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 �ٕالنلكزيیةأ�صل: 
 2019 د�سمرب 6 التارخي:

 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 الثالثون الدورة
 2019 یونیو 27ٕاىل  24جنیف، من 

 التقرير

 اعمتدته اللجنة ا�امئة�ي ا

اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون الرباءات ("اللجنة" ٔأو "اللجنة ا�امئة") دورهتا الثالثني يف جنیف يف الفرتة من  عقدت .1
 .2018یونیو  27ٕاىل  24

وُمثلت ا�ول أ�عضاء التالیة يف الویبو و/ٔأو احتاد �ر�س محلایة امللكية الصناعیة يف ا�ورة: اجلزا�ر، ٔأنغوال،  .2
متعددة القوميات)، بو�سوا�، الربازیل،  -ا، ٔأذربی�ان، بنغالد�ش، �ر�دوس، بیالروس، بولیفيا (دو� أ�رجنتني، ٔأسرتالی

بوروندي، ا�اكمريون، كندا، ش�یيل، الصني، �ولومبیا، �وس�تار�اك، �وت دیفوار، �رواتیا، امجلهوریة بور�ینا فاصو، 
ٔأملانیا، �ا�، الیو�ن، فر�سا، س�تونیا، فنلندا، إ السلفادور،  �وادور، مرص،إ التش�یكية، ا�امنرك، امجلهوریة ا�ومينیكية، 

إالسالمية)، ٔأ�رلندا، ٕایطالیا،  -غوات�ال، الكريس الرسويل، هندوراس، هنغار�، الهند، ٕاندونيس�یا، ٕا�ران (مجهوریة 
مور�ش�یوس، موریتانیا، املكس�یك، لیتوانیا، لیبيا، التفيا، لبنان، لیبري�، اكزاخس�تان، الكویت، �اما�اك، الیا�ن، أ�ردن، 

��س�تان، ��ما، �راغواي، البريو، الفلبني، الرنوجي، عامن، نيبال، نیوزیلندا، نیاكراغوا، نی�ري�، املغرب، مو��و، منغولیا، 
رة، �حتاد الرويس، اململكة العربیة السعودیة، رصبیا، سيش�یل، س�نغافو  بولندا، الربتغال، مجهوریة �ور�، رومانیا،

س�بانیا، السوید، سو�رسا، �یلند، �رینيداد وتو�غو، تو�س، �ر�یا، ٔأوغندا، ٔأو�رانیا، إالمارات إ سلوفا�یا، جنوب افریقيا، 
 ).96العربیة املت�دة، اململكة املت�دة، الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، ٔأوروغواي، ٔأوز�كس�تان، فيیت �م، زمبابوي (
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ت احلكومية ا�ولیة التالیة بصفة مراقب: املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة وشارك يف �ج�ع ممثلو املنظام .3
)OAPI) واملنظمة أ�وروبیة ا�ٓس�یویة للرباءات ،(EAPO) و�حتاد أ�ورويب ،(EU ومكتب �راءات ��رتاع التابع ،(

)، ومنظمة الص�ة العاملیة UN( )، وأ�مم املت�دةSC)، ومركز اجلنوب (GCC Patent Office�لس التعاون اخللیجي (
)WHO ومنظمة الت�ارة العاملیة ،((WTO) )8.( 

)، APPAوشارك ممثلو املنظامت �ري احلكومية التالیة يف �ج�ع بصفة مراقب: الرابطة ا�ٓس�یویة لو�ء الرباءات ( .4
)، وحتالف ا�متع CEIPIالفكریة ()، ومركز ا�راسات ا�ولیة للملكية AUTMمجعیة مد�ري التكنولوجيا يف اجلامعات (

 ELSA)، والرابطة أ�وروبیة لطالب القانون (CROPLIFE)، و�روب الیف ٕانرت�ش�یو�ل (CSCاملدين (
International) ومعهد فریدجورف ��سن ،(FNI) ومعهد الو�ء املعمتد�ن �ى املكتب أ�ورويب للرباءات ،(EPI ،(

)، وغرفة الت�ارة ا�ولیة AIPPI)، وامجلعیة ا�ولیة محلایة امللكية الفكریة (ASIPIعیة (ومجعیة أ�مر�كتني للملكية الصنا
)ICC) و�حتاد ا�ويل لو�ء امللكية الفكریة ،(FICPI) و�حتاد ا�ويل مجلعیات املنت�ني الصیدلیني ،(IFPMA ،(

)، وامجلعیة ا�ولیة خلرباء KEIولوجيا املعرفية ()، واملؤسسة ا�ولیة لٕال�كJPAAوامجلعیة الیا�نیة لو�ء الرباءات (
)، واحتاد قطاع أ�عامل MPP)، ومؤسسة جتمیع �راءات أ�دویة (MSF)، ومنظمة ٔأطباء بال �دود (LESالرتاخيص (
منظمة �ري هادفة  - 4iP)، وا�لس أ�ورويب TWN)، وش�بكة �رهارد للعامل الثالث (Business Europeأ�ورويب (

 .)21(  (4iP Council)للرحب

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

 SCP/29/8وُعرضت الو�ئق التالیة اليت ٔأ�دهتا أ�مانة �ىل اللجنة ا�امئة قبل انعقاد ا�ورة: "مرشوع التقر�ر" ( .6
Prov.2) "؛ و"مرشوع �دول أ�عامل املعّدل(SCP/30/1 Prov.2جوانب معینة )؛ و"تقر�ر عن نظام الرباءات ا�ويل :

)؛ و"مرشوع الوثیقة املرجعیة �شأٔن �س�تثناء املتعلق �لرتخيص SCP/30/2من قوانني الرباءات الوطنیة/إالقلميیة" (
)؛ و"ٕاضافة: دراسة SCP/30/4)؛ و"دراسة ٕاضافية �شأٔن النشاط �بتاكري (اجلزء الثالث)" (SCP/30/3إالجباري" (

.)؛ و"وثیقة معلومات ٔأساس�یة �شأٔن الرباءات SCP/30/4 Addزء الثالث)" (ٕاضافية �شأٔن النشاط �بتاكري (اجل
)؛ و"جتارب الویبو �شأٔن ٔأ�شطة �كو�ن الكفاءات املتعلقة �لتفاوض �ىل اتفاقات SCP/30/5والتكنولوجيات الناش�ئة" (

)؛ و"ٔأحاكم قانون SCP/30/7)؛ و"رسیة االتصاالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم: حتدیث (SCP/30/6الرتخيص" (
)؛ و"اقرتاح منقح للوثیقة SCP/30/8الرباءات اليت �سهم يف النقل الفعال للتكنولوجيا، مبا يف ذ� كفایة الكشف" (

SCP/28/7 ) "مقّدم من وفدي فر�سا وٕاس�بانیاSCP/30/9.( 

دم من الربازیل" نظرت اللجنة، �ٕالضافة ٕاىل ذ�، يف الو�ئق التالیة اليت ٔأ�دهتا أ�مانة: "اقرتاح مقو  .7
)SCP/14/7) "؛ و"اقرتاح مقدم من وفد جنوب افریقيا نیابة عن ا�مو�ة �فریقية ومجمو�ة أٔجندة التمنیة(SCP/16/7 ؛(

.)؛ SCP/16/7 Corrو"تصویب: اقرتاح مقدم من وفد جنوب افریقيا نیابة عن ا�مو�ة أ�فریقية ومجمو�ة أٔجندة التمنیة" (
)؛ SCP/17/8)؛ و"اقرتاح منقح مقدم من وفدي كندا واململكة املت�دة" (SCP/17/7ا�امنرك" (و"اقرتاح مقدم من وفد 

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

)SCP/18/9) "؛ و"اقرتاح مقدم من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية حول كفاءة نظام الرباءات(SCP/19/4 ؛ و"اقرتاح(
)؛ و"اقرتاح مقدم من وفود SCP/19/6مقدم من وفد الربازیل �شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات" (
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ة �ور� واململكة املت�دة والوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن تقامس العمل بني املاكتب من ٔأ�ل حتسني كفاءة نظام مجهوری
.)؛ و"اقرتاح مقدم من وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �شأٔن دراسة مشاركة العمل" SCP/20/11 Revالرباءات" (

)SCP/23/4) "؛ و"اقرتاح مقدم من وفد ٕاس�بانیا(SCP/24/3 ؛ و"اقرتاح مقدم من ا�مو�ة �فریقية حول �ر�مج معل(
)؛ و"اقرتاح مقدم من SCP/28/7)؛ و"اقرتاح مقدم من وفد ٕاس�بانیا" (SCP/24/4الویبو �شأٔن الرباءات والص�ة" (

وفود  )؛ و"اقرتاح منقح مقدم منSCP/28/8وفود امجلهوریة التش�یكية و�ینيا واملكس�یك وس�نغافورة واململكة املت�دة (
.)؛ و"اقرتاح منقح مقدم من وفود أ�رجنتني والربازیل وش�یيل 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 املناقشات بناء �ىل مجیع  .8 ودو�
 اليت أ�بِدیت. املالحظات

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

افتتح الس�ید فرا�سيس غري، املد�ر العام للمنظمة العاملیة للملكية الفكریة (الویبو)، ا�ورة الثالثني للجنة ا�امئة  .9
 ة.املعنیة بقانون الرباءات، ورحب �ملشاركني. وتوىل الس�ید مار�و ٔأل�ن (الویبو) �مة ٔأمني اللجن

 من �دول أ�عامل: انت�اب الرئيس و�ئيب الرئيس 2البند 

انتخبت اللجنة ا�امئة �ٕالجامع، وملدة س�نة وا�دة، الس�یدة سارة وا�هتید (اململكة املت�دة) رئيسًة للجنة، والس�یدة  .10
 غر�س ٕا�ساهايك (�ا�) والس�ید ٔألفرید یيب (س�نغافورة) �ئبني للرئيسة.

 اع�د �دول أ�عاملمن �دول أ�عامل:  3البند 

 ).SCP/30/1 Prov.2اعمتدت اللجنة مرشوع �دول أ�عامل (الوثیقة  .11

 من �دول أ�عامل: اع�د مرشوع تقر�ر ا�ورة التاسعة والعرش�ن 4البند 

 )، كام هو مقرتح.SCP/29/8 PROV. 2اعمتدت اللجنة مرشوع تقر�ر دورهتا التاسعة والعرش�ن (الوثیقة  .12

 البیا�ت العامة

) ؤأعرب عن تقد�ره للّرئيسة �ىل توجهيها CEBSحتّدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق ( .13
يف اللّجنة، وتطلّعه ٕاىل عقد دورة �حجة. كام ٔأعرب الوفد عن شكره لٔ�مانة �ىل مسامههتا أ�ساس�یة يف ٕا�داد اّ�ورة 

ملواءمة قوانني الثّالثني للجنة ا�امئة. ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن �سامه أ�عامل الناحجة لّ�ورات الّسابقة للجنة يف متهید الطریق 
الرباءات املوضوعیّة. كام ٔأعرب الوفد عن تقد�ره لٔ�مانة ٕال�داد اّ�راسة إالضافية �شأٔن النّشاط �بتاكري (اجلزء الثالث) 

، اليت سوف �سمح ٕ�جراء دراسة ٕاضافيّة حول جودة الرباءات �عتباره موضوع ٔأسايس SCP/30/4الواردة يف الوثیقة 
هيم، ؤأكد لن�اح نظام الرباءات.  ؤأعرب عن تطلّعه ٕاىل املناقشات حول رسیّة االتّصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ

دمعه �هنج القانون �ري امللزم. ورّحب الوفد كذ� �جللسة التشار�ّیة �شأٔن جودة معلّیة منح الرباءات دا�ل ماكتب امللكيّة 
م �اص لتكو�ن كفاءات فاحيص الرباءات واملاكتب، ٕاضافة ٕاىل تبادل الفكریّة، مبا يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض، مع ٕایالء اه�
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اخلربات من �انب أ�مانة. ويف هذا الصدد، رّحب الوفد بقيام املؤّسسات املعنّیة بتبادل اخلربات �شأٔن ٔأ�شطة �كو�ن 
 ا�ورة الثّالثني ؤأّمهیة احلفاظ �ىل الكفاءات املتعلّقة �لتّفاوض �ىل اتّفاقات الّرتخيص. ؤأشار الوفد ٕاىل مشاركته إالجيابیة يف
ة البنّاءة للمسامهة يف عقد التّوازن الّصحیح بني القضا� ذات �ه�م املشرتك. ويف اخلتام، �ّرر الوفد الزتامه �ملشارك

 ممثرة. دورة

ركة يف هذه اّ�ورة بطریقة وحتّدث وفد غوات�ال �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینيّة وا�اكریيب ؤأعرب عن ٔأم� يف املشا .14
بنّاءة وفّعا�. كام ٔأعرب الوفد عن شكره لٔ�مانة �ىل العمل املمتاز اّ�ي ٔأجنزته يف ٕا�داد اّ�ورة والو�ئق الّيت سوف �شّلك 

س�� ت�  ٔأساسًا للمناقشات. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأمهیة اللّجنة �وهنا تتناول املواضیع اليت تؤ�ر �شلك �بري �ىل �منیة اّ�ول، ال
املتعلقة �الس�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات، والرباءات والّص�ة، ونقل التّكنولوجيا. كام ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأمهیّة 

جودة الرباءات �وهنا تلعب دورًا ٔأساس�یًا يف حامیة التكنولوجيات اجلدیدة فقط و�لتّايل يف السامح �لوصول ٕا�هيا. ؤأعرب 
من �دول أ�عامل. وف� یتعلق �الس�تثناءات  7الكبري يف تبادل اخلربات واملعلومات اخلاصة مبوضوع البند  الوفد عن اه�مه

الّيت  SCP/30/3والتقيیدات �ىل احلقوق اليت متنحها الرباءات ٔ�غراض البحث، شكر الوفد أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة 
أ�مانة �ىل تنظمي اجللسة التّشار�یة حول خمتلف ٔأ�شطة �كو�ن  حتتوي �ىل معلومات قيّمة ومفيدة. وشكر الوفد ٔأیضاً 

الكفاءات املتعلقة �لتّفاوض �ىل اتّفاقات الّرتخيص. وحبسب الوفد، اكنت هذه اجللسة �لغة أ�مهیة وسوف �كون لها تأٔثري 
تدفّق املعلومات حنو الب�ان النّامية،  ٕاجيايب وحمّدد �ىل معل اللّجنة. وف� یتعلق بنقل التّكنولوجيا، شّدد الوفد �ىل ٔأّمهیة

 SCP/30/8أ�مر اّ�ي س�یتيح الوصول ٕاىل التّكنولوجيات اجلدیدة �شلك فعال. وشكر الوفد أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة 
معل اللّجنة، حتت  وتصحیحها، ؤأعرب عن تطلّعه ٕاىل مناقشة بند �دول أ�عامل. ويف اخلتام، ٔأعرب الوفد عن ثقته بن�اح

 قيادة الرئيس.

ؤأعرب وفد الّصني عن ٔأم� يف ٔأن �س�متّر اللّجنة اّ�امئة يف حتقيق نتاجئ تدرجيّیة من �الل مناقشة مواضیع خمتلفة  .15
حتت قيادة الرئيس. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأّمهیة نظام الرباءات يف �شجیع التّمنیة التّكنولوجيّة و�قتصادیّة. كام ٔأشار ٕاىل ٔأن 

البحوث اخلاصة بنظام الرباءات والتّعمل من اّ�ول أ�عضاء أ�خرى وذ� لبناء نظام یلّيب احلكومة الّصینية تأٔمل يف ز�دة 
ا احتیا�ات أ�ّمة ویعّزز أ��شطة �بتاكریة. ؤأقّر الوفد بأٔمهّیة اللّجنة اّ�امئة �عتبارها منربًا للمناقشات حيث لعبت دورًا �مّ 

عن تقد�ره للجهود الّيت بذ�هتا اّ�ول أ�عضاء للمسامهة يف تطو�ر اللجنة اّ�امئة يف تعز�ز تطو�ر ٔأنظمة الرباءات. ؤأعرب الوفد 
�شلك مس�متر. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن �س�متر نظام الرباءات يف لعب دور يف �شجیع �بتاكر والتّطو�ر التكنولو�، 

ميّا ف� یتعلّق مبوضوع �س�تثناءات والتقيیدات �ىل ؤأن یواصل الوفد مشاركته البنّاءة يف املناقشات وتبادل املعلومات، ال س� 
حقوق الرباءات، والرباءات والّص�ة، ونقل التكنولوجيا. وّرصح الوفد بأّٔن القضا� املدر�ة يف �دول أ�عامل لعبت دورًا 

عال لنظام الرباءات، هامًا يف حتقيق التّوازن بني مصاحل ٔأحصاب الرباءات وأ�طراف أ�خرى، وحتسني �س�ت�دام املرن والفّ 
وحتقيق القمي �ج�عیة �شلك أٔفضل. ومع مرا�اة در�ات التّطّور و�حتیا�ات املتفاوتة بني خمتلف اّ�ول أ�عضاء، ٔأعرب 

الوفد عن ٔأم� يف ٕا��ة جمال ٔأكرب للمناقشات واع�د هنج ٔأكرث مرونة �اللها. كام ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن �كون 
 املس�متر لتسهیل مناقشات اللّجنة.ا ؤأ�لن عن سعیه �ج�ع ممثرً 

وحتّدث وفد ٔأوغندا �مس ا�مو�ة أ�فریقية، وشكر أ�مانة �ىل إال�داد املمتاز لّ�ورة الثّالثني، مبا يف ذ� الو�ئق  .16
نتدى متعّدد أ�طراف الّيت ستسامه يف توجيه معل اللّجنة ا�امئة. ؤأكّد الوفد من �دید �ىل ٔأّمهیة اللّجنة �عتبارها م 

للمناقشات املوضوعّیة ؤأمهیة التقدم يف تطو�ر معلیة وضع القوا�د واملعایري اخلاصة بقانون الرباءات اّ�ويل والقضا� ذات 
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الص�. ؤأشار الوفد ٔأیضا ٕاىل ٔأنّه جيب مناقشة القضا� املدّر�ة يف �دول أ�عامل من دون التوقّع ٔأنه سيمت وضع قوا�د ٔأو 
. وحبسب الوفد، يف �ني بقي دور الرباءات يف تطو�ر جمايل الّص�ة و�بتاكر قيد املناقشة، سامهت الرباءات مبدئّیًا معایري

يف تعز�ز �بتاكر من �الل توفري حوافز لالست�ر يف البحث والتّطو�ر لتعز�ز التّمنیة �ج�عیة و�قتصادیة. وّرصح الوفد 
مصاحل ٔأحصاب احلقوق ووصول امجلهور ٕاىل املعرفة و�بتاكر، ٔأمٌر رضوري. ؤأشار الوفد ٕاىل بأٔن احلفاظ �ىل التّوازن بني 

یاسات ومواطن املرونة املتوفرة يف نظام امللكيّة الفكریّة واليت �سا�د الب�ان النّامية �ىل  ا�مو�ة الواسعة من خيارات الس�ّ
منح الرباءات، وٕاجراءات ��رتاض ما قبل املنح وما بعده، وكذ�  حتقيق ٔأهدافها الوطنیة، مبا يف ذ� �ستنفاد، ومعایري

�س�تثناءات والتقيیدات. وف� یتعلّق �لرباءات والّص�ة، ٔأعرب الوفد عن اعتقاده بأٔن املناقشات حول التفا�ل بني الرباءات 
فد �ىل أ�مانة ٕال�دادها ملوضوع الّرتخيص والّص�ة العاّمة اكنت جوهریّة لضامن اتّباع هنج منّسق. ويف هذا الّصدد، ٔأثىن الو 

، ؤأعرب عن تطلّعه ٕاىل عرضه ومناقش�ته. وذ�ر الوفد كذ� ٔأن مرشوع الوثیقة SCP/30/3إالجباري الوارد يف الوثیقة 
 املرجعّیة قد یقّدم ٔأمث� مفيدة عن احلاالت الّيت اس�تفادت فهيا ب�ان ٔأخرى من نطاق هذا �س�تثناء ��اكمل، ؤأعرب عن
یاسات س�ميكّهنم من مواص� حتسني قوانني الرباءات يف سبيل حتقيق  اعتقاده بأٔن الوثیقة ستشلك دلیًال مفيًدا لواضعي الس�ّ

ٔأهدافهم. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، رّحب الوفد بعقد �لسة ٕا�الميّة س�تقوم �اللها أ�مانة واملؤّسسات املعنّیة بتبادل اخلربات 
علّقة �لتّفاوض �ىل اتّفاقات الّرتخيص، ؤأعرب عن تّطلعه ٕاىل املشاركة البنّاءة يف هذه �شأٔن ٔأ�شطة �كو�ن الكفاءات املت

 SCP/24/4اجللسة. وف� یتعلّق �لعمل املس�تقبيل حول الرباءات والّص�ة، أٔشار الوفد ٕاىل ٔأن �قرتاح الوارد يف الوثیقة 
عّیة الرباءات ؤأنظمة ��رتاض، رّحبت ا�مو�ة أ�فریقية �جللسة س�یوفّر ٔأساسًا جيدًا ملناقشة �ر�جمه. ف� یتعلّق مبسأٔ� نو 

إال�المية لتبادل اخلربات حول ا�ُهنج اليت �س�ت�د�ا الوفود لضامن جودة معلیات منح الرباءات يف ماكتب امللكيّة الفكریّة، مبا 
رباءات. وف� یتعلّق �رسیّة االتّصاالت يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض مع الّرتكزي �شلك �اص �ىل �كو�ن كفاءات ماكتب حفص ال

هيم، اعترب الوفد ٔأن هذه املسأٔ� ليست مسأٔ� مرتبطة بقانون الرباءات املوضوعي، ؤأنه ال  بني مستشاري الرباءات وموّلكِ
�ىل ینبغي تنظمي ٔأّي ٔأ�شطة لوضع القوا�د واملعایري، ٔ�ّن ا�ُهنج ختتلف بني املناطق. ومع ذ�، ٔأكّد الوفد من �دید 

اس�تعداده ملناقشة هذه املسأٔ� �شلك ٔأوسع. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، سلّط الوفد الضوء �ىل ٔأّمهیة ا�ور ا�ي تلعبه مجیع 
، ا�ي 2010هیئات الویبو املعنیة لتنفيذ توصیات ٔأجندة الویبو �شأٔن التّمنیة، ؤأشار ٕاىل قرار امجلعّیة العاّمة للویبو يف �ام 

نویة ٕاىل امجلعّیات، وصف ملسامههتا يف تنفيذ توصیات ٔأجندة طلب من هیئات الویبو امل  عنیة أٔن تدرج يف تقار�رها الس�ّ
مساهامت اللّجنة يف تنفيذ  2019التّمنیة. وطلب الوفد من أ�مانة ٔأن تدرج يف تقر�ر اللّجنة اّ�امئة ٕاىل امجلعّیة الّعامة لعام 

د الوفد تقدمي ا�مع الالزم لضامن حتقيق نتي�ة �حجة، ؤأعرب عن ٔأم� يف توصیات ٔأجندة الویبو �شأٔن التّمنیة. ويف اخلتام، ٔأكّ 
  نتاجئ مقبو� من مجیع أ�طراف.ٔأن تتوّصل مجیع ا�ول أ�عضاء يف الویبو ؤأحصاب املصل�ة ٕاىل

 وحتّدث وفد طاجيكس�تان �مس مجمو�ة ب�ان أٓس�یا الوسطى والقوقاز ؤأورو� الرشقية ؤأعرب عن تقد�ره للجهود .17
املبذو� ٕال�داد الو�ئق واّ�ورة الثالثني. ؤأشار الوفد ٕاىل اجلّهود الهاّمة اليت قامت هبا اللّجنة والّيت مسحت بتنظمي اّ�ورة 

والعمل  الثّالثني، وشكر املد�ر العام وأ�مانة �ىل التّعاون املمثر واّ�مع املس�متر. ويف اخلتام، متّىن الوفد ٕاجراء مناقشات بنّاءة
 ممثر �الل اّ�ورة. �شلك

وحتّدث وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ، ؤأعرب عن ثقته يف قيادة الرئيسة للمداوالت اليت جرت  .18
�الل دورة اللّجنة، والّيت س�تؤدي، حبسب الوفد، ٕاىل نتاجئ �حجة. كام ٔأعرب الوفد عن تقد�ره للعمل الّشاق اّ�ي ٔأجنزته 

ورة. يف البدایة، شدّد الوفد �ىل ٔأّن قوانني الرباءات اكنت ٕاقلميیة، وأٔشار ٕاىل ٔأمهّیة احلفاظ �ىل املرونة أ�مانة للتّحضري ل�ّ 
یاسات من صیا�ة ٔأو تعدیل ٔأو تأٔ�ري التّنفيذ احملّيل لبعض ٔأحاكم قانون  يف قوانني الرباءات احمللّیة، وذ� لیمتكّن صانعو الس�ّ



SCP/30/11  
6 
 

الوطنّیة واحلقائق �قتصادیّة و�ج�عّیة. كام ذ�ر الوفد أٔن هذه املرونة ٔأ�حت للحكومات  الرباءات وفقًا ٔ�ولوّ�ت التّمنیة
یاسة الّالزم لتعز�ز �بتاكر. ورٔأى ٔأّن معل اللجنة لعب دورًا �امً يف احلفاظ �ىل التّوازن بني حقوق ٔأحصاب  �زي الس�ّ

�ة العاّمة، ونقل التّكنولوجيا، ومواطن املرونة املتعلقة �لرباءات. ؤأكّد الرباءات واملصل�ة العاّمة ا�ٔكرب، ال س�ّیام يف جمال الّص 
الوفد ٔأنّه سيشارك �شلك بنّاء للمسامهة يف ٕاجراء مناقشات ممثرة حول ت� املسأٔ�. وف� یتعلق مبسأٔ� جودة الرباءات ومبا 

تّشار�ّیة، وتعمل� ا�ُهنج الّيت �س�ت�د�ا اّ�ول يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض، ٔأشار الوفد ٕاىل حرصه �ىل املشاركة يف اجللسة ال 
أ�عضاء أ�خرى لضامن جودة معلّیة منح الرباءات دا�ل ماكتب امللكيّة الفكریّة، مبا يف ذ� بناء قدرات موّظفي وفاحيص 

ل �یفية حتسني نظام الرباءات مضن ٔأنظمة ��رتاض. كام ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن توفّر اجللسة التّشار�ّیة فهامً ٔأفضل حو 
الرباءات احلايل وز�دة فعالّیته بطریقة �راعي �حتیا�ات ا�تلفة لّ�ول أ�عضاء. كام ٔأعرب الوفد عن شكره لٔ�مانة �ىل 

، الّيت قيّمت النشاط SCP/30/4ٕا�دادها "اّ�راسة إالضافية �شأٔن النّشاط �بتاكري (اجلزء الثّالث)" والواردة يف الوثیقة 
اكري يف قطاع املواد الكميیائیة، ؤأعرب عن تطلّعه ٕاىل عرض هذه اّ�راسة. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأیّد الوفد املناقشات �بت

حول نظام ��رتاض، وطلب ٔأن تويل اللّجنة نفس �عتبار �ّلك من موضوعي ٔأنظمة ��رتاض وجودة الرباءات. وحبسب 
آلّیات ��رتاض الوفد، ینبغي وضع �ر�مج معل �شأٔن ٔأنظمة � �رتاض، �ىل شلك اس�تبيان مثًال، یبحث يف خمتلف ٔأنواع أ

املتا�ة، وإالجراءات وا�هنج والقيود اخلاصة �س�ت�دا�ا، و�یفيّة تعز�ز النظام. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن اللّجنة 
يف اس�تكامل طلبات الرباءات، ٔأو جودة  جيب ٔأن تتوّصل ٕاىل تفامه مشرتك حول جودة الرباءات: سواء یعين ذ� الكفاءة

الرباءات املمنو�ة للتأٔكد من �دم منح املاكتب لرباءات مشكوك يف حصهتا. ؤأعرب الوفد عن تطلّعه ٕاىل مناقشة التّقيیدات 
و�س�تثناءات �ىل حقوق الرباءات وٕاىل احلصول �ىل ٕارشادات ٕاضافية حول مواضیع �دیدة، وشكر أ�مانة �ىل مرشوع 

. كام ٔأعرب الوفد عن تطلّعه ٕاىل املناقشات حول SCP/30/3قة املرجعیّة �شأٔن الّرتاخيص إاللزاميّة الوارد يف الوثیقة الوثی
�شأٔن ٔأحاكم قانون  SCP/30/8�شأٔن رسیّة االتّصاالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم، والوثیقة  SCP/30/7الوثیقة 

كنولوجيا، مبا يف ذ� كفایة الكشف. وف� یتعلّق مبوضوع الرباءات والّص�ة، ٔأعرب الرباءات الّيت �سهم يف النّقل الفّعال للتّ 
الوفد عن تطلّعه ٕاىل تبادل اخلربات �شأٔن ٔأ�شطة �كو�ن الكفاءات املتعلّقة �لتّفاوض �ىل اتّفاقات الرتخيص، مبا يف ذ� 

ثات املنتظمة يف قوا�د البیا�ت املتا�ة للجمهور �شأٔن �ربات الویبو، واملناقشات حول التّ�دی  SCP/30/6مناقشة الوثیقة 
�شأٔن املعلومات عن وضع الرباءات. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن توفّر اجللسة التّشار�ّیة فهامً ٔأفضل للعالقة بني ٔأنظمة 

والرباءات، الرباءات وأ�دویة، وتطلّع ٕاىل عرض �قرتاح املقّدم من وفدي فر�سا وٕاس�بانیا �شأٔن اّ�اكء �صطناعي 
يف بنود معّینة من ومناقش�ته. ويف اخلتام، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأّن ٔأعضاء مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ سيتدّ�لون بصفهتم الوطنّیة 

 �دول أ�عامل.

وحتّدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء، وشكر شعبة قانون الرباءات وقسم املؤمترات وأ�مانة �ىل ٕا�داد اّ�ورة الثّالثني  .19
لّجنة اّ�امئة املعنّیة بقانون الرباءات. ورّحب الوفد �لعمل اّ�ي ٔأجنز �الل اّ�ورة التّاسعة والعرش�ن للّجنة اّ�امئة �ىل ل 

ٔأساس �ر�مج معل متوازن. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأّن اللّجنة ا�امئة يه املنتدى املتعّدد أ�طراف الوحيد من نو�ه، وینبغي ٔأن 
جیع وٕاجراء مناقشات تقنّیة �شأٔن قضا� قانون الرباءات املوضوعي مبا ی�ىش مع والیة اللّجنة. وشكر تقوم هذه اللّجنة بتش 

الوفد كذ� اّ�ول أ�عضاء اليت زّودت أ�مانة مبعلومات حمّدثة للمنتدى إاللكرتوين للجنة ا�امئة، أ�مر ا�ي سامه يف تعز�ز 
ة من نوعها. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن جودة الرباءات ال �زال �شّلك ٔأولویّة. وبعد ٔأن دور هذا املنتدى ٔ�داة مرجعّیة مفيدة وفرید

ٔأعرب الوفد عن تقد�ره لل�لسة التّشار�ّیة واملؤمتر اّ�ي اس�متّر ملّدة نصف یوم واّ�ي انعقد �الل اّ�ورة التّاسعة والعرش�ن، 
ة منح الرباءات دا�ل ماكتب امللكية الفكریة، ومبا يف ذ� تطلّع ٕاىل ٕاجراء �لسة �شار�ّیة حول ا�ُهنج اخلاصة جبودة معلیّ 
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ٔأنظمة ��رتاض. كام ٔأعرب الوفد عن تطلّعه ٕاىل اّ�راسة الّالحقة الّيت س�تجرهيا أ�مانة �شأٔن جودة معلّیة منح الرباءات، 
حول النّشاط �بتاكري. كام ٔأعرب  والّيت ّمت االتفاق �ىل �سلميها �الل ا�ورة الّالحقة. وقد ٔأیّد الوفد ��اكمل املناقشات

الوفد عن شكره لٔ�مانة �ىل ٕا�دادها "اّ�راسة إالضافية �شأٔن النّشاط �بتاكري (اجلزء الثّالث)"، �ىل النّحو اّ�ي متّت 
اكري يف والّيت ركّزت �ىل تقيمي النّشاط �بت SCP/30/4مناقش�ته يف اّ�ورة التّاسعة والعرش�ن وتوزیعها �ىل شلك الوثیقة 

قطاع املواد الكميیائیة. وشكر الوفد ٔأیضًا اّ�ول أ�عضاء واملاكتب إالقلميیة للرباءات اليت قّدمت معلومات ٕاىل أ�مانة هبدف 
، الّيت ركّزت SCP/30/5ٕا�داد بند �دول أ�عامل. ف� یتعلق مبوضوع الرباءات والتّكنولوجيات النّاش�ئة، الوارد يف الوثیقة 

�صطناعي ؤأهلیة احلصول �ىل �راءة، شكر الوفد أ�مانة �ىل الوثیقة ورّحب مبزید من النّقاش حول موضوع �ىل اّ�اكء 
. و�الوة SCP/30/9اّ�اكء �صطناعي �الستناد ٕا�هيا وٕاىل �قرتاح املنقّح املقّدم من قبل وفدي فر�سا وٕاس�بانیا يف الوثیقة 

هيم، ؤأعرب عن اعتقاده �ىل ذ�، ٔأعرب الوفد عن اه�مه الكبري مب وضوع رسیة االتّصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ
بأٔن تقارب ا�ُهنج يف شلك قانون �ري ملزم سيسامه يف حتدید ٕاطار �راءات ٔأكرث قابلیة للتنبؤ به ؤأ�ىل جودة. ؤأ�ريًا، ٔأ�لن 

س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات، الوفد عن عزمه �ىل ٕاجراء مناقشات بنّاءة والعمل �ىل قضا� ٔأخرى، مثل �
والرباءات والّص�ة، ونقل التّكنولوجيا، رشط ٔأن �كون ت� املناقشات متوازنة ؤأن تأٔ�ذ يف �ني �عتبار مصاحل مجیع 

ٔأي ماكن  ٔأحصاب املصل�ة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن املناقشات دا�ل اللّجنة اّ�امئة ینبغي ٔأن تتفادى ازدواجية اجلهود املبذو� يف
أٓخر يف الویبو ٔأو يف املنّظامت اّ�ولیة أ�خرى. وف� یتعلق مبسامهة اللجنة ا�امئة يف تنفيذ توصیات ٔأجندة التمنیة، ذ�ر الوفد 

 ٔأنه ینبغي اتباع املامرسة احملّددة واملتفق �لهيا للنظر يف هذه املسأٔ�.

ضاء فيه، وشكر أ�مانة �ىل معلها ٕال�داد اّ�ورة الثالثني وحتّدث وفد رومانیا �مس �ّحتاد أ�ورويب واّ�ول أ�ع .20
اذ للجنة الرباءات. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأّمهیة العمل الّسابق اّ�ي ٔأجنزته اللّجنة ف� خيّص مناقشة املواضیع املهّمة وا�ّهنوض هبا واختّ 

اءة يف املناقشات وفقًا لرب�مج العمل املتّفق �لیه. القرارات �شأٔن معلها يف املس�تقبل. ؤأشار الوفد ٕاىل الزتامه �ملشاركة البنّ 
و�الوة �ىل ذ�، ٔأعرب الوفد عن دمعه جلدول أ�عامل ولوالیة جلنة الرباءات، الّيت، حبسب اعتقاده، �س�توجب مناقشة 

صعوبة تعز�ز تنس�یق  القامئة �ري احلرصیّة من القضا� مع اتباع هنج قامئ �ىل تقّيص احلقائق. ؤأشار ٕاىل ٔأنّه �ىل الّرمغ من
الرباءات يف اللجنة ا�امئة، شّدد الوفد �ىل ٔأّن تنس�یق قانون الرباءات املوضوعي ینبغي ٔأن �كون هدف اللّجنة �ىل املدى 

املتوّسط والّطویل، ؤأّن ٔأعامل تقّيص احلقائق واملناقشات احلالّیة اكنت ذات ٔأّمهیة �برية �لنس�بة للعمل املس�تقبيل. ؤأشار 
ىل ٔأمهّیة ا�هنوض �لعمل املتعلّق جبودة الرباءات، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد اّ�راسة إالضافية �شأٔن النّشاط �بتاكري الوفد إ 

واّ�ول أ�عضاء �ىل مسامههتا. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن مواص� اجللسات  SCP/30/4(اجلزء الثّالث) الواردة يف الوثیقة 
مفيدًا �دًا لّ�راسة املقب� اليت س�تجرهيا أ�مانة �شأٔن ا�ّهنج املتعلّقة جبودة معلیة منح  التشار�ّیة �شأٔن جودة الرباءات س�یكون

. الرباءات، والّيت ّمت االتّفاق �ىل �سلميها �الل اّ�ورة املقب�، وّجشع اّ�ول أ�عضاء من مجیع ا�مو�ات إالقلميیة �ىل املشاركة
 SCP/30/9ح املنقّح �دیثًا اّ�ي قّدمه وفدا ٕاس�بانیا وفر�سا والوارد يف الوثیقة ؤأعرب الوفد عن تطلّعه ٕاىل مناقشة �قرتا

�شأٔن التكنولوجيات الناش�ئة واملناقشات حول موضوع حصانة العالقة بني  SCP/30/5وكذ� وثیقة املعلومات أ�ساس�ّیة 
ب الوفد عن تطلّعه ٕاىل مناقشات مثرية . و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأعر SCP/30/7حمايم الرباءات وموّلكه الوارد يف الوثیقة 

لاله�م وممثرة ف� یتعلق بقوا�د البیا�ت املتا�ة للجمهور �شأٔن املعلومات عن وضع الرباءات املتعلّقة �ٔ�دویة واللّقا�ات، 
لتّفاوض �ىل اتّفاقات ٕاضافة ٕاىل تبادل اخلربات بني أ�مانة واملؤسسات املعنّیة ف� یتعلق بأٔ�شطة �كو�ن الكفاءات املتعلّقة �

الّرتخيص يف جمال الرباءات والص�ة. ويف هذا الّصدد، شّدد الوفد �ىل ٔأّن ٔأي معل ٕاضايف يف هذا ا�ال جيب ٔأن یعكس 
هن�ًا متوازً� و�راعي خمتلف العوامل ذات الّص�. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده بأّٔن هذا العمل جيب ٔأّال یت�اوز والیة جلنة 
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یبو، وینبغي ٕاجراء املناقشات حول العوامل أ�خرى اليت قد �كون لها تأٔثري �ىل الوصول ٕاىل أ�دویة، �الل الرباءات والو 
 منتد�ت ٔأكرث مالءمة. ويف اخلتام، ٔأشار الوفد ٕاىل الزتامه بعمل اللّجنة ؤأعرب عن تطلّعه ٕاىل �لسة بنّاءة.

اّ�مع اّ�امئ. ؤأعرب الوفد عن تأٔییده للبیان ا�ي ٔأدىل به وشكر وفد �ولومبیا أ�مانة �ىل معلها املس�متّر والو�ئق و  .21
وفد غوات�ال، مت�ّدً� �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب. وّرصح الوفد بأٔنّه یويل ٔأمهیة �برية للجنة الرباءات 

لتقيیدات �ىل حقوق الرباءات والرباءات وٕالسها�ا يف حتقيق ٔأهداف التّمنیة املس�تدامة. وف� یتعلق بقضا� �س�تثناءات وا
والّص�ة، ّرصح الوفد بأّٔن اللّجنة ٔأطلقت املفاوضات ذات الّص� وتبادل اخلربات، أ�مر ا�ي سوف �سامه يف حتقيق 
ٔأهداف جلنة الرباءات. وف� یتعلّق بنقل التكنولوجيا، ّرصح الوفد بأٔنّه من الّرضوري ٔأن �س�متّر املناقشات دا�ل جلنة 

یاسات يف �ولومبیا، ؤ�نّه من املهم حتقيق التّوازن الّصحیح دا�ل نظام ال رباءات ٔ�ّن �بتاكر �شّلك ركزية ٔأساس�یة للس�ّ
شات الرباءات. ؤأكد الوفد جمّدًدا �ىل اه�مه �ملناقشات املتعلّقة جبودة الرباءات. ويف اخلتام، ّرصح الوفد بأٔنّه ملزتم متاًما مبناق 

 ٔأعرب عن ٔأم� يف حتقيق نتاجئ قيّمة. جلنة الرباءات و 

إالسالمية) �ىل تعاونه ا�اكمل �الل مداوالت اللّجنة. ؤأیّد الوفد البیا�ت الّيت ٔأدىل هبا  -ؤأكد وفد ٕا�ران (مجهوریة  .22
منّصة  وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ. وّرصح الوفد بأّٔن اللّجنة، بصفهتا منتدى متعّدد أ�طراف، وفّرت

ملناقشة القضا� املتعلقة �لرباءات، وینبغي ٔأن تضع �ر�مج معل متوازن، من شأٔنه ٔأن یتيح الفرصة لتبادل ممثر ل�ٓراء حول 
مجمو�ة واسعة من املواضیع املتعلّقة �لرباءات. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده بأّٔن املناقشات حول موضوع �س�تثناءات 

، والرباءات والّص�ة، ونقل التّكنولوجيا، اكنت ّ�مة لتحقيق التوازن بني مصاحل ٔأحصاب والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات
الرباءات واملصل�ة العاّمة املمتث� يف �س�تفادة الفّعا� من مواطن املرونة يف نظام الرباءات وتعز�ز القمية �ج�عیة لهذا 

�ىل فهم التّ�د�ت الّيت توا�ها الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منوًا يف النظام. وّرصح الوفد بأّٔن املداوالت سوف �سا�د اللّجنة 
�منیهتا �قتصادیة و�ج�عیة �شلك ٔأفضل، و�ىل ٕاجياد طرق الع�د نظام الرباءات �ىل حنو ٔأفضل لتلبیة �حتیا�ات 

یفيد ا�ول أ�عضاء، وذ� نظرًا ٕاىل وأ�ولو�ت الوطنّیة. وّرصح الوفد بأٔنّه ال �زال یعتقد ٔأّن التنس�یق اّ�ويل لن 
یاس�یة ا�تلفة �ى  ج واملصاحل الس�ّ �ختالفات يف مس�تو�ت التّمنیة �ج�عیّة و�قتصادیّة والتكنولوجيّة ٕاىل �انب ا�هن�

یة حلسن اّ�ول أ�عضاء. و�الوة �ىل ذ�، شّدد �ىل ٔأّن موضوع �س�تثناءات والتقيیدات �ىل قانون الرباءات �لغ أ�مهّ 
سري نظام الرباءات. ؤأعرب الوفد عن تقد�ره لٔ�مانة ٕال�دادها مرشوع الوثیقة املرجعیة �شأٔن الّرتخيص إالجباري الواردة يف 

ؤأعرب عن تطلّعه ٕاىل مناقشة هذا املوضوع. وف� یتعلّق جبودة الرباءات ونظام ��رتاض، ٔأعرب الوفد  SCP/30/3الوثیقة 
ج املعمتدة من قبل الوفود لضامن جودة معلّیة منح الرباءات دا�ل ماكتب امللكيّة عن تطلّعه ٕاىل اجللس ة التّشار�ّیة �شأٔن ا�هن�

الفكریّة. وشّدد الوفد ٔأیًضا �ىل ٔأمهیة اجللسة التّشار�ّیة ف� یتعلق بتكو�ن كفاءات فاحيص الرباءات واملاكتب، مما س�یؤدي 
طریقة �راعي �حتیا�ات ا�تلفة لّ�ول أ�عضاء. وف� یتعلّق مبسأٔ� الرباءات ٕاىل حتسني كفاءة نظام الرباءات احلايل ب

والّص�ة، ٔأعرب الوفد عن تطلّعه ٕاىل تبادل اخلربات ؤأ�شطة �كو�ن الكفاءات املتعلّقة �لتّفاوض �ىل اتّفاقات الّرتخيص مبا 
يف ٔأن توفّر مداوالت اللّجنة فهامً ٔأفضل للقيود �شأٔن جتارب الویبو. ؤأعرب الوفد عن ٔأم�  SPC/30/6يف ذ� الوثیقة 

املتعلّقة �لرباءات الّيت حتول دون الوصول ٕاىل أ�دویة. وف� یتعلّق مبسأٔ� رسیّة االتّصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكهيم، 
ظمي ٔأّي ٔأ�شطة من اللّجنة لوضع رٔأى الوفد ٔأّن هذه املسأٔ� ليست مسأٔ� مرتبطة بقانون الرباءات املوضوعي، ؤأنه ال ینبغي تن

القوا�د واملعایري. ويف اخلتام، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن تنجح اللجنة يف احراز التقدم يف املناقشات حول القضا� ذات 
 ٔ�مهیة اخلاّصة مجلیع املشرتكني.ا
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الس�تثناءات والتقيیدات �ىل  ف� یتعلق �ٔأعامل اّ�ورة الثّالثني، ال س�� وشكر وفد بیالروس أ�مانة �ىل ٕا�داد .23
حقوق الرباءات. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنّه ٔأوىل ٔأّمهیة �برية لعمل جلنة الرباءات، حيث سا�د �ىل تبادل املعلومات ذات أ�ّمهیة 

 ٔأن العملّیة الكربى، ؤأعرب عن رسوره ٔ�ّن الو�ئق ذات الّص� بنقل التّكنولوجيا وجودة الرباءات قد ّمت ٕا�دادها. ؤأشار ٕاىل
التّبادل املتعّدد أ�طراف للمعلومات اكن مفيًدا للغایة مجلیع اّ�ول أ�عضاء، ؤأبدى اس�تعداده للمسامهة يف مجیع املناقشات، 

ال س�ّیام �شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات ونقل التّكنولوجيا. ؤأعرب الوفد عن تقد�ره �تلف أ��شطة الّيت نُّظمت مضن ٕاطار 
 ة، ومتّىن اكمل النّ�اح للّجنة.ل �سهیل تبادل املعلومات حول هذه املواضیع املهمّ معل اللّجنة من ٔأ�

ؤأعرب وفد ٔأوغندا، بصفته الوطنّیة، عن ثقته يف قيادة الّرئيسة والزتم �ملشاركة البنّاءة يف مناقشة خمتلف بنود  .24
ثني، مبا يف ذ� اللّوجستيات والو�ئق املعدة بدقة �دول أ�عامل. وشكر الوفد ٔأیضا أ�مانة �ىل ٕا�دادها املمتاز لّ�ورة الثّال

الّيت س�توّ�ه ٔأعامل ا�ورة. ؤأعرب الوفد عن تأٔییده التام للبیان �فتتا� اّ�ي ٔأدلت به ا�مو�ة أ�فریقيّة، ؤأعرب عن 
نت مرتبطة مبارشًة �س�یاسة ٔأوغندا اه�مه الشدید ببنود �دول أ�عامل املتعلّقة �لرباءات والّص�ة ونقل التّكنولوجيا، والّيت اك

. وف� یتعلّق �لرباءات والّص�ة، ٔأشار الوفد ٕاىل 2019مایو  27الوطنیّة للملكيّة الفكریّة الّيت ٔأقّرها جملس الوزراء مؤخًرا يف 
یاسة الوطنیّة للملكيّة الفكریّة لتحفزي التّمنیة تتعلّق ٕاىل �د �بري بصّ�ة ٔأفرادها، و�حلا �ة ٕاىل توفري بيئة مؤاتیة ٔأن رؤیة الس�ّ

لتعز�ز ٕانتاج مجیع أ�دویة و�رشها. وشّدد الوفد �ىل دور اللّجنة يف جعل أ�دویة أ�ساس�یة متا�ة للجمیع مع احلفاظ �ىل 
مصاحل ٔأحصاب الرباءات. ؤأعرب عن ٔأم� يف �س�تفادة �شلك ٔأكرب من �لسة تبادل اخلربات بني أ�مانة واملؤّسسات 

ّوة، �شأٔن ٔأ�شطة �كو�ن الكفاءات املتعلّقة �لتّفاوض �ىل اتّفاقات الّرتخيص، كام ورد يف �دول أ�عامل. وف� املعنّیة املدع
والو�ئق الّسابقة مثل الوثیقة  SCP/30/8یتعلّق مبوضوع نقل التّكنولوجيا، شكر الوفد أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة 

SCP/29/6 الوثیقة ال تقّدم ٔأحاكم قانونیة مبوجب القانون فقط، بل تقّدم ٔأیًضا أ�دوات . وّرصح الوفد بأٔنّه یقّدر حقيقة ٔأّن
والربامج واملبادرات العملّیة الّيت اس�ُت�دمت لتعز�ز هذه أ�حاكم القانونیة يف خمتلف اّ�ول أ�عضاء. كام ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنّه 

 مثل كفایة الكشف، واحملتو�ت الواحضة لطلب �ىل الرمغ من قيامه بت�دیث نظام الرباءات اخلاص به ليشمل ٔأحاكماً 
ج املتّبعة من قبل اّ�ول أ�عضاء أ�خرى. ويف اخلتام، ٔأكّد الوفد تقدمي  الرباءة، و�رش طلب الرباءة، فٕانّه �اهز للتّعمل من ا�هن�

 ا�مع الالزم لضامن حتقيق نتي�ة �حجة لّ�ورة الثّالثني للجنة الرباءات.

البیان ا�ي أٔدىل به وفد غوات�ال نیابة عن مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الّالتینية وا�اكریيب. وشكر الوفد  ؤأیّد وفد بولیفيا .25
أ�مانة �ىل ٕا�داد اّ�ورة الثّالثني و�ىل الو�ئق، ؤأكد من �دید �ىل اس�تعداده للمناقشة بطریقة بنّاءة. واعترب الوفد ٔأیًضا ٔأن 

یاسة الوطنیة الّيت مسحت بتوافر الّسلع واخلدمات. ورٔأى الوفد ٔأنّه من املهم مواطن املرونة �شّلك عنارص حيویّة لتعز  �ز الس�ّ
من �دول أ�عامل �شأٔن الرباءات والّص�ة. كام و�د الوفد ٔأن الو�ئق املعّدة مفيدة للغایة، ؤأعرب عن ٔأم� يف  8تناول البند 

ى خمتلف أ�طراف. ؤأكد الوفد من �دید �ىل ٔأّمهیة التّعامل مع ٔأن یعّزز تبادل اخلربات فهم العالقة بني الرباءات وأ�دویة �
هذه القضّیة هبدف الوصول ٕاىل نظام �راءات متوازن یعّزز الوصول احلقيقي ٕاىل أ�دویة، بغیة حتقيق ٔأهداف التمنیة املس�تدامة 

ة الّشام�. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن املمتثل �لتّغطیة الّصحی 38)، وحتدیدًا الهدف 2030(�ر�مج التّمنیة املس�تدامة لعام 
 هیل النّقاش التّشاريك والبنّاء.�كون معل اللّجنة مفيًدا يف �س 

ؤأعرب وفد الهند عن ٔأم� يف ٕاجراء مناقشات ٕاجيابّیة وحيویّة �الل اّ�ورة الثّالثني للجنة الرباءات. و�ّرر الوفد بیانه  .26
رباءات. وحبسب هذا البیان، ٕاّن دور الویبو بصفهتا الهیئة ا�ولیة املعنّیة �مللكية اّ�ي ٔألقاه �الل ا�ورات الّسابقة للجنة ال

الفكریة یلقي �ىل �اتقها مسؤولّیة الّسعي بنشاط لتحقيق توازن دقيق بني حقوق امللكية الفكریة والّشوا�ل �قتصادیّة 
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أ�مانة ٕالطالق مثل هذه املناقشات وٕال�داد الو�ئق �شلك و�ج�عّیة لسّاكن العامل. ؤأثىن الوفد �ىل اجلهود الّيت بذ�هتا 
دقيق ومس�متر ويف الوقت املناسب. ؤأكد الوفد ٔأنّه سيشارك بنشاط يف مجیع املناقشات متامًا كام فعل �الل ا�ورات 

و ٔأّي حماو� للتّنس�یق، الّسابقة، لكنّه �ّرر موقفه بأّٔن هذه املناقشات ینبغي ٔأن تقترص �ىل تقيص احلقائق ؤأال �كون موّ�ة حن
ؤأبدى معارضته الّشدیدة ٔ�ي �د یبذل لتحقيق ت� الغایة. وشكر الوفد أ�مانة �ىل ٕا�داد مرشوع الوثیقة املرجعیة 

SCP/30/3  �شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات، ا�ي �ركز �شلك �اص �ىل اس�ت�دام الّرتخيص إاللزايم ؤأعرب عن ٔأم�
ني مجیع اّ�ول أ�عضاء. وسلّط الّضوء �ىل ٔأّن الّرتخيص إاللزايم اكن ٔأ�د ٔأّمه �س�تثناءات املتعلقة يف ٕاجراء مناقشة بنّاءة ب

�حلصول �ىل أ�دویة والقدرة �ىل حتّمل �اكلیفها، �اصة �لنس�بة للب�ان النامية ؤأقل الب�ان منوًا، و�لتّايل فهو مفيد 
ّسابقة ؤأكد ٔأّن بعض �س�تثناءات أ�خرى مثل �س�ت�دام احلكويم واس�تثناء للجمهور �شلك �ام. كام �ّرر الوفد بیا�ته ال 

حول اّ�راسة  SCP/30/4بوالر و�دت لتحقيق هذه الغایة. وشكر الوفد كذ� أ�مانة �ىل إال�داد اّ�قيق للوثیقة 
نّشاط �بتاكري يف قطاع املواد إالضافية �شأٔن النّشاط �بتاكري (اجلزء الثّالث)، الّيت ركّزت �شلك �اص �ىل تقيمي ال 

الكميیائیة، ومبا يف ذ� مطالبات مار�وش. وذ�ر الوفد ٔأن جودة الرباءات �شّلك العنرص ا�ٔكرث أٔمهیة يف معلّیة �سجیل 
الرباءات، وینبغي دراسة العالقة بني جودة الرباءات ؤأنظمة ��رتاض بطریقة موضوعیة. ويف هذا الّصدد، رٔأى الوفد ٔأن 

��رتاض ُم�ّدد املعامل یضیف قمية ٕاىل معلّیة حفص الرباءات و�سا�د �ىل ضامن اجلودة يف املطالبة هبا. وشكر الوفد نظام 
�شأٔن الرباءات والتّكنولوجيات النّاش�ئة واّ�اكء �صطناعي،  SCP/30/5أ�مانة �ىل ٕا�داد وثیقة املعلومات أ�ساس�یة 

ت امللكيّة الفكریّة �ىل اطالع بأٓخر التّطورات يف هذه ا�االت. وشكر الوفد والّيت من شأٔهنا ضامن بقاء صانعي س�یاسا
مشريًا ٕاىل رضورة وجود توازن بني احلقوق و�لزتامات، وینبغي ٔأن �ستند حامیة  SCP/30/8أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة 

قدم الطلب ملزم �المتثال ملطلب كفایة احلقوق ٕاىل احملتوى التكنولو� الوارد يف طلبات الرباءات. وّرصح الوفد بأّٔن م
الكشف حىت �متكن �امة امجلهور من �س�تفادة من الكشف مبجرد انهتاء مّدة امحلایة. وسلّط الوفد الضوء �ىل ٔأّن بند 

�دول أ�عامل �شأٔن كفایة الكشف ميكن مناقش�ته يف ٕاطار بند �دول أ�عامل �شأٔن جودة الرباءات. ويف اخلتام، ٔأكّد الوفد 
 اءة والتّشار�یة �تلف القضا�.�ىل مشاركته النشطة يف مداوالت اللّجنة والزتامه �ملناقشة البنّ 

ؤأیّد وفد بو�سوا� البیان اّ�ي ٔأدىل به وفد ٔأوغندا املت�ّدث �مس ا�مو�ة أ�فریقيّة. وّرصح الوفد بأٔنّه یتطلّع ٕاىل  .27
أ�عامل، ؤأكد �ىل دمعه ا�اكمل لقيادة الرئيس. كام ٔأعرب الوفد عن  مناقشات ممثرة يف مجیع املواضیع املدر�ة �ىل �دول

تقد�ره للعمل الّشاق اّ�ي ٔأجنزته أ�مانة �الل ٕا�داد �ج�ع. وف� یتعلّق مبوضوع جودة الرباءات مبا يف ذ� ٔأنظمة 
بأّٔن اخلربة املكتس�بة �الل هذه اجللسة ��رتاض، ٔأعرب الوفد عن تقد�ره لل�لسة التّشار�ّیة نظرًا ٔ�ّمهیهتا، وعن اعتقاده 

ستّشجع وحتفّز اّ�ول أ�عضاء �ىل ضامن منح �راءات �الیة اجلودة، وسوف تعّزز �كو�ن كفاءات ماكتب امللكيّة الفكریّة 
 ٕاىل مناقشات ممثرة �الل اجللسة. هبدف تطو�ر نظام �راءات فّعال. ويف اخلتام، ٔأعرب الوفد عن تطلّعه

یة �ور� عن تقد�ره لقيادة الّرئيسة وٕال�داد أ�مانة ل�ورة. ؤأقّر الوفد بأّٔن جلنة الرباءات شّلكت ٔأعرب وفد مجهور .28
منتدى لّ�ول أ�عضاء ميكّهنا من املشاركة يف مناقشات ممثرة وجوهریّة �شأٔن القضا� التّقنیة املتعلّقة بقانون الرباءات 

ًضا ٕاىل ٔأن جلنة الرباءات ٔأعطت اّ�ول أ�عضاء فرًصا لتبادل اخلربات املفيدة و�لتّعاون اّ�ويل. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأشار ٔأی
وأ�فاكر املتعلّقة �لقضا� املهّمة مثل �س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات وجودة الرباءات إالجاملّیة و�شارك العمل 

فد ٔأّن اللّجنة مسحت ل�ول أ�عضاء �الس�تفادة من نظام ونقل التّكنولوجيا و�بتاكرات يف جمال الّص�ة ؤأدویة. ؤأكّد الو 
الرباءات احلايل ٕاىل ٔأقىص �د ممكن، ؤأعرب عن الزتامه �لتمنیة و�س�ت�دام نظام الرباءات �شلك متوازن لضامن ��رتاف 
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ل �بتاكر �ج�عي �رب الفعيل حبقوق امللكية الفكریة للم�رت�ني. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ز�دة �ه�م العاملي من �ال
 ناقشات اجلاریة املصل�ة العاّمة.تعز�ز حياة أ�ش�اص، ؤأكّد �ىل سعیه ٕاىل ٔأن �راعي امل 

ؤأعرب وفد كندا، بصفته الوطنیة، عن تقد�ره لتوجيه الّرئيس. وّرصح الوفد بأٔنه سيشارك �شلك بناء و�سامه يف  .29
مانة �ىل ٕا�داد اّ�ورة الثّالثني، مبا يف ذ� الو�ئق حول �س�تثناءات العمل ا�ي تقوم به اللّجنة. وشكر الوفد ٔأیضا ا�ٔ 

والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات، وجودة الرباءات مبا يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض، والرباءات والّص�ة، ورسیة االتّصاالت بني 
اء مناقشات بنّاءة حول هذه املواضیع مستشاري الرباءات وموّلكهيم ونقل التّكنولوجيا. ؤأعرب الوفد عن تطلّعه ٕاىل ٕاجر 

�الستناد ٕاىل �ر�مج معل متوازن، وٕاىل اجللسات التّشار�ّیة ا�تلفة املقّرر عقدها �ىل مدار أ�س�بوع. كام ٔأعرب الوفد عن 
ج املس�ت�دمة لضامن جودة معلیات منح الرباءات ، مضن عزمه �ىل تبادل �ربات املكتب الكندي للملكية الفكریة �شأٔن ا�هن�

ٕاطار اجللسة التشار�ّیة لّ�ورة الثالثني حول هذا املوضوع. ويف اخلتام، ٔأقّر الوفد �ملشاركة إالجيابیة والبنّاءة بني اّ�ول 
أ�عضاء يف اّ�ورات أ��رية للجنة الرباءات، كام ٔأقّر �لتّعاون �رب أ�قالمي اّ�ي اكن � دور حيوي يف تقّدم معل اللّجنة. 

