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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 التاسعةالدورة 

ىل  17جنيف، من   2016 مايو 20اإ
 
 

 تدريب الفاحصني

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ملخص
فضاًل عن توصيات  للرباءات عىل الفحص املوضوعي القامئنيتدريب هذه الوثيقة تقياميً دلراسة اس تقصائية عن تعرض  .1

 .املتابعة املقرتحة

 مقدمة
ىل حتسني التنس يق بني املاكتب يف جمال تدريب فاحيص  .2 انقش الفريق العامل يف دورته الثامنة اقرتاحًا يريم اإ

ىل  42 من املناقشات يف الفقراتهذه (. ويرد ملخص PCT/WG/8/7الوثيقة  الرباءات )انظر من  46اإ
ىل  89 من يف الفقراتالتفاصيل الاكمةل رد ت يف حني PCT/WG/8/25 الوثيقة  .PCT/WG/8/26 من الوثيقة 108اإ

اءات بني املكتب ادلويل يف تنس يق تدريب فاحيص الرب دور تأأييده الشديد لتعزيز عن الفريق العامل  أأعربو  .3
 (:PCT/WG/8/25 من الوثيقة 46رة )الفقاملاكتب، ووافق عىل تدبري املتابعة التايل 

والمتس الفريق العامل من املكتب ادلويل أأن يصدر تعمامي، كخطوة أأوىل، يطلب فيه من املاكتب تقدمي  .46"
معلومات عن أأنشطة تدريب الفاحصني اليت جترهيا لفائدة املاكتب الأخرى، وخاصة ماكتب البدلان النامية، ما من 

املرحةل التالية من املناقشات حول الطريقة اليت ميكن للمكتب ادلويل أأن يعمل هبا شأأنه أأن يرشد عىل وجه أأفضل 
 كهيئة منسقة عىل أأجنع وجه."
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ىل املاكتب اليت  وهجه( 2016يناير  6املؤرخ  C. PCT 1464وأأصدر املكتب ادلويل تعماميً )التعممي  .4 تدريبًا  وفرتاإ
)عن طريق انتداب خرباء أأو توفري موارد  أأسهمتماكتب أأخرى أأو تكل اليت لفائدة الفحص املوضوعي للرباءات  عىل

ىل املاكتب اليت  .مؤسسات أأخرى يف هذا اجملال )"املاكتب املاحنة"( نظمهتايف أأنشطة تدريبية أأخرى(  ووجه التعممي أأيضًا اإ
 تب املس تفيدة"(.أأخرى )"املاك مؤسسات قدمتهتدريب عىل الفحص املوضوعي للرباءات  منفاحصوها  اس تفاد

 2013 املعنية اليت نف ِّذت يف الفرتة املمتدة من يةنشطة التدريب الأ وُأرفق اس تبيان ابلتعممي مجلع معلومات عن لك  .5
ىل دارة التدريب عىل الفحص املوضوعي 2015 اإ يف لك مكتب، مثل وس بل توفريه . والُتمست أأيضًا معلومات عن اإ

دار  اس تخدام مناذج الكفاءات لتدريب اذلايت وغريها من املوارد. وترد ل توافر مواد  وأأ  ،ة التعّل  أأو أأدوات التقيميأأو أأنظمة اإ
ىل الاس تبيان( عىل املوقع الإلكرتوين للويبو:  نسخة من التعممي )تضم رابطًا اإ

t/export/sites/www/pct/en/circulars/2016/1464.pdfhttp://www.wipo.in. 

 :ييل بياهنا لأنشطة التدريبيةمن افئات أأربع ومزيز الاس تبيان بني  .6

 الطويةل الأجل؛أأو الربامج التدريبية الشامةل املتوسطة  -

 ؛أأثناء العملالتدريب  -

 ؛املبارش يف الصفوفالتدريب  -

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

ىل تقدمي معلومات عن لك الأنشطة التدريبية اليت قدمهتا خالل الفرتة املمتدة من املاحنة ودعيت املاكتب ىل 2013 اإ  2015 اإ
ىل توضيح أأمهية  ب من مجيع املاكتب ار؛ي؛ وُطلاخلتدريب ال يف لك من الفئات الأربع املذكورة. ودعيت املاكتب املس تفيدة اإ

 مالحظاهتا واقرتاحاهتا بشأأن ادلور احملمتل للمكتب ادلويل يف تدريب الفاحصني يف املس تقبل. أأن تقدم

