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البند  1من جدول ا ألعامل :افتتاح ادلورة
.1

افتتح الس يد الكوس ماتيس (الويبو) ادلورة ،بصفته أأمني اللجنة ،ورحب ابملشاركني نيابة عن املدير العام.

 .2وعقدت ادلورة خالل نفس فرتة انعقاد ادلورة التاسعة للفريق العامل املعين مبعاددة التعاون بشأأن الرباءات .وميكن
الاطالع عىل قامئة املشاركني يف تقرير ادلورة التاسعة للفريق العامل (الوثيقة .)PCT/WG/9/28

البند  2من جدول ا ألعامل :انتخاب الرئيس وانئبيه

 .3انتخبت اللجنة ابلإجامع الس يد ماكس مييليانو سانتا كروز (ش ييل) رئيسا .ومل تكن دناك ترش يحات ملنصب انئيب
الرئيس.

البند  3من جدول ا ألعامل :اإقرار جدول ا ألعامل

 .4اعمتدت اللجنة مرشوع جدول ا ألعامل عىل النحو املقرتح يف الوثيقة .PCT/CTC/29/1

البند  4من جدول ا ألعامل :املشورة املقدمة مجلعية احتاد معاددة التعاون بشأأن الرباءات بشأأن التعيني املقرتح
ملعهد تركيا للرباءات كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاددة التعاون بشأأن الرباءات
.5

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .PCT/CTC/29/2

 .6وقدم وفد تركيا طلب معهد تركيا للرباءات ليمت تعيينه إكدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاددة
التعاون بشأأن الرباءات يف مجعية احتاد معاددة التعاون بشأأن الرباءات خالل سلسةل الاجامتعات السادسة وامخلسني
مجلعيات ادلول ا ألعءاء يف الويبو ،اليت س تعقد يف الفرتة من  3اإىل  11أأكتوبر  .2016و أأبرز الوفد ،عىل وجه اخلصوص،
ثالثة جوانب رئيس ية :أأول ،املعلومات العامة عن تركيا ،من حيث املؤرشات الاقتصادية ونظام امللكية الفكرية ابلرتباط مع
البحث والتطوير وس ياسات الابتاكر؛ اثنيا ،القدرة املؤسس ية ملعهد تركيا للرباءات عىل أأداء همامه؛ اثلثا ،املعلومات املفصةل
عن الكيفية اليت مت هبا التعامل مع اإجراءات تعيني الإدارات ادلولية ،وكيف أأوىف معهد تركيا للرباءات ابدحلد ا ألد ى من
املتطلبات املنصوص علهيا يف القاعدتني  1.36و.1.63
 .7و أأكد الوفد عىل أأن تركيا ،بكثافهتا الساكنية املرتفعة (حوايل  80مليون نسمة) ،وخلفيهتا التارخيية وموقعها اجلغرايف
وتمنيهتا الاقتصادية يه دوةل متقدمة يف املنطقة ،جبوار يءم مجموعة متنوعة من البدلان ذات خلفيات اجامتعية وثقافية خمتلفة
من أأورواب وأس يا والرشق ا ألوسط .وموقع تركيا اجلغرايف وقدراهتا اللوجستية وموقعها الفريد عند تقاطع ثالث قارات مضن
العوامل الرئيس ية اليت سامهت يف دور تركيا يف املنطقة .و أأسفر ا ألداء الاقتصادي يف تركيا عىل مدى العقد املايض عن
متوسط معدل منو حقيقي س نوي للناجت احمليل الإجاميل يقدر حبوايل  ،%5ودو واحد من أأعىل معدلت المنو بني ادلول
ا ألعءاء يف منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي) . (OECDوابلإضافة اإىل ذكل ،كن الإنفاق عىل البحث
والتطوير يف تركيا قد ارتفع بنس بة  %20يف عام  2014ليصل اإىل  6مليارات دولر امرييك ،ويتوقع أأن ميثل  %3من الناجت
احمليل الإجاميل حبلول عام  .2023وفامي يتعلق اب ألداء الاقتصادي والس ياسات اليت وضعت لتشجيع الابتاكر و أأنشطة البحث
والتطوير ،أأظهر نظام امللكية الفكرية يف تركيا تطورا كبريا .ووفقا لتقرير مؤرشات امللكية الفكرية لعام  2015اذلي نرشته
الويبو ،حلت تركيا يف املرتبة السابعة يف نشاط الايداع املقمي للملكية الفكرية .وعىل ا ألخص ،منت طلبات براءات الاخرتاع
املقمية مبعدل يصل اإىل حوايل  20ضعفا يف الس نوات امخلسة عرش املاضية ،وحتسن ترتيب تركيا من املرتبة اخلامسة اإىل
اخلامسة عرشة خالل دذه الفرتة .وقد زاد عدد طلبات الرباءات ادلولية يف اإطار معاددة التعاون بشأأن الرباءات الصادرة
من تركيا مبعدل يصل اإىل حوايل  13ضعفا عىل مدار الس نوات امخلسة عرش املاضية ،وبلغ عدد الطلبات  1013طلب يف
عام  ،2015ودو ما ميثل زايدة بنس بة  %26يف  .2014وعالوة عىل ذكل ،ووفقا ل ألرقام اليت وردت يف تقرير الويبو،
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تلقت تركيا معظم الطلبات فامي بني ماكتب تسمل الطلبات للبدلان متوسطة ادلخل احملددة يف عام  ،2015بزايدة قدردا
حنو .%30
 .8و أأضاف الوفد أأن اترخي امللكية الفكرية يف تركيا يعود اإىل القرن التاسع عرش .وكنت ترشيعات امللكية الفكرية ا ألوىل
بشأأن العالمات التجارية معمول هبا منذ عام  ،1871ومت سن قانون الرباءات ألول مرة يف عام  .1879ومنذ ذكل التارخي،
كنت ترشيعات امللكية الفكرية مطبقة مع تعديالت طفيفة ،وكنت دناك اإدارة لنظام امللكية الفكرية حتت مسؤولية شعبة
امللكية الفكرية اخلاضعة إلرشاف وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا ح ى عام  .1994ويف تكل الس نة ،مت تنقيح ترشيعات
امللكية الفكرية والإدارة بشلك كبري فامي يتعلق ابتفاقية الاحتاد امجلر ي مع الاحتاد ا ألورو ي واتفاق اجلوانب املتصةل ابلتجارة
من حقوق امللكية الفكرية تريبس .ومت تعديل الترشيع فامي يتعلق ابملعايري ادلولية ،ومت حتديث اإدارة نظام امللكية الفكرية من
خالل تأأسيس معهد تركيا للرباءات إكدارة مس تقةل .ويف دذا الصدد ،اضطلع معهد تركيا للرباءات مبهام ووظائف هممة حيث
معل املعهد مكؤسسة عامة مسؤوةل عن اإدارة حقوق امللكية الصناعية التابعة لوزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا .وكن معهد
تركيا للرباءات هيدف اإىل د م التمنية التكنولوجية يف تركيا من خالل توفري اامحاية الفعاةل دحلقوق امللكية الصناعية ،فءال عن
تعزيز حقوق امللكية الصناعية من أأجل تسهيل تطوير أأنشطة البحث والتطوير .وكن دذا الإصالح يف تسعينات القرن
املايض قد جعل نظام امللكية الفكرية يف تركيا أأكرث تاكمال مع النظام ادلويل ،حيث مت تعزيز لك عنرص من عنارص نظام
امللكية الفكرية بشلك متسارع من حيث املس توى النوعي واليمي .ومكؤرش رمزي أأسايس لإظهار تطور النظام ،كن عدد
اإيداعات امللكية الفكرية من قبل معهد تركيا للرباءات منذ عام  ،1995قد بلغ مليونني حبلول عام  .2015وابلتوازي مع التمنية
يف اإيداعات امللكية الفكرية ،حققت القدرة املؤسس ية ملعهد تركيا للرباءات ،فءال عن عنارص أأخرى من نظام امللكية
الفكرية ،حتس نا كبريا يف تركيا .و أأدت التطورات ا ألخرية يف نظام امللكية الفكرية والزايدات يف اإيداعات امللكية الفكرية اإىل
زايدة الطلب عىل خدمات ملكية فكرية عالية اجلودة ويف الوقت املناسب ،ل س امي ابلنس بة خلدمات منح الرباءات .وكنت
احتياجات املس تخدمني احملليني مبثابة القوة ادلافعة الرئيس ية لإجنازات معهد تركيا للرباءات ،حيث أأنشأأ املعهد بنية مؤسس ية
متطورة مع أأدوات حديثة للحفاظ عىل أأدائه بناء عىل ردود الفعل من جانب مس تخدمهيا .وكن نظام امللكية الفكرية يف تركيا
يعمل بشلك جيد مع ترشيعاهتا ادحلديثة والهيئة الإدارية واحملامك املتخصصة يف جمال امللكية الفكرية وديئات اإنفاذ القانون (مثل
الرشطة وامجلارك) ونظام احملاماة املؤس ي (مع حوايل  1000حمام ملكية فكرية مسجل) وغريمه من أأحصاب املصلحة .ومن
الناحية ا ألخرى ،كنت الصناعة واجلامعات واملشاريع الصغرية واملتوسطة ومراكز البحث والتطوير مبثابة اجلهات الفاعةل
الرئيس ية يف اإنتاج امللكية الفكرية .ومع النظام املتقدم والراخس للملكية الفكرية ،دلى تركيا اإماكنية أأن تكون أأكرث نشاطا يف
منطقهتا حبيث تسامه يف حتسني نظام امللكية الفكرية كلك .وتركيا دوةل مرحشة لالحتاد ا ألورو ي ترشيعات امللكية الفكرية
مامتش ية مع ترشيعات الاحتاد ا ألورو ي ومع اتفاق تريبس ،فءال عن التفاقات ادلولية ا ألخرى اليت انءمت اإلهيا تركيا.
 .9وواصل الوفد حديثه بوصف العالقة بني النظام البييئ الابتاكري ونظام امللكية الفكرية ،حيث وضعت ادحلكومة
الرتكية س ياسة متاكمةل بطريقة متتامة .ووضع اجمللس ا ألعىل للعلوم والتكنولوجيا ) ، (SCSTاذلي يرت أأسه رئيس وزراء تركيا،
س ياسة الابتاكر اخلاصة ابلبالد عند أأعىل مس توى س يايس .وكنت رؤية "وثيقة الاسرتاتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا"
يه املسامهة يف املعارف اجلديدة وتطوير التقنيات املبتكرة لتحسني جودة ادحلياة من خالل حتويل املعرفة اإىل منتجات
ومعليات وخدمات لصاحل الوطن والإنسانية .ومتاش يا مع س ياسة الابتاكر ،مت اعامتد " الاسرتاتيجية الوطنية دحلقوق امللكية
