
 

PCT/WG/15/7 

ية: األصل ز  باإلنكلي 

 2022أغسطس  31التاري    خ: 

اءات  الفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن البر

ة الخامسةالدورة   عشر

 2022 أكتوبر  7إىل  3جنيف، من 

اءات ي مجال تدريب فاحصي الير
ز
 التنسيق ف

 المكتب الدولي  وثيقة من إعداد 

 ملخص

 عن  .1
ً
 مرحليا

ً
ز التنسيق مفهوم تقدم هذه الوثيقة تقريرا ز عىل الفحص الموضوعي وتطوير بشأن تحسي  ي مجال تدريب القائمي 

فز
 . ز  جوانب أخرى من المساعدة التقنية الموجهة لتدريب الفاحصي 

ً
وأحاط أدوات إلدارة ذلك التدريب. وتتناول هذه الوثيقة أيضا

اءات )الفريق العامل( بأن الفريق العامل يق ة للفريق العامل لمعاهدة التعاون بشأن الير ، منذ الدورة الرابعة عشر
ً
ح المكتب الدولي علما ير

ة والمتوسطة بشأن سياسات التدريب، االحتياجات من المساعد التقنية وتنظيم  ز االستقصاء المقبل الموجه إل المكاتب الصغي  تضمي 
 . المساعدة تلك

 مقدمة

ي ُعقد، الفريق العامل ناقش .2
ة التر ي دورته العاشر

ي جنيف من فز
ي ، 2017 مايو 12إل  8ت فز

ز التنسيق فز  بشأن تحسي 
ً
احا اقير

اءات ) صت(. PCT/WG/10/9الوثيقة انظر مجال تدريب فاحصي الير
ّ
ي الدعم  10الفقرة  ولخ

من الوثيقة أوجه القصور الموجودة فز
ز التنسيق الذي تقدمه المكات ورة تحسي  ي البلدان النامية. وأبرزت أوجه القصور المذكورة ضز

اءات فز  لتدريب فاحصي الير
ً
ب المانحة حاليا

 فرادى التأكد من اكتساب من أجل 
ً
اءات الكفاءات المطلوبة وفقا سسات توافق طلب األفراد أو المؤ وظائفهم، و  لتوصيفاتفاحصي الير

ي تتّبع مع عرض المكاتب المانحة، و 
 التعاونرصد وتقييم فرص التدريب بكفاءة، و  استغاللأنشطة التدريب وتقييم التعلم، و  المشاركة فز

ز المستفيدين  ي مجال التدريب بي 
 . من التدريب وموّرديهفز

حت الفقرة  تلكولبلوغ  .3 ي من شأنها أن تكون شاملة ومفّصلة بم 12األهداف، اقير
ا من الوثيقة استخدام أطر الكفاءة العامة، التر

ن المكاتب من تحديد خطط التعلم 
ّ
مك
ُ
ي  التوصيف معفة كيّ الم)نماذج الكفاءات( الفردية فيه الكفاية لت

فاحص ومع سياسة  لكل الوظيفز
ي يتبعها المكتب عن طريق اختيار الكفاءات المناسبة من اإلطار العام. 

 الفحص التر

حت الوثيقة  .4 اءات، اقير  وضع نظام إلدارة التعلم  PCT/WG/10/9ومن أجل تيسي  عملية تنسيق تدريب فاحصي الير
ً
أيضا

ورفع التقارير إل المديرين، وذلك  التقييمعمليات ع التقدم و ، وعىل وجه الخصوص صياغة خطط التعلم وتتبّ التنظيم اإلدارييدعم 
ز  ي الفقرتي 

ز فز  من الوثيقة.  16و 15عىل النحو المّبي 
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ي الدور  .5
ز
ز وف ة تي  ة  الثالثة عشر ي عامي للفريق العامل، المعقودوالرابعة عشر

ز
ز ف ، قدم المكتب ، عىل التوالي 2021و 2020تي 

ز مرحليين الدولي تقرير  (. PCT/WG/14/13و .PCT/WG/13/6 REV تانعن وضع إطار للكفاءة ونظام إلدارة التعلم )الوثيقي 
دم المزيد من التفاصيل

ُ
ي ُمسّجل  وق قد خالل حدث جانتر

ُ
:  ع ة )انظر الموقع التالي

خالل الدورة الرابعة عشر
https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=64588) وأشار المكتب الدولي إل أنه سيقدم . 

