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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 اللجنة املعنية بالتعاون التقني

 
 العشرونو الثامنةالدورة 

 1015 مايو 12اإىل  12جنيف، من 
 
 

 بناء علىفحص التمهيدي الدويل لإدارة لإدارة للبحث الدويل وكغراد للرباءات تعيني معهد فيس
 معاهدة التعاون بشأن الرباءات: معلومات إضافية

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

ضافية عن  اتورد مرفقت .1 دارة اجلودة القامئة والشامةل ل أأنظمةهذه الوثيقة معلومات اإ لإجراءات الوطنية ملنح الرباءات اإ
اليت تتبعها ماكتب امللكية الصناعية الأربعة املشاركة يف معهد فيسغراد للرباءات، وترد تكل املعلومات يف شلك تقارير فردية 

دارة اجلودة طبقا للفصل أأنظمةعن   من املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل 11 اإ
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

ىل الإحاطة علام  .1 ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 مبضمون هذ الوثيقة.

]تيل ذكل املرفقات[
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 املرفق الأول

دارة اجلودة أأنظمةتقرير عن   اإ

عداد   مكتب امجلهورية التش يكية للملكية الصناعيةمن اإ
 معهد فيسغراد للرباءاتبوصفه مكتبا مشاراك يف 

دارة اجلودة عىل النحو املبني يف هذا المنوذج. معلومات أأساس ية عامة للإدارة تقدميينبغي   عن نظام اإ

وتعترب الأوصاف الواردة أأسفل لك عنوان رئييس يف هذا المنوذج أأمثةل لنوع املعلومات اليت ينبغي أأن تدرج أأسفل لك عنوان 
دارةوللك  تنظميها. وكيفية ضافة اإ ن أأرادت ذكل.غري تكل املبي  أأخرىمعلومات  اإ  نة يف هذه الوثيقة اإ

 (1.11 - 1.11املقدمة )الفقرات 

ن اقتىض الأمر،  دارة اجلودة اخلاص اإ ىل أأي مرجع أأو أأساس معياري معرتف به لنظام اإ جيوز للإدارة يف هذه النقطة الإشارة اإ
دارة اجلودة"، ISO 9001، مثل 11جبانب الفصل  هبا  حتت عنوان "مرجع معياري لنظام اإ

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

دارةو  طارات الأوصاف، بعد ذكل تقدم لك اإ  حتت العناوين التاليةكحد أأدىن،  املعلومات الواردة يف اإ

جاهدا من أأجل حفظ وتعزيز كفاءة وموثوقية وجودة لك الأنشطة  للملكية الصناعيةمكتب امجلهورية التش يكية يسعى 
زاء  واخلدمات الإدارية اليت يقدهما. وهو يركّز عىل حامية املعلومات ويراعي السلمة يف ماكن العمل ويتبع هنجا مسؤول اإ

ىل جانب ذكل خضع  حامية البيئة. دارة نظام واإ ويف الوقت الراهن، يش متل ذكل بطريقة مهنجية. للتحسني  املتاكمةلاملكتب للإ
دارة اجلودة طبقا ملتطلبات املعيارعىل  دارة أأمن املعلومات طبقا ملتطلبات ISO 90001:2008 نظام اإ ، ونظام اإ
دارة الصحة والسلمة ISO/IEC 27001:2005 املعيار طبقا ملتطلبات  العمل ماكنيف ، ونظام اإ
. وُطّبق، ابلتعاون مع ISO 14001:2004 ونظام حامية البيئة طبقا ملتطلبات املعيار، BS OHSAS 18001:2007 املعيار

 .CA 57/07 املكتب الأورويب للرباءات، املعيار الأورويب لإدارة اجلودة

دوليتان ات تدقيق خارجيتان هو نظام صادقت عليه هيأأ  كتب امجلهورية التش يكية للملكية الصناعيةونظام الإدارة املتاكمةل مل 
 مس تقلتان: الهيئة المنساوية للتدريب والتصديق والتقيمي يف جمال اجلودة وهيئة خدمات التصديق وأأمن املعلومات.

                                  

 كتب امجلهورية التش يكية للملكية الصناعية: شهادات التصديق عىل نظام الإدارة املتاكمةل مل 1الشلك 
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 العامة القيادة والس ياسة .1

كيد عىل توثيق ما ييل بوضوح،  2.11  :داخليا   متوفرة الواثئق وأأنالتأأ

 )أأ( س ياسة اجلودة اليت وضعهتا الإدارة العليا.

فراد  دارة اجلودة مبوجب تفويض الإدارة العليا وأأسامؤمه. ولنيؤ املس)ب( أأدوار الهيئات والأ  عن نظام اإ

فراد  يبني)ج( خمطط تنظميي  دارة اجلودة. ولنيؤ املسمجيع الهيئات والأ  عن نظام اإ

 س ياسة اجلودة اليت وضعهتا الإدارة العليا )أأ(

 املتاكمةللإدارة نظام ا س ياسة

 أأمام ادلوةلاملسؤولية  .1

جراءات تسهم يف تعزيز  مكتب امجلهورية التش يكية للملكية الصناعيةيتخذ  ليه فامي ييل بلكمة املكتب( اإ حقوق )املشار اإ
ومصاحل ادلوةل ولك مواطنهيا. ويركّز املكتب بشلك كبري عىل حامية املعلومات دلى تعامهل مع املعلومات املتعلقة بدمع حامية 

دارات امللكية الصناعية للخدمة العامة. وجيري تعزيز أأمن املعلومات عىل مجيع مس توايت ا ملكتب ويتوىل مديرو خمتلف اإ
دارة املكتب، ابس مترار، للتقيمي والتحسني. ويشّجع  املكتب مسؤولية ضامن ذكل الأمن يف لك مس توى. وختضع نوعية اإ

زاء البيئة والصحة والسلمة. ويؤدي نظام الإ  ليه املكتب عىل اتباع مقاربة مهنجية اإ دارة املتاكمةل دور الأساس اذلي ترتكز اإ
 راءات ويسعى اإىل حتسني كفاءة العمل فامي خيص لك املسؤوليات والسلطات.الإج

 الانفتاح عىل امجلهور .1

ذاكء الوعي اب ىل تبادل واسع وحر للمعلومات، مبا يسهم يف اإ ىل نظام حامية امللكية يستند السلوك املنفتح عىل امجلهور اإ احلاجة اإ
الصناعية ووظيفة ذكل النظام، مما يوفر صورة حقيقية عن وضع امللكية الصناعية ويسّجل احتياجات املواطنني وأ راهئم 



PCT/CTC/28/3 
Annex I 
4 

املرشوعة. ويفتخر املكتب بعمهل عىل حتسني التعاون مع امجلهور العام ومجهور املتخصصني يف لك املناس بات، من صوغ 
 ابلتعلمي وتثقيف امجلهور.ونية اإىل حمتوى الأنشطة املتعلقة اللواحئ القان

 رضا املواطنني .1

ىل قانونية الإجراءات الإدارية ووحدهتا وأأمهنا وموضوعيهتا ىل حصة املعلومات اليت يوفرها املكتب وتوافرها  يُسرتعى الانتباه اإ واإ
زاء الأفراد والكياانت القانونية. ويسعى املكتب جاهدا من أأجل ضامن  ورسيهتا. والأساس يف العمل هو اتباع هنج متساو اإ

ىل اقرتاحا جراءات مكمتةل وواحضة ميكن التنبؤ هبا. ويُقارن بني أأنشطة املكتب وردود الزابئن. ويُستند اإ هتم لإدخال ما يلزم اإ
 من حتسينات.

 ااحلوافز اليت حتّركهماملوظفني و  مؤهلت .2

واللواحئ القانونية الأخرى وس ياسات أأمن املعلومات وس ياسات امجلاعة الاقتصادية يُشّجع املوظفون عىل العمل طبقا للقوانني 
والاس مترار يف حتسينه، وامتلك أأعىل امتلك مس توى عال من اخلربة  يُعتربالأوروبية والقواعد الأخلقية لإدارة ادلوةل. و 

مس توى من الأدب والتعاطف والاس تعداد للمساعدة، من اخلصائص الرئيس ية ملوظفي املكتب. وهُتّيأأ الظروف املناس بة 
 للموظفني اذلين يبدون الراغبة يف حتسني روح املبادرة والكفاءة.

 )ب(

دارة املتاكمةل املش متل عىل لتب ك امل نظام : أأدوار 1الشلك  دارة اجلودة طبقا ل لإ دارة أأمن ISOمعيار ل نظام اإ ، ونظام اإ
دارة الصحة والسلمة يف ماكن العمل ، (ISMS) املعلومات دارة البيئة )OHSAS)ونظام اإ  (.EMS(، ونظام اإ
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 كتب امجلهورية التش يكية للملكية الصناعية: الهيلك التنظميي مل 1الشلك 

 

دارة اجلودة ابلإ ، مثل  توضيح )عن طريق جدول 5.11 من املبادئ  11الفصل  ملتطلبات دارة( مدى استيفاء نظام اإ
 بدل  من ذكل، بيان املواضع اليت ل تس تويف فهيا الإدارة هذه ،أأو التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.

 .املتطلبات

 مدى الاستيفاء 11الفصل  متطلبات

 منعدم جزيئ اكمل

    توفر س ياسة اجلودة )أأ( 2.11

دارة اجلودة وأأسامهئم ولنيؤ املسحتديد أأدوار  )ب(      عن نظام اإ

     توفر خمطط تنظميي )ج(

دارة اجلودة ملتطلبات الفصل   5.11     11تأأكيد استيفاء نظام اإ

دارة اجلودة )أأ( 2.11     أ ليات ضامن فعالية نظام اإ

    مراقبة معلية التحسني املس متر )ب(

     توعية املوظفني هبذا املعيار من قبل الإدارة )أأ( 1.11

دارة اجلودة اب اتساق )ب(       لإدارةاملبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مع نظام اإ

دارية )أأ( 1.11     اإجراء مراجعات اإ
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 مدى الاستيفاء 11الفصل  متطلبات

 منعدم جزيئ اكمل

    اس تعراض أأهداف اجلودة )ب(

    الإدارةالتوعية بأأهداف اجلودة يف مجيع أأقسام  )ج(

دارة اجلودة بغية: )أأ( 2.11     اإجراء مراجعة س نوية لنظام اإ

دارة اجلودة مع متطلبات الفصل  "1" ب()     11حتديد مدى تطابق نظام اإ

     الرباءاتلمبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن ل البحث والفحص  متاثلحتديد مدى  "1"

    مهنج موضوعي وشفاف )ج(

    11.11اس تخدام مدخلت تشمل معلومات وفق ا للفقرة  )د(

    تسجيل النتاجئ ()ه

    التأأكد من رصد أأعباء العمل الفعلية والتكيف معها  10.11

    :وجود بنية حتتية لضامن مكية موظفني )أأ( 11.11

    اكفية للتعامل مع تدفق العمل "1"

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

    12 حتافظ عىل التسهيلت اللغوية لفهم اللغات وفق ا للقاعدة "1"

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

    عىل مس توى يؤهلهم دلمع املوظفني املؤهلني تقنيا "1"

     لتوثيق السجلت "1"

    التأأكد من وجود معدات مناس بة لإجراء البحث والفحص "1" )أأ( 11.11

     12التأأكد من توفر الواثئق وفق ا للقاعدة  "1"

     علهيا تعلاميت ملساعدة املوظفني يف فهم معايري اجلودة والترصف بناء   "1" ()ب

    تباع اإجراءات العمل بدقة واحملافظة عىل حتديهثاتعلاميت ل "1"

     برانمج التعمل والتطوير لضامن توفر املهارات املطلوبة للبحث والفحص واحملافظة علهيا "1"  11.11

    اجلودة الامتثال ملعايريأأمهية برانمج التعمل والتطوير لضامن وعي املوظفني ب "1" 

    الطلب تلبيةصد املوارد املطلوبة ل وجود نظام لر  )أأ( 12.11

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

    تقارير البحث والفحص يف الأوقات احملددة أ ليات مراقبة لضامن اإصدار )أأ( 15.11

    الطلب وترامك العملالتقلبات يف جحم أ ليات مراقبة  )ب(

    :نظام داخيل لضامن اجلودة للتقيمي اذلايت )أأ( 12.11

    لستيفاء املبادئ التوجهيية للبحث والفحص "1"

    لإرسال ردود الأفعال للموظفني "1"

    رير بشأأن التحسني املس مترانظام لقياس البياانت ورفع التق )ب(

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

    الهيئاتاملامرسات بني  أأفضل موظف اتصال يساعد يف حتديد )أأ( 11.11

    موظف اتصال يتوىل التحسني املس متر )ب(

   الأخرى للحصول عىل ردود الأفعال  الهيئاتاةل مع موظف اتصال يوفر حلقة اتصال فعّ  )ج(
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 مدى الاستيفاء 11الفصل  متطلبات

 منعدم جزيئ اكمل

  والتقيمي

    نظام ملمئ للتعامل مع الشاكوى "1" )أأ( 11.11

     لختاذ الإجراءات الوقائية/التصحيحية مناسبنظام  "1"

    لتوفري ردود الأفعال للمس تخدمني مناسبنظام  "1"

    اإجراء لرصد رضا املس تخدمني وتصورمه "1" ب()

    ةية الاحتياجات والتوقعات املرشوعاإجراء للتأأكد من تلب  "1"

رشادات واحضة ودقيقة للم  )ج(     س تخدم بشأأن اإجراءات البحث والفحصاإ

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

نشاء حلقة اتصال مع الويبو واملاكتب   12.11    - /املعينةاملُختارةاإ

دارة اجلودة ابلإ   10.11     موصوف بوضوح )يف دليل اجلودة مثل ( دارةنظام اإ

عداد الواثئق اليت يتأألف مهنا دليل اجلودة وتوزيعها )أأ( 11.11     اإ

    ةتوفر الوسائط دلمع دليل اجلود )ب(

    اختاذ اإجراءات مراقبة الواثئق )ج(

دارة اجلودوالا دارةس ياسة جودة ابلإ  )أأ( 11.11     ةلماام بنظام اإ

دارة اجلودة )ب(      نطاق نظام اإ

    وليات تنظميية وهيلك تنظمييؤ مس )ج(

    دارةوثقة يف الإ امل اإجراء العمليات )د(

    توفر املوارد لإجراء العمليات )ه(

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

    وحتديد ماكن ااحلفظفظ تسجيل أأي الواثئق حُت  )أأ( 11.11

    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 )ه(

    نفذة يف لك طلبتسجيل معلية البحث والفحص املُ  )و(

    تسجيل البياانت مبا يسمح بتعقب العمل الفردي )ز(

دارة اجلودة )ح(     تسجيل معليات التدقيق يف نظام اإ

    عايرياملتسقة مع املتسجيل الإجراءات املتخذة حيال املنتجات غري  ))ط

    تسجيل الإجراءات املتخذة حيال الإجراءات التصحيحية )ي(

     تسجيل الإجراءات املتخذة حيال الإجراءات الوقائية )ك(

    ثتسجيل واثئق معليات البح )ل(

    تسجيل قواعد البياانت املس تخدمة يف البحث "1" )أأ( 12.11

    البحث تسجيل لكامت البحث وتركيبة اللكامت وتشذيب اللكامت أأثناء "1"

    تسجيل اللغات املس تخدمة يف البحث "1"
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 مدى الاستيفاء 11الفصل  متطلبات

 منعدم جزيئ اكمل

    املس تخدمة يف البحث وتركيباهتاتسجيل الأصناف  "2"

    ابلبحثتسجيل املعلومات الأخرى املتصةل  )ب(

    البحث وتربير ذكل أأي قصور يفتسجيل  "1" )ج(

    املطالبوضوح يف نقص أأي تسجيل  "1"

    الوحدة انعدامتسجيل  "1"

    اخلاصة هبا تقارير بشأأن اإجراءات املراجعة ادلاخلية  15.11

اإىل  11.12

11.11 

 
 ةادلاخليخلت الإضافية للمراجعات معلومات اإضافية حول املد

   

   - 12.11التقرير املبديئ اذلي نصت عليه الفقرة   12.11

 

ىل اخملطط التنظميي، الهيئات وال ليات اليت تس تعني هبا الإدارة لضامن:  2.11  توضيح، مع الإشارة اإ

دارة اجلودة؛  )أأ( فعالية نظام اإ

متر.و )ب(    تقدم معلية التحسني املس 

 )أأ(

، وينجم التحسني ااحلايل العمليايتالمنوذج يف املكتب، ال ن، مرحةل حتقيق املس توى الأمثل من الُتبعة بلغ حتسني العمليات 
التدقيق الرقايب ومعليات التدقيق ادلاخيل والإجراءات التصحيحية والإجراءات أأيضا عن التوصيات املنبثقة عن معليات 

 الوقائية وغري ذكل.

الاضطلع برصد يف وضع مؤرش الأداء الرئييس املناسب اذلي ميكّن من  العملياتحتسني من معلية متثّل املرحةل القادمة ت و 
 مفصل ملدى أأداء المنوذج الإجرايئ لوظائفه. وتُعد اقرتاحات التحسني جزءا من مراجعة الإدارية.

ن التحسني الصادرة عتوصيل اقرتاحات ميكّن من  العملياتحمّدد لتحسني  للمكتب عىل برانمجالمنوذج العمليايت ويش متل 
ىل الإدارة.  لك املوظفني اإ

دارة اجلودة مسؤولية حتسني النظام.  وتتوىل وحدة اإ

 )ب(

ىل جانب معليات التدقيق اليت جيرهيا املدققون ادلاخليون، خيضع نظام الإدارة املتاكمةل  ملراقبة من قبل هيئيت تصديق واإ
ئة المنساوية للتدريب والتصديق والتقيمي يف جمال اجلودة( من خلل مس تقلتني )هيئة خدمات التصديق وأأمن املعلومات والهي 

عادة التصديق اليت ُُترى لك ثلث س نوات مبا يضمن الامتثال الاكمل  معليات التدقيق الرقايب اليت ُُترى س نواي ومعلية اإ
 للمعايري.

صدار شهادة ج جراء معلية تدقيق لإعادة التصديق واكامتلها بنجاح، يمت اإ  ديدة تكون مدة صلحيهتا أأطول.وبعد اإ
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 مبا يف ذكل: ،التنظميية واملتطلباتاملعاهدة  مبتطلبات ملوظفهيا أأمهية الوفاءالإدارة توضيح كيف تبني  1.11

 تكل املتعلقة هبذا املعيار؛ )أأ( 

دارة اجلودة ابلإدارة. )ب(   الامتثال لنظام اإ

دارة املكتب للموظفني  تبنّي  دارة اجلودة.الوفاء مبتطلبات ة أأمهياإ  نظام اإ

وتبنّي الإدارة ذكل من خلل الاجامتعات اليت تُعقد ابنتظام. ويف تكل الاجامتعات، تُناقش أأيضا مسأأةل الامتثال لنظام 
دارة اجلودة.  املكتب اخلاص ابإ

 :الأعامل ال تية امللكفونري الإدارة العليا أأو املوظفون توضيح كيف ومىت ُُت   1.11

جراء مراجعات  )أأ(  دارية اإ  وضامن توفر املوارد امللمئة؛اإ

 أأهداف اجلودة؛ مراجعة )ب( 

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

 )أأ(

أأهداف اجلودة ناد اإىل الاسرتاتيجية. وحُتّدد يضع املكتب ويصوغ أأهدافا تتعلق ابجلودة وتتوىخ التحسني املس متر ابلست 
 للمكتب. العمليايتيف المنوذج  ةوموثق ةأأهداف اجلودة موصوفبوضع  ةاخلاص املراجعة الإدارية؛ والعمليةخلل 

نرتانت(وتُبلّغ الأهداف مجليع املوظفني خلل التدريبات ادلورية وتُتاح عىل  . ويه متاحة الش بكة ادلاخلية )اإ
 للجمهور/املس هتلكني عىل موقع املكتب الإلكرتوين.

 )ب(

دارة اجلودة تقرير مراجعة الإدارة املتاكمةل، اذلي يشمل لك املدخلت واخملرجات احملّددة مبوجب املعايري التالية:  تُعد وحدة اإ
ISO 9001:2008و ،EQMS – CA 57/07و ،ISO/IEC 27001:2005و ،OHSAS 18001:2007 ،

ة حيث يُقمّي التقرير من قبل مديري لك الإدارات . ويُبلّغ تقرير مراجعة الإدارة يف اجامتع الإدار ISO 14001:2004 و
قراره يُعترب التقرير خاضعا  قراره، وبعد اإ ذا تبنّي أأن التقرير اكمل وحصيح، يقوم رئيس املكتب ابإ الفرعية ورئيس املكتب. واإ

 ملراجعة الإدارة العليا.

 أأهداف اجلودة وتقيميها جزءا من التقرير.معليتا مراجعة  تُعد

 )ج(

نرتانت(أأهداف اجلودة للموظفني عرب تُتاح   وتُناقش يف اجامتعات املوظفني. الش بكة ادلاخلية )اإ
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ذا اكنت الإدارة  2.11 دارة اجلودة وفق ا للفقرات  امللكفونعليا أأو املوظفون ال توضيح ما اإ جيرون مراجعة داخلية لنظام اإ
15.11 -11.11: 

قل )انظر الفقرة  )أأ(  (؛15.11مرة واحد س نواي  عىل الأ

 :عىل النحو التايل، 1 القسموفق ا للنطاق الأدىن لهذه املراجعات كام هو مبني يف و  )ب(

دارة اجلودة مدى استيفاءحتديد  "1"   )أأ((؛11.11، 15.11)انظر الفقرات  11املادة  تطلباتمل  نظام اإ

 لمبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )انظر ل  البحث والفحص مدى استيفاءحتديد و  "1"
 )أأ((؛11.11، 15.11الفقرات    

 (؛15.11بطريقة موضوعية وشفافة )انظر الفقرة و  )ج(

 و(؛)- )ب( 11.11وفق ا للفقرات  ،مثل املعلومات ،الاس تعانة مبدخلتو )د(

 (.11.11تسجيل النتاجئ )انظر الفقرة و  )هـ(

دارة  دارة اجلودة مرة واحدة س نواي. وتس تخدم املراجعة املوضوعية واتضطلع اإ لشفافة املكتب ابملراجعة ادلاخلية لنظام اإ
 )و(.-)ب(11.11دخلت املعلومات وفقا للفقرات م

نرتانت(املكتب  ش بكةوتُسجل النتاجئ وتُتاح عىل   لأغراض الإبلغ. ادلاخلية )اإ
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 املوارد .1

دارة حبث دويل" يعين أأن  ملحظة توضيحية: 10.11 ن منح صفة "اإ أأظهرت أأن دلهيا البنية التحتية واملوارد املطلوبة الإدارة اإ
كيد عىل  11يطالب الفصل و البحث والفحص. دلمع معلية  متر ل ابلتأأ هذه العملية مع التكيف مع قدرة الإدارة عىل ادلمع املس 

دارة اجلودة. تطلباتأأعباء العمل والوفاء مب ات اليت تطرأأ عىل ري يالتغ  ىل  11.11وينبغي أأن توفر الردود عىل املواد  نظام اإ اإ
كيد. 12.11  أأدانه هذا التأأ

 املوارد البرشية:  11.11

 وظفني:املمكية  أأن توفري معلومات حول البنية التحتية املوجودة لضامن )أأ(

 اكفية للتعامل مع تدفق العمل؛ "1" 

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

قل ـ اللغات املكتوب املتاحة اللغوية الإماكنياتحتافظ عىل و  "1"  هبا الواثئق املطلوبة كحد  ةلفهم ـ عىل الأ
لهيا يف القاعد     لهي 12أأدىن واملشار اإ  .، وتتكيف مع أأعباء العملاأأو املرتمجة اإ

ا وتكيفهم مع توفر وصفا  للبنية  )ب( التحتية املوجودة لضامن وجود مكية من املوظفني الإداريني املهرة/املدربني جيد 
 أأعباء العمل:  

 وتسهيل معلية البحث والفحص؛ تقنيا  عىل مس توى يؤهلها دلمع املوظفني املؤهلني و  "1" 

 لتوثيق السجلت.و  "1" 
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 البرشية:املوارد   11.11

 :املوجودة لضامنوصف البنية التحتية  )أأ( 

 توفر املعدات والتسهيلت امللمئة مثل برامج ومعدات تكنولوجيا املعلومات دلمع معلية البحث  "1" 
 والفحص واحملافظة علهيا؛   

ا واحملافظة علهيا لأغراض 12توفر ااحلد الأدىن من الواثئق كام تنص القاعدة و  "1"  لهيا وترتيهبا جيد  والنفاذ اإ
لكرتونية، و البحث والفحص.     ذا اكنت ورقية أأو يف بطاقات جمهرية أأو خمزنة يف وسائط اإ  بيان ما اإ
 .وماكن ااحلفظ   

 وصف تعلاميت كيفية التنفيذ: )ب( 

 ؛والالماام هباني يف فهم معايري اجلودة ملساعدة املوظف "1" 

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

 

 موارد التدريب: 11.11

 عن معلية البحث والفحص: ولنيؤ املساذلي يضمن أأن مجيع املوظفني والربانمج  والتطويرلتدريب ل البنية التحتية  وصف

 واخلربات اللزمة وحيافظون علهيا؛يكتس بون املهارات  "1" 

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

فصول دراس ية(  أأربعةساعة مقّسمة عىل  110برانمج درايس متخصص يدوم س نتني )يف حدود  "1"
 املعلومات الصناعية/القانونية.اية امللكية الصناعية و محليعطي الطلب عرضا مفصل 

عدادانت؛ وعىل الطلب، خللك فصل درايس بأأربعة امتحا وخُيتمت "1"  ل الس نة ادلراس ية الثانية، اإ
أأمام جلنة خرباء. ويف الوقت نفسه، جيري الطلب الامتحاانت الهنائية. ويتلقى  ايناقشوهن أأطروحة

كامهلم الربانمج ادلرايس بنجاح، شهادة تثبت أأهنم أأهنوا الربانمج ادلرايس املت خصص الطلب، بعد اإ
 اذلي يدوم عامني يف جمال حامية امللكية الفكرية.

