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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 جلنة التعاون التقني

 
 الثالثونالدورة 

 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 
 

متديد تعيني مكتب الواليات املتحدة للرباءات والعالمات التجارية كإدارة للبحث الدويل وإدارة 
 معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف إطارللفحص التمهيدي الدويل 

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 31الية ملدة ننيه   ي نت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )مجعية الرباءات( لك الإدارات ادلولية احلعي  .1
ذن عىل مجعية الرباءات ي 2017 ديسمرب دارة من الإدارات ادلولية  2017. وسيتعَّين اإ أأن نبتن ي متديد التعيَّي للك اإ

( من معاهدة التعاون بشأأن 3)32()ه( و3)16احلالية اليت نلمتس متديد نعييهنا، بعد استشارة هذه اللجنة )انظر املادنَّي 
 معلومات عن هذا الإجراء ودور اللجنة فيه. PCT/CTC/30/INF/1ترد ي الوثيقة الرباءات(. و 

دارة للبحث ، نقد2017مارس  7وي  .2 م مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية بطلبه لمتديد نعيينه كإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل  طارادلويل واإ  الطلب ي مرفق هذه الوثيقة.معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويرد  ي اإ

سداء مشورهتا ي  .3 ىل اإ ن اللجنة مدعوة اإ اإ
مر  .هذا الأ

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق
 

 مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية لمتديد نعيينه طلب
دارة للبحث ادلويل والفحص  المتهيدي ادلويل كإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ي اإ

 معلومات عامة - 1

 مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية )"املكتب الأمرييك"( امس املكتب أأو املنظمة احلكومية ادلولية:

 طلب التعيَّي:ل املدير العام سلّ ت اترخي 

 2017مارس  7 

 احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتن مجلعية وادلورة التاسعة والأربع فهيا التعيَّي:دورة امجلعية اليت يطلب 

دارة للبحث والفحص:  التارخي اذلي من املتوقع بدء العمل فيه كإ

دارة للبحث ادلويل و   دارة للسوف يواصل املكتب معهل احلايل كإ  فحص المتهيدي ادلويل اإ

 من متطلبات التعيَّياحلد الأدىن : عاي ر املوووعيةامل - 2

عادة نعيَّي الإدارات ادلولية القامئة اإىل حد كب ر مع متطلبات نعيَّي املاكنب اجلديدة، مع مراعاة بعض  نتشابه متطلبات اإ
 الاختالفات اليت وافقت علهيا ادلول الأعضاء.

دارة للبحث ادلويل، ويه عىل من لحئة املعاهدة عىل املتطلبات ادلنيا الواجب استيفاؤها للتعيَّي  1.36القاعدة  وننص كإ
 النحو التايل:

" جيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة مس تخدم عىل الأقل يش تغلون طوال ساعات 1"
 ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء البحوث؛

احلكومية ادلولية عىل الأقل احلد الأدىن جملموعة الواثئق " جيب أأن يكون ي حوزة املكتب الوطين أأو املنظمة 2"
ليه ي القاعدة  ماكهنام احلصول عليه، عىل أأن يكون مرنبا عىل الوجه السلمي لأغراض البحث  34املشار اإ أأو يكون ي اإ

لكرتونية؛  عىل ورق أأو بطاقات مصغرة أأو دعامة اإ

احلكومية ادلولية موظفون قادرون عىل البحث ي " جيب أأن يكون حتت نرصف املكتب الوطين أأو املنظمة 3"
لهيا احلد الأدىن  اجملالت التقنية املطلوب حبهثا، وملمون ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإ

لهيا ي القاعدة   ؛34جملموعة الواثئق املشار اإ

مية ادلولية نظام لإدارة اجلودة وترنيبات داخلية للمراجعة " جيب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو املنظمة احلكو 4"
 وفقا لقواعد البحث ادلويل املشرتكة؛

دارة للفحص المتهيدي ادلويل." جيب أأن يكون املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية معين5"  ا كإ
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دارة للفحص المتهيدي ادلويل، من لحئة املعاهدة عىل املتطلبات ادلنيا الواجب استيف 1.63وننصُّ القاعدة  اؤها للتعيَّي كإ
 ويه عىل النحو التايل:

" جيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة مس تخدم عىل الأقل يش تغلون طوال ساعات 1"
 ادلوام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء أأعامل الفحص؛

املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل الأقل احلد الأدىن جملموعة الواثئق " جيب أأن يكون ي حوزة 2"
ليه ي القاعدة   ، عىل أأن يكون مرنبا عىل الوجه السلمي لغرض الفحص؛ 34املشار اإ

نية " جيب أأن يعمل ي املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية موظفون قادرون عىل الفحص ي اجملالت التق 3"
لهيا احلد الأدىن جملموعة  املطلوب حفصها، وملمون ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإ

ليه ي القاعدة   ؛34الواثئق املشار اإ

" جيب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية نظام لإدارة اجلودة وترنيبات داخلية للمراجعة 4"
 قا للقواعد املشرتكة بشأأن الفحص المتهيدي ادلويل؛وف

دارة للبحث ادلويل.و املنظمة احلكومية ادلولية معي " جيب أأن يكون املكتب الوطين أأ 5"  نا كإ

دارة دولية  طارويس توي املكتب الأمرييك مجيع املتطلبات املنصوص علهيا لمتديد نعيينه كإ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ي اإ
 زها، كام هو موحض ي الفقرات التالية.ويتجاو 

 المتهيدي القدرة عىل البحث والفحص - 1.2

 عدد الفاحصَّي:

من فاحيص براءات الاخرتاع. وميكن نصنيف عدد  8 100، كن يعمل ي املكتب الأمرييك ما يزيد عىل 2017حىت يناير 
 الفاحصَّي حبسب التخصصات التقنية التالية، مع بيان متوسط س نوات اخلربة دلى الفاحصَّي من لك ختصص.

