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  ول المتعاقدة،إن الد

  إذ ترغب في المساهمة في تقدم العلم والتكنولوجيا،

  وترغب في تحسين الحماية القانونية لالختراعات،

وترغب في تسهيل إجراءات الحصول على حماية االختراعات وجعلها أقل تكلفة، إذا كانـت                
  الحماية منشودة في عدة بلدان،

معلومات التقنية الواردة في الوثائق التي تصف وترغب في تيسير وقوف أفراد الجمهور على ال  
  االختراعات الحديثة واإلسراع في ذلك،

وترغب في تعزيز التنمية االقتصادية ودفع عجلتها في البلدان النامية، متخذة لـذلك التـدابير                 
ليميـة،  الالزمة لزيادة فعالية أنظمتها القانونية المقررة لحماية االختراعات، سواء أكانت وطنيـة أم إق             

وتمكينها بالتالي من الوصول بسهولة إلى المعلومات الضرورية للحصول على حلول تكنولوجية يمكن             
تكييفها وفق احتياجاتها الخاصة، وتيسير وقوفها على التكنولوجيا الحديثة التي ما برح حجمهـا فـي                

  ازدياد مستمر،

  غ هذه األهداف إلى حد كبير،وتعرب عن اقتناعها بأن التعاون الدولي من شأنه أن يسهل بلو  

  .قد أبرمت هذه المعاهدة  
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  أحكام تمهيدية

  1المادة 

  إنشاء اتحاد

تؤلف اتحـاداً   ") الدول المتعاقدة "والمسماة فيما بعد    (الدول األطراف في هذه المعاهدة        )1(  
يم أجل التعاون في مجال إيداع طلبات حماية االختراعات وبحثها وفحصها، وكذلك من أجـل تقـد     من

  .ويعرف هذا االتحاد باسم االتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات. خدمات تقنية معينة

ال يجوز تفسير أي حكم في هذه المعاهدة على أساس أنه يحد من الحقوق المنصوص                 )2(  
و عليها في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لصالح مواطني البلدان األطراف في تلك االتفاقية أ              

  .األشخاص المقيمين فيها

  2المادة 

  تعاريف

  :ألغراض تطبيق هذه المعاهدة والالئحة التنفيذية، وما لم يرد نص مخالف لذلك صراحة  

على أنها  " طلب"طلب حماية اختراع، وتفسر كل إشارة إلى أي         " الطلب"يقصد بتعبير     "1"  
ات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات     إشارة إلى طلبات براءات االختراع وشهادات المخترعين وشهاد       

  أو الشهادات اإلضافية وشهادات المخترعين اإلضافية وشهادات المنفعة اإلضافية؛

على أنها إشارة إلى بـراءات االختـراع وشـهادات          " براءة"تفسر كل إشارة إلى أي        "2"  
فية وشهادات المختـرعين    المخترعين وشهادات المنفعة ونماذج المنفعة والبراءات أو الشهادات اإلضا        

  اإلضافية وشهادات المنفعة اإلضافية؛

  أية براءة تمنحها إدارة وطنية؛" البراءة الوطنية"يقصد بتعبير   "3"  

أية براءة تمنحها إدارة وطنية أو إدارة حكومية دوليـة          " البراءة اإلقليمية "يقصد بتعبير     "4"  
   دولة؛يخول لها منح براءات سارية المفعول في أكثر من

  أي طلب بشأن براءة إقليمية؛" الطلب اإلقليمي"يقصد بتعبير   "5"  

على أنها إشارة إلى طلبات بشأن براءات وطنية        " طلب وطني "تفسر كل إشارة إلى أي        "6"  
  وإقليمية، بخالف الطلبات المودعـة طبقاً لهذه المعاهدة؛

  ه المعاهدة؛أي طلب مودع طبقاً لهذ" الطلب الدولي"يقصد بتعبير   "7"  
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  على أنها إشارة إلى الطلبات الدولية والوطنية؛" طلب"تفسر كل إشارة إلى أي   "8"  

  على أنها إشارة إلى براءات وطنية وإقليمية؛" براءة "تفسر كل إشارة إلى أية   "9"  

على أنها إشارة إلى التشريع الـوطني لدولـة         " تشريع وطني "تفسر كل إشارة إلى أي        "10"  
ة، أو إلى المعاهدة التي تنص على إيداع طلبات إقليمية أو منح براءات إقليمية إذا تعلق األمـر                  متعاقد

  بطلب إقليمي أو ببراءة إقليمية؛

  ":تاريخ األولوية"ألغراض حساب المهل، يقصد بتعبير   "11"  
تاريخ إيداع الطلب المطالب بأولويته إذا تـضمن الطلـب الـدولي مطالبـة                )أ (   

  ؛8وفقاً للمادة باألولوية 
تاريخ إيداع أقدم طلب مطالب بأولويته إذا تضمن الطلب الدولي عدة مطالبات              )ب(  

  ؛8باألولوية وفقاً للمادة 
تاريخ اإليداع الدولي لطلب دولي إذا لم يتضمن هـذا الطلـب أيـة مطالبـة                  )ج(  

  ؛8باألولوية وفقاً للمادة 

لحكومية ألية دولة متعاقدة، التي تكلف بمـنح        اإلدارة ا " المكتب الوطني "يقصد بتعبير     "12"  
على أنها إشارة إلى إدارة حكومية دولية تعهد        " مكتب وطني "وتفسر أيضا كل إشارة إلى أي       . البراءات

إليها عدة دول بمنح براءات إقليمية، شرط أن تكون إحدى هذه الدول على األقل دولة متعاقدة وشـرط                  
دارة المذكورة مسؤولية تحمل االلتزامات وممارسة الـسلطات التـي          أن تكون هذه الدول قد خولت اإل      

  تعينها هذه المعاهدة والالئحة التنفيذية للمكاتب الوطنية؛

المكتب الوطني ألية دولة يعينه مـودع الطلـب طبقـاً           " المكتب المعين "يقصد بتعبير     "13"  
  دولة؛للفصل األول من هذه المعاهدة، أو أي مكتب يعمل باسم هذه ال

المكتب الوطني ألية دولة يختاره مودع الطلـب طبقـاً     " المكتب المختار "يقصد بتعبير     "14"  
  للفصل الثاني من هذه المعاهدة، أو أي مكتب يعمل باسم هذه الدولة؛

المكتب الوطني أو المنظمة الحكومية الدولية التـي        " مكتب تسلّم الطلبات  "يقصد بتعبير     "15"  
  لديها؛أودع الطلب الدولي 

  االتحاد الدولي للتعاون بشأن البراءات؛" االتحاد"يقصد بتعبير   "16"  

  جمعية االتحاد؛" الجمعية"يقصد بتعبير   "17"  

  المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛" المنظمة"يقصد بتعبير   "18"  

حدة لحماية المكتب الدولي للمنظمة، والمكاتب الدولية المت" المكتب الدولي"يقصد بتعبير     "19"  
  ما دامت قائمة؛) البربي(الملكية الفكرية 
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المدير العام للمنظمة، ومدير المكاتب الدولية المتحدة لحماية " المدير العام"يقصد بتعبير   "20"  
  .الملكية الفكرية ما دامت قائمة

  الفصل األول
  الطلب الدولي والبحث الدولي

  3المادة 

  الطلب الدولي

ات حماية االختراعات في أية دولة من الدول المتعاقـدة كطلبـات          يجوز أن تودع طلب     )1(  
  .دولية بمقتضى هذه المعاهدة

يتعين، وفقاً لهذه المعاهدة والالئحة التنفيذية، أن يشتمل أي طلب دولي على عريـضة                )2(  
  .وملخص) عند االقتضاء(ووصف ومطلب حماية واحد أو أكثر ورسم واحد أو أكثر 

ة من الملخص على اإلعالم التقني فقط، وال يجوز أن يعتد به ألية غايـة               تقتصر الغاي   )3(  
  .أخرى، ال سيما من أجل تقدير نطاق الحماية المطلوبة

  :الطلب الدولي  )4(  

  يجب أن يكون محرراً بإحدى اللغات المنصوص عليها؛  "1"  
  يجب أن يستوفي الشروط المادية المنصوص عليها؛  "2"  
  لمقتضيات المنصوص عليها بالنسبة إلى وحدة االختراع؛يجب أن يستجيب ل  "3"  
  .يجب أن يخضع لتسديد الرسوم المنصوص عليها  "4"  

  4المادة 

  العريضة

  :يجب أن تشتمل العريضة على  )1(  

  طلب بهدف معالجة الطلب الدولي طبقاً لهذه المعاهدة؛  "1"  
اع فيها علـى أسـاس      تعيين للدولة أو الدول المتعاقدة المطلوب حماية االختر         "2"  
وإذا توفرت ألية دولة معينة براءة إقليمية، ورغب مودع الطلب فـي            "). الدول المعينة ("الطلب الدولي   

وإذا كـان ال    . الحصول على براءة إقليمية بدال من براءة وطنية، فمن الواجب أن تبين العريضة ذلك             
ة، أن يقتصر طلبه علـى بعـض الـدول          يجوز لمودع الطلب، بناء على معاهدة خاصة ببراءة إقليمي        
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األطراف في المعاهدة المذكورة، فإن تعيين دولة من هذه الدول باالقتران ببيـان عـن الرغبـة فـي                   
وإذا كـان  . الحصول على البراءة اإلقليمية، يجب أن يعد كتعيين لكل الدول األطراف في تلك المعاهدة             

المعينة، له نفس اآلثار المترتبـة على أي طلب إقليمي،         تعيين هذه الدولة، تبعاً للتشريع الوطني للدولة        
  فإن تعيينها يجب أن يعد دليال على الرغبة في الحصول على براءة إقليمية؛

االسم والمعلومات األخرى المنصوص عليها والخاصة بمودع الطلب وبالوكيل    "3"  
  ؛)إذا اقتضى الحال(

  اسم االختراع؛  "4"  
ات األخرى المنصوص عليها والخاصة به، وذلـك إذا         اسم المخترع والمعلوم    "5"  

تطلب التشريع الوطني لدولة واحدة من الدول المعينة على األقل تقديم هذه البيانات حين إيداع أي طلب 
أما في الحاالت األخرى، فإن البيانات المذكورة يجوز إيرادها إما في العريضة أو في مذكرات               . وطني

ب يتم تعيينه ويتطلب تشريعه الوطني تقديم البيانات المذكورة، حتى إن كان            منفصلة ترسل إلى كل مكت    
  .يجيز تقديمها في وقت الحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني

  .يخضع كل تعيين لدفع الرسوم المقررة خالل المهلة المنصوص عليها  )2(  

يهـا فـي    إذا لم يطلب مودع الطلب أي نوع من أنواع الحماية األخـرى المـشار إل                )3(  
، فإن التعيين يقصد به أن الحماية المطلوبة هي عبارة عن براءة تمنحها الدولة المعينـة أو                 43 المادة

  ".2"2وألغراض هذه الفقرة، ال تطبق أحكام المادة . تطبقها على إقليمها

ال يترتب على عدم اإلشارة في العريضة إلى اسم المختـرع والمعلومـات األخـرى                 )4(  
ها والخاصة به أي أثر في الدول المعينة التي يتطلب تشريعها الـوطني تقـديم هـذه                 المنصوص علي 

وال يترتب علـى عـدم      . البيانات، ويجيز مع ذلك تقديمها في وقت الحق لتاريخ إيداع الطلب الوطني           
ني تقديم البيانات المذكورة في مذكرة منفصلة أي أثر في الدول المعينة التي ال يتطلب تشريعها الـوط                

  .تقديم تلك البيانات

  5المادة 

  الوصف

يجب أن يكشف الوصف عن االختراع بطريقة واضحة وكاملة بما فيه الكفاية، لكي يتمكَّن أي                 
  .شخص من أهل المهنة من تنفيذ االختراع

  6المادة 

  مطالب الحماية

 الحماية  ويجب أن تكون مطالب   . يجب أن يحدد المطلب أو المطالب موضوع الحماية المطلوبة          
  .واضحة وموجزة، وأن تستند كليا إلى الوصف
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  7المادة 

  الرسـوم

  .، يجب تقديم الرسوم عندما تكون ضرورية لفهم االختراع"2"2مع مراعاة أحكام الفقرة   )1(  

  :إذا كان طابع االختراع يسمح بإيضاحه بالرسوم حتى إذا لم يكن ذلك ضرورياً لفهم االختراع  )2(  

  لطلب أن يرفق هذه الرسوم بالطلب الدولي عند إيداعه؛جاز لمودع ا  "1"  

جاز للمكتب المعين أن يطالب مودع الطلب بتزويده بهذه الرسوم خالل المهلة              "2"  
  .المنصوص عليها

  8المادة 

  المطالبة باألولوية

ب يجوز أن يتضمن الطلب الدولي إعالناً، على الوجه المبين في الالئحة التنفيذية، يطالَ           )1(  
فيه بأولوية طلب أو أكثر من الطلبات التي سبق إيداعها لدى أي بلد من البلدان األطراف في اتفاقيـة                   

  .باريس لحماية الملكية الصناعية أو لصالحه

، فإن شروط وآثار أية مطالبة باألولوية       )ب(مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية        )أ ) ( 2(  
 مـن   4تكون هي نفسها الشروط واآلثار التي تقضي بها المـادة           يجب أن   ) 1(يتم تقديمها وفقاً للفقرة     

  .وثيقة استوكهولم الخاصة باتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية

الطلب الدولي الذي يطالَب فيه بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات التـي                )ب(  
أما إذا تضمن الطلـب     .  هذه الدولة  سبق إيداعها لدى أية دولة متعاقدة أو لصالحها، يجوز أن تعين فيه           

الدولي مطالبة بأولوية طلب واحد أو أكثر من الطلبات الوطنيـة المودعـة لـدى دولـة معينـة أو                    
أو مطالـبة بأولوية طلب دولي يكون قد اقتُصر فيه على تعيين دولة واحدة، فإن التـشريع                 لصالحها،

  .ولوية في الدولة المذكورةالوطني لهذه الدولة يحكم شروط وآثار المطالبة باأل

  9المادة 

  مودع الطلب

  .يجوز لكل شخص يقيم في دولة متعاقدة أو يكون من مواطنيها أن يودع طلباً دولياً  )1(  

يجوز للجمعية أن تقرر السماح لألشخاص المقيمين في أي بلد طـرف فـي اتفاقيـة                  )2(  
، وكذلك لمواطني هذا البلد، أن يودعوا       باريس لحماية الملكية الصناعية وغير طرف في هذه المعاهدة        

  .طلبات دولية
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تحدد الالئحة التنفيذية مفهومي محل اإلقامة والجنسية، وكذلك تطبيق هذين المفهومين             )3(  
في الحاالت التي يتعدد فيها مودعو الطلبات أو ال يكون مودعو الطلبات فيها المودعين أنفسهم بالنسبة                

  .إلى كل الدول المعينة

  10ادة الم

  مكتب تسلم الطلبات

يتعين إيداع الطلب الدولي لدى مكتب تسلّم الطلبات المنصوص عليه والذي يتعين أن يفحصه                
  .ويعالجه طبقا لما تقضي به هذه المعاهدة والالئحة التنفيذية

  11المادة 

  تاريخ اإليداع وآثار الطلب الدولي

سلّم الطلب الدولي كتاريخ لإليداع الـدولي،      على مكتب تسلم الطلبات أن يعتمد تاريخ ت         )1(  
  :شرط أن يتبين له حين تسلم الطلب

