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 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
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 الثالثونالدورة 

 2017مايو  12اإىل  8جنيف، من 
 
 

كإدارة للبحث الدويل وإدارة للفحص التمهيدي الدويل بناء معهد فيسغراد للرباءات متديد تعيني 
 على معاهدة التعاون بشأن الرباءات

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 ديسمرب 31عينت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات )مجعية الرباءات( لك الإدارات ادلولية احلالية ملدة تنهتي  يف  .1
ذن عىل مجعية الرباءات يف تي . س 2017 دارة من الإدارات ادلولية احلالية اليت  2017عّين اإ أأن تبت يف متديد التعيّي للك اإ

ترد يف و ( من معاهدة الرباءات(. 3)32()ه( و3)16 تلمتس متديد تعييهنا، بعد استشارة هذه اللجنة )انظر املادتّي
 دور اللجنة فيه.معلومات عن هذا الإجراء و  PCT/CTC/30/INF/1 الوثيقة

دارة للبحث ادلويل و بطلبه لمتديد تعيينه معهد فيسغراد للرباءات ، تقدم 2017مارس  8ويف  .2 دارة للفحص المتهيدي اإ كإ
 . ويرد الطلب يف مرفق هذه الوثيقة.التعاون بشأأن الرباءات معاهدةادلويل بناء عىل 

سداء مشورهتا يف  .3 ىل اإ ن اللجنة مدعوة اإ اإ
 .الأمرهذا 

 املرفق[ ]ييل ذكل
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 املرفق
 

دارةلمتديد تعيينه  معهد فيسغراد للرباءات طلب  كإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل  للبحث ادلويل واإ

طار   الرباءات معاهدة التعاون بشأأنيف اإ

 معلومات عن معهد فيسغراد للرباءات أأول

 الرئيس ية ملعهد فيسغراد للرباءاتالأهداف  1.1

ليه فامي ييل بلكمة "املعهد"( هو منظمة حكومية دولية  ”VPI“معهد فيسغراد للرباءات )وخمترصه ابلإنلكزيية  .1 واملشار اإ
امجلهورية التش يكية وهنغاراي ومجهورية بولندا لأغراض التعاون يف جمال الرباءات أأنشأأته بدلان فيسغراد الأربعة ويه: 

لهيا فامي ييل بعبارة "البدلان الأربعة"(. ”V4“هورية السلوفاكية )وخمترصها ابلإنلكزيية وامجل   واملشار اإ

عادة تعيينه .2 دارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن  ويلمتس املعهد اإ دارة للبحث ادلويل واإ كإ
قلميية ووطنية(.الرباءات من أأجل بلوغ طائفة واسعة من الأهداف املهمة عىل مس    توايت خمتلفة )عاملية وأأوروبية واإ

ونظام الرباءات عامل أأسايس يف الهنوض ابلتمنية الاقتصادية من خالل الابتاكر. وحصيح أأن الرباءات يه يف  .3
ويضاف اإىل ذكل الرتابط الأساس صكوك قانونية ولكن لها غرض اقتصادي حيوي أأل وهو حفز الابتاكر والمنو الاقتصادي. 

بارش بّي مس توى الابتاكر يف البدل )أأو الإقلمي( وجودة الإطار النظايم الوطين )أأو الإقلمي ( للرباءات، واملاكتب الوطنية امل 
دارات معاهدة الرباءات يه جزء همم من هذا النظام الإطاري.  للملكية الفكرية واإ

القامئ عىل املعرفة وجممتع املعلومات يف القرن وتكتيس حامية الرباءات عىل الصعيد العامل  أأمهية مزتايدة يف الاقتصاد  .4
ىل تعزيز القدرة التنافس ية. ولك ذكل يزيد  ة واحلاجة اإ احلادي والعرشين، اذلي يمتزي ابلتكنولوجيا املتقدمة واملنافسة املش تدن

م منتجات وخدمات عالية اجلودة. ونظام معاهدة التعاون بشأأن ال ىل نظام براءات فعال يقدن طارا من احلاجة اإ رباءات يتيح اإ
د عايل الفعالية محلاية الرباءات العاملية. قامة نظام عامل  للرباءات واحملافظة عليه وهو مورن  ممتازا لإ

قلميية مضن النظاي معهد ف  ويسد .5 دارة دولية لفائدة أأورواب الوسطى م العامل  ملعاهدة الرباءات ابلسغراد جفوة اإ عمل كإ
طار معاهدة الرباءات الوحيدة اليتالإدارة ادلولية  عهد هوامل  نوالرشقية. ول بدن من التذكري بأأ  دول مضن مجموعة  تعمل يف اإ

دارات الرباءات ادلولية أأيضا. وذلكل، . ويمكل اأأورواب الوسطى والبلطيق املعهد  يدمعملعهد تكل احللقة الناقصة يف ش بكة اإ
ضافة مزيد من املوارد املؤهةل اإىل مجةل املوارد املتاحة حاليا، ل س امي يف منطقة تفتقر حىت الآن  تطوير نظام املعاهدة ودوره ابإ

دارة دولية خاصة هبا. و  ىل اإ متام التغطية من خاللاإ دارات ادلولية يسهم اإ املعهد يف حتسّي فهم نظام معاهدة  العاملية لالإ
ىل حتسّي جودة طلبات الرباءات ادلولية  الرباءات وتعممي اس تخدامه يف منطقة أأورواب الوسطى والرشقية مما س يؤدي بدوره اإ

الناش ئة يف املنطقة. وبفضل اخلربة العريقة وادلراية املرتخسة للماكتب الوطنية املتعاونة يف معهد فيسغراد وجسلها املعروف 
ىل أأداء دور الرشيك املوثوق الفعال والبناء يف اجلهود املعهد دد، فاإن حبسن الإدارة وما يُنتظر من املعهد يف هذا الص يسعى اإ

املبذوةل من أأجل حتسّي معل نظام الرباءات العامل  من حيث اجلودة والفعالية. وس يظل املعهد منفتحا أأمام املبادرات 
ىل تقامس العمل ورفع اجلودة وزايدة تنس يق  وتكييفها مبا يفيد اخلدمات وحتسيهنا واملرشوعات ادلولية الأخرى الرامية اإ

ىل املشاركة فهيا مثل مرشوع الطريق الرسيع لتتبنع طلبات الرباءات املس تخدمّي، و  اتفاقات التعاون  وأأ يسعى قدر الإماكن اإ
 الثنايئ يف أأعامل البحث والفحص.