لهيا ي اجلداول التالية ي اجملالت التكنولوجية التالية:  ونعمل املراكز التقنية املشار اإ

 احليوية والكميياء العضوية. التكنولوجيا 1600

 الهندسة الكمييائية وهندسة املواد. 1700

 هندسة البنية احلاسوبية والربجميات وأأمن املعلومات. 2100

 الش باكت والإرسال املتعدد والاكبالت والأمن.  2400

 النصالت. 2600

 أأش باه املوصالت والنظم الكهرابئية الضوئية ومكوانهتا. 2800

لكرتونية.النقل و  3600  أأعامل البناء والزراعة والتجارة الإ

 الهندسة املياكنيكية والصناعة التحويلية واملنتجات. 3700
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هجات  3700 3600 2800 2600 2400 2100 1700 1600 املركز التقين
 أأخرى

 896 1163 1051 1403 1001 1002 871 879 618 العدد

 9.5 8.8 9.7 10.7 10.2 8.3 8.9 11.3 11.7 س نوات اخلربة

ىل الفاحصَّي العاملَّي دلى املكتب الأمرييك بدوام كمل، يس تعَّي املكتب بنحو  دة املدة فاحصا بعقود حمد 375وابلإوافة اإ
طارمة فحص بشأأن الطلبات ادلولية املقدلالوطالع بأأعامل البحث وال دارة و معاهدة التعاون  ي اإ اليت يكون املكتب هو اإ

دة فهيا. ويس تعَّي املكتب الأمرييك جبهات خارجية لالوطالع ابلأعامل املتعلقة ابلفصل الأول من معاهدة  احملدالبحث ادلويل
 التعاون بشأأن الرباءات، حىت يتس ىن للمكتب أأن يتعامل بصورة أأكرث كفاءة مع الاحتياجات اليت نفروها أأعباء العمل. 

 ندريب الفاحصَّي:

فاحصَّي دليه من حاميل ادلرجات العلمية ي العلوم أأو الهندسة، وخيضع مجيع يشرتط املكتب الأمرييك أأن يكون مجيع ال
الفاحصَّي لربانمج ندرييب صارم عند انضامهمم اإىل سكل الفاحصَّي. وجيري ندريب الفاحصَّي اجلدد ي أأكدميية الولايت 

 لفائدة الفاحصَّي احلاليَّي.  لك مس متربشمة املتقد الأكدميية نقد م التدريبات لتدريب عىل الرباءات، كام نتوىلاملتحدة ل 

 التدريب الإلزايم ي الس نة الأوىل لفاحيص الرباءات اجلدد

ف التدريب الإلزايم اذلي يتلقاه فاحصو الرباءات اجلدد ي أأكدميية التدريب أأثناء سنيهم الأوىل من برانجمَّي ندريبيَّي: يتأأل
ن من مرحلتَّي ب الفاحصَّي املبتدئَّي اذلي يتكواخلربة، وبرانمج ندري امللكية الفكرية للفاحصَّي ذوي بشأأنبرانمج التدريب 
متامه  ل الفاحصَّي السابقَّي. شهرًا. ويس يهدف الربانمج التدرييب الأول املرحشَّي من أأحصاب اخلربة العالية، مث 12ويس تغرق اإ

م لفائدة املرحشَّي الأقل خربة. ي حَّي أأن  الربانمج الثاين مصمن

 امللكية الفكرية للفاحصَّي ذوي اخلربة  بشأأنهنج التدريب م

رش من م بشأأن اجلوانب القانونية والإجرائية واملتعلقة ابلأمتتة ما يزيد عىل اثين ع مل هذا الربانمج التدريب املتقديش
يتضمن س تخدم ي حفص الرباءات، وطائفة متنوعة من أأنظمة البحث، وقواعد البياانت. و التطبيقات املتخصصة اليت ت 

( ونظام USPCيب أأيضًا التطبيقات املكتبية الشائعة الاس تخدام مثل نظام الولايت املتحدة لتصنيف الرباءات )التدر 
كام  .م ي النصوصونفس ر املطالب، والبحث املتقد (، والبحث )ي التصنيف وي النصوص(،CPCالتصنيف التعاوين )

ن )يتناول الأدوات اخلاصة ابملراكز التقنية مثل نطبيق  اإس   (. ويتلقى املرحشون أأيضاDialog( ودايلوغ )STNيت اإ
 التدريب عىل صياغة ردود الفاحصَّي الناجعة، ي س ياق الإجراءات واملامرسات املتنبعة ي الطعن. 

  شهرا 12ن من مرحلتَّي لفرتة ندريب الفاحصَّي املبتدئَّي املكومهنج 

م عىل نظام الولايت املتحدة لتصنيف الرباءات )يشمل هذا الربانمج التدريب القانوين والإجرايئ، والتد ( USPCريب املتقّدِّ
م ي ونفس ر املطالب، والبحث املتقد (، ونطبيقات البحث )ي التصنيف وي النصوص(،CPCونظام التصنيف التعاوين )

 بعة ي الطعن. ت النصوص، وصياغة ردود الفاحصَّي الناجعة، والإجراءات واملامرسات امل 
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هنة لعدد من التكنولوجيات دة، واحلاةل الرالطلبات ي جمالت تكنولوجية حمدمة متهيدية لفحص اريب التقين مقدويشمل التد
 أأخرى.  مسائلدة، ومواويع تكنولوجية متكّرِّرة، من بَّي احملد

ي حفص س تخدم من التطبيقات املتخصصة اليت ت ويشمل التدريب عىل الأمتتة فصوًل دراس ية فامي يزيد عىل اثين عرش 
 الرباءات، وطائفة متنوعة من أأنظمة البحث، وقواعد البياانت، والتطبيقات املكتبية الشائعة الاس تخدام. 

دارة التوتر، وحتقيق التوازن بَّي اجلودة  دارة الوقت، والتدريب عىل الأخالقيات، واإ ويشمل التدريب عىل املهارات احليانية: اإ
نتاجية، والروح املهنية، واملزااي الوظيفية وأأساس يات التخطيط املايل، وحتقيق التوازن بَّي العمل واحلياة الشخصية،  والإ

 والتدريب بشأأن التنوع، والتفاوض ي الزناعات. 

