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 مشروع تقرير

عدادمن  مانة اإ  الأ

 افتتاح ادلورة  من جدول الأعامل: 1البند 
 للويبو. نيابة عن املدير العام ورّحب ابملشاركنيادلورة ، ، انئب املدير العامساندجيجون الس يد  افتتح .1

 .لجنةال  دور أأمني)الويبو(  مايلك ريتشاردسون الس يد وتوىل

ا ادلورة العارشة للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن ادلورة خالل الفرتة ذاهتا اليت انُعقدت فهي وانُعقدت .2
 (.PCT/WG/10/25) الفريق العامل تكل دورة. وترد قامئة املشاركني يف تقرير الرباءات

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس  من جدول الأعامل: 2البند 
فيكتور بورتييل )أأسرتاليا( سانتا كروز )ش ييل( رئيسا لدلورة، والس يد  ماكس مييليانوابلإجامع الس يد اللجنة  بتانتخ  .3

 ومل تُقدم أأي ترش يحات ملنصب النائب الثاين للرئيس. رئيس.انئبا لل

 اعامتد جدول الأعامل  من جدول الأعامل: 3البند 
 .PCT/CTC/30/1 Prov. 2اعمتدت اللجنة جدول الأعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة  .4

ىل مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حول اقرتاح تعيني مكتب   من جدول الأعامل: 4البند  مشورة اإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  الفلبني للملكية الفكرية كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ

ىل الوثيقة  .5  ..PCT/CTC/30/2 Revاستندت املناقشات اإ
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دارة للبحث ا هلتعيينمكتب الفلبني للملكية الفكرية بني طلب م وفد الفل وقدّ  .6 دلويل والفحص المتهيدي ادلويل كإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف خالل دورهتا  يف ذكل الطلب من املرتقب أأن تنظر مجعية احتاد معاهدة الرباءاتو ، اإ

ىل  2التاسعة والأربعني املزمع عقدها من  سلّط الوفد الضوء عىل جانبني رئيس يني هام: البيئة الاقتصادية . و 2017أأكتوبر  17اإ
يف نظام معاهدة التعاون بشأأن  مكتب الفلبني للملكية الفكريةوبيئة الابتاكر يف منطقة أ س يا، وادلور اذلي يضطلع به 

 الرباءات.

نه يف الوقت اذلي  .7 لهيا مرحةل حتولية فيه الاقتصاد العاملي  شهدومىض الوفد يقول اإ التطورات التكنولوجية أأفضت اإ
والعلمية، أأحضت أ س يا برسعة مركزًا للنشاط الاقتصادي. وفامي يتعلق ابس تخدام معاهدة الرباءات، بلغ نصيب الطلبات 

الإيداعات ادلولية  وكشفت. 2015ابملئة من العدد الإجاميل للطلبات يف عام  43.5مبوجب املعاهدة الواردة من أ س يا 
قلميية  وهو ما يُشري تزتايد،  جنوب رشيق أ س يا ل تنفكّ ومنطقة وجب معاهدة الرباءات أأن الطلبات الواردة من أ س يا مبوالإ

ىل الطلب الكبري عىل العمل ادلويل ىل جانب دول أأعضاء أأخرى يف رابطة أأمم  ابللّةة الإنلكزيية. اإ وأأكّد الوفد الزتام الفلبني اإ
نشاء  يف هذا الصدد الاقتصادي وامليض قدما( بتحقيق التاكمل ASEANجنوب رشيق أ س يا ) امجلاعة من خالل اإ

ىل  (AECأ س يا ) الاقتصادية التابعة لرابطة أأمم جنوب رشيق وقادرة عىل  أأن تكون عىل أأهبة الاس تعدادوالإقرار ابحلاجة اإ
وتشجيع التمنية املنطقة ، بةية تعزيز المنو الاقتصادي يف الثورة الصناعية الرابعة املنبثقة عن كسب أأكرب قدر من الفرص

ابذلكرى امخلسني لتأأسيسها يف ظل رئاسة الفلبني، كن  أ س يا رابطة أأمم جنوب رشيقالاقتصادية الشامةل والعادةل. وفامي حتتفل 
لجامعة الاقتصادية التابعة لرابطة أأمم جنوب المنو الشامل والقامئ عىل الابتاكر" ل"هو  املوضوع العام اذلي حظي ابلأولوية 

. ويترشف مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني ابلإعراب عن اس تعداده للمسامهة يف أأن يؤيت ذكل (AECأ س يا ) يقرش
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلالهدف بامثره من خالل نظام معاهدة الرباءات، وذكل بصفته  . وأأعرب الوفد اإ

الصادر عن مؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتمنية  2016رسوره ملالحظة أأنه وفقًا لتقرير الاستامثر العاملي الأخري لعام عن 
ىل الرشكت املتعددة اجلنس يات. 15، ُصنّفت الفلبني مضن قامئة أأبرز )الأونكتاد(  وهجة استامثرية مفّضةل ابلنس بة اإ

ضافية عن الفلبني .8 ىل أأن الفلبني حتتل موقعًا اسرتاتيجيًا وقّدم الوفد معلومات اإ بوصفها بوابة قارة أ س يا، بعدد  مشريًا اإ
والرتكيبة ابملئة مهنم التحاور هبا.  92وميكن حلوايل  ،ابملئة مهنم اللةة الإنلكزيية 72ماليني نسمة، يُتقن  104ساكن يبلغ 

وتضّم  يف املائة. 57عامًا  54عامًا و 15اوح أأعامر م بني الساكنية يف الفلبني شابة نسبيًا، حيث تبلغ نس بة الساكن اذلين ترت 
فهيا  امللّمنية ابرزة يف جمايل البحث والتطوير، ونس بة الساكن أأنشطب ، وتضّطلع العديد من اجلامعات واللكّياتالفلبني

لزتاهما بتوفري الظروف اليت من شأأهنا كبرية، ويُمثل العديد مهنم جزءًا من قوى العمل العاملية. وتُبدي الفلبني ا ابلقراءة والكتابة
ذ  ، عىل غرار أأمام مشاركة املستمثرين الأجانب فتح قطاعات كنت حمظورة يف املايض يرُبزأأن تس تقطب الاستامثر العاملي. اإ

مة وتكرير النفط بعد اس تخراجه وقطاع التوزيع، موقف احلكو قطاع التصالت والنقل والصريفة والتجارة ابلتجزئة والطاقة 
مناطق اقتصادية خاصة وموائن حّرة حتظى ابدلمع املالمئ املراعي ملصاحل املستمثرين الأجانب. وعالوة عىل ذكل، يسا م توافر 

الاس تعانة مبصادر خارجية التنافس ية و تكنولوجيا املعلومات والتصالتمن حيث البنية واحلوافز الرضيبية وغري الرضيبية و 
لهيا، يف هتيئة بيئة مؤاتية للأعامل  انهيك عن وذكل يف مناطق خمتلفة من البدل، التجارية، الأعامل ملامرسة سهوةل النفاذ اإ

أأصبح ممّولو املرشوعات اجملازفة يبدون اهامت م الّشديد ابلرشكت الناش ئة يف جمال التجارية. وخالل الس نوات الأخرية، 
الاستامثرية. ويف جمال خدمات دمع امللكية الفكرية، متكل الفلبني  التكنولوجيا ابلفلبني، ويعتربون أأهنا من بني أأبرز الوهجات

، املعروفة أأيضا ابمس مراكز الويبو دلمع التكنولوجيا والابتاكر، وتعتربه ماكتب دمع التكنولوجيا والابتاكرواحدًا من بني أأجنح 
وعىل حّد تعبري اخلبرية كرينا فرياننديز س تارك، ويه كبرية حمليل  س تحدا  مللكية الفكرية وتسويقها.الويبو مبثابة مركز ل

والتنافس ية يف الولايت املتحدة الأمريكية، "يبدو املس تقبل مرشقًا أأمام  واحلومكةالأحبا  يف مركز دوك اجلامعي للعوملة 
، ثقايف مع العامل الةريب. ومن ثّ ال  اانسجاهم فضاًل عنالفلبني. فهيي تقع يف وسط املصنع ال س يوي ومتكل جحم السوق املناسب 

موقعًا ممتازًا جيعلها تضطلع بدور مركٍز لالبتاكر وتمنية املوارد البرشية". ومن هذا املنطلق، ويف خضّم  تتبوأأ ميكن للفلبني أأن 
كتب الفلبني للملكية الفكرية يف املنطقة. ومن شأأن م نظام حريك وسهل النفاذ  حتسني هذا الزمخ، أأحضى من الرضوري ضامن
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دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلللملكية الفكرية بوصفه اثين  قامة بيئة  اإ يف جنوب رشيق أ س يا أأن يسا م يف اإ
، ميكن للفلبني أأن تضطلع بدور رشيك اسرتاتيجي لإرساء وعليهمتينة للبحث والتطوير والابتاكر وحامية امللكية الفكرية. 

 لكية الفكرية يف املنطقة.ثقافة قويّة يف جمال امل 

عاهدة التعاون بشأأن الرباءات. دور مكتب الفلبني للملكية الفكرية يف نظام م مبزيد من التفصيل عن الوفد وحتد  .9
ذ ىل نظام احلمك الإس باين  اإ ويف عام  لقانون الرباءات الإس باين يف البدل. وهو امتداديعود اترخي نظام الرباءات يف الفلبني اإ

س نة من اخلربة املكثفة يف جمال البحث  70الفلبني  حّصلتد  نظام مس تقل للرباءات يف الفلبني. ومنذئٍذ، ، اس ُتح1947
عن الفحص املوضوعي. ومن شأأن هذه اخلربة أأن توضع حتت ترصف العدد املزتايد من املس تخدمني، ول س امي مودعي 

قانونية ومؤسس ية عني واملبدعني. وتزخر الفلبني ببنية حتتية الطلبات من الأفراد والرشكت الناش ئة واجليل اجلديد من اخملرت 
والالتحاق بركب الثورة تعزيز القدرة التنافس ية الوطنية ب لزتام الا لك وتظّل ملزتمةوتنفيذية قوية فامي يتعلق ابمللكية الفكرية، 

 الصناعية الرابعة.

دارة للبحث ادلويل ات لتقدمي طلب تعيينه كإ ابرش يف التحضري  وفرّس الوفد أأن مكتب الفلبني للملكية الفكرية .10
اجلانب الإداري واجلانب التنفيذي أأربع س نوات. وتشمل تكل التحضريات أأربعة جمالت يه:  منذ والفحص المتهيدي ادلويل

قامة الرشاكت املؤسس ية. وعىل الصعيد الإداري، وفامي خيص تمنية املوارد البرشية، ول س امي فاحيص برانمج و  الابتاكر واإ
ذ أأضفى طابعًا مؤسس يًا عىل  معلية رابعية لتعيني واختيار فاحيصالرباءات، يعمتد مكتب الفلبني  الرباءات العاملني دليه. اإ

شمل تنفيذ برانمج تدريب فاحيص الرباءات اجلدد عىل ثال  مراحل يه: برانمج لتكوين كفاءات فاحيص الرباءات لي 
وبرانمج اسرتاتيجي للتدريب  معهد مابوا للتكنولوجياابلتعاون مع  اجس ترياملمس متر وبرانمج داخيل لشهادات برانمج تدريب 

رسال طلب تعيينه كإ  ، 2017مارس  8يف  ادلويل دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيديمع الرشكء من املؤسسات. ومنذ اإ
وسوف تس تمكل ادلفعة الأخرية فاحيص براءات يعملون بدوام كمل  110أأصبح مكتب الفلبني للملكية الفكرية يضم حاليًا 

قبيل ، من العام احلايل شهر سبمترب بهناية يف جمايل البحث والفحص املوضوعي من التدريب املراحل الأساس يةمن الفاحصني 
ومن أأجل ضامن جودة البحث والفحص، بوسع مكتب الفلبني والبنية التحتية،  ت العامة. وفامي يتعلق ابلعملياتياانعقاد امجلع 

ىل قواعد بياانت موثوقة وتتسم ابملصداقية مكل  اليت يهتاحة للجمهور العام أأو سواء تكل امل  ،للملكية الفكرية النفاذ اإ
نوفيشنقاعدة بياانت "ت: مهنا، للمكتب ويبس غلوبل" وقاعدة البياانت العاملية " (Thomson Innovation) "ومسون اإ

(WIPS Global)  ومنصةEPOQUENet ش بكة املعلومات العلمية والتقنية و (STN) . احمللل املفتوح لتصنيف و
 (NCBIاملركز الوطين للمعلومات يف جمال التكنولوجيا احليوية )و  (OSPINالاحتاد ادلويل للكميياء البحتة والتطبيقية )

لتكنولوجيات  3GPPو (EMBL EBIاملعهد الأورويب للمعلوماتية احليوية ) –اخملترب الأورويب للبيولوجيا اجلزيئية و 
ىل تقارير البحث والفحص )و  التصالت وركن الرباءات  (WIPO Caseنظام الويبو للنفاذ املركزي اإ

(PATENTSCOPE ،وغريها من قواعد البياانت ،)ىل قاعدة بياانت وس يكون بوسعه الن معهد املهندسني الكهرابئيني فاذ اإ
ق نظامًا لإدارة اجلودة ISO 9001:2008وحيمل مكتب الفلبني شهادة يف الأس بوع املوايل.  (IEEEوالإلكرتونيني ) ، ويطّبِّ

ىل شهادة وكن حصول املكتب ع عىل معلياته الأساس ية اخلاصة ابلبحث عن الرباءات وحفصها وتسجيل العالمات التجارية.
ISO 9001:2008  ،هما معاًل بس ياسة احلكومة الوطنية اليت تُلزم مجيع الوكلت ابلتحسني املس متر للخدمات العامة اليت تقّدِّ

نتاجية والفعالية التنظميية، وتشجيع التحيل ابلروح املهنية وتعزيز الالزتام ابلعمل بني املوظفني. ويس تعد مكتب  وزايدة الإ
ىل معيار  ISO 9001:2008النتقال من معيارالفلبني حاليًا ل ، من أأجل مواصةل تعزيز القدرات القيادية ISO 9001:2015اإ

، ISO وفضاًل عن حصوهل عىل شهادة املنظمة، واحلفاظ عىل كفاءة العمل، وصياغة اسرتاتيجيات فعَّاةل لإدارة اخملاطر. مضن
ويُنفّذها من أأجل ضامن جودة منتجات العمل كرية الإجراءات التالية يعمتد مكتب الرباءات التابع ملكتب الفلبني للملكية الف

دارة اجلودة اجلاري: "أأ" اختبار اجلودة يف ُشعب الفحص؛ "ب" اعامتد اسرتاتيجية حبث قامئة عىل منوذج  كجزٍء من نظام اإ
لرباءات؛ ليل جودة ل؛ "د" اعامتد دقيايس للبحث؛ "ج" فريق مكون من ثالثة أأشخاص لتقرير البحث والرأأي املكتوب

سّن مبادئ توجهيية بشأأن حفص الرباءات تشمل تطبيقات صيدلنية وتُعىن بتكنولوجيات خاصة يف جمايل  "ه"
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نظام اس تعراض . وكجزٍء من معلييت الرصد والصيانة، اعمتد املكتب أأيضًا تكنولوجيا املعلومات والتصالتا و البيوتكنولوجي
دارة اجلودة عشوائيًا منتجات معل الفاحصني وتتحقّق مهنا. أأمّا فامي خيص اجلانب  جودة الرباءات تس تعرض فيه ُشعبة اإ

ىل التنفيذي،  يف يح الأعامل اجلديد ، بوانفاش يوالعاملية فورت ماكينيل هيل يف املدينة  منطقةفقد نقل املكتب مقّره اإ
ورية، مبا يف ذكل بنية حتتية موثوقة لتكنولوجيا املعلومات من شأأهنا أأن ابلفلبني، واستمثر يف املرافق واملعّدات املكتبية الرض 

توفّر ادلمع املالمئ للعمليات الوطنية وادلولية عىل حّد سواء. وبةية تيسري خدمات مكتب الفلبني للملكية الفكرية وجعلها أأكرث 
يداع اإ  ىل العمالء وأأحصاب املصاحل، ُوضع نظام اإ لكرتوين لالخرتاعات ومناذج املنفعة والتصاممي مالمئة وفعالية ابلنس بة اإ

 الصناعية وطلبات العالمات التجارية.

وأأكّد الوفد عىل أأن مكتب الفلبني للملكية الفكرية اّّتذ العديد من املبادرات فامي خيص برانمج الابتاكر بةية دمع  .11
نشاء امللكية الفكرية.  الابتاكر والتكنولوجيا اذلي يضطلع مكتب الفلبني ويأأيت يف مقدمة تكل املبادرات برانمج ماكتب دمع اإ

واس تكامًل لهذا املسعى، نفَّذ مكتب الفلبني برانمج  .واذلي يتناسب متامًا مع خطة التمنية يف الفلبني ابدلور القيادي فيه
م الربانمج نظامًا للحو  .ىل تمنية ثقافة الابتاكر يف البدلحوافز حامية الرباءات اذلي هيدف اإ  افز يُشرتط لالس تفادة منه ويقّدِّ

يداع الاخرتاع يف نظام معاهدة الرباءات. يداعات الفلبني يف نظام املعاهدة يف الس نوات  اإ ىل زايدة عدد اإ وهيدف الربانمج اإ
بو يسعى هذا الربانمج املشرتك بني الوي و  كام أأنَّ الفلبني من البدلان اليت جيري فهيا جتريب برانمج مساعدة اخملرتعني. القادمة.

ىل مساعدة اخملرتعني اذلين  ضامن حامية ملكيهتم الفكرية يف الولايت القضائية ل "تنقصهم املوارد"واملنتدى الاقتصادي العاملي اإ
عالقة تعاون اسرتاتيجية مع مجةل من املؤسسات مهنا مكتب وفامي خيص الرشاكت املؤسس ية، أأقام املكتب  .الأخرى

الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية واملكتب الأورويب للرباءات واملكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب الياابن 
تب اململكة املتحدة للملكية مك و  واملعهد الوطين للملكية الصناعية يف فرنساللرباءات واملعهد املكس ييك للملكية الصناعية 

بطبيعة  أ س يا ماكتب امللكية الفكرية التابعة لرابطة أأمم جنوب رشيقومكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية، و  الفكرية
 احلال.

نه  .12  السادسة والأربعني قا لإجراءات تعيني الإدارات ادلولية عىل النحو املتفق عليه يف ادلورةبط واس تطرد الوفد قائاًل اإ
الإدارتني ادلوليتني  ، سعى مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني للحصول عىل مساعدةمعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمجلعية 

دارة  ،املكتب الياابين للرباءات ومكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية القامئتني وهام لتقيمي مدى استيفاءه للرشوط ادلنيا لتعيينه كإ
جيابية الكهام قّدموقد . دولية ىل مكتب الفلبني نتاجئ وتوصيات اإ ىل مكتب. ويف هذا الصدد، تقدّ اإ  مت الفلبني بعميق الشكر اإ

رشاد دمع وتوجيه و  ما قّدماه من عىل الياابينمكتب الرباءات امللكية الفكرية يف أأسرتاليا و  يف س ياق اجلهود اليت بذلهتا لتعيني اإ
. وأأعرب لك من مكتب الرباءات الياابين واملكتب الأسرتايل للملكية ادلويلدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي كإ مكتهبا 

وهبذه الروح، الفكرية عن رغبهتام واهامتهمام يف مواصةل التعاون مع مكتب الفلبني للملكية الفكرية خالل الس نوات املقبةل. 
لرباءات، ولكن الأ م أأن ذكل س يعود الرشاكة يف نظام معاهدة االتعاون و دوةل متعاقدة يف الاس تفادة من  152تس متر 

اذلي ما انفك ميد يد العون منذ ابرشت ابملنفعة عىل اجملمتع العاملي برمته أأيضًا. وأأقّر الوفد أأيضًا بدمع ومساعدة املكتب ادلويل 
 أأربع س نوات. منذ دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلكإ الفلبني التحضريات لتعيني مكتهبا 

ّ واختمت ال .13 ن ذا عنُّي مكتب الفلبني للملكية الفكرية فاإ نه ابختصار، اإ ميااًن راخسًا بأأنهه يؤ وفد بيانه قائاًل اإ : قادر عىل من اإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛ "ب"  "أأ" الاضطالع تقدمي مساعدة جبّارة ملعاجلة الطلب يف العمل املضطلع به يف اإ

يف املنطقة، ول س امي مكتب س نةافورة يف  ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل لبحثا اتدار لإ بدور الرشيك الاسرتاتيجي 
جنوب رشيق أ س يا؛ "ج" الاضطالع بدور مهزة وصل تكتيكية يف السوق ال س يوية ال خذة يف المنو من خالل الرتوجي 

ن املبدعني يف املنطقة؛ للنظام يف أ س يا، ول س امي دلى مودعي الطلبات من الأفراد والرشكت الناش ئة واجليل اجلديد م
صوب زايدة اس تخدام نظام امللكية الفكرية يف  بذكل توفري البنية التحتية الرضورية يف املنطقة معّبدًا الطريق "د"

جيابية بتعيني مجعية معاهدة الاقتصادات النامية  ىل توصية اإ نه يتطلع اإ والناش ئة. ومع أأخذ ذكل يف الاعتبار، قال الوفد اإ
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 خالل دورهتا التاسعة دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلكإ لرباءات مكتب الفلبني للملكية الفكرية التعاون بشأأن ا
 .2017والأربعني املزمع عقدها يف أأكتوبر 

ممثرة وقدمية العهد مبكتب الفلبني للملكية ورّصح وفد أأسرتاليا أأّن املكتب الأسرتايل للملكية الفكرية تربطه عالقة  .14