 ه روح الّزما� وٕاىل �لسة ممثرة.فد عن تطلّعه ٕاىل مزید من املشاركة مع اّ�ول أ�عضاء يف جو �سودؤأعرب الو 

ؤأیّد وفد اململكة املتّ�دة البیا�ت اليت ٔأدلت هبا ا�مو�ة �ء كام ٔألقاها وفد كندا ووفد رومانیا املت�ّدث �مس �حتاد  .30
تطلّعه ٕاىل العمل مع املندوبني ا�ٓخر�ن �الل اّ�ورة الثّالثني واّ�ورات  أ�ورويب واّ�ول أ�عضاء فيه. ؤأعرب الوفد عن

الّالحقة للّجنة. ؤأعرب الوفد عن امتنانه للعمل الّشاق اّ�ي ٔأجنزته الّرئيسة ونّواهبا يف توجيه خّطة العمل املتوازنة للّجنة. 
جلدد، ؤأكد �ىل مشاركته البنّاءة يف العمل حتت ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن �س�متر العمل اجلید من قبل املنتخبني ا

یدة سارة  قيادهتم. وشكر الوفد ٔأیضا الوفود أ�خرى يف ا�مو�ات إالقلميیة �معها انت�اب مرّحشة اململكة املتّ�دة، الس�ّ
ى اللّجنة، ستشّلك وا�هتید، ملنصب الرئيس. ؤأعرب الوفد عن ثقته يف ٔأن جتر�هتا الّسابقة، كجزء من وفد اململكة املتّ�دة �

مصدرًا لرؤیة �اصة ستسا�د يف توجيه املناقشات إالجيابیة وتعز�ز التبادل القّمي للمعلومات. كام ٔأعرب الوفد عن امتنانه 
لٔ�مانة �ىل العمل الشاق اّ�ي ٔأجنزته يف تنظمي اّ�ورة الثّالثني وٕا�داد الو�ئق ا�تلفة. ؤأبدى الوفد اه�ًما �اًصا ببند 

ل ٔأعامل حتت عنوان "جودة الرباءات"، ومبا يف ذ� اجلزء أ��ري لل�لسات ال�تّشار�ّیة مع الّرتكزي �شلك �اص �ىل �دو 
�كو�ن كفاءات فاحيص الرباءات وماك�هبا. وّرصح الوفد بأّٔن التّبادل القّمي للمعلومات حول هذا املوضوع س�یكون ذات فائدة 

أ�مانة حول ا�ُهنج املتعلّقة جبودة معلیة منح الرباءات، والّيت ّمت االتّفاق �ىل �سلميها �الل �برية لّ�راسة املقب� الّيت س�تجرهيا 
اّ�ورة الالحقة. وشكر الوفد الزمالء اّ��ن اكنوا قد سامهوا يف املناقشة، وّجشع اّ�ول أ�عضاء من مجیع ا�مو�ات إالقلميیة 

یّة التّاّمة لّ�راسة املس�تقبلّیة. �الوة �ىل ذ�، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن �ىل املشاركة يف تبادل اخلربات لضامن الّشمول 
�سمح العملّیة التّشار�ّیة ونتاجئها للوفود واملاكتب �لتّعمل ومبقارنة �یفية تقيمي جودة الرباءات وحتسيهنا يف خمتلف الوال�ت 

 تتالءم مع الّظروف اخلاّصة هبا. املعلومات بطریقةالقضائیة. ورٔأى الوفد اّن هذه العملّیة مسحت للوفود �س�ت�دام 

ؤأكد وفد أ�رجنتني �ىل الزتامه �ملشاركة البنّاءة والنشطة يف جلنة الرباءات. وشكر الوفد أ�مانة �ىل العمل املمتاز  .31
وضوعیة للو�ئق الّيت اّ�ي قامت به ف� خيّص ٕا�داد اّ�ورة الثّالثني والو�ئق. ؤأعرب الوفد عن رسوره حيال الّطبیعة امل

ٕاىل �لسة ممثرة  ٔأ�ّدهتا أ�مانة، و�اّصة الوثیقة املتعلقة �لنّشاط �بتاكري. ويف اخلتام، ٔأعرب الوفد عن تطلّعه
 الرباءات. للجنة

 وشكر وفد إال�وادور أ�مانة �ىل ٕا�داد الو�ئق، ؤأعرب عن تأٔییده للبیان اّ�ي ٔأدىل به وفد غوات�ال املت�ّدث �مس .32
حول �س�تثناءات  SCP/30/3مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب. وكذ� شكر الوفد أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة 
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والتّقيیدات �ىل حقوق الرباءات الّيت تضّم معلومات عن الترشیعات يف خمتلف الب�ان. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده بأّٔن 
طبیق �س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات �شلك حصیح، فهيي الوثیقة سوف �سا�د املاكتب أ�خرى �ىل ت 

تتناول جوانب ّمت تغطیهتا لكها يف الترشیعات الوطنّیة للوفد، مثل حامیة املصل�ة العامة واملامرسات املانعة للمنافسة و�االت 
املتعلقة �لّرتاخيص إاللزاميّة مت تدو�هنا حتت الطوارئ الوطنیة و�ريها. وف� یتعلّق �لقانون الوطين، ذ�ر الوفد ٔأّن أ�حاكم 

 من القانون أ�سايس �شأٔن �قتصاد �ج�عي للمعرفة وإالبداع و�بتاكر اّ�ي د�ل �ّزي  1، القسم 2، الفصل 3الباب 
 .2019د�سمرب  9التّنفيذ يف 

ل عن ا�اوف �شأٔن شفافيّة املنت�ات وحتّدث ممثل ش�بكة �رهارد للعامل الثّالث عن ثالث نقاط. ٔأّوًال، حتّدث املمث .33
الصیدالنیة يف مبادرة معلومات الرباءات لٔ�دویة. ؤأشار املمثل ٕاىل ٔأّن قا�دة البیا�ت مل تقدم معلومات اكم� ّمعا ٕاذا اكنت 

آلیّ  ات الطلبات قد ُرفضت ٔأو ُحسبت، ٔأو مىت قُّدمت ٔأّي ا�رتاضات. ويف هذا الصدد، ٔأشار املمثل ٕاىل �دم توفّر ٔأي أ
للتّحقق من املعلومات الّيت مت حتمیلها من قبل الرشاكت املس�ت�دثة للمنت�ات يف قا�دة البیا�ت، ؤأّن التّأٔ�ري النامج عن 

عرق� الوصول ٕاىل أ�دویة اجلنيسة سوف یأٔ�ّر سلبَا �ىل الّص�ة العامة. ؤأشار املمثل ٔأیضا ٕاىل ا�اوف املتعلّقة بعالقة الویبو 
الرباءات لٔ�دویة وحّث اّ�ول أ�عضاء �ىل مراجعة مبادرة معلومات الرباءات لٔ�دویة والتّحقق من  مببادرة معلومات

املعلومات. �نیًا، ٔأشار املمثل ٕاىل ٔأّن اس�ت�دام مواطن املرونة يف اتفاق �ریبس متّت عرقلته �سبب انتشار االتّفاقات بني 
بس بلس قد ٔأّدت ٕاىل ز�دة �برية يف �لكفة أ�دویة وٕاىل ٕاقامة احلواجز ٔأمام دول الّشامل واجلنوب. و�رى املمثّل ٔأّن معایري �ری 

منافسة املنت�ات اجلنيسة يف الوقت املناسب. وّجشع املمثّل اّ�ول أ�عضاء �ىل مقاومة هذه الّضغوط. �لثًا، حث املمثل 
فاحيص الرباءات. ؤأشار املمثّل ٕاىل ٔأن هذا  ا�ول أ�عضاء �ىل توّ� احلذر ف� خيّص ا�خول يف مذ�رة تفامه حول تدریب

التّدریب التّقين اّ�ي توفره الب�ان املتقدمة سزيید من �ع�د �ىل املعایري الّيت وضعهتا ا�ول أ�عضاء. ورٔأى املمثّل ٔأّن 
 العامة. وفقًا العتبارات املصل�ةاّ�ول أ�عضاء جيب ٔأن حتّدد معایري أ�هلیة للحصول �ىل �راءة وتطّبقها 

�شأٔن  SCP/30/3وّرحب ممثّل املؤسسة ا�ولیة لٕال�كولوجيا املعرفية بنرش أ�مانة ملرشوع الوثیقة املرجعیة  .34
الّرتخيص إاللزايم. ؤأشار املمثّل ٕاىل ٔأن وثیقة أ�مانة هذه �سعى ٕاىل تقدمي نظرة �اّمة عن الّرتخيص إاللزايم مضن ٕاطار 

ممارسات ا�ول اخلاّصة �لّرتخيص إالجباري. وّرصح املمثل ٔأن هناك عیب وا�د يف  الهیلك القانوين اّ�ويل مع مرا�اة
مرشوع الوثیقة املرجعیة �شأٔن الرتخيص إاللزايم، وهو �دم حتلیل احلاالت اليت ّمت فهيا الّسامح �النتفاع �ري الطوعي كتقيید 

ضّمن دراسة احلاالت حيث ّمت الّسامح �النتفاع �ري �ىل س�بل �نتصاف. و�رٔأي املمثّل، ینبغي مراجعة دراسة الویبو لتت
الطوعي كتقيید �ىل س�بل �نتصاف، مبا يف ذ�، �ىل سبيل املثال، التقيیدات أ��رية �ىل س�بل �نتصاف من التعدي 

مثّل من �ىل الرباءات يف �ختبارات التشخیصیة الطبیة وأ��زة الطبیة يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. كام طلب امل 
اللّجنة، يف ا�ورة الّالحقة، تنظمي ورشة معل لل�رباء لت�لیل �ربة ا�ول يف السامح �النتفاع �ري الطوعي من الرباءات 

من اتفاق �ریبس، مبا يف ذ� �ىل و�ه الت�دید  3املتعلقة �ال�رتا�ات الطبیة كتقيید �ىل س�بل �نتصاف املتا�ة يف اجلزء 
مكرر  31یة النهتاك أ��زة الطبیة و�ختبارات التشخیصیة وتصد�ر ت� املنت�ات �ارج ٕاطار املادة �االت إال�وات اجلار 

مبوجب اتّفاق �ریبس. �الوة �ىل ذ�، اقرتح املمثل ٔأن تقوم اللجنة �لتحقيق يف مدى انطباق �ستبعاد من ٕاماكنیة امحلایة 
) لعالج الرسطان. CARTاملر�ب املضاد لفريوسات النسخ العكيس ( برباءة �ىل العال�ات اخللویة واجلینية اجلدیدة مثل

كام ٔأوىص املمثّل اللّجنة �ىل تنظمي ورشة معل لل�رباء حول �راءات العال�ات اخللیویة واجلینية. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، اقتبس 
ة لت�دید وضع �راءات املنت�ات الصحیة "مبواص� دمع اجلهود احلالی 2019املمثّل قرار مجعیة الّص�ة العاملیة املتّ�ذ يف مارس 

والرتوجي لقوا�د بیا�ت سه� �س�ت�دام ومتا�ة لعاّمة امجلهور تتضّمن معلومات عن وضع الرباءات للجهات الفا�� يف جمال 
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وا�ي تضّمن  الص�ة العامة." مث طلب املمثّل من جلنة الرباءات مناقشة تنفيذ قرار الشفافية التّابع ملنظمة الّص�ة العاملّیة،
معاجلة مسأٔ� الّشفافية املتعلّقة بوضع الرباءات اخلاّصة �ٔ�دویة البیولوجيّة و�لعال�ات اخللیویة واجلینية اجلدیدة أ�مر ا�ي 
سيسمح بتشارك املعلومات �شأٔن التّقايض حول صالحيّة الرباءة ونطاقها �شلك ٔأفضل. ويف اخلتام، عرض املمثل مسأٔ� ما 

غي ٔأن تعمتد ٕا�دى واكالت أ�مم املت�دة �ىل �حتاد ا�ويل مجلعیات املنت�ني الصیدلیني ٕالدارة مرشوعها، يف ٕاذا اكن ینب
 ضوء اح�ل تضارب املصاحل.

 ةإالقلميی ینة من قوانني الرباءات الوطنیة/من �دول أ�عامل: تقر�ر عن النظام ا�ويل للرباءات: جوانب مع  5البند 

 .SCP/30/2 الوثیقة استندت املناقشات ٕاىل .35

شكر وفد بیالروس أ�مانة �ىل حتدیث املنتدى إاللكرتوين. وو�د الوفد ٔأن حتمیل املعلومات هبذه الطریقة مفيد ٔ�ّن  .36
اللجنة ٕ�ماكهنا ٔأن تّطلع �ىل أٓخر التطورات من دون دراسة التّرشیع ذات الّص� �اكم�. ؤأشار الوفد ٔأیًضا ٕاىل رضورة جعل 

. وف� یتعلق مبوضوع ��رتا�ات اليت ميكن حام�هتا 2006قًا مع معاهدة قانون الرباءات الّيت انضّم ٕا�هيا يف التّرشیع متواف
مبوجب �راءة، أٔشار الوفد ٕاىل استبعاد العدید من �االت من ٕاماكنیة امحلایة برباءة، مثل طرق العالج الطيب. ؤأبلغ الوفد ٔأن 

�ستبعاد من ٕاماكنیة امحلایة برباءة لهذه احلاالت للتصدّي لالحتاكرات يف هذا  إالدارة الصحیة يف بیالروس�یا قد طّبقت
ا�ال، ؤأشار ٕاىل ٔأّن الرباءات ال جيب ٔأن تعرقل العالج املقّدم من قبل أ�طباء. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن التّرشیع �شمل ٔأیًضا 

  التّغیريات املتعلّقة �لتّصاممي ومناذج املنفعة.قضا� ذات ٔأولویّة متعلّقة �لطلبات املؤقتة. ؤأشار الوفد كذ� ٕاىل

وشكر وفد فر�سا أ�مانة �ىل تنظمي أ�عامل التّحضريیة لّ�ورة الثّالثني و�ىل جودة الو�ئق. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأربعة  .37
مایو  23شاریع قد صدرت يف تغیريات يف التّرشیعات اخلاّصة �مللكيّة الفكریّة يف فر�سا، ؤأّن خطة العمل الهادفة ٕاىل �منیة امل 

 6ممّددًا مّدة امحلایة من  2019. ٔأوًال، عّززت اخلّطة نظام شهادات املنفعة اّ�ي س�ید�ل �ّزي التّنفيذ حبلول صیف 2019
س�نوات. ؤأشار الوفد كذ� ٕاىل ٕاماكنیة حتویل طلب شهادة املنفعة ٕاىل �راءة. �نیًا، ینّص القانون �ىل تقدمي طلب  10ٕاىل 
شهر مما �سهّل الوصول ٕاىل امللكية الصناعیة والرشاكت الناش�ئة والرشاكت الصغرية واملتوسطة احلجم  12مؤقت ملّدة  �راءة

و�سمح �حلصول �ىل �رخي ٔأولویة مع احلد أ�دىن من �جراءات الشلكّیة. �لثًا، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنّه سيّمت وضع ٕاجراء 
حيث س�یكون �ى ٔأي طرف أٓخر ٕاماكنیة ��رتاض �ىل الرباءة  2020نا�ر ی  1لال�رتاض وس�ید�ل �ّزي التّنفيذ يف 

شهًرا من منح ت� الرباءة. رابًعا، سيسمح القانون للمكتب بفحص النّشاط �بتاكري �الل معلیة  12املمنو�ة يف غضون 
 ملكتب الفر�يس للرباءات.و�ة من اّمما سيسمح �ز�دة جودة الرباءات املمن 2021مایو  22حفص الرباءات اعتباًرا من 

. SCP/30/2وحتّدث وفد رومانیا �مس �حتاد أ�ورويب واّ�ول أ�عضاء فيه، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .38
وشكر الوفد ٔأیضا وفود اجلزا�ر ؤأسرتالیا وبیالروس والبوس�نة والهرسك وامجلهوریة التش�یكية وإال�وادور وجورجيا وغوات�ال 

 والربتغال �ىل مساهامهتا يف املنتدى إاللكرتوين. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأمهّیة حتدیث موقع جلنة الرباءات، هبدف واكزاخس�تان وب�
احلفاظ �ىل مرجع مفيد للمناقشات و�ىل فهم ٔأفضل �تلف جوانب التّرشیعات إالقلميیة للرباءات ؤأنظمة الرباءات الوطنّیة. 

ي معلومات متعلّقة �لتّطورات أ��رية والتغیريات يف قوانني امللكية الفكریة الوطنیة �ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأّن أٔ 
لطاملا اكنت ذات ٔأّمهّیة �برية مجلیع ٔأحصاب املصل�ة. ويف هذا الّصدد، ذ�ر الوفد، �ىل سبيل املثال، اع�د �حتاد أ�ورويب 

اجلنيسة ف� یتعلق �ٔ�دویة احملمیة مبوجب شهادة حامیة �مكیلیة مؤّخرًا لقانون �سمح، يف ظل ظروف معّینة، بتصنیع أ�دویة 
 2019لعام  933بعد انهتاء صالحية الرباءة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأّن �س�تثناء املنصوص �لیه يف الحئة �ّحتاد أ�ورويب 
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ٕاىل الب�ان اليت ال تتوفّر فهيا س�یخضع لرشوط صارمة ولن �كون متاً�ا ٕاال لغرضني، وهام التّصد�ر �ارج �ّحتاد أ�ورويب 
تة ٔأشهر ق  بل انهتاء صالحيّة شهادة امحلایة للملكيّة الفكریّة، ٔأو التّخز�ن يف �حتاد أ�ورويب ملّدة ال تفوق الس�ّ

 التمكیلیّة. امحلایة

د�الها �ىل قانون وشكر وفد الرنوجي أ�مانة �ىل ٕا�داد اّ�ورة الثّالثني. ؤأشار الوفد ٕاىل التّعدیالت الّيت سيّمت إ  .39
، لیكون ٔأكرث توافقًا مع إالطار ا�ويل. و�ّدد الوفد نقطتني ف� یتعلّق �لتّعدیل. ٔأوًال، 2019یولیو  1الرباءات الرنوجيي يف 

ٕال�ادة احلقوق بعد الفشل يف الوفاء مبو�د هنايئ، سيّمت استبدال رشط "العنایة الواجبة" �ملعیار "�ري مقصود". �نیًا، ّمت 
طبیق رد حق أ�ولویّة، و�لتّايل حسب الوفد حتفظه �ىل هذا املوضوع اّ�ي ٔأعرب عنه �الل �لسة الفریق العامل ملعاهدة ت 

 . 2019التّعاون �شأٔن الرباءات يف یونیو 

. SPC/30/2وحتدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .40
الوفد ٔأیضا اّ�ول أ�عضاء �ىل مساهامهتا يف املنتدى إاللكرتوين للجنة الرباءات وأ�مانة �ىل حتدیث املوقع. ؤأكد وشكر 

الوفد كذ� �ىل ا�ور املهم ا�ي تلعبه مثل هذه املناقشات يف تعز�ز املعرفة بأٔنظمة الرباءات إالقلميّیة والوطنّیة اليت �شّلك 
 املس�تقبلیة.ٔأساس متني للمناقشات مرجع و 

، وطلب ٔأن یّمت حتمیل املعلومات احملّدثة �ىل املوقع. ؤأشار ٔأن C.8828وذ�ر وفد الربتغال ٔأنّه اس�ت�اب ٕاىل التّعممي  .41
 1�ّزي التّنفيذ يف  التغیريات الّيت ٔأد�لت �ىل قانون امللكيّة الّصناعیة للتّرشیع الربتغايل (قانون امللكية الصناعیة) فس�تد�ل

 .2019یولیو 

ؤأعرب وفد امجلهوریة ا�ومينیكية عن امتنانه لٔ�مانة لتنظميها اّ�ورة الثّالثني. ؤأبلغ الوفد ٔأنه قام بتعدیل الفرتة الزمنیة  .42
اليت ميكن �اللها ملقّديم الّطلبات تعدیل طلهبم بعد بدء الفحص املوضوعي، من �الل اصدار قرار بذ� املوضوع. ؤأشار 

اّ��ن قّدموا طلب للحصول �ىل �راءة ال�رتاع ال �س�تويف رشط النشاط �بتاكري، ميكهنم  الوفد ٕاىل ٔأن مودعي الطلبات
 ط ٔأّال یتوّسع نطاق املطالبات.بناًء �ىل اقرتاح الفاحص وبعد بدء الفحص، تعدیل طلب الرباءة، رش 

ة للجنة الرباءات، فقد مت ٕاد�ال وذ�ر وفد كندا، بصفته الوطنّیة، ٔأنّه وفقًا للبیان اّ�ي ٔأدىل به �الل اجللسة الّسابق .43
�ّدة تعدیالت �ىل قانون الرباءات كجزء من �سرتاتیجیة الوطنیة للملكية الفكریة يف كندا. وذ�ر الوفد ٔأّن ت� التعدیالت 

 C-86، مبوجب مرشوع القانون 2018د�سمرب  13الترشیعیة قد حصلت �ىل املوافقة امللكية منذ ذ� احلني، اعتباًرا من 
، و�ريها من التدابري). ؤأعرب الوفد 2018فربا�ر  27نون �ن یقيض بتنفيذ بعض ٔأحاكم املزيانیة املقّدمة ٕاىل الربملان يف (قا

عن اعتقاده بأّٔن هذه التّعدیالت سوف �سا�د �ىل تعز�ز نظام امللكية الفكریة يف كندا من �الل توضیح أ��شطة التّ�اریة 
الرباءات؛ وتوضیح �س�تثناءات احلالیة �ىل حقوق الرباءات، والتأٔكد من ٔأّن خطر  املقبو� ومنع سوء اس�ت�دام نظام

التّقايض ال یعرقل �بتاكرات اجلدیدة؛ واحلد من سوء اس�ت�دام نظام الرباءات من قبل ٔأولئك اّ��ن هيّددون �لتّقايض ٔأو 
 احلد من بعض السلو�یات الّيت تعیق �بتاكر وٕاىل یلجؤون ٕالیه عن سوء نیّة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأّن التّعدیالت الهادفة ٕاىل

تعز�ز الوضوح يف نظام امللكية الفكریة، من شأٔهنا ٔأن �سا�د �ىل حتقيق قدر ٔأكرب من املساواة بني مجیع املشاركني يف 
رباءات" من السوق. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأّن التّعدیالت الّيت ٔأد�لت �ىل قانون الرباءات يف كندا �اجلت مسأٔ� "تصّید ال

�الل حتدید احلّد أ�دىن من املتطلّبات يف ٔأوراق الّطلبات. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأشار الوفد ٔأیًضا ٕاىل ٔأّن التّعدیل الهادف ٕاىل 
معاجلة االهتامات �سوء النیة املتعلقة �لتعدي �ىل الرباءات حيث مل یمت تقدمي معلومات اكفية لت�دید ٔأسس هذه االهتامات 
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ت، یضع املس�تلمني يف وضع ٔأفضل لت�دید �یفية الرد. وّرصح الوفد بأٔنه جيب ٕادراج هذه املتطلبات يف اللواحئ ٔأو �د�اءا
لضامن التوازن بني احلد من السلوك الس�� واحلفاظ �ىل ٔأوراق الّطلب �وس�ی� منخفضة التلكفة �سمح �لتّأٔ�ید �ىل حق 

ٔأیًضا ٕاىل ٔأن كندا قد �ّدلت قانون الرباءات للّسامح بقبول البیا�ت الرباءة. ولتعز�ز وضوح نظام الرباءات، ٔأشار الوفد 
السابقة املقدمة ٕاىل املكتب الكندي للملكية الفكریة �شأٔن �راءة، كدلیل يف احملمكة ٔأثناء التقايض �شأٔن الرباءات. ؤأشار الوفد 

أٔن إالصالح، واليت مشلت �س�تثناء ٔ�غراض ٔأیضا ٕاىل البیا�ت اليت ٔأديل هبا �الل ا�ورات الّسابقة للجنة الرباءات �ش
البحث املقنن يف قانون الرباءات الكندي، وتعز�ز حق املس�ت�دم السابق، وكذ� أ�حاكم الّيت تضمن ٔأّن أ�حصاب 

 ٕاىل الّالحقني للرباءات املعیاریّة أ�ساس�یة حيرتمون اتّفاقات الرتخيص املربمة من قبل ٔأحصاهبا الّسابقني. ؤأشار الوفد كذ�
سّن قانون" لكّیة و�ء الرباءات وو�ء العالمات الت�اریة"، اّ�ي مبوجبه ٔأ�شأٔت لكّیة مس�تقّ� �متتّع �حلمك اّ�ايت هدفها 

تنظمي معل و�ء الرباءات وو�ء العالمات الت�اریة الكندیني. ؤأشار الوفد ٕاىل عزمه �ىل حتدیث هذه التّعدیالت، وتوفري 
یل حولها �الل التّطرق ٕاىل بنود �دول أ�عامل ذات الص�، واملناقشة مع ٔأّي من أ�عضاء املهمتني، وتقدمي املزید من التفاص 

 هبدف حتدیث املنتدى �لكرتوين. املعلومات ذات الّص� ٕاىل ٔأمانة جلنة الرباءات

قوانني الرباءات الوطنیّة  الّيت تضّمنت معلومات خمتلفة عن SCP/30/3وشكر وفد الهند أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .44
إالقلميیة، و�ا� التقنیة الصناعیة السابقة، واجلّدة والنشاط �بتاكري، و�ستبعاد و�س�تثناءات والتّقيیدات �ىل احلقوق. 

 ؤأیّد الوفد ٔأیًضا التّجمیع، رشط ٔأال یؤدي هذا التجمیع ٕاىل ٔأي شلك من ٔأشاكل التنس�یق ویقترص �ىل املناقشة فقط.

 من �دول أ�عامل: �س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات 6البند 

 .SCP/30/3و SCP/19/6و SCP/14/7استندت املناقشات ٕاىل الو�ئق  .45

وحتدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد مرشوع الوثیقة املرجعیة  .46
. ؤأقر الوفد �ملقدار الكبري من العمل ا�ي ُكرس SCP/30/3ص إالجباري يف الوثیقة �شأٔن �س�تثناء املتعلّق �لرتخي

ٕال�داد هذه الوثیقة وذ�ر ٔأّهنا �شلك مجمو�ة قيّمة من املعلومات ومصدر مرجعي ملزید من املناقشات حول �س�تثناءات 
دات �ىل حقوق الرباءات قد �كون وثیقة الص� والتّقيیدات �ىل حقوق الرباءات. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأّن �س�تثناءات والتقيی

�ملوضوع املطروح ومّربرة يف بعض احلاالت، مبا يف ذ� هبدف حامیة مصاحل �اّمة امجلهور، و�اّصة ف� یتعلّق مبعاجلة مشألك 
ر. �ٕالضافة ٕاىل الّص�ة العامة. و�رٔأي الوفد، جيب حتقيق التوازن املناسب يف املصاحل بني ٔأحصاب الرباءات و�اّمة امجلهو 

ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأّمهیة ٕا�داد وصیانة قوا�د بیا�ت متا�ة للجمهور �شأٔن املعلومات املتعلقة �لرباءات، مبا يف ذ� الوضع 
القانوين للرباءات املتعلّقة �ٔ�دویة. ؤأیّد الوفد ٕاجياد �لول مرضیة ومتوازنة للتّ�د�ت ؤأو�ه �دم املساواة يف جمال الّص�ة 

 لعامة، يف نطاق والیة اللّجنة. ؤأعرب الوفد عن تطلّعه ٕاىل �س��ع ٕاىل أٓراء اّ�ول أ�عضاء أ�خرى �شأٔن هذه املسأٔ�.ا

ؤأعرب عن اعتقاده بأّٔن  ،SCP/30/3وحتّدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .47
ه نظام �راءات فّعال، ؤأنّه ینبغي احلفاظ �ىل التّوازن اّ�قيق بني مصاحل ٔأحصاب �بتاكر يف مجیع ا�االت التّكنولوجية یعّزز

احلقوق و�اّمة امجلهور. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنّه �ىل الّرمغ من ٔأّن اس�ت�دام �س�تثناءات والتقيیدات اكن مناس�ًبا يف بعض 
ة لنظام الرباءات قد یّرض �البتاكر ويف هنایة أ�حيان ويف ظروف حمّددة، فٕان اس�ت�دا�ا بطریقة تقّوض أ�هداف أ�ساس�ی

املطاف ��متع. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن الویبو وجلنة الرباءات قد ٔأجنز� �لفعل معًال موضوعّیًا يف جمال �س�تثناءات 
ملّیة ودراسات والتقيیدات، ومبا يف ذ� دراسات اخلرباء و�س�تبيا�ت والنّدوات ومساهامت اّ�ول أ�عضاء يف اخلربات الع 
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احلاالت كام ورد يف الو�ئق الشام� املوجودة �ىل موقع الویبو �ىل إالنرتنت. وذ�ر الوفد ٔأیًضا ٔأن املراجع القيّمة العدیدة 
ل ن �متثامتا�ة ٔ�ي ب� قد �سعى ٕاىل النظر يف �رتيباته التّرشیعیة احمللّیة وتعدیلها وفقًا الحتیا�اته ؤأولوّ�ته اخلاّصة مع ضام

 للمعایري اّ�ولّیة.

وحتدث وفد رومانیا �مس �ّحتاد أ�ورويب واّ�ول أ�عضاء فيه، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد مرشوع الوثیقة املرجعّیة  .48
والّيت وفّرت مجمو�ة مفيدة من الت�ارب  ،SCP/30/3�شأٔن �س�تثناء املتعلّق �لرتخيص إالجباري الواردة يف الوثیقة 

فة، ونظرة �اّمة جيّدة حول إالطار القانوين ا�ويل. ؤأشار الوفد ٕاىل التّ�د�ت والقيود الّيت قد توا�ها بعض واملعلومات ا�تل
الب�ان يف التّعامل مع مشألك الّص�ة العاّمة، ؤأّن وصول امجلیع ٕاىل أ�دویة أ�ساس�یّة واللّقا�ات ا�ٓمنة والفّعا� وذات 

 حتّدً� �بريًا وهو ٔأ�د ٔأهداف التمنیة املس�تدامة الّرئيس�یة الّيت جيب ٔأن یدمعها امجلیع. النوعیة اجلیدة و�لسعر املناسب شّلك 
ويف هذا الصدد، ٔأ�لن الوفد الزتامه �ز�دة فرص الوصول ٕاىل أ�دویة �لكفة ميسورة وٕاجياد �لول للتّ�د�ت امللّ�ة يف جمال 

د الوفد �ىل ٔأن جلنة الرباءات ال ميكن ٔأن تت�اوز وال�هتا، وّجشع الّص�ة العموميّة و�دم املساواة يف العامل. ومع ذ�، شدّ 
الوفود �ىل مواص� اع�د هنج متوازن، مع مرا�اة مجیع العوامل ا�تلفة ذات الّص� �لرباءات والّص�ة. وّرصح الوفد بأّٔن 

یة والقدرة �ىل حتمل �لكفهتا، مثل العدید من جوانب النظام الّصحي تلعب دورا هاّما يف ضامن ٕاماكنیة احلصول �ىل أ�دو 
احلوافز �ىل البحث و�بتاكر، وكذ� توفري العاملني الصحیني املؤهلني وتوفري أ�دویة بأٔسعار معقو� �ٕالضافة ٕاىل ا�متویل 

 ة يف املناقشات حول هذا املوضوع.ا�اكيف للقطاع و�ريها. ويف اخلتام، ٔأعرب الوفد عن الزتامه املس�متّر �ملشارك

والّيت �رٔأیه توفّر توازً� بني حقوق ٔأحصاب الرباءات  SCP/30/3شكر وفد الربازیل أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة و  .49
الّيت اكن  SCP/14/7وحامیة القمي ا�متعیّة. ؤأشار الوفد ٕاىل الزتامه �ملشاركة يف ت� املناقشات الّيت بدٔأت مبناقشة الوثیقة 

اءات والتقيیدات جزء ال یتجزٔأ ورضوري من نظام �راءات قوي وفّعال. �ٕالضافة ٕاىل قد قّد�ا، وشّدد �ىل ٔأن �س�تثن
ذ�، ذ�ر الوفد ٔأّن العقيدة أ�ساس�ّیة لنظام الرباءات يه ٔأّن التّرشیع ینبغي ٔأن یوفّر حوافز تؤدي ٕاىل اكتشافات وا�رتا�ات 

لق عوائق ٔأمام �بتاكر و�رش املعرفة. كام شّدد �دیدة، مع التأٔكد من ٔأّن ت� احلوافز ليست مقيّدة �شلك مفرط وال خت
الوفد ٔأنه ینبغي تناول موضوع �س�تثناءات والتقيیدات يف ظل هذا إالطار. ومع أ��ذ بعني �عتبار ٔأّن مجیع ا�ول 

د الوفد �ىل أ�عضاء �لهيا �لزتام بتحقيق ٔأفضل توازن بني مصاحل ٔأحصاب حقوق امللكية الفكریة ومصاحل ا�متع كلك، شدّ 
ٔأّن احلفاظ �ىل هذا التوازن �ّم محلایة املصاحل املرشو�ة مجلیع ٔأحصاب املصل�ة يف نظام �راءات. وسلّط الوفد الضوء �ىل 

�س�تثناء ٔ�غراض الفحص إالداري، املعروف ٔأیًضا �مس اس�تثناء بوالر، اّ�ي لعب دوًرا �ًما يف حتقيق هذا التوازن، ال 
ٔأن القوة السوقية املمنو�ة مبوجب �راءة ال ختلق عوامل �ارجية مانعة للمنافسة تت�اوز مدة امحلایة  س�� من �الل ضامن

س�نة. ؤأشار الوفد كذ� ٕاىل ٔأمهّیة الرتخيص �لزايم اكس�تثناء الس�تعادة التوازن يف احلاالت اخلاصة عندما  20البالغة 
، �ىل سبيل املثال ال احلرص، � االت الطوارئ الصحیة ٔأو اس�ت�دام الرباءات بطریقة متنع املنافسة �كون اس�ت�دامه رضور��

املرشو�ة. وذ�ر ٔأیضا ٔأنّه ینبغي اس�ت�دام �س�تثناء تبعًا للقوا�د املنصوص �لهيا يف اتّفاق �ریبس وٕا�الن اّ�و�ة �شأٔن 
لتكنولوجيات ا�سدة يف الرباءة يه الّص�ة العامة. وحبسب رٔأي الوفد، ٕاجياد توازن بني حوافز �بتاكر وتعز�ز الوصول ٕاىل ا

ٔأمور �لغة أ�مهیة. مث اقرتح الوفد موضو�ًا �ىل اّ�ول أ�عضاء لتقوم �لبحث فيه الحقًا، وهو موضوع ٕا�داد أ�دویة 
املوصوفة �شلك فردي. مث ٔأعرب الوفد عن اعتقاده بأّٔن اّ�ول أ�عضاء ستس�تفيد من جتمیع ٔأحاكم �س�تثناءات والتقيیدات 
من قبل أ�مانة يف وثیقة وا�دة، ويه مادة �س�یطة من شأٔهنا ٔأن توفر مرجعًا قيّامَ للتّرشیعات ا�تلفة حول هذا املوضوع. ويف 

طو�ر اخلتام، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٕاجراء مناقشة ممثرة، ؤأعرب عن اس�تعداده للمشاركة مع ا�ول أ�عضاء أ�خرى يف ت
 املوضوع الّالحق يف اللجنة.
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إالسالمية) أّٔن �س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات لعبت دورا �ّمًا يف دمع  -ّرصح وفد ٕا�ران (مجهوریة و .50
معل نظام الرباءات �لشلك املناسب. وو�د الوفد ٔأّن حقوق الرباءات ال ميكن ٔأن �كون مطلقة، وجيب ٔأن ختضع 

د، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأمهیّة وجود �زي مرن يف جمال الس�یاسات �سمح الس�تثناءات لتعود �لفائدة �ىل امجلهور. ويف هذا الصد
لّ�ول أ�عضاء بتطو�ر واع�د مجمو�ة من �س�تثناءات والتقيیدات تناسب احتیا�اهتا، بغض النظر عن مس�توى التّمنیة. 

 سأٔ� مع اّ�ول أ�عضاء أ�خرى.وّرصح الوفد بأٔنّه مس�تعّد ملناقشة هذه امل 

دا �مس ا�مو�ة أ�فریقيّة، ؤأشاد جبهود أ�مانة ٕال�داد وثیقة الّرتخيص �لزايم. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن وحتّدث وفد ٔأوغن .51
الوثیقة حتتوي �ىل معلومات حول مواضیع معقّدة ؤأحاكم قانونیة وجتارب اّ�ول أ�عضاء، وسوف �شّلك دلیًال مفيًدا ل�ول 

. �ٕالضافة ٕاىل ت� الوثیقة و�ريها من الو�ئق السابقة، توقّع الوفد تقدمي املزید أ�عضاء والفاحصني وحمايم الرباءات والباحثني
من الو�ئق املرجعیة حول مواضیع ٔأخرى، �ىل النحو اّ�ي وافقت �لیه اللجنة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأّمهیة الّرتخيص إاللزايم 

شل أ�سواق يف تعز�ز الوصول الشامل ٕاىل أ�دویة ٔ�داة �ّمة للّسلطات احلكوميّة لوضع الس�یاسات لتمتكّن من معاجلة ف 
والتّكنولوجيّات الّصحّیة. و�رٔأي الوفد، ليك �كون نظام الرباءات فعاًال، یتطلب الوصول ٕاىل مثار �بتاكر، ومبا يف ذ� 

�س�تثناءات �ىل التّكنولوجيّات الصحیة، ��رتاف و��رتام للحقوق احلرصیة املمنو�ة للمبتكر�ن ٕاىل �انب التقيیدات و
ت� احلقوق. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنّه �ىل الرمغ من ٔأّن الّرتخيص إاللزايم منصوص �لیه يف القوانني الوطنیة، فٕاّن فّعالیته العملیّة 

ليست واحضة. ومع ذ�، ٔأعرب الوفد عن اعتقاده بأّٔن ٔأمهیته مل تتناقص، وینبغي ٔأن حتافظ الب�ان �ىل املرونة ملنح هذه 
خيص. ويف اخلتام، طلب الوفد من أ�مانة �رش الوثیقة املرجعیة ومرشوعي الوثیقتني السابقتني �ىل نطاق ٔأوسع، مبا يف الّرتا

 ٔأحصاب املصل�ة ا�ٓخر�ن املعنیني.ذ� املؤسسات التعلميیة والبحثیة وماكتب امللكية الفكریة الوطنیة و 

والتقيیدات يف حتقيق التوازن بني الّرفاه العام واملصاحل  ؤأشار وفد ��س�تان ٕاىل أ�مهیّة العملّیة لالس�تثناءات .52
الشخصیة. ؤأیّد الوفد اتباع هنج متوازن يف منح الرباءات واس�ت�دام احلكومة للرتخيص إاللزايم من �الل مرا�اة املصل�ة 

وو�د الوفد  SCP/30/3الوثیقة العاّمة. ؤأعرب الوفد عن تقد�ره ملرشوع الوثیقة املرجعّیة �شأٔن الّرتخيص إاللزايم الوارد يف 
ٔأّن حمك الّرتخيص إاللزايم ٔأداة هاّمة لتشجیع املنافسة وز�دة القدرة �ىل حتّمل �لكفة أ�دویة، مع ضامن حصول ماليك 

الرباءات �ىل تعویض نتي�ة اس�ت�دام ا�رتاعهم. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن �س�تعراض الشامل لالس�تثناءات 
ت مبوجب اتفاق �ریبس مسح ل�ول أ�عضاء �ع�د تدابري لتعز�ز املصل�ة العامة من ٔأ�ل �منیة هذه ا�ول يف والتقيیدا

�قتصادیة والتكنولوجية، ومسح ملصنّعي أ�دویة اجلنيسة �رسیع املوافقة �ىل ٕاطالق أ�دویة اجلنيسة يف -ا�االت �ج�عیة
دویة بأٔسعار معقو�. وّجشع الوفد الویبو �ىل �س�تفادة من العمل احلايل وتعز�ز السوق، و�لتّايل �سهیل الوصول ٕاىل ا�ٔ 

ج امل   تعلقة �الس�تثناءات والتقيیدات.مسا�دهتا التقنیة والقانونیة، ال س�� للب�ان النامية، لز�دة الوعي �شأٔن ا�هن�

ة يه نوع من املرونة أ�ساس�یة اليت �سمح ؤأشارت ممث� ش�بكة �رهارد للعامل الثالث ٕاىل ٔأّن الرتاخيص �ري الطوعی .53
�ز�دة �س�بة الوصول ٕاىل أ�دویة وخفض �لكفهتا. وشّددت املمث� �ىل ٔأن إالجراءات اخلاّصة �لّرتخيص إالجباري ال ینبغي 

مث� �دة ٔأن �كون مرهقة وجيب �دم ٕاصدار ٔأوامر قضائیة �شأٔن طلبات الرتخيص إاللزايم ٔأثناء معلیة املراجعة. مث قّدمت امل 
قد �س�تفيد من مزید من التّفاصیل حول  SCP/30/3من الوثیقة  191مالحظات عن الوثیقة. ٔأوًال، ذ�رت املمث� ٔأن الفقرة 

التّكتیاكت اليت �س�ت�د�ا بعض احلكومات والصنا�ات لتقویض اس�ت�دام الّرتخيص إاللزايم. وذ�رت املمث� ٔأن هذا التأٔثري 
صل ٕاىل �د التّد�ل يف الّشؤون اّ�ا�لیة لّ�و� ذات الس�یادة املس�تق�. كام ذ�رت املمثّ� بعض اخلار� �ري قانوين، ٔ�نّه ی

من اتفاق �ریبس حيث مت رفض ٔأمر قضايئ دامئ  44.2احلاالت القضائیة الّيت مسحت �لّرتخيص إالجباري يف س�یاق املاّدة 
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. �نیًا، ٔأشارت املمثّ� ٕاىل ٔأنّه من الّرضوري توضیح الفقرة SCP/30/3وٕاصدار قرار بدفع إال�وات كام هو موّحض يف الوثیقة 
الّيت تنّص �ىل ٔأّن الّرتخيص إاللزايم س�یكون � ٔأ�ر سليب �ىل البحث والتّطو�ر. ود�ا الوفد الویبو ٕاىل البحث عن  222

ة �الل القيام بذ�. ورصح الوفد بأٔن أ�دّ� املتعلقة بتاكلیف البحث والتطو�ر اليت تتحّملها رشاكت أ�دویة واع�د الّشفافي
ا�راسات ٔأظهرت ٔأن �اكلیف البحث والتطو�ر من قبل رشاكت أ�دویة اكنت مبالغ فهيا ٕاىل �د �بري �ملقارنة مع املبلغ ا�ي 

ل ٔأنفق فعلًیا �ىل البحث والتطو�ر، �اّصة يف �ا� أ�دویة الّراجئة حيث ّمت اسرتداد �اكلیف البحث والتطو�ر من �ال
نة أ�وىل. �لثًا، قّدم الوفد نظرة مفّص� عن الفقرات  ، والّيت تنّص �ىل ٔأن 229و 219و 218املبیعات والرحب املُحقق يف الس�ّ

املفاوضات �ىل أ�سعار قد تؤدي ٕاىل نتاجئ ٔأفضل لٔ�سعار �ملقارنة مع الّرتاخيص إاللزاميّة، وذ� �رب ذ�ر دراسة ٔأجرهتا 
، والّيت و�دت ٔأّن التّفاوض �شأٔن 2007ن ا�روس املكتس�بة من الربازیل و�یالند يف �ام منظمة ٔأطباء بال �دود ع

أ�سعار مل یؤّد ٕاىل خفض التلكفة �لقدر ا�ي اكن من املمكن التوصل ٕالیه من �الل الّرتخيص �لزايم. رابعًا، ف� یتعلق 
ٔأحصاب الرباءات ال تؤّدي �لّرضورة ٕاىل نقل التكنولوجيا. وذ�رت  ، ٔأكد الوفد ٔأّن الّرتاخيص الّطوعیة الّيت مينحها228�لفقرة 

مثال عن الهند حيث كشف حتلیل رسیع لبیان معل الرباءات اّ�ي قّدمه ٔأحصاب �راءات رشاكت أ�دویة ٔأنّه مت منح 
جيا ؤأن معظم أ�دویة الرتاخيص الطوعیة لرشاكت أ�دویة اجلنيسة لتسویق املنتج احلا�ز �ىل �راءة فقط دون نقل التكنولو 

قد �س�تفيد من مالحظات املراقبني وا�ول  SCP/30/3احلا�زة �ىل �راءة اكنت مس�توردة. ؤأشارت املمثّ� ٕاىل ٔأن الوثیقة 
أ�عضاء، ودعت الب�ان ٕاىل اختاذ خطوات �ا�� ملعاجلة حتّدي احلصول �ىل أ�دویة بأٔسعار ميسورة، وال س�� ٔأدویة 

یة املتعددة، دیالمانید وبیدا�ویلني، الّيت حصلت �ىل �راءة �ىل نطاق واسع يف معظم الب�ان اليت تعاين السل املقاوم لٔ�دو 
خشص قد ٔأصیبوا مبرض السل املقاوم لٔ�دویة  558000من �سب مرتفعة من مرض السل. وشّددت املمث� �ىل ٔأّن حوايل 

ائة فقط من ت� احلاالت املقدرة. ويف هذا الصدد، يف امل 25، ولكن متت معاجلة 2017) يف �ام DR-TBاملتعّددة (
 2000استشهدت املمث� بدراسة ذ�رت ٔأّن " لكفة الن�ظم العالجيّة الفردیة الطوی� أ�مد ميكن ٔأن تصل ا�ٓن ٕاىل ٔأكرث من 

يف املائة �ىل لكفة  50شهًرا �ىل أ�قل من البیدا�ویلني، ٔأي �ز�دة قدرها  18دوالر ٔأمر�يك لٔ�ش�اص اّ��ن حيتاجون ٕاىل 
 20العالج القيايس الّسابق. ٔأّما �لنّس�بة لٔ�ش�اص اّ��ن قد حيتاجون ٕاىل لك من ا�یالمانید والبیدا�ویلني ملدة تصل ٕاىل 

دوالر ٔأمر�يك."  9000يف املائة، مع وصول لكفة نظام العالج ٕاىل حوايل  500شهًرا، ميكن ٔأن تصل الز�دة يف ا�لكفة ٕاىل 
، دعت املمثّ� اّ�ول أ�عضاء ٕاىل �س�تفادة من الرتخيص إاللزايم ٔأو �س�ت�دام احلكويم لضامن الوصول ٕاىل ويف اخلتام

ٔأسعار ميسورة، بدًال من �ع�د �ىل �رامج التّربع �ري املس�تدامة، ودعت ٔأیضًا الب�ان حيث ٔأدویة السل �ري محمیة برباءة 
ء ارتفاع �س�بة هبدف �زوید ٔأولئك ا��ن یعانون من عبء من جّرا ٕاىل البحث يف فرص ٕانتاج أ�دویة اجلنيسة

 �لّسل. إالصا�ت

. والعرض متاح �ىل الّرابط: SCP/30/3وقّدمت أ�مانة عرضًا عن الوثیقة  .54
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_a.pdf. 

وملحقها،  SCP/30/3وشكر وفد الّصني أ�مانة �ىل التّ�لیل املفّصل ملوضوع الّرتاخيص إاللزاميّة الوارد يف الوثیقة  .55
والّيت قّدمت مجمو�ة من أ�حاكم املعمتدة يف خمتلف الب�ان. واعترب الوفد ٔأّهنا مرجع جيّد للتّعرف �ىل هذه أ�حاكم. ؤأوىص 

للمشألك الّيت توا�ها الب�ان ؤأحصاب املصل�ة ا�ٓخر�ن ف� خيّص تنفيذ هذا �س�تثناء �ىل  الوفد اللّجنة ٕ�یالء �ه�م
الّصعید�ن الوطين وإالقلميي. ؤأیّد الوفد كذ� املناقشات املس�متّرة حول هذا املوضوع يف جلنة الرباءات هبدف فهم و�ات 

 ّص�.ید الب�ان �ملراجع ذات الالنظر ا�تلفة �شلك ٔأفضل و�زو
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سلّطت الضوء �ىل خمتلف طرق تطبیق  SCP/30/3ؤأشار وفد الوال�ت املتّ�دة أ�مر�كية ٕاىل ٔأّن الوثیقة  .56
�س�تثناء املتعلّق �لرتاخيص إاللزاميّة وشكر اّ�ول أ�عضاء الّيت قّدمت املعلومات ٕال�داد هذه الوثیقة. ؤأیّد الوفد البیان 

مس ا�مو�ة �ء ف� یتعلق �لوثیقة. �الوة �ىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأّن تنفيذ هذا اّ�ي ٔأدىل به وفد كندا مت�ّدً� �
�س�تثناء، متامًا كتنفيذ ٔأّي اس�تثناء أٓخر، جيب ٔأن حيقّق توازً� دقيقًا، ٔ�ّن تّطبیق هذا �س�تثناء من دون ٔأي قَْيد، قد 

ايل البحث والتطو�ر لال�رتا�ات اجلدیدة، وحيّول معلیات یقّوض حقوق ٔأحصاب الرباءة، ویقلّل من احلوافز لالست�ر يف جم
متویل أ��شطة املامث� ٔ��شطة البحث والتطو�ر هذه ٕاىل أ�سواق اخلارجية �شلك �ري �ادل ویعرقل معلیة �بتاكر. وّرصح 

ومات اع�د الّشفافية الوفد بأٔن احلفاظ �ىل سالمة ٔأنظمة الرباءات والقدرة �ىل التنبؤ يف هذا ا�ال، یفرض �ىل احلك
وتطبیق إالجراءات القانونیة املتعلّقة هبذا �س�تثناء. وّجشع الوفد اّ�ول أ�عضاء �ىل اس�ت�دام هذا �س�تثناء يف ظروف 
حمّددة وبعد بذل لك �د ممكن للحصول �ىل ٕاذن من صاحب الرباءة، وفق رشوط ؤأحاكم جتاّریة معقو�. ؤأعرب الوفد 

وّرصح بأٔنّه یتطلّع ٕاىل مجمو�ة الو�ئق املامث�  ،SCP/28/3و SCP/29/3 تنياملرجعیّ  تنيق ی ة ٕال�داد الوث عن تقد�ره لٔ�مان
. وأٔشار الوفد ٕاىل ٔأّن جلنة الرباءات قد ٔأجنزت SCP/16/3املتعلّقة �الس�تثناءات والتّقيیدات أ�خرى الواردة يف الوثیقة 

وع �س�تثناءات والتقيیدات �ىل احلقوق، وذ�ر ٔأّن العمل �ىل ٕاصدار وثیقة �لفعل قدرًا �بريًا من العمل ف� یتعلق مبوض
ج املتّفق �لیه. ورٔأى الوفد ٔأیًضا ٔأنه ال  مرجعّیة �شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات أ�خرى جيب ٔأن �ُس�تمكل قبل التّوسع يف ا�هن�

�شأٔن اس�تثناء الرتخيص إاللزايم يف ضوء العمل اّ�ي یو�د ٔأّي ترب�ر للقيام بأٔي معل ٕاضايف يف جلنة الرباءات يف ت� املر�� 
 .SCP/30/3ّمت تنفيذه �لفعل والو�ئق الناجتة عنه، مبا يف ذ� الوثیقة 

ذ �الل اّ�ورة الّسابقة للّجنة.  SCP/30/3وذ�ر وفد �حتاد الّرويس ٔأّن أ�مانة ٔأ�ّدت الوثیقة  .57 بناًء �ىل قرار اخت�
 منح �راخيص ٕالزامية ملنع املامرسات التعسفية الّيت قد تنتج عن ممارسة احلقوق احلرصیّة، مت ذ�ره ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن احلّق يف

ٔ�ول مرة يف اتّفاقية �ر�س محلایة امللكيّة الّصناعیة. ؤأشار الوفد كذ� ٕاىل ٔأن ٔأهداف الس�یاسات اخلاصة هبذا �س�تثناء 
�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ذ�ر الوفد ٔأن أ�حاكم ذات الّص� يف اتّفاق �ریبس يه ضامن املصل�ة العامة يف الوصول ٕاىل ��رتاع. 

مكّرر. وانتقل الوفد ٕاىل التّ�ّدث عن �رشیعات �حتاد الرويس، فأٔبلغ اللجنة ٔأن من بني أ�س�باب  31و 31املاّد�ن  امه
ن حامیة الب� من تفيش و�يئ ملرض أ�ساس�یة ٕالصدار مثل هذا الّرتخيص يف ب�ه يه حامیة أ�من وا�فاع الوطين فضًال ع

خطري، وتعد مثل هذه الظروف ظروف قصوى. وذ�ر الوفد ٔأن إالجراءات املفّص� املتعلقة ٕ�صدار الرتاخيص إاللزاميّة يه 
انون مكّرر من �ریبس، یّمت ٕا�داد التعدیالت الالزمة �ىل الق 31قيد إال�داد يف ب�ه. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، وهبدف تنفيذ املاّدة 

املدين لالّحتاد الّرويس. و�الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد ٔأن هناك مربًرا أٓخر ملنح الرتخيص إاللزايم يف ب�ه وهو الرباءات 
التّابعة. وذ�ر الوفد ٔأن الهدف من ّلك هذه أ�س�باب هو �لق توازن يف املصاحل بني صاحب احلّق وا�متع، وجعل 

يف ذ� أ�دویة احلاص� �ىل �راءة، يف متناول الساكن. ؤأشار ٕاىل ٔأنّه مبوجب التّرشیع ��رتا�ات احلاص� �ىل �راءة، ومبا 
الوطين، ميكن منح �رخيص ٕالزايم ٕاذا اكنت الرباءة الثانیة متثل "ٕاجناًزا / تقدًما تقنًیا �ًما" و�متتّع بـ"مزا� اقتصادیة �برية" 

) من اتفاقية �ریبس، مل l(31الرمغ من ٔأن هذه العبارات تعكس حمتوى املادة �ملقارنة مع الرباءة أ�وىل، وذ�ر الوفد ٔأنّه �ىل 
یّمت تقدمي ٔأّي تفسري لت� الّرشوط يف االتّفاقيّة. ووفقًا للوفد، عند تفسري هذه املصطل�ات، ال ینبغي إالشارة ٕاىل ٔأهلیة 

الوفد قائًال، �لنس�بة للمنت�ات الطبیة مثًال، ٕان  احلصول �ىل �راءة لال�رتا�ات قيد املناقشة، مثل النّشاط �بتاكري. و�بع
ما یلزم النظر ٕالیه عند حتدید ت� املصطل�ات، هو، �ىل سبيل املثال، ٕاذا اكنت هذه املنت�ات توفر تأٔثًريا �الجيًا ٔأفضل 

ٕ�صدار �راخيص ٕالزاميّة يف  ٔأو ٕاذا اكن تأٔثريها السام ٔأقّل �ملقارنة مع اّ�واء أ�صيل، ٕاخل. وف� یتعلّق �حلاالت املتعلقة
�حتاد الّرويس، ذ�ر الوفد ٔأن مجیع احلاالت اليت مت �س��ع ٕا�هيا قد متّت �سو�هتا بني أ�طراف �رب ٕا�رام اتّفاق وّدي. ويف 
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 اخلتام، ٔأیّد الوفد مواص� ٕاجراء املزید من املناقشات حول مسأٔ� �س�تثناءات والتّقيیدات �ىل احلقوق، ومبا يف ذ�
 الرتخيص إاللزايم، دا�ل اللجنة.

وشكر وفد �ا� أ�مانة �ىل الوثیقة الّشام� حول موضوع الّرتخيص إاللزايم. ؤأبلغ الوفد اللجنة ا�امئة ٔأن قانون �ا�  .58
للرباءات قد خضع للمراجعة ؤأّن الربملان ینظر يف مرشوع التّعدیل. وّرصح الوفد بأّٔن مرشوع التّعدیل ٔأد�ل ٕاصال�ات 

 أ�حاكم املتعلقة �الس�تثناءات والتقيیدات من �الل مرا�اة ٔأولوّ�ت س�یاسات �ا� و�متثال اللزتاماهتا اّ�ولیة. �سعى �ىل
أ�حاكم املعّد� ٕاىل �سهیل اس�ت�دام املعرفة التكنولوجية يف سبيل التمنیة الوطنیة، وتوفري الفرص للصنا�ات احمللیة من 

ام مواطن املرونة الّيت توفّرها اتفاقية �ریبس، مثل الّرتخيص إاللزايم والواردات املوازیة الّيت �الل النظر يف اماكنیة اس�ت�د
وذ�ر ٔأنّه یقر بأّٔن  SCP/30/3�ّسهل احلصول �ىل أ�دویة بأٔسعار ميسورة. �الوة �ىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل الوثیقة 

ظام الرباءات من �الل توفري توازن يف املصاحل بني صاحب �س�تثناءات والتقيیدات �ىل احلقوق لعبت دورًا ٔأساس�یًا يف ن
الرباءة وامجلهور العام. وذ�ر الوفد ٔأیًضا ٔأن جتمیع أ�حاكم الوطنیة وإالقلميیة �شأٔن �س�تثناءات والتقيیدات �ىل احلقوق 

دهتا اّ�ول أ�عضاء يف تلبیة احتیا�اهتا �شّلك مرجعًا مفيدًا لّ�ول أ�عضاء لیمتكنوا من فهم النّظم القانونیة ا�تلفة الّيت اعمت
الوطنیة. ورّحب الوفد كذ� �جللسات التّشار�ّیة حول هذا املوضوع. ويف اخلتام، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن ُحترز اللجنة 

 تقدًما �بًريا يف املناقشات حول املسائل ذات �ه�م املشرتك بني اّ�ول أ�عضاء.

إالسالمية) عن تقد�ره لٔ�مانة ٕال�دادها مرشوع الوثیقة املرجعّیة �شأٔن الّرتخيص  -یة ؤأعرب وفد ٕا�ران (مجهور .59
وكذ� ا�ول أ�عضاء �ىل مساهامهتا يف ٕا�داد هذه الوثیقة. ؤأشار الوفد ٕاىل أّٔن  SCP/30/3إاللزايم، الوارد يف الوثیقة 

ام، �سامه يف حتقيق ٔأ�د ٔأهداف الویبو واللجنة ا�امئة الوثیقة منظمة �شلك جيد ؤأن احلمك الوارد يف ت� الوثیقة، �شلك �
املمتثل مبسا�دة اّ�ول أ�عضاء �ىل �س�تفادة من نظام الرباءات. و�ىل و�ه اخلصوص، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنّه من �الل 

ت الّيت �سلیط الضوء �ىل اس�تثناءات الرتخيص إاللزايم �شلك ٔأكرب، قّدمت الوثیقة املرجعیة ٔأمث� �مة عن احلاال
اس�ت�دمت فهيا الب�ان ت� �س�تثناءات. وذ�ر الوفد ٔأیًضا ٔأن الوثیقة حتتوي �ىل وصف دقيق لالس�تثناء وهدف ا�اكمن 
وراء الس�یاسة اخلاصة به ونطاقه والت�د�ت الّيت توا�ه تطبیقه ونتاجئ هذا التّطبیق. ؤأشار ٕاىل ٔأّن قانون ب�ه الوطين ینّص 

 ، ؤأعرب عن تطلّعه ٕاىل وضع أ�مانة لوثیقة مرجعیة حول موضوع أٓخر.ٔأیًضا �ىل هذا �س�تثناء

وحتّدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، وشكر أ�مانة �ىل تقدمي مرشوع الوثیقة املرجعیة  .60
دد، اعترب الوفد ٔأّن هذه الوثیقة �شأٔن �س�تثناء املتعلّق �لرتخيص إالجباري. وا�رتافًا حبجم العمل اّ�ي ٔأجنز يف هذا الّص 

�شّلك مجمو�ة قيّمة من املعلومات ومصدر مرجعي قِميّ ملزید من النّقاش حول موضوع �س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق 
الرباءات. �الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد ٔأّن �س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات قد �كون وثیقة الص� �ملوضوع 

ح ومّربرة يف بعض أ�حيان، مبا يف ذ� هبدف حامیة مصل�ة امجلهور العام، و�اّصة ف� یتعلّق مبعاجلة مشألك الّص�ة املطرو
العاّمة. ويف الوقت عینه، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأّن التّوازن السلمي بني مصاحل ٔأحصاب الرباءة، من �ة، وامجلهور العام من �ة 

بأّٔن مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق تُدرك ٔأمهیة ٕا�شاء وصیانة قوا�د بیا�ت ٔأخرى، جيب ٔأن یتحقّق. ورصح الوفد 
تتضمن املعلومات املتعلّقة برباءات أ�دویة وا�حهتا للجمهور، ؤأیّد ٕاجياد �لول مرضیة ومتوازنة للتّ�د�ت ؤأو�ه التّفاوت يف 

 جمال الّص�ة العامة، يف نطاق والیة اللّجنة.

زیل أ�مانة �ىل الوثیقة املتوازنة اليت ٔأ�دهتا �شأٔن الّرتخيص إاللزايم، والواردة يف الوثیقة وشكر وفد الربا .61
SCP/30/3 .وذ�ر الوفد ٔأن الوثیقة قّدمت مراجعة مفيدة وشام� للعمل اّ�ي ٔأجنزته جلنة الرباءات ف� خيّص هذا املوضوع .
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آلیة الّرتخيص و�ٕالشارة ٕاىل القسم الثّاين من الوثیقة، ذ�ر الوفد ٔأنّ   أ�ساس املنطقي العام املالحظ هو ٔأّن ا�ول شعرت بأّٔن أ
إاللزايم يه ٔأداة هتدف ٕاىل حتقيق املصاحل �قتصادیة و�ج�عیة للمجمتعات. ؤأشار الوفد كذ� ٕاىل ٔأّن القدرة التّقنیة 

 القدرة الصناعیة يف ا�ال التقين ذات الّص� شّلكت ٔأ�د العوائق الّيت حتول دون اس�ت�دام الّرتخيص إاللزايم ؤأّن اللجوء ٕاىل
هو احلّل. ويف هذا الّصدد، ذ�ر الوفد املناقشات الّيت أٔجریت يف منظمة التّ�ارة العاملّیة والّيت ٔأسفرت عن تعدیل اتّفاق 

وذ�ر الوفد ٔأیًضا ٔأن �ریبس. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن الوثیقة قّدمت بعض املعلومات حول هذا النّظام اخلاص للّرتخيص إاللزايم. 
التّفا�ل املعقّد بني الرباءات والنّظم القانونیة و�قتصادیة اكن ٔأیًضا جزًءا من الوثیقة املرجعیة، مثل التّفا�ل مع أ�حاكم 

اخلاصة حبامیة البیا�ت. وذ�ر الوفد ٔأن ملحق الوثیقة یتضمن أٔحاكًما وطنیة وٕاقلميیة حول هذا املوضوع ميكن لٔ�مانة 
�ا يف ٔأ�شطة املسا�دة الترشیعیة. �الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد ٕاماكنیّة ٕاجراء املزید من اّ�راسات �قتصادیة اس�ت�دا

لتوضیح جوانب اس�ت�دام الرتاخيص إاللزاميّة. وذ�ر الوفد، �ىل سبيل املثال، رضورة ٕاجراء املزید من الت�لیل �الشرتاك مع 
من الوثیقة واليت تنص �ىل ٔأنّه "يف بعض أ�حيان  225 اّ�راسة الواردة يف الفقرة �بري �قتصادیّني يف الویبو ٕال�دى نتاجئ

 لوحظ ارتفاع يف مس�توى الّرفاهیة �ىل الصعید العاملي عند اس�ت�دام الّرتخيص إاللزايم، �ىل الّرمغ من تأٔثريه �ىل �بتاكر".

