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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 جلنة التعاون التقني

 
 الثالثونالدورة 

ىل  8جنيف، من   2017مايو  12اإ
 
 

 ملخص الرئيس

 

 افتتاح ادلورة  من جدول الأعامل: 1البند 
 .للويبو عن املدير العامنيابة  ورّحب ابملشاركني ادلورة ،انئب املدير العام، ساندجيجون الس يد  افتتح .1

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

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

 ترش يحات ملنصب النائب الثاين للرئيس. تُقدم أأيومل  رئيس.انئبا لل

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

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  .4  .PCT/CTC/30/2 Revاستندت املناقشات اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف م وفد الفلبني طلب وقد .5 مكتب الفلبني للملكية الفكرية للتعيني كإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .اإ
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ىل ع ،اتمكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية ومكتب الياابن للرباءأأعّدهام  تقيمي يوالياابن تقرير  وفدا أأسرتاليا وعرض .6
التفامه اذلي الواردة يف توصية ل اب ، وذكل معالPCT/CTC/30/2 ةمن مرفق الوثيق 3و 2 لحقنيالتوايل، املبينني يف امل

دارة واحدة أأو أأكرث من  2014 عام اعمتدته مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف بأأن "حيصل عىل املساعدة من اإ
 تقيمي مدى استيفائه املعايري قبل تقدمي الطلب". الإدارات ادلولية القامئة لإعانته عىل

وأأكد ممثل املكتب الأورويب للرباءات أأن مكتبه قد تواصل مع مكتب الفلبني للملكية الفكرية من أأجل تزويده  .7
ىل منصة ماكنية النفاذ اإ ىل املنصة املذكورة يف EPOQUENet ابإ  ر التدريب الالزم عىلوس يوف   2017 مايو 3. وُأتيح النفاذ اإ

أأن مكتبه قد وافق عىل تنفيذ اتفاق ثنايئ بشأأن املسار الرسيع ملعاجلة . وأأوحض املمثل التاليةاس تخداهما خالل الأشهر 
 .التاليةالرباءات يف غضون الأشهر 

مكتب الفلبني  ووافقت اللجنة ابلإجامع عىل أأن تويص مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بتعيني .8
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. للملكية الفكرية دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ  كإ

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

ىل الواثئق .9 ىل PCT/CTC/30/3 من استندت املناقشات اإ  .PCT/CTC/30/24 اإ

بمتديد تعيني لك املاكتب  ووافقت اللجنة ابلإجامع عىل أأن تويص مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .10

دار حاليا الوطنية واملنظامت احلكومية ادلولية العامةل  طار معاهدة دلللبحث ادلويل والفحص المتهيدي ا اتكإ ويل يف اإ
 .الرباءات التعاون بشأأن

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

ىل الوثيقة .11  .PCT/CTC/30/25 استندت املناقشات اإ

اذلي ، PCT/CTC/30/25 واملبنّي يف مرفق الوثيقةىل مرشوع التفاق المنوذيج املعّدل ووافقت اللجنة ع .12
( مع لك 3)32( و3)16 عداد أ حاد التفاقات ال ي س يربهما املكتب ادلويل بناء عىل املادتنيلإ سيُس تخدم كأساس 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل اعتبارا من  للعملمكتب أأو منظمة   .2018يناير  1كإ

 ملخص الرئيسل: من جدول الأعام 7البند 
احتاد ، ووافقت عىل أأن يتاح مجلعية ة الرئيسحتت مسؤولياذلي أأِعد ، لخصذا املهب أأحاطت اللجنة علاما  .13

طار البند  من جدول الأعامل. 5و 4 ينمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مكحرض للمشورة املقّدمة يف اإ

 اختتام ادلورة من جدول الأعامل: 8البند 
 .2017مايو  11ة يف اختمت الرئيس ادلور .14

 ]هناية الوثيقة[


