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SCP/31/8 REV. 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020نومفرب  12 التارخي:

 الرباءات بقانون املعنية الدائمة اللجنة

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

م من وفدمنقح اقرتاح 
ّ
 وإسبانيا الربازيل يمقد

عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

س بانيا الربازيل  يمقدم من وفد منقح حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل اقرتاح .1 جراءواإ ضافية عن كفاية  بشأأن اإ دراسة اإ

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

ن أأعضاء .2 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  اإ

ىل النظر يف  الرباءات )جلنة الرباءات( مدعوون اإ

 مضمون املرفق.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 والثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات )جلنة الرباءات( الثانيةادلورة 

س بانيا الربازيل يمن وفد اقرتاح  واإ

ضافيةدراسة   كشفكفاية ال عن  اإ

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

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

ىل املكتب ادلويل وا .2 قلميية اإ ىل املعلومات املقدمة من الأعضاء وماكتب الرباءات الإ  رّدًا عىلستندت ادلراسة اإ

قلميية للرباءات معلومات عن  58. وقدمت 2014ديسمرب  15، املؤرخ C. 8403 التعممي قوانني دوةل عضو وثالثة ماكتب اإ

 فاية الكشف.الوطنية املتعلقة مبتطلبات كالرباءات 

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

 .يباكترشط الوصف ال " و3"ادلمع؛  " ورشط2"رشط الكشف المتكيين؛ " 1"ول س امي: 

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

تتناول الوثيقة عتبة  ، مللترشيعات الوطنيةمبا أأهنا وثيقة جتميعية ل  لكنالية اجلودة. و عضامن منح براءات لأغراض الكشف 

ىل ، ةالفعلي رباءاتالحتليل طلبات  الابتاكري، بناًء عىل الاقرتاح النشاط معل اللجنة بشأأن رشط كام هو احلال ابلنس بة اإ

س بانيا )  (.SCP/24/3 الوثيقةاملقدم من اإ

الأعضاء مبطالبة مودع طلب الرباءة ابلكشف عن الاخرتاع بطريقة واحضة واكمةل مبا من اتفاق تريبس  29ملادة تلزم او  .5

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

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

 رضوري ملنح الرباءة.

ىل أأمهية هذ اً نظر و  .6 س بانيا الربازيلرى الرباءات"، ت ملوضوع "جودة سأأةلامل  هاإ نبغي كفاية الكشف ي بشأأن أأن النقاش  واإ

ىل  يُنقلأأن  أأن تعد الأمانة دراسة عن أأيضًا قرتح يُ و ". الاعرتاضبند جدول الأعامل "جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة اإ

 لكمييايئ.كفاية الكشف ملعاجلة جوانب حمددة من الوصف يف طلبات الرباءات املتعلقة ابلقطاع ا

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

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

وبعد  لأطراف اثلثةالرباءة ترخيص عند ضامن الاس تنساخ الاكمل لالخرتاع لأأن وصف الرباءة أأمر ابلغ الأمهية الأعضاء عىل 

للمنتجات  رباءة ويسهم يف البحث والتطويرلالاس تخدام الفعال لأأن يتيح ذكل ومن شأأن . انهتاء صالحية الرباءة

  اجلديدة. والعمليات
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س بانيا الربازيل  رىتو  .8 جراء دراواإ زييد الشفافية بشأأن كيفية حتليل هذا الرشط سكفاية الكشف بشأأن سة أأخرى أأن اإ

والهنج اخملتلفة املعمتدة لضامن الاس تنساخ الفعال لالخرتاع من قبل أأطراف اثلثة مبجرد انهتاء  ،بواسطة ماكتب الرباءات

 عند الرتخيص.صالحية الرباءة أأو 

ثالثني للجنة الرباءات بشأأن النسخة الأوىل من هذا املقرتح، وخالل املناقشات اليت جرت يف ادلورة احلادية وال  .9

س بانيا، أأن كفاية الكشف ومهنا رحبت وفود عديدة ابلقرتاح. وذكرت وفود أأخرى،  مسأأةل ذات أأمهية ليس يه وفد اإ

ىل قطاعات أأخرى. ىل القطاع الكمييايئ حفسب، بل أأيضًا ابلنس بة اإ تكنولويج  وأأحد الأمثةل الواحضة عىل قطاع ابلنس بة اإ

تشلك فيه كفاية الكشف مسأأةل ذات أأمهية هو قطاع الاكئنات ادلقيقة. وقد ُطبق نظام بودابست بدقة من أأجل معاجلة 

 هذه املسأأةل.

نتباه ل عىل مس توى هذه اللجنة حفسب، بل عىل من الاكبريًا قدرًا اسرتعى قد وهناك قطاع تكنولويج أ خر  .10

نه من املعروف  .الاصطناعياذلاكء  ، أأل وهومس توى الويبو كلك ىل التعمل العميق، فاإ ويف حاةل الاخرتاعات اليت تشري اإ

وهناك أأيضًا انعدام  حيدث بني املدخالت واخملرجات، ويقارن بعض اخلرباء هذه احلاةل ابلصندوق الأسود. اذلي جيدًا ما

اتحة  ذا ينبغي اإ ىل معاجلة مسأأةل كفاية الكشف يف تتضح ا ،وذلكل للجمهور.ه تدريب وطرقبياانت ال لليقني فامي اإ حلاجة اإ

 ميدان اذلاكء الاصطناعي.

س بانيا  .11 ، الكميياء العضوية وغري العضوية، مبا يف ذكل املس تحرضات الصيدلنيةجمايل تغطي ادلراسة وتقرتح الربازيل واإ

 لكشف اهامتمًا خاصًا.س تحق فيه تلبية كفاية ات وكذكل الأحياء ادلقيقة واذلاكء الاصطناعي وأأي قطاع تكنولويج أ خر 

عداد ادلراسة من أأجل غري احلرصية للمواضيع التالية القامئة نقرتح وابلتايل،   :كفاية الكشفبشأأن اإ

 ؛صيغة ماركوش املركبات الكمييائية احملددة بواسطة -

يرثات وأأمالح وأأاكواإ  -  ؛الأمنيس يد سرتات واإ

 ؛(E-Zالامتكب مفروق و  –مقرون  والامتكبة يو رأ  امل اتصاوغتامل ) ّسمةاملتصاوغات امل و  -

 الأدوية الأولية؛و  -

 صيغ؛الرتكيبات وال و  -

 املذيبات؛و الهيدرات و البلورات املشرتكة و املتعددة الأشاكل و البلورية الأشاكل و  -

 ديد ملركب معروف؛اجلس تخدام والا -

 ؛معلية تصنيع املنتجات الكاميويةو  -

 (؛بودابستجوانب خمتلفة تتعلق بتنفيذ نظام والأحياء ادلقيقة ) -

 واذلاكء الاصطناعي. -

قلميية، وتتكوّ و  .12 ىل املعلومات املقدمة من الأعضاء وماكتب الرباءات الإ ن من مجموعة من املعلومات ستستند ادلراسة اإ

 الواقعية عن ممارساهتم.

ىل ادلول الأعضاء س تدعى ىل جلنة الرباءات، عمن قبل الأمانة وعرضها بعد نرش ادلراسة و  .13 لتقدمي جلسات املشاركة اإ

 .جمال الفحصيف  اوممارساهت اجتارهب
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 ]هناية املرفق والوثيقة[


