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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 اللجنة املعنية بالتعاون التقني

 
 العشرونة وبعالساالدورة 

ىل  11جنيف، من   1054سبمترب  00اإ
 
 

 التقرير

متدته اللجنة  اذلي اع

 مقدمة

عقدت جلنة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعنية ابلتعاون التقين )"اللجنة"( دورهتا السابعة والعرشين يف جنيف  .5
ىل  11يف الفرتة من  ابلزتامن مع ادلورة السادسة والأربعني )ادلورة الاس تثنائية السابعة والعرشون(  1050سبمترب  00اإ

ت )"امجلعية"( املعقودة يف س ياق سلسةل الاجامتعات الرابعة وامخلسني مجلعيات مجلعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءا
ىل أأن A/54/INF/3 Prov.2ادلول الأعضاء يف الويبو. وترد قامئة املشاركني يف هذه الاجامتعات يف الوثيقة  ، مع الإشارة اإ

د ارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مجيع ادلول الأعضاء يف مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومجيع اإ
 )"الإدارات ادلولية"( أأعضاء يف اللجنة.

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس

م أأية ترش يحات لنائيب الرئيسرئيسة للجنة و سوزان أأس س يفبورغ )السويد(انتخبت الس يدة  .1  .مل تقدَّ

 اعامتد جدول الأعامل

 .PCT/CTC/27/1ل الوارد يف الوثيقة اعمتدت اللجنة ابلإجامع مرشوع جدول الأعام .0

ىل مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حول اقرتاح تعيني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية  مشورة اإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  كإدارة دولية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ

ىل الوثيقة  .4  .PCT/CTC/27/2استندت املناقشات اإ
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دارة دولية للبحث ادلويل والفحص  لملكية الفكريةل مكتب س نغافورة بدله بأأن يُعنين طلب  وفد س نغافورةوقدم  .1 كإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دولية ذات جودة عالية املكتب بتقدمي خدمات وأأكد الزتام  المتهيدي ادلويل يف اإ

نشاءالالزتام تعزز ذكل نة من التعيني. و ون س  غض يف جمال  أأمرييك لبناء قدرات املكتبمليون دولر  40 مببلغ صندوق ابإ
دارات املاكتب لتعينياجلاري هبا العمل لإجراءات الطلب ميتثل لن اإ الوفد  وقال .هاالرباءات وحفص يف بحث ال  يه و دولية كإ

عاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعين مبلفريق العامل ورمغ أأن ا. 1054 يوليو 55 يفقُدم الطلب  لأن الإجراءات املنطبقة
جراءات التعيني اجلديدة،  1054 يف يونيواملنعقدة السابعة  تهوردانقش يف  ىل النظر يف طلب الفريق العامل أأشار فقد اإ اإ

اليت ىل طلبات التعيني عديدة اجلجراءات ق الإ يبتطب التوصية عرب لإجراءات القامئة وفقا ل مكتب س نغافورة للملكية الفكرية
ىل أأنه  .1054سبمترب يف مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بعد اختتام دورة  تقدم يتعلق  فاميومىض الوفد مشريا اإ

ن ، فاحص 500 اذلي يقتيض وجود رشط املوضوعيل اب  فاحصا 21حاليا يوظف مكتب س نغافورة للملكية الفكرية فاإ
مع ذكل يتوافق و دولية.  دارةكإ  جاهزا للعمل املكتب كونعندما ي 1051قبل سبمترب  فاحص 500 وسيتجاوز عددمه

ليك يصبح  ةاملطلوب من الرشوط احلد الأدىنوقد ورد دلولية السابقة. ا تالإدارامبوجهبا  تُعينالإجراءات احلالية اليت 
دارة  مكتب اذلي لتعيني اطلب و ت. عاهدة التعاون بشأأن الرباءامن اللحئة التنفيذية مل 0.5.و 5..0اعدتني قالدولية يف ما اإ
كتب امل أأن  يبنيو معلومات واحضة ومفصةل بشلك كف يعرض وثيقة اللوارد يف ة امكتب س نغافورة للملكية الفكريقدمه 

