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 احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 

 اجلمعية
 

 (العشروناالستثنائية الثامنة و)الدورة  واألربعون الثامنة الدورة
ىل  3جنيف، من   2016 أأكتوبر 11اإ

 
 

 التقرير

متدته امجلعية  اذلي اع

ىل  3ومن  ،1(: A/56/1تناولت امجلعية البنود التالية اليت تعنهيا من جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة  .1  ،10، و9، و6اإ
 .31و، 30و ،19و

 (.A/56/17، يف التقرير العام )الوثيقة 19وترد التقارير اخلاصة بتكل البنود، عدا البند  .2

 يف هذه الوثيقة. 19ويرد التقرير اخلاص ابلبند  .3

الس يد  توىّل س يفبورغ )السويد(،  الس يدة سوزان أ سمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات احتاد مجعية  ةرئيسغياب  ويف .4
 .، رئاسة الاجامتععيةامجل  رئيسدريس لغانوفسكيس )لتفيا( انئب سان

ىل معاهدة التعاون  .5 بشأأن الرباءات ورّحب الرئيس جبميع الوفود، وخّص ابذلكر ادلول املتعاقدة الثالث اليت انضمت اإ
 ، ويه مكبوداي وجيبويت والكويت.2015منذ ادلورة الأخرية مجلعة املعاهدة يف أأكتوبر 

 تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ىل الوثيقة  .6  .PCT/A/48/1استندت املناقشات اإ

)معاهدة  ن بشأأن الرباءاتمل ملعاهدة التعاو للفريق العا التاسعةقدمت الأمانة الوثيقة، اليت تتضمن تقريرا عن ادلورة  .7
الاهامتم العظمي املوىل لزايدة تطوير  يؤكّدهو ما و  وثيقة معل. 26بندا  32واكن لدلورة جدول أأعامل زاخر تضمن  .الرباءات(
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ىل  تمقدّ و  نظام معاهدة الرباءات ابعتباره جحر الزاوية والركن الأسايس لنظام الرباءات ادلويل. ل مع ةقيث و امجلعية اإ
. افهي بّت يك ت  ،الفريق العامل ةوافقاليت انلت مالرباءات عىل لواحئ معاهدة  التغيريات دحتدّ  (PCT/A/48/3) منفصةل

 .هبذه الوثيقةة يف ملخص الرئيس املرفق ة عامة عن مجيع البنود اليت نوقشت خالل ادلورنظر وقدمت 

نه، الالتينية والاكرييبأأمرياك بدلان فد ش ييل، متحداث ابمس مجموعة قال و و  .8 اقرتاح الربازيل الوارد يف يمثّن  اإ
يف من القطاع العام  املموةلالبحوث  مؤسساتجلامعات و فائدة االرسوم ليف  ختفيضاتبشأأن  PCT/WG/9/25 الوثيقة

 ،رسع وقت ممكنيف أأ اليت طلبت مهنا  ادلراساتأأن جتري الأمانة تأأمل  تهن مجموع أأ  أأضاف. و ، وأأيد الاقرتاحالبدلان النامية
من  رسوره لأن مندواب الوفد عنوالتحرك حنو اختاذ قرار رسيع بشأأن هذه املسأأةل. وأأعرب املعطيات حتليل  متابعةهبدف 

 .املالفريق العمندويب ادلول الأعضاء يف مجموعته يرتأأس 

9.  ّ دخالها مبنح ختفيضات وأأي يداعات يف الد وفد الصني التحسينات املقرتح اإ الرباءات من بعض البدلان، رسوم لتحفزي اإ
س يكون  PCT/WG/9/25اقرتاح الربازيل الوارد يف الوثيقة وأأضاف أأن الأقل منوا. البدلان ول س امي البدلان النامية و 

املموةل من القطاع العام يف هذه  ثو رباءات من قبل اجلامعات ومؤسسات البحالحتفزي تسجيل عىل درب اخلطوة الأوىل 
الرباءات، وابلتايل  اس تخدام نظام معاهدةيشجع مقديم الطلبات من مجيع البدلان عىل س لبدلان. ورأأى أأن ختفيض الرسوم ا

وفامي . عىل حّد سواء واملكتب ادلويل ةدلول املتعاقدوضع راحب ل هأأضاف أأن. و املودعة ز المنو املس تدام يف جحم الطلباتعز س ي
دارات البحث خيص  الإجراءات واجلدول الزمين واملعايري عىل  وافق الوفد، والفحص المتهيدي ادلولينيمتديد مدة تعيني اإ

ىل ايف الوقت احملدد للمتديد  د بتقدمي الواثئق الالزمةاملوضوعية لمتديد املواعيد، وتعهّ  ملكتب ادلويل.اإ

10.  ّ جلامعات فائدة ارسوم لاليف  ختفيضاتبشأأن  PCT/WG/9/25 اقرتاح الربازيل الوارد يف الوثيقة د وفد الهندوأأي
ن . و يف البدلان الناميةمن القطاع العام  املموةلالبحوث  مؤسساتو  يف الس نوات الأخرية، ولكن  اددز ايداعات الإ عدد قال اإ

يف ش ىت مؤسسات البحث والتطوير و  وعة كبرية من املواهبمجموجود  رمغمنخفضة اكنت نس بة الطلبات القادمة من الهند 
يداع طلبات امللكية الفكرية نولوجيا املتقدمة ولتحفزيحاجة لس تغالل التك هناكل  الوفد أأن ورأأىأأحناء البالد.  وأأضاف أأن  .اإ

ع ث املموةل من القطاو مؤسسات البحءات الاخرتاع من قبل اجلامعات و رباالفز تسجيل حيالاقرتاح قيد النظر من شأأنه أأن 
بداع عىل درب  خطوة طيبة يف الاجتاه الصحيحيف الاقرتاح ورأأى  منوا،الأقل البدلان العام يف البدلان النامية و  تعزيز الإ

جيابية  حتقيقيف  وأأعرب الوفد عن متنياته والابتاكر.  .امجلهور بوجه عامنتفع به متل أأن ي حي هذا الاقرتاح، اذلي بشأأن نتاجئ اإ

أأمرياك الالتينية والاكرييب، دلان ومجموعة ب وشكر وفد الربازيل مجموعة بدلان أ س يا الوسطى والقوقاز وأأورواب الرشقية .11
يف  ختفيضاتبشأأن  PCT/WG/9/25 الوثيقةالوارد يف  هقرتاحامرص والهند دلمعها و  الاكمريونو  الصنيوكذكل وفود 

ادلول اليت أأيدت أأيضًا  شكر، و يف البدلان الناميةمن القطاع العام  املموةلالبحوث  مؤسساتجلامعات و فائدة االرسوم ل
ن. و ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املادلورة التاسعة للفريق العيف الاقرتاح  املرونة ىل دراسة استند اإ الاقرتاح  قال الوفد اإ

أأكرث البحوث املموةل من القطاع العام وكشفت ادلراسة أأن اجلامعات ومؤسسات  ،يف رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
معاهدة رسوم ختفيض  PCT/WG/9/25الوثيقة اقرتحت ، وبناء عىل هذه املعلومة. تأأثرا ابلأسعار مقارنة ابملودعني ال خرين

لبعض البدلان، ل س امي البحوث املموةل من القطاع العام يف املائة عىل الأقل لفائدة اجلامعات ومؤسسات  50بنس بة الرباءات 
أأضاف الوفد أأن . و لية املس تخدمة لتخفيض الرسومالبدلان النامية والبدلان الأقل منوا، والاس تفادة من املعايري القطرية احلا

ضايف س نواي مع اخنفاض يف الإيرادات مببلغ  139أأن يودّل هذا الاقرتاح  من شأأن يداع اإ مليون فرنك  1.508طلب اإ
ن مليون فرنك سويرسي 70.3وبلغ  2015-2014عن حتقيقه يف الثنائية أأعلن اذلي فائض مقارنة ابل، سويرسي . وابلتايل فاإ

