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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 16 :مارس 2017

معاهدة التعاون بشأن الرباءات
جلنة التعاون التقني
الدورة الثالثون

جنيف ،من  8اإىل  12مايو 2017

متديد تعيني املكتب الكوري للملكية الفكرية كإدارة للبحث الدويل وإدارة للفحص التمهيدي الدويل
يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل
 .1عينت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (مجعية الرباءات) لك الإدارات ادلولية احلالية ملدة تنهتي يف 31
ديسمرب  .2017اإذن سي ن
تعّي اإذن عىل مجعية الرباءات يف  2017أأن تبت يف متديد التعيّي للك اإدارة من الإدارات ادلولية
احلالية اليت تلمتس متديد تعييهنا ،بعد استشارة هذه اللجنة (انظر املادتّي ( )3(16ه) و )3(32من معاهدة الرباءات) .ترد
يف الوثيقة  PCT/CTC/30/INF/1معلومات عن هذا الإجراء ودور اللجنة فيه.
 .2ويف  2مارس  ،2017تقدم املكتب الكوري للملكية الفكرية بطلبه لمتديد تعيينه كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص
المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ويرد الطلب يف مرفق هذه الوثيقة.

 .3اإن اللجنة مدعوة اإىل اإسداء مشورهتا يف
هذا ا ألمر.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

طلب املكتب الكوري للملكية الفكرية لمتديد تعيينه
كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل
يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 - 1معلومات عامة
امس املكتب أأو املنظمة احلكومية ادلولية :املكتب الكوري للملكية الفكرية
اترخي ن
تسّل املدير العام لطلب التعيّي:
 7مارس 2017
دورة امجلعية اليت يطلب فهيا التعيّي :احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 2017
التارخي اذلي من املتوقع بدء العمل فيه كإدارة للبحث والفحص :من املتوقع أأن يبد أأ املكتب الكوري للملكية الفكرية العمل
كإدارة للبحث والفحص عىل الفور.
اإدارات البحث والفحص اليت تساعد يف تقيمي مدى استيفاء املعايري :ليس للمكتب الكوري للملكية الفكرية اإدارة تساعده.
وقد اتفقت ادلول ا ألعضاء يف اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل حذف هذا
الرشط اذلي ينص عىل رضورة تقدمي اإدارتّي أأخريّي املساعدة لتقيمي مدى استيفاء املعايري عند اإجراء معلية جتديد التعيّي.

 - 2املعايري املوووعية :احلد ا ألدىن من متطلبات التعيّي
يدير املكتب الكوري للملكية الفكرية نظاما داخليا للبحث يعرف ابمس النظام الكوري املتعدد الوظائف للبحث عن
الرباءات ( .)KOMPASSويف هناية شهر نومفرب  2016أأاتح هذا النظام خدمات البحث يف جمال الواثئق املتعلقة
ابلرباءات ،ويه ابلتحديد 4 119 991 :براءة كورية ،و 3 305 136براءة أأوروبية ،و 10 344 952براءة من الولايت
املتحدة ا ألمريكية ،و 16 737 482براءة ايابنية ،و 8 135 955براءة صينية .وميتكل املكتب الكوري للملكية الفكرية واثئق
متعلقة ابلرباءات يف شلك اإلكرتوين مبوجب احلد ا ألدىن من واثئق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وفقا للقاعدة  34اليت
تنص علهيا املعاهدة ،وتبادل املكتب اإلكرتونيا ابنتظام واثئق متعلقة ابلرباءات مع مكتب الولايت املتحدة للرباءات
والعالمات واملكتب ا ألورويب للرباءات واملكتب الياابين للرباءات واملكتب احلكويم الصيين للملكية الفكرية.
واملكتب الكوري للملكية الفكرية مسموح هل ببحث وحتميل الواثئق غري املتعلقة ابلرباءات مبوجب احلد ا ألدىن من واثئق
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات برشط أأن يسدد الرسوم اخلاصة هبا اإىل مكتبة امجلعية الوطنية يف كوراي واملكتبة الوطنية
للعلوم الرمقية ( )NDSLوقاعدة بياانت  Science Directوغريها من القواعد ،و أأن جيدد هذه العقود س نواي لالس مترار يف
الاس تفادة من تكل اخلدمات.

 - 1.2القدرة عىل البحث والفحص المتهيدي
تنص القاعداتن  "1"1.36و ،"1"1.63عىل أأنه :جيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة مس تخدم
عىل ا ألقل يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية ،وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء البحوث.
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املوظفون املؤهلون إلجراء البحث والفحص:
(يف  31ديسمرب )2016
العدد (دوام كمل)
اجملال التقين
املياكنياك
كهرابئية /اإليكرتونيات
كميياء

227
344
251

اجملموع

822

تفصيل املؤهالت

متوسط اخلربة كفاحص
براءات (عدد الس نوات)
امتحان اختيار املوظفّي العامّي
6.7
( ،)%18.6درجة ادلكتوراه
8.2
( ،)%44.4حمامون ممترسون يف
6.3
جمال الرباءات ( ،)%2.7ختصصات
7.2
أأخرى ()%34.3

