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 التقرير

متدته اللجنة  اذلي اع

 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة  1البند 

 .افتتح الس يد الكوس ماتس، أأمني اللجنة، هذه ادلورة نيابة عن املدير العام ورّحب ابملشاركني .1

وأأخطرت الأمانة اللجنة بأأن هذه أأول مرة تنعقد فهيا اللجنة منذ أأن اعمتدت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .2
جراءات ت التفامه بشأأن " ىل  22" يف دورهتا السادسة والأربعني املنعقدة يف جنيف يف الفرتة من عيني الإدارات ادلوليةاإ  30اإ

ىل الفقرة )ب( من التفامه، اليت PCT/A/46/6من الوثيقة  25)انظر الفقرة  2014سبمترب  (. ولفتت الأمانة انتباه اللجنة اإ
بوصفها هيئة خرباء حقيقية قبل ثالثة أأشهر عىل الأقل من انعقاد مجعية ينبغي للجنة التعاون التقين أأن جتمتع جاء يف نصها أأنه "

معاهدة الرباءات، يف أأعقاب دورة الفريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات )اليت تُعقد عادًة يف شهر مايو أأو يونيو تقريبًا من 
ىل مجعية مع ذا أأمكن ذكل، ليك يُسدي خرباؤها املشورة بشأأن الطلب اإ  ."اهدة الرباءاتلك عام( اإ

معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، عقدت دورة اللجنة خالل فرتة انعقاد  مجعيةومبقتىض هذا التفامه اذلي اعمتدته  .3
ادلورة الثامنة للفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وميكن الاطالع عىل قامئة املشاركني يف تقرير ادلورة 

 (.PCT/WG/8/26ل )الوثيقة الثامنة للفريق العام

 من جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس 2البند 

 ملنصيب انئيب الرئيس. . ومل يُرحش أأحدانتخبت اللجنة ابلإجامع الس يد فكتور بورتييل )أأسرتاليا( رئيسا لدلورة .4
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 من جدول الأعامل: اعامتد جدول الأعامل 3البند 

 .PCT/CTC/28/1 ل كام هو مقرتح يف الوثيقةاعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعام .5

ىل مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حول اقرتاح تعيني معهد  4البند   فيجغرادمن جدول الأعامل: مشورة اإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. دارة دولية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ  للرباءات كإ

ىل الوثيقتني ا .6  .PCT/CTC/28/3و PCT/CTC/28/2ستندت املناقشات اإ

أأو غراد سمجموعة بدلان في وحتدث وفد هنغاراي ابلنيابة عن وفود امجلهورية التش يكية وهنغاراي وبولندا وسلوفاكيا ) .7
دارة للبحث ادلويل والفحص ا"(، وعرض طلب تعيني معهد فيسغراد للرباءات البدلان الأربعةمجموعة " ، كام لمتهيدي ادلويلكإ

قلميية يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابلعمل PCT/CTC/28/2ورد يف الوثيقة  . وسيسد معهد فيسغراد للرباءات ثغرة اإ
ىل أأن مجموعة  دارة دولية لوسط ورشق أأورواب، وجتدر الإشارة اإ قلميية  دول أأورواب الوسطى والبلطيقكإ يه اجملموعة الإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  ليس دلهيا أأيةليت الوحيدة يف الويبو ا دارات دولية يف اإ ناإ  وقال الوفد فضال عن ذكل اإ
لهياأأوارص الصةل س يقمي املعهد  البحث ادلويل والفحص المتهيدي  اتش بكة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لإدار  اليت تفتقر اإ

ىل املوارد املتاحة ابلفعلاليت ت ادلويل يف أأورواب، مضيفا املزيد من املوارد  قلمي دلى الش بكة متتع ابلكفاءة اإ ، وخاصة فامي يتعلق ابإ
دارات ادلولية،  دارة دولية خاصة به. ومن خالل اس تكامل التغطية العاملية لالإ تعيني معهد  سيسامهل ميكل يف الوقت الراهن اإ

قلمي وسط ورشق فيسغراد للرباءات يف تعميق فهم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  وتوس يع نطاق اس تخدامه يف اإ
ىل حتسني جودة الرباءات ادلولية الصادرة عن هذا الإقلمي.س  أأورواب، كام   يؤدي اإ

ىل التقاليد اليت تتبعها  أأجزاء وشدد الوفد عىل أأن معهد فيسغراد للرباءات جزء من .8 تعاون مجموعة فيسغراد. واستنادا اإ
دارة اجلودةاملاكتب املشاركة يف تعاون فيسغراد والتجارب اليت اكتسبهتا منذ قدمي الأزل، ويف ظل  ، سيسعى املعهد حسن اإ

ىل أأن يضحى رشياك موثوقا وفعال  ىل مواصةل حت وبنّ اإ وفعاليته.  اءات العامليسني جودة نظام الرب اء يف املساعي الرامية اإ
ىل تقس مي أأعباء العمل  أأنالوفد  وأأضاف املعهد يعزتم املشاركة بفعالية يف املبادرات واملرشوعات ادلولية الأخرى الرامية اإ

وذكل لتحقيق الفائدة للمس تخدمني. وفضال  حسب الاحتياجاتوحتسني اجلودة ومواصةل املواءمة وتقدمي خدمات مصممة 
نشاء املعهد مع مفهوم الش بكة الأوروبية للرباءات س يتناسب عن ذكل   ، كام أأنه س يضمنلمنظمة الأوروبية للرباءاتالتابعة ل اإ

 محلاية الرباءات يف الاحتاد الأورويب.  املوحد اجلديدالتفاعل بسالسة مع النظام 

ي والقدرة عىل املنافسة يف المنو الاقتصادوتعزيز لبتاكر والإبداع اب الهنوضوأأضاف الوفد أأن املعهد س يخدم أأهداف  .9
اتحة خيار موات وفعال للمودعني لدلخول يف قلمي وسط ورشق أأورواب. ولتحقيق هذه الأهداف يعزتم املعهد اإ معاهدة  نظام اإ

ماكنية اس تخدام اللغات الحملية ابإ التعاون بشأأن الرباءات، وذكل  من املس تخدمني، وخاصة الرشكت الصغرية  والتقرباتحة اإ
ىل ذكل، وكذكل ابلإبقاء عىل خربات املاكتب املشاركة فامي يتعلق ابلرباءات وتطويرها واملتوسطة  وفرادى اخملرتعني وما اإ

اليت حتصل عىل خدمات تكل املاكتب. وأأيد املس تخدمون يف مجيع ادلول املتعاقدة يف مجموعة  ودوائر الصناعةخلدمة اخملرتعني 
نشاء املعهد وتعيينه ابلاكمل فيسغراد  داإ  معاهدة التعاون بشأأن ارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىلكإ
 الرباءات.

