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 الرباءات بشأن التعاون معاهدة
 التقني التعاون جلنة

 
 الثالثون الدورة

 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 

يف  الدويل التمهيدي للفحص وإدارة الدويل للبحث كإدارة اإلسرائيلي الرباءات مكتب تعيني متديد
 الرباءات بشأن التعاون معاهدة إطار

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

. وسيتعّين 2017 ديسمرب 31عينت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لك الإدارات ادلولية احلالية ملدة تنهتي  يف  .1
ذن عىل مجعية الرباءات يف  دارة من الإدارات ادلولية احلالية اليت تلمتس متديد تعييهنا،  2017اإ أأن تبت يف متديد التعيّي للك اإ

( من معاهدة الرباءات(. وترد يف 3)32()ه( و3)16 ملادتّي)انظر ا اللجنةبعد استشارة هذه 
 معلومات عن هذا الإجراء ودور اللجنة فيه. PCT/CTC/30/INF/1 الوثيقة

دارة للفحص ، تقدم مكتب الرباءات الإرسائييل بطلبه لمتديد تعيينه 2017مارس  5ويف  .2 دارة للبحث ادلويل واإ كإ
طاريف  المتهيدي ادلويل   . ويرد الطلب يف مرفق هذه الوثيقة.ن بشأأن الرباءاتالتعاو  معاهدة اإ

ن اللجنة .3 سداء مشورهتا يف هذا اإ ىل اإ  مدعوة اإ
 .الأمر

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 لمتديد تعيينه الإرسائييل الرباءاتمكتب  طلب
دارة  للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل كإ

طار  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ

 ةعاممعلومات  .1

ىل اتأأن ي  يعزتم مكتب الرباءات الإرسائييل متديد بطلب دلورة التاسعة والأربعّي مجلعية الاحتاد ادلويل لرباءات الاخرتاع قدم اإ
دارة للبحث ادلويل و  دارة لتعيينه احلايل كإ طار يف المتهيدي ادلويل لفحص اإ دارةمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )" اإ دولية"(  اإ

ىل يو  سداء دعو اللجنة اإ جيابية اإىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف هذا اإ  .الأمرمشورة اإ

ىل املكتب ادلويل لتقيميه و ا من مرشوع الإرسائييلمكتب الرباءات  وقدم بداء ال هذا الطلب اإ خذت بعّي اليت أ  ات تعليقاإ
 الاعتبار.

 نبذة عن مكتب الرباءات الإرسائييل  1.1

 دوليةدارة كإ مكتب الرباءات الإرسائييل  .1.1.1

دارة للفحص المتهيدي ادلويل العمل مكتب الرباءات الإرسائييل  بدأأ  دارة للبحث ادلويل واإ ، بعد 2012يونيو  1اعتبارا من كإ
طار ملودع  الطلبات. وبيامن حيق 2009تعيينه يف أأكتوبر  مكتب الرباءات أأي من سمية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ت  يف اإ
دارة للبحث رباءات لل املكتب الأورويب أأومكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية الإرسائييل أأو  كإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل ل أأن ، ادلويل واإ دارة  منذ بدء معهلائييل شهد مكتب الرباءات الإرس اإ ا مطردا يف دولية ارتفاعكإ
طار مكية الطلبات املودعة دارة للبحث ادلويل مست معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اليت  يف اإ مكتب الرباءات الإرسائييل كإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل واإ
ر دولية )تقارير البحث اريقمكتب الرباءات الإرسائييل ت ومنذ بداية هذه العمليات، أأنشأأ . 1

يف الفصل الأول والفصل الثاين من خطية وأ راء  ات الاخرتاع براءلحصول عىل أأولية بشأأن الأهلية ل ةوتقارير دولي ادلويل
دارة للبحث ، مكتب الرباءات الإرسائييلخدمات  توقُدم  طلب دويل.  4500عاون بشأأن الرباءات( لأكرث من معاهدة الت كإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل  الأمريكيّي واجلورجيّي يف كام قدمت ملودع  الطلبات الطلبات الإرسائيليّي،  ودع ملادلويل واإ
دارة للفحص  مكتب الرباءات الإرسائييل مستمرحةل لحقة. ويف حّي أأن عدد الطلبات اليت  دارة للبحث ادلويل واإ كإ

ل أأن املكتب س متر عىل وجه العموم، م يف تصاعد  المتهيدي ادلويل ة جنح يف توفري منتجات العمل ادلولية مضن الأطر الزمنياإ
أأدىل هبا مودعو اليت  التعليقاتالرضا يف اس تقصاءات املس توايت املرتفعة من . وتشري ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

طارالطلبات  عا يف اإ دارة البحث دة اس تخدام الاستشهادات الصادرة عن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وارتفاع معدل اإ اإ
ىل اجلودة امل حالت دخوليف اإرسائيل  يفادلويل  مكتب الرباءات الإرسائييل يقدهما للخدمات اليت  رتفعة املرحةل الوطنية اإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل دارة للبحث ادلويل واإ  .كإ

دارة للفحص  سم ة اليت ت واقرتن الاجتاه املزتايد يف نس بة الطلبات ادلولي دارة للبحث ادلويل واإ مكتب الرباءات الإرسائييل كإ
طار الطلبات املودعةمن مماثل مزتايد بعدد  المتهيدي ادلويل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى مكتب تسمل الطلبات  يف اإ

يداع 967)من كتب الرباءات الإرسائييل مل التابع  ىل  2012يف عام  ا  اإ يدا 1429اإ (. ويف هذا الصدد، جتدر 2016يف عام  ا  عاإ
ىل أأن مكتب تسمل الطلبات دارة  الإرسائييل الإشارة اإ عاهدة مكتب الرباءات الإرسائييل املعين مباذلي يشلك جزءا من اإ

طلبات ال  عاجلةفامي يتعلق ابلتوقيت املناسب مل 2015-2013للس نوات  احتل املرتبة الأوىل يف العامل الرباءاتالتعاون بشأأن 

                                                
1

  .2016يف عام  %64اإىل  2012من قبل الإرسائيليّي يف عام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  يف اإطار من الطلبات املودعة 48% من 
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طار املودعة ىل اخلربة الواسعة اليت اجلودة اليت يقدهما املكتب مرتفعة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وتعود اخلدمات  يف اإ اإ
مكتب خدمات قدم . وتُ 1996يونيو  1 يفعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مباإرسائيل دوةل متعاقدة  منذ أأن أأحضت اكتس هبا

دارة  دارة للفحص المتهيدي ادلويلالرباءات الإرسائييل كإ املعنية مبعاهدة التعاون بشأأن عن طريق الإدارة  للبحث ادلويل واإ
املسؤوةل عن الفحص  دارة الرباءاتاإ للطلبات ادلولية، و  الشلكيةاملسؤوةل عن حفص الإجراءات الإدارة ويه  الرباءات،

يتوافق مع املعايري دارة اجلودة لإ ومتقدم ونظام  ديثحأ يل نظام معلومات  ويسمح ادلولية والوطنية.طلبات املوضوع  لل 
 ا.هيمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومس تخدمتشرتطها اليت رتفعة املعايري امل ابستيفاء ادلولية

 كتب وطينمكتب الرباءات الإرسائييل مك  .2.1.1

طار الانتداب الربيطاين. ويف  1921خدمات امللكية الفكرية الصناعية منذ عام مكتب الرباءات الإرسائييل قدم ي يف اإ
ىل قدرته احلالية مكتب الرباءات الإرسائييل كسس أأ ت، 1948 عام وحدة حكومية داخل وزارة العدل الإرسائيلية وتطور اإ

والعالمات التجارية خدمات مسؤول عن الفحص والتسجيل ومنح الرباءات والتصاممي زود تنظميية ومكهيئة 
 املنشأأ. وتسميات

احلصول عىل قدر أأكرب من املرونة الإدارية حنو منوذج موجه ويه  –وكةل تنفيذية ك، يعمل املكتب 2006ومنذ عام 
 .املوارد البرشية وشؤون والتشغيلية

دارة الرباءات وتشمل الوحدات اليت يتأألف مهنا  لفحص املوضوع  للطلبات )املسؤوةل عن امكتب الرباءات الإرسائييل اإ
طارالوطنية وكذكل الطلبات املودعة  دارة العالمات التجارية  يف اإ دارية، واإ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( تدمعها وحدة اإ

دارة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. و  دارة التصاممي، واإ دارته ادلمع مكتب الرباءات الإرسائييل يتلقى وتسميات املنشأأ، واإ من اإ
 موظف. 200حاليا مبكتب الرباءات الإرسائييل . ويعمل يف مجيع معلياته انونيةالق

 .ISO 9001ملعيارورقية مبوجب متطلبات الامتثال  غريوتتوىل هذه الإدارات تنس يق هماهما ابلاكمل وتعمل يف بيئة معل 

. مناس بة  التوقيتمرتفعة اجلودة و و توفري خدمات حديثة موهجة حنو املس تخدم مكتب الرباءات الإرسائييل اإىل وهيدف 
 اإىل حتقيق املعايري التالية: الإرسائييلمكتب الرباءات وهيدف 

 ؛احلفاظ عىل أأقىص قدر من الشفافية لفائدة أأحصاب املصلحة من حيث الإجراءات والعمليات والتحدايت 

  مجيع أأحصاب املصلحة يف التحسّي املس متر للخدمات املقدمة للمس تخدمّي وتعزيز التواصل مع امجلهور و

 ؛معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

  نشاء منصة أأفضل للتعاون يف القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية وزايدة اس تخدام امللكية الفكرية والوع  هبا اإ

 عىل الصعيدين الوطين وادلويل.
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 نظام امللكية الفكرية يف اإرسائيل 2.1

طار امللكية الفكرية يف اإرس  .1.2.1  ائيلاإ

 .2يندلى اإرسائيل نظام ملكية فكرية يعمل بشلك جيد وخيضع للتغيري والتكييف املس متر 

ىل احملامك احمللية الإرسائيلية. وتُرفع . ة عامحضوري مقاضاةالنظام القضايئ الإرسائييل نظام  اإن دعاوى انهتاك امللكية الفكرية اإ
ليه احملمكة اليت بدورها قد حتول القضية لقرار  وميكنحصة التسجيل، بشأأن وميكن للمدع  عليه أأن يرفع قضية  أأن تس متع اإ

ىل احملمكة العليا بعد الترصحي بذكل.  املفوض. وميكن رفع الطعون يف أأحاكم احملامك احمللية اإ

المات ، يمتتع املفوض املعين ابلرباءات والتصاممي والعمكتب الرباءات الإرسائييلوابلإضافة اإىل معلية الفحص والتسجيل يف 
جراءات  للقوانّيالتجارية بسلطات قضائية وفقا  واملراس مي ذات الصةل اليت تمكل معلية الفحص الإداري وتتوافق معها. وتُعقد اإ

لغاء يف جمال الرباءات والتصاممي والعالمات  الاعرتاض جراءات الإ السابقة للمنح يف جمال الرباءات والعالمات التجارية واإ
. كام يرأأس املفوض الطعون املقدمة من طرف واحد بشأأن قرارات الفاحصّي. اءات الإرسائييلمكتب الرب التجارية دلى 

 وميكن الطعن يف القرارات اليت يصدرها املفوض أأمام احملمكة احمللية.

