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 احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 

 اجلمعية
 

 (التاسعة عشرةالعادية )الدورة  الرابعة واألربعون الدورة
 1023أأكتوبر  1اإىل سبمترب  13جنيف، من 

 
 

 الدويل والفحص التمهيدي الدويلإدارة للبحث كللملكية الفكرية  األوكرانية احلكومية الدائرةتعيني 
 بناء على معاهدة التعاون بشأن الرباءات

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

دارات الفحص المتهيدي ادلويل بناء  .2 دارات البحث ادلويل واإ معاهدة التعاون بشأأن الرباءات مسأأةل عىل يُعد تعيني اإ
" من 4"2.13" و4"2.31القاعداتن. ( من املعاهدة املذكورة. وتقيض 3)31( و3)21تنظر فهيا امجلعية وحتمكها املاداتن 

الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات بأأن أأي تعيني ُُيرى س يكون شامال للبحث ادلويل والفحص المتهيدي 
 ويل يلهيا.ادل

، ويرد نصه يف امللحق الأول وترد التفاصيل الإضافية املرفقة 1023يوليو  12ويف خطاب اس تلمه املكتب ادلويل يف  .1
دارة كإ  ادلائرةتكل تعيني  ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكريةبه يف امللحقني الثاين والثالث، المتس رئيس مكتب 

دارة للف  حص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.للبحث ادلويل واإ

( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بأأنه عىل امجلعية، قبل أأن تتخذ قرارا بتعيني 3)31( و3)21وتقتيض املاداتن  .3
ىل املكتب املعين أأو املنظمة املعنية دارة للفحص المتهيدي ادلويل، أأن تس متع اإ دارة للبحث ادلويل واإ ، وعلهيا أأن تستشري اإ

دورهتا السادسة والعرشين املزمع جنة، يف ل ل تكل اعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وستنظر املعنية ابلتعاون التقين مللجنة ال 
ىل  13عقدها يف جنيف يف الفرتة من  دارة كإ للملكية الفكرية  الأوكرانية احلكومية ادلائرة، يف تعيني 1023أأكتوبر  1سبمترب اإ

تعقد للبحث  ىل امجلعية اثناء دورهتا )اليت س ُ دارة للفحص المتهيدي ادلويل، وسرُتفع مشورة اللجنة يف هذا الشأأن اإ ادلويل واإ
 يف الفرتة نفسها(.
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دارة 3)31( و3)21ومبقتىض املادتني  .4 دارة للبحث ادلويل واإ ( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، يتوقف تعيني اإ
للفحص المتهيدي ادلويل عىل اتفاق يرُبم، رهن موافقة امجلعية، بني املكتب املعين أأو املنظمة املعنية واملكتب ادلويل. ويرد يف 

للملكية الفكرية واملكتب ادلويل. ومواد ذكل التفاق مطابقة  الأوكرانية احلكومية ائرةادلاملرفق الرابع نص مرشوع اتفاق بني 
 امجلعية العامة يف دورهتا الأربعني.وافقت علهيا  كاللأحاكم الواردة يف التفاقات املتعلقة ابلإدارات القامئة 

ذا وافقت ا .5 نواإ ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية اق بني ه س يصبح ساراي مع بدء نفاذ التفمجلعية عىل التعيني، فاإ
د  رخي حتمن مرشوع التفاق، يف ات 2واملكتب ادلويل. وس يكون بدء النفاذ، مبوجب املادة الفكرية  من خالل املعنية  ادلائرةدد
خطار ىل املدير العام وت اإ دارة للفحص ا اعلن فيه عن اس تعدادهتوهجه اإ دارة للبحث ادلويل واإ لمتهيدي ادلويل، لبدء العمل كإ

من مرشوع التفاق، س يظلد  20عىل الأقل. ومبوجب املادة واحد بشهر  ون ذكل التارخي بعد اترخي الإخطارعىل أأن يك
 ، وهو اترخي  انهتاء رساين التفاقات املتعلقة جبميع الإدارات القامئة.1022ديسمرب  32مرشوع التفاق ساراي حىت 

ن مجعية احتاد معاهدة التعاون .1 بشأأن  اإ
( 3)21الرباءات مدعوة، طبقا لأحاكم املادتني 

ىل ما ييل: (3)31و  من تكل املعاهدة، اإ

ىل ممثل  "2" ادلائرة الاس امتع اإ
ومراعاة  احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية

عاهدة املعنية ابلتعاون التقين مللجنة ال مشورة 
 ؛التعاون بشأأن الرباءات 

واملوافقة عىل نص مرشوع  "1"
ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية التفاق بني 

واملكتب ادلويل، كا جاء يف امللحق  الفكرية
 الرابع؛

 ادلائرة احلكومية الأوكرانيةوتعيني  "3"
دارة للبحث ادلويل واإدارة كإ  للملكية الفكرية

للفحص المتهيدي ادلويل لتبدأأ معلها هبذ  
 32من بدء نفاذ التفاق وحىت الصفة اعتبارا 

 .1022ديسمرب 

]تيل ذكل امللحقات[
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 امللحق الأول

ة من رئيس ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية اإىل املدير العام للويبو  نص الرساةل املُوهجه

 (1023يوليو  12)اترخي الاس تالم: 

 الس يد: 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، الس يد غري،

( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، أأن تتقدم 3)31( و3)21يرس ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية، وفقًا للادتني 
ىل  ىل مجعية احتاد معاهدة مللجنة املعنية ابلتعاون التقين ال ابلواثئق اإ عاهدة التعاون بشأأن الرباءات للحصول عىل املشورة، واإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل.التعاون بشأأن الرباء دارة للبحث ادلويل واإ  ات للموافقة علهيا، وذكل بغرض تعيني ادلائرة كإ

مدير شعبة تطوير الأعال ملعاهدة التعاون بشأأن  –وقد قامت ادلائرُة ابلعمل التحضريي ابلتشاور مع الس يد الكوس ماتيس 
ىل أأوكرانيا بشأأن هذا املوضوع.وفريقه، اذلي أأوفد، بناء عىل طلبنا، بعثًة  –الرباءات   تقنيًة اإ

ننا مقتنعون بأأن ادلائرة سوف تقدم أأفضل معايري اجلودة، وتشجع النشاط الابتاكري يف املنطقة. وحنن مس تعدون أأيضًا  اإ
دارات البحث ادلويل الأخرى  .لتخفيف عبء العمل عن اإ

ىل املنظات غري احلكومية، والنقاابت اخملتلفة، ونود أأن نؤكد أأن هذ  املبادرة لقيت دعاً كبريًا من املنظات احل ضافًة اإ كومية، اإ
 .وامجلعيات، واملس تخدمني يف أأوكرانيا

ننا نلمتس النظر يف هذا الأمر خالل سلسةل الاجامتعات احلادية وامخلسني مجلعيات ادلول الأعضاء يف  وبناًء عىل ذكل، فاإ
 .1023الويبو يف شهري سبمترب وأأكتوبر من عام 

امًا لهذ  الفرصة نود أأن نعرب عن خالص تقديران لس يادة املدير العام عىل املساعدة القمية احلالية وعىل تعزيز التعاون واغتن
 .الناحج القامئ بني الويبو وأأوكرانيا

 .وتفضلوا بقبول وافر الاحرتام

 كوفينيا ]توقيع: ميكول

 رئيس ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية[

 كل امللحق الثاين[]ييل ذ
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 الثاينامللحق 

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل  معاهدة  بناء عىلتعيني ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية كإ
 التعاون بشأأن الرباءات

 معلومات أأساس ية أأوًل.

 وحملة عامةالس ياق، والتارخي، 

ت اجلذرية والتغيريادامئًا ما كن العقل البرشي والعمل الإبداعي أأساس التقدم املُحرز حنو تطور اجملمتع البرشي.  .2
املبتكرة يف هيلك الاقتصاد موهجٌة حنو اس تخدم حقوق امللكية الفكرية عىل أأوسع نطاق ممكن، مثلها يف ذكل مثل التقدم 

املتقدمة التنافس ية يف مجيع أأحناء العامل. وليس بوسع بدلان أأن يتخلف عن الاشرتاك يف هذ  الرسيع يف جمالت التكنولوجيا 
هنا حقوق امللكية الفكرية اليت تصري تدرُييًا وابنتظام من أأكرث عنارص الناجت الاجامتعي قميًة، ومن مثه تتطلب مزيدًا  العملية. اإ

نفاذ القانوين الصارم وادلمع املس متر من جان  ب ادلوةل.من الإ

ماكانت فكرية فائقة و  .1 ا نظام حكو ي للحاية القانونية فهيوكنت أأوكرانيا تكتسُب بثقٍة شهرًة عامليًة بأأهنا دوةل ذات اإ
ث أأوًل بأأول. وادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية  بوصفها الهيئة احلكومية التنفيذية املركزية اليت  –للملكية الفكرية ُُيده

ق س ياسة ادلوةل يف جمال امللكية الفكرية  تُعىن دامئًا بتوفري املس توى املناسب من امحلاية القانونية للملكية الفكرية،  –تُطبدِّ
ز الإجراءات الرامية اإىل ضان ارتفاع مس توى جودة معلية اكتساب حقوق امللكية الفكرية. ِّ  وتُعزد

متتكل أأفضل املوارد البرشية والتقنية لإجناز  ومتطورةٌ  وقويةٌ  حديثةٌ  ؤسسةٌ ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية مو  .3
دارة الفحص المتهيدي ادلويل، ويه ليست قادرة عىل تقدمي خدمات فائقة اجلودة حفسب، بل  دارة البحث ادلويل واإ همام اإ

 وعىل التفاعل مع نظام امللكية الفكرية ادلويل كلك.

دارة  .4 دارة لبحث ال وسوف يصبح ظهور اإ لفحص المتهيدي ادلويل يف أأوكرانيا تأأكيدًا عىل وجود مس توى عاٍل لدلويل واإ
ِّز جودة حاية امللكية الفكرية،  من امحلاية القانونية للملكية الفكرية، وسوف يُسهدِّل حتسني نشاط املشاريع التجارية، ويُعزد

ز الأمن الفكري للنشاط الاقتصادي الأجنيب للرشكت الأوكران  ِّ  ية.ويُعزد

لهيا أ نفًا يف الاعتبار، يؤيد الاحتاد الأوكراين لأحصاب املصانع ومنظمي املشاريع، والهيئات  .5 ومع وضع املعلومات املشار اإ
دارة الفحص المتهيدي  حصول   احلكومية دارة البحث ادلويل وصفة اإ ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية عىل صفة اإ

لهيئاُت احلكومية ذكل خطوًة ابلغة الأمهية يف معلية تعزيز العنرص الإبداعي يف الاقتصاد الأوكراين، ادلويل، ويعترب الاحتاُد وا
 ووضع ادلوةل يف ماكنة دولية فعاةل يف جمال امللكية الفكرية.

لس بع جملالتا)مكتب الرباءات الأوكراين(  وُأنشئ مكتب براءات الاخرتاع احلكو ي للجنة املعنية ابلتقدم العلمي والتقين .1
ىل مكتب الرباءات 12، وذكل طبقًا لقرار جملس الوزراء الأوكراين رمق 2221يناير  12الوزراء الأوكراين يف  . وُعهِّدت اإ

الأوكراين هممة ضان امحلاية القانونية حلقوق امللكية الصناعية، ومنح الاخرتاعات والرسوم والامنذج الصناعية براءات الاخرتاع 
ىل تس يري نظام واحد لرباءات الاخرتاع يف الأرايض الأوكرانية.وغريها من س ندات ا ضافًة اإ  محلاية، اإ

ىل منش، و ويف شهر مارس من العام نفسه، ُأنشئ مركز حفص الرباءات للبحث والتطوير .2 ة حكومية أأ حتول بعد ذكل اإ
 ابمس "معهد امللكية الصناعية".

ضافًة وهبدف ضان امحلاية القانونية مجليع أأنواع حقوق  .8 امللكية الصناعية يف أأوكرانيا، مبا يف ذكل مقرتحات الرتش يد، اإ
ىل التس يري الفعال لنظام براءات واحد، صادق قرار رئيس أأوكرانيا رمق   مؤقتةٍ  عىل لحئةٍ  2221سبمترب  28بتارخي  422/21اإ

ا دله عىل أأن ادلوةل حتمي حقوق امللكية بشأأن امحلاية القانونية حلقوق امللكية الصناعية ومقرتحات الرتش يد يف أأوكرانيا، مم
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ُياد هذ  احلقوق و الصناعية،  م عالقات امللكية والعالقات الشخصية لغري امللكية املرتبطة هبا اليت تصاحب اإ نظه
 .واس تخداهما وحايهتا

 ، ُمنِّحت أأول براءات اخرتاع يف أأوكرانيا.2221ويف ديسمرب من عام  .2

 نون "حاية حقوق الاخرتاعات ومناذج املنفعة" الأوكراين.، صدر قا2223ويف ديسمرب من عام  .20

"بشأأن نظام الهيئات احلكومية التنفيذية املركزية"،  2222ديسمرب  25بتارخي  2521ووفقًا لقرار رئيس أأوكرانيا رمق  .22
ة الفكرية )الإدارة لحئة الإدارة احلكومية للملكي 1000يونيو  10بتارخي  222أأقر جملس وزراء أأوكرانيا مبوجب القرار رمق 

طار وزارة التعلمي  –احلكومية  فامي بعد(. وكنت الإدارة احلكومية هيئًة حكوميًة يف اجلهاز الإداري لدلوةل تعمل يف اإ
 وتتبعها. والعلوم

وطوال الس نوات العرش الأخرية تقريبًا، قامت الإدارة احلكومية مبا ينبغي لضان تنفيذ س ياسة ادلوةل يف جمال  .21
 الفكرية. امللكية

وهبدف حتقيق الاس تفادة املثىل من نظام الهيئات احلكومية التنفيذية املركزية، ُأنشئت ادلائرة احلكومية الأوكرانية  .23
؛ ويتوىل جملس وزراء أأوكرانيا توجيه أأنشطة 1020ديسمرب  2بتارخي  2085/1020للملكية الفكرية بقرار رئيس أأوكرانيا رمق 

 زير التعلمي والعلوم يف أأوكرانيا.ادلائرة وتنس يقها من خالل و 

دلتان تؤدهيا ادلائرة ها .24  :واملهمتان الرئيسيتان ال

 ؛تنفيذ س ياسة ادلوةل يف جمال امللكية الفكرية 

ىل الوزير.   وتقدمي مقرتحات بشأأن وضع س ياسة ادلوةل يف جمال امللكية الفكرية اإ

لهيا: .25 ة اإ  وتقوم ادلائرة مبا ييل، وفقًا للمهام املُويل 

عداد مقرتحات بشأأن تعزيز الأعال  (2) تلخيص ممارسة تطبيق القوانني عىل الأمور اليت تندرج مضن اختصاصها، واإ
ىل الوزير  الترشيعية وأأعال رئيس أأوكرانيا وجملس وزراء أأوكرانيا والأعال القانونية التنظميية اليت تقوم هبا الوزارات، وتقدميها اإ

 حسب الإجراء املعمول به؛

 حفص حقوق امللكية الفكرية، ومنح براءات الاخرتاع أأو شهادات حقوق امللكية الفكرية، وذكل حسب مينظوت  (1)
 الإجراء املعمول به؛

القيام ابلتسجيل الرمسي حلقوق امللكية الفكرية وحفظ جسالهتا، والقيام بتسجيل اتفاقات التنازل عن حقوق امللكية و  (3)
 رانية واتفاقات الرتخيص؛الفكرية احملمية يف الأرايض الأوك

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

ة حكومية ابمس "املعهد الأوكراين للملكية الصناعية" اذلي أأ ويضم نظام ادلوةل للحاية القانونية للملكية الفكرية منش .21
ا و"معهد امللكية الصناعية" احلكو ي. ويعمل عىل أأساس املكتب احلكو ي لرباءات الاخرتاع يف أأوكراني 1000أأنشئ يف عام 

دارة "ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية".  املعهد الأوكراين للملكية الصناعية حتت اإ
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واملعهد الأوكراين للملكية الصناعية هيئٌة تقوم بفحص طلبات احلصول عىل حقوق امللكية الصناعية )الاخرتاعات  .22
وم والامنذج الصناعية، والعالمات التجارية، وعالمات اخلدمة، وتصاممي ادلوائر املتاكمةل، وبيان منشأأ ومناذج املنفعة، والرس

السلع( من حيث متاش هيا مع رشوط توفري امحلاية القانونية، وتس تخلص اس تنتاجات بشأأن حفص الطلبات، وحُتّضدِّ للتسجيل 
عهنا، وتضمن الاحتفاظ ابلسجالت الرمسية املعنية، وتضمن، يف الرمسي حلقوق امللكية الفكرية والنرش الرمسي ملعلومات 

 حدود صالحياهتا، تنفيذ الالزتامات ادلولية لأوكرانيا يف جمال حاية امللكية الفكرية.

 اإحصاءات

ل ما مجموعه  ،(2221)منذ عام  1023مايو  2حىت  .28  .براءة اخرتاع 201 212س ند حاية، مهنا  383 812جُسدِّ

ىل عام  2221ن عام وخالل الفرتة م .22 م أأكرث من 1021اإ طلب تسجيل اخرتاع، كن من بيهنا  21 500، قُددِّ
جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ودخل املرحةل الوطنية. ويف  32 400 حنو م من ُمودعني أأجانب بناء عىل اإ طلب قُددِّ
يداع من قبل مودع1021عام   12ني من الولايت املتحدة الأمريكية )، عىل غرار الس نوات السابقة، كن أأعىل نشاط اإ
(، والياابن ابملائة 4,1(، وبريطانيا العظمى )ابملائة 1,2(، وفرنسا )ابملائة 20,3(، وسويرسا )ابملائة 21,2(، وأأملانيا )ابملائة
يطاليا )ابملائة 4,2) للك مهنا(. وتبلغ نس بة عدد الطلبات القادمة من  ابملائة 3(، وهولندا والاحتاد الرويس )ابملائة 3,1(، واإ

جايل عدد الطلبات املُودعة بناءً  ابملائة 28هذ  البدلان حنو  جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. من اإ  عىل اإ

م مودعون وطنيون ما يقرب من  .10 طلب للحصول عىل براءات اخرتاعات بناء عىل  2 100وخالل الفرتة املذكورة، قده
جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف البدلان الأجنبية. وكن من بيهنا أأكرث من  ع( ابملائة 14طلب ) 150اإ يف عا ي  ُأودِّ

 .1021و 1022

ىل  22وال ن ترتاوح مدة حفص طلبات الرباءات من  .12  شهرًا. ومدة املعاجلة هذ  اثبتٌة لبضع س نوات، وادلائرة تؤيد 22اإ
يرجع احلفاظ يف الوقت نفسه عىل ارتفاع جودة البحث والفحص والنجاح يف حتقيق مدد كهذ  مع  وى.املس ت بقاء املدة هبذا

اإىل الاهامتم ابلتدريب ادلاخيل للفاحصني. فُيعنيه مرشدون جدد للفاحصني، وُُترى دورات تدريبية منتظمة للفاحصني عىل 
( EPOQUENetاحلديثة واملؤمنة تأأمينًا فائقًا )مثل خمتلف املس توايت، عىل سبيل املثال دلراسة مجيع أأنظمة البحث 

 لتحسني ووضع أأفضل اسرتاتيجيات للبحث.

ويعقد الفاحصون ابنتظام اجامتعات للنظر يف مجيع الطعون يف حالت الشاكوى، وتُطبهق أأيضًا خالل معلية البحث  .11
ادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية والرباءات  والفحص أأفضل املارسات املُتهبعة يف أأبرز ماكتب الرباءات يف العامل مثل

 والعالمات التجارية، واملكتب الأورويب للرباءات.

وتويل ادلائرُة عنايًة كبريًة مبسائل اجلودة. ويُطبهق يف ادلائرة النظام الثاليث املس توايت ملراقبة جودة معليات البحث  .13
 يف مسائل حفص.والفحص: رئيس الشعبة، ورئيس الإدارة، وانئب املدير 

د وقُت معاجلة الطلبات والرد عىل الالامتسات يف هذ  املس توايت أأيضًا. .14  ويُرص 

د .15  .يف تكل املس توايت أأيضًا رشوط حفص الطلبات، والردود عىل الواثئق الواردة وتُرص 

ع التعلاميت عىل أأ  .11 ىل الإدارة العليا تقاريٌر بلك بياانت الرصد مرتني يف الس نة، وتُوض  ساس التقارير، ويُعاد النظر وتُرف ع اإ
ىل اذلي يلُكهف به  أأيضًا يف مكية العمل ىل أأنظمة حبث جديدة أأو زايدة النفاذ اإ الفاحصون ويف توزيع الطلبات، وحُتلهل احلاجُة اإ
 الأنظمة املتوفرة.
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ىل ارتفاع مس تو  .12 وى معلية يرجع أأيضًا تقصري فرتة حفص الطلبات مع احلفاظ عىل جودة فائقة يف البحث والفحص اإ
 .أأمتتة الفحص

ماكنية  .18 ر اإ ول شك أأن لك ما س بق يكفي لتلبية الاحتياجات عند حفص مصفوفة الطلبات الوطنية، وسوف يُوفدِّ
 مع احلفاظ عىل اجلودة الفائقة. التعامل مع العدد املزتايد من الطلبات ادلولية يف أأقرص وقتٍ 

ىل عام  2221وخالل الفرتة من عام  .12 لت أأكرث1021اإ أألف براءة  21براءة اخرتاع، ُمنِّحت مهنا  10 500 من ، جُسدِّ
جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. عة مبوجب اإ  اخرتاع تقريبًا عىل أأساس طلبات ُمود 

عة بناء عىل معاهدة ود  مهنا تقريبًا طلبات مُ  ابملائة 43طلب تسجيل اخرتاع، كن  5 000حنو  1021وورد يف عام  .30
طلب بناء عىل معاهدة التعاون  1 125، دخل املرحةل الوطنية 1021ت )املرحةل الوطنية(. وخالل عام التعاون بشأأن الرباءا

مًا من  212، تلقهت ادلائرُة، بوصفها مكتب اس تالم طلبات، وحفصت 1021بشأأن الرباءات. ويف عام  طلبًا دوليًا ُمقده
 مودعني حمليني.

 حفص خالل العام. 4 500وُُيري الفاحصون حنو  .32

 الأرقام الإحصائية لأنشطة ادلائرة الواردة أأعال  تُثبت دور ادلائرة الفعهال يف جمال تسجيل براءات الاخرتاع ادلولية.و  .31

 طلب التعيني كإدارة دولية اثنيًا.

 أأس باب طلب التعيني

 اس تفادة نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ع الطلب ادلويل دلى مكتب تسمل طلباتمن الالحئة التنفيذية ملعاهدة الت 22وفقًا للقاعدة  .33  عاون بشأأن الرباءات، يُود 
. ويُس توَف  عىل مس توى عاٍل يف أأوكرانيا ما تنص عليه معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من رشوط بشأأن تلقي مكتب خمتصد 
دارات البحث ادلويل اخملتصتان يف أأوكرانيا ها ادلائرة الاحتادية ل ل تسمل  لملكية الفكرية وبراءات الاخرتاع لطلبات ادلولية. واإ

 والعالمات التجارية، واملكتب الأورويب للرباءات.

ىل  PCT-EASY ، تُقب ل الطلبات ادلولية )الالامتسات وامللخصات( بنسق نظام1022مارس  2واعتبارًا من  .34 ضافًة اإ اإ
من الالحئة التنفيذية )اثلثًا( 82(، وذكل وفقًا للادة CD-R ،CD-RW ،DVD-R ،DVD-RW) الوسائط املادية

 عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. )اثنيًا( من التعلاميت الإدارية بناءً 201ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات والقسم 

ىل تعممي نظام  .35 دارة دولية مفيدًا لنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كلك، وسوف يؤدي اإ وس يكون تعيني ادلائرة كإ
مة من مودِّ معاهدة التعاون بشأأ   عني أأوكرانيني.ن الرباءات يف أأوكرانيا وزايدة عدد طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املُقده

واس تخدام اللغات الإنلكزيية والأملانية والفرنس ية والروس ية بوصفها لغات معل يف ادلائرة فضاًل عن قدرة ادلائرة  .31
الفحص يف أأقرص مدة سوف ُيعل املُودعني من أأي بدل عضو يف وعزهما عىل تقدمي خدمات ذات جودة فائقة يف البحث و 

ىل ادلائرة. رادهتم اإ  معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يلجؤون ابإ

وتعزتم ادلائرُة تقدمي خدمات البحث والفحص للمس تخدمني )املودعني( من ادلول املتعاقدة بعد حصولها عىل صفة  .32
دارة  دارة ل اإ  ويل.لفحص المتهيدي ادلللبحث ادلويل واإ
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ىل هذ  الإدارة ادلولية، فضاًل عن اجلودة الفائقة للتقارير، سوف يكفله .38 فاحصون يمتتعون خبربة  اوأأداء املهام املويلة اإ
 كبرية يف مجموعة كبرية من الأمور املتعلقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

دارة للفحص المتهيدي ادلويل أأمٌر  .32 دارة جديدة للبحث ادلويل واإ همٌم لتفادي التأأخريات احملمتةل يف معلية حفص وظهور اإ
جراءات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.  الطلبات ادلولية املودعة مبوجب اإ

فردًا. وما يمتتع به هؤلء الفاحصون من خربة  232ويبلغ مجموع عدد الفاحصني اذلين يعملون بدوام كمل يف ادلائرة  .40
جراء حبث وحفص جبودة فائ قة يف جمالت مثل التكنولوجيات النانوية، والصيدةل، والكميياء، والتكنولوجيا ومعرفة يسمح ابإ

خل.  احليوية، والزراعة، وعمل املعادن، والإلكرتونيات، والتصالت السلكية والالسلكية، اإ

 ويوجد حاليًا ما يكفي من الفاحصني لإجراء معليات البحث والفحص. ويف حاةل زايدة عبء العمل، سوف يُعنيه  .42
م هلم التدريب املناسب دون أأن تتأأثر نوعية البحث والفحص أأو مُ   ددها.العدد املطلوب من الفاحصني اجلدد، وسوف يُقده

دِّ  .41 ىل جانب حتديد وحُتل دارة ادلائرة مكية  العمل امللُكهف هبا الفاحصون بشلك أأس بوعي وشهري، اإ احتياجات ل هيئُة اإ
 دريب الفاحصني احلاليني.تعيني فاحصني جدد وتل قسم شؤون املوظفني 

 تلبية املتطلبات ادلنيا ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 املوارد البرشية

يبلغ مجموع عدد الفاحصني اذلين يعملون بدوام كمل ويقومون بفحص طلبات تسجيل الاخرتاعات والبحث عن  .43
فردًا.  232عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( املعلومات املتعلقة ابلرباءات لهذا الغرض )مبا يف ذكل حفص الطلبات بناء 

 1ومجيع فاحيص الرباءات حاصلون عىل درجة املاجس تري أأو التخصص يف التكنولوجيا أأو العلوم الطبيعية، ويوجد أأيضًا 
 أأشخاص مهنم حاصلون عىل درجة ادلكتورا .

ة، ومس توى تأأهيل اختصايصد أأو خبري يف ومجيع الفاحصني حاصلون عىل شهادة جامعية اثنية يف جمال امللكية الفكري .44
 .امللكية الفكرية

بعض الفاحصني أأيضًا ابللغات الأملانية والفرنس ية  يد مجيع الفاحصني اللغات الأوكرانية والروس ية والإنلكزيية، ويمُلد وُيُ  .45
ملامًا كفيًا.  والإس بانية والبولندية والياابنية اإ

دارة حفص طلبات تسجيل الاخرتاعات .41 ومناذج املنفعة وتصاممي ادلوائر املتاكمةل من الُشعب التالية:  وتتأألف اإ
الصيدةل، والكميياء، وعمل املعادن، والتكنولوجيات الكمييائية والبيولوجية، والبناء والتعدين، وصناعة الإضاءة والطباعة، 

ضافةً  ىل قطاع التصال والهندسة املياكنيكية العامة، والأعال املعدنية واللحام، اإ ت السلكية والالسلكية وغريها من اإ
ة الطلبات ادلولية، وشعبة البحث يف براءات بالتقس اميت الفرعية: شعبة حتديد اترخي الإيداع، وشعبة الفحص الشلكي، وشع 

 الاخرتاع، وشعبة التعامل مع الواثئق، وقطاع حتليل قواعد بياانت املعلومات املتعلقة ابلرباءات.

م معليات البحث وا .42 لفحص وفقًا للترشيعات الأوكرانية، والإجراءات القانونية التنظميية، ومعايري الويبو ذات وتُنظه
دارات  الصةل، واملبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لالإ

دخال تعديالت كبرية يف هذ  ا ىل اإ دارة ادلولية. ومن مثه ل توجد حاجة اإ لعمليات يف حاةل حصول ادلائرة عىل صفة اإ
 .ادلويل البحث
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لون يف خمتلف جمالت العلوم الطبيعية والتقنية. وقد خترجوا مجيعًا يف أأفضل اجلامعات الأوكرانية  .48 ومجيع الفاحصني ُمؤهه
وطنية "معهد كييف البوليتقين"، وكرانيا التقنية الأأ ش يفتشينكو الوطنية يف كييف، وجامعة  املشهورة عامليًا مثل جامعة اتراس

خل. ويمتتع كثريٌ  مهنم خبربة طويةل يف العمل يف مؤسسات أأكدميية العلوم الأوكرانية، ومؤسسات التعلمي العايل الأوكرانية،  اإ
جراء معليات البحث  وخمتلف اجملالت الصناعية الرئيس ية. وبعض الفاحصني حاصلون عىل درجة ادلكتورا  اليت متكهنم من اإ

 جدًا، ويمتتعون مبعرفة وافية يف نطاق واسع من الأمور احملددة. والفحص عىل مس توى عالٍ 

بعض الفاحصني أأيضًا ابللغات الأملانية والفرنس ية  وُييد مجيع الفاحصني اللغات الأوكرانية والإنلكزيية والروس ية، ويمُلد  .42
ملامًا كفيًا. ويس تطيع معظ  م الفاحصني اس تخدام لغتني أأجنبيتني يف معلهم.والإس بانية والبولندية والياابنية اإ

ص للفاحصني املُعيهنني حديثًا مرشٌد من كبار الفاحصني ذوي اخلربة اذلين ميتلكون سلطة التوقيع. وينظم هؤلء  .50 وُُيصه
ريب املرشدون دورات تدريبية، ويراجعون العمل اذلي يقوم به الفاحصون املبتدئون؛ ويشاركون أأيضًا يف برانمج التد

عب، لفاحصني املبتدئني؛ ويتضمن الربانمج تدريبات عىل مس توايت الأقسام والشُ لعىل معليات الفحص والبحث الإجباري 
ىل قواعد بياانت البحث اليت يس تخدهما (DL-101) واملشاركة يف دورة الويبو العامة عن امللكية الفكرية ، ومدخل اإ

 اءات، والتدرب عىل البحث يف قواعد البياانت هذ .الفاحصون للبحث عن املعلومات املتعلقة ابلرب 

م تدريب الفاحصني ابس مترار يف شلك  .52 مترينية مع الرتكزي عىل ادلراسات الإفرادية والتدريبات  امتحاانتويُنظه
صة لإجراء معليات البحث وتوثيقها.  املُخصه

هبا املكتب ش بكية عن الفحص والبحث يرتد ويشارك الفاحصون يف التدريبات اليت تقميها الويبو، ويف حلقات دراس ية  .51
صة  الأورويب للرباءات والويبو، ويف حلقات دراس ية عن مسائل التدريب وغريها من أأحداث التدريب عرب الإنرتنت املُخصه
للفحص ومعليات البحث عن املعلومات املتعلقة ابلرباءات واليت تنظمها الويبو واملكتب الأورويب للرباءات، وكذكل يف 

لسرتجاع املعلومات،  EPOQUENet قات دراس ية عن مسائل أأخرى تتعلق بتعظمي الاس تفادة من اس تخدام نظامحل
مها املكتب الأورويب للرباءات بشلك منتظم نظدِّ ويشاركون أأيضًا يف أأحداث أأخرى يُ  ،EPOQUENetوتدريب مدريب نظام 

 والأمور الأخرى اليت تتعلق ابلفحص والبحث يف الرباءات.بشأأن مسائل مراقبة اجلودة يف البحث يف الرباءات وحفصها 

م مشاركة .53 اليت  جنة احتاد خرباء التصنيف ادلويل للرباءاتل ل  أأيضًا ابس مترار يف أأنشطة الأفرقة العامةل نيالفاحص وتُنظه
 ُُترى حتت رعاية الويبو.

