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لجمعية اتحاد ) تثنائية السادسة عشرةالدورة االس(نتائج الدورة الثامنة والعشرين 
آذار / مارس17 الى 13معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في الفترة من 

  وبعض القضايا الممكن بحثها في المؤتمر الدبلوماسي2000

 وثيقة من اعداد المكتب الدولي

 مقدمةمقدمة
 
الى الى  66الثة التي انعقدت في الفترة من الثة التي انعقدت في الفترة من بح\ثت اللج\نة الدائمة المعنية بقانون البراءات في دورتها الث        بح\ثت اللج\نة الدائمة المعنية بقانون البراءات في دورتها الث         -  11
 القاس\\م المش\\ترك بي\\ن مش\\روع مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات ومع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن  القاس\\م المش\\ترك بي\\ن مش\\روع مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات ومع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن 19991999أي\\لول أي\\لول // س\بتمبر  س\بتمبر 1414

وف\\ي ت\\لك ال\\دورة ، أش\\ار المك\\تب الدول\\ي الى أن\\ه يع\\تزم مواص\\لة المناقش\\ات بش\\أن ال\\تعديالت   وف\\ي ت\\لك ال\\دورة ، أش\\ار المك\\تب الدول\\ي الى أن\\ه يع\\تزم مواص\\لة المناقش\\ات بش\\أن ال\\تعديالت   . . ال\\براءات ال\\براءات 
معاهدة التعاون بشأن البراءات واتخاذ التدابير المناسبة بشأن ما قد        معاهدة التعاون بشأن البراءات واتخاذ التدابير المناسبة بشأن ما قد        الممك\ن ادخاله\ا ع\لى الالئح\ة التنفيذية ل         الممك\ن ادخاله\ا ع\لى الالئح\ة التنفيذية ل         

ويرد في ويرد في ) . ) . SCP/3/11 من الوثيقة  من الوثيقة 123123أنظر الفقرة أنظر الفقرة ((يترتب عليها من آثار في المؤتمر الدبلوماسي المقبل         يترتب عليها من آثار في المؤتمر الدبلوماسي المقبل         
معاهدة معاهدة لجمعية اتحاد   لجمعية اتحاد   ) ) الدورة االستثنائية السادسة عشرة   الدورة االستثنائية السادسة عشرة   ((ه\ذه الوثيق\ة بي\ان ن\تائج الدورة الثامنة والعشرين            ه\ذه الوثيق\ة بي\ان ن\تائج الدورة الثامنة والعشرين            

 وتحديد بعض  وتحديد بعض 20002000آذار آذار // مارس مارس1717 الى  الى 1313التعاون بشأن البراءات التي انعقدت في جنيف في الفترة من التعاون بشأن البراءات التي انعقدت في جنيف في الفترة من 
 . . المسائل التي يمكن بحثها في المؤتمر الدبلوماسي بما في ذلك مشروعات نصوص مقترحة مؤقتاالمسائل التي يمكن بحثها في المؤتمر الدبلوماسي بما في ذلك مشروعات نصوص مقترحة مؤقتا

 نتائج جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءاتنتائج جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات
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الدورة االستثنائية الدورة االستثنائية ((دة التعاون بشأن البراءات دورتها الثامنة والعشرين      دة التعاون بشأن البراءات دورتها الثامنة والعشرين      عق\دت جمعية اتحاد معاه    عق\دت جمعية اتحاد معاه     -  22
وبحثت الموضوعين التاليين وبحثت الموضوعين التاليين  .  . 20002000آذار آذار // م\ارس  م\ارس 1717 الى  الى 1313ف\ي ج\نيف ف\ي الف\ترة م\ن      ف\ي ج\نيف ف\ي الف\ترة م\ن      ) ) السادس\ة عش\رة   السادس\ة عش\رة   

التعديالت المقترح ادخالها على الالئحة التنفيذية      التعديالت المقترح ادخالها على الالئحة التنفيذية      : : ال\لذين يتع\لقان أيض\ا بمش\روع مع\اهدة ق\انون ال\براءات               ال\لذين يتع\لقان أيض\ا بمش\روع مع\اهدة ق\انون ال\براءات               
مع\اهدة التعاون بشأن البراءات والتعديالت المقترح ادخالها على التعليمات االدارية المعمول بها في اطار   مع\اهدة التعاون بشأن البراءات والتعديالت المقترح ادخالها على التعليمات االدارية المعمول بها في اطار   لل

المع\\اهدة المذآ\\ورة والمتع\\لقة بمش\\روع مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات ، باالض\\افة الى ت\\نفيذ ال\\نظام االلك\\تروني   المع\\اهدة المذآ\\ورة والمتع\\لقة بمش\\روع مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات ، باالض\\افة الى ت\\نفيذ ال\\نظام االلك\\تروني   
 ) .) .PCT/A/28/5قة قة أنظر تقرير الجمعية في الوثيأنظر تقرير الجمعية في الوثي((اليداع الطلبات الدولية ومعالجتها اليداع الطلبات الدولية ومعالجتها 

 
تعدي\\الت الالئح\\ة الت\\نفيذية لمع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات وال\\تعديالت المق\\ترح ادخاله\\ا ع\\لى التع\\ليمات  تعدي\\الت الالئح\\ة الت\\نفيذية لمع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات وال\\تعديالت المق\\ترح ادخاله\\ا ع\\لى التع\\ليمات  

 االدارية المعمول بها في اطار المعاهدة والمتعلقة بمشروع معاهدة قانون البراءاتاالدارية المعمول بها في اطار المعاهدة والمتعلقة بمشروع معاهدة قانون البراءات
 
ش\\أن ال\\براءات وال\\تي تخ\\ص  ش\\أن ال\\براءات وال\\تي تخ\\ص  نظ\\رت الجمعي\\ة ف\\ي تعدي\\الت الالئح\\ة الت\\نفيذية لمع\\اهدة ال\\تعاون ب  نظ\\رت الجمعي\\ة ف\\ي تعدي\\الت الالئح\\ة الت\\نفيذية لمع\\اهدة ال\\تعاون ب   -  33

الج\\انب المش\\ترك بي\\ن مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات ومع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات واع\\تمدت الجمعي\\ة ت\\لك  الج\\انب المش\\ترك بي\\ن مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات ومع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات واع\\تمدت الجمعي\\ة ت\\لك  
وتسمح تلك التعديالت لمودع الطلب بأن وتسمح تلك التعديالت لمودع الطلب بأن ) . ) . PCT/A/28/2, 2 Add.1 & 2 Add.2أنظر الوثائق أنظر الوثائق ((ال\تعديالت  ال\تعديالت  

اغة موح\\دة ومق\\ررة ف\\ي التع\\ليمات االداري\\ة  اغة موح\\دة ومق\\ررة ف\\ي التع\\ليمات االداري\\ة  ي\\ودع م\\ع الط\\لب الدول\\ي بع\\ض االعالن\\ات باالس\\تعانة بص\\ي  ي\\ودع م\\ع الط\\لب الدول\\ي بع\\ض االعالن\\ات باالس\\تعانة بص\\ي  
. .  المعم\ول به\ا ب\ناء ع\لى مع\اهدة ال\تعاون بش\أن البراءات ، ألغراض اسـتيفاء مقتضيات المرحلة الوطنية                    المعم\ول به\ا ب\ناء ع\لى مع\اهدة ال\تعاون بش\أن البراءات ، ألغراض اسـتيفاء مقتضيات المرحلة الوطنية                    

