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ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021 نوفمب   29التاري    خ: 

اءات  اللجنة الدائمة المعنية بقانون الب 

 الثالثة والثالثونالدورة 
 2021 ديسمب   9إىل  6جنيف، من 

وع جدول األعمال المفّصل ح مشر ي المقير
 والجدول الزمنز

 األمانة من إعداد وثيقة 

 مقدمة

وع جدول أعمال  اإلعالميةوثيقة هذه التحتوي  .1 ز للجنة الدائمة  مفّصلعىل مشر ح للدورة الثالثة والثالثي  ي مقير
وجدول زمنز

اءات ) اءاتالمعنية بقانون الير ة من لجنة الير ي الفير
ي جنيف فز

عقد فز
ُ
ي ست

ز  بشكل ،2021ديسمير  9إىل  6(، النر ستجتمع اللجنة و . هجي 
ز ونصف كل يوم  (. توقيت وسط أوروبابتوقيت جنيف ) بعد الظهر  2:30ظهًرا حنر الساعة  12من الساعة  ،لمدة ساعتي 

ز بناء عىل طلب الدول األعضاء.  .2 يحتوي المرفق األول بهذه الوثيقة عىل و وقد أعدت الوثيقة لتسهيل األمر عىل جميع المشاركي 
وع جد ي اعتمدت المقبلالعمل  الذي تم إعداده عىل أساس المفّصلول األعمال مشر

اءات النر ز للجنة الير ي الدورة الثانية والثالثي 
ي  ،فز

النر
ة من  ي الفير

 (. SCP/32/7الوثيقة من  26الفقرة  )انظر  2020ديسمير  10إىل  7ُعقدت فز

ي ضوء ساعات العمل المحدودة المتاحة لدورة و .3
اءات لجنة فز ي جعلالير

ُيشجع أعضاء  ،فعالة المناقشات أثناء الدورة ورغبة فز
ي لديها صفة مراقب فيها أن اللجنة 

فيما يتعلق بأي بند من بنود جدول األعمال إىل:  بيانات مكتوبة ترسلوالجهات النر
scp.forum@wipo.int .  ها ي األمانة عىل المنتدى اإل وستنشر

ونز اءاتلكير : الرابط عىل للجنة الير

https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_33/comments_received.html .  

 

 
[انالمرفق ذلك]يىلي 

mailto:scp.forum@wipo.int
https://www.wipo.int/scp/en/meetings/session_33/comments_received.html
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 افتتاح الدورة .1

حيبية.  ي مالحظاته الير
 سيفتتح المدير العام للويبو )أو ممثله( الدورة ويلقر

ي الرئيس .2  انتخاب الرئيس ونائنر

ي سيتم   رئيسالانتخاب رئيس ونائنر

 اعتماد جدول األعمال .3

 . .SCP/33/1 Prov انظر هذه الوثيقة

ز قبول  .4  مراقبي 
 . SCP/33/2انظر الوثيقة 

كيبيك، وهو منظمة غي  حكومية تسىع للحصول عىل صفة   -تتعلق هذه الوثيقة بطلب من المنتدى الدوىلي للملكية الفكرية 
اءات.  مؤقتمراقب  ي دورات لجنة الير

دىعفز
ُ
ة وت كيبيك   -المنتدى الدوىلي للملكية الفكرية التخاذ قرار بشأن قبول  هذه األخي 

 . مؤقتمراقب بصفته 

اءات الوطنية/اإلقليمية .5 ز الير اءات: بعض الجوانب من قواني   تقرير عن النظام الدوىلي للير

 . SCP/33/3انظر الوثيقة 

اءات والذي يحتوي عىل معلومات ل الوضع الراهنهذه الوثيقة  تعرض ي للجنة الير
ونز لتحديثات عىل موقع المنتدى اإللكير

اءات الوطنية/اإلقليمية. تتعلق بجوانب معينة من قوان ز الير  ي 

اءات .6  االستثناءات والتقييدات عىل حقوق الير

 . SCP/32/3انظر الوثيقة 

وع وثيقة مرجعية بشأن االستثناء المتعلق باالستخدام السابقتحتوي هذه الوثيقة عىل  غطي أهداف وغايات هذا ت. و مشر
ي الدوىلي لالستثناء، وكذلك أحكام االستثناء 

