيذي الرئيس، جيفرسون. أٔ  ریتشارد الس�ید قدم .99
 �ىل الرابط التايل: متاح والعرض. )LENS.ORG )SCP/29/P حول عرضا، أ�سرتالیة اكنبريا العامصة، للتكنولوجيا

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_p_conference_on_databases_
richard_a_jefferson.pdf. 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_n_conference_on_databases_medicines_patent_pool_mpp.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_n_conference_on_databases_medicines_patent_pool_mpp.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_o_conference_on_databases_wipo.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_o_conference_on_databases_wipo.pdf
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قا�دة بیا�ت  بني الرئيس�یة �ختالفات عن وسأٔل إال�المية عروضهم �ىل املت�دثني مجیع الربازیل وفد وشكر .100
 �الل قوا�د من املقدمة املعلومات حيث منمعلومات الرباءات من ٔأ�ل أ�دویة  ومبادرةالرباءات والرتاخيص لٔ�دویة 

 .املعنیة البیا�ت

 بني التشابه �ىل ٔأو�ه ٔأوال ؤأكد، الربازیل وفد طر�ه ا�ي السؤال �ىلمؤسسة جتمیع �راءات أ�دویة  ممثل ورد�  .101
 يف املمتثل والهدف الروح نفس هلام لكهيام البیا�ت قا�ديت ٔأن املمثل ذ�ر، اخلصوص و�ه و�ىل. هاتني البیا�ت قا�ديت

قا�دة بیا�ت الرباءات  من � ٔأن كذ� املمثل ؤأوحض. الصیدالنیة للرباءات القانوين الوضع �ىل ٔأفضل �شلك احلصول
 مجلع اس�ت�دا�ام املشرت�ت لواكالت ميكن ٔأدا�ن هاممبادرة معلومات الرباءات من ٔأ�ل أ�دویة و والرتاخيص لٔ�دویة 

 البیا�ت، مصدر هو یا�تالب  قوا�د بني الفوارق ٔأ�د ٔأن كذ� املمثل ؤأوحض. رشاءها یعزتمون اليت أ�دویة عن معلومات
 الرشاكت تقد�ا اليت �لرباءات املتعلقة املعلومات �ىل حرصا تعمتدمبادرة معلومات الرباءات من ٔأ�ل أ�دویة  بیا�ت فقا�دة

 الوطنیة الرباءات ماكتب من أ�ول املقام يف املعلوماتقا�دة بیا�ت الرباءات والرتاخيص لٔ�دویة  جتمع �ني يف، املشاركة
قا�دة بیا�ت الرباءات والرتاخيص لٔ�دویة  �ركز فبی� القطریة، التغطیة يف أٓخر اختالف هناك ٔأن املمثل ؤأضاف. وإالقلميیة

. �املیة بتغطیة مبادرة معلومات الرباءات من ٔأ�ل أ�دویة �متتع، ا��ل واملتوسطة املنخفضة الب�ان �ىل رئييس �شلك
قا�دة بیا�ت  تقدم �ني ففي هذه، البیا�ت قوا�د تغطهيا اليت أ�مراض مبناطق یتعلق أٓخر فرق ٔأن هناك ؤأشار ٕاىل

 الكبد الو�يئ وا�هتاب، املكتس�بة املنا�ة نقص لفريوس والرتخيص الرباءة �ا� عن معلوماتالرباءات والرتاخيص لٔ�دویة 
C ،مبادرة معلومات  �ش�متل، ا��ل واملتوسطة املنخفضة الب�ان يف برباءة املس�� أ�ساس�یة أ�دویة من و�ريها والسل

 قا�دة بیا�ت الرباءات والرتاخيص لٔ�دویة. تغطهيا ال ٔأمراض معینة مناطق �ىلالرباءات من ٔأ�ل أ�دویة 

 املعنیة الرباءات ٕاىل بوضوح �شري هذه البیا�ت قوا�د اكنت ٕاذا عام ش�بكة �رهارد للعامل الثالث ممثل و�ساءل .102
 واضعي �سا�د ٔأن شأٔنه من املؤرش هذا مثل ٔأن ورٔأى. والرت�یبات الصّیغ مثل، الثانویة والرباءات الرئييس �جلزيء

 �دد وجود شأٔن من اكن ٕاذا عام �ساءل كام. جوانب املرونة اس�ت�دام ذ� يف مبا، مناس�بة ٕاجراءات اختاذ �ىل الس�یاسات
. الرشاء معلیة يف حيول دون امليض املشرت�ت واكالت ٔأمام �اجزا خيلق ٔأن هذه البیا�ت قوا�د يف املبينة الرباءات من �بري

 العاملیة الص�ة منظمة ٕاىلأ�دویة  �ىل �حلصول املعين املس�توى الرفيع املت�دة أ�مم فریق مقدمة من توصیة ٕاىل كذ� ؤأشار
 ممثل وسأٔل البیولوجية والبدائل اجلنيسة وأ�دویة �راءة �ىل احلاص� أ�دویة ٔ�سعار دولیة بیا�ت قا�دة واليت تويص ٕ��شاء

 .الصدد هذا يف تقدم ٔأي هناك اكن ٕاذا عام العاملیة الص�ة منظمة

وقال ٕان ، الثانویة �لرباءات یتعلق ف��رهارد للعامل الثالث  ش�بكة ممثل �ىلمؤسسة جتمیع �راءات أ�دویة  ممثل ورد�  .103
. معني جلزيء املر�بة الرباءات ٕاىل وأٔشار املعنیة الرباءة ملوضوع موجزا صفاتقدم و قا�دة بیا�ت الرباءات والرتاخيص لٔ�دویة 

 ف� خيص الرباءات للرباءة أ�هلیة مسأٔ� يف تتد�ل القا�دة بیا�ت الرباءات والرتاخيص لٔ�دویة  ٔأن ٕاىل املمثل ؤأشار
 واكالت ٔأمام �اجزا �شلك قد من البیا�ت الضخم المك اكن ٕاذا ما ٕاىل مسأٔ� ؤأشار املمثل. حمددة قضائیة وال�ت يف الثانویة

 قرارات الختاذ لٔ�دویة الرباءات �ا� عن معلومات �ىل احلصول ٕان وقال، الرشاء معلیة يف قدما یعوقها يف امليض املشرت�ت
 �ع�د فقط وليس املس�ت�دمني ِقبل من الرباءات لنظام اجلید الفهم ٔأن ؤأضاف. الواكالت لهذه �ام یُعترب ٔأمرا مس�تنرية
 .البیا�ت تفسري من �متكنوا ٔأن ٔأ�ل من ٔأیضا مطلوب بیا�ت قا�دة �ىل أ�معى

 قا�دة حتدید ٔأن�رهارد للعامل الثالث،  ش�بكة ممثل طر�ه ا�ي السؤال �ىل ردا، العاملیة الص�ة منظمة ممثل وذ�ر .104
 بیا�ت قا�دة ٔأن أٔیضا املمثل ؤأضاف. الرباءات ببيا�ت مقارنة تقلبا ٔأكرث أ�سعار ٔ�ن نظرا صعبة �مة التسعري بیا�ت
 قا�دة وتو�د. ب� 100 من ٔأكرث من اللقا�ات ٔأسعار عن معلومات جتمع) V3P( اللقاح ٔأسعار �شأٔن العاملیة الص�ة منظمة

آلیة ٔأن كذ� املمثل وذ�ر. العاملیة الص�ة ملنظمة إاللكرتوين املوقع �ىل متا�ة التفا�لیة البیانیة الرسوم وكذ� البیا�ت  هناك أ
آلیة يه ٔأخرى  والسل البرشیة املنا�ة نقص بفريوس یتعلق ف� العاملیة أ�سعار عن العاملیة لتقدمي تقار�ر الص�ة منظمة أ
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 الص�ة ملنظمة التنفيذي ا�لس تقر�ر بأٔن كذ� اللجنة ؤأبلغ. احملدد واملنتج الب� حبسب فهيا البحث ميكن واليت، واملالر�
 .الرسطان عقاقري وأٔسعار والتطو�ر البحث �لكفة عن معلومات ویتضمن 2019 د�سمرب يف س�ُینرش العاملیة

آلیة تطو�ر أ�خرى الب�ان �ىل یتعني اكن ٕاذا عاماملؤسسة ا�ولیة لٕال�كولوجيا املعرفية  ممثل و�ساءل .105  لٔ�دویة معلیة أ
 اكنت ٕاذا عام املت�دثني سأٔل كام. أ�مر�كية املت�دة الوال�ت يف وأ�دویة أ��ذیة ٕادارة وضعته ا�ي النحو �ىل البیولوجية

 قوا�د يف الرباءات ٕادراج يف إالفراط ٔأو التالعب يف الكشف عن وعقو�ت الكشف متطلبات وضع يف الفوائد بعض هناك
 .البیا�ت

 النظر ینبغي اليت أ�ساس�یة املسأٔ� ٔأن وذ�ر �لبیولوجيا، املتعلق ٕاىل السؤال جيفرسون. أٔ  ریتشارد ؤأشار الس�ید .106
 ميثل ا�ال هذا ٔأن ٕاىل ؤأشار املیكروبیوميات. يه �لص�ة الص� ذات ا�االت يف يف املس�تقبل الرباءات س�یاسة يف فهيا

 .قصرية زمنیة فرتة غضون يف �ىل املواد البیولوجية تتفوق سوف املیكروبیوميات ورٔأى ٔأن ا�منو، يف أٓ�ذا فر�ا �لمیا

قا�دة  يف مدرج �ملواد البیولوجية املتعلقة الرباءات من قلیالً  �دًدا ٔأنمؤسسة جتمیع �راءات أ�دویة  ممثل وذ�ر .107
 اس�ت�الص الصعب من ؤأنه للغایة جمال املواد البیولوجية معقد ٔأن ٕاىل ٔأشار كامبیا�ت الرباءات والرتاخيص لٔ�دویة. 

 املمثل ذ�ر، البیا�ت قوا�د يف الرباءات بعض ٕادراج �دم �ىل املرتتبة �لعواقب قیتعل وف�. املتا�ة البیا�ت من اس�تنتا�ات
آلیة ليست ٔ�هناقا�دة بیا�ت الرباءات والرتاخيص لٔ�دویة،  �ىل ینطبق ال ٔأن هذا . ٔأنفسهم الرباءات ٔأحصاب عن للكشف أ

، العمل يف حریة ٔأهنا �ىل تفرس ٔأن ینبغي القا�دة بیا�ت الرباءات والرتاخيص لٔ�دویة  يف املوجودة البیا�ت ٔأن ٕاىل ٔأشار كام
 .املس�ت�دمني ِقبل من ا�قيق الت�لیل من مزید ٕاىل �ا�ة هناك ؤأن

 نیة وحبسن طو�ا تقدم أ�دویة رشاكت ٔأن وذ�رتمبادرة معلومات الرباءات من ٔأ�ل أ�دویة، ٕاىل  ؤأشارت أ�مانة .108
مبادرة معلومات الرباءات من ٔأ�ل  تغطهيا اليت العالجية الفئات يف املعمتدة ا�وائیة ملنت�اهتا الرئيس�یة الرباءات عن معلومات
 بأٔن كذ� أ�مانة ؤأفادت. املشرت�ت واكالت املقدمة من النیة حس�نة �لرد �ىل �س�تفسارات ٔأیضا ملزتمة ؤأهناأ�دویة، 
 �شأٔن الواردة أ�خرى �ملعلومات ملحقة �كون ٔأن هبا یقصدالرباءات من ٔأ�ل أ�دویة  مبادرة معلومات يف الواردة املعلومات
 .املناسب الس�یاق يف مفيدة س�تكون املعلومات هذه وأٔن ذاهتا الصیدالنیة املنت�ات

: �ىل الرابط التايل متاح والعرض). SCP/29/Q( الرباءات جسل بوابة �شأٔن عرضا أ�مانة وقّدمت .109
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_q_patent_register_portal_wi

po.pdf. 

 متاح والعرض). SCP/29/R( للرباءات القانوين الوضع بیا�ت لتبادل الویبو معایري �شأٔن عرضا أ�مانة وقّدمت .110
: �ىل الرابط التايل

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_r_wipo_standard_wipo.pdf. 

 حتد� ميثل أ�دویة �ىل احلصول ٕان وقال، والبلطیق الوسطى ٔأورو� ب�ان مجمو�ة �مس لیتوانیا وفد وحتدث .111
 جتنب ینبغي ٔأنه ٕاىل الوفد ٔأشار، ذ� ومع. أ�دویة ٕاىل الوصول �سهل اليت املبادرات يف �ملشاركة ملزتمون ؤأهنم، رئيس�یا

 من املسأٔ� هذه ملناقشة والیة �هيا جلنة الرباءات ٕان قائال الوفد واس�تطرد. أ�خرى ا�ولیة املنظامت معل مع ازدواج ٔأي
 لن للحیاة املنقذة اجلدیدة والتقنیات لٔ�دویة والتطو�ر والبحث �بتاكر بأٔن مقتنعة ا�مو�ة وٕان، الرباءات نظام منظور
 ٔأن الوفد ذ�ر، ذ� �ىل و�الوة. للغایة هاما دورا الرباءة حامیة تلعب حيث الفكریة امللكية حقوق ا�رتام دون ممكنا �كون
قوا�د البیا�ت املتا�ة للجمهور �شأٔن وضع  حول یوم نصف دام ا�ي املؤمتر تقدر والبلطیق الوسطى ٔأورو� ب�ان مجمو�ة

، للجنة الرباءات السابقة ا�ورة يف احلال هو كام، ٔأیضا الوفد وذ�ر. معلومات الرباءات والبیا�ت املتعلقة �ٔ�دویة واللقا�ات
ما �اء يف  �ىل حنو العمل �ر�مج تؤید فٕاهنا و�لتايل، ا�ال هذا يف الشفافية تؤید والبلطیق الوسطى ٔأورو� ب�ان مجمو�ة ٔأن
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 من ٕ�جراء مزید ّحبتر  كام، SCP/28/10 الوثیقة يف الواردة، وسو�رسا وش�یيل والربازیل أ�رجنتني وفود اقرتا�ات
 هاتني �شغیل �شأٔنمعلومات الرباءات من ٔأ�ل أ�دویة  ومبادرةمؤسسة جتمیع �راءات أ�دویة  ِقبل ممثيل من الت�دیثات

 التفاوض يف املامرسني جتارب �ىل بناء ٔأنه ٔأیضا الوفد وذ�ر. القامئة املامث� املبادرات حول املناقشات ٕاىل �ٕالضافة املنصتني
 .والكفاءة �لشفافية �متزي �رخيص معلیة ٕا�شاء �یفية تعمل ٕاىل یتطلع فٕانه، الرتخيص اتفاقات �ىل

 �ىل احلصول ٔأن �ىل التأٔ�ید يف رغبته عن ؤأعرب، فيه أ�عضاء وا�ول أ�ورويب �حتاد �مس ا�منسا وفد وحتدث .112
 املس�تدامة للتمنیة رئيس�یا وهدفا �بريا حتد� �شلك للجمیع بأٔسعار مناس�بة وذات اجلودة والفعا� ا�ٓمنة واللقا�ات أ�دویة

 �ىل احلصول ٕاماكنیة ضامن يف هاما دورا تلعب الصحي النظام جوانب من العدید بأٔن الوفد وّرصح. امجلیع یدمعه ٔأن جيب
 الصحیني العاملني توفري وكذ�، و�بتاكر البحث �ىل احلوافز مثل، �اكلیفها وبأٔسعار يف املتناول �سمح بتحمل أ�دویة
 من �ددا ٕان قائال الوفد واس�تطرد. و�ريها للقطاع. ا�اكيف ا�متویل ٕاىل �ٕالضافة يف املتناول بأٔسعار أ�دویة وتوفري املؤهلني

ت قد والتقيیدات �س�تثناءات �ىل ذ�  أ�مث� و�شمل. أ�ورويب �حتاد يف املس�� ��رتا�ات ٕاىل الوصول �لفعل �رس�
 للتصد�ر الصیدالنیة املس�تحرضات بتصنیع املتعلقة للرباءات إالجباري �لرتخيص املتعلقة والالحئة التنظميیة املراجعة اس�تثناء

 �حتاد ِقبل من 2006 �ام يف �رس�ة واع�دهام وضعهام مت واللتني، العامة يف الص�ة مشألك �هيا اليت الب�ان ٕاىل
 تناو� یمت املوضوع هذا ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار .2017 يف �ام ٕاال ملزما مل یصبح إالجراء هذا ٔأن من الرمغ �ىل، أ�ورويب

 بوالیة یتعلق وف� ".الرباءات حقوق �ىل والتقيیدات �س�تثناءات" املعنون أ�عامل �دول بند ٕاطار يف مناسب �شلك
 مع، متوازن هنج تبين مواص� �ىل الوفود ؤأن تفویضها تت�اوز ٔأن للجنة ميكن ال ٔأنه ٕاىل الوفد أٔشار، والویبو جلنة الرباءات

 حتفز، الرباءات مثل، الفكریة امللكية حقوق ٔأن �ىل ٔأیضا الوفد وشدد. والص�ة �لرباءات الص� ذات العوامل خمتلف مرا�اة
 دام ا�ي املؤمتر تنظمي �ىل أ�مانة الوفد شكر، ذ� �ىل و�الوة. وحمس�نة �دیدة ظهور �ال�ات ٕاىل یؤدي مما، �بتاكر

، قوا�د البیا�ت املتا�ة للجمهور �شأٔن وضع معلومات الرباءات والبیا�ت املتعلقة �ٔ�دویة واللقا�ات حول یوم نصف
يه  ت� ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار. الرتخيص اتفاقات �ىل التفاوض حول املامرسني �انب من اخلربات تبادل �لسة ٕاىل �ٕالضافة
 وختفيض سالسة ٔأكرث �رخيص وٕاصدار الشفافية ز�دة ٕاىل تؤدي ٔأن ميكن ٔ�هنا، للغایة وا�دة و�دوها اليت املواضیع
 .للغایة الهامة املوضو�ات ت� حول لاله�م املثرية �ملناقشات الوفد رّحب، اخلتام ويف. امجلیع ملصل�ة التاكلیف

 احلالیة الصحیة الت�د�ت ملوا�ة رضوري املس�متر �بتاكر ٔأن وذ�ر، �ء ا�مو�ة �مس سو�رسا وفد وحتدث .113
 الطيب لالبتاكر ك�افز تعمل، الرباءات ذ� يف مبا، الفكریة امللكية حقوق حامیة ٕان قائال �دیثه الوفد وواصل. واملس�تقبلیة

 ثالبح مواص� الب�ان مجیع يف امجلهور مصل�ة من بأٔن الوفد ؤأفاد. للجمیع �دیدة طبیة منت�ات توافر عن �سفر و�لتايل
 ملشلكة احلل من جزء يه، والتطو�ر للبحث ك�افز، الرباءات ٔأن �دید من ؤأكد. والفعا� ا�ٓمنة الطبیة للمنت�ات والتطو�ر

 الوفد وذ�ر. الص�ة جمال يف للرباءات ا�اكمل الس�یاق مرا�اة املهم من ٔأنه رٔأى، و��، املس�تقبل يف الطبیة املنت�ات توفر
 ذ�ر �ىل حنو ما، خمتلفة وعوامال ٔأبعادا �شمل أ�و�ه متعددة مشلكة ميثل والفعا� ا�ٓمنة الطبیة املنت�ات توافر ٔأن ٔأیضا

 املشرتكة بني الویبو الثالثیة ا�راسة مثل، النقدیة يف ا�راسات ٔأو جلنة الرباءات دورات خمتلف �الل اخلرباء من العدید
 الوفد ورصح". و�بتاكر الطبیة التقنیات ٕاىل الوصول تعز�ز" عنوانالعاملیة حتت  الت�ارة ومنظمة العاملیة الص�ة ومنظمة

 لهذا بأٔمك� الس�یاق �عتبار يف یأٔ�ذ ا�ي" والص�ة الرباءات" أ�عامل �دول بند ٕاطار يف العمل تؤید �ء ا�مو�ة بأٔن
من  �ريها ٔأو ٔأخرى جلان �لفعل به تقوم ا�ي العمل يف �زدواجية ویتجنب، جلنة الرباءات بوالیة ص� ذو وهو، ا�ال

