
 

 

A 

PCT/WG/10/17 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2017 أأبريل 11التارخي: 

 
 
 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 العاشرةالدورة 

 2017 مايو 12اإىل  8جنيف، من 
 
 
 كنليزي  لخاتارا عنوان اإلال

 وثيقة مقدمة من مجهورية كوراي

 معلومات أأساس ية

مثل العربية  ،دحد  لاات النرش العرشة للععاهدةابإ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املودع بناء عىل طلب النرش ي   .1
ق ابمللخص من ما ي رف  امللخص، وعنوان الاخرتاع، و أأما من اترخي أأولوية ذكل الطلب.  شهرا   18بعد  ،والصينية والأملانية

ن تنيابللا ت نرش مجيعها أأكرث ف أأو وادحد شلك  ذا مل تكن هذه اللاة ب زيية والررسي ية وأأياا  لكالإ زيية لكالإنيه لاة سرش الطلب )اإ
 أأو الررسي ية(.

وذلكل ، غري املتخصص الشخص العاديعبارات د عن حد  املصطلحات املي تخدمة يف أأي جمال تقين م   ختتلفقد و  .2
ىل قد ترمجه العنوان  يكون فهيا شاكو  بشأأن "عنوان الاخرتاع" يف احلالت اليتب طلبات الرباءات  وودعمقد يتقدم  اإ

 اجملال التقين املعين.ابل ميتكل معرفة خاصة  عاديخشص  ةنلكزييالإ 

دحد  ال ترمجة بلاة تطلهبا قدمي ت يلزم أأياا  قد و  .3 ىل عنوان الاخرتاع ابللاة الإنلكزيية املنشور  وطنية استنادا  ال اتيلطاإ اإ
معاهدة التعاون بشأأن ع بناء عىل ود  م  ة طلب ( من اترخي أأولويشهرا   31)أأو  شهرا   30عند دخول املردحةل الوطنية بعد 
الخرتاع غري ل الإنلكزيي عنوانال لأن  نظرا  ، نتيجة غري مقصودة وغري مالمئة عنالرتمجة يرر الرباءات. ومع ذكل، ميكن أأن ت 

ع . فعىل سبيل املثال، مناسب عنوان الاخرتاع يف يظهر معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابللاة الكورية، و بناء عىل طلب ي ود 
 طلبالمن اترخي أأولوية ذكل الطلب. وعندما يدخل  شهرا   18جريدة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابللاة الإنلكزيية بعد 

من اترخي أأولوية ذكل الطلب، ينباي ملودع طلب  شهرا   31عاهدة املردحةل الوطنية يف مجهورية كوراي بعد امل املودع بناء عىل
العنوان قد يكون و العنوان الإنلكزيي. بناء  عىل  م  رتج  الكورية م  ابللاة الإنلكزيية و ةع عنوان الاخرتاع ابللاود  أأن ي   ةالرباء
ن ع قدمه م  يزيي اذلي لكالإ ن العنوانعن  من اترخي الأولوية خمتلرا   شهرا   31الطلب بعد ود  اذلي ترمجه املكتب ادلويل  زييلكالإ
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ىل اللاة الكورية رتج  الأولوية. وعنوان الاخرتاع امل   من اترخي شهرا   18 ه بعدوسرش  الرتمجة الإنلكزيية عند دخول عىل  بناء  م اإ
 اإىل دحد ما عن العنوان الأصيل ابللاة الكورية بصياته املودعة.خيتلف قد ملعاهدة بناء عىل ااملردحةل الوطنية 

هنا رباءة حفيب، بل الطلب ودع مابتكره جريدة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات الاخرتاع اذلي  يول حتع .4 يه اإ
دحد  واثئق مصدر املعلومات املي تخدمة يف البحث عن الطلب   يابقة يف ركن الرباءاتال صناعية ال تقنية ال دحاةل بوصره اإ

(PATENTSCOPE)  للكمت ابالبحث عند ي تخدم عنوان الاخرتاع قواعد البياانت. وعىل وجه اخلصوص، ي  غريه من و
ب ذ أأن ي كتباليابقة. وذلكل، الصناعية التقنية دحاةل واثئق  عنالرئيي ية  ملصطلحات املي تخدمة يف ابعنوان الاخرتاع  ُي 