الفئة املس هتدفة: موظفو املكتب، واملهنيون العاملون يف جمال امللكية الفكرية، ومساعدو والكء 
العاملون يف جمال البحث والتطوير، واحملامون املتخصصون يف اجملال التجاري، واملقاولون، و الرباءات، 
 .والطلب

 .ادلراسة: شهر سبمترب من لك عامبداية 

 طبقا للمخطط التعلميي، تُنظم ندوات ودورات تدريبية من أأجل تعزيز املعارف واملهارات املطلوبة:
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جراء أأحباث يف قاعدة البياانت  ، ويف قواعد البياانت الأجنبية، وندوات بشأأن الترشيعات Epoqueاإ
فكرية، والبلغات املكتوبة وأأنساق النصوص، وهمارات اجلديدة، واملسائل الراهنة املتعلقة ابمللكية ال

 عرض أأو أأدوات الربامج ااحلاسوبية اجلديدة.ال

التعمل الإلكرتوين: تقنية البحث الفعال، ودورة تدريبية عن بعد، والتصنيف التعاوين للرباءات لفائدة 
 املصنفني، وتصنيف الرباءات عىل أأساس التصنيف التعاوين للرباءات.

 الرقابة عىل املوارد:  12.11

مترار:  وصف النظام املوجود لرصد املوارد املطلوبة وحتديدها ابس 

 الطلب؛ تلبيةل  )أأ(

 وللوفاء مبعايري اجلودة فامي خيص البحث والفحص )ب(

 )أأ(

دارة الرباءات، لك ثلثة أأشهر، حتلّل   درجة امتثال مس توى املوارد للحتياجات الراهنة.اإ

 )ب(

البحث والفحص لرصد مضاعف ابنتظام. ويُراقَب معل لك فاحص من قبل رئيس القسم/الرتبة الثانية(. وُُتَرى  أأعاملختضع 
دارة الرباءات )مثل الرتبة الثالثة(.  مراقبات أأيضا من قبل مدير اإ

 الإداري عبء العمل تنظمي .1

الفحص وأأداء الوظائف املتعلقة طلبات البحث و  توضيح كيفية تنفيذ املامرسات والإجراءات التالية بشأأن التعامل مع  15.11
دخال البياانت والتصنيف: ا،هب  مثل اإ

وفقا  ابملس توى املطلوب و الوقت املناسباةل خبصوص اإصدار تقارير البحث والفحص يف أ ليات مراقبة فعّ  )أأ(
 الإدارة املعنية؛ من املطلوبةاجلودة  ملعايري  

 الطلب واإدارة ترامك العمل. تقلبات بشأأنأ ليات مراقبة ملمئة و )ب(

صدار  صدار تقارير البحث يف الوقت املنمن أأهداف املكتب املتعلقة ابجلودة اإ اسب، تقارير يف الوقت املناسب. ولضامن اإ
دارة الرباءات رصد تقدهما  ىل تتوىل اإ دارة سري العمل )تقارير الأداء املنبثقة عن نظام استنادا اإ (. ويتتبع ذكل النظام SyPPاإ

جراء اخُتذ و يف الوقت املناسب،  ،يوفرالعمل و  سريطوة من خطوات لك خ . تقدم لك تقريروضع معلومات عن أ خر اإ
وتُس تحدث تقارير الأداء لك أأس بوع ومن املمكن التأأكّد من أأن مجيع تقارير البحث صدرت مضن املهل احملّددة. وتُرسل 

دار  ىل الفاحصني ورؤساء أأقسام الرباءات ورئيس اإ  ة الرباءات.التقارير اإ
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 ضامن اجلودة .2

جراءات ضامنفامي ييل   12.11 وابملس توى  الوقت املناسبتقارير البحث والفحص يف  لإصدار املطلوبةودة اجل اإ
 ح كيفية تنفيذ ما ييل:يتوض ينبغي و  وفقا للمبادئ التوجهيية. من اجلودة املطلوب

 التحقق من أأعامل البحث والفحص وتثبيهتا ورصدها:يشمل للتقيمي اذلايت، ودة اجلضامن لنظام داخيل  ))أأ  

 لبحث والفحص؛اب اخلاصةللمتثال لهذه املبادئ التوجهيية  "1" 

فعال للموظفني.و "1"   لإرسال ردود الأ

متر للنظام الإدارة كيفية اس تخدام واإظهار  نظام لقياس البياانت ومجعها ورفع التقارير. )ب(   لضامن التحسني املس 
 املتبعة. للعمليات  

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

نرتانت( للمس تخدمني املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلفحص يف املكتب متاحة  ادلاخليني وعرب عرب ش بكة املكتب ادلاخلية )اإ
 موقع املكتب الإلكرتوين للمس تخدمني اخلارجيني.

جراءاملُعدة  القوامئ املرجعيةوتساعد اس امترات  التقيمي اذلايت لأغراض رصد أأنشطة البحث. وجيب أأن يوقّع خشصان عىل  يف اإ
 الاس امترات يك تُقبل التقارير، وهام الفاحص ورئيس القسم.

للتحقق من فعالية الإجراءات و البحث والفحص.  ية لأعاملثلثة أأشهر حاةل اجلودة الفعل وحيلّل تقرير اإحصايئ يصدر لك 
دارة الرباءات مراجعة ش به والوقاية من حدوث املشالك جمددا   حيح العجز والقضاء عىل املسبباتاملتخذة لتص  ، جيرى رئيس اإ

ىل ثلث مرات يف الس نة.   س نوي.ويُضطلع أأيضا بتدقيق داخيل عشوائية مرتني اإ

 التواصل .5

 :بني الإداراتالتواصل  11.11

يتوىل  واذلي الإداراتتوفري الامس واملسمى الوظيفي وبياانت التصال ملوظف التصال املعين ابجلودة واملعني من قبل 
 لية:مسؤو

 ؛املتبعة عىل صعيد الإدارات أأفضل املامرساتونرش املساعدة يف حتديد  )أأ(

 املس متر؛دمع التحسني و )ب(

فعاللأخرى للسامح بتلقي االإدارات ال مع توفري التواصل الفعّ و )ج( املسائل النظامية مهنا لتقيمي  الرسيعة ردود الأ
  احملمتةل ومعاجلهتا   

دارة skopecka@upv.czالس يدة سفيلتاان كوبامي )دكتورة يف القانون( )  الشؤون ادلولية.(، مديرة اإ

mailto:skopecka@upv.cz
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 التواصل مع املس تخدمني واإرشادمه: 11.11

 :كحد أأدىنمبا يف ذكل العنارص التالية  والاس تفادة مهنا، العملءوصف النظام املوجود لرصد ردود أأفعال 

 نظام ملمئ ملا ييل: )أأ( 

 الشاكوى واإجراء التصحيحات؛ الترصف يف "1" 

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

 للمس تخدمني. الردودتقدمي و  "1" 

جراء  )ب(   ييل: ملااإ

 ؛وأأفاكرمهرصد رضا املس تخدمني  "1" 

 ضامن تلبية احتياجاهتم وتوقعاهتم املرشوعة.و  "1" 

رشادات ومعلومات واحضة ودقيقة وشامةل للمس تخدمني )خاصة مودعي الطلبات غري  )ج(  امُلَمثَلني من قبلاإ
ىل تكل املعلومات( بشأأن معلية البحث والفحص، وتقدمي التفاصيل بشأأن ماكن أأخرىأأطراف   ، عىلالنفاذ اإ
 الإلكرتوين.الإدارة سبيل املثال رابط للإرشادات عىل موقع  

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

 )أأ، ب(

لاس امترات اس تقصاء رضا ال لكرتونيا )عىل موقع املكتب الإ نتاجئ ذكل كرتوين( وماداي يف املكتب. وتُعد زابئن متاحة اإ
يف املراجعة الس نوية للجودة عىل املس توى ادلاخيل. ومتّكن الاس امترة الإلكرتونية من من املدخلت الواردة الاس تقصاء أأيضا 

زاء اخلدمات اليت يوفرها املكتب؛  وميكن لأي زبون اس تخدام تكل الاس امترة للتعبري عن أ رائه رصد وتقيمي رضا الزابئن اإ
ذا قدم تكل  وتقدمي توصيات للتحسني وغري ذكل. وميكنه عدم الكشف عن هويته أأو تقدمي تفاصيل التصال اخلاصة به، واإ

 تكلال حتُ ونية، عرب الاس امترة الإلكرت  ةسلبي تدخلم. ويف حال قدم الزبون مدخلتهيتلقى ردا من املكتب عىل  التفاصيل،
ىل رئيس الإدارة املعنية. ويتوىل رئيس تكل الإدارة تقيمي  تخلاملد ويكفل الاس تجابة املناس بة اليت  ةالسلبي تخلاملداإ

ىل الرفض عندما  جراء وقايئ/تصحيحي أأو اإ ىل اإ جراء وقايئ/تصحيحي. تلاملدخس تحق ت ل تؤدي اإ  اس تجابة يف شلك اإ

الأخرى مثل الرسائل الإلكرتونية الواردة من املوظفني أأو الرسائل  املدخلتسؤولية معاجلة ويتوىل املدقق ادلاخيل أأيضا م 
ىل املدقق ادلاخيل. وبناء عىل الربيدية اليت يتلقاها املكتب. ولك  حاةل أأي معلومات عن رضا الزابئن اإ املوظفني ملزمون ابإ

زابئن وتقيميها بشلك عام. ويرد وصف وتوثيق معلية رصد تعلاميت رئيس املكتب، يتوىل املدقق ادلاخيل معلية رصد رضا ال
 تب.رضا الزابئن يف المنوذج العمليايت للمك 

وختضع لك البياانت املتعلقة ابلشاكوى لتقيمي س نوي من قبل املدقق ادلاخيل يف التقرير املوجه اإىل رئيس املكتب، ومتثّل 
حدى املساهامت يف تقرير املراجعة  الإدارية. وتُدرج لك الشاكوى يف املوقع الإلكرتوين مع الاس تجابة البياانت الرئيس ية اإ

لكرتوين للموظفني وامجلهور.  املعمتدة ويه متاحة يف شلك اإ
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 )ج، د(

 أأهداف اجلودة.الإلكرتوين دليل البحث والفحص و  يتيح املكتب عىل موقع

ىل س ياسة املكتب، املتاحة يه أأيضا عىل موقع املكتوتستند   ب الإلكرتوين.أأهداف اجلودة اإ

 :وامُلختارةالتواصل مع الويبو واملاكتب املعينة  12.11

الكيفية اليت وابلتحديد وصف  .وامُلختارةالتواصل الفعال مع الويبو واملاكتب املعينة  الإدارة هبا حتقق الكيفية اليتوصف 
 برسعة. تقيمي ردود أأفعال الويبو ومعاجلهتا الإدارة هبا تضمن
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 التوثيقالتدوين و  .2

دارة اجلودة بوضوح حبيث ميكن رصد مجيع العمليات داخل  وصف وتنفيذجيب  ملحظة توضيحية: 10.11 الإدارة نظام اإ
 الإدارةويمت ذكل من خلل الواثئق اليت تشلك دليل  .عايرياتساقها مع امل واملنتجات واخلدمات الناُتة عهنا ومراقبهتا ومراجعة

 (.11.11)انظر الفقرة  اخلاص ابجلودة

 (10.11وفقا لقالب الفقرة علهيا  ليس من الرضوري الردو  هذه النقطة للعمل فقط. )ملحوظة:

ىل توثيق الإجراءات والعمليات اليت تؤثر عىل جودة العمل، مثل التصنيف  11.11 تريم 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:

 ؛زعتعدت ووُ الواثئق اليت يتأألف مهنا دليل اجلودة واليت أ   )أأ( 

 الش بكة ادلاخلية عىل سبيل املثال(؛، الإنرتنت، الوسائط اليت تنتقل من خللها )النرش ادلاخيل )ب( 

ىل النسخة الأحدث. ،الإجراءات املتخذة ملراقبة الواثئق، عىل سبيل املثال )ج(   ترقمي النسخ، النفاذ اإ

 )أأ، ب، ج(

دارة اجلودة. وأأحدث نسخة من ادلليل يه ت كل الوثيقة الرئيس ية اليت تصف نظام الإدارة املتاكمةل يف املكتب يه دليل اإ
ىل املعايري التالية:  1012ديسمرب  1الصادرة منذ  ، ISO 9001:2008ويه متاحة يف املكتب. ويستند دليل اجلودة اإ

 .EQMS - CA/57/07 ، وISO 14001:2004، وOHSAS 18001:2007و ،ISO/IEC 27001:2005و

عىل ش بكة املكتب  HTMLاذلي يرد بنسق  أأما الوثيقة اليت تأأيت يف املرتبة الثانية يف املكتب فهيي المنوذج العمليايت
نرتانت( ادلاخلية  ليه دليل اجلودة. ويش متل المنوذج العلميايت عىل معليات حمّددة ومسؤوليات وأأنشطة مضن )اإ واذلي يشري اإ

شار  ات العمليات ومدخلت واثئقية وخمرجات وأأنظمة للمعلومات املُس تخدمة. وينطوي المنوذج العمليايت ودليل اجلودة عىل اإ
ىل املبادئ التوجهيية املذكورة يف   السابقة. الأقساممرجعية اإ

دارة ويُدار دليل اجلودة  دارة الواثئق ويُدار المنوذج العمليايت عن طريق معلييت حتديد العمليات اجلديدة واإ من خلل معلية اإ
 تغيري العمليات.

دارة دليل اجلودة والمنوذج   العمليايت.ويتوىل مدير اجلودة مسؤولية اإ

  



PCT/CTC/28/3 
Annex I 
18 

ذا اكنت الواثئق اليت تشلك دليل اجلودة تتضمن ما ييل: 11.11  توضيح ما اإ

دارة اجلودة؛اب مبا يف ذكل بيان واحض دارةس ياسة اجلودة ابلإ  )أأ(   لماام الإدارة العليا بنظام اإ

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

 لك قسم من أأقسامه؛ ولياتؤ ومس دارةالتنظميي للإ الهيلك  )ج( 

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

 الإجراءات؛و يذ العمليات املوارد املتاحة لتنف  )هـ( 

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

 يش متل دليل اجلودة ومرفقاته عىل الأجزاء التالية:

دارة املكتب العليا )أأ(  ؛س ياسة اجلودة اليت وضعهتا اإ

دارة اجلودة، مبا يف ذكل تفاصيل أأي اس تثناءات ومربراهت )ب(  ؛انطاق نظام اإ

 ؛الهيلك التنظميي للمكتب )ج(

 ؛لك العمليات املوثقة املُنفذة يف املكتب )د(

 ؛املوارد املتاحة لتنفيذ العمليات )ه(

دارة اجلودة )و(  .وصف التفاعل بني العمليات والإجراءات يف نظام اإ
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 ، مثل:الإدارةتوضيح أأنواع السجلت اليت حتتفظ هبا  11.11

 ؛وماكن ااحلفظفظ حتديد أأي الواثئق حُت  )أأ( 

 ؛مراجعة الإدارةنتاجئ  )ب( 

 ؛ما يتعلق بتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم )ج( 

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

 نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات؛ )هـ( 

 شأأن لك طلب؛نفذة ب معليات البحث والفحص املُ  )و( 

 بياانت تسمح بتتبع وتعقب العمل الفردي؛ )ز( 

دارة اجلودة؛ التدقيقجسلت معليات  )ح(   يف نظام اإ

 ، عىل سبيل املثال الإجراءات التصحيحية؛املتسقة مع املعايريالإجراءات املتخذة بشأأن املنتجات غري  )ط( 

 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء التصحيحي؛ )ي( 

 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء الوقايئ؛ )ك( 

 .1 القسمتوثيق معليات البحث كام هو موحض يف  )ل( 

، ISO 14001:2004، وOHSAS 18001:2007، وISO/IEC 27001:2005، وISO 9001:2008معايري للطبقا 
 جبميع السجلت املطلوبة مثل ما ييل:، حيتفظ املكتب EQMS - CA/57/07و

 ؛الواثئق حُتفظ وماكن ااحلفظحتديد أأي  )أأ(

 نتاجئ مراجعة الإدارة؛ )ب(

 ما يتعلق بتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم؛ )ج(

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

 نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات؛ )ه(

 املُنفذة بشأأن لك طلب؛معليات البحث والفحص  )و(

 بياانت تسمح بتتبع وتعقب العمل الفردي؛ )ز(

دارة اجلودة؛ )ح(  جسلت معليات التدقيق يف نظام اإ

 الإجراءات املتخذة بشأأن املنتجات غري املتسقة مع املعايري، عىل سبيل املثال الإجراءات التصحيحية؛ )ط(
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 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء التصحيحي؛ )ي(

 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء الوقايئ؛ )ك(

 .1توثيق معليات البحث كام هو موحض يف القسم  )ل(

 توثيق معلية البحث .1

 معليات البحث هبا. توثيق الإدارةلأغراض داخلية، ينبغي عىل  12.11

 أأن تبني: الإدارةينبغي عىل 

 درج يف هذا السجل:مُ من البنود التالية أأي  )أأ( 

لهيا ) "1"   الرباءات وغري الرباءات(؛ مستنداتقواعد البياانت اليت مت الرجوع اإ

 ما اس تخدم من لكامت البحث، وتركيبات اللكامت والتشذيب؛ "1" 

 البحث؛ املس تخدمة يفاللغة )اللغات(  "1" 

قل وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات أأو ما  "2"  الأصناف وتركيبات الأصناف اليت مت البحث عهنا، عىل الأ
 يعادهل؛   

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

موضوع البحث؛  بياندرجت يف هذا السجل، عىل سبيل املثال معلومات أأخرى متعلقة ابلبحث نفسه أ   أأي  )ب( 
قواعد بياانت مفردات أأو و ؛ اليت مت الاطلع علهياجسل ابلواثئق و ابلبحث عىل الإنرتنت؛  ذات صةلتفاصيل و  
خل؛   مرادفات أأو مفاهمي عىل الإنرتنت اإ

دراج الإدارةينبغي عىل  ملحظة توضيحية:)  لرصد معلية البحث وحتسيهنا( حتصل علهياقامئة ابملعلومات الأخرى اليت قد  اإ

ىل أأي:أأي ااحلالت اخلاصة وُ  )ج(  ذا اكنت السجلت احملفوظة تشري اإ  ثقت وما اإ
 ؛تقييد للبحث ومربره "1" 
 غياب وضوح املطالبات؛ "1" 
 .وحدة الاخرتاعغياب  "1" 

لأغراض املراجعة والتوثيق عىل يسّجل الفاحصون معليات البحث اليت يقومون هبا. وخُيّزن بعض مهنا يف مشغّل مشرتك 
 الصعيد ادلاخيل.

 ويف معظم ااحلالت، يوثّق جسل البحث ما ييل:

لهيا ) "1"  الرباءات وغري الرباءات(؛ مستنداتقواعد البياانت اليت مت الرجوع اإ

 ؛املرادفات اليت تصف موضوع البحثو  لبحثالكامت  "1"
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 يعادهل؛لتصنيف ادلويل للرباءات أأو ما عهنا، عىل الأقل وفقا ل الأصناف وتركيبات الأصناف اليت مت البحث  "1"

 بحث(؛الرسد التارخيي خلطوات ال )أأي  البحثنتاجئ مجل البحث املس تخدمة و  "2"

 قامئة ابلواثئق اليت تُعترب وجهية والتعليقات عىل وجاههتا؛ "5"

ىل الوضوح أأو البياانت  "2" جراء حبث جمد؛أأي تقييدات للبحث انمجة عن مطالب تفتقر اإ  ادلامعة بدرجة حتول دون اإ

 أأي بياانت تتعلق بوحدة الاخرتاع. "1"

 املراجعة ادلاخلية .1

املدى املراجعات  حتدد هذه و تقارير عن ترتيبات املراجعة ادلاخلية هبا. الإدارة ينبغي أأن تعدّ  ملحظة توضيحية: 15.11
دارة جودة اذلي أأنشأأت عىل أأساسه  ىلنظام اإ ، واملدى اذلي يتفق فيه هذا النظام مع 11الفصل  الوارد يف منوذجال  استنادا  اإ

دارة اجلودة واملبادئ التوجهيية للبحث والفحص.متطلبات نظام  لبيان مدى وينبغي أأن تكون املراجعات موضوعية وشفافة  اإ
وفامي يتعلق  ىل الأقل يف الس نة.رى مرة واحدة عوينبغي أأن ُُت  ل،واملبادئ التوجهيية بشلك اثبت وفعا تطلباتهذه امل تطبيق 
ضافية بشأأن ترتيبات املراجعة ادلاخلية هبا مبوجب هذا  تقدمي دارة، جيوز للإ المنوذجمن هذا  1.11ابلنقطة  ، القسممعلومات اإ

ذا أأرادت.  اإ

وجيوز  .2.11ـ  2.11، أأعله، يف النقاط 1 القسمللمنوذج املذكور يف  وفقا  رفع تقارير هبذه الرتتيبات تُ  11.11 – 12.11
ضافية حول املدخلت الإضافية يف معليات املراجعة ادلاخلية هبا مبوجب هذا  تقدمي دارةللإ  ذاالقسممعلومات اإ  أأرادت. ، اإ

دارة اجلودة س نواي. ُُترى معليات التدقيق ادلاخيل واخلاريج  لنظام اإ

دارة اجلودة مع املعايري  ىل تأأكيد اتساق نظام اإ ، ISO/IEC 27001:2005، وISO 9001:2008وتريم تكل العمليات اإ
 .EQMS - CA/57/07، وISO 14001:2004، وOHSAS 18001:2007و

 لإدارات لعرض تقاريرها عىل اجامتع الإدارات ادلوليةاملتاحة لرتتيبات ال .2

، 12,11املطلوب وفقا  للفقرة التقرير املبديئ : يُرفع 11الواردة يف الفصل  مثة مرحلتان يف ترتيبات رفع التقارير 12.11
 .10.11 والتقارير الس نوية املمكةل وفقا  للفقرة

]ييل ذكل املرفق الثاين[
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دارة اجلودة أأنظمةتقرير عن   اإ

عداد   هنغاراي للملكية الفكريةمكتب من اإ
 معهد فيسغراد للرباءاتبوصفه مكتبا مشاراك يف 

دارة اجلودة عىل النحو املبني يف هذا المنوذج. معلومات أأساس ية عامة للإدارة تقدميينبغي   عن نظام اإ

تدرج أأسفل لك عنوان وتعترب الأوصاف الواردة أأسفل لك عنوان رئييس يف هذا المنوذج أأمثةل لنوع املعلومات اليت ينبغي أأن 
دارةوللك  وكيفية تنظميها. ضافة اإ ن أأرادت ذكل. أأخرىمعلومات  اإ  غري تكل املبينة يف هذه الوثيقة اإ

 (1.11 – 1.11املقدمة )الفقرات 

ن اقتىض الأمر،  دارة اجلودة اخلاص اإ ىل أأي مرجع أأو أأساس معياري معرتف به لنظام اإ جيوز للإدارة يف هذه النقطة الإشارة اإ
دارة اجلودة"، ISO 9001، مثل 11جبانب الفصل  هبا  حتت عنوان "مرجع معياري لنظام اإ

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

دارة طارات الأوصاف، بعد ذكل وتقدم لك اإ  حتت العناوين التاليةكحد أأدىن،  املعلومات الواردة يف اإ

لبحث والفحص مبا يتسق مع )املكتب( نظاما لإدارة اجلودة عىل وظائفه املتعلقة اب مكتب هنغاراي للملكية الفكريةطّبق 
، أأما 1012حىت عام  1001سارية من عام  ISO 9001:2008 رايمع ل ادة تصديق وفقا ل واكن أأول شه .ISO 9001 املعيار

عادة التصديق فهيي سارية من عام   .1011عام  حىت 1012شهادة اإ

 



PCT/CTC/28/3 
Annex II 
2 

 

 (SGSاملمنوحة للمكتب من قبل الرشكة العامة للمراقبة ) ISOعايري شهادات الامتثال مل: 1الشلك 

 العامة القيادة والس ياسة .1

كيد عىل توثيق ما ييل بوضوح،  2.11  :داخليا   متوفرة الواثئق وأأنالتأأ

 )أأ( س ياسة اجلودة اليت وضعهتا الإدارة العليا.

