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ىل نومفرب  30جنيف، من   2015ديسمرب  4اإ

 
 

 ملخص الرئيس

 

 افتتاح ادلورة من جدول الأعامل: 1البند 

، املدير العامانئب ، جون ساندجيالس يد  )اللجنة( للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات والعرشينالثالثة افتتح ادلورة  .1
هممة أأمني )الويبو(  ماركو أألامينالس يد وتوىل . كو )رومانيا(شبوكورا يون وتولت رئاسة ادلورة الس يدة ب ابملشاركني. اذلي رح  

 اللجنة.

 اعامتد جدول الأعامل من جدول الأعامل: 2البند 

دخال تعديل عىل رمق الوثيقة املندرجة  (.SCP/23/1 Prov عمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل )الوثيقةا .2 مع اإ
دراج وثيقتني جديدتني مضن البندين 3 مضن البند  من جدول الأعامل. 7و 6 من جدول الأعامل واإ

 اعامتد مرشوع تقرير ادلورة الثانية والعرشين من جدول الأعامل: 3البند 

 ( كام هو مقرتح.SCP/22/7 Prov. 2 العرشين )الوثيقةالثانية و  هتااللجنة مرشوع تقرير دور اعمتدت .3

 تقرير عن النظام ادلويل للرباءات من جدول الأعامل: 4البند 

ىل الوثيقة .4  .SCP/23/2 استندت املناقشات اإ
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قلميية ووافقت اللجنة عىل أأن املعلومات املتعلقة ببعض جوانب قوانني الرباءات  .5 الوطنية/الإ
[http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html ىل التعليقات الواردة من ث استنادا اإ [ سوف حتدَّ

 الأعضاء. ادلول

 الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات من جدول الأعامل: 5البند 

ىل  .6  .SCP/23/3و SCP/19/6و SCP/14/7 الواثئقاستندت املناقشات اإ

س امي يف معاجلة القضااي الإمنائية.  الوفود جتارهبا ودراساهتا الإفرادية بشأأن فعالية الاس تثناءات والتقييدات، لوتقامست  .7
وواصلت اللجنة مناقشة القضااي املرتبطة ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات. واقرتحت بعض الوفود أأنشطة 

 عامل.لتضطلع هبا اللجنة مضن هذا البند من جدول الأ 

 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض من جدول الأعامل: 6البند 

ىل  .8  SCP/19/4و SCP/18/9و SCP/17/10وSCP/17/8 و SCP/17/7 الواثئقاستندت املناقشات اإ
 .SCP/23/4و .SCP/20/11 Revو

وواصلت  .(SCP/23/4 )الوثيقة ادلراسة عن تقامس العملبشأأن وقدم وفد الولايت املتحدة الأمريكية اقرتاحه  .9
اللجنة مناقشة القضااي املندرجة مضن هذا البند من جدول الأعامل. واقرتحت بعض الوفود أأنشطة لتضطلع هبا اللجنة 

 خبصوص جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض.

ىل ذكل، ُعقدت  .10 تقيمي النشاط الابتاكري  نبشأأ جلسة تشاركية حول جتارب اخلرباء من خمتلف املناطق وابلإضافة اإ
جراءات الفحص والاعرتاض والإبطال  .يف اإ

 الرباءات والصحة من جدول الأعامل: 7البند 

ىل الواثئق .11  .SCP/21/9و SCP/17/11و .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7 استندت املناقشات اإ

ةل امللكية يف طلبات الرباءات دو  بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية ير اجلدراسة وواصلت اللجنة مناقشة  .12 املُسجَّ
مضن هذا البند من جدول الأعامل. (. وانقشت اللجنة أأيضا قضااي أأخر  SCP/21/9 )الوثيقة أأو يف الرباءات أأو يف لكهيام

 واقرتحت بعض الوفود أأنشطة لتضطلع هبا اللجنة خبصوص الرباءات والصحة.