أن مودع الطلب ال يفتقر بداهةً إلى الحق في إيداع طلب دولي لدى مكتب تسلّم          "1"  
  الطلبات ألسباب ترجع إلى محل اإلقامة أو الجنسية؛

  أن الطلب الدولي محرر باللغة المنصوص عليها؛  "2"  
  :طلب الدولي يتضمن على األقل العناصر التاليةأن ال  "3"  

  إشارة تفيد بأن الطلب قد أودع كطلب دولي؛  )أ (   
  تعيين دولة متعاقدة واحدة على األقل؛  )ب(  
  اسم مودع الطلب، مبين على الوجه المنصوص عليه؛  )ج(  
  جزء يبدو في ظاهره أنه يكون وصفاً؛  )د(  
  . مطلب أو مطالب حمايةجزء يبدو في ظاهره أنه يكون  )ه(  

إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الطلب الدولي ال يـستوفي، وقـت تـسلمه،                 )أ ) ( 2(  
، وجب عليه أن يقوم طبقاً لالئحة التنفيذية بدعوة مودع الطلب إلـى             )1(الشروط الواردة في الفقـرة     

  .إجراء التصحيح الالزم

 لالئحة التنفيذية، وجب على مكتب      إذا استجاب مودع الطلب لهذه الدعوة طبقاً        )ب(  
  .تسلّم الطلبات أن يعتمد تاريخ تسلّم التصحيح المطلوب على أساس أنه تاريخ اإليداع الدولي

، فإن كل طلب دولي يستوفي الشروط الـواردة فـي   )4(64مع مراعاة المادة    )3(  
دولي، يترتب عليه اعتباراً مـن      ويكون قد اعتُمد له تاريخ إيداع       ) 1(من الفقرة   " 3"إلى  " 1"البنود من   

  .تاريخ اإليداع الدولي ما لإليداع الوطني العادي من آثار في كل دولة معينة
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مـن  " 3"إلـى   " 1"كل طلب دولي يستوفي الشروط الواردة في البنـود مـن              )4(  
  .صناعية، يعد مماثال لإليداع الوطني العادي حسب مفهوم اتفاقية باريس لحماية الملكية ال)1( الفقرة

  12المادة 

  رفع الطلب الدولي إلى المكتب الدولي وإلى إدارة البحث الدولي

، ")صورة مكتب تسلم الطلبات   ("يحتفظ مكتب تسلم الطلبات بنسخة عن الطلب الدولي           )1(  
إلى إدارة  ") صورة البحث ("إلى المكتب الدولي، وترفع نسخة أخرى       ") النسخة األصلية ("وترفع نسخة   

  .، وذلك طبقاً لالئحة التنفيذية16لي المختصة والمشار إليها في المادة البحث الدو

  .تعد النسخة األصلية نسخة الطلب الدولي الرسمية  )2(  

يعد الطلب الدولي مسحوباً إذا لم يتسلم المكتب الدولي النسخة األصلية خالل المهلـة                )3(  
  .المنصوص عليها

  13المادة 

نة على صورة عن الطلب الدوليإمكانية حصول المكاتب المعي  

يجوز ألي مكتب معين أن يطلب إلى المكتب الدولي صورة عن الطلب الدولي قبـل                 )1(  
وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصورة إلى        . 20حلول تاريخ اإليداع المنصوص عليه في المادة        

  .ن تاريخ األولويةالمكتب المعين في أسرع وقت ممكن بعد انقضاء عام واحد اعتباراً م

يجوز لمودع الطلب، في أي وقت كان، أن يرسل صورة عن طلبه الدولي إلى            )أ ) ( 2(  
  .أي مكتب معين

يجوز لمودع الطلب، في أي وقت كان، أن يطلب إلى المكتب الدولي إرسـال                )ب(  
ة إلى المكتب   وعلى المكتب الدولي أن يرسل هذه الصور      . صورة عن طلبه الدولي إلى أي مكتب معين       

  .المذكور في أسرع وقت ممكن

يجوز ألي مكتب وطني أن يخطر المكتب الدولي بعدم رغبته في تسلم الصور         )ج(  
وفي هذه الحالة، ال تطبق الفقرة الفرعية المـذكورة علـى هـذا     ). ب(المشار إليها في الفقرة الفرعية      

  .المكتب
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  14المادة 

  بعض أوجه النقص في الطلب الدولي

  :على مكتب تسلم الطلبات أن يتحقق من أن الطلب الدولي  )أ ( ) 1(  

  موقَّع عليه طبقاً لالئحة التنفيذية؛  "1"  

  يتضمن البيانات المنصوص عليها بالنسبة إلى مودع الطلب؛  "2"  

  يتضمن عنواناً؛  "3"  

  يتضمن ملخصاً؛  "4"  

اديـة  يستوفي، في نطاق ما تقضي به الالئحة التنفيذية، الـشروط الم            "5"  
  .المنصوص عليها

إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات عدم مراعاة أحد هذه الشروط، فعليه أن يـدعو                )ب(  
وإذا لم يتوفر ذلك، يعد هـذا الطلـب         . مودع الطلب إلى تصحيح الطلب الدولي خالل المهلة المقررة        

  .مسحوباً، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعالن ذلك

رسوم لم تدرج في الطلب بالفعل، فعلـى مكتـب تـسلّم            إذا أشار الطلب الدولي إلى        )2(  
ويجوز لمودع الطلب عندئذ أن يقدم هذه الرسوم خالل المهلـة           . الطلبات أن يخطر مودع الطلب بذلك     

ويعد تاريخ اإليداع الدولي في هذه الحالة تاريخ تسلم الرسوم من جانب مكتب تسلم              . المنصوص عليها 
  . الرسوم المذكورة كأنها لم تكنالطلبات، وإال تعد أية إشارة إلى

لم " 4)"4(3إذا تبين لمكتب تسلّم الطلبات أن الرسوم المقررة بناء على المادة              )أ ) ( 3(  
لم يسدد بالنسبة إلـى     ) 2(4تسدد خالل المهلة المنصوص عليها، أو أن الرسم المقرر بناء على المادة             

  .د مسحوباً، وعلى مكتب تسلم الطلـبات إعالن ذلكأية دولة من الدول المعينة، فإن الطلب الدولي يع

قـد تـم   ) 2(4إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات أن الرسم المقرر بناء على المادة         )ب(  
ولكن ليس بالنسبة إلى    (تسديده خالل المهلة المقررة بالنسبة إلى دولة واحدة أو أكثر من الدول المعينة              

ل التي لم يتم تسديد الرسم بالنسبة إليها خالل المهلة المقررة يعد            ، فإن تعيين تلك الدو    )جميع هذه الدول  
  .مسحوباً، وعلى مكتب تسلم الطلبات إعالن ذلك

إذا تبين لمكتب تسلم الطلبات، بعد اعتماده تاريخ إيداع دولـي للطلـب الـدولي، أن                  )4(  
 المهلة المنصوص عليها، لم تستوف خالل) 1(11من المادة " 3"إلى " 1"الشروط الواردة في البنود من   

  .فإن الطلب المذكور يعد مسحوباً، ويتعين على مكتب تسلم الطلبات أن يعلن ذلك



  معاهدة التعاون بشأن البراءات

15 

  15المادة 

  البحث الدولي

  .كل طلب دولي يجب أن يكون محل بحث دولي  )1(  

  .الغرض من البحث الدولي هو الكشف عن حالة التقنية الصناعية السابقة ذات الصلة  )2(  

يجرى البحث الدولي على أساس مطالب الحماية، مع أخذ الوصف والرسوم           يجب أن     )3(  
  .بعين االعتبار) إذا اقتضى الحال(

 أن تسعى إلى اكتشاف حالة التقنية       16على إدارة البحث الدولي المشار إليها في المادة           )4(  
ع في جميع الحـاالت     الصناعية ذات الصلة بالقدر الذي تسمح لها الوسائل المتاحة لها، وعليها أن ترج            

  .إلى مجموعة الوثائق المحددة في الالئحة التنفيذية

صاحب الطلب الوطني الذي يودع لدى المكتب الوطني لدولة متعاقدة أو لدى              )أ ) ( 5(  
المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له إذا سمح التشريع الوطني لهذه الدولة بذلك وطبقاً للشروط 

") بحث دولي الطـابع   ("ي هذا التشريع أن يطلب إجراء بحث مشابه للبحث الدولي           المنصوص عليها ف  
  .على هذا الطلب

المكتب الوطني ألية دولة متعاقدة أو المكتب الذي يعمل باسم هـذه الدولـة،                )ب(  
يجوز له أن يخضع أي طلب وطني يودع لديه لبحث دولي الطابع، إذا سمح التشريع الـوطني لهـذه                   

  .الدولة بذلك

 16تتولى البحث الدولي الطابع إدارة البحث الدولي المشار إليها فـي المـادة                )ج(  
والتي تكون مختصة بإجراء البحث الدولي، إذا كان الطلب الوطني طلباً دولياً مودعاً لـدى المكتـب                 

وإذا كان الطلب الـوطني محـرراً بلغـة تـرى إدارة            ). ب(و) أ(المشار إليه في الفقرتين الفرعيتين      
الدولي أنها غير مؤهلة للتعامل بها، تعين إجراء البحث الدولي الطابع بناء على ترجمة يعـدها                 البحث

مودع الطلب بلغة مقررة للطلبات الدولية، وتكون اإلدارة المذكورة قد تعهدت بقبولهـا بالنـسبة إلـى                 
  .المقرر للطلبات الدوليةويقدم الطلب الوطني والترجمة، عند االقتضاء، وفقاً للشكل . الطلبات الدولية

  16المادة 

  إدارة البحث الدولي

يتولى إجراء البحث الدولي إدارة مكلفة بالبحث الدولي، ويجوز أن تكون مكتباً وطنياً               )1(  
أو منظمة حكومية دولية، كالمعهد الدولي لبراءات االختراع، وتتضمن مهماتها إعداد تقارير خاصـة              

ية الصناعية المرتبطة باالختراعات التي تكون محل طلبـات بـراءات           بالبحث التوثيقي عن حالة التقن    
  .اختراع
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في حالة وجود أكثر من إدارة واحدة للبحث الدولي، يتعين على كل مكتب مكلف بتسلم             )2(  
تحديـد اإلدارة  ) ب)(3(الطلبات أن يتولى وفقاً ألحكام االتفاق الساري المفعول والمشار إليه في الفقرة       

ت المختصة بإجراء بحث الطلبات الدولية المودعة لدى هذا المكتب، وذلك إلى حين إنـشاء               أو اإلدارا 
  .إدارة واحدة للبحث الدولي

ويجوز ألي مكتب وطني وأيـة      . على الجمعية أن تعين إدارات البحث الدولي        )أ ) ( 3(  
ين كـإدارة للبحـث     أن تع ) ج(منظمة حكومية دولية تستوفي الشروط المشار إليها في الفقرة الفرعية           

  .الدولي

يتوقف التعيين على موافقة المكتب الوطني المعنـي أو المنظمـة الحكوميـة               )ب(  
الدولية المعنية وعلى إبرام اتفاق بين هذا المكتب أو هذه المنظمة من جهة والمكتب الدولي من جهـة                  

والتزاماتهما، ويتـضمن   ويحدد هذا االتفاق حقوق الطرفين      . أخرى، على أن توافق الجمعية على ذلك      
على وجه الخصوص تعهداً صريحاً من جانب المكتب أو المنظمة المذكورين بتطبيق جميع القواعـد               

  .العامة للبحث الدولي ومراعاتها

تنص الالئحة التنفيذية على المتطلبات الدنيا، ال سيما بالنسبة إلى اليد العاملـة               )ج(  
تعيين كل مكتب أو منظمة، والتي يجـب أن يواصـل علـى             والوثائق، التي يجب أن يستوفيها قبل ال      

  .استيفائها طوال فترة التعيين

  .يجري التعيين لفترة محددة من الزمن يمكن تمديدها لفترات أخرى   )د(  

على الجمعية، قبل أن تتخذ قراراً بتعيين أي مكتب وطني أو منظمة حكوميـة           )ه(  
 قبل أن تسمح بانقضاء فترة هذا التعيـين، أن تـستمع إلـى            دولية، أو بتمديد فترة هذا التعيين، وكذلك      

، 56المكتب المعني أو المنظمة المعنية، وعليها أن تستشير لجنة التعاون التقني المشار إليها في المادة                
  .إثر تكوين هذه اللجنة

  17المادة 

  اإلجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة البحث الدولي

ذها لدى إدارة البحث الدولي تخضع ألحكـام هـذه المعاهـدة    اإلجراءات الواجب اتخا    )1(  
والالئحة التنفيذية واالتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي، وفقاً ألحكام هذه المعاهدة والالئحة التنفيذية، مع              

  .اإلدارة المذكورة
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  :إذا رأت إدارة البحث الدولي  )أ ) ( 2(  

إلدارة ببحثه بنـاء علـى      أن الطلب الدولي يتعلق بموضوع ال تلتزم ا         "1"  
  الالئحة التنفيذية، وتقرر عدم البحث بهذا الخصوص،

أو أن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم ال تـستوفي الـشروط                "2"  
  المنصوص عليها بحيث ال يمكن إجراء بحث مثمر،

عـداد  تعين على هذه اإلدارة أن تعلن ذلك وأن تخطر مودع الطلب والمكتب الدولي بأنه لن يجـري إ                 
  .تقرير البحث الدولي

باالقتران بـبعض   ) أ(إذا نشأت إحدى الحاالت المشار إليها في الفقرة الفرعية            )ب(  
مطالب الحماية فقط، فإن تقرير البحث الدولي يلزم أن يبين ذلك بالنسبة إلى هذه المطالب، على أن يتم                  

  .18المادة إعداد التقرير بالنسبة إلى المطالب األخرى طبقاً لما تقضي به 

إذا رأت إدارة البحث الدولي أن الطلب الـدولي ال يـستوفي شـرط وحـدة                  )أ ) ( 3(  
. االختراع على الوجه المبين في الالئحة التنفيذية، فعليها أن تدعو مودع الطلب إلى دفع رسوم إضافية               

ي تتعلق باالختراع   وعلى اإلدارة أن تعد تقريرا عن البحث الدولي بالنسبة إلى أجزاء الطلب الدولي الت             
، وبالنسبة إلـى أجـزاء الطلـب الـدولي المتعلقـة            ")االختراع الرئيسي ("المذكور أوالً في المطالب     

باالختراعات التي سددت عنها الرسوم المذكورة إذا ما تم تسديد الرسوم اإلضافية المطلوبـة خـالل                
  .المهلة المنصوص عليها

ينة أن دعوة إدارة البحث الدولي المشار       إذا رأى المكتب الوطني ألية دولة مع        )ب(  
لها ما يبررها، وإذا لم يسدد مودع الطلب جميع الرسوم اإلضـافية، فإنـه              ) أ(إليها في الفقرة الفرعية     

يجوز للتشريع الوطني لهذه الدولة أن يقضي بأن أجزاء الطلب الدولي التي لم تكن محل بحث نتيجـة                  
ا من آثار في هذه الدولة، وذلك ما لم يدفع مودع الطلـب رسـماً               لذلك تعد مسحوبة بالنسبة إلى ما له      

  .خاصاً للمكتب الوطني للدولة المذكورة

  18المادة 

  تقرير البحث الدولي

  .يعد تقرير البحث الدولي خالل المهلة المنصوص عليها وبالشكل المنصوص عليه  )1(  
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مجرد إعداده إلى مودع الطلب     تتولى إدارة البحث الدولي إرسال تقرير البحث الدولي ب          )2(  
  .وإلى المكتب الدولي

