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احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
اجلمعية
الدورة السابعة واألربعون (الدورة العادية العشرون)

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015

تعيني معهد فيسغراد للرباءات كإدارة للبحث الدويل وإدارة للفحص التمهيدي الدويل يف إطار
معاهدة التعاون بشأن الرباءات  -أحدث املستجدات

من اإعداد املكتب ادلويل
 .1وفق ًا ملا ورد يف الفقرة  9من الوثيقة  ،PCT/A/47/6قدم وفد هنغاراي ابمس ادلول املوقعة اتفاق معهد فيسغراد
للرباءات (اتفاق فيسغراد) معلومات عن أأحدث املس تجدات بشأأن طلب تعيني معهد فيسغراد للرباءات كإدارة للبحث
ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وترد هذه املعلومات يف مرفق هذه الوثيقة.

 .2اإن مجعية احتاد معاهدة التعاون بش أأن
الرباءات مدعو ٌة اإىل الإحاطة عل ًام ابملعلومات عن
" أأحدث املس تجدات" الواردة يف مرفق الوثيقة
.PCT/A/47/6 Add.
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق
تعيني معهد فيسغراد للرباءات
كإدارة للبحث ادلويل
وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  -أأحدث املس تجدات

مقدمة
 .1وافقت اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،يف دورهتا الثامنة والعرشين اليت عُقدت يف
الفرتة من  26اإىل  29مايو  2015جبنيف ،ابلإجامع عىل أأن تويص مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بتعيني معهد
فيسغراد للرباءات كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .2وهتدف هذه الوثيقة اإىل عرض أأحدث املس تجدات منذ ادلورة الثامنة والعرشين للجنة وفق ًا للفقرة  9من الوثيقة
.PCT/A/47/6

التصديق عىل اتفاق فيسغراد

 .3طبق ًا ملا ورد يف الفقرة  30من املرفق الثاين للوثيقة  ،PCT/CTC/28/2ففي  26فرباير  2015وقّع رؤساء املاكتب
املفوضني
الوطنية ا ألربعة للملكية الفكرية عىل اتفاق معهد فيسغراد للرباءات (اتفاق فيسغراد) يف براتسالفا ،بصفهتم املمثلني ّ
من حكوماهتم .وخيضع التفاق للتصديق وفق ًا للمقتضيات ادلس تورية اخلاصة بلك واحدة من ادلول املتعاقدة (موافقة الربملان
ضورية يف البدلان ا ألربعة) .ومبوجب املادة  )1(18من اتفاق فيسغراد ،يدخل هذا التفاق حزي النفاذ بعد شهرين من اإيداع
امجلهورية التش يكية ومجهورية هنغاراي ومجهورية بولندا ومجهورية سلوفاكيا واثئق تصديقها.
.4

وصدقت مجهورية هنغاراي ومجهورية سلوفاكيا عىل اتفاق فيسغراد.

