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 الرباءات بشأن التعاون معاهدة
 التقني التعاون جلنة

 
 الثالثون الدورة

 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 
 

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

عداد املكتب ادلويل   وثيقة من اإ

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

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

دارة للفحص ، تقدم املكتب الأورويب للرباءات بطلبه لمتدي2017مارس  2ويف  .2 دارة للبحث ادلويل واإ د تعيينه كإ
 المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويرد الطلب يف مرفق هذه الوثيقة.

سداء مشورهتا يف   .3 ىل اإ ن اللجنة مدعوة اإ اإ
مر  .هذا الأ

 ]ييل ذكل املرفق[ 
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 املرفق

 طلب املكتب الأورويب للرباءات لمتديد تعيينه
دارة للبحث ادلويل و  دارة كإ  فحص المتهيدي ادلويلللاإ
طار معاهدة   التعاون بشأأن الرباءاتيف اإ

 معلومات عامة - 1

 املكتب الأورويب للرباءات احلكومية ادلولية: املنظمةأأو  امس املكتب

 2017مارس  2 طلب التعيّي:ل املدير العام سلن ت اترخي 

  2017دورة دورة امجلعية اليت يطلب فهيا التعيّي: 

دارة للبحث  دارة للبحث والفحص:التارخي اذلي من املتوقع بدء العمل فيه كإ ادلويل  بدأأ املكتب الأورويب للرباءات العمل كإ
دارة  .1978يف المتهيدي ادلويل فحص لل واإ

دار   .ل ينطبق :البحث والفحص اليت تساعد يف تقيمي مدى استيفاء املعايري اتاإ

 احلد الأدىن من متطلبات التعيّي: عايري املوووعيةامل - 2
 

 والفحصالقدرة عىل البحث  - 1.2

جيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة مس تخدم : أأنهعىل  "،1"1.63و "1"1.36 نالقاعداتتنص 
 .عىل الأقل يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء البحوث

 (: 2015البحث والفحص )يف هناية  لتنفيذاملوظفون املؤهلون 

متوسط خربة العمل  *العدد )دوام كمل( عدد الفاحصّي اجملال التقين

كفاحصّي 

 )ابلس نوات(

 12.5 1,499 1,724 املياكنياك

 12.0 1,238 1,467 الكهرابء/الإلكرتونيات

 13.8 683 822 الكميياء

 15.2 177 213 البيوتكنولوجيا

 12.7 3,596 4,226 اجملموع

 يوم( 200=وقت البحث والفحص والاعرتاض/دوام كمل)*
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 برامج التدريب

دلى املكتب الأورويب للرباءات برانمج واسع النطاق من ادلورات التدريبية، سواء يف شلك التدريب يف فصول دراس ية أأو 
  حلقات العمل أأو وحدات التعل الإلكرتوين.

جباري للفاحصّي اجلدد  ويوجد  .أأول س نتّيب يف فصول دراس ية موزعة عىل يوًما من التدري 39 مدتهبرانمج تدريب اإ
للك فاحص جديد فاحصان ذوا خربة كبرية مكدرنبّي هل  صصيُ و  ويشمل التدريب كفة نوايح البحث والفحص والتصنيف.

 .أأول س نتّيخالل 

مثل البحث يف ًما اذلي يتناول مواويع متخصصة )نطاق من التدريب الأكرث تقدأأما الفاحصون اخلرباء فلهم برانمج واسع ال 
قواعد بياانت خارجية حمددة( والأدوار الأخرى اليت يؤدهيا الفاحصون يف مرحةل لحقة )مثل العمل املتعلق ابلعرتاض( 

ذه ادلورات التدريبية للفاحصّي وتُقدم ه وكذكل دورات تدريبية تركز عىل نواح حمددة من البحث أأو الفحص أأو لكهيام.
وفقا فضاًل عن ذكل، تُرتب اجملالت التقنية أأيًضا تدريبات  حسب احلاجة ليك يؤدون هماهمم الرضورية قدر اس تطاعهتم.