 خطة التمنية الفردية

ف خطة التمنية الفردية من دورات ندريبية طة تمنية فردية للك فاحص. ونتأألالأكدميية خنقدمه يشمل برانمج التدريب اذلي 
منائية، والتد   من نصممي خطة التمنية الفردية هو مساعدة الفاحص من أأولريب أأثناء العمل. والهدف املتوىخرمسية، وهمام اإ

ىل أأحد املراكز الت يوم، وعىل مدار الثين عرش شهرا الأوىل من نعيينه. ودلى ختر  قنية، ج الفاحص من الأكدميية ونقهل اإ
نواصل خطة التمنية الفردية متكينه من احلصول عىل املهارات الالزمة لأداء الواجبات املنوطة به والاس تعداد ملزيد 

 التطوير.  من

 الربامج املطبقة عىل مجيع فاحيص الرباءات

دد أأو ذوي اخلربة. ومن يشمل التدريب عىل املامرسة والإجراءات القانونية العديد من ادلورات املتاحة سواء للفاحصَّي اجل
 هذه ادلورات التدريبية ما ييل: 

 التدريب املعين بتجديد معلومات فاحيص الرباءات

الإجرائية والقانونية املتصةل بفحص  املسائلنووع هذه ادلورات التدريبية هبدف نعزيز معارف فاحيص الرباءات وهماراهتم ي 
 يبية واحدة أأو أأكرث ابلتشاور مع املرشفَّي علهيم. الرباءات. وميكن للمشاركَّي الالتحاق بدورة ندر 

 م لفاحيص الرباءاتالتدريب املتقد

التدريب  ر الربانمجوات ي جمال حفص الرباءات. ويوفيس يهدف هذا الربانمج الفاحصَّي من أأحصاب اخلربة املمتدة لعدة س ن
دة مثل نقيمي النتاجئ غ ر املتوقعة ي القضااي املتعلقة ابلبداهة، واخزتال القضااي من الناحية الفعلية ي ي جمالت قانونية حمد

 الأس ئةل املتعلقة ابملامرسة، وهو أأمر كث رًا ما يتكرر ي املامرسات املتعلقة بتقد م الإفادات اخلطية. 

 التدريب عىل امتحان سكل فاحيص الرباءات

بعة ي حفص الرباءات، مبا ي ذكل حمارضات قانونية، للفاحصَّي ت ب الس ياسات واملامرسات والإجراءات امل يتناول هذا التدري
 برصف النظر عن الرنبة أأو مس توى اخلربة. 
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ثبانية   ادلورة التدريبية ادلاخلية بشأأن قانون الرباءات والأدةل الإ

)املواويع القابةل للحامية  101ئل القانونية اليت ننطوي علهيا البنود بشأأن املسا الرمسيةم هذا التدريب ليتناول قرارات احملامك مص
ة(، و 102مبوجب براءات(، و دن من مدونة  35)الوصف الكتايب واملطالب( من الباب  112)عدم البداهة( و 103)اجلِّ

ثبانية أأثنا . ونتناول ادلورة التدريبية أأيضاقوانَّي الولايت املتحدة  ء حفص الطلبات. التعامل مع الأدةل الإ

 برانمج التدريب التقين لفاحيص الرباءات 

وفقًا لدلعوة الصادرة من البيت الأبيض بشأأن العمل عىل نعزيز نظام الرباءات املعمول به دلينا وتشجيع الابتاكر، يعكف 
ىل تشجيع الابتاكر املكتب الأمرييك عىل نوس يع نطاق برانجمه املعين ابلتدريب التقين لفاحيص الرباءات. وهيدف الربان مج اإ

طار الربانمج، يتطوع العلامء واملهندسون وأأسانذة اجلامعات واملصممون  ليه. وي اإ ماكنية النفاذ اإ ونعزيز جودة نظام الرباءات واإ
الصناعيون وغ رمه من خرباء التكنولوجيا بتقامس خرباهتم مع فاحيص الرباءات ي س ياق بيئة نعلميية. ونناقش العروض 

لت ادلورات التدريبية اليت ية أ خر التطورات والاجتاهات الناش ئة والابتاكرات احلديثة ي جمالت معلهم. ومشالإيضاح 
، وكن من بَّي املشاركَّي ي تكنولوجيامت ي السابق مواويع مثل احلوس بة السحابية، والتكنولوجيات اخلرضاء، والنانو قُد

جيا من خارج التدريس ي هذه ادلورات التدريبية خرباء ي جمال التكنولو  ويتوىلنقدميها عدد من الرشكت كربى واجلامعات. 
 ن دلهيم خربات ننطوي عىل قمية مضافة. املكتب الأمرييك مم

 امليدانيةبرانمج نعلمي اخلربات 

جملموعات من الفاحصَّي لالطالع عىل التكنولوجيا ي منش هئا، عن طريق زايرة  ذا الربانمج الفريد من نوعه فرصايكفل ه
مواقع الابتاكر املوجودة داخل أأرايض الولايت املتحدة القارية، هبدف حتديث معلوماهتم بشأأن التكنولوجيات القامئة 

اقع رشكت مثل بوينغ وغوغل وأ ي والناش ئة، ومعايشة التكنولوجيا عن كثب. ومشلت الزايرات املضطلع هبا ي السابق مو 
نتل وسامسونغ وسينغينتا للتكنولوجيا احليوية وايهو فضاًل عن وكةل انس م واإ م مجموعة ا وجامعة تكساس ي أأوسنت. ونُنظيب اإ

 من الزايرات ي املرة الواحدة حبيث ميكن للفاحصَّي عقد املقارانت وننويع خرباهتم ي مواقع متعددة. 

 س مترسلسةل التعلمي امل 

يس يهدف هذا التدريب نعزيز معارف فاحيص الرباءات التقنية والقانونية ي جمال حفص طلبات الرباءات، ويشمل ادلورات 
 التدريبية التالية: 

  برانمج ادلراسات القانونية ي غ ر ساعات العمل الرمسية 

   برانمج التدريب التقين ي غ ر ساعات العمل الرمسية 

  ث ع دارة معلومات الرباءات(التدريب احملدن  ىل أأدوات الأمتتة )ابلتنس يق مع مكتب اإ

 التدريب املهين الإداري بشأأن الرباءات 

 حفص الرباءات لغ ر الفاحصَّي 

  داريَّيمؤمتر الأمناء القانونيَّي والإ 
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 التدريب اخلاص مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

نتوىل الإدارة القانونية املعنية ابلرباءات ادلولية، اليت كنت نُعرف ي السابق ابمس مكتب الإدارة القانونية ملعاهدة التعاون 
بشأأن الرباءات، نثقيف الأوساط املعنية ابلرباءات ومساعدهتا، وووع الس ياسات وتسوية املسائل القانونية املتعلقة بعدة 

بشأأن الرباءات. ومن بَّي وظائفها نوجيه فاحيص الرباءات دلى املكتب الأمرييك بشأأن أأعامل  أأمور مهنا معاهدة التعاون
مة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويشمل ذكل التوجيه التدريب عىل  البحث والفحص املتعلقة ابلطلبات املقدن

جراءات املعا هدة، ومراعاة نتاجئ البحث السابق ي الفصل الأول الفصلَّي الأول والثاين من املعاهدة، ووحدة الاخرتاع، واإ
 من املعاهدة، وغ ر ذكل من املواويع املتصةل ابملعاهدة. 