، طبقـاً لمـا     )أ)(2(17يترجم تقرير البحث الدولي أو اإلعالن المشار إليه في المادة             )3(  
  .ويعد الترجمتين المكتب الدولي أو تعدان تحت مسؤوليته. تقضي به الالئحة التنفيذية

  19المادة 

  تعديل مطالب الحماية لدى المكتب الدولي

بعدما يتسلم مودع الطلب تقرير البحث الدولي، يكون له الحق فـي تعـديل مطالـب                  )1(  
الحماية الواردة في الطلب الدولي مرة واحدة، عن طريق إيداع التعديالت لدى المكتب الدولي خـالل                

نفيذية، ويجوز له أن يلحق بها إعالناً مختصراً، وفقاً لما تقضي به الالئحة الت            . المهلة المنصوص عليها  
  .يشرح فيه التعديالت ويحدد ما قد يكون لها من أثر في الوصف والرسوم

يجب أال تتجاوز التعديالت الكشف عن االختراع كما ورد في الطلـب الـدولي عنـد         )2(  
  .إيداعه

إذا كان التشريع الوطني ألية دولة معينة يسمح بإجراء تعديالت تتجاوز الكشف عـن                )3(  
  .تكون عديمة األثر في هذه الدولة) 2(لفة أحكام الفقرة االختراع، فإن مخا

  20المادة 

  إبالغ المكاتب المعينة

يبلَّغ طبقاً لالئحة التنفيذية لكل مكتب معين الطلب الـدولي مـشفوعاً بتقريـر            )أ ) ( 1(  
ار إليه في أو باإلعالن المش)) ب)(2(17بما في ذلك كل البيانات المشار إليها في المادة      (البحث الدولي   

  . ، وذلك ما لم يعدل المكتب المعين عن هذا اإلبالغ كلياً أو جزئياً)أ)(2(17المادة 

للتقريـر أو  ) معدة على الوجه المنصوص عليـه   (يشتمل اإلبالغ على ترجمة       )ب(  
  .لإلعالن المذكورين

من الـنص   ، فإن اإلبالغ يجب أن يتض     )1(19إذا تم تعديل مطالب الحماية وفقاً للمادة          )2(  
الكامل للمطالب كما تم إيداعها وتعديلها، أو النص الكامل للمطالب كما تم إيداعها مع تحديد مـا تـم                   

كما يجب عند االقتضاء أن يشتمل على اإلعالن المشار إليـه فـي المـادة    . إدخاله من تعديالت عليها   
19)1.(  
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ل صورة عن الوثائق المذكورة     تتولى إدارة البحث الدولي، طبقاً لالئحة التنفيذية، إرسا         )3(  
  .في تقرير البحث الدولي إلى المكتب المعين أو إلى مودع الطلب، وذلك بناء على طلبهما

  21المادة 

  النشر الدولي

  .على المكتب الدولي أن ينشر الطلبات الدولية  )1(  

مـادة  وفي ال) ب(مع مراعاة االستثناءات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية         )أ ) ( 2(  
  . شهراً من تاريخ أولوية هذا الطلب18، يجرى النشر الدولي للطلب الدولي فور انقضاء )3(64

يجوز لمودع الطلب أن يطلب إلى المكتب الدولي نشر طلبه الـدولي فـي أي           )ب(  
ي وعلى المكتب الدولي أن يتخذ بالتال     ). أ(وقت كان قبل انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة الفرعية           

  .اإلجراءات الالزمة طبقاً لالئحة التنفيذية

طبقـاً  ) أ)(2(17يجرى نشر تقرير البحث الدولي أو اإلعالن المشار إليه في المـادة               )3(  
  .لالئحة التنفيذية

  .تحدد الالئحة التنفيذية لغة النشر الدولي وشكله وغير ذلك من التفاصيل  )4(  

لب الدولي أو أعد مسحوباً قبل إتمام الترتيبـات         ال يجرى النشر الدولي إذا سحب الط        )5(  
  .التقنية للنشر

إذا رأى المكتب الدولي أن الطلب الدولي يتضمن عبارات أو رسوماً مخالفة لـآلداب                )6(  
العامة أو للنظام العام، أو إعالنات تحط من شأن الغير طبقاً لما هو محدد في الالئحة التنفيذية، فإنـه                   

وعليه أن يقدم   . ن منشوراته مع بيان مكان الكلمات أو الرسوم المحذوفة وعددها         يجوز له أن يحذفها م    
  .عند الطلب صورا خاصة عن الفقرات المحذوفة بهذا الشكل

  22المادة 

  تقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب المعينة

ما لـم يكـن     (على مودع الطلب أن يقدم لكل مكتب معين صورة عن الطلب الدولي               )1(  
وأن يسدد  ) على الوجه المنصوص عليه   (وترجمة للطلب   )  قد تم  20اإلبالغ المنصوص عليه في المادة      
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30الرسوم الوطنية في مهلة ال تتجاوز       ) عند االقتضاء (
وإذا .  شهراً اعتباراً من تـاريخ األولويـة       )1(

األخـرى والخاصـة    تطلّب التشريع الوطني للدولة المعينة تحديد اسم المخترع والمعلومات المقـررة            
بالمخترع مع السماح رغم ذلك بتقديمها في تاريخ الحق إليداع الطلب الوطني، فعلى مودع الطلب أن                
يقدم هذه البيانات، ما لم تكن قد وردت في العريضة، للمكتب الوطني لهذه الدولة أو للمكتب الذي يعمل          

  . شهراً من تاريخ األولوية(*)30باسمها في مهلة ال تتجاوز 

يفيد عدم إعـداد أي  ) أ)(2(17إذا أصدرت إدارة البحث الدولي إعالناً بناء على المادة         )2(  
من هذه المادة   ) 1(تقرير للبحث الدولي، فإن المهلة الالزمة إلنجاز اإلجراءات المشار إليها في الفقرة             

  ).1(تصبح مدتها المدة نفسها المنصوص عليها في الفقرة 

ني أن يحدد مهالً تنقضي بعد المهل المنـصوص عليهـا فـي             يجوز ألي تشريع وط     )3(  
  .من أجل إنجاز اإلجراءات المشار إليها في هاتين الفقرتين) 2(أو ) 1(الفقرتين 

  23المادة 

  وقف اإلجراءات الوطنية

على كل مكتب معين أال يباشر بحث الطلبات الدولية أو فحصها قبل انقضاء المهلـة                 )1(  
  .22ء على المادة الواجب تطبيقها بنا

، يجوز ألي مكتب معين، بناء على التماس صـريح          )1(على الرغم من أحكام الفقرة        )2(  
  .من مودع الطلب، أن يباشر معالجة الطلبات الدولية أو فحصها في أي وقت كان

  24المادة 

  احتمال فقدان اآلثار في بعض الدول المعينة

أدناه، فإن آثار " 2"ص الحالة المشار إليها في البند        فيما يخ  25مع مراعاة أحكام المادة       )1(  
تزول في أية دولة معينة، ويكون لهذا الزوال النتائج         ) 3(11الطلب الدولي المنصوص عليها في المادة       

  :نفسها المترتبة على سحب الطلب الوطني في هذه الدولة

  إذا سحب مودع الطلب طلبه الدولي أو تعيينه لهذه الدولة؛  "1"  

                                                           
)1(

 على أي مكتب    2002نيسان  /ال تسري مهلة األشهر الثالثين النافذة اعتبارا من األول من أبريل          : مالحظة الناشر    
وتظل مهلـة األشـهر   . معين أخطر المكتب الدولي بعدم تمشي ذلك مع القانون الوطني الذي يطبقه ذلك المكتب          

عد ذلك التاريخ على أي مكتب معين من ذلك القبيـل مـا              سارية ب  2002آذار  / مارس 31العشرين النافذة حتى    
وتنشر اإلخطـارات المتعلقـة   . غير متمشية، في شكلها المعدل، مع القانون الوطني المطبق ) 1(22دامت المادة   

: وعلـى موقـع الويبـو علـى العنـوان التـالي      في الجريـدة   بعدم تمشي المهلة وأي سحب لتلك اإلخطارات   
>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<.  
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) ب)(1(14أو  ) 3(12إذا ُأعد الطلب الدولي مسحوباً بناء على المواد           "2"  
  ؛)ب)(3(14، أو إذا أعد تعيين هذه الدولة مسحوباً بناء على المادة )4(14أو ) أ)(3(14أو 

 خالل  22إذا لم ينجز مودع الطلب اإلجراءات المشار إليها في المادة             "3"  
  .المهلة المطبقة

، يجوز ألي مكتب معين أن يحتفظ باآلثار المنصوص )1(كام الفقرة على الرغم من أح  )2(  
  ).2(25حتى إن لم يكن مطلوباً االحتفاظ بهذه اآلثار بناء على المادة ) 3(11عليها في المادة 

  25المادة 

  المراجعة من جانب المكاتب المعينة

ولي أو أعلن أن الطلب     إذا رفض مكتب تسلم الطلبات اعتماد تاريخ لإليداع الد          )أ ) ( 1(  
، فعلـى   )3(12الدولي يعد مسحوباً، أو إذا انتهى المكتب الدولي إلى المالحظة الموضحة في المـادة               

المكتب الدولي أن يبادر في أسرع وقت، وبناء على طلب مودع الطلب، إلى إرسال صورة عن كـل                  
  .وثيقة موجودة في الملف إلى المكتب المعين الذي حدده مودع الطلب

إذا أعلن مكتب تسلم الطلبات أن تعيين أية دولة يعد مسحوبا، فعلـى المكتـب       )ب(  
الدولي أن يبادر في أسرع وقت، وبناء على طلب مودع الطلب، إلى إرسال صورة عن كـل وثيقـة                   

  .موجودة في الملف إلى المكتب الوطني لهذه الدولة

خـالل المهلـة    ) ب(أو  ) أ(يجب تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الفرعية           )ج(  
  .المنصوص عليها

إذا اقتضى  (وشرط تسديد الرسم الوطني     ) ب(مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية        )أ ) ( 2(  
خالل المهلة المنصوص عليها، يتعين على كـل        ) على الوجه المقرر  (وتقديم الترجمة المالئمة    ) الحال

لها مـا   ) 1(ن أو المالحظة المشار إليها في الفقرة        مكتب معين أن يقرر ما إذا كان الرفض أو اإلعال         
وإذا رأى المكتب المعين أن الرفض أو اإلعـالن         . يبررها طبقاً ألحكام هذه المعاهدة والالئحة التنفيذية      

صدر نتيجة خطأ أو إغفال من جانب مكتب تسلّم الطلبات، أو أن المالحظة هي وليدة خطأ أو إغفـال                   
، فعليه أن يعامل الطلب الدولي فيما يخص آثاره في دولة المكتب المعين، كما           من جانب المكتب الدولي   

  .لو كان هذا الخطأ أو اإلغفال لم يقع

إذا وصلت النسخة األصلية إلى المكتب الدولي بعد انقضاء المهلة المنصوص             )ب(  
) أ(الفقرة الفرعية   بسبب أي خطأ أو إغفال من جانب مودع الطلب، فإن أحكام            ) 3(12عليها في المادة    

  ).2(48ال تطبق إال في الحاالت المشار إليها في المادة 
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  26المادة 

  فرصة التصحيح لدى المكاتب المعينة

ال يجوز ألي مكتب معين أن يرفض طلباً دولياً بدعوى عدم استيفائه لشروط هـذه المعاهـدة                   
طلب المذكور طبقا لإلجراءات الواردة     والالئحة التنفيذية، دون أن يتيح لمودع الطلب فرصة تصحيح ال         

في التشريع الوطني بالنسبة إلى حاالت مماثلة أو شبيهة للحاالت المتعلقة بالطلبات الوطنية، وفي حدود          
  .هذه اإلجراءات

  27المادة 

  المتطلبات الوطنية

ال يجوز النص في أي تشريع وطني على أن يستوفي الطلب الدولي، من حيث شـكله               )1(  
نه، متطلبات تخالف المتطلبات المنصوص عليها في هذه المعاهدة والالئحة التنفيذيـة أو أن              أو مضمو 

  .يستوفي متطلبات إضافية

، وال تمنع أي تشريع وطني مـن        )2(7تطبيق أحكام المادة    ) 1(ال تمس أحكام الفقرة       )2(  
  :المطالبة بعد شروع المكتب المعين في بحث الطلب الدولي

أحد المسؤولين المخول لهم تمثيل مودع الطلب، إذا كان هذا األخير           ببيان اسم     "1"  
  شخصاً معنوياً؛

بتسليم الوثائق التي ال تكون جزءاً من الطلب الدولي وإنما إثباتاً لالدعاءات أو               "2"  
اإلعالنات الواردة في هذا الطلب، بما في ذلك تأكيد الطلب الدولي بموجب توقيع مودع الطلب إذا كان                 

  .الطلب قد وقعه ممثله أو وكيله وقت اإليداعهذا 

يجوز للمكتب المعين أن يرفض الطلب الدولي إذا لم يكن مودع الطلب، في مفهوم أية                 )3(  
  .دولة معينة وطبقاً لتشريعها الوطني، مؤهالً إليداع طلب وطني نظراً إلى أنه ليس المخترع

مـضمون الطلبـات الوطنيـة، علـى       إذا نص التشريع الوطني، فيما يخص شكل أو           )4(  
متطلبات تكون من وجهة نظر مودعي الطلبات أفضل من المتطلبات المنـصوص عليهـا فـي هـذه         
المعاهدة والالئحة التنفيذية بالنسبة إلى الطلبات الدولية، فإنه يجوز للمكتب الـوطني والمحـاكم وأيـة             

اسمها أن تطبق المتطلبات األولى علـى       أجهزة مختصة أخرى للدولة المعينة أو األجهزة التي تعمل ب         
الطلبات الدولية بدالً من المتطلبات األخيرة، وذلك ما لم يصر مودع الطلب على تطبيـق المتطلبـات                 

  .المنصوص عليها في هذه المعاهدة والالئحة التنفيذية على طلبه الدولي
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ى أنه يحد من حرية أية ال تتضمن هذه المعاهدة أو الالئحة التنفيذية ما يمكن تفسيره عل  )5(  
وعلى وجه الخصوص، . دولة متعاقدة في وضع الشروط المادية لقابلية استصدار براءة كما يتراءى لها

فإن أي حكم من أحكام هذه المعاهدة والالئحة التنفيذية يتعلق بتعريف حالة التقنية الـصناعية، يجـب                 
بعاً لذلك، فعند تحديد قابليـة استـصدار        وت. تفسيره على أنه يقتصر على أغراض اإلجراءات الدولية       

براءة تكون محل طلب دولي، لكل دولة متعاقدة حرية تطبيق معايير تشريعها الوطني فيما يخص حالة                
التقنية الصناعية والشروط األخرى لقابلية استصدار البراءة، التي ال تمثل متطلبـات تتعلـق بـشكل                

  .الطلبات ومضمونها

ي أن يطالب مودع الطلب بتقديم األدلة فيما يخص أي شرط مـن   يجوز للتشريع الوطن    )6(  
  .الشروط المادية لقابلية استصدار براءة يقضي به هذا التشريع

