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SCP/30/10 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019يونيو  27 التارخي:

 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 الثالثون الدورة
 2019 يونيو 27اإىل  24جنيف، من 

 ملخص الرئيس
 

 ادلورة افتتاح من جدول الأعامل: 1البند 

للويبو، املدير العام فرانسس غري، الس يد  )جلنة الرباءات( للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات الثالثنيافتتح ادلورة  .1

 هممة أأمني اللجنة.ابملشاركني. وتوىل الس يد ماركو أألامين، مدير شعبة قانون الرباءات، رّحب و 

 الرئيس من جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئيب 2البند 

الس يد أألفريد  للجنة، وانتخبت ة( رئيساململكة املتحدة)لس نة واحدة الس يدة سارة وايهتيد  انتخبت اللجنة ابلإجامع .2

يساهايك ( و س نغافورة)ييب   ( انئبني للرئيس.غاان)الس يدة غريس اإ

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

 (.SCP/30/1 Prov.2 )الوثيقة املراَجعمرشوع جدول الأعامل الرباءات اعمتدت جلنة  .3
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 من جدول الأعامل: اعامتد مرشوع تقرير ادلورة التاسعة والعرشين 4البند 

 ( كام هو مقرتح.SCP/29/8 Prov.2 اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا التاسعة والعرشين )الوثيقة .4

 ويل للرباءاتتقرير عن النظام ادلمن جدول الأعامل:  5البند 

ىل الوثيقة .5  .SCP/30/2 استندت املناقشات اإ

قلميية بشأأن قوانني الرباءات. .6  وعرضت بعض الوفود عىل اللجنة معلومات عن أ خر التطورات يف قوانيهنا الوطنية/الإ

قلميية  .7 ووافقت جلنة الرباءات عىل أأن املعلومات املتعلقة ببعض جوانب قوانني الرباءات الوطنية/الإ

[http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html ىل الإسهامات الواردة من ث استنادا اإ [ سوف حتدَّ

 الأعضاء. ادلول

 من جدول الأعامل: الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات 6البند 

ىل الواثئق .8  .SCP/30/3و SCP/19/6و SCP/14/7 استندت املناقشات اإ

 رجعية بشأأن الاس تثناء املتعلق ابلرتخيص الإجبارياملوثيقة المرشوع وأأجرت اللجنة مناقشات حول  .9

(SCP/30/3.وواصلت اللجنة مناقشة القضااي املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات .) 

 من جدول الأعامل: جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض 7البند 

ىل الواثئق .10  SCP/19/4و SCP/18/9و SCP/17/10وSCP/17/8 و SCP/17/7 استندت املناقشات اإ

 SCP/30/5 و SCP/30/4و SCP/28/8و SCP/28/7و SCP/24/3و SCP/23/4و .SCP/20/11 Revو

 .SCP/30/9و

وُعقدت جلسة تشاركية بشأأن الهُنج اليت تس تخدهما الوفود لضامن جودة معلية منح الرباءات داخل ماكتب امللكية  .11

 ت فاحيص الرباءات واملاكتب.تكوين كفاءا اهامتم خاص ل أأويلو  الاعرتاض.كرية، مبا يف ذكل أأنظمة الف

 (.SCP/30/4 نوقشت دراسة أأخرى عن النشاط الابتاكري )اجلزء الثالث( )الوثيقةوابلإضافة اإىل ذكل،  .12

 (.SCP/30/5 وثيقة معلومات أأساس ية بشأأن الرباءات والتكنولوجيات الناش ئة )الوثيقةأأيضًا انقشت اللجنة و .13

اصلت اللجنة مناقشة القضااي واقرتاحات ادلول الأعضاء املرتبطة هبذا البند من جدول الأعامل، مبا يف ذكل اقرتاح وو .14

س بانيا )الوثيقةمن وفدي فرنسا و  واقرتحت بعض الوفود أأنشطة أأخرى لتضطلع هبا اللجنة خبصوص جودة (. SCP/30/9 اإ

 الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض.
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 جدول الأعامل: الرباءات والصحةمن  8البند 

ىل الواثئق .15  SCP/24/4و SCP/17/11و .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7 استندت املناقشات اإ

 .SCP/30/6و .SCP/28/10 Revو .SCP/28/9 Revو

التفاوض عىل خبصوص ات تكوين الكفاءأأنشطة يف جمال جتارهبا وجهية مدعّوة عن مؤسسات و الأمانة  تدثحتو  .16

 .اتفاقات الرتخيص

للجمهور املتاحة بياانت ال وفقًا لقرار اللجنة يف دورهتا التاسعة والعرشين، انقشت اللجنة املبادرات املتعلقة بقواعد و  .17

ىل تقدمي حتديثات عن تطورات منصاهت، الرباءات املتعلقة ابلأدوية واللقاحاتوضع معلومات بشأأن   االيت س ُتدعى اإ

 معلومات.لل اخملصصة

 SCP/16/7 اجلوانب املعروضة يف اقرتاح اجملموعة الأفريقية )الواثئق وواصلت اللجنة مناقشة .18

(. واقرتحت بعض الوفود SCP/17/11( واقرتاح الولايت املتحدة الأمريكية )SCP/24/4و .SCP/16/7 Corrو

 الأخرى أأنشطة أأخرى لتضطلع هبا اللجنة خبصوص الرباءات والصحة.

