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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثانية العاديةواألربعون )الدورة  السابعةالدورة 
ىل  5من جنيف،   2015 أأكتوبر 14اإ

 
 

 تقرير عن اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات

عدادمن  مانة اإ  الأ

املشموةل هبذا التقرير، عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )اللجنة( دورتني، أأي ادلورة احلادية  خالل الفرتة .1
ىل  3والعرشين يف الفرتة من  برئاسة الس يد خمتار وريدة )مرص(، وادلورة الثانية والعرشين يف الفرتة من  2014 نومفرب 7اإ

ىل 27  يونسكو )رومانيا(. برئاسة الس يدة بوكورا 2015يوليو  31 اإ

الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق " 1" 1وواصلت اللجنة، أأثناء ادلورتني، معاجلة املوضوعات امخلسة التالية: .2
" ورسية التواصل بني 4" والرباءات والصحة؛ "3أأنظمة الاعرتاض؛ " ذكل " وجودة الرباءات، مبا يف2ات؛ "الرباء

هيم؛ "  قل التكنولوجيا"." ون5مستشاري الرباءات وموِّكل

ىل  .3 ىل عدد من الاقرتاحات اليت تقدمت هبا وفود خمتلفة واإ واستندت املناقشات اليت دارت يف ادلورتني املذكورتني اإ
مما أأسهم يف  خمتلفة، وتبادلت أ راءها وجتارهبا،وانقشت الوفود تكل الاقرتاحات والواثئق من زوااي  الواثئق اليت أألعدهتا الأمانة.

بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات  أأاتحت ندواتن ،للك موضوع. وعىل وجه اخلصوصفهمها حتسني 
 جلسة تشاركية حول جتارب ادلول الأعضاء يف جمايل فضال عن ،الرباءات وبشأأن رسية املشورة املقدمة من مستشاري

رشين للجنة، فرصة جيدة لدلول الأعضاء لتبادل نُظمت خالل ادلورة احلادية والع تقامس العمل والتعاون عىل الصعيد ادلويل، 
 أ راهئا وجتارهبا والتحدايت اليت تواهجها واحللول اليت تنهتجها فامي خيص الك من تكل القضااي.

                                                
1

اخلاصني ابدلورتني يرد ملخصا املناقشات اليت جرت يف ادلورتني احلادية والعرشين والثانية والعرشين للجنة يف ملخيص الرئيس  
 هام متاحان عىل املوقعني التاليني:(، و SCP/22/6 Prov.2و SCP/21/11Rev )الوثيقتان

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_21/scp_21_11_rev.pdf ،
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35591.عىل التوايل ، 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_21/scp_21_11_rev.pdf
http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_21/scp_21_11_rev.pdf
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35591
http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=35591
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ىل ذكل انقشت اللجنة، أأثناء دورهتا الثانية والعرشين، دراس تني اثنتني هام: " .4 " دراسة بشأأن النشاط 1وابلإضافة اإ
 . واقرتحت بعض الوفود مزيدا من الأنشطة فامي خيص هذين املوضوعني.سة بشأأن كفاية الكشف" ودرا2الابتاكري، "

وفامي يتعلق ابلبند املعنون "العمل املقبل"، املطروح للبحث يف ادلورة الثانية والعرشين، وافقت اللجنة عىل أأن قامئة  .5
ضافة و  .الثالثة والعرشين هتاردو يف  زيد من البحث والنقا القضااي غري احلرصية س تظِل مفتوحة مل ىل اإ  ،وافقت اللجنةذكل اإ

ىل التنس يق يف ، هتادون الإخالل بولي عىل أأن ينحرص معلها يف ادلورة القادمة يف تقيص احلقائق دون أأن يؤدي اإ
 املرحةل. هذه

وثيقة جتمع الأمانة  وخبصوص موضوع "الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات"، وافقت اللجنة عىل أأن تعدِ  .6
فرادية حول فعالية الاس تثناءات والتقييدات، ل س امي يف معاجلة القضااي الإمنائية.  فهيا جتارب ادلول الأعضاء ودراسات اإ

ادلورة الثالثة ، خالل أأن تُعقد وفامي يتصل مبوضوع "جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض"، اتُفق عىل .7
يوم بشأأن جتارب اخلرباء من خمتلف املناطق فامي خيص تقيمي النشاط الإبداعي  نصف مية تدو ك ر تشا ، جلسةوالعرشين للجنة

جراءات الفحص والاعرتاض والإبطال حتسني صفحة الويبو الإلكرتونية اخملصصة لتقامس تتوىل الأمانة . كام اتُفق عىل أأن يف اإ
 نة.العمل والأنشطة التعاونية قبل انعقاد ادلورة التالية للج 

وخبصوص موضوع "الرباءات والصحة"، تقِرر أأن تُنِظم، أأثناء ادلورة الثالثة والعرشين للجنة، ندوة تدوم نصف بشأأن  .8
العالقة بني أأنظمة الرباءات وأأمور أأخرى مهنا التحدايت املرتبطة بتوافر الأدوية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، مبا يف 

ىل الأدوية اجلني وتدعمي نقل التكنولوجيا الالزمة تعزيز الابتاكر ب ما يتعلق ذكل  ة والأدوية احملمية برباءات يف سلتيسري النفاذ اإ
غري املسجةل ادلولية تكل البدلان. كام تقِرر أأن تواصل اللجنة املناقشات بشأأن دراسة اجلدوى املتعلقة ابلكشف عن الأسامء 

 (.SCP/21/9 امللكية يف طلبات الرباءات و/أأو الرباءات )الوثيقة

هيموفامي يتعلق مبوضوع " .9 "، وافقت اللجنة عىل أأن تُنظم يف ادلورة رسية التواصل بني مستشاري الرباءات وموِّكل
صصني يف الرباءات ملهنيني املتخاختلف ية فامي يتعلق مب القادمة جلسة تشاركية بني ادلول الأعضاء بشأأن حامية الس 

  والأجان..مستشاري الرباءات الوطنينيو 

عىل أأن تُعقد، يف دورهتا الثالثة والعرشين، مناقشة بشأأن نقل وفامي خيص موضوع "نقل التكنولوجيا"، وافقت اللجنة  .10
ىل الوثيقة  .SCP/22/4 التكنولوجيا مقابل كفاية الكشف، استنادا اإ

ىل حتديث املعلومات اخلاصة ببعض جوان. قوانني الرباءات كام وافقت اللجنة عىل  .11 قلميية، استنادا اإ الوطنية/الإ
 التعليقات الواردة من ادلول الأعضاء.
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ىل ذكل  .12 تقدمت به مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية  ا، اقرتاحدورهتا الثانية والعرشين، أأثناء ت اللجنةقشانوابلإضافة اإ
". وعق. بعض املناقشات، للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات 1979قانون الويبو المنوذيج لعام والاكرييب بعنوان "مراجعة 

ن هذه املسأأةل يف   بشأأ انقال ومواصةل  التفسري اذلي قدمته الأمانةما متت مناقش ته ويف اللجنة يف ر تفكِ أأن  الرئيسةت اقرتح
 .ادلورة املقبةل

ىل  .13 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
الإحاطة علام مبا ييل: "تقرير عن اللجنة ادلامئة 

ءات" املعنية بقانون الربا
 (.WO/GA/47/6 )الوثيقة

 ]هناية الوثيقة[


