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اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة العشرون

جنيف ،من  42اإىل  13يناير 4132
ندوة حول االستثناءات والتقييدات على حقوق الرباءات

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .3معال ابلقرار اذلي اختذته اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (اللجنة) يف دورهتا التاسعة عرشة ستُنظم ،خالل
ادلورة العرشين للجنة ،ندوة عىل مدى نصف يوم بشأأن الاس تثناءات والتقييدات امخلسة التالية "3" :الاس تخدام
الشخيص أأو غري التجاري؛ " "4والاس تخدام يف التجارب أأو البحث العلمي؛ " "1وحتضري ا ألدوية؛ " "2والاس تخدام
السابق؛ " "5واس تخدام أأصناف عىل سفن وطائرات ومركبات برية أأجنبية.
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وتتأألّف الندوة من ا ألجزاء الثالثة التالية:
( )3عرض ا ألمانة للواثئق  SCP/20/3اإىل 2

املدة 11 :دقيقة (مبا يف ذكل ا ألس ئةل والإجاابت)
( )4فعالية الاس تثناءات والتقييدات دلى تناول الشواغل الإمنائية وكيفية تأأثري القدرات الوطنية يف
اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات
 الس يد اكرس تني فينك ،كبري اخلرباء الاقتصاديني ،الويبو الس يدة اكيث غارنري ،عضو يف جملس اإدارة جملس البحوث الطبية ألغراض التمنية (،)COHREDلندن ،اململكة املتحدة
 -الس يد نيكولوس توم ،أأس تاذ زائر ،معهد ماكس بالنك ،مركز حبوث الابتاكر واملقاوةل ،ميونيخ ،أأملانيا

املدة 25 :دقيقة (مبا يف ذكل ا ألس ئةل والإجاابت)
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( )1دراسات اإفرادية عن تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات (تعرضها ادلول ا ألعضاء)

املدة 25 :دقيقة (مبا يف ذكل ا ألس ئةل والإجاابت)
خضم البند  6من جدول ا ألعامل .وسيُس هتل اجلزءان الثاين والثالث يف الساعة  31.11من
 .1وس ُيعقد اجلزء ا أل ّول يف ّ
 13يناير .4132
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وفامي ييل السرياتن اذلاتيتان للس يدة غارنري والس يد توم:

دلى ادلكتورة غارنري خلفية يف التسويق اجلامعي ونقل املعارف عىل الصعيد ادلويل وإادارة امللكية الفكرية .ويه تشغل الآن
منصب املدير غري التنفيذي جملموعة "مساكن للناس" ( ،)Places for Peopleاليت تُعد اإحدى أأكرب رشاكت اإدارة امللكيات
وتطويرها وجتديدها يف اململكة املتحدة؛ كام أأّنّ ا رئيسة رابطة الإساكن "اكس تل روك اإيدنفار ()Castle Rock Edinvar
يف اسكتلندا ،وعضو يف اجمللس الاستشاري للكية الإدارة جبامعة لناكسرت .واكنت عضوا يف جملس اململكة املتحدة
الاستشاري الاسرتاتيجي للملكية الفكرية يف الفرتة بني عاي  4112و 4131وعضوا يف جملس املبتكرين يف ديوان جملس
وزراء اململكة املتحدة يف عام  .4112واكنت ،يف الفرتة بني عاي  4114و ،4112عضوا يف جملس اإدارة مركز اإدارة امللكية
الفكرية يف البحث والتطوير يف اجملال الصحي ( )MIHRورئيسة تنفيذية ِ
مؤسسة ذلكل مركز .واكنت ملدة طويةل عضوا يف
رابطة مديري التكنولوجيا يف اجلامعات ( )AUTMابلولايت املتحدة ا ألمريكية وشغلت منصب أأ ّول انئب رئيس لشؤون
العالقات ادلولية بتكل الرابطة.
نيكولوس توم ،أأس تاذ زائر ،معهد ماكس بالنك ،مركز حبوث الابتاكر واملقاوةل ،ميونيخ ،أأملانيا
ادلكتور توم هو حاليا من كبار ا ألساتذة الزائرين دلى معهد ماكس بالنك لالبتاكر واملنافسة مبيونيخ .وشغل ،حىت الآونة
ا ألخرية ،منصب رئيس الاقتصاديني ابملكتب ا ألورويب للرباءات ،ومنصب ا ألمني التنفيذي للمجلس الاستشاري
الاقتصادي والعلمي بذكل املكتب .وقبل الالتحاق مبكتب الرباءات املذكور اكن يشغل منصب كبري املستشارين الاقتصاديني
ابملعهد الفدرايل السوييري للملكية الفكرية .واكن فامي م ى رئيسا لفريق ا أل م املتحدة الاستشاري املعين حبامية وإانفاذ حقوق
امللكية الفكرية ألغراض الاستامثر ،وهو عبارة عن فريق مشرتك بني القطاعني العام واخلاص .ومعل أأيضا دلى املفوضية
ا ألوروبية ابإس بانيا وق ى فرتة يعمل ابحثا يف معهد اجلامعة ا ألوروبية بفلورنسا ويف اللكية ا ألوروبية هبامبورغ ،حيث حصل
عىل شهادة ادلكتوراه يف العلوم الاقتصادية.
[ّناية الوثيقة]