يجوز لكل مكتب من مكاتب تسلم الطلبات أو كل مكتب معين يكون قـد شـرع فـي                    )7(  
الطلب بأن يمثله وكيل    معالجة الطلب الدولي أن يطبق التشريع الوطني المتعلق بأي شرط يلزم مودع             

أو بأن يكون لمودع الطلب عنوان فـي        /يكون له حق تمثيل مودعي الطلبات أمام المكتب المذكور، و         
  .الدولة المعينة بغرض تسلم اإلخطارات

ال تتضمن هذه المعاهدة أو الالئحة التنفيذية ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حرية أية   )8(  
لتدابير التي تراها ضرورية للدفاع عن األمن الوطني، أو تقييد حق مواطنيها            دولة متعاقدة في تطبيق ا    

  .أو المقيمين في أراضيها في إيداع طلبات دولية بغية حماية مصالحها االقتصادية

  28المادة 

  تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المعينة

لب الحماية والوصف والرسوم لدى كل    يجب أن يكون لمودع الطلب فرصة تعديل مطا         )1(  
وال يجوز ألي مكتب معين أن يمنح بـراءة أو يـرفض            . مكتب معين خالل المهلة المنصوص عليها     

  .منحها قبل انقضاء هذه المهلة، ما لم يوافق مودع الطلب على ذلك صراحة

ي عنـد  يجب أال تتعدى التعديالت الكشف عن االختراع، كما ورد في الطلـب الـدول       )2(  
  .إيداعه، ما لم يجز ذلك صراحة التشريع الوطني للدولة المعينة
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يجب أن تكون التعديالت مطابقة للتشريع الوطني للدولة المعينة بالنسبة إلى كل ما لم                )3(  
  .يتم تحديده في هذه المعاهدة أو في الالئحة التنفيذية

  .مكتب المعين ترجمة الطلب الدولييجب أن تعد التعديالت بلغة الترجمة إذا تطلب ال  )4(  

  29المادة 

  آثار النشر الدولي

فيما يخص حماية أي حق من حقوق مودع الطلب في دولة معينة، تكون آثار النـشر                  )1(  
الدولي للطلب الدولي في هذه الدولة هي اآلثار نفسها المنصوص عليها في تشريعها الوطني بالنـسبة                

للطلبات الوطنية التي ال تفحص على هذا األساس، وذلك مع مراعاة أحكام إلى النشر الوطني اإلجباري 
  ).4(إلى ) 2(الفقرات من 

إذا كانت لغة النشر الدولي تختلف عن لغة النشر التي يتطلبها التشريع الـوطني فـي                  )2(  
ي الفقـرة   الدولة المعينة، فإنه يجوز للتشريع الوطني المذكور أن يقضي بأن اآلثار المنصوص عليها ف             

  :ال تسري إال اعتبارا من تاريخ) 1(

  نشر ترجمة إلى اللغة األخيرة طبقاً للتشريع الوطني؛   "1"  

أو وضع ترجمة باللغة األخيرة تحت تصرف الجمهور لالطالع عليها، وذلك             "2"  
  طبقاً للتشريع الوطني؛

لفعلـي أو   أو قيام مودع الطلب بإرسال ترجمة باللغة األخيرة إلـى المنتفـع ا              "3"  
  المحتمل غير المصرح له باالختراع الذي هو محل الطلب الدولي؛

، أو كال اإلجراءين    "3"و" 1"أو إنجاز كال اإلجراءين المشار إليهما في البندين           "4"  
  ".3"و" 2"المشار إليهما في البندين 

ص يجوز للتشريع الوطني ألية دولة معينة أن ينص على أال تسري اآلثـار المنـصو                )3(  
 شهرا اعتبارا من تاريخ األولوية، وذلك إذا أجري         18إال بعد انقضاء مهلة مدتها      ) 1(عليها في الفقرة    

  . شهراً اعتباراً من تاريخ األولوية18النشر الدولي بناء على طلب المودع قبل انقضاء مهلة مدتها 

 المنـصوص   يجوز للتشريع الوطني ألية دولة معينة أن ينص على أال تسري اآلثـار              )4(  
إال اعتباراً من تاريخ تسلّم المكتب الوطني لهذه الدولة أو المكتب الـذي يعمـل               ) 1(عليها في الفقرة    

وعلى المكتب المـذكور    . 21باسمها نسخة عن الطلب الدولي بالوجه الذي نشر به طبقاً ألحكام المادة             
  .أن ينشر تاريخ التسلّم في جريدته الرسمية في أقرب وقت ممكن
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  30دة الما

  الطابع السري للطلب الدولي

، على كل من المكتـب الـدولي وإدارة         )ب(مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية        )أ ) ( 1(  
البحث الدولي أال يأذنا ألي شخص أو إدارة باالطالع على الطلب الدولي قبل النـشر الـدولي لهـذا                   

  .الطلب، إال بناء على طلب المودع أو بتصريح منه

على اإلحاالت إلى إدارة البحـث الـدولي        ) أ( أحكام الفقرة الفرعية     ال تطبق   )ب(  
  .20، واإلبالغات المنصوص عليها في المادة 13المختصة، واإلحاالت المنصوص عليها في المادة 

ال يجوز ألي مكتب وطني أن يأذن للغير باالطالع على الطلب الـدولي، إال                )أ ) ( 2(  
  :منه، وذلك قبل أبكر التواريخ التاليةبناء على طلب المودع أو بتصريح 

  تاريخ النشر الدولي للطلب الدولي؛  "1"  

  ؛20تاريخ تسلّم اإلبالغ الخاص بالطلب الدولي بناء على المادة   "2"  

  .22تاريخ تسلّم صورة عن الطلب الدولي بناء على المادة   "3"  

ر الغير بأنـه قـد      أي مكتب وطني من إخطا    ) أ(ال تمنع أحكام الفقرة الفرعية        )ب(  
بيد أن هذا اإلخطار أو النشر ال يجوز أن يتضمن سـوى            . جرى تعيينه أو تمنعه من نشر هذه الواقعة       

تحديد مكتب تسلم الطلبات واسم مودع الطلب وتاريخ اإليداع الـدولي ورقـم الطلـب         : البيانات اآلتية 
  .الدولي واسم االختراع

ي مكتب معـين مـن الـسماح للـسلطات          أ) أ(ال تمنع أحكام الفقرة الفرعية        )ج(  
  .القضائية باالطالع على الطلب الدولي

على كل مكاتب تسلّم الطلبات، إال فيما يخـص اإلحـاالت           ) أ)(2(تطبق أحكام الفقرة      )3(  
  ).1(12المنصوص عليها في المادة 

تمكِّن أية وسيلة من الوسائل التي      " االطالع"ألغراض تطبيق هذه المادة، يشمل تعبير         )4(  
ومع ذلـك، ال يجـوز ألي مكتـب    . الغير من االطالع، ويتضمن بالتالي اإلبالغ الفردي والنشر العام    

 شـهراً   20وطني عامة أن ينشر طلباً دولياً أو ترجمة له قبل النشر الدولي أو قبل انقضاء مهلة مدتها                  
  .مذكورةتحسب من تاريخ األولوية إذا لم يتم النشر الدولي عند انقضاء المهلة ال
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  الفصل الثاني
  الفحص التمهيدي الدولي

  31المادة 

  طلب الفحص التمهيدي الدولي

يخضع الطلب الدولي، بناء على طلب المودع، لفحص تمهيدي دولي طبقـاً لألحكـام                )1(  
  .الواردة أدناه وأحكام الالئحة التنفيذية

 في دولة متعاقدة ملتزمة     كل مودع طلب، يعد في مفهوم الالئحة التنفيذية مقيماً          )أ ) ( 2(  
بأحكام الفصل الثاني من هذه المعاهدة أو من مواطنيها، ويكون طلبه الدولي قد أودع لدى مكتب تسلّم                 
الطلبات في هذه الدولة أو المكتب الذي يعمل باسم هذه الدولة، يجوز له أن يتقدم بطلب إلجراء فحص                  

  .تمهيدي دولي

ألشخاص الذين لهم حق إيداع طلبات دوليـة        يجوز للجمعية أن تقرر السماح ل       )ب(  
بتقديم طلبات إلجراء فحص تمهيدي دولي حتى إذا كانوا مقيمين في دولة غير طرف في هذه المعاهدة                 

  .أو غير ملتزمة بأحكام الفصل الثاني منها أو من مواطني هذه الدولة

ويجب . دولييجب إعداد طلب الفحص التمهيدي الدولي بصورة منفصلة عن الطلب ال            )3(  
  .أن يتضمن البيانات المنصوص عليها ويكون معداً باللغة والشكل المقررين

يجب أن يحدد الطلب الدولة أو الدول المتعاقدة  التي ينـوي مـودع الطلـب                  )أ ) ( 4(  
ويجوز اختيار دول متعاقدة إضـافية      "). الدولة المختارة ("استخدام نتائج الفحص التمهيدي الدولي فيها       

  .4عد، بيد أن االختيار يجب أن يقتصر على الدول المتعاقدة التي سبق تعيينها طبقاً للمادة فيما ب

أن يختاروا أية دولـة     ) أ)(2(يجوز لمودعي الطلبات المشار إليهم في الفقرة          )ب(  
أن ) ب)(2(ولكن ال يجوز لمودعي الطلبات المشار إليهم فـي الفقـرة           . متعاقدة ملتزمة بالفصل الثاني   

روا سوى الدول المتعاقدة الملتزمة بالفصل الثاني والتي أعلنت عن استعدادها ألن تكـون محـل                يختا
  .اختيار مودعي الطلبات المذكورين

  .يخضع الطلب للرسوم المنصوص عليها والواجب تسديدها خالل المهلة المقررة لذلك  )5(  

  .32ار إليها في المادة يجب تقديم الطلب إلدارة الفحص التمهيدي الدولي المش  )أ ) ( 6(  

  .يجب تقديم أي اختيار الحق للمكتب الدولي  )ب(  

  .كل مكتب يتم اختياره يخطَر بذلك  )7(  
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  32المادة 

  إدارة الفحص التمهيدي الدولي

  .على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تجري الفحص التمهيدي الدولي  )1(  

، أو  )أ)(2(31ت المشار إليها في المـادة       يتولى مكتب تسلم الطلبات فيما يخص الطلبا        )2(  
، تحديـد اإلدارة أو اإلدارات      )ب)(2(31تتولى الجمعية بالنسبة إلى الطلبات المشار إليها في المـادة           

المختصة بإجراء الفحص التمهيدي، وذلك طبقاً لالتفاق المطبق والمبـرم بـين كـل مـن اإلدارة أو                  
  . والمكتب الدولياإلدارات المعنية بالفحص التمهيدي الدولي

على إدارات الفحص التمهيدي الدولي، مع ما يلـزم مـن           ) 3(16تسري أحكام المادة      )3(  
  .تبديل

  33المادة 

  الفحص التمهيدي الدولي

الغرض من الفحص التمهيدي الدولي هو إبداء رأي تمهيدي وغير ملزم لمعرفة ما إذا                )1(  
وقـابالً  ) أي أنه ليس بديهياً   (طوي على نشاط ابتكاري     كان االختراع المطلوب حمايته يبدو جديداً وين      

  .للتطبيق الصناعي

ألغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد االختراع المطلوب حمايته جديداً إذا لم تستبقه              )2(  
  .حالة التقنية الصناعية كما ورد تعريفها في الالئحة التنفيذية

اع المطلوب حمايته منطوياً على نشاط      ألغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد االختر       )3(  
ابتكاري إذا لم يكن بديهياً ألهل المهنة في التاريخ المعني المقرر، وذلك مع أخذ حالة التقنية الصناعية                 

  .كما هي محددة في الالئحة التنفيذية بعين االعتبار

طبيـق  ألغراض الفحص التمهيدي الدولي، يعد االختراع المطلوب حمايتـه قـابالً للت             )4(  
فـي أي   ) حسب المفهوم التكنولوجي  (الصناعي إذا كان في اإلمكان، ووفقاً لطابعه، إنتاجه أو استعماله           

بأوسع معانيه، كما هو الشأن في اتفاقية باريس لحماية         " الصناعة"ويجب فهم تعبير    . نوع من الصناعة  
  .الملكية الصناعية

ويجوز .  الفحص التمهيدي الدولي   ال تستخدم المعايير الموضحة أعاله سوى ألغراض        )5(  
ألية دولة متعاقدة أن تطبق معايير إضافية أو مختلفة للبت في قابلية استصدار براءة عـن االختـراع                  

  .المطلوب حمايته في هذه الدولة
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يجب أن يأخذ الفحص التمهيدي الدولي في االعتبار جميع الوثائق الواردة في تقريـر                )6(  
أخذ في االعتبار أية وثائق إضافية أخرى تعد وثيقة الـصلة بالموضـوع             ويجوز أن ي  . البحث الدولي 

  .بالنسبة إلى كل حالة خاصة

  34المادة 

  اإلجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي

تخضع اإلجراءات الواجب اتخاذها لدى إدارة الفحص التمهيدي الدولي ألحكـام هـذه               )1(  
فيذية وكذلك لالتفاق الذي يبرمه المكتب الدولي مع اإلدارة المذكورة طبقاً لهـذه             المعاهدة والالئحة التن  

  .المعاهدة والالئحة التنفيذية

  .لمودع الطلب حق االتصال شفهياً وكتابةً بإدارة الفحص التمهيدي الدولي  )أ ) ( 2(  

لمودع الطلب حق تعديل مطالب الحماية والوصف والرسـوم علـى الوجـه               )ب(  
وال يجوز أن .  عليه وخالل المهلة المقررة، وذلك قبل إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدوليالمنصوص

  .تتجاوز التعديالت الكشف عن االختراع، كما هو وارد في الطلب الدولي عند إيداعه

ياً مكتوباً واحداً على األقل من إدارة الفحص التمهيـدي          يتسلم مودع الطلب رأ     )ج(  
  :الدولي، وذلك ما لم تر هذه اإلدارة أنه قد تم استيفاء جميع الشروط التالية

  ؛)1(33يستوفي االختراع المعايير الواردة في المادة   "1"  

يستوفي الطلب الدولي شروط هذه المعاهدة والالئحة التنفيذيـة فـي             "2"  
  بة اإلدارة المذكورة لها؛حدود مراق

فـي جملتهـا    ) 2(35ال ينتظر تقديم مالحظات حسب مفهوم المـادة           "3"  
  .األخيرة

  .يجوز لمودع الطلب أن يرد على الرأي المكتوب   )د(  

إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن الطلب الدولي ال يتمشى مع شرط               )أ ) ( 3(  
لالئحة التنفيذية، فإنه يجوز لها أن تدعو مودع الطلب إلى االختيار           وحدة االختراع كما هو محدد في ا      

  .بين الحد من مطالب الحماية بحيث تفي بالشرط المطلوب، وتسديد رسوم إضافية

يجوز أن ينص التشريع الوطني ألية دولة مختارة على أنه إذا اختار مـودع                )ب(  
، فإن أجزاء الطلب الدولي التي ال تكون محـل       )أ(الطلب الحد من مطالب الحماية طبقاً للفقرة الفرعية         

فحص تمهيدي دولي نتيجة للحد، تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها في هذه الدولة، ما لم يـدفع مـودع                   
  .الطلب رسماً خاصا للمكتب الوطني لهذه الدولة
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خـالل  ) أ(إذا لم يستجب مودع الطلب للدعوة المشار إليها في الفقرة الفرعية              )ج(  
مهلة المنصوص عليها، فإنه يتعين على إدارة الفحص التمهيدي الدولي أن تعد تقريرا عن الفحـص                ال

