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 الدائمة المعنية بقانون البراءاتاللجنة 

 
 العشرونالدورة 

ىل  42جنيف، من   4132يناير  13اإ
 
 

 ملخص الرئيس

 

 افتتاح ادلورة من جدول الأعامل: 3البند 

اذلي رحب ، املدير العامانئب ، جمي بويلالس يد  )اللجنة( للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات العرشينافتتح ادلورة  .3
 هممة أأمني اللجنة.)الويبو(  ماركو أألامينابملشاركني. وتوىل 

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس من جدول الأعامل: 4البند 

خمتار وريدة )مرص( رئيسا للجنة والس يدة سونغ جياهنوا  ابلإجامع ، ملدة س نة واحدة، ادلكتورانتخبت اللجنة  .4
 )الصني( انئبة هل.

 جدول الأعاملمرشوع اعامتد  من جدول الأعامل: 1البند 

ضافة بند جديد: "البند ( SCP/20/1 Prov.3 .اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .1  :33مع اإ
سهام اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدو  ، عىل أأن يُفهم من (SCP/20/1)انظر الوثيقة  "ل أأمعل التمنيةاإ

 ذكل أأّن ذكل البند ليس بندا دامئا عىل جدول الأعامل.

 عرشة التاسعةاعامتد مرشوع تقرير ادلورة  من جدول الأعامل: 2البند 

 مقرتح.( كام هو SCP/19/8 Prov.2عرشة )الوثيقة  التاسعةاعمتدت اللجنة مرشوع تقرير ادلورة  .2
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 تقرير عن النظام ادلويل للرباءاتمن جدول الأعامل:  5البند 

ىل الوثيقتني  .5  .Corr.  SCP/20/2و SCP/20/2استندت املناقشات اإ

قلميية ووافقت اللجنة  .6 عىل أأن املعلومات املتعلقة ببعض جوانب قوانني الرباءات الوطنية/الإ
[http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html]  ىل التعليقات الواردة من سوف ث استنادا اإ حتدَّ

 .الأعضاء ادلول

 الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءاتمن جدول الأعامل:  6البند 

ىل الواثئق  .2 ىل SCP/20/3 و SCP/19/6و SCP/14/7استندت املناقشات اإ  .2اإ

أأثناء ادلورة العرشين للجنة. وتناولت تكل الندوة  الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءاتقدت ندوة بشأأن وعُ  .8
الاس تخدام الشخيص أأو غري التجاري؛ والاس تخدام يف التجارب أأو البحث العلمي؛ امخلسة، أأي  الاس تثناءات والتقييدات

اء وتأألفت من الأجز  واس تخدام أأصناف عىل سفن وطائرات ومركبات برية أأجنبية. وحتضري الأدوية؛ والاس تخدام السابق؛
 الثالثة التالية:

ىل  SCP/20/3عرض الأمانة للواثئق من  "3"  ؛2اإ

دارة جملس البحوث الطبية لأغراض عروض من قبل و  "4" الس يدة اكيث غارنري، عضو يف جملس اإ
الس يد نيكولوس توم، أأس تاذ زائر، معهد ماكس بالنك، مركز حبوث و  (، لندن، اململكة املتحدةCOHRED) التمنية

فعالية الاس تثناءات والتقييدات دلى تناول الشواغل الإمنائية حول مجةل أأمور مهنا  واملقاوةل، ميونيخ، أأملانياالابتاكر 
 ؛وكيفية تأأثري القدرات الوطنية يف اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات

فرادية بشأأن تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات املذكورة أأعالادلول الأعضاء  وتقدمي "1"  ه.دلراسات اإ

 وس ُتنرش .الصعوابتوتقامست الوفود خرباهتا يف تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات وانقشت التحدايت واحللول لتذليل  .9
 تكل العروض عىل املنتدى الإلكرتوين للجنة.

 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض من جدول الأعامل: 2البند 

ىل الواثئق  .31  SCP/19/4و SCP/18/9و SCP/17/10و SCP/17/8و SCP/17/7استندت املناقشات اإ
 .SCP/20/11 Rev و  SCP/20/8 و SCP/19/5و

س بانيا ( SCP/18/9كندا واململكة املتحدة )الوثيقة  يوأأيدت بعض الوفود الاقرتاحات املقدمة من وفد .33 ومن وفد اإ
 الولايت املتحدة الأمريكيةو يدت وفود أأخرى اقرتاح وفود مجهورية كوراي واململكة املتحدة وأأ . (SCP/19/5)الوثيقة 

