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 الرباءات بشأن التعاون معاهدة
 التقني التعاون جلنة

 
 الثالثون الدورة
 2017 مايو 12 اإىل 8 من جنيف،

 
 

 وإدارة الدويل للبحث كإدارة الفكرية"ملعهد األوكراني للملكية "ا احلكوميةالدائرة  تعيني متديد
 الرباءات بشأن التعاون معاهدةيف إطار  الدويل التمهيدي للفحص

عداد من وثيقة   ادلويل املكتب اإ

 تنهتي  ملدة احلالية ادلولية الإدارات لك الرباءات( )مجعية الرباءات بشأأن التعاون معاهدة مجعية عينت .1
ذن تعّي ي س و  .2017 ديسمرب 31 يف دارة للك التعيي متديد يف تبت أأن 2017 يف الرباءات مجعية عىل اإ  الإدارات من اإ

 الرباءات(. معاهدة من (3)32و ()ه(3)16 املادتي )انظر اللجنة هذه استشارة بعد تعييهنا، متديد تلمتس اليت احلالية ادلولية
 فيه. اللجنة ودور الإجراء هذا عن معلومات PCT/CTC/30/INF/1 الوثيقة يف وترد

دارة اتعييهن لمتديد " بطلبملعهد الأوكراين للملكية الفكرية"ااحلكومية ادلائرة  تتقدم ،2017 فرباير 27 ويف .2  للبحث كإ
دارة ادلويل طار  ادلويل المتهيدي للفحص واإ  الوثيقة. هذه مرفق يف الطلب ويرد .الرباءات بشأأن التعاون معاهدةيف اإ

ن  .3 ىل مدعوة اللجنة اإ سداء اإ  يف هتامشور اإ
 .الأمر هذا

 [املرفق ذكل ييل]
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 املرفق

 اتعييهن لمتديد "احلكومية "املعهد الأوكراين للملكية الفكريةادلائرة  طلب
دارة دارة للو  ادلويل للبحث كإ  ادلويل المتهيدي فحصاإ

طار يف  الرباءات بشأأن التعاون معاهدة اإ

 أأساس يةعلومات م

واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية  بي ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية تفا من ال 9وفقا للامدة  .1
دارة للبحث ادلويلادلائرة احلكومية "املعهد الأوكراين للملكية الفكرية" فامي خيص معل  الفكرية دارة للفحص المتهيدي  كإ واإ
طار ادلويل ليه فامي ييل ابمسة )املعهد الأوكراين للملكية الفكري"بدأأ ، معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ يف  "املعهد"( املشار اإ

دارة  دارة للبحث ادلويل واإ  .2016فرباير  5ويل يف ادلمتهيدي ال فحص للأأداء همامه كإ

 ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية.يره دتت نظا  امللكية العامة و حتاملعهد أأسس و  .2

لدلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية، اليت وافق علهيا جملس وزراء أأوكرانيا  658للقاعدة رمق ووفقا  .3
ا وواني أأوكرانيا يف جما  تنص علهييت المضن احلدود  فحصوطنية للة دار ابلعمل كإ للمعهد ائرة ادل، أأذنت 2014 نومفرب 19 يف

 الفكرية. امللكية

 وخيد  املعهد الأغراض التالية: .4

رشوط منح امحلاية ب حقو  امللكية الفكرية مواضيع  للزتا تقيمي خبري ادلوةل  يف يةتلبية الاحتياجات الاجامتع ( 1
 امللكية الفكرية؛واملعلومات املتعلقة حبقو   القانونية املنصوص علهيا يف الترشيعات

 ؛وتشغيهل وتوفري املعلومات وادلمع التحلييل لتطوير نظا  ادلوةل محلاية امللكية الفكرية( 2

تطوير العالوات يف من أأجل ائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية لدلوتقدمي مقرتحات وامئة عىل أأسس علمية ( 3
 واملهنج  والتحلييل املعلومايت واملايل والاوتصادي لهذه العالوات؛جما  امللكية الفكرية وحتسي التحصيل القانوين 

من حقو  امللكية الفكرية، غريه تلبية الاحتياجات الاجامتعية يف احلق يف نتاج النشاط الفكري والإبداع  أأو ( و 4
 اليت حتددها القواني املعيارية.

 التايل: التشغيل، عىل وجه اخلصوص، نطا  وحدد املعهد .5

صدار اس تنتاجات لبالط  -بات املتعلقة حبقو  امللكية الفكرية )من الآن فصاعدا ل العلم  والتقين للط  الفحص ات(، واإ
 ؛تهونوعي  ة، وتنفيذ تدابري لتحسي كفاءة الفحصوجهي خربة

عداد معلومات بشأأن   الطلبات ومنح الرباءات والشهادات؛لك من واإ

 ات مناذج املنفعة؛خرتاعات وبراءالالنرش أأوصاف براءات  التحضريو 

عداد و   للرباءات والشهادات؛ رمس تسجيل الال معلومات اإ

عداد مواد ذات   والشهادات والبياانت من السجالت العامة؛رباءات الصةل لإصدار واإ
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نشاء بنية حتتية للمعلوماتأأمتتهتاو  معليات تشغيل نظا  ادلوةل محلاية امللكية الفكريةحوس بة و  وتطوير برامج  ، واإ
 ووواعد بياانت خاصة؛

نشاء واعدة بياانت و   ؛وحتديهثا وصيانهتا، الالزمة دلراسة الطلبات والأدوات املرجعية والبحثية، علومات الرباءاتملاإ

عداد تقارير حقو  امللكي البحث عن معلوماتو  الوصو  اإىل ن اخلرباء م متكية و وجهية الفكرية املطالب هبا، واإ
 مات الالزمة؛مصادر املعلو 

 واثئق الرباءات الوطنية يف أأهجزة نظا  ادلوةل للمعلومات العلمية والتقنية يف أأوكرانيا؛ل أأسيس صناديقوضامن ت

، واملشاركة نيابة عن ادلائرة صالحياتهحدود يف  ،ملعاهدات ادلولية لأوكرانيا بشأأن مسائل امللكية الفكريةا وتنفيذ
نفاذها؛ كريةومية الأوكرانية للملكية الفاحلك براهما واإ  يف صياغهتا واإ

دارة  فاءبغية استيذات الصةل املعهد البحث يف وواعد بياانت و  دارة للبحث ادلويل واإ لفحص المتهيدي ادلويل لهمامه كإ
 مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

دارة للبحث هماهما أأفضل املوارد البرشية والقدرات التقنية لأداء تمتتع بة ومتقدمة ووادر مؤسسة حديثة  وهواملعهد  .6 كإ
 مع نظا  امللكية الفكرية ادلويل كلك. تفاعالو يوفر خدمات عالية اجلودة مبا لفحص المتهيدي ادلويل اادلويل و 

دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف أأوكرانيا عىل وجود مس توى عا كدوود أأ  .7 دارة للبحث ادلويل واإ ٍ  من امحلاية ظهور اإ
القانونية للملكية الفكرية، وسهِّّل حتسي نشاط املشاريع التجارية، وعّزِّز جودة حامية امللكية الفكرية والأمن الفكري للنشاط 

 الاوتصادي الأجنيب للرشكت الأوكرانية.

آنفًا، ل ووفقا .8 لهيا أ شاريع، والهيئات احلكومية الاحتاد الأوكراين لأحصاب املصانع ومنظم  امل  اعتربلمعلومات املشار اإ
دارة  دارة و لبحث ادلويل ل حصوَ  ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية عىل صفة اإ ابلغة  خطوة لفحص المتهيدي ادلويللاإ

شار  نش  يف العالوات ادلولية يف جما  ك اين، ووضع ادلوةل الأمهية يف معلية تعزيز العنرص الإبداع  يف الاوتصاد الأوكر 
 .مللكية الفكريةا

 للنظا  اوفوائده معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيف نظا   املعهد الأوكراين للملكية الفكريةمسامهة 

ل ما مجموعه 1992منذ عا  و ) 2016مايو  1حىت  .9  .براءة اخرتاع 118 141س ند حامية، مهنا  489 029(، ُسِّّ

ىل عا   1992وخال  الفرتة من عا   .10  39 600 طلب تسجيل اخرتاع، من بيهنا حنو 116 100، وُّدِّ  أأكرث من 2016اإ
طار طلب وُّدِّ  من ُمودعي أأجانب  جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ودخل املرحةل الوطنيةيف اإ  .اإ

يداع من وبل مودعي من الولايت املتحدة  سلعىل غرار الس نوات السابقة، ، و 2016ويف عا   .11 أأعىل نشاط اإ
 12.5طلب، أأي  209املائة(، وأأملانيا )يف  14.4طلب، أأي  241املائة(، وسويرسا )يف  24.8أأي  طلب، 415الأمريكية )

طلب،  64)(، والياابن املائةيف  4.4طلب، أأي  74املائة(، وبريطانيا العظمى )يف  5.4طلب، أأي  91املائة( وفرنسا )يف 
يطاليا )و  (،املائةيف  3.2طلب، أأي  53)وهولندا(، املائةيف  3.4طلب، أأي  57ولكسمربغ )املائة(، يف  3.8أأي   45اإ

 .(املائةيف  2طلب، أأي  34والاحتاد الرويس )(، املائةيف  2.7طلب، أأي 
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جاميل عدد ال اب 79وتبلغ نس بة عدد الطلبات القادمة من هذه البدلان حنو  .12 طار ودعة طلبات اململائة من اإ جراءات يف اإ اإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

ىل عا   1992وخال  الفرتة من عا   .13 طلب للحصو  عىل  1700  مودعون وطنيون ما يقرب من ، ودّ 2016اإ
طار براءات  جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف البدلان الأجنبييف اإ  47.8)طلب  827وكن من بيهنا أأكرث من ة. اإ

