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 الجمعية العامة للويبو

 ون(ثالثة الستثنائيوالخمسون )الدورة اال خامسةالالدورة 
 2022يوليو  22إىل  14جنيف، من 

اءاتتقرير عن اللجنة الدائمة   المعنية بقانون البر

 األمانة وثيقة من إعداد

ة المشمولة بالتقرير، .1 اءات خالل الفبر اءات )لجنة البر ن لثها الثا( دورتأو اللجنة عقدت اللجنة الدائمة المعنية بقانون البر ة والثالثي 
ي شكل مختلط. 2021ديسمبر  9إىل  6من 

 )إسبانيا(.  ليوبولدو سوريانو  وترأس الدورة السيد ، فن

اءات تناول  .2 ن الثالثة خالل دورتها  الخمسة التالية المواضيعوواصلت لجنة البر " االستثناءات والتقييدات عىل 1" : والثالثي 
اءات؛ " اض؛ "2حقوق البر ي ذلك أنظمة االعبر

اءات، بما فن اءات والصحة؛ "3" وجودة البر ن مستشاري 4" والبر " ورسية االتصاالت بي 
اءات   " ونقل التكنولوجيا. 5؛ "وموكليهمالبر

احات مناقشات إىل عدد من الواستندت  .3 ي قدمتها الوفود االقبر
ي أعدتها األمانةالمختلفة التر

راء اآلتبادل وساهم ، والوثائق التر
ي ت تجاربالو 

ن فن  عن ذلك، أتاحت جلس فهم كل موضوع. حسي 
ً
بشأن استخدام الذكاء االصطناعي لفحص طلبات تشاركية ة وفضال

اءات بشأن فرصة جيدة كي تتبادل الدول األعضاء آراءها وتجارب  ها وتتبادل معلومات عن التحديات المطروحة والحلول الممكنة  البر
 . موضوع محدد

ان الدورة أجرت عىل وجه التحديد، و  .4
ّ
ن لثالثااللجنة إب  االستثناءالوثيقة المرجعية بشأن مسودة  حولمناقشات ة والثالثي 

اءاتالمتعلق باالستخدام المسبق  تابعت و  . ، ودراسة عن أساليب التعامل مع جودة عملية منح البر
ً
" 1نقاشها بشأن: "اللجنة أيضا

اءات والنفاذ إىل المنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحيةا مراجعة ي " و 2؛ "لبحوث الحالية المتعلقة بالبر
اءات التر أحكام قانون البر

ي النقل ا
ي ذلك كفاية الكشفأسهمت فن

ليهم" و 3؛ "لفعال للتكنولوجيا، بما فن
ِّ
اءات وموك ن مستشاري البر  . رسية االتصاالت بي 

احاتمختلف اللجنة ناقشت وعالوة عىل ذلك،  .5 ي ذلك  االقبر
ن
ي قدمتها الدول األعضاء، بما ف

ازيل التر م من وفدي البر
ّ
اح مقد اقبر

ط كفايبشأن بإجراء دراسة أخرى يتعلق  وإسبانيا  ة الكشف. رسر

ي إطار بند جدول األعمال و .6
ن
اءات والصحة"ف بلغت اللجنة ب"البر

ُ
 Pat-INFORMEDفيما يتعلق بمبادرة  اتالتطور أحدث ، أ

اءات األوروبية اآلسيوية.  VaxPaL قاعدة البياناتو  MedsPaLبيانات الوقاعدة  ي لمنظمة البر
ن
 والسجل الصيدالن

اءات،  .7 خالل التقدم بعملها بناء عىل االتفاق الذي تم التوصل إليه اللجنة ستواصل وفيما يخص األنشطة المقبلة للجنة البر
ن  لثةالثادورتها  مزيد من من أجل لقضايا مفتوحة لاللجنة عىل أن تظل القائمة غب  الحرصية  ووافقت . بشأن أنشطتها المقبلة والثالثي 
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ن  ةرابعاللدورة والنقاش خالل ا التوضيح ي ا، دون اإلخالل بواليتهوافقت اللجنة، ذلك،  إضافة إىلو  . والثالثي 
عىل أن يقترص عملها فن

ي تلك المرحلة. 
الذي وافقت بيان برنامج عمل اللجنة المقبل ويرد فيما يىلي  الدورة التالية عىل تقصي الحقائق، وأال يؤدي إىل المواءمة فن

