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 من جدول الأعامل: افتتاح ادلورة 1البند 
 .ورحب ابملشاركني نيابة عن املدير العام، بصفته أأمني اللجنة، الس يد الكوس ماتيس )الويبو( ادلورةافتتح  .1

بشأأن الرباءات. وميكن  التعاونعاددة املعين مبالعامل ادلورة التاسعة للفريق انعقاد فرتة نفس قدت ادلورة خالل ع  و  .2
 (. PCT/WG/9/28 الاطالع عىل قامئة املشاركني يف تقرير ادلورة التاسعة للفريق العامل )الوثيقة

 يهمن جدول الأعامل: انتخاب الرئيس وانئب  2البند 
 نصب انئيبدناك ترش يحات مل ومل تكن اللجنة ابلإجامع الس يد ماكس مييليانو سانتا كروز )ش ييل( رئيسا.  تانتخب .3

 .الرئيس

قرار جدول الأعامل 3البند   من جدول الأعامل: اإ
 .PCT/CTC/29/1 اللجنة مرشوع جدول الأعامل عىل النحو املقرتح يف الوثيقة تاعمتد .4

تعيني املقرتح ال مجلعية احتاد معاددة التعاون بشأأن الرباءات بشأأن املقدمة  شورةامل من جدول الأعامل:  4البند 
 معاددة التعاون بشأأن الرباءات يف اإطار ويلكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادل لرباءاتل املعهد تركي

ىل املناقشات  استندت .5  .PCT/CTC/29/2 الوثيقةاإ

بناء عىل معاددة  والفحص المتهيدي ادلويل ويلادلبحث لل دارة كإ ليمت تعيينه  لرباءاتا لعهد تركيطلب م تركيا وفد قدم و  .6
السادسة وامخلسني الاجامتعات مجعية احتاد معاددة التعاون بشأأن الرباءات خالل سلسةل يف رباءات التعاون بشأأن ال

ىل  3عقد يف الفرتة من ت  س  اليت ، الويبوعيات ادلول الأعءاء يف مجل  عىل وجه اخلصوص، أأبرز الوفد، . و 2016أأكتوبر  11اإ
ابلرتباط مع عامة عن تركيا، من حيث املؤرشات الاقتصادية ونظام امللكية الفكرية العلومات املثالثة جوانب رئيس ية: أأول، 

فصةل املعلومات امل، اأأداء همامه؛ اثلثعىل  عهد تركيا للرباءاتالقدرة املؤسس ية مل ا، اثني ؛س ياسات الابتاكرالبحث والتطوير و 
جراءات تعيني الإدارات ادلو  دحلد الأد ى من اب معهد تركيا للرباءاتأأوىف لية، وكيف عن الكيفية اليت مت هبا التعامل مع اإ

 .1.63و 1.36 القاعدتنياملتطلبات املنصوص علهيا يف 

اجلغرايف  هاالتارخيية وموقع  هتا(، وخلفينسمةمليون  80)حوايل املرتفعة  يةالساكن بكثافهتا الوفد عىل أأن تركيا،  أأكدو  .7
ءم مجموعة متنوعة من البدلان ذات خلفيات اجامتعية وثقافية خمتلفة ي جبوار، دوةل متقدمة يف املنطقةيه الاقتصادية هتا وتمني

مضن اللوجستية وموقعها الفريد عند تقاطع ثالث قارات  اوقدراهت موقع تركيا اجلغرايفو من أأورواب وأ س يا والرشق الأوسط. 
عن العقد املايض  مدىأأسفر الأداء الاقتصادي يف تركيا عىل و يف دور تركيا يف املنطقة.  تالعوامل الرئيس ية اليت سامه

بني ادلول المنو واحد من أأعىل معدلت ودو ، %5وايل حب يقدر لناجت احمليل الإجاميلل منو حقيقي س نوي  متوسط معدل
نفاق عىل .(OECD) الاقتصاديوالتمنية يف امليدان الأعءاء يف منظمة التعاون   البحث وابلإضافة اإىل ذكل، كن الإ

ىل يل  2014يف عام % 20ارتفع بنس بة قد والتطوير يف تركيا  من الناجت % 3ثل مي توقع أأن وي ، امرييك مليارات دولر 6صل اإ
لتشجيع الابتاكر وأأنشطة البحث وضعت اليت والس ياسات داء الاقتصادي لأ . وفامي يتعلق اب2023احمليل الإجاميل حبلول عام 

نرشته ي اذل 2015الفكرية يف تركيا تطورا كبريا. ووفقا لتقرير مؤرشات امللكية الفكرية لعام  نظام امللكيةأأظهر والتطوير، 
طلبات براءات الاخرتاع منت  الأخص،عىل و . املقمي للملكية الفكرية يداعالايف املرتبة السابعة يف نشاط حلت تركيا الويبو، 

ىل املقمي ىل املرتبة تركيا من ترتيب املاضية، وحتسن  عرش سةيف الس نوات امخل ضعفا  20حوايل ة مبعدل يصل اإ اخلامسة اإ
طار خالل دذه الفرتة. وقد زاد عدد طلبات الرباءات ادلولية  ةعرش  ةاخلامس معاددة التعاون بشأأن الرباءات الصادرة  يف اإ

ىل من تركيا  طلب يف  1013 الطلبات عدد بلغو املاضية، سة عرش الس نوات امخل ار عىل مدضعفا  13حوايل مبعدل يصل اإ
رقام اليت و . وعالوة عىل ذكل، 2014يف % 26، ودو ما ميثل زايدة بنس بة 2015عام  الويبو، وردت يف تقرير وفقا للأ
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، بزايدة قدردا 2015 يف عام ةلبدلان متوسطة ادلخل احملددالطلبات ل بني ماكتب تسمل الطلبات فامي تلقت تركيا معظم 
 .%30 حنو

ىل القرن ال يلكية الفكرية يف تركيا وأأضاف الوفد أأن اترخي امل  .8  الأوىلترشيعات امللكية الفكرية وكنت . تاسع عرشعود اإ
التارخي، ومنذ ذكل . 1879يف عام لأول مرة رباءات السن قانون مت ، و1871منذ عام هبا  معمولبشأأن العالمات التجارية 

دارة دناك  تمع تعديالت طفيفة، وكنمطبقة ترشيعات امللكية الفكرية كنت  شعبة نظام امللكية الفكرية حتت مسؤولية ل اإ
ترشيعات مت تنقيح يف تكل الس نة، و. 1994رشاف وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا ح ى عام امللكية الفكرية اخلاضعة لإ 

اجلوانب املتصةل ابلتجارة تفاقية الاحتاد امجلر ي مع الاحتاد الأورو ي واتفاق ابامللكية الفكرية والإدارة بشلك كبري فامي يتعلق 
دارة نظام امللكية الفكرية من مت حتديث ملعايري ادلولية، واب يتعلقفامي الترشيع ومت تعديل . تريبس من حقوق امللكية الفكرية اإ

حيث هممة مبهام ووظائف  معهد تركيا للرباءاتاضطلع يف دذا الصدد، ومس تقةل.  دارةلرباءات كإ ل امعهد تركيتأأسيس خالل 
دارة حقوق امللكية الصناعية التابعة لوزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا. و  مكؤسسة عامةعهد معل امل  معهد كن مسؤوةل عن اإ

ىل د م التمنية التكنولوجية يف تركيا من خالل توفري اامحاية الفعاةل دحلقوقهي تركيا للرباءات امللكية الصناعية، فءال عن  دف اإ
تسعينات القرن  تعزيز حقوق امللكية الصناعية من أأجل تسهيل تطوير أأنشطة البحث والتطوير. وكن دذا الإصالح يف

نظام امللكية الفكرية يف تركيا أأكرث تاكمال مع النظام ادلويل، حيث مت تعزيز لك عنرص من عنارص نظام  جعلاملايض قد 
مكؤرش رمزي أأسايس لإظهار تطور النظام، كن عدد و س توى النوعي واليمي. من حيث امل  شلك متسارعامللكية الفكرية ب 

يداعات  . وابلتوازي مع التمنية 2015حبلول عام قد بلغ مليونني ، 1995منذ عام  معهد تركيا للرباءات امللكية الفكرية من قبلاإ
يداعات يف  ، فءال عن عنارص أأخرى من نظام امللكية هد تركيا للرباءاتع القدرة املؤسس ية مل حققت امللكية الفكرية، اإ

يداعات أأدت التطورات الأخرية يف نظام امللكية الفكرية والزايدات يف و حتس نا كبريا يف تركيا.  ،الفكرية ىل امللكية الفكرية اإ اإ
وكنت . اتخلدمات منح الرباءس امي ابلنس بة  يف الوقت املناسب، لوعالية اجلودة ملكية فكرية لطلب عىل خدمات زايدة ا

بنية مؤسس ية عهد أأنشأأ امل ، حيث معهد تركيا للرباءات القوة ادلافعة الرئيس ية لإجنازاتمبثابة احتياجات املس تخدمني احملليني 
 امللكية الفكرية يف تركيا مس تخدمهيا. وكن نظامجانب متطورة مع أأدوات حديثة للحفاظ عىل أأدائه بناء عىل ردود الفعل من 

نفاذ املتخصصة يف جمال احملامك و  الهيئة الإداريةو  بشلك جيد مع ترشيعاهتا ادحلديثةيعمل  )مثل القانون امللكية الفكرية وديئات اإ
من و مسجل( وغريمه من أأحصاب املصلحة. ملكية فكرية  حمام 1000ؤس ي )مع حوايل املونظام احملاماة  الرشطة وامجلارك(

اجلهات الفاعةل مبثابة الصغرية واملتوسطة ومراكز البحث والتطوير شاريع واجلامعات وامل  الصناعةكنت ، الأخرى ناحيةال 
نتاج امللكية الفكرية.  ماكنية تركيا دلى ، لملكية الفكريةاملتقدم والراخس ل نظام ال مع و الرئيس ية يف اإ أأن تكون أأكرث نشاطا يف اإ

تركيا دوةل مرحشة لالحتاد الأورو ي ترشيعات امللكية الفكرية و يف حتسني نظام امللكية الفكرية كلك. هتا حبيث تسامه منطق
لهيا ، فءال عن التفاقات ادلولية الأخرى اليت تريبساتفاق مع مع ترشيعات الاحتاد الأورو ي و مامتش ية    .تركياانءمت اإ

ادحلكومة وضعت ونظام امللكية الفكرية، حيث  يوصف العالقة بني النظام البييئ الابتاكر حديثه بوفد الواصل و  .9
 ،رئيس وزراء تركيااذلي يرتأأسه  ،(SCST)  ياالأعىل للعلوم والتكنولوج  اجمللس ووضع. متتامةالرتكية س ياسة متاكمةل بطريقة 

الوطنية للعلوم والتكنولوجيا" وثيقة الاسرتاتيجية كنت رؤية "و س يايس.  مس توىأأعىل اخلاصة ابلبالد عند س ياسة الابتاكر 
ىل منتجات جودة بتكرة لتحسني امل تقنيات ال ديدة وتطوير اجلعارف ملاملسامهة يف يه ا ادحلياة من خالل حتويل املعرفة اإ

الوطنية دحلقوق امللكية الاسرتاتيجية " مت اعامتد ش يا مع س ياسة الابتاكر، اومعليات وخدمات لصاحل الوطن والإنسانية. ومت
الهدف الرئي ي وكن . 2015قيادة رئيس الوزراء يف عام ب لرت ي للتخطيط االأعىل لس ، من قبل اجملالعمل"خطة الفكرية و 

وحامية واس تخدام حقوق ات ذات الصةل من دذه الاسرتاتيجية دو املسامهة يف معلية تمنية حقوق امللكية الفكرية واملنتج
تركيا هتدف اىل نت كيف ضوء ذكل، و. ياجممتع متوسع وفعال ومعمتد  امللكية الفكرية عن طريق نظام حقوق ملكية فكرية