وتس\مح ال\تعديالت أيض\ا لم\ودع الط\لب بتص\حيح أي اع\الن م\ن ذل\ك الق\بيل أو اضافته الى الطلب الدولي                      وتس\مح ال\تعديالت أيض\ا لم\ودع الط\لب بتص\حيح أي اع\الن م\ن ذل\ك الق\بيل أو اضافته الى الطلب الدولي                      
وي\ة أو ف\ي موعد أقصاه التـاريخ الذي يستكمل فيه المكتب الدولي   وي\ة أو ف\ي موعد أقصاه التـاريخ الذي يستكمل فيه المكتب الدولي   ش\هرا م\ن ت\اريخ األول     ش\هرا م\ن ت\اريخ األول      1616ح\تى انقض\اء     ح\تى انقض\اء     

وفي حال ايداع اعالن من ذلك القبيل ، ال يجوز للمكتب المعين التابع لدولة           وفي حال ايداع اعالن من ذلك القبيل ، ال يجوز للمكتب المعين التابع لدولة           . . االع\داد التق\ني للنش\ر الدولي        االع\داد التق\ني للنش\ر الدولي        
لة لة م\تعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات أو عامل باسم تلك الدولة أن يشترط تزويده بوثائق أو أد                 م\تعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات أو عامل باسم تلك الدولة أن يشترط تزويده بوثائق أو أد                 

أخ\رى بش\أن موضوع االعالن خالل المرحـلة الوطنية اال اذا آان من المعقول أن يشك المكتب المعين في    أخ\رى بش\أن موضوع االعالن خالل المرحـلة الوطنية اال اذا آان من المعقول أن يشك المكتب المعين في    
 ..صحة االعالن صحة االعالن 

 
واع\تمدت الجمعي\ة باالجم\اع ال\تعديالت المتع\لقة بالالئح\ة التنفيذية آما وردت في المرفق الثاني                  واع\تمدت الجمعي\ة باالجم\اع ال\تعديالت المتع\لقة بالالئح\ة التنفيذية آما وردت في المرفق الثاني                   -  44

ل\\\تعديالت حي\\\ز الت\\\نفيذ ف\\\ي األول م\\\ن   ل\\\تعديالت حي\\\ز الت\\\نفيذ ف\\\ي األول م\\\ن   وق\\\ررت أن تدخ\\\ل ا وق\\\ررت أن تدخ\\\ل ا ) ) PCT/A/28/5أنظ\\\ر الوثيق\\\ة أنظ\\\ر الوثيق\\\ة ((م\\\ن ال\\\تقرير م\\\ن ال\\\تقرير 
  . .20012001آذار آذار //مارسمارس

 
ومفاد تلك األحكام عامة أن بعض التعديالت       ومفاد تلك األحكام عامة أن بعض التعديالت       . . واع\تمدت الجمعي\ة أيض\ا بع\ض األحكام االنتقالية           واع\تمدت الجمعي\ة أيض\ا بع\ض األحكام االنتقالية            -  55

  1717ال يط\\بق ف\\ي الدول\\ة الم\\تعاقدة بموج\\ب المع\\اهدة اذا ل\\م يك\\ن قانونه\\ا متمش\\يا م\\ع ت\\لك ال\\تعديالت ف\\ي         ال يط\\بق ف\\ي الدول\\ة الم\\تعاقدة بموج\\ب المع\\اهدة اذا ل\\م يك\\ن قانونه\\ا متمش\\يا م\\ع ت\\لك ال\\تعديالت ف\\ي         
 ت\\لك ال\\تعديالت غي\\ر متمش\\ية م\\ع ذل\\ك الق\\انون ، ش\\رط أن تخط\\ر الدول\\ة       ت\\لك ال\\تعديالت غي\\ر متمش\\ية م\\ع ذل\\ك الق\\انون ، ش\\رط أن تخط\\ر الدول\\ة       وم\\ا دام\\ت  وم\\ا دام\\ت 20002000آذار آذار //م\\ارسم\\ارس

 . .  20002000تشرين الثاني تشرين الثاني // نوفمبر نوفمبر3030المتعاقدة المكتب الدولي بذلك في موعد أقصاه المتعاقدة المكتب الدولي بذلك في موعد أقصاه 
 
وبح\\ث المج\\تمعون أيض\\ا ال\\تعديالت المق\\ترح ادخاله\\ا ع\\لى التع\\ليمات االداري\\ة ف\\ي م\\ا يتع\\لق         وبح\\ث المج\\تمعون أيض\\ا ال\\تعديالت المق\\ترح ادخاله\\ا ع\\لى التع\\ليمات االداري\\ة ف\\ي م\\ا يتع\\لق          -  66

وتلك التعليمات ال تعتمدها الجمعية وتلك التعليمات ال تعتمدها الجمعية . . وز ايداعه\ا مع الطلب الدولي     وز ايداعه\ا مع الطلب الدولي     بالص\ياغة الموح\دة لالعالن\ات ال\تي يج\         بالص\ياغة الموح\دة لالعالن\ات ال\تي يج\         
وع\ليه ، فسيراعي المكتب الدولي التعلـيقات  وع\ليه ، فسيراعي المكتب الدولي التعلـيقات  . . ب\ل يص\درها المدي\ر الع\ام بع\د التش\اور م\ع ال\دول الم\تعاقدة                ب\ل يص\درها المدي\ر الع\ام بع\د التش\اور م\ع ال\دول الم\تعاقدة                

 ..التي تقدمت بها الدول المتعاقدة لدى مراجعة مشـروع الصياغة الموحدة المراجعة لالعالنات التي تقدمت بها الدول المتعاقدة لدى مراجعة مشـروع الصياغة الموحدة المراجعة لالعالنات 
 
 
 

 لنظام االلكتروني اليداع الطلبات الدولية ومعالجتهالنظام االلكتروني اليداع الطلبات الدولية ومعالجتهاتطبيق اتطبيق ا
 
بح\ثت جمعي\ة اتح\اد مع\اهدة ال\تعاون بش\أن ال\براءات ال\نظام االلك\تروني الي\داع الطلبات الدولية                 بح\ثت جمعي\ة اتح\اد مع\اهدة ال\تعاون بش\أن ال\براءات ال\نظام االلك\تروني الي\داع الطلبات الدولية                  -  77

) . ) . PCT/A/28/3 Add.5 الى  الى PCT/A/28/3 Add. 1 والوث\ائق م\ن    والوث\ائق م\ن   PCT/A/28/3أنظ\ر الوثيق\ة   أنظ\ر الوثيق\ة   ((ومعالج\تها  ومعالج\تها  
 الجديد   الجديد  77والجزء  والجزء  ") ") المرفق واو المرفق واو ("("اع\ادة ص\ياغة مش\روع المعي\ار التق\ني           اع\ادة ص\ياغة مش\روع المعي\ار التق\ني           واتفق\ت الجمعي\ة ع\لى ض\رورة         واتفق\ت الجمعي\ة ع\لى ض\رورة         
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ودعت الجمعية المكتب الدولي الى رفع النصوص  ودعت الجمعية المكتب الدولي الى رفع النصوص  . . المق\ترح ادخال\ه ف\ي التع\ليمات االداري\ة بش\كل مفصل              المق\ترح ادخال\ه ف\ي التع\ليمات االداري\ة بش\كل مفصل              
 ) . ) . PCT/A/28/5 من الوثيقة  من الوثيقة 3737 و و2424أنظر الفقرتين أنظر الفقرتين ((المعاد صياغتها اليها في مرحلة الحقة المعاد صياغتها اليها في مرحلة الحقة 

