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PCT/WG/12/6 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019مايو  10 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة الثانيةالدورة 
ىل  11جنيف، من   2019يونيو  14اإ

 الرباءاتدراسة استقصائية عن تدريب فاحصي 
عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 ملخص

 .دلراسة اس تقصائية عن تدريب القامئني عىل الفحص املوضوعي للرباءات تعرض هذه الوثيقة تقيامي .1

 مقدمة

ىل  17من يف جنيف يف الفرتة املعقودة  بشأأن الرباءات، يف دورته التاسعةعاهدة التعاون انقش الفريق العامل مل .2 اإ

الفحص املوضوعي للرباءات لفائدة  يف جمال املاكتب اليت قدمت تدريبا)، تقيمي اس تبيان وّجه للماكتب املاحنة 2016مايو  20

املاكتب )واملاكتب املس تفيدة  (فاحيص املاكتب الأخرى أأو أأسهمت يف أأنشطة تدريب من هذا القبيل نظمهتا منظمة أأخرى

فيه تقدمي معلومات  وُطلب (فحص املوضوعي للرباءات قدمته منظامت أأخرىال يف جمالاليت اس تفاد فاحصوها من تدريب 

ُ  الوجهيةعن مجيع أأنشطة التدريب  ما يُنجز داخل لك ، ومعلومات عن 2015و 2013 عايم فذت يف الفرتة ما بنياليت ن

مناذج الكفاءات  ، مثل اس تخداممئني عىل الفحص املوضوعيتدريب القاوتنفيذ معليات دارة مكتب من أأنشطة تتعلق ابإ 

دارة التعلّ  أأو اتحة مواد التدريب اذلايت أأو مواد أأخرى أأنظمة اإ ؛ C.PCT 1464التعممي) أأو أأدوات التقيمي أأو اإ
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ىل  63. وتعرض الفقرات من (PCT/WG/9/18 الوثيقة انظر ملخصا عن املناقشات  PCT/WG/9/27وثيقة من ال 67اإ

ىل 155ن اليت أأجراها الفريق العامل، وتنقل الفقرات م تفاصيل تكل  PCT/WG/9/28من الوثيقة  169 اإ

 اكمةل. املناقشات

 47و 45واتفق الفريق العامل، يف أأعقاب مناقشاته، عىل أأن ينفذ املكتب ادلويل الاقرتاحات الواردة يف الفقرات  .3

 واتفق الفريق العامل بوجه خاص عىل ما ييل: ؛PCT/WG/9/18من الوثيقة  52و 48و

ىل موافاته بتقرير س نوي عن الأنشطة وعليه يُقرت  .45" ح أأن يدعو املكتب ادلويل املاكتب، ول س امي املاحنة مهنا، اإ
 التدريبية اليت نظمهتا أأو اس تفادت مهنا. مث ينرش املكتب ادلويل مجموعة هذه الأنشطة التدريبية عىل موقعه الإلكرتوين.

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

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

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

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

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

 تدريب الفاحصني يف البدلان النامية.

 وعليه يُقرتح أأن يقوم املكتب ادلويل مبا ييل: .52"

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

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

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

 اللتنيPCT/WG/11/16 و PCT/WG/10/7 الوثيقتني، احلادية عرشةوقد انقش الفريق العامل، يف دورته  .4

ريب القامئني عىل الفحص تدأأنشطة للماكتب بشأأن  عىل التعماميت املُوهجةالأجوبة اليت أأرسلهتا املاكتب كرد  تعرضان

، يف دورته احلادية عرشة، عىل فكرة الفريق العامل ووافق، عىل التوايل. 2017وعام  2016عام  يف تأأجري املوضوعي اليت

جراء دراسة اس تقصائية . وترد 2019 عام وعن الآفاق املتاحة يف 2018 عام جرى يفأأنشطة التدريب اليت س تُ ثةل بشأأن مما اإ

ىل  206تفاصيل هذا النقاش يف الفقرات من   (.PCT/WG/11/27من تقرير ادلورة )الوثيقة  215اإ