مه الويبو من زايرات دراس ية أأو حلقات  .54 دراس ية أأو يلتهيا لتعزيز تبادل اخلربات والربط وتُوىل عنايٌة كبريٌة مبا تُنظدِّ
جراءات  الش بيك بني ممثيل املاكتب اليت تتسمل الطلبات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وذكل يف مسائل اإ

يداع الإلكرت  لكرتوين ابس تخدام برانمج الويبو لالإ عة يف شلك اإ وين ال من الطلبات ادلولية، ومعاجلة الطلبات ادلولية املُود 
لكرتونية ملعاهدة التعاون بشأأن  (PCT-SAFE) للطلبات واس تخدام اخلدمات الإلكرتونية )ل س امي نظام اخلدمات الإ
دارة ماكتب تسملد الطلبات  (ePCT) الرباءات  (.أأو يلهيا (PCT-ROAD)ونظام اإ

نية، يشارك فاحصوان ابنتظام يف ومن أأجل احلفاظ عىل ارتفاع مس توى املعرفة يف خمتلف اجملالت الطبيعية والتق  .55
 كدميية الوطنية للعلوم، وفرع أأكدمييات العلوم يف أأوكرانيا.احللقات ادلراس ية واملؤمترات اليت تنظمها الأ 

ويُطبهق يف ادلائرة نظاُم تدريب الفاحصني، من أأجل تقدمي خدمات البحث والفحص الفائقة اجلودة يف أأقرص مدة.  .51
ىل تدريب الفاحصني اجلُدد، يُوىل  تعلميٍ ائرة احلصول عىل ويُشرت ط للتعيني يف ادل ضافًة اإ عاٍل اثٍن يف جمال امللكية الفكرية. واإ

دارة حفص  دامئتعلمي رى ُيُ اهامتٌم كبرٌي بتعلمي الفاحصني عىل مس توى داخيل، و  للفاحصني يف مس توايت الُشعب امليدانية واإ
نة )أأيالاخرتاعات. وهذا التعلمي أأمٌر معتاد. ويشمل  ( لوضع أأفضل EPOQUENet التعلمُي أأنظمة  البحث احلديثة واملُؤمه
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اسرتاتيجية حبث والاس تفادة مهنا عىل الوجه الأمثل، وتدريبات هنج البحث والفحص، والطلبات املُعقهدة يف مناقشات 
خل. وتُعق د جمالس ال فاحصني ابنتظام مع انئب املدير بشأأن جمالس الفاحصني، ودراسات الواثئق التنظميية واملهنجية اجلديدة، اإ

ر يف مجيع الشاكوى والطعون.  مسائل الفحص، حيث يُنظ 

ويتضمن نظاُم التدريب ادلاخيل أأفضل ممارسات البحث والفحص املُتهبعة يف أأبرز ماكتب الرباءات يف العامل، مثل  .52
الاخرتاع والعالمات التجارية، ومكتب الولايت  املكتب الأورويب للرباءات، وادلائرة الاحتادية للملكية الفكرية وبراءات

 املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات التجارية.

مها ويشارك فاحصو ادلائرة يف الأحداث التدريبية اليت .58  ماكتب الرباءات والويبو، ويه: تُنظدِّ

 املشاركة املنتظمة يف برانمج الويبو للتعمل من بعد: )أأ(

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

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

صة ملسائل  )ب( املشاركة ادلورية فامي ينظمه املكتب الأورويب للرباءات عرب ش بكة الإنرتنت من أأحداث تدريبية ُمخصه
ص والبحث عن املعلومات املتعلقة ابلرباءات، ويف رحالت العمل اخلاصة ابلتدريب واملسائل الأخرى املتصةل بتعظمي الفح

 سرتجاع املعلومات.ل EPOQUENetالاس تفادة من اس تخدام نظام 

يف الرباءات وحفصها مها املكتب الأورويب للرباءات ابنتظام بشأأن مسائل مراقبة اجلودة يف البحث نظدِّ الأحداث اليت يُ  )ج(
 وغري ذكل من الفحص واملسائل املتعلقة ابلبحث يف الرباءات.

 مشاركة الفاحصني املس مترة يف أأنشطة أأفرقة معل جلنة احتاد خرباء التصنيف ادلويل للرباءات. )د(

مه الويبُو من زايرات دراس ية أأو حلقات دراس ية أأو يلتهيا لتعزيز تبادل اخلربات وا )ه( لربط الش بيك بني ممثيل ما تُنظدِّ
جراءات الطلبات ادلولية، ومعاجلة  املاكتب اليت تتسمل الطلبات بناءً  عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وذكل يف مسائل اإ

يداع الإلكرتوين ال من للطلبات لكرتوين ابس تخدام برانمج الويبو لالإ عة يف شلك اإ  (PCT-SAFE) الطلبات ادلولية املُود 
لكرتونية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتواس تخدام اخل دارة  (ePCT) دمات الإلكرتونية )ل س امي نظام اخلدمات الإ ونظام اإ

 (.أأو يلهيا (PCT-ROAD)ماكتب تسملد الطلبات 

مة يف أأوكرانيا: .52  الأحداث املُنظه

 )مراتن يف الس نة(.املؤمتر ادلويل العلمي والعميل "القضااي الإشاكلية الفعلية للملكية الفكرية"  .2

احللقتان ادلراسيتان الس نويتان: "خصوصيات طلبات تسجيل الاخرتاعات" و"اس تخدام تكنولوجيات املعلومات غري  .1
 الورقية يف معليات اكتساب حقوق امللكية الصناعية".

، EPOQUENet، وREAXYS، وSTNتدريب الفاحصني عىل مسائل الفحص واس تخدام قواعد البياانت ) .3
خل( ل س امي التدريب اذلي أأجرا  مُ DWPIو  مو قواعد البياانت املذكورة.قددِّ ، اإ

 احللقات ادلراس ية واملؤمترات اليت تنظمها الأكدميية الوطنية للعلوم، وفرع أأكدمييات العلوم يف أأوكرانيا. .4

م هبدف زايدة وعي الشعب الأوكراين بنظام  .5 قلميية اليت تُنظه  الرباءات. معاهدة التعاون بشأأناحللقات ادلراس ية الإ
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 ، وحلقات دراس ية، وغريها من الأحداث.اً ومعلي اً علمي اً مؤمتر  25، شارك فاحصوان يف 1021وخالل عام 

ىل احلد الأدىن من الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  النفاذ اإ

دارة للبحث ادلويل فامي يتعلق مبوارد البحث مذكورٌة املتطلبات ادلنيا الواجب توافرها يف أأي مكتب ليك يكون مب  .10 ثابة اإ
 من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عىل النحو التايل: 2.31يف القاعدة 

لهيا يف املادة "  ()ج( يه كل يت:3)21املتطلبات ادلنيا املشار اإ

لأدىن عىل الأقل جملموعة الواثئق املشار " ُيب أأن يكون يف حوزة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية احلد ا1""
ليه يف القاعدة  ماكهنا احلصول عليه، عىل أأن تكون مُ  34اإ ه أأو يكون يف اإ عىل الوجه السلمي لأغراض البحث عىل ورق أأو  بةً رت

لكرتونية." خمزونة يف بطاقات مصغرة أأو  دعامة اإ

وذلكل فاإن احلد الأدىن من الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات هو أأحد العوامل احلامسة  .12
والرشوط الرصُية لضان جودة حفص الطلبات ادلولية. وترد الأحاكم الرئيس ية فامي يتعلق ابحلد الأدىن من الواثئق يف القاعدة 

 ( من املعاهدة املذكورة.4)25ون بشأأن الرباءات وفقًا للادة من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعا 2.34

ومجموعة معلومات الرباءات يف ادلائرة تشمل واثئق الرباءات من املنظات وماكتب الرباءات يف بدلان احلد الأدىن من  .11
 (.1و 2 ن، اجلدول2 املرفقواثئق معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )

ع يف املقام الأول من خالل التعاون ادلويل مع الويبو واملكتب  10ات لنحو وظلهت مجموعة معلومات الرباء .13 عامًا ُُتمه
، ومبوجب قانون "حاية حقوق الاخرتاعات ومناذج املنفعة" يف أأوكرانيا، 1003الأورويب للرباءات واملاكتب الوطنية. ويف عام 

ادلويل للمنشورات اليت توفر البيئة الترشيعية جملال  ُأعلِّن أأن املعهد الأوكراين للملكية الصناعية هو مركز التبادل
د. النشاط  املُحده

م يف شلك النرشة الرمسية " .14 " Promyslova Vlasnistوواثئق الرباءات الوطنية يف مجموعة معلومات الرباءات تُقده
لهيا فامي ييل ابمس النرشة الرمسية( عىل ورق ) ( أأو CDعىل قرص مضغوط )حىت ال ن( و  2223نرش  منذ عام تُ )املشار اإ

م مواصفات الرباءات الأوكرانية لالخرتاعات عىل ورق  1005( )يُنرش  منذ عام DVDقرص فيديو رمقي ) حىت ال ن(، وتُقده
ىل  2223)نرُشت من  حىت  1005(، واليت تُنرش  أأيضًا عىل الأقراص املضغوطة "الاخرتاعات يف أأوكرانيا" )منذ عام 1022اإ

ضافًة اإىل قلميية لبدلان رابطة ادلول املس تقةل عىل القرص املضغوط ال ن(، اإ  - تقدمي منتج معلومات الرباءات الإ
CISPATENT  حىت ال ن(، واذلي يضم، عىل وجه اخلصوص، مواصفات براءات الاحتاد الرويس  1001)يُنرش منذ عام

 .واملنظمة الأوروبية ال س يوية لرباءات الاخرتاع

ْقد املايض وجود .15 ىل احلد الأدىن من الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأأن  وشهد الع  بدائل جديدة للنفاذ اإ
الرباءات )واثئق الرباءات وس ندات غري الرباءات( عن طريق ش بكة الإنرتنت، مما مسح بزايدة عدد موارد املعلومات املتاحة 

 ن جودهتا.وبتحس  

يف البحث  بفحص موضوعي لطلبات الاخرتاعات خربًة حامسةً  ويف مرحةل معينة، اكتسب الفاحصون اذلين يقومون .11
ىل توسع كبري يف نطاق  عن واثئق الرباءات يف مجموعة املعلومات املتعلقة ابلرباءات الوطنية وعىل ش بكة الإنرتنت، مما أأدى اإ

بحث وختفيض النفقات املعلومات املتاحة املس تخدمة لتحديد حاةل التقنية الصناعية السابقة، فضاًل عن حتسني جودة ال 
 الصةل. ذات
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م منذ عام  .12 ىل احلد الأدىن من الواثئق  1002وتُس تخد  ماكنية النفاذ اإ قواعد البياانت التجارية الأجنبية اليت توفر اإ
ىل املعلومات املرجعية  املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )واثئق الرباءات وس ندات غري الرباءات( واإ

م يف أأثناء 1023يونيو  2ملُجههزة بأأدوات حبث أأكرث تعقيدًا، ولكن ذات كفاءة عالية. واعتبارًا من املناس بة، وا ، تُس تخد 
لهيا مبوجب العقود والتفاقات املناس بة )املرفق  20الفحص   (.3، اجلدول 2قواعد بياانت ُتارية أأجنبية يمت النفاذ اإ

الرويس العلمية والتقنية، ويه مكتبة حكومية عامة، لتعزيز مس توى  وعالوة عىل ذكل، ُأبرِّم اتفاٌق مع مكتبة الاحتاد .18
لكرتونية من موارد املعلومات الالزمة املوجودة  مداد الفاحصني بس ندات غري الرباءات، ويشمل التفاق النفاذ اإىل نسخ اإ اإ

 مضن مقتنيات املكتبة.

الرتكزي  أأمنية، ينصب   معليات البحث. ولكن دلواعٍ ويس تخدم الفاحصون الًك من قواعد البياانت اجملانية والتجارية يف  .12
م نظام  يف املقام الأول. EPOQUENet الرئييس ال ن عىل اس تخدام الأنظمة ال منة، فيُس تخد 

اخلاص ابملكتب الأورويب للرباءات هو أأداة البحث الرئيس ية من بني موارد الإنرتنت  EPOQUENet ونظام .20
ن لضان كفاءة البحث يف الرباءات وجودته مضن الفحص املوضوعي لطلبات الأجنبية، واليت يس تخدهما الفاحصو

هذا النظام ُيتوي عىل واثئق براءات من عدد كبري من البدلان كا هو مطلوب لتلبية لأنه الاخرتاعات ومناذج املنفعة، 
ىل احلد الأدىن من الواثئق املنصوص عليه يف معاامل  ماكنية النفاذ اإ للماكتب هدة التعاون بشأأن الرباءات، تطلبات املتعلقة ابإ

 اليت ل تعمل ابللغة الياابنية أأو الكورية أأو الروس ية أأو الإس بانية يلغات رمسية.

ماكنية النفاذ اإىل .22  املناس بة. وذلكل فاإن اتمبوجب التفاق 1002منذ عام  EPOQUENet وتوفرت اإ
EPOQUENet  م يف عام  .1023ديسمرب  32حىت  1021ناير ي  2مبوجب التفاق للفرتة من  1023اس ُتخدِّ

، طبق املكتب 1023حاليًا عن طريق س تة مراكز معل. وبدءًا من عام  EPOQUENet وُُيرى النفاذ اإىل .21
املرصح هلم  EPOQUENet مس تخد ي بعضالأورويب للرباءات س ياسة تسعريية جديدة، ووفقًا لهذ  الس ياسة ل يعمتد 

املرصح هلم اذلين  EPOQUENet ميكن اعامتدًا عىل الطلب تنظمي عدد مس تخد يعىل رمق مركز العمل. وبناء عىل ذكل، 
ىل نظام البحث املذكور. ماكنية النفاذ ادلامئ اإ  يمتتعون ابإ

ِّبون عىل نظام –يتلقى فاحصو ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية  .23 تدريبًا مس مترًا  – EPOQUENet املُدرد
 ن أأفضل ممارسات اس تخدام نظامات. ويُطبهق يف ادلائرة نظاُم التدريب ادلاخيل اذلي يتضمه يف املكتب الأورويب للرباء

EPOQUENet . ويسمح بزايدة عدد مس تخد يEPOQUENet  يف أأي وقت، وبضان مس توى مناسب من التأأهيل
 لهؤلء املس تخدمني.

ء الفريق يتبادل أأعضاو  نفعًا، أأكرث EPOQUENet وقد ُشلكد فريٌق عامٌل دامٌئ من أأجل جعل اس تخدام نظام .24
الشخصية، ويُعالِّجون املعلومات الواردة يف احللقات ادلراس ية واجللسات التدريبية اخلاصة ابملكتب الأورويب للرباءات خربهتم 

، ويضعون وسائل لتحسني اسرتاتيجية البحث يف براءات الاخرتاع مع املراعاة الواجبة EPOQUENetملس تخد ي نظام 
 ملكتب الأورويب للرباءات وماكتب الرباءات الرائدة يف العامل.لتجربة ا

برام اتفاق جديد ملدة  .25 ىل اإ  30س نوات مع املكتب الأورويب للرباءات قبل  4وُُترى مجموعٌة من الأعال الرامية اإ
حزي التنفيذ  اذلي دخل، EPOQUENetوس ياسة توزيع بياانت  يةس ياسة التسعري ال ، وذكل بسبب تغري 1023 يونيو
 .1023يناير  2 يف

دة، بسبب  EPOQUENetنظام  ومن املهم أأيضًا ضان نفاذ الفاحصني اإىل .21 مبوجب التفاق اجلديد للفرتة املُحده
ماكنية النفاذ اإىل "مؤرش الرباءات العاملي درونت  " عن طريق قاعدة بياانت املكتب الأورويب للرباءات.( Derwent) اإ
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دارات  –اخرتاعات مع س ندات غري الرباءات تسجيل لفحص طلبات  مايتاملعلو ولتقدمي ادلمع  .22 اليت توافق عىل قامئهتا اإ
م أأيضًا موارد  –" من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات 3)ب("2.34البحث ادلويل مبوجب القاعدة  تُس تخد 

)الرمقية يف املقام الأول(  واجملموعاتملكتبات الرمقية الإلكرتونية واسع، ل س امي ا الإنرتنت الوطنية والأجنبية العامة عىل نطاقٍ 
مكتبة للمؤسسات العلمية املتخصصة التابعة للأكدميية  12أأوكرانية عامة عىل املس توى الوطين، و لأكرب س بع مكتباٍت 

بية يف أأوكرانيا، وست مكتبات الوطنية للعلوم يف أأوكرانيا، وست مكتبات للمؤسسات العلمية التابعة لأكدميية العلوم الط 
خل، )املرفق  ، 2ملؤسسات أأكدميية العلوم الزراعية يف أأوكرانيا، ومثاين مكتبات يف مؤسسات التعلمي العايل الرئيس ية، اإ

لكرتونية 2من املرفق  3(، ابلإضافة اإىل قواعد البياانت التجارية الأجنبية املذكورة يف اجلدول 4 اجلدول . ويمت اس تالم نسخ اإ
 ، عن طريق نظام تسلمي الواثئق الإلكرتونية.ةوريالنرشات ادلملصادر املعلومات املطلوبة، وخاصًة مقالت 

ىل أأقىص مدى  .28 ىل احلد الأدىن من الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإ ن النفاذ اإ واليوم يُضم 
مكتبة وطنية  52لومات اخلاصة، وكذكل اجملموعات العامة يف أأكرب بواسطة قواعد البياانت التجارية الأجنبية، وموارد املع

 املس تخدمة لإجراء البحث. ،لكرتونية الوطنية واجملموعات الإلكرتونية(ومتخصصة )مبا يف ذكل املكتبات الرمقية الإ 

 التصنيف ادلويل للرباءات

ىل اتفاق سرتاس بورغ بشأأن التصنيف ادلويل لرباءات  .22 ق عليه القانون الأوكراين انضمت أأوكرانيا اإ الاخرتاع اذلي صده
 .1020أأبريل  2، ودخل حزي النفاذ يف 1008يف شهر ديسمرب من عام 

وبذكل، مع مراعاة القمية الإجالية للتصنيف ادلويل لرباءات الاخرتاع وأأمهيته مجليع ادلول الأعضاء يف اتفاقية ابريس  .80
(، تُنفهذ 1000لنظام احلكو ي للحاية القانونية للملكية الفكرية يف أأوكرانيا )من عام محلاية امللكية الصناعية، وطوال فرتة وجود ا

ماكنيات اس تخدام الفاحصني  دة وتوفري اإ ىل اللغة الأوكرانية من أأجل الوفاء ابللزتامات املُحده أأعال ترمجة الإصدارات احلالية اإ
ه نظام التصنيف ادلويل الوحيد والعنرص الأسايس لأداة البحث وعامة الشعب للتصنيف ادلويل للرباءات بلغة ادلوةل بوصف

 لمعلومات املتعلقة ابلرباءات.لوارد العاملية امليف 

اذلي دخل حزي  –من نظام التصنيف ادلويل للرباءات  IPC-2013.01 وتُتاح للفاحصني فرصُة اس تخدام الإصدار .82
 وكرانية والروس ية.ابللغة الإنلكزيية والأ  – 1023يناير  2النفاذ بدءًا من 

ىل الإصدار .81 لعدد كبري من املس تخدمني جمااًن عرب البوابة الإلكرتونية لدلائرة احلكومية  IPC-2013.01 ويُتاح النفاذ اإ
 الأوكرانية للملكية الفكرية.

ل للتصنيف ادل وسوف تُنفهذ يف املس تقبل بشلكٍ  .83 ة حنو تنفيذ النظام املُعده ويل للرباءات يف دامئ مجموعة الأعال املُوهجه
أأوكرانيا يف الوقت املناسب لس تخدامه يف حفص الاخرتاعات وليك يس تخدمه املودعون، وذكل ملواصةل تنفيذ الالزتامات 

 ِّ  .م لك س نة اإصدارًا جديدًا من نظام التصنيف ادلويل للرباءاتادلولية لتفاق سرتاس بورغ، ولأن الويبو تقدد

جناز العمل املذكور، يش .84 ارك الفاحصون ابس مترار يف دورات فريق الويبو العامل املعين مبراجعة التصنيف ويف س ياق اإ
ىل  23ادلويل للرباءات، وقد شاركوا عىل وجه اخلصوص يف ادلورة التاسعة والعرشين )من   (.1023مايو  22اإ

مون التصنيف املوحد وجدير ابذلكر أأن الفاحصني يف ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية كثريًا ما يس تخد .85
جراء معليات البحث من خالل  .EPOQUENet نظام للرباءات عند اإ
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 أأدوات حفص الرباءات

دارة سري العمل  .81 من نظا ي  ، والكً "(نظام الاخرتاعات ال يل)"يس تخدم الفاحصون يف معلهم أأداتني يف الغالب: أأداة اإ
 .البحث ادلاخيل واخلاريج

مٌ " نظام الاخرتاعات ال يل"و .82 جراءات طلبات الاخرتاعات. وبفضل هذا النظام ال يل،  ُمصمه يتعامل ل دلمع اإ
منا يس تخدمونالفاحصون مع واثئق ورقية  مٌ ا النظام . وهذعوضًا عن ذكل نسخها الإلكرتونية واإ وفقًا للهنج الامنئطي،  ُمصمه

ضافة وظائف جديدة، أأو ميكن  الوظائف غري الّضورية،  جحبحبيث ميكن تعديل وظائف )وحدات( معينة، أأو ميكن اإ
ذا ذا كن يلزم مثاًل التكيف مع التغريات الترشيعية. وتُنفهذ هذ  العمليات يف أأثناء صيانة  اإ ما دعت احلاجة اإىل ذكل، اإ
 ال لية. لنظاما

 .وظيفة أ لية تشمل ادلورة الاكمةل لفحص طلبات الاخرتاعات يف "نظام الاخرتاعات ال يل" 112تُنفهذ هذا  يف يومناو .88

 يف اجلزء الأيرس من هذ  النافذة قامئةُ ، وتوجد "نظام الاخرتاعات ال يل" ومكثال عىل ذكل، ترد فامي ييل صورٌة لنافذة .82
 (.2الوظائف املتاحة ملسؤول النظام )الشلك 

 املتاحة ملسؤول النظام نظام الاخرتاعات ال يل"ل : النافذة الرئيس ية "2الشلك 
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جراءات الطلب وسلطة الفاحص اذلي ينظر يف الطلب. فعىل سبيل وُيتلف عدد الوظائف املتاحة  .20 حسب حاةل اإ
 (:1املثال، ترد فامي ييل صورة انفذة "نظام الاخرتاعات ال يل" اخلاصة مبس تخدم يمتتع حبقوق الفاحص )الشلك 

 ذ"للتنفيحتت ترصف الفاحص ابس تخدام وظيفة " نظام الاخرتاعات ال يل"ل : النافذة الرئيس ية "1الشلك 

ً من الوظائف املتاحة بغرض أأداء معلهم. وللك وظيفةٍ و  .22 معينة. فعىل سبيل املثال، ميكن  واهجةٌ  قد ُيتار الفاحصون أأايد
عادة 1" )الشلك للتنفيذعند اس تخدام وظيفة " نظام الاخرتاعات ال يل"ل املقارنة بني صوريت النافذة الرئيس ية " ( ووظيفة "اإ
 (.3رحةل الثانية(" )الشلك تصنيف نظام تصنيف الرباءات )امل

عادة تصنيف نظام ل النافذة الرئيس ية " :3الشلك  نظام الاخرتاعات ال يل" حتت ترصف الفاحص ابس تخدام وظيفة "اإ
 التصنيف ادلويل للرباءات )املرحةل الثانية("
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ويوحض الشلك التايل يضًا بوظيفيت البحث القيايس والبحث يف النص بأأمكهل. أأ ُمجههٌز  "نظام الاخرتاعات ال يل"و .21
 (.4صورًة لنافذة البحث يف النص بأأمكهل )الشلك 

 حتت ترصف الفاحص ابس تخدام وظيفة "البحث )يف النص بأأمكهل(" نظام الاخرتاعات ال يل"ل : النافذة الرئيس ية "4الشلك 

د الفاحص يف هذ  النافذة معايري البحث. وبعد اكامتل البحث، سوف و  .23 انفذًة  اعات ال يل"عرض "نظام الاخرت يُُيددِّ
 (:5أأخرى )الشلك 

 : النافذة الرئيس ية لنتاجئ البحث يف "نظام الاخرتاعات ال يل"5الشلك 
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ماكن الفاحص عرض لك وثيقة من و  .24 يُنشئ النظام يف هذ  النافذة قامئًة ابلخرتاعات املوجودة. وسوف يكون ابإ
 الأخرى.الواثئق اليت عرُث علهيا عن طريق اختيارها واحدة تلو 

جراء البحث ال يل ومتكني  .25 عت هذ  الأداة بغرض اإ ومن أأدوات الفاحص املهمة الأخرى بوابُة البحث، وقد ُوضِّ
 .الفاحصني من البحث عن املعلومات املتعلقة ابلرباءات وس ندات غري براءات يف مرحةل الفحص املوضوعي

 ض املعلومات تسمح مبا ييل:وبوابة البحث ُمجههزٌة بأ لية حبث متعددة الوظائف ووسائل لعر  .21

دة أأو يف مجموعة من املصادر؛ – جراء حبث يف النص بأأمكهل يف مصادر ُمحده  اإ

 لك مصدر؛ يفعرض نتاجئ البحث و  –

ىل اجلزء اذلي ُيتوي عىل يلات البحث يف النص؛و –  الانتقال الرسيع اإ

عداد تقارير بناًء عىل نتاجئ البحث؛و  –  اإ

 السابقة؛الاحتفاظ بلكات البحث و –

 طباعة الواثئق؛و  –

 تصدير الواثئق.و  –

 (:1عىل سبيل املثال، مت حتديد أأوامر البحث )الشلك و  .22
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 : النافذة الرئيس ية لبوابة البحث1الشلك 

جراء اس تعالم البحث، سوف يتلقى الفاحص نتيجة حبثه )الشلك و  .28  (:2بعد اإ

ن: انفذة بوابة البحث 2الشلك   نتاجئ البحث وتتضمد
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ىل ثروة من موارد للقيام و  .22 جراءات الفحص املوضوعي، يمتتع الفاحصون ابتصال فائق الرسعة بش بكة الإنرتنت للنفاذ اإ ابإ
خل.DWPI، وREAXYS، وSTN، وEPOQUENet البحث، مبا يف ذكل موارد الويبو، وأأنظمة البحث  ، اإ

دارة اجلودة  نظام اإ

 لإجراءات املذكورة أ نفًا.تُوىل املسائل املتعلقة ابجلودة عنايًة كبريًة عند تنفيذ ا .200

ةل عن الالزتام مبتطلبات  .202 دارة اجلودة )املرفق الثالث( عىل معلومات ُمفصه م بشأأن أأنظمة اإ وُيتوي التقرير املبديئ املُقده
دارة اجلودة املطبقة يف ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية والواردة يف الفصل احلادي عرش من املبادئ  أأنظمة اإ

 توجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناًء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.ال 

دارة اجلودة مبعيار  .201 دارة 1021يف أأكتوبر عام  ISO 2002:1008وصدرت شهادة الزتام نظام اإ ، مبا يؤكد الزتام نظام اإ
ليه.  اجلودة املُطبق مبتطلبات املعيار املشار اإ

 جمال الاعامتد: .203

طلبات احلصول عىل حقوق امللكية الفكرية )الابتاكرات، ومناذج املنفعة، والرسوم والامنذج الصناعية،  حفص (2)
والعالمات التجارية، وعالمات اخلدمة، وتصاممي ادلوائر املتاكمةل، وبيان منشأأ السلع( من حيث الزتاهما برشوط احلصول 

 عىل امحلاية القانونية ومعليات دمع الفحص؛

 الإعداد للتسجيل الرمسي حلقوق امللكية الفكرية والنرش الرمسي للمعلومات ذات الصةل به؛ تقدميو  (1)

 البحث يف طلبات الاخرتاعات وحفُصها وفقًا ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.و  (3)

ويه سارية املفعول  Z-A 710312/A12/U/9001وقد صدرت الشهادة بناًء عىل تقرير املراجعة والتدقيق رمق  .204
 .1025أأكتوبر  21ىت ح

دارة اجلودة يف شهر سبمترب من عام  .205  .1023ومن املقرر أأن تقوم منظمة اعامتد مس تقةل ابلتحقق من امتثال نظام اإ

فاحصًا يمتتع عدٌد كبري مهنم خبربة  232ووفقًا ملا ُذكِّر يف الفصل الثاين، بلغ عدد الفاحصني العاملني حاليًا بدوام كمل  .201
ون ابللغات الّضورية عىل الأقل لفهم  س نوات يف 20تزيد عن  جمالت العلوم والتكنولوجيا ذات الصةل. والفاحصون ُملمد

لهيا يف القاعدة  لهيا احلد الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون  34اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإ
 ن اللغات الأخرى.بشأأن الرباءات، ومه ُييدون أأيضًا العديد م

خر ادلائرُة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية هجدًا يف سبيل تطبيق أأعىل مس توى ممكن من التكنولوجيا عىل  .202 ول تدد
 النحو املُوحضه يف الفصل الثالث.

ىل القوا .208 عد ومن أأجل القيام بعمليات حفص وحبث فائقة اجلودة، جرى متكني لك فاحص من النفاذ من موضع معهل اإ
القانونية التنظميية ادلولية والوطنية )وخاصًة معاهدة ابريس محلاية امللكية الفكرية، ومعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، والالحئة 

التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، والتعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ومعاهدة قانون الرباءات، 
ذية ملعاهدة قانون الرباءات، ومعايري الويبو، واملبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناًء والالحئة التنفي

 عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، والواثئق الترشيعية الأوكرانية( واملواد النظامية واملهنجية، وما اإىل ذكل.
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ىل احلد الأدىن من الواثئق املنصوص عليه يف القاعدة ويتناول الفصل الرابع واملرفق الأول أأمورًا تتع .202 من  34لهق ابلنفاذ اإ
 الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

وتويل ادلائرُة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية مسأأةل  تدريب الفاحصني الأولوية من أأجل ضان ارتفاع مس توى ما  .220
 ويتناول الفصل الثاين هذ  املسأأةل ابلتفصيل. يمتتعون به من معرفة وكفاءة،

 الإدارة

ة ابكتساب امحلاية القانونية لالخرتاعات، مبا يف ذكل مجيع التدابري املتخذة لتحقيق قتُوثهق مجيع الإجراءات املتعل .222
ماكنية اس مترار معلية مراقبة اجلودة عن ط عداد تقارير اجلودة، وحُتف ظ يف "نظام الاخرتاعات ال يل". وهذا يضمن اإ ريق اإ

م نتاجئ هذا التحليل دلراسة التقلبات اليت حتدث يف الطلب عىل اخلدمات، ولتنظمي  اإحصائية وحتليل البياانت. وتُس تخد 
 توزيع الطلبات املعلقة املرتامكة.

