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SCP/25/5 

 �ٕالنلكزييةأ�صل: 
 2016 د�سمرب 15التارخي: 

 
 
 

 اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات
 

 والعشرون الخامسةالدورة 
 2016 د�سمرب 15ٕاىل  12جنيف، من 

 
 

 ملخص الرئيس

 

 افتتاح ا�ورة من �دول أ�عامل: 1البند 

 مد�ر مار�و ٔأل�ن (الويبو)،الس�يد  (اللجنة) للجنة ا�امئة املعنية بقانون الرباءات والعرش�ن اخلامسةافتتح ا�ورة  .1
 توىل �مة ٔأمني اللجنة.ا�ي  ،�لنيابة شعبة قانون الرباءات

 انت�اب الرئيس و�ئيب الرئيس من �دول أ�عامل: 2البند 

رئيسة للجنة، والس�يدة د�� هازبون  )بو�ورا يو�شكو (رومانياانتخبت اللجنة �ٕالجامع لس�نة وا�دة الس�يدة  .2
 (السلفادور) والس�يد �فع بوتييت (تو�س) �ئبني للرئيسة.

 اع�د �دول أ�عامل من �دول أ�عامل: 3البند 

 )..SCP/25/1 Prov اعمتدت اللجنة مرشوع �دول أ�عامل (الوثيقة .3

 عرش�نوال  الرابعةاع�د مرشوع تقر�ر ا�ورة  من �دول أ�عامل: 4البند 

 ) كام هو مقرتح.SCP/24/6 Prov. 2 والعرش�ن (الوثيقة الرابعةاعمتدت اللجنة مرشوع تقر�ر دورهتا  .4

 بعض اجلوانب من قوانني الرباءات الوطنية/إالقلميية: تقر�ر عن النظام ا�ويل للرباءات من �دول أ�عامل: 5البند 

 .SCP/25/2 استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .5
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�ىل ٔأن املعلومات املتعلقة ببعض جوانب قوانني الرباءات الوطنية/إالقلميية  ووافقت اللجنة .6
]http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html ث استنادا ٕاىل إالسهامات الواردة من ] سوف حتد�

 أ�عضاء. ا�ول

 �س�تثناءات والتقييدات �ىل حقوق الرباءات من �دول أ�عامل: 6البند 

 .SCP/25/3 Addو SCP/25/3و SCP/19/6و SCP/14/7 الو�ئقاستندت املناقشات ٕاىل  .7
 .SCP/25/3 Add 2و

س�� يف معاجلة  الوفود جتارهبا العملية يف فعالية �س�تثناءات والتقييدات وما تطر�ه من حتد�ت، والبادلت وت  .8
 ).SCP/25/3 Add 2و .SCP/25/3 Addو SCP/25/3(الو�ئق القضا� إالمنائية 

حول ا�راسات إالفرادية، مبا يف ذ� قضا� احملامك، املتعلقة �الس�تثناءات والتقييدات اليت ُعقدت �لسة �شار�ية و  .9
وواصلت اللجنة مناقشة القضا� املرتبطة �الس�تثناءات  ٔأثبتت فعاليهتا يف معاجلة قضا� التمنية و/ٔأو التعز�ز �قتصادي.

 ت. واقرتحت بعض الوفود ٔأ�شطة لتضطلع هبا اللجنة مضن هذا البند من �دول أ�عامل.والتقييدات �ىل حقوق الرباءا

 جودة الرباءات، مبا يف ذ� أٔنظمة ��رتاض من �دول أ�عامل: 7البند 

 SCP/19/4و SCP/18/9و SCP/17/10وSCP/17/8 و SCP/17/7 استندت املناقشات ٕاىل الو�ئق .10
 .SCP/24/3و SCP/23/4و .SCP/20/11 Revو

إالداري  بطالإاللكرتونية اخلاصة بأٔنظمة ��رتاض وٕا�ادة الفحص واالٕ  الصف�ةوقدمت أ�مانة عرضا عن  .11
مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب الرباءات يف  �شأٔن. وف� خيص مرشوع ٕا�داد اس�تبيان ومالحظات الغري

 لتقدم يف ٕا�داد ذ� �س�تبيان.جمايل البحث والفحص، قدمت أ�مانة تقر�را عن مدى ا

 .�لسة �شار�ية حول ٔأمث� و�االت تتعلق بتقيمي النشاط �بتاكريُعقدت و  .12

وواصلت اللجنة مناقشة القضا� املندر�ة مضن هذا البند من �دول أ�عامل. واقرتحت بعض الوفود ٔأ�شطة لتضطلع  .13
 .هبا اللجنة خبصوص جودة الرباءات، مبا يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض

 الرباءات والص�ة من �دول أ�عامل: 8البند 

 SCP/21/9و SCP/17/11و .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7 استندت املناقشات ٕاىل الو�ئق .14
 .SCP/24/4و

املتعلقة املتا�ة ف� خيص الرباءات حول الت�ارب الوطنية املتعلقة �س�ت�دام مواطن املرونة وُعقدت �لسة �شار�ية  .15
 .الص�ة العامة ٔأو الت�د�ت ذات الص� �لص�ة للهنوض بأٔهداف

 وقدمت أ�مانة عرضا حو البحث يف ر�ن الرباءات استنادا ٕاىل الرت�يبة الكمييائية. .16

دوى �شأٔن الكشف عن أ�سامء ا�ولية �ري املُس��� اجلدراسة املناقشة حول و�ٕالضافة ٕاىل ذ�، واصلت اللجنة  .17
. و�قشت اللجنة ٔأيضا قضا� ٔأخرى مضن هذا البند من )SCP/21/9 (الوثيقةيف الرباءات وامللكية يف طلبات الرباءات 