 .5فقد أأصدرت مجهورية هنغاراي املرسوم رمق  69لس نة  2015بشأأن اإعالن اتفاق معهد فيسغراد للرباءات واذلي نُرش
يف اجلريدة الرمسية الهنغارية رمق  78بتارخي  5يونيو ( 2015ينطوي هذا النوع من املراس مي يف النظام القانوين الهنغاري عىل
قبول الربملان الالزتام ابملعاهدة ادلولية املعنية وعىل اإذن رئيس ادلوةل اإصدار صك املصادقة) .ودخل املرسوم حزي النفاذ يف
اليوم التايل .ووقع الس يد اينوش أأدير رئيس مجهورية هنغاراي صك التصديق يف  3يونيو  2015و ُأودع دلى احلكومة
الهنغارية بوصفها أأمني الإيداع يف وقت لحق من يونيو .2015
 .6و أأما يف مجهورية سلوفاكيا ،فقد أأقر اجمللس الوطين اتفاق فيسغراد يف  30يونيو ( 2015القرار رمق  .)1870ووقع
الس يد أندريه كيساك رئيس مجهورية سلوفاكيا صك التصديق يف  22يوليو  .2015و ُأودع الصك دلى احلكومة الهنغارية
بوصفها أأمني الإيداع خالل الشهر ذاته .ومع ًال بأأحاكم ادلس تور املعنية ،س ُينرش اإعالن اتفاق فيسغراد يف مجموعة قوانني
مجهورية سلوفاكيا بعد تلقي اإخطار من أأمني الإيداع ابحلصول عىل أخر صك تصديق لزم دلخول التفاق حزي النفاذ.
 .7و أأما يف مجهورية بولندا ،فوافق جملسا الربملان عىل املرسوم اذلي مينح رئيس امجلهورية الإذن الالزم للتصديق عىل
اتفاق فيسغراد ،ووقعه الس يد أأندري دودا رئيس مجهورية بولندا .ونُرش املرسوم يف  8سبمترب  2015يف البند  1325من
حصيفة القوانني .وبعد أأس بوعني من الفراغ القانوين ،س يصدر رئيس امجلهورية صك التصديق اذلي س يودع دلى امجلهورية
الهنغارية بوصفها أأمني الإيداع دون تأأخري.
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 .8و أأما يف امجلهورية التش يكية ،فقد أأحرز املسار الربملاين تقدم ًا جيد ًا واختذت بضعة قرارات مرحلية اإجيابية ويتوقع أأن
يكمتل املسار حبلول هناية سبمترب  .2015ووافق جملس الش يوخ عىل التصديق (قرار جملس الش يوخ رمق  194املؤرخ يف
 23يوليو  ،)2015وتع ُّد القراءة الثانية يف جملس النواب املرحةل ا ألخرية من مسار التصديق يف الربملان .وس يدرج اتفاق
فيسغراد يف جدول أأعامل جملس النواب جللسة  16سبمترب  .2015ويعين ذكل أأنه س يتس ىن لرئيس امجلهورية توقيع صك
التصديق قبل ادلورة السابعة وا ألربعني مجلعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .9واستناد ًا اإىل ما أأحرز من تقدم يف مسارات التصديق الوطنية ،مفن املرحج أأن تصدق ادلول املتعاقدة ا ألربع عىل
اتفاق فيسغراد و أأن تودع صكوك تصديقها حبلول اترخي ادلورة السابعة وا ألربعية مجلعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
وس يدخل التفاق حزي النفاذ بعد بضعة أأسابيع من هذا التارخي مع ًال ابملادة  )1(18من اتفاق فيسغراد ( أأي بعد شهرين من
اإيداع صك التصديق الرابع) .ولن مينع ذكل امجلعية من اختاذ قرار يف صاحل تعيني معهد فيسغراد نظر ًا اإىل أأن امجلعية مدعوة
اإىل تعيني معهد فيسغراد كإدارة دولية اعتبار ًا من اترخي دخول التفاق املربم بني معهد فيسغراد واملكتب ادلويل للويبو حزي
النفاذ (انظر الفقرة  "3"10من الوثيقة  .)PCT/A/47/6وس يوقَّع هذا التفاق الثاين دلى دخول اتفاق فيسغراد حزي النفاذ
وإانشاء معهد فيسغراد رمسي ًا .وس يتيح ذكل ملعهد فيسغراد أأن يبارش أأعامهل يف املوعد املتوقع أأي يف  1يوليو .2016
 .10وإان البدلان ا ألربعة مس تعدة لتقدمي عرض شفهيي بشأأن تقدم مسارات التصديق اإىل امجلعية يف دورهتا السابعة
وا ألربعني.