نفاذ جيد التنظمي فامي يتعلق حبق املؤلف. ويؤكد قانون حق املؤلف لعام  ية عىل املسؤول  2007كام تمتتع اإرسائيل بنظام اإ
 عن خمتلف اجلرامئ املنصوص علهيا يف القانون فامي يتعلق ابلنهتاك املتعمد حلق املؤلف يف س ياق جتاري. 3اجلنائية

 ولية بشأأن امللكية الفكريةادلملعاهدات يف ااإرسائيل كدوةل متعاقدة  .2.2.1

اإرسائيل لكية الفكرية، وليك تكون امل مكتب الرباءات الإرسائييل ملس تخديم بغية توس يع وحتسّي اخلدمات اليت يقدهما 
، 4انضمت اإىل خمتلف املعاهدات ادلولية املتعلقة ابمللكية الفكريةفهي  ادلويل يف نظام امللكية الفكرية،  للمجمتعرشياك نشطا 

اتفاق و مثل اتفاقية ابريس ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واتفاق سرتاس بورغ بشأأن التصنيف ادلويل لرباءات الاخرتاع 
يداع الاكئنات  - منظمة التجارة العاملية - جوانب حقوق امللكية الفكرية املتصةل ابلتجارة ومعاهدة بودابست بشأأن الاعرتاف ابإ

احلية ادلقيقة لأغراض الإجراءات اخلاصة ابلرباءات واتفاق مدريد وبروتوكول مدريد واتفاق لش بونة بشأأن تسميات املنشأأ. 
ىل اتفاق لهاي بشأأن التسجيل ادلويل للتصاممي الصناعية. وتنوي اإرسائيل يف العام  القادم الانضامم اإ

 اإرسائيل مكركز لالبتاكر 1.3

 اجلوانب الاقتصادية املتعلقة ابمللكية الفكرية يف اإرسائيل .1.3.1

والتكنولوجيا احليوية. وتعد  العالية، ويه دوةل رائدة عامليا يف صناعات التكنولوجيا رع اإرسائيل ابقتصاد حيفزه الابتاكتمتت
عىل  34عضو يف منظمة التعاون والتمنية يف امليدان الاقتصادي، حيث حيتل اقتصادها املركز يه اإرسائيل دوةل متقدمة و

جاميل الناجت احمليل الامس  اعتبارا من   .20155مس توى العامل من حيث اإ

                                                
2
اذلي حل ) اجلديد لتصاممياتعديالت عىل قانون الرباءات الإرسائييل وقانون  3تطورت ترشيعات امللكية الفكرية يف اإرسائيل بشلك ملحوظ، بعد   

 .2018أأن يدخل حزي التنفيذ يف عام اذلي يُتوقع ( املرسوم بشأأن الرباءات والرسوم والامنذج الصناعية حمل
3 

نشاء نسخ خمالفة من املصنفات احملمية للأغراض التجاريةالعقوبة املفروضة عىل تصل   س نوات وغرامة تصل اإىل حوايل  5اإىل السجن ملدة  اس ترياد أأو اإ
 دولر 350 000 س نوات وبغرامة تصل اإىل 3ابلسجن ملدة تصل اإىل لعقوبة  احليازة لأغراض جتاريةو  توزيع نسخ خمالفةخيضع . و دولر أأمرييك 500 000
 بعضهم ابنتظار احملامكة. وأأوقف، ةجسن خمتلف، مبدد اجملرمّي املعاودينلس امي ، لفؤ امل منهتيك حق حبقأأحاكما احملامك  تأأصدر . و أأمرييك

4
 http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=IL 

5
 http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf 

http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=IL
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
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، واملركز 20176-2016اذلي نرشه املنتدى الاقتصادي العامل  للفرتة ية العاملية يف مؤرش التنافس   24 ةوحتتل اإرسائيل املرتب
، اذلي يضعها يف فئة ادلول "املتطورة جدا"، 7مبؤرش التمنية البرشية للأمم املتحدة 2015دوةل عام  188من بّي  18الـ 

 .20168والاقتصاد التنافيس احلادي والعرشين وفقا لرتتيب مركز التنافس ية العاملية لعام 

نفاقالناجت احمليل الإجاميل الفرد من  نصيب  من الناجت احمليل الإجاميل(: %عىل البحث والتطوير )الوطين املقدر  والإ

جاميلبلغ  2015عام  يف مرييكأأ مليار دولر  299.4  اإرسائيليفالناجت احملىل  اإ
9

. ومتثل قمية الناجت احمليل الإجاميل لإرسائيل 
 من الاقتصاد العامل . %0.48

جاميل نصيب الفرد من الناجت احمليل الإجاميل الأخري يف اإرسائيل   وبلغت، 201510دولر أأمرييك يف عام  36 575.9وبلغ اإ
نفاق عىل البحث والتطوير ) ، وفقا 201411يف عام  %4.11من الناجت احمليل الإجاميل( يف اإرسائيل يف أ خر تقيمي  %نس بة الإ

 للبنك ادلويل.

 ائيلالابتاكر يف اإرس  .1.3.2

ىل جانب الابتاكر والإبداع، أأساس الاقتصاد العامل  القامئ عىل املعرفة يف القرن احلادي والعرشين، تعد  امللكية الفكرية، اإ
 ويه عوامل هممة يف حتفزي المنو الاقتصادي يف مجيع أأحناء العامل. وتقف اإرسائيل يف الطليعة وتركز عىل التطور والتقدم

ماكنية هائةل ابلنس بة، وهو وضع متّيالتكنولوجي  ت احملافظة عليه بلك خفر لس نوات عديدة. ويف هذا الصدد، متثل اإرسائيل اإ
، 12وهو ما يتجىل بوضوح يف البياانت ذات الصةل اليت يقدهما مؤرش الابتاكر العامل  ر،لتعزيز الابتاكر والبحث والتطوي

يف الاقتصادات الأكرث ابتاكرا  العارشةلالبتاكر، احتلت اإرسائيل املرتبة  . ووفقا ملؤرش بلومربج13لالبتاكر بلومربجومؤرش 
عىل مس توى العامل، وبذكل احتلت املرتبة الأوىل يف عدد الباحثّي ابلنس بة للفرد واملرتبة الثانية يف الاستامثر يف البحث 

 واملرتبة الرابعة يف التعلمي. العاليةلوجيا والتطوير ابلنس بة للناجت احمليل الإجاميل واملرتبة الثالثة يف كثافة التكنو 

 اجلامعات البحثية يف اإرسائيل .3.3.1

املرتبة الأوىل من  الإرسائيلية. واحتلت اجلامعات 14للتعلمي العايلومعهد تقين لكية  60جامعات وحوايل  9دلى اإرسائيل 
جامعة تل أأبيب واملعهد الإرسائييل  -ل أأبيبجامعة عاملية يف الرايضيات )اجلامعة العربية يف القدس، جامعة ت 100 بّي

ومعهد وايزمان للعلوم( ويف الكميياء )معهد وايزمان  العربية، اجلامعة أأبيبتكنيون( ويف الفزيايء )جامعة تل  –للتكنولوجيا 
يالن( للعلوم، تكنيون( ويف علوم المكبيوتر )معهد وايزمان للعلوم، تكنيون، اجلامعة العربية، جامعة تل أأبيب، جا معة ابر اإ

. 2002ست جوائز نوبل منذ عام عىل ويف الاقتصاد )اجلامعة العربية، جامعة تل أأبيب(. وحصل الباحثون الإرسائيليون 

                                                
6
  http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/results-overview-and-main-findings/ 
7 

 http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi (the date of 2015 appear in the Excel file: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_statistical_annex_tables_all.xls) 

8 
 http://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/scoreboard.pdf 

9
  http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=IL  
10 

 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=IL 
11
  http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=IL 
12 

للس نوات  22 - 14 املرتبات نفت اإرسائيل مضن نطاق[، ُص https://www.globalinnovationindex.orgفقا ملؤرش الابتاكر العامل  ]و  
2013-2016. 

13
  - https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/sweden-gains-south-korea-reigns-as-world-s-most-

innovative-economies; https://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/ 
14
  http://lang.che.org.il/en/?page_id=15417 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index/results-overview-and-main-findings/
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_statistical_annex_tables_all.xls
http://www.imd.org/uupload/imd.website/wcc/scoreboard.pdf
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=IL
http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=IL
http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=IL
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/sweden-gains-south-korea-reigns-as-world-s-most-innovative-economies
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-17/sweden-gains-south-korea-reigns-as-world-s-most-innovative-economies
https://www.bloomberg.com/graphics/2015-innovative-countries/
http://lang.che.org.il/en/?page_id=15417
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وُصنفت اإرسائيل يف كثري من الأحيان ابعتبارها واحدة من البدلان اليت دلهيا أأعىل نسب من الأوراق العلمية ابلنس بة للفرد 
 .2000أأوراق أأحباث اخلالاي اجلذعية ابلنس بة للفرد منذ عام  من حيث عددالعامل املرتبة الأوىل يف ئيل اإرسا وحتتليف العامل. 

لبحث ل ة للجامعات الشهرية يف البالد، وأأنشأأت مؤسسات اتبع 15رشكة لنقل التكنولوجيا 16احمللية  ات الأكدمييوأأنشأأت 
عامليا. وتعد هذه املنظامت من أأبرز مودع   مشهورةنقل التكنولوجيا اليت وضعهتا هذه املنظامت  ومراكز طبية. ومناذج

طار الطلبات   .16معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإرسائيل يف اإ

 يف اإرسائيل العاليةالتكنولوجيا  .4.3.1

تفعة اليت تديرها احلكومة، مثل برانمج احلاضنات ساعدت البنية التحتية التعلميية القوية والربامج الوطنية ذات اجلودة املر 
نشاء ، عىل17قابةل لالس مترارفاكر التكنولوجية املبتكرة اإىل رشكت انش ئة التكنولوجية لنقل الأ  كثيفة العدد يف جمال صناعات  اإ

، اذلي العاليةبنية حتتية استامثرية قوية. ويعترب احملور املركزي للتكنولوجيا  ايف مجيع أأحناء البالد تدمعه العاليةالتكنولوجيا 
 يف كليفورنيا "س يليكون فايل". " املركز الثاين من حيث الأمهية ابلنس بة لنظريهس يليكونوادي يطلق عليه امس "

يف حّي بلغ نشاط المتويل الاستامثري  18دولر أأمرييك اتمليار  10 ،2016وبلغت أأرابح التكنولوجيا الفائقة يف اإرسائيل عام 
ىل منتجات التكنولوجيا 19مليار دولر امرييك 1.4حنو   .20العالية. وتستند معظم صادرات الصناعات التحويلية يف اإرسائيل اإ

 لإقلمي املوقع ا .5.3.1

أأورواب وأ س يا وأأفريقيا، ويه واحدة من دولتّي  يهع ثالث قارات تقع اإرسائيل، املعروفة رمسيا ابمس دوةل اإرسائيل، عند تقاط
واحمليط الهندي )عرب البحر الأمحر(. وعىل الرمغ من أأن املساحة الإجاملية لإرسائيل تبلغ فقط حيدهام البحر الأبيض املتوسط 

ل أأهنا تمتزي مبجموعة كبرية ومتنوعة من املناطق اجلغرافية. ويعترب وجود امل  22 072 ناخات اخملتلفة يف منطقة مك مربع فقط، اإ
كن ذكل النطاق  زراعة غنية ومتنوعة وكذكل التنوع الكبري يف النبااتت واحليواانت جغرافية صغرية مبثابة يشء همم: حيث يُم 

نوعا موجودة  160النباتية، مبا يف ذكل حوايل الأحياء نوعا خمتلفا من  2380احمللية. وتس تضيف اإرسائيل ما يقرب من 
 ائيل.حرصاي يف اإرس 

 الساكن عدد .6.3.1

 .2016، حسب ما حدده املكتب املركزي لالإحصاء يف هناية شهر ديسمرب 21نسمة 8 630 800بلغ عدد ساكن اإرسائيل 

من الساكن  %80واللغتان العربية والعربية هام اللغتان الرمسيتان يف اإرسائيل. وابلإضافة اإىل ذكل، يتقن أأكرث من 
. كام يتقن العديد من الإرسائيليّي اللغة الروس ية والفرنس ية والإس بانية الشائعةية، ويه لغة الأعامل الإرسائيليّي اللغة الإنلكزي 

 والأهمرية وغريها من اللغات.

