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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 جلنة التعاون التقني

 
 الثالثونالدورة 

 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 
 

كإدارة للبحث الدويل وإدارة  للملكية الفكرية يف مجهورية الصني الشعبية مكتب الدولةمتديد تعيني 
 معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف إطارللفحص التمهيدي الدويل 

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

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

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

دارة بطلبه لمتديد تعيينه  مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف مجهورية الصّي الشعبية، تقدم 2017مارس  1ويف  .2 كإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل  طارللبحث ادلويل واإ  . ويرد الطلب يف مرفق هذه الوثيقة.التعاون بشأأن الرباءات معاهدة يف اإ

سداء مشورهتا يف اإ  .3 ىل اإ ن اللجنة مدعوة اإ
 .مرهذا الأ 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 لمتديد تعيينه مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف مجهورية الصّي الشعبية طلب
دارة للبحث ادلويل و  دارة للكإ  فحص المتهيدي ادلويلاإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  اإ

 معلومات عامة - 1

  :احلكومية ادلولية املنظمةامس املكتب أأو 

 مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف مجهورية الصّي الشعبية

 طلب التعيّي:لاملدير العام  تسلن اترخي 

 2017 مارس 1

 والأربعونادلورة التاسعة  :دورة امجلعية اليت يطلب فهيا التعيّي

دارة للبحث والفحص  .هناية التفاق احلايل: التارخي اذلي من املتوقع بدء العمل فيه كإ

دارات   نطبقل ت  تقيمي مدى استيفاء املعايري: يفاحلالية اليت تساعد لفحص والبحث ااإ

 احلد الأدىن من متطلبات التعيّي: عايري 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

 املوظفون املؤهلون لإجراء البحث والفحص:

متوسط خربة  تتوزيع املؤهال

 الفاحصّي )الس نوات(

 اجملال التقين  دوام كمل() العدد

 املياكنيك   

 لكرتونياتالكهرابء/الإ    

 الكميياء   

 بيوتكنولوجياال    

حوايل  
1
 اجملموع  000 10

                                                
1
 ، مبا يف ذكل مكتب الرباءات ومركز التعاون يف جمال حفص الرباءات2016اإىل غاية شهر ديسمرب   
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 برامج التدريب

ىل الفاحصّي المتهيدي ادلويللبحث ادلويل والفحص دورات تدريبية يف ا مكتب ادلوةل الصيين للملكية الفكريةيقدم  يف  اإ
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وتشمل تكل ادلورات التدريبية مس توى املبتدئّي و  املتقدم. واجلدول أأدانه س توى امل اإ

 يبّي فئة ادلروس املقدمة ومدهتا.

طار معاهدة بتدئّيللمتدربّي امل  : قامئة ادلروس املقدمة1اجلدول   الرباءات  التعاون بشأأن يف اإ

 الرمق ادلرس املدة )يوم(

جراء الطلبات ادلولية  0.5 نبذة عامة عن نظام "معاهدة التعاون بشأأن الرباءات" واإ
 مبوجب معاهدة التعاون يف جمال الرباءات

1 

 2 تصنيفات الطلبات ادلولية  0.25

 3 البحث ادلويل 0.25

طار البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  0.5 طارالإقصاء والتقييد يف اإ معاهدة  يف اإ
 التعاون بشأأن الرباءات، والآراء ذات الصةل

4 

 5 الوحدة وحق الأولوية 0.25

جراء البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  0.25 طاراملشالك الرئيس ية يف اإ  يف اإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

6 

 7 صياغة طلبات الرباءات وتصحيحها وتعديلها 0.5

 8 حاةل التقنية الصناعية السابقة واجلدة والنشاط الابتاكري وقابلية التطبيق الصناع  0.5

آراء الفحص ابللغة الإنلكزيية اخلاصة ابملرحةل ادلولية ملعاهدة التعاون  0.25 صياغة أ
 الرباءات بشأأن

9 

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمعيار الويبو جلودة  0.25  10 ترمجة الواثئق يف اإ

طارملء اس امترات الفحص  0.25  11 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ

 12 تدريب معيل 1

  اجملموع 4.75
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طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات للمتدربّي املتقدمّي : قامئة ادلروس املقدمة 2اجلدول   يف اإ

 الرمق ادلرس املدة )يوم(

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والأخطاء الشائعة يف ملء  0.5 املامرسات يف اإ
طاراس امترات الفحص   معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ

1 

جيب أأن يكون يف حوزة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل : أأنهعىل  "،2"1.63و "2"1.36 نالقاعداتوتنص 
ليه يف القاعدة  الأقل ماكهنام احلصول عليه، عىل أأن يكون مرتبا عىل  34احلد 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 الواثئق لأغراض البحث: النفاذ اإ

 نفاذ كمل (√)

 أأنظمة البحث:

 لبحث الرباءات  "S نظام" .1

املتعلقة ابلرباءات غري لبحث عن املراجع ل  "منصة البحث عن املوارد يف ش بكة الإنرتنت" و"النفاذ الاكمل" .2
 .متطلبات الفاحصّيشائعة الاس تعامل غري متعلقة ابلرباءات وقواعد البياانت اليت تليب  اليت تدمج بّي قواعد بياانت