  مع خصوصيات اجملال التقين. تامتىش لنظام الأقران

الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل "، عىل أأنه: جيب أأن يكون يف حوزة املكتب 2"1.63و "2"1.36 تنص القاعداتن
ليه يف القاعدة  ماكهنام احلصول عليه، عىل أأن يكون مرتبا عىل  34الأقل احلد الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ أأو يكون يف اإ

لكرتونية.  الوجه السلمي لأغراض البحث عىل ورق أأو بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ

ىل احلدن الأدىن من الواث   ئق لأغراض البحث:النفاذ اإ

(X) نفاذ كمل 

  أأنظمة البحث:

( للبحث يف جزأأي واثئق الرباءات  EPOQUEيس تعّي املكتب الأورويب للرباءات بنظام البحث اخلاص به املسمى )
لكرتونية دا خلية وواثئق غري الرباءات من احلد الأدىن لواثئق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. كام أأن دليه مكتبة افرتاوية اإ

ماكنية الن ىل ما يزيد عنتوفر اإ ىل  10٫ 000 فاذ عرب الإنرتنت اإ ماكنية النفاذ عرب الإنرتنت اإ جمةل علمية وتقنية، فضاًل عن اإ
 قواعد بياانت متخصصة للبحث عن قوامئ التسلسالت الوراثية وتراكيب املركبات الكمييائية.

حتت ترصف املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية  جيب أأن يكون "، عىل أأنه:3"1.63و "3"1.36 تنص القاعداتن
موظفون قادرون عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوب حبهثا، وملمون ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر هبا 

لهيا يف القاعدة  لهيا احلد الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ  .34أأو املرتمج اإ

قلميية ومعاجلهتا:اللغة)اللغات( ا يداع الطلبات الإ   ليت ميكن هبا اإ

 الإنلكزيية والفرنس ية والأملانية والهولندية )فقط للطلبات املودعة يف بلجياك وهولندا(

قلميية اليت جُيرهيا املكتب الأورويب للرباءات مبوج ىل البحوث الإ عد املكتب تقارير ب اتفاقية الرباءات الأوروبية، يابلإوافة اإ
بلجياك، وقربص، وفرنسا،  التايل ذكرها: ولالبحوث الوطنية بأ راء مكتوب ابللغات الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الأملانية لفائدة ادل

يطاليا، ولتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطة، وموانكو، وهولندا، وسان مارينو. كام يُعد املكتب الأورويب  واليوانن، واإ
ادلامنرك، وفنلندا، والرنوجي، وسويرسا؛ وتقارير  حوث ادلولية بدون أ راء مكتوبة لفائدة البدلان التايل ذكرها:للرباءات تقارير الب

 بلجياك وهولندا. التايل ذكرهام: ولتّيالبحوث ادلولية بأ راء مكتوبة لفائدة ادل
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  اللغات الأخرى اليت يتقهنا عدد كبري من الفاحصّي:

)بعضهم قد يكون من املوظفّي  2015رث دلى املكتب الأورويب للرباءات يف هناية ديسمرب موظًفا أأو أأك 50ابعتبار وجود 
  غري اخملتصّي ابلفحص(:

 الإيطالية، والهولندية، والإس بانية، واليواننية، والرومانية، والسويدية، والربتغالية، والبولندية، وادلامنركية.

ىل العدد الإجاميل ملوظف   وافة  2015املكتب الأورويب للرباءات يف هناية ديسمرب ويشري اجلدول أأدانه اإ )تقرير اجامتع ( اإ
ىل اللغات املقابةل.  اإ

  اخلدمات املتاحة للمساعدة يف البحث أأو فهم حاةل التقنية السابقة بلغات أأخرى:

الامثنية والعرشين ( ترمجة أ نية لواثئق الرباءات ابللغات الرمسية Patent Translateتوفر خدمة ترمجة الرباءات ) –
ىل جانب الصينية والياابنية  38لدلول الأعضاء يف املكتب الأورويب للرباءات البالغ عددمه  دوةل، اإ

 والروس ية. والكورية

قامئة مفصةل: الألبانية، والبلغارية، والكرواتية، والتش يكية، وادلامنركية، والهولندية، والاس تونية، والفنلندية،  –
نية، واليواننية، والهنغارية، والأيسلندية، والإيطالية، والالتفية، والليتوانية، واملقدونية، والرنوجيية، والفرنس ية، والأملا

 والبولندية، والربتغالية، والرومانية، والروس ية، والرصبية والسلوفاكية، والسلوفينية، والإس بانية، والسويدية، والرتكية.