 التعاون مشاریع ٔأن ذ�ر كام. والص�ة الرباءات جمال يف الشمولیة النظرة یؤید ٔأنه ٕاىل الوفد ؤأشار. أ�طراف املتعددة املنظامت
 الرباءات عن املتوفرة واملتا�ة الرئيس�یة �بتاكرات توفري يف و�سا�د �بتاكر حيفز الرباءات نظام ٔأن �یف تظهر ا�تلفة

قوا�د البیا�ت املتا�ة للجمهور �شأٔن  حول یوم نصف دام ا�ي للمؤمتر تقد�رها عن �ء ا�مو�ة ؤأعربت. و��رتا�ات
 ا�ٓونة يف ا�ال هذا يف ابتاكریة ٔأعامال هناك بأٔن الوفد ؤأفاد. وضع معلومات الرباءات والبیا�ت املتعلقة �ٔ�دویة واللقا�ات

 ا�ُهنج من و�ريها ا�ُهنج هذه حتدید �ىل �سا�د املؤمتر ٔأن ورٔأى، ا�ٓخر�ن املصل�ة ؤأحصاب لصنا�ةا �انب من أ��رية
 ويف. بیا�ت قيِّمة �ملشرت�ت وا�تصني العاملي للمجمتع توفر اليت �لرباءات املتعلقة املعلومات ٕاىل النفاذ لتعز�ز املمثرة العملیة
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 يف الوارد، وسو�رسا وش�یيل والربازیل أ�رجنتني وفود به تقدمت ا�ي �القرتاح �اله�م �لام الوفد ٔأ�اط، الصدد هذا
 متر الصحیة التكنولوجيات ٕاىل الوصول مسأٔ� س�� وال والص�ة الرباءات مسأٔ� ٔأن ٔأیضا الوفد وذ�ر. SCP/28/10 الوثیقة

ا�ال  هذا يف مكثف القيام بعمل ؤأنه جيري، أ�خرى املتخصصة املت�دة أ�مم هیئات جمال تقع �شلك ٔأكرب يف مناطق �رب
 �القرتاح �اله�م �لام ٔأ�اطت مجموعته ٔأن الوفد و�بع. أ�خرى أ�طراف املتعددة واحملافل املنظامت من �انب ت� �لفعل
 تعز�ز �ىل وشكرهتا ،.SCP/28/9 Rev الوثیقة يف الوارد، وسو�رسا والربازیل وكندا أ�رجنتني وفود به تقدمت ا�ي

 املشرتك الفهم تعز�ز شأٔنه ا�ي من للعمل اس�تعداده الوفد ؤأبدى. أ�عامل �دول من البند هذا ٕاطار يف املناقشات
املقررة  ا�ورة ٕاىل �ء ا�مو�ة ٔأعرب عن تطلع كام. الطبیة املنت�ات ٕاىل صولالو  تعزز ٔأن ميكن اليت واملبادرات للس�یاسات

 يف ستسا�د ا�ورة هذه ٔأن الوفد ورٔأى. الرتخيص اتفاقات �ىل �لتفاوض یتعلق ف� املامرسني �انب من اخلربات لتبادل
 .ا�ال هذا يف امللموسة اخلربات �ىل الضوء ٕالقاء

 الرتخيص اتفاقات �ىل التفاوض حول املامرسني بني اخلربات تبادل
يف ) CSIR( والصناعیة العلمیة البحوث مب�لس الفكریة امللكية مد�ري �برية ،وولسن روزماري الس�یدة متدّ وق .114

 ٔأحباث منظمة من ممارس نظر و�ة: الص�ة �كنولوجيات �رخيص جمال يف والفرص الت�د�ت" بعنوان اعرض ،�ریتور�
: �ىل الرابط التايل متاح والعرض). SCP)/29/S" (ٔأفریقية

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_s_sharing_session_on_licensi
ng_rosemary_wolson.pdf. 

، تو�س، �س�تور مبعهد، التكنولوجيا ونقل والتقيمي التواصل و�دة يف مشاریع مد�ر، فاضل �ن ٔأسامة الس�ید وقّدم .115
�ىل الرابط  متاح والعرض). SCP/29/T( الرتخيص اتفاقات �ىل التفاوض �شأٔن واخلربات املعارف تبادل حول عرضا
: التايل

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_t_sharing_session_on_licensi
ng_oussama_ben_fadhel.pdf. 

 الطوعي الرتخيص اتفاقات" بعنوان عرضا، بوغو�، رو�ز هري�را يف بويس الرشیك ،اكفيلري ٕار�س�تو الس�ید مقدّ و  .116
). SCP/29/U" (النامية؟ الب�ان يف أ�دویة �ىل احلصول حتسني حنو فعاال مسارا یت�ذون هل: اجلنيسة أ�دویة ملصنعي
: �ىل الرابط التايل متاح والعرض

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_u_sharing_session_on_licens
ing_ernesto_cavelier.pdf. 

 عرضا، لیفر�وزن، ��ر، املس�هت� وحصة احلیوان حصة، الرباءات ا�وائیة قسم سرئيدور�ن ٕاميلر،  الس�ید وقّدم .117
 :�ىل الرابط التايل متاح والعرض). SCP/29/V( والص�ة الرتخيص حول

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_v_sharing_session_on_licens
ing_dorian_immler.pdf  

 �ویزنالند �امعة، البیولو� �بتاكر ٔأس�تاذ، اكمبیا، التنفيذي الرئيس، جيفرسون. أٔ  ریتشارد الس�ید وقّدم .118
 )"BiOSاملفتو�ة ( البیولوجية املصادر مبادرة: املفتوح الرتخيص جتارب" بعنوان عرضا، اكنبريا يف، للتكنولوجيا

)SCP/29/W( .ىل الرابط التايل متاح والعرض� :
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_w_sharing_session_on_licens

ing_richard_a_jefferson.pdf. 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=423073
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_s_sharing_session_on_licensing_rosemary_wolson.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_s_sharing_session_on_licensing_rosemary_wolson.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_t_sharing_session_on_licensing_oussama_ben_fadhel.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_t_sharing_session_on_licensing_oussama_ben_fadhel.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_u_sharing_session_on_licensing_ernesto_cavelier.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_u_sharing_session_on_licensing_ernesto_cavelier.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_w_sharing_session_on_licensing_richard_a_jefferson.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_w_sharing_session_on_licensing_richard_a_jefferson.pdf
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"مؤسسة جتمیع  بعنوان عرضا، جنیف يفؤسسة جتمیع �راءات أ�دویة مل التنفيذي املد�ر ،غور �شارلز الس�ید وقّدم .119
: �ىل الرابط التايل متاح والعرض). SCP/29/X" (�بتاكر وتعز�ز النفاذ تيسري�راءات أ�دویة: 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_x_sharing_session_on_licens
ing_charles_gore.pdf. 

 .ب�اهنم يف والتطو�ر البحث متویل مصادر عن وسأٔهلم عروضهم �ىل املمثلني الرئيس شكرو  .120

 والرشاكت احلكومة قبل من الغالب يف والتطو�ر البحث متویل یمت، �ولومبیا يف ٔأنهار�س�تو اكفيلري  الس�ید وذ�ر .121
 .اخلاصة ابتاكراهتا �رخيص من، اخلصوص و�ه �ىل، ٔأخرى مصادر من ٔأموال �ىل ٔأیضا حتصل اجلامعات ٕان وقال. اخلاصة

 بعض ؤأن، تو�س يف البحوث وزارة من یأٔيت والتطو�ر البحث متویل من٪ 30 ٔأن فاضل �ن ٔأسامة الس�ید وذ�ر .122
 البحث ٔأیضا متول للص�ة الوطنیة املعاهد مثل، ا�ولیة ا�متویل واكالت ٔأن كذ� وذ�ر. الص�ة وزارة من یأٔيت ا�ٓخر ا�متویل

. يب يس � لقاح مثل، اخلاصة منت�اته بیع �ائدات من والتطو�ر البحث يف استمثر قد املعهد ٔأن ٕاىل ٔأشار كام. والتطو�ر
 .والتطو�ر للبحث �دیدة متویل مصادر عن دامئا یبحثون ٔأهنم وذ�ر

 قطاع من تقریبا �لتساوي یأٔيت ٔأفریقيا جنوب يف والتطو�ر البحث متویل ٔأن وولسون روزماري الس�یدة وذ�رت .123
 املس�هتدف إالنفاق ٔأن ذ�رت كام. أ�خرى ا�متویل ومصادر اجلامعات من أ�صغر املئویة النسب بعض ومع، واحلكومة أ�عامل

 .إالجاميل احمليل الناجت من٪ 1 یبلغ ٕافریقيا جنوب يف والتطو�ر البحث �ىل

 مصادر ٔأن افرتض ،ذ� ومع. ٔأملانیا يف والتطو�ر البحث یل�متو  دقيقة ٔأرقام �یه ليس ٔأنه ٕاميلر دور�ن الس�ید وذ�ر .124
 ٔأن ٔأیضا ؤأضاف. أ�مر�كية املت�دة الوال�ت يف والتطو�ر البحث متویل ملصادر مماث� س�تكون والتطو�ر البحثمتویل 
 �حتاد �ى واحض هدف هناك ٔ�نه ،والتطو�ر البحث يف ٔأیضا ستمثر�  اجلنس�یات متعددة مكنظمة أ�ورويب �حتاد

 ويه ،املبتكرة أ�دویة مبادرات ٕاىل أأیض ٔأشار ،الصدد هذا ويف. و�بتاكر املنافسة �ىل قدرة ٔأكرث ٔأورو� جلعل أ�ورويب
 .و�بتاكر ة�الصيف جمال  أ�حباث متولاليت  أ�ورويب �حتاد يف واخلاص العام القطا�ني بني الرشاكة متثل

 �مل �ىل اك� ٕاذا عامدور�ن ٕاميلر  والس�یدار�س�تو اكفيلري  من الس�ید�  ش�بكة �رهارد للعامل الثالث ممثل سأٔلو  .125
 .اجلنيسة أ�دویة ٕالنتاج أ�خرى النامية الب�ان يف و�ريها من الرشاكت الكولومبیة للرشاكت الصادرة الرتاخيص بعدد

 العدد معرفة الصعب من، و�� للرتاخيص؛ ٕاجباري �سجیل �ولومبیا ال یو�د يف ٔأنهار�س�تو اكفيلري  الس�ید وذ�ر .126
 امعظمه وحيصل، �ولومبیا يف للمس�هتلكني أ�دویة تقدم أٔدویة رشكة 300 حوايل ٔأن كذ� وذ�ر. املوجودة للرتاخيص الفعيل

 .ملنت�اهتا �راخيص �ىل

 ؤأن، املتا�ة اخلیارات من اكم� مجمو�ة هناك فٕان، املرىض وصول ضامن ٔأ�ل من ٔأنه ٕاميلر دور�ن الس�ید وذ�ر .127
 بطریقة، التفاضيل التسعري و�ر�مج املرىض وصول �رامج، املثال سبيل �ىل، �الل من خمتلفا هن�ا �لفعل اختارت قد ��ر

 ٔأن رشكة �ىل لك جيب ٔأنه وأٔشار ٕاىل. واسع النطاق �رخيص �ر�مج اس�ت�دام من بدال جغرافيا وحمددة ٔأكرث ذات منت�ات
 مثل، خمتلفة عوامل �ىل یعمتد اخلیار حتدید ٔأن ٕاىل ؤأشار، للمریض املنتج بتسلمي، ا�هنایة يف تقوم، حبیث أ�فضل احلل جتد

 .ب� �لك املرىض و�دد التعلمي ومس�توى املنتج خصوصیة

ؤسسة مل �لرتخيص س�تقوم ��ر اكنت ٕاذا عامٕاميلر  دور�ن الس�یداملؤسسة ا�ولیة لٕال�كولوجيا املعرفية  ممثل وسأٔل .128
 .النامية ا�ول متناول يف بأٔسعار لتسویقها نیة �هيا واليت ليس اخلاصة هبا الرسطان عقاقري من بأٔيجتمیع �راءات أ�دویة 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_x_sharing_session_on_licensing_charles_gore.pdf
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_29/scp_29_x_sharing_session_on_licensing_charles_gore.pdf
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 هناك ٔأنه ذ�رو  املؤسسة ا�ولیة لٕال�كولوجيا املعرفية، ممثل طر�ه ا�ي السؤال �ىل دور�ن ٕاميلر الس�ید ؤأ�اب .129
 �سعر أ�دویة هذه ٕا��ة بدال املناسب العقار �ىل حيصلون املناس�بني املرىض ٔأن من دأٔكللتا�ي یتعني القيام به  الكثري

 املستشفيات يف والر�ایة التشخیص ذ� يف مبا ،ٔ�ورامل اجلید عالجال ٔأمهیة ٕاىل ٔأشار ،الت�دید و�ه �ىلو . رخيص
 مع للتعامل الصحیح السبيل هو ليس ،الرسطان لعقار الهند يف املوجود ،إالجباري الرتخيص ٔأن كذ� وذ�ر. والعالج
 �زوید أأیض ميكن حبیث هبا اخلاص املرىض ٕاىل الوصول �ر�مج بتوس�یع ��ر قامت ،ذ� من الرمغ �ىل ٔأنه وذ�ر. املشلكة

 .��ر من مبارشة �لعقاقري املرىض من �بري �دد

 ا�ي دام ؤمترامل تنظمي �ىل أ�مانة وشكر ،وا�اكریيب الالتینية ٔأمر�اك ب�ان مجمو�ة �مس السلفادور وفد حتدثو  .130
�ىل و  ،قوا�د البیا�ت املتا�ة للجمهور �شأٔن وضع معلومات الرباءات والبیا�ت املتعلقة �ٔ�دویة واللقا�ات حول یوم نصف
 ذات معلومات قدما النشاطني � ٔأن الوفد وذ�ر. املامرسني �انب من الرتخيص اتفاقات حول التفاوض يف اخلربات تبادل
 �لیه تعلق موضوع أ�دویة ٕاىل الوصول ٔأن ٕاىل ؤأشار. أ�دویة ٕاىل الوصول تيسري يف للغایة مفيدة �كون ٔأن ميكن ص�

 SCP/28/9 الوثیقتني يف الواردة للمقرت�ات تأٔییده عن الوفد ٔأعرب، ذ� �ىل و�الوة. �برية ٔأمهیة مجموعته
 .SCP/28/10و

قوا�د البیا�ت املتا�ة  حولا�ي عقد  املؤمتر �الل عروض قدموا ا��ن املت�دثني مجیع الصني وفد وشكر .131
 الوفد وشكر. مفيدة معلومات قّدمت واليت، للجمهور �شأٔن وضع معلومات الرباءات والبیا�ت املتعلقة �ٔ�دویة واللقا�ات

 تأٔییده عن الوفد ؤأعرب. املامرسني ِقبل من الرتخيص اتفاقات �ىل التفاوض �شأٔن اخلربات تبادل تنظمي �ىل أ�مانة ٔأیضا
 یتعلق وف�. �لرباءات تعلقةامل  املعلومات من مزید �ىل احلصول من النامية الب�ان �متكني هذه التبادل �لسات لتنظمي

 �ىل ،ٔأخرى �حية من ،ؤأكد ،�بتاكر حامیة ٔأمهیة �ىل ،�حية من ،الوفد شدد ،�ام �شلك والص�ة الرباءات مبوضوع
 كونس�ی والص�ة الرباءات �شأٔن دراسةٕاجراء  ٔأن الوفد ذ�ر ،و��. العامة الص�ة يف اكمل�ىل حنو  النظر ٕاىل احلا�ة
 �شأٔن ،الب�ان أ�قل منواو  النامية الب�ان س�� ال ،الب�ان مجیع�ى  فهمال  تعز�ز ٕاىل احلا�ة ٕاىل الوفد ؤأشار. للغایة مفيدا
. العملیة املامرسة يف هذه املرونة ٔأو�ه اس�ت�دام ٔأ�ل من العقبات �ىل التغلب �یفية فهم ذ� يف مبا ،املرونة ٔأو�ه مسأٔ�

 .SCP/28/9 الوثیقة يف الوارد لالقرتاح تأٔییده عن ٔأیضا ؤأعرب

 احلدود عن النظر بغض البرش مجیع ٕاىل تصل ٔأن ینبغي والتكنولوجية العلمیة التطورات ٕان الهند وفد قالو  .132
 ا�ول نأٔ  الوفد ؤأضاف. للرباءات الفعا� إالدارة من املبتكر �س�تفيد ٔأن ینبغي ،ذاته الوقت يف بأٔنه الوفد ورصح. اجلغرافية
 ال الرباءات نظام ٔأن ٔأیضا الوفد وذ�ر. ميسورة وبتلكفة البرش مجلیع أ�دویة لتوفر �ود من یلزم ما اختاذ مسؤولیة تتحمل
 املصاحليف  حتقيق التوازن النظام �ىل جيبٔأنه  ورٔأى. احملتا�ني أ�ش�اص ٕاىل أ�دویة وصول ٔأمام هو العقبة �كون ٔأن ینبغي

 ضامن رواملبتكِ  الرباءات نظام مسؤولیات ٔأمه من ٕان قائال الوفد واس�تطرد. العامة الص�ة حيث من كلك وا�متع راملبتكِ  بني
 العدید ٔأن من الرمغ �ىل ٔأنه الوفد وذ�ر. الب�ان أ�قل منواو  النامية الب�ان يف يف املتناول بأٔسعار أ�دویة ىلإ  صولالو  ٕاماكنیة

 �ىل مبارش �شلك تؤ�ر اليت يه الرباءة حامیة فٕان ،�لكفهتا حتمل �ىل والقدرة أ�دویة توافر �ىل �رتتؤ  أ�خرى العوامل من
 يف أ�دویة ٕاىل الوصول ٔأ�ل من العمل أ�عضاء ا�ول لكقائال ٕان �ىل  الوفد ؤأضاف. الب�ان ت� يف أ�دویة �ىل احلصول
 لالقرتاح تأٔییده عن ٔأیضا ؤأعرب. الرباءات حامیة ٕاضعاف ینبغي النفسه  ويف الوقت ،الب�ان أ�قل منواو  النامية الب�ان
 اس�تعراض ٕالجراء SCP/28/9 الوثیقة يف الوارد �قرتاحٕاىل  ٔأشار الوفد ،ذ� �ىل و�الوة. SCP/16/7 الوثیقة يف الوارد

 اقرتحو  ،الصحیة والتقنیات الطبیة املنت�ات ىلإ  صولوالو  الرباءات حامیة موضوع �شأٔن اسابق املوجودة وأ�حباث للت�لیالت
 ومناقشة العامة لص�ةاملتعلقة � حتیا�ات� تليب ٔأن ميكن اليت وانب املرونةجب یتعلق ف� اقيود �س�تعراض هذا حيدد ٔأن

فریق أ�مم  تقر�ر يف تنظر ٔأن ٔأیضا ینبغي اللجنة ٔأن كذ� الوفد وذ�ر. العميل التو�ه ذات احللول حتدید هبدف ذاته أ�مر
 هذا مثل ٔأن ٕاىل ٔأیضا الوفد ؤأشار. البحوث مراجعة ٕاجراء ٔأثناء املت�دة الرفيع املس�توى املعين �حلصول �ىل أ�دویة

 تيسري يف الرباءات حفص ونظام للرباءات أ�هلیة معایري دور مثل ،الرباءات قانون قضا� �ىل یقترص ٔأن جيب �س�تعراض
فریق أ�مم املت�دة الرفيع املس�توى املعين �حلصول �ىل ل رئيس�یة توصیات متثل واليت ،الصحیة والتقنیات أ�دویة ٕاىل الوصول
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 أ�مر ،مواصفات الرباءات يف امللكية املس�� �ري ا�ولیة أ�سامء ٕادراج �شأٔن موقفه الوفد �رر ،ذ� �ىل و�الوة. أ�دویة
 ا�ولیة أ�سامء ٕادراج الوفد اقرتح ،الصدد هذا ويف. اجلودة �راءات نحمعلیة م  يف املوضوعي الفحص بدوره سيسهل ا�ي
 للفاحص ميكن حىت املذ�ورة �ٔ�سامء اكم� درایة �ىل الطلب مودع �كون عندما الرباءاتمواصفات  يف امللكية املس�� �ري
 ٕان القول الوفد وواصل. للامدة العال� و�س�ت�دام ��رتاع وو�دة �بتاكریة واخلطوة اِجلدة مسأٔ� من �سهو� ینهتيي ٔأن

