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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
  الدورة الثامنة والعشرون

سمرب14 إىل 10جنيف، من   2012 ي د
 
 

   مشروع مواد-قانون الرسوم والنماذج الصناعية وممارساته 

 ثويقة من إعداد األمانة

 مقدمة

يةنظرت  .1 ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا فا ب ع لص ل ن لللج شار إلهيا  (ملع ملا
ترص ما  يف نة"مبخبعد  نة" أو " ادلامئةللجا سابعة يف دورهتا )"للجا رشين اليت لا يف من  لعوا  سبمترب 21  إىل18جنعقدت يف 

ية وممارساته مرشوع أحاكم يف ،2012 نا عقانون الرسوم والامنذج ا وخلص ). SCT/27/3 وSCT/27/2 تنيثيقالو (لص
تمس من األمانة أن ئريس ادلورة إىل أنه  ُا نة ل نظر فهيا ا للجنقح واثئق العمل ليك  ت نةيف ادلورة ت ثا ما رشين ل تأخذ حبيث  ،لعوا

يقات اهذه الواثئق  تعليع ا تلفة اليت تربز وادلورة تكل ّملقدمة يف لجبم تخدام األقواس  هبقدمتتخملالاقرتاحات ا سـا الوفود اب
شطب أو  سطري لاملربعة أو ا سب لتا تضاءحأو احلوايش   ).SCT/27/10ث من الويقة 9الفقرة " (قالا

ية الفكرية ،وفضال عن ذكل .2 ية  نظمة العا ية العامة  متدت ا للملك ا مل للم مجلع بو(ع ادلورة (رهتا احلادية واألربعني يف دو) يالو
رشين ية احلادية وا نا لعالا ئ يف من )سـتث نعقدة يف  ن، ا توبر 9 إىل 1جمل تايل 2012ك أ نص ا ل ا  من 229الفقرة (ل

 ):.WO/GA/41/18 Prov ثالويقة

ية بقانون" نة ادلامئة ا رشين  سابعة وا يط علام مبلخص ريس ادلورة ا بو  ية العامة للو نإن ا للج ل حت ي ملعمجلع لع  العالمات ئ
شأن قانون الرسوم والامنذج  نة من تقدم  ية ومبا أحرزته ا ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا با للج ب ع لص فل ل

ية وممارساته نا عا رشوع -لص رشوع املواد و م  يذيةم  .لتنفالالحئة ا

يع بة إىل  ية اب نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا ية وضع معاهدة  مجوإذ تقر بأ سـ ع لص ب ية لنمه مجلع ادلول األعضاء، حتث ا
تعلقة بوضع  ية ا بري يف الاقرتاحات األسا ها مع تويخ الالزتام هبدف إحراز تقدم  نة عىل رسيع  ملالعامة ا سـ ك معلللج ت
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شأن قانون الرسوم والامنذج  رشوع (بمعاهدة  مرشوع املواد و يذيةم تني لتنفالالحئة ا ثيق الواردان يف املرفقني املعدلني للو
SCT/27/2و SCT/27/3.( 

ية وتكوين  ساعدة ا توفري ما يلزم من خدمات ا تعلقة  بة ا نا ها عىل إدراج األحاكم ا نة يف  نوحترص ا مل ب مل سـ مل لتقللج معل
ية نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا بةل  يذ املعاهدة ا بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا عالكفاءات  لص ب ل ل ملقلل نف  .لتم

ية العامة يف عام  مجلعوتوىل ا شأن عقد مؤمتر دبلومايس2013ت تقدم احملرز واختاذ قرار  نص وا يمي وحبث ا ب  ل ل  ".تق

ثوبعا ذلكل، أعدت األمانة ويقة العمل هذه، وكذكل الويقة  .3 ث تان SCT/28/3ت تان نسخ، وهام  تني لمعد ثيقمن الو
SCT/27/2و SCT/27/3 .رشوع توي مرفق هذه الويقة عىل  مو ث ية قانون الرسوم والامنذج ا بشأن مواد حي عنا لص

يعهتا، أي أحاكم عامةوممارساته رشوع فتحتوي عىل  SCT/28/3ثأما الويقة . بطب  تضمن  ممرفق  يذيةي وقد . لتنفالالحئة ا
يةأعدت هذه  نا ية ا ئا ث ليلك يث له ياغة الالحقة لقانون حب  نايم ومرن  نقاش ووضع إطار د سائل موضع ا يل ا للصهل  ي ل مل حتل تس

تغري يث يواكب ا لالرسوم والامنذج،  يةحب ية ا ثقا تصادية وا ية والا ية والاجامت نولو بلات ا ل تقع ملسـل ف ق ج  .تك

هر اقرتاحات  .4 نص للقراءة،  ية ا تلفة اليت تقدمت هبا الوفود، مع اإلبقاء عىل قا يط الضوء عىل الاقرتاحات ا تظو ل بل خمل لتسل
شطوابفرادى الوفود يف احلوايش،  نص احملذوف  هر ا ته خط، يف حني  نص اجلديد  هر ا مو ل حت يظل كام أن األقواس املربعة . يظ

يارين أو أكرث هار أنه مت تقدمي  ختخدمة إل ظ نظرمسـ  .لل 

بري يف  .5 نة عىل اإلرساع يف العمل ابلزتام هبدف إحراز تقدم  ثت ا ية العامة، إذ  يه ا كومبراعاة ما خلصت إ للج مجلع حل
ية  نا شأن معاهدة قانون الرسوم والامنذج ا ية املقدمة  عالاقرتاحات األسا لص ب يذية يف املرفقني ةع املواد والالحئمرشو(سـ لتنف ا

تني  توي هذه الويقة عىل أحاكم )SCT/27/3 وSCT/27/2ثيقاملعدلني يف الو ث،  يةحت متا مشاهبة لألحاكم  وإدارية، خ
نصوص علهيا يف  بو، ملا ية واإلدارية ملياملعاهدات اليت تديرها الو تا مويه مصاغة عىل غرار األحاكم ا شأنخل نغافورة  بعاهدة   سـ

نغافورة(قانون العالمات   .30 إىل 22وترد هذه األحاكم يف املواد من ). سـمعاهدة 

يق الاساق مع األحاكم  .6 يا إىل  تو ية حتقسع تا ما يض عن مصطلح املضافةواإلدارية خل الطرف "بعبارة " الطرف"سـتع، ا
تعاقد تني " ملا باريت . SCT/28/3 وSCT/28/2ثيقيف الو يض عن  بب ذاته ا عو سـتع " هذه األحاكم"أو" وادهذه امل"للس

تني" املعاهدة"أو " هذه املعاهدة"بعباريت   . املذكورتنيثيقيف الو

نة  .7 نظرللجإن ا رشوع لمدعوة إىل ا م يف 
تني   SCT/28/2ثيقاألحاكم الواردة يف مرفقي الو

يق علهيا هبدف امليض قدما SCT/28/3و لتعل وا
شأنٍابالقرتاح األسايس ملعاهدة  قانون الرسوم ب 

يةوالامنذ نا عج ا   .لص

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

توايت  حملا

 الصفحة

رش  املواد اتعومبقامئة 

ترصة :1املادة  تعابري ا خمل ا  3..................................................................................................................ل

بات :2املادة  بق علهيا هذهوالرسوم والامن لطلا ية اليت  نا تطذج ا ع  5.....................................................املعاهدة لص

 6.............................................................................................................................الطلب :3املادة 

نوان املراسةل :4املادة  يغ القانوين أو  نوان ا يل و عا بل ع تث لمت ل
...........................................................................8 

 11....................................................................................................................اترخي اإليداع :5املادة 

شف :6املادة   13......................................................................................لكفرتة اإلهمال لإليداع يف حال ا

 15.............................................................................................رشط إيداع الطلب ابمس اخملرتع :7املادة 

 15...................................................................................................................تقسـمي الطلب :8املادة 

ناعي :9املادة  منوذج ا لصرش الرمس أو ا ل  17.............................................................................................ن

يغات :10املادة   19........................................................................................................................لتبلا

تجديد :11املادة   21..........................................................................................................................لا

تعل :12املادة  هلملوقف اإلجراءات ا  22..............................................................................................ملقة اب

ناية الالزمة أو انعدام :13املادة  تب وجود ا تضح  لعرد احلقوق بعد أن   24...........................................القصد للمكي

يص أو ت :14املادة  تدوين تر خالامتس  يينل  26.....................................................................................عأمني 

يين أو إلغائه :15املادة  يص أو تأمني  تعديل تدوين تر عالامتس   28..................................................................خل

يص :16املادة  خاآلاثر املرتبة عىل عدم تدوين الرت  29....................................................................................ت

يص :17املادة  خيان الرت  30..................................................................................................................ب

ية :18املادة  يري يف ا مللكالامتس تدوين   30................................................................................................تغ

ناوين :19املادة  لعيريات يف األسامء أو ا  32..............................................................................................تغ

 33....................................................................................................................تصحيح خطأ :20املادة 

يذية :21املادة   34................................................................................................................لتنفالالحئة ا

ية :22املادة   35............................................................................................................................مجلعا

تب ادلويل :23املادة   36..................................................................................................................ملكا
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تعديل :24املادة   37............................................................................................................لاملراجعة أو ا

 37................................................................................................................أطراف املعاهدة :25املادة 

يذ :26املادة  تصديق والانضامم؛لتنفدخول هذه املعاهدة حزي ا تارخي الفعيل  لل وا  38...............................................ل

تحفظات :27املادة ا  38.......................................................................................................................لا

 38...................................................................................................................قض املعاهدةن :28املادة 

تو :29املادة  قلغات املعاهدة؛ وا  38.......................................................................................................يعل

 39....................................................................................................................أمني اإليداع :30املادة 
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 1املادة 
ترصة تعابري ا خملا  ل

 :، وما مل يذكر خالف ذكل رصاحةاملعاهدةألغراض هذه 

تعاقدالطرف"تعين لكمة  "1" نظمة حك" مل ا ية دوية ملك دوةل أو  لو  ؛طرف يف هذه املعاهدةم

تب"وتعين لكمة  "2" تعاقدةواكةل أحد األطراف" ملكا ية؛مل ا نا يل الرسوم والامنذج ا ع امللكفة  لص بتسج َّ 

يل"وتعين لكمة  "3" بل " لتسجا ناعي من  نح براءة لرمس أو منوذج  ناعي أو  قيل رمس أو منوذج  صم ص تسج
 مكتب؛

 ل؛تسجيلاطلب " الطلب"وتعين لكمة  "4"

بارة  "5" يني أو أكرث وميكن للمودع " الطلب األصيل"عوتعين  نا تضمن رمسني أو منوذجني  علك طلب  ص ي
تب؛ ناء عىل طلب ا ملكميه  ب  تقسـ

بارة  "6" ب"عوتعين  ياتلطلا سـمي طلب أصيل اتطلبلالك " ةع الفر ئة عن  نا تقا شـ  ؛ل

بارة  "7" بق"عوتعين  ّالقانون ا تعاقدف، قانون ادلوةل يف حال اكن الطر"ملط ن دوةل، والصكوك القانوية مل ا
ية ادلوية يف حال اكن الطرف نظمة احلكو لاليت تعمل مبوجهبا ا تعاقدممل ية دوية؛مل ا نظمة حكو ل  م  م

رس اإلشارات إىل  "8" ناعي"تفو منوذج ا لصالرمس أو ا ية"بأهنا إشارات إىل " ل نا عالرسوم والامنذج ا يف " لص
تضمن رمسني يل  يحال اكن الطلب أو ا يني أو أكرث؛لتسج نا ع أو منوذجني   ص

رس اإلشارات إىل أي  "9" نوي عىل حد سواء؛" خشص"تفو يعي وخشص  معبأهنا إشارات إىل خشص   طب

بارة  "10" تب"عوتعين  بارش دلى ا ملكإجراء  تعلق " َم تب يف ما  بارشة دلى ا يلك إجراء من اإلجراءات ا ملكمل َ
يل؛  تسجبطلب أو 

تعلق ّلك طل" تبليغ"وتعين لكمة  "11" ّب أو لك الامتس أو إعالن أو ويقة أو مراسةل أو معلومات أخرى  ت ث ّ
تب؛ يل، مما يودع دلى ا ملكبطلب أو   تسج

بارة  "12" تب"عوتعين  بات " ملكجسالت ا تب وختص وشمل ا ها ا لطلمجموعة املعلومات اليت  ت ملك حيفظ
يالت، أاي اكنت ادلعامة اليت حتفظ فهيا تكل املعلومات؛  لتسجوا

شخص املدون يف جسالت" املودع"عين لكمة وت "13" َّا شخص اذلي يطلبل تب عىل أنه ا ل ا يل ملك أو لتسج ا
بق؛ تابعه، وفقا للقانون ا ملطعىل أنه خشص آخر يودع الطلب أو   ي

بارة  "14" يل"عوتعين  تب؛" لتسجصاحب ا شخص املذكور هبذه الصفة يف جسالت ا ملكا  ل

بارة  "15" ية ابريس"عوتعين  ي" قاتفا ية، املوقعة يف ابريس يف قاتفا نا ية ا َّة ابريس محلاية ا ع لص مللك
ها؛1883 مارس 20 ها وتعد يل، كام مت   تنقيح

يص"وتعين لكمة  "16" ية مبوجب قانون الطرف" خالرت نا تفاع ابلرسوم والامنذج ا يصا ابال عتر لص ن ً تعاقدخ  ؛مل ا
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بارة  "17" يص؛" َّاملرخص هل"عوتعين  شخص اذلي حيصل عىل تر خا  ل

بارة و "18" يذية"عتعين  شار إلهيا يف املادة " لتنفالالحئة ا  .؛21ملالقواعد ا

بارة  "19" ها؛" املؤمتر ادلبلومايس"عوتعين  يح املعاهدة أو تعد تعاقدة لالجامتع ألغراض  يلدعوة األطراف ا تنق  مل

ية"وتعين لكمة  "20" شار إلهيا يف املادة " مجلعا ية ا ملا  ؛22مجلع

رس اإلشار "21" تصديق"عبارة  إىل اتتفو لويقة ا بول واملوافقة؛" ث شمل اإلشارات إىل واثئق ا لقبأهنا   ت

نظمة"وتعين لكمة  "22" ية الفكرية؛" ملا ية  نظمة العا للملكا مل  مل

بارة  "23" تب ادلويل"عوتعين  نظمة؛" ملكا تب ادلويل  للما  ملك

بارة  "24" نظمة؛" املدير العام"عوتعين   للماملدير العام 

رس اإلشا "25" ية"أو " فقرة" إىل أو" مادة" إىل أية اترتفو شمل " بند"أو " عفقرة فر تيف أية مادة بأهنا 
ها من  إىل اتاإلشار يذيةقواعدقاعدة أو بلما يقا  .لتنف يف الالحئة ا

شأن املادة   1بمالحظات 

ندان  1.1املالحظة  ناع" الطلب"تشمل لكمة . "4"و "3"لبا يل رمس أو منوذج  بات املقدمة  صا سج نح لتلطل ملي و
ية حبامية قانون الرباءات نا تع فهيا الرسوم والامنذج ا نظم اليت  ناعي يف ا عبراءة لرمس أو منوذج  لص مت ل . تص

يل"توشمل لكمة  نح الرباءة لرمس أو منوذج " لتسجا ناعي و منوذج ا يل الرمس أو ا مكذكل  لص لسج ت
ية حبامية قا نا تع فهيا الرسوم والامنذج ا نظم اليت  عناعي يف ا لص مت ل  . نون الرباءاتتص

ندان  2.1املالحظة  بارة . "6"و" 5"لبا نة، ُعرفت  رشين  سابعة وا عبل انعقاد ادلورة ا للج ّل لع " الطلب األصيل"ق
بارة  ية"عو بات الفر عا بارة . 8يف املادة " لطل ية"عولكن، ترد  بات الفر عا  2 للمرة األوىل يف املادة" لطل

بارة  تخدم  عو بارة ). ب)(2(2دة أيضا يف القاع" الطلب األصيل"تُسـ تايل وضع تعريف  سن اب لعو ل يُسـتح
بارة " الطلب األصيل" ية"عو بات الفر عا  .1يف املادة " لطل

ند  3.1املالحظة  تعامل لكمة . "11"لبا يغ"سـورد ا تب فقط" لتبلا ووفقا ذلكل، فان . ملكلإلشارة إىل ما يودع دلى ا
تب إىل املودع أو صاحب ا لتسأي إخطار أو خطاب يرسهل ا جيل أو أي خشص معين آخر ال يعد ملك

ند" تبليغا" تعريف الوارد يف هذا ا بسب ا ل يغ"توشمل لكمة . لح تعريف الوارد يف " لتبلا سب ا لأيضا  ح
ية تويالت الر يل، مبا يف ذكل ا شأن طلب أو  تب  ند لك ويقة تودع دلى ا مسهذا ا ك ل سج ب ث تب  .ملكل

ند  4.1املالحظة  رشوع هذا احلمك . "12"لبا متخدم يف  تب "عبارةتُسـ بارة "ملكجسالت ا جسل الرسوم "ع بدال من 
ية نا عوالامنذج ا ية دون أن " لص نا نح الرباءات للرسوم والامنذج ا علإلقرار بوضع ادلول األعضاء اليت  لص مت

ية نا عيكون دلهيا جسالت للرسوم والامنذج ا بارة من املفرتض أن . لص لعوجتدر اإلشارة إىل أن هذه ا
يق احل بتخدم ألغراض  تطسـ هوم جسالت الرسوم . مك ال غريت شمل  يث  نطاق  بارة واسعة ا مفويه  ت حب ل ع

تخدام  تعاقدة من ا نع فرادى األطراف ا ية، إذا وجدت، وال  ية أو اإل ية الو نا سـوالامنذج ا مل مت مي ن ع قللص ط
ية "عبارة نا عجسل الرسوم والامنذج ا  ".لص
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 2املادة 
بق علهيا ه ية اليت  نا بات والرسوم والامنذج ا تطا ع لص  املعاهدةذه لطل

بات[ )1( تب طرفاملعاهدةتطبق هذه ]  لطلا ية اليت تودع دلى  ية واإل بات الو مك عىل ا مي ن قللطل تعاقدط يه م  بة إ ل أو اب لنسـ
ية باهتا الفر عوعىل   1.طل

ية[ )2( نا عالرسوم والامنذج ا ها كرسوم أو مناذجاملعاهدةتطبق هذه ]  لص ية اليت ميكن  نا تسجيل عىل الرسوم والامنذج ا ع  لص
بق ناء عىل القانون ا ية  ّنا ملط ب ع  .ص

شأن املادة   2بمالحظات 

تب دوةل، فضال عن املعاهدةسـتطبق هذه . )1(الفقرة  1.2املالحظة  ية املودعة دلى  بات الو ً عىل ا مك ن طلطل
يه بة إ ية، أو اب ية إ نظمة حكو تب اتبع  بات املودعة دلى  لا سـ مي مل لنلطل قل م بات . مك لطلوشار إىل هذه ا ي

بارة يف هذه الفقر ية"بعة  بات اإل ميا تب ". قللطل ية،  ية إ نظامت حكو ثةل عىل ماكتب  مكومن األ م م قلميم
ية  سوق ادلا يق يف ا خلا ل ية الفكرية  ،OHIM(2(لتنسـ ية  نظمة األفر للملكوا يق نظمة ، OAPI(3(مل ملوا

ية الفكرية  ية  ية األفر للملكاإل يق ية الفكرية ARIPO(4(قلمي يلوكس  تب  للملك، و ن  .BOIP(5(بمك

باتاملعاهدةيُتوىخ من هذه  2.2الحظة امل بق عىل ا لطل أن  بات "4"1 كام يه حمددة يف املادة ،تط لطل، فضال عن ا
ية و ية صلاأل تعاقدلكن ميكن للطرف. "6"و" 5"1يف املادة ّكام يه معرفة عالفر بق بعض مل ا يط أن 

ها اهذه املعاهدة أحاكم  بات اليت مل  ها عىل أي نوع خاص من ا شملأو  تلك بات ) 1(لفقرة لطل لطلثل ا م
 ".املمكةل"أو " املعدةل"أو " احملوةل"

بقت اإلشارة إىل ذكل يف املالحظة املعاهدةتطبق هذه  3.2املالحظة  ية2.2سـ أيضا، كام  بات الفر ع، عىل ا . لطل
نص عىل أن بإماك8ويرتتب ذكل عن املادة  سـمي الطلبت اليت  متس  تقن املودع أن   .يل

ناعيمرشوع هذه املعاهدةتضمن يال . )2(الفقرة  4.2املالحظة  منوذج ا لص تعريفا للرمس أو ا ل بق هذه . ً ّو  املعاهدةسـتط
نحه براءة رمس أو  ناعي، أو ميكن  يهل كرمس أو منوذج  ناعي ميكن  معىل أي رمس أو منوذج  ص سج تص

بق ناء عىل القانون ا ناعي،  ّمنوذج  ملط ب سأةل حتديد املادة اليت ميكن ح. ص موبعا ذلكل، تظل  اميهتا كرمس ت
تصاص قانون لك طرف ناعي من ا خأو منوذج  تعاقدص  .م 

                                                 

