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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 5 :ديسمرب 2019

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة احلادية والثالثون

جنيف ،من  2اإىل  5ديسمرب 2019
ملخص الرئيس

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
 .1افتتحت ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات) الس يدة سارة وايهتيد
(اململكة املتحدة) ،الرئيسة املنتخبة للجنة الرباءات.
ور ّحب الس يد فرانسس غري ،املدير العام للويبو ،ابملشاركني .وتوىل الس يد ماركو أألامين ،مدير شعبة قانون الرباءات،
هممة أأمني اللجنة.

البند  2من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
 .2اعمتدت جلنة الرباءات مرشوع جدول ا ألعامل (الوثيقة  ،)SCP/31/1مع اإضافة وثيقة العمل  SCP/31/8مضن
البند  6من جدول ا ألعامل ووثيقيت العمل  SCP/31/7 Add.و SCP/31/7 Corr.مضن البند  9من جدول ا ألعامل ومع
استبدال الوثيقة  SCP/30/11 Prov.ابلوثيقة  SCP/30/11 Prov.2مضن البند  3من جدول ا ألعامل.
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البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثالثني
.3

اعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا الثالثني (الوثيقة  )SCP/30/11 Prov.2كام هو مقرتح.

البند  4من جدول ا ألعامل :تقرير عن النظام ادلويل للرباءات
.4

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .SCP/31/2

.5

وعرضت بعض الوفود عىل اللجنة معلومات عن أخر التطورات يف قوانيهنا الوطنية/ا إلقلميية بشأأن قوانني الرباءات.

 .6ووافقت جلنة الرباءات عىل أأن املعلومات املتعلقة ببعض جوانب قوانني الرباءات الوطنية/ا إلقلميية
[ ]http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.htmlسوف حتدَّث استنادا اإىل الإسهامات الواردة من
ادلول ا ألعضاء.

البند  5من جدول ا ألعامل :الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات
.7

استندت املناقشات اإىل الواثئق  SCP/14/7و SCP/19/6و.SCP/30/3

 .8و أأجرت اللجنة مناقشات حول مرشوع الوثيقة املرجعية بشأأن الاس تثناء املتعلق ابلرتخيص الإجباري
( .)SCP/30/3وواصلت اللجنة مناقشة القضااي املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات.

البند  6من جدول ا ألعامل :جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض
 .9استندت املناقشات اإىل الواثئق  SCP/17/7و SCP/17/8و SCP/17/10و SCP/18/9وSCP/19/4
و SCP/20/11 Rev.و SCP/23/4و SCP/24/3و SCP/28/8و SCP/30/4و SCP/30/9وSCP/31/3
و SCP/31/4و.SCP/31/8
 .10ونوقشت دراسة عن أأساليب التعامل مع جودة معلية منح الرباءات (الوثيقة .)SCP/31/3
 .11وابلإضافة اإىل ذكل ،انقشت اللجنة دراسة أأخرى عن النشاط الابتاكري (اجلزء الثالث) (الوثيقة .)SCP/30/4
 .12وقدمت ا ألمانة تقريرا عن أأنشطة املساعدة التقنية اليت تقدهما الويبو فامي يتعلق بأأنظمة الاعرتاض وأليات الإلغاء
الإداري ا ألخرى (الوثيقة .)SCP/31/4
 .13وعالوة عىل ذكل ،عُقدت جلسة تشاركية بشأأن اس تخدام اذلاكء الاصطناعي ألغراض حفص طلبات الرباءات.
 .14وواصلت اللجنة مناقشة القضااي واقرتاحات ادلول ا ألعضاء املرتبطة هبذا البند من جدول ا ألعامل ،مبا يف ذكل اقرتاح
من وفد الربازيل (الوثيقة  .)SCP/31/8واقرتحت بعض الوفود أأنشطة أأخرى لتضطلع هبا اللجنة خبصوص جودة الرباءات،
مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض.
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البند  7من جدول ا ألعامل :الرباءات والصحة
 .15استندت املناقشات اإىل الواثئق  SCP/16/7و SCP/16/7 Corr.و SCP/17/11وSCP/24/4
و SCP/28/9 Rev.و SCP/28/10 Rev.و SCP/31/5و.SCP/31/6
 .16و أأب ِلغت اللجنة بأخر التطورات خبصوص ما ييل "1" :قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص اخلاصة اب ألدوية
)(MedsPal؛ " "2ومبادرة معلومات الرباءات من أأجل ا ألدوية) (Pat-INFORMED؛ " "3واملنتجات ادلوائية املعمتدة
مع تقياميت التاكفؤ العاليج (الكتاب الربتقايل)؛ " "4وقامئة ا ألدوية غري احملمية برباءات وغري احلرصية واليت ليس لها منتج
جنيس معمتد .واب إلضافة اإىل ذكل ووفقا للقرار اذلي اختذته اللجنة يف دورهتا التاسعة والعرشين ،انقشت اللجنة املبادرات
املتعلقة بقواعد البياانت املتاحة للجمهور بشأأن معلومات وضع الرباءات املتعلقة اب ألدوية واللقاحات ،لتحديد املبادرات اليت
س ُتدعى من مضهنا اإىل تقدمي حتديثات عن تطورات منصاهتا اخملصصة للمعلومات.
 .17وقدمت ا ألمانة تقريرا عن جلسة لتبادل التجارب واخلربات بشأأن أأنشطة تكوين الكفاءات املتصةل ابلتفاوض عىل
اتفاقات الرتخيص ،عُقدت خالل ادلورة الثالثني للجنة الرباءات.
 .18وانقشت اللجنة اس تعراضا أأعدته ا ألمانة بشأأن البحوث احلالية املتعلقة ابلرباءات والنفاذ اإىل املنتجات الطبية
والتقنيات الصحية (الوثيقة  .)SCP/31/5والمتست بعض الوفود أأن تُتاح الوثيقة  SCP/31/5بلك لغات اللجنة الرمسية.
 .19وواصلت اللجنة مناقشة اجلوانب املعروضة يف اقرتاح اجملموعة ا ألفريقية (الواثئق SCP/16/7
و SCP/16/7 Corr.و )SCP/24/4واقرتاح الولايت املتحدة ا ألمريكية ( .)SCP/17/11واقرتحت بعض الوفود
ا ألخرى أأنشطة أأخرى لتضطلع هبا اللجنة خبصوص الرباءات والصحة.

