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 الرباءات بشأن التعاون معاهدة
 التقني التعاون جلنة

 
 الثالثون الدورة
 2017 ماةو 12 انىل 8 من جنيف،

 
 

 بناء الدويل التمهيدي للفحص وإدارة الدويل للبحث كإدارة األسرتايل للرباءاتاملكتب  تعيني متديد
 الرباءات بشأن التعاون معاهدة على

عداد من وثيق    ادلويل املكتب ان

 تنهتي  ملدة احلالي  ادلولي  اإلندارات لك الرباءات( )مجعي  الرباءات بشأأن التعاون معاهدة مجعي  عينت .1
ذن تعّي سي  .2017 ديسمرب 31 يف دارة للك التعيي متدةد يف تبت أأن 2017 يف الرباءات مجعي  عىل ان  ادلولي  اإلندارات من ان

 وترد الرباءات(. معاهدة من (3)32و ()ه(3)16 املادتي )انظر اللجن  هذه استشارة بعد تعييهنا، متدةد تلمتس اليت احلالي 
 فيه. اللجن  ودور اإلنجراء هذا عن معلومات PCT/CTC/30/INF/1 الوثيق  يف

دارة تعيينه لمتدةد بطلبه املكتب الأسرتايل للرباءات ، تقدم2017مارس  7 ويف .2 دارة ادلويل للبحث كن  للفحص وان
 الوثيق . هذه مرفق يف الطلب ويرد .الرباءات بشأأن التعاون معاهدة عىل بناء ادلويل المتهيدي

ن  .3 ىل مدعوة اللجن  ان سداء ان  يف هتامشور ان
 .الأمر هذا

 [املرفق ذكل ةيل]
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 تعيينه لمتدةد املكتب الأسرتايل للرباءات طلب
دارة دارة للو  ادلويل للبحث كن  ادلويل المتهيدي فحصان

طار يف  الرباءات بشأأن التعاون معاهدة ان

 معلومات عام  - 1

 : الوطين املكتب امس  .أأ  

 الوكةل احلكومي  املعروف  ابمس مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة (. ةتبعاملكتب الأسرتايل للرباءات )

 :معلومات الشخص امليلف ابإلتصال فامي خيص مضمون هذا التقرير  .ب

 مارتن دةفلي، ميلف ابلس ياسات العام ، الس ياس  العام  والتعاون ادلوليي

 العام  واحلومك ، مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  اتابلس ياسفرةق العمل املعين 

martin.devlin@ipaustralia.gov.au ، :99359697 613+الهاتف 

  :املدير العام لطلب جتدةد التعيي تسملاترخي   .ج

 2017مارس  7

 التعيي:جتدةد دورة امجلعي  اليت ةطلب فهيا   .د

 (.2017ت )العادة  الواحدة والعرشون( مجلعي  احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءاادلورة التاسع  والأربعون )ادلورة 

دارة للبحث والفحص: .ه  التارخي اذلي من املتوقع بدء العمل فيه كن

 .20181ةناير  1

دارات البحث والفحص اليت تساعد يف تقيمي مدى استيفاء املعاةري  .و  :ان

دارة المتس املكتب الأسرتايل للرباءات مساعدة املكتب الكندي للملكي  الفكرة  يف مراجع  طلبه لتجدةد التعيي  كن
دارة للفحص المتهيدي ادلويل لرشوط املطلوب . ل املكتب الأسرتايل للرباءات استيفاء مدى تقيمي ، و للبحث ادلويل وان

التعيي لغرض احلصول عىل تعليقات  جتدةدطلب  رشوعيل م للمكتب ادلوالأسرتايل للرباءات وقد قدم املكتب 
انضفاء طابع رمس  هبدف بشأأهنا، وقد مض املكتب لطلبه الرأأي الأويل اذلي قدمه املكتب الكندي للملكي  الفكرة ، 

ضافي  بشأأن املراجع  اليت قامت هبا اإلندارات الأخرى، مضن ال   8 قسمعىل الطلب. وميكن الاطالع عىل معلومات ان
 .من هذا الطلب

 احلد الأدىن من متطلبات التعيي: عاةري املوضوعي امل - 2

                                                
1

متدةد اإلتفاق احلايل ملدة س ن  واحدة، بسبب طلب ود املكتب الأسرتايل للرباءات أأن ةتواصل التعيي دون انقطاع. غري أأنه قد يكون من الرضوري ة  
 اش حاليا مع اإلندارات الأخرى.انجراءات املعاهدة عىل الصعيد الوطين يف أأسرتاليا. وقد ةعمتد اتفاق جدةد يف فرتة إلحق  بعد نرش املثال موضوع النق
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 القدرة عىل البحث والفحص - 1.2

جيب أأن ةضم املكتب الوطين أأو املنظم  احلكومي  ادلولي  مائ  مس تخدم : أأنهعىل  "،1"1.63و "1"1.36 نالقاعداتتنص 
 .لكون املؤهالت التقني  الالزم  إلنجراء البحوثعىل الأقل يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادة ، ومي

  :البحث والفحص لتنفيذاملوظفون املؤهلون 

عداد التقارير فرةقاملصدر:   كتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة .التابع مل دلاخيل ا ان

متوسط اخلربة كفاحص براءات )عدد  )دوام كمل( العدد اجملال التقين

 الس نوات(

 8.93 125.98 املياكنياك

 8.92 87.94 اإلنلكرتونيات/الكهرابء

 9.06 93.86 الكميياء

 9.03 307.78 اجملموع

عدد الس نوات منذ الانتداب )ابحتساب مدة  دون احتساب املتدربي 

 التدرةب(

طار تدرةيب قامئ عىل  فيهالعاملي املكتب الأسرتايل للرباءات همارات فاحيص الرباءات  طورة برامج تدرةبي : بناء عىل ان
لفاحيص الرباءات بناء عىل اإلنطار )برانمج فاحيص حقوق امللكي  الفكرة (. وقد نفذان برانجما تدرةبيا جدةدا الاختصاص 