1

نةخالل   رشين  سابعة وا للجادلورة ا لع بارة ،ل تني إضافة  ع اقرتح وفد األر ها"جن  ).1(يف هناية الفقرة " تقبليف األطراف اليت 
ب 2 يع دول الاحتاد األورويب ا ساري أثرها يف  يل الرسوم والامنذج ا ية  سوق ادلا يق يف ا تب ا سـيعىن  مج ل سج خل ل لسـ ت بن لت مك رشينُ  .لعع وا
رشة األعضاء يف اتفاق ابنغي 3 ست  ساري أثرها يف ادلول ا يل الرسوم والامنذج ا ية الفكرية  ية  نظمة األفر عتعىن ا ل ل سج مل بتُ للملك  .يق
رشة األطراف يف اتفاق لوسااك 4 ست  ساري أثرها يف ادلول ا يل الرسوم والامنذج ا ية الفكرية  ية  نظمة األفر عتعىن ا ل ل سج مل بتُ للملك  .يق
يلوكس 5 يل الرسوم والامنذج يف  ية الفكرية  يلوكس  تب  نيعىن  للملك ن بمك سج بتب ُ. 
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 3املادة 
 الطلب

تعاقدجيوز ألي طرف) أ (6]حمتوايت الطلب؛ الرمس[ )1( ية م  تا نارص ا ياانت أو ا تيض تضمني الطلب بعض ا ل أن  ل لع لب يق
ها  :مجيعأو 

يل؛ "1"  تسجالامتس 

نوانه؛ "2"  عوامس مودع الطلب و

ثل، ا "3" نوانه؛مموإذا اكن ملودع الطلب  ثل و عمس ذكل ا  ملم

نوان املراسةل،  "4" يغ القانوين أو  نوان ا عو بل تىض املادة يف حال لتع نوان مطلواب  مبقاكن ذكل ا  ؛)3(4لع

يذية؛ "5" ناعي، كام هو مقرر يف الالحئة ا منوذج ا لتنفوتصوير للرمس أو ا ّ لص  ل

يه  "6" تفادة من أولوية طلب سابق، إقرار يطالب  فويف حال رغب مودع الطلب يف الا بأولوية ذكل سـ
ياانت  سابق، مع ا بالطلب ا ناء عىل املادةواألدةللل تضاؤها  ب املؤيدة إلقرار األولوية واليت جيوز ا ية 4 ق ق من اتفا

 ابريس؛

تفادة من املادة  "7" ية ابريس، 11سـويف حال رغب مودع الطلب يف الا تج أو أدةلق من اتفا يد بأن ا ملن  يف
منوذج ا سد الرمس أو ا تجات اليت  لصا جت لن ناعي قد مت مل منوذج ا ها الرمس أو ا تخدم أل لصناعي أو اليت  لسـ جل ي

ها يف معرض دويل رمسي أو معرتف بأنه رمسي؛  ضعر

يذية "8" نارص مقررة يف الالحئة ا ياانت أو  لتنفوأية  ّ ع  . ب

شرتط دفع رمس )ب( بة إىل الطلب، جيوز أن  ُواب ي  .لنسـ

نرص ]حظر أية رشوط أخرى[ )2( يان أو  ع ال جيوز اشرتاط أي  نارص ب ياانت وا بة إىل الطلب، خالف ا لع اب ب لسـ لن
شار إلهيا يف الفقرة   .10ويف املادة ) 1(ملا

ية يف الطلب ذاته[ )3( نا ععدة رسوم ومناذج  يني أو أكرث، مع مراعاة  ]ص نا شمل الطلب رمسني أو منوذجني  ع جيوز أن  ص ي
بق نص علهيا القانون ا رشوط اليت ميكن أن  ّا ملط ي  .ل

تعاقدز ألي طرفجيو ] األدةل[ )4( تيض تقدمي م  ناء حفص الطلب، يف احلاةل اليت قد يكون فهيا األدةليق أن  تب أ ث إىل ا ملك
نرص وارد يف الطلب يان أو  عتب شك معقول يف حصة أي  ب  .للمك

                                                 

سابعةخالل ادلورة  6 نة، اقرتح وفد الربازيل نقل لا رشين  للج وا تايللع ند ا لا  ):1(3إىل املادة ) 1(2 القاعدة الوارد يف لب

 ومطلب؛ "3"
ساو ياابن نقل الخالل ادلورة ا نة، اقرتح وفد ا رشين  لدسة وا للج تايل الوارد يف القاعدة لع لند ا  ):1(3إىل املادة ) 1(2لب

منوذج ا "1" ها الرمس أو ا تخدم أل ناعي، أو اليت  منوذج ا شمل الرمس أو ا تجات اليت  تج أو ا ليان اب جلل سـ لص ت ن ن يب مل  .لصناعيسمل

تايل الوارد يف القاعدة  ند ا نة، اقرتح وفد الصني نقل ا رشين  سابعة وا لوخالل ادلورة ا ب للج لع  ):1(3إىل املادة ) 1(2لل

 .ووصف "5"
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شأن املادة   3بمالحظات 

تضاؤها يف الط 1.3املالحظة  نارص اليت جيوز ا ياانت وا قتقرتح هذه املادة قامئة حمددة  لع ) 1( وإذا اكنت الفقرة. لبللب
تضهيا أحد األطراف توايت اليت ميكن أن  يقحتدد احلد األقىص  تعاقدةللمح توحض ) 2( ، فإن الفقرةمل ا

تعاقدأنه ال ميكن ألي طرف تضهيا م  نارص أخرى يف الطلب خالف تكل اليت ميكن أن  تق أن يطالب  بع
يغات ("10املادة   ").لتبلا

تضمنخالل ادلورة اخل 2.3املالحظة  تعني عىل هذه املادة أال  ترب وفدان أنه  نة، ا رشين  سة وا تا ي ع للج سوى قامئة  لعم
نارص واقرتحا حذف الفقرة  ية  للعتو لكن وفودا أخرى رصحت بأن هذا احلمك عىل جانب ). 2(ضيح

سريها ية و نا تعلقة ابلرسوم والامنذج ا يط اإلجراءات ا ية ألنه هيدف إىل  يبري من األ ع لص مل سـ مه تك أن كام . تب
نارص تعلقة ابلرسوم  للعوضع قامئة حمددة  ية ا ملسامه يف إحداث إطار معروف لإلجراءات ا شلك لي س

ية نا عوالامنذج ا  .لص

توايت  3.3املالحظة  بات، بل يريم إىل حتديد احلد األقىص  توى موحد  للمحال هيدف هذا احلمك إىل إحداث  للطل حم
يقة اب لكن جيوز . لعنارص اليت ميكن أن يطالب هباقحىت يكون لك من يود إيداع طلب عىل معرفة د

تعاقدللطرف هامل ا نارص املذكورة بدال من  مجيع اشرتاط بعض من ا ً ثال، ال ميكن أن . لع يل ا ملوعىل  سب
تعاقديلزم أي طرف بة م  تقدمي مطا ل  تيض أي طرف") 3)"1(2انظر القاعدة (ب  يقإذ يفرتض أال 

بة إذا اكن يوفر حامية الرمتعاقد يل، عىل عكس ل تقدمي مطا ية مبوجب نظام  نا سجسوم والامنذج ا ع تلص
 . الرباءات نظام امحلاية مبوجب قانون

تجابة القرتاح عدد من الوفود،  4.3املالحظة  نارص عامة يف الطلب، أي تكل اليت تطالب هبا ّحتدد سـا عهذه املادة 
تعاقدةلك األطراف ية إىل الالحئة امل ا نارص ا لتنف يف حني نقلت ا يل وتريم هذه اخلطة . يذيةلتفصلع

ياغة الالحقة لقانون الرسوم والامنذج نايم ومرن  للصاملقرتحة إىل وضع إطار د  .ي

ند . )أ()1(الفقرة  5.3املالحظة  يل عىل ". 1"لبا تيض أن يقدم الامتس ا تعاقد احلرية يف أن  لتسجألي طرف  يق م
تعاقد تب الطرف ا ية يعدها  ملاسـامترة ر  .مكمس

ند 6.3املالحظة  تعاقدللك طرف. "2" لبا نوانم  تعلقة ابالمس وا يل ا تفا لع حرية حتديد ا مل ص ثال، . ل يل ا ملفعىل  سب
تعاقدجيوز للطرف نواان للمراسةل مل ا سمح ملودع الطلب بأال يقدم سوى  ية أن  بارات اخلصو ع ال ي ص عت

سكن نوان ا لويس ابلرضورة  ع  .ل

ند  7.3املالحظة  شأن تصوي3تتضمن القاعدة . "5"لبا يل  ب تفا يةص نا عر الرسوم والامنذج ا يذية . لص لتنفوتوفر الالحئة ا
سأةل أو اعامتدها، وهو ما قد يربره يف  تعلقة هبذه ا رشوط ا تعديل املزيد من ا ملإطارا أكرث مرونة  مل لل ً

سخ جديدة يات  بل تطوير  نا تقن تقسـ  .مل

ت. )3(الفقرة  8.3املالحظة  بات  بدأ إماكية تقدمي املودع  تتضع هذه الفقرة  لطل ن ضمن أكرث من رمس أو منوذج م
بارة  بعناعي، أي ما يعرف  تعددة"ص بات ا ملا تعددة فائدة ". لطل بات ا تفعني، توفر ا نظور ا ملمفن  لطل ملن م

بات عىل هذا اإلجراء  بري ملودعي ا بال ا يط اإليداع، كام يدل عىل ذكل اإل يث  لطلواحضة من  لكسـ ق تبح
نوع نح هذا ا رس يف األنظمة القانوية اليت  لا مت ن يالتملي نظور املاكتب الفاحصة، فإن . لتسه من ا مأما من 

ناعي وارد يف  شأن لك رمس أو منوذج  يام بأحباث  نطوي عىل احلاجة إىل ا تعددة  بات ا صا ب ت مل لقلطل
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بة للماكتب والسـامي تكل اليت تقوم بفحص اجلدة . الطلب تحدي األكرب اب ثل ا سـويف هذا الصدد،  ل لنمت ي
ناسبيف القدرة عىل اسرتجاع نفقات ا شلك  مبحث والفحص  ب  . 7ل

بول الطرف 9.3املالحظة  تفعني واملاكتب، خيضع  يا إىل إقامة توازن بني مصاحل ا قو ن تعاقدملسع تكل مل ا بات "ل  لطلا
تعددة رشوط املقررة يف قانون الطرف" ملا ثال مقدم الطلب  للال تعاقدمت بقمل ا وال حيدد هذا احلمك . ملط ا

با بل مبوجهبا ا رشوط اليت  لطلا تق تعددةل تعاقدفللك طرف. ملت ا بل م  رشوط اليت  يق حرية حتديد ا ل
تعددة بات ا ملمبوجهبا ا ثال، جيوز للطرف. لطل يل ا ملفعىل  تعاقدسب بات مل ا بل ا نص عىل أنه ال  لطل أن  يقي

تجات من نفس  بق عىل  يع الرسوم والامنذج املوجودة يف الطلب  تعددة إال يف حال اكنت  نا تط مج ممل
يف نف وفقا  نا لتصلص يع الرسوم والامنذج ً تجات، أو يف حال اكنت  تألف من تكل ا مج لواكرنو، أو  ن ملت

تجات اليت  ندما تكون ا تصممي أو وحدة الاخرتاع أو  رشط وحدة ا ناملوجودة يف الطلب ختضع  ع ملل ل
نة منوذج من مجموعة  يبق علهيا الرمس أو ا معيط ها غرض واحدل  .ل أو يكون 

تعاقميكن للطرف 10.3املالحظة  رشوط دمل ا تويف ا تعددا إذا اكن الطلب  با  باره  نا اب با  ل أن يعاجل  سـ طل ت ي يطل ع ممع
نصوص علهيا يف قانون الطرف تعاقدملا بني أو أكرث مل ا سـمي الطلب إىل  طل، أو أن يطلب من املودع  تق

نصوص علهيا يف قانون الطرف8مبوجب املادة  رشوط ا تويف ا مل، إذا اكن الطلب ال  لسـ تعاقدي  .مل ا

 4املادة 
نوان املراسةل يغ القانوين أو  نوان ا يل و عا بل ع تث لمت  ل

متدون[ )1( ثلون ا ملعا تعاقدجيوز ألي طرف) أ ( ]ملم بارش م  ثل ألغراض أي إجراء  تيض من أي خشص معني  ي أن  مكم ّ يق
تب ما ييل  :ملكدلى ا

بات  "1" تب خبصوص ا ترصف دلى ا بق، يف ا ناء عىل القانون ا لطلأن يكون هل احلق،  ل ملط ملكب َّ
يالت؛و  لتسجا

نوان يف أراض يقررها الطرف "2" ّوأن يزوده  ٍ بع تعاقد ّ نوانهملا باره  ع، اب  .عت

ترصف هو صادر )ب( ها الطرفليكون  رشوط اليت  تويف ا ثل  ُيطّبق عن  ل سـ تعاقديمم ية مل ا ناء عىل الفقرة الفر ع  ، )أ(ب
تب، أثر ت بارش دلى ا بة إىل أي إجراء  ثل، اب تعلق بذكل ا ملكأو هو  يم سـ لنملم رصف صادر عن مودع الطلب أو ّ

تعلق به ثل، أو ترصف  شخص املعين اآلخر اذلي عني ذكل ا يل أو ا ّصاحب ا م ملم ل َّسج  .لت

يار   1خلا

يل اإللزايم[ )2([ ية ) أ ( ]لمتثا تعاقد، جيوز ألي طرف)ب(عمع مراعاة الفقرة الفر بارش م  تيض ألغراض أي إجراء  ي أن  يق
تب أن يكون مودع الطلب أو ص شأة ملكدلى ا يس هل حمل إقامة وال  شخص املعين اآلخر اذلي  يل أو ا ناحب ا ل مسج ل لت

ثل هل ثال  يه  ية وفعاةل يف أرا ية أو جتارية  مبمنا مم ض ع ًص َّ ّ  .حقيق

ية وفعاةل يف أرايض )ب( ية أو جتارية  نا شأة  يس هل حمل إقامة وال  ّجيوز ملودع الطلب اذلي  يق حقل ع ص  الطرف من
تعاقد  ترصف ابألصاةل عنملا تب إليداع طلب ألغراض اترخي اإليداعيأن  سه أمام ا ملك   ].نف

                                                 

 .SCT/21/4ثانظر الويقة   7
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يار   2خلا

يل اإللزايم[ )2[( تعاقدجيوز ألي طرف  ]لمتثا تيض م  شخص املعين من يق أن  يل أو ا لمودع الطلب أو صاحب ا لتسج
يه ية وفعاةل يف أرا ية أو جتارية  نا شأة  يس هل حمل إقامة وال  ضاآلخر اذلي  ع ص ّن يق حقل ثالم ِّ أن يعني  مم ألغراض أي إجراء  هل ّ

تب ملكبارش دلى ا  .ي

نوان املراسةل[ )3( يغ القانوين أو  عنوان ا بل تعاقدجيوز ألي طرف ] لتع يل وفقا للفقرةم  تيض ا ً ال  لمتث تيض )ب( يق يق، أن 
يس هل  شخص املعين اآلخر اذلي  يل أو ا تب أن يكون ملودع الطلب أو صاحب ا بارش دلى ا لألغراض أي إجراء  لملك سج لتي

نوان للمراسةل يف تكل األرايضحم يغ القانوين أو  نوان  يه  ية وفعاةل يف أرا ية أو جتارية  نا شأة  عل إقامة وال  بل ع ض ع ص للتن ّ حقيق  .م

ثل[ )4( ملميني ا تعاقديقبل الطرف ] تع يذيةمل ا تب بطريقة مقررة يف الالحئة ا ثل دلى ا يني ا ند  نف أن يودع  لتملك ملم تع سـ َ. 

تعاقد، ال جيوز ألي طرف10 مراعاة رشوط املادة  مع ]حظر أية رشوط أخرى[ )5( يفاء أية رشوط م  ست أن يطالب اب
شار إلهيا يف الفقرات من  رشوط ا ملخالف ا ناوةل يف تكل الفقرات) 4(إىل ) 1(ل سائل ا تعلق اب تفامي  مل  .ملي

ها الطرف ]اإلخطار[ )6( رشوط اليت  يفاء رشط واحد أو أكرث من ا بق يف حال عدم ا يطت ل تعاس ناء عىل الفقرات قدمل ا ب 
شخص املعين اآلخر بذكل مع إاتحة الفرصة )4( إىل) 1( من يل أو ا تب إخطار املودع أو صاحب ا توىل ا ل،  سج لتي ملك

يذية هةل املقررة يف الالحئة ا يل، خالل ا يفاء أي رشط من ذكل ا نفال مل تت للق ب  .س

رشوط[ )7( يفاء ا لعدم ا يفاء رشط أو أكرث من ا ] ست ليف حال عدم ا ها الطرفست تعاقديطبقرشوط اليت  ناء عىل مل ا ب 
يذية، جيوز للطرف) 4(إىل ) 1( الفقرات من هةل املقررة يف الالحئة ا نفخالل ا تعاقدلتمل يه قانونه من مل ا نص  بق ما  عل أن  ي يط

 .جزاءات

شأن املادة   4بمالحظات 

بري عىل غرار املادة  1.4املالحظة  كيغت هذه املادة إىل حد   من معاهدة 4انون الرباءات واملادة  من معاهدة ق7ص
 .سـنغافورة

ند يسمح . )أ)(1(الفقرة  2.4املالحظة  ثل املعني متعاقد  من هذه الفقرة ألي طرف "1"لبا ّاشرتاط أن يكون ا ملم
متد  يالت، كويل براءات  بات وا ترصف أمامه خبصوص ا تب  بل ا متدا من  معخشصا  كمع سج لطل لتلل ملك ق ً ً

ثال يل ا ملعىل  بق رشطا أقل رصامةيوسمح ا. سب يطند هل أيضا بأن   . لب

تعاقدجيوز ألي طرف. )أ)(1(الفقرة  3.4املالحظة  رشط الوارد يف م  بق ا ل أن  ّ ند يط ًعوضا ) أ(1 من الفقرة "2"لبا
تب، الوارد يف  ترصف أمام ا ثل احلق يف ا ملكعن رشط أن يكون  ل ند للمم يه"1"لبا . عل، أو زايدة 

تحديد، جيوز للطر تعاقدفلوعىل وجه ا يهمل ا نوان داخل أرا شرتط أن يقع ا ض أن  لع  .ي

بارة . )ب)(1(الفقرة  4.4املالحظة  بة  لعاب شخص املعين"لنسـ الواردة يف هذا احلمك وأحاكم أخرى، ميكن أن " لا
يل يل هو املاكل اجلديد للطلب أو ا ثال يف حاةل نقل طلب أو  يل ا سجيكون عىل  سج تمل لت  .سب

شأن هذه الفقرةعق. )2(الفقرة  5.4املالحظة  نان  ياران ا نقاش  نة، يطرح  رشين  سادسة وا بب ادلورة ا ث لل للج خل ُ  .لع
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تني 6.4املالحظة  سم هذه الفقرة إىل فقرتني فر يار األول،  يناء عىل ا نق خل عب ية تسمح و. ت  من هذا احلمك )أ(عالفقرة الفر
تعاقدألي طرف تب، عىل أنه ال م  بارش دلى ا يل ألي إجراء  تضاء ا ملك ا يق ناء لمتث سـتثيلزمه بذكل، اب

تيض . إليداع طلب يف حدود ما خيدم أغراض احلصول عىل اترخي اإليداع ترص إماكية أن  يقو نتق
تعاقدالطرف يل أو مل ا يل عىل احلاالت اليت ال يكون فهيا ملودع الطلب أو صاحب ا سج ا تث لمت ل

ية وفعا ية أو جتارية  نا شأة  شخص املعين اآلخر حمل إقامة وال  ّا حقيق ع ص ن  ةل يف أرايض الطرفمل
تعاقد تحديد عىل غرار املادة . ملا يغ هذا ا لو نغافورة) أ)(2(4ص  .سـمن معاهدة 

ية صيغت  7.4املالحظة  نغافورة وهتدف إىل احلد من ) 2(7 عىل غرار املادة )ب(عالفقرة الفر سـمن معاهدة 
منوذج ا تفعني يف سعهيم إىل احلصول عىل حامية الرمس أو ا لاحلواجز أمام ا لن تونص . صناعي يف اخلارجمل

ية  ته الفقرة الفر بدأ اذلي و ناء  ية عىل ا عهذه الفقرة الفر ضع للم توسمح ملودع الطلب اذلي ). أ(سـتثع
ية وفعاةل يف أرايض الطرف  ية أو جتارية  نا شأة  ّيس هل حمل إقامة وال  يق حقل ع ص تعاقدمن  بأن يودع ملا

ثل يني  ممبا ألغراض اترخي اإليداع دون  تع بارة . طل نارص بعو تضمن ا لعأخرى، إذا اكن الطلب  ي
نصوص علهيا يف املادة  يس هل حمل إقامة )1(5ملا نح هل اترخي إيداع حىت لو أودع عىل يد مودع  ل،  مي

ية وفعاةل يف أرايض الطرف  ية أو جتارية  نا شأة  ّوال  حقيق ع ص تعاقدمن تعاقد  وحىت لو اكن الطرفملا  ملا
ثل يني  شرتط عىل هذا املودع  مماملعين  تع  وبعد اترخي إيداع الطلب، جيوز للطرف.  إليداع الطلبي

تعاقد تابعة اإلجراءاتملا ثل داخل همةل حمددة  يني  تيض  مل أن  مم تع هةل . يق ثل داخل ا ملوإذا مل يعني أي  مم
تعاقد احملددة، جيوز للطرف يملا يه قانونه من جزاءات مبا يف ذكل، عىل  نص  بق ما  سب أن  عل ي ل يط

بار الطلب م ثال، ا تا  .رتواكعمل

يار اثن  8.4املالحظة  بني أعاله، طرح  نة حول املهنج ا رشين  سادسة وا ياب أي اتفاق يف ادلورة ا خيف  ُ ّ مل للج ل لعغ
رشين سابعة وا ته يف دورهتا ا نا نة  لععىل ا ل شـ مل ناء . قللج تاح أي ا ثاين، ال  يار ا سـتثوناء عىل ذكل ا ي ل خل ب

