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SCP/31/8 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019نومفرب  28 التارخي:

 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

 الثالثوناحلادية و الدورة
ىل  2جنيف، من   2019 ديسمرب 5اإ

م من وفد الربازيل
ّ
 اقرتاح مقد

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

جراءالربازيل بشأأن د الوثيقة عىل اقرتاح مقدم من وفحيتوي مرفق هذه  .1 ضافية عن دراسة  اإ نظر ت ، يك كفاية الكشفاإ

 .من مرشوع جدول الأعامل: جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض 6مضن البند اللجنة فيه 

ن أأعضاء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  .2 اإ

ىل النظر يف  الرباءات )جلنة الرباءات( مدعوون اإ

 .مضمون املرفق

 [املرفقكل ذييل ]
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 ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )جلنة الرباءات(

 اقرتاح من وفد الربازيل

ضافيةدراسة   كشفكفاية ال عن  اإ

انون الرباءات )جلنة الرباءات(، اليت ُعقدت يف جنيف يف الفرتة من يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بق .1

ىل  27 عداد الأمانة )الوثيقة ف كفاية الكش، انقشت اللجنة دراسة عن 2015يوليو  31اإ  .(SCP/22/4من اإ

ىل املعلومات املقدمة من الأعضاء وماكتب اوا .2 ىل املكتب ادلويل ستندت ادلراسة اإ قلميية اإ  رّدًا عىللرباءات الإ

قلميية للرباءات معلومات عن  58قدمت . و 2014ديسمرب  15 ، املؤرخC. 8403 التعممي قوانني دوةل عضو وثالثة ماكتب اإ

 .املتعلقة مبتطلبات كفاية الكشفالوطنية الرباءات 

، مة عن القوانني الوطنية وتطبيقها للمبادئ العامة الرئيس ية لكفاية الكشفمعلومات قيّ  SCP/22/4 ةالوثيقعرض تو  .3

 .يباكترشط الوصف ال و "3"؛ ادلمع ورشط "2"؛ رشط الكشف المتكيين "1"ول س امي: 

اء بشأأن دور كفاية سامهت وثيقة التجميع الأوىل هذه يف تبادل أأفضل املامرسات واحللول اليت اعمتدها الأعضو  .4

تتناول الوثيقة عتبة  ، مللترشيعات الوطنيةوثيقة جتميعية ل ا مبا أأهن لكنالية اجلودة. و عضامن منح براءات لأغراض الكشف 

عىل الاقرتاح  ، بناءً الابتاكريالنشاط يف معل اللجنة بشأأن رشط  حتققا ، بطريقة مماثةل ملرباءاتالطلبات الفعيل ل تحليل ال 

س بانيا  (.SCP/24/3 الوثيقة) املقدم من اإ

طلب الرباءة ابلكشف عن الاخرتاع بطريقة واحضة واكمةل مبا الأعضاء مبطالبة مودع  تريبس من اتفاق 29ملادة ام تلز و  .5

عضاء مبطالبة  ،فيه الكفاية ليك يمتكن أأي خشص من أأهل املهنة من تنفيذ الاخرتاع مودع الطلب ببيان ويسمح التفاق للأ

ن كفاية الكشف يه عنرص حم. وابلتايلأأفضل طريقة لتنفيذ الاخرتاع يعرفها اخملرتع نظام الرباءات املتوازن ونظري وري يف ، فاإ

 .نح الرباءةرضوري مل 

ىل أأمهية هذ اً نظر و  .6 أأن غي بن كفاية الكشف ي بشأأن الربازيل أأن النقاش رى ، تملوضوع "جودة الرباءات" سأأةلامل  هاإ

أأن تعد الأمانة دراسة عن كفاية تقرتح الربازيل و ". الاعرتاض، مبا يف ذكل أأنظمة "جودة الرباءات بند جدول الأعاملس بق ي 

 .الكشف ملعاجلة جوانب حمددة من الوصف يف طلبات الرباءات املتعلقة ابلقطاع الكمييايئ

ليك يمتكن أأي خشص من  أأن يكون وصف الرباءة اكفياً بشدة  هم، من امل تعقيد هذا القطاع التكنولويجدى مل اً نظر و  .7

جراء جتارب ل مربر لها ومن  أأهل املهنة نتاج الاخرتاع دون اإ عادة اإ جراء مزيد من املشاورات مع ماكل الرباءة. /اإ مع جيو أأو اإ

معلية أأن وصف الرباءة أأمر ابلغ الأمهية يف ضامن الاس تنساخ الاكمل لالخرتاع بعد انهتاء صالحية الرباءة ويف الأعضاء عىل 

للمنتجات  هم يف البحث والتطويرويس رباءة لالاس تخدام الفعال لأأن يتيح ذكل ن شأأن ومالرتخيص لأطراف اثلثة. 

جراء دراسة أأخرى  رىتناء عىل ما س بق، وب  .اجلديدة والعمليات زييد الشفافية بشأأن سكفاية الكشف بشأأن الربازيل أأن اإ
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والهنج اخملتلفة املعمتدة لضامن الاس تنساخ الفعال لالخرتاع من قبل  ،اكتب الرباءاتحتليل هذا الرشط بواسطة مكيفية 

 .رتخيصالعند أأطراف اثلثة مبجرد انهتاء صالحية الرباءة أأو 

نقرتح املواضيع و ، مبا يف ذكل املس تحرضات الصيدلنية. الكميياء العضوية وغري العضويةجمايل ن تغطي ادلراسة أأ وينبغي  .8

 :كفاية الكشفبشأأن دلراسة الإضافية التالية لإعداد ا

 ؛صيغة ماركوش املركبات الكمييائية احملددة بواسطة -

يرثات وأأمالح وأأاكاإ و  -  ؛الأمني س يدسرتات واإ

 ؛(E-Zالامتكب و مفروق  –كب مقرون الامتو ة يو رأ  امل اتصاوغتامل ) ّسمةاملتصاوغات امل و  -

 ؛وليةالأ دوية الأ و  -

 ؛صيغالرتكيبات وال و  -

 ؛املذيباتو الهيدرات و البلورات املشرتكة و  املتعددة الأشاكلو البلورية الأشاكل و  -

 ؛ديد ملركب معروفاجلس تخدام الاو -

 معلية تصنيع املنتجات الكاميوية.و  -

قلمييةو  .9 ىل املعلومات املقدمة من الأعضاء وماكتب الرباءات الإ ن من مجموعة من املعلومات ، وتتكوّ ستستند ادلراسة اإ

 .الواقعية عن ممارساهتم

ىل ادلول الأعضاء س تدعى ، الرباءاتجلنة ىل عمن قبل الأمانة وعرضها ادلراسة بعد نرش و  .10 جلسات املشاركة لتقدمي اإ

 .جمال الفحصيف  اوممارساهت اجتارهب

 [هناية املرفق والوثيقة]


