
 

SCP/34/8 

ية: األصل ز  باإلنكلي 

 2022سبتمير  30: التاري    خ

اءات بقانونالمعنية الدائمة اللجنة   الير

 والثالثونالرابعة الدورة 

 2022سبتمير  30إىل  26 جنيف، من

 ملخص الرئيس

 

 افتتاح الدورة : من جدول األعمال 1البند 

ب، (إسبانيا)توىل السيد ليوبولدو بيلدا سوريانو  .1
َ
اءات  الرئيس المنتخ اءات)للجنة الدائمة المعنية بقانون البر افتتاح ، (لجنة البر

اءاتل والثالثي    الرابعةلدورة ا ا يورغنسونرّحبت السيدة و  . لجنة البر اءات  العام نائبة المدير  ،لب    ،والتكنولوجيا المسؤولة عن قطاع البر
اءات والتكنولوجيا، مهمة أمي   اللجنة. بالمشاركي    ، مدير شعبة قانون البر ي

 . وتوىل السيد أندراس جوكوت 

 اعتماد جدول األعمال: من جدول األعمال 2البند 

اءات اعتمدت لجنة  .2 وع جدول األعمالالبر   مشر
ّ
 (. SCP/34/1 Prov.2 الوثيقة) حالمنق

اءات: من جدول األعمال 3البند   تقرير عن النظام الدوىلي للير

 . SCP/34/2استندت المناقشات إىل الوثيقة  .3

ي قوانينها الوطنية وعرضت بعض الوفود عىل اللجنة معلومات عن آخر التطورا .4
اءاتت ف   . بشأن البر

اءات الوطنية .5 اءات عىل أن المعلومات المتعلقة ببعض جوانب قواني   البر اإلقليمية / ووافقت لجنة البر
[http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html ] 

 
ث استنادا

َّ
 . األعضاء  إىل اإلسهامات الواردة من الدول سوف تحد

اءات: من جدول األعمال 4البند   االستثناءات والتقييدات عىل حقوق الير

 . SCP/34/3و SCP/19/6و SCP/14/7 استندت المناقشات إىل الوثائق .6

و وأجرت اللجنة مناقشات حول  .7 . (SCP/34/3 الوثيقة) نفاد الحقوقجعية بشأن االستثناء المتعلق باستمر الوثيقة الع مشر

اءات  . وواصلت اللجنة مناقشة القضايا المتعلقة باالستثناءات والتقييدات عىل حقوق البر
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حت بعض الوفود أنشطة  .8 ي إطار  أخرىواقب 
 
 . هذا البند من جدول األعمال ف

اضجودة : من جدول األعمال 5البند  ي ذلك أنظمة االعير
ز
اءات، بما ف  الير

 SCP/19/4و SCP/18/9و SCP/17/10وSCP/17/8 و SCP/17/7 استندت المناقشات إىل الوثائق .9
 SCP/33/4و .SCP/31/8 Revو SCP/30/9و SCP/28/8و SCP/24/3و SCP/23/4و .SCP/20/11 Revو
 . SCP/34/5و SCP/34/4و

دم إىل اللجنة تقرير عن الجلسة  .10
ُ
اءاتبشأن  التشاركيةوق قدت استخدام الذكاء االصطناعي لفحص طلبات البر

ُ
ي ع

ي ، الت 
 
 ف

اءات  2021ديسمبر  7  . (SCP/34/4)أثناء الدورة الثالثة والثالثي   للجنة البر

ي تستخدم الذكاء االصطناعي أو المستنَبطة بالذكاء االصطناعي  .11
اعات الت   وتبادلت الدول األعضاء معلومات عن أهلية االخب 

اءة  . للحماية ببر

ي مكاتب الملكية الفكرية  .12
 
وباإلضافة إىل ذلك، تبادلت الدول األعضاء تجارب  ها ومعلومات بشأن آليات الفحص المعّجل ف

 . لها  التابعة

ي شملت القضايا ( الجزء األول) ضافية بشأن كفاية الكشفاإل دراسة وعالوة عىل ذلك، أجرت اللجنة مناقشات بخصوص ال .13
الت 

اعات المتعلقة بالذكاء االصطناعي   (. SCP/34/5الوثيقة )المرتبطة بالمواد البيولوجية، مثل الكائنات الدقيقة، واالخب 

