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اجلمعية العامة للويبو
الدورة اخلمسون (الدورة االستثنائية السابعة والعشرون)

جنيف ،من  24سبمترب اإىل  2أأكتوبر 2018

تقرير عن اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات

من اإعداد ا ألمانة

 .1خالل الفرتة املشموةل هبذا التقرير ،عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (اللجنة) دورتني هام ادلورة السابعة
والعشون يف الفرتة من  11اإىل  15ديسمرب  ،2017وادلورة الثامنة والعشون يف الفرتة من  9اإىل  12يوليو  .2018وتوىل
الس يد داماسو ابردو (ا ألرجنتني) رئاسة ادلورتني.
 .2وواصلت اللجنة ،يف أأثناء ادلورتني ،معاجلة املوضوعات امخلسة التالية "1" :الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق
الرباءات؛ " "2وجودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ " "3والرباءات والصحة؛ " "4ورسية التواصل بني
مستشاري الرباءات ل ِ
وموّكهيم؛ " "5ونقل التكنولوجيا.
 .3واستندت املناقشات خالل ادلورتني املذكورتني اإىل عدد من الاقرتاحات اليت قدمهتا وفود خمتلفة وإاىل الواثئق اليت
أأعدهتا ا ألمانة .وانقشت الوفود تكل الاقرتاحات والواثئق من زوااي خمتلفة ،وتبادلت أراءها وجتارهبا ،مما أأسهم يف حتسني
فهمها للك موضوع .وعالوة عىل ذكل ،أأاتحت اجللسات التشاركية اليت عُقدت خالل ّكيت ادلورتني فرصة جيدة لدلول
ا ألعضاء يك تتبادل أراءها وجتارهبا والتحدايت اليت تواهجها واحللول اليت تنهتجها فامي خيص الك من تكل القضااي.
 .4ويف ادلورة السابعة والعشين عىل وجه التحديد ،أأجرت اللجنة مناقشات تناولت مشوع وثيقة مرجعية بشأأن
الاس تثناء املتعلق ابإجراءات احلصول عىل املوافقة التنظميية من السلطات (املعروف ابس تثناء بولر) ،والردود احملدِثة عىل
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الاس تبيان بشأأن مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب الرباءات يف جمايل البحث والفحص .كام واصلت اللجنة
مناقشة مسأأةل القيود اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا يف الاس تفادة الاكمةل من مروانت الرباءات ووقعها عىل
النفاذ امليسور اإىل ا ألدوية ا ألساس ية خصوصا ألغراض الصحة العامة يف تكل البدلان .ويف ادلورة املذكورة ،عُقدت أأيضا
جلس تان لتبادل املعلومات دامتا نصف يوم و أأربع جلسات تشاركية بني ادلول ا ألعضاء عىل النحو التايل "1" :جلسة من
نصف يوم لتبادل املعلومات حول التعاون بني ماكتب الرباءات يف جمايل البحث والفحص؛ " "2وجلسة من نصف يوم
لتبادل املعلومات حول قواعد البياانت املتاحة للعموم بشأأن وضع معلومات الرباءات والبياانت املتعلقة اب ألدوية واللقاحات؛
" "3وجلسة تشاركية حول الرباءات وقضااي أأخرى ذات صةل ابلنفاذ اإىل ا ألدوية؛ " "4وجلسة تشاركية حول أأمثةل وحالت
تتعلق بتقيمي النشاط الابتاكري؛ " "5وجلسة تشاركية حول جتارب ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ رسية التصالت بني
مستشاري الرباءات ل ِ
وموّكهيم من خالل التشيعات الوطنية ،مبا يف ذكل القضااي العابرة للحدود؛ " "6وجلسة تشاركية حول
أأحاكم قانون الرباءات اليت أأسهمت يف النقل الفعال للتكنولوجيا .وعالوة عىل ذكل ،قدِمت ا ألمانة عرض ًا لصفحة املوقع
الإلكرتوين بشأأن أليات الاعرتاض والإبطال الإداري املتاحة عىل صفحة منتدى اللجنة الإلكرتوين .ومعال بقرار اللجنة يف
دورهتا السادسة والعشينِ ،نظمت ا ألمانة أأيضا جلسة اإعالمية بشأأن املساعدة التشيعية يف جمال الرباءات وتكوين
الكفاءات املتصةل هبا.