توي �ىل دراسة شام� �شأٔن ٕا�دى �س�تثناءات الّيت حت  SCP/30/3وشكر وفد ٕاس�بانیا أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .62
�ىل حقوق الرباءات، والّيت اكنت معروفة ؤأكرثها ٕا�رة لل�دل ؤأقلّها اس�ت�دامًا. وذ�ر الوفد ٔأّن يف ٕاس�بانیا، مل یمت تقدمي ٕاّال 

یمت منح ٔأي �رخيص  ) ومل2010و 1986�دد قلیل من الّطلبات هبدف منح �راخيص ٕالزاميّة (س�تّة �الل الفرتة املمتّدة بني 
ٕالزايم �ىل إالطالق. ومع ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأّن هناك ٔأمث� يف اّ�راسة ٔأظهرت، �الفًا لالعتقاد الّشائع، ٔأنه مت منح 

الرتاخيص إاللزاميّة يف ت� اّ�ول الّيت تعترب ا�ٔكرث منّوًا. �الوة �ىل ذ�، ٔأعرب الوفد عن رغبته يف ذ�ر بعض الفقرات ذات 
تُظهر ٔأن ا�ّهتدید مبنح الرتخيص  219یّة الكربى والواردة يف الوثیقة املرجعیة. وذ�ر الوفد �ىل و�ه اخلصوص ٔأّن الفقرة أ�مه 

من الوثیقة، ؤأشار ٕاىل جحم  220إاللزايم قد اس�ت�دم ٔ�داة لتخفيض لكفة اّ�واء. �الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد الفقرة 
الب�ان مثل الربازیل وإال�وادور و�یالند ومالزي�. ؤأ�ريًا، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأّن الفقرة  الوفورات املقّدرة اليت حتققت يف بعض

ٔأظهرت ٔأّن �س�ت�دام املعتاد للّرتاخيص إاللزاميّة س�یؤ�ر �ىل حوافز �بتاكر ؤأنه ینبغي اس�ت�دام هذه الّرتاخيص  222
وثیقة مثرية لاله�م للغایة، و�ّددت طبیعة هذا فقط يف ظروف اس�تثنائیة. ورصح الوفد كذ�، و�شلك �اّم، ٔأّن ال

�س�تثناء �ىل ٔأنّه يشء اس�تثنايئ حقًا ینبغي اس�ت�دامه فقط عندما �كون الّظروف اس�تثنائیة وتّربر اس�ت�دامه. �الوة �ىل 
س�بانیة. وذ�ر الوفد �ىل ذ�، ٔأبلغ الوفد اللّجنة �لتّغیريات التّرشیعیة الّيت جتري يف �ّحتاد أ�ورويب بدمع من احلكومة االٕ 

وس�یطّبق �ىل  2019یولیو  1و�ه اخلصوص ٔأّن القانون اجلدید �شأٔن شهادة امحلایة التمكیلیة س�ید�ل �زي التنفيذ يف 
. وذ�ر الوفد ٔأن اخلصائص الرئيس�یة للتعدیل الترشیعي ستسمح بتصنیع 2022یولیو  1الّشهادات املود�ة اعتباًرا من 

ت�ات ا�وائیة حتت حامیة جلنة الرباءات �ىل ٔأن یّمت ختز�ن ت� املنت�ات ملّدة س�تة ٔأشهر قبل انهتاء املكّو�ت الفا�� واملن 
فرتة صالحية الرباءة املعنّیة وتصد�ر املنتج املعين ٕاىل ب�ان ٔأخرى. وتوقّع الوفد ٔأن �سهّل هذا التّعدیل الترشیعي الوصول ٕاىل 

 يَّا مبجرد انهتاء صالحية الشهادات.أ�دویة اجلنيسة وأ�دویة املامث� بیولوج 

ؤأعرب وفد الیا�ن عن تقد�ره لٔ�مانة جلهودها البنّاءة املبذو� هبدف ٕا�داد مرشوع الوثیقة املرجعیة �شأٔن �س�تثناء  .63
 ). ؤأعرب الوفد عن رغبته يف التأٔ�ید �ىل ٔأنّه جيب ٕاجراء املناقشات يفSCP/30/3املتعلّق �لرتخيص إالجباري (الوثیقة 

ٕاطار هذا البند من �دول أ�عامل بطریقة متوازنة، مع ٕایالء اه�م �اص ليس فقط ملصاحل امجلهور العاّم، ولكن ٔأیًضا ملصاحل 
 للمجمتع كلك، اكحلوافز لالبتاكر.ٔأحصاب احلقوق، وللفوائد الّيت قّد�ا نظام الرباءات 
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شأٔن �س�تثناء املتعلّق �لّرتاخيص إاللزاميّة الشائعة يف وشكر وفد الهند أ�مانة �ىل ٕا�داد مرشوع الوثیقة املرجعیة �  .64
خمتلف الب�ان. وذ�ر الوفد ٔأّن القوانني املعنیة يف قانون الرباءات الهندي تنّص �ىل نظام �رخيص ٕالزايم قوي وفّعال ومتوازن 

مارس  9 من قبل مكتب الرباءات يف یتوافق مع اتّفاق �ریبس. ؤأبلغ الوفد اللّجنة ٔأنّه يف الهند، ّمت منح ٔأول �رخيص ٕالزايم
) وهو دواء منقذ Bayer، لرشكة ٔأدویة هندیة هبدف إالنتاج اجلنيس �واء نیكسافار املصنّع من قبل رشكة "��ر" (2012

للحیاة �س�ت�دم لعالج رسطان الكبد وا�لكى. وذ�ر الوفد ٔأن رشكة "��ر" �عت هذا اّ�واء �سعر �هظ (جر�ة شهر 
روبیة هندیة). وذ�ر الوفد ٔأن رشكة أ�دویة الهندیة الّساعیة ٕاىل احلصول �ىل الرتخيص إاللزايم  280000�لكّف حوايل 

روبیة هندیّة، ّمما جيع� يف متناول الناس. وذ�ر الوفد ٔأیًضا ٔأّن طلبني للحصول �ىل �رخيص  9000عرضت بیع اّ�واء مقابل 
) حيث مل یقم مقّدم الّطلب بأٔي Dasatinibبعقار الّرسطان "داساتینيب" (ٕالزايم قد ُرفضا يف الهند: ٔأوًال، ف� یتعلّق 

حماو� رصحية للحصول �ىل �رخيص طوعي و�لتايل ال ميكن القول ٕانّه اس�توىف �لّرشط إاللزايم اّ�ي یقيض بأٔن �كون مقّدم 
الطلب مل یقدم دعوى ظاهرة الو�اهة ف�  الّطلب قد تفاوض حبسن نّیة مع صاحب الرباءة. وذ�ر الوفد ٔأنه نظًرا ٕاىل ٔأّن مقدم

خيّص منح الّرتخيص إاللزايم، فقد ّمت رفض الّطلب. �نیًا، ف� یتعلق �لعقار ملعاجلة الّسكري "سا�سا�لیبتني" 
)Saxagliptin ّمت تقدمي الطلب �ىل ٔأساس ٔأّن الرشوط املعقو� للمصل�ة العامة ف� خيص ��رتاع احملمي برباءة مل یمت ،( 

الوفاء هبا، ؤأّن ��رتاع احلاصل �ىل الرباءة مل �كن متاً�ا للجمهور بأٔسعار ميسورة ومل �ُس�تغّل يف ٔأرايض الهند. وذ�ر الوفد 
) مقدم الطلب مل یثبت ٔأّن الرشوط املعقو� للمصل�ة العامة مل یّمت 1( -ٔأن املراقب قد رفض هذا الّطلب لٔ�س�باب التّالیة 

) فشل مقّدم 2ٔأخرى متوفّرة ٔأیًضا يف السوق ٕاىل �انب "سا�سا�لیبتني"؛ ( DPP-IVمثبطات  الوفاء هبا �ون هناك
الّطلب يف ٕاثبات ٔأّن ��رتاع احلاصل �ىل الرباءة مل یمت ٕا�حته للجمهور �سعر ميسور، �ون و�ملقارنة مع العالمات التّ�اریة 

معدل . �ٕالضافة ٕاىل ذ�، اكن دواء مقّدم الّطلب ٔأرخص ب�أ�خرى املتا�ة، فقد مت �سعري "سا�سا�لیبتني" �سعر تنافيس
) مل �كن هناك ٔأسس ف� خيّص �د�اء بأّٔن ��رتاع مل �ُس�تغّل يف الهند حيث ّمت 3روبیة/للقرص الوا�د فقط؛ ( 9

ء ٔأّن الهند اس�ترياده ٕاىل الهند. �الوة �ىل ذ�، ٔأعرب الوفد عن رغبته يف اغتنام هذه الفرصة للتأٔ�ید ل�ول أ�عضا
ستشارك بنشاط يف املناقشات حول موضوع الرتخيص إاللزايم وس�تكون مس�تعدة ٔأیًضا لتتشارك فوائد نظام الرتخيص 
إاللزايم القوي الشائع يف الهند. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأّن النظام أ�سايس للهند ٔأكد من �دید �ىل الزتام الهند القوي حبامیة 

 املتعلقة �لوصول ٕاىل أ�دویة. الص�ة العامة ومعاجلة القضا�

الّيت اكنت مفيدة للغایة. وّرصح الوفد بأّٔن  SCP/30/3وشكر وفد مجهوریة بیالروس أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .65
، عندما ّمت اع�د القانون 1993ٕاماكنیة ٕاصدار الرتخيص ٕالزايم منصوص �لهيا يف قانون الرباءات يف بالده اعتبارًا من العام 

هوریة بیالروس "�شأٔن الرباءات لال�رتا�ات". و�بع الوفد ذا�رًا ٔأّن القانون ینّص �ىل و�ه اخلصوص �ىل ٔأّن أ�ول مجل 
جملس وزراء مجهوریة بیالروس � احلّق يف الّسامح �س�ت�دام ��رتاع دون موافقة صاحب الرباءة مقابل دفع تعویض 

مجهوریة بیالروس�یا والنّظام العام، وكذ� يف �ال �دوث �وارث نقدي مماثل لسعر الّسوق وذ� يف مصل�ة اّ�فاع عن 
طبیعیة ونكبات وتفّيش أ�وبئة و�ريها من الّظروف الطارئة. وّرصح الوفد كذ� برضورة وضع ٕاطار معیاري ٕالصدار هذه 

ر�ایة الصحیة وتوفري الرتاخيص فضًال عن ممارسة اس�ت�دام هذه الرتاخيص املتعلقة �لتكنولوجيات ذات أ�ولویة لتطو�ر ال
الّطاقة و�ريها من جماالت النشاط ذات املهمة للمجمتع، لكّها ٔأمور ّمت إال�الن عهنا يف �سرتاتیجیة اخلاصة �مللكية الفكریة 

ة مجلهوریة بیالروس، والّيت وافقت �لهيا احلكومة. و�بع الوفد قائًال ٕانّه وفقًا للترشیع احلايل، هناك ثالث 2020 2012لعام 
) �دم اس�ت�دام صاحب الرباءة لال�رتاع ٔأو اس�ت�دامه �ري 1رشوط رضوریة ٕالصدار الرتاخيص إاللزاميّة ويه التّالیة: (

) عندما یؤّدي �دم �س�ت�دام هذا ٔأو �س�ت�دام 2ا�اكيف يف غضون ثالث س�نوات من �رخي �رش معلومات الرباءة؛ (
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) رفض صاحب الرباءة ٕا�رام اتّفاق 3دمات ٔأو يف تنفيذ أ�عامل ذات الّص�؛ (�ري ا�اكيف هذا ٕاىل نقص يف توفري الّسلع ٔأو اخل
�رخيص وفقَا للّرشوط املالمئة للمامرسة املتّبعة. وّرصح الوفد كذ� ٔأنّه يف �ال استيفاء هذه الرشوط، حيق ٔ�ّي خشص 

لزايم �ري حرصي. س�متنح احملمكة مثل مس�تعد و�اهز الس�ت�دام هذا ��رتاع ٔأن یتقّدم بطلب ٕاىل احملمكة ملن�ه �رخيص إ 
هذا الّرتخيص اّ�ي حيّدد نطاق �س�ت�دام واحلجم والتوقيت وٕاجراءات ا�فع، ٕاّال ٕاذا ٔأثبت صاحب الرباءة ٔأّن �دم 

 اس�ت�دام ٔأو �س�ت�دام الغري اكيف لال�رتاع احملمي برباءة ٔأو منوذج املنفعة ٔأو ا�منوذج الّصناعي اخلاص به یعزى ٕاىل ٔأس�باب
وجهية. وذ�ر الوفد ٔأن احلّق يف اس�ت�دام ��رتاع اّ�ي ّمت احلصول �لیه مبوجب هذا الرتخيص ال ميكن نق� ٕاىل ٔأش�اص 
أٓخر�ن، ؤأّن صاحب الرباءة قد یطلب يف احملمكة ٕاهناء الّرتخيص إاللزايم يف �ال زوال الظروف اليت شّلكت ٔأساسًا ملنح 

ذ�ر الوفد ٔأن التّرشیع ینّص ٔأیًضا �ىل ٕاماكنیة منح �رخيص ٕالزايم للرباءات التابعة. مثل هذا الرتخيص. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، 
ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنّه وفقا ملامرسة احملامك البیالروس�یة، مل �س�ل ٔأي طلب للرتخيص إاللزايم. �ا، ال �متتّع البالد بأّٔي �ربة يف 

� یتعلق ٕ�جراءات ٕاصدار هذا الّرتخيص، هناك مشلكة وا�دة مل یّمت ٕاصدار هذا النوع من الّرتاخيص. وذ�ر الوفد ٔأیًضا ٔأنّه ف
�لّها ��اكمل بعد. �ىل و�ه اخلصوص، ٔأوحض الوفد ٔأنه وفقًا للترشیع البیالرويس، ینبغي �سجیل ٔأي �رخيص، ومبا يف ذ� 

یه يف القانون. ويف هذا الّصدد، مل الرتخيص إاللزايم، �ى مكتب الرباءات بعد دفع الّرسوم الّالزمة، �ىل النحو املنصوص �ل 
�كن واحضا ٕاذا اكن قرار احملمكة س�یكون اكفيًا لتسجیل الّرتخيص إاللزايم ٔأو ٕاذا اكنت احملمكة س�تفرض �ىل أ�طراف املعنیة 

 طلب هذا التسجیل، ويف هذه احلا�، من س�یدفع الّرسوم الّالزمة. ويف هذا الّصدد، اس�تذ�ر الوفد القضیة عندما ٔألزمت
حممكة ٕا�دى ا�ول صاحب الرباءة بتسجیل مثل هذا االتّفاق مع مكتب الرباءات. ويف اخلتام، ذ�ر الوفد ٔأنّه یود �س��ع 

 أ�خرى املتعلّقة هبذه املسأٔ�. ٕاىل جتارب الب�ان

ٕاىل ٔأمهّیة احلفاظ �ىل اس�تثناء الّرتخيص إاللزايم يف القانون. وذ�ر الوفد ٔأّن وجود  ؤأشار وفد امجلهوریة اّ�ومينیكية .66
مثل هذا احلمك يف القانون �شّلك ٔأداة تفاوض مفيدة للغایة، �ىل الّرمغ من ٔأّن هذا الّرتخيص قد ال مينح يف هنایة املطاف. 

ة فقط، ذ�ر الوفد ٔأن هذه أ�داة قد اس�ت�دمت يف ب�ه يف ومشريَا ٕاىل ٔأنّه ینبغي منح الرتخيص إاللزايم يف ظروف اس�تثنائی
جمال �الج إالیدز ّمما ٔأدى ٕاىل منح �رخيص طوعي �سعر ٔأفضل لّ�واء املعين. وذ�ر الوفد ٔأیًضا ٔأّن القيود �ىل مزيانّیة 

یة املامث� بیولوجيًّا، حكومته، وارتفاع ٔأسعار املس�تحرضات الصیدالنیة البیو�كنولوجية احلاص� �ىل الرباءة، وغیاب أ�دو 
مسحت للحكومة �متویل �دد حمدود من املرىض. �الوة �ىل ذ�، طلب الوفد من منّظمة التّ�ارة العاملّیة ومنّظمة الّص�ة 

يف �ال مت منح العاملّیة والویبو ٕاجراء دراسة حول التّلكفة احلقيقية لتطو�ر أ�دویة هبدف حتدید سعر إال�وة الّصحیح 
 إاللزايم.الرتخيص 

وحتّدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء، وذ�ر ٔأّن هذه أ��رية لن توافق �ىل اتّباع "هنج وا�د یناسب امجلیع" ف� یتعلق  .67
�ٔ�عامل املس�تقبلّیة احملمت�. وّرصح الوفد ٔأنّه، مع ذ�، س�یكون ٕ�ماكهنم البحث يف معل أ�مانة �شأٔن الوثیقة املرجعیة التّالیة 

س�تثناء �س�ت�دام السابق ٔأو اس�ت�دام املواد �ىل الّسفن أ�جنبیة والطا�رات واملر�بات. ومبا ٔأنّه مت توفري حول موضوع ا
وقت اكف ملناقشة الو�ئق املرجعّیة �شأٔن �س�تثناء ٔ�غراض البحث و�س�تثناء ٔ�غراض الفحص إالداري، ٔأعرب الوفد 

 ئق املرجعّیة.عن رغبته يف اختتام املناقشات املتعلقة بت� الو�

وطلب ممثّل املؤّسسة اّ�ولیة لٕال�كولوجيا املعرفيّة من أ�مانة مراجعة مرشوع الوثیقة املرجعّیة �شأٔن الّرتخيص  .68
إاللزايم ليشمل قسًما عن احلاالت الّيت اس�ت�دم فهيا �نتفاع �ري الطوعي كتقيید �ىل س�بل �نتصاف. وقّدم املمثّل بعض 

، 2006هذا �س�ت�دام للّرتاخيص �ري الطوعیة. و�ىل و�ه اخلصوص، ذ�ر املمثّل ٔأنّه يف �ام املعلومات أ�ساس�یة عن 
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) ويه �دمة املزاد �رب إالنرتنت، بأٔنّه ال eBayقّررت احملمكة العلیا للوال�ت املتّ�دة أ�مر�كية، يف قرار مشل "ٔأي يب" (
�نتصاف أ�خرى املتعلقة �لتّعدي، مبا يف ذ� منح  ميكن ٕاصدار ٔأوامر قضائیة �ىل الرباءات ٕاّال ٕاذا مت رفض س�بل

، ٔأصدرت احملامك يف الوال�ت املتّ�دة أ�مر�كية 2006الرتاخيص إالجباریة للرباءات ا�الفة. وواصل املمثل ذا�رًا ٔأنّه منذ �ام 
س�تفادت مهنا رشكة ما�كروسوفت وتویو� �دًدا من الّرتاخيص إاللزاميّة �ىل الرباءات، مبا يف ذ� الّرتاخيص إاللزاميّة الّيت ا

) وجو�سون وجو�سون وخمتربات ٔأبوت و�ريها من الّرشاكت الّرائدة يف جمال التّكنولوجيا DirectTVو"د�ر�ت تیفي" (
 والتّصنیع. وذ�ر املمثّل كذ� ٔأّن احملامك يف الوال�ت املتّ�دة أ�مر�كية، يف جمال التكنولوجيّات الّطبیة، رفضت أ�وامر

الزجریة ؤأمرت ٕ�صدار ٕا�وات �اریة يف �االت �ّدة، مبا يف ذ� يف �االت موانع امحلل املأٔخوذة عن طریق الفم، وصاممات 
القلب عن طریق القثطرة، والعدسات الّالصقة، واختبارات �شخیص ا�هتاب الكبد الو�يئ جمي. �الوة �ىل ذ�، ف� یتعلّق 

، أٔصدر قايض احملمكة احمللّیة يف 2009لتكنولوجيات �ري الّطبیة، ذ�ر املمثّل ٔأنّه يف �ام ) اخلاّصة �eBayبقضا� "ٔأي يب" (
) ضد تویو�، معّدل ٕا�وات مس�متّر يف ضوء التّعدي �ىل Paiceالوال�ت املت�دة، دیفيد فولسوم، يف قضیة "��س" (

�زمع فهيا  2004) دعوى قضائیة يف �ام Paiceالرباءات من قبل ثالث ٔأنواع س�یارات �ى تویو�. رفعت رشكة "��س" (
ٔأس  RX400hو" لكزس  Highlander SUV، و"هایالندر ٔأس یو يف" Toyota Priusٔأّن س�ّیارات "تویو� �ریوس" 

یارات الكهر�ئیة Paice، قد تعّدت �ىل �راءات "��س" (Lexus RX400h SUVیو يف"  ) ف� یتعلّق مبحّراكت الس�ّ
ل كذ� ٔأن احملمكة و�دت ٔأّن تویو� قد تعّدت �ىل �راءة وا�دة ؤأّن هیئة احمللّفني منحت "��س" الهجینة. وذ�ر املمثّ 

)Paice دوالًرا ٔأمر�كيًا. وذ�ر املمثّل ٔأن احملمكة �ّددت معّدل ٕا�وات مس�متر كنس�بة مئویة من  4،269،950) تعویض قدره
يف املائة �ىل لك  0.32يف املائة �ىل لك تویو� �ریوس، و 0.48رة سعر امجل� �لك منوذج مر�بة معين. واكنت املعدالت املقرّ 

ٕاىل ٔأن تنهتيي فرتة صالحية الرباءة. �الوة �ىل ذ�، استشهد  RX400hيف املائة �ىل لك لكزس  0.26تویو� هایالندر، و
عة يف صیا�ة س�بل �نتصاف املنصفة، املمثّل �لقايض راندال رایدر اّ�ي ذ�ر ٔأّن " احملامك احمللّّیة �متتع �سلطة تقد�ریة واس

ويف �دد حمدود من احلاالت، مثل هذه احلا�، قد �شلك فرض إال�وات املس�متّرة �ّالً مناس�ًبا. ومع ذ�، فٕاّن وصف 
 الرتخيص إاللزايم بأٔنه "ٕا�وة مس�مترة" ال یقلّل من شأٔنه "كرتخيص ٕالزايم". �الوة �ىل ذ�، ف� یتعلّق بقضیة رشكة ٔأبل

Apple Inc  ضد موتوروالMotorola )2012( "ذ�ر املمثل ٔأّن القايض قد استشهد بقرار "ٔأي يب ،eBay  مالحظًا ٔأنّه
مل �كن ٔ�ي من الّطرفني احلق يف �نتصاف ٔ�ّن لكهيام مل �متكّنا من اثبات ٔأّن "أ�رضار لن �كون وس�ی� انتصاف مالمئة". 

ٔأّن "الّرتخيص إاللزايم مع إال�وات املس�مترة من املرحج ٔأن �كون وس�ی� انتصاف وذ�ر املمثّل ٔأّن القايض ٔأشار �ٔ�خّص ٕاىل 
ممتازة يف مثل هذه احلا� �سبب �دم التّناسب بني الرضر ا�ي یلحق بصاحب الرباءة من جّراء التّعدي والرضر اّ�ي یلحق 

 مجلهور من جّراء أ�مر القضايئ".�ملتعّدي و�

البیان ا�ي ٔأدىل به ممثل املؤسسة ا�ولیة لٕال�كولوجيا املعرفية،  ةللعامل الثالث، مؤید كة �رهاردوّرصحت ممث� ش�ب .69
بأّٔن غیاب املعلومات عن الّرتاخيص �ري الطوعیة، حيث مسحت احملمكة �س�ت�دام ��رتاع احملمي برباءة مقابل دفع 

�الوة �ىل ذ�، و�د املمثّل ٔأن هناك معلومات  إال�وات لصاحب الرباءة، �شلك ثغرة �برية يف مرشوع الوثیقة املرجعیة.
حمدودة �ّدًا من قبل هیئات املنافسة حول اس�ت�دام الرتاخيص �ري الطوعیة. ؤأشار املمثّل ٕاىل أّٔن اس�ت�دام الرتاخيص �ري 

يل املثال، ، �ىل سب 2007من اتّفاق �ریبس، وٕاىل ٔأنّه يف �ام  31الطوعیة يف احلاالت التنافس�یة منصوص �لیه يف املاّدة 
اكنت هیئة املنافسة إالیطالیة قد طلبت منح �راخيص من دون حتصیل ٕا�وات للسامح بتصنیع وبیع املكّو�ت الفعا� 

والعقاقري املس�ت�دمة ملشألك الربوس�تا� و�ساقط الشعر �ى ا��ور يف ٕایطالیا. �الوة �ىل ذ�، مل یوافق املمثّل �ىل البیان 
آلیة الرتخيص إاللزايم مل  من 217الوارد يف الفقرة  مرشوع الوثیقة املرجعیة واّ�ي ینّص، كام ذ�رت ا�ول أ�عضاء، �ىل ٔأّن أ
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، �ّرر املمثّل ٔأّن العامل الّرئييس اّ�ي یؤ�ّر �ىل اس�ت�دام الّرتاخيص �ري الطوعّیة 191�س�ت�دم ٕاّالً �درًا. وف� یتعلّق �لفقرة 
ملمثّل، مل یّمت تناولها �شلك اكف يف الوثیقة. ويف هذا الّصدد، شّدد املمثّل �ىل ٔأن هو التأٔثريات اخلارجية الّيت، بنظر ا

 اس�ت�دام العقو�ت التّ�اریة أ��ادیة اجلانب یعترب انهتأًاك لقوانني منظمة التّ�ارة العاملّیة ؤأّن هذه املسأٔ� مل �رد يف الوثیقة
، ٔأشار املمثّل ٕاىل ٔأنّه مل یتوفّر ٔأي دلیل حقيقي ميكن التّحقق منه �شأٔن 222املرجعّیة. �الوة �ىل ذ�، ف� یتعلّق �لفقرة 

التّلكفة احلقيقية للبحث والتّطو�ر برصف النظر عن التّأٔ�ید املقّدم من قبل صنا�ة املس�تحرضات الصیدالنیة. و�ٕالضافة ٕاىل 
ملتّ�دة أ�مر�كية وٕایطالیا ؤأملانیا، تقوم ٕ�صدار ذ�، ٔأضاف املمثّل ٔأّن العدید من الب�ان املتقدّمة، مثل كندا والوال�ت ا

، ذ�ر املمثّل ٔأن 229ٕاىل  224الّرتاخيص �ري الّطوعیة من دون وجود ٔأي دلیل �ىل �راجع �بتاكر. وف� یتعلق �لفقرات 
إاللزاميّة. �الوة ت� الفقرات تعكس ٔأدبیات حمددة مت اختیارها وال تعكس النتاجئ الرئيس�یة املتعلقة �س�ت�دام الرتاخيص 

�ىل ذ�، ف� یتعلّق �لبیا�ت اليت ٔأدلت هبا بعض الوفود والّيت مفادها ٔأنّه ینبغي اس�ت�دام الّرتخيص إاللزايم يف ظروف 
اس�تثنائیة، ٔأشار املمثّل ٕاىل ٔأّن هذا الّرشط �ري منصوص �لیه يف اتّفاق �ریبس. ويف هذا الّصدد، ٔأشار املمثّل ٕاىل املاّدتني 

من اتّفاق �ریبس �شأٔن ٔأهداف االتفاق وٕا�الن ا�و�ة �شأٔن اتفاق �ریبس والص�ة العامة، واللّتني مسحتا ٔ�عضاء  8و 7
 ذ تدابري محلایة الّص�ة العاّمة.منظمة التّ�ارة العاملیة �ختا

حرضات الّصیدالنیة يف ؤأعرب ممثّل امجلعّیة الیا�نیة للملكيّة الفكریّة �لنّیابة عن مجعّیته وعن مجعیة مصنّعي املس�ت .70
الیا�ن عن رغبهتام يف التأٔ�ید من �دید �ىل ٔأّن توفري العالج املمتاز لكثري من املرىض يف العامل يه �ّمة احلكومات 

والّرشاكت يف الب�ان املتقدمة والنامية �ىل �د سواء. وذ�ر املمثل كذ� ٔأن امجلعّیة الیا�نیة للملكيّة الفكریّة ومجعیة مصنّعي 
ملس�تحرضات الّصیدالنیة يف الیا�ن تعتقدان ٔأن ٔأ�شطة البحث والتطو�ر خللق عقاقري �دیدة رضوریة لتحسني الوصول ا

العاملي ٕاىل أ�دویة يف الب�ان النامية. ؤأضاف املمثّل ٔأّن اكتشاف العقاقري الثّوریة هو مسعى �لغ الصعوبة ومل �سفر ٕاّال عن 
، شّدد املمثّل �ىل رضورة ٕادارة نظام الرباءات احلايل بعنایة ليك یوفّر �افًزا لالبتاكر. معّدالت جناح منخفضة للغایة. �ا

وواصل املمثّل ذا�رًا ٔأنّه �ىل الّرمغ من ٔأّن �س�تثناءات �ىل حقوق الرباءات، ومبا يف ذ� الرتاخيص إاللزاميّة قد متّت 
عّیة الیا�نیة للملكيّة الفكریّة ومجعیة مصنّعي املس�تحرضات مناقش�هتا �الل ا�ورات الّسابقة للجنة الرباءات، فٕاّن امجل 

الّصیدالنیة يف الیا�ن تعتقدان ٔأن هناك عوامل ٔأخرى �ري حقوق امللكيّة الفكریّة تعرقل الوصول العاملي ٕاىل أ�دویة، مثل 
�ا، ٔأدر�ت امجلعّیة الیا�نیة . لّصحیةٔأو�ه الضعف التّنظميّیة، واملشألك يف سلس� التورید، والنّقص يف متویل نظام الر�ایة ا

للملكيّة الفكریّة ومجعّیة مصنّعي املس�تحرضات الّصیدالنیة يف الیا�ن رضورة موا�ة التّ�د�ت املتعّددة الّطبقات هبدف 
�شارك بنشاط يف  معاجلة مسأٔ� النّفاذ العاملي ٕاىل أ�دویة. وذ�ر املمثّل ٔأنه ٕاىل �انب ت� أ�فاكر، �شارك الرشاكت الیا�نیة

ج. و�الوة �ىل ذ�، قّدم املمثّل ٔأمث� عن الّرشأاكت بني رشاكت أ�دویة الیا�نیة الّيت هتدف ٕاىل حتسني الوصول  هذه ا�هن�
واملعهد الوطين ٔ�مراض احلساس�یة وأ�مراض املعدیة  Takedaٕاىل أ�دویة. ويف هذا الّصدد، ذ�ر املمثل ٔأّن رشكة ��یدا 

)NIAID ٔطلقا مرشو�ًا مشرتاكً �راسة �دوى اس�ت�دام �كنولوجيا إال�ر ا�قيقة من صنع ��یدا ) قد أTakeda  حلقن لقاح
تَِضّد �روتيّين حيّد من ٕاماكنیة انتقال املالر�، مت تطو�ره من قبل ا�ترب لعمل منا�ة املالر�  ضد املالر� حيتوي �ىل ُمس�ْ

 :WIPO Re(حلساس�یة وأ�مراض املعدیة من �الل قا�دة بیا�ت الویبو للبحثولقا�اهتا التّابع للمعهد الوطين ٔ�مراض ا
Search.(  الوة �ىل ذ�، ذ�ر املمثّل ٔأن رشكة ٔأستيالس�Astellas  قد ٔأطلقت مؤسسة الص�ة العاملیة التابعة

لها ، ويه منّظمة �ريیّة دولّیة �دیثة �كّرس مع Astellas Global Health Foundation (AGHF)ٔ�ستيالس 
لتحسني الوصول ٕاىل �دمات الّص�ة يف ا�متعات العاملّیة الّيت تعاين من نقص يف اخلدمات. وسوف �ركّز املؤّسسة �ىل 

 ا�االت الرئيس�یة التّالیة يف البدایة ويه أ�مراض املداریة واملعدیة املُهم� وّحصة أ�طفال والّص�ة النّفس�یّة يف ا�متعات ذات
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بوجود جتاري. �الوة �ىل  Astellasاّ�ول املنخفضة واملتوّسطة اّ��ل حيث ال �متتّع رشكة ٔأستيالس اّ��ل املنخفض و 
اكنت تعمل �ىل حبث  Mitsubishi Tanabe Pharmaذ�، ٔأبلغ املمثّل اللّجنة ٔأّن رشكة ميتسوبييش ��يب فارما 

كّز �ىل �الج املالر�، ؤأّن الّصندوق العاملي )، ويه مؤسسة حبثیة �ر MMVمشرتك مع مرشوع ٔأدویة ماكحفة املالر� (
) س�یقّدم من�ة لهذا البحث املشرتك. وذ�ر املمثل كذ� ٔأّن رشكة �شو�اي GHITلتكنولوجيا الّر�ایة الّصحیة املبتكرة (

Chugai  .لقد اكنت تعمل �ىل مرشوع لتطو�ر دواء �دید لعالج محى الّضنك �لتّعاون مع ش�بكة س�نغافورة لعمل املنا�ة
) ٔأّن املرشوع قد �سامه يف "ماكحفة أ�مراض املداریة GHITٔأدرك الّصندوق العاملي لتكنولوجيا الّر�ایة الّصحیة املبتكرة (

ملیون دوالر ٔأمر�يك لهذه الغایة. �الوة �ىل ذ�، ذ�ر املمثّل ٔأّن  4.4املهم� يف اّ�ول النّامية"، وقد قّرر منح حوايل 
ا�ة أ�دویة قد سامهت بنشاط يف تعز�ز سهو� الوصول ٕاىل املعلومات حول �ا� الرباءات املتعلّقة الّرشاكت الیا�نیة لصن

ودایتيش سانكيو  Astellasؤأستيالس  Takedaبدواء معّني. و�ىل و�ه اخلصوص، ذ�ر املمثّل ٔأّن رشاكت ��یدا 
Daiichi Sankyo  وا�سايEisai  �وشونوShionogi  قد شار�ت يف مبادرة معلومات الرباءات من ٔأ�ل أ�دویة

)Pat-INFORMED منتً�ا اكنت قد �رشت �لفعل من �الل  30) التّابعة للویبو، ؤأّن معلومات عن الرباءات املتعلّقة بـ
-Patٔأ�ل أ�دویة قا�دة البیا�ت ت�. ؤأعرب املمثل عن اعتقاده بأّٔن املبادرات املامث� ملبادرة معلومات الرباءات من 

INFORMED  توفّر معلومات مفهومة �سهل الوصول ٕا�هيا حول �ا� الرباءات املتعلّقة بدواء معّني يف ب� معّني. واختمت
املمثّل لكمته قائًال ٕاّن ٔأ�شطهتم ال �سامه يف حتسني الوصول العاملي لٔ�دویة حفسب، بل ٔأیضًا يف تعز�ز ٕاماكنّیة الوصول ٕاىل 

-Patتعلّقة حبا� الرباءات املتعلّقة بدواء معّني يف ب� معّني من �الل مبادرة معلومات الرباءات من ٔأ�ل أ�دویة املعلومات امل 
INFORMED. 

 من �دول أ�عامل: جودة الرباءات، مبا يف ذ� أٔنظمة ��رتاض 7البند 

 SCP/19/4و SCP/18/9و SCP/17/10و SCP/17/8و SCP/17/7استندت املناقشات ٕاىل الو�ئق  .71
 SCP/30/5و SCP/30/4و SCP/28/8و SCP/28/7و SCP/24/3و SCP/23/4و SCP/20/11 Rev.و
 .SCP/30/9و

ج  .72 وحتّدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء، وذ�ر ٔأّن مجموعته خفورة بأّٔن جلنة الرباءات تعقد �لسة �شار�ّیة �شأٔن ا�هن�
لكية الفكریة، ومبا يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض. وذ�ر الوفد ٔأّن املعمتدة لضامن جودة معلیة منح الرباءات دا�ل ماكتب امل 

ا�آلیات الّيت تضمن جودة ٕاجراءات الفحص دا�ل ماكتب الرباءات سا�دت يف دمع َمنح �راءات ذات جودة �الیة، و�لتّايل 
نّیة وإالقلميیّة يف هذا دمعت نظام الرباءات يف حتقيق ٔأهدافه. ؤأشار املمثّل ٕاىل وجود مجمو�ة متنو�ة من املامرسات الوط 

ا�ال، وذ�ر ٔأنه یتطلّع ٕاىل �س��ع ٕا�هيا. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن �سمح التّبادالت القيّمة يف ت� اّ�ورة و�ريها من 
ج الّيت �س�ت�د�  ا املاكتب لضامن جودة معلّیةدورات اللجنة ا�امئة لٔ�مانة العامة ا�داد دراسة معّمقة حول خمتلف ا�هن�

 الرباءات. منح

حتّدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، ؤأكد �ىل اه�م مجموعته ودمعها للتقدم يف معل  .73
اللجنة �شأٔن جودة الرباءات اليت �شلك هدفًا ٔأساس�یًا من ٔأهداف نظام الرباءات. وشكر الوفد كذ� أ�مانة �ىل ٕا�داد 

ّرصح الوفد بأٔن تقيمي النّشاط �بتاكري هو ٔأمر ٔأسايس �لنّس�بة جلودة الرباءات، حيث ٔأّن . وSCP/30/4الوثیقة الّشام� 
تقيميه اّ�قيق �كفل ٔأن یمت منح احلقوق احلرصیة لال�رتا�ات الّيت سامهت يف التأٔثري �ىل �ا� الّصنا�ة، من �ة، ومن �ة 

ّ�راسة الّشام� �شأٔن املامرسات اخلاّصة بتقيمي النّشاط �بتاكري ٔأخرى حتقيق ٔأهداف نظام الرباءات. و�بع الوفد ذا�رًا ٔأّن ا
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يف جمال الكميیاء يف مجیع ٔأحناء العامل �ٕالضافة ٕاىل املزید من التّبادل للمامرسات واملعلومات بني اخلرباء ف� خيّص مسأٔ� جودة 

الوفد بأّٔن فهم ممارسات ماكتب الرباءات ا�تلفة  الرباءات، ٔأمور ذات ٔأمهیة �لغة جيب مناقش�هتا يف جلنة الرباءات. وّرصح
املتعلّقة �لنّشاط �بتاكري �شلك جيد هو ٔأمر ٔأسايس ینبغي ٔأن یبىن �لیه التّعاون وتقامس العمل اّ�ويل. وواصل الوفد 

ة شّلك خطوة ٕاىل أ�مام قائًال ٕاّن تقامس العمل �ىل نطاق واسع بني املاكتب ذات أ�جحام املتفاوتة ومس�تو�ت التمنیة ا�تلف
ف� خيّص التّطو�ر املس�تقبيل لنظام الرباءات، و�لتايل فٕاّن مجموعته تؤید هذه املامرسة �شّدة. �الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد، كام 

�ت واحضًا �الل اّ�ورات الّسابقة للّجنة، ٔأّن مالحظات الّطرف الثالث، وٕاجراءات ��رتاض ٔأو �ريها من أ�نظمة 
اریّة ٕالبطال الرباءة عقب منحها، لكّها ٔأمور قد تؤ�ر �ىل منح �راءات �الیة اجلودة. وذ�ر الوفد ٔأّن قياس جودة ٕاجراءات إالد

الفحص هو ذات ٔأمهّیة كربى ملنح �راءات ذات جودة �الیة. و�لتّايل، ٔأعرب الوفد عن رسوره مبواص� اجللسة التّشار�ّیة 
ج الّيت �س�ت�د�ا الوفو  د لضامن جودة معلیة منح الرباءات يف ماكتب امللكية الفكریة، ومبا يف ذ� ٔأنظمة حول ا�هن�

��رتاض، ؤأعرب عن تطلّعه ٕاىل اّ�راسة املتّفق �لهيا والّيت س�تعّدها أ�مانة العامة الج�ع جلنة الرباءات املقبل. ومشريًا ٕاىل 
) قد AIذ�ر الوفد ٔأّن احللول املبنيّة �ىل اّ�اكء �صطناعي ( ٔأّن التّقدم التكنولو� یؤ�ر مبارشَة �ىل قضا� الرباءات،

تنعكس �ا�ال ٔأو أٓ�ال يف قانون الرباءات. ��، ٔأیّدت مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق �قرتاح املنقّح اجلدید 
ة يف �قرتاح، مثل �لسات ) ورّحبت �ٔ��شطة اجلدیدة املدر�SCP/30/9املقّدم من قبل وفدي ٕاس�بانیا وفر�سا (الوثیقة 

تبادل املعلومات حول اس�ت�دام ا�اكء �صطناعي يف حفص طلبات الرباءات وحفص ٔأهلیة احلصول �ىل �راءة لال�رتا�ات 
املتعلقة �ّ�اكء �صطناعي. ورٔأى الوفد ٔأّن هذه أ��شطة س�تفيد امجلیع من �الل تعز�ز فهمهم للتّأٔثريات احلقيقية 

ؤأعرب عن  SCP/30/5دیدة �ىل نظام الرباءات. ويف اخلتام، شكر الوفد أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة للتكنولوجيات اجل
 تطلّعه ٕاىل متابعة العرض التقدميي اخلاص هبا.

وحتّدث وفد رومانیا �مس �حتاد أ�ورويب واّ�ول أ�عضاء فيه، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد اّ�راسة الّشام� حول  .74
. SCP/30/4بعة يف مجیع ٔأحناء العامل لتقيمي النّشاط �بتاكري يف قطاع املواد الكميیائیة، والواردة يف الوثیقة املامرسات املتّ 

وشكر الوفد ٔأیضا اّ�ول أ�عضاء الّيت سامهت يف ٕا�داد هذه الوثیقة. وّرصح الوفد بأّٔن رشط النّشاط �بتاكري اكن جزًءا 
احلصول �ىل �راءة ؤأّن تقيميه الصحیح یضمن منح احلقوق احلرصیة فقط لال�رتا�ات  ٔأساس�ًیا من الّرشوط املوضوعیة ٔ�هلیة

الّيت �س�تحقها نتي�ة مساهامهتا يف ا�ال ذات الص�. وذ�ر الوفد كذ� ٔأن التّوجهيات الّيت قّدمهتا ا�راسة ميكن اعتبارها 
الوفد ٔأنّه �ملقارنة مع ا�ال إاللكرتوين ٔأو املیاكنیيك،  مفيدة �شلك �اص، ٔ�ن فّن الكميیاء یتّسم بطبیعته التجریبية. ؤأوحض

اكنت نتاجئ البحوث يف قطاع املواد الكميیائیة ٔأقل قابلّیة للتنبؤ. وذ�ر الوفد، �ىل سبيل املثال، ٔأنه مل �كن من الّسهل دامئًا 
سب، و�لتّايل فاكن من الّرضوري التحقق من التنبؤ ��ٓ�ر التقنیة الّيت قد حيد�ا املر�ب الكميیايئ �الستناد ٕاىل بنيته حف 

ا�ٓ�ر التقنیة والتأٔ�ید �لهيا بواسطة البیا�ت التجریبية. وّرصح الوفد كذ� بأّٔن �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه 
ٔأنّه �ىل یتوقعون أٔن �سا�د اّ�راسات حول النّشاط �بتاكري اللّجنة �ىل فهم هذا املطلب �شلك ٔأفضل. ؤأضاف الوفد 

الرمغ من وجود ُهنج خمتلفة �شأٔن العوامل الّيت حتّدد "مفهوم" جودة الرباءات، ومن اختالف معىن هذا املفهوم بني خمتلف 
ٔأحصاب املصل�ة ويف س�یاقات خمتلفة، ٕاال ٔأنّه شعر بتقارب يف فهم القضا� الرئيس�یة. ��، ٔأعرب الوفد عن ثقته يف ٔأّن نتاجئ 

"جودة الرباءات"، واجللسات التّشار�ّیة ا�تلفة حول هذا املوضوع، ومبا يف ذ� ت� الّيت س�تعقد  �س�تبيان حول مصطلح
�الل اّ�ورة احلالّیة، س�تكون مفيدة لتنفيذ معلنا يف جمال جودة الرباءات. �الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد ٔأن تبادل املامرسات 

�شّلك ٕا�دى ٔأّمه املسائل الّيت یتعّني تناولها يف جلنة الرباءات. �ٕالضافة واملعلومات بني اخلرباء �شأٔن مسأٔ� جودة الرباءات 
ٕاىل ذ�، ذ�ر الوفد ٔأن تعز�ز الفهم ملامرسات املاكتب املتعلقة �لنّشاط �بتاكري هو ٔأمر ٔأسايس ینبغي ٔأن یبىن �لیه 
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ل أ�عضاء فيه قد ٔأیّدوا �شلك مس�متر تقامس العمل التّعاون وتقامس العمل اّ�ويل. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن �حتاد أ�ورويب واّ�و 
�ىل نطاق ٔأوسع بني ماكتب الرباءات ذات أ�جحام املتفاوتة ومس�تو�ت التمنیة ا�تلفة. �الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد ٔأنّه یؤید 

طلّعه ٕاىل اكتساب ٔأیًضا مواص� اجللسات التشار�ّیة �شأٔن جودة معلیة منح الرباءات. ويف هذا الصدد، ٔأعرب الوفد عن ت
املزید من املعرفة من الوفود أ�خرى، ال س�� ف� یتعلّق بتكو�ن كفاءات فاحيص الرباءات واملاكتب، ؤأعرب عن ٔأم� يف ٔأن 

ج املتّبعة لضامن جودة معلّیة منح الرباءات، ؤأن تعّد أ�مانة هذه  تنتج عن ت� املساهامت القيّمة دراسة معّمقة �شأٔن ا�هن�
سة الّيت مت االتّفاق �ىل �سلميها �الل اّ�ورة املقب�. ولتحقيق ت� الغایة، ّجشع الوفد اّ�ول أ�عضاء �ىل املشاركة يف اّ�را

نوات أ��رية، �دثت  اجللسة التّشار�ّیة، لتكون اّ�راسة املس�تقبلیة شام� قدر إالماكن. وذ�ر الوفد كذ� ٔأنّه يف الس�ّ
ء �صطناعي الّيت قد تنعكس �ا�ًال ٔأو أٓ�ًال يف قانون الرباءات. ��، ٔأعرب الوفد عن تطّورات رسیعة يف جمال ا�اك

) وذ�ر ٔأّن أ��شطة اجلدیدة SCP/30/9تقد�ره لالقرتاح املنقّح اجلدید املقّدم من قبل وفدي ٕاس�بانیا وفر�سا (الوثیقة 
ء �صطناعي يف حفص طلبات الرباءات وحفص املدر�ة يف �قرتاح، مثل �لسات تبادل املعلومات حول اس�ت�دام ا�اك

ٔأهلیة احلصول �ىل �راءة لال�رتا�ات املتعلقة �ّ�اكء �صطناعي، س�تفيد مجیع ا�ول أ�عضاء من �الل تعز�ز فهمها 
ة للتّأٔثريات احلقيقية للتكنولوجيات اجلدیدة �ىل نظام الرباءات. �الوة �ىل ذ�، شكر الوفد أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیق

SCP/30/5  شأٔن التكنولوجيات الناش�ئة. وّرصح الوفد بأّٔن �حتاد أ�ورويب واّ�ول أ�عضاء فيه قد ٔأقّروا بأّٔن نظام�
الرباءات ینبغي ٔأن �سامه يف تعز�ز �بتاكر التّكنولو� ونقل التّكنولوجيا و�رشها مبا حيقّق املنفعة للمجمتع كّلك من �الل 

لواجبات بني منتجي التّكنولوجيا ومس�ت�ديم املعرفة التّكنولوجية. بعد ـن ذ�ر الوفد ٔأّن ضامن التّوازن يف احلقوق وا
التّكنولوجيات الّرمقیة، ومبا يف ذ� �كنولوجيا اّ�اكء �صطناعي، �شّلك حتد�ت مشرتكة مجلیع ا�ول، رٔأى الوفد ٔأّن 

 ملوا�ة ت� التّ�د�ت.املناقشة حول هذا املوضوع فد تّوفر ل�ول �لوًال وطرقًا مالمئة 

ج الّيت �س�ت�د�ا  .75 وحتّدث وفد ٔأوغندا �مس ا�مو�ة أ�فریقيّة، ؤأثىن �ىل أ�مانة ٕال�دادها اجللسة التّشار�ّیة �شأٔن ا�هن�
الوفود لضامن جودة معلیة منح الرباءات دا�ل ماكتب امللكيّة الفكریّة، مبا يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض، مع ٕایالء اه�م �اص 

تكو�ن كفاءات فاحيص الرباءات واملاكتب. وذ�ر الوفد ٔأن مفهوم جودة الرباءة ال یقترص �ىل جودة الرباءة حفسب بل ٔأیضًا ل 
�ىل جودة معلیة منح الرباءات دا�ل مكتب امللكية الفكریة. و�بع الوفد قائًال ٕاّن جودة الرباءة لها ص� وثیقة �ملعایري 

حصول �ىل الرباءات املطّبقة �الل ٕاجراء الفحص يف ّلك دو�. وذ�ر الوفد ٔأن مجموعته �شاطر املوضوعّیة اخلاّصة �ٔ�هلیة لل
شوا�ل اّ�ول أ�عضاء أ�خرى �شأٔن ز�دة �س�بة اخنفاض جودة الرباءات يف مجیع املناطق، والّيت تُعزى ٕاىل �دد من 

يف الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منوًا، و�راُجع معایري ٔأهلّیة العوامل، مبا يف ذ� ٕاىل القدرة التّقنیة يف ماكتب امللكية الفكریة 
احلصول �ىل �راءة يف مجیع املناطق، وز�دة جحم طلبات الرباءات، مبا يف ذ� �ىل التكنولوجيات احلدیثة. وف� یتعلّق 

م فّعال لال�رتاض حيّسن من جودة بأٔنظمة ��رتاض، ذ�ر الوفد ٔأن ا�مو�ة أ�فریقية تعتقد اعتقاداً راخسًا بأّٔن وجود نظا
الرباءات، ؤأّن مثل هذا النظام جيب ٔأن �شّلك ضامً� جلودة الرباءة. وذ�ر الوفد ٔأیًضا ٔأّن نظام ��رتاض جيب ٔأن �كون 

عد إالشارة متاً�ا ؤأّال یتعّرث �سبب التّاكلیف ٔأو املسائل املتعلّقة �لقدرات البرشیّة الّيت تؤ�ر �ىل خمتلف مرا�ل العملّیة. وب
مّرة ٔأخرى ٕاىل اجللسة التّشار�ّیة �شأٔن ا�ّهنج الّيت �س�ت�د�ا الوفود لضامن جودة معلیة منح الرباءات يف ماكتب امللكيّة 

الفكریّة، ّرصح الوفد بأٔن تنظمي �شاط لّ�ول أ�عضاء للتّعرف �ىل هذه ا�ّهنج الّيت �س�ت�د�ا املاكتب أ�خرى هو ٔأمر �لغ 
ذ�، ٔأكّد الوفد ٔأنّه �ىل الّرمغ من ٔأمهّیة تبادل اخلربات، ٕاّال ٔأّن هذه الّطریقة ليست ٕاّال وا�دة من الّطرق أ�مهیّة. ومع 

املتعدّدة املتاكم� اليت هتدف ٕاىل معاجلة مشلكة اخنفاض جودة الرباءات. ؤأضاف الوفد ٔأنّه �لنّس�بة للعدید من ماكتب 
ة ملوا�ة التّ�د�ت املتعلّقة �لرباءات وبأٔنظمة ��رتاض يه تعز�ز قدرة فاحيص امللكية الفكریة يف منطقته، ٕاّن ٔأفضل طریق
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الرباءات من �الل التّدریب يف خمتلف ا�االت التكنولوجية. �ا، طلب الوفد من أ�مانة ز�دة ٔأ�شطهتا يف جمال توفري 
ا.املسا�دة و�كو�ن كفاءات فاحيص الرباءات واملاكتب يف الب�ان النّامية و   ٔأقل الب�ان منو�

ورٔأى وفد مجهوریة �ور� ٔأّن جودة الرباءات �شّلك �امًال رئيس�یًا لتطو�ر التّكنولوجيات املبتكرة �ىل حنو فّعال  .76
وحامیة ا�رت�ني وحتسني كفاءة احلكومات يف ٕادارة الرباءات. وذ�ر الوفد كذ� ٔأنّه �الل عرص الثّورة الّصناعّیة، ٔأو العرص 

ولوجيّات النّاش�ئة، اّ�ي �متزي �لتقدم التّكنولو� الكبري، جيب ٔأن مرا�اة جودة الرباءات �وهنا مسأٔ� �لغة اجلدید للتّكن
أ�مهیة. ؤأشار الوفد ٕاىل أّٔن هذا أ�مر �رتبط ارتباًطا وثیقًا، ليس فقط جبودة الرباءات املمنو�ة، بل ٔأیًضا بقدرة الّسلطة 

الرباءات واحلد من ازدواجية العمل وحتقيق الكفاءة �قتصادیة. واعترب الوفد ٔأن إالداریة للحكومات �ىل حتسني جودة 
هو من ٔأّمه أ�دوات لتعز�ز جودة الرباءات  –تقامس العمل بني املاكتب  -التّعاون من ٔأ�ل حتسني ٕاجراءات الفحص 

 مكتب للملكية الفكریة، وذ�ر الوفد ٔأن وضامهنا. ؤأشار كذ� ٕاىل ٔأن اّختاذ القرار �شأٔن منح �راءة ٔأو ال یقع �ىل �اتق لكّ 
تقامس العمل ليس � ٔأي تأٔثري �ىل الّسلطة املس�تقّ� الّيت �متتّع هبا ماكتب الرباءات ف� خيّص مبنح الرباءات. وبدًال من ذ�، 

 ٕانّه انطالقًا من و�ة ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأّن تقامس العمل قد �كون مفيدًا من ٔأ�ل منح �راءات �الیة اجلودة. واختمت الوفد قائالً 
)، ؤأیّد الوفد SCP/30/4النّظر هذه، اكنت مناقشة اّ�راسة إالضافية �شأٔن النّشاط �بتاكري مفيدة للغایة (الوثیقة 

 ). SCP/30/9اّ�ي قّدمه وفدا فر�سا وٕاس�بانیا (الوثیقة  SCP/28/7�قرتاح املنقّح للوثیقة 

، وأٔعرب عن تقد�ره SCP/30/9و SCP/30/5و SCP/30/4وشكر وفد الربازیل أ�مانة �ىل جتمیع الو�ئق  .77
للعمل املنجز هبدف توضیح الوضع يف خمتلف اّ�ول أ�عضاء واملاكتب ف� یتعلق هذه املواضیع الهاّمة. كام ٔأعرب الوفد عن 

تب لتوفري املعلومات والّرشح �شأٔن هنجها املتّبعة ذات الّص�، مما سا�د تقد�ره للجهود الّيت بذ�هتا مجیع اّ�ول أ�عضاء واملاك
�ىل فهم القرارات املتّ�ذة واحللول املوجودة �ىل املس�توى الوطين �شلك ٔأفضل، أ�مر ا�ي سامه يف �سهیل معلّیة منح 

 ّ يت تتّبعها الربازیل ف� یتعلّق بت�لیل النّشاط الرباءات. وّرصح الوفد بأٔنّه اكن قد قّدم معلومات ٕاىل أ�مانة �شأٔن إالرشادات ال
من ٔأ�ل  2017�بتاكري للرباءات يف قطاع املواد الكميیائّیة، والّيت اس�تفادت من املشاورات العاّمة وّمت �رشها يف د�سمرب 

ّدم معلومات عن النّشاط توفري املزید من الّشفافية حول أ�سالیب واملعایري املس�ت�دمة. �ىل و�ه اخلصوص، ذ�ر الوفد ٔأنّه ق
�بتاكري يف ا�االت التّالیة: صیغة مار�وش، وأ�مالح، ؤأ�سدة أ�مينات، وإالسرتات وإالیرثات، والربودروجس (املواد 

اليت تتحول ٕاىل ٔأدویة بفعل ٔأنزميات دا�ل اجلسم)، واملر�بات الوس�یطة، وامل��بات الفراغّیة، واملُقَّصصات، واملذیبات، 
بات القفصیة، والبلورات املشرتكة، ومزجي من املر�بات، و�س�ت�دامات الّطبیة اجلدیدة. و�بع الوفد ذا�رًا ٔأّن واملر� 

، )WIPO CASE( املبادرات املتعّددة أ�طراف وإالقلميّیة، مثل نظام الویبو للنفاذ املركزي ٕاىل تقار�ر البحث والفحص
تب امللكيّة الفكریة. وف� یتعلّق �قرتاح وفدي فر�سا وٕاس�بانیا، ذ�ر الوفد ٔأنّه لعبت دور امليّرس يف حتقيق التّعاون بني ماك

یعي ٔأّن اّ�ول أ�عضاء ميكن ٔأن �س�تفيد من تبادل اخلربات �شأٔن اّ�اكء �صطناعي، ومبا يف ذ� �یف س�یؤ�ر ا�اكء 
ث تطّورات هائ� يف جمال اّ�اكء �صطناعي، �صطناعي �ىل جمال امللكيّة الفكریّة يف جوانبه ا�تلفة. ؤأشار ٕاىل �دو 

، بدٔأ �زوید اّ�اكء �صطناعي �لرباءات منذ مخس س�نوات 2019وذ�ر ٔأنّه وفقًا لتقر�ر �ّجتاهات التّكنولوجية للویبو للعام 
اّ�راسة. وذ�ر يف املائة يف طلبات الرباءات �ىل اّ�اكء �صطناعي �الل الفرتة قيد  40فقط، مع �سجیل ز�دة بنس�بة 

الوفد ٔأنّه یعتقد، ٔأّن املر�� أ�ّولیّة للمناقشات واس�مترار التّطورات �شأٔن هذا املوضوع ال یُأّٔهالن مناقشات جلنة الرباءات ٔأن 
تتحّول ٕاىل ٔأ�شطة وضع للقوا�د واملعایري. وذ�ر الوفد ٔأّن احلكومات وماكتب الرباءات ال �زال جتري دراسات وحتالیل من 

فكري يف �یفيّة �كيیف معلیاهتا وٕاجراءاهتا ملعاجلة هذه املسأٔ�. ويف هذا الصدد، ٔأیّد الوفد تبادل املعلومات بني اّ�ول ٔأ�ل التّ 
 مانة �ىل العمل �ىل هذه املسأٔ�.أ�عضاء وّجشع ا�ٔ 
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ٕالشارة ٕاىل . وبعد اSCP/30/5و SCP/30/4إالسالمية) أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقتني  -وشكر وفد ٕا�ران (مجهوریة  .78
�رخي مناقشات اللّجنة لهذا البند من �دول أ�عامل وٕاىل الّردود املتفاوتة �ىل �س�تبيان حول مصطلح "جودة الرباءات"، 
الحظ الوفد ٔأنه ال یو�د فهم مشرتك ملصطلح "جودة الرباءات" بني اّ�ول أ�عضاء. ووفقًا لرٔأي الوفد، �شّلك هذا مؤرشًا 

ماكنّیة تعز�ز جودة الرباءات مبجرد تبين ممارسة ماكتب الرباءات أ�خرى ٔأو �رب التّعاون مع املاكتب قوً� یدّل �ىل �دم إ 
أ�خرى من �الل ٔأ�شطة تقامس العمل. و�رٔأیه، ٕاّن تقامس العمل هو مسأٔ� دقيقة ومن الّرضوري ٔأن تعاجل �ىل املس�توى 

ايل �سمح ٔ�ّي دو� عضو بتقامس بعض ٔأو جزء من معلها مع اّ�ول الثّنايئ ٔأو إالقلميي. وذ�ر الوفد أٔن إالطار القانوين احل
أ�عضاء أ�خرى. ويف هذا الّصدد، ٔأكّد الوفد �ىل اعتقاده بأّٔن احلفاظ �ىل هذا املوضوع يف ٕاطار بند �دول أ�عامل هذا، 

ت� املر��. وّرصح الوفد بأّٔن هذا  ال ینبغي ٔأن یفّرس �ىل ٔأنّه ٔأداة لتنس�یق قانون الرباءات ٔأو لوضع القوا�د واملعایري يف
من اتّفاقية �ریبس الّيت مل حتّدد رشوط أ�هلیة للحصول �ىل �راءة، مما یعطي احلكومات جماًال اكفيًا  27.1الفهم یتّفق مع املاّدة 

تاج ٕاىل حتسني لت�دید وتطبیق املعایري وفقًا الحتیا�اهتا ؤأولو�هتا. وشّدد الوفد �ىل ٔأن جودة حفص طلبات الرباءات حت 
یاسات الوطنیّة �لك دو� بغیة تفادي التّاكلیف �ج�عّیة الّضخمة النّامجة عن منح  ملموس لتتوافق مع ٔأهداف الس�ّ
الرباءات لتحسينات �ري هامة. وحتقيقًا لهذه الغایة، ذ�ر الوفد ٔأّن تبادل اخلربات قد یؤّدي ٕاىل حتسني جودة الرباءات 

الّيت �متتّع هبا ماكتب الرباءات من �الل التّعاون الثّنايئ وإالقلميي بني ماكتب الرباءات. ؤأكّد الوفد من وحتسني اخلربة التقنیة 
�دید، ٔأّن ٔأي مبادرة تقّوض مبدٔأ قانون الرباءات ومعایري أ�هلیة للحصول �ىل �راءة س�تعّرض النّظام بأٔمك� للخطر، ؤأّن 

آلیة تأٔ�ذ بعني �عتبار ٔأولوّ�هتا ؤأهدافها وشوا�لها اخلاّصة. ويف اخلتام، جشع اّ�ول أ�عضاء حبا�ة ٕاىل �ّزي س�یايس لت�د ید أ
ؤأدوات الوفد اللّجنة �ىل الّرتكزي �ىل ٔأ�شطة بناء القدرات للب�ان النامية ؤأقّل الب�ان منّوًا، مثل تطو�ر قوا�د البیا�ت 

 البحث وأ�دوات املامث�.

دة الو�ئق الّيت ٔأ�ّدهتا �ورة اللجنة ا�امئة هذه، ورّحب �جللسة التّشار�ّیة �شأٔن وشكر وفد املغرب أ�مانة �ىل جو  .79
ا�ّهنج الّيت �س�ت�د�ا الوفود لضامن جودة معلّیة منح الرباءات دا�ل ماكتب امللكيّة الفكریّة، مبا يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض. 

