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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 جلنة التعاون التقني

 
 الثالثونالدورة 

 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 
 

كإدارة للبحث الدويل وإدارة للفحص املكتب الرتكي للرباءات والعالمات التجارية  متديد تعيني
 التمهيدي الدويل بناء على معاهدة التعاون بشأن الرباءات

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 31 عينت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )مجعية الرباءات( لك الإدارات ادلولية احلالية ملدة تنهتي  يف .1
ذن سي 2017 ديسمرب دارة من الإدارات ادلولية احلالية  2017تعّين عىل مجعية الرباءات يف . اإ أأن تبت يف متديد التعيّي للك اإ

ترد يف و  ( من معاهدة الرباءات(.3) 32()ه( و3)16 اليت تلمتس متديد تعييهنا، بعد استشارة هذه اللجنة )انظر املادتّي
 ومات عن هذا الإجراء ودور اللجنة فيه.معل PCT/CTC/30/INF/1 الوثيقة

دارة للبحث ادلويل بطلبه لمتديد تعيينه املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية  ، تقدم2017مارس  6ويف  .2 كإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل   . ويرد الطلب يف مرفق هذه الوثيقة.التعاون بشأأن الرباءات معاهدةواإ

ن اللجنة مدعوة .3 سداء مشورهتا يف  اإ ىل اإ اإ
 هذا الشأأن.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية طلب
دارة للفحص المتهيدي ادلويللمتديد تعيينه  دارة للبحث ادلويل واإ  كإ

طار   الرباءات معاهدة التعاون بشأأنيف اإ

تقدمي طلبه اإىل مجعية الاحتاد ادلويل للتعاون بشأأن الرباءات يف دورته املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية يعزتم 
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرب متديد والأربعّي بغية تاسعة ال   اءات.تعيينه كإ

دارة  2016يف  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عيةجل  لال  ادلورة الاامنة والأربعّي ّين املكتب قد ع  وكن  وابرش معهل كإ
 .2017دولية يف مارس 

دارة دولية هتعيينمتديد الرشوط ادلنيا ل  ويس تويف املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية وقد قدم مكتب كوراي . كإ
س بانيا للرباءات والعالمات التجارية املساعدة للم  دارة كتب للملكية الفكرية ومكتب اإ يف تقيمي مدى استيفائه ملعايري التعيّي كإ

 .2016يف  دولية

سداء املشورة ىل اإ كتب التعيّي املقرتح للم متديد جلعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص  واللجنة مدعوة اإ
دارة  دولية. كإ

 والعالمات التجارية للرباءاتاملكتب الرتيك  ًل.أأو
دارة حقوق امللكية الصناعية حتت  والعالمات التجارية للرباءات املكتب الرتيكيعمل  .1 مكؤسسة عامة مسؤوةل عن اإ

 هبدف دمع التطوير التكنولويج يف تركيا من لال  حاميةكتب وقد أأنشئ امل  اإرشاف وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا.
حامية فعاةل حلقوق امللكية كتب ويوفر امل  وتعزيز حقوق امللكية الصناعية بغية تيسري تطوير أأنشطة البحث والتطوير.

 الصناعية واس تخدامًا واسع النطاق لها حبيث يكفل أأداء الصناعة والتكنولوجيا يف تركيا دورًا رائدًا يف املنافسة العاملية.

ىل التعاون مع اإىل نرش الوع  واملعكتب وهيدف امل  .2 رفة بشأأن حقوق امللكية الصناعية عرب البالد فضاًل عن املنطقة، واإ
ىل توفري لدمات موهجة حنو العمالء ومناس بة وعالية اجلودة لل كتب وهيدف امل  الأطراف املعنية. يف نظام فعا  مسامهة أأيضًا اإ

 للملكية الصناعية عن طريق تعزيز البنية القانونية والتقنية والبرشية.

ومكتب برامج تعاون وثيقة مع املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( واملكتب الأورويب للرباءات كتب وينفنِّذ امل  .3
عىل عالقاته مع منظمة التجارة العاملية ومنظمة التعاون كتب وفضاًل عن ذكل، حيافظ امل  .للملكية الفكرية الأورويبالاحتاد 

 وجلنة الأمم املتحدة الاقتصادية لأورواب.والتمنية يف امليدان الاقتصادي 

 معلومات أأساس ية اثنيًا.

 . معلومات عن البدل1
تعدُّ تركيا، بعدد ساكهنا الكبري وللفيهتا التارخيية الواسعة وموقعها اجلغرايف املمتزي وتمنيهتا الاقتصادية، بدلًا متقدمًا يف  .4

 وتضم البدلان اجملاورة مجموعة من البدلان ذات للفيات اجامتعية وثقافية خمتلفة من أأورواب وأ س يا والرشق الأوسط. ،املنطقة
مه يف أأمهية تركيا اويعدُّ موقع تركيا اجلغرايف وقدراهتا اللوجستية وموقعها الفريد عند تقاطع ثالث قارات عوامل رئيس ية تس

قلميية.  الاسرتاتيجية والإ
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وأأدى اعامتد اسرتاتيجية اقتصادية  وجسلت تركيا أأداًء اقتصاداًي ملحوظًا بفضل منوها املطرد عىل مدى العقد املايض. .5
ىل معد  منو س نوي حقيق  لإجاميل الناجت احمليل قدره  ىل اإصالحات هيلكية كربى اإ ضافة اإ ابملئة منذ عام  4.7لكية حممكة اإ

ذ يبلغ عدد الساكن فهيا حنو وتركيا بدل ذو كاافة ساكنية  .2000 مليون نسمة، وحتتل املرتبة الاامنة عرشة يف  78عالية )اإ
 65جامعة عامة و 118 جامعة مهنا 183مجموع عدد اجلامعات يف تركيا  ويبلغ العامل( وتمتتع ابقتصاد كبري والزتام راخس ابلبتاكر.

نفاق تركيا عىل البحث والتطوير بنس بة  جامعة لاصة.  6.1مليار لرية تركية ) 20.6ليبلغ  2015ابملئة يف عام  17.1وارتفع اإ
نفاق تركيا عىل البحث والتطوير  مليار دولر أأمرييك(. ابملئة من اإجاميل الناجت احمليل يف البدل حبلو  عام  3وي توقع أأن يبلغ اإ

 س نة عىل قيام اجلهورية. 100أأي بعد مرور  2023

لية بشأأن حقوق امللكية الفكرية، ويف العديد من املعاهدات اليت تدمع التجارة معاهدة دو  17وتعدُّ تركيا عضوًا يف  .6
قلميية مهنا املكتب الأورويب للرباءات، ومنظمة التعاون  30والابتاكر وامحلاية القانونية ادلولية، ويف أأكرث من  منظمة اإ

ون الاقتصادي، واحتاد الأمم الصناعية العرشين من الاقتصادي يف منطقة البحر الأسود، ومنظمة البدلان النامية الامثنية للتعا
 أأجل املتوسط، ومنظمة التعاون الإساليم، وجملس التعاون لدلو  الناطقة ابلرتكية.