التمهيدي الدولي بشأن أجزاء الطلب الدولي التي تتصل بما يبدو أنه االختراع الرئيـسي، وأن تبـين                 
 دولة مختـارة  ويجوز أن ينص التشريع الوطني ألية     . الحقائق المتعلقة بالموضوع في التقرير المذكور     

على أنه إذا تبين للمكتب الوطني لهذه الدولة أن دعوة إدارة الفحص التمهيدي الدولي لها ما يبررهـا،                  
فإن أجزاء الطلب الدولي التي ال تتعلق باالختراع الرئيسي تعد مسحوبة فيما يتعلق بآثارها فـي هـذه                  

  .الدولة، ما لم يدفع مودع الطلب رسماً خاصاً لهذا المكتب

  إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي الدولي  ) أ ) ( 4(  

أن الطلب الدولي يتعلق بموضوع ال تعد اإلدارة ملتزمة بإجراء فحص   "1"  
  تمهيدي دولي عنه طبقاً لالئحة التنفيذية، وتقرر في هذه الحالة أال تجري هذا الفحص،

أو أن الوصف أو مطالب الحماية أو الرسوم غيـر واضـحة، أو أن                "2"  
الب الحماية ال تستند بشكل واف إلى الوصف بحيث ال يمكن تكوين رأي سليم عن جدة االختراع أو مط

  أو التطبيق الصناعي لالختراع المطالب بحمايته،) عدم البداهة(النشاط االبتكاري 

، ولكن عليها أن تخطـر      )1(33فإنه ال يجوز لإلدارة المذكورة أن تتعرض للمسائل الواردة في المادة            
  .دع الطلب بهذا الرأي وبأسبابهمو

إال بالنسبة إلى   ) أ(إذا لم تتوفر حالة من الحالتين الواردتين في الفقرة الفرعية             )ب(  
بعض مطالب الحماية أو فيما يخص بعض المطالب فقط، فإن أحكام هذه الفقرة الفرعية ال تطبـق إال                  

  .على هذه المطالب وحدها

  35المادة 

  لدوليتقرير الفحص التمهيدي ا

يتم إعداد تقرير الفحص التمهيدي الدولي خالل المهلة المنصوص عليهـا وبالـشكل               )1(  
  .المقرر

يجب أال يتضمن تقرير الفحص التمهيدي الدولي أي بيان عمـا إذا كـان االختـراع                  )2(  
ك، ومع ذل . المطلوب حمايته قابالً أو يبدو أنه قابل الستصدار براءة عنه طبقا ألي تشريع وطني كان              

، يتعين أن يبين التقرير، فيما يتعلق بكل مطلب حماية، ما إذا كـان هـذا                )3(ومراعاة ألحكام الفقرة    
وإمكانية التطبيق الصناعي   ) عدم البداهة (المطلب يستوفي في ظاهره معايير الجدة والنشاط االبتكاري         

ويجب أن  . لتمهيدي الدولي بالنسبة إلى أغراض الفحص ا    ) 4(إلى  ) 1(33على الوجه المحدد في المادة      
يقترن هذا البيان بذكر الوثائق التي يبدو أنها تدعم النتيجة المعلنة، وبما قد تتطلبه هـذه الحالـة مـن                    

ويجب أن يقترن هذا البيان أيضاً بالمالحظات األخرى المنصوص عليهـا فـي الالئحـة               . إيضاحات
  .التنفيذية
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دولي، عند إعداد تقرير الفحص التمهيـدي       إذا رأت إدارة الفحص التمهيدي ال       )أ ) ( 3(  
، وجب عليها أن تذكر هذه الحالـة        )أ)(4(34الدولي، أنها إزاء حالة من الحالتين الواردتين في المادة          

  ).2(ويجب أال يتضمن التقرير أي بيان وارد حسب مفهوم الفقرة . وتبين أسبابها في التقرير المذكور

، فـإن تقريـر     )ب)(4(34لواردة في المـادة     إذا تبين وجود إحدى الحاالت ا       )ب(  
بالنسبة إلـى   ) أ(الفحص التمهيدي الدولي يجب أن يتضمن البيان المنصوص عليه في الفقرة الفرعية             

  .بالنسبة إلى مطالب الحماية األخرى) 2(مطالب الحماية المذكورة، والبيان المنصوص عليه في الفقرة 

  36المادة 

  دولي وترجمته وإبالغهرفع تقرير الفحص التمهيدي ال

يرفع إلى مودع الطلب وإلى المكتب الدولي تقرير الفحص التمهيدي الدولي مـشفوعاً               )1(  
  .بالمرفقات المنصوص عليها

  .يترجم تقرير الفحص التمهيدي الدولي ومرفقاته إلى اللغات المنصوص عليها  )أ ) ( 2(  

ويعد . و يشرف على إعدادها   يعد المكتب الدولي أية ترجمة للتقرير المذكور أ         )ب(  
  .مودع الطلب أية ترجمة للمرفقات المذكورة

يرسل المكتب الدولي إلى كل مكتب مختار تقرير الفحص التمهيدي الـدولي،              )أ ) ( 3(  
  ).باللغة األصلية(وبمرفقاته ) على الوجه المنصوص عليه(مقترناً بترجمته 

ا الترجمة المقررة للمرفقات    يرسل مودع الطلب خالل المهلة المنصوص عليه        )ب(  
  .إلى المكاتب المختارة

، مع ما يلزم من تبديل، على صور كل وثيقة ورد ذكرهـا             )3(20تطبق أحكام المادة      )4(  
  .في تقرير الفحص التمهيدي الدولي ولم يرد ذكرها في تقرير البحث الدولي

  37المادة 

  سحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو طلب اختيار الدول

  .يجوز لمودع الطلب أن يسحب كل طلبات االختيار أو جزءاً منها  )1(  
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يعد طلب الفحص التمهيدي الدولي مسحوباً إذا تم سحب طلب اختيـار كـل الـدول                  )2(  
  .المختارة

  .يجب إخطار المكتب الدولي بأي سحب  )أ ) ( 3(  

الفحـص  يتعين على المكتب الدولي أن يخطر بذلك المكاتب المختارة وإدارة             )ب(  
  .التمهيدي الدولي المعنية

، يعد سحب طلب الفحـص التمهيـدي        )ب(مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية        )أ ) ( 4(  
الدولي أو طلب اختيار أية دولة متعاقدة سحبا للطلب الدولي بالنسبة إلى هذه الدولة، مـا لـم يـنص                    

  .التشريع الوطني لهذه الدولة على خالف ذلك

الفحص التمهيدي الدولي أو طلب االختيار سـحباً للطلـب    ال يعد سحب طلب       )ب(  
ومع ذلك، يجوز ألية دولة متعاقـدة       . 22الدولي إذا تم السحب قبل انقضاء المهلة المطبقة وفقاً للمادة           

تنص في تشريعها الوطني على أن هذا الحـكم ال ينطبق إال إذا تسلّم مكتبها الوطني صورة عـن                   أن
وكذلك الرسم الوطني خالل المهلـة      ) على الوجه المنصوص عليه   (رجمة له   الطلب الدولي، مقترنة بت   

  .المذكورة

  38المادة 

  الطابع السري للفحص التمهيدي الدولي 

ال يجوز للمكتب الدولي وإلدارة الفحص التمهيدي الدولي السماح في أي وقـت كـان                )1(  
 -ريـر الفحـص التمهيـدي الـدولي    باستثناء المكاتب المختارة وبعد إعداد تق– ألي شخص أو إدارة 

على ملف الفحص التمهيدي الدولي، إال إذا تم ذلك بنـاء           ) 4(30باالطالع طبقاً لمفهوم وشروط المادة      
  .على طلب المودع أو بتصريح منه

، ال يجـوز    )ب)(3(37والمـادة   ) 3(و) 1(36والمـادة   ) 1(مع مراعاة أحكام الفقرة       )2(  
تمهيدي الدولي تقديم أية معلومات تتعلق بإصـدار تقريـر الفحـص            للمكتب الدولي وإلدارة الفحص ال    

التمهيدي الدولي أو برفض إصداره، أو بسحب طلب الفحص التمهيدي الدولي أو باالحتفاظ به، أو بأي                
  .اختيار كان، إال إذا تم ذلك بناء على طلب المودع أو بتصريح منه

  39المادة 

  المختارةتقديم الصور والتراجم والرسوم للمكاتب 

إذا جرى اختيار أية دولة متعاقدة قبل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتباراً من               )أ ) ( 1(  
 ال تطبق على هذه الدولة، ويتعين على مودع الطلب أن يقدم لكل             22تاريخ األولوية، فإن أحكام المادة      

وترجمة له ) 20ي المادة ما لم يكن قد تم اإلبالغ المشار إليه ف(مكتب مختار صورة عن الطلب الدولي    
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، وذلك في مهلـة ال تتجـاوز        )عند االقتضاء (وأن يسدد الرسم الوطني     ) على الوجه المنصوص عليه   (
  .شهراً اعتباراً من تاريخ األولوية 30

، يجـوز ألي    )أ(من أجل إنجاز اإلجراءات المشار إليها في الفقرة الفرعيـة             )ب(  
  .مهلة الواردة في تلك الفقرة الفرعيةتشريع وطني أن يحدد مهال تنتهي بعد ال

في الدولة المختارة، ويقترن ذلك بنفس ) 3(11تبطل اآلثار المنصوص عليها في المادة   )2(  
النتائج المترتبة على سحب أي طلب وطني في هذه الدولة، إذا لم ينجز مـودع الطلـب اإلجـراءات                   

  ).ب(أو ) أ)(1(لفقرة خالل المهلة السارية طبقاً ل) أ)(1(الواردة في الفقرة 

) 3(11يجوز ألي مكتب مختار أن يبقي مفعول اآلثار المنصوص عليها فـي المـادة                )3(  
  ).ب(أو ) أ)(1(حتى إذا لم يستوف مودع الطلب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 

  40المادة 

  وقف الفحص الوطني وإجراءات المعالجة األخرى

بل انقضاء الشهر التاسع عشر اعتباراً من تاريخ األولوية،         إذا تم اختيار دولة متعاقدة ق       )1(  
 ال تطبق على هذه الدولة، وال يجري المكتب الوطني لهذه الدولـة أو أي مكتـب        23فإن أحكام المادة    

يعمل باسمها فحص الطلب الدولي وال يتخذ أية إجراءات لمعالجته قبل انقضاء المهلة الـسارية طبقـاً                 
  ).2(راعاة أحكام الفقرة ، وذلك مع م39للمادة 

، يجوز ألي مكتب مختار، بناء على طلب صريح من )1(على الرغم من أحكام الفقرة       )2(  
  .مودع الطلب، أن يشرع في أي وقت كان في فحص الطلب الدولي واتخاذ أي إجراء آخر لمعالجته

  41المادة 

  تعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى المكاتب المختارة

يجب إعطاء مودع الطلب الفرصة لتعديل مطالب الحماية والوصف والرسوم لدى كل              )1(  
وال يجوز ألي مكتب مختار أن يمنح براءة أو أن يرفض منحهـا             . مكتب مختار خالل المهلة المقررة    

  .قبل انقضاء هذه المهلة، إال بموافقة مودع الطلب على ذلك صراحة

عن االختراع كما ورد في الطلـب الـدولي عنـد    يجب أال تتجاوز التعديالت الكشف      )2(  
  .إيداعه، إال إذا كان التشريع الوطني للدولة المختارة يجيز ذلك صراحة

يجب أن تكون التعديالت مطابقة للتشريع الوطني للدولة المختارة فيما يخص كل ما لم                )3(  
  .تنص عليه هذه المعاهدة أو الالئحة التنفيذية
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لمختار بإعداد ترجمة للطلب الدولي، فإن التعديالت يجب أن تكون          إذا طالب المكتب ا     )4(  
  .محررة بلغة الترجمة

  42المادة 

  نتائج الفحص الوطني في المكاتب المختارة

ال يجوز للمكاتب المختارة التي تتسلّم تقرير الفحص التمهيدي الدولي أن تطالب مودع الطلب                
 الدولي نفسه في أي مكتب مختار آخـر، أو بتقـديم            بتقديم صور عن الوثائق المرتبطة بفحص الطلب      

  .معلومات عن محتويات هذه الوثائق

  الفصل الثالث
  أحكام مشتركة

  43المادة 

  طلب أنواع معينة من الحماية

فيما يخص أية دولة معينة أو مختارة ينص تشريعها الوطني على منح شهادات مخترعين، أو                 
و براءات أو شهادات إضافية، أو شهادات مختـرعين إضـافية، أو            شهادات منفعة، أو نماذج منفعة، أ     

شهادات منفعة إضافية، يجوز لمودع الطلب أن يبين على الوجه المقرر فـي الالئحـة التنفيذيـة أن                  
الغرض من طلبه الدولي هو منح شهادة مخترع، أو شهادة منفعة، أو نموذج منفعـة، ولـيس بـراءة                   

 إضافية، أو شهادة مخترع إضافية، أو شهادة منفعة إضافية، في هـذه           اختراع، أو منح براءة أو شهادة     
وال تطبق المـادة    . الدولة، مع العلم بأن اآلثار المترتبة على هذا البيان يحكمها اختيـار مودع الطلب            

  .ألغراض هذه المادة وأية قاعدة مرتبطة بها" 2"2

  44المادة 

  طلب نوعين من الحماية

      نة أو مختارة يجيز تشريعها أن يشير طلب البـراءة أو أحـد أنـواع               فيما يخص أية دولة معي
 إلى نوع آخر من أنواع الحماية المذكورة، يجوز لمودع الطلب           43الحماية األخرى الواردة في المادة      

أن يبين طبقاً لالئحة التنفيذية نوعي الحماية اللذين يطلبهما، علماً بأن اآلثار المترتبة على ذلك تكـون                 
  .ألغراض هذه المادة" 2"2وال تطبق المادة . ة لما يحدده مودع الطلبخاضع
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  45المادة 

  معاهدات البراءات اإلقليمية

وتخول لجميـع   ") معاهدة براءات إقليمية  ("كل معاهدة تنص على منح براءات إقليمية          )1(  
بـراءات إقليميـة،     إيداع طلبات دولية الحق في إيداع طلبات         9األشخاص الذين يحق لهم طبقاً للمادة       

يجوز لها أن تنص على أن الطلبات الدولية التي يعين المودع أو يختار فيها دولة طرفاً في كـل مـن                 
  .معاهدة البراءات اإلقليمية وهذه المعاهدة يجوز إيداعها من أجل إصدار براءات إقليمية

كورة آنفاً على أن أي يجوز النص في التشريع الوطني للدولة المعينة أو المختارة والمذ  )2(  
تعيين أو اختيار لهذه الدولة في الطلب الدولي يدل على رغبة مودع الطلب في الحصول على بـراءة                  

  .اختراع إقليمية طبقاً لمعاهدة البراءات اإلقليمية

  46المادة 

  الترجمة غير الصحيحة للطلب الدولي

قُ أية براءة ممنوحة بناء على إذا ترتب على ترجمة غير صحيحة للطلب الدولي أن تجاوز نطا  
هذا الطلب نطاق الطلب الدولي وفقاً للغته األصلية، فإن السلطات المختصة للدولة المتعاقـدة المعنيـة                
باألمر يجوز لها أن تحد بالتالي وبأثر رجعي نطاق البراءة، وأن تعلن أنها باطلة وعديمة األثـر فـي                   