الفكرية وخطة العمل" ،من قبل اجمللس ا ألعىل للتخطيط الرت ي بقيادة رئيس الوزراء يف عام  .2015وكن الهدف الرئي ي
من دذه الاسرتاتيجية دو املسامهة يف معلية تمنية حقوق امللكية الفكرية واملنتجات ذات الصةل وحامية واس تخدام حقوق
امللكية الفكرية عن طريق نظام حقوق ملكية فكرية متوسع وفعال ومعمتد جممتعيا .ويف ضوء ذكل ،كنت تركيا هتدف اىل
حتويل نفسها اىل مركز نرش معارف ومعلومات امللكية الفكرية يف املنطقة من خالل تقامس وتبادل خرباهتا ،وذكل ابلتوازي مع
كوهنا اإدارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل .وينبغي أأل يكون تعيني معهد تركيا للرباءات إكدارة حبث دويل وصحص متهيدي
دويل مفيدا للمس تخدمني احملليني صحسب ،بل لنظام معاددة التعاون بشأأن الرباءات كلك .ومع موقعه الفريد عند تقاطع
القارات ،ميكن ملعهد تركيا للرباءات أأن يلعب دور جرس نقل معارف ومعلومات امللكية الفكرية بني أأورواب وأس يا .وقام
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املعهد ،بصفته مكتب الرباءات الوطين دلوةل متعاقدة مبوجب التفاقية ا ألوروبية لرباءات الاخرتاع بتعيني فاحصني مدربني
تدريبا جيدا يف البحث والفحص من خالل التدريب دلى املكتب ا ألرو ي لرباءات الاخرتاع .وعني املعهد فاحصني من ذوي
اخلربة يف تنفيذ املعاددة اذلين اكتس بوا خرباهتم من خالل التدريب اذلي تقدمه الويبو .وهبذه املوارد البرشية ،س يكون معهد
تركيا للرباءات قادرا عىل القيام بدور يف تعزيز الوعي وتوس يع اس تخدام املعاددة يف البدلان اجملاورة  ،ول س امي يف منطقة
الرشق ا ألوسط والبدلان الناطقة ابلرتكية ،فءال عن بدلان أس يا والبلقان .وتعتقد تركيا بشدة أأن قدرهتا عىل التعاون ،ل س امي
لتحسني نظام معاددة التعاون بشأأن الرباءات مع البدلان ا ألخرى يف املنطقة ،ستتعزز مع تعيني معهددا إكدارة للبحث
دويل/اإدارة صحص متهيدي دويل .ودذا من شأأنه أأن يؤدي اإىل تعزيز الابتاكر ونرش املعرفة ونقل التكنولوجيا يف املنطقة.
وعالوة عىل ذكل ،من شأأن التعاون املس متر مع املكتب ادلويل للويبو أأن يد م مسامهة معهد تركيا للرباءات يف املنطقة بشأأن
اإنشاء برانمج ماجس تري يف امللكية الفكرية و أأكدميية للملكية الفكرية يف تركيا ،والكدام س يكون جادزا للعمل قبل بداية العام
ادلرايس  .2017-2016وابلإضافة اإىل ذكل ،ستس تءيف تركيا بنك التكنولوجيا اذلي أعلن عن اإنشائه ألول مرة
يف  26نومفرب  ،2014من قبل الس يد ابن  ي مون ،ا ألمني العام ل ألمم املتحدة .وس يد م بنك التكنولوجيا العلوم والتكنولوجيا
والابتاكر يف البدلان الأكرث فقرا يف العامل ،وسيتكون من وحدتني :ألية د م العلوم والتكنولوجيا والابتاكر ،وبنك امللكية
الفكرية .وكن لبنك التكنولوجيا القدرة عىل تعزيز القدرات الوطنية وتقدمي اخلربة اإىل البدلان ا ألقل منوا عىل مس توى العامل.
ويف دذا الصدد ،فاإن اإنشاء بنك التكنولوجيا يف تركيا خيدم تطوير نظام امللكية الفكرية ،ل س امي نظام الرباءات يف البدلان
ا ألقل منوا ،من خالل الاس تفادة من أليات نقل التكنولوجيا .كام س يتبع ذكل تعزيز لنظام الرباءات ادلويل من خالل زايدة
قدرة وكفاءة من معهد تركيا للرباءات عىل أأداء همام اإدارة دولية.
 .10وحتول الوفد اإىل القدرة املؤسس ية ملعهد تركيا للرباءات يف أأداء وظائفه ،و أأفاد أأنه ابلتوازي مع التطورات يف نظام
امللكية الفكرية يف تركيا ،مت حتسني البنية التحتية القانونية والإدارية والتقنية ملعهد تركيا للرباءات من أأجل توفري اجلودة
واخلدمات ذات املس توى املرتفع ويف الوقت املناسب .وعالوة عىل ديلك اإدارته املرن ،ومع املوارد املالية اخلاصة به ،حقق
املعهد استامثرات كبرية يف املوارد البرشية و أأدوات تكنولوجيا املعلومات لتحسني جودة اخلدمات .ودلى املعهد نظام غري
وريق ،وقد ّ
تسمل  %95من الطلبات عرب الانرتنت .وعالوة عىل ذكل ،مت نقل مجيع احملفوظات اإىل البيئة الإلكرتونية
وفهرس هتا ألغراض البحث .ودليه أأيءا بنية حتتية فعلية حديثة وفس يحة داخل حرمه .وميكن الوصول اإىل اخلدمات اليت
يقدهما املعهد أأيءا من خالل مرافق الإنرتنت.
 .11و أأضاف الوفد بأأانل معهد قد بد أأ يف اإعداد تقارير البحث والفحص خالل عام  2005يف بعض اجملالت التقنية .وكنت
تقارير البحث ح ى ذكل ادحلني ل بد من أأن تس تعني مبصادر خارجية من املاكتب الرشيكة املتعاقد معها ،ويه املكتب
ا ألورو ي للرباءات واملكتب المنساوي للرباءات واملكتب ادلامنر ي براءات ،واملكتب الرويس للملكية الفكرية واملكتب
السويدي للرباءات .وقد سامهت دذه الرشاكت اإىل حد كبري يف جودة براءات الاخرتاع الصادرة من املعهد بسبب تقارير
البحث والفحص عالية اجلودة اليت أعدت من خالل تكل املاكتب .وقد أأضافت دذه الرشاكة أأيءا اإىل خربات البحث
والفحص اخلاصة ابلفاحصني دلى املعهد .ومنذ عام  ،2005زادت قدرة البحث والفحص بأأكرث من  10مرات ،و أأصبحت يف
الوقت ادحلايل كفية لتغطية لك اجملالت التقنية ،مع وجود فاحيص الرباءات املدربني تدريبا جيدا يف اجملالت املعنية.
 .12وواصل الوفد انتقاهل اإىل اجلانب الرئي ي الثالث يف عرضه من خالل رشح الإجراءات املتخذة لإعداد الطلب والتأأكيد
عىل كيفية استيفاء املعهد متطلبات التعيني مبثابة اإدارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل .ومن أأجل امليض قدما يف التحءري
للطلب بطريقة مهنجية ،أأعد املعهد خطة معل تءم ا ألولوايت واملراحل الالزمة لإعداد الطلب .ويف س ياق خطة العمل
دذه ،أأنشأأ ثالثة أأفرقة عامةل خمصصة للقيام ابلس تعدادات والرتتيبات الالزمة لتنفيذ املهام والواجبات عىل النحو املطلوب
من اإدارة دولية .وكن "الفريق العامل املعين ابملباد التوجهيية" دو املسؤول عن مراجعة وتنس يق املباد التوجهيية الوطنية
القامئة مع املباد التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ملعاددة التعاون بشأأن الرباءات .وكن "الفريق العامل املعين
ابلتدريب" مسؤول عن مراجعة برامج التدريب القامئة وإاعادة التصممي حسب الرضورة لتنفيذ أأعامل البحث والفحص يف
اإطار معاددة التعاون بشأأن الرباءات .وكن "الفريق العامل املعين ابإدارة اجلودة" مسؤول عن ختطيط لنظام اإدارة اجلودة
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املتوافق مع القواعد والإجراءات املنصوص علهيا يف الفصل الـ 21من املباد التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي
ادلويل ملعاددة التعاون بشأأن الرباءات مع الاس تفادة من نظام اجلودة ادحلايل لفائدة طلبات براءة الاخرتاع الوطنية .ومبجرد
أأن كنت ا ألفرقة العامةل جادزة مبخرجاهتا ،اتصل معهد تركيا للرباءات مبكتب كوراي للملكية الفكرية ومكتب اإس بانيا للرباءات
والعالمات التجارية يف اإشارة اإىل اإجراءات تعيني الهيئات ادلولية حسب ما مت التفاق عليه يف ادلورة السادسة وا ألربعني
مجلعية معاددة التعاون بشأأن الرباءات اليت "تويص بقوة ابدحلصول عىل املساعدة من واحد أأو أأكرث من الإدارات ادلولية
القامئة" (انظر الفقرة  (25أأ) من الوثيقة  .)PCT/A/46/6وبعد وقت قصري من الرد ا إلاجيا ي من دذين املكتبني عىل طلب
التعاون ،مت ختطيط بعثتني مشرتكتني .وخالل البعثة ا ألوىل ،قام مكتب كوراي للملكية الفكرية ومكتب اإس بانيا للرباءات
والعالمات التجارية ومعهد تركيا للرباءات مبراجعة ادحلد ا ألد ى للمتطلبات وخارطة طريق املعهد .و أأجرت املاكتب الزائرة
دراسة متعمقة للتأأكد من استيفاء مجيع املتطلبات بطريقة مرضية ،وقدمت أأيءا توصيات بشأأن ضبط نظام اإدارة اجلودة مبا
يامتىش مع كتيبات اجلودة اخلاصة هبا وكتيبات الهيئات ادلولية الرائدة ا ألخرى .وإاىل جانب دذا التبادل املشرتك للمعلومات،
ومع مراعاة التوصيات بشأأن اجملالت القابةل للتمنية ،اس تيمل املعهد كفة الإجراءات والاس تعدادات الالزمة ليكون قادرا عىل
تنفيذ همام اإدارة البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل .ويف هناية التقيمي ،اس تنتج مكتب كوراي للملكية الفكرية ومكتب
اإس بانيا للرباءات والعالمات التجارية يف تقاريردام أأن املعهد قد اس توىف ادحلد ا ألد ى من املتطلبات (انظر املرفق اخلامس
والسادس للوثيقة  .)PCT/CTC/29/2و أأعرب الوفد عن امتنانه لإدارة وممثيل املاكتب املعنية عىل التعاون الوثيق
والتعليقات الثاقبة اليت ساعدت املعهد عىل تنفيذ خارطة طريقه.

