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PCT/WG/12/5 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2019أأبريل  23 التارخي:

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 عشرة الثانيةالدورة 
ىل  11جنيف، من   2019يونيو  14اإ

 الرباءاتالتنسيق يف جمال تدريب فاحصي 
عدادوثيقة   املكتب ادلويل من اإ

 امللخص

طار  تطوير عنقدم هذه الوثيقة تقريًرا مرحلًيا ت .1 لقامئني عىل الفحص املوضوعي للرباءات، فائدة ال للكفاءات التقنيةاإ

التنس يق بني حتسني بشأأن  الفريق العامل خالل دورته العارشة اذلي عرضه قرتاحونظام لإدارة التعمل، وذكل بناًء عىل الا

 .ني عىل الفحص املوضوعي للرباءاتاملاكتب املس تفيدة واملاحنة فامي خيص تدريب القامئ

 مقدمة

ىل  8يف جنيف من  يت ُعقدتال العارشةيف دورته  اءاتانقش الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرب  .2  12اإ

وخلصت الفقرة (. PCT/WG/10/9)الوثيقة التنس يق يف جمال تدريب فاحيص الرباءات حتسني بشأأن  اقرتاحاً  2017 مايو

وأأبرزت لتدريب فاحيص الرباءات يف البدلان النامية. حاليا املاكتب املاحنة  اذلي تقدمهمن الوثيقة أأوجه القصور يف ادلمع  10

ىل   الفرادىالرباءات  فاحيص اكتسابالتأأكد من أأوجه القصور املذكورة رضورة حتسني التنس يق اذلي من شأأنه أأن هيدف اإ

 تُتقفىات مع عرض املاكتب املاحنة، وأأن املؤسسأأو ظائفهم، وأأن يتوافق طلب الأفراد مجيع الكفاءات املطلوبة وفقا لوصف و 
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جمال رصد وتقيمي للتنس يق يف  ُُيرى، وأأن بكفاءةاملشاركة يف أأنشطة التدريب وتقيمي التعمل، وأأن تُنهتز فرص التدريب 

من الوثيقة اس تخدام أأطر الكفاءة، اليت من  12التدريب بني املس تفيدين واملاحنني. ولبلوغ هذه الأهداف، اقرتحت الفقرة 

 ا ييل:ممشأأهنا أأن تكون شامةل ومفّصةل مبا فيه الكفاية لُتمكّن 

 س ياسة الفحص مع و رد ص الفلفاحاب اخلاص الوظيفةمع وصف  املتكيفةامنذج الكفاءات الفردية لاكتب املديد حت

 اليت يتبعها املكتب عن طريق اختيار الكفاءات املناس بة من الإطار العام؛

 بالغ من أأجل  اخلاصةالكفاءات  يف جمالحتياجات التدريب )الفردية أأو املؤسس ية( اب اجلهات املاحنة املاكتب اإ

 من الاس تجابة لالحتياجات التدريبية عىل حنو أأكرث حتديدا؛ نيمتكني املاحن

 الواجب  الكفاءات فامي خيصتوى أأنشطة التدريب وحتديد الرشوط املس بقة للمشاركة مل  وصف املاحنني

 ؛توفرها

  ية اليت يعاينوحتديد الثغرات التدريب  ما تعلّمه املتدرب الفردعىل تقيمي وتسجيل  املرشفنيأأو  القامئنيتدريب 

 ؛مهنا

  من خالل مشاركهتم يف نيفاحصفرادى ال اكتس هباعىل تتبع وتقيمي الكفاءات اليت  املرشفنيأأو  القامئنيتدريب 

 أأنشطة التدريب؛

  عىل ختصيص فرص التدريب عىل حنو أأكرث فعالية من خالل مراعاة الثغرات  املرشفنيتدريب املنظمني أأو

للمرحشني من انحية، ومضمون أأنشطة التدريب والرشوط  والتدريب الفرديلتعمل عىل مس توى االسابقة 

 أأخرى؛ انحيةاملس بقة للمشاركة من 

  ىل املاكتب اليت جتري حفصا موضوعيا ىل املاكتب ذات القدرات و  بذاهتاتقدمي اخلدمات اإ بصورة منتظمة واإ

 الفحص. يفاملدودة 

نظام  وضع أأيضاً  PCT/WG/10/9 تنس يق تدريب فاحيص الرباءات، اقرتحت الوثيقةمعلية  يسريمن أأجل ت و  .3

دارة عداد  هوتتبع تدريب فاحيص الرباءات من الأفراد أأو امجلاعات لإدارة التعمل يدمع اإ  عىل النحو املّبني وذكل ،بشأأنهتقارير واإ

 من الوثيقة. 16و  15يف الفقرتني 

ىل  18املعقودة جبنيف من  عاهدة الرباءاتمللفريق العامل لاحلادية العرشة  املكتب ادلويل يف ادلورة وقدم .4 يونيو  22اإ

طار الكفاء وضعتقريرًا مرحليًا عن  2018 دارة التعمل )الوثيقة  ةاإ  (.PCT/WG/11/17ونظام اإ