 الفاحصون املتعاقدون

أأو املتكرر.  يوفر املكتب الأمرييك التدريب واملواد التدريبية للمتعاقدين، حبسب احلاجة، سواء ي س ياق التدريب الأويل
للرشوط املنصوص علهيا ي العقد املربم مع املكتب الأمرييك.  نوف ر التدريب الرونيين، امتثالتعاقدة وعادة ما نتوىل اجلهة امل 

 م هلم التدريب حسب الاقتضاء. ن ويقدويراقب املكتب الأمرييك معل الفاحصَّي املتعاقدي

ىل احلّد الأدىن من الواثئق وفقًا للقاعدة   من لحئة املعاهدة 34النفاذ اإ

املنصوص علهيا مضن احلد و املتعلقة ابلرباءات أأو غ ر املتعلقة هبا الواثئق تب الأمرييك للفاحصَّي النفاذ اإىل مجموعات يكفل املك 
ىل احلاةل الأدىن من واثئق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ماكنية نفاذ فاحيص الرباءات اإ ، ويسعى ابس مترار اإىل حتسَّي اإ

 السابقة.  التقنية الصناعية

دارة الربامج واملشاريع فامي خيص مجيع الربامج واملبادرات  ويتوىل مكتب أأمتتة الرباءات )"مكتب الأمتتة"( املسؤولية عن اإ
املتعلقة بأأمتتة الرباءات. ويضمن مكتب الأمتتة اس تحداث الأدوات والتكنولوجيات ونطويرها حبيث نف  ابملتطلبات الوظيفية 

 معليات الأعامل املتعلقة ابلرباءات بصورة فعاةل. والتقنية الالزمة، هبدف حتسَّي 

س تخدم ملسؤولية عن اس تحداث وصيانة ما ي وعىل وجه التحديد، نتوىل شعبة أأدوات حفص الرباءات التابعة ملكتب الأمتتة ا
كام يوفر  س تعمل من خالل احلواسب املكتبية.بياانت ومن أأدوات الأمتتة اليت ت ي معليات الفحص اليومية من مس تودعات ال 

مكتب الأمتتة ادلمع لطائفة متنوعة من مبادرات الرباءات، ومهنا برانمج العمل عىل الرباءات عن بعد، وحافظة ملفات 
لكرتونيالرباءات، والتوقيع الإل  ا. كرتوين، ومنح الرباءات اإ

ىل EAST - وتشمل أأدوات البحث املتاحة للفاحصَّي أأداة البحث املؤمتتة للفاحصَّي )"الأداة املؤمتتة" ( اليت تكفل النفاذ اإ
(، والرباءات US-PGPUBمصادر متعددة للبياانت النصية، مبا ي ذكل قواعد البياانت التالية: منشورات ما قبل املنح )

(، وواثئق الولايت املتحدة املنتجة ابس تخدام التعرف الضويئ عىل احلروف USPATاملمنوحة ي الولايت املتحدة )
(USOCRوخالص ،) ات املكتب الأورويب للرباءات، وخالصات املكتب الياابين للرباءات، ونظام اسرتجاع معلومات

 (. FPRSالرباءات الأجنبية )

(، ويه WEST -ويوفر املكتب الأمرييك للفاحصَّي أأداة أأخرى يه أأداة البحث الش بيك للفاحصَّي )"الأداة الش بكية"  
ىل  كية تكفل البحث ي قواعد بياانت الرباءات، سواء اليت حتتوي عىل نصوص ش ب  خوادمعبارة عن أأداة نطبيقية مستندة اإ

الرباءات الاكمةل أأو عىل خالصات الرباءات. كام تس تخدم هذه الأداة لغة البحث املسامة "خدمات الاسرتجاع الببليوغرافية" 
(BRSونوفر الأداة الش بكية نفس مصادر البياانت النصية والصور اليت نوفرها الأد .) اة املؤمتتة، ابلإوافة اإىل وظائف

املس تخدمَّي ووظائف النظام التالية: معليات البحث العامة ي قواعد بياانت الرباءات؛ ومعليات البحث املقيدة بأأقسام 
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معينة من الواثئق؛ ومعليات البحث العامة واملقيدة ي قواعد بياانت حمددة؛ وعرض نتاجئ البحث وفقًا لطائفة من الأنساق 
ددة؛ وعرض صور لصفحات الرباءات؛ ومجموعات من الواثئق يتح م فهيا املس تخدم؛ ومجموعات من اجملدلات يتح م فهيا احمل

رة داخليااملس تخدم وحتتوي عىل معليات حبث؛ وطباعة  وعرب برونوكول التح م بنقل البياانت/برونوكول  واثئق الرباءات املصون
ىل أأدةل ن TCP/IPالإنرتنت )  صنيف الرباءات املتاحة عرب الإنرتنت. (؛ وروابط اإ

ماكنية النفاذ اإىل مجموعة أأخرى من قواعد البياانت اليت نتعلق ابحلاةل  وابلإوافة اإىل ذكل، فدلى فاحيص املكتب الأمرييك اإ
فهرس التقنية الصناعية السابقة، سواء التجارية مهنا أأو اليت نديرها ماكنب الرباءات الأخرى. وتشمل الأمثةل عىل ذكل 

( اذلي نتيحه رشكة الكريفيت أأانليتيكس، وركن الرباءات دلى املنظمة العاملية للملكية DWPIديروينت للرباءات العاملية )
 الفكرية )الويبو( وغ رهام. 

