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SCP/32/7 

نلكزييةالأصل:   ابلإ

 2020ديسمرب  10 التارخي:

 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 الثالثونو الثانية الدورة
 2020 ديسمرب 10اإىل  7جنيف، من 

 ملخص الرئيس
 

 افتتاح ادلورة من جدول الأعامل: 1البند 

 )جلنة الرباءات( للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات والثالثني الثانيةادلورة املدير العام للويبو الس يد دارين اتنغ افتتح  .1

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

 جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيسمن  2البند 

س بانيا( رئيسا   ،ملدة عام واحد ،ابلإجامع جلنة الرباءاتانتخبت  .2 والس يد اتنيارادزوا  الس يد ليوبودلو بيدلا سوراينو )اإ

 مناقشات قادها الرئيس، انتخب الس يد فرانسيسكو أأس توديلو غومزيقب عو للرئيس. أأول   ماهنومربو )زمبابوي( انئبا  

 .نأأى وفد الولايت املتحدة الأمريكية بنفسه عن القرار التوافقيو البوليفارية(( انئبا  اثنيا  للرئيس،  -)فزنويال )مجهورية 

 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

مع استبدال (، SCP/32/1 Prov.2 )الوثيقة املنقح مرشوع جدول الأعاملالرباءات اعمتدت جلنة  .3

 من جدول الأعامل. 6 البند يف حتت "واثئق أأخرى ذات صةل" .SCP/31/8 Rev وثيقةابل SCP/31/8 الوثيقة
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 تقرير عن النظام ادلويل للرباءاتمن جدول الأعامل:  4البند 

ىل الوثيقة .4  .SCP/32/2 استندت املناقشات اإ

قلميية بشأأن وعرضت بعض الوفود عىل اللجنة معلومات عن أ خر التطورات يف ق .5  الرباءات.وانيهنا الوطنية/الإ

قلميية  .6 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

 ل الأعامل: الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءاتمن جدو  5البند 

ىل الواثئق .7  .SCP/32/3و SCP/19/6و SCP/14/7 استندت املناقشات اإ

الاس تثناء املتعلق ابلس تخدام السابق رجعية بشأأن املوثيقة المرشوع وأأجرت اللجنة مناقشات حول  .8

ىل القوانني شأأن ب  ا  املندوبون، س تصدر الأمانة تصويب بناء  عىل التعليقات اليت تلقاهاو (. SCP/32/3 الوثيقة) الإشارات اإ

 وواصلت اللجنة مناقشة القضااي املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات. الوطنية.

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

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

 SCP/31/8و SCP/31/3و SCP/30/9و SCP/28/8و SCP/24/3و SCP/23/4و .SCP/20/11 Revو

 .SCP/32/4و

 (.SCP/31/3 أأساليب التعامل مع جودة معلية منح الرباءات )الوثيقةدراسة عن وواصلت اللجنة نقاشها بشأأن  .10

اليت عقدت  ،عن جلسة املشاركة بشأأن اس تخدام اذلاكء الاصطناعي لفحص طلبات الرباءات ا  تقرير وقدمت الأمانة  .11

عىل املعلومات املرتبطة بأأنشطة  احتوى التقرير أأيضا  . و (SCP/32/4خالل ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات )الوثيقة 

وأأحاطت اللجنة  الاصطناعي كأداة لفائدة ماكتب الرباءات. املساعدة التقنية اليت تضطلع هبا الويبو يف جمال اس تخدام اذلاكء

 بناء  عىل التعليقات اليت تلقاها املندوبون. س تصدر الأمانة تصويبا  و ابلتقرير.  علام  

 ُعقدت جلسة تشاركية حول قضااي أأهلية امحلاية برباءة وعالقهتا ابذلاكء الاصطناعي.وابلإضافة اإىل ذكل،  .12

القضااي واقرتاحات ادلول الأعضاء املرتبطة هبذا البند من جدول الأعامل، مبا يف ذكل اقرتاح وواصلت اللجنة مناقشة  .13

س بانيا الربازيل  يمن وفد لتضطلع هبا اللجنة  خمتلفةأأنشطة الأخرى (. واقرتحت بعض الوفود .SCP/31/8 Rev )الوثيقةواإ

 خبصوص جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض.

