A

SCP/31/8

ا ألصل :ابلإنلكزيية
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اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات
الدورة احلادية والثالثون

جنيف ،من  2اإىل  5ديسمرب 2019
ّ
اقرتاح مقدم من وفد الربازيل

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

 .1حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل اقرتاح مقدم من وفد الربازيل بشأأن اإجراء دراسة اإضافية عن كفاية الكشف ،يك تنظر
فيه اللجنة مضن البند  6من مرشوع جدول ا ألعامل :جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض.

 .2اإن أأعضاء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون
الرباءات (جلنة الرباءات) مدعوون اإىل النظر يف
مضمون املرفق.
[ييل ذكل املرفق]
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ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات)
اقرتاح من وفد الربازيل
دراسة اإضافية عن كفاية الكشف
 .1يف ادلورة الثانية والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات (جلنة الرباءات) ،اليت عُقدت يف جنيف يف الفرتة من
 27اإىل  31يوليو  ،2015انقشت اللجنة دراسة عن كفاية الكشف من اإعداد ا ألمانة (الوثيقة .)SCP/22/4
 .2واستندت ادلراسة اإىل املعلومات املقدمة من ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية اإىل املكتب ادلويل ر ّد ًا عىل
التعممي  ،C. 8403املؤرخ  15ديسمرب  .2014وقدمت  58دوةل عضو وثالثة ماكتب إاقلميية للرباءات معلومات عن قوانني
الرباءات الوطنية املتعلقة مبتطلبات كفاية الكشف.
 .3وتعرض الوثيقة  SCP/22/4معلومات قيّمة عن القوانني الوطنية وتطبيقها للمبادئ العامة الرئيس ية لكفاية الكشف،
ول س امي "1" :رشط الكشف المتكيين؛ " "2ورشط ادلمع؛ " "3ورشط الوصف الكتايب.
 .4وسامهت وثيقة التجميع ا ألوىل هذه يف تبادل أأفضل املامرسات واحللول اليت اعمتدها ا ألعضاء بشأأن دور كفاية
الكشف ألغراض ضامن منح براءات عالية اجلودة .ولكن مبا أأهنا وثيقة جتميعية للترشيعات الوطنية ،مل تتناول الوثيقة عتبة
بناء عىل الاقرتاح
التحليل الفعيل لطلبات الرباءات ،بطريقة مماثةل ملا حتقق يف معل اللجنة بشأأن رشط النشاط الابتاكريً ،
املقدم من اإس بانيا (الوثيقة .)SCP/24/3
 .5وتلزم املادة  29من اتفاق تريبس ا ألعضاء مبطالبة مودع طلب الرباءة ابلكشف عن الاخرتاع بطريقة واحضة واكمةل مبا
فيه الكفاية ليك يمتكن أأي خشص من أأهل املهنة من تنفيذ الاخرتاع ،ويسمح التفاق ل ألعضاء مبطالبة مودع الطلب ببيان
أأفضل طريقة لتنفيذ الاخرتاع يعرفها اخملرتع .وابلتايل ،فاإن كفاية الكشف يه عنرص حموري يف نظام الرباءات املتوازن ونظري
رضوري ملنح الرباءة.
 .6ونظر ًا اإىل أأمهية هذه املسأأةل ملوضوع "جودة الرباءات" ،ترى الربازيل أأن النقاش بشأأن كفاية الكشف ينبغي أأن
يس بق بند جدول ا ألعامل "جودة الرباءات ،مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض" .وتقرتح الربازيل أأن تعد ا ألمانة دراسة عن كفاية
الكشف ملعاجلة جوانب حمددة من الوصف يف طلبات الرباءات املتعلقة ابلقطاع الكمييايئ.
 .7ونظر ًا ملدى تعقيد هذا القطاع التكنولويج ،من املهم بشدة أأن يكون وصف الرباءة اكفي ًا ليك يمتكن أأي خشص من
أأهل املهنة من اإعادة اإنتاج الاخرتاع دون اإجراء جتارب ل مربر لها و /أأو اإجراء مزيد من املشاورات مع ماكل الرباءة .وجيمع
ا ألعضاء عىل أأن وصف الرباءة أأمر ابلغ ا ألمهية يف ضامن الاس تنساخ الاكمل لالخرتاع بعد انهتاء صالحية الرباءة ويف معلية
الرتخيص ألطراف اثلثة .ومن شأأن ذكل أأن يتيح الاس تخدام الفعال للرباءة ويسهم يف البحث والتطوير للمنتجات
والعمليات اجلديدة .وبناء عىل ما س بق ،ترى الربازيل أأن اإجراء دراسة أأخرى بشأأن كفاية الكشف سزييد الشفافية بشأأن
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كيفية حتليل هذا الرشط بواسطة ماكتب الرباءات ،والهنج اخملتلفة املعمتدة لضامن الاس تنساخ الفعال لالخرتاع من قبل
أأطراف اثلثة مبجرد انهتاء صالحية الرباءة أأو عند الرتخيص.
 .8وينبغي أأن تغطي ادلراسة جمايل الكميياء العضوية وغري العضوية ،مبا يف ذكل املس تحرضات الصيدلنية .ونقرتح املواضيع
التالية لإعداد ادلراسة الإضافية بشأأن كفاية الكشف:
 املركبات الكمييائية احملددة بواسطة صيغة ماركوش؛ وإاسرتات وإايرثات و أأمالح و أأاكس يد ا ألمني؛ واملتصاوغات امل ّسمة (املتصاوغات املرأوية والامتكب مقرون – مفروق والامتكب )E-Z؛ وا ألدوية ا ألولية؛ والرتكيبات والصيغ؛ وا ألشاكل البلورية واملتعددة ا ألشاكل والبلورات املشرتكة والهيدرات واملذيبات؛ والاس تخدام اجلديد ملركب معروف؛ ومعلية تصنيع املنتجات الكاميوية.تتكون من مجموعة من املعلومات
 .9وستستند ادلراسة اإىل املعلومات املقدمة من ا ألعضاء وماكتب الرباءات ا إلقلميية ،و ّ
الواقعية عن ممارساهتم.
 .10وبعد نرش ادلراسة وعرضها من قبل ا ألمانة عىل جلنة الرباءات ،س تدعى ادلول ا ألعضاء اإىل جلسات املشاركة لتقدمي
جتارهبا وممارساهتا يف جمال الفحص.
[هناية املرفق والوثيقة]