ضامن جودة الرباءات. �ىل و�ه اخلصوص، ذ�ر الوفد ٔأنه ف�  وّرصح الوفد ٔأنّه يف املغرب، ّمت اّختاذ خطوات خمتلفة، هبدف
�شأٔن حامیة  97-17یتعلّق بعملّیة منح الرباءات، مت ٕاجراء حتسينات �برية من �الل ٕاد�ال التّعدیالت �ىل القانون رمق 

الوفد كذ� وجود ثالثة امللكيّة الصناعّیة، فضًال عن تطو�ر أ�دوات واملؤّرشات ا�تلفة لتحسني جودة الرباءات. وذ�ر 
 97-17جوانب �ّمة يف هذا الّصدد: القانوين والتّقين وإالداري. ف� یتعلّق �جلانب القانوين، ذ�ر الوفد ٔأّن دخول القانون رمق 

، مسح بتعدیل نظام �سجیل الرباءات يف املغرب ليشمل نظام حفص �سمح للمكتب بتطو�ر 2014�ّزي التّنفيذ يف د�سمرب 
ول البحث و�كو�ن أٓراء حول ٔأهلّیة احلصول �ىل �راءة هبدف ضامن ملقّديم الّطلبات املس�توى املناسب ف� خيص تقر�ر ح

حفص ٔأهلّیة احلصول �ىل �راءة، وكذ� اع�د نظام للتحقق من حصة الرباءات، یعرتف �لفحص اّ�ي ٔأجراه املكتب 
أ��انب اّ��ن عّینوا املغرب، دون ٕاجراء حفص مرهق �لّرضورة.  أ�ورويب للرباءات لضامن حامیة �راءات مقّديم الّطلبات

وف� یتعلّق �جلانب التّقين، ذ�ر الوفد ٔأنّه هبدف موا�بة اجلانب القانوين والتأٔكد من ٔأن الرباءات الّصادرة تتوافق مع املعایري 
دقيق. و�ىل و�ه اخلصوص، ذ�ر الوفد ٔأنّه  اّ�ولیة، اعمتد املكتب ٔأدوات حبث �الیة أ�داء مكّنت الفاحص من ٕاجراء حفص

ؤأوربيت  EPOQUE Net، ّمت تدریب الفاحصني �ىل اس�ت�دام قوا�د البیا�ت وأ�دوات ا�تلفة، مثل 2009منذ �ام 
ORBIT وWPI وIEEE ّا . و�بع الوفد ذا�رًا ٔأنّه �ٕالضافة ٕاىل ذ�، ركّز املكتب �ىل البنية التّحتیة الّرمقیة املرتابطة، مم

ونظام الویبو ٕالدارة الرمقنة وتدفّق العمل  IPASسهّل ٕادارة طلبات الرباءات، مثل نظام ٔأمتتة ماكتب امللكيّة الفكریّة للرباءات 
WIPO Scan  ونظام ٕادارة الو�ئق إاللكرتونّیةEDMS  ونظام الویبو للنّرشWIPO Publish وDAS  ومنّصة
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. وف� یتعلّق �جلانب إالداري، ذ�ر الوفد ٔأنّه هبدف ضامن ePCT�شأٔن الرباءات إالجراءات إاللكرتونّیة ملعاهدة التّعاون 
مواءمة إالجراءات والقوا�د مع القانون، بدٔأ املكتب ٕ�ضفاء الّطابع الّرمسي �ىل ٔأسالیب العمل وبصیا�ة الو�ئق املتعلّقة جبودة 

�الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد ٔأنّه هبدف تعز�ز أ�داء وحتسني الرباءات، ال س�ميّا التّوجهيات، وإالجراءات ومذ�ّرات إال�اطة. 
إالنتاجيّة، وجتنّب ٕاصدار �راءات منخفضة اجلودة، و�رش�ید التّاكلیف، و�رسیع معاجلة الّطلبات، وتفادي هدر املوارد وز�دة 

�رًا ٔأنّه من ٔأ�ل القيام و�بع الوفد ذا”. Lean Six Sigma“�س�بة رضا العمالء، اعمتد املكتب �ر�مج س�یغام التّدریيب 
، الّيت شّلكت منصة جتاریة ذ�یة Qlickviewبذ�، احتاج املكتب ٕاىل اس�ت�دام ٔأدوات حمّددة، ومبا يف ذ�" لكیك فيو" 

توفر بیا�ت مرئیة لت�لیل طلبات الرباءات. وذ�ر الوفد ٔأن هذه أ�داة تعمتد �ىل لو�ات معلومات دیناميكية ٕالدارة طلبات 
لیلها ومتابعهتا، مما مسح، �شلك ٔأسايس، مبراقبة ورصد مؤرشات تقيمي ٔأداء العملّیة، مثل إالجراء أ�ول ا�ي الرباءات وحت 

یقوم به املكتب وفرتة النّرش وفرتة إالصدار وٕانتاجية الفاحصني. وواصل الوفد ذا�رًا ٔأنّه، �ملثل، لضامن اجلودة اجلّیدة 
اّ�ولیة اخلاّصة بفحص الرباءات، قّدم املكتب دورات تدریبية ودورات الكتساب  للرباءات الّصادرة وال�يش مع املعایري

املهارات لفاحيص الرباءات بطریقتني: ٔأّوًال، �رب التّدریب أ�سايس، اّ�ي �زّود الفاحصني املعّینني �دیثًا �ملعرفة واملهارات 
فرتة ٕارشاد وتدریب مّدهتا ٔأربعة ٔأشهر �لك فاحص معّني  الّيت حيتاجون ٕا�هيا ٕالجراء الفحص. وّرصح الوفد بأٔنّه مت توفري

�دیثًا، ّمما مكّهنم من التّعمل ٔأثناء العمل والبدء يف ٕا�داد تقار�ر البحث أ�وىل اخلاصة هبم بدمع من معلّمهيم. وواصل الوفد 
ا ميكّهنم من حتسني �اراهتم ومعرفهتم. قائًال ٕاّن الطریقة الثّانیة للتّدریب يه التّدریب املس�متّر اّ�ي �شمل مجیع الفاحصني ممّ 

وذ�ر الوفد ٔأّن مثل هذا التدریب ّمت توفريه من قبل الواكالت الرش�كة، مثًال املكتب أ�ورويب للرباءات والویبو، �ىل شلك 
 الویبو فضًال عن التعلمي عن بعد.تدریب يف املكتب ٔأو ندوات من �الل ٔأاكدميیة 

حتت عنوان "دراسة ٕاضافية �شأٔن النّشاط �بتاكري  SCP/30/4 ٕا�داد الوثیقة شكر وفد الربتغال أ�مانة �ىل .80
(اجلزء الثّالث)". واعترب الوفد ٔأّن هذه اّ�راسة �لغة أ�ّمهیة �لنّس�بة مجلیع اّ�ول أ�عضاء. وّرصح الوفد بأّٔن هذه اّ�راسة 

فهم ٔأقوى لتقيمي النّشاط �بتاكري يف جمال املواد الكميیائّیة، مسحت بتبادل املعلومات بني اّ�ول أ�عضاء، ّمما یوفّر معرفة و 
اّ�ي اعتربه الوفد معقًّدا. �الوة �ىل ذ�، الحظ الوفد ٔأنّه �ىل الرمغ من ٔأّن مكتبه قد قّدم املعلومات عن تقيمي النّشاط 

. �الوة �ىل ذ�، شكر الوفد أ�مانة �ىل SCP/30/4�بتاكري يف جمال املواد الكميیائّیة، فٕانّه مل یمت ادرا�ا يف الوثیقة 
�شأٔن التّكنولوجيّات النّاش�ئة، ٔ�ّهنا قد توفّر �لوًال ملوا�ة التّ�د�ت النامجة عن ت�  SCP/30/5ٕا�داد الوثیقة 

قرتا�ات التّكنولوجيات. و�ّرر الوفد دمعه والزتامه �ملناقشات حول موضوع "جودة الرباءات". �ا، ٔأید الوفد العدید من �
الّيت قد حتّسن من جودة الرباءات، ومبا يف ذ� �قرتاح املنقّح املقّدم من قبل وفدي فر�سا وٕاس�بانیا الوارد يف الوثیقة 

SCP/30/9 �ؤأشار الوفد ٕاىل أّٔن ت� التّقنیات اجلدیدة، مثل اّ�اكء �صطناعي، س�یكون لها ٔأ�ر �ىل البحث يف �ا .
 قانون الرباءات. و��، رٔأى الوفد ٔأّن ت� أ��شطة واّ�راسات �ّمة للغایة، �وهنا ستسا�د التقنیة الصناعیة وكذ� �ىل

 ء �صطناعي �ىل نظام الرباءات.اّ�ول أ�عضاء �ىل فهم التأٔثري احلقيقي لّ�اك

وفد بأّٔن جودة الرباءات ؤأیّد وفد �ا� البیان اّ�ي ٔأدىل به وفد ٔأوغندا، مت�ّدّ� �مس ا�مو�ة أ�فریقيّة. وّرصح ال .81
املمنو�ة من قبل املاكتب الوطنیة اكنت حموریّة لنظام الرباءات. ؤأعرب الوفد عن تقد�ره لٔ�مانة ٕال�دادها اّ�راسة املفّص� 

حول هذا املوضوع املهّم. ؤأعرب الوفد عن تطلّعه ٕاىل ٕاجراء اجللسة التّشار�ّیة �شأٔن ا�ّهنج الّيت �س�ت�د�ا الوفود لضامن 
جودة معلیة منح الرباءات يف ماكتب امللكيّة الفكریّة، ومبا يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض. وبعد إالشارة ٕاىل ٔأّن جودة الرباءات 

تعمتد ٕاىل �د �بري �ىل قدرات و�ارات فاحيص الرباءات و�ىل إالجراءات الشفافة لعملیّة املنح، ذ�ر الوفد ٔأنّه ینبغي 
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الب�ان النامية ؤأقّل الب�ان منوًا �ىل تعز�ز قدرة فاحيص الرباءات يف ا�االت التكنولوجية  مسا�دة ماكتب امللكية الفكریة يف
 ا�تلفة �متكيهنم من ٕاصدار �راءات �الیة اجلودة ومن اس�ت�دام التقار�ر الّيت �شاركهتا املاكتب أ�خرى بطریقة فّعا�. 

حيوً� یضمن حتقيق بعض ٔأهداف نظام الرباءات ال س�� حتفزي  وّرصح وفد إال�وادور بأّٔن جودة الرباءات متثّل عنرصاً  .82
�بتاكر و�سهیل نقل املعرفة. و�رٔأیه، ینبغي تفسري جودة الرباءات �ىل ٔأّهنا امحلایة املمنو�ة لت� ��رتا�ات الّيت �س�تويف 

اءات، ومبا يف ذ� ٕازا� رشوط أ�هلیة للحصول �ىل �راءة. ؤأعرب الوفد عن رغبته يف ضامن حسن سري معل نظام الرب 
العنارص الّيت ال ختدم الغرض. وشّدد الوفد �ىل ٔأّن احلفاظ �ىل معایري �الیة اجلودة ف� خيّص ٔأهلّیة احلصول �ىل �راءة 

یاق، شكر الوفد أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  ، والعرض التقدميي ذات SCP/30/4�شّلك �افز لالبتاكر. ويف هذا الس�ّ
اكن �ًما للغایة لفاحيص الرباءات. كام ٔأعرب الوفد عن تقد�ره لوفدي فر�سا وٕاس�بانیا �ىل اقرتا�ام املنقّح الوارد  الّص�، اّ�ي

، واّ�ي ٔأیّده. �الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد ٔأنّه �ون ٔأسالیب الفحص املرتبطة �ّ�اكء �صطناعي مل SCP/30/9يف الوثیقة 
 حيتاج ٕاىل مزید من املعلومات للحامیة املمكنة لهذه ��رتا�ات.تّمت مشاركهتا �ىل نطاق واسع، فهو 

ؤأثىن وفد الهند �ىل أ�مانة ملا بذلته من �ود ٕال�داد اّ�راسة إالضافية �شأٔن النّشاط �بتاكري (اجلزء الثّالث)،  .83
ذ� مطالبات مر�وش. و�ّرر الوفد البیان الّيت ركّزت �ٔ�خّص �ىل تقيمي النّشاط �بتاكري يف قطاع املواد الكميیائّیة، ومبا يف 

 اّ�ي ٔأدىل به �الل اّ�ورة الثّانیة والعرش�ن للجنة الرباءات ف� یتعلّق �ّ�راسة �شأٔن النّشاط �بتاكري واّ�ي مفاده ٔأنّه ال
اكري. وذ�ر الوفد ٔأیًضا ینبغي اعتبار ٔأّي مداوالت ومناقشات يف هذا الّصدد �ىل ٔأّهنا ٔأداة لتنس�یق متطلّبات النّشاط �بت

ٔأّن النّشاط �بتاكري �شّلك ٔأ�د الّرشوط الّرئيس�ّیة ٔ�هلیة احلصول �ىل الرباءة لضامن ٔأّن ��رتاع احملمي مبوجب �راءة 
لنّس�بة یوفر تقّدم تقين �ملقارنة مع �ا� التقنیة الصناعیة السابقة ٔأو ٔأمهیة اقتصادیة ٔأو لكهيام ؤأّن ��رتاع مل �كن بدهيّیًا �

لشخص من ٔأهل املهنة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأّن اتّفاق �ریبس مل یقّدم ٔأي تعریف حمّدد لرشوط أ�هلیة للحصول �ىل �راءة، 
و�رك أ�مر بید اّ�ول أ�عضاء لتقوم بت�دید هذه الّرشوط وفقًا لقوانيهنا الوطنیة. �الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد ٔأّن ٔأنظمة 

ا حيوً� يف منح �راءات �الیة اجلودة. و�بع الوفد ٔأنّه بعد تطبیق نظام ��رتاض الّسابق �ىل منح ��رتاض لعبت ٔأیًضا دورً 
الرباءة يف نظام الرباءات الهندي، ّمت رفض منح العدید من الرباءات. وّرصح الوفد بأّٔن نظام ��رتاض الفّعال یؤدي دور 

ة حفسب، بل یقلّل ٔأیًضا من التّلكفة نتي�ة التّقلیل من اماكنیة التّقايض املصفاة �الل حمامكة الرباءات وال یضمن جودة الرباء
يف املس�تقبل. ؤأبلغ الوفد اللّجنة ٔأنّه يف الهند، جيوز ٔ�ي خشص من امجلهور العاّم ٔأن یتقّدم ��رتاض قبل منح الرباءة (بعد 

عين بأٔن یتقّدم ��رتاض بعد منح الرباءة يف �رش طلب الرباءة وقبل منح الرباءة) للمراقب يف �ني �ُسمح فقط للشخص امل
غضون س�نة وا�دة من �رخي منحها. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأّن مثل هذا النّظام یضمن الشفافية يف نظام الرباءات وحيّسن من 

ويل، جودة الرباءات. ورصح الوفد كذ� بأّٔن مكتب الرباءات الهندي �عتباره ٕادارة للبحث اّ�ويل والفحص ا�متّهیدي ا�ّ 
هو ٔأیًضا جزء من ا�مو�ة الفرعیة املعنیة �جلودة مضن اج�ع إالدارات ا�ولیة العام� يف ظل معاهدة التعاون �شأٔن 

) وتقار�ر الفحص ISR) لضامن جودة تقار�ر البحث ا�ويل (QMSالرباءات. وّرصح الوفد بأٔمهیة نظام ٕادارة اجلودة (
هتا ٕادارة البحث اّ�ويل والفحص ا�متّهیدي اّ�ويل الهندیّة. �الوة �ىل ذ�، وانتقاًال ٕاىل ) اليت ٔأ�دّ IPERsا�متّهیدي اّ�ويل (

مسأٔ� مطالبات مكروش، ذ�ر الوفد ٔأّن هذه املطالبات مسحت �ملطالبة بعّدة مركّبات يف مطالبة وا�دة. ؤأوحض الوفد ٔأنّه 
ر�وش، وا�ه الفاحصون الكثري من العقبات، ٔ�ن الهیألك عند حتدید النّشاط �بتاكري لال�رتاع الوارد يف مطالبات م

املذ�ورة تتعلّق مبالیني من املر�بات احملمت�. و�بع الوفد قائًال ٕاّن اسرتاتیجیة البحث الفّعال والبحث الشامل ٔأمران حيوّ�ن 
) (ٔأ) من 1( 2ٔأیًضا ٔأنه وفقًا للامدة للتّحقق من معیار اجلّدة وتقيمي النّشاط �بتاكري اخلاّص مبطالبات مر�وش. وذ�ر الوفد 

 قانون الرباءات الهندي، سيمتتّع ��رتاع بنشاط ابتاكري ٕاذا اكن هذا ��رتاع (ٔأ) متقدًما تقنًیا �ملقارنة مع املعارف القامئة ٔأو
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نة. وّرصح الوفد ٔأنّه (ب) �یه ٔأمهیّة اقتصادیّة ٔأو (ج) �هام ّمما جعل ��رتاع �ري بدهييّي �لنّس�بة لشخص من ٔأهل امله 
يف �ال مطالبات مر�وش، من الرضوري التّحقق ّمما ٕاذا اكن قد ّمت الكشف عن املر�ب احملدد يف �ا� التقنیة الصناعیة 

السابقة ٔأم ال. ؤأشار الوفد كذ� ٕاىل حمك قانون الرباءات اّ�ي ینّص �ىل ما یيل "جمرد اكتشاف شلك �دید ملاّدة معروفة 
تعز�ز الفّعالیة املعروفة لت� املاّدة ٔأو جمرد اكتشاف ٔأیّة خصائص �دیدة ٔأو اس�ت�دام �دید ملادة معروفة ٔأو ال یؤّدي ٕاىل 

آ� ٔأو �از معروف، هو �ري قابل للحامیة مبوجب �راءة ما مل �سفر هذه العملّیة املعروفة  جمرد اس�ت�دام لعملّیة معروفة أٔو أ
یدة وا�دة �ىل أ�قل. ؤ�غراض هذا البند، سيمت اعتبار أ�مالح وإالسرتات عن منتج �دید ٔأو �س�ت�دم ماّدة متفا�� �د

وإالیرثات واملُقَّصصات وأ�یضات واملت�ازئات وتولیفة املت�ازئات واملر�بات والتولیفات ومش�تقات ٔأخرى من ماّدة معروفة، 
قة �لفعالیة. وذ�ر الوفد ٔأیًضا ٔأّن احملمكة العلیا املوقّرة �ىل ٔأهنا نفس املاّدة، ما مل �كن ختتلف اختالفًا �بًريا يف اخلصائص املتعلّ 

يف الهند قد ٔأوحضت يف حمك �رخيي ٔأّن الفّعالیة يف هذا الصدد �شري ٕاىل "الفعالیة العالجية". ويف اخلتام، اقرتح الوفد ٕاجراء 
ملطالبات. واقرتح الوفد ٔأیًضا ٕاجراء دراسة ٕاضافيّة مفّص� حول مطالبات مر�وش يف جلنة الرباءات لتعز�ز ٔأدوات حفص ت� ا

 دراسة حول ٔأنظمة ��رتاض للمسا�دة يف حتسني جودة الرباءات.

اجللسة التشار�یة �شأٔن ا�ُهنج اليت �س�ت�د�ا الوفود لضامن جودة معلیة منح الرباءات دا�ل ماكتب امللكية الفكریة، مبا يف 
 كفاءات فاحيص الرباءات واملاكتب).ذ� ٔأنظمة ��رتاض (یوىل اه�م �اص لتكو�ن 

) �شأٔن حتسني جودة حفص الرباءات املتعلّقة JPOقّدم وفد الیا�ن عرضًا حول مبادرات مكتب الرباءات الیا�ين ( .84
�لتّكنولوجيات النّاش�ئة. والعرض متاح �ىل الّرابط: 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_k_sharing_session_on_qualit
y_japan.pdf. 

). OEPMوقّدم وفد ٕاس�بانیا عرًضا تقدميیًا عن ٕادارة اجلودة يف املكتب إالس�باين للرباءات والعالمات التّ�اریّة ( .85
والعرض متاح �ىل الّرابط: 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_l_sharing_session_on_qualit
y_spain.pdf. 

). والعرض IMPIفد املكس�یك عرًضا عن موضوع جودة الرباءات يف املعهد املكس�یيك للملكيّة الّصناعیة (وقّدم و  .86
متاح �ىل الّرابط: 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_m_sharing_session_on_quali
ty_mexico.pdf . 

فاحيص الرباءات يف املكتب الكوري للملكيّة الفكریّة وقّدم وفد مجهوریة �ور� عرًضا حول �كو�ن كفاءات  .87
)KIPO :والعرض متاح �ىل الّرابط .(

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_n_sharing_session_of_qualit
y_republic_of_korea.pdf. 
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يّة الفكریّة. والعرض متاح �ىل الّرابط: وقّدم وفد كندا عرًضا حول موضوع جودة الرباءات يف املكتب الكندي للملك  .88
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_p_sharing_session_on_qualit

y_canada.pdf. 

الّصني". والعرض متاح  -وقّدم وفد اململكة املتّ�دة عرضًا بعنوان " التّبادل بني فاحيص الرباءات: اململكة املتّ�دة  .89
: �ىل الّرابط

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_o_sharing_session_on_qualit
y_united_kingdom.pdf. 

وشكر وفد ٔأملانیا أ�مانة �ىل ٕا�داد دورة جلنة الرباءات ت� و�ىل توفري و�ئق �ج�ع الّيت متتّعت بأٔ�ىل مس�توى  .90
لیا�ن وٕاس�بانیا واملكس�یك ومجهوریة �ور� وكندا واململكة املتّ�دة �ىل من اجلودة. �الوة �ىل ذ�، شكر الوفد وفود ا

العروض املمتازة والغنّیة �ملعلومات الّيت قّدمهتا �الل اجللسة التّشار�ّیة �شأٔن ا�ّهنج الّيت اس�ت�دمهتا الوفود لضامن جودة 
�رتاض. وذ�ر الوفد أّٔن الوصول ٕاىل ٔأ�ىل مس�تو�ت معلّیة منح الرباءات يف ماكتب امللكيّة الفكریّة، مبا يف ذ� ٔأنظمة �

اجلودة �لنس�بة للرباءات هو ٔأ�د ٔأمه ٔأهداف املكتب أ�ملاين للرباءات والعالمات الت�اریة. �ا ٔأوىل املكتب أ�ملاين للرباءات 
ع الوفد قائًال ٕاّن ضامن اجلودة والعالمات الت�اریة اه�ًما �اًصا للمس�توى العايل من اجلودة ٔأثناء معلّیة منح الرباءات. و�ب

 177العالیة اكن قد بدٔأ �لفعل مع توظیف فاحيص الرباءات. ؤأبلغ الوفد اللّجنة ٔأنّه يف العام الّسابق، متّت املوافقة �ىل 
 ٕاماكنیة توظیف ٕاضافية مضن مزيانييت املكتب 73وظیفة �دیدة لفاحيص الرباءات من قبل البوندس�تاغ أ�ملاين، ومت حتدید 

فاحًصا �دیًدا منذ خریف �ام  113. وذ�ر الوفد ٔأنّه ّمت توظیف 2019و 2018أ�ملاين للرباءات والعالمات الت�اریة لعايم 
. وذ�ر الوفد ٔأیًضا ٔأنّه 2019ؤأّن ٕادارة املكتب أ�ملاين للرباءات والعالمات التّ�اریة ستس�متر يف التوظیف يف �ام  2018

ینّص قانون الرباءات أ�ملاين �ىل القا�دة التالیة ويه: جيب فقط تعیني ٔأولئك ا��ن �ازوا  �لنس�بة لتعیني فاحيص الرباءات
�ىل ٕا�ازة �امعیة يف الهندسة أٔو العلوم و�هيم �ربة معلّیة ال تقل عن مخس س�نوات يف ٕا�دى هذه ا�االت. وّرصح الوفد 

لّیة حفص الرباءات بواسطة �رباهتم احملددة منذ بدایة ٔأّن هذا الرشط یضمن ٔأن فاحيص الرباءات ميكن ٔأن �سامهوا يف مع 
مسريهتم املهنیة. وذ�ر الوفد ٔأیضًا ٔأنّه �ٕالضافة ٕاىل ذ�، تلقّى الفاحصون املعّینون �دیثًا، تدریبات عند بدء معلهم يف 

وات، س�ُیطلب من املشاركني املكتب أ�ملاين للرباءات والعالمات التّ�اریة. وواصل الوفد ذا�راً ٔأنّه �ىل مدى فرتة ثالث س�ن
اكتساب املعرفة القانونیّة أ�ساس�ّیة والتعّمق هبا وتعّمل �یفيّة اس�ت�دام ٔأنظمة �كنولوجيا املعلومات التّابعة للمكتب أ�ملاين 

ني املعّینني للرباءات والعالمات التّ�اریة. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، قام املكتب أ�ملاين للرباءات والعالمات الت�اریة بتدریب املوظف
�دیثًا يف جماالت ٔأخرى �بعة للملكيّة الفكریّة، مثل قوانني العالمات التّ�اریّة ٔأو قوانني التّصاممي ليك یطوروا معرفة شام� 
حول امللكيّة الفكریّة. وّرصح الوفد بأّٔن مثل هذه التدریبات ٔأجریت من قبل قضاة يف احملمكة الفيدرالیة للرباءات واملوظفني 

خلربة من املكتب أ�ملاين للرباءات والعالمات التّ�اریة. و�بع الوفد ذا�رًا ٔأنّه يف الوقت عینه، ّمت إالرشاف �ىل العمل ذوي ا
شهًرا. اكن املرشدون متوفّر�ن  18الیويم اّ�ي ینجزه الفاحصون �شلك فردي من قبل مرشد�ن ذوي اخلربة �ىل مدار 

قد یطر�ا الفاحصون. وّرصح الوفد كذ� ٔأّن املكتب أ�ملاين للرباءات والعالمات لٕال�ابة �ىل ٔأي نوع من أ�س�ئ� الّيت 
التّ�اریة قد قّدم ٔأیًضا فرص تأٔهیل اختیاریّة للفاحصني حلیاهتم املهنّیة الّالحقة. وذ�ر الوفد �ىل و�ه اخلصوص ٔأّن منذ 

ة بدعوة حمارض�ن �ارجيني من اجلامعات والعاملني يف س�نوات �ّدة، قامت ٕادارة املكتب أ�ملاين للرباءات والعالمات التّ�اری
، �ىل سبيل املثال، متكّن فاحصو املكتب أ�ملاين للرباءات 2019جمال الّصنا�ة حلضور "یوم التكنولوجيا". يف مایو 

بكيّة. و�الل هذا احلدث، ٔألقى �رباء من رش  كة تویو� والعالمات التّ�اریة من احلصول �ىل معلومات حول التقنّیات الش�ّ
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و�امعة �رلني التّقنیة و�امعة فریدر�ش ٔألكساندر ٕارالجنن نورمربغ حمارضات حول اّ�اكء �صطناعي والبیوت اّ��یة 
ّیارات اّ�اتیّة القيادة. �الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد ٔأّن الفاحصني ميكهنم ٔأیًضا حضور العدید من ا�ورات اللّغویة يف  والس�ّ

الّصینيّة. ومسح التّبادل اّ�ي ٔأجراه الفاحصون مع ماكتب الرباءات أ�خرى للفاحصني �كتساب املزید من اللّغتني الیا�نّیة و 
املؤّهالت، اليت اكنت مفيدة يف معلّیة منح الرباءات، وال س�� ف� خيّص ٕاجراء معلّیات البحث. وّرصح الوفد بأّٔن معلیات 

اين للرباءات والعالمات التّ�اریة تضمن مس�توى �الیًا من اجلودة. و�ىل البحث والفحص اليت جيرهيا فاحصو املكتب أ�مل
الّرمغ من ٔأّن الفاحصني معلوا �شلك مس�تقّل، فقد ّمت ارسال لك قرار متّ�ذ ٕاىل ٔأ�د �بار الفاحصني من ذوي اخلربة. وّرصح 

مّر الس�نني لتلبیة �حتیا�ات احملّددة للمكتب الوفد بأّٔن هذا أ�مر �شّلك جزًءا من نظام ٕادارة اجلودة اّ�ي ّمت اع�ده �ىل 
أ�ملاين للرباءات والعالمات التّ�اریة واّ�ي اكن جيري تطو�ره �س�مترار. وذ�ر الوفد ٔأن هذا أ�مر یضمن ٔأن �كون قرارات 

ت، معل فاحصو املكتب الفاحصني متّسقة مع الّرشوط القانونیة لقانون الرباءات أ�ملاين. ؤأضاف الوفد أّٔن ٔأثناء حفص الرباءا
أ�ملاين للرباءات والعالمات التّ�اریة حرصً� مع ملّف ٕالكرتوين. ومسح اع�د تدفق العمل إاللكرتوين لتس�یري العمل بتطبیق 
ٕاجراءات مو�دة ومنظمة. وذ�ر الوفد ٔأّن اع�د امللّف إاللكرتوين قد ٔأّدى ٔأیًضا ٕاىل �رسیع ٕاجراءات الفحص وسامه يف توفري 

ى �اٍل من اجلودة. �الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد ٔأنّه �ٕالضافة ٕاىل ت� التّدابري الهادفة ٕاىل ضامن ٔأ�ىل مس�توى من مس�تو 
اجلودة لعملیات البحث والفحص، ینّص قانون الرباءات أ�ملاين �ىل ٕاماكنیة تّد�ل أ�طراف أ�خرى. �ىل و�ه اخلصوص، 

أ�وىل، من قانون الرباءات أ�ملاين، قد یّمت تقدمي طلب الفحص ليس فقط من قبل  )، امجل�2( 44ذ�ر الوفد ٔأنه وفقًا للامّدة 
مقّدم الطلب ولكن ٔأیًضا من قبل ٔأّي طرف أٓخر يف غضون س�بع س�نوات من تقدمي الطلب. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأّن هذا احلمك 

لوفد ٔأیًضا بأٔنه جيوز لطرف أٓخر يف ٔأعطى أ�طراف أ�خرى فرصة لطلب البدء يف حفص الّطلب و�رسیع العملّیة. وّرصح ا
ٔأي وقت �الل ٕاجراءات الفحص، �بالغ عن تقنیة صناعیة سابقة �ّمة مرتبطة مبوضوع الّطلب، و�لتّايل التّأٔثري �ىل 

ا�رًا )، امجل� الثّانیة، من قانون الرباءات أ�ملاين. و�بع الوفد ذ3( 43ٕاجراءات الفحص �ىل النّحو املنصوص �لیه يف املاّدة 
ٔأّن الطرف ا�ٓخر ال یصبح جزًءا من إالجراءات من �الل تقدمي طلب للفحص ٔأو من �الل تقدمي احلا� الّصناعیة الّسابقة. 
�الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد ٔأنّه من املمكن ٔأیًضا تقدمي ا�رتاض ما بعد املنح يف املكتب أ�ملاين للرباءات والعالمات التّ�اریة. 

اخلصوص ٔأنّه بعد مرور �سعة ٔأشهر �ىل �رش منح الرباءة، جيوز ٔ�ّي طرف أٓخر تقدمي ا�رتاض كتاّيب  وذ�ر الوفد �ىل و�ه
من قانون الرباءات أ�ملاين). وٕان ٔأ�د ٔأقسام املكتب أ�ملاين للرباءات  59�ىل منح الرباءة مع ذ�ر أ�س�باب (املاّدة 

اض. وتتأٔلّف اللّجنة من ثالثة ٔأش�اص: رئيس الّشعبة ومقّرر والعالمات التّ�اریة مسؤول عن التّعامل مع ٕاجراءات ��رت 
ومقّمي. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنّه حّىت يف �ال وجود �ّدة ا�رتاضات �ىل نفس الرباءة، مل یّمت اّختاذ سوى ٕاجراء وا�د مبشاركة مجیع 

�ة �الیة من الیقني القانوين للرباءات أ�طراف. وّرصح الوفد كذ� بأّٔن اجلودة العالیة لفحص الرباءات وما �رتبط هبا من در 
املمنو�ة من قبل املكتب أ�ملاين للرباءات والعالمات التّ�اریة قد انعكسا يف ٕاحصاءات ٕاجراءات ��رتاض. وف� یتعلّق 

كتب �راءة �دیدة من قبل امل  75000، ّمت منح حوايل 2017و 2013�ٕالحصاءات، ذ�ر الوفد ٔأنّه �الل الفرتة املمتّدة بني 
ومت  2018و 2014�راءة بني �ايم  1800أ�ملاين للرباءات والعالمات التّ�اریة. ومن بني هذه، ّمت ��رتاض �ىل حوايل 

إالبقاء �ىل حوايل نصفها �ىل ٔأّهنا منحت �شلك اكمل ٔأو حمدود. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنّه، حّىت بعد ٕاجراءات ��رتاض، 
 اءات املمنو�ة من قبل املكتب أ�ملاين للرباءات والعالمات التّ�اریة �ىل صالحيّهتا.يف املائة من الرب  98�افظت ٔأكرث من 

وشكر وفد السوید مجیع الوفود أ�خرى اليت سامهت يف اجللسة التشار�یة. وذ�ر ٔأن املكتب السویدي للرباءات  .91
، حصل املكتب 2007نه منذ �ام ) �بع ت� املناقشات �ه�م �بري. و�ىل و�ه اخلصوص، ذ�ر الوفد أٔ PRVوالتسجیل (

يف ٕادارة اجلودة. وّرصح ٔأن العمل يف جمال اجلودة تضّمن خطوات  ISO 9001السویدي للرباءات والتسجیل �ىل شهادة 
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متعددة مثل مراقبة ا�ٓراء أ�وىل املكتوبة لٔ�قران واختبارات اجلودة الس�نویة. وذ�ر الوفد ٔأیًضا أٔن �دًدا من �رباء الرباءات 

قاموا بدراسة السوابق القضائیة اجلدیدة حملامك الرباءات وأ�سواق السویدیة واملكتب أ�ورويب للرباءات يف ا�االت  �هيم
التقنیة والقانونیة. ورصح ٔأن �رباء الرباءات هؤالء، حفصوا مجیع �االت رفض الطلبات احملمت� �ٕالضافة ٕاىل مجیع النوا� 

فد ٔأنه مت ٕا�شاء دور �دید يف املكتب السویدي للرباءات والتسجیل �سمى "خبري ملنحها. و�الوة �ىل ذ�، ذ�ر الو 
البحث". وقام هؤالء اخلرباء بتقيمي قوا�د البیا�ت اجلدیدة وحفص ٔأدوات البحث اجلدیدة لت�دید ٔأفضل املامرسات. ورصح 

 "خبريان حبث" �لك و�دة من الو�دات الوفد بأٔنه نظًرا ٔ�ن هذه املامرسات قد ختتلف حسب ا�ال التقين، فقد مت تعیني
التقنیة الست. ؤأشار الوفد ٕاىل أٔن النظام حظي برتحيب �بري من قبل الفاحصني وزاد من اه��م بتجربة اسرتاتیجیات 

 �دیدة للبحث وسامه ٔأیًضا يف �سلیط الضوء �ىل ٔأمهیة معلیة البحث يف ضامن جودة �الیة للرباءات.

كره لٔ�مانة ٕال�دادها ل�ورة وكذ� ل�ول أ�عضاء لتقدمي معلومات �شأٔن ا�ُهنج اليت ؤأعرب وفد ٔأسرتالیا عن ش .92
�س�ت�د�ا لضامن جودة معلیات منح الرباءات. وذ�ر الوفد ٔأنه، �ىل غرار العدید من املاكتب، �سعى ٔأعضائه �شلك مس�متر 

ة الفكریة �دًدا من املبادرات. و�ىل و�ه ٕاىل حتسني جودة ٔأعامل الفحص. ويف هذا الصدد، اختذ مكتب ٔأسرتالیا للملكي
الت�دید، ذ�ر الوفد أٔن مكتب ٔأسرتالیا للملكية الفكریة قد بدٔأ يف مراجعة نظام اس�تعراض اجلودة. وسيمت �الل هذه املراجعة 

جیة التنظميیة. التحقق من أ�جزاء ا�تلفة لنظام اس�تعراض اجلودة للتأٔكد من ٔأنه یقدم نتاجئ جيدة مرتبطة �ٔ�هداف �سرتاتی 
ؤأضاف ٔأن املراجعة س�تغطي �ىل و�ه الت�دید الطریقة و�ر�كز �ىل ٔأ�ذ العینات �ٕالضافة ٕاىل سامت معایري اجلودة. یعمل 
مكتب ٔأسرتالیا للملكية الفكریة ٔأیًضا �ىل ٕاطار شامل من املبادرات املتاكم� لتحسني جودة مع�، وٕادارة موظفيه وحتفزيمه 

وفد ٔأن مكتب ٔأسرتالیا للملكية الفكریة یعمل �ىل تعز�ز معلیة الفحص من �الل �ر�مج الفحص �شلك ٔأفضل. وذ�ر ال
املمتزي. وذ�ر الوفد كذ� ٔأن العدید من املبادرات اخلاصة هبذا املرشوع يه قيد التنفيذ �الیًا، مبا يف ذ� ٕاد�ال حتسينات 

ٔ�متتة وا�اكء �صطناعي. وذ�ر الوفد ٔأهنم اكنوا �سعون ٕاىل �ىل ٔأد� الفحص والبحوث، والنظر يف �س�ت�دامات املمكنة ل
ٕا�ادة است�ر املاكسب يف الفعالیة اليت حتققت من �الل ت� املبادرات لتعز�ز اجلودة. و�الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد ٔأن 

هلم ��متزي يف خمتلف نوا� مكتب ٔأسرتالیا للملكية الفكریة ٔأكد �ىل احلا�ة ٕاىل ٕارساء ثقافة الثقة والتعاون، اليت مسحت 
معلهم. ؤأضاف ٔأن �رتيبات حتفزي أ�داء احلالیة �هيم تتعارض مع ا�هنج املعارص، ؤأنه س�یّطور ٕاطاًرا لت�دید أ�داء یتكون من 
س�تة عنارص رئيس�یة: إالنتاج، واجلودة، وحسن التوقيت، واملسامهة يف معل الرشكة، والتعمل، والتطو�ر، والسلوك. ورصح 

فد بأٔنه مت �شجیع املدراء �ىل ٕادارة خمر�ات فرقهم بطریقة ٔأكرث مشولیة استناًدا ٕاىل عنارص أ�داء الس�تة هذه ومضن ٕاطار الو 
منوذج رشاكة �ركز �ىل نقاط القوة �ى أ�ش�اص للحصول �ىل ٔأفضل النتاجئ للعمالء، ويف نفس الوقت، یعرتف مبسامهة 

 أ�وسع نطاقًا ل�مكتب ٔأسرتالیا للملكية الفكریة. �سرتاتیجیةجئ أ�ش�اص يف معل الرشكة ويف حتقيق النتا

وشارك وفد امجلهوریة التش�یكية املعلومات املتعلقة بتكو�ن كفاءات فاحيص الرباءات �هيم، ٕاضافًة ٕاىل العرض  .93
دميه يف ا�ورة السابقة التقدميي اخلاص بنظام ٕادارة اجلودة املُطّبق من قبل املكتب التش�یيك للملكية الفكریة وا�ي مت تق

، ٔأ�شأٔ املكتب التش�یيك للملكية الفكریة مؤسس�ته التعلميیة اخلاصة �مللكية الفكریة 1963للجنة ا�امئة. وذ�ر الوفد ٔأنه يف �ام 
نیني واليت �سمى "معهد التدریب يف جمال امللكية الصناعیة". وقّدم املعهد �ر�ًجما للتعمل عن بعد ملدة �امني مت تصمميه للمه 

ا��ن یقومون �لوظائف التالیة: املوظفون ا��ن یؤدون دور مسا�د يف جمال امللكية الصناعیة، وحمامو الرباءات، واحملامون 
املتخصصون يف ا�ال الت�اري النشطون يف جمال امللكية الفكریة، ور�ال أ�عامل، و�رباء البحث والتطو�ر، والطالب، 

ن مجیع املوظفني اجلدد يف املكتب التش�یيك للملكية الفكریة، مبا يف ذ� فاحيص الرباءات، قد و�امة امجلهور. ؤأضاف الوفد أٔ 
ٔأمكلوا هذا الرب�مج. واكن املعلمون يف املقام أ�ول من موظفي املكتب ٔأو �رباء امللكية الفكریة من الهیئات احلكومية أ�خرى 
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جراءات امحلایة ا�ولیة وإالقلميیة والوطنیة وٕانفاذ حقوق امللكية ٔأو القطاع اخلاص. ومت تدریب املشاركني ليس فقط �ىل إ 
الفكریة، ولكن ٔأیًضا حول اس�ت�دام قوا�د بیا�ت امللكية الفكریة، وال س�� حول �یفية البحث يف قوا�د بیا�ت امللكية 

، ٔأو �یفية تصممي اسرتاتیجیات الفكریة ا�تلفة، و�یفية ٕا�داد اس�تعالم البحث بطریقة فعا�، و�یفية تصنیف ��رتا�ات
امللكية الفكریة مبا يف ذ� تقيمي امللكية الفكریة ٔأو الرتخيص لها. ؤأضاف الوفد ٔأنه، �ىل حنو ٔأكرث متاساك يف جمال قانون 

الرباءات، مت اطالع املشاركني �ىل متطلبات تقدمي طلب الرباءة، ومعلیات البحث والفحص، وتفاصیل إالجراءات اخلاصة 
اءات املتعلقة مبوضوع معني يف جماالت تقنیة خمتلفة، مثل ��رتا�ات الكميیائیة، والكهر�ئیة، والصیدالنیة �ٕالضافة ٕاىل �لرب 

��رتا�ات املنفذة �حلاسوب. وذ�ر الوفد ٔأنه مت الرتكزي �شلك �اص �ىل صیا�ة املطالبات يف ا�االت التقنیة املذ�ورة 
ر الوفد ٔأنه مت اطالع املشاركني �شلك ُمفّصل �ىل التصم�ت التخطیطیة ملنت�ات ش�به ٔأ�اله. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، ذ�

املوصالت وشهادات امحلایة التمكیلیة للمنت�ات ا�وائیة واملنت�ات الوقائیة للنبا�ت. وذ�ر الوفد كذ� ٔأن املشاركني ٔأصبحوا 
ريي. وُخيتمت هذا الرب�مج ��فاع عن ٔأطرو�ة متخصصة يف �ىل درایة ٕ�جراءات ما بعد املنح، مثل إالبطال ٔأو احلمك التفس

جمال امللكية الفكریة و�جتیاز �مت�ان الشفوي ا�هنايئ حول املواضیع الرئيس�یة، ٔأي احلقوق يف التعیينات ومعلومات حول 
مشارًاك  45ٕاىل  30یتقدم  الرباءات ومعلیات البحث وكذ� حامیة احللول والتصاممي التقنیة. ؤأبلغ الوفد اللجنة ٔأن لك �ام

بطلب لاللت�اق برب�مج التعمل عن بُعد هذا. وذ�ر الوفد ٔأنه �ٕالضافة ٕاىل ذ�، �رش املكتب التش�یيك للملكية الفكریة 
منشورات متعلقة �مللكية الفكریة مثل املعاهدات ا�ولیة يف جمال قانون الرباءات ٔأو اتّفاقية الرباءات أ�وروبیة ٔأو امحلایة 

قانونیة لال�رتا�ات ومناذج املنفعة ٔأو قوا�د البیا�ت الرباءات. وذ�ر الوفد ٔأیًضا ٔأن املكتب التش�یيك للملكية الفكریة ٔأصدر ال
جم� �نیة �سمى "امللكية الصناعیة" حتتوي �ىل مقاالت متعلقة �مللكية الفكریة، ومعلومات عن الترشیعات أ�وروبیة، 

ضائیة، ومعلومات حقيقية موجزة ذات ص� �مللكية الفكریة. �الوة �ىل ذ�، ذ�ر الوفد ومعلومات عن ٔأ�دث السوابق الق
ٔأن فاحيص الرباءات شار�وا �نتظام يف التدریبات �ىل معلیات منح الرباءات مع الرتكزي �شلك �اص �ىل معلیات البحث 

دة مبوجب االتفاقية أ�وروبیة للرباءات، ؤأهنم شار�وا والفحص اليت نظمهتا ا�ٔاكدميیة أ�وروبیة للرباءات ملاكتب ا�ول املتعاق
ٔأیًضا يف ورش العمل التدریبية أٔو املؤمترات املنظمة من قبل الویبو ٔأو املكتب أ�ورويب للرباءات ٔأو ماكتب امللكية الفكریة 

یًضا دورة متخصصة يف أ�خرى، املكرسة �تلف عنارص البحث عن الرباءات وحفصها. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، یقّدم املكتب أٔ 
اللغة إالجنلزيیة �ركز �ىل مصطل�ات امللكية الفكریة. ويف اخلتام، رحب الوفد مبتابعة اجللسة التشار�یة اليت �ركز �ىل جودة 
معلیات منح الرباءات. ورٔأى ٔأن املساهامت املقدمة �الل هذه ا�ورات سامهت يف ٕا�راء مجمو�ة املعلومات املتا�ة لٔ�مانة 

 ٕال�داد ا�راسة املتفق �لهيا. العامة 

وشكر وفد الصني الوفود اليت قدمت عروضًا �الل اجللسة التشار�یة �شأٔن ا�ُهنج اليت اس�ت�دمهتا الوفود لضامن  .94
جودة معلیات منح الرباءات دا�ل ماكتب امللكية الفكریة، مبا يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض. وشكر الوفد �ىل و�ه الت�دید وفد 

حول �ر�مج تبادل فاحيص الرباءات بني مكتيب اململكة املت�دة والصني. ورصح  اً ة ا�ي قدم عرًضا تقدميیة املت�داململك
الوفد بأٔن هذا التبادل �ركز �ىل جمالني تقنیني. ویقوم الفاحصون �ادًة �ختیار احلاالت للمراجعة من �الل تبادل احلاالت. 

ات املتعلقة �الختالفات والقوامس املشرتكة بني املكتبني �شلك معمق. ؤأشار وذ�ر الوفد ٔأن املشاركني قاموا بتبادل املعلوم
الوفد ٔأن مثل هذه التبادالت سامهت يف �سهیل فهم ا�ُهنج املعمتدة من قبل ا�ٓخر�ن للفحص. وذ�ر الوفد ٔأیضا ٔأنه معلیا، 

اث� يف املس�تقبل مع ماكتب امللكية الفكریة عززت التبادالت الثقة بني أ�فراد. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف اجراء تبادالت مم
ا�تلفة. واغتمن الوفد الفرصة ملشاركة مع اللجنة ا�امئة ما ا�ي اكنوا یقومون به لتعز�ز معلیة منح �راءات �الیة اجلودة. ؤأید 

د ٔأنه، من �حية، اكن بناء الوفد الرٔأي ا�ي مفاده ٔأن ماكتب الرباءات لعبت دورًا �امً يف حتسني جودة الرباءات. وذ�ر الوف
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القدرات �ًما يف حتسني جودة الرباءات، ؤأضاف ٔأنه، من �حية ٔأخرى، اكنوا حياولون حتسني معلیة مراقبة اجلودة من �الل 

ٕا�شاء نظام شامل لفحص اجلودة و�س�ت�دام تدابري متعددة. ورصح الوفد بأٔهنم قاموا ٔأیًضا بتقيمي جودة معل الفاحص ؤأن 
ًما �سمح �حلصول �ىل تعلیقات من مقديم الطلبات وامجلهور. وذ�ر الوفد ٔأیضا ٔأن املكتب قد طّور ٔأد� خمتلفة �هيم نظا

�شأٔن اجلودة. يف الوقت نفسه، �اولوا حتسني ٕادارة الواكالت يف اِملهن ذات الص�. ويف اخلتام، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف 
 ن ماكتب امللكية الفكریة أ�خرى.�طالع �ىل املزید عن املامرسات ذات الص� م

وشكر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية الوفود �ىل عروضها املفيدة للغایة �الل اجللسات التشار�یة. وقدم الوفد  .95
حتدیثًا للمعلومات اليت قد�ا يف ا�ورات السابقة للجنة ا�امئة �شأٔن مبادرات اجلودة املت�ذة يف مكتب الوال�ت املت�دة 

) JPO�كية للرباءات والعالمات الت�اریة، ٔأي املرشوع الوطين الرائد للبحث التعاوين مع مكتب الرباءات الیا�ين (أ�مر 
) للبحث والفحص IP5)، واملرشوع الرائد بني ماكتب امللكية الفكریة امخلسة (KIPOواملكتب الكوري للملكية الفكریة (

اءات ومبادرة التقنیة الصناعیة السابقة. ورشح الوفد �یفية معل املرشوع الرائد التعاونیني يف ٕاطار معاهدة التعاون �شأٔن الرب 
للبحث التعاوين. �الوة �ىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه، كام ذ�ر وفد اململكة املت�دة ف� یتعلق بربامج التبادل اخلاصة هبم، 

ة من قوا�د بیا�ت ا�تلفة املس�ت�دمة لعملیات مسح املرشوع الرائد للبحث التعاوين للفاحصني يف لك مكتب، �الس�تفاد
البحث واملتا�ة يف املاكتب أ�خرى، ومن اخلربات اللغویة ا�تلفة للفاحصني يف املاكتب الرش�كة. وذ�ر الوفد ٔأن النتاجئ 

وخفض أ�ولیة من املر�� أ�وىل من املرشوع اكنت وا�دة. ؤأضاف ٔأهنم الحظوا �شلك �اص ز�دة يف معدل القبول 
معدل �س�تئناف، مقارنًة �لطلبات اليت متر بعملیة املقاضاة العادیة. وذ�ر الوفد ٔأیًضا ٔأنه يف املر�� الثانیة من هذا املرشوع 

، مت ٕاجراء بعض التعدیالت لتسهیل إالجراءات 2020ٔأكتو�ر  31وستس�متر حىت  2017نومفرب  1الرائد، واليت بدٔأت يف 
لطلبات. وّرصح الوفد ٔأهنم یقميون ٔأیًضا طرقًا �دیدًة لتوس�یع نطاق املرشوع الرائد، مبا يف ذ� اخلاصة �لفاحصني ومقديم ا

العمل مع ماكتب امللكية الفكریة أ�خرى. وف� یتعلق �ملرشوع الرائد للبحث والفحص التعاونیني يف ٕاطار معاهدة التعاون 
)، بصفهتا IP5قوم الفاحصون من ماكتب امللكية الفكریة امخلسة (�شأٔن الرباءات، ذ�ر الوفد ٔأنه مضن ٕاطار هذا املرشوع، ی

ٕادارات دولیة مبوجب معاهدة التعاون �شأٔن الرباءات مع لغات معل خمتلفة، �لتعاون يف معلیات البحث والفحص املرتبطة 
ٕ�جراء معلیة البحث وٕا�داد بطلب دويل وا�د. وذ�ر الوفد ٔأنه يف ظل هذا املرشوع الرائد، س�تقوم ٕادارة البحث ا�تارة 

تقر�ر حبث دويل مؤقت ورٔأي خطي. ومتت مشاركة التقر�ر املؤقت والرٔأي اخلطي وكذ� جسل البحث مع املاكتب 
أ�خرى. ؤأجرت هذه املاكتب معلیات حبث ٕاضافية حبسب احلا�ة، وقدمت املالحظات ٕاىل ٕادارة البحث الرئيس�یة. ومن 

د تقر�ر حبث دويل هنايئ ورٔأي خطي أٓ�ذًة بعني �عتبار هذه مالحظات. ؤأبلغ الوفد مث قامت إالدارة الرئيس�یة ٕ��دا
. وذ�ر الوفد ٔأنه �الل النصف 2019یولیو  1اللجنة ٔأن الس�نة الثانیة من املر�� التشغیلیة للمرشوع الرائد، ستبدٔأ يف 
إالجنلزيیة. ومع ذ�، �الل النصف الثاين، سيمت  أ�ول من املر�� التشغیلیة للمرشوع الرائد، اكنت �البیة الطلبات �للغة

) اليت IP5قبول الطلبات �للغات الفر�س�یة وأ�ملانیة والصینية والیا�نیة والكوریة من قبل ماكتب امللكية الفكریة امخلسة (
بادرة هتدف ٕاىل �س�تفادة تعمل بت� اللغات. وف� یتعلق مببادرة التقنیة الصناعیة السابقة ا�ا�لیة، ذ�ر الوفد ٔأن ت� امل 

من املوارد إاللكرتونیة مجلع املعلومات (مثل تقار�ر البحث يف �ا� التقنیة الصناعیة السابقة و�ريها من املعلومات من املصادر 
ذات الص�، مبا يف ذ� الطلبات أ�مر�كية ذات الص�، والطلبات أ�جنبیة املامث�، والطلبات املقدمة مبوجب معاهدة 

تعاون �شأٔن الرباءات)، وٕالد�ال هذه املعلومات تلقائًیا ٕاىل �الف طلبات الرباءات اخلاص �لوال�ت املت�دة أ�مر�كية يف ال 
، ٔأبلغ اللجنة ٔأنه، يف ت� املر��، بدٔأ تنفيذ 2018ٔأقرب وقت ممكن. ورصح الوفد ٔأنه �الل اجللسة السابقة يف د�سمرب 

دٔأ الفاحصون يف ِو�دة وا�دة تُعىن حبا� التقنیة الصناعیة يف تنفيذ املبادرة واقترص معلهم املر�� أ�وىل من املبادرة: فقد ب
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�ىل اس�ترياد املراجع من طلبات الرباءات أ�مر�كية مبارشة ٕاىل امللف قيد الفحص. وذ�ر الوفد ٔأنه منذ عرضه التقدميي يف 
ت ٕاضافية تُعىن حبا� التقنیة الصناعیة. ورصح الوفد بأٔنه، د�سمرب، مت توس�یع نطاق معل املر�� أ�وىل ليشمل مثاين و�دا

وفقًا ملا �سمح به مواردمه، یتوقعون �نتقال ٕاىل املرا�ل الالحقة من املبادرة، مبا يف ذ� توس�یع نطاق التنفيذ ليشمل مجیع 
ة مبوجب معاهدة التعاون قدمالفاحصني و�س�ترياد من مصادر ٕاضافية، مثل الطلبات أ�جنبیة املامث� والطلبات امل

 الرباءات. �شأٔن

وشكر وفد س�نغافورة ا�ول أ�عضاء �ىل مسامههتا النشطة وتبادل املعلومات �شأٔن املوضوع قيد املناقشة. ورٔأى  .96
�دًا. وشدد الوفد �ىل ٔأن الرباءات العالیة اجلودة رضوریة لضامن التوازن  ٔأن العمل �ىل جودة الرباءات �م هذا الوفد

�بتاكر، ووصول �امة امجلهور ٕاىل معلومات مفيدة حول التكنولوجيات اجلدیدة. ورصح الوفد بني التحفزي، وماكفأٔة ق ا�قي
كذ� ٔأنه من املهم �دًا ٔأن �كون ماكتب امللكية الفكریة، �وهنا املسؤو� عن منح الرباءات، مت� املعرفة الالزمة لضامن 

) طّور نظام قوي لتدریب الفاحصني IPOSن مكتب س�نغافورة للملكية الفكریة (�راءات �الیة اجلودة. وذ�ر الوفد كذ� أٔ 
ؤأهنم تلقوا التعل�ت وإالرشادات لتطو�ر القدرات. ورصح الوفد بأٔنه مت اس�تكامل ذ� بتبادل ومشاركة املعلومات مع اخلرباء 

ب س�نغافورة قامت بتغطیة مواضیع خمتلفة ال الصناعیني �شلك متكرر. ورصح الوفد كذ� بأٔن ٔأاكدميیة امللكية الفكریة ملكت
تقترص فقط �ىل حفص الرباءات، مثل تقيمي امللكية الفكریة و�سویقها وٕانفاذ حقوقها. ؤأبلغ الوفد اللجنة ٔأنه �ٕالضافة ٕاىل ذ�، 

ف أ�خرى لتحسني جودة الرباءات من �الل إالجراءات اخلاصة مبنحها، سيمت ٕاضفاء الطابع الرمسي �ىل مالحظات أ�طرا
ومعلیة ٕا�ادة النظر يف الرباءات املمنو�ة كجزء من إالصال�ات يف نظام �سویة املناز�ات اخلاص �مللكية الفكریة اليت جترهيا 
س�نغافورة. ورصح الوفد بأٔن ت� إالجراءات هتدف ٕاىل توفري خيارات فعا� من حيث التلكفة لٔ�طراف أ�خرى للطعن يف 

و� لضامن ٔأن �كون ��رتا�ات القاب� للحامیة برباءة يه الوحيدة اليت �متتع �محلایة. وذ�ر الوفد ٔأن الرباءات والطلبات يف حما
هذه التعدیالت الترشیعیة ملالحظات أ�طراف أ�خرى ومعلیة ٕا�ادة النظر يف الرباءات املمنو�ة طان من املقرر تنفيذها يف 

ه ٕاىل ٕاحراز تقدم ٕاجيايب يف جمال حتسني جودة الرباءات، مبا يف ذ� . ؤأعرب الوفد عن تطلع2019النصف الثاين من �ام 
 املقرت�ات اخلاصة بتعز�ز ٔأ�شطة بناء القدرات.

وشكر وفد �حتاد الرويس ا�ول أ�عضاء �ىل العروض اليت قدمهتا �الل اجللسة التشار�یة يف ٕاطار هذا البند من  .97
یة الروس�یة للملكية الفكریة قد ٔأولت اه�مًا �بريًا جبودة الرباءات. وذ�ر الوفد �دول أ�عامل. ورصح الوفد بأٔن ا�ا�رة �حتاد

فاحص معلیات البحث والفحص يف خمتلف جماالت التكنولوجيا. وبصفهتا ٕادارة للبحث  500ٔأنه ف� یتعلق �لرباءات، ٔأجرى 
، تلقت ا�ا�رة �حتادیة الروس�یة 2018ت، �ام ا�ويل وٕادارة للفحص ا�متهیدي ا�ويل مبوجب معاهدة التعاون �شأٔن الرباءا

طلب. وذ�ر الوفد ٔأنه �ٕالضافة ٕاىل ذ�، يف ٕاطار �رامج املسار الرسیع ملعاجلة الرباءات  4000للملكية الفكریة حوايل 
ودة طلب ٕالجراء الفحص. ورصح الوفد بأٔن ج 1500ا�تلفة، تلقت ا�ا�رة �حتادیة الروس�یة للملكية الفكریة حوايل 

الرباءات تتعلق بقدرة الرباءة �ىل موا�ة د�اوى التعدي �ٕالضافة ٕاىل جودة معلیات منح الرباءات، مثل جودة معلیات 
البحث والفحص وكذ� إالطار الزمين ملعاجلة طلبات الرباءات. ورصح الوفد بأٔنه اعمتد �شلك ٔأسايس هن�ا �دیدا يف 

ىل و�ه الت�دید، ٔأشار الوفد ٕاىل تطو�ر التكنولوجيات الرمقیة وشدد �ىل التعامل مع املسائل املتعلقة �لرباءات. �
التحسينات يف �رش اخلدمات إاللكرتونیة من قبل ا�ا�رة �حتادیة الروس�یة للملكية الفكریة. و�ىل و�ه اخلصوص، ذ�ر 

ة للطلبات. وذ�ر الوفد ٔأن ا�ا�رة الوفد اس�ت�دام ا�اكء �صطناعي من ٔأ�ل ٕاجراء حفص الرباءات، ٕاضافة ٕاىل الرتمجة ا�آلی
�حتادیة الروس�یة للملكية الفكریة اكنت هتدف ٕاىل ختفيض إالطار الزمين لعملیاهتا �شلك �بري وز�دة جودة �دماهتا. 
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وٕاضافة ٕاىل ذ�، طلب الوفد من اللجنة ا�امئة ٕاجراء دراسة حول أ�طر الزمنیة أ�مثل لفحص طلبات الرباءات. ؤأعرب 

 عن اه�مه �الطالع �ىل أٓراء ومالحظات ا�ول أ�عضاء أ�خرى حول هذه املسأٔ�.الوفد 

وشارك وفد فر�سا بعض العنارص املتعلقة بتعز�ز كفاءة الفاحصني. �ىل و�ه الت�دید، قّدم الوفد املعلومات التالیة:  .98
مركز ا�راسات ا�ولیة للملكية الفكریة یتعني �ىل لك فاحص �راءات ا�رتاع متابعة دراسة دبلوم ملدة مثانیة ٔأسابیع يف 

)CEIPI يف �امعة سرتاس�بورج. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، ميكن للفاحصني متابعة دورات املكتب أ�ورويب للرباءات يف ٔأشاكل (
خمتلفة، مبا يف ذ� يف شلك التعمل إاللكرتوين. و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، مت تنظمي دورات لغویة للفاحصني ا��ن �رغبون يف 

، 113سني �اراهتم اللغویة. وّرصح الوفد كذ� ٔأن �دد فاحيص الرباءات قد زاد �الل الس�نوات السابقة، حيث بلغ حت 
فاحًصا ٕاضافيًا بعد التعدیالت الترشیعیة اليت ذ�رها الوفد يف الیوم السابق �ورة اللجنة ا�امئة،  15ؤأهنم یعزتمون توظیف 

عیار النّشاط �بتاكري. وذ�ر الوفد ٔأیًضا ٔأن املكتب اكن خيطط لتنظمي دورات املتعلقة �شلك �اص بنظام ��رتاض وم 
تدریبية ف� یتعلق بنظام ��رتاض مبسا�دة املكتب أ�ورويب للرباءات واملؤسسات أ�خرى. ويف اخلتام، سيمت مراجعة 

 �كو�ن كفاءات الفاحصني. التوجهيات ا�ا�لیة وسيمت ٕا�شاء و�دات تعلميیة ٕالكرتونیة دا�لًیا للمسا�دة يف

ؤأعرب وفد مجهوریة بیالروس�یا عن فر�ه �لتقدم امللحوظ ا�ي ٔأحرزته اللجنة �شأٔن موضوع جودة الرباءات، مبا  .99
يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض. وبي� الحظ ٔأن الترشیع البیالرويس مل یتضمن تعریفا جلودة الرباءات، ذ�ر الوفد ٔأنه من ٔأ�ل 

ن من الرضوري منح الرباءات فقط لال�رتا�ات اليت تفي �رشوط �راءات ��رتاع �شلك �م. ضامن جودة الرباءات، اك
وذ�ر الوفد بعض العوامل اليت ميكن ٔأن تؤ�ر �ىل جودة �راءات ��رتاع، مثل توافر أ�خصائیني املؤهلني، وتوافر القدرات 

ٔأنظمة ��رتاض. ؤأبلغ الوفد اللجنة ٔأن الترشیع البیالرويس  التقنیة املناس�بة، والتفا�ل بني اخلرباء ومودعي الطلبات، ووجود
ال حيتوي �ىل حمك �شأٔن ٕاماكنیة تقدمي ا�رتاض يف مر�� ما قبل املنح. ومع ذ�، ميكن ٕا�الن �راءة ��رتاع �ري صاحلة ٔأو 

أ�هلیة للحصول �ىل �راءة كام  �ري صاحلة جزئًیا ٔ�س�باب خمتلفة، مبا يف ذ� يف �ا� �دم استيفاء ��رتاع احملمي لرشوط
هو منصوص �لیه يف القانون. ورٔأى الوفد ٔأن وجود �دد صغري من �االت إالبطال ٔأو الغیاب التام ملثل هذه احلاالت 

، مل یمت ٕابطال ٔأي �راءة 2008�شّلك ٔأ�د مؤرشات اجلودة للرباءات املمنو�ة. ويف هذا الصدد، ذ�ر الوفد ٔأنه منذ �ام 
مسأٔ� اجلداول الزمنیة  تام، ٔأید الوفد �قرتاح ا�ي تقدم به وفد �حتاد الرويس �شأٔن النظر يفوطنیة. ويف اخل 

 املكتب. ٕالجراءات

وذ�ر وفد ا�اكمريون ٔأنه �سبب إالصال�ات اليت اكنت جتري يف املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة منذ �امني، اكن  .100
ن تدریب فاحصهيم، مثل املكتب أ�ورويب للرباءات ومكتب الرباءات مكتب ا�اكمريون یتواصل مع خمتلف املاكتب �شأٔ 
) ا�رتعون املؤهلون ا��ن یعملون يف اجلامعات ومراكز البحوث؛ و 1الیا�ين. والحظ الوفد وجود فئتني من ا�رت�ني: (

)، فقد مت تقس�مي 1ن الفئة أ�وىل () أ�ش�اص العادیني. وذ�ر الوفد ٔأنه ف� یتعلق �لطلبات املقدمة من قبل ا�رت�ني م2(
الفحص ٕاىل ثالث مرا�ل: ٔأوًال، حفص یمت اجرائه من قبل اخلرباء املؤهلني يف اجلامعات؛ �نیًا، حفص یمت اجرائه يف مكتب 

) من 2(الرباءات يف ا�اكمريون؛ و�لثًا، حفص یمت اجرائه يف املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة. ٔأما �لنس�بة للفئة الثانیة 
ا�رت�ني املس�تقلني ا��ن مل حيصلوا �شلك �ام �ىل ٔأي تدریب حول املسائل املتعلقة الرباءات واكنت �هيم صعو�ت يف 

صیا�ة املطالبات، فقد اكن املكتب يف مر�� تطو�ر نظام �مع هذه الفئة. ويف هذا الصدد، �ساءل الوفد عام ٕاذا اكنت 
�اًصا لهذه الفئة من ا�رت�ني. ويف اخلتام، ٔأیّد الوفد اقرتاح وفد �حتاد الرويس �شأٔن  املاكتب أ�خرى قدمت ٔأیًضا دًمعا

 النظر يف مسأٔ� اجلداول الزمنیة ٕالجراءات املكتب.
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ورصح ممثل املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة ٔأن مسأٔ� جودة الرباءات يه مسأٔ� �مة �دًا �لنس�بة للمنظمة. ٕاضافة  .101
. واكنت التعدیالت الرئيس�یة �شمل تطبیق 2014املمثل ٔأنه مت تعدیل �رشیعات املنظمة الرئيس�یة يف �ام ٕاىل ذ�، ذ�ر 

، 2018الفحص املوضوعي، و�رش طلبات الرباءات وٕاماكنیة طلب املسا�دة �الل العملیة. ؤأضاف املمثل ٔأنه، يف د�سمرب 
اًرا ینص �ىل اسرتاتیجیة متتد �ىل ثالث س�نوات لتطبیق الفحص اختذ ا�لس إالداري للمنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة قر 

املوضوعي. وذ�ر املمثل ٔأنه �الل هذه الس�نوات الثالث، س�تعمل املنظمة �ىل ثالثة ٔأصعدة: الصعید القانوين (ضامن ٔأن یمت 
وا��ة الوصول ٕا�هيا)؛  وضع مجیع إالجراءات املتعلقة �لبحث والفحص)؛ والصعید املادي (ٕا�شاء قوا�د البیا�ت الالزمة

وبناء القدرات. وف� یتعلق ببناء القدرات، ذ�ر املمثل ٔأنه سيمت معوًما تدریب الفاحصني يف املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة 
مبشاركة املؤسسات الرش�كة أ�خرى. كام سيمت تدریب الفاحصني يف مركز ا�راسات ا�ولیة للملكية الفكریة يف 

�الوة �ىل ذ�، ذ�ر املمثل ٔأنه من ٔأ�ل ز�دة جودة الرباءات، اكنت املنظمة تعمل �ىل رفع مس�توى الوعي سرتاس�بورغ. 
�شأٔن املسائل املتعلقة �لرباءات و�كو�ن كفاءات موظفي مراكز البحوث املوجودة يف ا�ول أ�عضاء من �الل تطو�ر 

 خمتلف التعل�ت واملبادئ التوجهيیة.

هارد للعامل الثالث ٔأن ٔأنظمة ��رتاض بعد منح الرباءة اكنت ٔأساس�یة لتحسني جودة الرباءات. وذ�رت ممث� ش�بكة �ر  .102
وذ�رة املمث� ٔأن هذه أ�نظمة تتيح الفرصة لٔ�طراف أ�خرى لال�رتاض �ىل منح الرباءة قبل و/ٔأو بعد ٔأن یمت منحها. 