فراد  دارة اجلودة مبوجب تفويض الإدارة العليا وأأسامؤمه. ولنيؤ املس)ب( أأدوار الهيئات والأ  عن نظام اإ

فراد  يبني)ج( خمطط تنظميي  دارة اجلودة. ولنيؤ املسمجيع الهيئات والأ  عن نظام اإ

 س ياسة اجلودة اليت وضعهتا الإدارة العليا )أأ(

ابعتباره املركز ااحلكويم محلاية امللكية الفكرية والسلطة املعنية بتقدمي خدمات ، مكتب هنغاراي للملكية الفكريةتمتثّل هممة 
ىل تطوير نظايم امللكية الصناعية وحق املؤلف اللزمني لتمنية  عالية اجلودة يف هذا اجملال، يف العمل بكفاءة والسعي بسلةل اإ

 اقتصاد قامئ عىل املعارف يسوده الابتاكر والتنافس.

 احملّدد، تُتخذ الإجراءات التالية:ولبلوغ الهدف 

دارة اجلودة ونسعى اإىل حتسينه ابس مترار، مبا يتفق مع املعيار .1  .ISO 9001:2008 حنافظ عىل نظام اإ

دارة اجلودة، وحنلّل مكيهتا وجودهتا ومؤرشاهتا الزمنية من أأجل  .1 نرصد ابس مترار سري معلياتنا الوظيفية بناء عىل نظام اإ
 طلبات زابئننا وأأداء املكتب من انحييت المكية واجلودة يف بيئة متغرّية.التوفيق، مبرونة، بني 
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دارة شاكوا .1 مه من أأجل تعزيز طابع اخلدمة اذلي تتسم به الأنشطة الرمسية نويل اهامتما خاصا لفهم احتياجات زابئننا واإ
 وااحلفاظ عىل رشاكة مع الزابئن.

ماكنيات  .2 نشارك يف تبادل املعارف والتجارب بني املاكتب الوطنية واملنظامت ادلولية؛ ونشغّل نظامنا ونس تغل اإ
 أأنشطتنا.يف  –املقبوةل دوليا  –حتسينه مبا ميكّننا من تطبيق أأفضل املامرسات 

العمومية ملوظفينا، مبا ميكّهنم من فهم أأثر أأنشطهتم عىل رات املهنية واللغوية والإدارية انضمن حتسني املعارف وامله .5
 متطلبات اجلودة.

ماكنية حتديده والتأأكّد منه، وبلوغ املوظفني بفعالية  .2 ننشئ خطة معل تكفل توافق الأداء مع الترشيعات السارية، واإ
 .لأداءملتعلقة اباهداف الأ 

فايهتا للضطلع مبهامنا نراقب ابس مترار مواردان البرشية واملالية ومواردان اخلاصة ابلبنية التحتية للتحقّق دوما من ك .1
 أأهداف اجلودة.وبلوغ 

دارة اجلودة  .1 نبذل قصارى هجدان، ابلرتكزي عىل تغيري بيئة النظام وحتسني الأداء، من أأجل حتسني نظامنا اخلاص ابإ
 وللس مترار يف حتسني جودة الأداء.جلعهل مناس با لتلبية الطلبات املتغرّية 

دارة اجلودة يف املس توى املصادق عليه وفقا ملتطلبات امل  .2 ، حىت ISO 9001:2008عيار حنافظ عىل نظامنا اخلاص ابإ
ذا مسحت الظروف، من حتقيق التطلعات ااحلكومية املتعلقة جبودة نشاط املراقبة ادلاخلية أأو ُتاوز تكل التطلعات.  نمتكّن، اإ

 .مكتب هنغاراي للملكية الفكريةغايتنا يه ضامن أأن يكون الزابئن واملوظفون عىل حد سواء راضني عن معل  .10

دارة اجلودة مبوجب تفويض الإدارة العليا وأأسامؤمهأأدوار الهيئات و  )ب( فراد املسؤولني عن نظام اإ  الأ

دارة اجلودة طبقا ل مكتب هنغاراي للملكية الفكريةأأدوار نظام الإدارة املتاكمةل يف   ISOمعيار ل ، املش متل عىل نظام اإ
(ISO QMS)دارة أأمن املعلومات  (.ITILلتكنولوجيا املعلومات )، ونظام مكتبة البىن التحتية (ISMS) ، ونظام اإ

دارة اجلودة )  ISO 9001:2008معيار ل ( طبقا ل QMSنظام اإ

دارة أأمن املعلومات  ISO/IEC 27001:2013لمعيار ل ( طبقا ISMS) ونظام اإ

 ISO/IEC 20000-1:2011معيار ل ( طبقا ل ITILونظام مكتبة البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات )
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 دةقيادة نظام اإدارة اجلو 

دارة اجلودة دليكو اببيلي رئيس نظام اإ  الس يدة اإ

 الس يد زولتان هيجيدوس مدير أأمن املعلومات

 الس يد تيفادار بوغنار مدير تطوير معليات تكنولوجيا املعلومات

 الس يدة أأورسوليا جيليان مدير التوثيق

 .10املرفق ادلليل املتاكمل،  أأدوار مكتبة البىن التحتية لتكنولوجيا املعلومات

 وأأسامؤمه ISO نظام الإدارة املتاكمةل طبقا ملعايريعن  للمسؤولنيالأدوار الوظيفية املشرتكة 

 املدققون ادلاخليون املسؤولون عن العمليات املسؤولون عن البياانت الإدارة املسؤوةل الإدارات

 الرئاسة
لأعضاء اجمللس الرئايس 

 مسؤولية مس تقةل
نييتيس   الس يدة ليل اإ

الس يدة كريس تينا 

 هيجيدوس

(QMS+ISMS) 

يرزيبيت كون  الس يدة اإ

(QMS) 

دارة الرباءات  الس يدة دورا غيتفايين فرياغ اإ

 الس يد جينو كورتويس

(ENYV, E-PUB,SZF, 

CPC) 

 سابولكس فاراكسالس يد 

 )الشؤون اخلارجية(

الس يدة ماراين سوملاين بيين 

 )الرباءات(

 الس يدة ماراي بيتس ستيفر

 )اخلدمات(

الس يدة اكاتلني ميلكو 

 )املصنفات النباتية(

دليكو بروهازاكين  الس يدة اإ

)شهادات امحلاية نمييت 

 التمكيلية(

يس تفان اكرابيت )حامية  الس يد اإ

 الطوبوغرافيا(

 الس يد جينو كورتويس

(QMS+ISMS) 

دليكو سيبيس ين  الس يدة اإ

 (QMS) سامسون 

الس يد لسلو فيغ 

(QMS+ISMS) 

اتماس ابرايج الس يد 

(QMS+ISMS) 

دارة العلمات  اإ

التجارية والامنذج 

 والتصاممي

 بيرت س ييكالس يد 

 الس يدة فيكتوراي هيجيدوس

(ENYV, E-PUB) 

 الس يد اإميري غوندا

(ENYV, E-PUB) 

 الس يد غوس تاف سولويس

(ENYV, E-PUB) 

 الس يدة فيكتوراي هيجيدوس

 الس يدة غابرييل كيس

 الس يد غوس تاف سولويس

يرياك سيب  الس يدة اإ

(QMS) 

 الس يدة لسلوين اتاكس

(QMS+ISMS) 

 الس يد غوس تاف سولويس

(QMS+ISMS+ITIL) 

دارة تس يري  اإ

 شؤون املكتب
 الس يد زولتان زابوري

 الس يد اتماس دينيس

ينيكو هوسار  الس يدة اإ

(ENYV, ELO, E-PUB) 

 الس يد ريتشارد سابو

(ENYV, ELO, E-PUB) 

الس يدة غيونغي س يلفيتسيك 

(ENYV, ELO, E-PUB) 

ينيكو هوسار  الس يدة اإ

 الس يد ريتشارد سابو

 الس يدة غيونغي س يلفيتسيك

 الس يدة ميليندا اكدلي

(QMS) 

 الس يد لسلو ليندفاي

(QMS+ISMS) 

 الس يد ريتشارد سابو

(QMS+ISMS+ITIL) 

دارة الشؤون  اإ

 القانونية وادلولية
 الس يدة جوهاان س تادلري

 فرييبالس يدة فيول 

(ENYV, E-PUB) 

 الس يد سااب ابتيس

 الس يدة فيول فرييب

 الس يدة كريس تينا كوفاكس

(QMS) 

دليكو زيلباويرين  الس يدة اإ

 (QMS+ISMS) ابيل 
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 املدققون ادلاخليون املسؤولون عن العمليات املسؤولون عن البياانت الإدارة املسؤوةل الإدارات

دارة حق املؤلف  الس يد بيرت لبودي اإ
 الس يد بيرت لبودي

(ENYV, E-PUB) 
يس تفان ليجزيا   الس يد دينيس اإ

دارة املوارد  قسم اإ

 البرشية
دليكو فاراغو هونيغ دليكو فاراغو هونيغ الس يدة اإ دليكو فاراغو هونيغ الس يدة اإ   الس يدة اإ

دارة الشؤون  اإ

 املالية

الس يدة غيورغي كوتساين 

 ابس تور

 (SAP) الس يدة اتمارا فيليو 

 الس يدة سوزاان فابوكوروا

(SAP ) 

يرزيبيت كولوسفاريين  الس يدة اإ

 (SAP)مايت 

 (LGO)أأوىل زولتان 

يرزيبيت كولوسفاريين مايت  اإ

 سوزاان فابوكوروا

 سوزاان فابوكوروا

(QMS+ISMS) 

 

دارة اخلدمات  اإ

 الإعلمية
 الس يد تيفادار بوغنار

 الس يد اتماس دينيس

 الس يد أأتيل سينديفي

 الس يد اتماس دينيس

 سينديفيالس يد أأتيل 

الس يدة توندي غالوين بيتو 

(QMS+ISMS+ITIL) 

الس يدة كريس تينا 

 سيبيسهازي

(ITIL) 

دارة الابتاكر  الس يد غابور نمييت اإ
الس يدة س يلفيا بوغنار 

(ENYV) 

 الس يدة سوزا فارجو

 الس يدة س يلفيا بوغنار

 الس يدة هاجنالاك بوجيك

(QMS) 

 الس يدة س يلفيا بوغنار

(QMS+ISMS) 

 

 

 للملكية الفكرية هنغاراي التنظميي ملكتب الهيلك: 1الشلك 
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 ISOوفقا ملعايري  مكتب هنغاراي للملكية الفكريةاخملطط التنظميي لنظام الإدارة املتاكمةل اذلي ينفذه 

 

 مكتب هنغاراي للملكية الفكرية يفلنظام الإدارة املتاكمةل : الهيلك التنظميي 1الشلك 

دارة اجلودة ابلإ مثل  ، توضيح )عن طريق جدول 5.11 من املبادئ  11الفصل  ملتطلبات دارة( مدى استيفاء نظام اإ
 بدل  من ذكل، بيان املواضع اليت ل تس تويف فهيا الإدارة هذه ،أأو التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.

 .املتطلبات

 مدى الاستيفاء 11الفصل  متطلبات

 منعدم جزيئ اكمل

    توفر س ياسة اجلودة )أأ( 2.11

دارة اجلودة وأأسامهئم ولنيؤ املسحتديد أأدوار  )ب(      عن نظام اإ

     توفر خمطط تنظميي )ج(

دارة اجلودة ملتطلبات الفصل   5.11     11تأأكيد استيفاء نظام اإ

دارة اجلودة )أأ( 2.11     أ ليات ضامن فعالية نظام اإ

    املس مترمراقبة معلية التحسني  )ب(

     توعية املوظفني هبذا املعيار من قبل الإدارة )أأ( 1.11

دارة اجلودة اب اتساق )ب(       لإدارةاملبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مع نظام اإ

دارية )أأ( 1.11     اإجراء مراجعات اإ

    اس تعراض أأهداف اجلودة )ب(

    الإدارةالتوعية بأأهداف اجلودة يف مجيع أأقسام  )ج(



PCT/CTC/28/3 
Annex II 
7 

 مدى الاستيفاء 11الفصل  متطلبات

 منعدم جزيئ اكمل

دارة اجلودة بغية: )أأ( 2.11     اإجراء مراجعة س نوية لنظام اإ

دارة اجلودة مع متطلبات الفصل  "1" ب()     11حتديد مدى تطابق نظام اإ

     الرباءاتلمبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن ل البحث والفحص  متاثلحتديد مدى  "1"

    مهنج موضوعي وشفاف )ج(

    11.11اس تخدام مدخلت تشمل معلومات وفق ا للفقرة  )د(

    تسجيل النتاجئ ()ه

    التأأكد من رصد أأعباء العمل الفعلية والتكيف معها  10.11

    :وجود بنية حتتية لضامن مكية موظفني )أأ( 11.11

    اكفية للتعامل مع تدفق العمل "1"

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

    12 حتافظ عىل التسهيلت اللغوية لفهم اللغات وفق ا للقاعدة "1"

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

    عىل مس توى يؤهلهم دلمع املوظفني املؤهلني تقنيا "1"

     لتوثيق السجلت "1"

    التأأكد من وجود معدات مناس بة لإجراء البحث والفحص "1" )أأ( 11.11

     12التأأكد من توفر الواثئق وفق ا للقاعدة  "1"

     علهيا تعلاميت ملساعدة املوظفني يف فهم معايري اجلودة والترصف بناء   "1" ()ب

    تباع اإجراءات العمل بدقة واحملافظة عىل حتديهثاتعلاميت ل "1"

     برانمج التعمل والتطوير لضامن توفر املهارات املطلوبة للبحث والفحص واحملافظة علهيا "1"  11.11

    اجلودة الامتثال ملعايريأأمهية برانمج التعمل والتطوير لضامن وعي املوظفني ب "1" 

    الطلب تلبيةوجود نظام لرصد املوارد املطلوبة ل  )أأ( 12.11

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

    تقارير البحث والفحص يف الأوقات احملددة أ ليات مراقبة لضامن اإصدار )أأ( 15.11

    الطلب وترامك العملالتقلبات يف جحم أ ليات مراقبة  )ب(

    :نظام داخيل لضامن اجلودة للتقيمي اذلايت )أأ( 12.11

    لستيفاء املبادئ التوجهيية للبحث والفحص "1"

    لإرسال ردود الأفعال للموظفني "1"

    رير بشأأن التحسني املس مترانظام لقياس البياانت ورفع التق )ب(

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

    الهيئاتاملامرسات بني  أأفضل موظف اتصال يساعد يف حتديد )أأ( 11.11

    موظف اتصال يتوىل التحسني املس متر )ب(

الأخرى للحصول عىل ردود الأفعال  الهيئاتاةل مع موظف اتصال يوفر حلقة اتصال فعّ  )ج(

  والتقيمي

   

    نظام ملمئ للتعامل مع الشاكوى "1" )أأ( 11.11
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 مدى الاستيفاء 11الفصل  متطلبات

 منعدم جزيئ اكمل

     لختاذ الإجراءات الوقائية/التصحيحية مناسبنظام  "1"

    لتوفري ردود الأفعال للمس تخدمني مناسبنظام  "1"

    اإجراء لرصد رضا املس تخدمني وتصورمه "1" ب()

    ةاإجراء للتأأكد من تلبية الاحتياجات والتوقعات املرشوع "1"

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

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

نشاء حلقة اتصال مع الويبو واملاكتب   12.11     /املعينةاملُختارةاإ

دارة اجلودة ابلإ   10.11     موصوف بوضوح )يف دليل اجلودة مثل ( دارةنظام اإ

عداد الواثئق اليت يتأألف مهنا دليل اجلودة وتوزيعها )أأ( 11.11     اإ

    ةتوفر الوسائط دلمع دليل اجلود )ب(

    اختاذ اإجراءات مراقبة الواثئق )ج(

دارة اجلود دارةس ياسة جودة ابلإ  )أأ( 11.11     ةوالالماام بنظام اإ

دارة اجلودة )ب(      نطاق نظام اإ

    وليات تنظميية وهيلك تنظمييؤ مس )ج(

    دارةوثقة يف الإ امل اإجراء العمليات )د(

    توفر املوارد لإجراء العمليات )ه(

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

    وحتديد ماكن ااحلفظفظ تسجيل أأي الواثئق حُت  )أأ( 11.11

    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 )ه(

    نفذة يف لك طلبتسجيل معلية البحث والفحص املُ  )و(

    تسجيل البياانت مبا يسمح بتعقب العمل الفردي )ز(

دارة اجلودة )ح(     تسجيل معليات التدقيق يف نظام اإ

    املتسقة مع املعايريتسجيل الإجراءات املتخذة حيال املنتجات غري  ))ط

    تسجيل الإجراءات املتخذة حيال الإجراءات التصحيحية )ي(

     تسجيل الإجراءات املتخذة حيال الإجراءات الوقائية )ك(

    ثتسجيل واثئق معليات البح )ل(

    تسجيل قواعد البياانت املس تخدمة يف البحث "1" )أأ( 12.11

    البحث تسجيل لكامت البحث وتركيبة اللكامت وتشذيب اللكامت أأثناء "1"

    تسجيل اللغات املس تخدمة يف البحث "1"

    املس تخدمة يف البحث وتركيباهتاتسجيل الأصناف  "2"

    ابلبحثتسجيل املعلومات الأخرى املتصةل  )ب(
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 مدى الاستيفاء 11الفصل  متطلبات

 منعدم جزيئ اكمل

    البحث وتربير ذكل أأي قصور يفتسجيل  "1" )ج(

    املطالبوضوح يف نقص أأي تسجيل  "1"

    انعدام الوحدةتسجيل  "1"

    اخلاصة هبا تقارير بشأأن اإجراءات املراجعة ادلاخلية  15.11

اإىل  11.12

11.11 

 
 ةادلاخليمعلومات اإضافية حول املدخلت الإضافية للمراجعات 

   

    12.11التقرير املبديئ اذلي نصت عليه الفقرة   12.11

 

ىل اخملطط التنظميي، الهيئات وال ليات اليت تس تعني هبا الإدارة لضامن:  2.11  توضيح، مع الإشارة اإ

دارة اجلودة؛  )أأ( فعالية نظام اإ

متر.و )ب(    تقدم معلية التحسني املس 

 )أأ(

دارة  دارة املكتب، لك عام، اإىل وضع وصوغ أأهداف تتعلق بقياس اجلودة وحتديد لتقيمي فعالية نظام اإ اجلودة، تسعى اإ
 الأشخاص املسؤولني عن حتقيقها، واعامتد برانمج التدقيق ادلاخيل للنظام املذكور.

 )ب(

خلاريج ُُترى مراجعة ش به عشوائية ثلث مرات يف الس نة، وهناك معليات للتدقيق ادلاخيل واوجيري املدققون ادلاخليون 
مرة يف الس نة. وتُناقش نتاجئ معليات التدقيق ادلاخيل وحُتلّل يف اجامتع اجمللس الرئايس، حيث تُتخذ القرارات بشأأن 

 الإجراءات الرضورية.

 مبا يف ذكل: ،التنظميية واملتطلباتاملعاهدة  مبتطلبات ملوظفهيا أأمهية الوفاءالإدارة توضيح كيف تبني  1.11

 تعلقة هبذا املعيار؛تكل امل  )أأ( 

دارة اجلودة ابلإدارة. )ب(   الامتثال لنظام اإ

دارة اجلودة، دارة املكتب للموظفني أأمهية الوفاء مبتطلبات نظام اإ التعاون بشأأن  معاهدةمبا يف ذكل املتطلبات بناء عىل  تبنّي اإ
الإدارة ذكل من خلل الاجامتعات اليت وتبنّي ، فامي خيص ضامن جودة البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل. الرباءات

دارة اجلودة.  تُعقد ابنتظام. ويف تكل الاجامتعات، تُناقش أأيضا مسأأةل الامتثال لنظام املكتب اخلاص ابإ
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 :الأعامل ال تية امللكفونري الإدارة العليا أأو املوظفون توضيح كيف ومىت ُُت   1.11

دارية  )أأ(  جراء مراجعات اإ  املوارد امللمئة؛وضامن توفر اإ

 أأهداف اجلودة؛ مراجعة )ب( 

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

 )أأ(

 يضع املكتب ويصوغ أأهدافا تتعلق ابجلودة وتتوىخ التحسني املس متر ابلستناد اإىل الاسرتاتيجية.

دارة اجلودة وتقيمي مس توى بلوغ الأهداف يف اجامتع اجمللس الرئايس،  حيث تُتخذ القرارات وجيري، لك عام، حتليل نظام اإ
 الرضورية.

نرتانت(.  واحملارض ااحلرفية لتكل الاجامتعات متاحة للموظفني عرب ش بكة املكتب ادلاخلية )اإ

 )ب(

دارة اجلودة من  قبل الإدارة املسؤوةل وفقا للسرتاتيجية. ُُترى، س نواي، معليات مراجعة نظام اإ

 )ج(

نرتانت( وتُناقش يف اجامتعات املوظفني.  تُتاح أأهداف اجلودة للموظفني عرب الش بكة ادلاخلية )اإ
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ذا اكنت الإدارة  2.11 دارة اجلودة وفق ا للفقرات  امللكفونعليا أأو املوظفون ال توضيح ما اإ جيرون مراجعة داخلية لنظام اإ
15.11 -11.11: 

قل )انظر الفقرة  )أأ(  (؛15.11مرة واحد س نواي  عىل الأ

 :عىل النحو التايل، 1 القسموفق ا للنطاق الأدىن لهذه املراجعات كام هو مبني يف و  )ب(

دارة اجلودة مدى استيفاءحتديد  "1"   )أأ((؛11.11، 15.11)انظر الفقرات  11املادة  تطلباتمل  نظام اإ

 لمبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )انظر ل  البحث والفحص مدى استيفاءحتديد و  "1"
 )أأ((؛11.11، 15.11الفقرات    

 (؛15.11بطريقة موضوعية وشفافة )انظر الفقرة و  )ج(

 و(؛)- )ب( 11.11وفق ا للفقرات  ،مثل املعلومات ،الاس تعانة مبدخلتو )د(

 (.11.11تسجيل النتاجئ )انظر الفقرة و  )هـ(

دارة اجلودة مرة واحدة س نواي. وتس تخدم املراجعة املوضوعية وا دارة املكتب ابملراجعة ادلاخلية لنظام اإ لشفافة تضطلع اإ
 )و(.-)ب(11.11مدخلت املعلومات وفقا للفقرات 

نرتانت( لأغراض الإبلغ.  وتُسجل النتاجئ وتُتاح عىل ش بكة املكتب ادلاخلية )اإ
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 املوارد .1

دارة حبث دويل" يعين أأن  توضيحية:ملحظة  10.11 ن منح صفة "اإ أأظهرت أأن دلهيا البنية التحتية واملوارد املطلوبة الإدارة اإ
كيد عىل  11يطالب الفصل و البحث والفحص. دلمع معلية  متر ل ابلتأأ هذه العملية مع التكيف مع قدرة الإدارة عىل ادلمع املس 

دارة اجلودة. تطلباتمب أأعباء العمل والوفاء ات اليت تطرأأ عىل ري يالتغ  ىل  11.11وينبغي أأن توفر الردود عىل املواد  نظام اإ اإ
كيد. 12.11  أأدانه هذا التأأ

 املوارد البرشية:  11.11

 وظفني:املمكية  أأن توفري معلومات حول البنية التحتية املوجودة لضامن )أأ(

 اكفية للتعامل مع تدفق العمل؛ "1" 

 للبحث والفحص يف مجيع اجملالت التقنية؛ حتافظ عىل املؤهلت التقنيةو  "1" 

قل ـ اللغات املكتوب املتاحة اللغوية الإماكنياتحتافظ عىل و  "1"  هبا الواثئق املطلوبة كحد  ةلفهم ـ عىل الأ
لهيا يف القاعد     لهي 12أأدىن واملشار اإ  .، وتتكيف مع أأعباء العملاأأو املرتمجة اإ

ا وتكيفهم مع توفر وصفا  للبنية  )ب( التحتية املوجودة لضامن وجود مكية من املوظفني الإداريني املهرة/املدربني جيد 
 أأعباء العمل:  

 وتسهيل معلية البحث والفحص؛ تقنيا  عىل مس توى يؤهلها دلمع املوظفني املؤهلني و  "1" 

 لتوثيق السجلت.و  "1" 
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 البرشية:املوارد   11.11

 :املوجودة لضامنوصف البنية التحتية  )أأ( 

 توفر املعدات والتسهيلت امللمئة مثل برامج ومعدات تكنولوجيا املعلومات دلمع معلية البحث  "1" 
 والفحص واحملافظة علهيا؛   

ا واحملافظة علهيا لأغراض 12توفر ااحلد الأدىن من الواثئق كام تنص القاعدة و  "1"  لهيا وترتيهبا جيد  والنفاذ اإ
لكرتونية، و البحث والفحص.     ذا اكنت ورقية أأو يف بطاقات جمهرية أأو خمزنة يف وسائط اإ  بيان ما اإ
 .وماكن ااحلفظ   

 وصف تعلاميت كيفية التنفيذ: )ب( 

 ؛والالماام هباني يف فهم معايري اجلودة ملساعدة املوظف "1" 

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

 
 موارد التدريب: 11.11

 عن معلية البحث والفحص: ولنيؤ املساذلي يضمن أأن مجيع املوظفني والربانمج  والتطويرلتدريب ل البنية التحتية  وصف

 واخلربات اللزمة وحيافظون علهيا؛يكتس بون املهارات  "1" 