وأأيدت بعض الوفود الأخرى بعض العنارص الواردة يف بعد ذكل وفد الياابن.  دمعه( واذلي .SCP/20/11 Rev )الوثيقة
ىل فهم مشرتك ملفهوم "جودة بأأ وفود أأخرى ورصحت بشأأهنا. أأو طلبت توضيحات  تكل الاقرتاحات نه ل بد من التوصل اإ

الرشط املتعلق بكفاية الكشف ابلنس بة  دراسة وأأكّدت بعض الوفود أأمهية قدما يف هذا املوضوع. الرباءات" من أأجل امليض
جراء دراسة حول حتدايت و واقرتحت بعض الوف جلودة الرباءات. لغاء الإداري واإ د الأخرى جتميع مناذج لأنظمة الاعرتاض والإ

نة الفهم العام اذلي مفاده أأن الاقرتاحات اليت قُدمت شاطرت اللج تقامس العمل بني خمتلف املاكتب. وعالوة عىل ذكل، 
ىل  مل تفض خبصوص جودة الرباءات تنس يق قوانني الرباءات املوضوعية والقبول التلقايئ ملا يتأأىت من تقامس العمل. وقالت اإ

نبعض الوف  .صيةأأو تو  حتليل أأيأأن تتضمن لها ول ينبغي من الواقع جتميعا للمعلومات تُنجز ينبغي أأن تكون أأي دراسة  ود اإ
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 من جدول الأعامل: الرباءات والصحة 8البند 

ىل الواثئق  .34  .SCP/17/11و.SCP/16/7 Corr و SCP/16/7استندت املناقشات اإ

ُ و  .31 ادلورة العرشين. أأثناء املتعلقة ابلصحة يف الرباءات املرونة  ملواطناس تخدام البدلان تشاركية حول جلسة  تظمن
الوفود عىل أأمهية دور نظام بعض . وشدد للجنة املنتدى الإلكرتوينعىل وس ينرش  تكل ادلورة يفلسة تكل اجل زع ملخص وُ و 

ىل أأن بعض الوفود  أأشارتو الابتاكر وتطوير أأدوية جديدة. تعزيزالرباءات يف  هذا يف عملها ب أأن تضطلع  لها اللجنة ينبغياإ
 SCP/16/7 نالوثيقتاة ومجموعة جدول أأعامل التمنية )اجملموعة الأفريقيابمس  أأفريقيا قرتاح وفد جنوبابناء عىل الصدد 

وفد الولايت املتحدة الأمريكية اذلي تقّدم به قرتاح الاوأأيّدت بعض الوفود  .(.SCP/16/7 Corrو
ىل اتباع هنج متوازن قامئبعض الودعت  .(SCP/17/11 )الوثيقة والصحة مع  رباءاتالعىل الأدةل يف مناقشة قضية  وفود اإ

 املعنية.العوامل و  الصالتوخمتلف اجلهات املعنية مراعاة مصاحل مجيع 

 من جدول الأعامل: رسية التصالت بني مستشار الرباءات وموّّكه 9البند 

ىل الوثيقة  .32  .SCP/20/9استندت املناقشات اإ

ملسأأةل. واقرتح بعض  دراسة اواقرتحت امليض يف مناقشة هذه املسأأةل يف اللجنةيف س مترار أأيدت بعض الوفود الاو  .35
أأن لزمة بشأأن احللول املمكنة حلل القضااي العابرة للحدود، واليت كمكن املغري  عايريحد أأدىن من املالوفود الأخرى وضع 

يف جمال تدخل  املسأأةلأأن  ةمؤكد الاقرتاحذكل عىل وفود أأخرى  واعرتضت. اختياريالسلطات الوطنية كدليل تس تخدهما 
خماوف بشأأن احلد من الكشف عن الأدةل والتنس يق يف وأأاثرت أأيضا . للك بدل الوطينانون قاختصاص الاخلاص و القانون 

 هذا اجملال.

 نقل التكنولوجيامن جدول الأعامل:  31البند 

ىل الوثيقة  .36  .SCP/20/10استندت املناقشات اإ

التكنولوجيا من خالل تقامس الأمثةل  واقرتحت بعض الوفود أأن تواصل اللجنة العمل عىل اجلوانب العملية لنقل .32
هنا ل تؤيّد فكرة  أأنشطة جديدة بشأأن نقل  الرشوع يفوالتجارب، ل س امي يف البدلان الأقل منوا. وقالت بعض الوفود اإ

جناز مرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية املتعلق ابمللكية الفكرية ون قل التكنولوجيا عىل مس توى اللجنة قبل اإ
بناء احللول. غري أأن بعض الوفود أأكّدت عىل اختالف طبيعة الأنشطة املقرتحة عىل  -التكنولوجيا: التحدايت املشرتكة 