وذكل ابلتوازي مع املنطقة من خالل تقامس وتبادل خرباهتا، امللكية الفكرية يف  معلوماتو  رفامعمركز نرش حتويل نفسها اىل 
دارةكوهنا   ث دويل وصحص متهيديحب دارةكإ  معهد تركيا للرباءات يكون تعيني لوينبغي أأ . دويل ث دويل وصحص متهيديحب اإ
مع موقعه الفريد عند تقاطع و لنظام معاددة التعاون بشأأن الرباءات كلك. صحسب، بل للمس تخدمني احملليني ا مفيددويل 

وقام امللكية الفكرية بني أأورواب وأ س يا. ومعلومات دور جرس نقل معارف أأن يلعب  عهد تركيا للرباءاتالقارات، ميكن مل 
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ني مدربني فاحص عينيبت  لرباءات الاخرتاع تفاقية الأوروبيةال وجبمبرباءات الوطين دلوةل متعاقدة المكتب املعهد، بصفته 
من ذوي ني فاحصعهد امل عني و  .رباءات الاخرتاعالأرو ي لكتب دلى امل من خالل التدريب  البحث والفحص يفتدريبا جيدا 

معهد س يكون ذه املوارد البرشية، وهبتقدمه الويبو. اذلي من خالل التدريب  اذلين اكتس بوا خرباهتمعاددة املاخلربة يف تنفيذ 
يف منطقة س امي  لوعاددة يف البدلان اجملاورة ، املوتوس يع اس تخدام عىل القيام بدور يف تعزيز الوعي ا قادر  تركيا للرباءات

س امي  ، لعىل التعاون اتركيا بشدة أأن قدرهتوتعتقد أ س يا والبلقان.  بدلانلرتكية، فءال عن الناطقة اب والبدلانالرشق الأوسط 
حث بلل  دارةكإ معهددا  تعزز مع تعينيت س  ،خرى يف املنطقةالأ بدلان ال لتحسني نظام معاددة التعاون بشأأن الرباءات مع 

دارة صحص متهيدي دويل/دويل ىل تعزيز الابتاكر ونرش املعرفة ونقل التكنولوجيا يف املنطقة. و . اإ دذا من شأأنه أأن يؤدي اإ
بشأأن ملنطقة ا يف معهد تركيا للرباءات مسامهةأأن يد م التعاون املس متر مع املكتب ادلويل للويبو من شأأن وعالوة عىل ذكل، 

نشاء برانمج ماجس تري  العام  لملكية الفكرية يف تركيا، والكدام س يكون جادزا للعمل قبل بدايةل امللكية الفكرية وأأكدميية يف اإ
نشائه علن عن اذلي أ   ركيا بنك التكنولوجياتستس تءيف وابلإضافة اإىل ذكل،  .2017-2016 ادلرايس لأول مرة اإ

التكنولوجيا علوم و التكنولوجيا البنك وس يد م الأمني العام للأمم املتحدة.  ،ابن  ي مون الس يد، من قبل 2014نومفرب  26 يف
مللكية االابتاكر، وبنك وا العلوم والتكنولوجيأ لية د م تكون من وحدتني: سي الابتاكر يف البدلان الأكرث فقرا يف العامل، و و

ىل التكنولوجيا الفكرية. وكن لبنك  . عىل مس توى العامل منوا الأقل البدلانالقدرة عىل تعزيز القدرات الوطنية وتقدمي اخلربة اإ
نشاء بنك التكنولوجيا يف تركيا خيدم تطوير نظام امللكية الفكرية، ل ن اإ البدلان س امي نظام الرباءات يف  ويف دذا الصدد، فاإ

نظام الرباءات ادلويل من خالل زايدة ل من خالل الاس تفادة من أ ليات نقل التكنولوجيا. كام س يتبع ذكل تعزيز  ،الأقل منوا
دارةأأداء همام عىل  معهد تركيا للرباءات قدرة وكفاءة من  .دولية اإ

ىل القدرة املؤسس ية مل الوفد وحتول  .10 ابلتوازي مع التطورات يف نظام  هأأن وأأفاديف أأداء وظائفه،  عهد تركيا للرباءاتاإ
من أأجل توفري اجلودة  عهد تركيا للرباءاتمل  تقنيةامللكية الفكرية يف تركيا، مت حتسني البنية التحتية القانونية والإدارية وال 

دار ذات املس توى املرتفع وواخلدمات  حقق صة به، مع املوارد املالية اخلاو رن، ته امليف الوقت املناسب. وعالوة عىل ديلك اإ
غري نظام عهد امل  دلىووأأدوات تكنولوجيا املعلومات لتحسني جودة اخلدمات.  البرشيةاستامثرات كبرية يف املوارد عهد امل 
ىل البيئة الإلكرتونية الطلبات عرب من % 95 وقد تسملّ ريق، و  الانرتنت. وعالوة عىل ذكل، مت نقل مجيع احملفوظات اإ

اخلدمات اليت  ميكن الوصول اإىلو حرمه. داخل حديثة وفس يحة  فعليةأأيءا بنية حتتية  ودليهوفهرس هتا لأغراض البحث. 
 .من خالل مرافق الإنرتنتأأيءا عهد امل  قدهماي

عداد تقارير البحث والفحص معهد  لأأانبوأأضاف الوفد  .11 يف بعض اجملالت التقنية. وكنت  2005عام  خاللقد بدأأ يف اإ
املكتب يه ، ومعهااملتعاقد  ةملاكتب الرشيكمن امبصادر خارجية أأن تس تعني بد من  تقارير البحث ح ى ذكل ادحلني ل

كتب امل و  للملكية الفكرية واملكتب الرويس، براءات ادلامنر ي كتبامل و  للرباءات المنساويكتب امل الأورو ي للرباءات و 
بسبب تقارير عهد امل من  الصادرةرتاع دذه الرشاكت اإىل حد كبري يف جودة براءات الاخسامهت قد رباءات. و لل السويدي

ىل أأضافت خالل تكل املاكتب. وقد  مناليت أ عدت البحث والفحص عالية اجلودة  البحث خربات دذه الرشاكة أأيءا اإ
يف وأأصبحت ، مرات 10أأكرث من بقدرة البحث والفحص زادت ، 2005منذ عام . و عهدامل دلى  نيفاحصاخلاصة ابلوالفحص 

 .املعنيةالت فاحيص الرباءات املدربني تدريبا جيدا يف اجملوجود ، مع تقنيةاجملالت ال  لكالوقت ادحلايل كفية لتغطية 

ىل اجلانب الرئي ي الثالث  وفد انتقاهلالواصل و  .12 التأأكيد و الطلب عرضه من خالل رشح الإجراءات املتخذة لإعداد يف اإ
دارةتعيني مبثابة متطلبات ال عهد امل  استيفاءية كيف عىل  من أأجل امليض قدما يف التحءري و  دويل. ث دويل وصحص متهيديحب اإ

يف س ياق خطة العمل و. طلبلإعداد الالالزمة راحل املالأولوايت و تءم خطة معل عهد امل أأعد بطريقة مهنجية، للطلب 
لس تعدادات والرتتيبات الالزمة لتنفيذ املهام والواجبات عىل النحو املطلوب لقيام ابخمصصة ل  عامةل أأفرقة ةثالث أأنشأأ دذه، 
دارةمن  سؤول عن مراجعة وتنس يق املباد  التوجهيية الوطنية دو امل ملباد  التوجهيية" الفريق العامل املعين ابدولية. وكن " اإ

املعين "الفريق العامل وكن التعاون بشأأن الرباءات. عاددة ادلويل والفحص المتهيدي مللبحث ل القامئة مع املباد  التوجهيية 
عادة اب البحث والفحص يف أأعامل تصممي حسب الرضورة لتنفيذ ال لتدريب" مسؤول عن مراجعة برامج التدريب القامئة واإ

طار معاددة التعاون بشأأن الرباءات.  دوكن اإ دارة اجلودة" مسؤول عن ختطيط لنظام اإ ارة اجلودة "الفريق العامل املعين ابإ
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لفحص المتهيدي ادلويل وا لبحثل من املباد  التوجهيية  21الـتوافق مع القواعد والإجراءات املنصوص علهيا يف الفصل امل 
ومبجرد الوطنية. ة الاخرتاع طلبات براءفائدة عاددة التعاون بشأأن الرباءات مع الاس تفادة من نظام اجلودة ادحلايل لملادلويل 

س بانيا للرباءات و  للملكية الفكرية كتب كورايمب  معهد تركيا للرباءاتاتصل خرجاهتا، مبامةل جادزة الع فرقةأأن كنت الأ  مكتب اإ
جراءات تعيني ال والعالمات التجارية  ىل اإ شارة اإ والأربعني ادلورة السادسة حسب ما مت التفاق عليه يف ادلولية هيئات يف اإ

دلولية ساعدة من واحد أأو أأكرث من الإدارات اامل دحلصول عىل اب بقوة اليت "تويصالتعاون بشأأن الرباءات مجلعية معاددة 
طلب كتبني عىل اجيا ي من دذين امل الإ رد البعد وقت قصري من . و (PCT/A/46/6 )أأ( من الوثيقة25القامئة" )انظر الفقرة 

س بانيا للرباءات و  الفكريةلملكية ل  مكتب كورايقام الأوىل، بعثة . وخالل ال تنيبعثتني مشرتك مت ختطيط التعاون،  مكتب اإ
الزائرة اكتب املأأجرت و . عهدامل  لمتطلبات وخارطة طريقل ادحلد الأد ى مبراجعة  معهد تركيا للرباءاتو  والعالمات التجارية

دارة اجلودة مبا بطريقة مجيع املتطلبات  استيفاءعمقة للتأأكد من تدراسة م  مرضية، وقدمت أأيءا توصيات بشأأن ضبط نظام اإ
ىل جو ادلولية الرائدة الأخرى.  هيئاتوكتيبات ال هبا خلاصة كتيبات اجلودة اىش مع يامت نب دذا التبادل املشرتك للمعلومات، ااإ
عىل  اكون قادر يكفة الإجراءات والاس تعدادات الالزمة ل عهد امل  يملاس تلتمنية، القابةل ل الت توصيات بشأأن اجملال  مراعاةمع و 

دارةتنفيذ همام  مكتب و لملكية الفكرية ل  مكتب كوراياس تنتج تقيمي، ال يف هناية و. ويلادلويل والفحص المتهيدي ادلبحث ال  اإ
س بانيا للرباءات والعالمات التجارية  ادحلد الأد ى من املتطلبات )انظر املرفق اخلامس  اس توىفقد عهد امل  أأن اميف تقاريرداإ

لتعاون الوثيق عىل ا ه لإدارة وممثيل املاكتب املعنيةوفد عن امتنانالوأأعرب  (.PCT/CTC/29/2 والسادس للوثيقة
 .هتنفيذ خارطة طريقعىل عهد امل والتعليقات الثاقبة اليت ساعدت 

 حس امبلمعايري، ل معهد تركيا للرباءات استيفاءوجزة عن كيفية املعلومات املبعض قدمي من خالل تحديثه واصل الوفد و  .13
 افاحص  112بدوام كمل عهدامل  ، يعمل يفيف الوقت الرادنوأأفاد بأأنه . الزائرةلماكتب لأأكدته بعثات تقيص ادحلقائق التابعة 

براءات  فاحص 50عيني ت عهد امل  يعزتمابلإضافة اإىل ذكل، والبحث والفحص. أأعامل اكفية لتنفيذ التقنية ال ؤدالت ممن دلهيم امل
ضافي عىل  حاصلون ممهن% 47 ،رباءات حاليا س بع س نواتمتوسط خربة فاحيص الو . 2018هناية عام بواس تكامل تدريهبم  ااإ
ني تقريبا أأكرث من مخس س نوات من اخلربة يف أأعامل البحث فاحصنصف الدلى واملاجس تري أأو درجة ادلكتوراه.  درجة

برانمج  امنظم من خالل معلية توظيف شامةل، تبعهبشلك فاحص براءة ومت تدقيق متطلبات التأأدل لوظيفة والفحص. 
أأيءا عهد امل  نفذو براءات الاخرتاع. وصحص باد  حبث مب تعلق ابملهارات واملعارف والاسرتاتيجيات املتعلقة ي تدرييب مكثف 

جراءات  ادحلد الأد ى من املتطلبات عن درجة الباكلوريوس أأو ل يقل الفاحصني اجلدد، حيث تعيني قيق يف ادلختيار الااإ
اجتياز أأول الفاحص عىل مث كن من و . نياحدة عىل الأقل لإجراء البحث والفحص الالزملغة أأجنبية و اتقان املاجس تري و 

