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  ملخص الرئيس

 

ند  تاح ادلورة:  من جدول األعامل1لبا  فتا

تح ادلورة  .1 تاسعةفتا يةلا نة ادلامئة ا رشة  ن  ملعللج نة ( بقانون الرباءاتع يد )للجا سسلسـ ا اذلي ، ، املدير العامغري نفرا
شاركني تودل . ملرحب اب يب  يد  شـوتوىل ا فل يسـ بو(بل نة) يالو  .للجهممة أمني ا

ند   اعامتد جدول األعامل:  من جدول األعامل2لبا

رشوع جدول األعامل  .2 نة  متدت ا ما للج ند جديد) .SCP/19/1 Provثالويقة (ع : 10بند لا: "بمع إضافة 
ية يات جدول أعامل ا تعلق هبا من تو يذ ما  نة يف  منسامهة ا ص ي للج لتم هم )SCP/19/1ثانظر الويقة  ("تنف ُيف، عىل أن 

ندا دامئا عىل جدول األعامل يس  ند  بمن ذكل أن ذكل ا لب ل ّ. 

ند  رشة:  من جدول األعامل3لبا نة  ثا رشوع تقرير ادلورة ا عاعامتد  مم  ل

رشوع تقرير  .3 نة  متدت ا ما للج رشة ع نة  ثا عادلورة ا م  .ح مقرتكام هو) SCP/18/12 Prov.2ثالويقة (ل

ند   تقرير عن نظام الرباءات ادلويل:  من جدول األعامل4لبا

شات إىل الواثئق  .4 نا ندت ا قا مل  SCP/19/2 و.SCP/12/3 Rev.2 Add وSCP/12/3 Rev.2ست
 .SCP/19/3و
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نة عىل  .5 بعض جوانب قواأن للجووافقت ا تعلقة  باملعلومات ا يةمل ية /طننني الرباءات الو قلمياإل
]http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html [ يقات الواردة من َّسوف حتدث نادا إىل ا لتعلا ست

 .األطراف ادلول

ند  تعلقة حبقوق الرباءات:  من جدول األعامل5لبا يدات ا ناءات وا ملالا لتقي  سـتث

شات إىل الواثئق  .6 نا ندت ا قا مل  .SCP/19/6 وSCP/18/3 وSCP/14/7ست

يحات  ّ غري أن،SCP/19/6ثوأيدت بعض الوفود اقرتاح وفد الربازيل الوارد يف الويقة  .7 بت تو ضبعض الوفود  طل
ية  يدات مبعزل عن املعايري اخلاصة بقا ناءات وا نظر يف الا بلشأن بعض أجزاء الاقرتاح، وقالت إنه ال ميكن ا ي ل ّ لتقب سـتث

 .برباءة امحلاية

ند   ودة الرباءات، مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاضج:  من جدول األعامل6لبا

شات إىل الواثئق  .8 نا ندت ا قا مل  SCP/18/INF/2 وSCP/17/10 وSCP/17/8 وSCP/17/7ست
 .SCP/19/5 وSCP/19/4 وSCP/18/9و SCP/18/4 و.SCP/18/INF/2 Addو

تحدة و .9 ندا واململكة ا ملأيدت بعض الوفود الاقرتاحات املقدمة من وفدي  ومن وفد ادلامنرك ) SCP/18/9ثالويقة (ك
ية ) SCP/17/7ثالويقة ( تحدة األمر يكومن وفد الوالايت ا تان (مل يا ) SCP/19/4 وSCP/17/10ثيقالو با نومن وفد إ سـ
نارص الواردة يف تكل الاقرتاحات). SCP/19/5ثالويقة ( وقالت بعض الوفود . لعوأيدت بعض الوفود األخرى بعض ا

تفامه عىل تعريف مصطلح األخرى  لإن ا متكن من اختاذ املزيد من اخلطوات " جودة الرباءات"ّ ّأمر رضوري   هذه بشأنلل
سأةل بة جلودة الرباءات. ملا شف اب تعلق بكفاية ا رشط ا ية ا سـوأكدت بعض الوفود أ لك مل لنمه ل ّأكدت بعض الوفود جمددا عىل و. ّ

بل جمال جودة الرباءات يف رضورة أال يؤدي أي معل  يةقوانني اتنسـيق إىل ملسـتقيف ا  .علرباءات املوضو