 .13وواصل الوفد حديثه من خالل تقدمي بعض املعلومات املوجزة عن كيفية استيفاء معهد تركيا للرباءات للمعايري ،حس امب
أأكدته بعثات تقيص ادحلقائق التابعة للماكتب الزائرة .و أأفاد بأأنه يف الوقت الرادن ،يعمل يف املعهد بدوام كمل  112فاحصا
ممن دلهيم املؤدالت التقنية الاكفية لتنفيذ أأعامل البحث والفحص .وابلإضافة اإىل ذكل ،يعزتم املعهد تعيني  50فاحص براءات
اإضافيا واس تكامل تدريهبم بهناية عام  .2018ومتوسط خربة فاحيص الرباءات حاليا س بع س نوات %47 ،مهنم حاصلون عىل
درجة املاجس تري أأو درجة ادلكتوراه .ودلى نصف الفاحصني تقريبا أأكرث من مخس س نوات من اخلربة يف أأعامل البحث
والفحص .ومت تدقيق متطلبات التأأدل لوظيفة فاحص براءة بشلك منظم من خالل معلية توظيف شامةل ،تبعها برانمج
تدرييب مكثف يتعلق ابملهارات واملعارف والاسرتاتيجيات املتعلقة مبباد حبث وصحص براءات الاخرتاع .ونفذ املعهد أأيءا
اإجراءات الاختيار ادلقيق يف تعيني الفاحصني اجلدد ،حيث ل يقل ادحلد ا ألد ى من املتطلبات عن درجة الباكلوريوس أأو
املاجس تري واتقان لغة أأجنبية واحدة عىل ا ألقل لإجراء البحث والفحص الالزمني .ومن مث كن عىل الفاحص أأول اجتياز
الاختبار العام ليكون موظفا عاما ،مث اجتياز اختبارات املرحلتني .وليك يصبح كبري فاحيص براءات ،عىل الفاحص املبتد
أأن يتأأدل أأول لختبار املس توى ا ألول يف هناية تدريبه اذلي يس تغرق س نة واحدة .ويس متر الفاحصون اذلين اجتازوا دذه
املرحةل معلهم كفاحصني مساعدين لكبار الفاحصني مدة عامني أخرين ح ى تقدمي دراسة أأطروحهتم يف جمال التقنية ذات
الصةل .ويف املرحةل الثانية ،عىل الفاحص تقدمي أأطروحته أأمام جلنة ممتحنني ،ويف املرحةل الثالثة ل بد من اجتياز الاختبار
الهنايئ ليك يصبح كبري فاحصني .ودلى املعهد موارده التدريبية لزتويد الفاحصني اجلدد بربانمج التدريب ا ألسايس وللحفاظ
عىل حتديث املعارف واملهارات بشلك مس متر .وبعد تعييهنم ،بد أأ الفاحصون تلقي مجموعتني من التدريب الإداري والفين.
ومتثلت مجموعة التدريب ا إلداري يف عرض همام املكتب ودور لك قسم والتدابري ا ألمنية وقواعد اخلدمة املدنية العامة .ومت
تقدمي دذا التدريب ملرة واحدة مع اإماكنية الاس تفادة منه تكرارا .وكنت اجملموعة الثانية من التدريب معنية ابلتمنية املهنية
للفاحصني وكنت مس مترة بطبيعهتا .و أأدير التدريب التقين للفاحصني من قبل اإدارة براءات الاخرتاع .وابعتباردا دوةل متعاقدة
عىل التفاقية ا ألوروبية بشأأن الرباءات ،اس تفاد مجيع فاحيص الرباءات من الربامج التدريبية اليت قدمهتا أأكدميية املكتب
ا ألورو ي لرباءات الاخرتاع .وعالوة عىل ذكل ،أدرجت برامج التدريب اليت قدهمتا الويبو وغريدا من ماكتب براءات
الاخرتاع الرائدة يف برانمج تدريب الفاحصني .ويف دذا الس ياق ،ميكن التأأكيد عىل أأن معهد تركيا للرباءات قد اس توىف ادحلد
ا ألد ى للمتطلبات املنصوص علهيا يف القاعدتني  "1"1.36و ،"1"1.63أأي أأنه "اجيب أأن يعمل يف املكتب الوطين أأو املنظمة
ادحلكومية ادلولية مائة موظف عىل ا ألقل يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية ،وميلكون املؤدالت التقنية الالزمة لإجراء
البحوث والفحوص".
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 .14و أأبرز الوفد أأنه فامي يتعلق ابدحلد ا ألد ى من الواثئق اليت ميكن النفاذ غلهيا ألغراض البحث والفحص ،للمعهد منفذ
كمل اإىل نظام ( )EPOQUENetنظرا ملاكنة بالده ابعتباردا دوةل متعاقدة مبوجب التفاقية ا ألوروبية لرباءات الاخرتاع.
وعالوة عىل ذكل ،فاإن قواعد البياانت التجارية مثل
( )IEEE Xplore, Elsevier, Springer, EBSCOhost, STN, EMBASE, MEDLINEوامجلعية الكمييائية
ا ألمريكية ،اإىل جانب قاعدة البياانت الوطنية الرتكية لرباءات الاخرتاع متاحة للمعهد .وابلإضافة اإىل قواعد البياانت دذه،
دلى معهد تركيا للرباءات وصول اإىل املكتبة العلمية الرتكية واجمللس الرت ي للبحوث العلمية والتكنولوجية ،ويه هجات توفر
نرشات رمسية ودورايت وجمالت وكتب يف خمتلف جمالت العلوم والتكنولوجيا .و أأثناء اس تخدام قواعد البياانت دذه ،مت
تزويد فاحيص الرباءات يف معهد تركيا للرباءات مبعدات تكنولوجيا املعلومات الرضورية مثل الشاشات الثنائية مقاس 24
بوصة والربامج الالزمة للمساعدة يف البحث والفحص ،فءال عن أأدوات لرتمجة واثئق ا ألدبيات السابقة اإىل لغات أأخرى.
ومشلت مرافق الرتمجة اللية املقدمة من ( )Espacenetترمجة من وإاىل اللغة الرتكية ،كام مت اس تخدام وظائف ترمجة
( .)EPOQUENetوذلكل ،وفامي يتعلق ابدحلد ا ألد ى من الواثئق ،دلى املعهد اإماكنية الوصول اإىل قواعد بياانت الرباءات
وا ألدبيات السابقة ا ألخرى غري املرتبطة ابلرباءات فامي يتعلق ابدحلد ا ألد ى من الواثئق املشار اإلهيا يف القاعدة .34
 .15وخل ّص الوفد نظام اجلودة القامئ لطلبات براءات الاخرتاع الوطنية ،وكذكل نظام اإدارة اجلودة ) (QMSاملعد مبناس بة
تعيني املعهد إكدارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل ،و أأكد أأن املعهد قد حصل مؤخرا عىل شهادة املنظمة ادلولية لتوحيد
املقاييس ( )ISO 9001مكرجع معياري لزايدة فعالية نظام اإدارة اجلودة .وما زالت ادلراسات الالزمة لستيفاء معايري شهادة
( )ISO 27001املتعلقة بأأنظمة أأمن تكنولوجيا املعلومات قيد الإعداد .واملعهد ملزتم بتوفري منتجات وخدمات حبث وصحص
عالية اجلودة .والركئز ا ألساس ية لس ياسة البحث والفحص للمعهد يه املوثوقية والاتساق والشفافية والالزتام القانوين
والتوقيت املناسب والتحسني املس متر .ويف دذا الصدد ،اعمتد املعهد مهنجية دورة تطبيقات منوذج التحسني املس متر ل ألداء
( )PDCAمكبد أأ أأسايس لتنفيذ نظام اإدارة اجلودة .والعنارص الرئيس ية لنظام اإدارة اجلودة اخملطط يه مدير اجلودة وفريق
اجلودة اذلي يتأألف من قادة الوحدات بلك مجموعة من اجملالت التقنية .ومدير اجلودة مسؤول عن مجيع قءااي اجلودة لعملية
حبث وصحص براءات الاخرتاع ،وقادة الوحدات مسؤولني عن مجيع القءااي املتعلقة ابجلودة يف وحداهتم ،ويه الوحدات
املياكنيكية والكمييائية والكهرابئية/الإلكرتونية والبيوتكنولوجيا .ويشلك مجيع قادة الوحدات معا فريق اجلودة .وابلتنس يق مع
الفريق العامل املعين ابملباد التوجهيية والفريق العامل املعين ابلتدريب ،يتوىل مدير اجلودة مسؤولية حتسني نظام اإدارة
اجلودة وضامن كفاءته .وفامي يتعلق بسري العمل ومعلية اجلودة بدءا من الطلب وح ى منح الرباءة ،وفامي بعد اس تالم الطلب،
تمت أأعامل ما قبل التصنيف أأول ليك يمت توزيع الطلب تلقائيا عىل الفريق التقين املعين من قبل اإدارة عبء العمل .وتقوم أأداة
تكنولوجيا املعلومات تكل بتوزيع عبء العمل بشلك متوازن ،ومبراقبة تقلبات عبء العمل يف لك جمال تقين وإادارة ا ألعامل
املرتامكة .ويراقب دذا الربانمج توقيت اداء لك فاحص ويقدم تقارير بأأي تأأخري .ويف معلية مراقبة اجلودة ،ترا َجع مجيع التقارير
من قبل فاحص أخر قبل ا إلصدار بغية ضامن نتاجئ عالية اجلودة .ويفحص الفاحص الثاين التقارير وفقا للقامئة املرجعية اليت
تتءمن حصة رمز/رموز التصنيف ادلويل للرباءات ،والتأأكد من أأن صحص مجيع املطالبات قد مت ،ووفقا لللكامت الرئيس ية
املس تخدمة وحصة الرموز ( Xو Yوخالفه) ،ومن أأن امجلل والعبارات املعيارية احملددة قد اس تخدمت يف التقرير .وإاذا وجد
الفاحص الثاين أأي نوع من عدم املطابقة أأو النقص ،فيمت اإرسال التقرير اإىل الفاحص ا ألول للمراجعة والتصحيح وفقا ذلكل.
وخت ّزن مجيع القوامئ املرجعية وحمتوايت التقرير ومراقبهتا بواسطة أأداة تكنولوجيا املعلومات اليت حتلل مراجع  ،Y/Xفءال عن
مؤرشات حمددة أأخرى .وتس تخدم تقارير التحليل للك فاحص ولك جمال تقين مكؤرش جودة .وقد أأظهرت أأحدث النتاجئ أأن
النس بة املئوية لتقارير البحث ذات مراجع  X/Yعىل ا ألقل تراوحت ما بني  %86-62بني عايم  2012و .2015ويف اإطار
معلية ضامن اجلودة املعدة ألغراض اإدارة حبث دويل ،يمت اختبار  %5من التقارير عشوائيا وضبطها وفقا ملصفوفة اجلودة
املصممة من قبل فريق اجلودة ،ويمت تسجيل النتاجئ وتقدمي تقرير هبا بشلك دوري .ويس تفيد معهد تركيا للرباءات من منتدى
نقاش بني فاحيص الرباءات ،حيث ميكن للفاحصني أأن يتشاوروا بعءهم مع البعض يف حالت حمددة .وتبعا لطبيعة امللف،
ميكن اعامتد "سوابق قءائية" ،كفهم مشرتك يس تخدم للتنفيذ يف املس تقبل .وقد انعكس دذا الاجهتاد القءايئ أأيءا عىل
املباد التوجهيية ذات الصةل ودليل اجلودة ،اإذا لزم ا ألمر .وابلإضافة اإىل ذكل ،كنت التغذية الراجعة من املس تخدمني مبثابة
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مدخل أأسايس لختاذ الاحتياطات الالزمة ،وإاجراء التنقيحات عىل دليل اجلودة .ويف ضوء دذه املعلومات ،فاإن معهد تركيا
للرباءات س يءمن استيفاء متطلبات نظام اإدارة اجلودة الواردة يف الفصل الـ 21من املباد التوجهيية للبحث والفحص.
 .16واختمت الوفد لكمته مسلطا الءوء عىل القفزة الكبرية اليت حققها معهد تركيا للرباءات خالل الس نوات الـ امخلس عرشة
املاضية يف تعزيز قدراته وكفاءاته يف أأعامل البحث والفحص .و أأفاد بأأن املعهد قد اس توىف الن ادحلد ا ألد ى من متطلبات
التعيني إكدارة حبث دويل/اإدارة صحص متهيدي دويل بناء عىل معاددة التعاون بشأأن الرباءات ،ولكنه عاقد النية عىل عدم
التوقف عند دذا ادحلد ،بل هيدف املعهد اإىل زايدة حتسني البنية التحتية التقنية وعدد الفاحصني دليه وتدريهبم .و أأفاد بأأن
تركيا تعتقد بقوة أأنه بوظيفهتا كجرس بني أأورواب وأس يا ومن خالل القيام بدور ا إلدارة ادلولية ،ينبغي أأن يسامه معهد تركيا
للرباءات يف نرش املعرفة اخلاصة مبعاددة التعاون بشأأن الرباءات من خالل اإنشاء ش بكة بني املس تخدمني احملليني وا إلقلمييني
ويد م أأيءا تطوير وتعزيز نظام معاددة التعاون بشأأن الرباءات يف منطقهتا .و أأخريا ،أأعرب الوفد مرة أأخرى عن أأمسى تقديره
