
 

 

 

 

A 

SCP/22/6  

 ابلإنلكزييةالأصل: 
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 الدائمة المعنية بقانون البراءاتاللجنة 

 
 العشرونوالثانية الدورة 

ىل  27جنيف، من   2015 يوليو 31اإ
 
 

 ملخص الرئيس

عدادمن  مانة اإ  الأ

 افتتاح ادلورة من جدول الأعامل: 1البند 

اذلي ، ، املدير العامفرانسس غريالس يد  )اللجنة( للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات والعرشينالثانية افتتح ادلورة  .1
 هممة أأمني اللجنة.)الويبو(  ماركو أألامينالس يد رحب ابملشاركني. وتوىل 

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس من جدول الأعامل: 2البند 

هناين كنال رييس  ةوالس يدرئس يًة للجنة ة بوكورا يونشكو )رومانيا( الس يد ، ولس نة واحدة،انتخبت اللجنة ابلإجامع .2
 .انئبًة للرئيسة( املكس يك)

 اعامتد جدول الأعامل من جدول الأعامل: 3البند 

 .(SCP/22/1 Prov.2 .اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقة .3

 والعرشيناعامتد مرشوع تقرير ادلورة احلادية  من جدول الأعامل: 4البند 

 ( كام هو مقرتح.SCP/21/12 Prov.2العرشين )الوثيقة احلادية و  هتااعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دور .4

 قرير عن النظام ادلويل للرباءاتت من جدول الأعامل: 5البند 

ىل الوثيقة  .5  .SCP/22/2استندت املناقشات اإ
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قلميية ووافقت اللجنة عىل أأن املعلومات املتعلقة ببعض جوانب قوانني ال .6 رباءات الوطنية/الإ
[http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html ىل التعليقات الواردة من ث استنادا اإ [ سوف حتدَّ

 الأعضاء. ادلول

 مخس مسائل قيد النظرمن جدول الأعامل:  6البند 

 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض "1"

 دراسة حول النشاط الابتاكري •

ىل الوثيقة  .7  .SCP/22/3استندت املناقشات اإ

وقّدمت بعض الوفود تعليقات عىل الوثيقة وتطّرقت ملامرساهتا الوطنية فامي يتعلق بتعريف الشخص من أأهل املهنة،  .8
واملهنجيات املس تعمةل يف تعيني النشاط الابتاكري ومس توى النشاط الابتاكري، وشاطرت خرباهتا وجتارهبا. واقرتحت بعض 

 ود مزيدا من الأنشطة فامي يتعلق برشط النشاط الابتاكري.الوف

 دراسة حول الكشف الاكيف •

ىل الوثيقة  .9  .SCP/22/4استندت املناقشات اإ

وقّدمت بعض الوفود تعليقات عىل الوثيقة وتطّرقت ملامرساهتا الوطنية فامي يتعلق برشط الكشف المتكيين ورشك  .10
وجتارهبا. واقرتحت بعض الوفود مزيدا من الأنشطة فامي يتعلق برشط  ادلمع ورشط الوصف الكتايب وشاطرت خرباهتا

 الكشف الاكيف.

 واثئق ذات صةل •

ىل الواثئق  .11  SCP/19/4و SCP/18/9و SCP/17/10و SCP/17/8و SCP/17/7استندت املناقشات اإ
 ..SCP/20/11 revو

واقرتحت بعض الوفود أأنشطة أأخرى وواصلت اللجنة النقاش حول اجلوانب املطروحة يف الواثئق املذكورة أأعاله.  .12
 تنجزها اللجنة فامي يتعلق جبودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض.

 الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات "2"

ىل  استندت .13  .SCP/19/6و SCP/14/7 تنيق الوثي املناقشات اإ

تني أأعاله. واقرتحت بعض الوفود أأنشطة أأخرى وواصلت اللجنة النقاش حول اجلوانب املطروحة يف الوثيقتني املذكور .14
 لس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات.ابتنجزها اللجنة فامي يتعلق 

 الرباءات والصحة "3"

ىل الواثئق استندت .15  .SCP/17/11و .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7: املناقشات اإ

املذكورة أأعاله. واقرتحت بعض الوفود أأنشطة أأخرى وواصلت اللجنة النقاش حول اجلوانب املطروحة يف الواثئق  .16
 تنجزها اللجنة فامي يتعلق ابلرباءات والصحة.
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 رسية التصالت بني مستشاري الرباءات وزابئهنم "4"

عددا من  واقرتحت بعض الوفود. رسية التصالت بني مستشاري الرباءات وزابئهنموواصلت اللجنة النقاش حول  .17
لنقاش حول هذا البند من جدول اعدم مواصةل الأخرى  واقرتحت بعض الوفود حتت هذا البند.ة نشطة تنجزها اللجنالأ 

 الأعامل.