وسلط الوفد الضوء أأيضا عىل ادلور الكبري اذلي تضطلع به بدلان مجموعة فيسغراد يف نظام الرباءات ادلويل حبمك  .10
ا يف التجارة العاملية الأوروبية وحتسن قدرهتا ماكنهتا ابعتبارها اقتصادات انش ئة حتقق نتاجئ اقتصادية متنامية وتكثف مشاركهت

ويف مؤرش  2014عام ل تقرير الاحتاد الأورويب عن الابتاكرعىل املنافسة وتزيد من تركزيها عىل الابتاكر. وقد جتىل ذكل يف 
حول  دلاخليةمكتب التنس يق يف السوق اويف دراسة مشرتكة بني املكتب الأورويب للرباءات و  2014الابتاكر العاملي لعام 

سهام حقوق امللكية الفكرية يف الاقتصاد  .PCT/CTC/28/2، وترد تفاصيل هذه ادلراسة يف الوثيقة اإ
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دارة دولية والأهداف الس ياس ية العامة من  .11 نشاء املعهد وتعيينه كإ واس تدرك الوفد موحضا الصالت اليت تربط بني اإ
طارها اجامتعات بني البدلان أأوحض مبادرة يف وسط أأورواب، تعق عىل أأنهوميكن وصف املعهد  .تعاون البدلان الأربعة د يف اإ

هذا . ورصح الوفد بأأن الأربعة عىل مجيع املس توايت ابتداء من اجامتعات رؤساء احلكومات وانهتاء ابملشاورات بني اخلرباء
ؤسسات الثقافية والعديد من التعاون يشمل أأيضا أأنشطة امجلعيات غري احلكومية واملراكز الفكرية وأأهجزة البحوث وامل

 1992  أأخذ رؤساء ماكتب امللكية الصناعية يف البدلان الأربعة يعقدون الاجامتعات س نواي منذ عاموقد . الش باكت الفردية
متخضت هذه املناقشات مرارا وتكرارا عن التعبري عن مواقف مشرتكة يف خمتلف الحمافل لتناول أأبعاد امللكية الفكرية، و 

بني املاكتب الوطنية  تعاونال وأأضاف الوفد أأن نطاق والأوروبية املنظمة بشأأن مسائل تكتيس أأمهية اسرتاتيجية. العاملية 
البدلان الأربعة اتسع أأيضا ليشمل المنسا وكرواتيا ورومانيا وسلوفينيا فامي يطلق عليه امس اجامتعات للملكية الفكرية يف مجموعة 

 "البدلان الأربعة وأأصدقاهئا".

قلميية تدرجييا متخذا بعدا دوليا  وشدد .12 الوفد عىل أأن تعاون البدلان الأربعة يف جمال امللكية الفكرية أأخذ يعرب احلدود الإ
مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف . ومن الأمثةل عىل هذا التوجه أأنشطة التعاون اليت اس هتلت مؤخرا مع رقعته تتسعل يفتأأ 

. وينطوي التعاون مع مكتب الياابن ومعهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءاتابن للرباءات الشعبية ومكتب اليا الصنيمجهورية 
عىل بعد قوي من أأبعاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأيضا، نظرا لأن  ومعهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءاتللملكية الفكرية 

ىل تبادل اخلربات واملعارف اليت تمت  تع اها الإدارات ادلولية حاليا مع ماكتب البدلان الأربعة ومن  م مع هذا التعاون يريم مثال اإ
عداد تقارير البحث ادلويل يف الوقت املناسب وتعزيز  التشاركمعهد فيسغراد للرباءات، مع الرتكزي خاصة عىل  يف ضامن اإ

ن من مواطن قوة البدلان الأربعة والسامت املشرتكة بيهنا تقجودهتا.  اليد امللكية الفكرية ومؤسساهتا ومىض الوفد يقول اإ
ن املاكتب املشاركة يف  الراخسة جبذورها فضال عن مشاركهتا املكثفة والعريضة يف التعاون ادلويل حتت مظةل الويبو. وعليه فاإ

معهد فيسغراد للرباءات يه ماكتب متاكمةل للملكية الصناعية تتوىل املسؤولية عن الاضطالع بطائفة عريضة من وظائف 
ن لك ادلولكية الفكرية، ومهنا البحاملل  أأعضاء يف طائفة عريضة من  اجملموعة ث يف الرباءات وحفصها. وأأردف الوفد قائال اإ

. اتّفاقية الرباءات الأوروبيةويف  اتفاق جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة )اتفاق تريبس(معاهدات الويبو ويف 
عىل املزيد من التفاصيل عن مشاركة ماكتب البدلان الأربعة يف معاهدة التعاون بشأأن  PCT/CTC/28/2وحتتوي الوثيقة 

 الرباءات ويف أأنشطة تعاون دولية أأخرى يف جمال الرباءات.

ىل أأن  .13 نشاء وأأشار الوفد اإ معهد فيسغراد للرباءات قد وقعه رؤساء ماكتب البدلان الأربعة الوطنية للملكية اتفاق اإ
كن و بتوقيعه،  ابعتبارمه املمثلني اذلين رصحت هلم احلكومات عىل النحو الواجب 2015فرباير  26فا يف الفكرية يف براتسال

بتصديقه حبيث يلزم احلصول عىل موافقة برملاانت البدلان الأربعة لكها. وقد اس هتلت الإجراءات  رساين هذا التفاق مرهوان
من املرتقب أأن تس تمكل تكل الإجراءات قبل ادلورة السابعة والأربعني و ادلاخلية لهذا الغرض ابلفعل يف البدلان الأربعة، 

. وأأضاف الوفد أأن برملان هنغاراي قرر يف الواقع تصديق التفاق 2015مجلعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأكتوبر 
دولية ابملعىن املقصود يف ، ورصح بأأن معهد فيسغراد للرباءات س يكون عبارة عن منظمة حكومية 2015مايو  26يف 

، وأأنه سيمتتع ابلشخصية الاعتبارية والسلطة القانونية الواسعة الالزمة لالضطالع مبهامه، مبا يف ذكل 36والقاعدة  16 املادة
ماكنية العمل من تلقاء نفسه من خالل املدير بصفته ممثل املعه دارة دولية. ورص د يف مجيع املسائل املتعلقة بدور املعهداإ ح كإ