 
من مشروع من مشروع ) ) 22((88 مع\اهدة ق\انون ال\براءات ، الحظ\ت الجمعي\ة أن الق\اعدة        مع\اهدة ق\انون ال\براءات ، الحظ\ت الجمعي\ة أن الق\اعدة       وبخص\وص مش\روع   وبخص\وص مش\روع    -  88

ت\لك المع\اهدة م\ن ش\أنها أن ت\لزم المك\تب ال\ذي يق\بل ب\االيداع الك\تروني للطل\بات الدولي\ة بناء على معاهدة               ت\لك المع\اهدة م\ن ش\أنها أن ت\لزم المك\تب ال\ذي يق\بل ب\االيداع الك\تروني للطل\بات الدولي\ة بناء على معاهدة               
مكتب مكتب وأشار الوأشار ال. . التعاون بشأن البراءات بأن يقبل أيضا االيداع االلكتروني للطلبات الوطنية بالشروط ذاتها    التعاون بشأن البراءات بأن يقبل أيضا االيداع االلكتروني للطلبات الوطنية بالشروط ذاتها    

الدول\ي الى أن األحك\ام ال\واردة ف\ي مشروع معاهدة قانون البراءات بشأن االيداع االلكتروني تحتوي على               الدول\ي الى أن األحك\ام ال\واردة ف\ي مشروع معاهدة قانون البراءات بشأن االيداع االلكتروني تحتوي على               
الح\د األقص\ى م\ن الش\روط ال\تي بامك\ان المك\اتب أن تط\الب بتط\بيقها ، ع\لما ب\أن مشروع المعاهدة يترك                        الح\د األقص\ى م\ن الش\روط ال\تي بامك\ان المك\اتب أن تط\الب بتط\بيقها ، ع\لما ب\أن مشروع المعاهدة يترك                        

وى مختلفا من الكفاءة التقنية     وى مختلفا من الكفاءة التقنية     ل\لمكاتب ح\رية ق\بول التب\ليغات ال\تي يش\اؤها مودع\و الطل\بات وتس\تدعي مست                  ل\لمكاتب ح\رية ق\بول التب\ليغات ال\تي يش\اؤها مودع\و الطل\بات وتس\تدعي مست                  
 ) .) .PCT/A/28/5 من الوثيقة  من الوثيقة 3131أنظر الفقرة أنظر الفقرة ((
 
الوثيقة الوثيقة ((وي\رد وصف مفصل لذلك النقاش في تقرير جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات            وي\رد وصف مفصل لذلك النقاش في تقرير جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات             -  99

PCT/A/28/5. (. ( 
 

اق\\تراحات لل\\بحث ف\\ي المؤتم\\ر الدبلوماس\\ي بش\\أن القاس\\م المش\\ترك بي\\ن مش\\روع       اق\\تراحات لل\\بحث ف\\ي المؤتم\\ر الدبلوماس\\ي بش\\أن القاس\\م المش\\ترك بي\\ن مش\\روع       
 لبراءات ومعاهدة التعاون بشأن البراءات لبراءات ومعاهدة التعاون بشأن البراءات معاهدة قانون امعاهدة قانون ا

 
انب\ثق ع\ن المناقش\ات ال\تي ج\رت في اطار جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات عدد من              انب\ثق ع\ن المناقش\ات ال\تي ج\رت في اطار جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات عدد من               -1010

المس\ائل المتع\لقة بالقاس\م المش\ترك بي\ن مش\روع مع\اهدة ق\انون البراءات ومعاهدة التعاون بشأن البراءات                     المس\ائل المتع\لقة بالقاس\م المش\ترك بي\ن مش\روع مع\اهدة ق\انون البراءات ومعاهدة التعاون بشأن البراءات                     
. . روني ، بما في ذلك مسألة تحديد تاريخ ايداع الطلبات المودعة الكترونيا      روني ، بما في ذلك مسألة تحديد تاريخ ايداع الطلبات المودعة الكترونيا      واألحك\ام المتعلقة بااليداع االلكت    واألحك\ام المتعلقة بااليداع االلكت    

وخ\الل االج\تماع ، ح\دد المك\تب الدول\ي ع\ددا من المسائل التي اعتبر أنها تستدعي بحثا في اطار المؤتمر         وخ\الل االج\تماع ، ح\دد المك\تب الدول\ي ع\ددا من المسائل التي اعتبر أنها تستدعي بحثا في اطار المؤتمر         
 ..الدبلوماسي الدبلوماسي 

 
 ::وتشمل تلك المسائل ما يلي وتشمل تلك المسائل ما يلي  -1111

 
 ال\\تي تدخ\\ل ع\\لى مع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن    ال\\تي تدخ\\ل ع\\لى مع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن   تض\\مين المع\\اهدة الجدي\\دة ال\\تغييرات المقب\\لة تض\\مين المع\\اهدة الجدي\\دة ال\\تغييرات المقب\\لة  ))11(( 

 البراءات باالحالة اليها ؛البراءات باالحالة اليها ؛
تض\مين معاهدة قانون البراءات التحفظات الواردة في الالئحة التنفيذية الحالية لمعاهدة            تض\مين معاهدة قانون البراءات التحفظات الواردة في الالئحة التنفيذية الحالية لمعاهدة             ))22(( 

 التعاون بشأن البراءات ؛التعاون بشأن البراءات ؛
وع\\بارة وع\\بارة " " الوس\\يلةالوس\\يلة""واص\\طالح واص\\طالح " " االس\\تمارةاالس\\تمارة""واص\\طالح واص\\طالح " " الش\\كلالش\\كل""تع\\ريف اص\\طالح تع\\ريف اص\\طالح  ))33(( 

 ؛؛""حتوياتحتوياتالشكل أو المالشكل أو الم""
 ..تاريخ االيداع تاريخ االيداع  ))44(( 

 
وي\\رد ف\\ي الم\\رفقات   وي\\رد ف\\ي الم\\رفقات   . . وي\\رد أدن\\اه اس\\تعراض ت\\لك المس\\ائل وع\\دد م\\ن الح\\لول المق\\ترحة له\\ا          وي\\رد أدن\\اه اس\\تعراض ت\\لك المس\\ائل وع\\دد م\\ن الح\\لول المق\\ترحة له\\ا           

مش\روعات نص\وص أولي\ة مق\ترحة لتنفيذ تلك الحلول ، من أجل توضيح المسائل المثارة والحلول الممكنة          مش\روعات نص\وص أولي\ة مق\ترحة لتنفيذ تلك الحلول ، من أجل توضيح المسائل المثارة والحلول الممكنة          
 ..المطروحة وتسهيل النظر فيها على الوفود المطروحة وتسهيل النظر فيها على الوفود 