                                                
15
  http://www.iati.co.il/category/24/1/technology-transfer-offices-tto 
16 

 أأدانه. 5معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يرىج الاطالع عىل القسم بناء عىل طلبات دع  ال زيد من املعلومات عن ممل 
17
دارته مكتب  1991نشئ برانمج احلاضنات التكنولوجية يف عام أ     ء ووزارة الصناعة والتجارة والعمل )ملزيد من املعلومات يرىج العلامرئيس ويتوىل اإ

 (id = 1703؟http://www.incubators.org.il/article.aspxزايرة املوقع التايل: 
18
  http://www.ivc-online.com/Research-Center/IVC-Publications/Exits-Report 
19
  http://www.ivc-online.com/Research-Center/IVC-Publications/VC-Fund-Reports/VC-Fund-Raising 
20 

 http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=461 
21 

 http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=705 

http://www.iati.co.il/category/24/1/technology-transfer-offices-tto
http://www.ivc-online.com/Research-Center/IVC-Publications/Exits-Report
http://www.ivc-online.com/Research-Center/IVC-Publications/VC-Fund-Reports/VC-Fund-Raising
http://www.cbs.gov.il/reader/cw_usr_view_SHTML?ID=461
http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=705
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نتخاابت وطنية متنح ا يف للحزب اذلي خيتارونهدميقراطية برملانية. ويصوت املواطنون الارسائيليون دوةل ودوةل اإرسائيل 
 .الإرسائييل الربملانأأي ، لكنيستل  الس يادة 

 لتعيّيل  ادلنيا تطلباتامل  املعايري املوضوعية: .2

 البحث والفحص القدرة عىل 2.1

جيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة مس تخدم : : عىل أأنه "1"1.63" و1"1.36 القاعداتن تنص 
  .والفحوص وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء البحوثعىل الأقل يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية، 

جيب أأن يكون حتت ترصف املكتب الوطين أأو املنظمة موظفون قادرون : " عىل أأنه3"1.63و "3"1.36 تنص القاعداتن
احملرر هبا أأو املرتمج ، وملمون ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات حفصهاحبهثا و عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوب 

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

 نطاق البحث والفحص .1.1.2

دارة للفحص المتهيدي ادلويل، مكتب الرباءات الإرسائييليضطلع  دارة للبحث ادلويل واإ ، ابلبحث والفحص ابلنس بة مجليع كإ
ىل أأقىص ح اجملالت جراء البحث والفحص مكتب الرباءات الإرسائييل ابإ  ل يلزتم يتال ملواضيعا يف ذكل د ممكن، مباالتقنية اإ

من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مثل طرق عالج اجلسم البرشي وأأساليب ممارسة  67.1و 39 لقاعدتّيامبوجب  اله
 الأعامل.

، ويف خطوة لتحسّي كفاءة وجودة 2014" يف نومفرب PCT Direct وعقب تنفيذ املكتب الأورويب للرباءات خلدمة "
طارحفص الطلبات املودعة  خدمة مماثةل يف  الرباءات الإرسائييل مكتبمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، أأطلق  يف اإ

 .2015 أأبريل

جراء حفص مكتب الرباءات الإرسائييلويضطلع  ل، بصفته مكتبا وطنيا، ابإ )أأ( من قانون  19 للامدةللحالت اليت متتثل  معجن
حدى هذه احلالت يف التحفزي وفقا لرتتيبات  )املسار الرسيع  املسار الرسيع ملعاجلة الرباءاتالرباءات الإرسائييل. وتمتثل اإ

طار املسار الرسيع ملعاجلة الرباءات  أأو املسار العامل  الرسيع ملعاجلة الرباءات، الثنايئ ملعاجلة الرباءات معاهدة التعاون يف اإ
ل س بة للطلبات املعمتدة لإجراء حفصابلن . وبشأأن الرباءات( عن اسرتاتيجية  تقرير عن البحث الوطين وتقرير يُعدن  ،معجن
جراء السابقة ذات الصناعية  التقنيةاحلاةل أأشهر من رد مودع الطلب عىل رشط توفري  3يف غضون  املكتب اتالبحث واإ

 رسائييل.من قانون الرباءات الإ  18الصةل مبوجب املادة 

 املوارد البرشية .2.1.2

للعمل كفاحصّي لرباءات الاخرتاع درجة الباكلوريوس يف العلوم أأو  يشمل احلد الأدىن من املؤهالت احملددة للمرحشّي
تقان   رصيدا لصاحل املرحش. الثالثة. وتضيف اللغة نلكزييةللغتّي العربية والااالهندسة أأو الطب واإ

جراء تصنيف املوضوعات اخلاصة اب طار لطلبات الوطنية والطلبات املودعةويتوىل لك فاحص موضوع  اإ معاهدة  يف اإ
عداد تقرير حفص  التعاون بشأأن الرباءات، والبحث وتسجيل اس تفسارات البحث يف تقرير بشأأن اسرتاتيجية البحث واإ

جراءات املكتب ابلنس بة للطلبات الوطنية والرأأي اخلط   طار للطلبات املودعة  لنس بةاب)اإ معاهدة التعاون بشأأن  يف اإ
طار النظام الأسايس الوطين أأو قانون معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. فيهتثار  الرباءات(  الاعرتاضات يف اإ
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(، تبعا دلرجته يف املسار معاجلهتادف س نوي حمدد سلفا )أأي عدد طلبات الرباءات اليت يتعّي هبلك فاحص  ويلُكنف
جنازه  يُسجنلوظيف . وابلإضافة اإىل ذكل، ال  .احلوافز عىل الأجوريف نظام لك فصل العمل اذلي يمت اإ

طار للطلبات املودعة املوضوع وخالل الفحص   :نوالتال ن بشأأن الرباءات، يشارك الفاحصونمعاهدة التعاو  يف اإ

 ؛يتوىل هممة البحث والفحص املوضوع  عىل النحو املذكور أأعاله موضوع  فاحص -

خبري حفص، يعمل اختيارا مع الفاحص املوضوع ، لس امي يف احلالت اليت تنطوي عىل جمالت متعددة  -
  ؛التخصصات

راء ، ال  تقارير البحث ادلويل)دارة البحث ادلويل يف اإرسائيل للتقارير ادلولية لإ  مكس تعرضمدير فريق، يعمل  -
ضافية( وكذكلسداد ودعوات طية اخل  دارة الفحص المتهيدي ادلويل رسوم اإ هيدي التقرير المت يف اإرسائيل ) اإ

ضافية( - عن الأهلية للرباءة ادلويل  .جودة هذه التقاريرملراقبة ، الفصل الثاين، دعوات دفع رسوم اإ

دارة الرباءات  بدوام كمل موضوعيا  احصا ف 116مكتب الرباءات الإرسائييل يعمل يف ، كن 2016ويف هناية عام  يف اإ
ضافي ا  موضوعي ا  فاحص 20بصدد تعيّي املكتب و   املمتدة لس نتّي ، وذكل وفقا خلطة العمل2018عام  حبلول هناية ا  اإ

دوام الرباءات مبارشة من قبل دوةل اإرسائيل )أأي مكوظف  خدمة مدنية( عىل أأساس  وفاحص ويُعّين  .2018-2017 للفرتة
 ، ومه خمصصون ابلاكمل لبحث وحفص الرباءات.كمل

من فاحيص الرباءات  %30وحيمل الفاحصون شهادات يف العلوم والهندسة والطب البرشي والبيطري. ويمتتع ما يقرب من 
مهنم  %24س نوات من اخلربة يف جماهلم الفين. وحيمل غالبية الفاحصّي درجة املاجس تري، كام حيمل حوايل  10بأأكرث من 

درجة ادلكتوراه. كام يمت تشجيع الفاحصّي عىل املشاركة يف الندوات وادلورات املنعقدة يف اجملالت التكنولوجية خاصهتم من 
صناعة قبل أأجل احلفاظ عىل كفاءاهتم وحتديهثا عىل أأعىل مس توى. وعالوة عىل ذكل، معل جزء كبري من الفاحصّي يف ال 

 سهم كذكل يف رفع كفاءهتم املهنية وتأأهلهم كفاحيص الرباءات يف جماهلم التقين.أأ مر اذلي الأ تعييهنم يف املكتب، 

 هبا حاليا. ّيامللكفويبّي اجلدول أأدانه توزيع فاحيص الرباءات وفقا للمجالت التقنية 

 لإجراء البحث والفحص:ن ون املؤهلواملوظف

العدد )معادل  اجملال التقين

 بدوام كمل(

اخلربة متوسط 

 كفاحصّي )س نة(

 ،[P]:توزيع املؤهالت: درجة دكتوراه

 [B] ، درجة باكلوريوس:[M]درجة ماجس تري: 

 P ،72% M ،17% B %11 5 28 املياكنياك

 P ،73% M ،15% B %12 6 34  ات/ الإلكرتوني ءالكهراب

 P ،62% M %38 10 37  الكميياء

 P ،59% M %41 10 17 التكنولوجيا احليوية 

 P ،67% M ،9% B %24 7.62 116 اجملموع
 

دارة الرباءات لتغيري تنظمي  كبري، اتسم 2015ويف عام  فئة الإدارة الوسطى )قادة تعيّي موظف   س تكاملاب، خضعت اإ
دارية جديدة لقادة الأفرقة، مبا يف ذكل املسؤولية املبارشة عن  قدرات. وقد مت حتديد 2013بدأأ يف اذلي الأفرقة(  همنية واإ

 جودة البحث والفحص.
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طار القانون الوطين، تتطابق املامرسة الإرسائيلية يف البحث والفحص املوضوع   املتطلباتومع مراعاة  والقيود احملددة يف اإ
طار ية للبحث والفحص المتهيدي ادلويلتوجهي اخلاصة بطلبات الرباءات الوطنية بشلك وثيق مع املبادئ ال  معاهدة  يف اإ

 الطلبات ادلولية. عاجلةالتعاون بشأأن الرباءات مل

دارة الرباءات تضطلع ابلفحص املوضوع  للك من ا طار لطلبات الوطنية والطلبات املودعةومبا أأن اإ معاهدة التعاون  يف اإ
نه عادة  طاراملتعلقة بنفس الاخرتاع اخلاص ابلطلبات املقدمة  الطلبات الوطنية تُولكا مبشأأن الرباءات، فاإ معاهدة  يف اإ
ىل التعاون بشأأن الرباءات  نفس الفاحص. ويمتثل الغرض من ذكل يف الإسهام يف تعزيز كفاءة الفحص املوضوع  ومواءمة اإ

 الرباءات واملاكتب الأخرى.ممارسة الفحص دلى مكتب الرباءات الإرسائييل مع املامرسات اخلاصة مبعاهدة التعاون بشأأن 

دارة للبحث والفحص  دارية ملكتب الرباءات الإرسائييل كإ ويضطلع موظفو شعبة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابملهام الإ
دارة للبحث ادلويل،  معاجلةادلويل. وتشمل هذه املهام  مجيع الطلبات ادلولية اليت يعمل هبا مكتب الرباءات الإرسائييل كإ

رسال  معاجلةو  تقارير توقيت حسن والتقارير ابلربيد الإلكرتوين، ورصد  الإشعاراتطلبات الفحص المتهيدي ادلويل، واإ
طارفحص الصادرة البحث و ال  الطلب وسري  وضعمن خالل توفري نظم تتبع والنظر فهيا معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  يف اإ

 العمل فيه، فضال عن الواجبات الإدارية الأخرى.

