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 ابلإنلكزييةالأصل: 

لتارخي:  2020يونيو  19 ا

 للويبو العامة اجلمعية

 (والعشرون التاسعة االستثنائية الدورة) اخلمسونو الثالثة الدورة
 2020سبمترب  29اإىل  21من جنيف، 

 اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن 
 الأمانة من اإعداد

دورهتا  )جلنة الرباءات( املشموةل هبذا التقرير، عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات املدةخالل  .1

جاحئة وبسبب  ، برئاسة الس يدة سارة وايهتيد )اململكة املتحدة(.2019ديسمرب  5اإىل  2والثالثني يف الفرتة من  احلادية

لت ادلورة الثانية والثالثني19-كوفيد ج ِّ ر عقدها يف الفرتة من  اليت اكن ، أأ  .2020يونيو  5اإىل  2من املقر 

الاس تثناءات  "1تناول املوضوعات امخلسة التالية: "، دورهتا احلادية والثالثنيخالل ، واصلت جلنة الرباءاتو  .2

نظمة الاعرتاض، " "2والتقييدات عىل حقوق الرباءات، " والرباءات والصحة،  "3وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأ

هيمورسية التصالت بني مستشاري الرباءات  "4"  يا.نولوجونقل التك "5؛ "وموّك ِّ

اليت قدمهتا الوفود والواثئق اليت  املقرتحاتاإىل عدد من  خالل ادلورة احلادية والثالثني مناقشات اللجنةاستندت و  .3

، مبا سامه يف تعزيز أ راءها وجتارهبا توتبادلوالواثئق من وهجات نظر خمتلفة،  املقرتحاتأأعدهتا الأمانة. وانقشت الوفود تكل 

دل ادلول اليت ُعقدت خالل ادلورة فرصة جيدة يك تتبا اجللسات التشاركيةعن ذكل، أأاتحت  فهمها للك موضوع. وفضالا 

 .القضااي املذكورةمن التحدايت املطروحة واحللول املمكنة فامي يتعلق بلك معلومات عن تتبادل و  الأعضاء أ راءها وجتارهبا

ن تكل ادلورةاللجنة  انقشتعىل وجه التحديد، و  .4 اب  جباريمرشوع الوثيقة املرجعية بشأأن الرتخيص  اإ ، ودراسة الإ

خرى عن النشاط ، واجلزء الثالث من أأساليب التعامل مع جودة معلية منح الرباءاتعن  الوثيقة اليت تناولت دراسة أأ
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يضاا الابتاكري ة والتكنولوجيات املنتجات الطبي والنفاذ اإىللرباءات اب املتعلقةمراجعة للبحوث احلالية  . وانقشت اللجنة أأ

يف النقل الفعال للتكنولوجيا، مبا يف ذكل كفاية الكشف. وعالوة عىل  أأسهمتأأحاكم قانون الرباءات اليت  ، فضالا عنالصحية

جراء  مقرتحاليت قدمهتا ادلول الأعضاء، مبا يف ذكل  املقرتحاتذكل، واصلت اللجنة مناقشة  دراسة وفد الربازيل فامي يتعلق ابإ

خرى واملزي  كفاية الكشف. رشط حول التشاركيةلسات د من اجلأأ

تشاركية اللسة اجل "1ل ادلورة احلادية والثالثني: "التاليتان خال يتانالتشارك نلس تااجلابلإضافة اإىل ذكل، ُعقدت و .5

بني املهنيني وادلول الأعضاء  تشاركيةاللسة واجل" 2؛ "اس تخدام اذلاكء الاصطناعي لأغراض حفص طلبات الرباءاتحول 
هيم فامي يتعلقتجارب التطورات وال أأحدثحول  القضااي  مبا يف ذكل، برسية التصالت بني مستشاري الرباءات وموّك ِّ

 قدمت املؤسسات املدعوة، ةرباءات والصحلفامي يتعلق ابو لحدود. ل العابرةالعملية مع اإيالء اهامتم خاص للعنارص الس ياس ية و 

الرباءات املتعلقة ابلأدوية واللقاحات. وعالوة عىل ذكل،  وضعمعلومات  بشأأنقواعد البياانت املتاحة للجمهور  عن اتحتديث

ابلأدوية  املتعلقةالرباءات  وضعمعلومات  بشأأنوافقت اللجنة عىل املبادرات املتعلقة بقواعد البياانت املتاحة للجمهور 