س�توى ٕاضايف من التدقيق �سامه يف دمع ماكتب ؤأضافت ٔأن مشاركة أ�طراف أ�خرى الضلیعة �لتكنولوجيا تُوفّر م 
الرباءات للتوصل ٕاىل قرار موضوعي وعقالين �شأٔن َمنح الرباءات ٔأو �دم منحها. ٕاضافة ٕاىل ذ�، ذ�رت ٔأن هذه أ�نظمة 
 تتيح ٔأیًضا فرصة للمنافسني للتحقق �شلك مبكر من ٔأهلیة احلصول �ىل الرباءة لال�رتا�ات، وختفف من ٔأو�ه �دم الیقني

املتعلقة حبدود ��رتاع، و�سامه يف رفع مس�توى الشفافية يف معلیة منح الرباءات وتعز�ز نظام الرباءات حبیث یمت منح 
الرباءات لال�رتا�ات احلقيقية فقط. وذ�رت املمث� ٔأن هذه أ�نظمة تعزز املوارد املتا�ة ملكتب الرباءات، أ�مر ا�ي یضمن 

�ىل ذ�، ّرصحت املمث� ٔأن وجود ٔأنظمة ا�رتاض ٕاداري قویة، من منظور الس�یاسة العامة  جودة الرباءات املمنو�ة. �الوة
وكذ� من منظور التمنیة، یضمن �دم منح الرباءات ال�رتا�ات ال �س�تحقها. وذ�رت ٔأنه، يف �ال مت ذ�، فٕان الرباءات 

س�ت�دام ��رتاضات إالداریة من قبل سوف تعرقل املنافسة وترض �ملس�هتلكني. و�بعت ٔأنه يف قطاع الص�ة، یمت ا
الرشاكت املصنعة العامة وا�متعات املدنیة، مبا يف ذ� مجمو�ات املرىض لال�رتاض �ىل طلبات الرباءات املتعلقة �ملنت�ات 

 الصیدالنیة اليت ال تفي �ملعایري الوطنیة للرباءات. ويف هذا الصدد، ذ�رت بعض �االت ��رتاض الناحجة يف الهند
وأ�رجنتني ف� یتعلق �ملنت�ات الصیدالنیة. وبعد ٔأن ٔأشارت املمث� ٕاىل ٔأن ٔأنظمة ��رتاض يه ٔأنظمة شائعة يف العدید من 

القوانني الوطنیة وإالقلميیة، ذ�رت ٔأنه، �ىل الرمغ من فوائد هذا النظام، فٕان هذا النظام �ري ُمدرج يف بعض القوانني. 
�شدة وكذ� املاكتب إالقلميیة للملكية الفكریة �ىل وضع ٔأنظمة ا�رتاض ٕاداري قبل املَنح  وجشعت املمث� ا�ول أ�عضاء

وبعدها. ويف اخلتام، ف� یتعلق مببادرات تقامس العمل اليت ذ�رهتا بعض الوفود، ٔأعربت املمث� عن قلقها �شأٔن فعالیة مثل هذه 
 املبادرات يف حتسني جودة الرباءات.

 النشاط �بتاكري

 ، اليت حتمل عنوان " دراسة ٕاضافية �شأٔن النشاط �بتاكري (اجلزء الثالث)".SCP/30/4مت أ�مانة الوثیقة قد .103

ؤأشار وفد امجلهوریة ا�ومينیكية ٕاىل الصعو�ت املرتبطة بفحص اجلزیئات اليت �متتع برت�یبة مشاهبة ولكهنا ليست  .104
یئات قد �س�تويف رشط اجلّدة، ف� یتعلق �لنشاط �بتاكري، فقد ینشأٔ متطابقة متاًما. كام ٔأشار ٕاىل ٔأنه يف �ني ٔأن هذه اجلز 
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السيناریوان التالیان: ٔأوًال، يف �ال اكن � الرت�یبني اجلزیئيني متشاهبان ولكن �ري متطابقني واكن تأٔثريهام التقين خمتلًفا، فلن 

ینشأٔ سيناریو �ن عندما �كون اجلزیئات �كون هناك مشلكة يف تقيمي احلا� حيث س�یكون هناك تأٔثري تقين �دید؛ س� 
متشاهبة ولكن �ري متطابقة و�هيام نفس التأٔثري التقين. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن هذه احلا� الثانیة �لقت صعو�ت للفاحص، ٔ�ن 

ٔأنه ميكن ٔأن  التغیري يف الرت�یب اجلزیيئ قد �كون جمرد حتسني �س�یط ال یضیف تأٔثًريا تقنًیا �دیًدا �ىل اجلزيء. و�بع الوفد
تنشأٔ مشألك ٔأیًضا يف �ا� مطالبات مار�وش ف� یتعلق �لتغّري يف ��رتاع ا�ي قد ینتج عن طریق ٕاضافة، �ىل سبيل 
املثال، النیرتو�ني، وإالیداع الالحق لطلب �راءة ا�رتاع الختیار املركّبات. ؤأعرب الوفد عن رٔأیه بأٔنه ینبغي لٕالدارات 

 و�یفية التعامل معها يف املس�تقبل القریب.النظر يف هذه القضا� 

وكذ� ا�ول أ�عضاء اليت قدمت  SCP/30/4وشكر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .105
معلومات ٕال�داد الوثیقة. ؤأعرب الوفد عن تأٔییده للبیا�ت السابقة اليت ٔأدلت هبا ا�مو�ة �ء. و�ىل و�ه الت�دید، ٔأشار 

لوفد ٕاىل ٔأن النشاط �بتاكري وتقيميه ٔأمران ٔأساس�یان �لنس�بة جلودة الرباءات وحتقيق ٔأهداف نظام الرباءات. وذ�ر الوفد ا
سلطت الضوء �ىل ا�ُهنج ا�تلفة للنشاط �بتاكري يف ا�ال املواد الكميیائیة، �ىل سبيل املثال،  SCP/30/4ٔأن الوثیقة 

مطالبات مار�وش، اليت �شلك صیغة شائعة لصیا�ة املطالبات يف هذا ا�ال من  قدمت الوثیقة معلومات هامة حول
التكنولوجيا. وذ�ر الوفد، ٔأن هذه املطالبات، كام ٔأشارت ا�راسة، تقدم قامئة �لبدائل اليت ینبغي �ختیار مهنا. ؤأضاف ٔأنه 

و�س�متد امسها من قضیة ُعرضت �ىل  1924ٕاىل �ام يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية، یعود �رخي صیا�ة مثل هذه املطالبات 
". ؤأعرب الوفد عن تقد�ره للتفسريات ا�ي مت توفريها Ex parte Markushمكتب الرباءات أ�مر�يك معروفة �مس "

ٔ�ورويب حول ا�راسة، وا�ُهنج ا�تلفة للنشاط �بتاكري، وال س�� ت� اخلاصة �لربازیل و�وس�تار�اك وإال�وادور واملكتب ا
للرباءات. ؤأشار ٕاىل اتباع ُهنج مماث� للنشاط �بتاكري يف العدید من الب�ان، ؤأعرب الوفد عن رغبته يف التأٔ�ید �ىل نقطة 

التشابه هذه بني الب�ان. وذ�ر ٔأن متطلبات النشاط �بتاكري/�دم الوضوح �ُشّلك موضو�ًا معقًدا سيسامه فهمه يف 
 اخلتام، شكر الوفد وفد ٕاس�بانیا �ىل تقدمي �قرتاح أ�سايس لت� ا�راسة. حتسني جودة الرباءات. ويف

وحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد اّ�راسة إالضافية �شأٔن النّشاط �بتاكري اليت ركزت  .106
اليت قدمت معلومات ٕال�داد الوثیقة. و�رر  �ىل تقيمي النّشاط �بتاكري يف قطاع املواد الكميیائیة، كام شكر ا�ول أ�عضاء

الوفد و�ة نظر ا�مو�ة �ء بأٔن تقيمي النّشاط �بتاكري اكن ٔأساس�یًا �لنس�بة جلودة الرباءات وحتقيق ٔأهداف نظام الرباءات. 
ملقاب� فة ٕاىل املامرسات اورصح الوفد ٔأن اّ�راسة إالضافية سامهت يف تعز�ز فهمهم للمفاهمي اليت نوقشت �ٕالضا

 أ�عضاء. ل�ول

وذ�ر وفد الیا�ن ٔأنه من ٔأ�ل حتقيق ٔأهداف نظام الرباءات املمتث� يف �شجیع ��رتا�ات و�بتاكرات من املهم  .107
حفص ��رتا�ات �شلك حصیح للتأٔكد من ٔأهنا تفي �رشوط أ�هلیة للحصول �ىل �راءة، و�اصة ت� املتعلقة �لنّشاط 

ٔأعرب الوفد عن تقد�ره لٔ�مانة للجهود الكبرية اليت بذ�هتا يف سبيل ٕا�داد و�ئق العمل التالیة  �بتاكري. ويف هذا الصدد،
. ؤأشار الوفد ٕاىل أٔن ت� الو�ئق اكنت غنیة SCP/30/4و SCP/29/4و SCP/28/4�شأٔن النّشاط �بتاكري: 

�بتاكري �لشلك الصحیح. ورصح الوفد كذ� �ملعلومات ومفيدة للغایة لتمتكن من فهم قمية ��رتا�ات وتقيمي النّشاط 
بأٔن نتي�ة اخلربات املكتس�بة �ىل مر الس�نني ٔأصبحت املبادئ التوجهيیة وكتيبات امت�ا�ت اخلاصة مبكتب الرباءات الیا�ين 

لوفد ٔأنه �الل دقيقة وُمعّدة جيدًا. ومع ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن مكتب الرباءات الیا�ين یعمل �س�مترار لتحسيهنا. و�بع ا
البحث يف ٔأفضل املامرسات املمكنة لعملیة الفحص، �قش مكتب الرباءات الیا�ين ممارسات الفحص مع املس�ت�دمني احمللیني 
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وأ��انب �ىل �د سواء، وّمت ٔأ�ذ أٓراهئم يف �ني �عتبار. ومع إالشارة ٕاىل ٔأن تبادل ا�ٓراء واخلربات بني ا�ول أ�عضاء 
ت يف اللجنة ا�امئة اكن ّ�امً ومفيدًا للغایة، ّرصح الوفد بأٔنه سيسعده املسامهة يف مزید من املناقشات �شأٔن جودة الرباءا

 وتوظیف �رباته يف هذا الصدد.

وشكر وفد ٕاس�بانیا أ�مانة �ىل ٕاجراء ا�راسة حول النّشاط �بتاكري والوفود اليت سامهت يف ا�راسة من �الل  .108
وفد كذ� ٕاىل ٔأن ا�راسة اكنت ذات جودة ممتازة. وذ�ر ٔأن الوثیقة حتتوي �ىل الكثري من أ�مث� تقدمي مالحظاهتا. ؤأشار ال

اليت مكنهتم من مالحظة �ختالفات الطفيفة يف تقيمي النّشاط �بتاكري بني الب�ان واملناطق، ال س�� ف� یتعلق 
َصات. ورٔأى الوفد ٔأن ت� �ختالفات ليست ذات ٔأمهی ة. وذ�ر الوفد ٔأیًضا ٔأن ا�راسة قيد املناقشة اكنت أ��رية �ملُقص�

. ؤأشار الوفد ٕاىل SCP/19/5و SCP/24/3يف سلس� من ا�راسات اليت ٔأ�دهتا أ�مانة بناًء �ىل اقرتا�ا يف الوثیقتني 
املمتث� بتعز�ز املشاركة بني الوفود  احملتوى الغين للوثیقة اليت اكنت متا�ة مجلیع املهمتني �ملوضوع، وشّدد الوفد �ىل قمية اللجنة

القادمة من خمتلف ٔأحناء العامل، واليت �متتع مبس�تو�ت خمتلفة من حيث التمنیة. ؤأشار الوفد كذ� ٕاىل ٕادراج مسأٔ� مطالبات 
مار�وش يف ا�راسة، كام طلب �دد من ا�ول أ�عضاء. ؤأضاف ٔأن النشاط �بتاكري هو رشط أ�هلیة للحصول �ىل 

اءة ا�ي یصعب تقيميه، و�لتايل، فٕان فهمه جيدًا ٔأسايس لعمل نظام الرباءات �شلك حصیح. و��، ٔأعرب الوفد عن �ر 
رغبته يف ٕا�ادة النظر يف املوضوع يف ا�ورات الالحقة للجنة ا�امئة، �ىل سبيل املثال ف� یتعلق �القرتاح املطّور من قبل 

وأ�س�ئ� اليت طر�ا وفد الیا�ن املتعلقة �لنشاط �بتاكري وا�اكء  SCP/30/9یقة وفدي فر�سا وٕاس�بانیا الوارد يف الوث 
 �صطناعي، يف �ال موافقة ا�ول أ�عضاء أ�خرى يف اللجنة ا�امئة �ىل مثل هذه املناقشات.

ات ذات الص� والوفود لتقدميها معلومات حول الترشیع SCP/30/4وشكر وفد الربازیل أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .109
�ملوضوع. وذ�ر الوفد ٔأن الوثیقة اكنت مفيدة للغایة وغنیة �ملعلومات، وقدمت حملة �امة حول النشاط �بتاكري يف قطاع 

 املواد الكميیائیة. وجشع الوفد أ�مانة والوفود أ�خرى �ىل مواص� تبادل املعلومات حول هذا املوضوع.

املرتبط هبا. وف� یتعلق  والعرض التقدميي SCP/30/4ىل اجلودة العالیة للوثیقة وشكر وفد �حتاد الرويس أ�مانة � .110
مبامرسة ب�ه �شأٔن هذا املوضوع، ذ�ر الوفد ٔأنه �سبب التعدیالت اليت أ�د�لت �ىل املبادئ التوجهيیة لفحص ا�ا�رة 

، مل یعد من املمكن احلصول �ىل حامیة لسامت املر�بات الكميیائیة اليت 2018�حتادیة الروس�یة للملكية الفكریة يف د�سمرب 
مبحتوى الرت�یبة، �ىل سبيل املثال، السامت املتعلقة حبجم احلبوب ٔأو اخلصائص الفزي�ئیة للهالم، ٔأو لُزوجته ٔأو  ال تتعلق

س�یولته. ؤأوحض الوفد أٔن هذه السامت لن تؤ�ذ يف �عتبار عند حتدید اجلدة والنشاط �بتاكري، ٔ�هنا تعترب جزًءا ال 
ا�ا�رة �حتادیة الروس�یة للملكية الفكریة واصلت العمل �ىل حتسني ا�ُهنج املتبعة يف یتجزٔأ من الرت�یبة. وذ�ر الوفد ٔأیًضا ٔأن 

�سجیل الرباءات، واس�تفادت من �ربات ا�ول أ�جنبیة يف هذا ا�ال. ورٔأى الوفد ٔأنه اكن من الرضوري ٕاد�ال متطلبات 
نویة. ورصح الوفد ٔأنه وفقًا للتعدیالت املقّرر ٕاجراؤها، ٔأكرث رصامة ف� یتعلق بتقيمي النشاط �بتاكري لهذه ��رتا�ات الثا

فٕان أ�شاكل اجلدیدة للمر�بات الكميیائیة املعروفة ٔأو أ�مالح ٔأو مش�تقاهتا، اليت ال تُظهر خواص �دیدة �ري معروفة بطریقة 
� العمل �شأٔن تقيمي النشاط نوعیة ٔأو مكیة ال تعترب متوافقة مع متطلبات النشاط �بتاكري. ويف اخلتام، دمع الوفد مواص

 �بتاكري يف قطاع املواد الكميیائیة دا�ل اللجنة ا�امئة، مبا يف ذ� املناقشات حول ا�رتا�ات �نتقاء ومطالبات مار�وش.

وذ�ر ممثل مركز اجلنوب ٔأن اع�د ممارسات جيدة لفحص الرباءات هو ٔأمر ٔأسايس لضامن منح الرباءات لال�رتا�ات  .111
. ؤأشار SCP/30/4ليس �رد اكتشافات. ويف هذا الصدد، رحب مركز اجلنوب ��راسة املقدمة يف الوثیقة احلقيقية و 

املمثل ٕاىل ٔأن ا�راسة اكنت �مة �شلك �اص، من منظور الص�ة العامة، �لنس�بة لفحص �راءات أ�دویة. ؤأضاف املمثل 
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، ٔأن الرباءات إالسرتاتیجیة ٔأو ا��یة �ىل 2009وروبیة لعام ٔأنه، كام ٔأشار تقر�ر قطاع أ�دویة الصادر عن املفوضیة ا�ٔ 
��رتا�ات احملمیة �هيا القدرة �ىل توس�یع نطاق ومدة حامیة الرباءات وتأٔ�ري ٔأو عرق� دخول أ�دویة اجلنيسة ٕاىل أ�سواق. 

ات متعلقة �لرباءات تدمع ٕانتاج وذ�ر املمثل ٔأن مركز اجلنوب یدمع الب�ان النامية لوضع س�یاسات وقوانني ؤأنظمة وممارس
ورشاء أ�دویة العالیة اجلودة وبأٔسعار مناس�بة، لز�دة توافرها يف القطا�ني العام واخلاص دا�ل هذه الب�ان. وٕاضافة ٕاىل 

ذ�، ذ�ر املمثل ٔأن مركز اجلنوب یقدم املسا�دة التقنیة جلعل س�یاسات الص�ة العامة ؤأنظمة حقوق امللكية الفكریة تدمع 
لك مهنا أ�خرى. ؤأشار ٕاىل ٔأن �دًدا من منشورات مركز اجلنوب حول �یفية قيام الب�ان بتعز�ز حفص �راءات أ�دویة ُمتاح 

للجمهور. وذ�ر املمثل، �ىل سبيل املثال، ٔأن موجًزا �دیثًا للس�یاسات صدر عن مركز اجلنوب یصف �یف ميكن تعز�ز 
یدالنیة الالحقة من �الل تطبیق "ما هو بدهييي الختباره" مع توقع معقول متطلبات النّشاط �بتاكري لال�رتا�ات الص 

لن�اح �ختبار، مع ٔأمث� حول �یف مت تطبیق هذا �ختبار �ىل ��رتا�ات الصیدالنیة الالحقة من قبل احملامك يف اململكة 
آلیة مفيدة لتعز�ز معلیة اصدار املت�دة والوال�ت املت�دة أ�مر�كية. ورٔأى املمثل ٔأن التطبیق الصارم لهذا � ختبار یوفر أ

 .ت �شلك اسرتاتیجيالرباءا

وشكر ممثل منظمة ٔأطباء بال �دود أ�مانة �ىل ٕا�داد وثیقة مفيدة للغایة ومثرية لاله�م. وف� یتعلق مطالبات  .112
من �دم الیقني ؤأن تؤدي ٕاىل  مار�وش، ذ�ر املمثل ٔأنه بناًء �ىل جتارهبم، ميكن ٔأن ینتج عن هذه املطالبات قدرًا هائالً 

موا�ة مشألك ف� یتعلق بأٔهلیة احلصول �ىل �راءة. واقرتح املمثل ٔأن تقوم أ�مانة بدراسة ٔأنواع خمتلفة من مطالبات مار�وش 
و�یف ميكن ٔأن تؤدي ٕاىل تضارب مع معایري أ�هلیة للرباءة أ�خرى، مثل مطلب كفایة الكشف، ٕاضافة ٕاىل ا�ٓ�ر املرتتبة 

ىل مثل هذه املطالبات �ىل دخول أ�دویة اجلنيسة ٕاىل أ�سواق يف الوقت املناسب. و�الوة �ىل ذ�، ذ�ر املمثل ٔأن �
الوال�ت املت�دة أ�مر�كية تعاين من صعو�ت يف ٕاجراء معلیات الفحص لهذه املطالبات منذ عرشینيات القرن املايض وحىت 

 ع النطاق لهذه املطالبات �سبب يف �دم الیقني و�رامك ٔأعامل الفحص.يف الس�نوات أ��رية، ٔ�ن �س�ت�دام الواس

من هذا  8و 7مقروً� مبحتوى املادتني  من اتفاق �ریبس 27وذ�ر ممثل ش�بكة �رهارد للعامل الثالث ٔأن حمتوى املادة  .113
االتفاق یعطي أ�عضاء احلریة ا�اكم� لت�دید معیار النشاط �بتاكري لضامن منح ��رتا�ات احلقيقية فقط حامیة الرباءات 

 متنحها �اًما. وواصل املمثل ٔأنه يف ا�ال الصیدالين، اكن هناك قلق شدید �شأٔن جودة الرباءات الصیدالنیة اليت 20ملدة 
كشفت ٔأن �دد  2005ماكتب الرباءات. وذ�ر املمثل ٔأن ا�راسة اليت ٔأجراها مركز التقيمي والبحث يف جمال أ�دویة �ام 

أ��رية، ومع ذ�، شهد �دد الرباءات املمنو�ة للتغیريات يف  15الكيا�ت الكميیائیة اجلدیدة اخنفض يف الس�نوات الـ 
تفاع �شلك مس�متر. ؤأضاف املمثل ٔأن دراسات ٔأخرى كشفت ٔأن الرباءات املتعلقة �ٔ�شاكل الرت�یبات والصیغ الكميیائیة ار 

اجلزیئية البدی�، والصیغ، والرت�یبات، اكنت منخفضة اجلودة مقارنة �لرباءات أ�ولیة، ؤأهنا مل توفّر ٔأي ابتاكر �ال� حقيقي، 
قها سابقًا. وذ�ر املمثل ٔأنه يف ش�یيل، تبني من حتلیل الرباءات بل اكن لها ٔأ�ر �ال� شبيه بأٔ�ر ت� أ�دویة اليت مت �سوی 

يف املائة من الرباءات ُمنحت عن حتسينات هامش�یة  78يف املائة اكنت �راءات ٔأولیة و 22أ�ولیة والثانویة ٔأن حوايل 
القطاع الصیدالين، وا�ي لٔ�دویة املوجودة. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، استشهد املمثل بتقر�ر صادر عن املفوضیة أ�وروبیة حول 

و�د ٔأن الرشاكت احلاص� �ىل الرباءات اس�ت�دمت اسرتاتیجیات �دیدة مبا يف ذ� �كد�س �راءات ��رتاع �واء �حج 
يف املائة  87�راءة، حوايل  40،000لتوس�یع نطاق احتاكرها. وذ�ر املمثل ٔأن التقر�ر، �شلك �اص، و�د ٔأنه مت منح حوايل 

، فذ�ر أٔن SCP/30/4ملیارات یورو. وانتقل املمثل ٕاىل الوثیقة  3�نویة، ؤأن اخلسارة املقدرة بلغت  مهنا اكنت �راءات
الوثیقة مل تتناول مسأٔ� �یفية اس�ت�دام النشاط �بتاكري ٔ�داة لضامن جودة الرباءات. ؤأوىص املمثل كذ� ��ُهنج التالیة ف� 

ت�دید، ذ�ر املمثل أٔن الصیغ والرت�یبات الصیدالنیة اليت تغطي أ�شاكل البلوریة یتعلق بتقيمي النشاط �بتاكري. �ىل و�ه ال 
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يه �اصیة متأٔص� يف احلا� الصلبة ويه ليست ا�رتا�ات من صنع إال�سان، و�لتايل لن تفي مبعایري النشاط �بتاكري. 
ٔأي تقدم تقين، ومن املمكن ٔأن حيقق بذ�  ؤأضاف املمثل ٔأن امجلع بني ٔأنظمة جر�ات أ�دویة املعروفة واحلالیة ال یقدم

خشص مطلّع �ىل صیا�ة املنت�ات الصیدالنیة، وهذا أ�مر �يل. �الوة �ىل ذ�، ذ�ر املمثل ٔأن كبسوالت ا�واء، واليت 
�شلك ٕا�دى الطرق ا�تلفة ٕالعطاء ا�واء للمریض، تُعترب يف كثري من أ�حيان ٔأنه یمت ا�دادها من قبل خشص ماهر يف 

ال أ�دویة. ؤأضاف ٔأنه من املعروف جيًدا ٔأن الهیدرات یّمت اس�ت�دامه لز�دة القابلیة ل�و�ن والتوافر البیولو�، و�لتايل جم
ليس �یه ٔأي ٔأ�ر �ال� وال یقدم ٔأي تقدم تقين مقارنًة حبا� التقنیة الصناعیة السابقة. وذ�ر املمثل ٔأیضا ٔأنه �ملثل، 

احلايل ال ینطوي �ىل �شاط ابتاكري ٔ�ن العقار موجود �لفعل يف ا�ال العام. ف� یتعلق مبطالبات �س�ت�دام اجلدید للعقار 
مار�وش، ذ�ر املمثل ٔأنه ینبغي إالفصاح عهنا بطریقة متتثل ملتطلبات كفایة الكشف والنشاط �بتاكري. واختمت املمثل لكمته 

 تاكري.�لتشدید �ىل ٔأمهیة ٕاجراء تقيمي دقيق للنشاط �ب 

 �راءات ��رتاع والتكنولوجيات الناش�ئة

 "وثیقة معلومات ٔأساس�یة �شأٔن الرباءات والتكنولوجيات الناش�ئة". ةاملعنون SCP/30/5عرضت أ�مانة الوثیقة  .114

. وأٔشار الوفد ٕاىل ٔأن الوثیقة قدمت مقدمة قمية حول ا�اكء SCP/30/5وشكر وفد ٕاس�بانیا أ�مانة �ىل الوثیقة  .115
ويف رٔأیه، ٔأظهرت الوثیقة ٔأن �كنولوجيا ا�اكء �صطناعي . والت�د�ت والقضا� املتعلقة به، وقانون الرباءات�صطناعي، 

اكنت موجودة منذ بعض الوقت، لكهنا اكتسبت املزید من أ�مهیة نتي�ة التوافر الهائل للبیا�ت وقوة احلوس�بة ا�ٔكرب 
ب إالس�باين للرباءات والعالمات الت�اریة، مثل معظم ماكتب الرباءات املوجودة يف الوقت احلارض. وذ�ر الوفد ٔأن املكت

أ�خرى، یدرك جيًدا ٔأنه من الرضوري البدء يف دراسة ا�ٓ�ر املرتتبة �ىل اس�ت�دام �كنولوجيا ا�اكء �صطناعي �ىل نطاق 
ملكتب إالس�باين للرباءات والعالمات ؤأوحض ٔأن ا. ٔأوسع من حيث طریقة معلها والقضا� املتعلقة بقانون الرباءات ذات الص�

الت�اریة ٔأ�شأٔ مجمو�ة متعددة التخصصات مكونة من �رباء يف التكنولوجيا وا�االت القانونیة للعمل، �شلك �اص، �ىل 
اس�ت�دام ا�اكء �صطناعي يف معلیات البحث عن الرباءات، �سبب وجود العدید من الرشاكت اليت �س�ت�دم �دمات 

ءات اليت �ستند ٕاىل خوارزميات ا�اكء �صطناعي واليت سا�دهتم �ىل احلصول �ىل قامئة �ملستندات البحث عن الربا
املهمة ٔأو ذات الص� مرتبة حسب أ�مهیة، وذ� عن طریق �سخ ولصق نّص الوصف و/ٔأو املطالبات يف مربع �اص لهذا 

حتققت يف جتارب اس�ت�دام �كنولوجيا ا�اكء �صطناعي الغرض فقط. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه، �ىل الرمغ من ٔأن النتاجئ اليت 
يف البحث عن الرباءات مل �كن مقنعة وفقًا خلربته، ٕاال ٔأنه یعتقد ٔأن ا�اكء �صطناعي سيس�مت اس�ت�دامه للبحث عن 

باين للرباءات الرباءات يف املس�تقبل. ؤأشار الوفد كذ� ٕاىل ٔأن مجمو�ة العمل املتعددة التخصصات اليت ٔأ�شأٔها املكتب إالس� 
والعالمات الت�اریة ركزت ٔأیضًا �ىل حتد�ت ا�اكء �صطناعي من حيث ٕاماكنیة احلصول �ىل الرباءات، واليت متت 

) ٕاماكنیة احلصول �ىل �راءة خلوارزميات ا�اكء �صطناعي 1، مثل: (SCP/30/5إالشارة ٕاىل العدید مهنا يف الوثیقة 
قاب� للحامیة يف �دد �بري من الب�ان، �اصًة يف ٔأورو� بناًء �ىل صیغة "احلل التقين  يه�عتبارها �رامج مكبیو�ر، واليت 

) ٕاماكنیة احلصول �ىل �راءة لال�رتا�ات اليت تنشأٔ �شلك مس�تقل عن طریق ا�اكء �صطناعي اليت 2للمشلكة التقنیة"؛ (
�شأٔت عن طریق ا�اكء �صطناعي، ورضورة ٔأن ) ملكية مثل هذه ��رتا�ات اليت 3قد تظهر يف املس�تقبل القریب؛ (

) �ا� التقنیة الصناعیة السابقة 4�كون ا�رتع ٕا�ساً� ومفهوم الشخصیة إاللكرتونیة واحلقوق و�لزتامات املرتبطة به؛ (
اكء �صطناعي املرتبطة خبوارزميات ا�اكء �صطناعي وا�متیزي بني التقنیة الصناعیة السابقة اليت مت ٕا�شاؤها بواسطة ا�

) هویة الشخص املاهر يف �ا� التقنیة الصناعیة السابقة ا�ي ميكن 5واخلوارزميات اليت نتج عهنا تقنیة صناعیة سابقة؛ (
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) حتدید املسؤولیة 6اللجوء ٕاىل �دماته لت�دید ٔأهلیة احلصول �ىل الرباءة لال�رتا�ات اليت تعمتد �ىل ا�اكء �صطناعي؛ و(
الفة �مجة عن ا�اكء �صطناعي. وشدد الوفد �ىل ٔأمهیة دراسة مجیع هذه القضا� بعمق ومواص� مناقشة يف �ال وقوع خم

 هذه املواضیع �لتفصیل يف �لسات اللجنة ا�امئة.

ینبغي ٔأن �شلك  SCP/30/9واملقرت�ات الواردة يف الوثیقة  SCP/30/5ؤأعرب وفد كندا عن رٔأیه يف ٔأن الوثیقة  .116
معل قوي حول �القة ا�اكء �صطناعي والتكنولوجيات الناش�ئة أ�خرى بقانون الرباءات. ويف رٔأي  أ�ساس لرب�مج

نقطة مرجعیة ممتازة جللسات �ّدة لتبادل املعلومات حول اس�ت�دام أ�دوات اليت  SCP/30/5الوفد، ینبغي اعتبار الوثیقة 
 النشاط �بتاكري، وكفایة الكشف عن ��رتا�ات �ستند �ىل ا�اكء �صطناعي لفحص الرباءات ومضموهنا، وتقيمي

 �س�ت�دام ا�اكء �صطناعي ٔأو حتدید �ا� التقنیة الصناعیة السابقة اليت مت ٕا�شاؤها بواسطة ا�اكء �صطناعي.

ؤأعرب وفد فر�سا عن رٔأیه بأٔنه من املهم �دا ٔأن یبحث جممتع الرباءات بعنایة ٔأكرب عن ٔأفضل طریقة للتعامل مع  .117
لتكنولوجيات الناش�ئة اليت تعمتد �ىل ا�اكء �صطناعي. ؤأكد الوفد ٔأنه، كام ٔأشار سابقًا وفد الیا�ن، فٕان بعض ماكتب ا

الرباءات قد بدٔأت �لبحث يف �یفية التعامل مع هذه التكنولوجيات اجلدیدة، ال س�� مع القضا� املرتبطة ا�اكء �صطناعي. 
ٔأن تبدٔأ اللجنة يف البحث يف ت� القضا� من ٔأ�ل فهم القضا� و�راءات ��رتاع املتعلقة ویعتقد الوفد ٔأنه من الرضوري 

��اكء �صطناعي �شلك ٔأفضل. واقرتح ٔأن یمت تنفيذ هذه العملیة يف خطوتني. ٔأوًال، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن تقنیة ا�اكء 
ا ملاكتب امللكية الفكریة ٔأداة وا�دة قد �كون لها تأٔثري �صطناعي ٔأ�رت ٔأس�ئ� ٔأساس�یة تتعلق �لرباءات، ولكهنا قدمت ٔأیضً 

ٕاجيايب �ىل معل املاكتب ا�ا�يل، و�اصة يف املاكتب أ�صغر جحامً ذات املوارد البرشیة أ�قل، �ىل سبيل املثال، عن طریق 
طریق تعز�ز جودة  �سهیل معلیات البحث يف �ا� التقنیة الصناعیة السابقة وحتسني ٔأدوات تصنیف الرباءات وكذ� عن

وذ�ر الوفد ٔأنه س�یكون من املثري لاله�م ٔأن یمت عقد �لسة . اخلدمات اليت تقد�ا املاكتب �س�ت�دام روبو�ت ا�ردشة
�شار�یة، �الل ا�ورة الالحقة للجنة ا�امئة، لالس��ع ٕاىل املبادرات ا�تلفة اليت نفذهتا خمتلف املاكتب يف هذا ا�ال 

جتارب تطبیق أ�دوات اليت �س�ت�دم ا�اكء �صطناعي لتسهیل معاجلة طلبات الرباءات. �نیًا، اقرتح  و�س�تفادة من
الوفد ٔأن تنظم أ�مانة ٔأیًضا، �الل ا�ورة الالحقة للجنة ا�امئة، �لسة لتبادل املعلومات لیوم وا�د حول القضا� ا�ٔكرث 

كبرية، مثل ٔأهلیة احلصول �ىل الرباءة لال�رتا�ات (�ىل سبيل املثال ٔأمهیة �لنس�بة �لك من ماكتب الرباءات الصغرية وال 
للربجمیات القامئة �ىل ا�اكء �صطناعي)، واس�ت�دام ا�اكء �صطناعي للمسا�دة يف تطو�ر ��رتا�ات، و��رتا�ات 

 اليت مت ٕا�شاؤها �شلك مس�تقل بواسطة ا�اكء �صطناعي.

، ؤأعرب عن اعتقاده ٔأن التطورات التكنولوجية احلدیثة SCP/30/5الوثیقة  وشكر وفد أ�رجنتني أ�مانة �ىل  .118
�لقت حتد�ت �برية ٔ�نظمة حامیة امللكية الفكریة، و�لتايل من املهم ٔأن نفهم �شلك ٔأفضل �یف تعمل هذه التكنولوجيات 

اكتب الرباءات الوطنیة. ومن و�ة اجلدیدة �شلك �ام ؤأن حنّدد ٔأفضل الطرق للتعامل مع القضا� اليت �شلك حتدً� يف م
 نظر الوفد، شلكت اللجنة منتدى مناسب ملناقشة الرباءات والتكنولوجيات اجلدیدة والتعامل مع القضا� ذات الص�.

ؤأشار وفد الربازیل ٕاىل ٔأن اس�ت�دام ا�اكء �صطناعي لفحص الرباءات قد بدٔأ اع�ده يف ماكتب الرباءات ا�تلفة،  .119
املكتب الربازیيل للرباءات، ا�ي بدٔأ يف دمج ٔأدوات ا�اكء �صطناعي و�كنولوجيات سلس� الكتل يف معلیاته مبا يف ذ� 

من ٔأ�ل حتسني البحث ا�ٓيل عن طلبات الرباءات. ورصح الوفد بأٔن املكتب الربازیيل للرباءات قد ٔأقام رشاكة من ٔأ�ل 
وتصنیف الو�ئق هبدف مسا�دة فاحيص الرباءات وإالرساع يف  تطو�ر ٔأداة حبث �ستند ٕاىل اس�ت�دام ا�لكامت أ�ساس�یة

حفص طلبات الرباءات. و�الوة �ىل ذ�، یقوم املكتب الربازیيل للرباءات ٔأیًضا بتطو�ر �ر�مج دا�يل قامئ �ىل الش�باكت 
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قًا �ىل أ�قسام العصبیة لیمت دجمه يف معلیات نظام إالدارة من ٔأ�ل تصنیف طلبات الرباءات �شلك مس�بق وتوزیعها الح
 الفنیة ا�تصة.

اكنت ٔأساس�یة لتعز�ز معرفة الوفود �لتكنولوجيات الناش�ئة و�راءات  SCP/30/5وذ�ر وفد الصني ٔأن الوثیقة  .120
��رتاع مع تطّور ا�اكء �صطناعي والتكنولوجيات الناش�ئة أ�خرى اليت ینتج عهنا حتد�ت وفرص �دیدة لنظام 

 ٔأنه اكن من الرضوري البحث يف العالقة بني التكنولوجيات الناش�ئة والرباءات يف جزأٔ�ن: ٔأوًال، الرباءات. ؤأشار الوفد ٕاىل
من �الل البحث يف �یفية اس�ت�دام هذه التكنولوجيات اجلدیدة لتعز�ز معل ماكتب الرباءات يف جمال حفص طلبات 

�الل البحث يف �یفية حامیة نظام الرباءات لت�  الرباءات و�لتايل تعز�ز كفاءة ٕادارات الرباءات وقدراهتا. و�نیا، من
التكنولوجيات. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن بعض الب�ان ٔأجرت ٔأحباً� واكتسبت اخلربة يف هذا ا�ال ؤأعرب عن رغبته يف ٔأن 

ب�ان ا�تلفة يف خمتلف ال  �شمل ا�ورات الالحقة للجنة ا�امئة تبادل للمعلومات حول هذا املوضوع لفهم املامرسات
 ٔأفضل. �شلك

. وذ�ر الوفد ٔأن الوثیقة تناولت قضا� �مة SCP/30/5وشكر وفد �حتاد الرويس أ�مانة �ىل ٕا�داد وتقدمي الوثیقة  .121
للغایة حول دور نظام الرباءات ومقاربته للتكنولوجيات الناش�ئة. ورٔأى الوفد ٔأنه من الرضوري النظر يف املسائل املتعلقة 

ناعي مثل حتدید موضوع حامیة الرباءة وكذ� مسأٔ� ملكية الرباءة �لنس�بة لال�رتا�ات اليت مت بتقنیات ا�اكء �صط 
ٕا�شاؤها �س�ت�دام ا�اكء �صطناعي من ٔأ�ل منح حامیة متساویة للم�رت�ني من �الل ٔأ�ذ املزيات التقنیة وإالجنازات 

ىل ٔأن التقدم يف جمال ا�اكء �صطناعي ٔأدى ٕاىل ز�دة يف التقنیة لال�رتاع بعني �عتبار. وٕاضافة ٕاىل ذ�، ٔأشار الوفد إ 
�دد طلبات الرباءات، وقد مت اس�ت�دام �كنولوجيا سلس� الكتل يف خمتلف ا�االت. ورٔأى الوفد ٔأنه من ٔأ�ل احلصول �ىل 

لیة احلصول �ىل �راءة نظام �راءات متوازن، اكن من الرضوري النظر يف القضا� املتعلقة بقانون الرباءات املوضوعي مثل ٔأه 
لال�رتا�ات اليت تعمتد �ىل ا�اكء �صطناعي. ؤأعرب عن اعتقاده ٔأن معل اللجنة ميكن ٔأن �سا�د ا�ول أ�عضاء �ىل فهم 
�شلك ٔأفضل �یف سيمت تطو�ر نظام الرباءات مبوازاة التطور ا�ي �شهده ا�اكء �صطناعي والتكنولوجيات الناش�ئة. وف� 

م ا�اكء �صطناعي لترسیع إالجراءات يف ماكتب الرباءات، ٔأوحض الوفد ٔأن ا�ا�رة �حتادیة الروس�یة یتعلق �س�ت�دا
للملكية الفكریة تويل اه�ًما �اًصا لعملیة دمج التكنولوجيات الناش�ئة يف معلها، �ىل سبيل املثال، �س�ت�دام ا�اكء 

) وهو نظام یعمتد �ىل خوارزمية معینة PatSearchا�ا�يل ( �صطناعي عند حفص طلبات حامیة الرباءات ونظام البحث
للبحث عن الرباءات. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن اس�ت�دام �كنولوجيا ا�اكء �صطناعي ميكن ٔأن خيفف من الصعو�ت اليت 

امني املاضیني، یوا�ها مكتب الرباءات و�سا�د �ىل �رسیع الطریقة اليت تعاجل هبا املاكتب طلبات الرباءات. �ىل مدار الع
 60مسح اس�ت�دام البحث ا�ٓيل يف املستندات �للغة الروس�یة ل�ا�رة �حتادیة الروس�یة للملكية الفكریة بت�دید حوايل 

�ملائة من املستندات اليت ميكن ٔأن �شّلك ٔأساًسا لرفض منح امحلایة للرباءات مضن النتاجئ العرش�ن أ�وىل املدر�ة. وشكر 
 ي فر�سا وٕاس�بانیا �ىل اقرتا�ام واقرتح ٔأن تواصل اللجنة مناقشاهتا �شأٔن هذه القضا� يف ا�ورات الالحقة.الوفد �لتايل وفد

. ؤأعرب الوفد عن دمعه لالقرتاح SCP/30/5وشكر وفد س�نغافورة أ�مانة �ىل ٕا�داد وثیقة املعلومات أ�ساس�یة  .122
لتبادل املعلومات املتعلقة �س�ت�دام ا�اكء �صطناعي  SCP/30/9املنقح املقدم من وفدي فر�سا وٕاس�بانیا يف الوثیقة 

وكذ� ٔأهلیة احلصول �ىل �راءة لال�رتا�ات اليت تعمتد �ىل ا�اكء �صطناعي. وسلّط الضوء �ىل أ�مهیة اليت اكتسبهتا 
ة لنرش احللول القامئة �كنولوجيا ا�اكء �صطناعي والطلب املزتاید �لهيا، حيث قامت الرشاكت �س�تكشاف طرق �دید

�ىل هذه التكنولوجيا لتحسني طریقة معلها واكتساب مزية تنافس�یة. ؤأشار الوفد ٕاىل أٔن احللول القامئة ا�اكء �صطناعي 
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جيري تطبیقها �شلك شائع يف مجمو�ة واسعة من القطا�ات مبا يف ذ� يف جماالت التصنیع واخلدمات اللوجستية والر�ایة 
لوفد ٔأنه یتعني �ىل ماكتب الرباءات وواضعي الس�یاسات التأٔكد من �اهزیة ٔأنظمة الرباءات لتلبیة الصحیة. ورٔأى ا

�حتیا�ات املتغرية �س�مترار للرشاكت وأ�فراد ا��ن یعملون يف جمال �بتاكر. ومن مث ذ�ر الوفد ٔأن مكتب امللكية الفكریة 
، 2019) يف ٔأ�ریل AI Squared"ا�اكء �صطناعي املربّع" (يف س�نغافورة قد ٔأطلق مبادرة لترسیع إالجراءات �سمى 

أ�مر ا�ي ٔأدى ٕاىل �رسیع معاجلة طلبات الرباءات املؤه� حيث ٔأصبح من املمكن ٔأن یمت منح الرباءة �الل س�تة أٔشهر 
)، قام مكتب AI Squaredبدءًا من �رخي تقدمي الطلب. �الوة �ىل ذ�، ومع ٕاطالق مبادرة "ا�اكء �صطناعي املربّع" (

امللكية الفكریة ٔأیًضا مبراجعة وحتدیث إالرشادات واملعلومات املتعلقة �لرباءات لتوضیح املسائل املرتبطة بأٔهلیة احلصول �ىل 
 AI�راءة لال�رتا�ات اليت تعمتد �ىل ا�اكء �صطناعي. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن مبادرة "ا�اكء �صطناعي املربّع" (

Squared معلیة انتقال س�نغافورة ٕاىل �قتصاد الرمقي ودمعت الرشاكت اليت تعمل يف جمال �بتاكر اليت اكنت ) عززت
وسامهت املبادرة يف تأٔ�ید الزتام س�نغافورة حبامیة . �سعى ٕاىل طرح منت�ات ا�اكء �صطناعي �شلك ٔأرسع يف السوق

ٔأشار الوفد ٔأیضا ٕاىل ٔأن مكتب امللكية الفكریة قد رشع يف تطبیق �بتاكرات املهّمة املتعلقة بتكنولوجيا ا�اكء �صطناعي. و 
مبادرات لتطو�ر �لول تعمتد �ىل ا�اكء �صطناعي للبحث يف الرباءات وحفصها. ؤأعرب الوفد عن دمعه القرتاح أ�مانة 

ة بأٔهلیة احلصول �ىل بتنظمي �لسات �شار�یة �شأٔن اس�ت�دام ا�اكء �صطناعي لفحص طلبات الرباءات والقضا� املتعلق
 �راءة لال�رتا�ات اليت تعمتد �ىل ا�اكء �صطناعي يف �لسات الحقة للجنة ا�امئة.

وشكر وفد اململكة املت�دة أ�مانة �ىل تقدمي وثیقة املعلومات أ�ساس�یة �شأٔن التكنولوجيات الناش�ئة. ؤأعرب الوفد  .123
ة مجیع الوفود يف فهم الطبیعة التكنولوجية لبعض ت� التكنولوجيات عن اعتقاده ٔأن الوثیقة قدمت حملة �امة ممتازة ملسا�د

الناش�ئة وشّلكت خطوة ٔأساس�یة قبل بدٔأ اللجنة ببحث ا�ٓ�ر املرتتبة لهذه التكنولوجيات �ىل امللكية الفكریة. ؤأشار ٕاىل ٔأن 
ات ف� یتعلق بقانون الرباءات الوثیقة سلطت الضوء ٔأیًضا �ىل �دد من الت�د�ت والفرص اليت تطر�ا ت� التكنولوجي

واملامرسات وٕاجراءات امللكية الفكریة، واليت ستشّلك ٔأساًسا قوً� ملناقشات اللجنة القمية يف املس�تقبل. وذ�ر الوفد ٔأن ٕاطار 
ملتوقع ٔأن امللكية الفكریة يف اململكة املت�دة �شلك �ام تطلب تعدیالت قلی� �سبيًا ملوا�بة التكنولوجيات اجلدیدة ؤأنه من ا

یبقى هذا ا�هنج كام هو، مع ضامن اس�مترار إالطار الترشیعي والس�یايس يف حتقيق التوازن لنظام امللكية الفكریة. ؤأشار الوفد 
ٕاىل ٔأن مكتب اململكة املت�دة للملكية الفكریة اكن یعمل �ىل فهم الت�د�ت بوضوح والبحث يف ٔأمه املسائل املتعلقة �مللكية 

ء �صطناعي مثل امللكية، واحلوافز، واملنافسة، واملسؤولیة، والوصول ٕاىل البیا�ت، وأ��القيات، ؤأشار ٔأن الفكریة وا�اك
نتاجئ هذا العمل ستُس�ت�دم يف حتدید س�یاسات اليت تتناول ت� التكنولوجيات. ؤأشار ٕاىل ٔأنه، مضن ٕاطار اجلهود الكبرية 

كریة، اس�تضاف هذا أ��ري �ملشاركة مع الویبو مؤمترًا دولیًا بعنوان "ا�اكء اليت یبذلها مكتب اململكة املت�دة للملكية الف
من ٔأحصاب املصل�ة من جممتع  200�صطناعي: فك �شفري امللكية الفكریة" ؤأعرب عن امتنانه للمشاركة النشطة �ٔكرث من 

وحض الوفد ٔأن املؤمتر حبث يف ا�ٓ�ر الت�اریة امللكية الفكریة العاملي، وردود الفعل إالجيابیة اليت حصدها هذا املؤمتر. وأٔ 
والقانونیة و�قتصادیة وأ��القية ل�اكء �صطناعي مضن ٕاطار امللكية الفكریة أ�مر ا�ي ميهد الطریق لنقاش دويل. ؤأشار 

اءات ��رتاع يف جمال نظرة �امة حول �ر  -الوفد ٔأیًضا ٕاىل تقر�ر مكتب اململكة املت�دة للملكية الفكریة "ا�اكء �صطناعي 
ا�اكء �صطناعي" ا�ي یتناول �جتاهات احلالیة ٔ��شطة منح الرباءات لال�رتا�ات اليت تعمتد �ىل ا�اكء �صطناعي يف 

مجیع ٔأحناء العامل وا�ي �ُركز �شلك �اص �ىل ��رتا�ات يف اململكة املت�دة. وكشف الوفد عن �رتفاع الرسیع يف �دد 
اءات لال�رتا�ات اليت تعمتد �ىل ا�اكء �صطناعي، وَمْيل مقديم الطلبات يف اململكة املت�دة للحصول �ىل طلبات الرب 

امحلایة يف اخلارج، أ�مر ا�ي یعكس الطابع العاملي للقطاع. ويف اخلتام، ٔأعرب الوفد عن اه�مه �ملناقشات املس�تقبلیة مع 
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صطناعي ؤأقر بأٔمهیة دور الرباءات يف حتفزي تطو�ر تقنیات ا�اكء �صطناعي ؤأمهیة الویبو �شأٔن امللكية الفكریة وا�اكء �
 مواص� املناقشات حول املوضوع دا�ل اللجنة ا�امئة.

. وأٔشار ٕاىل ٔأن مكتب الرباءات SCP/30/5وشكر وفد الیا�ن أ�مانة �ىل اجلهود الكبرية اليت بذ�هتا ٕال�داد الوثیقة  .124
متواصل �ىل حتسني إالرشادات والكتیبات يف جمال التكنولوجيات الناش�ئة اخلاصة �المت�ا�ت. و�ىل الیا�ين یعمل �شلك 

سبيل املثال، ٔأوحض ٔأنه ملسا�دة املتقدمني �ىل احلصول �ىل الرباءات يف جمال التكنولوجيات الناش�ئة، �رش مكتب الرباءات 
، ؤأمث� عن دراسات �االت ٕاضافية يف 2016) يف �ام IoT( الیا�ين ٔأمث� عن دراسات �االت متعلقة ٕ�نرتنت أ�ش�یاء

. وٕاضافة ٕاىل ذ�، ٔأشار ٕاىل ٔأنه يف �ام 2017جمال ٕانرتنت أ�ش�یاء وا�اكء �صطناعي والطبا�ة الثالثیة أ�بعاد يف �ام 
ول عن ��رتا�ات قام مكتب الرباءات الیا�ين مبراجعة إالرشادات والكتیبات اخلاصة �المت�ا�ت للقسم املسؤ  2018

ٔأمث� �للغتني الیا�نیة وإالجنلزيیة حول �یفية قيام  10، ٔأضاف و�رش 2019املتعلقة �لربجمیات، ويف ا�ٓونة أ��رية، يف ینا�ر 
فاحيص مكتب الرباءات الیا�ين بت�دید ٔأهلیة احلصول �ىل �راءة لال�رتا�ات اليت تعمتد �ىل ا�اكء �صطناعي. وسلّط 

وء ٔأیًضا �ىل املساهامت اليت قّد�ا �الل اجللسة التشار�یة لهذه اللجنة، من �الل مشاركة ٔأمث� عن دراسات الوفد الض
�االت ال�رتا�ات تعمتد �ىل ا�اكء �صطناعي ف� یتعلق بفحص متطلبات الوصف والنشاط �بتاكري ؤأهلیة 

ذه املساهامت دلیًال للمس�ت�دمني ميكهنم اتبا�ه �الل ؤأشار ٕاىل ٔأنه ميكن ٔأن �شلك ه. ��رتا�ات للحصول �ىل �راءة
سعهيم للحصول �ىل الرباءات. ورٔأى الوفد ٔأن لك هذه اجلهود ستسامه يف تقيمي وحامیة ��رتا�ات املتعلقة ��اكء 

 �صطناعي �لشلك املناسب.

عرب عن رٔأیه بأٔن التكنولوجيات . وأٔ SCP/30/5وشكر وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .125
الناش�ئة عن ا�اكء �صطناعي س�یكون لها يف املس�تقبل تأٔثري �بري �ىل العدید من جوانب معاجلة الرباءات يف ماكتب 

امللكية الفكریة. وحبسب اعتقاده، بدا واًحضا ٔأنه یتعني �ىل ماكتب امللكية الفكریة البحث عن �لول ملسائل معینة مثل ت� 
ة بأٔهلیة احلصول �ىل �راءة لال�رتا�ات القامئة �ىل الربجمیات، واليت من احملمتل ٔأن �شلك ٔأساًسا لتطو�ر ا�اكء املتعلق

�صطناعي. و�الوة �ىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه من احملمتل ٔأن تنشأٔ ٔأس�ئ� ٔأیًضا حول معىن ��رتا�ات من صنع 
متد مثال �ىل التعمل العمیق والش�باكت العصبیة، واليت تُنفذ معلیات إال�سان وحول �یفية الكشف عن ��رتا�ات اليت تع 

�ري معروفة يف بعض أ�حيان للمس�ت�دم البرشي. ؤأعرب الوفد عن اه�مه مبواص� قيام اللجنة مبعاجلة العدید من أ�س�ئ� 
ر�سا وٕاس�بانیا بعقد �لسة �شار�یة املتعلقة �لرباءات اليت ٔأ�رهتا ت� التكنولوجيات اجلدیدة وعن دمعه القرتاح وفدي ف

�الل ا�ورات الالحقة للجنة ا�امئة اليت �ركز �ىل ٔأدوات تعز�ز معل فاحيص الرباءات يف املاكتب، وعقد �لسة �شار�یة 
 ٔأخرى من بعدها �ركز �ىل ٔأهلیة احلصول �ىل الرباءات و�ريها من املسائل ذات الص�.

) الرئيسة و�ئبهيا �ىل انت�اهبم وشكرت أ�مانة �ىل ٕا�داد APAAالرباءات ( وهنأٔت ممث� امجلعي�ة ا�ٓس�یویة لو�ء .126
املقدم من وفدي فر�سا وٕاس�بانیا يف  SCP/28/7. ؤأعربت املمث� عن دمعها لالقرتاح املنقح للوثیقة SCP/30/5الوثیقة 
قد اس�ت�دمت �لفعل يف العدید من . ؤأشارت ٕاىل ٔأن �كنولوجيا ا�اكء �صطناعي تتطور �رس�ة ؤأهنا SCP/30/9الوثیقة 

ا�االت اليت اكن لها تأٔثري �ىل حياة إال�سان. ؤأشارت ٕاىل ز�دة جحم بیا�ت الرباءات املتعلقة ��اكء �صطناعي حبسب 
ي تقار�ر الویبو، اليت ٔأظهرت ٔأیًضا ٔأن متوسط معدل �رتفاع الس�نوي يف �دد �راءات ��رتاع املتعلقة ��اكء �صطناع
اكن ٔأ�ىل من املعدل يف مجیع جماالت التكنولوجيا. ؤأعربت املمث� عن رٔأهيا بأٔن التكنولوجيا املتعلقة ��اكء �صطناعي 

س�یكون لها تأٔثري �بري �ىل حياة إال�سان ويف جمال امللكية الفكریة يف املس�تقبل القریب، ؤأشارت ٕاىل ٔأن جلنة حقوق امللكية 
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دامئة �بعة للجمعي�ة ا�ٓس�یویة لو�ء الرباءات، قد ٔأجرت دراسة حول تأٔثري ا�اكء �صطناعي  الفكریة الناش�ئة، ويه جلنة
�ىل �لق امللكية الفكریة ومتلكها. وذ�رت ٔأن العدید من أ�عضاء قد ٔأ�ابوا �ىل �س�تبيان بأٔن امللكية جيب ٔأن تذهب ٕاىل 

كن ليس ٕاىل ا�اكء �صطناعي نفسه. وٕاضافة ٕاىل ذ�، املس�ت�دمني ٔأو مطوري ا�اكء �صطناعي ٔأو ا�ال العام ول
ذ�رت ٔأن امجلیع الحظ ٔأنه ال تو�د ٕا�ا�ت سه� ف� خيص هذا ا�ال الناشئ، أ�مر ا�ي ال �سمح ٕ�زا� ٔأو�ه �دم الیقني 

لكية الفكریة احلالیة. املرتبطة به، ؤأشارت ٕاىل احلا�ة ٕاىل ٕاجراء املزید من البحث واملناقشة حول رضورة تعدیل قوانني امل 
واقرتحت ٔأن تعقد اللجنة ا�امئة يف ا�ورات الالحقة �لسة �شار�یة حول �ا� التعامل مع قضا� امللكية الفكریة املتعلقة 

��اكء �صطناعي واخلربات يف هذا ا�ال، مبا يف ذ� ملكية امللكية الفكریة اليت ٔأ�شأٔها ا�اكء �صطناعي �شلك مس�تقل 
یة احلصول �ىل �راءات ��رتاع، واس�ت�دام ا�اكء �صطناعي لفحص الرباءات يف الب�ان أ�عضاء، واقرتحت ٔأیًضا ؤأهل 

 مناقشة ٕاماكنیة توفري إالرشادات للتعامل مع هذه املسائل.

سلط  . ومن مثSCP/30/9وشكر وفد ٕاس�بانیا وفد فر�سا �ىل دمعه وتعاونه يف ٕا�داد �قرتاح الوارد يف الوثیقة  .127
الضوء �ىل النقطتني الرئيس�یتني يف �قرتاح ملواص� املناقشات حول ا�اكء �صطناعي يف اللجنة ا�امئة. ٔأوًال، اقرتحت 

الوثیقة عقد �لسة �شار�یة يف ا�ورة احلادیة والثالثني للجنة لتبادل املعلومات حول �یفية اس�ت�دام ا�اكء �صطناعي يف 
املثال يف معلیة التصنیف ا�ٓيل لو�ئق الرباءات، واس�ت�دام روبو�ت ا�ردشة ملسا�دة مودعي حفص الرباءات، �ىل سبيل 

الطلبات وفاحيص الرباءات يف معلهم، واس�ت�دام الرتمجة ا�آلیة، والبحث يف و�ئق الرباءات �س�ت�دام خوارزميات �ستند 
ار�یة ٔأخرى حول ٔأهلیة احلصول �ىل �راءة لال�رتا�ات ٕاىل ا�اكء �صطناعي، ٕاخل. �نیًا، اقرتحت الوثیقة عقد �لسة �ش

اليت تعمتد �ىل ا�اكء �صطناعي ٔأو اليت �س�ت�دم ا�اكء �صطناعي، يف ا�ورة الثانیة والثالثني للجنة بعد �ام وا�د، 
س�تقل وملكية هذه واليت ميكن ٔأن �شمل ٔأیضًا ٔأهلیة احلصول �ىل �راءة لال�رتا�ات اليت ٔأ�شأٔها ا�اكء �صطناعي �شلك م 

��رتا�ات. وذ�ر الوفد ٔأنه �لنظر ٕاىل الطبیعة املتخصصة للغایة لت� املسائل، من املناسب توا�د �رباء ميكهنم تقدمي 
 تب الرباءات الصغرية والكبرية.معلومات مفيدة �لك من ماك

وأٔشار ٕاىل ٔأنه �ىل الرمغ من . SCP/30/9وشكر وفد اململكة املت�دة وفدي ٕاس�بانیا وفر�سا �ىل اقرتا�ام يف الوثیقة  .128
ریة ا�تلفة ٔأن �قرتاح یقترص �ىل القضا� املتعلقة �لرباءات، ینبغي للویبو أٔن تواصل اتباع هنج مشرتك بني جلان امللكية الفك

اكء وف� یتعلق مبحتو�ت �قرتاح، ذ�ر الوفد أٔن �لسة التشار�یة املقرت�ة �شأٔن اس�ت�دام ا��شأٔن هذا املوضوع. 
�صطناعي للبحث يف طلبات الرباءات وحفصها اكنت ذات ٔأمهیة �اصة للمملكة املت�دة ٔ�هنا �سلط الضوء �ىل طرق 

اس�ت�دام ا�اكء �صطناعي لتعز�ز كفاءة املاكتب وجودة معلیة منح الرباءات. ؤأعرب الوفد عن اه�مه مبشاركة جتربته يف 
ا�اكء �صطناعي يف ا�ورة الالحقة للجنة وتطلعه ٕاىل املسامهة �شلك فعال يف اس�ت�دام معلیات البحث اليت تعمتد �ىل 
 املناقشات املس�تقبلیة حول هذا املوضوع.

وا�رتفت ممث� ش�بكة �رهارد للعامل الثالث ��ور ا�ي ميكن ٔأن یلعبه ا�اكء �صطناعي يف التخفيف من جحم العمل  .129
ن الب�ان النامية الفقرية واليت ال مت� التكنولوجيات الالزمة لفحص طلبات يف ماكتب الرباءات. ؤأعربت عن رٔأهيا بأٔ 

الرباءات ینبغي ٔأن تعمتد احلیطة واحلذر ف� یتعلق �س�ت�دام التكنولوجيات اليت تعمتد �ىل ا�اكء �صطناعي وتنس�یق 
ار معلیات �حتاكر للرباءات اليت متنع قوانني الرباءات اليت قد تقوض مواطن املرونة يف اتفاقية �ریبس وتؤدي ٕاىل انتش

 املنافسة العامة.
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 من �دول أ�عامل: الرباءات والص�ة 8البند 

 SCP/24/4و SCP/17/11و SCP/16/7 Corr.و SCP/16/7استندت املناقشات ٕاىل الو�ئق  .130
 .SCP/30/6و SCP/28/10 Rev.و SCP/28/9 Rev.و

رصح وفد �رواتیا، مت�دً� نیابة عن مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، ٔأن الوصول ٕاىل أ�دویة �شّلك حتدً� و .131
�بًريا، ؤأهنم ملزتمون �ملشاركة يف املبادرات اليت �سهّل الوصول ٕاىل أ�دویة. ومع ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه ینبغي جتنب ٔأي 

ولیة أ�خرى. وواصل الوفد قائًال ٕان اللجنة ا�امئة �متتع �لتفویض ملناقشة هذه املسأٔ� من ازدواجية يف العمل مع املنظامت ا�
منظور نظام الرباءات، ؤأن مجموعته مقتنعة بأٔنه لن �كون من املمكن ابتاكر أ�دویة والتقنیات اجلدیدة املنقذة للحیاة والبحث 

لفكریة حيث تلعب حامیة الرباءات دورا هاما للغایة. ومن مث ٔأعرب والتطو�ر يف هذا ا�ال، دون ا�رتام حقوق امللكية ا
الوفد عن اعتقاده ٔأن الرباءات، ك�افز للبحث والتطو�ر، �شّلك جزًءا من احلل ملشلكة توفر املنت�ات الطبیة يف املس�تقبل. 

