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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2021يوليو  2التاري    خ: 

اءات  اتحاد معاهدة التعاون بشأن الير

 الجمعية
 

ين)الدورة العادية  الثالثة والخمسونالدورة   (الثالثة والعشر
 2021 أكتوبر  8إىل  4جنيف، من 

ي إطار معاهدة التعاون بشأن 
ن
اءات كإدارة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي ف ي اآلسيوي للبر ن المكتب األوروبر تعيي 

اءات  البر

 المكتب الدولي  من إعدادوثيقة 

 ملخص

ن تدعو هذه الوثيقة الجمعية التخاذ قرار بشأن  .1 اءاتتعيي  ي اآلسيوي للبر دارة للفحص إكإدارة للبحث الدولي و   المكتب األوروبر
ي إطار التمهيدي الدولي 
ن
اءاتف ي لمعاهدة التعاون بشأن ، مع معاهدة التعاون بشأن البر

مراعاة مشورة اللجنة المعنية بالتعاون التقنن
اءات ي  البر

ن الاتفقت باإلجماع عىل توصية الن  وع االتفاق فيما جمعية بتعيي  المكتب. والجمعّية مدعّوة أيضا إل الموافقة عىل نص مشر
اءاتيتعلق بعمل  ي اآلسيوي للبر  . كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي   المكتب األوروبر

 معلومات أساسية

ن إدارات البحث الدولي وإدارات الفحص التمهيدي الدولي  .2 ي إطار يقع تعيي 
ن
ي نطاق اختصاص  ف

ن
اءات ف معاهدة التعاون بشأن البر

ي القاعدتان 3)32( و3)16الجمعية وتحكمه المادتان 
" من الالئحة التنفيذية 4"1.63" و4"1.36( من المعاهدة المذكورة. وتقضن

ن سيكون شامال للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي كليهما  .للمعاهدة بأن أي تعيي 

ي رسالة مؤرخة و .3
ن
اءاتطلبت رئيسة  ،2019ديسمبر  24ف ي اآلسيوي للبر من المدير  ،سولي تليفليسوال، السيدة المكتب األوروبر

ي ب المعنية العام للويبو عقد جلسة للجنة
اءات التعاون التقنن ( من أجل تقديم المشورة PCT/CTC)والتابعة لمعاهدة التعاون بشأن البر

اءات جمعية إل ن المكتب ب ، فيما يتعلقمعاهدة البر اءاتتعيي  ي اآلسيوي للبر ي فحص التمهيدي الدولي  والكإدارة للبحث الدولي   األوروبر
فن

اءات إطار    ،معاهدة البر
 
ي التفاهم فيما يتعلق لل وفقا

ن اإلدارات الدوليةبإجراءات فقرة )ج( من اإلجراءات المنصوص عليها فن ، تعيي 
لة خالل

ّ
ن )ال بصيغتها المعد ي دورتها الخمسي 

ي ُعقدت غب  العادية(  29جمعية فن
. وتلق  المكتب 2018أكتوبر  2سبتمبر إل  24من الن 

ي االدولي الوث
 وفق، 2020مارس  3ئق الداعمة للطلب فن

 
أن المدير العام قد دعا إل عقد  اإلشارة إلمع  ،للفقرة )ـه( من اإلجراءاتا

ن للج ي  (PCT/CTC)نة الدورة الحادية والثالثي 
ن
ة من ف  نظر و من أجل تقديم مشورتها بشأن الطلب. ، 2020مايو  29إل  26 الفب 

 
 ا

ة من ُعقدت هذه الد، 19-كوفيدلوباء   ي الفب 
ن المقدم إل تلك ترد . و 2020أكتوبر  8إل  5ورة فن ي مرفقات طلب التعيي 

هذه الوثائق فن
 (. PCT/CTC/31/2 Revالدورة )الوثيقة 
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اءات ي لمعاهدة التعاون بشأن الير
 مشورة اللجنة المعنية بالتعاون التقنز

ن المادتبمقتضن  عمال .4 ي أسدت  ،( من المعاهدة3)32و )ـه((3)16 ي 
ن لجنة التعاون التقنن ي مشورتها بشأن تعيي  المكتب األوروبر

اءات ي دورتها، وذلك كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي   اآلسيوي للبر
ن و  الحادية فن ي جنيف من  الثالثي 