طار منظ .6 عادة تعيّي معهد فيسغراد مضن مفهوم ش بكة الرباءات الأوروبية يف اإ الأوروبية  مة الرباءاتوتنسجم اإ
ضمن أأيضا سالسة التفاعل مع النظام اجلديد اذلي ينش ئه الاحتاد الأورويب من أأجل حامية الرباءات املوحدة. ويف هذا وس ت
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جيابية يف تطوير نظام أأورويب للرباءات يمتزي ابلتناسق والفعالية  الس ياق، س يكون من بّي أأهداف املعهد املهمة أأن يسامه ابإ
ىل التعاون القامئ والثابت بّي املكتب الأورويب للرباءات واملاكتب ويقوم عىل  التفاقية الأوروبية للرباءات ويستند أأيضا اإ

طار ممكن لالس تفادة من هذا التعاون  الوطنية، وأأن يتيح لسائر املس تخدمّي من أأورواب الوسطى والرشقية أأحسن اإ
 الأورويب.

والإبداع والهنوض ابلتمنية الاقتصادية وتعزيز القدرات التنافس ية يف  خيدم معهد فيسغراد أأهداف تعزيز الابتاكرو  .7
 منطقة أأورواب الوسطى والرشقية. وليك حيقق هذه الأهداف، س يعمل املعهد عىل ما ييل:

جيايب وفعال دلخول نظام معاهدة الرباءات )من خالل اس تخدام اللغات  − تزويد مودع  الطلبات خبيار اإ
 تخدمّي، ول س امي الرشكت الصغرية واملتوسطة واخملرتعّي الأفراد وغريمه(؛احمللية والقرب من املس  

واحملافظة عىل اخلربة اليت اكتسبهتا املاكتب الوطنية املشاركة ومواصةل تطويرها يف جمال الرباءات مبا خيدم  −
 اخملرتعّي والصناعات يف املنطقة.

 النتاجئ اليت حققها معهد فيسغراد 2.1

دارة دولية يف ابرش املعهد معهل .8  من العمل اختار مقدمو الطلبات. ويف غضون الس تة أأشهر الأوىل 2016 ويولي 1 كإ
دارة للبحث ادلويل يف  التش يكية أأو الهنغارية أأو )هذه الطلبات بلغة وطنية  ثة أأرابعوقدمت حوايل ثالحاةل.  70املعهد كإ

دارة دولية يف منطقة أأورواب الوسطى والرشقية.فقط ابلإنلكزيية، مما يؤكد احلاجة وحوايل ربعها  (البولندية أأو السلوفاكية ىل اإ  اإ

للقواعد زمنية احملددة ومع الامتثال مجيعها خالل املدة ال، 2016تقرير حبث دويل حىت هناية عام  14وأأصدر املعهد  .9
 عاهدة التعاون بشأأن الرباءات.التنفيذية مل املعنية من الالحئة

 .2017دويل يف يناير عهد أأول طلب لإعداد تقرير حفص متهيدي مل واس تمل ا .10

 دور معهد فيسغراد يف س ياق مجموعة بدلان فيسغراد 3.1

لبدلان فيسغراد ماكنة تؤهلها لأداء دور أأكرب يف نظام الرباءات ادلويل. فهي  بدلان ذات اقتصادات انش ئة حتقق انجتا  .11
ز مشاركهتا يف  د تركزيها عىل اقتصاداي متناميا وتعزن التجارة الأوروبية والعاملية وتعمل ابس مترار عىل رفع قدراهتا التنافس ية وتشدن

دارة حفص يواكبان الأهداف الس ياس ية  دارة حبث واإ نشاء مكتب فيسغراد والامتس تعيينه كإ الابتاكر. أأضف اإىل ذكل أأن اإ
 العامة وعىل أأعىل املس توايت للتعاون فامي بّي بدلان فيسغراد.

د هجود بدلان منطقة أأورواب ”V4“وابخملترص  ”Visegrad Four“ومجموعة فيسغراد )املعروفة بعبارة   .12 ( جتسن
الوسطى للعمل معا يف عدد من اجملالت ذات الاهامتم املشرتك يف س ياق الاندماج الأورويب الأمع. وتنمت  امجلهورية 

ة اإىل ثقافة واحدة وتتشارك القمي الثقافية والفكرية ولها عروق التش يكية وهنغاراي ومجهورية بولندا وامجلهورية السلوفاكي
 مشرتكة، ويه ترغب يف احملافظة علهيا والاس مترار يف توطيدها.

ضافية  .13 ذ اعترب الاندماج يف الاحتاد الأورويب خطوة اإ ىل الانضامم لالحتاد الأورويب اإ وكنت البدلان الأربعة تتطلع اإ
عندما  2004اصةل يف أأورواب من خالل ادلمع املشرتك. وقد حققت هذا الهداف يف عام لتخط  اخلطوط غري الطبيعية والف

 أأصبحت لكها أأعضاء يف الاحتاد الأورويب.

ىل تشجيع التعاون الأمثل مع مجيع البدلان، ول س امي بدلان اجلوار، واهامتهما الأمسى هو  .14 وتسعى مجموعة فيسغراد اإ
 رواب.التمنية ادلميقراطية يف مجيع أأطراف أأو 
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 وادلول الأعضاء يف مجموعة فيسغراد يه: .15
 (؛1991هنغاراي )منذ  •
 (؛1991مجهورية بولندا )منذ  •
 ( وحلنت حملها ادلولتان اخللف وهام:1993-1991تش يكوسلوفاكيا ) •

o  (؛1993امجلهورية السلوفاكية )منذ 
o  (.1993امجلهورية التش يكية )منذ 

ليه الآ  .16 ن بمبادرة ابرزة جدا يف أأورواب الوسطى. ويقوم هذا التعاون يف الأساس وتعاون البدلان الأربعة ميكن أأن يشار اإ
عىل اجامتعات دولية ملمثيل البدلان عىل خمتلف املس توايت، مثل مؤمترات القمة رفيعة املس توى ومشاورات اخلرباء 

ديدة وهيئات البحث واجامتعات ادلبلوماس يّي وأأنشطة امجلعيات غري احلكومية يف املنطقة وخالاي طرح الأفاكر اجل
 واملؤسسات الثقافية والعديد من ش باكت الأفراد.

وخري مثال عىل الاجامتعات ادلورية نذكر مؤمترات القمة الرمسية لرؤساء وزراء ادلول الأربعة اليت تعقد س نواي. وبّي  .17
ن بيهنا صياغة خطة معل س نوية. مؤمترات القمة، يتوىل واحد من البدلان الأربعة الرئاسة اليت تقتيض عددا من املسؤوليات م

ن كن عىل مس توى  طار فيسغراد يس تلهم من التعاون بّي الوزارات الأربع املعنية اإ وجزء همم من الأنشطة املنجزة مضن اإ
 يف جمالت الثقافة والبي ة اميالوزراء أأو يف شلك مجموعة خرباء مشرتكة. وينفنذ حاليا عدد من املرشوعات املشرتكة، ل س 

ادلاخيل وادلفاع والعلوم والتعلمي. ويف الوقت ذاته، تتضاعف هجود التعاون يف جمال العدل والنقل والس ياحة والطاقة  والأمن
 وتكنولوجيا املعلومات.