ردًا من ماكتب مس تفيدة )اكن  34ردًا عىل التعممي مهنا  44 ما مجموعه 2016 أأبريل 5تلقى املكتب ادلويل حىت و  .7
ردود من ماكتب مل تشارك يف أأي  خسةردود من ماكتب ماحنة حرصًا و  سةخ ( و من املاكتب املاحنة أأيضامهنا مكتبا  18

ىل 8 من يف الفقرات نشاط تدرييب. ويرد حتليل لهذه الردود  .من هذه الوثيقة 42 اإ

 التدريب اخلار؛ياذلي يوفره مع ادلأأمهية 
لأس باب مهنا الافتقار ب املس تفيدة يف ردودها عىل أأمهية التدريب اخلار؛ي للفاحصني اجلدد واحملنكني املاكت تدشد   .8

ىل قدرات تدريبية داخلية و/أأو اخلربة يف الفحص.  دول صغرية أأعضاء يف اتفاقية الرباءات من عدة ماكتب وركزت اإ
ىل القدرات التدريبية احملدودة يف لرباءات ل الأوريب كتبامل عىل أأمهية التدريب اذلي يوفره  ، مثال،الأوروبية  تكلنظرًا اإ

 .املاكتب

ىل املاكتب الصغرية يف البدلان النامية أأساس ية و والتدريب اخلار؛ي حاجة  .9 ىل قةل عدد دورية ابلنس بة اإ نظرًا اإ
 ا.القدرات واحلفاظ علهي تكلالعجز عن بناء أأو ادلاخلية  يةقدرات التدريب لالافتقار لو الفاحصني فهيا

ىلالبدلان النامية ماكتب العديد من  وأأشارت .10  الفحص يف الواسعة اخلربةمقارنة ابملاكتب احملدودة فاحصهيا  خربة اإ
هام ب  س امي تكل املتعلقة ول احملنكنيمن الفاحصني  املامرسات الفضىل لس تقاءأأمهية كربى املوضوعي للرباءات. وأأولت 

ىل ذكل التقنياتالاطالع عىل أأحدث والفحص العادية  عنرصًا ممكاًل هامًا  اة بوصفهيابملساعدات اخلارج  ت. ورحبوما اإ
 .لقدراهتا التدريبية ادلاخلية احملدودة

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/circulars/2016/1464.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/circulars/2016/1464.pdf
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س امي  أأن تدريب فاحيص الرباءات، ولبالفحص املوضوعي للرباءات جمال يف  اخلربة العديد من املاكتب الواسعة وأأفاد .11
م أأساسًا عىل امل  املاكتب أأمهية  تكل أأولت مع ذكل،دون أأية مساعدات خارجية. و بس توى ادلاخيل الفاحصني اجلدد، ينظز

عن طريق نتاات املاكتب الأخرى ب تبادل أأفضل املامرسات وتعزيز الثقة املتبادةل من أأجل  نكنياحمل فاحصني التبادل ل كربى 
 .فهامً أأفضل افهم ممارسات الفحص فهي

ىل أأن الفاحصني يضطلعون كثريًا بأأنشطة غري الفحص املوضوعي ال القليةلالبدلان النامية  وأأشارت ماكتب .12 فاحصني اإ
احتياج مثل تروجي امللكية الفكرية وأأنشطة التوعية وتقدمي اخلدمات الاستشارية للمودعني. وأأعربت هذه املاكتب عن 

ىل املزيد من التدريب  الأنشطة الأخرى. تكلعىل  فاحصهيا اإ

 أ راء عن دور الويبو احملمتل
وذكر الويبو دورًا أأنشط يف تنس يق تدريب فاحيص الرباءات وتيسريه.  لأن تؤديأأعربت غالبية املاكتب عن تأأييدها  .13

براز احتياجات  ول الفرص التدريبية املعروضة واملطلوبةالعديد مهنا رضورة تعزيز الشفافية يف   املاكتب الأصغر جحامً.س امي اإ

ىل تشابه  التعاون الفعال بني املاكتب املاحنةتيسري كتب ادلويل امل  يتوىلأأن  من املاكتب اقرتح العديدو  .14 نظرًا اإ
ذ سيسهم ذكل يف وتوفري  يةفرص التدريب لالفعال ل الانهتازتفادي الازدواجية يف التدريب وضامن  احملتوايت التدريبية فهيا. اإ

 التدريب املتقدم. ما خيصس امي  ولاحلاجات مع  يتكيفتدريب 

دورًا هامًا للمكتب ادلويل يف تعبئة هذا  توترقب ،عدة ماكتب زايدة متويل أأنشطة تدريب الفاحصني المتستو  .15
 الصناديق الاستامئنية مثاًل. اتفاقاتالمتويل عن طريق 

