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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 احلادية عشرةالدورة 

ىل  18جنيف، من   2018 يونيو 22اإ
 
 

 دراسة استقصائية عن تدريب فاحصي الرباءات

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص

 .تقياميً دلراسة اس تقصائية عن تدريب القامئني عىل الفحص املوضوعي للرباءاتتعرض هذه الوثيقة  .1

 مقدمة

ىل  17انقش الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يف دورته التاسعة، املعقودة من  .2 ، 2016مايو  20اإ
حص املوضوعي للرباءات لفائدة فاحيص املاكتب املاكتب اليت قدمت تدريبًا بشأأن الف)تقيمي اس تبيان وّجه للماكتب املاحنة 

املاكتب اليت اس تفاد )واملاكتب املس تفيدة  (الأخرى أأو أأسهمت يف أأنشطة تدريب من هذا القبيل نظمهتا منظمة أأخرى
، يُطلب فيه تقدمي معلومات عن مجيع (فاحصوها من تدريب بشأأن الفحص املوضوعي للرباءات قدمته منظامت أأخرى

دارة تدريب القامئني عىل الفحص 2015و 2013ب املالمئة اليت نفذت يف الفرتة ما بني أأنشطة التدري ، ومعلومات عن اإ
دارة التعمل أأو أأدوات التقيمي أأو  املوضوعي اذلي أأجنز داخل لك مكتب وتوفريه، مثل اس تخدام مناذج الكفاءات أأو أأنظمة اإ

اتحة مواد التدريب اذلايت أأو مواد أأخرى  . وتعرض الفقرات (PCT/WG/9/18؛ انظر الوثيقة C.PCT 1464التعممي)اإ
ىل  63من   155ملخصا عن املناقشات اليت أأجراها الفريق العامل، وتنقل الفقرات من  PCT/WG/9/27للوثيقة  67اإ

ىل  تفاصيل تكل املناقشات اكمةل. PCT/WG/9/28من الوثيقة  169 اإ

 47و 45ذ املكتب ادلويل الاقرتاحات الواردة يف الفقرات واتفق الفريق العامل، يف أأعقاب مناقشاته، عىل أأن ينف .3
 واتفق الفريق العامل بوجه خاص عىل ما ييل: ؛PCT/WG/9/18من الوثيقة  52و 48و
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ىل موافاته بتقرير س نوي عن الأنشطة  .45" وعليه يُقرتح أأن يدعو املكتب ادلويل املاكتب، ول س امي املاحنة مهنا، اإ
 و اس تفادت مهنا. مث ينرش املكتب ادلويل مجموعة هذه الأنشطة التدريبية عىل موقعه الإلكرتوين.التدريبية اليت نظمهتا أأ 

ىل ما ييل: .47"  وعليه يُقرتح أأن يدعو املكتب ادلويل املاكتب القادرة عىل توفري هذا التدريب اإ

 اكفية؛توفري املزيد من فرص التدريب أأثناء العمل للفاحصني عىل أأن تكون مدة ادلورات  )أأ(

 وتوس يع نطاق املوضوعات املتناوةل؛ يف الصفوف أأكرث تقدماً  توفري أأنشطة تدريبية )ب(

مة  )ج( توفري املزيد من الفرص ملشاركة فاحصني من ماكتب أأخرى كضيوف متدربني يف الفعاليات املنظَّ
 أأساسًا لفائدة فاحيص املكتب املاحن. 

نشاء ويُقرتح أأيضًا أأن يدعو املكتب ادلويل ا .48" ىل النظر يف اإ دلول الأعضاء القادرة عىل متويل الأنشطة التدريبية اإ
الصناديق الاستامئنية احلالية بغية توفري املزيد من املوارد املالية لمتويل ترتيبات صناديق استامئنية أأو توس يع نطاق 

 تدريب الفاحصني يف البدلان النامية.

