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  معاهدة التعاون بشأن الرباءات
  اللجنة املعنية بالتعاون التقني

  
  السادسة والعشرونالدورة 

        2013201320132013أكتوبر أكتوبر أكتوبر أكتوبر     2222سبمترب ٕاىل سبمترب ٕاىل سبمترب ٕاىل سبمترب ٕاىل     23232323جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

تعيني الدائرة احلكومية األوكرانية للملكية الفكرية كإدارة دولية للبحث الدويل والفحص التمهيدي 
  معاهدة التعاون بشأن الرباءات بناء علىالدويل 

 وثيقة من ٕاعداد املكتب ا1ويل

        مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

اقرتاح تعيني ا1ائرة احلكومية  ٕان اللجنة مدعوٌة ٕاىل تقدمي املشورة ٕاىل مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءات حول .1
 معاهدة التعاون بشأن الرباءات. بناء عىلأالوكرانية للملكية الفكرية ٕاكدارة دولية للبحث ا1ويل والفحص المتهيدي ا1ويل 

        معلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـية

ارة للفحص المتهيدي طلب رئيس ا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية ٔان تُعنيf ا1ائرة ٕاكدارة للبحث ا1ويل وٕاد .2
ويرد نصها يف  – 2013يوليو  29معاهدة التعاون بشأن الرباءات، وذm يف رساl تلقاها املكتب ا1ويل يف  بناء عىلا1ويل 

 مبزيد من التفاصيل املذكورة يف امللحقني الثاين والثالث. مصحوبةٍ  –امللحق أالول 

معاهدة التعاون بشأن الرباءات هو ٔامر  بناء عىليدي ا1ويل وتعيني ٕادارات البحث ا1ويل وٕادارات الفحص المته  .3
 ) من معاهدة التعاون بشأن الرباءات.3(32و 16مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات، وخيضع للامدتني ٕاىل يرجع 

 املعنيةَ  لجنةَ ال ) من معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل امجلعية أن تستشري 3(32)(ه) و3(16وتشرتط املاد�ن  .4
م مشورة اللجنة، اليت ، عاهدة التعاون بشأن الرباءاتمل�لتعاون التقين  fقبل أن تتخذ قراراً بشأن هذا التعيني. وسوف تُقد

تُطلَب مبوجب هذه الوثيقة، ٕاىل امجلعية خالل دورهتا الرابعة وأالربعني، اليت تُعقَد خالل الفرتة نفسها اليت تُعَقد فهيا 
 جنة.ل ال  دورة
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        املتطلبات الواجب توافرهااملتطلبات الواجب توافرهااملتطلبات الواجب توافرهااملتطلبات الواجب توافرها

من  1.36.املتطلبات ا1نيا الواجب توافرها يف ٔاي مكتب ليك يكون مبثابة ٕادارة للبحث ا1ويل مذكورٌة يف القاعدة .5
 عاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل النحو التايل:الالحئة التنفيذية مل

  الٓيت:)(ج) يه اك3(16املتطلبات ا1نيا املشار ٕالهيا يف املادة "

عىل أالقل يشـتغلون طوال ساعات  موظفجيب ٔان يضم املكتب الوطين ٔاو املنظمة احلكومية ا1ولية مائة  "1"
  ا1وام العادية، وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة ٕالجراء البحوث؛

أالدىن عىل أالقل »موعة الوªئق  جيب ٔان يكون يف حوزة املكتب الوطين ٔاو املنظمة احلكومية ا1ولية احلدُ و  "2"
عىل الوجه السلمي ٔالغراض  تكون ُمرتfبةً أو يكون يف ٕاماكهنام احلصول عليه، عىل ٔان  34املشار ٕاليه يف القاعدة 

  دعامة ٕالكرتونية؛خمزونة عىل البحث عىل ورق ٔاو بطاقات مصغرة ٔاو 

مية ا1ولية موظفون قادرون عىل البحث يف جيب ٔان يكون حتت ترصف املكتب الوطين ٔاو املنظمة احلكو و   "3"
ون �للغات الرضورية عىل أالقل لفهم اللغات احملرر هبا أو املرتمج ٕالهيا احلد أالدىن لمّ ا»االت التقنية املطلوب حبهثا، ومُ 

 ؛34»موعة الوªئق املشار ٕاليه يف القاعدة 

ا1ولية نظام ٕالدارة اجلودة وترتيبات داخلية  جيب ٔان يكون 1ى املكتب الوطين أو املنظمة احلكوميةو   "4"
  لقواعد البحث ا1ويل املشرتكة؛ للمراجعة وفقاً 

  ٕاكدارة للفحص المتهيدي ا1ويل." ناً جيب ٔان يكون املكتب الوطين ٔاو املنظمة احلكومية ا1ولية معيf و   "5"

الرباءات الرشوط ا1نيا املاكفئة املطلوب توافرها يف عاهدة التعاون بشأن الالحئة التنفيذية ملمن  1.63د القاعدة دِّ وحتُ  .6
" اÆي يشرتط أن يكون املكتب ُمعيfنًا ٕاكدارة للبحث ا1ويل، حبيث يلزم 5ٕادارة الفحص المتهيدي ا1ويل، فÅ عدا البند "

 ا إالدارتني من ٔاجل استيفاء الرشوط.تٔان يكون حاصالً عىل صفة لك 

ورة يف واللجنة مدعوٌة ٕاىل ٕاسداء املش .7
 .هذا أالمر

]ن[تيل ذm امللحقا
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ة من رئيس ا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية ٕاىل املدير العام للويبو fÍاملُو lنص الرسا  

  )2013يوليو  29(�رخي Îسـتالم: 

 السـيد: فرانسس غري
  عامالدير امل

  املنظمة العاملية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes 

CH-1211 Genève 20 
 سويرسا
  28 54 733 (22 41)الفاكس: 

  معايل املدير العام، السـيد غري،

) من معاهدة التعاون بشأن الرباءات، ٔان تتقدم 3(32) و3(16يرس ا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية، وفقًا للامدتني 
عاهدة التعاون بشأن الرباءات للحصول عىل املشورة، وٕاىل مجعية احتاد معاهدة مللجنة املعنية �لتعاون التقين ال �لوªئق ٕاىل 

  ات للموافقة علهيا، وذm بغرض تعيني ا1ائرة ٕاكدارة للبحث ا1ويل وٕادارة للفحص المتهيدي ا1ويل.التعاون بشأن الرباء

مدير شعبة تطوير أالعامل ملعاهدة التعاون بشأن  –وقد قامت ا1ائرُة �لعمل التحضريي �لتشاور مع السـيد æوس ماتيس 
  تقنيًة ٕاىل ٔاوكرانيا بشأن هذا املوضوع.وفريقه، اÆي ٔاوفد، بناء عىل طلبنا، بعثًة  –الرباءات 

ٕاننا مقتنعون بأن ا1ائرة سوف تقدم ٔافضل معايري اجلودة، وتشجع النشاط Îبتاكري يف املنطقة. وحنن مسـتعدون ٔايضًا 
  .لتخفيف عبء العمل عن ٕادارات البحث ا1ويل أالخرى

كومية، ٕاضافًة ٕاىل املنظامت غري احلكومية، والنقا�ت اîتلفة، ونود ٔان نؤكد ٔان هذه املبادرة لقيت دعامً كبريًا من املنظامت احل
  .وامجلعيات، واملسـتخدمني يف ٔاوكرانيا

وبناًء عىل ذm، فٕاننا نلمتس النظر يف هذا أالمر خالل سلسÎ òجñعات احلادية وامخلسني مجلعيات ا1ول أالعضاء يف 
  .2013الويبو يف شهري سبمترب ؤاكتوبر من عام 

واغتنامًا لهذه الفرصة نود ٔان نعرب عن خالص تقديرô لسـيادة املدير العام عىل املساعدة القمية احلالية وعىل تعزيز التعاون 
  .الناحج القامئ بني الويبو ؤاوكرانيا

  .وتفضلوا بقبول وافر Îحرتام

  كوفينيا [توقيع: ميكوال
  رئيس ا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية]

[ييل ذm امللحق الثاين]
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معاهدة  بناء عىلتعيني ا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية ٕاكدارة للبحث ا1ويل والفحص المتهيدي ا1ويل 
  التعاون بشأن الرباءات

        معلومات ٔاساسـيةمعلومات ٔاساسـيةمعلومات ٔاساسـيةمعلومات ٔاساسـيةٔاوالً. ٔاوالً. ٔاوالً. ٔاوالً. 

  والتارخي، وحملة عامةالسـياق، 

ت اجلذرية والتغيريادامئًا ما اكن العقل البرشي والعمل إالبداعي أساس التقدم املُحرز حنو تطور ا»متع البرشي.  .1
املبتكرة يف هيلك Îقتصاد موÍٌة حنو اسـتخدم حقوق امللكية الفكرية عىل ٔاوسع نطاق ممكن، مثلها يف ذm مثل التقدم 

تكنولوجيا املتقدمة التنافسـية يف مجيع ٔاحناء العامل. وليس بوسع بôþ ٔان يتخلف عن Îشرتاك يف هذه الرسيع يف جماالت ال 
العملية. ٕاهنا حقوق امللكية الفكرية اليت تصري تدرجييًا و�نتظام من أكرث عنارص الناجت Îجñعي قميًة، ومن مثf تتطلب مزيدًا 

 متر من جانب ا1وl.من إالنفاذ القانوين الصارم وا1مع املسـ 

ا نظام حكويم للحامية القانونية فهيواكنت ٔاوكرانيا تكتسُب بثقٍة شهرًة عامليًة بأهنا دوl ذات ٕاماكôت فكرية فائقة و  .2
ث ٔاوًال بأول. وا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية  fاليت  بوصفها الهيئة احلكومية التنفيذية املركزية –للملكية الفكرية ُحيد

ق سـياسة ا1وl يف جمال امللكية الفكرية  تُعىن دامئًا بتوفري املسـتوى املناسب من امحلاية القانونية للملكية الفكرية،  –تُطّبِ
ز إالجراءات الرامية ٕاىل ضامن ارتفاع مسـتوى جودة معلية اكتساب حقوق امللكية الفكرية.  وتُعّزِ

متت� ٔافضل املوارد البرشية والتقنية ٕالجناز  ومتطورةٌ  وقويةٌ  حديثةٌ  كرية مؤسسةٌ ا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفو  .3
�ام ٕادارة البحث ا1ويل وٕادارة الفحص المتهيدي ا1ويل، ويه ليست قادرة عىل تقدمي خدمات فائقة اجلودة حفسب، بل 

 وعىل التفاعل مع نظام امللكية الفكرية ا1ويل كلك.

لفحص المتهيدي ا1ويل يف ٔاوكرانيا تأكيدًا عىل وجود مسـتوى عاٍل للبحث ا1ويل وٕادارة ل وسوف يصبح ظهور ٕادارة  .4
ز جودة حامية امللكية الفكرية،  من امحلاية القانونية للملكية الفكرية، وسوف يُسهِّل حتسني نشاط املشاريع التجارية، ويُعّزِ

ز أالمن الفكري للنشاط Îقتصادي أالجنيب للرشاكت االٔ   وكرانية.ويُعّزِ

ومع وضع املعلومات املشار ٕالهيا آنفًا يف Îعتبار، يؤيد Îحتاد أالوكراين ٔالحصاب املصانع ومنظمي املشاريع، والهيئات  .5
ا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية عىل صفة ٕادارة البحث ا1ويل وصفة ٕادارة الفحص المتهيدي  حصولَ  احلكومية

ا1ويل، ويعترب Îحتاُد والهيئاُت احلكومية ذm خطوًة �لغة أالمهية يف معلية تعزيز العنرص إالبداعي يف Îقتصاد أالوكراين، 
 ال امللكية الفكرية.ووضع ا1وl يف ماكنة دولية فعاl يف جم

نشئ مكتب براءات Îخرتاع احلكويم للجنة املعنية �لتقدم العلمي والتقين .6 لس التابع »(مكتب الرباءات أالوكراين)  وا�
. وُعهِدت ٕاىل مكتب الرباءات 29، وذm طبقًا لقرار جملس الوزراء أالوكراين رمق 1992يناير  27الوزراء أالوكراين يف 

ة ضامن امحلاية القانونية حلقوق امللكية الصناعية، ومنح Îخرتاعات والرسوم وال�ذج الصناعية براءات Îخرتاع أالوكراين �م
 وغريها من سـندات امحلاية، ٕاضافًة ٕاىل تسـيري نظام واحد لرباءات Îخرتاع يف أالرايض أالوكرانية.

نشئ مركز حفص الرباءات للبحث .7 ة حكومية أ حتول بعد ذm ٕاىل منش، و والتطوير ويف شهر مارس من العام نفسه، ا�
 �مس "معهد امللكية الصناعية".

وهبدف ضامن امحلاية القانونية مجليع ٔانواع حقوق امللكية الصناعية يف ٔاوكرانيا، مبا يف ذm مقرتحات الرتشـيد، ٕاضافًة  .8
 مؤقتةٍ  عىل الحئةٍ  1992سبمترب  18بتارخي  479/92ٕاىل التسـيري الفعال لنظام براءات واحد، صادق قرار رئيس ٔاوكرانيا رمق 

بشأن امحلاية القانونية حلقوق امللكية الصناعية ومقرتحات الرتشـيد يف ٔاوكرانيا، مما دلf عىل أن ا1وl حتمي حقوق امللكية 
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م عالقات امللكية والعالقات الشخصية لغري امللكية املرتبطة هبا اليت تصاحب ٕاجياد هذه احلو الصناعية،  fقوق نظ
 .واسـتخدا�ا  وحاميهتا

 ، ُمنِحت ٔاول براءات اخرتاع يف أوكرانيا.1992ويف ديسمرب من عام  .9

 ، صدر قانون "حامية حقوق Îخرتاعات ومناذج املنفعة" أالوكراين.1993ويف ديسمرب من عام  .10

ة التنفيذية املركزية"، "بشأن نظام الهيئات احلكومي 1999ديسمرب  15بتارخي  1572ووفقًا لقرار رئيس ٔاوكرانيا رمق  .11
الحئة إالدارة احلكومية للملكية الفكرية (إالدارة  2000يونيو  20بتارخي  997ٔاقر جملس وزراء ٔاوكرانيا مبوجب القرار رمق 

فÅ بعد). واكنت إالدارة احلكومية هيئًة حكوميًة يف اجلهاز إالداري لþوl تعمل يف ٕاطار وزارة التعلمي  –احلكومية 
 وتتبعها. والعلوم

وطوال السـنوات العرش أالخرية تقريبًا، قامت إالدارة احلكومية مبا ينبغي لضامن تنفيذ سـياسة ا1وl يف جمال  .12
 الفكرية. امللكية

نشئت ا1ائرة احلكومية أالوكرانية  .13 وهبدف حتقيق Îسـتفادة املثىل من نظام الهيئات احلكومية التنفيذية املركزية، ا�
؛ ويتوىل جملس وزراء ٔاوكرانيا توجيه ٔانشطة 2010ديسمرب  9بتارخي  1085/2010ار رئيس ٔاوكرانيا رمق للملكية الفكرية بقر 

 ا1ائرة وتنسـيقها من خالل وزير التعلمي والعلوم يف ٔاوكرانيا.

 :واملهمتان الرئيسيتان الّلتان تؤدهيام ا1ائرة هام .14

  ؛ا1وl يف جمال امللكية الفكرية تنفيذ سـياسة 

  مقرتحات بشأن وضع سـياسة ا1وl يف جمال امللكية الفكرية ٕاىل الوزير.وتقدمي  

 وتقوم ا1ائرة مبا ييل، وفقًا للمهام املُوَلكة ٕالهيا: .15

تلخيص ممارسة تطبيق القوانني عىل أالمور اليت تندرج مضن اختصاصها، وٕاعداد مقرتحات بشأن تعزيز   )1(
س وزراء ٔاوكرانيا وأالعامل القانونية التنظميية اليت تقوم هبا الوزارات، أالعامل الترشيعية ؤاعامل رئيس ٔاوكرانيا وجمل

  وتقدميها ٕاىل الوزير حسب إالجراء املعمول به؛

 حفص حقوق امللكية الفكرية، ومنح براءات Îخرتاع ٔاو شهادات حقوق امللكية الفكرية، وذm ميوتنظ  )2(
  حسب إالجراء املعمول به؛

رمسي حلقوق امللكية الفكرية وحفظ جسالهتا، والقيام بتسجيل اتفاقات التنازل عن حقوق القيام �لتسجيل الو   )3(
  امللكية الفكرية احملمية يف أالرايض أالوكرانية واتفاقات الرتخيص؛

  تعيني هيئات حفص ُمعمتَدة، وتلكيفها بفحص الطلبات.و   )4(

كومية �مس "املعهد أالوكراين للملكية الصناعية" اÆي ة حأ ويضم نظام ا1وl للحامية القانونية للملكية الفكرية منش .16
عىل ٔاساس املكتب احلكويم لرباءات Îخرتاع يف ٔاوكرانيا و"معهد امللكية الصناعية" احلكويم. ويعمل  2000ٔانشئ يف عام 

 املعهد أالوكراين للملكية الصناعية حتت ٕادارة "ا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية".



PCT/CTC/26/2 
Appendix II 
3 
 

 

عهد أالوكراين للملكية الصناعية هيئٌة تقوم بفحص طلبات احلصول عىل حقوق امللكية الصناعية (Îخرتاعات وامل  .17
ومناذج املنفعة، والرسوم وال�ذج الصناعية، والعالمات التجارية، وعالمات اخلدمة، وتصاممي ا1وائر املتاكمò، وبيان منشأ 

اية القانونية، وتسـتخلص اسـتنتاجات بشأن حفص الطلبات، وُحتّرضِ للتسجيل السلع) من حيث متاشـهيا مع رشوط توفري امحل
الرمسي حلقوق امللكية الفكرية والنرش الرمسي ملعلومات عهنا، وتضمن Îحتفاظ �لسجالت الرمسية املعنية، وتضمن، يف 

 ة.حدود صالحياهتا، تنفيذ Îلزتامات ا1ولية ٔالوكرانيا يف جمال حامية امللكية الفكري

  ٕاحصاءات

ل ما مجموعه  ،)1992(منذ عام  2013مايو  1حىت  .18  .براءة اخرتاع 106 927سـند حامية، مهنا  383  861ُجسِّ

م ٔاكرث من 2012ٕاىل عام  1992وخالل الفرتة من عام  .19 طلب تسجيل اخرتاع، اكن من بيهنا  96 500، ُقّدِ
م من ُمودعني ٔاجانب بناء عىل ٕاجراءات معاهدة التعاون بشأن الرباءات ودخل املرحò الوطنية. ويف  31 400 حنو طلب ُقّدِ
 27، عىل غرار السـنوات السابقة، اكن ٔاعىل نشاط ٕايداع من قبل مودعني من الوال/ت املتحدة أالمريكية (2012عام 

)، واليا�ن �ملائة 4,2)، وبريطانيا العظمى (�ملائة 6,1)، وفرنسا (ملائة� 10,3)، وسويرسا (�ملائة 16,9)، وأملانيا (�ملائة
للك مهنام). وتبلغ نسـبة عدد الطلبات القادمة من  �ملائة 3)، وهولندا وÎحتاد الرويس (�ملائة 3,2)، وٕايطاليا (�ملائة 4,1(

 ىل ٕاجراءات معاهدة التعاون بشأن الرباءات.ع من ٕاجاميل عدد الطلبات املُودعة بناءً  �ملائة 78هذه البþان حنو 

م مودعون وطنيون ما يقرب من  .20 fطلب للحصول عىل براءات اخرتاعات بناء عىل  1 200وخالل الفرتة املذكورة، قد
وِدع) �ملائة 24طلب ( 250ٕاجراءات معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف البþان أالجنبية. واكن من بيهنا ٔاكرث من   يف عايم ا�

 .2012و 2011

 شهراً. ومدة املعاجلة هذه ªبتٌة لبضع سـنوات، وا1ائرة تؤيد 19ٕاىل  17واالٓن ترتاوح مدة حفص طلبات الرباءات من  .21
يرجع احلفاظ يف الوقت نفسه عىل ارتفاع جودة البحث والفحص والنجاح يف حتقيق مدد كهذه مع  املسـتوى. بقاء املدة هبذا

يل للفاحصني. فُيعنيf مرشدون جدد للفاحصني، وُجترى دورات تدريبية منتظمة للفاحصني عىل ٕاىل Îهñم �لتدريب ا1اخ
) EPOQUENetخمتلف املسـتو/ت، عىل سبيل املثال 1راسة مجيع ٔانظمة البحث احلديثة واملؤمنة تأمينًا فائقًا (مثل 

 لتحسني ووضع ٔافضل اسرتاتيجيات للبحث.

للنظر يف مجيع الطعون يف حاالت الشاكوى، وتُطبfق أيضًا خالل معلية البحث  ويعقد الفاحصون �نتظام اجñعات .22
والفحص ٔافضل املامرسات املُتfبعة يف ٔابرز ماكتب الرباءات يف العامل مثل ا1ائرة Îحتادية للملكية الفكرية والرباءات 

 والعالمات التجارية، واملكتب أالورويب للرباءات.

بريًة مبسائل اجلودة. ويُطبfق يف ا1ائرة النظام الثاليث املسـتو/ت ملراقبة جودة معليات البحث وتويل ا1ائرُة عنايًة ك  .23
 والفحص: رئيس الشعبة، ورئيس إالدارة، وôئب املدير يف مسائل حفص.

 ويُرَصد وقُت معاجلة الطلبات والرد عىل Îلñسات يف هذه املسـتو/ت ٔايضًا. .24

 .ًا رشوط حفص الطلبات، والردود عىل الوªئق الواردةيف ت� املسـتو/ت ٔايض وتُرَصد .25

وتُرفَع ٕاىل إالدارة العليا تقاريٌر بلك بياôت الرصد مرتني يف السـنة، وتُوَضع التعلÅت عىل ٔاساس التقارير، ويُعاد النظر  .26
مة حبث جديدة ٔاو ز/دة النفاذ ٕاىل الفاحصون ويف توزيع الطلبات، وُحتلfل احلاجُة ٕاىل ٔانظاÆي يُلكfف به  ٔايضًا يف مكية العمل

 أالنظمة املتوفرة.



PCT/CTC/26/2 
Appendix II 
4 
 

 

يرجع ٔايضًا تقصري فرتة حفص الطلبات مع احلفاظ عىل جودة فائقة يف البحث والفحص ٕاىل ارتفاع مسـتوى معلية و  .27
 .ٔامتتة الفحص

ر ٕاماكن  .28 ية وال شك أن لك ما سـبق يكفي لتلبية Îحتياجات عند حفص مصفوفة الطلبات الوطنية، وسوف يُوفِّ
 مع احلفاظ عىل اجلودة الفائقة. التعامل مع العدد املزتايد من الطلبات ا1ولية يف ٔاقرص وقتٍ 

لت ٔاكرث من 2012ٕاىل عام  1992وخالل الفرتة من عام  .29 ٔالف براءة  16براءة اخرتاع، ُمِنحت مهنا  60 500، ُجسِّ
 التعاون بشأن الرباءات.اخرتاع تقريبًا عىل ٔاساس طلبات ُموَدعة مبوجب ٕاجراءات معاهدة 

عة بناء عىل معاهدة ودَ مهنا تقريبًا طلبات مُ  �ملائة 43طلب تسجيل اخرتاع، اكن  5 000حنو  2012وورد يف عام  .30
طلب بناء عىل معاهدة التعاون  2 215، دخل املرحò الوطنية 2012التعاون بشأن الرباءات (املرحò الوطنية). وخالل عام 

مًا من  121، تلقfت ا1ائرُة، بوصفها مكتب اسـتالم طلبات، وحفصت 2012عام بشأن الرباءات. ويف  fطلبًا دوليًا ُمقد
 مودعني حمليني.

 حفص خالل العام. 4 500وُجيري الفاحصون حنو  .31

 ية.أالرقام إالحصائية ٔالنشطة ا1ائرة الواردة أعاله تُثبت دور ا1ائرة الفعfال يف جمال تسجيل براءات Îخرتاع ا1ول و  .32

        ªنيًا. طلب التعيني ٕاكدارة دوليةªنيًا. طلب التعيني ٕاكدارة دوليةªنيًا. طلب التعيني ٕاكدارة دوليةªنيًا. طلب التعيني ٕاكدارة دولية

  ٔاسـباب طلب التعيني

  اسـتفادة نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات

 من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات، يُوَدع الطلب ا1ويل 1ى مكتب تسمل طلبات 19وفقًا للقاعدة  .33
عليه معاهدة التعاون بشأن الرباءات من رشوط بشأن تلقي مكتب  . ويُسـتوَىف عىل مسـتوى عاٍل يف ٔاوكرانيا ما تنصخمتّص 
� البحث ا1ويل اîتصتان يف ٔاوكرانيا هام ا1ائرة Îحتادية للملكية الفكرية وبراءات Îخرتاع لطلبات ا1ولية. وٕادارل تسمل 

 والعالمات التجارية، واملكتب أالورويب للرباءات.

ٕاضافًة ٕاىل  PCT-EASY ل الطلبات ا1ولية (Îلñسات وامللخصات) بنسق نظام، تُقبَ 2011مارس  1واعتبارًا من  .34
(ªلثًا) من الالحئة التنفيذية 89)، وذm وفقًا للامدة CD-R ،CD-RW ،DVD-R ،DVD-RW( الوسائط املادية

 عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات. (ªنيًا) من التعلÅت إالدارية بناءً 102ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات والقسم 

وسـيكون تعيني ا1ائرة ٕاكدارة دولية مفيداً لنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات كلك، وسوف يؤدي ٕاىل تعممي نظام  .35
مة من مودِ  fيني.عني ٔاوكران معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف ٔاوكرانيا وز/دة عدد طلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات املُقد 

واسـتخدام اللغات إالنلكزيية وأالملانية والفرنسـية والروسـية بوصفها لغات معل يف ا1ائرة فضًال عن قدرة ا1ائرة  .36
وعز�ا عىل تقدمي خدمات ذات جودة فائقة يف البحث والفحص يف ٔاقرص مدة سوف جيعل املُودعني من ٔاي بþ عضو يف 

 م ٕاىل ا1ائرة.معاهدة التعاون بشأن الرباءات يلجؤون ٕ�رادهت

وتعزتم ا1ائرُة تقدمي خدمات البحث والفحص للمسـتخدمني (املودعني) من ا1ول املتعاقدة بعد حصولها عىل صفة  .37
 لفحص المتهيدي ا1ويل.للبحث ا1ويل وٕادارة ل ٕادارة 
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فاحصون يمتتعون خبربة  اموأداء املهام املولكة ٕاىل هذه إالدارة ا1ولية، فضًال عن اجلودة الفائقة للتقارير، سوف يكفله .38
 كبرية يف مجموعة كبرية من أالمور املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأن الرباءات.

وظهور ٕادارة جديدة للبحث ا1ويل وٕادارة للفحص المتهيدي ا1ويل ٔامٌر �ٌم لتفادي التأخريات احملمتò يف معلية حفص  .39
 بشأن الرباءات.الطلبات ا1ولية املودعة مبوجب ٕاجراءات معاهدة التعاون 

فردًا. وما يمتتع به هؤالء الفاحصون من خربة  131ويبلغ مجموع عدد الفاحصني اÆين يعملون بدوام اكمل يف ا1ائرة  .40
ومعرفة يسمح ٕ�جراء حبث وحفص جبودة فائقة يف جماالت مثل التكنولوجيات النانوية، والصيدl، والكميياء، والتكنولوجيا 

 املعادن، وإاللكرتونيات، واالتصاالت السلكية والالسلكية، ٕاخل. احليوية، والزراعة، وعمل

41.  fز/دة عبء العمل، سوف يُعني lويوجد حاليًا ما يكفي من الفاحصني ٕالجراء معليات البحث والفحص. ويف حا
م هلم التدريب املناسب دون ٔان تتأثر نوعية البحث والفح fددهام.ص ٔاو مُ العدد املطلوب من الفاحصني اجلدد، وسوف يُقد 

احتياجات ل هيئُة ٕادارة ا1ائرة مكيَة العمل املُلكfف هبا الفاحصون بشلك أسـبوعي وشهري، ٕاىل جانب حتديد وُحتلِّ  .42
 تعيني فاحصني جدد وتدريب الفاحصني احلاليني.ل قسم شؤون املوظفني 

  تلبية املتطلبات ا1نيا ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات

  املوارد البرشية

مجموع عدد الفاحصني اÆين يعملون بدوام اكمل ويقومون بفحص طلبات تسجيل Îخرتاعات والبحث عن  يبلغ .43
فردًا.  131املعلومات املتعلقة �لرباءات لهذا الغرض (مبا يف ذm حفص الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات) 

 6تخصص يف التكنولوجيا ٔاو العلوم الطبيعية، ويوجد ٔايضًا ومجيع فاحيص الرباءات حاصلون عىل درجة املاجسـتري ٔاو ال 
 ٔاشخاص مهنم حاصلون عىل درجة ا1كتوراه.

ومجيع الفاحصني حاصلون عىل شهادة جامعية ªنية يف جمال امللكية الفكرية، ومسـتوى تأهيل اختصاّيص ٔاو خبري يف  .44
 .امللكية الفكرية

بعض الفاحصني ٔايضًا �للغات أالملانية والفرنسـية  سـية وإالنلكزيية، ويُملّ يد مجيع الفاحصني اللغات أالوكرانية والرووجيُ  .45
 وإالسـبانية والبولندية واليا�نية ٕاملامًا اكفياً.

وتتألف ٕادارة حفص طلبات تسجيل Îخرتاعات ومناذج املنفعة وتصاممي ا1وائر املتاكمò من الُشعب التالية:  .46
والتكنولوجيات الكمييائية والبيولوجية، والبناء والتعدين، وصناعة إالضاءة والطباعة، الصيدl، والكميياء، وعمل املعادن، 

ٕاىل قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية وغريها من  والهندسة املياكنيكية العامة، وأالعامل املعدنية واللحام، ٕاضافةً 
ة الطلبات ا1ولية، وشعبة البحث يف براءات بع وش  إاليداع، وشعبة الفحص الشلكي،التقسـÅت الفرعية: شعبة حتديد �رخي 

 Îخرتاع، وشعبة التعامل مع الوªئق، وقطاع حتليل قواعد بياôت املعلومات املتعلقة �لرباءات.

م معليات البحث والفحص وفقًا للترشيعات أالوكرانية، وإالجراءات القانونية التنظميية، ومعايري الويبو ذات  .47 fوتُنظ
بادئ التوجهيية للبحث ا1ويل والفحص المتهيدي ا1ويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات لٕالدارات الصò، وامل 

ا1ولية. ومن مثf ال توجد حاجة ٕاىل ٕادخال تعديالت كبرية يف هذه العمليات يف حاl حصول ا1ائرة عىل صفة ٕادارة 
 .ا1ويل البحث
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ت العلوم الطبيعية والتقنية. وقد خترجوا مجيعًا يف ٔافضل اجلامعات أالوكرانية ومجيع الفاحصني ُمؤهfلون يف خمتلف جماال .48
وكرانيا التقنية الوطنية "معهد كييف البوليتقين"، أ شـيفتشينكو الوطنية يف كييف، وجامعة  املشهورة عامليًا مثل جامعة �راس

علوم أالوكرانية، ومؤسسات التعلمي العايل أالوكرانية، مهنم خبربة طويò يف العمل يف مؤسسات ٔااكدميية ال ٕاخل. ويمتتع كثريٌ 
وخمتلف ا»االت الصناعية الرئيسـية. وبعض الفاحصني حاصلون عىل درجة ا1كتوراه اليت متكهنم من ٕاجراء معليات البحث 

 جدًا، ويمتتعون مبعرفة وافية يف نطاق واسع من أالمور احملددة. والفحص عىل مسـتوى عالٍ 

بعض الفاحصني ٔايضًا �للغات أالملانية والفرنسـية  فاحصني اللغات أالوكرانية وإالنلكزيية والروسـية، ويُملّ وجييد مجيع ال .49
 وإالسـبانية والبولندية واليا�نية ٕاملامًا اكفيًا. ويسـتطيع معظم الفاحصني اسـتخدام لغتني ٔاجنبيتني يف معلهم.

ص للفاحصني املُعيfنني حديثًا مرشٌد من كبار  .50 fين ميتلكون سلطة التوقيع. وينظم هؤالء وُخيصÆالفاحصني ذوي اخلربة ا
املرشدون دورات تدريبية، ويراجعون العمل اÆي يقوم به الفاحصون املبتدئون؛ ويشاركون ٔايضًا يف برôمج التدريب 

عب، قسام والشُ لفاحصني املبتدئني؛ ويتضمن الربôمج تدريبات عىل مسـتو/ت االٔ لعىل معليات الفحص والبحث إالجباري 
، ومدخل ٕاىل قواعد بياôت البحث اليت يسـتخد�ا (DL-101) واملشاركة يف دورة الويبو العامة عن امللكية الفكرية

 الفاحصون للبحث عن املعلومات املتعلقة �لرباءات، والتدرب عىل البحث يف قواعد البياôت هذه.

م تدريب الفاحصني �سـمترار يف شلك  .51 fتويُنظôمترينية مع الرتكزي عىل ا1راسات إالفرادية والتدريبات  امتحا
صة ٕالجراء معليات البحث وتوثيقها. fاملُخص 

هبا املكتب ويشارك الفاحصون يف التدريبات اليت تقميها الويبو، ويف حلقات دراسـية شـبكية عن الفحص والبحث يرتّ  .52
صة أالورويب للرباءات والويبو، ويف حلقات دراسـية عن مسائل التدر  fيب وغريها من ٔاحداث التدريب عرب إالنرتنت املُخص

للفحص ومعليات البحث عن املعلومات املتعلقة �لرباءات واليت تنظمها الويبو واملكتب أالورويب للرباءات، وكذm يف 
السرتجاع املعلومات،  EPOQUENet حلقات دراسـية عن مسائل ٔاخرى تتعلق بتعظمي Îسـتفادة من اسـتخدام نظام

مها املكتب أالورويب للرباءات بشلك منتظم نظِّ ويشاركون ٔايضًا يف ٔاحداث ٔاخرى يُ  ،EPOQUENetتدريب مدريب نظام و 
 بشأن مسائل مراقبة اجلودة يف البحث يف الرباءات وحفصها وأالمور أالخرى اليت تتعلق �لفحص والبحث يف الرباءات.