نشاء صندوق فيسغراد  2000ومعلت البدلان الأربعة عىل تعزيز هذا التعاون الإقلمي  وتأأطريه يف يونيو  .18 من خالل اإ
فا. والهدف من هذه املنظمة ادلولية تسهيل تطوير التعاون الوثيق والهنوض به فامي بّي املواطنّي ادلويل ومقره يف براتسال

واملؤسسات يف املنطقة وفامي بّي منطقة مجموعة فيسغراد والبدلان الأخرى، ل س امي غرب البلقان وبدلان الرشاكة الرشقية. 
ىل بلوغ هذا الهدف مبنح ادلمع للمرشوع ات املشرتكة يف جمال الثقافة والعلوم والتعلمي وبرامج التبادل ويسعى الصندوق اإ

 للطالب واملرشوعات عرب احلدود والس ياحة والأنشطة الرتوجيية، ومن خالل برامج تنقنل الأفراد )املنح ادلراس ية والإقامة(.

ذ يعقد مديرو ماكتب امللكية ال   .19 صناعية الأربعة اجامتعات ومجموعة فيسغراد لها بعد خاص ابمللكية الفكرية أأيضا. اإ
. والاجامتعات فرصة لتبادل وهجات النظر حول قضااي امللكية الفكرية احلالية وتقيمي التطورات 1992س نوية منذ عام 

ىل مواقف مشرتكة يعربر عهنا يف خمتلف احملافل ادلولية  قلمييا وأأوروبيا وعامليا. وكثريا ما أأفضت هذه املناقشات اإ اجلديدة اإ
ىل المنسا وكرواتيا والأوروبي ع نطاق تعاون ماكتب امللكية الفكرية الأربعة اإ ة حول قضااي ذات أأمهية اسرتاتيجية. وقد توسن

طار ما يسمى ابجامتعات أأصدقاء مجموعة فيسغراد  اليت تعقد عىل أأعقاب  (”V4 + Friends“)ورومانيا وسلوفينيا يف اإ
 الأربعة. الاجامتعات الس نوية لرؤساء ماكتب امللكية الفكرية

قلميية وتكتسب بعدا دوليا  .20 وصارت أأنشطة التعاون لبدلان فيسغراد يف جمال امللكية الفكرية تتجاوز تدرجييا احلدود الإ
منتدى الصّي عن امللكية الفكرية -رات حتت عنوان "مجموعة فيسغراد أأكرب فأأكرب. وبمثال عىل هذا التوجه سلسةل التظاه

مكتب ادلوةل للملكية الفكرية مجلهورية الصّي الشعبية ومكتب مجهورية بولندا للرباءات ه ميوالأعامل"، اشرتك يف تنظ 
(، 2015و 2013( وبيجّي )2014و 2012ابلتعاون مع ماكتب امللكية الفكرية الأربعة. ونظمت هذه املنتدايت يف وارسو )
اكتب امللكية الفكرية يف الصّي وعن مجموعة مبشاركة رواد الأعامل واملؤسسات ادلامعة للرشكت وممثلّي عن السفارات وم

البدلان الأربعة. والهدف الرئييس من هذه املبادرة الإتيان مبسامهة قينمة يف رفع جحم الاستامثر والتعاون بّي دوائر الأعامل من 
 الصّي والبدلان الأربعة وتعزيز أأنشطهتا يف جمال حقوق امللكية الفكرية.
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ذكرة التعاون بّي ماكتب امللكية الصناعية للبدلان الأربعة ومكتب الياابن للرباءات يف ونذكر من الأمثةل الأخرى م  .21
ولها أأهداف متنوعة من بيهنا التعاون فامي يتعلق ابدلور املقبل ملعهد  2014سبمترب  23جمال امللكية الفكرية. ووقنعت املذكرة يف 

دارة للبحث والفحص وموافقة املكتب الياابين ع دارة دولية مع املاكتب فيسغراد كإ ىل مشاطرة جتاربه ومعارفه يف العمل كإ
الأربعة، ومع املعهد يف مرحةل لحقة. ومن أأهداف التعاون يف هذا املضامر العمل املشرتك من أأجل احرتام املهل الزمنية يف 

عداد تقارير البحث ادلويل وحتسّي جودهتا. ونذكر أأيضا جانبا من التعاون التلقايئ عىل هذ ا املنوال بّي معهد بدلان الشامل اإ
نشاء اإطار رمس  هل.  للرباءات ومعهد فيسغراد اذلي يعزتم اقرتاح تعزيز تعاونه مع معهد بدلان الشامل للرباءات واإ

ومكتب امللكية الفكرية الكوري أأيضًا مذكرة تعاون يف جمال ماكتب امللكية الصناعية الوطنية لبدلان فيسغراد وأأبرمت  .22
اكتب، مبا يشمل التعاون يف زايدة تعزيز التعاون بّي املها . وهدف 2016أأكتوبر  5ع عىل هذه املذكرة يف . ووقن كريةامللكية الف

دارة العمل جمال   للبحث والفحص ادلويل المتهيدي.كإ

ماكنيات هائةل لتعزيز الابتاكر وحفز البحث والتطوير وحتسّي القدرات التنافس ية وتشجيع المن .23 و يف ولبدلان فيسغراد اإ
نشاء املعهد يف حدن ذاته من أأنشطة الرباءات داخل املنطقة اليت متثنلها.  ىل حتقيقها معهد فيسغراد واإ والأهداف اليت يريم اإ

ىل الأطراف املتعاقدة يف اسرتاتيجياهتا الوطنية بشأأن الاقتصاد والابتاكر وامللكية الفكرية.  العنارص املهمة ابلنس بة اإ

ونذكر أأيضا من بّي نقاط القوة والسامت املشرتكة يف مجموعة فيسغراد اترخيها العريق يف قوانّي امللكية الفكرية  .24
ومؤسساهتا، فضال عن مشاركهتا املكثفة وواسعة النطاق يف التعاون العامل  حتت مظةل الويبو. ويعود اترخي ترشيع الرباءات 

اإىل امجلهورية التش يكية ومجهورية بولندا وامجلهورية السلوفاكية، أأما يف هنغاراي  ابلنس بة 1919-1918واملاكتب الوطنية اإىل 
ىل  . ولك هذه املاكتب الوطنية يه ماكتب للملكية 1896-1895فيعود اعامتد أأول قانون بشأأن الرباءات وتأأسيس املكتب اإ

ية وجتري أأعامل البحث والفحص للرباءات الصناعية كمةل مكمتةل ويه ترشف عىل تشكيةل متنوعة من س ندات امللكية الفكر 
دارات حكومية )وأأيضا يف شلك اخلدمات اليت تقدهما فامي يتعلق ابلرباءات(. وتتوىل املسؤولية وتؤدي  كجزء من وظائفها كإ