ي عقدت فن
 5الن 

 : مشورة اللجنة كما يىلي  PCT/CTC/31/3من الوثيقة  5. وتلخص الفقرة 2020 أكتوبر  8إل 

ن  . 5" اءات بتعيي  ي اآلسيوي  المكتبوافقت اللجنة باإلجماع عىل أن توصي جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البر األوروبر
ي إط

اءات كإدارة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي فن اءاتللبر  ."ار معاهدة التعاون بشأن البر

اءات ي اآلسيوي للير وع اتفاق بشأن عمل المكتب األوروبر  كإدارة للبحث الدوىلي وإدارة للفحص التمهيدي الدوىلي   مشر

ن  .5 ن إدارة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي عىل اتفاق 3)32()ب( و3)16بمقتضن المادتي  ( من المعاهدة، يتوقف تعيي 
ي مرفق 

. ويرد فن ي أو المنظمة المعنية والمكتب الدولي
ن المكتب المعنن م، رهن موافقة الجمعية، بي  ن الوثيقة هذه ُيبر وع اتفاق بي  نص مشر

اءاتمكتب ال ي اآلسيوي للبر . و  األوروبر  المكتب الدولي

6.  
 
، فإنه سيصبح ساريا ن ن  وإذا وافقت الجمعية عىل التعيي  اءاتمكتب المع بدء نفاذ االتفاق بي  ي اآلسيوي للبر والمكتب  األوروبر

 . ن يصبح الدولي اءاتمكتب الويكون ذلك حي  ي اآلسيوي للبر   األوروبر
 
ي  جاهزا

لبدء العمل كإدارة دولية. وترد تفاصيل هذا التوقيت فن
ن اإلدارات الدولية الذي  الفقرة لته)د( من التفاهم بشأن إجراءات تعيي 

ّ
ي دورتها  عد

اءات فن ن جمعية معاهدة التعاون بشأن البر  الخمسي 
ين(  التاسعة)الدورة االستثنائية  ي ُعقدت والعشر

 ، وفيما يىلي نّص الفقرة: 2018 أكتوبر  12إل سبتمبر  24من الن 

ن  )د(" ي جميع معايب  التعيي 
ن يجب أن يستوفن ي تقديم أي طلب من هذا القبيل عىل أساس أن المكتب الطالب للتعيي 

وينبغن
ي أقرب وقت ممكن عىل نحو 

 دولية فن
ً
 لبدء العمل بوصفه إدارة

 
ي وقت تعيينه من ِقبل الجمعية، ويكون مستعدا

الموضوعية فن
، بما ال يتجاوز معقول بعد التع ن ن نظام  18يي  ط أن يكون لدى المكتب الطالب للتعيي  . وفيما يخص شر ن  بعد التعيي 

 
 تقريبا

 
شهرا

ن  إلدارة الجودة وترتيبات داخلية للمراجعة وفقا لقواعد البحث الدولي الجاري بها العمل، فعند انعدام ذلك النظام وقت التعيي 
طط 

ُ
ي أن يكون قد خ

ي أعمال من قبل الجمعية، يكقن
ل أن تكون هناك أنظمة مماثلة مستخدمة فن

َّ
فض للنظام بشكل كامل، ويُ

ة المناسبة.  ي إلبراز الخبر
 "البحث والفحص الوطنن

وع االتفاق ساريا حن   10 وبموجب المادة .7 وع االتفاق، سيظّل مشر ي ، 2027ديسمبر  31من مشر
وهو ذات التاري    خ المحدد فن

ن المكتب الدولي  التفاقاتا  . لدولي والفحص التمهيدي الدولي للبحث ابعملها كإدراة   والمكاتب أو المنظمات فيما يتعلقالقائمة بي 

إن جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن  . 8
ن  اءات مدعوة، طبقا ألحكام المادتي  ( 3)16البر

: 3)32و  ( من تلك المعاهدة، إل ما يىلي

ي  "1" االستماع إل ممثل المكتب األوروبر
اءات ومراعاة مشورة اللجنة  اآلسيوي للبر

ي لمعاهدة التعاون 
المعنية بالتعاون التقنن

ي الفقرة 
اءات المعروضة فن من  5بشأن البر

 ؛PCT/CTC/31/3 الوثيقة

وع االتفاق  "2" والموافقة عىل نص مشر
اءات  ي اآلسيوي للبر ن المكتب األوروبر بي 

ي مرفق 
، كما جاء فن والمكتب الدولي

 ؛PCT/A/53/1 الوثيقة

ن  "3" ي اآلسيوي  وتعيي  المكتب األوروبر
اءات كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص  للبر