ىل مكتب ماحن واحدوأأشار  .16 التنس يق. دور  توىل املكتب ادلويل ذااإ  يةالتدريب  هيف الطلب عىل خدمات توقعةامل  زايدةال اإ
زاء  قلقهام مكتبان ماحنان ملقابل، أأبدىا ويف  مشرَيين ؛اجلارية يةنشطة التدريب الأ لمكتب ادلويل يف ل  املفرط احملمتل تدخلال اإ

ىل أأهن  عىل أأساس ثنايئ. عىل طلبات خمصصة تقدهما املاكتب املس تفيدةو  ،توافر املواردو  ،الأولوايت ادلاخليةتقوم عىل  ااإ

دارة تدريب الفاحصني وذكرت عدة ماكتب أأنه ينبغي  .17 للمكتب ادلويل أأيضًا أأن ينرش أأفضل املامرسات يف جمال اإ
 عن رمس الس ياسات وبناء القدرات يف هذا اجملال عىل املس توى ادلاخيل. فضالً 

 املتوسطة أأو الطويةل الأجلو  الشامةلالربامج التدريبية 
ىل نقل املعرفة وتمنية املهارات  يةن وحدات تدريب تتأألف الربامج التدريبية الشامةل واملتوسطة أأو الطويةل الأجل م .18 تريم اإ

الرباءات عىل مدار فرتة طويةل )ترتاوح بني بضعة أأشهر وس نتني أأو أأكرث(. وتنقسم هذه الربامج عادة  الالزمة دلى فاحيص
ىل وحدات تدريبية مس تقةل تشمل ات الش بكية، ، ووحدات التعّل  عن بعد، والندو التدريب املبارش يف الصفوف ، مثال،اإ

 . ويُعرف هذا الهنج التدرييب عادة ابمس "التعّل  اخملتلط".أأثناء العملواحملارضات الافرتاضية، والرحالت ادلراس ية، والتدريب 

أ س يا  قارة احلرة بني رابطة أأمم جنوب رش نطقة التامل  ( RPETبرانمج التدريب الإقلميي لفاحيص الرباءات )ولعل  .19
نرض اذلي عُ ، وأأسرتاليا ونيوزيلندا اب  متوسط أأو طويل و برانمج تدريب شامل رة السابعة للفريق العامل، مثال عىل ادلو  اإ

من املشاركني أأن يكتس بوا مجيع الكفاءات  توقعفاحص الرباءات حيث يُ ل اتالربانمج عىل منوذج كفاء هذاالأجل. ويقوم 
 العديد من ماكتب الرباءات للفاحصني اجلدد. نظمهااليت ي دلورات التدريبية ادلاخلية ادة. وعليه، تش به هذه الربامج احملد  
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م سوى ثالثة ماكتب هذا النوع من التدريب. وفر ت الاس تبيان، مل يفاملاكتب  اليت ذكرهتاووفقًا لتقيمي الأنشطة  .20 ذ نظز اإ
 بفاحصًا من ماكت 38لفائدة  برانمج التدريب الإقلميي لفاحيص الرباءاتمكتب أأسرتاليا للملكية الفكرية ثالث دورات من 

م م املكتب الأورويب للرباءات تدريبًا لفاحصني اتبعني لبعض ادلول الأعضاء فيه؛ يف أ س يا وأأفريقيا؛ ونظز  مكتب الياابن ونظز
 فاحصًا من ثالثة ماكتب خمتلفة يف أ س يا وأأمرياك الالتينية. 17أأسابيع لفائدة  عرشةثالثة برامج مدهتا  للرباءات

 العملالتدريب أأثناء 
رشاف فاحص م  اً بأأن الفاحصني يؤدون همام أأثناء العملتتسم برامج التدريب  .21 رشاف خمصص(. نكمعلية حتت اإ  )اإ

م أأما أأوهلام فهو التدريب لفائدة املاكتب يف البدلان النامية واملقدز  أأثناء العمل.من التدريب  نوعنَي دت املاكتبوحد   .22
منائية واتفاقات تعا طار مشاريع اإ زود الفاحصني بأأفضل املامرسات. وأأما اثنهيام فهو التدريب ي يدة واذلون ثنائية مد  عادة يف اإ

طار احملنكنيتبادل الفاحصني ب  م يف اإ  يف الفحص املوضوعي للرباءات.اخلربة واسعة الأأنشطة التعاون بني املاكتب  اذلي ينظز