ي الصكوك اإلقليمية المتعلق باالستخدام السابق االستثناء، واإلطار القانونز
فز

ز الوطنية.  ي و والقواني 
ي تواجهها الدول األعضاء فز

هذا االستثناء بموجب  تطبيقباإلضافة إىل ذلك، توضح الوثيقة التحديات النر
ز الوطنية ونتائج القوا ي ملحقهو. تطبيقهني 

ي  السابقباالستثناء المتعلق باالستخدام  الخاصة، تم تجميع األحكام القانونية ا فز
فز

يعات الوطنية واإلقليمية.   اللجنة.  لتناقشها الوثيقة مفتوحة وتظل هذه التشر

 . SCP/19/6و SCP/14/7 وثائق أخرى ذات صلة: 

ي ذلك أنظمة  .7
اءات، بما فز اضجودة الير  االعير

ز   . SCP/33/4و SCP/31/3 انظر الوثيقتي 

اءاتعىل  SCP/31/3الوثيقة تحتوي  توضح الدراسة عملية منح و . دراسة عن أساليب التعامل مع جودة عملية منح الير
اءات. كما تقدم  ي التعامل مع جودة عملية منح الير

ي قد تساعد فز
اءات بشكل عام، وتحلل المبادئ رفيعة المستوى النر الير

اءات لموسة عىل الدراسة أمثلة م اءات. أساليب التعامل مع جودة عملية منح الير ي بعض مكاتب الير
ستواصل اللجنة مناقشة و فز

 الوثيقة. 

حعىل  SCP/33/4وتحتوي الوثيقة  اءات مقدم من وفد الواليات المتحدة األمريكية إىل  مقير ز للجنة الير الدورة الثالثة والثالثي 
ي تتبعها  لياتاآلتبادل المعلومات بشأن حول 

ي  مكاتب الملكية الفكريةالنر
اءاتالشي    ع لفحص ال فز  . لير

  اءات. جلسة تشاركية حول استخدام  الذكاء االصطناىعي ألغراض فحص طلبات الير

اتها ومعلوماتها بشأن استخدام الذكاء  اءات الوطنية واإلقليمية خير غراض االصطناىعي أل ستتبادل مكاتب الير
اءات.   فحص طلبات الير

 SCP/19/4و SCP/18/9و SCP/17/10وSCP/17/8 و SCP/17/7وثائق أخرى ذات صلة: 
 . .SCP/31/8 Revو SCP/30/9و SCP/28/8و SCP/24/3و SCP/23/4و .SCP/20/11 Revو
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اءات والصحة .8  الير

 . SCP/31/5انظر الوثيقة 

اءات والنفاذ إىل المنتجات الطبية والتقنيات الصحية. تحتوي هذه الوثيقة عىل استعراض للبحوث ا ا و لحالية المتعلقة بالير
ً
وفق

ي الوثيقة 
اح المعتمد الوارد فز ي أعدتها الويبو و/أو منظمة الصحة  االستعراضشمل ي، .SCP/28/9 Revلالقير

الدراسات النر
والباحثون الخارجيون بتكليف من هذه  الوجيهةالعالمية و/أو منظمة التجارة العالمية والمنظمات الحكومية الدولية األخرى 

االعتبارات ستواصل اللجنة مناقشتها للوثيقة من أجل تبادل و المنظمات، وكذلك كبحث أكاديمي خاضع الستعراض األقران. 
ة قيد  حات الوفود لتمديد الفير ي مقير

والنتائج بشأن حالة المعرفة الناشئة عن استعراض البحوث الحالية، وستنظر فز
 . SCP/31/5لوثيقة بشأن ااالستعراض 

  اءات المرتبطة باألدوية  بقواعد المتعلقة المبادرات البيانات المتاحة للجمهور بشأن معلومات وضع الير
 حديث. واللقاحات: ت

