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اجلمعية العامة للويبو
الدورة احلادية واخلمسون (الدورة العادية الرابعة والعشرون)

جنيف ،من  30سبمترب اإىل  9أأكتوبر 2019

تقرير عن اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات

من اإعداد ا ألمانة

 .1خالل الفرتة املشموةل هبذا التقرير ،عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات دورتني هام ادلورة التاسعة والعرشون
يف الفرتة من  3اإىل  6ديسمرب  2018برئاسة الس يد داماسو ابردو (ا ألرجنتني) وادلورة الثالثون يف الفرتة من  24اإىل 27
يونيو  2019برئاسة الس يدة سارة وايهتيد (اململكة املتحدة).
 .2وخالل ادلورتني املذكورتني ،واصلت جلنة الرباءات تناول املوضوعات امخلسة التالية "1" :الاس تثناءات والتقييدات
عىل حقوق الرباءات "2" ،وجودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض "3" ،والرباءات والصحة "4" ،ورسية التصالت
بني مستشاري الرباءات ل ِ
وموّكهيم؛ " "5ونقل التكنولوجيا.
 .3واستندت املناقشات يف ادلورتني املذكورتني اإىل عدد من الاقرتاحات اليت قدمهتا الوفود والواثئق اليت أأعدهتا ا ألمانة.
وانقشت الوفود تكل الاقرتاحات والواثئق من وهجات نظر خمتلفة ،وتبادلت أراءها وخرباهتا ،مبا سامه يف تعزيز فهمها للك
موضوع .وفض ًال عن ذكل ،أأاتحت جلسات التبادل اليت عُقدت خالل ادلورتني فرصة جيدة يك تتبادل ادلول ا ألعضاء
أراءها وخرباهتا ومعلومات عن الصعوابت اليت تواهجها يف لك من املوضوعات امخلسة واحللول اليت وجدهتا.
 .4وانقشت اللجنة ا ِإابن دورهتا التاسعة والعرشين حتديد ًا مرشوع وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناء ألغراض البحث،
واجلزء الثاين من وثيقة "دراسة أأخرى عن النشاط الابتاكري" .وانقشت اللجنة أأيض ًا وثيقة حمدَّثة مجعت القوانني
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واملامرسات ومعلومات أأخرى عن رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ل ِ
وموّكهيم .وفض ًال عن ذكل ،اس تأأنفت اللجنة
مناقشة أأحاكم قانون الرباءات اليت أأسهمت يف النقل الفعال للتكنولوجيا ،مبا يف ذكل كفاية الكشف .وعُقد مؤمتران دام لك
مهنام نصف يوم وجلس تا تبادل عىل هامش ادلورة ذاهتا كام ييل "1" :مؤمتر عن التعاون بني ماكتب الرباءات يف جمايل
البحث والفحص ،مبا يف ذكل تبادل للمعلومات بشأأن طلبات الرباءات املامثةل املودعة يف بدلان أأجنبية والرباءات املمنوحة
فهيا؛ " "2ومؤمتر عن قواعد البياانت املتاحة للجمهور بشأأن وضع معلومات الرباءات والبياانت املتعلقة اب ألدوية واللقاحات؛
" "3وجلسة تبادل حول الهنوج اليت تتِبعها الوفود لضامن جودة اإجراء منح الرباءات يف ماكتب امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل
أأنظمة الاعرتاض؛ " "4وتبادل اخلربات والتجارب بني املهنيني يف جمال التفاوض عىل اتفاقات الرتخيص.
 .5وانقشت اللجنة ا ِإابن دورهتا الثالثني مرشوع وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناء املتعلق ابلرتخيص الإجباري ،واجلزء
الثالث من وثيقة "دراسة أأخرى عن النشاط الابتاكري" ووثيقة معلومات أأساس ية بشأأن الرباءات والتكنولوجيات الناش ئة.
وفض ًال عن ذكل ،تبادلت ادلول ا ألعضاء خرباهتا وجتارهبا ومعلوماهتا عن الهنوج اليت تتِبعها الوفود لضامن جودة اإجراء منح
الرباءات يف ماكتب امللكية الفكرية ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض .وفامي خيص موضوع الرباءات والصحة ،تبادلت ا ألمانة