عىل حفص الرباءات. وميكن للمتدربي البدء يف التدرةب ابس تخدام وحدات التعمل اذلايت ، وةطلق عليه التدرةب املذكور
اجملموع  درب محبضور ذكل و ودون احلاج  لالنضامم انىل مجموع  تدرةب منفصةل،  مجموعهتم، دون مغادرة اإلننرتنتعىل  خمتلف 

عداد خط  التدرةب والتقيمي.  عناملسؤول  منذ أأول ةوم يف التدرةب، و عىل املتدربي املرشفو ماكن العمل املوجود يف  ابن
املتدربي أأثناء  وةوجهوةتلقى املتدربون واملدربون يف ماكن العمل املساعدة من ميرس برانمج التعمل اذلي يرشف عىل التيسري 

ي املدربةوجه من منسق التدرةب اذلي يرشف عىل التيسري و كام ةتلقون املساعدة ، اإلننرتنتلربانمج التعلمي عىل  ماس تخداهم
املساعدة للمدربي وةوجه احلصص التقيميي . وميكن النفاذ للتدرةب بأأمكهل وةقدم منسق التدرةب ، يف ماكن العمل املامرسي
لكرتوني  والصفوف الافرتاضي . مجلاعات اإلن من خالل الالتحاق ابذاتي  الوترية، و مواد التدرةب ، ابس تخدام اإلننرتنتعىل 

مع مجموع    التدرةبياترخي انطالق ادلورة حلول ، دون احلاج  إلنتظار أأرادواتدرةب مىت وأأةامن ويس تطيع املتدربون البدء يف ال 
ما. وةتقدم الفاحصون املتدربون يف الربانمج التدرةيب حسب الرسع  اليت خيتاروهنا، وإل جيربون عىل اتباع جدول زمين 

عادة النظر صارم. وميكهنم أأةضا   وفاحصأأن ةتقن جعهتا لك ما احتاجوا انىل ذكل. وةتوقع الوحدات اليت درسوها ومرا يفان
س ناد املوافقات قبل مرور عامي  فرةقاملطلوب  لالنضامم انىل الاختصاصات الرباءات اجلدد  بداة  التدرةب. كام ميكن  عىلان

إل عىل هماراهتم تقل عن أأن حيقق الفاحصون اإلنجناز املذكور يف مدة  ذ إل ةعمتد الأمر ان ومعارفهم الشخصي ، ومقدار عامي، ان
 اجلهد اذلي ةبذلونه.

حيمل امس برانمج تعمل الفاحص التقين، هبدف مساعدة اذلي تمنوي ال ربانمج الةبارش املكتب الأسرتايل للرباءات تنفيذ و 
مجيع جماإلت  ابلتطورات التكنولوجي . وةغط  برانمج التعمل املذكور اإلنملام املس متراملوظفي امليلفي بفحص الرباءات عىل 

اجملال، ابإلنضاف  انىل حضور املؤمترات أأو زايرة يف التكنولوجيا وةتضمن دورات تدرةبي  تقني  داخل املكتب ةقدهما خرباء 
موجه للفاحصي  الاختصاصالرشكت اخملتلف  العامةل يف القطاعات املعني . كام ةدير املكتب برانمج تدرةب قامئ عىل 

 سامع الأقوال.ىل تطوير هماراهتم ولعب دور املوظفي امليلفي ب عسعيا انىل حهثم احملنكي 
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نقط  نفاذ موحدة مجليع ةتيح وقد أأنشأأ مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  مركز الامتياز التقين حلقوق امللكي  الفكرة  واذلي 
التعمل اخلاص  بعمل الفاحصي، . وةقدم مركز الامتياز التقين مجيع جوانب وتطويرها خدمات تعلمي حقوق امللكي  الفكرة 

لبحث املتعلق  ابيف منح فاحيص الربامج بعض ادلروس بدأأ املركز  ،2011ةوليو  منذومهنا التعمل التقين املتعلق ابلرباءات. و 
تقنيات البحث املتقدم )واليت تشمل طلبات ب ت املفتاحي  وعالمات التصنيف(؛ و )واليت تشمل املراحل الأساس ي  واليلام

عىل سبيل ، 2013ءات يف جمال النانوتكنولوجيا(. وطور املركز دروسا أأخرى بدأأ يف تقدميها منذ ةوليو الربا
عادة الفحص EPOQUEتدرةب و ، Advanced Furthers املثال عىل املتاح  ؛ وادلرس الرئييس يف البحث؛ ووحدة ان

 غري الرباءات.؛ والتدرةب عىل انصالحات امللكي  الفكرة ؛ والبحث مضن مستندات اإلننرتنت

جيب أأن يكون يف حوزة املكتب الوطين أأو املنظم  احلكومي  ادلولي  عىل : أأنهعىل  "،2"1.63و "2"1.36 نالقاعداتوتنص 
ليه يف القاعدة  ماكهنام احلصول عليه، عىل أأن يكون مرتبا عىل  34الأقل احلد الأدىن جملموع  الواثئق املشار ان أأو يكون يف ان

لكرتوني  الوجه السلمي لأغراض  .البحث عىل ورق أأو بطاقات مصغرة أأو دعام  ان

ىل احلّد الأدىن من الواثئق لأغراض البحث  :النفاذ ان
(X) نفاذ كمل 

 البحث:  نظمأأ 

دارة الرباءات( من أأجل معاجل  طلبات  يس تخدم الفاحصون العاملون يف مكتبنا نظاما الكرتونيا إلندارة الواثئق )نظام تنظمي ان
عادة الاطالع علهيا وحفصها. و  لأعامل  ب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  نظام الكرتوينمكت ةتوفر دلىالرباءات الوطني  وختزيهنا وان