 .5و أأجرت اللجنة يف دورهتا الثامنة والعشين مناقشات حول النسخة الثانية من مشوع وثيقة مرجعية بشأأن
الاس تثناء املتعلق ابإجراءات احلصول عىل املوافقة التنظميية من السلطات ،وحول دراسة أأخرى عن النشاط الابتاكري.
وفامي يتعلق ابلرباءات والصحة ،انقشت اللجنة دراسة اجلدوى احملدِثة بشأأن الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري املس ِجةل امللكية
يف طلبات الرباءات والرباءات .كام تبادلت ادلول ا ألعضاء جتارب ومعلومات حول موضوعات خمتلفة تتعلق بأأنظمة الرباءات
عىل النحو التايل "1" :أليات الاعرتاض والإبطال الإداري؛ " "2والتعاون بني ماكتب الرباءات يف جمايل البحث والفحص،
مبا يف ذكل تبادل للمعلومات بشأأن طلبات الرباءات املامثةل املودعة يف بدلان أأجنبية والرباءات املمنوحة فهيا؛
" "3وتعزيز قدرات فاحيص الرباءات؛ " "4وقواعد البياانت املتاحة للعموم بشأأن وضع معلومات الرباءات والبياانت املتعلقة
اب ألدوية واللقاحات؛ " "5وجتارب ادلول ا ألعضاء يف تنفيذ رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ل ِ
وموّكهيم من خالل
التشيعات الوطنية ،مبا يف ذكل القضااي العابرة للحدود؛ " "6و أأحاكم قانون الرباءات اليت أأسهمت يف النقل الفعال
للتكنولوجيا .وفامي يتعلق ابلبند " "3املذكور أنف ًا ،عرضت ا ألمانة أأيض ًا تقريرا عن أأنشطة املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا
الويبو يف ذكل اجملال.
 .6وفامي خيص ا ألنشطة املقبةل للجنة ،س تواصل اللجنة معلها استناد ًا اإىل التفاق املمتخض عن دورهتا الثامنة والعشين
بشأأن معلها املقبل .وقررت اللجنة أأن تظل قامئة القضااي غري احلرصية مفتوحة ملزيد من البحث والنقاش يف دورهتا التاسعة
والعشين .ووافقت ،دون الإخالل بوليهتا ،عىل أأن يقترص معلها يف ادلورة املقبةل عىل تقيص احلقائق دون أأن يؤدي ذكل
اإىل املواءمة يف تكل املرحةل .وفامي ييل برانمج معل اللجنة املقبل فامي خيص املوضوعات امخلسة املدرجة مضن جدول أأعامل
اللجنة:
" "1فامي خيص موضوع "الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات" ،ات ِفقت اللجنة عىل أأن تواصل ا ألمانة
العمل عىل مشوع وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات ابلقرتان مع حامية الرباءات.
وس تعد ا ألمانة مشوع وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناء ألغراض البحث وتقدمه اإىل ادلورة التاسعة والعشين للجنة
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الرباءات ،وعقب اإعداد وتقدمي مشوع الوثيقة املرجعية ،س تعد ا ألمانة مشوع وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناء
املتعلق ابلرتخيص الإجباري ألغراض ادلورة الثالثني للجنة الرباءات .وس تتبع الك الوثيقتني املرجعيتني أأسلوب
وهيلك مشوع الوثيقة املرجعية بشأأن الاس تثناء املتعلق ابإجراءات احلصول عىل املوافقة التنظميية من السلطات.
وس تدعو ا ألمانة ادلول ا ألعضاء إاىل اإرسال أأية اإسهامات اإضافية للميض قدم ًا يف اإعداد مشوع الوثيقة املرجعية.
