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 ملخص الرئيس

 

 افتتاح ادلورة   من جدول الأعامل: 1البند 

 .عن املدير العام نيابة   أأمني اللجنة، هذه ادلورة ورّحب ابملشاركنيبصفته ، )الويبو( افتتح الس يد الكوس ماتس .1

 انتخاب الرئيس وانئيب الرئيس من جدول الأعامل:  2البند 

 الرئيس. انئيب ملنصيب . ومل يُرحش أأحدماكسمليانو سانتا كروز )ش ييل( رئيسا لدلورةانتخبت اللجنة ابلإجامع الس يد  .2

 اعامتد جدول الأعامل  من جدول الأعامل: 3البند 

 .PCT/CTC/29/1 اعمتدت اللجنة مرشوع جدول الأعامل كام هو مقرتح يف الوثيقة .3

ىل مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حول اقرتاح تعيني معهد تركيا للرباءات :  من جدول الأعامل 4البند  مشورة اإ
دارة للبحث  طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتكإ  ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإ

ىل الوثيقا .4  .PCT/CTC/29/2 ةستندت املناقشات اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي  (TPI)وعرض وفد تركيا الطلب اذلي تقدم به معهد تركيا للرباءات  .5 لتعيينه كإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءا ويف اجلزء الأول من املقدمة، عرض الوفد معلومات عامة عن تركيا تتعلق ت. ادلويل يف اإ

وركّز يف اجلزء الثاين عىل  ابملؤرشات الاقتصادية ونظام امللكية الفكرية وعالقهتا ابلبحث والتطوير وس ياسة الابتاكر.
جراءات التعيني  الكفاءات املؤسس ية للمكتب يف أأداء همامه. وقّدم يف اجلزء الثالث معلومات مفصةل عن كيفية التعامل مع اإ

 .1.63و 1.36اخلاصة بتعيني الإدارات ادلولية وكيف اس توىف معهد تركيا للرباءات الرشوط ادلنيا احملددة يف القاعدتني 
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س بانيا للرباءات والعالمات التاارية تقريرين عن ز ارتمهام وبعد امل .6 قدمة، عرض مكتب كور ا للملكية الفكرية ومكتب اإ
ىل معهد تركيا للرباءات معال بتوصية التفامه اذلي اعمتدته مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  حيصل عىل " بأأن 2014اإ

دارة واحدة أأو أأكرث من الإدار   ."ات ادلولية القامئة لإعانته عىل تقيمي مدى استيفائه املعايري قبل تقدمي الطلباملساعدة من اإ
 وأأورد الكهام يف خالصات التقرير أأن معهد تركيا للرباءات قد اس توىف معايري التعيني.

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. وأأيّد عدد كبري من الوفود تعيني  .7 وقالت تكل معهد تركيا للرباءات كإ
هنا تعترب أأن معهد تركيا للرباءات برهن عىل أأنه قد اس توىف رشوط التعيني.  ن وقال الوفود اإ يف  املكتب موقععدد من الوفود اإ

ملتقى القارات الثالث يتيح فرصة لتحسني نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عرب حدود أأورواب وأ س يا والرشق الأوسط، 
 ملنطقة.فضال عن حتسني اخلدمات ملس تخديم نظام املعاهدة يف ا

ن مضمون طلب  .8 معهد تركيا للرباءات حيتوي عىل العديد من العنارص اليت كنت جزءا من اس امترة وقال أأحد الوفود اإ
طار معاهدة الرباءات.  مرشوع الطلب املعيارية اليت انقشها الفريق الفرعي املعين ابجلودة والتابع لجامتع الإدارات ادلولية يف اإ

دارة  واعترب الوفد أأن طلب معهد تركيا للرباءات يربهن عىل قمية املعلومات املقدمة حتت تكل العنارص لإجراءات التعيني كإ
ماكنية التفاق عىل توصية بشأأن اس امترة الطلب املعيارية يف الاجامتع املقبل للمجموعة الفرعية  دولية وأأعرب عن أأمهل يف اإ

 املعنية ابجلودة.

اختيار يف ح وفد تركيا بأأن معهد تركيا للرباءات ملزتم بأأعىل املعايري واس تاابة لقرتاحات من أأحد الوفود، رص  .9
ن رساةل  ىل ز ادة نس بة الفاحصني من حاميل شهادات املاجس تري وادلكتوراه. وأأضاف قائال اإ الفاحصني وتدريهبم. ويسعى اإ

ن من دة املاجس تري. اشه أأعىل مما هو مطلوب يفالبحث املطلوبة للتعيني كفاحص رئييس يه بذاهتا معيار مقابل بل و  وقال اإ
 الكفاءات اللغوية للفاحصني. الأولو ات أأيضا صقل

ن معهد تركيا للرباءات، اعتبارا من هناية هذه الس نة، لن يس ند  .10 وردا عىل سؤال من وفد أ خر، قال وفد تركيا اإ
ضايف.  للماكتب الأخرى أأي معل اإ

ىل وفد تركيا وتوجه .11 ىل مكتب يدها مجيع الوفود اليت أأبدت تأأي ابلشكر اإ كور ا للملكية الفكرية ، وتقدم بشكر خاص اإ
س بانيا للرباءات والعالمات التاارية  ن هذا ادلمع اذلي حصل عليه زاد من عزم معهد الوفد وقال عىل مساعدهتام. ومكتب اإ اإ

 ملمكنة.تركيا للرباءات والزتامه خبدمة مس تخديم نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بأأعىل معايري اجلودة ا

تركيا ووافقت اللجنة ابلإجامع عىل أأن تويص مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بتعيني معهد  .12
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل   معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. بناء عىلللرباءات كإ

 من جدول الأعامل: ملخص الرئيس 5البند 

املعد حتت مسؤولية الرئيس، ووافقت عىل أأن يتاح مجلعية معاهدة أأحاطت اللجنة علام مبلخص الرئيس،  .13
طارمكحرض للمشورة املقّدمة التعاون بشأأن الرباءات   .من جدول الأعامل 4البند  يف اإ

 من جدول الأعامل: اختتام ادلورة  6البند 

 2016مايو  20 اختمت الرئيس هذه ادلورة يف .14

 الوثيقة[]هناية 