وةتيح النظام للفاحصي طاوةل معل لفحص الرباءات تتضمن تشكيةل واسع  من  .(INTESS) البحث والفحص ادلولي 
ىل أأد احلد الأدىن  تشملاليت  (STN( وحمرك البحث )EPOQUEالبحث ) اةاملوارد املوهج  للفاحصي، فميكهنم من النفاذ ان

ىل ادلإلئل املتاح  الكرتونيا )مثال: دليل و جملموع  الواثئق؛  دارة ودليل نظام الرباءات يف جمال واإلنجراءات  اتملامرساان ان
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وقد نفذ املكتب  وأأ اجلودة(؛ واملواد القانوني  املتعلق  ابلرباءات؛ واملواد اليت تنرشها الوةبو 

ادلورة يف واإلنجراءات؛ و اتمجموع  من أأفضل املامرسات يف جمال معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وأأدرهجا يف دليل املامرس
ةنتفع . وختضع املامرسات املذكورة للمراجع  بصف  دورة . و (IRPEP) التدرةبي  بعنوان برانمج فاحيص حقوق امللكي  الفكرة 

ماكني  النفاذ من سبيل أأدوات املساعدة اإلنضافي  الفاحصون ب لكتب التقني  البياانت ادلاخلي  واخلارجي ، ول  لقواعدالسهل ان
، عىل يشمل ذكلالت واملوارد القانوني  بشأأن طاوةل العمل لفحص الرباءات اخلاص  مبكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة . و اجملو 

ىل و  Questel-Orbitو PubMedو Natureو MEDLINE، وIEEEالنفاذ انىل منصات  سبيل اذلكر إل احلرص، نظام ان
ىل نتاجئ البحث والفحص  .الوةبو للنفاذ املركزي ان

أأفضل املامرسات يف جمال عىل الفاحصي اطالع للمكتب الأسرتايل للرباءات عىل  لبحث التابعاملعين ابالفرةق التقين  رصوحي
ىل أأدوات حبث عالي  اجلودة. وة وصوهلمتقنيات البحث و   الفرةق التقين املعين ابلبحث قدرتي رئيس يتي، وهام: وفران

 ، عىل أأفضل املامرسات يف جمال تقنيات البحث، واطالعهم تقدمي ادلمع والتدرةب للفاحصي داخل الشعب 

  تقيمي أأدوات البحث وقواعد البياانت املس تخدم  لفحص الرباءات.و 

 عىل أأنشط  أأخرى، ويه: حثوةعمل الفرةق التقين املعين ابلب

  التصنيف ادلويل للرباءات والتصنيف التعاوين للرباءات؛أأنشط  التصنيف، ومهنا 

  حصي يف اس تخدام أأدوات البحث الفارعاة  خربات وEPOQUE وSTN وغريها؛ 
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  ؛ املعني تالفرةق املعين مبشارةع التدرةب خبرباء يف اجملاإل مدّ و 

  ؛يف جمال الرباءات ملامرسات واإلنجراءاتااحملافظ  عىل جحم معليات البحث يف دليل و 

  الفاحصون.أأدوات البحث التجارة  اليت يس تخدهما العقود املتعلق  بومسؤولي  تنظمي 

جيب أأن يكون حتت ترصف املكتب الوطين أأو املنظم  احلكومي  ادلولي  : أأنهعىل  "،3"1.63و "3"1.36 نالقاعداتوتنص 
موظفون قادرون عىل البحث يف اجملاإلت التقني  املطلوب حبهثا، وملمون ابللغات الرضورة  عىل الأقل لفهم اللغات احملرر هبا 

لهيا احلد الأ  لهيا يف القاعدة أأو املرتمج ان  .34دىن جملموع  الواثئق املشار ان

ةداع هبا ميكن اليت (اللغات)للغ ا   .اإلنكيليزة : ومعاجلهتا الوطني  الطلبات ان

ىل جانب : اللغات الأخرى اليت ةتقهنا عدد كبري من الفاحصي أأن س ياس  املكتب الأسرتايل للرباءات تقتيض  ،اإلنكيليزة ان
. وةضم املكتب حاليا فاحصي ملمي ابلفرنس ي  والأملاني  والياابني  اللغات الأخرىيكون الفاحصون ملمي دوما ببعض 

 والصيني  والروس ي  واإلنس باني  والكورة ، وةغطون مجيع اجملاإلت التكنولوجي  الرئيس ي .

البحث وفهم حاةل عىل للمساعدة منه سعيا : املتاح  للمساعدة يف البحث أأو فهم حاةل التقني  السابق  بلغات أأخرى اخلدمات
 لفاحصي الأدوات التالي :يف ترصف ااملكتب ةضع التقني  السابق  بلغات أأخرى، 

 WIPO Translateأأداة الرتمج  الآلي   -
 WIPO Pearlمنص   -
 خدم  غوغل للرتمج  -
 لرتمج  الرباءات )ابس تخدام خدم  غوغل للرتمج ( Esp@cenetش بك   -

دارة اجلودة – 2.2  ان

جيب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو املنظم  احلكومي  ادلولي  نظام  "، عىل أأنه:4"1.63" و4"1.36وتنص القاعداتن 
 .إلندارة اجلودة وترتيبات داخلي  للمراجع  وفقا لقواعد البحث ادلويل املشرتك 

التوجهيي . ونلزتم  من املبادئ 21الفصل  علهيا صنة يا اليت املكتب الأسرتايل للرباءات عىل الأقل للمعاةري ادلن جيب يس ت 
دارة اجلودة مبواصةل حتسي  دارة اجلودة املعين. ويس تجيب تقرير نظام ان  اذلي أأعددانهوظائف العمل الأساس ي  ونظام ان

، التوجهيي  للبحث والفحص ادلوليي مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاملبادئ من  21للرشوط املبين  يف الفصل 
لكرتوين للوةبو عىل عىل املوقع اإلن  2006وميكن الاطالع عىل مجيع التقارير الس نوة  عن اجلودة اليت أأصدرها املكتب منذ 

