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 ابلإنلكزييةالأصل: 
 1122 مارس 21التارخي: 

 
 
 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 الثامنةالدورة 

ىل  12جنيف، من   1122 مايو 12اإ
 
 

 تدريب الفاحصني

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص
ىل الفريق العامل يف دورته السابعة عن املناقشات  .2 يف اجامتع الإدارات  اليت دارتقدم املكتب ادلويل تقريرا اإ

" كيفية حتسني أأنشطة 2( حول مسأأةل تدريب الفاحصني، حيث اس هتلت املناقشات بشأأن: "PCT/MIA) ادلولية
أأنشطة املساعدة التقنية املذكورة، ل الأعضاء من دمع متكن ادلو " ومدى 1املساعدة التقنية املتعلقة بتدريب الفاحصني، "

 ور ايذ  كمكن أأن يدديه املكتب ادلويل لتسس ر التعاون ادلويل يف اجال تدريب الفاحصني وتقا م الأدوات وموادادلو  "3"
 التدريب.

ومعال ابلتوصية الصادرة عن اجامتع الإدارات ادلولية يف دورهتا احلادية والعرشين، حتتو  هذه الوثيقة عىل اقرتاحات  .1
ومشاطرة ، املدى البعيدلتحسني تنس يق تدريب الفاحصني بني املاكتب الوطنية، مع مراعاة مسائل التخطيط الفعال عىل 

ىل حتياتات الا ومطابقةيف تقدمي التدريب الفعال  التجارب املاكتب القادرة عىل تلبية الاحتياتات  دلىتدريب الفاحصني اإ
 .املعنية

وانقش اجامتع الإدارات ادلولية الاقرتاحات الواردة يف هذه الوثيقة أأثناء دورته الثانية والعرشين املنعقدة يف طوكيو  .3
ىل  4من  من ملخص الرئسس  33ىل اإ  33. ويرد ملخص هذه املناقشات يف الفقرات من 1122فرباير  2اإ

 أأدانه يف هذه الوثيقة. 22( والواردة يف الفقرة PCT/MIA/22/22 )الوثيقة
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 معلومات أأساس ية
ىل حتسني س ر نظام معاهدة  الفريق العامل املعين مبعاهدة الرباءاتأأيد  1121يف عام  .4 مجموعة من التوصيات الرامية اإ

( وما يتعلق هبا من واثئق PCT/WG/3/2 الوثيقةىل دراسة أأعدها املكتب ادلويل )التعاون بشأأن الرباءات، استنادا اإ 
طي العديد من هذه التوصيات غ(. ويPCT/WG/3/13و PCT/WG/3/5قدمهتا بعض ادلول الأعضاء )الوثيقتان 

من املكتب ادلويل تقدمي املساعدة التقنية أأو تبادلها بني ادلول  تقتيضمسائل ل تتعلق مبارشة مبعاجلة الطلبات ادلولية بل 
 املتعاقدة يف الس ياق العام ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

حدى التوصيات اليت وردت يف "خارطة طريق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات" وأأيدها  .2 الفريق العامل املعين ويف اإ
 رضوراي ومناس با فامي يتعلق مبسأأةل "تدريب الفاحصني": اعترب هذا "الإجراء امجلاعي" مبعاهدة الرباءات

املاكتب الوطنية القادرة عىل تقدمي التدريب عىل البحث والفحص املوضوعي، يف  يوىص بأأن تنظروعليه  .232"
تنس يق أأنشطهتا لتقدمي التدريب التمكييل ايذ  من شأأنه أأن يعود ابلفائدة عىل أأعرض طائفة ممكنة من املاكتب 

ية، ما قد يشمل بيان قدر التدريب ايذ  كمكن أأن تقدمه ونوعه؛ والسامح ابلربط بني طلبات احلصول عىل تلق امل 
جراء التدريب عىل الصعيد الإقلميي عوضا عن الصعيد الوطين عندما يتضح أأن عدة  التدريب وادلورات املتاحة؛ واإ

ينبغي للمكتب ادلويل أأن ينظر يف اتباع مقاربة ماكتب تس تخدم اللغة ذاهتا ودلهيا الاحتياتات املوضوعية ذاهتا. و 
 مماثةل فامي يتعلق ابلتدريب عىل العمليات الإجرائية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مثل أأعامل ماكتب تسمل الطلبات."