 املبتد لفاحص ا عىلبراءات،  فاحيصكبري يصبح وليك رحلتني. اجتياز اختبارات امليكون موظفا عاما، مث الاختبار العام ل 
ن اذلين اجتازوا دذه وفاحصس متر الوي ة واحدة. س نيس تغرق املس توى الأول يف هناية تدريبه اذلي أأول لختبار تأأدل أأن ي 

يف جمال التقنية ذات  هتمني مدة عامني أ خرين ح ى تقدمي دراسة أأطروحفاحصلكبار ال ينني مساعدفاحصاملرحةل معلهم ك
اجتياز الاختبار  ل بد من، ويف املرحةل الثالثة جلنة ممتحننيأأمام ته أأطروح الفاحص تقدمي  عىليف املرحةل الثانية، والصةل. 
لحفاظ الفاحصني اجلدد بربانمج التدريب الأسايس ولويد زت ل يةالتدريب  همواردعهد امل دلى و. فاحصنيكبري صبح يك ي الهنايئ ل

تلقي مجموعتني من التدريب الإداري والفين.  ونفاحص، بدأأ العييهنمبعد ت و رف واملهارات بشلك مس متر. ااملععىل حتديث 
ومت وقواعد اخلدمة املدنية العامة.  يةتدابري الأمن ال عرض همام املكتب ودور لك قسم و يف داري ريب الإ التدمجموعة ومتثلت 
ماكنية الاس تفادة منه تكرارارة واحدة ملدذا التدريب تقدمي  ابلتمنية املهنية  ةاجملموعة الثانية من التدريب معنيوكنت . مع اإ

دارة براءات الاخرتاع. فاحصلالتدريب التقين لأأدير . و هتاطبيعة ب مس متر وكنت للفاحصني  ابعتباردا دوةل متعاقدة وني من قبل اإ
املكتب ا أأكدميية هت، اس تفاد مجيع فاحيص الرباءات من الربامج التدريبية اليت قدمة بشأأن الرباءاتلأوروبياتفاقية عىل ال

ا الويبو وغريدا من ماكتب براءات تاليت قدهم  برامج التدريب تدرج. وعالوة عىل ذكل، أ  الاخرتاع رباءاتالأورو ي ل
ادحلد  اس توىفقد  معهد تركيا للرباءات عىل أأن ديأأك التميكن دذا الس ياق، يف و. نيبرانمج تدريب الفاحصالرائدة يف الاخرتاع 

أأو املنظمة اجيب أأن يعمل يف املكتب الوطين " أأي أأنه ،"1"1.63و "1"1.36 القاعدتنييف الأد ى للمتطلبات املنصوص علهيا 
 لإجراءدالت التقنية الالزمة ؤ عىل الأقل يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية، وميلكون امل ادحلكومية ادلولية مائة موظف

 ".الفحوصو  البحوث
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 منفذمعهد لل لبحث والفحص، ا اليت ميكن النفاذ غلهيا لأغراضواثئق الدحلد الأد ى من أأبرز الوفد أأنه فامي يتعلق ابو  .14
ىل . الاخرتاعرباءات الأوروبية لتفاقية ال مبوجبابعتباردا دوةل متعاقدة ة بالده نظرا ملاكن( EPOQUENet) نظام كمل اإ

 قواعد البياانت التجارية مثل فاإنوعالوة عىل ذكل، 
(IEEE Xplore, Elsevier, Springer, EBSCOhost, STN, EMBASE, MEDLINE)  وامجلعية الكمييائية

ابلإضافة اإىل قواعد البياانت دذه، و .للمعهدمتاحة لرباءات الاخرتاع بياانت الوطنية الرتكية ال قاعدة  بانالأمريكية، اإىل ج
ىل  معهد تركيا للرباءاتدلى  وفر ويه هجات ت، لبحوث العلمية والتكنولوجيةالرت ي ل  لسالرتكية واجملكتبة العلمية امل وصول اإ

أأثناء اس تخدام قواعد البياانت دذه، مت و نرشات رمسية ودورايت وجمالت وكتب يف خمتلف جمالت العلوم والتكنولوجيا. 
 24ثنائية مقاس شاشات ال ال عدات تكنولوجيا املعلومات الرضورية مثل مب معهد تركيا للرباءات فاحيص الرباءات يفزويد ت

ىل لغات أأخرى.  الأدبياتبحث والفحص، فءال عن أأدوات لرتمجة واثئق ال يف مساعدة الالزمة لل والربامج بوصة  السابقة اإ
ة ظائف ترمجو م ااس تخدكام مت الرتكية، اللغة ىل اإ و ترمجة من ( Espacenet) مرافق الرتمجة ال لية املقدمة منومشلت 

(EPOQUENet) .ماكنيةعهد امل دلى واثئق، الذلكل، وفامي يتعلق ابدحلد الأد ى من و ىل قواعد بياانت الرباءات و ال اإ صول اإ
لهيا يف فامي  لرباءاتاملرتبطة ابغري  الأخرىالسابقة يات والأدب   .34 القاعدةيتعلق ابدحلد الأد ى من الواثئق املشار اإ

دارة اجلودةل القامئ اجلودة وفد نظام ص الوخلّ  .15 مبناس بة  املعد (QMS) طلبات براءات الاخرتاع الوطنية، وكذكل نظام اإ
املنظمة ادلولية لتوحيد  قد حصل مؤخرا عىل شهادةعهد امل  أأكد أأنو  دويل،حبث دويل وصحص متهيدي  دارةاملعهد كإ تعيني 

دارة اجلودة. ( مكISO 9001املقاييس ) شهادة  معايري ستيفاءلالالزمة ادلراسات  وما زالترجع معياري لزايدة فعالية نظام اإ
(ISO 27001 ) وصحص حبث منتجات وخدمات توفري ملزتم ب عهد وامل . قيد الإعداداملعلومات ا كنولوجيأأنظمة أأمن ت باملتعلقة

 املوثوقية والاتساق والشفافية والالزتام القانوين يهللمعهد الركئز الأساس ية لس ياسة البحث والفحص و ودة. عالية اجل
تطبيقات منوذج التحسني املس متر للأداء مهنجية دورة عهد امل اعمتد يف دذا الصدد، واملناسب والتحسني املس متر. توقيت ال و 
(PDCA ) .دارة اجلودة دارة اجلودة و مكبدأأ أأسايس لتنفيذ نظام اإ مدير اجلودة وفريق يه اخملطط العنارص الرئيس ية لنظام اإ

لية عم اجلودة ل عن مجيع قءااي  مدير اجلودة مسؤولو لك مجموعة من اجملالت التقنية. بتأألف من قادة الوحدات اذلي ي اجلودة 
الوحدات ، ويه ماملتعلقة ابجلودة يف وحداهتقءااي عن مجيع الني قادة الوحدات مسؤولو براءات الاخرتاع، وصحص حبث 

ابلتنس يق مع ومجيع قادة الوحدات معا فريق اجلودة. شلك ي و تكنولوجيا. بيو الإلكرتونية وال والكمييائية والكهرابئية/ املياكنيكية
دارة  ليةمدير اجلودة مسؤو يتوىل  التوجهيية والفريق العامل املعين ابلتدريب، ملباداملعين ابالفريق العامل  حتسني نظام اإ

بعد اس تالم الطلب، فامي ، و الرباءة منحب وح ى لالطمن بدءا اجلودة معلية ضامن كفاءته. وفامي يتعلق بسري العمل و و  اجلودة
دارة املعينالتقين عىل الفريق يا تلقائ أأول ليك يمت توزيع الطلب تصنيف ال قبل  أأعامل ماتمت  أأداة  وتقومعبء العمل.  من قبل اإ

دارة و  تقينجمال لك  يف عبء العملراقبة تقلبات مبو عبء العمل بشلك متوازن، تكل بتوزيع تكنولوجيا املعلومات  الأعامل اإ
مجيع التقارير  ت راَجعيف معلية مراقبة اجلودة، وأأي تأأخري. قدم تقارير بيو  فاحصلك اداء راقب دذا الربانمج توقيت وي. املرتامكة

اليت  رجعيةلقامئة املفاحص الثاين التقارير وفقا لال ويفحصبغية ضامن نتاجئ عالية اجلودة. صدار قبل الإ أ خر من قبل فاحص 
ت الرئيس ية للكامووفقا ل، قد متمجيع املطالبات صحص  والتأأكد من أأنالتصنيف ادلويل للرباءات،  رموز/حصة رمز تءمنت 

ذا وجد و يف التقرير. احملددة قد اس تخدمت  املعيارية عباراتال ل و امجل ومن أأن، وخالفه( Yو X) حصة الرموزو  املس تخدمة اإ
رسال نقص، ال طابقة أأو املعدم نوع من أأي الفاحص الثاين  ىل الفاحص الأول للمراجعة والتصحيح وفقا ذلكل. فيمت اإ التقرير اإ

ّزن  ، فءال عن X /Yمراجع للحتأأداة تكنولوجيا املعلومات اليت بواسطة ومراقبهتا التقرير املرجعية وحمتوايت القوامئ مجيع وخت 
أأظهرت أأحدث النتاجئ أأن قد ولك جمال تقين مكؤرش جودة. و  فاحصتقارير التحليل للك  وتس تخدممؤرشات حمددة أأخرى. 

طار. و2015و 2012بني عايم % 86-62وحت ما بني عىل الأقل ترا X/Yذات مراجع النس بة املئوية لتقارير البحث   يف اإ
دارة حبث دويل،  املعدة لأغراضمعلية ضامن اجلودة  وفقا ملصفوفة اجلودة  وضبطهامن التقارير عشوائيا % 5يمت اختبار اإ

منتدى من  ءاتمعهد تركيا للربا ويس تفيددوري. وتقدمي تقرير هبا بشلك  النتاجئمت تسجيل ، ويصممة من قبل فريق اجلودةامل
تبعا لطبيعة امللف، و البعض يف حالت حمددة. مع م بعءه واتشاوري ن أأ ني فاحصلميكن لحيث  ،نقاش بني فاحيص الرباءات

عىل للتنفيذ يف املس تقبل. وقد انعكس دذا الاجهتاد القءايئ أأيءا م يس تخدفهم مشرتك ك ميكن اعامتد "سوابق قءائية"، 
ذا لزم الأمر. وابلإضافة اإىل ذكل، كناملباد  التوجهيية ذات الصةل  مبثابة من املس تخدمني اجعة التغذية الر  تودليل اجلودة، اإ
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جراء الاحتياطات الالزمة، و ختاذ مدخل أأسايس ل معهد تركيا  يف ضوء دذه املعلومات، فاإنوالتنقيحات عىل دليل اجلودة. اإ
دارة اجلودة  استيفاءس يءمن  للرباءات  .الفحصللبحث و من املباد  التوجهيية  21الـيف الفصل  الواردةمتطلبات نظام اإ

 امخلس عرشة ـالس نوات الخالل  معهد تركيا للرباءاتاليت حققها كبرية ال قفزة اللءوء عىل مسلطا الكمته اختمت الوفد و  .16
ال ن ادحلد الأد ى من متطلبات  اس توىفقد عهد وأأفاد بأأن امل البحث والفحص. ه يف أأعامل املاضية يف تعزيز قدراته وكفاءات

دارة /حبث دويل دارةكإ التعيني  عدم  ة عىلنيقد ال اه ع، ولكنالتعاون بشأأن الرباءات بناء عىل معاددة دويلصحص متهيدي اإ
ىل زايدة حتسني البنية التحتية التقنيةعهد امل عند دذا ادحلد، بل هيدف  التوقف وأأفاد بأأن وتدريهبم. دليه ني فاحصوعدد ال اإ

معهد تركيا يسامه  ادلولية، ينبغي أأن دارةمن خالل القيام بدور الإ و  وأ س ياجرس بني أأورواب ك وظيفهتا بعتقد بقوة أأنه ا ت تركي
نشاء عاددة التعاون بشأأن الرباءات من خالل اخلاصة مبيف نرش املعرفة  للرباءات ش بكة بني املس تخدمني احملليني والإقلمييني اإ

مسى تقديره أأ عن معاددة التعاون بشأأن الرباءات يف منطقهتا. وأأخريا، أأعرب الوفد مرة أأخرى  تطوير وتعزيز نظام أأيءا د موي
س بانيا للرباءات والعالمات التجاريةو  كوري للملكية الفكريةاللمكتب ل وامتنانه  هتام املمتزية ومساعدزي مت امل امتعاوهنعىل  مكتب اإ
  عمليةال أأثناء ا املمتزية اهتتوجيعىل الأمانة  وأأثىن عىل

س بانيا نب اللملكية الفكرية اإىل ج مكتب كوراياذلي مت بني التعاون عن وفد مجهورية كوراي وحتدث  .17 للرباءات مكتب اإ
دارة ، بصفتهمعهد تركيا للرباءاتو والعالمات التجارية  ملساعدة يف والفحص المتهيدي ادلويل، هبدف البحث ادلويل ل قامئة  اإ

عداد  لملكية ل  مكتب كورايوأأفاد بأأن . ويلادلمتهيدي ال فحص الو ويل ادل بحثلل  دارةتعيينه كإ ل  معهد تركيا للرباءاتطلب اإ
ىلقد الفكرية   63و 36و 34 القواعدعىل أأساس املعايري الواردة يف  معهد تركيا للرباءات وضع خطة لتقدمي املساعدة اإ

يتأألف من خرباء  بعثةلهذه ال اخملصص لملكية الفكرية ل  مكتب كورايضافية للبحث والفحص. وكن فريق معل الإ تطلبات امل و 
لملكية ل  مكتب كورايوشارك يف ثالثة جمالت يه: اللواحئ والنظم، والبحث والفحص املوضوعي، وتكنولوجيا املعلومات. 