وييل بيان القطاعات الرئيس ية للصناعات احمللية الأساس ية: ال لت واملعدات، وصناعة الس يارات، والأهجزة املزنلية،  .7
 ئية واملرشوابت، واملعادن واملنتجات املعدنية، وغريها من السلع الاس هتالكية واملنتجات الكاميوية.واملنسوجات، واملواد الغذا

س بانيا،  يطاليا، واإ وتشمل ادلو  الرشيكة التجارية لرتكيا ادلو  التالية: الاحتاد الأورويب )أأملانيا، واململكة املتحدة، وفرنسا، واإ
 لأمريكية، والإمارات العربية املتحدة، واململكة العربية السعودية والعراق.ورومانيا(، وروس يا، والولايت املتحدة ا

 . نظام امللكية الفكرية يف تركيا2
تمتتع تركيا بنظام ملكية فكرية يعمل معاًل جيدًا بفضل ترشيعاهتا احلدياة، وهيئهتا الإدارية، وحمامكها املتخصصة يف جما   .8

نفاذ )أأي الرشطة واجلارك(، ونظام احملاماة املؤسيس )يضم حنو حممك 23امللكية الفكرية البالغ عددها   1000ة، وهيئات الإ
ومتتكل تركيا، بفضل نظام امللكية الفكرية املتطور والراخس  حماٍم مسجل يف جما  امللكية الفكرية(، وغريها من الأطراف املعنية.

وتركيا بدل مرحش  يف حتسّي نظام امللكية الفكرية.سامهة فهيا، القدرة عىل أأن تكون أأكرث نشاطًا يف املنطقة من لال  امل 
وتتواءم مع اتفاق  ترشيعات الاحتاد الأورويبلالنضامم اإىل الاحتاد الأورويب وتامتىش ترشيعاته يف جما  امللكية الفكرية مع 

يك للرباءات والعالمات كتب الرتامل  شهد، 2016ومنذ انعقاد اجلعية العامة للويبو يف أأكتوبر  تريبس ملنظمة التجارة العاملية.
ترشيعات نسخ ال  حيث 2017يناير  10. فقد دلل "قانون امللكية الصناعية" اجلديد حزي النفاذ يف اً هيلكي التجارية تغيرياً 
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ىل "املكتب الرتيك للرباءات والعالمات م لرباءات. أأول، تغري الا م من السابقة املتعلقة اب . التجارية"عهد الرباءات الرتيك اإ
ليه وفق كفاءة التعزيز ل ًا فاحص براءات جديد 50اثنيًا، ستتحسن قدرة املكتب املؤسس ية بتوظيف  الهدف اذلي نسعى اإ
وصل لنقل املعارف واملعلومات يف جما  امللكية الفكرية بّي أأورواب كهمزة لنصبح مكتبًا رايداًي يف املنطقة ونضطلع بدوران 

جراءاهتاوبسن  منح الرباءاتاخت رصت فرتة يف الوقت احلايل، و. وأ س يا جراءات الاعرتاض الالحقة ملنح . طت اإ وأأدرجت اإ
لفحص، وكذكل فامي غري اخلاضعة ل لرباءاتنظام الإجراءات املتعلقة اب لغ وأأ  .جعل نظام الرباءات أأكرث موثوقيةالرباءة بغية 

عداد أأحضحيث  خيص مناذج املنفعة ج عل النظام أأكرث متانة. كام أأدر سعيًا اإىل ج وط املطلوبةمن الرش تقارير البحث حاليًا ى اإ
ىل اجلامعات نفسها بدل من " يف القانون اجلديد. ردن احلقوقمفهوم " وأأعطيت ملكية الالرتاعات اليت تنتجها اجلامعات اإ

وخو   لرتاع.من ادللل املودلن من تسويق الاابملئة  30ما ل يقل عن  عىل الأكدمييّي، مع ضامن حصو  الأكدمييّي
 .اتوات وفق بعض الرشوطاإ لتلبية احتياجاهتا دون أأداء أأي اس تخدام الالرتاعات اليت متولها ادلوةل للمؤسسات العامة حق 

وفامي خيص الأداء الاقتصادي، شهد نظام امللكية الفكرية يف تركيا تطورًا كبريًا عىل مدى الس نوات امخلس عرشة  .9
يداع املقميّي فهيا للتصاممي يف تركيا حلت ووفقًا ملؤرشات امللكية الفكرية اليت نرشهتا الويبو،  املاضية. املرتبة الرابعة من حيث اإ

يداع املقميّي للعالمات التجارية.يف الصناعية و طلبات الرباءات ازداد عدد وفضاًل عن ذكل،  املرتبة السادسة من حيث اإ
ىل املرتبة قت دى الس نوات امخلس عرشة املاضية، وارتضعفًا عىل م 20حبوايل للمقميّي  تركيا من املرتبة اخلامسة والأربعّي اإ

 اخلامسة عرشة لال  هذه الفرتة.

املكتب الرتيك للرباءات والعالمات ويعمل  1996يناير  1وتركيا دوةل متعاقدة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات منذ  .10
وتضاعف عدد طلبات الرباءات الواردة من تركيا أأكرث من عرش مرات  ء عىل املعاهدة.مككتب لتلق  الرباءات بناالتجارية 

 .2015يف عام  اً طلب 1016عىل مدى الس نوات امخلس عرشة املاضية حىت بلغ 

ىل منو اإ و  .11 يداعات امللكية الفكرية، شهدت ضافة اإ املؤسس ية وغريها من عنارص نظام امللكية الفكرية  املكتب قدراتاإ
ىل زايدة  حتس نًا ملحوظًا يف تركيا. يداعات امللكية الفكرية اإ وأأدت التطورات احلدياة يف نظام امللكية الفكرية وزايدة عدد اإ

وكنت احتياجات  الطلب عىل لدمات عالية اجلودة ومناس بة يف جما  امللكية الفكرية ول س امي عىل مرافق منح الرباءات.
بنية مؤسس ية متطورة ومزودة بأأدوات كتب ، وأأنشأأ امل كتباملس تخدمّي احملليّي القوة ادلافعة الرئيس ية جلهود حتديث امل 

ىل أ راء مس تخدميه.  حدياة للحفاظ عىل أأدائه استنادًا اإ

 . س ياسات الابتاكر واسرتاتيجيات امللكية الفكرية3
نولوجيا، برئاسة رئيس وزراء تركيا، وضع س ياسات الابتاكر عىل أأعىل مس توى يتوىل اجمللس الأعىل للعلوم والتك  .12

 .الاسرتاتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر اجمللس الأعىل للعلوم والتكنولوجيا دوقد اعمت س يايس.

