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 اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
 

 والعشرونالرابعة الدورة 
ىل  27جنيف، من   2016 يونيو 30اإ

 
 

 ملخص الرئيس

 

 افتتاح ادلورة من جدول الأعامل: 1البند 

، ، املدير العامفرانسس غريالس يد  )اللجنة( للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات والعرشينالرابعة افتتح ادلورة  .1
هممة أأمني )الويبو(  ماركو أألامينالس يد وتوىل . كو )رومانيا(شبوكورا يون وتولت رئاسة ادلورة الس يدة ب ابملشاركني. اذلي رح  

 اللجنة.

 اعامتد جدول الأعامل من جدول الأعامل: 2البند 

ضافة العبارة "انظر الوثيقةمع  (.SCP/24/1 Prov اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة اعمتدت .2 " SCP/24/3 اإ
 من جدول الأعامل. 6 مضن البند

 والعرشين الثالثةاعامتد مرشوع تقرير ادلورة  من جدول الأعامل: 3البند 

 ( كام هو مقرتح.SCP/23/6 Prov. 2 العرشين )الوثيقةو  الثالثة هتااعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دور .3

 تقرير عن النظام ادلويل للرباءات من جدول الأعامل: 4البند 

ىل الوثيقة .4  .SCP/24/2 استندت املناقشات اإ



SCP/24/5 
2 
 

قلميية  .5 ووافقت اللجنة عىل أأن املعلومات املتعلقة ببعض جوانب قوانني الرباءات الوطنية/الإ
[http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html ىل ث استنادا اإ الواردة من  الإسهامات[ سوف حتدَّ

 الأعضاء. ادلول

 الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات من جدول الأعامل: 5البند 

ىل  .6  .SCP/19/6و SCP/14/7 الوثيقتنياستندت املناقشات اإ

أأخرى . واقرتحت بعض الوفود أأنشطة املندرجة مضن هذا البند من جدول الأعاملوواصلت اللجنة مناقشة القضااي  .7
 لتضطلع هبا اللجنة مضن هذا البند من جدول الأعامل.

 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض من جدول الأعامل: 6البند 

ىل  .8  SCP/19/4و SCP/18/9و SCP/17/10وSCP/17/8 و SCP/17/7 الواثئقاستندت املناقشات اإ
 .SCP/24/3و SCP/23/4و .SCP/20/11 Revو

وقدمت الأمانة عرضا بشأأن صفحهتا الإلكرتونية اخلاصة بتقامس العمل والأنشطة التعاونية فامي يتعلق ابلبحث يف  .9
ىل البحث والفحص ) (. وقدم وفد املكس يك WIPO CASEطلبات الرباءات وحفصها، مبا يف ذكل نظام النفاذ املركزي اإ

دارة طلبات الرباءات لبدلاعرضا بشأأن   (CADOPATن أأمرياك الوسطى وامجلهورية ادلومنيكية )نظام دمع اإ

س بانياوقدم وفد  .10 . (SCP/24/3 )الوثيقةضافية بشأأن تقي م الششا  الابتاكري الإ راسات ابدل اخلاصاقرتاحه  اإ
وواصلت اللجنة مناقشة القضااي املندرجة مضن هذا البند من جدول الأعامل. واقرتحت بعض الوفود أأنشطة لتضطلع هبا 

 اللجنة خبصوص جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض.

 الرباءات والصحة من جدول الأعامل: 7البند 

ىل الواثئق .11  .SCP/17/11و .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7 استندت املناقشات اإ

(، SCP/24/4 الرباءات والصحة )الوثيقة بشأأنوحتدث وفد نيجرياي ابمس اجملموعة الأفريقية وقدم اقرتاح اجملموعة  .12
ث اقرتاهحا السابق )الوثيقتان وواصلت اللجنة مناقشة القضااي املندرجة (. .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7 اذلي حيد 

 .الرباءات والصحةمضن هذا البند من جدول الأعامل. واقرتحت بعض الوفود أأنشطة لتضطلع هبا اللجنة خبصوص 