. وفامي خيص طلب التعيني الربانمج الإقلميي لتدريب الفاحصنيالفكرية اذلي حظي بتعزيز خالل الس نوات الأخرية من خالل 
ويه تزخر ، 2001، تُعترب الفلبني دوةل متعاقدة يف معاهدة الرباءات منذ عام دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلكإ 

بني للملكية الفكرية ما يناهز مبعارف وافرة بشأأن نظام معاهدة الرباءات ومعلياته. وعالوة عىل ذكل، ميتكل مكتب الفل 
، المتس مكتب الفلبني للملكية 2015عامًا من اخلربة يف جمال البحث والفحص املوضوعيني بصفته الوطنية. ويف عام  70

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي كإ ملكية الفكرية لتحقيق رغبته املنشودة يف أأن يُعنّي مكتب أأسرتاليا لل الفكرية مساعدة 
حدى الإدارات ادلولية. ويف وقت لحق، وافق مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية عىل أأن ادلويل ىل جانب يكون اإ مكتب ، اإ

دارة دوليةيك يصبح لاملكتب ملساعدة  ،الياابن للرباءات طار معا اإ هدة الرباءات. وأأكّد الوفد أأن ذكل ميثّل مبادرة جديدة يف اإ
حدا  تةيري يف منطقة  . وللمبارشة يف تكل العملية، زار وفد من أ س يا واحمليط الهادئعىل صعيد الرشاكت العملية من أأجل اإ

العمليات اليت تقوم ن مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية حلضور حلقة معل ع 2016مكتب الفلبني للملكية الفكرية يف ديسمرب 
دارة البحث ادلويل الالزمة للقيام  اجلودة ومعلياتوأأنظمة تكنولوجيا املعلومات  معلية التدريبحيث مشلت املناقشات ، هبا اإ

، زار مسؤولن من مكتب أأسرتاليا للملكية ذكلوانطالقًا من  يف الوقت املعارص. بحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلل اب
ويرد  .احلاليةكتب وقدراته امل معليات بشأأن تقيص احلقائق ل  أأكرث تعّمقاً  لإجراء مترين 2017الفلبني يف فرباير الفكرية مكتب 

ويف وقت الزايرة، كن املكتب . PCT/CTC/30/2 Rev تقرير زايرة تقيص احلقائق يف امللحق الثاين من مرفق الوثيقة
ىل أأن أأنشطة التو  87ضم ي للفاحصني  العدد الإجاميل يك يبلغ ظيف كنت جارية عىل قدم وساقفاحصًا، وأأشار املسؤولن اإ

مكتب الفلبني يضطلع بأأنشطة داخلية كبرية موظفني. وُأبلغ املسؤولن أأيضًا أأن  110 مس تواه احلايل، أأي بهناية الشهر املوايل
علهيا الطابع العلمي. وبةّض النظر للتدريب والتطوير، سواء من حيث اجلوانب التقنية للرباءات أأو تكل الأنشطة اليت يطةى 

تكنولوجيا ذات ال درجة الباكلوريوس عىل الأقل يف الهندسة أأو العلوم يف  ني يف مكتب الفلبني حاملنيالفاحص كونعن 
يف الفلبني، ويتقنون اللةتني الإنلكزيية  اجتازوا امتحان اخلدمة املهنية للمهنيني اذلي تعقده جلنة اخلدمة املدنية، و صةلال

جراء فلبينيوال  ، ذكر وفد الفلبني بحثال أأدوات املكتب مجموعة من  يس تخدم فاحصوالبحث، ة. وفامي خيص قدرهتم عىل اإ
 مكتب الرباءات الأوريب، ويه الأداة القيّمة اليت يوفّرها EPOQUENetالعديد مهنا يف تقدميه لهذه الوثيقة. وأأمّهها منصة 

ىل قواعد البياانت عىل غرار تكل اليت تشمل مصادر  اخلاصة بةري علومات املواليت تس تخدهما أأسرتاليا أأيضًا، ابلإضافة اإ
ىل أأحد  نظام حبث هيلكي وقواعد  الرباءات. وعرّب الوفد عن اعتقاده بأأن أأدوات البحث تكل س تتيح ملكتب الفلبني النفاذ اإ

جودته. وعالوة عىل ذكل، وعىل غرار مكتب أأسرتاليا، يس تعني مكتب ضامن ث و بياانت للمساعدة يف القدرة عىل البح
ول يضمن ذكل الفلبني بفريق مكون من ثالثة أأشخاص لتقس مي البنية وتنفيذ اسرتاتيجية البحث عند بداية هممة حبث ما، 

جراء حبث شامل وجبودة عالية حفسب، بل يُيرس  م اوقلبحث عن الرباءات. عىل الفاحصني التعمل املس متر يف جمال ااإ
دارة اجلودة يف مكتب الفلبني اذلي يُمثل عقيدة أأساس ية ابلنس بة  املسؤولن من املكتب الأسرتايل أأيضًا ابس تعراض نظام اإ

دارة  ىل أأية اإ ىل أأن املكتب يمتتع بتشكيةل جّد متطورة من تنفيذية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلاإ ، وخلصا اإ
ويتوىل املرشفون مراقبة جودة مجيع الأعامل اليت ينتجها ليت خيضع لها تقيمي منتجات البحث والفحص. مقاييس اجلودة ا

ضافيةالفاحصون. وجتُ  ليه وفد الفلبني،  يه رى أأيضًا مراجعة خارجية اإ ىل  املراجعة هتدفقيد الإجناز. وكام أأشار اإ اجلارية اإ
ىل املس هتكل. ومن بني املزيات الرئيس ية ملكتب  اس تعراض املنتج الهنايئ بةية اصالح أأي خلل قد يشوبه قبل وصوهل اإ

ذ اجلودةملراقبة  مس تقالً  اً نظامالفلبني امتالكه  ىل اختبار عّينات عشوائية، اإ بتقيمي  مس تعرض جودة خاريج يقوم يستند اإ
اليت  ISO 9001:2008شهادة  . والأ م من ذكل أأن مكتب الفلبني حصل عىللك فاحصنتجه اذلي ي عّينة من العمل 

ئيس يا من هنج اجلودة اذلي متثل جزءًا ر  ، ويهالصناعية تصامميوال  ،رباءات ومناذج املنفعةال منح معليات تشمل
 املكتب. يعمتده
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ن نظام اجلودة يف مكتب الفلبني يتّسق مع القواعد املشرتكة للبحث ادلويل والفحص  .15 واختمت الوفد لكمته قائاًل اإ
من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب  21علهيا يف الفصل املنصوص المتهيدي ادلويل 

املذكورة يف  ادلنيا تطلباتامل . وأأعرب الوفد أأيضًا عن اعتقاده بأأن مكتب الفلبني يس تويف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
وهمارات  ،لإجراء البحث لق ابحلد الأدىن من الواثئقمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي يتعمن لحئة  63و 36تني قاعدال

لفهم تكل الواثئق. ويمتتع املكتب أأيضًا بنظام لإدارة اجلودة والقدرة عىل التوظيف والتدريب من أأجل  التقنية واللةويةاملوظفني 
ىل أأّن دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلكإ تمنية املوارد البرشية الالزمة لالضطالع بعمهل  . وأأشار الوفد أأيضًا اإ

م من مكتب الفلبني طلب ال ىل زايدة وف الابتاكر يف الفلبني. وهذا بدوره س برانمجيف ركن أأسايس هو املُقدَّ يؤدي اإ
ىل ش بكة الإدارات القامئة.من احملمتل أأن ، و واحمليط الهادئ اس تخدام نظام الرباءات ادلويل يف منطقة أ س يا يف و يضيف قمية اإ

طار  ن مع مكتب الفلبني التعاونية الطويةل الأمد هعالقتاإ مس تعد لتقدمي مزيد من املساعدة  لملكية الفكريةمكتب أأسرتاليا ل ، فاإ
ىل مكتب الفلبني ذا اجلارية اإ ل طلب تعيينه ، اإ ، بةية تطوير كمل قدرته دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلكإ قُبِّ

ّل بداية مشوار طويل من التّعمل خالل الس نوات املقبةل لالضطالع هب ىل أأن هذا التعيني ما هو اإ ذه املهمة، مع الإشارة اإ
عادة التطوير بةية  خالص بدوره والتطوير واإ دارة للبحث ادلويل والفحص كإ تلبية احتياجات املس هتكل والاضطالع ابإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي كإ  . وأأعرب الوفد عن رسوره ملشاركته يف طلب تعيني مكتب الفلبنيالمتهيدي ادلويل
 . ومتىّن هل التوفيق يف ذكل املسعى.ادلويل

ّن التعاون الوثيق بني مكتب الياابن للرباءات ومكتب الفلبني للملكية الفكرية يف جمال امللكية  .16 وقال وفد الياابن اإ
. وكجزء من برانمج لأمتتةاية املوارد البرشية و الفكرية جاٍر منذ أأمد طويل وهو يشمل طائفة كبرية من الأنشطة عىل غرار تمن 

ت وجب مذكرة التعاون يف جمال امللكية الفكرية بني مكتب الياابن للرباءامببشأأن التعاون الثنايئ  2016العمل الس نوي لعام 
دارة للبحث اس تعداده للت  بشأأنكتب الفلبني مل  تقياميً مكتب الياابن للرباءات  ، أأجرىومكتب الفلبني للملكية الفكرية عيني كإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويلادلو . وُأجري التقيمي عىل حنو موضوعي من أأجل تقيمي احتياجات مكتب الفلبني وحتديد يل واإ
. وترد نتاجئ التقيمي يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمن لحئة  1.63و 1.36تني قاعداملذكورة يف ال ادلنيا متطلباتاستيفائه لل 

ىل أأن مكتب الفلبني س يكون قادرًا عىل PCT/CTC/30/2 Revامللحق الثالث من مرفق الوثيقة  . وخيلص التقيمي اإ
ن وفاحص برشط أأن يكتسب الذات الصةلقواعد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات استيفاء املتطلبات ادلنيا الواردة يف 

ىل  وأأن، والفحص ية لإجراء معليات البحثف الاكاملهارات  2017 ارسيف ماملقرر توظيفهم  نوضافيالإ  ماكنه النفاذ اإ يكون ابإ
. 2017حبلول موعد انعقاد مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأكتوبر  رباءاتلتعلقة ابامل غري الواثئق قواعد بياانت  بعض

ىل دمعه لتعيني مكتب الفلبني  املعلومات بناًء عىل  دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلكإ واختمت الوفد لكمته مشريًا اإ
وفد الفلبني وأأعرب عن أأمهل يف أأن يُسا م تعيني املكتب يف امليض قدمًا يف تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن اليت أأاتهحا 

 الرباءات.

لكية الفكرية من أأجل تزويده وأأكد ممثل املكتب الأورويب للرباءات أأن مكتبه قد تواصل مع مكتب الفلبني للم  .17
ىل منصة ماكنية النفاذ اإ ىل املنصة املذكورة يف  هل ح. وأأاتEPOQUENet ابإ هل التدريب الالزم  روس يوف 2017 مايو 3النفاذ اإ

س تخداهما خالل الأشهر التالية. وأأو ح املمثل أأن مكتبه قد وافق عىل تنفيذ اتفاق ثنايئ بشأأن املسار الرسيع ملعاجلة ل
 الرباءات يف غضون الأشهر التالية.

مكتب الفلبني  ووافقت اللجنة ابلإجامع عىل أأن تويص مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بتعيني .18
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. للملكية الفكرية دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ  كإ

ىل اللجنة  .19 دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي  هعىل تأأييدها لطلب تعيني مكتبوتقدم وفد الفلبني ابلشكر اإ كإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ، وخّص ابلشكر وفدا أأسرتاليا والياابن عىل ادلمع اذلي قّدماه خالل العملية. ادلويل يف اإ

. مهنا ولكهنا أأدت الةرض املرجويني رحةل طويةل ّتللهتا العديد من التحدايت وكنت فرتة الأربع س نوات لتحضري طلب التع 
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دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلواّّتذ مكتب الفلبني خطوات تدرجيية ليصبح  بدور أأكرب يف نظام  ويضطلع اإ
دارة ة الاس تعداد ملواهجة التحدي كإ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وهو يُدرك العمل الشاق اذلي ينتظره ولكنه عىل أأهب

ىل الفلبني يف  يد من العمل ادلويل. وهو أأمر همميف ظل المك الهائل واملزتا للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ابلنس بة اإ
رساء ثقافة يف جمايل الابتاكر والإبداع، وعىل نطاق أأوسع، تعزيز نظام الرباءات  ىل اإ  منطقة يفالوقت اذلي يسعى فيه البدل اإ

ة ومكتب الياابن للرباءات عىل وأأعرب الوفد عن خالص امتنانه للمكتب الأسرتايل للملكية الفكري جنوب رشيق أ س يا.
وموافقهتام عىل مشاطرة ما حبوزهتام من جتارب وممارسات وس ياسات ومعليات  ،قّدماه من مساعدة نفيسة وتوجيه ودمع ما

لهام بروح هذه الرشاكة وهذا التعاون وهو يتطلع تعيينه؛  ساعدت املكتب أأميّا مساعدة لتحضري طلب واملكتب ُملهم لّك الإ
ملواصةل التعاون مع هذين املكتبني يف املس تقبل. وابملثل، شكر الوفد مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية 

ابملساعدة اليت قّدهما مكتب الرباءات الأورويب وتوّجه  عىل مّر الس نوات. وأأقّر الوفد أأيضاً عىل مساعدته ودمعه وأ رائه القيّمة 
ىل ممثهّل عىل تأأكيد تعاونه وعىل اتّفاق النفاذ. واختمت الوفد بيانه معراًب عن تقديره لُشعب معاهدة التعاون بشأأن  ابلشكر اإ

الأنشطة اليت شارك فهيا الرباءات ومكتب أ س يا واحمليط الهادئ دلى املكتب ادلويل، وأأقّر عىل وجه اخلصوص ابلربامج و 
 اس تعداده التنظميي من خالل معلية التعيني.مكتب الفلبني واليت أأاتحت هل حتسني قدراته و 

ىل مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حول اقرتاح متديد تعيني من جدول الأعامل:  5البند  مشورة اإ
طار  دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ  معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاإ

 املكتب المنساوي للرباءات )أأ(

ىل الوثيقة .20  .PCT/CTC/30/3 استندت املناقشات اإ

المنسا يه مجهورية فيدرالية تقع يف وسط أأورواب وتعمتد النظام ادلميقراطي الربملاين كنظام ورّصح وفد المنسا أأن  .21
مم املتحدةللحمك، ويه عضو يف الاحتاد الأورويب ويف الأمم املت  ايبلغ عدد ساكهن. و حدة وكذكل يف أأغلب املنظامت التابعة للأ

ولكن عىل غرار الطلبات ادلولية املودعة دلى املكتب يف املائة مهنم اللةة الأملانية.  98مليون نسمة، يتحد  حنو  8حوايل 
يداع الطلبات الوطنية للرباءات ابللةتني الإنلكزيية  أأو الفرنس ية. ويف تكل احلاةل، سيس تمل صاحب المنساوي للرباءات، ميكن اإ

ىل اللةة الأملانيةالطلب الرأأي الأول املكتوب اذلي يشمل نتاجئ البحث ويتعني عليه تقدمي الطلب  لالس مترار يف  مرتجامً اإ
ذ يرتكز عىل الترشيع ا 100ومتتكل المنسا نظامًا راخسًا حلقوق امللكية الفكرية يزيد معره عىل الطلب.  حلديث والهيئة عام، اإ

ابعتباره هيئة  1899عام  مكتب الرباءات المنساويتأأسس و الإدارية ونظام الوكةل املؤسيس واجلهات املعنية الأخرى. 
دارهتا. حكومية مسؤوةل عن حفص حقوق امللكية الصناعية ومنحها  أأي منذ نشأأة معاهدة التعاون بشأأن  ،1978ومنذ عام واإ

دارة دولية مبوجب معاهدة  المنساوي مكتب الرباءاتيعمل  الرباءات، من  الرباءات وهو يتلقى حاليًا طلباتشأأن التعاون ب كإ
، وقد يفيض هذا التقييد يف البدلان النامية فقط. ويتعامل املكتب مع ماكتب مكتبًا خمتلفًا من ماكتب تسمل الطلبات 37

جبار املكتب  ىل اإ دارة دولية، يرس وبصفتجديدة لتسمل الطلبات. التعامل مع ماكتب عىل رفض اتفاقات بعض الأحيان اإ ه اإ
الطويةل يف منح الرباءات الوطنية، عالوة عىل تقدمي أأعامل البحث والفحص، مع املاكتب ومودعي  يتبادل خربتهأأن  املكتب

خصم  كذكل ميكن لأغلب مودعي الطلبات الاس تفادة من. الطلبات من البدلان الأخرى، مع الرتكزي عىل البدلان النامية
للحصول عىل هذا  ،خاص عىل رسوم البحث اليت يدفعها الأشخاص الطبيعيون. وابلنس بة ملودعي الطلبات غري املؤهلني

. وينظم املكتب ابلتعاون مع الاس تفادة من حبث سابق أأن ميكن للمكتب ةطياخلصم، جيوز رد جزء من رسوم البحث، رش 
يويل املكتب املاكتب الأخرى. وبناء عىل طلب خاص من املشاركني، دورة تدريبية س نوية للفاحصني من  املكتب ادلويل

الس بل العاملية الرسيعة لتسوية املنازعات املتعلقة أأيضًا بنشاط يف  املكتبلبحث يف قواعد البياانت. ويشارك اب خاصا اهامتماً 
طار يفملسار الرسيع ملعاجلة الرباءات (، اليت تضم اGlobal PPH) ابلرباءات -PCT) التعاون بشأأن الرباءات معاهدة اإ

PPH .) دارة للبحث ادلويل كتب الرباءات المنساويويتيح ذكل ملودعي الطلبات الاس تعانة مب يداع الأول  كإ أأو مككتب لالإ
جراء الفحص العاجل لطلبات الإيداع   مكتب الرباءات المنساوييس تفيد و . أ خر يف أأكرث من عرشين مكتباً  الالحقةلطلب اإ
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دارة  ماكنتهمن  ن معها.  للمعارفنظرًا لتواصهل املنتظم مع ماكتب الرباءات الأخرى وتبادهل دولية كإ دارة دولية، فاإ وبصفته اإ
 خدماته ومعلياته ترىقالامتثال الصارم لأعىل املعايري ادلولية يف جمال البحث والفحص، واحلرص دامئًا عىل أأن  مت عليهحيُ  ذكل

ليه ا ابس مترار ىل أأحد  ما توصل اإ يف لعمل. وذكل ل يمثر فقط عن رفع مس توى الشعور ابحرتام اذلات دلى العاملني اإ
منا املكتب مكتب جامًل، كن واإ وادلولية يف جمال الابتاكر.  الوطنيةأأيضًا مبثابة واهجة مرّشفة عىل مس توى ادلوائر يُعد ، واإ

طاررشياكً يتسم ابملوثوقية واملرونة  الرباءات المنساوي وأأثبت  س نة. 30نظام معاهدة الرباءات عىل مدى أأكرث من  يف اإ
ىل، املكتب ادلويلديدة واختبارها. وابلتعاون مع يف س ياق تنفيذ نظم ج املكتب مرونته  يتّطلع املكتب المنساوي للرباءات اإ

ىل الس ّباقني اذلين ابدر  حيث كن املكتب من، eSearchCopyأأو  ePCTاملسامهة يف تطوير نظم جديدة مثل  وا اإ
 eSearchCopyعرب نظام  حبثنسخ حاليًا  ويتلقى املكتب النظامني واس تخداهمام اس تخدامًا موسعًا. هذين اس تخدام

لتواصل مع مودعي ل  ePCTأأحد املاكتب الأكرث نشاطًا يف اس تخدام  بكونهفخر ماكتب لتسمل الطلبات وهو ي 10 من
دارة للفحص أأحد ماكتب تسمل الطلبات و  تهبصف  –واملاكتب الأخرى  املكتب ادلويلالطلبات ومع  دارة للبحث ادلويل واإ كإ

القدمية  عىل استبدال قاعدة بياانتهحاليًا  وعالوة عىل ذكل، يعمل املكتب. اً أأو خمتار  اً معّين اً مكتبوبصفته أأيضًا  المتهيدي ادلويل
ىل تبادل خرباته تطلعوي  حملها. ePCT نظام ابلاكمل واليت س يحل ميااًن منهاملوّسعة  املكتب بشدة اإ  نظايم بأأن الك من اإ

ePCT وeSearchCopy  نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتوللماكتب، ومن ث ل  ملودعي الطلبات بديلني أأفضلهام 
فامي تهنض به معاهدة التعاون  يترشف مبواصةل الإسهامواختمت الوفد لكمته مرّصحًا بأأن املكتب المنساوي للرباءات  .برمته

حدى الإدارات الرباءات من معل أأسايس بوصفهن بشأأ   ادلولية. اإ

 املكتب الأسرتايل للرباءات )ب(

ىل الوثيقة .22  .PCT/CTC/30/4 استندت املناقشات اإ

وشّدد وفد أأسرتاليا عىل أأن الزتام بدله كعضو موقّع عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ل يزال اثبتًا وهو يتّسق مع  .23
الزتامه بتعزيز امللكية الفكرية عىل الصعيدين احمليل وادلويل عىل حّد سواء. ويلزتم املكتب الأسرتايل للملكية الفكرية بضامن 

كرية ومتاح للجميع، وذكل من خالل توجيه الس ياسات حمليًا ومعاجلة قضااي امللكية الفكرية نظام انجع حلقوق امللكية الف
ويشمل موضوع التعاون ادلويل وتشاطر املعلومات اجلاري أأيضًا مشاركة املكتب الأسرتايل للملكية الفكرية يف خمتلف دوليًا. 