وامتنانه للمكتب الكوري للملكية الفكرية ومكتب اإس بانيا للرباءات والعالمات التجارية عىل تعاوهنام املمتزي ومساعدهتام املمتزية
و أأثىن عىل ا ألمانة عىل توجياهتا املمتزية أأثناء العملية
 .17وحتدث وفد مجهورية كوراي عن التعاون اذلي مت بني مكتب كوراي للملكية الفكرية اإىل جانب مكتب اإس بانيا للرباءات
والعالمات التجارية ومعهد تركيا للرباءات ،بصفته اإدارة قامئة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،هبدف املساعدة يف
اإعداد طلب معهد تركيا للرباءات لتعيينه إكدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل .و أأفاد بأأن مكتب كوراي للملكية
الفكرية قد وضع خطة لتقدمي املساعدة اإىل معهد تركيا للرباءات عىل أأساس املعايري الواردة يف القواعد  34و 36و63
واملتطلبات ا إلضافية للبحث والفحص .وكن فريق معل مكتب كوراي للملكية الفكرية اخملصص لهذه البعثة يتأألف من خرباء
يف ثالثة جمالت يه :اللواحئ والنظم ،والبحث والفحص املوضوعي ،وتكنولوجيا املعلومات .وشارك مكتب كوراي للملكية
الفكرية بأأحدث نسخة من الالحئة التنفيذية ملعاددة التعاون بشأأن الرباءات واملباد التوجهيية للبحث ادلويل والفحص
المتهيدي ادلويل ،والتعلاميت الإدارية ملعاددة التعاون بشأأن الرباءات ،ودليل معاددة التعاون بشأأن الرباءات اليت يس تخدهما
مكتب كوراي للملكية الفكرية ،وإارشادات بشأأن البحث والتعامل مع مكتب كوراي للملكية الفكرية يف الاختبارات ،والقانون
الوطين لرباءات الاخرتاع الكورية اذلي يستند اإىل معاددة التعاون بشأأن الرباءات .كام قدم مكتب كوراي للملكية الفكرية
قامئة مرجعية ملعهد تركيا للرباءات للتحقق من أأن دليه اإماكنية الوصول اإىل ادحلد ا ألد ى من واثئق معاددة التعاون بشأأن
الرباءات والتحقق من نظامه ادلاخيل .وبعد أأن شارك مكتب كوراي للملكية الفكرية بلك دذه الواثئق ،زار وفد من املكتب
معهد تركيا للرباءات يف ا ألس بوع الثاين من ديسمرب عام  .2015ويف دذه البعثة ا ألوىل ،أأجرى مكتب كوراي للملكية الفكرية
تقصيا للحقائق واقرتح حتسينات لستيفاء معايري تعيني املعهد إكدارة دولية .ويف  29فرباير  ،2016وقع رئيس مكتب كوراي
للملكية الفكرية ونظريه مبعهد تركيا للرباءات أأيءا عىل مذكرة تفامه تقيض بقيام مكتب كوراي للملكية الفكرية بتقدمي املساعدة
الالزمة لتعيني معهد تركيا للرباءات ابعتباره ا إلدارة ادلولية الثانية والعرشين .وعقب التوقيع عىل مذكرة التفامه ،زار مكتب
كوراي للملكية الفكرية معهد تركيا للرباءات يف مارس  .2016وبفءل لك من الزايرات والتعاون مع معهد تركيا للرباءات،
مل يكن مكتب كوراي للملكية الفكرية قادرا عىل ادحلصول عىل فهم أأفءل للحقائق وا ألرقام اليت قدهما معهد تركيا للرباءات
صحسب ،بل أأصبح أأكرث وعيا بأأن معهد تركيا للرباءات كن حريصا عىل أأن تعيينه إكدارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل.
 .18وذكر الوفد أأنه عىل أأساس التقيمي وتقيص ادحلقائق اذلي أأجراه مكتب كوراي للملكية الفكريةّ ،تبني أأن معهد تركيا
للرباءات كن دليه  103فاحيص براءات بدوام كمل يف فرباير  .2016وكن الفاحصون ميتلكون املؤدالت التقنية الاكفية
لتنفيذ معليات البحث وتغطية أأكرث من  19جمال تقنيا .ويعزتم معهد تركيا للرباءات زايدة عدد فاحيص الرباءات ليصل
اإىل  162فاحصا حبلول عام  .2019وكن مجيع الفاحصني قادرين عىل فهم الواثئق املكتوبة ابللغة الرتكية والإنلكزيية،
ويس تطيع  %20فهم الواثئق الكتوبة ابللغة الفرنس ية وا ألملانية .ول بد للفاحصني أأن يكونوا حاصلني عىل ا ألقل عىل درجة
الباكلوريوس واجتازوا اختبارا خاصا لءامن القدرة عىل صحص الرباءات .وابلإضافة اإىل ذكل ،عىل الفاحصني املشاركة يف
مجموعة متنوعة من برامج التدريب يف الأكدميية ا ألوروبية للرباءات و أأكدميية الويبو ومؤسسات التدريب ا ألخرى .وذلكل،
دلى فاحيص معهد تركيا للرباءات املعرفة التقنية الاكفية لبحث وصحص طلبات معاددة التعاون بشأأن الرباءات .اثنيا ،يس تطيع
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معهد تركيا للرباءات الوصول اإىل ادحلد ا ألد ى من واثئق معاددة التعاون بشأأن الرباءات – ا ألدبيات اخلاصة برباءات الاخرتاع
وا ألدبيات ا ألخرى  -من خالل نظام ( )EPOQUENetوقاعدة بياانت اجمللس الرت ي للبحوث العلمية والتكنولوجية
( .)TUBITAKويغطي نظام ( )EPOQUENetواثئق الرباءات يف مجيع أأحناء العامل يف رشاكة مع املكتب ا ألورو ي
لرباءات الاخرتاع .وابلإضافة اإىل ذكل ،جمللس البحث العلمي والتكنولوجيا قاعدة بياانت علمية تغطي مكية كبرية من ادحلد
ا ألد ى من واثئق معاددة التعاون بشأأن الرباءات فامي يتعلق اب ألدبيات ا ألخرى غري تكل املرتبطة برباءات الاخرتاع .وعالوة
عىل ذكل ،كن معهد تركيا للرباءات قد عزز مؤخرا قابلية اس تخدام واثئق براءة الاخرتاع الوطنية الرتكية ابلنص الاكمل عن
طريق التحويل الرمقي مجليع الواثئق .وساعدت دذه البياانت الرمقية ،اإىل جانب فئات البحث يف نظام اإدارة ملف براءات
الاخرتاع ) (PATUNAاليت ساعدت الفاحصني عىل حبث الواثئق الرتكية عىل حنو أأكرث سهوةل ويرس.
 .19و أأفاد الوفد بأأن معهد تركيا للرباءات نظم ثالثة أأفرقة عامةل يف عام  2015لتنفيذ ا ألنشطة التالية ح ى مارس .2016
وقد قام الفريق العامل املعين ابملباد التوجهيية مبراجعة الكتيبات ادحلالية للمكتب الكوري للملكية الفكرية ،ومكتب اإس بانيا
للملكية الفكرية والويبو واملكتب الياابين لرباءات الاخرتاع ،وقام بتنقيح املباد التوجهيية القامئة ملعهد تركيا للرباءات ،وذكل
بناء عىل معاددة التعاون بشأأن الرباءات والالحئة التنفيذية ملعاددة التعاون بشأأن الرباءات واملباد التوجهيية للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل .وقام الفريق العامل املعين ابلتدريب بتصممي برامج التدريب عىل أأساس نظام التدريب اخلاص
ابملكتب ا ألورو ي للرباءات .وواصل معهد تركيا للرباءات حتديث برامج اجملالت التقنية مبا يف ذكل دورات التعمل عن بعد
والتدريب عىل ر أأس العمل وخالفه ،من خالل التعاون مع معادد التدريب ا ألخرى يف جمال امللكية الفكرية مثل املؤسسة
ادلولية للتدريب يف جمال امللكية الفكرية ) (IIPTIالتابعة للمكتب الكوري للملكية الفكرية .ويف اإطار الفصل  21من
املباد التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل اخلاص مبعاددة التعاون بشأأن الرباءات ،قام الفريق العامل املعين
ابإدارة اجلودة بتأأسيس نظام اإدارة اجلودة دلى معهد تركيا للرباءات .ونتيجة ألنشطة ا ألفرقة العامةل الثالثة ،اس تطاع املعهد
اإنشاء نظام اإدارة اجلودة اخلاص به واملشغل من قبل الفريق ا ألسايس .ومت صحص مجيع تقارير اخلاصة بلك فاحص من قبل
الفاحص الثاين .ووفقا لقواعد وإاجراءات نظام اإدارة اجلودة ،سيمت صحص نس بة كبرية من تقارير البحث بشلك عشوايئ
ومراجعهتا من قبل فريق اإدارة اجلودة و /أأو قادة الوحدات .ذلا ،ذكر الوفد أأن مكتب كوراي للملكية الفكرية يعتقد اعتقادا
راخسا بأأن معهد تركيا للرباءات قد أأمت اإعداد نظام اإدارة اجلودة من أأجل استيفاء مجيع املتطلبات الواردة يف الفصل .21
 .20وخلص الوفد اإىل أأنه بوضع لك ا ألمور يف الاعتبار ،فاإن معهد تركيا للرباءات قد اس توىف رشوط التعيني إكدارة حبث
دويل وصحص متهيدي دويل يف اإطار القاعدتني  36و .63وعالوة عىل ذكل ،أأعد معهد تركيا للرباءات ابلفعل اللواحئ ادلاخلية
للبحث والفحص ملعاددة التعاون بشأأن الرباءات ،وس يقوم مكتب كوراي للملكية الفكرية ومعهد تركيا للرباءات ابملزيد من
التعاون يف تدريب الفاحصني .وليس دلى مكتب كوراي للملكية الفكرية أأد ى شك يف قدرة معهد تركيا للرباءات عىل أأن
يكون اإدارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل.
 .21وذكر وفد أأس بانيا أأن املستشار الفين ملكتب إاس بانيا للرباءات والعالمات التجارية قد نفذ بعثتني لتقيص ادحلقائق يف
معهد تركيا للرباءات يف الفرتة من  14اىل  17ديسمرب  2015و 7اإىل  10مارس  ،2016كجزء من النشاط التعاوين هبدف
تقدمي املساعدة التقنية اإىل معهد تركيا للرباءات يف معلية طلبه للتعيني إكدارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل .ويف
عام  ،2014اعمتدت مجعية معاددة التعاون بشأأن الرباءات تفادام ابملتطلبات اجلديدة ملاكتب الرباءات اليت تسعى اإىل تعييهنا
بصفة اإدارة دولية .ومن بني املتطلبات اجلديدة جاء بند "يوىص بشدة املكتب الوطين أأو املنظمة ادحلكومية ادلولية
("املكتب") اذلي يطلب التعيني بأأن حيصل عىل املساعدة من اإدارة واحدة أأو أأكرث من الإدارات ادلولية القامئة لإعانته عىل
تقيمي مدى استيفائه املعايري قبل تقدمي الطلب( ".انظر الفقرة  (25أأ) من تقرير ادلورة السادسة وا ألربعني مجلعية احتاد معاددة
التعاون بشأأن الرباءات ،اليت عقدت يف جنيف يف الفرتة من  22اإىل  30سبمترب ( ،2015الوثيقة  .)PCT/A/46/6و أأفاد
بأأن معهد تركيا للرباءات أأعلن عزمه عىل التقدم بطلب تعيينه إكدارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل جديدة حبلول
مارس  ،2016ومن أأجل استيفاء املتطلبات اجلديدة ،طلب من مكتب اإس بانيا للرباءات والعالمات التجارية ،بصفته
اإحدى ديئات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل القامئة وعىل أأساس مذكرة التفامه ادحلالية بني املكتبني ،تقدمي تقيمي
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لعملية الطلب .و أأفاد أأيءا بأأن معهد تركيا للرباءات قد طلب من مكتب كوراي للملكية الفكرية نفس املساعدة واليت مت أأيءا
تقدميها .وللحصول عىل مساعدة أأكرث فعالية ،ونظرا لءيق الوقت ،كن معهد تركيا للرباءات قد طلب من لك من مكتب
كوراي للملكية الفكرية ومكتب اإس بانيا للرباءات والعالمات التجارية معا تقدمي املساعدة املطلوبة .وكنت النتيجة الهنائية
