
 

A/34/14
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ١٩٩٩/٦/٢٨ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

 
سلسلة االجتماعات الرابعة والثالثون 

جنيف ، من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ 

المؤتمر الدبلوماسي المعني بالمعاهدة المقترحة  
بشأن قانون البراءات 

مذآرة من اعداد المكتب الدولي 

ينص البرنامج الفرعي ٩-١ من وثيقة البرنامج والميزانية لفترة السنتين ١٩٩٨ و١٩٩٩ ، آمـا  - ١
وافقت عليها الجمعية العامة للويبو في اجتماعها المنعقد في الفترة مــن ٢٥ الـى ٢٧ مـارس/آذار ١٩٩٨ ، 
على أن تنظر اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات في اعداد مؤتمر دبلوماسي لتنسيق االجراءات المتبعة 
في مجال البراءات بعد عقد اجتماع تحضيري معني بتناول النواحي االجرائية  للمؤتمــر . وورد فـي ذلـك 

 : (WO/BC/18/2 – A/32/2 أنظر الصفحة ١٠٦ من الوثيقة) البرنامج الفرعي ما يلي
 

ــانون  "تنسـيق االجـراءات المتبعـة فـي مجـال الـبراءات :  اعـادة النظـر فـي مشـروع معـاهدة ق
ــدت فيمـا يتعلـق بـاجراءات  البراءات ومشروع الئحتها التنفيذية مع االستعانة بالحلول التي اعتم
ـــبقه اجتمــاع  معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات قـدر االمكـان . وتحضـير مؤتمـر دبلوماسـي يس

تحضيري يتناول الجوانب االجرائية للمؤتمر ". 
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وأحاطت الجمعية العامة للويبو ، في اجتماعها المنعقــد مـن ٧ الـى ١٥ سـبتمبر/أيلـول ١٩٩٨ ،  - ٢
ــة آمـا ورد فـي  علما بالمعلومات الواردة في الوثيقة WO/GA/23/1 ووافقت على العمل الذي أنجزته اللجن

   : WO/GA/23/7 الوثيقة
 

وفيما يتعلق بعمل اللجنة بشأن مشروع معاهدة قانون البراءات ، التمست اللجنة احالــة  -١٢"
البيانات التالية الى جمعيات الدول األعضاء فــي الويبـو (أنظـر الفقرتيـن ١١ و٢٥ مـن تلخيـص 

 : (SCP/1/6 رئيس االجتماع في الوثيقة
 

"وتم االتفاق أيضا على أن تباشر المناقشات بشــأن معـاهدة قـانون الـبراءات بالتنسـيق 
ـــداع  الوثيـق مـع المناقشـات المتعلقـة بـاصالح معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات واالي
االلكـتروني وتكنولوجيـا المعلومـات فـي هيئـات الويبـو األخـرى المعنيـة ، وال ســـيما 
ــة  الـهيئات العاملـة فـي اطـار معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات واللجنـة الدائمـة المعني
ــة بذلـك المعنـى الـى اللجنـة  بتكنولوجيا المعلومات . وتم االتفاق أيضا على رفع توصي

الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات وجمعيات الدول األعضاء في الويبو . 
 

ــة جمعيـات الـدول األعضـاء فـي الويبـو علـى التقـدم المحـرز فـي  وسوف تطلع األمان
ــاء أحـد اجتماعاتـها  اجتماعها األول وسوف تبلغها بأن اللجنة الدائمة تتوقع أن تحدد أثن
ــد المؤتمـر الدبلوماسـي ربمـا فـي سـنة ٢٠٠٠ ، لـدى  المنعقدة سنة ١٩٩٩ تواريخ لعق
اتخاذ التدابير التحضيرية لعقد المؤتمر الدبلوماسي في االجتماع التحضــيري المذآـور 
في البرنامج الفرعي ٩-١ من وثيقة برنامج الويبو وميزانياتـها لفـترة السـنتين ١٩٩٨ 

و١٩٩٩" . 
 

وأحاطت الجمعية العامة علما بالتقرير الوارد في الوثيقة WO/GA/23/1 ووافقت على  -٤٢
العمل المنجز والمعتزم انجازه في اطار اللجنة الدائمة المعنية بقــانون الـبراءات واللجنـة الدائمـة 
المعنية بقانون العالمــات التجاريـة والرسـوم والنمـاذج الصناعيـة والبيانـات الجغرافيـة واللجنـة 

الدائمة المعنية بتكنولوجيا المعلومات ". 
 

ومنـذ انعقـاد االجتمـاع األخـير للجمعيـة العامـة للويبـو ، عقـدت اللجنـة الدائمـة المعنيـة بقــانون  - ٣
البراءات الجزء الثاني من دورتها األولى في الفترة من ١٦ الى ٢٠ نوفمبر/تشرين الثاني ١٩٩٨ ودورتها 
ــل/نيسـان ١٩٩٩ . ويـرد تقريـرا الدورتيـن فـي الوثيقتيـن  الثانية في جنيف في الفترة من ١٢ الى ٢٣ أبري
ــى المكتـب الدولـي  SCP/1/11 & SCP/2/13 . وفي نهاية الجزء الثاني من الدورة األولى ، طلبت اللجنة ال
تحديد موعد لعقد اجتماع تحضيري بمـوازاة الـدورة الثانيـة أو الثالثـة للجنـة . وتـم تحديـد الفـترة مـن ١٥ 
مايو/أيار الى ٢ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ آتاريخ مؤقـت لعقـد المؤتمـر الدبلوماسـي العتمـاد معـاهدة قـانون 

البراءات . 
 

وانعقد اجتماع تحضيري للمؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات في جنيــف  - ٤
في ١٥ و١٦ أبريل/نيسان ١٩٩٩ . واعتمد االجتماع مشروع جدول أعمــال المؤتمـر الدبلوماسـي المعنـي 
ـــي للمؤتمــر الدبلوماســي . ووافــق االجتمــاع  باعتمـاد معـاهدة قـانون الـبراءات ومشـروع النظـام الداخل
التحضيري أيضا على االقــتراح الرامـي الـى عقـد المؤتمـر فـي جنيـف مـن يـوم الخميـس الواقـع فـي ١١ 
ــي حـال اقـترحت احـدى الـدول  مايو/أيار الى يوم الجمعة الواقع في ٢ يونيه/حزيران من سنة ٢٠٠٠ . وف
ــى االنعقـاد مـن جديـد  األعضاء استضافة المؤتمر الدبلوماسي ، فمن الممكن دعوة االجتماع التحضيري ال
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ــول ١٩٩٩(*) للتوصيـة بعقـد المؤتمـر  أثناء الدورة الثالثة للجنة الدائمة في الفترة من ٦ الى ١٧ سبتمبر/أيل
الدبلوماسي في مكان آخر . وحتى تاريخ هذه الوثيقة ، لم يتسلم المكتب الدولي أي اقتراح من ذلك القبيل .  

 
ان الجمعية العامة للويبو وجمعية اتحاد باريس  - ٥
مدعوتان الى االحاطة علما بالمعلومــات الـواردة فـي 
هـذه الوثيقـة والموافقـة علـى عقـد مؤتمـر دبلوماســي 
ــبراءات آمـا ورد ذلـك  معني باعتماد معاهدة قانون ال

في الفقرة ٤ . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
 
 
 
 

                                                 
(*)   مع العلم بأن هذا التاريخ قد يتغير بحسب مرافق المؤتمرات المتاحة . 
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