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 اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
 

 والعشرونالسادسة الدورة 
 2017يوليو  6اإىل  3جنيف، من 

 
 

 ملخص الرئيس

 

 افتتاح ادلورة من جدول الأعامل: 1البند 

كو شبوكورا يون الس يدة  (الرباءات )جلنة للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات والعرشينالسادسة ادلورة  تافتتح .1
، ماركو أألامينالس يد ابملشاركني. وتوىل ، املدير العام اليت انتخبت رئيسة للجنة. ورّحب الس يد فرانسس غري، ،)رومانيا(

 هممة أأمني اللجنة. مدير شعبة قانون الرباءات،

 اعامتد جدول الأعامل من جدول الأعامل: 2البند 

 .(SCP/26/1 Prov.2 مرشوع جدول الأعامل )الوثيقةالرباءات اعمتدت جلنة  .2

 والعرشين اخلامسةاعامتد مرشوع تقرير ادلورة  من جدول الأعامل: 3البند 

 ( كام هو مقرتح.SCP/25/6 Prov.3 العرشين )الوثيقةو اخلامسة  هتااعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دور .3

 تقرير عن النظام ادلويل للرباءات جدول الأعامل: من 4البند 

ىل الوثيقة .4  .SCP/26/2 استندت املناقشات اإ

عن أ خر التطورات يف قوانيهنا مع اللجنة وشاطرت بعض الوفود اإىل جانب ممثّل واحد بعض املعلومات  .5
قلميية شأأن الرباءات س بانيا عرضا عن قانون بدله اجلديد بشأأنالوطنية/الإ  الرباءات. . وقّدم وفد اإ
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قلميية  .6 ووافقت اللجنة عىل أأن املعلومات املتعلقة ببعض جوانب قوانني الرباءات الوطنية/الإ
[http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html ىل ث استنادا اإ الواردة من  الإسهامات[ سوف حتدَّ

 الأعضاء. ادلول

 لرباءاتالاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق ا من جدول الأعامل: 5البند 

ىل  .7  .SCP/19/6و SCP/14/7 الوثيقتنياستندت املناقشات اإ

واقرتحت بعض الوفود أأنشطة لتضطلع هبا اجلوانب املعروضة يف الوثيقتني املذكورتني أأعاله. وواصلت اللجنة مناقشة  .8
 الرباءات. فامي يتعلق ابلس تثناءات والتقييدات عىل حقوقاللجنة 

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

ىل  .9  SCP/19/4و SCP/18/9و SCP/17/10وSCP/17/8 و SCP/17/7 الواثئقاستندت املناقشات اإ
 .SCP/26/4و SCP/26/3و SCP/24/3و SCP/23/4و .SCP/20/11 Revو

وانقشت الأمانة الأجوبة عىل الاس تبيان بشأأن مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني ماكتب الرباءات يف جمايل  .10
 .(SCP/26/4و SCP/26/3البحث والفحص )الوثيقتان 

واصلت اللجنة مناقشة القضااي املندرجة مضن هذا البند من جدول الأعامل. واقرتحت بعض وابلإضافة اإىل ذكل،  .11
 ة لتضطلع هبا اللجنة خبصوص جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض.الوفود أأنشط

 الرباءات والصحة من جدول الأعامل: 7البند 

ىل الواثئق .12  SCP/24/4و SCP/17/11و .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7 استندت املناقشات اإ
 .SCP/26/6و SCP/26/5و

قيود اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف الاس تفادة الاكمةل من مروانت وانقشت اللجنة دارسة حول ال  .13
ىل الأدوية الأساس ية خصوصا لأغراض الصحة العامة يف تكل البدلان  الرباءات ووقعها عىل النفاذ امليسور اإ

 (.SCP/26/5 )الوثيقة

جراء اس تعراض للبحوث املنجز بشأأن  هاقرتاحوفد كندا وقدم  .14 ة بشأأن الرباءات واحلصول عىل املنتجات الطبية اإ
حول اجلوانب  مزيدا من املناقشةواصلت انقشت اللجنة هذا الاقرتاح و و(. SCP/26/6 )الوثيقة والتكنولوجيات الصحية

( واقرتاح الولايت SCP/24/4و .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7 الواثئقاملعروضة يف اقرتاح اجملموعة الأفريقية )
 .الرباءات والصحةلتضطلع هبا اللجنة خبصوص أأخرى واقرتحت بعض الوفود أأنشطة (.SCP/17/11) املتحدة

