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 احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 

 اجلمعية
 

 (العشرونالعادية )الدورة  واألربعون ةبعالسا الدورة
ىل  5جنيف، من   2014 أأكتوبر 15اإ

 
 

كإدارة الدائرة احلكومية األوكرانية للملكية الفكرية تعديل اتفاق عمل 
للبحث الدويل والفحص التمهيدي الدويل بناء على معاهدة التعاون 

 بشأن الرباءات

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل اإ

 خلفية
ىل  23عّينت امجلعية، يف دورهتا الرابعة والأربعني املنعقدة يف جنيف من  .1 ادلائرة احلكومية ، 2013أأكتوبر  2سبمترب اإ

دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون  ائرة احلكومية" )"ادل الأوكرانية للملكية الفكرية كإ
. واعمتدت امجلعية نص مرشوع اتفاق بني ادلائرة احلكومية الأوكرانية واملكتب ادلويل بشأأن الرباءات

ىل  31الفقرات من  PCT/A/44/5والوثيقة  PCT/A/44/4 Rev )الوثيقة تفاق ومت توقيع ال . 36اإ
 .2013 سبمترب 30 يف

دارة يف ادلائرة احلكومية  اس تقل القسم املسؤولومنذ ذكل التارخي،  .2 الرباءات عن ادلائرة  أأنشطة معاجلةعن اإ
 كومية "املعهد الأوكرا ي للملكية الفكرية"" )"الرشكة احلكومية"  أأو ابللةة الأوكرانيةاحلرشكة ال احلكومية وأأصبح امسه "

“Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власності”” . ومع أأن الرشكة
 تظل ادلائرة احلكومية يه املسؤوةل عن الس ياسات والرقابة. ،احلكومية مس تقةل عن ادلائرة احلكومية

ق واخلربات اليت ورد ريها من املرافمرافق البحث والنظم الإلكرتونية وغوحتتفظ الرشكة احلكومية جبميع الفاحصني و  .3
 امجلعية. مس تقةل عن ادلائرة احلكومية ويه يف أأساسها الهيئة اليت عّينهتا وتكون PCT/A/44/4 Rev وصفها يف الوثيقة
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 تعديل التفاق
دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلأأصبحت الرشكة احلكومية ش به جاهزة للعمل  .4 ، عىل أأن ادلائرة كإ

احلكومية ترغب يف تعديل التفاق لبيان التةيريات يف الأسامء والعالقات بني الهيئتني املعنيتني. وس يظل التفاق قامئا بني 
دارة دولية.    من التفاق 1)11وتشرتط املادة ادلائرة واملكتب ادلويل عىل أأن الرشكة احلكومية يه اليت س تعمل مبفردها كإ

دخالها عىل م ن التفاق.موافقة امجل   عية عىل التعديالت اليت رراد اإ

 وترد التعديالت املقرتحة يف مرفق هذه الوثيقة. .5

ن مجعية احتاد التعاون بشأأن الرباءات  .6 اإ
ىل ما ييل"  مدعو اإ

أأن حتيط علام مبضمون  "1"
 ؛PCT/A/47/7 الوثيقة

وأأن توافق عىل التعديالت املقرتح  "2"
دخالها عىل التفاق بني  ادلائرة احلكومية اإ
واملكتب  الأوكرانية للملكية الفكرية

ادلويل، كام وردت يف مرفق 
 .PCT/A/47/7 الوثيقة

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 مرشوع تعديالت عىل التفاق
 ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكريةبني 

 واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية

 

 اتفاق

 بني ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية
 العاملية للملكية الفكريةواملكتب ادلويل للمنظمة 

 رشكة ادلوةل ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكريةفامي خيص معل 
 "املعهد الأوكرا ي للملكية الفكرية"

دارة للبحث ادلويل  كإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل  واإ

 بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

 ديباجة

 واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية، كية الفكريةادلائرة احلكومية الأوكرانية للمل  

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

 ، 3)32و   3)16 تنيللامدادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا 

ادلائرة احلكومية أأن "املعهد الأوكرا ي للملكية الفكرية هو املسؤول عن أأنشطة معاجلة الرباءات نيابة عن واعتبارا  
 ،انية للملكية الفكريةالأوكر 