 خفضأأن  ميكن أأن يس تنتجبعني الاعتبار،  أأخذ هذه احلقائقومع الفائض.  من جزءا صغريا جدايف الإيرادات ميثل  صالنق
الويبو بشأأن س ياسة الأكرث كفاءة يف املمكن التغيري  هومن القطاع العام  املموةلالبحوث  مؤسساتجلامعات و فائدة االرسوم ل

ىل أأنه الوفد وأأشار  .الرسوم غري رمسية لتبادل  يف مناقشات ،الفريق العاملاجامتع بعد تقدمي الاقرتاح رمسيا يف  ،شاركاإ
نقرتاح. العن رسوره لسامع تأأييد عام لالرباءات، وأأعرب الأفاكر حول س ياسة رسوم معاهدة  التدرجيية  الصيغة وقال الوفد اإ
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ىل مجيع ادلول الأعضاء الوفد . ودعا تقاةس  لنتاجئ امل ارسوم وفقا ختفيض الضبط س يتيح  هنج مرحيل يه، حس امب فهمه، دمع اإ
اجملمتع ادلويل، وتعزيز اس تخدام نظام منفعة  ا فيهمليف الرسوم ذكية ات ختفيض مينحن شأأنه أأن واملوافقة عليه، مفالاقرتاح 

 .رسوم معاهدة الرباءاتابملرونة يف أأول خطوة ملموسة يف املناقشات املتعلقة  اجتيازرباءات و ال

اليوانن التعديالت املقرتحة عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات من أأجل زايدة اس تجابة  وأأيد وفد .12
نه ينبغي أأن تكون الاحتياجات املتغرية للمس تخدمني والأطراف  النظام لحتياجات املس تخدمني وماكتب الرباءات. وقال اإ

ىل نظام معاهدة الأخرى وماكتب الرباءات دافع لتحسني نظام معاهدة  الرباءات ابس مترار. وأأضاف أأنه ينبغي تيسري النفاذ اإ
ىل اجلامعات ومؤسسات البحث العامة اليت متتكل موارد حمدودة ومن مث ل ميكهنا تغطية تاكليف ادلخول.  الرباءات ابلنس بة اإ

يداع الرباءات رشيطة ضام ماكنية خفض الرسوم لتحفزي اإ ب الوفد ابإ يرادات نظام ومن هذا املنطلق، رحَّ ن أأد ى تأأثري يف اإ
 معاهدة الرباءات.

بشأأن ختفيض رسوم معاهدة الرباءات  PCT/WG/9/25وأأيد وفد جنوب أأفريقيا اقرتاح الربازيل الوارد يف الوثيقة  .13
 لفائدة اجلامعات ومؤسسات البحث املموةل من اخلزينة العامة يف البدلان النامية.

يران )مجهورية  .14 طار الفريق العامل  –وأأحاط وفد اإ عاهدة ملالإسالمية( علامً ابلتقرير، وأأيد اجلهود املبذوةل يف اإ
دخال تعديالت  دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات، رأأى الوفد أأنه ينبغي اإ الرباءات. وفامي خيص التعديالت املقرتح اإ

أأكرب قدر ممكن من املعلومات التقنية يف الرباءات، وأأنه ينبغي تفادي تناول قضااي لتغطية عوامل أأخرى مثل الكشف عن 
ىل قواعد بياانت خمتلفة  ىل أأمهية توفري املساعدة التقنية والقانونية وتعزيز نفاذ البدلان اإ قانون الرباءات املوضوعي. وأأشار اإ

ىل قواعد البياانت اخلاصة ابلرباءات وأأدوات ش بكية للبحوث من أأجل حتقيق أأكرب قدر من املساواة عن طري اتحة النفاذ اإ ق اإ
 وختفيض تاكليف حفص الرباءات لتشجيع البدلان النامية عىل زايدة اس تخدام نظام معاهدة الرباءات.

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات ولقرتاح الربازيل  .15 وأأعرب وفد منغوليا عن تأأييده للتعديالت املقرتح اإ
بشأأن ختفيض رسوم معاهدة الرباءات لفائدة اجلامعات ومؤسسات البحث املموةل من  PCT/WG/9/25رد يف الوثيقة الوا

 اخلزينة العامة ملا س يكون هل من أأثر كبري يف تعزيز الابتاكر يف البدلان النامية.

طرف متعاقد يف معاهدة وهنأأ وفد الكويت الرئيس عىل ترأأسه اجللسة وأأعرب عن رسوره للمشاركة فهيا لأول مرة ك .16
جراءات انضامم  م جبزيل الشكر للمنظمة والقامئني علهيا عىل تقدمي لك التسهيالت واملساعدات لتيسري اإ الرباءات. وتقدَّ

مناء ادلول. وذكَّر بأأن حكومة بالده  ىل تكل املعاهدة ادلولية املهمة واليت اكنت حمور اهامتم البدل ملا لها من دور ابإ الكويت اإ
يداع وثيقة الانضامم يف قامت  ىل أأن انضامم بالده 2016سبمترب  9ودخلت املعاهدة حزي النفاذ يف  2016يونيو  9ابإ . وأأشار اإ

ىل تكل املعاهدة يعّد تنفيذًا لرغبهتا يف تطوير وتمنية الابتاكرات والاخرتاعات يف ادلوةل ملا لها من عدة مزااي تتطلع الكويت  اإ
ىل الاس تفادة مهنا أأسوة بدو  ىل جتربهتا الناحجة يف ذكل املسار. وأأضاف أأن اإ ل جملس التعاون دلول اخلليج العربية وابلنظر اإ

ذ توفر املعاهدة نظامًا دوليًا يسّه   ل الكويت تدرك دور امللكية الفكرية واملزااي العدة اليت متنحها تكل املعاهدة للبدلان النامية. اإ
يداع طلبات امحلاية  جراءات اإ دوةل ومينحهم فرصة حتديد النطاق املس هتدف للحامية بعد  150لخرتاعاهتم يف عىل اخملرتعني اإ

ىل حرصها  ىل املعاهدة يعزى اإ استيفاء الرشوط اليت نصت علهيا املعاهدة. ومن هذا املنطلق، أأعلن الوفد أأن انضامم الكويت اإ
بداع يف البدل ومن مث حتقيق التمنية الاقتصادية والوط  ىل تمنية املهارات عىل دمع الابتاكر والإ نية. وأأضاف أأن الكويت تسعى اإ

ميااًن بأأمهية دور امللكية الفكرية يف  الإبداعية فهيا من خالل نرش وزايدة الوعي يف املدارس واجلامعات واملؤسسات البحثية اإ
ىل التعاون مع الأطراف املتعاقدة يف املعاهدة لتمنية الع طار حفص براءات قياس منو البدلان. وأأعرب الوفد عن تطلعه اإ مل يف اإ

ىل العمل مع الويبو عىل توفري مزيد من ادلمع الفين الالزم لتحقيق الزتامات الكويت جتاه تكل املعاهدة. ويف  الاخرتاع، واإ
اخلتام، أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تتلكل أأعامل الويبو ابلنجاح، وشكر خرباء الويبو عىل تقدمي املشورة الالزمة، وأأشاد 

 .املبذوةل للهنوض بأأداء مكتب امللكية الفكرية يف دوةل الكويتابجلهود 
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ن امجلعية: .17  اإ

أأحاطت علامً ابلوثيقة املعنونة "تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات"  "1"
 (؛PCT/A/48/1 الوثيقة)

 6و مبنّي يف الفقرة ووافقت عىل عقد دورة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، كام ه "2"
 تكل الوثيقة. من

 معل الإدارات ادلولية املتعلق ابجلودة
ىل الوثيقة  .18  . PCT/A/48/2استندت املناقشات اإ

دارات ورشحت الأمانة أأن الوثيقة تتضمن تقريرًا موجزًا عن العمل اذلي تضطلع به حاليًا  .19 دارات البحث ادلويل واإ اإ
لفريق الفرعي يف جمال اجلودة واذلي يُنجز خاصة من خالل معل اجامتع الإدارات ادلولية، ول س امي ا الفحص المتهيدي ادلويل

اذلي  لفريق الفرعي املعين ابجلودة. والهدف الرئييس من الوثيقة عرض نتاجئ الاجامتع السادس غري الرمسي لاملعين ابجلودة
مناقشاهتا بشأأن التدابري املمكنة  يف ذكل الاجامتع لإدارات ادلوليةواصلت ا. و 2016ُعقد يف سانتياغو بش ييل يف شهر يناير 

لتحسني جودة وجدوى منتجات العمل ادلويل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات بشلك عام، أأي تقارير البحث ادلويل 
 والتقارير المتهيدية ادلولية عن قابلية امحلاية برباءة اليت تعدها الإدارات ادلولية.