ة أأنظمة امللكيمما يساعد الطلبات يف أأسرتاليا من خالل تبس يط اجامتعات الويبو وجلاهنا التقنية واملعنية ابلس ياسة العامة، 
وأأفضت التفاقات املتعاقبة بني  .تعزيز قابلية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لالس تخدامو  الفكرية ادلولية وحتسني اجلودة

ىل  دارة للبحث ا تعيني املكتب الأسرتايل للرباءاتاحلكومة الأسرتالية واملكتب ادلويل اإ دارة للفحص المتهيدي كإ دلويل واإ
حتظى اخلدمات اليت . و مسعة طيبة داخل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، واكتسب 1980مارس  31منذ  ادلويل

ىل بتقدير املبتكرين الأسرتاليني اذلين حيرصون عىل الانتفاع مهنا،  مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية قدهماي مودعي ابلإضافة اإ
درجة أأو فاحص، مجيعهم حاصلون عىل  400. وميتكل املكتب حاليًا حوايل اختصاص أأخرى يف مناطقلواردة الطلبات ا

. ة الالزمة يف جمال معلهمعون أأيضًا ابخلرب وحيمل أأكرث من نصفهم شهادات عليا. والعديد من الفاحصني يمتت ،معرتف هبا شهادة
وجيري املكتب معليات البحث وحفص الطلبات ابللةة الإنلكزيية، ويه من بني اللةات الرئيس ية يف نظام معاهدة التعاون 

مما يتيح  STNو EPOQUEأأدوات وحمركت البحث عىل غرار تشكيةل واسعة من بشأأن الرباءات. ويس تفيد املكتب من 
ىل  التّام هل النفاذ ماكنية النفاذ السهل . قاحلد الأدىن جملموعة الواثئاإ وينتفع الفاحصون بأأدوات املساعدة الإضافية من سبيل اإ

ىل منصات  ويشمل ذكل .لقواعد البياانت ادلاخلية واخلارجية، وللكتب التقنية واجملالت واملوارد القانونية ، IEEEالنفاذ اإ
ىل و  PubMedو MEDLINEو ىل نتاجئ البحث والفحنظام الويبو للنفااإ (. وميتكل WIPO CASE)ص ذ املركزي اإ

، وحصل النظام مؤخرًا عىل ISO 9001:2008حيمل شهادة راخسًا ومس تقرًا لإدارة اجلودة  نظاماً  املكتب الأسرتايل للرباءات
عادة تصديق يف أأبريل   نص علهيايس تجيب املكتب الأسرتايل للرباءات عىل الأقل للمعايري ادلنيا اليت ي و . 2015شهادة اإ

دارة اجلودة املعين. مبواصةل حتسني  ويواظب عىل الزتامهمن املبادئ التوجهيية.  21الفصل  وظائف العمل الأساس ية ونظام اإ
لفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع ااجامتع خالل  يف مبادرة جتريبية لالس تعراض املتبادل ويشمل ذكل املشاركة
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دارة بشأأن مدى  2017يف  معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالإدارات ادلولية العامةل يف ظل  اس تجابة املكتب لرشوط نظام اإ
ماكتب حتقيق التحسني املس متر من خالل مجموعة فانكوفر )يف وتتجىل رغبة املكتب . 21نص علهيا الفصل ي اجلودة اليت 

ىل العديد من امللكية الفكرية يف أأسرتاليا وكندا واململكة املتحدة ضافة اإ املبادرات الأخرى، مبا يف ذكل التعاون بشأأن طلب ( اإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل متديد التعيني دارة للبحث ادلويل واإ ىل جانب ماكتب أأخرىكإ عىل غرار  ،. ويشارك املكتب اإ

املكتب الأورويب للرباءات ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية ومكتب الياابن للرباءات واملعهد الوطين 
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مهنا تدريب الفاحصني للملكية الصناعية الش ييل ، يف طائفة واسعة من املوضوعات يف اإ

دارًة دولية، يسا م املكتب الأسرتايل للملكية الفكرية يف تطوير النظام العاملي وتقنيات البحث وأ ليات  اجلودة. وبصفته اإ
ىل املاكتب والأنظمة الأخرى يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ، وذكل من خالل  أأنشطة التعاون للملكية الفكرية وتقدمي ادلمع اإ

ىل أأفضل الأمثةل ل جناح برانمج التدريب الإقلميي عىل حفص الرباءات، اذلي حصد جناحا ويتواص. املتنوعة والتوجيه املستند اإ
جعاب املشرتكني وجامعة طار امللكية الفكرية العاملية معوما منقطع النظري، وانل اإ حراز تقدم يف اإ ىل اإ هذا ، ويتطلع املكتب اإ

ىل  ضافية لتحسني نظام امللكية الفكرية كو  برانمج التدريب الإقلميي التوجهييي لفاحيص الرباءاتالربانمج والارتقاء به اإ س يةل اإ
ىل  يف املنطقة وتوطيد الرشاكت مع املاكتب املشاركة والرشكء يف الربانمج. ويف ال ونة الأخرية، قّدم املكتب مساعدته اإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويلمكتب الفلبني للملكية الفكرية يف طلب تعيينه  دارة للبحث ادلويل واإ كتب . ويلزتم امل كإ
ىل ماكتب امللكية الفكرية وأأنظمهتا  ضافة اإ الأسرتايل للملكية الفكرية ابمليض قدمًا يف اجلهود اليت يبذلها دلمع مكتب الفلبني، اإ

يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ عىل نطاق أأوسع. وختامًا، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املكتب الأسرتايل للملكية الفكرية 
دارة دولية.من املتطلبات ومن مثّة فهو  يس تويف احلّد الأدىن عادة تعيينه كإ  جدير ابإ

دارة للفحص وأأعرب وفد الفلبني عن دمعه التّام لمتديد تعيني مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية  .24 دارة للبحث ادلويل واإ كإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وجتمع مكتب الفلبني ابملكتب الأسرت  المتهيدي ادلويل ايل عالقة ثنائية قوية وطويةل يف اإ

ذ ساعد املكتب الأسرتايل مكتب الفلبني أأميا مساعدة يف تعزيز قدراته ليس هبدف الوفاء ابلزتاماته مبوجب معاهدة  الأمد، اإ
دارة نظام انجع للرباءات يف املقام الأول. وعرّب الوفد عن فائق تقديره لسخاء املك  تب الرباءات حفسب، بل لتعزيز قدرته عىل اإ

دارة دولية. وعالوة عىل ذكل، سامهت  الأسرتايل الشديد يف تبادل ما يزخر به من معارف وخربات يف معلياته بوصفه اإ
مسامهة كبرية يف تعزيز قدراته، مما  مكتب اسرتاليا نّظمهالربانمج الإقلميي لتدريب الفاحصني اذلي مشاركة مكتب الفلبني يف 

دارة اجلودة  عّبد الطريق صوب تبادل سلمي ومفيد للمعلومات وسا م يف تعزيز الفّعالية التشةيلية وتكوين الكفاءات واإ
دارة الرباءات. ويُشهد للمكتب الأسرتايل فّعاليته وكفاءة معلياته  وممارسات البحث والفحص وغريها من املسائل املتعلقة ابإ

دارة دولية، وأأفىض اس تعداده ملساعدة املاكتب الصةرية واملتوسطة احل ىل اكتسابه صفة رشيك كإ جم، مثل مكتب الفلبني، اإ
ىل أأمهل يف أأن حيافظ عىل تعاونه املمتاز ورشاكته الوثيقة مع  قوي للميض قدمًا يف حتسني نظام الرباءات العاملي. وأأشار الوفد اإ

 املكتب الأسرتايل يف الس نوات املقبةل.

 املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعية )ج(

ىل الوثيقةاستندت  .25  .PCT/CTC/30/5 املناقشات اإ

ن وخاطب وفد .26 املعهد الوطين  ، أأي منذ عرش س نوات،2007مجعية الرباءات عّينت يف عام  الربازيل اللجنة قائاًل اإ
دارة للبحث ادلويل و  للملكية الصناعية يف الربازيل دارة للكإ طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فحص المتهيدي ادلويلاإ . يف اإ

 ، و مويتحد  ربع مليار خشص اللةة الربتةالية)أأ(.  3.48 ادلورة ذاهتا اليت ُأضيفت خاللها اللةة الربتةالية لكةة نرش ويه
من أأقل  ، أأيضعفاً  20موزعون عىل أأربع قارات، وكنتيجة لهذا التةيري، ارتفع عدد الطلبات املودعة ابللةة الربتةالية  حبوايل 

ىل حوايل  30من  وحفصها، وارتفع طلب يف الس نة. ويتكفل املعهد ببحث معظم تكل الطلبات ادلولية  500طلب يف الس نة اإ
دارة للبحث ادلويل و عدد الطلبات اليت يعاجلها املكتب بوصفه  دارة للاإ منذ انطالق الأنشطة يف  فحص المتهيدي ادلويلاإ

صلية. وتًوقع الوفد تسجيل زايدة يف هذه الإحصاءات خالل الس نوات حبوايل س بع مّرات مقارنة ابلأرقام الأ  2009أأغسطس 
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ول تقّر الربازيل بأأمهية نظام للملكية الصناعية يعمل بشلك جيّد من أأجل حتقيق التمنية الاقتصادية والاجامتعية املقبةل. 
ىل أأكرث املعايري املتاحة  حفسب، بل أأيضًا بأأمهية تعزيز نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويستند تنفيذ نظام لإدارة اجلودة اإ

من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن  21تطورًا معاًل ابلفصل 
ذ . وبلغ الرباءات رسال التقارير يف ال جال احملددة، اإ دا أأرسلاملعهد أأيضًا مس توى ممتزيًا فامي خيص اإ رة للبحث املعهد بوصفه اإ

شهرًا املتوقعة، ونرش  16ة عوض فرت شهرًا تقريبًا من اترخي الأولوية،  15ابملئة من ال راء املكتوبة اعتبارًا من  92ادلويل 
ذ مييض تقرير البحث ادلويل ابملئة من الطلبات ادلولية مع 96.8 . ول تقترص أأمهية التعاون ادلويل يف جمرد تبادل اخلربات. اإ

املعهد قدما يف اجلهود املبذوةل لتحقيق التعاون مع ماكتب الرباءات الأخرى من خالل برامج تدريب لفائدة فاحيص الرباءات 
ىل أأدوات حفص الرباءات واتفاقات تشاطر العمل.  جراءات للتخفيف من وطأأة ترامك واّّتذ املعهد العديد من الإ وصوًل اإ

يداع الإلكرتوين املبسط تبس يط بةية طلبات الرباءات  تقدمي طلبات الرباءات وحفصها. فعىل سبيل املثال، أأفىض اعامتد الإ
ىل تةطية  . التعاون بشأأن الرباءات النظام الإلكرتوين ملعاهدةابملئة من الواثئق املرسةل بنسق رمقي، مبا يف ذكل اس تخدام  93اإ

ىل  2015قرارًا يف عام  35من وفضاًل عن ذكل، ارتفع عدد القرارات الهنائية اليت يتعني عىل لك فاحص اّتاذها شهراًي  اإ
ىل 2016قرارًا يف  43 . ويُنفذ املعهد أأيضا برانجمًا 2017قرارًا هنائيًا حبلول هناية عام  55، ومن املرتقب أأن يرتفع هذا العدد اإ

ىل هيدفلعمل مبارشة من املزنل. وعالوة عىل ذكل، يتيح لفاحيص الرباءات ا قلمي  اس تةالل مرشوع أ خر اإ ية عىل املاكتب الإ
نتاجية الفاحصني يبراءات يف مناطق خمتلفة يف الربازيل. وتسا م هذه الس   نطاق أأوسع مما يتيح تعيني فاحيص اسة يف زايدة اإ

ىل ذكل، ميتثل  30بنس بة  امتثاًل اتمًا للحد الأدىن  عهد الوطين للملكية الصناعية يف الربازيلامل يف املئة عىل الأقل. وابلإضافة اإ
فاحص براءات يعملون بدوام  348. فعىل سبيل املثال، يضّم املعهد 1.63و 1.36من متطلبات التعيني الواردة يف القاعدتني 

نتاجيهتم ابلاكمل مع هناية عام فاحصًا جديدًا من املرتقب أأن يبلةوا مس ت 43كمل، وُوظف خالل الأس بوع املايض فقط  وى اإ
ىل برانمج تدريب، س نوات من اخلربة.  10. ويمتتع كبار الفاحصني يف املعهد يف املتوسط حبوايل 2018 وخيضع الفاحصون اإ

لهيم كمل واجبات  رشاد ول تولك اإ ىل نظام اإ سواء اجلدد مهنم أأو املمترسني. وبعد هناية التدريب، خيضع الفاحصون اجلدد اإ
ىل رتبة خرباء يف بعض اجملالت التكنولوجية، جيب ال ّل بعد اكتساهبم خربة ملدة س نة ونصف. وليك يرتقي الفاحصون اإ وظيفة اإ

نتاج.  ومن ابب الالزتام جبودة معليات الفحص يف نظام الرباءات، يشارك أأن يبلةوا مس توى رفيعًا من اجلودة يف الإ
خيضع الفاحصون لتدريب يبقوا مطلعني عىل املس تجدات. وعالوة عىل ذكل، الفاحصون ابس مترار يف دورات تدريبية ليك 

دارة خاص لالضطالع ابملهام اليت تدخل يف نطاق  دارة اللبحث ادلويل و ااإ مشل ذكل املبادئ ، فحص المتهيدي ادلويلاإ
ىل الاس تعامل السلمي لأشاكل  ضافة اإ دارةالتوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، اإ دارة لبحث ادلويل و ل  اإ اإ

مقارنة بعمليات البحث والفحص عىل الصعيد الوطين. وفامي خيص املهارات اللةوية، يعمتد املعهد  لفحص المتهيدي ادلويلل
دارة للبحث ادلويل.  ىل اللةة الربتةالية، اللةتني الإس بانية والإنلكزيية أأيضًا لكةتني رمسيتني لالضطالع بأأنشطته كإ ابلإضافة اإ

ىل الواثئق املرتبطة ابلرباءات وغري املرتبطة هباويمتت ىل  ع الفاحصون يف املعهد ابلنفاذ الاكمل اإ بفضل أأدوات حبث تتيح النفاذ اإ
ىل  مؤرش الرباءات العامليقواعد بياانت مثل  نظام قاعدة البياانت واتفاق مع املكتب الأورويب للرباءات للنفاذ الاكمل اإ

EPOQUE  ن املعهد عىل أأهبة الاس تعداد لالضطالع انهيك عن اشرتاكت يف قواعد بياانت علمية شامةل. وختامًا، فاإ
دارة للبحث ادلويل و ل  دارةبدوره كإ  ضافية، ويؤكد تعيينه مضن الإدارات ادلولية لفحص المتهيدي ادلويلاإ  ملدة عرش س نوات اإ

رساء نظام منصف للمل  ومن ّث س يترشف الوفد بأأن تولك كية الفكرية. عىل أأمهية البدلان النامية مثل الربازيل ويُسا م يف اإ
ىل   .املعهد الوطين الربازييل للملكية الصناعيةتكل املسؤوليات املهمة من جديد اإ

 املكتب الكندي للملكية الفكرية )د(

ىل الوثيقة .27   PCT/CTC/30/6 استندت املناقشات اإ

ورّصح وفد كندا أأن منتجات معل الإدارات ادلولية تؤدي وظيفة مزدوجة. مفن هجة، يس تخدهما مودعو الطلبات يف  .28
اّتاذ القرارات بشأأن حامية اخرتاعاهتم. ومن هجة أأخرى، تس تخدهما املاكتب املعّينة أأو اخملتارة لإجراء تقيميها اخلاص استنادًا 

ىل قوانيهنا الوطنية  الاخرتاع املطالب به والنشاط الابتاكري والتطبيق الصناعي، ومن املس تحسن دون فامي خيص جّدة اإ
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عادة حف ىل اإ ص الطلب يف مجمهل. ومن الرضوري أأن تشمل منتجات العمل ل ال الةرضني معلومات مفيدة ومس تفيضة اللجوء اإ
من املاكتب، يضطلع املكتب الكندي  ودقيقة وجديرة ابلثقة ويف الوقت املناسب وبأأعىل قدر من اجلودة. وعىل غرار العديد

ه املكتب الكندي للملكية الفكرية، وعىل نطاق أأوسع، وعادة ما يواج. الإيداع الثاينللملكية الفكرية حبمك العرف بدور مكتب 
كية ونظًرا لكون املكتب الكندي مكتبا متوسط احلجم للمل  اكتب املعّينة واخملتارة الأخرى.نفس املشالك اليت تواهجها امل

دارة دولية والأمهية اليت تكتس هيا جودة  الفكرية فهو يعي ويقدر طريقة اس تخدام املاكتب املعينة واملاكتب اخملتارة لعمل اإ
ن املكتب منتجات معل الإدارات ادلولية. وتضع املاكتب املعينة واملاكتب اخملتارة ثقة كبرية يف تكل املنت دراكً لهذا، فاإ جات. واإ

ماكتب امللكية الفكرية الأخرى، ول س امي الإدارات  عند العمل معيح هل أأن يضمن اس تخدام معارفه الكندي يف موضع يت 
املاكتب الصةرية ومتوسطة. ويف الوقت نفسه، يسعى املكتب الكندي سعًيا حثيثًا انشةالت  فميكنه بذكل معاجلة، ادلولية

ىل اّّتاذ مواقف بشأأن حتسينات معاهدة التعاون بشأأن الرباء ات اليت من شأأهنا أأن حتقق توازاًن بني نقيضني هام احتياجات اإ
ىل  املاكتب الكبرية واملاكتب الصةرية ىل  واد وقواعدمواملصاحل الوطنية من هجة، والامتثال اإ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ

نظام امللكية الفكرية يف  اس تخدامقابلية . ويقوم املكتب الكندي بذكل مفرتضًا أأن حتسني من هجة أأخرى أأقىص حّد ممكن
مجمهل ودقته ومصداقيته واحرتام مواعيده س يعود ابلفائدة عىل امجليع. وتتضح اجلهود اليت يبذلها املكتب الكندي والزتامه 

ليه التقرير الصادر مبوجب الفصل بتحسني نظامه لإدارة ا ليه، كام يشري اإ املبادئ من  21جلودة عىل ادلوام والاستناد اإ
، من خالل حصول فرعه املعين ابلرباءات مؤخرًا عىل شهادة توجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص المتهيدي ادلولينيال 

ISO9001:2015 ليه مقال من جمةل الويبو يف عام يعمتد املكتب الكندي مهنجية ، 2015. وعالوة عىل ذكل، وكام يشري اإ

بشأأن التحسني املس متر ونقل  ههل امليض قدما يف اسرتاتيجيت (. ويعكف املكتب عىل تقيص الس بل اليت تتيحLean"لني" )
ويمتكن املكتب، من خالل وضعه  تكل التجارب بةية ترس يخ الامتياز املتواصل يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل تعزيز قمي دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل من الرتكزي عىل اجلهود العملية الرامية اإ ة وشفافية البحث كإ
ىل زايدة حسن التوقيت يف  والفحص ادلوليني مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ويتوىل هبذا ادلور مدفوعا ابحلاجة اإ

نفاذ حقوق امللكية الفكرية وتقليص التاكليف. ويضطلع املكتب بعملياته منذ عام  ومن ّث فهو يزخر بنطاق واسع من  1968اإ
ىل تكل اخلربةعىل الاعامتد وميكن للمكتب الكندي ال امللكية الفكرية. اخلربة العميقة يف جم أأخرى لتوفري  ممزيات، ابلإضافة اإ

مة تدريبية حلقة معل املكتب الكندي املكتب الوحيد اذلي يقدم  كوناملساعدة الهادفة. ويتجىل ذكل من خالل  منظَّ
ىل خدمات ال الويبو  معشرتاك ابل ضافة اإ بحث والفحص ابللةة الفرنس ية فامي خيص الطلبات املودعة مبوجب ابللةة الفرنس ية اإ

. وما يه سوى أأمثةل بس يطة عن الطريقة اليت يقدم هبا املكتب (ICSEIبحث وحفص الاخرتاعات )ل التعاون ادلويل ل برانمج 
اده بأأن املكتب الكندي للملكية الكندي املساعدة التقنية والتدريب للبدلان النامية والبدلان الأقل منوًا. وأأعرب الوفد عن اعتق

دارة للفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة التعاون ببرهن الفكرية  دارة للبحث ادلويل واإ أأنه يفي ابشرتاطات وظيفته كإ
وأأضاف أأنّه يأأمل بأأن الزتامه بتحسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وا ح ليس من خالل هذه  بشأأن الرباءات

املداخةل حفسب، بل من خالل الأمثةل احلّية اليت وردت يف الوثيقة. واختمت الوفد لكمته قائاًل بأأنه س يترشف حقًا يف حال 
ىل مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.تقدمت اللجنة بتوصية لمتديد تعيني املكتب الكندي للملك   ية الفكرية اإ

 املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعية)ه( 

ىل الوثيقة .29   PCT/CTC/30/7 استندت املناقشات اإ

دارة للبحث ادلويل والبحث المتهيدي يضطلع  املعهد الوطين الش ييل للملكية الصناعيةورّصح وفد ش ييل بأأن  .30 بدور اإ
اتحة هماراته لنظام الرباءات ادلويل، ول س امي ادلويل منذ  س نوات عديدة عىل حنو مريض للةاية، وهو حيتل ماكنة تتيح هل اإ

ىل حّد ال ن، عنّي أأمرياك الالتينيةبدلان منطقة  دارة خمتصة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي  11. واإ بدلًا يف املنطقة املعهد كإ
دارة  450وُأس ند للمعهد أأكرث من  ماكتب تسمّل الطلبات التابعة لها،املودعة يف ادلويل فامي خيص الطلبات  طلبًا دوليًا بوصفه اإ