عة. وتُفح   .221 ضافًة اإىل ذكل، جرى تطبيق أ لية حتليل أ راء املودعني وتعقيباهتم فامي ُيص الطلبات املُود  ص الامتسات واإ
م أ ليٌة حتمك أ يل يف الرد عىل هذ  الالامتسات لضان اختاذ الإجراءات املطلوبة يف الوقت  املودعني بدقة وعناية، وتُس تخد 

املناسب. وُيب النظر يف مجيع الالامتسات يف غضون شهر واحد من اترخي تقدميها؛ وتتحمك هيئة الإدارة يف حسن التوقيت 
 . وقد ُأنشئ قطاٌع خاص للنظر يف الامتسات املودعني من أأجل حتليلها.يف الرد عىل الالامتسات

ومن املُعتاد تنظمي حلقات دراس ية ومؤمترات جمانية ملُودعيد الطلبات، واجامتعات مائدة مس تديرة ولقاءات مع حما يد  .223
جراء دراسات اس تقصائية خبص وص تلبية احتياجات املودعني الرباءات، ل س امي بشأأن الأمور املتعقةل ابجلودة، فضاًل عن اإ

 وحما يد الرباءات.

وُيتوي املوقع الإلكرتوين لدلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية عىل مواد استشارية بشأأن أأمور  .224
 والفحص. البحث

 ضان اجلودة

الُشعب. جرى وضع نظام دلمع اجلودة واحلفاظ عليه هبدف تقدمي هنٍج موحد لعمليات الفحص والبحث يف مجيع  .225
دارة حفص طلبات الاخرتاعات )يطلق علهيا فامي ييل: الإدارة( وعىل  وحتقيقًا لهذ  الغاية، تُراق ب اجلودة عىل مس توى رئيس اإ

 يد أأفراد ُمعيهنني للقيام بوظائف حتقيق اجلودة يف الإدارة، وكذكل عىل يد أأعضاء جملس تنس يق اجلودة.

ق التوزيع ال يل للطلبات عىل مجم .221 وعات الفاحصني )ابس تخدام التصنيف حبسب املوضوعات اذلي يتضمن مزُيًا وُطبدِّ
من الرموز واللكات املفتاحية لنظام التصنيف ادلويل للرباءات( هبدف حتقيق مس توى أأعىل من جودة الفحص والبحث 

ص فاحيص الشعبة الصناعية.  وضان أأعىل مس توى ممكن من التوافق بني موضوع الطلبات وختصد

ق نظاٌم للتحمك يف توقيت نظر وبقصد ض .222 جراء معليات الفحص والبحث جبودة فائقة ويف الوقت املناسب، ُطبدِّ ان اإ
الفاحصني يف طلبات الاخرتاعات، والتحمك يف حسن توقيت القيام ابلبحث ومتابعة حاةل سري العمل يف أأي طلب ينظر فيه 

الل "نظام الاخرتاعات ال يل" عىل مس توى رئيس الإدارة، لك فاحص. ومعليتا التحمك واملتابعة أ ليتان، وُُتراين من خ
 والأفراد املُعيهنني لأداء وظائف حتقق اجلودة يف الإدارة، وكذكل بواسطة أأعضاء جملس تنس يق اجلودة.
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ىل رئيس الإدارة، مث ُُيله  .228 ع من بياانت خالل املتابعة ال لية، ويُرف ع اإ ع تقريٌر اإحصايئٌّ بناًء عىل ما ُُيم  ل يف اجامتع ويُوض 
ل النتاجئ اإىل رؤساء الُشع ب املعنية لضان وجود  ع، مث تُرس  يعقد  جملس تنس يق اجلودة. وتُلخهص البياانت التحليلية اليت ُُتم 

 مراقبة أأكرث فعالية لمكية العمل اذلي يقوم الفاحصون به.

ماكهنم .222 التحمك يف مكية العمل اخلاص هبم ويف  ويس تطيع مجيع الفاحصني الاطالع عىل هذ  البياانت الإحصائية، وابإ
 ترتيب النظر يف الطلبات ومعليات البحث.

وتمت املراقبة ادلورية جلودة الواثئق الصادرة عىل مس توى رئيس الشعبة الصناعية اذلي يقوم بفحص عشوايئ يو ي  .210
 للأعال اجلارية ويتحقق من جودة الواثئق الصادرة عن الشعبة املعنية.

 ة العشوائية جلودة الواثئق الصادرة رئيُس الإدارة والأفراُد املسؤولون عن مراقبة اجلودة يف الإدارة.ويقوم ابملراقب .212

وتصدر مجيع القرارات اخلاصة بعدم الزتام اخرتاع ما مبعيار الأهلية للحاية مبوجب براءة عن ثالثة أأشخاص، مه:  .211
 رة(.الفاحص، ورئيس الشعبة، ورئيس الإدارة )أأو انئب رئيس الإدا

عادة الواثئق ذات الصةل للتحسني من خالل نظام "الاخرتاعات ال يل"  .213 صدار قرار واإ ماكن الشخص املُس يطر اإ وابإ
 عند التحقق من تقارير البحث والالامتسات وال راء المتهيدية.

ع لك هذ  القرارات وحُتلهل يف هناية لك شهر من أأجل اكتشاف الأخطاء املتكررة. وبعد دراسة  .214 الأمور املذكورة، وُُتم 
ماكنية نفاذ  م التدريب املناسب للك من الفاحصني ورؤساء الُشعب. ويوفر "نظام الاخرتاعات ال يل" اإ يُعد  ملخٌص، ويُقده

 مجيع الفاحصني اإىل لك املواد النظامية اليت جرى تفصيلها عىل أأساس هذ  التدريبات.

قة ابجلودة، تُنتق ى املسائل الأمه اليت تتطلب تصحيحًا. ويعقد جملس وبعد التحليل املبديئ لهذ  املسائل الناش ئة املتعل .215
 تنس يق اجلودة اجامتعات ربع س نوية للنظر يف املسائل املُنتقاة بغرض ضان الالزتام مبعايري اجلودة.

ُم وقد ُأنشئ قطاٌع خاٌص لتحليل قواعد بياانت معلومات الرباءات، هبدف ضان جودة معليات البحث. وتشمل هما .211
 الشعبة السالفة اذلكر رصد  اس تخدام الفاحصني لأنظمة البحث وجودة معليات البحث والارتقاء مبس توى ذكل.

ضافية  معلومات اإ

 نظام تكنولوجيا املعلومات

نشائه عام  .212 يف تطوير بنية حتتية معلوماتية لتطبيق حاية حقوق  2221رشع مكتب امللكية الفكرية الأوكراين منذ اإ
عية. وتُمثل البنية التحتية حاليًا نظامًا معلوماتيًا أ ليًا ُمعقهدًا يشمل مجيع مراحل متابعة طلبات الاخرتاعات والقيام امللكية الصنا

 مبهام تسجيل براءات الاخرتاعات:

يداع طلب –  اإ

 تسجيل الطلب –

عة )تصممي الطلب( –  نرش بياانت طلبات الاخرتاعات املُود 

 بالفحص الشلكي واملوضوعي للطل –
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 منح براءة اخرتاع –

 منح نرش الإخطار ابلرباءة يف النرشة الرمسية –

 معلية تسجيل براءات الاخرتاعات –

 العمليات الأخرى ذات الصةل مبتابعة الطلب وتنفيذ تسجيل براءات الاخرتاع. –

 الأمتتة

 تمتثل الأهداف الرئيس ية للأمتتة يف متابعة طلبات الاخرتاعات ومعليات التسجيل. .218

لكرتونيًا. ويوفر و"ن .212 ظام الاخرتاعات ال يل" هو جوهر نظام متابعة الطلبات، وهو يقوم عىل مبادئ تدفق العمل اإ
جراء دورة الفحص الاكمةل، وتسجيل  لكرتوين" للطلب، واإ دخال البياانت، وتكوين "ملف اإ "نظام الاخرتاعات ال يل" اإ

عداد التقرير الإحصايئ.  احلاةل، والأرش يف، واإ

م مج  .230  ST.36يع مكوانت "الاخرتاعات" مع املراعاة الواجبة ملعايري الويبو ذات الصةل، مبا يف ذكل املعيار وتُنظه
ل(". م اإ كس اإ  "توصيات ملعاجلة معلومات الرباءات ابس تخدام لغة الرتمزي املوسعة )اإ

نشاء وتُسجهل الواثئق الواردة مبدئيًا بواسطة مركز العمل ال يل املُسمهى "السجل الإلكرتوين ل .232 لواثئق الواردة"، ويمت اإ
ى "السجل  دخال البياانت الببليوغرافية ابس تخدام مركز العمل ال يل املُسمه بطاقة معل مللف جديد. وبعد ذكل يمت اإ

ىل قاعدة بياانت الأرش يف الإلكرتوين.  ح مجيع الواثئق الورقية مسحًا ضوئيًا، وتُرف ع اإ الإلكرتوين للواثئق الواردة". مث تُمس 
ىل الأرش يف الإلكرتوين. وبذكل يُنشأأ "امللف وال ل تلقائيًا اإ واثئق املس تلمة من خالل نظام التقدمي عرب ش بكة الإنرتنت تُرس 

 الإلكرتوين" لطلب الاخرتاع.

دخال البياانت، لإجراء الفحص الشلكي أأوًل، مث  .231 ىل معلومات الطلب بعد اإ ماكن الفاحص النفاذ اإ وابإ
 املوضوعي. الفحص

رسال رسائل بشلك أ يل ويشمل "نظا .233 جراءات الفاحصني، وعنرص اإ م الاخرتاعات ال يل" عنرص املدد ال لية ومراقبة اإ
 لتبليغ املودعني وحاميل الرباءات ابلرسوم الواجب دفعها، ورصد املدفوعات أ ليًا، يف مرحليت الفحص والصيانة عىل التوايل.

 ءات الاخرتاع وس ندات غري الرباءات.وجرى تطوير بوابة البحث وتنفيذها من أأجل البحث يف برا .234

وتش متل البنية التحتية املعلوماتية عىل املوقع الإلكرتوين الرمسي اذلي تُنرش  عليه املعلومات ابللغتني الإنلكزيية  .235
ث ابملواد الإنلكزيية والأوكرانية. وتُنرش  معلومات حقوق امل  ى وُُيده د بنظام حبث يُغذه لكية الصناعية والأوكرانية. واملوقع ُمزوه

ىل قاعدة بياانت تفاعلية عرب ش بكة الإنرتنت  ماكنية النفاذ اإ ر املوقع الإلكرتوين للجمهور اإ مرتني شهراًي يف النرشة الرمسية. ويوفدِّ
 وأأنظمة معلومات تتضمن معلومات عن طلبات الاخرتاعات ومناذج املنفعة ومرحةل متابعهتا والرباءات اليت ُمنِّحت.

عداد قناة  .231 اتصال ثنائية لتوفري التبادل الإلكرتوين للواثئق بني مكتب الرباءات الأوكراين ومكتب الويبو ادلويل من ومت اإ
 (.PCT-EDIخالل نظام التبادل ال من للواثئق الإلكرتونية بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )

لكرتونية ملعاهدة  .232 ماكنية النفاذ اإىل اخلدمات الإ دارة ePCTالتعاون بشأأن الرباءات )ومت أأيضًا توفري اإ ( اليت ترسل اإ
لكرتوين، ويه طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ىل نسق اإ  الطلبات ادلولية من خاللها الواثئق اليت جرى حتويلها اإ
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 البنية التحتية الش بكية

لناري وش بكة خاصة ُيتوي عىل وحدات اجلدار ااذلي  PIX525تتكون البنية التحتية الش بكية من هجاز سيسكو  .238
ه ُمثبهت يف خادم من طراز  VPNافرتاضية  دلمع الش بكة ادلاخلية. ويعزز اجلداران  UNIXلالتصال ابلإنرتنت وهجاز ُموجدِّ

 الناراين أأمن الش بكة.

تش يب يلوحات مفاتيح. .232 م معدات سيسكو واإ  وتُس تخد 

ىل مثاين ش باكت افرتاضية ) .240 م الش بكة ادلاخلية اإ  (.VLANsوتُقسه

 وارد التقنية للش بكةامل

م املوارد التقنية التالية يف الش بكة: .242  تُس تخد 

نتل، خوادم ابلغة الصغر، وكذكل خوادم افرتاضية يف  (2) تش يب، اإ  HYPER-Vو VMware ESXIاإ
 ؛)ميكروسوفت(

م" وخمازن املعلومات و (1) تش يب"و"أ ي يب اإ  ؛Infortrend"اإ

 (؛SANمعدات ش باكت سان )و  (3)

 ؛UNIX، وأأنظمة تشغيل 1003، ويندوز سريفر 1008، ويندوز سريفر 2008R2فر ويندوز سري و  (4)

دارة قواعد البياانتو  (5)  .MS SQL 2000و، MS SQL 2005و، MS SQL 2008R2 -أأنظمة اإ

 وتُنفهذ عدة وحدات حتمك يف النطاق لتوفري مرونة يف بنائه. .241

التحديثات خلوادم أأنظمة التشغيل وحواسيب العمالء. ويوفر ماكحف الفريوسات "كسربساكي  WSUSويوفر خادم  .243
أأنيت فريوس" برانجمًا شاماًل لإدارة ماكحفة الفريوسات عىل حواسيب املس تخدمني، وحتديث قاعدة ماكحفة الفريوسات، 

صدار تقارير حتديث قاعدة تعريفات الفريوسات والهتديدات القامئ  ة.وُتهزي واإ

عداد خمطط لسرتجاع كفة  .244 م الرشائط املغناطيس ية وأأقراص التخزين للنسخ الاحتياطي للبياانت. ومت اإ وتُس تخد 
 اخلوادم واخلدمات يف حال حدوث فشل أأو عطل مفاجئ.

ىل معدات أأخرى. 30حاسوب و 100وتش متل الش بكة احلاسوبية عىل  .245  خادمًا ابلإضافة اإ

 الإيداع الإلكرتوين

. 1022. وبدأأ تشغيل النظام من عام 1020ن تطوير النظام الإلكرتوين لإيداع الطلبات واختبار  يف عام مت الانهتاء م .241
يداع الطلبات وتبادل الواثئق الإلكرتونية بني مودعي الطلبات واملعهد الأوكراين  ماكنية اإ وتوفر قدرات النظام التشغيلية اإ

يداع  1022للملكية الصناعية. وشهد عام  لكرتونية طلبًا  222اإ للحصول عىل حقوق امللكية الفكرية يف شلك واثئق اإ
لكرتونية(، ووصل عدد الطلبات الإلكرتونية املودعة  لكرتونيًا يف عام  2 812)كطلبات اإ  .1021طلبًا اإ
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رفاق مواد الطلب هبا. وُُيرى توقيع مواد  .242 عداد الطلب الإلكرتوين ملء حقول اس امترة الطلب الإلكرتوين واإ ويتطلب اإ
ع. وُُيرى التحقق من الط لكرتوين مبا يضمن سالمة البياانت ورسيهتا خالل نقلها من املُودِّ لب وتشفريها مبساعدة توقيع رمقي اإ

 حقول الاس امترة الإلكرتونية تلقائيًا.

ع. .248 ن الطلبات املودعة يف الأرش يف الشخيص لطلبات املُودِّ  وخُتزه

ماكنية عرض واثئق الفحص اخلاصة .242 ر النظام اإ لكرتوين )الإخطارات، الاس تنتاجات،  ويُوفدِّ بلك طلب اإ
خل(. القرارات،  اإ

ل الإخطارات املتعل .250 ىل الربيد الإلكرتوين قوتُرس  ة ابلواثئق اجلديدة القادمة من الفاحص بشأأن الطلبات الإلكرتونية اإ
 ملودع الطلب فورًا.

 واثئق الثانوية.وعالوة عىل ذكل، يسمح النظام ملودع الطلب ابس تخدام القوالب املعيارية لل .252

لكرتونية: .251 يداع طلب يف شلك وثيقة اإ  ويوحض الرمس التخطيطي التايل سري معلية اإ

 

ماكانت خاصة ومواد مرجعية ذات صةل. .253 لكرتوين مزود ابإ  ويأأيت نظام الإيداع الإلكرتوين يف شلك موقع اإ
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رسالها، ُيدث التفاعل الوظيفي للخوارزميات ال لية  .254 عداد مواد الطلب واإ للربامج الثابتة. ونتيجًة لهذا التفاعل، وبعد اإ
ىل قتدخل املعلومات املتعل ىل املودع ابلربيد الإلكرتوين. وتُرف ع مجيع مواد الطلب اإ ل اإ ة بتسجيل الطلب يف الإيصال اذلي يُرس 

 قواعد البياانت التكنولوجية ذات الصةل.

ىل قاعدة البياانت الوس يطة،  .255 ىل قواعد البياانت التكنولوجية وبعد دخول مواد الطلب الإلكرتوين اإ ه هذ  الواثئق اإ تُوجه
حيث يُضاف الطلب اإىل صف انتظار الفحص. ويف واقع الأمر ل ختتلف العمليات الأخرى اليت ُُترى مع واثئق الطلب 

 الإلكرتوين عن نظريهتا اليت ُُترى مع الواثئق الورقية.

يداعها، يس تخدم ا .251  ملودعون الواهجة التالية:ولعرض حاةل سري الطلبات اليت س بق اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىل التصال  .252 وعالوة عىل ذكل يُمكن ملودعي الطلبات عرض مجيع الواثئق اليت تلقوها وأأرسلوها. أأما يف حاةل احلاجة اإ
ج.  مبسؤول النظام، فميكن أأن يس تخدم املودعون الربيد الإلكرتوين املُدر 

 الاس تنتاجات

 للملكية الفكرية:ادلائرة احلكومية الأوكرانية  .258

 خبصوص املوارد البرشية:

فاحصًا بنظام ادلوام الاكمل يمتتدعون ابملؤهالت التقنية الاكفية لتنفيذ معليات البحث والفحص،  232يعمل هبا  –
ون ابللغات الّضورية عىل  وفهيا موظفون قادرون عىل القيام بعمليات البحث املطلوبة يف اجملالت التقنية وُملمد

لهيا يف القاعدة الأقل  لهيا احلد الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ من الالحئة  34لفهم اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإ
 التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛
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 خبصوص احلد الأدىن من الواثئق املنصوص عليه يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ليه يف القاعدة متتكل يف حوزهتا احلد الأدىن من ال – من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون  34واثئق املشار اإ
 بشأأن الرباءات، وهذ  الواثئق مرتدبة عىل الوجه السلمي لأغراض البحث والفحص، وميكن احلصول علهيا؛

دارة اجلودة:  خبصوص نظام اإ

 ث ادلويل املشرتكة.دلهيا نظام لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقًا لقواعد البح –

من الالحئة التنفيذية  13و 31ومن مثه فاإن ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية تفي مبا تنصه عليه القاعداتن  .252
دارًة للفحص المتهيدي ادلويل دارًة للبحث ادلويل واإ  ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات من متطلبات ُيب توافرها لُتعنيه اإ

 لملحق الثاين[لرفق الأول ]ييل ذكل امل
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 2، اجلدول املرفق الأول

 ملف املعلومات املتعلقة ابلرباءات )احململ عىل قرص مدمج أأو قرص فيديو رمقي(
ىل أأدبيات الرباءات  واملس تخدم لإاتحة النفاذ اإ

 قامئة الواثئق ادلنيا وفقا لقواعد معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاليت تتضمهنا 

 الرمق
امس البدل/املنظمة 
 النارشة للواثئق

الرمز 
حسب 
معيار 
ST.3 

 لرباءاتاملتاحة املتعلقة ابواثئق الس نة نرش 

منذ س نة املواصفات الاكمةل للرباءات والبياانت الببليوغرافية املتعلقة هبا،  AT المنسا 2
2223 

املنظمة الأفريقية للملكية  1
 (OAPIالفكرية )

OA  2221اإىل  2211من براءات الاخرتاعات 

 .1005منذ  املواصفات الاكمةل لطلبات الرباءات: GB بريطانيا العظمى 3

 (1003اإىل  2222من ) GlobalPatملخصات واثئق الرباءات: 

املنظمة الأوروبية  4
ال س يوية للرباءات 

(EAPO) 

EA  :1001منذ ملخصات الرباءات الأوروبية ال س يوية ومواصفاهتا الاكمةل 
(CISPATENT ESPACE) 

املكتب الأورويب  5
 (EPOللرباءات )

EP  :1004اإىل  2228من املواصفات الاكمةل لطلبات الرباءات الأوروبية 

 1004اإىل  2280من املواصفات الاكمةل للرباءات الأوروبية: 

املواصفات الاكمةل للرباءات وطلبات الرباءات الأوروبية والبياانت 
 1002اإىل  1005من  الببليوغرافية املتعلقة هبا:

املواصفات الاكمةل لطلبات الرباءات الأوروبية وطلبات الرباءات بناء عىل 
 1002اإىل  2228من الرباءات، وملخصاهتا:  معاهدة التعاون بشأأن

البياانت الببليوغرافية والصور ابلفاكس للصفحات الأوىل من طلبات 
الرباءات الأوروبية وطلبات الرباءات ادلولية بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن 

 1005اإىل  2228من الرباءات: 

 (1003اإىل  2222)الفرتة من  GlobalPatملخصات واثئق الرباءات: 

من بياانت صفحة العنوان واملواصفات الاكمةل لطلبات براءات الاخرتاعات:  CA كندا 1
 1001؛ ومنذ 1000اإىل  2222

س نة بياانت صفحة العنوان واملواصفات الاكمةل لرباءات الاخرتاعات: 
 1001؛ ومنذ 1000

البياانت الببليوغرافية واملواصفات الاكمةل لطلبات الرباءات بناء عىل معاهدة  WO املكتب ادلويل للويبو 2
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 الرمق
امس البدل/املنظمة 
 النارشة للواثئق

الرمز 
حسب 
معيار 
ST.3 

 لرباءاتاملتاحة املتعلقة ابواثئق الس نة نرش 

 1002اإىل  2228من التعاون بشأأن الرباءات: 

البياانت الببليوغرافية لطلبات الرباءات الأوروبية وطلبات الرباءات بناء عىل 
 1002اإىل  2228من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وملخصاهتا: 

 (1003اإىل  2222من ) GlobalPatملخصات واثئق الرباءات: 

 2224اإىل  2222من واثئق الرباءات:  DE أأملانيا 8

 2222من البياانت الببليوغرافية وملخصات الرباءات وطلبات الرباءات: 
 1004اإىل 

املواصفات الاكمةل للرباءات والبياانت الببليوغرافية لواثئق الرباءات )مناذج 
 1022اإىل مايو  2225من  املنفعة(:

 (1003اإىل  2222من ) GlobalPatملخصات واثئق الرباءات: 

يت يالاحتاد السوفي  2
 )سابقا(

SU  املواصفات الاكمةل لالخرتاعات بناء عىل شهادات املؤلف والرباءات يف احتاد
)ابس تثناء  2223اإىل  2214من امجلهورايت الاشرتاكية السوفييتية: 

 الفرتات( بعض

النرشة  – 1005)منذ  2224منذ املواصفات الاكمةل للرباءات يف روس يا:  RU الاحتاد الرويس 20
 الرمسية "الرباءات. مناذج املنفعة" وتتضمن املواصفات الاكمةل لالخرتاعات(

 1001منذ (: CISPATENTاملواصفات الاكمةل للرباءات يف روس يا )

روس يا وملخص مواصفاهتا  البياانت الببليوغرافية لرباءات الاخرتاعات يف
 2224من  )هجاز اس تعادة املعلومات املتعلقة مبواصفات الاخرتاعات(:

 1020 اإىل

 2224منذ "مواصفات مناذج املنفعة لس ندات امحلاية يف الاحتاد الرويس": 

الولايت املتحدة  22
 الأمريكية

US  :1022اإىل  1002من املواصفات الاكمةل لطلبات الرباءات 

 2225ومن )أأرش يف(،  2222اإىل  2220من املواصفات الاكمةل للرباءات: 
 1022اإىل 

 (1003اإىل  2222من ) GlobalPatملخصات واثئق الرباءات: 

البياانت الببليوغرافية لواثئق الرباءات يف فرنسا واملكتب الأورويب للرباءات  FR فرنسا 21
من ولواثئق الرباءات بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وملخصاهتا: 

 1002اإىل  2228

 1002اإىل  2221من املواصفات الاكمةل لطلبات الرباءات: 
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 الرمق
امس البدل/املنظمة 
 النارشة للواثئق

الرمز 
حسب 
معيار 
ST.3 

 لرباءاتاملتاحة املتعلقة ابواثئق الس نة نرش 

 (1003اإىل  2222)من  GlobalPatملخصات واثئق الرباءات: 

 1008اإىل  2223من  املواصفات الاكمةل للرباءات: CH سويرسا 23

 (1003اإىل  2222)من  GlobalPatملخصات واثئق الرباءات: 

، 1001اإىل  2224من املواصفات الاكمةل لطلبات الرباءات ومناذج املنفعة:  JP الياابن 24
 1004ومنذ 

 1004ومنذ ، 1001اإىل  2224من املواصفات الاكمةل للرباءات: 

 2221منذ ملخصات طلبات الرباءات ابلإنلكزيية: 

 2228منذ البياانت الببليوغرافية للملخصات ابلإنلكزيية: 
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 1، اجلدول املرفق الأول

يداع  ، عىل دعامات قامئة الواثئق ادلنيا وفقا لقواعد معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتنرشات الرباءات للبدلان اليت تنص عىل اإ
لكرتونية وتتيحها يف ملف املعلومات املتعلقة ابلرباءات  ورقية واإ

 /املنظمة النارشة للواثئقامس البدل الرمق

الرمز 
حسب 
معيار 
ST.3 

 املالحظات س نة النرش ادلعامة

 ورقية AU أأسرتاليا 2

 قرص مدمج

 1003اإىل  1001من 

 1002اإىل  1003من 

عىل الإنرتنت منذ 
1020 

 ورقية AT المنسا 1

 

 ورقية

 1001اإىل  2223من 

 )الاخرتاعات(

 1001اإىل  2225من 

 )مناذج املنفعة(

عىل الإنرتنت منذ 
1003 

 

عىل الإنرتنت منذ 
1003 

 ورقية GB بريطانيا العظمى 3

 

 قرص مدمج

 1003اإىل  2224من 

 )الاخرتاعات(

 1005اإىل  1004من 

 )الاخرتاعات(

ن رتنت منذ عىل الإ
1001 

 ورقية WO املكتب ادلويل للويبو 4

 قرص مدمج

 2228اإىل  2221من 

 1005اإىل  2228من 

عىل الإنرتنت منذ 
1001 

املنظمة الأوروبية ال س يوية  5
 (EAPOللرباءات )

EA ورقية 

 قرص مدمج

 1001اإىل  2221من 

1002 

 

املكتب الأورويب للرباءات  1
(EPO) 

EP ورقية 

 قرص مدمج

قرص فيديو 
 رمقي

 1004اإىل  2225من 

 1005اإىل  2221من 

 1002اإىل  2228من 

عىل الانرتنت منذ 
1004 
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 /املنظمة النارشة للواثئقامس البدل الرمق

الرمز 
حسب 
معيار 
ST.3 

 املالحظات س نة النرش ادلعامة

 ورقية RU الاحتاد الرويس 2

قرص 
مدمج/قرص 
 فيديو رمقي

 1004اإىل  2224من 

)الاخرتاعات ومناذج 
 املنفعة(

النرشة  – 1005منذ 
الرمسية "الاخرتاعات. 