برامج التدريب:
جيري املكتب الكوري للملكية الفكرية س نواي ما مجموعه  51دورة تدريبية ،ويه عبارة عن  4دورات عامة ( 5مرات)17 ،
دورة يف جمال القانون ( 17مرة) 15 ،دورة تدريبية يف جمال الفحص ( 15مرة) 14 ،دورة لبناء الكفاءات ( 14مرة)،
دورات يف جمال أأحدث الابتاكرات ( 67مرة) ،ويمت هذا من خالل نظام تدريب همين متدرج بغية حتسّي خربات الفاحصّي
وفاحيص قضااي احملامك وتعزيز قدراهتم.
و أأنشأأ املكتب الكوري للملكية الفكرية نظاما "للتدريب القامئ عىل اكتساب اخلربة أأثناء العمل" قوامه أأربع خطوات يقدم
للفاحصّي وهو عبارة عن :البدء بدورات تدريبية عامة للفاحصّي املبتدئّي ،ويقدم املكتب كذكل تدريبا قانونيا وتقنيا
لفاحيص الرباءات( ،دورات تدريبية أأساس ية للفاحصّي ،ودورات تدريبية عىل نظام التقايض ودورات لفاحيص قضااي
احملامك) .ويف جمال ادلورات التدريبية العامة يقدم املكتب الكوري للملكية الفكرية املعارف ا ألساس ية املتعلقة بفحص الرباءات
للفاحصّي املبتدئّي يف دورات قواهما  20يوما يف اجملالت ا ألساس ية الآتية :قانون الرباءات ومعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ،ومتطلبات الرباءة (مثل اجلدة والبداهة) وحالت الفحص .وينبغ أأن جيتاز املشاركون يف ادلورات اختبارات
هنائية يف ثالث دورات ويه قانون الرباءات ،وتقيمي اجلدة وتقيمي اخلطوة الابتاكرية .ومع اجتياز ادلورات ي نعّي الفاحصون
املبتدئون يف خمتلف أأقسام الفحص ويدربون عىل ممارسة الوظيفة ملدة س نتّي بتوجيه من أأحد املرشفّي .ومن مث حيصل
الفاحص عىل سلطة التوقيع ويصبح قادرا عىل التوقيع عىل مجيع اإجراءات العمل ابملكتب (مثل املوافقة أأو الرفض) دون
مراجعة من مرشفه أأو موافقته.
وعىل مس توى ادلورات ا ألساس ية ،يتيح املكتب للفاحصّي برامج معمقة مدة لك مهنا س بعة أأايم للفاحصّي اذلين دلهيم
س نة من اخلربة يف الفحص وتشمل :دراسة أأحدث حالت الفحص أأو حالت دعاوى اإبطال الرباءة وحتليلها ومناقشة قانون
الرباءات  /التوجهيات اخلاصة ابلفحص .وينبغ أأن جيتاز الفاحص يف هناية ادلورة اختبارا لتحليل السوابق القضائية
ليهني ادلورة.
أأما ادلورة اخملصصة لنظام التقايض فال تقدم اإل للفاحصّي اذلين دلهيم س نتّي من اخلربة واذلين اجتازوا ادلورات التدريبية
ا ألساس ية للفاحصّي وتغط هذه ادلورة بشلك عام اإجراءات دعاوى اإبطال الرباءات وإاجراءات الاس تئناف .ومتتد ادلورة
لس بعة أأايم.
وتتاح ادلورات التدريبية املقدمة اإىل فاحيص قضااي احملامك اإىل الفاحصّي اذلين دلهيم ثالث س نوات من اخلربة واذلين اجتازوا
ادلورات التدريبية ا ألساس ية (أأحد متطلبات للحصول عىل صفة فاحص قضااي احملامك) ،ويتدرب فهيا الفاحص املؤهل ملدة
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س بعة أأايم عىل قانون الرباءات /نظام الفحص املتعلق ابإجراءات دعاوى اإبطال الرباءات وإاجراءات الاس تئناف ،والسوابق
القضائية وممارسة كتابة قرار احملمكة .وينبغ أأن يكون املشارك قد تدرب أأثناء العمل ملدة شهر و أأن يكون قد اجتاز اختبار
حتليل السوابق القضائية.
وتقدم ادلورات التدريبية يف جمال القانون تدريبا تدرجييا وبرانجما معمقا اإىل الفاحصّي ،يبد أأ بتقدمي النظرايت ا ألساس ية
املتعلقة ابلقوانّي واللواحئ اخلاصة حبقوق امللكية الفكرية (قانون الرباءات وقانون العالمات التجارية وقانون حامية التصاممي
وقانون الإجراءات املدنية) وتطبيقها عىل الفحص وادلعاوى القضائية ،وختتص هذه ادلورات مبسائل املنازعات والقضااي،
واملسائل املثارة واملناقشات ذات الصةل هبا .وعالوة عىل ذكل تتناول ادلورات عادة القانون املدين وقانون حظر املنافسة غري
العادةل وقانون حامية املعلومات الرسية وقانون حق املؤلف.
وتشمل ادلورات التدريبية ملامرسة حفص خمتلف املوووعات ذات الصةل بفحص الرباءات ولس امي املتعلقة ابدلراسات
الإفرادية حلالت الفحص (ا ألساس ية /املكثفة) ،والفحص مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (ا ألساس ية /املكثفة)،
والفحص /البحث القامئ عىل أأساس التصنيف التعاوين للرباءات ،وحبث حاةل التقنية الصناعية السابقة ،وتفسري نطاق
املطالب واملواصفات مبا يواكب حتسّي كفاءات الفاحصّي وفاحيص قضااي احملامك.
واس تجابة لالجتاه احلديث حنو دمج الفن مع العلوم وجمال التكنولوجيا ،ججترى قرابة  70دورة تدريبية ذات صةل س نواي مدة
لك مهنا يومّي اإىل مخسة أأايم للمساعدة عىل تعزيز فهم الفاحصّي وفاحيص قضااي احملامك ألحدث الاجتاهات التكنولوجية.
ويشرتط حصول الفاحصّي عىل ادلورات التدريبية الآنف ذكرها مبا يزيد عن  90ساعة س نواي ،وقبل الرتيق اإىل درجة
فاحص كبري ودرجة فاحص أأول ودرجة فاحص أأول مرشف ينبغ علهيم اجتياز دورة أأو أأكرث من ادلورات الاختيارية فضال
عن اجتياز دورة أأو أأكرث من ادلورات ا ألساس ية.

<جدول ( :)1اخلطة التدريبية التفصيلية للمكتب الكوري يف عام >2016
ادلورات التدريبية
دورات
عامة

مودعو الرباءات

الفرتة ا ألوقات ا ألفراد/
الفصل
(اب ألايم)
ادلرايس
240
5
41
70
2
20

 4دورات
فاحصون مبتدئون فاحصون حديثو التعيّي
( أأعىل من ادلرجة اخلامسة واملرحشون للرتقية اإىل
ادلرجة اخلامسة)
فاحصون أأوليون موظفون عىل ادلرجة الرابعة ممن انهتوا من دورات 7
الفاحصّي املبتدئّي،
موظفو ادلرجة اخلامسة ممن هلم خربة قواهما س نة
يف جمال الفحص

1

70

PCT/CTC/30/16
Annex
4

قرارات
الفحص

موظفو ادلرجة الرابعة ممن أأهنوا دورات الفاحصّي 7
نظام التقايض
ا ألوليّي
موظفو ادلرجة اخلامسة ممن هلم خربة س نتّي يف
جمال الفحص
7
موظفو ادلرجة الرابعة ممن أأهنو دورات نظام
فاحصو قضااي
التقايض،
احملامك
موظفو ادلرجة اخلامسة ممن هلم خربة  3س نوات
يف جمال الفحص
33
 15دورة
3
الفاحصون اذلين انهتوا من دورات
دراسة حاةل
الفاحصّي املبتدئّي
(أأساس ية)
3
الفاحصون اذلين انهتوا من دورات الفاحصّي
دراسة حاةل
ا ألوليّي
(مكثفة)
2
دورات للمرشفّي الفاحصون اذلين انهتوا من دورات
الفاحصّي ا ألوليّي
3
قرارات الفحص الفاحصون اذلين انهتوا من تدريب عىل
دراسة السوابق نظام التقايض
القضائية
2
تفسري املواصفات فاحصو الرباءات /مناذج املنفعة
ونطاق املطالبات
3
أأدىن من ادلرجة السادسة
ممارسو حقوق
امللكية الفكرية
3
البحث يف حاةل املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)
التقنية الصناعية
السابقة
2
الفحص مبوجب املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)
معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات
(ا ألسايس)
2
الفحص مبوجب املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)
معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات
(مكثف)

1

50

1

50

15
1

420
30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30

1

30
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العالمة التجارية
التصممي ادلويل
تكوين كفاءات
الفاحصّي
املسؤولّي يف جمال
حفص الإجراءات
الشلكية
التصنيف التعاوين
للرباءات
البحث مبوجب
التصنيف التعاوين
للرباءات
البحث ابس تخدام
حمرك البحث
STN
 17دورة
دورات
تدريبية يف قانون الرباءات
جمال
(نظري)
القانون قانون الرباءات
(املسائل والقضااي
املتعلقة ابلزناعات)
قانون الرباءات
(املسائل
واملناقشات بشأأن
مسائل الزناعات)
قانون العالمات
التجارية (نظري)
قانون العالمات
التجارية (املسائل
والقضااي املتعلقة
ابلزناعات)

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)
املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)
أأدىن من ادلرجة السادسة

1
1
4

1
1
1

20
20
20

فاحصو الرباءات /مناذج املنفعة

1

1

30

فاحصو الرباءات /مناذج املنفعة

1

1

30

فاحصو الرباءات /مناذج املنفعة

2

1

30

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

56
5

17
1

690
70

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

3

1

50

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

2

1

40

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

5

1

50

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

3

1

40

PCT/CTC/30/16
Annex
6

قانون العالمات
التجارية (املسائل
واملناقشات بشأأن
مسائل الزناعات)
قانون حامية
التصاممي (نظري)
قانون حامية
التصاممي (املسائل
والقضااي املتعلقة
ابلزناعات)
قانون حامية
التصاممي (املسائل
واملناقشات بشأأن
مسائل الزناعات)
فهم القانون املدين
القانون املدين
بشأأن الرباءات
القانون املدين
(تدريب أأسايس)
قانون ادلعاوى
املدنية (نظري)
قانون ادلعاوى
املدنية (املسائل
والقضااي املتعلقة
ابلزناعات)
قانون ادلعاوى
املدنية (املسائل
واملناقشات بشأأن
مسائل الزناعات)
فهم الوقاية من
املنافسة غري العادةل
وحامية ا ألرسار
التجارية