اتساق معهد فيسغراد وسالسة سري أأعامهل

 .11تلقى تعيني معهد فيسغراد للرباءات كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات تأأييد ًا واسع ًا خالل ادلورة الثامنة والعرشين للجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات،
و أأشريت خالل هذه ادلورة أأيض ًا إاىل أأمهية تطوير الليات املالمئة من أأجل حتقيق الاتساق بني هنوج املاكتب ا ألربعة
وإاجراءاهتا ،بغية ضامن السالسة يف سري العمل والإنتاج السلس لنتاجئ العمل املتسق (انظر الفقرة  15من الوثيقة
.)PCT/CTC/28/4
 .12ومع ًال بتوصية اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،واصلت املاكتب الوطنية ا ألربعة لتعاون
فيسغراد وكثفت هجودها يف سبيل اإقامة بيئة معل تضمن اتساق سري أأعامل معهد فيسغراد وسالس ته .وحتقيق ًا ذلكل،
اس هتُ لت عدة مسارات معل حققت عدد ًا من النتاجئ امللموسة اليت همدت الطريق أأمام معل معهد فيسغراد كإدارة دولية
بفعالية وجودة العالية.
 .13وعقب ادلورة الثامنة والعرشين للجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،توصلت ماكتب البدلان
ا ألربعة اإىل اتفاق مبديئ عىل مرشوعي الالحئة التنفيذية والالحئة املالية لتفاق فيسغراد .ويع ُّد ذكل لزم ًا ألغراض اإجراءات
التصديق الوطنية وكذكل لإرساء اإطار تنظميي متني يستند اإليه أأي معل مقبل عىل تطوير مسارات العمل ونظام اإدارة
اجلودة و أأدوات تكنولوجيا املعلومات اخلاصة مبعهد فيسغراد .و أأقر رؤساء ماكتب البدلان ا ألربعة التفاق املبديئ عىل الالحئة
التنفيذية والالحئة املالية خالل اجامتعهم يف مارتن جبمهورية سلوفاكيا يف  3يونيو  .2015وتشمل الالحئة التنفيذية عدة قضااي
مهنا ما ييل :العالقة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،الالزتامات ،جوانب متنوعة من معل املعهد مبوجب معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات (مثل اختصاصات املعهد ولغاته وهمامه كإدارة للبحث ادلويل و /أأو اإدارة للفحص المتهيدي ادلويل) ،وإاماكنية
ا ألعامل التعاقدية ،وا ألحاكم الإدارية اخلاصة بنظام اإدارة اجلودة واملدفوعات والتصالت وإادارة امللفات .ويرد جدول الرسوم
يف مرفق الالحئة التنفيذية .وتشمل الالحئة املالية أأحاكم ًا عديدة مهنا وضع املزيانية وتنفيذ برانجمها ومراجعة احلساابت ،واملبالغ
املردودة للماكتب الوطنية املشاركة ،واملسهامات املقررة عىل ادلول املتعاقدة ،وتوزيع الفائض احملمتل .وجتدر الإشارة اإىل أأن
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املادة  )1(12من اتفاق فيسغراد تنص عىل أأن جملس اإدارة معهد فيسغراد هو املسؤول عن اعامتد الالحئة التنفيذية والالحئة
املالية رمسي ًا دلى دخول التفاق حزي النفاذ.
 .14وبعد توضيح العنارص ا ألساس ية للعمل املشرتك ،أأنشأأت املاكتب الوطنية املشاركة يف معهد فيسغراد فريق معل
ومجموعة خرباء تقنيني اإضافة اإىل جلنة اخلرباء الرئيس ية القامئة واملسؤوةل عن اإنشاء معهد فيسغراد وتطويره.
 .15وتتأألف مجموعة اخلرباء التقنيني املعنية ابتفاق فيسغراد أأساس ًا من خرباء و /أأو فاحصني يف جمال الرباءات اتبعني
للماكتب الوطنية املشاركة .وإان هممهتم الرئيس ية يه حتديد الاختالفات بني ممارسات البحث والفحص يف املاكتب الوطنية
املشاركة ومواءمهتا .وعقدت مجموعة اخلرباء التقنيني اجامتعها ا ألول يف ابنساك بيسرتيتسا جبمهورية سلوفاكيا يف
 9يونيو  .2015وقدمت عرض ًا عام ًا للخطوات ا ألساس ية ملسارات البحث والفحص وقارنهتا مبا يرد يف املبادئ التوجهيية
للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ( .)PCT/GL/ISPEو َّتبني أأن املاكتب
الوطنية املشاركة يف معهد فيسغراد ملزتمة ابلإطار القانوين ادلويل وا ألورويب ذاته ومن مث ل مانع من أأن يعمل معهد فيسغراد
عىل وحو متسق امام ًا .ومع ذكل ،أأقرت مجموعة اخلرباء بأأنه مثة بعض اجلوانب التقنية اليت تتطلب املزيد من املناقشة.
 .16وعقدت مجموعة اخلرباء التقنيني اجامتعها الثاين يف وارسو جبمهورية بولندا يف يويم  1و 2سبمترب  .2015وحرض
الاجامتع أأيض ًا خرباء من مكتب إارسائيل للرباءات أأفصحوا عن جتربهتم كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل
يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وهدف هذا الاجامتع اإىل اس تكامل حتديد العنارص ا ألسايس لمنوذج معل معهد
فيسغراد مبا يف ذكل سري العمل بني املاكتب الوطنية املشاركة و أأمانة املعهد ومواصةل مناقشة القضااي العالقة مثل خرائ
تدفق سري العمل ومسارات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .17وقرر رؤساء البدلان ا ألربعة يف اجامتعهم اذلي عُقد يف مارتن جبمهورية سلوفاكيا يف  3يونيو  2015تأأليف فريق معل
معين بتكنولوجيا املعلومات وإادارة اجلودة يضم خرباء يف جمالت تكنولوجيا املعلومات والرباءات وإادارة اجلودة ُ .ل
وكّف هذا
الفريق مبعاجلة املشالكت اليت يطرهحا وضع نظام اإدارة للجودة يف املعهد وحتديد املتطلبات واحللول التكنولوجية الالزمة
لضامن سالسة سري العمل .وعقد فريق العمل اجامتعه ا ألول يف بودابست جبمهورية هنغاراي يف  22يوليو  .2015واتُفق عىل
مجيع العنارص ا ألساس ية املتعلقة ابس تالم الطلبات ادلولية ومعاجلهتا وابلتواصل بني املاكتب الوطنية املشاركة يف املعهد.
وحددت مقتضيات نظام الإدارة املشرتكة للمعهد حسب ا ألولوية .واتُفق أأيض ًا عىل احللول التكنولوجية احملمتةل للفرتة املرحلية
ا ألوىل من معليات املعهد .وحددت السامت الرئيس ية للموقع الإلكرتوين للمعهد (مثل مسؤولية الصيانة ومسائل اللغة
والعنارص ا ألساس ية لهيلك املوقع ومضمونه) .وبعد الاجامتع ا ألولُ ،وضعت عدة واثئق معل أكساس لجامتع فريق العمل
املقبل املزمع عقده يف  23سبمترب  2015يف براغ ابمجلهورية التش يكية.
 .18ويف الفرتة املمتدة بني مارس وسبمترب  ،2015زار ممثلون من مكتب إارسائيل للرباءات ومكتب الياابن للرباءات
ومكتب كوراي للملكية الفكرية ومعهد الرباءات لبدلان الشامل (اليت تع ُّد مجيعها اإدارات دولية يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات) املاكتب الوطنية املشاركة يف املعهد بغية الإفصاح عن جتارهبم يف جمال العمل املتعلق مبعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ويف املسائل اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات وابإدارة اجلودة .ول شك يف أأن هذه الزايرات قد أأسهمت يف تقدم
أأنشطة فريق العمل ومجموعة اخلرباء املعنيني ابملعهد.
 .19وعىل الرمغ من وجود بعض املسائل العالقة ،فاإن التقدم اذلي أأحرزه فريق العمل ومجموعة اخلرباء املذكوران رائع ًا.
ويكتيس التقدم يف هذه املسائل أأمهية أأساس ية ملواصةل تطوير نظام اإدارة اجلودة املزمع تطبيقه يف املعهد.
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املسائل املتعلقة ابإدارة اجلودة وبتكنولوجيا املعلومات