مدعوة جتارهبا وخرباهتا يف جمال أأنشطة تكوين الكفاءات املتصةل ابلتفاوض عىل اتفاقات الرتخيص .وفض ًال
ومؤسسات وجهية ِ
عن ذكل ،اتفقت اللجنة عىل املبادرات اليت تتعلق بقواعد البياانت املتاحة للجمهور بشأأن معلومات وضع الرباءات املتعلقة
اب ألدوية واللقاحات واليت س ُتدعى اإىل تقدمي حتديثات عن تطورات منصاهتا اخملصصة للمعلومات ا ِإابن ادلورة احلادية
والثالثني للجنة الرباءات .و أأحاطت ادلول ا ألعضاء علامً ابملعلومات اجلديدة بشأأن رسية التصالت بني مستشاري الرباءات
لِ
وموّكهيم وعقدت مناقشات بشأأن أأحاكم قانون الرباءات اليت أأسهمت يف النقل الفعال للتكنولوجيا.
 .6وفامي خيص ا ألنشطة املقبةل للجنة الرباءات ،س تعمل اللجنة عىل تنفيذ برانمج معلها املتفق عليه ا ِإابن دورهتا الثالثني.
واتفقت اللجنة يف ادلورة التاسعة والعرشين عىل أأن تظل القامئة غري احلرصية من القضااي مفتوحة ملزيد من البلورة والنقاش.
وفض ًال عن ذكل ،اتفقت اللجنة عىل أأن يقترص معلها يف ادلورة التالية عىل تقيص احلقائق ،و أأل يؤدي اإىل املواءمة يف تكل
املرحةل .وييل بيان برانمج معل اللجنة املقبةل عىل املوضوعات امخلسة املدرجة يف جدول أأعاملها:
( أأ) أأما يف موضوع "الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات" ،فقد اتفقت اللجنة عىل أأن تواصل
ا ألمانة العمل عىل مرشوع وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات ابلقرتان مع
حامية الرباءات .وستناقش اللجنة الوثيقة املرجعية بشأأن الاس تثناء املتعلق ابلرتخيص الإجباري ا ِإابن دورهتا
احلادية والثالثني .وس تع ِد ا ألمانة مرشوع وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابق يك
تناقشه اللجنة ا ِإابن دورهتا الثانية والثالثني ،مع مراعاة أأي مدخالت اإضافية ترد من ادلول ا ألعضاء لإعداد
مرشوع تكل الوثيقة.
(ب) و أأما يف موضوع "جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض" ،فقد اتفقت اللجنة عىل أأن تع ِد
ا ألمانة دراسة تستند اإىل الفقرة (7ب) من الوثيقة  SCP/28/8بشأأن الهنوج املتبعة لضامن جودة معلية منح
الرباءات ،مع مراعاة القضااي اليت ُأثريت يف أأثناء جلسات التبادل اليت عُقدت عىل هامش ادلورتني التاسعة
والعرشين والثالثني للجنة الرباءات .لِ
وستنظم ا ألمانة ،عىل هامش ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات،
جلسة تدوم يوم ًا واحد ًا لتبادل املعلومات عن القضااي املتعلقة بأأهلية الاخرتاعات للحامية مبوجب براءة ،من
قبيل اإدراج برجميات اذلاكء الاصطناعي يف عداد الاخرتاعات املنفذة حاسوبي ًا ،واس تخدام اذلاكء الاصطناعي
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كوس يةل مساعدة لتوليد اخرتاعات أأو الاخرتاعات اليت ت ُِودل بشلك مس تقل بواسطة اذلاكء الاصطناعي.
وفض ًال عن ذكل ،س ِل
تقدم ا ألمانة تقرير ًا عن أأنشطة املساعدة التقنية فامي يتعلق بأأنظمة الاعرتاض وغريها من
أليات الإبطال الإداري .وس يظل اجلزء الثالث من وثيقة "دراسة أأخرى عن النشاط الابتاكري" مفتوح ًا
ملناقشة ادلول ا ألعضاء.
(ج) و أأما يف موضوع "الرباءات والصحة" ،فقد قررت اللجنة أأن املبادرات التالية املتعلقة بقواعد البياانت
املتاحة للجمهور بشأأن معلومات وضع الرباءات املتعلقة اب ألدوية واللقاحات س ُتدعى اإىل ادلورة احلادية
والثالثني للجنة من أأجل تقدمي املس تجدات وفق ًا للوثيقة  "1" :SCP/28/10 Rev.قاعدة بياانت الرباءات