التمهيدي الدولي ليبدأ عمله بهذه الصفة 
اعتبارا من بدء نفاذ االتفاق 

 . 2027 ديسمبر  31 وحن  

[يىلي ذلك المرفق]
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وع اتفاق  مشر

ن ب اءاتمكتب الي  ي اآلسيوي للبر  األوروبر

 والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية
 

اءاتمكتب الفيما يخص عمل  ي اآلسيوي للبر  كإدارة للبحث الدولي   األوروبر

 وإدارة للفحص التمهيدي الدولي 
اءات ي إطار معاهدة التعاون بشأن البر

 فن

 

 ديباجة

ي اآلسيوي مكتب ال اءاتاألوروبر  والمكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، للبر

ان   إذ يعتبر
ّ
اءاتأن ي لمعاهدة التعاون ، بعد االستماع إل قامت جمعية معاهدة التعاون بشأن البر

مشورة اللجنة المعنية بالتعاون التقنن
اءات، ن  بشأن البر اءاتمكتب ال بتعيي  ي اآلسيوي للبر ي إطار معاهدة   األوروبر

كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي فن
اءات ووافقت عىل هذا االتفاق طبقا  ن للمادالتعاون بشأن البر  ،(3)32و( 3)16 تي 

: يوافقان عىل ما   يىلي

 1المادة 
 عباراتالمصطلحات وال

 ألغراض هذا االتفاق:  (1)

اءات؛تعنن معاهدة التعاون بشأن "المعاهدة"  أ()  البر

 تعنن الالئحة التنفيذية للمعاهدة؛ التنفيذية" ئحة"الال ب()

 ؛تعنن التعليمات اإلدارية للمعاهدة "داريةاإل تعليمات "ال )ج(

دةما لم توجد إشارة إحدى مواد المعاهدة )تعنن "المادة"  )د(
ّ
 ؛(إحدى مواد هذا االتفاق إل محد

 ؛تنفيذيةال الالئحةإحدى قواعد تعنن  "قاعدة"ال )ـه(

ي المعاهدة؛" متعاقدةالدولة "ال (و)
ن
 تعنن دولة طرف ف

ي دارة"اإل  (ز)
اءاتمكتب ال" تعنن ي اآلسيوي للبر  ؛األوروبر

ي المكتب الدولي " (ح)
 المكتب الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.  " يعنن

ي االتفاق والمستخدمة األخرى  عباراتيكون لكل المصطلحات وال ألغراض هذا االتفاقو  (2)
ن
ي  أيضاالمستخدمة ف

ن
ف

ي المعاهدة والالئحة نفسه التعليمات اإلدارية المعنن  أو التنفيذية الئحةال المعاهدة أو
ن
 والتعليمات اإلدارية. التنفيذية الوارد ف
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 2المادة 
امات األساسية ن  االلب 

كإدارة للبحث الدولي وإدارة وظائفها األخرى  بوتقوم ، البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي باإلدارة  ضطلعت (1)
ي ال ،للفحص التمهيدي الدولي 

 . والتعليمات اإلدارية وهذا االتفاقالتنفيذية معاهدة والالئحة حسبما هو منصوص عليه فن

ي ، اإلدارةطبق تو  (2)
كةكل القواعد ،  بحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي بال اضطالعهافن للبحث الدولي  المشب 

م بها فحص التمهيدي الدولي وال ن اءات فيما يخص البحث عىل وجه خاص ، وتهتدي وتلب  بالمبادئ اإلرشادية لمعاهدة التعاون بشأن البر
 .  الدولي والفحص التمهيدي الدولي

ي المبادئ اإلرشادية لمعاهدة التعاون بشأن ل وفقا الجودةدارة إل إلدارة نظام ويكون لدى ا (3)
اءات لمتطلبات الواردة فن البر

 .  فيما يخص البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي

ي المساعدة  والمكتب الدولي  ويتبادل كل من اإلدارة (4)
 بموجبكل منهما   إل وظائف، بالنظر أدناه المبّينة أداء الوظائففن