 " الوارد يف الوثيقةمعل الإدارات ادلولية املتعلق ابجلودة عية العامة علامً ابلتقرير املعنون "أأحاطت امجل  .20
PCT/A/48/2 . 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  التعديالت املقرتح اإ
ىل الوثيقة   .21  . PCT/A/48/3استندت املناقشات اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يُقرتحتعديالت ضمن وعرضت الأمانة الوثيقة اليت تت .22 . اإ
قد انقش هذه التعديالت ووافق أأعضاؤه ابلإجامع عىل توصية  ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتواكن الفريق العامل التابع 

جراء حبوث امجلعية برضورة اعامتدها ابلصيغة املقرتحة. وتتعلق التعديالت الواردة يف املرفق الأول ابلوثيقة مبا ييل: متديد همةل  اإ
ضافية دولية ىل  19من  اإ )أأ( من هجة، 2)اثنيا(23 ة بني القاعدةتوضيح العالق؛ و اعتبارا من اترخي الأولويةشهرًا  22شهرًا اإ

رسال نتاجئ البحث و/أأو التصنيف السابق من ، فامي خيص ، من هجة أأخرى(3)30 ( املنطبقة مبوجب املادة2)30 واملادة اإ
دارة البحث ادلويل ىل اإ قة بشأأن عدم لإخطارات املعلّ بعد حسب اعدم التوافق"  حمكي"حذف ؛ و مكتب تسمل الطلبات اإ

 عىل احلمكني املذكورين.  بناء التوافق

ن امجلعية:  .23  اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبيّنة يف املرفق  "1" تعمتد التعديالت املقرتح اإ

 (؛ 1) PCT/A/48/3 الأول من الوثيقة

النفاذ خبصوص ادلخول حزّي  PCT/A/48/3 من الوثيقة 7 والقرارات املقرتحة املبيّنة يف الفقرة "2"
 والرتتيبات الانتقالية.
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، يف صيغهتا الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتويتضمن املرفق الأول هبذا التقرير نسخة "هنائية" من  .24
لنفاذ " أأعاله، ويتضمن املرفق الثاين هبذا التقرير القرارات املتعلقة ابدلخول حزي ا1"23املعّدةل مبوجب القرار الوارد يف الفقرة 

لهيا يف الفقرة  لهيام. 2"23والرتتيبات الانتقالية املشار اإ  " أأعاله، وذكل لتيسري الرجوع اإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن  تعيني معهد تركيا للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل واإ
 الرباءات

ىل الوثيقة  .25  . PCT/A/48/4استندت املناقشات اإ

ىل ادلورة التاسعة والعرشين ل وأأشار  .26 وافقت واليت  2016اليت ُعقدت يف شهر مايو لجنة التعاون التقين الرئيس اإ
دارة للبحث خاللها اللجنة  ابلإجامع عىل أأن تويص مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بتعيني معهد تركيا للرباءات اكإ

 من الوثيقة.  5، كام ورد يف الفقرة ة التعاون بشأأن الرباءاتىل معاهدادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء ع

معهد تركيا للرباءات وأأعرب وفد تركيا عن امتنانه للمدير العام الس يد فرانسس غري اذلي أأدرج مسأأةل اقرتاح تعيني  .27
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل الرباءات خالل سلسةل مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن عىل جدول أأعامل  اكإ

عقب الرساةل اليت بعهثا معهد تركيا للرباءات  الاجامتعات السادسة وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف الويبو،
بالغ امجلعية بأأن جلنة 2015ديسمرب  15 يف نه سعيد ابإ أأصدرت يف دورهتا التاسعة والعرشين ابلإجامع  التعاون التقين. وقال اإ

دارة للبحث ادلويل بتعيني  مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتعضاء يف توصية من ادلول الأ  معهد تركيا للرباءات اكإ
عادة التأأكيد ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتوالفحص المتهيدي ادلويل بناء ع . وأأعرب الوفد يف هذا الس ياق عن رغبته يف اإ

معاهدة التعاون بشأأن  من قواعد 63.1و 36.1املنصوص علهيا يف القاعدتني  تعينيال حلد الأد ى ملتطلبات عىل تقيّده التام اب
من حيث  معلومات عامة عن تركيا. وعرض الوفد ملف طلبه يف ثالثة أأجزاء رئيس ية. وتناول اجلزء الأول الرباءات

د تركيا للرباءات عىل أأداء ملعهالقدرة املؤسس ية  عىل . أأما اجلزء الثاين فركّز قتصادية ونظام امللكية الفكريةاملؤرشات الا
 التعيني.  تطلباتم د الأد ى من حلامعهد تركيا للرباءات  استيفاءكيفية عن معلومات وعرض اجلزء الثالث  .همامه

ن بدله يعد بدلًا متقدمًا يف املنطقة عىل أأساس ارتفاع عدد ساكنه )حوايل  .28 مليون نسمة( وخلفيته  80وقال وفد تركيا اإ
ه اجلغرايف وتمنيته الاقتصادية وتضم البدلان اجملاورة هل طائفة من البدلان ذات الس ياق الاجامتعي والثقايف التارخيية وموقع

ن العوامل الرئيس ية املسامهة يف دور البدل يف املنطقة يه موقعه اجلغرايف  اخملتلف من أأورواب وأ س يا والرشق الأوسط واإ
ن أأداء بدله الاقتصادي طوال العقد املاي وقدراته اللوجستية وموقعه الفريد يف نقطة تاليق  ثالث قارات. وم ى يقول اإ

ىل حتقيق منو س نوي فعيل يف الناجت احمليل الإجاميل بنس بة تناهز  ن نفقات البحث والتطوير  5أأدى اإ يف املائة يف املتوسط واإ
يف  3ات دولر أأمرييك ويتوقع أأن متثل مليار  6لزتيد قميهتا عىل  2014يف املائة يف عام  20يف البدل ارتفعت بنس بة تقارب 

ىل القرن التاسع 2023املائة من الناجت احمليل الإجاميل للبدل حبلول عام  ن اترخي امللكية الفكرية يف بدله يرىق اإ . وأأضاف قائاًل اإ
ذ دخل الترشيع الأويل للملكية الفكرية بشأأن العالمات التجارية حزي النفاذ يف عام  ن الرباءات للمرة وُسن قانو 1871عرش اإ

نشاء املعهد الرتيك للرباءات يف عام 1879الأوىل يف عام  ىل اإ كهيئة مس تقةل وتنقيح ترشيع امللكية الفكرية  1994. وأأشار اإ
متش يًا مع املعايري ادلولية. وأأفاد بوجود نظام حسن الأداء للملكية الفكرية يف بدله يف الوقت احلايل تدمعه حمامك متخصصة يف 

نفاذ وهجاز مؤسيس من احملامني يضم حوايل جمال امل  حمام مسجل متخصص يف جمال  1000لكية الفكرية وأأهجزة معنية ابلإ
دراج مرشوع قانون جديد وحمّدث يدمج مجيع حقوق امللكية  ىل اإ امللكية الفكرية وغريمه من أأحصاب املصاحل. ولفت النظر اإ

