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SCP/28/11 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018يوليو  12 التارخي:

 البراءات بقانون المعنية الدائمة اللجنة

 والعشرون الثامنة الدورة

ىل  9جنيف، من   2018يوليو  12اإ

 الرئيس ملخص

 

 افتتاح ادلورة من جدول الأعامل: 1البند 

الس يد داماسو ابردو، رئيس  )جلنة الرباءات( للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات والعرشين الثامنةافتتح ادلورة  .1

م  جلنة ابملشاركني نيابة عن املدير العام وتوىل الس يد ماركو أألامين، مدير شعبة قانون الرباءات، رّحب و . نتخبالرباءات امل

 هممة أأمني اللجنة.

 اعامتد جدول الأعامل من جدول الأعامل: 2البند 

 (.SCP/28/1 Prov.3 )الوثيقةاملراَجع مرشوع جدول الأعامل الرباءات اعمتدت جلنة  .2

 والعرشين السابعةاعامتد مرشوع تقرير ادلورة   من جدول الأعامل: 3البند 

 ( كام هو مقرتح.SCP/27/10 Prov.2 والعرشين )الوثيقة السابعةاعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا  .3

 تقرير عن النظام ادلويل للرباءات من جدول الأعامل: 4البند 

ىل الوثيقة .4  .SCP/28/2 استندت املناقشات اإ
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قلميية بشأأن قوانني الرباءات. عىلبعض الوفود عرضت و  .5  اللجنة معلومات عن أ خر التطورات يف قوانيهنا الوطنية/الإ

قلميية  ووافقت جلنة الرباءات عىل .6 أأن املعلومات املتعلقة ببعض جوانب قوانني الرباءات الوطنية/الإ

[http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html ىل الإسهامات الواردة من ث استنادا اإ [ سوف حتدَّ

 الأعضاء. ادلول

 الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات من جدول الأعامل: 5البند 

ىل .7  ..SCP/28/3 Addو SCP/28/3و SCP/19/6و SCP/14/7 الواثئق استندت املناقشات اإ

جراءات احلصول مرشوع وثيقة مرجعية بشأأن الاالنسخة الثانية من وأأجرت اللجنة مناقشات حول  .8 س تثناء املتعلق ابإ

. وواصلت اللجنة مناقشة القضااي املتعلقة (.SCP/28/3 Addو SCP/28/3التنظميية من السلطات )وافقة املعىل 

 ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات.

 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض  من جدول الأعامل: 6البند 

ىل الواثئق .9  SCP/19/4و SCP/18/9و SCP/17/10وSCP/17/8 و SCP/17/7 استندت املناقشات اإ

 .SCP/28/8و SCP/28/7و SCP/28/4و SCP/24/3و SCP/23/4و .SCP/20/11 Revو

قدت جلسة تشاركية بشأأن أ ليات الاعرتاض والإبطال الإداري. .10  وعم

ىل ذكل، نوقشت دراسة أأخرى  .11  (.SCP/28/4 النشاط الابتاكري )الوثيقة عنوابلإضافة اإ

كام تبادلت ادلول الأعضاء جتارب حول التعاون بني ماكتب الرباءات يف جمايل البحث والفحص، مبا يف ذكل تبادل  .12

 الرباءات املامثةل املودعة يف بدلان أأجنبية والرباءات املمنوحة فهيا. طلباتمعلومات بشأأن لل

س بانيا اقرتاحه املتعلق  وقدموواصلت اللجنة مناقشة القضااي املندرجة مضن هذا البند من جدول الأعامل.  .13 وفد اإ

جراء دراسات حول التكنولوجيات اجلديدة والأهلية للحامية برباءة )الوثيقة وفد اململكة املتحدة  موقد(. SCP/28/7 ابإ

ج اليت رغراض اوكينيا واملكس يك وس نغافورة واململكة املتحدة لأ اقرتاحا من وفود امجلهورية التش يكية  س تكشاف خمتلف الهنم

يالء اهامتم خاص للبحث والفحص والإجراءات  قلميية لضامن جودة معلية منح الرباءات، مع اإ تتّبعها املاكتب الوطنية والإ

(. واقرتحت بعض الوفود الأخرى أأنشطة أأخرى لتضطلع هبا اللجنة خبصوص جودة الرباءات، SCP/28/8 يقةالشلكية )الوث 

 مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض.

