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SCP/28/8

ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 18 :يونيو 2018

اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات
الدورة الثامنة والعشرون

جنيف ،من  9اإىل  12يوليو 2018
اقتراح من وفود الجمهورية التشيكية وكينيا والمكسيك وسنغافورة
والمملكة المتحدة

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .1حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل اقرتاح مقدم من وفود امجلهورية التش يكية وكينيا واملكس يك وس نغافورة
واململكة املتحدة ألغراض مواصةل العمل عىل جودة الرباءات ومعلية منح الرباءات ،يك يُنظر فيه مضن البند  6من مرشوع
جدول ا ألعامل :جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض.

 .2اإن أأعضاء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات مدعوون اإىل النظر يف مضمون املرفق.
[ييل ذكل املرفق[
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املرفق

اقرتاح مقدم من وفود امجلهورية التش يكية وكينيا واملكس يك وس نغافورة واململكة املتحدة ملواصةل العمل عىل
جودة الرباءات ومعلية منح الرباءات
مقدمة
 .1يكتيس العمل اذلي تقوم به جلنة الرباءات يف جمال "جودة الرباءات" أأمهية ابلغة .ذكل أأن الرباءات العالية اجلودة من
ا ألمور ا ألساس ية لضامن متكّن نظام الرباءات من أأداء دوره كام ينبغي يف حتفزي الابتاكر ،وماكفأأة أأشاكل التطوير اجلديدة،
وتيسري نقل التكنولوجيا ،وتعزيز فرص النفاذ اإىل التكنولوجيات اجلديدة.
 .2وتعرض الوثيقة  SCP/27/4 Rev.مجموعة من الردود الواردة من ادلول ا ألعضاء بشأأن طريقة فهمها ملصطلح
"جودة الرباءات" .ورمغ عدم المتكّن من وضع تعريف حمدّد ،فاإن الوثيقة  SCP/27/4 Rev.تشري اإىل نشوء مفهومني اثنني
من الردود:
أأ.

جودة الرباءات يف حد ذاهتا (اكلمتثال ملعايري ا ألهلية للحامية برباءة ومهنا ،مثال ،النشاط الابتاكري)

ب .معلية منح الرباءات داخل ماكتب امللكية الفكرية ( ألن تكل العملية تتيح ألية ملنح براءات عالية اجلودة).
 .3ويساند املفهومان بعضهام بعضا لضامن متكّن نظام الرباءات من حتقيق غاايته يف جمال الس ياسة العامة .وتربز الردود
الواردة يف الوثيقة  SCP/27/4 Rev.أأيضا مجموعة واسعة من العوامل اليت تثرر يف جودة الرباءات ،مثل النظام القضاي
ا ألوسع ،وتوافر أليات الإلغاء ،والنفاذ اإىل معل املاكتب ا ألخرى ،والقمية التجارية والاقتصادية للرباءات املمنوحة.
 .4وتوفر الوثيقة  SCP/27/4 Rev.للجنة فهام مفيدا للعوامل الكثرية اليت ّ
تتشّك مهنا "جودة" الرباءات .وابلتايل نرى
أأن اللجنة يف وضع مناسب الن ملناقشة تكل العوامل بشّك أأكرث تفصيال .ونرى أأنه س يكون مفيدا للجنة بوجه خاص أأن
تناقش معلية منح الرباءات داخل ماكتب امللكية الفكرية مضن البند املعنون "جودة الرباءات" ،ابعتبار ذكل أأحد املفاهمي
الرئيس ية احملدّدة يف الوثيقة .SCP/27/4/ Rev.
 .5وتتيح جلنة الرباءات للماكتب الوطنية منتدى اس تثنائيا لتقامس التجارب و أأفضل املامرسات و ّ
التعّل من بعضها البعض.
وعليه فاإن مواصةل العمل ،يف جلنة الرباءات ،عىل الإجراءات املكتبية اليت تثدي اإىل منح براءات عالية اجلودة س ميكّن من
تبادل معارف و أأفاكر قيّمة .ومن شأأن ذكل املساعدة عىل حتسني جودة الرباءات املمنوحة وابلتايل جلب فوائد لدلول
ا ألعضاء و أأحصاب الرباءات وا ألطراف الثالثة واجملمتع معوما.
الاقرتاح
 .6يُقرتح أأن تس تكشف اللجنة خمتلف الهنُ ج اليت تتّبعها املاكتب الوطنية وا إلقلميية لضامن جودة معلية منح الرباءات،
مع اإيالء اهامتم خاص للبحث والفحص والإجراءات الشلكية .وينبغي أأن تغطي مناقشات اللجنة املوضوعني التاليني:
أأ.

الليات الالزمة لضامن جودة معلية منح الرباءات.

ب .اخليارات املتاحة لتسوية املشالكت اليت تكشفها تكل الليات (مثل التدريب ،والتوجيه).
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.7

وبغرض اس تكشاف املوضوعني املذكورين أأعاله ،يُقرتح أأن تضطلع اللجنة ابلنشاطني التاليني:
أأ .عقد جلسة تشاركية بشأأن الهنُ ج اليت تس تخدهما الوفود لضامن جودة معلية منح الرباءات داخل ماكتب امللكية
الفكرية ،مبا يف ذكل أأي حتدايت مطروحة وطريقة التصدي لها.
ب .تلكيف ا ألمانة إابجراء دراسة حول الهنُ ج املتّبعة إازاء معلية منح الرباءات والاستناد يف ذكل اإىل الردود عىل
الاس تبيان اخلاص مبصطلح "جودة الرباءات" ،واجللسة التشاركية ،و أأية معلومات أأخرى تقدهما ادلول ا ألعضاء مبا
يف ذكل اجلوانب الوجهية من الترشيعات الوطنية.

 .8ومن شأأن حصائل النشاطني املذكورين أأعاله اإرشاد اللجنة بشأأن العمل الإضايف اذلي قد ترغب يف اإجنازه ،فقد
يقتيض ظهور موضوعات حمدّدة ،مثال ،اإجراء املزيد من املناقشات .وخالف ذكل ،قد ترغب اللجنة يف مواصةل هذا العمل
ابلنظر يف اجلوانب ا ألخرى لعمية منح الرباءات ،مثل التصنيف أأو النرش.
.9

ونقرتح أأن تُدعى الوفود اإىل املشاركة يف اجللسة التشاركية خالل ادلورة التاسعة والعرشين للجنة الرباءات.

 .10والغرض من هذا الاقرتاح هو أأن يمكّل املوضوعات والاقرتاحات املطروحة مضن جودة الرباءات ،وليس أأن
حي ّل حملّها.
[هناية املرفق والوثيقة]