ليه أأية دوةل أأوروبية بدعوة ضالوفد بأأن من املعزتم أأن يكون املعهد مفتوحا للعمل يف اجتاهني، أأوهلام أأنه س يكون مفتوحا لتن م اإ
دارة املعهد، رهنا ابللزتامات ادلولية لهذه ادلوةل، مبا يف ذكل الالزتامات املفروضة علهيا مبوجب  اتّفاقية الرباءات من جملس اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص ملركزيةاب اخلاصوتوكولها وبر  الأوروبية . واثنهيام أأن من املرتقب أأن يترصف املعهد بصفته اإ
، بل وأأيضا دلى ماكتب تسمل الطلبات يف ادلول ودعة دلى ماكتب البدلان الأربعةالمتهيدي ادلويل للطلبات ادلولية امل

كرواتيا وليتوانيا ورومانيا ورصبيا وسلوفينيا، برشط أأن حتدد تكل  ، ويه حتديداة يف اتفاقية الرباءات الأوروبيةاملتعاقد
ن ليتوانيا ورومانيا يف الواقع نوهتا عناملاك ذكل.وأأفاد عزهمام عىل حتديد املعهد وأأكدات  تب املعهد لهذا الغرض. وقال الوفد اإ

نشاء معهد فيسغراد للرباءات، تعزتم الترصف ابل متثال للزتاماهتا مبوجب اتفاقات الرباءات الوفد بأأن بدلان فيسغراد، عند اإ
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برام وتنفيذ التفاق مع املكتب ادلويل للويبو فامي  دس تفعل ذكل عن، وأأهنا امتثال كمال ملركزيةاب اخلاصالأوروبية وبروتوكولها  اإ
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.  يتعلق بسري معهد فيسغراد للرباءات بصفته اإ

. وسيتوىل ةوالناحج ةالقامئ معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءاتتتبع بنية معهد فيسغراد للرباءات  بنيةوأأوحض الوفد أأن  .14
دارة مؤلف من ممثيل ادلول املتعاقدة، بيامن ستتوىل الأمانة برئاسة املدير املسؤولية عن  حمك معهد فيسغراد للرباءات جملس اإ

تعمل الأمانة واملدير بصفهتام هجة عامل معهد فيسغراد للرباءات. وس  ومية وتقدمي ادلمع الإداري لأ التنظمي وأأعامل الإدارة الي
ائر الرشكء املكتب ادلويل وماكتب تسمل الطلبات وس ومهنمتفاعل معهد فيسغراد للرباءات مع مجيع الرشكء اخلارجيني، 

الوطنية يف ادلول املتعاقدة البحث والفحص ادلوليني  خدمات املعهد املتعلقة ابلرباءات. وس تجري املاكتب ومس تخدمو
ورصح الوفد بأأنه من خالل أأدوات وممارسات مواءمة الفحص والبحث، ابلنيابة عن املعهد حتت املظةل احلكومية ادلولية. 

من معهد  وكذكل من خالل الإدارة اجليدة والصارمة يف مجيع مراحل الإجراءات، س ُيضمن حصول املودعني دامئا عىل خدمة
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي  ا.هتجود تتدىنل فيسغراد للرباءات  وأأضاف أأن هممة املعهد الرئيس ية يه أأن يعمل كإ

ن من املزمع أأن يقدم املعهد أأيضا خدمات البحث ادلويل  والبحث ادلويل التمكييل. وفضال عن ذكل سيمتكن ادلويل، وقال اإ
ىل املعهد هماما أأخرى مشااهة يف جمال الرباءات، وسيمتكن أأيضا من الترصحي للمدير جملس الإدارة من البت يف أأن  يس ند اإ

برام اتفاقات يف هذا الصدد.  ابإ

ىل التعاون بني املاكتب الوطنية س معهد فيسغراد للرباءات اذلي سي سري وقدم الوفد املزيد من التفاصيل عن  .15 تند اإ
املعهد املعززة بسالسة. ومن املتوقع أأن حتقق املاكتب املشاركة قدرا هائال من  للملكية الصناعية، ما س يضمن أأداء مجيع همام

التأ زر وأأن تعمق ختصصها يف اجملالت التكنولوجية اليت ستبحهثا وتفحصها وذكل من خالل جتميع مواردها اخلاصة ابلبحث 
ن يف ظل رعاية معهد فيسغراد للرباءات. بوالفحص،  ز املاكتب الوطنية للملكية الفكرية أأنشطة ستنج هذه البنيةوراح يقول اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي لرباءات وحتت رقابته الاكمهل بصف البحث والفحص ابلنيابة عن معهد فيسغراد ل ته اإ
قلمي وسط أأورواب. ووف جاميل عبء معل املعهد من طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املودعة يف اإ قا ادلويل. وسيتأألف اإ

ن من املتوقع أأن يعاجل املعهد بعد مرور فرتة انتقالية مدهتا ثالث س نوات  للتقديرات املتحفظة الواردة يف خطة معل املعهد، فاإ
ىل  200زهاء  طلب يف الس نة عىل الأجل املتوسط رهنا  400طلب دويل يف الس نة. وقد يتضاعف هذا الرمق ويرتفع اإ

ن جملس الإدارة سيتوىل وضع معايري توزيع العمل  مبواصةل حتسني القدرة عىل الابتاكر يف اذلي الإقلمي. وأأردف الوفد قائال اإ
الواثئق والقدرات  هذا الصدد من اخلربة التقنية ولغاتس تضطلع به املاكتب املشاركة، عىل أأن تتأألف املعايري الرئيس ية يف 

املتاحة جماان يف ميدان تقين معني. ولهذا رصح الوفد بأأن املعهد س يجري تقيامي للمجالت التقنية اليت يغطهيا فاحصو الرباءات 
يف لك مكتب مشارك عن طريق وضع خريطة لكفاءات الفاحصني. وسيمتتع املعهد بقدرات تبادلية يف غالبية اجملالت التقنية 

ولأن بعض الفاحصني دلهيم مؤهالت يف أأكرث من جمال تقين واحد. وعالوة عىل ذكل س تتيح املتفرغني لفاحصني عدد ا بفضل
ن أأوجه املرونة املتأأصةل املذكورة  همارات الفاحصني اللغوية التبادلت املتعلقة ابجلانب اللغوي من أأنشطة املعهد، وقال الوفد اإ