 الرباءات والصحة  من جدول الأعامل: 7البند 

ىل الواثئق .14  SCP/24/4و SCP/17/11و .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7 استندت املناقشات اإ

 .SCP/28/9 Addو SCP/28/9و SCP/28/6و SCP/28/5و .SCP/27/8 Addو SCP/27/8و

 .SCP/28/10و
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 الويبو فامي يتعلق بتعزيز قدرات فاحيص الرباءات تضطلع هباأأنشطة املساعدة التقنية اليت وعرضت الأمانة تقريرا عن  .15

س امي يف املاكتب  (. وتبادلت ادلول الأعضاء جتارهبا خبصوص تعزيز قدرات فاحيص الرباءات، لSCP/28/6 )الوثيقة

 الصغرية واملتوسطة.

ىل ذكل انقشت اللجنة دراسة اجلدوى احملّدثة بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املسّجةل امللكية يف  .16 وابلإضافة اإ

 (.SCP/28/5 طلبات الرباءات والرباءات )الوثيقة

بشأأن وضع معلومات الرباءات والبياانت  للجمهورقواعد البياانت املتاحة  حولكام واصلت اللجنة تبادل املعلومات  .17

اقرتاح من اجملموعة ) SCP/24/4 من الوثيقة 19و 18املتعلقة ابلأدوية واللقاحات، مع مراعاة القضااي املتناوةل يف الفقرتني 

 (.الأفريقية خبصوص برانمج معل بشأأن الرباءات والصحة

 SCP/16/7 عة الأفريقية )الواثئقوواصلت اللجنة مناقشة اجلوانب املعروضة يف اقرتاح اجملمو  .18

(. وقدم وفد كندا اقرتاحا من SCP/17/11)الأمريكية ( واقرتاح الولايت املتحدة SCP/24/4و .SCP/16/7 Corrو

جراء اس تعراض للبحوث املنجزة بشأأن الرباءات واحلصول عىل املنتجات  وفود الأرجنتني والربازيل وكندا وسويرسا لأرغراض اإ

وقدم وفد سويرسا اقرتاحا من وفود (. .SCP/28/9 Addو SCP/28/9الطبية والتكنولوجيات الصحية )الوثيقتان 

رى، يف قواعد البياانت املتاحة للجمهور، حتديث منتظم للمعلومات عن وضع الأرجنتني والربازيل و  سويرسا يملمتس فيه أأن ُيم

(. واقرتحت بعض الوفود الأخرى أأنشطة أأخرى لتضطلع هبا SCP/28/10)الوثيقة الرباءات املتعلقة ابلأدوية واللقاحات 

 اللجنة خبصوص الرباءات والصحة.

هيم ية التصالت بني مستشاري الرباءاتس  من جدول الأعامل: 8البند    وموّّكل

هيم من واصلت ادلول الأعضاء تبادل جتارهبا وقضااي حمامكها يف  .19 تنفيذ سية التصالت بني مستشاري الرباءات وموّّكل

ن خالل الترشيعات الوطنية، مبا يف ذكل القضااي العابرة للحدود. واقرتحت بعض الوفود أأنشطة لتضطلع هبا اللجنة مض

 البند من جدول الأعامل. واقرتحت بعض الوفود الأخرى أأن تمرتك هذه القضية للقوانني الوطنية. هذا