" "2أأما يف موضوع "جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض" ،فقد اتفقت اللجنة عىل أأن ا ألمانة س تعد
دراسة أأخرى بشأأن النشاط الابتاكري (اجلزء الثاين) ،مع اإيالء عناية خاصة للموضوعات املقرتحة يف الفقرة  8من
الوثيقة ( SCP/24/3اقرتاح من وفد اإس بانيا) .وإاضافة اإىل ذكل ،س ُيعقد مؤمتر يدوم نصف يوم حول التعاون بني
ماكتب الرباءات يف جمايل البحث والفحص ،مبا يف ذكل تبادل املعلومات بشأأن طلبات الرباءات املامثةل املودعة يف
بدلان أأجنبية والرباءات املمنوحة فهيا .وس ُتعقد جلسة تشاركية بشأأن الُنُ ج اليت تس تخدهما الوفود لضامن جودة معلية
منح الرباءات داخل ماكتب امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض ،و أأي حتدايت مطروحة وطريقة التصدي
لها ،مع مراعاة الفقرة  7أأ .من مرفق الوثيقة ( SCP/28/8اقرتاح من وفود امجلهورية التش يكية وكينيا واملكس يك
وس نغافورة واململكة املتحدة) .وس تواصل اللجنة مناقشة اقرتاح وفد اإس بانيا (الوثيقة .)SCP/28/7
" "3وفامي يتعلق مبوضوع "الرباءات والصحة" ،فقد قررت اللجنة عقد مؤمتر يدوم نصف يوم حول قواعد البياانت
املتاحة للعموم بشأأن وضع معلومات الرباءات والبياانت املتعلقة اب ألدوية واللقاحات ،مع مراعاة القضااي املتناوةل يف
الفقرتني  18و 19من مرفق الوثيقة ( SCP/24/4اقرتاح من اجملموعة ا ألفريقية خبصوص برانمج معل بشأأن الرباءات
والصحة) .وس تدعو ا ألمانة املامرسني اإىل تقامس جتارهبم خبصوص التفاوض عىل اتفاقات الرتخيص ،مع اإيالء عناية
خاصة للفقرة  (20أأ) .من مرفق الوثيقة ( SCP/24/4اقرتاح من اجملموعة ا ألفريقية خبصوص برانمج معل بشأأن
الرباءات والصحة) .وس تواصل اللجنة مناقشة اقرتاح وفود ا ألرجنتني والربازيل وكندا وسويرسا (الوثيقتان
 SCP/28/9و ).SCP/28/9 Addواقرتاح وفود ا ألرجنتني والربازيل وسويرسا (الوثيقة  ،)SCP/28/10دون
الإخالل ابلقرتاحات ا ألخرى املتعلقة هبذا البند من جدول ا ألعامل.
" "4و أأما يف موضوع "رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ل ِ
وموّكهيم" ،فقد اتفقت اللجنة عىل أأن تتوىل ا ألمانة،
حتديث الوثيقة ( SCP/20/9رسية التواصل بني مستشاري الرباءات ل ِ
وموّكهيم :جتميع للقوانني واملامرسات ومعلومات
أأخرى) ،وس ُيدرج ذكل التحديث أأيضا يف املوقع الإلكرتوين اصخمصص ملسأأةل "رسية التواصل بني مستشاري الرباءات
لِ
وموّكهيم" .وس تدعو ا ألمانة ادلول ا ألعضاء اإىل اإرسال أأية اإسهامات اإضافية لغرض اإعداد الوثيقة احملدِثة.
" "5و أأما يف موضوع "نقل التكنولوجيا" ،فقد ات ِفقت اللجنة ،استنادا اإىل ما ُُيرى من مناقشات عىل صعيد جلنة
الرباءات ،مبا يف ذكل تكل اليت تمت خالل اجللسات التشاركية ،عىل أأن تقوم ا ألمانة بتجميع املعلومات عن أأحاكم
قانون الرباءات اليت تسهم يف النقل الفعال للتكنولوجيا ،مبا يف ذكل كفاية الكشف.
 .7واتفقت اللجنة أأيض ًا عىل حتديث املعلومات اخلاصة ببعض جوانب قوانني الرباءات الوطنية/ا إلقلميية ،استنادا اإىل
التعليقات الواردة من ادلول ا ألعضاء
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