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

2

1

40

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

5

1

50

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

3

1

40

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

2

1

40

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)
املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

5
3

1
1

40
40

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

2

1

40

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

5

1

30

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

3

1

30

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

2

1

30

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

3

1

30
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اإدارة
الرباءات

فهم قانون حق
املؤلف
 14دورة
حقوق امللكية
الفكرية اجلديدة
نظام حقوق امللكية
الفكرية يف البدلان
ا ألجنبية
دورات لتدريب
ا ألساتذة (حقوق
امللكية الفكرية؟)
تسويق
التكنولوجيا
(حقوق امللكية
الفكرية)
دورات تدريبية
أأثناء العمل
للفاحصّي املبتدئّي
تكوين الكفاءات
يف جمال حقوق
امللكية
تكوين الكفاءات
يف كتابة الواثئق
كتابة الواثئق
الرمسية
دورة يف جمال
الش باكت
الاجامتعية
الانتفاع ابلاكمريا
الرمقية والفوتوشوب
اإنتاج ا ألفالم
السيامنئية والانتفاع
مهنا

1

30

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

3

14
1

340
30

1

30

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

3

1

30

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

2

1

30

جدد وحمولون
املوظفون احلكوميون

5

1

20

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

2

1

20

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

3

1

20

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

2

1

20

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

2

1

20

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

2

1

20

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)

3

1

20

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري والهيئات 2 /
الإدارات احلكومية ا ألخرى)
املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري والهيئات 3 /
الإدارات احلكومية ا ألخرى)
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PowerPoint
Excel
*HANGUL
هانغول
احلاةل التقنية
( 67دورة)

املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)
املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)
املوظفون احلكوميون (املكتب الكوري)
الفاحصون (املكتب الكوري للملكية الفكرية)

3
3
3
~51
(قيد
النقاش)

1
1
1

30
30
20

67

25

هانغول ( :*)HANGULمعاجل النصوص :تطبيق مملوك ملعاجلة النصوص

وتنص القاعداتن  "2"1.36و ،"2"1.63عىل أأنه :جيب أأن يكون يف حوزة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل
ا ألقل احلد ا ألدىن جملموعة الواثئق املشار اإليه يف القاعدة  34أأو يكون يف اإماكهنام احلصول عليه ،عىل أأن يكون مرتبا عىل
الوجه السلمي ألغراض البحث عىل ورق أأو بطاقات مصغرة أأو دعامة اإلكرتونية.
النفاذ اإىل احلد ا ألدىن من الواثئق ألغراض البحث:
( )Oنفاذ كمل
ميتكل املكتب الكوري احلد ا ألدىن من الواثئق الآتية مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وفقا للقاعدة  34مبوجب
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ويس تخدم الواثئق يف جمال البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
الواثئق املتعلقة ابلرباءات :توجد قرابة  63مليون وثيقة متعلقة ابلرباءات متاحة من اإدارتّي و 11بدل ،منشورة يف جريدة
براءات الاخرتاع ومناذج املنفعة وحمفوظة يف قواعد البياانت عىل شلك ملفات  SGMLأأو  XMLأأو  TIFFحبيث ميكن
النفاذ اإلهيا اإلكرتونيا ،ابس تخدام البحث ابللكامت املفتاحية.
وللحفاظ عىل أأمن النفاذ اإىل الواثئق املتعلقة ابلرباءات (اليت تشمل واثئق غري منشورة) واحملفوظة عىل قواعد البياانت،
يس تخدم املكتب الكوري واحدة من قواعد بياانته ويه قاعدة بياانت  .KOMPASSول يسمح ابلنفاذ اإىل قواعد البياانت
هذه اإل إاىل ا ألشخاص اخملول هلم ،ومه فاحصو الرباءات .وللمزيد من التأأمّي نقل املكتب الكوري قاعدة البياانت
 KOMPASSاإىل نظام داخيل للحوس بة السحابية حيث ل يسمح ابدلخول اإىل ش بكة الإنرتنت فضال عن اشرتاط
تسجيل دخول منفصل (ويجعمل هبذا النظام اعتبارا من يناير  .)2012ويتيح نظام  KOMPASSخدمات الرتمجة الآلية
للغات الإنلكزيية والياابنية والصينية ،فضال عن خدمات حبث مستندة اإىل تطبيقات مناذج املنفعة والرباءات املنشورة عىل
شلك ( FASTAويه هيئة نصية لمتثيل اإما تسلسل النوويدات أأو تسلسل البيبتايد) وعىل شلك (BLASTوهو عبارة
عن خوارزمية ملقارنة املعلومات ا ألساس ية للتسلسل البيولويج) دلمع البحث يف قوامئ التسلسل اليت حيتفظ هبا املكتب
الكوري داخليا.
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<جدول ( :)2قامئة ابلواثئق املتعلقة ابلرباءات اليت حصل علهيا املكتب الكوري>
(اعتبارا من  30نومفرب  /2016الوحدة :احلاةل)
الشعبة

مت احلصول علهيا
املكتب الكوري

قاعدة بياانت
الواثئق
~ 1948

ملحوظة

احلالت احلاصةل عىل
اخلدمة
(الفهرس)
امللخص (الطلب)
222 446
(الطلبات) ()1
()1
النص الاكمل
3 897 545
4 119 991
()1
النص الاكمل
16 737 482
()1
النص الاكمل
10 344 952

غري مكشوف
كوراي
عهنا
مكشوف عهنا
الإجاميل (الواثئق الكورية املتعلقة ابلرباءات)
منذ عام 1971
املكتب الياابين
الياابن
مكتب الولايت املتحدة منذ عام 1920
الولايت املتحدة
ا ألمريكية
()1
النص الاكمل
منذ عام 3 305 136 1978
املكتب ا ألورويب
أأورواب
للرباءات
()1
النص الاكمل
منذ عام 2 925 971 1978
الويبو
WO
()2
النص الاكمل
مكتب امللكية الفكرية منذ عام 284 343 1979
اململكة املتحدة
()3
النص الاكمل
املكتب الكندي للملكية منذ عام 2 093 347 1869
كندا
الفكرية
()2
النص الاكمل
منذ عام 1 973 672 1980
املكتب ا ألسرتايل
أأسرتاليا
للملكية الفكرية
()1
امللخص
املكتب التايواين للملكية منذ عام 879 064 2000
اتيوان
الفكرية
()1
النص الاكمل
املكتب احلكويم الصيين منذ عام 8 135 955 1985
الصّي
للملكية الفكرية
الواثئق الاكمةل
قاعدة بياانت الواثئق منذ عام 7 443 030 1977
أأملانيا
(قاعدة بياانت امللخصات
(املكتب ا ألورويب
3 095 213
1937
فرنسا
 +الواثئق الاكمةل )IMG
للرباءات) والواثئق
1 151 785
1975
روس يا
الاكمةل (ماكتب
الرباءات يف ثالثة
بدلان)
58 369 950
الإجاميل (واثئق الرباءات الأجنبية)
62 489 941
الإجاميل (الواثئق الكورية والأجنبية املتعلقة ابلرباءات)
 )1مجيع البياانت خمزنة عىل شلك  XMLأأو  ،SGMLوميكن اسرتجاع مجيع البياانت من خالل حبث نيص عن اللكمة الرئيس ية.
 )2جختزن الواثئق كمةل عىل قاعدة البياانت ،ولكن "قامئة املراجع" ختزن فقط يف شلك نيص ،ول ميكن اسرتجاع قوامئ املراجع اإل
ابس تخدام البحث النيص استنادا اإىل اللكمة الرئيس ية.
 )3جختزن الواثئق كمةل عىل قاعدة البياانت ،ولكن مبا أأن "قامئة املراجع وامللخصات" ل جختزن اإل يف شلك نيص فال ميكن اسرتجاع أأي
مهنام سوى ابس تخدام البحث النيص استنادا اإىل اللكمة الرئيس ية.
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الواثئق غري املتعلقة ابلرباءات :ميكن اس تخدام مجيع الواثئق غري املتعلقة ابلرباءات واجملالت العلمية البالغ عددها 8( 145
توقف اإصدارها) واملدرجة يف اجلدول املقبل [دليل الويبو بشأأن املعلومات والواثئق املتعلقة ابمللكية الصناعية] ألغراض
البحث والفحص ادلويل يف املكتب الكوري .ومن بّي  145جمةل علمية مدرجة ابدلليل 44 ،مطبوعة ،و 93تأأيت يف اإصدار
اعتبارا من الس نة املبينة يف جدول .3
اإلكرتوين ،و 8توقف اإصدارها؛ وميكن اإجراء حبث ابلنص الاكمل ً
وخيول لفاحيص املكتب الكوري سلطة النفاذ اإىل صفحة اجملالت الإلكرتونية اخلاصة ابلواثئق غري املتعلقة ابلرباءات املتاحة
عىل الإنرتنت من خالل ش بكة حملية ،وخيول هلم سلطة البحث يف امللخصات وحتميل النص الاكمل دون احلاجة اإىل
تسجيل منفصل (( )4عىل خالف نظام احلوس بة السحايب عىل ش بكة الإنرتنت ،ميكن النفاذ اإىل ش بكة الإنرتنت من خالل
الش بكة احمللية).
( )4املكتب الكوري للملكية الفكرية مرصح هل ابلبحث يف النص الاكمل برشط جتديد املكتب الكوري عقده املربم مع اجملةل املعنية عىل
أأساس س نوي.