 ييل:يوافقان عىل ما 

 1املادة 
 عباراتاملصطلحات وال 

 لأغراض هذا التفاق:  1) 

 تعىن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛"املعاهدة"  أأ ) 

 تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛ التنفيذية" حئةو"الال ب ) 

 ؛طبقا للمعاهدة لتعلاميت الإداريةتعىن ا "داريةالإ تعلاميت و"ال  )ج  

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

حدى قواعد تعىن  "قاعدةو"ال )ه    ؛التنفيذية الالحئةاإ
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 تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛" تعاقدةامل وةل و"ادل  و) 

 ؛رشكة ادلوةل "املعهد الأوكرا ي للملكية الفكرية" لملكية الفكريةادلائرة احلكومية الأوكرانية ل " دارةو"الإ   ز) 

 املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية. " يعيناملكتب ادلويلو"  ح) 

 أأيضااق واملس تخدمة املس تخدمة يف التفالأخرى  عباراتركون للك املصطلحات و ال  لأغراض هذا التفاقو  2) 
 والتعلاميت الإدارية.التنفيذية الالحئة ارد يف املعاهدة و الو نفسه التعلاميت الإدارية املعىن أأو  التنفيذية الحئةأأو اليف املعاهدة 

 2املادة 
ساس ية  الالزتامات الأ

دارة للبحث ادلويل و وظائفها الأخرى وتقوم ب، لبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويلابالإدارة  ضطلعت  1)  دارة كإ اإ
 .والتعلاميت الإدارية وهذا التفاقالتنفيذية عاهدة والالحئة حس امب هو منصوص عليه يف امل ،المتهيدي ادلويللفحص ل

للبحث ادلويل  املشرتكةلك القواعد ،  والفحص المتهيدي ادلويلبحث ادلويلابل  اضطالعهايف ، الإدارةطبق ت و   2) 
ابملبادئ الإرشادية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص اص عىل وجه خهتتدي ، و وتلزتم هبا والفحص المتهيدي ادلويل

 البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.

لمتطلبات الواردة يف املبادئ الإرشادية ملعاهدة التعاون بشأأن ل  وفقا اجلودةدارة لإ نظام لإدارة وركون دلى ا  3) 
 ادلويل.الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي 

ىل وظائف، ابلنظر أأدانه املبيّنة أأداء الوظائفيف املساعدة  واملكتب ادلويل ويتبادل لك من الإدارة  4)  لك مهنام  اإ
دارة واملكتب وابلقدر اذلي يُعترب مناس با ابلنس بة ل ت الإدارية وهذا التفاقوالتعلاميالتنفيذية ملعاهدة والالحئة ا مبوجب الإ

 .عىل حد سواء ادلويل

 3ملادة ا
 اختصاصات الإدارة

دارة  عملت  1)   الطلبات تسمل ودع دلى مكتبية اليت تالطلبات ادلول بأأي من  يتعلق للبحث ادلويل فاميالإدارة كإ
، هبذا الةرضتب الإدارة املعنية ك ذكل امل د تكل ادلوةل برشط أأن حيدّ عن  نيابةدوةل متعاقدة أأو املكتب اذلي يعمل  يةالتابع لأ 

رفق دة يف املاحملدّ بلةة واحدة أأو أأكرث من اللةات واردة  قدمة لأغراض البحث ادلويلهتا املأأو ترجام الطلبات تكلوأأن تكون 
 .الإدارة، وأأن ركون صاحب الطلب قد قام، حسب الاقتضاء، ابختيار هذا التفاقأألف من 

دارة للفحص المتهيدي ادلويل  الإدارةتعمل و   2)   تسمل دلى مكتب اليت تودع يةول ادل اتطلبمن ال أأي فامي يتعلق بكإ
تب الإدارة املعنية ك ذكل امل د برشط أأن حيدّ ، تكل ادلوةل نيابة عنكتب اذلي يعمل دوةل متعاقدة أأو امل  يةالتابع لأ  الطلبات

من  بلةة واحدة أأو أأكرثالفحص المتهيدي ادلويل واردة قدمة لأغراض هتا املأأو ترجام الطلبات تكل، وأأن تكون هبذا الةرض
 .الإدارة، وأأن ركون صاحب الطلب قد قام، حسب الاقتضاء، ابختيار هذا التفاقرفق أألف من دة يف املاحملدّ اللةات 

