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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 7 :نومفرب 4102

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة احلادية والعشرون

جنيف ،من  3اإىل  7نومفرب 4102
ملخص الرئيس

البند  0من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .0افتتح ادلورة احلادية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (اللجنة) الس يد جمي بويل ،انئب املدير العام،
اذلي رحب ابملشاركني .وتر أأس ادلورة الس يد خمتار وريدة (مرص) .وتوىل ماركو أألامين (الويبو) هممة أأمني اللجنة.
 .4وانتخبت اللجنة ابلإجامع الس يدة بوكورا يونشكو (رومانيا) والس يد فيكتور بورتييل ( أأسرتاليا) انئبني مؤقتني للرئيس
لدلورة احلادية والعرشين.
البند  4من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع جدول ا ألعامل
.3

اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة.)SCP/21/1 Prov.2 .

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة العرشين
.2

اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير ادلورة العرشين (الوثيقة  )SCP/20/13 Prov.2كام هو مقرتح.

البند  2من جدول ا ألعامل :تقرير عن النظام ادلويل للرباءات
.5

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCP/21/2

 .6ووافقت اللجنة عىل أأن املعلومات املتعلقة ببعض جوانب قوانني الرباءات الوطنية/ا إلقلميية
[ ]http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.htmlسوف حتدَّث استنادا اإىل التعليقات الواردة من
ادلول ا ألعضاء.
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البند  5من جدول ا ألعامل :الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات
.7