دارة اجلودة املذكور . وحيمل نظhttp://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.htmlالعنوان التايل:  ام ان
 .ISO 9001شهادة اجلودة  2006 منذ

، اق خدم  العمالء املتعلق مبكتبناميثعن تقرير ال  ،دث، لك ثالث  أأشهرحنميثاق خدم  العمالء: نشط  ول الزمين لأ اجلد
نعمتدها إلنصدار تقرير البحث ، املعاةري اليت اذلكر إل احلرص، وةذكر التقرير، عىل سبيل 2وننرشه عىل موقعنا الالكرتوين

 ث  أأشهر الأخرية.مبتوسط الأداء اذلي قدمه املكتب خالل الثال اادلويل، وةقارهن

                                                
2

 .https://www.ipaustralia.gov.au/tools-resources/publications---reportsانظر مثال:  
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 معاةري تسجيل الرباءات وحفصها

  لطلب اخلاص ابمن اترخي اس تالم نسخ  البحث  أأسابيع 10ةصدر مكتبنا تقارير البحث ادلولي  خالل
 اخرتاع واحد؛ادلويل، ما مل يشمل الطلب أأكرث من 

  اس تالم الامتس البحث، ما مل  اترخي من أأسابيع 6ةصدر املكتب تقارير البحث ادلويل الطابع للرباءات خالل
 منك مدان ببيان كتايب؛نطلب يشمل الالامتس أأكرث من اخرتاع واحد، أأو 

  من اترخي اس تالهما. ةوما 20ب مكتبنا عىل املراسالت اليت تصلنا منك خبصوص طلبك، خالل يجي 

 املس توى الأول ملعاةري جودة منتج الرباءات

عىل صالحي  حق امللكي  سلبا تتعلق بعض معاةري جودة املنتج ابملسائل اليت قد تؤثر )أأو لها القدرة عىل التأأثري( 
 ويه: الفكرة ،

 جراءات البحث الصحيح  خالل مجيع معليات البحث؛  اعامتد ان

 الاعتبارات الوجهي  اليت قد تؤثر )أأو لها القدرة عىل التأأثري( سلبيا عىل وتسجيل مجيع الاعرتاضات/
 الرباءة. صالحي 

 املس توى الثاين ملعاةري جودة منتج الرباءات

عادة  تتعلق بعض معاةري جودة املنتج ابملسائل اليت قد تتطلب من مودع الطلب أأو من مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  ان
 العمل و/أأو تتسبب لأحدهام ببعض اإلنزعاج، ويه:زء هام من القيام جب

  يع الاعرتاضات/الاعتبارات الأخرى؛تسجيل مج 

 وخلو التقرير/الرأأي من لك الاعرتاضات/الاعتبارات اخلاطئ ؛ 

 . خبارة  وأأن تكون مجيع التقارير والآراء شامةل وان

 املس توى الثالث ملعاةري جودة منتج الرباءات

 دليل الرباءات، ويه: قتضهياة ابإلنجراءات الهام  الأخرى اليت  معاةري اجلودةتتعلق بعض 

 اإلنبالغ عن نتاجئ البحث وختزيهنا ابلشلك الصحيح؛ 

 . وأأن تكون الشيليات الكتابي  كمةل وحصيح 

 س هتدفامل التشغيل نطاق  - 3

 اإلنكيليزة اللغ )اللغات( اليت ةتيح هبا املكتب خدماته: 

 هواملكتب الأسرتايل للرباءات  :س تختص اإلندارة ابلنظر يف طلباهتا )ماكتب( تسمل الطلبات اليتادلوةل )ادلول( أأو مكتب 
دارة حبث دويل  ندونيس يا والهند واملكتب ادلويل )ملواطين نيجرياي لّك من يف خمتص  ان أأسرتاليا وبروين دار السالم وغاان وان

( وكينيا هبذه البدلاني ميارات العربي  املتحدة أأو املق وسانت لوس يا وسانت فنسنت وجزر غرةنادين ورسي إلكاك واإلنم
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ومجهورة  كوراي وليرباي وماليزاي ونيوزةالندا واببوا غينيا اجلدةدة والفلبي وس نغافورة واتةلند والوإلايت املتحدة الأمريكي  
 وفييت انم وجنوب أأفرةقيا وزمبابوي.

تقييدات من نطاق معل املكتب الأسرتايل للرباءات، ابس تثناء قامئ  ادلول  إل حتد أأي املفروض  عىل نطاق العملي : اتديقي ت ال 
 اليت يمتتع فهيا املكتب ابإلختصاص.

 دوافع الطلب - 4

عىل الصعيد قدما ن من دفع مصاحل املكتب ةقّر مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  بأأن الوةبو يه احملفل الرئييس اذلي ميكّ 
وقد عي  دوليا. كفاءهتالمساعدة عىل ضامن فعالي  املنظم  و ل دمع الوةبو نواصل ان كهمزة وصل و دورالقيام بادلويل، وس نواصل 

دارةاملكتب  اإلتفاقات  وجب، مب1980مارس  31، دون انقطاع منذ المتهيدي ادلويل فحصإلندارة للوادلويل بحث لل  كن
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  مجعي املتتالي  بي احلكوم  الأسرتالي  واملكتب ادلويل، وقد اكتسبنا مسع  طيب  داخل 

ةالء الأولوة  إلنصالحات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، التأأكيد عىل ونواصل  البارزة  عي نظرا ملاكن  امجل دمعنا للوةبو، وان
لها تطوير القانون ادلويل للملكي  الفكرة  وممارساهتا. وتساعد مشاركتنا املتنوع  يف الاجامتعات واللجان اليت ميكن من خالو 

وحتسي اجلودة بفضل امللكي  الفكرة  ادلولي  أأنظم  تبس يط ابلس ياس  العام ، الطلبات الأسرتالي  من خالل املعني  التقني  و 
ىل تعزيز قابلي  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لالس تخدام. درات تقامس العمل يف نطاق املكتب، ابإلن بام  وس يدمع ضاف  ان