ويدمع مركز املعلومات العلمية والتقنية )"مركز املعلومات"( معلية حفص الرباءات من خالل تزويد الفاحصَّي ابلنفاذ عرب 
ىل ا ابلرباءات وواثئق الرباءات الأجنبية. ويوفر مركز املعلومات معليات البحث ي احلاةل  الواثئق خالف الرباءاتلإنرتنت اإ

الأجنبية، واملساعدة الفردية بشأأن الأدوات الإلكرتونية املس تخدمة عىل  الواثئقالتقنية الصناعية السابقة، وترمجة الرباءات و 
ىل قواعد بياانت املعارف التقليدية. ومن بَّي  الواثئقاحلواسب املكتبية وموارد  غ ر املتصةل ابلرباءات. كام يدمع املركز النفاذ اإ

ىل واثئق الرباءات و  غ ر املتصةل ابلرباءات املنصوص علهيا مضن احلد  الواثئقاملهام اليت يدمعها مركز املعلومات وامن النفاذ اإ
طارالأدىن للواثئق   من لحئة املعاهدة.  34شأأن الرباءات، وفقًا للقاعدة معاهدة التعاون ب  ي اإ

وفامي خيصُّ معليات البحث املتعلقة ابلفصل الأول من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واليت ل يتوىل القيام هبا فاحصو املكتب 
ما جيب أأن يُكفل لهؤلء  د، ميارس الفاحصون املتعاقدون معلهم وفقًا لأحاكم نعاقدية حتدالأمرييك املعينون دلى املكتب

ىل قواعد بياانت احلاةل التقنية الصناعية السابقة. وجيب أأن تشمل قواعد البياانت املذكورة املوارد اليت  الفاحصَّي من النفاذ اإ
ىل  يتطلهبا احلد الأدىن من الواثئق مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويكفل املكتب الأمرييك للمتعاقدين النفاذ اإ

ىل قواعد ال  ىل ما حيصل عليه املتعاقدون بأأنفسهم من مس توايت النفاذ اإ نسخة املتاحة للعموم من الأداة الش بكية، ابلإوافة اإ
 البياانت التجارية. 

دارة اجلودة - 2.2  اإ

املنصوص علهيا  ويليتوفر دلى املكتب الأمرييك نظام لإدارة اجلودة وترنيبات للمراجعة ادلاخلية وفقًا للقواعد العامة للبحث ادل
من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل  21من لحئة املعاهدة، وطبقًا ملتطلبات الفصل  "4"1.63" و4"1.36 ي القاعدنَّي

 والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب املعاهدة. 

اكي ]...[ أأن ، يُشرتط "أأن يكون من الPCT/MIA/24/2من الوثيقة  7ي الفقرة  وردادلول الأعضاء كام  ووفقا لنفاق
ىل املكتب ادلويل وفقًا  ىل أأحدث نقرير عن النظام القامئ لإدارة اجلودة قدمته اإ ىل متديد فرتة نعييهنا اإ تش ر الإدارة الساعية اإ

ليه متاح عىل  21للفصل  من املبادئ التوجهيية بشأأن البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل". والتقرير املشار اإ
الويبو موقع

1
 . 

ىل أأن تكون لك ب ى املكتب الأمرييك جاهداويسع مع مجيع املتطلبات اليت نفروها قوانَّي  راءة صادرة عىل حنو حصيح امتثالاإ
طار هجودان الرامية لضامن اجلودة،  الرباءات املعمول هبا دلينا، وفقًا لتفس ر قضائنا لتكل القوانَّي ي وقت الإصدار. وي اإ

الل يدّرِّب املكتب مجيع الفاحصَّي عىل هذه املتطلبات القانونية، مبا ي ذكل من خالل ندريب الفاحصَّي اجلدد ومن خ

                                                
1
 http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html.  

http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
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التدريب الإلزايم مجليع الفاحصَّي عىل ما يُس تجد من نطورات ي القانون. ودلى املكتب أ ليات لضامن نطبيق الفاحصَّي 
فة. لهذه املتطلبات القانونية عىل النحو السلمي، مبا يكفل أأن تكون الرباءات الصادرة مس توفية لهذه املتطلبات القانونية ك

بشأأن اجلودة، عىل  هود اليت اوطلع هبا املكتب مؤخراءات )"مبادرة اجلودة"(، ويه من اجل ز مبادرة نعزيز جودة الرباوترك
وفاء الطابع املؤسيس عىل أأفضل املامرسات وندعمي منتجات معل املكتب ومعليانه وخدمانه  حتسَّي هذه ال ليات من خالل اإ

طار مبادرة اجلودة، عددًا من الربامج اليت تركِّّز عىل ي مجيع مراحل معلية الرباءات. وعىل وجه التحديد، نفنذ املكتب، ي اإ 
(، والمتزيُّ ي قياس جودة الرباءات 1اجلودة وتمتحور حول ثالث ركئز رئيس ية، أأل ويه المتزيُّ ي منتجات العمل )الركزية 

 (. 3(، والمتزيُّ ي خدمة العمالء )الركزية 2)الركزية 

ن معليات البحث املتعلقة ابلفصل الأول من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، فهناك نظام وفامي يتعلق ابملتعاقدين اذلين يتولو
دارة  مقرتح لإدارة اجلودة يبدأأ ننفيذه ي وقت الإعالن عن طلب لتقد م العروض وينيه   عند منح العقود. ويشمل نظام اإ

حملددة اليت نرتنب عىل عدم الوفاء ابلأهداف اجلودة مجةل عنارص مهنا اس تعراض اجلودة والتعقيبات والتدريب وال اثر ا
دارة اجلودة املعين ابملتعاقدين خبطة معل واحدة أأو أأكرث ي أأي حاةل خيصُّ اجلودة أأو التوقيت. ويُعداملوووعة فامي  ل نظام اإ

اقد عليه. ويراقب ل الامتثال املتعلكهيام خارجة عن نطاق معداجلودة أأو التوقيت أأو  صفهيا الأهداف املوووعة فامي خي تكون
 املكتب الأمرييك جودة منتجات معل املتعاقدين حرصًا عىل أأن نظلن عند مس توى مرنفع للغاية. 