 .ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءاتخالل الإعالمية  امنصاهت ات عن تطورقدمي حتديثتاإىل  س ُتدعىاليت  ،واللقاحات

يضاا  وأأحاطت ادلول الأعضاء علما  .6 يتعلق  أأنشطة املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو فامي"1: "بشأأنالأمانة  يبتقرير  أأ

لغاء الإداري الأخرى  تكوين الكفاءاتأأنشطة بشأأن  واخلربات تبادل التجاربجلسة و  "2"؛ بأأنظمة الاعرتاض وأ ليات الإ

 ادلورة الثالثني للجنة الرباءات. خاللقدت ات الرتخيص، اليت عُ ابلتفاوض عىل اتفاق املتصةل

وفامي خيص الأنشطة املقبةل للجنة الرباءات، س تعمل اللجنة عىل تنفيذ برانمج معلها املتفق عليه خالل دورهتا احلادية  .7

ن  الثالثني. واتفقت اللجنةو  خالل ادلورة  والنقاش التطويرتظل القامئة غري احلرصية من القضااي مفتوحة ملزيد من عىل أأ

ن يقترص معلها يف والثالثني الثانية ل يؤديعىل تقيص احلقائق،  تاليةادلورة ال. وفضالا عن ذكل، اتفقت اللجنة عىل أأ اإىل  وأأ
عملها: فامي خيص املقبل بيان برانمج معل اللجنة املواءمة يف تكل املرحةل. وييل  املوضوعات امخلسة املدرجة يف جدول أأ

ن س تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات"الا فامي يتعلق مبوضوع (أأ ) تواصل "، اتفقت اللجنة عىل أأ

الأمانة العمل عىل مرشوع وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات ابلقرتان مع 

. وس تعد  الأمانة مرشوع وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابق يك حمية الرباءات

ن دورهتا الثانية والثالثني، مع مراعاة أأي  جلنة الرباءاتتناقشه  اب  اإضافية ترد من ادلول الأعضاء  اإسهاماتاإ

 تكل الوثيقة.لإعداد مرشوع 

نظمة الاعرتاضجودة الرباءات، مبا يف ذكل " وفامي يتعلق مبوضوع (ب) م الأمانة، "، اتُفق أأ ن تنظ  عىل أأ

لتبادل املعلومات حول القضااي املتعلقة جلسة تدوم يوماا واحداا ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات،  خالل

ذلاكء الاصطناعي مثل الاخرتاعات ل احلاسوبية ربامجال من قبيل، بأأهلية الاخرتاعات للحمية مبوجب براءة

و ، حاسوب تنفيذها بواسطة اليت يمت  ،اس تخدام اذلاكء الاصطناعي كوس يةل مساعدة لإنشاء اخرتاعاتأأ
و ابلإضافة اإىل ذكل، س تواصل و .الاصطناعيبواسطة اذلاكء بشلك مس تقل  تُس تنبطالاخرتاعات اليت  أأ

جراء  مقرتحاللجنة مناقشة  خرى واملوفد الربازيل فامي يتعلق ابإ  حول رشط شاركيةالت لساتاجل زيد مندراسة أأ

عن اا تقرير  ،الرباءات ادلورة الثانية والثالثني للجنة خالل ،كفاية الكشف. وعالوة عىل ذكل، س تقدم الأمانة

غراض ابس تخدام اذلاكء الاصطناعي لأ  واملتعلقة قدت خالل دورهتا احلادية والثالثنياليت عُ  التشاركيةلسة اجل
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بأأنشطة املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الويبو يف جمال اس تخدام  واملعلومات املرتبطةحفص طلبات الرباءات، 

س تواصل اللجنة املناقشات بشأأن وفضالا عن ذكل . ماكتب الرباءات اذلاكء الاصطناعي كأداة لفائدة

 (.أأساليب التعامل مع جودة معلية منح الرباءات)دراسة عن  SCP/31/3 الوثيقة

ن تنظ  والصحة"، تقر  رباءات الامي يتعلق مبوضوع "وف (ج)  ادلورة الثانية والثالثني للجنة، خالل م الأمانةر أأ

بشأأن التحدايت والفرص فامي يتعلق بأأنواع أأحاكم ترخيص بني ادلول الأعضاء  تشاركيةجلسة ، الرباءات