 .عىل أأفضل وجهسيتوىل مسؤوليته املدير والأمانة  اذليس تيرس كثريا توزيع أأعباء معل املعهد 

وعرض الوفد تقيميه ليؤكد أأن معهد فيسغراد للرباءات ميتثل متاما، من خالل املوارد املشرتكة للماكتب املشاركة، للحد  .16
ن الواثئق اليت قدم. 1.36الأدىن للمتطلبات املنصوص علهيا يف القاعدة  وي عىل قسط ت دلمع طلب املعهد حتتوابلتفصيل فاإ

ىل الواثئق لأغراض الفحص عن من املعلومات عن موارد املعهد للبحث والفحص و  كبري مؤهالت الفاحصني ونفاذ املعهد اإ
دارة اجلودة وترتيبات الاس تعراض ادلاخلية، مبا يف ذكل الرتتيبات املطبقة عىل املاكتب الوطنية  والبحث وعن نظام اإ

جامل  ىل  10ومن ابلاكمل فاحصا متفرغا  185املشاركة. ويعمل يف املعهد اإ جراء لك متفرغا جزئيا  فاحصا 12اإ هم قادر عىل اإ
البحث والفحص يف مجيع اجملالت التقنية، ولكهم دليه ما يكفي من املؤهالت التقنية واخلربات الرضورية لإجراء حبث وحفص 

ملاجس تري أأو ادلكتوراه، كام خضعوا لربامج تدريب جبودة عالية بطريقة فعاةل ويف الوقت املناسب، ولكهم حاصل عىل شهادة ا
وفضال عن ذكل اس تفاد معظمهم من برامج التدريب شامةل ومكثفة وهميلكة وجنحوا يف اختباراهتا قبل أأن يعينوا كفاحصني. 

الإدارات  اليت تنظمها الويبو واملكتب الأورويب للرباءات ومكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية وسائر



PCT/CTC/28/5 
5 
 

ىل اجلامعات ومؤسسات التدريب الأخرى املتخصصة يف جمال امللكية الفكرية. ورصح  ضافة اإ ادلولية واملاكتب الوطنية، اإ
طار التعاون القامئ مع مكتب الياابن للرباءات  ومعهد الوفد بأأن من املرتقب تدريب فاحيص معهد فيسغراد للرباءات أأيضا يف اإ

ىل الانتظام يف حتسني همارات فاحيص معهد فيسغراد للرباءات وكفاءاهتم، وحتديث اءاتبدلان أأورواب الشاملية للرب  . وسعيا اإ
طارا تدريبيا لضامن التخطيط املناسب واس تغالل فرص التدريب اخملتلفة  ن جملس الإدارة يضع هلم اإ معارفهم التقنية ابمسرار فاإ

اهدف تعزيز  بني الفاحصني تبادل والاجامتعات املنتظمةال سينظم اس تغالل فعال. وأأضاف الوفد أأن معهد فيسغراد للرباءات 
ىل قدرهتم و املزيد من الاتساق بني ممارسات البحث والفحص.  ن فاحيص معهد فيسغراد للرباءات ابلإضافة اإ مىض يقول اإ

الإنلكزيية، وأأغلهبم دليه معرفة  عىل اس تخدام لغاهتم ويه التش يكية والهنغارية والبولندية والسلوفاكية، دلهيم معرفة ممتازة ابللغة
الفرنس ية. ومن اللغات الأخرى اليت يفهموهنا ويس تخدموهنا الكرواتية والإيطالية والياابنية والروس ية أأو جيدة ابلأملانية و/

وفضال عن ذكل سزيود الفاحصون يف معهد فيسغراد للرباءات ابملوارد املناس بة لإجناز معل جيد والإس بانية والسويدية. 
ابلس تعانة ابملبادئ التوجهيية وأأنظمة تكنولوجيا املعلومات وأأدوات البحث والفحص. وس يحصل لك مكتب مشارك يف معهد 

فيسغراد للرباءات عىل وجه اخلصوص عىل طائفة عريضة من املعلومات املتعلقة ابلرباءات والأدبيات العلمية اليت ميكن النفاذ 
لهيا، من قبيل منصات البحث والرواب اتّفاقية الرباءات ط املتاحة للفاحصني. ونظرا لأن البدلان الأربعة يه دول متعاقدة يف اإ

ىل الأوروبية ن املاكتب املشاركة الأربعة ميكهنا النفاذ اإ والعديد من منصات البحث التجارية  EPOQUENETمنصة ، فاإ
لهيا. ورصح عىل وصف كمل للواثئق اليت ميكن للم PCT/CTC/28/2الأخرى؛ وحتوي الوثيقة  اكتب املشاركة النفاذ اإ

ىل قواعد بياانت أأدبيات  الوفد بأأن املاكتب الأربعة املشاركة يف معهد فيسغراد للرباءات ل تفتأأ أأيضا تس تعرض س بل نفاذها اإ
جراءات البحث عن طريق اعامتد قواعد بياانت ومصادر معلومات س ندات الرباءات و  خالف الرباءات ول تفتأأ حتسن اإ

ن الفاحصني يشاركون  يسهمما ، جديدة يف وضع معيار عال لإجراءات البحث واحلفاظ عىل هذا املعيار. وفضال عن ذكل فاإ
قواعد بياانت أأدبيات الرباءات يف دورات وندوات تدريبية تتعلق ابلبحث يف الرباءات، مبا يف ذكل تكل املتعلقة ابس تخدام 

 اس تخداما فعال. وس ندات خالف الرباءات

دارة اجلودة اخلاص به  .17 لتغطية مجيع اخلدمات اليت وأأخطر الوفد اللجنة أأيضا ابلطريقة اليت س يضع اها املعهد نظام اإ
ىل املس تخدمني، من معاجلة الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف املرحةل ادلولية  وأأعامل يقدهما اإ

جرا دويل املطلوبالبحث اليت لها طابع  ىل دوائر الأعامل.  ؤهااإ للطلبات الوطنية والأعامل اخلاصة ابلعقود واخلدمات املقدمة اإ
م قد خطط ابلاكمل يف الوقت اذلي س تعني فيه مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعهد يف اوس يكون هذا النظ

ابلفعل عىل وصف  PCT/CTC/28/2وثيقة للومع ذكل حيتوي التذييل الأول من املرفق الثاين أأكتوبر من هذا العام. 
. وقال الوفد ISO 9001مفصل خلطط وضع نظام املعهد لإدارة اجلودة، اليت س تحصل عىل شهادة تصديق مبوجب املعيار 

