
 

SCP/33/5 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021 ي  ديسم 9التاري    خ: 

اءات بقانونالمعنية الدائمة اللجنة   الي 

 الثالثة والثالثونالدورة 
 2021 ديسمي   9إىل  6جنيف، من 

 ملخص الرئيس

 افتتاح الدورة من جدول األعمال:  1البند 

ا يورغنسون ةالسيد تافتتح .1 ز ز لثالثاالدورة  ،للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو(المدير العام نائبة  ،لي  للجنة  ة والثالثي 
اءات اءات(  الدائمة المعنية بقانون الير ز  ترّحبو )لجنة الير  ةالسيد للويبو. وتولت العامالمدير بالنيابة عن السيد دارين تانغ  بالمشاركي 

 اللجنة.  ةأمين مهمة يورغنسون

ي الرئيس 2البند   من جدول األعمال: انتخاب الرئيس ونائب 

اءاتانتخبت  .2   ،لمدة عام واحد ،باإلجماع لجنة الير
 
تا دافالوس والسيد السيد ليوبولدو بيلدا سوريانو )إسبانيا( رئيسا ة بي 

ز نائبفا )سلوفاكيا( )باراغواي(والسيدة لوكريشيل مارشوكو   للرئيس.  تي 

 من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال 3البند 

اءات اعتمدت لجنة  .3 وع جدول األعمالالير  . (SCP/33/1 Prov.2 )الوثيقة المنقح مشر

ز من جدول األعمال:  4البند   قبول مراقبي 

اءات وافقت لجنة .4  . (FORPIQ) كيبيك  –عىل اعتماد المنتدى الدولي للملكية الفكرية  الير

اءاتمن جدول األعمال:  5البند   تقرير عن النظام الدوىلي للي 

 . SCP/33/3استندت المناقشات إل الوثيقة  .5

اءات.  .6 ي قوانينها الوطنية/اإلقليمية بشأن الير
 وعرضت بعض الوفود عىل اللجنة معلومات عن آخر التطورات فز

اءات عىل أن المعلومات المتعلقة ببعض  .7 اءات الوطنية/اإلقليمية ووافقت لجنة الير ز الير جوانب قواني 
[http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.htmlث استنادا إل اإلسهامات الواردة من الدول

َّ
 األعضاء.  [ سوف تحد
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اءات 6البند   من جدول األعمال: االستثناءات والتقييدات عىل حقوق الي 

 . .SCP/32/3 Corrو SCP/32/3و SCP/19/6و SCP/14/7 استندت المناقشات إل الوثائق .8

وع وأجرت اللجنة مناقشات حول  .9  (. SCP/32/3 )الوثيقةمرجعية بشأن االستثناء المتعلق باالستخدام السابق الوثيقة المشر

اءات.   وواصلت اللجنة مناقشة القضايا المتعلقة باالستثناءات والتقييدات عىل حقوق الير

اءات 7البند  اضمن جدول األعمال: جودة الي 
ر

ي ذلك أنظمة االعي
ز
 ، بما ف

 SCP/19/4و SCP/18/9و SCP/17/10وSCP/17/8 و SCP/17/7 استندت المناقشات إل الوثائق .10
 .SCP/31/8 Revو SCP/31/3و SCP/30/9و SCP/28/8و SCP/24/3و SCP/23/4و .SCP/20/11 Revو
 . SCP/33/4و

اءات )الوثيقة أساليب التعامل مع جودةوواصلت اللجنة نقاشها بشأن دراسة عن  .11  (. SCP/31/3 عملية منح الير

اءات. بشأن تبادلت الدول األعضاء المعلومات ما سبق، اإلضافة إل وب .12  استخدام الذكاء االصطناعي لفحص طلبات الير

ازيلاالوواصلت اللجنة مناقشة القضايا و  .13 اح من وفدي الير ي ذلك اقير
احات المرتبطة بهذا البند من جدول األعمال، بما فز  قير

اح من وفد الواليات المتحدة األمريكية (.SCP/31/8 Rev وإسبانيا )الوثيقة  (. SCP/33/4)الوثيقة  واقير

ح .14 اض. ت واقير ي ذلك أنظمة االعير
اءات، بما فز  بعض الوفود األخرى أنشطة مختلفة لتضطلع بها اللجنة بخصوص جودة الير

اءات والصحة 8البند   من جدول األعمال: الي 

 .SCP/28/9 Revو SCP/24/4و SCP/17/11و .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7 المناقشات إل الوثائقاستندت  .15
 . SCP/31/5و .SCP/28/10 Revو

اءات والنفاذ إل المنتجات الطبية والتكنولوجيات الصحية استعراضوواصلت اللجنة مناقشة  .16  للبحوث القائمة بشأن الير
 . (SCP/31/5 )الوثيقة

بقواعد البيانات المتاحة للجمهور بشأن معلومات  الخاصةلمبادرات واصلت اللجنة استالم تحديثات عن اوعالوة عىل ذلك،  .17
اءات المتعلقة باألدوية واللقاحات -Patمبادرة بفيما يتعلق ات التطور أحدث بعلما اللجنة حاطت ، أوعىل وجه الخصوص. وضع الير