 مناذج املنفعة"

)تتضمن املواصفات 
الاكمةل لرباءات 
 الاخرتاعات(

 

 2220اإىل  2213من  ورقية SU )سابقا(يت يالاحتاد السوفي  8

 )الاخرتاعات(

 

 ورقية US الولايت املتحدة الأمريكية 2

 قرص مدمج

 1001اإىل  2223من 

 1022اإىل  1001من 

عىل الإنرتنت منذ 
1021 

عىل الإنرتنت منذ  1001اإىل  2222من  ورقية FR فرنسا 20
1002 

 ورقية CH سويرسا 22

 قرص مدمج

 1001اإىل  2223من 

 1002اإىل  2221من 

عىل الإنرتنت منذ 
1001 

  2224اإىل  2223من  ورقية JP الياابن 21
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 3، اجلدول املرفق الأول

ىل  )أأدبيات  قامئة الواثئق ادلنيا وفقا لقواعد معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتقامئة قواعد البياانت التجارية اليت تتيح النفاذ اإ
 الرباءات والأدبيات غري املتعلقة ابلرباءات(

 رشوط النفاذ امس قاعدة البياانت )نظام البحث( وحمتوايهتا املزود )الامس، البدل( الرمق

املكتب الأورويب للرباءات  2
 )أأملانيا(

 EPOQUENet نظام البحث

يتضمن واثئق الرباءات لعدد كبري من البدلان، يف جحم 
ىل متطلبات  قامئة الواثئق ادلنيا وفقا كف يس تجيب اإ

، اليت تنص علهيا لقواعد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
املاكتب اليت ل تعمتد الياابنية أأو الكورية أأو الروس ية أأو 

 الإس بانية يلغة رمسية

 النفاذ التجرييب:

ىل  1002 يناير 2من  اإ
 1008أأكتوبر  2

 النفاذ الاكمل:

 1008سبمترب  11من 
 اإىل الوقت احلارض

1 STN International: 

 FIZمركز املعلومات الكمييائية 
Karlsruhe  ومركز اخلدمات
 STN Europeanالأوروبية

Service  )أأملانيا( 

، الولايت CAS"خدمة ملخصات الرباءات الكمييائية" )
 ة(املتحدة الأمريكي

قاعدة بياانت متخصصة يف جمالت الكميياء العضوية 
والصناعات ادلوائية والطب والبيوتكنولوجيا واجملالت 

 التكنولوجية الأخرى

منذ يوليو يف اخلدمة 
اإىل الوقت  1008
 احلارض

 Elsevierرشكة  3
Information Systems 

GmbH )أأملانيا( 

REAXYS 

املعلومات، يتيح النفاذ اإىل مجمع فريد من نوعه لسرتجاع 
ىل  معلومات مدجمة وموحدة متعلقة ابلرباءات، ابلإضافة اإ
أأدبيات غري متعلقة ابلرباءات، يف جمالت الكميياء والطب 

 والصناعات ادلوائية والبيولوجيا

منذ مطلع يف اخلدمة 
اإىل الوقت  1022يناير 
 احلارض

  ”Thomson Reutersرشكة 4

(PROFESSIONAL) UK 

LIMITED"  بريطانيا(
 العظمى(

 Derwent مؤرش الرباءات العاملي

ىل  قاعدة بياانت متعددة املواضيع للرباءات، تتيح النفاذ اإ
منظمة وطنية ودولية للرباءات منذ  40واثئق أأكرث من 

2231 

يف اخلدمة 
EPOQUE Net 

اإىل  1022منذ أأبريل 
عن  الوقت احلارض

طريق نظام حبث 
املكتب الأورويب 

 للرباءات
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 رشوط النفاذ امس قاعدة البياانت )نظام البحث( وحمتوايهتا املزود )الامس، البدل( الرمق

5 ELSEVIER B.V )هولندا( Science Direct Article Choice 

لكرتوين يف العامل للمعلومات النصية الاكمةل  أأكرب مرجع اإ
ىل النص  العلمية والتقنية، ويتيح النفاذ عىل الإنرتنت اإ

عن ماليني مقال نرشت يف ما يزيد  20الاكمل ملا يقارب 
ىل ما أأكرث من  1 500 جمةل علمية وتقنية، ابلإضافة اإ
 Elsevierكتااب من مجموعة  22 000

منذ يونيو يف اخلدمة 
اإىل الوقت  1002
 احلارض

معهد املعلومات العلمية والتقنية  1
 فقط ابللغة الروس ية

(VINITI)  التابع لأكدميية
 العلوم الروس ية

 VINITIقاعدة بياانت 

تعددة املواضيع، عىل شلك ملخصات تتضمن معلومات م 
 2282منذ 

 1005منذ يف اخلدمة 
 اإىل الوقت احلارض

2 TVINKOM )قاعدة بياانت " )روس ياAll Encyclopedias of Rubicon "
ىل موسوعات وقواميس وكتب مرجعية  بوابة للنفاذ اإ

 1004منذ يف اخلدمة 
 اإىل الوقت احلارض

املنظمة العاملية للملكية الفكرية  8
 )سويرسا( )الويبو(

ىل الأحباث من أأجل التمنية برانمج الويبو ل  لنفاذ اإ
 (ARDI) والابتاكر

 النفاذ التجرييب:

ىل  1022من ديسمرب  اإ
 1021سبمترب  21

 النفاذ مبقابل:

اإىل  1021من سبمترب 
 الوقت احلارض

املهندسني الكهرابئيني معهد  2
( IEEE) لكرتونينيوالإ 

 الأمريكية()الولايت املتحدة 

 IEEE Xploreاملكتبة الرمقية 

قاعدة بياانت متخصصة يف جمال الهندسة الكهرابئية 
وعلوم احلاسوب والإلكرتونيات والفزيايء والهندسة 

 احليوية وعمل املعادن

منذ يناير تس تخدم 
1023 

امجلعية الأمريكية للكميياء  20
(ACS)  الولايت املتحدة(

 الأمريكية(

 Journals of American Chemicalقاعدة بياانت
Society 

)تزنيل النص الاكمل ملقالت نرشت يف اجملالت 
 املتخصصة الأجنبية(

منذ فرباير يف اخلدمة 
1023 
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 4، اجلدول املرفق الأول

متطلبات اجملموعات املكتبية املتخصصة الوطنية واملوارد الإلكرتونية املفتوحة عىل الإنرتنت املس تخدمة جماان قصد تغطية 
 حفص قامئة الواثئق ادلنيا وفقا لقواعد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، مبا يف ذكل الأدبيات غري املتعلقة ابلرباءات

 املعلومات واردامس املكتبة/م الرمق

 املاكتب عىل الصعيد الوطين 

 املكتبة الوطنية بأأوكرانيا وحتمل امس يف أأي فراندسيك .2

 للعلوم والطب بأأوكرانيااملكتبة الوطنية  .1

 املكتبة احلكومية للعلوم والتقنية بأأوكرانيا .3

 مكتبة الربملان الوطنية بأأوكرانيا .4

 املكتبة العلمية احلكومية للهندسة املعارية والهندسة املدنية، وحتمل امس يف يج زابولوتين .5

 الوطنية لعلوم الزراعة بأأوكرانيااملكتبة الزراعية العلمية احلكومية التابعة للأكدميية  .1

 املكتبة العلمية والتقنية املركزية للصناعات الغذائية والتحويلية بأأوكرانيا  .2

 بأأوكرانيالأكدميية الوطنية للعلوم التابعة لعاهد املمكتبات  

 معهد الكميياء الغروانية احليوية وُيمل امس أأف دي أأوفتشارينكو .8

 احليوية العضوية والبرتوكميياءمعهد الكميياء  .2

 معهد أأو يف ابلدين للكميياء احليوية .20

 معهد علوم النبات وُيمل امس أأم يج خولودين .22

 معهد الغاز .21

 معهد العلوم اجليولوجية .23

 معهد اجليوفزيايء وُيمل امس أأس أأي سوبوتني .24

 وُيمل امس أأم يب س ميينيكو اخلاماملواد تشكيل معهد اجليوكميياء وعمل املعادن و  .25

 معهد البيولوجيا املائية .21

 معهد اللحام الكهرابيئ وُيمل امس يي أأو ابتون .22
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 معهد الكميياء العامة والكميياء غري العضوية وُيمل امس يف أأي فرياندسيك .28

 معهد عمل احليوان وُيمل امس أأي أأي شالهاوزن .22

 الغروانية وكميياء امليا  وُيمل امس أأي يف دومانسيكمعهد الكميياء  .10

 معهد فزيايء املعادن وُيمل امس يج يف كورديوموف .12

 معهد عمل امليكروابت وعمل الفريوسات وُيمل امس دي كي زابولوتين .11

 معهد البيولوجيا اجلزيئية وعمل الوراثة .13

 كولمعهد املواد الصلبة جدا وُيمل امس يف أأم اب .14

 معهد الكميياء العضوية .15

 معهد عمل مشالك املواد وُيمل امس أأي أأن فرانس يفيتش .11

 معهد مشالك الصالبة وُيمل امس يج أأس بيسارنكو .12

 معهد هندسة الفزيايء احلرارية .18

 معهد الفزييولوجيا وُيمل امس أأو أأو بوهومولتس .12

 وراثهتامعهد فزييولوجيا النبااتت وعمل  .30

 معهد الفزيايء .32

 معهد فزيايء أأش با  املوصالت .31

 معهد الكميياء املادية وُيمل امس أأل يف بيساروهفسيك .33

 معهد كميياء مركبات اجلزيئات اللكية .34

 معهد كميياء الأسطح وُيمل امس أأو أأو تشوويكو .35

 املعهد الفزياييئ التكنولويج للمعادن وخلط املعادن .31

 مكتبات املعاهد التابعة لأكدميية العلوم الطبية بأأوكرانيا 

 معهد عمل الش يخوخة .32

 معهد الرعاية البيئية وعمل السموم وُيمل امس أأل أأي ميدفيدف .38

 معهد جراحة الأعصاب وُيمل امس أأي يب رومودانوف .32
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 معهد عمل الأورام .40

 معهد جراحة القلب والرشايني وُيمل امس أأم أأم أأموسوف .42

 معهد الصيدةل وعمل السموم .41

 مكتبات املعاهد التابعة لأكدميية العلوم الزراعية بأأوكرانيا 

 معهد النحاةل وُيمل امس يب أأي بروكوبوفيتش .43

 معهد حماصيل الطاقة احليوية واللفت السكري .44

 معهد الطب البيطري .45

 معهد املشالك املائية واس تصالح الأرايض .41

 املكتبة العلمية ملعهد قطاع صيد الأساك .42

 مكتبات املؤسسات التعلميية 

املعهد الفين "الوطنية بأأوكرانيا قنية لجامعة الت املكتبة العلمية والتقنية وحتمل امس يج أأي دينيسينكو، التابعة ل .48
 ".التطبيقي يف كييف

 جماان الاس تخدام اجملاين للموارد الإلكرتونية اليت متكل املكتبة عضوية مدفوعة فهيا:تتيح 

تتضمن معلومات نصية  موسوعة شامةل ومواضيعية EBSCO host Research – 21قواعد بياانت  -
عنوان من اجملالت والصحف الرمسية والنرشات  2 000كمةل ومعلومات ببليوغرافية، أأخذت من أأكرث من 

 الإخبارية والكتب املرجعية اخملزنة بطريقة املسح الضويئ،

لغة من مجيع أأحناء  200بأأكرث من  PDFوتتضمن أأكرث من مليون كتاب يف نسق  World eBookمكتبة  -
لكرتونية مت نرشها عىل الإنرتنت. 215مل. وحتتوي املكتبة عىل العا  مجموعة كتب وواثئق اإ

 موهيال" -املكتبة العلمية التابعة للجامعة الوطنية "أأكدميية كييف  .42

 تتيح جماان اس تخدام بدون مقابل للمراجع الإلكرتونية اليت متكل املكتبة عضوية مدفوعة فهيا:

موسوعة شامةل ومواضيعية تتضمن معلومات نصية  EBSCO host Research – 21قواعد بياانت  -
عنوان من اجملالت والصحف الرمسية والنرشات  2 000كمةل ومعلومات ببليوغرافية، أأخذت من أأكرث من 

 الإخبارية والكتب املرجعية اخملزنة بطريقة املسح الضويئ،

  ختصصات متعددة؛كتاب بنصها الاكمل يف Springer eBook – 200 2مجموعة  -

ىل ما يزيد عن  – Springer eJournalمجموعة  - جمةل علمية تصدر عن دار نرش  1 000تتيح النفاذ اإ
Springer  خل. كا يف جمالت الرايضيات والتكنولوجيا والطب والطب الأحيايئ والكميياء والكميياء احليوية، اإ
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الاقتصاد وعمل الاجامتع والقانون. وحتتوي اجملموعة أأيضا عىل طبعة يف جمال  100حتتوي اجملموعة عىل ما يقارب 
 الأرش يف الاكمل لبعض اجملالت انطالقا من اجملدل الأول، .... العدد الأول.

جمةل أأكدميية يف جمالت العلوم الإنسانية وعلوم احلياة والعلوم الاجامتعية والقانون  122 – أأكسفورد جمالت -
ىل الوقت احلارض؛ 2221سفورد. وتتيح اجملموعة النفاذ اإىل الأرش يف منذ والطب، تصدر عن دار نرش أأك   اإ

- Academic Search Premier وBusiness Source Premier وERIC; GreenFILE 
 Health Source: Nursing/Academic Editionو Health Source - Consumer Editionو
 MasterFILE Premierو Library - Information Science & Technology Abstractsو
 .Regional Business Newsو Newspaper Sourceو MEDLINEو

 املكتبة العلمية اليت حتمل امس أأم ماكس ميوفيتس والتابعة جلامعة اتراس ش يفشينكو الوطنية يف كييف .50

 املكتبة العلمية والتكنولوجية التابعة للجامعة الوطنية للتكنولوجيات الغذائية .52

 املكتبة العلمية التابعة للمكتبة الوطنية لعلوم احلياة والبيئة بأأوكرانيا .51

 املكتبة العلمية والتقنية التابعة للجامعة الوطنية للطريان .53

 الأكدميية الطبية الوطنية لدلراسات اجلامعية العليا وحتمل امس يب أأل شوبيك .54

 جامعة الطب احلكومية بأأوكرانيا وحتمل امس أأو أأو بوهوموليتس .55

 املكتبات التابعة للرشكت العامةل يف قطاع النفط والغاز 

51. VNIPITRANSGAZ  تصممي أأمه أأانبيب نقل الغاز والنفط واخملزون الباطين من الغاز ومنشأ ت معاجلة الغاز(
 وتطوير الغاز والغاز املكثف وبرك النفط(

 الرشكة الفرعية "معهد البحث العلمي يف قطاع النفط والغاز" .52

 معهد نقل النفط .58

 "(Ukrgazproektمعهد تصممي احتياجات قطاع النفط )" .52

 املراجع الإلكرتونية اجملانية )املفتوحة( عىل الإنرتنت 

2. ABC Chemistry –  مجموعة من النصوص الاكمةل للمجالت املتخصصة يف الكميياء ابلإنلكزيية قام الأقران
ابس تعراضها. ويتكون الأرش يف من جزأأين، يمتثل الأول يف دليل للنصوص الاكمةل للمجالت املتاحة بشلك دامئ 

لهيا جماان بشلك مؤقت. ك ا تتضمن اجملموعة قامئة منفصةل عىل الإنرتنت، والثاين يف دليل للمجالت اليت ميكن النفاذ اإ
 للمجالت الصادرة ابلروس ية.

تضمن مقالت وأأعال حبثية يف جمالت البيولوجيا وعلوم احلياة والرعاية وت  Biology&Scienceقاعدة بياانت  .1
ىل معظم املنشورات جماان، ويكون التارخي اذلي س تصبح فيه املنشورات  الصحية والبيولوجيا العامة. وميكن النفاذ اإ

اترخي نرشها.  متاحة مبينا يف حاةل بعض املنشورات الأخرى. وقد نظمت املقالت واجملالت حسب فئهتا وحسب
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ىل  جمةل اس تعرضها الأقران يف جمالت البيولوجيا والطب والتكنولوجيا  105وتتيح قاعدة البياانت النفاذ املفتوح اإ
 والعلوم اجملاورة.

3. BioMed Central .وتتيح النفاذ اإىل لك املقالت البحثية مبارشة بعد نرشها 

4. Directory of Open Access Journals – النفاذ اإىل النصوص الاكمةل لبعض اجملالت العلمية بعد أأن  تتيح
 يس تعرضها الأقران، يف لك جمالت املعرفة.

5. Free Medical Journals – .ىل النصوص الاكمةل للمجالت الطبية  وتتيح النفاذ اإ

1. Open J-Gate – حدى أأكرب قواعد البياانت املفتوحة يف العامل. وتتضمن ويه مهنا  1 482علمية )جمةل  4 525 اإ
 اس تعرضها الأقران( وما يزيد عن مليون مقال من اجملالت.

2. PubMed –  قاعدة بياانت للملخصات )أأرش يف رمقي للمقالت( يف جمال الطب والصيدةل، اتبعة للمكتبة الوطنية
 الطبية الأمريكية.

8. HIGH WIRE Stanford University –  عنواان من اجملالت العلمية اليت  2 214وتتيح النفاذ اإىل
ىل منشورات علمية أأخرى.  اس تعرضها الأقران، يف جمالت البيولوجيا والطب والفزيايء، ابلإضافة اإ

 موارد أأخرى مفتوحة عىل الإنرتنت تتضمن دورايت أأجنبية. .2

[ييل ذكل املرفق الثاين للملحق الثاين]
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 املرفق الثاين

 قواعد بياانت تقنيات املعلومات

 تقنيات املعلومات

جراءات 2221بدأأ املكتب الأوكراين للرباءات، منذ تأأسيسه يف  ، يف تطوير البنية التحتية لتقنيات املعلومات، من أأجل دمع اإ
ية الصناعية. ويتواصل حاليا تطوير البنية التحتية املذكورة وصارت متثل نظام أأمتتة معلومات معقد يغطي حاية حقوق امللك 

جراءات طلبات براءات الاخرتاعات ومراحل معل جسل براءات الاخرتاعات، ويه:  لك مراحل اإ

يداع طلب الرباءة؛ -  اإ

 وتسجيل الطلب؛ -

يداعها  -  )الكشف عن الطلبات(؛ونرش بياانت طلبات الاخرتاعات اليت مت اإ

 والفحص الشلكي واملوضوعي للطلب؛ -

 ومنح الرباءة؛ -

شعار يف النرشة الرمسية -  بشأأن منح الرباءة؛ ونرش اإ

جراءات معل جسل براءات الاخرتاعات؛ -  واإ

والعمليات الأخرى اليت تشلك جزءا من الإجراءات املتعلقة بطلبات براءات الاخرتاع ومعل جسل  -
 الاخرتاع. براءات

 الأمتتة

 تشمل الأمتتة أأساسا معليات الإجراءات املتعلقة بطلبات براءات الاخرتاع ومعل السجل.

 وتودع الطلبات ابس تخدام نظام الإيداع الإلكرتوين.

ىل مبادئ سري العمل الإلكرتوين. ويتيح النظام Inventionsوميثل النظام املؤمتت " " جوهر نظام معاجلة الطلب، ويستند اإ
دخال بياانت الطلب والوظائف الاكمةل للفحص والسجل احلكو ي والأرش يف وتوليد Inventionsاملؤمتت " " اإ
 الإحصائية. التقارير

نشاء لك مكوانت النظام املؤمتت " يالء اهامتم خاص مبعايري الويبو اخلاصة بلك مكون، ومهنا Inventionsوقد مت عند اإ "، اإ
 ".)لغة الرتمزي املوسعة( XMLومات املتعلقة ابلرباءات ابس تعال لغة توصية ملعاجلة املعل": 31معيار الويبو رمق 

نشاء بطاقة معل  وتسجل الواثئق الواردة أأول ابس تخدام حمطة معل مؤمتتة، ويه"السجل الإلكرتوين للواثئق الواردة"، فيمت اإ
دخال الببليللملف اجلديد، مث تدخل البياانت الببليوغرافية ابس تخدام حمطة العمل " ". ومتسح لك الواثئق اليت وغرافيااإ

لكرتوين لطلب براءة الاخرتاع.  يتضمهنا امللف ضوئيا ويمت حتميلها يف قاعدة البياانت، فينشأأ ابلتايل ملف اإ

دخالها، للفاحصني للقيام أأول ابلفحص الشلكي مث ابلفحص املوضوعي بعد ذكل.  وتتاح املعلومات بشأأن الطلب، بعد اإ
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اض الفحص املوضوعي )تقيمي اجلدة والنشاط الابتاكري(، النفاذ اإىل عدد كبري من موارد البحث، وميكن للفاحصني، لأغر 
نرتنت، مهنا موارد الويبو )قاعدة بياانت معاهدة التعاون بشأأن الرباءات( ونظام البحث اخلاص  ابس تخدام ربط رسيع ابلإ

 ابملكتب الأورويب للرباءات، والعديد من املوارد الأخرى.

 رت بوابة البحث ونفذت من أأجل تسهيل معلية تقيمي اجلدة يف طلبات الرباءات.وقد طو 

عداد  ىل مرحةل توليد النرشة الرمسية واإ  .س ندات امحلايةوترسل بعد ذكل املعلومات أ ليا اإ

ىل السجل. متام الإجراءات املذكورة أأعال ، اإ  وحتول املعلومات، بعد اإ

 ".السجل احلكو ي لالخرتاعاتاعات يف السجل، ابس تخدام حمطة العمل املؤمتتة "وتنجز الأعال املوالية واملتعلقة ابلخرت 

 وتس متد لك حمطات العمل املؤمتتة املذكورة أأعال  املعلومات اليت تس تخدهما، من قاعدة بياانت واحدة.

الطلبات يف خمتلف " عنارص تتعقب أ ليا اس تالم الأموال اليت سددها مودعو Inventionsويتضمن النظام املؤمتت "
شعارا ابس تالم تكل الأموال املسددة.  مراحل الفحص ومن أأحصاب س ندات امحلاية هبدف متديد صالحيهتا، مث ترسل اإ

وتتضمن البنية التحتية للمعلومات املوقع الإلكرتوين اذلي تنرش فيه املعلومات ابلإنلكزيية والأوكرانية يف أ ن واحد. وقد هجز 
وتمت الصيانة أأيضا بلكتا اللغتني. كا تنرش املعلومات املتعلقة حبقوق امللكية  ملؤ  ابلإنلكزيية والأوكرانية املوقع بنظام حبث يمت

ىل قواعد البياانت  الفكرية يف النرشة الرمسية اليت تصدر مرتني يف الشهر. وميكن للجمهور النفاذ من خالل املوقع الإلكرتوين اإ
ملرجعية )الش بكية( املتعلقة بطلبات براءات الاخرتاع ومناذج املنفعة ووضعها الإجرايئ، التفاعلية ونظم املعلومات والنظم ا

ىل س ندات امحلاية املسجةل.  ابلإضافة اإ

 منوذج اإجراءات الطلب العام

جراءات الطلب العام، عىل دعامة ورقية. ويمت التدقيق يف مدى تطابق الطلب مع  يودع الطلب العام، طبقا لمنوذج اإ
ددة )الواثئق املعدة كمةل وحصيحة(، ويف صورة كنت مجموعة الواثئق كمةل، يشلك ملف ورل  للطلب. مث الرشوط احمل

" ويف أأرش يف الواثئق Inventionsمتسح لك الواثئق الورقية ضوئيا ويمت حتميلها يف قاعدة بياانت النظام املؤمتت "
لكرتوين للطلب.  الإلكرتونية املركزي. فينشأأ ابلتايل ملف اإ

ىل مرحةل الفحص الشلكي، ويمت التدقيق يف مدى تطابق الواثئق املودعة مع الرشوط  وبعد توليد ملف الطلب، يمت حتويهل اإ
ضافية، ميكن للفاحص أأن  يداع مواد اإ ىل اإ ن مت اكتشاف أأوجه عدم تطابق مع الرشوط احملددة أأو دعت احلاجة اإ احملددة. واإ

ىل قاعدة البياانت.يودل أ ليا الواثئق الّضورية. مث تدخل ال   نسخ الإلكرتونية لتكل الواثئق اإ

ىل مرحةل البحث املوضوعي.  ويمت حتويل الطلب بعد ذكل اإ

شعارات والامتسات ملودعي  ويف تكل املرحةل، يمت التدقيق يف مدى التطابق مع معايري أأهلية امحلاية. وتودل، عند الّضورة، اإ
لكرتونية من تكل الإشعارات والالامتسات مضاهئا من طرف الفاحصني. الطلب، وختزن نسخ اإ  يف قاعدة البياانت، بعد اإ

نشاء ملف لطلب  ومتسح ردود مودعي الطلب، الواردة عىل دعامات ورقية، ضوئيا وحتمل يف قاعدة البياانت. ويمت ابلتايل اإ
الإلكرتوين. وتكون حمتوايت ملف الطلب الإلكرتوين، بعد الانهتاء من مرحةل الفحص براءة الاخرتاع عىل الشلكني الورل  و 

 املوضوعي، مماثةل متاما جملموعة الواثئق الإلكرتونية اليت تتضمهنا قاعدة البياانت.
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سح "، أأنشئت طبقا ملبادئ سري العمل الإلكرتوين. ومت Inventionsللنظام املؤمتت " تنفيذ صيغة جديدة 1008وشهدت 
لك الواثئق الواردة ضوئيا. وكنتيجة ذلكل حتمل صور الواثئق اليت يمت اس تالهما يف قاعدة البياانت. ويقوم النظام أ ليا ابلتعرف 

وملخص الاخرتاع ومواصفاته، مث يقوم املصححون بتعديلها. وختزن الصور والنصوص اليت  املطالباتعىل الواثئق من سبيل 
لهيا، يف قاعدة   البياانت.مت التعرف اإ

ل الواثئق الإلكرتونية. وابلتايل ميكن  ىل الأرش يف، ول تعاجل عرب النظام اإ وحتول لك الواثئق الورقية، بعد مسحها ضوئيا اإ
 متثيل المنوذج العام، كا ييل:

 

 

 الش بكيةالبنية التحتية 

اذلي يتضمن وحدة ش بكة خاصة افرتاضية ووحدة جدار انري تستندان  Cisco PIX525E الش بكيةالبنية التحتية  تتكون
ىل موجه داخيل أأنشئ عىل خادم   . ويعزز اس تخدام جدارين انريني أأمن الش بكة.UNIXاإ

 .HPو Ciscoوتتكون لوحات توزيع التصالت من معدات 

ىل الش    باكت احمللية الافرتاضية التالية:وتنقسم الش بكة ادلاخلية اإ

 الش بكة احمللية الافرتاضية لالخرتاعات؛ -

 حفظ الطلب:
Application_3 

 طلب جديد

 اس تالم الطلب

 ملف الطلب

 الإجراءات 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 بياانت 

 دفعة طلبات

 الأرش يف
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 والش بكة احمللية الافرتاضية للعالمات التجارية؛ -

 والش بكة احمللية الافرتاضية للمحاس بة؛ -

 والش بكة احمللية الافرتاضية للأمن. -

 وحتتوي الش بكة عىل الأجزاء التالية:

، ابلإضافة اإىل خوادم افرتاضية عىل منصة Supermicroو Intel)هيولت ابكرد( و HPخوادم  - 
VMware ESX وHyper-V مايكروسوفت(؛( 

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

عدادات بيئة معل املس تخدمني واحلواسيب يف الش بكة، أأي:Active Directoryويتيح حقل ادلليل الفعيل ) دارة اإ  ( اإ

 املس تخدمني واحلواسيب اإىل مجموعات؛يقسم  -

 ويس تخدم س ياسات اجملموعة للك مجموعة مس تخدمني وللك حمطة معل؛ -

بروتوكول هتيئة املضيف ( و DNSمن أأساء احلقول عىل الإنرتنت ) –ويدمع البنية التحتية  - 
 (.DHCP) ديناميكياً 

جراءات الوقاية التلقائية لبنية احلقل، مراقبا  احلقل التاليني: ويس تخدم لتنظمي اإ

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

دارة لك برجميات امحلاية من Kaspersky Antivirusوخادم امحلاية من الفريوسات " - " اذلي يتيح اإ
يد حتديث قاعدة الفريوسات املثبتة عىل احلواسيب الطالبة للخدمة، وحتديث قواعد بياانت الفريوسات وتول 

 بياانت الفريوسات وتقرير الهتديدات الراهنة.

 وتس تخدم اخلوادم التالية:

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

 وخوادم امللفات لتبادل املعلومات مضن الش بكة ادلاخلية؛ -

 واخلوادم الاحتياطية؛ -

 ؛www.uipv.orgو www.SIPSU.gov.uaوخوادم الويب  -

 وخادم الربيد الالكرتوين؛ -

ىل قاعدة بياانت  EPOQUEوخادم  - للمس تخدمني املرصح هلم، طبقا  EPOQUENetلإاتحة النفاذ اإ
نرتنت احملددة.  لعناوين بروتوكول الإ

http://www.sips.gov.ua/
http://www.uipv.org/
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حلفظ النسخ الاحتياطية من البياانت. كا مت ترتيب خمطط  ات والأرشطة املغناطيس يةأأنظمة ختزين املعلوموتس تخدم 
 لسرتجاع بياانت اخلوادم واخلدمات.

 الأهجزة:

مت نرش نظام املعلومات عىل ش بكة احلواسيب احمللية ادلاخلية، وتعمل برجمية الطلب يف تكل الش بكة، وميكن البحث عن 
 بفضل ربط ابلإنرتنت خصص لهذا الغرض.املعلومات ومشاهدة الواثئق، 

 خادما ومعدات أأخرى، حسب ما هو مبني فامي ييل: 15حاسواب خشصيا و 100وتتضمن الش بكة احمللية للحواسيب 

 

 النوع الاس تعال

 Dell 2950و HP DL380 احملاكة الافرتاضية للخادم

 افرتايض (Active Directoryخادم ادلليل الفعيل )

 افرتايض احلقول الإضافيةخادم مراقبة 

 Intelو HP DL380و Compaq ML570 خادم قاعدة بياانت 

SE7520JR وIntel SE7501WV وSupermicro 

6025B 

 Intel SE7501WV خادم امللفات

 Intel SE7501WVو HP DL380 خادم الطلبات

ه   عالمة ُتارية حملية Unixموجد

 افرتايض خادم الويب

 افرتايض خادم الربيد

 افرتايض اخلادم الوكيل

 HPو HP Procurve 2910و Cisco 2650 مفاتيح الش بكة

Procurve 2510 3وCom 4500 

PIX 525E Cisco 

 EPOQUE Netنظام 

 EPOQUEخادم  -

 

- IBM Xseries 206 Type 8482 
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 مفتاح الش بكة -

ه -  موجد

- Cisco 2950 

- Cisco 2691 

 حمليةعالمة ُتارية  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

 الربجميات

– Microsoft Windows Server 2008R2 2003و 2008و 

– Microsoft Windows 7 وXP 

– Microsoft SQL 2008R2, 2005, 2000 

– Microsoft Office 2010 2003و 2007و 

 .Kaspersky Antivirus (KAV)برانمج امحلاية من الفريوسات –

[ييل ذكل امللحق الثالث]
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 امللحق الثالث

دارة اجلودة  تقرير عن نظام اإ

عداد   للملكية الفكرية الأوكرانيةادلائرة احلكومية من اإ

دارة اجلودة عىل النحو املبني يف هذا المنوذج. أأن تقدم معلومات أأساس ية عامةلالإدارة ينبغي   عن نظام اإ

وتعترب الأوصاف الواردة أأسفل لك عنوان رئييس يف هذا المنوذج أأمثةل لنوع املعلومات اليت ينبغي أأن تدرج أأسفل لك عنوان 

دارةوللك  وكيفية تنظميها. ن أأرادت ذكل. اإ ضافية غري تكل املبينة يف هذ  الوثيقة اإ  أأن تضيف معلومات اإ

 اخملترصات املس تخدمة يف النص الإنلكزيي

SIPSU  (ادلائرةللملكية الفكرية ) احلكومية الأوكرانية ائرةادلـ  

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

 (03.21ـ  01.21مقدمة )الفصول 

ن اقتىض الأمر، ُيوز لالإ  دارة اجلودة  دارةاإ ىل أأي مرجع أأو أأساس معياريني معرتف هبا لنظام اإ أأن تشري يف هذا اجلزء اإ
دارة اجلودة" ISO 9001، مثل 12اخلاص هبا جبانب الفصل    حتت عنوان "مرجع معياري لنظام اإ

دارة اجلودة: عىل سبيل املثال:   )نظام اجلودة الأورويب(" ISO 9001  ،EQS "مرجع معياري لنظام اإ

دارةمث ينبغي للك  طارات الأوصاف، وذكل حتت العناوين التالية اإ  أأن تقدم املعلومات الواردة يف اإ

 . 2002:1008ISOنظاًما لإدارة اجلودة واس تخدمته وفقًا ملتطلبات معيار  ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكريةطبقت 

دارة اجلودة ملعيار  ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية اليت حصلت علهيا  ISO 2002:1008وتغطي شهادة امتثال نظام اإ

حفص طلبات حقوق امللكية الفكرية )الابتاكرات ومناذج املنفعة والرسوم  جمالت العمل التالية: 1021يف أأكتوبر  الفكرية

ة وعالمات اخلدمة وتصاممي ادلوائر املتاكمةل وبياانت منشأأ البضائع( بشأأن استيفاهئا والامنذج الصناعية والعالمات التجاري

جراءات ادلمع؛ وتوفري الاس تعداد لتسجيل حقوق امللكية الفكرية  لرشوط احلصول عىل امحلاية القانونية، ابلإضافة اإىل حفص اإ

حسب اتفاقية التعاون بشأأن املودعة ات الاخرتاع دلى ادلوةل ونرش املعلومات املتعلقة بذكل رمسًيا؛ وحبث طلبات براء

 .وحفصها الرباءات

دارة اجلودة للمعايري يف سبمترب   .1023ومن املقرر أأن ُتري منظمة تصديق مس تقةل تدقيقًا يف مطابقة نظام اإ
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 القيادة والس ياسة .1

كيد عىل توثيق ما ييل بوضوح،  4.12   داخليًا: متوفرة الواثئق وأأنالتأأ

 اجلودة اليت وضعهتا الإدارة العليا. )أأ( س ياسة

دارة اجلودة مبوجب تفويض الإدارة العليا وأأساؤمه. فراد املسؤولني عن نظام اإ  )ب( أأدوار الهيئات والأ