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

 توسطة املس توى يف جمال امللكية الفكرية:امل راس ية ادلورة ادل

 20  :مكثف، يف فصل اخلريف: عادي( مع امتحاانت كتابية و شفهية يف هناية ادلورةساعة )يف فصل الربيع 

  مؤسسات البحث العامة، وموظفو ماكتب نقل امللكية الفكرية، وموظفو همنيي  أأصنافالفئة املس هتدفة: لك
 التكنولوجيا، وموظفو الرشاكت البحثية )ل س امي القطاع الصيدلين(، فضل عن امجلارك

  ُنظم مرتني يف الس نة يف بودابست، وأأحياان يف مناطق ريفية حسب العقود املرُبمة مع مؤسسات أأخرى ابدلرجة ت
 الأوىل

  :ساعة من التدريب + رسوم الامتحاانت + مواد التدريب املطبوعة 20العرض 

 شهادة املس توى املتوسط يف جمال امللكية الفكرية
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 املس توى يف جمال امللكية الفكرية: املتقدمةراس ية ادلورة ادل

  جملس ناقش أأمامة تُ مكتوب أأطروحة عدادثلثة فصول من التدريب املهين، وامتحاانت خلل الفصول، والانهتاء ابإ 

  :ؤسسات البحث العامة موظفو موالكء الرباءات، وفاحصو الرباءات، و ، و همنيو امللكية الفكريةالفئة املس هتدفة
 والرشاكت البحثية

 وتبدأأ عند انهتاء ادلورة السابقة، وتبدأأ دامئا يف فصل اخلريف ول ُُترى سوى يف بودابست ، مرة لك س نتنيظم تُن
 شلك يوم تدرييب اكمل يف الأس بوع يف

  :رمس الامتحان الهنايئ + مطالعة الأطروحات + رسوم الامتحاانت + لك من التدريب +  ثلثة فصولالعرض
 مواد التدريب

 أأعىل شهادة تأأهيل يف جمال امللكية الفكرية يف هنغاراي –شهادة املس توى املتقدم يف جمال امللكية الفكرية 

 عد:دورات التعمل عن ب

 نوعان خمتلفان من مواد التدريب، يف شلك وحدات 

  طالب يف الس نة 200مخسة معاهد من معاهد التعلمي العايل، حنو 

  +متاحة لأي فرد بعد التسجيل عىل العنوان التايل:  دورة عامة للتعمل الإلكرتوين
http://tavoktatas.sztnh.gov.hu/ 

 الرقابة عىل املوارد:  12.11

مترار:وصف النظام   املوجود لرصد املوارد املطلوبة وحتديدها ابس 

 الطلب؛ تلبيةل  )أأ(

 وللوفاء مبعايري اجلودة فامي خيص البحث والفحص )ب(

 )أأ(

دارة  دارة الرباءات، لك شهر، درجة امتثال مس توى املوارد للحتياجات الراهنة. ويمت تبادل النتاجئ بني خمتلف أأقسام اإ حتلّل اإ
 اللزوم.الرباءات عند 

 )ب(

يتوىل لك من رئيس قسم الرباءات وانئبه التحقق من جودة التقارير،  البحث والفحص لرصد مضاعف ابنتظام: ختضع أأعامل
ل عند امتثالها ملعايري اجلودة.  اليت ل تصدر اإ
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 عبء العمل الإداريتنظمي  .1

الفحص وأأداء الوظائف املتعلقة التعامل مع طلبات البحث و توضيح كيفية تنفيذ املامرسات والإجراءات التالية بشأأن   15.11
دخال البياانت والتصنيف: ا،هب  مثل اإ

وفقا  ابملس توى املطلوب و الوقت املناسباةل خبصوص اإصدار تقارير البحث والفحص يف أ ليات مراقبة فعّ  )أأ(
 الإدارة املعنية؛ من املطلوبةاجلودة  ملعايري  

 تقلبات الطلب واإدارة ترامك العمل. بشأأنأ ليات مراقبة ملمئة و )ب(

تس تخدم ال ليات املوثقة جيدا لوصف العمليات مؤرشات تتعلق الأداء )أأ( الوقت )و( واجلودة )ج( وتُظهر املعايري املُحّددة 
صدور التقارير مع الوقت احملّدد اترخي من قبل املكتب. ويتوىل لك من رئيس قسم الرباءات وانئبه رصد مدى تناسب 

 لصدورها، وحتديد الأولوايت عند اللزوم.

حاةل الطلبات بني الأقسامالإدارة  موتُنظّ  ذا  ،اإ  .يتطلّب ذكل عبء العمل املفروض عىل الفاحصنياكن اإ

حصائيا شهراي عىل أأساس النتاجئ اليت يسفر عهنا رصد معاجلة الطلبات. ويُرَسل ذكل التقرير  مرخص هلويُِعد خشص  تقريرا اإ
دارة الرباءات يك ينظر فيه، وتُرسل بياانت حتليلية موجزة اإىل رؤساء أأقسام الرباءات. ىل رئيس اإ  اإ

 )ترد طيه معلية البحث والفحص مع املؤرشات)أأ( و)و( و)ج( ابللغة الهنغارية(

 ضامن اجلودة .2

جراءات ضامنفامي ييل   12.11 وابملس توى  الوقت املناسبتقارير البحث والفحص يف  لإصدار املطلوبةودة اجل اإ
 ح كيفية تنفيذ ما ييل:يتوض ينبغي و  وفقا للمبادئ التوجهيية. من اجلودة املطلوب

 البحث والفحص وتثبيهتا ورصدها:يشمل التحقق من أأعامل للتقيمي اذلايت، ودة اجلضامن لنظام داخيل  ))أأ  

 لبحث والفحص؛اب اخلاصةللمتثال لهذه املبادئ التوجهيية  "1" 

فعال للموظفني.و "1"   لإرسال ردود الأ

متر للنظام الإدارة كيفية اس تخدام واإظهار  نظام لقياس البياانت ومجعها ورفع التقارير. )ب(   لضامن التحسني املس 
 املتبعة. للعمليات  

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

 )أأ(

نرتانت( للمس تخدمني ادلاخليني وعرب  املبادئ التوجهيية اخلاصة ابلفحص يف املكتب متاحة عرب ش بكة املكتب ادلاخلية )اإ
 الإلكرتوين للمس تخدمني اخلارجيني.موقع املكتب 

جراء القوامئ املرجعيةوتساعد اس امترات   البحث والفحص. التقيمي اذلايت لأغراض رصد أأعامل املُعدة يف اإ
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وجيب أأن يوقّع ثلثة أأشخاص عىل الاس امترات يك تُقبل التقارير، ومهم الفاحص الرئييس ورئيس القسم وانئبه. وحتتوي تكل 
 خبصوص لك تقرير.الاس امترات عىل لك ردود الأفعال املوهجة للفاحص 

 )ب(

اجئ ذكل التقرير الشهري، ميكن البحث والفحص. وبناء عىل نت دة الفعلية لأعاملو شهر اجلحيلّل تقرير اإحصايئ يصدر لك 
دارة الرباءات البّت يف لك الإجراءات اللزم اختاذها لضامن الاس مترار يف حتسني العمليات.  لرئيس اإ

 )ج(

والوقاية من  والقضاء عىل املسببات أأعامل البحث والفحصيف حيح العجز للتحقق من فعالية الإجراءات املتخذة لتص و 
 تدقيق داخيل س نوي.ش به عشوائية لك ثلثة أأشهر، فضل عن مراجعة  ُُترى، حدوث املشالك جمددا  

 التواصل .5

 :بني الإداراتالتواصل  11.11

يتوىل  واذلي الإداراتتوفري الامس واملسمى الوظيفي وبياانت التصال ملوظف التصال املعين ابجلودة واملعني من قبل 
 لية:مسؤو

 ؛املتبعة عىل صعيد الإدارات املامرساتأأفضل ونرش املساعدة يف حتديد  )أأ(

 دمع التحسني املس متر؛و )ب(

فعاللأخرى للسامح بتلقي االإدارات ال مع توفري التواصل الفعّ و )ج( مهنا لتقيمي املسائل النظامية  الرسيعة ردود الأ
  احملمتةل ومعاجلهتا   

 جوهاان س تادلريمسائل اجلودة: الس يدة  فامي خيصالشخص اذلي ميكن التصال به 
(johanna.stadler@hipo.gov.hu دارة  .الشؤون القانونية وادلولية(، رئيسة اإ

  

mailto:johanna.stadler@hipo.gov.hu
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 التواصل مع املس تخدمني واإرشادمه: 11.11

 :كحد أأدىنمبا يف ذكل العنارص التالية  والاس تفادة مهنا، العملءوصف النظام املوجود لرصد ردود أأفعال 

 نظام ملمئ ملا ييل: )أأ( 

 الشاكوى واإجراء التصحيحات؛ الترصف يف "1" 

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

 للمس تخدمني. الردودتقدمي و  "1" 

جراء  )ب(   ييل: ملااإ

 ؛وأأفاكرمهرصد رضا املس تخدمني  "1" 

 ضامن تلبية احتياجاهتم وتوقعاهتم املرشوعة.و  "1" 

رشادات ومعلومات واحضة ودقيقة وشامةل للمس تخدمني )خاصة مودعي الطلبات غري  )ج(  امُلَمثَلني من قبلاإ
ىل تكل املعلومات( بشأأن معلية البحث والفحص، وتقدمي التفاصيل بشأأن ماكن أأطراف أأخرى  ، عىلالنفاذ اإ
 الإلكرتوين.الإدارة ت عىل موقع سبيل املثال رابط للإرشادا 

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

 )أأ( و)ب(

لكرتونيا )عىل موقع املكتب الإلكرتوين( وماداي يف املكتب. وترد نتاجئ ذكل  اس امترات اس تقصاء رضا الزابئن متاحة اإ
اليت جيرهيا اجمللس الرئايس، حيث تُتخذ القرارات  الس نوية للجودة عىل املس توى ادلاخيل الاس تقصاء أأيضا يف املراجعة

 الرضورية.

 وميكن للمس تخدمني ااحلصول عىل ردود أأفعال خشصيا أأثناء مناقشات مبارشة أأو عىل موقع املكتب الإلكرتوين.

 د(( و))ج

 الإلكرتوين دليل البحث والفحص. هعىل موقعللمس تخدمني يتيح املكتب 

ىل   ، املتاحة يه أأيضا عىل موقع املكتب الإلكرتوين.الاسرتاتيجية املكتب خطةوتستند أأهداف اجلودة اإ

 :وامُلختارةالتواصل مع الويبو واملاكتب املعينة  12.11

الكيفية اليت وابلتحديد وصف  .وامُلختارةالتواصل الفعال مع الويبو واملاكتب املعينة  الإدارة هبا حتقق الكيفية اليتوصف 
 برسعة. تقيمي ردود أأفعال الويبو ومعاجلهتا الإدارة هبا تضمن
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 التوثيقالتدوين و  .2

دارة اجلودة بوضوح حبيث ميكن رصد مجيع العمليات داخل  وصف وتنفيذجيب  ملحظة توضيحية: 10.11 الإدارة نظام اإ
 الإدارةويمت ذكل من خلل الواثئق اليت تشلك دليل  .اتساقها مع املعايري ومراقبهتا ومراجعةواملنتجات واخلدمات الناُتة عهنا 

 (.11.11)انظر الفقرة  اخلاص ابجلودة

 (10.11وفقا لقالب الفقرة علهيا  ليس من الرضوري الردو  هذه النقطة للعمل فقط. )ملحوظة:

ىل توثيق  11.11 الإجراءات والعمليات اليت تؤثر عىل جودة العمل، مثل التصنيف تريم 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:

 ؛زعتعدت ووُ يتأألف مهنا دليل اجلودة واليت أ  الواثئق اليت  )أأ( 

 الش بكة ادلاخلية عىل سبيل املثال(؛، الإنرتنت، الوسائط اليت تنتقل من خللها )النرش ادلاخيل )ب( 

ىل النسخة الأحدث. ،الإجراءات املتخذة ملراقبة الواثئق، عىل سبيل املثال )ج(   ترقمي النسخ، النفاذ اإ

تؤثر عىل جودة العمل، مثل التصنيف ما يشلّك مواد توثيق الإجراءات والعمليات اليت  –وثيقة دليل اجلودة ومرفقاهتا 
نرتانت(. وأأحدث نسخة  متاحة – والبحث والفحص والعمل الإداري املتعلق بذكل يف شلك وريق وعىل الش بكة ادلاخلية )اإ

 .1012أأغسطس  1( يه تكل السارية منذ 1/1)رمق 

 )يرد طيه موجز دلليل اجلودة ابللغة الإنلكزيية(
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ذا اكنت الواثئق اليت تشلك دليل اجلودة تتضمن ما ييل: 11.11  توضيح ما اإ

دارة اجلودة؛اب مبا يف ذكل بيان واحض دارةس ياسة اجلودة ابلإ  )أأ(   لماام الإدارة العليا بنظام اإ

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

 لك قسم من أأقسامه؛ ولياتؤ ومس دارةالهيلك التنظميي للإ  )ج( 

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

 الإجراءات؛و املوارد املتاحة لتنفيذ العمليات  )هـ( 

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

 يش متل دليل اجلودة ومرفقاته عىل الأجزاء التالية:

دارة املكتب العليا؛ )أأ(  س ياسة اجلودة اليت وضعهتا اإ

دارة اجلودة، مبا  )ب(  ا؛يف ذكل تفاصيل أأي اس تثناءات ومربراهتنطاق نظام اإ

 الهيلك التنظميي للمكتب؛ )ج(

 لك العمليات املوثقة املُنفذة يف املكتب؛ )د(

 املوارد املتاحة لتنفيذ العمليات؛ )ه(

دارة اجلودة )و(  .وصف التفاعل بني العمليات والإجراءات يف نظام اإ
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 ، مثل:الإدارةتوضيح أأنواع السجلت اليت حتتفظ هبا  11.11

 ؛وماكن ااحلفظفظ حتديد أأي الواثئق حُت  )أأ( 

 ؛مراجعة الإدارةنتاجئ  )ب( 

 ؛ما يتعلق بتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم )ج( 

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

 ابملنتجات؛نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة  )هـ( 

 نفذة بشأأن لك طلب؛معليات البحث والفحص املُ  )و( 

 بياانت تسمح بتتبع وتعقب العمل الفردي؛ )ز( 

دارة اجلودة؛ التدقيقجسلت معليات  )ح(   يف نظام اإ

 ، عىل سبيل املثال الإجراءات التصحيحية؛املتسقة مع املعايريالإجراءات املتخذة بشأأن املنتجات غري  )ط( 

 جراءات املتخذة حيال الإجراء التصحيحي؛الإ  )ي( 

 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء الوقايئ؛ )ك( 

 .1 القسمتوثيق معليات البحث كام هو موحض يف  )ل( 

 حيتفظ املكتب جبميع السجلت املطلوبة مثل ما ييل: ،ISO 9001:2008ر ايمع ل طبقا ل 

 ؛حتديد أأي الواثئق حُتفظ وماكن ااحلفظ )أأ(

 مراجعة الإدارة؛ نتاجئ )ب(

 ما يتعلق بتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم؛ )ج(

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

 نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات؛ )ه(

 معليات البحث والفحص املُنفذة بشأأن لك طلب؛ )و(

 بتتبع وتعقب العمل الفردي؛بياانت تسمح  )ز(

دارة اجلودة؛ )ح(  جسلت معليات التدقيق يف نظام اإ

 الإجراءات املتخذة بشأأن املنتجات غري املتسقة مع املعايري، عىل سبيل املثال الإجراءات التصحيحية؛ )ط(
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 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء التصحيحي؛ )ي(

 يئ؛الإجراءات املتخذة حيال الإجراء الوقا )ك(

 .1توثيق معليات البحث كام هو موحض يف القسم  )ل(

 توثيق معلية البحث .1

 معليات البحث هبا. توثيق الإدارةلأغراض داخلية، ينبغي عىل  12.11

 أأن تبني: الإدارةينبغي عىل 

 درج يف هذا السجل:مُ من البنود التالية أأي  )أأ( 

لهيا ) "1"   الرباءات وغري الرباءات(؛ مستنداتقواعد البياانت اليت مت الرجوع اإ

 ما اس تخدم من لكامت البحث، وتركيبات اللكامت والتشذيب؛ "1" 

 البحث؛ املس تخدمة يفاللغة )اللغات(  "1" 

قل وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات أأو ما  "2"  الأصناف وتركيبات الأصناف اليت مت البحث عهنا، عىل الأ
 يعادهل؛   

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

موضوع البحث؛  درجت يف هذا السجل، عىل سبيل املثال بيانمعلومات أأخرى متعلقة ابلبحث نفسه أ   أأي  )ب( 
قواعد بياانت مفردات أأو و ؛ اليت مت الاطلع علهياجسل ابلواثئق و ابلبحث عىل الإنرتنت؛  ذات صةلتفاصيل و  
خل؛   مرادفات أأو مفاهمي عىل الإنرتنت اإ

دراج الإدارةينبغي عىل  ملحظة توضيحية:)  لرصد معلية البحث وحتسيهنا( حتصل علهياقامئة ابملعلومات الأخرى اليت قد  اإ

ىل أأي:أأي ااحلالت اخلاصة وُ  )ج(  ذا اكنت السجلت احملفوظة تشري اإ  ثقت وما اإ
 ؛تقييد للبحث ومربره "1" 
 غياب وضوح املطالبات؛ "1" 
 .وحدة الاخرتاعغياب  "1" 

يسّجل الفاحصون معليات البحث اليت يقومون هبا وخُيّزنوها يف مشغّل مشرتك لأغراض املراجعة والتوثيق عىل الصعيد 
 ادلاخيل.

 ويمتثّل جسل البحث فامي ييل:

لهيا ) "1"  الرباءات وغري الرباءات(؛ مستنداتقواعد البياانت اليت مت الرجوع اإ

 ؛املرادفات اليت تصف موضوع البحثالبحث و لكامت  "1"
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 يعادهل؛لتصنيف ادلويل للرباءات أأو ما الأصناف وتركيبات الأصناف اليت مت البحث عهنا، عىل الأقل وفقا ل  "1"

 لبحث(؛طوات االتارخيي خل الرسد)أأي  البحثنتاجئ مجل البحث املس تخدمة و  "2"

 ة ابلواثئق اليت تُعترب وجهية والتعليقات عىل وجاههتا؛قامئ "5"

جراء حبث جمد؛ "2" ىل الوضوح أأو البياانت ادلامعة بدرجة حتول دون اإ  أأي تقييدات للبحث انمجة عن مطالب تفتقر اإ

 أأي بياانت تتعلق بوحدة الاخرتاع. "1"

 املراجعة ادلاخلية 1.

املدى املراجعات  حتدد هذه و تقارير عن ترتيبات املراجعة ادلاخلية هبا. الإدارة ينبغي أأن تعدّ  ملحظة توضيحية: 15.11
دارة جودة اذلي أأنشأأت عىل أأساسه  ىل ال نظام اإ ، واملدى اذلي يتفق فيه هذا النظام مع 11الفصل  الوارد يف منوذجاستنادا  اإ

دارة اجلودة واملبادئ التوجهيية للبحث والفحص.متطلبات نظام  لبيان مدى وينبغي أأن تكون املراجعات موضوعية وشفافة  اإ
وفامي يتعلق  رى مرة واحدة عىل الأقل يف الس نة.وينبغي أأن ُُت  ل،واملبادئ التوجهيية بشلك اثبت وفعا تطلباتهذه امل تطبيق 
ضافية بشأأن ترتيبات املراجعة ادلاخلي تقدمي دارة، جيوز للإ المنوذجمن هذا  1.11ابلنقطة  ، القسمة هبا مبوجب هذا معلومات اإ

ذا أأرادت.  اإ

وجيوز  .2.11ـ  2.11، أأعله، يف النقاط 1 القسمللمنوذج املذكور يف  وفقا  رفع تقارير هبذه الرتتيبات تُ  11.11 – 12.11
ضافية حول املدخلت الإضافية يف معليات املراجعة ادلاخلية هبا مبوجب هذا  تقدمي دارةللإ  ذاالقسممعلومات اإ  أأرادت. ، اإ

دارة اجلودة س نواي. ُُترى معليات التدقيق ادلاخيل واخلاريج  لنظام اإ

دارة اجلودة مع املعيار  ىل تأأكيد اتساق نظام اإ  .ISO 9001:2008وتريم تكل العمليات اإ

 لإدارات لعرض تقاريرها عىل اجامتع الإدارات ادلوليةاملتاحة لرتتيبات ال .2

، 12,11املطلوب وفقا  للفقرة التقرير املبديئ : يُرفع 11الواردة يف الفصل  التقاريرمثة مرحلتان يف ترتيبات رفع  12.11
 .10.11 والتقارير الس نوية املمكةل وفقا  للفقرة

املرفق الثالث[]ييل ذكل 
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دارة اجلودة أأنظمةتقرير عن   اإ

عداد   مجهورية بولندا للرباءاتمكتب من اإ
 معهد فيسغراد للرباءاتبوصفه مكتبا مشاراك يف 

دارة اجلودة عىل النحو املبني يف هذا المنوذج. معلومات أأساس ية عامة للإدارة تقدميينبغي   عن نظام اإ

رئييس يف هذا المنوذج أأمثةل لنوع املعلومات اليت ينبغي أأن تدرج أأسفل لك عنوان وتعترب الأوصاف الواردة أأسفل لك عنوان 
دارةوللك  وكيفية تنظميها. ضافة اإ ن أأرادت ذكل. أأخرىمعلومات  اإ  غري تكل املبينة يف هذه الوثيقة اإ

 (1.11 – 1.11املقدمة )الفقرات 

ن اقتىض الأمر،  ىل أأي مر اإ دارة اجلودة اخلاص جيوز للإدارة يف هذه النقطة الإشارة اإ جع أأو أأساس معياري معرتف به لنظام اإ
دارة اجلودة"، ISO 9001، مثل 11جبانب الفصل  هبا  حتت عنوان "مرجع معياري لنظام اإ

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

دارة طارات الأوصاف، بعد ذكل وتقدم لك اإ  حتت العناوين التاليةكحد أأدىن،  املعلومات الواردة يف اإ

الامتثال  )املكتب( لتدقيق من قبل املركز البولندي للختبار والتصديق وُمنح شهادة مكتب مجهورية بولندا للرباءاتخضع 
يف  للجنة البولندية لتوحيد املعايري. وطبقا للتغيريات اليت أأدخلهتا ا1011يف يوليو  PN-EN ISO 9001:2009 عيارم ل ل 

 EN ISO 9001:2008 معيارل معادل متاما يف بولندا ل  PN-EN ISO 9001:2009 عيارامل ، أأصبح 1002بداية عام 
 ومتطلباته.

. 1012سارية يف املكتب ملدة ثلث س نوات حىت يوليو  PN-EN ISO 9001:2009 لمعيارل وظلّت شهادة الامتثال 
دخال حتسينات وتغيريات عىل الإجراءات ادلاخلية، قّرر  ونظرا للعمل الواسع اذلي اضُطلع به يف املكتب وقهتا هبدف اإ

ر  ىل أأن يمتكّن ISO عيارامل جاء طلبه توس يع نطاق التصديق ليشمل املكتب اإ  .من تنفيذ ااحللول اجلديدة ابلاكمل اإ

لكرتوين جديد لإدارة الواثئق يف أأكتوبر  دراج نظام اإ نظام دمع جديد املرحةل الهنائية. ، يف حني بلغ تنفيذ 1012واس ُتمكل اإ
جراء ااحلصول عىل  دارة الواثئق يف املكتب. واس هُتل اإ وتلت تكل التحسينات تعديلت أأدخلت عىل اللواحئ ادلاخلية اخلاصة ابإ

 .1015يف بداية مارس  ISOشهادة 

أأصدرت جلنة تقنية اتبعة  1015مارس  12، ويف 1015مارس  10واس ُتمكلت معليات التدقيق ادلاخيل واخلاريج حبلول 
جيابيا خبصوص منح   .PN-EN ISO 9001 لمعيارل املكتب شهادة الامتثال للمركز البولندي للختبار والتصديق رأأاي اإ

دة والواثئق والإجراءات واملامرسات املُطبقة يف املكتب مبوجب شهادة وتعرض املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة أأهداف اجلو 
 .PN-EN ISO 9001:2009 معيارل الامتثال ل 
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 العامة القيادة والس ياسة .1

كيد عىل توثيق ما ييل بوضوح،  2.11  :داخليا   متوفرة الواثئق وأأنالتأأ

 )أأ( س ياسة اجلودة اليت وضعهتا الإدارة العليا.

فراد  دارة اجلودة مبوجب تفويض الإدارة العليا وأأسامؤمه. ولنيؤ املس)ب( أأدوار الهيئات والأ  عن نظام اإ

فراد  يبني)ج( خمطط تنظميي  دارة اجلودة. ولنيؤ املسمجيع الهيئات والأ  عن نظام اإ

 س ياسة اجلودة اليت وضعهتا الإدارة العليا )أأ(

ودعة من أأجل ااحلصول عىل حامية ملوضوعات امللكية الصناعية املعنية، تمتثّل هممة املكتب يف تلقي وحفص الطلبات امل
جراءات املنازعة يف القضااي املتعلقة  جراءات املتابعة الإدارية واإ صدار قرارات بشأأن منح حقوق اس تئثارية، والفصل يف اإ واإ

اتحة السجلت الشامةل ملعلومات عن الوضع القانوين ملوضوعات ابمل  قلمي لكية الصناعية، واإ امللكية الصناعية احملمية يف اإ
 بولندا، ونرش املعارف يف نطاق امللكية الصناعية.