 س يهدفامل التشغيل نطاق  - 3

دارة  وى ابللغة الإنلكزيية. وسوف نظلل يعمل املكتب الأمرييك س دارة للبحث ادلويل واإ خدمات املكتب املقدمة بصفته اإ
طارللفحص المتهيدي ادلويل  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات تشمل املواويع اليت ختضع لعمليات البحث والفحص ي  ي اإ

ملواويع أأو أأي قيود الولايت املتحدة فامي خيص الطلبات الوطنية. وليس من املتوقع حدوث نغ رات فامي يتعلق ابلقيود عىل ا
دارة للفحص المتهيدي ادلويل  دارة للبحث ادلويل واإ طارأأخرى عىل معل املكتب كإ  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  ي اإ

دارة للبحث ادلو نقارير البحث ادلولية وال راء املكتوبة لصاحل  يل، معليات البحث ادلولية ويعدوجيري املكتب، بصفته اإ
التالية، فضاًل عن الولايت املتحدة الأمريكية: اإرسائيل، والبحرين، والربازيل، وبرابدوس، وبامن، وب رو، الولايت القضائية 

واتيالند، وترينيداد ونوابغو، وامجلهورية ادلومينيكية، وجنوب أأفريقيا، وجورجيا، وقطر، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، 
 ا، ومرص، واملكس يك، ونيوزيلندا، والهند.وعامن، وش ييل، وغواناميل، والفلبَّي، وسانت لوس ي

 دوافع الطلب - 4

 معلومات أأساس ية

نن مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية )"املكتب الأمرييك"( هو الوكةل امللكفة مبنح الرباءات ي الولايت  اإ
ىل هانَّي الوظيفتَّي ال ىل رئيس الولايت املتحدة وتسجيل العالمات التجارية. وابلإوافة اإ م املكتب املشورة اإ رئيس يتَّي، يقّدِّ

املتحدة، ووزير التجارة، وطائفة من الوكلت احلكومية ابلولايت املتحدة، بشأأن الس ياسة املتنبعة خبصوص امللكية الفكرية 
ع املكتب أأيضًا نعزيز حامية امللكية الفكرية وزايدة كفاءهتا ي مجيع نفاذها. ويشّجِّ ىل  وحامييها واإ أأحناء العامل. ويسعى املكتب اإ

نيس ر امحلاية الفعاةل للملكية الفكرية لصاحل املبتكرين ورواد ننظمي املشاريع من الولايت املتحدة ي مجيع أأحناء العامل عن 
نعلميية وبرامج طريق الرتوجي لعامتد أأحاكم صارمة بشأأن امللكية الفكرية ي النفاقات ادلولية ومن خالل نوف ر برامج ندريبية و 

ع رشكء الولايت املتحدة التجاريَّي عىل ووع أأنظمة صارمة  لبناء القدرات تس يهدف نعزيز احرتام امللكية الفكرية، كام يشّجِّ
 محلاية امللكية الفكرية. 
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ىل ما يربو عىل  ملتحدة ، اعمتد رئيس الولايت ا1790عام. فف  عام  200ويعود اترخي مكتب براءات الولايت املتحدة اإ
صدار الرباءات.  أ نذاك، جورج واش نطن، أأول قانون بشأأن الرباءات، واذلي كن وزير اخلارجية هو املسؤول مبوجبه عن اإ

ىل موظفَّي ي وزارة اخلارجية، حيث لكِّّف هبا ي عام  موظفون ي وزارة اخلارجية  1802ورسعان ما نُقلت هذه املسؤولية اإ
وا مكتب الرباءات ي أأول صوره. وُأويف تسجيل العالمات التجارية من املعينَّي ي درجة "كنب" املنش أأة حديثًا، ليشلّكِّ

عها رئيس الولايت ايت املتحدة أأول براءاهتا، ووق ، منحت الول1790يوليو  31. وي 1881اإىل وظائف املكتب ي عام 
 املتحدة حينئذ جورج واش نطن.

ازدهرت الصناعة الأمريكية. ونتج عن ذكل اخرتاع منتجات جديدة،  وي ظل هذا النظام اذلي حيم  امللكية الفكرية،
جياد فرص معل ملاليَّي املواطنَّي الأمريكيَّي. ونعمتد قوة اقتصاد  واكتشاف اس تخدامات جديدة للمنتجات القدمية، واإ

امثرات ي الابتاكر والإبداع. عىل فعالية ال ليات اليت حتم  الأفاكر اجلديدة والاست املتحدة وحيونه اعامتدًا مبارشا الولايت
تل املكتب ويؤكد الطلب املس متر عىل الرباءات والعالمات التجارية براعة اخملرتعَّي ورواد ننظمي املشاريع الأمريكيَّي. وحي 

جنازاهتا ي جمال التكنولوجيا. الأمرييك موقعًا رائدا ي نقد  م البالد واإ

د التقرير الصادر عام  ، واذلي أأعدنه لكية الفكرية واقتصاد الولايت املتحدة: صناعات حتت اجملهرامل بعنوان  2012وقد حدن
دارة الاقتصاد والإحصاءات التابعة للمكتب، الصناعات الكثيفة امللكية الفكرية، وووع نقديرات مكية لإسهام لك مهنا ي  اإ

ىل أأنن الصناعات الكثيفة امللكية ا  40وفرت ما يربو عىل  2010لفكرية ي عام اقتصاد الولايت املتحدة. وخلص التقرير اإ
ي املائة من الناجت  34.8تريليون دولر أأمرييك، وهو ما يعادل  5.06مليون فرصة معل وأأسهمت بقمية مضافة قدرها حنو 
ىل أأناحمليل الإجاميل للولايت املتحدة. ونقدم النسخة املنقح املتعلقة لكثيفة الصناعات ا ة احلالية من التقرير نتاجئ حمدثة تش ر اإ

، وهو 2014تريليون دولر أأمرييك ي عام  6.6مليون فرصة معل وأأسهمت بقمية مضافة قدرها  45.5مللكية الفكرية وفرت اب
ثة الصادرة عام  38.2ما يعادل   2016ي املائة من الناجت احمليل الإجاميل للولايت املتحدة. ونؤكد نسخة التقرير احملدن

صدارانه السابقة واذلي مفاده أأنن امللكية الفكرية متغلغةل ي مجيع جوانب الاقتصاد الاس تنتاج اذلي نو  ليه التقرير ي اإ صل اإ
 بكثافة مزتايدة وي مجيع أأجزاء الولايت املتحدة. 

عن  لكساندراي بولية ف رجينيا، فضالشارع دولين مبدينة أأ  600املكتب الأمرييك مخس بناايت مرتابطة ي  وحيتل مقر
مبا ي ذكل همندسون وعلامء  --خشص  10000بناايت أأخرى ي منطقة العامصة واش نطن. ويعمل دلى املكتب ما يزيد عىل 

 يتفانون مجيعًا ي حامية حقوق امللكية الفكرية ي الولايت املتحدة.  --وحمامون وحمللون وأأخصائيو حواسب 

املتحدة أ نذاك، القانون املعنون "أأمرياك خترتع"، ُمنح املكتب  ، حَّي وقع الرئيس أأوابما، رئيس الولايت2011وي عام 
قلميية عىل الأقل. وافُتتح أأول هذه املاكنب اجلديدة، واذلي حيمل امس  نشاء ثالثة ماكنب اإ لجياه "الأمرييك القدرة عىل اإ اإ

. وافُتتح مكتبنا الإقلمي  ي منطقة اجلبال الصخرية ي مدينة دنفر بولية كولورادو 2012، ي ديرتويت ي عام "جاي مكوي
، ويعمل عىل 2015. وافُتتح مكتبنا ي وادي الس يليكون ي مدينة سان خوس يه بولية كليفورنيا ي أأكتوبر 2014ي عام 

، ويعمل عىل خدمة 2015قلمي  بولية تكساس ي مدينة دالاس ي نوبمرب خدمة منطقة الساحل الغريب. وافُتتح مكتبنا الإ 
 املنطقة املمتدة عرب جنوب الولايت املتحدة وجنوب غرهبا. 