يني  شرتط  تعاقد بأن  ممبدأ اذلي جيزي ألي طرف  تع ي تبمللم بارة . ملكثل ألغراض أي إجراء أمام ا بعو
يني  شرتط  تعاقد أن  تعأخرى، جيوز ألي طرف  ي احلصول إيداع الطلب، مبا يف ذكل ممثل ألغراض م

 .يداعاإلعىل اترخي 

يارين يف  9.4املالحظة  تفظ اب نة، ا رشين  سابعة وا يار واحد يف ادلورة ا ياب أي اتفاق عىل  خليف  للج ل ُغ ح لعخ
 .ثالويقة هذه

تعاقدجيوز ألي طرف. )3(الفقرة  10.4الحظة امل نوان م  يغ القانوين أو  نوان  شرتط أن يكون للمودع  ع أن  بل ع للتي
يه سة يف أرا ثل إذا مل تكن هل إقامة أو مؤ يه، بدل اشرتاط أن يكون هل  ضللمراسةل يف أرا س ّ مم ويقرر . ض

بق دلى الطرف ّالقانون ا تعاقدملط نواانمل ا شلك  ً املعين ما اذلي  ع نواان للمراسةلي يغ القانوين أو   ً ع . للتبل
ثل يني  رشط أقل رصامة من  ترب هذا ا ممو تع  .ليع
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 5املادة 
 اترخي اإليداع

سموح هبا[ )1( يات ا ملا ية ) أ (8]ملقتض نح الطرف)2(والفقرة ) ب(عمع مراعاة الفقرة الفر تعاقدمي،   اترخي إيداع للطلب مل ا
تب ا يه ا سمل  تارخي اذلي  بيكون ا ت لل ملك ف ّ تضهيا املادةي تايل ذكرها ابللغة اليت  نارص ا تقياانت وا ل  ):2(10 لع

با؛  "1" نارص أن تكون  يد أن املقصود من تكل ا يا  طلياان رصحيا أو  لع ن يفب ً مضً ً 

بات هوية مودع الطلب؛  "2" سمح بإ ثوياانت  ت  ب

ناعي؛  "3" منوذج ا يه الكفاية للرمس أو ا لصوتصويرا واحضا مبا  ل ف ً 

سمح "4" توياانت  ثهل إن وجدب  .مبم ابالتصال مبودع الطلب أو 

تعاقد جيوز للطرف )ب( نارص ملا ياانت وا تب بعض ا يه ا سمل  تارخي اذلي  تارخي إيداع للطلب ا نح  لع أن  ب ت ل ك لمي ملك ف ي
ية  شار إلهيا يف الفقرة الفر عا منوذج ) أ(مل يه الكفاية للرمس أو ا تصوير واحض مبا  شفوعة  ها،  لفقط، بدال من  ف بلك م ً

ناع تضهيا املادة لصا ها بلغة خالف اللغة اليت  تقي، أو  َّسلم  ).2(10يت

سموح به[ )2( تعاقد جيوز للطرف) أ ( ]مرشط إضايف  نح أي اترخي لإليداع إىل أن ملا نه عىل عدم  نص يف قوا م أن  ني ي
 . تسدد الرسوم املطلوبة

تعاقد ال جيوز للطرف )ب( يةملا يه يف الفقرة الفر شار إ رشط ا بق ا ع أن  ل مل بقه يف الوقت اذلي ) أ( ليط ّإال إذا اكن  ُيط
يه بح  فأ  . املعاهدة هذهً طرفا يفص

شار إلهيا يف الفقرتني  ]حظر أية رشوط أخرى[ )3( نرص خالف تكل ا يان أو  مل ال جيوز اشرتاط أي  ع ) أ)(1(ب
نح اترخي إيداع للطلب)أ)(2(و  .مألغراض 

هل[ )4( يغ وا ملا تويف رش ]لتبل ناء عىل الفقرتنييسـ يف حال مل يكن الطلب  بقة  رشوط ا بطا أو أكرث من ا ملط ل ، )2(و) 1( ً
هةل  رشوط مضن ا يفاء تكل ا نحه فرصة ال بلغ مودع الطلب بذكل و تب أن  تب إايه، وجب عىل ا سمل ا ملوقت  ت ملك لملك س مي ي ت

يذية لتنفاملقررة يف الالحئة ا ّ
9. 

                                                 

نة، اقرتح وفد الربازيل إضافة  8 رشين  سادسة وا للجخالل ادلورة ا لع ناعي"ل منوذج ا تكر الرمس أو ا تعلقة هبوية  ياانت ا لصا ب مل لب م يات " ل مقتضإىل قامئة 
 ).1(اترخي اإليداع يف الفقرة 

رشين  سادسة وا للجوخالل ادلورة ا لع ندا إضافة ل يات اترخي اإليداع يف الفقرة " الوصف"كنة، اقرتح وفد   ).1(مقتضإىل قامئة 
ياابن إضافة  نة، اقرتح وفد ا رشين  سادسة وا لوخالل ادلورة ا للج لع ها "ل تخدم أل ناعي، أو اليت  منوذج ا شمل الرمس أو ا تجات اليت  تج أو ا جليان اب سـ لص ت ن ن يب مل سمل ل

ناعي منوذج ا لصالرمس أو ا يات اترخي اإليداع يف الفقرة إىل " ل  ).1(مقتضقامئة 
ية إضافة  تحدة األمر نة، اقرتح وفد الوالايت ا رشين  سادسة وا يكوخالل ادلورة ا مل للج لع يات اترخي اإليداع يف الفقرة " املطلب"ل  ).1(مقتضإىل قامئة 

بارة  نة، اقرتح وفد الصني إضافة  رشين  سابعة وا عوخالل ادلورة ا للج لع تضبو"ل بارة "مقوصف  ثل، يف حال "ع و يني  ّو مم بارايلذكل ااكن تع ًيني إ ج إىل قامئة " تع
 ).1(ضيات اترخي اإليداع يف الفقرة مقت
بارة  9 تعاضة عن  نة، اقرتح وفد الصني الا رشين  سابعة وا عخالل ادلورة ا سـ للج لع نحه فرصة "ل بلغ مودع الطلب بذكل و تب أن  ميوجب عىل ا ي ملك

ه رشوط مضن ا يفاء تكل ا ملال لت يذيةس لتنفةل املقررة يف الالحئة ا بق يف دعوة املودع "بعبارة ) 4(يف الفقرة " ّ بت وفقا للقانون ا تب ا ملطوجب عىل ا ًل يفاء إىل ملك ستا
رشوط مضن  ية املقرلتكل ا همةل الز ّا من يذيةمل  ".لتنفرة يف الالحئة ا
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رشوط الحقا[ )5( يفاء ا لاترخي اإليداع يف حال ا توىف ا ]ست شار إلهيا سـ إذا ا هةل ا بقة، يف غضون ا رشوط ا ململودع ا ململط ل
تجاوز، )4(يف الفقرة  تضهيا الطرف 10يوجب أال  نارص اليت  ياانت وا تب لك ا يه ا تمل  تارخي اذلي  يقاترخي اإليداع ا ملك لعف ب سـ لل  ي

تعاقد ترب الطلب كام لو مل يودع). 2(و) 1( مبوجب الفقرتني ملا ُوإال ا  .ع

شأن املادة   5بمالحظات 

يغت الفقراتن  1.5ملالحظة ا نة،  رشين  سة وا صبعا القرتاح قدم خالل ادلورة اخلا للج م عىل غرار املادة ) 2(و) 1(لعت
نغافورة) 2(و) 1(5  .سـمن معاهدة 

ها أحد األطراف)أ)(1(الفقرة حتدد  2.5املالحظة  رشوط اليت ميكن أن يفر ض ا تعاقدةل نح اترخي إيداعمل ا . م لغرض 
س رشوط موخالل ادلورة اخلا ية اإلبقاء عىل قامئة ا يد أ نة، عاودت عدة وفود تأ رشين  لة وا مهلع ك للج

ية إذ إن  نا تواها األدىن، كام هو احلال يف جمال الرسوم والامنذج ا تارخي اإليداع يف  عاملربطة  لص سـ ب مت
يا يل اترخي اإليداع قد يؤدي إىل فقدان احلقوق هنا ئتأ رشوط املربطة . ج ية ا بلغ أ بغي أن  بو ت مه لت تارخي ين

تب من دوهنا  يل أن يعرف ا ملكاإليداع حدا جيعل من ا ملسـتح  ".ماذا"يودع " من"ً

ند  3.5املالحظة  نة، . "1"لبا يان، يف حاالت  بار ا بت يف إماكية ا تعاقدة احلرية  يتكون لألطراف ا ب ت ن لل معمل ل ًرصحيا "ع
با نارص أن تكون  يد أن املقصود من تكل ا يا  طلأو  لع يفن ً   ".مض

تيض الطرف)أ) (1(تبني الفقرة  4.5املالحظة  يق بوضوح إماكية أن  تعاقدن تضهيا املادة مل ا تق إيداع الطلب ابللغة اليت 
نحه اترخي إيداع) 2(10 ميعمد إىل  تب عىل . ل رشط إىل عدم قدرة ا ملكويعزى تضمني الفقرة هذا ا ل ُ

ها " ماذا"أودع " من"حتديد  توفر املعلومات يف لغة  يقبلشلك قاطع إذا مل  ت تبب  . ملكا

ّبني  5.5املالحظة  تعاقد أنه إذا اكن جيوز للطرف)ب(1الفقرة صياغة ت ند إيداع بعض من مل ا نح اترخي إيداع  ع  م
ية  نارص املذكورة يف الفقرة الفر عا نح اترخي إيداع إذا اكن الطلب ال ) أ(لع نه  ها، فال  مبدال من  ميك مجيع ً

يه الكفاية للرمس أو ا فتضمن تصويرا واحضا مبا  ً ناعيي لصمنوذج ا بغي أن يكون . ل بارة أخرى،  ينو بع
تارخي اإليداع رشوط املربطة  ناعي أحد ا منوذج ا بتصوير الرمس أو ا ت للص به عدد من الوفود . ل طلوهذا ما 

نة رشين  سة وا للجخالل ادلورة اخلا  . لعم

بني يف املالحظة . )2(الفقرة  6.5املالحظة  ساقا مع مغزى هذه املادة، كام هو  ما ً ُ مل يدرج دفع الرسوم يف قامئة ،2.5ت
تارخي اإليداع يف الويقة  رشوط املربطة  ثا ب ت شأن املادة 3.4واقرتحت املالحظة . SCT/25/2ل  يف 4ب 

تالم، فقد يقرر عدم SCT/25/2ثالويقة  با مل تدفع رسومه يف اترخي الا تب  تمل ا سـ أنه حني  طل ُسـ ً ملك ي
نظر يف الطلب إىل أن يمت دفع الرسوم لتابعة ا ية املعمول . م هةل الز سديد الرسوم مضن ا نويف حال  مت مل

نح الطلب اترخي إيداع سابق تب من  نع ا بب  ناك من  يس  مهبا،  ملك س ميفل بارة أخرى، ميكن . ه بعو
نح اترخي اإليداع سديد الرسوم و متب الفصل بني   .تللمك

نة، عربت ست وفود عن الرأي اذل 7.5املالحظة  رشين  سة وا للجخالل ادلورة اخلا يد بإماكية متكني لعم ني  يف
تعاقدةاألطراف نح اترخي إيداعمل ا نص الفقرة. م من اشرتاط دفع الرسوم ألغراض  يجة ذلكل،  تو ) 2( نت

تعاقدةعىل أنه ال جيوز للطرف نح اترخي إيداع إال إذا هذا األداء مل ا م اشرتاط دفع الرسوم من أجل 
تارخي اإليداع مبوجب قانون رشوط املربطة  بشلك أحد ا ت  . هلي

                                                 

نة، اقرتح وفد بريو  10 رشين  سابعة وا للجخالل ادلورة ا لع تعاضة عن ل تجاوز "رة عباسـالا  ).5(يف الفقرة " أن يكون"بعبارة " يأال 
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تشمل أقىص ما ميكن فرضه ) أ)(2(و) أ)(1( بوضوح أن القامئة الواردة يف الفقرتني )3(الفقرة توبني  8.5املالحظة 
شأن اترخي اإليداع ياانت أخرى، لكن جيوز . بمن رشوط  نارص أو  بوميكن اشرتاط تضمني الطلب  ع

ها يف وقت الحق من دون أن يؤثر ذكل يف اترخي اإليداع  .عإيدا

ياانت املطلوبة للحصول عىل )4(الفقرة تنص  9.5ظة املالح نارص وا يع ا تضمن الطلب  ب عىل أنه يف حال مل  لع مج لي
تكامل الطلب متكن من ا نح املودع همةل  بغي  سـاترخي إيداع،  لي م يذية عىل هذه . ين لتنفونص الالحئة ا ت

بل يري قد يطرأ يف ا سري أي  هةل هبدف  تقا سـمل ملت تغ   .ي

تارخي )5(الفقرة تتناول  10.5املالحظة  تعلقة  رشوط ا يع ا توف الطلب  سأةل حتديد اترخي اإليداع إذا مل  ب  مل مج سـ لم ي
رشوط الحقا توىف لك تكل ا بداية مث ا لاإليداع يف ا سـ نص هذه الفقرة عىل أن . ل ية،  ياغة احلا تواب ل لص

ت نارص اليت  ياانت وا تب لك ا يه ا تمل  تارخي اذلي  يقيكون اترخي اإليداع هو ا ملك لعف ب سـ لل ضهيا الطرف ي
تعاقد تارخي اإليداع. ملا تعلقة  رشوط ا يع ا توىف  بارة أخرى، يؤجل اترخي اإليداع حىت  بو مل مج سـ لبع ُ ت ّ .

تفاظ  نصان يف رشيعاهتام عىل الا نة أهنام  رشين  سادسة وا حولكن، أوحض وفدان يف ادلورة ا ت يلع للج ل
يه  فتارخي إيداع الطلب اذلي  يف" خمالفة"ب ستتارخي لإليداع رشيطة ا تارخي ك تعلقة  رشوط ا باء ا مل ل
يعاب هذا املهنج، تقدم وفد ابقرتاح، وأيده عدد من . ّاإليداع يف غضون همةل حمددة ّومن أجل ا ّ ست

تجاوز"الوفود األخرى، وهو  ياانت " يأال  تب لك ا يه ا تمل  تارخي اذلي  باترخي اإليداع ا سـ لل ملكي ف
تعاقد مبوجب الفقرتني  تضهيا الطرف ا نارص اليت  ملوا  ).2(و) 1(يقلع

 6املادة 
شف  لكفرتة اإلهمال لإليداع يف حال ا

ناعي خالل فرتة  شف عن رمس أو منوذج  صإن ا هرا[لك رش  ًالاثين  ش هر عىل [ ]ع شتة أ هور [سـ تة أو الاثين لشا لسـ ا
بة ابألولوية، ال خيل جبدة الرمس أو ا 11]*عرش بق اترخي إيداع الطلب، أو اترخي األولوية يف حال املطا لاليت  ل منوذج تسـ

ناعي و شف/لصا سب احلال، إذا مت ا ته،  لكأو أصا ح  :ل

رشعي؛ "1" تكر أو خلفه ا بل ا لمن  ملب  ق

ناعي أو  "2" منوذج ا بل خشص عىل عمل ابلرمس أو ا لصمن  ل نه ق شف  عومرصح هل اب لك تكر أو َّ بل ا ملبمن  ق
رشعي؛  لخلفه ا

رشعيأو  "3" تكر أو خلفه ا سفي إزاء ا ليجة ترصف  ب ملتع ّ  .12نت

 6شأن املادة بمالحظات 

شف من  1.6املالحظة  شأن فرتة إهمال إليداع الطلب بعد ا تضمن أحاكما  هوم أن معظم األنظمة القانوية  لكمن ا ب ت ًن ملف
نوع تضمن أحاكما من هذا ا رشعي أو أي خشص آخر، لكن بعضا مهنا ال  لبل اخملرتع أو خلفه ا ًي ً ل . ق

ها ما ب هر و6ني تتيحوترتاوح فرتة اإلهمال يف القوانني اليت  هرا12ش أ  ً هوم كذكل أن . ش ملفلكن من ا
                                                 

ية * يهنا الو تعاقدة وفقا لقوا سـهبا األطراف ا يذية ميكن أن  هور يف املعاهدة والالحئة ا هل املعرب عهنا اب نة أن ا نهم ا مل حت طللج ن نف ش مل ًتف ت  .لل
نة،  11 رشين  سابعة وا للجخالل ادلورة ا لع يا قال ل نوب أفر يقوفد  تحفظ ج ّإنه  هور ةل عىل همي رشلشا تة أو الاثين  عا  .لسـ
شف  12 شأن ا ند رابع  بني إضافة  نة، اقرتح وفد ا رشين  سادسة وا لكخالل ادلورة ا ب ب لفل للج لع شلك "ل بمن جانب أطراف أخرى ممن حصلوا عىل معلومات 

بارش مبارش أو غري   ."م
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تلفة، وشلك عام عدم إاتحة بعض األنظمة القانوية لفرتة اإلهمال، قد يؤداين  نوجود فرتات إهمال  ب خم
ناعي يف اخلارج منوذج ا لصابملودع إىل فقدان إماكية احلصول عىل حامية للرمس أو ا يد . لن حومن شأن تو

بات فرتة اإلهمال مع إقرار اتفاق نب مودعي ا نه فرتة اإلهمال أن  شف اذلي ترتتب  لطل حول ا جي ع لك
 . هذا اخلطر

رش خالل 2.6املالحظة  هر أو اثين  تة أ نة، اتفقت الوفود عىل فرتة إهمال مدهتا  رشين  سابعة وا ع ادلورة ا شلع سـ للج ل
يار بني فرتتني تعاقدة املرونة لال نح األطراف ا تهرا، ما  مل خمي ً سـتة "فف فرتة من ويف الوقت ذاته خت. ش

هرا رش  هر أو اثين  ًأ ش يقني "عش تخدمني إزاء عدم ا ثيل ا ل، إىل حد ما، من خماوف بعض الوفود و سـ ملمم
بارة  شلكه  عاذلي  هر عىل األقل"ت شتة أ   ".سـ

ثايل هو  3.6املالحظة  يد فرتة اإلهمالملوعلام بأن احلل ا ية حتو شاء آ نظر يف إماكية إ ل، ميكن ا ن ن ية ل يمنظا للجمعيح  ة تت
نة ية  نفاذ لفرتة ز يمراجعة فرتة اإلهمال، بعد أن تدخل املعاهدة حزي ا ن معل  . م

رشعي أو  4.6املالحظة  شف عىل يد اخملرتع أو خلفه ا لونص هذا احلمك عىل فرتة إهمال إليداع الطلب إذا اكن ا لك ي
ناعي بفضل معلومات  منوذج ا لصخشص آخر اطلع عىل الرمس أو ا رشعيأمده هبا اخملرتع أو خلفل . له ا

نة يف دورهتا  تىض الاقرتاح املعروض عىل ا للجوا سابعة ق رشين يف الويقة لا ثوا أن أيضا  SCT/27/2لع
شف عن الرمس أو  رشعي  تكر أو من خلفه ا شخص اآلخر قد حصل عىل ترصحي من ا للكيكون ا ب لل مل

ناعي منوذج ا لصا شة يف. ل نا ية، بعد  رشط اإلضايف من الويقة احلا قوقد حذف هذا ا ل مث سابعة ل ل ادلورة ا
نة رشين  للجوا  .ّحيد من مزية فرتة اإلهمال ألن قد لع

سابقة،  5.6املالحظة  شار إلهيام يف املالحظات ا تني ا لوابإلضافة إل احلا مل ينص احلمك كذكل عىل فرتة إهمال يف حاةل ل
سفي إزاء اخملرتع أو خلفه تعشف انجتة عن ترصف  ش. ّك سفي ا شف ا ثةل عىل ا لكومن األ تع للك ف من م

ناعي يف  منوذج ا بل خشص أخذ علام ابلرمس أو ا رشعي من  لصدون ترصحي من اخملرتع أو خلفه ا ل ً ق ل
رسية  .لظرف من ا

بغي  6.6املالحظة  نيب وهل  تب حميل أو أ رشة الصادرة عن  ناعي يف ا منوذج ا شف عن الرمس أو ا نأما ا ج يمك لن لص للك
سأةل ترتك للقان ـي  مأن يؤدي إىل إاتحة فرتة إهمال  تعاقدفه بق يف لك طرف  مون ا ترب . ملنط يعوقد 

شار إلهيا  تب ال يقع مضن أي من احلاالت ا رشة الصادرة عن ا شف يف ا تعاقد أن ا ملالطرف ا لك ملكمل لن
نود من  تيض إاتحة فرتة إهمال6من املادة " 3"إىل " 1"لبيف ا ترب أهنا ال  تق و  .يع

ية إىل هذه املادة مفادها أن 7.6املالحظة  يفت حا شـأ سـهبا األطراف اض هور ميكن أن  حتهل املعرب عهنا اب ش  لمل
تعاقدة يةً وفقاملا يهنا الو طن لقوا رشوع املعاهدة إىل فرتة . ن شار فهيا يف  موهذه يه املرة األوىل اليت  ي

هور لشسب اب نة . حت رشين  سادسة وا يان ردا عىل قلق أحد الوفود يف ادلورة ا يف هذا ا للجوأ ل ب لعض ّ ل
هل  ساب ا ية  ملإزاء  حيف هورك ية املعرب عهنا اب لشالز ّم  .ن
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 7املادة 
 رشط إيداع الطلب ابمس اخملرتع

