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SCP/29/7 

 ابإلنلكزييةاألصل: 

 2018ديسمرب  6 التارخي:

 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 والعشرون التاسعة الدورة
 2018 ديسمرب 6إىل  3جنيف، من 

 ملخص الرئيس

 افتتاح ادلورة من جدول األعامل: 1البند 

الس يد داماسو ابردو، رئيس  )جلنة الرباءات( للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات والعرشين التاسعةافتتح ادلورة  .1

الس يد ماركو ألامين، مدير شعبة قانون املدير العام الس يد فرانسس غري ابملشاركني. وتوىل رّحب و الرباءات املُنتخب.  جلنة

 اللجنة. هممة أمنيالرباءات، 

 اعامتد جدول األعاملمن جدول األعامل:  2البند 

، مع إدراج (.SCP/29/1 Prov مرشوع جدول األعامل )الوثيقةالرباءات اعمتدت جلنة  .2

 ..SCP/29/6 Corrو .SCP/28/10 Add الوثيقتني

 والعرشين الثامنةاعامتد مرشوع تقرير ادلورة من جدول األعامل:  3البند 

 ( كام هو مقرتح.SCP/28/12 Prov.2 والعرشين )الوثيقة الثامنةاعمتدت اللجنة مرشوع تقرير دورهتا  .3

 تقرير عن النظام ادلويل للرباءاتمن جدول األعامل:  4البند 

 .SCP/29/2 استندت املناقشات إىل الوثيقة .4

 ية/اإلقلميية بشأن قوانني الرباءات.وعرضت بعض الوفود عىل اللجنة معلومات عن آخر التطورات يف قوانيهنا الوطن  .5
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ووافقت جلنة الرباءات عىل أن املعلومات املتعلقة ببعض جوانب قوانني الرباءات الوطنية/اإلقلميية  .6

[http://www.wipo.int/scp/en/annex_ii.html ث استنادا إىل اإلسهامات الواردة من [ سوف حتدَّ

 األعضاء. ادلول

 س تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءاتالامن جدول األعامل:  5البند 

 .SCP/29/3و SCP/19/6و SCP/14/7 استندت املناقشات إىل الواثئق .7

(. SCP/29/3) ألغراض البحثس تثناء رجعية بشأن الااملوثيقة الوأجرت اللجنة مناقشات حول مرشوع  .8

 الرباءات. وواصلت اللجنة مناقشة القضااي املتعلقة ابالس تثناءات والتقييدات عىل حقوق

 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض من جدول األعامل: 6البند 

 SCP/19/4و SCP/18/9و SCP/17/10وSCP/17/8 و SCP/17/7 استندت املناقشات إىل الواثئق .9

 .SCP/29/4و SCP/28/8و SCP/28/7و SCP/24/3و SCP/23/4و .SCP/20/11 Revو

اليت تس تخدهما الوفود لضامن جودة معلية منح الرباءات داخل ماكتب امللكية الهُنج وُعقدت جلسة تشاركية بشأن  .10

 الفكرية، مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض، والتحدايت املطروحة وكيفية التصدي لها.

حول التعاون بني ماكتب الرباءات يف جمايل البحث والفحص، مبا يف ُعقد مؤمتر دام نصف يوم  وابإلضافة إىل ذكل، .11

 للمعلومات بشأن طلبات الرباءات املامثةل املودعة يف بدلان أجنبية والرباءات املمنوحة فهيا. ذكل تبادل

 (.SCP/29/4 )الوثيقة )اجلزء الثاين( نوقشت دراسة أخرى عن النشاط الابتاكري كام .12

ا يف ذكل اقرتاح هبذا البند من جدول األعامل، مب واقرتاحات ادلول األعضاء املرتبطةوواصلت اللجنة مناقشة القضااي  .13

. واقرتحت بعض الوفود ، طبقا للقرار الصادر عن جلنة الرباءات يف دورهتا الثامنة والعرشين(SCP/28/7 إس بانيا )الوثيقة

 أنشطة أخرى لتضطلع هبا اللجنة خبصوص جودة الرباءات، مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض.