 من الص� ذات أ�دویة ٕاىل الوصول سهو� فقط یضمن لن مواصفات الرباءات يف امللكية املس�� �ري ا�ولیة أ�سامء ٕادراج
 �لرتاخيص املتعلقة املفاوضات حيث من الت�ارة ٔأیضا س�یعزز بل، واسع نطاق �ىل ا�متع �انب من البیا�ت �الل قوا�د
 بأٔنه موقفه الهند وفد و�رر. ا�واء جزیئات من معینة بفئة املتعلقة للمواصفات السهل الت�دید طریق عن املشرتكة والتلكیفات

. الرباءات مواصفات يف امللكية املس�� �ري ا�ولیة أ�سامء ٕادراج حول �دوى دراسة �شأٔن العمل يف الرشوع للجنة ینبغي
 �اتق �ىل یقع ا�ي �لعبء یتعلق ف� موافقته �دم عن ؤأعرب، SCP/21/9 ٔأشار الوفد ٕاىل الوثیقة، ذ� �ىل و�الوة

 ا�ولیة أ�سامء عن إالجباري الكشف مزية ٔأو �دوى ومسأٔ� امللكية املس�� �ري ا�ولیة أ�سامء تقدمي �شأٔن مودع الطلب
 بأٔن الوفد ؤأفاد. بت� أ�سامء املذ�ورة �م �مل �ىل مودع الطلب �كون عندما مواصفات الرباءات يف امللكية املس�� �ري

 أ�خرى الب�ان يف البحث وقت تقلیل ٕاىل فقط یؤدي لن الرباءات مواصفات يف امللكية املس�� �ري ا�ولیة أ�سامء ٕادراج
 عن الوفد ٔأعرب، ذ� عن وفضال. احملامك يف الطعن الالحقة ٕاقامة د�اوى جتنب ٔأیضا س�یضمن بل، جودة �راءات منح عن

 املتا�ة البیا�ت لقوا�د منتظم ٕ�جراء حتدیث وا�ي یطالب وسو�رسا والربازیل أ�رجنتني وفود من املقدم لالقرتاح تأٔییده
 س�یكون املنتظم الت�دیث هذا مثل ٔأن ورٔأى .واللقا�ات �ٔ�دویة والبیا�ت املتعلقة الرباءات وضع معلومات �شأٔن للجمهور

 �منو الوطنیة الصحیة الر�ایة جماالت ٔأن ؤأشار ٕاىل. أ�قل منواوالب�ان  النامية الب�ان يف س�� ال، �ام بو�ه للجمهور مفيدا
. متوازنة بطریقة القضا� يف �لنظر ا�ول والزتامات �ریبس اتفاق مبوجب �لزتام �ىل احلفاظ املهم من ٔأنه وذ�ر، هائ� �رس�ة

 وأ�من الصحیة الر�ایة ٕاىل الوصول تعز�ز �ىل �ركز الهند يف الوطنیة الفكریة امللكية حقوق س�یاسة ٕان قائال الوفد ؤأضاف
 ٔأهداف ٔأ�د ٔأن ٕاىل الوفد و�لص. و�كنولوجية واقتصادیة �برية اج�عیة ٔأمهیة ذات ٔأخرى قطا�ات بني البيئة وحامیة الغذايئ

جوانب  تنفيذ �الل من العامة للص�ة ا�اكفية الضام�ت �ىل واحلفاظ �ریبس اتفاق مبوجب �لزتاماهتا الوفاء �متثل يف الهند
 .الوطين املس�توى �ىل �ریبس اتفاق يف الواردة املرونة

 ؤأعرب. SCP/28/9 الوثیقة يف الوارد اقرتا�ا �ىل وسو�رسا وكندا والربازیل أ�رجنتني وفود ٕا�وادور وفد وشكر .133
 الرباءات �شأٔن القامئة البحوث حول واسعة رؤیة �ىل احلصول من أ�عضاء ا�ول س�ميكن ٔ�نه لالقرتاح تأٔییده عن الوفد

 حول SCP/28/10 الوثیقة يف الوارد لالقرتاح تأٔییده عن الوفد ٔأعرب كام. الصحیة والتقنیات الطبیة املنت�ات ٕاىل والوصول
. املتا�ة للجمهور �شأٔن وضع معلومات الرباءات والبیا�ت املتعلقة �ٔ�دویة واللقا�ات البیا�ت لقوا�د منتظم ٕاجراء حتدیث

 معلومات ٕاىل الوصول من ٔأ�ل تيسري شفافا الرباءات نظام جلعل القبیل هذا من مبادرة ٔأي �شجیع ٔأمهیة �ىل وفدال وشدد
 .الرباءات وضع

 �شطاء ٔأ�د وهو، سينغوبتا ٔأميت ا�كتور وفاة عناملؤسسة ا�ولیة لٕال�كولوجيا املعرفية  مؤسسة ممثل ؤأ�لن .134
 زمين �دول تقدمي، والص�ة الرباءات �شأٔن املتواصل اللجنة معل من كجزء، كذ� املمثل وطلب. العامة الص�ة حركة

آلیات  ذ� يف مبا، والتطو�ر البحث �ود �مع املس�ت�دمة الرباءات لنظام بدائل" بعنوان CDIP/14/INF/12للوثیقة  أ
للجنة  الثالثني ا�ورة يف" املفتوح املصدر تطو�ر ومناذج �بتاكر �شجیع جوا�ز �ىل �اص �ركزي مع، وحسب ا�فع

 .الرباءات

 للمرىض أ�دویة ال تتوافر فهيا �ا� عن ٔأسفرت للرباءات إالجباریة امحلایة ٔأنش�بكة �رهارد للعامل الثالث  ممثل وذ�ر .135
آلیة ٔأهنا �ىل املوجودة الرباءات ظهرت ،�� نتي�ة ٔأنه املمثل وذ�ر. مطلوبة �كون حي�  حياة حساب �ىل الرحب محلایة أ

 ا�ویلنيدبی وهام ،املتعددة لٔ�دویة املقاوم السل لعالج هامني عقار�ن ٕانف ،املثال سبيل �ىل ،القول املمثل وواصل .الناس
 ،)ٔأمر�يك دوالر 1200 حوايل ودیالمانید ٔأمر�يك دوالر 900 حوايل ا�ویلنيدبی( بأٔسعار �هظة مطرو�ان ،ودیالمانید

 العاملیة الص�ة منظمة قامئة يف مدرج العقار�ن � أٔن املمثل وذ�ر. أ�فراد ٔأو احلكومات متناول يف فٕاهنام ليسا و�لتايل
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 ؤأضاف. 2030 �ام حبلول السل و�ء للقضاء �ىل �ایة تضع املس�تدامة التمنیة ٔأهداف ٔأن كذ� وذ�ر. أ�ساس�یة لٔ�دویة
 للص�ة خطريا حتد� �شلك مما �ام لك لٔ�دویة املقاوم السل داء من یعانون العامل يف خشص ملیون نصف من یقرب ما ٔأن

 القول املمثل وواصل. س�نو� املتعددة لٔ�دویة املقاوم �لسل مریض 130000 من یقرب ما هناك ،و�دها الهند يفو. العامة
 ا�هنج ٔأن املمثل وذ�ر. والعرض الطلب بني �برية جفوة هناك ولكن احلكومة لرب�مج أ�دویة بت� تتربع الهند يف الرشاكت ٕان

 الوحيد السبيل امه العامّني  والعرض إالنتاج ٔأن ورٔأى املمثل. أ�دویة من اكفية مكیات توفري ٕاىل یؤدي ال التربع �ىل القامئ
 ٔأن ینبغي ،النامية الب�ان س�� وال ،أ�عضاء ا�ول ٔأن كذ� املمثل ذ�رو . أ�دویة لهذه املس�تدام العرض ضامنميض حنو لل

. والعرض العامّني  إالنتاجاس�تدامة  يسريلت  ،احلكويم �س�ت�دام ٔأو إالجباري الرتخيص مثل ،جوانب املرونة من �س�تفيد
 لٔ�دویة املقاوم السل خطر وملاكحفة املزتاید الطلب لتلبیة اكف �ري �ٔ�دویة التربع �ىل لالع�د احلايل ا�هنج ٔأن ٕاىل ؤأشار

 ضد الس�یايس الضغط اس�ت�دام عن الكف ٕاىل أ�عضاء ا�ول �عوة الفرصة اغتنام يف رغبته عن املمثل ؤأعرب. املتعّددة
 يف التد�ل ٕاىل �رىق الس�یايس للضغط �س�ت�دام هذا ٔأن وذ�ر. احلكويم س�ت�دام�و إالجباري الرتخيص اس�ت�دام
 لاللزتامات انهتأاكت ٔأیضا وميثل العام ا�ويل للقانون أ�ساس�یة املبادئ وینهتك ل�ول الس�یادیة للحقوق ا�ا�لیة الشؤون
 يف املنیة وافته ا�ي ،سينغوبتا ٔأميت ل�كتور تقد�ره عن املمثل ٔأعرب ،ؤأ�ريا. إال�سان حلقوق ا�ويل القانون مبوجبالقامئة 

 اممله س�یظل ؤأنه أ�دویة �ىل احلصول ٔأ�ل من الكفاح رائدا يف اكن سينغوبتا ا�كتور ٔأن املمثل وذ�ر. املايض أ�س�بوع
 .تبا�ه�ٔ 

هيم رسیة االتصاالت بني مستشاري الرباءات: أ�عامل �دول من 8 البند  وموّلكِ
 .SCP/29/5 الوثیقة أ�مانة قدمت .136

 يف العمل مواص� �ىل �برية ٔأمهیة یعلق ٕانه قالو  ،والبلطیق الوسطى ٔأورو� ب�ان مجمو�ة �مس لیتوانیا وفد حتدثو  .137
مستشاري  بني الرسیة �شأٔن SCP/29/5 الوثیقة �بري �ه�م ىتلق فقد ،و�� ،أ�عامل �دول من البند ذ� ٕاطار

هيم  مجمو�ة بأٔن الوفد ورصح. واملامرسات القوانني جتمیع �ىل �امة نظرة قدمی ا�ي ،ملخصها ٕاىل �ٕالضافة الرباءات وموّلكِ
مستشاري الرباءات  بني االتصاالت رسیة مسأٔ� �شأٔن �ري امللزم القانون هنج تأٔیید تواصل والبلطیق الوسطى ٔأورو� ب�ان

هيم  الواقعي �ري منبي� " ٔأنه �ىل نصی  يا� SCP/29/5 الوثیقةملخص  من 14 الفقرة يف الوارد البیان الوفد ؤأید. وموّلكِ
 مبعاجلة احملیط القانوين الیقني �دمفٕان  ،الوطنیة القضائیة النظم يف ٔأساس�یة تغیريات �ىل تنطوي مو�دة قا�دة ٕاىل السعي
هيم بني االتصاالترسیة   ومع". ا�ويل املس�توى �ىل الرباءات نظام جودة �ىل ؤ�ری ٔأن ميكن مستشاري الرباءات وموّلكِ
 ميكهنا وضع يف والبلطیق الوسطى ٔأورو� ب�ان مجمو�ة ٔأن ؤأضاف. قانو� ملزم دويل صك ٕاىل �ا�ة ال ٕانه الوفد قال ،ذ�
 ،ملزمة �ري بطریقة ا�ويل املس�توى �ىل املسأٔ� هذه معاجلة ٔأ�ل من املوضوعیة الطبیعة ذات إالضافية اخلطوات تأٔیید من

خماوف  دون قانونیةال شورةامل  تلقيل  الفكریة امللكية حقوق ٔأحصاب ٔأو الرباءات ودعي طلباتمل الفرصة ٕا��ة هبدف وذ�
 يف �سهم ٔأن ميكن اللجنة ٔأن الوفد ورٔأى. �اصهتم رباءاتال مستشاري من اليت یتلقوهنا لالتصاالت القرسي من الكشف

 .املمكنة احللول �ىل العمل وكذ� املشلكة حول املعلومات من مزید �ىل حنو ٔأكرث وتقدمي املوضوع دراسة

مستشاري  بني تصاالتاال رسیة ملوضوع �برية أٔمهیة ٕایالء یواصل ٕانه قالو  ،�ء ا�مو�ة �مس سو�رسا وفدوحتدث  .138
هيمالرباءات   ٕا�داد �ىل أ�مانة ٔأیضا الوفد وشكر. الهامة القضیة لهذه ٕایالءه اللجنة تواصل ا�ي �اله�م و�رحب وموّلكِ

 الوال�ت خمتلف يف هاومنح  الرباءات ه یمت �ىل حنو مزتاید ٕایداعٔأن الوفد وذ�ر. املفيد وملخصها SCP/29/5 الوثیقة
هيم بني تاالتصاال حبامیة املتعلقة القضا� ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار. القضائیة  ٕایداع ٕ�جراءات حقا تتعلق مستشاري الرباءات وموّلكِ
 و�یفية الرباءات ٕایداع �یفية �ىل �بري تأٔثري لها املسأٔ� ٔأن كذ� وذ�ر. الرباءات�شأٔن  والتقايض �ملقاضاة وكذ� ،الرباءات
 صولاحل �ىل قادر�ن �كونوا ٔأن جيب ٔأحصاهبا ٔأو مودعي الرباءات ٔأن ٕاىل ؤأشار .إالجراءات لهذه وفقا االتصاالت مع التعامل

 رباءاتال مستشاري من الواردة االتصاالت عن القرسي خماوف من الكشف دون احلدود �رب القانونیة املشورة �ىل
 اسلب والتأٔثري التنبؤ �ىل القدرة و�دم القانوين الیقني �دميف  سببت ت  الصدد هذا يف الواحضة �ري أ�نظمة ٕان وقال ،م�اصهت

 من مقبو� نتي�ة ٕاىل التوصل حنو القضیة هذه يف جلنة الرباءات معل اس�مترار ٔأن �ىل الوفد شدد ،و��. بيئة �بتاكر �ىل
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 بطریقة ا�رتاع عن الرباءة طلب �كشف ٔأن �شرتط الرباءات قوانني ٔأن ٕاىل وأٔشار. أ�مهیة �لغ أأمر ميثل  الطرفني �انب
 تؤ�ر لن الرسیة حامیة ٔأن �ىل الوفد شددو  ،التنفيذ موضع ��رتاع بوضع ا�ال يف املاهر الشخص یقوم ٔ�ن �كفي مبا واحضة

أٔي ب یتأٔ�ر ال رباءةلل أ�هلیة رشط ٔأن �ىل الوفد ٔأكد ،اخلصوص و�ه و�ىل .الرباءة طلب يف ��رتاع عن الكشف �ىل
هيم بني االتصال رسیةتؤ�ر  وال ،مّوِلك �راءة/ستشارمل  امتیاز  ةالسابق أ�دبیات مس�توى �ىل مستشاري الرباءات وموّلكِ
 ملعاجلة موضوعیة خطوات ذاختا اللجنة �ىل بأٔن �عتقاد تواصل �ء ا�مو�ة ٔأن أأیض الوفد وذ�ر. الرباءات لفاحيص ةاملتا�

 نظمها مع�لیه لی�يش  فقمت مشرتك هنج لتكيیف املناس�بة املرونة أ�عضاء ل�ول توفر بطریقة ا�ويل املس�توى �ىل املسأٔ�
ٔأعرب و . جنة الرباءاتلل  اج��ات �دة �الل اقرتا�ه مت ،ملزم �ريقانوين  هنج اتباع ینبغي ٔأنه الوفد ورٔأى .املعنیة القانونیة

سبيل  توضیح يف للمسا�دة أ�عضاء ا�ول جتارب ٔأساس �ىل ذ� يف مبا ،املسأٔ� مناقشة مواص� ٕاىل �ء ا�مو�ة عن تطلع
 .الهام املوضوع هذا قدما يف امليض

 SCP/29/5 الوثیقة ٕا�داد �ىل أ�مانة وشكر فيه أ�عضاء وا�ول أ�ورويب �حتاد �مس ا�منسا وفد حتدثو  .139
. القضیة هذه حول للمناقشة الراهنة لل�ا� للغایة جيدة �امة نظرة تقدم الوثیقة ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار. ملخصها ٕاىل �ٕالضافة
 ینبغي ؤأحصاهبا مودعي الرباءات بأٔن الوفد ورصح. �د� اه�ما �س�تحق املوضوع ٔأن �ىل التأٔ�ید يف رغبته عن الوفد ؤأعرب

 من الواردة لالتصاالت القرسي الكشف خماوف من دون احلدود �رب القانونیة املشورة تلقي �ىل قادر�ن �كونوا ٔأن
 خطري �شلك یعیق قد الوضوح �دم ٔأو/و الوطنیة أ�نظمة �دم وجود ٔأن �ىل الوفد وشدد �اصهتم. رباءاتال مستشاري

هيمالرباءات  يمستشار  بني الالزم التعاون  ،عوملة ٔأكرث ٔأصبحت الت�اریة والعالقات الرشاكت ٕان القول الوفد وواصل. وموّلكِ
بني  االتصال يف احلدود �رب الرسیة ٔأن الوفد ذ�ر ،وهكذا. ا�رتا�اهتم ومصري ا�رت�ني �ىل ینطبق نفسه اليشء ؤأن

هيمالرباءات  يمستشار  . املصل�ة ٔأحصاب �لیه یعمتد ٔأن ميكن شيئا �كون ٔأن ینبغي ا��ن یعملون �ىل مس�توى العامل وموّلكِ
 وبي�. جلنة الرباءات يف التقايض معلیة يف ا�اكفية الرسیة ضامن �یفية مشلكة حول املناقشات تتقدم ٔأن يف ٔأم� عن ؤأعرب

 هبذه الوعي ز�دة يف �سهم قد جلنة الرباءات ٔأن رٔأى فقد ،ا�تلفة القانونیة النظم يف املرونة بعض ٕاىل �حلا�ة الوفد ٔأقر
 البدائل معرفة �ىل انفتا�ه الرمغ �ىل ٕانه الوفد قال ،اخلتام ويف. حللها املامرسني �انب من املزتاید الطلبيف و املشلكة
 .املنشود الهدف لتحقيق وا�دة وس�ی� هو امللزم �ري القانون هنج فٕان ،�ل ٕاىل للتوصل

 يف ٕاجراءً  طرح فقد، به اخلاصة الفكریة امللكية اسرتاتیجیة من كجزء ٔأنه ٕ��النه سعادته عن كندا وفد ؤأعرب .140
 �بتاكر لنظام الرئيس�یة العنارص مه الو�ء هؤالء ٔأن الوفد وذ�ر. الت�اریني والو�ء الرباءات لو�ء لكیة ینشئ الربملان

 بني االتصاالت محلایة قانوين امتیاز منح وبعد. الفكریة امللكية حقوق ضامن يف ا�رت�ني �سا�دون ٔأهنم حيث إال�كولو�
هيم الفكریة امللكية و�ء  و�ء مع ورصحية اكم� مناقشات ٕاجراء ضامن اجلدیدة ا�لكیة س�تواصل، 2016 �ام يف وموّلكِ
 القانون ٔأن الوفد ؤأضاف. املهمني املهنیني هؤالء من یتلقوهنا اليت �لنصی�ة الوثوق ؤأن ٕ�ماكهنم، لها التابعني الفكریة امللكية
 سوء يف حتقيقاتوٕاجراء  الشاكوى بتلقي ل�لكیة یأٔذنوا ؤأن، املهين السلوك بقوا�د �لزتام الو�ء من سيتطلب اجلدید

 امللكية لو�ء احلدیثة احلومكة ٕاطار تنفيذ ٔأن ٕاىل الوفد و�لص. أ�مر لزم ٕاذا، تأٔدیبية بريتدا وفرض، احملمتل املهين السلوك
 توضیح "2" .�متیازات اتصاالت حامیة وضامن وأ��القية املهنیة املعایري �ىل احلفاظ ضامن "1": یؤدي ٕاىل سوف الفكریة
 .الفكریة امللكية  يف جمالتخصصنيامل  من �جلودةف� یتعلق  املشورة تقدمي دمع "3". نيوّلكِ امل توقعات

مستشاري الرباءات  بني تصاالتاال رسیة موضوع �شأٔن �دتأ�  اليت الوثیقة �ىل أ�مانة الصني وفد شكرو  .141
هيم  بني االتصاالت رسیة تنفيذ يف أ�عضاء ل�ول القضائیة احلاالتمشاركة و  اخلربات لتبادل �لسة تنظمي�ىل  وكذ� ،وموّلكِ