م مشاركة .53 fٔايضًا �سـمترار يف أنشطنيالفاحص وتُنظ  òاليت  جنة احتاد خرباء التصنيف ا1ويل للرباءاتل ل ة أالفرقة العام
 ُجترى حتت رعاية الويبو.

مه الويبو من ز/رات دراسـية ٔاو حلقات دراسـية ٔاو لكتهيام لتعزيز تبادل اخلربات والربط  .54 وتُوىل عنايٌة كبريٌة مبا تُنّظِ
عاهدة التعاون بشأن الرباءات، وذm يف مسائل ٕاجراءات الشـبيك بني ممثيل املاكتب اليت تتسمل الطلبات بناء عىل م

الطلبات ا1ولية، ومعاجلة الطلبات ا1ولية املُوَدعة يف شلك ٕالكرتوين �سـتخدام برôمج الويبو لٕاليداع إاللكرتوين االٓمن 
التعاون بشأن واسـتخدام اخلدمات إاللكرتونية (ال سـÅ نظام اخلدمات إاللكرتونية ملعاهدة  (PCT-SAFE) للطلبات
 ).ٔاو لكهيام (PCT-ROAD)ونظام ٕادارة ماكتب تسّمل الطلبات  (ePCT) الرباءات

ومن ٔاجل احلفاظ عىل ارتفاع مسـتوى املعرفة يف خمتلف ا»االت الطبيعية والتقنية، يشارك فاحصوô �نتظام يف  .55
 وفرع ٔااكدمييات العلوم يف ٔاوكرانيا.اكدميية الوطنية للعلوم، احللقات ا1راسـية واملؤمترات اليت تنظمها االٔ 

ويُطبfق يف ا1ائرة نظاُم تدريب الفاحصني، من ٔاجل تقدمي خدمات البحث والفحص الفائقة اجلودة يف ٔاقرص مدة.  .56
ىل عاٍل ªٍن يف جمال امللكية الفكرية. وٕاضافًة ٕاىل تدريب الفاحصني اجلُدد، يُو تعلميٍ ويُشَرتط للتعيني يف ا1ائرة احلصول عىل 

للفاحصني يف مسـتو/ت الُشعب امليدانية وٕادارة حفص  دامئتعلمي رى جيُ اهñٌم كبٌري بتعلمي الفاحصني عىل مسـتوى داخيل، و 
نة (ٔاي fخرتاعات. وهذا التعلمي ٔامٌر معتاد. ويشمل التعلُمي ٔانظمَة البحث احلديثة واملُؤمÎ EPOQUENet لوضع ٔافضل (
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عىل الوجه أالمثل، وتدريبات هنج البحث والفحص، والطلبات املُعقfدة يف مناقشات  اسرتاتيجية حبث وÎسـتفادة مهنا
جمالس الفاحصني، ودراسات الوªئق التنظميية واملهنجية اجلديدة، ٕاخل. وتُعَقد جمالس الفاحصني �نتظام مع ôئب املدير بشأن 

 مسائل الفحص، حيث يُنَظر يف مجيع الشاكوى والطعون.

التدريب ا1اخيل ٔافضل ممارسات البحث والفحص املُتfبعة يف ٔابرز ماكتب الرباءات يف العامل، مثل ويتضمن نظاُم  .57
املكتب أالورويب للرباءات، وا1ائرة Îحتادية للملكية الفكرية وبراءات Îخرتاع والعالمات التجارية، ومكتب الوال/ت 

 املتحدة أالمريكية للرباءات والعالمات التجارية.

مها ك فاحصو ا1ائرة يف أالحداث التدريبية اليتويشار  .58  ماكتب الرباءات والويبو، ويه: تُنّظِ

  املشاركة املنتظمة يف برôمج الويبو للتعمل من بعد:  (ٔا)

  .(DL-101)حصل لك الفاحصني تقريبًا عىل شهادات دورة الويبو العامة عن امللكية الفكرية 

  (املسـتوى املتقدم).DL-204 و DL-202و DL-301و DL-318و DL-320 املشاركة املنتظمة يف دورات

صة   (ب) fينظمه املكتب أالورويب للرباءات عرب شـبكة إالنرتنت من ٔاحداث تدريبية ُمخص Åاملشاركة ا1ورية ف
ملسائل الفحص والبحث عن املعلومات املتعلقة �لرباءات، ويف رحالت العمل اخلاصة �لتدريب واملسائل أالخرى 

  ع املعلومات.سرتجاال EPOQUENetاملتصò بتعظمي Îسـتفادة من اسـتخدام نظام 

مها املكتب أالورويب للرباءات �نتظام بشأن مسائل مراقبة اجلودة يف البحث يف الرباءات نظِّ أالحداث اليت يُ   (ج)
  وحفصها وغري ذm من الفحص واملسائل املتعلقة �لبحث يف الرباءات.

  1ويل للرباءات.مشاركة الفاحصني املسـمترة يف ٔانشطة ٔافرقة معل جلنة احتاد خرباء التصنيف ا  (د)

مه الويبُو من ز/رات دراسـية ٔاو حلقات دراسـية ٔاو لكتهيام لتعزيز تبادل اخلربات والربط الشـبيك بني   (ه) ما تُنّظِ
عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات، وذm يف مسائل ٕاجراءات الطلبات  ممثيل املاكتب اليت تتسمل الطلبات بناءً 

ية املُوَدعة يف شلك ٕالكرتوين �سـتخدام برôمج الويبو لٕاليداع إاللكرتوين االٓمن ا1ولية، ومعاجلة الطلبات ا1ول 
واسـتخدام اخلدمات إاللكرتونية (ال سـÅ نظام اخلدمات إاللكرتونية ملعاهدة التعاون بشأن  (PCT-SAFE) للطلبات
  ).ٔاو لكهيام (PCT-ROAD)ونظام ٕادارة ماكتب تسّمل الطلبات  (ePCT) الرباءات

مة يف ٔاوكرانيا:أالحد .59 fاث املُنظ  

  املؤمتر ا1ويل العلمي والعميل "القضا/ إالشاكلية الفعلية للملكية الفكرية" (مر�ن يف السـنة).  .1

احللقتان ا1راسيتان السـنويتان: "خصوصيات طلبات تسجيل Îخرتاعات" و"اسـتخدام تكنولوجيات   .2
  لكية الصناعية".املعلومات غري الورقية يف معليات اكتساب حقوق امل 

، REAXYS، وSTNتدريب الفاحصني عىل مسائل الفحص واسـتخدام قواعد البياôت (  .3
  مو قواعد البياôت املذكورة.قدِّ ، ٕاخل) ال سـÅ التدريب اÆي ٔاجراه مُ DWPI، وEPOQUENetو

  ٔااكدمييات العلوم يف ٔاوكرانيا.احللقات ا1راسـية واملؤمترات اليت تنظمها االٔاكدميية الوطنية للعلوم، وفرع   .4
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م هبدف ز/دة وعي الشعب أالوكراين بنظام معاهدة التعاون   .5 fاحللقات ا1راسـية إالقلميية اليت تُنظ
  الرباءات. بشأن

  ، وحلقات دراسـية، وغريها من أالحداث.اً ومعلي اً علمي اً مؤمتر  15، شارك فاحصوô يف 2012وخالل عام 

  من الوªئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأن الرباءاتالنفاذ ٕاىل احلد أالدىن 

املتطلبات ا1نيا الواجب توافرها يف ٔاي مكتب ليك يكون مبثابة ٕادارة للبحث ا1ويل فÅ يتعلق مبوارد البحث مذكورٌة  .60
 من معاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل النحو التايل: 1.36يف القاعدة 

  )(ج) يه اكالٓيت:3(16ٕالهيا يف املادة  املتطلبات ا1نيا املشار"

" جيب أن يكون يف حوزة املكتب الوطين ٔاو املنظمة احلكومية ا1ولية احلد أالدىن عىل أالقل »موعة الوªئق 2""
عىل الوجه السلمي ٔالغراض  بةً رتf أو يكون يف ٕاماكهنام احلصول عليه، عىل ٔان تكون مُ  34املشار ٕاليه يف القاعدة 

  دعامة ٕالكرتونية." خمزونة يف البحث عىل ورق ٔاو بطاقات مصغرة ٔاو

وmÆ فٕان احلد أالدىن من الوªئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات هو ٔاحد العوامل احلامسة  .61
فÅ يتعلق �حلد أالدىن من الوªئق يف القاعدة  والرشوط الرصحية لضامن جودة حفص الطلبات ا1ولية. وترد أالحاكم الرئيسـية

 ) من املعاهدة املذكورة.4(15من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات وفقًا للامدة  1.34

ومجموعة معلومات الرباءات يف ا1ائرة تشمل وªئق الرباءات من املنظامت وماكتب الرباءات يف بþان احلد أالدىن من  .62
 ).2و 1 ن، اجلدوال1 املرفقق معاهدة التعاون بشأن الرباءات (وªئ

عامًا ُجتمfع يف املقام أالول من خالل التعاون ا1ويل مع الويبو واملكتب  20وظلfت مجموعة معلومات الرباءات لنحو  .63
ومناذج املنفعة" يف ٔاوكرانيا، ، ومبوجب قانون "حامية حقوق Îخرتاعات 2003أالورويب للرباءات واملاكتب الوطنية. ويف عام 

عِلن أن املعهد أالوكراين للملكية الصناعية هو مركز التبادل ا1ويل للمنشورات اليت توفر البيئة الترشيعية »ال  ا�
د. النشاط fاملُحد 

م يف شلك النرشة الرمسية " .64 fئق الرباءات الوطنية يف مجموعة معلومات الرباءات تُقدªووPromyslova Vlasnist "
) ٔاو CDحىت االٓن) وعىل قرص مضغوط ( 1993نَرش منذ عام تُ (املشار ٕالهيا فÅ ييل �مس النرشة الرمسية) عىل ورق (

م مواصفات الرباءات أالوكرانية لالخرتاعات عىل ورق  2005) (يُنَرش منذ عام DVDقرص فيديو رمقي ( fحىت االٓن)، وتُقد
حىت  2005 ٔايضًا عىل أالقراص املضغوطة "Îخرتاعات يف ٔاوكرانيا" (منذ عام )، واليت تُنَرش 2011ٕاىل  1993(نُرشت من 

 -االٓن)، ٕاضافًة ٕاىل تقدمي منتج معلومات الرباءات إالقلميية لبþان رابطة ا1ول املسـتقò عىل القرص املضغوط 
CISPATENT  ي يضم، عىل وجه اخلصوص، مواصفات براء 2002(يُنرش منذ عامÆحتاد الرويس حىت االٓن)، واÎ ات

 .واملنظمة أالوروبية االٓسـيوية لرباءات Îخرتاع

وشهد الَعْقد املايض وجود بدائل جديدة للنفاذ ٕاىل احلد أالدىن من الوªئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأن  .65
دد موارد املعلومات املتاحة الرباءات (وªئق الرباءات وسـندات غري الرباءات) عن طريق شـبكة إالنرتنت، مما مسح بز/دة ع

 aن جودهتا.وبتحس 

يف البحث  ويف مرحò معينة، اكتسب الفاحصون اÆين يقومون بفحص موضوعي لطلبات Îخرتاعات خربًة حامسةً  .66
عن وªئق الرباءات يف مجموعة املعلومات املتعلقة �لرباءات الوطنية وعىل شـبكة إالنرتنت، مما ٔادى ٕاىل توسع كبري يف نطاق 
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املعلومات املتاحة املسـتخدمة لتحديد حاl التقنية الصناعية السابقة، فضًال عن حتسني جودة البحث وختفيض النفقات 
 الصò. ذات

قواعد البياôت التجارية أالجنبية اليت توفر ٕاماكنية النفاذ ٕاىل احلد أالدىن من الوªئق  2007وتُسـتخَدم منذ عام  .67
بشأن الرباءات (وªئق الرباءات وسـندات غري الرباءات) وٕاىل املعلومات املرجعية  املنصوص عليه يف معاهدة التعاون

، تُسـتخَدم يف ٔاثناء 2013يونيو  1املناسـبة، واملُجهfزة بأدوات حبث ٔاكرث تعقيدًا، ولكن ذات كفاءة عالية. واعتبارًا من 
 ).3، اجلدول 1واالتفاقات املناسـبة (املرفق قواعد بياôت جتارية ٔاجنبية يمت النفاذ ٕالهيا مبوجب العقود  10الفحص 

بِرم اتفاٌق مع مكتبة Îحتاد الرويس العلمية والتقنية، ويه مكتبة حكومية عامة، لتعزيز مسـتوى  .68 وعالوة عىل ذm، ا�
جودة ٕامداد الفاحصني بسـندات غري الرباءات، ويشمل االتفاق النفاذ ٕاىل نسخ ٕالكرتونية من موارد املعلومات الالزمة املو 

 مضن مقتنيات املكتبة.

الرتكزي  أمنية، ينصبa  ويسـتخدم الفاحصون æً من قواعد البياôت ا»انية والتجارية يف معليات البحث. ولكن 1واعٍ  .69
 يف املقام أالول. EPOQUENet الرئييس االٓن عىل اسـتخدام أالنظمة االٓمنة، فيُسـتخَدم نظام

اخلاص �ملكتب أالورويب للرباءات هو ٔاداة البحث الرئيسـية من بني موارد إالنرتنت  EPOQUENet ونظام .70
أالجنبية، واليت يسـتخد�ا الفاحصون لضامن كفاءة البحث يف الرباءات وجودته مضن الفحص املوضوعي لطلبات 

البþان كام هو مطلوب لتلبية هذا النظام حيتوي عىل وªئق براءات من عدد كبري من ٔالنÎ fخرتاعات ومناذج املنفعة، 
للماكتب تطلبات املتعلقة ٕ�ماكنية النفاذ ٕاىل احلد أالدىن من الوªئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات، امل 

 اليت ال تعمل �للغة اليا�نية ٔاو الكورية ٔاو الروسـية ٔاو إالسـبانية لكغات رمسية.

 املناسـبة. وmÆ فٕان اتمبوجب االتفاق 2007منذ عام  EPOQUENet وتوفرت ٕاماكنية النفاذ ٕاىل .71
EPOQUENet  2013ديسمرب  31حىت  2012يناير  1مبوجب االتفاق للفرتة من  2013اسـُتخِدم يف عام. 

، طبق املكتب 2013حاليًا عن طريق سـتة مراكز معل. وبدءًا من عام  EPOQUENet وُجيرى النفاذ ٕاىل .72
املرصح هلم  EPOQUENet مسـتخديم بعضية جديدة، ووفقًا لهذه السـياسة ال يعمتد أالورويب للرباءات سـياسة تسعري 

املرصح هلم اÆين  EPOQUENet عىل رمق مركز العمل. وبناء عىل ذm، ميكن اعñدًا عىل الطلب تنظمي عدد مسـتخديم
 يمتتعون ٕ�ماكنية النفاذ ا1امئ ٕاىل نظام البحث املذكور.

تدريبًا مسـمتراً  – EPOQUENet املُدّرِبون عىل نظام –ومية أالوكرانية للملكية الفكرية يتلقى فاحصو ا1ائرة احلك .73
 fي يتضمÆق يف ا1ائرة نظاُم التدريب ا1اخيل اfن ٔافضل ممارسات اسـتخدام نظاميف املكتب أالورويب للرباءات. ويُطب 

EPOQUENet . ويسمح بز/دة عدد مسـتخديمEPOQUENet مسـتوى مناسب من التأهيل  يف ٔاي وقت، وبضامن
 لهؤالء املسـتخدمني.

ء الفريق يتبادل أعضاو ٔاكرث نفعًا،  EPOQUENet وقد ُشّلك فريٌق عامٌل داٌمئ من ٔاجل جعل اسـتخدام نظام .74
الشخصية، ويُعاِلجون املعلومات الواردة يف احللقات ا1راسـية واجللسات التدريبية اخلاصة �ملكتب أالورويب للرباءات خربهتم 

، ويضعون وسائل لتحسني اسرتاتيجية البحث يف براءات Îخرتاع مع املراعاة الواجبة EPOQUENetسـتخديم نظام مل 
 لتجربة املكتب أالورويب للرباءات وماكتب الرباءات الرائدة يف العامل.
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 30رباءات قبل سـنوات مع املكتب أالورويب لل 4وُجترى مجموعٌة من أالعامل الرامية ٕاىل ٕابرام اتفاق جديد ملدة  .75
حزي التنفيذ  اÆي دخل، EPOQUENetوسـياسة توزيع بياôت  يةسـياسة التسعري ال ، وذm بسبب تغري 2013 يونيو

 .2013يناير  1 يف

دة، بسبب  EPOQUENetنظام  ومن املهم ٔايضًا ضامن نفاذ الفاحصني ٕاىل .76 fمبوجب االتفاق اجلديد للفرتة املُحد
 " عن طريق قاعدة بياôت املكتب أالورويب للرباءات.) Derwent( اءات العاملي درونتٕاماكنية النفاذ ٕاىل "مؤرش الرب 

اليت توافق عىل قامئهتا ٕادارات  –اخرتاعات مع سـندات غري الرباءات تسجيل لفحص طلبات  املعلومايتولتقدمي ا1مع  .77
تُسـتخَدم ٔايضًا موارد  –التعاون بشأن الرباءات " من الالحئة التنفيذية ملعاهدة 3(ب)"1.34البحث ا1ويل مبوجب القاعدة 

(الرمقية يف املقام أالول)  وا»موعاتواسع، ال سـÅ املكتبات الرمقية إاللكرتونية  إالنرتنت الوطنية وأالجنبية العامة عىل نطاقٍ 
التابعة لالٔاكدميية  مكتبة للمؤسسات العلمية املتخصصة 29ٔاوكرانية عامة عىل املسـتوى الوطين، و الٔكرب سـبع مكتباٍت 

الوطنية للعلوم يف ٔاوكرانيا، وست مكتبات للمؤسسات العلمية التابعة الٔاكدميية العلوم الطبية يف ٔاوكرانيا، وست مكتبات 
، 1ملؤسسات ٔااكدميية العلوم الزراعية يف ٔاوكرانيا، ومثاين مكتبات يف مؤسسات التعلمي العايل الرئيسـية، ٕاخل، (املرفق 

. ويمت اسـتالم نسخ ٕالكرتونية 1من املرفق  3ٕالضافة ٕاىل قواعد البياôت التجارية أالجنبية املذكورة يف اجلدول )، �4  اجلدول
 ، عن طريق نظام تسلمي الوªئق إاللكرتونية.ةوريالنرشات ا1ملصادر املعلومات املطلوبة، وخاصًة مقاالت 

ص عليه يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات ٕاىل ٔاقىص مدى واليوم يُضَمن النفاذ ٕاىل احلد أالدىن من الوªئق املنصو  .78
مكتبة وطنية  59بواسطة قواعد البياôت التجارية أالجنبية، وموارد املعلومات اخلاصة، وكذm ا»موعات العامة يف ٔاكرب 

 ٕالجراء البحث.املسـتخدمة  ،لكرتونية الوطنية وا»موعات إاللكرتونية)ومتخصصة (مبا يف ذm املكتبات الرمقية االٕ 

  التصنيف ا1ويل للرباءات

ق عليه القانون أالوكراين  .79 fي صدÆخرتاع اÎ انضمت ٔاوكرانيا ٕاىل اتفاق سرتاسـبورغ بشأن التصنيف ا1ويل لرباءات
 .2010ٔابريل  7، ودخل حزي النفاذ يف 2008يف شهر ديسمرب من عام 

اءات Îخرتاع ؤامهيته مجليع ا1ول أالعضاء يف اتفاقية �ريس وبذm، مع مراعاة القمية إالجاملية للتصنيف ا1ويل لرب  .80
)، تُنفfذ 2000محلاية امللكية الصناعية، وطوال فرتة وجود النظام احلكويم للحامية القانونية للملكية الفكرية يف ٔاوكرانيا (من عام 

دة وتوفري ٕاماكنيات اسـتخدام الفاحصني ٔاعامل ترمجة إالصدارات احلالية ٕاىل اللغة أالوكرانية من ٔاجل الوفاء �اللزت  fامات املُحد
وعامة الشعب للتصنيف ا1ويل للرباءات بلغة ا1وl بوصفه نظام التصنيف ا1ويل الوحيد والعنرص أالسايس الٔداة البحث 

 لمعلومات املتعلقة �لرباءات.لوارد العاملية امليف 

اÆي دخل حزي  –من نظام التصنيف ا1ويل للرباءات  IPC-2013.01 وتُتاح للفاحصني فرصُة اسـتخدام إالصدار .81
 �للغة إالنلكزيية وأالوكرانية والروسـية. – 2013يناير  1النفاذ بدءًا من 

لعدد كبري من املسـتخدمني جماôً عرب البوابة إاللكرتونية لþائرة احلكومية  IPC-2013.01 ويُتاح النفاذ ٕاىل إالصدار .82
 .أالوكرانية للملكية الفكرية

ل للتصنيف ا1ويل للرباءات يف  وسوف تُنفfذ يف املسـتقبل بشلكٍ  .83 fة حنو تنفيذ النظام املُعد fÍدامئ مجموعة أالعامل املُو
ٔاوكرانيا يف الوقت املناسب السـتخدامه يف حفص Îخرتاعات وليك يسـتخدمه املودعون، وذm ملواصò تنفيذ Îلزتامات 

 .م لك سـنة ٕاصدارًا جديدًا من نظام التصنيف ا1ويل للرباءاتالويبو تقدِّ ا1ولية التفاق سرتاسـبورغ، ؤالن 
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ويف سـياق ٕاجناز العمل املذكور، يشارك الفاحصون �سـمترار يف دورات فريق الويبو العامل املعين مبراجعة التصنيف  .84
 ).2013مايو  17ٕاىل  13ا1ويل للرباءات، وقد شاركوا عىل وجه اخلصوص يف ا1ورة التاسعة والعرشين (من 

وجدير �Æكر أن الفاحصني يف ا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية كثريًا ما يسـتخدمون التصنيف املوحد  .85
 .EPOQUENet نظام للرباءات عند ٕاجراء معليات البحث من خالل

  ٔادوات حفص الرباءات

من نظايم  ، وæً ")نظام Îخرتاعات االٓيل("يسـتخدم الفاحصون يف معلهم ٔاداتني يف الغالب: أداة ٕادارة سري العمل  .86
jالبحث ا1اخيل واخلار. 

ٌم 1مع ٕاجراءات طلبات Îخرتاعات. وبفضل هذا النظام االٓيل، " نظام Îخرتاعات االٓيل"و .87 fيتعامل الفاحصون مع ال ُمصم
مٌ ا النظام . وهذعوضًا عن ذm نسخها إاللكرتونية ا يسـتخدمونوٕامنوªئق ورقية  fوفقًا للهنج ال�ئطي، حبيث ميكن تعديل  ُمصم

ما دعت احلاجة ٕاىل  الوظائف غري الرضورية، ٕاذا جحبوظائف (وحدات) معينة، ٔاو ميكن ٕاضافة وظائف جديدة، ٔاو ميكن 
 االٓلية. لنظاماعية. وتُنفfذ هذه العمليات يف ٔاثناء صيانة ذm، ٕاذا اكن يلزم مثًال التكيف مع التغريات الترشي 

 .وظيفة آلية تشمل ا1ورة الاكمò لفحص طلبات Îخرتاعات يف "نظام Îخرتاعات االٓيل" 227تُنفfذ هذا  يف يومناو .88

 هذه النافذة قامئةُ  يف اجلزء أاليرس من، وتوجد "نظام Îخرتاعات االٓيل" ومكثال عىل ذm، ترد فÅ ييل صورٌة لنافذة .89
 ).1الوظائف املتاحة ملسؤول النظام (الشلك 

  املتاحة ملسؤول النظام نظام Îخرتاعات االٓيل"ل : النافذة الرئيسـية "1الشلك 
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وخيتلف عدد الوظائف املتاحة حسب حاl ٕاجراءات الطلب وسلطة الفاحص اÆي ينظر يف الطلب. فعىل سبيل  .90
ô ييل صورة Åخرتاعات االٓيل" اخلاصة مبسـتخدم يمتتع حبقوق الفاحص (الشلك املثال، ترد فÎ 2فذة "نظام:( 

  للتنفيذ"حتت ترصف الفاحص �سـتخدام وظيفة " نظام Îخرتاعات االٓيل"ل : النافذة الرئيسـية "2الشلك 

 سبيل املثال، ميكن معينة. فعىل واÍةٌ  قد خيتار الفاحصون ٔاّ/ً من الوظائف املتاحة بغرض ٔاداء معلهم. وللك وظيفةٍ و  .91
) ووظيفة "ٕاعادة 2" (الشلك للتنفيذعند اسـتخدام وظيفة " نظام Îخرتاعات االٓيل"ل املقارنة بني صوريت النافذة الرئيسـية "

 ).3تصنيف نظام تصنيف الرباءات (املرحò الثانية)" (الشلك 

�سـتخدام وظيفة "ٕاعادة تصنيف نظام نظام Îخرتاعات االٓيل" حتت ترصف الفاحص ل النافذة الرئيسـية " :3الشلك 
  التصنيف ا1ويل للرباءات (املرحò الثانية)"
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يضًا بوظيفيت البحث القيايس والبحث يف النص بأمكm. ويوحض الشلك التايل أ ُمجهfٌز  "نظام Îخرتاعات االٓيل"و .92
 ).4صورًة لنافذة البحث يف النص بأمكm (الشلك 

  حتت ترصف الفاحص �سـتخدام وظيفة "البحث (يف النص بأمكm)" نظام Îخرتاعات االٓيل"ل : النافذة الرئيسـية "4الشلك 

د الفاحص يف هذه النافذة معايري البحث. وبعد اكñل البحث، سوف و  .93 ôفذًة  عرض "نظام Îخرتاعات االٓيل"يُحيّدِ
 ):5ٔاخرى (الشلك 

  ات االٓيل": النافذة الرئيسـية لنتاجئ البحث يف "نظام Îخرتاع5الشلك 
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يُنشئ النظام يف هذه النافذة قامئًة �الخرتاعات املوجودة. وسوف يكون ٕ�ماكن الفاحص عرض لك وثيقة من و  .94
 الوªئق اليت عُرث علهيا عن طريق اختيارها واحدة تلو أالخرى.

ومتكني  ومن ٔادوات الفاحص املهمة أالخرى بوابُة البحث، وقد ُوِضعت هذه أالداة بغرض ٕاجراء البحث االٓيل .95
 .الفاحصني من البحث عن املعلومات املتعلقة �لرباءات وسـندات غري براءات يف مرحò الفحص املوضوعي

 وبوابة البحث ُمجهfزٌة بآلية حبث متعددة الوظائف ووسائل لعرض املعلومات تسمح مبا ييل: .96

دة ٔاو يف مجموعة من املصادر؛ – fيف مصادر ُمحد mٕاجراء حبث يف النص بأمك  

 لك مصدر؛ يفعرض نتاجئ البحث و  –

  Îنتقال الرسيع ٕاىل اجلزء اÆي حيتوي عىل لكامت البحث يف النص؛و –

  ٕاعداد تقارير بناًء عىل نتاجئ البحث؛و  –

 Îحتفاظ بلكامت البحث السابقة؛و –

 طباعة الوªئق؛و  –

 تصدير الوªئق.و  –

 ):6عىل سبيل املثال، مت حتديد ٔاوامر البحث (الشلك و  .97
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 : النافذة الرئيسـية لبوابة البحث6الشلك 

  ):7بعد ٕاجراء اسـتعالم البحث، سوف يتلقى الفاحص نتيجة حبثه (الشلك و  .98

  نتاجئ البحث وتتضّمن: ôفذة بوابة البحث 7الشلك 
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ثروة من موارد للقيام ٕ�جراءات الفحص املوضوعي، يمتتع الفاحصون �تصال فائق الرسعة بشـبكة إالنرتنت للنفاذ ٕاىل و  .99
 ، ٕاخل.DWPI، وREAXYS، وSTN، وEPOQUENet البحث، مبا يف ذm موارد الويبو، ؤانظمة البحث

  نظام ٕادارة اجلودة

 تُوىل املسائل املتعلقة �جلودة عنايًة كبريًة عند تنفيذ إالجراءات املذكورة آنفًا. .100

م بشأن ٔانظمة ٕادارة اجلودة  .101 fلزتام مبتطلبات وحيتوي التقرير املبديئ املُقدÎ عن ò f(املرفق الثالث) عىل معلومات ُمفص
ٔانظمة ٕادارة اجلودة املطبقة يف ا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية والواردة يف الفصل احلادي عرش من املبادئ 

 .التوجهيية للبحث ا1ويل والفحص المتهيدي ا1ويل بناًء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات

، مبا يؤكد الزتام نظام ٕادارة 2012يف ٔاكتوبر عام  ISO 9001:2008وصدرت شهادة الزتام نظام ٕادارة اجلودة مبعيار  .102
 اجلودة املُطبق مبتطلبات املعيار املشار ٕاليه.

 جمال Îعñد: .103

ذج الصناعية، حفص طلبات احلصول عىل حقوق امللكية الفكرية (Îبتاكرات، ومناذج املنفعة، والرسوم وال�  )1(
والعالمات التجارية، وعالمات اخلدمة، وتصاممي ا1وائر املتاكمò، وبيان منشأ السلع) من حيث الزتا�ا برشوط 

 ية القانونية ومعليات دمع الفحص؛احلصول عىل امحلا

 ؛تقدمي إالعداد للتسجيل الرمسي حلقوق امللكية الفكرية والنرش الرمسي للمعلومات ذات الصò بهو   )2(

  البحث يف طلبات Îخرتاعات وحفُصها وفقًا ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات.و   )3(

ويه سارية املفعول  Z-A 710312/A12/U/9001وقد صدرت الشهادة بناًء عىل تقرير املراجعة والتدقيق رمق  .104
 .2015ٔاكتوبر  16حىت 

 .2013ٕادارة اجلودة يف شهر سبمترب من عام ومن املقرر ٔان تقوم منظمة اعñد مسـتقò �لتحقق من امتثال نظام  .105

فاحصًا يمتتع عدٌد كبري مهنم خبربة  131ووفقًا ملا ُذِكر يف الفصل الثاين، بلغ عدد الفاحصني العاملني حاليًا بدوام اكمل  .106
قل لفهم سـنوات يف جماالت العلوم والتكنولوجيا ذات الصò. والفاحصون ُملّمون �للغات الرضورية عىل االٔ  10تزيد عن 

من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون  34اللغات احملرر هبا أو املرتمج ٕالهيا احلد أالدىن »موعة الوªئق املشار ٕالهيا يف القاعدة 
 بشأن الرباءات، ومه جييدون أيضًا العديد من اللغات أالخرى.

سبيل تطبيق ٔاعىل مسـتوى ممكن من التكنولوجيا عىل وال تّدخر ا1ائرُة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية Íدًا يف  .107
 النحو املُوحضf يف الفصل الثالث.

ومن ٔاجل القيام بعمليات حفص وحبث فائقة اجلودة، جرى متكني لك فاحص من النفاذ من موضع معm ٕاىل القواعد  .108
ية، ومعاهدة التعاون بشأن الرباءات، والالحئة القانونية التنظميية ا1ولية والوطنية (وخاصًة معاهدة �ريس محلاية امللكية الفكر 

التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات، والتعلÅت إالدارية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات، ومعاهدة قانون الرباءات، 
ص المتهيدي ا1ويل بناًء والالحئة التنفيذية ملعاهدة قانون الرباءات، ومعايري الويبو، واملبادئ التوجهيية للبحث ا1ويل والفح

.mئق الترشيعية أالوكرانية) واملواد النظامية واملهنجية، وما ٕاىل ذªعىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات، والو 
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من  34ويتناول الفصل الرابع واملرفق أالول ٔامورًا تتعلfق �لنفاذ ٕاىل احلد أالدىن من الوªئق املنصوص عليه يف القاعدة  .109
 نفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات.الالحئة الت 

وتويل ا1ائرُة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية مساlَٔ تدريب الفاحصني أالولوية من ٔاجل ضامن ارتفاع مسـتوى ما  .110
 يمتتعون به من معرفة وكفاءة، ويتناول الفصل الثاين هذه املساlٔ �لتفصيل.

  إالدارة

ة �كتساب امحلاية القانونية لالخرتاعات، مبا يف ذm مجيع التدابري املتخذة لتحقيق قلتُوثfق مجيع إالجراءات املتع .111
اجلودة، وُحتَفظ يف "نظام Îخرتاعات االٓيل". وهذا يضمن ٕاماكنية اسـمترار معلية مراقبة اجلودة عن طريق ٕاعداد تقارير 

لبات اليت حتدث يف الطلب عىل اخلدمات، ولتنظمي ٕاحصائية وحتليل البياôت. وتُسـتخَدم نتاجئ هذا التحليل 1راسة التق 
 توزيع الطلبات املعلقة املرتامكة.