ىل امل  .13 جديدة واس تحداث  يف توليد معارفسامهة وهتدف الاسرتاتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتاكر اإ
ىل منتجات ومعليات ولدمات لصاحل البدل  تكنولوجيات ابتاكرية لالرتقاء مبس توى املعيشة من لال  حتويل املعارف اإ

 الإنسانية مجعاء.و 

"الاسرتاتيجية الوطنية  اجمللس الأعىل للتخطيط الرتيك بقيادة رئيس الوزراءاعمتد  مع س ياسة الابتاكر، متاش ياً و  .14
من هذه الاسرتاتيجية هو املسامهة يف معلية سايس والهدف الأ  ".2018-2015للفرتة  عملالالفكرية وخطة مللكية قوق احل

عا  وشامل فلكية الفكرية عن طريق نظام تمنية حقوق امللكية الفكرية واملنتجات ذات الصةل وحامية واس تخدام حقوق امل 
 حلقوق امللكية الفكرية يعمتده اجملمتع.
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 ت احملددة يف الاسرتاتيجية:وفامي ييل الغااي .15

 تنفيذ حقوق امللكية الفكرية تنفيذًا فعاًل من لال  حتسّي الترشيعات واملامرسات، مبا يامتىش مع احتياجات البدل؛ -

حامية ومراقبة حقوق امللكية الفكرية بفعالية، وبناء قدرات مؤسس ية وبرشية كفية يف الإدارات املعنية وخباصة  -
 ك والرشطة؛القضاء واجلار 

دراك السوق لقمية التحويلتعزيز فعالية أ ليات تسويق امللكية الفكرية م -  التحتية؛ وحتسّي البىن ن حيث اإ

قامة جممتع معرفة أأكرث احرتامًا لهذه احلقوق.سامهة كء الوع  العام بنظام حقوق امللكية الفكرية بغية امل ذاإ  -  يف اإ

ىل البنية املؤسس ية املتطورة اإ و  .16 مه يف اتوجد عنارص أأخرى تس مكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية،لل ضافة اإ
ذ تؤدي وحدات املعلومات والواثئق دور ماكتب استشارة ملقديم الطلبات أأو  الغاايت احملددة يف الاسرتاتيجيةحتقيق  اإ

قالمي خمتلفة من تركيا تغط  كمل املنطقة وحدة يف أأ  100 وتوجد املس تخدمّي احملمتلّي لنظام امللكية الفكرية يف الأقالمي املعنية.
وتقع هذه الوحدات يف اجلامعات أأو غرف الصناعة والتجارة أأو احلدائق التكنولوجية أأو الوكلت التابعة  اجلغرافية تقريبًا.
قلمي املعين.  لالإ

ولهذه الوحدات  الوحدات.من هذه وحدة ويرد التوزيع اجلغرايف لوحدات املعلومات والواثئق أأدانه مبينًا موقع لك  .17
ذ يدرنِّب امل والعالمات التجارية  رباءاتابملكتب الرتيك لل صةل عضوية الواثئق املتعلقة موظف  هذه الوحدات ويوفر هلم كتب اإ

 دمات امللكية الفكرية.خب

ا ممال خمتص يف مدينة يف مجيع أأحناء تركي 81وفضاًل عن ذكل، لفروع وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا الواقعة يف  .18
 أأيضًا هؤلء الاستشاريّي.كتب ويدرب امل  شؤون امللكية الفكرية يؤدي دور استشاري يف جما  امللكية الفكرية.

ىل تعزيز نظام الرباءات الأورويب  .19 وتركيا يه أأيضًا أأحد البدلان املشاركة يف الش بكة الأوروبية للرباءات اليت هتدف اإ
وتؤدي الش بكة أأيضًا دور منصة يتفاعل عربها فاحصو املاكتب الوطنية  تعددة الأطراف.من لال  أأنشطة تعاون ثنائية أأو م 

 للرباءات بشأأن قضااي الرباءات.

منصة نقل التكنولوجيا عىل ش بكة الإنرتنت لتيسري معلية تسويق الرباءات، ويه منصة مفتوحة كتب ويدير امل  .20
 لأحصاب الرباءات الوطنيّي والأجانب.

أأمانة جملس التنس يق الوطين حلقوق امللكية الفكرية والصناعية، وهو أأعىل هيئة لتنس يق معلية  دوركتب ويؤدي امل  .21
رئاسة جلنة امللكية الفكرية والبحث والتطوير كتب وفضاًل عن ذكل، يتوىل امل  صنع القرار بشأأن امللكية الفكرية يف تركيا.

 التابعة جمللس التنس يق الوطين لتحسّي بيئة الاستامثر.

كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل والعالمات التجارية  للرباءاتاملكتب الرتيك ًا. اثلا
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ذ ُأودع  .22 طلب يف  217 300شهد عدد طلبات الرباءات بناء عىل املعاهدة زايدة منتظمة لال  الس نوات الألرية اإ
ىل منو عدد  وجسل الس نة اخلامسة عىل التوايل من المنو. 2014ملئة مقارنة بعام اب 1.4أأي بزايدة قدرها  2015عام  ضافة اإ واإ

والعالمات  للرباءاتوس يواصل املكتب الرتيك  الطلبات بناء عىل املعاهدة، ازداد عبء أأنشطة البحث والفحص س نواًي.
 عبء العمل. تقا ممسامهته يف  بفضل موارده الواسعة اخملصصة للبحث والفحص التجارية
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ىل متتع امل اإ و  .23 مباكنة متكنه من توفري لدماته كتب ضافة اإىل ذكل، أأدت زايدة عدد طلبات الرباءات الصادرة من تركيا اإ
دارة كتب يس تفيدون من لدمات امل اذلين لمس تخدمّي احملليّي ميكن ل و  مبا ميتال للمعايري ادلولية. للبحث ادلويل ابعتباره اإ
 من أأجل تعزيز نظام الرباءات عىل الصعيدين الوطين وادلويل.كتب يتفاعلوا مع امل  أأن والفحص المتهيدي ادلويل