ن املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد قد  جراءاهتا الوطنية ملنح  دلهيافضال عن ذكل اإ ابلفعل أأنظمة لإدارة اجلودة تغطي اإ
دارة اجلودة اخلاص مبعهد  ISOت احلاصةل عىل شهادة الرباءا واليت تتبع مبادئ وأأهداف مشااهة. ورصح الوفد بأأن نظام اإ

جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  ىل أأنظمة املاكتب الوطنية املشاركة وس ميتد ليشمل اإ فيسغراد للرباءات سيستند اإ
ىل  للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. وس تواءم معايري اجلودة وممارساهتا فامي  يةاملبادئ التوجهي املرحةل ادلولية، ولميتثل اإ

طار معاهدة التعاون  يتعلق جبميع أأعامل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وستامتىش ابلاكمل مع املعايري واملامرسات املطبقة يف اإ
 بشأأن الرباءات وتكل اليت يطبقها املكتب الأورويب للرباءات.

 25أأخطر الوفد اللجنة بأأنه معال بأأحاكم الفقرة )أأ( من تفامه مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات الواردة يف الفقرة و  .18
ومعهد بدلان أأورواب الشاملية المتس معهد فيسغراد املساعدة من مكتب الياابن للرباءات  PCT/A/46/6،1من الوثيقة 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.  للرباءات عىل تقيمي مدى استيفاء معهد فيسغراد للرباءات ملتطلبات التعيني كإ
مذكرة التعاون بني املاكتب الوطنية للملكية الصناعية يف البدلان الأربعة بناء عىل مشاركة مكتب الياابن للرباءات  وجاءت

                                                
1

دارة واحدة أأو أأكرث من الإدارات )أأ( يُوىص بشدة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية )"املكتب"( اذلي يطلب الت   عيني بأأن حيصل عىل املساعدة من اإ
 ."ادلولية القامئة لإعانته عىل تقيمي مدى استيفائه املعايري قبل تقدمي الطلب
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معهد بدلان أأورواب الشاملية مساعدة  المتس معهد فيسغراد للرباءات. وقد 2014مترب يف سب  املوقعةومكتب الياابن للرباءات 
يف ضوء أأوجه التشابه بني بنيته وتنظميه ومبادئه وأأهدافه وبنية معهد فيسغراد للرباءات وتنظميه ومبادئه وأأهدافه،  للرباءات

ىل تقدمي املساعدة الالزمة، زار ممثلو مكتب س بل التعاون الراخسة بني بدلان الشامل والبدلان الأربعة.  ويف ضوء وسعيا اإ
املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد للرباءات يف مارس من هذا العام، بدلان أأورواب الشاملية للرباءات الياابن للرباءات ومعهد 

جراءات ي  وقد أأاتحت تكل الزايرات الفرصة ملاكتب البدلان الأربعة لعرض مرشوع معهد فيسغراد للرباءات وما تخذه من اإ
دارة حبث دويل وحفص متهيدي دويل. وقد حصل خرباء مكتب الياابن للرباءات ومعهد  بدلان حتضريا للوفاء مبهمته بصفته اإ

 معهد فيسغراد للرباءاتاها ميتثل س   عن الطريقة اليتعىل قسط كبري من املعلومات املنظمة جيدا أأورواب الشاملية للرباءات 
ىل متطلبات التعي رشاك املاكتب املشاركة فيه يف العمل. اإ وقد وصف ممثلو مكتب الياابن للرباءات ومعهد ني، من خالل اإ

دارتني دوليتني. وقد عرضوا عىل وجه اخلصوص أأنظمة تكنولوجيا كإ ابلتفصيل معلهام بدلان أأورواب الشاملية للرباءات بدورمه 
دارة اجلودة وأأساليب ومسارات العمل  اخلاصة اهم ورشحوها. وعىل أأساس تكل الاجامتعات أأعد خرباء املعلومات وأأنظمة اإ

استيفاء مكتب الياابن للرباءات ومعهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات تقارير مبدئية عن قدرة معهد فيسغراد للرباءات عىل 
تكل التقارير أأية مسائل (، ومل تبني PCT/CTC/28/2متطلبات التعيني )انظر التذييل الثاين من املرفق الثاين للوثيقة 

كتب الياابن للرباءات م معهد فيسغراد للرباءات ملعايري التعيني. ومع ذكل شدد خرباء  استيفاءبشأأن  تثري شاك جادامعينة 
ومعهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات عىل رضورة وضع ال ليات املناس بة عىل مس توى معهد فيسغراد للرباءات نفسه لضامن 

ممارسات البحث والفحص ونتاجئها بني املاكتب املشاركة ولضامن سري العمل بسالسة بني أأمانة معهد فيسغراد اتساق 
دارة اجلودة اخلاص مبعهد فيسغراد للرباءات ينبغي أأن خيطط عىل  ىل أأن نظام اإ للرباءات واملاكتب املشاركة. وأأشاروا أأيضا اإ

ىل جانب أأ  دارة اجلودة القامئة يف املاكتب املشاركة. وأأكد الوفد أأن معهد أأمكل وجه ممكن يف وقت التعيني، وذكل اإ نظمة اإ
 فيسغراد للرباءات سيبذل قصارى هجده يف هذه املسائل.

ن البدلان الأربعة ترغب يف التعبري عن رأأهيا القاطع بأأن معهد فيسغراد للرباءات س  .19 متكن من ي واختمت الوفد لكمته قائال اإ
دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. الوفاء جبميع املتطلبات املطب سري معهد فيسغراد  وسيسهمقة لتعيني اإ

سهاما همام يف حتقيق المنو الاقتصادي والقدرة عىل املنافسة والابتاكر يف الإقلمي وخارجه، كام سيسهم  دارة دولية اإ للرباءات كإ
طار معاهدة التعاون ب   . عىل خري وجهشأأن الرباءات يف سري نظام الرباءات العاملي املعد يف اإ

ما أأعلنت عنه وفود  بعد، البدلان الأربعة وقعت مذكرة تعاون من أأجل تبادل املعارف واخلرباتأأن  وأأكد وفد الياابن .20
معهد فيسغراد للرباءات عزم من  2014البدلان الأربعة أأثناء دورة الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام 