ع يف   .2016و 2011عايم  بياملائة( ُأودِّ

ىل عا   1992وخال  الفرتة من عا   .14 لت أأكرث من 2012اإ براءة  21 700ُمنِّحت مهنا و  .براءة اخرتاع 73 300، ُسِّّ
جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  عىل أأساس طلبات ُموَدعة مبوجب اإ

طار طلبات ُموَدعة  املائة يف 40من بيهنا ورابة  طلب تسجيل اخرتاع، 4000حنو  2016وورد يف عا   .15 معاهدة يف اإ
 .التعاون بشأأن الرباءات )املرحةل الوطنية(

طار مقد  طلب  1481، دخل 2016وخال  عا   .16 ذات ويف  .املرحةل الوطنية معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتيف اإ
مًا من مودعي حمليي.طل  153عا  تلقَّت ادلائرُة، بوصفها مكتب اس تال  طلبات، وحفصت ال  بًا دوليًا ُمقدَّ

 حفص خال  العا . 3 900وُُيري الفاحصون حنو  .17

 ا  يف جما  تسجيل براءات الاخرتاع ادلولية.الفعّ  هدور عهدلأنشطة امل  ،الواردة أأعاله ،وتُثبت الأروا  الإحصائية .18

دارة، ابرش املعهد 2016فرباير  5يف و .19 دارة للبحث ادلويل واإ  ويل.ادلمتهيدي ال فحص لل أأداء همامه كإ

ككتب دلى املعهد طلبات ادلولية املودعة لل ، بلغت المكية الإجاملية 2017يناير  24من التارخي املذكور حىت و  .20
 .طلبا 143 تسلّ 

دارة للبحث ادلويل  املعهد عّي ، 2017يناير  26 ذمنو  .21 يداع  33يف كإ تقرير  18عد وأأ ؛ مهنا طلبا 22طلبا. ودفع رمس اإ
ىل يح أأ ب، و و مكت أأيرو حبث دويل  وينتظر الطلبات واملكتب ادلويل للويبو؛ وُيري النظر يف أأربعة طلبات.  مودع لت اإ

 س بعة طلبات.ل دفع رسو  الإيداع 

ىلمتهيدية خال  الفرتة املذكورة أأيضا، رفعت ثالثة طلبات لإجراء حفوص و  .22 دارة للفحص  املعهد دولية اإ ابعتباره اإ
ىل مالأ عن  متهيدي ، أأحيل تقرير2017. ويف يناير يلالمتهيدي ادلو  واملكتب ادلويل للويبو. اتالطلب ودع هلية للرباءة اإ

 ي.النظر يف طلبحاليا وُيري  .23

فضاًل عن ودرة  عهدوس يجعل اس تخدا  اللغات الإنلكزيية والأملانية والفرنس ية والروس ية بوصفها لغات معل يف امل  .24
املُودعي من أأي بدل عضو يف معاهدة  ،مات ذات جودة فائقة يف البحث والفحص يف أأورص مدةادلائرة وعزهما عىل تقدمي خد

ىل امل  رادهتم اإ  .عهدالتعاون بشأأن الرباءات يلجؤون ابإ

أأداء  ،ة من الأمور املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتمتنوعفاحصون يمتتعون خبربة كبرية يف مجموعة  كفلس يو  .25
ىلاملها  املولك  عن اجلودة الفائقة للتقارير. هذه الإدارة ادلولية، فضال ة اإ

ويف حاةل زايدة عبء العمل، س ُيعي العدد  ويوجد حاليًا ما يكف  من الفاحصي لإجراء معليات البحث والفحص. .26
 هام.داملطلوب من الفاحصي اجلدد، وس ُيقّد  هلم التدريب املناسب دون أأن تتأأثر نوعية البحث والفحص أأو ُمد
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دارة امل و  .27 حتدد احتياجات وسم هؤون املوظفي و  بشلك أأس بوع  وههري، يلفاحصل لكوكيَة العمل امل عهدحُتلِّّل اإ
 .لتعيي فاحصي جدد وتدريب الفاحصي احلاليي

 ههرا. 16لطلبات الرباءات يه وضوع  واملدة العامة للفحص الرمس  وامل .28

 بقاء املدة هبذا املس توى. هداملع ؤيد ويلبضع س نوات،  ومدة املعاجلة هذه اثبتة .29

النجاح يف حتقيق مدد كهذه مع احلفاظ يف الووت نفسه عىل ارتفاع جودة البحث والفحص اإىل الاهامت  يعزى و  .30
يُعيَّ مرهدون جدد للفاحصي، وُُترى دورات تدريبية منتظمة للفاحصي عىل خمتلف . و ابلتدريب ادلاخيل للفاحصي

( EPOQUE Net نظا  دلراسة مجيع أأنظمة البحث احلديثة واملؤمنة تأأمينًا فائقًا )مثلاملس توايت، عىل سبيل املثا  
 لتحسي ووضع أأفضل اسرتاتيجيات للبحث.

حث خال  معلية الب يف حالت الشاكوى، وتُطبَّق أأيضاويعقد الفاحصون ابنتظا  اجامتعات للنظر يف مجيع الطعون  .31
 .اكتب الرباءات يف العاملبعة يف أأبرز موالفحص أأفضل املامرسات املتّ 

النظا  الثاليث املس توايت ملراوبة جودة معليات البحث  ملعهداأأدرج و  سائل اجلودة.مل  عناية كبرية ملعهدويل ايو  .32
 فحص.السائل يف م املدير و والفحص: رئيس الشعبة، ورئيس الإدارة، 

 يف هذه املس توايت أأيضًا. الالامتساتمعاجلة الطلبات والرد عىل  ويُرصد ووت .33

ىل الإدارة العليا تقاريروتُ  د يف تكل املس توايت أأيضًا رشوط حفص الطلبات، والردود عىل الواثئق الواردة.وتُرص .34  رفَع اإ
يف كية العمل اذلي يلُكَّف به  ساس التقارير، ويُعاد النظر أأيضابلك بياانت الرصد مرتي يف الس نة، وتُوَضع التعلاميت عىل أأ 

ىل  احصون ويف توزيع الطلبات، وحُتلّل احلاجةفال ىل أأنظمة حبث جديدة أأو زايدة النفاذ اإ  املتوفرة. النظماإ

ىل ارتفاع مس توى معلية  ويرجع أأيضا .35 تقصري فرتة حفص الطلبات مع احلفاظ عىل جودة فائقة يف البحث والفحص اإ
 أأمتتة الفحص.

ماكنية التعامل ُيوفص مصفوفة الطلبات الوطنية، وس  ول هك أأن لك ما س بق يكف  لتلبية الاحتياجات عند حف .36 ر اإ
 مع العدد املزتايد من الطلبات ادلولية يف أأورص ووٍت مع احلفاظ عىل اجلودة الفائقة.

دارة للفحص المتهيدي ادلويل رضوراي لتفادي التأأخريات احملمتةل يف املعهد  ويعد متديد تعيي .37 دارة للبحث ادلويل واإ كإ
 طلبات ادلولية املقدمة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.معلية اس تعراض ال 

 عاهدة.مبوجب املطلبات ال زيد عدد يوسيسهل هذا المتديد تعممي نظا  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأوكرانيا و  .38

دارة للفحص المتهيدي ادلويل،امل  معلوسيسهم  .39 دارة للبحث ادلويل واإ سهاما همام يف حتقيق المن عهد كإ و الاوتصادي اإ
 سيسهم يف سري نظا  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل خري وجه.و والقدرة عىل املنافسة والابتاكر يف املنطقة وخارهجا، 

دارة للفحص المتهيدي ادلويلعايري متديد التعيي مل امتثا  املعهد الأوكراين للملكية الفكرية  كإدارة للبحث ادلويل واإ

 بشأأنتفامه ومع مراعاة ال الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات من  1.63و 1.36 يلقاعدتوفقا ل وضعت، .40
جراءات تعيي الإدارات ادلويل اليت  اعمتدته مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف دورهتا السادسة والأربعياذلي  اإ
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، PCT/WG/9/14من الوثيقة  9والفقرة  (PCT/A/46/6من الوثيقة  25)انظر الفقرة  2014يف سبمترب  تعقد
 الرشوط التالية:

موظف بدوا  كمل، مع المتتع ابملؤهالت التقنية الالزمة لإجراء أأعام   100توفر ما ل يقل عن  .1
 والفحص؛ البحث

ليه يف القاعدة .2 وفر من لحئة املعاهدة، أأو ت 34 توفر احلد الأدىن، عىل الأول، من مجموعة الواثئق املشار اإ
ماكنية لهيا، عىل أأن تكون ُمرتبة اإ ة أأو يف بطاوات جمهرية عىل الوجه السلمي لأغراض البحث والفحص، يف نسخ وروي النفاذ اإ
لكرتونية؛أأو ُمخز   نة عىل وسائ  اإ

ملا  ابللغات الرضورية الالزمة لفهم .3  توفر كوادر وادرة عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوبة وحفصها، مع الإ
ليه يف القاعدة ا لهيا احلد الأدىن من مجموعة الواثئق املشار اإ  من لحئة املعاهدة، عىل الأول؛ 34للغات املُحرر هبا أأو املرتمج اإ

توفر نظا  لإدارة اجلودة وترتيبات للمراجعة ادلاخلية وفقًا للقواعد العامة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي  .4
من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل مبوجب معاهدة  21ادلويل )املنصوص علهيا يف الفصل 

 .التعاون بشأأن الرباءات(

 يع املعايري املعمو  هبا.جل  وميتثل املعهد .41

ىل ما ييل: .42  ويف الفقرات التالية، تشري املعلومات الواردة أأدانه اإ

ت معاهدة من تعلامي 1.36 فقرتي )أأ( و )ج( من القاعدةاملبينة يف الللرشوط  امتثال) اهتماخلرباء وكفاء مؤهالت
 ؛التعاون بشأأن الرباءات

ىل واثئق البحث والفحص )امتثال لنفاذا من تعلاميت معاهدة  1.36 للرشوط املبينة يف الفقرة )ب( من القاعدة اإ
 التعاون بشأأن الرباءات؛

من تعلاميت  1.36 ( من القاعدةدرشوط املبينة يف الفقرة )لل  )امتثال نظا  لإدارة اجلودة وترتيبات للمراجعة ادلاخلية
 .معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 اهتموكفاء الفاحصي مؤهالت

 عن الفاحصي خصائص عامة

عدد الفاحصي اذلين يعملون بدوا  كمل ويقومون بفحص طلبات تسجيل الاخرتاعات والبحث عن  اإجاميليبلغ  .43
طار املعلومات املتعلقة ابلرباءات لهذا الغرض )مبا يف ذكل حفص الطلبات   .فردا 127معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( يف اإ

 6مهنم أأيضًا و التكنولوجيا أأو العلو  الطبيعية، ومجيع فاحيص الرباءات حاصلون عىل درجة املاجس تري أأو التخصص يف 
 أأهخاص حاصلون عىل درجة ادلكتوراه.