ىل ا .2 ةل سأأ ( انقش اجامتع الإدارات ادلولية امل PCT/MIA/21/4)الوثيقة  لوثيقة اليت أأعدها املكتب ادلويلواستنادا اإ
 ؛ وقد انقش الاجامتع عىل وته اخلصوص ما ييل:1124احلادية والعرشين املنعقدة يف تل أأبسب يف فرباير  يف دورته

كيفية حتسني أأنشطة املساعدة التقنية املتعلقة بتدريب الفاحصني، مبا يف ذكل مناقشة التجارب و"أأفضل  )أأ(
 املامرسات" و"ادلروس املس تفادة"

ادلول الأعضاء من دمع أأنشطة املساعدة التقنية املذكورة، سواء فرداي أأو جامعيا، وسواء بشلك ومدى متكن  )ب(
دارات دولية، تمبارش من خالل املاكتب القادرة عىل تقدمي ال  ىل الفاحصني )مبا فهيا املاكتب اليت تعمل بصفهتا اإ دريب اإ

 الكفاءاتوتكوين  والتعلميدمع برامج التدريب يف ل علهيا( أأو بشلك غ ر مبارش ابملسامهة ابلأموا ذكلدون أأن يقترص 
 الطويةل الأتل واملصممة واخملططة واملنسقة عىل حنو جيد؛

تسس ر التعاون ادلويل يف اجال تدريب الفاحصني وتقا م الأدوات   كمكن أأن يدديه املكتب ادلويل ل وادلور ايذ )ج(
 ومواد التدريب.

عداد اقرتاحات لتحسني تنس يق تدريب الفاحصني وانهتت املناقشات بأأن أأوصت الإدارات  .7 ادلولية املكتب ادلويل ابإ
مسائل التخطيط الفعال عىل املدى البعيد، ومشاطرة التجارب يف تقدمي التدريب الفعال بني املاكتب الوطنية، مع مراعاة 

ىل تدريب الفاحصني مع املاكتب القادرة عىل تلبية الاحتياتات امل  ىل  22)انظر الفقرات من  عنيةومطابقة الاحتياتات اإ  22اإ
 .(PCT/MIA/21/22من الوثيقة 

وخالل ادلورة السابعة للفريق العامل قدم املكتب ادلويل تقريرا عن املناقشات اجلارية يف اجامتع الإدارات ادلولية  .3
حول مسأأةل تدريب الفاحصني كجزء من تقريره عن نتاجئ اجامتع الإدارات ادلولية احلاد  والعرشين 

املسأأةل يف املناقشات اليت أأجراها يف دورته السابعة (. وعالوة عىل ذكل تناول الفريق العامل هذه PCT/WG/7 الوثيقة)
طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاملعنونة " PCT/WG/7/14حول الوثيقة  " )انظر تنس يق املساعدة التقنية يف اإ
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(، وقد رصح املكتب ادلويل خالل هذه ادلورة بأأنه يعزتم PCT/WG/7/29من ملخص الرئسس لدلورة، الوثيقة  31 الفقرة
ىل دوريت اجامتع الإ ت  .1122دارات ادلولية والفريق العامل يف عام قدمي تكل الاقرتاحات اإ

ىل  21وترد تكل الاقرتاحات يف الفقرات من  .2 أأدانه. وقد انقش اجامتع الإدارات ادلولية تكل الاقرتاحات يف  23اإ
ىل  4دورته الثانية والعرشين املنعقدة يف طوكيو من   33خص تكل املناقشات يف الفقرات من . ويرد مل1122فرباير  2اإ

ىل  أأدانه. 22( كام يرد يف الفقرة PCT/MIA/22/22من ملخص الرئسس )الوثيقة  33 اإ

 تنس يق تدريب الفاحصني
ن قدرات املكتب ادلويل حمدودة، من حيث المتويل واملوارد البرشية PCT/MIA/21/4كام نوقش يف الوثيقة  .21 ، فاإ

