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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثالثة العاديةواألربعون )الدورة  التاسعةالدورة 
ىل  2من جنيف،   2017أأكتوبر  11اإ

 
 

 تقرير عن اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات

عدادمن  مانة اإ  الأ

هيا اخلامسة والعرشين دورت( الرباءات جلنة)ة املعنية بقانون الرباءات قيد النظر، عقدت اللجنة ادلامئ خالل الفرتة .1
ىل  12 )من ىل 3 ( والسادسة والعرشين )من2016 ديسمرب 15اإ ة بوكورا يونسكو وتولت الس يد(. 2017 يوليو 6 اإ

 ادلورتني. )رومانيا( رئاسة

التالية:مخلسة ا وعات، يف أأثناء ادلورتني، معاجلة املوضالرباءات جلنةوواصلت  .2
 1

" الاس تثناءات والتقييدات عىل 1" 
" ورسية التواصل بني 4" والرباءات والصحة؛ "3" وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ "2حقوق الرباءات؛ "

هيم؛ "  " ونقل التكنولوجيا.5مستشاري الرباءات وموِّكل

ىل عدد  .3 ىل الواثئق اليت واستندت املناقشات خالل ادلورتني املذكورتني اإ من الاقرتاحات اليت قدمهتا وفود خمتلفة واإ
وانقشت الوفود تكل الاقرتاحات والواثئق من زوااي خمتلفة، وتبادلت أ راءها وجتارهبا، مما أأسهم يف حتسني  أأعدهتا الأمانة.

ىل ذكل، أأاتحت اجللسات التشاركية اليت  فهمها للك موضوع. فرصة امسة والعرشين خالل ادلورة اخل ُعقدتوابلإضافة اإ
   صك م ا من تكل القضااي.اميتنهتجها ف والتحدايت اليت تواهجها واحللول اليت جيدة لدلول الأعضاء لتبادل أ راهئا وجتارهبا

  

                                                
1

والعرشين للجنة يف ملخيص الرئيس اخلاصني ابدلورتني  والسادسةوالعرشين  اخلامسةيرد ملخصا املناقشات اليت جرت يف ادلورتني  
 (، وهام متاحان عىل املوقعني التاليني عىل التوايل:SCP/26/7و SCP/25/5 )الوثيقتان
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الاس تثناءات وخالل ادلورة اخلامسة والعرشين عىل وجه التحديد، تبادلت الوفود جتارهبا العملية بشأأن فعالية  .4
ه فامي  صكقضااي احملامك من حتدايت، وبشأأن  وما تطرحه والتقييدات . حصانة العالقة بني مستشار الرباءات وموِّكل

ةل امللكية يف طلبات عىل ذكل، واصلت اللجنة مناقشة  وعالوة دراسة اجلدوى بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
ىل ذكليف الرباءاءات والرب  التحسينات اليت ُأدخلت عىل الصفحات ة، ، خالل تكل ادلورعرضت الأمانة ات. وابلإضافة اإ

لغاء الإداري "1": ملا ييل اخملصصة الإلكرتونية ونقل التكنولوجيا. وُعقدت  "2"؛ أأنظمة الاعرتاض وسائر أ ليات الإبطال والإ
ويه اكل يت: تتعلق ابلرباءات وعة أأربع جلسات تشاركية تناولت مواضيع متن ،خالل ادلورة اخلامسة والعرشين ،أأيضا

ادلراسات الإفرادية، مبا يف ذكل قضااي احملامك، املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اليت أأثبتت جلسة تشاركية بشأأن  "1"
أأمثةل وحالت تتعلق بتقيمي النشاط  " وجلسة تشاركية بشأأن2؛ "فعاليهتا يف معاجلة قضااي التمنية و/أأو التعزيز الاقتصادي

ابلصحة للهنوض بأأهداف  املتعلقةابس تخدام مواطن املرونة  املتصةلالتجارب الوطنية وجلسة تشاركية بشأأن " 3؛ "الابتاكري
جلسة تشاركية حول العالقة بني أأنظمة الرباءات ونقل التكنولوجيا فضال عن " و 5؛ "حة العامة أأو التحدايت ذات الصةلالص

 تعميق فهم أأثر كفاية الكشف عىل نقل التكنولوجيا.اخلرباء من خمتلف املناطق لغرض  عرضهاأأمثةل وحالت 

جنة، وضعت الأمانة الصيغة الهنائية وخالل الفرتة ما بني ادلورة اخلامسة والعرشين وادلورة السادسة والعرشين لل  .5
ىل أأرسلتهو  ،والتعاون بني ماكتب الرباءات يف جمايل البحث والفحك"جودة الرباءات"  مصطلحبشأأن  س تييانل ول ادل اإ