استندت املناقشات اإىل الواثئق  SCP/14/7و SCP/19/6و SCP/21/3اإىل .7

 .8وعقدت ندوة بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات أأثناء ادلورة احلادية والعرشين للجنة .وتناولت
تكل الندوة الاس تثناءات والتقييدات ا ألربعة التالية "0" :اإجراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات اخملتصة؛
" "4واستنفاد احلقوق املمنوحة مبوجب الرباءات؛ " "3والرتخيص الإلزايم و /أأو الاس تخدام احلكويم؛ " "2والاس تثناءات
والتقييدات املتعلقة ابملزارعني و /أأو مس تودلي النبااتت لالخرتاعات احملمية مبوجب براءة .وتأألفت من ا ألجزاء الثالثة التالية:
" "0عرض ا ألمانة للواثئق من  SCP/21/3اإىل 7؛
" "4وعروض من قبل كبري اخلرباء الاقتصاديني يف الويبو ،والس يدة مارغريت اكيل ،أأس تاذة
مبدرسة ،ParisTech MINESابريس ،فرنسا ،والس يدة جيارشي وااتل ،مستشارة ،شعبة امللكية الفكرية ،منظمة
التجارة العاملية ،جنيف ،سويرسا حول مجةل أأمور مهنا فعالية الاس تثناءات والتقييدات دلى تناول الشواغل الإمنائية
وكيفية تأأثري القدرات الوطنية يف اس تخدام الاس تثناءات والتقييدات؛
" "3وعروض ادلول ا ألعضاء حول دراسات اإفرادية بشأأن تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات املذكورة أأعاله.
 .9وتقامست الوفود خرباهتا يف تنفيذ الاس تثناءات والتقييدات وانقشت التحدايت واحللول لتذليل الصعوابت وقدمت
اقرتاحات للميض قدما .وس تنرش تكل العروض عىل املوقع الإلكرتوين للويبو.
البند  6من جدول ا ألعامل :جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض
 .01استندت املناقشات اإىل الواثئق  SCP/17/7و SCP/17/8و SCP/17/10و SCP/18/9وSCP/19/4
و SCP/19/5 Rev.و . SCP/20/11 Rev.
 .00ونظمت جلسة تبادلية بشأأن جتارب ادلول ا ألعضاء يف جمال تقامس العمل والتعاون عىل الصعيد ادلويل خالل ادلورة
احلادية والعرشين للجنة الرباءات .وتقامست عدد من الوفود جتارهبا خبصوص مبادرات خمتلفة تتعلق بتقامس العمل والتعاون
عىل الصعيد ادلويل .ووزع ملخص عن اجللسة التبادلية ابلإضافة اإىل عروض خالل ادلورة ،وس ينرش لك ذكل عىل موقع
الويبو الإلكرتوين.
 .04و أأيّدت بعض الوفود اقرتاحا مقدَّما يف الوثيقة  .SCP/20/11 Rev.وقالت بعض الوفود ا ألخرى اإن من الرضوري
حتديد فهم مشرتك لتعريف مصطلح "جودة الرباءات" من أأجل اختاذ املزيد من اخلطوات يف هذا الشأأن .واقرتحت بعض
الوفود ا ألخرى اإجراء دراسة بشأأن أأنظمة الاعرتاض والقيود اخلاصة ابس تخدام تكل ا ألنظمة .وابلإضافة اإىل ذكل ،ق ِّّدم
اقرتاح لإعداد دراسة حول مدى وكيف ميكن لربامج تقامس العمل أأن تساعد ماكتب الرباءات عىل اإجراء معليات البحث
والفحص بفعالية أأكرث.
 .03و أأبدت بعض الوفود امتناهنا إازاء حتسني الصفحة الإلكرتونية اخلاصة ابلطريق الرسيع ملعاجلة الرباءات بناء عىل نظام
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ( .)PCT-PPHوقالت بعض الوفود اإنه ينبغي تطوير صفحة منفصةل لتشمل لك أأنشطة
تقامس العمل والتعاون بني ماكتب الرباءات.
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البند  7من جدول ا ألعامل :الرباءات والصحة
 .02استندت املناقشات اإىل الواثئق  SCP/16/7و SCP/16/7 Corr.و SCP/17/11و SCP/21/8و
.SCP/21/9
 .05وفامي خيص ادلراسة بشأأن دور أأنظمة الرباءات يف الهنوض اب ألدوية الابتاكرية ،ويف تعزيز نقل التكنولوجيا الالزمة
لإاتحة ا ألدوية اجلنيسة وا ألدوية احملمية مبوجب براءة يف البدلان النامية و أأقل البدلان منو ًا (الوثيقة  ،)SCP/21/8انقشت
الوفود خمتلف القضااي اليت مت تناولها يف تكل ادلراسة مثل تأأثري نظام الرباءات يف الهنوض اب ألدوية الابتاكرية ونقل
التكنولوجيا ،ودور العوامل غري القامئة عىل الرباءات ،والقضااي الناش ئة عن اس تخدام مؤرشات معينة ،ومعل منظمة الصحة
العاملية حول الرباءات والبحث والتطوير يف اجملال الصيدلين.
 .06وفامي خيص دراسة جدوى حول الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري مس َّجةل امللكية ( )INNيف طلبات الرباءات و /أأو
يف الرباءات .انقشت بعض الوفود فائدة الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري مس َّجةل امللكية يف طلبات الرباءات و /أأو يف
الرباءات ،وقالت اإن ا ألعباء املرتبطة ابلكشف ،اإن وجدت ،تعد هامش ية اإذا اكنت ا ألسامء ادلولية املعنية معروفة .وشددت
بعض الوفود ا ألخرى عىل جوانب تاكليف و أأعباء ذكل الكشف و أأكدت أأن الكشف عن ا ألسامء ادلولية غري مس َّجةل امللكية
ل يسهل البحث يف الرباءات.
 .07وابلإضافة اإىل ذكل ،انقشت اللجنة اإماكنية اإجراء دراسة عن تنفيذ مواطن املرونة املتعلقة بأأنواع خمتلفة من استنفاد
احلقوق يف ادلول ا ألعضاء وحمتوايهتا .ور أأت بعض الوفود أأن ا ألنشطة حتت بند "الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق
الرباءات" يغطي مبا فيه الكفاية القضية .وذكرت بعض الوفود ا ألخرى أأن حتليل كيفية تأأثري ا ألنواع اخملتلفة من الاستنفاذ يف
احلصول عىل ا ألدوية ويف جودهتا و أأسعارها مل ُير يف الواثئق املعدة يف اإطار هذا البند من جدول ا ألعامل.