ا عىل املتصفح يليب طلبات الرتمجة " تطبيقا قامئTranslation on the fly (TFLY)ويعد تطبيق الرتمجة ال نية " –
( اذلي يس تخدمه الفاحصون. حيث يوفر التطبيق ترمجة أ لية سواء لأي نص كمل Viewerمن خالل املس تعرض )

ىل العديد من اللغات ابس تخدام حمرك الرتمجة  (. ويف Google Translate) غوغليف أأو أأي فاكس وثيقة براءة اإ
ف وويئ عىل احلروف )ح ( مث تتبعها الرتمجة. وبفضل هذه OCRاةل وجود فاكس فقط، ختضع الوثيقة أأوًل لعملية تعرن

( تتس ىن ترمجة معظم واثئق الرباءات يف قاعدة OCRاخلاصية القوية اجلديدة للتعرف الضويئ عىل احلروف )
 . EPODOC بياانت

ىل جانب تطبيق الرتمجة ال نية ) – أأدوات وخدمات أأخرى ميكن اس تخداهما لرتمجة واثئق الرباءات  (، توجدTFLYواإ
وغري الرباءات اليت لغهتا الأصلية أ س يوية أأو غري ذكل من اللغات مثل الروس ية أأو الإس بانية: الرتمجة ال لية من 

 أأًيم(. 3-2ماكتب براءات أأخرى والرتمجة ال لية املعززة برشًًي )تتاح يف غضون 

 الرتمجة البرشية ابلاكمل والرتمجة اليت يضطلع هبا الزمالء. وتُتاح للفاحصّي أأيًضا –

ماكنية النفاذ اإىل ما يقرب من ىل الإنلكزيية، وبوسعهم البحث يف هذه  جسلمليون  25 ويمتتع الفاحصون ابإ مرتمج ترمجة أ لية اإ
الرتمجة ال لية املقدمة من مقديم وتس تق  قواعد بياانت الرباءات املرتمج نصها ابلاكمل حمتواها من  عىل حنو سلس. السجالت

ويه تشمل أأعداد كبرية من طلبات الرباءات ومناذج  ((.SciPatخدمات خارجيّي )مثل طومسون رويرتز وسكيبات )
نلكزيية( وطلبات الرباءات املنشورة أأو املمنوحة من  13.7املنفعة املنشورة أأو املمنوحة من الصّي ) مليون ترمجة اإ

نلكزيية( وطلبات الرباءات املنشورة أأو املمنوحة من كورًي )مليون ت 9.2) الياابن نلكزيية(. 1.8رمجة اإ  مليون ترمجة اإ

ىل ترمجة طلبات EPO Bulk Translation Projectوهيدف مرشوع الرتمجة ابمجلةل ملكتب الرباءات الأورويب ) ( اإ
ىل الإنلكزيية ابس تخدام خدمة ترمجة الرباءات ) ( )من خالل تطبيق الرتمجة Patent Translateالرباءات اإ

اتحهتا للفاحصّي يف مجموعات واثئق الرباءات الاكمةل النص. TFLY) ال نية وثيقة  317٫ 000 وُخزن ال ن أأكرث من(( قبل اإ
س بانية وبرتغالية وليتوانية من الفرتة  وثيقة روس ية وصينية وًيابنية وكورية من  103٫ 000، وأأكرث من 2016-1970اإ
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يف مجموعات حاةل التقنية السابقة اخلاصة ابملكتب، ومن مث ميكن البحث فهيا بسهوةل. وقد أأصبح النفاذ  2016-2014 الفرتة
ىل الرتجامت ال لية الإنلكزيية متاًحا يف أأداة  (. وستُس تمكل 2016سبمترب  20)اعتباًرا من  EPOQUEونظام  ANSERAاإ

ل منشورات مكتب الصّي للملكية الفكرية ومكتب براءات الياابن واملكتب تدرجيًيا وبصفة يومية اجملموعات املرتمجة من خال
وستُس تمكل قاعدة بياانت  2013-1993الكوري للملكية الفكرية وادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية من الفرتة 

EPOQUE .املناظرة 

دارة اجلودة - 2.2  اإ

أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية نظام  جيب "، عىل أأنه:4"1.63و "4"1.36 تنص القاعداتن
 لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل املشرتكة.

