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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 7 :أأغسطس 2015

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

جنيف ،من  5اإىل  15أأكتوبر 2014

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

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

خلفية

 .1ع ّينت امجلعية ،يف دورهتا الرابعة وا ألربعني املنعقدة يف جنيف من  23سبمترب اإىل  2أأكتوبر  ،2013ادلائرة احلكومية
ا ألوكرانية للملكية الفكرية ("ادلائرة احلكومية" كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات .واعمتدت امجلعية نص مرشوع اتفاق بني ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية واملكتب ادلويل
(الوثيقة  PCT/A/44/4 Revوالوثيقة  PCT/A/44/5الفقرات من  31اإىل  . 36ومت توقيع التفاق
يف  30سبمترب .2013
 .2ومنذ ذكل التارخي ،اس تقل القسم املسؤول يف ادلائرة احلكومية عن اإدارة أأنشطة معاجلة الرباءات عن ادلائرة
احلكومية و أأصبح امسه "الرشكة احلكومية "املعهد ا ألوكرا ي للملكية الفكرية"" ("الرشكة احلكومية" أأو ابللةة ا ألوكرانية
”” .“Державне підприємство “Український інститут інтелектуальної власностіومع أأن الرشكة
احلكومية مس تقةل عن ادلائرة احلكومية ،تظل ادلائرة احلكومية يه املسؤوةل عن الس ياسات والرقابة.
 .3وحتتفظ الرشكة احلكومية جبميع الفاحصني ومرافق البحث والنظم الإلكرتونية وغريها من املرافق واخلربات اليت ورد
وصفها يف الوثيقة  PCT/A/44/4 Revوتكون مس تقةل عن ادلائرة احلكومية ويه يف أأساسها الهيئة اليت ع ّينهتا امجلعية.
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تعديل التفاق

 .4أأصبحت الرشكة احلكومية ش به جاهزة للعمل كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،عىل أأن ادلائرة
احلكومية ترغب يف تعديل التفاق لبيان التةيريات يف ا ألسامء والعالقات بني الهيئتني املعنيتني .وس يظل التفاق قامئا بني
ادلائرة واملكتب ادلويل عىل أأن الرشكة احلكومية يه اليت س تعمل مبفردها كإدارة دولية .وتشرتط املادة  1(11من التفاق
موافقة امجلعية عىل التعديالت اليت رراد اإدخالها عىل م ن التفاق.
.5

وترد التعديالت املقرتحة يف مرفق هذه الوثيقة.

 .6اإن مجعية احتاد التعاون بش أأن الرباءات
مدعو اإىل ما ييل"
" "1أأن حتيط علام مبضمون
الوثيقة PCT/A/47/7؛
" "2و أأن توافق عىل التعديالت املقرتح
اإدخالها عىل التفاق بني ادلائرة احلكومية
ا ألوكرانية للملكية الفكرية واملكتب
ادلويل ،كام وردت يف مرفق
الوثيقة .PCT/A/47/7
[ييل ذكل املرفق]
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املرفق

مرشوع تعديالت عىل التفاق
بني ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
اتفاق
بني ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية
واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية
فامي خيص معل ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية رشكة ادلوةل
"املعهد ا ألوكرا ي للملكية الفكرية"
كإدارة للبحث ادلويل
وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل
بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
ديباجة
ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية واملكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
اعتبارا مهنام أأ ّن مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات قامت ،بعد الاس امتع اإىل مشورة اللجنة املعنية ابلتعاون التقين
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  ،بتعيني ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية كإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي
ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ووافقت عىل هذا التفاق طبقا للامدتني  3(16و، 3(32
واعتبارا أأن "املعهد ا ألوكرا ي للملكية الفكرية هو املسؤول عن أأنشطة معاجلة الرباءات نيابة عن ادلائرة احلكومية
ا ألوكرانية للملكية الفكرية،
يوافقان عىل ما ييل:

املادة 1
املصطلحات والعبارات
(1

ألغراض هذا التفاق:

( أأ

"املعاهدة" تعىن معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛

(ب و"الالحئة التنفيذية" تعىن الالحئة التنفيذية للمعاهدة؛
(ج و"التعلاميت ا إلدارية" تعىن التعلاميت الإدارية طبقا للمعاهدة؛
(د

و"املادة" تعىن اإحدى مواد املعاهدة (ما مل توجد اإشارة حمدّدة اإيل اإحدى مواد هذا التفاق ؛

(ه و"القاعدة" تعىن اإحدى قواعد الالحئة التنفيذية؛
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(و

و"ادلوةل املتعاقدة" تعىن دوةل طرف يف املعاهدة؛

(ز

و"ا إلدارة" ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية رشكة ادلوةل "املعهد ا ألوكرا ي للملكية الفكرية"؛

(ح و"املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية.
( 2و ألغراض هذا التفاق ركون للك املصطلحات و العبارات ا ألخرى املس تخدمة يف التفاق واملس تخدمة أأيضا
يف املعاهدة أأو الالحئة التنفيذية أأو التعلاميت الإدارية املعىن نفسه الوارد يف املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية.