 ول الأعامل: الرباءات والصحةمن جد 7البند 

ىل الواثئق .14  SCP/24/4و SCP/17/11و .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7 استندت املناقشات اإ

 .SCP/31/5و .SCP/28/10 Revو .SCP/28/9 Revو
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ُعقدت جلسة تشاركية بني ادلول الأعضاء بشأأن التحدايت والفرص فامي يتعلق بأأنواع أأحاكم ترخيص الرباءات يف و  .15

 الرعاية الصحية. تكنولوجيات

ىل املنتجات الطبية والتكنولوجيات  اس تعراضوواصلت اللجنة مناقشة  .16 للبحوث القامئة بشأأن الرباءات والنفاذ اإ

 يف ادلورة احلادية والثالثني.الصادر رها القر  ي أأتيح ابللغات الرمسية الست للجنة وفقا  اذل(، و SCP/31/5 )الوثيقة الصحية

ىل تبادل املعلومات حول تعاوهنا مع املبادرات  يتع وعالوة عىل ذكل، دُ  .17 قلميية اإ  اخلاصةماكتب الرباءات الوطنية/الإ

بقواعد البياانت املتاحة للجمهور بشأأن معلومات وضع الرباءات املتعلقة ابلأدوية واللقاحات، من قبيل قاعدة بياانت الرباءات 

ىل تقدمي قاعدة بياانته.جسل بممثل  يعدُ  كام (.MedsPaLوالرتاخيص اخلاصة ابلأدوية )  راءات وزارة الصحة الكندية اإ

واقرتحت بعض الوفود  الاقرتاحات املُقدمة من ادلول الأعضاء.اقشة اجلوانب املعروضة يف نوواصلت اللجنة م  .18

 ا اللجنة خبصوص الرباءات والصحة.أأنشطة أأخرى لتضطلع هب

هيم رسية التصالت بني مستشاري الرباءاتمن جدول الأعامل:  8البند   وموّّكل

أ خر التطورات والتجارب املتعلقة برسية جلسة تشاركية بني املامرسني وادلول الأعضاء عن عن  ا  تقرير قدمت الأمانة  .19

هيم،  وأأحاطت اللجنة . الرباءات للجنة احلادية والثالثني ةورخالل ادل ُعقدتالتصالت بني مستشاري الرباءات وموّّكل

 ابلتقرير. علام  

جلنة الرباءات مناقشة أأحدث التطورات والتجارب فامي يتعلق برسية التصالت بني  تواصلابلإضافة اإىل ذكل، و .20

هيم، وأأي اقرتاحات/مقرتحات   ادلول الأعضاء. ُمقدمة منمستشاري الرباءات وموّّكل

واقرتحت بعض الوفود أأنشطة لتضطلع هبا اللجنة مضن هذا البند من جدول الأعامل. واقرتحت بعض الوفود الأخرى  .21

 أأن ترُتك هذه القضية للقوانني الوطنية.

 من جدول الأعامل: نقل التكنولوجيا 9البند 

ىل الوث  .22  .SCP/32/6 ةقياستندت املناقشات اإ

اليت أأسهمت يف النقل الفعال  وممارساتهبني ادلول الأعضاء بشأأن أأحاكم قانون الرباءات قدت جلسة تشاركية عُ و  .23

 ا كفاية الكشف.للتكنولوجيا، مبا فهي

، اليت واصلت فهيا الأمانة جتميع املعلومات عن أأحاكم قانون SCP/32/6الوثيقة  انقشت اللجنة أأيضا  و .24

 .املذكورة هوممارسات الرباءات

طار هذا البند من جدول الأعامل. وذكرت بعض الوفود الأخرى ل أأنشطة  واقرتحت بعض الوفود .25 تضطلع هبا اللجنة يف اإ

 العمل مع اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. يةلرباءات جيب أأن تتجنب ازدواج اهذا املوضوع يف جلنة بشأأن ناقشة امل أأن 

 من جدول الأعامل: العمل املقبل 10البند 

 أأن يكون معلها املقبل كام ييل:رت اللجنة قرّ  .26
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  قدمة من الأعضاء واملراقبني يف ، مُ بشأأن ادلورة الثانية والثالثني للجنة الرباءاتس تنرش الأمانة بياانت مكتوبة

لكرتوين للجنة الرباءات.عىل جلنة الرباءات،   املنتدى الإ

 يف ادلورة املقبةل للجنة الرباءات. لقضااي مفتوحة ملزيد من التطوير والنقاشس تظل القامئة غري احلرصية من ا 

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

ىل املواءمة يف هذه املرحةل، وسيمت عىل النحو التايل:  ولن يؤدي اإ

 الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات

  ستبقى الوثيقةSCP/32/3 .مفتوحة للمناقشة من قبل اللجنة يف ادلورة القادمة 

 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض

  س تواصل اللجنة مناقشة الوثيقةSCP/31/3. 