اض .14 ي ذلك أنظمة االعب 
اءات، بما ف  حت بعض الوفود أنشطة لتضطلع بها اللجنة بخصوص جودة البر  . واقب 

اءات وال: من جدول األعمال 6البند   صحةالير

 .SCP/28/9 Revو SCP/24/4و SCP/17/11و .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7 استندت المناقشات إىل الوثائق .15
 . SCP/34/6و .SCP/28/10 Revو

ثة للوثيقة  SCP/34/6قدمت األمانة الوثيقة و  .16
ِّ
اءات والنفاذ إىل  استعراض) SCP/31/5المحد للبحوث القائمة بشأن البر

 . ، كي تناقشها اللجنة(والتكنولوجيات الصحيةالمنتجات الطبية 

بقواعد البيانات المتاحة للجمهور بشأن معلومات  الخاصةلمبادرات واصلت اللجنة استالم تحديثات عن اذلك،  وباإلضافة إىل .17
اءات المتعلقة باألدوية واللقاحات  اللجنة حاطت وعىل وجه الخصوص، أ. وضع البر

 
اءات  المعلومات عن تبادلبمنصة  علما البر

اءات19-علقة بالوقاية من جائحة كوفيدالمت ي لمعلومات البر
ي يتيحها المركز الصيت 

 . ، الت 

اءات المرتبطة  .18 ي مجال البر
وعالوة عىل ذلك، عرض ممثلو الويبو ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية أنشطتهم ف 

ي  19-بجائحة كوفيد
ي سياق التعاون الثالت 

 بشأن . ف 
 
مجمع إتاحة تكنولوجيات مكافحة  مبادرةوقدم ممثل منظمة الصحة العالمية عرضا

خيص الخاصة بالتجمع( MPP)تجمع براءات األدوية كما عرض ممثل .  (C-TAPمجمع اإلتاحة أو ) 19-كوفيد  . أنشطة الب 

احات الُمقدمة من الدول األعض .19 ي االقب 
حت بعض الوفود أنشطة أخرى . اء وواصلت اللجنة مناقشة الجوانب المعروضة ف  واقب 

اءات والصحة  . لتضطلع بها اللجنة بخصوص البر

اءات: من جدول األعمال 7البند  ز مستشاري الير ليهم رسية االتصاالت بي 
ِّ
 وموك

اءات  عقدت .20 زت عىل الجوانب العابرة للحدود للجنة البر
ّ
اءات بي   مستشاري شية االتصاالت جلسة لتبادل المعلومات رك البر

ليهم
ِّ
 . وموك

حت بعض الوفود أنشطة لتضطلع بها اللجنة  .21 ي إطار واقب 
 . هذا البند من جدول األعمال ف 

 نقل التكنولوجيا: من جدول األعمال 8البند 

ي تعزيز االبتكار ونقل بغرض جلسة لتبادل المعلومات  جنةعقدت الل .22
اءات ف  تسليط الضوء عىل المساهمات اإليجابية لنظام البر

ي تواجهها، من خالل عرض حاالت مل
موسة من قبل مختلف أصحاب التكنولوجيا والتنمية الصناعية للبلدان وكذلك التحديات الت 

 . المصلحة
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حت بعض الوفود أنشطة  .23 ي إطار هذا البند من جدول األعماللواقب 
 
وذكرت بعض الوفود األخرى أن . تضطلع بها اللجنة ف

ي لجنة بشأن مناقشة ال
 
اءات اهذا الموضوع ف ي لبر

 العمل مع اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية يةأن تتجنب ازدواج ينبغ 
اءات تتناول القيود النظامية  . (التنمية لجنة) ي حي   أن لجنة البر

 
 عىل المشاري    ع، ف

 
 قائما

 
وأفادت بعض الوفود بأن لجنة التنمية تتّبع نهجا

اءاتالمرتبطة بنقل التكنولو  ي إطار نظام البر
 
 . جيا ف

اح المقدم من وفد كندا  .24  (. SCP/34/7الوثيقة )وباإلضافة إىل ذلك، ناقشت اللجنة االقب 

 العمل المقبل: من جدول األعمال 9البند 

 : قّررت اللجنة أن يكون عملها المقبل كما يىلي  .25

  ي الدورة القادمة للجنةستظل القائمة غب  الشاملة للقضايا مفتوحة لمزيد من التفصيل والمناقشة
 
