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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 1 :أأبريل 1015

معاهدة التعاون بشأن الرباءات
اللجنة املعنية بالتعاون التقني
الدورة الثامنة والعشرون

جنيف ،من  12اإىل  12مايو 1015
تعيني معهد فيسغراد للرباءات كإدارة للبحث الدويل وإدارة للفحص التمهيدي
الدويل بناء على معاهدة التعاون بشأن الرباءات

من اإعداد املكتب ادلويل للويبو

مقدمة
 .1اإن اللجنة مدعوة اإىل تقدمي املشورة اإىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف اقرتاح تعيني معهد فيسغراد
للرباءات إكدارة للبث ادلويل وإادارة للفثص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

معلومات أأساس ية
 .1يف رساةل اإىل املدير العام بتارخي  12فرباير  ،1015يرد ّنصها يف املرفق ا ألول ،أأخرب رئيس مكتب امجلهورية التش يكية
للملكية الصناعية ،الس يد جوزيف كراتوشفيل ،ورئيس مكتب هنغاراي للملكية الفكرية ،الس يد ميلكوس بيندسل ،ورئيسة
مكتب مجهورية بولندا للرباءات ،الس يدة أأليس يا أأدمزاك ،ورئيس مكتب امجلهورية السلوفاكية للملكية الصناعية ،الس يد
املدير العام بأأن حكومات امجلهورية التش يكية وهنغاراي ومجهورية بولندا وامجلهورية السلوفاكية تلمتس أأن ِ ّ
تعني
لوبوس كنوثَ ،
مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات معهدَ فيسغراد للرباءات كإدارة للبث ادلويل وكإدارة للفثص المتهيدي ادلويل بناء
عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وتلمتس أأن تطرح املسأأةل أأمام جلنة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعنية ابلتعاون التقين
بغية احلصول عىل مشورة اللجنة كام هو مشار اإليه يف املادة ()3(12ه) ،و أأن تضاف املسأأةل اإىل جدول أأعامل مجعية معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات بغية اختاذ قرار خالل سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو،
املقرر عقدها يف أأكتوبر .1015
ّ
 .3والوثيقة ادلامعة لهذا الطلب ،اليت اس تلمها املكتب ادلويل بتارخي  30مارس  ،1015واردة يف املرفق الثاين لهذه
الوثيقة ،واس تمل املكتب ادلويل أأيضا معلومات اإضافية يف  30مارس  1015ويه مدرجة يف الوثيقة .PCT/CTC/28/3
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 .4وتعيني اإدارات البث ادلويل وإادارات الفثص المتهيدي ادلويل هو من اختصاص مجعية معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ،وخيضع للامدتني  12و )3(31من املعاهدة.
 .5وتشرتط املاداتن ()3(12ه) و )3(31من املعاهدة عىل امجلعية أأن تستشري جلنة معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
املعنية ابلتعاون التقين قبل اختاذ قرار يف التعيني.
 .2ويف ادلورة السادسة وا ألربعني (ادلورة الاس تثنائية السابعة والعرشين) مجلعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،اليت
انعقدت من  11اإىل  30سبمترب  ،1014اعمتدت امجلعية التفامه التايل بشأأن اإجراءات تعيني الإدارات ادلولية.
"اإجراءات تعيني الإدارات ادلولية:
( أأ) يوىص بشدة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية ("املكتب") اذلي يطلب التعيني بأأن حيصل
عىل املساعدة من اإدارة واحدة أأو أأكرث من الإدارات ادلولية القامئة لإعانته عىل تقيمي مدى استيفائه املعايري قبل
تقدمي الطلب.
(ب) وينبغي أأن يقدَّم أأي طلب لتعيني مكتب ما اإدار ًة دولي ًة قبل املوعد املقرر بوقت كف لتنظر فيه مجعية
معاهدة الرباءات ،لإاتحة الوقت للجنة التعاون التقين لتس تعرض الطلب اس تعراضا كفيا .وينبغي للجنة
التعاون التقين أأن جتمتع بوصفها هيئة خرباء حقيقية قبل ثالثة أأشهر عىل ا ألقل من انعقاد مجعية معاهدة
الرباءات ،يف أأعقاب دورة الفريق العامل املعين مبعاهدة الرباءات (اليت تعقد عاد ًة يف شهر مايو أأو يونيو تقريب ًا
من لك عام) اإذا أأمكن ذكل ،ليك يسدي خرباؤها املشورة بشأأن الطلب اإىل مجعية معاهدة الرباءات.
(ج) وعليه ،ينبغي أأن يرسل املكتب الامتسا لجامتع جلنة التعاون التقين اإىل املدير العام يف موعد يفضّ ل أأل
يتجاوز  1مارس من الس نة اليت ستنظر فهيا مجعية معاهدة الرباءات يف الطلب ،ويف مجيع احلالت يف موعد
يتيح للمدير العام الوقت الاكيف لإرسال رسائل ادلعوة اإىل اجامتع اللجنة املذكورة قبل شهرين عىل ا ألقل من
افتتاح ادلورة.
(د) وينبغي تقدمي أأي طلب من هذا القبيل عىل أأساس أأن املكتب الطالب للتعيني جيب أأن يس تويف مجيع
معايري التعيني املوضوعية يف وقت تعيينه من ِقبل امجلعية ،ويكون مس تعد ًا لبدء العمل بوصفه اإدار ًة دولية يف
أأقرب وقت ممكن عىل حنو معقول بعد التعيني ،مبا ل يتجاوز  11شهر ًا تقريب ًا بعد التعيني .وفامي خيص رشط أأن
يكون دلى املكتب الطالب للتعيني نظام لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البث ادلويل
اجلاري هبا العمل ،فعند انعدام ذكل النظام وقت التعيني من قبل امجلعية ،يكفي أأن يكون قد خطط للنظام
بشلك كمل ،ويفضَّ ل أأن تكون هناك أأنظمة مماثةل مس تخدمة يف أأعامل البث والفثص الوطين لإبراز
اخلربة املناس بة.
(ه) وينبغي أأن حييل املكتب مجيع الواثئق ادلامعة لطلبه املقدمة اإىل جلنة التعاون التقين لتنظر فهيا اإىل
املدير العام قبل شهرين عىل ا ألقل من افتتاح دورة جلنة التعاون التقين.
(و) وينبغي أأن حيال بعد ذكل أأي طلب من هذا القبيل اإىل مجعية معاهدة الرباءات (اليت تنعقد عاد ًة يف
شهر سبمترب /أأكتوبر تقريب ًا من لك عام) ،اإىل جانب أأي مشورة تصدر عن جلنة التعاون التقين ،هبدف البت
يف الطلب".
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 .7وقررت امجلعية أأيضا أأن تطبق اإجراءات تعيني الإدارات ادلولية ،املبيّنة يف التفامه أأعاله عىل أأي طلب
للتعيني كإدارة دولية يقدم بعد اختتام ادلورة السادسة وا ألربعني (ادلورة الاس تثنائية السابعة والعرشين) مجلعية
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .1وسوف تقدَّم مشورة اللجنة املطلوبة مبوجب هذه الوثيقة ،اإىل امجلعية خالل دورهتا السادسة وا ألربعني املنعقدة من
 5اإىل  14أأكتوبر .1015

املتطلبات الواجب استيفاؤها
 .2تنص القاعدة  1.32من لحئة املعاهدة عىل املتطلبات ادلنيا الواجب استيفاؤها يف أأي مكتب للعمل كإدارة للبث
ادلويل ،ويه عىل النثو التايل:
"املتطلبات ادلنيا املشار اإلهيا يف املادة ()3(12ج) يه كلآيت:
" "1جيب أأن يضم املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية مائة مس تخدم عىل ا ألقل يش تغلون طوال ساعات
ادلوام العادية ،وميلكون املؤهالت التقنية الالزمة لإجراء البثوث؛
" "1جيب أأن يكون يف حوزة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية عىل ا ألقل احلد ا ألدىن جملموعة الواثئق
املشار اإليه يف القاعدة  34أأو يكون يف اإماكهنام احلصول عليه ،عىل أأن يكون مرتبا عىل الوجه السلمي ألغراض البث
عىل ورق أأو بطاقات مصغرة أأو دعامة اإلكرتونية؛
" "3جيب أأن يكون حتت ترصف املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية موظفون قادرون عىل البث يف
اجملالت التقنية املطلوب حبهثا ،وملمون ابللغات الرضورية عىل ا ألقل لفهم اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإلهيا احلد ا ألدىن
جملموعة الواثئق املشار اإلهيا يف القاعدة 34؛
" "4جيب أأن يكون دلى املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية نظام لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة
وفقا لقواعد البث ادلويل املشرتكة؛
" "5جيب أأن يكون املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية معينا كإدارة للفثص المتهيدي ادلويل".
 .10وحتدد القاعدة  1.23من الالحئة التنفيذية نفس املتطلبات ادلنيا السابقة للعمل كإدارة للفثص المتهيدي ادلويل
فامي عدا البند " "5اذلي يشرتط أأن يكون املكتب معيَّن ًا كإدارة للبث ادلويل .ولهذا السبب ،يكون من الرضوري تعيني
املكتب للعمل بصفة الإدارتني حىت يس تويف املتطلبات.

 .11اإن اللجنة مدعوة اإىل اإسداء املشورة
يف هذا ا ألمر.
[ييل ذكل املرفق ا ألول]
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نص الرساةل املوهجة من رئيس مكتب امجلهورية التش يكية للملكية الصناعية ورئيس مكتب هنغاراي
للملكية الفكرية ورئيسة مكتب مجهورية بولندا للرباءات ورئيس مكتب امجلهورية السلوفاكية للملكية
الصناعية اإىل املدير العام للويبو
براتسالفا 12 ،فرباير 1015
ادلكتور فرانسس غري
املدير العام
املنظمة العاملية للملكية الفكرية
34 Chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

املوضوع :تعيني معهد فيسغراد للرباءات كإدارة دولية بناء عىل معاهدة التعاون بش أأن الرباءات
يسعدين أأن أأخرب جنابمك أأن حكومات "بدلان فيسغراد" ،ويه حكومات امجلهورية التش يكية وهنغاراي ومجهورية بولندا
وامجلهورية السلوفاكية (اليت تعرف أأيضا ابخملترص  ،)V4قد أأنشأأت معهد فيسغراد للرباءات )” (“VPIمكنظمة دولية تعىن
ابلتعاون يف جمال الرباءات .وقد مت التوقيع عىل التفاق بشأأن معهد فيسغراد للرباءات ("التفاق") يف براتسالفا يوم
 12فرباير  .1015وجتدون ط ّيه نص التفاق [نص التفاق ليس مرفقا هبذه الوثيقة].
وإان حكومات امجلهورية التش يكية وهنغاراي ومجهورية بولندا وامجلهورية السلوفاكية تلمتس أأن ِ ّ
تعني مجعية معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات معهدَ فيسغراد للرباءات كإدارة للبث ادلويل وكإدارة للفثص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات .وعليه ،نلمتس أأيضا أأن تطرح مسأأةل تعيني املعهد كإدارة للبث وكإدارة للفثص أأمام اللجنة املعنية ابلتعاون التقين
) (PCT/CTCبغية احلصول عىل مشورة اللجنة كام هو مشار اإليه يف املادة ()3(12ه) من املعاهدة ،و أأن تضاف املسأأةل
اإىل جدول أأعامل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بغية اختاذ قرار خالل سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات
املقرر عقدها من  5اإىل  14أأكتوبر  .1015وحسب ما فهمناه ،من املقرر أأن يعقد اجامتع اللجنة
ادلول ا ألعضاء يف الويبوّ ،
التقنية عىل أأعقاب اجامتع الفريق العامل وفقا للتفامه حول "اإجراءات تعيني الإدارات ادلولية" اذلي اعمتدته مجعية معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات يف دورهتا السادسة وا ألربعني املنعقدة يف جنيف من  11اإىل  30سبمترب .1014
ويف اقتصاد القرن احلادي والعرشين القامئ عىل املعرفة وامل ّمتزي ابلتكنولوجيا املتقدمة ،صارت العوامل احلامسة يه املنافسة
الشديدة واحلاجة اإىل رفع القدرة التنافس ية و أأمهية حامية الرباءات عىل الصعيد العاملي .ونتيجة ذكل ،تزداد أأمهية دور النظام
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مورد فعال محلاية
ادلويل محلاية الرباءات اذلي يتيح خدمات عالية اجلودة .ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف نظران هو ّ
الرباءات ادلولية .وحنن نقدّر كثريا النجاح الكبري لهذا النظام واملزااي اليت يتيثها للمس تخدمني يف العامل أأمجع.
ويف الوقت ذاته ،منطقتنا أأي منطقة أأورواب الوسطى والرشقية ،تفتقر اإىل اإدارة دولية اتبعة للمعاهدة وقادرة عىل مشاطرة
عبء العمل والإسهام ابلتايل يف مواصةل اخلدمات عالية اجلودة املقدّمة يف اإطار نظام معاهدة الرباءات .وقد أأنشئ معهد
بضم موارد ماكتب امللكية الصناعية للبدلان ا ألربعة ) (V4يك ينتفع
فيسغراد هبدف تعزيز الابتاكر والإبداع يف هذه املنطقة ّ
خبدماهتا املس تخدمون ،ول س امي اخملرتعون ا ألفراد والرشكت الصغرية واملتوسطة ومنظامت البث املموةل ابملال العام .ومن
شأأن هذا التاكمل وهذه املوارد اجمل ّمعة من ماكتب امللكية الصناعية ا ألربعة أأن متكّن معهد فيسغراد من استيفاء معايري التعيني
كإدارة حب وإادارة حفص وحتسني اخلدمات املقدّمة وفقا للمعايري ادلولية .وينظر اإىل هذا التعاون أأيضا من زاوية رفع اجلودة
والفعالية يف العمل اذلي ينجزه لك واحد من ماكتب امللكية الصناعية ا ألربعة.
وعليه ،فاإن املس تخدمني يف البدلان ا ألربعة يؤيدون تأأييدا كمال فكرة اإنشاء مكتب فيسغراد كإدارة ملعاهدة الرباءات يف
املنطقة .وس يكون مقر مكتب فيسغراد يف بودابست بفروع يف لك واحدة من ادلول املتعاقدة .وسيتوىل ا إلرشاف عىل
مكتب فيسغراد جملس اإدارة وس تعهد اإدارته ألمانة يرت أأسها مدير .وعىل غرار منوذج معهد بدلان الشامل للرباءات ،فاإن أأنشطة
مكتب فيسغراد كإدارة حب وإادارة حفص ستنجزها املاكتب الوطنية للبدلان ا ألربعة ابمس مكتب فيسغراد.
ونأأمل يف أأن حيظى هذا الطلب بردمك الإجيايب ونتطلع اإىل تعاونمك.
وتقبّلوا منا س يادة املدير العام قائق عبارات التقدير والاحرتام.
[توقيع]
جوزيف كراتوشفيل
رئيس
مكتب امجلهورية التش يكية
للملكية الصناعية