<جدول ( :)3قامئة ابلواثئق غري املتعلقة ابلرباءات اليت حصل علهيا املكتب الكوري>
الرمق حبسب
معاهدة
التعاون
بشأأن
الرباءات
1
3
5
7
8
10
11
13
14

العنوان

اإدارة الوثيقة

J. of the Acoustical Society of
America
 Acta Chemica Scandinavicaجمةل مطبوعة ()2 - 93.199
 Bioscience, Biotechnology andجمةل مطبوعة ()~ 1993
Biochemistry
 J. of the American ceramic societyجمةل مطبوعة ()2009 -1993
جمةل اإلكرتونية ()~ 2010
جمةل مطبوعة ()2008 -1980
J. of the American Chemical
جمةل اإلكرتونية ()~ 2006
Society
جمةل مطبوعة ()2008 - 1993
Analytical Chemistry
جمةل اإلكرتونية ()~ 2006
جمةل مطبوعة ()2007 -1993
Angewandte Chemie
جمةل اإلكرتونية ()~ 2008
جمةل مطبوعة ()2015 - 1997
Applied Optics
جمةل اإلكرتونية ()~ 2006
جمةل مطبوعة ()2016 -1993
Applied Physics Letters
جمةل اإلكرتونية ()~ 2010

ملحوظة

جمةل مطبوعة ()~ 1998

توقف اإصدارها
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)~ 1994(  جمةل مطبوعةAutomobil technische Zeit schrift
(ATZ(
)~ 1993( جمةل مطبوعة
Avation Week & Space
Technology
)~ 1980(  جمةل مطبوعةChemical & Engineering News
)~ 1986( جمةل مطبوعة
Chemical & Pharmaceutical
Bulletin
)~ 1980(  جمةل مطبوعةChemical & Engineering News
- 1999،1990 -1982( جمةل مطبوعة
Chemical Reviews
)2008
)~ 2006( جمةل اإلكرتونية
- 1993،1990 -1982( جمةل مطبوعة
Chemical Society J. ;
)2012 Chem.Communications; Dalton
)~ 2013(  جمةل اإلكرتونيةtransactions; physical chemistry
chemicalphysics; Organic &
Biomolecular Chemistry
- 1993،1986 -1985(  جمةل مطبوعةBulletin of the Chemical Society
)2005
of Japan
)~ 2006( جمةل اإلكرتونية
)2007 - 1998( جمةل مطبوعة
Chemie-IngenieurTechnik
)~ 2008( جمةل اإلكرتونية
)2011 -1983( جمةل مطبوعة
Chemistry and Industry
)~ 2012( جمةل اإلكرتونية
توقفت
)2009 -1998(  جمةل مطبوعةCollection of Czechoslovak
Chemical Communications
)~ 1984( جمةل مطبوعة
Control Engineering
)2009 -1983( جمةل مطبوعة
Alcatel Telecommunications
)~ 2010( جمةل اإلكرتونية
Review
)2015 -1997(  جمةل مطبوعةJ.of the Electrochemical Society
)~ 2016( جمةل اإلكرتونية
)~ 1980( جمةل مطبوعة
Electronic Design
توقفت
)2002 -1997(  جمةل مطبوعةElectronic Engineering Design
)2008 -1997( جمةل مطبوعة
IBM J.of Research &
)~ 2009( جمةل اإلكرتونية
Development

17
20
27
28
29
31
32

33
35
38
41
45
47
48
49
50
62
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)~ 1988( جمةل اإلكرتونية
)~ 1988( جمةل اإلكرتونية
)~ 1988( جمةل اإلكرتونية
)~ 1988( جمةل اإلكرتونية
)~ 1988( جمةل اإلكرتونية
)~ 1988( جمةل اإلكرتونية
)~ 1988( جمةل اإلكرتونية
)~ 1988( جمةل اإلكرتونية
)~ 1988( جمةل اإلكرتونية
)~ 1988( جمةل اإلكرتونية
)~ 1988( جمةل اإلكرتونية
)~ 1988( جمةل اإلكرتونية
)~ 1988( جمةل اإلكرتونية
)~ 1988( جمةل اإلكرتونية

)~ 1988( جمةل اإلكرتونية

IEEE J. of Quantum
Electronics
IEEE J. of Solid State Circuits
Proceedings of the IEEE
IEEE Spectrum
IEEE Transactions on
Aerospace and Electronic
Systems
IEEE Transactions onSignal
Processing
IEEE Transactions
onBiomedical Engineering
IEEE Transactions
onConsumer Electronics
IEEE Transactions
onCommunications
IEEE Transactions
onComputers
IEEE Transactions onElectron
Device
IEEE Transactions
onInstrumentation and
Measurement
IEEE Transactions
onMicrowave Theory and
Techniques
IEEE Transactions on
Components and Packaging
Technology; IEEE Transactions
on Advanced Packaging; IEEE
Transactions on Electronics
Packaging Manufacturing
IEEE Transactions on Ultrasonics,
Ferroelectrics and Frequency
Control

64
65
66
67
68
69
71
72
73
74
75
77
78
79

81
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)2005 -1987( جمةل مطبوعة
)~ 2006( جمةل اإلكرتونية
)2013 -1971( جمةل مطبوعة
)~ 2014( جمةل اإلكرتونية

)2004 -1993( جمةل مطبوعة
)~ 2005( جمةل اإلكرتونية
)~ 1983( جمةل مطبوعة

Industrial & Engineering
ChemistryResearch
IEICE Transactions on
Fundamentals of Electronics,
Communications and Computer
Science;IEICETransactions on
Communications;IEICE
Transactions on Electronics ;
IEICE Transactions
onInformation and Systems
Japanese Journal of Applied
Physics
KobunshiRonbunshu/japaneses
J. of Polymer Science &
Engineering
J. of Agricultural and Food
Chemistry
Russian J. of Applied
Chemistry
J. of Applied Physics