سلط الضوء عىل عدة نقاط ود أأن ي املعلومات، ولكن تكل لتكرار رأأى الوفد أأنه ل حاجة  ،من مثة. و الرشوطتتوافر فيه تكل 
طار مذات جودة خدمات س تعد لتقدمي ي مكتب س نغافورة أأن كيف  ليظهر ومىض عاهدة التعاون بشأأن الرباءات. عالية يف اإ

ن  مجموع صل يمن املتوقع أأن و يف العقود القليةل املاضية،  يف البحث والتمنيةهائةل ودامئة  سترامراتالزتمت ابس نغافورة يقول اإ
نفاق الس نوي الإجاميل  ىل أأكرث من الإ ىل ذكل، 1051الأمريكية حبلول  اتولر من ادل اتمليار  50اإ شهدت . وابلإضافة اإ
يداعات الرباءات احمللية   ،الرتكزي املس متر عىل البحث والتطويروبفضل . القليةل املاضية نواتيف الس  معدل منو ثنايئ الرمق اإ

" فاحص الرباءات"همنة يف  خمتلفةلغات الناطقني بس تفادة من مجموعة كبرية من الباحنني من الامكتب س نغافورة كن مت
يف  اخلربة من س بع س نوات توسطيف امل وهلم  ادلكتوراهحيملون شهادة  فاحصنيملائة من الاب 51وشدد الوفد عىل أأن . اجلديدة

جراء ابملائة من الفاحصني اإ  11يس تطيع ، كتبامل لغة العمل يف يه زيية لكأأن اللغة الإن ورمغ. كتبالتحاقهم ابمل العمل قبل 
ىل الارتفاع املس متر يف جحم  اظر ات املهمة يف هذا اجملال نار وتزتايد امله، نيةالصي للغة اب لسابقةيف حاةل التقنية امعليات البحث  اإ

من ثلث مراحل، مبا يف ذكل مجموعة من  صارمة مؤلفة معلية توظيفمكتب س نغافورة  . ويتبعذه اللغةهبالفنية  الواثئق
املعينني  فاحصنيلوابلنس بة للعمل. ا القدرة عىلشخصية لتقيمي ال  اتتقيمي همارات املرحشني، واختبار الاختبارات النفس ية ل 

تطوير من أأجل  نل املكتب الأورويب للرباءاتم خدماهتا  تودمشهورة جبماكتب  ت معرشاكمكتب س نغافورة أأقام حديثا، 
 ونمدربمث أأجرى بعد ذكل ، التدريب الأويل ات الأورويبمكتب الرباء ىملدة تسعة أأشهر. وأأجر بدوام كمل برانمج تدرييب 

 مللكية الفكرية الصييناومكتب  مبشاركة مدربني ذوي خربة من مكتب الرباءات الأورويبا ريبداخل مكتب س نغافورة تد
ىل الولايت املتحدة للرباءات والعلمات التجارية. مكتب مكتب الرباءات الياابين و و  دامئ مكون برانمج تدريب وأأفىض ذكل اإ

التعمل أأيضا وأأدرج . راشه 51أأثناء العمل ملدة تدريب ووحدة ملدة س تة أأشهر وحدة تدريب رمسي شامةل بدوام كمل  من
أ خر رف ومواكبة ااكتساب املعيف  فاحصنيال اراس متر لضامن مكتب س نغافورة اسرتاتيجية التدريب يف  يفاملس متر 

عايري مل امكتبمكتب س نغافورة أأنشأأ . ويف هذا الصدد، جيد املناس بة لتقدمي معل ملصادرا فاحصنيلوأأتيحت لالتطورات. 
دارة  فاحصنيلل وميكن .فاحصنيللفصةل املواحضة و التعلاميت ال شامةل لتوفري ال ضع مجموعة من املبادئ التوجهيية ي الفحص أأيضا اإ