هيم ت بني مستشاري الرباءاترسية التصالمن جدول الأعامل:  9البند   وموّّكل

ىل الوثيقة .19  .SCP/30/7 استندت املناقشات اإ

رسية التواصل بني مستشاري الرباءات علامً بتحديث من الأمانة عن املوقع الإلكرتوين اخملصص "ت اللجنة أأحاطو  .20

هيم البند من جدول  واقرتحت بعض الوفود أأنشطة لتضطلع هبا اللجنة مضن هذا. SCP/30/7الوثيقة "، كام ورد يف وموّّكل

 الأعامل. واقرتحت بعض الوفود الأخرى أأن ترُتك هذه القضية للقوانني الوطنية.

 من جدول الأعامل: نقل التكنولوجيا 10البند 

ىل الوثيقة .21  .SCP/30/8 استندت املناقشات اإ

. اليت أأسهمت يف النقل الفعال للتكنولوجيا، مبا يف ذكل كفاية الكشفوانقشت اللجنة أأحاكم قانون الرباءات  .22

واقرتحت بعض الوفود أأنشطة لتضطلع هبا اللجنة مضن هذا البند من جدول الأعامل. واقرتحت بعض الوفود الأخرى أأن 

 .جلنة التمنيةمع جلنة الرباءات ينبغي أأن يتفادى ازدواجية العمل هذا املوضوع يف النقاش حول 

 من جدول الأعامل: العمل املقبل 11لبند ا

 قررت اللجنة أأن يكون معلها املقبل كام ييل: .23

  ادلورة املقبةل للجنة الرباءات. خاللس تظل القامئة غري احلرصية من القضااي مفتوحة ملزيد من التطوير والنقاش 

  ولن ادلورة املقبةل عىل تقيص احلقائق، ودون الإخالل بولية جلنة الرباءات، وافقت اللجنة عىل أأن يقترص معلها يف

ىل املوامئة يف هذه املرحةل،   عىل النحو التايل: وس ُيضطلع بهيؤدي اإ
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 الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات

 ليه جلنة الرباءات يف دورهتا الثامنة والعرشين، س تواصل الأمانة العمل عىل مرشوع طبقًا لالتفا ق اذلي توصلت اإ

اللجنة ناقش رتان مع حامية الرباءات. وست وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات ابلق

خالل دورهتا احلادية (، تعلق ابلرتخيص الإجباري)مرشوع وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناء امل  SCP/30/3الوثيقة 

 والثالثنيالثانية  ادلورةيف  ناقشلتُ  فامي يتعلق ابلس تخدام السابقالأمانة مرشوع وثيقة مرجعية  ُتعدوالثالثني. وس  

سهامات، مع مراعاة أأي للجنة الرباءات ضافية  اإ  لإعداد مرشوع الوثيقة املذكورة. من ادلول الأعضاءترد اإ

 جودة الرباءات مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض

 ىل الفقرة ، خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءاتس تقدم الأمانة )ب( من 7، دراسة تستند اإ

لسات اجل ثريت خالل ، مع مراعاة القضااي اليت أ  رباءاتالبشأأن الهنج املتبعة جلودة معلية منح  SCP/28/8 يقةالوث 

 ادلورتني التاسعة والعرشين والثالثني للجنة الرباءات.خالل  تقدعُ  اليتو ، بشأأن ذكل املوضوع ركيةالتشا

  جلسة لتبادل اخلربات واملعلومات حول اس تخدام  ،الرباءات، خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة ستنظم الأمانةو

، الرباءات ، خالل ادلورة الثانية والثالثني للجنةالأمانة ستنظمكام . اذلاكء الاصطناعي لفحص طلبات الرباءات

 من قبيل، عات للحامية مبوجب براءةبأأهلية الاخرتاحول القضااي املتعلقة لتبادل املعلومات  اً واحد اً يومتدوم جلسة 

، واس تخدام اذلاكء حاسوبيت يمت تنفيذها بواسطة ذلاكء الاصطناعي مثل الاخرتاعات الل احلاسوبية ربامجال

نشاء   بواسطةتقل بشلك مس   تُس تنبطاخرتاعات أأو الاخرتاعات اليت الاصطناعي كوس يةل مساعدة لإ