 :وطين لإدارة اجلودةالنظام ال 

انظر التقرير املنشور
1

 

 س هتدفامل التشغيل نطاق  - 3

  اللغة )أأو اللغات( اليت س تقدم هبا اخلدمات:

  الإنلكزيية والفرنس ية والأملانية

  ادلوةل )ادلول( أأو مكتب )ماكتب( تسل الطلبات اليت س تختص الإدارة ابلنظر يف طلباهتا:

دارة حبث دويل لأي مكتب تسل طلبات يتاره.  س يكون املكتب الأورويب للرباءات مبزنةل اإ

ذا كن املكتب الأورويب دارة حفص متهيدي دويل اإ دارة  وس يكون مبزنةل اإ دارة حبث دويل أأوروبية مبزنةل اإ للرباءات أأو أأي اإ
  حبث دويل.

 املفرووة عىل نطاق العملية:  اتديقي ت ال 

دارة حبث دويل: ىل "1من " لبنودااملوووعات الوارد بياهنا يف  كإ من الالحئة التنفيذية ملعاهدة  1.39" من القاعدة 6" اإ
جراءات منح الرباءات الأوروبية.   التعاون بشأأن الرباءات ابس تثناء مجيع املوووعات اليت يُبحث عهنا مبوجب اإ

دارة حفص متهيدي دويل: من الالحئة التنفيذية  1.67" من القاعدة 6" اإىل "1من " البنوداملوووعات الوارد بياهنا يف  كإ
جراءات منح الرباءات الأوروبية. ملعاهدة التعاون  بشأأن الرباءات ابس تثناء مجيع املوووعات اليت تُفحص مبوجب اإ

 دوافع الطلب -4

 شارك املكتب الأورويب للرباءات مشاركة كبرية يف معلية التنس يق منذ بدايهتا وحىت اعامتد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
ميااًن راخًسا بأأن هذا النظام س يحقق منافع مجنة للمس تخدمّي. وبعد دخول املعاهدة حزي النفاذ، واصل  وكن دامئًا مؤمنًا اإ
املكتب الأورويب للرباءات تعاونه النشط مع املاكتب الأخرى واملكتب ادلويل لزًيدة حتسّي النظام املطبق عن طريق 

                                                
1

  http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.htmlمتاح عرب املوقع الإلكرتوين للويبو:   

http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
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دة واقرتاح تغيريات يف الإطار القانوين لزًيدة مس توى اليقّي القانوين والتصدي وسائل عديدة من بيهنا تقدمي خدمات جدي
  لتباين املامرسات من أأجل وامن الاتساق.

دارة حفص متهيدي دويل يف  دارة حبث دويل واإ وهو ال ن خمتار من  1978وبدأأ املكتب الأوريب للرباءات توفري خدماته كإ
املكتب الأورويب للرباءات يف املرحةل ادلولية طابًعا عاملًيا من حيث نطاقها وُُترى  أأغلب ماكتب تسل الطلبات. وتتخذ حبوث

هارات امل  من ذويابس تخدام نفس املعايري العالية املطبقة يف البحوث الأوروبية وبنفس الأدوات. حيث يضطلع فاحصون 
دام قواعد البياانت الأكرث كامًل يف العامل. ويعلق أأفراد ابلبحث يف طلبات الرباءات وحفصها ابس تخ 3عالية يف فرق مؤلفة من ال

املكتب الأورويب للرباءات أأمهية كبرية عىل جودة حبوثه وتقياميته فال يسهو عن تبعاهتا الطويةل املدى عىل قرارات املس تخدمّي 
(، جنح املكتب 2015يف  81٫ 131فامي يص مس تقبل طلب الرباءة. ورمغ احلجم الكبري لتقارير البحث ادلويل الصادرة )

، كن املكتب 2010الأورويب للرباءات عىل مر الس نّي يف حتسّي توقيهتا بشلك كبري لتلبية احتياجات املس تخدمّي. ومنذ 
دارة للبحث الإوايف ادلويل وهو مهنمك  بشدة يف جعل هذه اخلدمة أأكرث الأورويب للرباءات يعمل أأيًضا كإ

 للمس تخدمّي.  جذاب

ىل امحلاية العاملية واذلين يفضلون تأأجيل القرارات  ويُس تخدم املسار ادلويل اإىل حد كبري من قبل املس تخدمّي اذلين يسعون اإ
من الطلبات اليت تسلمها املكتب الأورويب للرباءات يف املرحةل ابملئة  61.4، كن ما نسبته 2015ويف  والتاكليف اجلس مية.