أأو خبري يف  ومس توى تأأهيل اختصايصومجيع الفاحصي حاصلون عىل ههادة جامعية اثنية يف جما  امللكية الفكرية،  .44
 . امللكية الفكرية
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نلكزيية؛ وبع  الفاحصي دلمهم دراية كفية ابلأملانية الأوكرانية والروس ية والإ بطالوة اللغات وُييد مجيع الفاحصي  .45
 .والفرنس ية والإس بانية والبولندية والياابنية

دارة حفص طلبات تسجيل الاخرتاعات ومناذج املنفعة وتصاممي ادلوائر املتاكمةل من الُشعب التالية: الكميياء  .46 وتتأألف اإ
لتكنولوجيات الكمييائية والبيولوجية، والتكنولوجيات الفزيايئية والتقنية، والصيدةل، والتكنولوجيات الفزيايئية والكمييائية، وا
دارة الواثئق، وضامن اجلودة ل الفحص الرمس ، والط و والتقس اميت الفرعية الأخرى: حتديد اترخي الإيداع،  بات ادلولية، واإ

 .حفص طلبات تسجيل الاخرتاعات ومناذج املنفعة وتصاممي ادلوائر املتاكمةلوحتسي 

م معليات البحث والفحص وفقًا للترشيعات الأوكرانية، والإجراءات القانونية التنظميية، ومعايري الويبو ذات  .47 وتُنظَّ
طار الصةل، واملبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اإ

دارات  .ادلولية لالإ

 للغاتاب الإملا 

احصي اللغات الأوكرانية والإنلكزيية والروس ية، ويُّل بع  الفاحصي أأيضًا ابللغات الأملانية والفرنس ية وُييد مجيع الف .48
ملامًا كفياً   .ويس تطيع معظم الفاحصي اس تخدا  لغتي أأجنبيتي يف معلهم .والإس بانية والبولندية والياابنية اإ

 ي املوظفييع ت 

أأفضل اجلامعات  منوود خترجوا مجيعًا  .لون يف خمتلف جمالت العلو  الطبيعية والتقنيةومجيع الفاحصي مؤه .49
الأوكرانية املشهورة عامليًا مثل جامعة اتراسش يفتشينكو الوطنية يف كييف، وجامعة أأوكرانيا التقنية الوطنية "معهد كييف 

ل يف مؤسسات أأكدميية العلو  الأوكرانية، ومؤسسات التعلمي مهنم خبربة طويةل يف العم ويمتتع كثري .وما اإىل ذكلالبوليتقين"، 
جراء  العايل الأوكرانية، وخمتلف اجملالت الصناعية الرئيس ية. وبع  الفاحصي حاصلون عىل درجة ادلكتوراه اليت متكهنم من اإ

 حملددة.، ويمتتعون مبعرفة وافية يف نطا  واسع من الأمور االبحث والفحص عىل مس توى عا  جدامعليات 

 تدريب الفاحصي، من أأجل تقدمي خدمات البحث والفحص الفائقة اجلودة يف أأورص مدة. نظا  املعهدق يف ويُطبّ  .50
 يف جما  امللكية الفكرية. احلصو  عىل تعلمي عا  اثن املعهدويُشرَتط للتعيي يف 

 التدريب والتطوير 

وينظم هؤلء  .من كبار الفاحصي ذوي اخلربة اذلين ميتلكون سلطة التوويع وخيصص للفاحصي املُعيني حديثًا مرهد .51
املرهدون دورات تدريبية، ويراجعون العمل اذلي يقو  به الفاحصون املبتدئون؛ ويشاركون أأيضًا يف برانمج التدريب 

س توايت الأوسا  والُشعب، الإجباري عىل معليات الفحص والبحث للفاحصي املبتدئي؛ ويتضمن الربانمج تدريبات عىل م 
ىل وواعد بياانت البحث اليت يس تخدهما الفاحصون  (dl-101) واملشاركة يف دورة الويبو العامة عن امللكية الفكرية ، ومدخل اإ

 .للبحث عن املعلومات املتعلقة ابلرباءات، والتدرب عىل البحث يف وواعد البياانت هذه

هبا املكتب راس ية ه بكية عن الفحص والبحث يرتها الويبو، ويف حلقات دويشار  الفاحصون يف التدريبات اليت تقمي  .52
صة للفحص داث التدريب عرب الإنرتنت املُخصعن مسائل التدريب وغريها من أأحندوات الأورويب للرباءات والويبو، ويف 

عن  ندواتاءات، وكذكل يف ومعليات البحث عن املعلومات املتعلقة ابلرباءات واليت تنظمها الويبو واملكتب الأورويب للرب 
؛ EPOQUE Net  ، وتدريب مدريب نظا  EPOQUE Net  مسائل أأخرى تتعلق بتعظمي الاس تفادة من اس تخدا  نظا 

مها املكتب الأورويب للرباءات بشلك منتظم بشأأن مسائل مراوبة اجلودة يف البحث يف شاركون أأيضًا يف أأحداث أأخرى يُنظِّ وي 
 .لأخرى اليت تتعلق ابلفحص والبحث يف الرباءاتالرباءات وحفصها والأمور ا
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اليت  م مشاركة الفاحصي أأيضًا ابس مترار يف أأنشطة الأفروة العامةل للجنة احتاد خرباء التصنيف ادلويل للرباءاتنظوت  .53
 .ُُترى حتت رعاية الويبو

لتعزيز تباد  اخلربات والرب  الش بيك بي ممثيل ندوات مه الويبو من زايرات دراس ية و مبا تنظ كبرية وتُوىل عناية .54
طار ماكتب تسل الطلبات  جراءات الطلبات ادلولية، ومعاجلة الطلبات يف اإ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مسائل اإ

يداع الإلكرتوين الآمن للطلباتودادلولية امل لكرتوين ابس تخدا  برانمج الويبو لالإ خدا  واس ت  (pct-safe)  عة يف هلك اإ
 .epct) تال س امي نظا  اخلدمات الإلكرتونية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءة )واخلدمات الإلكرتوني

ابنتظا  يف املعهد ومن أأجل احلفاظ عىل ارتفاع مس توى املعرفة يف خمتلف اجملالت الطبيعية والتقنية، يشار  فاحصو  .55
 .ع أأكدمييات العلو  يف أأوكرانياوواملؤمترات اليت تنظمها الأكدميية الوطنية للعلو ، وفر  الندوات

ىل تدريب الفاحصي اجلدد، يوىل اهامت  .56 ضافًة اإ رى تعلمي دام وُي - تعلمي الفاحصي عىل مس توى داخيلل كبري  واإ
دارة حفص الاخرتاعاتفاحصي يف مس توايت الشلل  ويشمل التعلمُي أأنظمة .ةمعتاد ممارسةعلمي وهذا الت .عب امليدانية واإ

( لوضع أأفضل اسرتاتيجية حبث والاس تفادة مهنا عىل الوجه الأمثل، EPOQUE Netنة )أأي البحث احلديثة واملؤم 
دة يف مناوشات جمالس الفاحصي، ودراسات الواثئق التنظميية واملهنجية هنج البحث والفحص، والطلبات املعق وتدريبات
نظر يف مجيع املدير بشأأن مسائل الفحص، حيث ي  د جمالس الفاحصي ابنتظا  مع انئبوتعق .ما اإىل ذكلو اجلديدة، 
 والطعون. الشاكوى

بعة يف أأبرز ماكتب الرباءات يف العامل، مثل فضل ممارسات البحث والفحص املت ويتضمن نظاُ  التدريب ادلاخيل أأ  .57
ات والعالمات التجارية، ومكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات مكتب ادلامنر  للرباءو املكتب الأورويب للرباءات، 

 .والعالمات التجارية

 مها ماكتب الرباءات والويبو، ويه:يف الأحداث التدريبية اليت تنظ  املعهدويشار  فاحصو  .58

 املشاركة املنتظمة يف برانمج الويبو للتعل من بعد: .1

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

 )املس توى املتقد (.DL-204و  DL-202و DL-301و DL-318و DL-320املشاركة املنتظمة يف دورات و 

صة الإنرتنت من أأحداث تدريبية خمصينظمه املكتب الأورويب للرباءات عرب ه بكة  املشاركة ادلورية فاميو  .2
ملسائل الأخرى املتصةل بتعظمي واالتدريب يف مووع العمل و املتعلقة ابلرباءات، ملعلومات ملسائل الفحص والبحث عن ا

 .EPOQUE Netمن اس تخدا  نظا  الفاحصي س تفادة ا

مها املكتب الأورويب للرباءات ابنتظا  بشأأن مسائل مراوبة اجلودة يف البحث يف الرباءات الأحداث اليت ينظ و  .3
 ها.حفص و  املتعلقة ابلبحث يف الرباءاتمن املسائل ها وحفصها وغري 