الطلـبات طبقا  لتسملاملكتب ادلويل ابعتباره مكتبا  دلىطلب دويل  ويف احلالت اليت يودع فهيا  3) 
قاعدة تسمل خمتص مبوجب المكتب  الطلب قد أأودع دلىن   كام لو ك2  و)1"، تطبق الفقراتن )3)أأ " 1.19 للقاعدة

 ".1"2.19"، أأو )ب  أأو )ج  أأو القاعدة 2" أأو "1)أأ "1.19
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 45وتقوم الإدارة بأأنشطة البحث ادلويل الإضايف طبقا للقاعدة   4) 
 )اثنيا 

وتةطي يف ذكل عىل الأقل الواثئق املشار 
لهيا يف املرفق هاء من هذا التفاق، رهنا بأأية  تقييدات أأو رشوط مبّينة يف ذكل املرفق. اإ

 4املادة 
 حفصهاأأو  احبهثطلوب املوضوعات غري امل

أأي طلب ، فامي خيص "1 )أأ "4)34الفحص طبقا للامدة  "، أأو1 )أأ "2)17ل تلزتم الإدارة ابلبحث طبقا  للامدة  
، فامي عدا احلال، حسب 1.67 أأو 1.39 يف القاعدة منصوص عليهالطلب يتصل مبوضوع  ذكل أأنّ  طاملا اعتربتدويل 

 من هذا التفاق. ابء املرفقيف  ارد بياهناو ال املوضوعات

 5املادة 
 الرسوم و الأعباء

ارة حتصيلها فامي من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك الأتعاب الأخرى اليت حيق لالإد جمي رفقرد يف املر  1) 
دارة للبحص الوظائف اليت تضطلع هبا خي دارة لث ادلويل و كإ  لفحص المتهيدي ادلويل.اإ

 ا ييل:مب ،من هذا التفاقاملرفق جمي يف  املبيّنةاحلدود لرشوط و الإدارة، مضن ا قومتو   2) 

، يضهأأو ختف عن ذكل الرمس تنازل ال أأو أأو رّد جزء منه، بحث ال رمس املبلغ اذلي ُدفع لسداد لك  ردّ  "1"
ىلالبحث ادلويلتقررر يف احلالت اليت ميكن أأن يستند فهيا  النتاجئ الواردة يف حبث سابق  ، بشلك لكي أأو جزيئ، اإ

 ؛1.41و 3.16)القاعداتن 

 يُعتربالطلب ادلويل أأو اليت يُسحب فهيا  يف احلالتالبحث  املبلغ اذلي ُدفع لسداد رمس ردّ و  "2"
 مسحواب قبل بدء البحث ادلويل.

املبلغ اذلي ُدفع لسداد لك  ردّ ، بمن هذا التفاقاملرفق جمي يف  بيّنةامل احلدود لرشوط و قوم الإدارة، مضن اتو   3) 
يف حال حسب   أأو 3.58)القاعدة  كام لو مل يُقدمالطلب يف احلالت اليت يُعترب فهيا  أأو رّد جزء منه الفحص المتهيديرمس 

 ي ادلويل.قبل بدء الفحص المتهيد من قبل صاحبهالطلب ادلويل طلب الفحص المتهيدي ادلويل أأو 

 6ادة امل
 التصنيف

ىل  )ب 5.70)أأ  و3.43عدتني لأغراض تطبيق القا  التصنيف ادلويل لرباءات ينبةي أأن ل تشري الإدارة سوى اإ
 الاخرتاع.