 نقل التكنولوجيا  من جدول الأعامل: 9البند 

أأحاكم قانون الرباءات اليت أأسهمت يف النقل الفعال للتكنولوجيا. واقرتحت  حول واصلت اللجنة تبادل املعلومات .20

بعض الوفود أأنشطة لتضطلع هبا اللجنة مضن هذا البند من جدول الأعامل. واقرتحت بعض الوفود الأخرى أأن يمناقش 

 اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. يفاملوضوع  هذا

 لعمل املقبلا من جدول الأعامل: 10البند 

 قّررت اللجنة أأن يكون معلها املقبل كام ييل: .21

 .س تظل القامئة غري احلرصية من القضااي مفتوحة ملزيد من التطوير والنقاش يف ادلورة املقبةل للجنة الرباءات 

  احلقائق ولن ودون الإخالل بولية جلنة الرباءات، وافقت اللجنة عىل أأن يقترص معلها يف ادلورة املقبةل عىل تقيص
ىل املواءمة يف هذه املرحةل، وسيمت عىل النحو التايل:  يؤدي اإ
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 الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات

  ،س تواصل الأمانة العمل عىل طبقا لالتفاق اذلي مت عىل صعيد جلنة الرباءات يف دورهتا السادسة والعرشين
مع حامية الرباءات. وس تعد  ابلقرتانىل حقوق الرباءات ع مرشوع وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات

ىل ادلورة الأمانة مرشوع وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناء لأرغراض البحث وتقدمه  والعرشين للجنة  التاسعةاإ
عداد وتقدمي مرشوع الوثيقة املرجعية بشأأن الاس تثناء لأرغراض البحث، الرباءات س تعد الأمانة مرشوع . وعقب اإ

عية بشأأن الاس تثناء املتعلق ابلرتخيص الإجباري لأرغراض ادلورة الثالثني للجنة الرباءات. وس تتبع الك وثيقة مرج 
جراءات احلصول عىل الوثيقتني املرجعيتني أأسلوب وهيلك مرشوع الوثيقة املرجعية  بشأأن الاس تثناء املتعلق ابإ

مفتوحة للمناقشة من قبل  SCP/28/3الوثيقة  (. وس تظلSCP/28/3)الوثيقة  املوافقة التنظميية من السلطات
ضافية اللجنة يف املس تقبل. و  سهامات اإ رسال أأية اإ ىل اإ عداد مرشوع الوثيقة س تدعو الأمانة ادلول الأعضاء اإ لغرض اإ

 املرجعية بشأأن الاس تثناء لأرغراض البحث.

 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض

 يالء عناية خاصة للموضوعات املقرتحة )اجلزء الثاين( اط الابتاكريس تعد الأمانة دراسة أأخرى بشأأن النش ، مع اإ
س بانيا(. SCP/24/3 الوثيقةمرفق من  8 الفقرة يف  )اقرتاح من وفد اإ

  التعاون بني ماكتب الرباءات مؤمتر يدوم نصف يوم حول  والعرشين للجنة الرباءات، التاسعةعقد، يف ادلورة وس يم
ا يف ذكل تبادل املعلومات بشأأن طلبات الرباءات املامثةل املودعة يف بدلان أأجنبية يف جمايل البحث والفحص، مب

 والرباءات املمنوحة فهيا.

  ج اليت تس تخدهما الوفود لضامن والعرشين للجنة الرباءات، جلسة تشاركية  التاسعةوس تمعقد، يف ادلورة بشأأن الهنم
أأي حتدايت مطروحة و  مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض، ية،جودة معلية منح الرباءات داخل ماكتب امللكية الفكر 

اقرتاح من وفود امجلهورية التش يكية وكينيا ) SCP/28/8أأ. من الوثيقة  7، مع مراعاة الفقرة وطريقة التصدي لها
 (.واملكس يك وس نغافورة واململكة املتحدة

 س بانيا )الوثيقة  (.SCP/28/7 وس تواصل اللجنة مناقشة اقرتاح وفد اإ
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 الرباءات والصحة