البند  8من جدول ا ألعامل :رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ِ ّ
وموّكهيم
 .20عقد املهنيون وادلول ا ألعضاء جلسة تشاركية حول أخر التطورات والتجارب املتعلقة برسية التصالت بني
مستشاري الرباءات ِ ّ
وموّكهيم ،مبا يف ذكل القضااي الس ياس ية والعملية مع تركزي خاص عىل العنارص العابرة للحدود.
 .21واقرتحت بعض الوفود أأنشطة لتضطلع هبا اللجنة مضن هذا البند من جدول ا ألعامل .واقرتحت بعض الوفود ا ألخرى
أأن تُرتك هذه القضية للقوانني الوطنية.

البند  9من جدول ا ألعامل :نقل التكنولوجيا
 .22استندت املناقشات اإىل الواثئق  SCP/31/7و SCP/31/7 Add.و.SCP/31/7 Corr.
 .23وانقشت اللجنة أأحاكم قانون الرباءات اليت أأسهمت يف النقل الفعال للتكنولوجيا ،مبا يف ذكل كفاية الكشف
(الواثئق  SCP/31/7و .SCP/31/7 Addو.)SCP/31/7 Corr.
 .24واقرتحت بعض الوفود أأنشطة لتضطلع هبا اللجنة مضن هذا البند من جدول ا ألعامل .واقرتحت بعض الوفود ا ألخرى
أأن النقاش حول هذا املوضوع يف جلنة الرباءات ينبغي أأن يتفادى ازدواجية العمل مع جلنة التمنية.
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البند  10من جدول ا ألعامل :العمل املقبل
 .25قررت اللجنة أأن يكون معلها املقبل كام ييل:


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



ودون الإخالل بولية جلنة الرباءات ،وافقت اللجنة عىل أأن يقترص معلها يف ادلورة املقبةل عىل تقيص احلقائق ،ولن
يؤدي اإىل املوامئة يف هذه املرحةل ،وس ُيضطلع به عىل النحو التايل:

الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات


طبقا لالتفاق اذلي توصلت اإليه جلنة الرباءات يف دورهتا الثامنة والعرشين ،س تواصل ا ألمانة العمل عىل مرشوع
وثيقة مرجعية بشأأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات ابلقرتان مع حامية الرباءات .واستنادا اإىل
التفاق اذلي مت التوصل اإليه يف ادلورة الثالثني للجنة الرباءات ،س ُتعد ا ألمانة مرشوع وثيقة مرجعية بشأأن
الاس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابق ل ُتناقش يف ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات ،مع مراعاة أأي اإسهامات
اإضافية ترد من ادلول ا ألعضاء لإعداد مرشوع الوثيقة املذكورة.

جودة الرباءات مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض


كام ّتقرر يف ادلورة الثالثني للجنة الرباءات ،ستنظم ا ألمانة ،خالل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات ،جلسة
تدوم يوما واحدا لتبادل املعلومات حول القضااي املتعلقة بأأهلية الاخرتاعات للحامية مبوجب براءة ،من قبيل الربامج
احلاسوبية لذلاكء الاصطناعي مثل الاخرتاعات اليت يمت تنفيذها بواسطة حاسوب ،أأو اس تخدام اذلاكء الاصطناعي
كوس يةل مساعدة لإنشاء اخرتاعات ،أأو الاخرتاعات اليت تُس تنبط بشلك مس تقل بواسطة اذلاكء الاصطناعي.