داريون من ذوي املهارات ومؤهلون يمتتعون خبربة واسعة يف أأداء  ودلى شعبة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات موظفون اإ
طار معاهدة الت  لالإجراءات الشلكية ّيفاحص 8مدير الشعبة وكتب واحد و ويضمون عاون بشأأن الرباءات،واجباهتم يف اإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مسؤولّي عن أأ  دارة عامل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مكتب الاس تالم و يف اإ اإ
دارة الفحص المتهيدي ادلويل واملكتب  عىل  الإجراءات الشلكية. وحيمل مجيع فاحيص املنتخب/ املعّين البحث ادلويل/ اإ

 الأقل درجة الباكلوريوس، كام حيمل غالبيهتم درجة املاجس تري يف العلوم والهندسة.

دارة اجلودة   وحتسّيلتويل مسؤولية تنفيذ  2014يف عام لجودة داخيل ل ومت تعيّي مدير مكتب الرباءات دلى نظام اإ
 .ISO 9001:2015ملعيار  الإرسائييل وفقا

لتويل مسؤولية دمع قواعد بياانت البحث املتاحة دلى  2013وقواعد البياانت يف عام لمعلومات داخيل لكام مت تعيّي مدير 
الإرسائييل. وتشمل مسؤولياته التدريب املس متر لفاحيص الرباءات وتنفيذ التحديثات واخلصائص اجلديدة مكتب الرباءات 

 وادلورات التدريبية اليت يقدهما موردو خدمات قواعد البياانت والصيانة والإصالح.

 املوارد املادية .1.23.

 طلبات براءات الاخرتاع الوطنية عاجلةالنظام ال يل مل .1.3.1.2

للجمهور  ا  متاح ا  ش بكي ا  الطلبات الوطنية ويوفر موقع عاجلةفر مكتب الرباءات الإرسائييل بيئة معل خالية من الورق مليو 
يداع الإلكرتوين لطلبات براءات الاخرتاع الوطنية ووصول   للمراسالت الإلكرتونية والسداد الإلكرتوين،  ا  وأ من ا  خاص لالإ

 طلبات براءات الاخرتاع املنشورة، ومعلومات عامة. لغالف  ا  وحفص ا  وحبث

طلبات براءات  معاجلةويتضمن نظام معلومات الرباءات ادلاخيل احملدث مجموعة واسعة من الضوابط وال ليات لتسهيل 
 الاخرتاع والرباءات وصيانهتا.

ىل  كجزء من نظامه النظام التعاوين لتصنيف الرباءاتونفذ مكتب الرباءات الإرسائييل  الوطين للتصنيف، ابلإضافة اإ
. ويدمع 2016التصنيف ادلويل للرباءات، وبدأأ تصنيف الطلبات الوطنية اليت قُدمت لأول مرة يف اإرسائيل منذ سبمترب 
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النظام التعاوين الطلبات الوطنية معلومات لك من التصنيف ادلويل للرباءات   عاجلةالنظام ال يل ادلاخيل مل
 .الرباءات لتصنيف

ىللرباءات الوطنية اب املتعلقة همكتب الرباءات الإرسائييل بياانت سلوير  عىل  نرشتُ  ويهالويبو واملكتب الأورويب للرباءات،  اإ
ىلاملكتب بياانته الوطنية  يرسل. وابلإضافة اإىل ذكل، Espacenet قاعدةو  Patentscopeالرباءات  ركن  الويبو نظام اإ

ىل نتاجئ البحث والفحص ) ىل، و (WIPO CASEللنفاذ املركزي اإ  ماكتب الرباءات الوطنية طلبت القيام بذكل. منقامئة  اإ

 طلبات الرباءات ادلولية عاجلةالنظام ال يل مل 2.3.1.2

طار متتة حديث وفعال للطلبات املودعةوضع مكتب الرباءات الإرسائييل نظام أأ  رباءات بعنوان معاهدة التعاون بشأأن ال يف اإ
دارة الطلبات ادلولية و  طلبات الرباءات ادلولية يف مراحل  معاجلةبيئة معل خالية من الورق يف  هتيئة" بغرض معاجلهتا"نظام اإ

دارة الفحص المتهيدي ادلويل. دارة البحث ادلويل واإ  مكتب اس تالم الطلبات واإ

ويطبق هذا النظام اجلديد نطاقا كبريا من معليات التحقق ال يل )مبا يف ذكل الرسوم( ومجموعة كمةل من التصالت ال لية 
 .للواثئق ويبو عن طريق التبادل الإلكرتوينوال منة عرب الإنرتنت مع مقديم الطلبات واملكتب ادلويل لل

نسق املدفوعات مع رسائل مل ومراقبة اجلودة و  الشلكية الإجراءات احيصوف يّياملوضوع  فاحصّيللويتضمن النظام قامئة همام 
ىلتذكري مدجمة لتنبهيهم   املواعيد الهنائية. اإ

ومت تنفيذ نظام املعلومات ال يل اذلي يطبق تكنولوجيا حتليل املعلومات املتعلقة ابلأعامل من أأجل تتبع ورصد توقيت خمتلف 
 الطلبات ادلولية. معاجلةمراحل 

دارة مكتب الرباءات الإرسائييل أأدوات اإحصائية حلساب عبء العمل للك فاحص وقسم ورصد التقلبات يف لإ  فروتتو 
 الطلب وعبء العمل بطريقة شفافة جدا.

طار ومت اإطالق نظام الإيداع الإلكرتوين  كجزء من الزتام املكتب  2012يوليو  1معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  يف اإ
يداع الطلبات بتحسّي خدماته و  احلفاظ عىل رضا املس تخدمّي عىل مس توى عال، الأمر اذلي ميكن مودع  الطلبات من اإ

لكرتوين وسداد الرسوم ذات الصةل عرب الإنرتنت.  ادلولية يف شلك اإ

طار يداع الإلكرتوين للطلبات املودعة، مت حتديث نظام الإ 2016ويف شهر يوليو  لسامح معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ل  يف اإ
)ابس تخدام "بطاقة ذكية"( مجليع الواثئق ذات الصةل ابلطلبات خالل فتح حساب  منودع الطلب/ الوكيل ملأ من بوصول 

دارة الفحص المتهيدي ادلويل( والسامح ابلإيداع الالحق  دارة البحث ادلويل واإ )يف مراحل مكتب اس تالم الطلبات واإ
لكرتوين. نسقللواثئق يف   اإ

ويدير مكتب الرباءات الإرسائييل برامج تعاون أ يل وثيق مع الويبو واملاكتب الرائدة يف جمال امللكية الفكرية عىل مس توى 
عاهدة التعاون مل التابع للواثئق الإلكرتوينالعامل. وتشمل مبادرات الأمتتة مع الويبو، من بّي مجةل أأمور أأخرى، نظايم التبادل 

ىل نظامeSearch Copy) ةالبحث الإلكرتوني نسخونظام  بشأأن الرباءات املذكور أ نفا. وبدأأ   WIPO CASE( ابلإضافة اإ
الطلبات   معاجلةيف تلق  و  ،طلبات يف اإرسائيلال ، مككتب اس تالم 2016يوليو  20مكتب الرباءات الإرسائييل، اعتبارا من 

طار املودعة ىل برانمجمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ابس تخدام الإيداع الإ  يف اإ يداع  لكرتوين )ابلإضافة اإ الويبو لالإ
ى مكتب الرباءات الإرسائييل أأن هذا التعاون بينه وبّي الويبو يؤكد عىل ير . و (PCT-SAFEالإلكرتوين ال من للطلبات )

 الثقة يف نظام تكنولوجيا املعلومات اخلاص به.
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احملدد ملودع  الطلبات الأمريكيّي اذلين حددوا مكتب الرباءات ومن أأجل تزويد امجلهور خبيار مراقبة الامتثال للقيد المك  
دارة حبث دويل ابلنس بة هلم، وملنع عودة الطلبات الفائضة، وضع املكتب أأداة تبّي العدد احلايل للطلبات  22الإرسائييل كإ

طاراملودعة  ىل  يف اإ دارة البحث ادلويل يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من قبل املودعّي الأمريكيّي اليت وردت اإ اإ
للبحث. وس يكون اس تخدام هذه الأداة مفيدا للك من مودع  الطلبات الأمريكيّي وماكتب اس تالم الطلبات  لاإرسائي

 الأداةادلويل(. وتتيح هذه يف املكتب مكتب اس تالم الطلبات الأمريكية/ يف الولايت املتحدة )مكتب اس تالم الطلبات 
دارة البحث ادلويل يف  ىل قواعد بياانت اإ ماكنية الوصول الفوري اإ ، والتعاون فصل طلب يف لك  100، وتتبع لاإرسائياإ

 .ةغرافيمن الناحية اجلاملتفرقة  الاس تالموالتنس يق فامي بّي ماكتب 

 التكنولوجيا والبيئة املهيأأة من قبل مكتب الرباءات الإرسائييل   .3.3.1.2

ىل الأنظمة ال لية ادلاخلية مت تزويد فاحيص  ماكنية الوصول اإ الرباءات يف مكتب الرباءات الإرسائييل مبحطات معل لها اإ
دارة الطلبات ادلولية ومعاجلهتا و ( PARSILدلراسة الطلبات الوطنية ) ىل الإنرتنت PCT-SAPIA)نظام اإ الرسعة  عايل( واإ

ماكنية ىل الش بكة ادلاخلية الاكمةل واإ ىل الإنرتنت. ومت تزويد لك حمطة معل ابثنّي من  اذلي يسهل الوصول اإ الوصول اإ
 شاشات المكبيوتر الكبرية. ويوفر ذكل لفاحيص الرباءات املرافق الالزمة للقيام بوظائف البحث والفحص.

ويف حماوةل لتحسّي كفاءة العمل ومالءمته، لس امي ابلنس بة للفاحصّي اذلين يعيشون خارج القدس، مت اإطالق مرشوع 
احلكومة  تطلقه للعمل عن بُعد. وكن هذا الربانمج أأول مرشوع جترييب رمس  الفاحصّيمن  %25يضم حنو  مل عن بعدللع

 الإرسائيلية، وقد ثبت جناحه.