هدة الجدي\\دة ال\\تغييرات المقب\\لة ال\\تي تدخ\\ل ع\\لى مع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات    هدة الجدي\\دة ال\\تغييرات المقب\\لة ال\\تي تدخ\\ل ع\\لى مع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات    تض\\مين المع\\اتض\\مين المع\\ا -  11
 (*)(*)باالحالة اليها باالحالة اليها 

 

                                                 
على أنها تشمل نص المعاهدة والالئحة التنفيذية والتعليمات على أنها تشمل نص المعاهدة والالئحة التنفيذية والتعليمات " " شأن البراءاتشأن البراءاتمعاهدة التعاون ب معاهدة التعاون ب "" ي\تعين تفس\ير أية اشارة الى          ي\تعين تفس\ير أية اشارة الى         (*)(*)

 ..االدارية المعمول بها في اطار المعاهدة ، ما لم يرد تحديد خالف ذلك االدارية المعمول بها في اطار المعاهدة ، ما لم يرد تحديد خالف ذلك 
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الوثيقة الوثيقة (( من المالحظات التوضيحية لالقتراح األساسي لمعاهدة قانون البراءات  من المالحظات التوضيحية لالقتراح األساسي لمعاهدة قانون البراءات 88-66تنص الفقرة تنص الفقرة  -1212
PT/DC/5 ( (على ما يليعلى ما يلي:: 

 
ن تصبح أية تعديالت تدخل على معاهدة ن تصبح أية تعديالت تدخل على معاهدة ضمنا أضمنا أ] ] 66م\ن الم\ادة   م\ن الم\ادة   " [" [22""و و " " 11"" ويفي\د الب\ندان      ويفي\د الب\ندان     66-88"" 

ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات أو الئح\\تها الت\\نفيذية أو توجيهاته\\ا االداري\\ة ن\\افذة المفع\\ول ت\\لقائيا ع\\لى    ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات أو الئح\\تها الت\\نفيذية أو توجيهاته\\ا االداري\\ة ن\\افذة المفع\\ول ت\\لقائيا ع\\لى    
 " ." .المعاهدة قيد النظرالمعاهدة قيد النظر

 
وذل\ك الم\بدأ ال\ذي ال ي\رد ص\راحة ف\ي أحك\ام االق\تراح األساسي انما هو مفترض ضمنا بغرض                 وذل\ك الم\بدأ ال\ذي ال ي\رد ص\راحة ف\ي أحك\ام االق\تراح األساسي انما هو مفترض ضمنا بغرض                  -1313

. .  شترك بين معاهدة قانون البراءات ومعاهدة التعاون بشأن البراءات مع الزمن    شترك بين معاهدة قانون البراءات ومعاهدة التعاون بشأن البراءات مع الزمن    ض\مان اس\تمرار القاس\م الم      ض\مان اس\تمرار القاس\م الم      
وم\ع ذل\ك ، ف\لم ت\بحث اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات بأي شكل من األشكال العواقب المترتبة على              وم\ع ذل\ك ، ف\لم ت\بحث اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات بأي شكل من األشكال العواقب المترتبة على              

لمعاهدات لمعاهدات تض\مين مع\اهدة تغيي\رات تدخ\ل الحق\ا ع\لى معاهدة أخرى باالحالة اليها تلقائيا في مجال قانون ا           تض\مين مع\اهدة تغيي\رات تدخ\ل الحق\ا ع\لى معاهدة أخرى باالحالة اليها تلقائيا في مجال قانون ا           
 ..الدولية الدولية 

 
. . ول\م يس\تطع المكتب الدولي تحديد أية أحكام مماثلة أو مشابهة لتلك األحكام في معاهدات أخرى          ول\م يس\تطع المكتب الدولي تحديد أية أحكام مماثلة أو مشابهة لتلك األحكام في معاهدات أخرى           -1414

 ::وترد في ما يلي أقرب أمثلة لذلك في مجال الملكية الفكرية وترد في ما يلي أقرب أمثلة لذلك في مجال الملكية الفكرية 
 
س س  من اتفاقية باري    من اتفاقية باري   2424من معاهدة التعاون بشأن البراءات على تطبيق المادة         من معاهدة التعاون بشأن البراءات على تطبيق المادة         ) ) 33((6262ت\نص المادة    ت\نص المادة     •

وتج\در االش\ارة م\ع ذل\ك الى أن العض\وية ف\ي مع\اهدة ال\تعاون بش\أن ال\براءات مقصورة على                       وتج\در االش\ارة م\ع ذل\ك الى أن العض\وية ف\ي مع\اهدة ال\تعاون بش\أن ال\براءات مقصورة على                       . . 
 ..البلدان األطراف في اتفاقية باريس البلدان األطراف في اتفاقية باريس 

 
 من  من 2424من اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات على تطبيق المادة     من اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعالمات على تطبيق المادة     ) ) 77((1414وت\نص المادة    وت\نص المادة     •

 . .  البلدان األطراف في اتفاقية باريس  البلدان األطراف في اتفاقية باريس والعضوية في اتفاق مدريد مقصورة علىوالعضوية في اتفاق مدريد مقصورة على. . اتفاقية باريس اتفاقية باريس 
 
 من وثيقة استكهولم    من وثيقة استكهولم   1919 والمادة    والمادة   1212 الى    الى   11 م\ن اتفاق تريبس بأحكام المواد من          م\ن اتفاق تريبس بأحكام المواد من         11-22وت\أخذ الم\ادة     وت\أخذ الم\ادة      •

ومع ذلك ، فان اتفاق تريبس ال يقضي باألخذ بأية تغييرات الحقة           ومع ذلك ، فان اتفاق تريبس ال يقضي باألخذ بأية تغييرات الحقة           . . التفاقية باريس باالحالة اليها     التفاقية باريس باالحالة اليها     
 . . قد تدخل على اتفاقية باريس قد تدخل على اتفاقية باريس 

 
 م\ن مع\اهدة ق\انون العالم\ات ع\لى االلتزام باالمتثال ألحكام اتفاقية باريس في          م\ن مع\اهدة ق\انون العالم\ات ع\لى االلتزام باالمتثال ألحكام اتفاقية باريس في         1515الم\ادة   الم\ادة   وت\نص   وت\نص    •

وف\ي ه\ذه الحال\ة ، ال تقتص\ر العضوية على     وف\ي ه\ذه الحال\ة ، ال تقتص\ر العضوية على     . . ش\كلها الم\راجع والمع\دل ف\ي م\ا يخ\ص العالم\ات          ش\كلها الم\راجع والمع\دل ف\ي م\ا يخ\ص العالم\ات          
 ..األطراف المتعاقدة بموجب اتفاقية باريس األطراف المتعاقدة بموجب اتفاقية باريس 

 
و بشأن حق المؤلف أن تمتثل األطراف       و بشأن حق المؤلف أن تمتثل األطراف       م\ن الم\ادة األولى م\ن مع\اهدة الويب         م\ن الم\ادة األولى م\ن مع\اهدة الويب         ) ) 44((وتقتض\ي الفق\رة     وتقتض\ي الفق\رة      •