)اليت  مشاركة الفاحصي املس مترة يف أأنشطة أأفروة معل جلنة احتاد خرباء التصنيف ادلويل للرباءاتو  .4
 .الويبو( تنظمها

لتعزيز تباد  اخلربات والرب  الش بيك بي ممثيل ندوات مه الويبو من زايرات دراس ية و  تنظاملشاركة فاميو  .5
طار ماكتب تسل الطلبات  جراءات الطلبات ادلولية، ومعاجلة الطلبات يف اإ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف مسائل اإ
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يداع الإلكرتوين الآمن للطلباتادلولية املود لكرتوين ابس تخدا  برانمج الويبو لالإ خدا  واس ت  (pct-safe)  عة يف هلك اإ
 .epct) تال س امي نظا  اخلدمات الإلكرتونية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءة )واخلدمات الإلكرتوني

 مة يف أأوكرانيا:الأحداث املُنظ .59

 .املؤمتر ادلويل العلم  والعميل "القضااي الإهاكلية الفعلية للملكية الفكرية" .1

وزارة التمنية  ،عىل وجه اخلصوص ،ظمهتانواملوائد املس تديرة واملناوشات اليت الندوات املؤمترات و و  .2
 ع أأكدمييات العلو  يف أأوكرانيا.والأكدميية الوطنية للعلو ، وفر و الاوتصادية والتجارة يف أأوكرانيا 

ت حللقتان ادلراسيتان الس نويتان: "خصوصيات طلبات تسجيل الاخرتاعات" و"اس تخدا  تكنولوجيااو  .3
 ".املعلومات غري الوروية يف معليات اكتساب حقو  امللكية الصناعية

 EPOQUE، وREAXYS، وSTNتدريب الفاحصي عىل مسائل الفحص واس تخدا  وواعد البياانت )و  .4
Netو ،DWPI ،مو وواعد البياانت املذكورة. س امي التدريب اذلي أأجراه مقد( لوما اإىل ذكل 

ولميية اليتالندوات و  .5  الرباءات. م هبدف زايدة وع  الشعب الأوكراين بنظا  معاهدة التعاون بشأأنتنظ الإ

 النفاذ اإىل الواثئق لأغراض البحث والفحص
ّن  .60 احلد الأدىن من الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات هو أأحد العوامل احلامسة والرشوط اإ

من  1.34ترد الأحاك  الرئيس ية فامي يتعلق ابحلد الأدىن من الواثئق يف القاعدة و  الرصحية لضامن جودة حفص الطلبات ادلولية.
 ( من املعاهدة املذكورة.4)15الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات وفقًا للامدة 

ت يف البدلان اليت من املنظامت وماكتب الرباءابراءات واثئق املعهد  هاح ي ت اليت ي تغط  موارد املعلومات الإلكرتونية و  .61
ىل املكتب ادلويل وامئة املعهد  احلد الأدىن من الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وود ود تشلك  اإ
 من مصادر خمتلفة، ويه متاحة عند الطلب. فاحصياملتاحة لل الرباءات وخالفنشورات الرباءات مب مفصةل 

 عربواثئق الرباءات اخلاصة مبجموعات البدلان الأجنبية للموارد املذكورة أأعاله  مجعتعاما،  20عىل مدى أأكرث من و  .62
. الأخرى واملاكتب الوطنية التعاون مع الويبو، وتبادلها مع مكتب الرباءات الأورويب واملكتب الأورويب الآس يوي للرباءات

ن أأن املعهد الأوكراين للملكية  أأوكرانيا، أأعلاذج املنفعة" يف، ومبوجب وانون "حامية حقو  الاخرتاعات ومن2003ويف عا  
 .داحملد الترشيعية جملا  النشاط الصناعية هو مركز التباد  ادلويل للمنشورات اليت توفر البيئة

 .ابنتظا املعهد  هاح ي ت اليت ي موارد املعلومات الإلكرتونية  ددُتو  .63

طار التبادمضن  رشلك مس متب املعهد  سلويف الس نوات الأخرية، ت  .64   ادلويل واثئق الرباءات الأجنبية الواردة يف اإ
 )بوابة البحث(.لمعهد مات الإلكرتونية ل يف ُتديد موارد املعلو هذه الأخرية اس تخدمت ، و صورة ضوئية

نتج معلومات مل س متدة من القضااي احلالية م  بياانتب بوابة البحث  ت، جددناسببروتوكو  نقل امللفات امل  ابس تخدا و .65
ولميية لبدلان رابطة ادلو  املس تقةل عىل القرص املضغوط  (، اذلي 2002نرش منذ عا  )ي  CISPATENT -الرباءات الإ

 .لرباءاتليضم، عىل وجه اخلصوص، مواصفات براءات الاحتاد الرويس واملنظمة الأوروبية الآس يوية 
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ىل تباد  املعهد  ل، انتقيةاملادالنواول ق الرباءات عىل جه بع  املاكتب الأجنبية اإىل ووف نرش واثئو تل  مراعاةو  .66 اإ
مكتب ، و 2014منذ عا   -امللفات مع املاكتب التالية: املكتب الرويس للملكية الفكرية  بروتوكو  نقلابس تخدا  البياانت 
القسم  عربواثئق الرباءات  ىلاإ  النفاذ ةفرصرباءات لاملنظمة الأوروبية الآس يوية لوتتيح ؛ 2015منذ عا   -للرباءات  الياابن

ضافة حتديث بوابة البحث ، مما يتيح 2016الثاين من عا  منذ النصف  ظمةبوابة الإلكرتونية للمنلل غري العا   واثئق براءات ابإ
 ملاكتب املذكورة.ا

نتاج منتج تووف  ،2016يف هناية عا  و .67  مع مكتب امللكيةاملعهد ق اتفوود ، (ESPACE UK)رباءات المعلومات اإ
ىل واثئق يك يتاح للمعهد النفاذ  ية يف اململكة املتحدةالفكر  بروتوكو  ابس تخدا  رباءات( الات و بل ط رباءات املنشورة )ال الاإ

 .نقل امللفاتاملكتب ل 

" Promyslova Vlasnist  واثئق الرباءات الوطنية يف مجموعة معلومات الرباءات يف هلك نرشة رمسية "وتقد .68
 ينرش( )DVD( أأو ورص فيديو رمق  )CD( وعىل ورص مضغوط )1993نرش منذ عا  ر  )ت و ( عىل لكية الصناعية)امل 

ىل  1993رشت من لأوكرانية لالخرتاعات عىل ور  )ن (، وتُقدَّ  مواصفات الرباءات ا2005منذ عا   نرش (، واليت ت 2011اإ
نظا  يف  أأيضاواثئق الرباءات الوطنية  توافروت . (2005أأيضًا عىل الأوراص املضغوطة "الاخرتاعات يف أأوكرانيا" )منذ عا  

"Inventions ومكتبة الرباءات الرمقية." املؤمتت 

ىل احلد الأدىن من الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأأن النفاذ العقد املايض، ازدادت فرص عىل مدار و  .69 اإ
ارتفع  لإنرتنت احلرة والتجارية، حيثموارد ابفضل  زايدة كبرية مجموعة الواثئق خالف الرباءات(و الرباءات )واثئق الرباءات 

 .حتسينا ابرزا جودة البحثحتسي  عىلاس تخدا  هذه املوارد . وابلتايل، يساعد هتاوحتسنت نوعي احمتوايهتأأثريت و  عددها

نرتنت للمعلومات التجاملعهد س تخد  ي ، 2007ومنذ عا   .70 النفاذ اإىل احلد الأدىن من  مبا يتيحارية الأجنبية موارد الإ
جنازها الرباءات( و وخالف الرباءات )واثئق الرباءات واثئق معاهدة التعاون بشأأن  كفاءة وأأعىل  بأأدوات حبث أأكرث تعقيدااإ

 ينفذرد معلومات ُتارية أأجنبية لأغراض الفحص، و تسعة موااملعهد س تخد  ي ، 2017فرباير  1 ذمنو ابملوارد احلرة.  ةمقارن
لهيا مب  .وجب اتفاوات مناس بة أأبرهمااإ

نرتنت اس تخدا   مواصةلوبغية  .71 اليت انهتت صالحيهتا التفاوات عىل ُتديد املعهد يعمل نة، معي  أأجنبيةُتارية مصادر اإ
تومسون ريوترز مع رشكة  اجديد ااتفاواملعهد ، أأبر  2016يف عا  يف الووت املناسب. و الأجانب املوارد التجارية زوديمع م
ىل  نفاذلل  اعتبارا و ؛ 2018حىت أأبريل ساراي  التفا سيبقى و ( DWPIمؤرش الرباءات العامل  ديرونت )اإ
ىل نفاذُتديدات لل املعهد  حّصل 2017 فرباير 1 من خدمة و ، اخلاص ابملكتب الأورويب للرباءات EPOQUE Netنظا   اإ

 IEEEبياانت ابس تخدا  واعدة  IEEE Enterprise Contentوواعدة ، ScienceDirectمن جمةل  دوااختيار امل
Xplore ومنتجات ،ACSاملصادر الإلكرتونية ملكتبة ،Wiley. 