 نقل التكنولوجيا "5"

حتت هذا نشطة تنجزها اللجنة عددا من الأ  واقرتحت بعض الوفودنقل التكنولوجيا.  وواصلت اللجنة النقاش حول .18
 .البند

 مسائل أأخرى من جدول الأعامل: 7البند 

ىل الوثيقة  .19  .SCP/22/5استندت املناقشات اإ

، أأوحضت من الوفود بناء عىل طلبو الاقرتاح.  الاكرييبو وفد الربازيل ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية وعرض  .20
وأأيدت بعض الوفود للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات.  1979قانون الويبو المنوذيج لعام ونطاق  الأمانة اترخي وطبيعة

التفسري ما متت مناقش ته ويف اللجنة يف تفكر أأن  الرئيسةت وبعد بعض املناقشات، اقرتحرتاح فامي عارضته وفود أأخرى. الاق
 ش بشأأن هذه املسأأةل يف ادلورة املقبةل.انقال ومواصةل  اذلي قدمته الأمانة

 العمل املقبل  من جدول الأعامل: 8البند 

 ييل:قّررت اللجنة أأن يكون معلها املقبل كام  .21

 يرصية من القضا ا مفتوحة ملزيد من التطوير والنقاش يف ادلورة املقبةل للجنة.احلقامئة غري س تظل ال 

  ىل تقيص احلقائق ولن عدلورة املقبةل يف امعلها أأن يقتيرص عىل هذه الأخرية وافقت  ولية اللجنة،بالإخالل ودن
ىل املواءمة يف هذه املرحةل، وسيمت   :ىل النحو التايلعيؤدي اإ

 الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات (1)

يف معاجلة قضا ا  يداتقي ت فعالية الاس تثناءات وال بشأأن  ا الإفراديةع الأمانة جتارب ادلول الأعضاء ودراساهتجتمّ  -
 عىل وجه اخلصوص. التمنية

 الاعرتاضجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة  (2)

يف  النشاط الابتاكريجتارب اخلرباء من خمتلف املناطق بشأأن تقيمي دورة تشاركية ملدة نصف يوم عن  -
جراءات الفحص، والا  والإبطال.عرتاض اإ

يف موعد أأقصاه انعقاد ادلورة  العمل والأنشطة التعاونية الإنرتنت بشأأن تشاركالأمانة صفحات وس تحسن  -
 الرابعة والعرشين للجنة.
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 رباءات والصحةال (3)

توافر الأدوية يف ب التحد ات املتعلقة و  العالقة بني أأنظمة الرباءاتاول، يف مجةل أأمور، تتنيوم  لنصف ندوة -
ىل  النفاذمبا يف ذكل تشجيع الابتاكر وتعزيز نقل التكنولوجيا الالزمة لتسهيل ، منوا الأقل البدلان النامية والبدلان اإ

 منوا. الأقل انوالبدل البدلان الناميةرباءة يف اجلنيسة وتكل احملمية ب الأدوية

ةل امللكية يف طلبات حول مواصةل املناقشات و  - دراسة جدوى بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّ
 .(SCP/21/9)الوثيقة  الرباءات أأو يف الرباءات أأو يف لكهيام

 رسية التصالت بني مستشاري الرباءات وزابئهنم (4)

 العاملني يف جمالتلفة من امل  الفئاتبني ادلول الأعضاء بشأأن حامية الرسية املطبقة عىل دورة تشاركية  -
 .انبوالأج نيالوطني مستشاري الرباءاتو  رباءاتال

 نقل التكنولوجيا (5)

ىل الوثيقة مقابل الكشف الاكيف، وذكل مناقشة بشأأن نقل التكنولوجيا  -  .SCP/22/4استنادا اإ

 والعرشين يف جنيف س يعلن عنه يف الوقت املناسب. الثالثةبأأن موعد انعقاد دورهتا  وأأبلغت الأمانة اللجنة .22

وأأن احملرض الرمسي سريد يف تقرير  ةوأأحاطت اللجنة علام بأأن هذه الوثيقة يه ملخص أأعد حتت مسؤولية الرئيس .23
ادلورة. وس يحتوي التقرير عىل مجيع املداخالت اليت جرت أأثناء الاجامتع ليعمتد وفقا لالإجراء اذلي وافقت عليه اللجنة يف 

ماكنية التعليق عىل مرشوع التقرير SCP/4/6 من الوثيقة 11دورهتا الرابعة )انظر الفقرة  ( واذلي يتيح لأعضاء اللجنة اإ
ىل اعامتد مرشوع التقرير، مبا فيه التعليقات الواردة  اذلي ينرش عىل منتدى اللجنة الإلكرتوين. وس تدعى اللجنة بعد ذكل اإ

ىل الأمانة، يف دورهتا الالحقة.  اإ

 .ةالرئيس تهوأأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعد .24

 ]هناية الوثيقة[