[توقيع]
ميلكوس بيندسل
رئيس
مكتب هنغاراي للملكية
الفكرية

[توقيع]
أأليس يا أأدمزاك
رئيسة
مكتب مجهورية بولندا
للرباءات

[توقيع]
لوبوس كنوث
رئيس
مكتب امجلهورية السلوفاكية
للملكية الصناعية

[ييل ذكل املرفق الثاين]
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تعيني معهد فيسغراد للرباءات
إكدارة للبث ادلويل والفثص المتهيدي ادلويل
بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
أأول معلومات عن معهد فيسغراد للرباءات
 1.1ا ألهداف الرئيس ية ملعهد فيسغراد للرباءات
 .1معهد فيسغراد للرباءات (وخمترصه ابلإنلكزيية ” “VPIواملشار اإليه فامي ييل بلكمة "املعهد") هو منظمة حكومية دولية
ألغراض التعاون يف جمال الرباءات أأنشأأته بدلان فيسغراد ا ألربعة ويه :امجلهورية التش يكية وهنغاراي ومجهورية بولندا
وامجلهورية السلوفاكية (وخمترصها ابلإنلكزيية ” “V4واملشار اإلهيا فامي ييل بعبارة "البدلان ا ألربعة").
 .1ويسعى املعهد وادلول املتعاقدة فيه اإىل تعيني املعهد كإدارة للبث ادلويل وإادارة للفثص المتهيدي ادلويل بناء عىل
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات من أأجل بلوغ أأهداف هممة ومتنوعة عىل مس توايت خمتلفة (عاملية و أأوروبية وإاقلميية
ووطنية).
 .3ونظام الرباءات عامل أأسايس يف الهنوض ابلتمنية الاقتصادية من خالل الابتاكر .وحصيح أأن الرباءات يه يف
ا ألساس صكوك قانونية ولكن لها غرض اقتصادي حيوي أأل وهو حفز الابتاكر والمنو الاقتصادي .ويضاف اإىل ذكل الرتابط
املبارش بني مس توى الابتاكر يف البدل ( أأو الإقلمي) وجودة الإطار النظايم الوطين ( أأو ا إلقلميي) للرباءات ،واملاكتب الوطنية
للملكية الفكرية وإادارات معاهدة الرباءات يه جزء همم من هذا النظام الإطاري.
 .4وتكتيس حامية الرباءات عىل الصعيد العاملي أأمهية مزتايدة يف الاقتصاد القامئ عىل املعرفة وجممتع املعلومات يف القرن
احلادي والعرشين ،اذلي يمتزي ابلتكنولوجيا املتقدمة واملنافسة املش تدّة واحلاجة اإىل تعزيز القدرة التنافس ية .ولك ذكل يزيد
من احلاجة اإىل نظام براءات فعال يقدّم منتجات وخدمات عالية اجلودة .ونظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يتيح اإطارا
مورد عايل الفعالية محلاية الرباءات العاملية.
ممتازا لإقامة نظام عاملي للرباءات واحملافظة عليه وهو ّ
 .5وس ميكن معهد فيسغراد من سدّ جفوة إاقلميية مضن النظام العاملي ملعاهدة الرباءات اإذ س يعمل كإدارة دولية لفائدة
أأورواب الوسطى والرشقية .ول بدّ من التذكري بأأن مجموعة أأورواب الوسطى ودول البلطيق يه اجملموعة ا إلقلميية الوحيدة يف
الويبو اليت تفتقر اإىل اإدارة دولية تعمل يف اإطار معاهدة الرباءات .وميكن للمعهد أأن يمكّل تكل احللقة الناقصة يف ش بكة
اإدارات الرباءات ادلولية أأيضا .وذلكل ،فالهدف من املعهد هو أأن يدمع تطوير نظام املعاهدة ودوره ابإضافة مزيد من املوارد
املؤهةل اإىل مجةل املوارد املتاحة حاليا ،ل س امي يف منطقة تفتقر حىت الآن اإىل اإدارة دولية خاصة هبا .وإان اإمتام التغطية العاملية
ل إالدارات ادلولية س ميكن املعهد من الإسهام يف حتسني فهم نظام معاهدة الرباءات وتعممي اس تخدامه يف منطقة أأورواب
الوسطى والرشقية مما س يؤدي بدوره اإىل حتسني جودة طلبات الرباءات ادلولية الناش ئة يف املنطقة .وبفضل اخلربة العريقة
وادلراية املرتخسة للماكتب الوطنية املتعاونة يف معهد فيسغراد وجسلها املعروف حبسن الإدارة وما ينتظر من املعهد يف هذا
الصدد ،فاإن املعهد سيسعى اإىل أأداء دور الرشيك املوثوق الفعال والبناء يف اجلهود املبذوةل من أأجل حتسني معل نظام
الرباءات العاملي من حي اجلودة والفعالية .وس يظل املعهد منفتحا أأمام املبادرات واملرشوعات ادلولية ا ألخرى الرامية اإىل
تقامس العمل ورفع اجلودة وزايدة تنس يق اخلدمات وحتسيهنا وتكييفها مبا يفيد املس تخدمني ،بل وسيسعى قدر الإماكن اإىل
املشاركة فهيا مثل مرشوع الطريق الرسيع لتتبّع طلبات الرباءات واتفاقات التعاون الثنايئ يف أأعامل البث والفثص.
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 .2وينسجم اإنشاء معهد فيسغراد مضن مفهوم ش بكة الرباءات ا ألوروبية يف اإطار منظمة الرباءات ا ألوروبية وس يضمن
أأيضا سالسة التفاعل مع النظام اجلديد اذلي ينش ئه الاحتاد ا ألورويب من أأجل حامية الرباءات املوحدة .ويف هذا الس ياق،
س يكون من بني أأهداف املعهد املهمة أأن يسامه ابإجيابية يف تطوير نظام أأورويب للرباءات يمتزي ابلتناسق والفعالية ويقوم عىل
التفاقية ا ألوروبية للرباءات ويستند أأيضا اإىل التعاون القامئ والثابت بني املكتب ا ألورويب للرباءات واملاكتب الوطنية ،و أأن
يتيح لسائر املس تخدمني من أأورواب الوسطى والرشقية أأحسن اإطار ممكن لالس تفادة من هذا التعاون ا ألورويب.
 .7وس يخدم معهد فيسغراد أأهداف تعزيز الابتاكر والإبداع والهنوض ابلتمنية الاقتصادية وتعزيز القدرات التنافس ية يف
منطقة أأورواب الوسطى والرشقية .وليك حيقق هذه ا ألهداف ،س يعمل املعهد عىل ما ييل:
( أأ) تزويد مودعي الطلبات خبيار اإجيايب وفعال دلخول نظام معاهدة الرباءات (من خالل اس تخدام اللغات احمللية
والقرب من املس تخدمني ،ول س امي الرشكت الصغرية واملتوسطة واخملرتعني ا ألفراد وغريمه)؛
(ب) واحملافظة عىل اخلربة اليت اكتسبهتا املاكتب الوطنية املشاركة ومواصةل تطويرها يف جمال الرباءات مبا خيدم
اخملرتعني والصناعات يف املنطقة.
واملس تخدمون يف مجيع ادلول املتعاقدة يدمعون اإنشاء مكتب فيسغراد دعام كمال وكذكل الرغبة يف الامتس تعيينه كإدارة
للبث ادلويل وكإدارة للفثص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

 1.1دور معهد فيسغراد يف س ياق مجموعة بدلان فيسغراد

 .1لبدلان فيسغراد ماكنة تؤهلها ألداء دور أأكرب يف نظام الرباءات ادلويل .فهيي بدلان ذات اقتصادات انش ئة حتقق انجتا
تعزز مشاركهتا يف التجارة ا ألوروبية والعاملية وتعمل ابس مترار عىل رفع قدراهتا التنافس ية وتشدّد تركزيها عىل
اقتصاداي متناميا و ّ
الابتاكر .أأضف اإىل ذكل أأن اإنشاء مكتب فيسغراد والامتس تعيينه كإدارة حب وإادارة حفص يواكبان ا ألهداف الس ياس ية
العامة وعىل أأعىل املس توايت للتعاون فامي بني بدلان فيسغراد.
جتسد هجود بدلان منطقة أأورواب الوسطى
 .2ومجموعة فيسغراد (املعروفة بعبارة ” “Visegrad Fourوابخملترص ”ّ )“V4
للعمل معا يف عدد من اجملالت ذات الاهامتم املشرتك يف س ياق الاندماج ا ألورويب ا ألمع .وتنمتي امجلهورية التش يكية
وهنغاراي ومجهورية بولندا وامجلهورية السلوفاكية اإىل ثقافة واحدة وتتشارك القمي الثقافية والفكرية ولها عروق مشرتكة ،ويه
ترغب يف احملافظة علهيا والاس مترار يف توطيدها.
 .10وكنت البدلان ا ألربعة تتطلع اإىل الانضامم لالحتاد ا ألورويب اإذ اعترب الاندماج يف الاحتاد ا ألورويب خطوة اإضافية
لتخطي اخلطوط غري الطبيعية والفاصةل يف أأورواب من خالل ادلمع املشرتك .وقد حققت هذا الهداف يف عام  1004عندما
أأصبثت لكها أأعضاء يف الاحتاد ا ألورويب.
 .11وتسعى مجموعة فيسغراد اإىل تشجيع التعاون ا ألمثل مع مجيع البدلان ،ول س امي بدلان اجلوار ،واهامتهما ا ألمسى هو
التمنية ادلميقراطية يف مجيع أأطراف أأورواب.
 .11وادلول ا ألعضاء يف مجموعة فيسغراد يه:
• هنغاراي (منذ )1221؛
• مجهورية بولندا (منذ )1221؛
• تش يكوسلوفاكيا ( )1223-1221وحلّت حملها ادلولتان اخللف وهام:
 oامجلهورية السلوفاكية (منذ )1223؛
 oامجلهورية التش يكية (منذ .)1223
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 .13وتعاون البدلان ا ألربعة ميكن أأن يشار اإليه الآن مكبادرة ابرزة جدا يف أأورواب الوسطى .ويقوم هذا التعاون يف ا ألساس
عىل اجامتعات دولية ملمثيل البدلان عىل خمتلف املس توايت ،مثل مؤمترات القمة رفيعة املس توى ومشاورات اخلرباء
واجامتعات ادلبلوماس يني و أأنشطة امجلعيات غري احلكومية يف املنطقة وخالاي طرح ا ألفاكر اجلديدة وهيئات البث
واملؤسسات الثقافية والعديد من ش باكت ا ألفراد.
 .14وخري مثال عىل الاجامتعات ادلورية نذكر مؤمترات القمة الرمسية لرؤساء وزراء ادلول ا ألربعة اليت تعقد س نواي .وبني
مؤمترات القمة ،يتوىل واحد من البدلان ا ألربعة الرئاسة اليت تقتيض عددا من املسؤوليات من بيهنا صياغة خطة معل س نوية.
وجزء همم من ا ألنشطة املنجزة مضن اإطار فيسغراد يس تلهم من التعاون بني الوزارات ا ألربع املعنية اإن كن عىل مس توى
الوزراء أأو يف شلك مجموعة خرباء مشرتكة .وينفّذ حاليا عدد من املرشوعات املشرتكة ،ل سام يف جمالت الثقافة والبيئة
وا ألمن ادلاخيل وادلفاع والعلوم والتعلمي .ويف الوقت ذاته ،تتضاعف هجود التعاون يف جمال العدل والنقل والس ياحة والطاقة
وتكنولوجيا املعلومات.
 .15ومعلت البدلان ا ألربعة عىل تعزيز هذا التعاون ا إلقلميي وتأأطريه يف يونيو  1000من خالل اإنشاء صندوق فيسغراد
ادلويل ومقره يف براتسالفا .والهدف من هذه املنظمة ادلولية تسهيل تطوير التعاون الوثيق والهنوض به فامي بني املواطنني
واملؤسسات يف املنطقة وفامي بني منطقة مجموعة فيسغراد والبدلان ا ألخرى ،ل س امي غرب البلقان وبدلان الرشاكة الرشقية.
ويسعى الصندوق اإىل بلوغ هذا الهدف مبنح ادلمع للمرشوعات املشرتكة يف جمال الثقافة والعلوم والتعلمي وبرامج التبادل
للطالب واملرشوعات عرب احلدود والس ياحة وا ألنشطة الرتوجيية ،ومن خالل برامج تنقّل ا ألفراد (املنح ادلراس ية والإقامة).
 .12ومجموعة فيسغراد لها بعد خاص ابمللكية الفكرية أأيضا .اإذ يعقد مديرو ماكتب امللكية الصناعية ا ألربعة اجامتعات
س نوية منذ عام  .1221والاجامتعات فرصة لتبادل وهجات النظر حول قضااي امللكية الفكرية احلالية وتقيمي التطورات
اجلديدة إاقلمييا و أأوروبيا وعامليا .وكثريا ما أأفضت هذه املناقشات اإىل مواقف مشرتكة َّ
يعرب عهنا يف خمتلف احملافل ادلولية
توسع نطاق تعاون ماكتب امللكية الفكرية ا ألربعة اإىل المنسا ورومانيا
وا ألوروبية حول قضااي ذات أأمهية اسرتاتيجية .وقد ّ
وسلوفينيا يف اإطار ما يسمى ابجامتعات أأصدقاء مجموعة فيسغراد )” (“V4 + Friendsاليت تعقد عىل أأعقاب الاجامتعات
الس نوية لرؤساء ماكتب امللكية الفكرية ا ألربعة.
 .17وصارت أأنشطة التعاون لبدلان فيسغراد يف جمال امللكية الفكرية تتجاوز تدرجييا احلقوق ا إلقلميية وتكتسب بعدا دوليا
أأكرب فأأكرب .ومكثال عىل هذا التوجه سلسةل التظاهرات حتت عنوان "مجموعة فيسغراد  -منتدى الصني عن امللكية الفكرية
وا ألعامل" ،اشرتك يف تنظمه مكتب ادلوةل للملكية الفكرية مجلهورية الصني الشعبية ومكتب مجهورية بولندا للرباءات
ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية ا ألربعة .ونظمت هذه املنتدايت يف وارسو ( 1011و )1014وبيجني ( 1013و،)1015
مبشاركة رواد ا ألعامل واملؤسسات ادلامعة للرشكت وممثلني عن السفارات وماكتب امللكية الفكرية يف الصني وعن مجموعة
البدلان ا ألربعة .والهدف الرئييس من هذه املبادرة الإتيان مبسامهة قيّمة يف رفع جحم الاستامثر والتعاون بني دوائر ا ألعامل من
الصني والبدلان ا ألربعة وتعزيز أأنشطهتا يف جمال حقوق امللكية الفكرية.