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

هيمواصلت اللجنة مناقشة  .15 واقرتحت بعض الوفود أأنشطة لتضطلع . رسية التصالت بني مستشاري الرباءات وموّّكل
 مضن هذا البند من جدول الأعامل. واقرتحت بعض الوفود الأخرى وقف مناقشة هذا البند من جدول الأعامل.هبا اللجنة 
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 نقل التكنولوجيا من جدول الأعامل: 9البند 

حتت هذا البند من ا اللجنة واقرتحت بعض الوفود أأنشطة لتضطلع هب. حول نقل التكنولوجياناقشة امل واصلت اللجنة  .16
 واقرتحت بعض الوفود الأخرى وقف مناقشة هذا البند من جدول الأعامل. .جدول الأعامل

 مسائل أأخرى: اقرتاح من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب حول مراجعة قانون الويبو من جدول الأعامل: 10البند 
 للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات 1979المنوذيج لعام 

ىل الوثيقة  .17  .SCP/22/5استندت املناقشات اإ

 املناقشاتوقّدم وفد ابراغواي، ابمس مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب، اقرتاحا بديال. وعقب بعض  .18
واملشاورات مع املنسقني الإقلمييني وادلول الأعضاء، قّررت اللجنة، مكداولت هنائية حول اقرتاح مجموعة بدلان أأمرياك 

، أأن (SCP/22/5) للبدلان النامية بشأأن الاخرتاعات 1979مراجعة قانون الويبو المنوذيج لعام الالتينية والاكرييب بشأأن 
عالمية بشأأن املساعدة الترشيعية يف جمال الرباءات وتكوين الكفاءات املقبةل للجنة الرباءات تنّظم الأمانة يف ادلورة  جلسة اإ

 املتصةل هبا.

 العمل املقبل من جدول الأعامل: 11البند 

 قّررت اللجنة أأن يكون معلها املقبل كام ييل: .19

 الرباءات س تظل القامئة غري احلرصية من القضااي مفتوحة ملزيد من التطوير والنقاش يف ادلورة املقبةل للجنة. 

  عىل أأن يقترص معلها يف ادلورة املقبةل عىل تقيص احلقائق جلنة الرباءات ودون الإخالل بولية اللجنة، وافقت
ىل املواءمة يف هذه املرحةل، وسيمت عىل النحو التايل:  ولن يؤدي اإ

 الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات

  محامية مرجعية بشأأن التقييدات والاس تثناءات عىل حقوق الرباءات ومتّصةلوثيقة مرشوع س تعّد الأمانة 
" أأهدافه 2" وصف الاس تثناء والتقييد؛ "1الرباءات وحتتوي عىل العنارص التالية للك اس تثناء وتقييد: "

نتاجئ  "5"التحدايت اليت تواهجها ادلول الأعضاء يف تنفيذه؛ "4التنفيذ الوطين/الإقلميي؛ " "3ومراميه؛ "
شطة جلنة الرباءات. وكخطوة أأوىل، س يغطي تنفيذه. وستس تعني الأمانة جبميع املعلومات املتاحة من أأن 

م  جراءات احلصول عىل املوافقة الرمسية من السلطات، وس يقدَّ مرشوع الوثيقة املرجعية الاس تثناء املتعلق ابإ
ىل ادلورة  ضافية  SCP/27اإ سهامات اإ رسال أأية اإ ىل اإ للجنة الرباءات. وس تدعو الأمانة ادلول الأعضاء اإ

عداد مرشوع الوثيقة   املرجعية.لأغراض اإ

 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض

  الأجوبة عىل الاس تبيان بشأأن مصطلح "جودة الرباءات" والتعاون بني عىل حتديث ملخص الأمانة س تعمل
، أ خذة يف احلس بان الأجوبة الإضافية اليت س تقّدهما ادلول الرباءات يف جمايل البحث والفحص ماكتب

قلميية. الأعضاء وماكتب الرباءات  الإ
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  ىل ادلورة عداد دراسة أأخرى عن النشاط الابتاكري لتقدميها اإ ىل اإ للجنة الرباءات، س ُتعقد  SCP/28وسعيا اإ
يالء عناية خاصة تتعلق بتقيمي النشاط الابتاكري، أأخرى جلسة تشاركية حول أأمثةل وحالت  مع اإ

س بانيا( SCP/24/3 من الوثيقة 8 املقرتحة يف الفقرةللموضوعات   .)اقرتاح من وفد اإ

  وتقدمي صفحة املوقع الإلكرتوين بشأأن أ ليات الاعرتاض والإبطال الإداري ابلستناد وس تواصل الأمانة حتديث
ىل  ىل الإسهامات اإ قلمييةاملس تلمة اإ  من ادلول الأعضاء وماكتب الرباءات الإ

[http://www.wipo.int/scp/en/revocation_mechanisms/]. 