بني أأس بوع  دورة تدريبيةوتراوحت مدة لك  لتسعة ماكتب مس تفيدة. أأثناء العملعرشة ماكتب ماحنة تدريبًا  ووفرت .23
َ  وشارك فهياوأأس بوعني   متدراًب. 15و اثنني نيما بني متدرب

 منكوناخلربة يف الفحص املوضوعي عىل أأن يتوىل فاحصون  الواسعةالفاحصني أأو  الكثريةوجرت العادة يف املاكتب  .24
أأثناء العديد من املاكتب يف البدلان النامية أأن التدريب  . ومن مث رأأىأأثناء معلهم اجلدد ابلإرشاف علهيم نيتدريب الفاحص

املزيد من  تتيحوأأعربت عن أأملها يف أأن متول الويبو و  ،خري وس يةل لكتساب أأفضل املامرساتالعمل يف تكل املاكتب املاحنة 
 .املاحنة مؤقتاً  تكل املاكتبب لفاحصني للتحاق ا الفرص

 التدريب املبارش يف الصفوف
م ادلورات التدريبية املبارشة يف الصفوف وهجًا لوجه  .25 طار حلقات معل تنظز وتتطلب حضور املدربني واملتدربني يف اإ

ث وأأسس نظام امللكية الفكرية وغريها من الرباءات واسرتاتيجيات البح وصياغةندوات عن تصنيف الرباءات  أأو
هام ادلورات التدريبية املنظمة يف بدلان  نوعني من التدريبن بني  الاس تبيامزي  فامي خيص املاكتب املس تفيدة، املوضوعات. و 

 ملزيد من الفاحصني.ا تتس ىن مشاركةحيث  ةتب مس تفيدأأخرى وادلورات التدريبية املنظمة يف ماك

مت غالبية الأنشطة التدريبية يف الصفوف .26 ىل 2013 الفرتة املمتدة من خالل ونظ ِّ ذ أأفاد 2015 اإ مكتبًا ماحنًا  19: اإ
 اثنني نيفاحَص مس تفيدًا مكتبًا  29 وفدمشارك أأو الإسهام فيه. وأأ  1100نشاطًا تدريبيًا من هذا النوع لفائدة حنو  81نظمي بت 

 ايناملاكتب املاحنة ندوات أأو حلقات معل يف مب ؛ ونظمتاخلارجللمشاركة يف حلقات معل أأو ندوات يف يف املتوسط 
 مكتبًا مس تفيداً. 13مجموعه  ما

ىل املزيد من ادلورات التدريبية املتقدمة ولوأأعربت  .27 س امي تكل املتعلقة ابلبحث  املاكتب املس تفيدة عن احتياهجا اإ
 دة.والفحص يف جمالت تقنية مد  

ىل .28  منفاحيص املكتب املاحن ادلورات التدريبية املبارشة يف الصفوف واملنظمة لفائدة  حضور ولعل دعوة متدربني اإ
ىل حضور هذا  ولكناملاكتب الأخرى.  اةل لفاحيصفعال يةتدريب ال  الوسائل خسة ماكتب ماحنة فقط دعت فاحصني أأجانب اإ

 النوع من التدريب ادلاخيل.
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 اذلايت التدريبالندوات الش بكية ودورات التعّل  عن بعد ومواد 
ةل ودورات التعّل  عن مثل الندوات الش بكية املبارشة أأو املساز  ،تعدُّ الأنشطة التدريبية القامئة عىل صفوف افرتاضية .29

رشاف(بعد )املزودة أأو غري املزو هنا ل تتطلب  ،اذلايت فضاًل عن مواد التدريب ،دة ابإ ذ اإ وس يةل فعاةل ممتةل لتوفري التدريب اإ
 .عندما تكون هذه ادلورات غري أ نية حبسب وتريهتم تدريهبم السفر وتتيح للمتدربني التقدم يف

ىلأأربعة وعرشون مكتبًا  وأأشار .30 أأن فاحصهيا شاركوا يف صفوف افرتاضية أأو دورات تعّل  عن بعد. ومل تذكر سوى  اإ
لزامية للفاحصني اجلدد مثاًل. وأأما ابيق املاكتب املشاركة يف أأفادت بأأن ف ،أأربعة ماكتب أأن املشاركة يف بعض ادلورات اكنت اإ