ىل ذكل، ُعقدت ندوة  .13  أأنظمة الرباءات وجوانب أأخر  من بناها التحدايت املتعلقة بتوافر حول العالقة بنيوابلإضافة اإ
ىل  الأدوية يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، مبا يف ذكل الاهوض ابلبتاكر وادلفع برشط نقل التكنولوجيا لتنسر النفاذ اإ

 .لبدلان الأقل منواالأدوية النوعية )اجلننسة( والأدوية احملمية برباءة يف البدلان النامية وا

هيم رسية التصالت بني مستشاري الرباءات من جدول الأعامل: 8البند   ومولك ل

جلسة تشاركية فامي بني ادلول الأعضاء حول حامية الرسية املطبقة عىل خمتلف أأنواع همنيي الرباءات وعىل ُعقدت  .14
 .مستشاري الرباءات املواطنني والأجانب

هيم رسيةوواصلت اللجنة مناقشة  .15 واقرتحت بعض الوفود أأنشطة لتضطلع . التصالت بني مستشاري الرباءات ومولك ل
 مضن هذا البند من جدول الأعامل. واقرتحت بعض الوفود الأخر  وقف مناقشة هذا البند من جدول الأعامل.هبا اللجنة 
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 نقل التكنولوجيا من جدول الأعامل: 9البند 

ىل الوثيقة .16  .SCP/22/4 استندت املناقشات اإ

التكنولوجيا مقابل كفاية الكشف. وانقشت اللجنة أأيضا قضااي أأخر  مضن  وانقشت اللجنة القضااي املرتبطة بنقل .17
 واقرتحت بعض الوفود أأنشطة لتضطلع هبا اللجنة خبصوص نقل التكنولوجيا.هذا البند من جدول الأعامل. 

 مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييباقرتاح من  -مسائل أأخر   من جدول الأعامل: 10البند 

ىل الوثيقة .18  .SCP/22/5 استندت املناقشات اإ

وواصلت اللجنة مناقشة الاقرتاح. مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب. وعرض وفد الربازيل الاقرتاح ابلنيابة عن  .19
وعقب بعض املناقشات اقرتحت  اضها عليه.وأأبدت بعض الوفود دمعها لالقرتاح، يف حني أأبدت بعض الوفود الأخر  اعرت 

ماكنية ل منحأأن تُ مناقشة القضية يف ادلورة القادمة و  أأن تتواصلالرئنسة، بعد التشاور مع املنسقني الإقلمييني،  لوفود املهمتة اإ
سهامات  .تقدمي اإ

 العمل املقبل من جدول الأعامل: 11البند 

 يرصية من القضااي مفتوحة ملييد من التطوير والنقا  يف ادلورة املقبةل للجنة.احلقامئة ير س تظل ال .20

ىل اتفاق أ خر واتباعا لقرتاح من الرئنسة، اتفقت اللجنة عىل مواصةل املناقشات يف دورهتا ونظرا ل .21 عدم التوصل اإ
. وجيوز لدلول الأعضاء تقدمي SCP/23/1 القادمة عىل أأساس جدول أأعامل دورهتا الثالثة والعرشين الوارد يف الوثيقة

 اقرتاحات بشأأن معل اللجنة قبل انعقاد دورهتا القادمة.

 علن عنه يف الوقت املناسب.والعرشين يف جنيف س يُ  الرابعةوأأبلغت الأمانة اللجنة بأأن موعد انعقاد دورهتا  .22

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

ماكنية التعليق عىل مرشوع التقرير SCP/4/6 من الوثيقة 11 دورهتا الرابعة )انظر الفقرة ( واذلي يتيح لأعضاء اللجنة اإ
التعليقات  ر، مبا يف ذكلىل اعامتد مرشوع التقريدعى اللجنة بعد ذكل اإ اذلي ينرش عىل منتد  اللجنة الإلكرتوين. وس تُ 

ىل الأمانة، يف دورهتا الالحقة.  الواردة اإ

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

 ]هناية الوثيقة[