ب الوطنية مبارشة عىل تلبية مجيع احتياتات التدريب الراهنة، تناس بة، فال كمكنه مساعدة املاكاملدهةل ابخلربات واملهارات امل 
ن تركزي املكتب ادلويل ينصب عىل حتسني  وخاصة يف اجال تدريب الفاحصني عىل البحث والفحص املوضوعي. وعليه فاإ

لتدريب، وخاصة يف اجال البحث والفحص تنس يق أأنشطة التدريب مع ماكتب ادلول الأعضاء القادرة عىل تقدمي هذا ا
ىل الفحاصني من ماكتب البدلان النامية والبدلان الأقل منوا، بغية حتقيق فوائد لأعرض ط ائفة ممكنة من املاكتب املوضوعي، اإ

 املتلقية.

ىل التدريب الأسايس عىل البحث والفحص، أأن يواصل امل  .22 تب ادلويل العمل ك وابلتايل من املقرتح، ابلنس بة اإ
ابعتباره مسرسا ومنسقا ولسس ابعتباره "مورد خدمات" مبارشة، مع تركزي أأنشطته عىل حشد املاكتب املاحنة 

وتنس يق ما تقدمه من موارد تدريب. ومع ذكل س يواصل املكتب ادلويل تزويد املاكتب ابملسائل الإجرائية املتعلقة 
ىل ابلتدريب واملرتبطة ابلبحث والفحص، مبا يف ذكل اس تخدام الأ  املعلومات املتعلقة نظمة للمساعدة عىل النفاذ اإ

بتقارير البحث والفحص ادلولية واملعلومات املتعلقة ابلطلبات الوطنية املشاهبة يف أأ  ماكن أ خر واس تخدام هذه 
 موضوعية  ي قحقق أأفضل املعلومات اس تخداما فعال. وينبغي تنس يق هذا الأمر مع توقيت وحمتوى التدريب الأكرث

 عام.أأثر 

ذ ختتلف عىل وته اخلصوص  .21 ول توتد مقاربة "واحدة تناسب امجليع"، عندما يتعلق الأمر بتدريب الفاحصني، اإ
البدلان النامية، ابتداء من أأنظمة التدريب وانهتاء ابلفحص الاكمل. وتمتتع بعض  مناملقارابت املتبعة يف تدريب الفاحصني 

جراءات الفحص. ويف الوقت ايذ  قد تدد  فيه  املاكتب ابلتخصص يف اجالت تكنولوجية معينة، ما يضيق من تركزي اإ
ىل بذل املزيد من هجود التنسق عىل الصعيد  الإقلميي، س يظل مثة اختالف دامئا عىل املعاي ر املشرتكة بني مجموعات البدلان اإ

ىل الصعيد الوطين بني القوانني والإ  جراءات عىل حد سواء، وس يلزم دامئا أأخذ تكل الاختالفات بعني الاعتبار. وسعيا اإ
عداد مناجه ومواد التدريب  ىل أأقىص حد مع البسئات حبيث تتكيف التصد  لتكل الاختالفات بأأكرب فعالية ممكنة، ينبغي اإ اإ

 تلفة. اخمل 

 وابلتايل يقرتح تقدمي التدريب بطريقة مرنة ويف شلك مناذج لتلبية الاحتياتات اخملتلفة. .23

مصممة وخمططة ومنسقة عىل حنو جيد للتدريب والتعلمي تكون  الأتلوضع برامج طويةل  ومن الالزم عىل ما يبدو .24
من حتسني قدراهتا عىل حفص الرباءات. ومن  قل منوان املاكتب يف البدلان النامية والبدلان الأ وتكوين الكفاءات، ما كمك  

الأمثل أأن يس تمكل ذكل مبواصةل متابعة املشاركني، ما يتيح تقدمي برامج تدريب لتجديد املعلومات من أأتل صقل وترس يخ 
بداء ال راء اإ  ىل املسدولني عن تقدمي املهارات املكتس بة يف الربانمج ولتحقيق الفائدة عىل املدى البعيد للربامج الالزم تقيميها واإ

 الربامج املقبةل وتصمميها.

