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 الدائمة المعنية بقانون البراءاتاللجنة 

 
 العشرونالحادية والدورة 

ىل  3جنيف، من   1054نومفرب  7اإ
 
 

ندوة عن االستثناءات والتقييدات على الحقوق الممنوحة بموجب 

 البراءات

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

ابلقرار اذلي اختذته اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات يف دورهتا العرشين، ستنظم ندوة ملدة نصف يوم أأثناء  معال .5
جراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية من 5الأربعة التالية: "لجنة عن الاس تثناءات والتقييدات ادلورة احلادية والعرشين ل  " اإ

" والرتخيص الإلزايم و/أأو الاس تخدام احلكويم؛ 3حلقوق املمنوحة مبوجب الرباءات؛ "" واستنفاد ا1السلطات اخملتصة؛ "
 .النبااتت لالخرتاعات احملمية مبوجب براءة مس تودليو/أأو " والاس تثناءات والتقييدات املتعلقة ابملزارعني 4"

ىل الساعة  51:00من الساعة  1054نومفرب  3وستنظم ادلورة يوم  .1  الأجزاء الثالثة التالية:، وستتأألف من 50:00اإ

ىل  SCP/21/3لواثئق من من الأمانة لعرض  (5)  .7اإ

 دقيقة )تشمل الأس ئةل والأجوبة( 30املدة: 

فعالية الاس تثناءات والتقييدات عند التصدي للشواغل املس تجدة وطريقة تأأثري الكفاءات الوطنية يف الانتفاع  (1)
 ابلس تثناءات والتقييدات

 اخلرباء الاقتصاديني، الويبواكرس تني فينك، كبري الس يد  -

 ، ابريس، فرنساMINES ParisTechالس يدة مارغريت اكيل، أأس تاذة مبدرسة  -

 الس يدة جيارشي وااتل، مستشارة، شعبة امللكية الفكرية، منظمة التجارة العاملية، جنيف، سويرسا -
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 دقيقة )تشمل الأس ئةل والأجوبة( 71املدة: 

فرادية عن تنفيذ الاس تثناءا (3)  ت والتقييدات )عروض من ادلول الأعضاء(دراسات اإ

 دقيقة )تشمل الأس ئةل والأجوبة( 71املدة:  (4)

 اتن اذلاتتتان للس يدة اكيل والس يدة وااتل:ريوترد فامي ييل الس .3

 ، ابريس، فرنساMINES ParisTechالس يدة مارغريت اكيل، أأس تاذة مبدرسة 

نتاجية واملنافسة نتاجية البحث والتطوير يف ، ولها واثئق عديدة تدرس الس يدة مارغريت اكيل الابتاكر والإ تتدارس فهيا اإ
اجلغرافية والأاكدميية؛ واحملددات اخلاصة بلك رشكة واحملددات  ةس امي دور الآاثر الإجيابي جمال الصناعات الصيدلنية، ول

م أأسواق التكنولوجيا. وتتدارس املنتجات اجلديدة؛ ومنافسة املنتجات اجلنتسة؛ والتجارة املوازية؛ واس تخدا لنرشالس ياس ية 
آخر أأعاملها أأثر التجارة وس ياسات امللكية الفكرية يف مس توى وماكن وتوجه الاستامثر واملنافسة يف  الس يدة مارغريت يف أ

ىل طرق العالج يف البدلان النامية. وقد ن    رشت واثئقها يفجمال البحث والتطوير، كام أأهنا تعمل عىل مسائل الابتاكر والنفاذ اإ
 RANDللشؤون الاقتصادية ) خمتلف اجملالت الاقتصادية والاسرتاتيجية وجمالت الس ياسة الصحية، مبا يف ذكل جمةل راند

Journal of Economics( وجمةل اس تعراض الشؤون الاقتصادية والإحصائية ،)Review of Economics and 
Statistics( وجمةل القانون والشؤون الاقتصادية ،)Journal of Law and Economics وجمةل الإدارة الاسرتاتيجية ،)

(Strategic Management Journal( وجمةل حبوث اخلدمات الصحية )Health Services Research وجمةل )
 (.Health Affairs) الشؤون الصحية

قد شغلت من قبل و جيا. الاقتصادية من معهد ماساشوستس للتكنولو  العلوموالس يدة اكيل حاصةل عىل شهادة ادلكتوراه يف 
( ومدرسة Duke University( وجامعة دوك )Carnegie Mellon Universityمناصب يف جامعة اكرنيجي ميلون )

 Toulouse School of( ومدرسة تولوز للعلوم الاقتصادية )London Business Schoolلندن للأعامل )
Economicsنتاجية يف مرصف(، كام اكنت حمارضة زائرة يف مركز دراسات الا بسان  الاحتياطي الفيدرايل بتاكر والإ

 وسرتن. ويه ابحثة معاونة يف مركز حبوث الس ياسات الاقتصادية. فرانسسكو، وجامعة هونغ كونغ وجامعة نورث

 الس يدة جيارشي وااتل، مستشارة، شعبة امللكية الفكرية، منظمة التجارة العاملية، جنيف، سويرسا

آن منصب مستشارة يف شعبة امللكية الفكرية يف منظمة التجارة  1005ااتل منذ فرباير جيارشي و تشغل الس يدة  وحىت ال
معهد التجارة العاملي و جامعة برشلونة ، يف واش نطن العامصة، و اتون س أأيضا يف مركز القانون جبامعة جورجالعاملية، ويه تدر  

 يف مدرسة القانون جبامعة ملبورن.ست أأيضا يف معهد ادلراسات العليا يف جنيف ووقد در  يف برن. 

والس يدة وااتل حاصةل عىل شهادات عليا يف القانون والعلوم الاقتصادية وحتظى مبا يزيد عىل اثنني وعرشين عاما من اخلربة 
اتفاق جوانب حكومة الهند. وقد مثلت الهند يف مرحةل حامسة من مراحةل جوةل أأوروغواي للتفاوض عىل  يف يف العمل
 .5110و 5101يف عايم  لكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس(حقوق امل 

وأأجرت حبواث ونرشت مقالت عن مسائل تتعلق ابلقانون/الشؤون الاقتصادية املتصةل حبقوق امللكية الفكرية، مبا يف ذكل 
سفورد، الهند ورشكة لكور لو كتاب عن حقوق امللكية الفكرية يف منظمة التجارة العاملية والبدلان النامية )دار نرش أأك 

(، واكنت حمارضة زائرة دلى مركز التمنية ادلولية يف جامعة هارفرد 1005(، عام Kluwer Law Internationalادلولية )
(؛ ويف مدرسة 1000أأغسطس  – 5110(؛ ومعهد برس تون للعلوم الاقتصادية، واش نطن العامصة )أأكتوبر 1000)عام 

 (.1000 – 5117ن، واش نطن العامصة )رج واش نطو القانون جبامعة ج
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 ]هناية الوثيقة[