 .11ونذكر من ا ألمثةل ا ألخرى مذكرة التعاون بني ماكتب امللكية الصناعية للبدلان ا ألربعة ومكتب الياابن للرباءات يف جمال
امللكية الفكرية .ووقّعت املذكرة يف  13سبمترب  1014ولها أأهداف متنوعة من بيهنا التعاون فامي يتعلق ابدلور املقبل ملعهد
فيسغراد كإدارة للبث والفثص وموافقة املكتب الياابين عىل مشاطرة جتاربه ومعارفه يف العمل إكدارة دولية مع املاكتب
ا ألربعة ،ومع املعهد يف مرحةل لحقة .ومن أأهداف التعاون يف هذا املضامر العمل املشرتك من أأجل احرتام املهل الزمنية يف
اإعداد تقارير البث ادلويل وحتسني جودهتا .ونذكر أأيضا جانبا من التعاون التلقايئ عىل هذا املنوال بني معهد بدلان الشامل
للرباءات ومعهد فيسغراد اذلي يعزتم اقرتاح تعزيز تعاونه مع معهد بدلان الشامل للرباءات وإانشاء اإطار رمسي هل.
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 .12ولبدلان فيسغراد اإماكنيات هائةل لتعزيز الابتاكر وحفز البث والتطوير وحتسني القدرات التنافس ية وتشجيع المنو يف
أأنشطة الرباءات داخل املنطقة اليت متث ّلها.
 .10ويتضح ذكل جليا ابلنظر اإىل البياانت الإحصائية لتقرير الاحتاد ا ألورويب عن الابتاكر )IUS 2014( 1وبينات
مؤرش الابتاكر العاملي (GII 2014) 2وبياانت دراسة مشرتكة بني املكتب ا ألورويب للرباءات واملكتب ا ألورويب لتنس يق
السوق ادلاخلية (العالمات والتصاممي) حول اإسهام حقوق امللكية الفكرية يف الاقتصاد 3.ويرد يف هذه ادلارسة الثالثة أأن
الصناعات كثرية الاعامتد عىل الرباءات ّ
تودل  %1003من فرص العمل و %1302من الناجت احمليل الإجاميل يف الاحتاد
ا ألورويب .وتس توعب هذه الصناعات حصة عالية من العامةل يف امجلهورية التش يكية ( )%1401وهنغاراي ()%1104
ومجهورية بولندا ( )%101وامجلهورية السلوفاكية ( .)%1104واحلصة من الناجت احمليل الإجاميل لهذه البدلان يه :امجلهورية
التش يكية ( )%1402وهنغاراي ( )%1000ومجهورية بولندا ( )%1102وامجلهورية السلوفاكية ( .)%1701وابلنظر اإىل القمية
املضافة ،تؤدي الصناعات كثرية الاعامتد عىل الرباءات دورا همام يف هذه البدلان.
 .11و ّيبني اجلدول  1أأدانه حقائق و أأرقام أأخرى عن بدلان فيسغراد لها عالقة هبذا املوضوع.
اجلدول  - 1حقائق و أأرقام عن بدلان فيسغراد
مجهورية بولندا
هنغاراي
امجلهورية التش يكية
31 425 700
2 122 000
10 511 477
عدد الساكن
( 31ديسمرب )1013
( 1يناير )1014
( 30سبمترب )1014
 311 111لكم مربّع
 23 030لكم مربّع
 71 122لكم مربّع
املساحة
ا ألنشطة الابتاكرية للرشكت  %4302من لك الرشكت  %12من الرشكت الصغرية  %13من الرشكت
الصغرية ،و %40من
و %42من املتوسطة
مبتكرة ( %3101من
و %70من الكبرية مبتكرة املتوسطة ،و %21من
الرشكت الصغرية،
الكبرية مبتكرة (من )1010
(بياانت  ،1010مصدر:
و %5702من املتوسطة،
و 7107من الكبرية)  -بياانت )Eurostat, CIS, 2012
1011-1010
 %101يف 1013 %10077+يف 1013
 %7057+يف 1013
زايدة الإنفاق عىل البث
( %0017من الناجت احمليل
( %1030يف  1011اإىل
 77 132مليون كرونة
والتطوير ()%
الإجاميل [ 14 41301مليون
 %1044من الناجت احمليل
()1013
زلويت] مقارنة مع %0012
الإجاميل يف ،1013
 71 320مليون كرونة
من الناجت احمليل الإجاميل يف
 412 71مليار فورنت)
()1011
)1011
 21 753مليون كرونة
()1011
الإنفاق عىل البث
والتطوير%1011 :
الناجت احمليل الإجاميل يف
 %1024 ،1011من الناجت
احمليل الإجامل يف 1011
حوايل  13 000ابحثني يف  71 471ابحثا (31
)1013( 21 121
عدد الباحثني املتفرغني
ديسمرب )1013
1011
)1011( 20 312

امجلهورية السلوفاكية
5 411 034
( 30سبمترب )1014
 42 032لكم مربّع
 %34من لك الرشكت
( )214 173لها أأنشطة
ابتاكرية (مبا فهيا الابتاكرات
غري التكنولوجية)
 %302+يف 1013
( %0015من الناجت احمليل
الإجاميل =  211مليون
يورو) مقارنة مع 1011
( %0011من الناجت احمليل
الإجاميل =  515مليون
يورو)

 17 113ابحثا ()1013

1
الاحتاد الأورويب [ أأعدّه هوغو هولندرز ونورادلين الصاديق  ،UNU-MERITمتاح عىل الإنرتنت يف العنوان التايل:
]http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf
2
جامعة كورنيل ومعهد  INSEADوالويبو ( :)1014مؤرش الابتاكر العاملي  :1014العامل البرشي يف الابتاكر ،فونتنبلو و إايثاك وجنيف .متاح عىل
الإنرتنت يف العنوان التايلhttps://www.globalinnovationindex.org/userfiles/file/reportpdf/GII-2014-v5.pdf :
3
املكتب ا ألورويب للرباءات  -مكتب تنس يق السوق ادلاخلية :الصناعة كثرية الاعامتد عىل حقوق امللكية الصناعية :الإسهام يف ا ألداء الاقتصادي
والعامةل يف الاحتاد الأورويب .تقرير عن حتليل لقطاع ا ألعامل ،سبمترب  ،1013ص.143-1.
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 .11وا ألهداف اليت يريم اإىل حتقيقها معهد فيسغراد وإانشاء املعهد يف حدّ ذاته من العنارص املهمة ابلنس بة اإىل ا ألطراف
املتعاقدة يف اسرتاتيجياهتا الوطنية بشأأن الاقتصاد والابتاكر وامللكية الفكرية.
 .13ونذكر أأيضا من بني نقاط القوة والسامت املشرتكة يف مجموعة فيسغراد اترخيها العريق يف قوانني امللكية الفكرية
ومؤسساهتا ،فضال عن مشاركهتا املكثفة وواسعة النطاق يف التعاون العاملي حتت مظةل الويبو .ويعود اترخي ترشيع الرباءات
واملاكتب الوطنية اإىل  1212-1211ابلنس بة اإىل امجلهورية التش يكية ومجهورية بولندا وامجلهورية السلوفاكية ،أأما يف هنغاراي
فيعود اعامتد أأول قانون بشأأن الرباءات وتأأسيس املكتب اإىل  .1122-1125ولك هذه املاكتب الوطنية يه ماكتب للملكية
الصناعية كمةل مكمتةل ويه ترشف عىل تشكيةل متنوعة من س ندات امللكية الفكرية وجتري أأعامل البث والفثص للرباءات
كجزء من وظائفها كإدارات حكومية (و أأيضا يف شلك اخلدمات اليت تقدهما فامي يتعلق ابلرباءات) .وتتوىل املسؤولية وتؤدي
ادلور الفعال فامي يتعلق ابإذكء الوعي العام ابمللكية الفكرية وتعممي املعلومات عن الرباءات وحفز الابتاكر والإبداع مبختلف
أأدوات امللكية الفكرية .ولك بدلان فيسغراد أأطراف يف الصكوك ادلولية الكربى اليت تديرها الويبو ويف اتفاق تريبس ملنظمة
التجارة العاملية ويف التفاقية ا ألوروبية للرباءات .وسنتطرق يف الفصل التايل اإىل مشاركهتا يف نظام معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ويف سائر جوانب التعاون ادلويل يف جمال الرباءات.

 3.1مشاركة بدلان فيسغراد يف نظام معاهدة الرباءات ويف سائر املبادرات ادلولية املتصةل ابلرباءات
 .14أأصبثت تش يكوسلوفاكيا السابقة طرفا متعاقدا مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  10يونيو .1221
وواصلت خلفها امجلهورية التش يكية تطبيق املعاهدة يف أأراضهيا اعتبار من  1يناير  .1223وينفّذ مكتب امجلهورية التش يكية
للملكية الصناعية املهام يف اإطار املعاهدة مككتب لتسمل الطلبات يف امجلهورية التش يكية .ويالحظ تو ّجه اإجيايب يف طلبات
الرباءات املودعة بناء عىل املعاهدة يف امجلهورية التش يكية .وكن عدد طلبات الرباءات ادلولية املودعة دلى مكتب امجلهورية
التش يكية مككتب لتسمل الطلبات بني  130و 175طلبا يف الس نوات من  1001اإىل .1013
 .15و أأصبثت هنغاراي طرفا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  17يونيو  .1210ويعمل مكتب هنغاراي للملكية
الفكرية مككتب لتسمل الطلبات بناء عىل املعاهدة منذ  1002كام جيري أأعامل البث والفثص المتهيدي لفائدة مكتب المنسا
للرباءات كإدارة بناء عىل املعاهدة يف اإطار اتفاق ثنايئ أأبرم مع املكتب المنساوي .ويف تنفيذ أأعامل البث والفثص المتهيدي
يف اإطار ذكل التفاق الثنايئ ،ميتثل املكتب الهنغاري للمبادئ التوجهيية للبث ادلويل والفثص المتهيدي ادلويل املنفّذة بناء
عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .وظل التفاق ساراي حىت هناية ديسمرب  .1014ويف اإطار هذا التفاق ،أأوفد املكتب
الهنغاري خرباء يف الرباءات بصفة مراقب اإىل اللجنة ادلامئة املعنية بتنس يق أأنشطة البث و أأفرقهتا العامةل املسؤوةل عىل
التعاون والتنس يق فامي بني اإدارات معاهدة الرباءات يف أأورواب .ويشارك موفدو املكتب الهنغاري يف أأعامل اللجنة ادلامئة
و أأفرقهتا العامةل منذ  .1002وكن عدد طلبات معاهدة الرباءات الناش ئة يف هنغاراي بني  141و 173طلبا يف الس نوات من
 1001اإىل .1013
 .12وانضمت مجهورية بولندا اإىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  15ديسمرب  1220ومذاك يعمل مكتب مجهورية
بولندا للرباءات مككتب لتسمل الطلبات و أأصبثت بولندا بدلا مع َّينا يف الطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة .وبني عايم 1001
و ،1013ازداد عدد طلبات معاهدة الرباءات الناش ئة يف مجهورية بولندا من  117اإىل  111طلبا.
 .17وامجلهورية السلوفاكية ومثيلهتا امجلهورية التش يكية هام ادلولتان اخللف لتش يكوسلوفاكيا السابقة اليت انضمت اإىل
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  .1221وامجلهورية السلوفاكية يه طرف متعاقد مبوجب معاهدة الرباءات منذ  1يناير
 ،1223ومذاك يؤدي مكتب سلوفاكيا للملكية الصناعية همامه يف اإطار نظام املعاهدة مككتب لتسمل الطلبات .وبفضل برامج
التوعية الكربى ،ازداد عدد الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دلى املكتب السلوفايك بنس بة %50
(من  31طلبا يف  1013اإىل  41يف .)1014
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 .11ولك املاكتب ا ألربعة تعمل أأيضا ماكتب مع ّينة أأو خمتارة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،رمغ أأن عدد
الطلبات ادلولية اليت تدخل املرحةل الوطنية تراجع بقدر كبري منذ انضامم بدلان فيسغراد اإىل التفاقية ا ألوروبية للرباءات
يف .1004-1001
 .12وتؤدي املاكتب الوطنية لبدلان فيسغراد دورا فعال أأكرث من ذي قبل يف التعاون يف جمال الرباءات الهادف اإىل تقامس
العمل وتنس يق أأنشطة البث والفثص .واملكتب الهنغاري عضو يف الطريق الرسيع العاملي لتتبع الرباءات ) .(GPPHوفور
تأأسيس معهد فيسغراد للرباءات من املتوقع أأن يطلب املشاركة يف هذه الش بكة العاملية .وتشارك املاكتب ا ألربعة يف برامج
الطريق الرسيع لتتبع الرباءات (مع ماكتب مثل مكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية للرباءات والعالمات وجملس فنلندا الوطين
للرباءات والتسجيل ومكتب الياابن للرباءات ومكتب ادلوةل الصيين للملكية الفكرية) أأو أأشاكل أأخرى من التعاون عىل
أأساس ثنايئ يف جمال البث وحفص الرباءات .ويقدم املكتب الهنغاري منذ  1002خدمات البث وحفص الرباءات لفائدة
مكتب س نغافورة للملكية الفكرية اإذ يع ّد  3500-1500تقارير البث و /أأو تقارير الفثص يف الس نة ملكتب س نغافورة.
وملكتب هنغاراي اتفاقات ثنائية مع مكتب سلوفينيا للملكية الفكرية ومكتب مقدونيا للرباءات وبروين دار السالم من أأجل
تقدمي خدمات البث وحفص الرباءات .و أأخريا وليس أآخرا ،يشار يف هذا الس ياق اإىل التعاون اذلي أأقامته البدلان ا ألربعة مع
املكتب الصيين واملكتب الياابين ومعهد بدلان الشامل كام س بق عرضه يف الفصل السابق.