 طابع تمكييل فقط.ب اكنت موضع توصية واكنت تتسم هذه ادلورات

س امي الأاكدميية الأوروبية  دورات أأو ندوات قدهما املكتب الأورويب للرباءات وليف مكتبًا  14ن من فاحصو شاركو  .31
س امي دورات التعّل  عن بعد اليت تتيحها  مكتبًا دورات أأو ندوات ش بكية وفرهتا الويبو ول 13ع فاحصون من بللرباءات؛ وات

 ش بكية يف الك املؤسس تني.ال ندوات ال ات أأو ورابدلسوى أأربعة ماكتب  تلتحقأأاكدميية الويبو. ومل 

املركز الإس باين للتعلمي عن بعد من أأجل التمنية الاقتصادية وفضاًل عن ذكل، شاركت ثالثة ماكتب يف دورات  .32
لكرتونية ابللغة الإس بانية. وأأشار مكتب – (CEDDETوالتكنولوجية ) ىل وهو مؤسسة توفر دورات تعّل  اإ أأن  واحد اإ

 التحقوادورة نظمها املكتب الإس باين للرباءات والعالمات التاارية؛ وذكر مكتب أ خر أأن فاحصيه شاركوا يف فاحصيه قد 
 .Minesoft دورة نظمها مزود قاعدات البياانتب

يعززها عن طريق وضع دورات أأن التعّل  الإلكرتوين و أأن يوسع فرص وطلبت عدة ماكتب من املكتب ادلويل  .33
ضافية يف جمال حفص الرب   ري املزيد منوتوف ،ادلورات احلالية لتكييفها مع احتياجات املاكتب متوايتاءات، ومراجعة اإ

 .للفاحصني الأماكن

 مل تذكر سوىولكن  ،ايت تناسب تدريب الفاحصنياذل للتدريبد ر ابملئة( موا 32ووضع أأربعة عرش مكتبًا ) .34
اتحة ماكتب مهنا خسة  د ملاكتب أأخرى.ر هذه املوا اإ

ماكانت التعّل  الإلكرتوين والاس تفادة من لك مزاايه يف تدريب الفاحصنيه ويبدو أأن .35 طالق اكمل اإ . مل يتسَن بعد اإ
ىل ادلورات  وقد ىل النفاذ احملدود اإ ملام لك  جمال وتنوع ادلورات القامئة وخصوصياهتا يف احلالية،يعزى ذكل اإ الفحص، وعدم اإ

 ومتكيهنم من ذكل. هالثقة الاكفية لتشجيع فاحصهيا عىل حضورأأو عدم متتعها ابهبذه ادلورات املاكتب املس تفيدة 

ىل التعّل  الإلكرتوين وتيسريه، اقرتحت بعض املاكتب أأن جيمع املكتب ادلويل معلومات عن  .36 ىل تعزيز النفاذ اإ وسعيًا اإ
 ة ش بكية.هذه املعلومات عىل منص أأن يتيحمرافق التعّل  الإلكرتوين املالمئة لأغراض تدريب فاحيص الرباءات و 

دارة تدريب الفاحصني  اإ
الاحتفاظ  عن طريق اابملئة( من املاكتب اليت ردت عىل الاس تبيان تدريب فاحصهي 75يرصد ثالثة وثالثون مكتبًا ) .37

 بساالت تدريب فردية للفاحصني.

ات ووضع العدد ذاته من املاكتب مهناًا لتدريب الفاحصني يتأألف غالبًا من مجموعة من وحدات التدريب )ندو  .38
ىل  للتدريبوحلقات معل وندوات ش بكية ودورات تعّل  عن بعد ومواد  اذلايت وغريها( بشأأن موضوعات هامة ابلنس بة اإ

 الفحص املوضوعي للرباءات.

 عن طريق أأس ئةل متعددة اخليارات أأو اختبارات كتابية ابملئة( جناح مسار التعّل   39ويقمي ِّ س بعة عرش مكتبًا ) .39
 .املرشفني لأعامل املتدربنيار جتريبية أأو تقيمي شفهية أأو حالت اختب أأو
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ىل مناذج  .40 . اتكفاءالولعل أأفضل املامرسات احلالية يه تدريب املهنيني وتقيمي التعّل  وقياس الأداء ابلستناد اإ
ع ملعارف واملهارات الالزمة لتنفيذ مجموعة من املهام يف احلياة العملية. ووضمن ا قامئةعادة هو  اتالكفاء منوذجو 

ابملئة( منوذج كفاءات لتدريب فاحصهيا عىل الفحص املوضوعي للرباءات. واس ُتحدثت مناذج  61وعرشون مكتبًا ) س بعة
ومبادرة التدريب  ( RPETبرانمج التدريب الإقلميي لفاحيص الرباءات )كفاءات للفحص املوضوعي للرباءات أأيضًا يف س ياق 

