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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 جلنة التعاون التقني

 
 الثالثونالدورة 

 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 
 

لفحص التمهيدي واكإدارة للبحث الدويل  االحتادية الروسية للملكية الفكريةالدائرة متديد تعيني 
 معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف إطارالدويل 

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

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

( من معاهدة الرباءات(. ترد 3)32()ه( و3)16 جنة )انظر املادتّياحلالية اليت تلمتس متديد تعييهنا، بعد استشارة هذه الل 
 لإجراء ودور اللجنة فيه.معلومات عن هذا ا PCT/CTC/30/INF/1 يف الوثيقة

دارة للبحث ادلويل  المتديد تعييهن ابطلهب ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية ت، تقدم2017مارس  7ويف  .2 كإ
طارلفحص المتهيدي ادلويل وا  . ويرد الطلب يف مرفق هذه الوثيقة.التعاون بشأأن الرباءات معاهدة يف اإ

سداء مشورهت .3 ىل اإ ن اللجنة مدعوة اإ ا يف اإ
 .مرهذا الأ 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكريةطلب 

 الرباءات لفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأنوادارة للبحث ادلويل كإ  المتديد تعييهن

 معلومات عامة - 1

 : احلكومية ادلولية املنظمةأأو  الوطين امس املكتب

 (Rospatent) ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية

عادة  فهيايُلمتس دورة امجلعية اليت   : التعيّياإ

PCT/A/49 

 : لفحصواكإدارة للبحث  معلومات عن العمل

 1978منذ 

 متطلبات التعيّي احلد الأدىن من: عاي ر املوووعيةامل - 2

 

 القدرة عىل البحث والفحص -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

 لالوطالع مبهاماملؤهلّي  الفاحصّيعدد كف من املوظفّي من  ادلائرة الاحتادية الروس ية للملكية الفكرية ىدل يتوافر
تبعا للتغ رات يف جحم  ،الفاحصّيعدد  يف لسد النقصمن الوظائف الشاغرة  كف عدد كام أأن دلهياالبحث والفحص، 

 دلراسات العلياا اتشهاد يعد احلصول عىل) مؤهالت عليا الفاحصّيمجيع  حيملو  ودعة.الطلبات املُ  وموووعات ،العمل
  كب رة(. مزية

  .اموظف   489الفحص و لبحث ابذات الصةل ابلأعامل  القامئّيالفاحصّي بلغ عدد  2016وحبلول هناية عام 

من  اءاترب يف شعبة التعاون ادلويل بشأأن ال الفاحصون يتحققلالإرشاف، كام الفحص و لبحث ابذات الصةل الأعامل  ضعخت
 (.فاحصا 12)عدد املوظفّي التقارير  جودة
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 البحث والفحص: لتنفيذاملوظفون املؤهلون 

 (كملدوام العدد ) اجملال التقين
 179 املياكنياك )حمركت، أأدوات الآلت، النقل، الهندسة املدنية، وغ رها(

 98 الكهرابء، الإلكرتونيات، القياس
 122 الكميياء، املواد، التعدين
 90 ، التكنولوجيا احليويةنيةالصيدلاملس تحرضات التكنولوجيا الطبية، 

 12 جمالت أأخرى
 501 اجملموع

جيب أأن يكون يف حوزة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل الأقل احلد : أأنهعىل  "،2"1.36 ةالقاعدوتنص 
ليه يف القاعدة  ماكهنام احلصول عليه، عىل أأن يكون مرتبا عىل الوجه السلمي  أأو 34الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ يكون يف اإ

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

ىل احلد الأدىن من الواثئق لأغراض البحث:  النفاذ اإ

(X) نفاذ كمل 

 البحث: ةنظمأأ 

 [لبحث عن أأشاكل خمتلفة من التقنية الصناعية السابقةيف ااملس تخدمة  يةموعات الورق اجملتكنولوجيا املعلومات أأو  نظم اذكر]