وٕاضافًة ٕاىل ذm، جرى تطبيق آلية حتليل آراء املودعني وتعقيباهتم فÅ خيص الطلبات املُوَدعة. وتُفَحص الñسات  .112
ñلÎ سات لضامن اختاذ إالجراءات املطلوبة يف الوقت املودعني بدقة وعناية، وتُسـتخَدم آليٌة حتمك آيل يف الرد عىل هذه

املناسب. وجيب النظر يف مجيع Îلñسات يف غضون شهر واحد من �رخي تقدميها؛ وتتحمك هيئة إالدارة يف حسن التوقيت 
نشئ قطاٌع خاص للنظر يف الñسات املودعني من ٔاجل حتليلها.  يف الرد عىل Îلñسات. وقد ا�

تنظمي حلقات دراسـية ومؤمترات جمانية ملُودعّي الطلبات، واجñعات مائدة مسـتديرة ولقاءات مع حماّيم ومن املُعتاد  .113
الرباءات، ال سـÅ بشأن أالمور املتعقò �جلودة، فضًال عن ٕاجراء دراسات اسـتقصائية خبصوص تلبية احتياجات املودعني 

 وحماّيم الرباءات.

احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية عىل مواد استشارية بشأن ٔامور وحيتوي املوقع إاللكرتوين لþائرة  .114
 والفحص. البحث

  ضامن اجلودة

جرى وضع نظام 1مع اجلودة واحلفاظ عليه هبدف تقدمي هنٍج موحد لعمليات الفحص والبحث يف مجيع الُشعب.  .115
Î وعىل وحتقيقًا لهذه الغاية، تُراقَب اجلودة عىل مسـتوى رئيس ٕادارة حفص طلبات (ييل: إالدارة Åيطلق علهيا ف) خرتاعات

 يد ٔافراد ُمعيfنني للقيام بوظائف حتقيق اجلودة يف إالدارة، وكذm عىل يد ٔاعضاء جملس تنسـيق اجلودة.

ق التوزيع االٓيل للطلبات عىل مجموعات الفاحصني (�سـتخدام التصنيف حبسب املوضوعات اÆي يتضمن مزجيًا  .116 وُطّبِ
لكامت املفتاحية لنظام التصنيف ا1ويل للرباءات) هبدف حتقيق مسـتوى ٔاعىل من جودة الفحص والبحث من الرموز وال

 وضامن ٔاعىل مسـتوى ممكن من التوافق بني موضوع الطلبات وختّصص فاحيص الشعبة الصناعية.

ق نظاٌم للتح .117 مك يف توقيت نظر وبقصد ضامن ٕاجراء معليات الفحص والبحث جبودة فائقة ويف الوقت املناسب، ُطّبِ
الفاحصني يف طلبات Îخرتاعات، والتحمك يف حسن توقيت القيام �لبحث ومتابعة حاl سري العمل يف ٔاي طلب ينظر فيه 

لك فاحص. ومعليتا التحمك واملتابعة آليتان، وُجتر/ن من خالل "نظام Îخرتاعات االٓيل" عىل مسـتوى رئيس إالدارة، 
 وظائف حتقق اجلودة يف إالدارة، وكذm بواسطة ٔاعضاء جملس تنسـيق اجلودة. وأالفراد املُعيfنني ٔالداء
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ويُوَضع تقريٌر ٕاحصايئt بناًء عىل ما ُجيَمع من بياôت خالل املتابعة االٓلية، ويُرفَع ٕاىل رئيس إالدارة، مث ُحيلfل يف اجñع  .118
ص البياôت التحليلية اليت ُجتَمع fمث ُترَسل النتاجئ ٕاىل رؤساء الُشَعب املعنية لضامن وجود يعقده جملس تنسـيق اجلودة. وتُلخ ،

 مراقبة ٔاكرث فعالية لمكية العمل اÆي يقوم الفاحصون به.

ويسـتطيع مجيع الفاحصني Îطالع عىل هذه البياôت إالحصائية، وٕ�ماكهنم التحمك يف مكية العمل اخلاص هبم ويف  .119
 ترتيب النظر يف الطلبات ومعليات البحث.

املراقبة ا1ورية جلودة الوªئق الصادرة عىل مسـتوى رئيس الشعبة الصناعية اÆي يقوم بفحص عشوايئ يويم  وتمت .120
 لٔالعامل اجلارية ويتحقق من جودة الوªئق الصادرة عن الشعبة املعنية.

 اجلودة يف إالدارة.ويقوم �ملراقبة العشوائية جلودة الوªئق الصادرة رئيُس إالدارة وأالفراُد املسؤولون عن مراقبة  .121

وتصدر مجيع القرارات اخلاصة بعدم الزتام اخرتاع ما مبعيار أالهلية للحامية مبوجب براءة عن ثالثة ٔاشخاص، مه:  .122
 الفاحص، ورئيس الشعبة، ورئيس إالدارة (ٔاو ôئب رئيس إالدارة).

ل نظام "Îخرتاعات االٓيل" وٕ�ماكن الشخص املُسـيطر ٕاصدار قرار وٕاعادة الوªئق ذات الصò للتحسني من خال .123
 عند التحقق من تقارير البحث وÎلñسات واالٓراء المتهيدية.

وُجتَمع لك هذه القرارات وُحتلfل يف هناية لك شهر من ٔاجل اكتشاف أالخطاء املتكررة. وبعد دراسة أالمور املذكورة،  .124
م التدريب املناسب للك من الفاحصني ورؤساء ا fملخٌص، ويُقد aخرتاعات االٓيل" ٕاماكنية نفاذ يُعدÎ لُشعب. ويوفر "نظام

 مجيع الفاحصني ٕاىل لك املواد النظامية اليت جرى تفصيلها عىل أساس هذه التدريبات.

ى املسائل أالمه اليت تتطلب تصحيحًا. ويعقد جملس  .125 وبعد التحليل املبديئ لهذه املسائل الناشـئة املتعلقة �جلودة، تُنتقَ
 ñعات ربع سـنوية للنظر يف املسائل املُنتقاة بغرض ضامن Îلزتام مبعايري اجلودة.تنسـيق اجلودة اج

نشئ قطاٌع خاٌص لتحليل قواعد بياôت معلومات الرباءات، هبدف ضامن جودة معليات البحث. وتشمل �اُم  .126 وقد ا�
Îكر رصَد اسـتخدام الفاحصني ٔالنظمة البحث وجودة معليات البحث وÆالشعبة السالفة ا.mرتقاء مبسـتوى ذ 

  معلومات ٕاضافية

  نظام تكنولوجيا املعلومات

يف تطوير بنية حتتية معلوماتية لتطبيق حامية حقوق  1992رشع مكتب امللكية الفكرية أالوكراين منذ ٕانشائه عام  .127
مراحل متابعة طلبات Îخرتاعات والقيام امللكية الصناعية. وتُمثل البنية التحتية حاليًا نظامًا معلوماتيًا آليًا ُمعقfدًا يشمل مجيع 

 مبهام تسجيل براءات Îخرتاعات:

 ٕايداع طلب –

 تسجيل الطلب –

 نرش بياôت طلبات Îخرتاعات املُوَدعة (تصممي الطلب) –

 الفحص الشلكي واملوضوعي للطلب –
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 منح براءة اخرتاع –

 منح نرش إالخطار �لرباءة يف النرشة الرمسية –

 تسجيل براءات Îخرتاعاتمعلية  –

 العمليات أالخرى ذات الصò مبتابعة الطلب وتنفيذ تسجيل براءات Îخرتاع. –

  أالمتتة

 تمتثل أالهداف الرئيسـية لٔالمتتة يف متابعة طلبات Îخرتاعات ومعليات التسجيل. .128

العمل ٕالكرتونيًا. ويوفر  و"نظام Îخرتاعات االٓيل" هو جوهر نظام متابعة الطلبات، وهو يقوم عىل مبادئ تدفق .129
"نظام Îخرتاعات االٓيل" ٕادخال البياôت، وتكوين "ملف ٕالكرتوين" للطلب، وٕاجراء دورة الفحص الاكمò، وتسجيل 

 احلاl، وأالرشـيف، وٕاعداد التقرير إالحصايئ.

م مجيع مكوôت "Îخرتاعات" مع املراعاة الواجبة ملعايري الويبو ذات الصò، مبا يف .130 fاملعيار وتُنظ mذ ST.36 
 "توصيات ملعاجلة معلومات الرباءات �سـتخدام لغة الرتمزي املوسعة (ٕاكس ٕام ٕال)".

ى "السجل إاللكرتوين للوªئق الواردة"، ويمت ٕانشاء  .131 fئق الواردة مبدئيًا بواسطة مركز العمل االٓيل املُسمªل الوfوتُسج
ôيمت ٕادخال البيا mى "السجل بطاقة معل مللف جديد. وبعد ذ fت الببليوغرافية �سـتخدام مركز العمل االٓيل املُسم

إاللكرتوين للوªئق الواردة". مث تُمَسح مجيع الوªئق الورقية مسحًا ضوئيًا، وتُرفَع ٕاىل قاعدة بياôت أالرشـيف إاللكرتوين. 
أالرشـيف إاللكرتوين. وبذm يُنشأ "امللف والوªئق املسـتلمة من خالل نظام التقدمي عرب شـبكة إالنرتنت تُرَسل تلقائيًا ٕاىل 

 إاللكرتوين" لطلب Îخرتاع.

وٕ�ماكن الفاحص النفاذ ٕاىل معلومات الطلب بعد ٕادخال البياôت، ٕالجراء الفحص الشلكي ٔاوًال، مث  .132
 املوضوعي. الفحص

ل رسائل بشلك آيل ويشمل "نظام Îخرتاعات االٓيل" عنرص املدد االٓلية ومراقبة ٕاجراءات الفاحصني، وعنرص ٕارسا .133
 لتبليغ املودعني وحاميل الرباءات �لرسوم الواجب دفعها، ورصد املدفوعات آليًا، يف مرحليت الفحص والصيانة عىل التوايل.

 وجرى تطوير بوابة البحث وتنفيذها من ٔاجل البحث يف براءات Îخرتاع وسـندات غري الرباءات. .134

وقع إاللكرتوين الرمسي اÆي تُنَرش عليه املعلومات �للغتني إالنلكزيية وتشـمتل البنية التحتية املعلوماتية عىل امل .135
ث �ملواد إالنلكزيية وأالوكرانية. وتُنَرش معلومات حقوق امللكية الصناعية fى وُحيد fد بنظام حبث يُغذ fوأالوكرانية. واملوقع ُمزو 

ر املوقع إاللكرتوين لل  جمهور ٕاماكنية النفاذ ٕاىل قاعدة بياôت تفاعلية عرب شـبكة إالنرتنت مرتني شهرً/ يف النرشة الرمسية. ويوفِّ
 ؤانظمة معلومات تتضمن معلومات عن طلبات Îخرتاعات ومناذج املنفعة ومرحò متابعهتا والرباءات اليت ُمِنحت.

ومكتب الويبو ا1ويل من  ومت ٕاعداد قناة اتصال ثنائية لتوفري التبادل إاللكرتوين للوªئق بني مكتب الرباءات أالوكراين .136
 ).PCT-EDIخالل نظام التبادل االٓمن للوªئق إاللكرتونية بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات (

) اليت ترسل ٕادارة ePCTومت ٔايضًا توفري ٕاماكنية النفاذ ٕاىل اخلدمات إاللكرتونية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات ( .137
ªئق اليت جرى حتويلها ٕاىل نسق ٕالكرتوين، ويه طلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات.الطلبات ا1ولية من خاللها الو 
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  البنية التحتية الشـبكية

حيتوي عىل وحدات اجلدار الناري وشـبكة خاصة اÆي  PIX525تتكون البنية التحتية الشـبكية من Íاز سيسكو  .138
ه ُمثبfت يف خاد VPNافرتاضية  1مع الشـبكة ا1اخلية. ويعزز اجلداران  UNIXم من طراز لالتصال �ٕالنرتنت وÍاز ُموّجِ

 النار/ن ٔامن الشـبكة.

 وتُسـتخَدم معدات سيسكو وٕاتش يب لكوحات مفاتيح. .139

م الشـبكة ا1اخلية ٕاىل مثاين شـباكت افرتاضية ( .140 fوتُقسVLANs.( 

  املوارد التقنية للشـبكة

  تُسـتخَدم املوارد التقنية التالية يف الشـبكة: .141

 HYPER-Vو VMware ESXIٕاتش يب، ٕانتل، خوادم �لغة الصغر، وكذm خوادم افرتاضية يف   )1(
 (ميكروسوفت):

 .Infortrend"ٕاتش يب"و"آي يب ٕام" وخمازن املعلومات و  )2(

 )؛SANمعدات شـباكت سان (و   )3(

 ؛UNIX، ؤانظمة تشغيل 2003، ويندوز سريفر 2008، ويندوز سريفر 2008R2ويندوز سريفر و   )4(

  .MS SQL 2000و، MS SQL 2005و، MS SQL 2008R2 -ٔانظمة ٕادارة قواعد البياôتو  )5(

 وتُنفfذ عدة وحدات حتمك يف النطاق لتوفري مرونة يف بنائه. .142

التحديثات خلوادم ٔانظمة التشغيل وحواسيب العمالء. ويوفر ماكحف الفريوسات "اكسربساكي  WSUSويوفر خادم  .143
ٕالدارة ماكحفة الفريوسات عىل حواسيب املسـتخدمني، وحتديث قاعدة ماكحفة الفريوسات،  ٔانيت فريوس" برôجمًا شامالً 

 وجتهزي وٕاصدار تقارير حتديث قاعدة تعريفات الفريوسات والهتديدات القامئة.

وتُسـتخَدم الرشائط املغناطيسـية ؤاقراص التخزين للنسخ Îحتياطي للبياôت. ومت ٕاعداد خمطط السرتجاع اكفة  .144
 دم واخلدمات يف حال حدوث فشل ٔاو عطل مفاجئ.اخلوا

 خادمًا �ٕالضافة ٕاىل معدات ٔاخرى. 30حاسوب و 600وتشـمتل الشـبكة احلاسوبية عىل  .145

  إاليداع إاللكرتوين

. 2011. وبدأ تشغيل النظام من عام 2010مت Îنهتاء من تطوير النظام إاللكرتوين ٕاليداع الطلبات واختباره يف عام  .146
وتوفر قدرات النظام التشغيلية ٕاماكنية ٕايداع الطلبات وتبادل الوªئق إاللكرتونية بني مودعي الطلبات واملعهد أالوكراين 

طلبًا للحصول عىل حقوق امللكية الفكرية يف شلك وªئق ٕالكرتونية  911اع ٕايد 2011للملكية الصناعية. وشهد عام 
 .2012طلبًا ٕالكرتونيًا يف عام  1  867(كطلبات ٕالكرتونية)، ووصل عدد الطلبات إاللكرتونية املودعة 
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وقيع مواد ويتطلب ٕاعداد الطلب إاللكرتوين ملء حقول اسـñرة الطلب إاللكرتوين وٕارفاق مواد الطلب هبا. وُجيرى ت .147
الطلب وتشفريها مبساعدة توقيع رمقي ٕالكرتوين مبا يضمن سالمة البياôت ورسيهتا خالل نقلها من املُوِدع. وُجيرى التحقق من 

 حقول Îسـñرة إاللكرتونية تلقائيًا.

ن الطلبات املودعة يف أالرشـيف الشخيص لطلبات املُوِدع. .148 fوُختز 

ر النظام ٕاماكنية عرض وªئق .149 الفحص اخلاصة بلك طلب ٕالكرتوين (إالخطارات، Îسـتنتاجات،  ويُوفِّ
 ٕاخل). القرارات،

ة �لوªئق اجلديدة القادمة من الفاحص بشأن الطلبات إاللكرتونية ٕاىل الربيد إاللكرتوين قلوتُرَسل إالخطارات املتع .150
 ملودع الطلب فورًا.

 املعيارية للوªئق الثانوية. وعالوة عىل ذm، يسمح النظام ملودع الطلب �سـتخدام القوالب .151

 ويوحض الرمس التخطيطي التايل سري معلية ٕايداع طلب يف شلك وثيقة ٕالكرتونية: .152

 

153. .òت خاصة ومواد مرجعية ذات صôويأيت نظام إاليداع إاللكرتوين يف شلك موقع ٕالكرتوين مزود ٕ�ماك 
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ا التفاعل، دث التفاعل الوظيفي للخوارزميات االٓلية للربامج الثابتة. ونتيجًة لهذوبعد ٕاعداد مواد الطلب وٕارسالها، حي .154
ة بتسجيل الطلب يف إاليصال اÆي يُرَسل ٕاىل املودع �لربيد إاللكرتوين. وتُرفَع مجيع مواد الطلب ٕاىل قلتدخل املعلومات املتع

.òت التكنولوجية ذات الصôقواعد البيا 

ٕاللكرتوين ٕاىل قاعدة البياôت الوسـيطة، تُوجfه هذه الوªئق ٕاىل قواعد البياôت التكنولوجية وبعد دخول مواد الطلب ا .155
حيث يُضاف الطلب ٕاىل صف انتظار الفحص. ويف واقع أالمر ال ختتلف العمليات االٔخرى اليت ُجترى مع وªئق الطلب 

 إاللكرتوين عن نظريهتا اليت ُجترى مع الوªئق الورقية.

156.  lة التالية:ولعرض حاÍسري الطلبات اليت سـبق ٕايداعها، يسـتخدم املودعون الوا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

وعالوة عىل ذm يُمكن ملودعي الطلبات عرض مجيع الوªئق اليت تلقوها وأرسلوها. أما يف حاl احلاجة ٕاىل االتصال  .157
 مبسؤول النظام، فميكن أن يسـتخدم املودعون الربيد إاللكرتوين املُدَرج.

        ÎسـتنتاجاتÎسـتنتاجاتÎسـتنتاجاتÎسـتنتاجات

 ا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية: .158

  خبصوص املوارد البرشية:

فاحصًا بنظام ا1وام الاكمل يمتتّعون �ملؤهالت التقنية الاكفية لتنفيذ معليات البحث والفحص،  131يعمل هبا  –
التقنية وُملّمون �للغات الرضورية عىل وفهيا موظفون قادرون عىل القيام بعمليات البحث املطلوبة يف ا»االت 
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من الالحئة  34أالقل لفهم اللغات احملرر هبا ٔاو املرتمج ٕالهيا احلد أالدىن »موعة الوªئق املشار ٕالهيا يف القاعدة 
  التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات؛

  الرباءاتخبصوص احلد أالدىن من الوªئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأن 

من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون  34متت� يف حوزهتا احلد أالدىن من الوªئق املشار ٕاليه يف القاعدة  –
  بشأن الرباءات، وهذه الوªئق مرتّبة عىل الوجه السلمي ٔالغراض البحث والفحص، وميكن احلصول علهيا؛

  خبصوص نظام ٕادارة اجلودة:

  ة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقًا لقواعد البحث ا1ويل املشرتكة.1هيا نظام ٕالدارة اجلود –

من الالحئة التنفيذية  63و 36ومن مثf فٕان ا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية تفي مبا تنصه عليه القاعد�ن  .159
  وٕادارًة للفحص المتهيدي ا1ويل.ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات من متطلبات جيب توافرها لُتعنيf ٕادارًة للبحث ا1ويل

  لملحق الثاين]لm املرفق أالول [ييل ذ
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  1، اجلدول املرفق أالول

  ملف املعلومات املتعلقة �لرباءات (احململ عىل قرص مدمج ٔاو قرص فيديو رمقي)
  واملسـتخدم ٕال�حة النفاذ ٕاىل ٔادبيات الرباءات

  معاهدة التعاون بشأن الرباءات قامئة الوªئق ا1نيا وفقا لقواعداليت تتضمهنا 

اااامسمسمسمس البþ البþ البþ البþ////املنظمة املنظمة املنظمة املنظمة     الرالرالرالرمقمقمقمق
    الناالناالناالنارشرشرشرشة للوªئقة للوªئقة للوªئقة للوªئق

الرمز الرمز الرمز الرمز 
حسب حسب حسب حسب 
معيار معيار معيار معيار 
STSTSTST.3.3.3.3        

    لرباءاتلرباءاتلرباءاتلرباءاتاملتاحة املتعلقة �املتاحة املتعلقة �املتاحة املتعلقة �املتاحة املتعلقة �وªئق وªئق وªئق وªئق الالالالسـنة نرش سـنة نرش سـنة نرش سـنة نرش 

منذ سـنة منذ سـنة منذ سـنة منذ سـنة املواصفات الاكمò للرباءات والبياôت الببليوغرافية املتعلقة هبا،  ATATATAT    الالالالمنمنمنمنساساساسا 1
1993199319931993 

املنظمة أالفريقية للملكية املنظمة أالفريقية للملكية املنظمة أالفريقية للملكية املنظمة أالفريقية للملكية  2
    ))))OAPIOAPIOAPIOAPIالفكرية (الفكرية (الفكرية (الفكرية (

OAOAOAOA  خرتاعاتÎ 1992199219921992ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1966196619661966من من من من براءات 

  ....2005200520052005منذ منذ منذ منذ     املواصفات الاكمò لطلبات الرباءات: GGGGBBBB    بريطانيا العظمبريطانيا العظمبريطانيا العظمبريطانيا العظمىىىى 3

 )2003200320032003ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1971197119711971من من من من ( GlobalPatملخصات وªئق الرباءات: 

املنظمة االٔوروبية املنظمة االٔوروبية املنظمة االٔوروبية املنظمة االٔوروبية  4
االٓسـيوية للرباءات االٓسـيوية للرباءات االٓسـيوية للرباءات االٓسـيوية للرباءات 

))))EAPOEAPOEAPOEAPO(((( 

EAEAEAEA  :ò2002200220022002منذ منذ منذ منذ ملخصات الرباءات أالوروبية االٓسـيوية ومواصفاهتا الاكم 
))))CCCCISPATENTISPATENTISPATENTISPATENT    ESPAESPAESPAESPACCCCEEEE(((( 

املكتب أالورواملكتب أالورواملكتب أالورواملكتب أالورويبيبيبيب     5
    ))))EPOEPOEPOEPOللرباءات (للرباءات (للرباءات (للرباءات (

EPEPEPEP  :لطلبات الرباءات أالوروبية ò2004200420042004ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1978197819781978من من من من املواصفات الاكم  

        2004200420042004ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1980198019801980من من من من املواصفات الاكمò للرباءات أالوروبية: 

لرباءات وطلبات الرباءات أالوروبية والبياôت املواصفات الاكمò ل
        2009200920092009ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     2005200520052005من من من من     الببليوغرافية املتعلقة هبا:

املواصفات الاكمò لطلبات الرباءات أالوروبية وطلبات الرباءات بناء عىل 
        2009200920092009ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1978197819781978من من من من معاهدة التعاون بشأن الرباءات، وملخصاهتا: 

صفحات أالوىل من طلبات البياôت الببليوغرافية والصور �لفاكس لل
الرباءات أالوروبية وطلبات الرباءات ا1ولية بناء عىل معاهدة التعاون بشأن 

        2005200520052005ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1978197819781978من من من من الرباءات: 

 )2003200320032003ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1971197119711971(الفرتة من  GlobalPatملخصات وªئق الرباءات: 

من من من من بياôت صفحة العنوان واملواصفات الاكمò لطلبات براءات Îخرتاعات:  CCCCAAAA    كنداكنداكنداكندا 6
  2002200220022002؛ ومنذ ؛ ومنذ ؛ ومنذ ؛ ومنذ 2000200020002000ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1999199919991999

سـنة سـنة سـنة سـنة بياôت صفحة العنوان واملواصفات الاكمò لرباءات Îخرتاعات: 
 2002200220022002؛ ومنذ ؛ ومنذ ؛ ومنذ ؛ ومنذ 2000200020002000
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اااامسمسمسمس البþ البþ البþ البþ////املنظمة املنظمة املنظمة املنظمة     الرالرالرالرمقمقمقمق
    الناالناالناالنارشرشرشرشة للوªئقة للوªئقة للوªئقة للوªئق

الرمز الرمز الرمز الرمز 
حسب حسب حسب حسب 
معيار معيار معيار معيار 
STSTSTST.3.3.3.3        

    لرباءاتلرباءاتلرباءاتلرباءاتاملتاحة املتعلقة �املتاحة املتعلقة �املتاحة املتعلقة �املتاحة املتعلقة �وªئق وªئق وªئق وªئق الالالالسـنة نرش سـنة نرش سـنة نرش سـنة نرش 

البياôت الببليوغرافية واملواصفات الاكمò لطلبات الرباءات بناء عىل معاهدة  WOWOWOWO    املكتب ا1ويل للويبواملكتب ا1ويل للويبواملكتب ا1ويل للويبواملكتب ا1ويل للويبو 7
        2009200920092009ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1978197819781978من من من من التعاون بشأن الرباءات: 

الببليوغرافية لطلبات الرباءات أالوروبية وطلبات الرباءات بناء عىل  البياôت
  2009200920092009ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1978197819781978من من من من معاهدة التعاون بشأن الرباءات، وملخصاهتا: 

 )2003200320032003ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1971197119711971من من من من ( GlobalPatملخصات وªئق الرباءات: 

  1994199419941994ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1991199119911991من من من من وªئق الرباءات:  DEDEDEDE    أملانياأملانياأملانياأملانيا 8

    1991199119911991من من من من البياôت الببليوغرافية وملخصات الرباءات وطلبات الرباءات: 
  2004200420042004ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل 

املواصفات الاكمò للرباءات والبياôت الببليوغرافية لوªئق الرباءات (مناذج 
  2011201120112011ٕاىل مايو ٕاىل مايو ٕاىل مايو ٕاىل مايو     1995199519951995من من من من املنفعة): 

 )2003200320032003ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1971197119711971من من من من ( GlobalPatملخصات وªئق الرباءات: 

يت يت يت يت ييييÎحتاد السوفي Îحتاد السوفي Îحتاد السوفي Îحتاد السوفي  9
    (سابقا)(سابقا)(سابقا)(سابقا)

SUSUSUSU  لالخرتاعات بناء عىل شهادات املؤلف والرباءات يف احتاد òاملواصفات الاكم
(�سـتثناء  1993199319931993ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1924192419241924من من من من امجلهور/ت Îشرتاكية السوفييتية: 

 الفرتات) بعض

النرشة  – 2005(منذ  1994199419941994منذ منذ منذ منذ املواصفات الاكمò للرباءات يف روسـيا:  Î    RURURURUحتاد الروÎحتاد الروÎحتاد الروÎحتاد الرويسيسيسيس 10
  اءات. مناذج املنفعة" وتتضمن املواصفات الاكمò لالخرتاعات)الرمسية "الرب 

  2002200220022002منذ منذ منذ منذ ): CISPATENTاملواصفات الاكمò للرباءات يف روسـيا (

البياôت الببليوغرافية لرباءات Îخرتاعات يف روسـيا وملخص مواصفاهتا 
    1994199419941994من من من من     (Íاز اسـتعادة املعلومات املتعلقة مبواصفات Îخرتاعات):

  2010201020102010    ٕاىلٕاىلٕاىلٕاىل

 1994199419941994منذ منذ منذ منذ "مواصفات مناذج املنفعة لسـندات امحلاية يف Îحتاد الرويس": 

الوالالوالالوالالوال////ت املتت املتت املتت املتححححدة دة دة دة  11
    أالمريكيةأالمريكيةأالمريكيةأالمريكية

USUSUSUS  :لطلبات الرباءات ò2011201120112011ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     2001200120012001من من من من املواصفات الاكم  

    1975197519751975ومن ومن ومن ومن (ٔارشـيف)،  1999199919991999ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1790179017901790من من من من املواصفات الاكمò للرباءات: 
        2011201120112011ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل 

 )2003200320032003ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1971197119711971من من من من ( GlobalPatملخصات وªئق الرباءات: 

البياôت الببليوغرافية لوªئق الرباءات يف فرنسا واملكتب أالورويب للرباءات  FRFRFRFR    فرنسافرنسافرنسافرنسا 12
من من من من ولوªئق الرباءات بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات، وملخصاهتا: 

  2007200720072007ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1978197819781978
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اااامسمسمسمس البþ البþ البþ البþ////املنظمة املنظمة املنظمة املنظمة     الرالرالرالرمقمقمقمق
    الناالناالناالنارشرشرشرشة للوªئقة للوªئقة للوªئقة للوªئق

الرمز الرمز الرمز الرمز 
حسب حسب حسب حسب 
معيار معيار معيار معيار 
STSTSTST.3.3.3.3        

    لرباءاتلرباءاتلرباءاتلرباءاتاملتاحة املتعلقة �املتاحة املتعلقة �املتاحة املتعلقة �املتاحة املتعلقة �وªئق وªئق وªئق وªئق الالالالسـنة نرش سـنة نرش سـنة نرش سـنة نرش 

        2007200720072007ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1992199219921992من من من من املواصفات الاكمò لطلبات الرباءات: 

 ))))2003200320032003ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1971197119711971(من (من (من (من  GlobalPatملخصات وªئق الرباءات: 

  2008200820082008ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1993199319931993من من من من     املواصفات الاكمò للرباءات: CHCHCHCH    سويرساسويرساسويرساسويرسا 13

 ))))2003200320032003ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1971197119711971(من (من (من (من  GlobalPatملخصات وªئق الرباءات: 

، ، ، ، 2002200220022002ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1994199419941994من من من من املواصفات الاكمò لطلبات الرباءات ومناذج املنفعة:  JPJPJPJP    اليا�ناليا�ناليا�ناليا�ن 14
        2004200420042004ومنذ ومنذ ومنذ ومنذ 

        2004200420042004، ومنذ ، ومنذ ، ومنذ ، ومنذ 2002200220022002ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1994199419941994من من من من املواصفات الاكمò للرباءات: 

        1976197619761976منذ منذ منذ منذ ملخصات طلبات الرباءات �ٕالنلكزيية: 

 1998199819981998منذ منذ منذ منذ البياôت الببليوغرافية للملخصات �ٕالنلكزيية: 
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  2، اجلدول املرفق أالول

، عىل دعامات هدة التعاون بشأن الرباءاتقامئة الوªئق ا1نيا وفقا لقواعد معانرشات الرباءات للبþان اليت تنص عىل ٕايداع 
  ورقية وٕالكرتونية وتتيحها يف ملف املعلومات املتعلقة �لرباءات

    ////املنظمة النااملنظمة النااملنظمة النااملنظمة النارشرشرشرشة للوªئقة للوªئقة للوªئقة للوªئقاااامسمسمسمس البþ البþ البþ البþ    الرالرالرالرمقمقمقمق

الرمز الرمز الرمز الرمز 
حسب حسب حسب حسب 
معيار معيار معيار معيار 
STSTSTST.3.3.3.3    

    املالحظاتاملالحظاتاملالحظاتاملالحظات    سـنة النرشسـنة النرشسـنة النرشسـنة النرش    ا1عامةا1عامةا1عامةا1عامة

  ورقية    AUAUAUAU    أسرتالياأسرتالياأسرتالياأسرتاليا 1

 قرص مدمج

        2003200320032003ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     2002200220022002من من من من 

 2009200920092009ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     2003200320032003من من من من 

إالنرتنت منذ عىل 
2010 

  ورقية    ATATATAT    الالالالمنمنمنمنساساساسا 2

  

 ورقية

        2002200220022002ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1993199319931993من من من من 

  (Îخرتاعات)

        2002200220022002ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1995199519951995من من من من 

 (مناذج املنفعة)

عىل إالنرتنت منذ 
2003  

  

عىل إالنرتنت منذ 
2003 

  ورقية    GGGGBBBB    بريطانيا العظمبريطانيا العظمبريطانيا العظمبريطانيا العظمىىىى 3

  

 قرص مدمج

        2003200320032003ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1994199419941994من من من من 

  (Îخرتاعات)

        2005200520052005ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     2004200420042004من من من من 

 (Îخرتاعات)

رتنت منذ إالنعىل 
2006 

  ورقية    WOWOWOWO    املكتب ا1ويل للويبواملكتب ا1ويل للويبواملكتب ا1ويل للويبواملكتب ا1ويل للويبو 4

 قرص مدمج

        1998199819981998ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1992199219921992من من من من 

 2005200520052005ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1998199819981998من من من من 

عىل إالنرتنت منذ 
2006 

املنظمة االٔوروبية االٓسـيوية املنظمة االٔوروبية االٓسـيوية املنظمة االٔوروبية االٓسـيوية املنظمة االٔوروبية االٓسـيوية  5
    ))))EAPOEAPOEAPOEAPOللرباءات (للرباءات (للرباءات (للرباءات (

EAEAEAEA    ورقية  

 قرص مدمج

        2006200620062006ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1996199619961996من من من من 

2007200720072007    

 

املكتب أالورواملكتب أالورواملكتب أالورواملكتب أالورويبيبيبيب للرباءات  للرباءات  للرباءات  للرباءات  6
))))EPOEPOEPOEPO((((    

EPEPEPEP    ورقية  

  قرص مدمج

قرص فيديو 
 رمقي

        2004200420042004ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1995199519951995من من من من 

        2005200520052005ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1996199619961996من من من من 

 2009200920092009ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1978197819781978من من من من 

عىل Îنرتنت منذ 
2004 
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    ////املنظمة النااملنظمة النااملنظمة النااملنظمة النارشرشرشرشة للوªئقة للوªئقة للوªئقة للوªئقاااامسمسمسمس البþ البþ البþ البþ    الرالرالرالرمقمقمقمق

الرمز الرمز الرمز الرمز 
حسب حسب حسب حسب 
معيار معيار معيار معيار 
STSTSTST.3.3.3.3    

    املالحظاتاملالحظاتاملالحظاتاملالحظات    سـنة النرشسـنة النرشسـنة النرشسـنة النرش    ا1عامةا1عامةا1عامةا1عامة

  ورقية    Î    RURURURUحتاد الروÎحتاد الروÎحتاد الروÎحتاد الرويسيسيسيس 7

قرص 
مدمج/قرص 

 فيديو رمقي

        2004200420042004ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1994199419941994من من من من 

(Îخرتاعات ومناذج 
  املنفعة)

النرشة النرشة النرشة النرشة  – 2005200520052005منذ منذ منذ منذ 
الرالرالرالرمسمسمسمسية "Îخرتاعات. ية "Îخرتاعات. ية "Îخرتاعات. ية "Îخرتاعات. 