ىل الزايدة امللحوظووصلت  .24 طلبًا يف  324و 2015طلبًا يف  170ة يف عدد الطلبات ادلولية املودعة ابللغة الرتكية اإ
ن شأأنه أأن يتيح لدمة مفيدة طلبًا، وهو ما م 17لالهل ل جس  اذلي  2006عام  زادت عام كنت عليه يفحبيث  2016
جراء  رضورة تقدمي ترمجة من أأجل النرش ادلويل.عىل الرمغ من عىل أأساس الطلب ادلويل كام أأودع  البحث ابإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلكتب تعيّي امل متديد مه ايسلن و  .25 لزايدة املس مترة يف الاس تجابة ل يف كإ
ىل اإ  حفسب، ناء عىل املعاهدةوالفحص ب الطلب احمليل عىل أأنشطة البحث  كء الوع  بنظام معاهدة التعاون ذبل س يؤدي اإ

ىل زايدة عدد الطلبات اليت يودعها مقدمو الطلبات يف تركيا.  بشأأن الرباءات يف تركيا واإ

زة دور مهب، بفضل موقعه الفريد عند تقاطع ثالث قارات، الرتيك للرباءات والعالمات التجارية كتبامل اضطلع و  .26
عىل أأداء دور  قدرة املاكتبكرث ويعدُّ املكتب من أأ  الوصل لنقل املعارف واملعلومات اخلاصة ابمللكية الفكرية عرب القارات.

دارة دولية بناء عىل املعاهدة يف منطقة البلقان وادلو  الناطقة ابلرتكية يف أ س يا. دارة للبحث كتب تعيّي امل متديد وس يكون  اإ كإ
 مفيدًا للمس تخدمّي احملليّي ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كلك. يدي ادلويلادلويل والفحص المته 

ف امل  .27 ِّبّي تلقوا فاحيص براءات بوصفه مكتبًا وطنيًا للرباءات عضوًا يف اتفاقية الرباءات الأوروبية،  كتب،ويوظنِّ مدرن
الأورويب للرباءات فضاًل عن تدريب خمصص  تدريبًا جيدًا واس تفادوا من التدريب عىل البحث والفحص اذلي وفره املكتب

بوضع جيد لإذكء الوع  ابملعاهدة وتعزيز كتب ونتيجة ذلكل، يمتتع امل  عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وفرته الويبو.
 اس تخداهما عىل نطاق أأوسع وخباصة يف الرشق الأوسط وادلو  الناطقة ابلرتكية فضاًل عن أ س يا والبلقان.

فعىل سبيل املاا ، أأبرمت تركيا وابكس تان برانمج  س ياق، أأنشأأت تركيا برامج تعاون مع عدد من البدلان.ويف هذا ال  .28
ىل تبس يط أأنظمة امللكية الفكرية يف الك البدلين وتباد  اخلربات، ول س امي هبدف دمع ابكس تان يف تقيمي  تعاون ثنايئ يريم اإ

ىل بعض املعاهدات اليت تديرها الويبو، مثل بروتوكو  مدريد للعالمات التجارية، ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  الانضامم اإ
 والبياانت اجلغرافية، وحتقيق هدف التمنية الاقتصادية يف املنطقة ال س يوية يف هناية املطاف.

بغية  مفاوضات مع معهد امللكية الفكرية يف البوس نة والهرسك والعالمات التجارية للرباءات املكتب الرتيكواس هتل  .29
ضامن امحلاية الفعاةل حلقوق امللكية الصناعية وفقًا للمعايري ادلولية، مبا يف ذكل التعاون عىل حبث وحفص طلبات الرباءات يف 

ن امل  مجيع اجملالت التقنية. طار هذا التعاون، فاإ مس تعد لإعداد تقارير البحث والفحص اخلاصة بطلبات الرباءات كتب ويف اإ
 الهرسك بناء عىل طلب معهد امللكية الفكرية يف البوس نة والهرسك.املودعة يف البوس نة و 

يف مجهورية الصّي الشعبية املكتب احلكويم للملكية الفكرية اتفاقات تباد  بياانت مع كتب وفضاًل عن ذكل، أأبرم امل  .30
الرباءات واجلهور بغية  ومكتب كوراي للملكية الفكرية تنص عىل تباد  البياانت املتاحة عن امللكية الصناعية بّي فاحيص

 تعزيز نظام الرباءات ادلويل.

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل وتعزتم تركيا تعزيز التعاون مع البدلان الأخرى يف املنطقة .31 بغية تشجيع  كإ
 الابتاكر وزايدة نرش املعرفة ونقل التكنولوجيا يف املنطقة.

وهتدف تركيا اإىل حتويل البدل اإىل مركز لنرش املعارف واملعلومات املتعلقة ابمللكية الفكرية يف املنطقة من لال  تقا م  .32
ىل أأن تصبح وتباد  لرباهتا  دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.موازاة مع سعهيا اإ أأطلقت وحتقيقًا لهذا الهدف،  اإ

 2017-2016بو لال  العام ادلرايس ا  امللكية الفكرية يف أأنقرة ابلتعاون مع أأكدميية الوي تركيا برانمج ماجس تري دويل يف جم
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ابلتعاون مع أأنشئت  الأكدميية الرتكية للملكية الفكرية، اليت تبارشوفضاًل عن ذكل، طالبًا دوليًا.  11حيث اس تفاد منه 
ميااًن راخسكتب ويؤمن امل  .2017يف عام  كمل وظائفهاالويبو،  ًا بأأن الأكدميية الرتكية للملكية الفكرية ستس تجيب اإ

 لالحتياجات التعلميية والأكدميية يف املنطقة وسرتتق  بنوعية وعدد همنيي امللكية الفكرية يف املنطقة.

ىل اجلعية العامة يف دورهتا السابعة والس تّي بشأأن حتسّي .33  وأألريًا ومتاش يًا مع تقرير الأمّي العام للأمم املتحدة اإ
نشاء بنك للتكنولوجيا يف تركيا خمصص للبدلان الأقل منوًا وحق لت دراسات عن اإ ت قاقتصادات البدلان الأقل منوًا، اس هت 

نشاء  يف هذا الصدد. اً ملحوظ اً تقدم ىل دمع التطوير التكنولويج للبدلان الأقل منوًا من لال  اإ وس هيدف بنك التكنولوجيا اإ
وتشجيع الابتاكر، ونرش  ،الابتاكروالعلوم والتكنولوجيا وم والتكنولوجيا، وأ لية دلمع بنك للرباءات، ومرفق لإيداع العل

 املعارف ونقل التكنولوجيا يف البدلان الأقل منواً.