دارة للبحأأن يلمتس عىل  طار  ،. وقد زار مسؤولو مكتب الياابن للرباءاتث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلالتعيني كإ يف اإ
مكتب امجلهورية السلوفاكية مكتبني مشاركني يف معهد فيسغراد للرباءات )مكتب هنغاراي للملكية الفكرية و  ،هذه العملية

 200ن أأن العدد الإجاميل للفاحصني يف معهد فيسغراد للرباءات يبلغ زهاء (، ولحظ هؤلء املسؤولوللملكية الصناعية
ىل مجيع الواثئق املتاحة مضن  لواثئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون لاحلد الأدىن فاحص وأأن املاكتب تس تطيع النفاذ اإ

 ISO 9001 شهادة التصديقحصلت ابلفعل عىل  للرباءات ، وأأن املاكتب املشاركة يف معهد فيسغرادبشأأن الرباءات
نشاء معهد فيسغراد للرباءات، س يوضع نظام مشرتك لإدارة اجلودة يف املعهد، أأي أأن  لإجراءات حفص الرباءات وأأن ابإ

ما الس ياسات الراهنة املتبعة يف ماكتهبم  الفاحصني يف معهد فيسغراد للرباءات س يتبعون نوعني من س ياسات اجلودة، اإ
ىل طلب ىل الوطنية ابلنس بة اإ ات الرباءات الوطنية أأو س ياسات اجلودة اخلاصة مبعهد فيسغراد للرباءات املتبعة ابلنس بة اإ

 استيفاءبشأأن طلبات الرباءات ادلولية. وعىل أأساس تكل الاجامتعات مل ير مكتب الياابن للرباءات أأية مسأأةل تثري شاك جادا 
دارة للبحث ادلويل والفحص . وعليه أأيد الوفد معهد فيسغراد للرباءات ملعايري التعيني طلب تعيني معهد فيسغراد للرباءات كإ

ىل أأن من الالزم الاضطالع ابملزيد من العمل يف هذا الصدد، كام أأوحض وفد هنغاراي يف الفقرة   18المتهيدي ادلويل، مشريا اإ
 أأعاله.
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ىل أأنه يرى أأن التعاون مع معهد فيس .21 نه غراد للرباءات مفيد وأأشار وفد الياابن أأيضا اإ سيس تغل للياابن أأيضا، وقال اإ
اخلربة املكتس بة يف الإسهام يف املناقشات املقبةل اليت س تجرى يف الفريق العامل التابع ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ويف 

ط الفريق الفرعي املعين ابجلودة التابع لجامتع الإدارات ادلولية  ار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.يف اإ

يف معهد فيسغراد للرباءات )مكتب  املكتبني املشاركنيأأيضا أأنه زار  معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءاتوأأكد وفد  .22
ن موظفي معهد بدلان أأورواب الشاملية  امجلهورية التش يكية للملكية الصناعية ومكتب مجهورية بولندا للرباءات(. وقال اإ

 الإداري وتنظميه وبنيته املشاركني وعن معهد فيسغراد للرباءات للرباءات حصلوا عىل عرض ملعلومات مفصةل عن املكتبني
دارة اجلودة نظام و  طاره القانويناإ معهد فيسغراد للرباءات مجليع  استيفاء، وقد حصلوا خاصة عىل املعلومات الوهجية عن فيه واإ

رشاك املاكت دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل من خالل اإ  وأأتيحت الفرصةب املشاركة فيه. متطلبات التعيني كإ
معهد بدلان أأورواب الشاملية  بنية عىل ممثيل معهد فيسغراد للرباءات ليك يعرضعهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات أأيضا مل 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل طريقة و للرباءات  دارة للبحث ادلويل التمكييل بناء عىل معاهدة سريه كإ واإ
دارة  تعاون بشأأن الرباءات، مبا يف ذكل معلياته ومناذج التعاون وأأساليب تنس يق العملال  وأأنظمة تكنلوجيا املعلومات وأأنظمة اإ

 ومعاينةببعض فاحيص الرباءات  لاللتقاءمعهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات أأيضا ملوظفي  وأأتيحت الفرصة. دليه اجلودة
ىل أأن ىل منوذج معهد بدلان  ظروف معلهم. وأأشار الوفد اإ منوذج التعاون اخلاص مبعهد فيسغراد للرباءات يستند استنادا وثيقا اإ

ىل تقرير الزايرة )انظر التذييل الثاين للمرفق الثاين للوثيقة  (، PCT/CTC/28/2أأورواب الشاملية للرباءات الناحج. وأأشار اإ
ىل احلد الأدىن من الواثئق، وأأن الفاحصني واس تنتج أأن معهد فيسغراد للرباءات يس تويف متطليب عدد الفاح صني والنفاذ اإ

يمتتعون عىل ما يبدو مبس توى عاٍل من الكفاءة والتدريب التقنيني. ورصح الوفد بأأن املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد 

ىل املعيار  نظام أأن ، وأأضاف ISO 9001للرباءات قد وضعت أأنظمة لإدارة اجلودة لإجراءاهتا الوطنية ملنح الرباءات استنادا اإ
ذ يسري العمل يف هذا اجملال عىل قدم وساق. وبيامن ينبغي عدم  دارة اجلودة اخلاص مبعهد فيسغراد نفسه قابل للتنفيذ، اإ اإ

ن معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات يرى أأن مجيع املاكتب  التقليل من جحم العمل املنجز لتنفيذ العمليات وتنس يقها، فاإ
ن معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات يؤيد طلب تعيني معهد املطروح س تعدة جيدا ملواهجة التحدياملشاركة م  . وعليه فاإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.   فيسغراد للرباءات كإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي اعن وأأعرب وفد المنسا  .23 دلويل. وكام تأأييده لتعيني معهد فيسغراد للرباءات كإ
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل قد PCT/CTC/28/2ورد يف الوثيقة  ن مكتب المنسا للرباءات بصفته اإ ، فاإ

طار اتفاق ثنايئ أأس ند مبوجبه مكتب المنسا للرباءات معليات البحث ادلويل  تعاون مع مكتب هنغاراي للملكية الفكرية يف اإ
ىل مكتب هنغاراي للملكية الف كرية، وكن هذا التعاون عامدا أأساس يا لتقليص التأأخر يف معليات البحث ادلويل، ما حسن اإ

صدار مكتب المنسا للرباءات لتقارير البحث ادلويل يف الوقت املناسب.  ويف ضوء النجاح اذلي حققه هذا كثريا من اإ
ة تكل النتاجئ، للملكية الفكرية يف الوقت املناسب وجبودس امي التجربة املتعلقة بتحقيق نتاجئ معل مكتب هنغاراي  التعاون، ول