هيم مستشاري الرباءاترسية التصالت بني  من جدول الأعامل: 8البند   وموّك ل

هيمواصلت اللجنة مناقشة  .13 واقرتحت بعض الوفود أأنشطة لتضطلع . رسية التصالت بني مستشاري الرباءات وموّك ل
 مضن هذا البند من جدول الأعامل. واقرتحت بعض الوفود الأخرى وقف مناقشة هذا البند من جدول الأعامل.هبا اللجنة 

 نقل التكنولوجيا ل:من جدول الأعام 9البند 

واقرتحت بعض الوفود أأنشطة لتضطلع . ة مضن هذا البند من جدول الأعاملواصلت اللجنة مناقشة القضااي املندرج .14
 هبا اللجنة خبصوص نقل التكنولوجيا.
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 اقرتاح من مجموعة بدلان أأمرياك الالتيشية والاكرييب -مسائل أأخرى  من جدول الأعامل: 10البند 

ىل الوثيقةاستندت املناقش .15  .SCP/22/5 ات اإ

وقدم وفد جزر الهباما الاقرتاح ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتيشية والاكرييب. وواصلت اللجنة مناقشة الاقرتاح.  .16
أأن  ةالرئيس توعقب بعض املناقشات، اقرتح أأبدت وفود أأخرى اعرتاضها عليه. وأأبدت بعض الوفود دمعها لالقرتاح، بيامن

سهامات تقدمي وفود املهمتةلله ميكن ة يف ادلورة القادمة وأأنل مناقشة القضيتُواص    .اإ

 العمل املقبل من جدول الأعامل: 11البند 

رت اللجنة أأن يكون معلها املقبل كام ييل: .17  قر 

 يرصية من القضااي مفتوحة ملزيد من التطوير والنقا  يف ادلورة املقب ة للجنة.احلقامئة غري س تظل ال 

 ىل تقيص احلقائق ولن عدلورة املقب ة يف امعلها أأن يقتيرص عىل هذه الأخرية وافقت  ولية اللجنة،بالإخالل ن و ود
ىل املواءمة يف هذه املرح ة، وسيمت   ىل النحو التايل:عيؤدي اإ

 الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات

  والهيئات املراقبة للجنة بشأأن جتارهبا العملية حول فعالية س تعد  الأمانة وثيقة جتمع فهيا معلومات تقدهما الأعضاء
 س امي يف معاجلة قضااي التمنية؛ الاس تثناءات والتقييدات والتحدايت اليت تطرهحا، ل

  عقد جلسة تشاركية بني ادلول الأعضاء حول ادلراسات الإفرادية، مبا يف ذكل قضااي احملامك، املتعلقة ابلس تثناءات
  أأثبتت فعاليهتا يف معاجلة قضااي التمنية و/أأو التعزيز الاقتصادي.والتقييدات اليت

 الاعرتاضجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة 

  م الأمانة مرشوع اس تبيان قبل انعقاد ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة لمتكني ادلول الأعضاء وماكتب س تعم 
قلميية من تقدمي تعليقات، عىل أأن يشمل الا  س تبيان ما ييل:الرباءات الإ

 طريقة فهم لك دوةل عضو ملفهوم "جودة الرباءات"؛ -
وتنفيذ أأنشطة التعاون والتأ زر بني ماكتب الرباءات فامي خيص البحث يف طلبات الرباءات  -

يف ذكل التجارب، وأ اثرها، وتبادل اسرتاتيجيات البحث، وأأدوات تقامس املعلومات،  وحفصها، مبا
 ات يف جمال أأنشطة التعاون والتأ زر املذكورة.والاحتياجات من تكوين الكفاء

ىل الردود عىل الاس تبيان س تقدم الأمانة ما  ىل اللجنة يف دورهتا السادسة  مج عتهواستنادا اإ من معلومات اإ
 والعرشين.