وس تواصل اللجنة مناقشة اقرتاح وفد الربازيل ادلاعي اإىل اإجراء دراسة أأخرى وعقد جلسات تشاركية بشأأن كفاية
الكشف (الوثيقة .)SCP/31/8



وس تقدم ا ألمانة ،خالل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات ،تقريرا عن اجللسة التشاركية املعقودة خالل ادلورة
احلادية والثالثني للجنة الرباءات خبصوص اس تخدام اذلاكء الاصطناعي ألغراض حفص طلبات الرباءات،
واملعلومات املرتبطة بأأنشطة املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الويبو يف جمال اس تخدام اذلاكء الاصطناعي أكداة
لفائدة ماكتب الرباءات.



وس تواصل اللجنة مناقشة الوثيقة .SCP/31/3
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الرباءات والصحة


استنادا اإىل التفاق اذلي مت التوصل اإليه يف ادلورة الثالثني للجنة الرباءات ،ستنظم ا ألمانة ،خالل ادلورة الثانية
والثالثني للجنة الرباءات ،جلسة تشاركية بني ادلول ا ألعضاء بشأأن التحدايت والفرص فامي يتعلق بأأنواع أأحاكم
ترخيص الرباءات يف تكنولوجيات الرعاية الصحية.



وستُتاح الوثيقة  SCP/31/5ابللغات الرمسية الست لإجراء املزيد من املناقشات يف ادلورة الثانية والثالثني
للجنة الرباءات.



وس ُتدعى ماكتب الرباءات الوطنية/ا إلقلميية اإىل أأن تسعى ،يف ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات ،اإىل تقامس
املعلومات حول أأشاكل التعاون القامئ بيهنا وبني املبادرات اخلاصة بقواعد البياانت املتاحة للجمهور اليت تقدم
معلومات عن وضع الرباءات املتعلقة اب ألدوية واللقاحات ،مثل قاعدة بياانت الرباءات والرتاخيص اخلاصة اب ألدوية
) .(MedsPalوابلإضافة اإىل ذكل ،س ُيدعى جسل براءات وزارة الصحة الكندية اإىل تقدمي قاعدة بياانته يف ادلورة
الثانية والثالثني للجنة الرباءات.

رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ِ ّ
وموّكهيم


س تواصل اللجنة مناقشة أخر التطورات والتجارب املتعلقة برسية التصالت بني مستشاري الرباءات ِ ّ
وموّكهيم،
و أأية اقرتاحات تقدهما ادلول ا ألعضاء.



وس تقدم ا ألمانة ،خالل ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءات ،تقريرا عن اجللسة التشاركية اليت عقدها املهنيون
وادلول ا ألعضاء خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات حول أخر التطورات والتجارب املتعلقة برسية
التصالت بني مستشاري الرباءات ِ ّ
وموّكهيم.

نقل التكنولوجيا


استنادا اإىل التفاق اذلي مت التوصل اإليه يف ادلورة الثالثني للجنة الرباءات ،ستنظم ا ألمانة ،خالل ادلورة الثانية
والثالثني للجنة الرباءات ،جلسة تشاركية بني ادلول ا ألعضاء حول أأحاكم قانون الرباءات واملامرسات اليت سامهت
يف النقل الفعال للتكنولوجيا ،مبا فامي كفاية الكشف.



وتواصل ا ألمانة جتميع املعلومات عن أأحاكم قانون الرباءات واملامرسات اليت سامهت يف النقل الفعال للتكنولوجيا،
بناء عىل الإسهامات اليت ترد من ادلول ا ألعضاء واملناقشات اليت تدور داخل جلنة الرباءات.

 .26و أأبلغت ا ألمانة جلنة الرباءات بأأن موعد انعقاد دورهتا الثانية والثالثني يف جنيف س يكون ،مبدئيا ،يف الفرتة
من  2اإىل  5يونيو .2020
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 .27و أأحاطت جلنة الرباءات علام بأأن هذه الوثيقة يه ملخص أأعد حتت مسؤولية الرئيسة و أأن احملرض الرمسي سريد
يف تقرير ادلورة .و أأحاطت اللجنة علام كذكل بأأنه طبقا للفقرة  32من التقرير املوجز لسلسةل الاجامتعات التاسعة وامخلسني
مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو (الوثيقة  ،)A/59/13سيُس تعاض عن التقريرين احلرفيني لدلورتني احلادية والثالثني
والثانية والثالثني للجنة الرباءات بنسخة نصية وافية ابللغة الإنلكزيية ومس تحدثة أليا ابلاكمل انطالقا من الالكم ومزتامنة مع
تسجيل الفيديو ،ومع ترجامت ألية اإىل لغات ا ألمم املتحدة امخلس ا ألخرى .وبناء عىل ذكل ،سيُتاح تقرير هذه ادلورة بذكل
النسق .ولتحسني تكنولوجيا حتويل الالكم اإىل نص بطريقة مؤمتتة ،يُطلب من الوفود تقدمي التصويبات املوضوعية ملداخالهتم
اإىل ا ألمانة ،ويُفضّ ل تقدميها قبل أأربعة أأسابيع من ادلورة التالية للجنة.
 .28و أأحاطت جلنة الرباءات علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعدته الرئيسة.
[هناية الوثيقة]