. وأأفضت الإرادة الس ياس ية القوية حلكومة ش ييل يف 2014أأكتوبر  22للبحث ادلويل منذ أأن ابرش الاضطالع بعملياته يف 
ىل مجةل من النتاجئ من  نشاء هيئة ل مركزية يب جمال تشجيع اس تخدام امللكية الصناعية كأداة اإ  تنيالناحي مسؤوةل من هنا اإ
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حيل حمل وهو  .2009 عاميف  معهلاملعهد . وقد بدأأ يف ش ييلوالقانونية عن رعاية مجيع خدمات امللكية الصناعية  التقنية
املمنوحة امحلاية اب الهنوض بشأأنويأأخذ عىل عاتقه مسؤوليات جديدة  الإدارة السابقة للملكية الصناعية التابعة لوزارة الاقتصاد

نشاء املعهد  ويُعدّ . ونرش املعارف التكنولوجية ،امللكية الصناعية مبوجب شارة واحضة عناإ حكومة  الأمهية الكبرية اليت تولهيا اإ
ويف س ياق تطوير املهام املنوطة به، ميكل املعهد مجموعة من املهنيني والفنيني يف جمالت للملكية الصناعية يف البدل.  ش ييل

ىل برامج تدريبية، ما يتيح عا املسؤولني الاطالع ابس مترار عىل أأحد   لأولئكلية التخصص، وخيضعون ابس مترار اإ
فاحصًا يةّطون مجيع  129املس تجدات فامي يتعلق ابملعارف الالزمة لالضطالع مبهاهمم. أأمًا فامي خيص الرباءات، فميتكل املعهد 

بشأأن قابلية منح الرباءة للّك طلب يُودع يف ث والفحص املوضوعي املعّمق اجملالت التكنولوجية، وجيرون معليات البح
ش ييل. وحيظى تشجيع اس تعامل امللكية الصناعية ونقل املعارف واحلّث علهيام يف ش ييل ابلأولوية، وهو ما جتىّل من خالل 

ىل الكونةرس الوطين من أأجلتقدمي  جراءات أأبسط ناعية استبدال القانون الأصيل بشأأن امللكية الص  قانون اإ لتحّل حمهل اإ
، اسرتاتيجية وطنية تُعىن ابمللكية الصناعية، 2016وأأرسع وأأقل تلكفة. وعالوة عىل ذكل، أأطلقت حكومة ش ييل يف عام 

عداد مرشوعها، ويه تأأخذ يف احلس بان قضااي من قبيل اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  تكفّل املعهد بتحضريها واإ
بدعني يف ش ييل يف أأنظمة الرباءات يف اخلارج. وحاليًا متتكل ش ييل نظامًا قواًي للملكية الصناعية وحيتل املعهد يف ومشاركة امل 

حفسب، بل هو قادر أأيضًا عىل ليس قادرًا عىل توفري خدمات بأأعىل قدر من اجلودة  ممترسهذا الس ياق ماكنة مكتب 
عية يف مجمهل. ويف هذا الشأأن، اضّطلعت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بدور التعاون رمسيًا مع النظام العاملي للملكية الصنا

ماكنية حقيقية خاصة للتفاعل عىل جوهري  لتحفزي منح الرباءات وتشجيع الابتاكر. وترى حكومة ش ييل أأن للبدلان الأعضاء اإ
س تخدمني. فيسا م ابلتايل يف تقوية الصعيد ادلويل، ما يتيح نرش النظام عىل نطاق أأوسع وجعهل أأكرث جاذبية يف نظر امل 

اس تخدام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأمرياك الالتينية. وعالوة عىل ذكل، منذ  ويُشّجعالنظام واملنطقة عىل حنو أأكرب، 
دارة للبحث ادلو دارة للفحص المتهيدي ادلويل ابللةة الإس بانية، عاد ذكل ابلنفع عىل البابرش املعهد معهل كإ دلان الناطقة يل واإ

جراء معليات البحث جبودة عالية، وحقّق  ىل اإ طارزايدة يف الإيداعات ابللةة الإس بانية يف أأمرياك الالتينية، اليت تسعى اإ  يف اإ
منا، ليس فقط من مقديم الطلبات الش يليني، معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املكس يك وكولومبيا يف من مقديم الطلبات  واإ

كوادور وا طار املعاهدة طلبا 136تلقى املعهد أأيضًا. و  لسلفادوروبريو واإ وغالبًا ما يقع . 2016طلبا يف  163و ،2015يف  يف اإ
اليت حيظى هبا  كبريةال  والثقة الأمهية اليت يضطلع هبا املعهد عىل يُن مما اختيار مقديم الطلبات عىل املعهد لإيداع طلباهتم، 

يف دراسات اس تقصائية بشأأن أأنشطة البحث يف املعهد عن رضا م الشديد،  نوأأعرب املس تخدمو دلى مقديم الطلبات.
 يفأأفضل ثال  مؤسسات عامة  يف مصاف هوضع ، حاز املعهد عىل جائزة المتزّي يف اخلدمة العامة وهو ما2016ويف عام 

يداع طلب .البدل حراز شوط كبري من التقدم وتوفري خدمات ملس تخدميه، مثل اإ ات الرباءات يف اخلارج. وأأاتح ذكل للمعهد اإ
ىل ذكل،  دارةالعمل  املعهد منذ أأن بدأأ وابلإضافة اإ يداع الطلبات  ارتفعدولية،  كإ . وما يزال املعهد متشبثًا كبريا ارتفاعامعدل اإ

ابلزتامه من أأجل امليض قدمًا يف حتسني العمليات والاضطالع بدور مكتب يُعرف عنه امتيازه ويُشهد هل بعمهل يف منطقة 
 ياك الالتينية ودلى املاكتب يف البدلان الأخرى.أأمر 

 مجهورية الصني الشعبيةيف للملكية الفكرية  مكتب ادلوةل)و( 

ىل الوثيقة .31  .PCT/CTC/30/8 استندت املناقشات اإ

مرصحًا يف البداية أأن املكتب  مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبيةوقّدم وفد الصني طلب تعيني  .32
دارة للف دارة للبحث ادلويل واإ حص المتهيدي ادلويل. ويضم املكتب أأكرث من يس تويف املتطلبات ادلنيا للتعيني كإ

جراء معليات البحث وحفص الرباءات ابللةتني الصينية فاحص يعملون بدوام كمل،  10 000 ومجيعهم قادرون عىل اإ
وظائف الرتمجة ال لية والقواميس ملساعدهتم يف معلية البحث وفهم حاةل التقنية الصناعية السابقة والإنلكزيية، و م مزودون ب

عن للبحث عن الرباءات ومنصة للبحث  EPOQUEومنصة  "Sيف لةات أأخرى. ويس تخدم الفاحصون يف املكتب "نظام 
ىل للبحث عن واثئق غري مرتبطة ابلرباءات، مما يتي املوارد يف ش بكة الإنرتنت وثيقة مرتبطة ابلرباءات  500ح هلم النفاذ اإ

 مجهورية الصني الشعبيةيف للملكية الفكرية  مكتب ادلوةلقاعدة بياانت للواثئق غري املرتبطة ابلرباءات. وابلتايل يعترب  140و
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متطورًا للةاية لإدارة  من بني املاكتب اليت تزخر بأأغىن موارد معلومات عن الرباءات يف العامل. وميتكل املكتب أأيضًا نظاماً 
ىل بلوغ هدف رشادات الفحص. ويُقدم املكتب أأيضًا تدريبًا اجلودة  من حيث اجلودة، وهو يسعى اإ من خالل ضامن اجلودة واإ

، وهو يرتبط أأساسا بتصنيفات الطلبات ادلولية واملس توى املتقدممبس توايت متعددة للفاحصني مبا يف ذكل مس توى املبتدئني 
، أأصدر املكتب أأكرث من 2015و 2010اخل. واثنيًا، يمتتع الفاحصون خبربة واسعة، فبني عايم والفحص ادلويل 

تقريرًا من تقارير البحث ادلويل وتقارير الفحص المتهيدي ادلويل، وهو ما يامتىش مع الأحاكم القانونية ذات الصةل  119 000
سلسةل من الإجراءات لتحسني جودة معليات الفحص مبوجب يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. واثلثًا، اّّتذ املكتب 

املعاهدة. فعىل سبيل املثال، أأصدر املكتب دلياًل للأنشطة العملية بةية امليض قدمًا يف حتديد معايري البحث والفحص، 
لكرتونيًا للفحص ) سا م يف ( للطلبات املودعة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مما CEPCTواس تحد  نظامًا اإ

حتسني كفاءة سري العمل حتسينًا كبريًا. وجيري املكتب دراسات اس تقصائية س نوية يف أأوساط املس تخدمني بشأأن تنفيذ نظام 
جراءات خاصة يف هذا العام بشأأن حتسني جودة معاهدة التعاون بشأأن  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الصني، واّّتذ اإ

ن متت املوافقة عىل متديد الرباءات. وأأخريًا، ركّز الوفد  عىل املنافع اليت قد تعود عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ
م املكتب املزيد من املساهامت لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف . فأأوًل، قد يقدّ للملكية الفكرية مكتب ادلوةلتعيني 

ابلتعاون مع املكتب  حلقات دراس ية جواةلىل حنو أأمثل من خالل عالصني، ول س امي مساعدة املس تخدمني عىل فهم النظام 
ادلويل وتقدمي خدمة استشارية بشأأن املعاهدة. وس يتيح تعيني املكتب اس تكامل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بفضل 

دارة للبحث ادلويل املسامهة خبربته يف البحث عن الواثئق ابللةة الصينية. وعالوة عىل ذكل، يقدم املكتب خدمات كإ 
يران)مجهورية  10والفحص المتهيدي ادلويل يف  الإسالمية( واتيلند. وأأخريًا ميكن  –بدلان، مبا يف ذكل الصني والهند واإ

للمكتب تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من خالل توفري املساعدة التقنية ذات الصةل مبعاهدة التعاون بشأأن 
ة بناء عىل املعاهدفاءات والتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الرئيس ية امخلسة واجامتع الإدارات ادلولية الرباءات وتكوين الك

 واملكتب ادلويل.

 املكتب املرصي للرباءات)ز( 

ىل الوثيقة .33  .PCT/CTC/30/9 استندت املناقشات اإ

ىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتورّصح وفد مرص  .34  .ملودعي الطلبات من مجيع املناطق بأأمهية تيسري النفاذ اإ
طار معاهدة الرباءات دارة للبحث والفحص ادلويل يف اإ ن، وبصفته اإ مليون  30أأمام يتيح الفرصة  املكتب املرصي للرباءات فاإ

ثراء نظام الرباءات ادلويل ،ابللةة العربية لإيداع الطلبات ومعاجلهتا يف البدلان العربية من الساكن وتعترب  .والاسهام بذكل يف اإ
تقارير البحث . ويُعّد املكتب مرص أأول دوةل عربية تعمل عىل حفص الرباءات ابللةة العربية وتس تعملها لكةة لأغراض النرش

كة العربية السعودية خبالف مرص، مبا يف ذكل اململ انات يف العديد من البدللفائدة ماكتب تسمّل الطلب والفحص المتهيدي
دارة أأية العربية املنطقة يف ول أأفريقيا يف تكن مل ،2009 يف املرصي املكتب تعيني وقبلوالسودان وعامن.   ادلويل للبحث اإ

دارة أأخرى .ادلويل المتهيدي والفحص  ابللةة ادلويل المتهيدي والفحص ادلويل البحث خدمات تقدمي تس تطيع ول أأية اإ
 مودعو كن قبل أأن يبارش املكتب املرصي معلياته، 2006 يف نرش لكةة أأضيفت العربية اللةة أأن ورمغ ،وابلتايل .العربية

 من يُطلب وعالوة عىل ذكل، كن .ادلويل البحث لأغراض الرتمجة بتوفري ملزمني كنوا لأهنم مترّضرين اللةة هبذه الطلبات
دا تعيني العربية واملنطقة أأفريقيا من الطلبات مودعي  أأعىل رسوما أأحياان تفرض وقد جةرافيا، عهنم بعيدة ادلويل للبحث رةاإ

 املرصي املكتب بدأأ  أأن ومنذ .املفضةل بلةهتم املودعني مع التواصل عىل قادرة غري تكون رباّم واليت املرصي، املكتب رسوم من
دارة العمل يف  التعيني متديد ولكن فعة،تر م غري تزال ل الأرقام أأن وحصيح .العربية ابللةة الإيداعات يف ارتفاع لوحظ دولية، كإ

ىل ابلنس بة لفائدته والرتوجي النظام اس تخدام عىل التشجيع يف همم جزء هو دارة معهل خالل ومن. العريب العامل اإ  للبحث كإ
مبا  املنطقة يف النظام لتحسني الأنشطة سائر أأداء يف كفاءته من يزيد أأن املرصي الاخرتاع براءات مكتب يس تطيع ادلويل،
مع التكنولوجيا والابتاكر وبرامج أأخرى دلتوفري ش بكة من نقاط التصال ابلتنس يق مع مراكز الويبو )أأ( : ييل ما يف ذكل
قامة الصةل بني اجلامعات ومراكز البحث من هجة واملؤسسات الصناعية من هجة أأخرى؛ ،مشاهبة  املساعدةو  )ب( هبدف اإ



PCT/CTC/30/27 Prov. 
14 
 

ىل العربية من ال لية الرتمجة جودة حتسني عىل املساعدة)ج( و  املنطقة؛ يف أأخرى وطنية ماكتب من الفاحصني تدريب عىل  اإ
دارة املكتب تعيني متديد شأأن منويف اخلتام،  .الأخرى اللةات دارة ادلويل للبحث كإ  يساعد أأن ادلويل دييالمته  للفحص واإ

ىل الاسرتاتيجية هذه هتدف. و 2030 املس تدامة للتمنية الوطنية مرص اسرتاتيجية يف دوره أأداء عىل املكتب  جممتع تطوير اإ
 تطبيقات ويربط واملعرفة، لالبتاكر التمنوية القمية يضمن متاكمل نظام مضن واملعارف والتكنولوجيا للعلوم ومنتج ومبتكر مبدع

 .الوطنية والتحدايت ابلأهداف الابتاكر وخمرجات املعرفة

 املكتب الأورويب للرباءات)ح( 

ىل الوثيقة .35  .PCT/CTC/30/10 استندت املناقشات اإ

أأن تكل الوثيقة تقدم معلومات مفصةل عن طلبه بمتديد التعيني، ول س امي فامي ورّصح ممثل املكتب الأورويب للرباءات  .36
دارة للفحص المتهيدي ادلويل. يتعلق ابملتطلبات ادلنيا  دارة للبحث ادلويل واإ  معهلاءات املكتب الأوريب للرب  وابرشليكون اإ

دارة حفص متهيدي دويل  دارة حبث دويل واإ وهو يقدم ، 1978 منذ انطالق معليات نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يفكإ
ىل املس تخدمني وعامة امجلهور بلةاته الرمسية الثالثة ويه الأملانية والإنلكزيية والفرنس ية، سواء يف ادلول الأعضاء  خدماته اإ

أأو يف سائر أأحناء العامل. ويف هذا الصدد، مينح املكتب الأورويب ّتفيضًا يف رسوم البحث ادلويل والفحص الامثنية والثالثني 
ويعمل املكتب الأورويب بنشاط يف جمال  قديم الطلبات من البدلان النامية.يف املئة لبعض م 75المتهيدي ادلويل بنس بة 

ليك يصبح نظام معاهدة اب املصلحة مثل منظامت املس هتلكني تعاونه مع املكتب ادلويل وماكتب امللكية الفكرية وأأحص
الرباءات أأكرث فعالية يف املاكتب وأأكرث جاذبية دلى املس تخدمني. وبصفة خاصة، يطبق املكتب الأورويب فامي خيص معليات 

البحث ابلنس بة  البحث ادلويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات متطلبات اجلودة نفسها اليت يعمتدها يف معليات
طار  ىل املنافع اليت تعود هبا اجلودة العالية يف البحث عىل مودعي اتفاقية الرباءات الأوروبيةللطلبات املودعة يف اإ ، نظرًا اإ

وهو للبحث ادلويل،  اً تقرير  80 000، أأصدر املكتب الأورويب حوايل 2016الطلبات عند دخول املرحةل الوطنية. ويف عام 
المتهيدي ادلويل، أأي ما نسبته للفحص  اً تقرير  9 100ابملئة من مجموع التقارير الصادرة، وأأكرث من  36ثل حوايل ما مي 

دارة للفحص المتهيدي  ابملئة من مجموع التقارير الصادرة. 63 دارة للبحث ادلويل واإ ويضطلع املكتب الأورويب للرباءات بدور اإ
ىل مودعي الطلبات هبا مكتب لتسمل الطلبات، وت 100ادلولية دلى أأكرث من  ىل مجيع تكل املاكتب واإ وجه الوفد ابلشكر اإ

عىل الثقة اليت يضعوهنا يف العمل ادلويل للمكتب الأورويب. وعالوة عىل ذكل، يوفر املكتب الأورويب خدمات اختيارية 
 .2015عام  اخلاصة به منذ PCT Directوخدمة  2010منذ عام  البحث الإضايف ادلويلملودعي الطلبات من قبيل 

دارة للبحث ادلويل والفحص الأورويب لكتب امل وأأعرب وفد الفلبني عن دمعه الشديد لمتديد تعيني  .37 لرباءات كإ
ذ تواصل اخلربة المتهيدي ادلويل. وابلفعل،  ل تشوب مسامهة املكتب الأورويب يف نظام معاهدة الرباءات أأية شائبة. اإ

نه ملن دواعي الرشف أأن واملهارات الوافرة اليت يزخر هبا املكتب  الأورويب تعزيز نظام حامية الرباءات ادلولية يف الفلبني، واإ
 يكون رشياكً، ويف الوقت نفسه مس تفيدًا من تكوين القدرات ومشاطرة أأحسن املامرسات يف هذا اجملال.

 املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية )ط(.

ىل الوثيقة .38  .PCT/CTC/30/11 استندت املناقشات اإ

س بانيا أأن املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية يؤدي همام .39 دارة للفحص بحث ادلويل لل دارة كإ  هوذكر وفد اإ واإ
دارةأأصبح أأول  حني، 1993منذ عام المتهيدي ادلويل  الناطقني  دولية تعمل ابلإس بانية. وقد مكن ذكل مقديم الطلبات اإ
جراءات طلب الرباءات ادلويل بلةهتماتباع مجيع من ابللةة الإس بانية   وتوفري التاكليف وتقليل الإجراءات الشلكية. الأم اإ

ىل ذكل، حُ 63و 36ضوعية الواردة يف القاعدتني مجليع املتطلبات املو املكتب  ومنذ البداية، اس تجاب  تثدّ . وابلإضافة اإ
كنت العالقة مع أأمرياك الالتينية لطاملا . و 9001 زوأأيظام لإدارة اجلودة حيمل شهادة ذ ننفف ملتطلبات الالحقة ابس مترار، ا
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س بانيا، نظرا لأن بدلان  حدى أأولوايت اإ ، ذلكل. وة واحدةولة اسرتاتيجية س بانيا صالتابإ  هبطأأمرياك الالتينية رشيك تر اإ
نشاء الصناديق الاستامئنية الإس بانية يف عام  تعوق ىل اإ  تلني، موّ ومنذ ذكل احل .2004مذكرة تفا م مع الويبو أأدت اإ

مرشوع ن بشأأن الرباءات، ول س امي: الرباءات ومعاهدة التعاو  يف جمايلع املشاريالعديد من  الصناديق الاستامئنية الإس بانية
اءة، مليون وثيقة بر  2.5وهو قاعدة بياانت جمانية ابللةتني الإس بانية والربتةالية حتتوي عىل أأكرث من ( LATIPATلتيبات )

مكتبا للملكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية؛ وتنظمي  19واملكتب الأورويب للرباءات، وبفضل تعاون الويبو  أأنتجت ابلتعاون مع
قلميية حلقات دراس ية أأقالميية للقضاة واملدعني عاهدة التعاون بشأأن خمصصة مل العامني يف أأمرياك الالتينية وحلقات دراس ية اإ

صدار الرباءات؛ و  ىل  ياك الوسطى وامجلهورية ادلومينيكية.دليل الرباءات لبدلان أأمر اإ الصناديق الاستامئنية وابلإضافة اإ
ذ أأخرى،  يةللمكتب مشاريع تعاون  ت، كنالإس بانية التعاون بني املكتب وماكتب امللكية الفكرية الأخرى من أأمهية  تثبتاإ

 كتبمن خالل أأنشطة التدريب. وأأنشأأ امل  لمنفعة املتبادةلحتقيقا ل وتبادل اخلربات املواءمة أأجل تعزيز العالقات وممارسات 
الربامج التالية: املبادرة الأيبريية أأن تذكر  جيدرمذكرات تفا م. و مبوجب بدلا ومنظمة  30أأيضا برامج تعاون ثنايئ مع أأكرث من 

قاممن أأمرياك الالتينيةلفاحيص الرباءات  الأمريكية للتأأهيل يف جمال البحو  واملعلومات التكنولوجية ة ملدة س تة أأشهر ، مع اإ
نرش امللكية الفكرية شارك فهيا خرباء من ل مذكرة تفا م مع الويبو ؛ و يف املائة 100بنس بة ولني تدريب ممو  كتبيف مقر امل 

أأاتح التعاون ادلويل املمثر بني املكتب وقد املنظمة يف مناس بات خمتلفة يف مجهورية مودلوفا وأأوزبكس تان وسلوفينيا وأأوكرانيا؛ 
الأورويب( تنس يق الرباءات الأوروبية للملكية الفكرية )مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية ومكتب  واملؤسسات

