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الويبـو 

 

PT/DC/17
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ : ٢٠٠٠/٥/١٦ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

المؤتمر الدبلوماسي 
المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات 

جنيف ، من ١١ مايو/أيار الى ٢ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ 

التقرير األول 
للجنة فحص أوراق االعتماد 

من اعداد األمانة 

اجتمعت لجنة فحص أوراق االعتماد ("اللجنة") التي ألفها في ١١ مــايو/أيـار ...٢ المؤتمـر الدبلوماسـي المعنـي  - ١
باعتماد معاهدة قانون البراءات ، في ١٦ مايو/أيار ...٢ . 

 
وحضرت االجتماع وفود الدول التالي ذآرها واألعضاء في اللجنة والتي انتخبها المؤتمــر الدبلوماسـي :  فرنسـا  - ٢

ومدغشقر وبيرو والبرتغال وسلوفاآيا وأوغندا والمملكة المتحدة . 
 

وآانت رئيسة اللجنة التي انتخبها المؤتمر الدبلوماسي السيدة/جويس بانيا (أوغنــدا) . وآـان نائبـا الرئيسـة اللـذان  - ٣
انتخبهما المؤتمر الدبلوماسي السيد/ميشيل ويل فوتمان (فرنسا) والسيدة/بيتي برندسون (بيرو) . 

 
 

A
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 ، PT/DC/13  ــذي اعتمـده المؤتمـر فـي ١١ مـايو/أيـار ...٢ (الوثيقـة ووفقا للمادة ٩(١) من النظام الداخلي ال - ٤
"النظام الداخلي") ، فحصت اللجنة أوراق االعتماد أو التفويض الكامل أو الخطابات أو وثائق التعيين األخرى التـي قدمتـها 
ــة بـاريس لحمايـة الملكيـة الصناعيـة ("اتفاقيـة بـاريس") أو الـدول  ألغراض المادتين ٦ و٧ وفود الدول األعضاء في اتفاقي
األعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية ("الويبو") والتي تشارك في المؤتمر وفقا ألحكام المادة ٢(١)"١" من النظـام 
ــة") ووفـد المنظمـة األفريقيـة للملكيـة الفكريـة ووفـد المنظمـة األفريقيـة االقليميـة للملكيـة  الداخلي ("الوفود األعضاء العادي
الصناعية ووفد المكتب األوروبي للبراءات ووفد المنظمة األوروبية اآلسيوية للبراءات المشارآة في المؤتمــر وفقـا ألحكـام 
المادة ٢(١)"٢" من النظام الداخلي ("الوفــد العضـو الخـاص") ووفـود الـدول األعضـاء فـي األمـم المتحـدة خـالف الـدول 
األعضاء في الويبو ، التي تشارك في المؤتمر وفقا ألحكام المادة ٢(١)"٣" من النظام الداخلي ("الوفود المراقبــة") وممثلـو 
المنظمات الدولية الحكومية والمنظمات غير الحكومية الذين يشارآون في المؤتمر وفقا ألحكام المادة ٢(١)"٤" مــن النظـام 

الداخلي ("المنظمات المراقبة") . 
 

وباالستناد الى المعلومات التي قدمتها األمانة فيما يخص الممارسات السائدة في المؤتمرات الدبلوماسية األخــرى  - ٥
ــررت اللجنـة أن توصـي المؤتمـر المنعقـد فـي جلسـة  ، وال سيما في المؤتمرات الدبلوماسية التي تدعو الويبو الى عقدها ، ق
عامة بتطبيق المعايير التالي ذآرها في اللجنة عندما تفحــص أوراق االعتمـاد أو التفويـض الكـامل أو الخطابـات أو الوثـائق 

األخرى المقدمة ألغراض المادتين ٦ و٧ من النظام الداخلي ، وباخضاع قرار المؤتمر في ذلك الشأن لتلك المعايير : 
 

بالنسبة الى آل دولة معنية ، ينبغي قبول أوراق االعتماد والتفويض الكــامل لوفـد تلـك الدولـة اذا  "١"
وقعها رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية . وينبغي قبول أوراق االعتماد وليس التفويض الكامل اذا تضمنتها 
ــوزارة الخارجيـة أو للبعثـة الدائمـة  مذآرة شفوية أو خطاب للممثل الدائم لتلك الدولة في جنيف ، أو تضمنتها مذآرة شفوية ل
لتلك الدولة في جنيف . وال ينبغي قبول غير ذلك . وعلى وجــه الخصـوص ، ال ينبغـي اعتبـار أي بـالغ صـادر عـن وزيـر 
ــة الدائمـة فـي جنيـف آـأوراق  خالف وزير الخارجية أو عن أي مسؤول خالف الممثل الدائم أو القائم باألعمال بالنيابة للبعث