ىل النصوص القانونية الوطنية ونصوص معاهدة التعاون  ماكنية الوصول اإ وتوفر الش بكة ادلاخلية ملكتب الرباءات الإرسائييل اإ
ىل قواعد البياانت ومصادر املعلومات اليت تغط   رشادات الفحص، وروابط اإ شعارات املفوض، واإ بشأأن الرباءات، وتعاممي واإ

اجلودة، ومنتجات  دليلو الاخرتاع وبغري براءات الاخرتاع، والتعلاميت ادلاخلية،  املعلومات القانونية اخلاصة برباءات
والاس تنتاجات(، ومواد التدريب، وأأدوات التحرير املتقدمة  املناقشاتاجامتعات الفرق )مواعيد الاجامتعات وموجز 

دراج صفحات، حتويل امللفات اإىل حتويل  (،PDFالوثيقة احملموةل ) نسق )التعرف ال يل عىل الرموز، تقس مي/ دمج الواثئق، اإ
ىل مستندات  نسقملفات   أأوفيس(.مايكروسوفت الوثيقة احملموةل اإ

دارة اخلدمات دلى مكتب الرباءات الإرسائييل مع  (. واعمتد ITILار البنية التحتية ملكتبة تكنولوجيا املعلومات )يوتنفذ اإ
حالت  منحيم  املكتب ( اذلي GeoClusterونفذ نظام )س ياسة اس تعادة القدرة عىل العمل بعد الكوارث،  كتبامل 

. ويعمل اخلادم احملوري ملكتب الرباءات الإرسائييل عىل الطبيعيةأأعطال املعدات وانقطاع التيار الكهرابيئ والكوارث 
اية والأمن مس توى أأمن بياانت مرتفع جدا، وذكل ابس تخدام العديد من اجلدران النارية ونظام أأمن حكويم صارم يوفر امحل

 يف عدة جوانب.

 برامج التدريب .4.1.2

ىل الفاحصّي. وتشمل الربامج التدريبية احملارضات والندوات وادلورات  مت تعيّي منسق تدريب لتويل التدريب املقدم اإ
طة املتابعة أأنش ذوتُنفن املتعلقة بدراسة الطلبات الوطنية وادلولية، وقواعد بياانت البحث، واجلوانب العلمية والقانونية. 

 ابلش بكة ادلاخلية ملكتب الرباءات الإرسائييل، مبا يف ذكل معلومات التدريب وكذكل أأدوات لتتبع مشاركة املتدربّي.

                                                
22
مكتب الرباءات الإرسائييل: هذه الاداة متاحة عىل موقع   

http://www.justice.gov.il/En/Units/ILPO/Departments/PCT/Pages/PctDashboard.aspx  

http://www.justice.gov.il/En/Units/ILPO/Departments/PCT/Pages/PctDashboard.aspx
http://www.justice.gov.il/En/Units/ILPO/Departments/PCT/Pages/PctDashboard.aspx
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توظيف وتدريب أأكرب عدد ممكن من الفاحصّي ترسيع نظام التدريب دلى مكتب الرباءات الإرسائييل مبا يسمح ب  ومت تطوير
شهرا حتت  24نون حديثا مسارمه املهين يف حفص الرباءات بتدريب ملدة الطلب. ويبدأأ الفاحصون املعين  حسباجلدد 

 يفنظرة معيقة  متنحداخلية  ساس يةيشارك مجيع املتدربّي يف دورة أأ . وقبل بدء التدريب ممترسّي براءاتفاحيص اإرشاف 
 ت.طلبات الرباءا معاجلةخمتلف اجلوانب القانونية والعملية يف 

 حلقة. ويش متل هذا الربانمج عىل برانمج 2016ومت اس تحداث برانمج تدرييب جديد لفاحيص الرباءات املتدربّي يف عام 
وحفص  ببحثوالتقنية اليت تتصل  ، ويغط  اجلوانب النظرية والعمليةساس يةأأسابيع، بعد ادلورة الأ  10ملدة حاضنة معل 

جراء حبث وحفص للعينات اخملتارة مس بقا وصياغة  احلاضناتاء برانمج طلبات الرباءات. ويمت تدريب املتدربّي أأثن عىل اإ
لتقيمي فعالية  تعليقاتالتقارير الوطنية وادلولية. ومت توفري مناذج تقيمي لتقيمي التقدم اذلي أأحرزه املتدرب وكذكل مناذج 

شهرا يغط  اجلوانب النظرية  24ييب مدته التدريب. وبعد الانهتاء من برانمج احلاضنات، يس متر املتدربون يف برانمج تدر 
 .خمتلفّيممترسّي  والعملية املتعلقة ابلبحث والفحص، حتت اإرشاف فاحصّي

جراء معليات البحث والفحص للطلبات دون رقابة صارمة. ولكن، يتطلب  ويقوم الفاحص املفوض ابلعمل بشلك مس تقل ابإ
لالعمل املرتبط ابلفحص  طاريف  والطلبات املودعة املعجن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحلالت اليت تشمل القبول  اإ

جراء مس بق من قبل املكتب( أأو رفض املنح، دامئا،   مدير الفريق مكرحةل ضامن جودة. موافقةاملبارش )دون أأي اإ

موافاة مجيع فاحيص الرباءات بأأحدث التطورات ذات الصةل ابلترشيعات املتعلقة برباءات الاخرتاع واملامرسات  تومت
أأن هناك أأنشطة تدريبية منتظمة بشأأن قواعد بياانت البحث  والتطورات التكنولوجية. كاموالإجراءات بشأأن امللكية الفكرية 

 دريبية خشصية س نواي يف اس تخدام قواعد بياانت البحث.دورات ت 3املتقدم. وحيق للك فاحص احلصول عىل 

اخلاصة هبم من أأجل احلفاظ عىل كفاءاهتم  التقنيةن عىل املشاركة يف الندوات وادلورات يف اجملالت وشجع الفاحصيُ و 
معات وحتديهثا عىل أأعىل مس توى. وُعقدت العديد من ادلورات املهنية دلى مكتب الرباءات الإرسائييل، قدمهتا اجلا

الإرسائيلية الرائدة والرشكت اخلاصة واخلرباء، مبا يف ذكل دورات يف جمال التصالت اخلاصة ابلبياانت وقراءة الرسومات 
 الهندس ية ومبادئ العلوم الصيدلنية.

ىل الرشكت الصناعية واملؤسسات الأكدميية يف  وينظم مكتب الرباءات الإرسائييل زايرات للفاحصّي بشلك منتظم اإ
اإرسائيل. ويف هذه الزايرات، يمت توفري جولت وحمارضات للفاحصّي وجترى مناقشات مع املمثلّي بشأأن اجلوانب العلمية 

 والتكنولوجية وذات الصةل ابمللكية الفكرية يف خمتلف اجملالت التقنية املتقدمة.

لعايل يف اجلامعات الإرسائيلية، لس امي يف عىل الالتحاق بدراسات التعلمي ا الفاحصّيمكتب الرباءات الإرسائييل  ويشجع
 من شأأنه أأن حيسن من كفاءهتم. اذليجمال العلوم والقانون، الأمر 

ىل احلد الأدىن من الواثئق لأغراض البحث وأأنظمته: .5.1.2  الوصول اإ

احلد الأدىن من عىل الأقل املكتب أأو املنظمة  ة: جيب أأن يكون يف حوزعىل أأنه "2"63.1و "2"36.1 اتنالقاعدتنص 
لهيا يف القاعدة مجموعة  ماكهنام احلصول عليه، 34الواثئق املشار اإ   أأن يكون مرتبا عىل الوجه السلميعىل ، أأو يكون يف اإ

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

للفاحصّي، مبا يف ذكل زايدة عدد  وبذل مكتب الرباءات الإرسائييل هجودا متواصةل لتحسّي موارد البحث املتاحة
الاشرتاكت يف قواعد البياانت التجارية، فضال عن توس يع نطاق تغطية البحث داخلها. وابلإضافة اإىل ذكل، قام مكتب 

 الرباءات الإرسائييل برشاء وصول مرخص اإىل مجموعات النصوص الاكمةل لغري الرباءات.
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نشاء بنية حتتية كفية2014ويف عام  ىل نظام ، مت اإ اذلي يشلك منصة   WIPO CASEلالتصالت بغرض دمع الانضامم اإ
هناية  يفالنظام  اس تخداممكتب الرباءات الإرسائييل يف  أأ عاملية لتبادل املعلومات بّي خمتلف ماكتب الرباءات يف العامل. وبد

ىل أأن املكتب كن من بّي املاكتب الأوىل يف العامل اليت2014عام  ىل النظام بوصفه مكتبا . وجتدر الإشارة اإ للنفاذ  انضمت اإ
يداع  .ومكتبا لالإ

ىل اجملموعة الوطنية اليت ميكن  وقد أأتيحت مخس قواعد بياانت للبحث التجاري املتقدم مجليع الفاحصّي الفنيّي، ابلإضافة اإ
 رسائييل عىل الإنرتنت(:الوطنية )وكذكل عىل موقع مكتب الرباءات الإ طلبات البحث فهيا عن طريق النظام ال يل ادلاخيل لل 

مؤرش و اإىل مجموعات براءات الاخرتاع الأساس ية،  توفر وصول  اليت  Thomson Innovationقاعدة   -
(، DPCIقتباسات براءات الاخرتاع )لديروينت مؤرش و (، DWPIرباءات الاخرتاع )العامل  لديروينت 

 ؛ةالعلمي النصوصومجموعات ، رباءات الاخرتاع املرتمجةالأس يوية لموعات اجملو 

 ,STN (REGISTRY, CAPlus, MARPAT, BIOSIS, CABA, MEDLINEقاعدة  -
EMBASE, FSTA, USGENE, DWPI, DCR, DGENE, INSPEC, COMPENDEX, 

ENCOMPLIT, TULSA, INPADOC, Patent Full Text, REAXYSFILE ) اليت توفر
ىل  وصول   الرتكيب الكمييايئ، وقاعدة بياانت التسلسالت ، وقاعدة بياانت وغري الرباءات الرباءات نصوصاإ

 ،الاكمةلية للنصوص رتجامت ال ل الالبيولوجية، و 

ىل  وصول  اليت توفر  EPOQUE Netقاعدة  -  ؛رباءاتالرباءات وغري ال نصوصاإ

 اإىل مجموعات براءات الاخرتاع الأساس ية فضال عن ترمجة وصول  ( اليت توفر FamPat) Questelقاعدة  -
 ؛الاكمةل وصلنصل  أ لية

لنص أ لية ل اإىل مجموعات براءات الاخرتاع الأساس ية فضال عن ترمجة  توفر وصول  اليت  PatBaseقاعدة  -
 الاكمل.