وال تقتصر العضوية في    وال تقتصر العضوية في    . .  والملحق من وثيقة باريس التفاقية برن         والملحق من وثيقة باريس التفاقية برن        2121 الى    الى   11المتعاقدة للمواد من    المتعاقدة للمواد من    
 ..تلك المعاهدة على األطراف المتعاقدة بموجب اتفاقية برن تلك المعاهدة على األطراف المتعاقدة بموجب اتفاقية برن 

 
ون بشأن ون بشأن وي\ثير تض\مين مع\اهدة ق\انون ال\براءات المقتض\يات المنصوص عليها في معاهـدة التعا             وي\ثير تض\مين مع\اهدة ق\انون ال\براءات المقتض\يات المنصوص عليها في معاهـدة التعا              -1515

ال\براءات باالحال\ة اليه\ا ص\عوبات خاص\ة وال س\يما بالنسبة الى البلدان التي ليست أطرافا متعاقدة بموجب                     ال\براءات باالحال\ة اليه\ا ص\عوبات خاص\ة وال س\يما بالنسبة الى البلدان التي ليست أطرافا متعاقدة بموجب                     
مع\اهدة ال\تعاون بش\أن ال\براءات وليست ممثلة بالتالي في جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات ، اذ               مع\اهدة ال\تعاون بش\أن ال\براءات وليست ممثلة بالتالي في جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات ، اذ               

. .  ت\\نفيذية لمع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات ت\\نفيذية لمع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات ال يح\\ق له\\ا التص\\ويت ع\\لى أي\\ة تغيي\\رات مقب\\لة ف\\ي الالئح\\ة ال  ال يح\\ق له\\ا التص\\ويت ع\\لى أي\\ة تغيي\\رات مقب\\لة ف\\ي الالئح\\ة ال  
وع\الوة ع\لى ذل\ك ، ف\ان أي\ة تغيي\رات مقب\لة ف\ي التع\ليمات االدارية المعمول بها في اطار معاهدة التعاون                 وع\الوة ع\لى ذل\ك ، ف\ان أي\ة تغيي\رات مقب\لة ف\ي التع\ليمات االدارية المعمول بها في اطار معاهدة التعاون                 
بش\أن ال\براءات ت\ندرج ت\لقائيا ف\ي مع\اهدة ق\انون ال\براءات ، م\ع أن ت\لك ال\تغييرات يص\درها المدي\ر العام                        بش\أن ال\براءات ت\ندرج ت\لقائيا ف\ي مع\اهدة ق\انون ال\براءات ، م\ع أن ت\لك ال\تغييرات يص\درها المدي\ر العام                        

ك\\اتب واالدارات المع\\نية مباش\\رة بال\\تعديالت المق\\ترحة ولك\\ن م\\ن غي\\ر موافق\\ة ك\\اتب واالدارات المع\\نية مباش\\رة بال\\تعديالت المق\\ترحة ولك\\ن م\\ن غي\\ر موافق\\ة للوي\\بو بع\\د التش\\اور م\\ع المللوي\\بو بع\\د التش\\اور م\\ع الم
وم\\ع ذل\\ك ، فم\\ن المالح\\ظ أن المدي\\ر الع\\ام م\\لزم باستش\\ارة المك\\اتب        وم\\ع ذل\\ك ، فم\\ن المالح\\ظ أن المدي\\ر الع\\ام م\\لزم باستش\\ارة المك\\اتب        ((ص\\ريحة م\\ن الجمعي\\ة المذآ\\ورة    ص\\ريحة م\\ن الجمعي\\ة المذآ\\ورة    
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واالدارات المع\نية قبل تعديل التعليمات االدارية المعمول بها في اطار معاهدة التعاون بشأن البراءات وأن        واالدارات المع\نية قبل تعديل التعليمات االدارية المعمول بها في اطار معاهدة التعاون بشأن البراءات وأن        
مح\تويات ت\لك التع\ليمات االداري\ة تخض\ع ف\ي نهاي\ة المط\اف لمراق\بة جمعي\ة اتح\اد مع\اهدة التعاون بشأن                        مح\تويات ت\لك التع\ليمات االداري\ة تخض\ع ف\ي نهاي\ة المط\اف لمراق\بة جمعي\ة اتح\اد مع\اهدة التعاون بشأن                        

ل\\لجمعية أن تدع\\و ل\\لجمعية أن تدع\\و ""م\\ن الالئح\\ة الت\نفيذية لت\\لك المع\\اهدة ع\لى أن   م\\ن الالئح\\ة الت\نفيذية لت\\لك المع\\اهدة ع\لى أن   ) ) ج\ـ ج\ـ  ( (22-8989ال\براءات ، اذ ت\\نص الق\\اعدة  ال\براءات ، اذ ت\\نص الق\\اعدة  
 ") .") .ءات الالزمة بالتاليءات الالزمة بالتاليويتخذ المدير العام االجراويتخذ المدير العام االجرا. . المدير العام الى تعديل التعليمات االدارية المدير العام الى تعديل التعليمات االدارية 

 
ويعت\بر المك\تب الدول\ي ذل\ك الموض\وع أساس\يا لض\مان اس\تمرار تطبيق معاهدة قانون البراءات           ويعت\بر المك\تب الدول\ي ذل\ك الموض\وع أساس\يا لض\مان اس\تمرار تطبيق معاهدة قانون البراءات            -1616

وتسهيـال لذلك النقاش ، يرد وتسهيـال لذلك النقاش ، يرد . . ع\لى األج\ل ال\بعيد ويق\ترح بال\تالي مناقشته بكل تفاصيله في المؤتمر الدولي                 ع\لى األج\ل ال\بعيد ويق\ترح بال\تالي مناقشته بكل تفاصيله في المؤتمر الدولي                 
وتس\\تند ت\\لك الح\\لول الممك\\نة الى  وتس\\تند ت\\لك الح\\لول الممك\\نة الى  . .  ش\\كله المع\\دل  ش\\كله المع\\دل أدن\\اه ع\\دد م\\ن الح\\لول الممك\\نة م\\ع ال\\نص المق\\ترح ف\\ي   أدن\\اه ع\\دد م\\ن الح\\لول الممك\\نة م\\ع ال\\نص المق\\ترح ف\\ي   

اف\تراض ض\رورة اتاح\ة العض\وية ف\ي مع\اهدة ق\انون ال\براءات ع\لى أوسع نطاق ممكن ، آما قررت ذلك                اف\تراض ض\رورة اتاح\ة العض\وية ف\ي مع\اهدة ق\انون ال\براءات ع\لى أوسع نطاق ممكن ، آما قررت ذلك                
 ..اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات 

 
دة دة اش\تراط تص\ديق جمعي\ة مع\اهدة قانون البراءات على أية تغييرات مقبلة في معاه    اش\تراط تص\ديق جمعي\ة مع\اهدة قانون البراءات على أية تغييرات مقبلة في معاه    ): ): 11((الخي\ار   الخي\ار    

 التعاون بشأن البراءات التعاون بشأن البراءات 
 
يقض\ي ه\ذا الخي\ار ب\أن تص\دق جمعي\ة مع\اهدة قانون البراءات صراحة على أية تغييرات تدخل                      يقض\ي ه\ذا الخي\ار ب\أن تص\دق جمعي\ة مع\اهدة قانون البراءات صراحة على أية تغييرات تدخل                       -1717

