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  ملخص الرئيس

 

ند  تاح ادلورة:  من جدول األعامل1لبا  فتا

رشة  .1 نة  ثا تح ادلورة ا عا م ل ية بقفت ننة ادلامئة ا ميس بويل، انئب املدير العام اذلي رحب انون الرباءاتملعللج يد  ج ا لسـ
شاركني يب . ملاب يد  فلوتوىل ا نةبيشـتودل لسـ  .للجهممة أمني ا

ند  تخاب الريس وانئيب الريس:  من جدول األعامل2لبا ئا ئ  ن

توريو راغوييس  .2 يد  نة واحدة ا نة ابإلجامع ملدة  بت ا نا ي سـ سـ للج فتخ ل يا(ن يد) لإيطا نة، وا سا  سـر للج لي ة سارة ئ
يوو ) غاان(نوركو آنكو  ميون  يد  سـوا سـسـ نة) سـنغافورة(ل للجانئيب ريس ا  .ئ

ند    املعدلجدول األعاملمرشوع اعامتد :  من جدول األعامل3لبا

رشوع جدول األعامل املعدل  .3 نة  متدت ا ما للج ند جديد) SCP/18/1 Prov.2ثالويقة (ع  :بمع إضافة 
ند" يذ  :12 لبا نة يف  تنفسامهة ا للج ياتم ية صتو يةلتمنجدول أعامل ا  ).SCP/18/1ثانظر الويقة  ("ملعن ا

ند  رشة:  من جدول األعامل4لبا سابعة  رشوع تقرير ادلورة ا عاعامتد   لم

رشة  .4 سابعة  رشوع تقرير ادلورة ا نة  متدت ا عا لم للج  .بصيغته املقرتحة) SCP/17/13 Prov.2ثالويقة (ع
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ند  بني:  من جدول األعامل5لبا  قاعامتد املرا

نة  وافقت .5 همةل"اعامتد عىل للجا تاكر أدوية ملعاجلة األمراض ا ية إىل ا بادرة الرا ملا بم  بصفة مراقب (DNDi) مل
 ).SCP/18/10ثالويقة (مؤقت 

ند   الرباءات ادلويلتقرير عن نظام :  من جدول األعامل6لبا

شات إىل  .6 نا ندت ا قا مل  .SCP/18/2 ثالويقةوSCP/12/3 Rev.2 Add ثالويقة  وSCP/12/3 Rev.2 ثالويقةست

بةلو .7 نة يف دورهتا ا ند عىل جدول أعامل ا نة عىل أن يظل هذا ا ملقاتفقت ا للج ب تحد.لللج ّ و ث الواثئق املذكورة سـ
تلمة من ادلول األعضاءبناء عأعاله  يقات ا سـىل ا ملتعل  .ل

ند  يدات :  من جدول األعامل7لبا ناءات وا لتقيالا تعلقة حبسـتث  قوق الرباءاتملا

شات إىل .8 نا ندت ا قا مل تني ست  .SCP/18/3 وSCP/14/7ثيق الو

تعر SCP/18/3ثقالت عدة وفود إن الويقة و .9 ناءات سـتقدم ا شأن الا يان  يدا للردود عىل الا ثاضا  ب تمف سـت بسـ
يدات عىل حقوق الرباءات وجشعت ادلول األعضاء عىل تقدمي  يانلتقيوا  .سـتباملزيد من الردود عىل الا

ية من هذا الاقرتاح، ولكن بداية او) SCP/14/7ثالويقة (وأيدت بعض الوفود اعامتد اقرتاح الربازيل  .10 ثا نملرحةل ا ل
متد ذكل نة مل  تعا نةو. للج توالها ا ثال دراسات إفرادية،  تابعة أخرى،  شطة  للجعالوة عىل ذكل، اقرتحت بعض الوفود أ ت من . م

نظر ميكن ال وأفادت بعض الوفود بأنه  يدات إىللا ناءات وا لتقي الا الرباءات هلية للرباءة وحقوق مبعزل عن معايري األسـتث
ثارية  .سـتئالا

ند   جودة الرباءات، مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض:  من جدول األعامل8لبا

شات إىل الواثئق  .11 نا ندت ا قا مل  ثالويقةوSCP/18/INF/2  ثوالويقة SCP/17/10وSCP/17/8  وSCP/17/7ست

SCP/18/INF/2 Add.تني  .SCP/18/9  وSCP/18/4 ثيق والو

تحدة وأيدت بع .12 ندا واململكة ا ملض الوفود الاقرتاحات اليت قدهما وفدا  ثالويقة (ووفد ادلامنرك ) SCP/18/9ثالويقة (ك
SCP/17/7 ( ية تحدة األمر يكووفد الوالايت ا شأن . )SCP/17/10ثالويقة (مل يحات  بت بعض الوفود األخرى تو بو ض طل