 أ س يا. ءات يف منطقة رابطة أأمم جنوب رشقاليت اس هتلهتا ماكتب الربا (IPET) عىل الفحص املثايل للرباءات

 عن طريق نظام التعّل   مسار م التدريب ويرصد التقدم يفوفضاًل عن ذكل، أأصبحت من أأفضل املامرسات أأن ينظز  .41
. وهذا النظام هو برجمية تيرس تنفيذ هنوج ال   التعلميية وتوفريها، ورصدني ضامامل تعّل  اخملتلطة. وتغطي عادة وضعلإدارة التعّل 

عداد التقارير.التقدم احملرز يف مسار التعّل   دارة التدريب، واإ   وتوفري معلومات بشأأنه، والتواصل بني الطالب واملعلمني، واإ

 .هجحم املوارد اذلي يتطلبه تطويره وصيانت بسببابملئة( نظامًا لإدارة التعّل   14) س تة ماكتبسوى  ل تس تخدمو .42

 الاس تنتاجات

 التوهجات
قد ل تبني ِّ الردود الواردة، بسبب عددها احملدود، لك أأوجه التعاون ادلويل يف جمال تدريب فاحيص الرباءات ول لك  .43

دارة هذا التدريب . ولكن تتاىل بعض التوهجات ييل بياهنا يف الفقرات التالية. وسيسعى وتوفريه املامرسات الفضىل يف اإ
ىل احلصول عىل املزيد من الردود يك تكمتل الصورة احلالية  املكتب ادلويل، عىل هذه التوهجات  وتُثبتمدار الأشهر املقبةل، اإ

 عند الاقتضاء.

 الشفافية
 ينبغي حتسني الشفافية من حيث "العرض" و"الطلب" يف جمال الفحص املوضوعي للرباءات. .44

ىل موافاته بتقرير س نوي عن مهنا املاحنة س امي اكتب، ولامليه يُقرتح أأن يدعو املكتب ادلويل وعل  .45 نشطة الأ ، اإ
 .الإلكرتوينهذه الأنشطة التدريبية عىل موقعه مجموعة  ينرش املكتب ادلويلمث اليت نظمهتا أأو اس تفادت مهنا.  يةالتدريب 

 الطلب والعرضالتنس يق بني 
أأثناء س امي فرص التدريب  ة لها وليتااوز طلب املاكتب املس تفيدة عىل الأنشطة التدريبية عرض املاكتب املاحن .46

 .يف الصفوفوخباصة التدريب املتقدم  التدريب يف الصفوفوفرص  العمل

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

 ؛ت اكفيةعىل أأن تكون مدة ادلورا للفاحصني أأثناء العملمن فرص التدريب  توفري املزيد )أأ(

 وتوس يع نطاق املوضوعات املتناوةل؛ يف الصفوفتوفري املزيد من الأنشطة التدريبية  )ب(

مة توفري املزيد من الفرص ملشاركة فاحصني من ماكتب أأخرى كضيوف متدربني يف الفعاليات املنظز  )ج(
 احيص املكتب املاحن.ائدة فأأساسًا لف

ىل النظر يف ر دول الأعضاء القاملكتب ادلويل ادلويُقرتح أأيضًا أأن يدعو ا .48 نشاءة عىل متويل الأنشطة التدريبية اإ  اإ
 وارد املالية لمتويلالصناديق الاستامئنية احلالية بغية توفري املزيد من امل توس يع نطاق اتفاقاتصناديق استامئنية أأو 

 البدلان النامية. الفاحصني يفتدريب 
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 الفحص املوضوعي للرباءات.وينبغي حتسني التنس يق يف توفري التدريب عىل  .49

عىل الفحص الفاحصني تدريب  يف تنس يقال عزيز تمذكرة مفاهميية عن املكتب ادلويل  يعدُّ يُقرتح أأن  وعليه .50
 التعاون مع املاكتب املاحنة، يك يناقشها الفريق العامل يف دورته املقبةل.عن طريق س امي  لواملوضوعي للرباءات، 

 اذلايت التدريب
ر بعد .51 ماكانت مل تسخز  فائدةلاذلايت  دريبوالتعّل  عن بعد وغريهام من فرص الت التعّل  الإلكرتوين ومزااي اكمل اإ

ىل فرص ين الفاحصني. ومن مث  ثراء تنوع  التدريببغي تعزيز النفاذ اإ  .اذلايت التدريبمتوايت مواد ودورات اذلايت واإ