طبقا لقانون امللكية الصناعية، ويقوم بذكل أأساسا من خلل تلقي الطلبات اخلاصة مبوضوعات امللكية  مهويضطلع املكتب مبها
ئن يف هذا الصدد مبا يضمن أأعىل مس توى من الصناعية وحفصها والاحتفاظ ابلسجلت ذات الصةل وتوفري خدمات للزاب

طار معليات خالية من الفساد.   ويسعى املكتب اإىل ضامن ما ييل:اجلودة ملنتجات معهل الصادرة يف اإ

 توجيه العمل الرئييس لنظام الإدارة ادلاخلية حنو خدمة الزبون؛ 

 نتاجية العمليات وفعاليهتا؛  ااحلفاظ عىل املس توى املُحقق فامي خيص اإ

 د  ارة اخملاطر يف العمليات واجملالت احملّددة؛اإ
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 اس مترارية توفري اخلدمات؛ 

 بلوغ املس توى الأمثل فامي خيص صيانة املكتب وتاكليف اخلدمات؛ 

 فرض رقابة دقيقة عىل تفاصيل مزيانية املكتب؛ 

 توفري معلومات موثوقة ومفيدة؛ 

  املناس بة، والاحتفاظ هبا.لأداء معلياته ابلطريقة اكتساب املهارات واملعارف اللزمة 

دارة املتاكمةل يس تويف  املنصوص علهيا مبوجب تطلبات امل ولضامن حتقيق الأهداف املذكورة، أأدرج املكتب نظاما للإ
ىل الزابئن اخلارجيني، فضل عن املتطلبات الإضافية  PN-EN ISO 9001:2009 عيارامل  واملتعلقة ابخلدمات املُقدمة اإ

ر ويدرك مجيع موظفي املكتب أأن ااحلفاظ عىل معايري اجلودة وماكحفة الفساد املعمول هبا ميّكن من التطو لنظام ماكحفة الفساد. 
ويسهم ابلتايل يف بلوغ الأهداف املتوخاة. ولك الواثئق املتعلقة بس ياسة نظام الإدارة املتاكمةل متاحة للك املوظفني يف شلك 

نرتانت(  لكرتوين عرب ش بكة املكتب ادلاخلية )اإ دارة.اإ  ويف شلك وريق عىل مس توى لك اإ

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

دارة اجلودة طبقا ملعايري  وفقالأدوار مضن نظام الإدارة املتاكمةل   مكتب مجهورية بولندا للرباءاتيف  ISOنظام اإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارة الإدارة املتاكمةل يف املكتب: 1الشلك   الأدوار مضن نظام اإ
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 كتب مجهورية بولندا للرباءاتمل  اخملطط التنظميي

 

 التنظميي للمكتب الهيلك: 1الشلك 

دارة اجلودة ابلإ ، مثل  توضيح )عن طريق جدول 5.11 من املبادئ  11الفصل  ملتطلبات دارة( مدى استيفاء نظام اإ
 بدل  من ذكل، بيان املواضع اليت ل تس تويف فهيا الإدارة هذه ،أأو التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.

 .املتطلبات

 مدى الاستيفاء 11الفصل  متطلبات

 منعدم جزيئ اكمل

    توفر س ياسة اجلودة )أأ( 2.11

دارة اجلودة وأأسامهئم ولنيؤ املسحتديد أأدوار  )ب(      عن نظام اإ

     توفر خمطط تنظميي )ج(

دارة اجلودة ملتطلبات الفصل   5.11     11تأأكيد استيفاء نظام اإ

دارة اجلودة )أأ( 2.11     أ ليات ضامن فعالية نظام اإ

    مراقبة معلية التحسني املس متر )ب(

     قبل الإدارةتوعية املوظفني هبذا املعيار من  )أأ( 1.11

دارة اجلودة اب اتساق )ب(       لإدارةاملبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مع نظام اإ

دارية )أأ( 1.11     اإجراء مراجعات اإ

    اس تعراض أأهداف اجلودة )ب(

    الإدارةالتوعية بأأهداف اجلودة يف مجيع أأقسام  )ج(
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 مدى الاستيفاء 11الفصل  متطلبات

 منعدم جزيئ اكمل

دارة اجلودة بغية:اإجراء مراجعة  )أأ( 2.11     س نوية لنظام اإ

دارة اجلودة مع متطلبات الفصل  "1" ب()     11حتديد مدى تطابق نظام اإ

     لمبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتل البحث والفحص  متاثلحتديد مدى  "1"

    مهنج موضوعي وشفاف )ج(

    11.11اس تخدام مدخلت تشمل معلومات وفق ا للفقرة  )د(

    تسجيل النتاجئ ()ه

    التأأكد من رصد أأعباء العمل الفعلية والتكيف معها  10.11

    :وجود بنية حتتية لضامن مكية موظفني )أأ( 11.11

    اكفية للتعامل مع تدفق العمل "1"

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

    12 حتافظ عىل التسهيلت اللغوية لفهم اللغات وفق ا للقاعدة "1"

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

    عىل مس توى يؤهلهم دلمع املوظفني املؤهلني تقنيا "1"

     لتوثيق السجلت "1"

    التأأكد من وجود معدات مناس بة لإجراء البحث والفحص "1" )أأ( 11.11

     12التأأكد من توفر الواثئق وفق ا للقاعدة  "1"

     علهيا تعلاميت ملساعدة املوظفني يف فهم معايري اجلودة والترصف بناء   "1" ()ب

    بدقة واحملافظة عىل حتديهثا تباع اإجراءات العملتعلاميت ل "1"

     برانمج التعمل والتطوير لضامن توفر املهارات املطلوبة للبحث والفحص واحملافظة علهيا "1"  11.11

    اجلودة الامتثال ملعايريأأمهية برانمج التعمل والتطوير لضامن وعي املوظفني ب "1" 

    الطلب تلبيةل  وجود نظام لرصد املوارد املطلوبة )أأ( 12.11

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

    أ ليات مراقبة لضامن اإصدار تقارير البحث والفحص يف الأوقات احملددة )أأ( 15.11

    الطلب وترامك العملالتقلبات يف جحم أ ليات مراقبة  )ب(

    :داخيل لضامن اجلودة للتقيمي اذلايتنظام  )أأ( 12.11

    لستيفاء املبادئ التوجهيية للبحث والفحص "1"

    لإرسال ردود الأفعال للموظفني "1"

    رير بشأأن التحسني املس مترانظام لقياس البياانت ورفع التق )ب(

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

    الهيئاتاملامرسات بني  أأفضل موظف اتصال يساعد يف حتديد )أأ( 11.11

    موظف اتصال يتوىل التحسني املس متر )ب(

الأخرى للحصول عىل ردود الأفعال  الهيئاتاةل مع موظف اتصال يوفر حلقة اتصال فعّ  )ج(

  والتقيمي

   

    نظام ملمئ للتعامل مع الشاكوى "1" )أأ( 11.11
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 مدى الاستيفاء 11الفصل  متطلبات

 منعدم جزيئ اكمل

     لختاذ الإجراءات الوقائية/التصحيحية مناسبنظام  "1"

    لتوفري ردود الأفعال للمس تخدمني مناسبنظام  "1"

    اإجراء لرصد رضا املس تخدمني وتصورمه "1" ب()

    ةاإجراء للتأأكد من تلبية الاحتياجات والتوقعات املرشوع "1"

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

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

نشاء حلقة اتصال مع الويبو واملاكتب   12.11     /املعينةاملُختارةاإ

دارة اجلودة ابلإ   10.11     موصوف بوضوح )يف دليل اجلودة مثل ( دارةنظام اإ

عداد الواثئق اليت يتأألف مهنا دليل اجلودة وتوزيعها )أأ( 11.11     اإ

    ةتوفر الوسائط دلمع دليل اجلود )ب(

    اختاذ اإجراءات مراقبة الواثئق )ج(

دارة اجلود دارةس ياسة جودة ابلإ  )أأ( 11.11     ةوالالماام بنظام اإ

دارة اجلودة )ب(      نطاق نظام اإ

    وليات تنظميية وهيلك تنظمييؤ مس )ج(

    دارةوثقة يف الإ امل اإجراء العمليات )د(

    توفر املوارد لإجراء العمليات )ه(

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

    وحتديد ماكن ااحلفظفظ تسجيل أأي الواثئق حُت  )أأ( 11.11

    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 )ه(

    نفذة يف لك طلباملُ تسجيل معلية البحث والفحص  )و(

    تسجيل البياانت مبا يسمح بتعقب العمل الفردي )ز(

دارة اجلودة )ح(     تسجيل معليات التدقيق يف نظام اإ

    املتسقة مع املعايريتسجيل الإجراءات املتخذة حيال املنتجات غري  ))ط

    تسجيل الإجراءات املتخذة حيال الإجراءات التصحيحية )ي(

     تسجيل الإجراءات املتخذة حيال الإجراءات الوقائية )ك(

    ثتسجيل واثئق معليات البح )ل(

    تسجيل قواعد البياانت املس تخدمة يف البحث "1" )أأ( 12.11

    البحث تسجيل لكامت البحث وتركيبة اللكامت وتشذيب اللكامت أأثناء "1"

    تسجيل اللغات املس تخدمة يف البحث "1"

    املس تخدمة يف البحث وتركيباهتاتسجيل الأصناف  "2"

    تسجيل املعلومات الأخرى املتصةل ابلبحث )ب(



PCT/CTC/28/3 
Annex III 
7 

 مدى الاستيفاء 11الفصل  متطلبات

 منعدم جزيئ اكمل

    البحث وتربير ذكل أأي قصور يفتسجيل  "1" )ج(

    املطالبوضوح يف نقص أأي تسجيل  "1"

    انعدام الوحدةتسجيل  "1"

    اخلاصة هبا تقارير بشأأن اإجراءات املراجعة ادلاخلية  15.11

اإىل  11.12

11.11 

 
 ةمعلومات اإضافية حول املدخلت الإضافية للمراجعات ادلاخلي

   

    12.11التقرير املبديئ اذلي نصت عليه الفقرة   12.11

 

ىل اخملطط التنظميي، الهيئات   2.11  وال ليات اليت تس تعني هبا الإدارة لضامن:توضيح، مع الإشارة اإ

دارة اجلودة؛  )أأ( فعالية نظام اإ

متر.و )ب(    تقدم معلية التحسني املس 

 )أأ(

دارة املكتب العليا اليت ُتري حتليل س نواي  تتوىل الإرشاف عىل حتقيق الأهداف مضن س ياسة نظام الإدارة املتاكمةل اإ
دراج للمخاطر فامي خيص معليات وجمالت حمّددة،  وتوفر املوارد اللزمة لصيانة النظام، وتضمن التقيّد ابلقواعد النامجة عن اإ

س ياسة نظام الإدارة املتاكمةل يف املكتب، وتواصل تطوير فعالية النظام. وتقوم الإدارة، مرة يف الس نة، مبراجعة لأهداف 
 وضوع.اجلودة املُطبقة. كام ُُترى، بشلك دوري، مراجعة داخلية طبقا للمخطط امل

 )ب(

جيري مدقق داخيل معليات مراجعة ش به عشوائية مرة يف الس نة ويعد تقريرا عن لك معلية تدقيق جبرهيا ويمكهّل، عند 
دارة اجلودة اذلي يرفع النتاجئ  ىل منسق نظام اإ اللزوم، بتقرير عن عدم الامتثال احملّدد. وتُقدم لك الواثئق النامجة عن التدقيق اإ

ىل  اجملال أأو العملية اخلاضعة للتدقيق. وتُطرح نتاجئ التدقيق ادلاخيل للمناقشة والتحليل أأيضا عىل عن  املسؤولرئيس الاإ
جراءات حممتةل أأخرى. كام ختضع معليات البحث والفحص  ذا اكن يتعنّي اختاذ أأية اإ مس توى الإدارة العليا اليت تبّت فامي اإ

دارة حفص الرباءات.مرالإجراءات التقيمي اذلايت اليت جيرهيا موظفو قسام   قبة اجلودة املوجودان يف اإ

وابلإضافة اإىل ذكل، خيضع املكتب لعمليات مراقبة س نوية من قبل الهيئات اخلارجية املس تقةل للتحقق من امتثاهل لس ياسة 
دارة اجلودة.  نظام اإ
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 مبا يف ذكل: ،التنظميية واملتطلباتاملعاهدة  مبتطلبات ملوظفهيا أأمهية الوفاءالإدارة توضيح كيف تبني  1.11

 تكل املتعلقة هبذا املعيار؛ )أأ( 

دارة اجلودة ابلإدارة. )ب(   الامتثال لنظام اإ

دارة املكتب العليا للموظفني، خلل الاجامتعات اليت تُعقد ابنتظام، أأمهية الوفاء ابملتطلبات اخلاصة بأأداء البحث ادلويل  تبنّي اإ
طار نظام الإدارة املتاكمةل، مبا والفحص المتهيدي بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،  فضل عن املتطلبات احملّددة يف اإ

 لقة ابجلودة.يف ذكل تكل املتع

 :الأعامل ال تية امللكفونري الإدارة العليا أأو املوظفون توضيح كيف ومىت ُُت   1.11

دارية  )أأ(  جراء مراجعات اإ  وضامن توفر املوارد امللمئة؛اإ

 أأهداف اجلودة؛ مراجعة )ب( 

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

 )أأ(

 وحداتحُتّدد أأهداف املكتب املتعلقة ابجلودة خلل الاجامتعات اليت تعقدها الإدارة العليا وتكّرسها خصيصا ذلكل. وترفع 
دارات املكتب املعنية ىل الإدارة العليا، ابنتظام، طلبات املوارد اللزمة ل  واإ ، وتُتخذ القرارات لنجاح يف حتقيق أأهداف اجلودةاإ
 حسب الاقتضاء.بشأأن ضامن تكل املوارد 

 )ب(

دارة اجلودة.ت  راجع الإدارة العليا أأهداف اجلودة خلل الاجامتع الس نوي املُكّرس لس ياسة نظام اإ

 )ج(

متاحة للك  ذكل أأهداف اجلودة احملّددة ومعايري ماكحفة الفساد،، مبا يف لك الواثئق املتعلقة بس ياسة نظام الإدارة املتاكمةل
لكرتوين عرب دارة.املوظفني يف شلك اإ نرتانت( ويف شلك وريق عىل مس توى لك اإ وتُس تمكل لك   ش بكة املكتب ادلاخلية )اإ

ىل املدير املسؤول عن اجملال أأو العملية اخلاضعة للتدقيق، وتليه  معلية تدقيق داخيل بتقرير عن تكل العملية يُقدم، لحقا، اإ
 املعنية. الوحدةه ُتري بني املدير وموظفي مناقشات أأخرى حول النتاجئ الواردة في

جراءات التقيمي اذلايت ية عن التحقق املفصل من اجلوتُقدم تقارير فصلية وس نو  ىل اجامتعات الإدارة ودة فضل عن مؤرشات اإ اإ
جراء موحد للبحث والفحص بشلك دوري عىل  العليا. وعلوة عىل ذكل، تُعرض الاس تنتاجات والتوصيات اخلاصة بتنفيذ اإ

 عليا.لك الفاحصني والإدارة ال 
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ذا اكنت الإدارة  2.11 دارة اجلودة وفق ا للفقرات  امللكفونعليا أأو املوظفون ال توضيح ما اإ جيرون مراجعة داخلية لنظام اإ
15.11 -11.11: 

قل )انظر الفقرة  )أأ(  (؛15.11مرة واحد س نواي  عىل الأ

 :التايل عىل النحو، 1 القسموفق ا للنطاق الأدىن لهذه املراجعات كام هو مبني يف و  )ب(

دارة اجلودة مدى استيفاءحتديد  "1"   )أأ((؛11.11، 15.11)انظر الفقرات  11املادة  تطلباتمل  نظام اإ

 لمبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )انظر ل  البحث والفحص مدى استيفاءحتديد و  "1"
 )أأ((؛11.11، 15.11الفقرات    

 (؛15.11بطريقة موضوعية وشفافة )انظر الفقرة و  )ج(

 و(؛)- )ب( 11.11وفق ا للفقرات  ،مثل املعلومات ،الاس تعانة مبدخلتو )د(

 (.11.11تسجيل النتاجئ )انظر الفقرة و  )هـ(

دارة اجلودة مرة واحدة س نواي. وتس تخدم املراجعة املوضوعية  دارة املكتب ابملراجعة ادلاخلية لنظام اإ والشفافة تضطلع اإ
 )و(.-)ب(11.11مدخلت املعلومات وفقا للفقرات 

نرتانت( لأغراض الإبلغ.  وتُسجل النتاجئ وتُتاح عىل ش بكة املكتب ادلاخلية )اإ
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 املوارد .1

دارة حبث دويل" يعين أأن  ملحظة توضيحية: 10.11 ن منح صفة "اإ أأظهرت أأن دلهيا البنية التحتية واملوارد املطلوبة الإدارة اإ
كيد عىل  11يطالب الفصل و البحث والفحص. دلمع معلية  متر ل ابلتأأ هذه العملية مع التكيف مع قدرة الإدارة عىل ادلمع املس 

دارة اجلودة. تطلباتأأعباء العمل والوفاء مب ات اليت تطرأأ عىل ري يالتغ  ىل  11.11وينبغي أأن توفر الردود عىل املواد  نظام اإ اإ
كيد. 12.11  أأدانه هذا التأأ

 املوارد البرشية:  11.11

 وظفني:املمكية  أأن توفري معلومات حول البنية التحتية املوجودة لضامن )أأ(

 اكفية للتعامل مع تدفق العمل؛ "1" 

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

قل ـ اللغات املكتوب املتاحة اللغوية الإماكنياتحتافظ عىل و  "1"  هبا الواثئق املطلوبة كحد  ةلفهم ـ عىل الأ
لهيا يف القاعد     لهي 12أأدىن واملشار اإ  .، وتتكيف مع أأعباء العملاأأو املرتمجة اإ

ا وتكيفهم مع التحتية املوجودة لضامن وجود مكية من توفر وصفا  للبنية  )ب( املوظفني الإداريني املهرة/املدربني جيد 
 أأعباء العمل:  

 وتسهيل معلية البحث والفحص؛ تقنيا  عىل مس توى يؤهلها دلمع املوظفني املؤهلني و  "1" 

 لتوثيق السجلت.و  "1" 
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 البرشية:املوارد   11.11

 :وصف البنية التحتية املوجودة لضامن )أأ( 

 توفر املعدات والتسهيلت امللمئة مثل برامج ومعدات تكنولوجيا املعلومات دلمع معلية البحث  "1" 
 والفحص واحملافظة علهيا؛   

ا واحملافظة علهيا لأغراض 12توفر ااحلد الأدىن من الواثئق كام تنص القاعدة و  "1"  لهيا وترتيهبا جيد  والنفاذ اإ
ذا اكنت و و البحث والفحص.     لكرتونية، بيان ما اإ  رقية أأو يف بطاقات جمهرية أأو خمزنة يف وسائط اإ
 .وماكن ااحلفظ   

 وصف تعلاميت كيفية التنفيذ: )ب( 

 ؛والالماام هباني يف فهم معايري اجلودة ملساعدة املوظف "1" 

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

 
 موارد التدريب: 11.11

 عن معلية البحث والفحص: ولنيؤ املساذلي يضمن أأن مجيع املوظفني والربانمج  والتطويرلتدريب ل البنية التحتية  وصف

 واخلربات اللزمة وحيافظون علهيا؛يكتس بون املهارات  "1" 

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

 الربانمج ادلاخيل لتدريب الفاحصني

  دئني؛تب ته ثلث س نوات موجه للفاحصني امل عىل مس توى املكتب مدتدريب 
 اكتساب معارف واسعة يف جمال قانون الرباءات والإجراءات املتعلقة ابلرباءات؛ 
  يف التعامل مع الطلبات العادية، وصياغة الرسائل، مبا يف ذكل البلغات واملاكملات والأحاكم والقرارات، املساعدة

 حتت اإرشاف فاحص رئييس؛
  جراءات منح الرباءات ويتأألف من ثلث ينهتيي ابمتحان يُنّظم لتقيمي املعارف املتقدمة يف جمال امللكية الفكرية واإ

 باران للتحقق من املعارف النظرية واملهارات العملية؛وحدات: جزء كتايب واخت 
  سنتان يف منصب خبري مبتدأأ يعمل بصفة مس تقةل وخيضع لتقيمي عشوايئ لك شهر من  –بعد النجاح يف الامتحان

 قبل الفاحص الرئييس اذلي يرشف عليه.

 ادلاخيلالأخرى للتدريب امج الرب 

  الأاكدميية الأوروبية للرباءات التابعة للمكتب الأورويب للرباءات واملنظمة دورات للتعمل داخليا وعن بعد تنظمها
 العاملية للملكية الفكرية؛

  ندوات ومؤمترات تنظمها املؤسسات الوطنية وادلولية املعنية التابعة املشاركة يف حلقات معل ودورات تدريبية و
 لقطاعات حمّددة؛
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  العايل ميّكن املشاركني من تدريس امللكية الفكرية؛برانمج مكثف عىل املس توى ادلرايس اجلامعي 
  جبارية يف جمال حقوق امللكية الفكرية ُمدرجة يف املناجه التعلميية للك أأاكدميية يف مؤسسات التعلمي العايل دورات اإ

 يف بولندا؛
 قلميية لغرفة والكء الرباءات وأأثن اء املؤمترات الس نوية يف دورات تدريبية لفائدة والكء الرباءات تُنظم يف الفروع الإ

 تش يجينا.

 الرقابة عىل املوارد:  12.11

مترار:  وصف النظام املوجود لرصد املوارد املطلوبة وحتديدها ابس 

 الطلب؛ تلبيةل  )أأ(

 وللوفاء مبعايري اجلودة فامي خيص البحث والفحص )ب(

 )أأ(

دارة حفص الرباءات، ابنتظام، مدى كفاية املوارد اللزمة للنجاح يف حتقيق أأهداف اجلودة.  وتبلِّغ الوحدات والإدارات حتلّل اإ
 الإدارة العليا ابلحتياجات الراهنة، وتُتخذ القرارات بشأأن ضامن تكل املوارد حسب الاقتضاء. املكتب املعنية

 )ب(

بشلك عشوايئ وابنتظام، للمراقبة من حيث اجلودة. وهناك، حاليا، قسامن ملراقبة ختضع منتجات أأعامل البحث والفحص، 
دارة حفص الرباءات ويضطلعان مبهام تتعلق ابملراقبة املفصةل لعملية اجلودة )يُطلق علهيام امس "التقيمي اذلايت"(  قامئان مضن اإ

رس عداد البحث والفحص اليت يطبقها الفاحص، وصياغة اس تنتاجات املراقبة واإ ىل الفاحصني ورؤساء الوحدات، واإ الها لحقا اإ
 تقارير عام يُكشف عنه من أأخطاء وتناقضات يف التفسري تُناقش بعد ذكل يف الاجامتعات املشرتكة بني الإدارات.

 عبء العمل الإداري تنظمي .1

الفحص وأأداء الوظائف املتعلقة البحث و توضيح كيفية تنفيذ املامرسات والإجراءات التالية بشأأن التعامل مع طلبات   15.11
دخال البياانت والتصنيف: ا،هب  مثل اإ

وفقا  ابملس توى املطلوب و الوقت املناسباةل خبصوص اإصدار تقارير البحث والفحص يف أ ليات مراقبة فعّ  )أأ(
 الإدارة املعنية؛ من املطلوبةاجلودة  ملعايري  

 واإدارة ترامك العمل.تقلبات الطلب  بشأأنأ ليات مراقبة ملمئة و )ب(

دارة يرد و  صف مفصل لعمليات البحث والفحص يف وثيقة تتناول ابلتحديد أأداء املكتب. وتتوىل قسام مراقبة اجلودة يف اإ
، وحتديد مع الوقت احملّدد لصدورهاالبحث والفحص تقارير صدور اترخي تناسب حفص الرباءات مسؤولية رصد مدى 

ذا اكن يتعنّي  دارة حفص الرباءات فامي اإ حاةل الطلبات بني الأقسامالأولوايت عند اللزوم. وتبّت اإ ذا  ،اإ عبء العمل اكن اإ
دارة حفص الرباءات،  .يتطلّب ذكل ىل مدير اإ وتُرسل بياانت حتليلية موجزة وتُرفع نتاجئ ذكل الرصد شهراي يف تقرير اإحصايئ اإ

 .ءاتاإىل رؤساء أأقسام الربا
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 ضامن اجلودة .2

جراءات ضامنفامي ييل   12.11 وابملس توى  الوقت املناسبتقارير البحث والفحص يف  لإصدار املطلوبةودة اجل اإ
 ح كيفية تنفيذ ما ييل:يتوض ينبغي و  وفقا للمبادئ التوجهيية. من اجلودة املطلوب

 أأعامل البحث والفحص وتثبيهتا ورصدها:ودة للتقيمي اذلايت، يشمل التحقق من اجلضامن لنظام داخيل  ))أأ  

 لبحث والفحص؛اب اخلاصةللمتثال لهذه املبادئ التوجهيية  "1" 

فعال للموظفني.و "1"   لإرسال ردود الأ

متر كيفية اس تخدام الإدارة للنظام واإظهار  نظام لقياس البياانت ومجعها ورفع التقارير. )ب(   لضامن التحسني املس 
 املتبعة. للعمليات  

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

 )أأ(

نرتانت( للموظفني عرب الش بكة ادلاخلية املتاحة  فحصاللبحث و ل املبادئ التوجهيية املكتب  س تخدمي  للمس تخدمني و )اإ
 لمكتب.الإلكرتوين ل  وقعاملاخلارجيني عىل 

ويتحقق رجعية. امل الفاحصون اس امترات القوامئ ، يس تخدممعل البحث والفحص لعملية رصدلتقيمي اذلايت ولأغراض ا
قق مع القوامئ املرجعية. وتناقش نتاجئ معليات التح تكلحاةل لك شهر عىل أأساس  12من من قسم مراقبة اجلودة الفاحصون 

 البحث والفحص. يضطلعون مبهامخرباء 

 )ب(

 هبا. ونتفظحي و تكل  اس امترات القوامئ املرجعية قسم مراقبة اجلودة ومع منسقجي

 )ج(

جراءات البحث والفحص.نتاجئها توفر اس امترات القوامئ املرجعية أأساسا لإعداد تقارير دورية هتدف  ىل تنس يق اإ  اإ

ىل القوامئ املرجعية عدادها والتال وابلإضافة اإ دارة ل  س نوية ن معليات تدقيقوخرباء مس تقل جُيريحقق مهنا، يت يمت اإ نظام اإ
كأساس لإدخال مزيد من التحسينات عىل نظام عىل معليات التدقيق  وردود الأفعالالإدارة العليا التقارير وتس تخدم اجلودة. 