دارة دولي  الزتامنا ادلويل املس مترننتعيي  ذ  ،ا كن املتقدم  داخل الوةبو، وادلول نظم  انىل رأأب الصدع بي ادلول النامي  نتوق مك ان
ىل و  آس يا واحمل ان ىل أأ ما حققناه يط الهادي. وةعود الفضل تقدمي منتجات دولي  مبتكرة وتكوين الكفاءات يف منطق  أ نشط  ذكل ان

ىل أأفضل الأمثةل. التعاون املتنوع  والتوجيه املستند  ان

جعاب املشرتكي  وةتواصل جناح برانمج التدرةب اإلنقلمي  عىل حفص الرباءات، اذلي حصد جناحا منقطع النظري، وانل ان
آلي  توفري مج أأول برانمج افرتايض من نوعه يف العامل، وةواصل وجامع  امللكي  الفكرة  العاملي  معوما. وةعد الربان لتعزيز هام  أ

بني  حتتي  وبرانمج وةتيح برانمج التدرةب اإلنقلمي  عىل حفص الرباءات ممارسات البحث والفحص يف املنطق . 
 متاكمل: تدرةب

 الرباءات للماكتب الأجنبي ؛ص حفخبصوص بي  شامةل ومس تدام  ة تقدمي دورة تدر الرضورة  ل رشوط ال  ةضع 

  تقامس العمل واملبادرات التعاوني  مع ماكتب امللكي  الفكرة  الأخرى.هجود وميكن الاس تفادة منه دلمع 

ىل و وةعزز برانمج التدرةب اإلنقلمي  عىل حفص الرباءات معاةري حفص الرباءات يف املاكتب املشارك ،  حتسي جودة ةؤدي ان
آس يا رابط  منطق  ل أأحناء يف كمالرباءات املمنوح   وةؤدي التعاون . وزايدة الثق  التجارة  بتكل الرباءات أأمم جنوب رشق أ

ىل تعزيز مسعتنا مكزود  كام سيسامه ذكل يف تقوة  عالقاتنا ، ومساند للتمني  الفكرة مللكي  املتعلق  ابلدلورات التدرةبي  الفعال ان
دارة الربانمج أأو عىل مس توى التعاون الربانمج، س ئنا يفورشكاملشارك  مع املاكتب   .بذكل الشأأنواء عىل مس توى ان

آخر 2012وتعد صنادةق الوةبو الاستامئني  يف اسرتاليا، واليت أأنشأأت لأول مرة يف  لقد معلنا و الزتامنا اإلنقلمي . عىل ، مثاإل أ
الفكرة  عىل  ي امللك   نظمأأ مع الوةبو وادلول الأعضاء املس تفيدة للتوصل انىل خمرجات معلي  هبدف حتسي  قرةببشلك 

 . وقد أأثبت مرشوع الوةبو املتعلق ابلبحثئالهندي والهاد يالصعيد العامل ، وخاص  عىل صعيد منطق  احمليط
(Re:Searchجناحه )امللكي  الفكرة    نظمأأ وةعود حتسي اطق املدارة  املهمةل. ، وسهل الأحباث التعاوني  يف جمال أأمراض املن

دارة التكنولوجيا ونقلها يف املنطق  ابلفائدة عىل الأسرتاليي الراغبي يف  وحتقق مع تكل البدلان. القيام بتبادإلت جتارة  وان
ايت الأوسع للحكوم  الأسرتالي  )مثال: تامتىش مع الأولوالفوائد عىل الصعيد اإلننساين واليت الصنادةق الاستامئني  مجموع  من 

اتح  الكتب ل (. وقد رفعت الصنادةق الاستامئني  ماكن  أأسرتاليا يف البدلان النامي  نظرال لأشخاص اذلين ةعانون من مشالك ان
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ذكل مسعتنا ادلول الأعضاء أأو مع أأمان  املنظم . وةعزز يف عالق  املكتب مع يف الوةبو سواء حمرتم  ومنحهتا مصداقي  ومزنةل 
 .ا العاملي وخدماهتأأنظم  الوةبو أأحصاب مصاحل جتارةي من وةدمع اس تفادة  ،مكسامه بناء يف جدول الأعامل املعياري

تطوير نظام امللكي  الفكرة ، مما ةفيد مس تخدمينا، وأأن السبيل أأن من مصلحته تشجيع ويرى مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  
ىل القيام بذكل هو عرب التعاون مع ماكتب امللكي  الفكرة  الأخرى هبدف  حداث الفرق يف مسار ان ر نظام امللكي  يتطو ان

قلمييا وعاملياالفكرة   رةطانيا للملكي  الفكرة  مكتب بمثل . ونعمل يف سبيل هذا الهدف مع املاكتب متوسط  احلجم مثلنا، ان
آخرين عىل ابإلنضاف  انىل معلنا اسرتاتيجيات تقامس البحث، خاص  يف جمال واملكتب الصيين للملكي  الفكرة ،  مع ماحني أ

دارة تكوين الكفاءات. أأنشط   دارة للو ادلويل بحث لل وميكننا، كن أأن نواصل التأأثري عىل تطور نظام  المتهيدي ادلويل فحصان
آس يا واحمليط الهاد  نظمأأ رة  من انحي  املصداقي  التشغيلي ، ودمع ماكتب و امللكي  الفك . ئامللكي  الفكرة  الأخرى يف منطق  أ

مودع  وحتظى اخلدمات اليت نقدهما بتقدير املبتكرين الأسرتاليي اذلين حيرصون عىل الانتفاع مهنا، فالأغلبي  الساحق  من 
دارة البحث ادلويل املعني  بطلهبمطلبات الرباءات الأسرتالي  خيتارون مكت حازت و  .ب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  ليكون ان