صدار التعممي  وبناء عىل ذكل، .5 ، املؤرخ C. PCT 1559أأجرى املكتب ادلويل دراسة اس تقصائية أأخرى من خالل اإ

ىل املاكتب املاحنة واملاكتب املس تفيدة عىل حد سواء. والمتس الاس تبيان ، اذلي وُ 2019 فرباير 22 ّجه هذه املرة أأيضا اإ

مبا يف ذكل )تاح نسخة من التعممي أأعاله. وتُ  3املرفق ابلتعممي معلومات عن مجيع املواضيع املتناوةل مثلام جاء يف الفقرة 

 ./https://www.wipo.int/pct/en/circularsعىل الرابط الإلكرتوين ويبو عىل موقع ال (الاس تبيان

https://www.wipo.int/pct/en/circulars/
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من ماكتب مس تفيدة  ردا 31 الاس تبيان:عىل  ردا 36 ما مجموعه ،2019أأبريل  26حىت  ،وتلقى املكتب ادلويل .6

الردود يف الفقرات  لتكل. ويرد حتليل حفسب ردود من ماكتب ماحنة مخسةو مكتبا مهنا من املاكتب املاحنة أأيضا(  14 يُعد)

ىل 7من   أأدانه. 27 اإ

 ُ  2018فذت يف عام أأنشطة التدريب اليت ن

 :ويه كام ييلمن الأنشطة التدريبية  خمتلفة مزيَّ الاس تبيان بني أأربع فئات .7

 ملتوسطة أأو الطويةل الأجل؛الربامج التدريبية الشامةل ا 

 التدريب أأثناء العمل 

 التدريب املبارش يف الصفوف؛ 

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

 الربامج التدريبية الشامةل املتوسطة أأو الطويةل الأجل

ىل نقل املعرفة وتمنية ممزّية تتأألف الربامج التدريبية الشامةل واملتوسطة أأو الطويةل الأجل من وحدات تدريبية  .8 تريم اإ

 املهارات الالزمة لفاحيص الرباءات عىل مدار فرتة طويةل )ترتاوح بني بضعة أأشهر وس نتني أأو أأكرث(.

: 2018 عام ثالثة ماكتب هذا النوع من التدريب يفرت وفّ لتقيمي الأنشطة اليت جسلهتا املاكتب يف الاس تبيان،  ووفقا .9

برانمج التدريب الإقلميي لفاحيص الرباءات من  أأسرتاليا للملكية الفكرية ادلورة التدريبية الرابعة والهنائيةم مكتب ظّ فقد ن

(RPET)  آس يا، وقد انهتىى ذكل الربانمج مخسة ماكتب من  فاحصا 15لفائدة  م املكتب الأورويب. ونظّ 2018 عام يفيف أ

رباءات برانمج للالياابن م مكتب نظّ وأأخريا،  فاحصني من بعض دوهل الأعضاء.للرباءات هذا النوع من التدريب لفائدة 

ماكتب  مخسةمن  فاحصا 12لفائدة  ((OPET) لفاحيص الرباءات العميلالتدريب برانمج )ثالثة أأشهر  دامتدريب واحد 

آس يا وأأمرياك الالتينية.أأ  يفخمتلفة   فريقيا وأ

اليت  (مكتب الياابن للرباءاتللرباءات و  مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية واملكتب الأورويب)واكنت املاكتب الثالثة  .10

ىل ادلراسات الاس تقصائية من هذا القبيل يف ردها ع توسطة أأو طويةل الأجلم لربامج تدريبية شامةل و أأبلغت عن تنفيذها 

رت هذا النوع من الأنشطة (، يه ذاهتا اليت وفّ C. PCT 1529و C. PCT 1497و C. PCT 1464 التعماميت)السابقة 

 .2017و 2013 عايم التدريبية يف الفرتة ما بني

 التدريب أأثناء العمل

رشاف فاحص حمنك ) همامتالعمل بأأن الفاحصني يؤدون  تتسم برامج التدريب أأثناء .11  ص(.خمّص  توجيهمعلية حتت اإ

. وتراوحت مدة عدة ماكتب مس تفيدةبرامج تدريب أأثناء العمل لفائدة  ماكتب ماحنة ت س تةمنظّ ، 2018يف عام و .12