واجراء التدریبات، مبا يف ذ�  وشكر الویبو �ىل تنفيذ مبادرات ممثرة لبناء القدرات SCP/30/6ؤأشار الوفد ٕاىل الوثیقة 
من �الل �ر�مج الرتخيص الناحج للتكنولوجيا وا�ورات التدریبية اليت قدمهتا الویبو وا�ول أ�عضاء. ويف اخلتام، ٔأعرب 

الوفد عن تطلعه ٕاىل تبادل اخلربات بني أ�مانة واملؤسسات املعنیة �شأٔن ٔأ�شطة بناء القدرات املتعلقة �لتفاوض �ىل 
 قيات الرتخيص.اتفا

وحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء، وذ�ر ٔأن �بتاكر املس�متر رضوري ملوا�ة الت�د�ت الصحیة احلالیة  .132
واملس�تقبلیة. و�بع الوفد قائال ٕان حامیة حقوق امللكية الفكریة، مبا يف ذ� الرباءات، �شلك �افًزا لالبتاكر الطيب، و�لتايل 

ة �دیدة للجمیع. وذ�ر الوفد ٔأنه من مصل�ة امجلهور يف مجیع الب�ان مواص� البحث عن تؤدي ٕاىل توافر منت�ات طبی
املنت�ات الطبیة ا�ٓمنة والفعا� وتطو�رها. و�رر الوفد تأٔ�یده �ىل ٔأن الرباءات، ك�افز للبحث والتطو�ر، �شّلك جزًءا من 

ن املهم مرا�اة الس�یاق ا�اكمل للرباءات يف جمال الص�ة. احلل ملشلكة توفر املنت�ات الطبیة يف املس�تقبل، و��، رٔأى ٔأنه م
ورصح الوفد ٔأیضًا ٔأن توافر املنت�ات الطبیة ا�ٓمنة والفعا� �شّلك مشلكة متعددة أ�و�ه �شمل ٔأبعاد وعوامل خمتلفة، �ىل 

امة، مثل ا�راسة الثالثیة النحو املذ�ور من قبل العدید من اخلرباء �الل خمتلف دورات اللجنة ا�امئة ٔأو يف ا�راسات اله
املشرتكة بني الویبو ومنظمة الص�ة العاملیة ومنظمة الت�ارة العاملیة حتت عنوان "تعز�ز الوصول ٕاىل التقنیات الطبیة 

و�بتاكر". ورصح الوفد بأٔن ا�مو�ة �ء تؤید العمل مضن ٕاطار بند �دول أ�عامل "الرباءات والص�ة" ا�ي �راعي 
لهذا ا�ال، وا�ي یُعد �ًما �لنس�بة لتفویض اللجنة ا�امئة، ویتجنب �زدواجية يف العمل ا�ي تقوم به الس�یاق ا�اكمل 

�لفعل جلان ٔأخرى ٔأو �ريها من املنظامت املتعددة أ�طراف. ؤأعربت ا�مو�ة �ء عن تطلعها ٕاىل اجللسة لتبادل اخلربات بني 
اء القدرات املتعلقة �لتفاوض �ىل اتفاقيات الرتخيص. ؤأشارت ا�مو�ة �ء ٕاىل أ�مانة واملؤسسات املعنیة �شأٔن ٔأ�شطة بن

وهنأٔت الویبو وا�ول أ�عضاء �ىل مبادرات بناء القدرات والتدریب املمثرة، مبا يف ذ� �ر�مج  SCP/30/6الوثیقة 
عضاء. ؤأ�اط الوفد �لام �القرتاح ا�ي الرتخيص الناحج للتكنولوجيا، وا�ورات التدریبية اليت قدمهتا الویبو وا�ول ا�ٔ 

، وشكرمه �ىل �شجیع SCP/28/9 Rev. تقدمت به وفود أ�رجنتني والربازیل وش�یيل وسو�رسا، الوارد يف الوثیقة
املناقشات يف ٕاطار هذا البند من �دول أ�عامل. ؤأبدى الوفد اس�تعداده للعمل لتعز�ز الفهم املشرتك للس�یاسات واملبادرات 

 ميكن ٔأن تعزز الوصول ٕاىل املنت�ات الطبیة.اليت 

� وطلب وفد رومانیا، مت�دً� �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، ٕاذن الرئيسة ٕ�عطاء ا�لكمة ملمث .133
 أ�وروبیة. املفوضیة
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، اليت تتناول جتارب املكتب ا�ويل للویبو SCP/30/6وشكرت ممثل املفوضیة أ�وروبیة أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .134
املتعلقة بأٔ�شطة بناء القدرات للتفاوض �ىل اتفاقات الرتخيص. واعتربت ٔأن التدریب اخلاص برتخيص امللكية الفكریة �م 

صة واملُرخ�ص لها. ومن و�ة نظرها، ميكن ٔأن یؤدي ذ� ٕاىل ارتفاع �دد �بتاكرات احملم  یة، ملصل�ة �لك من اجلهات املُرّخِ
و��، جشع �حتاد أ�ورويب الویبو �ىل مواص� تقدمي التدریب حول التفاوض �ىل اتفاقات الرتخيص للجهات . امجلیع

صة واملُرخ�ص لها احملمت�. ؤأشارت املمث� ٕاىل ٔأن احلصول �ىل أ�دویة واللقا�ات ا�ٓمنة والفعا� وذات النوعیة اجلیدة  املُرّخِ
للجمیع ال �زال �شّلك حتدً� �بًريا وهدفًا رئيس�یًا من ٔأهداف التمنیة املس�تدامة جيب ٔأن یدمعه امجلیع. وبأٔسعار مناس�بة 

ؤأشارت كذ� ٕاىل ٔأنه جيب تعز�ز ٕاماكنیة احلصول �ىل أ�دویة والقدرة �ىل حتمل �لكفهتا �س�ت�دام خمتلف الوسائل، �ىل 
حقوق امللكية الفكریة، اليت �شّجع �بتاكر أ�مر ا�ي یؤدي ٕاىل سبيل املثال، من �الل حتفزي البحث و�بتاكر، مثل 

اجياد �ال�ات �دیدة وحمس�نة، فضًال عن عوامل ٔأخرى مثل توفري العاملني الصحیني املؤهلني ٔأو متویل القطاع �شٍلك 
اكر وٕاماكنیة الوصول ٕاىل اكٍف. واكن من رٔأي �حتاد أ�ورويب ٔأن هناك �ا�ة ٕاىل احلفاظ �ىل توازن دقيق بني حتفزي �بت

أ�دویة، مبا يف ذ� يف املناقشات دا�ل اللجنة ا�امئة. وف� یتعلق حبقوق الرباءات، ٔأشارت املمث� ٕاىل ٔأن �ددًا من 
ت �لفعل الوصول ٕاىل ��رتا�ات املس�� يف �حتاد أ�ورويب، �ىل سبيل املثال  �س�تثناءات والتقيیدات قد �رس�

، و"الالحئة �شأٔن الرتخيص إالجباري للرباءات املتعلقة بتصنیع املنت�ات الصیدالنیة للتصد�ر ٕاىل الب�ان اليت اس�تثناء بوالر
تعاين من مشألك يف الص�ة العامة". وشكر �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه أ�مانة �ىل تنظمي تبادل لل�ربات املتعلقة 

ات الرتخيص بني أ�مانة واملؤسسات املعنیة. و�لنس�بة لالحتاد أ�ورويب وا�ول بأٔ�شطة بناء القدرات للتفاوض �ىل اتفاق
أ�عضاء فيه، تُعترب مبادرات بناء القدرات وتعز�ز الشفافية ورفع مس�توى الوعي مبادرات وا�دة ومفيدة للجمیع، ٔ�هنا ميكن 

 ٔأن �سامه يف خفض التاكلیف واحلد من سوء التفامه.

اخلرباء من خمتلف املؤسسات ا��ن قدموا عروضًا تقدميیة �الل �لسة تبادل اخلربات حول وشكر وفد الصني مجیع  .135
ٔأ�شطة بناء القدرات املتعلقة �لتفاوض �ىل اتفاقات الرتخيص. وشّدد الوفد �ىل ٔأمهیة حامیة �بتاكرات من �حية، ومن 

ذ�ر الوفد ٔأن ٕاجراء املزید من البحوث حول الرباءات �حية ٔأخرى، ٔأكد احلا�ة ٕاىل مرا�اة الص�ة العامة �شلك �م. و��، 
والص�ة س�یكون مفيًدا للغایة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه جيب تعز�ز املعرفة يف مجیع الب�ان، وال س�� الب�ان النامية والب�ان 

ام مواطن املرونة ن ٔأ�ل اس�ت�دأ�قل منوًا، حول مسأٔ� مواطن املرونة، مبا يف ذ� فهم �یفية التغلب �ىل احلواجز م
 معلیًا. هذه

ورصح وفد ٔأوغندا، مت�دً� �مس ا�مو�ة أ�فریقية، ٔأن نظام الرباءات یلعب دورًا هامًا يف حتفزي إالبداع و�بتاكر،  .136
ال س�� يف القطاع الصحي. ومع ذ�، �ىل الرمغ من تطور ��رتا�ات الرائدة يف جمال أ�دویة والتكنولوجيات الطبیة 

، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن العامل ما زال یوا�ه حتد�ت شدیدة �سبب الثغرات وفشل أ�سواق يف معاجلة ٔأعباء الر�ایة اجلدیدة
الصحیة وأ�مراض الناش�ئة �شلك فعال. كام ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن �س�ت�دام املتوازن لنظام الرباءات رضوري ؤأنه ميكن ٔأن 

ة و�قتصادیة ل�ول أ�عضاء. ويف هذا الصدد، رٔأى الوفد ٔأن اللجنة ا�امئة یلعب دورًا هامًا يف حتقيق التمنیة �ج�عی
جيب ٔأن توفر اس�ت�ابة متوازنة الحتیا�ات ومصاحل خمتلف ٔأحصاب املصل�ة يف �امل الرباءات ا�ويل، حيث لن یؤدي توس�یع 

نولوجيات الطبیة. وذكّر الوفد �القرتاح نطاق احلقوق احلرصیة �ىل الرباءات ٕاىل �لق حواجز ٔأمام الوصول ٕاىل أ�دویة والتك 
ورحب �لتقدم احملرز يف تنفيذ بعض العنارص من هذا �قرتاح، مبا يف ذ� بعض املواضیع  SCP/24/4الوارد يف الوثیقة 

اليت مت اس�ت�دا�ا ٔ�ساس لتبادل اخلربات حول بناء القدرات املتعلقة �لتفاوض �ىل اتفاقيات الرتخيص، و�ريها من 
واضیع. ورحب الوفد ٔأیضا بعمل أ�مانة املتعلق بقوا�د البیا�ت املتا�ة للجمهور �شأٔن املعلومات عن وضع الرباءات امل
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والبیا�ت املتعلقة �ٔ�دویة واللقا�ات. ف� یتعلق �لعمل املس�تقبيل، ٔأعربت ا�مو�ة أ�فریقية عن اه��ا �شلك �اص بأٔن 
ليت توا�ها الب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا يف حتفزي �كنولوجيات �بتاكر والر�ایة تواصل أ�مانة دراسة الت�د�ت ا

الصحیة، حيث ٔأثبتت الرباءات ٔأهنا ال �شلك �افزًا اكفيًا، ودعت ا�ول أ�عضاء ؤأحصاب املصل�ة ٕاىل املشاركة �شلك بناء 
 طراف.يف تنفيذ هذا �قرتاح لتحقيق نتاجئ مفيدة ومقبو� مجلیع ا�ٔ 

إالسالمية) ٕاىل الهدف الثالث من ٔأهداف التمنیة املس�تدامة ا�ي �ريم ٕاىل ضامن احلق  -ؤأشار وفد ٕا�ران (مجهوریة  .137
يف الوصول ٕاىل الص�ة �عتباره حق ٔأسايس من حقوق إال�سان. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن اللجنة ا�امئة يه املنتدى ا�ويل 

ات حول اس�ت�دام مواطن املرونة يف جمال الرباءات املتعلقة �لص�ة، و�لتايل فٕان الوحيد ا�ي �سمح للب�ان بتبادل اخلرب 
تو�ها هذا ٔأساٌيس لتعز�ز التوازن ا�قيق املطلوب لنظام الرباءات. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده بأٔن النقاش حول الرباءات 

ن �ىل �كيیف قانون الرباءات اخلاص هبا والص�ة و�ر�مج العمل املس�تقبيل املرتبط هبذه املسأٔ�، قد �سا�د الب�ا
و�س�تفادة ا�اكم� من مواطن املرونة يف جمال الرباءات مبا یتوافق مع احتیا�ات الص�ة العامة و�لزتامات ا�ولیة. ؤأعرب 

 .SCP/24/4الوفد عن دمعه للجنة ا�امئة الع�د خطة معل طمو�ة ت�ىش مع اقرتاح ا�مو�ة أ�فریقية يف الوثیقة 

ؤأقر وفد مجهوریة ا�ومينیاكن بأٔمهیة نظام امللكية الفكریة �لنس�بة لالبتاكر، لكنه ٔأشار ٕاىل ٔأن قضیة ارتفاع أ�سعار  .138
وشدد الوفد �ىل ٔأمهیة املناقشات اليت تتطرق ٕاىل التلكفة احلقيقية . لبعض أ�دویة احملمّیة برباءات ال ینبغي جتاهلها بنظره

يف الواقع مضن والیة الویبو ولكن ٔأیًضا مضن نطاق معل الواكالت أ�خرى، و�اصة منظمة الص�ة  لالبتاكر، ويه مسأٔ� تقع
العاملیة ومنظمة الت�ارة العاملیة. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده بأٔن احلجج �قتصادیة املتداو� حول احلا�ة ٕاىل مزید من ا�متویل 

يت یمت احلصول �لهيا من �الل �بتاكرات يف ا�ال الصیدالين، حتتاج من احلكومات والتلكفة احلقيقية لالبتاكر والفوائد ال
 ٕاىل قا�دة ٔأكرث صالبة �ركز �ىل دراسة الوقائع احلقيقية.

وشارك وفد الیا�ن و�ة نظره القائ� بأٔن احلصول �ىل أ�دویة هو مسأٔ� هامة. ؤأشار ٕاىل ٔأن هذه املسأٔ� �رتبط  .139
�ري متعلقة بنظام الرباءات، مثل نظام الر�ایة الصحیة يف لك ب�، ونوعیة ومكیة املوارد  بعوامل خمتلفة، مبا يف ذ� عوامل

البرشیة الطبیة، والقدرة إالنتاجية احمللیة، وٕاماكنیة الوصول ٕاىل املرافق الطبیة، وقنوات التوزیع. ورٔأى الوفد ٔأن احلوافز املالیة 
ليت �س�تفيد مهنا أ�ش�اص يف مجیع ٔأحناء العامل. �لتايل، فٕان حامیة لتطو�ر عقاقري �دیدة �شجع ٔأ�شطة البحث والتطو�ر ا

حقوق امللكية الفكریة �لشلك املناسب ٔأمرًا ٔأساس�یًا لتحفزي ا�رت�ني �ىل تطو�ر ٔأدویة ؤأ�زة مبتكرة اليت قد تنقذ ٔأرواح 
ة بطریقة ٔأكرث فعالیة من �الل اتباع هنج ٔأكرث املالیني يف العامل. و��، ٔأعرب الوفد عن اقتنا�ه بأٔنه ميكن معاجلة هذه القضی
 مشولیة ملرا�اة العوامل ا�تلفة، مع الرتكزي �ىل ا�ٓ�ر إالجيابیة لنظام الرباءات.

 تبادل اخلربات �شأٔن ٔأ�شطة بناء القدرات املتعلقة �لتفاوض �ىل اتفاقيات الرتخيص

عن ٔأ�شطة بناء القدرات  اً كنولوجيا يف اجلامعات عرض�ري الت قدم الس�ید مارك س�یدام، الرئيس املنتخب لـجمعیة مد .140
�ى امجلعیة ف� یتعلق �لتفاوض �ىل اتفاقيات الرتخيص. والعرض التقدميي متاح �ىل الرابط: 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=440271 

عن  اً )، عرًضا تقدميیLESIو�ء التنفيذیني للرتاخيص (قدم الس�ید ستيفان �ولر، ٔأ�د الرشاكء يف امجلعیة ا�ولیة للو  .141
جتارب امجلعیة يف ٔأ�شطة بناء القدرات املتعلقة �لتفاوض �ىل اتفاقيات الرتخيص. والعرض التقدميي متاح �ىل الرابط: 

https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=440252 
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)، يف FORTECHة املنتدى الربازیيل ملد�ري �بتاكر ونقل التكنولوجيا (قدمت الس�یدة ٕالزيابيث ریرت، مد�ر و  .142
بورتو ٔألیغري، عرًضا تقدميًیا عن جتارب املنتدى يف ٔأ�شطة بناء القدرات املتعلقة �لتفاوض �ىل اتفاقيات الرتخيص. والعرض 

 https://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=440253التقدميي متاح �ىل الرابط: 

)، عرًضا تقدميًیا عن IEEPIقدم الس�ید ٔأنطوان دینرت�ش، املد�ر العام للمعهد أ�ورويب للرشاكت وامللكية الفكریة (و  .143
قدميي متاح �ىل الرابط: جتارب املعهد يف ٔأ�شطة بناء القدرات املتعلقة �لتفاوض �ىل اتفاقيات الرتخيص. والعرض الت

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_g_sharing_session_on_paten
ts_and_health_ieepi.pdf. 

قدمت أ�مانة عروضًا تقدميیة حول ٔأ�شطة بناء القدرات اليت تقام يف ٔأاكدميیة الویبو وٕادارة الب�ان املتحو� والب�ان و  .144
یتعلق �لتفاوض �ىل اتفاقات الرتخيص. والعرض التقدميي حول ٔأ�شطة ٔأاكدميیة الویبو متاح �ىل الرابط: املتقدمة ف� 

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_h_sharing_session_on_paten
ts_and_health_wipo_academy.pdf 

معل املنظمة احلايل لتحقيق التغطیة الصحیة الشام�، مع الرتكزي قدم ممثل منظمة الص�ة العاملیة عرضًا تقدميیًا حول و  .145
�شلك �اص �ىل �رخيص امللكية الفكریة والوصول ٕاىل أ�دویة والتكنولوجيات الصحیة. والعرض التقدميي متاح �ىل الرابط: 
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_i_sharing_session_on_patent

s_and_health_who.pdf. 

ات املتعلقة �تفاق �ریبس قدم ممثل منظمة الت�ارة العاملیة عرًضا تقدميًیا عن ٔأ�شطة املنظمة لبناء القدر و  .146
 العامة. والص�ة

قدم ممثل أ�ونكتاد عرًضا تقدميًیا عن ٔأ�شطة بناء القدرات ف� یتعلق بنقل التكنولوجيا والتعاون يف جمال البحث و  .147
رض التقدميي متاح �ىل الرابط: والتطو�ر. والع

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_30/scp_30_j_sharing_session_on_patent
s_and_health_unctad.pdf. 

و�لقت ممث� ش�بكة �رهارد للعامل الثالث �ىل العرض ا�ي قدمه الس�ید س�یدام وذ�رت ٔأهنا ال توافق �ىل البیان ا�ي  .148
آلی ة الرتخيص إاللزايم مل �ُس�ت�دم يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية. ؤأشارت ٕاىل ٔأن هذا الب� �س�ت�دم الرتخيص ٔأدىل به بأٔن أ

إاللزايم �شلك دامئ ؤأن ا�آلیة، �ىل و�ه اخلصوص، �ُس�ت�دم لل�د من املامرسات املانعة للمنافسة من قبل الرشاكت، ال 
ملمث� ٔأنه س�یكون من دواعي رسورها ٔأن �شارك اللجنة احلاالت س�� عندما �رتبط أ�مر ٕ�جراءات قضائیة. وذ�رت ا

العدیدة اليت �رتبط �لتكنولوجيات الطبیة والتكنولوجيات �ري الطبیة. وأٔشارت كذ� ٕاىل ٔأن الرتخيص إاللزايم هو ٔأداة 
املتقدمة، ؤأن اس�ت�دا�ا ال �مة للغایة للس�یاسة العامة ويه �ُس�ت�دم �ىل نطاق واسع يف الب�ان النامية وكذ� يف الب�ان 

 یقترص فقط �ىل ا�ال الصیدالين.

وردًا �ىل تعلیق ٔأدلت به ممث� ش�بكة �رهارد للعامل الثالث، ذ�ر الس�ید س�یدام ٔأنه ٔأشار يف عرضه ٕاىل اس�ت�دام حمك  .149
 .مدونة قوانني الوال�ت املت�دةمن  35من الباب  203"حق التد�ل" الوارد يف الفصل 



SCP/30/11  
55 
 

نظمة ٔأطباء بال �دود الس�ید س�یدام ٕاذا اكن ميكنه تقدمي مزید من املعلومات ف� یتعلق بت�ارب وسأٔلت ممث� م  .150
اس�ت�دام البنود ا�منوذجية املتوفرة �ىل موقع مجعیة مد�ري التكنولوجيا يف اجلامعات. ؤأشارت ٕاىل ٔأن تصنیف الب�ان، ٔأي 

صادً� وما ٕاىل ذ�، ال ميثل �لرضورة عبء أ�مراض و�حتیا�ات الب�ان النامية ؤأقل الب�ان منواً والب�ان احملرومة اقت
الصحیة لت� الب�ان، و�ساءلت عام ٕاذا اكن هذا التصنیف ال �زال صاحلًا يف رٔأیه. ومن مث سأٔلت الس�ید س�یدام ٕاذا اكن 

ة يف بعض الب�ان للمسا�دة يف ميكنه مشاركة جتاربه حول �یفية اس�ت�دام بنود "منع التقايض" الواردة يف االتفاقات ا�منوذجي
�رش املنتج الطيب. وسأٔلت ٔأیًضا عن �یفية التأٔكد من ٔأن البنود الواردة يف اتفاقية نقل التكنولوجيا تدمع معلیة �رشها، و�اصة 

 القدرة �ىل حتمل التاكلیف وٕاماكنیة الوصول.

د س�یدام ٕاىل موقع مجعیة مد�ري وردًا �ىل أ�س�ئ� اليت طرحهتا ممث� منظمة ٔأطباء بال �دود، ٔأشار الس�ی .151
التكنولوجيا يف اجلامعات �ىل إالنرتنت ا�ي یتضمن �سع نقاط جيب مرا�اهتا �الل �رخيص للتكنولوجيا يف اجلامعات. وف� 

یتعلق �لسؤال عن تصنیف الب�ان، ذ�ر الس�ید س�یدام ٔأهنم اكنوا یقومون بدورمه مكهنیني، وليس �لرضورة كصانعني 
ٕاضافة ٕاىل ذ�، ذ�ر الس�ید س�یدام ٔأن كتيبات واتفاقات الرتخيص اخلاصة جبمعیة مد�ري التكنولوجيا يف للس�یاسات. و 

اجلامعات يه جمرد مناذج، ويه �شّلك ٔأساًسا ملزید من التفاوض ؤأن مجعیة مد�ري التكنولوجيا يف اجلامعات مل ُحتّدد ٔأنه 
� يف لك �رخيص للر�ایة الصحیة. وف� یتعلق �لسؤال أ��ري، ذ�ر جيب ٕادراج البند املعّني يف االتفاقية ا�منوذجية �اكم

كام ٔأشار ٕاىل ٔأن . الس�ید س�یدام ٔأن منوذج نقل التكنولوجيا يف ب�ه یعمل بفعالیة ٔ�ن معدالت التسویق قد زادت �شلك �بري
جيا وأٔن املناقشات يف هذا الصدد إال�رادات الناجتة عن ٕاعطاء الرتاخيص مل �كن مقياًسا مناس�ًبا ملدى جناح نقل التكنولو 

 اكنت �ركّز �ىل فائدة ومدى اس�ت�دام �كنولوجيا معینة مقابل ا��ل احملقق من إال�وات.

وا�ي یباع حتت  enzalutamideوذ�رت ممث� املؤسسة ا�ولیة لٕال�كولوجيا املعرفية ٔأن منتً�ا یدعى "ٕانزالو�ميد"  .152
م لعالج رسطان الربوس�تا�، مت تطو�ره مبِنح من املعاهد الوطنیة للص�ة )، وهو دواء �س�ت�دXtandiامس "ش�تاندي" (

ووزارة ا�فاع �لوال�ت املت�دة أ�مر�كية. ؤأفادت املمث� ٔأن ا�واء مرخص من �امعة اكلیفورنیا يف لوس ٔأجنلوس لرشكة 
�يك س�نوً� ملریض الرسطان، ولكف دوالر ٔأمر  130،000) ؤأنه يف الوال�ت املت�دة أ�مر�كية �لكف Astellasاستيالس (

 ملیون دوالر ٔأمر�يك. 447، 2014)، يف �ام Medicareمد�كري (

وطلبت ممث� ش�بكة �رهارد للعامل الثالث من ٔأعضاء اللجنة مشاركة تفاصیل رشوط اتفاقيات الرتخيص. و�ٕالشارة ٕاىل  .153
، ٔأعربت عن رغبهتا يف معرفة ٕاىل ٔأي مدى ٔأدت التكنولوجيات الصدیقة للمناخ، حيث حتتوي الرتاخيص �ىل بنود تقيیدیة

كام الحظت ٔأن مصطلح "نقل التكنولوجيا" ینبغي فهمه . رشوط الرتخيص ٕاىل تعز�ز املصاحل العامة والوصول ٕاىل التكنولوجيا
 مبعىن ٔأوسع من مصطلح "�رخيص التكنولوجيا".

د الرتخيص خيتلف بني �ا� ؤأخرى. �شلك �ام، ؤأ�اب الس�ید �ولر ملمث� ش�بكة �رهارد للعامل الثالث بأٔن نطاق عقو  .154
حتتوي اتفاقيات الرتخيص �ىل العدید من القيود، مثل القيود إالقلميیة واحلقوق �س�تئثاریة. ؤأشار كذ� ٕاىل ٔأنه مبا ٔأن 

رى. وذ�ر ٔأنه امللكية الفكریة يه ملكية، مفن الطبیعي ٔأن �كون ملالكها احلق يف تقر�ر �حتفاظ هبا ٔأو �رخيصها ٔ�طراف ٔأخ
يف غیاب هذا احلق، لن �كشف ما� التكنولوجيا عن التكنولوجيا، ويف ا�هنایة، لن حيدث ٔأي نقل للتكنولوجيا. ؤأعرب 

 عن اتفاقه مع ممث� ش�بكة �رهارد للعامل الثالث �ىل ٔأن �رخيص التكنولوجيا ال یعين �لرضورة نقل التكنولوجيا.
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�ولر، ؤأضافت ٔأنه ف� یتعلق مبفهوم "نقل التكنولوجيا"، �س�ت�دم هذا ووافقت الس�یدة ریرت �ىل رشح الس�ید  .155
املفهوم، �شلك �ام، �ملعىن الواسع. ؤأوحضت ٔأنه، �ىل سبيل املثال، يف �ال نقل اجلامعة للتكنولوجيا من �الل �دمات 

ا، فهذا أ�مر مل یمت من �الل التعاون ٔأو الت�لیل ٔأو عندما یمت نقل معدات متخصصة للغایة لتقدمي �دمات حمددة لرشكة م
اتفاقية �رخيص للتكنولوجيا بل من �الل اتفاقية �دمات. و�الوة �ىل ذ�، الحظت الس�یدة ریرت ٔأن بعض اجلامعات مل 
تعد �س�ت�دم مصطلح "نقل التكنولوجيا" ولكن عبارة "تبادل املعرفة" ٔ�ن العالقة بني الرشاكت واجلامعات ليست جمرد 

معلیة لتبادل املعرفة. ؤأشارت كذ� ٕاىل تطور أ�شاكل ا�تلفة لنقل املعرفة اليت تو�ها املؤسسات  معلیة نقل، بل يه
 ا�ٔاكدميیة ٕاىل السوق.

وسأٔلت ممث� وفد امجلهوریة ا�ومينیكية الس�ید �ولر ٕاذا اكن یوافق �ىل ٔأال یتضمن عقد الرتخيص بنوًدا تقيیدیة  .156
ذ� �ىل ٔأمهیة مطلب كفایة الكشف لنرش ��رتاع. وسأٔلت ٕاذا اكن هناك ٔأي تت�اوز فرتة حامیة الرباءات. ؤأكدت ك

تناقض بني هذا املطلب وحقيقة ٔأن اتفاقية الرتخيص جيب ٔأن حتتوي �ىل معلومات اكفية لتمتكن الرشكة املصنعة من 
 ام التكنولوجيا احملمیة برباءات.اس�ت�د

ص الرباءات �ادًة ما ت�ىش مع مدة الرباءة، يف احلاالت اليت یمت ؤأ�اب الس�ید �وهلر ٔأنه يف �ني ٔأن مدة اتفاقية �رخي .157
فهيا الرتخيص خلربة معلیة و�راءات من املمكن ٔأن تت�اوز مدة اتفاقية الرتخيص مدة الرباءة. ومع ذ�، الحظ الس�ید �ولر ٔأن 

ؤال الثاين، ذ�ر الس�ید �ولر ٔأن مثل هذه البنود ليست شائعة يف �راخيص أ�دویة ٔأو الر�ایة الصحیة. وف� یتعلق �لس
املفاض� أ�ساس�یة ملنح الرباءات يه ٔأنه اكن جيب الكشف عن ��رتاع بطریقة �سمح للخبري العادي �س�تنساخها. 

 و��، منح الرباءة یعين نقل التكنولوجيا بني ما� الرباءة وا�متع.

طر�ه وفد امجلهوریة ا�ومينیكية، فأٔشارت ٔأنه يف ٔأعربت الس�یدة ریرت عن رغبهتا يف ٔأن تتوسع يف السؤال ا�ي و  .158
بعض الب�ان النامية، �ىل سبيل املثال، يف الربازیل، اكنت معلیة منح الرباءات تأٔ�ذ وقتًا طویًال مما �شلك حتد� ٕال�رام 

مت احلصول �ىل اتفاقات الرتخيص، اكن احلل املقرتح هو ادراج مجموعتني من الرشوط يف االتفاق: ٔأوًال، الرشوط يف �ال 
الرباءة، و�نیًا، الرشوط يف �ال مت رفض طلب الرباءة. وف� یتعلق �لسؤال الثاين ا�ي طر�ه وفد امجلهوریة ا�ومينیكية، 

ذ�رت ٔأهنا وفقًا لتجربة فریقها، حياولون التأٔكد من ٔأن اتفاقية الرتخيص حتتوي �ىل بنود من شأٔهنا ٔأن تضمن نقل اخلربة العملیة 
� من �الل تقدمي املسا�دة التكنولوجية من قبل فریقها، ٔأي صاحب الرباءة، ٕاىل الصنا�ة املُرّخص لها من ٔأ�ل ذات الص

 ضامن تطبیق حمتوى الرباءة �لشلك الصحیح، ؤأن الصنا�ة املرخص لها ميكن ٔأن تتبع �لفعل العملیة اليت تغطهيا الرباءة.

ش اللجنة ٔأیًضا أ�مث� العملیة حول �یف یمت حتدید رشوط الرتخيص واقرتحت ممث� منظمة ٔأطباء بال �دود ٔأن تناق .159
وتأٔثريها �ىل بعض البنود والرشوط. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، اقرتحت ٔأنه للتوسع يف النقاش حول هذا املوضوع جيب الرتكزي �ىل 

حقوق الرباءات وٕاىل ٔأي مدى  اللواحئ والقوانني احلكومية املتعلقة �لرتاخيص اليت س�تكون مفيدة لرصد �یف یمت اس�ت�دام
اس�تفاد ا�متع من اتفاقية املُرّخص �، ليس فقط من حيث ا�منو �قتصادي، ولكن ٔأیضًا يف القطا�ات الصحیة من حيث 

 �دد املرىض املس�تفيد�ن من هذه الرتاخيص، والقدرة �ىل حتمل �لكفة أ�دویة �ىل سبيل املثال.

 املتا�ة للجمهور �شأٔن املعلومات عن وضع الرباءات والبیا�ت املتعلقة �ٔ�دویة واللقا�اتحتدیث منتظم لقوا�د البیا�ت 

ٔأكد وفد الهند جمددا �ىل البیان ا�ي مت إالدالء به يف اجللسة السابقة �ورة اللجنة ا�امئة ومفاده ٔأن قوا�د البیا�ت  .160
ة، مثل قا�دة بیا�ت الرباءات والرتاخيص اخلاصة �ٔ�دویة �شأٔن املعلومات عن وضع الرباءات والبیا�ت املتعلقة �ٔ�دوی
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)MedsPal) ومبادرة معلومات الرباءات من ٔأ�ل أ�دویة (Pat-INFORMED اكنت مفيدة للغایة. وذ�ر الوفد ٔأن ،(
عن اعتقاده نظام الرباءات ینبغي ٔأن حيافظ �ىل التوازن بني الص�ة العامة وٕا��ة أ�دویة للجمهور بأٔسعار معقو�. ؤأعرب 

بأٔنه تقع �ىل �اتق ا�ول أ�عضاء مسؤولیة بذل اجلهود الالزمة ليك �كون أ�دویة متا�ة للجمیع. و�لتايل، د�ا الوفد ا�ول 
أ�عضاء ٕاىل حراز التقدم يف جمال توفري أ�دویة للب�ان النامية والب�ان أ�قل منوًا، �لتوازي بقيا�ا بواجهبا يف منح الرباءات 

ا لٔ�حاكم القانونیة ذات الص�. ؤأكد الوفد من �دید موقفه من ٕادراج أ�سامء ا�ولیة �ري املُس��� امللكية يف مواصفات وفقً 
الرباءات، أ�مر ا�ي سيسهل بدوره الفحص املوضوعي يف معلیة منح �راءات ذات النوعیة اجلیدة. واقرتح الوفد ادراج 

لكية املُ�ددة من قبل منظمة الص�ة العاملیة يف مواصفات الرباءة عندما �كون مودع الطلب أ�سامء ا�ولیة �ري املُس��� امل 
�ىل درایة اكم� �ٔ�سامء املذ�ورة، حىت �متكن الفاحص من الوصول �سهو� ٕاىل تفاصیل معینة مثل الصیغة الهیلكیة، 

فد قائًال ٕان ٕادراج أ�سامء ا�ولیة �ري املُس��� والصیغة اجلزیئية، و�س�ت�دام العال� للجزيء وطریقة مع�. وواصل الو 
امللكية يف مواصفات الرباءات لن یضمن فقط سهو� الوصول ٕاىل أ�دویة ذات الص� من �الل قوا�د البیا�ت من قبل 

دید ا�متع كلك، بل س�یعزز ٔأیًضا الت�ارة من حيث املفاوضات املتعلقة �لرتخيص والتلكیفات املشرتكة عن طریق حت
املواصفات املتعلقة بفئة معینة من جزیئات ا�واء �سهو�. و�لتايل، �رر وفد الهند موقفه بأٔنه ینبغي للجنة الرشوع يف العمل 
�شأٔن دراسة �دوى حول ٕادراج أ�سامء ا�ولیة �ري املس�� يف مواصفات الرباءات. وذ�ر الوفد ٔأن س�یاسة حقوق امللكية 

�ىل تعز�ز الوصول ٕاىل الر�ایة الصحیة وأ�من الغذايئ وحامیة البيئة من بني القطا�ات أ�خرى  الفكریة الوطنیة للهند �ركز
ذات أ�مهیة �ج�عیة و�قتصادیة والتكنولوجية الكبرية، وكذ� �ىل الوفاء �اللزتامات مبوجب اتفاق �ریبس واحلفاظ 

ملرونة يف اتفاق �ریبس. مث شكر الوفد أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة �ىل الضام�ت ا�اكفية للص�ة العامة من �الل تنفيذ مواطن ا
SCP/30/6  ورحب جبهود الویبو يف تنظمي مبادرات متعددة لبناء القدرات وجشع �ىل مواص� هذه اجلهود. و�ىل و�ه

اكت الصغرية اخلصوص، اقرتح الوفد تنظمي ا�ورات التدریبية اليت �س�هتدف رواد أ�عامل من الرشاكت الناش�ئة والرش 
واملتوسطة، ا��ن �متتعون مبعرفة جيدة يف جمال امللكية الفكریة، و�اصة ف� یتعلق �لتفاوض �ىل اتفاقيات الرتخيص ٔأو 

معلیة التسویق. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن حكومة الهند قد بدٔأت �دًدا �بًريا من املبادرات لتعز�ز جممتع الرشاكت الناش�ئة، مبا يف 
وم و�رسیع الفحص وما ٕاىل ذ�. وٕاضافة ٕاىل ذ�، من ٔأ�ل امليض قدمًا يف "الس�یاسة الوطنیة يف جمال ذ� ختفيض الرس

)"، CIPAMحقوق امللكية الفكریة"، شلكت حكومة الهند هیئة �نیة تدعى "�لیة �روجي حقوق امللكية الفكریة وٕادارهتا (
لكية الفكریة �لتعاون مع منظامت الصنا�ة، واملؤسسات واليت تقّدم �شلك منتظم ورش معل وندوات للتوعیة يف جمال امل 

ا�ٔاكدميیة، ؤأحصاب املصل�ة ا�ٓخر�ن يف مجیع ٔأحناء البالد. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن املعهد الوطين للتدریب 
ینظم العدید من �رامج )" يف �جبور RGNIIPM�ىل امللكية الفكریة "معهد راجيف �اندي الوطين ٕالدارة امللكية الفكریة (

 التوعیة والتدریب يف جمال امللكية الفكریة �ىل مدار الس�نة ؤأیًضا دورة تدریبية يف فصل الصیفي للویبو �لتعاون مع الویبو.

ؤأشار وفد �حتاد الرويس ٕاىل ٔأمهیة الوصول ٕاىل املعلومات املتعلقة بوضع الرباءات والرتاخيص يف القطاع الصحي  .161
املشرت�ت احلكومية �شلك حصیح واختاذ القرارات �شأٔن ما یلزم ٕالنتاج أ�دویة واللقا�ات وما ا�ي جيب من ٔأ�ل تنظمي 

رشاؤه. وذ�ر الوفد ٔأن ا�ا�رة �حتادیة الروس�یة للملكية الفكریة قد اختذت مبادرة ٕال�داد جسل حول تفاصیل الرباءات 
مت� لت� الرباءات واح�ل وصول أ�دویة اجلنيسة ٕاىل السوق. ورٔأى املمنو�ة �ىل أ�دویة وكذ� للنظر يف �نهتأاكت احمل 

الوفد ٔأن هذه املبادرة س�تكون مفيدة ٔ�حصاب احلقوق ومقديم طلبات الرباءات، وس�توفر هلم الو�ئق املناس�بة لتقدمي 
ب الوفد عن دمعه لالقرتاح الطلبات ٕاىل مكتب الرباءات، وستس�تفيد مهنا ٔأیضًا احلكومات وأ�طراف املعنیة أ�خرى. ؤأعر 

 ن ٕاطار معل اللجنة يف املس�تقبل.املقدم من قبل وفد الهند ورغبته يف مواص� البحث يف هذه القضیة مض
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وشكر وفد سو�رسا أ�مانة �ىل العمل املمتاز ا�ي قامت به يف التحضري ل�ورة مبا يف ذ� اجللسة التشار�یة حول  .162
ات الرتخيص، ومجیع الو�ئق اليت مت ا�دادها. ؤأعرب عن اعتقاده بأٔن الو�ئق شّلكت بناء القدرات، والتفاوض �ىل اتفاق

مصدرا ق� للمعلومات حول ٔأمه املواضیع املتعلقة �لرباءات مثل النشاط �بتاكري ٔأو التكنولوجيات الناش�ئة. ؤأیّد الوفد 
والص�ة. كام ٔأید الوفد �ر�مج معل �ستند ٕاىل اقرتاح  البیان ا�ي ٔأدىل به وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء يف جمال الرباءات

ف� یتعلق �لت�دیث املنتظم لقوا�د البیا�ت املتا�ة  ،SCP/28/10 Rev. ربازیل وش�یيل وسو�رسا يف الوثیقةأ�رجنتني وال
یة واللقا�ات هو للجمهور �شأٔن املعلومات عن وضع الرباءات. ؤأشار الوفد ٕاىل أٔن الشفافية �شأٔن �ا� الرباءات لٔ�دو 

مطلب قدمي ٔ�حصاب املصل�ة ؤأن ٕاماكنیة احلصول �سهو� �ىل معلومات واحضة عن �ا� الرباءات ٔأمر ٔأسايس الختاذ 
القرارات املناس�بة من الناحية القانونیة، مثل رشاء التكنولوجيات الصحیة ٔأو احلریة يف العمل. والحظ ٔأیضًا ٔأن هذه احلا�ة 

الرباءات قد مت التعبري عهنا مرة ٔأخرى �الل اج�ع مجعیة الص�ة العاملیة. ورٔأى الوفد ٔأن الویبو يه  ٕاىل الشفافية �شأٔن �ا�
السلطة ا�تصة ملعاجلة هذه املسأٔ�، �عتبارها هیئة أ�مم املت�دة املتخصصة يف جمال امللكية الفكریة. ؤأشار ٕاىل ٔأن تطبیق 

ا�ه حتد�ت �برية. و�ٕالضافة ٕاىل اعراب الوفد عن اه�مه مبتابعة وضع منصيت مبدٔأ الشفافية �ىل معلومات �ا� الرباءات یو 
MedsPal وPat INFORMED  والت�ارب أ�وىل املتعلقة �س�ت�دام هذه املنصتني، ٔأ�لن الوفد ٔأیضًا اه�مه مبعرفة

 �راءات أ�دویة، وذ� �الل املزید عن الكتاب الربتقايل أ�مر�يك، مع الرتكزي �ىل �ونه مصدر للمعلومات حول قوانني
 ا�ورة املقب� للجنة ا�امئة.

، وجشعهتا �ىل مواص� العمل يف هذا ا�ال. ورصح الوفد SCP/30/6وشكر وفد الربازیل أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .163
ن شفافية املعلومات هو ٔأمر بأٔن الربازیل ملزتمة الزتاما �ما �ملبادرات اليت �سهل احلصول �ىل أ�دویة. ؤأعرب عن اعتقاده بأٔ 

�لغ أ�مهیة، كام تبني من �الل املناقشات يف مجعیة منظمة الص�ة العاملیة. و��، قدمت الربازیل مع أ�رجنتني وش�یيل 
، وا�ي هيدف ٕاىل ضامن الوصول ٕاىل معلومات الرباءات املناس�بة. SCP/28/10 Rev. وسو�رسا �قرتاح الوارد يف الوثیقة

فد ٕاىل ٔأن وجود قوا�د بیا�ت متا�ة للجمهور �شأٔن املعلومات عن وضع الرباءات، سامه يف حتسني املواءمة بني ؤأشار الو 
امللكية الفكریة والت�ارة والص�ة. وقد جشع ذ� الكشف العلين عن �بتاكرات و�رش املعرفة التقنیة ومت اس�ت�دام قوا�د 

احلكومية. ورصح الوفد بأٔنه س�یكون من املفيد مواص� املناقشات حول  البیا�ت هذه �ىل نطاق واسع يف ٕاجراءات الرشاء
هذا املوضوع من �الل عقد املزید من اجللسات لتبادل املعلومات، ٕاذ سيمت تقدمي املراجعة حول البحوث احلالیة �شأٔن 

امه الشدید بتعز�ز الص�ة العامة الرباءات والوصول ٕاىل إالجراءات الطبیة يف ا�ورة الالحقة للجنة ا�امئة. ؤأكد الوفد الزت 
وٕاماكنیة احلصول �ىل أ�دویة. وذك�ر بأٔن الربازیل شار�ت يف املفاوضات اليت ٔأسفرت عن ٕا�الن ا�و�ة �شأٔن اتفاق �ریبس 

والص�ة العامة، ا�ي �شّلك مسامه �برية للمجمتع ا�ويل يف هذا املوضوع. ؤأشار ٕاىل ٔأن الربازیل تعتقد ٔأنه جيب ا�رتام 
امللكية الفكریة �الل بذل اجلهود لضامن احلصول �ىل ٔأدویة �الیة اجلودة. ويف اخلتام، ذ�ر الوفد ٔأنه �ىل الرمغ من وجود 

ثغرات �برية يف الوصول ٕاىل الر�ایة الصحیة يف مجیع ٔأحناء العامل، ٕاال ٔأن احلصول �ىل أ�دویة يه مسأٔ� متعددة أ�و�ه 
يل، تقع �ىل �اتق ا�ول أ�عضاء مسؤولیة مواص� العمل مًعا لتطو�ر نظام �راءات تتطلب العمل �شلك متواصل. و�لتا

 دويل متوازن وفعال �شجع �بتاكر و�اكفئه ویدمع ٔأهداف الس�یاسة العامة.

ؤأعرب وفد فر�سا عن تأٔییده للبیانني ال��ن ٔأدلت هبام ا�مو�ة �ء و�حتاد أ�ورويب. ومن ٔأ�ل حتسني الوصول ٕاىل  .164
تعز�ز تعاوهنا مع منظمة الص�ة العاملیة،  يفعلومات املتعلقة برباءات أ�دویة، ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن تواصل أ�مانة امل

 Patؤأن �شجع �حتاد ا�ويل مجلعیات املنت�ني الصیدلیني والرشاكء يف القطاع اخلاص �ىل مواص� العمل �ىل مبادرة
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INFORMED لقا�دة البیا�ت لتشمل جماالت الر�ایة الطبیة أ�خرى وحتسني �دد  من �الل توس�یع نطاق التغطیة
 ونوعیة البیا�ت اليت یمت ٕاد�الها ٕاىل النظام.

ؤأبلغت ممث� منظمة الص�ة العاملیة اللجنة ٔأنه �الل مجعیة الص�ة العاملیة الثانیة والس�بعني اليت مت انعقادها يف مایو  .165
الص�ة العاملیة قراًرا �شأٔن "حتسني شفافية ٔأسواق أ�دویة واللقا�ات واملنت�ات  ، اعمتدت ا�ول أ�عضاء يف منظمة2019

. وذ�رت ٔأن التوصیات احملددة املقدمة ٕاىل ا�ول أ�عضاء واملد�ر العام WHA72.8الصحیة أ�خرى"، الوارد يف الوثیقة 
ًضا طلًبا ٕاىل منظمة الص�ة العاملیة ملواص� دمع ملنظمة الص�ة العاملیة واليت هتدف ٕاىل حتسني الشفافية يف التسعري، مشلت ٔأی

اجلهود احلالیة لت�دید �ا� �راءة املنت�ات الصحیة وتعز�ز العمل �ىل توفري قوا�د بیا�ت حتتوي �ىل معلومات سه� 
ن ٔأمانة �س�ت�دام ومتا�ة للجمهور حول الرباءات، للجهات الفا�� يف جمال الص�ة العامة. و�الل القيام بذ�، ُطلب م

منظمة الص�ة العاملیة العمل مع املنظامت ا�ولیة أ�خرى ذات الص� مثل الویبو ؤأحصاب املصل�ة لتحسني التعاون ا�ويل 
وجتنب ازدواجية العمل و�شجیع املبادرات ذات الص�. ورحبت منظمة الص�ة العاملیة مببادرة معلومات الرباءات من ٔأ�ل 

�س�تضیفها الویبو، ويه مبادرة تعاونیة بني الویبو و�حتاد ا�ويل مجلعیات املنت�ني ) اليت Pat-INFORMEDأ�دویة (
رشكة صیدالنیة بیولوجية قامئة �ىل البحوث. ونظًرا ٕاىل ٔأن الهدف من قا�دة البیا�ت هو مسا�دة  20الصیدلیني و

نظمة الص�ة العاملیة �رغب يف دمع املزید احلكومات �ىل اختاذ قرارات ٔأكرث استنارة �شأٔن خيارات الرشاء، ٔأشارت ٕاىل ٔأن م 
من املناقشات واملشاركة فهيا حول �یفية تعز�ز هذه املبادرة املهمة وذ� لیمت اس�ت�دا�ا من قبل اجلهات الفا�� يف جمال 

-Patیة (الص�ة العامة، مثل واكالت املشرت�ت الوطنیة. وكام ُذِكر ٔأثناء ٕاطالق مبادرة معلومات الرباءات من ٔأ�ل أ�دو 
INFORMED اقرتحت منظمة الص�ة العاملیة بعض التوصیات لتحسني املنصة، مثل ٕاضافة املعلومات �شأٔن طلبات ،(

الرباءات اليت تُعّد �مة �لنس�بة لقرارات الرشاء وا�حهتا للجمهور. وٕاضافة ٕاىل ذ�، ٔأشارت ٕاىل ٔأن القرار ّجشع ا�ول 
نیة وإالقلميیة، �ىل �سهیل وتعز�ز معلیة إالبالغ العلين عن املعلومات �شأٔن �ا� أ�عضاء، وفقًا ��طرها القانونیة الوط 

الرباءات و�ا� املوافقة �ىل �سویق املنت�ات الصحیة. ورحبت منظمة الص�ة العاملیة �تفاقات التعاون اليت وقعهتا ماكتب 
قا�دة بیا�ت الرباءات والرتاخيص اخلاصة �ٔ�دویة  الرباءات الوطنیة ٔأو إالقلميیة مع مؤسسة جتمیع �راءات أ�دویة لت�دیث

)MedsPal وجشعت ا�ول أ�عضاء أ�خرى �ىل دمع هذه املبادرة الهامة. ؤأعربت ٔأ�ًريا عن اه�م منظمة الص�ة العاملیة ،(
 ) �شلك مس�متر.MedsPalبتطو�ر وحتسني قا�دة بیا�ت الرباءات والرتاخيص اخلاصة �ٔ�دویة (

املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة عن رٔأیه بأٔن ٔأقل الب�ان منوًا توا�ه صعو�ت ّمجة للحصول �ىل بعض ؤأعرب ممثل  .166
ٔأنواع العال�ات الطبیة. ؤأعرب عن دمع املنظمة لالقرتاح ا�ي تقّدم به وفد الهند وا�ي، حبسب رٔأیه، س�یوسع نطاق 

م بطلب �راخيص �لقيام بذ�، كام سيسا�د بعض ا�ول أ�عضاء قوا�د البیا�ت، ویُمكّن ٔأولئك ا��ن مه يف وضع �سمح هل
 يف املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة �ىل اس�ت�دام مواطن املرونة يف �ریبس املتا�ة هلم.

 Patو�ررت ممث� ش�بكة �رهارد للعامل الثالث ٔأن مشاركة �حتاد ا�ويل مجلعیات املنت�ني الصیدلیني يف مبادرة .167
INFORMED �رت خماوف �دیة �شأٔن تضارب املصاحل، ٔ�ن قا�دة البیا�ت قد �كون مصممة لتعز�ز املصاحل الت�اریة ٔأ

للرشاكت املس�ت�دثة للمنت�ات اليت مت� الرباءات بدًال من تعز�ز الص�ة العامة. ؤأشارت ٕاىل ٔأن امجلعیة ا�ولیة لٔ�دویة 
فربا�ر  6سأٔ� ٔأیًضا يف رسا� مو�ة ٕاىل املد�ر العام للویبو بتارخي ) قد ٔأ�رت هذه امل IGBAاجلنيسة والبیولوجية املثی� (

. وذ�رت ٔأن املعلومات املقدمة يف قوا�د البیا�ت مل یمت التحقق مهنا وٕاكاملها، فعىل سبيل املثال، مل یمت تقدمي معلومات 2019
عده، والرتاخيص الطوعیة ٔأو �ري الطوعیة. حول طلبات الرباءات املرفوضة ٔأو املسحوبة، و��رتاضات ما قبل املنح وما ب
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كام ٔأ�رت . وحسب اعتقادها، اس�هتدفت قوا�د البیا�ت واكالت املشرت�ت ولكهنا مل توفر لها املعلومات �شلك اكمل ودقيقة
ميكن ٔأن تؤخر، من دون ٔأي سبب وجيه، ٕاماكنیة حصول املریض �ىل املزید من  Pat INFORMEDخماوف حول ٔأن 

سعر مناسب وتؤدي ٕاىل ربط الرباءات. و��، اعتربت ش�بكة �رهارد للعامل الثالث ٔأنه من الرضوري ٔأن تعمل أ�دویة �ل 
ا�ول أ�عضاء والویبو �ىل التأٔكد من ٔأن قا�دة بیا�ت حتتوي �ىل معلومات اكم� وشام� وموثوقة �شأٔن الرباءات، مبا يف 

ٔأو املرفوضة ٔأو املسحوبة ٔأو الرباءات املمنو�ة ؤأي ا�رتاضات قبل منحها  ذ� املعلومات املتعلقة بطلبات الرباءات املود�ة
وبعدها، وا��اوى املعلقة و�نهتأاكت والرتاخيص الصادرة. وواصلت املمث� قائ� بأٔن قوانني وممارسات الرباءات الوطنیة 

ق �ریبس، من �الل ضامن �س�تثناءات وإالقلميیة ینبغي ٔأن تضمن التنفيذ و�س�ت�دام أ�مثل ملواطن املرونة يف اتفا
والتقيیدات �ىل نطاق واسع وتنفيذ إالعفاءات �ىل املنت�ات الصیدالنیة يف ٔأقل الب�ان منوًا وجتنب ٔأحاكم وممارسات 

يف  800بلس، اليت �س�ببت يف بعض الب�ان يف ز�دة ٔأسعار أ�دویة بأٔكرث من -بلس. وحبسب رٔأهيا، ٔأحاكم �ریبس-�ریبس
دد �س�تدامة املالیة لربامج الص�ة العامة احلكومية. ؤأ�ريًا، جشعت املمث� ماكتب الرباءات �ىل �نباه ٕاىل حقيقة املئة، هت

ٔأن القرارات اليت تت�ذها لها تأٔثري مبارش �ىل ٕاماكنیة حصول أ�ش�اص يف ب�اهنم �ىل أ�دویة، ٕاذ، كام ذ�رت جلنة الت�ارة 
 عمل مكتب الرباءات �راعي للمصل�ة العامة وليس ك�ادم ملقديم طلبات الرباءات.الفيدرالیة أ�مر�كية، جيب ٔأن ی

ؤأشار ممثل املؤسسة ا�ولیة لٕال�كولوجيا املعرفية ٕاىل جتدد �ه�م ف� یتعلق �لرتخيص إالجباري و�س�ت�دام العام  .168
� يف اململكة املت�دة وهولندا حيث مت �ري الت�اري، حىت من قبل الب�ان املرتفعة ا��ل. وذ�ر �شلك �اص مثالني �د

اس�تكشاف مفهوم الرتخيص إاللزايم. وذ�ر ٔأنه من ٔأ�ل حتسني احلصول �ىل �الج التلیف الكييس يف اململكة املت�دة، 
جنهيًا ٕاسرتلینيًا س�نوً�، وفقًا لصحیفة إال�كونوميست، مت النظر يف خيار طلب الرتخيص إاللزايم من  104000وا�ي �لكف 

ٔأعضاء الربملان. ويف هولندا، مت �لكیف جلنة �رس منح الرتاخيص إالجباریة. وف� یتعلق �لعمل املس�تقبيل احملمتل،  قبل
�شأٔن "البدائل لنظام الرباءات املس�ت�دمة �مع �ود البحث والتطو�ر،  2014اقرتح املمثل أٔن یمت عرض دراسة الویبو لعام 

آلیات ا�فع والسحب، مع  الرتكزي �شلك �اص �ىل جوا�ز �شجیع �بتاكر ومناذج تطو�ر املصدر املفتوح" مبا يف ذ� أ
يف ا�ورة احلادیة والثالثني للجنة ا�امئة مضن ٕاطار بند الرباءات والص�ة. وف�  CDIP/14/INF/12الواردة يف الوثیقة 

ب ا�ويل املنشور الصادر عن منظمة الص�ة یتعلق مبراجعة أ�مانة للبحوث احلالیة، اقرتح املمثل ٔأن یتضمن اس�تعراض املكت
بعنوان "املبادئ التوجهيیة املتعلقة �ملاكفأٓت مقابل �س�ت�دام �ري الطوعي  2005العاملیة و�ر�مج أ�مم املت�دة إالمنايئ لعام 

 WHA دت القرارلرباءات مرتبطة بتكنولوجيات أ�دویة". ويف اخلتام، ٔأشار املمثل ٕاىل ٔأن مجعیة الص�ة العاملیة قد اعمت
من ٔأ�ل حتسني شفافية أ�سواق واللقا�ات و�ريها من املنت�ات الصحیة، و�رر اه�م املؤسسة ا�ولیة  2019يف �ام  72.8

لٕال�كولوجيا املعرفية بتعاون الویبو الثاليث من ٔأ�ل دمع تنفيذ هذا القرار من �الل معاجلة ٔأس�ئ� معینة مثل �یفية معاجلة 
يف جمال الرباءات و�لنس�بة للعال�ات اخللیویة واجلینية اجلدیدة، ؤأیًضا ما ینبغي القيام به ملشاركة املعلومات انعدام الشفافية 

 حول ا��اوى القضائیة املتعلقة بصالحية الرباءة ونطاقها �شلك ٔأفضل.

ٔأعربت ممث� منظمة ٔأطباء بال �دود عن دمعها ملواص� النقاش حول الرباءات والص�ة يف اللجنة وكذ� املناقشات و  .169
حول الشفافية واملبادرات أ�خرى الس�ت�دام مواطن املرونة يف اتفاق �ریبس. ؤأشارت ٕاىل ٔأن الشفافية حول �ا� الرباءات 

�ة العاملیة ا�ي أٔصدرته مجعیة الص�ة العاملیة ملواص� دمع اجلهود احلالیة مت تعز�زها �شلك ٔأكرب بواسطة قرار منظمة الص
لت�دید �ا� �راءة املنت�ات الصحیة وحتسني قوا�د البیا�ت املتا�ة للجمهور �شأٔن وضع الرباءات وجعلها سه� �س�ت�دام. 

، Pat INFORMEDرباءات مثل منصة ومع ذ�، ٔأشارت ٔأیًضا ٕاىل وجود قيود �ىل بعض ا�آلیات الطوعیة لنرش �ا� ال
 Patٔ�هنا تقوم �ىل التعاون بني الویبو و�حتاد ا�ويل مجلعیات املنت�ني الصیدلیني. وحبسب رٔأهيا، جيب تصممي 
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INFORMED  بطریقة لتجنب تضارب املصاحل، وٕا��ة الوصول ٕا�هيا ليس فقط لواكالت املشرت�ت ولكن ٔأیًضا ٔ�حصاب
ب ٔأن حتتوي �ىل معلومات ٔأساس�یة عن الرباءات. ورٔأت ٔأیضًا ٔأنه ینبغي توضیح �یف تندرج هذه املصل�ة ا�ٓخر�ن، وجي

املبادرة والتعاون بني الویبو وماكتب الرباءات مضن والیة الویبو املمتث� يف تعز�ز الشفافية حول �ا� الرباءات من �الل ر�ن 
ملبادرات لتحسني شفافية �ا� الرباءات للمنت�ات . ويف نظرها، جيب ٔأن تعمتد اPATENTSCOPEالرباءات مثًال 

الصحیة �ىل هنج شامل �راعي �دد من العوامل اليت ميكن ٔأن �كون لها تأٔثري �ىل الوضع القانوين للرباءات، مثل التطبیق 
لوطين، الصارم ملعایري أ�هلیة للحصول �ىل �راءة �الل ٕاجراءات الفحص، ولعملیات ��رتاض وإالبطال �ىل املس�توى ا

واليت يه رضوریة لوقف ٕاسرتاتیجیة احلصول �ىل �راءات متعددة �ىل منتج حصي معني، ولوجود الرتاخيص، ٕاخل. ؤأشارت 
ٕاىل ٔأن ٕادراج هذه املعلومات يف قوا�د البیا�ت من شأٔنه ٔأن �سهل دخول أ�دویة اجلنيسة يف السوق. وف� یتعلق بعمل 

ٔأن یمت البحث يف ٕاماكنیة ٕاجراء حتلیل ٕاضايف لٔ�مث� امللموسة وتوضیح أ��ر احملمتل اللجنة يف املس�تقبل، اقرتحت املمث� 
لتفسري متطلبات النشاط �بتاكري �ىل املنافسة العامة ؤأسعار أ�دویة، ٔ�ن من شأٔن ذ� أٔن یعزز مرا�اة املنظور الصحي 

ٔأن یمت ٕاجراء مناقشة ٔأخرى حول التقاطعات بني يف املامرسات إالداریة لقانون الرباءات. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، اقرتحت 
ممارسات الرتخيص الطوعي واملبادرة اليت تقودها احلكومة الس�ت�دام الرتاخيص إاللزامية �عتبار ان مثل هذا النقاش 

س�یكون مفيًدا �ًدا. و�ىل و�ه اخلصوص، ذ�رت ٔأنه س�یكون من املفيد مناقشة بعض أ�مث� امللموسة لرشوط الرتخيص 
وعي اليت ميكن ٔأن حتد من املنافسة ومن اس�ت�دام مواطن املرونة من قبل احلكومة وكذ� ا�آلیات امللموسة اليت ميكن الط

للحكومة اع�دها ملنع ممارسات الرتخيص التعسفية هذه. ويف اخلتام، اقرتحت ٕاجراء حتدیث ملوقع الویبو �ىل �نرتنت �شأٔن 
آلیة إالبطال و��رتاض إالداریة.  أ

عن  MedsPaL�رت ممث� مؤسسة جتمیع �راءات أ�دویة ٔأن املؤسسة تعمل �س�مترار �ىل حتسني قا�دة بیا�ت وذ .170
طریق ٕاضافة مزيات �دیدة ومنت�ات �دیدة تود مشاركهتا يف ا�ورات الالحقة للجنة. ؤأشارت ٕاىل ٔأن مؤسسة جتمیع 

) مع MedsPal�ت الرباءات والرتاخيص اخلاصة �ٔ�دویة (اتفاقية تعاون حول قا�دة بیا 13�راءات أ�دویة �هيا �لفعل 
ماكتب الرباءات إالقلميیة والوطنیة. والحظت �ىل و�ه اخلصوص ٔأنه مت توقيع مؤخرًا �ىل اتفاقات تعاون مع املعهد الوطين 

شارت ٕاىل ٔأنه من �الل ل�فاع عن املنافسة وحامیة امللكية الفكریة يف البريو واملنظمة أ�وروبیة ا�ٓس�یویة للرباءات. وأٔ 
اتفاقات التعاون هذه، وافقت ماكتب الرباءات �ىل العمل مع مؤسسة جتمیع �راءات أ�دویة وتقدمي بیا�ت قانونیة عن �ا� 
الرباءات لعدد حمدد من أ�دویة أ�ساس�یة من ٔأ�ل �سهیل الوصول ٕاىل ت� املعلومات. ومن مث ذ�رت ٔأن مؤسسة جتمیع 

 ة يف البحث يف س�بل التعاون مع املزید من املاكتب ودعت أ�طراف املهمتة للتواصل معها �الل اجللسة.�راءات أ�دویة �مت

ؤأعرب وفد الوال�ت املت�دة أ�مر�كية عن تأٔییده للبیان ا�ي ٔأدلت به ا�مو�ة �ء. وذك�ر بأٔن اللجنة قد وافقت  .171
ملمثيل خمتلف املبادرات اليت توفر قوا�د بیا�ت سه� �س�ت�دام �ىل ٔأن تضم ا�ورة املقب� للجنة ا�امئة �لسة �شار�یة 

ومتا�ة للجمهور �شأٔن املعلومات عن وضع الرباءات املتعلقة �ٔ�دویة واللقا�ات. وذ�ر ٔأن املبادرتني اليت ميكن ٕادرا�ام يف 
كام اقرتح الوفد . Pat INFORMED) وMedsPalهذه اجللسة هام قا�دة بیا�ت الرباءات والرتاخيص اخلاصة �ٔ�دویة (

) الكتاب الربتقايل، ا�ي یتضمن بیا�ت عن 1اس�تضافة مت�دث ملناقشة قا�ديت بیا�ت موجودتني يف الوال�ت املت�دة: (
) قامئة أ�دویة �ري احملمیة برباءات و�ري احلرصیة واليت ليس لها 2املنت�ات ا�وائیة املعمتدة مع تقي�ت التاكفؤ العال�؛ و(

نتج جنيس معمتد. والحظ ٔأن الكتاب الربتقايل حيدد املنت�ات ا�وائیة اليت مت اع�دها �ىل ٔأساس السالمة والفعالیة من م 
قبل ٕادارة أ��ذیة وأ�دویة يف الوال�ت املت�دة، وحيتوي كذ� �ىل قامئة �لرباءات املرتبطة �ملنت�ات ا�وائیة املعمتدة. 