الوصول  اليت تتيح فرصمجموعة من أأدوات البحث املتقدمة يتضمن ي اذل نظام تكنولوجيا املعلوماتابس تخدام العمل بكفاءة 
ىل   دواتالأ  ومن تكلالواثئق  جملموعةاحلد الأدىن بشأأن  04 القاعدةمتطلبات تكل الأدوات  تتجاوزو  ،واثئقالاإ

EPOQUENet (قاعدة بياانت  تتضمن أأيضاDWPI،) وQuestel Orbit،وThomson Innovation ، والبنية
وترتيبات  دارة اجلودةقواي لإ  انظاممكتب س نغافورة  كام اس تحدث(. CNKI) رفامعلللصينية التحتية الوطنية ا

جراءات  وبدأأ تنفيذالاس تعراض ادلاخلية،  جيري و  1050( منذ ISO) املنظمة ادلولية لتوحيد املقاييسملعايري  موافقة ودةجاإ
دارة اجلودة ات نظام اإ زي ومن بني مم. 1054يف أأكتوبر  ISO 9001: 2008للحصول عىل شهادة  توثيق العملياتاس تكامل 

فاحص املكتب من قبل فاحص عىل امللف، و تراقب جودة لك معلية يف ، حيث املؤلفة من ثلث مراحلمعلية الاختيار 
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دارةاملكتب صبح ي اس تعدادا ل و . رئييس فاحصزميل، مث  دارةل ينشاء مكتب تنفيذمت اإ دولية،  اإ قال لنت اادلولية حتضري  لإ
جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  معل  توالتخطيط لإجراءاسلس ورسيع عن طريق تدريب الفاحصني عىل اإ

عداد البنية التحتية ولية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلادل ةدار الإ  ذه التجربة وهبلتكنولوجيا املعلومات. ادلاخلية ، واإ
ن  ،التوجهييةالفحص دئ ومبا ،العمل ةنظمأأ و وضع الإجراءات يف  واثق ومس تعد لتحمل  مكتب س نغافورة للملكية الفكريةفاإ

دارة  مسؤوليات  12ملائة من تقارير البحث ادلويل واب 01 أأن أأبرز الوفد. ويف اخلتام، 1051سبمترب يف موعد أأقصاه دولية اإ
اجة احلوحض يهذا و . مل ترسل يف موعدها احملدد الرباءاتادلويل بشأأن أأهلية احلصول عىل  الفحص المتهيدي تقاريرابملائة من 

ىل مزيد من  يف القدرة أأن أأي زايدة ب. واعرتف الوفد ةاملزتايدادلولية  اتالطلبملعاجلة البحث والفحص القدرات يف جمايل اإ
 ضامنس يعمل ل مكتب س نغافورة للملكية الفكريةأأن الطلب بوضوح كيف ويظهر اجلودة. ينبغي أأل تكون عىل حساب 

طار مذات جودة  خدمات تنس يق يف تقدمي  لفاحصنيل الكبريةاخلربة التقنية  بفضلوذكل عاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يف اإ
اكتب من قبل مالتدريب يف جمال ملائة، وبرانمج تدرييب شامل ومساعدة اب 51 هاذلي يبلغ عدد احلاصلني مهنم عىل ادلكتورا

جراءات حث املتقدمة، و أأدوات البمن مجموعة و ، مشهورةبراءات  املنظمة ادلولية لتوحيد معايري مع وافق تت ودةملراقبة اجلاإ
ىل أأن دولية و  دارةكإ لتعيني ارشوط  اس توىف مكتب س نغافورة للملكية الفكريةرى الوفد أأن ي وعليه،. املقاييس نه يتطلع اإ قال اإ

جيابية مجلعية احتاد معاهدةم نة التعاون التقين تقدم جل   مكتب س نغافورة للملكية الفكريةتعيني ل  التعاون بشأأن الرباءات شورة اإ
دارة دولية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  .كإ