  ث الأمانة املعلومات قلميية، س تحد  ىل الإسهامات املُقدمة من ادلول الأعضاء وماكتب الرباءات الإ الواردة واستنادا اإ
لغاء الإداري) SCP/18/4 يف الوثيقة منتدى ( وتشرش املعلومات عىل أأنظمة الاعرتاض وسائر أ ليات الإبطال والإ

 بشسق أأيرس وأأوحض. اللجنة الإلكرتوين

  مواص ة جلسة تشاركية حول أأمث ة وحالت تتعلق بتقي م الششا  الابتاكري، مبا يف ذكل، عىل سبيل اذلكر
 .SCP/24/3 من الوثيقة 8 ت املقرتحة يف الفقرةاحليرص، املوضوعا ل



SCP/24/5 
4 
 

 رباءات والصحةال

  دورة تشاركية بني ادلول الأعضاء حول التجارب الوطنية املتعلقة ابس تخدام مواطن املرونة املتعلقة ابلصحة للهنوض
ىل بأأهداف الصحة العامة أأو التحدايت ذات الص ة بغرض اس تكشاف القضااي اليت جيب حفصها يف دراسة  تُقدم اإ

 اللجنة يف دورهتا السادسة والعرشين.

  ىل اللجنة يف دورهتا السادسة والعرشين، وتستشري يف ذكل اخلرباء عداد ادلراسة اليت س ُتقدم اإ ستتوىل الأمانة اإ
 املس تقلني ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية، وتفحص القيود اليت تواهجهام البدلان النامية والبدلان

الأقل منوا يف الانتفاع الاكمل مبواطن املرونة اخلاصة ابلرباءات وتأأثريها يف احلصول عىل الأدوية، وخاصة الأساس ية 
 مهنا، بأأسعار ميسورة لأغراض الصحة العامة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.

  املُسجَّ ة امللكية يف طلبات الرباءات  دوى بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غرياجلدراسة مواص ة املناقشة حول
، وحتديدا عندما يكون املودعون عىل عمل بتكل الأسامء دلى الإيداع. (SCP/21/9 )الوثيقةيف الرباءات و

ىل تقدمي عروض من أأجل توضيح املشالك املطروحة وشواغلها يف  قلميية مدعوة اإ والأعضاء وماكتب الرباءات الإ
ىل تقدمي عرض حول مرشوع هذا الصدد. والأمانة مدعوة املندرج مضن ركن الرباءات واذلي  Chemsearch اإ

 .الأسامء ادلولية غري املُسجَّ ة امللكيةيسه ل البحث يف الرباءات ابس تخدام 

هيم  رسية التصالت بني مستشاري الرباءات وموّك ل

 ىل املعلومات الواردة من الأعضاء والهيئات امل عداد مجموعة من قضااي احملامك ستتوىل الأمانة، استنادا اإ راقبة للجنة، اإ
ه، مبا يف ذكل التقييدات أأو الصعوابت املواهجة. ل  حول جوانب حصانة العالقة بني مستشار الرباءات وموّك 

 نقل التكنولوجيا

  اخلرباء من العالقة بني أأنظمة الرباءات ونقل التكنولوجيا فضال عن أأمث ة وحالت يعرضها جلسة تشاركية حول
 بغرض تعميق فهم أأثر كفاية الكشف عىل نقل التكنولوجيا.خمتلف املناطق 

 .ث الأمانة صفحة الويبو الإلكرتونية اخلاصة بنقل التكنولوجيا  س تحد 
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 علن عنه يف الوقت املناسب.والعرشين يف جنيف س يُ  اخلامسةوأأبلغت الأمانة اللجنة بأأن موعد انعقاد دورهتا  .18

وأأن احملرض الرمسي سريد يف تقرير  ةعلام بأأن هذه الوثيقة يه ملخص أأعد حتت مسؤولية الرئيسوأأحاطت اللجنة  .19
ادلورة. وس يحتوي التقرير عىل مجيع املداخالت اليت جرت أأثناء الاجامتع ليعمتد وفقا لالإجراء اذلي وافقت عليه اللجنة يف 

ماكنية التعليق عىل مرشوع التقرير ( واذلي ي SCP/4/6 من الوثيقة 11 دورهتا الرابعة )انظر الفقرة تيح لأعضاء اللجنة اإ
التعليقات  ىل اعامتد مرشوع التقرير، مبا يف ذكلدعى اللجنة بعد ذكل اإ اذلي يشرش عىل منتدى اللجنة الإلكرتوين. وس تُ 

ىل الأمانة، يف دورهتا الالحقة.  الواردة اإ

 .ةالرئيس تهوأأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعد .20

 ]هناية الوثيقة[