شواغل  تفامه إزاء انعدام لتكل الاقرتاحات وأاثرت بعض ا بل بعض الوفود ". جودة الرباءات "اصطالححول شرتك ملالا تقومل 
شأهنا يحات  ست تو باألخرى العمل عىل أساس تكل الاقرتاحات وا ض شأن ّوقدمت . لمت ببعض الوفود األخرى آراءها أيضا 

 .مسأةل جودة الرباءات

يات اإلبطال واإللغاء اإلداري  .13 تعلق بأنظمة الاعرتاض وسائر آ لوفامي   قدمت بعض الوفود ،)SCP/18/4ثالويقة (ي
ية تابعة. فمعلومات إضا شطة  مواقرتحت بعض الوفود أ يذهان نة  توىل ا تنف  للج  .ت
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ند   الرباءات والصحة:  من جدول األعامل9لبا

شات إىل الويقة  .14 نا ندت ا ثا ق مل ث والويقة SCP/17/11ثوالويقة .SCP/16/7 Corr ث والويقة SCP/16/7ست
SCP/18/INF/3 ثوالويقة  SCP/18/INF/3 Add. ث والويقةSCP/18/5. 

ية  .15 ية ومجموعة جدول أعامل ا بدلان األفر يا ابمس مجموعة ا نوب أفر منوأيدت بعض الوفود الاقرتاح اذلي قدمه وفد  لتل يق يق ج
تان( نرص األول من ذكل الاقرتاح، ولكن ). SCP/16/7 Corr. وSCP/16/7 ثيقالو رشوع يف ا ست بعض الوفود ا لعوا لمت ل

ية . ّى مل تؤيد ذكل الاقرتاحبعض الوفود األخر تحدة األمر يكوأيدت وفود أخرى الاقرتاح اذلي قدمه وفد الوالايت ا مل
بل العمل عىل أساس ذكل الاقرتاح). SCP/17/11 ثالويقة( نت أهنا ال  تقولكن بعض الوفود  وقالت بعض الوفود إن الك . بّي

نارص جديرة ابالهامتم، فامي رأت وفود  نان  عالاقرتاحني  ند من جدول األعامل بعد يتضم نة هذا ا ناول ا بأخرى أن  لللج تت
شأن  ثالية  تكامل ادلراسة ا با ث ل تاكر الطيب"سـ نفاذ والا بتعزيز ا تجارة: ل ية الفكرية وا تقاطع بني الصحة العامة وا لنقاط ا " مللكل

تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا ملاليت جترهيا لك من  ل ممل بوم بو العمل .يية والو ي وشددت بعض الوفود عىل أن تواصل الو ّ
سارات أخرى تاجئ أية  تظار  سأةل دون ا معىل ا ن ن  .مل

نجز يف حمافل  .16 ية األشطة املقرتحة مع العمل ا ها إزاء ازدوا ملوفامي خيص الك الاقرتاحني، أعربت بعض الوفود عن  ن ج قلق
نظمة الصح ثل  ية دوية أخرى  نظامت حكو بو أو يف  مأخرى للو م م لم يةي تجارة العا نظمة ا ية و ملة العا ل  وارتأت بعض الوفود .ممل

بو  ناسب إلجناز أي معل إضايف حول هذا املوضوع يف الو ية، فإن املاكن ا نظر إىل الارباط الويق مع قضااي ا يأنه اب مل من ث ت لتل
ية دون أي  ية الفكريةجازدوا ية وا ية اب نة ا مللكهو ا من ن لتللج نت بعض الوفود األخرى أن.ملع ندرج بيّ و سأةل  تكل ا تصدي  ي ا مل ل ل

سارات أخرى داخل  ية مع أية  ية بقانون الرباءات، وأن ذكل لن يؤدي إىل أي ازدوا نة ادلامئة ا بو وا ممضن والية الو ن للج جي ملع
بو أو خارهجا  .يالو

ند شاري الرباءات ومولكهيم:  من جدول األعامل10 لبا تواصل بني  ِّرسية ا ت  مسل

شات إىل الوي .17 نا ندت ا ثا ق مل  .SCP/18/6 قةست

شالكت العابرة للحدوداعامتد واقرتحت بعض الوفود  .18 سوية ا نة  يا للحلول ا ملبادئ غري ملزمة أو معايري د ت لن ملمك ، لكن م
سأةل تدخل يف نطاق القانون عىل بعض الوفود ّوشددت . بعض الوفود األخرى اعرتضت عىل ذكل الاقرتاح ملأن هذه ا

بغي  ها من ينالوطين وأنه  بلللجنةاامل جدول أعفحذ إجراء مزيد من ادلراسة األخرى اقرتحت بعض الوفود لكن و. ملسـتق يف ا
 .للقضااي العابرة للحدود