 .20يرد يف الفقرة (د) من التفامه بشأأن اإجراءات تعيني الإدارات ادلولية ،اذلي اعمتدته مجعية معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات يف دورهتا السادسة وا ألربعني يف سبمترب ( 2014املشار اإليه فامي ييل بعبارة "تفامه معاهدة الرباءات  ،"2014انظر
الفقرة  25من الوثيقة  ،)PCT/A/46/6توضيح للرشط اذلي يقتيض من املاكتب الوطنية أأو املنظامت احلكومية ادلولية
اليت تلمتس التعيني أأن يكون دلهيا نظام لإدارة اجلودة وترتيبات املراجعة ادلاخلية وفقا للقواعد املشرتكة بشأأن البحث ادلويل.
ويرد فهيا أأنه يف حال مل يكن ذكل النظام قامئا يف وقت التعيني يف امجلعية ،فيكفي أأن يكون التخطي ذلكل النظام قد اكمتل،
استيفاء لهذا
وحي ّبذ أأن تكون أأنظمة مماثةل مطبقة عىل أأعامل البحث والفحص الوطين يك تربهن عىل امتالك التجربة الالزمة .و ً
الرشط ،يرد يف الفقرات  50اإىل  60من املرفق الثاين من الوثيقة  PCT/CTC/28/2وامللحق ا ألول هبذا املرفق وصف ًا
مفص ًال لنظام اإدارة اجلودة ولرتتيبات الاس تعراض ادلاخلية للمعهد واملاكتب املشاركة 1فض ًال عن تقرير مبديئ عن اإطار
اجلودة يف املعهد.
يوسع نطاقه يك يغطي
 .21وسيستند نظام اإدارة اجلودة يف املعهد اإىل ا ألنظمة اليت تط ّبقها املاكتب الوطنية املشاركة وس ّ
اإجراءات املرحةل ادلولية يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ويك يس تويف أأيضا املبادئ التوجهيية للبحث ادلويل
والفحص ادلويل بناء عىل املعاهدة ذاهتا ( (PCT/GL/ISPEوخباصة الفصل  21مهنا.