 ا ييل:وعليه يُقرتح أأن يقوم املكتب ادلويل مب .52"

بالغه ابملواد املعروضة وحمتوايهتا؛  )أأ( ىل اإ  أأن يدعو املاكتب اليت توفر مواد ودورات التدريب اذلايت اإ

 أأن يعد مجموعة من مواد ودورات التدريب اذلايت املالمئة لتدريب القامئني عىل الفحص املوضوعي؛ )ب(

عداد املزيد من مواد ودورات التدريب اذلايت  )ج( بشأأن موضوعات هتّم بوجه خاص القامئني أأن يبحث اإ
 "عىل الفحص املوضوعي للرباءات.

اليت قدمت الأجوبة اليت أأرسلهتا املاكتب  PCT/WG/10/7، الوثيقة عارشةلاوقد انقش الفريق العامل، يف دورته  .4
، 2016يف  اذلي وجه للماكتب بشأأن تدريب القامئني عىل الفحص املوضوعي، اذلي أأجري C.PCT 1497كرد للتعممي 

وعن الآفاق املتاحة  2017وأأعرب الفريق العامل عن تأأييده لإجراء دراسات مماثةل بشأأن التدريب اذلي س يجرى يف 
ىل  128. وترد تفاصيل هذا النقاش يف الفقرات من 2018 يف  (.PCT/WG/10/25من تقرير ادلورة )الوثيقة  140اإ

صدار التعممي وذلكل أأجرى املكتب ادلويل دراسة اس تقصائية أأخرى  .5  1، املؤرخ يف C.PCT 1529من خالل اإ
ىل املاكتب املاحنة واملاكتب املس تفيدة عىل حد سواء. والمتس الاس تبيان املرفق 2018فرباير  ، اذلي وّجه هذه املرة أأيضا اإ

 (مبا يف ذكل الاس تبيان)أأعاله. وتتاح نسخة من التعممي  3ابلتعممي معلومات عن مجيع املواضيع املتناوةل مثلام جاء يف الفقرة 
 ./http://www.wipo.int/pct/en/circularsعىل موقع الويبو عىل الرابط 

ردًا من ماكتب مس تفيدة  30 الاس تبيان:ردًا عىل  33 ما مجموعه 2018أأبريل  23وتلقى املكتب ادلويل حىت  .6
 7ويرد حتليل لهذه الردود يف الفقرات من ردود من ماكتب ماحنة.  وثالثةمكتبا مهنا من املاكتب املاحنة أأيضا(  15 )اكن

ىل  أأدانه. 28 اإ

 2017يف عام  يب اليت نفذتأأنشطة التدر 

 من الأنشطة التدريبية ييل بياهنا: خمتلفة مزيَّ الاس تبيان بني أأربع فئات .7

 الربامج التدريبية الشامةل املتوسطة أأو الطويةل الأجل؛ •

http://www.wipo.int/pct/en/circulars/
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 التدريب أأثناء العمل •

 الصفوف؛ التدريب املبارش يف •

 التعمّل الإلكرتوين، ول س امي الندوات الش بكية ودورات التعمّل عن بعد. •

 الربامج التدريبية الشامةل املتوسطة أأو الطويةل الأجل

ىل نقل املعرفة وتمنية املهارات  .8 تتأألف الربامج التدريبية الشامةل واملتوسطة أأو الطويةل الأجل من وحدات تدريبية تريم اإ
 فاحيص الرباءات عىل مدار فرتة طويةل )ترتاوح بني بضعة أأشهر وس نتني أأو أأكرث(. الالزمة دلى

ووفقًا لتقيمي الأنشطة اليت جسلهتا املاكتب يف الاس تبيان، يتبني أأن ثالثة ماكتب وفرت هذا النوع من التدريب  .9
برانمج التدريب الإقلميي لفاحيص ة من ، ونظم مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية تدريبًا رابعا وكذكل ادلورة الهنائي2017 يف