وافية بتوف ر حضور  قلميية للمخرتعَّي ورواد ننظمي املشاريع والأعامل التجارية الصغ رة مزية اإ الأمرييك  للمكتبومتنح ماكنبنا الإ
ن مناطق التوقيت ي الولايت املتحدة. ويعمل املوظفون ي نكل املاكنب عن كثب مع خدمات امللكية ي لك منطقة م

الفكرية والرشكت الناش ئة واجلهات اليت نعمل عىل ترسيع منو فرص العمل ي نكل املناطق. كام يتعاون املوظفون مع 
 ن أأجل الهنوض برساةل املكتب. املنظامت املعنية ابلعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرايويات م

 ويش متل هيلك املكتب الأمرييك عىل عدة منظامت ملكنفة مبسؤوليات متنوعة. ويشمل ذكل املنظامت التالية: 
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 مكتب وكيل الوزارة واملدير

. ويتوىل مكتب مجيع الأمور املتعلقة ابمللكية الفكرية ووزير التجارة والإدارة فامي خيصاملستشار الرئييس للرئيس هو املكتب 
وكيل الوزارة الإرشاف عىل مجيع املاكنب داخل املكتب الأمرييك، ويعمل عىل وامن حتقيق الوكةل لأهدافها الاسرتانيجية 

 والإدارية، مبا ي ذكل اجلودة وحسن والتوقيت والفعالية من حيث التلكفة والشفافية. 

 مكتب املفوض املعين ابلرباءات

ين ابلرباءات التابع للمكتب الأمرييك حفص الطلبات ومينح براءات الاخرتاع عند الاس تحقاق؛ كام يتوىل مكتب املفوض املع
يتوىل املكتب نرش املعلومات املتعلقة ابلرباءات ونعمميها، وتسجيل حالت التنازل عن الرباءات، والاحتفاظ مبلفات البحث 

دارة قاعة حبث لالس تخدام العام ي حفص الرباءات اخلاصة برباءات الولايت املتحدة والرباءات الأجنبية، واإ 
 والسجالت.  الصادرة

 جملس احملامكة والطعن ي جمال الرباءات

داريون ي جمال الربا ءات. وجملس ُأنشئ جملس احملامكة والطعن ي جمال الرباءات مبوجب القانون، ويتوىل العمل فيه قضاة اإ
صدار القرارات بشأأ احملامكة والطعن ملك ن الطعون عىل قرارات الفاحصَّي السلبية، ومبارشة دعاوى ما بعد منح ف ابإ

ىل جانب همام أأخرى.   الرباءات، والاوطالع بدعاوى الاش تقاق، اإ

طار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  دور املكتب الأمرييك ي اإ

اعاهتم ي نفس الوقت ي ولايت قضائية نوفر معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لطاليب الرباءات اذلين يلمتسون حامية اخرت 
دارة للفحص  دارة للبحث ادلويل واإ ماكنية نقد م طلب واحد "دويل". ويعمل املكتب الأمرييك ي الوقت الراهن كإ متعددة اإ

طارالمتهيدي ادلويل   التابع بأأحاكم انفاق مربم بَّي املكتب الأمرييك واملكتب ادلويل اهدة التعاون بشأأن الرباءات معالمع ي اإ
للويبو

2
 31، وسوف ينيه   مبوجب أأحاكمه ي 2008يناير  1حزي النفاذ ي  2007. ودخل النفاق املوقع ي عام 

 بهناية مدة العرش س نوات احلالية.  2017 ديسمرب

صدار ) دارة للبحث ادلويل ي اإ ( أ راء 2)( نقارير البحث ادلويل، و1وتمتثنل وظيفتا املكتب الأمرييك الرئيسيتان بصفته اإ
يداع دويل ي  أأو بعد ذكل. ويرد نعريف هانَّي الوظيفتَّي ي  2004يناير  1مكتوبة بشأأن الطلبات ادلولية اليت حتمل اترخي اإ

 من لحئة املعاهدة.  )اثنيا(43و 43من املعاهدة والقاعدنَّي  16املادة 

صدار نقارير الفحص المتهيدي ادلويل، وفقًا للتعريف  دارة للفحص المتهيدي ادلويل فتمتثنل ي اإ أأما وظيفة املكتب بصفته اإ
 من لحئة املعاهدة.  66من املعاهدة والقاعدة  32الوارد ي املادة 

دارة للفحص المتهيدي ادلويل  دارة للبحث ادلويل واإ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  طاري اإ وحيظى معل املكتب الأمرييك كإ
بأأمهية ابلغة لطاليب الرباءات سواء من مواطين الولايت املتحدة أأو من الأجانب، حس امب يتضح من املس توى املرنفع 

دارة دولية. فف  العام املايل  ، أأنتج املكتب الأمرييك ما يزيد عىل 2016لالس تفادة من اخلدمات اليت يقدهما املكتب بصفته اإ
 من نقارير الفحص المتهيدي ادلويل.  1,200من نقارير البحث ادلويل، وما يزيد عىل  21,000

                                                
2
للرباءات والعالمات  انفاق بَّي مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية واملكتب ادلويل التابع للويبو فامي خيصُّ معل مكتب الولايت املتحدة 

دارة للفحص المتهيدي ادلو دارة للبحث ادلويل واإ  . 2007أأكتوبر  3معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ي اإطار يل التجارية كإ
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طار نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات معومًا. وكام يش ر  داء واملساءةل ويعمل املكتب الأمرييك بنشاط كب ر ي اإ نقرير الأ
طلبًا دوليًا، وأأجنز  57,881)اإحصاءات الويبو( فقد نلقى املكتب الأمرييك بصفته مكتبًا لتسل الطلبات ، 2015للعام املايل 