الإدارة والس ياسة – دليل اجلودة يف معهد فيسغراد
 .22منذ تأأليف فريق العمل املعين بتكنولوجيا املعلومات وإادارة اجلودة يف معهد فيسغراد ،اس هتُ لت أأعامل حتضريية مكثفة
لوضع نظام اإدارة اجلودة يف املعهد .و أأسفرت هذه ا ألعامل عن اإعداد "مرشوع دليل اجلودة يف معهد فيسغراد" .وترد يف هذا
ادلليل ،اذلي سيتاح للجمهور ،العنارص ا ألساس ية لنظام اإدارة اجلودة يف املعهد .وإاضافة اإىل ذكل ،قرر أأعضاء فريق العمل
أأن توثَّق مجيع الس ياسات واملسارات والإجراءات اخلاصة ابملعهد .وس يكون نظام اإدارة اجلودة متوافق ًا ورشوط الفصل 21
من املبادئ التوجهيية  PCT/GL/ISPEوس يضمن أأداء معل املعهد بطريقة مو ّحدة وعىل مس توى جودة عالية ابس مترار.

املوارد

 .23ترد تفاصيل امتثال املعهد لرشوط اإدارة البحث ادلويل وإادارة الفحص المتهيدي ادلويل فامي خيص املوارد البرشية
والفاحصني يف الفقرات  41اإىل  43من املرفق الثاين للوثيقة  PCT/CTC/28/2والفقرات  20اإىل  24من امللحق ا ألول
هبذا املرفق .ونتيجة اضطالع املاكتب املشاركة ابملزيد من العمل التحضرييُ ،رسدت املهارات اللغوية والاختصاصات التقنية
لفاحيص الرباءات يف املاكتب املشاركة يف املعهد و أأنشئت قاعدة بياانت تضم الاختصاصات التقنية واملهارات اللغوية
لفاحيص الرباءات .و ُأثبت بذكل أأن اختصاصات فاحيص املاكتب املشاركة تغطي كمل اجملالت التقنية املعنية ،ويعين ذكل
أأن معهد فيسغراد ميتكل القدرات الاكفية ألداء أأعامهل بدرجة عالية من اجلودة وإان تلقى عدد ًا من الطلبات ادلولية أأكرب مما
يتوقع.

تنظمي العبء الإداري
يوزع فامي بني املاكتب املشاركة بناء عىل منوذج تقامس
 .24يتوىل مدير املعهد و أأمانته تنظمي عبء العمل الإداري اذلي َّ
ومنسقة للمراقبة من أأجل ضامن اإصدار تقارير البحث
معل تضعه مجموعة اخلرباء التقنيني .وس تكون للمعهد ألية مناس بة وفعاةل ّ
1
يف هذا الس ياق ،ينبغي حتديث الفقرة  58من املرفق الثاين من الوثيقة  PCT/CTC/28/2ابملعلومات التاليةُ :منح مكتب مكتب مجهورية بولندا
للرباءات شهادة الامتثال للمعيار ( ISO 9001:2009مماثةل لشهادة الامتثال للمعيار  )ISO 9001:2008يف يوليو  ،2011وترسي هذه الشهادة ملدة ثالث
س نوات أأي حىت يوليو  .2014ونظر ًا اإىل العمل املكثف اذلي كن املكتب ينجزه من أأجل حتسني الإجراءات ادلاخلية وتغيريها ،مت تعليق امديد شهادة ISO
حىت مارس  .2015وعوض ًا عن ذكلُ ،منح املكتب شهادة جديدة لنظام اإدارة اجلودة يه  PN-EN ISO 9001:2009من املركز البولندي لالختبار
والتصديق يف  24مارس  ،2015وترسي هذه الشهادة حىت  23مارس .2016
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والفحص يف الجال احملددة وفق ًا ملعايري اجلودة املعمتدة .وس تكون املاكتب املشاركة مسؤوةل عن رصد الامتثال للمعايري
املنسقة وإاعداد التقارير يف هذا الشأأن .وس تعدّ تقارير اإحصائية حول ا ألداء بصورة مرحلية .ومن هذا املنطلقُ ،وضعت
الصيغة املبدئية للجداول .ولالطالع عىل النتاجئ ا ألخرى احملرزة يف هذا اجملال ،انظر الفقرة  17من هذه الوثيقة.