ية  .10 تحدة األمر نة علام ابقرتاح وفد الوالايت ا يكوأحاطت ا مل يا إوابقرتاح وفد ) SCP/19/4ثالويقة (للج نبا سـ
بةلواتفقت) SCP/19/5ثالويقة ( نة ا ملق عىل إضافهتام إىل واثئق العمل الواردة يف جدول أعامل دورة ا  .للج

، اقرتحت بعض )SCP/18/4ثالويقة  (يات اإلدارية لإللغاء واإلبطاللوسائر اآلوفامي خيص موضوع أنظمة الاعرتاض  .11
شاط  يات  تكل اآل يع املعلومات اخلاصة  نالوفود  ل ب تابعةممكنكجتم شطة ا مل من أ  .ن

ند   الرباءات والصحة:  من جدول األعامل7لبا

شات إىل  .12 نا ندت ا قا مل  SCP/18/INF/3 وSCP/17/11 و.SCP/16/7 Corr وSCP/16/7الواثئق ست
 .SCP/18/5و .SCP/18/INF/3 Addو

شرتاك عن  .13 ية عرضا  تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا بو و نة قدمت أماانت الو موناء عىل طلب ا مل ل مل ي للج مب م
نون  معشور  تاكر"من ية والا يات ا نولو نفاذ إىل ا بتعزيز فرص ا ب لطل ج ية الفكرية : لتك مللكالصالت القامئة بني الصحة العامة وا

تجارة ثالية "مبخترصشار إلهيا فامي بعد ملا" (لوا ثادلراسة ا سة ").  األطرافل بت العرض  جلوأ  ."سؤال وجواب"عق

يا ابمس  .14 نوب أفر يقوأيدت بعض الوفود الاقرتاح اذلي قدمه وفود  ية اجملج ية ومجموعة جدول أعامل ا لتمنموعة األفر يق
تان ( تحدة يدت بعض الوفود األخرى الاوأ). .SCP/16/7 Corr وSCP/16/7ثيقالو ملقرتاح اذلي قدمه وفد الوالايت ا

ية   ).SCP/17/11ثالويقة (يكاألمر
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متةل  .15 ية ا ها من الازدوا حملوفامي خيص الك الاقرتاحني أعربت بعض الوفود عن  ج شطة أخرى بنيقلق شطة املقرتحة وأ ن األ ن
ية  ية وا ية اب نة ا ثل ا بو،  مللكيضطلع هبا يف حمافل أخرى من حمافل الو منم ن للج لتي ملع ية دوية ُ نظامت حكو بل  لالفكرية، أو من  م م ق

ية تجارة العا نظمة ا ية و نظمة الصحة العا ثل  ملية أخرى،  ل مل من م م نهتا . مع بو و جلوقالت بعض الوفود األخرى إن من همام الو ي
تحدة،  نظمة واكةل من واكالت األمم ا بار هذه ا ية بقانون الرباءات، اب ملادلامئة ا مل ت عن  والصحة العامة، معاجلة موضوع الرباءاتملع

يا ابمس  نوب أفر يقوإن الاقرتاح اذلي قدمه وفد  ية مع اجملج شلك أية ازدوا ية لن  ية ومجموعة جدول أعامل ا جموعة األفر ّيق ي لتمن
بو أو خارهجامساراتأية  شامةل . ي أخرى داخل الو لوأشار مؤيدو الك الاقرتاحني، يف معرض إبداء تقديرمه للمعلومات ا

ية الواردة ناد إىل بعض اجلوانب اليت مل قعوالوا نقاش ابال نة يف ا هام ا ثالية األطراف، إىل إماكية إ ت يف ادلراسة ا سس ل للج ن ث ل
لناوها ادلراسة  .تت

شأن  .16 شرتكة  سة ا تعلق اب بوفامي  مل جلل بدلان مبي تفاع ا لا تعلقة ابلصحة ن نظم خالل يف جمال الرباءات ملواطن املرونة ا ستاليت 
بةل، تفامه نة ا ملقدورة ا تعد ويقة تلخص فهيا هذا الاجامتع للج نة عىل أن األمانة  ثت ا سـ نة ذاهتاللج  .للجخالل دورة ا

ند  شارهيم يف جمال الرباءات:  من جدول األعامل8لبا  مسترسية الاتصاالت بني الزابئن و

شات إىل الويقة .17 نا ندت ا ثا ق مل  .SCP/18/6 ست

ياواقرتحت بعض الوفود وضع معايري  .18 شأن حلول ند سوية القضااي العابرة للحدود، واليت ميكن أن ب غري ملزمة  لتمتةل  حم
ياري يل ا ية كد تتخدهما اإلدارات الو ل ن خسـ ط تعلق . ت ية  تواعرتضت وفود أخرى عىل ذكل الاقرتاح مؤكدة أن هذه ا لقض