ن الصناعية مضن قانون واحد يف جدول أأعامل امجلعية الو  عداده يف الوقت احلايل. واسرتسل قائاًل اإ طنية الرتكية والعمل عىل اإ
س امي نظام الرباءات أأبدت تطورًا وتوسعًا ل يس هتان هبام عىل الصعيدين الوطين  البنية التحتية الرتكية للملكية الفكرية ول

ن عدد طلبات براءات املقميني ازداد حبوايل  ن بدله ضعفًا  20وادلويل. وأأردف قائاًل اإ يف الس نوات امخلس عرشة املاضية واإ
ىل املرتبة اخلامسة عرشة يف تكل الفرتة وفقًا ملؤرشات امللكية الفكرية اليت نرشهتا  ارتقى مبرتبته من املرتبة اخلامسة والأربعني اإ

ن عدد طلبات الرباءات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرب  اءات والناش ئة عن تركيا الويبو. واس تطرد قائاًل اإ
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ذ أأودع  13ارتفع بنحو  مما ميثل زايدة  2015طلبًا دوليًا يف عام  1013ضعفًا عىل مدى الس نوات امخلس عرشة املاضية اإ
ىل الزايدات اجللية املالحظة يف عام 2014يف املائة مقارنة ابلأرقام املسجةل يف عام  25بنس بة   2015. وأأشار بوجه خاص اإ

 من مضن البدلان ذات ادلخل املتوسط املرتبة الأوىل حسب عدد الطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة. واحتالل بدله

وأأفاد وفد تركيا بأأن املعهد الرتيك للرباءات يمتتع ابلقدرة عىل أأداء دور يف تعزيز الوعي وتوس يع نطاق الانتفاع بنظام  .29
املعارف ومواصةل التنس يق وزايدة جودة اخلدمات يف نظام الرباءات املعاهدة يف منطقته فضاًل عن الهنوض ابلبتاكر وتعممي 

دارة للبحث ادلويل و ل دارة ونقل التكنولوجيا. ورأأى أأن تعيني املعهد اكإ  لن يعود ابلفائدة عىل املنتفعني  لفحص المتهيدي ادلويلاإ
ن املعهد قد يضطلع بفضل موقعه الفريد يف نقطة تاليق القارات بدور مهزة  احملليني حفسب بل عىل نظام املعاهدة كلك. وقال اإ

ن بنك التكنولوجيا اخملصص  الوصل لنقل املعارف واملعلومات يف جمال امللكية الفكرية بني أأورواب وأ س يا. وأأضاف قائاًل اإ
نشاؤه يف تركيا برعاية الأمم املتحدة هبدف دمع التطوير التكنولويج لتكل البدلان من خالل  للبدلان الأقل منوًا اذلي ينبغي اإ

نشاء بنك للرباءات ومرفق  لإيداع العلوم والتكنولوجيا وأ لية دلمع الابتاكر والعلوم والتكنولوجيا سيس تفيد من التوسع يف اإ
ىل مركز لتعممي املعارف واملعلومات يف جمال امللكية خدمات الرباءات. ويف ذكل  الس ياق، ذكر أأن بدله يس هتدف التحول اإ

دارة دولية.  الفكرية يف املنطقة عرب تقامس جتربته وتبادلها ابلتوازي مع اضطالعه بدور اإ

ن واس تطرد وفد تركيا الكمه بتقدمي بعض املعلومات املفصةل بشأأن القدرات املؤسس ية ملعهد تركيا ل .30 لرباءات. وقال اإ
دارة حقوق امللكية الفكرية، وهو خاضع لإرشاف وزارة العلوم والصناعة  املعهد هو هيئة عامة تقع عىل عاتقها مسؤولية اإ

دارته املرن، واعامتده عىل موارده املالية اخلاصة،  حقق املعهد استامثرات كبرية يف املوارد والتكنولوجيا. وعالوة عىل هيلك اإ
من  يف املئة 99ودلى املعهد نظام غري وريق، وقد تسمّل خدماته. املعلومات لتحسني جودة  ات تكنولوجياالبرشية وأأدو 

عداد تقارير البحث والفحص. ورشع املعهد الطلبات عرب الانرتنت يف بعض اجملالت  2005خالل عام  بقدرات حمدودة يف اإ
هد بفضل التخطيط الاسرتاتيجي يف جمال املوارد البرشية يف املع  ، زادت قدرة البحث والفحص2005ومنذ عام . التقنية

مرات،  10بأأكرث من وسائر البىن التحتية التقنية الرضورية. وزادت قدرة البحث والفحص من حيث املوارد البرشية 
ملام يلّمونبراءات  وأأصبحت يف الوقت احلايل اكفية لتغطية لك اجملالت التقنية، مع وجود فاحيص  لت املعنية.جملااب خري اإ

دارة دولية،  دارة الإجراءات الالزمة للحصول عىل تعيينه اكإ أأعد املعهد خطة معل تضم الأولوايت واملراحل الالزمة وهبدف اإ
جنازها. ويف س ياق خطة العمل تكل، شلّك املعهد ثالث أأفرقة معل مكّرسة للقيام  لالضطالع ابملهام اليت جيب عليه اإ

دارة دوليةزمة ابلتحضريات والرتتيبات الال مكتب كوراي . وتعاون املعهد مع لتنفيذ املهام والواجبات عىل النحو املطلوب من اإ
جراءات تعيني  ىل اإ شارة اإ س بانيا للرباءات والعالمات التجارية يف اإ ادلولية حسب ما مت  الإداراتللملكية الفكرية ومكتب اإ

ابحلصول عىل املساعدة  بشدةتويص التعاون بشأأن الرباءات اليت  هدةالتفاق عليه يف ادلورة السادسة والأربعني مجلعية معا
جراء العديد من الزايرات ادلراس ية اليت ختللهتا معلية تقيمي مكثفة .أأو أأكرث من الإدارات ادلولية القامئة ةمن واحد ، وبعد اإ

س بانيا للرباءات والعالمات التجارية يف ت قاريرهام أأن املعهد قد اس توىف احلد اس تنتج مكتب كوراي للملكية الفكرية ومكتب اإ
عرابالأد ى من املتطلبات عىل التعاون الوثيق والتعليقات  وممثلهيا عن امتنانه لإدارة املاكتب املعنية . وانهتز الوفد الفرصة لالإ

 طة معهل.عدت املعهد عىل تنفيذ خالثاقبة اليت سا

عن كيفية استيفاء معهد تركيا للرباءات للمعايري، حس امب وواصل الوفد حديثه من خالل تقدمي بعض املعلومات املوجزة  .31
س بانيا للرباءات والعالمات التجارية لك من أأكده  يزاولوأأفاد بأأنه يف الوقت الراهن،  .مكتب كوراي للملكية الفكرية ومكتب اإ

ىل ذكل،  حص.فاحصا ممن دلهيم املؤهالت التقنية الاكفية لتنفيذ أأعامل البحث والف 112يف املعهد بدوام اكمل وابلإضافة اإ
ضافياً  50يعزتم املعهد تعيني  ت حاليا متوسط خربة فاحيص الرباءايبلغ و  .2018واس تكامل تدريهبم بهناية عام  فاحص براءات اإ

ودلى نصف الفاحصني تقريبا أأكرث من . مهنم حاصلون عىل درجة املاجس تري أأو درجة ادلكتوراه يف املئة 50و س بع س نوات
ىل تنظمي حممكوظيفة فاحص براءة لمتطلبات التأأهل  وخضعت اخلربة يف أأعامل البحث والفحص.مخس س نوات من  من  اإ

مببادئ حبث  ذات الصةلبرانمج تدرييب مكثف يتعلق ابملهارات واملعارف والاسرتاتيجيات  اهييلخالل معلية توظيف شامةل، 
بات اليت يتعني استيفاؤها من حيث املوارد البرشية. ودخل هذا الإجراء بدوره يف نطاق املتطل  وحفص براءات الاخرتاع.
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 بناء عىل معاهدة الرباءات املودعة الطلباتوعالوة عىل ذكل، تعاون املعهد مع ماكتب وطنية أأخرى لتوفري التدريب بشأأن 
جراءاهتا. ويف ال ونة الأخرية، قّدم فاحصا براءات من  دورتني تدريبيتني لفائدة  مكتب كوراي للملكية الفكريةوجوانهبا التقنية واإ