تكر[ )1( تعاقدجيوز ألي طرف ] ملبرشط إيداع الطلب ابمس ا تكر الرمس أو م  تيض إيداع الطلب ابمس  مب أن  يق
منوذج ناعي لا  .لصا

تكر[ )2( تعاقد يف حال اشرتط الطرف ]ملبرشط شلكي يف حال اشرتاط إيداع الطلب ابمس ا تكر مل ا مب أن يودع ابمس 
نا هبذه الصفة يف الطلب ناعي  منوذج ا تكر الرمس أو ا رشط إذا اكن امس  توىف هذا ا ناعي،  منوذج ا يّالرمس أو ا لص ب سـ بلص ُ مي ل مل  :ل

 واكن هذا الامس هو امس مودع الطلب، "1"

تكر للمودع،  "2" نازل من ا يان  توي عىل  يان أو  بأو اكن الطلب مصحواب  ت ب ملحي بب تكر الرمس ً يع  مبحيمل تو ق
ناعي منوذج ا لصأو ا  .ل

شأن املادة   7بمالحظات 

تكر 1.7املالحظة  بتيض بعض األنظمة القانوية أن يودع الطلب ابمس ا ملن ويعين هذا أنه حني ال يكون مودع . تق
منوذج إىل  يل آخر عىل نقل الرمس أو ا نازل أو أي د يان  تعني تقدمي  سه،  تكر  لالطلب هو ا ل ت ب ي نف ّب مل

 .املودع

تكر 2.7املالحظة  بق هذا احلمك إال عىل األطراف. ملبال يعمم هذا احلمك رشط إيداع الطلب ابمس ا تعاقدةيطوال   مل ا
رشط بق هذا ا تضمن قانوهنا ا لاليت  ملط يط اإلجراءات يف احلاالت اليت . ي تبسـويريم هذا احلمك إىل 

سامح  رشط، وذكل اب بق عىل هذا ا بنص فهيا القانون ا ل ملط يل عىل لي نازل كد يان  لسلمي املودع جمرد  ت ب ت
نقل بع داخل الطلب. لا نفصةل مرفقة ابلطلب أو  نازل يف ويقة  يطوجيوز أن حيرر ا ث ُت م ل ًوحفاظا عىل . ُ

تكر يد ا نازل موقعا  يان ا بغي أن يكون  تكرين،  بحقوق ا ب ت ب ملب ل ًمل  .ين

 8املادة 
تقسـمي الطلب

 

سـمي أي ط ] تقسـمي الطلب[ )1( تب، لب تقجيوز للمودع  ناء عىل طلب ا ملكأصيل،  بني ب يني طلإىل  أو أكرث عن عفر
ية بات الفر ية املطالب حباميهتا يف الطلب األصيل عىل تكل ا نا عطريق توزيع الرسوم والامنذج ا لطل ع  .لص

ية[ )2( بات الفر عاترخي اإليداع وحق األولوية  ت ]للطل تارخي إيداع الطلب األصيل والا ية  بات الفر تفظ ا سـ  ب ع لطل فادة حت
بة ابألولوية، هالمن املطا  .تطبيق يف حاةل 

سـمي الطلب])أ([  ]الرسوم[ )3(  .تق جيوز اشرتاط دفع رسوم عىل 

ية مجموع الرسوم اليت اكنت  )ب([ بات الفر تحقة عن الطلب األصيل وا عال جيوز أن يفوق مجموع الرسوم ا لطل ملسـ
تحقة  سـتكون  باتمسـ  ].لطلإليداع العدد املالمئ من ا
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شأن املادة مالحظات  8ب 

ية يف طلب  1.8املالحظة  نا ساعي إىل حامية عدة رسوم أو مناذج  عهيدف هذا احلمك إىل متكني مودع الطلب ا ص ل
سـمي نامجة عن ا بات ا تارخي اإليداع األصيل يف ا تفاظ  سـمي الطلب والا تقواحد، من  ل لطل ب لتق  .ح

شمل الطلب . )3(3يتعني قراءة هذا احلمك ابالقرتان مع املادة  2.8املالحظة  يونص هذه املادة عىل أنه جيوز أن  ت
بق نص علهيا القانون ا رشوط اليت ميكن أن  يني أو أكرث، مع مراعاة ا نا ّرمسني أو منوذجني  ملط ي ع . لص
بقة، رشوط ا تويف ا يني أو أكرث ال  نا تضمن رمسني أو منوذجني  ملطفإذا اكن الطلب اذلي  سـ ع ص لي ميكن  ي

سـمي تقتب أن يطلب من املودع  رشوطللمك تويف ا يث  بني أو أكرث  ل الطلب األصيل إىل  سـ حب . تطل
بارة  نا إال إذا اكن الطلب األصيل " تقسـمي الطلب"عويرتتب عىل  سـمي  بغي أال يكون ا ممكأنه  لتقن ي

 .معلقا

بات  3.8املالحظة  بة  ية أو من أداء الرسوم اب يفاء اإلجراءات ا سـمي الطلب مقدمه من ا للطلال يعفي  سـ شلك نتق لل ست
ي تارخي إيداع الطلب األصيل واترخي األولوية، . ةعالفر بات  تفاظ ا سـمي يف ا ية ا بلكن تمكن أ لطل تق حمه ل

ية ختفف آاثر . ُإن وجد سـمي آ بار ا تايل، ميكن ا لواب تق ت لل به املودع يف الطلب األصيل وال " خطأ"ع تكار
نه أي أثر سليب عىل املاكتب  .عيرتتب 

شات ادل).1(الفقرة  4.8املالحظة  نا ق عقب  بارة م يفت  نة، أ رشين  سادسة وا عورة ا ض للج بناء عىل طلب "لعل
تب به " ملكا سـهتدف يف هذا احلمك هو ذاك اذلي  سـمي ا يطلحىت يكون من الواحض أن نوع ا مل لتق

بني يف املالحظة  تب، كام هو  ّا م سم فهيا مودع .  أعاله2.8ملك شمل هذا احلمك احلاةل اليت  ّوال  يق ي
نه بادرة  به  مالطلب  مب سـمي وميكن. طل نوع من ا نص ف رشيعاهتا عىل هذا ا تعاقدة أن  تق لألطراف ا ل ت لمل ت

ست ملزمة بذكل مبوجب هذا احلمك بت يف ذكل، ولكهنا  يإذا ر  .لغ

بارة  5.8املالحظة  تايل معىن  ثال ا عيوحض ا ل مل ية املطالب حباميهتا يف الطلب "ّ نا ععن طريق توزيع الرسوم والامنذج ا لص
بات الف يةلطلاألصيل عىل تكل ا ية ". عر نا شمل ثالثة رسوم أو مناذج  يا  با أ عنفرتض أن  ص ي صل طل ل
تعاقد معني ّأودع يف طرف  ئة . م يان إىل ا نا متي رسامن أو منوذجان  لفو ع ص يف ادلويل 7ين لتصن من ا

ئة  ثالث إىل ا متي ا ناء عىل اتفاق لواكرنو، و ية  نا لفللرسوم والامنذج ا ل ب ع لونفرتض أيضا أن القانون . 9ينلص
يع الرسوم الوطين ا متي  تعددة رشيطة أن  بات ا سمح بإيداع ا تعاقد  مجبق يف الطرف ا مل لطل ي مل تننط مل

يف ادلويل ها من ا ئة  ية يف الطلب إىل ا نا نوالامنذج ا ع لتصلص س تب . نفلف ثال، يطلب ا ملكويف هذا ا مل
شمل الواحد رمسني أو منوذجني  يني،  بني فر سم الطلب األصيل إىل  يمن مودع الطلب أن  ع طل ّيق

ئة صن يان إىل ا نني  يني ا لفا مت ث ئة 7ينع متي إىل ا ناعي اليت  منوذج ا لف وشمل اآلخر الرمس أو ا ن يل لص  .9ي

نة. )ب)(3(الفقرة  6.8املالحظة  رشين  يف هذا احلمك عقب ادلورة الرابعة وا للجأ سادسة .لعض ل وبعد ادلورة ا
متس وفدان وضع هاتني الفقرتني بني قوسني مربعني نة، ا رشين  ّوا ل للج توصل إىل اتفاق مً ونظرا لعد.لع ل ا

ية  عشأن الفقرة الفر رشين، فقد وضعت هذه الفقرة بني قوسني ) ب(ب سابعة وا لعخالل ادلورة ا ل
ية لمربعني يف الويقة احلا  .ث

بات  7.8املالحظة  يع ا ها مودع الطب األصيل و يد تجاوز الرسوم اليت  هدف من هذا احلمك هو أال  لطلوا مج سـ فعت ل
ية، يف حال  تالفر نذ ع ها املودع لو أودع  يد بلغ اإلجاميل للرسوم اليت اكن  مسـمي الطلب األصيل، ا فع سـ مل ق

بات سلمي من ا بداية العدد ا لطلا ل ية أعىل . ل بات الفر بل الرسوم املدفوعة عىل ا عوجيوز أن يكون  لطل م
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بلغ الرسوم للعدد ا بلغ الرسوم املدفوعة عىل الطلب األصيل، ولكن ال جيوز أن يزيد عىل  ممن  لسلمي م
بات  . لطلمن ا

نصوص علهيا يف القرة  8.8املالحظة  يح احلاةل ا تايل عىل تو ثال ا ملوساعد ا ض ل مل لنفرتض أن تلكفة إيداع ). ب(3ي
تعاقد معني يه  ناعي يف طرف  ّطلب رمس أو منوذج ا م  وتلكفة الطلب لرمسني أو منوذجني 10لص

يس يه  يف  ها من  ئة  يان إىل ا يني  ننا س نلف مت ع تصص نف به لرمسني أو منوذجني ي. 15ين طلودع املودع 
نني ألن الرمسني أو . 15ويدفع  يني ا بني فر سـمي الطلب األصيل إىل  نه فامي بعد  ثويطلب  ع طل تق م ُ

ها ئة  يان إىل ا منوذجني ال  سا نفلف ينمت بداية دلفع . ل نفصلني يف ا بني  لولو أودع املودع  واملغزى من . 20مطل
سـمي الطلب ) ب(3الفقرة  بلغ اذلي .  يف هذه احلاةل20ابملودع إىل دفع أكرث من تقهو أال يؤدي  ملوهو ا

شلك  يدفعه لو اكن قد أودع  باكن  بداية" سلمي"سـ نذ ا بني  لا ثال، دفع املودع رسوم . ملطل ملويف هذا ا
يني  نا عالطلب األصيل عىل رمسني أو منوذجني  تايل أن يأخذ ذكل ) 15أي (ص تب اب بغي  لو للمك ين

بان وخيصمه سـميحلسـادلفع يف ا تحق بعد ا بلغ الرسوم ا تق من  لسـ مل بغي للمودع أن . م ينويف هذه احلاةل، 
تب الفارق بني  يني (20للمكيدفع  بني الفر تحقة عن ا عالرسوم ا لطل ها لقاء  (15و) ملسـ فعالرسوم اليت د

 .5، أي أن يدفع )الطلب األصيل

 9املادة 
ناعي منوذج ا لصرش الرمس أو ا ل  ن

رشاحملافظة عىل الرمس أو [ )1([ ناعي دون  منوذج ا نا لص ّتعني[  ]ل سمح ] جيوز] [ي تعاقدالطرفيأن  ملودع الطلب بأن  مل ا
رش ملدة حيددحيافظ  ناعي دون  منوذج ا نعىل الرمس أو ا لص يا املقررة يف الالحئة هال بق، رشط مراعاة املدة ادل ن القانون ا ّملط

يذية  .لتنفا

ناعيالامتس [ )2( منوذج ا لصاحملافظة عىل الرمس أو ا تعاقد، ألغراض احملافظة ) أ(  ]الرمسو ؛ن دون رشل ملجيوز للطرف ا
ناعي دون رش وفقا للفقرة  منوذج ا نعىل الرمس أو ا لص تب)1(ل شرتط تقدم املودع ابلامتس  للمك، أن   .ي

ناعي دون رش )ب( منوذج ا تعلق ابلامتس احملافظة عىل الرمس أو ا شرتط دفع رمس فامي  تب أن  نجيوز  لص ي لي  وفقا للمك
ية لل  .)أ(عفقرة الفر

رش[ )3( ناعي دون  منوذج ا رش الالحق اللامتس احملافظة عىل الرمس أو ا نالامتس ا لصن ل  يف حال تقدمي الامتس احملافظة  ]ل
ناعي دون رش منوذج ا نعىل الرمس أو ا لص متس )أ)(2( وفقا للفقرة ل سب احلاةل، أن  يل،  يل، جيوز للمودع أو صاحب ا ح لتسج

ناء الفرت ناء عىل الفقرة ثيف أي وقت أ بقة  بة ا ناعي) 1(ملط منوذج ا لصرش الرمس أو ا ل  .ن

شأن املادة   9بمالحظات 

نة أن  1.9املالحظة  رشين  سابعة وا رشين وا سادسة وا شات يف ادلورتني ا نا للجأكدت ا ل ل ق لعمل لع العديد من القوانني ّ
ناعي دون رش لفمتنح ل منوذج ا نلمودعني إماكية احملافظة عىل الرمس أو ا لص ، ولكن عددا رتة من الزمنلن

يح تكل اإلماكية نمن القوانني ال  سابعة . تت نة يف دورهتا ا شه ا نا شأن هذا احلمك  ياران  لووضع  للج ق ت لب خ
رشين نة وا ثا نة يف دورهتا ا هام ا نا ية  تفظ هبام يف الويقة احلا رشين وا لعوا ملع ش لح للج ت ل قث ل ويف ادلورة . ُ

تفظ رشين خلص الريس إىل أن  سابعة وا حيا ئل يارين يف املادة لع ، إلاتحة املزيد من الوقت للك 9خل اب
 .وفد يك يدرس الوضع
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منوذج  2.9املالحظة  تعاقد ملودع الطلب ابحملافظة عىل الرمس أو ا سمح الطرف ا يار األول أن  تيض ا لو مل ي خل يق
يا املقررة يف ال ناعي دون رش ملدة حيددها مبوجب قانونه الوطين، مع مراعاة املدة ادل ّا ن ّلص الحئة ن

يذية تفعني . لتنفا ناعي ملنويمكن املغزى من هذا احلمك يف مصلحة ا منوذج ا لصيف احملافظة عىل الرمس أو ا ل
نة ما دام ذكل ميكهن معيدون رش لفرتة  سد الرمس أو من تج اذلي  تحمك يف اإلصدار األول  جي من ا ن للمل

ناعي منوذج ا لصا ناعي دون. ل منوذج ا لصلكن احملافظة عىل الرمس أو ا ت رش يف رشيع واحد ال خيدم أي ل ن
ناعي يف رشيع آخر منوذج ا تغرض إذا رش الرمس أو ا لصن تة يف العرص احلايل أنه إذا . ل ثا بومن احلقائق ا ل

هوةل من أي ماكن آخر من العامل نفاذ إلهيا  تاحة يف جزء من العامل أمكن ا بحت مادة ما  سأ بم ل  .ص

نص هذه املادة عىل فرتة موح 3.9املالحظة  ناعي دون رش، تال  منوذج ا ها احملافظة عىل الرمس أو ا ندة ميكن خال لص ل ل
يذية، وترتك للك طرف  يا حتددها الالحئة ا نص عىل مدة د لتنفلكهنا  ن اليت حرية حتديد املدة متعاقد ت

يا املقررة  ّتزيد عىل املدى ادل رشن ناعي دون  منوذج ا ها احملافظة عىل الرمس أو ا ناليت ميكن خال لص ل  .ل

منوذج  4.9ة املالحظ به احملافظة عىل الرمس أو ا لال حتدد هذه املادة نظاما خاصا من بني األنظمة القامئة يمت مبو ج ً ً
رش ناعي دون  نا يه، ميكن للطرف. لص تعاقدعلو يل مل ا تأ ثال ألحاكم هذه املادة عرب اعامتد نظام  ج الا ل مت

ثال أو نظام تصممي رسي أو نظام  رش  ما يل اللن تأ جيح إماكية ا لت ن تأخري دفع رسوم ي رش  بفعيل  لن
يل  .لتسجا

ياغة  5.9املالحظة  نة، عدلت  رشين  سادسة وا صعقب ادلورة ا ِّ للج ية العامة للامدة  )1(الفقرة لعل لبنوغريت ا ية 9ِّ بغ 
ناعي دون رش منوذج ا تعلق ابحملافظة عىل الرمس أو ا تلف األنظمة القامئة فامي  يعاب  نا لص ي لخم وذلكل، . ست

ياغة عامةيف) 1(وضعت الفقرة  تعاقد ملودع الطلب احملافظة عىل . ص  سمح الطرف ا تيض أن  ملويه  ي تق
تيض من املودع أن يقدم الامتسا ذلكل  نة ولكهنا ال  ناعي دون رش لفرتة  منوذج ا ّالرمس أو ا تق يّ معلص ن ل

منوذج. الغرض رش الرمس أو ا سمح ملودع الطلب أن يؤجل  لويضمن هذا املهنج األخذ ابألنظمة اليت  ن ّ  ت
يل دون الاضطرار إىل تقدمي طلب ذلكل الغرض ناعي عن طريق تأخري دفع رسوم ا سجا  .لتلص

يح  6.9املالحظة  هذه املادة،  ية اجلديدة  تويف إطار ا ل تن تعاقد إماكية الاشرتاط من مودع )2(الفقرة لب ن للطرف ا مل
ناعي دون رش منوذج ا نالطلب تقدمي الامتس للمحافظة عىل الرمس أو ا لص ط تقدمي ذكل يوشرت. ل

رش يل ا تأ سمح  رسية أو يف األنظمة اليت  بة إىل الرسوم أو الامنذج ا ثال اب نالالامتس  لل ج بم ت  .لنسـ

نة.)3(الفقرة  7.9املالحظة  رشين  سة وا يفت هذه الفقرة عقب ادلورة اخلا للج أ م توبني بوضوح أنه يف حال . لعض
ناعي دون منوذج ا لصتقدمي الامتس ابحملافظة عىل الرمس أو ا يل ل لتسج رش، جيوز للمودع أو صاحب ا ن

بقة بل انقضاء املدة ا ناعي  منوذج ا ملطأن يطلب يف وقت الحق رش الرمس أو ا قلص ل بارة .ن ع وشري  ت
ناء عىل الفقرة " بقة  ناء الفرتة ا بأ ملط بق واليت ال جيوز أن " )1(ث رشيع ا ملنطإىل الفرتة احملددة مبوجب ا لت ّ

يا احملددة يف ا ّتقل عن املدة ادل يذيةن  .لتنفلالحئة ا

ثاين9تصبح املادة  8.9املالحظة  يار ا يارية يف إطار ا ل  خل  .خ
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 10املادة 
يغات  لتبلا

ها[ )1( يغات و شلكوسائل إرسال ا تعاقد جيوز ألي طرف ]لتبل بل م  يغات وإن اكن  يةل إرسال ا تار و يق أن  بل سـ لتخي
يغات يف شلك إلكرتوين أو يف أي شلك يغات عىل الورق أو ا بلا تبل لت يغل  .للتبل آخر 

يغات[ )2( تعاقدجيوز ألي طرف) أ ( ]لتبللغة ا تبم  ها ا يغ بلغة  تيض حترير أي  ملك أن  بل يقيق  .تبل

تعاقدجيوز ألي طرف )ب( يغ من م  به ترمجة ذلكل ا ها  يغ بلغة أخرى ال  تيض يف حال اكن ا بل أن  ت تبل لت مكل بل يقيق
تكل تب وتزويده  ها ا ثل إىل لغة  بمرتمج رمسي أو  ملكمم  . الرتمجة خالل همةل معقوةليقبل

تعاقدال جيوز ألي لطرف )ج( يغ خالف ما هو م  تصديق عىل أية ترمجة  تيض أي شلك من أشاكل ا بل أن  لتل يق
يه يف هذه  علنصوص   .املعاهدةم

ية  )د( تعاقد، جيوز ألي طرف)ج(عابلرمغ من الفقرة الفر يد بأن م  يان  يغ  تيض إرفاق لك ترمجة  يف أن  ب بيق لتبل
يقةالرتمجة  قيحة ود  .حص

يغات[ )3( ياانت الواردة يف ا بلا تب ياانت املقررة  ] لل ياان أو أكرث من ا يغ  شرتط تضمني أي  تعاقد أن  بجيوز للطرف ا ب بل ي لمل ت
يذية  .لتنفيف الالحئة ا

يغ ومعلومات الاتصال[ )4( نوان ا بلنوان املراسةل و ع شرتط عىل مودع الطلب أو صاحب  ] لتع يجيوز ألي طرف أن 
ي يذيةلتسجا يغ مع مراعاة أية أحاكم مقررة يف الالحئة ا يان ما ييل يف أي  شخص املعين اآلخر  لتنفل أو ا بل ب  :تل

ًنواان للمراسةل؛ "1"  ع

يغ القانوين؛ "2" نواان  بلو للتع ً 

يذية "3" نص علهيا الالحئة ا نوان آخر أو معلومات لالتصال  لتنفوأي  ّ ت  .ع

يغات عىل الورق[ )5( يع ا لتبلتو تعاقدز ألي طرفجيو) أ ( ]ق يغ عىل الورق موقعا من مودع م  تيض أن يكون ا ً أن  َّ لتبل يق
شخص املعين اآلخر يل أو ا لالطلب أو صاحب ا تيض فهيا الطرف. لتسج تعاقديقويف احلاةل اليت  يغ عىل مل ا لتبل أن يكون ا