اءات ف  . البر

  اءات، عىل أن يقترص عملها للدورة المقبلة عىل تقصي الحقائق وأال قد و و افقت اللجنة، دون المساس بوالية لجنة البر
ي ي

ي هذه المرحلة، فص 
 
 : عىل النحو التاىلي وسينفذ العمل  إىل التنسيق ف

اءات  االستثناءات والتقييدات عىل حقوق البر

  
 
ي دورتها  طبقا

 
اءات ف ين، ستواصل األمانة العمل عىل  السادسةلالتفاق الذي تم عىل صعيد لجنة البر والعشر

اءات ان مع حماية البر
اءات باالقب  وع وثيقة مرجعية بشأن االستثناءات والتقييدات عىل حقوق البر وستعد  . مشر

وع وثيقة مرجعية بشأن االستثناء المتعلق  ية عىل اد باستخدام المو األمانة مشر السفن والطائرات والمركبات البر
اءات الخامسةدورة وتقدمه إىل ال األجنبية، من  ي   الالحق النوعي   وافقت اللجنة عىل أن و . والثالثي   للجنة البر

وعمسيغطيه لذيناالستثناءات والتقييدات ال إعداد ب المتعلقان اناالستثناءهما  تي   مرجعي تي   وثيق ا ا مشر
اءاتلمزارعي   و/أو مستولدي النباتات واستخدام ا اىلي األدوية بشكل ارتج اعات محمية ببر  . اخب 

اض ي ذلك أنظمة االعب 
 
اءات، بما ف  جودة البر

  ي ستعد األمانة اعات ذات الطابع التجريتر (" فيما يخص االخب  ي
"دراسة إضافية بشأن كفاية الكشف )الجزء الثات 

ي 
مجاالت أخرى تستحق إيالء الذي ال يمكن التنبؤ به، مثل الكيمياء والتكنولوجيا األحيائية، أو أي  المجالف 

ي الوثيقة 
ح ف  من الدول األعضاء  الواردةالمعلومات  بناء عىل، .SCP/31/8 Revاهتمام خاص، كما هو مقب 

اءات اإلقليمية، وتقدمها إىل ال اءات والثالثي   للجنة الخامسةدورة ومكاتب البر  . البر

  ي
وستعد األمانة وثيقة تجمع فيها معلومات عن برامج مكاتب الملكية الفكرية الخاصة بالفحص المعّجل، بما ف 

اءات المتعلقة بكوفيد عىل جناح األولوية. وستشمل الوثيقة برامج  19-ذلك معلومات عن فحص طلبات البر
ي نوقشت أثناء الدورة الرابعة والثالثالفحص المعّجل 

 عن أية إسهامات إضافية الت 
ً
اءات فضال ي   للجنة البر

اءات.   تقدمها الدول األعضاء إىل األمانة قبل انعقاد الدورة الخامسة والثالثي   للجنة البر

 " : إعداد وثيقة تجميعية بشأن كيفية تناول الواليات القضائية حول العالم قضية " 1وستقوم األمانة بما يىلي
اع القائم عىل ا يعات والممارسة، عىل أن يتم أبوة االخب  ، من خالل السوابق القضائية والتشر لذكاء االصطناعي

اءات؛ " ي الدورة الخامسة والثالثي   للجنة البر
اء تقنيي   إىل الدورة 2تحديثها بانتظام، وعرضها ف  " ودعوة خبر

اءات من أجل إطالع اللجنة عىل مستجدات الوضع فيما يخص اعات  الخامسة والثالثي   للجنة البر االخب 
ي ذلك قدرات تكنولوجيا الذكاء االصطناعي وتطبيقاتها. 

، بما ف   المستنبطة بالذكاء االصطناعي

  ي و
اءات، تقرير  الخامسةلدورة ا ستقدم األمانة، ف   والثالثي   للجنة البر

 
ي عقدت عن  ا

جلسة تبادل المعلومات الت 
اءات الرابعةلدورة ا خالل اعات ا أهليةبشأن  والثالثي   للجنة البر باستخدام الذكاء االصطناعي  المستنبطةالخب 

اءة ومن قبل الذكاء االصطناعي   . للحماية ببر

  ي الدورة و
اءات، جلسة لتبادل المعلومات  الخامسةستنظم األمانة، ف  استخدام الذكاء بشأن والثالثي   للجنة البر