)2005-1993( جمةل مطبوعة
)~ 2006( جمةل اإلكرتونية
)2007-1993( جمةل مطبوعة
)~ 2008( جمةل اإلكرتونية
)- 19832009( جمةل مطبوعة
)~ 2010( جمةل اإلكرتونية
)- 19832007(  جمةل مطبوعةJ. of Applied Polymer Science
)~ 2008( جمةل اإلكرتونية
)~ 2002( جمةل اإلكرتونية
J. of Chromatography B.,
Analytical Technologies in the
Biomedical& life Sciences
)-19932007( جمةل مطبوعة
Russian J. of General
)~ 2008( جمةل اإلكرتونية
Chemistry
)-20071983( جمةل مطبوعة
J. of Metals
)~ 2008( جمةل اإلكرتونية
)2005-1986( جمةل مطبوعة
J. of Organic Chemistry
)~ 2006( جمةل اإلكرتونية
)2005-1993(  جمةل مطبوعةJ. of Organometallic Chemistry
)~ 2002( جمةل اإلكرتونية

83
85

90
91
92
95
96
97
98
100
102
103
104
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)2016 - 1993(  جمةل مطبوعةMeasurement Science and
)~ 2012( جمةل اإلكرتونية
Technology
)2007 -1985(  جمةل مطبوعةJ. of Polymer Science ; Polymer
)~ 2008( جمةل اإلكرتونية
Chemistry
)2007 -1985(  جمةل مطبوعةJ. of Polymer Science; Polymer
)~ 2008( جمةل اإلكرتونية
Physics
)2007 -1993( جمةل مطبوعة
European J. of Organic
)~ 2008( جمةل اإلكرتونية
Chemistry
)~ 1994( جمةل مطبوعة
Kunststoffe
)~ 1983( جمةل مطبوعة
Machine Design
)2005 -1983( جمةل مطبوعة
Metal Finishing
)~ 2002( جمةل اإلكرتونية
توقفت
)2011 - 1983(  جمةل مطبوعةModern Plastics International
)2005 -1993( جمةل مطبوعة
J. of Optical Society of
)~ 2006(  جمةل اإلكرتونيةAmerica: Optics, Image
Science & vision
)2005 -1995( جمةل مطبوعة
J. of Optical Society of
)~ 2006(  جمةل اإلكرتونيةAmerica: Optical Physics
)2007 -1998( جمةل مطبوعة
Optics and Spectroscopy
)~ 2008( جمةل اإلكرتونية
- 1998،1996 -1995(  جمةل مطبوعةPhilips Journal of Research
)2005
)~ 2002( جمةل اإلكرتونية
)2016 -1993(  جمةل مطبوعةPhysical Review and Physical
)~ 2010(  جمةل اإلكرتونيةReview Letters Index; Physical
Review. B, Condensed Matter and
Materials Physics; Physical
Review. C, Nuclear Physics;
Physical Review .D, Particles
)~ 1994( جمةل مطبوعة
Plastverarbeiter
)~ 1998( جمةل مطبوعة
Playthings
)2007 -1998(  جمةل مطبوعةPolymer Science Series A, Series B
)~ 2008( جمةل اإلكرتونية
)~ 1983( جمةل مطبوعة
Power

106
107

108
110
112
117
122
126

127
129
131

132
133
134
135
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)2016 -1993(  جمةل مطبوعةReview of Scientific Instrument
)~ 2010( جمةل اإلكرتونية
)~ 1997( جمةل مطبوعة
Rubber Chemistry and
Technology
)~ 1986( جمةل مطبوعة
Automotive Engineering
International
)~ 1993( جمةل مطبوعة
Scientific American
)~ 1998( جمةل مطبوعة
SMPTE Journal
)2016 -1983( جمةل مطبوعة
Coloration Technology
)~ 2010( جمةل اإلكرتونية
)2005 -1983( جمةل مطبوعة
Solid State Electronics
)~ 2002( جمةل اإلكرتونية
)~ 1994( جمةل مطبوعة
Solid State Technology
)~ 1997( جمةل مطبوعة
Stahl and Eisen
)2005 -1993(  جمةل مطبوعةSteriods : Structure, Function and
)~ 2002( جمةل اإلكرتونية
Regulation
- 1982،1957( جمةل مطبوعة
TAPPI Journal
)2008
)~ 2009( جمةل اإلكرتونية
)- 20051993( جمةل مطبوعة
Tetrahedron
)~ 2002( جمةل اإلكرتونية
)- 20051996( جمةل مطبوعة
Tetrahedron Letters
)~ 2002( جمةل اإلكرتونية
)- 20111980( جمةل مطبوعة
.Textile Research J
)~ 2012( جمةل اإلكرتونية
)~ 1994( جمةل مطبوعة
VDI-Z IntegrierteProduktion
) 1994-2011،1983(  جمةل مطبوعةWater Environment Research
)~ 2012( جمةل اإلكرتونية
)~ 1995( جمةل مطبوعة
Electronics World
)-19991908( جمةل مطبوعة
Chemical Abstracts
-2000( عىل اسطواانت مضغوطة
)~ 2012( )؛ جمةل اإلكرتونية2011
)~ 1994(  جمةل مطبوعةRevue de I’Electricite et de .REE
l’Electronique

139
141
144
145
147
148
149
150
156
157
158
159
160
163
164
165
168
169
171
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177
178
180
181
183
185
189
195
196
197
198
199
202
204
205
206
207
208
209

جمةل مطبوعة ()- 20051983
J. of Crystal Growth
جمةل اإلكرتونية ()~ 2002
جمةل مطبوعة () - 20071993
Russian J. of Organic
جمةل اإلكرتونية ()~ 2008
Chemistry
جمةل مطبوعة () - 20051992
Optics Communications
جمةل اإلكرتونية ()~ 2002
جمةل مطبوعة ()~ 1998
RFE
جمةل مطبوعة ()- 20071993
Semiconductors
جمةل اإلكرتونية ()~ 2008
جمةل مطبوعة ()- 20071993
Technical Physics Letters
جمةل اإلكرتونية ()~ 2008
جمةل مطبوعة ()- 19961976
.Xerox Disclosure J
جمةل مطبوعة ()- 20071987
Nature
جمةل اإلكرتونية ()~ 2008
جمةل مطبوعة ()- 20111986
Proceedings of the National
جمةل اإلكرتونية ()~ 2012
Academy of Science, U.S.A
جمةل مطبوعة ()2005 -1986
Gene
جمةل اإلكرتونية ()~ 2002
جمةل مطبوعة () -2010 1993
Nucleic Acids Research
جمةل اإلكرتونية ()~ 2011
جمةل مطبوعة ()2007-1987
Science
جمةل اإلكرتونية ()~ 2008
جمةل مطبوعة ()~ 1994
Electronics Letters
جمةل مطبوعة ()~ 1997
Elektronik
 IEEE Transactions on Deviceجمةل اإلكرتونية ()~ 1988
Letters
جمةل مطبوعة ()- 20051993
Thin Solid Films
جمةل اإلكرتونية ()~ 2006
ليست حبوزتنا يف اجملموعة
WESCON Conference
Proceedings
 IEEE Transactions onNuclearجمةل اإلكرتونية ()~ 1988
Science
 J. of Biological Chemistryجمةل مطبوعة ()- 20111993
جمةل اإلكرتونية ()~ 2012

توقفت

توقفت
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210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