دارة اجلودة املطبق يف   .املكتباإ
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 التواصل .5

 :الإداراتبني التواصل  11.11

يتوىل  واذليالإدارات توفري الامس واملسمى الوظيفي وبياانت التصال ملوظف التصال املعين ابجلودة واملعني من قبل 
 لية:مسؤو

 ؛املتبعة عىل صعيد الإدارات ونرش أأفضل املامرساتاملساعدة يف حتديد  )أأ(

 دمع التحسني املس متر؛و )ب(

فعال الرسيعةالأخرى للسامح بتلقي الإدارات ال مع توفري التواصل الفعّ و )ج( مهنا لتقيمي املسائل النظامية  ردود الأ
  احملمتةل ومعاجلهتا   

دارة البيوتكنولوجيا و قسم مراقبة اجلودة يف يف  ةمنسقخبرية ، (atadeusiak@uprp.plاتيدوس ياك ) أأليس يا  الصيدةل.اإ

 التواصل مع املس تخدمني واإرشادمه: 11.11

 :كحد أأدىنمبا يف ذكل العنارص التالية  والاس تفادة مهنا، العملءوصف النظام املوجود لرصد ردود أأفعال 

 نظام ملمئ ملا ييل: )أأ( 

 الشاكوى واإجراء التصحيحات؛ الترصف يف "1" 

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

 للمس تخدمني. الردودتقدمي و  "1" 

جراء  )ب(   ييل: ملااإ

 ؛وأأفاكرمهرصد رضا املس تخدمني  "1" 

 ضامن تلبية احتياجاهتم وتوقعاهتم املرشوعة.و  "1" 

رشادات ومعلومات واحضة ودقيقة وشامةل للمس تخدمني )خاصة مودعي الطلبات غري  )ج(  امُلَمثَلني من قبلاإ
ىل تكل املعلومات( بشأأن معلية البحث والفحص، وتقدمي التفاصيل بشأأن ماكن أأطراف أأخرى  ، عىلالنفاذ اإ
 الإلكرتوين.الإدارة سبيل املثال رابط للإرشادات عىل موقع  

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

 (أأ( )ب)

املقدمة املس تخدمني  أأفعالبشلك مس متر عىل أأساس ردود  املكتبالعملء يف حتسن الإدارة العليا أأساليب وأأشاكل خدمة 
طار اس تقصاءيف  ىل رئيس املكتباملشاكوى ال رضا العملء، و  اإ  وقعمبدى سهوةل اس تخدام املوامللحظات املتعلقة  ،وهجة اإ

 .أأو ورقيالكرتونيا اإ اس تقصاء رضا العملء والشاكوى وامللحظات وميكن تقدمي اس امترات لمكتب. ل  الإلكرتوين
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جراء اختاذ ويرد  دارة اجلودة واثئق س ياسة و  الإجرائية الرسوم البيانيةأأو وقائية يف  تدابري تصحيحيةابلتفصيل اإ ويه )نظام اإ
نرتانت( لمكتب ل  الش بكة ادلاخليةعىل  ةمتاح املعنية بناء عىل طلب من  التدابري بدأأ ت يف لك دائرة(. و  ورقيةويف نسخة )اإ

دارةرئيس شعبة/ دارة اجلودة معوجيعدم الامتثال. وجه بعد حتديد  اإ دارة ويبلغ الإ  عاجلهايالطلبات و  تكللك  منسق نظام اإ
 بتكل التدابري. العليا

 )ج( )د(

جراءات الإيداع والبحث والفحص اليت يس تخدهما املكتب عىل  املوقع الإلكرتوين ويرد وصف وتتاح معلومات مفصةل عن اإ
لكرتوين من عىل موقع املكتب ويوزع هذا  شامل لها يف منشورات املكتب. وميكن حتميل أأغلب تكل املنشورات يف نسق اإ
الأخري نسخا ورقية لها ابجملان أأو يبيعها يف مبانيه ويف التظاهرات واملؤمترات ودورات التدريب اخملتلفة. وحتمل منشورات 

جراء البحث والفحص وما يتعلق هبام من أأهداف اجلودة عنوان "مرشد اخملرتعني" وخصص املكتب الرئ  يس ية اليت تفصل اإ
جراء الإيداع يف النظام الوطين والنظام الأورويب والنظام ادلويل" وتناول الثاين "مهنجية حفص الأهلية  واحد مهنا ملوضوع "اإ

وة عىل ذكل، يقدم موظفو املركز الإعليم للملكية الفكرية اذلي يمتزيون للرباءة فامي خيص الرباءات ومناذج املنفعة". وعل
مبهارات عالية معلومات شامةل عن القوانني والإجراءات املتعلقة ابمللكية الفكرية. وميكن التصال بذكل املركز يف املكتب 

 ملوقع الإلكرتوين.، والاس تعلم عىل امعاودة التصالوابلهاتف، والربيد الإلكرتوين، وادلردشات، و 

وأ علن أأهنا  1012و 1011وأأتيحت س ياسة نظام الإدارة املتاكمةل علنا للمس تخدمني عىل املوقع الإلكرتوين للمكتب بني 
 .ISOشهادات الامتثال ملعايري س تحّمل كذكل عىل ذكل املوقع عند ااحلصول عىل شهادة جديدة من 

 :وامُلختارةالتواصل مع الويبو واملاكتب املعينة  12.11

الكيفية اليت وابلتحديد وصف  .وامُلختارةالتواصل الفعال مع الويبو واملاكتب املعينة  الإدارة هبا حتقق الكيفية اليتوصف 
 برسعة. تقيمي ردود أأفعال الويبو ومعاجلهتا الإدارة هبا تضمن

 التوثيقالتدوين و  .2

دارة اجلودة بوضوح حبيث ميكن رصد مجيع العمليات داخل  وصف وتنفيذجيب  ملحظة توضيحية: 10.11 الإدارة نظام اإ
الإدارة ويمت ذكل من خلل الواثئق اليت تشلك دليل  .اتساقها مع املعايري واملنتجات واخلدمات الناُتة عهنا ومراقبهتا ومراجعة

 (.11.11)انظر الفقرة  اخلاص ابجلودة

 (10.11وفقا لقالب الفقرة علهيا  من الرضوري الردوليس  هذه النقطة للعمل فقط. )ملحوظة:

ىل توثيق الإجراءات والعمليات اليت تؤثر عىل جودة العمل، مثل التصنيف  11.11 تريم الواثئق اليت تشلك دليل اجلودة اإ
ىل أأماكن العثور عىل ال  والبحث والفحص والعمل الإداري املتعلق بذكل. تعلاميت وعىل وجه اخلصوص، يشري دليل اجلودة اإ

 تباعها.ابشأأن الإجراءات الواجب 

 ولأغراض هذا التقرير، ينبغي توضيح ما ييل:

 ؛زعتعدت ووُ الواثئق اليت يتأألف مهنا دليل اجلودة واليت أ   )أأ( 

 الش بكة ادلاخلية عىل سبيل املثال(؛، الإنرتنت، الوسائط اليت تنتقل من خللها )النرش ادلاخيل )ب( 

ىل النسخة الأحدث. ،املتخذة ملراقبة الواثئق، عىل سبيل املثالالإجراءات  )ج(   ترقمي النسخ، النفاذ اإ
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يتأألف دليل املكتب بشأأن اجلودة من دليل اجلودة اخلاص بنظام الإدارة املتاكمةل، والرسوم البيانية الإجرائية للعمليات 
ويه متاحة عىل  1.0خر نسخة من هذه الواثئق الرمق الرئيس ية، والرسوم البيانية الإجرائية، وخرائط الإجراءات. وحتمل أ  

نرتانت( الش بكة ادلاخلية  دارة منذ وسط مارس )اإ . وتنظم واثئق دليل اجلودة الإجراءات 1015ويف نسخة ورقية يف لك اإ
داري. وجيري ا لعمل والعمليات اليت تؤثر يف جودة التصنيف والبحث والفحص يف املكتب بأأمكهل وما يتعلق بذكل من معل اإ
 حاليا لإعداد دليل أ خر بشأأن اجلودة س يخصص حرصا لتقدمي وصف مفصل لإجراءات ومعليات البحث والفحص.

ذا اكنت الواثئق اليت تشلك دليل اجلودة تتضمن ما ييل: 11.11  توضيح ما اإ

دارة اجلودة؛اب مبا يف ذكل بيان واحض دارةس ياسة اجلودة ابلإ  )أأ(   لماام الإدارة العليا بنظام اإ

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

 لك قسم من أأقسامه؛ ولياتؤ ومس دارةالهيلك التنظميي للإ  )ج( 

التوزيع والبحث والفحص والنرش و  مثل تلقي الطلبات الواردة والتصنيف الإدارةنفذة يف العمليات املوثقة املُ  )د( 
دارة اجلودة، أأو املراجع اخلاصة هبا؛ومعليات ادلمع، والإج    راءات احملددة لنظام اإ

 الإجراءات؛و املوارد املتاحة لتنفيذ العمليات  )هـ( 

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

 :الأجزاء التالية اجلودة ومرفقاته عىل دليل يش متل

 ؛للمكتبدارة العليا اليت وضعهتا الإ س ياسة اجلودة  )أأ(

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

 ؛مكتبالهيلك التنظميي لل  )ج(

 ؛كتبالعمليات املوثقة املُنفذة يف امل مجيع  )د(

 املوارد املتاحة لتنفيذ العمليات؛ )هـ(

دارة اجلو  )و( جراءات نظام اإ  دة.وصف التفاعل بني معليات واإ
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 ، مثل:الإدارةتوضيح أأنواع السجلت اليت حتتفظ هبا  11.11

 ؛وماكن ااحلفظفظ حتديد أأي الواثئق حُت  )أأ( 

 ؛مراجعة الإدارةنتاجئ  )ب( 

 ما يتعلق بتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم؛ )ج( 

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

 نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات؛ )هـ( 

 نفذة بشأأن لك طلب؛معليات البحث والفحص املُ  )و( 

 بياانت تسمح بتتبع وتعقب العمل الفردي؛ )ز( 

دارة اجلودة؛ التدقيقجسلت معليات  )ح(   يف نظام اإ

 ، عىل سبيل املثال الإجراءات التصحيحية؛املتسقة مع املعايريالإجراءات املتخذة بشأأن املنتجات غري  )ط( 

 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء التصحيحي؛ )ي( 

 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء الوقايئ؛ )ك( 

 .1 القسمتوثيق معليات البحث كام هو موحض يف  )ل( 

 :ييلاملكتب جبميع السجلت املطلوبة مثل ما تفظ ، حي  PN-EN ISO 9001:2009وفقا للمعايري

 حتديد أأي الواثئق حُتفظ وماكن ااحلفظ؛ )أأ(

 نتاجئ مراجعة الإدارة؛ )ب(

 ما يتعلق بتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم؛ )ج(

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

 نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات؛ )هـ(

 ؛+Register، متاحة يف نظام معليات البحث والفحص املُنفذة بشأأن لك طلب )و(

 بياانت تسمح بتتبع وتعقب العمل الفردي؛ )ز(

دارة اجلودة؛ )ح(  جسلت معليات التدقيق يف نظام اإ

 الإجراءات املتخذة بشأأن املنتجات غري املتسقة مع املعايري، عىل سبيل املثال الإجراءات التصحيحية؛ )ط(
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 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء التصحيحي؛ ()ي

 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء الوقايئ؛ )ك(

 .1توثيق معليات البحث كام هو موحض يف القسم  )ل(

 توثيق معلية البحث .1

 معليات البحث هبا. توثيق الإدارةلأغراض داخلية، ينبغي عىل  12.11

 أأن تبني: الإدارةينبغي عىل 

 درج يف هذا السجل:مُ من البنود التالية أأي  )أأ( 

لهيا ) "1"   الرباءات وغري الرباءات(؛ مستنداتقواعد البياانت اليت مت الرجوع اإ

 ما اس تخدم من لكامت البحث، وتركيبات اللكامت والتشذيب؛ "1" 

 البحث؛ املس تخدمة يفاللغة )اللغات(  "1" 

قل وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات أأو ما  "2"  الأصناف وتركيبات الأصناف اليت مت البحث عهنا، عىل الأ
 يعادهل؛   

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

موضوع البحث؛  بياندرجت يف هذا السجل، عىل سبيل املثال معلومات أأخرى متعلقة ابلبحث نفسه أ   أأي  )ب( 
قواعد بياانت مفردات أأو و ؛ اليت مت الاطلع علهياجسل ابلواثئق و ابلبحث عىل الإنرتنت؛  ذات صةلتفاصيل و  
خل؛   مرادفات أأو مفاهمي عىل الإنرتنت اإ

دراج الإدارةينبغي عىل  ملحظة توضيحية:)  حتسيهنا(لرصد معلية البحث و  حتصل علهياقامئة ابملعلومات الأخرى اليت قد  اإ

ىل أأي:أأي ااحلالت اخلاصة وُ  )ج(  ذا اكنت السجلت احملفوظة تشري اإ  ثقت وما اإ
 ؛تقييد للبحث ومربره "1" 
 غياب وضوح املطالبات؛ "1" 
 .وحدة الاخرتاعغياب  "1" 

ليهترد معلية البحث يف تقرير البحث نفسه ويف ملفات خمصصة عىل مشغّل داخيل ميكن للك الفاحصني النفاذ  )أأ(  :اإ

 ويوثق تقرير البحث اذلي يعده املكتب ما ييل:

لهيا )مستندات الرباءات  "1"  (؛أأو الإنرتنت غري الرباءات وأأ قواعد البياانت اليت مت الرجوع اإ

 ؛الأصناف اليت مت البحث عهنا، وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات وتركيباتالأصناف  "1"

 والتعليقات عىل وجاههتا؛قامئة ابلواثئق اليت تُعترب وجهية    "1"



PCT/CTC/28/3 
Annex III 
19 

جراء حبث جمد؛ "2" ىل الوضوح أأو البياانت ادلامعة بدرجة حتول دون اإ  أأي تقييدات للبحث انمجة عن مطالب تفتقر اإ

 أأي بياانت تتعلق بوحدة الاخرتاع؛  "5"

 وس تخزن جسلت البحث يف مشغل املكتب اخملصص للك ملف:

 ؛تصف موضوع الاخرتاع املطلوب البحث عنهواملرادفات اليت  الرئيس ية لكامت البحث  "2"

 .مجل البحث املس تخدمة ونتاجئ البحث )أأي الرسد التارخيي خلطوات البحث(  "1"

 املراجعة ادلاخلية .1

املدى املراجعات  حتدد هذه و تقارير عن ترتيبات املراجعة ادلاخلية هبا. الإدارة ينبغي أأن تعدّ  ملحظة توضيحية: 15.11
دارة جودة اذلي أأنشأأت عىل أأساسه  ىل ال نظام اإ ، واملدى اذلي يتفق فيه هذا النظام مع 11الفصل  الوارد يف منوذجاستنادا  اإ

دارة اجلودة واملبادئ التوجهيية للبحث والفحص.متطلبات نظام  لبيان مدى وينبغي أأن تكون املراجعات موضوعية وشفافة  اإ
وفامي يتعلق  رى مرة واحدة عىل الأقل يف الس نة.وينبغي أأن ُُت  ل،التوجهيية بشلك اثبت وفعا هذه املتطلبات واملبادئتطبيق 
ضافية بشأأن ترتيبات املراجعة ادلاخلية هبا مبوجب هذا  تقدمي دارة، جيوز للإ المنوذجمن هذا  1.11ابلنقطة  ، القسممعلومات اإ

ذا أأرادت.  اإ

وجيوز  .2.11ـ  2.11، أأعله، يف النقاط 1 للمنوذج املذكور يف القسم وفقا  رفع تقارير هبذه الرتتيبات تُ  11.11 – 12.11
ضافية حول املدخلت الإضافية يف معليات املراجعة ادلاخلية هبا مبوجب هذا  تقدمي دارةللإ  ذاالقسممعلومات اإ  أأرادت. ، اإ

دارة اجلودة س نواي. معلياترى ُتُ   التدقيق ادلاخيل واخلاريج لنظام اإ

دارة اجلودة للمعيار ويريم التدق  ىل تأأكيد امتثال نظام اإ  .PN-EN ISO 9001:2009يق اإ

 لإدارات لعرض تقاريرها عىل اجامتع الإدارات ادلوليةاملتاحة لرتتيبات ال .2

، 12,11املطلوب وفقا  للفقرة التقرير املبديئ : يُرفع 11الواردة يف الفصل  مثة مرحلتان يف ترتيبات رفع التقارير 12.11
 .10.11 والتقارير الس نوية املمكةل وفقا  للفقرة

]ييل ذكل املرفق الرابع[
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دارة اجلودة أأنظمةتقرير عن   اإ

عداد   للملكية الصناعية امجلهورية السلوفاكيةمكتب من اإ
 معهد فيسغراد للرباءاتبوصفه مكتبا مشاراك يف 

دارة اجلودة عىل النحو املبني يف هذا المنوذج. معلومات أأساس ية عامة للإدارة تقدميينبغي   عن نظام اإ

أأسفل لك عنوان وتعترب الأوصاف الواردة أأسفل لك عنوان رئييس يف هذا المنوذج أأمثةل لنوع املعلومات اليت ينبغي أأن تدرج 
دارةوللك  وكيفية تنظميها. ضافة اإ ن أأرادت ذكل. أأخرىمعلومات  اإ  غري تكل املبينة يف هذه الوثيقة اإ

 

 (1.11 – 1.11املقدمة )الفقرات 

ن اقتىض الأمر،  دارة اجلودة اخلاص اإ ىل أأي مرجع أأو أأساس معياري معرتف به لنظام اإ جيوز للإدارة يف هذه النقطة الإشارة اإ
دارة اجلودة"، ISO 9001، مثل 11جبانب الفصل  هبا  حتت عنوان "مرجع معياري لنظام اإ

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

دارة طارات الأوصاف، بعد ذكل وتقدم لك اإ  حتت العناوين التاليةكحد أأدىن،  املعلومات الواردة يف اإ

)املكتب( نظاما لإدارة اجلودة، ابلنس بة مجليع العمليات تقريبا، مبا فهيا  للملكية الصناعية امجلهورية السلوفاكيةمكتب  طّبق
 EN ISO . وُمنحت أأول شهادة تصديق وفقا للمعيارISO 9001 وظيفتا البحث والفحص، واذلي ميتثل للمعيار

عادة التصديق يف 1001يف عام  9001:2008  .1012واكنت صااحلة لغاية يونيو  1011، ومنحت أأول شهادة اإ

دارة اجلودة وحصل عىل 1012ويف يونيو  عادة التصديق الثانية واحتفظ بنظام اإ ، جنح املكتب يف التدقيق اخلاص بشهادة اإ
دارة اجلودة وااحلفاظ عليه وفقا ملتطلبات  من أأجل تنفيذ  EN ISO 9001:2008 املعيارشهادة تؤكد عىل تطبيق نظام اإ

دارة  الإدارة املركزية لدلوةل يف جمال حامية الاخرتاعات والتصاممي والعلمات التجارية وتسميات املنشأأ والبياانت اجلغرافية، واإ
ىل غاية ي  .1011ونيو صندوق مركزي ملستندات الرباءات، وتقدمي املعلومات وتبادلها يف جمال حقوق امللكية الصناعية اإ

يل الاعتبار الواجب  دارة اجلودة بشلك عام مع اإ عادة التصديق هو النظر يف فاعلية نظام اإ واكن الهدف من التدقيق اخلاص ابإ
ماكنية تطبيقيه عىل موضوع التصديق، مما يربز الماام املكتب للحفاظ عىل الفعالية وحتسيهنا  لأي تغيريات، واس مترار وهجاته واإ

تدقيقا. ومل يقف التدقيق عىل أأية مشالك،  ELBACERT, a.sعايري التصديق. وأأجرت سلطة التصديق فامي خيص مجيع م
ىل مزيد من التحسني. ووفقا لتوصيات أأولئك  وأأبرز املدققون عددا من نقاط قوة املكتب وحددوا بعض املسائل اليت حتتاج اإ

دارة معلياته ادلاخلية هبدف حتسني ا  جلودة ابس مترار.املدققني، بدأأ املكتب يف اإ
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 للملكية الصناعية امجلهورية السلوفاكيةكتب املمنوحة مل  ISOالامتثال ملعيار : شهادة 1الشلك 

 العامة القيادة والس ياسة .1

كيد عىل توثيق ما ييل بوضوح،  2.11  :داخليا   متوفرة الواثئق وأأنالتأأ

 )أأ( س ياسة اجلودة اليت وضعهتا الإدارة العليا.

فراد  دارة اجلودة مبوجب تفويض الإدارة العليا وأأسامؤمه. ولنيؤ املس)ب( أأدوار الهيئات والأ  عن نظام اإ

فراد  يبني)ج( خمطط تنظميي  دارة اجلودة. ولنيؤ املسمجيع الهيئات والأ  عن نظام اإ

دارة ادلوةل فامي  -ه اجلوهرية تنطبق س ياسة املكتب بشأأن اجلودة عىل رؤيته وأأهدافه الاسرتاتيجية اليت تريم اإىل حتقيق هممت اإ
والتصاممي والعلمات التجارية وتسميات املنشأأ  أأش باه املوصلت تخيص حامية الاخرتاعات ومناذج املنفعة وطوبوغرافيا

 والبياانت اجلغرافية.

 املكتب ةاسرتاتيجي

ن  الركن هذه امحلاية يه و حامية امللكية الفكرية. يف جمال رسيعة وفعاةل وموثوق هبا خدمات يه توفري  للمكتباملهمة الرئيس ية اإ
 .الاقتصادومجليع مس توايت قمية كبرية لصاحهبا  وتعطي ،لنشاط الاقتصاديالركني ل 
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وحتسني طريقة معهل لتصل عىل حتسني جودة اخلدمات املقدمة  1012 - 1011 فرتةالرئيس ية لل هأأولوايتويركز املكتب يف 
ىل أأحسن درجة ممكنة، وتكل الأ   :ولوايت يهاإ

 الإلكرتوينالإيداع فرصة النفاذ اإىل خدمة للجمهور، مما يتيح  املتاحة اخلدمات الإلكرتونية زايدة - وس بةااحل زايدة •
عادة ضبط جسلت والإيداع الوريق ابس تخدامخرى، امللكية الفكرية الأ  ملوضوعات  املكتب عىل الإنرتنت؛ املسح الضويئ، واإ

ومواصةل  ته،طلبات الرباءات وفعالي املتعلق ب بحث ال الإجراءات، وحتسني نوعية مدة تقصري  - تبس يط العمليات •
دارة طلب تطوير الترشيعات  امللكية الفكرية هبدف وضوعاتوالتدابري املتعلقة مب اتالرباء اتحتديث نظام معلومات اإ

طارمعليات مؤرشات الأداء ، وحتديث والعلقات ادلولية وتكنولوجيا املعلومات  ؛ISO معايري يف اإ

ذاكء • لأغراض البحث  اسرتاتيجياتما يرتبط بذكل من أأمهية اس تغلل امللكية الفكرية و عن نرش املعرفة  - الوعي اإ
دراج الصناعة والأعامل التجاريةات يف واملامرس والثانوية  جه املدارس الابتدائيةامنيف " من امللكية الفكرية "ااحلد الأدىن، واإ

 واجلامعات.