  منمنمنمناذج املنفعة"اذج املنفعة"اذج املنفعة"اذج املنفعة"

(تتضمن املواصفات 
الاكمò لرباءات 

 Îخرتاعات)

 

        1990199019901990ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1963196319631963من من من من  ورقية    SUSUSUSU    (سابقا)(سابقا)(سابقا)(سابقا)يت يت يت يت ييييÎحتاد السوفي Îحتاد السوفي Îحتاد السوفي Îحتاد السوفي  8

 (Îخرتاعات)

 

  ورقية    USUSUSUS    الوالالوالالوالالوال////ت املتت املتت املتت املتححححدة أالمريكيةدة أالمريكيةدة أالمريكيةدة أالمريكية 9

 قرص مدمج

        2002200220022002ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1993199319931993من من من من 

 2011201120112011ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     2002200220022002من من من من 

عىل إالنرتنت منذ 
2012 

عىل إالنرتنت منذ     2006200620062006ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1997199719971997من من من من  ورقية    FRFRFRFR    فرنسافرنسافرنسافرنسا 10
2007 

  ورقية    CHCHCHCH    سويرساسويرساسويرساسويرسا 11

 قرص مدمج

        2006200620062006ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1993199319931993من من من من 

 2001200120012001ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1996199619961996من من من من 

عىل إالنرتنت منذ 
2002 

     1994199419941994ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     1993199319931993من من من من  ورقية    JPJPJPJP    اليا�ناليا�ناليا�ناليا�ن 12
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  3، اجلدول املرفق أالول

(أدبيات  الرباءات قامئة الوªئق ا1نيا وفقا لقواعد معاهدة التعاون بشأنقامئة قواعد البياôت التجارية اليت تتيح النفاذ ٕاىل 
  الرباءات وأالدبيات غري املتعلقة �لرباءات)

    رشرشرشرشوط النفاذوط النفاذوط النفاذوط النفاذ    اااامسمسمسمس قاعدة البياôت (نظام البحث) و قاعدة البياôت (نظام البحث) و قاعدة البياôت (نظام البحث) و قاعدة البياôت (نظام البحث) وحمحمحمحمتوتوتوتو////هتاهتاهتاهتا    املزود (Îاملزود (Îاملزود (Îاملزود (Îمسمسمسمس، البþ)، البþ)، البþ)، البþ)    الرالرالرالرمقمقمقمق

املكتب أالورواملكتب أالورواملكتب أالورواملكتب أالورويبيبيبيب للرباءات  للرباءات  للرباءات  للرباءات  1
 (ٔاملانيا)

        EPOQUENEPOQUENEPOQUENEPOQUENetetetet نظام البحثنظام البحثنظام البحثنظام البحث

يتضمن وªئق الرباءات لعدد كبري من البþان، يف جحم 
قامئة الوªئق ا1نيا وفقا اكف يسـتجيب ٕاىل متطلبات 

، اليت تنص علهيا لقواعد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
املاكتب اليت ال تعمتد اليا�نية ٔاو الكورية ٔاو الروسـية ٔاو 

 إالسـبانية لكغة رمسية

        النفاذ التجريالنفاذ التجريالنفاذ التجريالنفاذ التجرييبيبيبيب::::

ٕاىل  2007 يناير 9من 
  2008ٔاكتوبر  9

        النفاذ الاكمل:النفاذ الاكمل:النفاذ الاكمل:النفاذ الاكمل:

    2008200820082008سبمترب سبمترب سبمترب سبمترب     22222222من من من من 
    ٕاىل الوقت احلإاىل الوقت احلإاىل الوقت احلإاىل الوقت احلارضرضرضرض

2 STNSTNSTNSTN    IIIIntentententerrrrnnnnaaaationtiontiontionaaaallll::::        

 FIZمركز املعلومات الكمييائية 
Karlsruhe  ومركز اخلدمات

 STN Europeanأالوروبية
Service  (أملانيا) 

، الوال، الوال، الوال، الوال////ت ت ت ت CCCCASASASAS"خدمة ملخصات الرباءات الكمييائية" ("خدمة ملخصات الرباءات الكمييائية" ("خدمة ملخصات الرباءات الكمييائية" ("خدمة ملخصات الرباءات الكمييائية" (
        ة)ة)ة)ة)املتاملتاملتاملتححححدة أالمريكيدة أالمريكيدة أالمريكيدة أالمريكي

قاعدة بياôت متخصصة يف جماالت الكميياء العضوية 
والصناعات ا1وائية والطب والبيوتكنولوجيا وا»االت 

 التكنولوجية أالخرى

منذ يوليو منذ يوليو منذ يوليو منذ يوليو يف اخلدمة 
ٕاىل الوقت ٕاىل الوقت ٕاىل الوقت ٕاىل الوقت     2008200820082008
 احلااحلااحلااحلارضرضرضرض

    EEEElsevielsevielsevielsevierrrrرشرشرشرشكة كة كة كة  3
IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaation tion tion tion SySySySystems stems stems stems 

GmbHGmbHGmbHGmbH (ٔاملانيا) 

REAXYSREAXYSREAXYSREAXYS 

املعلومات، يتيح النفاذ ٕاىل مجمع فريد من نوعه السرتجاع 
معلومات مدجمة وموحدة متعلقة �لرباءات، �ٕالضافة ٕاىل 
ٔادبيات غري متعلقة �لرباءات، يف جماالت الكميياء والطب 

 والصناعات ا1وائية والبيولوجيا

منذ مطلع منذ مطلع منذ مطلع منذ مطلع يف اخلدمة 
ٕاىل الوقت ٕاىل الوقت ٕاىل الوقت ٕاىل الوقت     2011201120112011يناير يناير يناير يناير 

    احلااحلااحلااحلارضرضرضرض

        ””””TTTThomsonhomsonhomsonhomson    RRRReeeeuuuuteteteterrrrssssرشرشرشرشكةكةكةكة 4
((((PROFESSIONALPROFESSIONALPROFESSIONALPROFESSIONAL) ) ) ) UKUKUKUK    

LILILILIMITEDMITEDMITEDMITED""""  بريطانيا)
 العظمى)

  DDDDeeeerwrwrwrwentententent مؤمؤمؤمؤرشرشرشرش الرباءات العاملي الرباءات العاملي الرباءات العاملي الرباءات العاملي

قاعدة بياôت متعددة املواضيع للرباءات، تتيح النفاذ ٕاىل 
منظمة وطنية ودولية للرباءات منذ  40وªئق ٔاكرث من 

1936 

يف اخلدمة 
EPOQUE Net 

ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     2011201120112011منذ أبريل منذ أبريل منذ أبريل منذ أبريل 
عن  الوقت احلاالوقت احلاالوقت احلاالوقت احلارضرضرضرض

طريق نظام حبث 
املكتب أالورويب 

 للرباءات
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    رشرشرشرشوط النفاذوط النفاذوط النفاذوط النفاذ    اااامسمسمسمس قاعدة البياôت (نظام البحث) و قاعدة البياôت (نظام البحث) و قاعدة البياôت (نظام البحث) و قاعدة البياôت (نظام البحث) وحمحمحمحمتوتوتوتو////هتاهتاهتاهتا    املزود (Îاملزود (Îاملزود (Îاملزود (Îمسمسمسمس، البþ)، البþ)، البþ)، البþ)    الرالرالرالرمقمقمقمق

5 ELSEVIERELSEVIERELSEVIERELSEVIER    BBBB....VVVV    (هولندا) SSSScience cience cience cience DDDDiiiirrrrect ect ect ect ArArArArticle Choiceticle Choiceticle Choiceticle Choice  

 òٔاكرب مرجع ٕالكرتوين يف العامل للمعلومات النصية الاكم
العلمية والتقنية، ويتيح النفاذ عىل إالنرتنت ٕاىل النص 

ن ماليني مقال نرشت يف ما يزيد ع 10الاكمل ملا يقارب 
جمò علمية وتقنية، �ٕالضافة ٕاىل ما أكرث من  2  500
 Elsevierكتا� من مجموعة  11  000

منذ يونيو منذ يونيو منذ يونيو منذ يونيو يف اخلدمة 
ٕاىل الوقت ٕاىل الوقت ٕاىل الوقت ٕاىل الوقت     2009200920092009
    احلااحلااحلااحلارضرضرضرض

معهد املعلومات العلمية والتقنية معهد املعلومات العلمية والتقنية معهد املعلومات العلمية والتقنية معهد املعلومات العلمية والتقنية  6
    فقفقفقفقطططط �للغة الروسـية�للغة الروسـية�للغة الروسـية�للغة الروسـية

))))VINITIVINITIVINITIVINITI((((     التابع الٔاكدميية
 العلوم الروسـية

  VINITIVINITIVINITIVINITIقاعدة بياôت 

متعددة املواضيع، عىل شلك ملخصات تتضمن معلومات 
 1981منذ 

    2005200520052005منذ منذ منذ منذ يف اخلدمة 
    ٕاىل الوقت احلإاىل الوقت احلإاىل الوقت احلإاىل الوقت احلارضرضرضرض

7 TVINKOMTVINKOMTVINKOMTVINKOM (روسـيا) " تôقاعدة بياAAAAll ll ll ll EEEEncncncncyyyyclocloclocloppppediediediediaaaas os os os offff    RuRuRuRubiconbiconbiconbicon "
 بوابة للنفاذ ٕاىل موسوعات وقواميس وكتب مرجعية

    2004200420042004منذ منذ منذ منذ يف اخلدمة 
 ٕاىل الوقت احلإاىل الوقت احلإاىل الوقت احلإاىل الوقت احلارضرضرضرض

    املنظمة العاملية للملكية الفكريةاملنظمة العاملية للملكية الفكريةاملنظمة العاملية للملكية الفكريةاملنظمة العاملية للملكية الفكرية 8
 (سويرسا) (الويبو)(الويبو)(الويبو)(الويبو)

لنفاذ ٕاىل االٔحباث من أجل التلنفاذ ٕاىل االٔحباث من أجل التلنفاذ ٕاىل االٔحباث من أجل التلنفاذ ٕاىل االٔحباث من أجل التمنمنمنمنية ية ية ية برôمبرôمبرôمبرôمجججج الويبو ل  الويبو ل  الويبو ل  الويبو ل 
 )ARDIARDIARDIARDI( وÎبتاكروÎبتاكروÎبتاكروÎبتاكر

        النفاذ التجريالنفاذ التجريالنفاذ التجريالنفاذ التجرييبيبيبيب::::

ٕاىل  2011من ديسمرب 
  2012سبمترب  16

        النفاذ مبقابل:النفاذ مبقابل:النفاذ مبقابل:النفاذ مبقابل:

ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل  2012من سبمترب 
    الوقت احلاالوقت احلاالوقت احلاالوقت احلارضرضرضرض

املهندسني الكهر�ئيني املهندسني الكهر�ئيني املهندسني الكهر�ئيني املهندسني الكهر�ئيني معهد معهد معهد معهد  9
) IEEEIEEEIEEEIEEE( لكرتونينيلكرتونينيلكرتونينيلكرتونينيواالٕ واالٕ واالٕ واالٕ 

 أالمريكية)(الوال/ت املتحدة 

  IEEEIEEEIEEEIEEE    XpXpXpXplolololorrrreeeeاملكتبة الراملكتبة الراملكتبة الراملكتبة الرمقمقمقمقية ية ية ية 

قاعدة بياôت متخصصة يف جمال الهندسة الكهر�ئية 
وعلوم احلاسوب وإاللكرتونيات والفزي/ء والهندسة 

 احليوية وعمل املعادن

منذ يناير منذ يناير منذ يناير منذ يناير تسـتخدم 
2013201320132013    

امجلعية أالمريكية للكميياء امجلعية أالمريكية للكميياء امجلعية أالمريكية للكميياء امجلعية أالمريكية للكميياء  10
))))AAAACCCCSSSS((((  الوال/ت املتحدة)

 أالمريكية)

 JJJJooooururururnnnnaaaals ols ols ols offff    AAAAmemememerrrricicicicaaaan Chemicn Chemicn Chemicn Chemicaaaal l l lقاعدة بياôتقاعدة بياôتقاعدة بياôتقاعدة بياôت
SSSSocietocietocietocietyyyy        

(تزنيل النص الاكمل ملقاالت نرشت يف ا»الت 
 املتخصصة أالجنبية)

منذ فرباير منذ فرباير منذ فرباير منذ فرباير يف اخلدمة 
2013201320132013    
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  4، اجلدول املرفق أالول

تطلبات ا»موعات املكتبية املتخصصة الوطنية واملوارد إاللكرتونية املفتوحة عىل إالنرتنت املسـتخدمة جماô قصد تغطية م 
  حفص قامئة الوªئق ا1نيا وفقا لقواعد معاهدة التعاون بشأن الرباءات، مبا يف ذm أالدبيات غري املتعلقة �لرباءات

    املعلوماتاملعلوماتاملعلوماتاملعلومات    واردواردواردوارداااامسمسمسمس املكتبة املكتبة املكتبة املكتبة////مممم    الرالرالرالرمقمقمقمق

    املاكتب عىل الصعيد الوطيناملاكتب عىل الصعيد الوطيناملاكتب عىل الصعيد الوطيناملاكتب عىل الصعيد الوطين 

 املكتبة الوطنية بأوكرانيا وحتمل امس يف ٔاي فرôدسيك .1

 للعلوم والطب بأوكرانيااملكتبة الوطنية  .2

 املكتبة احلكومية للعلوم والتقنية بأوكرانيا .3

 مكتبة الربملان الوطنية بأوكرانيا .4

 املكتبة العلمية احلكومية للهندسة املعامرية والهندسة املدنية، وحتمل امس يف j زابولوتين .5

 الوطنية لعلوم الزراعة بأوكرانيااملكتبة الزراعية العلمية احلكومية التابعة لالٔاكدميية  .6

 املكتبة العلمية والتقنية املركزية للصناعات الغذائية والتحويلية بأوكرانيا  .7

    بأوكرانيابأوكرانيابأوكرانيابأوكرانياالالالالٔاكدميية الوطنية للعلوم ٔاكدميية الوطنية للعلوم ٔاكدميية الوطنية للعلوم ٔاكدميية الوطنية للعلوم التابعة لالتابعة لالتابعة لالتابعة لعاهد عاهد عاهد عاهد املاملاملاملمكتبات مكتبات مكتبات مكتبات   

 معهد الكميياء الغروانية احليوية وحيمل امس أف دي ٔاوفتشارينكو .8

 احليوية العضوية والبرتوكميياءمعهد الكميياء  .9

 معهد ٔاو يف �الدين للكميياء احليوية .10

 معهد علوم النبات وحيمل امس ٔام j خولودين .11

 معهد الغاز .12

 معهد العلوم اجليولوجية .13

 معهد اجليوفزي/ء وحيمل امس ٔاس ٔاي سوبوتني .14

 وحيمل امس ٔام يب سـميينيكو اخلاماملواد تشكيل معهد اجليوكميياء وعمل املعادن و  .15

 معهد البيولوجيا املائية .16

 معهد اللحام الكهر�يئ وحيمل امس يي ٔاو �تون .17
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 معهد الكميياء العامة والكميياء غري العضوية وحيمل امس يف أي فريôدسيك .18

 معهد عمل احليوان وحيمل امس ٔاي ٔاي شاملهاوزن .19

 الغروانية وكميياء املياه وحيمل امس ٔاي يف دومانسيكمعهد الكميياء  .20

 معهد فزي/ء املعادن وحيمل امس j يف كورديوموف .21

 معهد عمل امليكرو�ت وعمل الفريوسات وحيمل امس دي اكي زابولوتين .22

 معهد البيولوجيا اجلزيئية وعمل الوراثة .23

 �كولمعهد املواد الصلبة جدا وحيمل امس يف ٔام  .24

 معهد الكميياء العضوية .25

 معهد عمل مشالك املواد وحيمل امس ٔاي أن فرانسـيفيتش .26

 معهد مشالك الصالبة وحيمل امس j أس بيسارنكو .27

 معهد هندسة الفزي/ء احلرارية .28

 معهد الفزييولوجيا وحيمل امس ٔاو ٔاو بوهوموالتس .29

 وراثهتامعهد فزييولوجيا النبا�ت وعمل  .30

 معهد الفزي/ء  .31

 معهد فزي/ء ٔاشـباه املوصالت .32

 معهد الكميياء املادية وحيمل امس أل يف بيساروهفسيك .33

 معهد كميياء مركبات اجلزيئات اللكية .34

 معهد كميياء أالسطح وحيمل امس ٔاو ٔاو تشوويكو .35

 املعهد الفزي/يئ التكنولوj للمعادن وخلط املعادن .36

    مكتبات املعاهد التابعة الٔاكدميية العلوم الطبية بأوكرانيامكتبات املعاهد التابعة الٔاكدميية العلوم الطبية بأوكرانيامكتبات املعاهد التابعة الٔاكدميية العلوم الطبية بأوكرانيامكتبات املعاهد التابعة الٔاكدميية العلوم الطبية بأوكرانيا  

 معهد عمل الشـيخوخة .37

 معهد الرعاية البيئية وعمل السموم وحيمل امس ٔال أي ميدفيدف .38
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 معهد جراحة أالعصاب وحيمل امس ٔاي يب رومودانوف .39

 معهد عمل أالورام .40

 معهد جراحة القلب والرشايني وحيمل امس ٔام أم ٔاموسوف .41

 معهد الصيدl وعمل السموم .42

    مكتبات املعاهد التابعة الٔاكدميية العلوم الزراعية بأوكرانيامكتبات املعاهد التابعة الٔاكدميية العلوم الزراعية بأوكرانيامكتبات املعاهد التابعة الٔاكدميية العلوم الزراعية بأوكرانيامكتبات املعاهد التابعة الٔاكدميية العلوم الزراعية بأوكرانيا  

 معهد النحاl وحيمل امس يب أي بروكوبوفيتش    .43

 معهد حماصيل الطاقة احليوية واللفت السكري .44

 معهد الطب البيطري .45

 معهد املشالك املائية واسـتصالح أالرايض .46

 املكتبة العلمية ملعهد قطاع صيد أالسامك .47

    مكتبات املؤسسات التعلمييةمكتبات املؤسسات التعلمييةمكتبات املؤسسات التعلمييةمكتبات املؤسسات التعلميية  

املعهد الفين "الوطنية بأوكرانيا قنية لجامعة الت املكتبة العلمية والتقنية وحتمل امس j أي دينيسينكو، التابعة ل .48
 ".التطبيقي يف كييف

ôسـتخدام ا»اين للموارد إاللكرتونية اليت مت� املكتبة عضوية مدفوعة فهيا:تتيح جماÎ   

تتضمن معلومات نصية  موسوعة شامò ومواضيعية EBSEBSEBSEBSCCCCOOOO host  host  host  host RRRReseeseeseeseararararchchchch – 12قواعد بياôت قواعد بياôت قواعد بياôت قواعد بياôت  -
عنوان من ا»الت والصحف الرمسية والنرشات  7 000اكمò ومعلومات ببليوغرافية، ٔاخذت من أكرث من 

 إالخبارية والكتب املرجعية اîزنة بطريقة املسح الضويئ،

لغة من مجيع ٔاحناء  100بأكرث من  PDFوتتضمن ٔاكرث من مليون كتاب يف نسق  WWWWoooorrrrld eld eld eld eBBBBooooooookkkkمكتبة مكتبة مكتبة مكتبة  -
 مجموعة كتب ووªئق ٕالكرتونية مت نرشها عىل إالنرتنت. 125مل. وحتتوي املكتبة عىل العا

  موهيال" -املكتبة العلمية التابعة للجامعة الوطنية "ٔااكدميية كييف  .49

  تتيح جماô اسـتخدام بدون مقابل للمراجع إاللكرتونية اليت مت� املكتبة عضوية مدفوعة فهيا:

موسوعة شامò ومواضيعية تتضمن معلومات نصية  EBSEBSEBSEBSCCCCOOOO    host host host host RRRReseeseeseeseararararchchchch – 12قواعد بياôت قواعد بياôت قواعد بياôت قواعد بياôت  -
عنوان من ا»الت والصحف الرمسية والنرشات  7 000اكمò ومعلومات ببليوغرافية، ٔاخذت من ٔاكرث من 

 إالخبارية والكتب املرجعية اîزنة بطريقة املسح الضويئ،

  ختصصات متعددة؛كتاب بنصها الاكمل يف SprSprSprSprininininggggeeeerrrr e e e eBBBBooooooookkkk – 700  1مجممجممجممجموعة وعة وعة وعة  -
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جمò علمية تصدر عن دار نرش  2 000تتيح النفاذ ٕاىل ما يزيد عن  – SprSprSprSprininininggggeeeerrrr e e e eJJJJooooururururnnnnaaaallllمجممجممجممجموعة وعة وعة وعة  -
Springer  يف جماالت الر/ضيات والتكنولوجيا والطب والطب أالحيايئ والكميياء والكميياء احليوية، ٕاخل. كام

اد وعمل Îجñع والقانون. وحتتوي ا»موعة ٔايضا عىل طبعة يف جمال Îقتص 200حتتوي ا»موعة عىل ما يقارب 
 أالرشـيف الاكمل لبعض ا»الت انطالقا من ا»þ أالول، .... العدد أالول.

جمò ٔااكدميية يف جماالت العلوم إالنسانية وعلوم احلياة والعلوم Îجñعية والقانون  211 – أكسفوردأكسفوردأكسفوردأكسفورد    جمالتجمالتجمالتجمالت -
 ٕاىل الوقت احلارض؛ 1996وتتيح ا»موعة النفاذ ٕاىل أالرشـيف منذ  والطب، تصدر عن دار نرش ٔاكسفورد.

- AAAAccccaaaademic demic demic demic SSSSeeeeararararch ch ch ch PrPrPrPremieemieemieemierrrr وBuBuBuBusiness siness siness siness SSSSooooururururce ce ce ce PrPrPrPremieemieemieemierrrr وERIERIERIERICCCC;;;; G G G GrrrreeneeneeneenFILEFILEFILEFILE 
 HeHeHeHeaaaalth lth lth lth SSSSooooururururce: ce: ce: ce: NurNurNurNursinsinsinsing/Ag/Ag/Ag/Accccaaaademic demic demic demic EEEEditionditionditionditionو HeHeHeHeaaaalth lth lth lth SSSSooooururururce ce ce ce ----    ConsConsConsConsuuuumemememerrrr    EEEEditionditionditionditionو
 MaMaMaMastestestesterFILErFILErFILErFILE    PrPrPrPremieemieemieemierrrrو LLLLibibibibraryraryraryrary    ----    IIIInnnnffffoooorrrrmmmmaaaation tion tion tion SSSScience cience cience cience &&&&    TTTTechnoloechnoloechnoloechnologygygygy    AAAAbstbstbstbstrarararactsctsctsctsو
 .RRRReeeeggggionionionionaaaal l l l BuBuBuBusiness siness siness siness NNNNeeeewwwwssssو NNNNeeeewwwwsssspappappappapeeeerrrr    SSSSooooururururcecececeو MEDLINEMEDLINEMEDLINEMEDLINEو

 املكتبة العلمية اليت حتمل امس ٔام ماكسـميوفيتس والتابعة جلامعة �راس شـيفشينكو الوطنية يف كييف .50

 املكتبة العلمية والتكنولوجية التابعة للجامعة الوطنية للتكنولوجيات الغذائية .51

 املكتبة العلمية التابعة للمكتبة الوطنية لعلوم احلياة والبيئة بأوكرانيا .52

 املكتبة العلمية والتقنية التابعة للجامعة الوطنية للطريان .53

 االٔاكدميية الطبية الوطنية لþراسات اجلامعية العليا وحتمل امس يب ٔال شوبيك .54

 ٔاو أو بوهوموليتسجامعة الطب احلكومية بأوكرانيا وحتمل امس  .55

        املكتبات التابعة للرشاكت العامò يف قطاع النفاملكتبات التابعة للرشاكت العامò يف قطاع النفاملكتبات التابعة للرشاكت العامò يف قطاع النفاملكتبات التابعة للرشاكت العامò يف قطاع النفطططط والغاز والغاز والغاز والغاز  

56. VNIPITRANSGAZ  زون الباطين من الغاز ومنشآت معاجلة الغازîبيب نقل الغاز والنفط واôتصممي ٔامه ٔا)
 وتطوير الغاز والغاز املكثف وبرك النفط)

 قطاع النفط والغاز"الرشكة الفرعية "معهد البحث العلمي يف  .57

 معهد نقل النفط .58

 ")Ukrgazproektمعهد تصممي احتياجات قطاع النفط (" .59

    املراجع إاللكرتونية ا»انية (املفتوحة) عىل إالنرتنتاملراجع إاللكرتونية ا»انية (املفتوحة) عىل إالنرتنتاملراجع إاللكرتونية ا»انية (املفتوحة) عىل إالنرتنتاملراجع إاللكرتونية ا»انية (املفتوحة) عىل إالنرتنت  

1. ABABABABC ChemistC ChemistC ChemistC Chemistryryryry –  للمجالت املتخصصة يف الكميياء �ٕالنلكزيية قام أالقران òمجموعة من النصوص الاكم
�سـتعراضها. ويتكون أالرشـيف من جزٔاين، يمتثل أالول يف دليل للنصوص الاكمò للمجالت املتاحة بشلك دامئ 

ام تتضمن ا»موعة قامئة منفصò عىل إالنرتنت، والثاين يف دليل للمجالت اليت ميكن النفاذ ٕالهيا جماô بشلك مؤقت. ك
 للمجالت الصادرة �لروسـية.
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تضمن مقاالت ؤاعامل حبثية يف جماالت البيولوجيا وعلوم احلياة والرعاية وت  BBBBioloioloioloiology&Sgy&Sgy&Sgy&Sciencecienceciencecienceقاعدة بياôت قاعدة بياôت قاعدة بياôت قاعدة بياôت  .2
ملنشورات الصحية والبيولوجيا العامة. وميكن النفاذ ٕاىل معظم املنشورات جماô، ويكون التارخي اÆي سـتصبح فيه ا

متاحة مبينا يف حاl بعض املنشورات أالخرى. وقد نظمت املقاالت وا»الت حسب فئهتا وحسب �رخي نرشها. 
جمò اسـتعرضها أالقران يف جماالت البيولوجيا والطب والتكنولوجيا  205وتتيح قاعدة البياôت النفاذ املفتوح ٕاىل 

 والعلوم ا»اورة.

3. BBBBioioioioMMMMed Cented Cented Cented Centrarararallll لنفاذ ٕاىل لك املقاالت البحثية مبارشة بعد نرشها.وتتيح ا 

4. DDDDiiiirrrrectoectoectoectoryryryry o o o offff    OpOpOpOpen en en en AAAAccess ccess ccess ccess JJJJooooururururnnnnaaaalslslsls –  لبعض ا»الت العلمية بعد ٔان òتتيح النفاذ ٕاىل النصوص الاكم
 يسـتعرضها أالقران، يف لك جماالت املعرفة.

5. FrFrFrFree ee ee ee MMMMedicedicedicedicaaaal l l l JJJJooooururururnnnnaaaalslslsls – .للمجالت الطبية òوتتيح النفاذ ٕاىل النصوص الاكم 

6. OpOpOpOpen en en en JJJJ----GGGGaaaatetetete    –––– ت املفتوحة يف العامل. وتتضمن ويهôعلمية ( 4 595 ٕاحدى ٔاكرب قواعد البيا òمهنا  2 487جم
 اسـتعرضها أالقران) وما يزيد عن مليون مقال من ا»الت.

7. PuPuPuPubbbbMMMMedededed –  بعة للمكتبة الوطنية� ،lت للملخصات (ٔارشـيف رمقي للمقاالت) يف جمال الطب والصيدôقاعدة بيا
 الطبية أالمريكية.

8. HHHHIIIIGH GH GH GH WIREWIREWIREWIRE    SSSSttttaaaannnnffffoooorrrrd d d d UUUUniveniveniveniverrrrsitsitsitsityyyy –  من ا»الت العلمية اليت  1 764وتتيح النفاذ ٕاىل ôعنوا
 ٕالضافة ٕاىل منشورات علمية ٔاخرى.اسـتعرضها أالقران، يف جماالت البيولوجيا والطب والفزي/ء، �

 موارد أخرى مفتوحة عىل إالنرتنت تتضمن دور/ت ٔاجنبية. .9

  ]لملحق الثاينلييل ذm املرفق الثاين [
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  املرفق الثاين

        قواعد بياôت تقنيات املعلوماتقواعد بياôت تقنيات املعلوماتقواعد بياôت تقنيات املعلوماتقواعد بياôت تقنيات املعلومات

        تقنيات املعلوماتتقنيات املعلوماتتقنيات املعلوماتتقنيات املعلومات

، يف تطوير البنية التحتية لتقنيات املعلومات، من ٔاجل دمع ٕاجراءات 1992بدٔا املكتب أالوكراين للرباءات، منذ تأسيسه يف 
حامية حقوق امللكية الصناعية. ويتواصل حاليا تطوير البنية التحتية املذكورة وصارت متثل نظام ٔامتتة معلومات معقد يغطي 

  Îخرتاعات ومراحل معل جسل براءات Îخرتاعات، ويه:لك مراحل ٕاجراءات طلبات براءات 

 ٕايداع طلب الرباءة؛ -

 وتسجيل الطلب؛ -

 ونرش بياôت طلبات Îخرتاعات اليت مت ٕايداعها (الكشف عن الطلبات)؛ -

 والفحص الشلكي واملوضوعي للطلب؛ -

 ومنح الرباءة؛ -

 بشأن منح الرباءة؛ ونرش ٕاشعار يف النرشة الرمسية -

 براءات Îخرتاعات؛ وٕاجراءات معل جسل -

والعمليات أالخرى اليت تشلك جزءا من إالجراءات املتعلقة بطلبات براءات Îخرتاع ومعل جسل  -
 Îخرتاع. براءات

        أالأالأالأالمتمتمتمتتةتةتةتة

  تشمل أالمتتة ٔاساسا معليات إالجراءات املتعلقة بطلبات براءات Îخرتاع ومعل السجل.

  .وتودع الطلبات �سـتخدام نظام إاليداع إاللكرتوين

" جوهر نظام معاجلة الطلب، ويستند ٕاىل مبادئ سري العمل إاللكرتوين. ويتيح النظام Inventionsوميثل النظام املؤمتت "
" ٕادخال بياôت الطلب والوظائف الاكمò للفحص والسجل احلكويم وأالرشـيف وتوليد Inventionsاملؤمتت "

  إالحصائية. التقارير

"، ٕايالء اهñم خاص مبعايري الويبو اخلاصة بلك مكون، ومهنا Inventionsنظام املؤمتت "وقد مت عند ٕانشاء لك مكوôت ال 
 ".(لغة الرتمزي املوسعة) XMLتوصية ملعاجلة املعلومات املتعلقة �لرباءات �سـتعامل لغة ": 36معيار الويبو رمق 

رتوين للوªئق الواردة"، فيمت ٕانشاء بطاقة معل وتسجل الوªئق الواردة ٔاوال �سـتخدام حمطة معل مؤمتتة، ويه"السجل إاللك
". ومتسح لك الوªئق اليت ٕادخال الببليوغرافياللملف اجلديد، مث تدخل البياôت الببليوغرافية �سـتخدام حمطة العمل "

  يتضمهنا امللف ضوئيا ويمت حتميلها يف قاعدة البياôت، فينشأ �لتايل ملف ٕالكرتوين لطلب براءة Îخرتاع.
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  تتاح املعلومات بشأن الطلب، بعد ٕادخالها، للفاحصني للقيام ٔاوال �لفحص الشلكي مث �لفحص املوضوعي بعد ذm.و 

وميكن للفاحصني، ٔالغراض الفحص املوضوعي (تقيمي اجلدة والنشاط Îبتاكري)، النفاذ ٕاىل عدد كبري من موارد البحث، 
(قاعدة بياôت معاهدة التعاون بشأن الرباءات) ونظام البحث اخلاص  �سـتخدام ربط رسيع �ٕالنرتنت، مهنا موارد الويبو

  �ملكتب أالورويب للرباءات، والعديد من املوارد أالخرى.

  وقد طورت بوابة البحث ونفذت من ٔاجل تسهيل معلية تقيمي اجلدة يف طلبات الرباءات.

  .سـندات امحلايةعداد وترسل بعد ذm املعلومات آليا ٕاىل مرحò توليد النرشة الرمسية وإ 

  وحتول املعلومات، بعد ٕامتام إالجراءات املذكورة ٔاعاله، ٕاىل السجل.

  ".السجل احلكويم لالخرتاعاتوتنجز أالعامل املوالية واملتعلقة �الخرتاعات يف السجل، �سـتخدام حمطة العمل املؤمتتة "

  تسـتخد�ا، من قاعدة بياôت واحدة. وتسـمتد لك حمطات العمل املؤمتتة املذكورة ٔاعاله املعلومات اليت

" عنارص تتعقب آليا اسـتالم االٔموال اليت سددها مودعو الطلبات يف خمتلف Inventionsويتضمن النظام املؤمتت "
  مراحل الفحص ومن ٔاحصاب سـندات امحلاية هبدف متديد صالحيهتا، مث ترسل ٕاشعارا �سـتالم ت� أالموال املسددة.

التحتية للمعلومات املوقع إاللكرتوين اÆي تنرش فيه املعلومات �ٕالنلكزيية وأالوكرانية يف آن واحد. وقد Íز وتتضمن البنية 
وتمت الصيانة أيضا بلكتا اللغتني. كام تنرش املعلومات املتعلقة حبقوق امللكية  املوقع بنظام حبث يمت ملؤه �ٕالنلكزيية وأالوكرانية

ليت تصدر مرتني يف الشهر. وميكن للجمهور النفاذ من خالل املوقع إاللكرتوين ٕاىل قواعد البياôت الفكرية يف النرشة الرمسية ا
التفاعلية ونظم املعلومات والنظم املرجعية (الشـبكية) املتعلقة بطلبات براءات Îخرتاع ومناذج املنفعة ووضعها إالجرايئ، 

.òٕالضافة ٕاىل سـندات امحلاية املسج�  

        الطلب العامالطلب العامالطلب العامالطلب العاممنمنمنمنوذج ٕاجراءات وذج ٕاجراءات وذج ٕاجراءات وذج ٕاجراءات 

يودع الطلب العام، طبقا لمنوذج ٕاجراءات الطلب العام، عىل دعامة ورقية. ويمت التدقيق يف مدى تطابق الطلب مع 
الرشوط احملددة (الوªئق املعدة اكمò وحصيحة)، ويف صورة اكنت مجموعة الوªئق اكمò، يشلك ملف وريق للطلب. مث 

" ويف أرشـيف الوªئق Inventionsحتميلها يف قاعدة بياôت النظام املؤمتت "متسح لك الوªئق الورقية ضوئيا ويمت 
  إاللكرتونية املركزي. فينشأ �لتايل ملف ٕالكرتوين للطلب.