فراد املس دارة اجلودة.ؤ )ج( خمطط تنظميي يظهر مجيع الهيئات والأ  ولني عن نظام اإ

 )أأ( س ياسة اجلودة اليت وضعهتا الإدارة العليا

نشاء ا تصوريف  لدلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكريةهام ذات الأولوية ابلنس بة من امل  للحاية القانونية  الوطينلنظام اإ
 حتسني حفص طلبات حقوق امللكية الصناعية عن طريق: 1024-1002للملكية الفكرية للفرتة 

لكرتونيا؛ نفيذت  – جراءات حفص طلبات حقوق امللكية الصناعية اإ  اإ

 ؛الأنظمة املؤمتتة نفيذحتسني تقنية الطلبات ابلنس بة حلقوق امللكية الصناعية عىل أأساس ت و  –

تعزيز ادلمع املهنجي لإجراءات حفص طلبات حقوق امللكية الصناعية، وتوفري تطبيق مماثل للقواعد واملعايري و  –
ضفاء الصفة الرمسية السابقة؛  الترشيعية، وحالت اإ

لكرتوين وتقليل جحم الطلبات املودعة ورقيًا؛تطبيق نظام ملء الطل و  –   بات عرب الإنرتنت من خالل منوذج اإ

الإبقاء عىل وقت الانتظار ابلنس بة حلقوق امللكية الصناعية يف املس توى اذلي تنص عليه أأولوايت التفاقية املعمول و  –
 هبا حسب اتفاقية ابريس محلاية امللكية الصناعية؛

 ص الطلبات.حتسني مراقبة جودة حفو  –

دارة حفص متهيدي دويل" يف النظام  دارة حبث دويل" و"اإ جراءات الاس تعداد لطلب احلصول عىل صفيت "اإ طار اإ ويف اإ
نشاء جملس تنس يق اجلودة ISO  2002:1008ستيفاء رشوط معيار لادلويل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات و العاملي، مت اإ

ون تنفيذ ؤ ولون عن شؤ ، كا عنُيد ممثل لإدارة اجلودة وعنيد موظفون مسللملكية الفكريةادلائرة احلكومية الأوكرانية داخل 
دارة اجلودة وصيانته يف الأقسام الهيلكية؛ ومت حتديد الإجراءات املوثقة الالزمة وتطويرها.   نظام اإ

 .12.08.1021بتارخي  112وقد ُحددت س ياسة اجلودة وقدمت يف دليل اجلودة اذلي أأقر  القرار 

دارة اجلودة مبوجب تفويض الإدارة العليا وأأساؤمه فراد املسؤولني عن نظام اإ   )ب( أأدوار الهيئات والأ

دارة اجلودة وتنفيذها وصيانهتا، ولإعداد تقارير املعلومات املوجزة فامي ُيص معل نظام  جراءات نظام اإ لتنس يق أأعال تطوير اإ
دارة العليا، مت تعيني سرييه موسوف، انئب املدير لش دارة اجلودة وفعاليته واحلاجة اإىل حتسينه ورفعها لالإ ون املعلومات ؤ اإ

 لإدارة اجلودة. وادلمع التقين للفحص، ممثالً 

 .ادلائرةاستشارية دامئة ترشف علهيا  ويعد جملس تنس يق اجلودة جلنة جاعية
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دارة  واملهام الرئيس ية جمللس تنس يق اجلودة يه: وضع الس ياسات وحتديد الأهداف يف جمال اجلودة؛ وحتديد مبادئ نظام اإ
جراءاته ومنوذجه مبا يتفق ورشوط  لسابع من املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص واجلزء اISO  2002:1008اجلودة واإ

دارته  دارة اجلودة واإ المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وتلبية احتياجات الزابئن؛ ومراقبة نظام اإ
 وحتسينه. وحتليهل

 أأشهر. 1يعقد جملس تنس يق اجلودة اجامتعا واحدا عىل الأقل لك و 

دارة اجلودة.ويرد أأدان  الهيلك   التنظميي لنظام اإ
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فراد املس دارة اجلودةؤ )ج( خمطط تنظميي يظهر مجيع الهيئات والأ  ولني عن نظام اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نفاذ احلقوق  شعبة اإ

 والأحاكم القانونية

 شعبة التعاون ادلويل

 والتاكمل الأورويب

 شعبة مراقبة اس تخدام

 حقوق امللكية الفكرية
 ون املالية الإداريةؤ شعبة الش

 
 ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية

 ادلائرةرئيس 

 معهد امللكية الصناعية الأوكراين "التابع للحكومة"

 املدير

 ون الفحصؤ لش انئب املدير انئب أأول املدير
ون املعلومات ؤ انئب املدير لش

 وادلمع التقين للفحص

 ونؤ انئب املدير لش

 الأحاكم القانونية

قسم حفص طلبات 

السات والرسوم 

 والامنذج الصناعية

قسم العالقات 

العامة وترتيبات 

 الربوتوكول يف احملافل

 شعبة املشرتايت

 شعبة املوظفني

 الأماميةقسم الواهجة 

شعبة احملاس بة 

النظامية ومراقبة 

 الواثئق والأرشفة

 شعبة التحليل وأأدةل

  التخطيط الاقتصادي

قسم حفص طلبات 

الابتاكرات ومناذج 

املنفعة وتصاممي 

 ادلوائر املتاكمةل

شعبة مراقبة تنفيذ العمل 

  التنظميي ونظامه

 جملس تنس يق اجلودة

قسم تسجيل الطلبات 

عداد  وحتريرها واإ

 املنشورات الرمسية

 قسم احلوس بة

 وتكنولوجيا املعلومات

قسم دمع املعلومات 

 املتعلقة ابلرباءات

 شعبة التنبؤ

 والإحصائيات الاقتصادية

قسم التمنية 

الترشيعية يف جمال 

 امللكية الصناعية

 ادلائرةجملس 

دارة قطاع  تنفيذ نظام اإ

 اجلودة والتدقيق فيه

شعبة التنظمي الاقتصادي 

 للملكية الصناعية

نفاذ حقوق دارة اإ  قسم اإ
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  ومناذج املنفعة وتصاممي ادلوائر املتاكمةل الاخرتاع براءات الهيلك التنظميي لقسم حفص طلبات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارة اجلودة ابلإ توضيح )عن طريق جدول( مدى اس . 5.12 من املبادئ التوجهيية  12لرشوط الفصل  دارةتيفاء نظام اإ
 للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.

 هذ  الرشوط.الإدارة أأو بدًل من ذكل، توضيح املواضع اليت ل تس تويف فهيا 

 12رشط الفصل 

 مدى الاستيفاء

 جزيئ يلي
 غري

 مس توف

    توفر س ياسة اجلودة )أأ( 04.12

دارة اجلودة وأأساهئمؤ حتديد أأدوار املس )ب(      ولني عن نظام اإ

     توفر خمطط تنظميي )ج(

دارة اجلودة لرشوط الفصل   05.12     12تأأكيد استيفاء نظام اإ

دارة اجلودة )أأ( 01.12     أ ليات ضان فعالية نظام اإ

    مراقبة معلية التحسني املس متر )ب(

     توعية املوظفني هبذا املعيار من قبل الإدارة )أأ( 02.12

دارة الرباءمتايش املبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن  )ب(  ات مع نظام اإ
  لإدارةاجلودة اب

   

 رئيس القسم
 

 شعبة الكميياء وعمل املعادن

 انئب رئيس القسم

ةشعبة املس تحّضات الصيدلني  

تكنولوجيا الكمييائية والبيولوجيةال شعبة   

  شعبة الهندسة املياكنيكية العامة والأشغال املعدنية واللحام

 قطاع التصالت

والتعدينشعبة البناء   

 شعبة الضوء وصناعة الطباعة

املتعلقة ابلرباءاتقطاع حتليل قواعد بياانت املعلومات   

 شعبة الطلبات ادلولية

 شعبة التعامل مع الواثئق

 شعبة الفحص الشلكي

 شعبة حتديد اترخي الإيداع

 شعبة البحث يف الرباءات
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 12رشط الفصل 

 مدى الاستيفاء

 جزيئ يلي
 غري

 مس توف

دارية )أأ( 08.12 جراء مراجعات اإ     اإ

    اس تعراض أأهداف اجلودة )ب(

    الإدارةالتوعية بأأهداف اجلودة يف مجيع أأقسام  )ج(

دارة اجلودة بغية: )أأ( 02.12 جراء مراجعة س نوية لنظام اإ     اإ

دارة اجلودة مع رشوط الفصل  "2"  )ب(     12حتديد مدى تطابق نظام اإ

لمبادئ التوجهيية ملعاهدة ل البحث والفحص  متاثلحتديد مدى  "1"
  التعاون بشأأن الرباءات

   

    مهنج موضوعي وشفاف  )ج(

     22.12اس تخدام مدخالت تشمل معلومات وفقًا للفقرة  )د(

    تسجيل النتاجئ  )هـ(

     التأأكد من رصد أأعباء العمل الفعلية والتكيف معها  20.12

    :وجود بنية حتتية لضان مكية موظفني )أأ( 22.12

    كفية للتعامل مع تدفق العمل "2"

حتافظ عىل املؤهالت التقنية للبحث والفحص يف مجيع  "1"
 التقنية اجملالت

   

    43حتافظ عىل التسهيالت اللغوية لفهم اللغات وفقًا للقاعدة  "3"

داريني همرة ()ب     :بنية حتتية لتوفري مكية موظفني اإ

    عىل مس توى يؤهلهم دلمع املوظفني املؤهلني تقنيا "2"

     لتوثيق السجالت "1"

     التأأكد من وجود معدات مناس بة لإجراء البحث والفحص "2" )أأ( 21.12

     34التأأكد من توفر الواثئق وفقًا للقاعدة  "1"

     علهيا تعلاميت ملساعدة املوظفني يف فهم معايري اجلودة والترصف بناءً  "2"  )ب(

جراءات العمل بدقة واحملافظة عىل حتديهثاتعلاميت ل "1"     تباع اإ

برانمج التعمل والتطوير لضان توفر املهارات املطلوبة للبحث  "2"  23.12
  والفحص واحملافظة علهيا

   

     اجلودة برانمج التعمل والتطوير لضان وعي املوظفني ابلمتثال ملعايري "1" 

     وجود نظام لرصد املوارد املطلوبة لتلبية الطلب )أأ( 24.12

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

   

صدار تقارير البحث والفحص يف الأوقات احملددة )أأ( 25.12     أ ليات مراقبة لضان اإ
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 12رشط الفصل 

 مدى الاستيفاء

 جزيئ يلي
 غري

 مس توف

    لتقلب يف الطلب وترامك العملل أ ليات مراقبة  )ب(

    :نظام داخيل لضان اجلودة للتقيمي اذلايت )أأ( 21.12

     لستيفاء املبادئ التوجهيية للبحث والفحص "2"

    لإرسال ردود الأفعال للموظفني "1"

     نظام لقياس البياانت ورفع التقرير بشأأن التحسني املس متر )ب(

نظام للتحقق من فعالية الإجراءات املتخذة لتصحيح العجز يف أأعال   )ج(
 البحث والفحص

   

    اتصال يساعد يف حتديد املارسات املثىل بني املصاحلموظف  )أأ( 22.12

    موظف اتصال يتوىل التحسني املس متر )ب(

موظف اتصال يوفر حلقة اتصال فعاةل مع املصاحل الأخرى للحصول  )ج(
  عىل ردود الأفعال والتقيمي

   

    نظام مالمئ للتعامل مع الشاكوى "2" )أأ( 28.12

     نظام مالمئ لختاذ الإجراءات الوقائية/التصحيحية "1"

    نظام مالمئ لتوفري ردود الأفعال للمس تخدمني "3"

جراء لرصد رضا املس تخدمني وتصورمه "2" ب(     اإ

جراء للتأأكد من تلبية الاحتياجات والتوقعات املرشوعة "1"      اإ

جراءات البحث والفحص  )ج( رشادات واحضة ودقيقة للمس تخدم بشأأن اإ     اإ

ذا كنت  )د( تتيح أأهداف اجلودة اخلاصة هبا للعامة وكيفية  الإدارةحتديد ما اإ
 ذكل

   

نشاء حلقة اتصال مع الويبو واملاكتب املنتخبة/املعينة  22.12     اإ

دارة اجلودة ابلإ   10.12     موصوف بوضوح )يف دليل اجلودة مثاًل( دارةنظام اإ

عداد الواثئق اليت يتأألف مهنا دليل اجلودة وتوزيعها )أأ( 12.12     اإ

     توفر الوسائط دلمع دليل اجلودة )ب(

جراءات مراقبة الواثئق )ج(      اختاذ اإ

دارة اجلودة دارةس ياسة جودة ابلإ  )أأ( 11.12      والالزتام بنظام اإ

دارة اجلودة )ب(      نطاق نظام اإ

    وليات تنظميية وهيلك تنظمييؤ مس )ج(

جراء العمليات )د(      دارةوثقة يف الإ امل اإ

    توفر املوارد لإجراء العمليات )هـ(
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 12رشط الفصل 

 مدى الاستيفاء

 جزيئ يلي
 غري

 مس توف

دارة اجلودة )و(     وصف التفاعل بني العمليات والإجراءات يف نظام اإ

    وأأين حتفظ تسجيل أأي الواثئق حتفظ )أأ( 13.12

    تسجيل نتاجئ املراجعة الإدارية )ب(

    تسجيل ما يتعلق بتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم )ج(

     مع املعايري عىل اتساق العمليات الأدةل )د(

    نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات )هـ(

     يف لك طلب تسجيل معلية البحث والفحص املنفذة )و(

    تسجيل البياانت مبا يسمح بتعقب العمل الفردي )ز(

دارة اجلودة )ح(      تسجيل معليات التدقيق يف نظام اإ

     تسجيل الإجراءات املتخذة حيال املنتجات غري املتسقة ))ط

    تسجيل الإجراءات املتخذة حيال الإجراءات التصحيحية )ي(

     الإجراءات املتخذة حيال الإجراءات الوقائيةتسجيل  )ك(

     تسجيل واثئق معليات البحث )ل(

    تسجيل قواعد البياانت املس تخدمة يف البحث "2" )أأ( 14.12

تسجيل يلات البحث وتركيبة اللكات وتشذيب اللكات  "1"
 البحث أأثناء

   

    تسجيل اللغات املس تخدمة يف البحث "3"

    تسجيل الأصناف والرتكيبات املس تخدمة يف البحث "4"

    تسجيل املعلومات الأخرى املتصةل ابلبحث )ب(

    تسجيل قرص البحث وتربير ذكل "2" )ج(

     تسجيل نقص وضوح ادلعاوى "1"

     تسجيل نقص الوحدة "3"

جراءات املراجعة ادلاخلية  15.12      تقارير بشأأن اإ

11.12 
– 

18.12 

 
ضافية حول املدخالت الإضافية للمراجعات ادلاخلية   معلومات اإ

   

    22.12التقرير املبديئ اذلي نصت عليه الفقرة   12.12
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ىل اخملطط التنظميي، الهيئات وال ليات اليت تس تعني هبا الإدارة لضان:  1.12  توضيح، مع الإشارة اإ

دارة   اجلودة؛)أأ( فعالية نظام اإ

متر.و )ب(   تقدم معلية التحسني املس 

دارة اجلودة  )أأ( فعالية نظام اإ

دارة ؤ تعد معلية وضع الس ياسات وتنفيذها من مس دارة اجلودة. ادلائرةوليات اإ  وممثل اإ

دارة ادل ولتقيمي فعالية نظام دارة اجلودة، تضع اإ بصفة س نوية أأهدافا معيارية وتبني الشعب و/أأو رؤساء الشعب  ائرةاإ
دارة اجلودة.ؤ املس   ولني عن ضان حتقيقها، وتعمتد برانمج التدقيق ادلاخيل يف نظام اإ

ىل رئيس  وتُناقش نتاجئ معليات التدقيق ادلاخيل وحتلل يف اجامتع جملس تنس يق اجلودة ويرسل ملخص الاس تنتاجات اإ
  ارات تر ي اإىل حتسني أأنشطة اجلودة.لختاذ قر  ادلائرة

متر  )ب( تقدم معلية التحسني املس 

دارة والتنس يق العامني لأنشطة املوظفني املس دارة اجلودة همام الإ دارة اجلودة ؤ ولني فامي ُيص شؤ يبارش ممثل اإ ون تنفيذ نظام اإ
دارة اجلودة  والتدقيق فيه فامي ُيص التطوير الفعال لنظام وصيانته يف الشعب الهيلكية، ويرشف أأيضا عىل قطاع تنفيذ نظام اإ

دارة اجلودة وتنفيذ  وحتسينه.  اإ

وتناقش أأمه املوضوعات والاقرتاحات اجملهزة يف اجامتعات جملس تنس يق اجلودة وجلسات التوجيه الإداري؛ وتسجل 
 جهيات.القرارات املتخذة يف هذ  الاجامتعات وجلسات التوجيه يف الربوتوكولت والتعلاميت والتو 

 ملوظفهيا أأمهية الوفاء برشوط املعاهدة والرشوط التنظميية مبا يف ذكل:دارة الإ توضيح كيف تبني  2.12

 )أأ( تكل املتعلقة هبذا املعيار؛

دارة اجلودة ابلإ )ب( الام    .دارةتثال لنظام اإ

دارة اجلودة، مبا يف ذكل رشوط معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، فامي ادلائرةتبني  يتعلق  للموظفني أأمهية الوفاء برشوط نظام اإ
دارة  ، ادلائرةبتحقيق اجلودة خبصوص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل، وذكل من خالل تعلاميت وتوجهيات اإ

ندوات التدريب وتقارير جملس تنس يق اجلودة وبروتوكولته وتقارير و  ادلائرةوالاجامتعات التشغيلية الأس بوعية مع رئيس 
الس نوية؛ وتوزع املعلومات بشأأن هذ  الأحداث والواثق بشلك رسيع عن طريق الربيد الإلكرتوين من خالل ش بكة  ادلائرة

  املعلومات ادلاخلية.

دارة اجلودة والواثئق التنظميية من خالل قسم  انتبا  الفاحصني اإىل رشوط املعايري املتعلقة ادلائرةوجبانب ذكل، تلفت  ابإ
ليه من  املعلومات واملراجع املنشأأ خصيصا لهذا الغرض يف نظام الابتاكرات املؤمتت واذلي ميكن مجليع الفاحصني أأن ينفذوا اإ

 حمطات معلهم.
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 أأو املوظفون اخملولون: ومىت ُتري الإدارة العلياتوضيح كيف   8.12

دارية    وضان توفر املوارد املالمئة؛)أأ( مراجعات اإ

 مراجعة لأهداف اجلودة؛و )ب(  

كد من التوعية بأأهداف اجلودة وفهمها يف مجيع أأقسام و )ج(    املعنية.الإدارة التأأ

دارية وضان توفر املوارد املالمئة  )أأ( مراجعات اإ

دارة    أأهدافًا ثالثية الأبعاد، موهجة حنو حتسني اجلودة، وذكل بناء عىل س ياسة اجلودة. ادلائرةحتدد اإ

دارة اجلودة ومس توى حتقيق الأهداف مرتني يف الس نة يف اجامتعات جملس تنس يق اجلودة.  وُيري حتليل نظام اإ

دارة اجلودة وثيقة موجزة من الإدارة، بناء علهيا تضع الإدارة خ دارة اجلودة، وحتسن ويعد تقرير سري نظام اإ طط تطوير نظام اإ
دارة اجلودة. دارة اجلودة و/أأو قرارات التحسني، وختصص املوارد املطلوبة لسري نظام اإ  تعديالت نظام اإ

دارة اجلودة يف أأغسطس وسبمترب.لإ ، ختطط الإدارة 1023 وابلنس بة لس نة  جراء حتليل نظام اإ

 )ب( مراجعة لأهداف اجلودة

دارة  دارة اجلودة والتدقيق فيه بتعلاميت من رئيس  ادلائرةوتمت مراجعات اإ وفقًا لربانمج  ادلائرةعن طريق قطاع تنفيذ نظام اإ
دارة اجلودة.   التدقيق يف نظام اإ

ذا اقتىض الأمر، من املمكن أأن ُُترى مراجعات بصفة غري منتظمة بشأأن مواضيع منفصةل.   واإ

دارة اجلودة يف س ياق التخطيط  للعام القادم. ادلائرةلأنشطة  وتُراجع همام نظام اإ

كد من التوعية بأأهداف اجلودة وفهمها يف مجيع أأقسام   املعنية الإدارة)ج( التأأ

دارة اجلودة من خالل التعلاميت  دلى املوظفني القدرة عىل النفاذ الرسيع للواثئق الّضورية واس تعراض نتاجئ سري نظام اإ
ىل الشعب الهيلكية واملنشورة يف ش بكة  أأو ادلاخلية، وأأيًضا يف س ياق اجامتعات املوظفني  ادلائرةالتوجهيات املرسةل اإ
  الشعب. يف

جراءات التشغيل اجلديدة وغريها من املعلومات املتعلقة  وجبانب ذكل، تُرسل املعلومات بشأأن مراجعات جودة الفحص واإ
لهيا يف املس تقبل.اإىل رؤساء شعب الفح ادلائرةبأأنشطة  ىل موظفي الشعب للرجوع اإ  ص لتحويلها اإ
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ذا كنت الإدارة   2.12 دارة اجلودة وفًقا للفقرات ال توضيح ما اإ عليا أأو املوظفون اخملولون ُيرون مراجعة داخلية لنظام اإ
15.12 - 18.12: 

قل )انظر الفقرة   (؛15.12)أأ( مرة واحد س نواًي عىل الأ

 ، وهو كا ييل: 8وفًقا للنطاق الأدىن لهذ  املراجعات كا هو مبني يف املادة و )ب( 

دارة اجلودة رشوط املادة  "2" ىل أأي مدى يس تويف نظام اإ  )أأ((؛12.12، 15.12)انظر الفقرات  12حتديد اإ

ىل أأي مدى يس تويف البحث والفحص املبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتو "1" )انظر  حتديد اإ
 )أأ((؛12.12، 15.12الفقرات 

 (؛15.12بطريقة موضوعية وشفافة )انظر الفقرة و )ج( 

  )و(؛ - )ب( 12.12الاس تعانة مبدخالت مثل املعلومات وفًقا للفقرات و)د( 

 (.18.12تسجيل النتاجئ )انظر الفقرة و  )هـ(

 .08.12، 05.12انظر 

ون املعلومات وادلمع التقين للفحص ؤ ون الفحص وانئب املدير لشؤ لشتعقد بصفة شهرية اجامتعات مبشاركة انئب الرئيس 
ولني عن ؤ ورئيس قسم حفص طلبات براءات الاخرتاع ومناذج املنفعة وتصاممي ادلوائر املتاكمةل، فضاًل عن املوظفني املس

 مراقبة اجلودة. 

دارة اجلودة احلالية وتوفر املوارد  املطلوبة والإجراءات الواجب اختاذها لتلبية وختصص هذ  الاجامتعات ملناقشة مسائل اإ
 احلاجات امللحة.

ىل شعب الفحص املعنية أأو الفاحصني الأفراد ملزيد من املراجعة.   وترسل نتاجئ هذ  الاجامتعات اإ

 معليات رصد مؤمتت عشوايئ وروتيين جلودة الفحص. ادلائرةوجبانب ذكل، ُتري 

 رؤساء شعب الفحص.وُيرى الرصد الروتيين للجودة عىل مس توى 

وُيرى الرصد العشوايئ عىل مس توى رئيس/انئب رئيس قسم حفص طلبات براءات الاخرتاع ومناذج املنفعة وتصاممي ادلوائر 
 ولني عن مراقبة اجلودة يف القسم.ؤ املتاكمةل واملوظفني املس

الفاحص ورئيس الشعبة ورئيس  شخاص:أأ  3وتتخذ مجيع القرارات بشأأن عدم وفاء اخرتاع مبعايري اس تحقاق الرباءة من قبل 
 .القسم )انئب رئيس القسم(

جراء البحث، ينبغي عىل الفاحصني:  وعند اإ

 التأأكد من مراعاة مبدأأ وحدة الابتاكر؛ –

 تصحيح التصنيف الأسايس؛و  –
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جراءو – البحث يف  الالزتام ابحلد الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات عند اإ
  املعلومات املتعلقة ابلرباءات؛

 حتديد الفئات املتصةل ابملوضوع يف تقارير البحث؛و  –

 تقدمي أأس باب واحضة يف حاةل عدم وفاء اخرتاع برشطي اجلدة والنشاط الابتاكري.و  –

 املوارد2. 

دارة حبث دويل" يعين أأن  مالحظة توضيحية:  20.12 ن منح صفة "اإ دلهيا البنية التحتية واملوارد أأظهرت أأن الإدارة اإ
كيد عىل أأن  12ويطالب الفصل  املطلوبة دلمع معلية الفحص والبحث. مترار هذ  العملية مع  الإدارةابلتأأ ميكهنا أأن تدمع ابس 

دارة اجلودة. ىل  22.12وينبغي أأن توفر الردود عىل املواد  التكيف مع التغري يف أأعباء العمل والوفاء برشوط نظام اإ  24.12اإ
كيد.  أأدان  هذا التأأ

 املوارد البرشية:  22.12

 )أأ( توفري معلومات حول البنية التحتية املوجودة لضان مكية موظفني:

  كفية للتعامل مع تدفق العمل؛ "2"

  حتافظ عىل املؤهالت التقنية للبحث والفحص يف مجيع اجملالت التقنية؛و  "1"

لهيا حتافظ عىل التسهيالت اللغوية لفهم ـ و  "3" قل ـ اللغات املكتوبة هبا الواثئق املطلوبة كحد أأدىن واملشار اإ عىل الأ
ليه، وتتكيف مع أأعباء العمل 34يف القاعد   أأو املرتمجة اإ

 )ب( تصف البنية التحتية املوجودة لضان وجود مكية من املوظفني الإداريني املهرة/املدربني جيًدا وتكيفهم مع أأعباء العمل:

 ؤهلها دلمع املوظفني املؤهلني تقنيًا وتسهيل معلية البحث والفحص؛عىل مس توى ي "2"

 لتوثيق السجالت. و  "1"

 )أأ( توفري معلومات حول البنية التحتية املوجودة لضان مكية موظفني:

 خشصا. 232يبلغ اإجايل عدد الفاحصني اذلين يبارشون حفص الابتاكرات 

)درجة متخصص/ماجس تري( يف جمالهتم ودرجة جامعية اثنية يف جمال امللكية ومجيعهم موظفون بدوام كمل وذوو تعلمي عايل 
مبس توى عايل من جودة البحث  ودرايته ادلائرةوتسمح خربة الفاحص يف  حاصلني عىل درجة ادلكتورا . 1الفكرية؛ من بيهنم 

ياء والتكنولوجيا البيولوجية والزراعة وعمل التكنولوجيا النانوية واملس تحّضات الصيدلنية والكمي  والفحص يف اجملالت التالية:
خل.   املعادن والإلكرتونيات والتصالت السلكية والالسلكية، اإ

س بانية زيية؛ وبعض الفاحصني دلهيم دراية كفية ابلأملانية والفرنس ية والإ لكمجيع الفاحصني الأوكرانية والروس ية والإنُييد و 
  والبولندية والياابنية.
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ون املعلومات وادلمع التقين للفحص ورئيس قسم حفص طلبات ؤ ون الفحص وانئب املدير لشؤ الرئيس لشويقمي انئب 
ولون عن مراقبة ؤ ومناذج املنفعة وتصاممي ادلوائر املتاكمةل ورئيس شعبة املوارد البرشية واملوظفون املسبراءات الاخرتاع 

 جامتعات الإدارية الشهرية وفقًا لأجحام العمل احلالية.اجلودة ما يلزم خبصوص املوارد البرشية بصفة منتظمة يف الا

كا يُعمتد جدول  وتتخذ قرارات يف هذ  الاجامتعات بشأأن ُتنيد الفاحصني اجلدد واملؤهالت املطلوبة لأداء معليات الفحص.
 أأنشطة التطوير التعلميي و/أأو املهين يف الاجامتعات الإدارية الشهرية.

وينظم هؤلء املعلمون  حديثًا معمل من بني كبار الفاحصني ذوي اخلربة اذلين دلهيم سلطة التوقيع. وُيصص للفاحصني املعينني
 حلقات التدريب ويتفقدون العمل املنجز من قبل الفاحصني املبتدئني.

دية ويمت تنظمي حلقات تدريب الفاحصني بصفة مس مترة يف شلك تدريبات خمصصة لإجراء معليات البحث وادلراسات الإفرا
 وتوثيق ذكل.

طار التعاون ادلويل وأأن يشاركوا يف احملافل اليت تنظمها أأوكرانيا.   وجبانب ذكل، ميكن للفاحصني أأن ُيس نوا من مؤهالهتم يف اإ

 )ب( تصف البنية التحتية املوجودة لضان وجود مكية من املوظفني الإداريني املهرة/املدربني جيًدا وتكيفهم مع أأعباء العمل:

 مس توى يؤهلها دلمع املوظفني املؤهلني تقنيا وتسهيل معلية البحث والفحص؛ عىل "2"

ىل قواعد معاجلة الواثئق واملواد املتعلقة مبهنجية البحث  لتوفري حفص عايل اجلودة، أأتيح للك فاحص يف ماكن معهل النفاذ اإ
واملقدمة عىل مس توى القسم بناء عىل نتاجئ التدريب والتعلاميت والتوجهيات والتفسريات املقدمة بناء عىل الوظيفة القانونية 

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

ىل الواثئق الترشيعية لأوكرانيا ومعايري الويبو واتفاقية ابريس محلاية امللكية الفكرية ومعاهدة  ويتاح بنفس الطريقة النفاذ اإ
لرباءات والالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات والتعلاميت الإدارية اخلاصة مبعاهدة التعاون بشان التعاون بشأأن ا

الرباءات ومعاهدة قانون الرباءات والالحئة التنفيذية ملعاهدة قانون الرباءات واملبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص 
خل.المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاو    ن بشأأن الرباءات اإ

طار التعاون ادلويل، يشارك الفاحصون يف احملافل التالية:  ويف اإ

 برانمج املنظمة العاملية للملكية الفكرية بشأأن التعمل عن بعد )بصفة مس مترة(. 1.

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

 DL-318و DL-320يف املزيد من برامج التعمل عن بعد،  DL-101هؤلء الفاحصون اذلين تلقوا شهادات يشارك و 
 )مس توى متقدم(. DL-204و DL-202و DL-301و

حلقات تدريب عرب الإنرتنت ينظمها املكتب الأورويب للرباءات يف جمال الفحص والبحث يف املعلومات املتعلقة  2.
لسرتجاع  EPOQUEعظمي الاس تفادة من نظام ابلرباءات ورحالت معل متعلقة ابلتدريب والنوايح الأخرى املتعلقة بت

 املعلومات عرب الإنرتنت )بصفة منتظمة(.

حلقات تدريب ينظمها املكتب الأورويب للرباءات ابنتظام حول مراقبة جودة البحث يف الرباءات وحفصها وغريها من  3.
 الأمور املتعلقة ابلبحث يف الرباءات وحفصها.
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 العامةل التابعة للجنة احتاد خرباء التصنيف ادلويل للرباءات.املشاركة يف اجامتعات الفرق  4.