دارة للبحث  ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. أأيد الوفد تعيني معهد فيسغراد للرباءات كإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي  .24 وأأعرب وفد س نغافورة عن تأأييده لطلب تعيني معهد فيسغراد للرباءات كإ
ن جبمع املوارد املتاحة يف املاكتب الوطنية املشاركة  يقوم عىلطلب رصح بأأن هذا الوادلويل،  أأسس متينة. وراح يقول اإ

يف وضع جيد يتيح هل تقدمي خدمات عالية اجلودة املعهد الأربعة وتنس يق أأدوات وممارسات البحث والفحص، س يكون 
قلمي وسط ورشق أأورواب. وأأضاف النظام، وأأنه ل  مه أأحد أأصولواملؤهلني تقنيا أأن املوظفني اخملتلفني  الوفد ابس مترار يف اإ

دارة للبحث ادلويل ب الاضطالعيساوره أأي شك يف أأن يمتكن هؤلء الفاحصون من  عبء العمل املرتبط بكون املعهد اإ
 والفحص المتهيدي ادلويل. وعالوة عىل ذكل بعثت زايرات تقيص احلقائق اليت قام اها مكتب الياابن للرباءات ومعهد بدلان

دارة دولية.  وقال أأورواب الشاملية للرباءات عىل املزيد من الثقة يف أأن معهد فيسغراد للرباءات سيس تويف مجيع معايري التعيني كإ
ن من الواحض يف رأأيه أأن معهد فيسغراد للرباءات قد بذل هجدا هائال لضامن أأن  طلبه ابملصداقية واجلودة  حيظىالوفد اإ
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ن الثقة حتدوه يف أأن يعزز تعيني املعهد العالية. وابلتايل أأعرب الوف د عن تأأييده الاكمل لطلب معهد فيسغراد للرباءات، وقال اإ
 ا كبريا.هدة التعاون بشأأن الرباءات تعزيز من قمية معا

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  .25 نه يؤيد طلب معهد فيسغراد للرباءات لتعيينه كإ وقال وفد الرنوجي اإ
ىل أأن املعهد يعمل عىل أأساس منوذج مماثل لمنوذج معهد بدلان أأورواب مبوجب معاهد ة التعاون بشأأن الرباءات، مشريا اإ

ن مكتب الرنوجي للملكية الصناعية بصفته أأحد رشكء معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات  الشاملية للرباءات. وأأضاف الوفد اإ
ه الحمليني. يولية بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لفائدة مس تخدم يس تخدم موارد املعهد للقيام بأأعامل املرحةل ادل

ورصح بأأن ممثيل مكتب الرنوجي للملكية الصناعية شاركوا يف وفد معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات اذلي زار مكتب 
ىل هذه الزايرة وبناء عىل 2015امجلهورية التش يكية للملكية الصناعية ومكتب مجهورية بولندا للرباءات يف مارس  . واستنادا اإ

، أأعرب الوفد عن تأأييده لتعيني معهد فيسغراد PCT/CTC/28/3و PCT/CTC/28/2املعلومات الواردة يف الوثيقتني 
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.  للرباءات كإ

سغراد للرباءات بعناية، كام ورد يف ورصح وفد السويد بأأن مكتب السويد للرباءات والتسجيل درس طلب معهد في  .26
دارة اجلودة دلى لك مكتب من املاكتب الوطنية املشاركة يف معهد  ودرس يعناية أأيضا، PCT/CTC/28/2الوثيقة  أأنظمة اإ

. ورصح بأأنه يرى أأن معهد فيسغراد للرباءات سيس تويف PCT/CTC/28/3يف الوثيقة  تفيسغراد للرباءات، كام عرض
نه  1.63و 1.36علهيا يف القاعدتني  املتطلبات املنصوص دارة للبحث ادلويل بشأأن تكوينه، وابلتايل فاإ يؤيد ابلاكمل تعيينه كإ

 والفحص المتهيدي ادلويل.

نه بصفته مكتبا رشياك يف معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات، قد حفص طلب تعيني معهد  .27 وقال وفد ادلامنرك اإ
دارة دولية ابهامتم كبري. وأأضاف أأنه يرى أأن املعهد اتبع مجيع الإجراءات الوجهية واس توىف مجيع املتطلبات  فيسغراد للرباءات كإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي املنصوص علهيا يف القواعد، وعليه أأعر  ب عن تأأييده لتعيني معهد فيسغراد للرباءات كإ
 ادلويل. 

ىل الطلب اذلي قدمه معهد فيسغراد للرباءات وتقارير الإدارتني ادلوليتني ورصح وفد الصني بأأنه يرى .28 ، استنادا اإ
أأن معهد فيسغراد للرباءات قد اس توىف متطلبات اللتني زارات املكتبني الوطنيني املشاركني يف معهد فيسغراد للرباءات، 
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بعد ىل احلد الأدىن من الواثئق  دالتعيني كإ الفاحصني والنفاذ اإ

دارة اجلودة.  تعيني معهد وعليه أأعرب الوفد عن تأأييده ل واملوظفني اذلين يمتتعون بقدرات البحث والقدرات اللغوية ونظام اإ
ىل املس تخدمني يف  ن املعهد بتقدمي تكل اخلدمات اإ دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، وقال اإ فيسغراد للرباءات كإ

 وسط ورشق أأورواب سيسامه يف تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

نه راجع بعناية طلب معهد  .29 دارة للبحث ادلويل وقال وفد الولايت املتحدة الأمريكية اإ فيسغراد للرباءات ليضحى اإ
والفحص المتهيدي ادلويل. وسمل مبداخليت وفدي الياابن ومعهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات وأأعرب عن رضاه لأن معهد 

ء معايري فيسغراد للرباءات اتبع توصيات احلصول عىل املساعدة من الإدارات ادلولية احلالية عىل تقيمي اس تعداده لستيفا
التعيني، وفقا لالإجراءات اليت اعمتدهتا مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورهتا السادسة والأربعني املنعقدة يف 

ىل ذكل أأجرى الوفد مناقشات ثنائية مع معهد فيسغراد للرباءات لتوضيح بعض جوانب الطلب، 2014 عام ضافة اإ . واإ
أأعرب الوفد عن تأأييده  وابلتايل. عليه بعث عىل الرضا عىل التساؤلت اليت طرهحاوأأعرب عن رسوره لأن املعهد رد مبا ي 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.   لتعيني معهد فيسغراد للرباءات كإ