 BBA Biochemica et Biophysicaجمةل مطبوعة ()- 20051998
جمةل اإلكرتونية ()~ 2002
ACTA
جمةل مطبوعة ()- 20051994
Biochemistry
جمةل اإلكرتونية ()~ 2006
جمةل مطبوعة ()- 20111993
Cancer Research
جمةل اإلكرتونية ()~ 2012
جمةل مطبوعة ()~ 2001
Methods in Enzymology
 Biochemical & Biophysicalجمةل مطبوعة ()- 20051993
 Research Communicationsجمةل اإلكرتونية ()~ 2002
جمةل مطبوعة ()~ 1993
Clinical Chemistry
جمةل مطبوعة ()~ 1993
J. of Immunology
جمةل مطبوعة ()- 20071993
.EMBOJ
جمةل اإلكرتونية ()~ 2008
جمةل مطبوعة ()~ 1996
Cell
جمةل مطبوعة ()~ 1984
Popular Science
جمةل مطبوعة ()~ 1995
Popular Mechanics
جمةل مطبوعة ()- 20051995
Byte
جمةل اإلكرتونية ()~ 2002
جمةل مطبوعة ()- 20111993
Plant Physiology
جمةل اإلكرتونية ()~ 2012
جمةل مطبوعة ()~ 1998
TR Transfer
توقفت
جمةل مطبوعة ()- 19971996
MPA - Messen, Pruefen,
Automatisieren
جمةل مطبوعة ()~ 1998
VDI-Nachrichten
جمةل مطبوعة () 2006،-19991994
Konstruktion
جمةل مطبوعة ()~ 1998
Elektor
جمةل مطبوعة () 1998-2005،1995
Derwent Biotechnology
جمةل اإلكرتونية ()~ 2006
Abstracts
توقفت
جمةل مطبوعة ()- 20131997
EDN
جمةل مطبوعة ()- 20071998
Bell Labs Technical J.
جمةل اإلكرتونية ()~ 2008
جمةل مطبوعة ()- 20071998
European J. of Organic
جمةل اإلكرتونية ()~ 2008
Chemistry
جمةل مطبوعة ()- 20071993
Nature Biotechnology
جمةل اإلكرتونية ()~ 2008
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234
235
236

Research Disclosure
ActaPharmaceutica
Economic Botany

237
238
239

J. of Chinese Medicine
J. of Ethnopharmacology
Pharmaceutical Biology

240
241

Fitoterapia
J. of Natural Products

242
243

J. of Nutrition
Phytochemistry

244

Phytotherapy Research

245
246

Planta Medica
Indian J. of Traditional
Knowledge
Medicinal and Aromatic Plants
Abstracts
Korean J. of Traditional
Knowledge

247
248

جمةل مطبوعة ()~ 1971
جمةل مطبوعة ()~ 2006
جمةل مطبوعة () - 20072005
جمةل اإلكرتونية ()~ 2008
جمةل مطبوعة ()~ 2005
جمةل اإلكرتونية ()~ 2002
جمةل مطبوعة () - 20112005
جمةل اإلكرتونية ()~ 2012
جمةل اإلكرتونية ()~ 2002
جمةل مطبوعة ()- 20021997
جمةل اإلكرتونية ()~ 2006
جمةل مطبوعة ()~ 2006
جمةل مطبوعة ()- 20051997
جمةل اإلكرتونية ()~ 2002
جمةل مطبوعة () - 20072006
جمةل اإلكرتونية ()~ 2008
جمةل مطبوعة ()~ 1996
جمةل مطبوعة ()~ 2006
جمةل مطبوعة ()~ 2006
جمةل اإلكرتونية ()~ 2009

أأنظمة البحث:
النظام الكوري املتعدد الوظائف للبحث عن الرباءات ( )KOMPASSعبارة عن نظام للمعلومات ُأنشئ حرصاي خلدمة
الفاحصّي ،يك يمتكنوا من اسرتجاع الرباءات ا ألجنبية واحمللية عىل وجه الرسعة وادلقة وبشلك مالمئ وكذكل العالمات
التجارية والتصاممي وقرارات احملامك والواثئق غري املتعلقة ابلرباءات اليت يرجع اإلهيا فاحصو املكتب الكوري والقضاة الإداريّي
العاملّي يف جمال الرباءات ومعاهد البحث يف حاةل التقنية الصناعية السابقة اليت تعمل حتت إارشاف املكتب الكوري .وتتيح
هذه ا ألداة البحثية طائفة متنوعة من اسرتاتيجيات البحث مهنا :البحث بناء عىل رمق طلب الرباءة ،أأو بناء عىل عنوان
الاخرتاع ،أأو حمتوى الاخرتاع أأو تصنيف املعلومات اخلاصة ابلرباءة .ويوفر النظام عالوة عىل ذكل وظائف مواتية
للمس تخدم مثل ووع العالقات اخلاصة ابلستشهاد هبذا املرجع يف جدول ،وترمجة خملصات الرباءات ا ألجنبية ،وتقدمي
معلومات عن تصنيف الرباءات يف عائالت وغري ذكل من اخلصائص .وطاملا توسع املكتب الكوري يف جمال املعلومات
املتصةل ابمللكية الفكرية دلمع البحث ادلويل رفيع املس توى منذ أأن ووع املكتب نظا ًما داخليا للبحث يف عام  ،1999مما
حسن النظام من خالل تعبريه عن احتياجات املس تخدمّي.
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وتنص القاعداتن  "3"1.36و ،"3"1.63عىل أأنه :جيب أأن يكون حتت ترصف املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية
موظفون قادرون عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوب حبهثا ،وملمون ابللغات الرضورية عىل ا ألقل لفهم اللغات احملرر هبا
أأو املرتمج اإلهيا احلد ا ألدىن جملموعة الواثئق املشار اإلهيا يف القاعدة .34
اللغة(اللغات) اليت ميكن هبا اإيداع الطلبات الوطنية ومعاجلهتا:
جيوز تقدمي الطلبات الوطنية ومعاجلهتا اإما ابللغة الكورية أأو ابللغة الإنلكزيية ،أأما الطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات فيجوز تقدميها ومعاجلهتا ابللغة الكورية أأو الياابنية أأو الإنلكزيية.
اللغات ا ألخرى اليت يتقهنا عدد كبري من الفاحصّي:
يفهم معظم الفاحصون اللغة الإنلكزيية واللغة الياابنية فهام جيدا .وميكن لبعض الفاحصّي فهم اللغة الصينية وا ألملانية والفرنس ية
والإس بانية والروس ية.
اخلدمات املتاحة للمساعدة يف البحث أأو فهم حاةل التقنية السابقة بلغات أأخرى:
يتيح املكتب الكوري للملكية الفكرية خدمات الرتمجة الآلية يف حالت البحث أأو فهم حاةل التقنية الصناعية السابقة.