اعتماد ؛ 
 

ــة وثيقـة تعييـن أخـرى اذا وقعـها  وبالنسبة الى آل منظمة معنية ، ينبغي قبول خطاب ممثلها أو أي "٢"
رئيس المنظمة (المدير العام أو األمين العام أو الرئيس) أو نائب الرئيس أو المسؤول الرسمي للشؤون الخارجية للمنظمة ؛ 

 
ــس اذا اسـتوفت مـن حيـث مصدرهـا المتطلبـات  وينبغي قبول البالغات المرسلة بالفاآس أو التلك "٣"

المنصوص عليها في البندين "١" و"٢" . 
 

وقررت اللجنة تطبيق تلك المعايير على الوثائق التي تتسلمها ريثما يتخذ المؤتمر قراره النهائي بشأنها في جلســة  - ٦
عامة . 

 
وعليه ، رأت اللجنة أن ما يأتي يستوفي تلك المعايير :  - ٧

 
بالنسبة الى الوفود األعضاء العادية ،  ( أ )



 PT/DC/17
 - 3 -

 
 

أوراق االعتماد والتفويض الكامل (أي أوراق االعتمــاد للمشـارآة فـي المؤتمـر والتوقيـع  "١"
على وثيقته الختامية والتفويض الكامل للتوقيع على الوثيقة الجديدة التفاق الهاي التي سيعتمدها المؤتمر الدبلوماسي) لوفـود 

الـ ٤٠ دولة التالي ذآرها : 
 

النيجر النمسا 
آوبا بنن 

الجمهورية التشيكية بوتان 
جمهورية آوريا الديمقراطية الشعبية بورآينا فاصو 

استونيا بوروندي 
فنلندا جمهورية أفريقيا الوسطى 

فرنسا تشاد 
بولندا اليونان 

جمهورية مولدوفا غينيا 
رومانيا الهند 

سان مارينو اسرائيل 
سان تومي وبرنسيبي ايطاليا 

سلوفانيا آينيا 
السودان قيرغيزستان 

جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة التفيا 
توغو مدغشقر 

تونس مالي 
أوغندا مالطا 

المملكة المتحدة موناآو 
زامبيا المغرب 

 
 

وأوراق اعتماد وفود الدول التالي ذآرها والبالغ عددهــا ٧٤ دولـة دون التفويـض الكـامل  "٢"
(أي أوراق االعتماد للمشارآة في المؤتمر والتوقيع على وثيقته الختامية) : 

 
أوآرانيا الجزائر 

العراق أنغوال 
ايرلندا األرجنتين 

جامايكا أستراليا 
اليابان أذربيجان 
األردن بنغالديش 
آازاخستان بربادوس 

ليسوتو بلجيكا 
ليبريا البوسنة والهرسك 

الجماهيرية العربية الليبية البرازيل 
ليتوانيا بلغاريا 

لكسمبرغ آندا 
مالوى الرأس األخضر 

ماليزيا الصين 
موريتانيا آولومبيا 

المكسيك آوستاريكا 
نيبال آرواتيا 

هولندا الدانمرك 
نيوزيلندا الجمهورية الدومينيكية 

نيكاراغوا اآوادور 
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نيجيريا مصر 
النرويج السلفادور 

بنما غينيا االستوائية 
بيرو أثيوبيا 
الفلبين غابون 

البرتغال جورجيا 
جمهورية آوريا غانا 

االتحاد الروسي هايتي 
ساموا الكرسي الرسولي 

المملكة العربية السعودية أندونيسيا 
سنغافورة ايران (جمهورية-اسالمية) 

سلوفاآيا اسبانيا 
جمهورية تنزانيا المتحدة سري النكا 

الواليات المتحدة األمريكية سوازيلند 
أوروغواي السويد 

فنزويال الجمهورية العربية السورية 
اليمن تايلند 

 
 

ــد المنظمـة األوروبيـة  وبالنسبة الى الوفود األعضاء الخاصة ، أوراق االعتماد والتفويض الكامل لوف (ب )
للبراءات (١) ، وأوراق التفويض لوفود لمنظمة األفريقية للملكية الفكريـة والمنظمـة األفريقيـة االقليميـة للملكيـة الصناعيـة 

والمنظمة األوروبية اآلسيوية للبراءات (٣) . 
 