مع املاكتب الرشيكة، تصورا ملرشوع لتقدمي التدريب عىل  ابلتعاونوابلتايل يقرتح أأن يطور املكتب ادلويل،  .22
من قبل املاكتب املاحنة العازمة عىل الالزتام بتدريب الفاحصني عىل الأتل الطويل، مثل قدرة مكتب  املدى البعيد
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خالل ادلورة احلادية  ، وذكليف برانمج التدريب الإقلميي عىل حفص الرباءات الراخسةية ر اليا للملكية الفكأأسرت 
 والعرشين لالجامتع. 

ويقرتح أأيضا أأن يطور املكتب ادلويل، ابلتعاون مع املاكتب الرشيكة، خطة لتحسني تنس يق تدريب  .22
املناجه املوحدة والتخطيط عىل املدى البعيد ومشاطرة التجارب يف الفاحصني بني املاكتب الوطنية، مع مراعاة مسائل 

 تقدمي التدريب مع املاكتب املاحنة. وكمكن أأن تشمل اخلطة الاقرتاحات التالية:

ىل مرفق الويبو  )أأ( قامة ش بكة منسقة من املاكتب املاحنة الوطنية/الإقلميية حبيث تتطور أأو تنضم اإ اإ
لكرتوني  ة لتبادل املعلومات والتجارب وأأفضل املامرسات والأدوات واملواد؛الراهن، يف شلك منصة اإ

ىل ذكل احلني،  مدمتر للامحنني ميتنظ )ب( ىلللتبليغ عام تنجزه املاكتب املاحنة من أأعامل جيدة اإ  والتوصل اإ
 تفاهامت لوضع معاي ر وتوقعات عىل املدى البعيد فامي يتعلق ابلإسهام ابملوارد؛

عداد عنارص/منا )ج( كمكن أأن تس تخدهما ماكتب الرباءات من  اختصاصوذج منجه تدريب منوذجية و اإ
رشاد  لتحديد احتياتاهتا ولالبدلان النامية كدل   وضع برامج التدريب اخلاصة هبا؛يل اإ

طار  )د( اس تطالع س بل أأخرى لتبس يط وتعزيز التعاون مع املدسسات الرشيكة القامئة، مثل التعاون يف اإ
الإطار الراهن لتعاون الويبو ادلويل يف اجال خدمات حفص  س ياقالاستامئنية أأو يف  برامج صناديق الويبو

هذه أأن تقدم الرباءات ومع سائر املاكتب "املاحنة" الأخرى احملمتةل دلى ادلول الأعضاء اليت تس تطيع 
دارات دولية.  املساعدة، وخاصة املاكتب اليت تعمل ابعتبارها اإ

تأأييد التوصية اخلاصة خبارطة طريق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي يتعلق  وكام أأقرت ادلول الأعضاء عند .27
ن املكتب  مبسأأةل تدريب الفاحصني، يلزم اختاذ "الإجراءات امجلاعية" املناس بة للميض قدما هبذه املسأأةل. ومن مث فاإ

دارات دولية، ادلويل يعزتم التصال بفعالية ابملاكتب القادرة عىل الإسهام، وخاصة املاكتب ال يت تعمل ابعتبارها اإ
 أأعاله. 22و 22لالضطالع ابلأنشطة املذكورة يف الفقرتني تشجيعها عىل ادلخول يف رشاكة معه  هبدف

ما يف املكتب ادلويل تنظمي تلسة لتبادل ال راء مع املاكتب الرشيكة  يعزتمواخلطوة احملمتةل التالية يه أأن  .23 اإ
 ابلتصال عرب الفيديو، لس هتالل املناقشات حول أأفضل الس بل للميض قدما. شلك اجامتع فعيل أأو يف شلك مدمتر 