ذكء الوع  العام ابمللكية الفكرية وتعممي املعلومات عن الرباءات وحفز الابتاكر والإب داع مبختلف ادلور الفعال فامي يتعلق ابإ
ملنظمة  سبتري  أأدوات امللكية الفكرية. ولك بدلان فيسغراد أأطراف يف الصكوك ادلولية الكربى اليت تديرها الويبو ويف اتفاق

ىل مشاركهتا يف نظام معاهدة  مبزيد من التفاصيل التجارة العاملية ويف التفاقية الأوروبية للرباءات. وسنتطرق يف الفصل التايل اإ
 أأن الرباءات ويف سائر جوانب التعاون ادلويل يف جمال الرباءات.التعاون بش

 مشاركة بدلان فيسغراد يف نظام معاهدة الرباءات ويف سائر املبادرات ادلولية املتصةل ابلرباءات 4.1 

. 1991يونيو  20أأصبحت تش يكوسلوفاكيا السابقة طرفا متعاقدا مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  .25
. وينفنذ مكتب امجلهورية التش يكية 1993يناير  1وواصلت خلفها امجلهورية التش يكية تطبيق املعاهدة يف أأراضهيا اعتبارا من 

طار املعاهدة بمكتب ل  جيايب يف طلبات للملكية الصناعية املهام يف اإ ه اإ تسمل الطلبات يف امجلهورية التش يكية. ويالحظ توجن
الرباءات املودعة بناء عىل املعاهدة يف امجلهورية التش يكية. وارتفع عدد طلبات الرباءات ادلولية املودعة دلى مكتب امجلهورية 

ىل  2008طلبا يف الس نوات من  180اإىل 132التش يكية بمكتب لتسمل الطلبات من   .2016اإ

. ويعمل مكتب هنغاراي للملكية 1980يونيو  27وأأصبحت هنغاراي طرفا يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  .26
كام جيري أأعامل البحث والفحص المتهيدي لفائدة مكتب المنسا  2006الفكرية بمكتب لتسمل الطلبات بناء عىل املعاهدة منذ 

طار ا دارة بناء عىل املعاهدة يف اإ تفاق ثنايئ أأبرم مع املكتب المنساوي. ويف تنفيذ أأعامل البحث والفحص المتهيدي للرباءات كإ
طار ذكل التفاق الثنايئ، ميتثل املكتب الهنغاري للمبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل املنفنذة بناء  يف اإ

طار هذا التفاق، أأوفد املكتب 2014يسمرب عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. وظل التفاق ساراي حىت هناية د . ويف اإ
ىل اللجنة ادلامئة املعنية بتنس يق أأنشطة البحث وأأفرقهتا العامةل املسؤوةل عىل  الهنغاري خرباء يف الرباءات بصفة مراقب اإ

دارات معاهدة الرباءات يف أأورواب. ويشارك موفدو املكتب الهنغاري يف أأعام ل اللجنة ادلامئة التعاون والتنس يق فامي بّي اإ
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طلبا يف الس نوات من  173و 142. وكن عدد طلبات معاهدة الرباءات الناش ئة يف هنغاراي بّي 2009وأأفرقهتا العامةل منذ 
ىل  2008  .2016اإ

ىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف  .27 ومنذ ذاك يعمل مكتب مجهورية  1990ديسمرب  25وانضمت مجهورية بولندا اإ
 2008بمكتب لتسمل الطلبات وأأصبحت بولندا بدلا معيرنا يف الطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة. وبّي عايم  بولندا للرباءات

ىل  107، ازداد عدد طلبات معاهدة الرباءات الناش ئة يف مجهورية بولندا من 2016و  .طلباً  277اإ

لتش يكوسلوفاكيا السابقة اليت انضمت اإىل  وامجلهورية السلوفاكية ومثيلهتا امجلهورية التش يكية هام ادلولتان اخللف .28
يناير  1. وامجلهورية السلوفاكية يه طرف متعاقد مبوجب معاهدة الرباءات منذ 1991معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف 

طار نظام املعاهدة بمكتب لتسمل الطلبات. احلّي  كلذ، ومنذ 1993 يؤدي مكتب سلوفاكيا للملكية الصناعية همامه يف اإ
ىل  2008يف الس نوات من  طلباً  65و 33اوح عدد طلبات معاهدة الرباءات الناش ئة يف سلوفاكيا بّي ويرت   .2016اإ

اكتب معيننة أأو خمتارة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ر م أأن عدد بمولك املاكتب الأربعة تعمل أأيضا  .29
ىل التفاقية الأوروبية للرباءات الطلبات ادلولية اليت تدخل املرحةل الوطنية تراجع بقدر كب ري منذ انضامم بدلان فيسغراد اإ

 .2004-2002 يف

ىل تقامس  .30 وتؤدي املاكتب الوطنية لبدلان فيسغراد دورا فعال أأكرث من ذي قبل يف التعاون يف جمال الرباءات الهادف اإ
. وفور (GPPH)العمل وتنس يق أأنشطة البحث والفحص. واملكتب الهنغاري عضو يف الطريق الرسيع العامل  لتتبع الرباءات 

من املتوقع أأن يطلب املشاركة يف هذه الش بكة العاملية. وتشارك املاكتب  9001و بشهادة الأيز معهد فيسغراد للرباءات  اعامتد
الأربعة يف برامج الطريق الرسيع لتتبع الرباءات )مع ماكتب مثل مكتب الولايت املتحدة الأمريكية للرباءات والعالمات 

أأشاكل  يف ةل الصيين للملكية الفكرية( أأووجملس فنلندا الوطين للرباءات والتسجيل ومكتب الياابن للرباءات ومكتب ادلو
خدمات البحث  2009أأخرى من التعاون عىل أأساس ثنايئ يف جمال البحث وحفص الرباءات. ويقدم املكتب الهنغاري منذ 

ذ يعدن  حبث و/أأو تقارير الفحص يف تقرير  3000-2500 ما بّي وحفص الرباءات لفائدة مكتب س نغافورة للملكية الفكرية اإ
كتب س نغافورة. وملكتب هنغاراي اتفاقات ثنائية مع مكتب سلوفينيا للملكية الفكرية ومكتب مقدونيا للرباءات الس نة مل 

ىل التعاون  آخرا، يشار يف هذا الس ياق اإ وبروين دار السالم من أأجل تقدمي خدمات البحث وحفص الرباءات. وأأخريا وليس أ
 كتب الياابين ومعهد بدلان الشامل كام س بق عرضه يف الفصل السابق.اذلي أأقامته البدلان الأربعة مع املكتب الصيين وامل 

 معهد فيسغراد للرباءات: بنيته ومبادئه وهمامته 5.1 

وقنع رؤساء املاكتب الوطنية الأربعة للملكية الفكرية عىل اتفاق معهد فيسغراد للرباءات )اتفاق  2015فرباير  26يف  .31
ضّي من حكوماهتم. وخيضع التفاق للتصديق وفقا للمقتضيات ادلس تورية فيسغراد( يف براتسالفا، بصفهتم املمث لّي املفون
 اخلاصة بلك واحدة من ادلول املتعاقدة.