عىل حد  إلدارة والمكتب الدولي بالنسبة ل وبالقدر الذي ُيعتبر مناسبا والتعليمات اإلدارية وهذا االتفاقالتنفيذية لمعاهدة والالئحة ا
 . سواء

 3المادة 
 اختصاصات اإلدارة

ي تبأي من  يتعلق للبحث الدولي فيمااإلدارة كإدارة  عملت (1)
 يةالتابع أل  الطلبات تسلم ودع لدى مكتبالطلبات الدولية الن 

 عن  نيابةالمكتب الذي يعمل  دولة متعاقدة أو
ّ
ط أن يحد  تلك، وأن تكون بهذا الغرضمكتب اإلدارة المعنية ال ذلكد تلك الدولة بشر

  بلغة واحدة أوواردة  مقدمة ألغراض البحث الدولي اتها الترجم أو الطلبات
ّ
ي المأكبر من اللغات المحد

، هذا االتفاقألف من  رفقدة فن
وط األخرى  المتعلقة بتلك الطلبات عىل النحو وأن يكون مودع الطلب قد اختار اإلدارة، حسب االقتضاء، وأن يكون أي من الشر

ي المرفق ألف من هذا االتفاق قد
د فن

ّ
ي  المحد

 . استوفن

ي تودع يةدولال اتطلبمن الأي فيما يتعلق بكإدارة للفحص التمهيدي الدولي   اإلدارةتعمل و  (2)
 تسلم لدى مكتب الن 

 ، ةتلك الدول نيابة عنالمكتب الذي يعمل  دولة متعاقدة أو يةالتابع أل  الطلبات
ّ
ط أن يحد بهذا مكتب اإلدارة المعنية ذلك الد بشر

  بلغة واحدة أوالفحص التمهيدي الدولي واردة مقدمة ألغراض اتها الترجم أو الطلبات تلك، وأن تكون الغرض
ّ
دة أكبر من اللغات المحد

ي الم
وط األخرى المتعلقة وأن  ،قد اختار اإلدارة، حسب االقتضاء، وأن يكون مودع الطلب هذا االتفاقرفق ألف من فن يكون أي من الشر

ي المرفق ألف من هذا االتفاق قد
د فن

ّ
.  بتلك الطلبات عىل النحو المحد ي

 استوفن

ي يودع فيها (3)
ي الحاالت الن 

"، 3)أ("1.19 الطل بات طبقا للقاعدة لتسلمالمكتب الدولي باعتباره مكتبا  لدىطلب دولي  وفن
)ج(  )ب( أو "، أو2" " أو1)أ("1.19 قاعدةتسلم مختص بموجب المكتب  ب قد أودع لدىالطل( كما لو كان 2( و)1) تطبق الفقرتان

 ". 1"2.19القاعدة  أو

ي طبقا للقاعدة  (4)
ي المرفق 45وتقوم اإلدارة بأنشطة البحث الدولي اإلضافن

ن فن ي تقّررها، كما هو مبي ّ
)ثانيا( ضمن الحدود الن 

 . من هذا االتفاقباء 

 4المادة 
 فحصها أو هابحثطلوب المالموضوعات غب  

م اإلدارة بالبحث طبقا للمادة  ن طالما أي طلب دولي ، فيما يخص "1()أ("4)34الفحص طبقا للمادة  "، أو1()أ("2)17ال تلب 
ت   اعتبر

ّ
ي القاعدة منصوص عليهالطلب يتصل بموضوع  ذلك أن

 هارد بياناو ال الموضوعات، فيما عدا الحال، حسب 1.67 أو 1.39 فن
ي 
  من هذا االتفاق.  جيم المرفقفن
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 5المادة 
 واألتعابالرسوم 

ي المي (1)
ي يحق لإلدارة تحصيلها فيما ي دال رفقرد فن

خص من هذا االتفاق جدول بكل الرسوم وكل األتعاب األخرى الن 
ي تضطلع بها  

. األعمال الن   كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي

وط و اإلدارة، ضمن ا قومتو  (2) ي  المبّينةالحدود لشر
: ب ،من هذا االتفاق المرفق دالفن  ما يىلي

ي الحاالت ، يضهتخف عن ذلك الرسم أوتنازل ال رّد جزء منه، أو بحث أوالرسم المبلغ الذي ُدفع لسداد كل   ردّ  "1"
فن