وبعد توليد ملف الطلب، يمت حتويm ٕاىل مرحò الفحص الشلكي، ويمت التدقيق يف مدى تطابق الوªئق املودعة مع الرشوط 
ٔاوجه عدم تطابق مع الرشوط احملددة أو دعت احلاجة ٕاىل ٕايداع مواد ٕاضافية، ميكن للفاحص أن  احملددة. وٕان مت اكتشاف

  يو1 آليا الوªئق الرضورية. مث تدخل النسخ إاللكرتونية لت� الوªئق ٕاىل قاعدة البياôت.

  ويمت حتويل الطلب بعد ذm ٕاىل مرحò البحث املوضوعي.

مدى التطابق مع معايري ٔاهلية امحلاية. وتو1، عند الرضورة، ٕاشعارات والñسات ملودعي ويف ت� املرحò، يمت التدقيق يف 
  يف قاعدة البياôت، بعد ٕامضاهئا من طرف الفاحصني. الطلب، وختزن نسخ ٕالكرتونية من ت� إالشعارات وÎلñسات
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البياôت. ويمت �لتايل ٕانشاء ملف لطلب  ومتسح ردود مودعي الطلب، الواردة عىل دعامات ورقية، ضوئيا وحتمل يف قاعدة
براءة Îخرتاع عىل الشلكني الوريق وإاللكرتوين. وتكون حمتو/ت ملف الطلب إاللكرتوين، بعد Îنهتاء من مرحò الفحص 

  املوضوعي، مماثò متاما »موعة الوªئق إاللكرتونية اليت تتضمهنا قاعدة البياôت.

"، ٔانشئت طبقا ملبادئ سري العمل إاللكرتوين. ومتسح Inventionsللنظام املؤمتت " جديدةتنفيذ صيغة  2008وشهدت 
لك الوªئق الواردة ضوئيا. وكنتيجة mÆ حتمل صور الوªئق اليت يمت اسـتال�ا يف قاعدة البياôت. ويقوم النظام آليا �لتعرف 

مث يقوم املصححون بتعديلها. وختزن الصور والنصوص اليت وملخص Îخرتاع ومواصفاته،  املطالباتعىل الوªئق من سبيل 
  مت التعرف ٕالهيا، يف قاعدة البياôت.

وحتول لك الوªئق الورقية، بعد مسحها ضوئيا ٕاىل أالرشـيف، وال تعاجل عرب النظام ٕاال الوªئق إاللكرتونية. و�لتايل ميكن 
  متثيل المنوذج العام، كام ييل:

  

  

        الشـبكيةالشـبكيةالشـبكيةالشـبكيةالبنية التحتية البنية التحتية البنية التحتية البنية التحتية 

يتضمن وحدة شـبكة خاصة افرتاضية ووحدة جدار ôري اÆي  Cisco PIX525E الشـبكية من Íازالبنية التحتية  تتكون
  الشـبكة.. ويعزز اسـتخدام جدارين ôريني ٔامن UNIXتستندان ٕاىل موجه داخيل ٔانشئ عىل خادم 

  .HPو Ciscoوتتكون لوحات توزيع االتصاالت من معدات 

 حفظ الطلب:
Application_3 

 طلب جديد

 اسـتالم الطلب

 ملف الطلب

 إالجراءات القانونية الفحص التوثيق

 دفعة طلبات

 :حفظ الطلب
Application_1 

 صندوق الرسائل
الواردة لقسم 

 التوثيق
Application_2 

 صندوق الرسائل
 الواردة لقسم

 الفحص

 صندوق الرسائل
 الواردة للسجل

 INVENTIONSقاعدة بياôت 

 اتدفعة طلب

 أالرشـيف
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  وتنقسم الشـبكة ا1اخلية ٕاىل الشـباكت احمللية Îفرتاضية التالية:

 الشـبكة احمللية Îفرتاضية لالخرتاعات؛ -

 والشـبكة احمللية Îفرتاضية للعالمات التجارية؛ -

 والشـبكة احمللية Îفرتاضية للمحاسـبة؛ -

 Îفرتاضية لٔالمن. والشـبكة احمللية -

  وحتتوي الشـبكة عىل أالجزاء التالية:

، �ٕالضافة ٕاىل خوادم افرتاضية عىل منصة Supermicroو Intel(هيولت �اكرد) و HPخوادم   -  
VMware ESX وHyper-V (مايكروسوفت)؛ 

 .UNIXو Windows 2008R2و Windows 2008و Windows 2003ونظم التشغيل  -

  ) ٕادارة ٕاعدادات بيئة معل املسـتخدمني واحلواسيب يف الشـبكة، أي:Active Directoryالفعيل (ويتيح حقل ا1ليل 

 يقسم املسـتخدمني واحلواسيب ٕاىل مجموعات؛ -

 ويسـتخدم سـياسات ا»موعة للك مجموعة مسـتخدمني وللك حمطة معل؛ -

يئة املضيف بروتوكول هت ) و DNSمن ٔاسامء احلقول عىل إالنرتنت ( –ويدمع البنية التحتية   -  
 ).DHCP(  ديناميكياً 

  ويسـتخدم لتنظمي ٕاجراءات الوقاية التلقائية لبنية احلقل، مراقبا احلقل التاليني:

 يتيح حتديث نظم تشغيل لك اخلوادم ولك احلواسيب الطالبة للخدمة، WSUSخادم  -

اية من " اÆي يتيح ٕادارة لك برجميات امحلKaspersky Antivirusوخادم امحلاية من الفريوسات " -
الفريوسات املثبتة عىل احلواسيب الطالبة للخدمة، وحتديث قواعد بياôت الفريوسات وتوليد حتديث قاعدة 

 بياôت الفريوسات وتقرير الهتديدات الراهنة.

  وتسـتخدم اخلوادم التالية:

 )؛MS SQL 2008R2و MS SQL 2005و MS SQL 2000خوادم قاعدة البياôت ( -

 دل املعلومات مضن الشـبكة ا1اخلية؛وخوادم امللفات لتبا -

 واخلوادم Îحتياطية؛ -

 ؛wwwwwwwwwwww....uuuuiiiippppv.ov.ov.ov.orgrgrgrgو wwwwwwwwwwww....SIPSUSIPSUSIPSUSIPSU....ggggov.ov.ov.ov.uauauauaوخوادم الويب  -

 وخادم الربيد Îلكرتوين؛ -
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للمسـتخدمني املرصح هلم، طبقا  EPOQUENetٕال�حة النفاذ ٕاىل قاعدة بياôت  EPOQUEوخادم  -
 لعناوين بروتوكول إالنرتنت احملددة.

حلفظ النسخ Îحتياطية من البياôت. كام مت ترتيب خمطط  أنظمة ختزين املعلومات وأالرشطة املغناطيسـيةوتسـتخدم 
  السرتجاع بياôت اخلوادم واخلدمات.

        أالÍزة:أالÍزة:أالÍزة:أالÍزة:

احمللية ا1اخلية، وتعمل برجمية الطلب يف ت� الشـبكة، وميكن البحث عن مت نرش نظام املعلومات عىل شـبكة احلواسيب 
  املعلومات ومشاهدة الوªئق، بفضل ربط �ٕالنرتنت خصص لهذا الغرض.

  خادما ومعدات ٔاخرى، حسب ما هو مبني فÅ ييل: 25حاسو� خشصيا و 600وتتضمن الشـبكة احمللية للحواسيب 

  

  النوع  Îسـتعامل

 Dell 2950و Î  HP DL380فرتاضية للخادماحملااكة 

 افرتايض  )Active Directoryخادم ا1ليل الفعيل (

 افرتايض  خادم مراقبة احلقول إالضافية

 Intelو HP DL380و Compaq ML570  خادم قاعدة بياôت 
SE7520JR وIntel SE7501WV وSupermicro 

6025B 
 Intel SE7501WV  خادم امللفات

 Intel SE7501WVو HP DL380  الطلباتخادم 

 عالمة جتارية حملية  Unixموّجه 

 افرتايض  خادم الويب

 افرتايض  خادم الربيد

 افرتايض  اخلادم الوكيل

 HPو HP Procurve 2910و Cisco 2650  مفاتيح الشـبكة

Procurve 2510 3وCom 4500 
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PIX 525E  Cisco 

  EPOQUE Netنظام 

  EPOQUEخادم  -

  الشـبكةمفتاح  -

  موّجه -

 

- IBM Xseries 206 Type 8482 

- Cisco 2950 

- Cisco 2691 

 عالمة جتارية حملية  حواسيب حمطات معل

 HP- LJ 3015Xو HP- LJ P2055Dو HP-LJ 4100  طابعاتال
 HP- LJ 1300و HP- LJ 1200و HP- LJ 4015Xو
 HP- LJ 2420و HP- LJ 3005و HP- LJ 1320و

 HP- LJ 4200و 4050و HP- LJ 4000و (2400)
 HP- LJ 2015و HP-LJ 5000و HP- LJ 4250و
 Samsungو HP-LJ 3700و HP- LJ 5500colorو

ML-1210 وSamsung ML-2010 وEpson Stylus 
830U وEpson R390 وEpson R340 وEpson 

StylusC86 وCanon LBP-800 وCanon LBP-
 Xerox PH3450 DNو 2460

 Fujitsu fi-5120Cو Canon CanoScan Lide100  املاحسات الضوئية
 Fujitsuو Fujitsu fi-4120C2و Fujitsu fi-5220Cو

fi-5530C وFujitsu fi-4220C وHP SJ 7400C 
 HP SJ 2410Gو HP SJ 3800و HP SJ 8290و
 HP SJ G2710و HP SJ 8200و HP SJ 5550Cو
 Mustek 2400CUو UMAX Astra 6700و

        الربجمياتالربجمياتالربجمياتالربجميات

– Microsoft Windows Server 2008R2 2003و 2008و  

– Microsoft Windows 7 وXP 

– Microsoft SQL 2008R2, 2005, 2000 

– Microsoft Office 2010 2003و 2007و 

 .Kaspersky Antivirus (KAV)برôمج امحلاية من الفريوسات –

]ييل ذm امللحق الثالث[
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 تقرير عن نظام ٕادارة اجلودةتقرير عن نظام ٕادارة اجلودةتقرير عن نظام ٕادارة اجلودةتقرير عن نظام ٕادارة اجلودة

  للملكية الفكرية ا1ائرة احلكومية أالوكرانية ٕاعداد من

  المنوذج.عن نظام ٕادارة اجلودة عىل النحو املبني يف هذا  ٔان تقدم معلومات ٔاساسـية عامة دارةينبغي لالٕ 

وتعترب أالوصاف الواردة ٔاسفل لك عنوان رئييس يف هذا المنوذج ٔامثò لنوع املعلومات اليت ينبغي أن تدرج أسفل لك عنوان 
  ٔان تضيف معلومات ٕاضافية غري ت� املبينة يف هذه الوثيقة ٕان ٔارادت ذm. ٕادارةوللك  وكيفية تنظميها.

 اîترصات املسـتخدمة يف النص إالنلكزيياîترصات املسـتخدمة يف النص إالنلكزيياîترصات املسـتخدمة يف النص إالنلكزيياîترصات املسـتخدمة يف النص إالنلكزيي

SIPSU  ا1ائرة( للملكية الفكريةأالوكرانية  احلكومية ا1ائرةـ(  

SE “UIPI” ـ "معهد امللكية الصناعية أالوكراين" التابع للحكومة  

  ))))03.21ــــ        01.21مقدمة (الفصول مقدمة (الفصول مقدمة (الفصول مقدمة (الفصول 

أن تشري يف هذا اجلزء ٕاىل ٔاي مرجع ٔاو أساس معياريني معرتف هبام لنظام ٕادارة اجلودة  دارةٕان اقتىض أالمر، جيوز لالٕ 
  حتت عنوان "مرجع معياري لنظام ٕادارة اجلودة" ISO 9001، مثل 21اخلاص هبا جبانب الفصل 

  (نظام اجلودة أالورويب)" ISO 9001  ،EQS "مرجع معياري لنظام ٕادارة اجلودة: عىل سبيل املثال:

    ٔان تقدم املعلومات الواردة يف ٕاطارات أالوصاف، وذm حتت العناوين التالية ٕادارةمث ينبغي للك 

    . 9001:2008ISOنظاًما ٕالدارة اجلودة واسـتخدمته وفقًا ملتطلبات معيار  ا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكريةطبقت 

ا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية اليت حصلت علهيا  ISO 9001:2008وتغطي شهادة امتثال نظام ٕادارة اجلودة ملعيار 
حفص طلبات حقوق امللكية الفكرية (Îبتاكرات ومناذج املنفعة والرسوم     جماالت العمل التالية: 2012يف ٔاكتوبر  الفكرية

وال�ذج الصناعية والعالمات التجارية وعالمات اخلدمة وتصاممي ا1وائر املتاكمò وبياôت منشأ البضائع) بشأن استيفاهئا 
Îسـتعداد لتسجيل حقوق امللكية الفكرية لرشوط احلصول عىل امحلاية القانونية، �ٕالضافة ٕاىل حفص ٕاجراءات ا1مع؛ وتوفري 
حسب اتفاقية التعاون بشأن املودعة 1ى ا1وl ونرش املعلومات املتعلقة بذm رمسًيا؛ وحبث طلبات براءات Îخرتاع 

    .وحفصها الرباءات

  .2013ومن املقرر ٔان جتري منظمة تصديق مسـتقò تدقيقًا يف مطابقة نظام ٕادارة اجلودة للمعايري يف سبمترب 
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  القيادة والسـياسةالقيادة والسـياسةالقيادة والسـياسةالقيادة والسـياسة    .1111

   داخلًيا: متوفرة الوªئق وأنالتأكيد عىل توثيق ما ييل بوضوح،  04.21

  (ٔا) سـياسة اجلودة اليت وضعهتا إالدارة العليا.

  وأسامؤمه. ودة مبوجب تفويض إالدارة العليا(ب) أدوار الهيئات وأالفراد املسؤولني عن نظام ٕادارة اجل

        ولني عن نظام ٕادارة اجلودة.ؤ مجيع الهيئات وأالفراد املسيظهر (ج) خمطط تنظميي 

  (أ) سـياسة اجلودة اليت وضع(أ) سـياسة اجلودة اليت وضع(أ) سـياسة اجلودة اليت وضع(أ) سـياسة اجلودة اليت وضعهتهتهتهتا إالدارة العلياا إالدارة العلياا إالدارة العلياا إالدارة العليا

للحامية القانونية  الوطينلنظام ٕانشاء ا تصوريف  لþائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكريةمن املهام ذات أالولوية �لنسـبة 
  حتسني حفص طلبات حقوق امللكية الصناعية عن طريق: 2014-2009للملكية الفكرية للفرتة 

  ا؛وق امللكية الصناعية ٕالكرتونيٕاجراءات حفص طلبات حق نفيذت  –

  ؛أالنظمة املؤمتتة نفيذحتسني تقنية الطلبات �لنسـبة حلقوق امللكية الصناعية عىل ٔاساس ت و  –

ا1مع املهنجي ٕالجراءات حفص طلبات حقوق امللكية الصناعية، وتوفري تطبيق مماثل للقواعد واملعايري تعزيز و  –
  الترشيعية، وحاالت ٕاضفاء الصفة الرمسية السابقة؛

   تطبيق نظام ملء الطلبات عرب إالنرتنت من خالل منوذج ٕالكرتوين وتقليل جحم الطلبات املودعة ورقيًا؛و  –

Îنتظار �لنسـبة حلقوق امللكية الصناعية يف املسـتوى اÆي تنص عليه ٔاولو/ت االتفاقية املعمول  إالبقاء عىل وقتو  –
  هبا حسب اتفاقية �ريس محلاية امللكية الصناعية؛

  حتسني مراقبة جودة حفص الطلبات.و  –

دويل" يف النظام  ويف ٕاطار ٕاجراءات Îسـتعداد لطلب احلصول عىل صفيت "ٕادارة حبث دويل" و"ٕادارة حفص متهيدي
العاملي، مت ٕانشاء جملس تنسـيق اجلودة ISO  9001:2008ستيفاء رشوط معيار الا1ويل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات و

ون تنفيذ ؤ ولون عن شؤ ل ٕالدارة اجلودة وعّني موظفون مس، كام عُّني ممثا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكريةداخل 
   وصيانته يف أالقسام الهيلكية؛ ومت حتديد إالجراءات املوثقة الالزمة وتطويرها. نظام ٕادارة اجلودة

        .21.08.2012بتارخي  221وقد ُحددت سـياسة اجلودة وقدمت يف دليل اجلودة اÆي أقره القرار 

      (ب) أدوار الهي(ب) أدوار الهي(ب) أدوار الهي(ب) أدوار الهيئئئئات وأالفراد املسؤولني عن نظام ٕادارة اجلودة مبوجب تفويات وأالفراد املسؤولني عن نظام ٕادارة اجلودة مبوجب تفويات وأالفراد املسؤولني عن نظام ٕادارة اجلودة مبوجب تفويات وأالفراد املسؤولني عن نظام ٕادارة اجلودة مبوجب تفويضضضض إالدارة العليا وأسام إالدارة العليا وأسام إالدارة العليا وأسام إالدارة العليا وأسامؤمهؤمهؤمهؤمه

تنسـيق ٔاعامل تطوير ٕاجراءات نظام ٕادارة اجلودة وتنفيذها وصيانهتا، وٕالعداد تقارير املعلومات املوجزة فÅ خيص معل نظام ل 
ون املعلومات ؤ يني سرييه موسوف، ôئب املدير لشٕادارة اجلودة وفعاليته واحلاجة ٕاىل حتسينه ورفعها لٕالدارة العليا، مت تع 

   ٕالدارة اجلودة. وا1مع التقين للفحص، ممثالً 

   .ا1ائرةويعد جملس تنسـيق اجلودة جلنة جامعية استشارية دامئة ترشف علهيا ٕادارة 
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وضع السـياسات وحتديد أالهداف يف جمال اجلودة؛ وحتديد مبادئ نظام ٕادارة  واملهام الرئيسـية »لس تنسـيق اجلودة يه:
واجلزء السابع من املبادئ التوجهيية للبحث ا1ويل والفحص ISO  9001:2008اجلودة وٕاجراءاته ومنوذجه مبا يتفق ورشوط 

المتهيدي ا1ويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات وتلبية احتياجات الز�ئن؛ ومراقبة نظام ٕادارة اجلودة وٕادارته 
mوحتسينه. وحتلي  

  ٔاشهر. 6ا عىل أالقل لك يعقد جملس تنسـيق اجلودة اجñعا واحدو 

        الهيلك التنظميي لنظام ٕادارة اجلودة.ويرد أدôه 
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  ولني عن نظام ٕادارة اجلودةولني عن نظام ٕادارة اجلودةولني عن نظام ٕادارة اجلودةولني عن نظام ٕادارة اجلودةؤ ؤ ؤ ؤ يظهر مجيع الهييظهر مجيع الهييظهر مجيع الهييظهر مجيع الهيئئئئات وأالفراد املسات وأالفراد املسات وأالفراد املسات وأالفراد املس(ج) خمط(ج) خمط(ج) خمط(ج) خمططططط تنظميي  تنظميي  تنظميي  تنظميي 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شعبة ٕانفاذ احلقوقشعبة ٕانفاذ احلقوقشعبة ٕانفاذ احلقوقشعبة ٕانفاذ احلقوق
 واالٔحاكم القانونيةواالٔحاكم القانونيةواالٔحاكم القانونيةواالٔحاكم القانونية

 شعبة التعاون ا1ويلشعبة التعاون ا1ويلشعبة التعاون ا1ويلشعبة التعاون ا1ويل
 والتاكمل االٔورووالتاكمل االٔورووالتاكمل االٔورووالتاكمل االٔورويبيبيبيب

 شعبة مراقبة اسـتخدامشعبة مراقبة اسـتخدامشعبة مراقبة اسـتخدامشعبة مراقبة اسـتخدام
 حقوق امللكية الفكريةحقوق امللكية الفكريةحقوق امللكية الفكريةحقوق امللكية الفكرية

    ون املالية االٕداريةون املالية االٕداريةون املالية االٕداريةون املالية االٕداريةؤ ؤ ؤ ؤ شعبة الششعبة الششعبة الششعبة الش

 
 ا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكريةا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكريةا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكريةا1ائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية

 ا1ائرةا1ائرةا1ائرةا1ائرةرئيس رئيس رئيس رئيس 

    معهد امللكية الصناعية أالوكراين "التابع للحكومة"معهد امللكية الصناعية أالوكراين "التابع للحكومة"معهد امللكية الصناعية أالوكراين "التابع للحكومة"معهد امللكية الصناعية أالوكراين "التابع للحكومة"
    املديراملديراملديراملدير

    ون الفحصون الفحصون الفحصون الفحصؤ ؤ ؤ ؤ لشلشلشلش    املديراملديراملديراملديرôئب ôئب ôئب ôئب  ôئب أول املديرôئب أول املديرôئب أول املديرôئب أول املدير
ون املعلومات ون املعلومات ون املعلومات ون املعلومات ؤ ؤ ؤ ؤ ôئب املدير لشôئب املدير لشôئب املدير لشôئب املدير لش

    وا1وا1وا1وا1معمعمعمع التقين للفحص التقين للفحص التقين للفحص التقين للفحص
 ونونونونؤ ؤ ؤ ؤ ôئب املدير لشôئب املدير لشôئب املدير لشôئب املدير لش

    االٔحاكم القانونيةاالٔحاكم القانونيةاالٔحاكم القانونيةاالٔحاكم القانونية

قسم حفص طلبات 
السامت والرسوم 
 وال�ذج الصناعية

قسم العالقات 
العامة وترتيبات 

 الربوتوكول يف احملافل

 شعبة املشرت/ت

 شعبة املوظفني

 أالماميةقسم الواÍة 

شعبة احملاسـبة 
النظامية ومراقبة 
 الوªئق وأالرشفة

lشعبة التحليل ؤاد 
 التخطيط Îقتصادي

قسم حفص طلبات 
Îبتاكرات ومناذج 
املنفعة وتصاممي 
òا1وائر املتاكم 

شعبة مراقبة تنفيذ العمل 
  التنظميي ونظامه

 جملس تنسـيق اجلودةجملس تنسـيق اجلودةجملس تنسـيق اجلودةجملس تنسـيق اجلودة

قسم تسجيل الطلبات 
وحتريرها وٕاعداد 
 املنشورات الرمسية

 قسم احلوسـبة
 وتكنولوجيا املعلومات

قسم دمع املعلومات 
 املتعلقة �لرباءات

 شعبة التنبؤ
 وإالحصائيات Îقتصادية

قسم التمنية 
الترشيعية يف جمال 

 امللكية الصناعية

 ا1ائرةا1ائرةا1ائرةا1ائرةجملس جملس جملس جملس 

تنفيذ نظام ٕادارة قطاع 
 اجلودة والتدقيق فيه

شعبة التنظمي Îقتصادي 
 للملكية الصناعية

 قسم ٕادارة ٕانفاذ حقوق
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  ومناذج املنفعة وتصاممي ا1وائر املتاكمÎ òخرتاع براءات الهيلك التنظميي لقسم حفص طلبات

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

من املبادئ التوجهيية  21لرشوط الفصل  دارةتيفاء نظام ٕادارة اجلودة �الٕ توضيح (عن طريق جدول) مدى اس  05.21
 للبحث ا1ويل والفحص المتهيدي ا1ويل.

  هذه الرشوط.إالدارة ٔاو بدًال من ذm، توضيح املواضع اليت ال تسـتويف فهيا 

 21رشط الفصل 

 مدى Îستيفاء

 جزيئ لكي
  غري

 مسـتوف

   � توفر سـياسة اجلودة (ٔا) 04.21
   �  ولني عن نظام ٕادارة اجلودة وأسامهئمؤ حتديد أدوار املس (ب)
   �  خمطط تنظميي توفر (ج)

   � 21تأكيد استيفاء نظام ٕادارة اجلودة لرشوط الفصل   05.21
   � آليات ضامن فعالية نظام ٕادارة اجلودة (ٔا) 06.21

   � مراقبة معلية التحسني املسـمتر (ب)
   �  توعية املوظفني هبذا املعيار من قبل إالدارة (ٔا) 07.21

    رئيس القسمرئيس القسمرئيس القسمرئيس القسم
    

 شعبة الكميياء وعمل املعادن

 ôئب رئيس القسمôئب رئيس القسمôئب رئيس القسمôئب رئيس القسم

ةشعبة املسـتحرضات الصيدالني  

تكنولوجيا الكمييائية والبيولوجيةال شعبة   

     شعبة الهندسة املياكنيكية العامة وأالشغال املعدنية واللحام

 قطاع االتصاالت

والتعدينشعبة البناء   

 شعبة الضوء وصناعة الطباعة

املتعلقة �لرباءاتقطاع حتليل قواعد بياôت املعلومات   

 شعبة الطلبات ا1ولية

 شعبة التعامل مع الوªئق

 شعبة الفحص الشلكي

 شعبة حتديد �رخي إاليداع

 شعبة البحث يف الرباءات
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 21رشط الفصل 

 مدى Îستيفاء

 جزيئ لكي
  غري

 مسـتوف

ات مع نظام ٕادارة الرباءمتايش املبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأن  (ب) 
  دارةاجلودة �الٕ 

�   

   � ٕاجراء مراجعات ٕادارية (ٔا) 08.21
   � اسـتعراض أهداف اجلودة (ب)
   � إالدارةالتوعية بأهداف اجلودة يف مجيع ٔاقسام  (ج)

   � ٕاجراء مراجعة سـنوية لنظام ٕادارة اجلودة بغية: (ٔا) 09.21
   � 21حتديد مدى تطابق نظام ٕادارة اجلودة مع رشوط الفصل  "1"  (ب)

لمبادئ التوجهيية ملعاهدة ل البحث والفحص  متاثلحتديد مدى  "2"
  التعاون بشأن الرباءات

�   

   � مهنج موضوعي وشفاف  (ج)
  �   17.21اسـتخدام مدخالت تشمل معلومات وفقًا للفقرة  (د)
   � تسجيل النتاجئ  (هـ)

   �  التأكد من رصد ٔاعباء العمل الفعلية والتكيف معها  10.21
   � :وجود بنية حتتية لضامن مكية موظفني (ٔا) 11.21

   � اكفية للتعامل مع تدفق العمل "1"
حتافظ عىل املؤهالت التقنية للبحث والفحص يف مجيع  "2"

 التقنية ا»االت
�   

   � 43حتافظ عىل التسهيالت اللغوية لفهم اللغات وفقًا للقاعدة  "3"
   � :بنية حتتية لتوفري مكية موظفني ٕاداريني �رة )(ب

   � الهم 1مع املوظفني املؤهلني تقنيعىل مسـتوى يؤه  "1"
   �  لتوثيق السجالت "2"

   �  التأكد من وجود معدات مناسـبة ٕالجراء البحث والفحص "1" (ٔا) 12.21
   �  34التأكد من توفر الوªئق وفقًا للقاعدة  "2"

   �  علهيا تعلÅت ملساعدة املوظفني يف فهم معايري اجلودة والترصف بناءً  "1"  (ب)
   �  تباع ٕاجراءات العمل بدقة واحملافظة عىل حتديهثاتعلÅت ال "2"

برôمج التعمل والتطوير لضامن توفر املهارات املطلوبة للبحث  "1"  13.21
  والفحص واحملافظة علهيا

�   

   �  اجلودة  برôمج التعمل والتطوير لضامن وعي املوظفني �المتثال ملعايري "2" 
   �  وجود نظام لرصد املوارد املطلوبة لتلبية الطلب (ٔا) 14.21
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 21رشط الفصل 

 مدى Îستيفاء

 جزيئ لكي
  غري

 مسـتوف

لرصد املوارد املطلوبة لالمتثال ملعايري اجلودة يف وجود نظام  (ب)
  والفحص البحث

�   

   � آليات مراقبة لضامن ٕاصدار تقارير البحث والفحص يف أالوقات احملددة (ٔا) 15.21
   � لتقلب يف الطلب وترامك العملل آليات مراقبة  (ب)

   � :نظام داخيل لضامن اجلودة للتقيمي اÆايت (ٔا) 16.21
   �  الستيفاء املبادئ التوجهيية للبحث والفحص "1"
   � ٕالرسال ردود أالفعال للموظفني "2"

   �  نظام لقياس البياôت ورفع التقرير بشأن التحسني املسـمتر (ب)
نظام للتحقق من فعالية إالجراءات املتخذة لتصحيح العجز يف ٔاعامل   (ج)

 البحث والفحص
�   

  �  اتصال يساعد يف حتديد املامرسات املثىل بني املصاحلموظف  (ٔا) 17.21
   � موظف اتصال يتوىل التحسني املسـمتر (ب)
موظف اتصال يوفر حلقة اتصال فعاl مع املصاحل أالخرى للحصول  (ج)

  عىل ردود أالفعال والتقيمي
 �  

   � نظام مالمئ للتعامل مع الشاكوى "1" (ٔا) 18.21
   �  نظام مالمئ الختاذ إالجراءات الوقائية/التصحيحية "2"
   � نظام مالمئ لتوفري ردود أالفعال للمسـتخدمني "3"

   �  ٕاجراء لرصد رضا املسـتخدمني وتصورمه "1" ب)
   �  ٕاجراء للتأكد من تلبية Îحتياجات والتوقعات املرشوعة "2"

   �  بشأن ٕاجراءات البحث والفحصٕارشادات واحضة ودقيقة للمسـتخدم  (ج)
تتيح أهداف اجلودة اخلاصة هبا للعامة وكيفية  إالدارةحتديد ما ٕاذا اكنت  (د)

mذ 
 �  

   � ٕانشاء حلقة اتصال مع الويبو واملاكتب املنتخبة/املعينة  19.21
   � موصوف بوضوح (يف دليل اجلودة مثًال) دارةنظام ٕادارة اجلودة �الٕ   20.21
   � ٕاعداد الوªئق اليت يتألف مهنا دليل اجلودة وتوزيعها (ٔا) 21.21

   �  توفر الوسائط 1مع دليل اجلودة (ب)
   �  اختاذ ٕاجراءات مراقبة الوªئق (ج)

   �  وÎلزتام بنظام ٕادارة اجلودةدارة سـياسة جودة �الٕ  (ٔا) 22.21
   �  نطاق نظام ٕادارة اجلودة (ب)
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 21رشط الفصل 

 مدى Îستيفاء

 جزيئ لكي
  غري

 مسـتوف

   � وليات تنظميية وهيلك تنظمييؤ مس (ج)
   �  إالدارةوثقة يف امل ٕاجراء العمليات (د)
   � توفر املوارد ٕالجراء العمليات (هـ)
   � وصف التفاعل بني العمليات وإالجراءات يف نظام ٕادارة اجلودة (و)

   � تسجيل ٔاي الوªئق حتفظ وأين حتفظ (ٔا) 23.21
   � إالدارية تسجيل نتاجئ املراجعة (ب)
   � تسجيل ما يتعلق بتدريب املوظفني و�اراهتم وخرباهتم (ج)
   �  مع املعايري عىل اتساق العمليات أالدl (د)
   � نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة �ملنتجات (هـ)
   �  تسجيل معلية البحث والفحص املنفذة يف لك طلب (و)
   � يسمح بتعقب العمل الفرديتسجيل البياôت مبا  (ز)
   �  تسجيل معليات التدقيق يف نظام ٕادارة اجلودة (ح)
   �  تسجيل إالجراءات املتخذة حيال املنتجات غري املتسقة )(ط

   � تسجيل إالجراءات املتخذة حيال إالجراءات التصحيحية (ي)
   �  تسجيل إالجراءات املتخذة حيال إالجراءات الوقائية (ك)
   �  تسجيل وªئق معليات البحث (ل)

   � تسجيل قواعد البياôت املسـتخدمة يف البحث "1" (ٔا) 24.21
تسجيل لكامت البحث وتركيبة اللكامت وتشذيب اللكامت  "2"

 البحث  ٔاثناء
�   

   � تسجيل اللغات املسـتخدمة يف البحث "3"
   � تسجيل أالصناف والرتكيبات املسـتخدمة يف البحث "4"

   � تسجيل املعلومات أالخرى املتصò �لبحث (ب)
   � تسجيل قرص البحث وتربير ذm "1" (ج)

   �  تسجيل نقص وضوح ا1عاوى "2"
   �  تسجيل نقص الوحدة "3"

   �  تقارير بشأن ٕاجراءات املراجعة ا1اخلية  25.21
   �  معلومات ٕاضافية حول املدخالت إالضافية للمراجعات ا1اخلية  26.21
   � 19.21التقرير املبديئ اÆي نصت عليه الفقرة   29.21
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 توضيح، مع إالشارة ٕاىل اîطط التنظميي، الهيئات واالٓليات اليت تسـتعني هبا إالدارة لضامن:  06.21

  (ٔا) فعالية نظام ٕادارة اجلودة؛

        تقدم معلية التحسني املسـمتر.و (ب) 

  (أ) فعالية نظام ٕادارة اجلودة(أ) فعالية نظام ٕادارة اجلودة(أ) فعالية نظام ٕادارة اجلودة(أ) فعالية نظام ٕادارة اجلودة

   وممثل ٕادارة اجلودة. ا1ائرةوليات ٕادارة ؤ لية وضع السـياسات وتنفيذها من مستعد مع 

بني الشعب و/أو رؤساء الشعب ا معيارية وت بصفة سـنوية ٔاهداف ا1ائرةٕادارة  ولتقيمي فعالية نظام ٕادارة اجلودة، تضع
   ضامن حتقيقها، وتعمتد برôمج التدقيق ا1اخيل يف نظام ٕادارة اجلودة.ولني عن ؤ املس

ملخص Îسـتنتاجات ٕاىل رئيس وتُناقش نتاجئ معليات التدقيق ا1اخيل وحتلل يف اجñع جملس تنسـيق اجلودة ويرسل 
         الختاذ قرارات تريم ٕاىل حتسني ٔانشطة اجلودة. ا1ائرة

  (ب) تقدم (ب) تقدم (ب) تقدم (ب) تقدم معمعمعمعلية التحسني املسـمترلية التحسني املسـمترلية التحسني املسـمترلية التحسني املسـمتر

ون تنفيذ نظام ٕادارة اجلودة ؤ ولني فÅ خيص شؤ يق العامني ٔالنشطة املوظفني املسيبارش ممثل ٕادارة اجلودة �ام إالدارة والتنسـ 
ا عىل قطاع تنفيذ نظام ٕادارة اجلودة والتدقيق فيه فÅ خيص التطوير الفعال لنظام ته يف الشعب الهيلكية، ويرشف أيضوصيان 

        سينه.وحت  ٕادارة اجلودة وتنفيذه

وتناقش ٔامه املوضوعات وÎقرتاحات ا»هزة يف اجñعات جملس تنسـيق اجلودة وجلسات التوجيه إالداري؛ وتسجل 
        القرارات املتخذة يف هذه Îجñعات وجلسات التوجيه يف الربوتوكوالت والتعلÅت والتوجهيات.