  . في لغته األصليةحدود ما تجاوز من نطاقها نطاق الطلب الدولي

  47المادة 

  تحديد المهل

  . تحدد الالئحة التنفيذية حساب المهل المنصوص عليها في هذه المعاهدة  )1(  
كل المهل المحددة في الفصلين األول والثاني من هذه المعاهـدة، فيمـا عـدا                 )أ ) ( 2(  

  .ل المتعاقدة، يجوز تعديلها بموجب قرار من الدو60مراجعـة تُجرى طبقاً للمادة  أية
هذا القرار تتخذه الجمعية أو يتخذ عن طريق التصويت بالمراسـلة، ويجـب               )ب(  

  .يصدر باإلجماع أن
  .تحدد الالئحة التنفيذية تفاصيل اإلجراءات الواجب اتخاذها  )ج(  

  48المادة 

  التأخر في مراعاة بعض المهل

 في الالئحة التنفيذية بـسبب      في حالة عدم مراعاة أية مهلة محددة في هذه المعاهدة أو            )1(  
توقف خدمة البريد أو بسبب فقدان البريد أو تأخره بصورة ال مفر منها، فإن هذه المهلة تعد مرعية في           
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الحاالت المحددة في الالئحة التنفيذية، على أن يتم اسـتيفاء شـروط اإلثبـات والـشروط األخـرى                  
  .المنصوص عليها في الالئحة المذكورة

كل دولة متعاقدة أن تقبل، فيما يخصها، العذر عن أي تأخر في مراعـاة              على    )أ ) ( 2(  
  .إذا كانت األسباب مقبولة طبقاً لتشريعها الوطني, أية مهلة محددة

يجوز ألية دولة متعاقدة أن تقبل، فيما يخصها، العذر عن أي تأخر في مراعاة               )ب(  
  ).أ(في الفقرة الفرعية أية مهلة محددة، إذا كانت األسباب غير األسباب الواردة 

  49المادة 

  حق التصرف أمام اإلدارات الدولية

كل محام أو وكيل براءات أو أي شخص آخر، له حق التصرف أمام المكتب الـوطني الـذي                    
أودع لديه الطلب الدولي، يخول له حق التصرف بالنسبة إلى هذا الطلب أمام المكتب الـدولي وإدارة                 

  . التمهيدي الدوليالبحث الدولي وإدارة الفحص

  الفصل الرابع
  الخدمات التقنية

  50المادة 

  الخدمات اإلعالمية بشأن البراءات

التي يشار إليها في هذه المادة بعبـارة        (يجوز للمكتب الدولي أن يقدم بعض الخدمات          )1(  
 الوثـائق   عن طريق تقديم معلومات تقنية وأية معلومات أخرى مفيدة استناداً إلى          ") الخدمات اإلعالمية "

  .المنشورة، وإلى البراءات والطلبات المنشورة في المقام األول

يجوز للمكتب الدولي أن يقدم هذه الخدمات اإلعالمية إما مباشرة أو عن طريق إدارة                )2(  
واحدة أو أكثر من إدارات البحث الدولي أو غير ذلك من المؤسسات المتخصصة، الوطنيـة منهـا أو                  

  .لمكتب الدولي قد أبرم اتفاقات معهاالدولية، التي يكون ا

تباشَر الخدمات اإلعالمية بطريقة تؤدي بصفة خاصة إلى تـسهيل حـصول الـدول                )3(  
المتعاقدة التي هي من البلدان النامية على المعرفة التقنية والتكنولوجيا، بما في ذلك الدرايـة العمليـة                 

  .المنشورة والمتاحة

. ومات الدول المتعاقدة ومواطنيها والمقيمين في أراضيها      توفر الخدمات اإلعالمية لحك     )4(  
  .ويجوز للجمعية أن تقرر توفير هذه الخدمات لغيرهم أيضاً
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يتعين تقديم كل الخدمات لحكومات الدول المتعاقدة بسعر التكلفة، إال أنه يتعين              )أ ) ( 5(  
دة التي هي من البلدان النامية إذا أمكن        تقديم هذه الخدمات بأقل من سعر التكلفة لحكومات الدول المتعاق         

تغطية الفرق من األرباح الناجمة عن تأدية الخدمات إلى غير حكومات الدول المتعاقـدة، أو بفـضل                 
  ).4(51المصادر المشار إليها في المادة 

المصاريف التي تضاف   ) أ(يقصد بسعر التكلفة المشار إليه في الفقرة الفرعية           )ب(  
  .مترتبة عادة على الخدمات التي يؤديها المكتب الوطني أو إدارة البحث الدوليإلى التكاليف ال

تنظَّم التفاصيل الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قـرارات تتخـذها الجمعيـة،                )6(  
وبموجب ما تتخذه األفرقة العاملة التي يجوز للجمعية أن تكونها لهذا الغرض من قرارات في الحـدود         

  . الجمعيةالتي تضعها

توصي الجمعية باتباع طرائق تمويل أخرى لتكملة الطرائق المنصوص عليهـا فـي               )7(  
  .، إذا رأت ضرورة لذلك)5(الفقرة 

  51المادة 

  المساعدة التقنية

  ").اللجنة"يشار إليها في هذه المادة بمصطلح (تؤلف الجمعية لجنة للمساعدة التقنية   )1(  

للجنة من بين الدول المتعاقدة مع إيالء االعتبار الواجـب          يتم انتخاب أعضاء ا     )أ ) ( 2(  
  .لتمثيل البلدان النامية

يدعو المدير العام، بمبادرة منه أو بناء على طلـب اللجنـة، ممثلـين عـن                  )ب(  
المنظمات الحكومية الدولية المعنية بتقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية إلى االشـتراك فـي أعمـال                

  .اللجنة

على اللجنة مهمة تنظيم المساعدة التقنية المقدمة للدول المتعاقدة التي هي مـن         )أ ) ( 3(  
البلدان النامية واإلشراف على هذه المساعدة، بغية تطوير أنظمة البراءات في هذه الدول، سواء علـى                

  .الصعيد الوطني أو على الصعيد اإلقليمي

تخصصين وإعارة الخبراء وتوفير    تتضمن المساعدة التقنية بخاصة تدريب الم       )ب(  
  .المعدات من أجل تقديم العروض العملية وتسيير األعمال

على المكتب الدولي أن يسعى إلى إبرام اتفاقـات مـع المنظمـات الماليـة الدوليـة                   )4(  
والمنظمات الحكومية الدولية، وال سيما مع األمم المتحدة ومنظماتها ووكاالتها المتخصـصة المعنيـة              

اعدة التقنية من ناحية، ومع حكومات الدول المستفيدة من المساعدة التقنية من ناحية أخرى، وذلك               بالمس
  .من أجل تمويل المشروعات التي تدخل في نطاق هذه المادة



  معاهدة التعاون بشأن البراءات

37 

تنظَّم تفاصيل تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرارات تتخذها الجمعية، وبموجب ما تتخـذه                )5(  
  .للجمعية أن تكونها لهذا الغرض من قرارات في الحدود التي تضعها الجمعيةاألفرقة العاملة التي يجوز 

  52المادة 

  العالقة باألحكام األخرى للمعاهدة

ال يؤثر أي حكم من أحكام هذا الفصل في األحكام المالية الواردة في أي فصل آخر من هـذه                     
  .وال تطبق هذه األحكام على هذا الفصل أو على تنفيذه. المعاهدة

  الفصل الخامس
  أحكام إداريـة

  53المادة 

  الجمعيـة

  .، تتألف الجمعية من الدول المتعاقدة)8(57مع مراعاة أحكام المادة   )أ ) ( 1(  

يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة متعاقدة، ويجـوز أن يعاونـه منـدوبون                )ب(  
  .مناوبون ومستشارون وخبراء

  :على الجمعية أن  )أ ) ( 2(  

ل المسائل الخاصة بالمحافظة على االتحاد وتطويره، وبتنفيذ        تتناول ك   "1"  
  هذه المعاهدة؛

تباشر المهمات التي تعهد إليها صراحة بناء على أحكام أخرى من هذه   "2"  
  المعاهدة؛

  تزود المكتب الدولي بالتوجيهات الخاصة بإعداد مؤتمرات المراجعة؛  "3"  

 الخاصة باالتحـاد وتعتمـدها،      تنظر في تقارير وأنشطة المدير العام       "4"  
  وتزود المدير العام بكل التوجيهات الالزمة بخصوص المواضيع التي تدخل في اختصاص االتحاد؛

) 9(تنظر في تقارير وأنشطة اللجنة التنفيذية المؤلفـة طبقـاً للفقـرة               "5"  
  وتعتمدها، وتزود هذه اللجنة بالتوجيهات؛
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 الخاصـة بـه،   )2(يزانية السنوات الثالثتحدد برنامج االتحاد، وتقر م     "6"  
  وتعتمد حساباته الختامية؛

  تقر النظام المالي لالتحاد؛  "7"  

  تؤلف ما تراه مالئماً من لجان وأفرقة عاملة لتحقيق أغراض االتحاد؛  "8"  

تقرر من تسمح له بحضور اجتماعاتها بصفة مراقب من الدول غيـر              "9"  
  من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية؛) 8(قرة المتعاقدة، ومع مراعاة أحكام الف

تتخذ أي إجراء مالئم آخر من أجل تحقيق أغراض االتحاد، وتباشـر              "10"  
  .أية مهمات مالئمة أخرى تدخل في نطاق هذه المعاهدة

تبت الجمعية في المسائل التي تهم أيضاً االتحادات األخـرى التـي تـديرها                )ب(  
  .ع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمةالمنظمة بعد االطال

  .ال يجوز ألي مندوب أن يمثل إال دولة واحدة، وال يجوز له أن يصوت إال باسمها  )3(  

  .لكل دولة متعاقدة صوت واحد  )4(  

  .يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول المتعاقدة  )أ ) ( 5(  

ومع ذلك، فإن   . ية أن تتخذ مقررات   إذا لم يتحقق النصاب القانوني، جاز للجمع        )ب(  
مقررات الجمعية، باستثناء ما يتعلق منها بإجراءاتها، ال تصبح نافذة إال إذا تحقق النـصاب القـانوني                 

  .واألغلبية المطلوبة عن طريق التصويت بالمراسلة، كما هو منصوص عليه في الالئحة التنفيذية

، تتخذ )ب)(2(61و) 3(58و) ب)(2(58و) ب)(2(47مع مراعاة أحكام المواد       )أ ) ( 6(  
  .مقررات الجمعية بأغلبية ثلثي األصوات المدلى بها

  .االمتناع عن التصويت ال يعد تصويتاً  )ب(  

فيما يتعلق بالمسائل التي تهم بصفة منفردة الدول الملتزمة بالفصل الثاني، فـإن أيـة                 )7(   
 ال تعد نافذة إال على الدول الملتزمـة بالفـصل   )6(و) 5(و) 4(إشارة إلى الدول المتعاقدة في الفقرات       

  . الثاني فقط

يجوز لكل منظمة حكومية دولية يتم تعيينها كإدارة للبحث الـدولي أو إدارة للفحـص                 )8(   
  .التمهيدي الدولي أن تَحضر اجتماعات الجمعية بصفة مراقب

أن تؤلف لجنـة تنفيذيـة،      إذا تجاوز عدد الدول المتعاقدة أربعين دولة، فعلى الجمعية            )9(   
وتفسر أية إشارة إلى اللجنة التنفيذية في هذه المعاهدة أو في الالئحة التنفيذية على أنها إشارة إلى هذه                  

  .اللجنة بعد تأليفها
                                                           

)2(
  .1980أصبحت مدة ميزانية االتحاد تحدد لسنتين منذ : الناشر مالحظة   
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على الجمعية، في حدود برنامج وميزانية السنوات الثالث، أن تبـت فـي البـرامج                 )10(   
  .، وذلك إلى أن يتم تأليف اللجنة التنفيذية)3(ر العاموالميزانيات السنوية التي يعدها المدي

. تعقد الجمعية دورة عادية واحدة كل سنتين، بناء على دعوة من المدير العام              )أ ) ( 11(   
وتنعقد الدورة أثناء الفترة نفسها وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما الجمعية العامة للمنظمة إال فـي                 

  .الحاالت االستثنائية

تعقد الجمعية دورة استثنائية بناء على دعوة من المدير العـام وعلـى طلـب         )ب (  
  .اللجنة التنفيذية أو على طلب يتقدم به ربع عدد الدول المتعاقدة

  .تعتمد الجمعية نظامها الداخلي  )12(  

  54المادة 

  اللجنة التنفيذية

  .المنصوص عليها فيما يليتخضع اللجنة التنفيذية، بعد ما تؤلفها الجمعية، لألحكام   )1(  

، تتكون اللجنة التنفيذية من الدول التي تنتخبها        )8(57مع مراعاة أحكام المادة       )أ ) ( 2(  
  .الجمعية من بين الدول األعضاء فيها

يمثل مندوب واحد حكومة كل دولة عضو في اللجنة التنفيذيـة، ويجـوز أن                )ب(  
  .يعاونه مندوبون ومستشارون وخبراء

  )3(  ن أن يكون عدد الدول األعضاء في اللجنة التنفيذية مساوياً لربـع عـدد الـدول                يتعي
وعند تحديد عدد المقاعد الواجب شغلها، ال يؤخذ باقي عدد المقاعد بعد القسمة             . األعضاء في الجمعية  

  .على أربعة بعين االعتبار

  .يعاً جغرافياً عادالًعلى الجمعية، عند انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، أن تراعي توز  )4(  

يباشر أعضاء اللجنة التنفيذية مهماتهم ابتداء من اختتام دورة الجمعية التي يتم              )أ ) ( 5(  
  .انتخابهم فيها حتى نهاية دورة الجمعية العادية التالية

يجوز إعادة انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، ولكن بحد أقصى ال يزيد علـى               )ب(  
  .ثلثي عددهم

 الجمعية أن تحدد بالتفصيل قواعد انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية واحتمال على  )ج(  
  .إعادة انتخابهم

                                                           
)3(

  .1980أصبحت مدة برنامج وميزانية االتحاد تحدد لسنتين منذ : الناشر مالحظة  
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  :على اللجنة التنفيذية أن  )أ ) ( 6(  

  تعد مشروع جدول أعمال الجمعية؛  "1"  

تعرض على الجمعية المقترحات الخاصة بمشروعي برنامج االتحـاد           "2"  
  ا المدير العام؛وميزانيته لفترة السنتين واللذين يعدهم

  ]تحذف[  "3"  

تعرض على الجمعية تقارير المدير العام الدورية والتقارير الـسنوية            "4"  
  عن مراجعة الحسابات، باالقتران بالتعليقات المناسبة؛

تتخذ جميع التدابير الالزمة لضمان قيام المدير العام بتنفيـذ برنـامج              "5"  
  اة األحوال التي قد تطرأ بين دورتين عاديتين للجمعية؛االتحاد، طبقاً لمقررات الجمعية ومع مراع

  .تباشر أية مهمة أخرى تعهد إليها في نطاق هذه المعاهدة  "6"  

تبت اللجنة التنفيذية في المسائل التي تهم أيضاً االتحادات األخرى التي تديرها              )ب(  
  .المنظمة بعد االطالع على رأي لجنة التنسيق التابعة للمنظمة

تعقد اللجنة التنفيذية دورة عادية واحدة كل سنة، بناء على دعوة من المـدير                )أ ) ( 7(  
وتعقد الدورة متى أمكن ذلك في الوقت نفسه وفي المكان نفسه اللذين تجتمع فيهما لجنة التنسيق                . العام