الرتكزي  ولكن دلواعٍ أأمنية، ينصب .من وواعد البياانت اجملانية والتجارية يف معليات البحث ويس تخد  الفاحصون الك .72
 النظمأأحد هذه اخلاص ابملكتب الأورويب للرباءات هو  EPOQUE Netنظا  و  الآمنة. النظمالرئييس الآن عىل اس تخدا  

نرتنت الأجنبية، اليت يس تخدهما الفاحصون لضامن كفاءة البحث يف الرباءات  واتأأدو  البحث الرئيس ية من بي موارد الإ
ن عدد هذا النظا  حيتوي عىل واثئق براءات م الاخرتاعات ومناذج املنفعة، لأنوجودته مضن الفحص املوضوع  لطلبات 

ىل احلد الأدىن من الواثئق املنصوص عليه يف  ماكنية النفاذ اإ كبري من البدلان كام هو مطلوب لتلبية املتطلبات املتعلقة ابإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، للماكتب اليت ل تعمل ابللغة الياابنية أأو الكورية أأو الروس ية أأو الإس بانية لكغات رمسية.
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ىل ُأّمن نفاذ الفاح دوو .73 يف و. املعهدمبوجب اتفاوات مناس بة أأبرهما  2007عا   EPOQUE Netنظا  صي اإ
 .2016ديسمرب  31انهتيى مفعوهل يف  مبوجب اتفا اس تخد  النظا   2016-2014 الفرتة

ىل  .74 ، طبق املكتب 2013عا   ذومن حاليًا عن طريق س تة مراكز معل. EPOQUE Netنظا  وُُيرى النفاذ اإ
املرصح  EPOQUE Netنظا  س ياسة تسعريية جديدة، ووفقًا لهذه الس ياسة ل يعمتد بع  مس تخديم الأورويب للرباءات 

املرصح  EPOQUE Netنظا  وبناء عىل ذكل، ميكن اعامتدًا عىل الطلب تنظمي عدد مس تخديم  هلم عىل رمق مركز العمل.
ىل نظا  البحث املذكور. ماكنية النفاذ ادلام اإ  هلم اذلين يمتتعون ابإ

 تدريبًا مس مترًا يف املكتب الأورويب للرباءات. EPOQUE Netنظا  ل  دربيعهد العاملي كيتلقى فاحصو امل و  .75
ن أأفضل ممارسات اس تخدا  نظا  عهد ويُطبَّق يف امل  ويسمح بزايدة  .EPOQUE Netنظاُ  التدريب ادلاخيل اذلي يتضمَّ

 من التأأهيل لهؤلء املس تخدمي.يف أأي ووت، وبضامن مس توى مناسب  EPOQUE Netعدد مس تخديم 

، ويتباد  أأعضاء الفريق أأكرث نفعا EPOQUE Netمن أأجل جعل اس تخدا  نظا   وود هلك فريق عامل دام .76
واجللسات التدريبية اخلاصة ابملكتب الأورويب للرباءات  الندواتهتم الشخصية، ويُعالِّجون املعلومات الواردة يف اخرب 

يالء رباءات مع اليضعون وسائل لتحسي اسرتاتيجية البحث يف ، و EPOQUE Netملس تخديم نظا   املراعاة الواجبة اإ
 لتجربة املكتب الأورويب للرباءات وماكتب الرباءات الرائدة يف العامل.

ىل  انهتاء اتفا  الوصو  الش بيك نتيجةو  .77 مجموعة من الأعام   ت، نفذ2016ديسمرب  31يف  EPOQUE Netنظا  اإ
برا  2016عا    .2020-2017تيح الوصو  للفاحصي للنظا  املذكور يف الفرتة ي س نوات  4اتفا  جديد مدته  هبدف اإ

ىل نظا   .78 دة، بسبب ب التفا  اجلديد للفرتة احملدمبوج EPOQUE Netومن املهم أأيضًا ضامن نفاذ الفاحصي اإ
ماكنية النفاذ اإىل "مؤرش الرباءات العامل  درونت )  انت املكتب الأورويب للرباءات.( " عن طريق واعدة بياDerwentاإ

دارات  تاليت وافق، الرباءاتواثئق خالف ولتقدمي ادلمع املعلومايت لفحص طلبات تسجيل اخرتاعات مع  .79 عىل وامئهتا اإ
موارد  تس تخَد  أأيضا، " من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات3)ب("1.34البحث ادلويل مبوجب القاعدة 

ل س امي املكتبات الرمقية الإلكرتونية واجملموعات )الرمقية يف املقا  الأو ( وطنية والأجنبية العامة عىل نطاٍ  واسع، الإنرتنت الو 
مكتبة للمؤسسات العلمية املتخصصة التابعة للأكدميية الوطنية  36ومكتباٍت أأوكرانية عامة عىل املس توى الوطين،  7لأكرب 

مكتبات ملؤسسات أأكدميية  7ومكتبات للمؤسسات العلمية التابعة لأكدميية العلو  الطبية يف أأوكرانيا،  8وللعلو  يف أأوكرانيا، 
ىل ووغريها ئيس يةمكتبات يف مؤسسات التعلمي العايل الر  9والعلو  الزراعية يف أأوكرانيا،  واعد البياانت التجارية ، ابلإضافة اإ

لكرتونية ملصادر امل تردو  .الأجنبية مقالت النرشات ادلورية، عن طريق نظا  تسلمي الواثئق  ومات املطلوبة، وخاصةعلنسخ اإ
طار التفا  اذلي أأبرِّم الإلكرتونية. خدمة  عززتمع مكتبة الاحتاد الرويس العلمية والتقنية، املعهد  هوعالوة عىل ذكل، ويف اإ

لكرتونية من الواثئق بواسطة ،املكتبة واملعلومات جراء ،نسخ اإ واثئق عرب توفري  هتاالفحص وكفاء اتمس توى اإ
 الرباءات. خالف

 ت التجارية الأجنبية املكتتب هباوموارد الإنرتن لكرتونية ادلاخليةموارد املعلومات الإ تس تخد  ويف الووت الراهن،  .80
 املكتبات )مبا يف ذكل ةومتخصص ةوطني ةمكتب 77اجملموعات العامة من أأكرب و  نبية والوطنية اجملانيةوموارد الإنرتنت الأج 

ىل  نفاذضامن ال و بحث ال جراء معليات لإ  ،واجملموعات الإلكرتونية(الرمقية الإلكرتونية الوطنية  احلد الأدىن من الواثئق الاكمل اإ
 .املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
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 التصنيف ادلويل للرباءات

ىل اتفا  سرتاس بورغ بشأأن التصنيف ادلويل  .81   عليه القانون الأوكراين يف ههر اذلي صدّ  رباءاتللانضمت أأوكرانيا اإ
 .2010أأبريل  7، ودخل حزي النفاذ يف 2008ديسمرب من عا  

رباءات وأأمهيته جليع ادلو  الأعضاء يف اتفاوية ابريس محلاية لوبذكل، مع مراعاة القمية الإجاملية للتصنيف ادلويل ل .82
ذ (، تنف2000عا   ذكويم للحامية القانونية للملكية الفكرية يف أأوكرانيا )منامللكية الصناعية، وطوا  فرتة وجود النظا  احل

ىل اللغة الأوكرانية  ماكنيات اس تخدا  الفاحصي وعامة وفاء ابللزتامات احملدللأأعام  ترمجة الإصدارات احلالية اإ دة وتوفري اإ
الوحيد والعنرص الأسايس لأداة البحث يف  الشعب للتصنيف ادلويل للرباءات بلغة ادلوةل بوصفه نظا  التصنيف ادلويل

هلك فريق عامل دام من الفاحصي واملتخصصي يف معلومات ولهذا الغرض،  املوارد العاملية للمعلومات املتعلقة ابلرباءات.
 .يف املعهدفحص هعبة الت ويادة مدير والأمتتة حت رباءاتال

اذلي دخل حزي  ،من نظا  التصنيف ادلويل للرباءات IPC-2017.01اس تخدا  الإصدار  وتُتاح للفاحصي فرصة .83
 الإنلكزيية والأوكرانية. تيابللغ  – 2017يناير  1يف النفاذ 

ىل الإصدار  .84  للمعهد.عرب البوابة الإلكرتونية  لعدد كبري من املس تخدمي جمااننظا  ال من  IPC-2017.01ويُتاح النفاذ اإ

  للتصنيف ادلويل للرباءات يف أأوكرانيا   املوهجة حنو تنفيذ النظا  املعددام مجموعة الأعام ذ يف املس تقبل بشلكٍ تنفوس  .85
فا  تنفيذ الالزتامات ادلولية لتل مواصةل ات وليك يس تخدمه املودعون، و يف الووت املناسب لس تخدامه يف حفص الاخرتاع

صدارا جديدا  من نظا  التصنيف ادلويل للرباءات. سرتاس بورغ، ولأن الويبو تقد  لك س نة اإ

جناز العمل املذكور، يشار  الفاحصون ابس مترار يف دورات فريق الويبو العامل املعين مبراجعة التصنيف  .86 ويف س يا  اإ
وود هاركوا عىل وجه اخلصوص يف ادلورة اخلامسة والثالثي للفريق العامل ويف ادلورة وجلنة اخلرباء، ادلويل للرباءات 

 والأربعي للجنة اخلرباء. الثامنة

 أأدوات حفص الرباءات

نشاء البنية التحتية للمعلومات يف منتصف التسعين، بدأأت .87 لرباءات. وود أأوكرانيا ليف مكتب  هاوتطوير ات، معلية اإ
. ومع اس تحداث تخزينلل طلبات حقو  امللكية الفكرية ونظم  ت نظم أأمتتة جديدة ملعاجلةوضعبنيت ه بكة احلاسوب، و 

 لالإجراءات واملها  املتصةل بفحص طلبات الرباءات. فعاةلعىل أأداة الفاحصون  حصل، املؤمتت "Inventionsنظا  "

يف أأجري ئق الوروية من التداو ، وذلكل الواثاملؤمتت  "Inventionsنظا  "من لنسخة الأوىل ومل تستبعد ا .88
لكرتوني هاات وتبادل بل ط   لل اوردون أأ  تنفيذ معاجلةهبدف تطوير النظا  ل معل نش   الحقةالس نوات ال . ونظرا للتدابري ااإ

ت والأهجزة املتاكمل اذلي يوفر معاجلة جمياجزء من مجمع الرب  واملؤمتت ه "Inventionsالووت احلايل، فاإن نظا  " ة يفتخذامل 
لكرتونية ل  عىل  حلصو ا طلب ميتقديل العملية الإدارية برمهتا من ات الاخرتاعات ومناذج املنفعة. ويشمل هذا النظا  الآ بل ط اإ
ب  والآليات لتسهيل معاجلة طلبات الرباءات والض  أأدوات التحققمجموعة واسعة من و البحث والفحص،  يتمزيو براءة، 

 واحلفاظ عىل الرباءات.