ي يمكن أن يستند فيها 
، إل ، بشكل كىلي أوتقرير البحث الدولي الن  ي

ي بحث سابق )القاعدتان  جزب 
 3.16النتائج الواردة فن

 ؛(1.41و

ي الحاالتالبحث  المبلغ الذي ُدفع لسداد رسم ردّ و  "2"
ي ُيسحب فيها  فن

مسحوبا قبل  ُيعتبر  الطلب الدولي أوالن 
 .  بدء البحث الدولي

وط والحدود وترّد اإلدارة، ضمن ا (3) ي  المبّينةلشر
الفحص رسم مبلغ الذي ُدفع لسداد الكل ،  من هذا االتفاق المرفق دالفن

ي ُيعتبر فيها  رّد جزء منه أو التمهيدي
ي الحاالت الن 

ي حال سحب  ( أو3.58)القاعدة  كما لو لم ُيقدمالفحص التمهيدي الدولي   طلبفن
فن

.  من قبل صاحبهالطلب الدولي  طلب الفحص التمهيدي الدولي أو  قبل بدء الفحص التمهيدي الدولي

 6مادة ال
 التصنيف

ن  اءات فقط. 5.70)أ( و3.43ألغراض تطبيق القاعدتي  ن اإلدارة تصنيف الموضوع وفقا للتصنيف الدولي للبر ويجوز  )ب(، تبي ّ
ن  ي المرفق 5.70و 3.43لإلدارة أيضا، طبقا للقاعدتي 

اءات يرد بيانه فن ن تصنيف الموضوع وفقا ألي تصنيف آخر للبر من هذا  هاء، أن تبي ّ
ي 
ي ذلك المرفق.  االتفاق ضمن الحدود الن 

ن فن  تقّررها كما هو مبي ّ

 7المادة 
ي تستخدمهالغات المراسلة ال
 اإلدارة ن 

ي ذلك االستمارات، 
، و ألغراض المراسلة بما فن اللغات إحدى  اللغة أو تستخدم اإلدارةخالف المراسالت مع المكتب الدولي

ي المرفق واو، مع مراعاة اللغة أو المشار إليها
ي اللغات المذكورة  فن

ي ترّصحاللغات  واللغة أو ألف المرفق فن
 بإلدارة ا الن 

 
استخدامها طبقا

 . )ب(2.92للقاعدة 

 8المادة 
 البحث الدولي الطابع

ي المرفق 
ي تقّررها كما هو وارد فن

 من هذا االتفاق.  زايتضطلع اإلدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع ضمن الحدود الن 

 9المادة 
 النفاذ بدء

ي تاري    خ بدأ نفاذ ي
ن
غه اهذا االتفاق ف

ّ
ده اإلدارة وتبل

ّ
ي إخطار توجهه إليه لمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكريةتحد

ن
 عىل، ف

 . أن يكون ذلك التاري    خ بعد تاري    خ اإلخطار بشهر واحد عىل األقل

 10المادة 
 المدة والتجديد

ن . و 2027 ديسمبر  31حن   سارياهذا االتفاق  يظلّ  ي موعده يف عىل الطرفي 
أقصاه شهر  بدء التفاوض عىل تجديده فن

  . 2026 يوليو
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 11المادة 
 التعديل

ن ) أحكاماإلخالل ب دون (1) اءات، اجمعية ، رهن موافقة يجوز  (3( و)2الفقرتي  إدخال التحاد الدولي للتعاون بشأن البر
ن فيه. بموجب اتفاق االتفاق هذا ت عىل تعديال ن الطرفي  ي التاري    خ  تيالالتعدتلك ويبدأ نفاذ بي 

 . المتفق عليهفن

ن المدير العام  عىل مرفقاتتعديالت  دخال( يجوز إ3الفقرة ) أحكاماإلخالل بودون  (2) هذا االتفاق بموجب اتفاق بي 
ي التاري    خ المتفق عليه. 4الفقرة ) وبالرغم من أحكامللمنظمة العالمية للملكية الفكرية واإلدارة. 