ــات المراقبـة التـالي ذآرهـا  وبالنسبة الى المنظمات المراقبة ، خطابات أو وثائق تعيين ممثلي المنظم ( جـ )
(والمرتبة حسب الترتيب الهجائي السمها بالفرنسية ان وجد ، وإال فوفقا السمها بلغة أخرى) : 

 
 

ــة :  منظمـة التجـارة العالميـة (WTO) والجماعـة األوروبيـة  المنظمات الدولية الحكومي "١"
(EC) وجامعة الدول العربية (LAS) ومنظمة الوحدة األفريقية (OAU) (٤) ؛ 
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 (AIPLA) المنظمـات غـير الحكوميـة :   الجمعيـة األمريكيـة لقـانون الملكيـــة الفكريــة "٢"
والجمعية البرازيلية للملكية الفكرية (ABPI) والجمعية البرازيلية لوآالء الملكية الصناعية (ABAPI) والجمعيـة اآلسيوية 
ــة  لوآالء البراءات (APAA) والجمعية الكورية لوآالء البراءات (KPAA) ، جمهورية آوريا وجمعية األمريكيتين للملكي
 (JPAA) ــالء الـبراءات الصناعية (ASIPI) ، والجمعية الدولية لحماية الملكية الصناعية (AIPPI) والجمعية اليابانية لوآ
والجمعية اليابانية للملكية الفكرية (JIPA) والجمعيــة العالميـة للمشـروعات الصغـرى والمتوسـطة (WASME) وجمعيـة 
الوآـالء االسـبانيين المعتمديـن لـدى منظمـات الملكيـة الفكريـة والصناعيـة (AGESORPI) والجمعيـة السـنغالية لتعزيـــز 
االختراعات واالبداعات (ASPI) والغرفة الفدرالية األلمانية لوآالء البراءات (FCPA) ، ألمانيا والمعهد القانوني لوآـالء 
 (IFIA) واالتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (BDI) المملكة المتحدة  واتحاد الصناعات األلمانية ، (CNIPA) البراءات
واالتحاد الدولي لوآالء الملكية الصناعية (FICPI) واتحاد العالمات التجاريــة والـبراءات والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة  
(TMPDF)، المملكة المتحدة والمعهد الكندي للملكية الفكرية (IPIC) ومعهد الوآـالء المعتمديـن لـدى المكتـب األوروبـي 
للبراءات (EPI) وشرآة أصحاب الملكية الفكرية (IPO) ، الواليات المتحدة األمريكيــة والرابطـة الدوليـة لقـانون المنافسـة 
 (UEPIP) ــال الملكيـة الصناعيـة (LIDC) وجمعية الصناعات البيوتكنولوجية (BIO) واتحاد العاملين األوروبيين في مج

 . (٢٥)
 

ــا  وتوصي اللجنة المؤتمر المنعقد في جلسة عامة بأن يقبل أوراق االعتماد والتفويض الكامل للوفود الوارد ذآره - ٨
في الفقرة ٧(أ)"١" والفقرة ٧(ب) أعاله ، وأوراق االعتماد للوفود الوارد ذآرها في الفقرة ٧(أ)"٢" والفقرة ٧(ب) أعاله ، 

وخطابات أو وثائق تعيين ممثلي المنظمات الوارد ذآرها في الفقرة ٧(جـ) أعاله . 
 

وعبرت اللجنة عن الرغبة في أن تلفت األمانة نظـر الوفـود األعضـاء أو الوفـود المراقبـة التـي لـم تقـدم أوراق  - ٩
االعتماد أو التفويض الكامل وممثلي المنظمات المراقبة الذين لم يقدموا الخطابات أو الوثائق األخرى للتعييـن الـى المـادة ٦ 
ــم أوراق االعتمـاد ، الـخ.") والمـادة  ("أوراق االعتماد والتفويض الكامل") والمادة ٧ ("خطابات التعيين") والمادة ٨ ("تقدي

١٠ ("المشارآة المؤقتة") من النظام الداخلي . 
 

وقررت اللجنة أن تعد األمانة تقريرا عــن اجتماعـها وتصـدره آتقريـر لـها ، علـى أن تقدمـه رئيسـة اللجنـة الـى  -١٠
المؤتمر المنعقد في جلسة عامة . 

 
ــة أن تجتمـع مـن جديـد لفحـص أيـة بالغـات اضافيـة تتعلـق بـالوفود األعضـاء العاديـة أو الوفـود  وقررت اللجن -١١

األعضاء الخاصة أو الوفود المراقبة أو المنظمات المراقبة قد تتسلمها األمانة بعد اختتام اجتماعها . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
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