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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 23 :يوليو 2018

احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات
اجلمعية
الدورة اخلمسون (الدورة االستثنائية التاسعة والعشرون)

جنيف ،من  24سبمترب اإىل  2أأكتوبر 2018

تعديل االتفاق اخلاص بعمل املفوضية الكندية للرباءات كإدارة للبحث الدويل وإدارة للفحص

التمهيدي الدويل يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

وثيقة من اإعداد املكتب ادلويل

معلومات أأساس ية
 .1قررت امجلعية ،يف دورهتا التاسعة وا ألربعني املعقودة يف جنيف خالل الفرتة من  2اإىل  11أأكتوبر  ،2017متديد
تعيني املفوضية الكندية للرباءات كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل حىت  31ديسمرب  ،2027واعمتدت
مرشوع التفاق اجلديد اخلاص بعمل املفوضية الكندية للرباءات بتكل الصفة .ووافقت امجلعية عىل متديد التفاق القامئ حىت
 31ديسمرب  2018أأو حىت اترخي دخول التفاق اجلديد حزي النفاذ ،كام ورد يف الوثيقة PCT/A/49/2 Corr.
(انظر الفقرة  43من تقرير ادلورة الوارد يف الوثيقة .)PCT/A/49/5
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متديد التفاق القامئ
 .2أأبلغت املفوضية الكندية للرباءات املكتب ادلويل ابحامتل عدم المتكن من اس تكامل العمليات الوطنية املتعلّقة ابملوافقة
عىل التفاق اجلديد قبل  31ديسمرب .2018
 .3ومن مث ،يُقرتح املوافقة عىل متديد جديد لالتفاق القامئ بني املكتب ادلويل واملفوضية الكندية للرباءات ملدة س نة عىل
الأكرث اإىل حني التصديق عىل التفاق اجلديد؛ عىل أأن يُهنى التفاق القامئ تلقائيا بدخول التفاق اجلديد حزي النفاذ.
 .4وحيتوي املرفق ا ألول من هذه الوثيقة عىل مرشوع متديد التفاق القامئ مستندا اإىل نص المتديد اذلي وافقت عليه
امجلعية يف عام  2017والوارد يف مرفق الوثيقة .PCT/A/49/2 Corr.

تعديل التفاق
 .5تتطلب حكومة كندا تعديل املسائل الإجرائية والشلكية التالية يف نص التفاق املعمتد ا ّإابن ادلورة املاضية حىت تمتكن
من التصديق عىل التفاق اجلديد:
ر
يغَّي الطرف الثاين من التفاق املربم مع املكتب ادلويل من املفوضية الكندية للرباءات اإىل حكومة كندا؛
( أأ)
تعرف ادليباجة رصاحة "الطرفان" وتذكر اترخي توقيع معاهدة التعاون بشأأن الرباءات؛
(ب) و ّ ِّ
(ج) ويُقرتح اإدخال بعض التعديالت عىل املادتني  9و )1(11و( )2فامي خيص معلية دخول التفاق حزي النفاذ
وإادخال تعديالت لحقة عليه خبالف ما ورد يف املادة .)3(11
 .6وحيتوي املرفق الثاين من هذه الوثيقة عىل التعديالت املقرتحة ظاهرة .وحيتوي املرفق الثالث عىل النسخة "الهنائية"
من مرشوع التفاق أأي بعد اإدخال التعديالت املذكورة أنفا.

موافقة امجلعية
 .7يذكرر بأأن املادة  ،)1(11يف التفاق القامئ والتفاق اجلديد ،تقتيض تقدمي أأي تعديالت يف منت التفاقات عىل امجلعية
يك توافق علهيا.

 .8اإن مجعية احتاد معاهدة الرباءات مدعوة
اإىل القيام مبا ييل:
" "1املوافقة عىل مرشوع تعديل
التفاق اخلاص بعمل املفوضية الكندية
للرباءات كإدارة للبحث ادلويل و إادارة
للفحص ال متهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة
التعاون بش أأن الرباءات ،بصيغته املبيرنة يف
املرفق ا ألول من الوثيقة PCT/A/50/4؛
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" "2واملوافقة عىل التعديالت املقرتح
اإدخالها يف التفاق اخلاص بعمل املفوضية
الكندية للرباءات كإدارة للبحث ادلويل
و إادارة للفحص ال متهيدي ادلويل ،بصيغهتا
املبيرنة يف املرفق الثاين من الوثيقة ذاهتا.
[تيل ذكل املرفقات]
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املرفق ا ألول