 - 2.2اإدارة اجلودة
وتنص القاعداتن  "4"1.36و ،"4"1.63عىل أأنه :جيب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية نظام
لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل املشرتكة.
النظام الوطين لإدارة اجلودة :ميكن الاطالع عىل التقرير الس نوي خبصوص نظم اإدارة اجلودة عىل موقع الويبو عىل ش بكة
الإنرتنت عىل العنوان الآيت.http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html :
ويعمل دلى املكتب الكوري للملكية الفكرية  822فاحص مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (موظفّي ابملكتب)
وقرابة  200موظف يف جمال البحث مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (تلزمي موظف الرشكت) .وتجشرتط اخلربة يف
العلوم الطبيعية أأو الهندسة أأو لكهيام ابلنس بة اإىل مجيع الفاحصّي مبوجب املعاهدة ومجيع املوظفّي العاملّي يف البحث مبوجب
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ويبذل املكتب الكوري هجودا حثيثة يف تعيّي فاحصّي مناس بّي مبوجب معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات .وعالوة عىل ذكل نزود املكتب الكوري الفاحصّي املعينّي بفرص التعلمي املس متر من خالل احملارضات
والندوات املتخصصة ومساعدهتم عىل توس يع نطاق معارفهم وخرباهتم.
وميتكل الفاحصون مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملوظفون العاملون يف البحث ممن ينفذون البحث ادلويل
والفحص المتهيدي همارات لغوية عالية ول س امي اإجادة اللغة الإنلكزيية ،ويه همارات رضورية لفهم الواثئق مبوجب املعاهدة
ولإعداد تقرير البحث ادلويل  /تقرير الفحص المتهيدي ادلويل .وجشع املكتب الكوري للملكية الفكرية الفاحصّي عىل حضور
دورات تدريبية يف جمال اللغة ملساعدهتم عىل صقل هماراهتم اللغوية والتغلب عىل العقبات اللغوية احملمتةل ،وتتاح ادلورات
التدريبية يف اللغات الإنلكزيية والياابنية والصينية والإس بانية وا ألملانية والفرنس ية والروس ية .وفضال عن ذكل جيوز للفاحصّي
حضور دورات تدريبية يف اللغات ا ألجنبية اليت تقدهما اجلامعات اليت يس تعّي املكتب الكوري خبدماهتا .واختذ املكتب
الكوري خطوة استباقية بزتويد نظام البحث اذلي أأنشأأه  KOMPASSبربانمج للرتمجة الآلية .ويتيح هذا الربانمج يف
الوقت احلايل الرتمجة من الياابنية اإىل الكورية ومن الإنلكزيية اإىل الكورية ومن الصينية اإىل الكورية يف جمال الواثئق
ا ألجنبية للرباءات.
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وبداية يس تعرض رئيس الوحدة نسخة من مرشوع تقرير الفحص ادلويل  /التقرير المتهيدي ادلويل اذلي يعده الفاحص ويليه
مدير الشعبة بغية حتقيق اإدارة اجلودة .وعقب اإصدار تقرير الفحص ادلويل /التقرير المتهيدي ادلويل ،تجس تخلص عينة من
هذه التقارير وتراجع وفقا للمعايري املتبعة اليت ووعهتا شعبة اإدارة جودة الفحص حرصا عىل وبط اجلودة .ومبا أأن رئيس
الوحدة ومدير الشعبة هام املسؤولن عن اعامتد تقرير الفحص ادلويل /تقرير الفحص المتهيدي ادلويل اذلي يضعه الفاحص،
يصبحان بطبيعة احلال أأول من يتأأكد من توافق تقرير الفحص ادلويل /تقرير البحث المتهيدي ادلويل مع معايري اجلودة وفقا
للمبادئ التوجهيية بشأأن البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ويتوىل مديرو
الوحدات والشعب التوجيه بتصويب أأوجه النقص يف تقرير الفحص ادلويل /تقرير الفحص المتهيدي ادلويل واختاذ التدابري
الالزمة ملنع تكرار أأوجه اخللل هذه.
وينبغ أأن مير اختبار جودة تقرير البحث ادلويل مبوجب معاهدة التعاون بشان الرباءات والر أأي املكتوب املقدم من شعبة
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ا ألول والثاين من خالل أآلية ثالثية ملراقبة اجلودة تبد أأ من وكةل خارجية مرورا
بشعبة البحث والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ووصول اإىل شعبة اإدارة اجلودة .وفامي ييل
تفصيل هذه الآلية :مير تقرير البحث ادلويل داخل الوكةل بعملية ثنائية املس توى لإدارة اجلودة ينخرط فهيا املرشد وقائد
الفريق .وعندما يصل ا ألمر اإىل شعبة البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
يس تعرض الفاحص ورئيس الوحدة ومدير الشعبة التقارير هبذا الرتتيب عىل التوايل .ويعّي املكتب الكوري للملكية الفكرية
حمررين ابللغة الإنلكزيية لإسداء املشورة اللغوية بشأأن التعبريات والقواعد واملفردات املتكررة يف تقرير البحث ادلويل /تقرير
الفحص المتهيدي ادلويل وتصويب ا ألخطاء أأو التعبريات امللتبسة.

 - 3نطاق التشغيل املس هتدف
اللغة (أأو اللغات) اليت س تقدم فهيا اخلدمات :الإنلكزيية والكورية
ادلوةل (ادلول) أأو مكتب (ماكتب) تسّل الطلبات اليت س تختص الإدارة ابلنظر يف طلباهتا:
املكتب الكوري للملكية الفكرية واملكتب الفلبيين للملكية الفكرية ( )IPOPHLواملكتب الوطين للملكية الفكرية يف فييت
انم ( )NOIPواملكتب الإندونييس للرباءات ومكتب منغوليا للملكية الفكرية ومكتب س نغافورة للملكية الفكرية ومكتب
نيوزيلندا للملكية الفكرية ومكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات التجارية ( )USPTOوالرابطة املالزيية
للملكية الفكرية واملكتب الوطين للملكية الفكرية يف رسي لناك ومكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية ومكتب اتيلند للرباءات
ومكتب ش ييل للرباءات وكتب بريو للرباءات ومكتب اململكة العربية السعودية للرباءات ومكتب املكس يك للرباءات.
القيود عىل نطاق العملية :ل يوجد.

 - 4دوافع الطلب
انضم املكتب الكوري ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام  1984واع جتمد كإدارة دولية يف عام  .1997و أأحرزت كوراي
واملكتب الكوري للملكية الفكرية اإجنازات ملحوظة عىل مدار الثالثّي عاما املاوية يف جمال معاهدة التعاون بشأأن الرباءات:
اختريت اللغة الكورية لكغة من لغات النرش مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام  2009ومضت املعارف التقليدية
الكورية مبوجب احلد ا ألدىن من الواثئق مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف عام .2007
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ويف عام  ،2015أأودع  14 626طلب دويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى املكتب الكوري (اذلي حيتل
املرتبة اخلامسة عىل مس توى العامل) ونفذ املكتب  29 285حبثا يف الطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (املرتبة
الرابعة عىل مس توى العامل) .واعتبارا من ديسمرب  2016نفذ املكتب الكوري حبثا دوليا للطلبات مبوجب املعاهدة املودعة من
قرابة  16بدلا ،مبا يف ذكل الولايت املتحدة ا ألمريكية و أأسرتاليا واململكة العربية السعودية واملكس يك ،وتعاون مع مخسة
ماكتب للملكية الفكرية ومع اجامتع الإدارات ادلولية العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والويبو بغية ادلفع قدما
بتطوير املعاهدة من خالل نظام البحث ا إللكرتوين والبحث والفحص التعاونيّي مبوجب املعاهدة ومن خالل تقوية ا ألوارص
بّي املرحةل ادلولية واملرحةل الوطنية.
وعند تعيّي املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية كإدارة دولية عام  2016أأثناء ادلورة الثانية والعرشين ،دمع املكتب
الكوري املكتب الرتيك وقدم هل املشورة بشأأن بعض الرشوط اليت ينبغ استيفاؤها ليك يصبح املكتب اإدارة دولية ،مبا يف
ذكل املتطلبات املتعلقة ابللزتام مبعايري نظام اإدارة اجلودة ،ونقل اإىل فاحيص املكتب الرتيك للرباءات والعالمات التجارية أأيضا
ادلراية العملية اخلاصة بعملية البحث ادلويل اليت اكتس هبا الفاحصون ابملكتب الكوري للملكية الفكرية عىل مدار  20س نة
من خالل معليات حبث اس تغرقت س نوات.
وادار املكتب الكوري الصندوق الكوري الاستامئين واخلطط املوووعة لتوفري ادلراية العملية خبصوص البحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإىل الفاحصّي يف البدلان النامية اعتبارا من .2017
وقدم املكتب الكوري للملكية الفكرية دمع مايل قدره  10.8مليار وون كوري (قرابة  8.94مليون دولر أأمرييك ،بناء عىل
سعر الرصف اعتبارا من ديسمرب  )2016ابنهتاء املرشوع الثالث عرش مع حلول ديسمرب  2016منذ التوقيع عىل مذكرة
التفامه مع الويبو لإنشاء الصناديق الاستامئنية يف عام  ،2004ووقع التفامه لتأأسيس الصندوق الاستامئين الكوري التابع للويبو
يف جمال التعلمي يف سبمترب  ،2011وووع خططا لتقدمي تدريب اإىل فاحيص الرباءات يف البدلان النامية يف جمال ادلراية
العملية املتعلقة ابلبحث ادلويل  /الفحص المتهيدي ادلويل يف جمال معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املموةل من الصندوق
اعتبارا من س نة .2017
وابلتايل عكف املكتب الكوري للملكية الفكرية عىل بذل هجود دؤوبة لتحقيق تقدم سوق حقوق امللكية الفكرية يف الاجتاه
السلمي ودمع طلبات الرباءة الكورية للحصول عىل حقوق امللكية الفكرية يف السوق اخلارجية ،من خالل الاس تفادة من
اخلربات املرتامكة يف اجملال وبناء عىل بنية حتتية متينة .وتشهد احلدود الطبيعية لبدلان العامل وعفا مس مترا ومن املتوقع أأن ميثل
التعاون واملواءمة بّي بدلان العامل يف جمال حقوق امللكية الفكرية دافعّي لمنو اجملمتعات يف املس تقبل.
ويأأمل املكتب الكوري للملكية الفكرية أأن يعاد تعيينه جمددا كإدارة دولية يف عام  2017ويعد بأأن يبذل قصارى هجده و أأن
يدمع تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