هيم جنة لل  السابقة ا�ورة يف ،ل�دودل ة�ر اعال القضا� ذ� يف مبا ،الوطنیة الترشیعات �الل من مستشاري الرباءات وموّلكِ
 الترشیعیة والتقالید لل�ذج رتكیُ  ٔأن وجيب الوطنیة القوانني �الل من ینظم ٔأن جيب املوضوع بأٔن رٔأیه الوفد ؤأكد. الرباءات

 الرباءات قانون يف اخلصوص و�ه و�ىل ،أ�عضاء ا�ول من العدید �رشیعات يف یو�د ال ٔأنه �ىل الوفد وشدد. ب� لك يف
هيم يمستشار  بني تاالتصاال �رسیة یتعلق حمك ٔأي ،الصني يف  التقالید ا�رتام وجوب �ىل الوفد ؤأكد. الرباءات وموّلكِ
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 تاالتصاال رسیة محلایة نظام ٕا�شاء الرضوري من اكن ٕاذا ما الوطنیة القوانني تقرر ٔأن ینبغي و�لتايل ،للب�ان ا�تلفة القانونیة
هيم بني  .املسأٔ� هذه �شأٔن دويل ٕاطار الع�د بعد تنضج مل احلالیة املر�� ٔأن الوفد ورٔأى. مستشاري الرباءات وموّلكِ

 بني االتصاالت رسیة بأٔن لجنة الرباءاتل  سابقة �لسات يف عهنا �ّرب  اليت نظره و�ات �دید من الهند وفد ؤأكد .142
هيم  ال امحلایة هذه ؤأن ،�و�ل الس�یادیة للسلطة واحض انهتاك وهو ،ٕاضافية قضائیة سلطات تفرض مستشاري الرباءات وموّلكِ

-املوّلكِ  متیازال حمك ٔأي هناك ليس ،الهندي الرباءات قانون يف ٔأنه الوفد و�رر. �ر�س اتفاقية ٔأو اتفاق �ریبس هبا فتعرت 
 العمل ميارسوا ٔأن ميكن �راءات و�یل اختبار اجتازوا ممن العلوملكیات  يخرجي الهند مواطين ٔأن ٔأیضا الوفد وذ�ر. احملايم
 هلم حيق ا��ن و�دمه مه الهنود املواطنني ٔأن ٔأیضا الوفد و�رر. القانون يف شهادة �ىل احلصول بدون حىت ات�راء �و�یل
 أأیض الوفد وذ�ر. انبٔأ� �راءات و�ء ٔ�ي امتیاز ٔأي �متدید جمال ٔأي هناك ليس و�لتايل ،الهند يف للرباءات �و�ء العمل

 عن كشف�ل مفوض  و�یل ٔأو حمامٍ  ٔ�ي السامح جيوز ال ٔأنه �ىل تنص 1872 الهندي أ�د� قانون من 126 املادة ٔأن
 ٔأو جرمية ظهارالٕ  ٔأو قانوين �ري غرض هناك �كن مل ما مع� فرتة ٔأثناء قد�االيت ی ةشورامل  ٔأو هِلك موّ هبا  یقوم اليت االتصاالت

 خشص ٔأي ٕاجبار جيوز ال ٔأنه �ىل تنص أ�د� قانون من 129 املادة ٔأن الوفد ذ�ر ،ذ� �ىل و�الوة. مع� بدء بعد احتیال
 الالزم �لقدر ،كشاهد نفسه یقدم عندما ٕاال ،القانوين مستشاره وبني بينه رسي اتصال ٔأي للمحمكة عن الكشف �ىل

 امينياحمل/یةالقانون الرشاكت  مينع حكام ٔأصدرت قد الهند يف العلیا احملمكة بأٔن أأیض اللجنة الوفد ؤأ�رب. املقدمة أ�د� حیوض لت
 فقط أ�جنيب القانون �شأٔن لمشورةل  مؤقتة بصفة الهند ٕاىل �لقدوم ٕاال هلم �سمح وال الهند يف ماكتب ٕا�شاء من أ��انب

 املتعلقة املعلومات �رش تعز�ز �متثل يف الرباءات ايمحمل املهم واجبال ٔأن الوفد ورٔأى. ا�ويل الت�اري التحكمي يف وللمشاركة
 قابل و�ري معیب منح ٕاىل املطاف هنایة يف س�یؤدي احملايم-املّوِلك  امتیاز لتنس�یق حماو� ٔأي فٕان و�لتايل ،الرباءة بطلب

 .الكشف عدمل اتفاق �الل من وحماميه املوّلكِ  بني للتواصل رسیة ٔأي حامیة ميكن ٔأنه الوفد ورٔأى .رباءةل للتطبیق

 يف املمتاز معلها �ىل أ�مانة الوفد وشكر. �ء ا�مو�ة �مس به ٔأدىل ا�ي هبیانل  تأٔییده عن سو�رسا وفد ٔأعربو  .143
هيم الرباءات مستشاري بني االتصاالت رسیة�  اخلاصة الوثیقة حتدیث  الوثیقة أٔنب الوفد ؤأفاد). SCP/29/5 الوثیقة( وموّلكِ

SCP/29/5 نيامل �شجیع يف منه الغرض �متثل ا�ي ،املمزي االتصال ٔأمهیة ٕاىل �شري  وأ�ش�اص املشورة طلب �ىل وّلكِ
 تقدميوّلكِ امل �ىل ینبغي ٔأنه الوفد وذ�ر. العملیة يف والرصا�ة ا�اكم� وأ�مانة ةيشفاف �ىل ٔأن یت�لوا �ل  املشورة یقدمون ا��ن
 ٔأنه الوفد ؤأضاف. ٔ�غراضه مؤاتیة �ري العنارص ت� اكنت لو حىت ،نصی�ة ٔأفضل �ىل للحصول الص� ذات املعلومات مجیع
نياملاملستشار�ن و  بني التواصل تقيید ینبغي ال ،�الیة جودةذات  قانونیة مشورةتقدمي  ضامن ٔأ�ل من  من اخلوف �سبب وّلكِ

 مستشارو یوا�ها قد اليت الصعو�ت �ىل الضوء �سلط SCP/29/5 الوثیقة ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار. اتصاالهتم عن الكشف
ونوامل الرباءات رسیة  �كون قد ،ا�راسة ذ�رت كام ،ٔأنه الوفد ذ�ر ،اخلصوص و�ه و�ىلالعا�رة لل�دود.  احلاالت يف وّلكِ

ه املستشار بني االتصاالت  العالقة هبذه ��رتاف یمت ال قد ،ذ� ومع املنشأٔ؛ ب� يف واملامرسات القوا�د مبوجب محمیة وموّلكِ
ني يف جمال وامل امرسنيمل� تتعلق املسأٔ� ٔأن �ىل الوفد وشدد. التقايض �االت يف أ�جنبیة ا�ول يف وحام�هتا الرسیة وّلكِ

 بني تاالتصاال حامیة یمت ال ،الب�ان بعض يف ٔأنه توحض ا�راسة ٔأنٕاىل  ٔأیضا الوفد ؤأشار. أ�عضاء ا�ول مجیع يف الرباءات
هيم الرباءات حمايم هيم املستشار�ن بني االتصاالت نطاق ؤأن ،وموّلكِ  الوفد ؤأشار. أٓخر ٕاىل ب� من خيتلف أ��انب وموّلكِ
 الب�ان يف الرسیة �الفتقار ٕاىل املتعلقة املسائل بعضتلخیصا ل  ا�راسة تقدم ،العا�رة لل�دود �جلوانب یتعلق ف� ٔأنه ٕاىل ٔأیضا

 �شأٔن القانوين الیقني �دم ٔأو ،احملامني �ري الرباءات مستشاري مع االتصاالت �رسیة ��رتاف �دم �سبب أ�جنبیة
 قانونیة تدابري وجود �دم تناقش ا�راسة ٔأن الوفد ذ�ر ،ذ� �ىل و�الوة. الرسیة والزتامات أ�جنبیة �المتیازات ��رتاف

 أٓخر جماال هناك ٔأن ٕاىل الوفد ٔأشارو . العا�رة لل�دود س�یاقاتال  يف الرسیة لالتصاالت القرسي لكشفا لتجنب شام� ومعلیة
 مبعاجلة احملیط القانوين الیقني �دم ٔأن ذ�رو  ،احمللیني رباءاتال مستشاري من املقدمة املشورة مبعام� یتعلق أ�من انعدام من

هيم الرباءات مستشاري بني رسیة االتصاالت  �ىل الرباءات نظام جودة �ىل یؤ�ر قد القضائیة الوال�ت خمتلف يف وموّلكِ
 ،القضا� ملعاجلة انتصاف س�بل �دة تناقش الوثیقة أٔنب أٔیضا الوفد ؤأفاد. SCP/29/5 الوثیقة يف ورد كام ،ا�ويل املس�توى

 ؤ�ولئك الوطنیني الرباءات مستشاري مع لالتصاالت التأٔثري نفس لتوفري الوطنیة القوانني �الل من ،املثال سبيل �ىل
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 �ىل العام والقانون املدين القانونب�ان  من الرباءات مستشارو ذ� يف مبا ،معینني ٔأ�انب �راءات مستشاري �هيم ا��ن
 ف� هبا اخلاصة جوانب املرونة �ىل �حلفاظ للب�ان سيسمح ا�هنج هذا ٔأن �ني يف ٔأنه �ىليف الرٔأي  الوفد واتفق. السواء
. الفكریة �مللكية املتعلقة املشورة لرسیة �رب احلدود امحلایة يف ال�ثل �دممعض�  حيل لن ٔأنه ٕاال ،املوضوعي �لقانون یتعلق

 القوانني يف تطبیقه ميكن ا�ويل املس�توى �ىل مشرتك دىنأٔ  معیار حتدید �متثل يف أٓخر اخيار هناك  ٕان قائال الوفد وواصل
 احلادیة ا�ورة �الل بأٔنه اقرتح، اللجنة الوفد وذكّر. احمليل القانوين وإالطار احمللیة القانونیة التقالید ٕاىل ااستناد الوطنیة

 إالطار هذا ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار. للمسأٔ� العا�رة لل�دود للجوانب ك�ل ملزم �ري قانون �ىل العملللجنة الرباءات،  والعرش�ن
. ا�نیا امحلایة ومعایري ،املمتزية املعلومات ٔأو الرباءات مستشار مثل ،الرئيس�یة للمصطل�ات �امة تعریفات �ىل حيتوي قد

 مر� اهن� س�یوفر ٔ�نه ،�برية مزية � وس�یكون ،الوطنیة للقوانني منوذج مبثابة �كون قد إالطار هذا مثل ٔأن الوفد ؤأوحض
 وجشع اقرتا�ه الوفد �رر ،اخلتام ويف. احتیا�اهتوا هاتقالیدو العضو  ل�و� القانونیة لل�لفية اوفق الوطنیة �لترشیعات �سمح
 .ملزم �ري ٕاطار حمتوى حول مناقشات يف ا�خول �ىل أ�عضاء ا�ول

. هبا املرتبط والعرض SCP/29/5 الوثیقة ٕال�داد لٔ�مانة تقد�ره عن) إالسالمية - مجهوریة( ٕا�ران وفد ٔأعربو  .144
 مستشاري بني تاالتصاال رسیة مسأٔ� �شأٔن أ�عضاء ا�ول بني جوهر� متباینة نظر و�ات وجود ٕاىل الوفد ٔأشارو 

هيم الرباءات صك ال ذ� يف مبا ،واملعایري القوا�د وضع ٔأ�شطة مناقشة ٔ�وانه السابق من ،املر�� هذه يف ٔأنه ذ�رو  ،وموّلكِ
 .املسأٔ� هذه �شأٔن الوطنیة جا�هنُ  تنوع ا�رتام ٕاىل احلا�ة �ىل وشدد .قانو� امللزم �ري ا�ولیة

هيمو  الرباءات حماميي ٔأن لضامن نهإ  الیا�ن وفد وقال .145  ٔأن ینبغيو  ،ورصحية صادقة اتصاالت �ىل احلفاظ ميكهنم موّلكِ
 حنو �ىل الرسیة حيمي نحمسّ  نظام ٕا�شاء ٔأن ٔأیضا الوفد وذ�ر. ب� لك يف حصیح �شلك محمیة االتصاالت هذه مثل �كون
 يف واخلربات القضائیة واحلاالت وأ�نظمة القوانني �ىل تعرفت و  تفهم ٔأنيف  أ�عضاء ا�ول مجلیع للغایة مفيدا س�یكون ،ٔأفضل

 تواصل اليت ،القضا� ت� مجیع ملناقشة منتدى توفري يف جلنة الرباءات ٔأمهیة �ىل الوفد وشدد. أ�خرى القضائیة الوال�ت
 رٔأى اليت SCP29/5 الوثیقة ٕا�داد يف �برية �ود من بذلته ملا لٔ�مانة تقد�ره عن الوفد ٔأعرب ،الصدد هذا ويف. هتاقمي ٕا�الء

 لبحث املناقشات مواص� ینبغي ٔأنه ذ�رو  ،ل�دودل �را� منظور من املسأٔ� معاجلة ٕاىل احلا�ة ٕاىل ؤأشار الوفد. مفيدة ٔأهنا
 .الب�ان من �بري �دد �انب من قبو� ميكن ،دويل ٕاطار ٕا�شاء ٕاماكنیة

هيم بني االتصاالت رسیة مسأٔ� بأٔمهیة امتام یعرتف ٕانه �ور� مجهوریة وفد قالو  .146  س�� ال ،مستشاري الرباءات وموّلكِ
 بأٔن الوفد ورصح. العاملي الصعید �ىل �زایدا �شهد الرباءات حقوق حول ا�ولیة الزنا�ات ٔأن حيث ،ل�دودل ة�ر اعال جوانهبا

 اتالرباء يمستشار  بني الرسیة �ىل ةقامئال تتصاالاال هو العاملیة السوق يف ا�رتاع یمت حامیة يشء ميكن مع� ليك ٔأمه
هيمو   دو� لك ٔأن رمغ ،جلنة الرباءات يف جور �ىل النحو املو  بفا�لیة املوضوع مناقشة ميكن بأٔنه اعتقاده عن الوفد ؤأعرب. موّلكِ

 النوا� ذوي الرباءات طلباتمودعي  بني االتصاالت رسیة ٔأن �ىل الوفد وشدد. خمتلفة قانونیة ٔأنظمة ظل يف تعمل عضو
 عن ؤأعرب. تلفةا�  نظمةا�ٔ  �سبب انهتاكها یمت ٔأن وال للرضر تتعرض ٔأن ینبغي ال �اصهتم الرباءات ومستشاري احلس�نة

 .ة�نفتم  یةبعقل  املناقشات يف املشاركة �الل من القضیة هذه �شأٔن بناءة نتاجئ لتحقيق �دا أ�عضاء ا�ول تبذل ٔأن يف ٔأم�

 تصاالتاال �رسیة املتعلقة واملامرسات القوانني من مجمو�ة ٕا�داد �ىل أ�مانة أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد شكرو  .147
هيم بني  ا�ول وجشع �برية ٔأمهیة ذو املوضوع ٔأن الوفد ورٔأى. العا�رة لل�دود احلاالت يف س�� وال ،مستشاري الرباءات وموّلكِ

 منح ٔأن �ىل التأٔ�ید يف رغبته عن الوفد ؤأعرب. جلنة الرباءات يف �لقضیة املتعلقة جتارهبا مناقشة مواص� �ىل أ�عضاء
هيم بني لالتصاالت �متیاز/الرسیة  املنصوص الكشف رشط من أ�شاكل من شلك بأٔي حيد ال مستشاري الرباءات وموّلكِ

 .�راءة �ىل للحصول كرشط الرباءات قوانني مجیع يف معلیا �لیه

 املرتبط والعرض SCP/29/5 الوثیقة ٕا�داد �ىل أ�مانة وشكر أ�فریقية الب�ان مجمو�ة �مس املغرب وفد حتدثو  .148
 التقالید ا�رتام ینبغي ٔأنه الوفد رٔأى ،اخلصوص و�ه و�ىل. أ�عامل �دول من البند هذا �شأٔن مجموعته موقف ٕاىل ؤأشار. هبا
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هيم بني االتصاالت رسیة حامیة قررت ٔأن ینبغي اليت يه ةالوطنی اتالترشیع ؤأن ا�تلفة القانونیة  ،مستشاري الرباءات وموّلكِ
 .امحلایة هذه ومدى

ٔأشار ٕاىل ٔأنه، �ىل حنو و . والصنا�ة لٔ�عامل القطا�ات متعددة منظمة يه غرفةال ٔأن ا�ولیة الت�ارة غرفة ممثل ذ�رو  .149
هيم الرباءات مستشاري بني الرسیةٔأن  اعتبار الغرفة تواصل ،للجنة الرباءات السابقة ج��ات� يف ورد ما  مسأٔ� وموّلكِ

 .املوضوع هذا �شأٔن اللجنة يف العمل مواص� املمثل ٔأید ،و��. الرباءات جمال يف للغایة هامة�ا�رة لل�دود و 

 بني االتصاالت لرسیة العا�رة لل�دود أ�بعاد ٕاىل املؤسسة ا�ولیة لٕال�كولوجيا املعرفية مؤسسة ممثل ٔأشارو  .150
هيمو  الرباءات مستشاري  .الرباءات صالحية من التحقق �ىل أٓ�رها ذ� يف مبا ،موّلكِ

 و�� الرباءات قانون يف أ�ساس�یة املتطلبات ٔأ�د هو الكشف متطلب ٔأن �رهارد للعامل الثالث ش�بكة ممثل �روذ .151
 �متیاز ٔأو الرسیة نطاق توس�یع ٕان القول املمثل وواصل. �ملتطلبات یفي الطلب ٔأن من التأٔكد الرباءات ماكتب �ىل ینبغي

. الطلب يف ��رتاع عن ا�اكمل الكشف ضامن �ىل الرباءات ماكتب قدرةسلبا �ىل  یؤ�ر ٔأن شأٔنه من الرباءات حملاميي
 بأٔن القول املمثل وواصل. كلك الرباءات نظام يف الرباءات ييحمام دور دراسة املهم من ،الصدد هذا يف ٔأنه املمثل وذ�ر
 الرباءات صیا�ة فن ٔأن ذ�ر ،ذ� �ىل و�الوة. املطالبات ذ� يف مبا ،الرباءة طلب صیا�ة يف ونسا�د�  الرباءات ييحمام

 من ٔأنه ذ�ر ،و��. ملطالباتا نطاقتوس�یع  ٕاىل س�تؤدي الطلب يف عهنا الكشف مت اليت احملدودة املعلومات ٔأن �متثل يف
 أأیض املمثل ؤأشار. الكشف كفایة مبتطلبات الوفاء لضامن الو�ئق اكتشاف �ىل القدرة الرباءات ماكتب �ى �كون ٔأن املهم
 ،الرباءة رفض مت و�لتايل ،االتصاالت عن �لكشف ٔأمر قد الرباءات مكتب ٔأو احملمكة ٔأن �ىل ملموس دلیل یو�د ال ٔأنهٕاىل 
 ٕاىل احملايم-املوّلكِ  امتیاز متدید املفيد من ليس ،واملساء� الشفافية ملصل�ة ٔأنه ٕاىل املمثل و�لص. منحها ینبغي اكن اليت

 .الرباءات العاملني يف جمال

ؤأعرب عن  ،احملّدثة SCP/29/5 وثیقةال ٕا�داد �ىل أ�مانةالفكریة  امللكية حملاميي ا�ويل �حتاد ممثل شكرو  .152
 الفكریة �مللكية املتعلقة املشورة حامیة ٔأمهیة یدرك �حتاد بأٔن املمثل ؤأفاد. هبا املرتبط والعرض ملخصها وكذ� ،هبا هباجعإ 

 �ىل املعمتد�ن ٔأو املؤهلني الفكریة امللكية مستشاري مع مقيدة و�ري وصادقة واكم� رصحية اتصاالت ٕ�جراء موّلكِ لل للسامح
هيم امللكية مستشاري بني رسیة االتصاالت ٔأن املمثل ذ�ر كام .مناسب حنو  للكشف ختضع قد الفكریة امللكية جمال يف وموّلكِ
 من محلایةا توفري مت قد ٕاذا وحىت ،�ار�ا ٔأو القضائیة الوالیة دا�ل املستشار معل سواء ،القضائیة الوال�ت بعض يف