تعديل االتاق
بني املاوضية الكندية للرباءات
واملكتب ادلويل للمنظمة العقملية للملكية الاكرية
فامي خيص معل املاوضية الكندية للرباءات
كإدارة للبحث ادلويل
وإادارة للاحص المتهيدي ادلويل
يف اإطقر معقهدة التعقون بشأن الرباءات

ديباجة
اإن املاوضية الكندية للرباءات واملكتب ادلويل للمنظمة العقملية للملكية الاكرية،
اإذ يعتربان أأن التفاق بني املاوضية الكندية للرباءات واملكتب ادلويل للويبو فامي خيص معل املاوضية الكندية للرباءات
كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات (التفاق) قد ُأبرم يف 13
ديسمرب  2007مبوجب املادتني ()3(16ب) و )3(32من معاهدة الرباءات ملدة  10س نوات من  1يناير  2008اإىل 31
ديسمرب ،2017
ويعتربان أأن التفاق املذكور قد ع ِّّدل مرة يف عام  ،2010ونُرشت التعديالت يف جريدة معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات يف  22يوليو ،2010
ويعتربان أأن املاوضية الكندية للرباءات واملكتب ادلويل للويبو قد بدءا التفاوض عىل اتفاق جديد طبقا للامدة 10
من التفاق،
ويعتربان أأن تعديال لهذا التفاق قد و ِّقّع يف  30أأكتوبر  2017و 13ديسمرب  2017من أأجل متديد التفاق حىت 31
ديسمرب  2018أأو اترخي دخول التفاق اجلديد عىل املوضوع ذاته حزي النفاذ ،طبقا للامدتني ()3(16ب) و )3(32من
معاهدة الرباءات ،و أأن ذكل التعديل قد نُرش يف جريدة معاهدة الرباءات يف  18يناير ،2018
يقران بأأن حكومة كندا لن تمتكن من اس تكامل الإجراءات الوطنية الالزمة للتصديق عىل اتفاق جديد فامي خيص
و ّ
معل املاوضية الكندية للرباءات كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإطار معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات قبل انقضاء التفاق املمدد يف  31ديسمرب 2018؛

يتفقان عىل ما ييل:
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املقدة 1
متديد التفاق
( )1ميدد التفاق جمددا بني املفوضية الكندية للرباءات واملكتب ادلويل املوقرع يف  13ديسمرب  ،2007مبا فيه من
تعديالت ومرفقات ،حىت  31ديسمرب  2019أأو اترخي دخول اتفاق جديد عىل املوضوع ذاته حزي النفاذ ،طبقا للامدتني
()3(16ب) و )3(32من معاهدة الرباءات والإجراءات الوطنية القانونية وادلس تورية يف كندا ،أأهيام أأس بق.
( )2وعليه ،تعدرل الإشارة اإىل " 31ديسمرب  "2018يف املادتني  10و 12من التفاق اإىل " 31ديسمرب ."2019
املقدة 2
املوافقة وادلخول حزي النفاذ
( )1وفقا للامدة  )1(11من التفاق ،خيضع هذا التعديل اإىل موافقة مجعية الاحتاد ادلويل للتعاون بشأأن الرباءات.
( )2يدخل هذا التعديل حزي النفاذ يف  31ديسمرب  2018مع مراعاة الفقرة  1من هذه املادة.
و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفان عىل هذا التفاق.
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني ابللغتني االإنلكزيية والارنس ية ،والنصقن متسقواين يف احلجية.
نيقبة عن املاوضية الكندية للرباءات:

نيقبة عن املكتب ادلويل للمنظمة العقملية للملكية الاكرية:
[ييل ذكل املرفق الثاين]
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املرفق الثاين
مرشوع اتاق

1

بني املاوضية الكندية للرباءات حكومة كندا
واملكتب ادلويل للمنظمة العقملية للملكية الاكرية
فامي خيص معل املاوضية الكندية للرباءات
كإدارة للبحث ادلويل
وإادارة للاحص المتهيدي ادلويل
يف اإطقر معقهدة التعقون بشأن الرباءات