البند  8من جدول ا ألعامل :رسية التصالت بني مستشار الرباءات ّ
وموّكه
 .08عقدت ندوة بشأأن رسية املشورة املقدمة من مستشاري الرباءات أأثناء ادلورة احلادية والعرشين للجنة .وتناولت
القضااي العابرة للحدود املتعلقة برسية املشورة املقدمة من مستشاري الرباءات ،وقدمت فهيا عروض حول اخلربات العملية
للموّكني ومستشاري الرباءات .وعرضت وهجات نظر مستشاري الرباءات من قبل الس يد برافني أأانند ،مكتب Anand
 ،and Anandالهند ،والس يد جيفري لويس ،مكتب  ،Patterson Belknap Webb & Tylerالولايت املتحدة
ا ألمريكية ،والس يد ونرت بورس ،مكتب  ،Bird & Birdهولندا ،والس يد ستيفن غارلند ،مكتب & Smart
 ،Biggar/Fetherstonhaughكندا .وقدمت تكل العروض ابمس امجلعيات اليت مه أأعضاء فهيا ،أأي مجعيات AIPPI
و AIPLAو .FICPIوعرضت وهجات نظر املوّكني من قبل الس يد هانز بلوشيل ،رئيس قسم امللكية الفكرية العاملية
مبجموعة شيندلر ( ،)Schindler Groupسويرسا ،والس يدة مانيشا أأ .ديساي ،مساعدة املستشار العام يف جمال
الرباءات ،اإييل لييل ورشاكه ( ،)Eli Lilly and Companyالولايت املتحدة .وقدمت ا ألمانة صفحة اإلكرتونية تتضمن
معلومات شامةل يه مثرة معل اللجنة حول هذا املوضوع.
 .09واقرتحت بعض الوفود أأن تضع اللجنة صاك غري ملزم (مثل توصية للويبو أأو قانون منوذيج غري ملزم أأو مبادئ
توجهيية غري ملزمة) ملعاجلة اجلوانب العابرة للحدود املتعلقة برسية املشورة املقدمة من مستشاري الرباءات .واعرتضت وفود
أأخرى عىل ذكل الاقرتاح مؤكدة أأن املسأأةل تدخل يف جمال القانون الوطين للك بدل وابلتايل ل ينبغي مناقش هتا يف اللجنة.
واقرتحت بعض الوفود أأن تعد ا ألمانة اس تبياان يس تكشف العقبات اليت تعيق حصانة العالقة بني مستشار الرباءات وموّكه.
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البند  9من جدول ا ألعامل :نقل التكنولوجيا
 .41استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCP/21/10
 .40واقرتحت بعض الوفود أأن جت ّمع ا ألمانة معلومات عن الترشيعات واملبادئ التوجهيية واملامرسات وا ألحاكم القضائية
الوطنية/ا إلقلميية بشأأن الرتاخيص الاختيارية .فامي اقرتحت وفود أأخرى أأن تواصل اللجنة دراسة العقبات املتعلقة ابلرباءات
اليت تعيق نقل التكنولوجيا .وقالت بعض الوفود اإنه ل ينبغي الرشوع يف أأنشطة جديدة بشأأن نقل التكنولوجيا عىل مس توى
اللجنة قبل اإجناز مرشوع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية املتعلق ابمللكية الفكرية ونقل التكنولوجيا :التحدايت
املشرتكة  -بناء احللول .غري أأن بعض الوفود أأكّدت عىل اختالف طبيعة ا ألنشطة املقرتحة عىل مس توى اللجنة ومرشوع
جلنة التمنية .واقرتحت وفود أأخرى الاضطالع مبزيد من ا ألنشطة حول مسأأةل نقل التكنولوجيا.

البند  01من جدول ا ألعامل :العمل املقبل
 .44اقرتح وفد ابراغواي ،ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ،أأن تعد ا ألمانة مرشوع أأساليب ومواصفات
مراجعة قانون الويبو المنوذيج لفائدة البدلان النامية بشأأن الاخرتاعات لعام  .0979وقالت بعض الوفود اإن اإنه ينبغي احلفاظ
عىل بنود جدول ا ألعامل امخلسة املوضوعية احلالية اليت تعكس توازان بني خمتلف ا ألولوايت .و أأشار الرئيس اإىل أأنه ميكن
عرض اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب ومناقش ته يف ادلورة القادمة.
 .43و ّقررت اللجنة أأن يكون معلها املقبل كام ييل:
 .42س تعدّ ا ألمانة ادلراس تني التاليتني وتقدّ همام اإىل دورة اللجنة الثانية والعرشين حسب ما اتفق عليه يف دورهتا العرشين.
" "0دراسة حول النشاط الابتاكري تشمل العنارص التالية :تعريف ما املقصود بشخص من أأهل املهنة،
واملهنجيات املس تعمةل يف تقيمي النشاط الابتاكري ومس توى النشاط الابتاكري؛
" "4ودراسة حول كفاية الكشف حتتوي عىل العنارص التالية :رشط الكشف المتكيين ،ورشط ادلمع ورشط
الوصف الكتايب.
 .45و أأبلغت ا ألمانة اللجنة بأأن موعد انعقاد دورهتا الثانية والعرشين يف جنيف س يعلن عنه يف الوقت املناسب.
 .46و أأحاطت اللجنة علام بأأن هذه الوثيقة يه ملخص أأعد حتت مسؤولية الرئيس و أأن احملرض الرمسي سريد يف تقرير
ادلورة .وس يحتوي التقرير عىل مجيع املداخالت اليت جرت أأثناء الاجامتع ليعمتد وفقا ل إالجراء اذلي وافقت عليه اللجنة يف
دورهتا الرابعة (انظر الفقرة  00من الوثيقة  )SCP/4/6واذلي يتيح ألعضاء اللجنة اإماكنية التعليق عىل مرشوع التقرير
اذلي ينرش عىل منتدى اللجنة الإلكرتوين .وس تدعى اللجنة بعد ذكل اإىل اعامتد مرشوع التقرير ،مبا فيه التعليقات الواردة
اإىل ا ألمانة ،يف دورهتا الالحقة.
 .47و أأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس.
[هناية الوثيقة]