اتحة الوثيقة . كم تقر  رباءات يف تكنولوجيات الرعاية الصحيةال  )اس تعراض البحوث احلالية SCP/31/5ر اإ
ملواصةل املنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية( ابللغات الرمسية الست  والنفاذ اإىللرباءات اب املتعلقة

قلميية ، س ُتدعىادلورة الثانية والثالثني للجنة. وعالوة عىل ذكل خاللمناقش هتا  ، ماكتب الرباءات الوطنية/الإ

بقواعد البياانت ات حول تعاوهنا مع املبادرات املتعلقة تبادل املعلوم، اإىل ادلورة الثانية والثالثني للجنةخالل 

اعدة بياانت الرباءات من قبيل ق، ابلأدوية واللقاحات املتعلقةالرباءات  وضعمعلومات  بشأأناملتاحة للجمهور 

وزارة الصحة دعى جسل براءات ابلإضافة اإىل ذكل، س يُ و. (MedsPaL) والرتاخيص اخلاصة ابلأدوية
 .خالل تكل ادلورةتقدمي قاعدة بياانته اإىل  الكندية

هيمرسية التصالت بني مستشاري الرباءات " وفامي يتعلق مبوضوع (د) عىل  جلنة الرباءات"، اتفقت وموّك ِّ

ن تواصل مناقشة أأحدث التطورات والتجارب فامي يتعلق برسية التصالت بني مستشاري الرباءات  أأ
ن تقدم الأمانة، خالل ادلورة  هيم، وأأي اقرتاحات/مقرتحات تقدهماوموّك ِّ  يضاا عىل أأ ادلول الأعضاء. واتُفق أأ

التطورات  أأحدث حولبني املهنيني وادلول الأعضاء  التشاركيةلسة اجلالثانية والثالثني للجنة، تقريراا بشأأن 

هيمبرسية التصالت  املتعلقة والتجارب خالل ادلورة  اليت ُعقدت، بني مستشاري الرباءات وموّك ِّ

 .للجنة الرباءات والثالثني اديةاحل

ن تنظ  نقل التكنولوجيا" أأما فامي يتعلق مبوضوع (ه) خالل ادلورة  م الأمانة،"، فقد اتفقت اللجنة عىل أأ

بني ادلول الأعضاء بشأأن  تشاركية، جلسة للجنة الثالثني ادلورةر يف ملا تقر  وفقاا الثانية والثالثني للجنة و 

وافقت . و الكشف يف النقل الفعال للتكنولوجيا، مبا فامي كفاية أأسهمتأأحاكم قانون الرباءات واملمرسات اليت 

يضاا  ن اللجنة أأ يف  أأسهمتأأحاكم قانون الرباءات واملمرسات اليت  بشأأنالأمانة جتميع املعلومات  تواصل عىل أأ
اليت تدور ناقشات املن ادلول الأعضاء و الواردة م الإسهاماتعىل أأساس  ،النقل الفعال للتكنولوجيا

 اللجنة. داخل

يضاا عىل  .8 قلميية بناءا عىل الرباءات قوانني املعلومات املتعلقة ببعض جوانب  حتديثواتفقت اللجنة أأ الوطنية/الإ

 الواردة من ادلول الأعضاء. الإسهامات

ومسامههتا يف تنفيذ ما يعنهيا من  2019وفامي خيص أأحدث املس تجدات اليت طرأأت يف جلنة الرباءات خالل عام  .9

جندة التمنية،  وغندا حتدثتوصيات أأ رفع عىل أأمهية أأك د ادلورة الثالثني للجنة الرباءات و ابمس اجملموعة الأفريقية خالل  وفد أأ

جندة التمنية اإىل امجلعية العامة للويبو عن تقرير  2010وفقاا لقرارها املتخذ يف عام  مسامهة جلنة الرباءات يف تنفيذ توصيات أأ

عداد التقارير"بشأأن " جراءات الرصد والتقدير واإ يران )مجهورية . أ ليات التنس يق واإ ثىن وفد اإ الإسالمية( عىل اللجنة  -وأأ

جندة التمنية عرب عن  ،لأنشطهتا اليت سامهت بشلك كبري يف تنفيذ بعض توصيات أأ تقرير أأكرث موضوعية يف  تطلعه اإىلوأأ
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ورواب الوسطى والبلطيققبل. وحتدث وفد كرواتيا ابمس مجماملس ت وفود سويرسا واململكة املتحدة هو و  ،وأأشار وعة دول أأ