  والرشوط التنظميية مبا يف ذm:ملوظفهيا ٔامهية الوفاء برشوط املعاهدة إالدارة توضيح كيف تبني 

  (ٔا) ت� املتعلقة هبذا املعيار؛

  .دارةتثال لنظام ٕادارة اجلودة �الٕ (ب) Îم  

يتعلق  للموظفني ٔامهية الوفاء برشوط نظام ٕادارة اجلودة، مبا يف ذm رشوط معاهدة التعاون بشأن الرباءات، فÅ ا1ائرةتبني 
، ا1ائرةبتحقيق اجلودة خبصوص البحث ا1ويل والفحص المتهيدي ا1ويل، وذm من خالل تعلÅت وتوجهيات ٕادارة 

وندوات التدريب وتقارير جملس تنسـيق اجلودة وبروتوكوالته وتقارير  ا1ائرةوÎجñعات التشغيلية أالسـبوعية مع رئيس 
هذه أالحداث والوªق بشلك رسيع عن طريق الربيد إاللكرتوين من خالل شـبكة السـنوية؛ وتوزع املعلومات بشأن  ا1ائرة

   املعلومات ا1اخلية.

 انتباه الفاحصني ٕاىل رشوط املعايري املتعلقة ٕ�دارة اجلودة والوªئق التنظميية من خالل قسم ا1ائرةوجبانب ذm، تلفت 
بتاكرات املؤمتت واÆي ميكن مجليع الفاحصني ٔان ينفذوا ٕاليه من ا لهذا الغرض يف نظام Îاملعلومات واملراجع املنشأ خصيص

  حمطات معلهم.
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  توضيح كيف ومىت جتري إالدارة العليا ٔاو املوظفون اîولون: 08.21

  (ٔا) مراجعات ٕادارية وضامن توفر املوارد املالمئة؛  

  مراجعة ٔالهداف اجلودة؛و (ب)   

  املعنية. إالدارةالتأكد من التوعية بأهداف اجلودة وفهمها يف مجيع أقسام و (ج)   

  (أ) مراجعات ٕادارية وضامن توفر املوارد املالمئة(أ) مراجعات ٕادارية وضامن توفر املوارد املالمئة(أ) مراجعات ٕادارية وضامن توفر املوارد املالمئة(أ) مراجعات ٕادارية وضامن توفر املوارد املالمئة

   أهدافًا ثالثية أالبعاد، موÍة حنو حتسني اجلودة، وذm بناء عىل سـياسة اجلودة. ا1ائرةحتدد ٕادارة 

  أالهداف مرتني يف السـنة يف اجñعات جملس تنسـيق اجلودة.وجيري حتليل نظام ٕادارة اجلودة ومسـتوى حتقيق 

ويعد تقرير سري نظام ٕادارة اجلودة وثيقة موجزة من إالدارة، بناء علهيا تضع إالدارة خطط تطوير نظام ٕادارة اجلودة، وحتسن 
  جلودة.تعديالت نظام ٕادارة اجلودة و/أو قرارات التحسني، وختصص املوارد املطلوبة لسري نظام ٕادارة ا

        جراء حتليل نظام ٕادارة اجلودة يف ٔاغسطس وسبمترب.الٕ ، ختطط إالدارة 2013 و�لنسـبة لسـنة

  (ب) مراجعة ٔالهداف اجلودة(ب) مراجعة ٔالهداف اجلودة(ب) مراجعة ٔالهداف اجلودة(ب) مراجعة ٔالهداف اجلودة

وفقًا لربôمج  ا1ائرةعن طريق قطاع تنفيذ نظام ٕادارة اجلودة والتدقيق فيه بتعلÅت من رئيس  ا1ائرةوتمت مراجعات ٕادارة 
   دة.التدقيق يف نظام ٕادارة اجلو 

.òوٕاذا اقتىض أالمر، من املمكن أن ُجترى مراجعات بصفة غري منتظمة بشأن مواضيع منفص   

         للعام القادم. ا1ائرةوتُراجع �ام نظام ٕادارة اجلودة يف سـياق التخطيط ٔالنشطة 

  املعنيةاملعنيةاملعنيةاملعنية    إالدارةإالدارةإالدارةإالدارة(ج) التأكد من التوعية بأهداف اجلودة وفهمها يف مجيع أقسام (ج) التأكد من التوعية بأهداف اجلودة وفهمها يف مجيع أقسام (ج) التأكد من التوعية بأهداف اجلودة وفهمها يف مجيع أقسام (ج) التأكد من التوعية بأهداف اجلودة وفهمها يف مجيع أقسام 

عىل النفاذ الرسيع للوªئق الرضورية واسـتعراض نتاجئ سري نظام ٕادارة اجلودة من خالل التعلÅت  1ى املوظفني القدرة
ا1اخلية، ؤايًضا يف سـياق اجñعات املوظفني  ا1ائرةالتوجهيات املرسò ٕاىل الشعب الهيلكية واملنشورة يف شـبكة   ٔاو
  الشعب. يف

وجبانب ذm، تُرسل املعلومات بشأن مراجعات جودة الفحص وٕاجراءات التشغيل اجلديدة وغريها من املعلومات املتعلقة 
  ٕاىل رؤساء شعب الفحص لتحويلها ٕاىل موظفي الشعب للرجوع ٕالهيا يف املسـتقبل. ا1ائرةبأنشطة 

ون مراجعة داخلية لنظام ٕادارة اجلودة وفقًا للفقرات عليا ٔاو املوظفون اîولون جير ال توضيح ما ٕاذا اكنت إالدارة   09.21
25.21  - 28.21:  

  )؛25.21(ٔا) مرة واحد سـنوً/ عىل أالقل (انظر الفقرة 

  ، وهو كام ييل: 8وفقًا للنطاق أالدىن لهذه املراجعات كام هو مبني يف املادة و (ب) 
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  (ٔا))؛27.21، 25.21(انظر الفقرات  21حتديد ٕاىل ٔاي مدى يسـتويف نظام ٕادارة اجلودة رشوط املادة  "1"

حتديد ٕاىل ٔاي مدى يسـتويف البحث والفحص املبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات (انظر و "2"
  (أ))؛27.21، 25.21الفقرات 

  )؛25.21بطريقة موضوعية وشفافة (انظر الفقرة و (ج) 

   (و)؛ -  (ب) Î27.21سـتعانة مبدخالت مثل املعلومات وفقًا للفقرات و(د) 

  ).28.21تسجيل النتاجئ (انظر الفقرة و  (هـ)

  .08.21، 05.21انظر 

ون املعلومات وا1مع التقين للفحص ؤ ون الفحص وôئب املدير لشؤ اجñعات مبشاركة ôئب الرئيس لشتعقد بصفة شهرية 
ولني عن ؤ تاكمò، فضًال عن املوظفني املسطلبات براءات Îخرتاع ومناذج املنفعة وتصاممي ا1وائر امل ورئيس قسم حفص 

   مراقبة اجلودة.

وختصص هذه Îجñعات ملناقشة مسائل ٕادارة اجلودة احلالية وتوفر املوارد املطلوبة وإالجراءات الواجب اختاذها لتلبية 
  احلاجات امللحة.

Î عات ٕاىل شعب الفحص املعنية ٔاو الفاحصني أالفراد ملزيد من املراجعة.وترسل نتاجئ هذهñج   

  معليات رصد مؤمتت عشوايئ وروتيين جلودة الفحص. ا1ائرةوجبانب ذm، جتري 

  وجيرى الرصد الروتيين للجودة عىل مسـتوى رؤساء شعب الفحص.

1وائر براءات Îخرتاع ومناذج املنفعة وتصاممي ا وجيرى الرصد العشوايئ عىل مسـتوى رئيس/ôئب رئيس قسم حفص طلبات
  ولني عن مراقبة اجلودة يف القسم.ؤ املتاكمò واملوظفني املس

الفاحص ورئيس الشعبة ورئيس  ٔاشخاص: 3وتتخذ مجيع القرارات بشأن عدم وفاء اخرتاع مبعايري اسـتحقاق الرباءة من قبل 
  .القسم (ôئب رئيس القسم)

  نبغي عىل الفاحصني:وعند ٕاجراء البحث، ي 

  التأكد من مراعاة مبدأ وحدة Îبتاكر؛ –

  تصحيح التصنيف أالسايس؛و  –

Îلزتام �حلد أالدىن »موعة الوªئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات عند ٕاجراء البحث يف و –
   املعلومات املتعلقة �لرباءات؛

  تقارير البحث؛ حتديد الفئات املتصò �ملوضوع يفو  –

        تقدمي ٔاسـباب واحضة يف حاl عدم وفاء اخرتاع برشطي اجلدة والنشاط Îبتاكري.و  –
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        املوارداملوارداملوارداملوارد2.2.2.2.    

أظهرت أن 1هيا البنية التحتية واملوارد إالدارة ٕان منح صفة "ٕادارة حبث دويل" يعين ٔان  مالحظة توضيحية:  10.21
ميكهنا ٔان تدمع �سـمترار هذه العملية مع  إالدارة�لتأكيد عىل ٔان  21ويطالب الفصل  املطلوبة 1مع معلية الفحص والبحث.

 14.21ٕاىل  11.21وينبغي أن توفر الردود عىل املواد  التكيف مع التغري يف ٔاعباء العمل والوفاء برشوط نظام ٕادارة اجلودة.
  ٔادôه هذا التأكيد.

  املوارد البرشية:  11.21

  حول البنية التحتية املوجودة لضامن مكية موظفني:(ٔا) توفري معلومات 

   اكفية للتعامل مع تدفق العمل؛ "1"

   حتافظ عىل املؤهالت التقنية للبحث والفحص يف مجيع ا»االت التقنية؛و  "2"

واملشار ٕالهيا حتافظ عىل التسهيالت اللغوية لفهم ـ عىل أالقل ـ اللغات املكتوبة هبا الوªئق املطلوبة كحد ٔادىن و  "3"
  ٔاو املرتمجة ٕاليه، وتتكيف مع ٔاعباء العمل 34يف القاعد 

  (ب) تصف البنية التحتية املوجودة لضامن وجود مكية من املوظفني إالداريني املهرة/املدربني جيًدا وتكيفهم مع ٔاعباء العمل:

  فحص؛عىل مسـتوى يؤهلها 1مع املوظفني املؤهلني تقنيًا وتسهيل معلية البحث وال "1"

  لتوثيق السجالت. و  "2"

  (أ) توفري معلومات حول البنية التحتية املوجودة لضامن (أ) توفري معلومات حول البنية التحتية املوجودة لضامن (أ) توفري معلومات حول البنية التحتية املوجودة لضامن (أ) توفري معلومات حول البنية التحتية املوجودة لضامن مكمكمكمكية موظفني:ية موظفني:ية موظفني:ية موظفني:

  ا.خشص 131يبارشون حفص Îبتاكرات  يبلغ ٕاجاميل عدد الفاحصني اÆين

جمال امللكية سـتري) يف جماالهتم ودرجة جامعية ªنية يف وذوو تعلمي عايل (درجة متخصص/ماج ومجيعهم موظفون بدوام اكمل 
مبسـتوى عايل من جودة البحث  ودرايته ا1ائرةوتسمح خربة الفاحص يف  حاصلني عىل درجة ا1كتوراه. 6الفكرية؛ من بيهنم 

التكنولوجيا النانوية واملسـتحرضات الصيدالنية والكميياء والتكنولوجيا البيولوجية والزراعة وعمل  والفحص يف ا»االت التالية:
   وإاللكرتونيات واالتصاالت السلكية والالسلكية، ٕاخل.املعادن 

سـبانية اكفية �ٔالملانية والفرنسـية واالٕ  زيية؛ وبعض الفاحصني 1هيم درايةلكاحصني أالوكرانية والروسـية وإالنمجيع الفجييد و 
   والبولندية واليا�نية.

 التقين للفحص ورئيس قسم حفص طلبات ون املعلومات وا1معؤ ون الفحص وôئب املدير لشؤ ويقمي ôئب الرئيس لش
ولون عن مراقبة ؤ املوارد البرشية واملوظفون املس ومناذج املنفعة وتصاممي ا1وائر املتاكمò ورئيس شعبةبراءات Îخرتاع 

  اجلودة ما يلزم خبصوص املوارد البرشية بصفة منتظمة يف Îجñعات إالدارية الشهرية وفقًا ٔالجحام العمل احلالية.

كام يُعمتد جدول  وتتخذ قرارات يف هذه Îجñعات بشأن جتنيد الفاحصني اجلدد واملؤهالت املطلوبة ٔالداء معليات الفحص.
  ٔانشطة التطوير التعلميي و/ٔاو املهين يف Îجñعات إالدارية الشهرية.
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وينظم هؤالء املعلمون  هيم سلطة التوقيع.وخيصص للفاحصني املعينني حديثًا معمل من بني كبار الفاحصني ذوي اخلربة اÆين 1
  حلقات التدريب ويتفقدون العمل املنجز من قبل الفاحصني املبتدئني.

ويمت تنظمي حلقات تدريب الفاحصني بصفة مسـمترة يف شلك تدريبات خمصصة ٕالجراء معليات البحث وا1راسات إالفرادية 
.mوتوثيق ذ  

         ن مؤهالهتم يف ٕاطار التعاون ا1ويل ؤان يشاركوا يف احملافل اليت تنظمها ٔاوكرانيا.وجبانب ذm، ميكن للفاحصني أن حيسـنوا م

  (ب) تصف البنية التحتية املوجودة لضامن وجود (ب) تصف البنية التحتية املوجودة لضامن وجود (ب) تصف البنية التحتية املوجودة لضامن وجود (ب) تصف البنية التحتية املوجودة لضامن وجود مكمكمكمكية من املوظفني إالداريني املهرةية من املوظفني إالداريني املهرةية من املوظفني إالداريني املهرةية من املوظفني إالداريني املهرة////املدربني جيًدا وتكيفهم مع أعباء العمل:املدربني جيًدا وتكيفهم مع أعباء العمل:املدربني جيًدا وتكيفهم مع أعباء العمل:املدربني جيًدا وتكيفهم مع أعباء العمل:

  عىل مسـتوى يؤهلها 1مع املوظفني املؤهلني تقنيا وتسهيل معلية البحث والفحص؛ "1"

لتوفري حفص عايل اجلودة، ٔاتيح للك فاحص يف ماكن معm النفاذ ٕاىل قواعد معاجلة الوªئق واملواد املتعلقة مبهنجية البحث 
عىل نتاجئ التدريب  واملقدمة عىل مسـتوى القسم بناءة عىل الوظيفة القانوني توجهيات والتفسريات املقدمة بناءوالتعلÅت وال 

  املعين عن طريق وضعها يف قسم املراجع واملعلومات لنظام "Îبتاكرات" املؤمتت.

ويتاح بنفس الطريقة النفاذ ٕاىل الوªئق الترشيعية ٔالوكرانيا ومعايري الويبو واتفاقية �ريس محلاية امللكية الفكرية ومعاهدة 
لرباءات والالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات والتعلÅت إالدارية اخلاصة مبعاهدة التعاون بشان التعاون بشأن ا

الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات والالحئة التنفيذية ملعاهدة قانون الرباءات واملبادئ التوجهيية للبحث ا1ويل والفحص 
   ن بشأن الرباءات ٕاخل.المتهيدي ا1ويل بناء عىل معاهدة التعاو 

  ويف ٕاطار التعاون ا1ويل، يشارك الفاحصون يف احملافل التالية:

  برôمج املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأن التعمل عن بعد (بصفة مسـمترة). 1.

  (دورة عامة). DL-101تلقى معظم الفاحصني شهادات وقد 

 DL-318و DL-320يف املزيد من برامج التعمل عن بعد،  DL-101هؤالء الفاحصون اÆين تلقوا شهادات يشارك و 
  (مسـتوى متقدم). DL-204و DL-202و DL-301و

حلقات تدريب عرب إالنرتنت ينظمها املكتب أالورويب للرباءات يف جمال الفحص والبحث يف املعلومات املتعلقة  2.
السرتجاع  EPOQUEعظمي Îسـتفادة من نظام �لرباءات ورحالت معل متعلقة �لتدريب والنوا� أالخرى املتعلقة بت

  املعلومات عرب إالنرتنت (بصفة منتظمة).

حلقات تدريب ينظمها املكتب أالورويب للرباءات �نتظام حول مراقبة جودة البحث يف الرباءات وحفصها وغريها من  3.
  أالمور املتعلقة �لبحث يف الرباءات وحفصها.

  العامò التابعة للجنة احتاد خرباء التصنيف ا1ويل للرباءات.املشاركة يف اجñعات الفرق  4.

ز/رات ا1راسة و/أو الندوات اليت تنظمها الويبو للهنوض بتبادل اخلربات والربط الشـبيك بني ممثيل املاكتب اليت  5.
ت الطلبات ا1ولية، ومعاجلة النوا� املتعلقة ٕ�جراءا تسـتمل الطلبات املقدمة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات حول

-WIPO PCTالطلبات ا1ولية املودعة يف صورة رمقية �سـتخدام برôمج نظام إاليداع إاللكرتوين االٓمن للطلبات (
SAFEاحلاسويب و�سـتخدام اخلدمات إاللكرتونية (نظام ( ePCT  و/أو نظامPCT-ROAD .(عىل وجه اخلصوص  
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  احملافل املنظمة يف أوكرانيا:

  املؤمتر ا1ويل العلمي والعميل "القضا/ إالشاكلية الفعلية للملكية الفكرية" (مر�ن سـنو/). 1.

ندوات سـنوية "خصوصيات طلبات براءات Îخرتاعات ومناذج املنفعة" و"اسـتخدام تكنولوجيا املعلومات  2.
  ٔاوراق يف معليات اكتساب حقوق امللكية الصناعية". بال

.3 Åت واسـتخدا�ا ( تدريب الفاحصني فôخيص حفص قواعد البياSTN ،REAXYS ،EPOQUENet ،DWPI 
  ٕاخل) حتديًدا من قبل مزودي قواعد البياôت املذكورة.

  تنظمي الندوات واملؤمترات من قبل االٔاكدميية الوطنية للعلوم ؤااكدمييات العلوم الفرعية يف ٔاوكرانيا. 4.

   لشعب أالوكراين بنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات.ندوات ٕاقلميية تنظم بغية ز/دة توعية ا 5.

  لتوثيق السجالت. "2"

ا عن طريق ٕامدادمه �لربامج احلاسوبية مات دعام ٕاضافيا للموظفني املؤهلني تقنييوفر قسم احلوسـبة وتكنولوجيا املعلو 
  واملعدات املطلوبة.

   املوارد املادية  12.21

  :لضامن(ٔا) وصف البنية التحتية املوجودة 

توفر املعدات والتسهيالت املالمئة مثل برامج ومعدات تكنولوجيا املعلومات 1مع معلية البحث والفحص  "1"
  واحملافظة علهيا؛

والنفاذ ٕالهيا وترتيهبا جيًدا واحملافظة علهيا ٔالغراض البحث  34توفر احلد أالدىن من الوªئق كام تنص القاعدة و  "2"
  اكنت ورقية ٔاو يف بطاقات جمهرية ٔاو خمزنة يف وسائط ٕالكرتونية، وأين.بيان ما ٕاذا و والفحص.

  :(ب) بيان تعلÅت الكيفية

  ؛ملساعدة املوظفني يف فهم معايري اجلودة والترصف بناء علهيا "1"

  اجة.تباع ٕاجراءات العمل بدقة وثبات وتوثيقها وتقدميها للموظفني واحملافظة عىل حتديهثا وتعديلها عند احلالو "2"

عىل إالنرتنت، واملوقع إاللكرتوين  ا1ائرةإالنرتنت (موقع     و1مع املعلومات، تسـتخدم مجيع الطرق وأالشاكل والسـبل احلديثة:
ملعهد امللكية الصناعية أالوكراين التابع للحكومة، وبوابة الشـبكة ا1اخلية، وموقع املكتبة الرمقية للرباءات) واملنشورات الرمسية 

املتعلقة �لرباءات. واملتخصصة ووسائل إالعالم العامة املطبوعة وإاللكرتونية، والتعاون ا1ويل يف جمال املعلومات والوªئق 
Åخيص العنارص املكونة  وتفوض الشعب الهيلكية املعنية ملعهد امللكية الصناعية أالوكراين التابع للحكومة ٕ�جراء �ام حمددة ف

  لٔالعامل املتعلقة بدمع املعلومات، خاصة قسم دمع املعلومات املتعلقة �لرباءات وقسم احلوسـبة وتكنولوجيا املعلومات.
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      ف البنية التحتية املوجودة لضامنف البنية التحتية املوجودة لضامنف البنية التحتية املوجودة لضامنف البنية التحتية املوجودة لضامن(أ) وص(أ) وص(أ) وص(أ) وص

توفر املعدات والتسهيالت املالمئة مثل برامج ومعدات تكنولوجيا املعلومات 1مع معلية البحث والفحص   "1"
  علهيا واحملافظة

  ويتألف هذا القسم من: ضامن توفر ا1مع التقين واملعلومايت عن طريق احلوسـبة وتكنولوجيا املعلومات

تكنولوجيا املعلومات وصيانهتا واليت تتوىل تطوير الربامج احلاسوبية وتنفيذها وصيانهتا وتشغيلها وٕادارة شعبة تنفيذ  –
  البياôت؛ قواعد

  شعبة تشغيل أالنظمة املؤمتتة واليت تقدم خدمات املعدات؛و  –

  وادم؛شعبة تاكمل أالنظمة وتكنولوجيا االتصاالت واليت تضمن معل ٔانظمة االتصاالت ومعدات اخلو  –

قطاع حتليل نظام تكنولوجيا املعلومات واÆي يتوىل تنفيذ نظام إاليداع إاللكرتوين لطلبات حقوق امللكية الصناعية و  –
   وٕادارته، وٕادارة املكتبة الرمقية للرباءات وٕادارة قواعد البياôت عىل إالنرتنت؛

قطاع تسجيل املشرتكني يف مركز شهادات املفاتيح واÆي يبارش �ام تسجيل املشرتكني يف مركز شهادات املفاتيح و  –
املعمتد وخدمهتم، واÆي يتيح ٕانشاء شهادات املفاتيح الشخصية والتوقيعات الرمقية إاللكرتونية؛ ويوفر املشورة للمشرتكني 

ون اسـتخدام التوقيعات الرمقية إاللكرتونية وما يعنيه العمل معها؛ ويوفر ؤ حول ش ةائر الهيلكية املعنية �1املسجلني والشعب 
  إالرشاد ملسـتخديم نظام ٕايداع الطلبات إاللكرتونية.

ومثبت عىل هذه احلواسيب برجميات خمصصة  و1ى لك فاحص حاسوب خشيص حديث حتت ترصفه متصل �ٕالنرتنت.
تاكرات" املؤمتت واÆي يوفر دورة اكمò لتدفق الوªئق املتعلقة �لفحص عىل للزبون ٔالداء �ام الفاحص يف نظام "Îب 

  صعيدي الطلبات الوطنية وطلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات (املرحò الوطنية).

-PCT( واملكتب وا1ويل للويبو يف صورة نظام تبادل الوªئق إاللكرتوين ا1ائرةفضًال عن ذm، أنشئت حلقة وصل بني 
EDI.(  òاملرح) ئقªخيص تبادل الو Åوتسـتخدم هذه القناة شعبة الطلبات ا1ولية اليت تؤدي �ام املكتب املتلقي ف

   ا وترسل ٕاىل املكتب ا1ويل لك شهر.ٕالشعارات خبصوص حاl الطلبات آلييمت ٕانشاء او  ا1ولية).

وسـيò نفاذ آمن عرب إالنرتنت ٕاىل وªئق الطلبات ا1ولية ؛ وهيدف النظام ٕاىل توفري ePCTكام مصمت آلية للنفاذ ٕاىل نظام 
   وعرضها وتزنيلها.

   ويتلقى معهد امللكية الصناعية االٔوكراين التابع للحكومة الوªئق سواء يف صورة ورقية أو ٕالكرتونية.

 PDF/Aل ملف بنسق ومن مث يُرس ا ٕالنتاج صورة ملونة معرتف هبا.ªئق الواردة يف صورة ورقية ضوئيوتُمسح مجيع الو
وُختزن الوªئق يف قواعد بياôت تكنولوجية  وتمت فهرسة نص الوثيقة لمتكني البحث يف النص �لاكمل. ٕاىل قاعدة البياôت.

  .Microsoft SQL Server 2008 يديرها نظام ٕادارة قواعد البياôت اÆي يعمتد عىل منصة

كومة، يسـتخدم نظام لٕاليداع إاللكرتوين للوªئق مع Îسـتعانة �لتوقيع الرمقي ويف معهد امللكية الصناعية أالوكراين التابع للح
ا من خالل خمزن وسـيط خاص ٕاىل نفس قواعد البياôت التكنولوجيا وختزن الوªئق إاللكرتونية أيض وتُرسل إاللكرتوين.
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وختزن يف قواعد  PDF/Aلكرتونية ٕاىل نسق وُحتّول هذه الوªئق االٕ  هناك يف صورهتا أالصلية مع التوقيع الرمقي إاللكرتوين.
   البياôت التكنولوجية جبوار امللفات أالصلية.

 والنفاذ ٕالهيا وترتيهبا جيًدا واحملافظة علهيا ٔالغراض البحث والفحص. 34توفر احلد أالدىن من الوªئق كام تنص القاعدة  "2"
   وسائط ٕالكرتونية، وأين. بيان ما ٕاذا اكنت ورقية ٔاو يف بطاقات جمهرية ٔاو خمزنة يفو

الوªئق املتعلقة �لرباءات من املنظامت وماكتب الرباءات يف البþان اليت  ا1ائرةتغطي مجموعة املعلومات املتعلقة �لرباءات يف 
  تقدم احلد أالدىن »موعة الوªئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات.

سـنة تقريًبا من خالل التعاون ا1ويل مع الويبو واملكتب  �20لرباءات يف مجموعات عىل مدار وتُنظم املعلومات املتعلقة 
، مبوجب القانون أالوكراين "بشأن حامية حقوق Îخرتاعات ومناذج 2003ويف  أالورويب للرباءات واملاكتب الوطنية.

ا1ويل للمنشورات واÆي يقدم البيئة الترشيعية »ال  املنفعة"، ٔاعلن أن معهد امللكية الصناعية أالوكراين هو مركز التبادل
  النشاط احملدد.

" (يشار Promyslova Vlasnistوتقدم وªئق الرباءات الوطنية مضن مجموعة معلومات الرباءات يف شلك نرشة رمسية "
رش عىل ٔاقراص مدجمة حىت االٓن) وتن  1993ٕالهيا فÅ ييل �مس النرشة الرمسية) حيث تنرش يف صورة ورقية (منذ سـنة 

CD-ROM/DVD  خرتاع يف ٔاوكرانيا يف صورة ورقية (منذ  2005(منذ عامÎ حىت االٓن)، وتنرش مواصفات براءات
حىت االٓن)،  Î"2005خرتاعات يف ٔاوكرانيا" (منذ عام  CD-ROM)، وتنرش ٔايًضا عىل ٔاقراص مدجمة 2011ٕاىل  1993

 - CD-ROMاءات إالقلميية يف بþان كومنولث ا1ول املسـتقò عىل ٔاقراص مدجمة كام تنرش منتجات املعلومات املتعلقة �لرب 
CISPATENT  حتاد  2002(منذ عامÎ خرتاع منÎ حىت االٓن)، ويه تضم، عىل وجه اخلصوص، مواصفات براءات

  الرويس واملنظمة أالوروبية االٓسـيوية للرباءات.

ىل احلد أالدىن »موعة الوªئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأن وشهد العقد أالخري ظهور بدائل جديدة للنفاذ إ 
الرباءات (وªئق الرباءات وسـندات غري الرباءات) عرب إالنرتنت، مبا يسمح بز/دة عدد موارد املعلومات املتاحة 

  جودهتا. وحتسني

 òين جيرون حفصا موضوعيويف مرحÆخما، حصل اخلرباء اÎ ئق ا لطلبات براءاتªرتاع عىل اخلربة الرضورية للبحث يف و
الرباءات يف مجموعة املعلومات املتعلقة �لرباءات الوطنية وعىل إالنرتنت، مما ممكن من توسـيع نطاق املعلومات املتاحة 

  املسـتخدمة يف حتديد حاl التقنية الصناعية السابقة وحتسني جودة البحث وتقليل النفقات املرتبطة به بشلك كبري.

، تمت Îسـتعانة بقواعد البياôت التجارية أالجنبية اليت تتيح النفاذ ٕاىل احلد أالدىن من مجموعة الوªئق 2007ومنذ سـنة 
ة، املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات (وªئق الرباءات وسـندات غري الرباءات) ومعلومات مرجعية مالمئ

قواعد بياôت جتارية،  10، تُسـتخدم يف الفحص 2013يونيو  1ا من واعتبار  ا.وأكرث تعقيدوا»هزة بأدوات حبث فعاl جدا 
  واليت يتاح النفاذ ٕالهيا مبوجب العقود واالتفاقات املربمة، ويه:

   )؛2004200420042004منذ منذ منذ منذ ( Rubriconمجيع موسوعات  –

منذ منذ منذ منذ اكدميية العلوم الروسـية () التابع الٔ VINITIقاعدة بياôت معهد معوم روسـيا للمعلومات العلمية والتقنية (و  –
  )؛2005200520052005

   )؛2007200720072007منذ منذ منذ منذ ( EPOQUENetو –
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   )؛2008200820082008منذ منذ منذ منذ دائرة املسـتخلصات الكمييائية (و  –

  )؛2009200920092009منذ منذ منذ منذ ( Science Direct Article Choiceمقاالت و  –

      )؛2011201120112011منذ منذ منذ منذ العاملي لرباءات Îخرتاع ( Derwentمؤرش و  –

   )؛2011201120112011منذ منذ منذ منذ ( REAXYSو –

   )؛2012201220122012منذ منذ منذ منذ أالحباث من ٔاجل التمنية وÎبتاكر (برôمج النفاذ ٕاىل و  –

      )؛2013201320132013منذ منذ منذ منذ الرمقية ( IEEE Xploreمكتبة و  –

  ).2013201320132013منذ منذ منذ منذ جمالت ونرشات امجلعية الكمييائية أالمريكية (و  –

ح وعالوة عىل ذm، مت التوصل ٕاىل اتفاق مع املكتبة العلمية والتقنية الوطنية العامة لالحتاد الرويس، واÆي مبوجبه يتا
احلصول عىل نسخ ٕالكرتونية من موارد املعلومات الالزمة مضن مجموعهتا، وذm لتعزيز مسـتوى املعروض ٔامام الفاحصني من 

  سـندات غري الرباءات.

التابعة للمكتب أالورويب للرباءات ٔاداة البحث الرئيسـية بني موارد إالنرتنت أالجنبية اليت  EPOQUENetوتعد أداة 
تُسـتخدم من قبل الفاحصني لضامن كفاءة البحث يف براءات Îخرتاع وجودته مضن الفحص املوضوعي لطلبات براءات 

ع من عدد كبري من البþان كام هو مطلوب لتلبية Îخرتاعات ومناذج املنفعة، وذm ٔالهنا حتتوي عىل وªئق براءات Îخرتا
 mئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات، وذªالرشوط املتعلقة �لنفاذ ٕاىل احلد أالدىن من مجموعة الو

  �لنسـبة للماكتب اليت تعمل �للغة اليا�نية ٔاو الكورية أو الروسـية ٔاو إالسـبانية لكغة رمسية.