عىل نقل التكنولوجيا. واقرتحت وفود أأخرى كفاية الكشف مس توى اللجنة ومرشوع جلنة التمنية. وذكّرت بعض الوفود بتأأثري 
 نقل التكنولوجيا. حول مسأأةل الأنشطةزيد من مب الاضطالع

سهام اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعاممن جدول الأعامل:  33البند   ل التمنيةاإ

سهام اللجنة يف تنفيذ التوصيات املعنية من جدول أأعامل التمنيةأأدىل عدد من الوفود ببياانت حول  .38 ن اإ . وقال الرئيس اإ
ىل امجلعية العامة للويبو طبقا للقرار الصادر عن مجيع تكل البياانت س ُتدّون يف تقرير ادلورة  هنا س ُتحال اإ العرشين للجنة واإ

خبصوص أ ليات تنس يق جدول أأعامل التمنية. وطلبت بعض الوفود أأن تكون تكل املسأأةل بندا  4131امجلعية العامة يف عام 
ن ذكل البند ل ينبغي أأن يكون  من بنود جدول الأعامل ادلامئة. دامئا عىل جدول الأعامل، بيامن قالت وفود أأخرى اإ
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 (38معلومات عن الأنشطة املتعلقة ابلرباءات لربانمج امللكية الفكرية والتحدايت العاملية )الربانمج 

دير العام، والس يد ، قدم لك من الس يد كريستيان فيشارد، انئب امل4131طبقا لقرار امجلعيات املعقودة يف ديسمرب  .39
ىل ادلول الأعضاء معلومات عن اجلوانب املتعلقة ابلرباءات لأنشطة برانمج غر، مدير شعبة أأانتول كراتي التحدايت العاملية، اإ

 (.38امللكية الفكرية والتحدايت العاملية )الربانمج 

 العمل املقبلمن جدول الأعامل:  34البند 

 معلها املقبل كام ييل:أأن يكون قّررت اللجنة  .41

  مفتوحة ملزيد من البحث والنقا  يف ادلورة املقبةل للجنة الرباءات.س تظل قامئة القضااي غري املكمتةل 3.41

خالل بولية اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )جلنة الرباءات(، وافقت اللجنة عىل أأن  4.41 ودون اإ
ىل التنس يق يف هذه  (SCP/21)ينحرص معلها يف ادلورة املقبةل  يف تقيص احلقائق دون أأن يؤدي اإ

 ةل، وسوف يُنجز عىل النحو التايل:املرح

 الاس تثناءات والتقييدات حلقوق الرباءات (3)

ىل الإسهامات املس تلمة من ادلول الأعضاء، حول  "3" س تعّد الأمانة وثيقة، ابلستناد اإ
كيفية تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات يف ادلول الأعضاء، دون تقيمي فعالية تكل الاس تثناءات 

والتقييدات: احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات؛ واستنفاد حقوق الرباءات؛ 
و/أأو الاس تخدام احلكويم؛ والاس تثناءات والتقييدات املتعلقة والرتخيص الإجباري 

ابس تخدام املزارعني و/أأو مس تودلي النبااتت لالخرتاعات احملمية مبوجب براءة. وسوف تشمل 
 الوثيقة أأيضا التحدايت العملية اليت تواهجها ادلول الأعضاء يف تنفيذها.

م ندوة لنصف يوم، كام يه مقرتحة يف الو  "4" خالل ادلورة احلادية  SCP/19/6ثيقة ستنظَّ
 حول الاس تثناءات والتقييدات املذكورة أأعاله. (SCP/21)والعرشين 

 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض (4)

ىل ادلورة الثانية والعرشين  "3" . (SCP/22)س تعّد الأمانة ادلراس تني التاليتني وتقّدهمام اإ
ىل املعلوما ت اليت تقدهما ادلول الأعضاء، وس ُتجمع فهيام معلومات من وستستند ادلراس تان اإ

 الواقع دون حتليل أأو توصية:

دراسة عن النشاط الابتاكري مبا يشمل العنارص التالية: تعريف الشخص من  )أأ(
أأهل املهنة، واملهنجيات املس تخدمة يف تقيمي النشاط الابتاكري ومس توى 

 النشاط الابتاكري؛

الاكيف مبا يشمل العنارص التالية: رشط الكشف المتكيين ودراسة عن الكشف  )ب(
 ورشط ادلمع ورشط الوصف الكتايب.