ً
 تقريرا

ي عام آخر حرز مُ تقدم أي عن 
ز
 . 2022إل الفريق العامل خالل دورته ف

 التقرير المرحل  

بل   .6
ُ
ة للفريق العامل، أ ي الدورة الرابعة عشر

ز
ز غ أن ف ي الفلبي 

ز
ع، مكتب الملكية الفكرية ف ، شر ي بالتعاون مع المكتب الدولي

ز
تطوير ف

ز النفاذ و  خادممفتوحة المصدر كنظام  Moodleموقع محىلي لنظام إدارة التعلم قائم عىل برمجية  ز الداخليي  عميل يمكن للمستخدمي 
انت( ي إليه عير الشبكة الداخلية )اإلنير

ز
 ف
ً
ز تحديثا . وقد أحرزت عملية التطوير المذكورة المزيد من التقدم وسيقدم مكتب الفلبي 

ي سيُ  هذا ي حدث جانتر
ز
 أدناه(.  10قرة خالل هذه الدورة للفريق العامل )انظر الف عقد الشأن ف

7.  
ً
ي ) تطوير وواصل المكتب الدولي أيضا

ونز ( لنظام إدارة التعلم https://icblm.moodlecloud.comموقع االختبار اإللكير
ي النظام وبعض وظائفه  ا هذ اتاستخدام إثباتمن أجل 

ز
استخدام نظام إدارة )انظر مجموعة الدورات " إدارة التعلم القائم عىل الكفاءةف

ز وإدارة األداء"   ، المتاحةالتعلم لتدريب الفاحصي 
ً
عىل الموقع التالي  مجانا

https://icblm.moodlecloud.com/course/index.php?categoryid=7 وتم، عىل وجه (. ام نفاذ الزوارباستخد
ي المتاحة من 

ونز الخصوص، استحداث نموذج بسيط إلثبات استخدام نظام إدارة التعلم كمنصة للنفاذ إل مختلف موارد التعلم اإللكير
اح  ي )انظر إنشاء مستودع لمواد التعلم اإللبشأن قبل مختلف المؤسسات الموّردة وذلك لتيسي  مناقشات الفريق العامل حول اقير

ونز كير
ي سيُ (. PCT/WG/15/4الوثيقة  ي حدث جانتر

ز
قدم تفاصيل نظام إدارة التعلم ف

ُ
خالل هذه الدورة للفريق العامل )انظر  عقد وست

 أدناه(.  10 الفقرة

ي المرحلة الوطنية لمعاهدة بشأن ويشتمل موقع االختبار عىل مكونات أخرى مثل دورة  .8
التعاون بشأن "تقاسم العمل فز

اءات من المراحل الوطنية المستمدة مناسب لمنتجات عمل فحص الستخدام اال المهارات والمعارف الالزمة لضمان تتناول  ،"الير
ي الوقت الراهن،  .األخرى

ز  أخرى، مما  نموذجية حاالت  يجري إضافةوفز ي حاالت  يبي ّ
ي قد يواجهها الفاحصون فز

مختلف المسائل التر
 
ّ
ز إل و  ،الدورة تلكدة. وال يمكن الدخول إل محد ي تتطلب استجابات من المستخدمي 

 بعد تسجيل الدخول؛  ،المكونات األخرى التر
ّ
إّل

 توفي  حسابات اختبار ذات أذونات محدودة. للمكتب الدولي ويمكن 

، و  .9
ً
اءات بالتعاون ال يزال تطوير إطار الكفاءة جاريا اء اتحاد التصنيف ويجري استعراض جزئه الخاص بتصنيف الير مع لجنة خير