 الرباءات والصحة من جدول األعامل: 7البند 

 SCP/24/4و SCP/17/11و .SCP/16/7 Corrو SCP/16/7 املناقشات إىل الواثئقاستندت  .14

 ..SCP/28/10 Addو SCP/28/10و .SCP/28/9 Addو SCP/28/9و

قواعد البياانت املتاحة للجمهور بشأن وضع معلومات الرباءات والبياانت املتعلقة  ُعقد مؤمتر دام نصف يوم حولو  .15

اقرتاح من اجملموعة ) SCP/24/4 الوثيقةمرفق من  19و 18لقضااي املتناوةل يف الفقرتني ابألدوية واللقاحات، مع مراعاة ا

 (.األفريقية خبصوص برانمج معل بشأن الرباءات والصحة

التفاوض عىل اتفاقات الرتخيص، مع إيالء عناية  يف جمالجتارهبم عىل اللجنة  ناملامرسو عرضوابإلضافة إىل ذكل،  .16

)اقرتاح من اجملموعة األفريقية خبصوص برانمج معل بشأن  SCP/24/4 أ. من مرفق الوثيقة 20خاصة للفقرة 

 والصحة(. الرباءات
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 SCP/16/7 وواصلت اللجنة مناقشة اجلوانب املعروضة يف اقرتاح اجملموعة األفريقية )الواثئق .17

وإضافة إىل ذكل، وكام تقّرر (. SCP/17/11( واقرتاح الوالايت املتحدة األمريكية )SCP/24/4و .SCP/16/7 Corrو

وفود األرجنتني والربازيل وكندا وسويرسا  يف ادلورة الثامنة والعرشين للجنة الرباءات، واصلت اللجنة مناقشة اقرتاح

سويرسا ش ييل و والربازيل و  وفود األرجنتني( واقرتاح .SCP/28/9 Addو SCP/28/9)الوثيقتان 

دون اإلخالل ابالقرتاحات األخرى املتعلقة هبذا البند من جدول ، (.SCP/28/10 Addو SCP/28/10 الوثيقتان)

 أنشطة أخرى لتضطلع هبا اللجنة خبصوص الرباءات والصحة.األخرى واقرتحت بعض الوفود  األعامل.

هيم مستشاري الرباءاترسية الاتصاالت بني من جدول األعامل:  8البند   وموِّكل

 .SCP/29/5 استندت املناقشات إىل الوثيقة .18

هيم: جتميع للقوانني واملامرسات ) SCP/29/5وانقشت اللجنة الوثيقة  .19 رسية التواصل بني مستشاري الرباءات وموِّكل

ضطلع هبا اللجنة واقرتحت بعض الوفود أنشطة لت. SCP/20/9(، ويه عبارة عن صيغة حمدثة للوثيقة ومعلومات أخرى

ُ  مضن هذا رتك هذه القضية للقوانني الوطنية، أو الحظت أنه البند من جدول األعامل. واقرتحت بعض الوفود األخرى أن ت

 من السابق ألوانه مناقشة إطار دويل حول هذه املسأةل.

 نقل التكنولوجيا من جدول األعامل: 9البند 

 ..SCP/29/6 Corrو SCP/29/6 الوثيقتنياستندت املناقشات إىل  .20

 ، مبا يف ذكل كفاية الكشفأحاكم قانون الرباءات اليت أسهمت يف النقل الفعال للتكنولوجيا وانقشت اللجنة .21

. واقرتحت بعض الوفود أنشطة لتضطلع هبا اللجنة مضن هذا البند من (.SCP/29/6 Corrو SCP/29/6)الوثيقتان 

 املوضوع يف اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية. يُناقش هذاجدول األعامل. واقرتحت بعض الوفود األخرى أن 

 العمل املقبل من جدول األعامل: 10البند 

 قّررت اللجنة أن يكون معلها املقبل كام ييل: .22

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

  ودون اإلخالل بوالية جلنة الرباءات، وافقت اللجنة عىل أن يقترص معلها يف ادلورة املقبةل عىل تقيص احلقائق ولن
 إىل املواءمة يف هذه املرحةل، وسيمت عىل النحو التايل: يؤدي

 الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات

  والعرشين، س تواصل األمانة العمل عىل مرشوع  لثامنةاطبقا لالتفاق اذلي مت عىل صعيد جلنة الرباءات يف دورهتا
ابالقرتان مع حامية الرباءات. وس تعد األمانة  وثيقة مرجعية بشأن الاس تثناءات والتقييدات عىل حقوق الرباءات

اء املتعلق ابلرتخيص اإلجباري ألغراض ادلورة الثالثني للجنة الرباءات. بشأن الاس تثنة وع وثيقة مرجعيمرش 
وس تدعو األمانة ادلول األعضاء إىل إرسال أية إسهامات إضافية لغرض إعداد مرشوع الوثيقة املرجعية بشأن 

مرشوع الوثيقة املرجعية بشأن الاس تثناء ألغراض البحث يظل . وس  اء املتعلق ابلرتخيص اإلجباريالاس تثن
رباءات، يف دورهتا الثالثني، جلنة ال بتّ ت س  و  .ناقشة من قبل اللجنة يف املس تقبلللم  امفتوح (SCP/29/3 )الوثيقة

 يف موضوع دورهتا احلادية والثالثني.
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 جودة الرباءات، مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض

  (، مع إيالء عناية خاصة للموضوعات املقرتحة لثالثاس تعد األمانة دراسة أخرى بشأن النشاط الابتاكري )اجلزء
 )اقرتاح من وفد إس بانيا(. SCP/24/3 من مرفق الوثيقة 8 الفقرة يف

  األمانة وثيقة معلومات أساس ية بشأن الرباءات والتكنولوجيات الناش ئة وتقدهما إىل ادلورة الثالثني وس تعد
 ت.الرباءا للجنة

  لوثيقة امن ب.  7الفقرة  ستنادا إىلا إعداد دراسةوبغرضSCP/28/8  معلية منح جودة حول الهُنج املتّبعة إزاء
دل ممارساهتا فامي خيص ، لتقدميها إىل ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات، س تواصل الوفود تباالرباءات

 اهامتم خاص لبناء قدرات فاحيصاتلية، إيالء كخطوة  ينبغي،و  عرتاض.املسأةل، مبا يف ذكل أنظمة الا هذه
 الرباءات. وماكتب

 الرباءات والصحة

 رديمعل اللجنة بربانمج ضطلع س ت ( يف اقرتاح وفود األرجنتني والربازيل وش ييل وسويرساSCP/28/10 REV.) 
قواعد البياانت املتاحة للجمهور للمعلومات عن وضع الرباءات املتعلقة ابألدوية  يفخبصوص التحديث املنتظم 

 ، اذلي عُّدل خالل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الرباءات.تواللقاحا

  ت الطبية املنتجا احلصول عىلو بشأن الرباءات  ملنجزةااألمانة يف العمل عىل اس تعراض البحوث وسترشع
بصيغهتا املعّدةل خالل ادلورة التاسعة والعرشين  SCP/28/9الوثيقة والتكنولوجيات الصحية، عىل النحو الوارد يف 

 أثناء ادلورة احلادية والثالثني للجنة الرباءات. للجنة الرباءات، وس تقدم تقريرا هنائيا يف هذا الشأن

  يفدعوة لتجارب لك مهنا املؤسسات املعنية املو األمانة يف ادلورة الثالثني للجنة الرباءات، تبادل بني  ،يجريس  و 
)اقرتاح من  SCP/24/4أ. من مرفق الوثيقة  20ية خاصة للفقرة التفاوض عىل اتفاقات الرتخيص، مع إيالء عنا

 اجملموعة األفريقية خبصوص برانمج معل بشأن الرباءات والصحة(.

هيم  رسية الاتصاالت بني مستشاري الرباءات وموِّكل

 هيموموِّكل  الرباءات مستشاري بني التواصل رسيةص ملسأةل "اخملصّ حتديث املوقع اإللكرتوين األمانة  واصلس ت ."
استنادا إىل  وس تدعو األمانة ادلول األعضاء إىل إرسال أية إسهامات إضافية لغرض إعداد الوثيقة احملّدثة

 .SCP/29/5 الوثيقة

 نقل التكنولوجيا

   يف النقل الفعال للتكنولوجيا،  سهمتأاليت وممارساته جتميع املعلومات عن أحاكم قانون الرباءات األمانة  تواصلس
عىل اليت س ُتجرى ناقشات امل األعضاء و  هامات اليت ستُس تمل من ادلولاإلس استنادا إىل ، يف ذكل كفاية الكشف مبا

 .عيد جلنة الرباءاتص 

يف جنيف س يكون، مبدئيا، يف الفرتة  الثالثنيأبلغت األمانة جلنة الرباءات بأن موعد انعقاد دورهتا و  .23

 .2019 يونيو 27 إىل 24 من
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بأن هذه الوثيقة يه ملخص أعد حتت مسؤولية الرئيس وأن احملرض الرمسي سريد وأحاطت جلنة الرباءات علام  .24

تقرير ادلورة. وس يحتوي التقرير عىل مجيع املداخالت اليت جرت أثناء الاجامتع ليعمتد وفقا لإلجراء اذلي وافقت عليه  يف

يتيح ألعضاء جلنة الرباءات إماكنية التعليق ( واذلي SCP/4/6 من الوثيقة 11 جلنة الرباءات يف دورهتا الرابعة )انظر الفقرة

عىل مرشوع التقرير اذلي ينرش عىل منتدى اللجنة اإللكرتوين. وس ُتدعى اللجنة بعد ذكل إىل اعامتد مرشوع التقرير، 

 ذكل التعليقات املُس تلمة، يف دورهتا التالية. يف مبا

 ئيس.وأحاطت جلنة الرباءات علام مبضمون هذا امللخص اذلي أعده الر  .25

 ]هناية الوثيقة[