دارة للفحص المتهيدي ادلويل  رابعًا. رشوط التعيّي كإدارة للبحث ادلويل واإ

 القدرة عىل البحث والفحص
اإىل ماكتب كتب ، جلأأ امل 2005و 1994وبّي عايم  .1994يف عام  والعالمات التجارية للرباءاتاملكتب الرتيك أأنشئ  .34

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل رشيكة تمتتع بصفة ، رشع 2005ويف عام  لإعداد مجيع تقارير البحث والفحص. اإ
عداد تقارير البحث والفحص بفضل كتب امل  الت التقنية فقط؛ وكن لبد من عرشة فاحصّي ويف بعض اجملحوايل يف اإ

عداد غالبية التقارير. دارة البحث ادلويل والفحص سامهو  تلكيف املاكتب الرشيكة نفسها ابإ ت هذه الرشاكة مع ماكتب اإ
ىل اجلودة العالية لتقارير البحث والفحص ابل كتب يف جودة الرباءات اليت أأصدرها امل  جليةلمسامهة المتهيدي ادلويل  نظر اإ

كتب يف حتسّي لربة فاحيص امل  مسامهة جليةلهذه الرشاكة أأيضًا مع مرور الوقت سامهت و  عدهتا املاكتب الرشيكة.اليت أأ 
 .والعالمات التجارية للرباءات املكتب الرتيكيف جما  البحث والفحص وحتسّي جودة معل البحث والفحص يف 

نتيجة التخطيط الاسرتاتيج  للموارد البرشية  عىل البحث والفحص ابنتظامكتب ، ع ززت قدرات امل 2005ومنذ عام  .35
عىل البحث والفحص، من حيث املوارد البرشية، أأكرث كتب وازدادت قدرات امل  والاستامثر يف البنية التحتية التقنية الالزمة.

 أأكرث من عرشكتب ؛ وفضاًل عن ذكل، ازداد عدد تقارير البحث والفحص اليت أأعدها امل 2005من عرش مرات منذ عام 
عىل البحث والفحص مجيع اجملالت التقنية بفضل فاحيص براءات مدرَّبّي تدريبًا كتب وتغط  قدرة امل  .2010مرات منذ عام 

ىل تعزيز قدرات امل  جيدًا يف مجيع اجملالت. ة لارجيًا لال  كتب ونظرًا اإ عىل البحث والفحص، قل عدد الطلبات املعدَّ
عداد ، أأصبح امل 2015الس نوات الألرية؛ فف  هناية عام   مجيع أأعام  البحث والفحص جليع الطلبات احمللية.كتب يتوىل اإ

ّي اذلين يغطون عددًا يوالانتقا  من عدد قليل للغاية من الفاحصّي ادلالل  2005منذ عام كتب نتيجة لتطور امل و  .36
ىل توظيف أأكرث من  كتب حاليًا امل يبارش  ،الت التقنيةعىل تغطية مجيع اجملفاحص قادرين  100حمدودًا من اجملالت التقنية اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلوظائفه   .لفائدة املنطقة بأأمكلها كإ

 الفاحصون

 سامت الفاحصّي

وميتكل مجيع فاحيص الرباءات  ويضطلعون مبهام البحث والفحص.كتب بدوام كمل يف امل ًا فاحص 112يعمل حاليًا  .37
ل يزالوا يدرسون  ن عىل درجة املاجس تري أأو ادلكتوراه أأووابملئة من الفاحصّي حاصل 47قل؛ ودرجة الباكلوريوس عىل الأ 

ضافيًا حبلو  هناية عام  50ضافة اإىل ذكل، ي زمع تعيّي اإ و  .من أأجل نيلها  .2019فاحصًا اإ
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املعاهدة اللتّي " من لحئة 1"1.63" و1"1.36مجموعة الرشوط املنصوص علهيا يف القاعدتّي كتب وعليه، يس تويف امل  .38
تنصان عىل أأنه "جيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة موظف عىل الأقل يش تغلون طوا  ساعات 

 ".والفحوص ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء البحوث

 توزيع فاحيص الرباءات حبسب جمالهتم التقنية

 الفاحصّي )دوام كمل( عدد اجملا  التقين
 49 املياكنياك

 33 الكهرابء والإلكرتونيات
 24 الكميياء

 6 التكنولوجيا احليوية
 112 اجملموع 

 

 مسار التعيّي
 جيب استيفاء الرشوط التالية لالنضامم كفاحص براءات مبتدئ: .39

 ماجس تري أأو دكتوراه(؛امتالك درجة باكلوريوس عىل الأقل يف اجملا  املعين )يفضل امتالك درجة  -

تقان لغة أأجنبية )لغة واحدة عىل الأقل وحيبذ أأن تكون الإنلكزيية(؛ -  اإ

 احلصو  عىل درجة عالية يف امتحان اختيار املوظفّي العامّي؛ -

 .والعالمات التجارية للرباءات للمكتب الرتيكاجتياز الاختبار اخلاص )الكتايب والشفهي (  -

 ات املبتدئّي، جيب استيفاء الرشوط التالية لالنضامم كفاحص براءات:وبعد اختيار فاحيص الرباء .40

 اجتياز اختبار اخلدمة املدنية للمرحشّي؛ - -

 تقدمي أأطروحة يف اجملا  التقين املعين توافق علهيا جلنة التحكمي؛ - -

 اجتياز اختبار الإتقان الكتايب. - -

 برامج التدريب
الرباءات والفحص الشلك  والفحص املوضوع  واجلدة والنشاط الابتاكري تدريبًا يف جما  قانون كتب يوفر امل  .41

، وغريهام( ونظاَم  ESPACENET، وEPOQUENETوالتطبيق الصناع  والوحدة والوضوح وقواعد البياانت )
فاحصّي وفضاًل عن ذكل، ينبغ  لل التصنيف )التصنيف ادلويل للرباءات والتصنيف التعاوين للرباءات( وادلورات اللغوية.

 أأن يلتحقوا بدورات التعّلن عن بعد للويبو واملكتب الأورويب للرباءات.