ن بالغممارسة راخسة ه ينبغي اتباع والولايت املتحدة الأمريكية، اإىل أأ عمل التمنية.  لالإ عن مسامهة اللجنة يف توصيات جدول أأ

جندة التمنية خالل عام ما يعنهيا من جلنة الرباءات يف تنفيذ  اإىل مسامهة اا أأيضًأشري ويف هذا الصدد،  ، 2019توصيات أأ

عمل التمنية )الوثيقة  بشأأنيف تقرير املدير العام  حس امب ورد وفامي (. 68اإىل  65 من ، الفقراتCDIP/25/2تنفيذ جدول أأ
 التقرير:مقتطفات من  ييل

" 2" ؛" الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات1لية: "واصلت جلنة الرباءات تناول املوضوعات امخلسة التا"

نظمة الاعرتاض " ورسية التصالت بني مستشاري 4" ؛" والرباءات والصحة3" ؛وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأ

يت " ونقل التكنولوجيا. وتناولت املناقشات، من مضن ما تناولته، أأنشطة املساعدة التقنية ال5الرباءات وزابئهنم؛ "

جندة التمنية(، ومواطن املرونة يف اتفاقات امللكية الفكرية ادلولية )التوصية  5تقدهما الويبو )التوصية  من توصيات أأ

جندة التمنية(، ومواطن املرونة احملمتةل والاس تثناءات والتقييدات اخلاصة ابدلول الأعضاء )التوصية  17 من توصيات أأ

جندة التمنية(، ونقل ا 31 من  31و 29و 25و 22و 19لتكنولوجيا املتعلقة ابمللكية الفكرية )التوصيات من توصيات أأ
جندة التمنية(.  توصيات أأ

عمل التمنية(.  15وظلت أأنشطة جلنة الرباءات قامئة عىل توجيه ادلول الأعضاء وشامةل )التوصية " من جدول أأ

 21وبغرض تيسري احلوار بني ادلول الأعضاء، استندت املناقشات اإىل مشاورات مفتوحة ومتوازنة، وفقا للتوصية 
جندة التمنية. وقدمت جلنة الرباءات مناقشات بناء عىل الو اثئق اليت أأعدهتا الأمانة والاقرتاحات اليت تقدمت هبا من أأ

 ادلول الأعضاء. 

واسرتشدت املناقشات أأيضا جبلسات تشاركية وجلسات تبادل املعلومات. ويرست اجللسات تبادل املعلومات "

قلميي. بشأأن قوانني ادلول الأعضاء وممارساهتا وجتارهبا املكتس بة من خالل تنفيذ القوانني عىل الصعيد الوطين و الإ  و/أأ

ولوايهتا فضالا عن وهجات نظر أأحصاب املصاحل  وأأسهمت يف مسار تشاريك يراعي مصاحل لك ادلول الأعضاء وأأ

من توصيات  42و 15ال خرين، مبا يف ذكل املنظمت احلكومية ادلولية واملنظمت غري احلكومية املعمتدة )التوصيتان 

جندة التمنية(.  أأ
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عدد من تكل اجللسات الإعالمية ودورات تقامس اخلربات بشأأن قضااي الساعة يف زايدة فهم  ، اس متر2019ويف عام "

" أأنشطة تكوين الكفاءات املتعلقة ابلتفاوض عىل اتفاقات الرتخيص؛ 1املواضيع اليت تناولهتا ادلول الأعضاء، ويه: "

نظمة " الهنج اليت تتبعها الوفود لضمن جودة معلية منح الرباءات داخل ماك2" تب امللكية الفكرية، مبا يف ذكل أأ

" واس تخدام اذلاكء الاصطناعي 3الاعرتاض )مع اإيالء اهامتم خاص لتكوين كفاءات فاحيص الرباءات واملاكتب(؛ "
" وحتديث قواعد البياانت املتاحة للجمهور بشأأن معلومات وضع الرباءات املتعلقة 4يف حفص طلبات الرباءات؛ "

" والتطورات والتجارب الأخرية فامي يتعلق برسية التصالت بني مستشاري الرباءات 5" ابلأدوية واللقاحات؛

 "وموّكهيم.

ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإىل  .10 اإ
حاطة علما مبضمون " تقرير عن اللجنة ادلامئة الإ
" املعنية بقانون الرباءات
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