 (، يبدأ نفاذ التعديالت فن

ي يجوز لإل و  (3)
 لمنظمة العالمية للملكية الفكرية: لام العمدير اله إل هوجتإخطار دارة، فن

ي إل إضافة لغات  "1"
 من هذا االتفاق؛ ألف المرفقما ورد فن

ي المرفق "2"
ي الواردة فن

 باء من هذا االتفاق؛ وتعديل البيانات المتعلقة بالبحث الدولي اإلضافن

ي  تعديل جدول الرسوم واألتعابو  "3"
 من هذا االتفاق؛ دال المرفقالوارد فن

ي المرفق  "4"
اءات والواردة فن  من هذا االتفاق؛هاء وتعديل البيانات المتعلقة بأنظمة تصنيف البر

ي بتعديل البيانات المتعلقة و  "5"
 ؛من هذا االتفاق واو  المرفقلغات المراسلة الواردة فن

ي المرفق البحث الدولي الطبوتعديل البيانات المتعلقة  "6"
 من هذا االتفاق.  زايابع الواردة فن

ط أن يكون ذلك التاري    خ: 3دأ نفاذ أي تعديل أخطر به وفقا للفقرة )يبو  (4) ي اإلخطار، شر
د فن

ّ
ي التاري    خ المحد

 ( فن

دخل عىل  "1" بعد تاري    خ استالم اإلخطار من قبل المكتب الدولي بستة أشهر عىل األقل فيما يخص أي تعديل يُ
؛و  باءالمرفق  ي

ي بأن اإلدارة لم تعد تضطلع بأنشطة البحث الدولي اإلضافن
 يقضن

ي العملة أو مبلغ  "2"
وبعد تاري    خ استالم اإلخطار من قبل المكتب الدولي بشهرين عىل األقل فيما يخص أي تغيب  فن

ي المرفق 
وط الخاصة بردّ الرسوم الواردة دالالرسوم أو األتعاب الواردة فن ي الشر

، وأية إضافة لرسوم أو أتعاب جديدة، وأي تغيب  فن
ي المرفق 

  أو تخفيضها.  دالفن

 12المادة 
 اإلنهاء

ي  2027من ديسمبر  31هذا االتفاق قبل شيان ينتهي  (1)
ن
ن  ف ن  الحالتي   : التاليتي 

اءاتإذا وجه  "1" ي اآلسيوي للبر  شعارا إ لمنظمة العالمية للملكية الفكريةلعام المدير الإل  المكتب األوروبر
 
 مكتوبا

 ؛بإنهاء هذا االتفاق

اءات مكتوبا إل شعاراإ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وجهإذا  أو "2" ي اآلسيوي للبر  المكتب األوروبر
 . بإنهاء هذا االتفاق

ن اإلشعار بإنهائهعام واحد من بعد  (1فقرة )وينتهي شيان هذا االتفاق بموجب ال (2)   ، مااستالم أحد الطرفي 
ُ
 لم ت

ّ
د مدة حد

ي 
 يتفق الطرفان عىل مدة أقرص.  أو اإلشعار أطول فن

  ما تقدمثباتا لإو 
ّ
 هذا االتفاق. الطرفان عىل ع وق

ي رّ ُح 
ي ]التاري    خ[ر فن

ن بن ]المدينة[ فن ية والروسية، ولكل منهما نفس الحجية.  سختي  ن ن اإلنكلب  ن باللغتي   أصيلتي 

اءاتنيابة عن  ي اآلسيوي للبر  : للمنظمة العالمية للملكية الفكريةنيابة عن المكتب الدولي  : المكتب األوروبر
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 ألف رفقالم
 الدول واللغات

 من هذا االتفاق تحدد اإلدارة:  3طبقا للمادة 

ي تعمل التالية  لالدو  "1"
 باسمها: الن 

 للمادة 
 
 أية دولة متعاقدة(: 1)3وفقا

 للمادة 
 
 أية دولة متعاقدة(: 2)3وفقا

د مكتب تسلم الطلبات اإلدارة الدولية 
ّ
ي حال حد

ن فن (، تصبح اإلدارة الدولية مختصة فيما 2( و)1)3بناء عىل المادتي 
يتعلق بالطلبات الدولية المودعة لدى مكتب تسلم الطلبات اعتبارا من التاري    خ الذي يتفق عليه مكتب تسلم الطلبات 