INFORMED،  بيانات ال تاقاعدوMedsPaL وVaxPaL ،ي ل
اءاتوالسجل الدوائ   . لمنظمة األوروبية اآلسيوية للير

حت بعض الوفود أنشطة أخرى  .18 احات الُمقدمة من الدول األعضاء. واقير ي االقير
ز
وواصلت اللجنة مناقشة الجوانب المعروضة ف

اءات والصحة.   لتضطلع بها اللجنة بخصوص الير

ز مستشاري المن جدول األعمال:  9البند  اءاترسية االتصاالت بي  ليهم ي 
ِّ
 وموك

ليهم، وأي  تواصل .19
ِّ
اءات وموك ز مستشاري الير اءات مناقشة أحدث التطورات والتجارب فيما يتعلق بشية االتصاالت بي  لجنة الير

حات  احات/مقير  الدول األعضاء.  ُمقدمة مناقير

حت بعض الوفود أنشطة لتضطلع بها اللجنة ضمن هذا البند من جدول األعمال.  .20  واقير

 من جدول األعمال: نقل التكنولوجيا 10البند 

 . SCP/32/6 استندت المناقشات إل الوثيقة .21

اءات  ناقشت اللجنةو  .22 ي النقل الفعال للتكنولوجيا وممارساتهأحكام قانون الير
ز
ي أسهمت ف

 . (SCP/32/6 لوثيقة) التر

حت بعض الوفود أنشطة  .23 ي إطار هذا البند من جدول األعمال. وذ لواقير
كرت بعض الوفود األخرى أن تضطلع بها اللجنة فز

ي لجنة بشأن مناقشة ال
ز
اءات يجب أن تتجنب ازدواجاهذا الموضوع ف  العمل مع اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية.  يةلير
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 من جدول األعمال: العمل المقبل 11البند 

24.  :  قّررت اللجنة أن يكون عملها المقبل كما يىلي

  ي مكتوبة البيانات الستنشر األمانة
ي و األعضاء والمراقبها قدمالتر

اء لجنةن فز ز  الدورةن أبش اتالير ، للجنةالثالثة والثالثي 
ي للجنة 

وئز اءات. عىل المنتدى اإللكير  الير

 ي الدورة القادمة للجنة وستظل القائمة غي  الشاملة للقضايا مفتوحة
اءات.  لمزيد من التفصيل والمناقشة فز  الير

  اءاتلجنة ، دون المساس بوالية افقت اللجنةو قد و ، عىل أن يقترص عملها للدورة المقبلة عىل تقصي الحقائق وأال الير
ي ي

ي هذه المرحلةفصز
 : و التالي عىل النحوسينفذ العمل ،  إل التنسيق فز

اءات  االستثناءات والتقييدات عىل حقوق الير

 ي ي دورتها الثامنة والعشر
اءات فز ن، ستواصل األمانة العمل عىل طبقا لالتفاق الذي تم عىل صعيد لجنة الير

اءات.  ان مع حماية الير اءات باالقير وع وثيقة مرجعية بشأن االستثناءات والتقييدات عىل حقوق الير وستعد  مشر
وع وثيقة مرجعية بشأن االستثناء المتعلق  اءاتاألمانة مشر ة رابعلدورة اللوستقدمه  ،باستنفاد حقوق الير

اءات ز للجنة الير ي سيغطيها . والثالثي 
ووافقت اللجنة عىل أن النوع الالحق من االستثناءات والتقييدات التر

وع وثيقة مرجعية سيكون االستثناء فيما يتعلق باستخدام   والطائرات والمركباتالمواد عىل الّسفن مشر
 . األجنبية

اض ي ذلك أنظمة االعير
ز
اءات، بما ف  جودة الير

 ي ستقدم األمانة
اءاترابعلدورة الا ، فز ز للجنة الير  ، تقرير ة والثالثي 

 
ي عقدت تبادل المعلومات جلسة عن  ا

التر
اءاتلثاثلدورة الا خالل ز للجنة الير اءات.  كاء االصطناعي استخدام الذ  نأبش ة والثالثي   لفحص طلبات الير

  ز للجنة ستنظم األمانةو ي الدورة الرابعة والثالثي 
اءات، فز أهلية الحصول ن أبش، جلسة لتبادل المعلومات الير

اعات العىل براءات  . من قبل و  اعي الذكاء االصطنم اتخداسببتكرة ملالخير  الذكاء االصطناعي

  ز للجنة ستنظم األمانةو ي الدورة الرابعة والثالثي 
اءات، فز فحص الآليات ن أبش، جلسة لتبادل المعلومات الير

اءات لالمعجل  ي مكاتب الملكية الفكريةلير
ي الوثيقة فز

ح فز  . SCP/33/4، عىل النحو المقير

  ي الوثيقة، عىل النحو اكفاية الكشفن  أبشستعد األمانة دراسة و
ح فز ، بناًء عىل SCP/31/8 Rev.  لمقير
اءات اإلقليمية ز للجنة  لإ مهاقدوست، المعلومات الواردة من الدول األعضاء ومكاتب الير الدورة الرابعة والثالثي 