ًالورق موقعا، عىل ذكل الطرف تعاقدَّ رشوط املقررة يفمل ا تويف ا يع  بل أي تو ّ أن  ل يسـ ق يذيةيق  .لتنف الالحئة ا

تعاقدال جيوز ألي طرف )ب( تيض م  تصديقيق أن  يع خالف احلاالت املقررة لأي شلك من أشاكل ا ّ عىل أي تو ق
يذية  . 13لتنفيف الالحئة ا

ية  )ج( تعاقد، جيوز ألي طرف)ب(عابلرمغ من الفقرة الفر تيض تقدمي م  تب يف احلاةل اليت قد األدةليق أن  ملك إىل ا
يغ عىل الورقليكون فهيا  يع وارد يف  تبلتب شك معقول يف حصة أي تو ق  14.لمك

                                                 

سابعةادلورة  خالل 13 نة، اقرتح وفد الربازيل تعديل هذه الفقرةلا رشين  للج وا تكون كام ييل لع ية  لالفر تيض : "ع أي شلك من يقجيوز ألي طرف أن 
تصديق يع عىللأشاكل ا  ."ق أي تو

سابعة 14 نة، اقرتح وفد علوا لخالل ادلورة ا يةللجرشين   .عالربازيل حذف هذه الفقرة الفر
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ية لإلرسال[ )6( يغات املودعة يف شلك إلكرتوين أو بوسائل إلكرتو نا سمح فهيا الطرف ]لتبل تعاقدي يف احلاةل اليت   مل ا
تويف أ تيض أن  ية لإلرسال، جيوز هل أن  يغات يف شلك إلكرتوين أو بوسائل إلكرتو سـبإيداع ا ن يبل يقت يل ل يغ من ذكل ا بي  لقبل ت

يذية رشوط املقررة يف الالحئة ا لتنفا ّ  .ل

تعاقد ال جيوز ألي طرف ]حظر أية رشوط أخرى[ )7( شار إلهيا م  رشوط ا يفاء أية رشوط خالف ا مل أن يطالب اب ل ست
تعلق ابلفقرات من   ).5(إىل ) 1(ييف هذه املادة، يف ما 

ثل[ )8( يس يف هذه املا ]ملموسائل الاتصال اب يل أو ل  نظم وسائل الاتصال بني مودع الطلب أو صاحب ا سجدة ما  لتي ّ
ثهل شخص املعين اآلخر و ّا مم  .ل

 10املادة بشأن مالحظات 

تب مبوجب  1.10املالحظة  ها)1(الفقرة مكجيوز ألي  ها و يغات اليت  يار وسائل إرسال ا شلك ا يقبل بل لتت  .خ

ناول  2.10املالحظة  يغات)2(الفقرة تتو ية وجب ومب. لتبل لغة ا تيض أن تكون )أ(عالفقرة الفر تب أن  يق، جيوز ألي  مك
ها يغات يف لغة  يقبلا يغات حمررة يف لغة . لتبل يغات أو أجزاء من ا بلويعين ذكل أنه يف حال اكنت ا تبل لت ل

تب، جيوز للطرف ها ا ملكال  تعاقديقبل تيض أن تكون مرتمجةمل ا ية . يق أن  يه الفقرة الفر نص  عوهذا ما  عل ت
يط اإلجراءات، ال جيوز اشرتاط أي شلك من أشاكل ويف ه). ب( يا إىل  سـذه احلاةل، و تبسع

ثال عىل يد موثق عقود  تصديق عىل الرتمجة،  ما . املعاهدة، إال يف احلاالت املقررة يف )اكتب عدل(ل
نص املادة  ثال،  يل ا تفعىل  مل يري يف ) 2(18سب ندات املؤيدة اللامتس تدوين  تغعىل أن تكون ا ملست

ية  بارها مطابقة لألصلمللكا ندات يف . عتمصدقة اب ملستويرتتب عىل ذكل رضورة تصديق ترمجة هذه ا
تب ها ا ية حمررة يف لغة ال  ندات األ ملكحال اكنت ا بل يقت صلس  .مل

ية  3.10املالحظة  سأةل حتديد من ).ب(عالفقرة الفر تعاقد املعين  بق يف الطرف ا م ترتك للقانون ا مل ملنط ثل"ُ ّا اذلي " ملم
ثل  وجيوز للطرف. جيوز هل إعداد ترمجة ألغراض هذه الفقرة سامح فقط  نص عىل ا تعاقد أن  للمما ل ي مل
يغ سجال برتمجة ا بلاذلي يكون ويال  م لتك ّ. 

ية  4.10املالحظة  يف هذا احلمك . )د(عالفقرة الفر سة ُضأ يقات اليت قدمهتا الوفود خالل ادلورة اخلا مبعا  تعل للت
رشين ية عىل أنه جيوز للطرف. لعوا نص هذه الفقرة الفر يقني،  بدأ ا عوللحفاظ عىل  ت ل تعاقدم  أن مل ا

يغ األصيل يد بأن الرتمجة مطابقة  يان  بلتيض تقدمي  للتب يف تكون للك طرف. يق تعاقدسـو  حرية حتديد م 
هة اليت بإماكهنا تقد يحجلا شلك  يان  حصمي هذا ا ب متد دلى . لب ثل  ثال  يان  معوميكن أن يقدم هذا ا مم مب ل
تب أو مرتمج  .رمسي ملكا

يفت 5.10املالحظة  سامح للطرف تبعا) 3( الفقرة ضأ ية ا نة  رشين  سادسة وا نقاش اذلي دار يف ادلورة ا ل  بغ للج ل لعلل
ياانت املقررة يف الالحئة يغ ا تيض تضمني ا تعاقد بأن  ّا ب بل لمل لت نوان اخلاص يق ثل الامس وا يذية  لع ا م لتنف

تعلق به  يل اذلي  شخص املعين اآلخر، أو رمق الطلب أو ا يل أو ا يابملودع أو صاحب ا سج ل تسج لت ل
يغت الفقرة عىل غرار املادة . الطلب  .من معاهدة قانون الرباءات) 5(8صوقد 

تعاقدوجيوز ألي طرف. ة قانون الرباءاتمن معاهد) 6(8 عىل غرار املادة )3(الفقرة صيغ جزء من  6.10املالحظة   م 
نوان آخر  يغ القانوين أو أي  نوان  نوان للمراسةل أو  يغ إشارة إىل  تيض تضمني لك  عأن  بل ع ع تبل للت يق

تعاقدوجيوز ألي طرف. مقرر أو معلومات لالتصال يغ م  تيض تضمني لك  تبل عىل وجه اخلصوص أن  يق
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يغ نوان  نوان للمراسةل أو  بلإشارة إىل  ع تيض أن يكون للتع يال بل  شرتط  يق القانوين، حني ال  ً ث متي
ية نوان للمراسةل يف األرايض ا يغ القانوين أو  نوان  نللمودع  ع بل ملعع  . للت

شرتط كذكل يف هذا احلمك ذكر معلومات الاتصال اخلاصة مبودع متعاقد وجيوز ألي طرف  7.10املالحظة  يأن 
شخص املعين اآلخر يل أو ا لالطلب أو صاحب ا يغلتسج توشمل معلومات الاتصال املمكن . لتبل، يف ا

نوان الربيد الالكرتوين)ب)(2)(7(طلهبا، كام يه مقررة يف القاعدة  هاتف أو رمق الفاكس أو  ع، رمق ا  . ل

ناول  8.10املالحظة  يغات املقدمة عىل الورق)5(الفقرة تتو يع ا لتبل تو يط . ق يا مع هدف  سـونص هذه الفقرة، متا شـ تبت ً
يع إال اإلجراءات،  تصديق عىل أي تو تيض أي شلك من أشاكل ا قعىل أنه ال جيوز ألي طرف أن  ليق

يذية تصديق عىل . لتنفيف احلاالت املقررة يف الالحئة ا ياب ا تعويض عن  لونص الفقرة كذكل،  غ لل ت
تب تقدمي  تضاء ا يع، عىل إماكية ا تو ملكا ق نق يلل شك املعقوللد يع يف حاالت ا تو ل عىل حصة ا  .قل

 11املادة 
تجديد  15لا

تجديد؛ والرمس[ )1( تىض الطرف) أ ( ]للالامتس  تعاقدقإذا ا تيض إيداع الامتس مل ا يجوز هل أن  يق جتديد مدة امحلاية،  ف
ها تايل ذكرها أو  ياانت ا لكوتضمني ذكل الالامتس بعض ا ل  :لب

تجديد مطلوب؛ "1" ليان بأن ا  ب

نوانه؛ "2" يل و عوامس صاحب ا  لتسج

يل املعين  "3" يةلأو أرقام ا(لتسجورمق ا نيالت ا ملعسج تجديد؛) ت  لاب

تجديد؛ "4" ها ا متس  لويان مبدة امحلاية اليت  لب  يل

نوانه؛ "5" ثل و ثل، امس ذكل ا يل  عوإذا اكن لصاحب ا ملم مم  لتسج

نوان؛ "6" نوان للمراسةل، ذكل ا يغ القانوين أو  نوان  يل  لعوإذا اكن لصاحب ا ع بل ع تسج للت  ل

بة إىل بعض الرسوم  "7" يل اب سموح جتديد  سـوإذا اكن من ا سج نمل يل واكن لت لتسجأو الامنذج الواردة يف ا
ها  متس  تجديد أو اليت ال  ها ا متس  ية اليت  نا يان رمق أو أرقام الرسوم والامنذج ا سا،  تجديد  لذكل ا يلل ليل ع لص ب مت ًل مل

تجديد؛  لا

ثهل وأودع  "8" يل أو  تجديد خشص خالف صاحب ا سموح أن يقدم الامتس ا مموإذا اكن من ا سج ل ِّ لتمل
شخص، امس نوانهلالالامتس ذكل ا شخص و ع ذكل ا  .ل

تعاقدجيوز ألي طرف )ب( تبم  تجديد  تيض دفع رمس عن الامتس ا للمك أن   .ليق

تجديد ودفع الرمس[ )2( تعاقد جيوز ألي طرف ]لمدة تقدمي الامتس ا يه يف م  شار إ تجديد ا تيض تقدمي الامتس ا ل أن  مل ل يق
يه يف الفقرة ) أ)(1(الفقرة شار إ لودفع الرمس املقابل وا تب خالل الفرتة احملددة يف قانون الطرف) ب)(1(مل تعاقدملكإىل ا ، مل ا

يذية يا املقررة يف الالحئة ا لتنفرشط مراعاة الفرتات ادل ّ  .ن

                                                 

ند  15 نة، اقرتح وفد ا رشين  سابعة وا هخالل ادلورة ا للج لع نص عىل إضافة لل ية  الرسوم والامنذردتفقرة  نا عج ا   خالل عام من انقضاءجتدد حاميهتااليت مل لص
 . مدة حاميهتا
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تعاقد ال جيوز ألي طرف ]حظر أية رشوط أخرى[ )3( شار إلهيا م  رشوط ا يفاء أية رشوط خالف ا مل أن يطالب اب ل ست
تجديدي يف ما 10ويف املادة ) 2(و)1(يف الفقرتني   .لتعلق ابلامتس ا

شأن املادة   11بمالحظات 

تذكري بأن الويقة  1.11املالحظة  ثجيدر ا ية مدة حامية رمس أو SCT/24/3ل شأن  رشوع أحاكم  نت  يلك  ب هتضم م
ية من مخس  تجديد لفرتات إضا نوات قابةل  ناعي، اليت حددت مدة أوىل من مخس  فمنوذج  لل سـ ص

بقسـنوات، حىت بلوغ املدة القصوى اليت يق ّررها القانون ا  .ملط

شات اليت جرت خالل ادلورة الرابعة  2.11املالحظة  نا يل ألن ا تضمن هذه الويقة أحاكما من هذا ا قوال  مل ب ث لقت ً
ية امحلاية تعلق  نة يف ما  بري يف آراء أعضاء ا باين  نة أكدت وجود  رشين  يلكوا ي للج ك ت هبللج  .لع

شلك حرصي مضام 3.11املالحظة  ناول هذه املادة  بو تقدمي هذا الالامتس أو دلفع تت تجديد واملدة الالزمة  لني الامتس ا ل
تجديد شري إىل ذكل . لرسوم ا بق احلمك كام  توال  شلك رصحي إال عىل األطراف)1(الفقرة يط تعاقدةب   مل ا

تجديد يهنا عىل هذا ا نص يف قوا لاليت   .نت

ند  4.11املالحظة  تعاقدة مبوجب هذا احلمك . "3"لبا سمح بأن يقدم الامتس ملجيوز لألطراف ا  واحد ألكرث جتديدتأن 
يل، رشط أن  يةتكون تسجمن  يالت ا يع ا نأرقام  سج ملعمج نة يف الالامتسلت  .مبيَّ 

يف  5.11املالحظة  ند ضأ متس يف بعض "4"لبا تجديد ميكن أن  يث إن ا نة  رشين  سة وا يل عقب ادلورة اخلا ل للج حم لع
يار  سب ا بدلان ملدة حامية واحدة أو أكرث  تا ح يلخل  .لتسجصاحب ا

 12املادة 
هل تعلقة اب ملوقف اإلجراءات ا  مل

هل[ )1( تعاقد جيوز ألي طرف ]ملمتديد ا تب ألغراض أحد اإلجراءات م  نه عىل متديد همةل حددها ا نص يف قوا ملك أن  ني ي
تب وفقا يذية، إذا مت إيداع الامتس بذكل دلى ا شمل املدة املقررة يف الالحئة ا بارشة دليه  ملكا تنف لل ت رشوط املقررة يف مل لل 

يار الطرف سب ا يني،  تا يذية ويف أحد املوعدين ا تالالحئة ا ح ل خل نفت تعاقدل  :مل ا

هةل؛ "1" ملبل انقضاء ا  ق

يذية "2" هةل املقررة يف الالحئة ا هةل وخالل ا نفأو بعد انقضاء ا مل  .لتمل

هةل حددها ]مواصةل اإلجراءات[ )2( يل  ثل املودع أو صاحب ا مل يف حال مل  سج تت تب الطرف ألحد اإلجراءات لمي مك 
هل وفقا للفقرة  نه عىل متديد ا نص يف قوا تب، ومل يكن ذكل الطرف  بارشة دلى ا ملا ي نملك ي نص يف )ب)(1(مل ي، عىل الطرف أن 

يل خبصوص ذكل  يل ورد حقوق املودع أو صاحب ا نه عىل مواصةل اإلجراءات خبصوص الطلب أو ا سجقوا تسج لت ّل ني
ن يل،  عالطلب أو ذكل ا تضاء إذا مت مالتسج  :ييل قد الا

يذية؛ "1" رشوط املقررة يف الالحئة ا تب وفقا  يه الامتس بذكل إىل ا نفتو ملك لتج  لل

هةل املقررة يف  "2" بارشة اإلجراء املعين، خالل ا هةل احملددة  بق مبوجهبا ا رشوط اليت  يفاء لك ا ملوا مل ملت تط ل س
يذية  .لتنفالالحئة ا
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ناءات[ )3( نص ]سـتثالا شرتط ا ّ ال  ل ُ هةل مبوجب الفقرة ي ) 2(أو مواصةل اإلجراءات مبوجب الفقرة ) 1(مل عىل متديد ا
يذية ناءات املقررة يف الالحئة ا نفخبصوص الا لتث  .سـت

تعاقد جيوز ألي طرف ]الرسوم[ )4( يه يف الفقرةم  نصوص  سديد رمس مقابل الالامتس ا تيض  عل أن  مل ت  ).2( أو )1( يق

تعاقدوز ألي طرف ال جي ]حظر أية رشوط األخرى[ )5( شار إلهيا م  رشوط ا يفاء أية رشوط خالف ا مل أن يطالب اب ل ست
يه يف الفقرة ) 4(إىل ) 1(يف الفقرات من  نصوص  علشأن وقف اإلجراءات ا مل ، إال إذا اكن خالف ذكل )2(أو ) 1(ب

يه يف هذه  علنصوصا  ً يذيةاملعاهدةم لتنف أو مقررا يف الالحئة ا ً. 

ناء عىل الفقرة  ]حظات يف حال رفض مرتقبفرصة لإلدالء ابملال[ )6( دون ) 2( أو) 1(ب ال جيوز رفض الامتس موجه 
شأن الرفض املرتقب خالل همةل معقوةل يل يك يديل مبالحظاته  بإاتحة الفرصة للمودع أو صاحب ا  .لتسج

شأن املادة   12بمالحظات 

نغافورة ومعاهدة قانون الرباءات أحاك 1.12املالحظة  سـتضمن معاهدة  تدابري وقف اإلجراءاتت تعلق  بما  ت والغرض . ً
ية هل الز ثال  تاجئ املرتبة عىل عدم الا نمن هذه األحاكم إضفاء املزيد من املرونة عىل ا ت ت من للمم ففي . ل

هل عامة إىل فقدان حقوق ال ميكن  ثال  للمحال عدم وجود تدابري لوقف اإلجراءات، يؤدي عدم الا مت
ها يف ما خيص الرباءات والرس يةيضتعو نا عوم والامنذج ا  .لص

تلفة عن معاهدة قانون الرباءات  2.12املالحظة  سأةل تدابري وقف اإلجراءات بطريقة  نغافورة  خموتقارب معاهدة  م سـ
يل عالمة جتارية، يف حني أن فقدان الرباءة عىل غرار فقدان الرمس  لتسجإذ ميكن إعادة تقدمي طلب 

يه ناعي ال رجعة  منوذج ا فأو ا لص  .ل

نه عىل متديد همةل  3.12املالحظة  نص يف قوا نغافورة ألي طرف أن يقرر ما إذا يرغب يف أن  نيوفامي جتزي معاهدة  ي سـ
هةل ية بعد انقضاء ا تا تدابري ا نه عىل ا نص يف قوا ـي تلزمه بأن  بل انقضاهئا،  ملحمددة  ي ه لق ل ل ني ف هةل : ّ ملمتديد ا

 .ّأو مواصةل اإلجراءات أو رد احلقوق

هةل اليت حددها ويف معاه 4.12املالحظة  نص يف قانونه عىل متديد ا ملدة قانون الرباءات، يكون للطرف حرية أن  ي
بل انقضاهئا تب  قا نص . ملك تب، يكون الطرف املعين ملزما اب هةل اليت حددها ا لأما بعد انقضاء ا ً ملك مل

هةل أو مواصةل لإلجراءات  . للمعىل تدبري لوقف اإلجراءات يكون إما عىل شلك متديد 

ثال مودع الطلب أو  5.12ظة املالح نص عىل رد احلقوق يف حال عدم ا توابإلضافة إىل ذكل، فاألطراف ملزمة اب مل ّ
تب أن عدم  ترب ا يث يؤدي ذكل إىل فقدان احلقوق، إذا ا هةل احملددة  يل  ملكصاحب ا ح عللم لتسج

ناية الالزمة أو أنه مل يكن مقصودا ثال جاء عىل الرمغ من ا ًالا لع  .مت

تدابري وقف اإلجراءات ألن  6.12املالحظة  بع األحاكم الواردة يف هذه الويقة هنج معاهدة قانون الرباءات اخلاصة  بو ث تت
يه ناعي هو، كام الرباءات، ال رجعة  ففقدان رمس أو منوذج  يح، يف . ص يتويضمن هذا اجلانب هنجا  ً

هةل  يل  ثل مودع الطلب أو صاحب ا نة، رد احلقوق إذا مل  للمحاالت  سج ت تي مي لمع احملددة اليت تؤدي ّ
 .إىل فقدان احلقوق

تعاقد الطرف12املادة تلزم  7.12املالحظة  هلمل ا تعلقة اب نه عىل وقف اإلجراءات ا نص يف قوا مل بأن  ملي تخذ . ني يوقد 
ناء عىل الفقرة  هل  بذكل شلك متديد إلحدى ا ناء عىل الفقرة ) 1(مل أو الك ) 2(بأو مواصةل اإلجراءات 
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ترص وقف . األمرين تعاقداإلجراءات اذلي يلزتم الطرفيقو ناء عىل الفقرتني مل ا نه  يه يف قوا نص  ب اب عل نيل
هل اليت ) 2(و) 1( تب الطرف"ملعىل ا تعاقدمكحددها  تبمل ا بارشة دلى ا ملك ألحد اإلجراءات ا ". مل

بارة  تب"عوقد ورد تعريف  بارش دلى ا ملكإجراء  بارة ". 9"1يف املادة " م هةل اليت"عأما يف ما خيص   ملا
تب تعاقد، فللك طرف"ملكحيددها ا تب إن وجدتم  هل اليت حيددها ا تار ا ملك أن  مل ويرتتب عىل . خي
رشيع 12ذكل أن املادة  نصوص علهيا يف ا هل ا تب والسـامي ا هل اليت ال حيددها ا بق عىل ا لت ال  مل ملتط ملك مل

ية بق املادة . قلميالوطين أو يف معاهدة إ تاحة إل12تطوال  هل ا مل أيضا عىل ا تظمل اليت ال مل لجراءات ا
تب اكدلعاوى املرفوعة أمام احملامك ملكبارش دلى ا تايل، بإماكن الطرف. ت تعاقدلواب رشوط مل ا بق ا ل أن  يط

نع عن إاتحة وقف اإلجراءات  بق رشوطا أخرى أو  هل األخرى، أو أن  تذاهتا عىل ا مييط خالف رد (مل
ناء عىل املادة   ).13باحلقوق 

تعاقدتلزم هذه الفقرة الطرف. )2(الفقرة  8.12املالحظة  هةل مبواصةل مل ا يق ا نه عىل وقف  نص يف قوا مل اب بي تطل ن
نص  تب إذا مل يكن  ياإلجراءات بعد أن يكون املودع أو املاكل قد ختلف عن احرتام همةل حددها ا ملك