من  36 من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات والقاعدة 16وحيمل املعهد صفة منظمة حكومية دولية من منظور املادة  .32
ماكنية العمل بصفته اخلاصة من هل الشخصية القانونية والحئهتا التنفيذية. و لصالحية القانونية الالزمة لأداء همامته، مبا يف ذكل اإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ومن املعزتم أأن يكون  دارة يف اإ خالل املدير اذلي ميثهل يف املسائل املتعلقة بدوره كإ
ماكنية انضامم أأية دوةل دارته، رشط احرتام الالزتامات  املعهد منفتحا يف اجتاهّي. أأول، س يتيح اإ أأوروبية بدعوة من جملس اإ

ادلولية لدلوةل املعنية، مبا يف ذكل تكل املنصوص علهيا يف التفاقية الأوروبية للرباءات وبروتوكولها بشأأن املركزية. واثنيا، من 
دارة للفحص المتهيدي ادلويل لأغراض  دارة للبحث ادلويل وكإ الطلبات ادلولية املودعة دلى املاكتب املعزتم أأن يعمل املعهد كإ

الأربعة وأأيضا دلى ماكتب تسمل الطلبات لدلول املتعاقدة مبوجب التفاقية الأوروبية للرباءات اجملاورة للبدلان الأربعة )ويه 
 ض.الغر  كرواتيا وليتوانيا ورومانيا ورصبيا وسلوفينيا(، رشيطة أأن تعّين هذه ادلول اجملاورة معهد فيسغراد ذلكل
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ست بدلان فيسغراد هذا املعهد كنت حريصة عىل العمل مبا يتوافق والزتاماهتا مبوجب التفاقية الأوروبية  .33 نا أأسن ومل
ذ 1للرباءات. وأأخذت ابلترصحي املنصوص عليه يف القسم الثالث، الفقرة ) ( من الربوتوكول بشأأن املركزية التابع لالتفاقية، اإ

شرتكة مع بدلان املكتب الأورويب للرباءات. ويه تتعهد ابلوفاء ابلزتاماهتا مبوجب التفاقية ليس من بيهنا بدل هل لغة رمسية م 
برام التفاق مع املكتب ادلويل للويبو وتنفيذه فامي يتعلق بعمل معهد  الأوروبية للرباءات والربوتوكول بشأأن املركزية عند اإ

دارة للفحص. دارة للبحث وكإ   فيسغراد كإ

دارته املؤلف من ممثيلية الإرشاف عىل معهد فيسغراد بمنظمة دول  وىليتو  أأمانة املعهد املدير   ادلول املتعاقدة، ويرأأسجملس اإ
حلقة وصل مع كالأمانة واملدير  وتعملاذلي س يكون مسؤول عىل املنظمة وتدبري معلها اليويم وادلمع الإداري لعمل املعهد. 

نام أأيضا سائر مجيع الأطراف اخلارجية، مبا فهيا ا ملكتب ادلويل للويبو واملاكتب الوطنية العامةل بماكتب لتسمل الطلبات ورب
طار هذا ادلراع احلكويم ادلويل للمعهد، تعهد  الرشكء ادلوليّي ومس تخديم خدمات املعهد فامي يتعلق ابلرباءات. ويف اإ

ومن خالل تنس يق الأدوات واملامرسات اخلاصة للماكتب الوطنية لدلول املتعاقدة همامت البحث والفحص ابمس املعهد. 
دارة صارمة للجود دة ذات ة عىل خمتلف املراحل الإجرائية، ابلبحث والفحص وتطبيق اإ يضمن املعهد للمودعّي خدمات موحن

 الإداري للمعهد. التنظمي 1اجلدول جودة عالية يف مجيع احلالت. ويرد يف 

 1سغراد للرباءاتالإداري لبنية معهد في  التنظمي- 1اجلدول 

 

                                                
1
 اتفاق فيسغراد، يكون مقر معهد فيسغراد للرباءات يف بودابست، ويكون للمعهد مكتب فرع  يف لك واحدة من ادلول املتعاقدة.من  5بناء عىل املادة  
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دارة ل واملهمة الرئيس ية .34 دارة للبحث ادلويل واإ طار معاهدة ملعهد فيسغراد يه العمل كإ لفحص المتهيدي ادلويل يف اإ
م املعهدالتعاون بشأأن الرباءات.  م التمكييل ادلويل ثأأعامل البح أأيضاً  ويقدن البحث ذات الطابع  أأعامل ومن املقرر أأن يقدن

جمللس الإدارة أأن يلكنف املعهد مبهامت مماثةل أأخرى يف جمال الرباءات كام جيوز هل أأن يرصنح ملدير املعهد . وجيوز كذكل ادلويل
برام اتفاقات يف ذكل الشأأن ابمس املعهد.  ابإ

يضمن صناعية يف ادلول املتعاقدة، مما ويقوم تشغيل معهد فيسغراد عىل التعاون فامي بّي املاكتب الوطنية للملكية ال  .35
السلس مجليع همامته الأساس ية. وبفضل مضن موارد املاكتب يف جمال البحث والفحص حتت مظةل املعهد، من املتوقع أأن الأداء 

. فهيا البحث والفحص ريصص يف جمالت التكنولوجيا اليت جيحتقق املاكتب املشاركة قدرا كبريا من التاكمل وتعميق التخ
دارة للبحث  تتوىل املاكتبويف ظل بنية املعهد الإدارية،  جناز لك الأنشطة كإ الوطنية للملكية الفكرية التابعة لدلول املتعاقدة اإ

ليه، و والف يكون ذكل ابلنيابة عنه وحتت مراقبته الاكمةل وفقا للأحاكم والرشوط اليت يضعها حص وأأية همامت أأخرى تس ند اإ
دارة املعهد.  جملس اإ

دارة حفص .36 دارة حبث واإ ينشـأأ عن الطلبات املودعة بناء عىل املعاهدة من منطقة  وعبء العمل الإجاميل للمعهد كإ
لهيا رهن قرارها لك من  هورية التش يكية وهنغاراي ومجهوريةأأورواب الوسطى )امجل  بولندا وامجلهورية السلوفاكية، ويضاف اإ

 هنغاراي وليتوانيا ورومانيا ورصبيا وسلوفينيا(.