الوإلايت املتحدة ونيوزةلندا  مثلمن مناطق اختصاص ماكتب أأخرى، الواردة طلبات ال مودع   أأةضا رضاخدماتنا 
جودة عاملي  يف جمال البحث وس نغافورة وماليزاي ومجهورة  كوراي، واذلين ةنتفعون أأةضا من خدماتنا. ونقدم خدمات ذات 

ةداع والفحص، منذ املراحل الأوىل لعملي   عىل الصناع  والتكنولوجيا يف  كبريطلب الرباءات ادلويل. وةعود ذكل بنفع ان
ذ ميكن ملودع  الطلبات و/أأو مستشارهيم القانونيي التوا مع موظف  الفحص وادلمع. وميثل هؤإلء بسهوةل صل أأسرتاليا، ان

قاعدة همارات ومعارف ميكن لقطاع الأعامل والأحباث الاس تفادة مهنا ابلشلك املالمئ. ويساعد لك ما ذكر املبتكرين املوظفون 
 الأسرتاليي عىل اختاذ القرارات يف مرحةل مبكرة بشأأن طلب الرباءات اذلي س يودعونه، مما قد ةوفر علهيم الوقت والنفقات.

 الرباءات طلبات نوعي  - 4

عداد التقارير فرةق املصدر:  كتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة .التابع مل دلاخيل ا ان

 التقين اجملال حبسب - املس تلم  الوطني  الطلبات عدد

 2012 2013 2014 2015 2016 

 12 5 2 4 4 غري مفهرس 

 9,205 9,354 8,395 10,144 8,881 الكميياء

 7,979 7,943 7,071 7,625 6,977 الكهرابء

 11,227 11,326 10,469 11,883 10,477 املياكنياك

 28,423 28,628 25,937 29,656 26,339 اجملموع
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 املسار حبسب - املس تلم  الوطني  الطلبات عدد

 الطلبات تسمل مككتب املس تلم  الطلبات عدد

 2012 2013 2014 2015 2016 

 6 1  2 32 غري مسجل

 595 669 744 744 753 الكميياء

 774 877 832 828 920 الكهرابء

 1,081 1,120 1,167 1,113 1,208 املياكنياك

 2,456 2,667 2,743 2,687 2,913 اجملموع

 2016يف عام دخول املرحةل الوطني  عدد الطلبات سواء يف مرحةل اإلنةداع أأو بعد حبسب الأوىل  ةالبدلان العرش 

 12,922 الوإلايت املتحدة الأمريكي 

 2,620 أأسرتاليا

 1,610 الياابن

 1,395 أأملانيا

 1,180 اململك  املتحدة

 1,149 سويرسا

 892 الصي

 808 فرنسا

 609 هولندا

 547 كندا

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

 1,620 1,371 1,223 1,776 1,553 بارش )للمقميي(اإلنةداع امل 

بارش )لغري اإلنةداع امل 

 املقميي(
5,678 7,179 5,520 6,193 7,400 

 19,403 21,064 19,194 20,701 19,108 دخول املرحةل الوطني  

 28,423 28,628 25,937 29,656 26,339 اجملموع
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 (2016خالل  منح الرباءةانصدار التقرير الأول/) متوسط الوقت املس تغرق يف معاجل  الرباءات الوطني 

 )ابلأشهر(الوقت  حمسوب اعتبارا من املؤرش

 نفس الفاحص ابلبحث والفحص ةقوم  إل ةنطبق البحث

ختتلف حسب اجملال،  اإلنةداع الفحص الأول

 وةبلغ املتوسط معوما

6.9 

 6.1 املياكنياك

 7.9 لكرتونياتالكهرابء/اإلن 

 7.3 الكميياء

ختتلف حسب اجملال،  اإلنةداع املنح

 وةبلغ املتوسط معوما

23.0 

 22.7 املياكنياك

 21.6 كرتونياتلإلن الكهرابء/ا

 24.5 الكميياء

ثبات خفض زمن معاجل  الطلبات وتذبذب اخملرجات(بياانت الس نوات السابق :   )هبدف ان

 الوقت املس تغرق يف معاجل  الطلبات

الوقت املس تغرق يف معاجل  الطلبات )عدد 

الشهور منذ اس تالم الالامتس انىل حي 

 الرباءة( منح

2013 2014 2015 2016 

 24.6 23.8 27.7 23.0 

 الطلبات الوطني  املرتامك 

 (2017-02-14)يف  عدد الطلبات املقياس

 42,082 مجيع الطلبات العالق 

يف حال دفعت (طلبات يف انتظار البحث 

 )املعني  الرسوم

ويف نفس  نفس الفاحص ابلبحث والفحص ضطلع ة

 الوقت، إل تتوفر بياانت منفصةل ودقيق  هبذا اخلصوص

يف حال دفعت (طلبات يف انتظار الفحص الأول 

 )املعني  الرسوم

18,031 
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 بياانت الس نوات السابق :

 (2016جرد الرباءات )أأجنز يف ديسمرب 

 جرد الرباءات

جرد الرباءات )عدد الطلبات اليت مل ةبدأأ يف 

 معاجلهتا بعد(

2013 2014 2015 2016 

 59,123 51,798 47,672 42,206 

 املطلوب ادلمع - 6

 س يحتاج املكتب الأسرتايل للرباءات انىل دمع مس متر ضئيل من املكتب ادلويل.

 أأخرىسائل م  – 7

 (NISAجدول الأعامل الوطين لالبتاكر والعلوم )

الأعامل املذكور  ، جدول الأعامل الوطين لالبتاكر والعلوم. وةندرج جدول2015ديسمرب  7أأطلقت احلكوم  الأسرتالي ، يف 
برتس يخ ماكن  أأسرتاليا كبدل لالبتاكر. وميكن ملكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  أأن يس تغل موقعه املالمئ مضن الزتام احلكوم  

 وةدمع التغيريات الوجهي  بناء عىل جدول الأعامل الوطين لالبتاكر والعلوم، ومهنا التغيريات املتعلق  بتقامس البياانت.