 والفحص واملباد  التوجهيية للبحث ادلويل عاددة التعاون بشأأن الرباءاتمل الالحئة التنفيذيةأأحدث نسخة من بالفكرية 
دليل معاددة التعاون بشأأن الرباءات اليت يس تخدهما و التعلاميت الإدارية ملعاددة التعاون بشأأن الرباءات، المتهيدي ادلويل، و 

رشادات بشأأن البحث والتعامل مع ل  مكتب كوراي قانون ال، و ختباراتلملكية الفكرية يف الال  مكتب كورايلملكية الفكرية، واإ
للملكية الفكرية  مكتب كوراي قدمكام معاددة التعاون بشأأن الرباءات.  اذلي يستند اإىلرتاع الكورية رباءات الاخالوطين ل

ىل ادحلد الأد ى عهد تركيا للرباءاتقامئة مرجعية مل  ماكنية الوصول اإ معاددة التعاون بشأأن واثئق  من للتحقق من أأن دليه اإ
كتب امل لك دذه الواثئق، زار وفد من ب للملكية الفكرية مكتب كورايأأن شارك  بعدو الرباءات والتحقق من نظامه ادلاخيل. 

 للملكية الفكرية مكتب كوراي أأجرىالأوىل،  لبعثة. ويف دذه ا2015يف الأس بوع الثاين من ديسمرب عام  معهد تركيا للرباءات
 مكتب كورايوقع رئيس ، 2016اير فرب  29ويف . دولية دارةكإ  تعيني املعهدمعايري  ستيفاءحتسينات لاقرتح حقائق و لل اتقصي

تقدمي املساعدة ب لملكية الفكرية ل  مكتب كورايتقيض بقيام أأيءا عىل مذكرة تفامه  عهد تركيا للرباءاتنظريه مب و  للملكية الفكرية
مكتب . وعقب التوقيع عىل مذكرة التفامه، زار الثانية والعرشين وليةادل دارةابعتباره الإ  معهد تركيا للرباءات تعينيالالزمة ل 
، معهد تركيا للرباءات لك من الزايرات والتعاون مع. وبفءل 2016مارس يف  معهد تركيا للرباءات للملكية الفكرية كوراي
 للرباءاتمعهد تركيا  عىل ادحلصول عىل فهم أأفءل للحقائق والأرقام اليت قدهماا ادر ق للملكية الفكرية مكتب كوراييكن  مل

 .وصحص متهيدي دويلحبث دويل  دارةتعيينه كإ عىل أأن  اكن حريص معهد تركيا للرباءات صبح أأكرث وعيا بأأنأأ بل ، صحسب

معهد تركيا  تبنّي أأن، للملكية الفكرية مكتب كوراياذلي أأجراه تقيص ادحلقائق التقيمي و عىل أأساس ه ذكر الوفد أأنو  .18
اكفية التقنية ال ؤدالت ميتلكون املن وفاحص. وكن ال2016فرباير  يفبدوام كمل براءات  فاحيص 103 كن دليه للرباءات

صل يزايدة عدد فاحيص الرباءات ل  معهد تركيا للرباءات ويعزتم. اتقنيجمال  19لتنفيذ معليات البحث وتغطية أأكرث من 
نامل واثئق العىل فهم رين قادني فاحصمجيع ال. وكن 2019حبلول عام  افاحص 162 اإىل زيية، لككتوبة ابللغة الرتكية والإ
درجة وا حاصلني عىل الأقل عىل ني أأن يكونفاحصلبد ل لوالفرنس ية والأملانية. الواثئق الكتوبة ابللغة فهم % 20 يس تطيعو 

ملشاركة يف اني فاحصالعىل لءامن القدرة عىل صحص الرباءات. وابلإضافة اإىل ذكل،  اخاص ااختبار جتازوا االباكلوريوس و 
ذلكل، وأأكدميية الويبو ومؤسسات التدريب الأخرى. و مجموعة متنوعة من برامج التدريب يف الأكدميية الأوروبية للرباءات 

 يس تطيعالاكفية لبحث وصحص طلبات معاددة التعاون بشأأن الرباءات. اثنيا، تقنية املعرفة ال  معهد تركيا للرباءات فاحيصدلى 
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ىل ادحلد الأد ى  معهد تركيا للرباءات رباءات الاخرتاع الأدبيات اخلاصة ب –معاددة التعاون بشأأن الرباءات من واثئق الوصول اإ
لبحوث العلمية والتكنولوجية الرت ي ل  لساجملوقاعدة بياانت ( EPOQUENet) نظام من خالل - يات الأخرىوالأدب 

(TUBITAK .) نظاويغطي( مEPOQUENet ) الأورو ي كتب امل اء العامل يف رشاكة مع يف مجيع أأحن رباءاتالواثئق
ادحلد اعدة بياانت علمية تغطي مكية كبرية من قلس البحث العلمي والتكنولوجيا جملابلإضافة اإىل ذكل، ورباءات الاخرتاع. ل

الاخرتاع. وعالوة رباءات ابلأدبيات الأخرى غري تكل املرتبطة بواثئق معاددة التعاون بشأأن الرباءات فامي يتعلق الأد ى من 
لنص الاكمل عن ابالرتكية  الوطنيةالاخرتاع براءة ة اس تخدام واثئق مؤخرا قابليقد عزز  معهد تركيا للرباءات عىل ذكل، كن

دارة ال نب فئات ايع الواثئق. وساعدت دذه البياانت الرمقية، اإىل جمجل طريق التحويل الرمقي  براءات ملف بحث يف نظام اإ
 .حبث الواثئق الرتكية عىل حنو أأكرث سهوةل ويرسعىل ني فاحصال اليت ساعدت  (PATUNA)الاخرتاع

. 2016لتنفيذ الأنشطة التالية ح ى مارس  2015 عام عامةل يف أأفرقة ةنظم ثالث معهد تركيا للرباءات أأنبالوفد أأفاد و  .19
س بانياو ، تب الكوري للملكية الفكريةلمك ادحلالية ل  الكتيبات مبراجعةملباد  التوجهيية املعين ابالفريق العامل وقد قام   مكتب اإ

وذكل ، عهد تركيا للرباءاتمل تنقيح املباد  التوجهيية القامئة الاخرتاع، وقام ب لرباءات الياابين كتب الويبو وامل للملكية الفكرية و 
للبحث ادلويل املباد  التوجهيية و  بشأأن الرباءات التعاونالالحئة التنفيذية ملعاددة و  بناء عىل معاددة التعاون بشأأن الرباءات

اخلاص تصممي برامج التدريب عىل أأساس نظام التدريب ب الفريق العامل املعين ابلتدريب قام . و ادلويل الفحص المتهيديو 
 حتديث برامج اجملالت التقنية مبا يف ذكل دورات التعمل عن بعد معهد تركيا للرباءات واصلو ملكتب الأورو ي للرباءات. اب
ؤسسة املمثل يف جمال امللكية الفكرية خرى الأ  ، من خالل التعاون مع معادد التدريبعىل رأأس العمل وخالفهدريب التو 

طارو. لمكتب الكوري للملكية الفكريةالتابعة ل  (IIPTI)مللكية الفكرية للتدريب يف جمال اادلولية  من  21الفصل  يف اإ
الفريق العامل املعين قام عاددة التعاون بشأأن الرباءات، ي ادلويل اخلاص مبللبحث ادلويل والفحص المتهيداملباد  التوجهيية 

دارة اجلودة  دارة اجلودةبتأأسيس ابإ اس تطاع املعهد ،  الثالثةالعامةل فرقةالأ نشطة ونتيجة لأ . معهد تركيا للرباءاتدلى  نظام اإ
دارة اجلودة اخلاص نشاء نظام اإ من قبل  فاحصلك اخلاصة ب صحص مجيع تقارير . ومتالفريق الأسايسبه واملشغل من قبل  اإ

دارة اجلودة، و الفاحص الثاين.  جراءات نظام اإ عشوايئ بشلك من تقارير البحث كبرية نس بة سيمت صحص وفقا لقواعد واإ
دارة اجلودة و/أأو قادة الوحدات. ذلا ا يعتقد اعتقاد ملكية الفكريةكوراي لل مكتب الوفد أأن ذكر  ،ومراجعهتا من قبل فريق اإ

عداد  معهد تركيا للرباءات أأنبراخسا  دارة اجلودة من أأجل قد أأمت اإ  .21الفصل املتطلبات الواردة يف مجيع  استيفاءنظام اإ

حبث  دارةكإ رشوط التعيني  اس توىفقد  معهد تركيا للرباءاتفاإن لك الأمور يف الاعتبار، ه بوضع أأناإىل وخلص الوفد  .20
طارصحص متهيدي دويل و دويل  ابلفعل اللواحئ ادلاخلية  معهد تركيا للرباءاتأأعد . وعالوة عىل ذكل، 63و 36 نيالقاعدت يف اإ

زيد من ابمل معهد تركيا للرباءاتو  للملكية الفكرية مكتب كورايس يقوم و  ،عاددة التعاون بشأأن الرباءاتملوالفحص للبحث 
عىل أأن  معهد تركيا للرباءات قدرةيف شك أأد ى  ملكية الفكريةكوراي لل مكتب ليس دلى التعاون يف تدريب الفاحصني. و 

دارةيكون   .حبث دويل وصحص متهيدي دويل اإ

 بعثتني لتقيص ادحلقائق يفقد نفذ للرباءات والعالمات التجارية  اس بانياإ ملكتب ذكر وفد أأس بانيا أأن املستشار الفين و  .21
ىل  7و 2015ديسمرب  17اىل  14يف الفرتة من  معهد تركيا للرباءات كجزء من النشاط التعاوين هبدف  ،2016مارس  10اإ

يف دويل. و حبث دويل وصحص متهيدي دارةطلبه للتعيني كإ يف معلية  معهد تركيا للرباءات تقدمي املساعدة التقنية اإىل
ىل تسعى اليت اكتب الرباءات ململتطلبات اجلديدة اب ، اعمتدت مجعية معاددة التعاون بشأأن الرباءات تفادام2014 عام  اتعييهناإ

دارةبصفة  ي وىص بشدة املكتب الوطين أأو املنظمة ادحلكومية ادلولية "جاء بند بني املتطلبات اجلديدة ومن دولية.  اإ
دارة واحدة أأو أأكرث من الإدارات ادلولية القامئة لإعانته عىل  )"املكتب"( اذلي يطلب التعيني بأأن حيصل عىل املساعدة من اإ