ضامن اجلودة
 .25الهدف ا ألسايس اذلي يسعى املعهد اإىل بلوغه يف جمال اجلودة هو اإصدار تقارير حبث وتقارير حفص عالية اجلودة يف
الجال املقررة .ويرد وصف مفصل لعمليات البحث والفحص يف مرشوع دليل اجلودة اذلي سيُس تخدم بوصفه مبادئ
توجهيية أأيض ًا للبحث والفحص .وسيتاح هذا ادلليل للمس تخدمني ادلاخليني واخلارجيني عرب املوقع الإلكرتوين للمعهد.
 .26ول تزال مؤرشات ا ألداء ( )Pوالوقت ( )Tواجلودة ( )Qقيد التحديد .وس يطبق التقيمي اذلايت ابس تخدام اس امترات
منسقة للتثبت من تقارير البحث
للتثبت من اتباع اخلطوات ( ُأعد عدد من هذه الاس امترات) .ومن املعزتم تطبيق اإجراءات ّ
املنسقة اإفضاء البحث
والفحص واملوافقة علهيا .وس يخضع العمل لتدقيقات داخلية س نو ًاي .وس تضمن ا ألدوات والإجراءات ّ
والفحص ألي طلب اإىل النتيجة ذاهتا أأ ًاي كن املكتب املشارك اذلي ينفذ العمل.

التواصل
 .27س يحدد مدير مقر املعهد و أأمانته هجات التصال الرئيس ية .وس يعني لك مكتب مشارك يف معهد فيسغراد ما ل يقل
عن خشصني مسؤولني عن التواصل ادلاخيل .وس يكون املكتب الوطين املشارك اذلي يع ُّد نتيجة معل معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات مسؤو ًل عادة عن التواصل ابمس املعهد مع مودع الطلب ( أأو مودعي الطلبات) واملكتب ادلويل .ومع ذكل،
س تكون أأمانة املعهد مسؤوةل يف بعض احلالت عن التواصل اخلاريج .اإذ سينظم املعهد منتدايت للمس تخدمني تناقش فهيا
املسائل املتعلقة خبدمات املعهد .وستتاح اس امترات لس تقصاء رىض املس تخدمني اإلكرتوني ًا (عىل موقع املعهد) وورقي ًا يف
املاكتب املشاركة .وحيدد مرشوع دليل اجلودة أأهداف املعهد يف جمال اجلودة فض ًال عن مبادئ البحث والفحص .وسيتاح
دليل اجلودة ،فور اس تكامهل ،عىل املوقع الإلكرتوين للمعهد ويف مرافق خدمة العمالء يف املاكتب املشاركة ،وس ُيرتمج اإىل
لغات املاكتب املشاركة.

التوثيق
يدون الوصف الاكمل لنظام اإدارة اجلودة يف املعهد عىل خمتلف املس توايت حبيث يتس ىن رصد مجيع الإجراءات
 .28س ّ
واملنتجات واخلدمات ومراقبهتا والتحقق من حصهتا .وس تدرج الواثئق املعنية يف دليل اجلودة املذكور .وس ميسك املعهد
جسالت وفق ًا ملقتضيات الفصل  23.21من املبادئ التوجهيية  .PCT/GL/ISPEوحددت معليات البحث ادلويل والفحص
ادلويل وإاجراءات العمل التعاقدي ادلويل اليت سينفّذها املعهد ،ووضع مرشوع خطة تنظمي العمل وسريه ،وحددت
مؤرشات ا ألداء ( )Pوالوقت ( )Tواجلودة ( .)Qو أأعدت اس امترات للتثبت من اتباع اخلطوات املؤها املاكتب املشاركة
دلى اس تكامل النتيجة .وختضع هذه الواثئق وما يتصل هبا من جوانب اإجرائية وتقنية وغريها ملداولت مجموعة اخلرباء التقنيني
وفريق العمل املعين بتكنولوجيا املعلومات وإادارة اجلودة ،مع مراعاة أأن أأنظمة  ISOاليت تتَّبعها املاكتب الوطنية املشاركة توفر
أأساس ًا متين ًا للمناقشات.