نشاء بيئ  تقدم مسارات واحض  ومزااي للأشخاص والرشك ويركز جدول هم عىل ع قصد تشجي  ت عىل حد سواءالأعامل عىل ان
العلوم والأحباث والتعلمي والبىن  لالبتاكر مثلالرئيس ي   المتكي الاستامثر يف عنارصعىل جدول الأعامل  وةنص الابتاكر.

ىل توفري اإلنطار املايل والتنظمي ، من أأجل متكي الرشكت من جترب  الأفاكر اجلدةدة ناسب  والرضةيب امل التحتي ؛ ابإلنضاف  ان
 واختبارها وتسوةقها.

من اخلدمات املساندة جلدول الأعامل الوطين لالبتاكر والعلوم. وهتدف هذه  اوةقدم مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  عدد
احلكويم وتعزيز التعاون بي الباحثي وجامع  الرشكت،  القطاعها ز اليت ةنجاخلدمات أأساسا انىل دمع هجود تسوةق الأحباث 

 اخلدمات املذكورة ما ةيل:قد تشوب العالق  بيهنم خبصوص امللكي  الفكرة . وتشمل  نظرا للمنازعات اليت

 طورها املكتب ابإلشرتاك مع وزارة الصناع   اليت مجموع  الأدوات اخلاص  ابمللكي  الفكرة  املوهج  للتعاون
ىل . وتعد اجملموع  موردا 2015سبمترب  10والابتاكر والعلوم وأأطلقت يف  حتسي التعاون بي ش بكيا هيدف ان

وقد جشع مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  املستشارين عىل اس تعراض مجموع   الباحثي وجامع  الرشكت.
دخالها أأدوات امللكي  الفكرة  بشيل  ماكني  النفاذ لها خبصوص ها احلايل والنظر يف التحسينات اليت ميكن ان ان

ووظيفهتا. وةعمل مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  حاليا مع وزارة الصناع  والابتاكر والعلوم إلنطالق اإلنصدار 
 .2017وات امللكي  الفكرة  بعد حتسيهنا، خالل النصف الأول من دمن مجموع  أأ  دةدةاجل

  ش بكياوتتيح املنص  سوقا  :(2015نومفرب  23نص  الاس تعان  مبصادر امللكي  الفكرة  )واليت أأطلقت يف م و 
يربط بي جامع  الرشكت حبقوق امللكي  الفكرة  اليت متلكها وكإلت البحث واجلامعات يف القطاع احلكويم يف 

 اه  املوقع من الناحي  التجارة .الأخرية جترب  املس تخدمي وعززت وج التطوراتحسنت أأسرتاليا. وقد 
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  أأداة العرض التصويري والتحليل العصبيي للبياانت املفتوح  يف جمال امللكي  الفكرةو  (IP NOVA): 
كت الصغرية ، بفضل رشاك  بي مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  وبعض الرش 2002أأكتوبر  22يف  تأأطلق

مللكي  الفكرة ، والبحث ساح  ا مالمحص من اس تكشاف عرض التصويري أأي خشواملتوسط . ومتكن أأداة ال
 يف حقوق امللكي  الفكرة ، حسب امس التكنولوجيا أأو املركز الانتخايب أأو املاكن أأو الرشك . 

 :ةتيح املركز خدمات قادرة عىل قياس أأثر الأحباث والتعرف عىل فرص التعاون  ومركز حتليل الرباءات
اجلامعات لقاه تاذلي ت مع لتعزيز ادلوسع مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  نطاق اخلدمات  والرشاكت. وقد

 ومنظامت البحث املموةل من طرف احلكوم .

  احلكومي  املتاح منص  البياانت و (  يف جمال امللكي  الفكرةIPGOD  ةضم هذا املورد بياانت امللكي :)
دمع من أأجل مبجموعات البياانت التجارة  الأوسع وصلت  ، و س ن 100الفكرة  اليت مجعت يف أأسرتاليا خالل 

 اإلننرتنتنسخ  متاح  عىل . وقد أأطلق مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  دةلالس ياسات العام  القامئ  عىل الأ 
 تاح يعكس أأحدث البياانت ويس تجيب للرشوط اليت نص علهيا بيان س ياس  البياانت امل ل للمنص  
 الأسرتالي . للحكوم 

دارات البحث والفحص الأخرى  التعاون مع ان

، وةواصل البحث عن جماإلت تعاون بشأأن أأفضل املامرسات مبواصةل حتسي اخلدماتةلزتم مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  
 :كلآيت يف هذا اجملال، ويهالرمسي  ادلولي . ويشارك املكتب حاليا يف عدد من املبادرات  اإلنداراتبي 

 مجموع  فاككوفر:مبادرات 

ىل اجملموع  ترنوماكتب امللكي  الفكرة  يف أأسرتاليا وكندا واململك  املتحدة. و  تتكون من، و 2008أأسست مجموع  فاككوفر يف   ان
 :حتقيق الأهداف التالي 

 بس بل تنظمي ماكتب امللكي  الفكرة  واملرتبط   شرتك بشأأن القضااي واجملاإلت امل  رباتتقامس املعلومات واخل
 لوطني  متوسط  احلجم؛ا

  تقامس العمل، بشلك ةدمع مبادئ معاهدة التعاون واملسامه  يف زايدة فعالي  الهنج متعدد الأطراف ل
 الرباءات. بشأأن

بتنس يق هجود التخطيط والأنشط  الوجهي ، وتركز اجملموع  )أأو مبادرة بتعيي مكتب قيادة ميلف  وتقوم اجملموع  يف لك
 جماإلت، ويه:مبادراهتا( عىل أأربع  

 ؛الاس تغالل املتبادل )ةقودها مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة ( . 1

عداد التقارير . 2  ؛عن أأداء قطاع الأعامل )ةقودها مكتب كندا للملكي  الفكرة ( وان

 ؛ لعمليات التجارة  املتعلق  ابلعالمات التجارة  )ةقودها مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة (اب عوالاضطال . 3