اءاتالد وع ) ولي للير  . (CE 523المشر

10.  
ً
 أكير تفصيال

ً
وحا ز شر ي الفلبي 

ي سيُ بشأن هذه وسيقدم المكتب الدولي ومكتب الملكية الفكرية فز ي حدث جانتر
عقد التطورات فز

ي  2022 أكتوبر  4 الثالثاءيوم 
  1الساعة  فز

ً
ي )توقيت غرينتش  ظهرا

 (. 2+بتوقيت وسط أوروبا الصيفز

 وإدارة تدريب الفاحصي    وضع أطر التدريب ألغراضالمساعدة 

ة والمتوسطة  .11 ة، جوانب مختلفة من المساعدة الممكن تقديمها للمكاتب الصغي  ي دورته الرابعة عشر
ناقش الفريق العامل، فز

(. ودعا الفريق العامل المكتب الدولي إل PCT/WG/14/13من الوثيقة  20إل  16ألغراض وضع أطر التدريب )انظر الفقرات من 
ي أدلي بها ب، مع مراعاة التعليقات عىل مستوى تلك المكات استقصاءإجراء 

من ملخص الرئيس،  56خالل الدورة )انظر الفقرة  التر
 (. PCT/WG/14/19من تقرير الدورة، الوثيقة  186إل  177، والفقرات من PCT/WG/14/18الوثيقة 

ان إل حجم المكتب من حيث عدد بوقد ُيفهم من مصطلحي المكتب الصغي  والمكتب المتوسط  .12 اءات.  أنهما يشي  فاحصي الير
، أوضحت الوثيقة  ز ي سياق إدارة تدريب أولئك الفاحصي 

ي عادة ما تفتقر  PCT/WG/14/18وفز
ة هي المكاتب التر أن المكاتب الصغي 

ز الجدد  ي قد ال يكون لها حاجة متكّررة ومتواترة إل تدريب الموظفي 
عىل إل الموارد الالزمة للحفاظ عىل بنية التدريب الخاصة بها، والتر

ز أكير عىل تقاسم العمل.  ، مثل تركي 
ً
 احتياجات تدريبية مختلفة جزئيا

ً
ة أيضا عكس المكاتب المتوسطة. وقد يكون للمكاتب الصغي 

ي الُمقدم من مختلف الجهات الموّردة.  ي الخارجر ي االعتماد عىل الدعم التدريتر
 وستستمر تلك المكاتب فز

ق آسيا )آلسيان( إل  PCT/WG/14/18ة وكأمثلة عىل المكاتب المتوسطة، أشارت الوثيق .13 أن مكاتب رابطة أمم جنوب شر
ي مجال التدريب لفائدة  ،الخمسة

ي وضع بتز تحتية مستدامة فز
عت فز ز وتايلند وفييت نام، شر يا والفلبي  ز وهي مكاتب إندونيسيا ومالي 

ز فيها، بمساعدة جهات عدة منها، عىل وجه الخصوص ز العاملي  اءات المبتدئي  اليا للملكية الفكرية والمكتب فاحصي الير ، مكتب أسير
اءات  ي للير  األورونر

14.  ، ي
 باحتياجات تدريبية أخرى، وبخاصة احتياجات بخالف تلك الخاصة بتدريب وخالل العام الماضز

ً
أحاط المكتب الدولي علما

ز اكتساب  ي مجال الذكاء االصطناعي لتمكي 
. وتعلقت إحدى الطلبات بالتدريب فز ز ز المبتدئي   للمفاهيم العلمية الفاحصي 