املتوقعة لهذه الزايرات اخلاصة ابملساعدة أأن تقدم اإدارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل املتعاونة ،حبلول
مارس  ،2016تقرير التقيمي اذلي ميكن للمعهد اس تخدامه يف طلب تعيينه .ور أأى املعهد أأن زايرة تعاون اثنية عىل ا ألقل
س تكون مناس بة حبلول شهر مارس  2016لس تكامل التقرير الهنايئ.
 .22و أأوحض الوفد أأن معهد تركيا للرباءات يقع يف أأنقرة مببىن حديث معره حوايل  10س نوات .و أأفاد بأأن الغرف هبا الكثري
من الءوء الطبيعي وحديثة وفس يحة .ويعمل فاحصو الرباءات يف غرف تتسع لثنني أأو ثالثة من الفاحصني .ومت تصممي
املكتب ابتباع أأمناط ماكتب براءات أأخرى يف أأورواب .وابملبىن أأيءا مساحة كفية تسمح ابإضافة املزيد من الغرف لفاحيص
الرباءات اجلدد املعزتم مضهم عام  .2016وللك الفاحصني طاولت حديثة وللك مهنم هجاز مكبيوتر بشاشات مزدوجة
حبوايل  24بوصة ودلهيم اتصال بقاعدة بياانت براءات الاخرتاع ( .)EPOQUENetويف مبىن املعهد العديد من غرف
ومرافق الاجامتعات .وجتدر الإشارة اإىل أأنه من بني املرافق ا ألخرى قاعة تسع  400خشص وغرفة تدريب جمهزة بأأكرث من 20
موقع ألهجزة ادحلاسوب .ويتلقى املعهد حوايل  5500طلب براءات اخرتاع وطنية يف الس نة ،ودليه ترامك ل ياكد يذكر دحلوايل
أأربعة أأشهر ،واذلي يعترب معدل منخفءا جدا نتيجة الاس تعانة مبصادر خارجية من ماكتب الرباءات ا ألخرى ،ويه املكتب
ا ألسرتايل للملكية الفكرية ،واملكتب السويدي لرباءات الاخرتاع والتسجيل ،ومكتب امللكية الفكرية للمملكة املتحدة،
واملكتب ادلمنار ي لرباءات الاخرتاع والعالمات التجارية ،واملكتب ا ألورو ي لرباءات الاخرتاع .ونظرا للزايدة يف قدرة املعهد
يف جمال البحث والفحص ،اخنفض عدد طلبات الاس تعانة مبصادر خارجية يف الس نوات ا ألخرية .وبهناية عام  ،2015كن
املعهد قد أأعد لك أأعامل البحث والفحص بنفسه.
 .23وقدم الوفد تقريرا بشأأن عدد الفاحصني يف معهد تركيا للرباءات .و أأفاد بأأنه يتعني عىل مكتب براءات الاخرتاع اذلي
يسعى اإىل التعيني إكدارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل الامتثال للرشوط املنصوص علهيا يف القاعدتني "1"1.36
و "1"1.36أأي أأنه ""اجيب أأن يعمل يف املكتب الوطين أأو املنظمة ادحلكومية ادلولية مائة موظف عىل ا ألقل يش تغلون
طوال ساعات ادلوام العادية ،وميلكون املؤدالت التقنية الالزمة لإجراء البحوث والفحوص" ،مع الرشوط املقابةل اليت
وردت يف تفامه مجعية  2014ملعاددة التعاون بشأأن الرباءات" :وينبغي تقدمي أأي طلب من دذا القبيل عىل أأساس أأن
املكتب الطالب للتعيني اجيب أأن يس تويف مجيع معايري التعيني املوضوعية يف وقت تعيينه من ِقبل امجلعية" (انظر
الفقرة (25د) من الوثيقة  .)PCT/A/46/6و أأثناء تقدمي املساعدة التقنية بني ديسمرب  2015ومارس  ،2016بذل معهد
تركيا للرباءات هجدا اس تثنائيا لستيفاء املتطلبات الواردة يف القاعدتني  "1"1.36و ."1"1.36وكن عدد الفاحصني يف
البداية  89فاحصا ،اإل أأن اإدارة املعهد أأعادت مض فاحيص الرباءات اذلين عينوا سابقا يف اإدارات أأخرى ابملعهد تعىن
خبدمات ادل م (مثل التوعية والرتوجي والتدريب) .ونتيجة لهذا الءم ،وصل املعهد يف يناير  2016اإىل العدد املطلوب
ودو  103فاحصني يمتتعون ابلقدرة الاكمةل عىل البحث والفحص .ابلإضافة اإىل ذكل ،حصل املعهد عىل موافقة من الوكةل
املركزية الرتكية ملالك املوظفني بتعيني تسعة فاحصني اإضافيني يف عام  .2016ومن املزمع أأن يبارشوا أأعامهلم حبلول
مارس  .2016وذلكل ،س يكون دلى معهد تركيا للرباءات  112فاحصا قبل تقدمي الطلب الرمسي للمكتب ادلويل .وابلإضافة
اإىل ذكل ،كن معهد تركيا للرباءات قد حصل أأيءا يف فرباير  2016عىل موافقة ادحلكومة الرتكية بتعيني  50فاحصا أخر
حبلول عام  ،2019أأي ما مجموعه  162فاحص براءات عندما يعمل املعهد بطاقته الاكمةل كإدارة دولية .ونتيجة ذلكل ،يس تويف
املعهد املتطلبات املنصوص علهيا يف القاعدتني  "1"1.36و."1"1.36
 .24وذكر الوفد أأن معلية املساعدة والتقيمي قد صيغت يف زايرتني رئيس يتني مبعهد تركيا للرباءات ومن خالل التصال
السلس جدا عرب الربيد الإلكرتوين عىل مدار فرتة اإجاملية بلغت حوايل أأربعة أأشهر .وخالل زايرات التقيمي ،قدّم املعهد
سلسةل من العروض وكذكل مكتب كوراي للملكية الفكرية ومكتب اإس بانيا للرباءات والعالمات التجارية لتبادل اخلربات
ووهجات النظر حول أأنشطهتا يف اإطار معاددة التعاون بشأأن الرباءات .وعقدت اجامتعات بشأأن أأمه قطاعات العمل يف
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املعهد ،أأي اإدارة الرباءات ،والفريق العامل املعين بنظام اإدارة اجلودة ،والفريق العامل املعين ابملباد التوجهيية للبحث
والفحص ،والفريق العامل املعين بتخطيط التدريب .ومن دنا ،تبع نشاط التعاون التقيميي الاكمل برانمج يركز عىل جمالت
العمل الرئيس ية ذات الصةل ابلرشوط املنصوص علهيا يف القاعدتني  36و :63نظام اإدارة اجلودة ،وادحلد ا ألد ى للواثئق بناء
عىل معاددة التعاون بشأأن الرباءات ،وا ألدوات املعلوماتية وقواعد البياانت ،وبناء قدرات الفاحصني عىل البحث والفحص.
 .25وقدم الوفد وصفا لنظام اإدارة اجلودة مبعهد تركيا للرباءات ،واذلي كن قد حلهل من خالل الاجامتعات واملراسالت
الإلكرتونية عرب الربيد الإلكرتوين مع الفريق العامل املعين بنظام اإدارة اجلودة مبعهد تركيا للرباءات .و أأفاد بأأن القاعدتني 36
و 63اشرتطت أأن يكون دلى مجيع الإدارات ادلولية نظام إلدارة اجلودة .ويرد يف الفصل  21من املباد التوجهيية التوجهيية
للبحث والفحص المتهيدي ادلوليني تفاصيل اجلوانب التنظميية والعملية والتشغيلية اليت اجيب أأن يؤدهيا نظام اإدارة اجلودة.
واستناد ًا اإىل دذا الإطار ،تبادلت املاكتب الثالثة (املعهد ومكتب كوراي ومكتب اإس بانيا) خرباهتا يف دذا اجملال .وعند دذه
النقطة جرت مراجعة مجيع فقرات الفصل  :21القيادة والس ياسة العامة؛ واملوارد؛ وتنظمي عبء العمل الإداري؛ وضامن
اجلودة؛ والتواصل؛ والتوثيق؛ وتوثيق معلية البحث؛ واملراجعة ادلاخلية؛ وترتيبات عرض التقارير .وكن معهد تركيا للرباءات
قد أأرىس الهيلك التنظميي لنظام اإدارة اجلودة منفذا عىل املس توى الوطين .وكن دليه نظام مراقبة جودة مجليع التقارير ،عىل
يد اثنني من كبار الفاحصني .و أأثناء معلية املساعدة ،تبادل مكتب اإس بانيا للرباءات والعالمات التجارية املعلومات واخلربات
بشأأن نظام اإدارة اجلودة اخلاص به وس بل التكيف مع الفصل  ،21مثل عدم املطابقة والإجراءات التصحيحية والوقائية
والتسجيل وتعلاميت ومقاييس تسجيل اسرتاتيجية البحث .كام مت مناقشة بعض اجلوانب ا ألخرى مثل واثئق العمليات
وترتيبات املراجعة ادلاخلية .وقدَّم مكتب اإس بانيا اإىل املعهد خباصة التعلاميت التالية ومعلومات عن مسارات دليل اجلودة
املرتمجة اإىل الإنلكزيية :س ياسة اجلودة يف مكتب اإس بانيا و أأددافها ومعايريدا؛ تقرير البحث ادلويل وإاجراءات دليل اجلودة فامي
خيص الر أأي املكتوب؛ بنود مكتب اإس بانيا املعيارية بشأأن معاددة التعاون بشأأن الرباءات؛ قوامئ معايري مكتب اإس بانيا لتقارير
البحث ادلويل والر أأي املكتوب (الاس امتراتن PCT/ISA/210و)PCT/ISA/237؛ املباد التوجهيية اخلاصة ابلبحث
ومناذج الاس امترات؛ تعريف املقاييس والإجراءات يف مكتب اإس بانيا؛ اإجراءات اإدارة حالت عدم التوافق مع املعايري؛
اإجراءات اإدارة التدابري التصحيحية والوقائية؛ اإجراءات معاجلة الشاكوى والاقرتاحات والهتاين؛ اإجراءات اجلودة من حيث
تقيمي رضا العمالء و أأحصاب املصلحة .وفامي يتعلق ابملوعد الهنايئ ليقمي مكتب المتس التعيني كإدارة دولية نظام ًا لإدارة اجلودة،
يتيح التفامه اذلي اعمتدته مجعية احتاد املعاددة يف عام  2014أأل يكون دذا النظام قامئ ًا يف اترخي تعيني امجلعية ولكن اجيب أأن
يقام قبل أأن تبارش الإدارة ادلولية أأعاملها مبا ل يقل عن  18شهر ًا بعد التعيني .وعليه ،مفن الاكيف أأن تكون خطة دذا النظام
مكمتةل حبلول اترخي التعيني و أأن تكون دناك نظم مماثةل عامةل فامي خيص أأنشطة البحث والفحص الوطنية .وبناء عىل تبادل
املعلومات بني مجيع املؤسسات املتعاونة ،اس تيمل املعهد خالل فرتة التقيمي خطة حمددة لوضع نظام اإدارة اجلودة بناء عىل
معاددة التعاون بشأأن الرباءات حبلول موعد تقدمي الطلب (مارس  ،)2016وكيف لهذا النظام أأن يامتىش مع صيغة
الفصل  21من املباد التوجهيية اخلاصة ابلبحث والفحص المتهيدي ادلوليني بناء عىل معاددة التعاون بشأأن الرباءات .ومن
بني ا ألمور اليت اجيدر التشديد علهيا العنارص التالية :اإعالن مباد بشأأن س ياسة اجلودة اجلديدة ؛ وإاعادة ديلكة نظام اإدارة
اجلودة واخملططات التنظميية اجلديدة للجودة اليت تأأخذ بفلسفة (التخطيط والتنفيذ والتدقيق والعمل) .وبد أأ املعهد اإجراءات
للحصول عىل شهاديت  ISO 9001و ISO 27001خالل عام  2016مكرجع معياري لتعزيز فعالية نظام اإدارة اجلودة .وقد مت
دمج اسرتاتيجيات البحث املرصودة يف مجيع تقارير البحث يف نظم تكنولوجيا املعلومات دلى املعهد (نظام اإدارة ملفات
الرباءات) ،وحصل عىل قوامئ مرجعية للتحقق من مجيع تقارير البحث ادلويل وفقا لالس امترة  .PCT/ISA/210وبذل املعهد
هجد ًا كبري ًا لتحديد مجيع جوانب نظام اإدارة اجلودة فيه وتكييفه حبيث اس تيمل ختطيط نظام اإدارة اجلودة يف املعهد
لالضطالع اب ألنشطة املعمتدة بناء عىل معاددة التعاون بشأأن الرباءات.
 .26وواصل الوفد حديثه من خالل تقدمي تفاصيل الوصول اإىل ادحلد ا ألد ى من واثئق معاددة التعاون بشأأن الرباءات
و أأدوات تكنولوجيا املعلومات وقواعد البياانت مبعهد تركيا للرباءات .و أأفاد بأأن املعهد يعدُّ مكتب ًا خالي ًا من الورق اإذ
تقدم  %95من طلباته عرب الإنرتنت .ومت مسح لك طلب حبيث قلصت املساحة الفعلية للملفات تقليص ًا كبري ًا .وفامي يتعلق
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بعمل صحص الرباءات ،جترى مجيع أأنشطة صحص الرباءات عرب نظام اإدارة ملفات الرباءات ( .)PATUNAويتيح دذا النظام