ديباجة
اإن املاوضية الكندية للرباءات حكومة كندا واملكتب ادلويل للمنظمة العقملية للملكية الاكرية ،املشقر اإلهيام فامي ييل
ابمس "الطرفقن"،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معقهدة التعقون بشأن الرباءات ققمت ،بعد الاس امتع اإىل مشورة جلنة التعقون التقين ملعقهدة
التعقون بشأن الرباءات ،بتعيني املاوضية الكندية للرباءات كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للاحص المتهيدي ادلويل يف اإطقر
معقهدة التعقون بشأن الرباءات املربمة يف واش نطن يف  19يونيو  ،1970ووافقت عىل هذا االتاق طبقق للامدتني )3(16
و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املقدة 1
املصطلحقت والعبقرات
( )1لغراض هذا االتاق :
(أ) "املعقهدة" تعىن معقهدة التعقون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنايذية" تعىن الالحئة التنايذية للمعقهدة؛
(ج) "التعلاميت االإدارية" تعىن التعلاميت االإدارية للمعقهدة؛
(د) "املقدة" تعىن اإحدى مواد املعقهدة (مق مل توجد اإشقرة حمدّدة اإىل اإحدى مواد هذا االتاق )؛
(ه) "الققعدة" تعىن اإحدى قواعد الالحئة التنايذية؛
(و) "ادلوةل املتعققدة" تعىن دوةل طرف يف املعقهدة؛
1

ي ُشار اإىل حالت الإضافة واحلذف ،عىل التوايل ،بتسطَّي النص املعين وشطبه.
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(ز) "االإدارة" تعين املاوضية الكندية للرباءات؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العقملية للملكية الاكرية.
( )2ولغراض هذا االتاق يكون للك املصطلحقت والعبقرات الخرى املس تخدمة يف هذا االتاق واملس تخدمة
أيضق يف املعقهدة أو الالحئة التنايذية أو التعلاميت االإدارية املعىن ناسه الوارد يف املعقهدة والالحئة التنايذية
والتعلاميت االإدارية.
املقدة 2
الالزتامقت السقس ية
( )1تضطلع االإدارة ابلبحث ادلويل والاحص المتهيدي ادلويل وفقق للمعقهدة والالحئة التنايذية والتعلاميت االإدارية
وهذا االتاق  ،وتقوم بوظقئاهق الخرى كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للاحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق االإدارة ،يف اضطالعهق ابلبحث ادلويل والاحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والاحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبق ،وهتتدي عىل وجه خقص ابملبقدئ االإرشقدية ملعقهدة التعقون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والاحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى االإدارة نظقم الإدارة اجلودة وفقق للمتطلبقت الواردة يف املبقدئ االإرشقدية ملعقهدة التعقون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والاحص المتهيدي ادلويل.
( )4ويتبقدل لك من االإدارة واملكتب ادلويل املسقعدة يف أداء الوظقئف املبيّنة أدانه ،ابلنظر اإىل وظقئف لك مهنام
مبوجب املعقهدة والالحئة التنايذية والتعلاميت االإدارية وهذا االتاق وابلقدر اذلي يُعترب منقس بق ابلنس بة ل إالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املقدة 3
اختصقصقت االإدارة
( )1تعمل االإدارة كإدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبقت ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبقت
التقبع لية دوةل متعققدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا االتاق أو املكتب اذلي يعمل نيقبة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب االإدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبقت أو ترجامهتق املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة ابللغة
أو اإحدى اللغقت احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا االتاق  ،وأن يكون مودع الطلب قد اختقر االإدارة ،حسب الاقتضقء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبقت عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا االتاق قد اس تويف.
( )2وتعمل االإدارة كإدارة للاحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبقت ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبقت التقبع لية دوةل متعققدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا االتاق أو املكتب اذلي يعمل نيقبة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب االإدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبقت أو ترجامهتق املقدمة لغراض الاحص المتهيدي
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ادلويل واردة ابللغة أو اإحدى اللغقت احملدّدة يف املرفق ألف من هذا االتاق  ،وأن يكون مودع الطلب قد اختقر االإدارة،
حسب الاقتضقء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبقت عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
االتاق قد اس تويف.
( )3ويف احلقالت اليت يودع فهيق طلب دويل دلى املكتب ادلويل ابعتبقره مكتبق لتسمل الطلـبقت طبقق
للققعدة (1.19أ)" ،"3تطبق الاقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
الققعدة (1.19أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو الققعدة ."1"2.19
( )4وتقوم االإدارة بأنشطة البحث ادلويل االإضقيف طبقق للققعدة (45اثنيق) مضن احلدود اليت ّتقررهق ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق ابء من هذا االتاق .
املقدة 4
املوضوعقت غري املطلوب حبهثق أو حفصهق
ال تلزتم االإدارة ابلبحث طبقق للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الاحص طبقق للامدة ()4(34أ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طقملق اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف الققعدة  1.39أو  ،1.67حسب احلقل ،فامي عدا املوضوعقت
الوارد بيقهنق يف املرفق جمي من هذا االتاق .
املقدة 5
الرسوم والتعقب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا االتاق جدول بلك الرسوم ولك التعقب الخرى اليت حيق ل إالدارة حتصيلهق فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبق كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للاحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم االإدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا االتاق  ،مبق ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنقزل عن ذكل الرمس أو ختايضه،
يف احلقالت اليت ميكن أن يستند فهيق تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اإىل النتقجئ الواردة يف حبث سقبق
(الققعداتن  3.16و)1.41؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلقالت اليت ي ُسحب فهيق الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحواب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم االإدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا االتاق  ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الاحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلقالت اليت يُعترب فهيق طلب الاحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(الققعدة  )3.58أو يف حقل حسب طلب الاحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صقحبه قبل بدء الاحص
المتهيدي ادلويل.
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املقدة 6
التصنيف
لغراض تطبيق الققعدتني (3.43أ) و(5.70ب)ّ ،تبني االإدارة تصنيف املوضوع وفقق للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز ل إالدارة أيضق ،طبقق للققعدتني  3.43و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقق لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيقنه يف
املرفق هقء من هذا االتاق مضن احلدود اليت ّتقررهق كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
املقدة 7
لغقت املراسةل اليت تس تخدهمق االإدارة
لغراض املراسةل مبق يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم االإدارة اللغة أو اإحدى
ترصح االإدارة
اللغقت املشقر اإلهيق يف املرفق واو ،مع مراعقة اللغة أو اللغقت املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغقت اليت ّ
ابس تخداهمق طبقق للققعدة (2.92ب).
املقدة 8
البحث ادلويل الطقبع
تضطلع االإدارة بأنشطة البحث ادلويل الطقبع مضن احلدود اليت ّتقررهق كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا االتاق .
املقدة 9
ادلخول حزي الناقذ