 وبوابة البحث ُمجهزةهذه الأداة لأمتتة معليات البحث.  تمصمفقد خرى بوابة البحث. الأ همة امل  الفحص واتأأدومن  .89
آلية  دة أأو يف مجموعة ث يف النص بأأكهل يف مصادر ُمحدجراء حبابإ حبث متعددة الوظائف ووسائل لعرض املعلومات تسمح بأ

 .وعرض نتاجئ البحث يف لك مصدر من املصادر
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ويس تخد  مجيع الفاحصي يف هعبة حفص طلبات الاخرتاعات ومناذج املنفعة، فضال عن املتخصصي يف الوحدات  .90
ىل البوابة  وميكن. الأخرى، بوابة البحث آن معامس تخد   150أأن يلج اإ  .يف أ

ضافية معلومات  تموود ود .91 ىل املكتب ادلويلاملؤمتت  "Inventionsعن نظا  "اإ ويه متاحة  ،وبوابة البحث اإ
 الطلب. عند

 نظا  تكنولوجيا املعلومات 

ىل مفاهمي تطوير املعهد كنولوجيا املعلومات يف ت  رجتدأأ  .92 دخا  تكنولوجيات عىل مراحل استنادا اإ النظم الآلية واإ
 املعلومات اليت وضعت لفرتات مدهتا ثالث س نوات.

تخدا  مجمع الربامج التقنية حقو  امللكية الفكرية ابس   لباتواثئق ط  عاجلة  ادلمع ملقديذة، تخوبفضل التدابري امل  .93
آلية ووواعد  ظا  معلومات متاكمل يشمل نظمهو ن معواجمل. املعهديف  اسوباملوجود يف ه بكة احل ا  بياانت ونظتكنولوجية أ

لكرتونية و  دارة الواثئق الإ لكرتوني اأأره يفاإ الرسو   باسالصادرة وسالت ادلوةل وح و  ئق ونظم تسجيل الواثئق الواردةللواث ااإ
 وتشكيل مصفوفات البياانت للمنشورات وغريها.

ىل تكنولوجيا مكتبية غري وروية املمتثةل يف الافكرة املفاهميية التنفيذ ل  اهامت  خاص أأويلويف الس نوات الأخرية،  .94 نتقا  اإ
 تباد  الإلكرتوين مع النظراء، مما أأسفر عن اس تحداث عدد من التدابري والنظم التكنولوجية:ال و 

دارة  لكرتونيةتكنولوجية اإ  ؛النظم املؤمتتةلواثئق يف مجيع ل اإ

لكرتوينمركزي أأره يف و   للواثئق؛ اإ

دارة و  لكرت للعامة اإ  ؛للواثئق لكرتوينالإ ركزي املره يف والأ التكنولوجية،  النظم املؤمتتة، ومتاكمةل مع ونيةواثئق الإ

يداع و  لكرتوين لطلبات حقو  امللكية الفكرية؛نظا  اإ  اإ

 تكنولوجيا التباد  الثنايئ للواثئق الإلكرتونية يف نظا  الإيداع الإلكرتوين؛و 

لكرتوين واحد و   واثئق؛للتصنيف اإ

لكرتوين؛يف  احلالية ومجع الطلبات الورويةلواثئق الوروية الواردة حتويل اتكنولوجيا و   هلك اإ

 خواد التباد  الإلكرتوين و تباد  البياانت الإلكرتونية مع ماكتب الرباءات الأجنبية واملنظامت من خال  نظا  و 
 .بروتوكو  نقل امللفات

لإنرتنت عن اب عملال اتحمطوتتصل . اسوبحطات معل أآيل متصةل بش بكة احليف املعهد مب تخصصيمجيع امل د ويزو .95
أأهجزة  ثحتدو للقيا  بوظائف البحث والفحص. يوفر لفاحيص الرباءات الوسائل الالزمة مما ه بكة عريضة النطا . طريق 

وات ذ تقنيات أأدتنفو . هتاومعاجل حد لتخزين البياانتو ممركز بياانت ز وُيه. من الناحيتي املادية والربجميةالقدمية  احلاسوب
 .افرتاضيةووحدات التخزين اإىل وسائ   واد وتنقل اخلنة، املر  احلاسوب

 10خاد  مادي، و 35حديثة، و حاسوبأأهجزة مكّونة من حمطة معل  600أأكرث من للمعهد وتشمل املوارد التقنية  .96
 ترياابيت. 200أأكرث من الإجاملية  هتاودر نة من مصفوفات أأوراص صلبة تبلغ مكو اانت تخزين البيل أأنظمة 
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جراءات الطلب العا   منوذج اإ

جراءات الطلب العا ، عىل دعامة وروية.يودع الطلب .97 مع الرشوط احملددة  همدى تطابق ويدوق ، طبقا لمنوذج اإ
مث متسح لك الواثئق  كنت مجموعة الواثئق كمةل، يشلك ملف وريق للطلب. حا (، ويف هتاالواثئق املعدة وحص  امتكا)

فينشأأ  ويف أأره يف الواثئق الإلكرتونية املركزي." املؤمتت Inventionsنظا  " يف واعدة بياانتالوروية ضوئيا ويمت حتميلها 
لكرتوين للطلب.  ابلتايل ملف اإ

ىل مرحةل الفحص الشلك ، ويمت التدويق يف مدى تطابق الواثئق املو  .98 دعة مع وبعد توليد ملف الطلب، يمت حتويهل اإ
ن اكتشف الرشوط احملددة. ضافية، ميكن  تواإ يداع مواد اإ ىل اإ أأوجه عد  تطابق مع الرشوط احملددة أأو دعت احلاجة اإ

آليا الواثئق الرضورية. ىل واعدة البياانت. للفاحص أأن يودل أ  مث تدخل النسخ الإلكرتونية لتكل الواثئق اإ

ىل مرحةل البحث املوضوع . .99  ويمت حتويل الطلب بعد ذكل اإ

هعارات والامتسات  مع معايري أأهلية امحلاية.الطلب ويف تكل املرحةل، يدوق يف مدى تطابق  .100 وتودل، عند الرضورة، اإ
لكرتونية من تكل الإهعارات والالامتسات يف واعدة البياانت.  ملودع  الطلب، وختزن نسخ اإ

ملف  يعدوابلتايل  ة البياانت.ومتسح ردود مودع  الطلب، الواردة عىل دعامات وروية، ضوئيا وحتمل يف واعد .101
وتكون حمتوايت ملف الطلب الإلكرتوين، بعد الانهتاء من مرحةل الفحص  لشلكي الوريق والإلكرتوين.ابرباءة اللطلب 

 املوضوع ، مماثةل متاما جملموعة الواثئق الإلكرتونية اليت تتضمهنا واعدة البياانت.

آليا صور الواثئق امل ونتيجة  ومتسح لك الواثئق الواردة ضوئيا. .102 آليا  يف واعدة البياانت. ةس تلمذلكل حتمل أ ويقو  النظا  أ
وختزن الصور  ابلتعرف عىل الواثئق من سبيل املطالبات وملخص الاخرتاع ومواصفاته، مث يقو  املصححون بتعديلها.

لهيا، يف واعدة البياانت.  والنصوص اليت مت التعرف اإ
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ل الواثئق الإلكرتونية. وابلتايل  وحتو  لك الواثئق الوروية، بعد .103 ىل الأره يف، ول تعاجل عرب النظا  اإ مسحها ضوئيا اإ
 ميكن متثيل المنوذج العا ، كام ييل:

 

 الأمتتة

 يف متابعة طلبات الاخرتاعات ومعليات التسجيل. تمتثل الأهداف الرئيس ية للأمتتة .104

لكرتونيا " املؤمتت هو جوهر نظا  متابعة الطلبات، وهو يقو  عىل مبادئ تدفقInventionsونظا  " .105 يتيح و  .العمل اإ
عداد النظا   جراء دورة حفص كمةل، وتسجيل احلاةل، والأره يف، واإ لكرتوين" للطلب، واإ دخا  البياانت، وتكوين "ملف اإ اإ

 للنرش عىل الإنرتنت. لتقرير الإحصايئا

" املؤمتت مع املراعاة الواجبة ملعايري الويبو ذات الصةل، مبا يف ذكل Inventionsمجيع مكوانت نظا  " وضعتو  .106
كس اإ  اإ (". ST.36املعيار   "توصيات ملعاجلة معلومات الرباءات ابس تخدا  لغة الرتمزي املوسعة )اإ

بطاوة  ُتهزى "السجل الإلكرتوين للواثئق الواردة"، و بواسطة مركز العمل الآيل املسم وتُسجل الواثئق الواردة مبدئيا .107
مث تُمَسح مجيع الواثئق  .ذكورالبياانت الببليوغرافية ابس تخدا  مركز العمل الآيل امل رجدتوبعد ذكل  معل مللف جديد.