دارة للفحص المتهيدي ادلويل  دارة للبحث ادلويل، أأنتج  1,655بصفته اإ حفصًا متهيدايا دولياا مبوجب الفصل الثاين. وبصفته اإ
 . 2015 وال راء املكتوبة خالل عام من نقارير البحث ادلويل 19,276املكتب الأمرييك 

دارة للبحث ادلويل، معليات البحث ادلولية  ومعاًل ابلنفاقات املربمة مع املكتب ادلويل، جيري املكتب الأمرييك، بصفته اإ
ريكية: اإرسائيل، ويعدُّ نقارير البحث ادلولية وال راء املكتوبة لصاحل الولايت القضائية التالية، فضاًل عن الولايت املتحدة الأم

والبحرين، والربازيل، وبرابدوس، وبامن، وب رو، واتيالند، وترينيداد ونوابغو، وامجلهورية ادلومينيكية، وجنوب أأفريقيا، 
وجورجيا، وقطر، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وعامن، وش ييل، وغواناميل، والفلبَّي، وسانت لوس يا، ومرص، 

 واملكس يك، ونيوزيلندا، والهند. 

 مقّدمة الطلب ()ةادلول – 5

 معلومات أأساس ية عن الولايت املتحدة 

 نتعلق املعلومات التالية ابلولايت املتحدة الأمريكية: 

(2016عدد الساكن )ديسمرب 
3
:         324,304,407 

(2016الناجت احمليل الإجاميل )
4
 تريليون دولر أأمرييك 18.56        : 

نفاق عىل البحوث  (2013والتطوير كنس بة مئوية من الناجت احمليل الإجاميل )الإ
5
:   2.73% 

(2016عدد اجلامعات البحثية )
6
 :        115 

  

                                                
3
  /http://www.census.gov/popclock مكتب التعداد ابلولايت املتحدة. 
4
  https://www.bea.gov/national/index.htm مكتب التحليل الاقتصادي، وزارة التجارة ابلولايت املتحدة. 
5
  http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?end=2013&start=2013&view=mapالبنك ادلويل.  
6
  http://carnegieclassifications.iu.edu/lookup/standard.phpنصنيف كرنيغ  ملؤسسات التعلمي العايل.  

http://www.census.gov/popclock/
https://www.bea.gov/national/index.htm
http://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?end=2013&start=2013&view=map
http://carnegieclassifications.iu.edu/lookup/standard.php
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 نوعية طلبات الرباءات - 6

عة حبسب العام اذلي ُمنحت فيه الرباءة عدد الرباءات املمنوحة موزن
7
 : 

 2015 2014 2013 2012 2011 اجملال التقين

 12,780 12,615 11,543 10,550 9,882 أألف

 52,780 60,819 56,352 50,307 42,265 ابء

 17,596 19,992 19,035 16,538 13,669 جمي

 21,939 22,058 19,969 17,658 18,481 دال

 27,621 31,099 28,456 26,395 21,329 هاء

 55,742 57,845 53,880 49,327 46,132 واو

 165,012 166,456 153,112 139,071 120,319 زاي

 77,653 76,376 70,834 64,757 58,054 حاء

ىل ما ييل:  ننة أأعاله اإ  تُش ر اجملالت التقنية املبي

 التكنولوجيا احليوية أألف

 احلواسب الكهربية، وأأنظمة املعاجلة الرمقية، ونظم أأمن املعلومات، والتعامل مع الأخطاء/الأعطال ابء

 الأهجزة الطبية جمي

 أأش باه املوصالت وأأهجزهتاصنع  دال

 النصالت السلكية والالسلكية هاء

 الفئات الكمييائية واو

 الفئات الكهرابئية زاي

 الفئات املياكنيكية حاء

ىل هاء()  ل تشمل القمي الإجاملية الواردة ي الصفوف واو وزاي وحاء التطبيقات املدرجة ي الصفوف من أألف اإ

                                                
7
 :مركز البياانت املرئية التابع ملكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية 

https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reports_stech.htm 
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 الأولوية:  مسارحبسب 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 617,216 618,457 601,464 565,566 537,171 مجموع التطبيقات

طاراملرحةل الوطنية   ي اإ
معاهدة التعاون بشأأن 

 الرباءات

65,463 67,573 73,488 78,213 85,387 

 تسل الطلبات مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كتبمك  املس تلمةعدد الطلبات ادلولية 

 2011 2012 2013 2014 2015 

 48,285 52,417 56,226 62,697 56,480 

 الطلبات الوطنية املرتامكةفرتة الانتظار الوطنية 

من مركز البياانت املرئية التابع ملكتب الولايت املتحدة للرباءات  2017متن احلصول عىل البياانت ي فرباير 
التجارية والعالمات

8
 . 

 الوقت النقطة املعيارية

جراء من جانب املكتبحىت   شهراً  15.7 أأول اإ

 شهراً  25.6 حىت أ خر نرصف

 

 عدد الطلبات املقياس

 546,702 عدد الطلبات قيد النظر

 

                                                
8 https://www.uspto.gov/dashboards/patents/main.dashxml  

https://www.uspto.gov/dashboards/patents/main.dashxml
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 خامتة

نصوص مكتب الولايت املتحدة للرباءات والعالمات التجارية يس توي مجيع املتطلبات امل  كام يتضح من هذا الطلب، فاإن
دارة للفحص المتهيدي ادلويل  10متديد نعيينه لفرتة  علهيا ويتجاوزها فامي خيص دارة للبحث ادلويل واإ وافية كإ ي س نوات اإ

طار  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  اإ

ويضطلع املكتب الأمرييك بدور رئييس ي نعزيز امللكية الفكرية ي الولايت املتحدة والعامل، الأمر اذلي يؤثر عىل الاقتصاد 
. واملكتب الأمرييك هجة فاعةل رئيس ية ي نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، حيث يتوىل معاجلة نس بة الوطين والعامل 

 كب رة من الطلبات ومعليات البحث والفحص مبوجب املعاهدة. 

دارة للفحص المتهيدي ادلويل  دارة للبحث ادلويل واإ طارومجليع هذه الأس باب، نطلب نعيَّي املكتب الأمرييك اإ معاهدة  ي اإ
وافية، نبدأأ ي  10التعاون بشأأن الرباءات لفرتة   . 2018يناير  1س نوات اإ

 

 هناية املرفق والوثيقة[ ]

 

 

 