يدخل هذا االتاق حزي الناقذ يف [التارخي] احملدد يف الإخطار الكتايب اذلي توهجه حكومة كندا اإىل املكتب ادلويل
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية وتبلغها فيه ب أأهنا اس تمكلت اإجراءاهتا ادلاخلية الالزمة دلخول هذا التفاق حزي النفاذ.
املقدة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا االتاق سقراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني فيه بدء التاقوض عىل جتديده يف موعد أقصقه
يوليو .2026
املقدة 11
التعديل
( )1دون االإخالل بأحاكم الاقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتقد ادلويل ملعقهدة التعقون بشأن
الرباءات ،اإدخقل تعديالت عىل هذا االتاق مبوجب اتاق بني الطرفني فيه؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت يف التارخي
املتفق عليه طبقا ألحاكم املادة  9من هذا التفاق.
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( )2ودون االإخالل بأحاكم الاقرة ( )3جيوز اإدخقل تعديالت عىل مرفققت هذا االتاق مبوجب اتاق بني املدير
العقم للمنظمة العقملية للملكية الاكرية واالإدارة وحكومة كندا؛ وابلرمغ من أحاكم الاقرة ( ،)4يبدأ ناقذ التعديالت يف التقرخي
املتاق عليه طبق ًق لحاكم املقدة  9من هذا االتاق .
( )3وجيوز ل إالدارة حلكومة كندا ،يف اإخطقر يوجه اإىل املدير العقم للمنظمة العقملية للملكية الاكرية:
" "1اإضقفة بيقانت اإىل البيقانت املتعلقة ابللغقت وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا االتاق ؛
" "2وتعديل البيقانت املتعلقة ابلبحث ادلويل االإضقيف والواردة يف املرفق ابء من هذا االتاق ؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعقب الوارد يف املرفق دال من هذا االتاق ؛
" "4وتعديل البيقانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هقء من هذا االتاق ؛
" "5وتعديل لغقت املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا االتاق ؛
" "6وتعديل البيقانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطقبع والواردة يف املرفق زاي من هذا االتاق .
( )4ويبدأ ناقذ أي تعديل أخطر به وفقق للاقرة ( )3يف التقرخي احملدّد يف االإخطقر ،رشط أن يكون ذكل التقرخي:
" "1بعد اترخي اس تالم االإخطقر من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق ابء ويقيض بأن االإدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل االإضقيف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم االإخطقر من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعقب الواردة يف املرفق دال ،وأية اإضقفة لرسوم أو أتعقب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلقصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختايضهق.
املادة 12
االإهنقء
( )1ينهتى رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اإذا وهجت املاوضية الكندية للرباءات حكومة كندا اإىل املدير العقم للمنظمة العقملية للملكية الاكرية
اإشعقرا مكتواب ابإهنقء هذا االتاق ؛
" "2أو اإذا وجه املدير العقم للمنظمة العقملية للملكية الاكرية اإشعقرا مكتواب اإىل املاوضية الكندية للرباءات
حكومة كندا ابإهنقء هذا االتاق .
( )2وينهتيي رساين هذا االتاق مبوجب الاقرة ( )1بعد عقم واحد من اس تالم أحد الطرفني االإشعقر ابإهنقئه ،مق مل
ُحتدّد مدة أطول يف االإشعقر أو يتاق الطرفقن عىل مدة أقرص.
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و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفقن عىل هذا االتاق .
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني ابللغتني االإنلكزيية والارنس ية ،والنصقن متسقواين يف احلجية.
نيقبة عن املاوضية الكندية للرباءات حكومة كندا:

نيقبة عن املكتب ادلويل للمنظمة العقملية للملكية الاكرية:

[مل تُدرج نسخة عن مرفقات التفاق يف هذه الوثيقة]
[ييل ذكل املرفق الثالث]
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املرفق الثالث
مرشوع اتاق

1

بني حكومة كندا
واملكتب ادلويل للمنظمة العقملية للملكية الاكرية
فامي خيص معل املاوضية الكندية للرباءات
كإدارة للبحث ادلويل
وإادارة للاحص المتهيدي ادلويل
يف اإطقر معقهدة التعقون بشأن الرباءات

ديباجة
اإن حكومة كندا واملكتب ادلويل للمنظمة العقملية للملكية الاكرية ،املشقر اإلهيام فامي ييل ابمس "الطرفقن"،
اإذ يعتربان أ ّن مجعية معقهدة التعقون بشأن الرباءات ققمت ،بعد الاس امتع اإىل مشورة جلنة التعقون التقين ملعقهدة
التعقون بشأن الرباءات ،بتعيني املاوضية الكندية للرباءات كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للاحص المتهيدي ادلويل يف اإطقر
معقهدة التعقون بشأن الرباءات املربمة يف واش نطن يف  19يونيو  ،1970ووافقت عىل هذا االتاق طبقق للامدتني )3(16
و،)3(32

يوافقان عىل ما ييل:
املقدة 1
املصطلحقت والعبقرات
( )1لغراض هذا االتاق :
(أ) "املعقهدة" تعىن معقهدة التعقون بشأن الرباءات؛
(ب) "الالحئة التنايذية" تعىن الالحئة التنايذية للمعقهدة؛
(ج) "التعلاميت االإدارية" تعىن التعلاميت االإدارية للمعقهدة؛
(د) "املقدة" تعىن اإحدى مواد املعقهدة (مق مل توجد اإشقرة حمدّدة اإىل اإحدى مواد هذا االتاق )؛
(ه) "الققعدة" تعىن اإحدى قواعد الالحئة التنايذية؛
(و) "ادلوةل املتعققدة" تعىن دوةل طرف يف املعقهدة؛
1