. وهبدف تعزيز قدرات فاحصيه، واصل املعهد الاضطالع بأأنشطة 2016أأكتوبر من عام  5سبمترب و 26فاحيص املعهد يف 
س بانيا والولايت املتحدة الأمريكية، فضاًل عن  تدريبية ابلتعاون مع ماكتب براءات لك من الياابن ومجهورية كوراي واإ

التدريبية اليت يقدهما لك من املكتب الأورويب للرباءات والويبو. ويف هذا الصدد، اكن من املؤكد أأن اس تفادته من الأنشطة 
. من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات "1"1.63و" 1"1.36القاعدتني يس تويف املعهد املتطلبات الواردة يف 

ىل نظام مب ملعهد يمتتع االفحص، لهيا لأغراض البحث و اإ نفاذ  ى من الواثئق اليت ميكن ال فامي يتعلق ابحلد الأدو  نفذ اكمل اإ
(EPOQUENet نظرا ملاكنة بالده )وعالوة عىل ذكل، . دوةل متعاقدة مبوجب التفاقية الأوروبية لرباءات الاخرتاع بوصفها

ن قواعد البياانت التجارية ىل  النفاذ أأيضاً معهد لل  وميكن متاحة للمعهد. فاإ  لس الرتيك للبحوث العلمية والتكنولوجيةاجمل مكتبةاإ
وذلكل، وفامي . توفر نرشات رمسية ودورايت وجمالت وكتب يف خمتلف جمالت العلوم والتكنولوجيا واليت، وقواعد بياانته

ماكنية  ىل قواعد املعلومات اخلاصة ابلرباءات وغري اخلاصة اب النفاذيتعلق ابحلد الأد ى من الواثئق، دلى املعهد اإ مثلام لرباءات اإ
 ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. الالحئة التنفيذيةمن  34تقتضيه القاعدة 

ىل واتبع وفد تركيا ابلإشارة .32 دارة اجلودة ) اإ دارة حبث دويل وحفص متهيدي لأغراض  ( املعدّ QMSنظام اإ تعيني املعهد اكإ
ن  ( مكرجع معياري.ISO 9001لتوحيد املقاييس )دويل، وأأكد أأن املعهد قد حصل مؤخرا عىل شهادة املنظمة ادلولية  وقال اإ

، قيد الإعدادل تزال ( املتعلقة بأأنظمة أأمن تكنولوجيا املعلومات ISO 27001ادلراسات الالزمة لستيفاء معايري شهادة )
للمعهد يه الراكئز الأساس ية لس ياسة البحث والفحص أأضاف أأن و . 2017ومن املتوقع أأن تنهتيي يف النصف الأول من عام 

ىل املوثوقية والاتساق والشفافية والالزتام القانوين والتوقيت املناسب والتحسني املس متر. ويف هذا الصدد،  أأشار الوفد اإ
داء )اعامت دارة اجلودة.PDCAد املعهد مهنجية دورة تطبيقات منوذج التحسني املس متر للأ ويف  ( مكبدأأ أأسايس لتنفيذ نظام اإ

طار معلية  تُراَجع مجيع التقارير من قبل فاحص أ خر قبل الإصدار بغية ضامن نتاجئ عالية اجلودة.معلية مراقبة اجلودة،  ويف اإ
دارة حبث دويل، ضامن اجلودة امل ودة وفقا ملصفوفة اجل ضبطت من التقارير عشوائيا و  يف املائة 5 ما نسبته تربخي عدة لأغراض اإ

ن معهد تركيا للرباءات لشلكا اذهبو  رير هبا بشلك دوري.ام تقدّ ل النتاجئ وتقتسجّ و  .املصممة من قبل فريق اجلودة ، فاإ
دارة اجلودة الواردة من املبادئ التوجهيية للبحث والفحص بناء عىل معاهدة  21فصل يف ال س يضمن استيفاء متطلبات نظام اإ

 .التعاون بشأأن الرباءات

ذ وأأضاف وفد تركيا أأن عدد طلبات الرباءات بناء عىل املعاهدة شهد  .33 زايدة منتظمة خالل الس نوات الأخرية اإ
، وجسل الس نة السادسة عىل التوايل 2014يف املائة مقارنة بعام  2أأي بزايدة قدرها  2015طلب يف عام  218000 ُأودع

ىل منو عدد الطلبات بناء عىل املعاهدة، ازداد عبء أأنشطة البحث والفحص س نواًي. ول ميكن تلبية هذا  ضافة اإ من المنو. واإ
لطلب املزتايد عىل أأنشطة البحث والفحص سوى بزايدة عدد الإدارات ادلولية وتقامس عبء العمل بني املاكتب. وبفضل ا

سهام يف تقامس عبء العمل ابلتعاون مع  ن معهد تركيا للرباءات مس تعد لالإ موارده الواسعة اخملصصة للبحث والفحص، فاإ
ءات الوطنية العمل مع ماكتب الرباعبء اتفاقات ثنائية لتقامس مؤخرا ملعهد برم ايف هذا الصدد، أأ املاكتب الوطنية الأخرى. و

املسار الرسيع ملعاجلة  مبوجباملعاجلة الرسيعة يف املرحةل الوطنية  طلبمن  ودعنياملمتكني بغية  ،س بانيااإ يف الصني والياابن و 
دارة  تعيينه مبجرداملعهد  س يطلقه ي، اذلاءاتالرب  ىل بدء املفاوضات املعهد ع طلّ عن ت وأأعرب الوفد دولية.اكإ املسار بشأأن اإ

يف النظام العاملي عن طريق  للمسامهةس نحت فرصة ب املعهدب رحّ و . مكتب كوراي للملكية الفكرية مع اءاتالرسيع ملعاجلة الرب 
خدماته لتوس يع نطاق  هاس تعداد أأبدىلبوس نة والهرسك، و امكتب اكتب أأخرى، مثل ملوطين الأأعامل البحث الاضطالع ب

 .اتفاقا 30القامئة والبالغ عددها  التعاون الثنايئاتفاقات مبوجب اجملاورة الأخرى يف املنطقة  ادلول لتشمل

دارة دولية، س يؤدي .34 دور مهزة الوصل لنقل املعارف واملعلومات اخلاصة  واختمت وفد تركيا بأأن املعهد، يف حال تعيينه اكإ
نشاء ش بكة بني امل سهم يف نرش معارف معاهدة الرباءات ابمللكية الفكرية بني أأورواب وأ س يا، وسي  س تخدمني عن طريق اإ

وامتنانه ملكتب عرفانه  وفدال ة. وكررنطقامل دمع تطوير وتعزيز نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف احملليني والإقلمييني و 
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س بانيا للرباءات ن. و هتام الطيبةزنيه ومساعدال عىل تعاوهنام كوراي للملكية الفكرية ومكتب اإ هّجزت املعهد  املساعدة املمتازة قال اإ
ضايف أأومتام الاس تعداد للتعينيا امجلعية مس تعدليقف أأمام  ىل معل اإ ضافيا. ت تلبية معايري  ، دون احلاجة اإ وشكر تطلب وقتا اإ

 ةممتاز  اتتوجهيدموه من عىل ما قالرباءات  عاهدةملموظفي شعبة التعاون ادلويل مانة العامة، وعىل وجه اخلصوص، لأ االوفد 
وقال  ،تعينيل قضااي املعايري التقنية الالزمة ل تقيامي همنيا وموضوعيا بشأأن الوفود الأخرى  مهتقيّ ل  طلبه م الوفدقدّ خالل العملية. و 

ن ضافية قد تطلهبا مجعية احتادأأي توضيحابرسور م قدس ي هاإ  .التعاون بشأأن الرباءات معاهدة ت اإ