 7املادة 
 الإدارة يت تس تخدهمالةات املراسةل ال

اللةة أأو  تس تخدم الإدارةمع املكتب ادلويل، اليت تمت خالف املراسالت و لأغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات،  
حدى  لهيااإ  اليت ترّصحواللةة أأو اللةات  أألف املرفقيف يف املرفق دال، مع مراعاة اللةة أأو اللةات املذكورة  اللةات املشار اإ

 .)ب 2.92س تخداهما طبقا  للقاعدة ابلإدارة ا
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 8املادة 
 البحث ادلويل الطابع

 رها.تقرّ  احلدود اليت مضنحث ادلويل الطابع" "الببأأنشطة الإدارة ضطلع ت 

 9املادة 
 النفاذ بدء

خطار هذا التفاق بدأأ نفاذ ي   ملدرر العام اادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية  الإدارةبعد شهر من اترخي اإ
دارة للبحث ادلويل  بأأن الإدارة بأأهّناعرب القنوات ادلبلوماس ية للمنظمة العاملية للملكية الفكرية عىل اس تعداد لبدء العمل كإ
دارة للفحص المتهيدي ادلويل  .واإ

 10املادة 
 املدة والتجديد

أأقصاه  يده يف موعدبدء التفاوض عىل جتده في عىل الطرفني. و 2017ديسمرب 31حىت  سارايهذا التفاق  يظلّ  
 .2016 يوليو

 11املادة 
 التعديل

حتاد ادلويل للتعاون بشأأن الرباءات، الامجعية ، رهن موافقة جيوز  3  و)2الفقرتني ) أأحاكمالإخالل ب دون  1) 
دخال   .عليهاملتفق يف التارخي  تالتعديالتكل ويبدأأ نفاذ بني الطرفني فيه. مبوجب اتفاق التفاق هذا ت عىل تعديالاإ

هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدرر  عىل مرفقاتتعديالت  دخال  جيوز اإ 3الفقرة ) أأحاكمالإخالل بودون   2) 
 ، يبدأأ 4الفقرة ) خبالف أأحاكم. و ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكريةو  والإدارةية للملكية الفكرية العام للمنظمة العامل 

 املتفق عليه. نفاذ التعديالت يف التارخي

خطار ، يف دلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكريةل دارةلالإ جيوز و   3)  ىل وهجتاإ لمنظمة العاملية ل ام العدرر امله اإ
 للملكية الفكرية:

ضافة لةات  "1" ىل اإ  من هذا التفاق؛ أألف املرفقما ورد يف اإ

 من هذا التفاق؛ جمي املرفقتعديل جدول الرسوم والأتعاب الوارد يف و  "2"

 ؛من هذا التفاق دال املرفقتعديل لةات املراسةل الواردة يف و  "3"

 وتعديل البياانت واملعلومات املتعلقة ابلبحث ادلويل الإضايف والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق. "4"

ر، رشط أأن ركون ذكل التارخي طايف الإخ احملّددتارخي يف ال   3وفقا للفقرة )أأخطر به  أأي تعديلبدأأ نفاذ ي و   4) 
أأو العمةل أأو مبلغ الرسوم  تةيري يف يفامي خيص أأ بعد اترخي اس تالم الإخطار من قبل املكتب ادلويل بشهررن عىل الأقل 

ضافة  ة، وأأياملرفق جميالأتعاب الواردة يف   الرسوم الواردة يف الرشوط اخلاصة بردّ  يف ةيريوأأي ت ، رسوم أأو أأعباء جديدةلاإ
 أأو ختفيضها. جمي فقاملر 
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 12املادة 
 الإهناء

 :التاليتني احلالتني يف 2017 من ديسمرب 31هذا التفاق قبل رساين ينهتيي   1) 

ذا وهجت  "1" ىل  ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية الإدارةاإ ، لعاملية للملكية الفكريةلمنظمة ال عام الدرر املاإ
هناء هذا التفاق مكتواب  شعارا اإ  عرب القنوات ادلبلوماس ية،  ؛ابإ

ذا أأو  "2" ىل شعارااإ ، عرب القنوات ادلبلوماس ية،  فكريةاملدرر العام للمنظمة العاملية للملكية ال وجهاإ  الإدارة مكتواب اإ
هناء هذا التفاق ادلائرة احلكومية الأوكرانية للملكية الفكرية  .ابإ

، عرب القنوات اس تالم أأحد الطرفنيبعد عام واحد من   1)فقرة وينهتيي رساين هذا  التفاق مبوجب ال  2) 
هنائه ادلبلوماس ية،  أأو يتفق الطرفان عىل مدة أأقرص. الإشعارد مدة أأطول يف دّ مل حتُ  ، ماالإشعار ابإ

 ]مل نورد هنا مرفقات التفاق[

 ]هناية املرفق والوثيقة[

 

 

 

 