 4.1معهد فيسغراد للرباءات :بنيته ومبادئه وهمامته
 .30يف  12فرباير  1015وقّع رؤساء املاكتب الوطنية ا ألربعة للملكية الفكرية عىل اتفاق معهد فيسغراد للرباءات (اتفاق
املفوضني من حكوماهتم .وخيضع التفاق للتصديق وفقا للمقتضيات ادلس تورية
فيسغراد) يف براتسالفا ،بصفهتم املمثلني ّ
اخلاصة بلك واحدة من ادلول املتعاقدة (موافقة الربملان رضورية يف البدلان ا ألربعة) .والإجراءات ادلاخلية الالزمة جارية يف
لك واحد من البدلان ا ألربعة ومن املتوقع اس تكاملها ريامث يتخذ القرار بشأأن تعيني معهد فيسغراد إكدارة دولية يف دورة أأكتوبر
 1015مجلعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
 .31ومن املقرر أأن تكون للمعهد صفة املنظمة ادلولية من منظور املادة  12من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والقاعدة
 32من لحئهتا التنفيذية .وس تكون هل الشخصية القانونية والصالحية القانونية الالزمة ألداء همامته ،مبا يف ذكل اإماكنية العمل
بصفته اخلاصة من خالل املدير اذلي ميثهل يف املسائل املتعلقة بدوره كإدارة يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ومن
املعزتم أأن يكون املعهد منفتحا يف اجتاهني .أأول ،س يتيح اإماكنية انضامم أأية دوةل أأوروبية بدعوة من جملس اإدارته ،رشط
احرتام الالزتامات ادلولية لدلوةل املعنية ،مبا يف ذكل تكل املنصوص علهيا يف التفاقية ا ألوروبية للرباءات وبروتوكولها بشأأن
املركزية .واثنيا ،من املعزتم أأن يعمل املعهد كإدارة للبث ادلويل وكإدارة للفثص المتهيدي ادلويل ألغراض الطلبات ادلولية
املودعة دلى املاكتب ا ألربعة و أأيضا دلى ماكتب تسمل الطلبات لدلول املتعاقدة مبوجب التفاقية ا ألوروبية للرباءات اجملاورة
للبدلان ا ألربعة (ويه كرواتيا وليتوانيا ورومانيا ورصبيا وسلوفينيا) ،رشيطة أأن ّ
تعني هذه ادلول اجملاورة معهد فيسغراد
ذلكل الغرض.
 .31وملّا أ ّأسست بدلان فيسغراد هذا املعهد كنت حريصة عىل العمل مبا يتوافق والزتاماهتا مبوجب التفاقية ا ألوروبية
للرباءات .و أأخذت ابلترصحي املنصوص عليه يف القسم الثال  ،الفقرة ( )1من الربوتوكول بشأأن املركزية التابع لالتفاقية ،اإذ
ليس من بيهنا بدل هل لغة رمسية مشرتكة مع بدلان املكتب ا ألورويب للرباءات .ويه تتعهد ابلوفاء ابلزتاماهتا مبوجب التفاقية
ا ألوروبية للرباءات والربوتوكول بشأأن املركزية عند اإبرام التفاق مع املكتب ادلويل للويبو وتنفيذه فامي يتعلق بعمل معهد
فيسغراد كإدارة للبث وكإدارة للفثص.
 .33وس تتّبع بنية معهد فيسغراد المنوذج املطبق والناحج يف معهد بدلان الشامل للرباءات .وعليه ،س يعهد ا إلرشاف عىل
معهد فيسغراد مكنظمة دولية جمللس اإدارته املؤلف من ممثيل ادلول املتعاقدة ،وسيتوىل رئاسة أأمانة املعهد املدير اذلي س يكون
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مسؤول عىل املنظمة وتدبري معلها اليويم وادلمع الإداري لعمل املعهد .وس يكون لك من ا ألمانة واملدير حلقة وصل مع مجيع
ا ألطراف اخلارجية ،مبا فهيا املكتب ادلويل للويبو واملاكتب الوطنية العامةل مكاكتب لتسمل الطلبات وربّام أأيضا سائر الرشكء
ادلوليني ومس تخديم خدمات املعهد فامي يتعلق ابلرباءات .ويف اإطار هذا ادلراع احلكويم ادلويل للمعهد ،تعهد للماكتب
الوطنية لدلول املتعاقدة همامت البث والفثص ابمس املعهد .ومن خالل تنس يق ا ألدوات واملامرسات اخلاصة ابلبث
والفثص وتطبيق اإدارة صارمة للجودة عىل خمتلف املراحل الإجرائية ،س يضمن املعهد للمودعني خدمات مو ّحدة ذات جودة
عالية يف مجيع احلالت .ويرد يف اجلدول  1التنظمي الإداري للمعهد.
 .34واملهمة الرئيس ية ملعهد فيسغراد يه العمل كإدارة البث ادلويل وكإدارة الفثص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات .ومن املقرر أأن يقدّم املعهد أأيضا أأعامل البث ذات الطابع ادلويل والبث التمكييل ادلويل .وجيوز
يرصح ملدير املعهد ابإبرام اتفاقات يف
جمللس الإدارة أأيضا أأن يلكّف املعهد مبهامت مماثةل أأخرى يف جمال الرباءات كام جيوز هل أأن ّ
ذكل الشأأن ابمس املعهد.
 .35وس يقوم تشغيل معهد فيسغراد عىل التعاون فامي بني املاكتب الوطنية للملكية الصناعية يف ادلول املتعاقدة ،مما
مض موارد املاكتب يف جمال البث والفثص حتت مظةل املعهد ،من
س يضمن ا ألداء السلس مجليع همامته ا ألساس ية .وبفضل ّ
املتوقع أأن حتقق املاكتب املشاركة قدرا كبريا من التاكمل وتعميق التخصص يف جمالت التكنولوجيا اليت يرىج فهيا البث
والفثص .ويف ظل بنية املعهد الإدارية ،ستتوىل املاكتب الوطنية للملكية الفكرية التابعة لدلول املتعاقدة اإاجاز لك ا ألنشطة
كإدارة للبث والفثص و أأية همامت أأخرى تس ند اإليه ،وس يكون ذكل ابلنيابة عنه وحتت مراقبته الاكمةل وفقا ل ألحاكم
والرشوط اليت يضعها جملس اإدارة املعهد.
اجلدول  - 1التنظمي الإداري لبنية معهد فيسغراد للرباءات

4

 .32وعبء العمل الإجاميل للمعهد كإدارة حب وإادارة حفص س يكون من الطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة من منطقة
أأورواب الوسطى (امجلهورية التش يكية وهنغاراي ومجموعة بولندا وامجلهورية السلوفاكية ،ويضاف اإلهيا رهن قرارها لك من
هنغاراي وليتوانيا ورومانيا ورصبيا وسلوفينيا).
4

بناء عىل املادة  4من اتفاق فيسغراد ،يكون مقر معهد فيسغراد للرباءات يف بودابست ،ويكون للمعهد مكتب فرعي يف لك واحدة من ادلول املتعاقدة.
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 .37وس يضع جملس اإدارة معهد فيسغراد معايري توزيع العمل اذلي تنجزه املاكتب الوطنية املشاركة .واتفقت ا ألطراف عىل
أأن تكون معايري توزيع العمل منصفة وعادةل ووجهية ومتاكفئة .وعند توزيع طلبات البث والفثص اليت يس تلمها املعهد عىل
املاكتب املشاركة  -سواء كنت طلبات املعاهدة أأو طلبات اإجرائية  -س تطبق املعايري الرئيس ية التالية :اخلربة التقنية ولغة
الواثئق املقدمة والكفاءات املتفرغة يف اجملال التقين املعين .وستس ند املهامت املتعلقة ابلطلبات والواثئق الواردة مع مراعاة تكل
املعايري املذكورة .ولهذا الغرض سوف جيري املعهد تقيامي للمجالت التقنية اليت يغطهيا فاحصو الرباءات يف لك مكتب مشارك
(بعبارة أأخرى ،سريمس "خارطة كفاءات" الفاحصني) .وس يجرى هذا التقيمي عىل لك فاحص ابس تعامل رموز التصنيف
ادلويل للرباءات فامي يتعلق ابجملالت التقنية املتصةل مبعارفهم التقنية .وس يضم املعهد كفاءات متبادةل يف معظم اجملالت التقنية
نظرا اإىل عدد الفاحصني املتفرغني وابلنظر اإىل أأن بعض الفاحصني حيملون كفاءات نظامية يف أأكرث من جمال تقين .وينسثب
هذا أأيضا عىل اجلوانب اللغوية يف أأنشطة املعهد ،اإذ متكن كفاءات الفاحصني اللغوية من حتقيق ذكل التبادل أأيضا (مثال
اإتقان اللغة الهنغارية يف مكتب سلوفاكيا أأو اإتقان اللغة السلوفاكية يف املكتب الهنغاري أأو البولندي) .ولك هذه املروانت
املوجودة حاليا سوف تساعد كثريا عىل توزيع عبء معل املعهد بطريقة مثىل ،ولك ذكل يكون حتت مسؤولية مدير املعهد
وا ألمانة.

اثنيا رشوط التعيني كإدارة للبث ادلويل وإادارة للفثص المتهيدي ادلويل
 1.1استيفاء رشوط التعيني كإدارة حب وإادارة حفص

 .31بناء عىل املادة ()1(12ج) من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،وفامي يتعلق ابإدارات البث ادلويل" ،تنص الالحئة
التنفيذية عىل املتطلبات ادلنيا ،ل س امي ابلنس بة اإىل اليد العامةل والواثئق ،اليت جيب أأن يس توفهيا قبل التعيني لك مكتب أأو
منظمة ،واليت جيب أأن يواصل عىل استيفاهئا طوال فرتة التعيني ".وتكل املتطلبات ادلنيا حمدّدة يف القاعدة  1.32من الالحئة
التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات .ويه كلآيت:
• جيب أأن تضم اإدارة البث ّ 100
موظف عىل ا ألقل يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية ،وميلكون املؤهالت
التقنية الالزمة لإجراء البثوث.
• جيب أأن يكون يف حوزة اإدارة البث عىل ا ألقل احلد ا ألدىن جملموعة الواثئق املشار اإليه يف القاعدة  34أأو يكون
يف اإماكهنام احلصول عليه ،عىل أأن يكون مرتبا عىل الوجه السلمي ألغراض البث عىل ورق أأو بطاقات مصغرة
أأو دعامة اإلكرتونية.
• جيب أأن يكون حتت ترصف اإدارة البث موظفون قادرون عىل البث يف اجملالت التقنية املطلوب حبهثا،
وملمون ابللغات الرضورية عىل ا ألقل لفهم اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإلهيا احلد ا ألدىن جملموعة الواثئق.
• جيب أأن يكون دلى اإدارة البث نظام لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البث ادلويل
املشرتكة.
• جيب أأن تكون اإدارة البث معينة كإدارة للفثص المتهيدي ادلويل.
املعرفة يف القاعدة  1.23من الالحئة التنفيذية ملعاهدة
 .32والرشوط ادلنيا املطلوبة من اإدارة الفثص المتهيدي ادلويل و ّ
التعاون بشأأن الرباءات يه مطابقة للرشوط السارية عىل اإدارات البث ادلويل.
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بضم املوارد املشرتكة للماكتب الوطنية
 .40ومثلام س بق تفصيهل يف الفصل السابق ،سوف يس تغل املعهد التاكمل احملقق ّ
املشاركة .وس ميكنه ذكل من استيفاء مجيع املعايري الالزمة ليك يصبح اإدارة للبث وإادارة للفثص و أأن يؤدي دوره كإدارة مبا
يس تويف مجيع الرشوط املطلوبة .وترد أأدانه املعلومات ادلامعة ملؤهالت املعهد فامي خيص:
• موارد البث والفثص ومؤهالت الفاحصني؛
• النفاذ اإىل الواثئق ألغراض البث والفثص؛
• نظام اإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة ،مبا يف ذكل تكل املطبقة يف املاكتب الوطنية املشاركة.

 1.1الفاحصون وا ألدوات املس تخدمة

 .41اإن الإسهام الأكرب يف ضامن جودة البث والفثص هو الاس تعانة مبوظفني ذوي مؤهالت تقنية وكفاءات عالية.
ويعرض هذا الفصل معلومات عن عدد الفاحصني املتوفرين دلى املعهد كإدارة حب وإادارة حفص وعن مؤهالهتم وخرباهتم
وكفاءاهتم اللغوية ابلإضافة اإىل معلومات عن الربامج التدريبية.
 .41وس يضم املعهد يف معهل كإدارة حب وإادارة حفص يف الإجامل  115فاحصا متفرغا و 10اإىل  11فاحصا لنصف الوقت،
لكهم قادرون عىل البث والفثص يف مجيع اجملالت التقنية .وميلكون مجيع املؤهالت التقنية الاكفية واخلربة الالزمة لإجراء
معليات حب وحفص عالية اجلودة بطريقة فعاةل ومضن الآجال احملددة .ومجيعهم حاملون لشهادات املاجس تري أأو ادلكتوراه
و أأمكلوا برامج تدريبية شامةل ومكثفة وفقا ملهنجية منظمة ،واجتازوا الاختبارات الالزمة قبل تعييهنم كفاحصني .واس تفاد
معظمهم أأيضا من الربامج التدريبية اليت ينظمها لك من الويبو واملكتب ا ألورويب للرباءات ومكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية
للرباءات والعالمات التجارية وسائر الإدارات ادلولية واملاكتب الوطنية فضال عن اجلامعات ومؤسسات التدريب املتخصصة
يف امللكية الفكرية .ومن املقرر أأيضا تدريب فاحيص املعهد يف اإطار التعاون القامئ مع مكتب الياابن للرباءات ومعهد بدلان
الشامل للرباءات كام ذكرانه يف الفصل  .1.1ولضامن التثسني املتواصل ملهارات فاحيص معهد فيسغراد وكفاءاهتم وجتديد
معارفهم التقنية ابس مترار ،س يضع هلم جملس الإدارة اإطارا تدريبيا لضامن التخطيط املالمئ والاس تفادة بفعالية من خمتلف فرص
التدريب .وسينظم املعهد أأيضا برامج لتبادل الفاحصني واجامتعات دورية بغية تعزيز الاتساق يف ممارسات البث والفثص.
 .43ويضيف فاحصو املعهد اإىل كفاءاهتم يف اإتقان لغاهتم ا ألصلية (التش يكية والهنغارية والبولندية والسلوفاكية) اإملاما شامال
ابللغة الإاجلزيية ومعظمهم يتقن ا ألملانية و /أأو الفرنس ية .أأضف اإىل ذكل لغات أأخرى يفهموهنا أأو يس تخدموهنا ويه الكرواتية
والإيطالية والياابنية والروس ية والإس بانية والسويدية.
 .44وس يثصل فاحصو املعهد عىل املوارد املالمئة لإاجاز العمل اجليد :مبادئ اإرشادية وبرامج معلوماتية و أأدوات
البث والفثص.
 .45وعند احلاجة ،ميكن ملعهد فيسغراد وادلول املتعاقدة تقدمي معلومات اإضافية وتفاصيل أأكرث عن عدد الفاحصني
املتاحني للمعهد كإدارة حب وإادارة حفص وعن مؤهالهتم وخبارهتم وكفاءاهتم اللغوية وعن برامج التدريب والربامج املعلوماتية
وسائر ا ألدوات ادلامعة ألعامل البث والفثص.

 3.1أأنظمة البث واحلد ا ألدىن للواثئق بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .42للك واحد من املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد مجموعة من معلومات الرباءات والكتاابت العلمية ومنصات البث
والروابط املتاحة للفاحصني .و ألن البدلان ا ألربعة يه أأيضا من ادلول املتعاقدة مبوجب التفاقية ا ألوروبية للرباءات ،فاإن
املاكتب املشاركة يف املعهد لها نفاذ اإىل ش بكة  EPOQUENETوالعديد من منصفات البث التجارية ا ألخرى:
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( أأ) ش بكة  EPOQUENETيه أأداة تتيح النفاذ اإىل مجيع قواعد بياانت الرباءات مبا يتوافق مع احل ّد ا ألدىن
للواثئق بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،والنفاذ اإىل معظم قواعد البياانت بشأأن الواثئق غري الرباءات
وقواعد البياانت التجارية (مثل .)WPI
(ب) وابلس تعانة بربجمية  ،STN Expressميكن البث يف قاعدة البياانت ادلولية  ،STNويتاح أأيضا النفاذ اإىل
مزيد من قواعد بياانت الرباءات وقواعد بياانت الواثئق غري الرباءات وقواعد البياانت التجارية من تومسون رويرتز
بواسطة تومسون اإنوفيشن .ويس تخدم نظام  STNأأساسا يف البث الهيلكي (مثل جسل  CAPوجسل  )CASيف
جمال الكميياء والصيدةل والبث يف تسلسالت امحلض ا ألميين (جسالت  CASو® USGENEوPCTGen
و )DGeneيف جمال البيوتكنولوجيا.
(ج) وميكن البث يف قواعد بياانت واثئق غري الرباءات ،مثل  MEDLINEو ELSEVIERوEMBASE
و IEEEو PUBCHEMعن طريق ش بكة  EPOQUENETأأو نظام  STNأأو ابلبث املبارش عىل الإنرتنت.
(د) وميكن البث يف واثئق الرباءات ومناذج املنفعة لأكرث من  10بدلا وإادارة اعتبارا من عام  1210والبث فهيا
بواسطة أأقراص مدجمة ) (CD/DVDيف مجيع املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد.
(ه) وللماكتب املشاركة يف معهد فيسغراد أأيضا النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات ومناذج املنفعة الوطنية
املس تلمة من خمتلف ماكتب امللكية الفكرية ا ألخرى ،عرب قواعد بياانت وطنية عىل الإنرتنت.
(و) وابلإضافة اإىل قواعد البياانت الإلكرتونية املذكورة ،ميكن الاطالع دلى مكتبات املاكتب املشاركة يف معهد
فيسغراد عىل النرشات واجملالت الرمسية من العامل بأأرسه فضال عن الكتب يف خمتلف جمالت التكنولوجيا والعلوم
والقانون وعمل اللغة .ويضاف اإىل ذكل أأعداد كبرية من اجملالت وادلورايت املتخصصة.
(ز) وللك واحد من املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد نفاذ اإىل مجيع قواعد بياانت أأنظمة التصنيف .ويس تخدم
الفاحصون أأنظمة التصنيف يوميا يف أأعامل البث  .وفاحصوا املعهد ملمون أأيضا بنظام التصنيف ادلويل للرباءات
) (IPCوبنظام تصنيف الرباءات التعاوين ).(CPC
 .47وتعمل املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد ابس مترار عىل اس تعراض نفاذها اإىل قواعد بياانت الواثئق غري الرباءات
وحتسني اإجراءات البث ابإضافة قواعد بياانت ومصادر معلومات جديدة .ويسهم هذا يف اإقامة معايري عالية لإجراءات
البث واحلفاظ علهيا.
 .41ويشارك فاحصو املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد يف ادلورات التدريبية والندوات املتعلقة ابلبث يف الرباءات،
مبا فهيا تكل املتعلقة ابلس تخدام الفعال لقواعد بياانت الرباءات والواثئق غري الرباءات.
 .42ومنصات البث املذكورة أأعاله تتيح للك فاحص النفاذ ،عىل ا ألقل ،اإىل احلد ا ألدىن من الواثئق املنصوص عليه يف
القاعدة  34من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