يداع الطلبات الوطنية و هبا اللغات اليت ميكن  .6.1.2  :معاجلهتااإ

 نلكزييةالااللغة العربية و اللغة العربية و اللغة 

 :د كبري من الفاحصّيعدا اللغات الأخرى اليت يتقهن  .7.1.2

الأملانية والفرنس ية ابللغات عرفة ممتازة مبعض الفاحصّي كام أأن دلى والعربية.  نلكزييةالا تّياللغ مجيع الفاحصّي جييد 
عدد كبري من الفاحصّي العمل يس تطيع والروس ية والأوكرانية والأهمرية والإس بانية والعربية والإيطالية والرومانية والربتغالية. و 

ىل اللغة الابل  .نلكزييةغة أأجنبية ابلإضافة اإ

 بلغات أأخرى:ا أأو فهمه ةالسابقالصناعية  يف حاةل التقنيةالبحث جمال اخلدمات املتاحة للمساعدة يف  .8.1.2

مكتب الرباءات الإرسائييل ترمجة النص الاكمل كام ذكر أأعاله. وابلإضافة اإىل دلى املتاحة  ةتوفر قواعد بياانت البحث التجاري
 PatentScope ركن الرباءات تكل املتاحة عىلاجملانية مثل  ال لية الرتمجة خبدماتن عىل دراية والفاحصفذكل، 

طبوعات بفهم امل  الرتمجة املتاحة لفاحيص الرباءات قوتسمح مراف. Global Dossierو WIPO CASE و Espacenetو
 يف تقارير البحث ادلويل.هبا ستشهاد الاوغري الإنلكزيية ب
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دارة اجلودة 2.2  اإ

نظام لإدارة اجلودة احلكومية ادلولية أأن يكون دلى املكتب أأو املنظمة  جيب: عىل أأنه "4"63.1و "4"36.1 القاعداتنتنص 

 املشرتكة. لبحث ادلويلالقواعد  وفقا للمراجعة داخلية وترتيبات

دارة اجلودة  الويبو الإلكرتوين التايل: موقعكتب الرباءات الإرسائييل عىل مل  وتتاح تقارير نظام اإ

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

 اجلودة ضامن .1.2.2

دارة جودة   مكتب الرباءات الإرسائييلدلى أأمهية قصوى ابلنس بة ملكتب الرباءات الإرسائييل. و ذاتاجلودة تعد  نظام اإ
طلبات  معاجلةمثل: املكتب قدهما ي. وتشمل هذه الشهادة مجيع اخلدمات اليت ISO 9001:2015للمعيار معمتد وفقا 

طار املودعةادلولية طلبات الرباءات الوطنية، وال  لصناعية والعالمات تصاممي االتعاون بشأأن الرباءات، وال معاهدة  يف اإ
  التجارية.

دارة اجلودة  ويمت  متديد اذلي جيري معليات تدقيق خارجية من أأجل  يةرسائيل الإ من قبل معهد املعايري س نواي تقيمي نظام اإ
 .ISO:9001 احلصول عىل معيار شهادة

طار نوع  ملائييل بغرض مكتب الرباءات الإرس  وقد أأفضت التدابري اليت اختذها الطلبات الوطنية وادلولية وفقا  عاجلةوضع اإ
ىل  ISO:9001ايري ملع طار اجلودة املبينة يف الفصل ستيفاء متطلبات مكتب الرباءات الإرسائييل لتأأهل اإ املبادئ من  21اإ

طار لبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل التوجهيية ل   ات.معاهدة التعاون بشأأن الرباء يف اإ

وحدة ممتازة يف كاخلدمة املدنية جلنة اعرتاف  جائزةللحصول عىل  مكتب الرباءات الإرسائييلاجلودة املرتفعة اخلدمات  أأهلتو 
 .2013و 2010 تّيللس ن زايدة الكفاءة واحلد من البريوقراطية 

متنح و رحشة جلائزة اجلودة الوطنية املرموقة. املالوحدات احلكومية القليةل كإحدى مؤخرا  مكتب الرباءات الإرسائييلاختري و 
دارة اجلودة رمس  يف حفل  اإرسائيلهذه اجلائزة من قبل رئيس وزراء  لوحدة احلكومية الفائزة. دلى ااعرتافا ابلمتزي يف نظام اإ

ىل التدابري امللحوظة اليت اختذها مك مكتب الرباءات الإرسائييل ويشري اختيار من أأجل الوصول اإىل ب املكترحش لهذه اجلائزة اإ
 من اجلودة بّي مجيع الوحدات احلكومية.رتفع هذا املس توى امل

 ودةاجلمراقبة . 2.2.2

طار ملراقبة اجلودة يشمل لك من الفحوص املوضوعية  مكتب الرباءات الإرسائييلدلى  طلبات  معاجلةيف شلكية وال اإ
  التجارية.الصناعية والعالمات تصاممي الرباءات الوطنية وادلولية وال 

% 100 يُطبق عىل نس بةنظاما داخليا ملراقبة اجلودة  مكتب الرباءات الإرسائييل وفامي يتعلق بدراسة الطلبات ادلولية، أأنشأأ 
ضافية(، سداد رسودعوات  طيةوال راء اخل دارة البحث ادلويل يف اإرسائيل )تقارير البحث ادلويل من التقارير ادلولية لإ  وم اإ

دارة وكذكل   الفصل الثاين، دعوات -هيدي ادلويل عن الأهلية للرباءة التقرير المت ) المتهيدي ادلويل يف اإرسائيل الفحصاإ
ضافية(، و  سداد  .الشلكيةشمل التحقق الاكمل من الإجراءات أأثناء البحث والفحص، وفقا للمتطلبات املوضوعية و ي رسوم اإ

http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
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 يتكون نظام مراقبة اجلودة من املراحل التالية:و 

 ؛النظام ال يلعن طريق التلقايئ  حفص اجلودة .1

ىل الأخطاء الشائعةقامئة الفاحص ابس تخدام عن طريق التحقق اذلايت  .2  ؛مرجعية تشري اإ

 ؛قائد الفريق املعينعن طريق حفص اجلودة املوضوعية،  .3

 عاهدة التعاون بشأأن الرباءات.املعنية مبدارة عن طريق الإ الشلكية ودة اجلحفص  .4

 ملس تخدمّيا تعليقات. 3.2.2

دارة اجلودةي  ابجلودة والتحسّي، عددا من الطرق مجلع تعليقات املس تخدمّي مبا يف ذكل، مضن  كجزء من الزتامه، طبق نظام اإ
قدهما يشامل للجودة عرب الإنرتنت )يغط  مجيع خدمات امللكية الفكرية اليت خاريج ، اس تقصاء س نوي أأخرى مجةل أأمور

داخيل املس تخدمّي دون الكشف عن هويهتم، ومسح  تعليقات قها رشكة خارجية لتوفري( تطب مكتب الرباءات الإرسائييل
 بارشة من املس تخدمّي.امل  والتعليقات ، واجامتعات مع ممثيل امللكية الفكرية املكتب موظف جانب جودة من لل

 س هتدفامل  التشغيلنطاق  .3

 اخلدمات:هبا قدم اللغة اليت تُ 

 .نلكزييةعمالئه ابللغة الالدمات اخل مكتب الرباءات الإرسائييل قدمي

 :ابلنظر يف طلباهتاتختص الإدارة س  اليت اكتب( املكتب )امل ادلوةل )ادلول( أأو 

 اإرسائيل -

 الأمريكية الولايت املتحدة -

 جورجيا -

مكتب الولايت طلبات الرباءات ادلولية املودعة دلى ابلنس بة ل  لبحث ادلويلل دارة كإ  مكتب الرباءات الإرسائييل يعملو 
مكتب الرباءات الإرسائييل  سعو ، 2015شهر أأكتوبر . ويف 2014رأأكتوب منذاملتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية 

دا املكتب الأمريكيّي من خالل زايدة احلد الأقىص لعدد الطلبات اليت يعمل علهيودع  الطلبات اخلدمات املقدمة مل ارة كإ
دارة للفحص المتهيدي لبحث ادلويلل  ىل ادلويل / اإ مكتب كون فهيا ينطاق اجملالت اليت وسع ، و فصلطلب يف لك  100اإ

ضايف مع املركز الوطين ا مس تعدالرباءات الإرسائييل  لإجراء البحث والفحص، لتشمل أأساليب ممارسة الأعامل. ووقع اتفاق اإ
 .2014، يف سبمترب (SAKPATENTI) للملكية الفكرية يف جورجيا

دارة حاليا مكتب الرباءات الإرسائييل يعمل و  الطلبات يف اس تالم لطلبات ادلولية املودعة دلى ماكتب ا عاجلةملدولية كإ
بشأأن الطلبات املودعة  اتفاقاتلإبرام مس تعد اإرسائيل وجورجيا والولايت املتحدة الأمريكية أأو يترصف ابلنيابة عهنا، ولكنه 

 ماكتب أأخرى.أأي ابللغة الإنلكزيية من 
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 :عملالقيود املفروضة عىل نطاق ال

خدمات البحث والفحص بغض النظر عن املكتب عىل نطاق معهل. ويوفر  قيودل توجد دلى مكتب الرباءات الإرسائييل أأي 
 .التكنولوجيا

  نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيفمكتب الرباءات الإرسائييل دور  - الطلب دوافع .4

ودعو مويعد معدل اس تخدام امجلهور الإرسائييل لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واحد من أأعىل املعدلت يف العامل.  اإن
يداع العامل يف رواد طلبات الرباءات الإرسائيليّي من بّي  طار طلبات الرباءات ادلوليةاإ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  يف اإ

يف  مكتبا يف العامل من حيث عدد الطلبات ادلولية الواردة  15الطلبات يف اإرسائيل من بّي أأفضل اس تالم مكتب ويعد 
طار يداعات وأأدى معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  اإ طارالعدد الكبري من الإ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى مكتب  يف اإ

طاراملودعة لطلبات ااس تالم  ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  يف اإ ب خربة كبرية خالل العقدين املاضيّي منذ أأن ااكتساإ
احتلت اإرسائيل  . وعالوة عىل ذكل،1996يونيو  1أأصبحت اإرسائيل دوةل متعاقدة يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف 

 .املرحةل الوطنية مبوجب املعاهدة دخلت عدد الطلبات اليت( من حيث 2015)يف  17 املرتبة الـ

دارة للفحص المتهيدي ادلويللبحث ادلويلل دارة كإ مكتب الرباءات الإرسائييل معل وسامه  ، يف زايدة 2012يونيو  1، منذ / اإ
الزايدة يف عدد الطلبات  كام يتضح من -تطوير نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كلك من خالل تشجيع اس تخدامه 

طار ملودعةا ىل أأنشطة معاهدة التعاون بشأأن اإرسائيل. وميكن أأن يُ يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  يف اإ عزى ذكل اإ
ىل برامج التوعية مكتب الرباءات الإرسائييل ضطلع هبا يالرباءات اليت  املس متر يف عدد الطلبات  . ويشري الارتفاعالرئيس يةواإ

طار املودعة دارة لبحث ادلويلل دارة كإ مكتب الرباءات الإرسائييل اختارت الرباءات اليت  معاهدة التعاون بشأأن يف اإ / اإ
ىل درجة عالية من الثقة يف  للفحص المتهيدي ادلويل دارة للبحث ادلويلاملكتب اإ دارة للفحص المتهيدي ادلويلو  كإ   . اإ

دولية مع ادلول الأعضاء الأخرى يف دارة الناحج كإ ا من معهل اليت اكتس هباملعارف ابلفعل مكتب الرباءات الإرسائييل  يتقامسو 
يف أأن ه خربتلس امي تقامس ، والتعاون ادلويل، وتقامس املعارف، وملتدريب الويبالندوات املنعقدة : مهنا مجموعة من الأنشطة

دارة للفحص المتهيدي ادلويل صبح ي  دارة للبحث ادلويل/ اإ رى ي. و املاكتب الأخرىمع  هبذه الصفة والقيام ابلواجبات املطلوبةاإ
يف زايدة فعالية نظام  ليُسهم طاق هذه الأنشطة وتبادل اخلربات،أأمهية كبرية يف مواصةل وتوس يع ن الإرسائييلمكتب الرباءات 

عادة تعيينه. ،معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وحتسينه   عند اإ