 . .  في المستقبل على معاهدة التعاون بشأن البراءات قبل أن تصبح نافذة في اطار معاهدة قانون البراءاتفي المستقبل على معاهدة التعاون بشأن البراءات قبل أن تصبح نافذة في اطار معاهدة قانون البراءات
 
ل\ي ألن\ه ال يمي\ز بي\ن تغيي\رات معاهدة التعاون         ل\ي ألن\ه ال يمي\ز بي\ن تغيي\رات معاهدة التعاون         وم\ن م\زايا ه\ذا الخي\ار أن\ه يتمش\ى والق\انون الدو              وم\ن م\زايا ه\ذا الخي\ار أن\ه يتمش\ى والق\انون الدو               -1818

بش\\أن ال\\براءات المدخ\\لة ع\\لى مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات وال\\تغييرات ال\\تي تع\\تمدها جمعي\\ة مع\\اهدة ق\\انون      بش\\أن ال\\براءات المدخ\\لة ع\\لى مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات وال\\تغييرات ال\\تي تع\\تمدها جمعي\\ة مع\\اهدة ق\\انون      
وتسهيال لألمور ، من الممكن اعتماد أية تغييرات وتسهيال لألمور ، من الممكن اعتماد أية تغييرات . . ال\براءات الدخاله\ا ف\ي الالئح\ة الت\نفيذية لت\لك المعاهدة            ال\براءات الدخاله\ا ف\ي الالئح\ة الت\نفيذية لت\لك المعاهدة            

فيذية لمع\اهدة ال\تعاون بش\أن ال\براءات ف\ي دورة مش\ترآة بي\ن جمعي\ة اتح\اد معاهدة                     فيذية لمع\اهدة ال\تعاون بش\أن ال\براءات ف\ي دورة مش\ترآة بي\ن جمعي\ة اتح\اد معاهدة                     مقب\لة ف\ي الالئح\ة الت\ن       مقب\لة ف\ي الالئح\ة الت\ن       
وم\\ن الم\\آخذ المس\\جلة ع\\لى ه\\ذا الخي\\ار أن\\ه   وم\\ن الم\\آخذ المس\\جلة ع\\لى ه\\ذا الخي\\ار أن\\ه   . . ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات وجمعي\\ة مع\\اهدة ق\\انـون ال\\براءات   ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات وجمعي\\ة مع\\اهدة ق\\انـون ال\\براءات   

يقتض\ي اج\تماع جمعي\ة مع\اهدة ق\انون ال\براءات للتص\ديق ع\لى آ\ل تغيي\ر مق\بل في معاهدة التعاون بشأن              يقتض\ي اج\تماع جمعي\ة مع\اهدة ق\انون ال\براءات للتص\ديق ع\لى آ\ل تغيي\ر مق\بل في معاهدة التعاون بشأن              
 ..البراءات حتى اذا آان التغيير يخص التعليمات االدارية من معاهدة التعاون بشأن البراءات فقط البراءات حتى اذا آان التغيير يخص التعليمات االدارية من معاهدة التعاون بشأن البراءات فقط 

 
تض\\مين مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات أي\\ة تغيي\\رات مقب\\لة ف\\ي مع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن        تض\\مين مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات أي\\ة تغيي\\رات مقب\\لة ف\\ي مع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن        ): ): 22((الخي\\ار الخي\\ار  

 البراءات تلقائيا مع امكانية رفضها بقرار من جمعية معاهدة قانون البراءات البراءات تلقائيا مع امكانية رفضها بقرار من جمعية معاهدة قانون البراءات 
 
ذا الخيار لجمعية معاهدة قانون البراءات أن ترفض أية تغييرات مقبلة في معاهدة التعاون  ذا الخيار لجمعية معاهدة قانون البراءات أن ترفض أية تغييرات مقبلة في معاهدة التعاون  ي\تيح ه  ي\تيح ه   -1919

ومع ذلك ، فان تلك التغييرات تصبح نافذة تلقائيا بناء على         ومع ذلك ، فان تلك التغييرات تصبح نافذة تلقائيا بناء على         . . بش\أن ال\براءات خ\الل مه\لة محددة من الزمن            بش\أن ال\براءات خ\الل مه\لة محددة من الزمن            
 ..معاهدة قانون البراءات اذا لم ترفضها جمعية تلك المعاهدة معاهدة قانون البراءات اذا لم ترفضها جمعية تلك المعاهدة 

لخي\ار أن\ه ال يقتض\ي م\ن جمعي\ة مع\اهدة ق\انون ال\براءات أن تجتمع لكل تغيير                لخي\ار أن\ه ال يقتض\ي م\ن جمعي\ة مع\اهدة ق\انون ال\براءات أن تجتمع لكل تغيير                وم\ن م\زايا ه\ذا ا      وم\ن م\زايا ه\ذا ا       -2020
ومن المآخذ المسجلة ومن المآخذ المسجلة . . مق\بل في معاهدة التعاون بشأن البراءات ، بما فيها التغييرات في التعليمات االدارية            مق\بل في معاهدة التعاون بشأن البراءات ، بما فيها التغييرات في التعليمات االدارية            

رة خاصة رة خاصة ع\ليه أنه يقتضي اتباع اجراءات خاصة لدعوة جمعية معاهدة قانون البراءات الى االنعقاد في دو         ع\ليه أنه يقتضي اتباع اجراءات خاصة لدعوة جمعية معاهدة قانون البراءات الى االنعقاد في دو         
 ..لتقرر عدم ادخال التغيير في معاهدة قانون البراءات لتقرر عدم ادخال التغيير في معاهدة قانون البراءات 

 
المش\\اورة ألغ\\راض التص\\ديق ع\\لى أي\\ة تغيي\\رات مقب\\لة ف\\ي التع\\ليمات االداري\\ة         المش\\اورة ألغ\\راض التص\\ديق ع\\لى أي\\ة تغيي\\رات مقب\\لة ف\\ي التع\\ليمات االداري\\ة         ): ): 33((الخي\\ار الخي\\ار  

 المعمول بها في اطار معاهدة التعاون بشأن البراءات أو رفض تلك التغييراتالمعمول بها في اطار معاهدة التعاون بشأن البراءات أو رفض تلك التغييرات
 

اءات ب\أن تع\تمد أو ت\رفض أي\ة تغييرات مقبلة في            اءات ب\أن تع\تمد أو ت\رفض أي\ة تغييرات مقبلة في            يس\مح ه\ذا الخي\ار لجمعي\ة مع\اهدة ق\انون ال\بر             يس\مح ه\ذا الخي\ار لجمعي\ة مع\اهدة ق\انون ال\بر              -2121
. . التع\ليمات االدارية المعمول بها في اطار معاهدة التعاون بشأن البراءات من غير أن تدعى الى االجتماع             التع\ليمات االدارية المعمول بها في اطار معاهدة التعاون بشأن البراءات من غير أن تدعى الى االجتماع             