نه راجع بعناية طلب معهد فيسغراد للرباءات  .30 دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي  ليك يُعنيوأأوحض وفد فنلندا اإ كإ
ويل. وعقب الاس امتع للعرض الوايف اذلي قدمه وفد هنغاراي وما رواه وفدا الياابن ومعهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات، ادل
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دارة عالية اجلودة للبحث س رصح وفد فنلندا بأأنه عىل قناعة بأأن معهد فيسغراد للرباءات  يس تويف مجيع متطلبات العمل كإ
 ابلتايل أأعرب عن تأأييده لتعيني املعهد.ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، و

ىل وأأقر وفد ش ييل ابلتحدايت املطروحة أأمام  .31 دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ابلستناد اإ قامة اإ اإ
دارة  التجارب اليت اكتس هبا مؤخرا معهد ش ييل الوطين للملكية الصناعية. وأأيد الوفد طلب معهد فيسغراد للرباءات ليضحى اإ

نه عىل قناعة بأأن املعهد سيمتكن من استيفاء متطلبات وضع نظام لإدارة للبحث ا دلويل والفحص المتهيدي ادلويل، وقال اإ
ليه تقارير مكتب الياابن للرباءات ومعهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات.   اجلودة، عىل النحو اذلي تشري اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، اذلي ورحب وفد أأسرتاليا بطلب تعيني معهد فيسغراد للرباءات كإ  .32
. وأأعرب 1.63و 1.36حيتوي عىل أأدةل دامغة تبني طريقة استيفاء احلد الأدىن من املتطلبات املنصوص علهيا يف القاعدتني 

ن يف جىن مثاره ال  عن تأأييده لطلب التعيني، مقرا مبا للك مكتب وطين مشارك من ابع طويل يف جمال الفحص، ما س يُ 
ىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن  جيابية تقدهما اللجنة اإ س ياق معهد فيسغراد للرباءات. ورصح ابلتايل بأأنه س يؤيد أأية مشورة اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.  الرباءات حيال تعيني معهد فيسغرا للرباءات كإ

س بانيا أأيضا طلب معهد فيسغراد للرباءات ليعني .33 دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، وعرب وأأيد وفد اإ  كإ
 عن رضاه عن العرض اذلي قدمه وفد هنغاراي بشأأن الطلب املقدم.

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.  .34 ىل أأن املعهد اس توىف غالبية معايري التعيني كإ نه  وقالوأأشار وفد كندا اإ اإ
يف ضوء التقيمي اذلي أأجراه معهد بدلان أأورواب الشاملية للرباءات بأأن من  وذكل ،ماليس تطيع أأن يؤيد تعيني املعهد تأأييدا ك

 . كن وضع نظام لإدارة اجلودة بنجاحاملم

ن من الواحض،  .35 العرض اذلي قدمه وفد هنغاراي وواثئق ادلمع املقدمة، أأنه ينبغي تأأييد طلب  منوقال وفد اليوانن اإ
دارة  للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. تعيني معهد فيسغراد للرباءات كإ

وأأيد وفد املكس يك تعيني معهد فيسغراد للرباءات كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، ما من شأأنه أأن يعود  .36
ن من املمكنابلفائدة عىل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وقال بعد مراجعة الطلب،   .استيفاء مجيع معايري التعيني اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. .37  وأأعرب وفد رومانيا عن تأأييده لتعيني معهد فيسغراد للرباءات كإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وأأعرب عن  .38 وأأيد وفد مجهورية كوراي تعيني معهد فيسغراد للرباءات كإ
ىل زايدة اجلودة يف نظام معاه  دة التعاون بشأأن الرباءات.أأمهل يف أأن يؤدي ذكل اإ

ىل أأن هناك دعام .39 دارة للبحث ادلويل  مدواي وخلص الرئيس اإ لفحص والطلب تعيني معهد فيسغراد للرباءات كإ
ىل أأمهية تطوير ال ليات املالمئة من أأجل الاتساق يف  وأأشار. المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأيضا اإ

معل  نتاجئ وحتقيقاملاكتب الأربعة، بغية ضامن السالسة يف سري العمل  اليت تتبعهااملقاربة بني املاكتب الأربعة، والإجراءات 
ىل العمل اجلدي الالزم للتخطيط  وأأشار. متسقة ن منملعهد، يف ا وتنفيذه دارة اجلودةلإ نظام ل أأيضا اإ شأأن هذا النظام  وقال اإ

تقدمي منتجات عالية اجلودة يف مراحل البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، وهذا جانب حامس يف ل حاسام  أأن يكون
يحقق نتيجة ممتازة ه بأأن معهد فيسغراد للرباءات س  ولكن، أأعرب الرئيس عن رأأي م معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.جناح نظا

ذا واص  .ل العمل جبدية كام فعل حىت ال ناإ

ووافقت اللجنة ابلإجامع عىل أأن تويص مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بتعيني معهد فيسغراد  .40
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل   معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. بناء عىلللرباءات كإ
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ىل مجيع وحتدث وفد هنغاراي ابلنايبة عن وفود امجل  .41 هورية التش يكية وهنغاراي وبولندا وسلوفاكيا، وتوجه ابلشكر اإ
ىل مكتب الياابن للرباءات  ومعهد بدلان أأورواب الشاملية الوفود اليت أأبدت تأأييدها لتعيني املعهد، وتقدم بشكر خاص اإ

ته مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن أأسس التفامه اذلي اعمتد زتأأبر هذه العملية عىل مساعدهتام. واعترب الوفد أأن  للرباءات
جراء اس تعراض فعال وأأاتح الوقت للعمل حيال املشورة والتوصيات املقدمة.  الرباءات اذلي مسح ابإ

 من جدول الأعامل: ملخص الرئيس 5البند 

، املعد حتت مسؤولية الرئيس، PCT/CTC/28/4أأحاطت اللجنة علام مبلخص الرئيس الوارد يف الوثيقة  .42
طارمكحرض للمشورة املقّدمة ووافقت عىل أأن يتاح هذا امللخص مجلعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات   4البند  يف اإ

 .من جدول الأعامل

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة  6البند 

 2015مايو  29 اختمت الرئيس هذه ادلورة يف .43

متدت  .44  .ابملراسةل التقريرذا هاللجنة اع

 ]هناية الوثيقة[