اءات  . الير

اءات والصحة  الير

  ا للوثيقة
 
ي تح SCP/31/5ستعد األمانة تحديث

اءات وي عىل تالتر استعراض للبحوث الحالية المتعلقة بالير
ة قيد المراجعة تمدس، و يات الصحيةوالنفاذ إل المنتجات الطبية والتقن ز لد الفير ة بي   2019تغطي الفير

ي الوثيقة ، بما يتفق مع االختصاصات2021و
ز
الدورة الرابعة  لإ مهقدوست ،SCP/28/9 Rev.  الواردة ف

ز للجنة  اءاتوالثالثي   . الير

 ي  ،ةوستستمر اللجن
ز
ز للجنة ف اءاتالدورة الرابعة والثالثي  ي  ،الير

ي تلقر
ز
المبادرات المتعلقة ن أبش اتتحديثف

اءات المرتبطة باألدوية واللقاحاتبقواعد البيانات المتاحة للجمهو  ، من ممثليها ر بشأن معلومات وضع الير
 ل
 
ي اوفقا

ز
 . SCP/28/10 Rev.  لوثيقةما ورد ف

 ي و
ز للجنة فز اءاتالدورة الرابعة والثالثي  ، سيقدم ممثلو منظمة الصحة العالمية والويبو ومنظمة التجارة الير

 العالمية 
 
اءات عن  عرضا . 19-كوفيد  جائحةن أبشأنشطتهم المتعلقة بالير ي

ي سياق التعاون الثالئ 
 فز

  من منظمة الصحة و 
ً
كمثال عىل تبادل   C-TAPمبادرة عن العالمية لتقديم عرض ستدعو األمانة ممثال

وس كوفيدلوالملكية الفكرية والبيانات لتوسيع القدرة اإلنتاجية  رفاالمع  . 19-لمنتجات الصحية لعالج في 
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 ت األدويةتجمع براءا ستقوم األمانة بدعوة ممثل من (MPP)  خيص الخاصة لتقديم عرض عن أنشطة الير
 . لتجمعاب

ليهم
ِّ
اءات وموك ز مستشاري الير  رسية االتصاالت بي 

 ي  ،ستنظم األمانة
ز للجنة فز اءاتالدورة الرابعة والثالثي  ، جلسة لتبادل المعلومات تركز عىل الجوانب العابرة الير
ليهمللحدود لشية 

ِّ
اءات وموك ز مستشاري الير  . االتصاالت بي 

 التكنولوجيانقل 

 ز للجنة ستنظم األمانة ي الدورة الرابعة والثالثي 
اءات، فز ، جلسة لتبادل المعلومات لتسليط الضوء عىل الير

ي تعزيز االبتكار ونقل التكنولوجيا والتنمية الصناعية للبلدان وكذلك 
اءات فز المساهمات اإليجابية لنظام الير

ي تواجهها
كات  لمث، أصحاب المصلحة، من خالل عرض حاالت ملموسة من قبل مختلف التحديات التر الشر

اتيجيال ي تعتمد عىل اسير
اءات لتنطوي عىل االستخدام الفعال فكرية ملكية  اتمبتكرة التر  اتكنولوجيو لير
ز المعلومات  ها ل الفعالنقل الوتمكي  وط متفق عليهاحسب لتكنولوجيا أو نشر  . رسر

اءات بأن دورتها الأبلغت األمانة لجنة و  .25 ز رابعالير  مبدئيستعقد ة والثالثي 
 
ي جنيف  ا
ي فز

ة من  فز  . 2022سبتمير  30إل  26الفير

 كذلك بأنه طبقا  .26
 
 بأن هذه الوثيقة هي ملخص أعد تحت مسؤولية الرئيس. وأحاطت اللجنة علما

 
اءات علما وأحاطت لجنة الير

ي الويبو )الوثيقةتوالسنية ثامن التقرير الموجز لسلسلة االجتماعات ال 30للفقرة 
ز لجمعيات الدول األعضاء فز (، A/62/12 ي 

اءات  تالدور ة الحرفي رير اسُيستعاض عن التق  من الكالم وترجمات آليةلجنة الير
 
وبناء عىل ذلك، سُيتاح  . بنسخ نّصية مستحدثة آليا

ز تكنولوجيا تحويل الكالم إلالرسمي لتقرير ال طلب من الوفود تقديم هذه الدورة بذلك النسق. ولتحسي   نص بطريقة مؤتمتة، يُ
ل تقديمها قبل أربعة أسابيع من الدورة التالية للجنة. 

ّ
فض  التصويبات الموضوعية لمداخالتهم إل األمانة، ويُ

 بمضمون هذا الملخص الذي أعده الرئيس.  .27
 
اءات علما  وأحاطت لجنة الير

 ]نهاية الوثيقة[