 جيب الفكریة امللكية حقوق أٔن املمثل وذ�ر. القضائیة الوالیة ٕاطار يف یعمل مستشاریقوم هبا  اليت االتصاالت هذهل الكشف 
 �ىل احلصول من أ�ش�اص �متكن ٔأن ینبغي ٔأنه كذ� وذ�ر. و�دت حي� قضائیة والیة لك يف لٕالنفاذ قاب� �كون ٔأن

 ٕاىل ااستناد ،وٕانفاذها الفكریة امللكية حقوق اكتساب �شأٔن الفكریة امللكية مستشاري من رسیة يف ورصحية شام� مشورة
 اليت واملستندات املستشار�ن هؤالء وٕاىل من االتصاالت ى ٔأنرأٔ  ،��و. ودولیا اوطنی ،الص� ذات �لوقائع ا�اكم� املعرفة

 كشفال  من وحام�هتم تقدمي املشورة هلم یمت ا��ن ٔ�ش�اصل رسیة �كون ٔأن جيب املشورة هذه ٔ�غراض ٕا�شاؤها متی
 ،و�لتايل .االتصاالت هذه مثل عن اطو� كشفل ا��ن یتلقون املشورة � أ�ش�اص یقم مل ما ،�لثة ٔأطراف ٕاىل القرسي

 �ىل حملیا تنطبق اليت �متیازات/امحلایة نطاق وتوس�یع االتصاالت لهذه الرسیة مطلب دمع �ىل أ�عضاء ا�ول املمثل حث
 ب�ان يف مناسب �شلك املعمتدون ٔأو املؤهلون الفكریة امللكية مستشارو یقد�ا اليت الفكریة �مللكية املتعلقة املشورة
 ؤأوحض. ماكن لك يف النصی�ة ت� يف رسیةال  فقدان ،و�لتايل .الرسیة املشورة عن الكشف تفادي ٔأ�ل من ٔأخرى ومناطق

 دول يف الت�ارة �دم الفكریة امللكية حقوق ٔأحصابٔأن یقرر  �شمل امحلایة هذه لفقدان السلبیة العواقب ٔأن كذ� املمثل
ف�  ملشورة� املتعلقة اتصاالهتم عن الكشف ٕاىل تؤدي قد ذ� عواقب اكنت ٕاذا ،ا�ول هذه يف حقوقهم ٕانفاذ �دم ٔأو معینة
التأٔیید الشدید من  عن املمثل ٔأعرب ،اخلتام ويف. وا�ويل احمليل الصعید�ن �ىل ضدمه الفكریة واس�ت�دا�ا امللكيةخيص 
 يف ٔأن �شارك اللجنة �ىل واقرتح ،اللجنة ٔأعامل �دول �ىل املوضوع ٕالبقاء الفكریة امللكية حملاميي ا�ويل �حتاد �انب
 .املوضوع هذا حول مرجعیة وثیقة تجمیعٔأن تقوم ب و  ٔأخرى مشاركة �لسة
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. جيري مناقش�هتا اليت الهامة القضیة �شأٔن به قام ا�ي العمل �ىل امجلعیة ا�ولیة محلایة امللكية الفكریة ممثل وشكر .153
 رسیة مسأٔ� ٔأن حقيقة �ىل الضوء وسلط. للجنة الرباءات السابقة ا�ورة يف به ٔأدىل ا�ي بیانه ٕاىل اللجنة انتباه املمثل ولفت

 �سأٔل قد املوّلكِ  ٔأن املمثل ؤأوحض. الرباءة منح بعد ٔأیضا ولكن الرباءة طلب ٕایداع مبر�� فقط تتصل ال االتصاالت
 ف� القضائیة إالجراءات من نوع اختاذ اخلطري ٔأو املفيد من اكن ٕاذا عام، املثال سبيل �ىل، أ��انب الرباءات مستشاري

 املشاورات هذه ورٔأى ٔأن. املعين خصوصیات الترشیع ٕاىل �لنظر، املنافس �انب من ٔأجنيب سوق يف منت�ه بزتو�ر یتعلق
 ٔأن ٔأساس �ىل ،املسأٔ� هذه �شأٔن وثیقة ٔأي ٕا�داد يف للمشاركة اس�تعداده ٔأبدى املمثل أٔب، ؤأ�ريا. رسیة ٔأن تظل ینبغي
 .الب�ان خمتلف يف القانونیة التقالید خمتلف �ىل احلفاظ ٕاىل �ا�ة هناك

 الرباءات مستشاري بني االتصاالت رسیة مبوضوع �حتفاظ املهم من هٕان امجلعیة الیا�نیة لو�ء الرباءات ممثل وقال .154
هيم  يف ٔأنه املمثل وذ�ر. املسأٔ� هذه ملناقشة ماكن ٔأ�سب يه جلنة الرباءات ؤأن ،جلنة الرباءات ٔأعامل �دول يف وموّلكِ

 ف� الشهادة رفض ،الرباءات حمامو فهيم مبن ،املهنیني للممثلني حيق ،املدنیة إالجراءات قانون من 197 �ملادة معال ،الیا�ن
 هو الشهادة رفض يف احلق أٔن املمثل وذ�ر. رسیة تبقى ینبغي واليت ،املهنیة بواجباهتم قيا�م ٔأثناء اا هب�لمو  اليت �ٔ�مور یتعلق

ونامل �شعر ليك �م ٔأمر . املناس�بة املشورة �ىل احلصول ٔأ�ل من املهنیني ملمثلهيم ٔأرسارمه عن �كشفونو  �الطمئنان وّلكِ
 يف رسیة ٔأهنا �ىل املعلومات اس�تعادة املس�تحیل نمف ،الب�ان ٔأ�د يف للجمهور املعلومات ٕا��ة مبجرد ٔأنه أأیض املمثل وذ�ر
 �ادث ٔأي ٔأن ذ�رو  ،"كبريةال  سفينةال  غرقیُ  ٔأن صغريال الثقب شأٔن من"ٕاىل قول مأٔثور یقول  املمثل ؤأشار. ٔأخرى ب�ان
مستشاري الرباءات  بني االتصاالت رسیة ٔأن املمثل رٔأى ،و��. ٔأخرى ب�ان يف ح� ینترش ٔأن ميكن ما ب� يف صغري

هيم  املمثل وذ�ر. �ىل �ده حميل قانون �لك اوفق معاجلهتا من بدال دويل ٕاطار يف مناسب �شلك احلفاظ �لهيا ینبغي وموّلكِ
 بني معینة وعنارص ب� لك يف القانونیة النظم بني �ختالفات يف ،شام� بطریقة ،النظر یتعني ،املسأٔ� هذه ملناقشة ٔأنه ٔأیضا
 ويف العام والقانون املدين القانون بني و�ختالفات الرباءات ملستشاري أ�هلیة متطلبات يف �ختالفات مثل ،ب� لك

 .القضیة هذه حول �ملناقشات للهنوض طریقة ٔأفضل هو امللزم �ري القانون هنج اتباع نإ  املمثل قال ،اخلتام

 التكنولوجيا نقل: أ�عامل �دول من 9 البند
 .SCP/29/6 الوثیقة أ�مانة قدمت .155

 اليت الرباءات قانون بأٔحاكم املتعلقة املعلومات �شأٔن SCP/29/6 الوثیقة ٕا�داد يف أ�مانة بعمل الهند وفد ؤأشاد .156
 ٔأن �ىل تنص �ریبس اتفاق من 7 املادة ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار. الكشف كفایة ذ� يف مبا، بفعالیة التكنولوجيا نقل يف �سامه
 املنفعة حيقق مبا و�رشها التكنولوجيا ونقل التكنولو� �بتاكر تعز�ز يف �سهام ٔأن جيب وٕانفاذها الفكریة امللكية حقوق حامیة

 يف التوازن وٕاىل، و�قتصادي �ج�عي حتقيق الرفاه ٕاىل تفيض وبطریقة التكنولوجية املعرفة ومس�ت�ديم ملنتجي املتباد�
 ؤأشار. الفكریة امللكية حقوق �شأٔن الوطنیة س�یاس�هتم ٔأهداف ٔأ�د هو التكنولوجيا نقل أٔن الوفد وذ�ر. والواجبات احلقوق

 مناس�بة توجهيیة مبادئ ووضع التسویق �الل من الفكریة امللكية حلقوق قمية �ىل للحصول �ُس�ت�دم التكنولوجيا نقل ٔأن ٕاىل
 الوفد ٔأبلغ كام. الفكریة امللكية حقوق �ىل قامئة و�دمات منت�ات البتاكر و�رخيصها الرباءات جتمیع لتعز�ز التعاقدي للرتخيص

 الرشاكت ٕاىل العام القطاع من املمو� املؤسسات من الهند يف التقنیات من العدید نقل مت، املبادرة ت� بعد ٔأنه اللجنة
 ��رتا�ات عن الكشف كفایة مطلب �ىل تنص �ریبس اتفاق من 29 املادة ٔأن من الرمغ �ىل ٔأنه ٔأیضا الوفد وذ�ر. اخلاصة

 يف مبا، الرباءات جبودة املتعلق أ�عامل �دول بند يف ٕاطار هو املطلب هذا ملناقشة املناسب املاكن فٕان، الرباءات طلبات يف
 الزتام �لیه مودع الطلب ٔأن الوفد ذ�ر، الكشف مبطلب كفایة یتعلق وف�، ذ� ٕاىل و�ٕالضافة. �رتاض� نظم ذ�

 التكنولوجيا حتسني لٔأ� من الكشف من �س�تفادة �ىل قادرا �كون ٔأن جيب امجلهور ؤأن الكشف ملطلب كفایة �المتثال
 من مزید لتحقيق السعي من البحيث ا�متع، القانوين النرش بعد �امة وثیقة س�تصبح اليت، املواصفات ومتكِّن. برباءة احملمیة

 حفص ٔأصبح، 2005 �ام يف الهند يف الرباءات نظام ٕاد�ال بعد بأٔنه الوفد ٔأفاد، ذ� �ىل و�الوة. ا�ال هذا يف التطو�ر
 ف� س�� وال، الفاحصني ٔأمام حتد� �شلك، الصیدالنیة املس�تحرضات جمال يف س�� وال، املنت�ات برباءات املتعلقة الطلبات

 يف مماث� مش�ت ٔأیضا توا�ه قد أ�عضاء ا�ول معظم ٔأن الوفد رٔأى، الصدد هذا ويف مطالبات مار�وش. بفحص یتعلق
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 من للتأٔكد دراسة ٔأو مسح ٕاجراء أ�مانة من الوفد ا�متس، و��مار�وش. ق تنس�ی يف املُطالب هبا الرباءات طلبات معاجلة
 .أ�عضاء ا�ول بني مار�وش مطالباتف� خيص  شائع لكفایة الكشف مطلب وجود

. SCP/29/6 الوثیقة ٕا�داد �ىل أ�مانة وشكر ،والبلطیق الوسطى ٔأورو� ب�ان مجمو�ة �مس لیتوانیا وفد حتدثو  .157
 شكر يف رغبته عن الوفد ٔأعرب كام. للجنة العدیدة السابقة ا�ورات يف املقدمة املعلومات مجعت الوثیقة ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار
 القانونیة املامرسات يف �لفوارق تقر مجموعته بأٔن الوفد ٔأفادو . الوثیقة هذه ٕا�داد ٔأثناء القمية مسامههتم �ىل أ�عضاء ا�ول

 نقل يف �سامه اليت الرباءات قانون ٔأحاكم يف املامرسات ٔأفضل بنرش �اص �شلك برحّ  ،و��. املسأٔ� هذه �شأٔن الوطنیة
 يف أ�مانة به تقوم ا�ي �لعمل الوفد ٔأقر ،ذ� �ىل و�الوة. �مة مناقشات ٕاجراء ٕاىل هتطلعٔأعرب عن و  بفعالیة التكنولوجيا

 �ىل الویبو الوفد وحث. التكنولوجيا نقلب اخلاصة  الویب �ىل الویبو صف�ةاملس�متر ل ت�دیثال  ذ� يف مبا ،ا�ال هذا
 شأٔنه من قانو� �لیه املوافق التكنولوجية احللول اس�ت�دام بأٔن الراخس اعتقاده عن ؤأعرب ،التكنولوجيا نقل �شجیع مواص�

 ب�ان مجمو�ة ٔ�عضاء الهامة القضا� من التكنولوجيا ونقل الفكریة امللكية �سویق ٔأن �ىل الوفد شدد ،ذ� وبعد. التمنیة تعز�ز
 هذا ويف. املناس�بة املنتد�ت ٕاطار يف �كون ٔأن ینبغي والتثقيف الرتوجي مسأٔ� ٔأن رٔأى ،ذ� ومع. والبلطیق الوسطى ٔأورو�

 مجمو�ة فٕان ،و��. التكنولوجيا بنقل الص� ذات للقضا� للرتوجي اخصیص هتدف جلنة التمنیة أٔن ٕاىل الوفد ٔأشار ،الس�یاق
 نقلمسأٔ�  تناول مرا�اة مع ،العمل يف ازدواجية ٔأي جتنب ٕاىل تدعو اليت الب�انتؤید س�  والبلطیق الوسطى ٔأورو� ب�ان

 .جلنة التمنیة يف التكنولوجيا

 املمتازة الوثیقة ٕا�داد �ىل أ�مانة وشكر فيه أ�عضاء وا�ول أ�ورويب �حتاد �مس ا�منسا وفد حتدثو  .158
SCP/29/6 .یتعلق ف� أ�عضاء ا�ول بنياملتباد�  املعلوماتو  اخلربات من للغایة جيدة مجمو�ة تقدم الوثیقة بأٔن الوفد وافاد 

 اخلاصة الو�ئق بأٔن الوفد ورصح. كشفال  كفایة مطلب و�اصة الرباءات قانون ٔأحاكم �الل من التكنولوجيا نقل جبوانب
 �دوث مبجرد لتسویق� القيام و�یفية املوضو�ات ت� مع للتعامل خمتلفة ومبادرات حماوالت تعرض �دة �ىل ب� �لك

 واململكة ؤأوغندا وفر�سا التش�یك ومجهوریة و�ولومبیا والصني وش�یيل كندا وفود الوفد شكر ،ذ� �ىل و�الوة .�بتاكر
 ٔأرضیة یوفر الكشف كفایة مطلب ٕان قائال الوفد واس�تطرد. القمية مساهامهتم �ىل أ�مر�كية املت�دة والوال�ت املت�دة
. نفسه الوقت يف املعرفة وینرش ��رتاع اس�ت�دام یعزز مما �رتاعال� املهمتني املصل�ة ٔ�حصاب وكذ� للجمهور مشرتكة
 ف� جناح وقصص ٔأمث� ٕاىل �الس��ع اه�مه الوفد ٔأبدى �ني ويف. التكنولوجيا نقل يف سامه�  اجلانبني � ٔأن ٕاىل ؤأشار
 ازدواج جتنب ٕاغفال بعدم مبوقفه التذكري يف تهرغب ٔأعرب عن  فٕانه ،التكنولوجيا نقل �ىل الرباءات قانون ٔأحاكم بتأٔثري یتعلق
 تطو�ره متی التكنولوجيا نقل ٔأن يف شك یو�د ال ٔأنه كذ� الوفد وذ�ر .التمنیة جلنة ٕاطار يف الویبو قدمته ا�ي املمتاز العمل

 ٕان القول الوفد وواصل. ��رتاع عن الكشف یوفرها اليت املعرفة و�اصة الرباءات لنظام املناسب �س�ت�دام �الل من
 القرن يف �قتصادي للعامل للغایة ممزية مسةیُعد و  النامية والب�ان املتقدمة الب�ان من �لك �لغة ٔأمهیة � التكنولوجيا نقل

 ٔأعرب ،ذ� ومع. التكنولوجيا نقل لتشجیع ٔأ�شطة يف �خنراط مواص� �ىل الویبو الوفد جشع ،وهكذا. والعرش�ن احلادي
 ینبغيفٕانه  ،التمنیة تعز�زٕاىل  حمدد ٔأو رئييس �شلك اليت هتدف أ��شطة هبذه یتعلق ف� ٔأنه �ىل التأٔ�ید يف رغبته عن

 .جلنة التمنیة ٕاطار يف مناقش�هتا

 بأٔن الوفدٔأفاد و . الب�ان مجلیع مفيدة مراجع تقدمؤأشار ٕاىل ٔأهنا  ،SCP/29/6 �لوثیقة �لام الصني وفد ٔأ�اطو  .159
 ٕاىل ؤأشار. كلك العامة واملصل�ة والتمنیة التكنولو� �بتاكر �ىل ٕاجيايب وتأٔثري ٔأمهیة � وحریة �كفاءة التكنولوجيات تداول

 والتمنیة التكنولوجيا نقل تعز�ز و�لتايل ،تفضیلیة رسوم وتوفري رمقیة منصات ٕا�شاء مثل ،تدابري اختذت الب�ان بعض ٔأن
 التكنولوجيا نقل لتعز�ز التدابري من �ددا اختذت الصني ٔأن ٔأیضا الوفد وذ�ر. العامة املصاحل حيقق مبا فعال �شلك �قتصادیة

 ؤأبدى. هبا اخلاص الرباءات قانون تعدیل مرشوع يف مفتو�ة �راخيص وٕا�شاء �شغیلیة منصات ٕا�شاء مثل ،�ادل �شلك
 عن الوفد ٔأعرب ،نفسه الوقت ويف. املسأٔ� هذه �شأٔن أ�خرى لب�انل الناحجة  الت�ارب من التعمل ملواص� هاس�تعداد الوفد
. لها �لول عن والبحث التكنولوجيا نقل يف النامية الب�ان توا�ها اليت للصعو�ت �لتصدي جلنة الرباءات هتمت ٔأن يف ٔأم�
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 قدميقوم بتت ،أ�ساس هذا و�ىل ،التكنولوجيا نقل تعز�زب  اخلاصة الب�ان ولواحئ قوانني جتمیع أ�مانة تواصل أٔن الوفد واقرتح
 .التكنولوجيا نقل موضوعيف  املعنیة الب�ان مجلیع امرجع �كون دراسة تقوم ٕ��دادو  ،قوانيهنا تنفيذ �شأٔن للب�ان املشورة

 مناقشات ،ٔأمور مج� مضن ،جتمعؤأشار ٕاىل ٔأن الوثیقة  ،SCP/29/6 الوثیقة ٕا�داد �ىل أ�مانة ش�یيل وفد شكرو  .160
 من �انبني تتضمن الوثیقة لكون تقد�ره عن الوفد ٔأعرب ،اخلصوص و�ه و�ىل. التكنولوجيا نقل موضوع حول اللجنة

 ،كشفال  كفایة مثل ،الرباءات قانون مبوجب القانونیة أ�حاكم ، وهامالتكنولوجيا بنقل یتعلق ف� الرباءات نظام جوانب
 ؤأعرب. � �روج ٔأو القانونیة أ�حاكم هذه مثل اس�ت�دام ٕاىل �ستند اليت العملیة واملبادرات والربامج أ�دوات ٔأیضا ولكن
 هذا يف) INAPI( الصناعیة للملكية الوطين املعهد هبا قام اليت �ٔ��شطة املتعلقة املعلومات لكون تقد�ره عن ٔأیضا الوفد
 �ام يفاملعهد  ٔأطلقها اليت الفكریة للملكية الوطنیة �سرتاتیجیة ٔأن كذ� الوفد وذ�ر. الوثیقة يف ٔأیضا درجتأ�  قد ا�ال

 ذ� يف مبا ،املبادرات من سلس� املعهد وضع ،الصدد هذا ويف. التكنولوجيا نقل �ىل جشعت ،ٔأهدافه بني من ،2006
 لرب�مج رئيس�یة دورة ٔأول ٕاطالق مثل ،التكنولوجيا ونقل الصناعیة امللكية قضا�ب ف� یتعلق الكفاءات و�كو�ن التدریبات

 املو�ة التكنولوجيا ونقل ا�ولیة الرباءات اسرتاتیجیات �شأٔن دراس�یة و�لقات الویبو مع �لتعاون الفكریة امللكية �شأٔن رائد
 الوفد ؤأشار. العام القطاع من املمو� للهیئات الفكریة امللكية �شأٔن تكو�ن الكفاءاتل  قصرية ودورات ،احمللیة الرشاكت ٕاىل
 ونقل القمية حتقيق و�كون فقط أ�وىل اخلطوة امحلایة فهيا �كون الصناعیة للملكية واسرتاتیجیة متاكم� ٕادارة وجود ٔأمهیة ٕاىل