ُ وشارك فهيا ما يناهز بني يوم واحد وس تة أأشهر  ، يف املتوسط،النشاط التدرييب نس بة كبرية من فذت عرشين متدراب . وقد ن

 ماكتب البدلان املتقدمة هبدف تبادل أأفضل املامرسات.كربامج تبادل بني لتدريبات ا تكل
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تضافت املكس يك ونُّظمت التدريبات العامة التالية أأثناء العمل لفائدة فاحيص الرباءات من البدلان النامية: فقد اس   .13

من بواتن؛ واس تضافت اتيلند تدريبا اثنني  فاحصا من غواتاميل؛ واس تضافت الفلبني تدريبا لفائدة فاحصني 12تدريبا لفائدة 

تدريبا أأثناء العمل مكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية واس تضاف  ميقراطية الشعبية.لفائدة ثالثة فاحصني من مجهورية لو ادل

ائدة خيص حتديدا جمال التكنولوجيا لفائدة ثالثة فاحصني من فييت انم، كام اس تضافت سويرسا تدريبا من ذكل النوع لف

 فاحصني اثنني من الفلبني.

 التدريب املبارش يف الصفوف

م ادلورات التدريبية املبارشة  .14 طار حلقات معل  يف الصفوف وهجاتنظَّ لوجه وتتطلب حضور املدربني واملتدربني يف اإ

 ذكل غريأأو أأسس نظام امللكية الفكرية أأو اسرتاتيجيات البحث أأو صياغة الرباءات أأو ندوات عن تصنيف الرباءات  أأو

 املوضوعات. من

وكام اكن احلال يف الردود عىل ادلراسات الاس تقصائية السابقة، أأفادت املاكتب بأأن معظم أأنشطة التدريب اليت  .15

 ُ نشاطا تدريبيا  39ما يزيد عىل  ماكتب ماحنة 10 تمنظّ  فقديف الصفوف: مبارش اكنت أأنشطة تدريب  2018 عام فذت يفن

 فاحصا، أأو أأسهمت يف تكل الأنشطة. 300 مكتبا مس تفيدا وأأكرث من 50يفوق ما من هذا القبيل لفائدة 

ىل حضور ادلورات التدريبية املبارشة يف الصفوف واملنظمة  ولعلّ  .16 لفائدة فاحيص املكتب املاحن أأساسا دعوة متدربني اإ

 مل يدعُ ، 2018فت أأنه، يف عام بيد أأن الردود عىل الاس تبيان كشمن الوسائل التدريبية الفعاةل لفاحيص املاكتب الأخرى. 

يف الردود عىل ادلراسات نشطة التدريبية ادلاخلية. وللمشاركة يف هذا النوع من الأ  أأجنبيافاحصا  املاحنةتب اكأأي من امل

، اليت مشلت أأنشطة التدريب (C. PCT 1529و C. PCT 1497و C. PCT 1464التعماميت )السابقة الاس تقصائية 

 ُ  دعوات من هذا القبيل.بأأهنا وهّجت ماكتب  ، أأفادت س تة2017و 2013 عايم بنينفذة يف الفرتة امل

 جتميع معلومات عن أأنشطة التدريب

عداد جتميع يف  .17 عداد هذه الوثيقة، اكن املكتب ادلويل بصدد اإ ُ  للكوقت اإ نفذة لفائدة القامئني عىل أأنشطة التدريب امل

اليت أأبلغت عهنا املاكتب يف ردودها عىل ادلراسات و  2018و 2013 عايم الفحص املوضوعي للرباءات يف الفرتة ما بني

. وس يقدم (C. PCT 1559و C. PCT 1529و C. PCT 1497و C. PCT 1464التعماميت )) الأربعالاس تقصائية 

 .للمس تجدات بشأأن هذا التجميع خالل ادلورة احلالية للفريق العامل املكتب ادلويل عرضا شفواي

 ودورات التعّل عن بعد ومواد التدريب اذلايتالندوات الش بكية 

ةل  عدتُ  .18 الأنشطة التدريبية القامئة عىل صفوف افرتاضية، مثل الندوات الش بكية املبارشة أأو املسجَّ