ىل نظام البحث ادلاخيل  مهمعل  ماكنمن  بال قيودالوصول  ّيفاحصال يعمجل  يُتاح النصوص الاكمةل  وُُحلت. (PatSearch)اإ
واثئق براءات بدلان رابطة ادلول  فضال عن، 1924وروس يا منذ احتاد امجلهورايت الاشرتاكية السوفياتية مجليع واثئق براءات 

املطلوبة بناء  من الواثئق احلد الأدىن من اجزء تشلكاليت  ومنظامت دوليةجنبية أأ  بدلانواثئق براءات و ،  (CIS)املس تقةل
الوصول من خالل نظام  للفاحصّي يتاحو  النظام.يف  (DWPI) قاعدة بياانت دويب ُحلتكام  .التعاونعىل معاهدة 
PatSearch  ىل املكتبة الإلكرتونية العلمية  قاعدة ىلاإ و  ، EPO Espacenetقاعدة بياانتىل اإ و ، eLibrary.ruاإ

  (.(EMBL اخملترب الأورويب للبيولوجيا اجلزيئية تبياان

ىل  للفاحصّي وميكن  ، مبا يف ذكل املواقع الش بكية ملاكتب الرباءات الأجنبيةثةحد  املُ  بحثال  مواردالوصول عرب الإنرتنت اإ
ماكنية ،الولايت املتحدة والياابن وكوراي والويبو وأأملانيا وغ رها(ماكتب )املكتب الأورويب للرباءات و  ىل  فضال عن اإ الوصول اإ

قواعد متعددة الاختصاصات، و   Science Directل س امي قاعدة بياانت ؛لرباءاتغ ر متعلقة اب واثئقاملواقع اليت حتتوي 
 MEDLINE، قاعدة بياانت مثلوالكميياء والتكنولوجيا احليوية ) نيةالصيدلس تحرضات امل املتعلقة ابلطب و البياانت 

واملعهد الأورويب للمعلوماتية  ،الأمريكية يةللمكتبة الوطنية الطب تابعة ال وقواعد البياانت املتعلقة ابلتكنولوجيا احليوية 
 .(EBI احليوية

ىل جانب قواعد البياانت آنفة اذلكر املتاحة دون قيود واإ ىل قواعد البياانت التجارية للفاحصّي تاحيُ ، أ اليت توفرها  ،الوصول اإ
ىل  ؛هبااملتعلقة غ ر الواثئق رباءات و الواثئق املتعلقة ابلالك من  وتضمادلولية،   STNش بكة  RZ» قاعدة بياانت امللخصاتواإ

VINITI». 
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 يفاملتاحة  الأقراص الضوئية يفل البحث الآيل ابلبحث التقليدي يف مجموعات الرباءات الورقية أأو س تكاما، ميكن وحيامث يلزم
رسالبّي املكتبات  الاشرتاك ومن خالل. التقنية والعلومرباءات املكتبة الروس ية لل اتوعيع مجممج  لكرتونيالواثئق  واإ  ميكن، ااإ
 .مثاين مكتبات يف موسكوأأكرب املتعلقة ابلرباءات من  غ رعىل املواد الالزمة بشأأن الواثئق احلصول  ّيفاحصلل

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

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

يداع الطلبات ال  ومعاجلهتا: وطنيةاللغة)اللغات( اليت ميكن هبا اإ

 الروس ية

سابقة اللغات الأخرى اليت يتقهنا عدد كب ر من الفاحصّي اخلدمات املتاحة للمساعدة يف البحث أأو فهم حاةل التقنية ال 
 :أأخرى بلغات

 للفاحصّي. ويتاح يف املقام الأول الإجنلزيية وتأأيت اللغةلبحث والفحص، اب لالوطالعهارات لغوية كفية مب مجيع الفاحصّي ميتع 
ىل نظام الرتمجة الآلية ) للغات  املرتمجّي د يف املكتب مجموعة منجيو و  .(PROMT Professional 11.0الوصول اإ

ىل جانب ذكل، سرتدةامل فهم الواثئق  يفالفاحصّي  ميكهنم مساعدةاذلين  ،الأوروبية دمات خب ادلائرة الروس ية تس تعّي. اإ
ىل اللغة الإجنلزيية.يف ارجية اخلصادر امل  ترمجة الآراء املكتوبة اإ

