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الويبـو 

 

PT/DC/45
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٦/١ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

المؤتمر الدبلوماسي 
المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات 

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

مشروع معاهدة قانون البراءات 
ومشروع الئحتها التنفيذية 

آما اقترحتهما اللجنتان الرئيسيتان األولى والثانية 
على المؤتمر المنعقد في جلسة عامة 

ترد في الوثائق PT/DC/41, 42 & 43 نصوص مشروع معاهدة قانون البراءات ومشــروع الئحتـها التنفيذيـة  - ١
ــق عليـها للمؤتمـر الدبلوماسـي ، آمـا اقترحتـها اللجنتـان الرئيسـيتان األولـى والثانيـة علـى المؤتمـر  ومشروع البيانات المتف

الدبلوماسي المنعقد في جلسة عامة ، مع مراعاة التعديالت التالية : 
 

 PT/DC/41 في الوثيقة
 

في المحتويات ، تحذف آلمة "والمقبلة" من المادة ٢٢ .  (١)
 

وفي المادة ٦(٥) في السطر الثاني ، تحذف عبارة "لدى المكتب" .  (٢)
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 ”or other وفي النص االنكليزي في المادة ٨(٧) في السطر الثــالث ، تضـاف فاصلـة بعـد عبـارة (٣)
 . interested person”

 
وفي النص العربي في المادة ١٧(٤)(ب)"٢" في السطر الرابع ، تضاف عبارة "والعكس بــالعكس"  (٤)

بعد عبارة "حقها في التصويت" . 
 

وفـي المادة ١٧(٥) ، أضيفت االشارة الى "المادة ١٦(١)" بعد عبارة "المادة ١٤(٢) و(٣)" .   (٥)
 

وفـي المـواد ٢٠(٣) و٢١(٢) و٢٥(٢) و٢٦ ، تحـــذف األقــواس المربعــة مــن عبــارة "المنظمــة  (٦)
ــبراءات" وعبـارة "والمنظمـة األوروبيـة اآلسـيوية للـبراءات" وعبـارة "والمنظمـة االقليميـة األفريقيـة للملكيـة  األوروبية لل

الصناعية" . 
 

ــي الفقـرة (١) فـي السـطر الثـاني ، حذفـت  وفي المادة ٢٢ ، تحذف آلمة "والمقبلة" من العنوان . وف (٧)
عبارة "المودعة أو" وفي السطر الثالث ، عبارة "الممنوحة أو" ، وفي السطر الرابع عبارة "أو بعد ذلك التاريخ" . 

 
 PT/DC/43 في الوثيقة

 
ـــع ، اســتعيض عــن آلمــة ”remedio“  بكلمــة  (١)   فـي النـص االسـباني فـي الفقـرة (٥) فـي السـطر الراب

 . “medida”
 

(٢)   وأضيفت الفقرة ٦ بالنص التالي : 
 

ــن طرفيـن متعـاقدين أو أآـثر بشـأن تفسـير هـذه المعـاهدة والئحتـها  "تم االتفاق على أن أي نزاع ينشأ بي
التنفيذية أو تطبيقهما يجوز تسويته وديا عن طريق التشاور أو الوساطة برعاية المدير العام ." 

 
وعـالوة علـى ذلك ، تعدل عبارة "شرط مراعاة" في النص العربي من الوثيقتين PT/DC/41 & 42 من غــير  - ٢

أي تغيير في الجوهر .  
 
 

[ نهاية الوثيقة ] 
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