ىل واعدة بياانت الأره يف الإلكرتوين. تقدمي عرب سل الواثئق املس تلمة من خال  نظا  ال تر و  الوروية مسحًا ضوئيًا، وتُرفَع اإ
ىل الأره يف الإلكرتوين. ه بكة الإنرتنت تلقائيا  وبذكل يُنشأأ "امللف الإلكرتوين" لطلب الاخرتاع. اإ

دخا  الب  .108 ىل معلومات الطلب بعد اإ ماكن الفاحص النفاذ اإ ، مث ياانت، لإجراء الفحص الشلك  أأولوابإ
 املوضوع . الفحص

 حفظ الطلب:
Application_3 

 طلب جديد

 اس تال  الطلب

 ملف الطلب

 الإجراءات القانونية الفحص التوثيق

 دفعة طلبات

 :حفظ الطلب
Application_1 

 صندو  الرسائل
الواردة لقسم 
 التوثيق

Application_2 

 صندو  الرسائل
 الواردة لقسم
 الفحص

 صندو  الرسائل
 الواردة للسجل

 INVENTIONSواعدة بياانت 

 دفعة طلبات

 الأره يف
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رسا  رسائل بشلك Inventions" نظا  ويشمل .109 جراءات الفاحصي، وعنرص اإ " املؤمتت عنرص املدد الآلية ومراوبة اإ
آلياً  آيل لتبليغ املودعي وحاميل الرباءات ابلرسو  الواجب دفعها، ورصد املدفوعات أ ، يف مرحليت الفحص والصيانة أ

 التوايل. عىل

ابس تخدا  واعدة  خاد نية معيل/ب ب وزود  Microsoft.Net بيئة " املؤمتت مضنInventionsمصم نظا  "و  .110
 .Microsoft SQL Server Enterprise Core 2014 تبياان

ىل وواعد بياانت الرباءات ومصادر طّوروود  .111 ت بوابة البحث ونفذت لإجراء معليات البحث اليت تتيح النفاذ اإ
 .منشورات خالف الرباءات

ىل عدد كبري من موارد البحث، حاةل ال و لأغراض اختبار التأأهيل )تقيمي اجلدة و .112 تقنية السابقة(، ميكن للفاحصي النفاذ اإ
نرتنت، مهنا موارد الويبو )واعدة بياانت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( ونظا  البحث اخلاص  ابس تخدا  رب  رسيع ابلإ

 ابملكتب الأورويب للرباءات والعديد من املوارد الأخرى.

 و  امللكية الفكرية يف النرشة الرمسية اليت تصدر مرتي يف الشهر.تنرش املعلومات املتعلقة حبقو  .113

ىل واعدة بياانت تفاعلية املعهدويتيح مووع  .114 ماكنية النفاذ اإ )عىل الإنرتنت( ونظم املعلومات واملراجع،  الرمس  للجمهور اإ
وتنرش اليت حتتوي عىل معلومات عن طلبات الاخرتاعات ومناذج املنفعة وحاةل الطلبات، فضال عن الواثئق املسجةل. 

ن -لغتي ب املووع عىل املعلومات  ابللغتي اجملهز لالس تخدا  حيتوي املووع عىل حمر  البحث و زيية والأوكرانية. لكالإ
 والأوكرانية. زييةلكنالإ 

وناة اتصا  ثنائية لتوفري التباد  الإلكرتوين للواثئق بي مكتب الرباءات الأوكراين ومكتب الويبو ادلويل من  تدأأعو  .115
طار خال  نظا  التباد  الآمن للواثئق الإلكرتونية   (.PCT-EDIمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )يف اإ

ىل اخلأأيضا  وّدمتو  .116 ماكنية النفاذ اإ لكرتونية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )اإ دارة ePCTدمات الإ ( اليت ترسل اإ
لكرتوين، ويه طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ةلحملوالطلبات ادلولية من خاللها الواثئق ا ىل نسق اإ  اإ

 البنية التحتية الش بكية

اذلي يتضمن وحدة ه بكة خاصة  الأمين Checkpoint 5600 NGFWالش بكية من نظا  تتكون البنية التحتية  .117
نرتنت و افرتاضية ووحدة جدار انري  . ويعزز دلمع الش بكة ادلاخلية يونيكسموجه داخيل أأنشئ عىل خاد  لالتصا  ابلإ

 اس تخدا  جدارين انريي أأمن الش بكة.

 .HPو Ciscoوتتكون لوحات توزيع التصالت من معدات  .118

ىل مثاين ه باكت افرتاضية ) م الش بكةوتُقس .119  (.VLANsادلاخلية اإ

 املوارد التقنية للش بكة

   املوارد التقنية التالية يف الش بكة:تس تخد .120

 (؛)ميكروسوفت HYPER-Vو VMware ESXI عىلوكذكل خواد  افرتاضية ، Dellو HPخواد  

 ؛Infortrendو HP وخمازن املعلومات



PCT/CTC/30/21 
Annex 
17 
 

 ؛SAN (HP) ومعدات ه باكت

 ؛ويندوز ويونيكسأأنظمة التشغيل و 

دارة وواعد البياانت و   .Microsoft SQL -أأنظمة اإ

 ذ عدة وحدات حتمك يف النطا  لتوفري مرونة يف بنائه.وتنف .121

 التحديثات خلواد  أأنظمة التشغيل وحواسيب العمالء. WSUSويوفر خاد   .122

لإدارة ماكحفة الفريوسات عىل  برانجما هامال "ESET Endpoint Protection Advancedخاد  "ويوفر  .123
صدار تقارير حتديث واعدة تعريفات الفريوسات  حواسيب املس تخدمي، وحتديث واعدة ماكحفة الفريوسات، وُتهزي واإ

 والهتديدات القامئة.

خمط  لسرتجاع كفة اخلواد   وضعو    الرشائ  املغناطيس ية وأأوراص التخزين للنسخ الاحتياط  للبياانت.وتُس تخد .124
 دمات يف حا  حدوث فشل أأو عطل مفاجئ.واخل

ىل واعدة بياانت وي  .125  .للمس تخدمي املرصح هلم، طبقا لعناوين بروتوكو  الإنرتنت احملددة EPOQUENetتاح النفاذ اإ

ىل معدات أأخرى. خادما 35وحاسوب  600وتش متل الش بكة احلاسوبية عىل  .126  ابلإضافة اإ

 الإيداع الإلكرتوين

وبدأأ تشغيل النظا  من . 2010ا  الإلكرتوين لإيداع الطلبات واختباره يف عا  تطوير النظالعمل عىل  يىانهت  .127
يداع الطلبات وتباد  الواثئق الإلكرتونية بي مودع  الطلبات واملعهد. .2011 عا  ماكنية اإ  وتوفر ودرات النظا  التشغيلية اإ

لكرتو لكرتونية(:ل نية )ط وفامي ييل عدد طلبات حقو  امللكية الفكرية املس تلمة يف هلك واثئق اإ  بات اإ

 لكرتونيةالإ طلبات ال عدد  الس نة

2011 911 

2012 1,867 

2013 2,027 

2014 1,896 

2015 2,507 

2016 3,844 

رفا  مواد الطلب هبا. .128 عداد الطلب الإلكرتوين ملء حقو  اس امترة الطلب الإلكرتوين واإ وتووع مواد الطلب  ويتطلب اإ
ع. روتشف لكرتوين مبا يضمن سالمة البياانت ورسيهتا خال  نقلها من املُودِّ وُُيرى التحقق من حقو   مبساعدة توويع رمق  اإ

 الاس امترة الإلكرتونية تلقائيًا.

 ع.عة يف الأره يف الشخيص لطلبات املودن الطلبات املودوخُتزّ  .129
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لكرتوين.  لبط( داخل النظا  للك ، وما اإىل ذكلعرض واثئق الفحص )الرسائل والآراء والقرارات كنومي .130 رسل وتاإ
ىل الربيد الإلكرتوين ملقداملتعلقة ديدة اجلفحص الواثئق بشأأن ورود  رسائل  .بشلك أآين   الطلبابلطلبات الإلكرتونية اإ

 يسمح النظا  ملقد  الطلب ابس تخدا  الامنذج احملفوظة.و 

الأره يف و "، Inventionsونظا  ""الواثئق الواردة"،  الأخرى:املؤمتتة  النظميف  نظا  الإيداع الإلكرتوينيدرج و  .131
والأره يف الإلكرتوين  "Inventionsها يف نظا  "ل ادخاإ ات الطلبات الواردة، وتسجيلها و مجيع معلي ىر وُتالإلكرتوين. 
 .بشلك أآيل

آليات الروابة ادلاخلية دارة اجلودة وأ  نظا  اإ

 .ISO 9001:2008 ملتطلبات معيارا نظاما لإدارة اجلودة واس تخدمه وفق عهدطبقت امل  .132

دارة اجلودة مبعيار ، منح املعهد 2012يف أأكتوبر عا  و .133  .ISO 9001:2008ههادة الزتا  نظا  اإ

دارة اجلودة لتا ة تصديق مس تقةل تدويقمنظم تجر ، أأ 2015يف سبمترب و .134 املذكور.  عياريف املعهد مع امل طابق نظا  اإ
ىل  نتاجئ التدويقخلصت و  دااإ  .ISO 9001:2008عيار مل  رة اجلودة مع املتطلبات القياس يةتوافق نظا  اإ

 :تصديقنطا  ال  .135

 حقو  امللكية الفكرية ومعليات دمع الفحص؛طلبات ل العلم  والتكنولويج  فحصال -

عداد املعلومات املتعلقة ابلطلبات و  - رباءات والشهادات والتسجيالت ادلولية الالإدارة الفنية لسجالت ادلوةل واإ
 النرشات الرمسية؛للنرش يف 

عدادحبقو  امللكية الفكرية املطالب هبا، و املتعلقة املعلومات خراج اس ت - التقارير ذات الصةل، ول س امي طلبات  اإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

صدار ههادات  تجر أأ ، 2016يف سبمترب و .136 دارة اجلودة متثا لالمراجعة )تدويقا س تقةل م منظمة اإ ( لمتثا  نظا  اإ
ىل  نتاجئ التدويقخلصت . و املعهديف  ISO 9001:2008عيار مل  طلبات القياس يةمت لل  دارة اجلودة مع املتطلبات اإ توافق نظا  اإ

 .ISO 9001:2008عيار مل  القياس ية

دارة وحيتوي التقرير املبديئ املقد .137 ةل عن الالزتا  مبتطلبات أأنظمة اإ دارة اجلودة عىل معلومات ُمفصَّ   بشأأن أأنظمة اإ
طار من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  21والواردة يف الفصل  عهدطبقة يف امل اجلودة امل  يف اإ