ىل  216وتقدم الفقرات من  .5 للفريق العامل ملعاهدة الرباءات )الوثيقة  احلادية عرشةمن تقرير ادلورة  220اإ

PCT/WG/11/25 تفاصيل عن املناقشات املتعلقة ابلوثيقة )PCT/WG/11/17.  ىل أأنه س يقدم وأأشار املكتب ادلويل اإ

ىل الفريق العامل خالل دورته يف عام  وضعتقريرا عن التقدم املرز يف  دارة التعمل اإ طار الكفاءة ونظام اإ  .2019اإ
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 التقرير املرحيل

طار .6 مرشوع لتحسني تدريب  س ياقيف  لفائدة فاحيص الرباءات ابلكفاءات التقنية متعلق عام ُيري حاليا وضع اإ

أأيضا  هاملرشوع نفس ويتطلع مكتب الويبو الإقلميي لآس يا وامليط الهادئ. ينفذهالفاحصني اذلي ترعاه اجلهات املاحنة، واذلي 

ىل  للفريق  العارشةء ادلورة م املكتب ادلويل تفاصيل هذا املرشوع يف حدث جانيب أأثناوقدّ ه. دارة التعمل ونرش لإ نظام  وضعاإ

يف حدث جانيب (و PCT/WG/10/PRESENTATION/EXAMINER TRAINING )انظر الوثيقة العامل

 )انظر الوثيقة للفريق العامل احلادية عرشةأأثناء ادلورة 

PCT/WG/11/PRESENTATION/CBT_MANAGEMENT_TOOLS). 

دارة التعمل وذكل   كجزء من املرشوع،و  .7 لكرتوين لختبار نظام اإ بعض وظائف هذا النظام، وهو  لإبداءُأحدث موقع اإ

 ما يسمح حتديدا مبا ييل: 

 ؛ةأأطر الكفاء وتعديل مشاهدة 

  ؛ملديرين(اتسجيل املس تخدمني )بأأدوار خمتلفة، مثل املتدربني/املدربني/و 

  ؛من حيث الكفاءاتملس تخدمني فرادى اة لخطط تعلمي وضعو 

  ؛صف أأنشطة التعمل من حيث الكفاءاتوو 

  ؛تتبع املشاركة يف أأنشطة التعملو 

  ؛واجملموعاتمن حيث كفاءات الأفراد  تقيمي جناح التعملو 

  املايض؛ السابق/نشاط التعمل ل التقيمي اذلايت و 

 ىل املديرين. ورفع التقارير  اإ

ىل املوقع الإلكرتوين بسهوةل ) النفاذ لأي مكتب هممت ميكنو   .8  منحميكن و (. https://icblm.moodlecloud.comاإ

الإذن /دلورلتوى واختبار الوظائف وفقًا امل  من مشاهدة متكهنم، واليت لمس تخدمنيل ذوانت الأ مجموعة متنوعة من الأدوار/

  .تقنيةابلكفاءات ال  املتعلق اخملصصالإطار مرشوع و ابلكفاءات التقنية  املتعلقعام الطار الإ مرشوع ، مثل املمنوح هلم

حداثاملكتب ادلويل أأيًضا  ويعكف .9  حيث يضمكتب الإقلميي لآس يا وامليط الهادئ، امل  ليس تخدمه ،موقع حميل عىل اإ

عداده بعد، من الوظائف/املكوانت الإضافية واسعةمجموعة  كخادم وابلتايل ل ميكن للمس تخدمني  ويش تغل حاليا ومل يمت اإ

ليه دارة التعمليعد الك املوقعني و عرب الإنرتنت.  النفاذ اإ دارة التعمل  مبثابة تكوينات لنظام لنظام اإ عىل منصة  مفتوح املصدراإ

Moodle  ترخيصمبوجب GNU 1.العام املتاح جماان  

                                         
1 https://docs.moodle.org/dev/License. 



PCT/WG/12/5 
4 
 

دارة التعملو  .10 طار ا وتعديلأأيًضا لتطوير  يس تخدم نظام اإ ، واذلي يضم حالًيا لكفاءات التقنية لفاحيص الرباءاتاإ

الإطار ؛ الإطار القانوين واملؤسيس ادلويلجماًل خمتلًفا من جمالت التعمل ) 13بطريقة هرمية يف  منظم مدخال 450 حوايل

فحص املوضوعي اخلاص ال ؛الفحص املوضوعي العام ؛رباءاتالتصنيف  ؛الرباءاتالقانوين واملؤسيس الوطين؛ معلومات 

يف التقنية قواعد البياانت وأأدوات البحث  ؛اصة ابلتكنولوجيامهنجيات البحث اخل ؛مهنجيات البحث العامة ؛ابلتكنولوجيا

 ويف. جمالت خمتلفة( ؛لإجراءات الشلكيةحفص ا ملالحقة الرباءة قضائيا؛املهام الإجرائية  ؛العمل تقامس السابقة؛الصناعية 

طار الكفاءة ضمي، أأدىن مس توى هريم تقيمي مدى جناح التعمل  لتيسري معلية ُحددت، واليت خاصةة يهمارات وعنارص معرف  اإ