 ه. واإلدارة الدولية ويخطران المكتب الدولي ب

ي تقبلهاللغتان التاليتان ال "2"
 ا: من 

ية. اإلالروسية و  ن  نكلب 

 باء رفقالم

: ا ي
 لبحث الدولي اإلضافن

وط  الوثائق المشمولة؛ والتقييدات والشر

 . ي
 ال تضطلع اإلدارة بأنشطة البحث الدولي اإلضافن

 المرفق جيم
 الفحص الموضوعات غب  المستبعدة من البحث أو

ي القاعدةالمنصوص عليها  اتالموضوع
  1.67القاعدة  أو 1.39 فن

ُ
، ال ت ي

من  4للمادة ، طبقا الفحص البحث أو من ستبعدوالن 
 : ، هي كالتالي هذا االتفاق

ي ت كل الموضوعات
اءات الفحص  خضع للبحث أوالن  ن البر اءات الوطنية بموجب أحكام قواني  ي إطار إجراءات منح البر

فن
اءات.  ي االتفاقية األوروبية اآلسيوية بشأن البر

 المنصوص عليها فن

 دال رفقالم

 تعاباألرسوم و ال
 األول: جدول الرسوم واألتعابالجزء 

 المبلغ األتعاب نوع الرسوم أو

 (الروسي بالروبل )

 … ()أ(1.16 رسم البحث )القاعدة
ي )اإلرسم ال

 … ()أ(2.40 قاعدةالضافن
 … )ب((1.58قاعدة الرسم الفحص التمهيدي )

ي  ن الفحص التمهيديعرسم السداد المتأخر 
ن
 المبلغ المحدد ف

 2. (ثانيا)58قاعدة ال 
ي )القاعدة 

 … )أ((3.68الرسم اإلضافن
اض )القاعدتان   … )ـه((3.68)ـه( و2.40رسم االعب 

 … (2)ثالثا(. 13و )ج(1. )ثالثا(13)قاعدة  للكشوف التسلسلية رسم التقديم المتأخر 

 … (2.94)ب( و2.71)ب( و3.44تكلفة إعداد صور )القواعد 
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وط وال : الشر ي
 : وم وتخفيضها الرسفيما يخص رّد نطاق الجزء الثابن

ي الجزء األول.  ، لسدادللمبلغ المستحقتجاوزا  ، أودون سببدفع خطأ، برّد أي مبلغ يُ يُ  (1)
 الرسوم المشار إليها فن

ي  (2)
ي الحاالت الن 

، قبل بدء البحث (4) ( أو3) ( أو1)14مسحوبا طبقا للمادة  ُيعتبر  الطلب الدولي أوُيسحب فيها  وفن
، فإن المبلغ المدفوع لسداد رسم   . ُيرّد كامال البحث الدولي الدولي

ي تستفيد (3)
ي الحاالت الن 

 فيها اإلدارة من نتائج بحث سابق،  وفن
ُ
ن  ردّ ت اوح ما بي  من المبلغ المدفوع % 75و% 25نسبة تب 

 . ارة المعنية من ذلك البحث السابقحسب درجة استفادة اإلدو لسداد رسم البحث بناء عىل التماس من المودع، 

ي الحاالت و (4)
ي القاعدة المنصوص عليهافن

 ، ُيرّد كامل المبلغ المدفوع لسداد رسم الفحص التمهيدي. 3.58 فن

ي ُيسحب فيها  (5)
ي الحاالت الن 

، طلب الفحص التمهيدي الدولي قبل بدء الفحص التمهيدي الدولي  الطلب الدولي أووفن
 ُيرّد كامال.  الفحص التمهيدي الدولي  لسداد رسم فإن المبلغ المدفوع

 هاء رفقمال
 التصنيف

اءات:  6طبقا للمادة  د اإلدارة نظام )أنظمة( التصنيف التالي )التالية( باإلضافة إل التصنيف الدولي للبر
ّ
ال من االتفاق، تحد

 . يوجد

 المرفق واو
 لغات المراسلةفل

  7طبقا للمادة 
ّ
 : ةالتالي)اللغات(  للغةاد اإلدارة من االتفاق تحد

 عىل لغة إيداع الطلب الدولي أو ترجمته
 
ية، اعتمادا ن  . الروسية واإلنكلب 

 زايلمرفق ا
 طابعالبحث الدولي ال

د اإلدارة النطاق التالي ألنشطة البحث الدولي الطابع:  8طبقا للمادة 
ّ
 من االتفاق، تحد

 ال تضطلع اإلدارة بأنشطة البحث الدولي الطابع. 

 

 [المرفق والوثيقة نهاية]