رشاف(، فضالدة أأو غري املزوّ ودورات التعّل عن بعد )املزوّ الإلكرتونية(  )الندوات عن مواد التدريب اذلايت، وس يةل  دة ابإ

ذ  ،متةل لتوفري التدريبفعاةل حم  آنية،ل تتطلب السفر وتتيح للمتدربني أأهنااإ ماكنية  ، ابعتبارها غري أ التقدم يف تدريهبم اإ

 وتريهتم. حبسب

 ، يف الرد عىل الاس تبيان، أأن القامئني عىل الفحص فهيا شاركوا يف صفوف افرتاضية أأو دورات تعلّ مكتبا 19وأأشار  .19

لكرتونيةندوات  أأو من دورات تعلّ  مكتبا 12احصون من واس تفاد ف. 2018يف عام  عن بعد اكن معظمها و رهتا الويبو، وفّ  اإ
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رها  أأو ندوات وفّ من دورات تعلّ  مكتبا 13 عن بعد اليت أأعدهتا أأاكدميية الويبو. واس تفاد الفاحصون من من دروس التعلّ 

ادلورات من اكتب امل س بعة من تكل واس تفادت. س امي الأاكدميية الأوروبية للرباءات املكتب الأورويب للرباءات، ول

 الك املؤسس تني. الإلكرتونية اليت أأاتحهتاالندوات  أأو

 لكرتوين ومواد التدريب اذلايتميع معلومات عن مرافق التعّل الإ جت 

 اذلايت، التعلّ مواد لكرتوين و رافق التعل الإ مل اجتميع قدم املكتب ادلويلخالل ادلورة العارشة للفريق العامل،  .20

اس ُتلمت رد عىل الاس تبيان، الويف . 2018و 2017 وأأدخلت العديد من التحديثات عىل التجميع خالل عايم

آخراملكتب ادلويل حتديث وأأعدالتجميع املذكور.  مبراجعةتتعلق طلبات ماكتب  س تة من )انظر الوثيقة تجميع لل  ا أ

PCT/WG/12/PRESENTATION/E-LEARNING وأأدرج فيه املزيد من موارد التعّل عن بعد حبث عهنا )

 .خالل ادلورة احلالية للفريق العامل م عرض شفوي للمس تجدات بشأأن هذا التجميع. وس ُيقدمببادرته اخلاصة

 مرافق التعّل الإلكرتوين والاس تفادة مهنا تطويرقرتحة بشأأن س ياسات املس تقصائية الاراسة ادل

جُسّلت زايدة مطردة يف توافر موارد التعّل الإلكرتوين خالل الس نوات املاضية وشهد بعض من تكل املوارد مزيدا من  .21

ىل وضع بنية تدريبية حتتية للفاحصني املب  تدئني التطور. ورشعت ماكتب خمتلفة يف تطوير موارد التعّل عن بعد سعيا مهنا اإ

. ويف حني تغطي املوارد املطّورة من قبل مؤسسات امللكية الفكرية، عادة، الكفاءات الأساس ية واحملنكني عىل حد سواء

ن مؤسسات أأخرى )تنشط يف جمالت خبالف امللكية الفكرية( طّورت مرافق أأخرى للتعّل الإلكرتوين  لفاحيص الرباءات، فاإ

تتناول كذكل املهارات املفيدة للفاحصني، مثل املهارات اخلاصة ابلتكنولوجيا ومهنا ل تس هتدف فاحيص الرباءات حرصا، بل 

 تقنية البحث يف قواعد البياانت اخملصصة للمتسلسالت البيولوجية.

س امي الصغرية مهنا، ل متتكل املوارد الاكفية لتطوير موارد التعّل الإلكرتوين اخلاصة هبا.  غري أأن بعض املاكتب، ول .22

نه يبدو أأن تكل الإماكنية ل تزال غري ُمس تغةل عىل النحو وابلر ماكنية الاس تفادة بشلك كبري من تكل املوارد، فاإ مغ من اإ

 الاكمل، بل ل تزال جمهوةل يف بعض الأحيان.