دارة معهد فيسغراد معايري توزيع العموو .37 ل اذلي تنجزه املاكتب الوطنية املشاركة. واتفقت الأطراف عىل ضع جملس اإ
أأن تكون معايري توزيع العمل منصفة وعادةل ووجهية ومتاكف ة. وعند توزيع طلبات البحث والفحص اليت يس تلمها املعهد عىل 

جرائية سواء كنت طلب-املاكتب املشاركة  تالية: اخلربة التقنية ولغة تطبق املعايري الرئيس ية ال و –ات املعاهدة أأو طلبات اإ
تس ند املهامت املتعلقة ابلطلبات والواثئق الواردة مع مراعاة تكل فرغة يف اجملال التقين املعين. و الواثئق املقدمة والكفاءات املت

شارك جري املعهد تقيامي للمجالت التقنية اليت يغطهيا فاحصو الرباءات يف لك مكتب م ولهذا الغرض أأ املعايري املذكورة. 
هذا التقيمي عىل لك فاحص ابس تعامل رموز التصنيف ادلويل  وأأجنز(. رمس "خارطة كفاءات" لفاحصيه)بعبارة أأخرى، 

يضم املعهد كفاءات متبادةل يف معظم اجملالت التقنية نظرا اإىل نية املتصةل مبعارفهم التقنية. و للرباءات فامي يتعلق ابجملالت التق 
ىل أأن بعض الفاحصّي حيملون كفاءات نظعدد الفاحصّي املتفرغّي  هذا أأيضا  قبامية يف أأكرث من جمال تقين. وينط وابلنظر اإ

تقان اللغة  ذ متكن كفاءات الفاحصّي اللغوية من حتقيق ذكل التبادل أأيضا )مثال اإ عىل اجلوانب اللغوية يف أأنشطة املعهد، اإ
تقان اللغة السلوفاكية يف  املكتب الهنغاري أأو البولندي(. ولك هذه املروانت املوجودة حاليا الهنغارية يف مكتب سلوفاكيا أأو اإ

  تساعد كثريا عىل توزيع عبء معل املعهد بطريقة مثىل، ولك ذكل يكون حتت مسؤولية مدير املعهد والأمانة.

دارة للفحص المتهيدي ادلويل اثنيا  رشوط التعيّي كإدارة للبحث ادلويل واإ

 ارة حبث واإدارة حفصاستيفاء رشوط التعيّي كإد 1.2

دارات البحث ادلويل، "3)16بناء عىل املادة  .38 تنص الالحئة ()ج( من معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وفامي يتعلق ابإ
ىل اليد العامةل والواثئق، اليت جيب أأن يس توفهيا قبل التعيّي لك مكتب أأو  التنفيذية عىل املتطلبات ادلنيا، ل س امي ابلنس بة اإ

دة يف القاعدة جيب أأن يواصل عىل استيفاهئا طوال فرتة التعيّي.منظمة، واليت  من الالحئة  1.36" وتكل املتطلبات ادلنيا حمدن
 التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. ويه كلآيت:

دارة البحث ضم تجيب أأن  • ف  100اإ عىل الأقل يش تغلون طوال ساعات ادلوام العادية، وميلكون موظن
 .ية الالزمة لإجراء البحوثاملؤهالت التقن 
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دارة البحث جيب أأن يكون يف حوزة  • ليه يف القاعدة اإ أأو  34عىل الأقل احلد الأدىن جملموعة الواثئق املشار اإ
ماكهنام احلصول عليه، عىل أأن يكون مرتبا عىل الوجه السلمي لأغراض البحث عىل ورق أأو بطاقات مصغرة  يكون يف اإ

لكرتونية  .أأو دعامة اإ

دارة البحث ون حتت ترصف جيب أأن يك • موظفون قادرون عىل البحث يف اجملالت التقنية املطلوب حبهثا، اإ
لهيا احلد الأدىن جملموعة الواثئق  .وملمون ابللغات الرضورية عىل الأقل لفهم اللغات احملرر هبا أأو املرتمج اإ

دارة البحث جيب أأن يكون دلى  • ة وفقا لقواعد البحث ادلويل نظام لإدارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعاإ
 .املشرتكة

دارة البحث كون تجيب أأن  • دارة للفحص المتهيدي ادلويل. ةمعيناإ  كإ

فة يف القاعدة  .39 دارة الفحص المتهيدي ادلويل واملعرن من الالحئة التنفيذية ملعاهدة  1.63والرشوط ادلنيا املطلوبة من اإ
دارات البحث ادلويل.التعاون بشأأن الرباءات يه مطابقة للرشوط السارية   عىل اإ

كة للماكتب الوطنية يس تغل املعهد التاكمل احملقق بضمن املوارد املشرت س بق تفصيهل يف الفصل السابق، ومثلام  .40
دارة مبا املشاركة. و  دارة للفحص وأأن يؤدي دوره كإ دارة للبحث واإ ميكنه ذكل من استيفاء مجيع املعايري الالزمة ليك يصبح اإ

 ط املطلوبة. وترد أأدانه املعلومات ادلامعة ملؤهالت املعهد فامي خيص:يس تويف مجيع الرشو

 موارد البحث والفحص ومؤهالت الفاحصّي؛ -

ىل الواثئق لأغراض البحث والفحص؛ -  النفاذ اإ

دارة اجلودة وترتيبات داخلية للمراجعة، مبا يف ذكل تكل املطبقة يف املاكتب الوطنية املشاركة. -  نظام اإ

 الفاحصون والأدوات املس تخدمة 2.2

ن الإسهام الأكرب يف ضامن جودة البحث والفحص هو الاس تعانة مبوظفّي ذوي مؤهالت تقنية وكفاءات عالية.  .41 اإ
دارة حفص وعن مؤهالهتم وخرباهتم  دارة حبث واإ ويعرض هذا الفصل معلومات عن عدد الفاحصّي املتوفرين دلى املعهد كإ

ىل معلومات عن الربامج التدريبية. وكفاءاهتم اللغوية ابلإضافة  اإ

دارة و  .42 دارة حبث واإ ، لكهم قادرون عىل (يعتربون بمتفرغّي) فاحصا 189حفص يف الإجامل يضم املعهد يف معهل كإ
املؤهالت التقنية الاكفية واخلربة الالزمة لإجراء  مجيعهم ميكل. و (2انظر اجلدول ) البحث والفحص يف مجيع اجملالت التقنية

معليات حبث وحفص عالية اجلودة بطريقة فعاةل ومضن الآجال احملددة. ومجيعهم حاملون لشهادات املاجس تري أأو ادلكتوراه 
حصّي. واس تفاد وأأبملوا برامج تدريبية شامةل ومكثفة وفقا ملهنجية منظمة، واجتازوا الاختبارات الالزمة قبل تعييهنم كفا

معظمهم أأيضا من الربامج التدريبية اليت ينظمها لك من الويبو واملكتب الأورويب للرباءات ومكتب الولايت املتحدة الأمريكية 
واملاكتب الوطنية فضال عن اجلامعات ومؤسسات التدريب  وليةادلدارات غريها من الإ رباءات والعالمات التجارية و لل

طار التعاون القامئ مع مكتب الياابن للرباءات املتخصصة يف امللكية  الفكرية. ومن املقرر أأيضا تدريب فاحيص املعهد يف اإ
. ولضامن التحسّي املتواصل ملهارات فاحيص معهد فيسغراد وكفاءاهتم 2.1ومعهد بدلان الشامل للرباءات كام ذكرانه يف الفصل 