باتلمرافعاتل  الوطينقانونابل ية وقانون اإل ث املد  .ن

ند  يا:  من جدول األعامل9لبا نولو جنقل ا  لتك

تني .19 شات إىل الو نا ندت ا يقا ثت ق مل  .SCP/18/8 وSCP/18/7 س

ثةل  .20 يا عرب إضافة مزيد من األ نولو نقل ا ية  نة يف العمل عىل اجلوانب ا ماقرتحت بعض الوفود أن متيض ا ج لتك ل لعمل للج
يل املربطة ابلرباءات اليت تقف أمام ، والSCP/18/8 ثإىل الويقة ناول العرا ية اليت  ثةل ا تسـامي األ قلعمل ت ياتم نولو ج نقل ا ومل . لتك

ية  نة ا رشوع ا تكامل  بل ا نة  يا يف إطار ا نولو شطة جديدة يف جمال نقل ا نساند بعض الوفود إطالق أ للج سـ للج ن ملعت م ق ج لتك
يا نولو ية الفكرية ونقل ا شأن ا ية الفكرية  ية وا جاب تك مللك لمللك ب شرتكة وناء احللول:لتمن تحدايت ا ب ا مل بيد أن بعض الوفود أكدت . ل

ت شطة املقرتحة يف إطار خعىل ا يعة األ نالف  ية بقانون الرباءاتطب نة ادلامئة ا نا ية ملعللج ية اب نة ا رشوع ا من و ن لتللج ملع م
ية  .الفكرية مللكوا

ند  يةم:  من جدول األعامل10لبا يات جدول أعامل ا تعلق هبا من تو يذ ما  نة يف  منسامهة ا ص ي لتللج  تنف

نة، ابقرتاح من الريس، عىل أن ال .21 ئاتفقت ا شأن للج ياانت  بوفود اليت ترغب يف اإلدالء  نة يف بب للجسامهة ا م
ية يات جدول أعامل ا تعلق هبا من تو منيذ ما  ص لتي توبة إىل األمانةسوف  تنف ياانت  مكتقدم تكل ا ئوقال الريس إن . لب

بو وف ية العامة للو تحال إىل ا نة وأهنا  رشة  تاسعة  تدون يف تقرير ادلورة ا ياانت  ييع ا مجلع سـ للج ل سـ ب عمج قا للقرار اذلي ل
بو لعام اختذته  ية العامة للو يا ية2010مجلع يق جدول أعامل ا ية  من فامي خيص آ سـ لتل  .تن
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ند  بل:  من جدول األعامل11لبا  ملقالعمل ا

متةل  غري القامئةسـتظل  .22 نةملكا بةل  نقاش يف ادلورة ا يل وا توحة ملزيد من ا للجللقضااي املطروحة  ل ملقتفص  .لمف

نإخالل دون و .23 بةل عىل تقيص احلقائق وعىل أال اتفقت ة، للجبوالية ا ها يف ادلورة ا ترص  نة عىل أن  ملقا معل يق للج
ية يؤدي هذا العمل إىل  تايليف هذه املرحةل وتنسـيقأعامل  نحو ا نجز عىل ا لأن  ل  :ُي

يدات عىل حقوق الرباءات )أ( ناءات وا لتقيالا  سـتث
ثتعد األمانة ويقة،  "1" ناد إىلسـ هامات ستابال تلمة ساإل نفذ هبا طريقة ال عن من ادلول األعضاء، ملسـا ّاليت  ت

يةسـتثالاادلول األعضاء  تا سة ا يدات ا لناءات وا ل مخل ناءات لتقي يمي جناعة هذه الا ث، دون  سـتتق
يدات شخيص: لتقيوا تخدام ا لالا تجارب سـ تخدام يف ا تجاري؛ والا لأو غري ا سـ بحث العلمي؛  ل لأو ا

تخدام  سابقسـوحتضري األدوية؛ والا تخدا؛ ولا ية سـا سفن والطائرات واملربات األر ضم املواد اخلاصة اب ك ل
ية يذ هذه . جنباأل ها ادلول األعضاء يف  تحدايت اليت توا سحب الويقة أيضا عىل ا بغي أن  نفو هج تن لت ث ن ي