دارة للبحث ادلويل تركيا عىل العرض اذلي قّدمه بشأأن تعيني معهد  وفد مجهورية كورايوفد شكر و  .35 تركيا للرباءات اكإ
ن مكتب كوراي للملكية الفكرية يس تطيع و . والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  تأأكيدقال اإ

 عنّي يك ي تعاون بشأأن الرباءاتعاهدة ال مل 1-63و 1-36ن لقاعداتاحد الأد ى من املتطلبات اليت تقتضهيا لل استيفاء املعهد
دارة ؤهالت من أأحصاب امل ، وهو احلد الأد ى،رباءات الفاحيصمن  100أأكرث من وأأضاف أأن املعهد يوظف  دولية. اكإ

دارة اجلودة كام أأن املعهد يطبق اكفية. التقنية ال  ص بناء عىل املبادئ التوجهيية للبحث والفحيف  عىل النحو احملددنظام اإ
دارة اجلودة. و يف رغبة قوية كل، فقد أأظهر املعهد وعالوة عىل ذ. معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  خرباء من زارحتسني نظام اإ

 تهقدر عن الوفد أأعرب  ء عىل مالحظات هؤلء اخلرباء،. وبنامهانظيف  واودقق ،مرتنيمكتب كوراي للملكية الفكرية املعهد 
دارة للفحص المتهيدي ادلويللأداء همامه يمتتع ابلكفاءة املعهد  أأكيد أأنعىل ت دارة للبحث ادلويل واإ كام ذكر الوفد أأن  .اكإ

الشهر بتدريب فاحصني من املعهد  جتربهتم يف البحث ادلويلنقل  من وامتكنمكتب كوراي للملكية الفكرية  من فاحصني
ن الوفد يؤيد بقوة تعيني  دارة  املعهداملاي. وذلكل، فاإ ام معاهدة التعاون بشأأن يف تطوير نظاملعهد سهم ي  ن، وتوقع أأ دوليةاكإ

 املعهد. مع تعاونهمكتب كوراي للملكية الفكرية  أأن يوّسعالرباءات، و 

س بانيا أأنه معل .36 دارة  عىل العمل ين ونظر يف قدرتهتقادلمع ال هل م قدّ املعهد و بشلك وثيق مع  وذكر وفد اإ وقال دولية. اكإ
ن الوفد  س بان اإ  التعينيرشوط  بأأنه اس توىفأأقّر و لمعهد كفاءة املهنية ل عىل الطوال هذه العملية، تعّرف،  يا للرباءاتمكتب اإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل دارة للبحث ادلويل واإ س بانيا للرباءاتحبق الطيبة  هلكامت. وشكر الوفد وفد تركيا عىل اكإ  مكتب اإ
 .املعهدش يح دلمع تر املكتب  اليت قدهمالمشورة عىل امتنانه ل و 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عوأأيّد وفد الهند  .37 ىل معاهدة التعاون تعيني معهد تركيا للرباءات اكإ
دارة للبحث ادلويل والفحص  يفي جبميع املعايري الالزمة للعمل معهد تركيا للرباءات. واعترب الوفد أأن بشأأن الرباءات اكإ

وأأنه س يقدم خدمات عالية اجلودة ملودعي الطلبات بأأسعار مغرية،  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ىلالمتهيدي ادلويل بناء ع
 وذلكل أأمهية خاصة ابلنس بة للرشاكت الصغرية واملتوسطة احلجم واخملرتعني. 

يران )مجهورية  .38 دارة للبحث ادلويل والف هتعيينالإسالمية( اقرتاح معهد تركيا للرباءات ب  –وأأيّد وفد اإ حص المتهيدي اكإ
ن البدلان اجملاورة ميكن أأن تس تفيد من هذه الإدارة ادلولية اجلديدة.  ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتادلويل بناء ع  وقال اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عوأأيّد وفد منغوليا  .39 ىل معاهدة التعاون تعيني معهد تركيا للرباءات اكإ
 . بشأأن الرباءات

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي وأأعرب وفد اململكة العربية السعودية عن تأأييده  .40 تعيني معهد تركيا للرباءات اكإ
 . ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتادلويل بناء ع

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عبدوره أأيّد وفد السودان  .41 معاهدة ىل تعيني معهد تركيا للرباءات اكإ
نه عىل ثقة بأأن املعهد س يؤدي دورًا فعاًل يف هذا اجملال.  التعاون بشأأن الرباءات  وقال اإ
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ىل حضور أأكرث قوة وتوازاًن واسرتاتيجية من ذي  .42 واعترب وفد الفلبني أأنه مع توّسع دور نظام الرباءات برزت احلاجة اإ
يف مناطق العامل وقاراهتا. وأأعرب الوفد يف هذا الصدد عن تأأييده  لبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلا اتدار قبل لإ 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل القوي لتعيني  اذلي اس توىف احلد الأد ى من الرشوط معهد تركيا للرباءات اكإ
ن يؤديه املعهد يف تعزيز . ورّحب الوفد ابدلور الفاعل اذلي ميكن أأ معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاملنصوص علهيا يف 

دارة دولية جديدة يف  ن من شأأن تعيني اإ الاخرتاعات احملمية برباءات وحاميهتا يف النظام العاملي للملكة الفكرية. وقال الود اإ
ن  واحد من اقتصادات السوق الناش ئة أأن يعزز دور نظام امللكية الفكرية يف تقامس التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، واإ

 يتسامن ابلكفاءة واملصداقية.  متهيديحفص بحث و ل هد سيشلّك قناة قوية ونشطة املع 

 معهد تركيا للرباءاتوشكر وفد جورجيا وفد تركيا عىل التقرير الشامل اذلي قدمه عن الأنشطة اليت اضطلع هبا  .43
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  لستيفاء احلد الأد ى من متطلبات التعيني ىل معاهدة التعاون بشأأن بناء عاكإ

 ، وأأعرب عن تأأييده التام لهذا التعيني. الرباءات

دارة دولية، درس بتأأٍن الواثئق املرفقة ابلطلب املطروح لدلراسة  .44 ن مكتب المنسا للرباءات، بصفته اإ وقال وفد المنسا اإ
نه اس متع ابهامتم كبري للمعلومات الإضافية اليت عرضها ممثل معهد تركيا ل معهد لرباءات. وأأضاف أأن الوفد يؤيد اقرتاح تعيني واإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء ع ، كام س بق وأأن أأعلن ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتتركيا للرباءات اكإ
دارة معهد تركيا  لجنة التعاون التقينيف ادلورة التاسعة والعرشين ل  للرباءات النجاح يف هممته التابعة للمعاهدة، ومتىن لفريق اإ

 وحتديه املس تقبليني. 

الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن يليب املتطلبات اليت حددهتا  معهد تركيا للرباءاتواعترب وفد الصني أأن  .45
اجلودة.  وهمارات الفاحصني اللغوية، فضاًل عن وجود نظام لإدارة واحلد الأد ى من الواثئقمن حيث عدد الفاحصني  الرباءات

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عذلا، أأعرب الوفد عن تأأييده  ىل معاهدة تعيني معهد تركيا للرباءات اكإ
 .التعاون بشأأن الرباءات

دارة للبحث ادلويل وشكر وفد ش ييل وفد تركيا عىل املعلومات اليت قدهما وأأيّد طلب معهد تركيا للرباءات بتعيينه  .46 اكإ
 . ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالمتهيدي ادلويل بناء ع والفحص

نه يؤيد  .47 رسائيل اإ دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عوقال وفد اإ ىل تعيني معهد تركيا للرباءات اكإ
 . معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

دارة للبحث ادلويل وأأيّد وفد الياابن  .48 ىل معاهدة التعاون والفحص المتهيدي ادلويل بناء عتعيني معهد تركيا للرباءات اكإ
ن يّرحب بلك اجلهود اليت ميكن أأن يبذلها معهد تركيا للرباءات لتعزيز نظام معاهدةبشأأن الرباءات التعاون بشأأن  . وقال الوفد اإ