ي معلومات محدثة عن المبادرات المتعلقة بقواعد البيانات المتاحة للجمهور 
بسأن ستواصل اللجنة تلقر

 للوثيقة  وضعمعلومات 
ً
اءات المتعلقة باألدوية واللقاحات، وفقا  . .SCP/28/10 Revالير

 SCP/24/4و SCP/17/11و .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7وثائق أخرى ذات صلة: 
 . .SCP/28/10 Revو .SCP/28/9 Revو

ليهم .9
ِّ
اءات وموك ز مستشاري الير  رسية االتصاالت بي 

اءات  ت التطورات والتجارب فيما يتعلق بشية االتصاال  أحدث ستواصل اللجنة مناقشة ز مستشاري الير ليهمبي 
ّ
أي و ، وموك

حات احات/مقير  من الدول األعضاء.  مقدمة اقير

 نقل التكنولوجيا .10
 . SCP/32/6 انظر الوثيقة

اءات المساهماتبناًء عىل  ي  ممارساتالو  الواردة من الدول األعضاء، تجمع هذه الوثيقة معلومات عن أحكام قانون الير
النر

ي النقل الفعال للتكنولوجيا. وهي تحتوي عىل أحكام قانونية بموجب قانون  أسهمت
 الفز

ً
اءات وقانون نقل التكنولوجيا، فضال ير

امج والمبادرات  ي تستند إىل هذه األحكام القانونية أو تشجع عىل استخدامها. عن األدوات والير
ستواصل اللجنة و العملية النر

 مناقشة الوثيقة. 

 العمل المقبل .11

 ملخص الرئيس .12

 اختتام الدورة .13

ي  ذلكيىلي ]
[المرفق الثانز
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ح ي المقير
 بعد الظهر كل يوم( 2:30ظهًرا حنر الساعة  12من الساعة ) الجدول الزمنز

ن   2021ديسمب   6اإلثني 

 افتتاح الدورة .1

ي الرئيس .2  انتخاب الرئيس ونائنر

 اعتماد جدول األعمال .3

ز  .4  قبول مراقبي 

 بيانات عامة

اءات الوطنية/اإلقليميةتقرير عن  .5 ز الير اءات: بعض الجوانب من قواني   النظام الدوىلي للير

اءات .6  االستثناءات والتقييدات عىل حقوق الير

 بيانات عامة 

 وع وثيقة مرجعية بشأن االستثناء المتعلق باالستخدام الساب  قمشر

 2021ديسمب   7 الثالثاء

اض .7 ي ذلك أنظمة االعير
اءات، بما فز  جودة الير

 عامة بيانات 

  اءاتدراسة عن أساليب  التعامل مع جودة عملية منح الير

 اءات جلسة تشاركية حول استخدام  الذكاء االصطناىعي ألغراض فحص طلبات الير

 2021ديسمب   8 األربعاء

اءات والصحة .8  الير

 بيانات عامة 

  اءات والنفاذ إىل المنتجات الطبية والتقنيات  الصحيةاستعراض للبحوث الحالية المتعلقة بالير

 اءات المرتبطة باألدوية واللقاحات:  بقواعد المتعلقة  المبادرات البيانات المتاحة للجمهور بشأن معلومات وضع الير
 تحديث. 

ليهم .9
ِّ
اءات وموك ز مستشاري الير  رسية االتصاالت بي 

 بيانات عامة 

 اءات  ت فيما يتعلق بشية االتصاال  والتجاربالتطورات  مناقشة أحدث ز مستشاري الير ليهمبي 
ّ
أي و ، وموك

حات احات/مقير  من الدول األعضاء مقدمة اقير
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 نقل التكنولوجيا .10

 عامة بيانات 

  اءات ي الو  أحكام قانون الير
ي النقل الفعال للتكنولوجيا أسهمتممارسات النر

 العمل المقبل فز

 العمل المقبل .11

 ملخص الرئيس .12

 اختتام الدورة .13

ي  نهاية]
 [والوثيقة المرفق الثانز
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