زايرات ادلراسة و/أأو الندوات اليت تنظمها الويبو للهنوض بتبادل اخلربات والربط الش بيك بني ممثيل املاكتب اليت  5.
جراءا ت الطلبات ادلولية، ومعاجلة تس تمل الطلبات املقدمة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات حول النوايح املتعلقة ابإ

-WIPO PCTالطلبات ادلولية املودعة يف صورة رمقية ابس تخدام برانمج نظام الإيداع الإلكرتوين ال من للطلبات )
SAFE( احلاسويب وابس تخدام اخلدمات الإلكرتونية )نظام ePCT  و/أأو نظامPCT-ROAD .)عىل وجه اخلصوص 

 احملافل املنظمة يف أأوكرانيا:

 املؤمتر ادلويل العلمي والعميل "القضااي الإشاكلية الفعلية للملكية الفكرية" )مراتن س نواي(. 1.

ندوات س نوية "خصوصيات طلبات براءات الاخرتاعات ومناذج املنفعة" و"اس تخدام تكنولوجيا املعلومات  2.
 أأوراق يف معليات اكتساب حقوق امللكية الصناعية". بال

 STN ،REAXYS ،EPOQUENet ،DWPIُيص حفص قواعد البياانت واس تخداهما ) تدريب الفاحصني فامي 3.
خل( حتديًدا من قبل مزودي قواعد البياانت املذكورة.  اإ

 تنظمي الندوات واملؤمترات من قبل الأكدميية الوطنية للعلوم وأأكدمييات العلوم الفرعية يف أأوكرانيا. 4.

قلميية تنظم بغية زايدة توعية ا 5.   لشعب الأوكراين بنظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.ندوات اإ

 لتوثيق السجالت. "1"

مدادمه ابلربامج احلاسوبية  ضافيا للموظفني املؤهلني تقنيا عن طريق اإ يوفر قسم احلوس بة وتكنولوجيا املعلومات دعا اإ
 واملعدات املطلوبة.

  املوارد املادية  21.12

 :لضان)أأ( وصف البنية التحتية املوجودة 

توفر املعدات والتسهيالت املالمئة مثل برامج ومعدات تكنولوجيا املعلومات دلمع معلية البحث والفحص  "2"
 واحملافظة علهيا؛

لهيا وترتيهبا جيًدا واحملافظة علهيا لأغراض البحث  34توفر احلد الأدىن من الواثئق كا تنص القاعدة و  "1" والنفاذ اإ
ذا و والفحص. لكرتونية، وأأين.بيان ما اإ  كنت ورقية أأو يف بطاقات جمهرية أأو خمزنة يف وسائط اإ

 :)ب( بيان تعلاميت الكيفية

 ؛ملساعدة املوظفني يف فهم معايري اجلودة والترصف بناء علهيا "2"

جراءات العمل بدقة وثبات وتوثيقها وتقدميها للموظفني واحملافظة عىل حتديهثا وتعديلها عند لو "1"  احلاجة.تباع اإ

عىل الإنرتنت، واملوقع الإلكرتوين  ادلائرةالإنرتنت )موقع  ودلمع املعلومات، تس تخدم مجيع الطرق والأشاكل والس بل احلديثة:
ملعهد امللكية الصناعية الأوكراين التابع للحكومة، وبوابة الش بكة ادلاخلية، وموقع املكتبة الرمقية للرباءات( واملنشورات الرمسية 
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واملتخصصة ووسائل الإعالم العامة املطبوعة والإلكرتونية، والتعاون ادلويل يف جمال املعلومات والواثئق املتعلقة ابلرباءات. 
جراء همام حمددة فامي ُيص العنارص املكونة  وتفوض الشعب الهيلكية املعنية ملعهد امللكية الصناعية الأوكراين التابع للحكومة ابإ

 بدمع املعلومات، خاصة قسم دمع املعلومات املتعلقة ابلرباءات وقسم احلوس بة وتكنولوجيا املعلومات.للأعال املتعلقة 

  )أأ( وصف البنية التحتية املوجودة لضان

توفر املعدات والتسهيالت املالمئة مثل برامج ومعدات تكنولوجيا املعلومات دلمع معلية البحث والفحص   "2"
 علهيا واحملافظة

 ويتأألف هذا القسم من: ادلمع التقين واملعلومايت عن طريق احلوس بة وتكنولوجيا املعلومات ضان توفر

دارة  – شعبة تنفيذ تكنولوجيا املعلومات وصيانهتا واليت تتوىل تطوير الربامج احلاسوبية وتنفيذها وصيانهتا وتشغيلها واإ
 البياانت؛ قواعد

 خدمات املعدات؛شعبة تشغيل الأنظمة املؤمتتة واليت تقدم و  –

 شعبة تاكمل الأنظمة وتكنولوجيا التصالت واليت تضمن معل أأنظمة التصالت ومعدات اخلوادم؛و  –

قطاع حتليل نظام تكنولوجيا املعلومات واذلي يتوىل تنفيذ نظام الإيداع الإلكرتوين لطلبات حقوق امللكية الصناعية و  –
دارة املكتبة الرمقية للرباءات  دارته، واإ دارة قواعد البياانت عىل الإنرتنت؛واإ   واإ

قطاع تسجيل املشرتكني يف مركز شهادات املفاتيح واذلي يبارش همام تسجيل املشرتكني يف مركز شهادات املفاتيح و  –
نشاء شهادات املفاتيح الشخصية والتوقيعات الرمقية الإلكرتونية؛ ويوفر املشورة للمشرتكني  املعمتد وخدمهتم، واذلي يتيح اإ

ون اس تخدام التوقيعات الرمقية الإلكرتونية وما يعنيه العمل معها؛ ويوفر ؤ حول ش ائرةاملسجلني والشعب الهيلكية املعنية ابدل
يداع الطلبات الإلكرتونية.  الإرشاد ملس تخد ي نظام اإ

ة ودلى لك فاحص حاسوب خشيص حديث حتت ترصفه متصل ابلإنرتنت. ومثبت عىل هذ  احلواسيب برجميات خمصص
للزبون لأداء همام الفاحص يف نظام "الابتاكرات" املؤمتت واذلي يوفر دورة كمةل لتدفق الواثئق املتعلقة ابلفحص عىل 

 صعيدي الطلبات الوطنية وطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )املرحةل الوطنية(.

-PCT) صورة نظام تبادل الواثئق الإلكرتوينواملكتب وادلويل للويبو يف  ادلائرةفضاًل عن ذكل، أأنشئت حلقة وصل بني 
EDI.)  وتس تخدم هذ  القناة شعبة الطلبات ادلولية اليت تؤدي همام املكتب املتلقي فامي ُيص تبادل الواثئق )املرحةل

ىل املكتب ادلويل لك شهر.و  ادلولية(. نشاء الإشعارات خبصوص حاةل الطلبات أ ليا وترسل اإ   يمت اإ

ىل نظام  كا مصمت أ لية للنفاذ ىل واثئق الطلبات ادلولية ePCTاإ ىل توفري وس يةل نفاذ أ من عرب الإنرتنت اإ ؛ وهيدف النظام اإ
  وعرضها وتزنيلها.

لكرتونية.   ويتلقى معهد امللكية الصناعية الأوكراين التابع للحكومة الواثئق سواء يف صورة ورقية أأو اإ

نتاج صورة ملونة معرتف هبا.وتُمسح مجيع الواثئق الواردة يف صورة ورقية ضوئيا   PDF/Aومن مث يُرسل ملف بنسق  لإ
ىل قاعدة البياانت. وخُتزن الواثئق يف قواعد بياانت تكنولوجية  وتمت فهرسة نص الوثيقة لمتكني البحث يف النص ابلاكمل. اإ

دارة قواعد البياانت اذلي يعمتد عىل منصة   .Microsoft SQL Server 2008يديرها نظام اإ
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يداع الإلكرتوين للواثئق مع الاس تعانة ابلتوقيع الرمقي ويف مع  هد امللكية الصناعية الأوكراين التابع للحكومة، يس تخدم نظام لالإ
ىل نفس قواعد البياانت التكنولوجيا وختزن  الإلكرتوين. وتُرسل الواثئق الإلكرتونية أأيضا من خالل خمزن وس يط خاص اإ

ىل نسق  لرمقي الإلكرتوين.هناك يف صورهتا الأصلية مع التوقيع ا ل هذ  الواثئق الإلكرتونية اإ وختزن يف قواعد  PDF/Aوحُتود
  البياانت التكنولوجية جبوار امللفات الأصلية.

لهيا وترتيهبا جيًدا واحملافظة علهيا لأغراض البحث والفحص. 34توفر احلد الأدىن من الواثئق كا تنص القاعدة  "1"  والنفاذ اإ
ذا كو لكرتونية، وأأين.بيان ما اإ   نت ورقية أأو يف بطاقات جمهرية أأو خمزنة يف وسائط اإ

الواثئق املتعلقة ابلرباءات من املنظات وماكتب الرباءات يف البدلان اليت  الإدارةتغطي مجموعة املعلومات املتعلقة ابلرباءات يف 
 تقدم احلد الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

واملكتب س نة تقريًبا من خالل التعاون ادلويل مع الويبو  10وتُنظم املعلومات املتعلقة ابلرباءات يف مجموعات عىل مدار 
، مبوجب القانون الأوكراين "بشأأن حاية حقوق الاخرتاعات ومناذج 1003ويف  الأورويب للرباءات واملاكتب الوطنية.

املنفعة"، أأعلن أأن معهد امللكية الصناعية الأوكراين هو مركز التبادل ادلويل للمنشورات واذلي يقدم البيئة الترشيعية جملال 
 النشاط احملدد.

" )يشار Promyslova Vlasnistالرباءات الوطنية مضن مجموعة معلومات الرباءات يف شلك نرشة رمسية " وتقدم واثئق
لهيا فامي ييل ابمس النرشة الرمسية( حيث تنرش يف صورة ورقية )منذ س نة  حىت ال ن( وتنرش عىل أأقراص مدجمة  2223اإ

CD-ROM/DVD  خرتاع يف أأوكرانيا يف صورة ورقية )منذ حىت ال ن(، وتنرش مواصفات براءات الا 1005)منذ عام
ىل  2223 حىت ال ن(،  1005"الاخرتاعات يف أأوكرانيا" )منذ عام  CD-ROM(، وتنرش أأيًضا عىل أأقراص مدجمة 1022اإ

 - CD-ROMكا تنرش منتجات املعلومات املتعلقة ابلرباءات الإقلميية يف بدلان كومنولث ادلول املس تقةل عىل أأقراص مدجمة 
CISPATENT  حىت ال ن(، ويه تضم، عىل وجه اخلصوص، مواصفات براءات الاخرتاع من الاحتاد  1001)منذ عام

 الرويس واملنظمة الأوروبية ال س يوية للرباءات.

ىل احلد الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن  وشهد العقد الأخري ظهور بدائل جديدة للنفاذ اإ
واثئق الرباءات وس ندات غري الرباءات( عرب الإنرتنت، مبا يسمح بزايدة عدد موارد املعلومات املتاحة الرباءات )
 جودهتا. وحتسني

ويف مرحةل ما، حصل اخلرباء اذلين ُيرون حفصا موضوعيا لطلبات براءات الاخرتاع عىل اخلربة الّضورية للبحث يف واثئق 
ابلرباءات الوطنية وعىل الإنرتنت، مما ممكن من توس يع نطاق املعلومات املتاحة الرباءات يف مجموعة املعلومات املتعلقة 

 املس تخدمة يف حتديد حاةل التقنية الصناعية السابقة وحتسني جودة البحث وتقليل النفقات املرتبطة به بشلك كبري.

ىل احلد الأدىن من مجموعة الواثئق ، تمت الاس تعانة بقواعد البياانت التجارية الأجنبية اليت تتيح النف1002ومنذ س نة  اذ اإ
املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )واثئق الرباءات وس ندات غري الرباءات( ومعلومات مرجعية مالمئة، 

قواعد بياانت ُتارية،  20، تُس تخدم يف الفحص 1023يونيو  2واعتبارا من  واجملهزة بأأدوات حبث فعاةل جدا وأأكرث تعقيدا.
لهيا مبوجب العقود والتفاقات املربمة، ويه:و   اليت يتاح النفاذ اإ

  (؛1004منذ ) Rubriconمجيع موسوعات  –

منذ ( التابع لأكدميية العلوم الروس ية )VINITIقاعدة بياانت معهد معوم روس يا للمعلومات العلمية والتقنية )و  –
 (؛1005
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  (؛1002منذ ) EPOQUENetو –

  (؛1008منذ الكمييائية )دائرة املس تخلصات و  –

 (؛1002منذ ) Science Direct Article Choiceمقالت و  –

  (؛1022منذ العاملي لرباءات الاخرتاع ) Derwentمؤرش و  –

  (؛1022منذ ) REAXYSو –

ىل الأحباث من أأجل التمنية والابتاكر )و  –   (؛1021منذ برانمج النفاذ اإ

  (؛1023منذ الرمقية ) IEEE Xploreمكتبة و  –

 (.1023منذ جمالت ونرشات امجلعية الكمييائية الأمريكية )و  –

وعالوة عىل ذكل، مت التوصل اإىل اتفاق مع املكتبة العلمية والتقنية الوطنية العامة لالحتاد الرويس، واذلي مبوجبه يتاح 
لكرتونية من موارد املعلومات الالزمة مضن مجموعهتا، وذكل لتعزيز  مس توى املعروض أأمام الفاحصني من احلصول عىل نسخ اإ

 س ندات غري الرباءات.

التابعة للمكتب الأورويب للرباءات أأداة البحث الرئيس ية بني موارد الإنرتنت الأجنبية اليت  EPOQUENetوتعد أأداة 
ت تُس تخدم من قبل الفاحصني لضان كفاءة البحث يف براءات الاخرتاع وجودته مضن الفحص املوضوعي لطلبات براءا

الاخرتاعات ومناذج املنفعة، وذكل لأهنا حتتوي عىل واثئق براءات الاخرتاع من عدد كبري من البدلان كا هو مطلوب لتلبية 
ىل احلد الأدىن من مجموعة الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وذكل  الرشوط املتعلقة ابلنفاذ اإ

 ة الياابنية أأو الكورية أأو الروس ية أأو الإس بانية يلغة رمسية.ابلنس بة للماكتب اليت تعمل ابللغ

ىل  يف  EPOQUENetومن مث، اس تخدمت  مبوجب التفاقات املربمة. 1002منذ  EPOQUENetوقد ُأتيح النفاذ اإ
ىل  1021يناير  2مبوجب التفاق يف الفرتة من  1023س نة   .1023ديسمرب  32اإ

، 1023يناير  2، اليت دخلت حزي التنفيذ يف EPOQUENetاسة توزيع بياانت وبسبب التغيري يف س ياسة التسعري وس ي
برام اتفاق جديد مدته   .1023يونيو  30س نوات مع املكتب الأورويب للرباءات قبل  4تُتخذ مجموعة من الإجراءات لإ

ىل  ماكنية النفاذ مبوجب التفاق اجلديد طوال املدة احملد EPOQUENetومن املهم أأيضا ضان نفاذ الفاحصني اإ دة بسبب اإ
 العاملي للرباءات عرب قاعدة بياانت املكتب الأورويب للرباءات. Derwentاإىل مؤرش 

دارات البحث ادلويل  ولتوفري ادلمع املعلومايت لفحص طلبات الاخرتاعات اليت تشمل س ندات غري الرباءات، واليت وافقت اإ
من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، تس تخدم عىل نطاق واسع  "3")ب(2.34عىل قامئة هبا مبوجب املادة 

من  2موارد الإنرتنت الوطنية والأجنبية العامة، خاصة املكتبات واجملموعات الرمقية الإلكرتونية )الرمقية يف املقام الأول( من 
تبات املؤسسات العلمية املتخصصة التابعة للأكدميية من مك  12أأكرب املكتبات العامة عىل املس توى الوطين يف أأوكرانيا، و

من مكتبات  1من مكتبات املؤسسات العلمية التابعة لأكدميية العلوم الطبية يف أأوكرانيا، و 1الوطنية للعلوم يف أأوكرانيا، و
خل 8مؤسسات أأكدميية العلوم الزراعية يف أأوكرانيا، و  جنبا اإىل جنب مع قواعد من مكتبات مؤسسات التعلمي العايل الرائدة اإ

لكرتونية من مصادر املعلومات املطلوبة، خاصة املقالت يف النرشات ادلورية، عرب نظام  البياانت التجارية. وترد نسخ اإ
 توصيل الواثئق الإلكرتوين.
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من أأكرب  52واليوم، تُس تخدم قواعد البياانت التجارية الأجنبية وموارد معلومات خاصة، وكذكل اجملموعات العامة يف 
املكتبات الوطنية واملتخصصة )مبا يف ذكل املكتبات الرمقية الإلكرتونية واجملموعات الإلكرتونية الوطنية(، يف تنفيذ البحث 

ىل احلد الأدىن من مجموعة الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات لأقىص حد.  وضان النفاذ اإ

ذا كن الابتاكر املطلوب حايته يس تويف معايري اس تحقاق الرباءة، تتاح للك ودلمع معليات البحث يف الرب  اءات لتحديد ما اإ
ىل بوابة البحث. ماكنية النفاذ اإ والبوابة متاكمةل وظيفيًا مع الأنظمة التكنولوجية املؤمتتة ومعدةل لتناسب مصادر  فاحص اإ

كل مجموعات امللفات الوطنية وواثئق الرباءات الأجنبية الواردة يف املعلومات املتعلقة ابلرباءات )قواعد البياانت(، مبا يف ذ
  صورة ضوئية.

ولتبس يط الاس تخدام وزايدة فعالية البحث ورسعته، حتول مجيع واثئق الرباءات الواردة يف صورة ضوئية أأو عرب بروتوكول 
لكرتونية مفردة خمزنة يف مس تودع املعلو  FTPنقل امللفات  ىل قاعدة بياانت اإ  .PostgreSQL DMSمات يف نظام اإ

ىل قواعد بياانت الرباءات ودمع البحث فهيا، أأنشئت أ لية حبث متعددة الوظائف وأأدوات لعرض املعلومات يف  ولتوفري النفاذ اإ
 وتسمح أ لية البحث وأأدوات عرض املعلومات مبا ييل: بوابة البحث.

 املصادر؛البحث يف النص ابلاكمل يف املصادر اخملتارة أأو مجموعة  –

 عرض نتاجئ البحث للك مصدر؛و  –

ىل أأجزاء من النص حتتوي عىل مصطلحات البحث؛و –  الانتقال الرسيع اإ

نشاء التقارير بناء عىل نتاجئ البحث؛و  –  اإ

  الإبقاء عىل اترخي البحث عن املصطلح؛و  –

  طباعة الواثئق؛و  –

 تصدير الواثئق.و  –

  لإجراء معليات البحث يف الرباءات.ويس تخدم الفاحصون مجيًعا بوابة البحث 

وابس تخدام بوابة البحث، ميكن للفاحصني أأن ُيروا حبهثم يف النص ابلاكمل ابس تخدام املزااي املتقدمة، عىل سبيل املثال 
خل. عادة يلات البحث اإىل جذرها اإ   تقليل الفواصل بني اللكات واإ
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  حتويل البياانت لنظام "الابتاكرات" املؤمتت لإنشاء تقارير البحث أ ليا.وبوابة البحث مصممة ليك تكون قادرة عىل 

جراءات احملاس بة النظامية للواثئق املتعلقة حبقوق امللكية الصناعية  وتتوىل شعبة احملاس بة النظامية ومراقبة الواثئق والأرشفة اإ

ق امللكية الصناعية وتتوىل التخزين املس متر ملواد وتراقب سريها يف العملية التكنولوجية واملعلوماتية ومتابعة طلبات حقو 

  طلبات حقوق امللكية الصناعية وملفات تسجيل حقوق امللكية الصناعية يف الأرش يف.

جراءات البحث التقليدية من خالل اس تخدام  وعند الّضورة، ميكن تمكةل البحث املؤمتت يف الرباءات عن طريق اإ

  ن أأرش يفية خاصة.املعلومات الورقية املتاحة يف خماز 

لكرتونية توزع من خالل ش بكة  ىل الفاحصني يف صورة ورقية ويف صورة واثئق اإ رسال واثئق املعلومات اإ وميكن اإ

 ادلاخلية. املعلومات

 "1" -" 2" )ب(

دارة اجلودة" اليت تنظمها مهنجية  دارة اجلودة جزءا من معلية "مراقبة واثئق نظام اإ مراقبة واثئق نظام وتعد مراقبة واثئق نظام اإ

دارة تدفق العمل ويمت ذكل عن طريق تشغيل نظام تدفق الواثئق املؤمتت املعين. دارة اجلودة وقواعد اإ وتوحض املهنجية ولواحئ  اإ

دارة تدفق العمل ما ييل: دارة اجلودة وحتديهثا  اإ دارة اجلودة؛ ونظام مراجعة واثئق نظام اإ نظام التصديق عىل واثئق نظام اإ

عادة ال  دارة اجلودة؛ ونظام توزيع واثئق نظام واإ تصديق علهيا؛ وس بل حتديد التغيريات وحاةل املراجعة احلالية لواثئق نظام اإ
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دارة توزيعها؛  دارة اجلودة؛ ومتطلبات وضوح الواثئق وتعيني هويهتا؛ ونظام تعيني هوية الواثئق ذات املصدر اخلاريج واإ اإ

جورة عن غري قصد ونظام تعيني الهوية بشلك مالمئ يف حاةل الاحتفاظ هبذ  الواثئق وتدابري الوقاية من اس تخدام الواثئق امله

دارة اجلودة.   لأي سبب؛ ومتطلبات حتديد فرتة الاحتفاظ بواثئق نظام اإ

لكرتونية من خالل ش بكة احلواسيب أأو نظام تدفق الواثئق  دارة اجلودة وتوزيعها يف صورة اإ وميكن الاحتفاظ بواثئق نظام اإ

لكرتونية رشيطة توفر نسخ ُمراقبة من الواثئق املعنية يف صورة ورقية و/أأو يف شلك صورة املؤمت ت أأو انقالت املعلومات الإ

دارة اجلودة هو املس .PDFضوئية بنسق  دارة اجلودة.ؤ وممثل اإ أأما مراقبة تدفق الواثئق والوفاء  ول عن مراقبة واثئق نظام اإ

ولون عن تطوير نظام ؤ لك من قسم الواهجة الأمامية ورؤساء الشعب واملوظفون املسمبتطلبات مراقبة الواثئق فيبارش ذكل 

دارة الواثئق.  اإ

ىل املعايري  ومن خالل قسم املراجع واملعلومات من نظام "الابتاكرات" املؤمتت، يتاح للك فاحص من ماكن معهل النفاذ اإ

والقانونية والإشعارات والعروض والتوصيات والإشعارات الإعالمية املعنية والقواعد والتعلاميت والتفسريات والواثئق التنظميية 

خل. وهذا ميكن الفاحصني من احلفاظ عىل مس توى عاٍل من الوعي ويوفر القدرة عىل التكيف برسعة  املرسةل من قبل الويبو اإ

دارة اجلودة ويضمن جودة معليات البحث والفحص.   مع التغيريات والتحسينات يف نظام اإ

 موارد التدريب:  23.12

  ولني عن معلية البحث والفحص:ؤ وصف التدريب والبنية التحتية للتمنية والربانمج اذلي يضمن أأن مجيع املوظفني املس

  يكتس بون املهارات واخلربات الالزمة وُيافظون علهيا؛ "2"

 عىل وعي اتم بأأمهية الامتثال ملعايري اجلودة.و "1"

ذا كنت  ىل تدريب املوظفني وذكل بناء عىل تقيمي مس توى كفاءة املوظفني والنظر وُيدد رؤساء الشعب ما اإ احلاجة تدعو اإ
وختصص  وتس تخدم نتاجئ الاجامتعات أأيضا يف هذا الغرض. كا ُيب يف طلبات املوظفني اذلين يرغبون يف حتسني هماراهتم.

 اخملطط لها.التاكليف الالزمة للتدريب وحتسني املهارات وفقا لتقدير النفقات الس نوية 

س نوات معلية مراجعة لأداء املوظفني خمطط لها، واليت من خاللها يمت تقدير نتاجئ معلهم ومعامالهتم  3وُترى مرة لك 
ويف الفرتة بني املراجعات، يمت تقيمي أأداء املوظفني للمهام  التجارية وسلوكهم املهين اذلي يظهر من خالل أأداء همام معلهم.

 املعنية وحُتفظ التعلاميت يف شعبة املوظفني. الإدارة املراجعة والتقيمي يف جسالت جئوتوثق نتا لهيم.والواجبات املفروضة ع

 ويأأخذ التدريب الأشاكل التالية:

 ندوات للفاحصني؛ –

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

 التعمل عن بعد وفق برانمج الويبو؛و  –

 لنقاش مع املمثلني واملنظات املهنية يف جمال امللكية الفكرية، مبا يف ذكل مودعي الطلبات ووالكء الرباءات؛ندوات او  –

 دورات حتسني املهارات ابلنس بة ملتخصيص تكنولوجيا املعلومات؛و  –
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  توفري ادلرجة اجلامعية الثانية يف جمال "امللكية الفكرية" التخصيص.و  –

دارات الفحص المتهيدي وبغية تبادل اخلربات  دارات البحث ادلويل واإ واملارسات املثىل للماكتب الأجنبية )مبا يف ذكل اإ
عداد تقارير البحث وظهور ؤ ادلويل( يف ش ون الفحص، خاصة البحث يف الرباءات ابس تخدام قواعد البياانت اخملتلفة واإ

ون التطوير الترشيعي يف جمال ؤ من أأنظمة التصنيف وش قواعد البياانت اجلديدة واس تخدام التصنيف ادلويل للرباءات وغري 
جراءات للهنوض بدراسة هذ  اجملالت وتطبيق اخلربة املكتس بة يف أأنشطة نظام  امللكية الصناعية يف بدلان العامل، اختذت اإ

  ية القانونية للملكية الفكرية وحتسني همارات املوظفني، وأأولها همارات الفاحصني.ادلوةل للحا

ب ذكل، حتفظ نتاجئ حمافل حتسني املهارات وتعد تقارير شهرية عهنا وفقا للامنذج املعيارية احملددة وترسل اإىل شعبة وجبان
 املوظفني ملعاجلهتا وتلخيصها وليك تصبح أأساس الاقرتاحات املرتبطة ابملوضوع.

  ولني عن معلية البحث والفحص:ؤ سوصف التدريب والبنية التحتية للتمنية والربانمج اذلي يضمن أأن مجيع املوظفني امل 

 يكتس بون املهارات واخلربات الالزمة وُيافظون علهيا "2"

وينظم هؤلء املعلمون  ُيصص للفاحصني املعينني حديثًا معمل من بني كبار الفاحصني ذوي اخلربة اذلين دلهيم سلطة التوقيع.
 العمل اذلي يؤديه الفاحصون املبتدئون.تدريبات )يصمم برانمج التدريب ليدوم ملدة س نة( ويتفقدون 

جراءات مس تقةل  وبعد تقيمي كفاءة الفاحصني وهماراهتم تقيامي صارما، ختول للفاحص سلطة التوقيع، واليت متكنه من اختاذ اإ
جراء معليات البحث يف املعلومات املتعلقة ابلرباءات لهذا الغرض   .حول استيفاء الابتاكر ملعايري اس تحقاق الرباءة واإ

وختضع القرارات ال ن للمراقبة ادلاخلية فقط دون مشاركة املعمل بشلك مس متر؛ ومع ذكل، تُراجع مجيع القرارات بشأأن رفض 
  منح امحلاية القانونية عىل مس توى رئيس قسم الفحص.

جراء معليات البحث وادلراسات الإفرادي ة وتوثيق ذكل ويمت تنظمي حلقات تدريب مجيع الفاحصني بصفة مس مترة يف شلك اإ
  (.22.12)انظر 

  ويوفر قسم املراجع واملعلومات من نظام "الابتاكرات" املؤمتت مجليع الفاحصني نفاًذا مس متًرا للمواد التالية:

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

جراء معليات البحث يف الكميياء واملس تحّضات الصيدلنية التعليقات املتعلقة ابلنواو  – يح املتخصصة بشأأن اإ
  والبيولوجيا اجلزيئية؛

)بناء عىل املواد املقدمة من املكتب  EPOQUENetبرامج التدريب ادلاخيل والتوضيحات بشأأن اس تخدام نظام و  –
 الأورويب للرباءات(؛

عادة تصنيف التصنيف ادلويل للرباءات؛ؤ ادلويل للرباءات وشمواد التدريب والتوضيح بشأأن التصنيف و  –  ون اإ

 مواد معلوماتية وتدريبية خبصوص تصنيف الرباءات املشرتكة.و  –

ىل التدريبات وحلقات العمل املنظمة عىل مس توى  ، فضاًل عن الندوات واملؤمترات الإدارةويتاح النفاذ عرب الش بكة ادلاخلية اإ
واجامتعات الفاحصني مع ممثيل  ،(EPOQUENetو STNص من قبل مزودي أأنظمة البحث )املنعقدة خارجيا، بشلك خا
 القطاعات الصناعية املعنية.
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جراء الفاحصني املدربني لعمليات البحث من خالل  وُيّض الفاحصون ابنتظام  .EPOQUENetويوىل اهامتم كبري ابإ
اليت ينظمها املكتب الأورويب للرباءات عىل الإنرتنت، فضاًل عن الندوات املقامة عىل الإنرتنت وغريها من احملافل التدريبية 

 .EPOQUENetندوات تدريب املدربني ليك ُيصل الفاحصون ال خرون عىل املعرفة املكتس بة ابس تخدام 

نشاء فريق عامل دامئ، يتبادل أأعضاؤ  ُتارهبم اخلاصة، وهو يعاجل EPOQUENetولتعظمي الفائدة من اس تخدام  ، مت اإ
، ويضع EPOQUENetاملعلومات الواردة يف ندوات املكتب الأورويب للرباءات ودوراته التدريبية املقدمة ملس تخد ي 
ارب ماكتب الرباءات الرائدة وسائل لتحسني اسرتاتيجية البحث يف الرباءات مع مراعاة ُتربة املكتب الأورويب للرباءات وُت

 حول العامل.

ويتلقى الفاحصون ابس مترار املعلومات عرب الربيد الإلكرتوين حول التدريبات اجملانية والندوات اجملانية عرب الإنرتنت بشأأن 
ات لتسليط معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واليت تعقدها الويبو، فضاًل عن الندوات اليت يعقدها املكتب الأورويب للرباء

الضوء عىل الأخبار وأأحدث التطورات يف جمال خدمات املعلومات املتعلقة ابلرباءات وما هو جديد من أأنظمة املعلومات 
 واخلدمات املتعلقة ابلرباءات. 

  ولني عن معلية البحث والفحص:ؤ وصف التدريب والبنية التحتية للتمنية والربانمج اذلي يضمن أأن مجيع املوظفني املس

 عىل وعي اتم بأأمهية الامتثال ملعايري اجلودة "1"

ىل املواد املذكورة يف اجلزء  ، فاإن الفاحصني دامئا ما يكونوا "2"23.12وبفضل الامنذج املذكورة أأعال  للتدريب وتوفري النفاذ اإ
جراء معليات الفحص والبحث يف املعلومات  عىل دراية ابجلوانب الهامة املتعلقة ابحلفاظ عىل معايري اجلودة عند اإ

 ابلرباءات.  املتعلقة

 الرقابة عىل املوارد:  24.12

مترار:  وصف النظام املوجود لرصد املوارد املطلوبة وحتديدها ابس 

 لتلبية الطلب؛ )أأ(

 وللوفاء مبعايري اجلودة فامي ُيص البحث والفحص )ب(

 .21.12، 02.12، 08.12انظر 

 لتلبية الطلب )أأ(

املوظفون املهرة ذوو مس توى اخلربة املالمئ؛ البنية التحتية املثىل اليت تضمن  املوارد الالزمة، ومن أأمهها ما ييل: ادلائرةمتتكل 
استيفاء رشوط اخلدمات؛ بيئة تشغيل مراقبة ومصونة توفر املواد واملناخ الاجامتعي املالمئ للعمل والتحفزي وتلبية الطلب 

 ودمع أأداء املوظفني.