ً
ز فهما الفاحصي 

https://www.wipo.int/meetings/ar/details.jsp?meeting_id=64588
https://icblm.moodlecloud.com/
https://icblm.moodlecloud.com/course/index.php?categoryid=7
https://www3.wipo.int/classifications/ipc/ipcef/public/en/project/CE523
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ز دراساتهم األكاديمية،  ي تزايدت أهميته منذ أن استكمل العديد من الفاحصي  ي مجال تكنولوجر
ز
ي لم تتطرق وقتها ف

إل الجوانب  التر
اعات القائمة عىل الذكاء االصطناعي من براءة.  ي هذا السياق، قد يرد المزيد من ا الخاصة بقابلية استفادة االخير

ز
لطلبات المماثلة من وف

ز عىل دراية باألسس العل  ية للتكنولوجيات الناشئة. مالمكاتب إلبقاء الفاحصي 

 بها بعمل المكاتب المتوسطة كإدارات للبحث الدولي والفحص  .15
ً
ي أحاط المكتب الدولي علما

وتتعلق االحتياجات األخرى التر
ي حال 

ز
،  أدير التمهيدي الدولي أو اإلعداد للعمل بتلك الصفة. وف

ً
، إلذلك التدريب مركزيا

ً
، مثال  االستجابة فمن األفضل السعي

كة من خالل تقاسم  التدريبية المتكّررة لالحتياجات ى، وضمان معايي  مشير ي تقّل فيها الموارد عن طريق اإلدارات الكير
لإلدارات التر

 أفضل الممارسات. 

ح وبناء عليه .16 ز االستقصاء المقّرر ساب، ُيقير ل توسيع محور تركي 
ّ
، وإجراء استقصاء معد

ً
: قا  بخصوص ما يىلي

 صلة؛يب، ومنهجيات إلدارة التدريب، وبتز تحتية ذات وجود سياسات للتدر  (أ)

ة والمتوسطة، حتياجاتاال و  (ب) السياسات  تلك ألغراض وضعمن المساعدة التقنية ، ال سيما احتياجات المكاتب الصغي 
 والمنهجيات والبتز التحتية؛

ي يمكن بها تنظيم وجهات نظرها بشأن و  (ج)
السياسات والمنهجيات ألغراض وضع  المساعدة التقنية تلكالطريقة التر

 المذكورة؛والبتز التحتية 

ي المتاح من الجهات الموّردة الخارجية؛ (د) دة للمكاتب من الدعم التدريتر
ّ
 واالحتياجات المحد

ز  ووجهات نظرها بشأن إمكانية وطريقة تنظيم تلك المساعدة التقنية الُمقدمة (ه) ز المبتدئي  ألغراض تدريب الفاحصي 
هم ممن تجاوز المرحلة التمهيدية ي وغي 

، بطريقة تعاونية ومناسبة التوقيت تضمن الكفاءة، وبخاصة دور المكتب الدولي فز
 التنظيم؛ ذلك

ي  (و)
ي وضع بتز تحتية مستدامة فز

م أن تساعد المكاتب األخرى فز ز ي ُيعير
مجال ووجهات نظر المكاتب الموّردة المحتملة التر

دة 
ّ
ز االحتياجات التدريبية المحد ي التوفيق بي 

ي هذا المجال.  والعرض المتاحالتدريب، أو تسهم فز
 فز

 االستقصاء والتطورات عناإلبالغ 

ي دوراته المقبلة  الفريق العامل عىل المكتب الدولي  سيعرض .17
 فز

ً
ح و لتقييما  الستقصاء المقير

ّ
بخصوص  التقدم المحرز ب هغيبل

ز  ي مجال تدريب الفاحصي 
 . التنسيق فز

18.  :  إن الفريق العامل مدعو إل القيام بما يىلي

"1"  
ً
 بمحتوى هذه الوثيقة؛ اإلحاطة علما

اح المتعلق بإجراء  "2" والتعليق عىل االقير
ي الفقرة 

ز فز  أعاله.  16استقصاء، عىل النحو المبي 

 ]نهاية الوثيقة[
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