 4.1نظام اإدارة اجلودة وترتيبات املراجعة ادلاخلية

 .50يرد يف الفقرة (د) من التفامه بشأأن اإجراءات تعيني الإدارات ادلولية ،اذلي اعمتدته مجعية معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات يف دورهتا السادسة وا ألربعني يف سبمترب ( 1014املشار اإليه فامي ييل بعبارة "تفامه معاهدة الرباءات ،5)"1014
5

الوثيقة  ،PCT/A/46/6الفقرة .15
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توضيح 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 البث ادلويل .ويرد فهيا أأنه يف حال مل يكن ذكل النظام
قامئا يف وقت التعيني يف امجلعية ،فيكفي أأن يكون التخطيط ذلكل النظام قد اكمتل ،وحي ّبذ أأن تكون أأنظمة مماثةل مطبقة عىل
أأعامل البث والفثص الوطين يك تربهن عىل امتالك التجربة الالزمة.
 .51وس يضع معهد فيسغراد نظاما لإدارة اجلودة يشمل مجيع اخلدمات اليت يقدهما للمس تخدمني .وسيشمل معاجلة طلبات
معاهدة الرباءات يف املرحةل ادلولية وطلبات البث ذات الطابع ادلويل يف الطلبات الوطنية والعمل التعاقدي واخلدمات
الإجرائية .وس يكون التخطيط لإقامة النظام كمال مكمتال يف حني التعيني من قبل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف
أأكتوبر  .1015وس يكون نظام اإدارة اجلودة ملعهد فيسغراد مس توفيا ملعيار اجلودة ادلويل .ISO 9001
املوردون،
 .51وس يقوم تطبيق نظام اإدارة اجلودة يف معهد فيسغراد عىل حتديد مجيع عنارص النظام الرضورية (املشاركونّ ،
املس تخدمون) ومطالب الزابئن .وس توضع العمليات والإجراءات عىل خمتلف املس توايت ،مثل احلومكة (الإدارة العليا)
تدون لك الس ياسات والعمليات والإجراءات مضن نظام
وإاجراءات ا ألنشطة ا ألساس ية وإاجراءات ادلمع (التشغيل) .وس ّ
مفصةل ومفهومة ومعلية بغية حتقيق أأهداف اجلودة املطلوبة .وس توضع أآلية
اإدارة اجلودة .وسينفّذ النظام وفقا لتعلاميت ّ
للمراجعة من أأجل رصد استيفاء معايري اجلودة وس يؤسس فريق مشرتك داخل املعهد يعىن ابملراجعة ادلاخلية .وس يخضع
العمل للمراجعة اخلارجية عىل حنو دوري ،فضال عن معليات التدقيق ادلاخيل.
 .53واملاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد لها أأنظمهتا اخلاصة ابإدارة اجلودة اليت تشمل اإجراءات منح الرباءات الوطنية.
وتس تويف أأنظمة املاكتب ا ألربعة معيار اجلودة ادلويل ) (ISOولها مبادئ و أأهداف متقاربة جدا .وسيستند نظام اإدارة اجلودة
يوسع نطاقه يك يغطي اإجراءات املرحةل ادلولية يف اإطار
يف املعهد اإىل ا ألنظمة اليت تط ّبقها املاكتب الوطنية املشاركة وس ّ
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ويك يس تويف أأيضا املبادئ التوجهيية للبث ادلويل والفثص ادلويل بناء عىل املعاهدة ذاهتا
) .(PCT/GL/ISPEوس تخضع معايري اجلودة وإاجراءاهتا للتنس يق فامي يتعلق جبميع جوانب العمل يف اإطار املعاهدة
وس توضع عىل مس توى املعايري واملامرسات احملدّ دة وفقا للمعاهدة وتكل اليت يطبقّها املكتب ا ألورويب للرباءات( .ملزيد من
التفاصيل ،انظر امللثق ا ألول).
 .54واس مترارية اجلودة وثباهتا رشط ل ب ّد للمعهد أأن يس توفيه يك يؤدي همامهتم .والهدف ا ألمه اذلي يسعى املعهد اإىل
حتقيقه هو تقدمي منتجات وخدمات عالية اجلودة للمس تخدمني والرشكء وضامن الاس مترارية لهذا ا ألداء عايل اجلودة .ويتعني
عىل معهد فيسغراد أأن يقدّم منتجات وخدمات حب وحفص عالية اجلودة يك ميكن الزابئن من اختاذ قرارات عىل أأسس
متينة.
 .55وللماكتب املشاركة يف املعهد أأنظمة متينة لإدارة اجلودة تط ّبقها يف أأعاملها وخدماهتا املتعلقة ابلبث وحفص الرباءات.
وتضمن هذه ا ألنظمة جودة مجيع ا ألنشطة الإدارية اليت تنجزها املاكتب .ولها أأيضا ترتيبات للمراجعة .ولك املاكتب تس تويف
معايري اجلودة العاملية .ISO 9001
 .52ويف املكتب التش ييك ،خالل عام  ،1014جاء تأأكيد الامتثال للمعايري ادلولية  ISOيف تقرير التدقيق ادلاخيل
املتاكمل ،وفامي بعد ذكل أأجرى املكتب تدقيقات خارجية .وكنت العملية تريم اإىل حفص وظيفة اإدارة ا ألمن وفقا
للمعيار  ISO/IEC 27001:2005وإاعادة تصديق نظام اإدارة اجلودة املعياري وفقا ملعايري  ISOادلولية 9001:2008
و BS OHSAS 18001:2007و .ISO 14001:2004ومل تكشف التدقيقات عن أأية تفاواتت تقتيض اعامتد تدابري
تصثيثية .وابلتعاون مع املكتب ا ألورويب للرباءات ،نفّذ املكتب التش ييك املعيار ا ألورويب لإدارة اجلودة ).(EQMS
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 .57ون ّفذ املكتب الهنغاري نظاما لإدارة اجلودة لوظائفه اخلاصة ابلبث وحفص الرباءات مبا يس تويف املعايري .ISO 9001
وكن أأ ّول تصديق وفقا للمعايري  ISO 9001:2008صاحلا من  1011حىت  ،1014والآن اإعادة التصديق متتد صالحيهتا من
 1014حىت  .1017وابلنس بة اإىل اإجراءات منح الرباءات الوطنية ،كن املكتب ينفّذ نظام اإدارة اجلودة  EQMSقبل
تصديق نظام الإدارة املتاكمةل  ISOيف عام .1010
 .51وحصل املكتب البولندي ألول مرة عىل شهادة املعيار  PN-EN ISO 9001:2009يف يوليو  ،1011وكنت
صالحية الشهادة ملدة ثالث س نوات اإىل غاية يوليو  .1014ونظرا اإىل العمل املكثف اذلي كن املكتب ينجزه من أأجل
حتسني الإجراءات ادلاخلية وتغيريها ،مت تعليق متديد شهادة  ISOحىت بداية  .1015واس تمكلت التدقيقات ادلاخلية
واخلارجية حبلول  10مارس  ،1015ويف  14مارس  1015أأصدرت جلنة تقنية اتبعة للمركز البولندي لالختبار والتصديق
) (PCBCر أأاي اإجيابيا ملنح الشهادة  PN-EN ISO 9001للمكتب البولندي.
 .52وحصل املكتب السلوفايك عىل التصديق ا ألول للمعيار  EN ISO 9001:2008اذلي كنت مدة صالحيته من
 1001اإىل  ،1011مث اإعادة التصديق من  1011اإىل  ،1014مث اإعادة التصديق الثاين اإىل غاية  .1017وحصل املكتب عىل
نتيجة اإجيابية من تدقيق إاعادة التصديق يف يونيو  1014وحصل عىل شهادة تثبت تنفيذ نظام اإدارة اجلودة واحملافظة عليه
وفقا ملتطلبات املعيار .EN ISO 9001:2008
 .20و أأنظمة اإدارة اجلودة للماكتب املشاركة يف معهد فيسغراد تس تويف حاليا ا ألحاكم املتعلقة بضامن اجلودة يف املبادئ
التوجهيية  .PCT/GL/ISPEو أأصدر لك واحد من املاكتب املشاركة يف املعهد تقريره بناء عىل الفصل  11من املبادئ
التوجهيية  PCT/GL/ISPEونصوص التقارير منقوةل يف الوثيقة .PCT/CTC/28/3

 5.1إارشاك الإدارات ادلولية القامئة يف الرتتيبات لإجراء التعيني
 .21يرد يف الفقرة ( أأ) من تفامه معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  1014ما ييل "[ ]...يوىص بشدة املكتب الوطين أأو
املنظمة احلكومية ادلولية [ ]...اذلي يطلب التعيني بأأن حيصل عىل املساعدة من اإدارة واحدة أأو أأكرث من الإدارات ادلولية
القامئة لإعانته عىل تقيمي مدى استيفائه املعايري قبل تقدمي الطلب ".وبناء عىل هذه التوصية اجلديدة ،طلب رؤساء املاكتب
الوطنية املشاركة يف معهد فيسغراد يف فرباير  1015من مكتب الياابن للرباءات ومعهد بدلان الشامل للرباءات املساعدة عىل
تقيمي اإىل أأي حدّ يس تويف معهد فيسغراد رشوط التعيني كإدارة حب وإادارة حفص .وجاءت مشاركة املكتب الياابين يف اإطار
مذكرة تعاون بني املاكتب الوطنية للملكية الصناعية يف البدلان ا ألربعة واملكتب الياابين من أأجل التعاون يف جمال امللكية
الفكرية واذلي وقّع يف  13سبمترب  .1014وتغطي مذكرة التعاون جمالت متعددة من بيهنا التعاون فامي يتعلق ادلور املقبل
للمعهد كإدارة حب وإادارة حفص ويتعهد فيه املكتب الياابين مبشاطرة جتاربه ومعارفه يف العمل كإدارة دولية ،مع املاكتب
ا ألربعة يف مرحةل أأوىل مث مع معهد فيسغراد لحقا .وطلبت مساعدة معهد بدلان الشامل ابلنظر اإىل أأوجه الش به الكثرية مع
معهد فيسغراد فامي يتعلق ببنيته وتنظميه الإداري ومبادئه و أأهدافه فضال عن التعاون العريق بني بدلان الشامل
والبدلان ا ألربعة.
 .21ومن أأجل تقدمي املساعدة الالزمة ،زار ممثلو املكتب الياابين ومعهد بدلان الشامل ماكتب معهد فيسغراد .وزار خرباء
املكتب الياابين املكتب الهنغاري واملكتب السلوفايك يف  10و 11مارس  ،1015وزار خرباء معهد بدلان الشامل املكتب
التش ييك واملكتب البولندي يف  11و 11مارس  .1015وكنت هذه الزايرات فرصة للماكتب ا ألربعة عرضت فهيا مرشوع
معهد فيسغراد والرتتيبات اجلارية ألداء همامت البث والفثص .وحصل خرباء مكتب الياابن ومعهد بدلان الشامل عىل الكثري
من املعلومات املفصةل حول الطريقة اليت س يعمل هبا معهد فيسغراد ،من خالل املاكتب املشاركة فيه ،عىل استيفاء مجيع
الرشوط الالزمة لتعيينه كإدارة حب وإادارة حفص .أأما ممثلو املكتب الياابين ومعهد بدلان الشامل فقدموا عروضا مفصةل حول
أأعامل املكتبني كإدارتني دوليتني .ورشحوا عىل وجه التحديد أأنظمهتم املعلوماتية و أأنظمة اإدارة اجلودة والإجراءات والعمليات
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اليت يطبقوهنا يف معلهم .وعىل أأساس هذه الاجامتعات ،أأعد خرباء املكتبني تقارير أأ ّولية حول كفاءة معهد فيسغراد لستيفاء
رشوط التعيني( .يرد التقريران يف امللثق الثاين ).ومل يكشفوا عن أأية مسأأةل حمدّدة من شأأهنا أأن تلقي ابلشك يف استيفاء
معهد فيسغراد ملعايري التعيني .ومع ذكل ،فقد شدّد خرباء املكتبني عىل رضورة تطوير الآليات املالمئة عىل مس توى املعهد
ذاته لضامن الاتساق يف ممارسات البث والفثص ونتاجئها فامي بني املاكتب املشاركة ،وضامن السالسة يف سري العمل بني
أأمانة املعهد واملاكتب املشاركة فيه .و أأشاروا أأيضا اإىل أأنه ينبغي التخطيط لنظام اإدارة اجلودة ابلنس بة اإىل املعهد بأأعىل قدر
ممكن من ادلقة حبلول موعد التعيني ابلإضافة اإىل أأنظمة اإدارة اجلودة املطبقة حاليا يف املاكتب املشاركة.
 .23واملكتب الياابين ومعهد بدلان الشامل عىل اس تعداد ملشاطرة تقيميهام ملدى جاهزية معهد فيسغراد للعمل كإدارة حب
وإادارة حفص ،مبناس بة دورة اللجنة التقنية  PCT/CTCودورة مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

اثلثا اخلالصة
 .24يف اخلتام ،تو ّد ادلول املتعاقدة مبوجب اتفاق فيسغراد أأن تؤكد عن قناعهتا بأأن معهد فيسغراد س يكون قادرا عىل
استيفاء رشوط التعيني كإدارة للبث ادلويل وكإدارة للفثص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،و أأن
معل املعهد كإدارة دولية س يأأيت مبسامهة هممة يف المنو الاقتصادي والقدرات التنافس ية والابتاكر يف املنطقة وخارهجا ويف
التنفيذ اجليد للنظام العاملي يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
[ييل ذكل امللثق ا ألول]
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املرفق الثاين

امللثق ا ألول
اإطار مشرتك لإدارة اجلودة ألغراض
البث ادلويل والفثص المتهيدي ادلويل
تقرير متهيدي يف اإطار الفصل  11من
املبادئ التوجهيية للبث ادلويل والفثص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

من اإعداد معهد فيسغراد للرباءات
مقدمة (الفقرات  01.11اإىل )03.11
 .1س يضع معهد فيسغراد للرباءات نظامه اخلاص لإدارة اجلودة ويشمل مجيع خدماته املتقدمة اإىل املس تخدمني .وس يغطي
هذا النظام اإجراءات معاجلة طلبات معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف املرحةل ادلولية وطلبات البث ذات الطابع ادلويل
يف الطلبات الوطنية وا ألعامل التعاقدية واخلدمات الإجرائية .وسيس تمكل التخطيط لنظام اجلودة حبلول موعد انعقاد مجعية
معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأكتوبر  .1015وس يخضع نظام اجلودة للتصديق وفقا ملعيار اجلودة .ISO 9001
 .1واملاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد لها أأنظمهتا اخلاصة ابإدارة اجلودة اليت تشمل اإجراءات منح الرباءات الوطنية.
وتس تويف أأنظمة املاكتب ا ألربعة معيار اجلودة ادلويل ) (ISOولها مبادئ و أأهداف متقاربة جدا .وتضمن هذه ا ألنظمة جودة
مجيع ا ألنشطة الإدارية اليت تنجزها املاكتب .ولها أأيضا ترتيبات للمراجعة.
يوسع نطاقه يك يغطي
 .3وسيستند 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 للبث ادلويل
والفثص ادلويل بناء عىل املعاهدة ذاهتا ) .(PCT/GL/ISPEوس تخضع معايري اجلودة وإاجراءاهتا للتنس يق فامي يتعلق جبميع
جوانب العمل يف اإطار املعاهدة وس توضع عىل مس توى املعايري واملامرسات احملدّ دة وفقا للمعاهدة وتكل اليت يطبقّها املكتب
ا ألورويب للرباءات.

