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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( االستثنائية السادسةواألربعون )الدورة  الثامنةالدورة 
ىل  3من جنيف،   2016 أأكتوبر 11اإ

 
 

 تقرير عن اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات

عداد مانة من اإ  الأ

ادلورة الثالثة  هام الفرتة املشموةل هبذا التقرير، عقدت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )اللجنة( دورتنيخالل  .1
ىل  30والعرشين يف الفرتة من  ىل  27وادلورة الرابعة والعرشين يف الفرتة من  2015ديسمرب  4نومفرب اإ . 2016يونيو  30اإ

 رئاسة ادلورتني.وتولت الس يدة بوكورا يونسكو )رومانيا( 

أأثناء ادلورتني، معاجلة املوضوعات امخلسة التالية:يف وواصلت اللجنة،  .2
 1

الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق  "1" 
ورسية التواصل بني  "4والرباءات والصحة؛ " "3وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض؛ " "2الرباءات؛ "

هيم؛ "  نقل التكنولوجيا.و  "5مستشاري الرباءات وموِّكل

ىل عدد من الاقرتاحات اليت قدمهتا  خاللواستندت املناقشات  .3 ىل الواثئق اليت ادلورتني املذكورتني اإ وفود خمتلفة واإ
عدهتا الأمانة. وانقشت الوفود تكل الاقرتاحات والواثئق من زوااي خمتلفة، وتبادلت أ راءها وجتارهبا، مما أأسهم يف حتسني أأ 

عىل وجه اخلصوص، أأاتحت ندوة بشأأن "العالقة بني أأنظمة الرباءات وجوانب أأخرى من بيهنا فهمها للك موضوع. و 
التحدايت املتعلقة بتوافر الأدوية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، مبا يف ذكل الهنوض ابلبتاكر وادلفع برشط نقل 

ىل الأدوية النوعية )اجلنيسة( وا لأدوية احملمية برباءة يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا"، التكنولوجيا لتيسري النفاذ اإ
ن عن تقيمي اخلطوة الابتاكرية وحامية الرسية املطبقة عىل خمتلف أأنواع همنيي الرباءات، فرصة جيدة لدلول ان تشاركيتاجلس تو 

 فامي خيص الك من تكل القضااي.ها وجتارهبا والتحدايت اليت تواهجها واحللول اليت تنهتجها ءتبادل أ رايك ت الأعضاء 

                                                
1

جرت يف ادلورتني الثالثة والعرشين والرابعة والعرشين للجنة يف ملخيص الرئيس اخلاصني ابدلورتني يرد ملخصا املناقشات اليت  
 (، وهام متاحان عىل املوقعني التاليني عىل التوايل:SCP/24/5و SCP/23/5 )الوثيقتان
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ىل ذكل، نظمت اللجنة .4 ضافة اإ اِبن دورهتا الثالثة والعرشين واإ مناقشات عن جتارب ادلول الأعضاء وادلراسات  اإ
القضااي املرتبطة بنقل التكنولوجيا مقابل كفاية الكشف. وواصلت  الإفرادية املتعلقة بفعالية الاس تثناءات والتقييدات، وعن 

ةل امللكية يف طلبات الرباءات أأو يف الرباءات أأو يف  مناقشة دراسة اجلدوى بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
يف الصفحة الإلكرتونية اخلاصة  ما أأدخلته من حتسيناتّكهيام. وعرضت الأمانة عىل اللجنة يف دورهتا الرابعة والعرشين 

 تقامس العمل.التعاون و بأأنشطة 

قامئة القضااي غري تظل  أأنفقد قررت  .دورهتا الرابعة والعرشين ملا اتفقت عليه يفلها وفقًا وس تواصل اللجنة ع  .5
أأن يقترص عىل دون الإخالل بوليهتا،  ووافقت،احلرصية مفتوحة ملزيد من البحث والنقاش يف دورهتا اخلامسة والعرشين. 

ىل املواءمة يف  ذكل يؤدي دون أأنىل تقيص احلقائق عدلورة املقبةل يف اعلها   .املرحةل تكلاإ

وثيقة جتمع فهيا اللجنة أأن تعِد الأمانة  قررتموضوع "الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات"،  فامي خيصو  .6
معلومات تقدهما الأعضاء والهيئات املراقبة للجنة بشأأن جتارهبا العملية حول فعالية الاس تثناءات والتقييدات والتحدايت اليت 

عقد جلسة تشاركية بني ادلول الأعضاء حول ادلراسات الإفرادية، مبا قررت أأيضًا . و س امي يف معاجلة قضااي التمنية ا، لتطرهح
 .يف ذكل قضااي احملامك، املتعلقة ابلس تثناءات والتقييدات اليت أأثبتت فعاليهتا يف معاجلة قضااي التمنية و/أأو التعزيز الاقتصادي

أأن تعمم الأمانة مرشوع اتفقت اللجنة عىل فقد اءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض"، موضوع "جودة الرب أأما يف  .7
قلميية من تقدمي تعليقات،  اس تبيان قبل انعقاد ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة لمتكني ادلول الأعضاء وماكتب الرباءات الإ

وتنفيذ أأنشطة التعاون  "2جودة الرباءات"؛ "طريقة فهم لك دوةل عضو ملفهوم " "1عىل أأن يشمل الاس تبيان ما ييل: "
يف ذكل التجارب، وأ اثرها، وتبادل  والتأ زر بني ماكتب الرباءات فامي خيص البحث يف طلبات الرباءات وحفصها، مبا