  .التابعة للمنظمة

عـام، إمـا   تعقد اللجنة التنفيذية دورة استثنائية، بناء على دعوة من المـدير ال      )ب(  
  .بمبادرة منه أو بناء على طلب من رئيسها أو ربع عدد أعضائها

  .لكل دولة عضو في اللجنة التنفيذية صوت واحد  )أ ) ( 8(  

  . يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الدول األعضاء في اللجنة التنفيذية  )ب(  

  .تتخذ المقررات باألغلبية البسيطة لألصوات المدلى بها  )ج(  

  .االمتناع عن التصويت ال يعد تصويتاً   )د(  

ال يجوز ألي مندوب أن يمثل إال دولة واحدة، وال يجوز لـه أن يـصوت إال        )ه(  
  .باسمها

يجوز للدول المتعاقدة غير األعضاء في اللجنة، وكذلك أية منظمـة حكوميـة دوليـة                 )9(  
  . اللجنة التنفيذية بصفة مراقبللبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي أن تشارك في اجتماعات
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  .تعتمد اللجنة التنفيذية نظامها الداخلي  )10(  

  55المادة 

  المكتب الدولي

  .يتولى المكتب الدولي إنجاز المهمات اإلدارية الخاصة باالتحاد  )1(  

  .يضطلع المكتب الدولي بأعمال أمانة مختلف أجهزة االتحاد  )2(  

  .يذي لالتحاد، وهو الذي يمثلهالمدير العام هو الرئيس التنف  )3(  

ينشر المكتب الدولي جريدة وأية منشورات أخرى تنص عليها الالئحـة التنفيذيـة أو                )4(  
  .تقررها الجمعية

تحدد الالئحة التنفيذية الخدمات التي يتعين على المكاتب الوطنية أن تقدمها من أجـل                )5(  
حص التمهيـدي الـدولي فـي إنجـاز المهمـات           مساعدة المكتب الدولي وإدارات البحث الدولي والف      

  .المنصوص عليها في هذه المعاهدة

على المدير العام وأي عضو يختاره من هيئة الموظفين أن يشتركا في كل اجتماعات                )6(  
الجمعية واللجنة التنفيذية وأية لجنة أو فريق عامل يؤلف بناء على هذه المعاهدة أو الالئحة التنفيذيـة،                 

ويكون المدير العام أو أي عضو يختاره من هيئة الموظفين أمـين            . لهما حق التصويت  دون أن يكون    
  .سر هذه األجهزة بحكم المنصب

يشرف المكتب الدولي، وفقاً لتوجيهات الجمعية وبالتعاون مع اللجنة التنفيذية،            )أ ) ( 7(  
  .على إعداد مؤتمرات المراجعة

نظمـات الدوليـة الحكوميـة وغيـر        يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع الم        )ب(  
  .الحكومية بشأن إعداد مؤتمرات المراجعة

على المدير العام واألشخاص الذين يختارهم أن يشتركوا في المداوالت التـي              )ج(  
  .تجري في مؤتمرات المراجعة دون أن يكون لهم حق التصويت

  .ينفذ المكتب الدولي أية مهمة أخرى تعهد إليه  )8(  

  56المادة 

   التعاون التقنيلجنة

يشار إليها في هـذه المـادة بمـصطلح         (على الجمعية أن تؤلف لجنة للتعاون التقني          )1(  
  ").اللجنة"
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تحدد الجمعية تكوين اللجنة وتعين أعضاءها، مـع مراعـاة تمثيـل البلـدان                )أ ) ( 2(  
  .تمثيالً عادالً النامية

عضاء فـي اللجنـة بحكـم       إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي أ        )ب(  
وإذا كانت هذه اإلدارات مكاتب وطنية ألية دولة متعاقدة، فإنه ال يجوز لهذه الدولة أن يكون                . المنصب

  .لها أي تمثيل آخر في اللجنة

يكون العدد اإلجمالي ألعضاء اللجنة أكثر من ضعف عدد األعضاء المعينين             )ج(  
  .اقدةبحكم المنصب، إذا سمح بذلك عدد الدول المتع

على المدير العام أن يقوم، بمبادرة منه أو بناء على طلـب اللجنـة، بـدعوة                   )د(  
  .ممثلين عن المنظمات المعنية إلى االشتراك في المناقشات التي تهمها

  :على اللجنة أن تهدف إلى المساهمة عن طريق إسداء المشورة والتوصيات في  )3(  

  المعاهدة على نحو دائم؛تحسين الخدمات المنصوص عليها في   "1"  

ضمان أقصى درجة من التوحيد في التوثيق وطرائق العمل، وأقصى            "2"  
درجة من وحدة النوعية الممتازة في إعداد التقارير، طالما كان هناك عدة إدارات للبحث الدولي وعدة                

  إدارات للفحص التمهيدي الدولي؛

اء إدارة واحـدة    حل المشاكل التقنية الناجمة بصفة خاصة عـن إنـش           "3"  
  .للبحث الدولي، بناء على دعوة من الجمعية أو اللجنة التنفيذية

يجوز ألية دولة متعاقدة وأية منظمة دولية معنية أن تراجع اللجنة كتابة في المـسائل                 )4(  
  .التي تدخل في اختصاص اللجنة

عن طريقه إلـى    يجوز للجنة أن توجه مشورتها وتوصياتها سواء إلى المدير العام أو              )5(  
الجمعية واللجنة التنفيذية وإلى كل أو بعض إدارات البحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي وإلى كل               

  .أو بعض مكاتب تسلم الطلبات

على أية حال، فعلى المدير العام أن يرفع إلـى اللجنـة التنفيذيـة نـصوص                  )أ ) ( 6(  
  . تعليقاتهويجوز له أن يرفق بها. مشورات وتوصيات اللجنة كافة

يجوز للجنة التنفيذية أن تعبر عن آرائها بالنسبة إلى أية مشورة أو توصية أو                )ب(  
أي نشاط آخر للجنة، ويجوز لها أن تدعو اللجنة األخيرة إلى دراسـة المـسائل التـي تـدخل فـي                     

 ويجوز للجنة التنفيذية أن تعرض على الجمعية مشورات وتوصـيات         . اختصاصها ورفع تقرير عنها   
  .وتقارير اللجنة مشفوعة بالتعليقات المالئمة
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إشارات إلى الجمعية إلى أن  ) 6(تعد اإلشارات إلى اللجنة التنفيـذية الواردة في الفقرة           )7(  
  .يتم تأليف اللجنة التنفيذية

  .تحدد الجمعية تفاصيل إجراءات اللجنة  )8(  

  57المادة 

  الشؤون المالية

  .لالتحاد ميزانية  )أ ) ( 1(  

تشمل ميزانية االتحاد إيرادات االتحاد ومصروفاته، ومساهماته في ميزانيـة            )ب(  
  .المصروفات المشتركة بين االتحادات التي تديرها المنظمة

تعد مصروفات مشتركة بين االتحادات المصروفات التي ال تخصص لالتحاد            )ج(  
وتكـون  . لتي تديرها المنظمة  وحده، بل تخصص كذلك التحاد واحد أو أكثر من االتحادات األخرى ا           

  .حصة االتحاد في هذه المصروفات المشتركة متناسبة مع الفائدة التي تعود عليه منها

توضع ميزانية االتحاد مع مراعاة مقتضيات التنسيق مع ميزانيات االتحادات األخرى             )2(  
  .التي تديرها المنظمة

  :تحاد من المصادر التالية، تمول ميزانية اال)5(مع مراعاة أحكام الفقرة   )3(  

الرسوم والمبالغ المستحقة عن الخدمات التي يؤديها المكتب الـدولي            "1"  
  باسم االتحاد؛

حصيلة بيع منشورات المكتب الدولي المتعلقـة باالتحـاد والحقـوق             "2"  
  المرتبطة بهذه المنشورات؛

  الهبات والوصايا واإلعانات؛  "3"  

  .إليرادات المتنوعة األخرىرسوم اإليجار والفوائد وا  "4"  

يحدد مقدار الرسوم والمبالغ المستحقة للمكتب الدولي، وكـذلك أسـعار بيـع               )4(  
منشوراته، بحيث تغطي في الحاالت العادية كل مصروفات المكتب الدولي المرتبطـة بـإدارة هـذه                

  .المعاهدة

المتعاقـدة أن تـدفع     إذا أقفلت حسابات أية سنة مالية بعجز مالي، فعلى الدول             )أ ) ( 5(  
  ).ج(و) ب(مساهمات لتغطية هذا العجز، مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين 
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تحدد الجمعية مقدار مساهمة كل دولة متعاقدة، مع أخذ عدد الطلبات الدوليـة               )ب(  
  .التي ترد من كل منها في السنة المعنية بعين االعتبار تماماً

ل أخرى لتغطية أي عجز مالي أو جزء منـه  إذا كان في اإلمكان ضمان وسائ       )ج(  
مؤقتاً، فإنه يجوز للجمعية أن تقرر ترحيل هذا العجز، وأال تطـالب الـدول المتعاقــدة بـدفع أيـة             

  .مساهمة

إلـى  ) أ(يجوز للجمعية أن تقرر رد المساهمات المدفوعة طبقاً للفقرة الفرعية              )د(  
  . الوضع المالي لالتحاد يسمح بذلكالدول المتعاقدة التي تكون قد دفعتها، إذا كان

خالل سنتين مـن  ) ب(كل دولة متعاقدة ال تدفع مساهمتها طبقاً للفقرة الفرعية     )ه(  
تاريخ االستحقاق الذي تقرره الجمعية، ال يجوز لها أن تمارس حقها في التصويت في أي جهاز مـن                  

د أن يسمح لهذه الدولة بأن تواصـل        ومع ذلك، فإنه يجوز ألي جهاز من أجهزة االتحا        . أجهزة االتحاد 
ممارسة حقها في التصويت فيه طالما رأى أن التأخير في الدفع ناتج عن حاالت اسـتثنائية ال يمكـن                   

  .تجنبها

إذا لم يتم إقرار الميزانية قبل بداية فترة مالية جديدة، فإن ميزانية السنة السابقة يجري                 )6(  
  .ها في النظام الماليتجديدها طبقاً لالشتراطات المنصوص علي

. لالتحاد رأس مال عامل يتكون من دفعة واحدة تسددها كل دولـة متعاقـدة               )أ ) ( 7(  
وإذا لم تكن ثمـة     . وعلى الجمعية أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لزيادة رأس المال إذا أصبح غير كاف            

  .حاجة إلى جزء من رأس المال هذا، فإنه يعاد تسديده إلى الدول المتعاقدة

تقرر الجمعية مقدار الدفعة األولى لكل دولة متعاقدة في رأس المال الـسالف               )ب(  
الذكر، أو اشتراكها في زيادته، على أساس مبادئ مماثلـة للمبادئ المنصوص عليهـا فـي الفقـرة                 

  ).ب)(5(

تحدد الجمعية شروط الدفع، بناء على اقتراح المدير العام وبعد االطالع على              )ج(  
  .نسيق التابعة للمنظمةرأي لجنة الت

يتعين أن يكون رد األموال متناسباً مع المبالغ التي تدفعها كل دولة متعاقـدة،                 )د(  
  .مع مراعاة تواريخ الدفع

يتعين النص في اتفاق المقر المبرم مع الدولة التي يقع مقـر المنظمـة فـي                  )أ ) ( 8(  
ويكون مقدار هذه السلَف    . أس المال العامل غير كاف    أراضيها على أن تمنح هذه الدولة سلَفاً إذا كان ر         

وطالما ظلت هـذه    . وشروط منحها موضع اتفاقات منفصلة في كل حالة بين الدولة المعنية والمنظمة           
  .الدولة ملتزمة بتقديم سلف، فإنها تحتفظ بحكم المنصب بمقعد في الجمعية وفي اللجنة التنفيذية
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وللمنظمة أن تنقضا التعهد بمنح ) أ(في الفقرة الفرعية يحق للدولة المشار إليها       )ب(  
سلف بموجب إخطار يقدم كتابة، ويسري مفعول النقض بعد ثالث سنوات من نهاية السنة التي يتم فيها                 

  .اإلخطار

تتم مراجعة الحسابات، وفقاً لما ينص عليه النظام المالي، من قبل دولة واحدة أو أكثر                 )9(  
  .من قبل مراجعي حسابات من الخارج تعينهم الجمعية بعد أخذ موافقتهممن دول االتحاد، أو 

  58المادة 

  الالئحة التنفيذية

  :تتضمن الالئحة التنفيذية الملحقة بهذه المعاهدة أحكاماً تتعلق  )1(  
بالمسائل التي تحيلها هذه المعاهدة صراحة إلى الالئحـة التنفيذيـة أو         "1"  

  وط أو سوف تكون موضع شروط؛تنص صراحة على أنها موضع شر
  بأية شروط أو مسائل أو إجراءات إدارية؛  "2"  
 .بأية تفاصيل مفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة  "3"  

  .يجوز للجمعية أن تعدل الالئحة التنفيذية  )أ ) ( 2(  

  .، تتطلب التعديالت ثالثة أرباع األصوات المدلى بها)3(مع مراعاة أحكام الفقرة   )ب(  
  :تحدد الالئحة التنفيذية القواعد التي ال يجوز تعديلها  )أ ) ( 3(  

  إال بموافقة إجماعية،   "1"  
أو إال إذا لم تعارض أية دولة من الدول المتعاقدة التي يعمل مكتبهـا                "2"  

 عندما تكون هذه اإلدارة     -الوطني كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي، وإذا لم تعارض            
 أية دولة متعاقدة عضو في هذه المنظمة تكون قد فوضتها لهذا الغرض الدول              -حكومية دولية   منظمة  

  .األخرى األعضاء في الجهاز المختص لهذه المنظمة

من أجل استبعاد أية قاعدة من هذه القواعد مستقبالً من المتطلبـات الـسالفة                )ب(  
  ".2)"أ(أو " 1)"أ(لفرعية الذكر، يتعين استيفاء الشرط المشار إليه في الفقرة ا

من أجل إدراج أية قاعدة مستقبالً في إحدى الفئات المشار إليها فـي الفقـرة                 )ج(  
  .، يتعين توفر موافقة إجماعية على ذلك)أ(الفرعية 

تنص الالئحة التنفيذية على أنه يتعين على المدير العام أن يضع التعليمـات اإلداريـة           )4(  
  .تحت رقابة الجمعية

  .يرجح نص المعاهدة، في حالة وجود تنازع بين نصي المعاهدة والالئحة التنفيذية  )5(  
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  الفصل السادس
  المنازعات

  59المادة 

  المنازعات

، فإن أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة في             )5(64مع مراعاة أحكام المادة     
نفيذية، وال تتم تسويته بالتفاوض، يجوز أن تطرحه أية شأن تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة أو الالئحة الت

دولة معنية على محكمة العدل الدولية، عن طريق رفع التماس مطابق لنظام المحكمة األساسي، ما لـم   
ويتعين على الدولة المتعاقدة التي تطرح النزاع علـى         . تتفق الدول المعنية على طريقة أخرى للتسوية      

لمكتب الدولي بذلك، وعلى المكتب الدولي أن يحيط الدول المتعاقدة األخرى علمـاً         المحكمة أن تخطر ا   
  .بالموضوع