حيتوي املرفق الثاين عىل التعديالت املقرتح اإدخالها يف مرشوع التفاق حيث ي ُشار اإىل حالت الإضافة واحلذف ،عىل التوايل ،بتسطَّي النص املعين
وشطبه .وتيسَّيا لدلراسة ،حيتوي هذا املرفق عىل النسخة "الهنائية" من مرشوع التفاق أأي بعد اإدخال التعديالت املذكورة أنفا.
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(ز) "االإدارة" تعين املاوضية الكندية للرباءات؛
(ح) "املكتب ادلويل" يعين املكتب ادلويل للمنظمة العقملية للملكية الاكرية.
( )2ولغراض هذا االتاق يكون للك املصطلحقت والعبقرات الخرى املس تخدمة يف هذا االتاق واملس تخدمة
أيضق يف املعقهدة أو الالحئة التنايذية أو التعلاميت االإدارية املعىن ناسه الوارد يف املعقهدة والالحئة التنايذية
والتعلاميت االإدارية.
املقدة 2
الالزتامقت السقس ية
( )1تضطلع االإدارة ابلبحث ادلويل والاحص المتهيدي ادلويل وفقق للمعقهدة والالحئة التنايذية والتعلاميت االإدارية
وهذا االتاق  ،وتقوم بوظقئاهق الخرى كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للاحص المتهيدي ادلويل حس امب هو منصوص عليه يف
تكل النصوص.
( )2وتطبق االإدارة ،يف اضطالعهق ابلبحث ادلويل والاحص المتهيدي ادلويل ،لك القواعد املشرتكة للبحث ادلويل
والاحص المتهيدي ادلويل وتلزتم هبق ،وهتتدي عىل وجه خقص ابملبقدئ االإرشقدية ملعقهدة التعقون بشأن الرباءات فامي خيص
البحث ادلويل والاحص المتهيدي ادلويل.
( )3ويكون دلى االإدارة نظقم الإدارة اجلودة وفقق للمتطلبقت الواردة يف املبقدئ االإرشقدية ملعقهدة التعقون بشأن
الرباءات فامي خيص البحث ادلويل والاحص المتهيدي ادلويل.
( )4ويتبقدل لك من االإدارة واملكتب ادلويل املسقعدة يف أداء الوظقئف املبيّنة أدانه ،ابلنظر اإىل وظقئف لك مهنام
مبوجب املعقهدة والالحئة التنايذية والتعلاميت االإدارية وهذا االتاق وابلقدر اذلي يُعترب منقس بق ابلنس بة ل إالدارة واملكتب
ادلويل عىل حد سواء.
املقدة 3
اختصقصقت االإدارة
( )1تعمل االإدارة كإدارة للبحث ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبقت ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل الطلبقت
التقبع لية دوةل متعققدة حمدّ دة يف املرفق ألف من هذا االتاق أو املكتب اذلي يعمل نيقبة عن تكل ادلوةل ،برشط أن حي ّدد
ذكل املكتب االإدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبقت أو ترجامهتق املقدمة لغراض البحث ادلويل واردة ابللغة
أو اإحدى اللغقت احملدّ دة يف املرفق ألف من هذا االتاق  ،وأن يكون مودع الطلب قد اختقر االإدارة ،حسب الاقتضقء،
وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبقت عىل النحو احملدّد يف املرفق ألف من هذا االتاق قد اس تويف.
( )2وتعمل االإدارة كإدارة للاحص المتهيدي ادلويل فامي يتعلق بأي من الطلبقت ادلولية اليت تودع دلى مكتب تسمل
الطلبقت التقبع لية دوةل متعققدة حمدّدة يف املرفق ألف من هذا االتاق أو املكتب اذلي يعمل نيقبة عن تكل ادلوةل ،برشط
أن حيدّد ذكل املكتب االإدارة املعنية هبذا الغرض ،وأن تكون تكل الطلبقت أو ترجامهتق املقدمة لغراض الاحص المتهيدي
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ادلويل واردة ابللغة أو اإحدى اللغقت احملدّدة يف املرفق ألف من هذا االتاق  ،وأن يكون مودع الطلب قد اختقر االإدارة،
