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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 احلادية عشرةالدورة 

ىل  18جنيف، من   2018 يونيو 22اإ
 
 

 يف جمال تدريب فاحصي الرباءات التنسيق

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 امللخص

طار تطوير تقريًرا مرحلًيا بشأأن تقدم هذه الوثيقة .1 دارة لإ ونظام  ،لقامئني عىل الفحص املوضوعي للرباءاتكفاءة ل اإ
القامئني عىل الفحص تدريب فامي خيص لتحسني التنس يق بني املاكتب املس تفيدة واملاحنة  اقرتاح بناًء عىل ، ولكالتعمل

 العارشة. قّدم الفريق العامل عرضًا هل خالل دورته، املوضوعي للرباءات

 مقدمة

ىل  17 ي جنيف من  يت ُعقدتال ،اءات،  ي دورته التاععةانقش الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرب  .2  20اإ
(. وقد وجه هذا PCT/WG/9/18)الوثيقة  القامئني عىل الفحص املوضوعيتدريب بشأأن ، تقيمي اع تبيان 2016 مايو

ىل C. PCT 1464 ابلتعمميالاع تبيان املرفق  املاكتب املاحنة )أأي املاكتب اليت وفرت تدريبا عىل الفحص لك من  اإ
اكتب املللرباءات لفاحصني من ماكتب أأخرى أأو عامهت  ي أأنشطة التدريب اليت نظمهتا منظمة أأخرى( و  املوضوعي

 هذا الاع تبيان أأيضا عومجلرباءات من منظامت أأخرى(، ل املوضوعي فحصالاليت تلقى فاحصوها تدريبا عىل ) ةاملس تفيد
دارة اليت نفِّّذتمعلومات عن الأنشطة التدريبية  الفحص املوضوعي  للقامئني عىل هوتقدميالتدريب ، واملعلومات املتعلقة ابإ

دارة التعمّل أأو أأدوات التقيمي مثل اع تخدام منالج الكفاءات أأو أأنظمةداخل لك مكتب، للرباءات  أأو توافر مواد  اإ
ىل  63. ويرد موجز للمناقشات اليت أأجراها الفريق العامل  ي الفقرات من وعائطها من الاذلايت وغي  للتدريب من  67اإ

ىل  155مع جسل اكمل للمناقشات املبينة  ي الفقرات  PCT/WG/9/27الوثيقة   .PCT/WG/9/28من الوثيقة  169اإ
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دما  ي الاقرتاحات الواردة  ي وعقب مناقشاته، اتفق الفريق العامل عىل أأنه ينبغي للمكتب ادلويل أأن مييض ق .3
 أأن:وعىل وجه اخلصوص، وافق الفريق العامل عىل  ،PCT/WG/9/18الوثيقة  من 65و 60و 50الفقرات 

عىل الفحص املوضوعي  القامئنياملكتب ادلويل مذكرة مفاهميية عن تعزيز التنس يق  ي تدريب  يعد...  .50"
 .ب املاحنة، يك يناقشها الفريق العامل  ي دورته املقبةلع امي عن طريق التعاون مع املاكت للرباءات، ول

 املكتب ادلويل: ينبغي عىل ... .60"

ىل موافاته ابملناجه اليت أأعدهتا لتدريب الفاحصني عىل الفحص املوضوعي للرباءات؛ )أأ(  أأن يدعو املاكتب اإ

ىل موافاته بامنلج الكفاءات اخلاصة ابلفحص املوضوعي )ب(  للرباءات؛ أأن يدعو املاكتب اإ

أأن جيمع منالج الكفاءات لع تخالص قامئة ابلكفاءات احملمتةل الالزمة للفحص املوضوعي للرباءات  ي  )ج(
 املاكتب ابختالف جحمها.

دارة التعمّل، وأأن يعد مذكرة مفاهميية ... .65" ىل الفريق  يبحث املكتب ادلويل مسأأةل وضع وتس يي نظام اإ يقدهما اإ

 ."العامل يك يناقشها  ي دورته املقبةل

ىل 8خالل دورته العارشة، اليت ُعقدت  ي جنيف من  ملعاهدة الرباءاتوانقش الفريق العامل  .4  ،2017 مايو 12 اإ
جز من الوثيقة مو  10(. وورد  ي الفقرة PCT/WG/10/9الرباءات )انظر الوثيقة  اقرتاحا لتحسني تنس يق تدريب فاحيص