ح وفد ش ييل أأن من الرضوري زايدة عدد املاكتب املؤهةل للعمل .. دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي  ورصن كإ
ن هذا وابلتايلواذلي يربره ارتفاع عدد الطلبات ادلولية،  ادلويل  خبدمةيزود املنتفعني و الرتاكامت التأأخري و من  يقللس   فاإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي  تنافس ية. واعلن الوفد أأنه وبعد دراسة طلب مكتب س نغافورة تعيينهأأكرث رسيعة و  كإ
 جمالت من  طيف واسعفاحيص الطلبات ومس توامه الأكدميي العايل وخربهتم يف ، ل يوجد دليه شك مبهنيةادلويل

دارات البحث املتطلبات الصارمة لإ  للعمل عىل مرحش ممتاز من التعقيد. وأأضاف أأن املكتبمس توايت مزتايدة التكنولوجيا و 
 نظرا لنظام تكنولوجيا املعلومات والقدرات الإدارية اليت يمتتع هبا، ذلا يدمع الوفد بشدة طلب التعيني هذا. ادلويل،

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ك دمعه لطلب مكتب س نغافورة تعيينهأأبدى وفد املكس ي .2 نظرا  كإ
أ س يا  منطقة معاهدة الرباءات. وأأضاف أأن التعيني س يعود ابلنفع عىل ماكتب لحئة املتطلبات اليت حتددها مجيعلستيفائه 

 بشأأن الرباءات. ملرتبطتني بتعاون، وس يقوي علقة س نغافورة واملكس يك اواحمليط الهادئ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل أأبدى وفد الياابن دمعه الاكمل لطلب مكتب س نغافورة تعيينه .2 . كإ
وأأعرب الوفد عن نظره للملكية الفكرية كبنية حتتية أأساس ية لقيادة التمنية الاقتصادية، وعن كون معاهدة الرباءات جزءا ل 

وأأضاف أأن من املهم املي. ورأأى الوفد أأن مكتب س نغافورة س يلعب دورا رئيس يا يف املنطقة. يتجزأأ من نظام ملكية فكرية ع
دارة دولية عىل  أأن تعمل  التعاون بني فضل عن تعزيز، حتسني اذلات يف هجود دؤوبة ببذل البحث نوعية حتسنيلك اإ

ليت سيبذلها مكتب س نغافورة يف هذا تكنولوجيا املعلومات اخلاصة هبم. ورحب الوفد ابجلهود ا وتعزيز نظم السلطات
 الهدف.

ورحب وفد تركيا بطلب س نغافورة وهننأأ مكتب س نغافورة للملكية الفكرية عىل معلهم يف تأأسيس البنية التحتية  .5
دمعه لتعيني مكتب يف ظل املعلومات اليت قدهما وفد س نغافورة عن اللزمة للبحث يف الرباءات وحفصها. وأأعلن الوفد،

حتت معاهدة الرباءات، لأن هذا سيسهم يف نظام معاهدة  دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلكإ  س نغافورة
 الرباءات عىل املس تويني الإقلميي وادلويل.

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مكتب س نغافورة للملكية الفكريةوأأيد وفد قطر تعيني  .50 ، معراب عن كإ
 القدرات. وأأعرب عن تطلعه دلمعهم خلل العملية.  هبذهكتب عىل العمل ثقته الكبرية بقدرة امل 
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ىل تعيني  .55 دارة للبحث ادلويل  مكتب س نغافورة للملكية الفكريةوأأعلن وفد الهند أأنه ينبغي النظر ابس تحسان اإ كإ
 .والفحص المتهيدي ادلويل

دارة للبحث ادلويل كإ  الفكرية مكتب س نغافورة للملكيةوهنأأ وفد المنسا حكومة س نغافورة عىل طلب تعيني  .51
هبدف الهنوض ابلنتفاع بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وتعزيزه يف املنطقة. وأأعرب عن  لفحص المتهيدي ادلويلاو 

للتقدم اذلي أأحرزه حىت ذكل احلني عىل النحو املبني يف الوثيقة وعن تأأييده الراخس  كتب س نغافورة للملكية الفكريةتقديره مل 
دارة دولية قامئة دلمع تشغيل مكتب س نغافورة يف أأرسع  لطلب التعيني. وأأبدى اس تعداد املكتب المنساوي للرباءات بوصفه اإ

 وقت ممكن لفائدة مجيع املنتفعني بنظام املعاهدة.