ند يانقل :  من جدول األعامل11 لبا نولو جا  لتك

شات إىل الويقني .19 نا ندت ا ثا ق مل  .SCP/18/8 وSCP/18/7 ست

يلSCP/18/8 ثوقالت بعض الوفود إن الويقة .20 ناول مبا يكفي العرا ق مل  يا من تت نولو ج املربطة ابلرباءات أمام نقل ا لتك ت
يع نطاق ادلراسة األوية  ياق تو ية يف  ثةل وجتارب  لخالل أ سـ سـ معل نة ) .SCP/14/4 Rev ثالويقة(م للجواقرتحت أن متيض ا

يا نولو نقل ا ية  جيف العمل عىل اجلوانب ا لتك ل يل، وال سـامي اللعمل نوقعرا يالتك اليت يطرهحا نظام الرباءات أمام نقل ا ّومل تؤيد . جلو
يل املربطة بعض الوفود مواصةل العمل فقط عىل  تالعرا شطة . ابلرباءاتق ية أ ها إزاء ازدوا شغا نوأعربت بعض الوفود عن ا جن ل

ية الفكرية ية وا ية اب نة ا نة يف هذا املوضوع مع معل ا مللكا من ن للج لتللج  .ملع
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ند ية بق:  من جدول األعامل12 لبا نة ادلامئة ا هام ا نإ ملعللج يةس يات ا تو يذ ا نانون الرباءات يف  ص ملعل ية تنف  لتمنمن جدول أعامل ا

نة  .21 هام ا ياانت حول إ للجأدىل عدد من الوفود  س يةبب ية من جدول أعامل ا يات ا تو يذ ا منيف  ن ص لتل ملع ئوقال الريس إن . تنف
ية العامة  تحال إىل ا نة وأهنا  رشة  نة  ثا تدون يف تقرير ادلورة ا ياانت  مجلعيع ا سـ للج ل سـ ب عمج م بو وفقا للقرار اذلي اختذته ل يللو

نة ية 2010 سـهذه األخرية  يةل فامي خيص آ منيق جدول أعامل ا لتسـ ندا دامئا يف .تن سأةل  ست بعض الوفود أن تكون ا ب وا مل لمت
ندا دامئا يف جدول األعامل ند  بغي أن يكون ذكل ا بجدول األعامل، ولكن قالت بعض الوفود األخرى إنه ال  لب  .ين

ند بل: ول األعامل من جد13 لبا  ملقالعمل ا

بةل .22 نة ا نقاش يف دورة ا يل وا توحة ملزيد من ا شامةل للقضااي املطروحة  ملقتظل القامئة غري ا للجمف ل تفص ل  .لسـ

توصل إىل أي اتفاق آخر،  .23 نة عىل مواصةل َّقدمه  اقرتاح وبعدلوبعد اإلخفاق يف ا للجالريس، اتفقت ا ئ
شات يف دو نا قا ناد إىلرمل بةل ابال تهتا ا ندين سملق رشة، فامي عدا ا نة  ثا ب جدول أعامل ادلورة ا لل ع ث من الويقة 12 و 2م

SCP/18/1 .بةل بل انعقاد دورهتا ا نة  تقدم ابقرتاحاهتا حول معل ا ملقوميكن لدلول األعضاء أن  ق للج  .ّت

نعقد يف الفرتة من .24 رشة  تاسعة  نة بأن دورهتا ا ستوأخربت األمانة ا ع ل َللج  .نيفج يف 2012  نومفرب30 إىل 26 ُ

ية الريس وأن احملرض الرمسي سريد يف تقرير  .25 سؤو نة علام بأن هذه الويقة يه ملخص أعد حتت  ئوأحاطت ا ل م ث للج
نة يف  يه ا متد وفقا لإلجراء اذلي وافقت  ناء الاجامتع  يع املداخالت اليت جرت أ تقرير عىل  توي ا للجادلورة، و عل ث مج ل ليعيح سـ

يح أل)SCP/4/6 ةثالويق من 11 انظر الفقرة(دورهتا الرابعة  نةيت واذلي  تقرير ن إماكية للجعضاء ا رشوع ا يق عىل  لا متعل ل
رش  نة اإللكرتوينيناذلي  تدى ا للجعىل  نةسـو. من يقات الواردة  بعد ذكلللجتدعى ا يه ا تقرير، مبا  رشوع ا تعل إىل اعامتد  لل ف م

 .إىل األمانة، يف دورهتا الالحقة

نة علام .26  .ئ أعده الريس مبضمون هذا امللخص اذليللجوأحاطت ا

 

 ]ثهناية الويقة[

 

 

 