 اجلودة اليت وضعهتا الإدارة العليا س ياسة )أأ(

 تقوم س ياسة اجلودة يف املكتب عىل املبادئ التالية:

تنظمي الوزارات وغريها من الهيئات الإدارية بشأأن  Coll 515/1001 ( من القانون رمق1( و)1)11 ادةامل تنص •
املعنية  ةاملركزية الوحيدة ااحلكومية الإداريعىل أأن املكتب هو الهيئة املعدةل،  ا، بصيغهتةسلوفاكيال جمهورية ل ااحلكومية املركزية ل 

 .ااحلديثة ااحلكومية دارةالإ ة وفقا ملتطلبات يفعال و  هةاهنية ونز مب ذه املهمة ويقوم املكتب هبجال امللكية الصناعية. مب

ليه  اليت تولكهااملكتب يف أأداء املهام  لماموي • ويكثف تكل الأنشطة لتلبية  هتاوكفاء تحسني جودة مجيع أأنشطتهب ادلوةل اإ
دارة اجلودةوضع الهدف ذكل لتحقيق و لئه. احتياجات مع  .املكتب نظام اإ

اتحةاملكتب يف  ويسامه • ادلور ويتجسد ذكل الوطين والإقلميي وادلويل.  ىقوق امللكية الفكرية عىل املس تو احلاية امحل اإ
 .مصاحل امجلهورية السلوفاكية ومواطنهياادلفاع عن و ئه واحتياجات معل متطلباتتلبية  يف

دارة حكومية حديثة املكتب ولأن  • ، فهو يف حاجة ماسة اإىل يف جمال امللكية الصناعية مبهنية ونزاهة وفعاليةيضطلع ابإ
 .التدريب والتطوير املهين ملوظفيه يواصل تقدميموظفني مؤهلني، وابلتايل 

دارة املكتب قرارات وتدابري حتسنوتتخذ  •  .اوخارجي اداخلينتاجئه و ته أأنشط دامئا  اإ

دارة اجلودة مبوجب تفويض الإدارة العليا وأأسامؤمه )ب(  أأدوار الهيئات والأفراد املسؤولني عن نظام اإ

، هناك مسؤولن من الإدارة العليا: الس يد لوبوش كنوت، رئيس املكتب والس يد أأندري لوجني، للعمليات الإداريةابلنس بة 
 مكتب.الأمني العام لل 

نغريد مارونياكوفا، املديرة الرئيس ية لقسم للعمليات الأساس يةابلنس بة  ، هناك خشصان من الإدارة الوسطى للمكتب: الس يدة اإ
 الأعامل، والس يد ميلن أأورافيتش، املدير الرئييس لقسم دمع الأعامل.
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دارة اجلودة يف املكتب1الشلك   : خمطط اإ

 

 الهيلك التنظميي للمكتب: 1الشلك 
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دارة اجلودة ابلإ ، مثل  توضيح )عن طريق جدول 5.11 من املبادئ  11ملتطلبات الفصل  دارة( مدى استيفاء نظام اإ
 أأو، بدل  من ذكل، بيان املواضع اليت ل تس تويف فهيا الإدارة هذه التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.

 .املتطلبات

 مدى الاستيفاء 11الفصل  متطلبات

 منعدم جزيئ اكمل

    توفر س ياسة اجلودة )أأ( 2.11

دارة اجلودة وأأسامهئم )ب(      حتديد أأدوار املسؤولني عن نظام اإ

     توفر خمطط تنظميي )ج(

دارة اجلودة ملتطلبات الفصل   5.11     11تأأكيد استيفاء نظام اإ

دارة اجلودةأ ليات ضامن  )أأ( 2.11     فعالية نظام اإ

    مراقبة معلية التحسني املس متر )ب(

     توعية املوظفني هبذا املعيار من قبل الإدارة )أأ( 1.11

دارة اجلودة ابلإدارة )ب(       اتساق املبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات مع نظام اإ

دارية )أأ( 1.11     اإجراء مراجعات اإ

    اس تعراض أأهداف اجلودة )ب(

    التوعية بأأهداف اجلودة يف مجيع أأقسام الإدارة )ج(

دارة اجلودة بغية: )أأ( 2.11     اإجراء مراجعة س نوية لنظام اإ

دارة اجلودة مع متطلبات الفصل 1" )ب(     11" حتديد مدى تطابق نظام اإ

     التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات" حتديد مدى متاثل البحث والفحص للمبادئ 1"

    مهنج موضوعي وشفاف )ج(

    11.11اس تخدام مدخلت تشمل معلومات وفق ا للفقرة  )د(

    تسجيل النتاجئ )ه(

    التأأكد من رصد أأعباء العمل الفعلية والتكيف معها  10.11

    :موظفنيوجود بنية حتتية لضامن مكية  )أأ( 11.11

    " اكفية للتعامل مع تدفق العمل1"

    التقنية " حتافظ عىل املؤهلت التقنية للبحث والفحص يف مجيع اجملالت1"

    12" حتافظ عىل التسهيلت اللغوية لفهم اللغات وفق ا للقاعدة 1"

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

    عىل مس توى يؤهلهم دلمع املوظفني املؤهلني تقنيا" 1"

    

    " التأأكد من وجود معدات مناس بة لإجراء البحث والفحص1" )أأ( 11.11

     " لتوثيق السجلت1"

     علهيا " تعلاميت ملساعدة املوظفني يف فهم معايري اجلودة والترصف بناء  1" )ب(

    اإجراءات العمل بدقة واحملافظة عىل حتديهثا" تعلاميت لتباع 1"

     " برانمج التعمل والتطوير لضامن توفر املهارات املطلوبة للبحث والفحص واحملافظة علهيا1"  11.11

    اجلودة " برانمج التعمل والتطوير لضامن وعي املوظفني بأأمهية الامتثال ملعايري1" 

    املوارد املطلوبة لتلبية الطلبوجود نظام لرصد  )أأ( 12.11

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

    أ ليات مراقبة لضامن اإصدار تقارير البحث والفحص يف الأوقات احملددة )أأ( 15.11
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 مدى الاستيفاء 11الفصل  متطلبات

 منعدم جزيئ اكمل

    أ ليات مراقبة التقلبات يف جحم الطلب وترامك العمل )ب(

    :نظام داخيل لضامن اجلودة للتقيمي اذلايت )أأ( 12.11

    " لستيفاء املبادئ التوجهيية للبحث والفحص1"

    " لإرسال ردود الأفعال للموظفني1"

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

    لتصحيح العجز يف أأعامل البحث والفحصنظام للتحقق من فعالية الإجراءات املتخذة  )ج(

 )أأ( 11.11
 موظف اتصال يساعد يف حتديد أأفضل املامرسات بني الهيئات

ل ينطبق  

 بعدُ 

 

    موظف اتصال يتوىل التحسني املس متر )ب(

موظف اتصال يوفر حلقة اتصال فّعاةل مع الهيئات الأخرى للحصول عىل ردود الأفعال  )ج(
  والتقيمي

   

    " نظام ملمئ للتعامل مع الشاكوى1" )أأ( 11.11

     " نظام مناسب لختاذ الإجراءات الوقائية/التصحيحية1"

    " نظام مناسب لتوفري ردود الأفعال للمس تخدمني1"

    " اإجراء لرصد رضا املس تخدمني وتصورمه1" )ب(

    والتوقعات املرشوعة" اإجراء للتأأكد من تلبية الاحتياجات 1"

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

ذا اكنت الإدارة تتيح أأهداف اجلودة اخلاصة هبا للعامة وكيفية ذكل )د(     حتديد ما اإ

نشاء حلقة اتصال مع الويبو واملاكتب املُختارة/املعينة  12.11     اإ

دارة  10.11     اجلودة ابلإدارة موصوف بوضوح )يف دليل اجلودة مثل ( نظام اإ

عداد الواثئق اليت يتأألف مهنا دليل اجلودة وتوزيعها )أأ( 11.11     اإ

    توفر الوسائط دلمع دليل اجلودة )ب(

    اختاذ اإجراءات مراقبة الواثئق )ج(

دارة  )أأ( 11.11     اجلودةس ياسة جودة ابلإدارة والالماام بنظام اإ

دارة اجلودة )ب(      نطاق نظام اإ

    مسؤوليات تنظميية وهيلك تنظميي )ج(

    اإجراء العمليات املوثقة يف الإدارة )د(

    توفر املوارد لإجراء العمليات )ه(

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

    الواثئق حُتفظ وحتديد ماكن ااحلفظتسجيل أأي  )أأ( 11.11

    تسجيل نتاجئ املراجعة الإدارية )ب(

    تسجيل ما يتعلق بتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم )ج(

    الأدةل عىل اتساق العمليات مع املعايري )د(

    نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات )ه(

    البحث والفحص املُنفذة يف لك طلبتسجيل معلية  )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 مع املعايري ))ط

    الإجراءات التصحيحيةتسجيل الإجراءات املتخذة حيال  )ي(



PCT/CTC/28/3 
Annex IV 
7 

 مدى الاستيفاء 11الفصل  متطلبات

 منعدم جزيئ اكمل

     تسجيل الإجراءات املتخذة حيال الإجراءات الوقائية )ك(

    تسجيل واثئق معليات البحث )ل(

    " تسجيل قواعد البياانت املس تخدمة يف البحث1" )أأ( 12.11

    البحث " تسجيل لكامت البحث وتركيبة اللكامت وتشذيب اللكامت أأثناء1"

    تسجيل اللغات املس تخدمة يف البحث" 1"

    " تسجيل الأصناف وتركيباهتا املس تخدمة يف البحث2"

  ل ينطبق   تسجيل املعلومات الأخرى املتصةل ابلبحث )ب(

  ل ينطبق   " تسجيل أأي قصور يف البحث وتربير ذكل1" )ج(

  ل ينطبق   " تسجيل أأي نقص يف وضوح املطالب1"

  ل ينطبق   " تسجيل انعدام الوحدة1"

    اخلاصة هبا تقارير بشأأن اإجراءات املراجعة ادلاخلية  15.11

اإىل  11.12
11.11 

 
 معلومات اإضافية حول املدخلت الإضافية للمراجعات ادلاخلية

   

12.11  
 12.11التقرير املبديئ اذلي نصت عليه الفقرة 

ل ينطبق  

 بعدُ 

 

 ل ينطبق نظرا لختلفات يف الترشيع السلوفايك =ل ينطبق 
 ل ينطبق حىت تبدأأ الإدارة معلها =ل ينطبق بعُد 

ىل اخملطط التنظميي، الهيئات وال ليات اليت تس تعني هبا الإدارة لضامن:  2.11  توضيح، مع الإشارة اإ

دارة اجلودة؛  )أأ( فعالية نظام اإ

متر.و )ب(    تقدم معلية التحسني املس 

 )أأ(

دارة اجلودة وتقميها س نواي. وتقمي ابلأساس اجنازات الس ياسات وأأهداف اجلودة  دارة املكتب من فعالية نظام اإ تتحقق اإ
 ومعليات تدقيق اجلودة وتعمل عىل صياغة وتطوير الأهداف القياس ية املعدةل املتعلقة ابجلودة وحتدد املسؤولني عن حتقيقها.

 )ب(

تدقيق مرة لك س نة عىل الأقل. وتُناقش نتاجئ علميات التدقيق ادلاخيل وحُتلل يف جيري املدققون ادلاخليون معليات 
 اجامتعات الإدارة اليت تتخذ قرارات بشأأن التدابري الرضورية وحتدد خيارات للمراقبة.

 مبا يف ذكل: ،مبتطلبات املعاهدة واملتطلبات التنظميية ملوظفهيا أأمهية الوفاءالإدارة توضيح كيف تبني  1.11

 تكل املتعلقة هبذا املعيار؛ )أأ( 

دارة اجلودة ابلإدارة. )ب(   الامتثال لنظام اإ
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دارة اجلودة يف اجامتعات منتظمة، ويه: دارة املكتب ملوظفهيا أأمهية الوفاء مبتطلبات نظام اإ  تبنّي اإ

 اجامتعات الإدارة -

 واجامتعات الإدارات والأقسام -

نرتانت التواصل عرب الش بكة ادلاخلية -  ()اإ

دارة اجلودة.  ويناقش أأيضا يف تكل الاجامتعات الامتثال لنظام اإ

 :امللكفون الأعامل ال تيةري الإدارة العليا أأو املوظفون توضيح كيف ومىت ُُت   1.11

دارية  )أأ(  جراء مراجعات اإ  وضامن توفر املوارد امللمئة؛اإ

 أأهداف اجلودة؛ مراجعة )ب( 

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

 )أأ(

ىل اسرتاتيجية املكتب. وتتناول الإدارة يف  ىل التحسن املس متر ابلستناد اإ يضع املكتب ويصوغ أأهداف اجلودة الرامية اإ
دارة اجلودة ومس توى حتقيق الأهداف مرة لك س نة، حيث  تُتخذ القرارات الرضورية، وميكن أأيضا اجامتعاهتا حتليل نظام اإ

 ختصيص املوارد البرشية واملادية من أأجل ضامن ظروف مناس بة للأنشطة والعمليات املعنية.

 )ب(

دارة اجلودة أأهداف اجلودة وفقا لسرتاتيجية املكتب مرة لك س نة. وتتاح أأهداف النظام  تراجع الإدارة املعنية بنظام اإ
نرتانت( ادلاخلية للمكتبللموظفني عرب الش بكة   .)اإ

 )ج(

نرتانت( تُتاح أأهداف اجلودة للموظفني عرب الش بكة ادلاخلية   وتُناقش يف اجامتعات املوظفني.)اإ



PCT/CTC/28/3 
Annex IV 
9 

ذا اكنت الإدارة  2.11 دارة اجلودة وفق ا للفقرات  امللكفونعليا أأو املوظفون ال توضيح ما اإ جيرون مراجعة داخلية لنظام اإ
15.11 -11.11: 

قل )انظر الفقرة مرة واح )أأ(  (؛15.11د س نواي  عىل الأ

 :عىل النحو التايل، 1 القسموفق ا للنطاق الأدىن لهذه املراجعات كام هو مبني يف و  )ب(

دارة اجلودة مدى استيفاءحتديد  "1"   )أأ((؛11.11، 15.11)انظر الفقرات  11تطلبات املادة مل  نظام اإ

 لمبادئ التوجهيية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات )انظر ل  البحث والفحص مدى استيفاءحتديد و  "1"
 )أأ((؛11.11، 15.11الفقرات    

 (؛15.11بطريقة موضوعية وشفافة )انظر الفقرة و  )ج(

 و(؛)- )ب( 11.11وفق ا للفقرات  ،مثل املعلومات ،الاس تعانة مبدخلتو )د(

 (.11.11تسجيل النتاجئ )انظر الفقرة و  )هـ(

دارة  دارة اجلودة مرة واحدة عىل الأقل س نواي. وتُس تخدم مدخلت املعلومات وفقا تضطلع اإ املكتب ابملراجعة ادلاخلية لنظام اإ
جراء مراجعة موضوعية وشفافة.-)ب(11.11للفقرات  ش بكة ال وتُتاح عىل عىل اجامتعات الإدارة النتاجئ  وتعرض )و( يف اإ
نرتانت( لمكتبل ادلاخلية   .)اإ

دارة اجلودة، جيري تكييف تكل التدابري وفقا وفامي خيص وضع الإدار  ة لتدابري مراجعة خاصة هبا ملعرفة مدى تطبيقها لنظام اإ
 لأغراض معليات الإدارة.
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 املوارد .1

دارة حبث دويل" يعين أأن  ملحظة توضيحية: 10.11 ن منح صفة "اإ أأظهرت أأن دلهيا البنية التحتية واملوارد املطلوبة الإدارة اإ
كيد عىل  11ويطالب الفصل البحث والفحص. دلمع معلية  متر ل ابلتأأ هذه العملية مع التكيف مع قدرة الإدارة عىل ادلمع املس 

دارة اجلودة.ات اليت تطرأأ عىل ري يالتغ  ىل  11.11وينبغي أأن توفر الردود عىل املواد  أأعباء العمل والوفاء مبتطلبات نظام اإ اإ
كيد. 12.11  أأدانه هذا التأأ

 البرشية:املوارد   11.11

 وظفني:املمكية  أأن توفري معلومات حول البنية التحتية املوجودة لضامن )أأ(

 اكفية للتعامل مع تدفق العمل؛ "1" 
 حتافظ عىل املؤهلت التقنية للبحث والفحص يف مجيع اجملالت التقنية؛و  "1" 
قل ـ اللغات املكتوب املتاحة اللغوية الإماكنياتحتافظ عىل و  "1"  هبا الواثئق املطلوبة كحد  ةلفهم ـ عىل الأ

لهيا يف القاعد     لهي 12أأدىن واملشار اإ  .، وتتكيف مع أأعباء العملاأأو املرتمجة اإ

ا وتكيفهم مع توفر وصفا  للبنية  )ب( التحتية املوجودة لضامن وجود مكية من املوظفني الإداريني املهرة/املدربني جيد 
 العمل:أأعباء   

 وتسهيل معلية البحث والفحص؛ تقنيا  عىل مس توى يؤهلها دلمع املوظفني املؤهلني و  "1" 
 لتوثيق السجلت.و  "1" 

 

 املادية:املوارد   11.11

 :وصف البنية التحتية املوجودة لضامن )أأ( 

 توفر املعدات والتسهيلت امللمئة مثل برامج ومعدات تكنولوجيا املعلومات دلمع معلية البحث  "1" 
 والفحص واحملافظة علهيا؛   

ا واحملافظة علهيا لأغراض 12توفر ااحلد الأدىن من الواثئق كام تنص القاعدة و  "1"  لهيا وترتيهبا جيد  والنفاذ اإ
ذا اكنت و و البحث والفحص.     لكرتونية، بيان ما اإ  رقية أأو يف بطاقات جمهرية أأو خمزنة يف وسائط اإ
 .وماكن ااحلفظ   

 وصف تعلاميت كيفية التنفيذ: )ب( 

 والالماام هبا؛ملساعدة املوظفني يف فهم معايري اجلودة  "1" 

جراءات العمل بدقة وثبات وتوثيقها وتقدميها للموظفني واحملافظة عىل حتديهثا وتعديلها عند لو "1"   تباع اإ
 ااحلاجة.   
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 )أأ(

"1" 

فاحص حاسوب لك وللقيام بعملهم. من أأجل اللفاحصني  ااحلديثة تكنولوجيا املعلومات برامج ومعدات املكتب يوفر
ىل أأي منصة حبث عىل للمتكن من النفاذ الفعال نرتنت الإ ويتاح ربط مس تقر ورسيع بش بكة شاشة. و  عالية واصفاتمب اإ

فقط  هممن حمطات معل  الفاحصنيموضوع البحث والفحص يف متناول اليت يه  رباءاتالواثئق طلبات وتكون الإنرتنت. 
 (.يف املكتبلإدارة موضوعات امللكية الصناعية  INVENTIO II النظام ال يل ادلاخيليس تخدم )

املكتب  وفقا لس ياسةو قواعد التسجيل ادلاخلية. ختضع لو  INVENTIO II يف نظام الكرتونياإ ن واثئق السجلت ختزّ و 
ااحلفظ طط وفقا خلاملعلومات ادلاخلية  أأنظمةة يف مهيع البياانت امل ااحلفاظ عىل نسخ احتياطية مجل جيب  ،الأمن بشأأن
ويوميا ابلنس بة حتياطي مرة واحدة يف الأس بوع، الا ااحلفظ : تمت معلياتمهنا تطبق عدة مبادئو لأرش يف. واحتياطي الا
يت بياانت الأرش يف )يف مجموعيمت ااحلفظ الاحتياطي يف . و (INVENTIO IIنظام  املعلومات ااحلساسة )مثل نظمةلأ 

 .عىل الأقللك شهرين ( منفصلتني

"1" 

لهيا عربالنفاذ ميكن  شامةل منصات حبثتتاح للفاحصني   :ومهنا الإنرتنت اإ

 EPOQUE Net- النص الاكمل 

 EPODOC و WPI 

 قواعد البياانت اجملانية ملستندات غري الرباءات 

 (* املكتبة الإلكرتونيةIEL )IEEE/IET 

  دليل ادلورايتEZB* 

 ScienceDirect (Elsevier)* 

 Engineering Village 2 – Compendex* 

 Web of Science (Thomson Reuters) - Biosis Citation Index (BCI)* 

 Scopus (Elsevier)* 

 SpringerLink (Springer Verlag)* 

  مكتبةWiley ( الإلكرتونيةWiley-Blackwell*) 

 EBSCO (Ebsco host)* 

 STN Global Value Pricing (Thomson Reuters)** 

ىل قواعد البياانت هذه بناء عىل اتفاق مع الرشيك الوطينينفذ  *  .املكتب اإ

برام اتفاق مع  املكتب ويزمع لهيا بالبياانت  اعدو قموردي اإ ماكنية نفاذ مس تقل اإ  .1015 هنايةوس يحصل عىل اإ

جراء يقرتب **   .1015يونيو  1 اعتبارا منالعقد يرسي ومن املتوقع أأن  ملشرتايت العامة من هنايته.ااإ
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 )ب(

"1" "1" 

نرتانت( اليت حيتفظ هبا وختزن عىل الش بكة ادلاخلية تُوثق مجيع العمليات يف مجموعة من املبادئ التوجهيية . ولأغراض )اإ
نرتانت( البحث والفحص، يتبع الفاحصون التعلاميت الإجرائية ادلاخلية املتاحة عىل الش بكة ادلاخلية . وينفذ الفاحصون )اإ

ىل مصادر أأخرى مثل  ةحئة التنفيذية لهذه املعاهدة. ملعاهدة الرباءات واللللبحث والفحص ادلولية  املبادئ التوجهييةأأيضا اإ
دارة اجلودة، ويه متاحة عىل  ىل جانب الواثئق املذكورة أأعله، عىل الفاحصني اتباع بطاقات معاجلة صااحلة وفقا لنظام اإ واإ

نرتانت( الش بكة ادلاخلية  .)اإ

 موارد التدريب: 11.11

 عن معلية البحث والفحص: ولنيؤ املساذلي يضمن أأن مجيع املوظفني والربانمج  والتطويرلتدريب ل البنية التحتية  وصف

 يكتس بون املهارات واخلربات اللزمة وحيافظون علهيا؛ "1" 

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

"1" "1" 

دارة املكتب وتوافق س نواي عىل الربامج التعلميية املوهجة اإىل مجيع موظفي املكتب  العاملني يف البحث والفحص. تضع اإ

وعلوة عىل ذكل، ينظم املكتب أأيضا الربامج التعلميية بعنوان "امللكية الفكرية" ويه معمتدة من قبل وزارة التعلمي والعلوم 
 والبحث والرايضة يف امجلهورية السلوفاكية وتتأألف من أأربع وحدات:

 ساعة( 52أأساس يات امللكية الفكرية وحق املؤلف ) -أألف

دارة الإبداع وتسويقه والاقتصاد ) -ابء  ساعة( 52اإ

 ساعة( 52املعلومات يف جمال امللكية الفكرية ) -جمي

 ساعة( 152حقوق امللكية الصناعية ) -دال

 ساعة 112املدة الإجاملية للتدريب: 

 بداية ادلراسة: لك شهر سبمترب

ابمللكية الفكرية، وموظفو املكتب، وموظفو الرشاكت القامئة املس هتدفة: أأي من املهنيني العاملني يف جمالت ذات صةل  الفئة
 عىل البحث، واملامرسون يف جمال الرباءات، وموظفو الرشطة وامجلارك. وختتمت ادلراسة بأأطروحة.

( لتدريب الفاحصني اذلين س يضلعون EPAويس تخدم املكتب الأنشطة التدريبية اليت ُترهيا الأاكدميية الأوروبية للرباءات )
، مبا يف ذكل مستندات غري الرباءات، EPOQUENETهام البحث والفحص: ندوات اخلرباء، والبحث يف منصة مب 

واسرتاتيجيات البحث يف جمال الصيدةل والبيوتكنولوجيا ابس تخدام قواعد البياانت اجملانية والبحث يف 
يف جمال الاخرتاعات القامئة عىل ، وصياغة تقارير البحث وال راء املكتوبة، وممارسات الفحص EPOQUENET منصة



PCT/CTC/28/3 
Annex IV 
13 

التكنولوجيات الناش ئة، واملواضيع الأخرى مثل اجلدة والنشاط الابتاكري والوضوح والوحدة،  تااحلاسوب، واسرتاتيجيا
 والندوات بشأأن الترشيعات اجلديدة وهمارات العرض.

، والتصنيف التعاوين للرباءات لفائدة : تقنية البحث الفعالEPOQUENETالإلكرتوين )املواضيع التالية(: منصة التعمل 
البحث يف  Espacenet ،http://application.epo.org/ipcal/i_event.php?id=11948املصنفني، ومنصة 

 مستندات غري الرباءات.

ىل جانب هذه ادلورات التدريبية، يُدّرب الفاحصون داخليا أأيضا من قبل حمارضين وخرباء داخليني، وقد جنح البعض مهن م واإ
%( يف دورات الويبو للتعمل عند بعد )مثل ادلورة العامة بشأأن امللكية الفكرية، وادلورة املتقدمة بشأأن البيوتكنولوجيا 15)

 وامللكية الفكرية، والبحث يف املعلومات املتعلقة ابلرباءات(.