 م جلسة من نصف يوم لتبادل املعلومات حول التعاون بني ماكتب الرباءات يف جمايل البحث  وستنظَّ
جراءات منح الرباءات وتكوين  والفحص. ومن بني القضااي اليت س تتناولها اجللسة أ اثر هذا التعاون عىل اإ

 الكفاءات.

 الرباءات والصحة

  الوثيقة( س تعمل الأمانة عىل تمكيل ادلراسةSCP/26/5 ) سهامات من الأعضاء واملراقبني يف جلنة الرباءات ابإ
لقيود اليت تواهجها البدلان النامية والبدلان الأقل منوا يف الانتفاع الاكمل من مواطن املرونة يف يتعلق ابفامي 

الرباءات وتأأثريها يف احلصول عىل الأدوية، وخاصة الأساس ية مهنا، بأأسعار ميسورة لأغراض الصحة العامة يف 
 . البدلانتكل

 م جلسة من نصف يوم لتبادل املعلومات حول قواعد البياانت املتاحة للعموم بشأأن وضع معلومات  وستنظَّ
ممثال عن منظمة الصحة العاملية لتقدمي عرض الرباءات والبياانت املتعلقة ابلأدوية واللقاحات. وس يدعو الرئيس 

تقدمي عرض حول قاعدة بياانت الرباءات ل  (MPP)ممثال عن مؤسسة براءات الأدوية عن املوضوع و 
 لقواعد يل. ومن بني القضااي اليت س تتناولها اجللسة الاس تخدام العم(MedsPal)والرتاخيص للأدوية 

اقرتاح من اجملموعة ) SCP/24/4من الوثيقة  19و 18البياانت املذكورة والقضااي املطروحة يف الفقرتني 
 (.بشأأن الرباءات والصحة الأفريقية خبصوص برانمج معل للويبو

  دراسة اجلدوى بشأأن الكشف عن الأسامء ادلولية غري املُسجَّةل امللكية يف وس تعمل الأمانة عىل حتديث
ىل ادلورة (، SCP/21/9 طلبات الرباءات ويف الرباءات )الوثيقة  للجنة الرباءات. SCP/28لتقدميها اإ

  م ىل الأدوية. وس تدعو بني ادلول الأعضاء حول الرب جلسة تشاركية وستنظَّ اءات وقضااي أأخرى معنية ابلنفاذ اإ
الأمانة خرباء من منظمة الصحة العاملية ومنظمة التجارة العاملية لعرض القضااي املتعلقة بتوافر الأدوية اجلنيسة 

 يف البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.

هيم  رسية التصالت بني مستشاري الرباءات وموّّكل

  م جل سة تشاركية حول جتارب ادلول الأعضاء يف تنفيذ رسية التصالت بني مستشاري الرباءات ستنظَّ
هيم من خالل الترشيعات الوطنية، مبا يف ذكل القضااي العابرة للحدود.  وموّّكل

 نقل التكنولوجيا

 م جلسة تشاركية حول  أأحاكم قانون الرباءات اليت أأسهمت يف النقل الفعال للتكنولوجيا. ستنظَّ
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 علن عنه يف الوقت املناسب.والعرشين يف جنيف س يُ  السابعةوأأبلغت الأمانة اللجنة بأأن موعد انعقاد دورهتا  .20

وأأن احملرض الرمسي سريد يف تقرير  ةمسؤولية الرئيسوأأحاطت اللجنة علام بأأن هذه الوثيقة يه ملخص أأعد حتت  .21
ادلورة. وس يحتوي التقرير عىل مجيع املداخالت اليت جرت أأثناء الاجامتع ليعمتد وفقا لالإجراء اذلي وافقت عليه اللجنة يف 

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

ىل الأمانة، يف دورهتا الالحقة.  الواردة اإ

 .ةالرئيس تهوأأحاطت اللجنة علام مبضمون هذا امللخص اذلي أأعد .22

 

 ]هناية الوثيقة[


