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معاهدة التعاون بشأن الرباءات
اللجنة املعنية بالتعاون التقني
الدورة الثامنة والعشرون

جنيف ،من  26اإىل  29مايو 2015
ملخص الرئيس

البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
.1

افتتح الس يد الكوس ماتس ،أأمني اللجنة ،هذه ادلورة نيابة عن املدير العام للويبو ور ّحب ابملشاركني.

 .2وانعقد الاجامتع خالل الفرتة ذاهتا اليت تنعقد فهيا ادلورة الثامنة للفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
وترد قامئة املشاركني يف تقرير ذكل الاجامتع (الوثيقة .)PCT/WG/8/26

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس
.3

انتخبت اللجنة ابلإجامع الس يد فكتور بورتييل ( أأسرتاليا) رئيسا لدلورة .ومل تعرض أأية ترش يحات لنائيب الرئيس.

البند  3من جدول ا ألعامل :اعامتد جدول ا ألعامل
.4

اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة .PCT/CTC/28/1
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البند  4من جدول ا ألعامل :مشورة اإىل مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حول اقرتاح تعيني معهد
فيسغراد للرباءات كإدارة دولية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
.5

استندت املناقشات اإىل الوثيقتني  PCT/CTC/28/2و.3

 .6وحتدث وفد هنغاراي ،ابمس وفود امجلهورية التش يكية وهنغاراي ومجهورية بولندا وسلوفاكيا (مجموعة فيسغراد (،))V4
وعرض طلب معهد فيسغراد للرباءات تعيينه كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات ،كام هو مقدّم يف الوثيقة  .PCT/CTC/28/2وقال اإن معهد فيسغراد س مي ّكن من س ّد جفوة إاقلميية مضن
معاهدة الرباءات اإذ س يعمل كإدارة دولية لفائدة أأورواب الوسطى والرشقية .وذكّر بأأن مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق
يه اجملموعة ا إلقلميية الوحيدة يف الويبو اليت تفتقر اإىل اإدارة دولية تعمل يف اإطار معاهدة الرباءات .و أأضاف قائال اإن هذا
التعيني سيسامه يف فهم أأحسن واس تخدام أأوسع للنظام يف املنطقة.
 .7وشدّد الوفد عىل أأن املعهد جزء من التعاون يف مجموعة فيسغراد ،وقال اإن التعاون الوثيق بني البدلان ا ألربعة عىل لك
املس توايت ،من رؤساء احلكومات اإىل اجامتعات اخلرباء ،يد ّل عىل أأن اإنشاء املعهد يمتتع ابدلمع وهو عنرص همم ابلنس بة اإىل
ا ألطراف املتعاقدة يف اسرتاتيجياهتا الوطنية بشأأن الاقتصاد والابتاكر وامللكية الفكرية .وذكر من بني نقاط القوة والسامت
املشرتكة يف مجموعة فيسغراد اترخيها العريق يف قوانني امللكية الفكرية ،مما جيعل لك املاكتب املشاركة يف املعهد يه ماكتب
كمةل اخلصائص يف امللكية الصناعية ويه مسؤوةل عىل مجيع وظائف امللكية الفكرية مبا فهيا البحث وحفص الرباءات .ولك
ادلول املشاركة يه أأعضاء يف مجموعة كب ةة من معاهدات الويبو واتفات تري س والتفاقية ا ألوروبية للرباءات.
 .8و أأشار الوفد اإىل أأن التفات بشأأن اإنشاء معهد فيسغراد للرباءات و ِّقّع يف براتسالفا يف  26فرباير  2015ومن املرتقب
التصديق عليه قبل ادلورة السابعة وا ألربعني مجلعية احتاد معاهدة الرباءات يف أأكتوبر  .2015وقال اإن بنية املعهد تتّبع المنوذج
احلايل والناحج ملعهد بدلان الشامل للرباءات .ورشح البنية قائال اإهنا تشمل جملس اإدارة و أأمانة ومدير .وقال اإن جملس الإدارة
س يكون مسؤول عىل وضع املعاي ة لتوزيع العمل اذلي تنجزه املاكتب املشاركة ،مع الاس تعانة بتقيمي للماالت التقنية اليت
يغطهيا الفاحصون يف لك واحد من املاكتب املشاركة فضال عن هماراهتم اللغوية .واس تطرد قائال اإن املاكتب س تكون لها
كفاءات متبادةل يف معظم اجملالت مما س ميكن من توزيع العمل عىل أأمكل وجه وبطريقة أأسهل.
 .9ور أأى الوفد حسب تقيميه أأن املعهد يس تويف لك الرشوط ادلنيا املنصو علهيا يف القاعدة  "1"1.36اإىل " "3من
الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،من حيث عدد الفاحصني والكفاءات املطلوبة والنفاذ اإىل أأنظمة فعاةل
للبحث يف مجموعة الواثئق احملددة يف اإطار املعاهدة .وقال اإن العمل جار من أأجل اس تكامل نظام اإدارة اجلودة املنصو عليه
يف القاعدة  ."4"1.36وقال اإنه رشط س يكون من السهل استيفاؤه ألن لك واحد من املاكتب املشاركة هل نظام لإدارة اجلودة
يطبقه وفقا ملعيار اجلودة العاملي  ،ISO 9001كام هو ّ
مبني يف الوثيقة .PCT/CTC/28/3
 .10و أأخرب الوفد اللجنة أأن معهد فيسغراد للرباءات ،وطبقا للفقرة ( أأ) من التفامه اذلي اعمتدته مجعية معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات الوارد يف الفقرة  25من الوثيقة  ،PCT/A/46/61قد طلب مساعدة مكتب الياابن للرباءات ومعهد بدلان
الشامل للرباءات من أأجل تقيمي مدى استيفائه رشوط التعيني كإدارة دولية .وقال اإن التقارير الواردة يف املرفق الثاين للوثيقة
 PCT/CTC/28/2مل تكشف عن أأية مسأأةل حمدّدة من شأأهنا أأن تلقي ابلشك يف استيفاء معهد فيسغراد ملعاي ة التعيني.
وقال اإن خرباء املكتبني شدّدوا مع ذكل عىل رضورة تطوير الآليات املالمئة عىل مس توى املعهد ذاته لضامن الاتسات يف
ممارسات البحث والفحص ونتاجئها فامي بني املاكتب املشاركة ،وضامن السالسة يف س ة العمل ،و أأشاروا أأيضا اإىل أأنه ينبغي
1
"( أأ) يُوىص بشدة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية ("املكتب") اذلي يطلب التعيني بأأن حيصل عىل املساعدة من اإدارة واحدة أأو أأكرث من
الإدارات ادلولية القامئة لإعانته عىل تقيمي مدى استيفائه املعاي ة قبل تقدمي الطلب".