توثيق معلية البحث

 .29س ميسك الفاحصون جس ًال بعمليات البحث اليت ينفذوهنا وس يحفظونه ألغراض املراجعة والتوثيق .وقرر أأعضاء
مجموعة اخلرباء التقنيني يف اجامتعهم ا ألول أأن تس تخدم هذه الواثئق حرص ًا عىل املس توى ادلاخيل ألغراض ضامن اجلودة.
تدون اسرتاتيجيات البحث املتبعة.
ووافقت اجملموعة أأيض ًا عىل أأن تس تخدم اس امترات التثبت من اتباع اخلطوات و أأن َّ
وس توثَّق مجيع املعلومات اخلاصة مبسار البحث عىل النحو الواجب ومبا يامتىش مع الفقرة  24.21من املبادئ التوجهيية
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تدون أأيض ًا فئات
 .PCT/GL/ISPEوفامي يتعلق ابلفئات املبحوث عهنا ،س ُتذكر فئات التصنيف ادلويل للرباءات ألي ًا وس َّ
التصنيف التعاوين للرباءات (عند الاقتضاء) لتحسني مسار البحث يف قواعد البياانت املعنية.

املراجعة ادلاخلية
 .30س توضع ألية للمراجعة من أأجل رصد استيفاء معايري اجلودة وإاجراء معليات مراجعة موضوعية وشفافة .وس ُينشأأ
داخل املعهد فريق مشرتك للمراجعة ادلاخلية يتأألف من خرباء يف اإدارة اجلودة يف املاكتب املشاركة .وستنظم معليات تدقيق
ابنتظام من خالل اس تخدام اس امترات التثبت من اتباع اخلطوات ،وستنفّذ أأعامل املراجعة ابنتظام استناد ًا اإىل قوامئ التثبت
من اتباع اخلطوات وسيتعني عىل املراجعني تقدمي مالحظاهتم يف تقارير كتابية .وإاضافة اإىل املراجعة ادلاخلية ،س تجرى
تدقيقات خارجية دورية .ومن املقرر أأن جترى املراجعات ادلاخلية والتدقيقات اخلارجية مرة لك س نة هبدف تقيمي امتثال
نظام اإدارة اجلودة يف املعهد للمعايري احملدّدة .ومن املعزتم أأن جترى أأول مراجعة داخلية بعد تشغيل املعهد بس تة أأشهر كحد
أأقىص .ويف الوقت ذاته ،س َّ
يعني مدقق خاريج مس تقل يعىن ابإجراء التدقيق اخلاريج وتصديق معايري  ISOادلولية.

موضوعات أأخرى
 .31من النتاجئ ا ألخرى احملققة اختيار شعار معهد فيسغراد بتوافق الراء خالل اجامتع رفيع املس توى عقدته ماكتب
امللكية الفكرية للبدلان ا ألربعة يف براغ ابمجلهورية التش يكية يف  28يوليو  .2015وس يكتيس هذا الشعرا أأمهية أأساس ية يف
اإبراز صورة املعهد وإازكء الوعي خبدماته يف صفوف املس تخدمني احملمتلني .ويرد الشعار املذكور يف اجلدول  1أأدانه:
اجلدول  – 1شعار معهد فيسغراد

 .32وجتدر الإشارة أأيض ًا اإىل أأن رؤساء املاكتب الوطنية ا ألربعة للملكية الفكرية طلبوا مراجعة معيار الويبو  ST.3لإدراج
معهد فيسغراد يف املرفق أألف ،القسمني  1و ،2وختصيص رمز " "VPاملكون من حرفني ملعهد فيسغراد.
[هناية املرفق والوثيقة]