ويعرض اجلدو  التايل ملخصًا لربامج التدريب املقدمة للفاحصّي اجلدد وأأنشطة التدريب اجلارية للفاحصّي احلاليّي  .42
 مبا يف ذكل املدة املتوسطة للك تدريب:
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 املدة املوضوع  

 
 التدريب الأسايس

 عامة مقدمة

 مقدمة -

 أأس بوعان

 قانون الرباءات -
جراءات املنح -   اإ

 للرباءاتكتب برجمية امل  -
  قواعد البياانت -
  التفاقات ادلولية -

 مصادر لارجية
 دورات تعّلن عن بعد -

 نظمها املكتب الأورويب للرباءاتي ندوات  - 

 

 

 

 

 

 

التدريب عىل البحث 
 والفحص

 مقدمة عن البحث

 املفاهمي الأساس ية -

 أأس بوع

 التصنيف -
 نطاق الرباءات -
 اسرتاتيجيات البحث -
فرادية -  دراسات اإ

 الوضوح/الوحدة

 املفاهمي الأساس ية -

 أأس بوع

 كفاية الإفصاح -
 الوحدة -
 الوضوح -
 حالت معقدة -
فرادية -  دراسات اإ

عداد تقارير  طريقة اإ
 البحث

 الصيغة الأساس ية -

 أأس بوع
 فئات الواثئق -
ضافية -  حالت اإ
 حتليل املطالبات )جدو  السامت( -
فرادية -  دراسات اإ

EPOQUENet 

 مقدمة -

 أأس بوع
الاس تعالمات الأساس ية/اسرتاتيجيات  -

 البحث
 اختيار/عرض/طباعة الواثئق -
فرادية -  دراسات اإ

النشاط  –اجلدة 
 الابتاكري

 املفاهمي الأساس ية -

 أأس بوع

 احلاةل التقنية السابقة -
 فرتة السامح -
 التقيمي -
 تقيمي النشاط الابتاكري -
فرادية -  دراسات اإ

  دورات تعّلن عن بعد - مصادر لارجية
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 املدة املوضوع  

  ندوات ينظمها املكتب الأورويب للرباءات -

 تدريب معيل 
تدريب عىل أأساس الكفاءة عىل يد  -

أأنشطة فاحصّي ممترسّي وابس تخدام 
 معلية

 أأشهرثالثة 

      

 املس توى املتوسط

 الفزيايء/املياكنياك
 النشاط الابتاكري –اجلدة  -
 الوضوح -
 الوحدة -

 أأس بوعان
 أأس بوعان الإلكرتونيات
صناعة 

الأدوية/الصناعات 
 الكاميوية

 أأس بوعان

    

 املس توى املتقدم

 املصنفات ادلورية
فرادية -  مرات/الس نة  4 دراسات اإ
 مراتن/الس نة منصات املناقشة -

دورات لاصة )غري 
متعلقة ابلبحث 
 والفحص(

 دورات تعّلن عن بعد -

 ندوات ينظمها املكتب الأورويب للرباءات -  

    

 أ خر
قضااي تتعلق مبعاهدة 
 أأس بوع   التعاون بشأأن الرباءات

  أأو غريهاملفرنس ية أأو الأملانية ا - اللغة 

 

اليت يوفرها املكتب الأورويب  EPOQUENetشارك الفاحصون أأيضًا يف دورات تدريبية عىل قاعدة البياانت وي  .43
نظمها املكتب الأورويب ي للرباءات ويف ندوات وغريها من الأنشطة التدريبية الش بكية املتعلقة ابلبحث والفحص اليت 

تباد  اخلربات وأأفضل املامرسات يف جمايل البحث والفحص الأنشطة التدريبية تشمل وفضاًل عن ذكل،  للرباءات والويبو.
بّي ماكتب الرباءات الرائدة مثل املكتب ادلامناريك للرباءات والعالمات التجارية واملكتب الأملاين للرباءات والعالمات 

 التجارية.

 اللغة
 بلغة اثلاة )الفرنس ية أأو الأملانية(.ابملئة من الفاحصّي  12ويّل  يتقن مجيع الفاحصّي اللغتّي الرتكية والإنلكزيية. .44

" 3"1.36املتطلبات املنصوص علهيا يف القاعدتّي والعالمات التجارية للرباءات املكتب الرتيك وعليه، يس تويف  .45
 املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية" من املعاهدة اللتّي تنصان عىل أأنه "جيب أأن يكون حتت ترصف 3"1.63و

عىل البحث والفحص يف اجملالت التقنية املطلوب حبهثا وحفصها، وملمون ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم  موظفون قادرون
لهيا يف القاعدة  لهيا احلد الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ   ".34اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإ
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 موارد البحث والفحص
د فاحصو الرباءات يف  .46 ابملعدات التكنولوجية الالزمة مثل شاشات  والعالمات التجارية اتللرباءاملكتب الرتيك يزوَّ

بوصة يف غرف فس يحة وبرجميات للمساعدة عىل البحث والفحص، فضاًل عن أأدوات لرتمجة واثئق احلاةل  24مزدوجة جحمها 
ىل لغات أأخرى. ىل قاعدة بياانت  التقنية الصناعية السابقة اإ للبحث عن  EPOQUENetويمتتع مجيع الفاحصّي بنفاذ كمل اإ

)لدمة ترمجة الرباءات، مبا يف  Espacenetوت س تخدم لدمات الرتمجة ال لية املتوفرة عىل  احلاةل التقنية الصناعية السابقة.
ىل الرتكية( ووظائف الرتمجة املتاحة يف نظام   ، ول س امي لفهم الواثئق احملررة بلغات الرشق الأقىص.EPOQUENetذكل اإ

 لبحث واحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتقواعد بياانت ا
ابحلد الأدىن للواثئق املنصوص علهيا والعالمات التجارية للرباءات املكتب الرتيك فامي خيص احلد الأدىن للواثئق، يمتتع  .47

 من الالحئة التنفيذية للمعاهدة. 34يف القاعدة 

 قواعد بياانت البحث
 قواعد بياانت البحث املتاحة للفاحصّي ما ييل:تشمل  .48

 (؛DWPIاذلي يضم النفاذ اإىل مؤرش الرباءات العامل  ) EPOQUENet (أأ  )

 ؛Springerو Elsevierو IEEE Xploreقواعد بياانت جتارية مثل  (ب )

التكنولوجية (، وقواعد بياانت جملس البحوث العلمية و PATUNAقاعدة بياانت الرباءات الوطنية الرتكية ) (ج )
 600 000، ومجموعة من أأكرث من قاعدة بياانت واثئقية كمةل 375تشمل  )اليت EBSCOhost ذكل الرتكية مبا يف

لكرتوينكت ، وفهارس املوضوعات، ومراجع طبية ختص نقطة الرعاية الرسيرية، ومجموعة من احملفوظات الرمقية اب اإ
 التارخيية(؛

