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 2016 يونيو 30اإىل  27جنيف، من 

 
 

 اقرتاح من وفد إسبانيا

عدامن وثيقة  مانة داإ  الأ

س بانيا  تو  مفق  ذه  الوثيقة ع ى اتارا  مني  .1 ضاقية بشأأن تقيمي النشاط الابتاكر "  بعنوانوقد اإ "دراسات اإ
 .جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعاراض :من مرشوع جدول الأعامل 6لتنظف قيه اللجنة حتت البند 

ن أأعضاء اللجنة ادلامئة املعنية بقانون  .2 اإ
ىل النظف يف حمتوايت املفق   .الرباءات مدعوون اإ

 ]ييل ذكل املفق [
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 دراسات اإضاقية بشأأن تقيمي النشاط الابتاكر اتارا : 

 مقدمة

ادلامئة املعنية بقانون  ظّل موضوع "جودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعاراض"، مطفوحا ع ى جدول أأعامل اللجنة .1
 .عقد ادلورة السادسة عرشة للجنةمنه  رباءات )اللجنة(ال

 .(SCP/16/5 وتّدم الاتارا  الأول يف ذها املوضوع وقدا كندا واململكة املتحدة )الوثيقة .2

. SCP/16/5 الوثيقة يف حتت موضوع "حتسني الإجفاءات" الوارد تناوهلأأن تندرج بندا قفعيا ذه  الوثيقة  ويفاد من .3
حتسني قهم الرشط اخلاص " هبدف SCP/19/5 يف الوثيقة مفحةل لحقة، واققت اللجنة ع ى اتارا  اس بانيا ويف

 ".ابلنشاط الابتاكر 

يكون ن تفكز ع ى م   SCP/22/3 ، أأعدت الأمانة دراسة يف الوثيقةSCP/19/5 ونتيجة ملواققة اللجنة ع ى الاتارا  .4
 ومفهوم ادلليل. ،رجل املهنة العاد ، والأساليب املس تخدمة لتقيمي النشاط الابتاكر 

الولايت املتحدة و كولومبيا اململكة املتحدة و ومتابعًة لدلارسة بشأأن النشاط الابتاكر ، تّدم ممثلون عن عدة دول ) .5
 الابتاكر  يف ماكتب بفاءاهتم. للجنة عفوضا عن تقيمي النشاط 23( يف ادلورة بانياس  اإ و 

ىل أأن احملارقني يف جمال الرباءات  أأكرث ولعّل من املس تحسن أأن يظى النشاط الابتاكر  وتقيميه بدراسة معمقة .6 نظفا اإ
 رشط من رشوط منح الرباءة ذو الأصعب للتقيمي.ال يتفقون ع ى أأن ذها 

ذا ما أأعدت دراسة واحدة  .7 سلسةل دراسات عن أأكرث  وأأ وجيد ذها الوقد قائدة كبرية تعود ع ى ادلول الأعضاء اإ
لأكرث تعفيف ذه  اجلوانب صعوبة يف "تقيمي النشاط الابتاكر ". ومن املقار  أأن تتناول ادلراسة الواحدة أأو ا

ذكل من أأمثةل وتضااي،  ، مبا يفابلأمفاملعنية ماكتب الرباءات أأمه خمتلف الأتالمي و وطفيقة معاجلهتا يف اجلوانب 
 أأمكن. اإن

 وع ى سبيل املثال، أأوردان أأدان  بعضا من املسائل اليت ميكن أأن تتناولها ادلراسة أأو ادلراسات: .8

 حاةل التقنية الصناعية؛ وتوليفها معف العامة املشاركة: املعار  -
آزرية؛ -  التوليف: اجملاورة مقابل الآاثر التأ
 الح ؛لخطف التحليل ا -
 البياانت الثانوية؛ -
 ؛نتقاءالا اخاراعات -
 اخاراعات املشالكت؛ -
آتية"ماركوش"، مطالب اط الابتاكر  يف القطاع الكمييايئ )تقيمي النش - خل.(.املتصاوغات املفأ  ، اإ

تلميية اخلرباء قهيا وعندما تصبح ادلراسة أأو ادلراسات جاذزة، ميكن عقد دورة تبادلية يقدم  .9 من خمتلف اجملموعات الإ
 .عفوضا عن بعض من تكل القضااي مع أأمثةل توحض ممارسات الفحص اليت يعمتدوهنا
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ويفى املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية أأن حتسني الإملام مبتطلبات النشاط الابتاكر  موضوع هيم مجيع  .10
ويعود كهكل ابلفائدة ع ى املس تخدمني واجملمتع عامة. قتقيمي النشاط الابتاكر ، ادلول الأعضاء أأاّي اكن مس توى منوذا. 

من  ا يساعد ع ى منح الرباءات ملن يس تحقها قعال.مىت اكن سلامي، اإ

 هناية املفق  والوثيقة[]