يف  EPOQUENetومن مث، اسـتخدمت  مبوجب االتفاقات املربمة. 2007منذ  EPOQUENetلنفاذ ٕاىل وقد ا�تيح ا
  .2013ديسمرب  31ٕاىل  2012يناير  1مبوجب االتفاق يف الفرتة من  2013سـنة 

، 2013يناير  1، اليت دخلت حزي التنفيذ يف EPOQUENetوبسبب التغيري يف سـياسة التسعري وسـياسة توزيع بياôت 
  .2013يونيو  30سـنوات مع املكتب أالورويب للرباءات قبل  4خذ مجموعة من إالجراءات ٕالبرام اتفاق جديد مدته تُت

مبوجب االتفاق اجلديد طوال املدة احملددة بسبب ٕاماكنية النفاذ  EPOQUENetا ضامن نفاذ الفاحصني ٕاىل ومن املهم ٔايض
  ôت املكتب أالورويب للرباءات.العاملي للرباءات عرب قاعدة بيا Derwent ٕاىل مؤرش

ولتوفري ا1مع املعلومايت لفحص طلبات Îخرتاعات اليت تشمل سـندات غري الرباءات، واليت وافقت ٕادارات البحث ا1ويل 
من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات، تسـتخدم عىل نطاق واسع  "3"(ب)1.34عىل قامئة هبا مبوجب املادة 

من  7إالنرتنت الوطنية وأالجنبية العامة، خاصة املكتبات وا»موعات الرمقية إاللكرتونية (الرمقية يف املقام أالول) من موارد 
من مكتبات املؤسسات العلمية املتخصصة التابعة لالٔاكدميية  29ٔاكرب املكتبات العامة عىل املسـتوى الوطين يف أوكرانيا، و

من مكتبات  6من مكتبات املؤسسات العلمية التابعة الٔاكدميية العلوم الطبية يف ٔاوكرانيا، و 6الوطنية للعلوم يف ٔاوكرانيا، و
من مكتبات مؤسسات التعلمي العايل الرائدة ٕاخل جنبا ٕاىل جنب مع قواعد  8مؤسسات ٔااكدميية العلوم الزراعية يف ٔاوكرانيا، و

املطلوبة، خاصة املقاالت يف النرشات ا1ورية، عرب نظام  وترد نسخ ٕالكرتونية من مصادر املعلومات البياôت التجارية.
  توصيل الوªئق إاللكرتوين.
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من أكرب  59واليوم، تُسـتخدم قواعد البياôت التجارية أالجنبية وموارد معلومات خاصة، وكذm ا»موعات العامة يف 
ا»موعات إاللكرتونية الوطنية)، يف تنفيذ البحث املكتبات الوطنية واملتخصصة (مبا يف ذm املكتبات الرمقية إاللكرتونية و 

  وضامن النفاذ ٕاىل احلد أالدىن من مجموعة الوªئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأن الرباءات ٔالقىص حد.

اح للك و1مع معليات البحث يف الرباءات لتحديد ما ٕاذا اكن Îبتاكر املطلوب حاميته يسـتويف معايري اسـتحقاق الرباءة، تت
والبوابة متاكمò وظيفيًا مع أالنظمة التكنولوجية املؤمتتة ومعدl لتناسب مصادر  فاحص ٕاماكنية النفاذ ٕاىل بوابة البحث.

املعلومات املتعلقة �لرباءات (قواعد البياôت)، مبا يف ذm مجموعات امللفات الوطنية ووªئق الرباءات أالجنبية الواردة يف 
   صورة ضوئية.

سـيط Îسـتخدام وز/دة فعالية البحث ورسعته، حتول مجيع وªئق الرباءات الواردة يف صورة ضوئية ٔاو عرب بروتوكول ولتب 
  .PostgreSQL DMSٕاىل قاعدة بياôت ٕالكرتونية مفردة خمزنة يف مسـتودع املعلومات يف نظام  FTPنقل امللفات 

الوظائف ؤادوات لعرض املعلومات يف حث فهيا، ٔانشئت آلية حبث متعددة ولتوفري النفاذ ٕاىل قواعد بياôت الرباءات ودمع الب
  وتسمح آلية البحث ؤادوات عرض املعلومات مبا ييل: بوابة البحث.

  البحث يف النص �لاكمل يف املصادر اîتارة ٔاو مجموعة املصادر؛ –

  عرض نتاجئ البحث للك مصدر؛و  –

  حتتوي عىل مصطلحات البحث؛Îنتقال الرسيع ٕاىل ٔاجزاء من النص و –

  ٕانشاء التقارير بناء عىل نتاجئ البحث؛و  –

   إالبقاء عىل �رخي البحث عن املصطلح؛و  –

   طباعة الوªئق؛و  –

  تصدير الوªئق.و  –

   ويسـتخدم الفاحصون مجيًعا بوابة البحث ٕالجراء معليات البحث يف الرباءات.

ا حبهثم يف النص �لاكمل �سـتخدام املزا/ املتقدمة، عىل سبيل املثال و�سـتخدام بوابة البحث، ميكن للفاحصني ٔان جيرو
   تقليل الفواصل بني اللكامت وٕاعادة لكامت البحث ٕاىل جذرها ٕاخل.
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  ا.اء تقارير البحث آليوبوابة البحث مصممة ليك تكون قادرة عىل حتويل البياôت لنظام "Îبتاكرات" املؤمتت ٕالنش

احملاسـبة النظامية ومراقبة الوªئق وأالرشفة ٕاجراءات احملاسـبة النظامية للوªئق املتعلقة حبقوق امللكية الصناعية وتتوىل شعبة 
وتراقب سريها يف العملية التكنولوجية واملعلوماتية ومتابعة طلبات حقوق امللكية الصناعية وتتوىل التخزين املسـمتر ملواد 

   ت تسجيل حقوق امللكية الصناعية يف أالرشـيف.طلبات حقوق امللكية الصناعية وملفا

وعند الرضورة، ميكن تمكò البحث املؤمتت يف الرباءات عن طريق ٕاجراءات البحث التقليدية من خالل اسـتخدام 
   املعلومات الورقية املتاحة يف خمازن ٔارشـيفية خاصة.

وªئق ٕالكرتونية توزع من خالل شـبكة وميكن ٕارسال وªئق املعلومات ٕاىل الفاحصني يف صورة ورقية ويف صورة 
        ا1اخلية.  املعلومات

  "2" - " 1" (ب)(ب)(ب)(ب)

ا من معلية "مراقبة وªئق نظام ٕادارة اجلودة" اليت تنظمها مهنجية مراقبة وªئق نظام قبة وªئق نظام ٕادارة اجلودة جزءوتعد مرا
وتوحض املهنجية ولواحئ  تدفق الوªئق املؤمتت املعين.ٕادارة اجلودة وقواعد ٕادارة تدفق العمل ويمت ذm عن طريق تشغيل نظام 

نظام التصديق عىل وªئق نظام ٕادارة اجلودة؛ ونظام مراجعة وªئق نظام ٕادارة اجلودة وحتديهثا  ٕادارة تدفق العمل ما ييل:
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ونظام توزيع وªئق نظام وٕاعادة التصديق علهيا؛ وسـبل حتديد التغيريات وحاl املراجعة احلالية لوªئق نظام ٕادارة اجلودة؛ 
ٕادارة اجلودة؛ ومتطلبات وضوح الوªئق وتعيني هويهتا؛ ونظام تعيني هوية الوªئق ذات املصدر اخلارj وٕادارة توزيعها؛ 

وتدابري الوقاية من اسـتخدام الوªئق املهجورة عن غري قصد ونظام تعيني الهوية بشلك مالمئ يف حاÎ lحتفاظ هبذه الوªئق 
         ؛ ومتطلبات حتديد فرتة Îحتفاظ بوªئق نظام ٕادارة اجلودة.ٔالي سبب

وميكن Îحتفاظ بوªئق نظام ٕادارة اجلودة وتوزيعها يف صورة ٕالكرتونية من خالل شـبكة احلواسيب ٔاو نظام تدفق الوªئق 
ة ورقية و/ٔاو يف شلك صورة املؤمتت ٔاو ôقالت املعلومات إاللكرتونية رشيطة توفر نسخ ُمراقبة من الوªئق املعنية يف صور

ٔاما مراقبة تدفق الوªئق والوفاء  ول عن مراقبة وªئق نظام ٕادارة اجلودة.ؤ وممثل ٕادارة اجلودة هو املس .PDFضوئية بنسق 
ولون عن تطوير نظام ؤ مية ورؤساء الشعب واملوظفون املسمبتطلبات مراقبة الوªئق فيبارش ذm لك من قسم الواÍة أالما

  الوªئق.ٕادارة 

ومن خالل قسم املراجع واملعلومات من نظام "Îبتاكرات" املؤمتت، يتاح للك فاحص من ماكن معm النفاذ ٕاىل املعايري 
املعنية والقواعد والتعلÅت والتفسريات والوªئق التنظميية والقانونية وإالشعارات والعروض والتوصيات وإالشعارات إالعالمية 

بو ٕاخل. وهذا ميكن الفاحصني من احلفاظ عىل مسـتوى عاٍل من الوعي ويوفر القدرة عىل التكيف برسعة املرسò من قبل الوي 
      مع التغيريات والتحسينات يف نظام ٕادارة اجلودة ويضمن جودة معليات البحث والفحص.

  موارد التدريب:  13.21

   ولني عن معلية البحث والفحص:ؤ املوظفني املساÆي يضمن أن مجيع وصف التدريب والبنية التحتية للتمنية والربôمج 

   يكتسـبون املهارات واخلربات الالزمة وحيافظون علهيا؛ "1"

  عىل وعي �م بأمهية Îمتثال ملعايري اجلودة.و "2"

وحيدد رؤساء الشعب ما ٕاذا اكنت احلاجة تدعو ٕاىل تدريب املوظفني وذm بناء عىل تقيمي مسـتوى كفاءة املوظفني والنظر 
وختصص  ا يف هذا الغرض.وتسـتخدم نتاجئ Îجñعات ٔايض كام جيب يف طلبات املوظفني اÆين يرغبون يف حتسني �اراهتم.

  ا لتقدير النفقات السـنوية اîطط لها.زمة للتدريب وحتسني املهارات وفقالتاكليف الال

خاللها يمت تقدير نتاجئ معلهم ومعامالهتم  سـنوات معلية مراجعة ٔالداء املوظفني خمطط لها، واليت من 3وجترى مرة لك 
ويف الفرتة بني املراجعات، يمت تقيمي أداء املوظفني للمهام  التجارية وسلوكهم املهين اÆي يظهر من خالل ٔاداء �ام معلهم.

   شعبة املوظفني.املعنية وُحتفظ التعلÅت يف إالدارة املراجعة والتقيمي يف جسالت جئوتوثق نتا والواجبات املفروضة علهيم.

  ويأخذ التدريب أالشاكل التالية:

  ندوات للفاحصني؛ –

  ون امللكية الفكرية والبحث يف الرباءات وحفصها؛ؤ حلقات معل حول شو  –

  التعمل عن بعد وفق برôمج الويبو؛و  –
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  لطلبات ووæء الرباءات؛ندوات النقاش مع املمثلني واملنظامت املهنية يف جمال امللكية الفكرية، مبا يف ذm مودعي او  –

  دورات حتسني املهارات �لنسـبة ملتخصيص تكنولوجيا املعلومات؛و  –

   توفري ا1رجة اجلامعية الثانية يف جمال "امللكية الفكرية" التخصيص.و  –

المتهيدي رات الفحص وبغية تبادل اخلربات واملامرسات املثىل للماكتب أالجنبية (مبا يف ذm ٕادارات البحث ا1ويل وٕادا
ون الفحص، خاصة البحث يف الرباءات �سـتخدام قواعد البياôت اîتلفة وٕاعداد تقارير البحث وظهور ؤ ا1ويل) يف ش

ون التطوير الترشيعي يف جمال ؤ اءات وغريه من ٔانظمة التصنيف وشقواعد البياôت اجلديدة واسـتخدام التصنيف ا1ويل للرب 
، اختذت ٕاجراءات للهنوض بدراسة هذه ا»االت وتطبيق اخلربة املكتسـبة يف ٔانشطة نظام امللكية الصناعية يف بþان العامل

   ية القانونية للملكية الفكرية وحتسني �ارات املوظفني، ؤاولها �ارات الفاحصني.ا1وl للحام

رية احملددة وترسل ٕاىل شعبة ا لل�ذج املعياارات وتعد تقارير شهرية عهنا وفقوجبانب ذm، حتفظ نتاجئ حمافل حتسني امله
        املوظفني ملعاجلهتا وتلخيصها وليك تصبح أساس Îقرتاحات املرتبطة �ملوضوع.

      ولني عن ولني عن ولني عن ولني عن معمعمعمعلية البحث والفحص:لية البحث والفحص:لية البحث والفحص:لية البحث والفحص:ؤ ؤ ؤ ؤ اÆي يضمن أن مجيع املوظفني املساÆي يضمن أن مجيع املوظفني املساÆي يضمن أن مجيع املوظفني املساÆي يضمن أن مجيع املوظفني املسوصف التدريب والبنية التحتية للتوصف التدريب والبنية التحتية للتوصف التدريب والبنية التحتية للتوصف التدريب والبنية التحتية للتمنمنمنمنية والربôمية والربôمية والربôمية والربôمجججج    

  علهيايكتسـبون املهارات واخلربات الالزمة وحيافظون  "1"

وينظم هؤالء املعلمون  خيصص للفاحصني املعينني حديثًا معمل من بني كبار الفاحصني ذوي اخلربة اÆين 1هيم سلطة التوقيع.
  تدريبات (يصمم برôمج التدريب ليدوم ملدة سـنة) ويتفقدون العمل اÆي يؤديه الفاحصون املبتدئون.

ا، ختول للفاحص سلطة التوقيع، واليت متكنه من اختاذ ٕاجراءات مسـتقò رمكفاءة الفاحصني و�اراهتم تقيÅ صا وبعد تقيمي
   حول استيفاء Îبتاكر ملعايري اسـتحقاق الرباءة وٕاجراء معليات البحث يف املعلومات املتعلقة �لرباءات لهذا الغرض.

mتُراجع مجيع القرارات بشأن رفض وختضع القرارات االٓن للمراقبة ا1اخلية فقط دون مشاركة املعمل بشلك مسـمتر؛ ومع ذ ،
   منح امحلاية القانونية عىل مسـتوى رئيس قسم الفحص.

 mويمت تنظمي حلقات تدريب مجيع الفاحصني بصفة مسـمترة يف شلك ٕاجراء معليات البحث وا1راسات إالفرادية وتوثيق ذ
   ).11.21(انظر 

   متت مجليع الفاحصني نفاًذا مسـمتًرا للمواد التالية:ويوفر قسم املراجع واملعلومات من نظام "Îبتاكرات" املؤ 

  العروض التقدميية ومواد التدريب والتفسريات والتعلÅت واملهنجيات اخلاصة بتقنيات الفحص والبحث؛ –

التعليقات املتعلقة �لنوا� املتخصصة بشأن ٕاجراء معليات البحث يف الكميياء واملسـتحرضات الصيدالنية و  –
   اجلزيئية؛ والبيولوجيا

(بناء عىل املواد املقدمة من املكتب  EPOQUENetبرامج التدريب ا1اخيل والتوضيحات بشأن اسـتخدام نظام و  –
  أالورويب للرباءات)؛

  ون ٕاعادة تصنيف التصنيف ا1ويل للرباءات؛ؤ بشأن التصنيف ا1ويل للرباءات وشمواد التدريب والتوضيح و  –
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  صوص تصنيف الرباءات املشرتكة.مواد معلوماتية وتدريبية خبو  –

ندوات واملؤمترات ، فضًال عن ال ا1ائرةويتاح النفاذ عرب الشـبكة ا1اخلية ٕاىل التدريبات وحلقات العمل املنظمة عىل مسـتوى 
واجñعات الفاحصني مع ممثيل  ،)EPOQUENetو STNا، بشلك خاص من قبل مزودي ٔانظمة البحث (املنعقدة خارجي

   عية املعنية.القطاعات الصنا

وحيرض الفاحصون �نتظام  .EPOQUENetويوىل اهñم كبري ٕ�جراء الفاحصني املدربني لعمليات البحث من خالل 
الندوات املقامة عىل إالنرتنت وغريها من احملافل التدريبية اليت ينظمها املكتب أالورويب للرباءات عىل إالنرتنت، فضًال عن 

  .EPOQUENetصل الفاحصون االٓخرون عىل املعرفة املكتسـبة �سـتخدام ندوات تدريب املدربني ليك حي

، مت ٕانشاء فريق عامل دامئ، يتبادل ٔاعضاؤه جتارهبم اخلاصة، وهو يعاجل EPOQUENetولتعظمي الفائدة من اسـتخدام 
، ويضع EPOQUENetاملعلومات الواردة يف ندوات املكتب أالورويب للرباءات ودوراته التدريبية املقدمة ملسـتخديم 

وسائل لتحسني اسرتاتيجية البحث يف الرباءات مع مراعاة جتربة املكتب أالورويب للرباءات وجتارب ماكتب الرباءات الرائدة 
  حول العامل.

 ويتلقى الفاحصون �سـمترار املعلومات عرب الربيد إاللكرتوين حول التدريبات ا»انية والندوات ا»انية عرب إالنرتنت بشأن
معاهدة التعاون بشأن الرباءات واليت تعقدها الويبو، فضًال عن الندوات اليت يعقدها املكتب أالورويب للرباءات لتسليط 
الضوء عىل أالخبار وأحدث التطورات يف جمال خدمات املعلومات املتعلقة �لرباءات وما هو جديد من ٔانظمة املعلومات 

         واخلدمات املتعلقة �لرباءات.

      ولني عن ولني عن ولني عن ولني عن معمعمعمعلية البحث والفحص:لية البحث والفحص:لية البحث والفحص:لية البحث والفحص:ؤ ؤ ؤ ؤ اÆي يضمن أن مجيع املوظفني املساÆي يضمن أن مجيع املوظفني املساÆي يضمن أن مجيع املوظفني املساÆي يضمن أن مجيع املوظفني املسدريب والبنية التحتية للتدريب والبنية التحتية للتدريب والبنية التحتية للتدريب والبنية التحتية للتمنمنمنمنية والربôمية والربôمية والربôمية والربôمجججج    وصف التوصف التوصف التوصف الت

  عىل وعي �م بأمهية Îمتثال ملعايري اجلودة "2"

ما يكونوا ا ، فٕان الفاحصني دامئ"1"13.21وبفضل ال�ذج املذكورة ٔاعاله للتدريب وتوفري النفاذ ٕاىل املواد املذكورة يف اجلزء 
عىل دراية �جلوانب الهامة املتعلقة �حلفاظ عىل معايري اجلودة عند ٕاجراء معليات الفحص والبحث يف املعلومات 

   �لرباءات. املتعلقة

  الرقابة عىل املوارد:  14.21

  وصف النظام املوجود لرصد املوارد املطلوبة وحتديدها �سـمترار:

  لتلبية الطلب؛ (ٔا)

  مبعايري اجلودة فÅ خيص البحث والفحصوللوفاء  (ب)

        .16.21، 09.21، 08.21انظر 

  لتلبية الطلبلتلبية الطلبلتلبية الطلبلتلبية الطلب    (أ)(أ)(أ)(أ)

املوظفون املهرة ذوو مسـتوى اخلربة املالمئ؛ البنية التحتية املثىل اليت تضمن  املوارد الالزمة، ومن ٔامهها ما ييل: ا1ائرةمتت� 
املواد واملناخ Îجñعي املالمئ للعمل والتحفزي وتلبية الطلب استيفاء رشوط اخلدمات؛ بيئة تشغيل مراقبة ومصونة توفر 

  ودمع ٔاداء املوظفني.
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يتعلق  إالداري �سـمترار حتليًال لالمتثال ملسـتوى توفر/كفاية هذه املوارد �لنسـبة لالحتياجات احلالية فÅ ا1ائرةوجيري طامق 
ىل الفاحصني، وبناًء عىل نتاجئ مراجعة التقارير الشهرية من قبل �لفحص والبحث اجليدين، وذm استناًدا ٕاىل ٔاعباء العمل ع

        وتتخذ قرارات وٕاجراءات تصحيحية (عالجية) بناء عىل نتاجئ هذا التحليل. رؤساء الشعب الهيلكية املعنية.

  وللوفاء مبعايري اجلودة فÅ خيص البحث والفحصوللوفاء مبعايري اجلودة فÅ خيص البحث والفحصوللوفاء مبعايري اجلودة فÅ خيص البحث والفحصوللوفاء مبعايري اجلودة فÅ خيص البحث والفحص    (ب)(ب)(ب)(ب)

ول عن دمع معلية الوفاء �ملتطلبات خبصوص ؤ هو الشخص املساÆي ميثل إالدارة ون الفحص و ؤ ويعد ôئب املدير لش
  معايري البحث يف الرباءات وحفصها.

  .16.21ويرد وصف معلية مراقبة جودة الفحص والبحث �لتفصيل يف اجلزء 

عند ٕاجراء وملراقبة املوارد املسـتخدمة يف البحث يف الرباءات وحتسيهنا وتعزيز جودهتا وٕاتباع أالساليب املهنجية املوحدة 
مثة تعلÅت خاصة تنظم ٔاداء البحث يف الرباءات يف ٕاطار الفحص املوضوعي لطلبات براءات  معليات البحث يف الرباءات،

Îخرتاع؛ ويمت عىل وجه اخلصوص حتديد قامئة موارد املعلومات إاللكرتونية ا1اخلية وموارد إالنرتنت ا»انية وقواعد البياôت 
اليت تشلك، فوق لك يشء، احلد أالدىن من مجموعة الوªئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأن التجارية أالجنبية 

   الرباءات والالزمة لالسـتخدام.

وتتخذ �سـمترار ٕاجراءات لتعزيز ملفات املعلومات ا1اخلية املتعلقة �لرباءات، فضًال عن اسـتخدام قواعد البياôت التجارية 
   حنو سلس يف ٕاطار االتفاقات املوقعة مع الويبو واملكتب أالورويب للرباءات واملزودين أالجانب. أالجنبية احملددة عىل

فضًال عن ذm، تُراقب بشلك منظم املعلومات املتعلقة مبوارد إالنرتنت املتاحة بوجه عام (قواعد بياôت حقوق امللكية 
         عىل إالنرتنت. ا1ائرةعية) وحتدث وتوضع يف موارد الفكرية وقواعد البياôت العلمية والتقنية واملوارد املرج 

  ٕادارة أعباء العمل إالداريٕادارة أعباء العمل إالداريٕادارة أعباء العمل إالداريٕادارة أعباء العمل إالداري3.3.3.3.    

توضيح كيفية تنفيذ املامرسات وإالجراءات التالية بشأن التعامل مع طلبات البحث والفحص وأداء الوظائف املتعلقة   15.21
  هبا مثل ٕادخال البياôت والتصنيف:

ٕاصدار تقارير البحث والفحص يف الوقت املناسب �ملسـتوى املطلوب من اجلودة كام آليات مراقبة فعاl خبصوص  (ٔا)
  تتطلب إالدارة املعنية؛

  آليات مراقبة مالمئة خبصوص التقلب يف الطلب وٕادارة ترامك العملو (ب)

"Îبتاكرات"  وبغية ضامن ٕاجراء الفحص والبحث جبودة عالية ويف الوقت املناسب، نُفذ نظام مراقبة مؤمتت داخل نظام
  املؤمتت ليجعل من املمكن مراقبة:

  ؛راءات Îخرتاع يف الوقت املناسبٕاكامل نظر الفاحصني يف طلبات ب –

  ٕاكامل البحث يف الوقت املناسب؛و  –

  اسـمترار النظر يف الطلبات من قبل لك فاحص.و  –
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الزتام الفاحصني �ملواعيد الهنائية للنظر املبديئ وميكن النظام ٕادارة شعبة الفحص من تلقي معلومات اكمò عرب إالنرتنت حول 
يف الطلبات، وÎسـتجابة ملودعي الطلبات والتوصل ٕاىل Îسـتنتاجات والطلبات المتهيدية وصوغ تقارير البحث واختاذ ٔاي 

   ٕاجراءات تصحيحية ووقائية لضامن عدم Îحنراف عن إالجراءات احملددة.

بناء عىل نتاجئ رصد معاجلة الطلبات، واÆي يرسل بعد ذm  ا شهر/ل تقريرا ٕاحصائيوؤ فضًال عن ذm، ينشئ املوظف املس
ٕاىل رئيس قسم حفص طلبات براءات Îخرتاع ومناذج املنفعة وتصاممي ا1وائر املتاكمل للنظر فيه وحتليm يف ٕاطار اجñع 

لقرارات املتخذة يف هذه Îجñعات ٕاىل ويرسل ملخص البياôت التحليلية وا ون الفحص.ؤ معل يعقده ôئب املدير لش
رؤساء الشعب التابعة لقسم حفص طلبات براءات Îخرتاع ومناذج املنفعة وتصاممي ا1وائر املغلقة الختاذ إالجراءات الالزمة 

  من قبلهم لتوفري رصد ٔاكرث فعالية ٔالعباء معل الفاحصني وتوزيع الطلبات.

  البياôت إالحصائية وميكهنم مراقبة نظام النظر يف الطلبات ومعليات البحث. ويتاح مجليع الفاحصني النفاذ ٕاىل هذه

        ضامن اجلودةضامن اجلودةضامن اجلودةضامن اجلودة4.4.4.4.    

ما ييل ٕاجراءات ضامن جودة واجبة ٕالكامل تقارير البحث والفحص يف الوقت املناسب و�ملسـتوى املطلوب من   16.21
   كيفية تنفيذ ما ييل:توحض اجلودة وفقا للمبادئ التوجهيية.

  ضامن جودة داخيل للتقيمي اÆايت، ويشمل التحقق من ٔاعامل البحث والفحص وتثبيهتا ورصدها:(ٔا) نظام 

   لالمتثال لهذه املبادئ التوجهيية خبصوص البحث والفحص؛ "1"

  ٕالرسال ردود أالفعال للموظفني.و "2"

النظام لضامن التحسني املسـمتر  إالدارةوٕاظهار كيف تسـتخدم  نظام لقياس البياôت ومجعها ورفع التقارير. (ب)
   املتبعة. للعمليات

نظام للتحقق من فعالية إالجراءات املتخذة لتصحيح العجز يف أعامل البحث والفحص والقضاء عىل املسببات والوقاية  (ج)
  من حدوث املشالك جمدًدا.

اءات ٔاو رفضها) مبا يف ذm مجيع مجيع إالجراءات املتعلقة �كتساب احلقوق (من ٕايداع الطلبات وحىت منح الرب توثق 
وهذا يضمن ٕاماكنية رصد معلية حتقيق اجلودة بشلك  إالجراءات املتخذة لتوفري اجلودة وختزن يف نظام "Îبتاكرات" املؤمتت.

   ا.تعانة حباl معاجلة الطلبات حاليلكي عن طريق Îسـ 

نظام ضامن اجلودة مراجعات نظراء جيرهيا كبار ويتضمن  وl عن جودة الفحص يف جمالها اخلاص.ؤ ولك شعبة حفص مس
  ويتألف نظام املراقبة من املراجعات املزدوجة التالية: الفاحصني ومراجعات للجودة جيرهيا رؤساء الشعب ورئيس القسم.

   من مجيع القرارات املتخذة من قبل الفاحصني؛ �ملائة 70 – 50مراجعة جودة جيرهيا فاحص كبري �لشعبة ـ حىت  –

  من مجيع القرارات املتخذة من قبل الفاحصني. �ملائة 7مراجعة جودة جيرهيا رئيس القسم ـ حىت و  –

وبدون تصديق الرئيس (توقيعه) ال ميكن  وجبانب ذm، جيري رؤساء الشعب مراجعات يومية عشوائية لتقارير الفاحصني.
   ٔان يرفع العمل (التقرير).
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   أنشئ جملس مهنجي كفؤ داخل شعبة الفحص يتألف من ٔاكرث الفاحصني خربة.ولتسوية املسائل اخلالفية املعقدة، 

وتراجع معليات البحث اليت جيرهيا الفاحصون وتراقب عن طريق قطاع حتليل قواعد بياôت املعلومات املتعلقة �لرباءات 
   ملناسب.وأيًضا من قبل كبار الفاحصني اÆين يرصدون حصة ٕاعداد تقارير البحث ورفعها يف الوقت ا

ا يف سـياق العمل املراقبة بشلك روتيين وتنفذ فور وتنظم هذه وجيري رؤساء الشعب وكبار الفاحصني املراقبة ا1اخلية.
وكقاعدة، تشمل املراقبة ا1اخلية مراجعة امتثال البحث والفحص  يف املرحò اليت تسـبق رفع نتاجئ العمل.  ٔاو

   الواجبة. للرشوط

وهيدف النظام ٕاىل توفري مهنج موحد للفحص والبحث يف مجيع شعب  هذا النظام. واتبعوقد مت تنفيذ نظام 1مع اجلودة، 
وmÆ، جتري املراقبة املطلوبة عىل مسـتوى قسم الفحص من قبل ٔاعضاء جملس تنسـيق اجلودة املعينني ٔالداء �ام  ا»ال.

ة واÆين يمتتعون بباع طويل يف ٕاجراء البحث �سـتخدام خمتلف ٔانظمة البحث وهؤالء مه ٔاكرث الفاحصني خرب  حتقيق اجلودة.
وتتحقق هذه املراقبة من خالل مراجعات روتينية وعشوائية لتقارير البحث وÎسـتخدام أالمثل ٔالنظمة  وقواعد البياôت.

  البحث وقواعد البياôت ومالءمة اعرتاض الوªئق املسرتجعة وتقيمي وجاههتا.

وجيري  ا من قبل رؤساء الشعب يف ا»ال ورئيس القسم.والً من قبل املعلمني، مث عشوائيمجيع تقارير البحث أ  وتراجع
   مراجعات املسـتوى الثاين عضو من جملس تنسـيق اجلودة.

  وتشمل معلية حتقيق جودة التقارير اخلطوات التالية:

  بات اجلودة؛ املراجعة اÆاتية للفاحص من خالل قامئة مرجعية تشمل متطل  –

  مراجعة روتينية مؤمتتة من قبل املعمل ٔاو رئيس شعبة ا»ال؛و  –

  مراجعة عشوائية مؤمتتة من قبل عضو يف جملس تنسـيق اجلودة.و  –

ا لþليل، ٔان يراجع وحدة Îخرتاع ومتزيه ودليm ا1امع، ؤان اءة اخرتاع، جيب عىل الفاحص، وفقوعند النظر يف طلب بر 
ث احملددة ويسـتخدم الرموز املعنية للتصنيف ا1ويل للرباءات، وٕاذا اقتىض أالمر، تصنيف يتبع منطقة البح

  املشرتكة. الرباءات

ويف سـياق الفحص والبحث فÅ يتعلق بطلبات براءات Îخرتاع الوطنية وطلبات معاهدة التعاون بشأن الرباءات، 
   يسـتخدم نظام "Îبتاكرات" املؤمتت".

طلبات براءات Îخرتاع وٕاجراء البحث يف الوقت املناسب، طبقت ٕاجراءات للمراقبة املؤمتتة للمواعيد ولضامن النظر يف 
الهنائية �لنسـبة لٕالجراءات الرضورية املرتبطة �لطلبات وٕانشاء تقارير البحث، فضًال عن مراقبة املواعيد الهنائية للنظر 

   المتهيدية للفاحصني.املبديئ يف الطلبات وÎسـتجابة للطلبات والقرارات 

   ولضامن اجلودة يف هذا النظام املؤمتت، نفذت �ام رصد ٔاداء إالجراءات الرضورية.

ولتحقيق مسـتوى ٔاعىل من جودة الفحص والبحث وضامن ٔاعىل مسـتوى ممكن من تطابق موضوع الطلبات مع ختصص 
احصني (�سـتخدام ا»االت املوضوعية اليت تشمل الشعبة الصناعية، نفذ نظام للتوزيع املؤمتت للطلبات عىل مجموعات الف

  مجموعات رموز التصنيف ولكامت البحث اخلاصة �لتصنيف ا1ويل للرباءات).
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وبناء عىل نتاجئ مراجعة تقارير البحث والطلبات والقرارات المتهيدية، يلزتم الشخص اÆي جيري املراقبة �لتوصل ٕاىل قرار، 
   ٕارجاع الوªئق املعنية لتحسيهنا.وٕاذا دعت احلاجة، 1يه احلق يف

وبعد دراسة أالمور املذكورة، جيرى  ويف هناية لك شهر، ُجتمع مجيع هذه القرارات وُحتلل للكشف عن أالخطاء املطبعية.
ويوفر قسم املراجع واملعلومات من نظام "Îبتاكرات" املؤمتت النفاذ  تدريب مناسب للفاحصني ورؤساء الشعب يف ا»ال.

   املواد املهنجية املبينة يف هذه التدريبات. ٕاىل

وبعد التحليل املبديئ لهذه املسائل املتعلقة �جلودة، يمت اختيار ٔامه املسائل اليت تتطلب ٕاجراءات تصحيحية لضامن Îمتثال 
  وٕاذا اقتىض أالمر، ينظر يف املسائل اîتارة يف اجñعات جملس تنسـيق اجلودة. ملعايري اجلودة.

ن جودة الفحص والبحث، يتاح مجليع الفاحصني النفاذ عرب إالنرتنت ٕاىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات والالحئة ولضام
التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات والتعلÅت إالدارية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات ومعايري الويبو املعنية ومجيع 

        ية الالزمة من خالل قسم املراجع واملعلومات من نظام "Îبتاكرات".املبادئ التوجهيية والقوانني التنظمي 

  التواصلالتواصلالتواصلالتواصل5.5.5.5.    

  :إالدارةالتواصل داخل   17.21

واÆي  إالدارةالوظيفي وبياôت االتصال ملوظف االتصال املعين �جلودة واملعني من قبل توفري Îمس واملسمى 
  ولية: ؤ مس  يتوىل

  املثىل بني املصاحل ونرشها؛املساعدة يف حتديد املامرسات  (ٔا)

  دمع التحسني املسـمتر؛و (ب)

توفري التواصل الفعال مع املصاحل أالخرى للسامح بتلقي ردود أالفعال الرسيعة مهنا لتقيمي املسائل النظامية و (ج)
  احملمتò ومعاجلهتا.