صول ٕاىل الكتاب الربتقايل، ٔأ�شأٔت ٕادارة أ��ذیة وأ�دویة الكتاب الربتقايل إاللكرتوين، وهو و�الوة �ىل ذ�، لتسهیل الو 
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ٕاصدار للكتاب الربتقايل متاح �ىل إالنرتنت. ؤأوحض ٔأن الكتاب الربتقايل إاللكرتوين �شلك مصدر قِميّ �ىل إالنرتنت 
ملنت�ات ا�وائیة �ري مس�� امللكية اليت �هيا نفس ٔ�خصائيي الر�ایة الصحیة وهو �سمح لٔ�طراف املهمتة �لبحث عن ا

القمية العالجية للمنت�ات ا�وائیة املعمتدة والرباءات املرتبطة �ملنت�ات ا�وائیة ؤأي منت�ات ذات ص�. و�ٕالضافة ٕاىل 
ة اليت مل تعد محمیة مبوجب ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن ٕادارة أ��ذیة وأ�دویة حتتفظ ٔأیًضا بقامئة منفص� من املنت�ات املعمتد

�راءات ٔأو حقوق اس�تئثاریة واليت مل �متكن ٕادارة أ��ذیة وأ�دویة من حتدید منت�ات دوائیة �ري مس�� امللكية �هيا نفس 
هبدف تعز�ز الشفافية و�شجیع  2018القمية العالجية. ؤأضاف أٔنه مت �رش هذه القامئة من قبل ٕادارة أ��ذیة وأ�دویة يف �ام 

قدمي الطلبات لٔ�دویة اجلنيسة. و�رب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن �سامه املعلومات يف الكتاب الربتقايل وقامئة أ�دویة �ري احملمیة ت
 .SCP/28/10 Revبرباءات و�ري احلرصیة واليت ليس لها منتج جنيس معمتد يف حتقيق ٔأهداف �قرتاح الوارد يف الوثیقة 

هيممن �دول أ�عامل: رسیة  9البند   االتصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ

 .SCP/30/7استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة  .172

رصح وفد كندا، مت�دً� �مس ا�مو�ة �ء، بأٔنه یواصل ٕایالء أٔمهیة �برية ملوضوع رسیة االتصاالت بني مستشاري و .173
هيم، ورحب �ه�م اللجنة املتواصل لهذه املسأٔ� الهامة. وشكر الوفد ٔأیضا أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  الرباءات وموّلكِ

SCP/30/7  وا�ول أ�عضاء اليت قدمت ردوًدا �ىل �س�تبيان. وذ�ر الوفد ٔأنه یمت ٕایداع الطلبات للحصول �ىل الرباءات
شاري ومنحها �ىل حنو مزتاید يف خمتلف الوال�ت القضائیة، ؤأشار ٕاىل ٔأن القضا� املتعلقة حبامیة االتصاالت بني مست 

هيم �رتبط فعلًیا ٕ�جراءات طلب الرباءات، �ٕالضافة ٕاىل املقاضاة والتقايض �شأٔن الرباءات. وذ�ر كذ� ٔأن  الرباءات وموّلكِ
هذه املسأٔ� لها تأٔثري �بري �ىل �یفية ٕایداع طلبات الرباءات و�یفية معاجلة الرسائل مبوجب هذه إالجراءات. ؤأشار ٕاىل ٔأن 

و مالكهيا جيب ٔأن �متكنوا من احلصول �ىل املشورة القانونیة �رب احلدود من دون التعرض خلطر مودعي طلبات الرباءات أٔ 
الكشف القرسي لالتصاالت الواردة من مستشاري الرباءات، وذ�ر الوفد ٔأن أ�نظمة �ري الواحضة يف هذا الصدد تتسبب 

ئة �بتاكر. و��، شدد الوفد �ىل ٔأن مواص� اللجنة يف �دم الیقني القانوين و�دم القدرة �ىل التنبؤ وتؤ�ر سلًبا �ىل بي 
ا�امئة العمل �ىل هذه القضیة من ٔأ�ل التوصل ٕاىل نتي�ة یتفق �لهيا مجیع أ�طراف ٔأمر �لغ أ�مهیة. وبعد ٔأن ٔأشار ٕاىل ٔأن 

ر يف ا�ال قوانني الرباءات �شرتط ٔأن �كشف طلب الرباءة عن ��رتاع بطریقة واحضة و�شلك اكف �سمح لشخص ماه
بوضع ��رتاع موضع التنفيذ، شدد الوفد �ىل ٔأن حامیة الرسیة لن تؤ�ر �ىل الكشف عن ��رتاع يف طلب الرباءة. و�ىل 
و�ه اخلصوص، �رر الوفد تأٔ�یده �ىل ٔأن أ�هلیة للحصول �ىل �راءة ال تتأٔ�ر حبصانة العالقة بني مستشار الرباءات وموّلكه، 

هيم �ىل مس�توى املعلومات املتا�ة لفاحيص الرباءات حول �ا� وال تؤ�ر رسیة االتصاال ت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ
التقنیة الصناعیة السابقة. ورصح الوفد كذ� ٔأن ا�مو�ة �ء ال �زال تعتقد ٔأنه ینبغي �ىل اللجنة اختاذ خطوات موضوعیة 

ل أ�عضاء املرونة الالزمة لتبين هنج مشرتك متفق �لیه ی�ىش مع ملعاجلة هذه املسأٔ� �ىل املس�توى ا�ويل بطریقة توفر ل�و 
ٔأنظمهتا القانونیة احملددة. ؤأعرب عن تطلع ا�مو�ة �ء ٕاىل مواص� النقاش حول هذه القضیة، و�س�تفادة من جتارب ا�ول 

 أ�عضاء لت�دید اخلطوات الالحقة اليت جيب اختاذها ملتابعة هذا املوضوع الهام.

وفد �رواتیا، مت�دً� �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، ٔأنه یعلق ٔأمهیة �برية �ىل مواص� العمل ورصح  .174
�شأٔن الرسیة بني مستشاري الرباءات  SCP/30/7�ىل هذا البند من �دول أ�عامل. ��، تلقى �ه�م �بري وثیقة 

هيم. ورصح الوفد بأٔن مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسط ى والبلطیق تواصل دمعها �هنج القانون �ري امللزم �شأٔن مسأٔ� رسیة وموّلكِ
هيم، وا�ي هيدف ٕاىل توفري امحلایة نفسها لالتصاالت سواًء متت مع مستشاري  االتصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ
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و�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى الرباءات أ��انب ٔأو مستشاري الرباءات الوطنیني مبوجب القانون ا�ويل. ؤأضاف الوفد ٔأن مجم
والبلطیق ستسعى ٕاىل دمع ٔأي خطوات ٕاضافية موضوعیة من ٔأ�ل معاجلة هذه املسأٔ� �ىل املس�توى ا�ويل بطریقة �ري 
ملزمة، وذ� هبدف ٕا��ة الفرصة ملقديم طلبات الرباءات ٔأو ماليك حقوق امللكية الفكریة لتلقي املشورة القانونیة دون 

القرسي عن االتصاالت الواردة من مستشاري الرباءات. هذه الرسیة، يه بنظر مجمو�ة ب�ان ٔأورو�  التعرض خلطر الكشف
الوسطى والبلطیق، ال تعیق تنفيذ مطلب كفایة الكشف. ؤأعرب الوفد عن رٔأیه بأٔنه ینبغي للجنة ٔأن تواصل العمل �ىل 

هيم، مجلیع ا�ول أ�عضاء يف الویبو لصاحل تعز�ز املعرفة �ٔ�نظمة ا�تلفة يف جمال رسیة االتصاالت بني حم ايم الرباءات وموّلكِ
املولكني. ؤأعرب الوفد عن رٔأیه بأٔن اللجنة ميكن ٔأن �سامه يف توضیح املوضوع �شلك ٔأفضل وتوفري املزید من املعلومات 

 حول املشلكة وكذ� العمل �ىل احللول املمكنة.

 SCP/30/7�ول أ�عضاء فيه، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة وحتدث وفد رومانیا �مس �حتاد أ�ورويب وا .175
وا�ول أ�عضاء اليت قدمت معلومات حمدثة. وذ�ر الوفد ٔأن وضع صك �ري ملزم قانوً� لتطبیق الرسیة �رب احلدود س�یكون 

ٔأن هيدف ٕاىل توفري امحلایة نفسها مفيًدا مجلیع ا�ول أ�عضاء يف الویبو. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن هذا الصك �ري امللزم احملمتل جيب 
لالتصاالت سواًء متت بني مستشاري الرباءات أ��انب ومولكهيم ٔأو مستشاري الرباءات الوطنیني ومولكهيم. �الوة �ىل 

ذ�، ینبغي ٔأال خيل هذا الصك �لترشیعات الوطنیة القامئة وأٔن یضمن املرونة املثىل. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن تؤدي 
شات يف اللجنة ا�امئة حول هذا املوضوع ٕاىل فهم أ�نظمة ا�تلفة يف جمال رسیة االتصاالت بني حمايم الرباءات ومولكهيم املناق 

 لویبو وذ� لصاحل مجیع املولكني.�شلك ٔأفضل من قبل مجیع ا�ول أ�عضاء يف ا

هيم، واليت وشكر وفد الصني أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة حول موضوع رسیة االتصاالت بني  .176 مستشاري الرباءات وموّلكِ
مسحت ل�ول أ�عضاء بفهم املوضوع �شلك ٔأفضل. و�رر الوفد تأٔ�یده �ىل رضورة ا�رتام التقالید القانونیة ا�تلفة للب�ان 

اءات و�لتايل ینبغي للقوانني الوطنیة أٔن حتدد ٕاذا اكن من الرضوري ٕا�شاء نظام محلایة رسیة االتصاالت بني مستشاري الرب 
هيم. ورٔأى الوفد ٔأن املر�� احلالیة مل تنضج مبا فيه الكفایة الع�د ٕاطار دويل �شأٔن هذه املسأٔ�.  وموّلكِ

والعرض املرتبط هبا. ؤأشار  SCP/30/7إالسالمية) عن تقد�ره لٔ�مانة ٕال�داد الوثیقة  -ؤأعرب وفد ٕا�ران (مجهوریة  .177
هيم، وذ�ر ٔأنه ٕاىل وجود أٓراء متباینة ٔأساس�یة بني ا�ول ا�ٔ  عضاء �شأٔن مسأٔ� رسیة االتصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ

يف هذه املر��، من السابق ٔ�وانه مناقشة ٔأ�شطة وضع القوا�د واملعایري، مبا يف ذ� الصك ا�ويل �ري امللزم قانوً�. وشدد 
ج الوطنیة املتعلقة هبذه القضیة.  الوفد �ىل رضورة ا�رتام تنوع ا�هن�

هيم مسأٔ� �مة �دًا، ال  .178 ورصح وفد مجهوریة �ور� بأٔنه یعترب مسأٔ� رسیة االتصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ
س�� من �حية �وهنا �ا�رة لل�دود، وذ� ٔ�نه �شهد ازد�د يف �دد الزنا�ات ا�ولیة �ىل حقوق الرباءات �ىل الصعید 

یه العاملي. وذ�ر الوفد ٔأنه من ٔأ�ل حامیة ا�رت  اع معني يف السوق العاملیة، �ُشلك رسیة التواصل بني مستشار الرباءات وموّلكِ
ٔأمهیة كربى. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده بأٔن املوضوع ميكن مناقش�ته بفعالیة يف اللجنة ا�امئة، رمغ ٔأن لك دو� من ا�ول 

صاالت بني طاليب الرباءات ومستشاري الرباءات وشدد الوفد �ىل ٔأن رسیة االت. أ�عضاء تعمل مبوجب ٔأنظمة قانونیة خمتلفة
ال ینبغي ٔأن تتعرض للرضر وال ٔأن یمت انهتاكها �سبب أ�نظمة ا�تلفة. ؤأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن تبذل ا�ول أ�عضاء 

 �ًدا لتحقيق نتاجئ بناءة �شأٔن هذه القضیة من �الل املشاركة يف املناقشات بعقلیة متفتح.
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ن �دید و�ات نظره اليت �ّرب عهنا يف ا�ورات السابقة للجنة ا�امئة ومفادها ٔأن رسیة االتصاالت ؤأكد وفد الهند م .179
هيم تفرض صالحيات قضائیة ٕاضافية، وهو ما ميثل انهتأًاك واًحضا للسلطة الس�یادیة ل�و�،  بني مستشاري الرباءات وموّلكِ

ة �ر�س. و�رر الوفد ٔأنه يف قانون الرباءات الهندي، ليس هناك ٔأي حمك ؤأن هذه امحلایة ال تعرتف هبا اتفاقية �ریبس ٔأو اتفاقي
حول حصانة العالقة بني حمايم الرباءات وموّلكه. وذ�ر الوفد ٔأیًضا ٔأن خرجيي لكیات العلوم من مواطين الهند ا��ن اجتازوا 

دة يف القانون. ؤأكد الوفد ٔأیًضا �ىل ٔأنه اختبار و�یل �راءات ميكهنم ممارسة دورمه �و�یل �راءات حىت بدون احلصول �ىل شها
حيق فقط للمواطنني الهنود ممارسة �نة و�یل �راءات يف الهند، و�لتايل ليس هناك ٔأي جمال ملنح ٔأي امتیاز لو�ء الرباءات 

ٔ�ي حماٍم ٔأو تنص �ىل ٔأنه ال جيوز السامح  1872من قانون أ�د� الهندي لعام  126أ��انب. وذ�ر الوفد أٔیًضا ٔأن املادة 
مرافع ٔأو و�یل مفوض �لكشف عن االتصاالت اليت قام هبا مّوِلكه ٔأو املشورة اليت یقد�ا � �الل مع� ما مل �كن هناك 

 129ٔأس�باب موجبة تدعو ٕاىل ذ� ٔ�عامل �ري قانونیة ٔأو ٔأعامل اجرامية ٔأو احتیال. وٕاضافة ٕاىل ذ�، ذ�ر الوفد ٔأن املادة 
دي تنص �ىل ٔأنه ال جيوز ٕاجبار ٔأي خشص �ىل الكشف للمحمكة عن ٔأي اتصاالت رسیة بينه وبني من قانون أ�د� الهن

مستشاره القانوين، ٕاال عندما یقدم نفسه كشاهد، ویمت ذ� �لقدر الالزم لرشح أ�د� املقدمة فقط. ؤأبلغ الوفد اللجنة ٔأیًضا 
القانونیة أ�جنبیة / احملامني أ��انب من ٕا�شاء ماكتب يف الهند وال ٔأن احملمكة العلیا يف الهند قد ٔأصدرت حمكًا مينع الرشاكت 

�سمح هلم �لقدوم ٕاىل الهند ٕاّال بصفة مؤقتة لتقدمي املشورة �شأٔن القوانني أ�جنبیة فقط وللمشاركة يف التحكمي الت�اري 
ومات املتعلقة بطلب الرباءة، و�لتايل فٕان ا�ويل. ورٔأى الوفد ٔأن ٔأ�د الواجبات املهمة حملايم الرباءات هو �شجیع �رش املعل

ٔأي �د لتنس�یق حصانة العالقة بني احملايم ومّوِلكه س�یؤدي يف ا�هنایة ٕاىل منح معیب و�ري قابل للتنفيذ للرباءة. ورٔأى الوفد 
 ٔأنه ميكن حامیة رسیة التواصل بني املوّلكِ وحماميه من �الل اتفاقية �دم الكشف.

ییده لبیانه ا�ي ٔأدىل به �مس ا�مو�ة �ء. وشكر الوفد أ�مانة �ىل معلها املمتاز يف ؤأعرب وفد سو�رسا عن تأٔ  .180
هيم (الوثیقة  ). ؤأشار الوفد ٕاىل SCP/30/7حتدیث الوثیقة اخلاصة �رسیة االتصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ

هيم يف احلاالت الع ا�رة لل�دود. وذ�ر الوفد �ىل و�ه اخلصوص، ٔأن الصعو�ت اليت قد یوا�ها مستشارو الرباءات وموّلكِ
االتصاالت الرسیة بني املستشار وموّلكه، كام ذ�رت ا�راسة، قد �كون محمیة �لقوا�د واملامرسات يف ب� املنشأٔ؛ ومع ذ�، 

وفد �ىل ٔأن املسأٔ� فٕان �القة الرسیة هذه قد ال یمت ��رتاف هبا وحام�هتا يف الب�ان أ�جنبیة يف �االت التقايض. وشدد ال
ني يف جمال الرباءات يف مجیع ا�ول أ�عضاء. ؤأشار الوفد ٔأیضا ٕاىل ٔأن ا�راسة توحض ٔأنه يف بعض  تتعلق �ملهنیني واملوّلكِ
هيم أ��انب  هيم، ؤأن نطاق االتصاالت بني املستشار�ن وموّلكِ الب�ان، ال یمت حامیة االتصاالت بني حمايم الرباءات وموّلكِ

بني ب� وأٓخر. ومع ذ�، ميكن ٔأن یؤ�ر �فتقار ٕاىل الرسیة �ىل جودة املشورة القانونیة، وس�یكون � ٔأیًضا تأٔثري �ىل  خيتلف
املالحقات القضائیة املرتبطة �لرباءات، وجودة الرباءة، وكذ� �ىل نتاجئ التقايض. ؤأعرب الوفد عن دمعه ملواص� تبادل 

هبذا املوضوع من ٔأ�ل تعز�ز التفامه بني مجیع أ�طراف وتوضیح ٔأي سوء تفامه. وسلط  املعلومات حول املامرسات املتعلقة
الوفد الضوء بعد ذ� �ىل ا�داد اللجنة �مو�ة من الو�ئق القمية املتعلقة مبسأٔ� حصانة العالقة بني احملايم وموّلكه وشّلكت 

أ�طراف املعنیة أ�خرى. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه منذ ا�ورة مصدرًا �امً للمعلومات والبیا�ت للحكومات ؤأحصاب املصل�ة و 
احلادیة والعرش�ن للجنة، حيث تبادل املت�دثون املدعوون جتارهبم حول مسأٔ� الرسیة، حصلت بعض التعدیالت يف 

�لسة �شار�یة ل�ول  القوانني املتعلقة حبامیة الرسیة املهنیة يف العدید من الوال�ت القضائیة. و�لتايل، اقرتح الوفد، تنظمي
أ�عضاء واملهنیني، مبا يف ذ� حمايم الرباءات واملستشار�ن ا�ا�لیني، �شأٔن �رباهتم والتطورات أ��رية يف الس�یاسات 

واملامرسات، مبا يف ذ� مدونة قوا�د السلوك اخلاصة مب�ايم الرباءات والقوا�د التنظميیة ذات الص�، ٔأو ا�متیزي بني احلصانة 
، ٕاضافة ٕاىل احلاالت القضائیة. وذكّر الوفد اللجنة ٔأیًضا بأٔنه �الل ا�ورة احلادیة والعرش�ن للجنة ا�امئة، اقرتح والرسیة
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العمل �ىل قانون �ري ملزم حلل اجلوانب العا�رة لل�دود للمسأٔ�. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن هذا إالطار قد حيتوي �ىل تعریفات 
ر الرباءات ٔأو املعلومات الرسیة ومعیار امحلایة ا�نیا. ؤأوحض الوفد ٔأن مثل هذا �امة للمصطل�ات أ�ساس�یة، مثل مستشا

إالطار قد �شّلك منوذج للقوانني الوطنیة وس�یكون � ٔأیًضا ٔأمهیة �برية، ٔ�نه س�یوفر هنً�ا مرً� �سمح �لترشیعات الوطنیة 
اخلتام، �رر الوفد اقرتا�ه وجشع ا�ول أ�عضاء �ىل ٕاجراء وفقًا لل�لفية القانونیة ل�و� العضو وتقالیدها واحتیا�اهتا. ويف 

 مناقشات �شأٔن حمتوى إالطار �ري امللزم.

ؤأعرب وفد كندا عن تأٔییده للبیا�ت اليت ٔأدىل هبا وفد سو�رسا ووفدها �مس ا�مو�ة �ء �شأٔن بند �دول أ�عامل.  .181
هيم، ال س�� مضن ٕاطار القضا� العا�رة ؤأید الوفد مواص� العمل �ىل موضوع رسیة االتصاالت بني مست  شاري الرباءات وموّلكِ

ج �ري امللزمة احملمت� للمسائل املتعلقة �حلصانة العا�رة  لل�دود. ورٔأى الوفد ٔأن ٕا�داد دراسة من قبل أ�مانة العامة �شأٔن ا�هن�
أ��رية املتعلقة �لس�یاسات واملامرسات  لل�دود ٔأو �لسة �شار�یة بني ا�ول أ�عضاء واملهنیني �شأٔن جتارهبم والتطورات

ذات الص�، مثل التطورات أ��رية يف جمال الترشیعات واحلاالت القضائیة، ومدو�ت قوا�د السلوك لو�ء الرباءات، 
 وٕا�شاء هیئات تنظميیة، وطبیعة وفوائد امتیاز املولك، وما ٕاىل ذ�، ميكن ٔأن توفر للجنة وا�ول أ�عضاء معلومات هامة

حول الس�یاق املرتبط هبذه املسأٔ�. ؤأشار الوفد ٔأیًضا ٕاىل ٔأن كندا قد ٔأجرت تعدیالت �رشیعیة ٕالد�ال حصانة التواصل بني 
هيم ؤأهنا بصدد وضع مدونة لقوا�د السلوك لتنظمي معل و�ء الرباءات ولضامن حامیة احلصانة. ؤأعرب  و�ء الرباءات وموّلكِ

 تطورات يف �لسة �شار�یة مقب� للجنة.الوفد عن رغبته يف عرض هذه ال 

هيم �ىل احلفاظ �ىل اتصاالت صادقة ورصحية  .182 ؤأشار وفد الیا�ن ٕاىل ٔأنه من ٔأ�ل ضامن قدرة حمايم الرباءات وموّلكِ
ف� بيهنم، ینبغي حامیة هذه االتصاالت �لشلك املناسب يف لك ب�. و�الوة �ىل ذ�، ٔأشار ٕاىل ٔأنه عند ٕا�شاء نظام حمّسن 

مي الرسیة �شلك ٔأفضل، س�یكون مفيًدا للغایة مجلیع ا�ول أ�عضاء فهم القوانني وأ�نظمة واحلاالت القضائیة وجتارب حي
 SCP/29/5ا�ول أ�عضاء أ�خرى والتعرف �لهيا. و��، ٔأعرب الوفد عن تقد�ره لٔ�مانة ٕال�دادها و�ئق العمل املفيدة 

اللجنة ا�امئة منتدى مناسب و�م لفهم الوضع احلايل يف لك دو� من ا�ول . ومن و�ة نظر الوفد، �شلك SCP/30/7و
أ�عضاء ويه توفر مسا�ة حيث ميكن لهذه ا�ول التعّمل من بعضها البعض. وٕاضافة ٕاىل ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن مسأٔ� 

الغایة، ٔأعرب الوفد عن اعتقاده ٔأنه حصانة العالقة بني حمايم وموّلكه جيب معاجلهتا من منظور �ا�ر لل�دود. ولتحقيق هذه 
 جيل ٔأن تواصل اجلنة املناقشات لبحث ٕاماكنیة ٕا�شاء ٕاطار دويل يف املس�تقبل، ميكن ٔأن یتقبّ� �دد �بري من الب�ان.

ؤأید وفد ٔأسرتالیا البیان ا�ي ٔأدىل به وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن �البیة طلبات الرباءات يف  .183
ٔأسرتالیا �اءت من مود�ني موجود�ن �ارج ٔأسرتالیا ؤأن العدید من املتقدمني أ��انب یلجؤون ٕاىل �دمات حمايم �راءات 
یعمل يف ب�مه. وذ�ر ٔأن استبعاد التواصل مع حمايم �راءات أٔجنيب يه مسأٔ� �مة ٔ�ن مودعي الطلبات ا��ن �سعون ٕاىل 

معلیًا �لنس�بة هلم �س�تعانة مب�ايم �راءات ٔأسرتايل. والحظ ٔأنه يف �ام  احلصول �ىل مشورة ال �رغبون دامئا ٔأو ليس
، ا�ي منح امتیاًزا للم�امني أ��انب املرخص 2012، د�ل قانون تعدیل قوانني امللكية الفكریة (رفع املس�توى) لعام 2013

ملواص� العمل �شأٔن القضا� العا�رة لل�دود هلم بتقدمي املشورة �شأٔن امللكية الفكریة، �زي التنفيذ. ؤأعرب الوفد عن دمعه 
 اح ا�ي تقدم به وفد سو�رسا.املتعلقة حبصانة العالقة بني احملايم وموّلكه ورحب �القرت 

. ؤأعرب الوفد عن تأٔییده للبیا�ت اليت ٔأدىل هبا وفد SCP/30/7وشكر وفد ٔأ�رلندا أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .184
 وا�ول أ�عضاء فيه ووفد كندا �مس ا�مو�ة �ء. ؤأشار ٕاىل ٔأنه يف ٔأ�رلندا، یو�د حمك یتناول رومانیا �مس �حتاد أ�ورويب

امتیاز مستشاري الرباءات �لنس�بة للطلبات العا�رة لل�دود. ؤأضاف ٔأن ٔأ�رلندا �شهد ارتفاع يف التداول �ىل املس�توى 
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يف اجلامعات اليت �متتع حبقوق ملكية فكریة قمية للغایة. وذ�ر ٔأن العاملي لعدد مزتاید من الرشاكت الصغرية والرشاكت الناش�ئة 
املكتب أ��رلندي للرباءات هو مسؤول عن تنظمي و�سجیل مستشاري الرباءات يف ٔأ�رلندا، و�یه ُسلطة فصل خشص ما 

تام، ردد الوفد من الس�ل �سبب ٔأي شلك من ٔأشاكل سوء املامرسة، وذ� ليك تبقى املهنة �اضعة لرقابة صارمة. ويف اخل 
 البیا�ت اليت ٔأدىل هبا وفدا سو�رسا وكندا ف� یتعلق خبطوات العمل املس�تقبلیة املتعلقة �جلوانب العا�رة لل�دود.

ؤأید وفد اململكة املت�دة البیانني ال��ن ٔأدىل هبام وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء ووفد رومانیا �مس �حتاد أ�ورويب  .185
ه. وسلط الوفد الضوء، �شلك �اص، �ىل العالقة الوثیقة القامئة بني املوضوع، وٕاجراءات املالحقة وا�ول أ�عضاء في

القضائیة والتقايض، فضًال عن ٔأمهیهتا �لنس�بة ملهنة حمايم الرباءات ومولكهيم. ؤأعرب الوفد عن حامسه ملواص� احملاد�ت يف 
 ىل سبيل املثال، �ىل النحو ا�ي اقرت�ه وفدا سو�رسا وكندا.ٕاطار بند �دول أ�عامل يف ا�ورات الالحقة للجنة، �

، واليت، حبسب رٔأیه، ٔأظهرت ٔأن هناك مجمو�ة �برية SCP/30/7وشكر وفد الربازیل أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .186
عضاء ومتنو�ة من القوا�د و�لزتامات يف لك دو� من ا�ول أ�عضاء. والحظ ٔأنه يف �ني تُطّبق يف بعض ا�ول ا�ٔ 

ٕاجراءات حمددة �شأٔن الرسیة وحقوق امللكية الفكریة، اكنت القوانني املتعلقة �ملوضوع يف ب�ان ٔأخرى ذات طابع �ام، ويف 
بعض ا�ول أ�عضاء أ�خرى، تطبق قوانني خمتلفة وفقًا للوالیة القضائیة. ونتي�ة هذا التنوع يف املقار�ت للموضوع، ٔأعرب 

ل أ�عضاء ستس�تفيد من التبادل املس�متر لل�ربات يف اللجنة ا�امئة من ٔأ�ل تعز�ز القدرة �ىل الوفد عن اعتقاده ٔأن ا�و 
التنبؤ يف هذا ا�ال. و�لتايل، رٔأى الوفد ٔأن اخلطوة الصحی�ة التالیة اليت ینبغي ٔأن تت�ذها اللجنة جيب ٔأن �كون حتدیث 

هيم". ؤأشار ٕاىل ٔأنه بعد القيام بذ�، صف�ات املوقع إاللكرتوين ا�صصة "لرسیة االتصاالت بني مس  تشاري الرباءات وموّلكِ
 یُمكن للجنة ا�امئة حتلیل ٕاذا اكن هنج القانون �ري امللزم مطلوً� يف مثل هذا املوضوع احلساس.

نیة لو�ء هنأٔت ممث� امجلعیة الیا�نیة لو�ء الرباءات الرئيسة �ىل انت�اهبا. ؤأشارت ٕاىل ٔأنه �لنس�بة للجمعیة الیا�و  .187
الو�یل هو مفهوم قانوين �م للغایة. وحبسب رٔأهيا، جيب ٔأن تواصل اجلنة مناقشة هذه -الرباءات، فٕان ما �سمى �متیاز احملايم

املسأٔ� مبشاركة مجیع ا�ول أ�عضاء. ورصحت بأٔن حصانة العالقة بني احملايم ومولكه ليست ٔأداة ٕالخفاء �ا� التقنیة 
مكتب الرباءات، ولكن الهدف مهنا هو حامیة أ�رسار الت�اریة الهامة للو�ء من الكشف القرسي ٕاىل الصناعیة السابقة عن 

ٔأطراف ٔأخرى حىت �شعر الو�ء �الطمئنان ولیمتكنوا من كشف ٔأرسارمه الت�اریة ملستشاري الرباءات للحصول �ىل 
فض الشهادة ف� یتعلق �ملسائل اليت مت اطالعهم �لهيا ٔأثناء املشورة املناس�بة. ٔأضافت ٔأنه يف الیا�ن حيق للممثلني املهنیني ر 

قيا�م بواجباهتم املهنیة واليت ینبغي ٔأن تبقى رسیة. وذ�رت املمث� كذ� ٔأنه مبجرد ٕا��ة املعلومات للجمهور يف ٔأ�د الب�ان، 
ش�باكت التواصل ا�ولیة. و��،  ٔأصبح من املس�تحیل إالبقاء �ىل رسیة هذه املعلومات يف ب�ان ٔأخرى، وذ� نتي�ة قوة

�رى امجلعیة الیا�نیة لو�ء الرباءات ٔأن خطر ممارسة أ�عامل الت�اریة يف ب� مل �كن فيه الرسیة محمیة �لشلك املناسب �بري، 
اليت حتمي  وميكن ٔأن �شّلك ذ� �امًال رئيس�یًا لتقيید أ��شطة �قتصادیة لهذا الب�، ؤأن یعطي أ�فضلیة للب�ان أ�خرى

هيم �لشلك املناسب  الرسیة. و��، رٔأت املمث� ٔأنه ینبغي احلفاظ �ىل رسیة االتصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ
مضن ٕاطار دويل بدًال من تطبیقها وفقًا �لك قانون حميل. ويف اخلتام، ذ�رت املمث� ٔأن ٔأفضل طریقة للميض قدمًا �ملناقشات 

 اقشة هنج القانون �ري امللزم.حول هذه القضیة هو من

وشكر ممثل امجلعیة ا�ولیة محلایة امللكية الفكریة أ�مانة �ىل العمل ا�ي قامت به �شأٔن املسأٔ� املهمة اليت تمت  .188
هيم يه مسأٔ� �مة تؤ�ر �ىل التفا�الت  مناقش�هتا. وشدد �ىل ٔأن تطبیق الرسیة لالتصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ

بني مستشاري الرباءات واملبتكر�ن يف مجیع ٔأحناء العامل. ؤأشار ٕاىل ٔأن وجود ٔأنظمة وقوانني خمتلفة �ىل املس�توى الیومية 
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هيم. ؤأشار  الوطين ٔأدى ٕاىل �دم معرفة �شلك واحض مىت تطبق رسیة االتصاالت �رب احلدود بني مستشاري الرباءات وموّلكِ

معظم الرشاكت ٕاىل رشاكت دولیة �شلك مزتاید، وارتفاع �دد ٕایدا�ات  كذ� ٕاىل تفامق �دم الوضوح هذا، نتي�ة حتّول
هيم، واملفهوم العام للرسیة  الرباءات ا�ولیة. وحبسب رٔأیه، ٔأدت �ختالفات بني مفهوم الرسیة (�متیاز) بني احملامني وموّلكِ

وال س�� ا�رت�ني أ�فراد والرشاكت الصغرية ٔأیًضا ٕاىل �رتباك و�دم وضوح. ؤأضاف املمثل ٔأن املبتكر�ن من مجیع أ�نواع، 
واملتوسطة ا��ن ال �متتعون خبربة �برية يف جمال امللكية الفكریة، وكذ� املبتكر�ن يف الوال�ت القضائیة اليت تفتقر ٕاىل 

م �ىل امحلایة اخلربات يف جمال امللكية الفكریة �ىل الصعید ا�ويل، حيتاجون ٕاىل احلصول �ىل مشورة �نیة لضامن حصوهل
اليت �س�تحقوهنا مبوجب القانون. ؤأشار كذ� ٕاىل ٔأن الطبیعة الفریدة ٕالیدا�ات الرباءات ا�ولیة، و�دم وجود حصانة موثوق 

هبا يف الس�یاق ا�ويل، جيعل االتصاالت ا�اكم� والرصحية الالزمة صعبة ٔأو مس�تحی�. و�لتايل، فٕان امتیاز الرسیة مرتبط 
من القضا�، مبا يف ذ� جودة الرباءات واملساواة يف الوصول ٕاىل نظام الرباءات ا�ويل. ونتي�ة ��، ٔأشار مبارشة �لعدید 

ٕاىل ٔأن امجلعیة ا�ولیة محلایة امللكية الفكریة تؤید متاًما العمل املقرتح �شأٔن هذا املوضوع، مبا يف ذ� �ىل و�ه الت�دید 
ة �شار�یة من شأٔهنا ٔأن تقدم ٔأمث� ملموسة حول خمتلف القضا� اليت ٔأ�رهتا �قرتاح املقدم من وفد سو�رسا لعقد �لس

هيم �ىل الصعید ا�ويل. وذ�ر ٔأن امجلعیة ا�ولیة محلایة امللكية الفكریة �ىل اس�تعداد �مع  الرسیة (�متیاز) بني احملامني وموّلكِ
ار�یة س�توفر ٔأساًسا ممتاًزا لتعز�ز املعرفة حول هذا مثل هذا التعهد للمهنیني ؤأحصاب احلقوق، ویعتقد ٔأن اجللسة التش

 املوضوع والتوسع مبناقش�ته.

ورصح ممثل غرفة الت�ارة ا�ولیة ٔأن الغرفة يه منظمة �املیة متعددة القطا�ات لٔ�عامل الت�اریة والصناعیة. ؤأشار  .189
یة النظر يف قضیة الرسیة بني مستشاري ٕاىل ٔأنه كام ذ�ر يف اج��ات سابقة للجنة ا�امئة، واصلت غرفة الت�ارة ا�ول 

هيم �عتبارها مسأٔ� �مة للغایة و�ا�رة لل�دود يف جمال الرباءات. و��، ٔأعرب املمثل عن تأٔییده ملواص�  الرباءات وموّلكِ
 العمل يف اللجنة �شأٔن هذا املوضوع.

ايم الرباءات مل تنص �لیه اتفاقية �ر�س ورصحت ممث� ش�بكة �رهارد للعامل الثالث ٔأن احلق يف الرسیة ٔأو �متیاز حمل .190
ٔأو اتفاقية �ریبس، لكنه خيضع يف لك ب� للقوانني الوطنیة الساریة ٔأو للقانون العام يف ب�ان اليت تطبقه، وفقا للسوابق 

ىل سبيل القضائیة. وٕاضافة ٕاىل ذ�، ٔأشار املمثل ٕاىل ٔأنه حىت يف ظل هذه القوانني، تو�د اس�تثناءات محلایة الرسیة، �
املثال، يف احلاالت اليت �كون فهيا الكشف مطلوً� من قبل حممكة قانونیة، ٔأو عندما �كون الكشف رضورً� �سبب 

املتطلبات القانونیة ٔأو التنظميیة السائدة، ٔأو عندما �كون مطلوً� من قبل سلطة تنظميیة لها اختصاص قضايئ �ىل الطرف 
علومات للمولكني ٔأو لغرض الرتخيص من الباطن، ٕاخل. ومن مث ٔأشارت املمث� ٕاىل ٔأنه املتلقي، ٔأو عندما جيب الكشف عن امل

لن �كون من املمكن ٕا�شاء صك قانوين �ىل املس�توى ا�ويل ف� یتعلق �جلوانب العا�رة لل�دود لرسیة املعلومات بني 
هيم. ومث ذ�رت ٔأن رشط الكشف هو ٔأ�د املتطلبات ا�ٔ  ساس�یة يف قانون الرباءات و�لتايل ینبغي مستشاري الرباءات وموّلكِ

�ىل ماكتب الرباءات التأٔكد من ٔأن طلب الرباءة یفي هبذا الرشط. ؤأضاف املمثل ٔأنه یعتقد ٔأن توس�یع نطاق الرسیة ٔأو 
�متیاز حملايم الرباءات من شأٔنه ٔأن یؤ�ر سلبا �ىل قدرة ماكتب الرباءات �ىل ضامن الكشف ا�اكمل عن ��رتاع يف 

 لب املقدم. ويف اخلتام، ٔأكد املمثل ٔأن مسأٔ� الرسیة ال تد�ل يف قانون الرباءات املوضوعي.الط

ؤأقر ممثل �حتاد ا�ويل لو�ء امللكية الفكریة بأٔمهیة حامیة املشورة املتعلقة �مللكية الفكریة للسامح للمولك ٕ�جراء  .191
كية الفكریة من ٔأ�ل احلصول �ىل مشورة شام� ورسیة اتصاالت رصحية واكم� وصادقة و�ري مقيدة مع مستشاري املل 

حول طلب حقوق امللكية الفكریة وانفاذ هذه احلقوق �ىل الصعید الوطين وا�ويل. ومن مث ٔأشار املمثل ٕاىل ٔأنه يف ظل 
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لو�ء امللكية  العوملة املزتایدة لٔ�سواق، ٔأصبح تطبیق رسیة املشورة �رب احلدود ٔأمر �لغ أ�مهیة. ویعتقد �حتاد ا�ويل
الفكریة، بأٔن ذ� من شأٔنه ٔأن حيسن املساواة يف الوصول ٕاىل ٔأنظمة امللكية الفكریة واملشورة �ىل املس�توى ا�ويل، وهو 
ٔأمر �م �شلك �اص للرشاكت الصغرية واملتوسطة اليت قد ال �كون �هيا معرفة معیقة بنظام امللكية الفكریة. وٕاضافة ٕاىل 

الرشاكت �ىل �دد حمدود للغایة من حقوق امللكية الفكریة لتنفيذ ٔأعاملها اليت ٔأصبحت تمت يف معظم ذ�، قد تعمتد هذه 
أ�حيان �ىل املس�توى ا�ويل. ؤأشار املمثل ٔأنه س�یكون من دواعي رسور �حتاد ا�ويل لو�ء امللكية الفكریة  تقدمي 

ة من ٔأ�ل توضیح الس�یاق ؤأمهیة الرسیة (�متیاز). و��، اخلربات وتبادل املامرسات وأ�مث� �الل اجللسات التشار�ی
ٔأعر املمثل عن تأٔییده للمقرت�ات املقدمة �شلك �اص من وفدي كندا وسو�رسا وكذ� من قبل ا�مو�ة �ء و�حتاد 

 أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه.

ومجیع  SCP/30/7ة �ىل ٕا�داد الوثیقة وشكر ممثل معهد الو�ء املعمتد�ن �ى املكتب أ�ورويب للرباءات أ�مان .192
ا�ول أ�عضاء اليت قدمت معلومات حمدثة. واعترب املمثل حصانة العالقة بني احملايم ومولكه ٔأمًرا رضورً� ملوازنة �كتشاف 

هيم  يف ا��اوى القضائیة يف نطاق القانون العام. ؤأشار ٕاىل ٔأن سبب وجود مثل هذه حصانة بني املستشار�ن القانونیني وموّلكِ
هو ٔأن هذا �متیاز هو لصاحل العدا�، ٔ�ن املولك جيب ٔأن �كون قادًرا �ىل التواصل برصا�ة وحریة مع مستشاره دون 
احلا�ة ٕاىل القلق من ٔأن ما متت مناقش�ته قد �س�ت�دم ضده يف مر�� الحقة. وذ�ر املمثل ٔأنه ٕاذا اكن املولك واملستشار 

ام حمتوى االتصاالت اليت متت ف� بيهنم الحقًا يف احملمكة، فس�یقوم املولك ٕ�خفاء املعلومات القانوين خيش�یان ٔأن یمت اس�ت�د
.ٔأ والقوا�د ذات الص� من االتفاقية أ�وروبیة للرباءات، متنح حمايم الرباءات أ�وروبیني 134عن املستشار. و�بع ٔأن املادة 

ٔأمام املكتب أ�ورويب للرباءات ف� یتعلق �التصاالت بني املمثل املهين  احلصانة �لنس�بة للعالقة بيهنم ومولكهيم يف ا��اوى
ومولكه. ويف اخلتام، ٔأعرب املمثل عن رٔأي معهد الو�ء املعمتد�ن �ى املكتب أ�ورويب للرباءات بأٔنه س�یكون من املفيد ٔأن 

وى ا�ويل. و��، یؤید املعهد مواص� مناقشة یمت مواءمة القانون املتعلق حبصانة العالقة بني احملايم ومولكه �ىل املس�ت
 املوضوع دا�ل اللجنة ا�امئة.

يف املائة من طلبات الرباءات اليت تلقهتا املنظمة  90ؤأشار ممثل املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة ٕاىل ٔأن حوايل  .193
أ�فریقية للملكية الفكریة، اكن من �اءت من اخلارج وعندما مل �كن مقدم الطلب من ٕا�دى ا�و� أ�عضاء يف املنظمة 

الرضوري اللجوء ٕاىل مستشار يف جمال امللكية الفكریة ٔأو ٔأي خشص أٓخر معمتد من قبل املنظمة. وذ�ر املمثل ٔأن مستشاري 
ات اليت الرباءات ٔأو احملامني ا��ن یترصفون ٔأمام املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة ملزمون ��رتام القوا�د ا�ا�لیة لٕالجراء

اعمتدها جملس املنظمة واليت تنظم املهنة دا�ل ا�ول أ�عضاء ف� یتعلق �لعالقة بني مستشار الرباءات وو�ی�. ؤأضاف ٔأنه 
ٕاذا مل یلزتم احملامون / املستشارون �رسیة االتصاالت، فسيمت معاقبهتم وحىت استبعادمه من املهنة يف بعض احلاالت. ومن 

فریقية للملكية الفكریة، ٕان ضامن الرسیة االتصاالت بني مستشاري ٔأو حمايم الرباءات ومولكهيم هو ٔأمر و�ة نظر املنظمة ا�ٔ 
 يف �ایة أ�مهیة ٔ�نه ميكن ٔأن یؤ�ر �شلك �بري �ىل حقوق امللكية الفكریة للو�یل.

 من �دول أ�عامل: نقل التكنولوجيا 10البند 

 .SCP/30/8استندت املناقشات ٕاىل الوثیقة  .194

دث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة املتعلقة بأٔحاكم قانون الرباءات اليت �سامه يف حتو  .195
). وشكر الوفد ٔأیضا ا�ول أ�عضاء اليت شار�ت SCP/30/8النقل الفعال للتكنولوجيا، مبا يف ذ� كفایة الكشف (
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ذ�ر الوفد ٔأن الوثیقة تعّرب عن موقفهم ا�ي مفاده ٔأن �رش املعرفة ونقلها و . تطو�راهتا وممارساهتا الوطنیة �شأٔن هذه القضیة
هدف ٔأسايس لنظام الرباءات. وذ�ر الوفد ٔأن منظمة الویبو �شارك يف مجمو�ة متنو�ة من أ��شطة واملبادرات اليت تدمع نقل 

وصول ٕاىل �ر�مج البحث ٔ�غراض التمنیة التكنولوجيا، مبا يف ذ� من �الل �دمات املعلومات املتعلقة �لرباءات، مثل ال
مركزا، فضال عن �ر�مج الویبو أ�خرض (ویبو غر�ن)  750و�بتاكر، وش�بكة مراكز دمع التكنولوجيا و�بتاكر اليت تضم 

 وقا�دة بیا�ت الویبو للبحث (ویبو ر�سريش)، وهام منصتان حر�ن ٔ�حصاب املصل�ة املتعدد�ن تعززان التعاون بني ٔأحصاب
التكنولوجيا واملس�ت�دمني. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه �ٕالضافة ٕاىل ذ�، تدرس اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة نقل 

التكنولوجيا، مبا يف ذ� ثالث مقرت�ات مقدمة من ا�ول أ�عضاء و / ٔأو املشاریع اليت تنفذها أ�مانة. ؤأشار الوفد ٕاىل 
قامئة �ٔ��شطة واخلدمات اليت �سامه يف نقل التكنولوجيا اليت قامت هبا الویبو يف الفرتة  ، اليت تتضمنCDIP/21/5الوثیقة 

، ؤأفاد بأٔن هذه أ��شطة واملبادرات تعزز قدرة نظام الرباءات وهدفه أ�سايس املمتثل يف 2017و 2014املمتدة ما بني 
ینبغي مناقشة القضا� وأ��شطة امللموسة املتعلقة بدور  �شجیع نقل التكنولوجيا. ويف اخلتام، ٔأعرب الوفد عن اعتقاده بأٔنه

الویبو ونقل التكنولوجيا، من دون ٔأي حتزي، يف اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة وليس يف اللجنة ا�امئة املعنیة بقانون 
كریة مطلعة �شلك ٔأكرب �ىل املشاریع الرباءات. ويف هذا الصدد، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الف

امللموسة ومالمئة أٔكرث للبحث يف مثل هذه املشاریع، ؤأن ٕاجراء مثل هذه املناقشات يف اللجنة املعنیة �لتمنیة سيسا�د �ىل 
 جتنب ٔأي ازدواجية يف العمل.

. SCP/30/8اد الوثیقة وحتدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�د .196
وشكر الوفد ٔأیًضا ا�ول أ�عضاء �ىل مسامههتا القمية يف ٕا�داد ت� الوثیقة ��ات. وذ�ر الوفد أٔن مجموعته تقر �الختالفات 

يف املامرسات القانونیة الوطنیة �شأٔن هذه املسأٔ�. و��، رحب �شلك �اص بنرش ٔأفضل املامرسات يف ٔأحاكم قانون 
�سامه يف نقل التكنولوجيا �شلك فعال ؤأعرب عن تطلعه ٕاىل ٕاجراء مناقشات مثرية لاله�م. و�الوة �ىل  الرباءات اليت

ذ�، ٔأقر الوفد �لعمل ا�ي تقوم به أ�مانة يف هذا ا�ال، مبا يف ذ� الت�دیث املس�متر لصف�ة الویبو �ىل الویب اخلاصة 
 �شجیع نقل التكنولوجيا، ؤأعرب عن اعتقاده الراخس بأٔن اس�ت�دام احللول بنقل التكنولوجيا. وحّث الوفد الویبو �ىل مواص�

التكنولوجية املعمتدة قانوً� سيسامه يف تعز�ز التمنیة. وشدد الوفد بعد ذ� �ىل ٔأن �سویق امللكية الفكریة ونقل التكنولوجيا 
ذ�، رٔأى ٔأن مسأٔ� الرتوجي والتثقيف جيب ٔأن ميثالن قضیتني هامتني ٔ�عضاء مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق. ومع 

تُناقش يف املنتد�ت املناس�بة. ويف هذا الس�یاق، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة أ��شأٔت خصیًصا 
د الب�ان اليت تدعو للرتوجي للقضا� ذات الص� بنقل التكنولوجيا. و��، فٕان مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق س�تؤی

 ٕاىل جتنب ٔأي ازدواجية يف العمل، مع مرا�اة التطرق ٕاىل موضوع نقل التكنولوجيا يف اللجنة املعنیة �لتمنیة.

 SCP/30/8وحتدث وفد رومانیا �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، وشكر أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .197
معلومات حمدثة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن نقل التكنولوجيا �یه القدرة �ىل �لق مواقف يف املمتازة وا�ول أ�عضاء اليت قدمت 

العالقات �قتصادیة ا�ولیة حتقق مصاحل مجیع أ�طراف، و�لتايل فهيي مسأٔ� ذات ٔأمهیة كربى لالحتاد أ�ورويب. ؤأشار 
لك مخس منصات ٕاقلميیة لتبادل التكنولوجيا  ، یو�د منصتان من بنيSCP/20/10الوفد ٕاىل ٔأنه كام هو موحض يف الوثیقة 

يف �حتاد أ�ورويب و�س�تضیفها املفوضیة أ�وروبیة خلدمة مجیع ا�ول أ�عضاء ؤأحصاب املصل�ة. ومع ذ�، ذ�ر الوفد ٔأن 
ن �حتاد أ�ورويب اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة ٔأ�ّدت حملة ممتازة عن العمل ا�ي تؤدیه الویبو يف هذا ا�ال، وأٔ 

یعتقد ٔأن اللجنة ا�امئة تتجنب �كرار اجلهود املبذو� من قبل اللجنة املعنیة �لتمنیة. ومع ذ�، �رر الوفد تأٔییده ملواص� 
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 حتدیث صف�ة الویبو �ىل الویب اخلاصة بنقل التكنولوجيا ال س�� املعلومات املتعلقة �لتكنولوجيا الوطنیة وإالقلميیة وا�ولیة

 ومنصات �رخيص التكنولوجيا.

. ورصح الوفد بأٔن التداول الفعال واحلر للتكنولوجيات � SCP/30/8وشكر وفد الصني أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .198
ٔأمهیة وتأٔثري ٕاجيايب �ىل �بتاكر التكنولو� والتمنیة واملصل�ة العامة كلك. وذ�ر الوفد ٔأیًضا ٔأن الصني اختذت �دًدا من 

عز�ز نقل التكنولوجيا بطریقة �اد�، مثل ٕا�شاء منصات �شغیلیة وٕاضافة الرتاخيص املفتو�ة �ىل قانون الرباءات التدابري لت
ؤأبدى الوفد اس�تعداده ملواص� التعمل من الت�ارب الناحجة للب�ان أ�خرى �شأٔن هذه املسأٔ�. ويف الوقت نفسه، . اخلاص هبا

�امئة �ه�م الالزم �لصعو�ت اليت توا�ها الب�ان النامية يف نقل التكنولوجيا ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن تويل اللجنة ا
ؤأن تبحث عن �لول لها. واقرتح الوفد ٔأن تواصل أ�مانة معلیة جتمیع قوانني ولواحئ الب�ان اخلاصة بتعز�ز نقل التكنولوجيا، 

تنفيذ قوانيهنا، وٕا�داد دراسة �شّلك مرجًعا مجلیع الب�ان و�ىل هذا أ�ساس، ٔأن تقوم بتقدمي املشورة للب�ان حول �یفية 
 املعنیة يف موضوع نقل التكنولوجيا.

�شأٔن النقل التكنولوجيا �شلك فعال، مبا يف ذ� كفایة  SCP/30/8وشكر وفد الربازیل أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  .199
ول أ�عضاء ٕالجراء حماد�ت حول هذا املوضوع، ال الكشف. وشدد الوفد �ىل ٔأن اللجنة ا�امئة يه املنتدى املناسب ل�

س�� ف� یتعلق مبوضوع كفایة الكشف ؤأ�ره الكبري �ىل نقل التكنولوجيا. ؤأعرب الوفد عن اعتقاده ٔأن تطبیق مبدٔأ كفایة 
شفافًا مبا الكشف يف مر�� �سجیل الرباءات ٔأمر ٔأسايس لضامن جودة الرباءات. ؤأشار ٕاىل ٔأن طلب الرباءة جيب ٔأن �كون 

فيه الكفایة لیمتكن خشص ماهر يف ا�ال من �س�تنساخ دون احلا�ة ٕاىل مزید من املشاورات مع املا� السابق للرباءة، 
بعد انهتاء صالحية الرباءة. و�رى الوفد ٔأن النظام املتوازن ا�ي �شجع املعرفة ونقل التكنولوجيا وا�ي ٔأدى ٕاىل �بتاكر 

 �بتاكر التكنولو� والكشف عنه للجمهور، ٔ�نه �دم تطبیق مبدٔأ كفایة الكشف �ىل طلبات یعمتد �ىل العالقة بني
تقدم معلومات مفيدة عن  SCP/30/8ومن هذا املنطلق، �لرمغ من ٔأن الوثیقة . الرباءات، س�یؤ�ر سلبًا �ىل هذا النظام

ا�ال. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن تعز�ز جودة الرباءات،  الترشیعات الوطنیة، تعتقد الربازیل ٔأنه جيب تنفيذ خطوات ٔأخرى يف هذا
ال یتطلب فقط املعرفة بقوانني الرباءات ا�تلفة، بل یتطلب ٔأیًضا فهم وحتلیل طلبات الرباءات الفعلیة. ويف اخلتام، ٔأعرب 

 ٔأجرهتا أ�مانة الوفد عن اعتقاده بأٔنه جيب ٕاجراء دراسة مفّص� حول كفایة الكشف شبهية من حيث العمق ��راسة اليت
 �شأٔن النشاط �بتاكري.

وشكر وفد امجلهوریة ا�ومينیكية �ود الویبو والصنادیق �ست�نیة الكوریة التابعة للویبو �ىل دمعها القمي لنقل  .200
ا�متع التكنولوجيا يف امجلهوریة ا�ومينیكية من �الل تنظمي مسابقات يف جمال التكنولوجيا التطبیقية، شلكت حتد�ت ٔأمام 

ٕالجياد �لول يف ا�ال العام من �الل اس�ت�دام قوا�د بیا�ت الرباءات. ؤأعرب الوفد عن رٔأیه يف ٔأن هذه املشاریع جشعت 
 اس�ت�دام نظام الرباءات ٔ�داة لنقل التكنولوجيا وكذ� لالبتاكر التدرجيي.

. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن الترشیع SCP/30/8و SCP/29/6وشكر وفد جنوب ٔأفریقيا أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقتني  .201
قانون حقوق امللكية الفكریة املس�متدة من ٔأ�شطة البحث والتطو�ر املمو�  -اخلاص بنقل التكنولوجيا يف جنوب ٕافریقيا 

یع. خضع ملراجعة وزاریة لیمت تعدیل هذا الترش  -حكوميا، �ىل النحو املنفذ من قبل املكتب الوطين ٕالدارة امللكية الفكریة 
وذ�ر الوفد ٔأن الترشیع یضمن �شلك ٔأسايس حتدید امللكية الفكریة املس�متدة من ٔأ�شطة البحث والتطو�ر املمو� حكوميا، 

وحام�هتا عند احلا�ة، واس�ت�دا�ا و�سویقها لصاحل شعب جنوب ٕافریقيا. ؤأضاف الوفد ٔأن الترشیع ینص �ىل ٔأن مجیع 
ٕافریقيا جيب ٔأن �كون �ى لك وا�دة مهنا مكتب لنقل التكنولوجيا مسؤول املمو� حكوميا يف جنوب  37املؤسسات الـ 
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عن وضع وتنفيذ س�یاسات الكشف والتسویق و�رتيبات تقامس املنافع، وا�رتام مجیع اجلوانب اخلاصة �محلایة القانونیة للملكية 

آلیات �مع ماكتب نقل الفكریة ومعامالت امللكية الفكریة و�سویقها. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأن الترشیع ینص أٔ  یضا �ىل ٕاجياد أ
التكنولوجيا من �الل تقدمي ا�متویل لتعز�ز القدرات البرشیة والتدریب وٕا�شاء صندوق للملكية الفكریة ميكن ٔأن یغطي حىت 

 يف املائة من التاكلیف املتكبدة من قبل املؤسسات محلایة وصیانة حقوق امللكية الفكریة. وذ�ر كذ� ٔأنه، �ىل غرار 50
ٔأسرتالیا، طّورت جنوب ٕافریقيا �ر�ًجما یقدم خصومات ٔأو ٕاعفاءات رضیبية للجهات العام� يف جمايل البحث والتطو�ر 

 SCP/29/6لتشجیع �ست�ر يف هاذ�ن ا�الني. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه سيس�تفيد من املعلومات القمية الواردة يف الوثیقتني 
. ويف اخلتام، وافق الوفد �ىل البیا�ت اليت ٔأدىل هبا وفدا الصني والربازیل، ؤأید �الل معلیة تعدیل الترشیع SCP/30/8و

 اس�مترار املناقشات حول بند �دول أ�عامل يف اللجنة ا�امئة.

إالسالمية) أٔن نقل التكنولوجيا اكن موضو�ًا �ًما يف �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة ٔ�ن  -ورصح وفد ٕا�ران (مجهوریة  .202
ا ٔأن تلعب دورًا هامًا يف فهم ومعاجلة الفرص والت�د�ت لتعز�ز التدفق احلر والفعال للتكنولوجيات و�شجیع العمل اللجنة ميكهن

�شأٔن ٔأحاكم قانون  SCP/30/8من �الل عقد املناقشات وتبادل املعلومات. وشكر الوفد أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة 
ل، مبا يف ذ� كفایة الكشف، ؤأشار ٕاىل ٔأن الوثیقة حتتوي �ىل معلومات الرباءات اليت �سامه يف نقل التكنولوجيا �شلك فعا

ال تقدر �مثن عن أ�حاكم القانونیة واجلوانب العملیة للموضوع من خمتلف الترشیعات الوطنیة. وف� یتعلق �كفایة الكشف، 
نیة، ٔ�نه عنرص ٔأسايس يف نقل ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأن هذا الرشط ميكن ٔأن یلعب دورًا ٔأساس�یًا يف ٔأنظمة �بتاكر الوط 

التكنولوجيا ويف حسن سري نظام الرباءات. و�رر الوفد رٔأیه بأٔن اللجنة ا�امئة يه املنتدى املناسب ملناقشة وتبادل و�ات 
النظر حول دور ٔأنظمة الرباءات يف نقل التكنولوجيا و�رش املعرفة. و��، ومع مرا�اة التباینات يف مقاربة موضوع نقل 

نولوجيا بني اللجنة املعنیة �لتمنیة وامللكية الفكریة واللجنة ا�امئة، ٔأعرب الوفد عن تأٔییده لٕالبقاء �ىل العمل املتعلق بنقل التك 
 التكنولوجيا يف �دول ٔأعامل اللجنة ا�امئة.

. SCP/30/8و SCP/29/6ؤأعرب وفد الیا�ن عن تقد�ره لٔ�مانة جلهودها الكبرية اليت بذ�هتا يف ٕا�داد الوثیقتني  .203
ؤأعرب الوفد عن اعتقاده ٔأن الو�ئق اكنت حتتوي �ىل معلومات مفيدة للغایة سا�دت �ىل فهم ٔأحاكم قانون الرباءات اليت 
سامهت يف النقل التكنولوجيا �شلك فعال. ؤأعرب الوفد عن اقتنا�ه بأٔن تطو�ر ٕاطار محلایة حقوق امللكية الفكریة �لشلك 

نقل التكنولوجيا. وحبسب رٔأیه، ميكن ملثل هذا إالطار ٔأن �شجع �ىل ٕازا� احلواجز اليت حتول املناسب ٔأمر حيوي لتعز�ز 
دون نقل التكنولوجيا و�رشها. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه ٕاذا مل �كن حقوق امللكية الفكریة محمیة �شلك حصیح، فٕان الرشاكت 

يل س�یعوق ذ� نقل التكنولوجيا ٕاىل الب�ان النامية. اخلاصة اليت قد تطور �كنولوجيا �دیدة قد متتنع عن نقلها، و�لتا
�ٕالضافة ٕاىل ذ�، ذ�ر الوفد ٔأن وسائل ٔأخرى مثل تقدمي ا�مع املايل وتطو�ر ٕاطار ٕاجيايب لٔ�عامل من شأٔهنا ٔأن �سامه يف 

 تعز�ز معلیة نقل التكنولوجيا.

ا�مو�ة �ء ووفد رومانیا �مس �حتاد أ�ورويب  ؤأید وفد اململكة املت�دة البیانني ال��ن ٔأدىل هبام وفد كندا �مس .204
وا�ول أ�عضاء فيه. وذ�ر الوفد ٔأن وجود نظام فعال للملكية الفكریة ٔأمر رضوري لتبادل املعرفة بني الرشاكت واجلامعات. 

نت ٔأیًضا اساس�یة ؤأشار ٕاىل ٔأن الرباءات سا�دت اجلامعات �ىل تأٔمني الرشاكء الت�اریني واحلصول �ىل ا�متویل، لكهنا اك
لتسویق أ�فاكر. ؤأضاف الوفد ٔأن مكتب اململكة املت�دة للملكية الفكریة یوفر مجمو�ة اكم� من أ�دوات لل�امعات 

والرشاكت اليت �رغب يف �س�تفادة ٕاىل ٔأقىص �دود من ملكيهتا الفكریة. ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه مت ٕا�شاء مجمو�ة ٔأدوات 
�مع التعاون يف جمال البحث بني اجلامعات والرشاكت الت�اریة من �الل توفري مجمو�ة  2005) يف �ام Lambertالمربت (
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تقر�ًرا ملراجعة تأٔثري "مجمو�ة أ�دوات" وحتدید  2013من االتفاقيات ا�منوذجية؛ ؤأن مكتب امللكية الفكریة قد طلب يف �ام 
لتشمل اتفاقات منوذجية �دیدة تغطي  2016يف �ام  ٔأي ٕاضافات قد �كون مفيدة، مما ٔأدى ٕاىل حتدیث "مجمو�ة أ�دوات"

"تقس�مي بند �اص �مللكية الفكریة" والرشأاكت لنقل املعرفة، و تعدیل "مجمو�ة أ�دوات" لتعكس التعدیالت اليت ٔأد�لت 
ة �ىل ذ�، ٔأشار �ىل املامرسات القانونیة املتعلقة �لرشوة والفساد وحامیة البیا�ت ومسا�دة ا�و� �ىل سبيل املثال. �الو 

). 2018الوفد ٕاىل ٔأن مجمو�ة أ�دوات قد مت حتد�هثا ٔأیًضا لت�ىش مع اللواحئ العامة محلایة البیا�ت اخلاصة �الحتاد أ�ورويب (
والحظ الوفد بعد ذ� ٔأنه، بعد هذه الت�دیثات، قام مكتب امللكية الفكریة ٕ�جراء مؤخًرا دراسة اس�تقصائیة �ىل نطاق 

مس�توى املعرفة مبجمو�ة أ�دوات هذه وطرق اس�ت�دا�ا ومدى تأٔثريها. ويف هذا الصدد، ذ�ر الوفد ٔأن النتاجئ  صغري لفهم
أ�ولیة ٔأظهرت ٔأن هناك در�ة �الیة من املعرفة مبجمو�ة أ�دوات بني املنظامت البحثیة ؤأنه مت اس�ت�دا�ا ٔ�غراض متنو�ة، 

اس�ت�دا�ا ٔ�داة للتدریب �ىل سبيل املثال. ويف اخلتام، رصح الوفد ٔأن فقد مت �كيیفها �ىل ٔأساس لك �ا� �ىل �دة، و 
مكتب امللكية الفكریة سوف یواصل تقيمي اس�ت�دام مجمو�ة ٔأدوات المربت ونقل املوارد التعلميیة ٕاىل منصة �دیدة �ىل 

 إالنرتنت لتحسني معلیة مجع البیا�ت من ٔأ�ل مراقبة التأٔثري �شلك ٔأدّق.