)أأ( من تقرير ادلورة السادسة والأربعني مجلعية احتاد معاددة 25" )انظر الفقرة  الطلب.تقيمي مدى استيفائه املعايري قبل تقدمي
ىل  22قدت يف جنيف يف الفرتة من التعاون بشأأن الرباءات، اليت ع   أأفاد و (. PCT/A/46/6ة الوثيق)، 2015سبمترب  30اإ

حبلول ة جديددويل  دويل وصحص متهيدي حبث دارةكإ بطلب تعيينه التقدم  عىلأأعلن عزمه  معهد تركيا للرباءات نبأأ 
س بانيا  من ديدة، طلباجلتطلبات امل  استيفاء، ومن أأجل 2016 مارس ، بصفته للرباءات والعالمات التجارية مكتب اإ
حدى ادحلالية بني املكتبني، تقدمي تقيمي التفامه القامئة وعىل أأساس مذكرة ادلويل  متهيديال فحص الويل و ادلبحث ديئات ال  اإ
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 أأيءامت اليت و نفس املساعدة  ملكية الفكريةكوراي لل مكتب طلب من قد  معهد تركيا للرباءات نبأأ  أأيءا أأفادو . طلبال لعملية
مكتب لك من قد طلب من  معهد تركيا للرباءات للحصول عىل مساعدة أأكرث فعالية، ونظرا لءيق الوقت، كنو . تقدميها
س بانيا و  ملكية الفكريةكوراي لل  معا تقدمي املساعدة املطلوبة. وكنت النتيجة الهنائية والعالمات التجارية  للرباءات مكتب اإ
داراتتقدم ملساعدة أأن اخلاصة ابلهذه الزايرات  املتوقعة ، حبلول املتعاونة ويلادلمتهيدي ال فحص الويل و ادلبحث ال  اإ
عىل الأقل نية زايرة تعاون اث أأنعهد امل ورأأى . تعيينه طلبيف  للمعهد اس تخدامهميكن ي ، تقرير التقيمي اذل2016 مارس

 .لس تكامل التقرير الهنايئ 2016مارس  ة حبلول شهرمناس بس تكون 

الكثري هبا الغرف وأأفاد بأأن . واتس ن 10حوايل معره بىن حديث مب يقع يف أأنقرة  معهد تركيا للرباءات وأأوحض الوفد أأن .22
مت تصممي ني. وفاحصالمن أأو ثالثة تتسع لثنني  غرف الرباءات يفو فاحصيعمل حديثة وفس يحة. و و من الءوء الطبيعي 

ضافة املزيد من الغرف لفاحيص ابأأمناط ماكتب براءات أأخرى يف أأورواب. وابتباع املكتب  ملبىن أأيءا مساحة كفية تسمح ابإ
زدوجة شاشات مب لك مهنم هجاز مكبيوتر لو  ةحديثطاولت ني فاحصال وللك. 2016عام مضهم  املعزتمد الرباءات اجلد

العديد من غرف عهد امل مبىن  ويف(. EPOQUENet) قاعدة بياانت براءات الاخرتاعودلهيم اتصال ببوصة  24 وايلحب
ىل أأن  20أأكرث من جمهزة بغرفة تدريب خشص و  400 تسعقاعة الأخرى  من بني املرافق هومرافق الاجامتعات. وجتدر الإشارة اإ

وايل دحلذكر ياكد ل يرامك دليه توطنية يف الس نة، واخرتاع طلب براءات  5500حوايل عهد امل  تلقىي و . اسوبلأهجزة ادحلموقع 
املكتب  ماكتب الرباءات الأخرى، ويهمن جدا نتيجة الاس تعانة مبصادر خارجية  امنخفء ي يعترب معدلأأربعة أأشهر، واذل

 ،لمملكة املتحدةلامللكية الفكرية مكتب ، و تسجيلال اءات الاخرتاع و املكتب السويدي لرب ، و للملكية الفكرية سرتايلالأ 
عهد امل  زايدة يف قدرةونظرا للرباءات الاخرتاع. الأورو ي لكتب امل رباءات الاخرتاع والعالمات التجارية، و لادلمنار ي املكتب و 

كن  ،2015هناية عام . وبلبحث والفحص، اخنفض عدد طلبات الاس تعانة مبصادر خارجية يف الس نوات الأخريةيف جمال ا
 .بنفسهالبحث والفحص أأعامل أأعد لك قد عهد امل 

اذلي مكتب براءات الاخرتاع وأأفاد بأأنه يتعني عىل . معهد تركيا للرباءات ني يففاحصعدد التقريرا بشأأن الوفد وقدم  .23
ىل ال سعى ي  " 1"1.36 القاعدتني يف اط املنصوص علهيولرش ل الامتثال  حبث دويل وصحص متهيدي دويل دارةكإ تعيني اإ
عىل الأقل يش تغلون  اجيب أأن يعمل يف املكتب الوطين أأو املنظمة ادحلكومية ادلولية مائة موظف"" أأي أأنه" 1"1.36و

اليت الرشوط املقابةل ، مع "الفحوصو  لإجراء البحوثدالت التقنية الالزمة ؤ طوال ساعات ادلوام العادية، وميلكون امل
ينبغي تقدمي أأي طلب من دذا القبيل عىل أأساس أأن و " اون بشأأن الرباءات:عاددة التعمل 2014يف تفامه مجعية وردت 

" )انظر املكتب الطالب للتعيني اجيب أأن يس تويف مجيع معايري التعيني املوضوعية يف وقت تعيينه من ِقبل امجلعية
معهد بذل ، 2016ومارس  2015املساعدة التقنية بني ديسمرب  وأأثناء تقدمي(. PCT/A/46/6 )د( من الوثيقة25 الفقرة

وكن عدد الفاحصني يف ". 1"1.36" و1"1.36 القاعدتني يفالواردة تطلبات امل  ستيفاءهجدا اس تثنائيا ل تركيا للرباءات
دارةافاحص 89 البداية ل أأن اإ دارات أأ  يفينوا سابقا احيص الرباءات اذلين ع  أأعادت مض فعهد امل  ، اإ ابملعهد تعىن خرى اإ

ىل  2016 يف ينايرعهد امل وصل ، لءموالرتوجي والتدريب(. ونتيجة لهذا ا ادل م )مثل التوعيةدمات خب املطلوب عدد الاإ
الوكةل حصل املعهد عىل موافقة من الفحص. ابلإضافة اإىل ذكل، الاكمةل عىل البحث و لقدرة يمتتعون اب نيفاحص 103 ودو

ضافيفاحصتسعة بتعيني  املوظفنياملركزية الرتكية ملالك  حبلول يبارشوا أأعامهلم أأن املزمع . ومن 2016يف عام ني ني اإ
رمسي للمكتب ادلويل. وابلإضافة الطلب القبل تقدمي  افاحص 112 عهد تركيا للرباءاتس يكون دلى م . وذلكل، 2016 مارس

 أ خر افاحص 50بتعيني وافقة ادحلكومة الرتكية معىل  2016فرباير حصل أأيءا يف قد  معهد تركيا للرباءات اإىل ذكل، كن
دارة  الاكمةلبطاقته عهد يعمل امل  فاحص براءات عندما 162ي ما مجموعه أأ  ،2019حبلول عام  يس تويف دولية. ونتيجة ذلكل، كإ

 ."1"1.36" و1"1.36 القاعدتنياملعهد املتطلبات املنصوص علهيا يف 

من خالل التصال و  عهد تركيا للرباءاتتني مب يف زايرتني رئيس ي  صيغتذكر الوفد أأن معلية املساعدة والتقيمي قد و  .24
جاملية ار الربيد الإلكرتوين عىل مدعرب جدا السلس   قّدم املعهد، خالل زايرات التقيميو حوايل أأربعة أأشهر.  تبلغفرتة اإ

س بانيا و  لفكريةملكية اكوراي لل مكتب سةل من العروض وكذكل سل   اخلرباتلتبادل للرباءات والعالمات التجارية  مكتب اإ
طار  أأنشطهتاووهجات النظر حول  يف  قطاعات العملأأمه اجامتعات بشأأن  تعقدو معاددة التعاون بشأأن الرباءات. يف اإ
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دارة ال أأي، عهدامل  دارة اجلودة، الفريق العامل املعين بنظام و رباءات، اإ ين ابملباد  التوجهيية للبحث الفريق العامل املعو اإ
اكمل برانمج يركز عىل جمالت ال يتقيميال نشاط التعاون تبع تخطيط التدريب. ومن دنا، املعين ب الفريق العامل و ، والفحص

دارة اجلودة63و 36 القاعدتنيلرشوط املنصوص علهيا يف ابالعمل الرئيس ية ذات الصةل  ادحلد الأد ى للواثئق بناء و ، : نظام اإ
 .بناء قدرات الفاحصني عىل البحث والفحصو ، معاددة التعاون بشأأن الرباءات، والأدوات املعلوماتية وقواعد البياانتعىل 

دارة اجلودةوصفا ل لوفد قدم او  .25 من خالل الاجامتعات واملراسالت  قد حلهل كنواذلي ، عهد تركيا للرباءاتمب  نظام اإ
دارة اجلودةاملعين ب العامل مع الفريق الإلكرتوين الربيد عرب الإلكرتونية   36 القاعدتنيوأأفاد بأأن  ت.عهد تركيا للرباءامب  نظام اإ

التوجهيية من املباد  التوجهيية  21الفصل ويرد يف دارة اجلودة. لإ مجيع الإدارات ادلولية نظام اشرتطت أأن يكون دلى  63و
دارة اجلودة.للبحث والفحص المتهيدي ادلوليني تفاصيل اجلوانب التنظميية والعملية   والتشغيلية اليت اجيب أأن يؤدهيا نظام اإ

س بانيا( خرباهتا يف دذا اجملال ىل دذا الإطار، تبادلت املاكتب الثالثة )املعهد ومكتب كوراي ومكتب اإ عند دذه و . واستنادًا اإ
الإداري؛ وضامن القيادة والس ياسة العامة؛ واملوارد؛ وتنظمي عبء العمل : 21مجيع فقرات الفصل  جرت مراجعةالنقطة 

 معهد تركيا للرباءات كنو . تقاريرال اجلودة؛ والتواصل؛ والتوثيق؛ وتوثيق معلية البحث؛ واملراجعة ادلاخلية؛ وترتيبات عرض 
دارة اجلودة قد أأرىس  عىل كن دليه نظام مراقبة جودة مجليع التقارير، و عىل املس توى الوطين. منفذا الهيلك التنظميي لنظام اإ

س بانيا تبادل أأثناء معلية املساعدة، و ني. فاحصمن كبار الني اثن يد املعلومات واخلربات للرباءات والعالمات التجارية  مكتب اإ
دارة اجلودة اخلاص ، مثل عدم املطابقة والإجراءات التصحيحية والوقائية 21مع الفصل س بل التكيف و به  بشأأن نظام اإ

البحث. كام مت مناقشة بعض اجلوانب الأخرى مثل واثئق العمليات تسجيل اسرتاتيجية ومقاييس والتسجيل وتعلاميت 
ىل املعهد خباصة التعلاميت التالية ومعلومات عن مسارات دليل اجلودة ادلاخلية. املراجعة وترتيبات  س بانيا اإ م مكتب اإ وقدَّ

ىل الإنلكزيية س بانيا وأأددافها ومعايريدا؛ تقرير الب: س  املرتمجة اإ جراءات دليل اجلودة فامي ياسة اجلودة يف مكتب اإ حث ادلويل واإ
س بانيا لتقارير  س بانيا املعيارية بشأأن معاددة التعاون بشأأن الرباءات؛ قوامئ معايري مكتب اإ خيص الرأأي املكتوب؛ بنود مكتب اإ

(؛ املباد  التوجهيية اخلاصة ابلبحث PCT/ISA/237و PCT/ISA/210البحث ادلويل والرأأي املكتوب )الاس امتراتن
دارة حالت عدم التوافق مع املعايري؛ ومناذ جراءات اإ س بانيا؛ اإ ج الاس امترات؛ تعريف املقاييس والإجراءات يف مكتب اإ