 .وماكتب الرباءات الإقلميية يف الويبو الأعضاء

. املذكورالاس تييان  عىل أأجوبةالأمانة من  عرضتهما  ،دورهتا السادسة والعرشينخالل ، الرباءات جلنةانقشت و .6
تناولت مسأأةل و  اخلامسة والعرشين اليت ُعقدت خالل ادلورة تشاركيةال لسة موضوع الرباءات والصحة، وعقب اجل  ويف

القيود اليت بشأأن ، دراسة خالل ادلورة السادسة والعرشين، قُِدمت ونوقشت، مواطن املرونة املتعلقة ابلصحةاس تخدام 
البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف الانتفاع الاكمل مبواطن املرونة اخلاصة ابلرباءات وتأأثريها يف احلصول عىل  تعرتض سييل

 ان النامية والبدلان الأقل منوا.، وخاصة الأساس ية مهنا، بأأسعار ميسورة لأغراض الصحة العامة يف البدلالأدوية

ىل امي يتعلق بأأنشطهتا املقبةل، ، فالرباءات جلنةستسعى و  .7 ىل ب قدما يض املاإ يف هذا ما اتفقت عليه عملها مستندة اإ
وحة ملزيد من البحث أأن تظل قامئة القضااي غري احلرصية مفت اتفقت عىلفقد  والعرشين. السادسةدورهتا  خاللالصدد 

ىل ذكل والعرشين. السابعةوالنقاش يف دورهتا  ، دون الإخالل بوليهتا، عىل أأن يقترص الرباءات جلنة وافقت وابلإضافة اإ
ىل املواءمة يف تكل املرحةلمعلها يف ادلورة املقبةل عىل تقيص احلقائق دون أأن يؤدي  عاجلة . وس يكون برانمج العمل املقبل ملاإ

 وفقا جلدول أأعامل اللجنة اكلتايل:سة امخل  وعاتاملوض

  ِمرشوع رت اللجنة أأن تعِد الأمانةفامي  صك موضوع "الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات"، قر 
ومتِصةل حبامية الرباءات وحتتوي عىل العنارص  ،عىل حقوق الرباءات الاس تثناءات والتقييداتبشأأن  مرجعية وثيقة

" التنفيذ الوطين/الإقلميي؛ 3" أأهدافه ومراميه؛ "2" وصف الاس تثناء والتقييد؛ "1قييد: "التالية للك اس تثناء وت 
م " نتاجئ تنفيذه.5"التحدايت اليت تواهجها ادلول الأعضاء يف تنفيذه؛ "4" مرشوع الوثيقة  وكخطوة أأوىل، س يقدَّ

جراءات احلصول عىل املوافقة الرس  اذلي يغطي املرجعية س تثناء )املسمى اب ية من السلطاتالاس تثناء املتعلق ابإ
ىل ادلورة بولر( احة من أأنشطة جلنة وستس تعني الأمانة جبميع املعلومات املت .الرباءات للجنةالسابعة والعرشين ، اإ

عداد مرشوع الوثيقة املرجعية.، الرباءات ضافية لأغراض اإ سهامات اإ رسال أأية اإ ىل اإ  وس تدعو ادلول الأعضاء اإ
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 ملخك الأمانة  حتِدثيف موضوع "جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض"، اتفقت اللجنة عىل أأن و
بشأأن مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب الرباءات يف جمايل البحث والفحك،  س تييانالا الأجوبة عىل

ىل ذكل، ابلإ و. تب الرباءات الإقلمييةعضاء وماكأ خذة يف احلس بان الأجوبة الإضافية اليت س تقِدهما ادلول الأ  ضافة اإ
اِبن س ُتعقد تتعلق بتقيمي النشاط الابتاكري، أأخرى ، جلسة تشاركية حول أأمثةل وحالت السابعة والعرشين ادلورة، اإ

يالء عناية خاصة ل س بانيا(  SCP/24/3 من الوثيقة 8 لموضوعات املقرتحة يف الفقرةمع اإ وس ُتعقد  )اقرتاح من وفد اإ
ىل جللسة التشاركية ا  . وعالوة عىل ذكلالثامنة والعرشينادلورة  يفدراسة أأخرى عن النشاط الابتاكري  تقدميسعيا اإ

م التعاون بني ماكتب الرباءات لتبادل املعلومات بشأأن  جلسة من نصف يوم، ، خالل ادلورة السابعة والعرشينستنظَّ
جراءات منح الرباءات مجةل قضااي من بيهنا لسة اجل  . وس تتناولالفحكيف جمايل البحث و  أ اثر هذا التعاون عىل اإ
س تواصل الأمانة ، صفحة املوقع الإلكرتوين بشأأن أ ليات الاعرتاض والإبطال الإداري. وفامي يتعلق بوتكوين الكفاءات