 ٔأیضا توقعت الفكریة للملكية الوطنیة �سرتاتیجیة ٔأن الوفد ذ�ر ،ذ� ٕاىل و�ٕالضافة. ا�هنائیان الهدفان هام التكنولوجيا
 الناحجة الت�ارب �عتبار يف أ��ذ مع ،العامة �ٔ�موال ٔأجریت اليت البحوث نتاجئ بتخصیص یتعلق ف� وقوا�د معایري
 من معلومات �ىل حتتوي SCP/29/6 الوثیقة أٔنب الوفد ٔأفاد ،اخلتام ويف. التكنولوجيا نقل �شأٔن أ�خرى الب�ان لقوانني
 .ش�یيل يف املوضوع هذا لتطو�ر الوثیقة فائدة ٕاىل الوفد وأٔشار ،التكنولوجيا نقل موضوع حول الب�ان خمتلف

 يف �سهم اليت الرباءات قانون بأٔحاكم املتعلقة الوثیقة ٕا�داد �ىل أ�مانة وشكر �ء ا�مو�ة �مس كندا وفد وحتدث .161
 تقامست اليت أ�عضاء ل�ول شكره عن الوفد ٔأعرب كام). SCP/29/6( الكشف كفایة ذ� يف مبا، بفعالیة التكنولوجيا نقل

 املعرفة �رش ٔأن ا�ي �رى ملوقفهم مفيدا مثاال متثل الوثیقة بأٔن الوفد ؤأفاد. القضیة هذه �شأٔن الوطنیة وممارساهتا تطو�راهتا
 اليت واملبادرات أ��شطة من متنو�ة مجمو�ة يف �شارك الویبو ٔأن ٔأیضا الوفد وذ�ر. الرباءات نظام يف ٔأسايس هدف ونقلها
 ٔ�غراض البحث �ر�مج ٕاىل الوصول مثل، �لرباءات املتعلقة املعلومات �دمات �الل من ذ� يف مبا، التكنولوجيا نقل تدمع

�ر�مج الویبو أ�خرض  �ر�مج عن فضال، مركزا 638و�بتاكر اليت تضم  التكنولوجيا دمع مراكز وش�بكة، و�بتاكر التمنیة
 تعززان املتعدد�ن املصل�ة ٔ�حصاب حر�ن منصتان وهامالویبو للبحث (ویبو ر�سريش)،  قا�دة بیا�تو (ویبو غر�ن) 

 نقل جلنة التمنیة تدرس، ذ� ٕاىل �ٕالضافة ٔأنه ٕاىل كذ� الوفد ؤأشار. واملس�ت�دمني التكنولوجيا ٔأحصاب بني التعاون
 الوثیقة الوفد اىل ؤأشار. أ�مانة من ٔأو/و أ�عضاء ا�ول مقدمة من مقرت�ات ثالثة ذ� يف مبا، التكنولوجيا

CDIP/21/5، يف الفرتة من  الویبو قامت هبا اليت التكنولوجيا نقل يف �سامه اليت واخلدمات أ��شطة �ش�متل �ىل اليت
 نقل �شجیع يف الرباءات لنظام أ�ساس�یان والهدف القدرة تعزز واملبادرات أ��شطة هذه بأٔن ؤأفاد ،2017ٕاىل  2014

 ونقل الویبو بدور املتعلقة امللموسة وأ��شطة القضا� مناقشة ینبغياعتقاده بأٔنه  عن الوفد ٔأعرب، اخلتام ويف التكنولوجيا.
 درایة أٔكرث جلنة التمنیة ٔأن ٕاىل الوفد ٔأشار، الصدد هذا ويف. جلنة الرباءات يف وليس، جلنة التمنیة يف، حتزي دون، التكنولوجيا

 يف ازدواجية ٔأي جتنب �ىل سيسا�د جلنة التمنیة يف املناقشات هذه مثل ٕاجراء ؤأن، لموسةامل شاریعامل  يف للنظر الءمةوم
 .العمل

 اليت أ�عضاء ل�ول وكذ� SCP/29/6 الوثیقة ٕال�داد لٔ�مانة تقد�ره عن أ�مر�كية املت�دة الوال�ت وفد ٔأعربو  .162
 يف تطو�رها مت اليت الوثیقة يف املدر�ة واملنصات الربامج من لعدیدعن ٕاجعابه � الوفد ؤأعرب. الوثیقة ٕال�داد معلومات قدمت
 ا�ي الرٔأي الوفد ٔأید ،ذ� ومع. الفكریة امللكية حلقوق التطوعي الرتخيص �الل من التكنولوجيا نقل ريسي لت  خمتلفة ب�ان
من  التكنولوجيا نقل يف الویبو بدور املتعلقة امللموسة وأ��شطة القضا� بأٔن ،�ء ا�مو�ة �مس مت�د� ،كندا وفد عنه ٔأعرب

 .جلنة الرباءات يف وليس جلنة التمنیة يف مناقش�هتا تمتٔأن  فضلا�ٔ 
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 حقوق بأٔن الوفد ؤأفاد. اليت یتعني حبهثا الفرص من العدید یفتح التكنولوجيا نقل موضوع ٕان الربازیل وفد وقال .163
 مقابل للمنتج �قتصادي لالس�تغالل املؤقت وهو �حتاكر، وسط �ل �ىل تعمتد، الرباءات نظام س�� وال، الفكریة امللكية

 من 8 الفقرة ،8 القسم ،1 املادة ٔأن ٕاىل وفدال ؤأشار. كلك ا�متع لصاحل املعرفة لتعز�ز أ�ساس�یة �كنولوجيته عن الكشف
 حمددة ملدد حيفظ بأٔن املفيدة والفنون العلوم تقدم تعز�ز" سلطة لكونغرس�كون ل لها وفقااليت  ،املت�دة الوال�ت دس�تور
 مت قد والتكنولوجيا �ملعرفة ا�هنوض فكرة أٔنب فاد الوفدوأٔ ". ماكتشافاهتو  كتا�هتم يف احلق احلرصي وا�رت�ني للمؤلفني

 ا�یبا�ة يفیُقر  �ریبس اتفاقٔأن  �ىل تأٔ�یده الوفد وواصل. الفكریة امللكية لنظام ٔأسايس كهدف البدایة منذ هبا ��رتاف
". والتكنولوجية إالمنائیة أ�هداف ذ� يف مبا ،الفكریة امللكية محلایة الوطنیة للنظم العامة لس�یاسةل  أ�ساس�یة هداف��ٔ "

 ادور لعبی الرباءات نظام فٕان ،املعرفة نقل �ىل تؤ�ر ا�تلفة العنارص من العدید ٔأن من الرمغ �ىل ٔأنه كذ� الوفد وذ�ر
 حقوق وٕانفاذ �سهم حامیة ٔأن ینبغي " هٔأن �ىل تنص اليت �ریبس اتفاق من 7 املادة يف ٔأقر ا�ي ٕان قائال و�بع. فيه ارئيس�ی
 املعرفة ومس�ت�ديم نتجيمل  املتباد� املنفعة ويف التكنولوجيا، و�رش نقليف و التكنولو� �بتاكر تعز�ز يف الفكریة امللكية

 الوفدواستشهد ". والواجبات احلقوقبني  لتوازنيف حتقيق او ،و�قتصادي �ج�عي الرفاه تُفيض ٕاىل وبطریقة التكنولوجية
 يف واملؤسسات للرشاكت حوافز تقدمياملتقدمة أ�عضاء ب  الب�ان تلزتم" �ىل تنص اليت �ریبس اتفاق من 66.2 ملادة�

 قا�دة ٕا�شاء من متكيهنم ٔأ�ل من البالد منوا أ�قل أ�عضاء ا�ول ٕاىل التكنولوجيا نقل و�شجیع تعز�ز لغرض ٔأراضهيا
 �شأٔن الویبو ٔأجندة من 31و 30و 29و 28و 25 التوصیات ٕاىل ٔأیضا الوفد ؤأشار ".لالس�مترار وقاب� سلمية �كنولوجية

 كذ� الوفد بورحّ . و�قتصادي �ج�عي الرفاه ٕاىل تفيض بطریقة و�رشها التكنولوجيا نقل ٕاىل احلا�ة تربز واليت ،التمنیة
 �س�تفادة أ�عضاء ل�ول ميكن عن اعتقاده بأٔنه الوفد ؤأعرب. ومفيدة �ملعلومات غنیة ورٔأى ٔأهنا ،SCP/29/6 �لوثیقة
 قانون ٔأحاكم دراسة مواص� اللجنة �ىل ینبغي ٔأنه الوفد وذ�ر. واملبادرات والربامج أ�حاكم هذه مثل مشاركة من �بري �شلك

 يف املوضوعهذا  ٔأمهیة ٕاىل الوفد ٔأشارو . كشفال  كفایة ذ� يف مبا ،بفعالیة التكنولوجيا نقل يف �سامه اليت أ�خرى الرباءات
 الوفود معالوفد يف الرٔأي  اختلف وهبذا. املوضوع هذا �شأٔن العمل من مبزید اللجنة تقوم ٔأن يف ٔأم� عن ٔأعربو  ،الربازیل
 .جلنة التمنیة دا�ل احرص  التكنولوجيا نقل موضوع مناقشة ینبغي ٔأنه رٔأت اليت أ�خرى

 اليت أ�عضاء ا�ول وكذ� SCP/29/6 الوثیقة ٕا�داد �ىل أ�مانة) إالسالمية - مجهوریة( ٕا�ران وفد وشكر .164
یمت  اليت املناقشات بأٔن الوفد ؤأفاد. هب�ل  �لنس�بة للموضوع الكبرية أ�مهیة �ىل وشدد. الوثیقة ٕال�داد معلومات قدمت

 یتعلق ف� مفص� مناقشات تتضمن وال تتسم بأٔهنا مناقشات موسعة التكنولوجيا بنقل یتعلق ف�التمنیة  جلنة يفٕاجراؤها 
 .املوضوع هبذا یتعلق ف� وجلنة الرباءات جلنة التمنیة بني العمل يف ازدواجيةرٔأى الوفد �دم وجود ، و��. الرباءات بقضا�

 لفت يف رغبته عن الوفد ؤأعرب. SCP/29/6 الوثیقة ٕا�داد �ىل أ�مانة وشكر الوطنیة بصفته كندا وفد حتدثو  .165
 ٕاىل تقدميه مت قد بفعالیة التكنولوجيا نقل يف �سهم ٔأن ميكن الرباءات قانون �شأٔن �دید قانوينهناك حمك  ٔأن ٕاىل اللجنة انتباه
 الرتاخيص �لزتامات ایرياملعالستيفاء  الرضوریة للرباءات اجلدد املالكني وفاء س�یضمن احلمك هذا بأٔن الوفد ؤأفاد. ب�ه �رملان

 ت� �ىل یعمتدوا ٔأن ريیااملع �س�ت�دمون ا��ن ؤأولئك املعایري وضع نظامتمل  ميكنه ؤأن ،السابقني املالكني من املقدمة
 الرباءات نظام يف والیقني الزناهة عززی التعدیل ٔأن ٕاىل الوفد ؤأشار. الرباءة ملكية يف التغري عن النظر بغض الرتاخيص

 �ىل القدرة مو�دة �كنولوجيا تطبیق ٕاىل �سعى اليت الرشاكت�كون �ى  ٔأن ضامن �الل من التكنولوجيا نقل يف سامه� و 
 .بذ� القيام

 نقل بأٔ�شطة یتعلق ف� مفيدة معلومات تقدم اليت رأٔى ٔأهنا SCP/29/6 الوثیقة ٕا�داد �ىل أ�مانة نيبال وفد شكرو  .166
 الب�ان س�� ال ،النامية للب�ان �لنس�بة أ�مهیة �لغ أأمر تُعد  التكنولوجيا نقل مسأٔ� أٔنب دافوأٔ . أ�عضاء ا�ول يف التكنولوجيا

 ومؤسساهتا لرشاكهتا حوافز توفري املتقدمة الب�ان �ىل یتعني اليت وفقا لها �ریبس اتفاق من 66.2 املادة ٕاىل ؤأشار. امنو  أ�قل
 يفالهام  املوضوع هذا حول املناقشات اس�مترار الوفد طلبو  ،الب�ان أ�قل منوا ٕاىل التكنولوجيا نقل و�شجیع تعز�ز بغرض

 ف� قو� حكام وضعت اليت ،الفكریة امللكية س�یاسة حكومته اعمتدت ،2017 �ام يف ٔأنه اللجنة الوفد ٔأبلغ كام. جلنة الرباءات
 ونقل الصناعیة امللكية ٕالدارة حمددة ٕادارات ٕا�شاء مت ٔأنه الوفد وذ�ر. التكنولوجيا ونقل الرباءات حقوق حبامیة یتعلق
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 �ر�یا يف ا�اك�ن الب�ان أ�قل منوا لصاحل للتكنولوجيا املت�دة أ�مم بنك مع التعاون أ�مانة من كذ� وا�متس. التكنولوجيا
 .بنقلها املتص� أ�خرى واملسائل التكنولوجيانقل  جمال يف �كو�ن الكفاءات يف الب�ان ت� ومسا�دة

 تفرضها اليت الت�د�ت ملناقشة املناسب املنتدى يه جلنة الرباءات نإ  �رهارد للعامل الثالث ش�بكة ممثل وقال .167
 �ىل �لعمل خمو� ،املت�دة لٔ�مم �بعة متخصصة واك� بصفهتا ،الویبو ٔأن كذ� وذ�ر. التكنولوجيا بنقل یتعلق ف� الرباءات

 الرباءات س�یاق يف التكنولوجيا نقل تيسريل  الهامة الطرق ٕا�دى ٔأنٕاىل  املمثل ؤأشار. منتداها عن النظر بغض املسأٔ� هذه
 الشخص متكن بطریقة املعلومات عن الكشف لضامنمعني  شلك ٔأو توجهييي مبدأٔ  یو�د ال ٔأنه ذ�رو  ،الكشف مطلب هو

 ٕاعطاء اللجنة�ىل  ه ینبغئأن املمثل ذ�ر ،الصدد هذا ويف .الرباءة �ىل احلاصل ��رتاع تنفيذ من ا�ال هذا يف املمترس
تصممي  �ىل الرباءات ماكتب تعمل ٔأن املهم من ٔأنه املمثل ذ�ر ،ذ� �ىل و�الوة. التوجهيیة املبادئ هذه لوضع لٔ�مانة والیة

 بنقل یتعلق ف� أٓخر اهام اعنرص  هناك ٔأن املمثل ذ�ر ،اؤأ�ري . الرباءات ٔأدبیات ٕاىل ااستنادالتكنولوجيا  منوذج یوحض واقع
 .الرباءات ��رتاض �ىل ٔأنظمة�شغیل  وكذ� الت�لیالتٕاجراء  حبریة یتعلق ف� �كو�ن الكفاءات �متثل يف التكنولوجيا

 املقبل العمل: أ�عامل �دول من 10 البند
 قّررت اللجنة ٔأن �كون معلها املقبل كام یيل:، املشاوراتبعد ٕاجراء بعض  .168

 �ري احلرصیة من القضا� مفتو�ة ملزید من التطو�ر والنقاش يف ا�ورة املقب� للجنة الرباءات.س�تظل القامئة  -

ودون إال�الل بوالیة جلنة الرباءات، وافقت اللجنة �ىل ٔأن یقترص معلها يف ا�ورة املقب� �ىل تقيص احلقائق ولن  -
 یؤدي ٕاىل املواءمة يف هذه املر��، وسيمت �ىل النحو التايل:

 س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات�
طبقا لالتفاق ا�ي مت �ىل صعید جلنة الرباءات يف دورهتا الثامنة والعرش�ن، س�تواصل أ�مانة العمل �ىل مرشوع  -

وثیقة مرجعیة �شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات �القرتان مع حامیة الرباءات. وس�تعد أ�مانة 
رجعیة �شأٔن �س�تثناء املتعلق �لرتخيص إالجباري ٔ�غراض ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات. مرشوع وثیقة م

وس�تدعو أ�مانة ا�ول أ�عضاء ٕاىل ٕارسال ٔأیة ٕاسهامات ٕاضافية لغرض ٕا�داد مرشوع الوثیقة املرجعیة �شأٔن 
س�تثناء ٔ�غراض البحث �س�تثناء املتعلق �لرتخيص إالجباري. وس�یظل مرشوع الوثیقة املرجعیة �شأٔن �

) مفتو�ا للمناقشة من قبل اللجنة يف املس�تقبل. وس�تبّت جلنة الرباءات، يف دورهتا الثالثني، SCP/29/3 (الوثیقة
 يف موضوع دورهتا احلادیة والثالثني.

 جودة الرباءات، مبا يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض
الثالث)، مع ٕایالء عنایة �اصة للموضو�ات املقرت�ة س�تعد أ�مانة دراسة ٔأخرى �شأٔن النشاط �بتاكري (اجلزء  -

 (اقرتاح من وفد ٕاس�بانیا). SCP/24/3 من مرفق الوثیقة 8 الفقرة يف

وس�تعد أ�مانة وثیقة معلومات ٔأساس�یة �شأٔن الرباءات والتكنولوجيات الناش�ئة وتقد�ا ٕاىل ا�ورة الثالثني  -
 الرباءات. للجنة

حول ا�ُهنج املتّبعة ٕازاء جودة معلیة منح  SCP/28/8ب. من الوثیقة  7لفقرة وبغرض ٕا�داد دراسة استنادا ٕاىل ا -
الرباءات، لتقدميها ٕاىل ا�ورة احلادیة والثالثني للجنة الرباءات، س�تواصل الوفود تبادل ممارساهتا ف� خيص 

ء قدرات فاحيص املسأٔ�، مبا يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض. وینبغي، كخطوة �لیة، ٕایالء اه�م �اص لبنا هذه
 الرباءات. وماكتب
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 والص�ة الرباءات
) .SCP/28/10 REVس�تضطلع اللجنة برب�مج معل �رد يف اقرتاح وفود أ�رجنتني والربازیل وش�یيل وسو�رسا ( -

خبصوص الت�دیث املنتظم يف قوا�د البیا�ت املتا�ة للجمهور للمعلومات عن وضع الرباءات املتعلقة �ٔ�دویة 
 ا�ي �ُّدل �الل ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة الرباءات.واللقا�ات، 

وسترشع أ�مانة يف العمل �ىل اس�تعراض البحوث املنجزة �شأٔن الرباءات واحلصول �ىل املنت�ات الطبیة  -
بصیغهتا املعّد� �الل ا�ورة التاسعة والعرش�ن  SCP/28/9والتكنولوجيات الصحیة، �ىل النحو الوارد يف الوثیقة 

 جنة الرباءات، وس�تقدم تقر�را هنائیا يف هذا الشأٔن ٔأثناء ا�ورة احلادیة والثالثني للجنة الرباءات.لل 

وس�یجري، يف ا�ورة الثالثني للجنة الرباءات، تبادل بني أ�مانة واملؤسسات املعنیة املدعوة لت�ارب لك مهنا يف  -
(اقرتاح من  SCP/24/4ٔأ. من مرفق الوثیقة  20التفاوض �ىل اتفاقات الرتخيص، مع ٕایالء عنایة �اصة للفقرة 

 ا�مو�ة أ�فریقية خبصوص �ر�مج معل �شأٔن الرباءات والص�ة).

هيم  رسیة االتصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ
هيم".  - س�تواصل أ�مانة حتدیث املوقع إاللكرتوين ا�ّصص ملسأٔ� "رسیة التواصل بني مستشاري الرباءات وموّلكِ

أ�مانة ا�ول أ�عضاء ٕاىل ٕارسال ٔأیة ٕاسهامات ٕاضافية لغرض ٕا�داد الوثیقة احملّدثة استنادا ٕاىل  وس�تدعو
 .SCP/29/5 الوثیقة

 نقل التكنولوجيا
س�تواصل أ�مانة جتمیع املعلومات عن ٔأحاكم قانون الرباءات وممارساته اليت ٔأسهمت يف النقل الفعال للتكنولوجيا،  -

ستنادا ٕاىل إالسهامات اليت ستُس�تمل من ا�ول أ�عضاء واملناقشات اليت س�ُتجرى �ىل يف ذ� كفایة الكشف، ا مبا
 صعید جلنة الرباءات.