يتعلق  الإداري ابس مترار حتلياًل لالمتثال ملس توى توفر/كفاية هذ  املوارد ابلنس بة لالحتياجات احلالية فامي ائرةادلوُيري طامق 
ىل أأعباء العمل عىل الفاحصني، وبناًء عىل نتاجئ مراجعة التقارير الشهرية من قبل  ابلفحص والبحث اجليدين، وذكل استناًدا اإ

جراءات تصحيحية )عالجية( بناء عىل نتاجئ هذا التحليل.وتت رؤساء الشعب الهيلكية املعنية.  خذ قرارات واإ
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 وللوفاء مبعايري اجلودة فامي ُيص البحث والفحص )ب(

ول عن دمع معلية الوفاء ابملتطلبات خبصوص ؤ ون الفحص واذلي ميثل الإدارة هو الشخص املسؤ ويعد انئب املدير لش
 معايري البحث يف الرباءات وحفصها.

 .21.12ويرد وصف معلية مراقبة جودة الفحص والبحث ابلتفصيل يف اجلزء 

جراء  تباع الأساليب املهنجية املوحدة عند اإ وملراقبة املوارد املس تخدمة يف البحث يف الرباءات وحتسيهنا وتعزيز جودهتا واإ
طا ر الفحص املوضوعي لطلبات براءات معليات البحث يف الرباءات، مثة تعلاميت خاصة تنظم أأداء البحث يف الرباءات يف اإ

الاخرتاع؛ ويمت عىل وجه اخلصوص حتديد قامئة موارد املعلومات الإلكرتونية ادلاخلية وموارد الإنرتنت اجملانية وقواعد البياانت 
أأن التجارية الأجنبية اليت تشلك، فوق لك يشء، احلد الأدىن من مجموعة الواثئق املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بش

  الرباءات والالزمة لالس تخدام.

جراءات لتعزيز ملفات املعلومات ادلاخلية املتعلقة ابلرباءات، فضاًل عن اس تخدام قواعد البياانت التجارية  وتتخذ ابس مترار اإ
طار التفاقات املوقعة مع الويبو واملكتب الأورويب للرباءات واملزودين الأجان   ب.الأجنبية احملددة عىل حنو سلس يف اإ

فضاًل عن ذكل، تُراقب بشلك منظم املعلومات املتعلقة مبوارد الإنرتنت املتاحة بوجه عام )قواعد بياانت حقوق امللكية 
  عىل الإنرتنت. ادلائرةالفكرية وقواعد البياانت العلمية والتقنية واملوارد املرجعية( وحتدث وتوضع يف موارد 

دارة أأعباء العمل الإداري3.   اإ

توضيح كيفية تنفيذ املارسات والإجراءات التالية بشأأن التعامل مع طلبات البحث والفحص وأأداء الوظائف املتعلقة   25.12
دخال البياانت والتصنيف:  هبا مثل اإ

أ ليات مراقبة فعاةل خبصوص اإصدار تقارير البحث والفحص يف الوقت املناسب ابملس توى املطلوب من اجلودة كا  )أأ(
 املعنية؛تتطلب الإدارة 

 أ ليات مراقبة مالمئة خبصوص التقلب يف الطلب واإدارة ترامك العملو )ب(

جراء الفحص والبحث جبودة عالية ويف الوقت املناسب، نُفذ نظام مراقبة مؤمتت داخل نظام "الابتاكرات"  وبغية ضان اإ
 املؤمتت ليجعل من املمكن مراقبة:

كال نظر الفاحصني يف طلبات براءات الاخرت  –  ؛اع يف الوقت املناسباإ

كال البحث يف الوقت املناسب؛و  –  اإ

 اس مترار النظر يف الطلبات من قبل لك فاحص.و  –

دارة شعبة الفحص من تلقي معلومات كمةل عرب الإنرتنت حول الزتام الفاحصني ابملواعيد الهنائية للنظر املبديئ  وميكن النظام اإ
التوصل اإىل الاس تنتاجات والطلبات المتهيدية وصوغ تقارير البحث واختاذ أأي يف الطلبات، والاس تجابة ملودعي الطلبات و 

جراءات تصحيحية ووقائية لضان عدم الاحنراف عن الإجراءات احملددة.   اإ

حصائيا شهرايؤ فضاًل عن ذكل، ينشئ املوظف املس بناء عىل نتاجئ رصد معاجلة الطلبات، واذلي يرسل بعد ذكل  ول تقريرا اإ
طار اجامتع  ىل رئيس قسم حفص طلبات براءات الاخرتاع ومناذج املنفعة وتصاممي ادلوائر املتاكمل للنظر فيه وحتليهل يف اإ اإ
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ىل  ويرسل ملخص البياانت التحليلية والقرارات املتخذة يف هذ  ون الفحص.ؤ معل يعقد  انئب املدير لش الاجامتعات اإ
رؤساء الشعب التابعة لقسم حفص طلبات براءات الاخرتاع ومناذج املنفعة وتصاممي ادلوائر املغلقة لختاذ الإجراءات الالزمة 

 من قبلهم لتوفري رصد أأكرث فعالية لأعباء معل الفاحصني وتوزيع الطلبات.

ىل هذ  البياانت الإحصائية ومي  كهنم مراقبة نظام النظر يف الطلبات ومعليات البحث.ويتاح مجليع الفاحصني النفاذ اإ

 ضان اجلودة4. 

جراءات ضان جودة واجبة لإكال تقارير البحث والفحص يف الوقت املناسب وابملس توى املطلوب من   21.12 ما ييل اإ
 توحض كيفية تنفيذ ما ييل: اجلودة وفقا للمبادئ التوجهيية.

 اذلايت، ويشمل التحقق من أأعال البحث والفحص وتثبيهتا ورصدها: )أأ( نظام ضان جودة داخيل للتقيمي

  لالمتثال لهذ  املبادئ التوجهيية خبصوص البحث والفحص؛ "2"

فعال للموظفني.و "1"  لإرسال ردود الأ

متر الإدارة واإظهار كيف تس تخدم  نظام لقياس البياانت ومجعها ورفع التقارير. )ب( النظام لضان التحسني املس 
  املتبعة. عملياتلل 

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

يداع الطلبات وحىت منح الرباءات أأو رفضها( مبا يف ذكل مجيع توثق  مجيع الإجراءات املتعلقة ابكتساب احلقوق )من اإ
ماكنية رصد معلية حتقيق اجلودة بشلك  الإجراءات املتخذة لتوفري اجلودة وختزن يف نظام "الابتاكرات" املؤمتت. وهذا يضمن اإ

  يلي عن طريق الاس تعانة حباةل معاجلة الطلبات حاليا.

ُيرهيا كبار ويتضمن نظام ضان اجلودة مراجعات نظراء  وةل عن جودة الفحص يف جمالها اخلاص.ؤ ولك شعبة حفص مس
 ويتأألف نظام املراقبة من املراجعات املزدوجة التالية: الفاحصني ومراجعات للجودة ُيرهيا رؤساء الشعب ورئيس القسم.

  من مجيع القرارات املتخذة من قبل الفاحصني؛ ابملائة 20 – 50مراجعة جودة ُيرهيا فاحص كبري ابلشعبة ـ حىت  –

 من مجيع القرارات املتخذة من قبل الفاحصني. ابملائة 2م ـ حىت مراجعة جودة ُيرهيا رئيس القسو  –

وبدون تصديق الرئيس )توقيعه( ل ميكن  وجبانب ذكل، ُيري رؤساء الشعب مراجعات يومية عشوائية لتقارير الفاحصني.
  أأن يرفع العمل )التقرير(.

  لفحص يتأألف من أأكرث الفاحصني خربة.ولتسوية املسائل اخلالفية املعقدة، أأنشئ جملس مهنجي كفؤ داخل شعبة ا

وتراجع معليات البحث اليت ُيرهيا الفاحصون وتراقب عن طريق قطاع حتليل قواعد بياانت املعلومات املتعلقة ابلرباءات 
عداد تقارير البحث ورفعها يف الوقت املناسب.   وأأيًضا من قبل كبار الفاحصني اذلين يرصدون حصة اإ
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وتنظم هذ  املراقبة بشلك روتيين وتنفذ فورا يف س ياق العمل  ر الفاحصني املراقبة ادلاخلية.وُيري رؤساء الشعب وكبا
وكقاعدة، تشمل املراقبة ادلاخلية مراجعة امتثال البحث والفحص  يف املرحةل اليت تس بق رفع نتاجئ العمل. أأو

  الواجبة. للرشوط

ىل توفري مهنج موحد للفحص والبحث يف مجيع شعب  هذا النظام. واتبعوقد مت تنفيذ نظام دلمع اجلودة،  وهيدف النظام اإ
وذلكل، ُتري املراقبة املطلوبة عىل مس توى قسم الفحص من قبل أأعضاء جملس تنس يق اجلودة املعينني لأداء همام  اجملال.

جراء البحث ابس تخد حتقيق اجلودة. ام خمتلف أأنظمة البحث وهؤلء مه أأكرث الفاحصني خربة واذلين يمتتعون بباع طويل يف اإ
وتتحقق هذ  املراقبة من خالل مراجعات روتينية وعشوائية لتقارير البحث والاس تخدام الأمثل لأنظمة  وقواعد البياانت.

 البحث وقواعد البياانت ومالءمة اعرتاض الواثئق املسرتجعة وتقيمي وجاههتا.

وُيري  ئيا من قبل رؤساء الشعب يف اجملال ورئيس القسم.وتراجع مجيع تقارير البحث أأوًل من قبل املعلمني، مث عشوا
  مراجعات املس توى الثاين عضو من جملس تنس يق اجلودة.

 وتشمل معلية حتقيق جودة التقارير اخلطوات التالية:

 املراجعة اذلاتية للفاحص من خالل قامئة مرجعية تشمل متطلبات اجلودة؛  –

 مل أأو رئيس شعبة اجملال؛مراجعة روتينية مؤمتتة من قبل املعو  –

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

وعند النظر يف طلب براءة اخرتاع، ُيب عىل الفاحص، وفقا لدلليل، أأن يراجع وحدة الاخرتاع ومتزي  ودليهل ادلامع، وأأن 
ذا اقتىض الأمر، تصنيف يتبع منطقة البحث احملددة ويس تخدم الرموز املعنية للتصنيف ادلويل ل لرباءات، واإ

 املشرتكة. الرباءات

ويف س ياق الفحص والبحث فامي يتعلق بطلبات براءات الاخرتاع الوطنية وطلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، 
  يس تخدم نظام "الابتاكرات" املؤمتت".

جراء البحث يف الوقت املناسب جراءات للمراقبة املؤمتتة للمواعيد ولضان النظر يف طلبات براءات الاخرتاع واإ ، طبقت اإ
نشاء تقارير البحث، فضاًل عن مراقبة املواعيد الهنائية للنظر  الهنائية ابلنس بة لالإجراءات الّضورية املرتبطة ابلطلبات واإ

  املبديئ يف الطلبات والاس تجابة للطلبات والقرارات المتهيدية للفاحصني.

  ؤمتت، نفذت همام رصد أأداء الإجراءات الّضورية.ولضان اجلودة يف هذا النظام امل

ولتحقيق مس توى أأعىل من جودة الفحص والبحث وضان أأعىل مس توى ممكن من تطابق موضوع الطلبات مع ختصص 
الشعبة الصناعية، نفذ نظام للتوزيع املؤمتت للطلبات عىل مجموعات الفاحصني )ابس تخدام اجملالت املوضوعية اليت تشمل 

 مجموعات رموز التصنيف ويلات البحث اخلاصة ابلتصنيف ادلويل للرباءات(.

ىل قرار،  وبناء عىل نتاجئ مراجعة تقارير البحث والطلبات والقرارات المتهيدية، يلزتم الشخص اذلي ُيري املراقبة ابلتوصل اإ
رجاع الواثئق املعنية لتحسيهنا. ذا دعت احلاجة، دليه احلق يف اإ  واإ



PCT/A/44/4 Rev. 
APPENDIX III 
27 

 

وبعد دراسة الأمور املذكورة، ُيرى   شهر، ُُتمع مجيع هذ  القرارات وحُتلل للكشف عن الأخطاء املطبعية.ويف هناية لك
ويوفر قسم املراجع واملعلومات من نظام "الابتاكرات" املؤمتت النفاذ  تدريب مناسب للفاحصني ورؤساء الشعب يف اجملال.

ىل املواد املهنجية املبينة يف هذ  التدريبات.   اإ

جراءات تصحيحية لضان الامتثال و  بعد التحليل املبديئ لهذ  املسائل املتعلقة ابجلودة، يمت اختيار أأمه املسائل اليت تتطلب اإ
ذا اقتىض الأمر، ينظر يف املسائل اخملتارة يف اجامتعات جملس تنس يق اجلودة. ملعايري اجلودة.  واإ

ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والالحئة ولضان جودة الفحص والبحث، يتاح مجليع الفاحصني النف اذ عرب الإنرتنت اإ
التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات والتعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ومعايري الويبو املعنية ومجيع 

 نظام "الابتاكرات". املبادئ التوجهيية والقوانني التنظميية الالزمة من خالل قسم املراجع واملعلومات من

 التواصل5. 

 :الإدارة التواصل داخل  22.12

واذلي الإدارة توفري الامس واملسمى الوظيفي وبياانت التصال ملوظف التصال املعين ابجلودة واملعني من قبل 
 ولية: ؤ مس يتوىل

 املساعدة يف حتديد املارسات املثىل بني املصاحل ونرشها؛ )أأ(

 املس متر؛دمع التحسني و )ب(

فعال الرسيعة مهنا لتقيمي املسائل النظامية و )ج( توفري التواصل الفعال مع املصاحل الأخرى للساح بتلقي ردود الأ
 احملمتةل ومعاجلهتا.

 ول عن تبادل املعلومات بني ماكتب الرباءات هو ماراي س تواينوفاؤ الشخص املس

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

لكرتوين:  m.stoianova@sips.gov.ua بريد اإ

قلميية وماكتب الرباءات الأجنبية منذ  طار 2223وقد ُأجري التبادل ادلويل للواثئق املتعلقة ابلرباءات مع املنظات الإ . ويف اإ
" Promyslova Vlasnistالنرشة الرمسية " :1021هذا التبادل، أأرسلت العنارص التالية من واثئق الرباءات الوطنية يف 

ىل  DVDعىل قرص  ـ "National CD-ROM "Inventions v Ukraini بدل ومنظمة أأجنبية، و 11ـ اإ
ىل   ماكتب. 2 اإ

مع عدد كبري من ماكتب الرباءات الأجنبية ـ سريسل تقرير  ادلائرةوُيري بصفة منتظمة تبادل التقارير الس نوية حول أأنشطة 
ىل الويبو واملكتب الأورويب للرباءات و 1021  من ماكتب امللكية الفكرية. 58اإ

طار التعاون ادلويل مع الويبو، تعد تقارير  ىل الويبو. ادلائرةويف اإ  التقنية الس نوية بصفة س نوية وفقًا للمنوذج احملدد وترسل اإ
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 التواصل مع املس تخدمني واإرشادمه:  18.21

 وصف النظام املوجود لرصد ردود أأفعال الزابئن واس تخداهما مبا يف ذكل العنارص التالية عىل الأقل:

 نظام مالمئ ملا ييل: )أأ(

 معاجلة الشاكوى واإجراء التصحيحات؛ "2"

 اختاذ الإجراءات التصحيحية و/أأو الوقائية حيامث أأمكن؛و "1"

فعال للمس تخدمني.تقدمي و "3"  ردود الأ

جراء ملا ييل:  )ب(  اإ

 رصد رضا املس تخدمني وتصورمه؛ "2"

 ضان تلبية احتياجاهتم وتوقعاهتم املرشوعة.و "1"

رشادات ومعلومات واحضة ودقيقة وشامةل للمس تخدمني )خاصة مودعي الطلبات غري املمثلني( بشأأن معلية البحث  )ج( اإ
 الإلكرتوين.الإدارة والفحص، وتقدمي التفاصيل بشأأن ماكن العثور علهيا، عىل سبيل املثال رابط لالإرشادات عىل موقع 

ذا كنت  )د(  تتيح أأهداف اجلودة اخلاصة هبا للمس تخدمني وكيفية ذكل. الإدارةحتديد ما اإ

وحتسني التواصل الفعال مع العامة ومراعاة أ راء العامة عند وضع س ياسة امللكية الفكرية  ائرة)ب( ملراقبة نشاط ادل ـ )أأ(
 اجمللس اجملمتعي، كهيئة استشارية جاعية دامئة.  ادلائرةوتنفيذها، أأنشأأت 

يد احلاجة ومس توى الرضا ابلنس بة للمس تخدمني والأشخاص املعنيني فامي ُيص أأمور مثل جودة فضاًل عن ذكل، لتحدو 
جراءات ورشوط حل أأي مشالك انش ئة، أأنشأأت  نظام ردود الأفعال ال من مع  ادلائرةاخلدمات والنفاذ واكامتل املعلومات واإ

لفاكس، والتواصل عرب الربيد العادي والإلكرتوين، توفر مجيع الس بل احلديثة املمكنة، خاصة وسائل التصال عرب الهاتف/ا
 .لدلائرةبشلك دامئ من خالل قسم "التواصل" يف املوقع الإلكرتوين الرمسي 

ويتاح للك مودع التواصل مع الفاحص وهًجا لوجه أأثناء تنفيذ اإجراءات الفحص أأو التواصل معه/معها من خالل 
خل. وترس ىل املودع.الهاتف/الفاكس، الربيد الإلكرتوين اإ  ل مجيع املعلومات الّضورية اإ

ىل مراقبة قسم تنظمي العمل ومراقبة  وتعاجل مجيع طعون املودعني يف السجل الإلكرتوين املناظر، وختضع رشوط الاس تجابة اإ
ىل الإدارة.  تنفيذ التعلاميت، واليت تقدم تقارير أأس بوعية بشأأن نتاجئ هذ  املراقبة اإ

قامة املؤمترات والن دوات واحللقات ادلراس ية ومناقشات املائدة املس تديرة والاجامتعات وغريها من احملافل بشأأن قضااي وأأثناء اإ
خل( بني املشاركني، حبيث تطلب مهنم أأن يقميوا  ادلائرةامللكية الفكرية، ُتري  دراسات اس تقصائية )ابس تخدام الاس تبياانت اإ

املقرتحة  أأو يوحضوا املسائل اليت ينبغي تسويهتا أأو ادلائرةمات ويقدموا اقرتاحاهتم خبصوص حتسني جودة خد ادلائرةنشاط 
 ملناقش هتا مضن احملافل املاثةل التالية.
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دارة  جراءات لتصحيح هذ  الأخطاء )الإجراءات  ادلائرةوبناء عىل حتليل املعلومات الواردة من املودعني والعامة، تتخذ اإ اإ
ءات الوقائية(، خاصة عن طريق تدريب الفاحصني وتوضيح الأمور التصحيحية( ولتجنب املزيد من الأخطاء )الإجرا

خل.  الإشاكلية واملقرتحات املتعلقة بتحسني جودة معل الفاحصني اإ

رشادات ومعلومات واحضة ودقيقة وشامةل للمس تخدمني )خاصة مودعي الطلبات غري املمثلني( بشأأن معلية البحث  )ج( اإ
 الإلكرتوين. الإدارةوالفحص، وتقدمي التفاصيل بشأأن ماكن العثور علهيا، عىل سبيل املثال رابط لالإرشادات عىل موقع 

عىل بوابهتا الإلكرتونية معلومات  ادلائرةلبحث يف الرباءات وحفصها، تتيح لتعريف املس تخدمني ابملعلومات والقواعد املتعلقة اب
عامة متعلقة بعملية احلصول عىل حقوق الابتاكرات مبوجب اتفاقية التعاون بشأأن الرباءات مع توفري روابط للواحئ واملؤرشات 

انت تفاعلية وأأنظمة معلومات ومراجع حتتوي عىل قواعد بيا ائرةرتونية لدلكا تتضمن البوابة الإلك املعنية عىل موقع الويبو.
كا أأن املكتبة الرمقية  نصوص الصكوك القانونية مبا يف ذكل التفاقات وغريها من املعلومات الّضورية لصوغ الطلب وتقدميه.

 للرباءات متاحة، ويه مصدر معلومات منفصل.

يداع الطلبات الوطنية وادلولية مبوجب معاهدة وميكن للمس تخدمني أأن ُيصلوا عىل مجيع املعلومات والنصاحئ امل  تعلقة ابإ
 التعاون بشأأن الرباءات وحفصها عن طريق خماطبة قسم الاستشارة والعالقات العامة.

ذا كنت  )د(  تتيح أأهداف اجلودة اخلاصة هبا للمس تخدمني وكيفية ذكل.الإدارة حتديد ما اإ

ـ الفرصة للتعرف عىل برانمج تطوير حاية نظام امللكية الفكرية  ائرةلدل خالل البوابة الإلكرتونيةوتتاح للمس تخدمني ـ من 
فامي ُيص حتقيق التوجهيات الأساس ية وأأهداف الأولوية ابلنس بة لأنشطهتا، مبا يف ذكل  ادلائرةالوطين وتصور ، وخطط معل 

خل.   حتقيق اجلودة اإ

  املؤمترات والندوات العلمية والعملية. ون حتقيق جودة الفحص يف س ياقؤ كا يبلدغ املس تخدمون أأيًضا بش

 التواصل مع الويبو واملاكتب املعينة واملنتخبة: 22.12

تقيمي  الإدارةوابلتحديد وصف كيف تضمن  التواصل الفعال مع الويبو واملاكتب املعينة واملنتخبة. الإدارةوصف كيف حتقق 
 ردود أأفعال الويبو برسعة ومعاجلهتا.

وشعبة التاكمل الأورويب والتعاون ادلويل يه  عن طريق الربيد والفاكس والربيد الإلكرتوين. ائرةالويبو وادليمت التواصل بني 
  ون هذا التواصل.ؤ وةل عن شؤ املس

وفامي ُيص املراسالت والواثئق الأجنبية الواردة من الويبو )التوجهيات والتعاممي والرسائل والإخطارات، مبا يف ذكل 
ة العامة للويبو، ومجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو ومجعيات لك احتاد، واللجان ادلامئة وفرق العمل اخلاصة اجامتعات امجلعي

عداد التقارير الفنية والإحصائية الس نوية، واملنشورات املطبوعة للتصنيفات  هبا، والاس تبياانت والامنذج واملعلومات حول اإ
الويبو اجملانية، مبا يف ذكل النرشات ادلورية، وغريها من الواثئق(، واملكتب ادلولية حلقوق امللكية الصناعية، ومنشورات 

الأورويب للرباءات، وماكتب الرباءات الأجنبية، والرشكت واملنظات واملؤسسات الأجنبية الأخرى )بشلك أأسايس ابللغة 
ن ابلاكمل حسب الإجراء احملدد، واذلي ينص عىل  زيية، ولكن أأيًضا ابلفرنس ية والأملانية وغريها من اللغات(، فلكها تعاجللكالإ

 أأن لك وثيقة:

دارة السجل العام" املؤمتت؛ –  تسجل يف نظام "اإ
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ختضع ملعاجلة معلوماتية وحتليلية، حيث تمت دراسة حمتوى الوثيقة وحتليلها بشلك متهيدي، ويرتمج خطاب التقدمي و  –
ن وجد(، وترتمج الواثئق الواردة بشلك انتقا   يئ ويُعد ملخص لها.املرفق )اإ

عال ي وفقا للمنوذج احملدد )مرفقة به نسخ من الواثئق الّضورية  شعار اإ عداد اإ وتكمتل املعاجلة املعلوماتية والتحليلية للوثيقة ابإ
ىل املدير الأعىل. شارة اإىل ماكن حفظها(، مث يرسل اإ   أأو تذكر اإ

ىل نوابه )حسب نطاق مس وبعد أأن ينظر املدير الأعىل يف هذا الإشعار، يصدر تعلاميته ولياهتم( ويعني ؤ ابلقرار املتخذ اإ
 ولني عنه وُيدد امليعاد الهنايئ لتنفيذ التعلاميت. ؤ منفذين مس

ىل املنفذين.ؤ مث حتول الوثيقة من نواب املدير الأعىل )املنفذين املس   ولني( اإ

ىل نظام دارة السجل العام" املؤمتت. ومجيع القرارات عبارة عن تعلاميت ومواعيد هنائية مكتوبة تُرسل اإ وعند الّضورة،  "اإ
  ترُتمج أأجزاء معينة من الوثيقة أأو الوثيقة بأأمكلها.

ويضمن الإجراء املوصوف ملعاجلة الواثئق الواردة النظر فهيا برسعة واملراقبة املنظمة لتنفيذ التعلاميت املرتبطة هبا من قبل 
دارة السجل ال طار نظام "اإ عام" املؤمتت؛ ولتحقيق هذ  املراقبة، يوفر النظام املؤمتت وس يةل لتوليد الشعبة املعنية يف اإ

 والأجلول واملنفذ الفوري ؤ سل واملنفذ املسر املعلومات أ ليا من خالل رمق الوثيقة الواردة واترُيها، ورمق تسجيل الوارد وامل
خل.   احملدد ابلنس بة للتعلاميت املعنية اإ

ىل مكتبة معهد امللكية الصناعية وترسل منشورات الويبو اجملانية،  مبا يف ذكل النرشات ادلورية، وفقا لالإجراء احملدد اإ
 الأوكراين التابع للحكومة أأو مكتبة براءات عامة تعمل وفقا للنظام الوطين للحاية القانونية للملكية الفكرية.

 التوثيق6. 

دار  مالحظة توضيحية: 10.12 أأن يُوصف بوضوح ويُنفذ حبيث ميكن رصد مجيع العمليات  لإدارةة اجلودة ابُيب عىل نظام اإ
ويمت ذكل من خالل الواثئق اليت تشلك دليل  واملنتجات واخلدمات الناُتة عهنا ومراقبهتا ومراجعة اتساقها.الإدارة داخل 
 (.12.12)انظر الفقرة  الإدارةجودة 

 (10.12لب الفقرة ليس من الّضوري الرد وفقا لقا هذ  النقطة للعمل فقط. )ملحوظة:

ىل توثيق الإجراءات والعمليات اليت تؤثر عىل جودة العمل، مثل التصنيف  12.12 وتر ي الواثئق اليت تشلك دليل اجلودة اإ
ىل أأماكن العثور عىل التعلاميت  والبحث والفحص والعمل الإداري املتعلق بذكل. وعىل وجه اخلصوص، يشري دليل اجلودة اإ

 تباعها.ابشأأن الإجراءات الواجب 

 ولأغراض هذا التقرير، ينبغي توضيح ما ييل:

 ؛الواثئق اليت يتأألف مهنا دليل اجلودة واليت أأعدت ووزعت )أأ(

 لش بكة ادلاخلية عىل سبيل املثال(؛الوسائط اليت تنتقل من خاللها )النرش ادلاخيل والإنرتنت واو )ب(

ىل النسخة الأحدث.و )ج(  الإجراءات املتخذة ملراقبة الواثئق، عىل سبيل املثال ترقمي النسخ، النفاذ اإ
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دارة اجلودة ابدل والرشوط الترشيعية والتنظميية املعمول هبا،  ISO 2002:1008ونفذ وفقا لرشوط معيار  ائرةُوضع نظام اإ
دارة اجلودة.ؤ مجيع الشعب الهيلكية واملنفذين املسوقد طبق عىل أأنشطة   ولني املدرجني يف نظام اإ

دارة اجلودة عىل:  وينطبق نظام اإ

 تلقي طلبات حقوق امللكية الفكرية وحفصها لتبني امتثالها لرشوط توفري امحلاية القانونية؛ –

نشاء ملف املعلومات اخلاص ابلرباءة ادلمع املعلومايت بشأأن معل نظام حاية امللكية الفكرية الوطين، مبا و  – يف ذكل اإ
 والّضوري للفحص وحتديثه وضان قابلية تشغيهل، فضاًل عن أأدوات البحث واملراجع املتعلق بذكل؛

 توفري املعلومات بشأأن حقوق امللكية الفكرية للأشخاص الطبيعيني والاعتباريني؛و  –

صدار عناوينو  – امحلاية وغريها من العناوين يف الأمور املتعلقة حباية حقوق  النظر يف الاعرتاضات والشاكوى بشأأن اإ
 امللكية الفكرية.