. ؤأعرب الوفد عن تأٔییده للبیانني ال��ن ٔأدىل هبام وفد كندا SCP/30/8أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة وشكر وفد فر�سا  .205
�مس ا�مو�ة �ء ووفد رومانیا �لنیابة عن �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه. ؤأعرب الوفد عن رٔأیه بأٔنه ینبغي ٔأن تقوم 

ٕاىل ٔأن املكتب الفر�يس للرباءات قدم مجمو�ة اكم� من أ�حاكم اليت �سمح الویبو مبواص� العمل �ىل هذا املوضوع. ؤأشار 
بتعز�ز الروابط بني الرشاكت الت�اریة واجلامعات. و�ىل و�ه اخلصوص، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه قد مت اقرتاح قامئة �لتدریبات 

ت جمانیة، ال س�� للرشاكت الناش�ئة احملمت� حول التفاوض �ىل اتفاقيات الرتخيص. واقرتح الوفد كذ� القيام �ز�را
والرشاكت الصغرية، من قبل حمام و�ندس ؤأحياً� ممثل، لتنفيذ �شخیص ُمس�بق �سمح بتقيمي إالماكنیات اخلاصة �مللكية 
 الصناعیة يف الرشاكت الت�اریة، لتوفري تدریب متخصص من قبل الفریق الزا�ر. واقرتح الوفد ٔأیًضا تقدمي دمع مايل ملسا�دة

الرشاكت الصغرية �ىل احلصول �ىل املشورة وتنفيذ �رامج تدریب منخفضة التلكفة �سمح للرشاكت الناش�ئة والرشاكت 
الصغرية تطو�ر اسرتاتیجیات للتوّسع تتالءم مع ٔأهدافها. ويف اخلتام، ٔأشار الوفد ٕاىل وجود منصة �ىل إالنرتنت تتيح ٔ�حصاب 

 ص مع ٔأحصاب الرباءات ا�ٓخر�ن.الرباءات ٕاماكنیة مناقشة خيارات الرتخي

. وشدد الوفد �ىل ٔأن نظام الرباءات �متتع SCP/30/8ؤأثىن وفد الهند �ىل العمل اليت بذلته أ�مانة يف ٕا�داد الوثیقة  .206
من اتفاق �ریبس تنص �ىل تطبیق رشط كفایة الكشف عن ��رتا�ات �الل  29بطبیعة تعویضیة. ؤأشار ٕاىل ٔأن املادة 

الرباءة، وا�ي یلزتم مبوجبه ٔأي مقدم طلب �المتثال ملتطلبات كفایة الكشف و�لتايل ميكن ٔ�ي خشص حتدید مواصفات 
من العامة طلب الكشف بعد انهتاء فرتة امحلایة القانونیة للرباءة وٕاد�ال حتسينات �ىل التكنولوجيا احلاص� �ىل �راءة. و�بع 

املعلومات ذات الص� اليت جيب حتدیدها يف مواصفات الرباءة �متكني الوفد قائًال ٕان "كفایة الكشف" �شري ٕاىل كفایة 
الشخص املاهر العادي من تنفيذ ��رتاع. ؤأشار كذ� ٕاىل ٔأن قانون الرباءات الهندي یطلب ٔأن تصف مواصفات الرباءة، 

�رتاع. ؤأعرب الوفد عن اليت تعترب وثیقة قانونیة وتقنیة، ��رتاع �شلك اكمل ؤأن �كشف عن ٔأفضل طریقة لتنفيذ �
رٔأیه بأٔنه يف �ال �دم كفایة الكشف، فٕان ذ� یدّل �ىل إالخفاق يف حتقيق الهدف أ�سايس لنظام الرباءات، ويف مثل 

هذه احلا� س�تكون اماكنیة تنفيذ ��رتاع �ري مؤكدة. و�الوة �ىل ذ�، شدد �ىل ٔأنه ف� یتعلق �ٔ�حاكم أ�خرى املتعلقة 
باري ٔأو ٔأحاكم بوالر ٔأو ٔأي حبث ٕاضايف یعمتد �ىل مواصفات الرباءة، فٕان تطبیق كفایة الكشف رضوري �لرتخيص إالج 

ٔأیًضا. ؤأضاف الوفد ٔأنه يف �امل التكنولوجيا املتغري �رس�ة، �شلك نقل التكنولوجيا ٔأمًرا ٔأساس�یًا ليس فقط للمنظامت الت�اریة 
یًضا لل�امعات واملؤسسات البحثیة. وأٔشار ٕاىل ٔأنه يف عرص� احلدیث، ٔأو املنظامت ذات الص� �ٔ�عامل الت�اریة ولكن أٔ 
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ٔأصبحت خمتلف اجلامعات ومنظامت البحث مس�تدامة ذاتیًا و�متتع مبحفظة امللكية الفكریة اخلاصة هبا. ��، اعتقد الوفد ٔأن 

متویل ٕالجراء املزید من حصول ٔأي رشكة / منظمة �ىل �رخيص جيد ٔأو �لكیف من قبل ٕا�دى اجلامعات، مل یصبح مصدر 
ٔأ�شطة البحث لل�امعة حفسب، بل ٕان نقل التكنولوجيا قد ٔأعطى ٔأیًضا لرشاكت خمتلفة أ�فضلیة يف السوق من �الل 

تطو�ر منتج ٔأفضل �كثري س�یعود �لفائدة �ىل ا�متع يف هنایة املطاف. وواصل الوفد ٔأنه بناًء �ىل توفر املواد، اكنت هناك 
لتكنولوجيا �رب احلدود بني املنظامت الت�اریة. ؤأبلغ الوفد عن وجود ٔأحاكم لتسجیل تغیري امللكية مبوجب ٔأیًضا فرص لنقل ا

قانون الرباءات الهندي. وذ�ر ٔأن النظام أ�سايس یتضمن ٔأحاكما ذات ص� لتسجیل الرتخيص، والتنازل عنه، وما ٕاىل 
ضافة ٕاىل ٔأحاكم لتغیري �مس �سبب تغّري امللكية �الل احملامكة ذ�، يف "جسل الرباءات" لال�رتا�ات احلاصل �ىل �راءة، إ 

املتعلقة بأٔي طلب �راءة. ؤأكد الوفد ٔأنه مبوجب الس�یاسة الوطنیة يف جمال حقوق امللكية الفكریة يف الهند، فٕان �لیة �روجي 
) يف مجیع ٔأحناء TISCsو�بتاكر () تقوم ٕ��شاء وتطو�ر مراكز �مع التكنولوجيا CIPAMحقوق امللكية الفكریة وٕادارهتا (

الهند �لتعاون مع الویبو. �الوة �ىل ذ�، ٔأبلغ الوفد ٔأن حكومة الهند قد بدٔأت بوضع العدید من اخلطط لتعز�ز النظام 
 إال�كولو� للملكية الفكریة يف الهند مما سيسمح خبلق بيئة لتسهیل معلیة نقل التكنولوجيا يف جمال امللكية الفكریة. و�ىل
و�ه اخلصوص، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه مت تطبیق ختفيض �ىل الرسوم، وتوفري ٕاجراء الفحص الرسیع و�سهیل معلیة تقدمي 

طلبات الرباءات للرشاكت الناش�ئة. ويف اخلتام، اقرتح الوفد أٔن تقوم أ�مانة ٕ��داد دراسة ٔأخرى حول نقل التكنولوجيا 
 ؤأ�رها املفيد �ىل العامة.

. ؤأعرب الوفد عن امتنانه للوفود لتقدميها معلومات عن SCP/30/8أ�مانة �ىل ٕا�داد الوثیقة  وشكر وفد بیالروس .207
جتارهبم يف جمال نقل التكنولوجيا. وذ�ر كذ� ٔأنه من ٔأ�ل هتیئة الظروف لنقل التكنولوجيا، قام مكتب �راءات ��رتاع يف 

�ىل خمتلف عنارص امللكية الصناعیة (مبا يف ذ� ��رتا�ات بیالروس�یا بتنفيذ مرشوع یوفر لٔ�طراف املهمتة فرصة للتعرف 
احملمیة برباءة ومناذج املنفعة) التابعة للكيا�ت الوطنیة، واليت تو�د �شأٔهنا مقرت�ات جتاریة، ٔأو قرارات من قبل مكتب 

عرًضا  673س�تضاف املرشوع ، ا2019ینا�ر  1الرباءات تعرتف هبا �عتبارها ا�رتا�ات وا�دة. و�بع الوفد ٔأنه اعتبارا من 
جتارً� �شأٔن ��رتا�ات ومناذج املنفعة. �ٕالضافة ٕاىل ذ�، ذ�ر الوفد ٔأنه يف بیالروس�یا، مت ٕا�شاء املركز امجلهوري لنقل 

) ٕا�شاء وصیانة قوا�د بیا�ت للمعلومات خلدمة املشاركني يف نقل 1التكنولوجيا، ا�ي هيدف، �شلك �اص ٕاىل: (
) تقدمي 3) ٕا��ة الوصول ٕاىل قوا�د بیا�ت دولیة �اصة بنقل التكنولوجيا واملعلومات العلمیة والتقنیة؛ (2التكنولوجيا؛ (

) تدریب العاملني �ىل املشاریع العلمیة 4املسا�دة ٕاىل الكيا�ت لتطو�ر و�شجیع املشاریع �بتاكریة و�ست�ریة؛ (
مغ من اجلهود املبذو�، توا�ه معلیة نقل التكنولوجيا �دة صعو�ت. ؤأوحض وإالبداعیة. ومع ذ�، ٔأشار الوفد ٕاىل ٔأنه �ىل الر

الوفد ٔأن الندوة إالقلميیة أ��رية اليت نُظمت يف بیالروس�یا مبشاركة الویبو ٔأظهرت ٔأیًضا ٔأن مسأٔ� نقل التكنولوجيا �مة للغایة 
متر لضامن تفا�ل ا�رت�ني مع جممتع أ�عامل. و��، �لنس�بة مجلیع ب�ان املنطقة. وشدد الوفد �ىل ٔأنه جيب العمل �شلك مس� 

 ا�امئة هو ٔأمر �م ومفيد �دًا.ذ�ر الوفد ٔأن البحث يف مسأٔ� نقل التكنولوجيا يف ٕاطار اللجنة 

ؤأعرب ممثل املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة عن رٔأیه بأٔن ٔأقل الب�ان منوًا توا�ه صعو�ت خطرية يف الوصول ٕاىل  .208
نواع من العال�ات الطبیة. ؤأعرب عن تأٔیید املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة لالقرتاح املقدم من وفد الهند وا�ي بعض ا�ٔ 

یعتقد بأٔنه س�یوسع قوا�د البیا�ت وميكّن ٔأولئك ا��ن يف وضع �سمح هلم بطلب �راخيص من القيام بذ�. �ٕالضافة ٕاىل 
املنظمة أ�فریقية للملكية الفكریة ستس�تفيد من اس�ت�دام مواطن املرونة  ذ�، رٔأى املمثل ٔأن بعض ا�ول أ�عضاء يف

 املتا�ة هلم يف �ریبس.
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ؤأشار ممثل امجلعیة الیا�نیة للملكية الفكریة ٕاىل ٔأنه يف صنا�ة املس�تحرضات الصیدالنیة، اكن من الصعب تطو�ر  .209
ٔأصبح �ًجضا. ؤأشار ٕاىل ٔأن الرشاكت، من ٔأ�ل تأٔمني مر�بات �دیدة ٔ�ن سوق اجلزیئات الصغرية القاب� للحامیة برباءة 

اس�مترار�هتا، اكنت مس�تعدة لتعز�ز ٔأعاملها من �الل �س�تحواذ �ىل رشاكت ٔأخرى لتقلیل �اكلیف التطو�ر واحلد من 
تشاف ا�اطر. وذ�ر املمثل ٔأن نقل التكنولوجيا سا�د �ىل دمع موارد الصنا�ة مبوارد املؤسسات البحثیة العامة مثل اك 

العقاقري ونقل املعرفة، وذ� عن طریق ٕا�شاء روابط بني رشاكت املس�تحرضات الصیدالنیة واجلامعات، و�شجیع البحث عن 
العقاقري / التكنولوجيات اجلدیدة، ووضع أ�سس لتحویل التكنولوجيا ٕاىل منت�ات وٕاجراءات �دیدة. ؤأعرب املمثل عن 

نیة و�رامج تعزز نقل التكنولوجيا وتطو�ر عقاقري �دیدة يف مجیع ٔأحناء العامل. ويف هذا رٔأیه بأٔنه من الرضوري اع�د لواحئ قانو 
�شأٔن التدابري اخلاصة لتفعیل الصنا�ة، ا�ي �ستند ٕاىل  1999الصدد، ٔأشار ٕاىل ٔأنه يف الیا�ن، وقبل اع�د قانون �ام 

صناعیة وإالدارة الفعا� للموارد، اكنت امللكية ) أ�مر�يك وا�ي وضع لتحسني إالنتاجية ال Bayh-Doleقانون يب دول (
الفكریة املس�متدة من البحوث العامة م�اكً ل�و� و�لتايل مل �كن نقل التكنولوجيا ممكنًا. ؤأوحض الوفد ٔأن تنفيذ القانون مسح 

یة تعز�ز اس�تقاللیة بنقل �كتشافات املفيدة يف جمال أ�دویة ٕاىل رشاكت أ�دویة. و��، سلّط املمثل الضوء �ىل ٔأمه 
رشاكت أ�دویة واحلصول �ىل ٔأ�شطة البحث العام وإالدارة ا�اتیة لها، حىت �متكن اجلامعات من عقد اتفاقات مع 

 ٕاضافية. ٔأموال

وّرصحت ممث� ش�بكة �رهارد للعامل الثالث بأٔن نقل التكنولوجيا ال �شمل فقط رشاء املعدات واقتناهئا، بل ٔأیًضا نقل  .210
خلربة العملیة حول �یفية اس�ت�دام التكنولوجيا و�شغیلها وصیانهتا وفهمها، لیصبح ٔأي طرف من أ�طراف املتعاونة املهارات وا

قادر �ىل �بتاكر �شلك مس�تقل. ؤأشارت ٕاىل ٔأنه �لنس�بة للب�ان النامية، اكنت معلیة الوصول ٕاىل التكنولوجيا 
درات إالبداعیة. ؤأضافت ٔأن امللكية الفكریة، و�اصة حقوق الرباءات، واس�ت�دا�ا �مة للغایة يف رفع املس�توى لتطو�ر الق

�لقت عوائق ٔأمام نقل التكنولوجيا، ٔ�نه �البًا ما �س�تغلها ٔأحصاب الرباءات ملنع نقل التكنولوجيا �رشوط �اد� ومنصفة. 
، ویفرضون رسوًما �ىل ؤأشارت ٕاىل ٔأن ٔأحصاب الرباءات قد �رفضون ببساطة �رخيص التكنولوجيات للب�ان النامية

التكنولوجيات احملمیة، ورشوًطا معقّدة ملنع �ستناد ٕاىل التكنولوجيات احلالیة لتطو�ر املزید من ��رتا�ات. وحبسب رٔأهيا، 
من املهم ٔأن یوفر نظام امللكية الفكریة �ىل الصعید�ن الوطين وا�ويل ضام�ت ملنع ٕاساءة اس�ت�دام احلقوق احلرصیة. 

ه مبا ٔأن الكشف يف مواصفات الرباءات ميكن ٔأن یلعب دوًرا �بًريا يف املسا�دة �ىل نقل التكنولوجيا، فينبغي ؤأضافت ٔأن
ٕادراج هذا الرشط يف قوانني الرباءات يف الب�ان النامية بطریقة تضمن ٔأن یمت الكشف �شلك مفّصل حيث ميكن ٔ�ي 

لتكنولوجيات اليت مت الكشف عهنا يف مستند الرباءة من دون خشص �متتع مبهارات �ادیة �ًدا يف ا�ال، قراءة وفهم ا
ومع ذ�، الحظت ٔأن مواصفات الرباءات يف معظم أ�حيان ال �كشف عن ��رتاع مبا فيه . استشارة صاحب الرباءة

ا�اكيف ٔأو الكفایة، �ىل سبيل املثال يف طلبات الرباءات اليت تعمتد صیغة مار�وش. ��، تعترب ٔأن مثل هذا الكشف �ري 
�دم الكشف یؤ�ر �ىل منو أ�طراف احمللیة اليت �رغب يف اس�ت�دام التكنولوجيات لتصنیع املنتج احلاصل �ىل �راءة بعد 
 انهتاء صالحية الرباءة. و�لتايل، ّجشعت املمث� الب�ان النامية �ىل وضع معایري ٔأفضل لرشط الكشف يف قوانني الرباءات.

 : العمل املقبلمن �دول أ�عامل 11البند 

 بعد ٕاجراء بعض املشاورات، قّررت اللجنة ٔأن �كون معلها املقبل كام یيل: .211

 س�تظل القامئة �ري احلرصیة من القضا� مفتو�ة ملزید من التطو�ر والنقاش يف ا�ورة املقب� للجنة الرباءات. -
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�ورة املقب� �ىل تقيص احلقائق ودون إال�الل بوالیة جلنة الرباءات، وافقت اللجنة �ىل ٔأن یقترص معلها يف ا -
 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  -
س�تثناءات والتقيیدات �ىل حقوق الرباءات �القرتان مع حامیة الرباءات. مرشوع وثیقة مرجعیة �شأٔن �

(مرشوع الوثیقة املرجعیة �شأٔن �س�تثناء املتعلق �لرتخيص  SCP/30/3وستناقش اللجنة الوثیقة 
إالجباري) يف دورهتا احلادیة والثالثني. وس�تعد أ�مانة مرشوع وثیقة مرجعیة �شأٔن �س�تثناء املتعلق 

�الس�ت�دام السابق ملناقش�ته يف ا�ورة الثانیة والثالثني للجنة الرباءات، مع مرا�اة ٔأي ٕاسهامات ٕاضافية من 
 ول أ�عضاء ٕال�داد مرشوع الوثیقة املذ�ورة.ا�

 جودة الرباءات، مبا يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض

(ب) من الوثیقة  7س�تقدم أ�مانة، يف ا�ورة احلادیة والثالثني للجنة الرباءات، دراسة �ستند ٕاىل الفقرة  -
SCP/28/8 �ج املتبعة جلودة معلیة منح الرباءات، مع مرا�اة القضا اليت ٔأثريت �الل اجللسات  �شأٔن ا�هن�

 التشار�یة �شأٔن هذا املوضوع، واليت عقدت �الل ا�ورة التاسعة والعرش�ن وا�ورة الثالثني للجنة الرباءات.

وستنظم أ�مانة يف ا�ورة احلادیة والثالثني للجنة الرباءات �لسة لتبادل اخلربات واملعلومات حول اس�ت�دام  -
لرباءات. كام ستنظم أ�مانة، �الل ا�ورة الثانیة والثالثني للجنة ا�اكء �صطناعي لفحص طلبات ا

الرباءات، �لسة تدوم یومًا وا�دًا لتبادل املعلومات حول القضا� املتعلقة بأٔهلیة ��رتا�ات للحامیة مبوجب 
�اسوب، �راءة، من قبیل الربامج احلاسوبیة ل�اكء �صطناعي مثل ��رتا�ات اليت یمت تنفيذها بواسطة 

واس�ت�دام ا�اكء �صطناعي �وس�ی� مسا�دة ٕال�شاء ا�رتا�ات ٔأو ��رتا�ات اليت �ُس�تنبط �شلك 
 مس�تقل بواسطة ا�اكء �صطناعي.

وس�تقدم أ�مانة، يف ا�ورة احلادیة والثالثني للجنة الرباءات، تقر�رًا عن ٔأ�شطة املسا�دة التقنیة ف� یتعلق  -
آلیات إالبطال إالداري. بأٔنظمة ��رتاض و�ريها من  أ

(دراسة ٕاضافية �شأٔن النشاط �بتاكري (اجلزء الثالث)) مفتو�ة لتواصل  SCP/30/4ستبقى الوثیقة و  -
 ا�ول أ�عضاء مناقش�هتا �الل ا�ورة احلادیة والثالثني للجنة الرباءات.

 الرباءات والص�ة

هور اليت تقدم معلومات عن وضع الرباءات املتعلقة س�ُتدعى املبادرات التالیة �شأٔن قوا�د البیا�ت املتا�ة للجم  -
�ٔ�دویة واللقا�ات، ٕاىل حضور ا�ورة احلادیة والثالثني للجنة الرباءات لتقدمي معلومات حمّدثة، وفقًا للوثیقة 

SCP/28/10 Rev) :1 قا�دة بیا�ت الرباءات والرتاخيص اخلاصة �ٔ�دویة ((MedsPal)) ،2 ومبادرة (
) واملنت�ات ا�وائیة املعمتدة مع تقي�ت 3، ((Pat-INFORMED)ءات من ٔأ�ل أ�دویة معلومات الربا
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) وقامئة أ�دویة �ري احملمیة برباءات و�ري احلرصیة واليت ليس لها منتج 4التاكفؤ العال� (الكتاب الربتقايل)؛ (
 جنيس معمتد.

اس�تعراضًا لٔ�حباث احلالیة املتعلقة �لرباءات  وس�تقدم أ�مانة، يف ا�ورة احلادیة والثالثني للجنة الرباءات، -
 .SCP/28/9 Rev. والنفاذ ٕاىل املنت�ات الطبیة والتكنولوجيات الصحیة، �ىل النحو املبّني يف الوثیقة

وس�تقدم أ�مانة، �الل ا�ورة احلادیة والثالثني للجنة الرباءات، تقر�رًا عن اجللسة التشار�یة �شأٔن اخلربات  -
طة بناء القدرات ذات الص� �لتفاوض �ىل اتفاقات الرتخيص، واليت عقدت �الل ا�ورة املتعلقة بأٔ�ش

 الثالثني للجنة.

وستنظم أ�مانة، يف ا�ورة الثانیة والثالثني للجنة الرباءات، �لسة �شار�یة بني ا�ول أ�عضاء �شأٔن  -
 يات الر�ایة الصحیة.الت�د�ت والفرص ف� یتعلق بأٔنواع ٔأحاكم �رخيص الرباءات يف �كنولوج 

هيم  رسیة االتصاالت بني مستشاري الرباءات وموّلكِ

ستنظم أ�مانة، �الل ا�ورة احلادیة والثالثني للجنة الرباءات، �لسة �شار�یة بني املهنیني وا�ول أ�عضاء  -
مبا يف ذ�  حول التطورات واخلربات احلدیثة ف� یتعلق �رسیة االتصاالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم،

 القضا� الس�یاس�یة والعملیة مع ٕایالء اه�م �اص للعنارص العا�رة لل�دود.

 نقل التكنولوجيا

س�تواصل أ�مانة جتمیع املعلومات عن ٔأحاكم قانون الرباءات واملامرسات اليت سامهت يف النقل الفعال  -
ثني للجنة الرباءات، بناًء �ىل للتكنولوجيا، مبا يف ذ� كفایة الكشف، ٔ�غراض ا�ورة احلادیة والثال

 إالسهامات اليت �رد من ا�ول أ�عضاء واملناقشة اليت تدور دا�ل جلنة الرباءات.

وستنظم أ�مانة، يف ا�ورة الثانیة والثالثني للجنة الرباءات، �لسة �شار�یة بني ا�ول أ�عضاء �شأٔن ٔأحاكم  -
 فعال للتكنولوجيا، مبا يف ذ� كفایة الكشف.قانون الرباءات واملامرسات اليت سامهت يف النقل ال

 من �دول أ�عامل: ملخص الرئيس 12البند 

 ).SCP/30/10عرضت الرئيسة ملخص الرئيسة (الوثیقة  .212

رصح وفد الهند بأٔنه مل یوافق �ىل ٕادراج �لسة �شار�یة حول حصانة العالقة بني احملايم ومولكه يف �ر�مج العمل و .213
ٕاىل ٔأن مسأٔ� حصانة العالقة بني احملايم ومولكه ال تعد مسأٔ� موضوعیة متعلقة بقانون الرباءات، املقبل املقرتح. ؤأشار 

و�لتايل، ال ميكن التعامل معها ٕاال مبوجب قانون إالثبات. وا�متس الوفد أ�س�باب ا�اكمنة وراء استبعاد قضیة أ�سامء ا�ولیة 
وبعد التأٔ�ید �ىل موقف الهند املعارض حملاو� مواءمة قانون الرباءات يف العمل  �ري املُس��� امللكية يف اقرتاح العمل املقبل.

 املقبل، ذ�ر الوفد ٔأنه سينضم ٕاىل توافق ا�ٓراء.

وحتدث وفد بیالروس �مس مجمو�ة ب�ان أٓس�یا الوسطى والقوقاز ؤأورو� الرشقية وشكر أ�مانة والرئيسة �ىل معلهام.  .214
�شّلك خطة معل متوازنة ل�ول أ�عضاء. ومع ذ�، طلب توضی�ا �شأٔن العمل املقبل حول  والحظ الوفد ٔأن العمل املقبل
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ج املتبعة لضامن جودة معلیة منح الرباءات، ٔأعربت  موضوع جودة الرباءات. و�ىل و�ه الت�دید، ف� یتعلق بدراسة حول ا�هن�

ٔأن هذه ا�راسة ستتضمن مسأٔ� التأٔ�ري يف معلیة منح مجمو�ة ب�ان أٓس�یا الوسطى والقوقاز ؤأورو� الرشقية عن اعتقادها 
الرباءات، واليت، يف نظرها، ینبغي مناقش�هتا يف ا�ورة احلادیة والثالثني للجنة. وبعد �نهتاء من ذ�ر ما س�بق، رصح الوفد 

 بأٔن مجمو�ة ب�ان أٓس�یا الوسطى والقوقاز ؤأورو� الرشقية تدمع �ر�مج العمل.

 مبلخص الرئيس. ؤأ�اطت اللجنة �لام .215

والحظت اللجنة ا�امئة ٔأن الس�ل الرمسي ل�ورة سوف �رد يف تقر�ر ا�ورة. وس�یعكس التقر�ر مجیع املدا�الت  .216
اليت مت تقدميها ٔأثناء �ج�ع، وسيمت اع�ده وفقًا لٕالجراء ا�ي وافقت �لیه اللجنة ا�امئة يف دورهتا الرابعة (انظر الوثیقة 

SCP/4/6 ا�ي ینص �ىل ٔأن یعلق ٔأعضاء جلنة الرباءات �ىل مرشوع التقر�ر املتاح �ىل املنتدى إاللكرتوين 11، الفقرة (
 للجنة الرباءات. مث تُدعى اللجنة ٕاىل اع�د مرشوع التقر�ر، مبا يف ذ� التعلیقات الواردة، يف دورهتا التالیة.

 من �دول أ�عامل: اختتام أٔعامل ا�ورة 13البند 

ت�ال �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب، وشكر الرئيسة �ىل �ودها وكفاءهتا يف رئاسة حتدث وفد غوا .217
اجللسة، ؤأعرب عن تقد�ره ل�مع املقدم من أ�مانة يف ٕا�داد الو�ئق. و�لنس�بة ٕاىل مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب، 

ءات والتقيیدات �ىل حقوق �راءات، وجودة �راءات ��رتاع مبا يف ذ� اكنت بنود �دول أ�عامل املهمة يه �س�تثنا
ٔأنظمة ��رتاض، ونقل التكنولوجيا، والرباءات والص�ة. ؤأشار الوفد �رسور ٕاىل ٔأن اللجنة قد وافقت �ىل ٕاجراء ٔأ�شطة 

ة، واليت اكنت مفيدة للغایة مجلیع وشدد الوفد �ىل ٔأمهیة اجللسات التشار�ی. ملموسة يف ت� ا�االت يف ٕاطار العمل املقبل
أ�عضاء. وانهتز الوفد الفرصة لیمتىن الن�اح مجلیع الزمالء ا��ن س�یغادرون جنیف، مبا يف ذ� مندوب الربازیل. ؤأشار ٕاىل 

مو�ة ب�ان ٔأن مع� وا�رتافه سيس�متران يف املسامهة يف جناح �ج��ات املقب�. ومبا ٔأنه اكن اخلطاب أ��ري للوفد مكنسق �
ٔأمر�اك الالتینية وا�اكریيب، شكر الوفد أ�مانة واملرتمجني الفوریني �ىل ا�مع املقدم من قبلهم. كام شكر املنسقني إالقلميیني 

ا��ن اكن من دواعي رسور ٔأعضاء الوفد العمل معهم. ؤأ�ريًا، ٔأعرب عن شكره اخلاص ٔ�عضاء مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك 
 ىل صداقهتم ودمعهم، ال��ْن �شّ�ن مسأٔلتني ٔأساس�یتني لعمل املنسق.الالتینية وا�اكریيب �

وحتدث وفد �رواتیا �مس مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق، وشكر الرئيسة و�ئبهيا �ىل توجهياهتم القد�رة  .218
املؤمترات. ؤأعرب الوفد عن وشكر الوفد ٔأیضا أ�مانة واملرتمجني الفوریني و�دمات . �الل ا�ورة الثالثني للجنة ا�امئة

اعتقاده ٔأن اللجنة عقدت �لسة ٔأخرى مفيدة �ًدا وغنیة، أ�مر ا�ي مسح بتبادل ّ�م �ًدا لل�ربات واملامرسات. ؤأكد الوفد 
ٔأن مجمو�ة ب�ان ٔأورو� الوسطى والبلطیق مس�تعدة للمشاركة �شلك بناء يف ٔأي مفاوضات مس�تقبلیة دا�ل اللجنة ا�امئة 

 یتعلق �رسیة االتصاالت بني مستشاري الرباءات ومولكهيم وجودة الرباءات. ؤأعرب الوفد عن تقد�ره ملساهامت �اصة ف�
 الزمالء ا��ن س�یغادرون جنیف، ممتنني هلم لك التوفيق يف حياهتم اجلدیدة.

جتارهبم. ورصح الوفد  وشكر وفد الصني الرئيسة وأ�مانة �ىل معلهام. كام شكر ا�ول أ�عضاء واخلرباء �ىل مشاركة .219
ٔأن معل اللجنة املقبل متوازن �شلك جيد، ؤأعرب عن دمعه للعمل املقبل. وحبسب رٔأیه، نظًرا ٔ�ن نظام امللكية الفكریة 

یوا�ه حتد�ت �دیدة، فٕان اللجنة ا�امئة �شّلك منصة مفيدة للغایة �سمح بتبادل و�ات النظر ومواقف ا�ول أ�عضاء. 
د�ره للمواقف املرنة اليت �ربت عهنا الوفود �الل اجللسة. كام ٔأعرب الوفد عن ٔأم� يف ٔأن حتقق ؤأعرب الوفد عن تق

 ا�ورات املقب� للجنة ا�امئة نفس النتاجئ الناحجة.
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وحتدث وفد رومانیا �مس �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه، وهنأٔ الرئيسة و�ئبهيا �ىل قيادهتم القد�رة والطریقة  .220
كام . ازة اليت وّ�وا هبا ا�ول أ�عضاء. وشكر الوفد ٔأیضا أ�مانة �ىل العمل الشاق ا�ي قامت به يف التحضري ل�ورةاملمت

ٔأعرب عن شكره اخلاص للمرتمجني الفوریني جلهودمه اليت مسحت للمندوبني بفهم بعضهم البعض. ؤأعرب الوفد عن ارتیا�ه 
ات القمية �الل أ�س�بوع، مثل اجللسات التشار�یة املنظمة حول املواضیع املتعلقة ٔ�نه قد متت مشاركة قدر �بري من املعلوم

�لرباءات والص�ة، وجودة الرباءات. ورحب �حتاد أ�ورويب وا�ول أ�عضاء فيه بنتاجئ ا�ورة، كام هو موحض يف ملخص 
ع ا�اكء �صطناعي. ؤأكد الوفد من �دید ؤأعرب الوفد عن تطلعه ٕاىل اجللسات التشار�یة املس�تقبلیة حول موضو . الرئيس

 .الزتامه ��هنوض بعمل اللجنة ا�امئة ف� یتعلق جبمیع املواضیع املدر�ة يف �دول ٔأعاملها

وحتدث وفد ٕاندونيس�یا �مس مجمو�ة أٓس�یا واحملیط الهادئ، وشكر الرئيسة و�ئبهيا �ىل توجهياهتم القد�رة �الل دورة  .221
اختتا�ا بن�اح. وشكر الوفد ٔأیضا أ�مانة �ىل اكمل دمعها ومعلها ا�ؤوب و�ىل ضامن عقد اج��ات اللجنة ا�امئة اليت مت 

سلسة للجنة �ىل مدار أ�س�بوع. ؤأكد الوفد من �دید دمعه للعمل املقبل املدرج يف ملخص الرئيس. والحظ ٔأن مجمو�ة 
أ�عامل �الل العمل املس�تقبيل للجنة. ؤأعرب الوفد أٓس�یا واحملیط الهادئ �رحب بأٔي توافق حول ٔأي بند من بنود �دول 

د من ٔأ�ل حتقيق معل متوازن عن تقد�ره للمنسقني إالقلميیني والوفود وا�ول أ�عضاء �ىل مرونهتم، والسعي اجلا
 للجنة. وشامل

ا�ا املس�متر وحتدث وفد كندا �مس ا�مو�ة �ء، وشكر الرئيسة �ىل توجهيها القد�ر واحلكمي �الل أ�س�بوع والزت  .222
طوال دورة اللجنة ا�امئة. وشكر الوفد ٔأیضا أ�مانة �ىل معلها الشاق قبل اجللسة و�الل أ�س�بوع. كام شكر املرتمجني 
الفوریني، واملرتمجني، و�دمات املؤمترات �ىل ا�رتافهم وتوافرمه. و�الوة �ىل ذ�، شكر الوفد املقدمني واملشاركني يف 

رب عن تقد�ره للمنسقني إالقلميیني ا�ٓخر�ن، وذ�ر ٔأن اللجنة ميكهنا �ع�د �ىل ا�مع ا�اكمل اجللسات التشار�یة. ؤأع
 رة اليت دارت يف اللجنة ا�امئة.والروح البناءة لوفود ا�مو�ة �ء ملواص� املناقشات املمث

وشكر الوفد أ�مانة واملرتمجني . ورةوحتدث وفد ٔأوغندا �مس مجمو�ة ٔأفریقيا، ؤأثىن �ىل الرئيسة لقيادهتا �الل معل ا� .223
الفوریني و�دمات املؤمترات �ىل دمعهم التقين. وشكر الوفد مجیع ا�ول أ�عضاء ؤأحصاب املصل�ة �ىل �ودمه ومشاركهتم 

اللجنة البناءة، وممثيل املنظامت احلكومية ا�ولیة وواكالت أ�مم املت�دة ا��ن قدموا عروضًا ممتازة سامهت يف حتقيق ٔأهداف 
ا�امئة. ورحب الوفد �لروح الطیبة اليت ٔأظهرها مجیع املنسقني إالقلميیني وا�ول أ�عضاء �الل مناقشة العمل املقبل للجنة. 
ؤأشار ٕاىل ٔأن العمل املقبل املتفق �لیه حيافظ �ىل التوازن بني مصاحل مجیع ا�ول أ�عضاء ؤأحصاب املصل�ة، مما �شري ٕاىل 

ء �ىل التوصل ٕاىل �سو�ت. وتطلع الوفد بتفاؤل �بري ٕاىل ا�ورة الالحقة للجنة ا�امئة. ومل �كن �ى قدرة ا�ول أ�عضا
الوفد ٔأي شك يف ٔأن الزمخ الناشئ س�ميكّن اللجنة من حتقيق ٔأهدافها يف املس�تقبل القریب. وقبل ٔأن خيتمت لكمته، هنأٔ الوفد 

ا�اكریيب وشكرها �ىل دمعها املمتاز للمجمو�ة أ�فریقية. ؤأعرب عن تطلعه ٕاىل املنسقة السابقة �مو�ة ب�ان أٔمر�اك الالتینية و 
 مواص� التعاون مع املنسق اجلدید.

ؤأشار وفد الربازیل ٕاىل �كرار عبارة "يف ا�ورة احلادیة والثالثني للجنة ا�امئة " يف العمل املقبل، نوعیة الرباءات،  .224
 ا�ورة املمتازة و�ودها لتوجيه الوفود يف املناقشات �الل أ�س�بوع. كام شكر النقطة الثانیة. وشكر الوفد الرئيسة �ىل

أ�مانة �ىل اجلودة العالیة للو�ئق اليت ٔأ�دهتا ل�ورة. وبعد إالشارة ٕاىل ٔأمهیة �س�تثناءات والتقيیدات، ذ�ر الوفد التقدم 
الوفد ٔأنه ميكن البحث يف ٕاماكنیة ادراج املزید من الكبري ا�ي مت ٕاحرازه يف ٕاطار هذا البند من �دول أ�عامل. ورٔأى 

املواضیع يف الوثیقة املرجعیة �شأٔن الرتخيص إالجباري، مثل املعلومات عن الّرتاخيص �ري الطوعیة حيث رفضت احملمكة 
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ئيس�یة ملثل هذه وذ�ر الوفد ٔأن أ�مث� الر . أ�مر الزجري ومسحت �س�ت�دام ��رتا�ات احملمیة برباءات مقابل دفع إال�وات
الرتاخيص موجودة يف جمال التكنولوجيات الطبیة. وأٔشار الوفد كذ� ٕاىل ٔأنه س�یكون من املفيد احلصول �ىل معلومات 

حول اس�ت�دام الرتخيص �ري الطوعي من قبل الهیئات املنافسة. ومن املعلومات إالضافية املهمة، ذ�ر الوفد خفض �اكلیف 
وحبسب رٔأیه، فٕان تطبیق املزید من الشفافية يف هذا املوضوع من شأٔنه ٔأن �سا�د �ىل فهم  ٕاد�ال ٔأدویة �دیدة ٕاىل السوق.

�اكلیف أ�دویة �شلك ٔأفضل، وحتدیدًا �اكلیف البحث والتطو�ر، وفقًا ملا متت مناقش�ته يف مجعیة الص�ة العاملیة يف مایو 
لتشار�یة املتعلقة �تفاقات الرتخيص، واليت اكنت �حجة املايض. وف� یتعلق �لرباءات والص�ة، شكر الوفد تنظمي اجللسة ا

للغایة. ونظًرا ٔ�نه يف ا�ورة الالحقة، س�ُتعقد مناقشة ٔأخرى حول قوا�د بیا�ت الرباءات، ٔأعرب الوفد عن رٔأیه بأٔن 
البیا�ت هذه، مما جيعلها  املعلومات املتعلقة بصالحية الرباءة، والوضع القانوين، ینبغي ٔأن تُدرج ٔأیًضا، حي� ٔأمكن، يف قوا�د

ؤأعرب الوفد عن تطلعه ٕاىل احراز التقدم . ٔأسهل لالس�ت�دام من قبل أ�ش�اص ا��ن ليسوا �لرضورة فاحصني للرباءات
ؤأشار الوفد ٔأنه . �شلك مس�متر يف مجیع املواضیع بطریقة متوازنة، ؤأعرب عن تقد�ره للروح البناءة اليت ٔأبدهتا مجیع الوفود

�الل ا�ورة اخلامسة عرشة للجنة ا�امئة.  2010یف، حيث اكن ٔأول بیان � يف الویبو يف نفس الغرفة يف �ام س�یغادر جن 
ؤأشار الوفد ٕاىل ٔأنه بعد عرش س�نوات من العمل يف جمال امللكية الفكریة، ال �زال �شعر ٔأعضاؤه �لتواضع ٕازاء التكنولوجيا 

عن سعادته للعمل مع زمالء رفيعي املس�توى، وتطلع ٕاىل مواص� العمل مع مجیع  واملعرفة املرتبطة هبذا ا�ال. ؤأعرب الوفد
 املندوبني يف املس�تقبل.

وشكرت الرئيسة املنسقني إالقلميیني ومجیع املندوبني ا�ٓخر�ن وأ�مانة واملرتمجني الفوریني �ىل معلهم املمتاز من ٔأ�ل  .225
 .2019یونیو  27ة يف التوصل ٕاىل توافق يف ا�ٓراء. واختمتت الرئيسة ا�ور

التقر�ر يف دورهتا  هذا اللجنةاعمتدت  .226
 .2019د�سمرب،  2احلادیة والثالثني يف 

 [یيل ذ� املرفق]
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Tatsiana KAVALEUSKAYA (Ms.), Head, Department of Law and International Treaties, 
National Center of Intellectual Property (NCIP), Minsk 
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Ruddy José FLORES MONTERREY (Sr.), Representante Permanente Alterno, Encargado de 
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Intellectual Property Authority (CIPA), Ministry of Investment, Trade and Industry, Gaborone 
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Flávia TRIGUEIRO (Ms.), Deputy Coordinator General, Patents Directorate, National Institute of 
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Carolina PARANHOS COELHO (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission to the WTO, 
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Heitor TORRES (Mr.), Ministry of Foreign Affairs, National Institute of Industrial Property (INPI), 
Rio de Janeiro 
 
Cauê OLIVEIRA FANHA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
Juliana GERK EDO (Ms.) Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
Aline SCHRAIER DE QUADROS (Ms.), Intern, Permanent Mission, Geneva 
 
 
BURKINA FASO 
 
Wennepousdé Philippe OUEDRAOGO (M.), chef, Département de la documentation technique 
et de l’informatique, Centre national de la propriété industrielle (CNPI), Ministère de l’industrie, 
du commerce et de l’artisanat, Ouagadougou 
 
Sougouri KABORE (Mme), attaché, Mission permanente, Genève 
 
 
BURUNDI 
 
Jeovanie MANIDUSANGE (Mme), conseillère, Département de la propriété industrielle, 
Direction générale de l’industrie et du tourisme, Ministère du commerce, Bujumbura 
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Nadine Yolande DJUISSI SEUTCHUENG (Mme), chef, Cellule de l’expertise, des procédures 
d’innovation et de la réglementation (CEPIR), Division de la promotion et de l’appui à 
l’innovation (DPAI), Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation (MINRESI), 
Yaoundé 
 
Marie Béatrice NANGA NGUELE (Mme), chef, Service des brevets et des signes distinctifs, 
Direction du développement technologique et de la propriété industrielle, Ministère des mines, 
de l’industrie et du développement technologique (MINMIDT), Yaoundé 
 
Bazlna BASTOS (M.), ingénieur d’études, Service des brevets et des signes distinctifs, 
Direction du développement technologique et de la propriété industrielle, Ministère des mines, 
de l’industrie et du développement technologique (MINMIDT), Yaoundé 
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Science and Economic Development Canada, Ottawa 
 
David NORRIS (Mr.), Senior Trade Policy Officer, Intellectual Property Trade Policy Division, 
Global Affairs Canada, Ottawa 
 
Craig MACMILLAN (Mr.), Program Manager, International, Canadian Intellectual Property 
Office (CIPO), Gatineau 
 
Nicolas LESIEUR (Mr.), First Secretary, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
CHILI/CHILE 
 
Felipe FERREIRA (Sr.), Asesor, Departamento de Propiedad Intelectual, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Santiago 
 
 
CHINE/CHINA 
 
ZHANG Ling (Ms.), Section Chief, International Cooperation Department, National Intellectual 
Property Administration, (CNIPA), Beijing 
 
LIU Heming (Mr.), Senior Staff, International Cooperation Department, National Intellectual 
Property Administration, (CNIPA), Beijing 
 
 
COLOMBIE/COLOMBIA 
 
Adriana MENDOZA AGUDELO (Sra.), Embajadora, Representante Permanente, 
Misión Permanente, Ginebra 
 
María José LAMUS BECERRA (Sra.), Directora de Neuvas Creaciones, Delegatura para la 
Propiedad Industrial, Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, Bogotá 
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and Technology (ASRT), Ministry of Scientific Research, Egyptian Patent Office, Cairo 
 
Khaled MOHAMED SADEK NEKHELY (Mr.), Legal Manager, Academy of Scientific Research 
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE/UNITED STATES OF AMERICA 
 
Richard COLE (Mr.), Deputy Director, International Patent Legal Administration, United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), Alexandria, Virginia 
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LIBÉRIA/LIBERIA 
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LITUANIE/LITHUANIA 
 
Vita KIRILIAUSKAITE (Ms.), Patent Examiner, Inventions Division, State Patent Bureau of the 
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Karima FARAH (Mme), directrice, Division brevets d’invention, Office marocain de la propriété 
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Fee Young LI PIN YUEN (Ms.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
MAURITANIE/MAURITANIA 
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industriel, Ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme, Nouakchott 
 
 
MEXIQUE/MEXICO 
 
María del Pilar ESCOBAR BAUTISTA (Sra.), Consejera, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
MONACO 
 
Gilles REALINI (M.), premier secrétaire, Mission permanente, Genève 
 
 
MONGOLIE/MONGOLIA 
 
Sainzorig PUREVJAV (Mr.), Director, Legal Policy Department, Intellectual Property Office, 
Ministry of Justice and Home Affairs, Ulaanbaatar 
 
 
NÉPAL/NEPAL 
 
Bhuwan PAUDEL (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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Carlos Ernesto MORALES DÁVILA (Sr.), Embajador, Representante Permanente, 
Misión Permanente, Ginebra 
 
Elvielena DIAZ OBANDO (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
Nohelia VARGAS IDIÁQUEZ (Sra.), Primera Secretaria, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
NIGÉRIA/NIGERIA 
 
Amina SMAILA (Ms.), Minister, Permanent Mission, Geneva 
 
Jane IGWE (Ms.), Assistant Chief Registrar (Patents and Designs), Commercial Law 
Department, Trademarks, Patents and Designs, Federal Ministry of Industry, 
Trade and Investment, Abuja 
 
Christian OKEKE (Mr.), Senior Assistant Registrar, Patents Designs Registry, Federal Ministry 
of Industry, Trade and Investment, Abuja 
 
Emeeyene Ime HENRY (Ms.), Assistant Registrar, Trademarks, Patents and Designs, 
Commercial Law Department, Ministry of Trade and Investment, Abuja 
 
 
NORVÈGE/NORWAY 
 
Marianne RØRVIK (Ms.), Acting Head, Legal Section, Patent Department, Norwegian Industrial 
Property Office (NIPO), Oslo 
 
 
NOUVELLE-ZÉLANDE/NEW ZEALAND 
 
Warren HASSETT (Mr.), Senior Policy Advisor, Business Law, Ministry of Business, Innovation 
and Employment, Wellington 
 
 
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 
 
James Tonny LUBWAMA (Mr.), Senior Patents Examiner, Uganda Registration Services 
Bureau (URSB), Ministry of Justice and Constitutional Affairs, Kampala 
 
George TEBEGANA (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission, Geneva 
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OUZBÉKISTAN/UZBEKISTAN 
 
Nilufar RAKHMATULLAEVA (Ms.), Leading Patent Examination, Invention Department, 
Agency on Intellectual Property of the Republic of Uzbekistan, Tashkent 
 
 
PAKISTAN 
 
Zunaira LATIF (Ms.), First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
 
 
PANAMA 
 
Leonardo URIBE COMBE (Sr.), Director General, Dirección General del Registro de la 
Propiedad Industrial (DIGERPI), Ministerio de Comercio e Industrias, Panamá 
 
Lizeth del Carmen ROBLES MARTÍNEZ (Sra.), Asesora del Vice Ministerio de Comercio, 
Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), Ministerio de Comercio e 
Industrias, Panamá 
 
 
PARAGUAY 
 
Berta DÁVALOS (Sra.), Directora General, Dirección General de Propiedad Industrial, Dirección 
Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI), Asunción 
 
 
PÉROU/PERU 
 
2. Cristóbal MELGAR (Sr.), Ministro, Misión Permanente, Ginebra 
 
 
PHILIPPINES 
 
Ann EDILLON (Ms.), Assistant Director, Bureau of Patents, Intellectual Property Office of the 
Philippines (IPOPHL), Taguig City 
 
Jayroma BAYOTAS (Ms.), Attaché, Permanent Mission of the Philippines to the United Nations 
and Other International Organizations, Geneva 
 
Arnel TALISAYON (Mr.), First Secretary, Permanent Mission of the Philippines to the United 
Nations and Other International Organizations, Geneva 
 
 
POLOGNE/POLAND 
 
Grażyna LACHOWICZ (Ms.), Adviser to the President, Cabinet of the President, Patent Office of 
the Republic of Poland, Warsaw 
 
Agnieszka HARDEJ-JANUSZEK (Ms.), First Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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PORTUGAL 
 
Vanessa FATAL (Ms.), Patent Examiner, Directorate of Trademarks and Patents, Patents and 
Utility Models Department, National Institute of Industrial Property (INPI) , Ministry of Justice, 
Lisbon 
 
Francisco SARAIVA (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE/REPUBLIC OF KOREA 
 
KANG Huiman (Mr.), Deputy Director, Patent System Administration Division, 
Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
LEE Jinhee (Ms.), Judge, Daejeon 
 
CHA Myunghun (Mr.), Examiner, Korean Intellectual Property Office (KIPO), Daejeon 
 
 
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE/DOMINICAN REPUBLIC 
 
Ruth Alexandra LOCKWARD REYNOSO (Sra.), Directora General, Oficina Nacional de la 
Propiedad Industrial (ONAPI), Ministerio de Industria y Comercio, Santo Domingo 
 
José Eduardo FERNÁNDEZ LOCKWARD (Sr.), Examinador Legal, Oficina Nacional de la 
Propiedad Industrial (ONAPI), Ministerio de Industria y Comercio, Santo Domingo 
 
 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/CZECH REPUBLIC 
 
Lucie ZAMYKALOVA (Ms.), Head, International Unit II, Expert in Patent Law Related Matters, 
International Department, Industrial Property Office, Prague 
 
 
ROUMANIE/ROMANIA 
 
Florin TUDORIE (Mr.), Minister Plenipotentiary, Permanent Mission, Geneva 
 
Adrian NEGOITA (Mr.), Director, Patent Department, State Office for Inventions and 
Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
Gratiela COSTACHE (Ms.), Head, Legal and European Affairs Division, State Office for 
Inventions and Trademarks (OSIM), Bucharest 
 
 
ROYAUME-UNI/UNITED KINGDOM 
 
Michael PRIOR (Mr.), Deputy Director, Patents Policy, UK Intellectual Property Office (UK IPO), 
Newport 
 
Sarah WHITEHEAD (Ms.), Deputy Director, Innovation Directorate, UK Intellectual Property 
Office (UK IPO), Newport 
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Zac STENTIFORD (Mr.), Senior Policy Advisor, Patents Policy, UK Intellectual Property 
Office (UK IPO), Newport 
 
 
SAINT-SIÈGE/HOLY SEE 
 
Carlo Maria MARENGHI (Mr.), Attaché, Permanent Mission, Geneva 
 
 
SERBIE/SERBIA 
 
Aleksandra MIHAILOVIC (Ms.), Head, Patent Legal Department, Intellectual Property Office of 
the Republic of Serbia, Belgrade 
 
 
SEYCHELLES 
 
Wendy PIERRE (Ms.), Registrar General, Registration Division, Department of Legal Affairs, 
President’s Office, Mahé 
 
 
SINGAPOUR/SINGAPORE 
 
Alfred YIP (Mr.), Director, Search and Examination Department, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Singapore 
 
William KWEK (Mr.), Senior Assistant Director, Intellectual Property Office of Singapore (IPOS), 
Singapore 
 
Ka Yee CHUNG (Ms.), Assistant 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 
 
Wei Hao TAN (Mr.), Assistant Director, International Engagement, Intellectual Property Office of 
Singapore (IPOS), Singapore 
 
 
SLOVAQUIE/SLOVAKIA 
 
Lukrécia MARČOKOVÁ (Ms.), Director, Patent Department, Industrial Property Office of the 
Slovak Republic, Banská Bystrica 
 
 
SUÈDE/SWEDEN 
 
Marie ERIKSSON (Ms.), Head, Legal Affairs, Patent Department, Swedish Patent and 
Registration Office (PRV), Stockholm 
 
Lisa SELLGREN (Ms.), Patent Expert, Swedish Patent and Registration Office (PRV), 
Stockholm 
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SUISSE/SWITZERLAND 
 
Esther BAUMGARTNER (Mme), conseillère juridique, Service juridique et affaires 
internationales, Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Charlotte BOULAY (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Véronique JAQUET (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Beatrice STIRNER (Mme), conseillère juridique, Division droit et affaires internationales, 
Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI), Berne 
 
Reynald VEILLARD (M.), conseiller, Mission permanente, Genève 
 
 
THAÏLANDE/THAILAND 
 
Panja HAOHAN (Mr.), Senior Patent Examiner, Department of Intellectual Property (DIP), 
Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
Napapat CHAISUBANAN (Ms.), Patent Examiner, Department of Intellectual Property (DIP), 
Ministry of Commerce, Nonthaburi 
 
 
TRINITÉ-ET-TOBAGO/TRINIDAD AND TOBAGO 
 
Richard ACHING (Mr.), Manager, Technical Examination, Intellectual Property Office, Ministry of 
the Attorney General and Legal Affairs, Port of Spain 
 
 
TUNISIE/TUNISIA 
 
Riadh SOUSSI (M.), directeur général, Institut national de la normalisation et de la propriété 
industrielle (INNORPI), Ministère de l’industrie et des petites et moyennes entreprises (PME), 
Tunis 
 
 
TURQUIE/TURKEY 
 
Serkan ÖZKAN (Mr.), Industrial Property Expert, Turkish Patent and Trademark Office 
(TURKPATENT), Ministry of Science, Technology and Industry, Ankara 
 
Tuğba CANATAN AKICI (Ms.), Legal Counsellor, Permanent Mission to the World Trade 
Organization (WTO), Geneva 
 
 
UKRAINE 
 
Nataliia REZNYK (Ms.), Chief Specialist, Industrial Property Division, Industrial Propert Law 
Unit, Department for Intellectual Property, Ministry of Economic Development and Trade of 
Ukraine, Kyiv 
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Lidiia SHUMILOVA (Ms.), Head, Department of Patent and Information Services, Advisory and 
Promotion of Innovation, State Enterprise Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), 
Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
Mariia VASYLENKO (Ms.), Head, Department of the Legal Providing and Economy of 
Intellectual Property, State Enterprise Ukrainian Intellectual Property Institute (Ukrpatent), 
Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, Kyiv 
 
 
URUGUAY 
 
Marcos DA ROSA URANGA (Sr.), Segundo Secretario, Misión Permanente ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Ginebra 
 
 
VIET NAM 
 
PHAN Ngan Son (Mr.), Deputy Director General, National Office of Intellectual Property of 
Viet Nam (IP Viet Nam), Hanoi 
 
DAO Nguyen (Mr.), Second Secretary, Permanent Mission to the World Trade Organization 
(WTO), Geneva 
 
 
ZIMBABWE 
 
Tanyaradzwa MANHOMBO (Mr.), Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
 
 
 
II. ORGANISATIONS INTERNATIONALES INTERGOUVERNEMENTALES/ 

INTERNATIONAL INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  
 
 
CENTRE SUD (CS)/SOUTH CENTRE (SC)  
 
Mirza ALAS PORTILLO (Ms.), Research Associate, Development, Innovation and Intellectual 
Property Programme, Geneva 
 
Vitor IDO (Mr.), Researcher, Development, Innovation and Intellectual Property Programme, 
Geneva 
 
Viviana MUÑOZ TELLEZ (Ms.), Coordinator, Development, Innovation and Intellectual Property 
Programme, Geneva 
 
Thamara ROMERO (Ms.), Senior Programme Officer, Development, Innovation and Intellectual 
Property Programme, Geneva 
 
Nirmalya SYAM (Mr.), Senior Programme Officer, 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)  
 
Yazeed ALYOUSEF (Mr.), Head, International Relations, Secretariat General, Riyadh 
 
Faisal ALZEFAIRI (Mr.), Director, Patent Litigation and Grievances Department, Riyadh 
 
 
ORGANISATION AFRICAINE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (OAPI)/AFRICAN 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (OAPI)  
 
Guy Francis BOUSSAFOU (M.), directeur, Direction des brevets et autres créations techniques, 
Yaoundé 
 
 
ORGANISATION DES NATIONS UNIES (ONU)/UNITED NATIONS (UN)  
 
Ermias Tekeste BIADGLENG (Mr.), Legal Affairs Officer, Division on Investment and Enterprise, 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Geneva 
 
Akanksha BISOYI (Ms.), Intern, Division on Investment and Enterprise, United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD), Geneva 
 
 
ORGANISATION EURASIENNE DES BREVETS (OEAB)/EURASIAN PATENT 
ORGANIZATION (EAPO)  
 
Saule TLEVLESSOVA (Ms.), President, Moscow 
 
Aurelia CEBAN (Ms.), Deputy Director, Examination Department, Moscow 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS)/WORLD HEALTH 
ORGANIZATION (WHO)  
 
Erika DUEÑAS LOAYZA (Ms.), Technical Officer, HQ/IAU Innovation, Access and Use, Geneva 
 
Nicole HOMB (Ms.), Technical Officer, HQ/IAU Innovation, Access and Use, Geneva 
 
 
ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE (OMC)/WORLD TRADE 
ORGANIZATION (WTO)  
 
Jayashree WATAL (Ms.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and 
Competition Division, Geneva 
 
Xiaoping WU (Ms.), Counsellor, Intellectual Property, Government Procurement and 
Competition Division, Geneva 
 
Maegan MCCANN (Ms.), Technical Assistance Officer, Intellectual Property, Government 
Procurement and Competition Division, Geneva 
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Ali Akbar MODABBER (Mr.), Young Professional Programme 2019, Intellectual Property, 
Government Procurement and Competition Division, Geneva 
 
 
UNION EUROPÉENNE (UE)/EUROPEAN UNION (EU)  
 
Anne VON ZUKOWSKI (Ms.), Policy Officer, Brussels 
 
Lucie BERGER (Ms.), First Secretary, Geneva 
 
 
 
III. 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 
Kazuo YAMASAKI (Mr.), Member, Patents Committee, Tokyo 
 
Association européenne des étudiants en droit (ELSA International)/European Law Students’ 
Association (ELSA International)  
Hatice KOCAEFE (Ms.), Brussels 
Federico LO BIANCO (Mr.), Brussels 
Andrej ŽERJAL (Mr.), Brussels 
Jure ZUPET (Mr.), Brussels 
 
Association interaméricaine de la propriété industrielle (ASIPI)/Inter-American Association of 
Industrial Property (ASIPI)  
Matías NOETINGER (Mr.), Tesorero, Buenos Aires 
 
Association internationale pour la protection de la propriété intellectuelle (AIPPI)/International 
Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI)  
Jonathan P. OSHA (Mr.), Observer, Zurich 
 
AUTM  
Marc SEDAM (Mr.), Chair-Elect, Durham, New Hampshire 
 
Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI)/Centre for International 
Intellectual Property Studies (CEIPI)  
François CURCHOD (M.), chargé de mission, Genolier 
 
Chambre de commerce internationale (CCI)/International Chamber of Commerce (ICC)  
Ivan HJERTMAN (Mr.), European Patent Attorney, Commission on Intellectual Property, 
Stockholm 
 
Civil Society Coalition (CSC)  
Susan ISIKO STRBA (Ms.), Fellow, Geneva 
 
Confédération des entreprises européennes (BusinessEurope)/The Confederation of European 
Business (BusinessEurope)  
Bettina WANNER (Ms.), Head, Intellectual Property Advocacy and Strategy, Monheim 
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CropLife International/CropLife International (CROPLIFE)  
Tatjana SACHSE (Ms.), Legal Adviser, Geneva 
 
Fédération internationale de l’industrie du médicament (FIIM)/International Federation of 
Pharmaceutical Manufacturers Associations (IFPMA)  
Luca DEPLANO (Mr.), Policy Analyst, Geneva 
Grega KUMER (Mr.), Head of Government Relations, Geneva 
 
Fédération internationale des conseils en propriété intellectuelle (FICPI)/International 
Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)  
Jérôme COLLIN (Mr.), Chair, CET3 Group, Paris 
Kim FINNILÄ (Mr.), CET Assistant Report General, Helsinki 
 
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, Harmonisation Committee, Munich 
Francis LEYDER (Mr.), President, Munich 
Filippo SANTI (Mr.), Secretary, Harmonisation Committee, Munich 
 
Instituto Fridtjof Nansen (FNI)/Fridtjof Nansen Institute (FNI)  
Morten Walløe TVEDT (Mr.), Associate Professor, Lysaker 
 
Japan Intellectual Property Association (JIPA)  
Terukazu TERAUCHI (Mr.), Chairman, Medical and Biotechnology Committee of JIPA, Tokyo 
 
Japan Patent Attorneys Association (JPAA)  
Hiroyuki KOSHIMOTO (Mr.), Member, Tokyo 
Takeo NASU (Mr.), Member, Tokyo 
 
Knowledge Ecology International, Inc. (KEI)  
Thiru BALASUBRAMANIAM (Mr.), Geneva Representative, Geneva 
 
Licensing Executives Society (International) (LES)  
Stefan KOHLER (Mr.), Member of the National Board (Switzerland), Zurich 
 
Médecins Sans Frontières (MSF)  
Katy ATHERSUCH (Ms.), Senior Policy Advisor, Medical Innovation and Access, Geneva 
Yuanqiong HU (Ms.), Senior Legal and Policy Advisor, Geneva 
Manuel MARTIN (Mr.), Medical Innovation and Access Policy Adviser, Geneva 
Pauline LONDEIX (Ms.), Consultant, Paris 
 
Medicines Patent Pool (MPP)  
Esteban BURRONE (Mr.), Head of Policy, Geneva 
Andrew GOLDMAN (Mr.), Associate Counsel, Geneva 
Amina MAILLARD (Ms.), Patent Information Manager, Geneva 
Liudmyla MAISTAT (Ms.), Advocacy and Policy Manager, Geneva 
Maria Carmen TRABANCO (Ms.), Associate Counsel, Geneva 
 
Third World Network Berhad (TWN)  
Sangeeta SHASHIKANT (Ms.), Legal Advisor, London 
Prathibha SIVASUBRAMANIAN (Ms.), Legal Advisor, New Delhi 
 
4iP Council EU AISBL (4iP Council)  
Axel FERRAZZINI (Mr.), Managing Director, Brussels 
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IV. BUREAU/OFFICERS 
 
Président/Chair: Ms. Sarah WHITEHEAD (Mme/Ms.), 

(Royaume-Uni/United Kingdom) 
 
Vice-présidents/Vice-Chairs: Mr. Alfred YIP (M./Mr.), (Singapour/Singapore) 

Ms. Grace ISSAHAQUE (Mme/Ms.), (Ghana) 
 
Secrétaire/Secretary:   Marco ALEMÁN (M./Mr.) (OMPI/WIPO) 
 
 
 
3. V. CONFÉRENCIERS/SPEAKERS 
4.  
Marli Elizabeth RITTER DOS SANTOS (Sra.), Directora, Asociación Forum de Gestores de 
Innovación y Transferencia de Tecnologia (FORTEC), Porto Alegre 
 
Antoine DINTRICH (Mr.), Director General, European Institute for Enterprise and Intellectual 
Property (IEEPI), Illkirch 
 
 
 
VI. BUREAU INTERNATIONAL DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ 

INTELLECTUELLE (OMPI)/INTERNATIONAL BUREAU OF THE WORLD 
INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO) 

 
 
Francis GURRY (M./Mr.), directeur général/Director General 
 
John SANDAGE (M./Mr.), vice-directeur général, Secteur des brevets et de la technologie/ 
Deputy Director General, Patents and Technology Sector 
 
Marco ALEMÁN (M./Mr.), directeur, Division du droit des brevets, Secteur des brevets et de la 
technologie/Director, Patent Law Division, Patents and Technology Sector 
 
Tomoko MIYAMOTO (Mme/Ms.), chef, Section du droit des brevets, Division du droit des 
brevets, Secteur des brevets et de la technologie/Head, Patent Law Section, Patent Law 
Division, Patents and Technology Sector 
 
Aida DOLOTBAEVA (Mlle/Ms.), juriste, Section du droit des brevets, Division du droit des 
brevets, Secteur des brevets et de la technologie/Legal Officer, Patent Law Section, Patent Law 
Division, Patents and Technology Sector 
 
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 
 
Qi Jun KWONG (Mlle/Ms.), stagiaire, Section des conseils législatifs et de politique générale, 
Division du droit des brevets, Secteur des brevets et de la technologie/Intern, Legislative and 
Policy Advice Section, Patent Law Division, Patents and Technology Sector 
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