ملء تقارير البحث والراء املكتوبة بصيغة مماثةل للمكتب ا ألورو ي للرباءات أأو معاددة التعاون بشأأن الرباءات .ونتيجة لهذا
التقيمي ،أأدرجت بعض متطلبات نظام اإدارة اجلودة يف نظام اإدارة ملفات الرباءات مثل القوامئ املرجعية وتسجيل
اسرتاتيجيات البحث .ومن اجلدير ابملالحظة أأن املعهد يتيح امللفات الش بكية للجمهور  ي يطلع علهيا بعد نرش الرباءات،
وذكل حرصا عىل الشفافية .وخالل دذا التقيمي ،كن دناك تبادل مكثف للخربات حول س بل الامتثال ملتطلبات القاعدة 34
املتعلقة ابدحلد ا ألد ى للواثئق بناء عىل املعاددة وخباصة س ندات غري الرباءات .وقورنت مجيع قواعد البياانت املس تخدمة يف
املعهد مع قواعد البياانت املس تخدمة يف مكتب اإس بانيا ،وقيِّمت الاختالفات .ومن اجلدير ابذلكر أأن نقطة انطالق املعهد
متقدمة للغاية اإذ اإنه يتيح النفاذ اإىل قاعدة بياانت  EPOQUENetمجليع فاحيص الرباءات .وحددت قواعد البياانت احملمتةل
اليت س يحتاهجا املعهد واليت يوفردا مزودون خمتلفون فء ًال عن رسوم النفاذ اإلهيا .ومشلت قواعد البياانت حتديد ًا BIOSIS
و COMPENDEXو EMBASEو .INSPECوابملثل ،رؤي أأن النفاذ اإىل قاعدة البياانت  STNادلولية ابلغ ا ألمهية
نظر ًا اإىل أأنه مس تخدم أأساس ًا يف جمالت الكميياء ،وصناعة ا ألدوية ،وا ألغذية ،والتكنولوجيا ادحليوية .وتوفر قاعدة
بياانت  STNاإماكنية بدء البحث برمس الصيغة الكمييائية اليت يدخلها الفاحص يف النظام .ويتيح ذكل اإماكانت حبث تتجاوز
ما يتيحه التصنيف أأو اللكامت الرئيس ية .ونتيجة لهذه الإرشادات ،وقَّع املعهد عقد ًا مع مرفق املس تخلصات الكمييائية  ي يوفر
هل النفاذ اإىل نظام  .STNويشمل العقد أأيء ًا توفري التدريب للفاحصني .وقدَّم مكتب اإس بانيا أأيء ًا تقياميً لقواعد البياانت
اجملانية .وسلط الءوء عىل تكل املس تخدمة يف البحث عن التسلسل اجليين املقدمة يف اإطار قاعدة بياانت اخملترب ا ألورو ي
للبيولوجيا اجلزيئية  -املعهد ا ألورو ي للمعلوماتية ادحليوية ( )EMBL-EBIوواهجة  ChEMBLاليت تتيح أأيء ًا اإجراء حبوث
استناد ًا اإىل رمس الصيغ .ودلى مكتب اإس بانيا أأيء ًا وصول اإىل مجموعات املنشورات ادحلرة الصادرة عن
 .Elsevier Science Directوسلط الءوء أأيء ًا عىل قاعدة البياانت اجملانية للمركز الوطين للمعلومات يف جمال
التكنولوجيا ادحليوية ( )NCBIالاكئن يف الولايت املتحدة الامريكية .وفامي يتعلق مبقالت اجملالت ،كن دلى معهد تركيا
للرباءات مصدرا داما من خالل مؤسسة رمسية حملية ،حيث أأن قواعد بياانت اجمللس الرت ي للبحوث العلمية والتكنولوجية
اليت تشمل ( EBSCOhostاذلي يءم  375قاعدة بياانت واثئقية كمةل ومجموعة من أأكرث من  600 000كتاب اإلكرتوين
وفهارس للموضوعات ومراجع طبية ختص نقطة الرعاية الرسيرية ومجموعة من احملفوظات التارخيية الرمقية) .وأأسديت املشورة
أأيء ًا يف ادحلالت اليت تعذر فهيا عىل مكتب اإس بانيا ادحلصول عىل مقاةل حمددة ح ى يف اإطار قواعد البياانت الواثئقية مثل
 .Elsevierففي دذه ادحلالت ،توجه مكتب اإس بانيا بطلب اإىل مجموعة املكتبة الربيطانية .وللنفاذ اإىل دذه اخلدمة دلى املكتبة
الربيطانية ،كن لبد من توقيع عقد خدمات مس بق ،وقدّ م ِمكتب اإس بانيا معلومات يف دذا الشأأن اإىل مكتب اإس بانيا.
ونتيجة لتكل العملية كنت قواعد البياانت املس تخدمة حاليا من قبل معهد تركيا للرباءات يه :نظام  EPOQUENetاذلي
يءم النفاذ اإىل مؤرش الرباءات العاملي ()DWPI؛ قواعد بياانت جتارية مثل  IEEE Xploreو ElsevierوSpringer؛
قاعدة بياانت الرباءات الوطنية الرتكية ( ،)PATUNAوقواعد بياانت اجمللس الرت ي للبحوث العلمية والتكنولوجية مبا يف
EBSCOhost؛ منصة  STNاليت تءم قواعد بياانت  BIOSISو CAPLUSو Embaseو MEDLINEوقاعدة
بياانت امجلعية الكمييائية ا ألمريكية )(ACS؛ ومجموعة من قواعد البياانت الإضافية الواردة يف الفقرة  32من املرفق السادس
للوثيقة  .PCT/CTC/29/2وكن نفاذ املعهد اإىل واثئق الرباءات وس ندات غري الرباءات يتجاوز ادحلد ا ألد ى للواثئق
املنصوص علهيا يف القاعدة  .34وعليه يكون املعهد قد اس تويف ما يزيد عن الرشوط املنصوص علهيا يف القاعدتني "1"1.36
و."1"1.36
 .27وقدم الوفد أأيءا وصفا لقدرة البحث والفحص وتدريب فاحيص الرباءات يف معهد تركيا للرباءات .و أأفاد بأأن مجيع
فاحيص الرباءات العاملني يف املعهد وعددمه  103فاحص حاصلني عىل درجة الباكلوريوس عىل ا ألقل؛ و 47ابملئة من
الفاحصني حاصلني عىل درجة املاجس تري أأو ادلكتوراه أأو مه طالب يف مرحةل ادلكتوراه .وعليه ،فاإن معلية تعيني الفاحصني
اجلدد يف املعهد معلية صعبة .ولالنءامم كفاحص براءات مبتد ابملعهد اجيب ادحلصول عىل درجة باكلوريوس عىل ا ألقل يف
اجملال املعين (يفءل امتالك درجة ماجس تري أأو دكتوراه)؛ اإتقان لغة أأجنبية (لغة واحدة عىل ا ألقل وحيبذ أأن تكون
الإنلكزيية)؛ ادحلصول عىل درجة عالية يف امتحان اختيار املوظفني العامني؛ اجتياز الاختبار اخلاص (الكتا ي والشفهيي) ملعهد
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تركيا للرباءات .وبعد اختيار فاحيص الرباءات املبتدئني ،اجيب استيفاء الرشوط التالية لالنءامم كفاحص براءات :اجتياز
اختبار اخلدمة املدنية للمرحشني؛ تقدمي أأطروحة يف اجملال التقين املعين توافق علهيا جلنة التحكمي؛ اجتياز اختبار الإتقان
الكتا ي .ومت توزيع الفاحصني وعددمه  103فاحصني وفقا للمجالت التقنية عىل النحو التايل :املياكنياك  45فاحصا؛
الكهرابء/الإلكرتونيات 29 :فاحصا؛ الكميياء 23 :فاحصا؛ البيوتكنولوجيا 6 :فاحصني .وفامي يتعلق مبهنجية البحث والفحص
دلى الفاحصني ،فقد ِّنظم تبادل معلومات مس تفيض خالل بعثة التقيمي مع الفريق العامل املعين ابملباد التوجهيية للبحث
والفحص واملسؤول عن املباد التوجهيية ادلاخلية للمعهد .ودذه املباد التوجهيية جيدة جد ًا وكمةل .وكيف املعهد وواءم
أأدلته مع املباد التوجهيية ملعاددة التعاون بشأأن الرباءات .وفامي خيص تدريب الفاحصني ،عقدت مناقشات مع فريق ختطيط
التدريب عىل أأساس خطة تدريبية تش به اخلطة التدريبية يف مكتب اإس بانيا .اإذ يوفر املعهد تدريب ًا عىل قانون الرباءات
والفحص الشلكي والفحص املوضوعي واجلدة والنشاط الابتاكري والقابلية للتطبيق الصناعي والوحدة والوضوح وقواعد
البياانت (مثل  EPOQUENetو )ESPACENetونظم التصنيف (التصنيف ادلويل للرباءات والتصنيف التعاوين
للرباءات) وادلورات اللغوية .وفء ًال عن ذكل ،س يكون فاحصو الرباءات حباجة اإىل الالتحاق بدورات ّ
التعمل عن بعد للويبو
واملكتب ا ألورو ي للرباءات .وكنت اخلطة شامةل وسيتطلب النشاط اجلديد كإدارة دولية تنظمي برانمج تدريب خمصص عىل
معاددة التعاون بشأأن الرباءات ،حيث يمت تدريب فاحيص الرباءات عىل املسائل اخملصصة لهذه املعاددة واخملتلفة عن
الإجراءات املعتادة للماكتب الوطنية مثل اإجراءات املعاددة لالخرتاعات غري القابةل للحامية مبوجب براءة يف تركيا ،ووحدة
الاخرتاع بناء عىل املعاددة ،واس تكامل اس امترات املعاددة وخالفه .وعليه ،وضع املعهد خطة تدريبية حمددة للمعاددة تشمل
اجلوانب اجلديدة للمعاددة اليت ختتلف عن الإجراءات الوطنية .وتتوىخ اخلطة التدريبية معهد تركيا للرباءات اإرسال مجيع
فاحيص الرباءات اإىل مكتب براءات الاخرتاع ا ألورو ي وماكتب الرباءات ا ألخرى .ويف الوقت الرادن ،تدرب مجيع
الفاحصني يف اخلارج .ونتيجة ذلكل ،فاإن املعهد اس تويف املتطلبات املنصوص علهيا يف القاعدتني  "1"1.36و ."1"1.36أأي أأنه
""اجيب أأن يعمل يف املكتب الوطين أأو املنظمة ادحلكومية ادلولية مائة موظف عىل ا ألقل يش تغلون طوال ساعات ادلوام
العادية ،وميلكون املؤدالت التقنية الالزمة لإجراء البحوث والفحوص".
 .28واختمت الوفد لكمته ابلشارة اىل أأن التفامه اذلي اعمتدته مجعية احتاد معاددة التعاون بشأأن الرباءات يف عام 2014
(انظر الفقرة  25من الوثيقة  ،)PCT/A/46/6يويص بشدة مبساعدة اإدارة دولية أأو أأكرث بناء عىل املعاددة .وقد اختذ
تعاون مكتب اإس بانيا للرباءات والعالمات التجارية يف دذا الصدد جانبني ممتزيين .أأما أأوهلام ،فهو توفري أأكرب قدر من
املعلومات اإىل معهد تركيا للرباءات ومجيع املساعدات الالزمة ليصبح املعهد اإدارة دولية جديدة بناء عىل معاددة التعاون بشأأن
الرباءات .وكن التعاون مع املعهد سلس ًا للغاية واجيدر التشديد عىل اجلهود الكبرية اليت بذلها املعهد والتعاون اذلي أأبداه فء ًال
عن حرصه عىل الامتس تعيينه .وميكن القول بأأن املعهد قد تغلب جبدارة عىل مجيع الصعوابت يف فرتة زمنية قياس ية ،عىل
الرمغ من أأن نقطة انطالقه كنت متقدمة جد ًا وقريبة من الهدف املنشود .و أأما اثنهيام فهو تقدمي تقرير اإىل اللجنة املعنية
ابلتعاون التقين بشأأن مجيع ا ألمور املتعلقة هبذا التقيمي .ويبني دذا التقرير ابلتفصيل دذه ا ألمور وميكن ألعءاء اللجنة أأن
يس تخدمونه أأساس ًا لتقيمي طلب املعهد تقياميً مالمئ ًا .ويف اخلتامَّ ،
يتبني أأن املعهد اس تويف مجيع املتطلبات املنصوص علهيا يف
القاعدتني  36و 63من معاددة التعاون بشأأن الرباءات فء ًال عن املتطلبات اجلديدة اليت نص علهيا التفامه اذلي اعمتدته
مجعية احتاد معاددة التعاون بشأأن الرباءات يف عام  .2014وعليه ،أأبدى مكتب اإس بانيا للرباءات والعالمات التجارية ر أأ ًاي
اإاجيابي ًا بشأأن تعيني معهد تركيا للرباءات كإدارة دولية جديدة.
 .29و أأيد وفد الياابن تعيني معهد تركيا للرباءات كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاددة التعاون
بشأأن الرباءات .ورحب الوفد ابملسادامت اليت ميكن أأن يقدهما معهد تركيا للرباءات يف جمال تطوير نظام معاددة التعاون
بشأأن الرباءات أكداة دامة مجليع املبدعني اذلين يلمتسون حامية الرباءات عىل املس توى ادلويل .و أأفاد بأأن تعيني معهد تركيا