 حول قواعد البياانت املتاحة للعموم مؤمتر يدوم نصف يوم ، للجنة الرباءات والعرشين التاسعة ادلورة، يف س يمعقد
 18 بشأأن وضع معلومات الرباءات والبياانت املتعلقة ابلأدوية واللقاحات، مع مراعاة القضااي املتناوةل يف الفقرتني

 )اقرتاح من اجملموعة الأفريقية خبصوص برانمج معل بشأأن الرباءات والصحة(. SCP/24/4 الوثيقةمرفق من  19و

  ىل تقامس جتارهبم يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الرباءات خبصوص التفاوض عىل وس تدعو الأمانة املامرسني اإ
يالء  )اقرتاح من اجملموعة الأفريقية  SCP/24/4 الوثيقةأأ. من مرفق  20للفقرة  ةخاص عنايةاتفاقات الرتخيص، مع اإ

 خبصوص برانمج معل بشأأن الرباءات والصحة(.

  وس تواصل اللجنة، يف دورهتا التاسعة والعرشين، مناقشة اقرتاح وفود الأرجنتني والربازيل وكندا وسويرسا
( واقرتاح وفود الأرجنتني والربازيل وسويرسا .SCP/28/9 Addو SCP/28/9)الوثيقتان 

 (، دون الإخالل ابلقرتاحات الأخرى املتعلقة هبذا البند من جدول الأعامل.SCP/28/10 )الوثيقة

هيم  سية التصالت بني مستشاري الرباءات وموّّكل

  س تحّدث الأمانة الوثيقةSCP/20/9 (واملامرسات للقوانني جتميع: هيموموّّكل  الرباءات مستشاري بني التواصل سية 
ىل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الرباءات. وس يمدرج ذكل التحديث أأيضا يف املوقع (، وتقدهما أأخرى ومعلومات اإ

ىل ". هيموموّّكل  الرباءات مستشاري بني التواصل سيةالإلكرتوين اخملصص ملسأأةل " وس تدعو الأمانة ادلول الأعضاء اإ
عداد  ضافية لغرض اإ سهامات اإ رسال أأية اإ  .الوثيقة احملّدثةاإ

 نقل التكنولوجيا

 رى من مناقشات عىل صعيد جلنة الرباءات، مبا يف ذكل تكل اليت تمت خالل اجللسات التشاركية، ا ىل ما ُيم ستنادا اإ
، مبا يف ذكل يف النقل الفعال للتكنولوجيا تسهمأأحاكم قانون الرباءات اليت س تقوم الأمانة بتجميع املعلومات عن 

 كفاية الكشف.

والعرشين يف جنيف س يكون، مبدئيا، يف الفرتة  التاسعةأأبلغت الأمانة جلنة الرباءات بأأن موعد انعقاد دورهتا و  .22

ىل 3 من  .2018 ديسمرب 6 اإ

وأأحاطت جلنة الرباءات علام بأأن هذه الوثيقة يه ملخص أأعد حتت مسؤولية الرئيس وأأن احملرض الرمسي سريد  .23

 يميع املداخالت اليت جرت أأثناء الاجامتع ليعمتد وفقا لالإجراء اذلي وافقت عليه تقرير ادلورة. وس يحتوي التقرير عىل يف

ماكنية التعليق SCP/4/6 من الوثيقة 11 جلنة الرباءات يف دورهتا الرابعة )انظر الفقرة ( واذلي يتيح لأعضاء جلنة الرباءات اإ

ىل اعامتد مرشوع التقرير، عىل مرشوع التقرير اذلي ينرش عىل منتدى اللجنة الإلكرتوين. وس تمدع ى اللجنة بعد ذكل اإ

مس تلمةذكل التعليقات  يف مبا  .التالية، يف دورهتا امل

 وأأحاطت جلنة الرباءات علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس. .24

 ]هناية الوثيقة[