طاراجامتع الإدارات ادلولية  الاعتبارات اليت نظر فهيا  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ
ىل  21رات من انقش اجامتع الإدارات ادلولية الاقرتاحات الواردة يف الفق .22 ين الثانية والعرش  أأعاله يف دورته 23اإ

ىل  4املنعقدة يف طوكيو من  ىل  33هذه املناقشات يف ملخص الرئسس )الفقرات من  موجز، ويرد 1122فرباير  2اإ من  13اإ
 ( كام ترد أأدهنا:PCT/MIA/22/22الوثيقة 

ىل الوثيقة  .33"  .PCT/MIA/22/5استندت املناقشات اإ

أأةل، عن تأأييدها معوما ملبادرة املكتب عن هذه املس توأأعربت مجيع الإدارات اليت أأخذت اللكمة وحتدث .34
ىل حتسني تنس يق أأنشطة املساعدة التقنية فامي يتعلق بتدريب الفاحصني من ماكتب الرباءات يف  ادلويل الرامية اإ

 البدلان النامية والبدلان الأقل منوا.

دارة واحدة املبادرة .32 ن من املبكر مناقشة الأن بشلك عام وأأيدت اإ ل أأهنا قالت اإ شطة امللموسة احملمتةل قبل ، اإ
أأمعق لربامج تدريب الفاحصني املقدمة يف  بفهم" يلزم أأن تمتتع مجيع الإدارات ادلولية 2تنوال املسائل الثالث التالية: "
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طار املبادرة؛ " أأن يضيق" ويلزم 1الوقت الراهن؛ "  أأن حتدد" وجيب 3نطاق قامئة القضااي الالزم التصد  لها يف اإ
عداد موجز مقتضب ملا تقوم به من أأنشطة تدريب الفاحصني وتقامسها الأولوايت وال  س ياسات أأول. وعرضت الإدارة اإ

ن املسأأةل " دارة أأخرى اإ ىل القيام ابلأمر ذاته. وقالت اإ " املذكورة أأعاله 2مع سائر الإدارات، ودعت سائر الإدارات اإ
جناز أأية أأنشطة ملموسة.  يلزم التعمق فهيا قبل اإ

زاء الاقرتاح املقدم بأأن يعد املكتب ادلويل، ابلتعاون مع املاكتب  اعديد من الإدارات عن قلقهال توأأعرب .32 اإ
ىل أأن حمتوى هذه العنارص ينبغي أأن يرتك للماكتب املاحنة، وأأن  نارص ومناجه تدريب منوذجية، مش رةالرشيكة، ع  اإ

دارة واحدة عىل أأمهية جتانس  املكتب ادلويل ينبغي أأن يعمل مكنسق يف املقام الأول. ومن انحية الأخرى شددت اإ
لربامج، واتساق وحدات التدريب وعىل أأن املكتب ادلويل ينبغي أأن يقدم املساعدة فامي يتعلق ابلتدريب وحمتوى ا

ن اكن تدريب الفاحصني يف مكتب من   اكتب س تقدمه ماكتب ماحنة خمتلفة.املوخاصة اإ

العديد من الإدارات اقرتاحات بشأأن احملتوى احملمتل للمنصة الإلكرتونية أأو قاعدة البياانت الالزم  توقدم .37
لب مع العرض؛ والرأأ  املقدم يف ومطابقة الطوضعها، مثل طلبات التدريب املس تلمة؛ والتدريب املقدم ابلفعل؛ 

طار برانمج داراتن بأأهنام تنجزان أأعامل ابلفعل يف اإ ىل ذكل. وأأفادت اإ الويبو للتعاون  التدريب ومواد التدريب؛ وما اإ
 ابلنظر يف املزيد من احلالت. ان ستسعدامأأهن تانموض  ادلويل يف اجال حفص الرباءات

ىل  توأأشار  .33 ىل أأهنا ستسعد حبضور مدمترات املاحنني رشيطة أأن تعقد هذه املدمترات اإ العديد من الإدارات اإ
 تانب سائر الاجامتعات املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات."

ىل التعليق عىل  .11 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
 الاقرتاحات الواردة يف هذه الوثيقة. 

 ]هناية الوثيقة[