3. .Epoque 

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

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

يداع هبا ميكن اليت اللغة)اللغات(  :ومعاجلهتا الوطنية الطلبات اإ

 الصينية

 :اللغات الأخرى اليت يتقهنا عدد كبري من الفاحصّي

 الإنلكزيية

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

 والقواميس )مثل القاموس الثنايئ اللغة( وظيفة الرتمجة الآلية  Sيوفر نظام 

دارة اجلودة - 2.2  اإ

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

دارة اجلودةميكن الاطالع عىل التقارير الس نوية بشأأن أأنظمة  ىل  2006من  اإ من خالل :موقع الويبو الإلكرتوينعيل  2016اإ
 http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html الرابط: 

 س هتدفامل التشغيل نطاق  - 3

 الصينية والإنلكزييةاخلدمات:  فهيااللغة )اللغات( اليت س تقدم 

يران أأنغول،  :اليت س تختص الإدارة ابلنظر يف طلباهتاادلوةل )ادلول( أأو مكتب)ماكتب( تسل الطلبات   اإ
 مبابوي، غاان، كينيا، الهندالإسالمية(، اتيلند، تركيا، ز  -مجهورية )

 تقييداتل عىل نطاق العملية:  املفرووة التقييدات

 دوافع الطلب - 4

هو من أأكرب ماكتب امللكية الفكرية يف العامل، وهو يضم أأكرب عدد  مكتب ادلوةل للملكية الفكرية يف مجهورية الصّي الشعبية
واحتلت الطلبات من الفاحصّي يف جمال الرباءات، ويزخر بواثئق مس تفيضة وأأنظمة متطورة يف جمال تكنولوجيا املعلومات. 

طا ، وأأحضت زايدهتا املتسارعة مبثابة القوة 2015ر معاهدة الرباءات املرتبة الثالثة يف عام الس نوية املودعة دلى املكتب يف اإ
دارة ل  طار معاهدة الرباءات. وسيسامه الطلب اذلي قدمه املكتب ليصبح اإ لبحث ادلويل ادلافعة للمنو العامل  للطلبات يف اإ

فعالية يف تعزيز نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف تشجيع الصّي عىل الاوطالع بدور أأكرث  لفحص المتهيدي ادلويلوا
وتقدمي مسامههتا يف هذا النظام ادلويل اذلي حيظى بأأكرب قدر من الرتحيب. ولن يتيح ذكل للمكتب مشاطرة جتاربه يف هذا 

وس يتيح هلم فهم  ،ةس يعود ابملنفعة لفائدة املنتفعّي من معاهدة الرباءات من خالل تقدمي املساعدة الفورياجملال حفسب، بل 
دارة ل  أأيضا يف تمكيل  لفحص المتهيدي ادلويلوالبحث ادلويل النظام عىل حنو أأفضل. وسيسامه جتديد طلب املكتب ليصبح اإ

ىل  بفضلالنظام  وافة اإ ماكنية البحث عن الواثئق الصينية، اإ س امي أأولئك املوجودين يف  املنتفعّي من املعاهدة، ول منحاإ
ماكنية ا  حلصول عىل خدمة عالية اجلودة وبتاكليف منخفضة نسبيًا.الصّي، اإ

مة الطلب ()ةادلول – 5  مقدن

 مليار نسمة 1 339عدد الساكن: 

 2015يف  صيين ريمنينيبيوان  49 249د: الناجت احمليل الإجاميل للفرد الواح

نفاق الوطين املقدر عىل البحث والتطوير )% من الناجت احمليل الإجاميل(:  2015املائة يف  يف 2.1 الإ
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 نوعية طلبات الرباءات-6

 حبسب اجملال التقين -عدد الطلبات الوطنية املس تلمة 

2016 2015 2014 2013 2012 
 الس نة

 اجملال التقين

 املياكنيك     

 الكهرابء/الإلكرتونيات     

 الكميياء     

 البيوتكنولوجيا     

 اجملموع 652,777 825,136 928,177 1,101,864 1,338,503

 حبسب املسار -عدد الطلبات الوطنية املس تلمة 

2016 2015 2014 2013 2012 
 الس نة

 املسار

الإيداع الوطين الأول/الأولوية      
 ادلاخلية

 الأولوية بناء عىل نظام ابريس     

يف دخول املرحةل الوطنية  70,221 73,583 80,601 82,965 82,109
طار معاهدة التعاون  اإ
 الرباءات بشأأن
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 عدد الطلبات ادلولية املس تلمة مككتب تسل الطلبات

2016 2015 2014 2013 2012 
 الس نة

 اجملال التقين

 املياكنيك     

 الكهرابء/الإلكرتونيات     

 الكميياء     

 البيوتكنولوجيا     

 2اجملموع 19,926 22,924 26,169 30,548 44,992

 الوقت املس تغرق يف معاجلة الرباءات الوطنية متوسط

 املؤرش حمسوب اعتبارا من الوقت )ابلأشهر(

 البحث  

 الفحص الأول  

 املنح التارخي الفعيل للفحص املوووع  322.0

 ادلمع املطلوب-7

 ل ينطبق

 مسائل أأخرى-8

 ل تنطبق

دارات أأخرى-9  التقيمي من اإ

 ل ينطبق

 هناية املرفق والوثيقة[ ]
                                                

2
 مبا يف ذكل الاخرتاع ومنوذج املنفعة  
3

 2016اإىل غاية شهر ديسمرب   