وم\ن شأنه أن يسمح بتفادي دعوة  وم\ن شأنه أن يسمح بتفادي دعوة  . . وم\ن الممك\ن ات\باع ذل\ك االج\راء م\ع أح\د الخي\ارين المذآوري\ن أع\اله               وم\ن الممك\ن ات\باع ذل\ك االج\راء م\ع أح\د الخي\ارين المذآوري\ن أع\اله               
راءات الى االج\تماع آ\ل مرة تعدل فيها التعليمات االدارية المعمول بها في اطار    راءات الى االج\تماع آ\ل مرة تعدل فيها التعليمات االدارية المعمول بها في اطار    جمعي\ة مع\اهدة ق\انون ال\ب       جمعي\ة مع\اهدة ق\انون ال\ب       
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وتحتوي معاهدة التعاون بشأن البراءات على أحكام بشأن ذلك النوع من    وتحتوي معاهدة التعاون بشأن البراءات على أحكام بشأن ذلك النوع من    . . مع\اهدة ال\تعاون بش\أن البراءات        مع\اهدة ال\تعاون بش\أن البراءات        
 من  من 8989  والقاعدةوالقاعدة) ) 44((5858المادة المادة ((المش\اورات بخص\وص ال\تعديالت الممكن ادخالها على التعليمات االدارية           المش\اورات بخص\وص ال\تعديالت الممكن ادخالها على التعليمات االدارية           

وبناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات ، فمن الجائز أن تتم المشاورة وبناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات ، فمن الجائز أن تتم المشاورة ) . ) . معاهدة التعاون بشأن البراءات  معاهدة التعاون بشأن البراءات  
وفي المستقبل ، من الممكن وفي المستقبل ، من الممكن . . اما آتابيا واما شفهيا في اجتماع لجمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات اما آتابيا واما شفهيا في اجتماع لجمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات 

جب معاهدة التعاون بشأن البراءات والدول المتعاقدة جب معاهدة التعاون بشأن البراءات والدول المتعاقدة م\ثال ات\باع اج\راء آ\تابي مش\ترك ل\لدول المتعاقدة بمو        م\ثال ات\باع اج\راء آ\تابي مش\ترك ل\لدول المتعاقدة بمو        
وآم\\ا ه\ي الح\\ال ف\\ي مع\\اهدة ال\\تعاون بش\أن ال\\براءات ، فق\\د يك\\ون م\\ن   وآم\\ا ه\ي الح\\ال ف\\ي مع\\اهدة ال\\تعاون بش\أن ال\\براءات ، فق\\د يك\\ون م\\ن   . . بموج\ب مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات  بموج\ب مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات  

 ..المناسب اجراء مشاورات شفهية في بعض الحاالت اذا اجتمعت جمعية معاهدة قانون البراءات المناسب اجراء مشاورات شفهية في بعض الحاالت اذا اجتمعت جمعية معاهدة قانون البراءات 
 

عاقدة بموجب معاهدة قانون البراءات بابـداء تحفظات عامة أو عاقدة بموجب معاهدة قانون البراءات بابـداء تحفظات عامة أو السماح لألطراف المتالسماح لألطراف المت): ): 44((الخيار الخيار  
 خاصة على أية تغييرات مقبلة في معاهدة التعاون بشأن البراءاتخاصة على أية تغييرات مقبلة في معاهدة التعاون بشأن البراءات

 
ق\ررت جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات في بعض الحاالت عند اعتماد تعديالت على    ق\ررت جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن البراءات في بعض الحاالت عند اعتماد تعديالت على     -2222

يطبق في أية يطبق في أية  أحكاما تفيد بأن بعض القواعد المعدلة ال أحكاما تفيد بأن بعض القواعد المعدلة ال الالئحة التنفيذية للمعاهدة المذآورة تضمين المعاهدة       الالئحة التنفيذية للمعاهدة المذآورة تضمين المعاهدة       
تخطر المكتب الدولي خالل مهلة من الزمن بعدم تمشي القواعد المعدلة وقانونها الوطني          تخطر المكتب الدولي خالل مهلة من الزمن بعدم تمشي القواعد المعدلة وقانونها الوطني          ) ) أو مك\تب  أو مك\تب  ((دول\ة   دول\ة   

أو أو ((وعليه ، ال تطبق القواعد المعدلة المعنية على تلك الدولة   وعليه ، ال تطبق القواعد المعدلة المعنية على تلك الدولة   . . ال\نافذ وقت اعتماد التعـديالت      ال\نافذ وقت اعتماد التعـديالت      ) ) أو االق\ليمي  أو االق\ليمي  ((
ضرورية ضرورية " " تحفظات انتقاليةتحفظات انتقالية""وآانت تلك األحكام التي تسمح بابداء       وآانت تلك األحكام التي تسمح بابداء       . . ما دامت تلك الحالة مستمرة      ما دامت تلك الحالة مستمرة      ) ) المك\تب المك\تب 

التاح\ة الوق\ت الك\افي ل\لدول الم\تعاقدة بموج\ب مع\اهدة ال\تعاون بش\أن ال\براءات آي تعدل قوانينها الوطنية              التاح\ة الوق\ت الك\افي ل\لدول الم\تعاقدة بموج\ب مع\اهدة ال\تعاون بش\أن ال\براءات آي تعدل قوانينها الوطنية              
اع على المبادئ التي تقوم عليها اع على المبادئ التي تقوم عليها وفقا للقواعد المعدلة ، بالرغم من أن جمعية االتحاد تكون قد وافقت باالجم  وفقا للقواعد المعدلة ، بالرغم من أن جمعية االتحاد تكون قد وافقت باالجم  

ومن الممكن ادراج تلك االمكانية في معاهدة قانون البراءات بخصوص التغييرات المقبلة     ومن الممكن ادراج تلك االمكانية في معاهدة قانون البراءات بخصوص التغييرات المقبلة     . . ت\لك ال\تعديالت     ت\لك ال\تعديالت     
وب\ناء ع\لى ذلك ، يصبح بامكان األطراف المتعاقدة بموجب معاهدة   وب\ناء ع\لى ذلك ، يصبح بامكان األطراف المتعاقدة بموجب معاهدة   . . ف\ي مع\اهدة ال\تعاون بش\أن ال\براءات         ف\ي مع\اهدة ال\تعاون بش\أن ال\براءات         

غييرات المدخلة على معاهدة التعاون بشأن البراءات والمطبقة بناء غييرات المدخلة على معاهدة التعاون بشأن البراءات والمطبقة بناء ق\انون البراءات أن تبدي تحفظا على الت    ق\انون البراءات أن تبدي تحفظا على الت    
وم\ن الممك\ن أن تع\تمد جمعية معاهدة قانون البراءات تلك التغييرات على          وم\ن الممك\ن أن تع\تمد جمعية معاهدة قانون البراءات تلك التغييرات على          . . ع\لى مع\اهدة ق\انون ال\براءات         ع\لى مع\اهدة ق\انون ال\براءات         

بشأن القواعد التي ال تخص االيداعات الوطنية من معاهدة      بشأن القواعد التي ال تخص االيداعات الوطنية من معاهدة      ((س\بيل تحف\ظ عام يشمل آل األطراف المتعاقدة          س\بيل تحف\ظ عام يشمل آل األطراف المتعاقدة          
أو ع\لى س\بيل تحفظ\ات خاص\ة تتيح للدول المتعاقدة بموجب معاهدة قانون               أو ع\لى س\بيل تحفظ\ات خاص\ة تتيح للدول المتعاقدة بموجب معاهدة قانون               ) ) ن بش\أن ال\براءات م\ثال      ن بش\أن ال\براءات م\ثال      ال\تعاو ال\تعاو 