 .غري املتخصص لشخص العاديبعبارات اااجملال التقين املعين، وليس 

 قرتا الا

وثيقة اس ترادة كبرية بوصره بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ودع امل  الطلب ادلويل من أأجل الاس ترادة من  .5
ن ترمجة  جيدةالعنوان رتمجة يابقة، ولمن واثئق دحاةل التقنية الصناعية ال  ىل اللاة الإ مودع  كم يرغب زييةلكمبا فيه الكراية اإ

ع يقرت  أأن  يود أأناملكتب الكوري للعلكية الركرية فاإن لرباءة، ا طلب ود  ىل بناء ع ا  طلبحيامن يودع  ،الرباءةطلب يقوم م 
نيحدبت، 12.4أأو  12.3للقاعدتني  وفقا  ترمجة م قد   ي  املعاهدة أأو  زيية ابلتوايي مع لاة الإيداع، أأو لكد عنوان الاخرتاع ابللاة الإ

ذا اكنت اللاة  ،لاة الرتمجة لأغراض البحث ادلويل ن املعنيةأأو لاة الرتمجة لأغراض النرش ادلويل، اإ  زيية.لكلييت الإ

 همقد   اذلي عنوانبناء  عىل ال عنوان ابللاة الانلكزيية وضع عبء الرتمجة عن طريق  رفأأن خيوميكن للعكتب ادلويل  .6
ع ود  ع رباءة، وميكن مل  الطلب  م  ملصطلحات املي تخدمة يف ااجملال التقين ابعنوان الإنلكزيي ال  سرش يس   أأن ي   ةطلب الرباءود 

ع مه م  ابس تخدام العنوان الإنلكزيي اذلي قد   ما  لز  املكتب ادلويل لن يكون م   بيد أأناملعين.  كم هو، ولكن  ةطلب الرباءود 
عداد جريدة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وهذا العنوان  يأأخذينباي أأن  ع ن م  لأ يف الاعتبار عند اإ قد طلب الرباءة ود 

ما   يصبحيشعر بثقل العبء امل لقى عىل عاتقه حيامن  لز  ن عنوانبتحديد  ا  رمسي م  زيية ابلتوايي مع لاة لكالاخرتاع ابللاة الإ
لزاميا   طلب الرباءة، وليس رشطا  ودع مل اي  ذكل أأمرا  اختيارينباي أأن يكون ف الإيداع،   .اإ

ع ومن خالل هذا الاقرتا ، يود املكتب الكوري للعلكية الركرية أأن يكون م   .7 لنظام  أأكرث ارتيادحا   ةطلب الرباءود 
 تعزيز العالقة بني املردحةل ادلولية واملردحةل الوطنية.يزداد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وأأن 

ىل التعليق عىل  .8 ن الرريق العامل مدعو اإ اإ
 الاقرتا  املبني يف هذه الوثيقة.

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 يب لاة النرشب بات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ل ط 

الني بة املئوية  الي نة لاة النرش الرمق

 2015لعام 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015  

 0.01 19 13     العربية 1

 10.32 20 728 18 351 15 380 14 189 11 121 7 557 الصينية 2

 51.84 104 166 114 862 102 608 93 272 88 907 88 546 الإنلكزيية 3

 3.14 6 302 6 131 5 831 5 623 5 549 5 512 الررسي ية 4

 8.17 16 422 16 659 16 604 17 713 16 649 15 730 الأملانية 5

 19.76 39 706 41 740 40 164 36 480 31 451 26 885 الياابنية 6

 5.28 10 616 9 734 9 135 7 959 7 189 5 278 الكورية 7

 0.23 458 518 488 417 329 204 الربتاالية 8

 0.47 939 997 921 961 825 682 الروس ية 9

 0.78 1 572 1 604 1 500 1 598 1 649 1 504 الإس بانية 10

 100 200 928 210 609 192 631 178 212 163 669 151 898 عوعااجمل 

 <2016نومفرب  20بتارخي ، http://ipstats.wipo.int>املصدر: 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 