للرباءات كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل حيقق فائدة كبرية لعدد كبري من الرشكت ا ألجنبية العامةل يف تركيا
عن طريق زايدة فرص اختيارمه إلدارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية .و أأعرب الوفد أأيءا عن
توقعه بأأن يلعب املعهد دورا داما يف تطوير نظام معاددة التعاون بشأأن الرباءات كجرس بني أأورواب وأس يا.
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 .30و أأعرب وفد كزاخس تان عن اعتقاده بأأن معهد تركيا للرباءات قد اس توىف لك املتطلبات واملعايري كإدارة للبحث
ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل و أأيد طلبه بقوة .وابلتايل ،طلب الوفد من اللجنة تقدمي املشورة مجلعية احتاد معاددة
التعاون بشأأن الرباءات بتعيني معهد تركيا للرباءات كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار املعاددة.
 .31و أأعرب وفد اإيران (مجهورية اإيران الإسالمية) عن تأأييده لتعيني معهد تركيا للرباءات كإدارة حبث دويل وصحص متهيدي
دويل ،كام أأعرب عن اعتقاده بأأن البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل رضوري يف غرب أس يا ملساعدة املس تخدمني
وماكتب الرباءات الوطنية يف املنطقة .و أأفاد بأأن املكتب العام للملكية الصناعية وتسجيل الس ندات وامللكيات كن دليه
تعاون ثنايئ جيد مع معهد تركيا للرباءات ،كام يتبني من خالل مذكرة تفامه بني مكتيب امللكية الفكرية من أأجل زايدة التعاون
يف جمال براءات الاخرتاع والعالمات التجارية .وعالوة عىل ذكل ،خالل انءامم مجهورية اإيران الإسالمية اإىل معاددة التعاون
بشأأن الرباءات ،تلقى فاحيص الرباءات واخلرباء يف املكتب العام للملكية الصناعية تدريبا من معهد تركيا للرباءات.
 .32و أأفاد وفد السودان بأأنه يؤيد تعيني معهد تركيا للرباءات كإدارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل ،حيث أأنه اس توىف
ادحلد ا ألد ى من متطلبات التعيني.
 .33و أأكد وفد الولايت املتحدة ا ألمريكية أأن اللجنة مكنتدى هتدف اإىل مناقشة القدرات التقنية للماكتب اليت تتقدم
بطلب للتعيني كإدارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل .ومن دذا املنطلق ،فاإن الوفد دليه بعض ا ألس ئةل هبدف ادحلصول عىل
فهم أأفءل للقدرات التقنية ملعهد تركيا للرباءات من حيث التحليل الأكرث تفصيال خلربات الفاحصني ومعلومات اإضافية عن
نوع الطلبات اليت يمت صحصها من حيث اجملالت التقنية اخملتلفة و أأصل الطلبات ،ل س امي الطلبات الوطنية أأو الطلبات اخلاصة
مبعاددة التعاون بشأأن الرباءات أأو الطلبات اخلاصة ابتفاقية ابريس .و أأعرب الوفد عن ارتياحه حنو الإجابة عىل دذه ا ألس ئةل
بشلك كبري خالل مداخةل معهد تركيا للرباءات واملعلومات الواردجة يف تقريره الس نوي .ووفقا ذلكل ،أأعرب الوفد عن رسوره
دل م طلب معهد تركيا للرباءات لتعيينه كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاددة التعاون بشأأن
الرباءات .وعالوة عىل ذكل ،أأشاد الوفد ابخلطوات اليت اختذدا معهد تركيا للرباءات يف اإعداد الطلب من خالل العمل مع
مكتب كوراي للملكية الفكرية ومكتب أأس بانيا للرباءات والعالمات التجارية ،والكدام أأرسل بعثات منفصةل اإىل معهد تركيا
للرباءات من أأجل تقيمي البنية التحتية املادية والتقنية وفقا لتوصية امجلعية معاددة التعاون بشأأن الرباءات حول حصول
املكتب املر ح عىل مساعدة واحد أأو أأكرث من الهيئات ادلولية القامئة للمساعدة يف تقيمي املدى اذلي يفي ابدحلد ا ألد ى ملعايري
التعيني .وابلإضافة اإىل اإظهار حتقيق ادحلد ا ألد ى للرشوط املوضوعية للتعيني كإدارة دولية ،تءمن الطلب معلومات مفيدة
حول اجلوانب التشغيلية ا ألخرى يف معهد تركيا للرباءات .و أأشار الوفد أأيءا اإىل اس امترة الطلب املوحد للماكتب املر ح
املوجودة قيد املناقشة دلى الفريق الفرعي املعين ابجلودة يف اجامتع الإدارات ادلولية ،و أأضاف أأن الكثري من املعلومات اليت
قدهما معهد تركيا للرباءات يف الطلب كنت يه نفسها اليت مت طلهبا يف دذه الاس امترة .وابلتايل ،أأظهر الطلب فائدة دذه
املعلومات يف معلية تعيني أأي مكتب كإدارة دولية .وبناء عىل ذكل ،حث الوفد أأعءاء الفريق الفرعي املعين ابجلودة عىل أأن
يويص ابس تخدام اس امترة الطلب املوحد يف الاجامتع القادم للفريق الفرعي خالل اجامتع الإدارات ادلولية يف عام .2017
 .34و أأفاد وفد الصني أأنه ،بناء عىل املقدمة اليت أأورددا معهد تركيا للرباءات وتقارير مكتب كوراي للملكية الفكرية ومكتب
اإس بانيا للرباءات والعالمات التجارية ،فاإنه يعتقد أأن معهد تركيا للرباءات قد اس توىف رشوط التعيني كإدارة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل بشأأن عدد الفاحصني وادحلد ا ألد ى من الواثئق واملوظفني اذلين ميتلكون قدرات البحث واللغة،
ونظام اإدارة اجلودة ،كام دو منصوص عليه يف لواحئ معاددة التعاون بشأأن الرباءات .و أأفاد بأأن تعيني معهد تركيا للرباءات
كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ميكن أأن يوفر خدمات البحث والفحص المتهيدي ادلويل ابلنس بة
للمس تخدمني ،لس امي يف تركيا وغرب أس يا والرشق ا ألوسط ،ا ألمر اذلي ميكن أأن يعزز تطوير نظام معاددة التعاون بشأأن
الرباءات يف دذه املناطق .وابلتايل ،أأيد الوفد تعيني مجعية معاددة التعاون بشأأن الرباءات معهد تركيا للرباءات كإدارة
للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل دذا العام.
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 .35و أأيد وفد س نغافورة طلب معهد تركيا للرباءات للتعيني كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل .و أأفاد بأأن
نتاجئ زايرات تقيص ادحلقائق اليت قام هبا مكتب كوراي للملكية الفكرية ومكتب اإس بانيا للرباءات والعالمات التجارية قد
طمأأنت الوفد بأأن معهد تركيا للرباءات امتثل مجليع معايري التعيني كإدارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل .وكن واحضا أأن
معهد تركيا للرباءات قد بذل الكثري من اجلهد لءامن أأن طلبه يمتتع ابملصداقية واجلودة العالية .ذلا أأعرب الوفد عن تأأييده
ملعهد تركيا للرباءات و أأعرب عن ثقته من أأن تعيينه كإدارة دولية س يعزز كثريا من قمية معاددة التعاون بشأأن الرباءات.
 .36و أأعرب وفد السويد عن تطلعه للرتحيب مبعهد تركيا للرباءات يف أأرسة البحث والفحص المتهيدي ادلويل .و أأفاد بأأن
املكتب السويدي لرباءات الاخرتاع والتسجيل يرى أأن الواثئق اليت أعدت كنت دقيقة للغاية وتدلل عىل أأنه مت استيفاء
ادحلد ا ألد ى من متطلبات التعيني كإدارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل .ومع ذكل ،كن للوفد تعليقني .أأول ،فامي يتعلق
ابلتأأديل التقين للفاحصني كام دو موحض يف الفقرة  36من املرفق الثالث ،يشرتط املكتب السويدي لرباءات الاخرتاع
والتسجيل أأن يكون الفاحصني دليه حاصلني عىل درجة املاجس تري يف العلوم حبد أأد ى .ومن وهجة نظر الوفد ،مل تكن درجة
الباكلوريوس خلفية تعلميية كفية لتنفيذ حبوث براءات الاخرتاع والتحقيق .وابلتايل ،أأيد الوفد بشدة أأي اإجراءات من قبل
معهد تركيا للرباءات لرفع دذا ادحلد ا ألد ى من املتطلبات يف املس تقبل .اثنيا ،فامي يتعلق ابلفقرة  38من املرفق الثالث ،ر أأى
الوفد أأن اإتقان لغة أأجنبية واحدة ويه اللغة الإنلكزيية ،يعترب تأأديال ضعيفا اإىل حد ما ،ومن وجه نظره ،يتعني أأن يمتتع
فاحص الرباءات اذلي يقوم بتنفيذ معليات البحث ادلولية يف ادحلد ا ألد ى من واثئق معاددة التعاون بشأأن الرباءات مبعرفة
ممتزية ابللغة الإنلكزيية عىل ا ألقل .ومع ذكل ،ل يشري هبذين التعليقني اإىل أأن معهد تركيا للرباءات مل يس توف املتطلبات
ادحلالية للتعيني كإدارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل ،ولكهنام جمالني حيمتالن التحسني يف املس تقبل.
 .37وذكر وفد ش ييل أأنه اطلع عىل مجيع املعلومات الواردة يف الوثيقة ،مبا يف ذكل التقارير الواردة من مكتب اإس بانيا
للرباءات والعالمات التجارية ومكتب كوراي للملكية الفكرية .وعىل أأساس دذه املعلومات ،أأعرب الوفد عن تأأييده لتعيني
معهد تركيا للرباءات كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل و أأعرب أأيءا عن اقتناعه بأأنه امتثل مجليع الرشوط
الواردة القاعدتني  1.36و .1.36و أأفاد بأأن تعيني معهد تركيا للرباءات سيساعد عىل اإعطاء زمخ لنظام معاددة التعاون بشأأن
الرباءات وتقدمي املساعدة للمس تخدمني اذلين حيتاجون اإىل املساعدة التقنية عند تقدمي طلباهتم.
 .38ورصح وفد أأذربيجان بأأنه يؤيد طلب معهد تركيا للرباءات بتعيينه كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف
ضوء املستندات املقدمة من وفد تركيا ونتاجئ التقيمي املقدمة من قبل مكتب كوراي للملكية الفكرية ومكتب اإس بانيا للرباءات
والعالمات التجارية .
 .39و أأعرب وفد اململكة العربية السعودية عن دمعه لتعيني معهد تركيا للرباءات كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي
ادلويل ألنه اس توىف ادحلد ا ألد ى مجليع متطلبات.
 .40واتفق وفد المنسا مع الر أأي ادلا م لتعيني معهد تركيا للرباءات كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل واذلي
أأعربت عنه الوفود ا ألخرى .و أأفاد بأأن مكتب المنسا للرباءات كن يتابع تطور معهد تركيا للرباءات لس نوات عديدة ابعتباره
واحدا من املاكتب اليت تلقت أأعامل اس تعانة مبصادر خارجية من معهد تركيا للرباءات .ومبا أأنه لحظ تطور معهد تركيا
للرباءات ،فاإنه عىل بينة ابملؤدالت واملهارات املمتزية للفاحصني واملوظفني .وذلكل ،أأعرب الوفد عن رسوره دل م الطلب
والمتس من اللجنة أأن تويص مجعية معاددة التعاون بشأأن الرباءات بتعيني معهد تركيا للرباءات كإدارة حبث دويل وصحص
متهيدي دويل ،ا ألمر اذلي من شأأنه أأن يسهم يف تطوير نظام معاددة التعاون بشأأن الرباءات يف املنطقة.