نه يتوقعالوفد  وأأضاف يل.يلمتسون حامية الرباءات عىل املس توى ادلواليت تعترب أأداة هممة مجليع املبتكرين اذلين  الرباءات أأن  اإ
 املعهد دورا هاما يف تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بني أأورواب وأ س يا. يؤدي

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وأأيّد وفد طاجيكس تان طلب وفد تركيا تعيني  .49 معهد تركيا للرباءات اكإ
 . ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتبناء ع

ىل صوت الوفود الأخرى يف تأأييد تعيني و .50 دارة للبحث ادلويل والفحص مّض وفد الربازيل صوته اإ معهد تركيا للرباءات اكإ
 . ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالمتهيدي ادلويل بناء ع

دارة للبحث ادلويل والفحصوأأيّد وفد املكس يك الاقرتاح اذلي تقدم به معهد تركيا للرباءات بتعيينه  .51 المتهيدي  اكإ
 . ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتادلويل بناء ع
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وفد تركيا عىل املعلومات اليت قدهما معهد تركيا للرباءات وعىل اجلهود اليت بذلها لتعزيز نظام  تونسوشكر وفد  .52
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عالرباءات وأأيّد تعيني  اهدة التعاون ىل معمعهد تركيا للرباءات اكإ

 .الرباءات بشأأن

دارة  .53 دارة للبحث ادلويل واإ وأأيد وفد عامن البياانت اليت قدمهتا الوفود الأخرى دعامً لتعيني معهد تركيا للرباءات اكإ
 للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

دارة للبحث  وأأعرب وفد املغرب عن تأأييده لبياانت الوفود الأخرى اليت دمعت .54 فهيا تعيني معهد تركيا للرباءات اكإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  ادلويل واإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة  .55 دارة للبحث ادلويل واإ وأأيد وفد الس نغال تعيني معهد تركيا للرباءات اكإ
 التعاون بشأأن الرباءات.

دارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء  وأأعلن .56 دارة للبحث ادلويل واإ وفد جنوب أأفريقيا تأأييده لتعيني معهد تركيا للرباءات اكإ
 عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

دارة للفحص المتهيدي  .57 دارة للبحث ادلويل واإ وعرّب وفد س نغافورة جمددًا عن تأأييده لتعيني معهد تركيا للرباءات اكإ
عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كام فعل يف ادلورة التاسعة والعرشين للجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة  ادلويل بناء

التعاون بشأأن الرباءات. وأأوحض أأن تركيا ما انفكت تؤدي دور مهزة الوصل بني الرشق والغرب عرب التارخي وحىت ال ن ومن 
لرباءات عرب احلدود يف أأورواب وأ س يا والرشق الأوسط. وأأعرب الوفد عن مث س تكون قادرة عىل تروجي خدمات معاهدة ا

دارة دولية مشريًا أأن ذكل التعيني س يعزز قمية معاهدة الرباءات كثرياً.  ثقته يف أأن املعهد يس تويف الرشوط ادلنيا للتعيني اكإ

معهد تركيا للرباءات اس تعدادًا وشكر وفد فنلندا وفد تركيا عىل عرضه املس تفيض ولحظ العمل اجلاد اذلي قام به  .58
طار اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وهو  دارة دولية. وأأكد الوفد جمددًا ما أأعلنه يف اإ للتعيني اكإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء ع دارة للبحث ادلويل واإ ىل معاهدة التعاون أأنه يؤيد تأأييدًا اتمًا تعيني معهد تركيا للرباءات اكإ
 بشأأن الرباءات.

لهيا يف الفقرتني  .59  PCT/A/48/4" من الوثيقة 3" و"2"9وأأبدى وفد قربص بعض التحفظات بشأأن القرارين املشار اإ
وفقًا للنظام ادلاخيل للويبو والنظام ادلاخيل لحتاد معاهدة الرباءات. وأأوحض أأن تركيا شككت يف وجود مجهورية قربص 

أأو تعاون مع السلطات والإدارات القربصية يف لك اجملالت ومهنا القضااي املطروحة يف جدول أأعامل ورفضت أأي تواصل 
دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف  دارة للبحث ادلويل واإ الويبو. وعليه ينبغي أأن يفرسَّ أأي قرار بتعيني معهد تركيا للرباءات اكإ

مم املتحدة بشأأن (. ومن هذا 1984) 550( و1983) 541قربص ول س امي القرارات  س ياق قرارات جملس الأمن التابع للأ
ىل توافق ال راء بشأأن املوافقة عىل مرشوع التفاق بني معهد تركيا للرباءات واملكتب  املنطلق، رفضت قربص الانضامم اإ

دارة للفحص المته  دارة للبحث ادلويل واإ يدي ادلويل بناء عىل ادلويل للويبو اذلي ينص عىل تعيني معهد تركيا للرباءات اكإ
دارة للفحص  دارة للبحث ادلويل واإ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وعليه، مل توافق قربص عىل تعيني معهد تركيا للرباءات اكإ

 المتهيدي ادلويل. ويف اخلتام، طلب الوفد تدوين تكل الاعرتاضات يف تقرير الاجامتع.
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ن امجلعية، طبقا لأحاكم املادتني  .60 ىل 3)32( و3)16اإ ( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وبعد الاس امتع اإ
ممثل معهد تركيا للرباءات ومراعاة مشورة اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعروضة يف 

ذ أأحاطت علام PCT/A/48/4من الوثيقة  5الفقرة   ابلتحفظات اليت أأبداها وفد قربص:، واإ

وافقت عىل نص مرشوع التفاق بني معهد تركيا للرباءات واملكتب ادلويل، كام جاء يف مرفق  "1"
 ؛PCT/A/48/4 الوثيقة 

دارة للفحص المتهيدي ادلويل ليبدأأ معهل هبذه  "2" دارة للبحث ادلويل واإ وعّينت معهد تركيا للرباءات اكإ
 .2017ديسمرب  31نفاذ التفاق وحىت  الصفة اعتبارا من بدء

دارة  .61 وهنأأ املدير العام للويبو فرانسس غري، ابلنيابة عن املكتب ادلويل، وفد تركيا عىل تعيني معهد تركيا للرباءات اكإ
ىل  دارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ونوه بتطلع املكتب ادلويل اإ للبحث ادلويل واإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل. دارة للبحث ادلويل واإ  مبارشة الأعامل والتعاون مع املعهد بصفته اجلديدة اكإ

وأأعرب وفد تركيا عن تقديره لبياانت التأأييد اليت قدمهتا ادلول الأعضاء يف احتاد معاهدة الرباءات، وعن شكره  .62
دارة للفحص اخلالص للك ادلول الأعضاء اليت قيّمت موضوعيًا اقرتاح تعي دارة للبحث ادلويل واإ ني معهد تركيا للرباءات اكإ

ىل مكتب كوراي للملكية الفكرية واملكتب الإس باين للرباءات والعالمات التجارية  المتهيدي ادلويل. وتوجه أأيضًا ابلشكر اإ
اجملالت، متكن املعهد من حتسني  لهنجهام املهين واحملايد يف تقيمي قدرة املعهد عىل أأداء وظائفه. وبفضل تعليقاهتم عىل عدد من

قدراته قبل تقدمي طلبه. وأأكد الوفد أأن الزتام املعهد بتقدمي خدمات عالية اجلودة يف جمايَل البحث والفحص أأشد من أأي 
وقت م ى. وأأبلغ الوفد أأعضاء احتاد معاهدة الرباءات أأن املعهد أأبرم اتفاقات ثنائية لإنشاء نظام الطريق الرسيع لتسوية 

س بانيا وأأن املفاوضات جارية مع مكتب الرباءات يف امل  نازعات املتعلقة ابلرباءات مع ماكتب الرباءات يف الصني والياابن واإ
مجهورية كوراي. وأأعلن الوفد ثقته يف أأن املعهد سيس تفيد كثريًا من تعاونه مع تكل املاكتب وسيسامه يف سري نظام الرباءات 

ىل مواصةل حتسني خدماته، وشكر ادلول الأعضاء  العاملي. ويف اخلتام، قال الوفد ن الثقة اليت ُمنحت للمعهد س تدفعه اإ اإ
 جمددًا عىل هنجها البناء.