 الرئيس ملخص: أ�عامل �دول من 11 البند
 ).SCP/29/7 الوثیقة( الرئيس ملخص الرئيس عرض .169

 .الرئيس مبلخص �لام اللجنة ؤأ�اطت .170

 مجیع التقر�ر وس�یعكس. ا�ورة تقر�ر يف �رد سوف ل�ورة الرمسي الس�ل ٕاىل ٔأن الرباءات كذ� جلنة ؤأشارت .171
 الرابعة دورهتا يف جلنة الرباءات �لیه وافقت ا�ي لٕالجراء اوفق اع�ده وسيمت ،�ج�ع ٔأثناء اتقدميه مت اليت املدا�الت

 املنتدى يف املتاح التقر�ر مرشوع �ىل جلنة الرباءات ٔأعضاءٔأن یعلق  �ىل تنص اليت) 11 الفقرة ،SCP/4/6 الوثیقة انظر(
 .التالیة دورهتا يف ،الواردة التعلیقات ذ� يف مبا ،التقر�ر مرشوع اع�د ٕاىل اللجنة دعىتُ  مث. جنة الرباءاتلل  إاللكرتوين

 ا�ورةأٔعامل  اختتام: أ�عامل �دول من 12 البند
 حنووتوجهيه �  الج�عل قيادته �ىل الرئيس وشكر الهادئ واحملیط أٓس�یا مجمو�ة �مس ٕاندونيس�یا وفد حتدث .172
 إالقلميیة وا�مو�ات أ�عضاء ا�ول مجلیع وكذ� ،ملسامههتم الرئيس لنواب تقد�ره عن الوفد ٔأعرب كام. ناحجتتام ال خ �

 يف مغزى ذي بعمل للجنةا لقيام �مةالبناءة  التقدم روح ٔأن وذ�ر املقبل �لعمل الوفد بورحّ  .أ�س�بوع طوال البناءة لرو�ا
 ٕاىل جبارياالٕ  الرتخيص �شأٔن املرجعیة الوثیقة مرشوع تقدمي ٕاىل تتطلع مجموعته بأٔن الوفد حورصّ . وال�هتا اختصاص ٕاطار

 ا�راسة من الثالث اجلزء �ىل العمل مواص� ٕاىل تطلعه عن الوفد ٔأعرب ،ذ� ٕاىل و�ٕالضافة. جنة الرباءاتلل  التالیة ا�ورة
 جبودة املتعلقة جوا�هنُ  املامرسات تبادل مواص� عن فضال ،الناش�ئة والتكنولوجيات والرباءات �بتاكري �لنشاط اخلاصة
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 واملت�دثني املشاركني ومجیع واملندوبني ٔ�مانة� الوفد ؤأشاد. ٔأخرى دراسة ٕا�داد هبدف �رتاض� نظم ذ� يف مبا ،الرباءات
والبیا�ت  الرباءات وضع معلومات �شأٔن للجمهور املتا�ة البیا�ت قوا�د حول یوم نصف ملدة دام ا�ي الناحج املؤمتر يف

 عقدت اليت الرتخيص اتفاقية �ىل حول التفاوض املامرسني �انب من اخلربات تبادل وكذ�، واللقا�ات �ٔ�دویة املتعلقة
، SCP/28/9و SCP/28/10 الوثیقتني يف الوارد النحو �ىل العمل �ر�مج بتنفيذ كذ� الوفد ورّحب. ا�ورة �الل

مستشاري الرباءات  بني االتصاالت رسیة �شأٔن �لیه املتفق املقبل �لعمل ٔأیضا الوفد ورّحب. وتّطلع ٕاىل القيام بذ�
هيم  ٔأ�ح ا�ي املمتاز معلهم �ىل واملرتمجني املؤمترات خلدمات تقد�ره عن الوفد ؤأعرب. التكنولوجيا نقل عن فضال وموّلكِ

 الوفد ٔأ�اد، اخلتام ويف. للجنة الرباءات ٔأخرى ممثرة عقد دورة ٕاىل عن تطلعه ؤأعرب الوفد. و�حج سلس اج�ع عقد للجنة
 .اللجنة بعمل املس�متر مجموعته الزتام تأٔ�ید

 ٔأعامل دورة �الل املس�متر والزتامه واحلكمي القد�ر توجهيه �ىل الرئيس وشكر �ء ا�مو�ة �مس كندا وفد وحتدث .173
 التحر�ر�ن �ىل واملرتمجني الفوریني املرتمجني وكذ�، ا�ورة ؤأثناء قبل الشاق العمل �ىل أ�مانة الوفد وشكر. الرباءاتجلنة 

 ٔأیضا الوفد وشكر. �لسات ومؤمترات التبادل يف واملشاركني للمت�دثني تقد�ره عن الوفد ٔأعرب كام. و�اهز�هتم �نيهتم
 ل�ول ميكن ٕانه قائال لكمته الوفد واختمت. أ�س�بوع �ىل مدار التعاون �ىل إالقلميیني ومنسقهيا أ�خرى إالقلميیة ا�مو�ات
 ٕاطار يف جرت اليت املمثرة املناقشات �شأٔن مواص� �ء ا�مو�ة لوفود البناءة والروح ا�اكمل التأٔیید �ىل �ع�د أ�عضاء

 .اللجنة

 عملب امليض قُدما يف �وده �ىل الرئيس وشكر ،والبلطیق الوسطى ٔأورو� ب�ان مجمو�ة �مس لیتوانیا وفد حتدثو  .174
جلنة  دورة ٕا�داد يف معلها �ىل أ�مانة وشكر ،أ�مانةمن  للغایة املفيدة لٕالسهامات تقد�ره عن الوفد ؤأعرب. اللجنة

 ٔأعرب ،ذ� �ىل و�الوة. الویبو يف املؤمترات �دمات عن فضال ،ا�ؤوب معلهم �ىل املرتمجني أٔیضا الوفد وشكر. الرباءات
 وشكر. الرباءات نظام بأٔداء املتعلقة ا�تلفة القضا� �شأٔن ا�ورة �الل ٔأجریت اليت املوضوعیة للمناقشات ارتیا�ه عن الوفد
عن تطلع  ؤأعرب. قبلامل  معلها �ىل �ملوافقة للجنة مسحت اليت البناءة للروح إالقلميیني واملنسقني الوفود مجیع ٔأیضا الوفد

 ؤأعرب. بناءة مماث� بطریقة للجنة الرباءات التالیة ا�ورة يف املناقشات مواص� ٕاىل والبلطیق الوسطى ٔأورو� ب�ان مجمو�ة
 .د�رمه ٕاىل عودة أٓمنة �ر�� املقميني يف عوامص ب�اهنم املندوبني عن متنیاته مجلیع الوفد

 منسقي مجیع الوفد وشكر. �ج�ع جناح ضامن يف و�وده قيادته �ىل للرئيس تقد�ره عن الصني وفد ؤأعرب .175
 املفيدة املعلومات �ىل احلصول من اللجنة س�ميكّن ا�ي املتوازن العمل �ر�مج و�ىل مرونهتم �ىل إالقلميیة ا�مو�ات
 ا�ورة يف ٔأفضل نتاجئ وحتقيق املناقشات تعمیق ٕاىل عن تطلعه ٔأعرب الوفد، اخلتام ويف. القضا� خمتلف يف العمل ومواص�

 .للجنة الرباءات املقب�

 الطریقة و�ىل املمتازة رئاس�ته �ىل الرئيس وشكر فيه أ�عضاء وا�ول أ�ورويب �حتاد �مس ا�منسا وفد وحتدث .176
 التحضري يف به القيام مت ا�ي الضخم العمل جحم �ىل أ�مانة الوفد شكر كام. أ�س�بوع �ىل مدار أ�عضاء ا�ول هبا قاد اليت

 ذ�ر، ذ� �ىل و�الوة. البعض بعضهم فهم من الوفود مكنوا ا��ن املرتمجني الوفد شكر، أٓخرا وليس ؤأ�ريا. �ج�ع ��
 �لفعل متتع بأٔنه الوفد ؤأفاد. وودیة تعاونیة وكذ� �روح احلقائق �ىل وقامئ لاله�م ومثري بناء بعمل متزي �ج�ع ٔأن الوفد
 تبادلها مت قد املمثرة واملناقشات القمية املعلومات من الكثري ٕان الوفد وقال .للجنة الرباءات السابقة ا�ورة �الل الروح بنفس
 ٔأنظمة ذ� يف مبا، الرباءات جودة" أ�عامل �دول بند ٕاطار يف التبادل �لسة ٕاىل �اص �شلك ؤأشار، أ�س�بوع �الل

 مكن مما، جلنة الرباءات يف جتارهبا شار�ت اليت الوفود مجیع الوفد شكر، ذ� �ىل و�الوة". والص�ة الرباءات"و" ��رتاض
 اعتربها الوفد واليت، خمتلفة قانونیة ٔأنظمة ظل يف ا�تلفة العمل وطرق املامرسات ٔأفضل �ىل التعرف من أ�خرى الوفود
 مثرية هذه أ�عامل �دول بنود ٕاطار يف یوم نصف دامت اليت املؤمترات ٔأن ٕاىل ٔأیضا الوفد ؤأشار. ل�ورة ملموسة نتي�ة

هيم بني االتصاالت رسیة مسأٔ� مناقشة ٔأن الوفد ذ�ر، ذ� �ىل و�الوة. للغایة لاله�م  استندت مستشاري الرباءات وموّلكِ
 ز�دة ٕاىل املوضوع هذا حول املس�مترة املناقشات تؤدي ٔأن يف ٔأم� عن الوفد و�ّرب . أ�مانة ٔأ�دهتا وشام� ممتازة وثیقة ٕاىل
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 والورقة التكنولوجيا لنقل �لرباءات املتعلقة �جلوانب �ه�م ٔأنه �قش الوفد ؤأوحض. حللها طریقة ٕاىل وإالشارة �ملشلكة الوعي
 �لنس�بة للرباءات ا�ويل النظام ٔأمهیة �ىل �شددان املوضو�ني � ٔأن ٕاىل ؤأشار. البحيث �الس�تثناء املتعلقة املرجعیة
 عن اس�تعداد الوفد ٔأعرب، اخلتام ويف. للجنة املقبل �لعمل یتعلق ف� ارتیا�ه عن الوفد ٔأعرب، اخلتام ويف. عوا�مت لالقتصاد
 املزید رؤیة يف رغبته عن الوفد ٔأعرب، ذ� ٕاىل و�ٕالضافة. الهامة اللجنة ت� معل يف بنّاء �شلك املشاركة ملواص� مجموعته

 .للجنة الرباءات ا�ورة ت� �الل الوفود مجیع ٔأظهرهتا اليت الطیبة �لروح حتقيقه ميكن ا�ي التقدم من

وما بذ�  املمتازة ا�ورة �ىل الرئيس وشكر. وا�اكریيب الالتینية ٔأمر�اك ب�ان مجمو�ة �مس السلفادور وفد وحتدث .177
 ؤأعرب عن تطلعه، ا�ورة بنتاجئ الكبري �لرضا ا��ر ٕاىل عودته طریق وهو يف �شعر ٔأنه الوفد وذ�ر. تقدم لتحقيق من �ود

 �ىل أ�عضاء ا�ول ومجیع ومنسقهيا إالقلميیة ا�مو�ات ٔأیضا الوفد وشكر. بنشاط فهيا سيشارك اليت املقب� ا�ورات ٕاىل
 املرتمجني وكذ�، الویبو يف املؤمترات و�دمات لالج�ع التحضري �ىل أ�مانة ٔأیضا الوفد وشكر. البناء وموقفها مرونهتا

 .ا�ورة طوال ملا قدموه من دمع الشفویني واملرتمجني التحر�ریني

 ٔأیضا الوفد وشكر. ا�ورة �الل قيادته �ىل الرئيس وشكر أ�فریقية الب�ان مجمو�ة �مس املغرب وفد وحتدث .178
 التأٔ�ید ٕا�ادة يف رغبته عن الوفد ؤأعرب. ا�ورة ت� �الل اتفاق ٕاىل للتوصل �بريا �دا بذلوا ا��ن، وأ�مانة الرئيس لنواب

التعرف �شلك  أ�عضاء ل�ول ٔأ�ح مما، أ�س�بوع هذا طوال النقاش ٔأ�روا ا��ن اخلرباء مجیع وشكر اللجنة معل ٔأمهیة �ىل
، اخلتام ويف. اللجنة دا�ل التقدم ٕ�حراز أ�فریقية ا�مو�ة الزتام جمددا الوفد ؤأكد. نوقشت اليت القضا� خمتلف ٔأفضل �ىل

 .املمتاز معلهم التحر�ریني �ىل الفوریني واملرتمجني واملرتمجني إالقلميیني املنسقني الوفد شكر

الرباءات  جلنة رئيس وشكر، مجمو�ة ب�ان أٓس�یا الوسطى والقوقاز ؤأورو� الرشقية �مس اكزاخس�تان وفد وحتدث .179
اركني يف ا�ورة التاسعة والعرش�ن للجنة ومجیع املش وأ�مانة الرئيس نواب وكذ�، ا�ورة �رؤس يف العظمي مع� �ىل

 �س�تثناءات موضوع يف اللجنة ٔأحرزته ا�ي الكبري التقدم ٕاىل الوفد ؤأشار الرباءات �ىل �ج�ع املمثر والرثي �ملعلومات.
 للعمل ٕاجيابیة نتي�ة ميثالن SCP/29/3و SCP/28/3 املرجعیتني الوثیقتني مرشوعي ٔأن وذ�ر، احلقوق �ىل والتقيیدات

ؤأعرب . والتطو�ر �لنس�بة لالبتاكر هلام ٔأمهیة �لغة الوثیقتني هاتني يف فهيام النظر مت ال��ن املوضو�ني بأٔن ؤأفاد. املتسق
للجنة  التالیة ا�ورة ٕاىل س�تقدم اليت إالجباري الرتخيص موضوع �شأٔن املرجعیة الورقة مرشوع ٕاىل عن تطلعه الوفد

 أ�عضاء ا�ول يف إالجباري الرتخيص تنفيذ حول املعلومات بتبادل �متة منطقهتم ب�ان ٔأن كذ� الوفد وذ�ر. الرباءات
 معل الس�مترارب�ان القوقاز وأٓس�یا الوسطى ؤأورو� الرشقية  مجمو�ة ٔأعرب الوفد عن تأٔیید، و�� والعقبات ذات الص� به.

 املرجعیة للو�ئق ا�هنائیة النسخ ٔأن يف ثقته عن الوفد ؤأعرب. احلقوق �ىل والتقيیدات �س�تثناءات موضوع ٕاطار يف اللجنة
 ٕانه وقال، ��رتاض ٔأنظمة ذ� يف مبا، الرباءات جودة موضوع الوفد ٕاىل وانتقل. �ىل نطاق ٔأوسع للجمهور مفيدة س�تكون

 ؤأبدى املوضوع هذا �شأٔن العمل ملواص� تأٔییده عن الوفد ٔأعرب، و�� .اللجنة ٔأعامل �دول يف الرئيس�یة البنود ٔأ�د
 يف ��رتا�ات عن الكشف وكفایة �بتاكریة اخلطوة بتقيمي یتعلق ف� أ�عضاء بني ا�ول اخلربات بتبادل اخلاص اه�مه
 املاكتب �هنج اخلاصة ا�راسة �رى ٔأن مجموعته ٔأن الوفد ؤأضاف. �ٔ�دویة املتعلقة ت� ذ� يف مبا، التكنولوجيا جماالت بعض
 للجنة ميكن، أ�عامل �دول من البند هذا ٕاطار يف بأٔنه ؤأعرب عن اعتقاده. جيد توقيت يف تأٔيت �بتاكریة اخلطوة لتقيمي
�ٔ�شاكل  املتعلقة و��رتا�ات �لك من ��رتا�ات الرباءة �ىل احلصول ٔأهلیة بتقيمي املتعلقة القضا� من �دد يف النظر

 �دول من البند هذا ٕاطار يف اللجنة فهيا تنظر ٔأخرى قضا� �ركز �ىل مجموعته اه�م ٔأن ٕاىل الوفد ٔأشار، ذ� ومع. املتعددة
 ا�ورات يف املوضو�ات هذه يف النظر مواص� الوفد ٔأید، ذ� �ىل وبناء. ��رتاض ٔأنظمة موضوع ذ� يف مبا، أ�عامل
 جودة ضامن �شأٔن املامرسات ٔأفضل ملناقشة يداج  تُعد ماك� اللجنة بأٔن اعتقاده عن الوفد ؤأعرب. للجنة الرباءات املقب�

 املؤمترات تنظمي �ىل لٔ�مانة شكره عن الوفد ٔأعرب، ذ� �ىل و�الوة. الرباءات ماكتب بني العمل منت�ات وتبادل الرباءات
 الوفد ٔأشار، الصدد هذا ويف. والص�ة �لرباءات املتعلق أ�عامل �دول بند ٕاطار يف �بار �رباء ٕارشاك مع �ملعلومات الغنیة

 جمال يف للرتخيص الرئيس�یة واجلوانب �ٔ�دویة املتعلقة ��رتا�ات �شأٔن املوجودة البیا�ت بقوا�د املتعلقة املعلومات ٔأن ٕاىل
 رسیة موضوع حول املناقشات ٔأمهیة ٕاىل الوفد ٔأشار، ذ� �ىل و�الوة. املنطقة لب�ان �اصة ٔأمهیة ذات العامة الص�ة
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هيم بني االتصاالت  مصاحل وحامیة احلدود �رب التعاون يف متوازن هنج �تباع الب�ان اه�م ضوء يف مستشاري الرباءات وموّلكِ
ني  �شلك ٔأفضل �ىل الت�د�ت التعرف يف سيسهم أ�عامل �دول من البند هذا يف النظر مواص� ٔأن الوفد ورٔأى. املوّلكِ

ومه یوا�ها اليت  ت� عن للكشف اس�تبيا� أ�مانة تعد ٔأن الوفد واقرتح. لل�دود العا�رة القضا� يف مستشارو الرباءات وموّلكِ
ومه یوا�ها اليت الت�د�ت �ىل ٔأمعق �شلك الرتكزي بأٔن الوفد ؤأفاد. املشألك  �ىل اللجنة سيسا�د مستشارو الرباءات وموّلكِ

 البناءة �ودمه �ىل إالقلميیني املنسقني مجیع الوفد شكر، اخلتام ويف. االتصاالت رسیة �شأٔن استشاریة وثیقة اقرتاح يف النظر
ؤأعرب عن متنیاته  للوفود، املس�متر �معهم إالداریني واملوظفني الفوریني واملرتمجني التحر�ریني املرتمجني وكذ�، واملتضافرة

 .ا��ر ٕاىل عودة أٓمنة عوامصهم �ر�� يف املقمية للوفود

 الشاق معلهم الفوریني �ىل واملرتمجني وأ�مانة الوفود ومجیع إالقلميیني واملنسقني الرئيس املت�دة اململكة وفد وشكر .180
 .ا�ورة ت� �الل

 حنو املمتاز معلهم �ىل الفوریني واملرتمجني وأ�مانة ا�ٓخر�ن املندوبني ومجیع إالقلميیني املنسقني الرئيس وشكر .181
 .2018 د�سمرب 6 يف ا�ورة الرئيس واختمت. ا�ٓراء يف توافق ٕاىل التوصل

 .هذا التقر�ر مرشوع اع�د اللجنة من �ُر� .182

 
]املرفق ذ� یيل[
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Ekaterina GORIACHEVA (Ms.), Deputy Head, Federal Service for Intellectual Property 
(ROSPATENT), Moscow 
 
Elena SOROKINA (Ms.), Deputy Head, Quality Monitoring Centre, Federal Service for 
Intellectual Property (ROSPATENT), Moscow 
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FINLANDE/FINLAND 
 
Marjo ALTO-SETÄLÄ (Ms.), Chief Legal Counsel, Patents and Trademarks, Finnish Patent and 
Registration Office (PRH), Helsinki 
 
Riitta LARJA (Ms.), Head of Unit, Patents and Trademarks, Finnish Patent and Registration 
Office (PRH), Helsinki 
 
 
FRANCE 
 
Francis GUÉNON (M.), conseiller économique, Mission permanente, Genève 
 
Indira LEMONT SPIRE (Mme), chargée de mission, Service juridique et international, Institut 
national de la propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
 