ومتىن للمكتب لك التوفيق  لفحص المتهيدي ادلويلادارة للبحث ادلويل و  مكتب س نغافورة كإ وساند وفد فرنسا تعيني .50
طار مجيع أأعامهل.  يف اإ

دارة  .54 لفحص المتهيدي اللبحث ادلويل و وأأعرب وفد بولندا عن اقتناعه بأأن مكتب س نغافورة يفي مبتطلبات تعيينه كإ
 أأييده الراخس لطلب التعيني.بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وعن ت ادلويل

ن  .51 دارات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وحتسيهنا. وقال اإ وأأبدى وفد هنغاراي تأأييده التام لهدف مواصةل أأعامل اإ
دارات  ن تعيني اإ التواصل القامئ عىل التعاون بني ماكتب امللكية الفكرية هو أأفضل وس يةل لضامن جودة العمل ادلويل العالية واإ

ن دور مكتب س نغافورة يف معاهدة الت عاون بشأأن الرباءات اليت تفي ابملتطلبات املفروضة هو عامل رئييس. ومىض يقول اإ
لهيا يف اخلطة الرئيس ية يه أأعامل استرشافية ن الأعامل املشار اإ ن  منطقة أ س يا يكتيس أأمهية كبرية واإ وملهمة. واسرتسل قائًل اإ

مؤهلت عالية. ولحظ مع الارتياح تطبيق معلية صارمة عىل ثلث جودة أأعامل البحث والفحص تس تلزم فاحصني ذوي 
مراحل لتوظيف فاحيص الرباءات مما يسمح بضامن توظيف متخصصني ذوي مؤهلت عالية يف خمتلف جمالت التكنولوجيا. 

ن أأكرث من  ن برامج التدريب املذكورة يه برامج شامةل واإ مكتب س نغافورة يف املائة من الفاحصني يف  11وأأضاف قائًل اإ
جراء معليات البحث ابللغة الصينية وحتديد املنشورات الصينية املتعلقة ابلرباءات  يلمون ابللغة الصينية مما يسمح للمكتب ابإ

جيابيًا يف دقة أأعامل  سهامًا اإ ىل تكل اللغة ويسامه اإ وغري املتعلقة هبا ويعد مزية كبرية مقارنة ابس تخدام الواثئق املرتمجة أ ليًا اإ
ىل مجموعة كبرية من املعلومات واملنشورات املتعلقة ال  بحث والفحص املتصةل ابملعاهدة. ورأأى أأنه من الأسايس النفاذ اإ

ن أأنظمة البحث وأأنظمة قواعد البياانت  ابلرباءات لإجراء معليات حبث عالية اجلودة خبصوص الرباءات. واس تطرد قائًل اإ
ىل  املتاحة لفاحيص الرباءات يف مكتب س نغافورة مجموعة تفي عىل ما يبدو مبا يقابلها من متطلبات وتتيح النفاذ املناسب اإ

لهيا يف املادة الواثئق ادلنيا  . وأأعرب عن اعتقاده الراخس أأن مكتب س نغافورة س يفي مبعايري التعيني ملعاهدةمن ا 04املشار اإ
دارة ويمتكن من الاضطلع بدور  دارة البحث ادلويل و ااإ دلى دخول التفاق املربم بني مكتب  ويللفحص المتهيدي ادلاإ

دارة للبحث س نغافورة واملكتب ادلويل حزي التنفيذ. وعليه، أأيد املوافقة عىل مرشوع التفاق وعىل تعيني مكتب س نغافورة كإ 
 .لفحص المتهيدي ادلويلاادلويل و 

ن املكتب يفي ادلويل لفحص المتهيديادارة للبحث ادلويل و وساند وفد نيوزيلندا تعيني مكتب س نغافورة كإ  ..5 . وقال اإ
ن نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات سيس تفيد دون أأي  ذ اس تمكل برانمج التحديث واإ دارة دولية اإ مبتطلبات تعيينه كإ

 شك من ذكل التعيني.