بشأأن املسار الرسيع عدة اتفاقات ثنائية املكتب برم وأأ أأحد  الأدوات وقواعد البياانت؛ عىل بقاء عىل اطالع وال املامرسات 
ىل املرشوع العاملي معظمها معاهدة التعاون يشمل الرباءات، و ملعاجلة  للمسار الرسيع ملعاجلة بشأأن الرباءات، ابلإضافة اإ

طار مذكرة تفا م ثنائية املكتب ومعل  مكتبا مشارك فيه؛ 22كن املكتب من بني  2014عام اذلي بدأأ الرباءات  يف اإ
داتعيينه كإ عند مكستشار للمكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية   رة للفحص المتهيدي ادلويلدارة للبحث ادلويل واإ

اهدة التعاون بشلك وثيق يف مجيع جلان الويبو والأفرقة العامةل ذات الصةل مبع كتبامل  وعالوة عىل ذكل، شارك .2016 عام
صاحل املس تخدمني. ومكثال ا فيه بنشاط وقدموا مقرتحات لتحسني النظام ادلويل مل شارك اخلرباء الإس بانف بشأأن الرباءات، 

دارات دولية أأخرى، اشرتكاليت أأجريت طة عىل الأنش دارات البحث ادلويل كتب الأورويب للرباءات و مع امل املكتب  مع اإ اإ
ىل تنس يق معليات البحث يفلأوروبية اوالفحص المتهيدي ادلويل  طار معاهدة الرباءات  الأخرى يف الأنشطة الرامية اإ اإ

طار ا الأوروبية  ىسعو  ليت جتمتع س نواي.االلجنة ادلامئة املعنية بتنس يق أأنشطة البحث  ربلتفاقية الأوروبية للرباءات وعويف اإ
ىل تلبية احتياجات مقديم الطلباتكتب امل  عداد  اإ ، عقد 2016العمالء. ويف عام خلدمة برامج وخدمات تدريب موهجة ابإ

ن يف ن جديداتاخدمت أأتنشأأ حلقة معل ومؤمتر يف خمتلف اجلامعات واملؤسسات ومراكز البحو . و  200أأكرث من املكتب 
الهاتف أأو  أأو عرب " اذلي يقدم املساعدة اجملانية ملقديم الطلبات )وهجا لوجهاملناوب رباءاتالاملكتب خلدمة امجلهور: "فاحص 

"خدمة الرشكت الصةرية واملتوسطة" اليت تقدم معلومات جمانية ورباءات، الالربيد الإلكرتوين( بشأأن معاهدة الرباءات و 
كتب الزتاما راخسا بتطوير أأدوات امل ، الزتم ةالإلكرتونيعاجلة الأعامل. وفامي يتعلق ابمل وادصةرية واملتوسطة ورللرشكت ال

ىل املكتب، لكرتونيا اإ دلى و مصممة خصيصا لإدارة امللفات بكفاءة. وميكن تقدمي مجيع الطلبات املتعلقة ابخلدمات اخملتلفة اإ
دارة الإلكرت خمصصة لالفاحصني أأدوات  . ويف جمال التعاون التقين، يةورق معامالت مكتبا بال  بعل املكتجيونية، مما الإ

النظام غري الوريق ملعاهدة التعاون بشأأن س بانيا مع املكتب الأورويب للرباءات يف لك من املرشوع التجرييب "اإ  تشارك
لبحث من ماكتب تسمل الطلبات لأغراض ا. وسيبدأأ الاس تقبال الإلكرتوين للنسخ س تةاللالاتنفيذ ومرشوع " الرباءات

، طلب املكتب الإس باين للرباءات والعالمات ا. وختام(eSearchCopy)نسخة البحث الإلكرتونية الأخرى ابس تخدام 
دارة للفحص المتهيدي ادلويلكإ تعيينه  ديالتجارية جتد  امنظ يزوتعز  يةادلول و  نيةالوط  هوفاء ابلزتاماتلل دارة للبحث ادلويل واإ

بقاء امليف ماكنقدر الإ امهة س، وامل هاونرش  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  عامليف اس ت نيالراغب نيلمس تخدممتاحة ل عاهدة  اإ
للتمنية والمنو  ةل رئيس يوامعاليت يه اللةة الإس بانية لكةة تكنولوجية، وابلتايل تعزيز الابتاكر والتكنولوجيا واملعرفة 

 للمجمتع. يالاقتصاد
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 للرباءات والتسجيل اتب فنلنداملك  )ي(

ىل الوثيقة .40  .PCT/CTC/30/12 استندت املناقشات اإ

من الاقتصادات الرائدة القامئة عىل املعرفة يف العامل، وأأن القطاعني اخلاص والعام يه  بالدهورصح وفد فنلندا بأأن  .41
من يه من الناجت احمليل الإجاميل  طويروالت البحثعىل نفقات فنلندا أأّن النس بة املئوية ل طوير. و يستمثران بقوة يف البحث والت

 والألعاب الإلكرتونياتة، وخاصة يف جمالت ت الابتاكرات رشكت جديددّل قد وبني أأعىل املعدلت يف أأورواب. و 
 عامالتيف الاقتصاد وامل فنلندا حبقوق امللكية الفكرية تفعرت اقد ال ونة الأخرية. و  والتكنولوجيا النظيفة والتقنيات الصحية يف

احتلت فنلندا عىل مر الس نني مرتبة عالية يف الإحصاءات املتعلقة بعدد طلبات الرباءات ، ويف املقارانت ادلولية التجارية.
اخلامس بني ادلول ، جاءت فنلندا يف املركز 2016ويف تصنيف مؤرش الابتاكر العاملي . املودعة س نواًي مقارنة بعدد الساكن

عمل املكتب يو  .1842الرباءة الأوىل يف عام املكتب منح وقد رباءات. للحفص  دارةب اترخي طويل كإ . وللمكتاالأكرث ابتاكر 
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  هبدوراملكتب يضطلع و  .1942مككتب مركزي حكويم مس تقل منذ عام  كإ

ومن الأولوايت  متحفز بشدة ملواصةل هذا العمل.وهو  .2005ن الرباءات منذ أأ للطلبات ادلولية مبوجب معاهدة التعاون بش
دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف املس تقبل أأيًضا. دارة للبحث ادلويل واإ رغب يو  احلامسة للمكتب احملافظة عىل وضعه كإ

مبا يف  هالئات احمللية يف التواصل مع معمع الإبقاء عىل التصال احمليل والاس تعانة ابللةخدمات جيدة يف ضامن توفري املكتب 
ىل أأن و .  والرشكت الصةرية واملتوسطة والصناعة الواسعة النطاقنيذكل اخملرتع املكتب  ءالصناعة الفنلندية ومعالأأشار الوفد اإ

دارة للبحث قد فامي خيص الفحص و  ن عن جودة معهلوكلك راض أأعربوا عن رغبهتم يف ضامن اس مترار املكتب يف معهل كإ
دارة للفحص المت  ادلويل دارة للبحث ادلويل من  اتالطلب وختار مودعا ثة،ووفقًا لإحصاءات حدي  .هيدي ادلويلواإ املكتب كإ

ويف عام . يف أأكرث من نصف الطلبات املودعة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى املكتب بدائل متاحة 3بني 
دارة للبحث ادلويل زايدة كبرية.بات اليت يعمل فهيا املكتب مبثابة ل العدد الإجاميل للط ازداد ، 2017 يف  ثقة كبريةذكل يُظهر و  اإ

 ،ولويةالنظر يف طلب الأ توىل غري اذلي  ،فاحص أ خراضطالع رون  ح أأن مودعي الطلبات يقدّ من الواو  .املكتب معل
البحث ون عن تقدير م جلودة عدو أأعرب امل. وقد البحث والفحص فامي خيص طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتهمام 

ودليه  (،ISO 9001) متطلبات املعيار استيفاءوالفحص. وقد استمثر املكتب ابس مترار يف تطوير نوعية معلياته ومنتجاته و 
ماكنية ال أأ املكتب ويمتتع  ات والربجميات الالزمة لإجراء حبث وحفص فعالني.دو مجيع املعدات والأ  ىل احلد  نفاذيضا ابإ الاكمل اإ

، تدريبا مكثفادد اجلفاحصني الب يدر جرى تعىل اجلودة العالية للخدمات،  اوحفاظ البحث. الأدىن من الواثئق لأغراض
عدد طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يزتايد ابطراد يف وذكل لأّن  حسني خرباهتم.لت  ةس متر بدورات م  هموشارك مجيع 

واستناًدا  .كفة املوارد الالزمة هلتأأهيل واخلربة ودليالتعلمي وا موظفون عىل مس توى عال مناملكتب  ىودل مجيع أأحناء العامل.
ن امل  ىل هذه احلقائق، فاإ عىل اس تعداد لتقامس أأعباء نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ليس فقط فامي خيص كتب اإ

ادلولية اليت من مصادر أأخرى، وفقًا لالتفاقات والالزتامات  الطلبات ادلولية من مودعي الطلبات الفنلنديني ولكن أأيًضا
 تكون فنلندا أأحد أأعضاهئا ول تزال تلزتم هبا.

 مكتب الرباءات الإرسائييل )ك(

ىل الوثيقة .42  .PCT/CTC/30/13 استندت املناقشات اإ

رسائيل أأن  .43 واحدة من أأعىل معدلت اس تخدام نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف العامل. تمتتع ب بدلهوذكر وفد اإ
طار معاهدة التعاون بشأأن  15من بني أأفضل  كتبأأضاف أأّن امل و  مكتبا يف العامل من حيث عدد الطلبات ادلولية الواردة يف اإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل اعتبارا من  كتبامل بدأأ وقد  الرباءات. دارة للبحث ادلويل واإ ، بعد تعيينه 2012يونيو  1العمل كإ
دارة للبحث ادلويلامل وسا م معل . ا العملحفز للةاية يف مواصةل هذوهو مت ،2009يف أأكتوبر  دارة للفحص و  كتب كإ اإ

، يف زايدة تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كلك من خالل تشجيع 2012يونيو  1المتهيدي ادلويل، منذ 
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طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ  -اس تخدامه  وميكن أأن  رسائيل.كام يتضح من الزايدة يف عدد الطلبات املودعة يف اإ
ىل أأنشطة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت يضطلع هبا  ىل برامج التوعية الرئيس يةامل يُعزى ذكل اإ ويشري الارتفاع . كتب واإ

دارة للبحث  ىل درجة عالية من الثقة يف املكتب كإ طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ املس متر يف عدد الطلبات املودعة يف اإ
حصاءات الأخرية،. دارة للفحص المتهيدي ادلويلادلويل واإ  ، اختار كتبملائة من الطلبات املودعة دلى امل اب 65في ف ووفقا لالإ

دارة للبحث ادلويل من كتب و الطلبات امل ودعم  هلاملعرفة اليت اكتس هبا من معاملكتب  يتبادلالبدائل الثالثة املتاحة. و بني كإ
دارة ناحج ال  دارة للبحث ادلويل واإ ولتحسني نوعية العمل وكفاءته . الأعضاء الأخرىمع ادلول  للفحص المتهيدي ادلويلكإ

كتب تطوير نظم التشةيل امل وتوفري همام موسعة ومتقدمة لتلبية الاحتياجات احلديثة ملس تخديم امللكية الفكرية، واصل 
يد. و الإلكرتونية املتاحة للمس تخدمنيال يل ادلاخلية واملوارد  دارات املكتب، e-filingاع الإلكرتوين )ُأنشئ نظام لالإ ( مجليع اإ

لكرتوين. وحظي نظام الإيداع الإلكرتوين  الأمر اذلي يدمع مجيع التصالت الواردة والصادرة مع مودعي الطلبات يف شلك اإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بقبول كبري  طلبات% من 99دع ما يقرب من ، وأأو من جانب مودعي الطلبات يف اإ

كثري يف قواعد بياانت البحث املتاحة لفاحيص ال كتب امل واستمثر . عرب الإنرتنت 2016معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام 
ب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املوضوعيني لتوفري تةطية شامةل تتجاوز متطلبات احلد الأدىن جملموعة الواثئق مبوج

دارة للبحث ادلويلامل ة اجلودة اليت يقدهما وأأدت اخلدمات مرتفع. الرباءات ىل و  كتب كإ دارة للفحص المتهيدي ادلويل، اإ اإ
دارة للبحث ادلويلامل توس يع عدد البدلان اليت ميكن ملودعي الطلبات هبا أأن خيتاروا  دارة للفحص المتهيدي ادلويلو  كتب كإ . اإ

دارة للبحويف الوقت احلارض، يعمل مكتب الرباءات الإرسائ  دارة للفحص المتهيدي ادلويل لصاحل مودعي و  ث ادلويلييل كإ اإ
رسائيل والولايت املتحدة الأمريكية وجورجيا. مع ماكتب الرباءات الأخرى،  ربمس تورهنا ابلتفاقات اليت  الطلبات من اإ

هجود عديدة يف كتب استمثر امل قد و  طلبات مودعني أأجانب أ خرين.مس تقباًل  عاجلمكتب الرباءات الإرسائييل أأن ييتوقع 
. ومن الأمثةل عىل ذكل تنفيذ نظام التصنيف التعاوين للرباءات كجزء من نظام هوتبس يط لتحسني نظام الرباءات ادلويل

 ، ليكون بذكل2015يف أأبريل " PCT Directخدمة " قأأطالمن اخلطوات الأخرى و  التصنيف الوطين الإرسائييل.
ل ائأأو  دحأأ  ،2013يف أأبريل  كتب،وأأصبح امل  .الأورويبالرباءات بعد املكتب مة اليت تتيح هذه اخلدالإدارة ادلولية الثانية 

ىل جانب تقارير البحث ادلولية. وقد اليت تقد م ادلولية  الإدارات رسائيل دورا نشطا يف أأدّ تقارير اسرتاتيجية البحث اإ ت اإ
أأنظمة املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات وتعد  التعاون املتصل ابلرباءات هبدف تقامس العمل وتنس يق البحث والفحص.

(PPH( واملسار العاملي الرسيع ملعاجلة الرباءات )GPPH.من أأمثةل ذكل التعاون )  وفامي يتعلق مبزااي نظام معاهدة التعاون
عادة تعيني مكتب الرباءات دارة للبحث ادلويل بشأأن الرباءات كلك، ستساعد معلية اإ دارة للفحص المت و  الإرسائييل كإ هيدي اإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ادلويل عىل التخفيف من عبء العمل ادلويل املزتايد ، اذلي تواهجه الإدارات يف اإ
عدم درجة من ذكل ب تسببو  .ن حيث عدد الطلبات وزمن انتظارهاقد خلق عبء العمل هذا تراكامت مف .ادلولية الأخرى

ويسا م . اب املصلحة يف اّتاذ القرارات التجارية أأو الاستامثرية أأو التكنولوجيةصعوابت دلى أأحصمما خلّف اليقني القانوين، 
مكتب توس يع نطاق تعيني وفد أأن ويف اخلتام، رأأى ال مكتب الرباءات الإرسائييل بشلك دامئ يف الاجامتعات املهنية ادلولية.

دارة للبحث ادلو دارة للفحص المتهيدي ادلوو  يلالرباءات الإرسائييل كإ رسائيل من يلاإ مواصةل تعزيز اس تخدام نظام ، س متّكن اإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل نطاق عاملي.

 رباءاتالهند للمكتب  )ل(

ىل الوثيقة .44  .PCT/CTC/30/14 استندت املناقشات اإ

(، ARF)املنتدى الإقلميي لرابطة أأمم جنوب رشق أ س يا  العديد من املنظامت مثليف عضو قال وفد الهند أأّن بدله  .45
مؤمتر مقة رشق و (، CICAاملؤمتر املعين ابلتفاعل وتدابري بناء الثقة يف أ س يا )و (، ASEMالأورويب ) -الاجامتع ال س يوي و

رابطة التعاون الإقلميي لبدلان حافة احمليط و لكومنولث، وا(، BRICSمجموعة بريكس )و (، G20مجموعة العرشين )و أ س يا، 
تعمل الهند بشلك وثيق مع العديد من املنظامت الأخرى، و (. MGCغانةا ) - نغو ميكتعاون اتفاق ( و IORARCالهندي )

ن مل ثل الس ياسة الوطنية يف جمال مت مليار نسمة و  1.2الهند  يبلغ عدد ساكنو  عضوا فهيا.  تكنوتقدم لها ادلمع، حىت واإ
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هند املبدعة، الهند "ال شعار أأصبح . فقد بتاكرحقوق امللكية الفكرية قفزة معالقة حلكومة الهند حنو تشجيع الإبداع وحتفزي الا
نشاء ، و 2016 ُأطلقت يف النداء املُدوي للس ياسة الوطنية يف جمال حقوق امللكية الفكرية، اليتاملبتكرة"  اليت تتوىخ اإ

 الوثيقة ترمسو  وحدات متخصصة ملساعدة مجيع فئات أأحصاب حقوق امللكية الفكرية يف تسويق أأصول امللكية الفكرية.
"أأن يكون الهند بدلا حُتفِّّز فيه املبنية عىل رؤية الخارطة الطريق ملس تقبل حقوق امللكية الفكرية يف الهند مبا يتفق مع املذكورة 

 امللكية الفكرية الإبداع والابتاكر لفائدة امجليع؛ وأأن يكون الهند بدلا تعّزز فيه امللكية الفكرية التقدم يف العلوم والتكنولوجيا،
ن والثقافة، واملعارف التقليدية وموارد التنوع البيولويج؛ وأأن يكون الهند بدلا تكون فيه املعرفة احملرك الرئييس للتمنية، والفنو

ىل معارف متقامسة". ل فيه املعارف اململوكة اإ دارة للبحث ادلويلابلعرتاف مكتب الرباءات الهندي حظي قد و  وحُتوَّ دارة و  كإ اإ
نسخة  2350كتب امل . ومنذ ذكل احلني، تلقى 2013أأكتوبر  15بدأأ العمل يف ، و 2007 عام يف للفحص المتهيدي ادلويل

ن املكتب قد تلقى الوفد تقريرا حبثيا دوليا. وقال  2130صدر وأأ  ،2017 مارس 31 لةاية حبث سها طلبا خالل الفرتة نف  59اإ
، 2017-2016. ويف الفرتة مهنا طلبا 39خبصوص  الثاينرباءة مبوجب الفصل أأهلية اامحلاية ب دولية بشأأنمتهيدية  تقارير عدّ وأأ 

الطلبات الهنود مودعو  اقدهمرباءات ادلولية اليت ع طلبات الو مجمملائة من اب 60أأكرث من أأي نسخة حبث،  940تلقى املكتب 
ىل ملائة تقريبا.اب 32منوا بنس بة املكتب سجل لي  بصفته مكتب تسمل الطلبات، لمكتب ادلويلل أأو مكتب لل   جانب مودعي واإ

ىل و الطل الطلبات الهنود، يس تفيد مودع يران الإسالمية اإ دارة للبحث  من خدمات املكتب حد كبريبات من مجهورية اإ كإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويلادل طور املكتب براجمه اخلاصة مبعاجلة معليات البحث ادلويل والفحص المتهيدي قد و . ويل/ اإ

لكرتونيا، وأأنشأأ خطوط اتصال أ منة من خالل نظام التبادل ال يل للبياانت اخلاصة مبعاهدة التعاون لتبادل الواثئق مع  ادلويل اإ
دارة للبحث  (ePCT)ملعاهدة التعاون  الإلكرتوينس تخدم املكتب واهجات النظام او  املكتب ادلويل. بوصفه مكتب تسمل، واإ

يداع الإلكرتوين ل  وميكن ملودعي الطلبات من املواطنني أأو من املقميني يف والفحص. مكتب ل الهند الاس تفادة من نظام الإ
 وجيري. املكتب ادلويل من خالل النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتفه س تضيي ابس تخدام اخلادم اذلي 

ىل املكتب الأسرتايل للرباءات واملكتب  (eSearchCopy)اس تخدام نسخة البحث الإلكرتونية  لنقل نسخ البحث اإ
ش بكيا جديدا للبحث يف الرباءات، يسمى مفتوحا املكتب تطبيقا ويتيح  المنساوي للرباءات واملكتب السويدي للرباءات.