 .(http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html)متاحة عىل مووع الويبو:  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 جودةلل راوبة ادلاخليةامل

 عبعمليات الفحص والبحث يف مجيع الشهبدف تقدمي هنٍج موحد ل  وصانه نظا  املراوبة ادلاخلية للجودةاملعهد وضع  .138
دارة حفص طلبات تسجيل الاخرتاعات ومناذج املنفعة من أأجل توفري هنج موحد لعمليات الفحص والبحث يف مجيع  داخل اإ

دارة حفص طلبات الاخرتاعات ومناذج املنفعة و   (.ةالإدار  -للمزيد تصاممي )ال أأوسا  الصناعة اإ

آليمعليات  ونفذت .139  .الفحص جودة ملراوبة ة( وعشوائية)روتيني ةمس متر  ةداخلي ةأ

 .داراتالإ ورؤساء فاحصي الكبار من وبل  س مترةمراوبة اجلودة امل  -

http://www.wipo.int/pct/en/quality/authorities.html
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بات ل حتسي حفص ط من خال  و  ،وكذكل هعبة ضامن اجلودة هرئيس الإدارة وانئبمن وبل الروابة العشوائية وتنفذ  -
 .هعبة ضامن اجلودة( -مزيد للدلوائر املتاكمةل )االاخرتاعات ومناذج املنفعة وتصاممي 

ويتضمن نظا  ضامن اجلودة مراجعات نظراء ُيرمها  ولك هعبة حفص مسؤوةل عن جودة الفحص يف جمالها اخلاص. .140
 .ه(انئب و)أأ  الفاحصي ومراجعات للجودة ُيرمها رؤساء الشعب ورئيس هعبة ضامن اجلودة ورئيس القسمكبار 

 .صةجملس اخلرباء اخملصلأحاك  وحلل املسائل املعقدة املتعلقة ابلزناعات، أأنشئ جملس اخلرباء يف الإدارة وفقا  .141

 وتتكون معلية ضامن اجلودة من اخلطوات التالية: .142

اخلاصة الفاحص ابس تخدا  التعلاميت )وامئة تدويق( اليت حتتوي عىل وامئة املتطلبات  هُيريحتقق ذايت  -
 ؛اجلودة مبسائل

 ؛الصناعية الشعبةرئيس  ُيريهحتقق أآيل روتيين و  -

 ؛هعبة ضامن اجلودة ُتريهحتقق أآيل عشوايئ و  -

هعبة ضامن اجلودة ورئيس الإدارة  ُتريهيف املائة  100بنس بة ختضع مجيع حالت رف  الرباءات لفحص و  -
 (.هانئب أأو)

حتقيق مس توى أأعىل من جودة الفحص والبحث وضامن أأعىل مس توى ممكن من التوافق بي موضوع  ولغرض .143
ق التوزيع الآيل للطلبات عىل مجموعات الفاحصي )ابس تخدا  التصنيف طب، الطلبات وختّصص فاحيص الشعبة الصناعية

 .ضمن مزُيًا من الرموز واللكامت املفتاحية لنظا  التصنيف ادلويل للرباءات(حبسب املوضوعات اذلي يت

والقرارات المتهيدية، يلزت  الشخص اذلي ُيري املراوبة ابلتوصل  الالامتساتوبناء عىل نتاجئ مراجعة تقارير البحث و .144
ذا دعت احلاجة،  ىل ورار، واإ رجاع الواثئق املعنية لتحسيهناهلفاإ ضامن اجلودة ومسائل ل احتسين ،توضعو  . احلق يف اإ
آلية يف نظا  "  رؤساء الشعب الصناعية وهعبة ضامن اجلودة. ةملشورطلبا  املؤمتت "Inventionsالتدريب، وحدة أ

د دراسة الأمور املذكورة، وبع لل للكشف عن الأخطاء املطبعية.ويف هناية لك ههر، ُتمع مجيع هذه القرارات وحت .145
 املواد املهنجية. وتعد من الفاحصي ورؤساء الُشعب   التدريب املناسب للكويقد

. فاإن اوتىض املسائل الأمه اليت تتطلب تصحيحاى الناه ئة املتعلقة ابجلودة، تنتقوبعد التحليل املبديئ لهذه املسائل  .146
 عىل جملس اخلرباء للنظر فهيا. ذكورةالقضااي امل ت، عرضالأمر

هؤون املعلومات وادلمع التقين للفحص ورئيس ة ههرية اجامتعات مبشاركة رئيس هؤون الفحص ومدير تعقد بصفو  .147
 ، فضاًل عن املوظفي املسؤولي عن مراوبة اجلودة.الإدارة

دارة اجلودة ال .148 فر املوارد املطلوبة والإجراءات الواجب اختاذها اة وتو قامئوختصص هذه الاجامتعات ملناوشة مسائل اإ
 وترسل نتاجئ هذه الاجامتعات اإىل هعب الفحص املعنية أأو الفاحصي الأفراد ملزيد من املراجعة. احلاجات امللحة.لتلبية 

عد دراسة الأمور املذكورة، وب ل يف هناية لك ههر من أأجل اكتشاف الأخطاء املتكررة.وُُتَمع لك هذه القرارات وحتل .149
ماكنية  املؤمتت "Inventionsنظا  "ويوفر   ورؤساء الُشعب.  التدريب املناسب للك من الفاحصي، ويقدملخص يعد اإ

 عىل أأساس هذه التدريبات. أأعّدتاليت  املهنجيةنفاذ مجيع الفاحصي اإىل لك املواد 
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ل . وهاوتقيمي  نظم مراوبة جودة معل الفاحصيي اذلي والتوثيق الإداري التنظمي ادلاخيل    نظا ، عدّ 2016ويف عا   .150
دار حفص أأعام   ف أأخطاءصنس امي مُ  حفص أأعام  حفص  جودةصنف ومُ ومناذج املنفعة وتصاممي ادلوائر املتاكمةل ة الطلبات واإ
دار   .ومناذج املنفعة وتصاممي ادلوائر املتاكمةلة الطلبات واإ

 من وبل مسؤويلحبسب جوهرها شفة ت ك مل نهتاكت االا (فهرسة) تصنيف وترمزياإىل خطاء الأ صنف مهدف مُ  -
   خمتارة.مراوبة اجلودة ادلاخلية لأعام

يف الرتاكية توفري البياانت الإحصائية يف  ،خطاءالأ ف صنّ مبوجب مُ شفة ت ك مل نهتاكت اترمزي )فهرسة( الاويفيد  -
ن كنت هذه  "Inventions" نظا   ،ادلاخلية للجودة راوبةاملحليل الإحصايئ الآيل لنتاجئ مناس بة للتالبياانت املؤمتت اإ
 ورفع مؤهالت الفاحصي.تدريب ل املتعلقة اب التدابريوضع س تخدا  النتاجئ يف ختطي  و وا

ص وترمزي )فهرسة( نتيجة التقيمي من وبل مسؤولي و فحتقيمي مس توى جودة العمل املاإىل صنف اجلودة ومهدف مُ  -
 طريقة اخلرباء.بواسطة معي  لبط دد مس توى جودة معل معي عىلوحيمراوبة اجلودة ادلاخلية لأعام  خمتارة يف الإدارة. 

ىل ترمزي )فهرسة( نتاجئ مس توى اجلودة ومهدف  - آيل لنتاجئ اإ حصايئ أ اس تخدا  و راوبة ادلاخلية للجودة املتوفري حتليل اإ
، فضال اهومس تو  همحتسي جودة معل من أأجل تدريب ورفع مؤهالت الفاحصي ل التدابري املتعلقة ابوضع نتاجئه يف ختطي  و 

 .موافز املالية واملعنوية هلاحلتقدمي و  مهاختيارو  همتوظيف و الفاحصي تنظمي معليات يف  نتاجئال عن اس تخدا  

 الاس تنتاجات
دارة الفحص المتهيدي ادلويل،املطلوبة من عايري املجبميع  ملعهد الأوكراين للملكية الفكريةالزت  ي .151 دارة البحث ادلويل واإ  اإ

 .من تعلاميت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 1.63و 1.36القاعدتي  املنصوص علهيا يف

 :اهتماخلرباء وكفاء مبؤهالتفامي يتعلق 

 ويف املعهدالبحث والفحص؛ أأعام  خبريا بدوا  كمل، دلمهم مؤهالت تقنية كفية لإجراء  127عمل يف املعهد ي -
جراء   ملهارات اللغوية الاكفية لفهما ميتلكونلتكنولوجيا املطلوبة و ميادين االبحث والفحص يف أأعام  خرباء وادرون عىل اإ

لهيا يف  ،عىل الأول ،اللغات املس تخدمة  التنفيذية ةمن الالحئ 34 القاعدةيف كتابة أأو ترمجة احلد الأدىن من الواثئق املشار اإ
 عاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛مل

 :يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتحلد الأدىن من الواثئق املنصوص عليه اب فامي يتعلق

لهيا يف ميتكل املعهد  - عاهدة التعاون بشأأن التنفيذية مل ةالالحئمن  34 القاعدةاحلد الأدىن من الواثئق املشار اإ
ماكنية ال  لمعهدأأغراض البحث والفحص، ول ت لتالم الرباءات، اختري   ىل هذه الواثئق؛نفاذ اإ اإ

دارة اجلودة وأآ ب فامي يتعلق   :ليات الروابة ادلاخليةنظا  اإ

نظا  وضع  وودتدابري الروابة ادلاخلية وفقا للقواعد العامة للبحث ادلويل.  ريُيو دارة اجلودة لإ  انظام ميتكل املعهد -
دارة اجلودة وفقا ملتطلبات   يف املعهد. واس تخد  ISO 9001:2008املعيار اإ

 [والوثيقة املرفق هناية ]


