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PCT/WG/13/11 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020سبمترب  10 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة ةلثالثاالدورة 
ىل  5جنيف، من   2020 أأكتوبر 8اإ

القائمني على الفحص تدريب استخدام موارد التعلم اإللكرتوني من أجل  عندراسة استقصائية 
 لرباءاتاملوضوعي ل

عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 ةمعلومات أأساس ي

صائية دراسة اس تقالردود عىل  تم، وثيقة قي  2019انقش الفريق العامل، يف دورته الثانية عرشة املعقودة يف يونيو  .1

(. ويف ادلورات PCT/WG/12/6)الوثيقة للرباءات لقامئني عىل الفحص املوضوعي ل 2018ُأجري يف عام تدريب  عن

، املوضوعي للرباءات الثالث السابقة، انقش الفريق العامل أأيضًا دراسات اس تقصائية تغطي تدريب القامئني عىل الفحص

من أأجل  مث(، PCT/WG/9/18)الوثيقة  2015و 2013بني عايم جرت أأنشطة التدريب اليت أأسايس بشلك متس و 

 (.PCT/WG/11/16 )الوثيقة 2017من أأجل أأنشطة  وبعد ذكل(، PCT/WG/10/7الوثيقة ) 2016عام أأنشطة 

ىل  81مل يف الفقرات افريق العلالثانية عرشة ل ادلورةاملناقشات اليت دارت يف ويرد تلخيص  .2 من ملخص رئيس  84اإ

ىل  166الفقرات  وتعرض(؛ PCT/WG/12/24ادلورة )الوثيقة   (PCT/WG/12/25من تقرير ادلورة )الوثيقة  173اإ

 من التقرير: 173مبني يف الفقرة  كام هوووافق الفريق العامل عىل الإجراءات التالية،  تفاصيل هذه املناقشات.
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ن الفريق العامل: .173"  واإ

 ؛PCT/WG/12/6أأحاط علام مبحتوايت الوثيقة  (أأ )

ىل (ب) أأن جيري املكتب ادلويل دراسة اس تقصائية ملرة واحدة حول  ووافق عىل الاقرتاح الرايم اإ

من الوثيقة  23س ياسات ماكتب امللكية الفكرية فامي يتعلق مبوارد التعمل الإلكرتوين، كام هو مبني  يف الفقرة 

PCT/WG/12/6؛ 

ىل أأن جيري املكتب ادلويل دراسات اس تقصائية يف املس تقبل لك عا (ج) مني ووافق عىل الاقرتاح الرايم اإ

لتغطي  2021بشأأن تدريب فاحيص براءات الاخرتاع، عىل أأن جترى ادلراسة الاس تقصائية املقبةل يف 

 ".PCT/WG/12/6من الوثيقة  28، كام هو مبني  يف الفقرة 2020و 2019الأنشطة املنجزة يف عايْم 

 موارد التعمل الإلكرتوين عندراسة اس تقصائية 

، ليطلب معلومات بشأأن اس تخدام موارد 2020فرباير  27، املؤرخ C.PCT 1588 أأصدر املكتب ادلويل التعممي .3

من  2020مارس  16حبلول ردودًا التعممي هذا التعمل الإلكرتوين من أأجل تدريب القامئني عىل الفحص املوضوعي. وطلب 

عداد وثيقة  ىل  26، املزمع عقدها من هذه لفريق العاملادلورة معل أأجل اإ ردًا  19املكتب ادلويل وتلقى  .2020مايو  29اإ

لأقل البدلان اعىل التعممي، عىل الرمغ من أأن عددًا قلياًل من هذه الردود اكن من ماكتب امللكية الفكرية يف البدلان النامية و 

 منوًا.

من موارد التعمل الإلكرتوين اليت مل تكن جزءًا من  اً ويف الشهور الأخرية، أأاتحت ماكتب امللكية الكفرية مزيد .4

-. وعالوة عىل ذكل، يف ضوء التجربة اليت عاش هتا املاكتب يف جاحئة كوفيدC.PCT 1588التعممي مع بيان املرسل الاس ت 

هنا ، 19  س ياساهتا املتعلقة ابلتعمل الإلكرتوين.مراجعة تكون يف طور قد فاإ

تقرير  وتقدمي مراجعةالتطورات املذكورة أأعاله، يقرتح املكتب ادلويل تكرار ادلراسة الاس تقصائية بصيغة وبناء عىل   .5

ىل اجللسة الرابعة عرشة للفريق العامل يف عام  وس يتيح ذكل للماكتب توفري معلومات بشأأن أأي تغيريات  .2021بشأأهنا اإ

 للرباءات، تدريب القامئني عىل الفحص املوضوعيأأجل من  وينهبا موارد التعمل الإلكرت  تس تخدمعىل الطريقة اليت حصلت 

عىل  يك تردزيد من املاكتب أأمام املدراسة اس تقصائية مراجعة الفرصة  كذكل. وس تتيح 19-جاحئة كوفيدمع  اجتربهتبناء عىل 

 ادلراسة الاس تقصائية.

 فاحيص الرباءات عن تدريبدراسة اس تقصائية 

، أأعاله( 2يف الفقرة  ةاملس تنسخ)ج( من تقرير ادلورة الثانية عرشة للفريق العامل )173ة عىل النحو املذكور يف الفقر   .6

جراء املكتب ادلويل دراسات اس تقصائية  ، تدريب فاحيص براءات عنلك عامني يف املس تقبل وافق الفريق العامل عىل اإ

جراء ادلراسة الاس تقصائية املقبةل يف عام  ىل اإ ضافة اإ  اليت جرتيك تقدم ماكتب امللكية الفكرية تقارير عن الأنشطة  2021اإ

ذا. 2020و 2019يف عايم  وقدم  مراجعةموارد التعمل الإلكرتوين بصيغة  عنكرر املكتب ادلويل ادلراسة الاس تقصائية  واإ

ىل الفريق العامل  ابلنتاجئتقريرًا  ، من أأجل تفادي الازدواجية بني ادلراس تني، يُقرتح تأأجيل ادلراسة 2021يف عام اإ

وابلتايل، س تغطي هذه ادلراسة الاس تقصائية الأنشطة  .2022حىت عام  تدريب فاحيص الرباءات عنالاس تقصائية العامة 



PCT/WG/13/11 
3 
 

طار تدريب القامئني عىل الفحص املوضوعي  تتيحأأن  ا، وميكهن2021و 2020و 2019 الأعواميف  للرباءات املضطلع هبا يف اإ

، وعن أأي تغيريات حاصةل عىل تنفيذ تدريب القامئني 19-جاحئة كوفيدالتجارب اليت خاضهتا مع عن  ريراتقماكتب تقدمي لل

 .للرباءات عىل الفحص املوضوعي

ىل: .7 ن الفريق العامل مدعو اإ  اإ

 الإحاطة علاًم مبضمون هذه الوثيقة؛ "1"

يف  ينالوارد الاقرتاحنيالتعليق عىل و  "2"

 من هذه الوثيقة. 6و 5الفقرتني 

 ]هناية الوثيقة[