جراءات اجلودة من حيث  جراءات معاجلة الشاكوى والاقرتاحات والهتاين؛ اإ دارة التدابري التصحيحية والوقائية؛ اإ جراءات اإ اإ
دارة دولية نظامًا لإدارة اجلودة، وفامي يتع تقيمي رضا العمالء وأأحصاب املصلحة. لق ابملوعد الهنايئ ليقمي مكتب المتس التعيني كإ

أأل يكون دذا النظام قامئًا يف اترخي تعيني امجلعية ولكن اجيب أأن  2014يتيح التفامه اذلي اعمتدته مجعية احتاد املعاددة يف عام 
شهرًا بعد التعيني. وعليه، مفن الاكيف أأن تكون خطة دذا النظام  18يقام قبل أأن تبارش الإدارة ادلولية أأعاملها مبا ل يقل عن 

وبناء عىل تبادل . مكمتةل حبلول اترخي التعيني وأأن تكون دناك نظم مماثةل عامةل فامي خيص أأنشطة البحث والفحص الوطنية
دارة اجلودة بناء عىل املعلومات بني مجيع املؤسسات املتعاونة، اس تيمل املعهد خالل فرتة التقيمي خطة حمددة ل وضع نظام اإ

(، وكيف لهذا النظام أأن يامتىش مع صيغة 2016معاددة التعاون بشأأن الرباءات حبلول موعد تقدمي الطلب )مارس 
من املباد  التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص المتهيدي ادلوليني بناء عىل معاددة التعاون بشأأن الرباءات. ومن  21 الفصل
عالن مباد  بشأأن س ياسة اجلودة اجلديدة: العنارص التالية علهيااجيدر التشديد  يتالمور الأ بني  عادة ديلكة و ؛  اإ دارة اإ نظام اإ

جراءات وبدأأ (. فلسفة )التخطيط والتنفيذ والتدقيق والعملب  تأأخذاخملططات التنظميية اجلديدة للجودة اليت و  اجلودة املعهد اإ
دارة اجلودة 2016خالل عام  ISO 27001و ISO 9001للحصول عىل شهاديت  . وقد مت مكرجع معياري لتعزيز فعالية نظام اإ

دارة ملفات عهد دلى امل مجيع تقارير البحث يف نظم تكنولوجيا املعلومات املرصودة يف دمج اسرتاتيجيات البحث  )نظام اإ
وبذل املعهد . PCT/ISA/210رة لالس امتوفقا  حقق من مجيع تقارير البحث ادلويلللتمرجعية قوامئ حصل عىل و (، اءاتالرب 

دارة اجلودة يف املعهد  دارة اجلودة فيه وتكييفه حبيث اس تيمل ختطيط نظام اإ هجدًا كبريًا لتحديد مجيع جوانب نظام اإ
 .بناء عىل معاددة التعاون بشأأن الرباءات املعمتدةلالضطالع ابلأنشطة 

ىل ادحلد حديثه واصل الوفد و  .26 الأد ى من واثئق معاددة التعاون بشأأن الرباءات من خالل تقدمي تفاصيل الوصول اإ
ذ عهد ت. وأأفاد بأأن امل عهد تركيا للرباءامب وأأدوات تكنولوجيا املعلومات وقواعد البياانت  يعدُّ مكتبًا خاليًا من الورق اإ

وفامي يتعلق . % من طلباته عرب الإنرتنت. ومت مسح لك طلب حبيث ق لصت املساحة الفعلية للملفات تقليصًا كبرياً 95 تقدم
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دارة ملفات الرباءات )بعمل صحص الرباءات،  (. ويتيح دذا النظام PATUNAجترى مجيع أأنشطة صحص الرباءات عرب نظام اإ
ونتيجة لهذا . ملء تقارير البحث وال راء املكتوبة بصيغة مماثةل للمكتب الأورو ي للرباءات أأو معاددة التعاون بشأأن الرباءات

دارةالتقيمي، أأدرجت بعض متطلبات نظام  دارة ملفات الرباءات مثل القوامئ املرجعية وتسجيل  اإ اجلودة يف نظام اإ
ومن اجلدير ابملالحظة أأن املعهد يتيح امللفات الش بكية للجمهور  ي يطلع علهيا بعد نرش الرباءات، . اسرتاتيجيات البحث

 34ذا التقيمي، كن دناك تبادل مكثف للخربات حول س بل الامتثال ملتطلبات القاعدة وخالل د. حرصا عىل الشفافيةوذكل 
املتعلقة ابدحلد الأد ى للواثئق بناء عىل املعاددة وخباصة س ندات غري الرباءات. وقورنت مجيع قواعد البياانت املس تخدمة يف 

س بانيا، وق   ختالفات. ومن اجلدير ابذلكر أأن نقطة انطالق املعهد يِّمت الااملعهد مع قواعد البياانت املس تخدمة يف مكتب اإ
نه يتيح النفاذ اإىل قاعدة بياانت  ذ اإ وحددت قواعد البياانت احملمتةل . مجليع فاحيص الرباءات EPOQUENetمتقدمة للغاية اإ

لهيا. ومشلت قواعد البياان  BIOSISت حتديداً اليت س يحتاهجا املعهد واليت يوفردا مزودون خمتلفون فءاًل عن رسوم النفاذ اإ
ىل قاعدة البياانت وابملثل، ر  . INSPECو EMBASEو COMPENDEXو ادلولية ابلغ الأمهية  STNؤي أأن النفاذ اإ

ىل أأنه مس تخدم أأساسًا يف جمالت الكميياء، وصناعة الأدوية، والأغذية، والتكنولوجيا ادحليوية. وتوفر قاعدة  نظرًا اإ
ماكنية بدء البحث برمس  STN بياانت ماكانت حبث تتجاوز اإ الصيغة الكمييائية اليت يدخلها الفاحص يف النظام. ويتيح ذكل اإ

ونتيجة لهذه الإرشادات، وقَّع املعهد عقدًا مع مرفق املس تخلصات الكمييائية  ي يوفر الرئيس ية. ما يتيحه التصنيف أأو اللكامت 
ىل نظام  س بانيا أأيءاً  .صنيالعقد أأيءًا توفري التدريب للفاح . ويشملSTNهل النفاذ اإ م مكتب اإ تقياميً لقواعد البياانت  وقدَّ

طار قاعدة بياانت اخملترب الأورو ي  اجملانية. وسلط الءوء عىل تكل املس تخدمة يف البحث عن التسلسل اجليين املقدمة يف اإ
جراء حبوث اليت ت  ChEMBL( وواهجة EMBL-EBIاملعهد الأورو ي للمعلوماتية ادحليوية ) -للبيولوجيا اجلزيئية  تيح أأيءًا اإ

س بانيا دلى استنادًا اإىل رمس الصيغ. و اإىل مجموعات املنشورات ادحلرة الصادرة عن وصول يءًا أأ مكتب اإ
Elsevier Science Direct لط الءوء أأيءًا عىل قاعدة البياانت اجملانية للمركز الوطين للمعلومات يف جمال . وس 

معهد تركيا دلى  قالت اجملالت، كنمب. وفامي يتعلق الامريكية الولايت املتحدةالاكئن يف  (NCBIالتكنولوجيا ادحليوية )
لبحوث العلمية والتكنولوجية الرت ي ل  لساجملقواعد بياانت ، حيث أأن مؤسسة رمسية حمليةخالل مصدرا داما من  للرباءات

لكرتوين  600 000أأكرث من  قاعدة بياانت واثئقية كمةل ومجموعة من 375)اذلي يءم  EBSCOhostاليت تشمل  كتاب اإ
وفهارس للموضوعات ومراجع طبية ختص نقطة الرعاية الرسيرية ومجموعة من احملفوظات التارخيية الرمقية(. وأأسديت املشورة 
طار قواعد البياانت الواثئقية مثل  س بانيا ادحلصول عىل مقاةل حمددة ح ى يف اإ أأيءًا يف ادحلالت اليت تعذر فهيا عىل مكتب اإ

Elsevier س بانيا ىل دذه اخلدمة دلى املكتبة بطلب . ففي دذه ادحلالت، توجه مكتب اإ اإىل مجموعة املكتبة الربيطانية. وللنفاذ اإ
س بانيا م ِوقدّ ، مس بق عقد خدمات توقيعكن لبد من الربيطانية،  س بانيا. معلومات يف دذا الشأأنمكتب اإ ىل مكتب اإ   اإ

اذلي  EPOQUENetنظام اانت املس تخدمة حاليا من قبل معهد تركيا للرباءات يه: نتيجة لتكل العملية كنت قواعد البيو 
 ؛Springerو Elsevierو IEEE Xploreقواعد بياانت جتارية مثل  (؛DWPIيءم النفاذ اإىل مؤرش الرباءات العاملي )
مبا يف  العلمية والتكنولوجية لبحوثالرت ي ل  لساجمل(، وقواعد بياانت PATUNAقاعدة بياانت الرباءات الوطنية الرتكية )

EBSCOhostمنصة  ؛STN  اليت تءم قواعد بياانتBIOSIS وCAPLUS وEmbase وMEDLINE  وقاعدة
من املرفق السادس  32؛ ومجموعة من قواعد البياانت الإضافية الواردة يف الفقرة (ACS) ت امجلعية الكمييائية الأمريكيةبياان
ىل واثئق الرباءات وس ندات غري الرباءات يتجاوز ادحلد الأد ى للواثئق وكن نفا. PCT/CTC/29/2 لوثيقةل ذ املعهد اإ

" 1"1.36 القاعدتنييف . وعليه يكون املعهد قد اس تويف ما يزيد عن الرشوط املنصوص علهيا 34 املنصوص علهيا يف القاعدة
 ."1"1.36و

ت. وأأفاد بأأن مجيع معهد تركيا للرباءا يف قدرة البحث والفحص وتدريب فاحيص الرباءاتوصفا لالوفد أأيءا وقدم  .27
ابملئة من  47فاحص حاصلني عىل درجة الباكلوريوس عىل الأقل؛ و 103وعددمه العاملني يف املعهد احيص الرباءات ف

الفاحصني حاصلني عىل درجة املاجس تري أأو ادلكتوراه أأو مه طالب يف مرحةل ادلكتوراه. وعليه، فاإن معلية تعيني الفاحصني 
درجة باكلوريوس عىل الأقل يف  اجيب ادحلصول عىل ابملعهد لالنءامم كفاحص براءات مبتد و دد يف املعهد معلية صعبة. اجل

تقان لغة أأجنبية )لغة واحدة عىل الأقل وحيبذ أأن تكون  اجملال املعين )يفءل امتالك درجة ماجس تري أأو دكتوراه(؛ اإ
اجتياز الاختبار اخلاص )الكتا ي والشفهيي( ملعهد  اختيار املوظفني العامني؛ادحلصول عىل درجة عالية يف امتحان  الإنلكزيية(؛
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وبعد اختيار فاحيص الرباءات املبتدئني، اجيب استيفاء الرشوط التالية لالنءامم كفاحص براءات: اجتياز ت. تركيا للرباءا
علهيا جلنة التحكمي؛ اجتياز اختبار الإتقان  اختبار اخلدمة املدنية للمرحشني؛ تقدمي أأطروحة يف اجملال التقين املعين توافق

؛ افاحص 45 عىل النحو التايل: املياكنياكتقنية وفقا للمجالت ال  فاحصني 103 وعددمهني فاحصال مت توزيعو الكتا ي.
والفحص وفامي يتعلق مبهنجية البحث . فاحصني 6 :تكنولوجيابيو ؛ ال افاحص 23 :؛ الكميياءافاحص 29 ات:الإلكرتونيء/الكهراب

م تبادل معلومات مس تفيض خالل بعثة التقيمي مع الفريق العامل املعين ابملباد  التوجهيية للبحث  دلى الفاحصني، فقد نّظِ
والفحص واملسؤول عن املباد  التوجهيية ادلاخلية للمعهد. ودذه املباد  التوجهيية جيدة جدًا وكمةل. وكيف املعهد وواءم 

قدت مناقشات مع فريق ختطيط . ية ملعاددة التعاون بشأأن الرباءاتأأدلته مع املباد  التوجهي  وفامي خيص تدريب الفاحصني، ع 
ذ يوفر املعهد تدريبًا عىل قانون الرباءات  س بانيا. اإ التدريب عىل أأساس خطة تدريبية تش به اخلطة التدريبية يف مكتب اإ