ناء عىل الفقرة  هل  نه عىل متديد ا بيف قوا مل مت". 2)"1(ني تب يسـويرتتب عىل مواصةل اإلجراءات أن  ملكر ا
هةل ية كام لو احرتمت ا مليف اإلجراءات ا تب أن يرد حقوق املودع أو . ملعن ملكوعالوة عىل ذكل، عىل ا

شأن الطلب أ يل  بصاحب ا تضاءلتسج ند الا يل املعين  قو ا ع  .لتسج

يق تدابري وقف اإلجراءات ورد احلقوق)3(الفقرة تونص  9.12املالحظة  ناءات يف  ّ عىل ا تطب ذه والغرض من ه. سـتث
تغالل نظام تدابري وقف اإلجراءات  يل من ا نع مودع الطلب أو صاحب ا ناءات  سـالا لتسج م سـتث

ية واحدة ثال عىل وقف مزدوج لإلجراءات يف  سفي، عرب احلصول  معلشلك  تع ًب  .م

 13املادة 
ناية الالزمة أو انعدام القصد تب وجود ا تضح  لعرد احلقوق بعد أن   للمكي

يار   1خلا

تعاقدص الطرفين ] رد احلقوق[ )1( يل مل ا ثل املودع أو صاحب ا تب، يف حال مل  توىل ا نه عىل أن  سج يف قوا ت تي لمي ملك ني
تعلق بطلب أو  بارشة ذلكل فقدان حقوق  يجة ا تب واكنت ا بارشة دلى ا تهةل حمددة ألغراض أحد اإلجراءات ا مل تمل ملك لنمل

يل خبصوص الطلب املعين أو ا سجيل، رد حقوق املودع أو صاحب ا تسج لت  :لتسجيل املعين إذا مت ما ييلّ

يه "1" يذية جتو رشوط املقررة يف الالحئة ا تب وفقا  نفالامتس بذكل إىل ا لتملك لل  ؛ً

بارشة ذكل اإلجراء، خالل  "2" هةل احملددة  بق مبوجهبا ا رشوط اليت  يفاء لك ا ملوإيداع الالامتس وا ملتط لت س
يذية؛ هةل املقررة يف الالحئة ا نفا  16لتمل

هةل؛وورد يف الا "3" ثال  باب اليت أدت إىل عدم الا للملامتس ذكر األ ت  مسـ

ناية الالزمة لظروف احلال أو أن  "4" هةل قد حدث ابلرمغ من إبداء ا ثال  تب أن عدم الا لعورأى ا للمت مملك
يار الطرف سب ا تأي تأخري مل يكن مقصودا،  تعاقدخح  .مل ا

                                                 

بارة  16 تعاضة عن  نة، اقرتح وفد الربازيل الا رشين  سابعة وا عخالل ادلورة ا سـ للج لع يذية"ل هةل املقررة يف الالحئة ا نفخالل ا خالل همةل "بعبارة " لتمل
 ."معقوةل
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ناءات[ )2( ناء عىل ]سـتثالا نص عىل رد احلقوق  شرتط ا ب ال  ل ُ ّي ناءات املقررة يف الالحئة ) 1( الفقرة ّ سـتثخبصوص الا
يذية  .لتنفا

تعاقدجيوز ألي طرف ] الرسوم[ )3( يه يف الفقرة م  نصوص  سديد رمس مقابل الالامتس ا شرتط  عل أن  مل ت  ).1(ي

تعاقد جيوز ألي طرف ]األدةل[ )4( شار إلهيا يف الفم  باب ا يل آخر يدمع األ شرتط إيداع إعالن أو د مل أن  سـ ل قرة ي
تب) ج)(1( تب خالل همةل حيددها ا ملكدلى ا  .ملك

ناء عىل الفقرة  ]فرصة لإلدالء ابملالحظات يف حال رفض مرتقب[ )5( يا ) 1(ب ال جيوز رفض الامتس موجه  ًجزيا أو  لكً ئ
شأن الرفض املرتقب خالل همةل معقوةل  .بدون إاتحة الفرصة لصاحب الالامتس يك يديل مبالحظات 

يار   2خلا

تعاقدينص الطرفجيوز أن   ]د احلقوقر[ )1( ثل املودع أو صاحب مل ا تب، يف حال مل  توىل ا نه عىل أن  ت يف قوا ميي ملك ني
تعلق  بارشة ذلكل فقدان حقوق  يجة ا تب واكنت ا بارشة دلى ا هةل حمددة ألغراض أحد اإلجراءات ا يل  تا مل مل تسج ملك لنمل لت

يل خب يل، رد حقوق املودع أو صاحب ا سجبطلب أو  تسج لت يل املعين إذا مت ما ييلّ  :لتسجصوص الطلب املعين أو ا

يه "1" يذية جتو رشوط املقررة يف الالحئة ا تب وفقا  نفالامتس بذكل إىل ا لتملك لل  ؛ً

بارشة ذكل اإلجراء، خالل  "2" هةل احملددة  بق مبوجهبا ا رشوط اليت  يفاء لك ا ملوإيداع الالامتس وا ملتط لت س
ي هةل املقررة يف الالحئة ا نفا  17ذية؛لتمل

هةل؛ "3" ثال  باب اليت أدت إىل عدم الا للموورد يف الالامتس ذكر األ ت  مسـ

ناية الالزمة لظروف احلال أو أن  "4" هةل قد حدث ابلرمغ من إبداء ا ثال  تب أن عدم الا لعورأى ا للمت مملك
يار الطرف سب ا تأي تأخري مل يكن مقصودا،  تعاقدخح  .مل ا

ناءات[ )2( شرتط عىل الط  ]سـتثالا ناء عىل الفقرة يُال  نه عىل رد احلقوق  نص يف قوا تعاقد اذلي  برف ا ي نص ) 1(نيمل يأن 
نه عىل ردها  يذيةنييف قوا ناءات املقررة يف الالحئة ا نفخبصوص الا لتث  .سـت

تعاقدطرفلل جيوز  ]الرسوم[ )3( ناء عىل الفقرة  مل ا نه عىل رد احلقوق  نص يف قوا باذلي  سديد رمس ) 1(نيي شرتط  تأن  ي
يه يف الفقرة مقابل الا نصوص  عللامتس ا  ).1(مل

تعاقدطرفلل جيوز  ]األدةل[ )4( ناء عىل الفقرة  مل ا نه عىل رد احلقوق  نص يف قوا باذلي  شرتط إيداع إعالن أو ) 1(نيي يأن 
شار إلهيا يف الفقرة  باب ا يل آخر يدمع األ ملد سـ تب"3")1(ل تب خالل همةل حيددها ا ملك دلى ا  .ملك

ناء عىل الفقرة  ]الحظات يف حال رفض مرتقبفرصة لإلدالء ابمل[ )5( يا ) 1(ب ال جيوز رفض الامتس موجه  ًجزيا أو  لكً ئ
شأن الرفض املرتقب خالل همةل معقوةل  ].بدون إاتحة الفرصة لصاحب الالامتس يك يديل مبالحظات 

                                                 

نة، اقرتح و 17 رشين  سابعة وا للجخالل ادلورة ا لع بارة ل تعاضة عن  عفد الربازيل الا يذية"سـ هةل املقررة يف الالحئة ا نفخالل ا خالل همةل "بعبارة " لتمل
 ".معقوةل
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شأن املادة   13بمالحظات 

ن 1.13املالحظة  نة، يقدم  رشين  سادسة وا للعقب ادلورة ا للج َّل شأن هذه املادةلع ياران  بقاش  يار . خ خلوناء عىل ا ب
تعاقدتلزم هذه املادة الطرفاألول،  تخلف عن مل ا يل بعد ا تعلقة ابلطلب أو ا ل برد احلقوق ا سج لتمل

تب بارشة أحد اإلجراءات دلى ا ملكاحرتام همةل  ت، شرتط هذه املادة لرد 12وعىل عكس املادة . مل
ث تب أن عدم الا متاحلقوق أن يرى ا ناية الالزمة لظروف ملك هةل قد حدث ابلرمغ من إبداء لك ا لعال  للم

يار الطرف سب ا تأخري مل يكن مقصودا،  تاحلال أو أن ا ح تعاقدخل  أيضا، ال 12وعىل عكس املادة . مل ا
ناء عىل 13تقترص املادة  ناءات  بعض الا سمح  تب وإن اكنت  هل اليت حيددها ا ب عىل ا ب ثت ملك سـتمل

ياراي).3(11 والقاعدة) 2( الفقرة بح رد احلقوق  ثاين،  يار ا خ وناء عىل ا ّ يص ل خل  .ب

بع 2.13املالحظة  ُّا يار األول يف ت يدان تلكن ما . معاهدة قانون الرباءاتخل ا مطور من فقه قانوين وممارسات يف  ّ
سري هذا احلمك فامي خيص الرسوم والامنذج  بق ابلرضورة عىل  تعلق برد احلقوق لن  تفالرباءات فامي  نط يي

ن يةلصا  .عا

ياراي 3.13املالحظة  بح رد احلقوق  ثاين  يار ا خأما يف ا يص ل توجهيات إىل األطراف . فخل يار كونه يقدم ا لوال يعدو هذا ا خل
ثال هل بة لال تعاقدة الر تا غ  .ممل

بارشة "الغرض املقصود من اشرتاط أن تكون . )1(الفقرة بداية  4.13املالحظة  يجة ا ملا هةل[لنت ثال  للملعدم الا ] مت
يلفقدا تعلق بطلب أو  سجن حقوق  نصوص علهيا يف " تت ناءات ا تحايل عىل الا ملتفادي ا سـتثل

 ).3(11 القاعدة

بة ابألولوية  5.13املالحظة  يح مطا نة، اقرتح أحد الوفود إضافة حمك حول  رشين  سة وا لخالل ادلورة اخلا تصح للج لعم
سق املادة  يث يصاغ عىل  نأو إضافهتا واسرتجاع حق األولوية  .  معاهدة قانون الرباءات من13حب

يه  بة ابألولوية أو إضافهتا إىل طلب اكن من املمكن أن ترد  يح املطا فوسمح هذا احلمك للمودع  ل تصح بي
بة بأولوية طلب سابق يونص هذا احلمك أيضا عىل رد حق األولوية يف حال إيداع طلب الحق . لمطا

شار إلهي هةل ا ملبعد انقضاء فرتة األولوية ولكن خالل ا يذيةمل بق إال عىل احلاةل . لتنفا يف الالحئة ا يطوال 
ناية  تخلف عن إيداع الطلب خالل فرتة األولوية قد حدث ابلرمغ من إبداء لك ا لعاليت يكون فهيا ا ل

يار الطرف سب ا تأخري مل يكن مقصودا،  تالالزمة لظروف احلال أو أن ا ح تعاقدخل ونظرا لعدم . مل ا
سأةل شأن هذه ا شة  نا ملإجراء أي  ب ق نة، مل يضمن هذا احلمك يف نص هذا م سابقة  ُ خالل ادلورات ا للج ل

رشوع بت يف ذكل، والامتس إضافة حمك . ملا سأةل إذا ر شأن هذه ا شة  نا نة بدء  غلكن ميكن  مل ب ق مللج
سق املادة   . من معاهدة قانون الرباءات13نمصاغ عىل 

 14املادة 
يين يص أو تأمني  تدوين تر عالامتس   18خل

يصرشوط الامتس[ )1( تعاقدة إذا اكن قانون أحد األطراف ]خ تدوين تر يص، جاز ذلكل مل ا نص عىل تدوين تر خ  ي
تعاقدالطرف تدوينمل ا تيض أن يكون الامتس ا ل أن   يق

يذية، "1" رشوط املقررة يف الالحئة ا لتنفمودعا وفقا  ّ لل ً ً 
                                                 

رشين، اقرتح وفد الربازيل إضافة فقرة جديدة للامدة  18 سابعة وا لعخالل ادلورة ا تايل14ل نحو ا ل تكون عىل ا تدابري الالزمة ملاكحفة املامرسات ) [8: "(ل لا
سة تكون اليت قد نا ية  فنا للم ف سة  بأية تدابري الزمة ملاكحفة أية ممارسات قد 15 و14  ال ختل أحاكم املادتني ]م نا ية  نا فتكون  للم ف تعاقديةيف م يص ا لالرتا  ".خ
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يذية "2" ندات املؤيدة املقررة يف الالحئة ا شفوعا اب نفو لتت َّ ِّ ملس ً  .م

يص ]رسومال[ )2( تب مقابل تدوين الرتا سديد رمس  تيض  خ جيوز ألي طرف أن  للمك  .تيق

يل واحد، رشط أن تكون أرقام 19يكفي الامتس واحد ] الامتس واحد[ )3( تعلق بأكرث من  يص  سج حىت إذا اكن الرت تي ّ خ
سه يل واملرخص هل هو  نة يف الالامتس وأن يكون صاحب ا ية  يالت ا نفاكفة ا سج ي ن َّسج ت ب ملع لت م بة إىل لك َّل لنسـ اب

يالت يان نطاق خبصوص اكفة ا يالت، وأن يرد يف الالامتس  سجا ب تسج لت  .ل

شار إلهيا يف الفقرات من ) أ (20]حظر أية رشوط أخرى[ )4( رشوط ا يفاء رشوط خالف ا بة اب ملال جيوز املطا لل ) 1(ست
يص10 ويف املادة) 3(إىل  تدوين تر تعلق  خ يف ما  ب تضا. ّي  : ييل ذكره ء ماقوبصفة خاصة، ال جيوز ا

يص؛ "1" ناعي موضع الرت منوذج ا يل الرمس أو ا هادة  ختقدمي  لصش لسج  ت

يص "2" ية يف عقد الرت رشوط املا خويان اب ل  .لب

ية  )ب( عال ختل الفقرة الفر ناء عىل قانون الطرف) أ(ُ تعاقدببأية الزتامات قامئة  شف عن املعلومات مل ا شأن ا لك  ب
يص  .خألغراض خالف تدوين الرت

يان األدةلجيوز اشرتاط تقدمي  ] األدةل[ )5( تب شك معقول يف حصة أي  تب يف احلاةل اليت قد يكون فهيا  ب إىل ا ٌ ٌ للمك ملك
ند مؤيد ِّيرد يف الالامتس أو يف أي   .سـ

بات[ )6( تعلقة اب لطلالالامتسات ا بق الفقرات من  ]ِّمل  ّ بديل، عىل الامتسات تدوين )5(إىل ) 1(ُتط ت، مع ما يلزم من 
ي تعاقدص لطلب، إذا اكن قانون الطرفختر يلمل ا نص عىل تدوين من ذكل ا ب   .لقي

يين[ )7( بق الفقرات من  ]عالامتس بغرض تدوين تأمني  بديل، عىل الامتسات تدوين )5(إىل ) 1(تط  ت، مع ما يلزم من 
يل تعلق بطلب أو  يين  سجتأمني  ي  .تع

شأن املادة   14بمالحظات 

نغافورة ومعاهدة قانون تقوم هذه املادة  1.14املالحظة  نصوص علهيا يف معاهدة  يص ا سـعىل أحاكم تدوين الرتا مل خ
رشوط الامتس تدوين . الرباءات يل اخلاصة  تفا نة، نقلت ا رشين  بوعقب ادلورة الرابعة وا صلع ل ُللج

يذية رشوع الالحئة ا ندات املؤيدة، إىل  يين، فضال عن رشوط ا يص أو تأمني  نفتر ت لتخ م ِّ ملس ً  . ع

نص يف قانونه عىل تدوين ) 2(و) 1(الفقرتني توشري بداية لك من  2.14املالحظة  يإىل عدم إلزام أي طرف بأن 
يص تدوين، ال جيوز )أ)(4(الفقرة لكن . خالرتا بق عىل هذا ا نص القانون ا شري إىل أنه حني  ل  ملط ي ّت

                                                 

بارة  19 تعاضة عن  ييل الا رشين، اقرتح وفد  سابعة وا عخالل ادلورة ا سـ شـ لع ي"ل تعلق بأكرث من  يص  سجيكفي الامتس واحد حىت إذا اكن الرت تي  "ل واحدخ
ياالجيوز أن يكون الامتس "بعبارة  ًواحد اك يل واحدف تعلق بأكرث من  يص  سج إذا اكن الرت تي  ".خ

سابعةخالل ادلورة  20 نة، اقرتح وفد الربازيل لا رشين  للج وا تايل )4( الفقرة تعديللع نحو ا لليك تكون عىل ا  :ل
يفاء رشوط خ)أ]  (حظر أية رشوط أخرى[ "4" بة اب ست ال جيوز املطا شار إلهيا يف الفقرات من ل رشوط ا ملالف ا  10ويف املادة ) 3(إىل ) 1(ل

يص تدوين تر تعلق  خيف ما  ب  .ّي
ية  )ب( عال ختل الفقرة الفر تب الطرفبأية) أ(ُ تضهيا سلطات خالف  مك رشوط  تحديد، و. تق تضهيا لعىل وجه ا تقثىن أية رشوط  تسـت

نقدية دلى الطرف من أي الزت سلطات ا لسلطات الرضائب وا  ".ام مبوجب هذه املوادل
ند  لبوفضال عن ذكل، اقرتح وفد الربازيل نقل ا ية " 2"ً  ).أ)(1(12إىل القاعدة ) أ(عالوارد يف الفقرة الفر
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تعاقدللطرف نارص غري تكل املقررة يف القاعدمل ا ياانت أو  تيض توفري املودع  ع أن  ب ،أو يف )1(12ة يق
تعلقة 10 املادة يغات"مل، ا تعاقدوعىل حنو مماثل، ال جيوز ألي طرف". لتبلاب تيض توفري م  يق أن 

 ).2(12مستندات غري تكل الواردة يف القاعدة 

نة،  3.14املالحظة  رشين  سة وا يقات اليت قدمهتا العديد من الوفود خالل ادلورة اخلا للجبعا  م تعل لعت ثين لل تسـتال 
يص أو ترمجة هل) 4( الفقرة تعاقد، جيوز للطرف)أ)(2)(12(فمبوجب القاعدة . ختقدمي عقد الرت  أن مل ا

شفوعا  يص  متيض أن يكون الامتس تدوين الرت خ بنسخة من اتفاق مبسـتخرج من الاتفاق أو يق
يص يار الطرف مقدم الالامتسخالرت سب ا  ،ّ ت  .خحب

تابعة ألح 4.14املالحظة سلطات ا نع هذا احلمك ا لال  ل تعاقدةد األطرافمي مثل مصلحة الرضائب أو مصلحة  (مل ا
يات تقدمي املعلومات وفقا لقانون الطرف) ئاإلحصا يص  بة األطراف يف الرت ًمن مطا ب تعاقدخل بقمل ا َّ ا  . ُملط

سارية كذكل، مبوجب  5.14املالحظة  رشوط ا بق ا لو بات، لكن )6(الفقرة لتط تعلقة اب يص ا لطل، عىل تدوين الرتا مل خ
تعاقدنص قانون الطرفيفقط حني  تدوينمل ا يف هذا احلمك، الوارد كذكل . ل املعين عىل هذا ا ضوقد أ

نة رشين  نغافورة، عقب ادلورة الرابعة وا للجيف معاهدة   .لعسـ

ند  6.14املالحظة  يين إىل القاعدة )7(الفقرة تستو تعلقة ابلامتس تدوين تأمني  ع ا يذية ملعاهدة ) 9(17مل لتنفمن الالحئة ا
سب عن طريق . رباءاتقانون ال يين  يل من تأمني  نه الطلب أو ا تدوين ما  توتعلق  ع سج تضم ب مكت ت لي

سارة أو  تعويض عن  ثل الرهن أو الضامن، أو  بلغ أو أداء الزتام،  سديد  خعقد أبرم لغرض تأمني  لل مت م ُ
ية لسؤو يه الفقرة . م نص  علوعىل غرار ما  يص، ال يلزم أي طرف) 1(ت خشأن تدوين الرت تعاقدب  م 

يينلاب تعاقدوفضال عن ذكل، إذا مسح أي طرف. عنص يف قانونه عىل تدوين تأمني  ثل ذكل م  مب 
ية اليت جيوز تدويهنا نات ا تأ تدوين، تكون هل حرية حتديد نوع ا لعينا ي ل  .مل

 15املادة 
يين أو إلغائه يص أو تأمني  تعديل تدوين تر عالامتس   خل

يص [ )1( تعلقة ابلامتس تعديل تدوين تر رشوط ا خا مل تعاقد إذا اكن قانون الطرف ]أو إلغائهل نص عىل تدوين مل ا ي 
يص، جاز ذلكل الطرف تعاقدخالرتا يص أو إلغائهمل ا تيض أن يكون الامتس تعديل تدوين الرت خ أن   يق

يذية، "1" رشوط املقررة يف الالحئة ا لتنفمودعا وفقا  ّ لل ً ً 

ندات املؤيدة املقررة يف الالحئة ا "2" شفوعا اب نو لتت ّ ِّ ملس ً  .فيذيةم

يين[ )2( تعلقة ابلامتس إلغاء تدوين تأمني  رشوط ا عا مل بق الفقرة  ]ل بديل، عىل الامتسات إلغاء )1(تط  ت، مع ما يلزم من 
يين  .عتدوين تأمني 

رشوط األخرى[ )3( بق املادة  ]لا يص أو 21)5(إىل ) 2(14تط  بديل، عىل الامتسات تعديل تدوين تر خ، مع ما يلزم من  ت
يينإلغائه وعىل الامت  .عسات إلغاء تدوين تأمني 

                                                 