أأنظمة اإدارة اجلودة يف املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد للرباءات

 .4يف املكتب التش ييك ،خالل عام  ،1014جاء تأأكيد الامتثال للمعايري ادلولية  ISOيف تقرير التدقيق ادلاخيل
املتاكمل ،وفامي بعد ذكل أأجرى املكتب تدقيقات خارجية .وكنت العملية تريم اإىل حفص وظيفة اإدارة ا ألمن وفقا
للمعيار  ISO/IEC 27001:2005وإاعادة تصديق نظام اإدارة اجلودة املعياري وفقا ملعايري  ISOادلولية 9001:2008
و BS OHSAS 18001:2007و .ISO 14001:2004ومل تكشف التدقيقات عن أأية تفاواتت تقتيض اعامتد تدابري
تصثيثية .وابلتعاون مع املكتب ا ألورويب للرباءات ،نفّذ املكتب التش ييك املعيار ا ألورويب لإدارة اجلودة ).(EQMS
 .5ون ّفذ املكتب الهنغاري نظاما لإدارة اجلودة لوظائفه اخلاصة ابلبث وحفص الرباءات مبا يس تويف املعايري .ISO 9001
وكن أأ ّول تصديق وفقا للمعايري  ISO 9001:2008صاحلا من  1011حىت  ،1014والآن اإعادة التصديق متتد صالحيهتا من
 1014حىت  .1017وابلنس بة اإىل اإجراءات منح الرباءات الوطنية ،كن املكتب ينفّذ نظام اإدارة اجلودة  EQMSقبل
تصديق نظام الإدارة املتاكمةل  ISOيف عام .1010
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 .2وحصل املكتب البولندي ألول مرة عىل شهادة املعيار  PN-EN ISO 9001:2009يف يوليو  ،1011وكنت
صالحية الشهادة ملدة ثالث س نوات اإىل غاية يوليو  .1014ونظرا اإىل العمل املكثف اذلي كن املكتب ينجزه من أأجل
حتسني الإجراءات ادلاخلية وتغيريها ،مت تعليق متديد شهادة  ISOحىت بداية  .1015واس تمكلت التدقيقات ادلاخلية
واخلارجية حبلول  10مارس  ،1015ويف  14مارس  1015أأصدرت جلنة تقنية اتبعة للمركز البولندي لالختبار والتصديق
) (PCBCر أأاي اإجيابيا ملنح الشهادة  PN-EN ISO 9001اإىل املكتب البولندي.
 .7وحصل املكتب السلوفايك عىل التصديق ا ألول للمعيار  EN ISO 9001:2008اذلي كنت مدة صالحيته من
 1001اإىل  ،1011مث اإعادة التصديق من  1011اإىل  ،1014مث اإعادة التصديق الثاين اإىل غاية  .1017وحصل املكتب عىل
نتيجة اإجيابية من تدقيق اإعادة التصديق يف يونيو  1014وحصل عىل شهادة تثبت تنفيذ نظام اإدارة اجلودة واحملافظة عليه
وفقا ملتطلبات املعيار .EN ISO 9001:2008

أأهداف نظام اإدارة اجلودة ملعهد فيسغراد للرباءات
يوسع نطاقه يك يغطي
 .1سيستند 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 للبث ادلويل
والفثص ادلويل بناء عىل املعاهدة ذاهتا ) .(PCT/GL/ISPEوس تخضع معايري اجلودة وإاجراءاهتا للتنس يق فامي يتعلق جبميع
يعزز التعاون فامي بني املاكتب الوطنية املشاركة بغية مواصةل تنس يق اإجراءاهتا فامي
جوانب العمل يف اإطار املعاهدة وس َّ
يتعلق ابلرباءات.
 .2واس مترارية اجلودة وثباهتا رشط ل ب ّد للمعهد أأن يس توفيه يك يؤدي همامهتم .والهدف ا ألمه اذلي يسعى املعهد اإىل
حتقيقه هو تقدمي منتجات وخدمات عالية اجلودة للمس تخدمني والرشكء وضامن الاس مترارية لهذا ا ألداء عايل اجلودة .ويتعني
عىل معهد فيسغراد أأن يقدّم منتجات وخدمات حب وحفص عالية اجلودة يك ميكن الزابئن من اختاذ قرارات عىل
أأسس متينة.
 .10والرشوط الرضورية ألداء معل عايل اجلودة يه الكفاءات املكتس بة وعدد الفاحصني املتفرغني ذوي املؤهالت التقنية
والتدريب الالزم ابلإضافة اإىل النفاذ اإىل احلدّ ا ألدىن للواثئق املنصوص عليه يف معاهدة الرباءات .وسوف يس تويف املعهد
متطلبات احلدّ ا ألدىن للواثئق بناء عىل معاهدة الرباءات فامي يتعلق هبذه اجلوانب حبلول موعد تعيينه كإدارة حب وإادارة
حفص .وترد يف الفصل  1.1من املرفق الثاين للوثيقة  PCT/CTC/28/2معلومات عن عدد الفاحصني املتاحني للمعهد مع
بيان مؤهالهتم وخرباهتم وكفاءاهتم اللغوية والربامج التدريبية .و ّيبني الفصل  3.1من املرفق الثاين للوثيقة PCT/CTC/28/2
أأن لك واحد من املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد يتيح للفاحصني مجموعة متنوعة من املعلومات املتعلقة ابلرباءات
والإصدارات العلمية ومنصات البث والروابط الإلكرتونية .و ألن البدلان ا ألربعة يه أأيضا من ادلول املتعاقدة مبوجب
التفاقية ا ألوروبية للرباءات ،فاإن املاكتب املشاركة يف املعهد لها نفاذ اإىل ش بكة  EPOQUENETوالعديد من منصات
البث التجارية ا ألخرى.

 .1القيادة والس ياسة العامة (الفقرات  04.11اإىل )02.11
 .11يسعى معهد فيسغراد للرباءات اإىل حتقيق هدف عىل مس توى الس ياسة العامة وهو توفري منتجات وخدمات همنية
وعالية اجلودة يف البث والفثص كإدارة للبث والفثص ابلتعاون الوثيق مع املاكتب الوطنية املشاركة .وبذكل ،سوف
يسامه املعهد يف حفز الابتاكر والإبداع ورفع القدرات التنافس ية والمنو الاقتصادي يف منطقة أأورواب الوسطى والرشقية
وحتسني اجلودة والفعالية يف نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
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 .11ويسعى املعهد اإىل حتقيق هدف همم أآخر وهو الإتيان مبسامهة اإجيابية يف تطوير نظام براءات أأورويب متّسق وفعال
قامئ عىل التفاقية ا ألوروبية للرباءات وعىل التعاون العريق بني املكتب ا ألورويب للرباءات واملاكتب الوطنية.
جمسدة يف س ياسة املعهد العامة بشأأن اجلودة واليت س يعمتدها جملس اإدارة املعهد ومديره.
 .13وس تكون هذه ا ألهداف ّ
وس تكون الس ياسة العامة بشأأن اجلودة اإطارا عاما لوضع تعلاميت مفصةل وتقدمي توجهيات للموظفني واملوردين يف أأعامهلم
اليومية .وس ّ
تعرب عن الزتام املعهد بتلبية احتياجات أأحصاب املصاحل بل وبتثقيق ما يتجاوز تطلعاهتم.
 .14وسيتوىل جملس الإدارة واملدير أأيضا مسؤولية تعيني الهيئات وا ألفراد القامئني عىل نظام اإدارة اجلودة.
 .15وملّا حيني وقت تشغيل معهد فيسغراد ،س يكون فريق اإدارة اجلودة يف املعهد مؤلفا من خرباء يف اإدارة اجلودة من لك
واحد من املاكتب املشاركة .وسيتعني أأن يكفل نظام اجلودة استيفاء متطلبات الفصل  11من املبادئ التوجهيية
 PCT/GL/ISPEيف اإجراءات العمل ومجيع الواثئق ادلامعة ونظام اإدارة اجلودة أأيضا .وس يلكف الفريق أأيضا ابلتدقيق
مرتني لك س نة يف معليات مراقبة اجلودة ملنتجات املعهد انطالقا من عينات عرضية .وس يكون الفريق مسؤول أأيضا عىل
حتضري املعهد للثصول عىل التصديق وفقا للمعايري ادلولية .ISO
املوردون،
 .12وس يقوم تطبيق نظام اإدارة اجلودة يف معهد فيسغراد عىل حتديد مجيع عنارص النظام الرضورية (املشاركونّ ،
املس تخدمون) ومطالب الزابئن .وس توضع العمليات والإجراءات عىل خمتلف املس توايت ،مثل احلومكة (الإدارة العليا)
تدون لك الس ياسات والعمليات والإجراءات مضن نظام
وإاجراءات ا ألنشطة ا ألساس ية وإاجراءات ادلمع (التشغيل) .وس ّ
مفصةل ومفهومة ومعلية بغية حتقيق أأهداف اجلودة املطلوبة .وس يكون نظام اإدارة
اإدارة اجلودة .وسينفّذ النظام وفقا لتعلاميت ّ
اجلودة متوافقا ورشوط الفصل  11من املبادئ التوجهيية  PCT/GL/ISPEوس يضمن أأداء معل املعهد بطريقة مو ّحدة
وعىل مس توى جودة عالية ابس مترار.
 .17وس يخضع العمل للمراجعة اخلارجية وادلاخلية عىل حنو دوري لضامن حسن تشغيل نظام اإدارة اجلودة.
 .11ومن املقرر اإعداد دليل اإدارة اجلودة حىت أأكتوبر  ،1015حبي يكون جاهزا عند تعيني املعهد كإدارة للبث وكإدارة
للفثص من قبل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأكتوبر .1015

 .1املوارد – البنية التثتية (الفقرات )14.11 – 10.11
 .12سيتوفر املعهد عىل البنية التثتية واملوارد دلمع معلية البث والفثص بال انقطاع مع استيعاب مقتضيات التغريات يف
عبء العمل واستيفاء متطلبات اإدارة اجلودة .وسيس تويف املعهد رشوط احلدّ ا ألدىن للواثئق املنصوص عليه يف معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات فامي يتعلق ابملوارد البرشية واملادية يف اإطار الفصل  11من املبادئ التوجهيية .PCT/GL/ISPE

املوارد البرشية
 .10س يضم املعهد يف معهل كإدارة حب وإادارة حفص يف الإجامل  115فاحصا متفرغا و 10اإىل  11فاحصا لنصف الوقت،
لكهم قادرون عىل البث والفثص يف مجيع اجملالت التقنية .وميلكون مجيع املؤهالت التقنية الاكفية واخلربة الالزمة لإجراء
معليات حب وحفص عالية اجلودة بطريقة فعاةل ومضن الآجال احملددة .ومجيعهم حاملون لشهادات املاجس تري أأو ادلكتوراه
و أأمكلوا برامج تدريبية شامةل ومكثفة وفقا ملهنجية منظمة ،واجتازوا الاختبارات الالزمة قبل تعييهنم كفاحصني .واس تفاد
معظمهم أأيضا من الربامج التدريبية اليت ينظمها لك من الويبو واملكتب ا ألورويب للرباءات ومكتب الولايت املتحدة ا ألمريكية
للرباءات والعالمات التجارية وسائر الإدارات ادلولية واملاكتب الوطنية فضال عن اجلامعات ومؤسسات التدريب املتخصصة
يف امللكية الفكرية .ومن املقرر أأيضا تدريب فاحيص املعهد يف اإطار التعاون القامئ مع مكتب الياابن للرباءات ومعهد بدلان
الشامل للرباءات كام ذكرانه يف الفصل  1.1من املرفق الثاين للوثيقة  .PCT/CTC/28/2ولضامن التثسني املتواصل
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ملهارات فاحيص معهد فيسغراد وكفاءاهتم وجتديد معارفهم التقنية ابس مترار ،س يضع هلم جملس الإدارة اإطارا تدريبيا لضامن
التخطيط املالمئ والاس تفادة بفعالية من خمتلف فرص التدريب .وسينظم املعهد أأيضا برامج لتبادل الفاحصني واجامتعات
دورية بغية تعزيز الاتساق يف ممارسات البث والفثص.

 .11ويضيف فاحصو املعهد اإىل كفاءاهتم يف اإتقان لغاهتم ا ألصلية (التش يكية والهنغارية والبولندية والسلوفاكية) اإملاما ممتازا
ابللغة ا إلاجلزيية ومعظمهم يتقن ا ألملانية و /أأو الفرنس ية .أأضف اإىل ذكل لغات أأخرى يفهموهنا أأو يس تخدموهنا ويه الكرواتية
والإيطالية والياابنية والروس ية والإس بانية والسويدية.
 .11وس يثصل فاحصو املعهد عىل املوارد املالمئة لإاجاز العمل اجليد :مبادئ اإرشادية وبرامج معلوماتية و أأدوات
البث والفثص.
 .13وس يضع جملس اإدارة معهد فيسغراد معايري توزيع العمل اذلي تنجزه املاكتب الوطنية املشاركة .واتفقت ا ألطراف عىل
أأن تكون معايري توزيع العمل منصفة وعادةل ووجهية ومتاكفئة .وعند توزيع طلبات البث والفثص اليت يس تلمها املعهد عىل
املاكتب املشاركة  -سواء كنت طلبات املعاهدة أأو طلبات اإجرائية  -س تطبق املعايري الرئيس ية التالية :اخلربة التقنية ولغة
الواثئق املقدمة والكفاءات املتفرغة يف اجملال التقين املعين .وستس ند املهامت املتعلقة ابلطلبات والواثئق الواردة مع مراعاة تكل
املعايري املذكورة .ولهذا الغرض سوف جيري املعهد تقيامي للمجالت التقنية اليت يغطهيا فاحصو الرباءات يف لك مكتب مشارك
(بعبارة أأخرى ،سريمس "خارطة كفاءات" الفاحصني) .وس يجرى هذا التقيمي عىل لك فاحص ابس تعامل رموز التصنيف
ادلويل للرباءات فامي يتعلق ابجملالت التقنية املتصةل مبعارفهم التقنية .وس يضم املعهد كفاءات متبادةل يف معظم اجملالت التقنية
نظرا اإىل عدد الفاحصني املتفرغني وابلنظر اإىل أأن بعض الفاحصني حيملون كفاءات نظامية يف أأكرث من جمال تقين .وينسثب
هذا أأيضا عىل اجلوانب اللغوية يف أأنشطة املعهد ،اإذ متكن كفاءات الفاحصني اللغوية من حتقيق ذكل التبادل أأيضا (مثال
اإتقان اللغة الهنغارية يف مكتب سلوفاكيا أأو اإتقان اللغة السلوفاكية يف املكتب الهنغاري أأو البولندي) .ولك هذه املروانت
املوجودة حاليا سوف تساعد كثريا عىل توزيع عبء معل املعهد بطريقة مثىل ،ولك ذكل يكون حتت مسؤولية مدير املعهد
وا ألمانة.
 .14وس يكون للماكتب املشاركة يف معهد فيسغراد العدد املالمئ من املوظفني املؤهلني يف اخلدمات الإدارية دلمع معليات
البث والفثص.