وقاعدة بياانت  MEDLINEو Embaseو CAPLUSو BIOSISت اليت تضم قواعد بياان STNمنصة  (د )
 اجلعية الكمييائية الأمريكية؛

 EMBLاملعهد الأورويب للمعلوماتية احليوية ) –قواعد بياانت جمانية مثل اخملترب الأورويب للبيولوجيا اجلزيئية  (ه )
EBI وواهجة )ChEMBL جراء حبوث استنادًا اإىل ر م الصيغ ، واملركز الوطين للمعلومات يف اليت تتيح أأيضًا اإ

 (.NCBIجما  التكنولوجيا احليوية )

" 2"1.36الرشوط املنصوص علهيا يف القاعدتّي  والعالمات التجارية للرباءاتاملكتب الرتيك وعليه، يس تويف  .49
 الأقل احلد " اللتّي تنصان عىل أأنه "جيب أأن يكون يف حوزة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل2"1.63و

ليه يف القاعدة  ماكهنام احلصو  عليه، عىل أأن يكون مرتباً  34الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ عىل الوجه السلمي  أأو يكون يف اإ
لكرتونية".  لأغراض البحث عىل ورق أأو بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ

 الفرتة الزمنية لإجراءات منح الرباءات الوطنية
جراءات منح الرباءات. والعالمات التجارية للرباءاتاملكتب الرتيك  يتقدم .50 ترامك ياكد ل ي ذكر كتب ودلى امل  برسعة يف اإ

 ويبّينِّ اجلدو  التايل الوقت الالزم ملسارات البحث والفحص واملنح. من معل البحث والفحص يف الطلبات احمللية.

 



PCT/CTC/30/20 
Annex 
11 

 الفرتة الزمنية )الأشهر( بداية الفرتة من املؤرش
 أأشهر* 6 اترخي الإيداعمن  حىت البحث

 شهرًا** 12 من اترخي الإيداع حىت الفحص الأويل

 س نتّي  س نة اإىل من اترخي الإيداع حىت املنح

يداع الطلب. 12* وفقًا ملرسوم الرباءات الرتيك، ميكن تقدمي طلب للبحث لال   أأن ينتظر كتب وعىل امل  شهرًا من اترخي اإ
ىل بعض  يداع طلب البحث، ما يؤدي اإ وذلكل، فاإن متوسط املهةل الزمنية الالزمة لإصدار تقرير  التأألري قبل بداية البحث.اإ

 أأشهر. 6هو البحث 

ل يبدأأ الفحص ل ** وفقًا ملرسوم الرباءات الرتيك،   .وبناء عىل طلب املودع تقرير البحثالإخطار ب  أأشهر عىل 3بعد مرور اإ
ىل الفحص الأو متوسط املهةل الزمنية الالزمة لإصدار تقرير ويصل   شهرًا. 12 اإ

ننا عىل ثقة اتمة من أأن الوقت الالزم ملعاجلة طلبات الرباءات سينخفض بفضل تعيّي فاحيص  .51 وفضاًل عن ذكل، فاإ
ونتيجة ذلكل، س تكون همل معاجلة البحث والفحص أأقل من املهل ادلنيا املنصوص علهيا يف  .2016الرباءات اجلدد يف عام 

دارة اجلودة. " من الالحئة التنفيذية للمعاهدة.2"1.63" و2"1.36القاعدتّي   وس ت ضمن اس تدامة هذه املهل بفضل نظام اإ

 القدرات املؤسس ية
ن امل  .52 همل الإجراءات وتقدمي لدماته يف غضون فرتة زمنية أأقرص وحبد ليص البنية املعلوماتية من أأجل تق كتب حسَّ

جراءات الأمتتة. ضافة اإىل ذكل،  أأدىن من العيوب يف اإ ن امل واإ ذ يتلقىكتب فاإ ابملئة من  95 أأكرث من مكتب لاٍ  من الورق اإ
مقنت كمل احملفوظات وُأعدن فهرس لها لأغراض البحث. مجيع الطلبات عرب الإنرتنت. وميكن النفاذ أأيضًا  وفضاًل عن ذكل، ر 
ىل اخلدمات اليت يقدهما امل  لكرتونية، حيث توفَّر مجيع اخلدمات الش  كتب اإ بكية للهيئات احلكومية عرب من لال  وسائل اإ

لكرتونية واحدة.  بوابة اإ

أأي  2015يونيو  1يف قبو  الإيداعات عرب النظام الإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اعتبارًا من كتب وبدأأ امل  .53
مككتب لتلق  الطلبات وأأن يمتتعوا  كتبت ابس تخدام هذا النظام دلى امل أأنه ميكن ملقديم الطلبات أأن يودعوا طلبات الرباءا

ويدرك املس تخدمون احملليون فوائد النظام  مبزااي النظام مثل اخلدمة التفاعلية احلدياة واحلد من الأخطاء وزايدة الفعالية.
دراكً  أأودعت حنو  هذا النوع من الإيداعات،يف قبو   كتبامل أأن رشع   اتمًا؛ ومنذالإلكرتوين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ

 ابملئة من طلبات الرباءات عرب النظام الإلكرتوين. 75

دارة   اجلودةاإ

 س ياسة اجلودة
جبد خلدمة أأحصاب املصاحل واملس تخدمّي يف تقدمي منتجات ولدمات عالية اجلودة يف جما  البحث كتب يعمل امل  .54

 س ياسة اجلودة التالية:كتب ينهتج امل ، يف هذا الصددو والفحص.

 ىل أأعىل مس توايت اجلودة مبا يريض مودع  طلبات الرباءات واحملامّي؛توفري لدمات ع 

 صدار تقارير حبث وحفص موثوق هبا ومتسقة ونزهية وشفافة بناء عىل اللواحئ والقوانّي واملعاهدات؛  الالزتام ابإ

  يف نظام الرباءات والتطور التكنولويج؛مسامهة ضامن منح الرباءات يف الوقت املناسب لل 

 عالقات تعاونية مع مودع  طلبات الرباءات واحملامّي للحصو  عىل تعليقات فعاةل لتعزيز جودة وفعالية احلفاظ عىل 
عداد تقارير البحث والفحص؛  مسارات اإ
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 .الالزتام بتحسّي جودة اخلدمات من لال  التدريب املس متر وزايدة معارف فاحيص الرباءات وتعزيز قدراهتم 

ىل تعزيز فعالية نظام  .55 دارة اجلودة، وسعيًا اإ مكرجع معياري  2016يف عام  ISO 9001عىل شهادة كتب امل حصل اإ
دارة اجلودة فيه.  لإدارة أأمن املعلومات. ISO 27001عىل شهادة معيار ام س يحصل املكتب قريبًا ك لنظام اإ

دارة اجلودة مبا يتفق مع الفصل  أأنظمةويرد تقرير أأويل عن  .56 ص المتهيدي من املبادئ التوجهيية للبحث والفح 21اإ
: عىل موقع الويبو ادلوليّي بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html. 