 الاصطناعي. اذلاكء

  بأأنظمة  فامي يتعلقتقريرًا عن أأنشطة املساعدة التقنية  ،الرباءات ادلورة احلادية والثالثني للجنةاإىل س تقدم الأمانة و

 .الإداري الإبطالوغريها من أ ليات  الاعرتاض

  الوثيقة  ستبقىوSCP/30/4 ))لتواصل ادلول مفتوحة  )دراسة أأخرى عن النشاط الابتاكري )اجلزء الثالث

 الثالثني للجنة الرباءات.خالل ادلورة احلادية و  الأعضاء مناقش هتا

 الرباءات والصحة

   الرباءات املتعلقة  عن وضعمعلومات اليت تقدم قواعد البياانت املتاحة للجمهور ُتدعى املبادرات التالية بشأأن س

وفقًا ، معلومات حمّدثةلتقدمي ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات  حضور اإىل ،ابلأدوية واللقاحات

، (MedsPal) قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص اخلاصة ابلأدوية" SCP/28/10 Rev." :1 للوثيقة

املنتجات ادلوائية املعمتدة مع و " 3، "(Pat-INFORMED) مبادرة معلومات الرباءات من أأجل الأدويةو  "2"

واليت ليس لها  وغري احلرصية رباءاتب غري احملميةقامئة الأدوية و  "5"؛ تقياميت التاكفؤ العاليج )الكتاب الربتقايل(

 معمتد.منتج جنيس 

  للأحباث احلالية املتعلقة ابلرباءات  اً اس تعراض خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات،س تقدم الأمانة، و

ىل  ..SCP/28/9 Rev يف الوثيقة ، عىل النحو املبنّي الصحية كنولوجياتوالت املنتجات الطبية  والنفاذ اإ
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  بشأأن اخلربات  التشاركيةلسة اجل ، تقريرًا عن خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات، الأمانةس تقدم و

، واليت ُعقدت خالل ادلورة ةل ابلتفاوض عىل اتفاقات الرتخيصاملتعلقة بأأنشطة بناء القدرات ذات الص

 للجنة. الثالثني

  بشأأن التحدايت ادلول الأعضاء  نيب تشاركيةجلسة  ،الرباءات والثالثني للجنة الثانيةخالل ادلورة ، ستنظم الأمانةو

 .يف تكنولوجيات الرعاية الصحيةرباءات الوالفرص فامي يتعلق بأأنواع أأحاكم ترخيص 

هيم  رسية التصالت بني مستشاري الرباءات وموّّكل

 وادلول الأعضاء حول  املهنينيبني  تشاركية، جلسة ، خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءاتستنظم الأمانة

هيممستشاري التطورات واخلربات احلديثة فامي يتعلق برسية التصالت بني  ، مبا يف ذكل القضااي الرباءات وموّّكل

يالء اهامتم خاص   .للعنارص العابرة للحدودالس ياس ية والعملية مع اإ

 نقل التكنولوجيا

  مهت يف النقل الفعال للتكنولوجيا، أأحاكم قانون الرباءات واملامرسات اليت سا عنس تواصل الأمانة جتميع املعلومات

اليت ترد من ادلول  الإسهاماتبناًء عىل لأغراض ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات، ، كفاية الكشففامي  مبا

 .جلنة الرباءات اليت تدور داخلالأعضاء واملناقشة 

  أأحاكم بشأأن ادلول الأعضاء  بني تشاركيةجلسة  ،الرباءات والثالثني للجنة الثانيةخالل ادلورة ، ستنظم الأمانةو

 .كفاية الكشفيف النقل الفعل للتكنولوجيا، مبا يف ذكل  سامهتقانون الرباءات اليت 

الثالثني يف جنيف س يكون، مبدئيا، يف الفرتة احلادية و أأبلغت الأمانة جلنة الرباءات بأأن موعد انعقاد دورهتا و  .24

 .2019 ديسمرب 5 اإىل 2 من

الرمسي سريد وأأحاطت جلنة الرباءات علام بأأن هذه الوثيقة يه ملخص أأعد حتت مسؤولية الرئيس وأأن احملرض  .25

تقرير ادلورة. وس يحتوي التقرير عىل مجيع املداخالت اليت جرت أأثناء الاجامتع ليعمتد وفقا لالإجراء اذلي وافقت عليه  يف

ماكنية التعليق SCP/4/6 من الوثيقة 11 جلنة الرباءات يف دورهتا الرابعة )انظر الفقرة ( واذلي يتيح لأعضاء جلنة الرباءات اإ

ىل اعامتد مرشوع التقرير، عىل مرشوع التقري ر اذلي ينرش عىل منتدى اللجنة الإلكرتوين. وس ُتدعى اللجنة بعد ذكل اإ

 ذكل التعليقات املُس تلمة، يف دورهتا التالية. يف مبا

 وأأحاطت جلنة الرباءات علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعده الرئيس. .26

 ]هناية الوثيقة[