آس يا وأأفريقيا، واذلي س ينهتيي يف  15لفائدة  (RPETالرباءات ) . ونظم املكتب 2018فاحصًا من س بعة ماكتب يف أ
للرباءات هذا النوع من التدريب لفائدة فاحصني من بعض دوهل الأعضاء؛ ونظم مكتب براءات الياابن برانمج  الأورويب

لفائدة عرشة فاحصني من ثالثة  ((OPET) لفاحيص الرباءات العميلالتدريب برانمج )ثالثة أأشهر  تدريب واحد يدوم
آس يا وأأمرياك الالتينية.   ماكتب خمتلفة من أأفريقيا وأ

اليت  (للرباءات ومكتب براءات الياابن مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية واملكتب الأورويب)واكنت املاكتب الثالثة  .10
من هذا القبيل يف ردها عىل ادلراسات الاس تقصائية  توسطة أأو طويةل الأجلم لربامج تدريبية شامةل و ذها أأبلغت عن تنفي

(، يه ذاهتا اليت وفرت هذا النوع من الأنشطة التدريبية يف الفرتة ما C. PCT 1497و C. PCT 1464التعمامين )السابقة 
 .2016و 2013بني 

 التدريب أأثناء العمل

رشاف خمصص(.تتسم برامج التدر  .11 رشاف فاحص حمنك )اإ  يب أأثناء العمل بأأن الفاحصني يؤدون همامًا معلية حتت اإ

 78مكتبًا مس تفيدًا خمتلفًا وما يزيد عىل  20عرش مكتبا ماحنا برامج تدريب أأثناء العمل لفائدة زهاء  حدأأ ونظم  .12
بني ل يفوق عددمه عرشين متدراًب. وقد فاحصًا. وتراوحت مدة النشاط التدرييب بني يوم واحد وس تة أأشهر وأأرشكت متدر 

 نفذت أأغلب التدريبات أأثناء العمل املذكورة كربامج تبادل بني املاكتب يف البدلان املتقدمة هبدف تبادل أأفضل املامرسات.

، أأبلغت عرشة ماكتب ماحنة أأو وردت عهنا (C. PCT 1497التعممي )ويف رد عىل ادلراسة الاس تقصائية السابقة  .13
 .2016و 2013ماكتب مس تفيدة خالل الفرتة ما بني  19لفائدة  برامج تدريب أأثناء العملبأأهنا وفرت معلومات 

 التدريب املبارش يف الصفوف

طار حلقات معل أأو  .14 م ادلورات التدريبية املبارشة يف الصفوف وهجًا لوجه وتتطلب حضور املدربني واملتدربني يف اإ تنظَّ
 لرباءات واسرتاتيجيات البحث وأأسس نظام امللكية الفكرية وغريها من املوضوعات.ندوات عن تصنيف الرباءات وصياغة ا

وكام اكن احلال يف الردود عىل ادلراسات الاس تقصائية السابقة، أأفادت املاكتب بأأن معظم أأنشطة التدريب اليت  .15
 اتدريبي انشاط 39زيد عىل مكتبا من املاكتب املاحنة ما ي 13اكنت أأنشطة تدريب يف الصفوف: حيث نظم  2017نفذت يف 

 مكتبًا مس تفيدا. 50من هذا القبيل لفائدة ما يزيد عىل 
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ىل حضور ادلورات التدريبية املبارشة يف الصفوف واملنظمة لفائدة فاحيص املكتب املاحن من  .16 ولعل دعوة متدربني اإ
، دعا مكتب 2016شفت أأنه، يف عام بيد أأن الردود عىل الاس تبيان ك الوسائل التدريبية الفعاةل لفاحيص املاكتب الأخرى. 