قلميية ابلفعل من الطلبات  الأوروبية اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وقد زادت بشلك مذهل عىل مر الس نّي الإ
دارة حبث دويل  نس بة الطلبات اليت تدخل املرحةل الأوروبية بعد املرحةل ادلولية. ويسمح معل املكتب الأورويب للرباءات كإ

دارة حفص متهيدي دويل ملودع  الطلبات اذلين يبغون ادلخول يف امل رحةل الأوروبية أأن يعوا قمية براءاهتم يف مرحةل مبكرة، واإ
جيابية. ذا كنت ردود الأفعال اإ قلميية وبتلكفة بس يطة اإ  وأأن يُمنحوا الرباءات برسعة يف املرحةل الإ

دارة دولية وأأن يقدم املزيد م ن ومن مث، فاإن املكتب الأورويب للرباءات يرسه الاس مترار يف تقدمي خدماته للمس تخدمّي كإ
 الإسهامات يف صيانة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وحتسينه يف الإطار ادلويل.
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مة الطلب -5   ادلول)ة( مقدن

 املوقع الإقلمي 

 

 ادلول)ة( وادلول اجملاورة توحضخارطة 
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 نوعية طلبات الرباءات -6

 حبسب اجملال التقين -عدد الطلبات الوطنية املس تلمة 

 الس نة

 اجملال التقين
2011 2012 2013 2014 2015 

 36,016 33,380 32,801 33,075 29,942 املياكنياك

 45,434 44,040 41,974 42,422 39,000 الكهرابء/الإلكرتونيات

 39,572 38,454 37,117 38,651 35,971 الكميياء

 27,464 25,405 23,963 23,943 23,207 ال لت

جمالت أأخرى )مبا يف ذكل 
 بعد( غري املصنفة

14,722 10,403 12,014 10,974 11,536 

 160,022 152,703 147,869 148,494 142,842 اجملموع

 حبسب املسار -عدد الطلبات الوطنية املس تلمة 

 الس نة
 املسار

2011 2012 2013 2014 2015 

 23,390 23,437 22,373 21,345 20,879 الإيداع الأول

 38,335 36,609 38,283 41,821 41,679 الأولوية بناء عىل نظام ابريس

قلميية بناء  دخول املرحةل الإ
عىل معاهدة التعاون 

 الرباءات بشأأن

80,264 85,396 87,377 92,657 98,297 
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 عدد الطلبات ادلولية املس تلمة مككتب تسل الطلبات

 الس نة
 اجملال التقين

2011 2012 2013 2014 2015 

 8,586 8,904 8,566 8,735 8,437 املياكنياك

 6,293 7,249 7,241 7,382 6,938 الكهرابء/الإلكرتونيات

 8,623 8,773 8,826 9,131 8,608 الكميياء

 4,771 5,152 4,643 4,484 4,152 ال لت

جمالت أأخرى )مبا يف ذكل 
 غري املصنفة بعد(

2,758 2,698 2,760 2,824 5,878 

 34,151 32,902 32,036 32,430 30,893 اجملموع

 متوسط الوقت املس تغرق يف معاجلة الرباءات الوطنية

 2015الوقت )ابلأشهر( يف  حمسوب اعتبارا من املؤرش

 5.7 اترخي الإيداع البحث

   الفحص الأول

 28.9 التحقق الرمس  من طلب الفحص املنح

 املرتامكة الوطنية الطلبات

 عدد الطلبات املقياس

)مؤرشات الويبو  2015يف  684٫ 004 مجيع الطلبات العالقة
ـ قاعدة بياانت  2016للملكية الفكرية، 
 اإحصاءات الويبو(

 - طلبات يف انتظار البحث )يف حال دفعت الرسوم املعنية(

طلبات يف انتظار الفحص الأول )يف حال دفعت 
 املعنية( الرسوم

- 

 ]هناية املرفق والوثيقة[ 