اءات.   االصطناعي ألغراض إجراءات فحص البر
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اءات والصحة  البر

  للوثيقة 
 
، أثناء الدورة الخامسة والثالثي   للجنة ، .SCP/28/10 Revطبقا

ّ
 وتبت

 
ستجري اللجنة استعراضا

اءات، فيما إذا كان يجب تمديد التحديث المنتظم فيما يتصل ب بقواعد البيانات المتاحة  الخاصةلمبادرات االبر
اءات المتعلقة باألدوية واللقا  . حاتللجمهور بشأن معلومات وضع البر

  اءات، جلسة لتبادل المعلومات بي   الدول األعضاء وستنظم األمانة، خالل الدورة الخامسة والثالثي   للجنة البر
ي تنطوي عىل ترخيص التكنولوجيات الطبية ألغراض تشخيص كوفيدبشأن 

والوقاية منه  19-الممارسات الت 
خيص الطو  خيص اإلجباري والب  ي ذلك أمثلة عن الب 

 
. وعالجه، بما ف  عي

ليهم
ِّ
اءات وموك  رسية االتصاالت بي   مستشاري البر

 ،ي  ستنظم األمانة
 
اءات، جلسة لتبادل المعلومات الخامسةالدورة ف بي   أعضاء لجنة  والثالثي   للجنة البر

اءات والمراقبي   المعتمدين لديها وكذلك الممارسي   المعنيي   بشأن التطورات والتجارب الحديثة فيما  البر
ليهمشية يتعلق ب

ِّ
اءات وموك  . االتصاالت بي   مستشاري البر

 نقل التكنولوجيا

  ي الدورة
 
اءات، جلسة لتبادل المعلومات  الخامسةستنظم األمانة، ف بشأن التعاون الدوىلي والثالثي   للجنة البر

ي ذلك المساعدة التقنية وتكوين الكفاءات، 
اءات، بما ف  فيما يخص نقل التكنولوجيا من خالل نظام البر

ط أال تكون هناك ازدواجية بي    وترخيص التكنولوجيا، والتعاون الشامل لكل من القطاعي   العام والخاص، بشر
ي إطار البند ال

اءات والصحة. تلك الجلسة والعمل المضطلع به ف   خاص بالبر

  ي الوثيقة و
ح ف  ي الدورة  ، ستنظم األمانة،.SCP/34/7 Revكما هو مقب 

اءات،  الخامسةف  والثالثي   للجنة البر
اءات وممثىلي المنظمات الحكومية الدولية  جلسة لتبادل المعلومات بي   المراقبي   المعتمدين لدى لجنة البر

اءات األساسية المعيارية وسائر أصحاب المصلحة المعنيي   بشأن تجار  والقضايا ب  هم العملية الخاصة بالبر
خيص القائم عىل  يةالمرتبطة بالب  وط عادلة ومعقولة وغب  تميب    . رسر

اءات بأن دورتها  .26   الخامسةوأبلغت األمانة لجنة البر
ُ
 مبدئيعقد والثالثي   ست

 
ي  ا

ي جنيف ف 
ة من  ف   . 2023 أكتوبر  20إىل  16الفب 

اءات .27  بأن هذه الوثيقة هي ملخص أعد تحت مسؤولية الرئيس وأحاطت لجنة البر
 
 . علما

 
 كذلك بأنه طبقا

 
 وأحاطت اللجنة علما

ي الويبو  30للفقرة 
، (A/62/12 الوثيقة)من التقرير الموجز لسلسلة االجتماعات الثانية والستي   لجمعيات الدول األعضاء ف 

اءات الحرفيرير اسُيستعاض عن التق  من الكالم وترجمات آليةبنة لدورات لجنة البر
 
وبناء عىل ذلك، سُيتاح . سخ نّصية مستحدثة آليا

 عىل . هذه الدورة بذلك النسقالتقرير الرسمي ل
 
تحسي   تكنولوجيا تحويل الكالم إىل نص بطريقة مؤتمتة، ُيطلب من الوفود وحرصا

ل تقديمها قبل 
ّ
 . أربعة أسابيع من الدورة التالية للجنةتقديم التصويبات الموضوعية لمداخالتهم إىل األمانة، وُيفض

 بمضمون هذا الملخص الذي أعده الرئيس .28
 
اءات علما  . وأحاطت لجنة البر

 [نهاية الوثيقة]
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