(inPASS،) ت املمنوحةأأن يسهل البحث يف مجيع الطلبات املنشورة والرباءاهذا التطبيق  الرمسي، ومن شأأن ه موقععىل .
أأنشأأهتا حكومة الهند لتيسري اليت نظامت . ومن أأمثةل امل بتاكر ودمع حقوق امللكية الفكريةويوجد يف الهند العديد من مراكز الا

اجمللس املعين مبساعدة البحو  يف جمال الصناعات التكنولوجية الإحيائية : الابتاكر وحامية حقوق امللكية الفكرية
(BIRACوجملس التوق ،)( عات والتقيمي بشأأن املعلومات التكنولوجيةTIFAC  واملؤسسة الوطنية لتمنية البحو ،)
(NRDC( ومؤسسة الابتاكر الوطنية ،)NIF) . وقد أأسهمت املبادرات اليت أأطلقهتا حكومة الهند مثل؛ الهند

نشاء خمتربات ل AIM، وبرامج أأاتل التعاونية الابتاكرية )"Start-up Indiaالصاعدة" لتعمل عن طريق التصليح (، واإ
"tinkering labsأأضاف الوفدو  يف هتيئة بيئة مواتية لالبتاكر الأصيل ورايدة الأعامل. ،" يف املدارس ويف مراكز احلضانة 
لرباءات الأورويب ومكتب اململكة املتحدة للملكية اللرباءات ومكتب  ياابنال يف تعاون ثنايئ مع مكتب  ن الهند دخلتأأ 

ّن املاكتب الأخرى. و  تعاون معجيري النظر يف ال و  ،أأفضل املامرسات بادلس نةافورة للملكية الفكرية لت  الفكرية ومكتب قال اإ
ىل حنو جمال ّتصصيا واسع النطاق من التكنولوجي 14 يففاحصا  528وايل يوظف حاملكتب  املوظفني من  280ا، ابلإضافة اإ

ىل  15من ترتاوح م خربة ن هلمم نيالعالي بيدر توال الفنيني ذوي املهارات  ويف . عزيز القوة العامةل التقنية دليهس نة لزايدة ت 25اإ
 خدمات موثوقة ريتوفالهند ب  تلزتم اذلين جييدون اللةة الإجنلزيية، ظل توافر مجموعة كبرية من املواهب من العلامء واملهندسني

السابقة، مما ميكهنم من اّتاذ قرارات صائبة وحس نة  وميسورة التلكفة ملودعي الطلبات للبحث يف حاةل التقنية الصناعية
ماكنية تسويق اخرتاعاهتم. يتلقى مجيع الفاحصني اجلدد تدريًبا أأولًيا ملدة ثالثة أأشهر يف وفامي خيص التدريبـ  التوقيت فامي يتعلق ابإ

ب أأثناء العمل ملدة مثانية تدريذكل  يعقبو  .يف انغبور( RGNIIPMمعهد راجيف غاندي الوطين لإدارة امللكية الفكرية )
ويقدم أأيضا تدريب متقدم ملدة شهر واحد يف ماكن . ر أ خر يف معهد راجيف غانديأأشهر، ث تدريب تنش يطي ملدة شه

ول هذه وتتناادلوليني،  م دورات تدريبية خاصة للبحث والفحص المتهيدينظوت  .الل الس نة الثانية من العملالتعيني خ
ولنجاح هذه الربامج التدريبية، مضت . املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص المتهيدي قادلورات جوانب اجلودة وف

 رباءاتالوحمايم  الأوساط الأكدمييةمدربني من و  ماكتب أأخرى للرباءات هيئة التدريس مدربني من داخل املكتب ومن
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وتتضمن الأنشطة  املامرسات يف سائر الأماكن.، بةية حتسني فهم الإجراءات ادلولية، واملساعدة يف حتديد أأفضل وغري م
وتُنظم هذه الأنشطة بني احلني وال خر داخل الهند  التدريبية املس مترة برامج تدريب تقدهما الويبو وماكتب أأخرى للرباءات

ىل جانب ادلورات التدريبية، يُقدم املكتب أأيضا برامج لتبادل الفاحصني مع ماكتب الرباءات الأخر  وخارهجا. . ىواإ
ة، ول س امي من خالل يالصناع امجلعيات  م التكنولويج ابلتعاون معأ خر التطورات يف جماهلتعرض الفاحصون أأيضا يس  و 

ماكنية الوصول اإ م الزايرات الصناعية. وتتاح هل الرباءات عىل  خالفرباءات و لاملؤلفات املتعلقة ابتضم ىل قواعد البياانت اليت اإ
. الرباءات لإجراء معليات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلمعاهدة النحو املطلوب مبوجب احلد الأدىن من واثئق 

دارة اجلودة يتسق اتساقًا اتًما مع املتطلبات املنصوص علهيا يف الفصل أأيأأنشأأ املكتب قد و  من املبادئ  21ضا نظاما لإ
ملا ورد يف تقرير نظام  احتديثو . والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالتوجهيية اخلاصة ابلبحث 

دارة اجلودة  انهتيى املكتب ، فقد "حتت موضوع "ضامن اجلودة 12.21( يف البند QAP، بشأأن بوابة ضامن اجلودة )2016اإ
لهيا من خالل الش بكة ادلاخلي وس يةل فعَّاةل لنرش س ياسة  ، وتشلّك البوابةة للمكتبمن تطوير البوابة، وميكن الوصول اإ

نه يعتقد أأن متديد تعيني مكتب الهند. اجلودة وأأهدافها، وأأيضا لتبادل أأفضل املامرسات للرباءات  واختمت الوفد لكمته قائال اإ
دارة للبحث ادلويل دارة للفحص المتهيدي ادلويل كإ طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من ش واإ أأن حيقق تطلعات  أأنهيف اإ

 .نظام الرباءات ادلويلامحلاية اخرتاعاهتم مبوجب من خدماته ون شعب الهند ومودعي الطلبات اذلين يس تفيد

 مكتب الياابن للرباءات )م(

ىل الوثيقة .46  .PCT/CTC/30/15 استندت املناقشات اإ

ن .47 دارة  همنذ تعيينل يزال مكتب الياابن للرباءات  وقال وفد الياابن اإ دارة للفحص المتهيدي ادلويل للبحث ادلويلكإ  واإ
ىل مأأي يف ذات ، 1978يف عام  دارة البحث ادلويل هو  عاهدة التعاون بشأأن الرباءات،العام اذلي انضمت فيه الياابن اإ اإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل   و بحال  2001عام جيري منذ املكتب أأن ضاف أأ ابللةة الياابنية. و الوحيدة العامةل  واإ
 1.36تني مع املتطلبات الواردة يف القاعد. وترد تفاصيل عن امتثال املكتب أأيضا نلكزييةابللةة الإ  ةوليادل ةمتهيديال  تصاو فحلاو 
ىل أأن . و املذكورة يف الوثيقة 1.63و والفحوص حيافظ عىل حسن توقيت معليات البحث ادلولية  املكتبأأشار الوفد اإ

ى املكتب تقياميت طلبات. وفامي يتعلق ابجلودة الشامةل لعمليات البحث ادلولية، تلقّ ال من  العديد تهمعاجل  المتهيدية ادلولية رمغ
من أأ م املسائل هو وتعزيزها يف املرحةل ادلولية جات العمل انتأأن احلفاظ عىل مبا رضا املس تخدمني. و عالية يف اس تقصاءات 

ن املكتب الياابين  طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، فاإ للرباءات يعمل بنشاط عىل حتسني النظام ومعلياته لهذا يف اإ
معاهدة مبوجب ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  البحثدليل تب الياابين للرباءات "املك  الةرض. فعىل سبيل املثال، أأعدّ 

ذكر يف البند مثلام . و همعمل ب  يز الشفافية والقدرة عىل التنبؤلزايدة تعز  2015عام فاحصيه ووزعه عىل التعاون بشأأن الرباءات" 
ن املكتب الياابين للرباءات يتعاون بنشاط مع الإدارات ادلولية وماكاملذكورة من الوثيقة 3.2 تب امللكية الفكرية الأخرى ، فاإ

ن املكتب الوفد اخلربات. وقال  بادلز املعلومات وت يتعز ل  صل يواو  ،ت العملعطياطريقة جديدة لتحسني نوعية م عن  بحثي اإ
لإدارات لتشةييل عن طريق توفري ادلمع اذكل و أأيضا، يف الأطر الثنائية وغريها من الأطر و الويبومع  التعاون اخملتلفةمشاريع 
أأجرى املكتب فقد ، دويلللبحث دارات كإ  اتعييهنبطلب  قدمتامللكية الفكرية اليت ت . وفامي يتعلق مباكتبادلويلالبحث 

م طلب متديد لفكرية يف هذه ادلورة للجنة. وقدّ كتب الفلبني للملكية امل  تقياميوكذكل  2015ت عام تقيامي ملعهد فيسةراد للرباءا
دارة للفحص المتهيدي ادلويلاملكتب تعيني  دارة للبحث ادلويل واإ نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تعزيز يف  سهميك ي  كإ

 حىت ال ن.فعل يف املس تقبل كام 

دارة للفحص مكتب الياابن للرباءات تعيني وفد الفلبني عن تأأييده الاكمل لمتديد  بر عأأ و  .48 دارة للبحث ادلويل واإ كإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. و  المتهيدي ادلويل ىل أأن يف اإ للرباءات ومكتب الفلبني للملكية  مكتب الياابنأأشار اإ

دارة اجلودة وتعزيز املل بنااخلربات يف جمالت  جيديتبادلن بشلك الفكرية  كية الفكرية مضن أأنشطة أأخرى. ء القدرات واإ
ن  .كتب الفلبني للملكية الفكريةم تعزيز الكفاءة التنظميية والإدارية يف ل  بريةك قّدم مساعدة  نمكتب الياابوأأضاف أأن  وقال اإ
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وتقدمي العون لها  ،للملكية الفكريةني الفلبمثل مكتب  ،املاكتب الصةرية واملتوسطة احلجممع  مكتب الياابن للعملاس تعداد 
سهامه الإجيايب نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتب  الزتامهمدى جيدا ربز ي ىل ال . فيه واإ كتب مل  بةطي ال سمعة وأأشار الوفد اإ

ىل دوره احلدولية،  دارةن حيث الكفاءة كإ م الياابن قلميية امس يف ضامن واإ يكولوجية اإ  للرباءات.ودولية قوية وجود نظم اإ

 مكتب كوراي للملكية الفكرية )ن(

دارة للبحث ادلويلعنّي  لفكريةللملكية ا كورايوفد مجهورية كوراي بأأن مكتب  رصح .49 دارة للفحص المتهيدي ادلويل  كإ واإ
ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عام انضمت مجهورية كوراي أأضاف أأن و . 1997عام  للملكية  مكتب كورايأأن ، و 1984اإ

دارة للبحث ادلويلمعلياته مككتب لتسمل الطلبات يف أأغسطس من ذكل العام. وعقب تعيينه بدأأ كرية الف دارة للفحص  كإ واإ
جراء  رش، ابالمتهيدي ادلويل ، أأصبحت 2007. ويف عام 1999عام  المتهيدية ادلولية اتصو فحالو  ةوليادل  و بحال املكتب اإ

شأأن الرباءات، ويف الس نة التالية قبلت مجعية معاهدة التعاون بشأأن نرش معاهدة التعاون ب  اتلةأأحد الكورية اللةة 
 ،2007احلد الأدىن ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ومنذ عام واثئق الرباءات اجملةل الكورية للمعارف التقليدية كجزء من 

الوعي العام يف مجهورية كوراي مبنشورات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  ادزدواعدد الطلبات املودعة ابللةة الكورية،  ارتفع
، وساعد 2009ف املكتب اجامتع الإدارات ادلولية عام اس تضقد اطلب دويل س نواي. و  13000دلى املكتب حنو دع يو و 

ات والعالمات التجارية عام للرباء اللرباءات والعالمات التجارية يف معلية تعيني مكتب تركي ياس بان اإ ابلشرتاك مع مكتب 
دارة ي رشوط الالزمة ل لل  ائهفي، من خالل اس تعراض است 2016 دارة حفص متهيدي دويل مبوجب  دويلحبث صبح اإ معاهدة واإ

لكميياء كيف جماهلم التقين  ةرب ذوي اخل حيص الرباءاتمن فا 822حوايل املكتب يف  يعملو  التعاون بشأأن الرباءات.

از امتحاانت اجتجفميعهم تأأهيل عال ب الفاحصون يف املكتب يمتتع . و وغريها السلكية والالسلكية والبيولوجيا والتصالت
الرباءات  حيصاة العامة لفخلرب بلغ متوسط اي شهادات ادلكتوراه. و مهنم  ملائةاب 44.4حيمل اخلدمة دلى هيئة سلطة الرباءات و 

، برامج تدريبية خمتلفة ة، وهو منظمة فرعية اتبعة للمكتبلفكريقدم املعهد ادلويل للتدريب يف جمال امللكية ايس نة. و  7.2
 ّ يةطي و  ،ساعة 90تتجاوز  ا ملدةتدريبي ابع الفاحصون س نواي برانجملتحسني خربة الفاحصني وقدراهتم عىل الفحص. ويت

هتم عىل االرباءات قدر  وفاحصحيّسن برامج التدريب هذه، عرب و  قانون الرباءات الكوري والتكنولوجيات الناش ئة.الربانمج 
الرباءات يف املكتب  وفاحص جييداملمزية للمطالبات أأو الاخرتاع فامي يتعلق حباةل التقنية الصناعية السابقة. و  تفهم السام

ن اللةتني ن الوفد الياابنية والصينية. وقال  ابللةتنيالبحث والاس تفادة من واثئق الرباءات يس تطيعون زيية والكورية و لكالإ اإ
برامج تدريبية مفيدة. وفامي يتعلق بتةطية احلد الأدىن من الواثئق هلم قدم يابس مترار الفاحصني املمتازين و  وّظفكتب يامل 

 نيالفاحصوذكرت متكني  مزيدا من التفاصيل،املذكورة ت الوثيقة عرضاملنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، 
ىل حوايل  نفاذمن ال  نظام حبث داخيل يعرف عن طريق  رباءاتلدورية غري متعلقة ابنرشة  137و ءةرامليون وثيقة ب 63اإ
بطريقة أ منة واثئق الرباءات حيفظ ي ، اذل"(KOMPASSالنظام الكوري املتعدد الوظائف للبحث عن الرباءات )"ابمس 

نابللةات ية مفتاح لكامت ابس تخدام نظام ال وميكن البحث يف  نشورة.امل غري  حيتوي ية والياابنية والصينية، و زي لكالكورية والإ
ن اتللةابخدمة الرتمجة ال لية أأيضا عىل  زيية والياابنية والأملانية والروس ية. ويقوم املكتب س نواي ابلبحث فامي يقرب من لكالإ

، مبا يف ذكل الولايت املتحدة الأمريكية واململكة العربية السعودية طلبات مكتبا تسمل 16من حنو ترده طلب دويل  30000
جراء حبث دويل رفيع املس توى، لأغراض واملكس يك ومجهورية كوراي. و  21لإدارة اجلودة وفقا للفصل  ااملكتب نظاموضع اإ

ىل ادلول  تقريرا س نواياملكتب يقدم و من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل،  دارة اجلودة اإ عن نظام اإ
دارة اجلودة. وابختصار، اس توىف يربز الأعضاء. وعالوة عىل ذكل، أأنشأأ املكتب مكتب مساعدة  احتياجات العمالء يف اإ

دارة للبحث املكتب املتطلبات املنصوص علهيا يف الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابعتباره  دارة  ادلويلاإ واإ
معاهدة التعاون مبوجب عاما  18ملدة المتهيدية ادلولية  تصاو فحالو  ويلادل  و بحال رى املكتب جيو  .فحص المتهيدي ادلويللل

ع يض ااملو بعض ن أأ رمغ و اميت الإدارية. والتعلادلوليني للبحث والفحص المتهيدي  بشأأن الرباءات وأأنظمهتا واملبادئ التوجهيية
ل أأن املكتب  ةدستبعم   يف مجهورية كورايالقانون الوطينيتطرق لها   مليتال من البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، اإ

عىل موقعه عىل بذكل ي الطلبات عدو م أأبلغقد ع، و يض ااملو  هذمتعلقة هبببعض معليات البحث بشأأن مطالبات معينة اضطلع 
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جامتعات وتعاون مع الاحتسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واقرتهحا يف بةية ع املكتب أ راء وقد مج. الإنرتنت ش بكة
حكومة مجهورية كوراي ابس مترار عىل زايدة قدرهتا عىل حامية تعمل . و هامن أأجل تطوير  ةعاهديف امل العديد من ادلول الأعضاء

، مس تقبالوتعزيز تطوير التكنولوجيا. و تاكرات حقوق امللكية الفكرية وتشدد عىل أأمهية نظام امللكية الفكرية امحلاية الاب 
دارة دولية  كتبد امل يساعس   .س مترشلك م ب  لتعاون بشأأن الرباءاتعىل الهنوض بنظام معاهدة ابوصفه اإ

 دائرة الاحتاد الرويس للملكية الفكرية )س(

ىل الوثيقة .50  .PCT/CTC/30/17 استندت املناقشات اإ

نّ  .51 حبث دارة كإ واصةل هماهما عىل أأهبة الاس تعداد مل اد الرويس للملكية الفكريةدائرة الاحت وقال وفد الاحتاد الرويس اإ
دارة حفص متهيدي دويل، نظرا لأهنا: دويل دارة حفص متهيدي دويل منذ دويلحبث دارة تعمل ادلائرة كإ  واإ ؛ وقد 1978عام  واإ
دارة حفص متهيدي دويل من قبل  دويلحبث دارة كإ  تاختري  دارة تمكيلية  اخدماهتائرة قدم ادلتو ؛ طلبات مكتب تسمل 31واإ كإ

دارة حفص متهيدي دويل، وفّرت  دويلحبث دارة ؛ وبعملها كإ 2009ام للبحث ادلويل منذ ع ماكنية أأفضل للوصول واإ لعمالهئا اإ
ىل  ظام ، عىل النحو املبني يف تقريرها الس نوي عن ن21ملتطلبات الفصل ادلائرة وقد امتثلت  نظام الرباءات ادلويل.خدمات اإ

دارة اجلودة. ونفّ  جودة عالية: فقد قام املرشفون وكبار الفاحصني مبراقبة نتاجئ البحث تحقيق ذت التدابري التالية للمسامهة ب اإ
حفصت شعبة التصنيف حصة رموز التصنيف املعينة يف طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و ؛ عىل حنو مس متر والفحص

تس تعد ويف املس تقبل،  ن من التحمك يف توقيت خمتلف مراحل العمل.كّ مياخيل متخصص نظام أ يل دوضع وتقارير البحث؛ و 
دارة حفص متهيدي دويل دويلحبث دارة كإ للعمل  ادلائرة خدماهتا ادلائرة  عرضت، و اتارهخي مكتب تسمل طلبات لأي  واإ

من أأي  اس تقبالهااليت ميكن  بحث ادلويلال تعلق بعدد طلبات ي قيود فامي ي ادلائرة أأ ابللةتني الروس ية والإنلكزيية. ومل تفرض 
مناجه عالج جسم تةطي  معليات البحث ادلولية بل حىّت أأنحبث معني.  ، أأو فامي يتعلق مبوضوعمكتب تسمل طلبات معني

بلغ ي عدد كف من الفاحصني املؤهلني،  ائرةودلى ادل. الإنسان أأو احليوان ابجلراحة أأو التطبيب، وكذكل مناجه التشخيص
تقل خربهتم يتجاوز عدد الفاحصني اذلين  عاما من اخلربة. ول 20أأو  15من نصفهم أأكرث ميكل فاحص، و  500 م حنو عدد

ني فاحصدد، وال خر للاجلفاحصني لنوعني من برامج التدريب، أأحدهام لوضعت ادلائرة . و فاحصا 70عن ثال  س نوات 
لزامية أأولية مجيع الفاحصني اجلدد بدوراتدريب بدأأ ي ذوي اخلربة. و  أأساس يات امللكية الفكرية  شملت شهرين، ملدة ت تدريبية اإ

حتت و  العمل كون أأثناءالعنرص الثاين من التدريب الإلزايم فيأأّما  واجلوانب القانونية والإجرائية والتصنيف والبحث والفحص.
رشاف كبري الف التدريب عىل نظام البحث  ،خرىعنارص التدريب الإضايف الهامة الأ احصني ملدة س نة عىل الأقل. ومن اإ

جراءات ة ملعاجلة الطلبات ؤمتتواعد البياانت والإجراءات املوق والتدريب اخلاص مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اذلي يشمل اإ
التعديالت والتةيريات يف الترشيعات بشأأن رى الفاحصون من ذوي اخلربة تدريبا دوراي وجي الإيداع والبحث والفحص.

ن اقتىض  ،تدريهبم عىل اس تخدام قواعد بياانت جديدةوجيري امرسات والإجراءات، وأأفضل امل الأمر، ول س امي البحث يف اإ
الفاحصون  ويّطلع. عند الرضورة عىل اس تخدام قواعد البياانت اجلديدةأأيضا تدريهبم وجيري قواعد بياانت خارجية حمددة. 