Jonathan WITT (M.), chargé de mission, Service juridique et international, Institut national de la 
propriété industrielle (INPI), Courbevoie 
 
 
GABON 
 
Charles NZOGHE NDANG (M.), chef, Service des brevets, Office de la propriété intellectuelle, 
Ministère de la promotion des investissements privés, du commerce, du tourisme et de 
l’industrie, Libreville 
 
KOUMBY MISSAMBO Edwige (Mme), premier conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
GHANA 
 
Cynthia ATTUQUAYEFIO (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
GRÈCE/GREECE 
 
Myrto LAMBROU MAURER (Ms.), Head, International Affairs, Industrial Property 
Organization (OBI), Athens 
 
 
GUATEMALA 
 
Flor de María GARCÍA DIAZ (Sra.), Consejera, Misión Permanente ante la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
HONDURAS 
 
Mariel LEZAMA PAVON (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
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HONGRIE/HUNGARY 
 
Ildiko PROHASZKANE NEMETH (Ms.), Deputy Head of Section, Pharmaceuticals and 
Agriculture Section, Patent Department, Hungarian Intellectual Property Office (HIPO), 
Budapest 
 
Laszlo VASS (Mr.), Legal Officer, Legal and International Department, Hungarian Intellectual 
Property Office (HIPO), Budapest 
 
 
INDE/INDIA 
 
Animesh CHOUDHURY (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Hariram KONDA SUBRAMANIAN (Mr.), Deputy Controller of Patents and Designs, Office of the 
Controller-General of Patents, Designs and Trademarks, Department of Industrial Policy 
Promotions, Ministry of Commerce and Industry, Mumbai 
 
 
INDONÉSIE/INDONESIA 
 
Faizal Chery SIDHARTA (Mr.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Erry Wahyu PRASETYO (Mr.), Second Secretary (IP issues), Permanent Mission, Geneva 
 
Johani SIREGAR (Ms.), Patent Examiner, Directorate General of Intellectual Property, Ministry 
of Law and Human Rights Affairs, Jakarta 
 
 
IRAN (RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’)/IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
 
Reza DEHGHANI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
IRLANDE/IRELAND 
 
Michael LYDON (Mr.), Head, Patent Examination, Patents Office, Department of Jobs, 
Enterprise and Innovation, Kilkenny 
 
 
ISRAËL/ISRAEL 
 
Simona AHARONOVITZ (Ms.), Superintendent of Patent Examiners, Patent Department, 
Israel Patent Office, Israel Ministry of Justice, Jerusalem 
 
Daniela ROICHMAN (Ms.), Adviser, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ITALIE/ITALY 
 
Ivana PUGLIESE (Mme), expert, Office italien des brevets et des marques, Direction générale 
pour la lutte à la contrefaçon (UIBM), Ministère pour le développement économique, Rome 
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JAPON/JAPAN 
 
Yukio ONO (Mr.), Director, Multilateral Policy Office, International Policy Division, Japan Patent 
Office (JPO), Tokyo 
 
Yuki MARUYAMA (Mr.), Assistant Director, Multilateral Policy Office, International Policy 
Division, Japan Patent Office (JPO), Tokyo 
 
Hiroki UEJIMA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KAZAKHSTAN 
 
Gaziz SEITZHANOV (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KENYA 
 
Daniel K. KOTTUT (Mr.), Minister Counsellor, Legal, Permanent Mission, Geneva 
 
 
KIRGHIZISTAN/KYRGYZSTAN 
 
Aida KAZAKBAEVA (Ms.), Senior Specialist, Examination Department, State Service of 
Intellectual Property and Innovation under the Government of the Kyrgyz 
Republic (Kyrgyzpatent), Bishkek 
 
 
KOWEÏT/KUWAIT 
 
Abdulaziz TAQI (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
LETTONIE/LATVIA 
 
Liene GRIKE (Mme), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
LITUANIE/LITHUANIA 
 
Zilvinas DANYS (Mr.), Deputy Director, State Patent Bureau of the Republic of Lithuania, Vilnius 
 
Renata RINKAUSKIENE (Ms.), Counsellor, Commercial Affairs, Permanent Mission, Geneva 
 
Joana PIPIRAITE (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
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MADAGASCAR 
 
Saina Annicet RAKOTOARIVONY TIARSON (M.), directeur des relations interprofessionnelles, 
Direction générale du développement du secteur privé, Ministère de l’industrie et du 
développement du secteur privé, Antananarivo 
 
Irène Hanitriniala ANDRIAMANEHO (Mme), directeur de l’appui aux entreprises, Direction 
générale du développement du secteur privé, Ministère de l’industrie et du développement du 
secteur privé, Antananarivo 
 
Mirana Rivo RAHARISON (M.), secrétaire général, Ministère de l’industrie et du développement 
du secteur privé, Antananarivo 
 
MALAISIE/MALAYSIA 
 
Norsita ISMAIL (Ms.), Senior Director, Patent Science and Traditional Knowledge Division, 
Intellectual Property Corporation of Malaysia (MyIPO), Kuala Lumpur 
 
Priscilla Ann YAP (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MALTE/MALTA 
 
Nicoleta CROITORU-BANTEA (Ms.), Political Officer, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MAROC/MOROCCO 
 
Karima FARAH (Mme), directeur, Direction des brevets et inventions, Office marocain de la 
propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Casablanca 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONGOLIE/MONGOLIA 
 
Odgerel BAATAR (Ms.), Senior Patent Examiner, Industrial Property Department, Intellectual 
Property Office, Implementing Agency of the Government of Mongolia (IPOM), Ulaanbaatar 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Durga Prasad BHUSAL (Mr.), Under Secretary, Industrial Promotion Section, Department of 
Industry, Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Kathmandu 
 
Bhuwan PAUDEL (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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NICARAGUA 
 
Carlos Ernesto MORALES DÁVILA (Sr.), Encargado de Negocios, a.i., Representante 
Permanente Alterno, Misión Permanente, Ginebra 
 
Nohelia Carolina VARGAS IDIÁQUEZ (Sra.), Primer Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Amina SMAILA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
Stella Ozo EZENDUKA (Ms.), Registrar of Patents and Designs, Trademarks, Patents Designs 
Registry, Commercial Law Department, Federal Ministry of Industry, Trade and Investment, 
Abuja 
 
Eno-Obong Young USEN (Ms.), Principal Assistant Registrar, Trademarks, Patents Designs 
Registry, Commercial Law Department, Federal Ministry of Industry, Trade and Investment, 
Abuja 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Karine L. AIGNER (Ms.), Senior Legal Adviser, Legal and International Affairs, Norwegian 
Industrial Property Office (NIPO), Oslo 
 
Ingrid MAURITZEN (Ms.), Head of Legal Section, Patent Department, Norwegian Industrial 
Property Office (NIPO), Oslo 
 
 
OMAN 
 
Hilda AL HINAI (Ms.), Deputy Permanent Representative, Permanent Mission to the World 
Trade Organization (WTO), Geneva 
 
Mohammed AL BALUSHI (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
OUGANDA/UGANDA 
 
Abraham Onyait AGEET (Mr.), Patent Examiner, Uganda Registration Services Bureau (URSB), 
Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala 
 
 
PAKISTAN 
 
Zunaira LATIF (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PARAGUAY 
 
Walter José CHAMORRO MILTOS (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente, Ginebra 
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PHILIPPINES 
 
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
Maria Cristina DE GUZMAN (Ms.), Division Chief, Bureau of Patents, Intellectual Property Office 
of the Philippines (IPOPHL), Taguig City 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Grażyna LACHOWICZ (Ms.), Adviser to the President, Cabinet of the President, Patent Office of 
the Republic of Poland, Warsaw 
 
HARDEJ-JANUSZEK Agnieszka (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PORTUGAL 
 
Francisco SARAIVA (Mr.), First Secretary, Permanent Mission, Foreign Affairs, Geneva 
 
 
QATAR 
 
Kassem FAKHROO (Mr.), Commercial Attaché, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
CHOI Hojin (Mr.), Judge, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
KANG Huiman (Mr.), Deputy Director, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
HONG Jaekyoung (Ms.), Assistant Director, Daejeon 
 
LEE Jiyoung (Ms.), Consultant, Daejeon 
 
 
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE/DEMOCRATIC PEOPLE’S 
REPUBLIC OF KOREA 
 
KIM Tu Man (Mr.), Director General, Invention Office of the Democratic People’s Republic 
of Korea, Pyongyang 
 
PANG Hak Chol (Mr.), Director, Division of International Cooperation and External Affairs, 
Invention Office of the Democratic People’s Republic of Korea, Pyongyang 
 
JONG Myong Hak (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
  



SCP/29/8  
Annex 
13 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Lucie ZAMYKALOVA (Ms.), Head of International Unit II, Expert in Patent Law-Related Matters, 
International Department, Industrial Property Office, Prague  
 
Martin TOČÍK (Mr.), Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Adrian NEGOITA (Mr.), Director, Patents Directorate, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Oana MARGINEANU (Ms.), Legal Adviser, Legal and European Affairs Division, Legal Affairs 
Directorate, State Office for Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Sarah WHITEHEAD (Ms.), Senior Policy Advisor, Patents Policy, UK Intellectual Property Office 
(UK IPO), Newport 
 
Peter MASON (Mr.), Deputy Director, Patent Examination, UK Intellectual Property Office 
(UK IPO), Newport 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Alfred YIP (Mr.), Director, Registries of Patents, Designs and Plant Varieties, Intellectual 
Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
Yixin LIU (Mr.), Assistant Director, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), Singapore 
 
Chee Leong WONG (Mr.), Principal Patent Examiner, Intellectual Property Office of Singapore 
(IPOS), Singapore 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Lukrécia MARČOKOVÁ (Ms.), Director, Patent Department, Industrial Property Office of the 
Slovak Republic, Banská Bystrica 
 
 
SLOVÉNIE/SLOVENIA 
 
Vitka ORLIČ ZRNEC (Ms.), Patent Examiner, Slovenian Intellectual Property Office (SIPO), 
Ministry of Economic Development and Technology, Ljubljana 
 
 
SOUDAN/SUDAN 
 
Osman Hassan Mohamed HASSAN (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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SRI LANKA 
 
Shashika SOMARATNE (Ms.), Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
Tharaka BOTHEJU (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Marie ERIKSSON (Ms.), Head of Legal Affairs, Patent Department, Swedish Patent and 
Registration Office (PRV), Stockholm 
 
Lisa SELLGREN (Ms.), Senior Patent Examiner, Swedish Patent and Registration Office (PRV), 
Stockholm 
 
 
SUISSE/SWITZERLAND 
 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
Beatrice STIRNER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, Institut 
fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Raphael MAECHLER (M.), stagiaire, Division droit et affaires internationales, Institut fédéral de 
la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
 
TADJIKISTAN/TAJIKISTAN 
 
Nurali NAZAROV (Mr.), Head of Department, National Center for Patents and 
Information (NCPI), Ministry of Economic Development and Trade, Dushanbe 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Taksaorn SOMBOONSUB (Ms.), Head of Legal Unit 1, Department of Intellectual 
Property (DIP), Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
Pajaree UNGTRAKUL (Ms.), Trainee, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Riadh SOUSSI (M.), directeur général, Institut national de la normalisation et de la propriété 
industrielle (INNORPI), Ministère de l’industrie et des PME, Tunis 
 
Oussama BEN FADHEL (M.), chef de projet en transfert de technologie, Tunis 
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TURQUIE/TURKEY 
 
Serkan ÖZKAN (Mr.), Industrial Property Expert, Turkish Patent and Trademark 
Office (TURKPATENT), Ministry of Science, Industry and Technology, Ankara 
 
1. Tuğba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counselor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva  
 
 
URUGUAY 
 
Sandra VARELA COLLAZO (Sra.), Encargada de Área Patentes y Tecnología, Dirección 
Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), Ministerio de Industria, Energía y Minería, 
Montevideo 
 
Marcos DA ROSA URANGA (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
ZIMBABWE 
 
Tanyaradzwa MANHOMBO (Mr.), Counsellor, Economic Section, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
II. OBSERVATEURS/OBSERVERS 
 
PALESTINE 
 
Ibrahim MUSA (Mr.), Counsellor, Permanent Observer Mission, Geneva 
 
 
 
III. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Nirmalya ENEME (Mr.), Senior Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual 
Property Programme, Geneva 
 
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
Vitor IDO (Mr.), Researcher, Development, Innovation and Intellectual Property Programme, 
Geneva 
 
Imadh Abdul AZEEZ (Mr.), Intern, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
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OFFICE DES BREVETS DU CONSEIL DE COOPÉRATION DES ÉTATS ARABES DU GOLFE 
(CCG)/PATENT OFFICE OF THE COOPERATION COUNCIL FOR THE ARAB STATES OF 
THE GULF (GCC PATENT OFFICE)  
 
Fahad ALBAKER (Mr.), Head of Mechanical, Electrical Engineering Section and General 
Disciplines, Examination, Riyadh 
 
Fahad ALQAHTANI (Mr.), Consultant, Riyadh 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU)/UNITED NATIONS (UN)  
 
Christoph SPENNEMANN (Mr.), Officer in Charge, Intellectual Property Unit, United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD), Geneva 
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
 
Sholpan ABDREYEVA (Ms.), Director, Legal Department, Moscow 
 
Aurelia CEBAN (Ms.), Head, Legal Department, Appeals, Oppositions and Quality Supervision 
Division, Moscow 
 
Ekaterina EKIMOVA (Ms.), Principal Expert, Chemistry and Medicines Division, Examination 
Department, Moscow 
 
 
ORGANISATION EUROPÉENNE DES BREVETS (OEB)/EUROPEAN PATENT 
ORGANISATION (EPO)  
 
Alessia VOLPE (Ms.), Coordinator, International Cooperation, Munich 
 
Panagiotis RIGOPOULOS (Mr.), Lawyer, European and International Legal Affairs, PCT, 
Munich 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(WHO)  
 
Peter BEYER (Mr.), Senior Officer, Essential Medicines Department, Geneva 
 
Erika DUENAS (Ms.), Technical Officer, Essential Medicines Department, Geneva 
 
Jan Akko ELEVELD (Mr.), Programme Manager, Operations, UNITAID, Geneva  
 
Gelise MCCULLOUGH (Ms.), Programme Officer, Operations, UNITAID, Geneva  
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ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE ORGANIZATION 
(WTO) 
 
Jayashree WATAL (Ms.), Counsellor, Geneva 
 
Xiaoping WU (Ms.), Counsellor, Geneva 
 
Jorge GUTIERREZ (Mr.), Intern, Intellectual Property Department, Government Procurement 
and Competition Division, Geneva 
 
Hunter Harrison OTTAWAY (Mr.), Intern, Intellectual Property Department, Government 
Procurement and Competition Division, Geneva 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Anne VON ZUKOWSKI (Ms.), Policy Officer, Director General's Office, European Commission, 
Brussels 
 
 
 
IV. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES/NON-GOVERNMENTAL 

ORGANIZATIONS  
 
Association asiatique d'experts juridiques en brevets (APAA)/Asian Patent Attorneys 
Association (APAA)  
Catherine Eunkyeong LEE (Ms.), Co-Chair, Patents Committee, Seoul 
Shigeyuki NAGAOKA (Mr.), Co-Chair, Patents Committee, Tokyo 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’ 
Association (ELSA International)  
Melis KARDES (Ms.), Brussels 
Klea SENA (Ms.), Brussels 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Alain GALLOCHAT (Mr.), Observer, Zurich 
 
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI)  
François CURCHOD (M.), chargé de mission, Genolier 
 
Centre international pour le commerce et le développement durable (ICTSD)/International 
Center for Trade and Sustainable Development (ICTSD)  
Clara DUCIMETIÈRE (Ms.), Geneva 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)  
Ivan HJERTMAN (Mr.), European Patent Attorney, Commission on Intellectual Property, 
Stockholm 
 
Civil Society Coalition (CSC)  
Geoff BUSSETIL (Mr.), Fellow, London 
Kaitlin MARA (Ms.), Fellow, Geneva 
Marcela VIERA (Ms.), Fellow, Geneva 
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CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)  
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Adviser, Geneva 
 
Drugs for Neglected Diseases initiative (DNDi)  
Pascale BOULET (Ms.), Intellectual Property and Access Leader, Geneva 
 
Fédération internationale de l'industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Guilherme CINTRA (Mr.), Senior Manager, Innovation, Intellectual Property and Trade, Geneva 
Grega KUMER (Mr.), Head, Director General's Office, Geneva 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  
Kim FINNILÄ (Mr.), Senior IP Advisor, Helsinki 
 
Innovation Insights  
Jennifer BRANT (Ms.), Director, Commugny 
 
Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets (EPI)/Institute of 
Professional Representatives Before the European Patent Office (EPI)  
John BROWN (Mr.), Chair of the Harmonisation Committee, Munich 
Filippo SANTI (Mr.), Member of the Harmonisation Committee, Munich 
 
Japan Intellectual Property Association (JIPA)  
Masaya SATOYAMA (Mr.), Vice Chair of Medical and Biotechnology Committee, Tsukuba 
 
Japan Patent Attorneys Association (JPAA)  
Hiroyuki KOSHIMOTO (Mr.), Member, Tokyo 
Masashi MORIWAKI (Mr.), Member, Tokyo 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Ellen 'T HOEN (Ms.), President, KEI Europe, Geneva 
James LOVE (Mr.), Director, Washington DC 
Thiru BALASUBRAMANIAM (Mr.), Geneva Representative, Geneva 
 
Médecins Sans Frontières (MSF)  
Els TORREELE (Ms.), Executive Director, Access Campaign, Geneva 
Yuanqiong HU (Ms.), Senior Legal and Policy Advisor, Geneva 
 
Medicines Patent Pool (MPP)  
Charles GORE (Mr.), Executive Director, Geneva 
Esteban BURRONE (Mr.), Head of Policy, Geneva 
Amina MAILLARD (Ms.), Information Patent Manager, Geneva 
Liudmyla MAISTAT (Ms.), Policy and Advocacy Manager, Geneva 
Sophie THIEVENAZ (Ms.), Communications Manager, Geneva 
Elena VILLANUEVA (Ms.), Policy and Advocacy Manager, Geneva 
Andrew GOLDMAN (Mr.), Associate Counsel, Legal Department, Geneva 
Maria Carmen TRABANCO (Ms.), Associate Counsel, Legal Department, Geneva 
 
Third World Network Berhad (TWN)  
Gopakumar KAPPOORI (Mr.), Legal Advisor, Geneva 
Sanya Reid SMITH (Ms.), Legal Advisor, Geneva 
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Union des praticiens européens en propriété industrielle (UNION)/Union of European 
Practitioners in Industrial Property (UNION)  
Alkisti MALAMIS (Ms.), Member, Patents Commission, Brussels 
 
 
 
V. BUREAU/OFFICERS 
 
Président/Chair: Dámaso PARDO (M./Mr.) (Argentine/Argentina) 
 
Vice-présidents/Vice-Chairs: Adrian NEGOIŢĂ (M./Mr.) (Roumanie/Romania) 

Serkan ÖZKAN (M./Mr.) (Turquie/Turkey) 
 
Secrétaire/Secretary:   Marco ALEMÁN (M./Mr.) (OMPI/WIPO) 
 
 
 
VI. CONFÉRENCIERS/SPEAKERS 
 
Oussama BEN FADHEL (Mr.), Project Manager in Technology Transfer, Communication, 
Valuation and Technology Transfer Unit, Pasteur Institute, Tunis 
 
Ernesto CAVELIER (Mr.), Partner, Posse Herrera Ruiz, Bogotá  
 
Dorian IMMLER (Mr.), Head of Patents Pharma, Animal Health and Consumer Health, Bayer, 
Leverkusen 
 
Richard JEFFERSON (Mr.), Chief Executive, Cambia/Professor of Biological Innovation, 
Queensland University of Technology, Canberra ACT 
 
Rosemary WOLSON (Ms.), Senior Intellectual Property Manager, Council for Scientific and 
Industrial Research (CSIR), Licensing and Ventures, Pretoria  
 
 
 
VII. 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 
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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 
 
Marta DIAZ POZO (Mlle/Ms.), juriste adjointe, Section du droit des brevets, Division du droit des 
brevets, Secteur des brevets et de la technologie/Associate Legal Officer, Patent Law Section, 
Patent Law Division, Patents and Technology Sector 
 
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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