املادة 2
الالزتامات ا ألساس ية
( 1تضطلع الإدارة ابلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،وتقوم بوظائفها ا ألخرى كإدارة للبحث ادلويل وإادارة
للفحص المتهيدي ادلويل ،حس امب هو منصوص عليه يف املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية وهذا التفاق.
( 2وتطبق الإدارة ،يف اضطالعها ابلبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والفحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبا ،وهتتدي عىل وجه خاص ابملبادئ الإرشادية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( 3وركون دلى الإدارة نظام إلدارة اجلودة وفقا للمتطلبات الواردة يف املبادئ الإرشادية ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل.
( 4ويتبادل لك من الإدارة واملكتب ادلويل املساعدة يف أأداء الوظائف املبيّنة أأدانه ،ابلنظر اإىل وظائف لك مهنام
مبوجب املعاهدة والالحئة التنفيذية والتعلاميت الإدارية وهذا التفاق وابلقدر اذلي يُعترب مناس با ابلنس بة ل إالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.

املادة 3
اختصاصات الإدارة
( 1تعمل الإدارة كإدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبات
التابع ألية دوةل متعاقدة أأو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل برشط أأن حيدّ د ذكل املكتب الإدارة املعنية هبذا الةرض،
و أأن تكون تكل الطلبات أأو ترجامهتا املقدمة ألغراض البحث ادلويل واردة بلةة واحدة أأو أأكرث من اللةات احمل ّددة يف املرفق
أألف من هذا التفاق ،و أأن ركون صاحب الطلب قد قام ،حسب الاقتضاء ،ابختيار الإدارة.
( 2وتعمل الإدارة كإدارة للفحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأأي من الطلبات ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبات التابع ألية دوةل متعاقدة أأو املكتب اذلي يعمل نيابة عن تكل ادلوةل ،برشط أأن حيدّ د ذكل املكتب الإدارة املعنية
هبذا الةرض ،و أأن تكون تكل الطلبات أأو ترجامهتا املقدمة ألغراض الفحص المتهيدي ادلويل واردة بلةة واحدة أأو أأكرث من
اللةات احملدّ دة يف املرفق أألف من هذا التفاق ،و أأن ركون صاحب الطلب قد قام ،حسب الاقتضاء ،ابختيار الإدارة.
( 3ويف احلالت اليت يودع فهيا طلب دويل دلى املكتب ادلويل ابعتباره مكتبا لتسمل الطلـبات طبقا
للقاعدة  ( 1.19أأ " ،"3تطبق الفقراتن ( 1و( 2كام لو كن الطلب قد أأودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب القاعدة
(1.19أأ " "1أأو " ،"2أأو (ب أأو (ج أأو القاعدة ."1"2.19
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( 4وتقوم الإدارة بأأنشطة البحث ادلويل الإضايف طبقا للقاعدة ( 45اثنيا وتةطي يف ذكل عىل ا ألقل الواثئق املشار
اإلهيا يف املرفق هاء من هذا التفاق ،رهنا بأأية تقييدات أأو رشوط مب ّينة يف ذكل املرفق.

املادة 4
املوضوعات غري املطلوب حبهثا أأو حفصها
ل تلزتم الإدارة ابلبحث طبقا للامدة  ( 2(17أأ " ،"1أأو الفحص طبقا للامدة  ( 4(34أأ " ،"1فامي خيص أأي طلب
دويل طاملا اعتربت أأ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف القاعدة  1.39أأو  ،1.67حسب احلال ،فامي عدا
املوضوعات الوارد بياهنا يف املرفق ابء من هذا التفاق.

املادة 5
الرسوم و ا ألعباء
( 1ررد يف املرفق جمي من هذا التفاق جدول بلك الرسوم ولك ا ألتعاب ا ألخرى اليت حيق ل إالدارة حتصيلها فامي
خيص الوظائف اليت تضطلع هبا كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
( 2وتقوم الإدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق جمي من هذا التفاق ،مبا ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أأو ر ّد جزء منه ،أأو التنازل عن ذكل الرمس أأو ختفيضه،
يف احلالت اليت ميكن أأن يستند فهيا تقررر البحث ادلويل ،بشلك لكي أأو جزيئ ،اإىل النتاجئ الواردة يف حبث سابق
(القاعداتن  3.16و1.41؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلالت اليت ي ُسحب فهيا الطلب ادلويل أأو يُعترب
مسحواب قبل بدء البحث ادلويل.
( 3وتقوم الإدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق جمي من هذا التفاق ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الفحص المتهيدي أأو ر ّد جزء منه يف احلالت اليت يُعترب فهيا الطلب كام لو مل يُقدم (القاعدة  3.58أأو يف حال حسب
طلب الفحص المتهيدي ادلويل أأو الطلب ادلويل من قبل صاحبه قبل بدء الفحص المتهيدي ادلويل.