والأخطاء الشائعة يف ملء اس امترات الفحص أأفضل املامرسات عىل هيدي املشاركون يف معليات التفتيش ادلولية والفحص المت 
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات معليات تبادل الفاحصني واحللقات تيرّس ادلائرة ، نيالفاحص اتوبةية تعزيز كفاء .يف اإ

ماكنية ادلائرة ادلراس ية وادلورات التدريبية اخلارجية. ودلى  ىل احل النفاذاإ د الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف الاكمل اإ
يف ، البحث (PatSearchالبحث ادلاخيل ) منظا ويهأأداة البحث الرئيس ية تتيح معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. و 

ىل ، فضال عن 1924ة وروس يا منذ النصوص الاكمةل مجليع واثئق براءات احتاد امجلهورايت الاشرتاكية السوفياتي النفاذ اإ
س تخدم الفاحصون قاعدة ي احليوية، لبحث يف الكميياء والتكنولوجيا . ولأغراض ا(DWPIديروينت للرباءات العاملية )فهرس 

مثل قاعدة خرى الأ رباءات الاكتب ملاملتاحة للنفاذ قواعد بياانت البحث اخلاريج أأيضا  س تخدمت . و (STN)البياانت التجارية 
. وفامي يتعلق ابلبحث يف املؤلفات غري ورويب ال س يوي للرباءاتاءات والنظام الأ ركن الرب و  مكتب الرباءات الأورويب بياانت

ردة ابللةة وقاعدة البياانت اجمل احصون املكتبات التقنية ادلاخلية واشرتاكت املكتباتس تخدم الفي رباءات، لاملتعلقة اب
ادلويل البحث املضطلعني مبهام تع مجيع الفاحصني مت ي و  مجيع اجملالت واملنشورات التقنية الهامة يف العامل. الروس ية، اليت تةطي
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نجيدة يف هارات لةوية مب  ىل نظام الرتمجة ال لية ). زييةلكاللةة الإ  PROMT Professionalويتاح للفاحصني الوصول اإ
ويف اخلتام، قدم  ة.ساعدة الفاحصني يف فهم الواثئق املسرتدمل  للةات الأوروبية، مجموعة من املرتمجني ادلائرةيف  تعملو  (.11.0

ىل أأن الوفد بعض الإحصاءات.  طلب، مبا يف  000 45حنو بلغ متوسط عدد الطلبات الوطنية املودعة يف الس نة وأأشار اإ
ىل  000 12ذكل   ذكر أأناملرحةل الوطنية بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. و عرب مسار طلب مقدم  000 13اإ

بصفهتا حبث دويل س نواي  3000 هنا جتريوأأ  تسمل طلبات،مكتب بصفهتا  طلب دويل 000 1ما يقرب من ادلائرة اس تلمت 
دار   ة للبحث ادلويل.اإ

تعمل اليت تقدهما ادلائرة اليت وذكر وفد املكتب الأورويب ال س يوي للرباءات أأن املكتب اس تفاد من خدمات الرباءات  .52
دارة حفص متهيدي دويل دويلحبث دارة كإ   وأأضاف أأن ادلائرة تؤّدي. كتبملقديم الطلبات من ادلول الأعضاء يف امل  واإ

طار اتفاق ثنايئ. وقد أأبدى م خدمات دولية بناء عىل طلب املكتب يف  كتبمن ادلول الأعضاء يف امل الطلبات  دعوو اإ
وقال الوفد ن التوقيت، اجلودة وحسأأجرهتا ادلائرة من حيث  اليت فحصوالبحث قلمييون رضا م عن معليات ال ون الإ عدو امل

ن  دائرة الاحتاد الرويس للملكية لمتديد تعيني املكتب  دمععىل  اصةل اس تخدام هذه اخلدمات. وشدداملكتب ينوي مو اإ
دارة حفص متهيدي دويل ل  دويلحبث دارة كإ  الفكرية  لس نوات العرش القادمة.واإ

 مكتب السويد للرباءات والتسجيل )ع(

ىل  .53  .PCT/CTC/30/18 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

ىل أأن  .54 يداعات للرباءات الوطنية منذ وأأشار وفد السويد اإ مكتب السويد للرباءات والتسجيل يعمل مككتب اإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ عام 1885 عام دارة للبحث ادلويل واإ ، ويعمل كإ

دارة للبحث ادلوفاء معايري العمل استياس متر يف أأنه و ، 1978 دارة للفحص المتهيدي ادلويلكإ السويد أأضاف الوفد أأن و . يل واإ
ذ  .2016يف مؤرش الابتاكر العاملي لعام  2يه واحدة من أأكرث البدلان ابتاكرا يف العامل، وحلّت يف املرتبة  يزداد الطلب يف اإ

ركية والفنلندية اوترد اللةات السويدية وادلمن؛ دم ابللةات احملليةمنطقة الشامل الأورويب عىل اخلدمات احمللية، اليت تق
ول يزال املكتب الوكةل املعمتدة لعدد كبري من مقديم . والرنوجيية بني اللةات الأكرث اس تعامل يف الإيداع خبالف لةات النرش

دارة دولية يدمع أأنشطته املضطلع هبا . املنطقةالطلبات من  ن منصب املكتب كإ . جمايل معلومات الرباءات والتدريبيف واإ
وتتلخص . يعمل مكتب السويد للرباءات والتسجيل عىل نرش معلومات عن الرباءات وامللكية الفكرية بعدة س بلو 

ىل معلومات قمية عىل املنصات  اسرتاتيجية ادلمع املعلومايت لرواد الأعامل والرشكت الصةرية واملتوسطة، يف امجلع بني النفاذ اإ
ىل وسطاء مثل املنظامت الاستشارية العامة اخملتلفةالر  ضافة اإ دورات املكتب نظم ي وكثريا ما  .مقية والاجامتعات الشخصية، اإ

قلميية واحمللية يف مجيع أأحناء السويد و  .تدريبية وحلقات دراس ية لهؤلء الوسطاء يزور املكتب ابس مترار معارض الابتاكر الإ
جولت عىل معارض الرشكت الناش ئة اليت جتتذب  مع الابتاكروجتري ش بكة وكلت د .لتقدمي معلومات امللكية الفكرية

مراكز تصدير  6، أأسست 2016ويف عام . العديد من املشاركني، واليت تشلك معلومات امللكية الفكرية جزءا ل يتجزأأ مهنا
قلميية كجزء من اسرتاتيجية احلكومة السويدية للتصدير  جزء من ش بكة مراكزهو وكةل وطنية، واملكتب، ابعتباره  .اإ

يشارك الفاحصون وموظفو الإجراءات الشلكية يف برامج تدريب وتطوير أأويل . و املعلومات وادلمع بشأأن امللكية الفكرية
. وينتقون بفضل اختبارات خمتلفة لفحص املس توى بةية ضامن حصوهلم عىل متطلبات الكفاءة الالزمة وحفاظهم علهيا فعاةل.

ساعة  150شهرا عىل الأقل ويضم حوايل  18عىل الفاحص خالل برانمج تدريب الفاحصني، اذلي ميتد لفرتة ويرشف 
وتدمع برامج تدريبية مفصةل عرب الإنرتنت ومواد تدريبية كتابية التدريب . دراس ية، عدة موهّجني مسؤولون عن نتاجئ الفاحص

وتعطى كذكل ندوات بناء عىل اختبارات  لك مخس س نوات.وحيرض لك فاحص دورة شامةل لتجديد معلوماته  ادلاخيل.
دارة برامج تعلميية وفر الإ تو  جديدة.نتيجة ظهور ممارسات اجلودة الس نوية أأو اس تجابة لأوضاع مس تجدة أأو مبادئ توجهيية 

وتبادل الفاحصني  اخليةل الربامج التعلميية: حلقات معل دوتشم .فامي يتعلق بقانون امللكية الفكرية أأو اجلوانب التقنية فردية
ُب  .وقد طّور برانمج حبث وحفص تقاطعي واسع النطاق لضامن الاس مترارية واجلودة .وندوات داخلية وخارجية ودورات ويُدرَّ
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ويدوم هذا الربانمج الشامل عدة س نوات ويرتفق . خرباء الرباءات مضن برانمج خاص أأعّده فاحصون مؤهلون تأأهيال عاليا
ن  .والفحص العادية. وينهتيي الربانمج ابختبار وعرض شفوي لأطروحة حفصبواجبات البحث  واختمت الوفد لكمته ابلقول اإ

ىل مواصةل معهل املكتب ي  دارة للفحص المتهيدي ادلويلتطلع اإ دارة للبحث ادلويل واإ مجيع أأعضاء معاهدة مع تعاون ال و  ،كإ
 التعاون بشأأن الرباءات.

 ةملكية الفكريلل  س نةافورةمكتب  )ف(

ىل الوثيقة .55  .PCT/CTC/30/19 استندت املناقشات اإ

نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بدأأت مع مكتب س نةافورة للملكية الفكرية وذكر وفد س نةافورة أأن رحةل  .56
نشط مككتب تسمل ال  هدوريؤدي املكتب ل زال عندما أأصبحت س نةافورة دوةل اتصال. ومنذ ذكل احلني،  1995 عام

خدمة الإيداعات احمللية بناء عىل يف  نظام الرباءات ادلويل ويتعاون مع املكتب ادلويل واملاكتب الأخرى سهم يفوي طلبات 
دارة للبحث املكتب العمل  رشاب حني ،2015سبمترب  1يف  هاما نعطفات الرحةل م واّتذ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. كإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل دارة للفحص المتهيدي ادلويلكتب يف هممته حقق امل  وقد .ادلويل واإ دارة للبحث ادلويل واإ  كإ
جنازات ، مكخضعوا لتدريب منظم وحم، فاحص بدوام كمل 100أأكرث من اذلي يضم  هوبفضل فريق .حسن التوقيتيف كبرية  اإ

ملائة من الفاحصني درجة اب 90أأكرث من  حيملو  الزتاما اتما مبواصةل تقدمي خدمات حبث وحفص عالية اجلودة. كتبالزتم امل 
ىل مجموعة شامةل من قواعد البياانت اليت تةطي  فأأتيح هلم النفاذ ،ن جيداوز الفاحصهجّ وقد اجلامعات. كربى ادلكتوراه من  اإ

مدى مالءمهتا لتقيمي وقواعد البياانت القامئة عىل الاشرتاك ابنتظام  نصاتس تعرض هذه امل تُ الرباءات. و خالف رباءات و ال
دارات البحث ادلويل حيث بلةت نس بة تقارير 2015ويف عام  ا وكفاءهتا.وجاههتو  ، احتل املكتب املركز الأول بني مجيع اإ

قبل الإيداعات ابللةة الإنلكزيية كن املكتب ي أأن  بعدو . ملائةاب 100همةل التسعني يومًا احملددة البحث ادلويل املقدمة خالل 
معاهدة التعاون بشأأن طلبات ، هبدف خدمة 2016أأكتوبر  1يف  ة لكةة رمسيةللةة الصينيالإيداعات ابقبول بدأأ فقط، 

دارة للفحص المتهيدي ادلويلره أأن دو  يرى املكتبو  الرباءات يف منطقة أ س يا واحمليط الهادئ. دارة للبحث ادلويل واإ تأ زر ت  كإ
طار الفريق العامل املعين  ابلتعاون يف جمال امللكية الفكرية التابع لرابطة مع مسؤولياته الإقلميية يف تطوير امللكية الفكرية يف اإ

ىل زايدة جودة وكفاءة البعىل سبيل املثال، يتطلّ فأ س يا.  أأمم جنوب رشق حث عن الرباءات وحفصها يف منطقة ع املكتب اإ
عروف املاملنطقة، تعاون يف جمال حفص الرباءات يف برانمج عرب زيز ترتيبات تقامس العمل جنوب رشق أ س يا من خالل تع

ن س نةافورة ملزتمة ببناء بيئة مت الوفد لفاحيص الرباءات. وقال  ةاملامرس ةعاموج(، ASPEC)ابمس  تقدمي كينية وتسهيلية دلمع اإ
وظائف عالية القمية يف مما وفّر س نةافورة استمثرت بكثافة يف جمال البحث والتطوير أأن  أأضافو  .وتمكيلها اخلدمات الفعاةل

ىلارتفع ف ،س نةافورة منو  أأظهر. و 2012ملائة عن عام اب 8أأي بزايدة مطردة بلةت ، 2014وظيفة عام  42000 عددها اإ
يداع  10000متخطيا عتبة الإيداعات الوطنية اجتاها مماثال،  ن س نةافورة ملزتمة أأيضا ببناء خربات أأكّد أأ يف نفس العام. و اإ

اف وأأض .هوأأثر  ا س يعزز قمية معلياهتامبيف س نةافورة، س تقبيل مل ماهرة يف جمال امللكية الفكرية دلمع الابتاكر مكحرك للمنو ا
ن معرفة  يجي يف الاسرتات  هموقعلزتم ابحلفاظ علهيا و اليت يأأن الرباءات والبيئة املواتية نظام معاهدة التعاون بشاملكتب ب قائال اإ

نشط يف نظام معاهدة التعاون ال  عىل مواصةل دوره هستساعد ،القوية عىل حفص الرباءات قلب جنوب رشق أ س يا وقدرته
دارة للفحص المتهيدي ادلويلعىل حنو فعال  ن الرباءات والاضطالع مبسؤولياتهبشأأ  دارة للبحث ادلويل واإ وذلكل طلب . كإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويلالوفد رمسيا متديد تعيني مكتب س نةافورة للملكية الفكرية  دارة للبحث ادلويل واإ طار  كإ يف اإ
عىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للنظر فيه واملوافقة عليه يف هذا الطلب  وعرض ،عاون بشأأن الرباءاتمعاهدة الت

 .2017أأكتوبر دورة 

 املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية )ص(

ىل الوثيقة .57  .PCT/CTC/30/20 استندت املناقشات اإ
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ىل مركز لنرش املعارف يسعى  والعالمات التجاريةوذكر وفد تركيا أأن املكتب الرتيك للرباءات  .58 ىل حتويل البدل اإ اإ
ذ مل يكن واملعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف املنطقة دارة حبث دويل وحفص متهيدي دويل مفيدا للمس تخدمني  هتعيين. اإ كإ

ن كتب أأ م ل تقاطع القارات، ميكن ل نقطة يف  ومع موقعه الفريد. احملليني حفسب، بل لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كلك
، اخلبرية املدّرية تدريبا عاليا البرشية هموارد فضلوب. نقل معارف ومعلومات امللكية الفكرية بني أأورواب وأ س يال  اجرس  كوني

وسط ، ول س امي يف منطقة الرشق الأ املعاهدة يف البدلان اجملاورة يف تعزيز الوعي وتوس يع اس تخدام هدوراملكتب  ؤديس ي
دارة يسا م متس و  والبدلان الناطقة ابلرتكية، فضال عن بدلان أ س يا والبلقان. يف الاس تجابة للزايدة  ةدوليديد تعيني املكتب كإ

ذكء الوعي بنظام معاهدة التعاون ، و املس مترة يف الطلب احمليل عىل أأنشطة البحث والفحص بناء عىل املعاهدة ىل اإ س يؤدي اإ
ىل زايدة عدد الطلبات بشأأن الرباءات يف تركيا و  مس تخدمو نظام قد أأعرب و  .واملنطقة تركيامن اليت يودعها مقدمو الطلبات اإ

جيابية للةاية بشأأن تعيني عن  وماالرباءات الرتيك وامجلهور مع وفامي . دارة حبث دويل وحفص متهيدي دويلكإ املكتب ردود فعل اإ
الابتاكر وأأنشطة البحث والتطوير، أأظهر نظام امللكية الفكرية يتعلق ابلأداء الاقتصادي والس ياسات اليت وضعت لتشجيع 

 نياملقمياملودعة من قبل  رباءاتالاذلي نرشته الويبو، منت طلبات ؤرشات امللكية الفكرية ووفقا لتقرير م يف تركيا تطورا كبريا.
ىل حوايل ىل امل 45 من املرتبة تركيا تارتقو ، تمض 15عىل مدى ضعفا  20 مبعدل يصل اإ وتضاعف . يف تكل الفرتة 13رتبة اإ

طلبًا يف  1068 امخلس عرشة املاضية حىت بلغعىل مدى الس نوات  ةمر  13عدد طلبات الرباءات الواردة من تركيا أأكرث من 
معاهدة وجب مب اتطلب 806، حيث تلقى 2016وا قواي عام مناملكتب كتب تسمل طلبات، حقق مك ه توبصف  .2016عام 

مرة يف  20ت. وعالوة عىل ذكل، شهد عدد الطلبات ادلولية املودعة ابللةة الرتكية زايدة هائةل بلةت اءارب التعاون بشأأن ال
دارة حبث دويل وحفص متهيدي دويل املكتبالأم فائدة لعمل  ةلةلاب لصواوقد وفرت الت العقد املايض. ملس تخدميه أأيضا. ، و كإ

دارة معهلقد ابرش املكتب و  مثانية يف متهيدي ادلويل ال فحص البحث دويل و لل دارة خمتصة كإ  اختريأأوائل مارس، و  ةدولي كإ
يف  ا منهواس مترار  أأول تقرير حبث دويل هل.املكتب طلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حىت ال ن، وقد أأعد 

دارة حبث دويل وحفص متهيدي دويلاملطلوبة عايري امل ءستيفاا املؤهالت حيملون  فاحصا 112املعهد بدوام كمل  وّظف، يكإ
ضافيا  50د تعيني يعزتم املعه. و التقنية الاكفية لتنفيذ أأعامل البحث والفحص تدريهبم بهناية عام  ونلس تمكسي فاحص براءات اإ

حاصلون عىل درجة ويذكر أأن نصف الفاحصني تقريبا  الرباءات حاليا س بع س نوات، متوسط خربة فاحيصيبلغ و  .2018
 بشأأن، تبعها برانمج تدرييب مكثف معلية توظيف شامةلعن طريق  اترباءال وفاحصاختري و  ادلكتوراهاملاجس تري أأو درجة 

من حيث عدد  معايري التعيني كتبامل يس تويف و  .رباءاتالاملهارات واملعارف والاسرتاتيجيات املتعلقة مببادئ حبث وحفص 
امي يتعلق ابحلد الأدىن من الواثئق اليت ميكن النفاذ وف والفحص.املمتتعني ابملؤهالت التقنية الاكفية لإجراء البحث املوظفني 

ىل نظامانفب  كتبيمتتع امل لهيا لأغراض البحث والفحص، غ نظرا ملاكنة بالده ابعتبارها دوةل  (EPOQUENet) ذ كمل اإ
ىليتاح للمكت كام ذكر يف الوثيقة املذكورة أأعاله،و  .لرباءاتلمتعاقدة مبوجب التفاقية الأوروبية  قواعد البياانت  ب النفاذ اإ

نرشات رمسية ودورايت وجمالت وكتب يف اليت حتتوي عىل  يك للبحو  العلمية والتكنولوجيةاجمللس الرتمكتبة و التجارية 
ىل قواعد املعلومات اخلاصة ابل، مما يعطي املكتب خمتلف جمالت العلوم والتكنولوجيا ماكنية النفاذ اإ الرباءات وخالف رباءات اإ

دارة اجلودةخيص متطلبات امي وف .الواثئققواعد احلد الأدىن من  يضام تقتمثل  ISO) مؤخرا عىل شهادة، حصل املكتب نظام اإ
دارة اجلودة  (9001  ملزتم بتوفري منتجات وخدمات حبث وحفص عالية اجلودة.واملكتب  .مكرجع معياري لزايدة فعالية نظام اإ

لوقت الالزتام ابيه املوثوقية والاتساق والشفافية والالزتام القانوين و كتبللم  ساس ية لس ياسة البحث والفحصوالركئز الأ 
)خطط، نفذ،  مهنجية دورة تطبيقات منوذج التحسني املس متر للأداء كتبويف هذا الصدد، اعمتد امل . والتحسني املس متر

دارة اجلودة (PDCA) حتقق، حّسن( دارة اجلودة مبا يتفق مع الفصل  مانظوجيري تنفيذ  .مكبدأأ أأسايس لتنفيذ نظام اإ من  21اإ
عدها يمجيع تقارير البحث ادلولية اليت ، عىل املبادئ التوجهيية للبحث والفحص المتهيدي ادلوليني بناء عىل معاهدة التعاون

دارة حبث دويلواصل تلبية متطلبات متديد التعيني املكتب ويف هذا الإطار، أأعرب الوفد عن اعتقاده بأأن املكتب.   كإ
 ا،ما. وخت2016يف دورهتا التاسعة والعرشين عام يف أأمره منذ أأن نظرت اللجنة وضعه ، وقد حتسن وحفص متهيدي دويل

 ة للويبو يف أأكتوبرنذ انعقاد امجلعية العام. مف الوفد الضوء عىل بعض التطورات الأخرية يف نظام امللكية الفكرية الرتيكسلّط 
يعزز بقة املتعلقة ابلرباءات و لترشيعات الساالعمل اب س يلةى ناعية حزي التنفيذ، ممالص ، دخل قانون جديد للملكية ا2016

عطاء الفرصةوذكل  ،الالزتام جبين فوائد نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  من فاحيص الرباءات 50يني تع للمكتب ب  ابإ
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معاهدة التعاون يف مواصةل الإسهام يف نظام  تهرغب أأبدى املكتب  بناء عىل ما س بق،وزايدة قدرته املؤسس ية. و الإضافيني 
دارة حبث دويل وحفص متهيدي دويل معهليف  هس مترار اببشأأن الرباءات   .كإ

ن .59 دارة  هلتعاون مع املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية أأثناء معلية تعييناب رُسّ  هوقال وفد مجهورية كوراي اإ كإ
 دمعه لمتديد تعيينه.أأبدى و ، حبث دويل وحفص متهيدي دويل

 ادلائرة احلكومية "املعهد الأوكراين للملكية الفكرية" )ق(

ىل الوثيقة .60  .PCT/CTC/30/21 استندت املناقشات اإ

 5 يفيف دوةل أأوكرانيا املس تقةل. و 1991وذكر وفد أأوكرانيا أأن مكتب الرباءات الأوكراين بدأأ العمل يف عام  .61
دارة حبث دويل وحفص متهيدي دويلالعمل  "املعهد الأوكراين للملكية الفكرية"ادلائرة احلكومية ت رش ، اب2016 فرباير . كإ

جراء حفص و  املعهدمعل  يوفّرو  جيهتد املعهد يف و  بات الوطنية وادلولية يف مجيع اجملالت التقنية.ل فعالني وشاملني للط  حبثاإ
اخلاصة ادلورات التدريبية أأو املشاركة يف ناسب تعلمي امل سواء من حيث ال تحسني املس متر للمؤهالت الفنية للفاحصني، ال 

، الأورويبالرباءات نظمها مكتب ي فضال عن ادلورات الأخرى اليت  (،STN( و)EPOQUENetبقاعديت البياانت )
التعمل عن ودورات  ،الأورويب واملكتب ادلويلالرباءات ها مكتب قمي اليت ي  حدا املشاركة يف احللقات ادلراس ية والأ  وكذكل

 من ادلورات التدريبية ادلاخلية لفائدة الفاحصني حمكامنظاما قد وضع املعهد و ها. وحفص  الرباءاتيف طرق البحث بشأأن  بعد
يالء اهامتم خاص للتدريب عىل العمل ىمااجلدد والقد دارة حبث دويل وحفص متهيدي دويل، مع اإ  ااهامتماملعهد  ويلي. و كإ

نظام التشةيل ال يل ادلاخيل وموارد املعهد   دّ وحيلنظام مراقبة اجلودة ومراعاة املصطلحات يف البحث والفحص.  اخاص
تنفيذ عن طريق ورقية غري بيئة معل حديثة  هتيئةبذلت هجود كبرية ل و  .ابس مترار املعلومات الإلكرتونية املتاحة للمس تخدمني