طارا تدريبيا لضامن التخطيط املالمئ والاس تفادة بفعالية من وجتديد معارفهم التقنية ابس مترار، س يضع هلم جملس الإ  دارة اإ
ينظم املعهد أأيضا برامج لتبادل الفاحصّي واجامتعات دورية بغية تعزيز الاتساق يف ممارسات تدريب. و خمتلف فرص ال 
 .البحث والفحص
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 2معهد فيسغراد حبسب اجملال التقين د فاحيصعد - 2اجلدول 

متوسط عدد س نوات اخلربة   (ادلوام الاكمل)العدد  اجملال التقين
 (الس نوات)كفاحصّي 

 12 24 الهندسة الكهرابئية
 12 21 الأدوات
 13 76 الكميياء

 12 47 الهندسة املياكنيكية
 12 21 جمالت أأخرى

 12 189 اجملموع

تقان لغاهتم الأصلية )التش يكية والهنغارية  .43 ىل كفاءاهتم يف اإ ملاما شامال ويضيف فاحصو املعهد اإ والبولندية والسلوفاكية( اإ
ابللغة الإجنلزيية ومعظمهم يتقن الأملانية و/أأو الفرنس ية. أأضف اإىل ذكل لغات أأخرى يفهموهنا أأو يس تخدموهنا ويه الكرواتية 

 والإيطالية والياابنية والروس ية والإس بانية والسويدية.

رشادية وبرامج معلوماتية وأأدوات املوارد املالمئة لإ  ويمتتع فاحصو املعهد مبا يلزم من .44 جناز العمل اجليد: مبادئ اإ
 والفحص. البحث

ضافية وتفاصيل أأكرث عن عدد الفاحصّي  .45 وعند احلاجة، ميكن ملعهد فيسغراد وادلول املتعاقدة تقدمي معلومات اإ
دارة حفص وعن مؤهالهتم وخبارهتم وكفاءاهتم اللغوية وعن برامج دارة حبث واإ التدريب والربامج املعلوماتية  املتاحّي للمعهد كإ

أأنظمة البحث واحلد الأدىن للواثئق بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن وات ادلامعة لأعامل البحث والفحص وعن وسائر الأد
 الرباءات.

 أأنظمة البحث واحلد الأدىن للواثئق بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات 3.2

عهد فيسغراد مجموعة من معلومات الرباءات والكتاابت العلمية ومنصات البحث للك واحد من املاكتب املشاركة يف م  .46
والروابط املتاحة للفاحصّي. ولأن البدلان الأربعة يه أأيضا من ادلول املتعاقدة مبوجب التفاقية الأوروبية للرباءات، فاإن 

ىل ش بكة   ت البحث التجارية الأخرى:والعديد من منصفا EPOQUENETاملاكتب املشاركة يف املعهد لها نفاذ اإ

يه أأداة تتيح النفاذ اإىل مجيع قواعد بياانت الرباءات مبا يتوافق مع احلدن الأدىن  EPOQUENETش بكة  )أأ(
للواثئق بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، والنفاذ اإىل معظم قواعد البياانت بشأأن الواثئق غري الرباءات 

 (.WPI وقواعد البياانت التجارية )مثل

، ويتاح أأيضا النفاذ اإىل STN، ميكن البحث يف قاعدة البياانت ادلولية STN Expressوابلس تعانة بربجمية  )ب(
مزيد من قواعد بياانت الرباءات وقواعد بياانت الواثئق غري الرباءات وقواعد البياانت التجارية من تومسون رويرتز 

نوفيشن. ويس تخدم نظام  ( يف CASوجسل  CAPساسا يف البحث الهيلك  )مثل جسل أأ  STNبواسطة تومسون اإ
 ®USGENEو CASامحلض الأميين )جسالت  أأو النوويدات جمال الكميياء والصيدةل والبحث يف تسلسالت

 .ا( يف جمال البيوتكنولوجيDGeneو PCTGenو

                                                
2
 http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/technology_concordance.html: اجملالت التقنية وفقًا جلدول الويبو لتطابق التصنيفحتدد  
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 EMBASEو ELSEVIERو MEDLINEوميكن البحث يف قواعد بياانت واثئق غري الرباءات، مثل  )ج(
 أأو ابلبحث املبارش عىل الإنرتنت. STNأأو نظام  EPOQUENETعن طريق ش بكة  PUBCHEMو IEEEو

دارة اعتبارا من عام  80وميكن البحث يف واثئق الرباءات ومناذج املنفعة لأكرث من  )د( والبحث فهيا  1920بدلا واإ
 يسغراد.يف مجيع املاكتب املشاركة يف معهد ف  (CD/DVD)بواسطة أأقراص مدجمة 

ىل املعلومات املتعلقة ابلرباءات ومناذج املنفعة الوطنية املشاركة يف معهد فيسغراد أأيضا وللماكتب  )ه( نفاذ اإ
 املس تلمة من خمتلف ماكتب امللكية الفكرية الأخرى، عرب قواعد بياانت وطنية عىل الإنرتنت.

ىل قواعد البياانت الإلكرتونية املذكورة، ميكن )و( الاطالع دلى مكتبات املاكتب املشاركة يف معهد  وابلإضافة اإ
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.

ىل مجيع قواعد بياانت أأنظمة التصنيف. ويس تخدم  .47 وللك واحد من املاكتب املشاركة يف معهد فيسغراد نفاذ اإ
ظام نكذكل و  (IPC)نظام التصنيف ادلويل للرباءات التصنيف و  لأغراضادلويل للرباءات التصنيف  نظامالفاحصون 

شاركة يف معهد فيسغراد ابس مترار عىل اس تعراض وتعمل املاكتب امل . البحث لأغراض (CPC)تصنيف الرباءات التعاوين 
ىل قواعد بياانت  ضافة قواعد بياانت ومصادر معلومات جديدة. الواثئق غري الرباءات نفاذها اإ جراءات البحث ابإ وحتسّي اإ

رساء ويسهم هذا يف  البحث واحلفاظ علهيا. اجلودة لإجراءاتمن  عالية مس توايت اإ

يف معهد فيسغراد يف ادلورات التدريبية والندوات املتعلقة ابلبحث يف الرباءات، املاكتب املشاركة ويشارك فاحصو  .48
 مبا فهيا تكل املتعلقة ابلس تخدام الفعال لقواعد بياانت الرباءات والواثئق غري الرباءات.