بعد املشاركة يف نشاط تدرييب حمدد، فضاًل عن تقيمي الرباعة العامة للفاحصني فامي خيص كفاءات معينة، بغض النظر عن 

 .شاركهتم يف نشاط تدرييب حمددم 

طار الكفاءةضم يو  .11 ، وكذكل الكفاءات اءات من أأي اختصاصعامة اليت تنطبق عىل فاحيص الرب كفاءات تقنية  اإ

وتعمتد عىل الإطار القانوين الوطين )يف جمال "الإطار القانوين واملؤسيس  معني اختصاصاليت تنطبق عىل  اخملصصة

، مثل دليل التصنيف ادلويل للرباءات أأو املبادئ قدر الإماكن ابملبادئ التوجهيية الرمسيةاءات ربط الكف جرىو الوطين"(. 

طار الكفاءة ، ل يزال تطوير الرباءات. ومع ذكلملعاهدة  ادلويل التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي عىل ، جاريً اإ

عالوة و من اخلرباء التقنيني.  مساهامت، ابلتكنولوجيا" جيات البحث اخلاصة، مثل "مهن يتطلب، يف بعض اجملالت اعتبار أأنه

طار الكفاءةحتسني  يُتوقع، عىل ذكل وصف حمتوى التعمل من حيث الكفاءات واس تخدامه لإجراء التقياميت. ل مبجرد تطبيقه اإ

؛ أأعاله 7)انظر الفقرة املُحدث لختباره  أأعاله املذكورلكرتوين الإ وقع امليف طار الكفاءة لإ  الراهنةميكن الاطالع عىل احلاةل و 

 الفريق العامل(. دورةوستتاح بياانت اعامتد تسجيل ادلخول يف 

مع مكتب امللكية الفكرية يف الفلبني  لتطوير موقع خمصص يف تعاون املكتب ادلويل  دخلكجزء من املرشوع، و  .12

دارة التعمل  جراءات التدريب والتقيمي فية الفكرية يف الفلبني كتب امللكيمل تكييفه مع الهيلك التنظميي  جرىلنظام اإ  هواإ

(https://ipophl.moodlecloud.com) ىل تطوير مجموعة فرعية من الكفاءات اليت  اخملصصة. وهيدف التعاون أأيضا اإ

ىل ذكلوالإطار القانوين للفلبني. مع  تامتىش ندارة التعمللإ  وضع النظام العام، وعىل عكس ابلإضافة اإ نشاء هذا اإ هذا  ، فاإ

ىل أأيًضا يتطلعاملوقع الإلكرتوين اخملصص  دراج اإ كتب امللكية الفكرية يف الفلبني مل اذلي س بق  القامئ الإلكرتوين حمتوى التعمل اإ

توى وتقنيات التقيمي املعنية لتتبع وتقيمي جناح التعمل من حيث امل هذا ، ومواصةل تطوير لتدريب فاحيص الرباءات اس تخدامه

 من الكفاءات.

ملؤسسة امللكية الفكرية يف التابعون فاحصو الرباءات ذوو اخلربة  يتيحهااليت  نيالفردي املتعاقدينخدمات دمعت و  .13

آخرمن املزمع التعاقد مع و . ر أأعالهو التطوير املذك نيمالزيي ومكتب امللكية الفكرية يف الفلب آس يا  اثلث مكتب هممت أ يف منطقة أ

ضفاء املزيد من من أأجلوذكل لنوع خدمة من هذا ايقدم وامليط الهادئ  طار الكفاءة عىل تطويرمن ال  اإ وكذكل اختبار  اإ

، عىل سبيل املثال موارد التعمل الإلكرتوين املناس بة لفاحيص الرباءات )انظر ه عىل حنو خاص لوصف حمتوى التعملتطبيق

اءات والوثيقة الرب  لالطالع عىل ادلراسة الاس تقصائية لتدريب فاحيص PCT/WG/12/6أأيضا الوثيقة 

PCT/WG/11/PRESENTATION/E-LEARNING  التعمل الإلكرتوين(. مواردلالطالع عىل مجموعة من 

طار الكفاءة يف ادلورة احلاليةوس يديل املكتب ادلويل بعرض شفهيي للمس تجّدات بشأأن  .14 دارة التعمل واإ  تطوير نظام اإ

هذه الأدوات والتعاون مع مكتب  التقدم املرز صوب تطويرعن مفصال ً  كام س يقدم املكتب ادلويل عرضا للفريق العامل.
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حدث جانيب خالل من امللكية الفكرية  ماكتبلتطوير هذه الأدوات خصيصا لتلبية احتياجات  امللكية الفكرية يف الفلبني

 ادلورة احلالية للفريق العامل.أأثناء 

 الإبالغ عن التطورات

طار الكفاءةس يقدم املكتب ادلويل تقريرا عن التقدم امل .15 ىل الفريق العامل يف ويف  رز يف وضع اإ دارة التعمل اإ نظام اإ

 .2020دورته لعام 

ىل الإحاطة علام  .16 ن الفريق العامل مدعو اإ اإ

 مبضمون هذه الوثيقة.

 ]هناية الوثيقة[
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