 قرتح أأن يقوم املكتب ادلويل با ييل:يُ  عليهو  .52

بالغه اباذل تدريبال املاكتب اليت توفر مواد ودورات أأن يدعو  )أأ( ىل اإ  ملواد املعروضة ومتوايهتا؛ايت اإ

 عىل الفحص املوضوعي؛القامئني تدريب املالمئة ل ايت اذل التدريبأأن يعد مجموعة من مواد ودورات  )ب(

عداد املزيد من مواد ودورات  )ج( هتم  بوجه خاص القامئني  موضوعاتايت بشأأن اذل التدريبأأن يبحث اإ
 الفحص املوضوعي للرباءات.عىل 

دارة تدريب الفاحصني  اإ

 مناذج الكفاءات

حبيث تغطي الوحدات التدريبية  ضمونتحمك يف مت  دورات تدريبية داخلية لفاحصهيا أأنلماكتب اليت تنظم ميكن ل .53
، فال يسعها التأأكد د أأساسًا عىل التدريب اخلار؛يملاكتب اليت تعمتأأما الك الكفاءات الالزمة لفاحصهيا.  أأنشطهتا التدريبية

مة يف املاكتب املاحنة س تغطي اكمل الكفاءات الالزمة لفاحصهيا. أأن من  الأنشطة التدريبية املتنوعة املقدز

عداد  قد ييرسو  .54 ل حتديد الاحتياجات التدريبية للماكتب املس تفيدة وس بل الإبالغ هبا منوذج كفاءات مفصز اإ
بالغ التدريبية  موحد للمحتوايتاملاكتب املاحنة وضع وصف  س ييرس منوذج الكفاءات عىلو أأو املاكتب املاحنة مثاًل(.و الويب )اإ

 الكفاءات املشموةل هبذا التدريب فضاًل عن حتديد الرشوط املس بقة للمشاركة يف أأنشطة تدريبية أأكرث تقدمًا.و 

 عن طريق رصدالتدريب  مسار يف للفاحصني التقدم الفردي متابعةكفاءات العن ذكل، س ييرس منوذج وفضاًل  .55
ىل التدريب يف املس تقبل. وس يال  تس بة من الأنشطةك الكفاءات امل  ىل ذكل  ؤديتدريبية، وحتديد الاحتياجات الفردية اإ املزيد اإ

دارة التدريب الفردي للفاحصني  تغطية ادلورات حتسني التنس يق بني مزودي اخلدمات لضامن  من خاللمن الفعالية يف اإ
 .الالزمة تغطية مالمئة التدريبية املتاحة لك الكفاءات

لك املاكتب املس تفيدة مناذج كفاءات مفصةل  من اعامتديس تفيد تنس يق تدريب فاحيص الرباءات كثريًا قد وعليه  .56
 أأوصاف الأنشطة التدريبية من حيث الكفاءات املشموةل. حتديد هذه املاكتبومالمئة، و 

. من الكفاءات مشرتكةه ل ميكن تطبيق منوذج كفاءات واحد عىل لك فاحيص الرباءات ولكن الكثري شك يف أأن ول .57
ذ  لن حيتاج فاذلي يتخصص فيه الفاحص أأو عىل أأدوات البحث املتاحة هل.  التقينال اجملعىل مثاًل تعمتد بعض الكفاءات اإ

يبات الكمييائية يف قواعد البياانت املتخصصة. وقد تعمتد يف املياكنياك أأية همارات معينة يف البحث عن الرتك  متخصص فاحص
وحبث حاةل املوارد الالزمة لفحص الفاحصني  قليلمكتب  ميتكلمناذج الكفاءات أأيضًا عىل جحم املكتب. مفن غري املرحج أأن 

ىليحتاج الفاحصون يف هذه املاكتب وعليه س  التقنية الصناعية السابقة وحده يف لك اجملالت التقنية.  همارات يف  اكتساب اإ
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دة البحث عن حاةل التقنية الصناعية ت تقنية مد  ااس تخدام منتاات املاكتب الأخرى اليت أأجرى فهيا فاحصون ذوو خرب 
ىل  س امي عن ولالسابقة   .مثالً  براءات واحدةأأرسة الرباءات املنمتية اإ

 وحتقيقًا ذلكل،مناذج كفاءات أأو اختيار الامنذج املالمئة لفاحصهيا.  للماكتب أأن تكون قادرة عىل وضع ينبغي ومن مث .58
خدام اس تميكن وضع قامئة ابلكفاءات اخملتلفة الالزمة يف مجيع املهام املتعلقة ابلفحص املوضوعي يف خمتلف اجملالت التقنية و 

نتقاء ا عن طريقحتياجات لك فاحص خمتلف الأدوات املتاحة. وستمتكن املاكتب حينئذ من تكييف منوذج الكفاءات مع ا
 الكفاءات الالزمة من هذه القامئة.