  ضافية عن كفاية الكشفامل قرتاح الاس تواصل اللجنة مناقشة جراء دراسة اإ  نقح بشأأن اإ

 .الثالثني للجنة الرباءاتالثالثة و ، يف ادلورة (.SCP/31/8 Rev الوثيقة)

  ،م الأمانة  عن والتجاربجلسة لتبادل اخلربات  ادلورة الثالثة والثالثني للجنة الرباءات، خاللستنّظل

 اس تخدام اذلاكء الاصطناعي لفحص طلبات الرباءات.

 الرباءات والصحة

 بقواعد  خلاصةااملبادرات عن  تلقي أ خر املس تجدات، الثالثة والثالثني هتايف دور ،اللجنةواصل س ت

 تكل من ممثيلالبياانت املتاحة للجمهور بشأأن معلومات وضع الرباءات املتعلقة ابلأدوية واللقاحات، 

 ..SCP/28/10 Rev  للوثيقة، وفقا  املبادرات

  س تواصل اللجنة مناقش هتا بشأأن الوثيقةSCP/31/5 ، تبادل الاعتبارات والنتاجئ بشأأن حاةل بغية

ىل املنتجات الطبية لل الأمانة  س تعراضن اع مجةلنارف اااملع بحوث احلالية املتعلقة ابلرباءات والنفاذ اإ

 ُ الوفود لمتديد الفرتة قيد الاس تعراض من قدمة والتقنيات الصحية، وستنظر يف املقرتحات امل

 .SCP/31/5 للوثيقة

هيم  رسية التواصل بني مستشاري الرباءات وموّّكل

 أأحدث التطورات والتجارب فامي يتعلق برسية التصالت بني مستشاري  ةس تواصل اللجنة مناقش

هيم، وأأي اقرتاحات/مقرتحات   ادلول الأعضاء. قدمة منمُ الرباءات وموّّكل

 نقل التكنولوجيا

 س تواصل اللجنة مناقشة الوثيقة SCP/32/6. 
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 .س ُيعلن عنه يف الوقت املناسبة والثالثني يف جنيف لثوأأبلغت الأمانة جلنة الرباءات بأأن موعد انعقاد دورهتا الثا .27

بأأن هذه الوثيقة يه ملخص أأعد حتت مسؤولية الرئيس وأأن احملرض الرمسي سريد  وأأحاطت جلنة الرباءات علام   .28

سني من التقرير املوجز لسلسةل الاجامتعات التاسعة واخل  32كذكل بأأنه طبقا للفقرة  تقرير ادلورة. وأأحاطت اللجنة علام   يف

والثالثني  لدلورتني احلادية نياحلرفي (، سيُس تعاض عن التقريرينA/59/13 مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو )الوثيقة

من الالكم ومزتامنة مع  ابلاكمل انطالقا   بنسخة نصية وافية ابللغة الإنلكزيية ومس تحدثة أ ليا  والثالثني للجنة الرباءات  والثانية

ىل لغات الأمم املتحدة اخلس الأخرى.تسجيل الفيديو، ومع  وبناء عىل ذكل، سيُتاح تقرير هذه ادلورة بذكل  ترجامت أ لية اإ

النسق. ولتحسني تكنولوجيا حتويل الالكم اإىل نص بطريقة مؤمتتة، يُطلب من الوفود تقدمي التصويبات املوضوعية ملداخالهتم 

ىل الأمانة، ويُفّضل تقدميها قبل أأربعة أأسابيع من ا  دلورة التالية للجنة.اإ

 ه الرئيس.مبضمون هذا امللخص اذلي أأعد علام  وأأحاطت جلنة الرباءات  .29

 ]هناية الوثيقة[
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