أأداة دولية هامة يف نظام الرباءات ادلويل، وأأعربت عن دامئا واعتربت احلكومة الإرسائيلية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 
تقارير البحث جودة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، لس امي اجلهود املزتايدة لتحسّي  نظامتقديرها البالغ ل خر التطورات يف 

تبس يط نظام معاهدة بغرض لتعزيز الثقة املتبادةل يف منتجات معل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و والفحص ادلولية، 
حدى أأولوايت احلكومة الإرسائيلية يف تمكن . وذلكل، الرباءات طلباتودع  التعاون بشأأن الرباءات وجعهل أأكرث جاذبية مل اإ

دارة و ويل دارة للبحث ادلكإ مكتب الرباءات الإرسائييل جمال امللكية الفكرية يف امليض قدما يف مجيع املوارد الالزمة لتعيّي  اإ
عادة تعيينه يه طلبات الرباءات ادلولية ول هيدي ادلويل للفحص المت  ىل اإ  .هبذه الصفةتسعى ال ن اإ

موسعة ومتقدمة لتلبية الاحتياجات احلديثة ملس تخديم امللكية الفكرية، واصل همام تحسّي نوعية العمل وكفاءته وتوفري ل و 
د الإلكرتونية املتاحة للمس تخدمّيمكتب الرباءات الإرسائييل تطوير نظم التشغيل ال يل ادلاخلية واملوار 

23
. ومت تنفيذ ترقية 

متتة ادلاخلية يف مجيع ل مة. وابلإضافة اإىل ءالاملكفاءة و تمتزي مبزيد من الورقية حديثة غري خللق بيئة معل التابعة هل  الإداراتلأ

                                                
23
 أأعاله. 3.1.2الاطالع عىل "املوارد املادية" يف القسم  ملزيد من املعلومات، يرىج  
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يداع الإلكرتوين )ذكل، أ   دارات e-filingنشئ نظام لالإ مجيع التصالت الواردة والصادرة  املكتب، الأمر اذلي يدمع( مجليع اإ
لكرتوينودع  مع م طار . وحظ  نظام الإيداع الإلكرتوينالطلبات يف شلك اإ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بقبول كبري  يف اإ

يداع ما يقرب من حيث  –الطلبات ودع  من جانب م طاراملودعة طلبات ال من  %99مت اإ معاهدة التعاون بشأأن  يف اإ
 الإنرتنت.رب ع 2016عام الرباءات يف 

كثريا يف قواعد بياانت البحث املتاحة لفاحيص الرباءات املوضوعيّي لتوفري تغطية شامةل  مكتب الرباءات الإرسائييل واستمثر
معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمبوجب موعة الواثئق جملاحلد الأدىن متطلبات تتجاوز 

24
ماكنية الوصول فاحصّي . وأأتيحت لل اإ

ىل قوا  اجملالتيف مجيع  الرباءاتبغري لرباءات و املتعلقة اب النصوصعد بياانت البحث الأكرث تطورا اليت تشمل لك من اإ
أأمور مجةل من بّي و مجيع أأدوات البحث الالزمة لإجراء حبث شامل، مبا يف ذكل،  وتوفريلية الارتمجة وتوفري الالتقنية، 
 .ةيولوجيالب  تالهيالك الكمييائية والتسلسالحبث أأخرى، 

ىل ال مكتب الرباءات الإرسائييل  ينظرو   ولوية اسرتاتيجية يف أأنشطته.كأ ونوعية منتجات معهل ادلولية املناسب توقيت اإ

دارة للفحص المتهيدي / دارة للبحث ادلويلكإ ، مكتب الرباءات الإرسائييلقدهما ياجلودة اليت مرتفعة اخلدمات  دتوأأ  اإ
ىل توس  ، ادلويل دارة للبحث كإ مكتب الرباءات الإرسائييل تاروا أأن خي هبا الطلبات ودع  اليت ميكن ملالبدلان ع عدد ياإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل /ادلويل دارة للبحث كر أأعاله، يعمل كام ذُ ، و  الوقت احلارضويف .اإ مكتب الرباءات الإرسائييل كإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل وجورجيا. ويف الأمريكية ئيل والولايت املتحدة اإرسالصاحل مودع  الطلبات من  ادلويل/ اإ
براهما ابلتفاقات  ورهنامرحةل لحقة،  مع ماكتب الرباءات الأخرى، يتوقع مكتب الرباءات الإرسائييل أأن يكون اليت يمت اإ

يج أأجانب أ خرين. ويرى املكتب أأن هذه اخلدمات تعد دليال عىل التقدم التكنولوودعّي طلبات م معاجلةقادرا عىل 
 لالقتصاد احمليل.

دار  ىلأأومن مكتب الرباءات الإرسائييل وكن  ىل جانب بحث، ال  اسرتاتيجيةعن  تقاريرتقدم اليت لبحث ادلويل ات ااإ  تقاريراإ
طار املودعةلطلبات ل  ابلنس بةالبحث ادلويل،   .2013 أأبريلمنذ  ، وذكلمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ

تعزيز يف أأداة لتحديد الكفاءات واس تخداهما مبثابة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مكتب الرباءات الإرسائييل عترب ي و 
"، أأطلق PCT Direct" خدمةيف تنفيذ نظام الرباءات العامل  والوطين. وهكذا، وعىل خطى املكتب الأورويب للرباءات 

 ادلولية الثانية بعد املكتب الأورويب لرباءاتعتباره الإدارة اب 2015 هذه اخلدمة يف أأبريل مكتب الرباءات الإرسائييل
 .الاخرتاع

تعد أأنظمة ابلرباءات هبدف تقامس العمل وتنس يق البحث والفحص. و ذي الصةل وتضطلع اإرسائيل بدور نشط يف التعاون 
. ودلى ذكل التعاونمن أأمثةل  (GPPH) الرباءات ملعاجلةالرسيع  العامل  ملساروا (PPHالرباءات ) ملعاجلة املسار الرسيع 

طار املسار الرسيع  اتفاقياتمكتب الرباءات الإرسائييل  اون التعمعاهدة مبوجب الرسيع  املسارو  الرباءات ملعاجلة ثنائية يف اإ
ك ر مناوفنلندا وادلالاخرتاع الأورويب لرباءات  والياابن والصّي واملكتبالأمريكية مع الولايت املتحدة  بشأأن الرباءات

طار ترتيب اإىل ن بّي املبادرين م مكتب الرباءات الإرسائييل ، كن2014س بانيا. ويف بداية عام اإ و  املسار تعاون جترييب يف اإ
 . الرباءات ملعاجلةالرسيع العامل  

قامة صالت أأوثق بّي نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وخمتلف برايساعد و   ملعاجلةاملسار الرسيع مج الاجتاه الأخري حنو اإ
طلبات الرباءات ادلولية بعد دخول ل الرباءات  ملعاجلة املسار الرسيع عجيل يتيح للمودعّي طلب ت وهو الأمر اذلي  ،الرباءات

                                                
24
 أأعاله. 5.1.2ملزيد من املعلومات، يرىج الاطالع عىل "الوصول اإىل احلد الأدىن من الواثئق ..." يف القسم   
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يف خفض التاكليف وعبء العمل والازدواجية غري الرضورية ويساعد ادلولية،  العملاملرحةل الوطنية عىل أأساس منتجات 
 يف جودة براءات الاخرتاع املمنوحة. يُسهمو العمل،  يف

ىل  مكتب الرباءات الإرسائييل ونفذ نظام التصنيف املركزي للمنتجات كجزء من نظامه الوطين للتصنيف، ابلإضافة اإ
يداعها تصنيف الطلبات الوطنية اليت مت ب التصنيف ادلويل للرباءات، وبدأأ  . كام 2016سبمترب  يف اإرسائيللأول مرة يف اإ

طلبات الرباءات تنفيذ حبث الفاحصّي عىل اس تخدام التصنيف املركزي للمنتجات يف مكتب الرباءات الإرسائييل شجع ي 
دراج معلومات ةالسابقالصناعية  اةل التقنيةفامي يتعلق حب الوطنية وادلولية لتصنيف اخلاصة ابتصنيف ال . ويعزتم املكتب اإ

 .2018تصنيف ادلويل للرباءات، يف تقاريره ادلولية حبلول هناية عام املركزي للمنتجات، ابلإضافة اإىل معلومات ال 

عادة تعيّي ستساعد معلية وفامي يتعلق مبزااي نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كلك،  دارة اإ مكتب الرباءات الإرسائييل كإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل  طار زتايديف من عبء العمل ادلويل املعىل التخف للبحث ادلويل/ اإ معاهدة التعاون بشأأن  يف اإ

ىل درجة من ذكل ، وأأدى هاانتظار الطلبات وزمن الرباءات. وقد خلق عبء العمل هذا تراكامت من حيث عدد  بدوره اإ
أأحصاب املصلحة يف اختاذ القرارات التجارية أأو الاستامثرية أأو دلى صعوابت  أأوجدالامر اذلي عدم اليقّي القانوين، 

 التكنولوجية.

يف مجيع للمكتب املشاركة النشطة أأظهرت يف الاجامتعات املهنية ادلولية. و بشلك دامئ مكتب الرباءات الإرسائييل مه اويس
الإدارات ادلولية واجامتعات الفريق الفرع  املعين ابجلودة  اجامتعاتنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، لس امي فعاليات 

ىل تقامس العمل وحتسّي اجلودة اليت هتدف  ( واملبادرات واملشاريع ادلولية الأخرى2014)اليت اس تضافهتا اإرسائيل يف  اإ
مساهام فعال يف حتسّي كفاءة نظام معاهدة التعاون املكتب القدرة عىل أأن يكون يُثبت  حافال ومواءمة نظام الرباءات، جسال

 بشأأن الرباءات وجودته.