ماحن فقط فاحصا خارجيا للمشاركة يف هذا النوع من الأنشطة التدريبية ادلاخلية. وأأفادت مخسة ماكتب عن توجهيها دعوات 
، اليت (C. PCT 1497و C. PCT 1464التعمامين )من هذا القبيل يف الردود عىل ادلراسات الاس تقصائية السابقة 

 .2016و 2013ريب املنفذة يف الفرتة ما بني مشلت أأنشطة التد

 جتميع معلومات عن أأنشطة التدريب

عداد جتميع لاكفة أأنشطة التدريب املنفذة لفائدة القامئني عىل  .17 عداد هذه الوثيقة، اكن املكتب ادلويل بصدد اإ ووقت اإ
ت ا ردودها عىل ادلراساليت أأبلغت عهنا املاكتب يف 2017و 2013الفحص املوضوعي للرباءات يف الفرتة ما بني 

عرضًا شفواًي . وس يقدم املكتب ادلويل (PCT 1529و PCT 1497و PCT 1464التعاممي ) ة الثالثالاس تقصائي
 للمس تجدات بشأأن هذا التجميع خالل ادلورة احلالية للفريق العامل.

 الندوات الش بكية ودورات التعمّل عن بعد ومواد التدريب اذلايت

ةل ودورات التعمّل عن  تعدُّ الأنشطة التدريبية .18 القامئة عىل صفوف افرتاضية، مثل الندوات الش بكية املبارشة أأو املسجَّ
هنا ل تتطلب  ذ اإ رشاف(، فضاًل عن مواد التدريب اذلايت، وس يةل فعاةل حممتةل لتوفري التدريب اإ بعد )املزودة أأو غري املزودة ابإ

آنية.السفر وتتيح للمتدربني التقدم يف تدريهبم حبسب وتريهت  م عندما تكون هذه ادلورات غري أ

مكتبًا، يف الرد عىل الاس تبيان، أأن القامئني عىل الفحص فهيا شاركوا يف صفوف افرتاضية أأو دورات تعمل  17وأأشار  .19
وفرهتا الويبو، اكن معظمها من دروس  ندوات ش بكيةواس تفاد فاحصون من س بعة ماكتب من دورات تعمل أأو . عن بعد

مكتبًا من دورات تعمل أأو ندوات وفرها املكتب  12ليت أأعدهتا أأاكدميية الويبو. واس تفاد الفاحصون من التعمل عن بعد ا
ماكتب ابدلورات أأو الندوات الش بكية يف الك ثالثة  تلتحقاو الأورويب للرباءات، ول س امي الأاكدميية الأوروبية للرباءات. 

 املؤسس تني.

يف دورات املركز الإس باين للتعلمي عن بعد من أأجل التمنية الاقتصادية  اراكشأأفاد مكتبان أأهنام قد وفضاًل عن ذكل،  .20
لكرتونية ابللغة الإس بانية. –( CEDDETوالتكنولوجية )  وهو مؤسسة توفر دورات تعمّل اإ

 جتميع معلومات عن مرافق التعمل الالكرتوين ومواد التدريب اذلايت

للفريق العامل، بتقدمي جتميع مرافق التعمل الالكرتوين  لعارشةاقام املكتب ادلويل، خالل ادلورة  .21
)انظر الوثيقة  2017 عام وأأدخلت العديد من التحديثات عىل التجميع خالل اذلايت، والتعمل

PCT/WG/10/PRESENTATION/E-LEARNING ويف رد عىل الاس تبيان، مت التوصل بردود .)
ب تتعلق مبراجعة التجميع املذكور. ووقت صياغة هذه الوثيقة، اكن املكتب ادلويل يف طور مزيد حتديث ماكت س بعة من

 عرض شفوي للمس تجدات بشأأن هذا التجميع.تقدمي  خالل ادلورة احلالية للفريق العاملجتميع تكل املرافق واملواد. وسيمت 

 زايدة فرص التدريب

ىل زايدة فرص التدريب. ول توجد دلئل عىل ختطيط أأي مكتب مكتبًا ماحنا ردودًا حمددة بش 11قدم  .22 أأن ادلعوة اإ
 ليصبح مكتبًا ماحنًا يف املس تقبل. 
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ىل الزتاهما مبواصةل مشاركهتا احلالية يف تدريب الفاحصني. وأأعرب مكتب واحد، وأأشارت عرشة ماكتب،  .23 بوجه عام، اإ
ىل وجود خطط لإاتحة مزيد من فرص بصفة عامة، عن اس تعداده لزايدة مشاركته. ول يشري ول و  احد من الردود اإ

 التدريب أأثناء العمل أأو التدريب اخلاص ابلتكنولوجيا أأو غريهام من أأنواع التدريب املتقدم.