ىل الإسهامات املس تلمة من ادلول الصفحة  تكلحتديث   .الأعضاء وماكتب الرباءات الإقلمييةابلستناد اإ

 تعرتض لقيود اليت اب املتعلقة راسةادل تمكيلتتوىل الأمانة أأن  تقِرروضوع "الرباءات والصحة"، فقد وأأما يف م
البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف الانتفاع الاكمل مبواطن املرونة اخلاصة ابلرباءات وتأأثريها يف احلصول عىل  سييل

 ان النامية والبدلان الأقل منوادوية، وخاصة الأساس ية مهنا، بأأسعار ميسورة لأغراض الصحة العامة يف البدلالأ 
عىل أأيضا وس تعمل الأمانة  .سهامات من الأعضاء واملراقبني يف جلنة الرباءات(، وذكل ابإ SCP/26/5)الوثيقة 

ةل  امللكية يف طلبات الرباءات ويف الرباءات حتديث دراسة اجلدوى بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
ىل ادلورة SCP/21/9)الوثيقة   جلسة ميتنظفقت اللجنة عىل تعالوة عىل ذكل، او  .السابعة والعرشين(، لتقدميها اإ

ىل الأدوية.تتعلق ابحول الرباءات وقضااي أأخرى تشاركية بني ادلول الأعضاء  عو س تد ويف هذا الس ياق، لنفاذ اإ
الأمانة خرباء من منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية لعرض القضااي املتعلقة بتوافر الأدوية اجلنيسة يف 

ل ذكل،  البدلان النامية والبدلان الأقل منوا. موابلإضافة اإ جلسة من نصف يوم لتبادل املعلومات حول  اللجنة ستنظَّ
وس يدعو الرئيس  ضع معلومات الرباءات والبياانت املتعلقة ابلأدوية واللقاحات.قواعد البياانت املتاحة للعموم بشأأن و 

( لتقدمي عرض MPPممثال عن منظمة الصحة العاملية لتقدمي عرض عن املوضوع وممثال عن مؤسسة براءات الأدوية )
ها اجللسة الاس تخدام ومن بني القضااي اليت س تتناول  (.MedsPalحول قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيك للأدوية )

)اقرتاح من اجملموعة  SCP/24/4من الوثيقة  19و 18العميل لقواعد البياانت املذكورة والقضااي املطروحة يف الفقرتني 
 الأفريقية خبصوص برانمج معل للويبو بشأأن الرباءات والصحة(.

 " هيموفامي يتعلق مبوضوع  أأنعىل الرباءات جلنة فقت "، اترسية التصالت بني مستشاري الرباءات وموِّكل
جلسة تشاركية حول جتارب ادلول الأعضاء يف تنفيذ رسية التصالت بني ، خالل دورهتا السابعة والعرشين عقد،ت

هيم من خالل الترشيعات الوطنية، مبا يف ذكل القضااي العابرة للحدود  .مستشاري الرباءات وموِّكل

  جلسة ، خالل دورهتا السابعة والعرشين أأن تعقد،عىل فقت اللجنة ، ات"نقل التكنولوجيا"وعن موضوع
 حول أأحاكم قانون الرباءات اليت أأسهمت يف النقل الفعال للتكنولوجيا. تشاركية
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ىل  .8 قلميية، استنادا اإ واتفقت اللجنة أأيضًا عىل حتديث املعلومات اخلاصة ببعض جوانب قوانني الرباءات الوطنية/الإ
 الأعضاء.التعليقات الواردة من ادلول 

مجموعة بدلان يف دورهتا السادسة والعرشين، مكداولت هنائية حول اقرتاح  الرباءاتجلنة قِررت  ،وعالوة عىل ذكل .9
 (،SCP/22/5ات )للبدلان النامية بشأأن الاخرتاع 1979مراجعة قانون الويبو المنوذيج لعام بشأأن أأمرياك الالتينية والاكرييب 

عالمية بشأأن املساعدة الترشيعية يف جمال الرباءات  ة والعرشينالسابعادلورة  خاللأأن تنِظم الأمانة  للجنة الرباءات جلسة اإ
 وتكوين الكفاءات املتصةل هبا.

ىل  .10 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
الإحاطة علام مبا ييل: "تقرير عن اللجنة ادلامئة 

املعنية بقانون الرباءات" 
 (.WO/GA/49/6 )الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[