ي جدول أعمالها:  المواضيعفيما يخص عليه 
 الخمسة المدرجة فن

اءات (أ) وع وثيقة مرجعية بشأن ، "فيما يتعلق بموضوع "االستثناءات والتقييدات عىل حقوق البر ستعد األمانة مشر
 . ن اءات، وستقدمه إىل الدورة الرابعة والثالثي  ي و استنفاد حقوق البر

سيكون النوع الالحق من االستثناءات والتقييدات التر
و غطيها ميس ية األجنبية. المتعلق باستخدام الوثيقة المرجعية هو االستثناء ع شر  السلع عىل السفن والطائرات والمركبات البر

اض (ب) ي ذلك أنظمة االعبر
اءات، بما فن كفاية الكشف، عىل بشأن  ستعد األمانة دراسة  ،"وفيما يتعلق بموضوع "جودة البر

ي الوثيقة
ح فن ا SCP/31/8 Rev.  النحو المقبر

ً
، ستنظم األمانة أيض ن  "1شاركية عن: "تجلسات . وخالل الدورة الرابعة والثالثي 

اعات ال آليات فحص و " 2براءات؛ "لحصول عىل لذكاء االصطناعي لمن قبل ا و أم الذكاء االصطناعي استخدمبتكرة باأهلية االخبر
ي الو 

ح فن ي مكاتب الملكية الفكرية، عىل النحو المقبر
اءات المعجلة فن إضافة إىل ذلك، ستقدم األمانة و . SCP/33/4ثيقة البر

ي ُعقدت يشاركتجلسة الالتقريًرا عن 
ي ُعقدت خالل الدورة بشأن ة التر

اءات، والتر استخدام الذكاء االصطناعي لفحص طلبات البر
 . ن  الثالثة والثالثي 

اءات  وفيما يتعلق بموضوع (ج) ي الدورة ال"والصحة"البر
اءرابع، فن ن للجنة البر ي  ،اتة والثالثي 

ي تلقر
آخر ستستمر اللجنة فن

اءات المتعلقة باألدوية  المستجدات عن المبادرات الخاصة بقواعد البيانات المتاحة للجمهور بشأن معلومات وضع البر
ي الوثيقةواللقاحات

 لما ورد فن
ً
 لوس . SCP/28/10 Rev.  ، وفقا

ً
استعراض البحوث ) SCP/31/5لوثيقة تعد األمانة تحديثا

اءات والنفاذ إىل المنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحيةالحالية  ة قيد المراجعة وتغطي، ل(المتعلقة بالبر ة  ةتمديد الفبر الفبر
ن  ي الوثيقة2021و 2019بي 

ما سبق، إضافة إىل و . SCP/28/9 Rev.  ، بما يتفق مع االختصاصات المنصوص عليها فن
اءات فيما ي تهمأنشط نظمة التجارة العالميةالويبو ومو ن عن منظمة الصحة العالمية و ممثلسيعرض  خص جائحة المتعلقة بالبر
.  19-كوفيد ي

ي سياق التعاون الثالن 
عن لتقديم عروض  ن من منظمة الصحة العالمية ومجمع براءات األدويةو ممثل عيدسو فن

. ، مجمع براءات األدوية( وأنشطة ترخيص C-TAP) 19-تجمع الوصول إىل التكنولوجيا خالل كوفيد  عىل التواىلي

ليهم" (د)
ِّ
اءات وموك ن مستشاري البر تركز عىل تشاركية ستنظم األمانة جلسة  ،وفيما يتعلق بموضوع "رسية االتصاالت بي 

ليهم. الجوانب العابرة للحدود 
ِّ
اءات وموك ن مستشاري البر  فيما يتعلق بشية االتصاالت بي 

لتسليط الضوء عىل تشاركية ة جلسستنظم األمانة ستنظم األمانة ف أما فيما يتعلق بموضوع "نقل التكنولوجيا"،و  (ه)
ي تعزيز االبتكار ونقل التكنولوجيا والتنمية الصناعية للبلدان

اءات فن ي تواجهها،  ،المساهمات اإليجابية لنظام البر
والتحديات التر

 من خالل عرض حاالت ملموسة من قبل مختلف أصحاب المصلحة. 

 عىل  ووافقت .8
ً
اءات الوطنية/اإلقليمية بناًء عىل اإلسهامات اللجنة أيضا ن البر تحديث المعلومات المتعلقة ببعض جوانب قواني 
 الواردة من الدول األعضاء. 

إن الجمعية العامة للويبو مدعوة إىل اإلحاطة  .9
 بمضمون "تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية 

ً
علما

اءات  (WO/GA/55/2)الوثيقة  "بقانون البر

 ة[]نهاية الوثيق