دارة اجلودة - 2.2  اإ

املنظمة احلكومية ادلولية نظام جيب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو  "، عىل أأنه:4"1.63" و4"1.36وتنص القاعداتن 
 .لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث ادلويل املشرتكة

دارة اجلودةو  ىل الويبو  ادلائرة الاحتادية، اذلي قدمته ميكن الاطالع عىل تقرير نظام اإ  :الإلكرتويناملوقع عىل ، 2016عام اإ

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

دارات أأخرى - 3  التقيمي من اإ

ماكنية التقيمي من  جيري دارات  جانبالنظر يف اإ  .أأخرىاإ

 دوافع الطلب - 4

دارة ادلائرة الاحتادية بتعيّي ادلول واملنظامت املتعاقدةيف  تسملمكتب  32 عّين   أأعىلتعد من )خمتصة للبحث والفحص كإ
دارة ةأأياليت حصلت علهيا  النسب نابل  الإدارة تقدمي الطلباتتقبل و (. للبحث والفحص اإ ويأأيت . زيية والروس يةلكلغتّي: الإ

 (.الاحتاد الرويس )ابللغة الروس يةمن أأكرب عدد من الطلبات ادلولية من الولايت املتحدة الأمريكية )ابلإنلكزيية( و 

http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
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 :2016-2012يف الفرتة  ةدوليتقارير حبث  بشأأهناعدت الطلبات ادلولية اليت أ   مجموعويرد يف اجلدول أأدانه 

 2016 2015 2014 2013 2012 الس نة
1٫ 904 عدد تقارير البحث ادلولية  980 2٫  006 3٫  447 2٫  903 2٫  

مة ول )ة(ادل - 5  الطلب مقدن

 الاحتاد الرويس

 عدد الساكن: 

 (2016 يف) 993٫838٫146

 الناجت احمليل الإجاميل:من لفرد نصيب ا

 (.2015 يف) اأأمريكي   ادولر    8,447.42؛(2016 يف) اأأمريكي   اولر  د ٫8 058.26

نفاق الوطين املقدر عىل البحث والتطوير   (:الناجت احمليل الإجاميلمن  %)الإ

 (2015)عام  0.54%

 : جامعات البحثعدد 

 جامعة 1٫ 040

  (:مثال، مكتبات الرباءات ومراكز دمع التكنولوجيا والابتاكر)موجز عن الش بكة الوطنية للمعلومات املتعلقة ابلرباءات 

نشاء 2016يف هناية عام   الاحتاد الرويس. يفمنطقة  65مركزا دلمع التكنولوجيا والابتاكر يف  140، مت اإ

 :الصناعات احمللية الكربى

 تصنيعالقطاع الصناع  يف روس يا اجملالت التنافس ية التالية: صناعة النفط والغاز، التعدين،  مليشيف الوقت احلارض، 
نتاج الصوارخي نتاج الأسلحة واملعدات  ،الأجحار الكرمية واملعادن، هندسة الطائرات، اإ املركبات الفضائية، الصناعة النووية، اإ

املقوى، صناعة الس يارات، النقل، الطرق والآلت الزراعية، ق والورالعسكرية، التكنولوجيا الكهرابئية، صناعة الورق 
الاس هتالكية، صناعة الأغذية، مجمع بناء املاكينات، صناعة الكاميوايت والبرتوكاميوايت، مجمع الوقود والطاقة، مجمع  اتالصناع

 املعادن، مجمع زراع .

 : أأكرب الرشكء التجاريّي من ادلول

اتفاق منطقة التجارة يف  اعضو  أأصبحكام حتاد الرويس عضوا يف منظمة التجارة العاملية. ، أأصبح الا2013أأغسطس  22 يف
، فضال عن الاحتاد الاحتاد امجلريك للجامعة الاقتصادية للمنطقة الأوروبية الآس يويةيف ، وادلول املس تقةل رابطةاحلرة ل

 الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآس يوية.