وأأعرب مكتب واحد عن اس تعداده بوجه خاص لإدماج فاحصني خارجيني، بتعاون مع املكتب ادلويل، مكتدربني  .24
اليت تنظم لفائدة فاحيص املكتب. وتبني من خالل تقيمي ادلراسة الاس تقصائية الأوىل  ضيوف يف أأنشطة التدريب املنتظمة

أأن هذا اخليار هو وس يةل انجعة جدًا لتوفري التدريب للمس تفيدين وذو فعالية كبرية  (PCT/WG/9/18انظر الوثيقة )
 هبدف تقامس أأفضل املامرسات.

 ترتيبات الصناديق الاستامئنية

ان وضعا ترتيبات صناديق استامئنيه ابلتعاون مع الويبو، يف املا ي ردودًا حمددة بشأأن مسأأةل قدم املكتبان، الذل .25
رساء ترتيبات صناديق استامئنية مماثةل لإ  اتحة ترتيبات الصناديق الاستامئنية. ومل يعرب أأي من املاكتب الأخرى عن نيته يف اإ

ضافية  ن النامية. من أأجل توفري التدريب للفاحصني من البدلا أأموال اإ

ضافية مكرسة لأنشطة حمددة تس هتدف 2017/18ويدرج صندوق الاستامئن الأسرتايل، لفرتة الس نتني  .26 ، وسائل اإ
ىل حتليل الاحتياجات اذلي أأجراه املكتب ادلويل. وس يقدم املكتب ادلويل خالل  تدريب الفاحصني، واليت تنفذ ابلستناد اإ

، بواسطة صندوق 2018و 2017أأنشطة التدريب اليت نفذت خالل ادلورة احلالية للفريق العامل تقريرا عن 
 الأسرتايل. الاستامئن

لطاملا مشلت أأنشطة تدريب  1987وأأوحضت الياابن أأن خطط العمل لإرساء صندوق الاستامئن الياابين يف عام  .27
زتاهما بتكييف خطط فاحيص الرباءات، اليت قدمت معلومات بشأأهنا يف الك ادلراس تني الاس تقصائيتني، وأأعربت عن ال

 العمل املس تقبلية، بتعاون مع املكتب ادلويل، لضامن اس تخدام فعال لصندوق الاستامئن.

 املناجه و/أأو مناذج الكفاءات و/أأو الواثئق الأخرى املتعلقة ابلتدريب

. وس يقدم أأرسلت تسعة ماكتب ردودا عىل طلب تقامس املناجه ومناذج الكفاءة واملواد الأخرى املتعلقة ابلتدريب .28
  عرضا شفواي لتكل املواد، وبعضها شامل للغاية. خالل ادلورة احلالية للفريق العاملاملكتب ادلويل 

 2018 ئية لعامس تقصاادلراسة الا

ىل تزويده بتقارير س نوية عن أأي أأنشطة تدريب نفذها أأو  .29 ُّفق عىل أأن يدعو املكتب ادلويل املاكتب اإ علام بأأنه قد ات
، عىل غرار 2018أأي مكتب، وس تجرى من جديد دراسة اس تقصائية تشمل أأنشطة التدريب املنجزة يف  اس تفاد مهنا

. وس يقدم املكتب ادلويل معلومات عىل ما توصل به من ردود C.PCT 1529ادلراسة اليت أأجنزت عن طريق التعممي 
ىل الفريق العامل يف دورته لعام  2018اس تجابة لس تقصاء عام   .2019اإ

ن الفري .30 ىل الإحاطة علام اإ ق العامل مدعو اإ
 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[