وأأعرب عن ثقته بأأن املكتب  لفحص المتهيدي ادلويلادارة للبحث ادلويل و وأأيد وفد غاان تعيني مكتب س نغافورة كإ  .52
دارة دولية.  يمتتع ابلقدرة والانضباط اللزمني ملعاجلة الطلبات املرتبطة بتعيينه كإ

ومتىن للمكتب  لفحص المتهيدي ادلويلادارة للبحث ادلويل و ودمع وفد امجلهورية التش يكية تعيني مكتب س نغافورة كإ  .52
طار أأنشطته املقبةل.  لك التوفيق يف اإ
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وأأيد  لفحص المتهيدي ادلويلادارة للبحث ادلويل و ملتطلبات تعيينه كإ  ورأأى وفد الصني أأن مكتب س نغافورة ميتثل .55
ىل تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  طلب تعيينه اذلي س يؤدي اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي وأأيد وفد الرنوجي تعيني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية .10  .كإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيديلملكية الفكرية وأأيد وفد مرص تعيني مكتب س نغافورة ل  .15  ومتىن هل النجاح. كإ

يران )مجهورية  .11 دارة للبحث ادلويل والفحص الإسلمية( تعيني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية  –وأأيد وفد اإ كإ
 ورأأى أأن منطقة أ س يا واحمليط الهادئ ستس تفيد من هذا التعيني. المتهيدي

دارة للبحث ادلويل والفحصوأأيد وفد السودان تعيني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية  .10 ن ذكل  كإ المتهيدي. وقال اإ
 س يعزز معل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وهنأأ الوفد املكتب عىل ما بذهل من معل ومتىن هل النجاح.

ب وفد مجهورية كوراي بطلب س نغافورة ورأأى أأن مكتب س نغا .14 فورة يس تويف املعايري املعمول هبا حاليا لتعيينه. ورحن
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وأأعرب للمكتب عن متنياته هل  نه يؤيد لكيا تعيني املكتب كإ وذلكل، قال اإ

 ابلنجاح.

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل .11 ، ووصف وأأعرب وفد أأسرتاليا عن تأأييده لتعيني مكتب س نغافورة كإ
ه الوفد ابلعلقات الوطيدة القامئة بني مكتيب أأسرتاليا وس نغافورة  ذكل ابلإسهام القمي للمنطقة وعىل الصعيد ادلويل أأيضا. ونون

ىل العمل مع مكتب س نغافورة يف اجامتع الإدارات ادلولية يف املس تقبل القريب. نه يتطلع اإ  وقال اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.  ني مكتب س نغافورةوأأعرب وفد سلوفاكيا عن تأأييده الاكمل لتعي ..1 كإ
نه ل يساوره أأدىن شك يف كفاءات املكتب املهنية والإدارية  دارة وقال اإ ن وجود اإ اليت س اميرسها يف أأداء دوره اجلديد. وقال اإ

ويل، ففي ذكل فائدة جوهرية دولية يف املنطقة س يتيح للمس تخدمني خيارا للحصول عىل حامية الرباءات عىل الصعيد ادل
ذ س ميكهنم  يداع الطلبات وتنفيذ الإجراءات بلغهتم.للمس تخدمني اإ ن تقدمي خدمات عالية اجلودة يف الإدارات  من اإ وقال اإ

 ادلولية من شأأنه حفز الأنشطة الابتاكرية املس تدمية يف قطاع الأعامل يف املنطقة.