ىل احلد الأدىن من الواثئق املنصوص .49 عليه يف  ومنصات البحث املذكورة أأعاله تتيح للك فاحص النفاذ، عىل الأقل، اإ
  من الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات. 34القاعدة 

دارة اجلودة  4.2  نظام اإ

جراءات تعيّي الإدارات ادلولية، اذلي اعمتدته مجعية معاهدة التعاون بشأأن  .50 يرد يف الفقرة )د( من التفامه بشأأن اإ
ليه فامي ييل بعبارة "تفامه معاهدة الرباءات )امل  2014الرباءات يف دورهتا السادسة والأربعّي يف سبمترب  "(، 2014شار اإ

توضيح للرشط اذلي يقتيض من املاكتب الوطنية أأو املنظامت احلكومية ادلولية اليت تلمتس التعيّي أأن يكون دلهيا نظام 
ا أأنه يف حال مل يكن ذكل النظام لإدارة اجلودة وترتيبات املراجعة ادلاخلية وفقا للقواعد املشرتكة بشأأن البحث ادلويل. ويرد فهي

قامئا يف وقت التعيّي يف امجلعية، فيكف  أأن يكون التخطيط ذلكل النظام قد اكمتل، وحيبنذ أأن تكون أأنظمة مماثةل مطبقة عىل 
 أأعامل البحث والفحص الوطين يك تربهن عىل امتالك التجربة الالزمة.

خدمات واليت تشمل معاجلة طلبات معاهدة ما يقدمه من  ووضع معهد فيسغراد نظاما لإدارة اجلودة يغط  مجيع .51
ىل يستند نظو الرباءات يف املرحةل ادلولية.  دارة اجلودة يف املعهد اإ دارة اجلودة أأنظمةام اإ قها املاكتب الوطنية املشاركة اليت تطبن  اإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات و  جراءات املرحةل ادلولية يف اإ ع نطاقه يك يغط  اإ ويك يس تويف أأيضا املبادئ التوجهيية وسن
والفحص المتهيدي البحث  مواصفات الإجراءات املتعلقة بأأنشطةو . اص ادلويل بناء عىل املعاهدة ذاهتللبحث ادلويل والفح

دة مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دارة اجلودة للماكتب الوطنية املشاركة يف معهد  احملدن ترد مجيعها يف أأنظمة اإ
مبهام معهد لك مكتب وطين يقوم هذا الأخري مبوجبه  . وأأبرم معهد فيسغراد اتفاقات عىل مس توى اخلدمة معغرادفيس

 فيسغراد املرتبطة مبعاهدة التعاون بشأأن الرباءات.



PCT/CTC/30/24 

Annex 
11 
 

دارة جودة يس تويف معيار اجلودة ادلويل  .52 . ويشمل ISO 9001وللك مكتب وطين مشارك يف معهد فيسغراد نظام اإ
وحيدد التفاق املربم  اخلدمات املقدمة. حتسّيمواصةل بغية  ابلأعامل والعملياتيع الإجراءات الالزمة للقيام هذا النظام مج 

دارة معهد فيسغراد واملاكتب الوطنية املشاركة فيه املتطلبات اليت جيب أأن تس توفهيا عىل مس توى اخلدمات بّي  أأنظمة اإ
ىلمعهد  والهدف ذو الأولوية القصوى اذلي يسعى. راداجلودة للماكتب الوطنية املشاركة يف معهد فيسغ حتقيقه هو  فيسغراد اإ

دارة للفحص العمليات املتعلقة ابلأنشطة الأساس ية للمعهد، مبعىن، أأعامل البحث تصديق  دارة للبحث واإ والفحص ابعتباره اإ
وهذه التصديقات يه يف طور الإجناز منذ هناية عام  .ISOادلويل وفقًا ملعايري  ذات الطابعوأأعامل البحث  المتهيدي ادلويل

عادة التصديق للماكتب الوطنية املشاركة يف معهد فيسغراد.2017وحىت أأواسط عام  2016  ، وفقًا لأجندة اإ

ىل احلصول عىل شهادة  .53 دارة اجلودة يف معهد فيسغراد اإ يف  ISO 9001ر امبا يس تويف املعي ISOوسيسعى نظام اإ
براز الفرتة الزمنية الالزمة للتشغيل.عندما س يكون مبقدوره  2017عام الربع الأخري من   اإ

الفقراتن مبادئ التوجهيية للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، لل ووفقًا  .54
 ابطّي:حان للتحميل عىل الر لإدارة اجلودة، وهام متاأأعد معهد فيسغراد تقريرين س نويّي بشأأن نظامه ، 21.27و 21.26

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/quality/2015/2015_xv.pdf 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/quality/2016/2016_xv.pdf 

 ترتيبات املراجعة ادلاخلية 5.2

دارة اجلودة يف معهد فيسغراد عىل حتديد مجيع عنارص النظام ا .55  شاركّي،امل كفة و ، لرضوريةيقوم تطبيق نظام اإ
دين،و  العمليات والإجراءات عىل خمتلف املس توايت، مثل احلوبمة  توضعأأيضًا. و  ومطالب الزابئناملس تخدمّي و  املورن

جراءات ادلمع ) جراءات الأنشطة الأساس ية واإ ن لك الس ياسات والعمليات والإ التشغيل(. و )الإدارة العليا( واإ جراءات تدون
دارة ا ةل ومفهومة ومعلية بغية حتقيق أأهداف اجلودة املطلوبة. جلودة. و مضن نظام اإ آلية ينفنذ النظام وفقا لتعلاميت مفصن ووضعت أ

ىل جانب املراجعة . داخل املعهد فريق مشرتك للمراجعة ادلاخلية ئوأأنشللمراجعة من أأجل رصد استيفاء معايري اجلودة.  واإ
 ادلاخلية، س تجرى تدقيقات خارجية دورية.

، وس يعمل بنتاجئها يف حاةل مكتب وطين خرباء يقومون بعمليات املراجعة ادلاخلية يف املكتب التابعّي هلوللك  .56
يف املكتب الوطين أأن خرباء املكتب الوطين يقومون بعملية مراجعة داخلية أأي ) املاكتب الوطنية املشاركة يف معهد فيسغراد

سينفذ خرباء من فريق املراجعة ملعهد فيسغراد س تخضع بدورها لعملية مراجعة، ومبا أأن الأمانة العامة . (املشارك التابعّي هل
مانة العامةادلاخلية مع  خرباء من خمتلف املاكتب الوطنية املشاركة يف أأي أأن )عىل أأساس دوري  لية املراجعة ادلاخلية للأ

 .(ابلعمل بمدققّي خارجيّيس يقومون س نواًي معهد فيسغراد 

 اخلالصة اثلثا
تام، تودن ادلول املتعاقدة مبوجب اتفاق فيسغراد أأن تؤكد عن قناعهتا بأأن معهد فيسغراد قادر عىل استيفاء يف اخل  .57

دارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، وأأن معل  دارة للبحث ادلويل وكإ رشوط التعيّي كإ
دارة دولية يأأيت مبسامهة هممة يف المنو  الاقتصادي والقدرات التنافس ية والابتاكر يف املنطقة وخارهجا ويف التنفيذ املعهد كإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات  .اجليد للنظام العامل  يف اإ

 [والوثيقة املرفق هناية]
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