نة، اقرتح وفد الربازيل إضافة إشارة إىل املادة  21 رشين  سابعة وا للجخالل ادلورة ا لع تا) 3(اجلديدة، ليك تكون بداية الفقرة ) 8(14ل نحو ا لعىل ا : يلل
 .) [...]"8(و) 5(إىل ) 2(14تطبق املادة "
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شأن املادة   15بمالحظة 

نغافورة20 و19 و18 عىل غرار املواد 17 و16 و15صيغت املواد  1.15املالحظة   .سـ من معاهدة 

 16املادة 
يص خاآلاثر املرتبة عىل عدم تدوين الرت  ت

ته[ )1( ناعي وحام منوذج ا يل الرمس أو ا ية  يصال لص لسج ت تب أو دلى أية سلطة  ال يؤثر عدم تدوين تر ]ح ملكيص دلى ا خ
تعاقدأخرى للطرف يص أو حامية ذكل الرمس أو مل ا ناعي اذلي يكون موضع الرت منوذج ا يل الرمس أو ا ية  خ يف صال لصح لسج ت

ناعي منوذج ا لصا  .ل

تعاقد ال جيوز ألي طرف ]َّبعض حقوق املرخص هل[ )2( رشط عىل أي حق قد ميلكه م  يص  تيض تدوين تر ك أن  خ يق
ناء عىل قانون ذكل الطرفَّاملرخ تعاقدبص هل  يل أو احلصول عن طريق مل ا ها صاحب ا لتسج يف الاشرتاك يف دعوى تعد ير فع ٍّ

يص ناعي اذلي يكون موضع الرت منوذج ا يجة لفعل تعد عىل الرمس أو ا يل عىل تعويضات  خدعوى من ذكل ا لصت لب ٍّ ن  .22لق

شأن املادة   16بمالحظات 

منوذج إ. )1(الفقرة  1.16املالحظة  يل الرمس أو ا ية  سأةل صال لن الغرض من هذه الفقرة هو الفصل بني  سج تم ح
ناعي منوذج ا شأن هذا الرمس أو ا يص  سأةل تدوين تر ته و ناعي وحام لصا ب م ي للص وإذا اكن قانون . خ

تعاقدالطرف هذا مل ا ثال  يص، ال جيوز أن يؤدي عدم الا تدوين اإللزايم للرتا نص عىل ا ل املعين  تخ ل مي
رشط إىل يص، وال أن يؤثر بأي لا ناعي موضع الرت منوذج ا يل الرمس أو ا ية  خ إلغاء صال لصح لسج ت

ناعي منوذج ا هذا الرمس أو ا نوحة  لصشلك من األشاكل عىل امحلاية ا لملم وجتدر اإلشارة إىل أن هذه . ل
تب أو دلى أية سلطة أخرى للطرف يص دلى ا تدوين تر تعلق  ملكالفقرة  خ ب تعاقدت يل مل ا قب املعين من 

سلطة امللكفة بإجراء اإلحصاءاتس  .للطة الرضائب أو ا

رشط لصحة  2.16املالحظة  يص  يل الرت بعد رضورة  كوإضافة إىل ذكل، جتدر اإلشارة إىل أن هذا احلمك ال  خ تسجت يس
يص  .خعقد الرت

سامح للمرخص. )2(الفقرة  3.16املالحظة  بغي ا سأةل معرفة ما إذا اكن  يق  ّال يقصد هبذا احلمك  ل م ينسـ تن  هل ابالشرتاك ُ
يجة لفعل تعد عىل الرمس  ها املرخص أو إذا اكن حيق هل احلصول عىل تعويضات  ٍّيف دعوى تعد ير تٍّ ِّ نفع

يص ناعي اذلي يكون موضع الرت منوذج ا خأو ا لص بق. ل سؤالني للقانون ا ّويرتك اجلواب عىل هذين ا ملط ل ُ .
تعاقد ّلكن حني يكون للمرخص هل احلق مبوجب قانون الطرف  ها ملا فعيف الاشرتاك يف دعوى تعد ير ٍّ

يجة لفعل تعد عىل  يل عىل تعويضات  يل واحلصول عن طريق دعوى من ذكل ا ٍّصاحب ا نت ب لقسج لت
تاح للمرخص ممارسة تكل  بغي أن  يص،  ناعي اذلي يكون موضع الرت منوذج ا ّالرمس أو ا ي ُلص ن يخ ل

يص مدوان أو غري مدون نظر عن كون الرت ّاحلقوق، بغض ا ّ خ  .ل

                                                 

سابعةخالل ادلورة  22 رشين  لا تايل) 2( الفقرة تعديلللجنة، اقرتح وفد الربازيل لعوا نحو ا لليك تكون عىل ا نه عىل : "ل نص يف قوا نيجيوز ألي طرف أن  ي
يص رشطا الأال يكون تدوين  ًرت ناء عىل قانون َّاملرخقد ميلكه  حق عىل أيخ  ". الطرفذكلبص هل 
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نة، اقرتح أحد الوفود حذف الفقرة  4.16حظة املال رشين  سادسة وا للجيف ادلورة ا ها ) 2(لعل جعلأو عىل األقل 
بغي . خيارية يفاء إجراء إداري  نولكن، ثالثة وفود قالت إهنا ال تؤيد هذا املوقف ألن اإلغفال يف ا يت س ّ

ية  .مللكأال يؤدي إىل فقدان حق ا

 17املادة 
يص خيان الرت  ب

تعاقد ن الطرف إذا اكن قانو يص، ال يؤثر عدم ملا ناء عىل تر تفاع  ناعي موضع ا منوذج ا يد أن الرمس أو ا ياان  ختيض  يف بيق ن لص لب ُ ً
يص أو  ناعي اليت يكون موضع الرت منوذج ا يل الرمس أو ا ية  رشط يف صال ثال الاكمل أو اجلزيئ ذلكل ا خالا لصح سج لت ت ل م

ته  .يحام

شأن املادة   17بمالحظة 

تعاقد للطرف17 املادة ترتك 1.17املالحظة  تأشري عىل مل ا تعني ا بت، مبوجب قانونه، يف ما إذا اكن  ل املعين جمال ا ي ل
تخدم  ناعي  منوذج ا يد أن الرمس أو ا يان  ناعي مرخص به  سوقة برمس أو منوذج  سلع ا سـا لص ص مل يل ل يف بب َّ َّ

يص يان من هذا ا. خيف إطار عقد تر شرتط تقدمي  بق  بلكن إذا اكن القانون ا ي َّملط لقبيل، فال جيوز أن ُ
ناعي ابلاكمل أو يف  منوذج ا يل الرمس أو ا رشط إىل إبطال  ثال ذلكل ا لصيؤدي عدم الا سج لت ت ل م

 .منه جزء

 18املادة 
ية يري يف ا مللكالامتس تدوين   تغ

تدوين[ )1( تعلقة ابلامتس ا رشوط ا لا مل يل، تعني عىل لك طرف) أ ( ]ل يري يف خشص صاحب ا ّإذا طرأ  سج تعاقدلتتغ   أنم 
يل أو املاكل اجلديد سجبل الامتسا يقدمه صاحب ا لتِّ ُ ً  .يق

هامتعاقد جيوز ألي طرف ) ب( يذية أو  ياانت املقررة يف الالحئة ا بعض ا تيض إرفاق الالامتس  يعأن  نف مجيق لت ب  .لب

ية[ )2( يري يف ا تدوين ا ندات املؤيدة  تعلقة اب رشوط ا مللكا تغت ل لمل ّ ملس ية عن  ]ل يري يف ا مللك إذا جنم ا عقد ما، جاز ألي لتغ
تعاقدطرف متسم  يار الطرف ا سب ا يذية،  ندات املقررة يف الالحئة ا تيض إرفاق الالامتس بأحد ا ِ أن  ملل ت خح نفت ت ليق  .ملس

ية انضامم  )ب( ية عن  يري يف ا معلإذا جنم ا مللكتغ تعاقد، جاز ألي طرف)رشكة إىل أخرى(ل تيض إرفاق م  يق أن 
ند يكون صادرا ع سخة عن  ًالالامتس  سـ تخرج من بن سخة عن  ثل  ية الانضامم،  تا  تصة و سلطة ا سـن ا ن لعمل ب خمل مل مث ّ م

ند أو من موثق للعقود  سلطة اليت أصدرت ا سخة مصدقة من ا تجاري، وأن تكون تكل ا سجل ا ِّا سـ ل ن ل لل اكتب (ل
ند األصيل) عدل سخة مطابقة  بارها  تصة عامة أخرى، اب سـأو من أية سلطة  ن ت للخم  .ع

يري يف خشص  )ج( يري يف تغإذا طرأ  هم، وجنم ذكل ا هم  ية، دون أن  رشاكء يف ا لتغواحد أو أكرث من ا لك شمل يمللك ل
ية انضامم، جاز ألي طرف ية عن عقد أو  معلا تعاقدمللك ية يقدهما لك م  يري يف ا تيض موافقة رصحية عىل ا مللك أن  لتغيق

نه يري يف ويقة موقعة  شمهل ذكل ا ية ال  مرشيك يف ا َّمللك ث تغ  .لي
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نجم )د( ثل رساين القانون أو قرار يإذا مل  بب آخر،  ية انضامم بل عن  ية عن عقد أو  يري يف ا م ا س معلمللك لتغ
تعاقدحممكة، جاز ألي طرف سخة م  يري وأن تكون تكل ا بت ا ند  سخة عن  تيض إرفاق الالامتس  ن أن  تغ سـ لن ي لب ث يق

ند أو من موثق للعقود  سلطة اليت أصدرت ا ِّمصدقة من ا سـ لل تصة عامة أخرى، أو من أية ) اكتب عدل(َّ ّسلطة  خم
ية بارها مطابقة للويقة األ صلاب ث  .عت

تعاقد جيوز ألي طرف ]الرسوم[ )3( تبم  تيض دفع رمس عن الالامتس  للمك أن   .يق

يل واحد، رشط أن يكون صاحب  ]الامتس واحد[ )4( يري بأكرث من  سج يكفي تقدمي الامتس واحد حىت إذا تعلق ا تتغ ل ّ
يل واملاكل اجلديد هام نة يف الالامتسلتسجا ية  يالت ا يل، وأن تكون أرقام اكفة ا بة إىل لك  هام اب ي  ن سج سج بسـ ملع ت ت من ل ل  .نفس

ية الطلب[ )5( يري يف  ملكا يري يف )4(إىل ) 1(ترسي أحاكم الفقرات من ] لتغ بديل، إذا تعلق ا تغ، مع ما يلزم من  لت
يل، عىل أنه يف حال مل يكن رمق أي طلب معين صادرا ية بطلب  ًا تسج ثهل، تعني مللك ّ بعد أو معروفا من مودع الطلب أو  مم ً

يذية لتنفتعريف ذكل الطلب وفقا ملا هو مقرر يف الالحئة ا ّ ً. 

تعاقد ال جيوز ألي طرف ]حظر أية رشوط أخرى[ )6( شار إلهيا م  رشوط ا يفاء أية رشوط خالف ا مل أن يطالب اب ل ست
تعلق 10ويف املادة ) 5(إىل ) 1(يف الفقرات من  ّ يف ما  يةي يري يف ا مللكابلامتس تدوين   .تغ

تعاقد جيوز ألي طرف ]األدةل[ )7( تيض تقدمي م  يليق أن  يل أو لد يق الفقرة لد ، إىل )د( أو) ب)(2(تطب إضايف يف حاةل 
يه يف  شار إ ند  يان وارد يف الالامتس أو يف أي  تب شك معقول يف حصة أي  تب يف احلاةل اليت قد يكون فهيا  لا م سـ ب للمك ملك

 23.ادةهذه امل

شأن املادة   18بمالحظات 

نغافورة ومعاهدة  1.18املالحظة  ية يف معاهدة  يري ا تدوين  تعلقة  بري إىل األحاكم ا سـند هذا احلمك بقدر  تغ ب مل مللكك يست
 .قانون الرباءات

ندات املؤي)2(و) 1(الفقراتن تونص  2.18املالحظة  ية وا يري ا تعلقة ابلامتس  رشوط العامة ا ّ عىل ا ت ملسمللك تغ مل أما . دةل
يذية ـي واردة يف الالحئة ا ندات املؤيدة  تعلقة هبذا الالامتس وا يل ا تفا نفا ه لتت ف ّس مل مل ص  . ل

تعاقدجيوز للطرف. )3(الفقرة  3.18املالحظة  تقدمي الامتسمل ا تعلق  شرتط أداء رمس يف ما  ب مبوجب هذه الفقرة أن  ي . ي
تعاقدوللك طرف بلغ الرمس اعامتدا عىل عدة م  بات أو م حرية حتديد  يهنا عدد ا لطلنارص من  بع

ية يري يف ا ية اب يالت ا مللكا تغ ن لسج ملع  .  لت

ّوبني  4.18املالحظة  ية طلب ما)5(الفقرة ت يري يف  ملك بوضوح أنه جيوز كذكل تدوين  يذية عىل . تغ لتنفونص الالحئة ا ت
بل  تعرف عىل الطلب حني ال يكون رمقه قد صدر بعد أو ال يكون معروفا من  قية ا ًيف ل  .مودع الطلبك

                                                 

نة، اقرتح وفد الصني حذف هذه الفقرة أو 23 رشين  سابعة وا للجخالل ادلورة ا لع بت يف رضورة  حريةي طرفأل أن يكون  إضافة مالحظة حتددل ل ا
يلتقدمي  يل ويف شلك هذا لد  .لادل
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 19املادة 
ناوين لعيريات يف األسامء أو ا  تغ

نوانه[ )1( يل أو  عيريات يف امس صاحب ا سج يريا طرأ يف امسه )أ ( ]لتتغ يل، لكن  تغري خشص صاحب ا ً إذا مل  تغ سج لتي
نوانه أو يف الك األمرين، تعني عىل لك طرف ّأو  تعاقدع يغم  يل يف  بل الامتسا يقدمه صاحب ا بل أن  سج تِّ لت ً َّ موجه إىل يق

يده يري املطلوب  يل املعين وا يه رمق ا بني  يري و يد ا تب بغرض  يا تغ سج ي تغ تقي لتق ت لل ف  .ِّملك

تعاقدجيوز ألي طرف )ب( هام  يذية أو  ياانت املقررة يف الالحئة ا بعض ا تيض إرفاق الالامتس  يع أن  نف مجيق لت ب  .لب

تبمتعاقد جيوز ألي طرف  )ج( تيض دفع رمس عن الالامتس  للمكأن   .يق

يان أرقام اكفة  )د( يل واحد، رشط  يري بأكرث من  تعلق فهيا ا بيكفي تقدمي الامتس واحد حىت يف احلاةل اليت  سج تغ تي ل ّ
ية يف الالامتس يالت ا نا ملعسج  .لت

نوانه[ )2( يري يف امس مودع الطلب أو  عا يري بطلب )1(ت رسي أحاكم الفقرة  ]لتغ بديل، إذا تعلق ا تغ، مع ما يلزم من  لت ّ
يل واحد أو أكرث وطلب واحد أو أكرث، عىل أنه يف حال مل يكن رمق أي طلب معين صادرا بعد أو واحد أو ُ أكرث أو  ًب تسج

ثهل، تعني تعريف ذكل الطلب يف الالامتس بأية طريقة أخرى، كام هو مقرر يف الالحئة  ّمعروفا من مودع الطلب أو  ّ مم ً
يذية  .لتنفا

نوانه [ )3( ثل أو  يري يف امس ا عا ملم نوان املراسةللتغ بديل، عىل أي )1(ت رسي أحاكم الفقرة  ]عأو يف  ت، مع ما يلزم من 
نوان املراسةل، إن وجد تعلق  يري  نوانه، وعىل أي  ثل، إن وجد، أو  بعيري يف امس ا ي تغ ع ملم  .ّتغ

يات أخرى[ )4( يات متعاقد  ال جيوز ألي طرف  ]مقتضحظر أية  يات خالف ا يفاء أية  تضأن يطالب اب ملقتض مق ست
شار إلهيا يف الفقرتني  يه يف هذه املادة10 ويف املادة) 2(و) 1(ملا شار إ تعلق اباللامتس ا ل فامي  مل جيوز  وبصورة خاصة، ال. ّي

يري تعلق اب هادة  تضاء تقدمي أية  تغا لت ّ ش  .24ق

تعاقد جيوز ألي طرف ]األدةل[ )5( تيض تقدمي م  تب يف احلاةل اليت قد يكون فهيا األدةليق أن  لل إىل ا مكتب شك ملك
يان وارد يف الالامتس  25.بمعقول يف حصة أي 

شأن املادة   19بمالحظات 

نة 1.19املالحظة  رشين  سة وا للجأدخلت هذه املادة عقب ادلورة اخلا يغت عىل غرار املادة . لعم  من معاهدة 10صو
 .سـنغافورة

تعاقد أن ). ج)(1(الفقرة  2.19املالحظة  يناء عىل هذه الفقرة، جيوز للطرف ا مل وللك . قتيض دفع رمس عن الالامتسب
يري ية اب يالت ا ثال عدد ا سب  بلغ الرمس،  تعاقد حرية حتديد  تغطرف  ن سج لحب ملع لت م م  .م

                                                 

نة، اقرتح وفد الصني حذف امجلةل األخرية من هذه الفقرة 24 رشين  سادسة وا للجخالل ادلورة ا لع  .ل
نة، اقرتح وفد الصني حذف هذه الفقرة أو  25 رشين  سابعة وا للجخالل ادلورة ا لع بت يف رضورة إضافة مالحظة حتددل ل أن يكون ألي طرف حرية ا

يلتقدمي  يل ويف شلك هذا لد  .لادل
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 20املادة 
 تصحيح خطأ

يل خطأ ال   )أ(  ]الالامتس[ )1( شأن طلب أو  تب  بلغ  يل أو أي الامتس  سجيف حال ورد يف طلب أو  ب تسج للمكت م
بحث أو الفحص املوضوعي  لتعلق اب بل الالامتس ي تب أن  بق، عىل ا ناء عىل القانون ا تب أن يصححه  يقوميكن  ملك ملطللمك ب

يل تب يوقعه املودع أو صاحب ا يغ موجه إىل ا شوراته يف  تب و يح ذكل اخلطأ يف جسالت ا سجاملوجه  بل ن تتصح ت لل ملك  . مملك

تعاقدجيوز للطرف )ب( تضمن امل ا شرتط إرفاق الالامتس جبزء بديل أو جزء  تص أن  ي بديل أو لي ليح، أو ابجلزء ا ح
يق الفقرة  يل يربط هبام الالامتس يف حال  يح للك طلب و تضمن ا باجلزء اذلي  ت سج تصح تطي ت  ).3(ل

تعاقدجيوز للطرف )ج( يد بأن اخلطأ مل ا شرتط أن يكون الالامتس موضع إعالن يوهجه صاحب الالامتس و يف أن  ي
ية سن  نارتكب عن   .ح

تعاقدجيوز للطرف )د( شرتمل ا يد بأن ذكل ي أن  يفط أن يكون الالامتس موضع إعالن يوهجه صاحب الالامتس و
يار الطرف سب ا شاف اخلطأ،  تأخري بعد ا تالالامتس مت توجهيه بأرسع ما ميكن أو بدون قصد ا ح ت خل تعاقدك  .مل ا

ية   )أ(  ]الرسوم[ )2( تعاقد ، جيوز للطرف )ب(عمع مراعاة الفقرة الفر سديد رمس مقابل ملا شرتط  تأن  شار ي ملالالامتس ا
يه يف الفقرة  ).1( لإ

ناء عىل الطلب، بدون تقايض أي رمس )ب( يح أخطائه، من تلقاء ذاته أو  تب  بتوىل ا تصح  .ملكي

بق املادة  ]الالامتس الواحد[ )3( يح اخلطأ، رشط أن )4(18تط  بديل، عىل الالامتسات املوهجة  تصح، مع ما يلزم من  لت
متس هام يح ا ملليكون اخلطأ وا يةلتصح يالت ا بات وا ن ذاهتام للك ا سج ملعلطل  .لت

تعاقد ال جيوز للطرف ]األدةل[ )4( تب إال يف حال مل ا يح اخلطأ دلى ا شرتط إيداع األدةل اليت تدمع الامتس  ملك أن  تصح ي
سأةل شك يف حصة أية  تب يف أن اخلطأ املزعوم خطأ فعيل أو يف حال اكن من املعقول أن  شك ا ماكن من املعقول أن  ي  ملكي

شأن الالامتس بتضمهنا الالامتس أو حصة أية ويقة مودعة  ث  .ي

رشوط األخرى[ )5( تعاقد ال جيوز للطرف ]لحظر ا شار إلهيا مل ا رشوط ا ية خالفا  يفاء رشوط  شرتط ا مل أن  شلك للي ست
يه يف الفقرة ) 4(إىل ) 1(يف الفقرات من  شار إ لشأن الالامتس ا مل ي) 1(ب نصوصا  علإال إذا اكن خالف ذكل    هذهه يفم

يذيةاملعاهدة  .لتنف أو مقررا يف الالحئة ا

ناءات[ )6( تعاقد  جيوز للطرف  ]سـتثالا يحه دلى ذكل الطرفملا تعني  يق هذه املادة عىل أي خطأ  بعد  تصحأن  ي تطب  يست
تعاقد يلملا  .لتسج مبوجب إجراء إلعادة إصدار ا

شأن املادة   20بمالحظات 

نةأدرجت هذه املادة عقب ادل 1.20املالحظة  رشين  سة وا للجورة اخلا يغت عىل غرار القاعدة . لعم  من معاهدة 18صو
بار أنه من املمكن أن تكون القضااي 12قانون الرباءات بدل املادة  نغافورة، عىل ا ت من معاهدة  عسـ