        ول عن تبادل املعلومات بني ماكتب الرباءات هو مار/ سـتو/نوفاؤ الشخص املس

  54-06-494 (0038044) هاتف:
  69-06-494 (0038044) فاكس:

  m.stoianova@sips.gov.ua بريد ٕالكرتوين:

جري التبادل ا1ويل للوªئق املتعلقة �لرباءات مع املنظامت إالقلميية وماكتب الرباءات أالجنبية منذ  . ويف ٕاطار 1993وقد ا�
" Promyslova Vlasnistالنرشة الرمسية " :2012الوطنية يف  هذا التبادل، ٔارسلت العنارص التالية من وªئق الرباءات

ـ "National CD-ROM "Inventions v Ukraini بþ ومنظمة ٔاجنبية، و 26ـ ٕاىل  DVDعىل قرص 
         ماكتب. 7 ٕاىل

مع عدد كبري من ماكتب الرباءات أالجنبية ـ سريسل تقرير  ا1ائرةوجيري بصفة منتظمة تبادل التقارير السـنوية حول ٔانشطة 
  من ماكتب امللكية الفكرية. 58ٕاىل الويبو واملكتب أالورويب للرباءات و 2012
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  التقنية السـنوية بصفة سـنوية وفقًا للمنوذج احملدد وترسل ٕاىل الويبو. ا1ائرةويف ٕاطار التعاون ا1ويل مع الويبو، تعد تقارير 

 واصل مع املسـتخدمني وٕارشادمه:الت  18.21

  وصف النظام املوجود لرصد ردود أفعال الز�ئن واسـتخدا�ا مبا يف ذm العنارص التالية عىل أالقل:

  نظام مالمئ ملا ييل: (ٔا)

  معاجلة الشاكوى وٕاجراء التصحيحات؛ "1"

  اختاذ إالجراءات التصحيحية و/ٔاو الوقائية حي¢ ٔامكن؛و "2"

  أالفعال للمسـتخدمني.تقدمي ردود و "3"

  ٕاجراء ملا ييل:  (ب)

  رصد رضا املسـتخدمني وتصورمه؛ "1"

  ضامن تلبية احتياجاهتم وتوقعاهتم املرشوعة.و "2"

ٕارشادات ومعلومات واحضة ودقيقة وشامò للمسـتخدمني (خاصة مودعي الطلبات غري املمثلني) بشأن معلية البحث  (ج)
  إاللكرتوين. إالدارةالعثور علهيا، عىل سبيل املثال رابط لٕالرشادات عىل موقع والفحص، وتقدمي التفاصيل بشأن ماكن 

  تتيح ٔاهداف اجلودة اخلاصة هبا للمسـتخدمني وكيفية ذm. إالدارةحتديد ما ٕاذا اكنت  (د)

وحتسني التواصل الفعال مع العامة ومراعاة آراء العامة عند وضع سـياسة امللكية الفكرية  ا1ائرةملراقبة نشاط (ب)  ـ (ٔا)
  ا»لس ا»متعي، كهيئة استشارية جامعية دامئة.  ا1ائرةوتنفيذها، ٔانشأت 

فضًال عن ذm، لتحديد احلاجة ومسـتوى الرضا �لنسـبة للمسـتخدمني وأالشخاص املعنيني فÅ خيص ٔامور مثل جودة و 
نظام ردود أالفعال االٓمن مع  ا1ائرةاخلدمات والنفاذ واكñل املعلومات وٕاجراءات ورشوط حل ٔاي مشالك ôشـئة، ٔانشأت 

توفر مجيع السـبل احلديثة املمكنة، خاصة وسائل االتصال عرب الهاتف/الفاكس، والتواصل عرب الربيد العادي وإاللكرتوين، 
  ملوقع إاللكرتوين الرمسي للمصلحة.بشلك دامئ من خالل قسم "التواصل" يف ا

ويتاح للك مودع التواصل مع الفاحص وÍًا لوجه ٔاثناء تنفيذ ٕاجراءات الفحص ٔاو التواصل معه/معها من خالل 
  الهاتف/الفاكس، الربيد إاللكرتوين ٕاخل. وترسل مجيع املعلومات الرضورية ٕاىل املودع.

املناظر، وختضع رشوط Îسـتجابة ٕاىل مراقبة قسم تنظمي العمل ومراقبة  وتعاجل مجيع طعون املودعني يف السجل إاللكرتوين
  تنفيذ التعلÅت، واليت تقدم تقارير ٔاسـبوعية بشأن نتاجئ هذه املراقبة ٕاىل إالدارة.

ن قضا/ ؤاثناء ٕاقامة املؤمترات والندوات واحللقات ا1راسـية ومناقشات املائدة املسـتديرة وÎجñعات وغريها من احملافل بشأ 
دراسات اسـتقصائية (�سـتخدام Îسـتبياôت ٕاخل) بني املشاركني، حبيث تطلب مهنم ٔان يقميوا  ا1ائرةامللكية الفكرية، جتري 

املقرتحة  أو يوحضوا املسائل اليت ينبغي تسويهتا ٔاو ا1ائرةويقدموا اقرتاحاهتم خبصوص حتسني جودة خدمات  ا1ائرةنشاط 
  املامثò التالية.ملناقشـهتا مضن احملافل 
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ٕاجراءات لتصحيح هذه أالخطاء (إالجراءات  ا1ائرةوبناء عىل حتليل املعلومات الواردة من املودعني والعامة، تتخذ ٕادارة 
التصحيحية) ولتجنب املزيد من أالخطاء (إالجراءات الوقائية)، خاصة عن طريق تدريب الفاحصني وتوضيح أالمور 

        إالشاكلية واملقرتحات املتعلقة بتحسني جودة معل الفاحصني ٕاخل.

مودعي الطلبات غري املمثلني) بشأن مودعي الطلبات غري املمثلني) بشأن مودعي الطلبات غري املمثلني) بشأن مودعي الطلبات غري املمثلني) بشأن معمعمعمعلية البحث لية البحث لية البحث لية البحث     ٕارشادات ومعلومات وإارشادات ومعلومات وإارشادات ومعلومات وإارشادات ومعلومات واحضحضحضحضة ودقيقة وشامò للمسـتخدمني (خاصةة ودقيقة وشامò للمسـتخدمني (خاصةة ودقيقة وشامò للمسـتخدمني (خاصةة ودقيقة وشامò للمسـتخدمني (خاصة    (ج)(ج)(ج)(ج)
  إاللكرتوين.إاللكرتوين.إاللكرتوين.إاللكرتوين.    إالدارةإالدارةإالدارةإالدارةوالفحص، وتقدمي التفاصيل بشأن ماكن العثور علهيا، عىل سبيل املثال رابوالفحص، وتقدمي التفاصيل بشأن ماكن العثور علهيا، عىل سبيل املثال رابوالفحص، وتقدمي التفاصيل بشأن ماكن العثور علهيا، عىل سبيل املثال رابوالفحص، وتقدمي التفاصيل بشأن ماكن العثور علهيا، عىل سبيل املثال رابطططط لٕالرشادات عىل موقع  لٕالرشادات عىل موقع  لٕالرشادات عىل موقع  لٕالرشادات عىل موقع 

لكرتونية معلومات عىل بوابهتا االٕ  ا1ائرةلتعريف املسـتخدمني �ملعلومات والقواعد املتعلقة �لبحث يف الرباءات وحفصها، تتيح 
عامة متعلقة بعملية احلصول عىل حقوق Îبتاكرات مبوجب اتفاقية التعاون بشأن الرباءات مع توفري روابط للواحئ واملؤرشات 

كام تتضمن البوابة إاللكرتونية للمصلحة قواعد بياôت تفاعلية ؤانظمة معلومات ومراجع حتتوي عىل  املعنية عىل موقع الويبو.
كام ٔان املكتبة الرمقية  وك القانونية مبا يف ذm االتفاقات وغريها من املعلومات الرضورية لصوغ الطلب وتقدميه.نصوص الصك

  للرباءات متاحة، ويه مصدر معلومات منفصل.

وميكن للمسـتخدمني ٔان حيصلوا عىل مجيع املعلومات والنصاحئ املتعلقة ٕ�يداع الطلبات الوطنية وا1ولية مبوجب معاهدة 
        لتعاون بشأن الرباءات وحفصها عن طريق خماطبة قسم Îستشارة والعالقات العامة.ا

  تتيتتيتتيتتيحححح أهداف اجلودة ا أهداف اجلودة ا أهداف اجلودة ا أهداف اجلودة اخلخلخلخلاصة هبا للمسـتخدمني وكيفية ذm.اصة هبا للمسـتخدمني وكيفية ذm.اصة هبا للمسـتخدمني وكيفية ذm.اصة هبا للمسـتخدمني وكيفية ذm.    إالدارةإالدارةإالدارةإالدارةحتديد ما ٕاذا اكنت حتديد ما ٕاذا اكنت حتديد ما ٕاذا اكنت حتديد ما ٕاذا اكنت     (د)(د)(د)(د)

وتتاح للمسـتخدمني ـ من خالل البوابة إاللكرتونية للمصلحة ـ الفرصة للتعرف عىل برôمج تطوير حامية نظام امللكية الفكرية 
فÅ خيص حتقيق التوجهيات أالساسـية ؤاهداف أالولوية �لنسـبة ٔالنشطهتا، مبا يف ذm  ا1ائرةالوطين وتصوره، وخطط معل 

   حتقيق اجلودة ٕاخل.

   ون حتقيق جودة الفحص يف سـياق املؤمترات والندوات العلمية والعملية.ؤ املسـتخدمون ٔايًضا بشكام يبلّغ 

  التواصل مع الويبو واملاكتب املعينة واملنتخبة: 19.21

تقيمي  إالدارةو�لتحديد وصف كيف تضمن  التواصل الفعال مع الويبو واملاكتب املعينة واملنتخبة. إالدارةوصف كيف حتقق 
  ردود ٔافعال الويبو برسعة ومعاجلهتا.

ورويب والتعاون ا1ويل يه وشعبة التاكمل االٔ  عن طريق الربيد والفاكس والربيد إاللكرتوين. ائرةيمت التواصل بني الويبو وا1
   ون هذا التواصل.ؤ وl عن شؤ املس

 mئق أالجنبية الواردة من الويبو (التوجهيات والتعاممي والرسائل وإالخطارات، مبا يف ذªخيص املراسالت والو Åوف
اجñعات امجلعية العامة للويبو، ومجعيات ا1ول أالعضاء يف الويبو ومجعيات لك احتاد، واللجان ا1امئة وفرق العمل اخلاصة 

علومات حول ٕاعداد التقارير الفنية وإالحصائية السـنوية، واملنشورات املطبوعة للتصنيفات هبا، وÎسـتبياôت وال�ذج وامل
ا1ولية حلقوق امللكية الصناعية، ومنشورات الويبو ا»انية، مبا يف ذm النرشات ا1ورية، وغريها من الوªئق)، واملكتب 

أالخرى (بشلك ٔاسايس �للغة  ظامت واملؤسسات أالجنبيةأالورويب للرباءات، وماكتب الرباءات أالجنبية، والرشاكت واملن
زيية، ولكن ٔايًضا �لفرنسـية وأالملانية وغريها من اللغات)، فلكها تعاجل �لاكمل حسب إالجراء احملدد، واÆي ينص عىل لكإالن

  ٔان لك وثيقة:

  تسجل يف نظام "ٕادارة السجل العام" املؤمتت؛ –
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ية، حيث تمت دراسة حمتوى الوثيقة وحتليلها بشلك متهيدي، ويرتمج خطاب التقدمي ختضع ملعاجلة معلوماتية وحتليل و  –
   املرفق (ٕان وجد)، وترتمج الوªئق الواردة بشلك انتقايئ ويُعد ملخص لها.

الرضورية ا للمنوذج احملدد (مرفقة به نسخ من الوªئق ٕاعاليم وفق وتكمتل املعاجلة املعلوماتية والتحليلية للوثيقة ٕ�عداد ٕاشعار
   ٔاو تذكر ٕاشارة ٕاىل ماكن حفظها)، مث يرسل ٕاىل املدير أالعىل.

ولياهتم) ويعني ؤ ر املتخذ ٕاىل نوابه (حسب نطاق مسوبعد ٔان ينظر املدير أالعىل يف هذا إالشعار، يصدر تعلÅته �لقرا
   ولني عنه وحيدد امليعاد الهنايئ لتنفيذ التعلÅت.ؤ منفذين مس

   ولني) ٕاىل املنفذين.ؤ اب املدير أالعىل (املنفذين املسنو  مث حتول الوثيقة من

وعند الرضورة،  ومجيع القرارات عبارة عن تعلÅت ومواعيد هنائية مكتوبة تُرسل ٕاىل نظام "ٕادارة السجل العام" املؤمتت.
   تُرتمج ٔاجزاء معينة من الوثيقة ٔاو الوثيقة بأمكلها.

الواردة النظر فهيا برسعة واملراقبة املنظمة لتنفيذ التعلÅت املرتبطة هبا من قبل  ويضمن إالجراء املوصوف ملعاجلة الوªئق
الشعبة املعنية يف ٕاطار نظام "ٕادارة السجل العام" املؤمتت؛ ولتحقيق هذه املراقبة، يوفر النظام املؤمتت وسـيò لتوليد 

 وأالجلول واملنفذ الفوري ؤ سل واملنفذ املسر الوارد وامل جيلا من خالل رمق الوثيقة الواردة و�رخيها، ورمق تس آلي املعلومات
   احملدد �لنسـبة للتعلÅت املعنية ٕاخل.

ا لٕالجراء احملدد ٕاىل مكتبة معهد امللكية الصناعية مبا يف ذm النرشات ا1ورية، وفقوترسل منشورات الويبو ا»انية، 
  ا للنظام الوطين للحامية القانونية للملكية الفكرية.وفقة ٔاو مكتبة براءات عامة تعمل أالوكراين التابع للحكوم

        التوثيقالتوثيقالتوثيقالتوثيق6.6.6.6.    

ٔان يُوصف بوضوح ويُنفذ حبيث ميكن رصد مجيع العمليات  دارةب عىل نظام ٕادارة اجلودة �الٕ جي مالحظة توضيحية: 20.21
ويمت ذm من خالل الوªئق اليت تشلك دليل  واملنتجات واخلدمات الناجتة عهنا ومراقبهتا ومراجعة اتساقها. إالدارةداخل 
  ).21.21(انظر الفقرة  إالدارةجودة 

  )20.21ليس من الرضوري الرد وفقا لقالب الفقرة  هذه النقطة للعمل فقط. (ملحوظة:

التصنيف وتريم الوªئق اليت تشلك دليل اجلودة ٕاىل توثيق إالجراءات والعمليات اليت تؤثر عىل جودة العمل، مثل  21.21
.mت  والبحث والفحص والعمل إالداري املتعلق بذÅوعىل وجه اخلصوص، يشري دليل اجلودة ٕاىل ٔاماكن العثور عىل التعل

  تباعها.ابشأن إالجراءات الواجب 

  ؤالغراض هذا التقرير، ينبغي توضيح ما ييل:

  ؛الوªئق اليت يتألف مهنا دليل اجلودة واليت ٔاعدت ووزعت (ٔا)

  الوسائط اليت تنتقل من خاللها (النرش ا1اخيل وإالنرتنت والشـبكة ا1اخلية عىل سبيل املثال)؛و (ب)

        إالجراءات املتخذة ملراقبة الوªئق، عىل سبيل املثال ترقمي النسخ، النفاذ ٕاىل النسخة أالحدث.و (ج)
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والرشوط الترشيعية والتنظميية املعمول هبا،  ISO 9001:2008ا لرشوط معيار ونفذ وفق ائرةُوضع نظام ٕادارة اجلودة �1
  ولني املدرجني يف نظام ٕادارة اجلودة.ؤ ع الشعب الهيلكية واملنفذين املسوقد طبق عىل ٔانشطة مجي

  وينطبق نظام ٕادارة اجلودة عىل:

  تلقي طلبات حقوق امللكية الفكرية وحفصها لتبني امتثالها لرشوط توفري امحلاية القانونية؛    ––––

املعلومايت بشأن معل نظام حامية امللكية الفكرية الوطين، مبا يف ذm ٕانشاء ملف املعلومات اخلاص �لرباءة  ا1معو  –
        والرضوري للفحص وحتديثه وضامن قابلية تشغيm، فضًال عن ٔادوات البحث واملراجع املتعلق بذm؛

  عتباريني؛توفري املعلومات بشأن حقوق امللكية الفكرية لٔالشخاص الطبيعيني وÎو     ––––

النظر يف Îعرتاضات والشاكوى بشأن ٕاصدار عناوين امحلاية وغريها من العناوين يف أالمور املتعلقة حبامية حقوق و     ––––
  امللكية الفكرية.

وقد مت حتديد تتابع العمليات وتفاعلها،  وقد ُطبق املهنج يف تطوير نظام ٕادارة اجلودة وتنفيذه وضامن قابلية تشغيm وحتسينه.
ومعايري الكفاءة وسـبل ٕادارة العملية؛ وقد مت رصد جودة معليات وخدمات نظام ٕادارة اجلودة يف مجيع املراحل املعنية من 

      وتُقسم معليات نظام ٕادارة اجلودة ٕاىل ا»موعات التالية: مراحل تنفيذ معليات نظام ٕادارة اجلودة.

  العمليات املتعلقة بأنشطة إالدارة وٕادارة التوثيق؛    ––––

      معليات توفري املوارد لنظام ٕادارة اجلودة؛و     ––––

  معليات دورة حياة اخلدمات؛و     ––––

  قياس العمليات وحتليلها وحتسيهنا.و     ––––

  ويتضمن وصفه. ائرةطلبات نظام ٕادارة اجلودة �1حيدد دليل اجلودة مت و 

   وتقدم وªئق نظام ٕادارة اجلودة يف صورة ورقية وٕالكرتونية.

وٕاجراءاته ومعلياته والروابط املتعلقة �ملعلومات املتصò  ائرةوªئق نظام ٕادارة اجلودة �1املعلومات املتعلقة بكام تتوفر ٔايًضا 
   إاللكرتوين ا1اخيل. ا1ائرة�ملوضوع واملقدمة من الويبو عرب موقع 

ة يف أي وقت من خالل املواد ويتاح للفاحصني اÆين يتعاملون مع نظام "Îبتاكرات" املؤمتت تلقي املعلومات الرضوري
وعند  وميكن للمسـتخدمني اللجوء ٕاىل قسم املراجع واملعلومات من نظام "Îبتاكرات" املؤمتت. التعلميية والتنظميية املرفقة.

حتديث املراجع ٔاو الوªئق التنظميية، تصبح ٔاحدث النسخ من الوªئق متاحة مجليع مسـتخديم نظام "Îبتاكرات" املؤمتت يف 
 ٓ         ن واحد.ا

  توضيح ما ٕاذا اكنت الوªئق اليت تشلك دليل اجلودة تتضمن ما ييل: 22.21

  مبا يف ذm بيان واحض اللزتام إالدارة العليا بنظام ٕادارة اجلودة؛ دارة(ٔا) سـياسة اجلودة �الٕ 

  نطاق نظام ٕادارة اجلودة، مبا يف ذm تفاصيل ٔاي اسـتثناءات ومربراهتا؛و  (ب)
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  وليات لك قسم من ٔاقسامه؛ؤ التنظميي للمصلحة ومسالهيلك و (ج) 

مثل تلقي الطلبات الواردة والتصنيف التوزيع والبحث والفحص والنرش ومعليات  إالدارةالعمليات املوثقة املنفذة يف و (د) 
  ا1مع، وإالجراءات احملددة لنظام ٕادارة اجلودة، أو املراجع اخلاصة هبا؛

  العمليات وتنفيذ إالجراءات؛املوارد املتاحة لتنفيذ و (هـ) 

        وصف التفاعل بني العمليات وإالجراءات يف نظام ٕادارة اجلودة.و (و) 

  من الوªئق التالية: ائرةوªئق نظام ٕادارة اجلودة �1تتألف 

  سـياسة اجلودة؛ –

  أهداف اجلودة؛و  –

  دليل اجلودة؛و  –

  مهنجيات نظام ٕادارة اجلودة املوثقة؛و  –

  الشعب الهيلكية والهيئات إالدارية والعمليات ٕاخل)؛ أالحاكم (اليت ختصو  –

  التعلÅت (املوظفني، السالمة املهنية، التشغيل االٓمن، تعلÅت التشغيل ٕاخل)؛و  –

  اجلداول الزمنية؛و  –

  اîططات الهيلكية؛و  –

  السجالت (الربوتوكوالت)؛و  –

  وªئق التنظمي ذات أالصل اخلارj؛و  –

   خدمة يف معليات نظام ٕادارة اجلودة.الوªئق أالخرى املسـتو  –

  :ا1ائرةوقد ُوضعت املهنجيات املوثقة التالية لنظام ٕادارة اجلودة ونفذت يف 

  "مراقبة وªئق نظام ٕادارة اجلودة"؛ 1املهنجية رمق  –

  "مراقبة جسالت (بروتوكوالت) نظام ٕادارة اجلودة"؛ 2املهنجية رمق و  –

  ا1اخيل يف نظام ٕادارة اجلودة"؛"التدقيق  3املهنجية رمق و  –

  "مراقبة اخلدمات غري املطابقة للمواصفات"؛ 4املهنجية رمق و  –

  "إالجراء التصحيحي"؛ 5املهنجية رمق و  –



PCT/CTC/26/2 
Appendix III 
33 
 

 

  "إالجراء الوقايئ"؛ 6املهنجية رمق و  –

        "رصد معليات نظام ٕادارة اجلودة". 7املهنجية رمق و  –

  ، مثل:إالدارةتوضيح ٔانواع السجالت اليت حتتفظ هبا   23.21

  حتديد ٔاي الوªئق حتفظ ؤاين حتفظ؛ (ٔا)

  نتاجئ املراجعة إالدارية؛و (ب)

  تدريب املوظفني و�اراهتم وخربهتم؛و (ج)

  أالدl عىل اتساق العمليات، واملنتجات واخلدمات الناجتة عهنا، مع معايري اجلودة؛و (د)

  ت املتطلبات املتعلقة �ملنتجات؛نتاجئ مراجعاو (هـ)

  معليات البحث والفحص املنفذة بشأن لك طلب؛و (و)

  بياôت تسمح بتتبع وتعقب العمل الفردي؛و (ز)

  جسالت معليات التدقيق يف نظام ٕادارة اجلودة؛و (ح)

  التصحيحية؛إالجراءات املتخذة بشأن املنتجات غري املطابقة للمواصفات، عىل سبيل املثال إالجراءات و (ط)

  إالجراءات املتخذة حيال إالجراء التصحيحي؛و (ي)

  إالجراءات املتخذة حيال إالجراء الوقايئ؛و (ك)

        .7توثيق معليات البحث كام هو موحض يف اجلزء و (ل)

  الوªئق التالية وحتافظ علهيا: ا1ائرة، تصون ISO 9001وفقًا ملتطلبات معيار 

  دليل اجلودة؛ –

  وتعلÅت العمل املتعلقة بتحقيق اجلودة؛إالجراءات و  –

  نتاجئ مراقبة إالدارة؛و  –

  السجالت املتعلقة بتدريب املوظفني؛و  –

   السجالت املتعلقة مبؤهالت املوظفني وخرباهتم؛و  –

  التقارير املتعلقة مبهارات الفاحصني بناء عىل نتاجئ املؤمترات والندوات؛و  –

   ات مع املتطلبات؛التقارير املتعلقة �تساق العمليو  –
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  السجالت املتعلقة مبراقبة املتطلبات املتعلقة �ملنتج؛و  –

  السجالت املتعلقة �ٕالجراءات التصحيحية والوقائية؛و  –

  السجالت املتعلقة �ٕالجراءات املتخذة حيال املنتجات غري املطابقة للمواصفات؛و  –

  جسالت مراقبة نظام ٕادارة اجلودة؛و  –

  ة �لبحث يف الرباءات وحفصها �لنسـبة للك طلب حصول عىل براءة؛السجالت املتعلقو  –

         التقارير املوجزة حول معليات املراقبة الروتينية جلودة تقارير البحث وقرارات الفاحصني.و  –

        توثيق توثيق توثيق توثيق معمعمعمعلية البحثلية البحثلية البحثلية البحث7.7.7.7.    

  ٔان توثق معليات البحث هبا. إالدارةٔالغراض داخلية، ينبغي عىل   24.21

  ٔان تبني: إالدارةينبغي عىل 

  ٔاي مما ييل مدرج يف هذا السجل: (ٔا)

  قواعد البياôت اليت مت الرجوع ٕالهيا (سـندات الرباءات وغري الرباءات)؛ "1"

  ما اسـتخدم من لكامت البحث، وتركيبات اللكامت والتشذيب؛و "2"

  اللغة (اللغات) اليت مت هبا البحث؛و "3"

  عهنا، عىل أالقل وفقا للتصنيف ا1ويل للرباءات ٔاو ما يعاد£؛ أالصناف وتركيبات أالصناف اليت مت البحثو "4"

   قامئة جبميع مجل البحث املسـتخدمة يف قواعد البياôت اليت مت الرجوع ٕالهيا.و "5"

ما ٕاذا اكنت معلومات ٔاخرى متعلقة �لبحث نفسه ٔادرجت يف هذا السجل، عىل سبيل املثال بيان مبوضوع البحث؛   (ب)
قواعد بياôت مفردات ٔاو مرادفات ٔاو مفاهمي و جسل �لوªئق املعروضة؛ و تفاصيل ٔاوجه Îرتباط �لبحث عىل إالنرتنت؛ و 

  عىل إالنرتنت ٕاخل؛

  أن تدرج قامئة �ملعلومات أالخرى اليت قد جتمعها لرصد معلية البحث وحتسيهنا) إالدارةينبغي عىل  مالحظة توضيحية:(

  وثقت وما ٕاذا اكنت السجالت احملفوظة تشري ٕاىل ٔاي: ٔاي احلاالت اخلاصة (ج)

  ؛تقييد للبحث ومربره "1"

  غياب وضوح املطالبات؛و  "2"

        غياب الوحدة.و  "3"
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 ٔان توثق ٔان توثق ٔان توثق ٔان توثق معمعمعمعليات البحث هبا.ليات البحث هبا.ليات البحث هبا.ليات البحث هبا.    إالدارةإالدارةإالدارةإالدارةٔالغراض داخلية، ينبغي عىل ٔالغراض داخلية، ينبغي عىل ٔالغراض داخلية، ينبغي عىل ٔالغراض داخلية، ينبغي عىل         24.2124.2124.2124.21

        أن تبني:أن تبني:أن تبني:أن تبني:    إالدارةإالدارةإالدارةإالدارةينبغي عىل ينبغي عىل ينبغي عىل ينبغي عىل 

  أي مما ييل مدرج يف هذا السأي مما ييل مدرج يف هذا السأي مما ييل مدرج يف هذا السأي مما ييل مدرج يف هذا السججججل:ل:ل:ل:    (أ)(أ)(أ)(أ)

   الرباءات يشمل املعلومات التالية: تقرير حبث يف

  التأكد من مراعاة رشط وحدة Îبتاكر؛ –

  مطالبات Îبتاكر اليت مت النظر فهيا يف سـياق البحث؛و  –

  تصنيف موضوع Îبتاكر (�سـتخدام رموز التصنيف ا1ويل للرباءات)؛و  –

  جمال البحث (�سـتخدام رموز التصنيف ا1ويل للرباءات)؛و  –

  بياôت وªئق الرباءات وسـندات غري الرباءات؛قواعد و  –

  تركيبات لكامت البحث واللكامت ورموز التصنيف ا1ويل للرباءات املسـتخدمة يف سـياق البحث؛و  –

ويف حاl غياب وحدة Îبتاكر، يقدم ٕاشعار خاص فÅ يتعلق مبجموعة Îبتاكرات اليت مت النظر فهيا يف  –
  البحث؛ سـياق

  اصة خبصوص املطالبات املعدl اليت مت النظر فهيا يف سـياق البحث؛إالشعارات اخلو  –

        بيان �رخي ٕاجراء البحث والشخص اÆي ٔاجراه.و  –

ما ٕاذا اكنت معلومات أخرى متعلقة �لبحث نفسه ٔادرجت يف هذا السما ٕاذا اكنت معلومات أخرى متعلقة �لبحث نفسه ٔادرجت يف هذا السما ٕاذا اكنت معلومات أخرى متعلقة �لبحث نفسه ٔادرجت يف هذا السما ٕاذا اكنت معلومات أخرى متعلقة �لبحث نفسه ٔادرجت يف هذا السججججل، عىل سبيل املثال بيان مبوضوع البحث؛ ل، عىل سبيل املثال بيان مبوضوع البحث؛ ل، عىل سبيل املثال بيان مبوضوع البحث؛ ل، عىل سبيل املثال بيان مبوضوع البحث؛     (ب)(ب)(ب)(ب)
دفات أو مفاهمي دفات أو مفاهمي دفات أو مفاهمي دفات أو مفاهمي قواعد بياôت مفردات أو مراقواعد بياôت مفردات أو مراقواعد بياôت مفردات أو مراقواعد بياôت مفردات أو مراو و و و جسجسجسجسل �لوªئق املعروضة؛ ل �لوªئق املعروضة؛ ل �لوªئق املعروضة؛ ل �لوªئق املعروضة؛ و و و و تفاصيل أوجه Îرتباط �لبحث عىل إالنرتنت؛ تفاصيل أوجه Îرتباط �لبحث عىل إالنرتنت؛ تفاصيل أوجه Îرتباط �لبحث عىل إالنرتنت؛ تفاصيل أوجه Îرتباط �لبحث عىل إالنرتنت؛ و و و و 

  ،،،،عىل إالنرتنت ٕاعىل إالنرتنت ٕاعىل إالنرتنت ٕاعىل إالنرتنت ٕاخلخلخلخل

ا يف ٔانظمة البحث اليت يسـتعني هبا نظام "Îبتاكرات" املؤمتت، ؤايضحتفظ جسالت معليات البحث يف بوابة البحث و 
   ٕاخل. STNو، EPOQUENetمن خالل  DWPIو EPOQUENetالفاحصون، ويه 

معلومات �رخي البحث، خاصة موضوع البحث، ونصوص Îسـتعالم، وقوامئ الوªئق املسرتجعة، والوªئق املمزية وحتفظ 
  بعالمة تشري ٕاىل عرضها، بشلك آيل يف بوابة البحث.

مث حتفظ املعلومات ٕاىل ٔاجل غري مسمى وتسمح ٕ�جراء املراقبة ا1اخلية جلودة البحث من قبل الفاحصني واسـتخدام نتاجئ 
  البحث يف العمل املقبل.

وميكن نقل قامئة الوªئق املعنية اليت مت احلصول علهيا نتيجة للبحث من خالل بوابة البحث ٕالنشاء تقرير البحث بشلك آيل 
  من خالل نظام "Îبتاكرات" املؤمتت.
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املسـتخدمة، والفاحصني اÆين قاموا �لبحث وتتيح بوابة البحث توفري البياôت إالحصائية، خاصة فÅ يتعلق بقواعد البياôت 
   وعدد اسـتعالمات البحث والوªئق املعروضة.

   وتتاح البياôت إالحصائية وبياôت �رخي البحث املنفذ لٔالشخاص اÆين جيرون املراقبة ا1اخلية.

        املراجعة ا1اخليةاملراجعة ا1اخليةاملراجعة ا1اخليةاملراجعة ا1اخلية8.8.8.8.    

وهذه املراجعات حتدد ٕاىل ٔاي  تقارير عن ترتيبات املراجعة ا1اخلية هبا. إالدارةينبغي ٔان تعد  مالحظة توضيحية: 25.21
وٕاىل ٔاي مدى متتثل لرشوط نظام ٕادارة اجلودة واملبادئ  21مدى قد ٔانشأت نظام ٕادارة جودة بناء عىل منوذج الفصل 

هذه الرشوط واملبادئ وينبغي أن تكون املراجعات موضوعية وشفافة ٕالظهار ما ٕاذا اكنت  التوجهيية للبحث والفحص.
من هذا  08.21وفÅ يتعلق �لنقطة  التوجهيية تطبق بشلك ªبت وفعال وينبغي ٔان جترى مرة واحدة عىل أالقل يف السـنة.

   ، جيوز للمصلحة ٔان تقدم معلومات ٕاضافية بشأن ترتيبات املراجعة ا1اخلية هبا مبوجب هذا اجلزء، ٕاذا ٔارادت.المنوذج

وجيوز  .09.21ـ  04.21، ٔاعاله، يف النقاط 1يف اجلزء  المنوذجع تقارير هبذه الرتتيبات وفقًا لهذا وترف 28.21 – 26.21
للمصلحة ٔان تقدم معلومات ٕاضافية حول املدخالت إالضافية يف معليات املراجعة ا1اخلية هبا مبوجب هذا اجلزء، 

  ٔارادت. ٕاذا

 ٔاما التدقيق اخلارj فيجرى مرة واحدة يف السـنة. مرتني يف السـنة.وجترى معليات التدقيق ا1اخيل يف نظام ٕادارة اجلودة 
  . 9001ISOويريم التدقيق ٕاىل التأكيد عىل اتساق نظام ٕادارة اجلودة مع معيار 

      ترتيبات رفع التقارير من قبل املصاترتيبات رفع التقارير من قبل املصاترتيبات رفع التقارير من قبل املصاترتيبات رفع التقارير من قبل املصاحلحلحلحل ٕاىل اجñع إالدارات ا1ولية ٕاىل اجñع إالدارات ا1ولية ٕاىل اجñع إالدارات ا1ولية ٕاىل اجñع إالدارات ا1ولية9.9.9.9.    

�لتقرير املبديئ املنصوص عليه يف  حىت هذه النقطة تتعلق لوثيقةفا مثة مرحلتان يف ترتيبات رفع التقارير. 29.21
  .30.21ا للفقرة تمكm تقارير ٔاخرى بشلك سـنوي وفقواÆي  .29.21 الفقرة

عدّ    نظر فيه يف اجñع ماكتب الرباءات ا1ولية.اÆي سيُ  ا1ائرةتقرير  وقد ا�

 الثالث والوثيقة] امللحق[هناية 

  