 – 5ادلول(ة) مق ندمة الطلب
املوقع ا إلقلمي
حتتل كوراي اجلنوبية القسم اجلنويب من ش به اجلزيرة الكورية .وش به اجلزيرة حماط ببحر الرشق (حتده الياابن) من الرشق،
وحبر الغرب (حتده الصّي) من الغرب .ويقسم اخلط العسكري العازل ( ،)MDLأأو ما يعرف أأحياان ابمس خط الهدنة ،ش به
اجلزيرة الكورية اإىل بدلين منفصلّي وهام كوراي اجلنوبية وكوراي الشاملية .وتبلغ املساحة الإجاملية  99 720لكم مربع وتعرف
البدل ابمس كوراي اجلنوبية أأو مجهورية كوراي.
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خارطة توحض ادلول(ة) وادلول اجملاورة
العضوية يف املنظامت ا إلقلميية :حوار التعاون يف أآس يا ،منتدى التعاون الاقتصادي لآس يا واحمليط الهادئ ،والاجامتع
الآس يوي ا ألورويب ومؤمتر مقة رشق أآس يا ومنتدى التعاون بّي رشق أآس يا و أأمرياك الالتينية ومجموعة العرشين واللجنة
الاقتصادية والاجامتعية لآس يا واحمليط الهادئ و أأمانة التعاون الثاليث بّي كوراي والياابن والصّي (املصدر :وزارة الشؤون

اخلارجية اعتبارا من )2017

عدد الساكن 51 696 216 :نسمة (بناء عىل بياانت من وزارة ادلاخلية ،اعتبارا من )2016
نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل 27 633 :دولرا أأمريكيا (املصدر :صندوق النقد ادلويل )2016
الإنفاق الوطين املقدر عىل البحث والتطوير ( %من الناجت احمليل الإجاميل) 19 :تريليون و 100مليار وون كوري (بناء عىل
املزيانية الوطنية الس نوية لس نة )2016
عدد جامعات البحث:
يف  1أأبريل  2016بلغ مجموع مؤسسات التعلمي العايل  432وتتأألف من  189جامعة أأو لكية ،و 46لكية لدلراسات العليا،
و 138لكية جامعية و 59مؤسسة أأخرى .وهذه ا إلحصاءات صادرة عن اإدارة كوراي ل إالحصاء بشأأن التعلمي:
()http://kess.kess.kedi.re.kr
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الصناعات احمللية الكربى:

املصدرhttp://stat.kita.net/stat/kts/ktsMain.screen :
الإحصاءات :من  1يناير  2016اإىل  30نومفرب 2016
(الوحدة :مليون دولر أأمرييك)
تصدير
56,364
36,070
32,095
27,127
23,912

البند
ش به املوصالت
الس يارات
قطع غيار السفن واملنشأآت البحرية
أأهجزة اتصالت دولية
منتجات نفطية

أأكرب الرشكء التجاريّي من ادلول /املناطق:

املصدرhttp://stat.kita.net/stat/kts/ktsMain.screen :
الإحصاءات :من  1يناير  2016وحىت  30نومفرب 2016
(الوحدة :مليون دولر أأمرييك)
رشيك جتاري
الصّي
الولايت املتحدة ا ألمريكية
هونغ كونغ
فييت انم
الياابن

اس ترياد
79 016
39 016
1 471
11 473
42 931

تصدير
112 402
60 732
29 519
29 438
22 138

 - 6نوعية طلبات الرباءات
عدد الطلبات الوطنية املس تلمة-حبسب اجملال التقين:
اجملال التقين
الس نة
املياكنياك
كهرابئية /اإليكرتونيات
كميياء
غري مصنف

اجملموع

2012

2013

2014

2015

2016

61 126
81 646
55 849
2 718
201 339

66 135
84 075
58 985
6 362
215 557

65 098
86 122
61 592
6 664
219 476

65 015
85 108
63 521
8 761
222 405

56 494
73 974
57 995
28 134
216 597

املصدر :البياانت الإحصائية ادلاخلية للمكتب الكوري للملكية الفكرية
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عدد الطلبات الوطنية املس تلمة -حبسب املسار
2012
املسار
الس نة
الإيداع الوطين ا ألول  /أأولوية داخلية
ا ألولوية بناء عىل نظام ابريس
دخول املرحةل الوطنية يف اإطار معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات

2013

2015

2014

2016

169 693 174 669 171 939 169 679 155 934
9 746 10 510 10 363 10 657 11 011
37 158 37 226 37 174 35 221 34 394

املصدر :البياانت الإحصائية ادلاخلية للمكتب الكوري للملكية الفكرية
عدد الطلبات ادلولية املس تلمة – مككتب تسّل للطلبات
اجملال التقين
2013
2012
الس نة

اجملموع
املصدر :البياانت الإحصائية ادلاخلية للمكتب الكوري للملكية الفكرية
12 349

11 869

2014

2015

2016

13 138

14 594

15 595

يجمنح التصنيف ادلويل للرباءات اخلاص ابلطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عقب اإرسال املكتب اذلي تسّل
الطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإىل اإدارة البحث ادلويل .وذلا يصعب عىل املكتب تصنيف مجيع الطلبات
مبوجب معاهدة التعاون بشان الرباءات حسب لك جمال تقين عىل حدة .ويف هذا الصدد يس تخدم املكتب الكوري عددا
من الطلبات مبوجب املعاهدة بشأأن الرباءات.
متوسط الوقت املس تغرق يف معاجلة الرباءات الوطنية

املصدر :البياانت الإحصائية ادلاخلية للمكتب الكوري للملكية الفكرية
املؤرش
للبحث
الفحص ا ألول
املنح

قياسا من
ً
طلب الفحص
طلب الفحص
طلب الفحص

( )5

الزمن (ا ألشهر)
10.6
10.6
16.2

( )5ينبغ أأن يلمتس مودع الطلب الفحص من املكتب الكوري يف غضون  3س نوات اعتبارا من اترخي الإيداع ومن مث يبد أأ الفاحص
يف املكتب الكوري العملية برمهتا من تكل املرحةل وحىت الهناية.

PCT/CTC/30/16
Annex
25

الطلبات الوطنية املرتامكة
عدد الطلبات
املقياس
()6
541٫ 132
مجيع الطلبات العالقة
()7
160٫ 246
الطلبات يف انتظار الفحص ا ألول )يف حال دفعت الرسوم
املعنية)

املصدر :البياانت الإحصائية ادلاخلية للمكتب الكوري للملكية الفكرية
( )6الطلبات الوطنية اليت مل تودع بشلك هنايئ بعد (اإما ابلسامح أأو الرفض) .وتشمل الطلبات الوطنية اليت مل يلمتس الفحص بشأأهنا،
والطلبات الوطنية اليت يلمتس الفحص بشأأهنا واليت ومل يتخذ املكتب ا ألول فهيا اإجراء والطلبات الوطنية اليت اختذ فهيا املكتب الاول اإجراء
ولكن مل تودع بشلك هنايئ بعد.
( )7من بّي الطلبات الوطنية اليت يلمتس الفحص بشأأهنا ،ومل يتخذ فهيا املكتب ا ألول اإجراء بعد.

 - 7ادلمع املطلوب
ل يوجد
 - 8مسائل أأخرى
ل توجد
 - 9التقيمي من اإدارات أأخرى
ل يوجد
[هناية املرفق والوثيقة]