يطاليا والصّي وهولندا والولايت املتحدة الأمريكية واململكة املتحدة البدلان غ ر الأعضاء يف  رابطة ادلول املس تقةل: أأملانيا واإ
 .وبولندا وفرنسا وفنلندا وتركيا والياابن والربازيل والهند وجنوب أأفريقيا

 .بيالروس، كزاخس تان البدلان الأعضاء يف رابطة ادلول املس تقةل:
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 طلبات الرباءات نوعية -6

 حبسب املسار -عدد الطلبات الوطنية املس تلمة 

 الس نة
 املسار

2012 2013 2014 2015 2016 

الإيداع الأول الوطين/ 
 ةاخليادل ولويةالأ 

28٫ 646 28٫ 682 23٫ 984 29٫ 194 26٫ 909 

 بناء عىل نظام ولويةالأ 
 ابريس

2٫ 971 3٫ 117 2٫ 873 3٫ 372 2٫ 966 

دخول املرحةل الوطنية 
عاهدة التعاون وفقا مل

 بشأأن الرباءات

12٫ 594 13٫ 115 13٫ 451 12٫ 951 11٫ 712 

 حبسب اجملال التقين - عدد الطلبات الوطنية املس تلمة

الامثنية  قسامتوزيع الطلبات الوطنية وفقا للأ 
جاميل عدد  %لتصنيف ادلويل للرباءات )ل  من اإ

 الطلبات(

 الس نة
2012 2013 2014 2015 2016 

الزراعة، املواد الغذائية، الرضورات الإنسانية ) -أأ 
نقاذ احلياة ،  املواد الشخصية أأو املزنلية، الصحة، اإ

 التسلية.

24.5 27.1 22.1 17.4 22.1 

 14.1 11.1 13.9 13.2 12.2 أأداء العمليات؛ النقل؛ الفصل؛ اخللط -ب

 16.5 19.2 14 13.5 15 عمل املعادنالكميياء؛  -ج

 0.6 0.5 0.8 0.7 0.6 الورق ؛ النس يج -د

الأرض أأو حفر الإنشاءات الثابتة )البناء،  -ه
 التعدين(الصخر، 

4.7 4.9 5.5 4.7 5.6 

الهندسة املياكنيكية، الإواءة؛ التدفئة؛  -و
 الأسلحة؛ النسف ابلتفج ر

9.4 9.5 10.1 8.1 10.4 

 13.6 9.7 13 11.5 11.7  اتونييولكن ال الفزيايء؛ الأدوات؛  -ز

 7.7 6.4 8.1 7.4 8.5 الكهرابء -ح

 9.4 22.9 12.5 12.2 13.4 أأخرى )تتعلق بعدة جمالت تكنولوجية( -ط

 املس تلمة مككتب تسمل الطلباتادلولية عدد الطلبات 

 2016 2015 2014 2013 2012 الس نة
 996 950 994 190 1٫ 150 1٫ اجملموع 
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 :املطالبة ابلأولوية من طلبات وطنيةادلول الرئيس ية اليت متت فهيا /املاكتب

 .الولايت املتحدة الأمريكية، املكتب الأورويب للرباءات، الياابن، الصّي، أأملانيا

  متوسط الوقت الالزم ملعاجلة الرباءات الوطنية

جراء من اترخي النظر يف الامتس  اعتبارا - أأشهر 10.3  ،والفحص املوووع  قبل اختاذ القرار الهنايئ بشأأن الطلب البحثاإ
 الوقت املمنوح ملقدم الطلب للرد عىل طلبات الفاحصّي.عن  النظر بغض

 :ء العمل الوطينبع

 الإجراء عدد الطلبات

45٫941 
 البحثلإجراء  اتبشأأهنا الامتس تدمقُ مل يُبت فهيا بعد، و اليت الطلبات بلغ مجموع 

 ، مبا يف ذكل:2016والفحص املوووع  حىت هناية عام 

جراءات املكتب الأول طلبات صدرت 10٫085  بشأأهنا اإ

 طلبات ابنتظار البحث والفحص 35٫856

 ]هناية املرفق والوثيقة[