أأوجه القصور  . وأأبرزتالبدلان النامية  ياملاكتب املاحنة لتدريب فاحيص الرباءات  تقدمه اذليادلمع احلايل  لأوجه القصور  ي
ىل تنس يق ال حتسني رضورة  املذكورة مجيع  من الأفرادالرباءات  وفاحصأأن يكتسب  التأأكد مناذلي من شأأنه أأن هيدف اإ

، وأأن يتوافق طلب الأفراد واملؤعسات مع عرض املاكتب املاحنة، وأأن يمت تتبع فهمالكفاءات املطلوبة وفقا لوصف وظائ 
جراء رصد وتقيمي بفعالية، وأأن يمت  فرص التدريب، وأأن تُنهتز تعملال املشاركة  ي أأنشطة التدريب وتقيمي   ي جمال  للتنس يقاإ

يت من ، الأأطر الكفاءةاع تخدام من الوثيقة  12هذه الأهداف، اقرتحت الفقرة  . ولبلوغالتدريب بني املس تفيدين واملاحنني
 شأأهنا أأن تكون شامةل ومفّصةل مبا فيه الكفاية لُتمكّن ما ييل:

ع ياعة مع و ص الفرد لفاحاب اخلاص الوظيفةمع وصف  املتكيفةامنلج الكفاءات الفردية لاكتب املديد حت -
 ق اختيار الكفاءات املناع بة من الإطار العام؛الفحص اليت يتبعها املكتب عن طري

يصال - ىل اجلهات املاحنة من حيث الكفاءات احملددة من  اإ املاكتب احتياجات التدريب )الفردية أأو املؤعس ية( اإ
 من الاع تجابة لالحتياجات التدريبية عىل حنو أأكرث حتديدا؛ نيأأجل متكني املاحن

 حتديد الرشوط املس بقة للمشاركة من حيث الكفاءات؛توى أأنشطة التدريب و حمل  وصف املاحنني -

 ؛يةوحتديد الثغرات التدريب  ما تعلّمه املتدرب الفردعىل تقيمي وتسجيل  املرشفنيأأو  القامئنيتدريب  -

 من خالل مشاركهتم  ي نيفاحصفرادى ال اكتس هباعىل تتبع وتقيمي الكفاءات اليت  املرشفنيأأو  القامئنيتدريب  -
 يب؛أأنشطة التدر 

عىل ختصيص فرص التدريب عىل حنو أأكرث فعالية من خالل مراعاة الثغرات  املرشفنيتدريب املنظمني أأو  -
للمرحشني من انحية، ومضمون أأنشطة التدريب والرشوط  والتدريب الفرديلتعمل عىل مس توى االسابقة 

 أأخرى؛ انحيةاملس بقة للمشاركة من 

ىل املاكتب اليت جتري حفصا موضوعيا  - ىل املاكتب لات القدرات و  بذاهتاتقدمي اخلدمات اإ بصورة منتظمة واإ
 الفحص.  ياحملدودة 
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تطوير نظام لإدارة  أأيضاً  PCT/WG/10/9، اقرتحت الوثيقة تنس يق تدريب فاحيص الرباءات يسيمن أأجل ت و  .5
عداد التقارير ال دارة و الإ التعمل يدمع   عىل النحو املّبني ولك ،امجلاعاتأأو  من الأفرادتدريب فاحيص الرباءات  خيصفامي تتبع واإ
 من الوثيقة. 16و  15 ي الفقرتني 

ىل  141 من تقدم الفقراتو  .6  الرباءاتعاهدة مل رة العارشة للفريق العاملمن تقرير ادلو  147اإ
ىل أأنه PCT/WG/10/9املناقشات املتعلقة ابلوثيقة  عن ( تفاصيلPCT/WG/10/25 )الوثيقة . وأأشار املكتب ادلويل اإ

طار الكفاءع يقدم تقريرا عن التق دارة التعمل  ونظام ةدم احملرز  ي تطوير اإ ىل ااإ  .2018دورته  ي عام  خالللفريق العامل اإ

 التقرير املرحيل

طار .7 ترعاه  مرشوع لتحسني تدريب الفاحصني اذلي ع ياق ي  عام لفائدة فاحيص الرباءات كفاءات جيري حاليا وضع اإ
أأيضا تطوير نظام  هيس تكشف املرشوع نفسو  اجلهات املاحنة، واذلي يضطلع به مكتب الويبو الإقلميي لآع يا واحمليط الهادئ.