PCT/CTC/28/4
3

التخطيط لنظام اإدارة اجلودة ابلنس بة اإىل املعهد بأأعىل قدر ممكن من ادلقة حبلول موعد التعيني ابلإضافة اإىل أأنظمة اإدارة
اجلودة املطبقة حاليا يف املاكتب املشاركة .و أأكّد الوفد أأن املعهد س يعمل جبدية عىل تكل املسائل.
 .11وقال وفد الياابن مؤكّدا أأنه ،بعد اإعالن املاكتب ا ألربعة يف الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف 2014
أأن معهد فيسغراد للرباءات يعزتم طلب تعيينه كإدارة دولية ،وقّع مذكّرة تعاون لتقامس املعارف والتاارب .وقال اإن املسؤولني
يف مكتب الياابن للرباءات ،يف اإطار ذكل املرشوع ،أأجروا زايرة اإىل اثنني من املاكتب املشاركة يف املعهد (هام مكتب
هنغاراي للملكية الفكرية ومكتب مجهورية سلوفاكيا للملكية الصناعية) .وقال اإن املسؤولني الياابنيني لحظوا أأن العدد
ا إلجاميل للفاحصني يف معهد فيسغراد يبل حوايل  ،200و أأن املاكتب املشاركة يف املعهد قد حصلت عىل معيار اجلودة العاملي
 ISO 9001لإجراءات حفص الرباءات و أأنه ،مع اإنشاء املعهد ،من املقرر اإقامة نظام لإدارة اجلودة فيه .وقال وفد الياابن اإنه
عىل أأساس ذكل الاجامتع ،ل يرى أأية مسأأةل حمدّدة من شأأهنا أأن تلقي ابلشك يف استيفاء معهد فيسغراد ملعاي ة التعيني.
وقال اإنه يؤيّد طلب تعيني معهد فيسغراد للرباءات كإدارة دولية ،مش ةا اإىل العمل الالزم اإجنازه كام س بق ذكره يف
الفقرة  10أأعاله.
 .12و أأضاف وفد الياابن قائال اإن التعاون مع معهد فيسغراد للرباءات كن مفيدا للياابن أأيضا وسيس تفيد من هذه التجربة
واخلربة املكتس بة من أأجل الإسهام يف املناقشات املقبةل يف الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات والفريق الفرعي
املعين ابجلودة والتابع لجامتع الإدارات ادلولية يف اإطار املعاهدة.
 .13و أأكّد وفد معهد بدلان الشامل للرباءات أأيضا أأنه أأجرى زايرة اإىل املاكتب املشاركة (مكتب امجلهورية التش يكية
للملكية الصناعية ومكتب مجهورية بولندا للرباءات) .و أأشار اإىل أأن هذا المنوذج من التعاون يعمتد كث ةا عىل منوذج معهد
بدلان الشامل للرباءات اذلي أأث ت جناحه .وقال الوفد اإن تقرير الزايرة خلص اإىل أأن معهد فيسغراد سيس تويف الرشوط
املتعلقة بعدد الفاحصني والنفاذ اإىل مجموعة الواثئق ادلنيا و أأن الفاحصني يمتتعون عىل ما يبدو مبس توى عال من الكفاءة التقنية
والتدريب .وذكر أأيضا أأن املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد لها أأيضا أأنظمهتا اخلاصة ابإدارة اجلودة املطبقة عىل الإجراءات
الوطنية ملنح الرباءات ابلستناد اإىل معيار اجلودة العاملي  ،ISO 9001مما يعين أأنه من املمكن اإنشاء نظام اإدارة اجلودة يف
املعهد ،علام بأأن العمل جار عىل النظام ودليل اجلودة .ولفت الوفد الانتباه اإىل عدم التقليل من شأأن العمل الالزم للتنفيذ
وتنس يق الإجراءات ،ولكن يف نظر معهد بدلان الشامل ،لك املاكتب املشاركة مس تعدة لك الاس تعداد لرفع هذا التحدي.