 واقرتحت بعض الوفود ٔأ�شطة لتضطلع هبا اللجنة خبصوص الرباءات والص�ة.�دول أ�عامل. 
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هيم رسية االتصاالت بني مستشاري الرباءات من �دول أ�عامل: 9البند   وموّلكِ

 .SCP/25/4 استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .18

ه، مبا يف ذ� التقييدات  مناقشة بعضاللجنة واصلت و  .19 جوانب حصانة العالقة بني مستشار الرباءات وموّلكِ
واقرتحت بعض الوفود ٔأ�شطة لتضطلع هبا اللجنة مضن هذا البند من �دول ). SCP/25/4 الصعو�ت املوا�ة (الوثيقة ٔأو

 البند من �دول أ�عامل.أ�عامل. واقرتحت بعض الوفود أ�خرى وقف مناقشة هذا 

 نقل التكنولوجيا من �دول أ�عامل: 10البند 

ُعقدت �لسة �شار�ية حول العالقة بني ٔأنظمة الرباءات ونقل التكنولوجيا فضال عن ٔأمث� و�االت عرضها اخلرباء من  .20
 خمتلف املناطق بغرض تعميق فهم ٔأ�ر كفاية الكشف �ىل نقل التكنولوجيا.

 إاللكرتونية احملّدثة اخلاصة بنقل التكنولوجيا. الصف�ةن وقدمت أ�مانة عرضا ع .21

واصلت اللجنة مناقشة القضا� املندر�ة مضن هذا البند من �دول أ�عامل. واقرتحت بعض الوفود ٔأ�شطة لتضطلع و  .22
 وقف مناقشة هذا البند من �دول أ�عامل.أ�خرى واقرتحت بعض الوفود  هبا اللجنة خبصوص نقل التكنولوجيا.

 اقرتاح من مجمو�ة ب�ان أٔمر�اك الالتينية والاكرييب -مسائل أٔخرى  من �دول أ�عامل: 11البند 

 .SCP/22/5 استندت املناقشات ٕاىل الوثيقة .23

وقدم وفد ش�ييل، �مس مجمو�ة ب�ان ٔأمر�اك الالتينية والاكرييب، اقرتا�ا مراجعا. وواصلت اللجنة مناقشة �قرتاح.  .24
اقرتحت الرئيسة ٔأن ها لالقرتاح، بي� ٔأبدت وفود ٔأخرى حتفظها �ليه. وعقب بعض املناقشات، ؤأبدت بعض الوفود دمع 

 تُواصل مناقشة القضية يف ا�ورة القادمة ؤأن تقدم الوفود املهمتة مساهامت يف هذا الصدد ٕان رغبت يف ذ�.

 العمل املقبل من �دول أ�عامل: 12البند 

اتُفق �ليه يف ا�ورة الرابعة والعرش�ن، �ىل ّررت اللجنة ٔأن �كون معلها املقبل كام قنظرا ٕاىل �دم التوصل ٕاىل اتفاق،  .25
 :النحو التايل

 ��رتاضجودة الرباءات، مبا يف ذ� ٔأنظمة 

مضن النقطة أ�وىل من  ،SCP/24/5 من الوثيقة 17 املشار ٕاليه يف الفقرةاستنادا ٕاىل الردود �ىل �س�تبيان  •
عة."جودة الرباءات، مبا يف ذ� ٔأنظمة ��رتاض"،   س�تقدم أ�مانة املعلومات املُجم�

 رباءات والص�ةال

الثانية من ، مضن النقطة SCP/24/5 من الوثيقة 17 الفقرةستتوىل أ�مانة ٕا�داد دراسة �ىل النحو املشار ٕاليه يف  •
 "الرباءات والص�ة".

الرئيسة، اتفقت اللجنة �ىل مواص� املناقشات يف دورهتا القادمة استنادا ٕاىل املوضو�ات الواردة  وعقب اقرتاح من .26
. .SCP/25/1 Prov من �دول أ�عامل، الوارد يف الوثيقة 2 يف �دول ٔأعامل دورهتا اخلامسة والعرش�ن، �س�تثناء البند

 رهتا املقب�.وميكن ل�ول أ�عضاء تقدمي اقرتا�ات �شأٔن معل اللجنة قبل دو 
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يف  س�يكون مبدئيا ،يف جنيف ، املزمع عقدهاوالعرش�ن السادسةدورهتا مو�د ؤأبلغت أ�مانة اللجنة بأٔن  .27
 .2017 يونيو 30و 27 بني الفرتة

ؤأ�اطت اللجنة �لام بأٔن هذه الوثيقة يه ملخص ٔأ�د حتت مسؤولية الرئيسة ؤأن احملرض الرمسي سريد يف تقر�ر  .28
التقر�ر �ىل مجيع املدا�الت اليت جرت ٔأثناء �ج�ع ليعمتد وفقا لٕالجراء ا�ي وافقت �ليه اللجنة يف ا�ورة. وس�يحتوي 

) وا�ي يتيح ٔ�عضاء اللجنة ٕاماكنية التعليق �ىل مرشوع التقر�ر SCP/4/6 من الوثيقة 11 دورهتا الرابعة (انظر الفقرة
لجنة بعد ذ� ٕاىل اع�د مرشوع التقر�ر، مبا يف ذ� التعليقات ا�ي ينرش �ىل منتدى اللجنة إاللكرتوين. وس�ُتدعى ال 

 الواردة ٕاىل أ�مانة، يف دورهتا الالحقة.

 ؤأ�اطت اللجنة �لام مبضمون هذا امللخص ا�ي ٔأ�دته الرئيسة. .29

 [هناية الوثيقة]