لأعضاء وستنظم اللجنة خالل دورهتا احلادية والعرشين جلسة تتبادل فهيا ادلول ا "4"
حول جتارب مشاطرة العمل والتعاون عىل الصعيد ادلويل. واكن  (SCP/21) املعلومات
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 أأن املناقشات حول مشاطرة العمل والتعاون ل يفرتض أأي قبول تلقايئ التفامه يف اللجنة عىل
خالل ابحلقوق الس يادية لدلول الأعضاء يف امتالك  ىل اإ ملنتجات مشاطرة العمل ول يؤدي اإ

 طلبات الرباءات والرباءات معال ابلقانون املنطبق.

ىل واثئق العمل املبيّنة يف  .SCP/20/11 Revوس تضاف الوثيقة  "1" جدول أأعامل اإ
 للجنة. ادلورة املقبةل

 مبادراتفامي خيص  (PCT-PPH) وس تحسن الأمانة موقع الويبو الإلكرتوين "2"
 العمل. مشاطرة

 الرباءات والصحة (1)

س تعد الأمانة، ابلتعاون قدر الإماكن، مع منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة  "3"
دراسة جدوى حول الكشف عن الأسامء  والعرشين للجنة احلاديةلأغراض ادلورة  ،العاملية

ةل امللكية   يف طلبات الرباءات و/أأو يف الرباءات. (INN)ادلولية غري مسجَّ

وس تعّد الأمانة، لأغراض دورة اللجنة املقبةل، دراسة حول دور أأنظمة الرباءات يف  "4"
زمة لإاتحة الأدوية النوعية الهنوض ابلأدوية الابتاكرية، ويف تعزيز نقل التكنولوجيا الال

 )اجلنيسة( والأدوية احملمية مبوجب براءة يف البدلان النامية/البدلان الأقل منوا.

وحيمتل أأن جُترى يف ادلورة احلادية والعرشين للجنة دراسة حول تنفيذ أأوجه املرونة  "1"
 دلراسة.بشأأن خمتلف أأنواع استنفاد احلقوق يف ادلول الأعضاء. وسيناقش حمتوى تكل ا

هيم (2)  رسية التصال بني مستشاري الرباءات وموّّكل

عىل صفحة الإنرتنت  SCP/20/9س تنرش الأمانة املعلومات الواردة يف الوثيقة  "3"
اخملصصة للمنتدى الإلكرتوين للجنة الرباءات يف شلك أأسهل منال وأأيرس اس تخداما، 

 وس تعمل عىل حتديهثا عىل حنو دوري.

ة، يف دورهتا املقبةل، ندوة لنصف يوم بشأأن رسية املشورة من وستنظم اللجن "4"
ني وكذكل بعض مستشاري الرباءات.  مستشاري الرباءات والتجارب العملية لبعض املوّّكل

ىل تقدمي اقرتاحات حول هذا املوضوع. "1"  وادلول الأعضاء مدعوة اإ

 نقل التكنولوجيا (5)

ارب العملية حول ما يتصل ابلرباءات من حوافز س تجمع الأمانة مزيدا من الأمثةل والتج "3"
زاء نقل التكنولوجيا من الأعضاء واملراقبني يف اللجنة، ول س امي من البدلان الأقل  وعراقيل اإ

 منوا، مع مراعاة بعد القدرة الاستيعابية يف نقل التكنولوجيا.

ىل تقدمي اقرتاحات حول هذا املوضوع. "4"  وادلول الأعضاء مدعوة اإ
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ىل  1الأمانة اللجنة بأأن دورهتا احلادية والعرشين س ُتعقد، مبدئيا، يف جنيف يف الفرتة من  أأبلغت .43  .4132نومفرب  2اإ

 رض الرمسي سريد يف تقرير وأأحاطت اللجنة علام بأأن هذه الوثيقة يه ملخص أأعد حتت مسؤولية الرئيس وأأن احمل .44
ء الاجامتع ليعمتد وفقا لالإجراء اذلي وافقت عليه اللجنة يف وس يحتوي التقرير عىل مجيع املداخالت اليت جرت أأثنا .ادلورة

ماكنية التعليق عىل مرشوع التقرير SCP/4/6 من الوثيقة 33دورهتا الرابعة )انظر الفقرة  ( واذلي يتيح لأعضاء اللجنة اإ
ىل اعامتد مرشوع التقرير، مب ا فيه التعليقات الواردة اذلي ينرش عىل منتدى اللجنة الإلكرتوين. وس تدعى اللجنة بعد ذكل اإ

ىل الأمانة، يف دورهتا الالحقة.  اإ

 وأأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس. .41

 ]هناية الوثيقة[