جراء دراسة اس تقصائية غري متكّررة لس تكشاف س ياسات املاكتب املتعلقة ابلس تفادة  .23 وعليه يقرتح املكتب ادلويل اإ

فهيا؛ وستشمل ادلراسة أأيضا موارد التعّل الإلكرتوين املس متدة من مصادر خمتلفة لأغراض تدريب فاحيص الرباءات من 

طار بنيهتا التدريبية التحتية، وتقامس تكل املوارد مع املاكتب  س ياسات تكل املاكتب فامي خيص تطوير موارد التعّل عن بعد يف اإ

ىل مجع وهجات نظر املاكتب حول جدوى التعّل عن بعد، املهمتة الأخرى أأو املس تخدمني احمل  متلني. وستسعى ادلراسة كذكل اإ

 والثغرات القامئة يف املوارد املتاحة للتعّل عن بعد، والتعاون عىل تطوير تكل املوارد وتقامسها.

 زايدة فرص التدريب

ىل زايدة فرص دة بشأأ حمدّ  ماحنة ردودا ماكتب س تة تقدم .24  التدريب.ن ادلعوة اإ

ىل الزتاهما مبواصةل مشاركهتا احلالية يف تدريب الفاحصني أأربعةوأأشارت  .25 دارة الصني اإ  وأأشارت. ماكتب، بوجه عام، اإ

طار صندوق الصني الاستامئين احلايل. CNIPA) الوطنية للملكية الفكرية ىل خطط حمّددة لزايدة تدريب الفاحصني يف اإ ( اإ

http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=372831
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رسي للملكية الفكرية هو الوحيد اذلي يعزتم زايدة فرص التدريب أأثناء العمل يف جمال واملالحظ أأن املعهد الاحتادي السوي 

 .التكنولوجيا

 ترتيبات الصناديق الاستامئنية

عن نيته يف توس يع يف املايض ق استامئنيه ابلتعاون مع الويبو ترتيبات صنادي مل يعرب أأي من املاكتب اليت وضعت .26

ترتيبات صناديق استامئنية مماثةل لإاتحة أأموال  وضعن املاكتب الأخرى عن نيته يف . ومل يعرب أأي مصندوقه الاستامئين

ضافية من أأجل توفري التدر   يب للفاحصني من البدلان النامية.اإ

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

املواد الأخرى املتعلقة ابلتدريب. وس يقدم كفاءة أأو تب ردودا عىل طلب تقامس املناجه أأو مناذج الماك مخسةأأرسلت  .27

 .خالل ادلورة احلالية للفريق العاملللمس تجدات بشأأن الردود املكتب ادلويل عرضا شفواي 

 املقبةلئية س تقصاادلراسة الا

ىل تزويده بتقارير علام بأأنه قد اتُ  .28 أأي عن أأي أأنشطة تدريب نفذها  مةمنتظفق عىل أأن يدعو املكتب ادلويل املاكتب اإ

جراء ادلراسات الاس تقصائية املقبةل مّرة لك س نتني بدل من مّرة لك س نة، ، اس تفاد مهنا أأومكتب  يقرتح املكتب ادلويل اإ

جراء و مفن شأأن ذكل أأن خيفّف عىل املاكتب عبء الإبالغ وحيافظ عىل الشفافية يف الوقت ذاته.  عليه يعزتم املكتب ادلويل اإ

. وس يقدم املكتب ادلويل 2019و 2018عايم تشمل أأنشطة التدريب املنجزة يف ، 2021اس تقصائية أأخرى يف عام  دراسة

ىل الفريق العامل يف دورته لعام   تكل ادلراسة الاس تقصائية.عىل من ردود تقريرا عام اس تلمه  2021اإ

ىل .29 ن الفريق العامل مدعو اإ  ما ييل: اإ

الإحاطة علام مبضمون  "1"

 ؛الوثيقة هذه

الاقرتاحني الواردين والتعليق عىل  "2"

 الوثيقة. من هذه 28و 23 الفقرتنييف 

 ]هناية الوثيقة[