دانظام الإيداع الإلكرتوين. وابعتباره  ىل املعهد  ى، سعرة حبث دويل وحفص متهيدي دويلاإ أأعىل متطلبات الفحص  استيفاءاإ
ىل قواعد البياانت وأأنظمة البحث لتةطية  وضامن نفاذواحلفاظ عىل مس توى عال من اجلودة خلدماته ومعلياته،  الفاحصني اإ

املتطلبات التقنية لمتديد تعيينه املعهد  توىفس  ووفقا للوثيقة، ا الرباءات. خالفاحلد الأدىن من الواثئق يف أأدبيات الرباءات و 
والفحص للمواطنني تقدمي خدمات البحث  لمعهد. ومن شأأن ذكل أأن يتيح ل دارة حبث دويل وحفص متهيدي دويلكإ 

 أأورواب الرشقية،بدلان  رباءات، ول س اميمعاهدة التعاون بشأأن اليف ادلول الأخرى املتعاقدة من  ي الطلباتودعالأوكرانيني وم
يف خمتلف  منتظمبشلك  املعهد وعالوة عىل ذكل، شارك املنطقة.دة التعاون بشأأن الرباءات يف مما يعزز زايدة اس تخدام معاه

معها مع ماكتب الرباءات الرائدة وتبادل  صلواتعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، و جلان الويبو وأأفرقة العمل ذات الصةل مب
دارة حبث دويل وحفص عهد، بصفته . وأأتيحت للم هتاءممعليات البحث والفحص وموايف حتسني منه مشاركة ، اخلربات اإ

الإيداع الإلكرتوين نظام التعاون بشأأن الرباءات، مثل نظام معاهدة  فرصة املشاركة يف تطوير معليات ،متهيدي دويل
(ePCT و ) نسخة البحث الإلكرتونية(eSearchCopy) دارة حبث دويل وحفص كإ  املعهدأأن متديد تعيني . ورأأى الوفد

من أأولوايت هذه ذكر أأن ". و 2020 -أأوكرانيا ، يف تنفيذ "اسرتاتيجية التمنية املس تدامة ةشاركامل سيسهل  متهيدي دويل
براز الاسرتاتيجية  رمغ  اتالإصالحنفذ كدوةل ت و العامل، عىل مس توى  أأوكرانيا كدوةل ذات تكنولوجيا عالية وابتاكراإ

سهام املعرفة والابتاكر يف معلية التمنية، كدوةل مكّ و التحدايت،  التمنية لتحقيق أأهدافها الوطنية.  نتاجئكدوةل تس تخدم و نت اإ
ن  ىل متديد تعيينه للةاية، وتطلّ  املعهد متحفزواختمت الوفد لكمته قائال اإ  .دارة حبث دويل وحفص متهيدي دويلكإ ع اإ

 ةالولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجاريمكتب  )ر(

ىل الوثيقة .62  .PCT/CTC/30/22 استندت املناقشات اإ

دارة حبث كإ  عنّي  ،ورصح وفد الولايت املتحدة الأمريكية بأأن مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية .63
دارة  1978عام دويل   دويلدارة حبث دويل وحفص متهيدي كإ  معهلمل ينقطع عن مواصةل و ،1987عام  ص متهيدي دويلحفوكإ
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أأصدر أ لف تقارير قد ، و نياملودعالأكرث اختيارا من قبل س الإدارات امخلكتب من بني امل منذ ذكل احلني. ومنذ تعيينه، كن 
معظم هذه ارتبط تقرير حبث دويل. و  21000حنو  2015كتب يف عام امل فعىل سبيل املثال، أأعد  س نواي. ادلويلالبحث 
 1600 أأكرث منأأودع تب مككتب تسمل من مواطين الولايت املتحدة الأمريكية، ولكن ك امل لطلبات املودعة دلى ابالتقارير 

ون لنوعية العمل املنجز خدمظهر احلجم الكبري لتقارير البحث الثقة اليت يولهيا املس تي ماكتب تسمل أأخرى. و دلى طلب 
دارة حبث اإ ، بوصفه كتبامل وقد أأجرى  ت.نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءا يف سري معل كتبامل وادلور الهام اذلي يؤديه 

واحدا كتب امل دم وخيولية قضائية.  23الطلبات يف ي عدو حبث دويل وأأعد تقارير حبث دويل وأ راء مكتوبة مل ، معلياتدويل
ىل ن الأفراد من الوصول واكز البحو  والصناعة واخملرتعن يف العامل، حيث متكنت اجلامعات ومر تكريمن أأكرب جممتعات املب  اإ

يف ديرتويت ودنفر ودالاس و سان  التصالماكتب و  ،فرجينيا يف منطقة واش نطن العامصةاليكساندراي،  مقره الرئييس يف
 3000أأكرث من تقدم  جامعية، ةمؤسس 4700أأكرث من تضم  تحدة الأمريكيةالولايت امل ، كنت 2014عام وحبلول  خوس يه.

ىل جنب مع مراكز البحو  العاملية يو  من أأربع س نوات أأو أأكرث.مناجه دراس ية  مهنا عمل عدد كبري من هذه املؤسسات جنبا اإ
. معلياهتا ايةامحلت ااءالرب الأمريكية عىل  اتالصناع بة كبرية مننس   عمتدت ذكل، الشهرية وماكتب نقل التكنولوجيا. وعالوة عىل 

ن القدرة عىل تأأمني حقوق امللكية الفكرية عىل الصعيد ادلويل أأمر كتب امل أأمهية دور وهو ما يربز نجاح، ل أأسايس ل  وذلكل فاإ
ة ادلولية متهيديتقارير البحث ادلويل وال راء املكتوبة والتقارير ال أأّما . مقوق العاملية لرباءاهتاحليف مساعدة املبتكرين عىل ضامن 

هذه الواثئق  تتاحو  الصةل.املاكتب اليت تدرس الطلبات ذات فتساعد  ،كتبامل ا أأصدرهبشأأن الأهلية للرباءة اليت العديدة 
ملعاجلة  الرسيع سار العمل مثل امل ترتيبات رمسية لتقامسمبوجب ا وميكن أأن يس تخدهما الفاحصون يف حبهثم للجميع بعد نرشه

دارة اجلودة ومعليات اجلودة، ويسعى ويواصل امل  غري رمسي. أأو بشلك ،الرباءات ىل كتب ابس مترار حتسني نظم اإ جاهدا اإ
صدار لك براء عىل النحو اذلي فرسته السلطة القضائية و عىل حنو حصيح وفقا مجليع متطلبات الأنظمة الوطنية للرباءات، ة اإ
صدارها. صدار براءات  ةيةكتب أ ليات لضامن تطبيق الرشوط القانونية عىل حنو سلمي ب وضع امل وعالوة عىل ذكل،  وقت اإ اإ

عالية اجلودة. وتركز مبادرة تعزيز جودة الرباءات )"مبادرة اجلودة"(، ويه من اجلهود اليت اضطلع هبا املكتب مؤخرا بشأأن 
ضفاء الطابع املؤسيس عىل أأفضل املامرسات وتدعمي منتجات معل املكتب  اجلودة، عىل حتسني هذه ال ليات من خالل اإ

 ،تمتحور مبادرة اجلودة حول ثال  ركئز رئيس ية ه التحديد،وعىل وج راحل معلية الرباءات.ومعلياته وخدماته يف مجيع م
كتب امل وعىل مر الس نني، كن  .زيز يف خدمة العمالء، والمت قياس جودة الرباءات، والمتزيز يفزيز يف منتجات العملويه المت

ىل تبس يط أأحصاب عة يف طليو ،عضوا نشطا يف جممتع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  لتحقيق هنظام وحتسينال اجلهود الرامية اإ
هذه ل  احتقيقس تخديم النظام. و كذكل مل رباءات يف ادلول املتعاقدة و يف تاكليف الرباءات ونوعيهتا وفعاليهتا ملاكتب ال املنافع

. 2020بشأأن الرباءات لعام  معاهدة التعاوناملسامة أأهداف تكل ك رتحات خمتلفة لإدخال حتسينات كتب مقامل الأهداف، قدم 
أأيضا العمل عىل حتسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، من خالل املشاركة يف مشاريع متعددة كتب امل واصل يو 

بحث والفحص، وعن ماكتب امخلسة بشأأن ال لالتعاوين الرائد لرشوع امل من  3املرحةل ومهنا  ،الأطراف عىل سبيل املثال
دراج املرشوع يف نظام معاهو ، وصقهل ة الرباءاتعاجلرسيع ملال  سارطريق توس يع امل  ىل اإ  دة التعاون بشأأن الرباءات.التطلع اإ

د ميكنه من مواصةل رأأى الوفد أأن مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية يف وضع جيّ وبناء عىل ما س بق، 
 .وماللمودعني واملاكتب والنظام مع ،دارة حبث دويل وحفص متهيدي دويلكإ  ،مساهامت قميةتقدمي 

 معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات )ش(

ىل الوثيقة  .64  .PCT/CTC/30/23استندت املناقشات اإ

حكومية دولية من قبل حكومات  مكنظمة 2006عام املعهد أأنشئ ورصح وفد معهد بدلان أأورواب الشاملية بأأن  .65
عينت مجعية ، 2006يف عام ال الرباءات بني هذه ادلول. وية للتعاون يف جمعمل كأداة رمس يرك وأأيسلندا والرنوجي، و امنادل

نشاء .2008يناير  1يف  معهلاملعهد  رشواب، دارة حبث دويل وحفص متهيدي دويلكإ  املعهد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  وابإ
يسرّي املعهد  اكتب املشاركة. وبعبارة أأبسط،للم املوارد املوحدةبفضل  التأ زرالاس تفادة من  يعززمفهوم للتعاون  برز، عهدامل 

 طلبات ادلوليةال حبث معليات يف ماكتب الرباءات الوطنية لدلول الأعضاء لإجراء العاملني الفاحصني أأعامهل ابلعامتد عىل 
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ىل . و وحفصها ادلول  دلى ماكتب الرباءات الوطنية يف االرباءات وخدماهتيف جمال كفاءات الاحلفاظ عىل هيدف املعهد اإ
البحث والفحص خدمة ني يف املنطقة عدو وقد أأاتح هذا التعاون للم  الابتاكر يف هذه ادلول.زيحفلتالأعضاء وتعزيزها 

ذ يقدم، رب اجلةرايفقالادلوليني دون التضحية بفوائد  ل الشخيص مع صواتل او لةاهتم اخلاصة باخلدمات س تخدميه مل املعهد  اإ
مع ماكتب ومنظامت دولية أأخرى هبدف حتسني نظام  ةمكثف ةتعاون دوليمعليات رى املعهد جي، همعليات. ومنذ بدء نيالفاحص

ة الرباءات عاجلالرسيع مل سارامل  يف عضواملعهد و  كلك. تهوكفاءنوعية نظام الرباءات  رفعلرباءات و معاهدة التعاون بشأأن ا
املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واجامتع الإدارات  لفريق العاملكشط يف خمتلف احملافل ادلولية م بدور ن و قيية، و ل و ادل

طار  عهد عىل تعاون امل ي . و ودةجلفريق اجامتع الإدارات ادلولية الفرعي املعين ابمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات و ادلولية يف اإ
دار  واملواءمة.  تقيميأأنشطة ال من شارك يف العديد وي  يف أأورواب،والفحص المتهيدي ادلويل  البحث ادلويل اتنطاق واسع مع اإ

اس تخدام ، يف الوقت احلارضحالت التعاون  أأ ممن املعهد بشلك ممتاز مع املكتب ادلويل للويبو، و تعاون ومنذ البداية، 
ىل مواصةل التعاون مع املكتب ادلويل يف تطوير هذه تعاون بشأأن الرباءاتعاهدة ال الإلكرتونية ملدمات اخل . ويتطلع املعهد اإ

والفحص  لبحث ادلويلل  ةدار كإ  من معهلاملعهد  اكتس هباليت اكفاءات اخلدمات لفائدة مس تخدميه. وقد سامهت اخلربات وال
دار  أأحدن املعهد وك .هيف زايدة قدرات موظفيالمتهيدي ادلويل  مدى  تقمييت ال ويلادلمتهيدي ال فحص الويل و ادلبحث ال  اتاإ

وقد  قبل تعيينه.، دارة حبث دويل وحفص متهيدي دويلكإ لأدىن من متطلبات التعيني استيفاء معهد فيسةراد للرباءات للحد ا
، ول س امي معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيف لدلول الأخرى املتعاقدة لتقدمي املساعدة التقنية رفع هذا التقيمي جاهزية املعهد 

 فزتحم املعهد ذكر الوفد أأن ، مااتالس نوات املقبةل. وخ يه يف عل  الرتكزياملعهد ودوهل الأعضاء ما س يواصل  وهوالبدلان النامية، 
دارة دارة حبث دويل و كإ للةاية ملواصةل معلياته  أأن تمتكن اللجنة من دمع  ، وأأعرب عن أأمهل الصادق يفحفص متهيدي دويلاإ

ىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وفقا الواجبة وتقدمي املشورة  ه،تعيينمتديد ل  طلبه  ذلكل.اإ

 معهد فيسةارد للرباءات )ت(

ىل ا .66  .PCT/CTC/30/24لوثيقة استندت املناقشات اإ

 ةاراي وبولندا وسلوفاكياحكومات امجلهورية التش يكية وهنجبهود  ئنشأأ عهد امل ورصح وفد معهد فيسةراد للرباءات بأأن  .67
قلميية  سدّ عهد ي امل ببدلان فيسةراد. وأأضاف أأن  ةسامامل  – ملي ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات من خالل النظام العايف جفوة اإ

دارة دارة حبث دويل و كإ  معهل ن منوذج معل الوفد وقال  يف أأورواب الوسطى والرشقية. حفص متهيدي دويلاإ ىل بين ع املعهداإ
هذه يف لفحص نشطة املتعلقة ابلبحث وامجيع الأ تنفذ ءات يف البدلان املشاركة. و ملاكتب الرباة قامئملوارد واخلربات الاأأساس 

 يادين التقنية خبمس لةات:معليات حبث ذات نوعية جيدة يف مجيع امل  قدميمعهد تلل جتميع املوارد أأاتح ية. وقد املاكتب الوطن 
فاحصني بدوام  10ابحثا بدوام كمل و 185عهد صفوف امل  تضمية والسلوفاكية والإنلكزيية. و التش يكية والهنةارية والبولند

ىل  نفاذ ال نيلفاحصيتاح لو  جزيئ. احلد  منصات البحث التجارية اليت تةطي وخمتلف( EPOQUENetقاعدة البياانت )اإ
اءات الرب  خالفكل الواثئق الوطنية للرباءات و الأدىن من الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وكذ

دارة اجلودة للمعهد يتسق اخلاصة ببدلان فيسةراد. و  من املبادئ التوجهيية للبحث والفحص  21مع الفصل  اتمبشلك نظام اإ
دارة اجلودة بشأأن رير الس نوية تقاوميكن الاّطالع عىل ال اهدة التعاون بشأأن الرباءات، مع وجبمب نيالمتهيدي ادلولي نظام اإ

يف نية املشاركة املاكتب الوط  يذكر أأن لكّ و  .عىل موقع الويبو عىل الإنرتنت 2016قبل بدء التشةيل، وعام أأي ، 2015لعام 
صدار اعامتدها  س يعادو (، ISO 9001)حاصةل عىل شهادة املعهد  عيار هو امل  2015: (ISO 9001)هذا العام مبوجب اإ

طار معاللمعهد يف اذلي يةطي أأنشطة البحث والفحص  شهادة عىل ال  لحصولعهد لخيطط امل هدة التعاون بشأأن الرباءات. و اإ
دارة دارة حبث دويل و كإ معهل  عهدامل  رش. وقد اب2017يف خريف عام بنفسه  . ويف 2016يوليو  1يف  حفص متهيدي دويلاإ

. وقد أأودع حنو ثليث دارة حبث دويلكإ عهد فهيا امل  طلبات دولية اختري 109 أأودعت ،الأشهر التسعة الأوىل من العمليات
هذا أأبرز  وقد ثلث ابللةة الإنلكزيية.أأودع ال البولندية أأو السلوفاكية( و هذه الطلبات بلةة وطنية )التش يكية أأو الهنةارية أأو 

ىل احلاجبات ل ط التوزيع اللةوي لل  دارة حبث دويل و ة اإ دارة اإ يف منطقة أأورواب الوسطى والرشقية. وقد  حفص متهيدي دويلاإ
 مضن املهل الزمنية احملددة، هالك صدرت ، و من بدء معهل يف الأشهر التسعة الأوىل تقرير حبث دويل 35عهد امل أأصدر 
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 يفدويل الطلب الأول لفحص متهيدي عهد امل قد تلقى و هدة التعاون بشأأن الرباءات. مجليع اللواحئ ذات الصةل ملعا تلثامت و 
ىل تقريب عهد امل دف هيو  .2017يناير  منطقة أأورواب الوسطى  مودعي الطلبات يفمن  ة التعاون بشأأن الرباءاتنظام معاهداإ

ىلو  ،والرشقية ماكنية الوصول اإ  الوفد أأن، ول س امي للمؤسسات الصةرية واخملرتعني الأفراد يف املنطقة. ورأأى ظامنال  حتسني اإ
دارة للبحث ادلويلامل اللجنة لمتديد تعيني ذه املهمة، وذلكل طلب دمع يسري عىل الطريق الصحيح لتحقيق هاملعهد   عهد كإ

دارة للفحص المتهيدي  طار معاهدة التعاادلويل واإ  .متهواصل هم يك ي ون بشأأن الرباءاتيف اإ

 خامتة

ىل متديد تعييهنا يةع اسوال  22 البالغ عددها ن مجيع الإدارات ادلوليةقائال اإ ص الرئيس خلو  .68 أأثبتت أأهنا أأسهمت  ،اإ
جيابيا يف اخلدمات اليت يقدهما نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات سهاما اإ واس مترت يف تلبية احلد الأدىن من املتطلبات  ،اإ

ىل امجلعية العامة 63و 36 يف القاعدتني عىل النحو املبني تويص بمتديد تعيني مجيع و . وذلكل، اقرتح أأن تقدم اللجنة املشورة اإ
دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل احلالية.  اإ

ووافقت اللجنة ابلإجامع عىل أأن تويص مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بمتديد تعيني لك املاكتب  .69
طار معاهدة ال دارات للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ وطنية واملنظامت احلكومية ادلولية العامةل حاليا كإ

 التعاون بشأأن الرباءات.

من جدول الأعامل: اتفاق منوذيج بني مكتب واملكتب ادلويل بشأأن معهل كإدارة للبحث ادلويل والفحص  6البند 
 المتهيدي ادلويل

ىل الوثيقة  .70  .PCT/CTC/30/25استندت املناقشات اإ

تعيني املاكتب أأو املنظامت أأو متديد تعييهنا، املوافقة عىل وقت  ،أأنه سيتعني عىل امجلعية ةوحّض موقدمت الأمانة الوثيقة  .71
دار  اشأأن معلهب اتفاقات جديدة مع املكتب ادلويل  تتّبع ثيقة أأن للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. واقرتحت الو  اتكإ

نقل رأأت أأّن اتساقا مع بعضها البعض، و التفاقات القامئة من حيث املضمون، ولكن ينبةي أأن تكون أأكرث  التفاقات اجلديدة
ىل املرفقات، س ي الاخت جراء  بّسطالفات اإ ىل أأّن . و عند الرضورةتعديالت ال اإ ذكل هو حتقيق  نالقصد مأأشارت الوثيقة اإ

دارتني أأن جيدوا تكل الاختالفات بسهوةل أأكرب عن طريق يف  اغبنيقراء الر أأول، ميكن للفغرضني.  مقارنة الاختالفات بني اإ
 تقرر، ففي حال يكون ذكل أأكرث مالءمةس  ، ة. واثنيا، ابلنس بة للماكتبمقارنة املرفقات ذات الصةل من التفاقات املعني

هناء خدمةلبدء يف خدمة جديدة أأو ا جراء ذكل التةيري كنت ييل، مثل البحث ادلويل التمك  اإ أأسهل. ويرد يف مرفق معلية اإ
بداء أأي ت  ىل اإ تلبية ما عليقات بشأأن الوثيقة التفاق المنوذيج اذلي سيس تخدم لوضع التفاقات اجلديدة. ودعت الأمانة اإ

ىل ةحتياجات، مشري س بق لال  وانني وطنية معينة.بقالزتاما  ةيفة يف مواد اتفاقات معينبعض الاختالفات الطف وجود  احامتل اإ

، اذلي PCT/CTC/30/25ووافقت اللجنة عىل مرشوع التفاق المنوذيج املعّدل واملبنّي يف مرفق الوثيقة  .72
( مع لك 3)32( و3)16سيُس تخدم كأساس لإعداد أ حاد التفاقات اليت س يربهما املكتب ادلويل بناء عىل املادتني 

دارة للبحث ادلويل وا  .2018يناير  1لفحص المتهيدي ادلويل اعتبارا من مكتب أأو منظمة للعمل كإ

 من جدول الأعامل: ملخص الرئيس 7البند 

، اذلي أأعِّد حتت مسؤولية الرئيس، PCT/CTC/30/26الرئيس الوارد يف الوثيقة  لخصأأحاطت اللجنة علامً مب .73
طار البندين ووافقت عىل أأن يتاح مجلعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مكحرض للمشورة امل من  5و 4قّدمة يف اإ

 .جدول الأعامل
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 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 8البند 

 .2017مايو  11اختمت الرئيس ادلورة يف  .74

نّ  .75 ىل التعليق عىل  اإ اللجنة مدعوة اإ
 حمتوايت مرشوع التقرير.

 ]هناية الوثيقة[