ابلية للتطبيق الصناعي والوحدة والوضوح وقواعد والفحص الشلكي والفحص املوضوعي واجلدة والنشاط الابتاكري والق
( ونظم التصنيف )التصنيف ادلويل للرباءات والتصنيف التعاوين ESPACENetو EPOQUENetالبياانت )مثل 

للرباءات( وادلورات اللغوية. وفءاًل عن ذكل، س يكون فاحصو الرباءات حباجة اإىل الالتحاق بدورات التعمّل عن بعد للويبو 
دارة دولية تنظمي برانمج تدريب خمصص عىل  الأورو ي للرباءات. واملكتب وكنت اخلطة شامةل وسيتطلب النشاط اجلديد كإ

تدريب فاحيص الرباءات عىل املسائل اخملصصة لهذه املعاددة واخملتلفة عن ، حيث يمت معاددة التعاون بشأأن الرباءات
جراءات امل عاددة لالخرتاعات غري القابةل للحامية مبوجب براءة يف تركيا، ووحدة الإجراءات املعتادة للماكتب الوطنية مثل اإ

. وعليه، وضع املعهد خطة تدريبية حمددة للمعاددة تشمل وخالفه الاخرتاع بناء عىل املعاددة، واس تكامل اس امترات املعاددة
رسال مجيع  معهد تركيا للرباءات بيةوتتوىخ اخلطة التدري  اجلوانب اجلديدة للمعاددة اليت ختتلف عن الإجراءات الوطنية. اإ

ىل مكتب براءات الاخرتاع الأورو ي وماكتب الرباءات الأخرى.  مجيع تدرب ، ويف الوقت الرادنفاحيص الرباءات اإ
ن املعهد اس تويف املتطلبات املنصوص علهيا ني يف اخلارج. فاحصال أأنه  .أأي"1"1.36" و1"1.36 القاعدتنييف ونتيجة ذلكل، فاإ
عىل الأقل يش تغلون طوال ساعات ادلوام  يعمل يف املكتب الوطين أأو املنظمة ادحلكومية ادلولية مائة موظف اجيب أأن""

 ".الفحوصو  لإجراء البحوثدالت التقنية الالزمة ؤ العادية، وميلكون امل

 2014التفامه اذلي اعمتدته مجعية احتاد معاددة التعاون بشأأن الرباءات يف عام  أأنواختمت الوفد لكمته ابلشارة اىل  .28
دارة دولية أأو أأكرث بناء عىل املعاددة. وقد اختذ (، PCT/A/46/6ة من الوثيق 25)انظر الفقرة  يويص بشدة مبساعدة اإ

س بانيا للرباءات والعالمات التجارية يف دذا الصدد جانبني ممتزيين. أأما أأوهلام، فهو توفري أأكرب قدر من  تعاون مكتب اإ
دارة دولية جديدة بناء عىل معاددة التعاون بشأأن  ىل معهد تركيا للرباءات ومجيع املساعدات الالزمة ليصبح املعهد اإ املعلومات اإ

ون اذلي أأبداه فءاًل عىل اجلهود الكبرية اليت بذلها املعهد والتعا التشديدالرباءات. وكن التعاون مع املعهد سلسًا للغاية واجيدر 
وميكن القول بأأن املعهد قد تغلب جبدارة عىل مجيع الصعوابت يف فرتة زمنية قياس ية، عىل  عن حرصه عىل الامتس تعيينه.

ىل اللجنة املعنية . الرمغ من أأن نقطة انطالقه كنت متقدمة جدًا وقريبة من الهدف املنشود وأأما اثنهيام فهو تقدمي تقرير اإ
قين بشأأن مجيع الأمور املتعلقة هبذا التقيمي. ويبني دذا التقرير ابلتفصيل دذه الأمور وميكن لأعءاء اللجنة أأن ابلتعاون الت

ويف اخلتام، يتبنيَّ أأن املعهد اس تويف مجيع املتطلبات املنصوص علهيا يف . يس تخدمونه أأساسًا لتقيمي طلب املعهد تقياميً مالمئاً 
عاون بشأأن الرباءات فءاًل عن املتطلبات اجلديدة اليت نص علهيا التفامه اذلي اعمتدته من معاددة الت 63و 36القاعدتني 

س بانيا للرباءات والعالمات التجارية رأأاًي 2014مجعية احتاد معاددة التعاون بشأأن الرباءات يف عام  . وعليه، أأبدى مكتب اإ
دارة دولية جديدة اجيابيًا بشأأن تعيني معهد تركيا للرباءات كإ  .اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل   معهد تركيا للرباءات يد وفد الياابن تعينيوأأ  .29 طار كإ معاددة التعاون  يف اإ
تطوير نظام معاددة التعاون  يف جمال معهد تركيا للرباءاتميكن أأن يقدهما ملسادامت اليت ابوفد البشأأن الرباءات. ورحب 

معهد تركيا  ن تعينيوأأفاد بأأ ويل. عىل املس توى ادلعني اذلين يلمتسون حامية الرباءات بشأأن الرباءات كأداة دامة مجليع املبد
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  للرباءات قق فائدة كبرية لعدد كبري من الرشكت الأجنبية العامةل يف تركيا حيكإ

عن الوفد أأيءا وأأعرب لطلبات ادلولية. فامي يتعلق ابدويل حبث دويل وصحص متهيدي دارة اختيارمه لإ فرص عن طريق زايدة 
 .دورا داما يف تطوير نظام معاددة التعاون بشأأن الرباءات كجرس بني أأورواب وأ س يااملعهد لعب توقعه بأأن ي
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دارة للبحث عايري املتطلبات و امل لك قد اس توىف  د تركيا للرباءاتعن اعتقاده بأأن معهوفد كزاخس تان أأعرب و  .30 كإ
لجنة تقدمي املشورة مجلعية احتاد معاددة من ال وفد الطلب وابلتايل، بقوة. طلبه أأيد و الفحص المتهيدي ادلويل ادلويل و 

دارة للبحث ادلويل  معهد تركيا للرباءات تعينيالتعاون بشأأن الرباءات ب  طار  والفحصكإ  .عاددةاملالمتهيدي ادلويل يف اإ

يران )مجهورية  .31 يران وأأعرب وفد اإ دارة حبث دويل وصحص متهيدي  معهد تركيا للرباءات تعينيتأأييده ل  عن الإسالمية(اإ كإ
رضوري يف غرب أ س يا ملساعدة املس تخدمني ادلويل فحص المتهيدي الو ادلويل أأن البحث كام أأعرب عن اعتقاده ب، دويل

كن دليه  امللكياتو  س نداتال تسجيل و لملكية الصناعية ل عام الكتب امل أأفاد بأأن نطقة. و امل وماكتب الرباءات الوطنية يف 
زايدة التعاون من أأجل امللكية الفكرية  بني مكتيب تفامه، كام يتبني من خالل مذكرة معهد تركيا للرباءات تعاون ثنايئ جيد مع

ىل معاددة التعاون جمال يف  يران الإسالمية اإ براءات الاخرتاع والعالمات التجارية. وعالوة عىل ذكل، خالل انءامم مجهورية اإ
 .معهد تركيا للرباءات لملكية الصناعية تدريبا منالعام ل كتب امل رباء يف اخلفاحيص الرباءات و تلقى الرباءات،  بشأأن

دارة للرباءاتمعهد تركيا  أأنه يؤيد تعينيبوفد السودان  أأفادو  .32 ، حيث أأنه اس توىف حبث دويل وصحص متهيدي دويل كإ
 .ادحلد الأد ى من متطلبات التعيني

ىل وأأكد وفد الولايت املتحدة الأمريكية أأن اللجنة  .33 اليت تتقدم مناقشة القدرات التقنية للماكتب مكنتدى هتدف اإ
دارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل لتعينيل بطلب  ن الوفد كإ دحلصول عىل هبدف ابعض الأس ئةل دليه . ومن دذا املنطلق، فاإ

ضافية عن فاحصالخلربات كرث تفصيال التحليل الأ من حيث  عهد تركيا للرباءاتمل تقنية فهم أأفءل للقدرات ال  ني ومعلومات اإ
ة أأو الطلبات اخلاصة وطنيس امي الطلبات ال طلبات، لمن حيث اجملالت التقنية اخملتلفة وأأصل ال الطلبات اليت يمت صحصها نوع 
دذه الأس ئةل حنو الإجابة عىل  هعن ارتياح تفاقية ابريس. وأأعرب الوفدالطلبات اخلاصة ابعاددة التعاون بشأأن الرباءات أأو مب

الوفد عن رسوره أأعرب وفقا ذلكل، و يف تقريره الس نوي. الواردجة واملعلومات  عهد تركيا للرباءاتخالل مداخةل م بشلك كبري 
طار لتعيينه  معهد تركيا للرباءات طلب دل م  دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ بشأأن  معاددة التعاون كإ

عداد الطلب من خالل العمل مع  معهد تركيا للرباءاتاختذدا  خلطوات اليتابالرباءات. وعالوة عىل ذكل، أأشاد الوفد  يف اإ
ىلأأرسل رباءات والعالمات التجارية، والكدام للأأس بانيا ومكتب  ملكية الفكريةكوراي لل مكتب  معهد تركيا  بعثات منفصةل اإ
حول حصول وفقا لتوصية امجلعية معاددة التعاون بشأأن الرباءات  والتقنيةالتحتية املادية من أأجل تقيمي البنية  للرباءات

ابدحلد الأد ى ملعايري ادلولية القامئة للمساعدة يف تقيمي املدى اذلي يفي الهيئات كتب املر ح عىل مساعدة واحد أأو أأكرث من امل 
ظهار حتقيق ولتعيني. ا ىل اإ دارة لرشوط املوضوعية ادحلد الأد ى ل ابلإضافة اإ معلومات مفيدة الطلب دولية، تءمن للتعيني كإ

ىل اس امترة الطلب املوحد للماكتب . معهد تركيا للرباءات اجلوانب التشغيلية الأخرى يفحول  ر ح املوأأشار الوفد أأيءا اإ
 وأأضاف أأن الكثري من املعلومات اليتاجامتع الإدارات ادلولية، يف جلودة املعين ابالفريق الفرعي دلى قيد املناقشة املوجودة 
فائدة دذه طلب أأظهر الوابلتايل، . ه الاس امترةيف دذا اليت مت طلهبا نفسهيف الطلب كنت يه  معهد تركيا للرباءاتقدهما 

دارة مكتب أأي املعلومات يف معلية تعيني  أأن عىل جلودة املعين ابدولية. وبناء عىل ذكل، حث الوفد أأعءاء الفريق الفرعي كإ
 .2017س تخدام اس امترة الطلب املوحد يف الاجامتع القادم للفريق الفرعي خالل اجامتع الإدارات ادلولية يف عام ابيويص 

مكتب و  ملكية الفكريةكوراي لل مكتب وتقارير  معهد تركيا للرباءاتبناء عىل املقدمة اليت أأورددا ، هوفد الصني أأنوأأفاد  .34
س بانيا  نه يعتقد أأنللرباءات والعالمات التج اإ دارة للبحث ادلويل رشوط التعيني اس توىف قد  معهد تركيا للرباءات ارية، فاإ كإ

قدرات البحث واللغة، اذلين ميتلكون املوظفني و  ادحلد الأد ى من الواثئقو  نيفاحصبشأأن عدد الوالفحص المتهيدي ادلويل 
دارة اجلودة، كام دو منصوص عليه يف لواحئ معاددة التعاون بشأأن الرباءات.   معهد تركيا للرباءات تعينيوأأفاد بأأن ونظام اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  وفر خدمات البحث والفحص المتهيدي ادلويل ابلنس بة يميكن أأن كإ
عزز تطوير نظام معاددة التعاون بشأأن يميكن أأن الأمر اذلي كيا وغرب أ س يا والرشق الأوسط، تر لس امي يف للمس تخدمني، 