والرتاخيص اخلاصة اب ألدوية )(MedsPal؛ " "2ومبادرة معلومات الرباءات من أأجل ا ألدوية (Pat-
)INFORMED؛ " "3واملنتجات ادلوائية املعمتدة مع تقياميت التاكفؤ العاليج (الكتاب الربتقايل)؛
" "4وقامئة ا ألدوية غري احملمية برباءات وغري احلرصية واليت ليس لها منتج جنيس معمتد .وإاضافة اإىل ذكل،
س ِل
تقدم ا ألمانة اس تعراض ًا ل ألحباث احلالية املتعلقة ابلرباءات والنفاذ اإىل املنتجات الطبية والتقنيات الصحية،
عىل النحو َّ
املبني يف الوثيقة  .SCP/28/9 Rev.وس تعدِ تقرير ًا عن جلسة تبادل التجارب واخلربات بشأأن
أأنشطة تكوين الكفاءات املتصةل ابلتفاوض عىل اتفاقات الرتخيص ،اليت عُقدت عىل هامش ادلورة الثالثني
للجنة الرباءات .وفض ًال عن ذكل ،اتفقت اللجنة عىل أأن لِ
تنظم ا ألمانة ،عىل هامش ادلورة الثانية والثالثني
للجنة الرباءات ،جلسة تبادل بشأأن التحدايت والفرص املتعلقة بأأنواع أأحاكم ترخيص الرباءات يف
تكنولوجيات الرعاية الصحية.
(د) و أأما يف موضوع "رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ل ِ
وموّكهيم" ،فقد اتفقت اللجنة عىل أأن
لِ
تنظم ا ألمانة جلسة تبادل بني املهنيني وادلول ا ألعضاء بشأأن التطورات واخلربات احلديثة املتعلقة برسية
التصالت بني مستشاري الرباءات ل ِ
وموّكهيم ،مبا يف ذكل القضااي الس ياساتية والعملية مع اإيالء اهامتم خاص
للعنارص العابرة للحدود.
(ه) و أأما يف موضوع "نقل التكنولوجيا" ،فقد اتفقت اللجنة عىل أأن تواصل ا ألمانة جتميع املعلومات عن
بناء عىل
أأحاكم قانون الرباءات واملامرسات اليت سامهت يف النقل الفعال للتكنولوجيا ،مبا فامي كفاية الكشفً ،
املدخالت اليت ترد من ادلول ا ألعضاء واملناقشة اليت تدور داخل جلنة الرباءات ،و أأن توافهيا بتكل املعلومات
ا ِإابن دورهتا احلادية والثالثني .وفض ًال عن ذكل ،لِ
ستنظم ا ألمانة ،عىل هامش ادلورة الثانية والثالثني ،جلسة
تبادل بني ادلول ا ألعضاء بشأأن أأحاكم قانون الرباءات واملامرسات اليت سامهت يف النقل الفعال للتكنولوجيا،
مبا فامي كفاية الكشف.
بناء
 .7واتفقت اللجنة أأيض ًا عىل أأن حتدَّث املعلومات املتعلقة ببعض جوانب القوانني الوطنية/ا إلقلميية اخلاصة ابلرباءات ً
عىل املدخالت الواردة من ادلول ا ألعضاء.
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 .8وفامي خيص أأحدث املس تجدات اليت طر أأت يف جلنة الرباءات خالل عام  2018ومسامههتا يف تنفيذ ما يعنهيا من
توصيات أأجندة التمنية ،ي ُشار اإىل الفقرات  42اإىل  45من الوثيقة  1.CDIP/23/2وخالل ادلورة الثالثني للجنة الرباءات،
حتدث وفد أأوغندا ابمس اجملموعة ا ألفريقية مشري ًا اإىل قرار امجلعية العامة للويبو يف عام  2010بشأأن "أليات التنس يق
وإاجراءات الرصد والتقدير وإاعداد التقارير" ،وطلب من ا ألمانة تضمني تقريرها الس نوي اإىل امجلعيات وصف ًا ملسامهة جلنة
الرباءات يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية .وحتدث وفد كندا ابمس اجملموعة ابء وقال اإنه ينبغي اتباع املامرسات
احملددة واملتفق علهيا للنظر يف تكل املسائل.

 .9اإن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإىل
الإحاطة عل ًام مبضمون الوثيقة املعنونة "تقرير عن
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات"
(الوثيقة .)WO/GA/51/6
[هناية الوثيقة]
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الوثيقة ( CDIP/23/2تقرير املدير العام عن تنفيذ أأجندة التمنية).