جراء و  . 4   (.ة)ةقودها مكتب اململك  املتحدة للملكي  الفكر   الأحباث الاقتصادةان

 (GPPHاملرشوع التجرةيب للمسارات الرسةع  العاملي  لتسوة  املنازعات املتعلق  ابلرباءات )

لق  ابلرباءات، وهو يشارك مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  يف مرشوع املسارات الرسةع  العاملي  لتسوة  املنازعات املتع
وميكن، بناء عىل املرشوع، الترسةع يف معاجل  طلبات الرباءات يف أأي مكتب مكتبا للملكي  الفكرة .  22معمتد بي ترتيب 
ذا صدر مشارك  جيايب ان آخر تقيمي ان املرشوع نفس اإلتفاق والرشوط  وةعمتد .خبصوص نفس الاخرتاععن مكتب مشارك أ
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وقد شارك مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  يف املرشوع  ةبسط العملي  عىل مودع  الطلبات.الشيلي  يف لك مكتب، مما 
عرب املسارات الرسةع  العاملي  لتسوة  املنازعات الطلبات املودع  عدد ، وقد شهد 2014 التجرةيب منذ انطالقه يف ةناير

 .تزاةدا كبريا املتعلق  ابلرباءات

 للرباءات: تفامه مع املكتب الأورويبمذكرة 

. 2015 عام الوةبو يف مجعياتوقع مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  مذكرة تفامه مع املكتب الأورويب للرباءات، عىل هامش 
حداث مرشوع جترةيب  ماكني  النفاذ املتبادل ملعلومات الرباءات وان وتشمل مذكرة التفامه جماإلت تعاون واسع  النطاق، ومهنا ان

املكتبي. وهتدف الأنشط  املذكورة انىل حتسي نظام امللكي  الفكرة  ةضم ملنازعات املتعلق  ابلرباءات، ملسار رسةع لتسوة  ا
ادلويل ودمع مودع  الطلبات وتشجيع الابتاكر. وجيوز، بناء عىل املسار الرسةع لتسوة  املنازعات املتعلق  ابلرباءات، أأن 

، بترسةع معاجل  طلهبم اءات أأو املكتب الأسرتايل للرباءات ملطالباهتماملكتب الأورويب للرب بعد حفص ةطلب مودعو الطلبات 
 الطلبات. املقابل يف املكتب الآخر، وةقوم املكتبان بتقامس نتاجئ العمل القامئ ، مما يرسع العملي  وةقلص اليلف  عىل مودع 

تساب خربة يف التصنيف التعاوين للرباءات. وتشمل مذكرة التفامه مرشوعا جترةبيا س ميكن املكتب الأسرتايل للرباءات من اك 
ىل  أأمام حتقيق تعاون مس تقبيل يريموقد ميهد املرشوع املذكور الطرةق  رساء املواءم  التقني  مضن التصنيف التعاوين ان ان
مكتب براءات من مجيع أأحناء العامل. كام سيتعاون املكتب الأورويب للرباءات مع املكتب  19للرباءات اذلي يشارك فيه حاليا 

ىل نتاجئمنص  امللف العامل  و  بي منص  ترابطضامن  هبدفالأسرتايل للرباءات  ، هبدف فحص البحث والالنفاذ املركزي ان
ىل متكي املكتبي من النفاذ املتبادل   املعلومات املتعلق  ابلرباءات.ان

 لهيلك التنظمي  ا

عىل هيلك املكتب، قصد اليت أأدخلت ةبي الهيلك التنظمي  )أأسفهل( ملكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  التغيريات احلدةث  
التعامل  من زايدة قدرة املكتب عىلوع  الرباءات انىل مجموعتي تقس مي مجموميكن زايدة قدرته عىل منح حقوق ملكي  متين . 

للمدير العام )شعب   لفكرة . وقد أأدى تعيي مساعد اثناملقبل ومع التعقيدات املزتاةدة عىل ساح  امللكي  ا مع عبء العمل
ىل زايدة قدرة املكتب يف جماإلت تقيمي الس ياسات ال ىل الس ياس  العام  والشؤون املؤسس ي ( ان عام  وتطويرها، ابإلنضاف  ان

 جمال التعاون احمليل وادلويل بشأأن الس ياسات العام .
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دارات أأخرى - 8  التقيمي من ان

خارجيا عىل متان  هنج املكتب يف جمال اجلودة، بفضل حصوهل عىل شهادة ةيدا حصد مكتب أأسرتاليا للملكي  الفكرة  تأأ 
 .ISO 9001:2008اجلودة 

للفرةق الفرع  املعين ابجلودة الاجامتع الأخري  عىل هامش، ادرة جترةبي  لالس تعراض املتبادلمب وشارك املكتب مؤخرا يف
، وتس تعرض املبادرة مدى اس تجاب  املكتب التابع إلجامتع اإلندارات ادلولي  العامةل يف ظل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

دارة اجلودة اليت نص علهيا الفصل  س بانيا( للنظر يف . ومكن الا21لرشوط نظام ان آخر )ان س تعراض املتبادل من تعيي مكتب أ
دارة اجلودة  جاب  عىل أأة  أأس ئةل. وقد حصل املكتب املكتب  ملكتب الأسرتايل للرباءات، ومنحاخلاص ابنظام ان فرص  لالن

دارة اجلودة  جيايب لنظام ان تان  اجلوانب اخملتلف  أأةد اس تعراض املاكتب الأخرى م . و اخلاص بهالأسرتايل للرباءات عىل تقيمي ان
دارة اجلودة يف املكتب الأسرتايل اجلودة اليت   نظمأأ ، وأأثبت اتساق الهنج اذلي اختذه املكتب يف العدةد من جوانبه مع لنظام ان

 أأحدثهتا املاكتب الأخرى.

 [والوثيق  املرفق هناة  ]