وخلص وفد معهد بدلان الشامل للرباءات ابلتعب ة عن تأأييده لطلب تعيني معهد فيسغراد كإدارة دولية.
 .14و أأعربت العديد من الوفود عن تأأييدها لتعيني معهد فيسغراد للرباءات كإدارة دولية .و أأشار الكث ة اإىل أأن دمعها
ُمس مت ّد من زايرات أأجرهتا اإىل املكتب أأو من التعاون بأأشاكل خمتلفة مع واحد أأو أأكرث من املاكتب املشاركة ،مبا يف ذكل
اإس ناد أأعامل معاجلة الرباءات ملكتب هنغاراي للملكية الفكرية يف اإطار اتفات تلزمي انحج مع اإدارة دولية قامئة .و أأعربت عدة
وفود عن ارتياهحا اإذ ابدر معهد فيسغراد ابلامتس املشورة وطلب املساعدة من اإدارات دولية قامئة وقالت اإن الآراء اليت
أأعرب عهنا املكتب الياابين ومعهد بدلان الشامل ّعززت ثقهتا يف قوة هذا الطلب .وب ّينت وفود أأخرى أأهنا انقشت بعض
املسائل مع معهد فيسغراد قبل هذه ادلورة و أأن لك تساؤلهتا لقيت أأجوبة شافية.
 .15وخلص الرئيس اإىل أأن هناك دمع مدوي لطلب تعيني معهد فيسغراد للرباءات كإدارة للبحث ادلويل وكإدارة للفحص
المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .و أأش ة أأيضا اإىل أأمهية تطوير الآليات املالمئة من أأجل الاتسات يف
املقاربة بني املاكتب ا ألربعة ،والإجراءات بني املاكتب ا ألربعة ،بغية ضامن السالسة يف س ة العمل والإنتاج السلس لنتاجئ
العمل املتسق .و أأش ة أأيضا اإىل العمل اجلدي الالزم للتخطيط والتنفيذ فامي يتعلق بنظام اإدارة اجلودة يف املعهد ،واذلي
س يكون حاسام يف تقدمي منتاات عالية اجلودة يف مراحل البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،وهذا جانب حامس يف
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جناح نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ولكن ،أأعرب الرئيس عن ر أأيه بأأن معهد فيسغراد للرباءات سوف حيقق نتياة
ممتازة اإذا واصل العمل جبدية كام فعل حىت الآن.
 .16ووافقت اللجنة ابلإجامع عىل أأن تويص مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بتعيني معهد فيسغراد
للرباءات كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .17وحتدث وفد هنغاراي ابمس وفود دول فيسغراد ا ألربع ،فشكر مجيع الوفود اليت أأعربت عن تأأييدها وتقدّم ابلشكر اإىل
مكتب الياابن للرباءات ومعهد بدلان الشامل للرباءات عىل مساعدهتام .واعترب الوفد أأن هذا املسار برهن عىل قمية التفامه
اذلي اعمتدته مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مما أأدى اإىل اإجراء تقيمي فعال و أأاتح الوقت الالزم للعمل عىل
املشورة والتوصيات املقدمة.

البند  5من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .18أأحاطت اللجنة علام هبذا امللخص ،اذلي أأعدّ حتت مسؤولية الرئيس ،ووافقت عىل أأن يتاح اإىل مجعية
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،مكحرض للمشورة املقدّ مة حتت البند  4من جدول ا ألعامل.

البند  6من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .19اختمت الرئيس هذه ادلورة يف  29مايو .2015
[هناية الوثيقة]