 .41ورحب وفد الاحتاد الرويس ابلتحول التدراجيي ملعهد تركيا للرباءات واذلي جرى قبل طلب التعيني كإدارة حبث
دويل وصحص متهيدي دويل .وابلإضافة اإىل ذكل ،أأعرب الوفد عن تأأييده للنتاجئ ا إلاجيابية من جانب الهيئتني ادلوليتني القامئتني
الذلين قدمتا املساعدة التقنية والتقيمي للمعهد خالل معلية السعي اإىل التعيني .ومع ذكل ،ففي ضوء ختطيط العمل يف مكتب
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الرباءات الرويس اذلي ّ
تسمل أأعامل من معهد تركيا للرباءات يف املايض ،اس تفرس الوفد عن نية معهد تركيا للرباءات مواصةل
العمل لالس تعانة مباكتب أأخرى.

 .42وذكر وفد فنلندا أأنه بناء عىل طلب التعيني وتقارير مكتب امللكية الفكرية الكوري ومكتب اإس بانيا للرباءات
والعالمات التجارية ،فاإنه يعتقد أأن معهد تركيا للرباءات قد اس توىف رشوط التعيني كإدارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل،
فامي يتعلق بعدد الفاحصني ،وإاماكنية الوصول اإىل ادحلد ا ألد ى من الواثئق ،واملوظفني اذلين ميتلكون قدرات البحث واللغة،
ونظام اإدارة اجلودة .وذلكل ،أأعرب الوفد عن تأأييده تعيني معهد تركيا للرباءات كإدارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل.
 .43ورصح وفد اجلزائر بأأنه يؤيد تعيني معهد تركيا للرباءات كإدارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل.
 .44ورحب وفد الرنوجي بطلب معهد تركيا للرباءات بتعيينه كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار
معاددة التعاون بشأأن الرباءات ،واذلي أأظهر أأنه اس توىف ادحلد ا ألد ى من متطلبات التعيني .ور أأى أأيءا أأن التعيني
س يكون هل أأمهية عىل املس توى ا إلقلميي ويشلك تعزيزا لنظام معاددة التعاون بشأأن الرباءات.
 .45وشكر وفد تركيا أأعءاء اللجنة عىل ادامتهمم بتعيني معهد تركيا للرباءات كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي
ادلويل .وردا عىل تعليق من وفد السويد بشأأن ادحلد ا ألد ى من مؤدالت فاحيص الرباءات ،ذكر الوفد أأن معهد تركيا
للرباءات دليه س ياسة تسمح للفاحصني ابدلراسة للحصول عىل درجة املاجس تري وادلكتوراه يف جامعات أأنقرة ،واليت كنت
من بني ا ألفءل يف تركيا .وابلإضافة اإىل ذكل ،وكجزء من التخطيط الاسرتاتيجي ،هيدف معهد تركيا للرباءات اإىل زايدة
نس بة الفاحصني ادحلاصلني عىل شهادات املاجس تري أأو ادلكتوراه .وعالوة عىل ذكل ،يتعني عىل فاحيص الرباءات اإعداد
أأطروحة من أأجل الرتيق اإىل كبار فاحصني ،ودو مس توى مماثل أأو أأعىل من مس توى أأطروحة املاجس تري .وعالوة عىل
ذكل ،أأعطى معهد تركيا أأولوية لتحسني القدرات اللغوية لفاحيص الرباءات ،لس امي ان تركيا دوةل متعاقدة عىل التفاقية
ا ألوروبية لرباءات الاخرتاع ،ومعلت بشأأن مشاريع ثنائية مع املكتب ا ألورو ي للرباءات .وحول سؤال وفد الاحتاد الرويس،
أأفاد الوفد أأنه نظرا لزايدة قدرات معهد تركيا للرباءات ،فاإن الاس تعانة مبصادر خارجية يف أأعامل البحث والفحص من ماكتب
امللكية الفكرية ا ألخرى ستتوقف حبلول هناية عام  .2016وتقدم الوفد ابلشكر للوفود عىل املناقشات املرمثرة حول التعيني،
واليت أأكدت عىل شفافية العملية و أأاتحت الفرصة ملعهد تركيا للرباءات  ي يوحض بعمق القدرات املؤسس ية هل للعمل كإدارة
حبث دويل وصحص متهيدي دويل .واختمت الوفد حديثه معربا عن امتنانه للوفود ملا قدموه من د م ،مع الرتكزي بصفة خاصة عىل
التعاون مع مكتيب امللكية الفكرية مجلهورية كوراي واس بانيا الذلين مل يءمنا التحليل املتعمق لقدرة معهد تركيا للرباءات صحسب،
بل قدما بسخاء للمعهد النصح والإرشاد فامي يتعلق ابلعمل يف املس تقبل كإدارة حبث دويل وصحص متهيدي دويل .و أأفاد بأأن
ادل م اذلي تلقاه من الوفود قد زاد من عزم والزتام املعهد عىل خدمة مس تخديم نظام معاددة التعاون بشأأن الرباءات وفقا
ألعىل معايري اجلودة ومواهجة حتدايت املس تقبل.
 .46ووافقت اللجنة ابلإجامع عىل أأن تويص مجعية احتاد معاددة التعاون بشأأن الرباءات بتعيني معهد تركيا
للرباءات كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاددة التعاون بشأأن الرباءات.

البند  5من جدول ا ألعامل :ملخص الرئيس
 .47أأشارت اللجنة اإىل حمتوايت ملخص الرئيس يف الوثيقة  ،PCT/CTC/29/3اليت صدرت حتت مسؤولية الرئيس،
واتفقت عىل أأنه ينبغي أأن تتاح مجلعية معاددة التعاون بشأأن الرباءات ،كسجل للمشورة ابلنظر اإىل البند  4من
جدول ا ألعامل.
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البند  6من جدول ا ألعامل :اختتام ادلورة
 .48اختمت الرئيس ادلورة يف  20مايو .2016

.49

وقد اع متدت اللجنة دذا التقرير ابملراسةل.

]هناية الوثيقة[