ذ ميكن ملكتب أأن يدير الأفرادهذا المنوذج بعدئذ أأساسًا لتخطيط وتنس يق تدريب الفاحصني قد يُس تخدم و  .59 . اإ
ىل هيئة أأخرى مثل املكتب ادلويل. وقد حتتاج املاكتب الأصغر جح تكل املهمةالتدريب بنفسه أأو أأن يفوض  ىل دمع اإ امً اإ

ىل مواردها البرشية احملدودة تدريب الفاحصنيل خار؛ي   .نظرًا اإ

 يُقرتح أأن يقوم املكتب ادلويل با ييل: عليهو  .60

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

ىل موافاته بامنذج الكف )ب(  اءات اخلاصة ابلفحص املوضوعي للرباءات؛أأن يدعو املاكتب اإ

اءات يف الالزمة للفحص املوضوعي للرب احملمتةل أأن جيمع مناذج الكفاءات لس تخالص قامئة ابلكفاءات  )ج(
 .املاكتب ابختالف جحمها

دارة التعّل    أأنظمة اإ

دارة التدريب اخملصص  اعامتد نظام لإدارة التعّل  ييرس قد  .61 ىل منوذج الك ابلستناداإ د. فاءات أأو مهنج تدرييب مد  اإ
ذ ة الالزمة لس تكامل وحتديد الأنشط املكتس بةتدريبية ورصد الكفاءات ال نشطة الأ فاحص يف التسجيل مشاركة  س يتيح اإ

عىل أ ليا بغية عرض النشاط التدرييب ذاته  النااح يف مسار التعّل   متابعة. وفضاًل عن ذكل، س يتيح هذا النظام أ لياً  التدريب
دارة التعّل  اس تخراج للناحجنيوتفادي الازدواجية الراس بني  يف  الأفرادعلومات أ ليًا مثل تقدم املتدربني امل. وقد ييرس نظام اإ

حصاءات خمتلفة عن الأنشطة التدريبية  املاكتب املس تفيدة.اليت قد هتم املاكتب املاحنة و  مسار التعّل  أأو اس تخراج اإ

دارة ول .62 .  شك يف أأن تنس يق واإ قامة نظام لإدارة التعّل  قد اقرتح مكتب و تدريب فاحيص الرباءات سيس تفيد من اإ
دارة التعّل  ويش به وضع نظام يديره املكتب ادلويل واحد  النفاذ للماكتب  يتيحسال الاحتياجات التدريبية و ي  حبيثنظام اإ

 املس تفيدة بغية تكييف العرض مع الطلب.املاكتب املاحنة و 

دارة التعّل  وتنفيذهوتمتتع أأاكدميية  .63 ذ تس تخدم نظامًا مماثاًل لإدارة  اواس تخداهم االويبو خبربة واسعة يف جمال وضع نظم اإ اإ
طار دورات الويبو للتعّل   م يف اإ خمصص للتدريب عىل و وضع نظام لإدارة التعّل   شك يف أأن ول عن بعد. التدريب املقدز

من و ( IPET)التدريب عىل الفحص املثايل للرباءات  مبادرةزمعة يف سيس تفيد من التطورات املالفحص املوضوعي للرباءات 
 النظام. فعال ذكلخربة املاكتب الس تة اليت تس تخدم 
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دارة التعّل  للماكتب الأخرى الراغ  .64 اتحة نظام اإ دارة تدريب فاحصهيا عن طريق بوميكن أأيضًا اإ هذا النظام بغية ة يف اإ
دارة تدريب فاحيص الرباء  ات عن طريق الويبو.حتسني تنس يق واإ

دارة التعّل   وتس يري وضعوعليه يُقرتح أأن يبحث املكتب ادلويل مسأأةل  .65 وأأن يعد مذكرة مفاهميية يقدهما  ،نظام اإ
ىل الفريق العامل يك يناقشها يف دورته املقبةل.  اإ

ىل التعليق عىل  .66 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ
س امي الاقرتاحات الواردة  ول ،متوايت هذه الوثيقة

 65و 60و 52و 50و 48و 47و 45يف الفقرات 
 .أأعاله

 ]هناية الوثيقة[