املادة 6
التصنيف
ألغراض تطبيق القاعدتني  (3.43أأ و(5.70ب ينبةي أأن ل تشري الإدارة سوى اإىل التصنيف ادلويل لرباءات
الاخرتاع.

املادة 7
لةات املراسةل اليت تس تخدهما الإدارة
ألغراض املراسةل مبا يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت اليت تمت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم الإدارة اللةة أأو
ترصح
اإحدى اللةات املشار اإلهيا يف املرفق دال ،مع مراعاة اللةة أأو اللةات املذكورة يف املرفق أألف واللةة أأو اللةات اليت ّ
الإدارة ابس تخداهما طبقا للقاعدة (2.92ب .
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املادة 8
البحث ادلويل الطابع
تضطلع الإدارة بأأنشطة "البحث ادلويل الطابع" مضن احلدود اليت ّتقررها.

املادة 9
بدء النفاذ
يبد أأ نفاذ هذا التفاق بعد شهر من اترخي اإخطار الإدارة ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية املدرر العام
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية عرب القنوات ادلبلوماس ية بأأهنّ ا بأأن الإدارة عىل اس تعداد لبدء العمل كإدارة للبحث ادلويل
وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل.
املادة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا التفاق ساراي حىت  31ديسمرب .2017وعىل الطرفني فيه بدء التفاوض عىل جتديده يف موعد أأقصاه
يوليو .2016

املادة 11
التعديل
( 1دون الإخالل بأأحاكم الفقرتني ( 2و( 3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتاد ادلويل للتعاون بشأأن الرباءات،
اإدخال تعديالت عىل هذا التفاق مبوجب اتفاق بني الطرفني فيه .ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( 2ودون الإخالل بأأحاكم الفقرة ( 3جيوز إادخال تعديالت عىل مرفقات هذا التفاق مبوجب اتفاق بني املدرر
العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية والإدارة وادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية .وخبالف أأحاكم الفقرة ( ، 4يبد أأ
نفاذ التعديالت يف التارخي املتفق عليه.
( 3وجيوز ل إالدارة لدلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية ،يف اإخطار توهجه اإىل املدرر العام للمنظمة العاملية
للملكية الفكرية:
" "1اإضافة لةات اإىل ما ورد يف املرفق أألف من هذا التفاق؛
" "2وتعديل جدول الرسوم وا ألتعاب الوارد يف املرفق جمي من هذا التفاق؛
" "3وتعديل لةات املراسةل الواردة يف املرفق دال من هذا التفاق؛
" "4وتعديل البياانت واملعلومات املتعلقة ابلبحث ادلويل الإضايف والواردة يف املرفق هاء من هذا التفاق.
( 4ويبد أأ نفاذ أأي تعديل أأخطر به وفقا للفقرة ( 3يف التارخي احملدّد يف الإخطار ،رشط أأن ركون ذكل التارخي
بعد اترخي اس تالم الإخطار من قبل املكتب ادلويل بشهررن عىل ا ألقل فامي خيص أأي تةيري يف العمةل أأو مبلغ الرسوم أأو
ا ألتعاب الواردة يف املرفق جمي ،و أأية اإضافة لرسوم أأو أأعباء جديدة ،و أأي تةيري يف الرشوط اخلاصة بر ّد الرسوم الواردة يف
املرفق جمي أأو ختفيضها.
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املادة 12
الإهناء
(1

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

" "1اإذا وهجت الإدارة ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية اإىل املدرر العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية،
عرب القنوات ادلبلوماس ية ،إاشعارا مكتواب ابإهناء هذا التفاق؛
" "2أأو اإذا وجه املدرر العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية  ،عرب القنوات ادلبلوماس ية ،إاشعارا مكتواب اإىل الإدارة
ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية ابإهناء هذا التفاق.
( 2وينهتيي رساين هذا التفاق مبوجب الفقرة ( 1بعد عام واحد من اس تالم أأحد الطرفني ،عرب القنوات
ادلبلوماس ية ،الإشعار ابإهنائه ،ما مل ُحتدّ د مدة أأطول يف الإشعار أأو يتفق الطرفان عىل مدة أأقرص.

[مل نورد هنا مرفقات التفاق]
[هناية املرفق والوثيقة]