نه يؤيد تعيني مكتب س نغافور .12 ز أأوارص وقال وفد اتيلند اإ ذ س يعزن دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل اإ ة كإ
 التعاون بني املكتب ومكتب اتيلند للملكية الفكرية وكذكل التعاون عىل الصعيد الإقلميي.

دارة للبحث ادلويل والفحص  .12 ة تعيني مكتسب س نغافورة كإ نه يؤيد بشدن وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ
ىل حني تفعيهل وخلل املراحل التالية.المتهيدي   ادلويل وهو عىل اس تعداد دلمع املكتب يف املراحل القادمة اإ

دارة للبحث ادلويل  .15 م وفد اململكة العربية السعودية ابلهتنئة ملكتب س نغافورة للملكية الفكرية عىل الرتحش كإ وتقدن
نه يؤيد تعيينه  والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  لك التوفيق والنجاح.  هلممتنيا وقال اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.  .00 نه يؤيد عيني مكتب س نغافورة كإ  وقال وفد فنلندا اإ

ن ذكل  .05 دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. وقال اإ نه يؤيد تعيني مكتب س نغافورة كإ وقال وفد الس نغال اإ
 عدد املاكتب القادرة عىل التعامل مع الطلبات ادلولية وخيفنف من هامش التأأخري.من سوف يزيد 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. .01  وأأعرب وفد رومانيا عن تأأييد القوي لتعيني مكتب س نغافورة كإ
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دارًة للبحث ادل .00 ويل والفحص المتهيدي وأأبدى وفد كولومبيا دمعه الاكمل لتعيني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية اإ
يداع  ضافيا ملودعي طلبات الرباءات ومن يلمتسون اإ ن املكتب يس تويف لك الرشوط اللزمة وس يتيح خيارا اإ ادلويل. وقال اإ

 تكل الطلبات، ويضمن ابلتايل فعالية أأكرب يف الإجراءات.

دارًة للبحث ا .04  دلويل والفحص المتهيدي ادلويل.وأأبدى وفد اجلزائر دمعه لتعيني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية اإ

دارًة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.  .01 وأأبدى وفد فييت انم دمعه لتعيني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية اإ
ن ذكل التعيني سيسهم، مع توجه رابطة أأمم جنوب رشق أ س يا حنو تشكيل جامعة اقتصادية يف عام ، يف تيسري 1051 وقال اإ

 يف املنطقة. الطلبات ادلولية

دارًة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل،  ..0 وأأبدى وفد البحرين دمعه لتعيني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية اإ
 ومتىن لك النجاح ذلكل املكتب.

، بعد الاس امتع  .02 هنا تودن وشكرت الرئيسة لك الوفود اليت أأخذت اللكمة وأأعرب عن أ راهئا خبصوص املسأأةل. وقالت اإ
ىل لك ا ىل مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات خبصوص تعيني اإ جيابية اإ ملداخلت، اقرتاح أأن تقدم اللجنة توصية اإ

دارًة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  مكتب س نغافورة للملكية الفكرية اإ

ة التعاون بشأأن الرباءات بتعيني مكتب س نغافورة للملكية وأأوصت اللجنة، ابلإجامع، مجعية احتاد معاهد .02
دارًة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  الفكرية اإ

وعربن املدير العام للويبو، الس يد فرانسس غري، ابمس املكتب ادلويل عن هتانيه لوفد س نغافورة ومكتب س نغافورة  .05
دارًة للبحث ادلويل للملكية ال فكرية عىل الرأأي الإجيايب اذلي أأبدته اللجنة خبصوص تعيني مكتب س نغافورة للملكية الفكرية اإ

والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وأأعرب املدير العام عن رسوره للعمل اذلي اضُطلع به مع 
ن ه يتفق مع الوفود اليت أأدلت مبلحظات بشأأن العمل املهين للغاية اذلي قام به ذكل مكتب س نغافورة للملكية الفكرية وقال اإ

دارًة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. عداد طلبه ليصبح اإ  املكتب يف اإ

 ]هناية الوثيقة[

 