يدات ناءات وا لتقيالا  .سـتث

سة املذكورة أعاله نظم ندوة ستُ "2" يدات ا ناءات أو ا مخلعن الا لتقي نحو سـتث املقرتح لملدة نصف يوم عىل ا
نةSCP/19/6ثيف الويقة  رشين  للج خالل ادلورة ا  .لع

ناد إىل  "3" نة، ابال رشين  ستتعد األمانة ويقة لدلورة احلادية وا للج ث هاماتلعسـ تلمة من ادلول ساإل ملسـ ا
ها هبا ادلول األعضاء طريقة العن  ،األعضاء ية والواردة يف تنفّاليت  ية ا تا يدات ا ناءات وا بقالا تث ملتق لل ل ي سـت

يمي جناعهتاSCP/18/3ثيقة الو سلطات: تق، دون  ية من ا لأفعال احلصول عىل موافقة  نفاد ؛ وتنظمي ستا
تخدام احلكويم؛ وحقوق الرباءات باري أو الا يص اإل سـالرت ج تعلقة ؛ وخ يدات ا ناءات وا ملالا لتقي سـتث

تخدام املزارعني أو  بااتت سـاب نتودلي ا لسـ ية برباءاتم تاكرات ا حململال نظم ندوة . ب  عنستو
شار إلهيا أعاله  ية ا يدات ا ناءات وا ملالا بقي تث ملتق ل نحو املقرتح يف الويقة سـت ثملدة نصف يوم عىل ا ل

SCP/19/6نة عل خالل ادلورة احلادية وا  للجرشين 

 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض )ب(
تلمة من ادلول األعضاء وتألف من برامج ا ند إىل املعلومات ا تمجموعة  ت لسـ مل شارك يف العمل بني ماكتب تست

ية  تخدام املعلومات اخلار جالرباءات وا بحث والفحصألغراض سـ  . لا

 الرباءات والصحة )ج(
شرتكة سة  منظمي  جل تعلقة ابلصحة يف جمال الرباءات، خالل ادلورة  ت بدلان مبواطن املرونة ا تفاع ا ملعن ا ل ن

نة رشين  للجا  .لع

 ِّمولكهيممستشاري الرباءات ورسية الاتصاالت بني  )د(
سأةل رسية الاتصاالت بني  "1" نة ويقة جتمع القوانني واملامرسات اخلاصة  بةل  مبتعد األمانة لدلورة ا ث للج ملقسـ

شارهيم يف جمال الرباءات وتلخص  تلمة من ادلول األعضاء عن أيضامستالزابئن و ملسـ املعلومات ا
بة يف هذا الصدد  .ملكتسـاخلربات ا

سأةل رسية الاتصاالت بني سـتجري األمانة خالل ادلو "2" شة عن  نا بعه  نة عرضا  بةل  مرة ا ق مللج ت تملق
شارهيم يف جمال الرباءات  . مستالزابئن و
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يا )ه( نولو جنقل ا  لتك
ثةل SCP/18/8ثسرتاجع األمانة الويقة  "1" شأن احلوافز اخلاصة ابلرباءات معلية وجتاربم بإضافة أ ب أخرى 

ن يل اليت حتول دون نقل ا تكوشأن العرا لق يا، وذكل عىل أساس ب هاماتجولو تلمة من األعضاء ساإل ملسـ ا
نة، مع مراعاة  بني يف ا للجواملرا ياابعأق نولو نقل ا ية  يعا جد القدرة الا تك لت ل ب  . س

تعقد .24 رشين  نة بأن دورهتا ا سـوأخربت األمانة ا لعللج يا ُ ئبد بدأ يف  يف الفرتة م بوع اذلي  سيخالل األ سمرب 9سـ  2013ي د
يف  .جنيف 

نة .25 ية الريس وأن احملرض الرمسي سريد يف تقرير للجوأحاطت ا سؤو ئ علام بأن هذه الويقة يه ملخص أعد حتت  ل م ث
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

تقرير يواذلي ) SCP/4/6 ث من الويقة11انظر الفقرة (دورهتا الرابعة  رشوع ا يق عىل  نة إماكية ا ليح ألعضاء ا تعل ن مللج ل ت
رش عىل  نة اإللكرتوينمنتدىيناذلي  يقات الواردة . للج ا يه ا تقرير، مبا  رشوع ا نة بعد ذكل إىل اعامتد  تدعى ا تعلو ل للج لسـ ف م

 .إىل األمانة، يف دورهتا الالحقة

نة علام .26  .ئ مبضمون هذا امللخص اذلي أعده الريسللجوأحاطت ا

 

 ]ثاية الويقةهن[