)انظر  للفريق العامل العارشةم املكتب ادلويل تفاصيل هذا املرشوع  ي حدث جانيب أأثناء ادلورة قدّ و ه. ونرش  دارة التعمللإ 
 (.PCT/WG/10/PRESENTATION/EXAMINER TRAINING الوثيقة

قلميية  نُّظمت حلقةكجزء من املرشوع، و  .8 دارة التعمل ال بشأأنمعل اإ عىل الكفاءة ابلتعاون مع مؤعسة  قامئأأدوات اإ
ىل  28 ي الفرتة من  لملكية الفكريةل مالزياي  هو  الزياي. واكن الهدف من حلقة العمل، مب ي كوالا لمبور 2017نومفرب  30اإ

ىل املفاهمي املوحضة  ي  طار معزز من الكفاءات التقنية لفاحيص الرباءات اعتنادا اإ التعاون مع املاكتب املهمتة لتطوير اإ
طار الكفاءة  مسأأةل وتناولت حلقة العمل كذك. PCT/WG/10/9 الوثيقة ىل نظام لإدارة التعمل يطبق اإ من أأجل احلاجة اإ

مّت تقيمي جناهحم  ي التعمل. وومن أأجل  ، وتتبع تكل املشاركة،رديني  ي أأنشطة التعملشاركة فاحيص الرباءات الفمل تخطيط ال 
ىل من هذا القبيل  مفهوم لنظامميقدت   ي حلقة العمل نياملشارك واكن من بني .فتوحة املصدر" امل مودل" منصة يستند اإ

ة العمل عىل حلقالعروض التقدميية املقدمة  ي  وتتاح .هتادار اإ وخرباء  ي تمنية املوارد البرشية و فاحصو براءات من لوي اخلربة 
 . http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46012املوقع التايل: 

يكون طار كفاءة ابإ اهامتم املاكتب املشاركة عىل ة أأعاله العمل املذكور حلقة اليت أأجريت خاللدت املناقشات أأكّ و  .9
ىل  بوجه خاص ومتت الإشارة. القامئةمن الأطر  تفصيالً أأكرث  ىلأأنه ينبغي اإ طار كفاءات  التوصل اإ جناح مدى تقيمي  يُسهّلاإ

اءات معينة، بغض النظر كفص العامة للفاحصني فامي خي الرباعة تقيمي التعمل بعد املشاركة  ي نشاط تدرييب حمدد، فضاًل عن
  ي نشاط تدرييب حمدد. هتمعن مشارك

قلميية اثنية  حلقة جيري تنظميو ي اترخي حترير هذه الوثيقة،  .10 دارة التعمل القامئ عىل الكفاءة  بشأأنمعل اإ أأدوات اإ
 ي الفرتة  ُتعقدع  للملكية الفكرية،  كورايامللكية الفكرية التابع ملكتب   ي جمالمع املعهد ادلويل للتدريب  ابلتعاون

ىل 9 من دارة لإ تطوير نظام  صوبالعمل هذه التقدم احملرز  حلقة وع تعرضمجهورية كوراي. ،  ي داجيون 2018 مايو 11 اإ
ىلالتعمل  آع يا واحمليط الهادئ التابع للويبو امل  "مودل"منصة  يستند اإ لإدارة  تكل املنصةفتوحة املصدر. وعيس تخدم مكتب أ

من قبل املاكتب  لتُس تخدم، كام ميكن ختصيصها للويبواملشاركني  ي أأنشطة التدريب املنظمة  الأفرادمن تدريب الفاحصني 
ضافة. اليت هُيّمها الأمر ىل لك، عيمت تقدمي واإ طار الكفاءات التقنية  لوضع عرض اإ   ي تتبع وتقيمي التقدم اذلي عيس تخدماإ

العنوان التايل:  من خالللقة العمل عىل موقع الويبو عىل الإنرتنت  ي التعمل الفردي. وعتتاح العروض املقدمة  ي ح احملرز
http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=48048 . 

ادلورة احلالية للفريق  أأماملعمل املذكورة أأعاله حلقة ا بشأأن بعرض شفهيي للمس تجّداتاملكتب ادلويل  يديلع  و  .11
اجلهات املاحنة  اذلي ترعاهرشوع حتسني كفاءة تدريب الفاحصني مل  عرضُا أأكرث تفصيالً  العامل. كام ع يقدم املكتب ادلويل

طار كفاءة ونظام  تطوير صوبوالتقدم احملرز   فريق العامل.ادلورة احلالية للخالل عينُظم حدث جانيب   يدارة التعمل لإ اإ

http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=46012
http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=48048
http://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=48048
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 الإبالغ عن التطورات

طار الكفاءةع يقدم املكتب ادلويل تقريرا عن الت .12 ىل الفريق العامل  ي و ي  قدم احملرز  ي وضع اإ دارة التعمل اإ نظام اإ
 .2019دورته لعام 

ىل الإحاطة علام  .13 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[

 