عادة التعيّي طلأأن تقدمي مكتب الرباءات الإرسائييل يرى و  يليب مجيع املتطلبات التقنية لتقدمي خدمات البحث والفحص ب اإ
اجلودة ملس تخديم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وعالوة عىل ذكل، يبّي ما س بق الزتام املكتب بتبادل املعلومات مرتفعة 

لتحسّي ل هدة التعاون بشأأن الرباءات ادلول الأعضاء يف معا مجيعوتعزيز أأفضل ممارسات الإدارات ادلولية كجزء من دمع 
من زايدة تعزيز اإرسائيل بمتديد تعيينه، ستمتكن  هأأنيرى عاهدة كلك ابلنس بة مجليع ادلول املتعاقدة. و املاملس متر لنظام 

 أأيضا يف مجيع أأحناء العامل.حفسب، بل يف اإرسائيل ليس نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، الاوسع ل س تخدام الا

  نوعية طلبات الرباءات .5

 سب اجملال التقينحب  -عدد الطلبات الوطنية املس تلمة 

 الس نة

 اجملال التقين 
2016 2015 2014 2013 2012 

 656 640 626 644 726 املياكنياك

 2.202 2.234 2.432 2.498 2.306 اتلكرتونيالإ كهرابء / ال 

 2.202 1.966 1.968 2.123 2.094 كميياءال 

 1.200 1.122 1.142 1.262 1.293 تكنولوجيابيو ال 

 6.651 5.962 6.168 6.527 6.419 اجملموع
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 املسارسب حب  -عدد الطلبات الوطنية املس تلمة 

 الس نة

 املسار 
2016 2015 2014 2013 2012 

 804 798 740 542 734 الأولوية ادلاخلية/الإيداع الوطين الأول

 339 233 313 188 320 الأولوية بناء عىل نظام ابريس

طار دخول املرحةل الوطنية  معاهدة التعاون  يف اإ

 بشأأن الرباءات

5.365 5.797 5.115 5.001 5.508 

 

حسب س نة النرش – مككتب تسمل الطلباتاملس تلمة عدد الطلبات ادلولية 
25

 

 الس نة

 اجملال التقين 
2016 2015 2014 2013 2012 

 263 283 315 327 320 املياكنياك

 531 584 670 694 722 اتلكرتونيالإ كهرابء / ال 

 175 166 171 171 225 كميياءال 

 90 77 61 81 80 البيوتكنولوجيا

 1.059 1.110 1.217 1.273 1.347 اجملموع

 

 الرباءات الوطنية معاجلةاملس تغرق يف الوقت متوسط 

 شهر(ابلأ ) الوقت اعتبارا من  حمسوب املؤرش

 غري ذي صةل  غري ذي صةل لبحثا

 شهرا 28.5 من اترخي التقدمي لفحص الأولا

 شهرا 23.5 من اترخي الفحص الأول ملنحا

 

 ة املرتامكةالوطني الطلبات

. وأأدت التقنية التطلبا تغط  مجيع اجمل 16 892 ما مجموعه 2016 هناية ديسمرب يف الوقت الراهن، بلغ جحم معل املكتب يف
نتاج،  جيايب عىل الإ حداث أأثر اإ ىل اإ  الزايدة التدرجيية يف عدد فاحيص الرباءات ونظام التشغيل ال يل اجلديد املذكور أأعاله اإ

 عىل املدى القصري. س يتيح معاجلة هذا الوضع

                                                
25
  2017املصدر: قاعدة بياانت اإحصاءات الويبو. اترخي أ خر حتديث: يناير  
(http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/pmhindex.htm؟tab=pct) 
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نتاجية التابعة للوكةل التنفيذية، ويه جلنة لفحص جلنة الرقمكتب الرباءات الإرسائييل وعالوة عىل ذكل، خيضع  ابة والإ
مكتب أأعامل مبراجعة  اللجنةحكومية مسؤوةل عن حتديد الأهداف املتصةل ابلعمل يف املكتب والتحقق مهنا. وتقوم هذه 

صدار تقرير و مرة يف الس نة الرباءات الإرسائييل   يكتف   ، مل تنفيذ التوصيات. وحىت ال نيمت عىل الأقل، وبعد ذكل يمت اإ
مكتب ت دلى رتاكامتناقصت ال. ونتيجة ذلكل، يف الوقت الراهن أأهدافه، بل جتاوزهابتحقيق مكتب الرباءات الإرسائييل 

 ال ن لعدة س نوات.الرباءات الإرسائييل 

. ومن املتوقع اشهر  4.5فحص عند الاس مترار فرتة بقيت شهرا. و  28.5ل لفحص الأو فرتة ا متوسط، بلغ 2016ويف هناية عام 
 .2018 -2017فرتة فاحصا يف  20حدوث املزيد من التحسينات نتيجة لتعيّي 

ىل اس تنتاج مفاده أأن تقدمي خدماتمكتب الرباءات الإرسائييل وبعد دراسة مس تفيضة، توصل مسؤولو  دارة املكتب  اإ كإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل   من ترامك الطلبات الوطنية.لن خيل بقدرة املكتب عىل احلد  للبحث ادلويل/ اإ

ىل أأن م ما ودع  وجتدر الإشارة اإ مكتب الولايت املتحدة الأمريكية الطلبات واملقميّي يف اإرسائيل س يحتفظون حبق اختيار اإ
دارة للبحث ادلويل/ رباءات لأأو املكتب الأورويب ل للرباءات والعالمات التجارية دارةكإ ىل جانب للفحص المتهيدي ادلويل اإ ، اإ

 .تب الرباءات الإرسائييلمك 

 طلباتعدد ال   قياسامل 

 16 892  مجيع الطلبات العالقة

 غري ذي صةل )يف حال دفعت الرسوم املعنية(طلبات يف انتظار البحث 

 16 892  )يف حال دفعت الرسوم املعنية(طلبات يف انتظار الفحص الأول 

  كتب الرباءات الإرسائييلمل أأنشطة التعاون ادلويل  .6

معاهدة التعاون بشأأن مبوجب  املسار الرسيعو الرباءات  ملعاجلةاملسار الرسيع تفاقات رشاكة امكتب الرباءات الإرسائييل  أأبرم
ىل ذكل، بغية تعزيز تقامس العمل عىل الصعيد ادلويل الرباءات مع عدد من ماكتب الرباءات اعتبارا و . وابلإضافة اإ

هذه  توأأسهم الرباءات. ملعاجلةالرسيع العامل  املسار ترتيب من  اجزء الإرسائييلمكتب الرباءات أأصبح ، 2014 يناير 6 من
 .امن حيث التلكفة ونوعيهت االرتتيبات يف حتسّي كفاءة حفص الرباءات وفاعليهت

دارات ادلولية احلادي والعرشين الاجامتع مكتب الرباءات الإرسائييل ، اس تضاف2014فرباير ويف  يف الاجامتع شارك . و لالإ
 ماكتب الرباءات العاملية الرائدة. من 18من كبار املسؤولّي يف الويبو و 50ما يقرب من 

اليت  اجلواةلالندوات كنت التعاون مع الويبو. و أأشاكل لكثري من اب واتر الس نداعىل م مكتب الرباءات الإرسائييل اضطلعو 
 ُ دورة تدريبية مدهتا أأس بوع واحد بشأأن ممتثل يف الأنشطة. وهناك تعاون طويل الأمد  تكلمن بّي  2015فذت يف عام ن

مكتب الرباءات الإرسائييل  وتُعقد يف ،مكتب الرباءات الإرسائييلحبث الرباءات وحفصها، تنظمها الويبو ابلتعاون مع 
فحص معل تتعلق مبامرسة ال وحلقاتات خرى. وتشمل ادلورة حمارض الأ اكتب املمن أأكدميية الويبو و جانب لأ للمشاركّي ا

لصناعة واملؤسسات الأكدميية. ؤسسات ا، فضال عن زايرات ملالصيدلنيي الاجمل، مع الرتكزي عىل الإرسائييل الرباءاتكتب مب 
املعلومات بّي املسائل القانونية واملهنية املتعلقة ابلرباءات، وتسمح ابملناقشات املهنية وتبادل حول ادلورة نظرة اثقبة  وفروت

عىل  2017يف عام املزمع عقدها . وسرتكز ادلورة التدريبية مكتب الرباءات الإرسائييلالرباءات دلى املشاركّي وفاحيص 
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مكتب الرباءات الإرسائييل  جه، و مت يف السابقاملعلومات والتصالت، وكام  تكنولوجياجمال يف الرباءات وحفص حبث 
ىل ممثيل   .ادلورة الرباءات الأخرى مبارشة حلضورماكتب ادلعوة اإ

التعاون مع خمتلف ماكتب امللكية الفكرية الوطنية عن طريق أأشاكل لعديد من ابمكتب الرباءات الإرسائييل ويضطلع 
مكتب الولايت و مكتب ادلوةل الصيين للملكية الفكرية تبادل املعلومات )مثل دةل وبرامج تبادل الفاحصّي و الزايرات املتبا

بعض هذه تُعقد رباءات(. و للاملكتب الأورويب و  املكتب الكندي للملكية الفكريةو  تحدة للرباءات والعالمات التجاريةامل 
عالمية  دوراتيف  املمتثةلالأنشطة  مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات نصف س نوية يف اإرسائيل ابلتعاون مع عامة اإ
زايرة باملكتب الأورويب للرباءات ويقوم فاحصو الرباءات دلى  ،الرباءات ملعاجلةيع املسار الرس لتعزيز اس تخدام  التجارية

عالمية همنية مع الفاحصّي يف   .مكتب الرباءات الإرسائييلاإرسائيل عىل أأساس منتظم وعقد دورات اإ

 اخلامتة .7

مجيع املتطلبات الالزمة ملواصةل العمل تلبية أأنه أأثبت قدرته عىل مكتب الرباءات الإرسائييل يرى لك ما س بق، خالل من 
دارة للفحص  دارة للبحث ادلويل/ اإ طار ادلويل المتهيديكإ عترب متديد تعيينه رضوراي، ي معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، و  يف اإ
 عىل أأساس السامت الرئيس ية التالية:

يف مجيع رباءات الفاحيص من  عدد متنام  ويمتزيون ابلكفاءة و ومتحمسّي  ّيموظفّي مؤهلّي وديناميكيتوافر  -
 ؛ميتلكون قدرات ثنائية اللغة ومتعددة اللغات يف كثري من الأحيان اجملالت التقنية

بحث وحفص صّي يف مجيع اجلوانب املتعلقة ب نظام تدريب جيد التنظمي للتدريب املس متر مجليع الفاحتوافر  -
ثراء   ؛للفاحصّيملهنية العلمية وا معارفوحتديث للطلبات الرباءات، فضال عن اإ

 ؛متثال للأهداف احلكومية احملددة سلفاالايف الوقت املناسب ومع عبء العمل تعامل ال توافر  -

 ةوقامئ ةقيرغري و  معاجلةنظام أ يل متقدم وكفء وعرصي يوفر الإيداع الإلكرتوين الاكمل والتصالت، و توافر  -
 ؛ذلكل تنفيذ التحسينات عند احلاجةيف مرونة و  ،طلبات الرباءات الوطنية وادلوليةل هام عىل امل 

الرباءات وغري الرباءات توفر تغطية  نصوصيف يف مجيع اجملالت التقنية ة تقدمم قواعد بياانت حبث توافر  -
نظام توافر و  ،تتجاوز احلد الأدىن من متطلبات الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 ؛ادلاخليةلمراجعة لوترتيبات  ISO 9001:2015معيار مع راخس لإدارة اجلودة يتوافق 

لعامتد التغيريات واملبادرات الإجرائية والتشغيلية لتحسّي معاهدة التعاون الالزمة اجلاهزية واملرونة توافر  -
 ،من الويبو أأو غريها من الإدارات ادلولية وادلول الأعضاء بدمع رمزي أأو حىت من دون دمعبشأأن الرباءات 

  ؛قدرة عىل دمع ال خرينال مع توفر

 ؛الانفتاح عىل التعاون ادلويل )مثل تقامس العمل وتبادل املعلومات واملشاركة يف املناقشات ادلولية(توافر  -

ىل المتزي يف توافر  - ومجع أ راء املس تخدمّي وتقدمي اخلدمات،  خدمّياملس تمع عالقات الالزتام تنظمي  ابلسع  اإ
نظام الرباءات الوطين صالبة عىل عامة امجلهور من خالل دمع الواقع بء التنظمي  لعلاملس متر  فضمع اخل

 وادلويل.



PCT/CTC/30/13 

Annex 
21 
 

دارة يف توفري خدمات  انحججسل توافر  دارة ال اإ  تعليقاتعداد مزتايدة ابس مترار مع لأ فحص المتهيدي ادلويل البحث ادلويل/ اإ
جيابية للغاية من أأحصاب املصلحة و   .واجلودةحيث التوقيت الأخرى من  اكتب الزميةلاملاإ

  ]هناية املرفق والوثيقة[

 