اسرتاتيجيات البحث، وأأدوات تقامس املعلومات، والاحتياجات من تكوين الكفاءات يف جمال أأنشطة التعاون والتأ زر 
ىل اللجنة يف دورهتا السادسة املذكورة ىل الردود عىل الاس تبيان، س تقدم الأمانة ما مِجعته من معلومات اإ . واستنادا اإ

قلميية، س تحِدث الأمانة املعلومات  ىل الإسهامات املُقدمة من ادلول الأعضاء وماكتب الرباءات الإ والعرشين. واستنادا اإ
لغاء الإداريأأنظمة الاعرتاض ) SCP/18/4 الواردة يف الوثيقة ( وتنرش املعلومات عىل منتدى وسائر أ ليات الإبطال والإ

اِبن دورهتا املقبةل، جلسة تشاركية حول أأمثةل  م اللجنة، اإ ىل ذكل، ستنِظل ضافة اإ اللجنة الإلكرتوين بنسق أأيرس وأأوحض. واإ
من  8 وعات املقرتحة يف الفقرةاحلرص، املوض وحالت تتعلق بتقيمي النشاط الابتاكري، مبا يف ذكل، عىل سبيل اذلكر ل

 .SCP/24/3 الوثيقة

م،  قررت اللجنة أأنفقد "الرباءات والصحة"،  وأأما يف موضوع .8 اِبنتنِظل تشاركية  جلسة دورهتا اخلامسة والعرشين، اإ
بني ادلول الأعضاء حول التجارب الوطنية املتعلقة ابس تخدام مواطن املرونة املتعلقة ابلصحة للهنوض بأأهداف الصحة العامة 

ىل اللجنة يف دورهتا السادسة لأأو التحدايت ذات الصةل  غرض اس تكشاف القضااي اليت جيب حفصها يف دراسة تُقدم اإ
عدادو  والعرشين. ادلراسة، وتستشري يف ذكل اخلرباء املس تقلني ومنظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة  تكل ستتوىل الأمانة اإ

العاملية، وتفحص القيود اليت تواهجهام البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف الانتفاع الاكمل مبواطن املرونة اخلاصة ابلرباءات 
ا، بأأسعار ميسورة لأغراض الصحة العامة يف البدلان النامية والبدلان وتأأثريها يف احلصول عىل الأدوية، وخاصة الأساس ية مهن

ةل امللكية اجلدراسة مواصةل املناقشة حول وقررت اللجنة أأيضًا  الأقل منوا. دوى بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
ودعون عىل عمل بتكل الأسامء دلى (، وحتديدا عندما يكون املSCP/21/9 )الوثيقةيف الرباءات ويف طلبات الرباءات 

ىل تقدمي عروض من أأجل توضيح  قلميية مدعوة اإ املطروحة وشواغلها  املشالكتالإيداع. والأعضاء وماكتب الرباءات الإ
ن هذا الصدد. و  يف ىل تقدمي عرض حول مرشوعفضاًل عن ذكل، فاإ املندرج مضن ركن  Chemsearch الأمانة مدعوة اإ

ةل امللكيةلبحث يف الرباءات ابس تخدام الرباءات واذلي يسهِل ا  .الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
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هيم"،  وأأما يف .9 تتوىل الأمانة، أأن  اللجنة عىل فقد اتفقتموضوع "رسية التواصل بني مستشاري الرباءات وموِّكل
عداد مجموعة من قضااي ا ىل املعلومات الواردة من الأعضاء والهيئات املراقبة للجنة، اإ حملامك حول جوانب حصانة استنادا اإ

ه، مبا يف ذكل التقييدات أأو الصعوابت املواهجة.  العالقة بني مستشار الرباءات وموِّكل

جلسة تشاركية حول العالقة بني أأنظمة الرباءات تنظمي  اتفقت اللجنة عىلفقد موضوع "نقل التكنولوجيا"،  وأأما يف .10
رباء من خمتلف املناطق لغرض تعميق فهم أأثر كفاية الكشف عىل نقل ونقل التكنولوجيا فضال عن أأمثةل وحالت يعرضها اخل

 التكنولوجيا. وفضاًل عن ذكل، س تحِدث الأمانة صفحة الويبو الإلكرتونية اخلاصة بنقل التكنولوجيا.

ىل  واتفقت  .11 قلميية، استنادا اإ اللجنة أأيضًا عىل حتديث املعلومات اخلاصة ببعض جوانب قوانني الرباءات الوطنية/الإ
 التعليقات الواردة من ادلول الأعضاء.

ىل ذكل .12 ضافة اإ دورتهيا الثالثة والعرشين والرابعة والعرشين، اقرتاحا قدمته مجموعة بدلان  خاللانقشت اللجنة،  ،واإ
للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات". وعقب  1979ة والاكرييب بعنوان "مراجعة قانون الويبو المنوذيج لعام أأمرياك الالتيني

بعض املناقشات، اقرتحت الرئيسة مواصةل النقاش بشأأن هذه املسأأةل يف ادلورة املقبةل، وأأن تقدم الوفود املهمتة مساهامهتا 
 هذا الصدد. يف

ن امجلعية العامة للويبو مدعوة .13 ىل  اإ اإ
الإحاطة علام مبا ييل: "تقرير عن اللجنة ادلامئة 

املعنية بقانون الرباءات" 
 (.WO/GA/48/4 )الوثيقة
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