دارة اجلودة  دارة اجلودة "املدقق ادلاخيل لنظ -وينظم املكتب كذكل ادلورات اليت تركز عىل نظام اإ  ".ISO 9001:2008ام اإ

 الرقابة عىل املوارد:  12.11

مترار:  وصف النظام املوجود لرصد املوارد املطلوبة وحتديدها ابس 

 الطلب؛ تلبيةل  )أأ(

 وللوفاء مبعايري اجلودة فامي خيص البحث والفحص )ب(

 )أأ(

دارة جيري حتليل درجة امتثال مس توى كفاية املوارد للحتياجات الراهنة،  مبا يف ذكل هيلك الإدارة الوظيفي ابلتشاور مع اإ
 املكتب لك س تة أأشهر. وتنقل املوارد البرشية عند ااحلاجة.

 )ب(

طار معليات  يمت رصد ومراقبة جودة لك املدخلت )قرارات وتعلاميت املنح(. وُترى مراقبة احرتام الإجراءات السارية يف اإ
ىل معايري تدقيق ال   .ISOاستنادا اإ

 عبء العمل الإداري تنظمي .1

توضيح كيفية تنفيذ املامرسات والإجراءات التالية بشأأن التعامل مع طلبات البحث والفحص وأأداء الوظائف املتعلقة   15.11
دخال البياانت والتصنيف: ا،هب  مثل اإ

وفقا  ابملس توى املطلوب الوقت املناسب واةل خبصوص اإصدار تقارير البحث والفحص يف أ ليات مراقبة فعّ  )أأ(
 الإدارة املعنية؛ املطلوبة مناجلودة  ملعايري  

 تقلبات الطلب واإدارة ترامك العمل. بشأأنأ ليات مراقبة ملمئة و )ب(

دارة املكتب. ىل نتاجئ رصد معلية معاجلة الطلبات. ويتاح التقرير لتنظر فيه اإ  يعد خشص مرخص هل تقريرا احصائيا استنادا اإ
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 اجلودةضامن  .2

جراءات ضامنفامي ييل   12.11 وابملس توى  الوقت املناسبتقارير البحث والفحص يف  لإصدار املطلوبةودة اجل اإ
 ح كيفية تنفيذ ما ييل:يتوض ينبغي و  وفقا للمبادئ التوجهيية. من اجلودة املطلوب

 والفحص وتثبيهتا ورصدها:ودة للتقيمي اذلايت، يشمل التحقق من أأعامل البحث اجلضامن لنظام داخيل  ))أأ  

 لبحث والفحص؛اب اخلاصةللمتثال لهذه املبادئ التوجهيية  "1" 

فعال للموظفني.و "1"   لإرسال ردود الأ

متر كيفية اس تخدام الإدارة للنظام واإظهار  نظام لقياس البياانت ومجعها ورفع التقارير. )ب(   لضامن التحسني املس 
 املتبعة. للعمليات  

لتحقق من فعالية الإجراءات املتخذة لتصحيح العجز يف أأعامل البحث والفحص والقضاء عىل املسببات نظام ل  )ج( 
 .جمددا  والوقاية من حدوث املشالك   

 )أأ(

نرتانت( عىل الش بكة ادلاخلية للمكتب ضامن اجلودةل ادلاخلية جراءاتتتاح الإ   .)اإ

 )ب()ج(

الفعلية لأنشطة البحث والفحص عىل أأساس البياانت احملصل علهيا من وحيلّل تقرير اإحصايئ نصف س نوي حاةل اجلودة 
. وعندما حتيط الإدارة علام بنتاجئ ذكل التقرير، تقرر اختاذ التدابري اللزمة لضامن الاس مترار يف INVENTIO II نظام

 حتسني العمليات.

 كرث من الطرق التالية:بطريقة واحدة أأو أأ  املنتجات غري املطابقة للمواصفاتوعىل املكتب معاجلة 

 اختاذ تدابري لإزاةل وجه عدم املطابقة املكشوف؛ أأ(

 عند الاقتضاء؛ العميلومن  من السلطة اخملتصة مبوجب تنازل أأو قبوهل هطلقاإ  وأأ ، هس تخداماب الرتخيص ب(

 الأصيل املقصود؛ هملنع اس تخدامه أأو تطبيق تدابرياختاذ  ج(

بعد ذكل  للمواصفات عندما يمت الكشف عناملنتج مطابقة ، لعدم ال اثر احملمتةلال اثر، أأو تدابري تناسب اختاذ  د(
، مبا يف وما يُتخذ بعد ذكل من تدابريعدم املطابقة  أأوجهجسلت وااحلفاظ عىل . هاس تخدامتسلمي املنتج أأو البدء يف 

 .التنازلت اليت مت ااحلصول علهياذكل 

املتخذة متناس بة مع  تصحيحيةوتكون التدابري ال نع تكرارها. للمواصفات مل طابقة عدم املاملكتب تدابري لإزاةل أأس باب خذ ويت
 .املكشوفة املطابقةأأوجه عدم أ اثر 

وفقا التصحيحية التدابري نظام للتحقق من فعالية و  قياس ومجع البياانتلل نظام ، جيري تكييف املبادئ العامةتكل وبناء عىل 
دارة ل دارة /لبحث ادلويلاحتياجات أأنشطة اإ  الفحص المتهيدي ادلويل.اإ
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 التواصل .5

 :بني الإداراتالتواصل  11.11

يتوىل  واذليالإدارات توفري الامس واملسمى الوظيفي وبياانت التصال ملوظف التصال املعين ابجلودة واملعني من قبل 
 لية:مسؤو

 ؛املتبعة عىل صعيد الإدارات ونرش أأفضل املامرساتاملساعدة يف حتديد  )أأ(

 دمع التحسني املس متر؛و )ب(

فعال الرسيعةالأخرى للسامح بتلقي الإدارات ال مع توفري التواصل الفعّ و )ج( مهنا لتقيمي املسائل النظامية  ردود الأ
 . احملمتةل ومعاجلهتا   

 س ُيعني موظف التصال لحقا.

 التواصل مع املس تخدمني واإرشادمه: 11.11

 :كحد أأدىنمبا يف ذكل العنارص التالية  والاس تفادة مهنا، العملءوصف النظام املوجود لرصد ردود أأفعال 

 نظام ملمئ ملا ييل: )أأ( 

 الشاكوى واإجراء التصحيحات؛ الترصف يف "1" 

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

 للمس تخدمني. الردودتقدمي و  "1" 

جراء  )ب(   ييل: ملااإ

 ؛وأأفاكرمهرصد رضا املس تخدمني  "1" 

 ضامن تلبية احتياجاهتم وتوقعاهتم املرشوعة.و  "1" 

رشادات ومعلومات واحضة ودقيقة وشامةل للمس تخدمني )خاصة مودعي الطلبات غري  )ج(  امُلَمثَلني من قبلاإ
ىل تكل املعلومات( بشأأن معلية البحث والفحص، وتقدمي التفاصيل بشأأن ماكن أأطراف أأخرى  ، عىلالنفاذ اإ
 الإلكرتوين.الإدارة سبيل املثال رابط للإرشادات عىل موقع  

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

 )أأ(

الشاكوى( والقواعد ادلاخلية اليت  بشأأن Coll 2/1010)القانون رمق  املعينيعاجل املكتب الشاكوى وفقا للقانون الوطين 
يف حىت املعنية موضوع الشكوى ويعاجل للمدعي(  للمس تخدم )موايل امؤيدهنجا  املكتب ويتبعع املعايري القانونية. ممتاما  تامتيش

 الشكوىيرى املكتب أأن حني و وى. تسوية الشاكيف س تقللية الاوتُضمن لقانونية الرمسية. املتطلبات احاةل عدم اس تفاء 
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نه مربرة أأو مربرة جزئيا،  خذ التدابري القانونية والشخصية والإجرائية أأو غريها من التدابري امللمئة من أأجل تصحيح مجيع تي فاإ
ذا ال اثر السلبية.   املدعي وفقا ذلكل.ويبلغ دامئا املبادئ التوجهيية واملامرسات ادلاخلية. تُغري ، اء يف النظامخطأأ  تددحُ واإ

 )ب(

لكرتونيا )عىل موقع املكتب الإلكرتوين( وماداي يف املكتب. وترد نتاجئ ذكل  اس امترات اس تقصاء رضا الزابئن متاحة اإ
 .، حيث تُتخذ القرارات الرضوريةدارةالإ رهيا ُتالاس تقصاء أأيضا يف املراجعة الس نوية للجودة عىل املس توى ادلاخيل اليت 

 .لمكتبل وقع الإلكرتوين املوميكن للمس تخدمني ااحلصول عىل ردود أأفعال خشصيا أأثناء مناقشات مبارشة أأو عىل 

 )ج()د(

ىل خطة املكتب  يتيح املكتب للجمهور عىل موقعه الإلكرتوين دليل البحث والفحص. وتستند أأهداف اجلودة اإ
 فقط(. وقع الإلكرتوين )ابللغة السلوفاكية( املتاحة يه أأيضا عىل امل1012-1011) الاسرتاتيجية

 :وامُلختارةالتواصل مع الويبو واملاكتب املعينة  12.11

الكيفية اليت وابلتحديد وصف  .وامُلختارةالتواصل الفعال مع الويبو واملاكتب املعينة  الإدارة هبا حتقق الكيفية اليتوصف 
 برسعة. تقيمي ردود أأفعال الويبو ومعاجلهتا الإدارة هبا تضمن
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 التوثيقالتدوين و  .2

دارة اجلودة بوضوح حبيث ميكن رصد مجيع العمليات داخل  وصف وتنفيذجيب  ملحظة توضيحية: 10.11 الإدارة نظام اإ
الإدارة ويمت ذكل من خلل الواثئق اليت تشلك دليل  .اتساقها مع املعايري واملنتجات واخلدمات الناُتة عهنا ومراقبهتا ومراجعة

 (.11.11)انظر الفقرة  اخلاص ابجلودة

 (10.11وفقا لقالب الفقرة علهيا  وليس من الرضوري الرد هذه النقطة للعمل فقط. )ملحوظة:

ىل توثيق الإجراءات والعمليات اليت تؤثر عىل جودة  11.11 العمل، مثل التصنيف تريم 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:

 ؛زعتعدت ووُ الواثئق اليت يتأألف مهنا دليل اجلودة واليت أ   )أأ( 

 الش بكة ادلاخلية عىل سبيل املثال(؛، الإنرتنت، الوسائط اليت تنتقل من خللها )النرش ادلاخيل )ب( 

ىل النسخة الأحدث. ،الإجراءات املتخذة ملراقبة الواثئق، عىل سبيل املثال )ج(   ترقمي النسخ، النفاذ اإ

والعمليات اليت تؤثر يف جودة التصنيف والبحث والفحص اذلي يوثق الإجراءات  -يتاح دليل املكتب بشأأن اجلودة ومرفقاته 
داري نرتانت( ورقيا وعىل الش بكة ادلاخلية -وما يتعلق بذكل من معل اإ  .)اإ

 )أأ(

نرتانت( تتاح الواثئق اليت يتأألف مهنا دليل املكتب بشأأن اجلودة عىل الش بكة ادلاخلية  ، ويتضمن ما ييل:)اإ

دارة اجلودة،  "1"  كل تفاصيل أأي اس تثناءات ومربراهتا؛مبا يف ذنطاق نظام اإ

دارة اجلودة، أأو املراجع اخلاصة هبااملوثّ  الإجراءات "1"  ؛قة احملددة لنظام اإ

دارة اجلودة. "1"  وصف التفاعل بني العمليات يف نظام اإ

 )ب(

نرتانت( يتاح دليل اجلودة عىل الش بكة ادلاخلية  العملية.. وتصف بطاقات املعاجلة اخلاصة بلك معلية تفاصيل )اإ

 )ج(

نرتانت( بعد لك مراجعة لبطاقة املعاجلة، تُرمق النسخة برمق أأعىل. وتتاح النسخ الأحدث عىل الش بكة ادلاخلية  .)اإ
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ذا اكنت الواثئق اليت تشلك دليل اجلودة تتضمن ما ييل: 11.11  توضيح ما اإ

دارة اجلودة؛لماام الإدارة اب مبا يف ذكل بيان واحض دارةس ياسة اجلودة ابلإ  )أأ(   العليا بنظام اإ

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

 لك قسم من أأقسامه؛ ولياتؤ ومس دارةالهيلك التنظميي للإ  )ج( 

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

 الإجراءات؛و املوارد املتاحة لتنفيذ العمليات  )هـ( 

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

 ومرفقاته عىل الأجزاء التالية:يش متل دليل املكتب بشأأن اجلودة 

دارة اجلودةالاتتضمن س ياسة اجلودة اليت وضعهتا الإدارة بياان بشأأن  )أأ( الوثيقة  وي هاذل دليل اجلودة، أأي لماام بنظام اإ
 يصف العملياتو . املكتباص يف اخلوتطبيقه  EN ISO 9001 ابملعيار يصف النظام فامي يتعلقو لنظام. ل الأساس ية 

خرى. الأ  الصحيحةواثئق الاجلارية يف املكتب مع الاشارة اىل  احملددة يصف العمليات. و رية يف املكتباجلا احملددة
جودة املنتجات يف سني اكفة العمليات اليت تؤثر ومواصةل حت تأأمني ب  اوالمااهم هااس تعداديف هذه الوثيقة  دارةوتبدي الإ 

 املتطلبات الترشيعيةو  حتقيق متطلبات معلهئا ومن مثة ،EN ISO 9001 عيارامل واخلدمات املقدمة مبا يامتىش مع 
دارة املكتبوتراجع . ابس مترار رضا العملءرفع و  دارة اجلودة مرة واحدة يف  اإ  .الس نةنظام اإ

دارة اجلودةيغطي  )ب( النامجة عن قانون تنظمي الوزارات وغريها من الهيئات  مجيع العمليات الرئيس ية يف املكتب نظام اإ
يه العنارص الوحيدة اليت ل  أأش باه املوصلت ت. وطوبوغرافياةسلوفاكيال جمهورية ل ااحلكومية املركزية ل الإدارية 

دارة اجلودة.  يشملها نظام اإ

 .ةحدالتنظميية للك و  كفاءاتالو  املهاممبا يف ذكل  ،الهيلك التنظميي )ج(

يه  وثقةاملعمليات ال وجزء من  .والعمليات الفرعية()بطاقات العمليات  أأنشطة املكتبب املتعلقة قةوثّ املجراءات الإ  )د(
دارة  -EN ISO 9001 معيارمطلوبة وفقا لل معليات  أأيضا ، املواصفات مطابقةأأوجه عدم التدقيق ادلاخيل، واإ

 .الوقائية ورصد رضا العملءالتصحيحية و والإجراءات 

دارة املوارد وتوفر املوارد اللزمة حتدد  )ه( ذاكء و  ات،برشية )الكفاءوارد من م عامبشلك اإ والتعلمي  ،الوعيبرامج اإ
العمل املباين، وأأماكن تطلبات املنتج )للمتثال مل (، والبنية التحتية اللزمة اتواخلرب ، واملهارات ،والتدريباملناسب، 

 أأنظمة)التصالت، و  ادلمع وخدمات - من أأهجزة وبرجميات -معدات العمليات و مرافق، ما يرتبط هبا من و 
 .املعلومات(، وبيئة العمل

 يف خريطة العمليات ويف بطاقات العمليات والعمليات الفرعية.تفاعل بني العمليات لل وصف يرد  )و(

 ، مثل:الإدارةتوضيح أأنواع السجلت اليت حتتفظ هبا  11.11

 ؛وماكن ااحلفظفظ حتديد أأي الواثئق حُت  )أأ( 
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 ؛مراجعة الإدارةنتاجئ  )ب( 

 بتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم؛ما يتعلق  )ج( 

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

 نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات؛ )هـ( 

 نفذة بشأأن لك طلب؛معليات البحث والفحص املُ  )و( 

 بياانت تسمح بتتبع وتعقب العمل الفردي؛ )ز( 

دارة اجلودة؛ التدقيقجسلت معليات  )ح(   يف نظام اإ

 ، عىل سبيل املثال الإجراءات التصحيحية؛املتسقة مع املعايريالإجراءات املتخذة بشأأن املنتجات غري  )ط( 

 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء التصحيحي؛ )ي( 

 الإجراءات املتخذة حيال الإجراء الوقايئ؛ )ك( 

 .1 القسمالبحث كام هو موحض يف  توثيق معليات )ل( 

 ، حيتفظ املكتب جبميع السجلت املطلوبة مثل ما ييل:ISO 9001:2008طبقا للمعايري 

 ؛نعم - حتديد أأي الواثئق حُتفظ وماكن ااحلفظ )أأ(

دارة املكتب  نتاجئ مراجعة الإدارة )ب( دارة اجلودة من قبل اإ  ؛مرة لك س نة - نعم -ونتاجئ مراجعة نظام اإ

 ؛نعم -مثل خطط التعلمي والتدريب الفردية وتقيمي فعاليهتا  ما يتعلق بتدريب املوظفني وهماراهتم وخرباهتم )ج(

 ؛ نعم - عايري اجلودةفامي يتعلق مبالأدةل عىل اتساق العمليات واملنتجات واخلدمات الناُتة عهنا  )د(

 ؛نعم - نتاجئ مراجعات املتطلبات املتعلقة ابملنتجات )ه(

، وختزن واثئق معليات البحث والفحص يف ملفات ورقية وعىل معليات البحث والفحص املُنفذة بشأأن لك طلب )و(
 ؛نعم - INVENTIO IIنظام 

 ؛نعم - بياانت تسمح بتتبع وتعقب العمل الفردي )ز(

دارة اجلودة )ح(  ؛منع -)برامج التدقيق والربتوكولت من التدقيق(  جسلت معليات التدقيق يف نظام اإ

دارة الاختلفات(  لإجراءات التصحيحيةل أأمثةللمعايري، ل املطابقةالإجراءات املتخذة بشأأن املنتجات غري  )ط(  ؛نعم -)اإ

 ؛نعم - الإجراءات املتخذة حيال الإجراء التصحيحي )ي(

 ؛نعم - الإجراءات املتخذة حيال الإجراء الوقايئ )ك(



PCT/CTC/28/3 
Annex IV 
20 

 نعم. - INVENTIO IIيف ملفات ورقية وعىل نظام  1القسم توثق معليات البحث كام هو موحض يف  )ل(

 توثيق معلية البحث .1

 معليات البحث هبا. توثيق الإدارةلأغراض داخلية، ينبغي عىل  12.11

 أأن تبني: الإدارةينبغي عىل 

 درج يف هذا السجل:مُ من البنود التالية أأي  )أأ( 

لهيا ) "1"   الرباءات وغري الرباءات(؛ مستنداتقواعد البياانت اليت مت الرجوع اإ

 ما اس تخدم من لكامت البحث، وتركيبات اللكامت والتشذيب؛ "1" 

 البحث؛ املس تخدمة يفاللغة )اللغات(  "1" 

قل وفقا للتصنيف ادلويل للرباءات أأو ما  "2"  الأصناف وتركيبات الأصناف اليت مت البحث عهنا، عىل الأ
 يعادهل؛   

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

موضوع البحث؛  درجت يف هذا السجل، عىل سبيل املثال بيانمعلومات أأخرى متعلقة ابلبحث نفسه أ   أأي  )ب( 
قواعد بياانت مفردات أأو و ؛ اليت مت الاطلع علهياجسل ابلواثئق و ابلبحث عىل الإنرتنت؛  ذات صةلتفاصيل و  
خل؛   مرادفات أأو مفاهمي عىل الإنرتنت اإ

دراج الإدارةينبغي عىل  ملحظة توضيحية:)  لرصد معلية البحث وحتسيهنا( حتصل علهياقامئة ابملعلومات الأخرى اليت قد  اإ

ىل أأي:أأي ااحلالت اخلاصة وُ  )ج(  ذا اكنت السجلت احملفوظة تشري اإ  ثقت وما اإ
 ؛تقييد للبحث ومربره "1" 
 غياب وضوح املطالبات؛ "1" 
 .وحدة الاخرتاعغياب  "1" 

لكرتوين وأأيضا يف ملفات ورقية  يسّجل الفاحصون معليات حبهثم املتعلقة بطلبات الرباءات الوطنية وخُيّزنوهنا يف نظام اإ
 لأغراض املراجعة والتوثيق عىل الصعيد ادلاخيل.
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 )أأ()ب(

 يتضمن جسل البحث ما ييل:

لهيا )مستندات الرباءات وغري الرباءات(؛قواعد البياانت  "1"  اليت مت الرجوع اإ

 ما اس تخدم من لكامت البحث، وتركيبات اللكامت والتشذيب؛ "2" 

 املس تخدمة يف البحث؛ اللغات "3" 

 ؛صناف وتركيبات الأصناف وفقا للتصنيف ادلويل للرباءاتالأ  "4" 

 ؛مجل البحث "5" 

لهيايف  قامئة جبميع مجل البحث املس تخدمة "2" )قامئة ابلواثئق اليت  قواعد البياانت اليت مت الرجوع اإ
ىل أأجزاء الواثئق املستشهد هبا  تعترب وجهية مع الإشارة اإىل وجاههتا ابلنس بة ملوضوع الطلب والإشارة اإ

 اليت تعترب وجهية(.

 )ج(

ىل  ل تتضمن تقارير البحث املتعلقة ابلطلبات الوطنية معلومات عن تقييدات البحث النامجة عن املطالبات اليت تفتقر اإ
ىل  جراء حبث جمدالوضوح أأو ادلمع اإ لأن القانون الوطين يقيض  بياانت تتعلق بوحدة الاخرتاع يةأأ  ، ودرجة حتول دون اإ

ل سرُيفض الطلب ولن جُيرى البحث(.بوجوب معاجلة ذكل القصور قبل البدء يف معل   ية البحث )واإ

 املراجعة ادلاخلية .1

املدى املراجعات  حتدد هذه و تقارير عن ترتيبات املراجعة ادلاخلية هبا. الإدارة ينبغي أأن تعدّ  ملحظة توضيحية: 15.11
دارة جودة اذلي أأنشأأت عىل أأساسه  ىل ال نظام اإ ، واملدى اذلي يتفق فيه هذا النظام مع 11الفصل  الوارد يف منوذجاستنادا  اإ

دارة اجلودة واملبادئ التوجهيية للبحث والفحص.متطلبات نظام  لبيان مدى وينبغي أأن تكون املراجعات موضوعية وشفافة  اإ
علق وفامي يت رى مرة واحدة عىل الأقل يف الس نة.وينبغي أأن ُُت  ل،هذه املتطلبات واملبادئ التوجهيية بشلك اثبت وفعاتطبيق 
ضافية بشأأن ترتيبات املراجعة ادلاخلية هبا مبوجب هذا  تقدمي دارة، جيوز للإ المنوذجمن هذا  1.11ابلنقطة  ، القسممعلومات اإ

ذا أأرادت.  اإ

وجيوز  .2.11ـ  2.11، أأعله، يف النقاط 1 للمنوذج املذكور يف القسم وفقا  رفع تقارير هبذه الرتتيبات تُ  11.11 – 12.11
ضافية حول املدخلت الإضافية يف معليات املراجعة ادلاخلية هبا مبوجب هذا  تقدمي دارةللإ  ذاالقسممعلومات اإ  أأرادت. ، اإ

دارة اجلودة س نواي.  ُُترى معليات التدقيق ادلاخيل لنظام اإ

دارة اجلودة مع املعايري  ىل تأأكيد امتثال نظام اإ  .ISO 9001:2008وتريم تكل العمليات اإ

دارة اجلودة املعمتد يف من أأن تدقيق ادلاخيل هو التحقق معليات ال والهدف الرئييس من   عمليات والعمليات الفرعيةال نظام اإ
دارة اجلودةمتتثل لجراءات وأأن الإ ، ISOمعيار متطلبات املعنية ل يزال يس تويف   حمّدثة.واثئق أأن تكل الو  ،واثئق نظام اإ
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جراء حمدد وموحد  ختيار العشوايئ،لابادلاخيل  التدقيقنفذ معليات تُ و  لأغراض  رباءاتاللختيار طلبات ول يوجد اإ
 .قيدق الت

 ةارجياخلقبل الرشكة ويعاد تدريب املدققني من  .معليات التدقيقمدققا مهنم  10ا، وحيري داخلي امدقق 11ويشغّل املكتب 
عادة  وأأجريت دوراتلتعلمي. ا ة لأغراضعمتدمل ا التدقيق مبا يامتىش مع خطة التدقيق تمت معليات . و 1011يف الأخرية تدريب ال اإ

ول يدققان  معلية التدقيق، ناداخليويتوىل دامئا مدققان ا مدير اجلودة. يوافق علهيادلاخيل للس نة التقوميية املعنية، اليت 
 .اليت يرشف علهيا مديرهام املبارشعمليات ال صيا أأو اليت يشاراكن فهيا خش العمليات 

 لإدارات لعرض تقاريرها عىل اجامتع الإدارات ادلوليةاملتاحة لرتتيبات ال .2

، 12,11املطلوب وفقا  للفقرة التقرير املبديئ : يُرفع 11الواردة يف الفصل  مثة مرحلتان يف ترتيبات رفع التقارير 12.11
 .10.11 والتقارير الس نوية املمكةل وفقا  للفقرة

 ]هناية املرفق الرابع والوثيقة[