دارة  معهد تركيا للرباءات مجعية معاددة التعاون بشأأن الرباءات تعيني وفد الأأيد وابلتايل، الرباءات يف دذه املناطق.  كإ
 .دذا العامللبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل 
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دارة للتعيني  معهد تركيا للرباءاتطلب غافورة وأأيد وفد س ن .35 أأفاد بأأن . و ويلادلمتهيدي ال فحص الويل و ادلبحث لل كإ
س بانيا للرباءات والعالمات التجارية و  للملكية الفكرية مكتب كورايهبا قام ليت اتقيص ادحلقائق زايرات نتاجئ  قد  مكتب اإ

دارة حبث دويل وصحص متهيدي دويلمجليع معايري التعيني  امتثل معهد تركيا للرباءات أأنبطمأأنت الوفد   . وكن واحضا أأنكإ
عالية. ذلا أأعرب الوفد عن تأأييده الودة اجلصداقية و أأن طلبه يمتتع ابمللءامن  اجلهدمن بذل الكثري قد  معهد تركيا للرباءات

دارة دوليمن أأن تعيينه ته ثق أأعرب عن و  عهد تركيا للرباءاتمل   .ا من قمية معاددة التعاون بشأأن الرباءاتس يعزز كثري  ةكإ

وأأفاد بأأن الفحص المتهيدي ادلويل. البحث و أأرسة يف  عهد تركيا للرباءاتمب  للرتحيب هتطلععن وفد السويد أأعرب و  .36
 ه مت استيفاءل عىل أأنلعدت كنت دقيقة للغاية وتدأأن الواثئق اليت أ  يرى تسجيل ال رباءات الاخرتاع و املكتب السويدي ل

دارة حبث دويل وصحص متهيدي دويلالتعيني د الأد ى من متطلبات ادحل لوفد تعليقني. أأول، فامي يتعلق ل. ومع ذكل، كن كإ
رباءات الاخرتاع يشرتط املكتب السويدي ل، من املرفق الثالث 36 يف الفقرةني كام دو موحض فاحصلتقين للتأأديل ال اب
درجة مل تكن من وهجة نظر الوفد، و د أأد ى. حبعىل درجة املاجس تري يف العلوم ه حاصلني ني دليفاحصالأأن يكون تسجيل ال و 

جراءات من قبلابلتايل، ث براءات الاخرتاع والتحقيق. وو الباكلوريوس خلفية تعلميية كفية لتنفيذ حب  أأيد الوفد بشدة أأي اإ
من املرفق الثالث، رأأى  38، فامي يتعلق ابلفقرة . اثنيااملس تقبللرفع دذا ادحلد الأد ى من املتطلبات يف  معهد تركيا للرباءات

تقانالوفد أأن  ناللغة ويه  واحدة لغة أأجنبية اإ يتعني أأن يمتتع ، ومن وجه نظره، اإىل حد ماضعيفا ، يعترب تأأديال زييةلكالإ
عرفة مبلرباءات ادحلد الأد ى من واثئق معاددة التعاون بشأأن ايف  معليات البحث ادلوليةاذلي يقوم بتنفيذ ات فاحص الرباء

ىل أأنعليقني الت ين ذهبل يشري ومع ذكل، زيية عىل الأقل. لكللغة الإنمتزية ابم  املتطلبات  يس توفمل  معهد تركيا للرباءات اإ
دارة حبث دويل وصحص متهيدي دويلادحلالية للتعيني   .املس تقبل يف جمالني حيمتالن التحسني ام، ولكهنكإ

س بانيا من الواردة تقارير ال مجيع املعلومات الواردة يف الوثيقة، مبا يف ذكل  اطلع عىلذكر وفد ش ييل أأنه و  .37 مكتب اإ
 تعينيل عىل أأساس دذه املعلومات، أأعرب الوفد عن تأأييده و . للملكية الفكرية مكتب كورايو  للرباءات والعالمات التجارية 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي  معهد تركيا للرباءات أأنه امتثل مجليع الرشوط عرب أأيءا عن اقتناعه بأأ و  ادلويلكإ
عطاء زمخ لنظام معاددة التعاون بشأأن سي  معهد تركيا للرباءات ن تعينيوأأفاد بأأ . 1.36و 1.36 القاعدتنيالواردة  ساعد عىل اإ

ىل املساعدة التقنية عند  .طلباهتمتقدمي  الرباءات وتقدمي املساعدة للمس تخدمني اذلين حيتاجون اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بتعيينه  معهد تركيا للرباءات طلبأأنه يؤيد بورصح وفد أأذربيجان  .38 يف كإ
س بانيا للرباءات و  للملكية الفكرية مكتب كورايقبل املقدمة من ضوء املستندات املقدمة من وفد تركيا ونتاجئ التقيمي  مكتب اإ

 .والعالمات التجارية 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي لتعيني معهد تركيا للرباءات عن دمعه  السعوديةلكة العربية وأأعرب وفد املم .39 كإ
 يع متطلبات.مجل ادحلد الأد ى لأنه اس توىف ادلويل 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل لتعيني معهد تركيا للرباءات مع الرأأي ادلا م اتفق وفد المنسا و  .40 واذلي كإ
تطور معهد تركيا للرباءات لس نوات عديدة ابعتباره كن يتابع رباءات المنسا للمكتب وأأفاد بأأن الوفود الأخرى.  أأعربت عنه
لحظ تطور معهد تركيا ومبا أأنه ل اس تعانة مبصادر خارجية من معهد تركيا للرباءات. عامأأ اكتب اليت تلقت املواحدا من 
نه للرباءات،  الطلب أأعرب الوفد عن رسوره دل م ذلكل، واملوظفني. و متزية للفاحصنيامل  هاراتامل ؤدالت و ابملعىل بينة فاإ
دارة حبث دويل وصحص تعيني معهد تركيا للرباءات ب ن اللجنة أأن تويص مجعية معاددة التعاون بشأأن الرباءات والمتس م كإ

 الرباءات يف املنطقة.سهم يف تطوير نظام معاددة التعاون بشأأن ي أأن الأمر اذلي من شأأنه ، متهيدي دويل

دارة حبث تعيني ال قبل طلب واذلي جرى لتحول التدراجيي ملعهد تركيا للرباءات ابرحب وفد الاحتاد الرويس و  .41 كإ
تني القامئتني ادلولي الهيئتني جانب اجيابية من الإ لنتاجئ ل . وابلإضافة اإىل ذكل، أأعرب الوفد عن تأأييده دويل وصحص متهيدي دويل

ىل للمعهد خالل معلية والتقيمي عدة التقنية املسا االذلين قدمت مكتب في ضوء ختطيط العمل يف ف. ومع ذكل، التعينيالسعي اإ
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معهد تركيا للرباءات مواصةل  نية عنمن معهد تركيا للرباءات يف املايض، اس تفرس الوفد أأعامل  تسملّ  اذلي الرباءات الرويس
 اكتب أأخرى.مبالس تعانة لالعمل 

س بانيا وتقارير مكتب امللكية الفكرية الكوري و  التعيني ه بناء عىل طلبذكر وفد فنلندا أأنو  .42 للرباءات  مكتب اإ
نه يعتقد أأن معهد تركيا للرباءات  دارة حبث دويل وصحص متهيدي دويلرشوط التعيني قد اس توىف والعالمات التجارية، فاإ ، كإ

ماكنية ، و الفاحصنيعدد بفامي يتعلق  ىل ادحلد الأد ى من الواثئق، واملوظفني  الوصولاإ  ،لغةالالبحث و اذلين ميتلكون قدرات اإ
دارة اجلودة. وذلكل دارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل تعيني معهد تركيا للرباءات، أأعرب الوفد عن تأأييده ونظام اإ  .كإ

دارة حبث دويل وصحص مت  تعيني معهد تركيا للرباءات يؤيدأأنه بورصح وفد اجلزائر  .43  .هيدي دويلكإ

طار تعيينه ب معهد تركيا للرباءات بطلب ورحب وفد الرنوجي  .44 دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ كإ
ادحلد الأد ى من متطلبات التعيني. ورأأى أأيءا أأن التعيني ه اس توىف أأظهر أأني معاددة التعاون بشأأن الرباءات، واذل

 نظام معاددة التعاون بشأأن الرباءات.ل  اشلك تعزيز هل أأمهية عىل املس توى الإقلميي وي  س يكون

دارة  تعيني معهد تركيا للرباءاتب وشكر وفد تركيا أأعءاء اللجنة عىل ادامتهمم  .45 متهيدي ال فحص الويل و ادلبحث لل كإ
ادحلد الأد ى من مؤدالت فاحيص الرباءات، ذكر الوفد أأن معهد تركيا بشأأن ردا عىل تعليق من وفد السويد و . ويلادل
اليت كنت و وادلكتوراه يف جامعات أأنقرة،  املاجس تريدلراسة للحصول عىل درجة تسمح للفاحصني ابس ياسة دليه لرباءات ل

ىل زايدة هيدف من بني الأفءل يف تركيا. وابلإضافة اإىل ذكل، وكجزء من التخطيط الاسرتاتيجي،  معهد تركيا للرباءات اإ
عداد يتعني عىل فاحيص الرباءات ادحلاصلني عىل شهادات املاجس تري أأو ادلكتوراه. وعالوة عىل ذكل، فاحصني نس بة ال اإ

ىل أأطروحة من أأجل  أأطروحة املاجس تري. وعالوة عىل مس توى مماثل أأو أأعىل من ودو مس توى ، نيكبار فاحصالرتيق اإ
تفاقية الان تركيا دوةل متعاقدة عىل لس امي ، تلفاحيص الرباءالتحسني القدرات اللغوية أأولوية ذكل، أأعطى معهد تركيا 

رباءات. وحول سؤال وفد الاحتاد الرويس، الأورو ي للكتب امل مشاريع ثنائية مع بشأأن ، ومعلت الاخرتاع لرباءات ةالأوروبي
ماكتب من الفحص أأعامل البحث و يف الاس تعانة مبصادر خارجية فاإن نظرا لزايدة قدرات معهد تركيا للرباءات، أأفاد الوفد أأنه 

تعيني، ال رمثرة حول امل ملناقشات عىل الوفود ابلشكر لالوفد تقدم . و 2016تتوقف حبلول هناية عام س امللكية الفكرية الأخرى 
دارة هل للعمل القدرات املؤسس ية  ي يوحض بعمق شفافية العملية وأأاتحت الفرصة ملعهد تركيا للرباءات واليت أأكدت عىل  كإ

عن امتنانه للوفود ملا قدموه من د م، مع الرتكزي بصفة خاصة عىل حديثه معربا . واختمت الوفد يدي دويلحبث دويل وصحص مته 
، صحسبدرة معهد تركيا للرباءات لقتعمق امل تحليل ا ال ءمني مل ذلين هورية كوراي واس بانيا المكتيب امللكية الفكرية مجل التعاون مع 

دارة حبث دويل وصحص متهيدي دويللعمل يف املس تقبل فامي يتعلق ابالنصح والإرشاد للمعهد  بسخاءا قدمبل  ن وأأفاد بأأ . كإ
خدمة مس تخديم نظام معاددة التعاون بشأأن الرباءات وفقا عىل  عهدامل عزم والزتام قد زاد من ادل م اذلي تلقاه من الوفود 

 لأعىل معايري اجلودة ومواهجة حتدايت املس تقبل.

تركيا تعيني معهد ب أأن تويص مجعية احتاد معاددة التعاون بشأأن الرباءات  عىلاللجنة ابلإجامع  توافقو  .46
طار  لرباءاتل دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ  معاددة التعاون بشأأن الرباءات.كإ

 لخص الرئيسممن جدول الأعامل:  5بند ال 
ىل اللجنة  تأأشار  .47 حتت مسؤولية الرئيس، صدرت ، اليت PCT/CTC/29/3 حمتوايت ملخص الرئيس يف الوثيقةاإ

ىل لمشورة ابلنظر ل سجل ك واتفقت عىل أأنه ينبغي أأن تتاح مجلعية معاددة التعاون بشأأن الرباءات،  من  4البند اإ
 .الأعامل جدول
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 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة 6البند 
 .2016مايو  20ادلورة يف  الرئيساختمت  .48

 اعمتدت اللجنة دذا التقرير ابملراسةل.قد و  .49

 

 

 ]هناية الوثيقة[