تعلقة ابلرباءات ناعي أقرب إىل القضااي ا تعلق برمس أو منوذج  يح خطأ  ناجتة عن  ملا ص ي تصح  . ل
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يح األخطاءتن 2.20املالحظة  تعلقة ابلامتسات  ية ا رشوط واإلجراءات ا تصحظم هذه املادة ا مل لشلك ل نظم . ل توال 
ية اليت جيوز للطرف رشوط املوضو عا تعاقدل يحمل ا ها يف حتديد مدى إجازة ا لتصح أن  وجيوز . يطبق

تعاقدللطرف يه حىت ال حيمل أي قصد آخر مل ا بس  يا ال  يح بد شرتط أن يكون ا ثال أن  ف  ل هيم تصح لي
يح نه يف ا لتصحغري املراد  يحات الطلب اليت ال تكون موضع الامتس . م نظم هذه املادة أيضا  تصحوال  ت

تالم  ية عقب ا ية إما عن طوا نا سـيح والسـامي تعديل الوصف أو تصوير الرسوم أو الامنذج ا ع ع لص للتصح
ناء الفحص املوضوعي بحث أو أ ثتقرير ا  .ل

بارة تفرس. )أ)(1(الفقرة بداية  3.20املالحظة  تب"ع  تعريف الوارد يف " ملكاخلطأ يف جسالت ا لعىل ضوء ا
بارة " 12"1 املادة عشأن  تب"ب ثةل عن األخطاء اليت قد تكون موضع ". ملكجسالت ا موترد فامي ييل أ

ناء عىل الفقرة  بة ابألولوية): 1(بالامتس  تعلقة ابملطا يل ا تفا ية وا يوغرا ياانت ا لأخطاء يف ا مل ص ل بل فب لبي . ل
تخلص م بارة يسـو بق"عن  ناء عىل القانون ا يحه  ملطميكن  ب يح ال " تصح يعة اخلطأ القابل  تصحأن  للب ط

تعلق بلكميت . حتددها هذه املادة يل"و" املودع"يويف ما  ، يرىج الاطالع عىل "لتسجصاحب ا
شأن  رشح الوارد  با  ". 14"و" 13"1املادة ل

تعاجيزي هذا احلمك للطرف. )ب)(1(الفقرة  4.20املالحظة  شرتط إيداع جزء بديل قدمل ا مثل صفحة بديةل يف (ي أن 
يح ) حاةل طلب مودع عىل ورق تضمن ا تصحأو جزء  ويف حال اكن ). مثل قامئة ابخلطأ والصواب(لي

شرتط إيداع جزء بديل  تب أن  يل أو لكهيام، جيوز  بق عىل أكرث من طلب أو  يالالامتس  سج للمكنط ت ي
يح للك طلب أو  تضمن ا تنفصل أو جزء  تصحل ي تبم سري معل ا ملكيل لغرض  ي  .تسج

تعاقدجيزي هذا احلمك للطرف. )ج)(1(الفقرة  5.20املالحظة  يح خطأ يف حال اكن صاحب مل ا لتصح أن يرفض الامتسا 
ية يف  ية ألنه انمج عن  سن  يد بأن ذكل اخلطأ ارتكب عن  نالالامتس غري قادر عىل إيداع إعالن  ن ح يف

ثال يل  ما تعاقدوللطرف. لتضل ية املعينمل ا سن ا ن تعريف   . لح

تعاقد جيزي هذا احلمك للطرف . )د)(1(الفقرة  6.20املالحظة  ناك ملا يح خطأ يف حال اكن  هأن يرفض الامتسا  لتصح
شاف اخلطأ يه الالامتس بعد ا تعمد يف تو كتتأخري غري رضوري أو  ج تعاقدوللطرف. م  املعين تعريف مل ا

تعمد تأخري غري الرضوري أو ا ملا ترب أن . ل يه الالامتس يعوقد  جناك تأخريا غري رضوري يف حال مت تو ه
ثال ناية  مدون أية   .ع

تعاقدجيزي هذا احلمك للطرف. )4(الفقرة  7.20املالحظة  يح يف حال مل ا شرتط إيداع أدةل تدمع أي الامتس  تصح أن  ي
ثال أو يف حال اكن من املعقول ا ية  سن  شك يف أن اخلطأ مت ارتاكبه عن  ماكن من املعقول ا ن ح لشك ل
شاف اخلطأ وفقا للفقرة  تعمد عقب ا كتيف أن الالامتس مت توجهيه دون تأخري غري رضوري أو  م

يه يف الفقرة )د)(1( شار إ ل، رمغ اإلعالن ا  ).ج)(1(مل

 21املادة 
يذية  لتنفالالحئة ا

يذية[ )1( يذية  ]لتنفمضمون الالحئة ا نص الالحئة ا لتنف  تعلق املرفقة هبذه املعاهدةت  :مبا ييل ذكرهت عىل قواعد 

نص هذه  "1" سائل اليت  تا يذية؛املعاهدةمل  لتنف رصاحة عىل أهنا مقررة يف الالحئة ا

يذ أحاكم هذه  "2" يدة  يل  نفوأية تفا لتمف  ؛املعاهدةص
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سائل أو إجراءات إدارية "3"  .موأية رشوط أو 

يذية[ )2( تيض ]لتنفتعديل الالحئة ا يذية عىل  تعديل  إدخال أييق   املدىل هبا، مع مراعاة ثالثة أرابع األصواتلتنفالالحئة ا
 .)3(الفقرة 

 ]رشط اإلجامع[ )3(

يذية إال ابإلجامع )أ( يذية حتديد ما ال جيوز تعديهل من أحاكم الالحئة ا نفجيوز أن يرد يف الالحئة ا تنف لت  .ل

يذية يؤدي إىل إضافة أحاكم إىل األحاكم احمل )ب( نفتيض إدخال أي تعديل عىل الالحئة ا ددة يف الالحئة لتيق
ية  يقا للفقرة الفر يذية  عا ًب تط ها توفر اإلجامع) أ(لتنف  .فأو حذ

بت يف توفر اإلجامع )ج( بان إال األصوات املدىل هبا فعال  للال تؤخذ يف ا تصويت . حلسـ ناع عن ا لوال يعد الا مت
 .مبثابة تصويت

يذيةاملعاهدةتنازع بني [ )42( نازع ]لتنف والالحئة ا يذية، تكون أحاكم وأحاكم هذه املعاهدة  بني ت يف حاةل وجود  لتنفالالحئة ا
بة ألحاكم   .املعاهدةلغلا

 22املادة 
ية مجلعا

 

ية[ )1( ية) أ]  (مجلعتكوين ا تعاقدة  مجعتكون لألطراف ا  .مل

ثال  )ب( تعاقد  ًيكون لك طرف  مم ية م ناوبون مبندوب مجلعيف ا ندوبون  ساعده  مواحد جيوز أن  م شارون ي مستو
تعاقدا واحداوال. وخرباء ندوب إال طرفا  ثل لك   ً ً م ًم  .مي

ية[ )2( ية]  مجلعهمامت ا تا هامت ا ية ا لبارش ا ل مجلع  :ملت

تطوير هذه املعاهدة؛ت "1" تعلقة  سائل ا بناول لك ا مل مل  ت

يذية؛و "2"  لتنفتعدل الالحئة ا

ند حتدد و "3" يه يف ا شار إ تعديل  تارخي بدء العمل  تعلقة  رشوط ا با ل م ب ب لمل  ؛"2"ل

يذ أحاكم هذه املعاهدةتو "4" بة أخرى  نا نفؤدي أية وظائف  لتم  .سـ

نصاب القانوين[ )3( ية اليت تكون دواليت )أ  (]لا نصاب القانوين من نصف عدد أعضاء ا ًكون ا مجلع  .ل

ية اب )ب( ثةل يف )أ(علرمغ من الفقرة الفر ية من ادلول ا تخذ قراراهتا إذا اكن عدد أعضاء ا ية أن  ملم، جيوز  مجلع ت للجمع
ية اليت تكون دوالإح ًدى ادلورات أقل من نصف عدد أعضاء ا ية اليت تكون دوال مجلع نه يعادل ثلث أعضاء ا ً و مجلع لك

يه بح انفذة إال بعد . علأو يزيد  ية، ال  تعلقة بإجراءات ا ناء القرارات ا تصومع ذكل، فإن لك تكل القرارات، اب مجلع ِّمل سـتث
رشوط الواردة فامي بعد يفاء ا لا بلغ ا. ست ملو ثةل ي ية اليت تكون دوال ومل تكن  ممتب ادلويل تكل القرارات ألعضاء ا ًمجلع ك

بارا من اترخي  سب ا هر  تصويت خالل فرتة مدهتا ثالثة أ ها عن ا نا تابة بصوهتا أو اب ًويدعوها إىل اإلدالء  ت حت ل ت عك ش ع م
يغ شلك. لتبلا تصويت بذكل ا نع عن ا لوإذا اكن عدد تكل األعضاء ممن أدىل بصوته أو ا ل ند انقضاء تكل الفرتة، مت ع، 
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بح انفذة  نصاب القانوين يف ادلورة ذاهتا، فإن تكل القرارات  تكامل ا تصيعادل عدد األعضاء اذلي اكن مطلواب ال ل سـ ً
شرتطة ية ا سه عىل األ ملرشط احلصول يف الوقت  ب  .غلنف

ية[ )4( توافق اآل )أ]  (مجلعاختاذ القرارات يف ا ية إىل اختاذ قراراهتا  بسعى ا مجلع  .راءت

تصويت )ب( سأةل اب بت يف ا توافق اآلراء،  تحال الوصول إىل قرار  ليف حال ا مل ب  ويف تكل احلاةل، . يسـ

تعاقد يكون دوةل صوت واحد وال يصوت إال ابمسه؛" 1"  مللك طرف 

تصويت بدال من ادلول األعضاء " 2" شرتك يف ا ية دوية أن  نظمة حكو تعاقد يكون  ًوجيوز ألي طرف  ل ي ل م م م
يه واألطراف يف هذه املعاهدةفيه بعدد  نظمة . فمن األصوات يعادل عدد ادلول األعضاء  موال جيوز ألية 

ها يف  تصويت إذا مارست أية دوةل من ادلول األعضاء فهيا  شرتك يف ا يل أن  ية دوية من ذكل ا حقحكو لم ت ب لقل
يح تصويت والعكس  حصا ية دوية من ذكل. ل نظمة حكو شرتك أية  لوعالوة عىل ذكل، ال  مت يل يف م لقب ا

نظمة  تصويت إذا اكنت أية دوةل من ادلول األعضاء فهيا واألطراف يف هذه املعاهدة دوةل عضوا يف  ما ً ل
تصويت ية ادلوية األخرى يف ذكل ا نظمة احلكو يل واشرتكت تكل ا ية دوية أخرى من ذكل ا لحكو ل مل ب مل  .لقم

ية[ )5( ثليث عدد األصوات  )أ]  (غلباأل ية قراراهتا  بتخذ ا مجلع  ).3(و )2(21املدىل هبا، مع مراعاة املادة ت

شرتطة )ب( ية ا يق األ بت يف  بان إال األصوات املدىل هبا فعال دلى ا ملال تؤخذ يف ا ب ل غلسـ حتقحل ترب .  من عدمهً يعوال 
ثابة تصويت تصويت  ناع عن ا مبالا ل  . مت

ناء عىل دعوة من املدير العام ويف الفرتة وامل]  ادلورات[ )6( ية  بمتع ا مجلع ية العامة جت متع فهيام ا سـهيام الذلين  مجلعاكن  جتنف
ية نا شأ ظروف ا ئنظمة ما مل  ن سـتثللم  . ت

نظام ادلاخيل[ )7( ية]  لا نا تعلقة ابدلعوة إىل عقد ادلورات الا ية نظاهما ادلاخيل، مبا يف ذكل القواعد ا ئتضع ا مل  . سـتثمجلع

 23املادة 
تب ادلويل ملكا

 

هامت اإلدارية[ )1( تعلقة هبذه املعاهدةيبارش) أ]  (ملا هامت اإلدارية ا تب ادلويل ا مل ا مل  .ملك

ية وجلان اخلرباء واألفرقة العامةل  )ب( تكفل أعامل أمانة ا تب ادلويل بوجه خاص إعداد الاجامتعات و مجلعتوىل ا ي ملكي
ية شـهئا ا مجلعاليت قد   .تن

ية[ )2( ية إىل الاجامتعيدعو املدير العام أية جلان أو أ]  مجلعالاجامتعات خالف دورات ا شـهئا ا مجلعفرقة عامةل   .تن

ية الاجامتعات األخرى[ )3( تب ادلويل يف ا مجلعدور ا يهنم، من غري حق ) أ]  (ملك يعشرتك املدير العام واألشخاص اذلين  ي
ية شـهئا ا ية واللجان واألفرقة العامةل اليت  تصويت، يف لك اجامتعات ا مجلعا ن مجلع  .تل

شار إلهيا يف أو امليكون املدير العام  )ب( ية واللجان واألفرقة العامةل ا نه املدير العام أمني ا ملوظف اذلي  مجلع يعي
ية  نصب) أ(عالفقرة الفر  . ملحبمك ا

ية )أ]  (املؤمترات[ )4( توجهيات ا تحضريية لعقد أي مؤمتر للمراجعة، وفقا  تب ادلويل اإلجراءات ا مجلعتخذ ا ل ل ًي  .ملك
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شاور  )ب( تب ادلويل أن  يتجيوز  نظامت ادلوية للمك ية ادلوية وا نظامت احلكو نظمة وا لمع ادلول األعضاء يف ا مل ل مل ممل
تحضريية املذكورة شأن اإلجراءات ا ية  ية غري احلكو لوالو ب من  .ط

شات اليت تدور يف مؤمترات املراجعة من غري حق  )ج( نا يهنم يف ا قشرتك املدير العام واألشخاص اذلين  مل يع ي
تصويت فهيا  .لا

هامت ا[ )5( ند ]  ألخرىملا تب ادلويل أية همامت أخرى  سـبارش ا تي تعلق هبذه املعاهدةإملك ييه فامي   .ل

 24املادة 
تعديل  لاملراجعة أو ا

ها إال يف مؤمتر دبلومايس ية ادلعوة إىل عقد أي مؤمتر دبلومايسوتقرر . يلال جيوز مراجعة هذه املعاهدة أو تعد  .مجلعا

 25املادة 
 أطراف املعاهدة

ية[ )1( بح طرفا فهيا رشط مراع]  هلاأل تايل ذكرها أن توقع هذه املعاهدة وأن  ياانت ا ًجيوز  تص ل ) 3(و) 2(اة الفقرتني للك
 ):3(و) 1(26واملادة 

يل  "1" نظمة وجيوز  سجأي دوةل عضو يف ا يةتمل نا عالرسوم والامنذج ا تهبا؛لص  مك دلى 

سجل فهيا و "2" تب  ية دوية دلهيا  نظمة حكو تأية  مكل م يةالرسوم والامنم نا عذج ا ي ورسي أثر ذكل لص
ية ادلوية أو يف لك ادلول األعضاء  نظمة احلكو ئة  بق علهيا املعاهدة ا يل يف األرايض اليت  لا للم شـ تط مسج ن ملت ل

نة ذلكل الغرض يف الطلب، رشط أن تكون لك ادلول األعضاء  معيفهيا أو يف ادلول األعضاء فهيا اليت تكون 
ية ادلوية أعضا نظمة احلكو ليف ا نظمة؛ممل  ملء يف ا

يل و "3" نظمة وال جيوز  سجأية دوةل عضو يف ا يةتمل نا عالرسوم والامنذج ا بة إلهيا إال عن طريق لص لنسـ اب
نظمة؛ ملتب دوةل أخرى حمددة وتكون عضوا يف ا ً  مك

يل و "4" نظمة وال جيوز  سجأية دوةل عضو يف ا يةتمل نا عالرسوم والامنذج ا بة إلهيا إال عن طريق لص لنسـ اب
تب  ية دوية تكون تكل ادلوةل عضوا فهيا؛ملكا نظمة حكو تابع  ًا ل مل  مل

يل و "5" نظمة وال جيوز  سجأية دوةل عضو يف ا يةتمل نا عالرسوم والامنذج ا بة إلهيا إال عن طريق لص لنسـ اب
نظمة شرتك بني مجموعة من ادلول األعضاء يف ا ملتب  م  .مك

تصديق أو الانضامم[ )2( يه يف ا]  لا شار إ يان  لجيوز ألي  م تايل ذكرهام) 1(لفقرة ك تني ا لأن يودع إحدى الو  :ثيق

ّويقة تصديق، إذا وقع هذه املعاهدة، "1"  ث

 .ثويقة انضامم، إذا مل يوقع هذه املعاهدة "2"

تارخي الفعيل لإليداع[ )3( تايل ذكرها]  لا توارخي ا تارخي الفعيل إليداع ويقة تصديق أو انضامم أحد ا ليكون ا ل ث  : ل

بة إىل د "1" شار إلهيا يف الفقرة لنسـاب يه ويقة تكل ادلوةل؛"1)"1(موةل  تارخي اذلي تودع  ث، ا  فل

ية ادلوية؛ "2" نظمة احلكو يه ويقة تكل ا تارخي اذلي تودع  ية دوية، ا نظمة حكو بة إىل  لاب مل ث ل ل مسـ ف م م  لن
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شار إلهيا يف الفقرة  "3" بة إىل دوةل  ماب تايل ذك"3)"1(لنسـ رشط ا يه ا تويف  تارخي اذلي  ل، ا سـ لل ف تكون : رهي
ثويقة تكل ادلوةل مودعة وتكون ويقة ادلوةل األخرى احملددة مودعة؛  ث

شار إلهيا يف الفقرة  "4" بة إىل دوةل  ماب ند "4)"1(لنسـ ناء عىل ا بق  تارخي ا ب، ا ب ملط  أعاله؛" 2"لل

شار إلهيا يف الفقرة  "5" بة إىل دوةل عضو يف مجموعة من ادلول  ماب تارخي اذلي تكون "5)"1(لنسـ ف، ا يه ل
 .واثئق لك ادلول األعضاء يف اجملموعة مودعة

 26املادة 
يذدخول هذه املعاهدة حزي   ؛لتنفا

تصديق والانضامم تارخي الفعيل  للوا  ل

بان[ )1( تصديق أو الانضامم  ]حلسـالواثئق الواجب أخذها يف ا بان إال واثئق ا ل ألغراض هذه املادة، ال تؤخذ يف ا حلسـ
شار  ياانت ا ملاليت أودعهتا ا ها اترخي فعيل وفقا للامدة ) 1(25إلهيا يف املادة لك ًواليت   ).3(25ل

يذ[ )2( ية دوية  ]لتنفدخول املعاهدة حزي ا نظامت حكو رش دول أو  يذ بعد أن تودع  ل تدخل هذه املعاهدة حزي ا م م عنف لت ّ
هر" 2)"1(25مشار إلهيا يف املادة  ثالثة أ ها أو انضامهما  شواثئق تصد  .بيق

تصديق[ )3( يذلنفاذ ا لتنف أو الانضامم الالحق دلخول املعاهدة حزي ا شمول يف الفقرة  ]ّ يان غري  بح أي  م  ك ًملزما ) 2(يص
يه ويقة تصديقه أو انضاممه تارخي اذلي يودع  هر من ا ثهبذه املعاهدة بعد ثالثة أ فل  .ش

 27املادة 
تحفظات  لا

 

 28املادة 
 نقض املعاهدة

ن ] اإلخطار[ )1( تعاقد أن  يجيوز ألي طرف   .َّقض هذه املعاهدة مبوجب إخطار موجه إىل املدير العامم

نفاذ[ )2( يه املدير العام اإلخطار ]لاترخي ا سمل  تارخي اذلي  نة واحدة من ا نقض انفذا بعد  بح ا ف  ت ل سـ ل ييص نقض . ً لوال يؤثر ا
نظر أو أي  يد ا يق هذه املعاهدة عىل أي طلب  ليف  قب ناعيتط سجلصرمس أو منوذج  بة إىل الطم  ناقض لنسـ اب تعاقد ا لرف ا مل

يل  يق هذه املعاهدة عىل أي  نقطع عن  ناقض أن  تعاقد ا نة املذكورة، عىل أنه جيوز للطرف ا سجند انقضاء فرتة ا ب ي ل مل سـ تع تط ل
نة املذكورة يل، بعد انقضاء فرتة ا يه جتديد ذكل ا تعني  تارخي اذلي  بارا من ا سـا سج ي ل لت ت لع ف ّ ً. 

 29املادة 
يع تو قلغات املعاهدة؛ وا  ل

ية[ )1( نصوص الر ية؛ وا نصوص األ مسا ل صل ية ) أ(  ]ل با ية ابللغات العرية واإل سخة أ نتوقع هذه املعاهدة يف  سـ ب صل ن ّ
ية ساوية يف ا نصوص  ترب لك ا ية و ية والفر ية وا حلجواإلنلكزيية والرو ت ل تع سـ مسـ ن  .لصين
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ية  )ب( شري إلهيا الفقرة الفر عتوىل املدير العام إعداد نص رمسي بلغة ال  ت ية ألحد األطراف وتكون ل) أ(ي مسغة ر
تعاقد آخر معين ابملوضوع تعاقد املذكور وأي طرف  شاور مع الطرف ا تعاقدة، بعد ا ما مل ت  .لمل

يع[ )2( تو قهمةل ا نة بعد اعامتدها ]ل نظمة ملدة  يع يف مقر ا تو تاحة  سـ تظل هذه املعاهدة  مل ّلل ق  .م

 30املادة 
 أمني اإليداع

 .هدةيكون املدير العام أمني إيداع هذه املعا

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 