املوارد املادية
 .15ستتاح ملعهد فيسغراد أأهجزة ومرافق ابلعامتد عىل البنية التثتية احلالية للماكتب املشاركة .وسيتاح نظام معلومايت
( أأهجزة وبرجميات) للمعهد حبلول موعد تشغيهل ،وس ميكن من دمع معليات البث والفثص وتسهيل التعاون وتوزيع العمل
وإادارة أأعامل املاكتب بأأعىل قدر من الفعالية .وس ميكن هذا النظام املعلومايت من استيفاء رشوط ا ألمن املعلومايت .وتتيح
املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد أأفضل املامرسات لس تخدام املوارد املعلوماتية.
 .12وللك واحد من املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد مجموعة من معلومات الرباءات والكتاابت العلمية ومنصات البث
والروابط املتاحة للفاحصني .و ألن البدلان ا ألربعة يه أأيضا من ادلول املتعاقدة مبوجب التفاقية ا ألوروبية للرباءات ،فاإن
املاكتب املشاركة يف املعهد لها نفاذ اإىل ش بكة  EPOQUENETوالعديد من منصفات البث التجارية ا ألخرى:
( أأ) ش بكة  EPOQUENETيه أأداة تتيح النفاذ اإىل مجيع قواعد بياانت الرباءات مبا يتوافق مع احل ّد ا ألدىن
للواثئق بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،والنفاذ اإىل معظم قواعد البياانت بشأأن الواثئق غري الرباءات
وقواعد البياانت التجارية (مثل .)WPI
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(ب) وابلس تعانة بربجمية  ،STN Expressميكن البث يف قاعدة البياانت ادلولية  ،STNويتاح أأيضا النفاذ اإىل
مزيد من قواعد بياانت الرباءات وقواعد بياانت الواثئق غري الرباءات وقواعد البياانت التجارية من تومسون رويرتز
بواسطة تومسون اإنوفيشن .ويس تخدم نظام  STNأأساسا يف البث الهيلكي (مثل جسل  CAPوجسل  )CASيف
جمال الكميياء والصيدةل والبث يف تسلسالت امحلض ا ألميين (جسالت  CASو® USGENEوPCTGen
و )DGeneيف جمال البيوتكنولوجيا.
(ج) وميكن البث يف قواعد بياانت واثئق غري الرباءات ،مثل  MEDLINEو ELSEVIERوEMBASE
و IEEEو PUBCHEMعن طريق ش بكة  EPOQUENETأأو نظام  STNأأو ابلبث املبارش عىل الإنرتنت.
(د) وميكن البث يف واثئق الرباءات ومناذج املنفعة لأكرث من  10بدلا وإادارة اعتبارا من عام  1210والبث فهيا
بواسطة أأقراص مدجمة ) (CD/DVDيف مجيع املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد.
(ه) وللماكتب املشاركة يف معهد فيسغراد أأيضا النفاذ اإىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات ومناذج املنفعة الوطنية
املس تلمة من خمتلف ماكتب امللكية الفكرية ا ألخرى ،عرب قواعد بياانت وطنية عىل الإنرتنت.
(و) وابلإضافة اإىل قواعد البياانت الإلكرتونية املذكورة ،ميكن الاطالع دلى مكتبات املاكتب املشاركة يف معهد
فيسغراد عىل النرشات واجملالت الرمسية من العامل بأأرسه فضال عن الكتب يف خمتلف جمالت التكنولوجيا والعلوم
والقانون وعمل اللغة .ويضاف اإىل ذكل أأعداد كبرية من اجملالت وادلورايت املتخصصة.
(ز) وللك واحد من املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد نفاذ اإىل مجيع قواعد بياانت أأنظمة التصنيف .ويس تخدم
الفاحصون أأنظمة التصنيف يوميا يف أأعامل البث  .وفاحصوا املعهد ملمون أأيضا بنظام التصنيف ادلويل للرباءات
) (IPCوبنظام تصنيف الرباءات التعاوين ).(CPC
 .17وتعمل املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد ابس مترار عىل اس تعراض نفاذها اإىل قواعد بياانت الواثئق غري الرباءات
وحتسني اإجراءات البث ابإضافة قواعد بياانت ومصادر معلومات جديدة .ويسهم هذا يف اإقامة معايري عالية لإجراءات
البث واحلفاظ علهيا.
 .11ويشارك فاحصو املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد يف ادلورات التدريبية والندوات املتعلقة ابلبث يف الرباءات،
مبا فهيا تكل املتعلقة ابلس تخدام الفعال لقواعد بياانت الرباءات والواثئق غري الرباءات.
 .12ومنصات البث املذكورة أأعاله تتيح للك فاحص النفاذ ،عىل ا ألقل ،اإىل احلد ا ألدىن من الواثئق املنصوص عليه يف
القاعدة  34من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.

 .3تنظمي عبء العمل الإداري (الفقرة )15.11
يوزع فامي بني املاكتب املشاركة.
 .30يتوىل املدير و أأمانة املعهد تنظمي عبء العمل الإداري اذلي َّ
ومنسقة للمراقبة من أأجل ضامن اإصدار تقارير البث والفثص يف الآجال
 .31وس تكون للمعهد أآلية مناس بة وفعاةل ّ
احملددة وفقا ملعايري اجلودة املعمتدة .ويف اإطار معايري مو ّحدة ،س تكون املاكتب املشاركة مسؤوةل عىل أأعامل الرصد وإاعداد
التقارير .وس تعدّ تقارير اإحصائية حول ا ألداء عىل فرتات حمددة.
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 .4ضامن اجلودة (الفقرة )12.11

 .31الهدف اذلي يسعى املعهد اإىل بلوغه يف جمال اجلودة هو اإصدار تقارير حب وتقارير حفص عالية اجلودة يف الآجال
املقررة .وس يعرض وصف مفصل لعمليات البث والفثص يف وثيقة شامةل حتدّ د مؤرشات ا ألداء ) (Pوالوقت )(T
واجلودة ) .(Qوس يضع املعهد نظاما داخليا لضامن اجلودة يساعد عىل رصد حتقيق املؤرشات احملدّدة والامتثال للمبادئ
التوجهيية .PCT/GL/ISPE
 .33وس توضع تدابري مو ّحدة لضامن اجلودة ابلستناد اإىل أأفضل املامرسات للماكتب املشاركة .وستتاح مبادئ توجهيية
بشأأن البث والفثص للمس تخدمني ادلاخليني واخلارجيني عن طريقة موقع املعهد عىل الإنرتنت .وس يطبق التقيمي اذلايت
منسقة للتثبت من تقارير البث والفثص
ابس تعامل اس امترات للتثبت من اتباع اخلطوات .ومن املعزتم تطبيق اإجراءات ّ
واملوافقة علهيا وإاعداد تقارير اإحصائية دورية .وس متكن نتاجئ التقارير من حتديد أأي نقص أأو ابتعاد عن نظام اإدارة اجلودة
للمعهد مبا ميكن من اختاذ الإجراءات الالزمة .وس يخضع العمل لتدقيقات داخلية س نواي .وس متكن ا ألدوات والإجراءات
املنسقة من أأن يفيض البث والفثص ألي طلب اإىل النتيجة ذاهتا أأاي كن املكتب املشارك اذلي ينفذ العمل.
ّ

 .5التواصل (الفقرات  17.11اإىل )12.11
 .34س يعني لك مكتب مشارك يف معهد فيسغراد أأشخاصا مسؤولني عن التواصل .وس يحدد املكتب الرئييس خط
التصال الرئييس .وس يثصل القامئون عىل خدمة الزبون يف املاكتب املشاركة عىل التدريب والتوجيه الالزم حول اخلدمات
اليت يقدهما املعهد .وسينظم املعهد منتدايت للمس تخدمني تناقش فهيا املسائل املتعلقة خبدمات املعهد.
 .35وستتاح اس امترات لس تقصاء رىض الزبون اإلكرتونيا (عىل موقع املعهد) وعىل الورق يف املاكتب املشاركة .وسيناقش
فريق اإدارة اجلودة حصيةل ردود الزابئن مع الإدارة العليا للمعهد .وس تطبق التثسينات الالزمة بغية تلبية مطالب الزابئن.
ولك الردود املتعلقة بعمل نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات سرتسل اإىل الويبو .وستتاح ا ألهداف واملبادئ التوجهيية
جلودة البث والفثص عىل موقع املعهد .وس تعد املبادئ التوجهيية بلغات املاكتب املشاركة وابلإنلكزيية وستتاح عىل املواقع
الإلكرتونية ودلى مرافق خدمة الزبون يف املاكتب املشاركة.
 .32وجيري حاليا تسجيل امس احلقل ” “vpi.intاخلاص ابملعهد .وس تتيح املاكتب املشاركة منصات للتواصل مضن
مواردها اخلاصة اب ألعامل املنجزة يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وا ألعامل ذات الطابع ادلويل.
 .37وس ّ
يعني يف لك مكتب مشارك موظف مسؤول عن تلقي الشاكوى اخلارجية.

 .2التوثيق والتدوين (الفقرات  10.11اإىل )13.11
يدون الوصف الاكمل لنظام اإدارة اجلودة يف املعهد عىل خمتلف املس توايت حبي يتس ىن رصد مجيع الإجراءات
 .31س ّ
س
واملنتجات واخلدمات ومراقبهتا والتثقق من حصهتا .وس يوثّق ذكل يف مستندات مضن دليل اجلودة للمعهد .و ميسك املعهد
جسالت وفقا ملقتضيات الفصل  13.11من املبادئ التوجهيية .PCT/GL/ISPE
 .32وقد ّمت حتديد معليات البث ادلويل والفثص ادلويل وإاجراءات العمل التعاقدي ادلويل اليت سينفّذها املعهد ،ووضع
مرشوع خطة تنظمي العمل وسريه .واس تمكل أأيضا حتديد مؤرشات ا ألداء ) (Pوالوقت ) (Tواجلودة ) .(Qوهذه الواثئق
وسائر اجلوانب املعنية يه حاليا قيد النقاش والتفاوض ،علام بأأن أأنظمة  ISOللماكتب املشاركة تتيح أأساسا متينا ذلكل
الغرض .فعمليات البث ذات الطابع ادلويل اليت ينفذها املكتب الهنغاري مشموةل باكملها مضن النظام اذلي يطبقه لإدارة
اجلودة ولك الإجراءات مدونة يف واثئق املكتب .وفور اإكامل املنتج ،س توضع قوامئ للتثبت من اتباع لك اخلطوات.
 .40وس َّ
يعني فريق مشرتك مؤلف من ممثيل املاكتب املشاركة ملراقبة الإجراءات.
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 .7توثيق معلية البث (الفقرة )14.11

 .41س ميسك الفاحصون جسال بعمليات البث اليت ينفذوهنا وس يثفظونه ألغراض املراجعة والتوثيق .وستس تخدم قوامئ
للتثبت من اتباع لك اخلطوات وستس ّجل اسرتاتيجيات البث املتّبعة .وس توثّق لك قواعد البياانت املس تخدمة واللكامت
املفتاحية وا ألصناف اليت حب عهنا ،وغريها من املعلومات ،فضال عن مجيع املعلومات والواثئق املعنية.

 .1املراجعة ادلاخلية (الفقرات  15.11اإىل )11.11
 .41س توضع أآلية للمراجعة من أأجل رصد استيفاء معايري اجلودة وإاجراء معليات مراجعة موضوعية وشفافة .وس ينشأأ
داخل املعهد فريق مشرتك للمراجعة ادلاخلية .وستنفّذ أأعامل املراجعة ابس تعامل قوامئ التثبت من اتباع اخلطوات وسيتعني
عىل املراجعني تقدمي مالحظاهتم يف تقارير كتابية .وإاىل جانب 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 ل أأكرث .ومبوازاة مع ذكل ،س َّ
يعني مدقق
خاريج مس تقل يعىن ابإجراء التدقيق اخلاريج وتصديق معايري  ISOادلولية.
[ييل ذكل امللثق الثاين]

PCT/CTC/28/2
ANNEX II

املرفق الثاين

امللثق الثاين
تقرير مكتب الياابن للرباءات وتقرير معهد بدلان الشامل للرباءات
تنص الفقرة (أأ) من التفامه بشأأن اإجراءات تعيني الإدارات ادلولية ،اذلي اعمتدته مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف
دورهتا السادسة وا ألربعني يف سبمترب  6،1014عىل ما ييل ]...[" :يوىص بشدة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية
[ ]...اذلي يطلب التعيني بأأن حيصل عىل املساعدة من اإدارة واحدة أأو أأكرث من الإدارات ادلولية القامئة لإعانته عىل تقيمي
مدى استيفائه املعايري قبل تقدمي الطلب".
وحيتوي امللثق عىل تقرير مكتب الياابن للرباءات وتقرير معهد بدلان الشامل للرباءات عن هذه املسأأةل.

6

الوثيقة  ،PCT/A/46/6الفقرة .15
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تقرير مكتب الياابن للرباءات
 .1يف اجامتع الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) (PCT/WGاذلي انعقد يف يونيو  ،1014توىل مكتب
هنغاراي للملكية الفكرية ،نيابة عن مجموعة فيسغراد ،تقدمي خطة مجموعة البدلان ا ألربعة الرامية اإىل اإنشاء اإدارة جديدة للبث
ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (الوثيقة  ،)PCT/A/46/1الفقرة  .)41ويف اجامتع مجعية املعاهدةّ ،تقرر
أأن يوىص بشدة املكتب الوطين أأو املنظمة احلكومية ادلولية ("املكتب") اذلي يطلب التعيني بأأن حيصل عىل املساعدة من
اإدارة واحدة أأو أأكرث من الإدارات ادلولية القامئة لإعانته عىل تقيمي مدى استيفائه املعايري قبل تقدمي الطلب( .الوثيقة
 ،PCT/A/46/6الفقرة (15أأ)).
 .1وانطالقا من سعي املاكتب ا ألربعة اإىل تعييهنا للعمل كإدارة للبث ادلويل ،وقّع مكتب الياابن للرباءات مذكرة تعاون
مع ماكتب فيسغراد ا ألربعة يف سبمترب  .1014وتشمل أأنشطة التعاون يف اإطار املذكرة تعهّد املكتب الياابين ،بصفته اإدارة
للبث ادلويل ،أأن يشاطر املاكتب ا ألربعة معارفه وجتاربه و أأن يعمل ،حتقيقا ذلكل ،عىل اإيفاد مجموعة خرباء من املكتب
الياابين اإىل تكل املاكتب .وبناء عىل مذكرة التعاون ،أأوفد املكتب الياابين ثالثة مسؤولني اإىل مكتب هنغاري للملكية الفكرية
ومكتب امجلهورية السلوفاكية للملكية الصناعية بغية اكتساب فهم أأحسن للوضع احلايل ل ألنشطة من أأجل العمل كإدارة
للبث ادلويل .وما ييل هو رسد ملا قال املكتبان ملسؤولينا.