دارة للفحص المتهيدي  .63 دارة للبحث ادلويل واإ ورحب وفد الولايت املتحدة الأمريكية بتعيني معهد تركيا للرباءات اكإ
 هنأأ املعهد عىل ذكل الإجناز.ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، و 

دارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون  .64 دارة للبحث ادلويل واإ وهنأأ وفد السويد املعهد عىل تعيينه اكإ
ىل التعاون املمثر بني املكتب السويدي للرباءات والتسجيل ومعهد تركيا للرباءات عىل مدى  عامًا  20بشأأن الرباءات. وأأشار اإ

طار الإدارات ادلولية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.وتطلع  ىل مواصةل ذكل التعاون يف اإ  اإ

ىل وفدي الولايت املتحدة الأمريكية والسويد يف هتنئة معهد تركيا للرباءات عىل تعيينه  .65 وانضم وفد روامنيا اإ
دارة  دولية. اكإ

 ( ePCTنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات الإلكرتوين )
املدير العام للويبو فرانسس غري مقطعًا مصورًا قصريًا يبنّي  خصائص نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عرض  .66

طالقه يف أأوائل عام  ePCTالإلكرتوين )  ePCTشالًك ومعاًل. وأأظهر ذكل العرض حتس نًا كبريًا يف بيئة نظام  2017( املزمع اإ
ىل ونظام معاهدة الرباءات عن طريق تقدمي واهجة أأ  يرس اس تخدامًا للمنتفعني هبا اذلين س ُيمهلون فرتة لالنتقال اإ

 اجلديدة. النسخة
]ييل ذكل املرفق الأول[
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 الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمرشوع تعديالت عىل 

 

 احملتوايت

 

 

 2 .................................................................................................................... العريضة )حمتوايهتا( 4القاعدة 

ىل  1.4  2 ................................................................................................................. ]دون تغيري[   9.4اإ

 2 ...................................................................................................................... املطالبة ابلأولوية   10.4

ىل  11.4  2 ............................................................................................................. ]دون تغيري[   19.4اإ

23 القاعدة
)اثنيا(

رسال واثئق تتعلق ببحث أأو تصنيف سابق   3 ............................................................................. اإ

23
)اثنيا(

 3 ....................................................................................................................... ]دون تغيري[   1

23
)اثنيا(

رسال الواثئق املتعلقة ببحث أأو تصنيف سابق وفقا لأحاكم القاعدة   2  3 .......................................... 2.41 اإ

45القاعدة 
)اثنيا(

 4 ...................................................................................................... البحوث الإضافية ادلولية 

45
)اثنيا(

 4 .......................................................................................................... الامتس البحث الإضايف   1

45
)اثنيا(

ىل  2  4 ...............................................................................................................]دون تغيري[   9اإ

51القاعدة 
)اثنيا(

 5 ..................................................................... 27بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل بناء عىل املادة  

51
)اثنيا(

 5 ............................................................................................... الوطنية املقبوةلبعض املتطلبات    1

51 
)اثنيا(

51و 2
)اثنيا(

 5 ........................................................................................................ ]دون تغيري[   3
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 4القاعدة 

 العريضة )حمتوايهتا(

ىل  1.4  ]دون تغيري[   9.4اإ

 املطالبة ابلأولوية   10.4

ىل )ج(  ]دون تغيري[  )أأ( اإ

 [ُحذفت])د(  

ىل  11.4  ]دون تغيري[   19.4اإ
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23 القاعدة
)اثنيا(

 

رسال واثئق   تتعلق ببحث أأو تصنيف سابقاإ

23
)اثنيا(

 ]دون تغيري[   1

23
)اثنيا(

رسال الواثئق املتعلقة ببحث    2 حاكم القاعدة أأو تصنيفاإ  2.41 سابق وفقا لأ

، عندما يطالَب يف طلب دويل بأأولوية طلب سابق أأو أأكرث أأودع دلى املكتب ذاته 2.41 وفقا لأحاكم القاعدة  )أأ(

الطلب السابق أأو صنَّف ذكل املكتب قد أأجرى حبثا سابقا يتعلق ب ذكلويكون الطلبات تسمل ا ل اذلي يعمل بصفته مكتب

لفقرات ( وا3)30 ()أأ( املنطبقة مبوجب املادة2)30 املادةمع مراعاة الطلبات، الطلب السابق، يرسل مكتب تسمل  ذكل

دارة البحث ادلويل، مع )ب( و)د( و)ه(،  ىل اإ لبحث السابق أأاي اكن الشلك اذلي تكون ، صورة عن نتاجئ اصورة البحثاإ

متاحة به دلى املكتب املعين)مثال، بشلك تقرير حبث أأو قامئة حباةل التقنية الصناعية السابقة املستشهد هبا أأو تقرير حفص(، 

ن  ،وصورة عن نتاجئ أأي تصنيف سابق وضعه املكتب  ، مع مراعاة الطلبات. وجيوز كذكل ملكتب تسملاكنت متوافرة فعالاإ

ضافية تتعلق ببحث سابق  (،3)30 ()أأ( املنطبقة مبوجب املادة2)30 املادة دارة البحث ادلويل أأي واثئق اإ ىل اإ أأن يرسل اإ

جراء البحث ادلويل. تكليعتربها مفيدة ل و   الإدارة لأغراض اإ

ىل )ه( )ب(  ]دون تغيري[  اإ
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45القاعدة 
)اثنيا(

 

 البحوث الإضافية ادلولية

45
)اثنيا(

 البحث الإضايفالامتس    1

ضافية  22جيوز للمودع أأن يلمتس، يف أأي وقت قبل انقضاء   ()أأ  جراء حبوث اإ شهرا اعتبارا من اترخي الأولوية، اإ

دارة البحث ادلويل اخملتصة بذكل وفقا للقاعدة  . وجيوز تقدمي ذكل الالامتس 9)اثنيا(45دولية بشأأن الطلب ادلويل من قبل اإ

دارة وا  حدة خمتصة.فامي يتعلق بأأكرث من اإ

ىل )ه(    ]دون تغيري[)ب( اإ

45
)اثنيا(

ىل  2  ]دون تغيري[   9اإ
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51القاعدة 
)اثنيا(

 

 27بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل بناء عىل املادة 

51
)اثنيا(

 بعض املتطلبات الوطنية املقبوةل   1

ىل )ه(    ]دون تغيري[)أأ( اإ

 [ُحذفت])و(  

51 
)اثنيا(

51و 2
)اثنيا(

 تغيري[]دون    3

 املرفق الثاين[ييل ذكل ]
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 خيص التعديالت املبيّنة يف املرفق الأولفامي قرارات بشأأن ادلخول حزّي النفاذ 
 

، ويرسي عىل أأي طلب دويل أأاي اكن اترخي 2017 يوليو 1حزّي النفاذ يف )أأ( 1)اثنيا(45"يدخل تعديل القاعدة 
يداعه ادلويل ومل تنقض بشأأنه، يف  ضايف بناء عىل 2017 يوليو 1اإ ، املهةل احملّددة لإيداع الامتس حبث دويل اإ

 ."2017يونيو  30)أأ( السارية حىت 1)اثنيا(45 القاعدة

، وترسي عىل أأي طلب دويل يكون اترخي 2017 يوليو 1لنفاذ يف حزّي ا 2)اثنيا(23"وتدخل تعديالت القاعدة 
يداعه ادلويل يف   أأو بعده." 2017 يوليو 1اإ

 ."2017 يوليو 1حزّي النفاذ يف  1)اثنيا(51و 10.4"وتدخل تعديالت القاعدتني 

 ]هناية املرفق الثاين والوثيقة[