 مسائل أأخرى

 أأنشطة التعاون ادلويل
 1999و 1995بأأو  مرشوع دويل هل يف الفرتة املمتدة بّي عايم  الرتيك للرباءات والعالمات التجارية كتباضطلع امل  .57

نشاء البنية املادية الالزمة وتطوير القدرات املؤسس ية. ونفذ املرشوع الااين مع البنك  مع الوكةل الأملانية للتعاون التقين بغية اإ
ن و  كتب،، وهدف اإىل حتديث البنية املادية للم 2006و 1999ادلويل يف الفرتة املمتدة بّي عايم  شاء أأنظمة معلوماتية اإ

عادة هندسة لدمات امللكية الفكرية ونفذ  وتدريب الفاحصّي. ،حدياة، وبرجميات لاصة ابمللكية الفكرية حسب الطلب، واإ
طار منظمة التعاون الإساليم ابلتعاون مع املركز الإساليم  ىل تعزيز املرشوع ادلويل الاالث يف اإ لتمنية التجارة، وهدف اإ

ونفذ مرشوع التعاون ادلويل الألري يف الفرتة  الإساليم. تعاونالفكرية بّي أأعضاء منظمة ال  القدرات التقنية يف جما  امللكية
طار مع احملمكة الاحتادية الأملانية للرباءات واملؤسسة الأملانية للتعاون القانوين ادلو 2011و 2010املمتدة بّي عايم  يل يف اإ

مرشوع التوأأمة املمو  من الاحتاد الأورويب، وهدف اإىل وضع مبادئ توجهيية للفحص، وتعزيز القدرات التقنية للفاحصّي 
 ترشيعاتوالقضاة املتخصصّي يف جما  امللكية الفكرية، وضامن مواءمة ترشيعات امللكية الفكرية يف تركيا مع  كتبيف امل 

 الاحتاد الأورويب.

املكتب، ابلتعاون مع أأطلق وفضاًل عن ذكل،  بدلًا. 27بأأنشطة تعاون ثنائية مع ماكتب وطنية يف كتب يضطلع امل و  .58
ىل توفري  تعاون يف مجهورية الصّي الشعبية ومكتب كوراي للملكية الفكرية، أأنشطةاملكتب احلكويم للملكية الفكرية  هتدف اإ

ىل قواعد بياانت الرباءات الوطنية.  نفاذ ثنايئ اإ

جسل طويل من التعاون املمتاز مع العديد من املنظامت ادلولية يف جما  امللكية الفكرية مثل الويبو  كتبامل ودلى  .59
ىلاإ و  واملكتب الأورويب للرباءات ومكتب مواءمة السوق ادلاللية. عىل عالقات وثيقة مع منظمة كتب  ذكل، حيافظ امل ضافة اإ

 .يدان الاقتصادي وجلنة الأمم املتحدة الاقتصادية لأوروابالتجارة العاملية ومنظمة التعاون والتمنية يف امل 

ىل الويبو لكتساب لربة يف معاجلة  املكتب يتيح انتداب فاحيص 2012منذ عام  والويبو برانمج زماةل كتبذ امل ونفن  .60 اإ
مؤهلّي  كتبمل هذا الربانمج، س يصبح فاحصو اوبفضل  طلبات العالمات التجارية ادلولية املودعة بناء عىل نظام مدريد.

توس يع  كتبويعزتم امل  للعمل كجهة التصا  بّي املاكتب ومعاجلة أأية مشالكت قد تطرهحا طلبات العالمات التجارية ادلولية.
 برانمج الزماةل لتغطية نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأيضًا.

ىل برانمج ماجس تري دويل يف جما  امللكية ، ع2014مع أأكدميية الويبو تعاواًن وثيقًا، منذ عام  كتبوقد تعاون امل  .61
 .2017 2016ل يف جامعة أأنقرة لال  العام ادلرايس س هت  ا، و 2015واس ت مكل مضمون الربانمج يف عام  الفكرية.

نشاء أأكدميية امللكية الفكرية يف تركيا منذ عام  كتبوتعاون امل  .62 افت هذه ادلراسات يف عام وقد ك   .2010والويبو عىل اإ
الأكدميية كمل وظائفها قد ابرشت و  والويبو، بدأأ تدريب مدريب الأكدميية. كتبمذكرة التفامه املوقعة بّي امل وجب ، ومب2014

 .2017عام  منذ بداية

http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
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م امل  .63 والويبو لك عام سلسةل من أأنشطة التوعية والأنشطة الإعالمية، وفقًا خلطة العمل الس نوية املتفق  كتبوينظنِّ
مل اجلامعات، ومراكز البحث والتطوير، وماكتب نقل التكنولوجيا، والوكلت احلكومية، والقضاء وتس هتدف خطة الع علهيا.

 يف جما  امللكية الفكرية، واحملامّي املتخصصّي يف جما  امللكية الفكرية.

واملكتب الأورويب للرباءات عىل تنظمي برامج تدريبية س نوية تركز عىل البحث والفحص  كتبوابملال، يتعاون امل  .64
وتتضمن هذه الربامج أأنشطة للتوعية ونرش املعلومات تس هتدف اجلامعات، ومراكز  .املكتبلفائدة فاحيص الرباءات يف 

 البحث والتطوير، وماكتب نقل التكنولوجيا، ووالكء الرباءات.

 كتبالأخرى للم تقيمي الإدارات 
طار طلهبا عصادرة تقارير  دارات ادلولية احلاليةمن غري املتوقع أأن تقدم الإ  .65 دارات دولية أأخرى يف اإ . امتديد تعييهنل ن اإ

س بانيا للرباءات والعالمات  تلقى مؤخرًا تعقيبات منبأأن املكتب لكن، ينبغ  التذكري  مكتب كوراي للملكية الفكرية ومكتب اإ
طار يف  التجارية يف املرفقّي تقريراهام الإجيابيان واحلدياان . ويرد والأربعّي جلعية احتاد املعاهدةادلورة السادسة لال   تعيينهاإ

 .PCT/CTC/29/2 اخلامس والسادس من الوثيقة

 

 [والوثيقةاملرفق  هناية]

 

 

 