 .1مكتب هنغاراي للملكية الفكرية
( )1عدد الفاحصني (وفقا للقاعدة  "1"1.32من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات)

 .3يصعب عىل املكتب الهنغاري وحده أأن يس تويف رشط القاعدة  "1"1.32من الالحئة التنفيذية واليت تشرتط أأكرث من
 100فاحص ،ولكن العدد الإجاميل للفاحصني يف معهد فيسغراد للرباءات يبلغ حوايل  100فاحص .وهذا الوضع شبيه مبعهد
بدلان الشامل للرباءات.

( )1احلد ا ألدىن للواثئق (وفقا للقاعدة  "1"1.32من الالحئة التنفيذية)

 .4يس تخدم املكتب الهنغاري حاليا قاعدة بياانت  EPOQUENetيف اإطار العقد مع املكتب ا ألورويب للرباءات.
وللنفاذ اإىل قواعد بياانت الواثئق غري الرباءات من خالل  ،EPOQUENetجيب اإبرام عقود ابشرتاكت منفصةل وهذا ما
فعهل املكتب الهنغاري وهكذا يس تويف رشوط احلدّ ا ألدىن من مجموعة الواثئق بناء عىل املعاهدة .وللمكتب الهنغاري نفاذ اإىل
موارد أأخرى من مصادر الواثئق غري الرباءات عرب خدمات خارجية أأخرى ،مثل ش بكة املعلومات العلمية والتقنية ).(STN

( )3اإدارة اجلودة (وفقا للقاعدة  "4"1.32من الالحئة التنفيذية)

 .5حصلت املاكتب ا ألربعة املشاركة يف معهد فيسغراد عىل شهادات  ISO9001لإجراءات حفص الرباءات .ويف
املس تقل ،تعزتم املاكتب وضع نظام مشرتك لإدارة اجلودة ومن املقرر أأن تس تمكل التخطيط هل حبلول موعد تعييهنا من قبل
مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف أأكتوبر .1015
 .2وكوس يةل مجلع ردود املس تخدمني ،جيري املكتب الهنغاري اس تقصاء للمس تخدمني وينظم منتدايت عن الرباءات مع
جلسات لطرح ا ألفاكر اجلديدة مبشاركة املس تخدمني ،مثل والكء الرباءات.
 .7وكوس يةل لتحليل نتاجئ الفثص ،يس تخدم املكتب الهنغاري نظاما للتدقيق املتبادل ،اإذ يعمل مسؤولون متخصصون
يف جمالت تقنية متشاهبة عىل التثقق من النتاجئ .فعىل سبيل املثال ،يتوىل مسؤول متخصص يف الكميياء (رئيس قسم
الكميياء والبيوتكنولوجيا) التثقق من الطلبات يف جمال أآخر ذي صةل ابلكميياء (الصيدةل والزراعة) ،أأو العكس .ويف اإطار
هذا النظام ،تس تخدم قوامئ نظامية للتثقق من أأن الفاحصني اتبعوا لك اخلطوات وقر أأوا تقارير البث الصادرة عن ماكتب
امللكية الفكرية ا ألخرى واس تخدموا قواعد البياانت الالزمة واتبعوا اسرتاتيجيات البث املالمئة .ولضامن جودة أأعامل
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الفثص ،جيب عىل لك الفاحصني يف لك الإدارات اإجراء معليات الفثص ابتباع نفس اخلطوات .وهكذا ،يعمل املكتب
الهنغاري عىل توجيه لك فاحصيه لتباع خطوات مامتثةل وبلوغ أأهداف متطابقة ابس تعامل هذه القوامئ.
املقررة ،تراجع عدد
 .1ومنذ أأن بد أأ املكتب الهنغاري عام  1002تطبيق نظام اإدارة اجلودة ،مبا يف ذكل احرتام الآجال ّ
الطلبات املفتوحة من  2 000يف  1002اإىل  1 150يف .1014

(ب) مسائل أأخرى (مبا فهيا أأحاكم القاعدة  "3"1.32من الالحئة التنفيذية)
 .2يصدر املكتب الهنغاري حاليا حوال  1 500تقارير للبث ادلويل يف الس نة بعقود تلزمي خارجية ،يف اإطار اتفاق
تعاوين مع مكتب س نغافورة للملكية الفكرية.
 .10و ّيقر املكتب الهنغاري من هجة أأخرى بأأنه من الرضوري التخلص من أأي تأأخّر يف الطلبات الوطنية.
 .11ودخل املكتب الهنغاري يف مرشوع تعاوين مع مكتب المنسا للرباءات يف  .1002ويف  ،1001بد أأ مع املكتب
المنساوي مرشوعا بشأأن معاهدة الرباءات رشع يف اإطاره املكتب الهنغاري ابإصدار تقارير البث ادلويل لطلبات الرباءات
املودعة بناء عىل املعاهدة واليت من بني ماكتهبا املس تلمة بدلان مثل الربازيل والهند وكوراي ومرص وس نغافورة واليت يعمل
بشأأهنا املكتب المنساوي معل اإدارة البث ادلويل ( .ألن املكتب المنساوي ّ
معني كإدارة للبث ادلويل يف اإطار التفاقية
ا ألورويب للرباءات برشط معاجلة طلبات الرباءات ادلولية املودعة من بعض البدلان احملدّدة فقط) .ويف اإطار املرشوع
التعاوين مع املكتب المنساوي ،أأصدر املكتب الهنغاري حوايل  100تقرير حب دويل يف الس نة.
 .11و أأصدر مكتب س نغافورة للملكية الفكرية تقيامي عاليا للمكتب الهنغاري من حي مس توى اجلودة احملقّق يف اإطار
فقرر أأن يعهد هل ابإجراء  1 500حب وحفص يف الس نة ،كام ذكر أآنفا.
املرشوعّ ،

 .1مكتب امجلهورية السلوفاكية للملكية الصناعية
( )1عدد الفاحصني (وفقا للقاعدة  "1"1.32من الالحئة التنفيذية)
 .13العدد الإجاميل للفاحصني يف املكتب السلوفايك هو  14فاحصا.

( )1احلد ا ألدىن للواثئق (وفقا للقاعدة  "1"1.32من الالحئة التنفيذية)

 .14يس تطيع املكتب السلوفايك النفاذ اإىل مجيع الواثئق لستيفاء احلدّ ا ألدىن املنصوص عليه يف املعاهدة من خالل
 EPOQUENetوقاعدة معلومات الرباءات العاملية ) ،(WPIفضال عن قواعد بياانت الواثئق غري الرباءات .ويس تخدم
املكتب أأيضا قواعد بياانت أأخرى عند الرضورة.

( )3اإدارة اجلودة (وفقا للقاعدة  "4"1.32من الالحئة التنفيذية)
املقرر وضع نظام
 .15حصل املكتب السلوفايك عىل شهادات  ISO9001يف  .1001وابإنشاء مكتب فيسغراد ،من ّ
مشرتك لإدارة اجلودة يف مجيع املاكتب .ومعىن ذكل أأن الفاحصني يف املعهد س يت ّبعون نوعني من س ياسات اجلودة حسب
الطلب املعين ،ا ألوىل يه الس ياسة العامة املطبقة يف املكتب الوطين املعين ،وا ألخرى يه الس ياسة العامة اليت س يضعها
معهد فيسغراد لس تخدامه اخلاص.

(ب) مسائل أأخرى (مبا فهيا أأحاكم القاعدة  "3"1.32من الالحئة التنفيذية)
 .12عند تأأسيس معهد فيسغراد ،س يوضع نظام معلومايت مشرتك لإدارة الطلبات وصياغة التقارير .وس تحدّد تفاصيل هذا
النظام لحقا.
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تقرير معهد بدلان الشامل للرباءات
معهد بدلان الشامل للرباءات
شارع هيلغشوي 11
 1230اتسرتاب
ادلامنرك
الس يدة أأليس يا أأدمزاك ،رئيسة
مكتب مجهورية بولندا للرباءات
الس يد جوزيف كراتوشفيل ،رئيس
مكتب امجلهورية التش يكية للملكية الصناعية
الس يد ميلكوس بيندسل ،رئيس
مكتب هنغاراي للملكية الفكرية
الس يد لوبوس كنوث ،رئيس
مكتب امجلهورية السلوفاكية للملكية الصناعية
حرر يف اتسرتاب ،ادلامنرك ،يوم  17مارس 1015
ّ
تقرير عن زايرة ممثيل معهد بدلان الشامل للرباءات اإىل مكتب امجلهورية التش يكية للملكية الصناعية ومكتب مجهورية بولندا
للرباءات يف  11-11مارس 1015

معلومات أأساس ية
يف يناير  ،1015و ّجه الس يد جوزيف كراتوشفيل ،رئيس مكتب امجلهورية التش يكية للملكية الصناعية ،والس يدة أأليس يا
أأدمزاك ،رئيسة مكتب مجهورية بولندا للرباءات ،رساةل اإىل الس يدة بورغيدلور إارلنسدوتري ،رئيسة جملس معهد بدلان
الشامل للرباءات ،يلمتسان املساعدة يف تقيمي مدى امتثال معهد فيسغرد للرباءات ملتطلبات التعيني كإدارة للبث ادلويل
وإادارة للفثص المتهيدي ادلويل.
ويف  11-11مارس  ،1015أأجرى ممثالن عن معهد بدلان الشامل للرباءات ،املوقع أأسفهل الس يد غريتار اإنغي غريتارسن،
انئب املدير ورئيس مكتب املستشار القانوين للمعهد والس يدة إارين ساندوي ،رئيسة قسم الرباءات يف مكتب الرنوجي
للملكية الصناعية ،زاير ًة اإىل مكتب امجلهورية التش يكية للملكية الصناعية ومكتب مجهورية بولندا للرباءات.
وخالل الزايرة ،عرضت علينا معلومات مفصةل عن معهد فيسغراد وبنيته وتنظميه الإداري ونظام اإدارة اجلودة فيه وإاطاره
القانوين ومعلومات حمددة عن استيفاء مجيع رشوط التعيني كإدارة للبث وإادارة للفثص من خالل أأدوار ماكتبه املشاركة.
و أأتيثت لنا الفرصة يك نعرض عىل ممثيل معهد فيسغراد بنية معهد بدلان الشامل ومعلنا كإدارة للبث ادلويل وإادارة للفثص
تطرقنا لعمليات املعاجلة و أأساليب
المتهيدي ادلويل وإادارة للبث الإضايف ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،و ّ
التعاون والتنس يق وإاجراءات العمل وا ألنظمة املعلوماتية و أأنظمة اإدارة اجلودة .و أأتيثت لنا أأيضا فرصة للتباح مع فاحصي
الرباءات يف املكتبني ومعاينة حميط معلهم.
وفامي ييل عرض موجز حول تقيمينا ملدى استيفاء معهد فيسغراد ملعايري التعيني كإدارة للبث ادلويل وإادارة للفثص المتهيدي
ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
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ملخص نتاجئ التقيمي
يقوم اإطار التعاون يف معهد فيسغراد عىل منوذج مشابه ملعهد بدلان الشامل ،أأي مكنظمة شامةل تس تخدم املوارد املوجودة يف
ماكتب الرباءات الوطنية املشاركة ،وتسامه ابلتايل يف تعزيز الكفاءات عىل الصعيد الوطين والبث أأيضا عن مزااي النفاذ اإىل
املوارد اجمل ّمعة للماكتب الوطنية.
والنجاح اذلي حققه معهد بدلان الشامل ،اذلي يعمل كإدارة للبث وإادارة للفثص منذ أأكرث من س بع س نوات ،يربز أأن هذا
المنوذج من التعاون قد يعود بفائدة كربى عىل ماكتب الرباءات الصغرية الراغبة يف تزويد املس تخدمني يف منطقهتا خبيار حميل
فامي يتعلق ابلبث ادلويل والفثص ادلويل.
ونعرض فامي ييل أأمه النتاجئ اليت خلصنا اإلهيا من تقيمي معهد فيسغراد للرباءات ومدى جاهزيته لستيفاء معايري التعيني كإدارة
للبث ادلويل وإادارة للفثص المتهيدي ادلويل ،ابلستناد اإىل املعلومات املقدمة لنا خالل الزايرة:
• يقوم اإطار التعاون يف معهد فيسغراد عىل منوذج التعاون ملعهد بدلان الشامل اذلي أأثبت اجاحه الكبري.
• ومعهد فيسغراد ،اذلي هو تعاون تشارك فيه أأربعة ماكتب براءات ،سوف يس تويف رشط  100فاحص براءات
مؤهل تقنيا ومتفرغا ،عىل ا ألقل.
• وبرهن املكتبان عىل معايري عالية حمدّدة فامي يتعلق مبس توى الكفاءة التقنية لفاحيص الرباءات وتدريهبم.
• وملاكتب معهد فيسغراد ،بصفهتا دول متعاقدة مبوجب التفاقية ا ألوروبية للرباءات ،نفاذ اإىل ش بكة
 ،EPOQUENETمما يتيح لها النفاذ اإىل مجيع قواعد بياانت الرباءات ،مبا يتوافق واحلدّ ا ألدىن جملموعة الواثئق
احملدّد مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات وملعظم قواعد بياانت الواثئق غري الرباءات .ويس تمكل ذكل بقواعد
بياانت وطنية غزيرة والعديد من قواعد البياانت التجارية للرباءات وغري الرباءات.
• وللماكتب املشاركة يف معهد فيسغراد أأنظمة لإدارة اجلدوة تشمل اإجراءات منح الرباءات الوطنية ومعمتدة عىل
معيار اجلودة  .ISO 9001وذلكل ،لن يكون من الصعب اإنشاء نظام جديد لإدارة اجلودة يف معهد فيسغراد
و /أأو تنس يق العمليات والإجراءات الوطنية.
ويف هناية الزايرة ،شدّدان عىل أأننا نعترب ،انطالقا من جتربتنا ،أأن ماكتب فيسغراد ل يزال أأماهما الكثري من العمل يف تنس يق
الإجراءات و أأساليب العمل وتنس يقها يف اإطار نظام اإدارة اجلودة وإانشاء أأنظمة معلوماتية مو ّحدة وتدريب املوظفني .وقلنا اإنه
ليس ابلعمل ّ
الهني .ولكننا واثقون من أأن املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد جاهزة ومس تعدة لرفع هذا التحدي.
وبناء عىل ما س بق ،فاإن زايرتنا اإىل مكتب امجلهورية التش يكية للملكية الصناعية ومكتب مجهورية بولندا للرباءات مل
تكشف عن أأية مسأأةل حمدّدة من شأأهنا أأن تلقي ابلشك يف استيفاء معهد فيسغراد ملعايري التعيني املنصوص علهيا يف القاعدة
 1.32من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
وحنن عىل اس تعداد ملشاطرة تقيمينا يف دورة اللجنة التقنية ) (PCT/CTCودورة مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات.
وتقبّلوا مين فائق عبارات التقدير والاحرتام،
معهد بدلان الشامل للرباءات
غريتار اإنغي غريتارسن
انئب املدير ورئيس مكتب املستشار القانوين
[هناية املرفق الثاين والوثيقة]