حسب الاقتضقء ،وأن يكون أي من الرشوط الخرى املتعلقة بتكل الطلبقت عىل النحو احملدّ د يف املرفق ألف من هذا
االتاق قد اس تويف.
( )3ويف احلقالت اليت يودع فهيق طلب دويل دلى املكتب ادلويل ابعتبقره مكتبق لتسمل الطلـبقت طبقق
للققعدة (1.19أ)" ،"3تطبق الاقراتن ( )1و( )2كام لو كن الطلب قد أودع دلى مكتب تسمل خمتص مبوجب
الققعدة (1.19أ)" "1أو " ،"2أو (ب) أو (ج) أو الققعدة ."1"2.19
( )4وتقوم االإدارة بأنشطة البحث ادلويل االإضقيف طبقق للققعدة (45اثنيق) مضن احلدود اليت ّتقررهق ،كام هو ّ
مبني يف
املرفق ابء من هذا االتاق .
املقدة 4
املوضوعقت غري املطلوب حبهثق أو حفصهق
ال تلزتم االإدارة ابلبحث طبقق للامدة ()2(17أ)" ،"1أو الاحص طبقق للامدة ()4(34أ)" ،"1فامي خيص أي طلب دويل
طقملق اعتربت أ ّن ذكل الطلب يتصل مبوضوع منصوص عليه يف الققعدة  1.39أو  ،1.67حسب احلقل ،فامي عدا املوضوعقت
الوارد بيقهنق يف املرفق جمي من هذا االتاق .
املقدة 5
الرسوم والتعقب
( )1يرد يف املرفق دال من هذا االتاق جدول بلك الرسوم ولك التعقب الخرى اليت حيق ل إالدارة حتصيلهق فامي
خيص العامل اليت تضطلع هبق كإدارة للبحث ادلويل وإادارة للاحص المتهيدي ادلويل.
( )2وتقوم االإدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا االتاق  ،مبق ييل:
" "1ر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث أو ر ّد جزء منه ،أو التنقزل عن ذكل الرمس أو ختايضه،
يف احلقالت اليت ميكن أن يستند فهيق تقرير البحث ادلويل ،بشلك لكي أو جزيئ ،اإىل النتقجئ الواردة يف حبث سقبق
(الققعداتن  3.16و)1.41؛
" "2ور ّد املبلغ اذلي دُفع لسداد رمس البحث يف احلقالت اليت ي ُسحب فهيق الطلب ادلويل أو يُعترب
مسحواب قبل بدء البحث ادلويل.
( )3وتقوم االإدارة ،مضن الرشوط واحلدود املبيّنة يف املرفق دال من هذا االتاق  ،بر ّد لك املبلغ اذلي دُفع لسداد
رمس الاحص المتهيدي أو ر ّد جزء منه يف احلقالت اليت يُعترب فهيق طلب الاحص المتهيدي ادلويل كام لو مل يُقدم
(الققعدة  )3.58أو يف حقل حسب طلب الاحص المتهيدي ادلويل أو الطلب ادلويل من قبل صقحبه قبل بدء الاحص
المتهيدي ادلويل.
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املقدة 6
التصنيف
لغراض تطبيق الققعدتني (3.43أ) و(5.70ب)ّ ،تبني االإدارة تصنيف املوضوع وفقق للتصنيف ادلويل للرباءات.
وجيوز ل إالدارة أيضق ،طبقق للققعدتني  3.43و ،5.70أن ّتبني تصنيف املوضوع وفقق لي تصنيف أخر للرباءات يرد بيقنه يف
املرفق هقء من هذا االتاق مضن احلدود اليت ّتقررهق كام هو ّ
مبني يف ذكل املرفق.
املقدة 7
لغقت املراسةل اليت تس تخدهمق االإدارة
لغراض املراسةل مبق يف ذكل الاس امترات ،وخالف املراسالت مع املكتب ادلويل ،تس تخدم االإدارة اللغة أو اإحدى
ترصح االإدارة
اللغقت املشقر اإلهيق يف املرفق واو ،مع مراعقة اللغة أو اللغقت املذكورة يف املرفق ألف واللغة أو اللغقت اليت ّ
ابس تخداهمق طبقق للققعدة (2.92ب).
املقدة 8
البحث ادلويل الطقبع
تضطلع االإدارة بأنشطة البحث ادلويل الطقبع مضن احلدود اليت ّتقررهق كام هو وارد يف املرفق زاي من هذا االتاق .
املقدة 9
ادلخول حزي الناقذ