  الفصل السابع
  المراجعة والتعديل

  60المادة 

  مراجعة المعاهدة

يجوز مراجعة هذه المعاهدة من وقت آلخر عن طريق عقد مـؤتمر خـاص للـدول                  )1(  
  .المتعاقدة

  .أي مؤتمر للمراجعةتقرر الجمعية الدعوة إلى عقد   )2(  

يحق لكل منظمة حكومية دولية يتم اختيارها كإدارة للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي           )3(  
  .الدولي أن تحضر أي مؤتمر للمراجعة بصفة مراقب

، إما عـن    57 و 56و) 8(إلى  ) 4(55 و 54و) 11(و) 9(و) 5(53يجوز تعديل المواد      )4(  
  .61 المادة طريق مؤتمر للمراجعة أو بموجب أحكام

  61المادة 

  تعديل بعض أحكام المعاهدة

يجوز ألية دولة عضو في الجمعية أو للجنة التنفيذية أو للمدير العام أن يتقدم                )أ ) ( 1(  
  .57 و56و) 8(إلى ) 4(55 و54و) 11(و) 9(و) 5(53بمقترحات لتعديل المواد 
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المتعاقدة قبل عرضها على على المدير العام أن يبلِّغ هذه المقترحات إلى الدول   )ب(  
  .الجمعية للنظر فيها بستة أشهر على األقل

  ).1(يتعين أن تعتمد الجمعية كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة   )أ ) ( 2(  

  .يتطلب االعتماد ثالثة أرباع األصوات المدلى بها  )ب(  

بعد شهر من تسلم المدير     ) 1(يبدأ نفاذ كل تعديل للمواد المشار إليها في الفقرة            )أ ) ( 3(  
العام إخطارات كتابية بقبولها من ثالثة أرباع الدول األعضاء في الجمعية وقت اعتماد التعديل، وذلك               

  .وفقاً للقواعد الدستورية لكل دولة

كل تعديل للمواد السالفة الذكر يكون قد تم قبوله بهذا الشكل يلزم كل الـدول                 )ب(  
دء نفاذ التعديل، علماً بأن أي تعديل من شأنه زيادة االلتزامات المالية للدول األعضاء في الجمعية عند ب   

  .المتعاقدة ال يلزم سوى الدول التي تخطر بقبولها هذا التعديل

يلزم كل الدول التي تصبح     ) أ(كل تعديل يتم قبوله وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية           )ج(  
  ).أ(ز التنفيذ وفقاً ألحكام الفقرة الفرعية أعضاء في الجمعية بعد تاريخ دخول التعديل حي

  الفصل الثامن
  أحكام ختامية

  62المادة 

  شروط االنضمام إلى المعاهدة

يجوز لكل دولة عضو في االتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية أن تصبح طرفاً في                )1(  
  :هذه المعاهدة بموجب

  توقيعها ثم إيداعها وثيقة التصديق،   "1"  

  .إيداع وثيقة االنضمامأو   "2"  

  .تودع وثائق التصديق أو االنضمام لدى المدير العام  )2(  

 من وثيقة استوكهولم الخاصة باتفاقية باريس       24تطبق على هذه المعاهدة أحكام المادة         )3(  
  .لحماية الملكية الصناعية
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اعتراف أية في أية حال من األحوال على أنها تنطوي على       ) 3(ال يجوز تفسير الفقرة       )4(  
دولة متعاقدة أو موافقتها الضمنية على الوضع الفعلي ألي إقليم تطبق عليه دولة متعاقدة أخرى هـذه                 

  .المعاهدة بمقتضى الفقرة المذكورة

  63المادة 

  بدء نفاذ المعاهدة

، تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد انقضاء ثالثة         )3(مع مراعاة أحكام الفقرة       )أ ) ( 1(  
ن إيداع ثماني دول وثائق تصديقها أو انضمامها، وشرط أن تستوفي أربع دول منها على األقل             أشهر م 

  :أحد الشروط التالية

أن يكون عدد الطلبات المودعة في الدولة المعنية قد تجاوز أربعـين              "1"  
  ألف طلب وفقاً ألحدث اإلحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي؛

و الدولة المعنية أو المقيمون فيها قد أودعوا ألف طلب          أن يكون مواطن    "2"  
  على األقل في بلد أجنبي، وفقاً ألحدث اإلحصائيات السنوية الصادرة عن المكتب الدولي؛

أن يكون المكتب الوطني للدولة المعنية قد تسلم عـشرة آالف طلـب               "3"  
ا، وفقاً ألحدث اإلحصائيات الـسنوية      على األقل من مواطني بلدان أجنبية أو من أشخاص مقيمين فيه          

  .الصادرة عن المكتب الدولي

  .طلبات نماذج المنفعة" الطلبات"ألغراض تطبيق هذه الفقرة، ال يشمل تعبير   )ب(  

، كل دولة ال تصبح طرفاً في هذه المعاهدة عند دخولهـا            )3(مع مراعاة أحكام الفقرة       )2(  
  . بعد ثالثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها، تلتزم بها)1(حيز التنفيذ وفقاً للفقرة 

ال تطبق أحكام الفصل الثاني واألحكام المقابلة لها في الالئحة التنفيذية المرفقة بهـذه                )3(  
المعاهدة إال اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه ثالث دول يكون جميعها قد استوفى أحـد الـشروط                   

أنهـا ال   ) 1(64 على األقل أطرافاً في هذه المعاهدة دون أن تعلن وفقاً للمـادة              )1(المحددة في الفقرة    
ومع ذلك، فإن ذلك التـاريخ ال يجوز أن يكـون سـابقاً          . تنوي أن تكون ملتزمة بأحكام الفصل الثاني      

  ).1(لتاريخ النفاذ األولي وفقاً للفقرة 
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  64المادة 

  )4(التحفظات

  .علن أنها غير ملتزمة بأحكام الفصل الثانييجوز ألية دولة أن ت  )أ ) ( 1(  

بأحكام الفصل الثاني   ) أ(ال تلتزم الدول التي تصدر إعالناً وفقاً للفقرة الفرعية            )ب(  
  .وباألحكام المقابلة لها في الالئحة التنفيذية

  :أن تعلن) أ)(1(يجوز لكل دولة لم تصدر إعالناً وفقاً للفقرة   )أ ) ( 2(  

فيما يخص تسليم صورة عـن      ) 1(39زمة بأحكام المادة    أنها غير ملت    "1"  
  ؛)كما هو منصوص عليه( الطلب الدولي وترجمة له 

، ال يمنع   40أن االلتزام بوقف اإلجراءات الوطنية كما ورد في المادة            "2"  
نشر الطلب الدولي أو ترجمة له من قبل مكتبها الوطني أو عن طريقه، على أن يكون مفهومـاً رغـم     

  .38 و30هذه الدولة ال تعفى من االلتزامات المنصوص عليها في المادتين ذلك أن 

  .على الدول التي تصدر هذا اإلعالن أن تلتزم به بالتالي  )ب(  

يجوز ألية دولة أن تعلن أن النشر الدولي للطلبات الدولية أمر غير مطلـوب                )أ ) ( 3(  
  .فيما يخصها

إذا اقتصر الطلب الـدولي،     ) 2(21ادة  ال يتم نشر الطلب الدولي بمقتضى الم        )ب(  
 شهراً على تاريخ األولوية، على تعيين الدول التي أصـدرت إعالنـاً وفقـاً للفقـرة                 18بعد انقضاء   

  ).أ( الفرعية

، يتولى المكتب الدولي رغـم ذلـك   )ب(في حالة تطبيق أحكام الفقرة الفرعية    )ج(  
  : نشر الطلب الدولي

  وذلك بناء على طلب المودع؛طبقاً لالئحة التنفيذية،   "1"  

إذا نشر طلب وطني أو نشرت براءة على أساس الطلب الدولي مـن               "2"  
أو لحـساب   ) أ(قبل المكتب الوطني ألية دولة معينة تكون قد أصدرت إعالناً وفقاً للفقـرة الفرعيـة                

  .ولوية شهراً اعتباراً من تاريخ األ18المكتب، وذلك فور النشـر ولكن ليس قبل انقضاء  هذا

كل دولة ينص تشريعها الوطني على تأثير براءاتها في حالة التقنية الصناعية              )أ ) ( 4(  
التفاقية باريس   اعتباراً من تاريخ سابق لتاريخ النشر، ودون أن يكون تاريخ األولوية المطالب به وفقاً             

بعـاً ألغـراض حالـة التقنيـة        لحماية الملكية الصناعية معادالً لتاريخ اإليداع الفعلي في هذه الدولة ت          
                                                           

)4(
) 5(إلى ) 1(64 ناء على المادةالمعلومات الواردة إلى المكتب الدولي عن التحفظات بتنشر : مالحظة الناشر  

 .>www.wipo.int/pct/en/texts/reservations/res_incomp.html<:  وعلى موقع الويبو على العنوان التاليفي الجريدة
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الصناعية، يجوز لها أن تعلن أن إيداع أي طلب دولي يتم خارج أراضيها وينص على تعيينها ال يعادل   
  .إيداعاً فعلياً فيها ألغراض حالة التقنية الصناعية

، ال تلتزم في هذه الحدود بأحكام       )أ(كل دولة تصدر إعالناً وفقاً للفقرة الفرعية          )ب(  
  ).3(11المادة 

أن تعلن في الوقت نفـسه      ) أ(على كل دولة تصدر إعالناً وفقاً للفقرة الفرعية           )ج(  
. كتابةً تاريخ وشروط سريان أثر الطلبات الدولية التي تعينها في حالة التقنية الصناعية في هذه الدولة               

  .ويجوز تعديل هذا اإلعالن في أي وقت كان بموجب إخطار يوجه إلى المدير العام

وال تطبـق أحكـام     . 59يجوز لكل دولة أن تعلن أنها ال تعد نفسها ملتزمة بالمـادة               )5(  
 فيما يخص نشوب أي خالف بين دولة متعاقدة تكون قد أصدرت هذا اإلعالن ودولة متعاقدة                59 المادة
  .أخرى

ويجوز أن يـصدر هـذا      . كل إعالن يتم وفقاً لهذه المادة، يجب إعداده كتابة          )أ ) ( 6(  
الن عند توقيع هذه المعاهدة، أو عند إيداع وثيقة التصديق أو االنضمام، أو بموجب إخطار موجه                اإلع

وفي حالة توجيـه هـذا     ). 5(إلى المدير العام في أي وقت الحق إال في الحالة المشار إليها في الفقرة               
ر العـام، وال    اإلخطار، يسري مفعول اإلعالن بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم اإلخطار من قبل المـدي              
  .يكون له أي تأثير في الطلبات الدولية المودعة قبل انقضاء فترة األشهر الستة المذكورة

يجوز سحب أي إعالن يصدر وفقاً لهذه المادة في أي وقـت كـان بموجـب                  )ب(  
ويسري مفعول هذا السحب بعد ثالثة أشهر من تسلم اإلخطار من قبـل       . إخطار يوجه إلى المدير العام    

، ال يكون للسحب أي أثر فـي الطلبـات          )3(وفي حالة سحب إعالن صادر وفقاً للفقرة        . ر العام المدي
  .الدولية المودعة قبل انقضاء فترة األشهر الثالثة المذكورة

ال يجوز إبداء أية تحفظات على هذه المعاهدة غير التحفظات الواردة في الفقرات من                )7(  
  ).5(إلى ) 1(

  65المادة 

  دريجيالتطبيق الت

على الجمعيـة أن تتخـذ التـدابير الالزمـة للتطبيـق التـدريجي لهـذه المعاهـدة                    )1(  
التنفيذية بالنسبة إلى فئات محددة من الطلبات الدولية، إذا نص االتفاق المبرم مـع أيـة إدارة       والالئحة

 الدولية التي   للبحث الدولي أو للفحص التمهيدي الدولي بصفة انتقالية على تحديد عدد أو نوع الطلبات             
ويطبق هذا الحكم أيضاً على طلبـات البحـث الـدولي الطـابع وفقـاً               . تتعهد هذه اإلدارة بمعالجتها   

  ).5(15 للمادة
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، على الجمعية أن تحدد التواريخ التي يجوز أن يبدأ فيها           )1(مع مراعاة أحكام الفقرة       )2(  
، وال يجوز أن تتجاوز هـذه التـواريخ         إيداع الطلبات الدولية وتقديم طلبات الفحص التمهيدي الدولي       

، أو لتطبيق   )1(63حسب كل حالة فترة األشهر الستة التالية لبدء نفاذ هذه المعاهدة طبقاً ألحكام المادة               
  ).3(63الفصل الثاني طبقاً للمادة 

  66المادة 

  نقض المعاهدة

  .لى المدير العاميجوز ألية دولة متعاقدة أن تنقض هذه المعاهدة بموجب إخطـار يوجه إ  )1(  

يصبح النقض نافذاً بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسلم اإلخطار من قبـل المـدير                  )2(  
وال يمس هذا النقض ما للطلب الدولي من آثار في الدولة صاحبة النقض إذا تم إيـداع الطلـب                   . العام

  .رةالدولي وتم اختيار الدولة المعنية قبل انقضاء فترة األشهر الستة المذكو

  67المادة 

  التوقيع واللغات

يتم وضع توقيع هذه المعاهدة على نسخة أصلية واحدة بـاللغتين اإلنكليزيـة               )أ ) ( 1(  
  .والفرنسية، وللنصين الحجية نفسها

يتولى المدير العام، بعد التشاور مع الحكومات المعنية، إعداد نصوص رسمية             )ب(  
لية والروسية واليـابانية، وكذلك بأيـة لغـات أخـرى تحـددها            باللغات اإلسبانية واأللمانية والبرتغا   

   .الجمعية

كـانون  / ديـسمبر  31تظل هذه المعاهدة معروضة للتوقيع عليها في واشنطن حتـى             )2(  
  .1970 األول

  68المادة 

  مهمات أمين اإليداع

قيـع  تودع النسخة األصليـة لهذه المعاهدة لدى المدير العام، بعد انقـضاء فتـرة التو            )1(  
  .عليها

يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن هذه المعاهدة والالئحـة التنفيذيـة                )2(  
المرفقة بها إلى حكومات كل الدول األطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، وكذلك إلـى                

  .حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها
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  . لدى األمانة العامة لألمم المتحدةيسجل المدير العام هذه المعاهدة  )3(  

يرسل المدير العام صورتين معتمدتين من قبله عن أي تعديل لهذه المعاهدة والالئحـة                )4(  
  .التنفيذية إلى حكومات كل الدول المتعاقدة، وكذلك إلى حكومة أية دولة أخرى بناء على طلبها

  69المادة 

  اإلخطارات

 كل الدول األطراف في اتفاقية باريس لحمايـة الملكيـة           على المدير العام أن يخطر حكومات       
  :الصناعية بما يلي

  ؛62التوقيعات الموضوعة طبقاً للمادة   "1"  
  ؛62إيداع وثائق التصديق أو االنضمام طبقاً للمادة   "2"  
تاريخ بدء نفاذ هذه المعاهدة، وتاريخ بدء تطبيق الفصل الثاني وفقـاً              "3"  

  ؛)3(63للمادة 
  ).5(إلى ) 1(64النات الصادرة بموجب المادة اإلع  "4"  
  ؛)ب)(6(64سحب اإلعالنات الصادرة بموجب المادة   "5"  

 "6" ؛66حاالت النقض التي يتم تسلمها وفقاً للمادة    
  ).4(31اإلعالنات الصادرة بموجب المادة   "7"  

  

  