دارة اجلودة وتنفيذ  وضان قابلية تشغيهل وحتسينه. وقد مت حتديد تتابع العمليات وتفاعلها،  وقد ُطبق املهنج يف تطوير نظام اإ
دارة العملية؛ وقد مت رصد جودة معليات  دارة اجلودة يف مجيع املراحل املعنية من ومعايري الكفاءة وس بل اإ وخدمات نظام اإ

دارة اجلودة. ىل اجملموعات التالية: مراحل تنفيذ معليات نظام اإ دارة اجلودة اإ   وتُقسم معليات نظام اإ

دارة التوثيق؛ –  العمليات املتعلقة بأأنشطة الإدارة واإ

دارة اجلودة؛و  –   معليات توفري املوارد لنظام اإ

 حياة اخلدمات؛ معليات دورةو  –

 قياس العمليات وحتليلها وحتسيهنا.و  –

دارة اجلودة ابدلُيدد دليل اجلودة متط و   ويتضمن وصفه. ائرةلبات نظام اإ

لكرتونية. دارة اجلودة يف صورة ورقية واإ   وتقدم واثئق نظام اإ

دارة اجلودة ابدلكا تتوفر أأيًضا املعلومات املتعلقة ب جراءاته ومعلياته والروابط املتعلقة ابملعلومات املتصةل  ائرةواثئق نظام اإ واإ
  الإلكرتوين ادلاخيل. ادلائرةابملوضوع واملقدمة من الويبو عرب موقع 

ويتاح للفاحصني اذلين يتعاملون مع نظام "الابتاكرات" املؤمتت تلقي املعلومات الّضورية يف أأي وقت من خالل املواد 
ىل قسم املراجع واملعلومات من نظام "الابتاكرات" املؤمتت. فقة.التعلميية والتنظميية املر  وعند  وميكن للمس تخدمني اللجوء اإ

حتديث املراجع أأو الواثئق التنظميية، تصبح أأحدث النسخ من الواثئق متاحة مجليع مس تخد ي نظام "الابتاكرات" املؤمتت يف 
 أ ن واحد.
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ذا كنت الواثئق اليت تشلك دليل اجلودة تتضمن ما ييل: 11.12  توضيح ما اإ

دارة اجلودة؛ دارة)أأ( س ياسة اجلودة ابلإ   مبا يف ذكل بيان واحض للزتام الإدارة العليا بنظام اإ

دارة اجلودة، مبا يف ذكل تفاصيل أأي اس تثناءات ومربراهتا؛و  )ب(  نطاق نظام اإ

 وليات لك قسم من أأقسامه؛ؤ ومس دارةالهيلك التنظميي لالإ و )ج( 

مثل تلقي الطلبات الواردة والتصنيف التوزيع والبحث والفحص والنرش ومعليات  الإدارةالعمليات املوثقة املنفذة يف و )د( 
دارة اجلودة، أأو املراجع اخلاصة هبا؛  ادلمع، والإجراءات احملددة لنظام اإ

 اءات؛املوارد املتاحة لتنفيذ العمليات وتنفيذ الإجر و )هـ( 

دارة اجلودة.و )و(   وصف التفاعل بني العمليات والإجراءات يف نظام اإ

دارة اجلودة ابدلتتأألف   من الواثئق التالية: ائرةواثئق نظام اإ

 س ياسة اجلودة؛ –

 أأهداف اجلودة؛و  –

 دليل اجلودة؛و  –

دارة اجلودة املوثقة؛و  –  مهنجيات نظام اإ

خل(؛الأحاكم )اليت ختص الشعب الهيلكية و  –  والهيئات الإدارية والعمليات اإ

خل(؛و  –  التعلاميت )املوظفني، السالمة املهنية، التشغيل ال من، تعلاميت التشغيل اإ

 اجلداول الزمنية؛و  –

 اخملططات الهيلكية؛و  –

 السجالت )الربوتوكولت(؛و  –

 واثئق التنظمي ذات الأصل اخلاريج؛و  –

دارة اجلودة.الواثئق الأخرى املس تخدمة يف معليات نو  –   ظام اإ

دارة اجلودة ونفذت يف   :ادلائرةوقد ُوضعت املهنجيات املوثقة التالية لنظام اإ

دارة اجلودة"؛ 2املهنجية رمق  –  "مراقبة واثئق نظام اإ

دارة اجلودة"؛ 1املهنجية رمق و  –  "مراقبة جسالت )بروتوكولت( نظام اإ

دارة 3املهنجية رمق و  –  اجلودة"؛ "التدقيق ادلاخيل يف نظام اإ
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 "مراقبة اخلدمات غري املطابقة للمواصفات"؛ 4املهنجية رمق و  –

 "الإجراء التصحيحي"؛ 5املهنجية رمق و  –

 "الإجراء الوقايئ"؛ 1املهنجية رمق و  –

دارة اجلودة". 2املهنجية رمق و  –  "رصد معليات نظام اإ

 ، مثل:الإدارةتوضيح أأنواع السجالت اليت حتتفظ هبا   13.12

 حتديد أأي الواثئق حتفظ وأأين حتفظ؛ )أأ(

 نتاجئ املراجعة الإدارية؛و )ب(

 تدريب املوظفني وهماراهتم وخربهتم؛و )ج(

 الأدةل عىل اتساق العمليات، واملنتجات واخلدمات الناُتة عهنا، مع معايري اجلودة؛و )د(

 نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات؛و )هـ(

 فحص املنفذة بشأأن لك طلب؛معليات البحث والو )و(

 بياانت تسمح بتتبع وتعقب العمل الفردي؛و )ز(

دارة اجلودة؛و )ح(  جسالت معليات التدقيق يف نظام اإ

 الإجراءات املتخذة بشأأن املنتجات غري املطابقة للمواصفات، عىل سبيل املثال الإجراءات التصحيحية؛و )ط(

 التصحيحي؛الإجراءات املتخذة حيال الإجراء و )ي(

 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء الوقايئ؛و )ك(

 .2توثيق معليات البحث كا هو موحض يف اجلزء و )ل(

 الواثئق التالية وحتافظ علهيا: ادلائرة، تصون ISO 2002وفقًا ملتطلبات معيار 

 دليل اجلودة؛ –

 الإجراءات وتعلاميت العمل املتعلقة بتحقيق اجلودة؛و  –

 مراقبة الإدارة؛نتاجئ و  –

 السجالت املتعلقة بتدريب املوظفني؛و  –

  السجالت املتعلقة مبؤهالت املوظفني وخرباهتم؛و  –
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 التقارير املتعلقة مبهارات الفاحصني بناء عىل نتاجئ املؤمترات والندوات؛و  –

  التقارير املتعلقة ابتساق العمليات مع املتطلبات؛و  –

 املتطلبات املتعلقة ابملنتج؛السجالت املتعلقة مبراقبة و  –

 السجالت املتعلقة ابلإجراءات التصحيحية والوقائية؛و  –

 السجالت املتعلقة ابلإجراءات املتخذة حيال املنتجات غري املطابقة للمواصفات؛و  –

دارة اجلودة؛و  –  جسالت مراقبة نظام اإ

 ول عىل براءة؛السجالت املتعلقة ابلبحث يف الرباءات وحفصها ابلنس بة للك طلب حصو  –

  التقارير املوجزة حول معليات املراقبة الروتينية جلودة تقارير البحث وقرارات الفاحصني.و  –

 توثيق معلية البحث7. 

 أأن توثق معليات البحث هبا. الإدارةلأغراض داخلية، ينبغي عىل   14.12

 أأن تبني: الإدارةينبغي عىل 

 أأي مما ييل مدرج يف هذا السجل: )أأ(

لهيا )س ندات الرباءات وغري الرباءات(؛ "2"  قواعد البياانت اليت مت الرجوع اإ

 ما اس تخدم من يلات البحث، وتركيبات اللكات والتشذيب؛و "1"

 اللغة )اللغات( اليت مت هبا البحث؛و "3"

قل وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات أأوو "4"  ما يعادهل؛ الأصناف وتركيبات الأصناف اليت مت البحث عهنا، عىل الأ

لهيا.و "5"   قامئة جبميع مجل البحث املس تخدمة يف قواعد البياانت اليت مت الرجوع اإ

ذا كنت معلومات أأخرى متعلقة ابلبحث نفسه أأدرجت يف هذا السجل، عىل سبيل املثال بيان مبوضوع البحث؛   )ب( ما اإ
قواعد بياانت مفردات أأو مرادفات أأو مفاهمي و جسل ابلواثئق املعروضة؛ و تفاصيل أأوجه الارتباط ابلبحث عىل الإنرتنت؛ و 

خل؛  عىل الإنرتنت اإ

 أأن تدرج قامئة ابملعلومات الأخرى اليت قد ُتمعها لرصد معلية البحث وحتسيهنا( الإدارةينبغي عىل  مالحظة توضيحية:)

ذا كنت السجالت احملفوظة تشري  )ج( ىل أأي:أأي احلالت اخلاصة وثقت وما اإ  اإ
 ؛تقييد للبحث ومربر  "2"
 غياب وضوح املطالبات؛و  "1"
 غياب الوحدة.و  "3"
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 أأن توثق معليات البحث هبا. الإدارةلأغراض داخلية، ينبغي عىل   14.12

 أأن تبني: الإدارةينبغي عىل 

 أأي مما ييل مدرج يف هذا السجل: )أأ(

  تقرير حبث يف الرباءات يشمل املعلومات التالية:

 التأأكد من مراعاة رشط وحدة الابتاكر؛ –

 مطالبات الابتاكر اليت مت النظر فهيا يف س ياق البحث؛و  –

 تصنيف موضوع الابتاكر )ابس تخدام رموز التصنيف ادلويل للرباءات(؛و  –

 جمال البحث )ابس تخدام رموز التصنيف ادلويل للرباءات(؛و  –

 اءات؛قواعد بياانت واثئق الرباءات وس ندات غري الرب و  –

 تركيبات يلات البحث واللكات ورموز التصنيف ادلويل للرباءات املس تخدمة يف س ياق البحث؛و  –

شعار خاص فامي يتعلق مبجموعة الابتاكرات اليت مت النظر فهيا يف  – ويف حاةل غياب وحدة الابتاكر، يقدم اإ
 البحث؛ س ياق

 لنظر فهيا يف س ياق البحث؛الإشعارات اخلاصة خبصوص املطالبات املعدةل اليت مت او  –

جراء البحث والشخص اذلي أأجرا .و  –  بيان اترخي اإ

ذا كنت معلومات أأخرى متعلقة ابلبحث نفسه أأدرجت يف هذا السجل، عىل سبيل املثال بيان مبوضوع البحث؛  )ب( ما اإ
مفردات أأو مرادفات أأو مفاهمي قواعد بياانت و جسل ابلواثئق املعروضة؛ و تفاصيل أأوجه الارتباط ابلبحث عىل الإنرتنت؛ و 

خل  ،عىل الإنرتنت اإ

حتفظ جسالت معليات البحث يف بوابة البحث ونظام "الابتاكرات" املؤمتت، وأأيضا يف أأنظمة البحث اليت يس تعني هبا 
خل. STNو، EPOQUENetمن خالل  DWPIو EPOQUENetالفاحصون، ويه   اإ

ونصوص الاس تعالم، وقوامئ الواثئق املسرتجعة، والواثئق املمزية وحتفظ معلومات اترخي البحث، خاصة موضوع البحث، 
 بعالمة تشري اإىل عرضها، بشلك أ يل يف بوابة البحث.

جراء املراقبة ادلاخلية جلودة البحث من قبل الفاحصني واس تخدام نتاجئ  ىل أأجل غري مسمى وتسمح ابإ مث حتفظ املعلومات اإ
 البحث يف العمل املقبل.

الواثئق املعنية اليت مت احلصول علهيا نتيجة للبحث من خالل بوابة البحث لإنشاء تقرير البحث بشلك أ يل وميكن نقل قامئة 
 من خالل نظام "الابتاكرات" املؤمتت.

وتتيح بوابة البحث توفري البياانت الإحصائية، خاصة فامي يتعلق بقواعد البياانت املس تخدمة، والفاحصني اذلين قاموا ابلبحث 
 عالمات البحث والواثئق املعروضة.وعدد اس ت

  ص اذلين ُيرون املراقبة ادلاخليةوتتاح البياانت الإحصائية وبياانت اترخي البحث املنفذ للأشخا
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 املراجعة ادلاخلية8. 

ىل أأي  تقارير عن ترتيبات املراجعة ادلاخلية هبا. الإدارةينبغي أأن تعد  مالحظة توضيحية: 15.12 وهذ  املراجعات حتدد اإ
دارة جودة بناء عىل منوذج الفصل  دارة اجلودة واملبادئ  12مدى قد أأنشأأت نظام اإ واإىل أأي مدى متتثل لرشوط نظام اإ

ذا كنت هذ  الرشوط واملبادئ  التوجهيية للبحث والفحص. وينبغي أأن تكون املراجعات موضوعية وشفافة لإظهار ما اإ
من هذا  08.12وفامي يتعلق ابلنقطة  واحدة عىل الأقل يف الس نة. التوجهيية تطبق بشلك اثبت وفعال وينبغي أأن ُترى مرة

ذا أأرادت. دارة، ُيوز لالإ المنوذج ضافية بشأأن ترتيبات املراجعة ادلاخلية هبا مبوجب هذا اجلزء، اإ   أأن تقدم معلومات اإ

وُيوز  .02.12ـ  04.12، أأعال ، يف النقاط 2يف اجلزء  المنوذجوترفع تقارير هبذ  الرتتيبات وفًقا لهذا  18.12 – 11.12
ذا دارةلالإ  ضافية حول املدخالت الإضافية يف معليات املراجعة ادلاخلية هبا مبوجب هذا اجلزء، اإ  أأرادت. أأن تقدم معلومات اإ

دارة اجلودة مرتني يف الس نة.  مرة واحدة يف الس نة.أأما التدقيق اخلاريج فيجرى  وُترى معليات التدقيق ادلاخيل يف نظام اإ
دارة اجلودة مع معيار  ىل التأأكيد عىل اتساق نظام اإ  . 2002ISOوير ي التدقيق اإ

  ترتيبات رفع التقارير من قبل املصاحل اإىل اجامتع الإدارات ادلولية9. 

ابلتقرير املبديئ املنصوص عليه يف  حىت هذ  النقطة تتعلق لوثيقةفا مثة مرحلتان يف ترتيبات رفع التقارير. 12.12
 .30.12واذلي تمكهل تقارير أأخرى بشلك س نوي وفقا للفقرة  .12.12 الفقرة

 نظر فيه يف اجامتع ماكتب الرباءات ادلولية.اذلي سيُ  ادلائرةتقرير  وقد ُأعدد 

 [عامللحق الراب ييل ذكل]
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 مرشوع اتفاق

 اتفاق

 بني ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية
 واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

دارة   للبحث ادلويلفامي ُيص معل ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية كإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل  واإ

 بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 ديباجة

 واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية، ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية 

ىل قامت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأند  اعتبارا مهنا  املعنية ابلتعاون التقين لجنة ال مشورة ، بعد الاس امتع اإ
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي  ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية بتعيني، عاهدة التعاون بشأأن الرباءات مل كإ

 .(3)31و(  3)21 تنيللادادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا 

 ييل:يوافقان عىل ما 

 2املادة  
 عباراتاملصطلحات وال 

 لأغراض هذا التفاق: (2) 

 تعىن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛"املعاهدة"  أأ() 

 تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛ "التنفيذية حئة"الالو ب() 

 ؛للمعاهدة لتعلاميت الإدارية طبقاتعىن ا "داريةالإ تعلاميت "ال و )ج( 

حدى مواد املعاهدة )تعىن "املادة" و )د(  شارة اإ دةما مل توجد اإ حدى  حمدد يل اإ  ؛(مواد هذا التفاقاإ

حدى قواعد تعىن  "قاعدة"الو )ه(   ؛التنفيذية الالحئةاإ

 تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛" تعاقدةامل وةل "ادلو (و) 

 ؛لملكية الفكريةادلائرة احلكومية الأوكرانية ل تعين  "دارة"الإ و (ز) 

 املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية. " يعيناملكتب ادلويلو" (ح) 

 أأيضااق واملس تخدمة املس تخدمة يف التفالأخرى  عباراتيكون للك املصطلحات و ال  لأغراض هذا التفاقو (1) 
 والتعلاميت الإدارية.التنفيذية الالحئة ارد يف املعاهدة و الو نفسه التعلاميت الإدارية املعىن أأو  التنفيذية الحئةأأو اليف املعاهدة 
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 1املادة 
 الالزتامات الأساس ية

دارة للبحث ادلويل و وظائفها الأخرى وتقوم ب، لبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلابالإدارة  ضطلعت (2)  دارة كإ اإ
 .والتعلاميت الإدارية وهذا التفاقالتنفيذية لالحئة عاهدة واحس امب هو منصوص عليه يف امل ،لفحص المتهيدي ادلويلل

للبحث ادلويل  املشرتكةلك القواعد ،  والفحص المتهيدي ادلويلبحث ادلويلابل  اضطالعهايف ، الإدارةطبق ت و  (1) 
فامي ُيص  ابملبادئ الإرشادية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتعىل وجه خاص هتتدي ، و وتلزتم هبا والفحص المتهيدي ادلويل

 البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.

لمتطلبات الواردة يف املبادئ الإرشادية ملعاهدة التعاون بشأأن ل  وفقا اجلودةدارة لإ نظام لإدارة ويكون دلى ا (3) 
 الرباءات فامي ُيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.

لك مهنا  اإىل وظائف، ابلنظر أأدان  املبيدنة أأداء الوظائفيف عدة املسا واملكتب ادلويل ويتبادل لك من الإدارة (4) 
دارة واملكتب وابلقدر اذلي يُعترب مناس با ابلنس بة ل ت الإدارية وهذا التفاقوالتعلاميالتنفيذية ملعاهدة والالحئة ا مبوجب الإ
 .عىل حد سواء ادلويل

 3املادة 
 اختصاصات الإدارة

دارة  عملت (2)   الطلبات تسمل ودع دلى مكتبية اليت تالطلبات ادلول من  بأأي يتعلق ادلويل فامي للبحثالإدارة كإ
، هبذا الغرضتب الإدارة املعنية ك ذكل امل د تكل ادلوةل برشط أأن ُيدد عن  نيابةدوةل متعاقدة أأو املكتب اذلي يعمل  يةالتابع لأ 

رفق دة يف املاحملدد بلغة واحدة أأو أأكرث من اللغات واردة  قدمة لأغراض البحث ادلويلهتا املأأو ترجا الطلبات تكلوأأن تكون 
 .الإدارة، ابختيار الاقتضاءقد قام، حسب  ، وأأن يكون صاحب الطلبهذا التفاقأألف من 

دارة للفحص المتهيدي ادلويل  الإدارةتعمل و  (1)   تسمل دلى مكتب اليت تودع يةول ادل اتطلبمن ال أأي فامي يتعلق بكإ
تب الإدارة املعنية ك ذكل امل د برشط أأن ُيدد ، تكل ادلوةل نيابة عنكتب اذلي يعمل دوةل متعاقدة أأو امل  يةالتابع لأ  الطلبات

بلغة واحدة أأو أأكرث من  واردةالفحص المتهيدي ادلويل قدمة لأغراض هتا املأأو ترجا الطلبات تكل، وأأن تكون هبذا الغرض
 .الإدارة، ابختيار الاقتضاء، وأأن يكون صاحب الطلب قد قام، حسب هذا التفاقرفق أألف من دة يف املاحملدد اللغات 

الطلـبات طبقا للقاعدة  لتسملاملكتب ادلويل ابعتبار  مكتبا  دلىطلب دويل  ويف احلالت اليت يودع فهيا (3) 
" 2)أأ("2.22 قاعدةخمتص مبوجب ال تسملمكتب  الطلب قد أأودع دلى( كا لو كن 1( و)2"، تطبق الفقراتن )3)أأ(" 2.22
 ".2"1.22"، أأو )ب( أأو )ج( أأو القاعدة 1أأو "

 45وتقوم الإدارة بأأنشطة البحث ادلويل الإضايف طبقا للقاعدة  (4) 
 )اثنيا(

وتغطي يف ذكل عىل الأقل الواثئق املشار 
لهيا يف املرفق هاء من هذا التفاق، رهنا بأأية تقييدات أأو رشوط مبيدنة يف ذكل املرفق.  اإ
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 4املادة 
 حفصهاأأو  احبهثطلوب وعات غري املاملوض

أأي طلب ، فامي ُيص "2()أأ("4)34الفحص طبقا للادة  "، أأو2()أأ("1)22ل تلزتم الإدارة ابلبحث طبقا  للادة  
، فامي عدا احلال، حسب 2.12 أأو 2.32 يف القاعدة منصوص عليهالطلب يتصل مبوضوع  ذكل أأند  طاملا اعتربتدويل 
 من هذا التفاق. ابء املرفقيف  ابياهن رداو ال اتاملوضوع

 5املادة 
 الرسوم و الأعباء

ارة حتصيلها فامي من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك الأتعاب الأخرى اليت ُيق لالإد جمي رفقرد يف املي (2) 
دارة للبحث ادلويل و ص الوظائف اليت تضطلع هبا ُي دارة لكإ  لفحص المتهيدي ادلويل.اإ

 ا ييل:مب ،من هذا التفاقجمي  املرفقيف  املبيدنةاحلدود لرشوط و الإدارة، مضن ا قومتو  (1) 

، يضهأأو ختف عن ذكل الرمس تنازل ال أأو أأو ردد جزء منه، بحث ال رمس املبلغ اذلي ُدفع لسداد لك  ردد  "2"
ىلالبحث ادلويلتقرير يف احلالت اليت ميكن أأن يستند فهيا  الواردة يف حبث سابق النتاجئ  ، بشلك يلي أأو جزيئ، اإ

 ؛2.42و 3.21)القاعداتن 

 يُعتربالطلب ادلويل أأو اليت يُسحب فهيا  يف احلالتالبحث  املبلغ اذلي ُدفع لسداد رمس ردد و  "1"
 مسحواب قبل بدء البحث ادلويل.

املبلغ اذلي ُدفع لسداد لك  ردد ، بمن هذا التفاقجمي  املرفقيف  املبيدنةاحلدود لرشوط و قوم الإدارة، مضن اتو  (3) 
يف حال حسب ( أأو 3.58)القاعدة  كا لو مل يُقدمالطلب يف احلالت اليت يُعترب فهيا  أأو ردد جزء منه الفحص المتهيديرمس 
 قبل بدء الفحص المتهيدي ادلويل. من قبل صاحبهالطلب ادلويل أأو ادلويل الفحص المتهيدي طلب 

 1ادة امل
 التصنيف

ىل  ينبغي )ب(5.20)أأ( و3.43عدتني القالأغراض تطبيق   التصنيف ادلويل لرباءات أأن ل تشري الإدارة سوى اإ
 الاخرتاع.

 2املادة 
 الإدارة يت تس تخدهمالغات املراسةل ال

اللغة أأو  تس تخدم الإدارةمع املكتب ادلويل، اليت تمت خالف املراسالت و لأغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات،  
حدى  لهيا اللغاتاإ  اليت ترصدحواللغة أأو اللغات  أألف املرفقيف دال، مع مراعاة اللغة أأو اللغات املذكورة  املرفقيف  املشار اإ

 .)ب(1.21س تخداهما طبقًا للقاعدة ابلإدارة ا

 8املادة 
 البحث ادلويل الطابع

 رها.تقرد  احلدود اليت مضن"البحث ادلويل الطابع" بأأنشطة الإدارة ضطلع ت 
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 2املادة 
 النفاذ بدء

د  الإدارة وتبلدغيف اترخي هذا التفاق بدأأ نفاذ ي   ملدير العام للمنظمة العاملية ا هحتدد
  الفكرية للملكية

ليه خطار توهجه اإ  .الأقل بشهر واحد عىل ون ذكل التارخي بعد اترخي الإخطارأأن يك عىل، يف اإ

 20املادة 
 املدة والتجديد

أأقصا   بدء التفاوض عىل ُتديد  يف موعده في الطرفنيعىل . و 1022ديسمرب 32حىت  سارايهذا التفاق  يظلد  
 .1021 يوليو

 22املادة 
 التعديل

حتاد ادلويل للتعاون بشأأن الرباءات، الامجعية ، رهن موافقة ُيوز (3( و)1الفقرتني ) أأحاكمالإخالل ب دون (2) 
دخال   .املتفق عليهيف التارخي  تالتعديالتكل ويبدأأ نفاذ . الطرفني فيهبني مبوجب اتفاق التفاق هذا ت عىل تعديالاإ

هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدير  عىل مرفقاتتعديالت  دخال( ُيوز اإ 3الفقرة ) أأحاكمالإخالل بودون  (1) 
 (، يبدأأ نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.4الفقرة ) خبالف أأحاكمية للملكية الفكرية والإدارة. و ظمة العامل العام للمن

خطار دارة، يف ُيوز لالإ و  (3)   لمنظمة العاملية للملكية الفكرية:ل ام العدير امله اإىل وهجتاإ

ضافة لغات  "2" ىل اإ  من هذا التفاق؛ أألف املرفقما ورد يف اإ

 من هذا التفاق؛ جمي املرفقتعديل جدول الرسوم والأتعاب الوارد يف و  "1"

 ؛من هذا التفاق دال املرفقتعديل لغات املراسةل الواردة يف و  "3"

 تعديل البياانت واملعلومات املتعلقة ابلبحث ادلويل الإضايف والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق.و  "4"

دتارخي يف ال  (3وفقا للفقرة )ر به أأخط أأي تعديلبدأأ نفاذ ي و  (4)  ر، رشط أأن يكون ذكل التارخي يف الإخطا احملدد
أأو العمةل أأو مبلغ الرسوم  تغيري يف يفامي ُيص أأ بعد اترخي اس تالم الإخطار من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل الأقل 

ضافة  ة، وأأيجمي املرفقالأتعاب الواردة يف   الرسوم الواردة يف الرشوط اخلاصة بردد  يف ريغيوأأي ت ، رسوم أأو أأعباء جديدةلاإ
 أأو ختفيضها. جمي املرفق

 21املادة 
 الإهناء

 :التاليتني احلالتني يف 1022 من ديسمرب 32هذا التفاق قبل رساين ينهتيي   (2) 

ذا وهجت 2" ىل  ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية " اإ لعاملية للملكية لمنظمة ال عام الدير املاإ
هناء هذا التفاق وابً مكتشعارا اإ  الفكرية   ؛ابإ



PCT/A/44/4 Rev. 
APPENDIX IV 
5 

 

ذا أأو " 1"  مكتواب اإىل شعارااإ   ةفكرياملدير العام للمنظمة العاملية للملكية ال وجهاإ
هناء هذا التفاق ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية   .ابإ

اس تالم أأحد الطرفني بعد عام واحد من  (2رة )فقينهتيي رساين هذا  التفاق مبوجب الو  (1) 
هنائه   أأو يتفق الطرفان عىل مدة أأقرص. الإشعارد مدة أأطول يف دد مل حتُ  ، ماالإشعار ابإ

 .قفاهذا التالطرفان عىل ع وقد  ا تقدمثباات ملاإ و  

 .ن يف احلجيةمتساوايالنصان ، و وكرانيةوالأ  الإنلكزييةنسختني أأصليتني ابللغتني ب  [التارخي[ يف ]املدينة]ر يف رد حُ  

 فكريةللمنظمة العاملية للملكية النيابة عن املكتب ادلويل  :ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكريةنيابة عن 

]...[ ]...[ 

 أألف رفقامل
 اللغات

 :التالية اللغات، تقبل الإدارة من هذا التفاق 3طبقا للادة  

ن   .روس ية والأملانية والأوكرانية والفرنس يةزيية واللكالإ

 ابء رفقامل
 من البحث أأو الفحص ةستبعدامل غري  اتوضوعامل

من البحث  ستبعدتُ ، ل التفاقمن هذا  4للادة ، طبقا واليت 2.12أأو القاعدة  2.32  القاعدةيف ااملنصوص علهي اتاملوضوع
 :كلتايل يه أأو الفحص

 .مبوجب القانون الوطين الأوكراينللبحث أأو الفحص  تخضعاليت  اتوضوعامل لك
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 جمي رفقامل
 تعابالأ رسوم و ال

تعاب  اجلزء الأول: جدول الرسوم والأ

 املبلغ نوع الرسوم أأو الأتعاب
 )ابلهريفنيا/اليورو(

 3310/300 ()أأ(2.21 لبحث )القاعدةرمس ا

 3310/300 ()أأ(1.40 قاعدةالضايف )الإ رمس ال

 45رمس البحث الإضايف )القاعدة 
)اثنيا(
 1140/100 )أأ((3 

 1140/100 يف واثئق أأورواب وأأمرياك الشالية فقط -

 2180/250 فقطيف واثئق الاحتاد السوفيايت السابق املُعدة ابللغة الروس ية والواثئق املُعدة ابللغة الأوكرانية  -

( من املرفق هاء، يف احلالت اليت 3رمس البحث الإضايف اخلاص ببحث ُُيرى طبقا للفقرة )
ليه يف املادة  ليه يف القاعدة 1)22يكون فهيا الإعالن املشار اإ ( قد صدر بسبب املوضوع املشار اإ

2.32"4." 

2210/200 

 1021/280 )ب((2.58قاعدة الرمس الفحص المتهيدي )

 2221/210 تقرير البحث ادلويل أأعد من قبل الإدارة -

دارة أأخرى للبحث ادلويل -  1021/280 تقرير البحث ادلويل أأعد من قبل اإ

 1021/280 )أأ((3.18ضايف )القاعدة الإ رمس ال

 448/40 )ه((3.18)ه( و1.40رمس الاعرتاض )القاعتان 

عداد صور )القاعداتن   22,1/0,2 )ب(( للك صفحة1.22و)ب( 3.44التلكفة اخلاصة ابإ

 .1023فرباير  23سعر الرصف الرمسي املُطبق من قبل البنك الوطين الأوكراين بتارخي  -* 

 :الرسوم وختفيضها ردد فامي ُيص  نطاقثاين: الرشوط وال اجلزء ال 

لهيا يف اجلزء الأول لسداد، للمبلغ املس تحقُتاوزا أأو ، دون سببدفع خطأأ، بردد أأي مبلغ يُ يُ  (2)   الرسوم املشار اإ
. 

قبل بدء  ،(4( أأو )3( أأو )2)24طبقا للادة  مسحواب يُعتربالطلب ادلويل أأو يُسحب فهيا  يف احلالت اليتو (1) 
 .ادلويل البحثلسداد رمس  املبلغ املدفوع يُردد كمل البحث ادلويل،

دارة أأخرى للبحث الإدارة من حبث سابق  ويف احلالت اليت تس تفيد فهيا (3)  أأجرته الإدارة نفسها أأو أأجرته اإ
اس تفادة الإدارة  درجة% من املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث، حسب 25% اإىل 15ادلويل خبصوص طلب سابق، يُردد 

 من ذكل البحث السابق.

 ، يُردد كمل املبلغ املدفوع لسداد رمس الفحص المتهيدي.3.58 يف القاعدة املنصوص علهيااحلالت يف و (4) 
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قبل بدء الفحص المتهيدي الطلب ادلويل أأو طلب الفحص المتهيدي ادلويل ويف احلالت اليت يُسحب فهيا  (5) 
 الفحص المتهيدي ادلويل. لسداد رمس % من املبلغ املدفوع25 ردد يُ ، ادلويل

البحث ذكل  الامتسالإضايف يف احلالت اليت يُعترب فهيا ادلويل تردد الإدارة املبلغ املدفوع لسداد رمس البحث و  (1) 
جرائه طبقا للقاعدة الإضايف، قبل الرشوع يف   45اإ

)اثنيا(
 45)أأ(، كا لو مل يُقدم طبقا للقاعدة 5 

)اثنيا(
 )ز(.5 

 دال رفقامل
 املراسةللغات 

 د الإدارة اللغات التالية :من التفاق حتدد  2طبقا للادة 

ده ُيوز   لهيا؛ غري أأن الإنلكزيية والفرنس ية والأملانية والروس ية والأوكرانية، حسب اللغة اليت أأودع هبا الطلب ادلويل أأو تُرمج اإ
 اس تخدام الإنلكزيية أأو الروس ية يف مجيع احلالت.
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 هاء رفقامل
 ادلويل الإضايفالبحث 

 دات والرشوطيالواثئق املشموةل؛ والتقي 

البحث ادلويل الإضايف بناء عىل الطلبات ادلولية املودعة، أأو الرتجات املُقدمة، ابللغات  الامتساتتقبل الإدارة  (2) 
 الإنلكزيية أأو الفرنس ية أأو الأملانية أأو الروس ية أأو الأوكرانية.

  أأحد مس توايت البحث التالية:ويغطي البحث ادلويل الإضايف (1) 

الواثئق املتاحة يف مجموعة الواثئق اليت تبحث فهيا الإدارة، مبا يف ذكل احلد الأدىن جملموعة الواثئق  "2"
 .34املنصوص علهيا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبيدنة يف القاعدة 

 واثئق أأورواب وأأمرياك الشالية؛و  "1"

 .السوفيايت السابق املُعدة ابللغة الروس ية والواثئق املُعدة ابللغة الأوكرانيةواثئق الاحتاد و  "3"

دارة البحث ادلويل اخملتصة  (3)  ذا كنت اإ ليه يف املادة واإ جراء البحث ادلويل الرئييس أأصدرت الإعالن املشار اإ ابإ
ليه يف القاعدة 1)22 ليه يف املرفق جمي قد ُدفع، فينبغي 4"2.32( بسبب املوضوع املشار اإ "، وكن الرمس املناسب املشار اإ

يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  احلد الأدىن جملموعة الواثئق املنصوص علهياأأن يغطي البحث ادلويل الإضايف عىل الأقل 
لهيا يف الفقرة ) 34واملبيدنة يف القاعدة   . (1فضال عن الواثئق املشار اإ

ذا ُتاوز طلب البحث ادلويل الإضايف ا (4)  خطار املكتب ادلويل اإ  عندارد املتاحة وكذكل ملو وتقوم الإدارة ابإ
ىل العودة   .ةالعادي الأوضاعاإ

 ]هناية امللحق الرابع والوثيقة[