يدخل هذا االتاق حزي الناقذ يف التارخي احملدد يف الإخطار الكتايب اذلي توهجه حكومة كندا اإىل املكتب ادلويل
للمنظمة العاملية للملكية الفكرية وتبلغها فيه ب أأهنا اس تمكلت اإجراءاهتا ادلاخلية الالزمة دلخول هذا التفاق حزي النفاذ.
املقدة 10
املدة والتجديد
يظ ّل هذا االتاق سقراي حىت  31ديسمرب  .2027وعىل الطرفني بدء التاقوض عىل جتديده يف موعد أقصقه
يوليو .2026
املقدة 11
التعديل
( )1دون االإخالل بأحاكم الاقرتني ( )2و( )3جيوز ،رهن موافقة مجعية الاحتقد ادلويل ملعقهدة التعقون بشأن
الرباءات ،اإدخقل تعديالت عىل هذا االتاق مبوجب اتاق بني الطرفني؛ ويبد أأ نفاذ تكل التعديالت طبقا ألحاكم املادة  9من
هذا التفاق.
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( )2ودون االإخالل بأحاكم الاقرة ( )3جيوز اإدخقل تعديالت عىل مرفققت هذا االتاق مبوجب اتاق بني املدير
العقم للمنظمة العقملية للملكية الاكرية وحكومة كندا؛ وابلرمغ من أحاكم الاقرة ( ،)4يبدأ ناقذ التعديالت طبق ًق لحاكم املقدة
 9من هذا االتاق .
( )3وجيوز حلكومة كندا ،يف اإخطقر يوجه اإىل املدير العقم للمنظمة العقملية للملكية الاكرية:
" "1اإضقفة بيقانت اإىل البيقانت املتعلقة ابللغقت وادلول والواردة يف املرفق ألف من هذا االتاق ؛
" "2وتعديل البيقانت املتعلقة ابلبحث ادلويل االإضقيف والواردة يف املرفق ابء من هذا االتاق ؛
" "3وتعديل جدول الرسوم والتعقب الوارد يف املرفق دال من هذا االتاق ؛
" "4وتعديل البيقانت املتعلقة بأنظمة تصنيف الرباءات والواردة يف املرفق هقء من هذا االتاق ؛
" "5وتعديل لغقت املراسةل الواردة يف املرفق واو من هذا االتاق ؛
" "6وتعديل البيقانت املتعلقة بأنشطة البحث ادلويل الطقبع والواردة يف املرفق زاي من هذا االتاق .
( )4ويبدأ ناقذ أي تعديل أخطر به وفقق للاقرة ( )3يف التقرخي احملدّد يف االإخطقر ،رشط أن يكون ذكل التقرخي:
" "1بعد اترخي اس تالم االإخطقر من قبل املكتب ادلويل بس تة أشهر عىل القل فامي خيص أي تعديل
يُدخل عىل املرفق ابء ويقيض بأن االإدارة مل تعد تضطلع بأنشطة البحث ادلويل االإضقيف؛
" "2وبعد اترخي اس تالم االإخطقر من قبل املكتب ادلويل بشهرين عىل القل فامي خيص أي تغيري يف العمةل
أو مبلغ الرسوم أو التعقب الواردة يف املرفق دال ،وأية اإضقفة لرسوم أو أتعقب جديدة ،وأي تغيري يف الرشوط اخلقصة بر ّد
الرسوم الواردة يف املرفق دال أو ختايضهق.
املادة 12
االإهنقء
( )1ينهتى رساين هذا التفاق قبل  31ديسمرب  2027يف احلالتني التاليتني:
" "1اإذا وهجت حكومة كندا اإىل املدير العقم للمنظمة العقملية للملكية الاكرية اإشعقرا مكتواب ابإهنقء هذا
االتاق ؛
" "2أو اإذا وجه املدير العقم للمنظمة العقملية للملكية الاكرية اإشعقرا مكتواب اإىل حكومة كندا ابإهنقء هذا
االتاق .
( )2وينهتيي رساين هذا االتاق مبوجب الاقرة ( )1بعد عقم واحد من اس تالم أحد الطرفني االإشعقر ابإهنقئه ،مق مل
ُحتدّد مدة أطول يف االإشعقر أو يتاق الطرفقن عىل مدة أقرص.
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و إاثباات ملا تقدم وقّع الطرفقن عىل هذا االتاق .
ُح ّرر يف [املدينة] يف [التارخي] بنسختني أصليتني ابللغتني االإنلكزيية والارنس ية ،والنصقن متسقواين يف احلجية.
نيقبة عن حكومة كندا:

نيقبة عن املكتب ادلويل للمنظمة العقملية للملكية الاكرية:

[مل تُدرج نسخة عن مرفقات التفاق يف هذه الوثيقة]
[هناية املرفق الثالث والوثيقة]