ال\براءات مهلة من الزمن البداء تحفظاتها بشأن تطبيق بعض التغييرات المحددة  في معاهدة التعاون بشأن          ال\براءات مهلة من الزمن البداء تحفظاتها بشأن تطبيق بعض التغييرات المحددة  في معاهدة التعاون بشأن          
 ..البراءات بناء على معاهدة قانون البراءات البراءات بناء على معاهدة قانون البراءات 

 
 

شأن تشكيالت من الخيارات المبينة أعاله في المرفقات من       شأن تشكيالت من الخيارات المبينة أعاله في المرفقات من       وت\رد مش\روعات نص\وص مقترحة ب       وت\رد مش\روعات نص\وص مقترحة ب        -2323
 ..األول الى الثالثاألول الى الثالث

 
تض\مين معاهدة قانون البراءات التحفظات االنتقالية الواردة في الالئحة التنفيذية الراهنة لمعاهدة             تض\مين معاهدة قانون البراءات التحفظات االنتقالية الواردة في الالئحة التنفيذية الراهنة لمعاهدة              -  22

 التعاون بشأن البراءاتالتعاون بشأن البراءات
 

 معاهدة قانون البراءات     معاهدة قانون البراءات    م\ن المق\ترح ف\ي النص الراهن لمشروع معاهدة قانون البراءات تضمين            م\ن المق\ترح ف\ي النص الراهن لمشروع معاهدة قانون البراءات تضمين             -2424
ال\تحفظات االن\تقالية التي تبديها الدول المتعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات على أحكام الالئحة        ال\تحفظات االن\تقالية التي تبديها الدول المتعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات على أحكام الالئحة        

2626وو) ) بب)()(ثالثاثالثا((33-2626وو) ) دد((44-2020وو) ) دد((1010-44وترد التحفظات الراهنة في القواعد      وترد التحفظات الراهنة في القواعد      . . الت\نفيذية لتلك المعاهدة     الت\نفيذية لتلك المعاهدة     
 م\\ن مع\\اهدة  م\\ن مع\\اهدة 66-7676وو) ) ج\\ـج\\ـ((33-))ثاني\\اثاني\\ا((5151وو) ) ج\\ـج\\ـ((22-))ثانيـ\\اثانيـ\\ا((5151وو) ) وو((11-))ثانيـ\\اثانيـ\\ا((5151وو) ) 11((55-4949وو) ) دد)()(ثال\\ثاثال\\ثا((33-

وقد اقترح البعض عدم نقل التحفظات االنتقالية الواردة حاليا في الالئحة التنفيذية   وقد اقترح البعض عدم نقل التحفظات االنتقالية الواردة حاليا في الالئحة التنفيذية   . . ال\تعاون بشأن البراءات     ال\تعاون بشأن البراءات     
لمع\\اهدة ال\\تعاون بش\\ان ال\\براءات الى مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات ، ع\\لى أن ت\\نقل أي\\ة تحفظ\\ات ان\\تقالية مقب\\لة  لمع\\اهدة ال\\تعاون بش\\ان ال\\براءات الى مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات ، ع\\لى أن ت\\نقل أي\\ة تحفظ\\ات ان\\تقالية مقب\\لة  

ومن الممكن انجاز ذلك بالنص على حكم جديد     ومن الممكن انجاز ذلك بالنص على حكم جديد     . . ح\ة الوق\ت الك\افي لت\نفيذها ب\ناء على القوانين الوطنية              ح\ة الوق\ت الك\افي لت\نفيذها ب\ناء على القوانين الوطنية              التاالتا
 ..يرد اقتراحه في المرفق الرابع يرد اقتراحه في المرفق الرابع 
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الشكل أو  الشكل أو  ""وع\بارة   وع\بارة   " " الوس\يلة الوس\يلة ""واص\طالح   واص\طالح   " " االس\تمارة االس\تمارة ""واص\طالح   واص\طالح   " " الش\كل الش\كل ""تع\ريف اص\طالح     تع\ريف اص\طالح      -  33
 ""المحتوياتالمحتويات

 
الش\\كل أو الش\\كل أو ""وع\\بارة وع\\بارة " " الوس\\يلةالوس\\يلة""واص\\طالح واص\\طالح " " كلكلالش\\الش\\""واص\\طالح واص\\طالح " " االس\\تمارةاالس\\تمارة""ي\\رد اص\\طالح  ي\\رد اص\\طالح   -2525

في مشروع معاهدة قانون البراءات ومعاهدة التعاون بشأن البراءات ، ولكنها مستعملة بطرق             في مشروع معاهدة قانون البراءات ومعاهدة التعاون بشأن البراءات ، ولكنها مستعملة بطرق             " " المحتوياتالمحتويات
ف\\ي مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات ف\\ي مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات " " الش\\كلالش\\كل""وع\\لى س\\بيل الم\\ثال ، ورد اص\\طالح وع\\لى س\\بيل الم\\ثال ، ورد اص\\طالح . . مخت\\لفة ف\\ي بع\\ض الح\\االت مخت\\لفة ف\\ي بع\\ض الح\\االت 

التبليغ ، وهو مستعمل في مشروع التعليمات االدارية المعمول بها         التبليغ ، وهو مستعمل في مشروع التعليمات االدارية المعمول بها         لالش\ارة الى ط\ريقة ترتيب البيانات في         لالش\ارة الى ط\ريقة ترتيب البيانات في         
في اطار معاهدة التعاون بشأن البراءات لالشارة الى الطريقة التي تقدم بها البيانات في الوثائق االلكترونية في اطار معاهدة التعاون بشأن البراءات لالشارة الى الطريقة التي تقدم بها البيانات في الوثائق االلكترونية 

.. 
 

وض\مانا لتنس\يق االص\طالح ف\ي المع\اهدتين ، م\ن المقترح اجراء نقاش في المؤتمر الدبلوماسي            وض\مانا لتنس\يق االص\طالح ف\ي المع\اهدتين ، م\ن المقترح اجراء نقاش في المؤتمر الدبلوماسي             -2626
 ..نظر في امكانية حذف تلك االصطالحات أو تعريفها نظر في امكانية حذف تلك االصطالحات أو تعريفها لللل
 

من مشروع معاهدة قانون البراءات وادراج معناها في مفهوم         من مشروع معاهدة قانون البراءات وادراج معناها في مفهوم         " " الشكلالشكل""وم\ن الممكن حذف آلمة      وم\ن الممكن حذف آلمة       -2727
وم\ن الممكن صياغة ذلك التعريف وفقا لمشروع النص التالي المقترح ألغراض     وم\ن الممكن صياغة ذلك التعريف وفقا لمشروع النص التالي المقترح ألغراض     " . " . االس\تمارة االس\تمارة ""اص\طالح   اص\طالح   

 ::ون البراءاتون البراءاتالمادة األولى من مشروع معاهدة قانالمادة األولى من مشروع معاهدة قان
 

الدعام\ة المادي\ة التي تحتوي على المعلومات ، بما فيها    الدعام\ة المادي\ة التي تحتوي على المعلومات ، بما فيها    " " اس\تمارة اس\تمارة ""وتع\ني آ\لمة     وتع\ني آ\لمة     )   )   ثاني\ا ثاني\ا " (" (44" "" " 
الش\\روط المادي\\ة أو ال\\بروتوآول االلك\\تروني ال\\ذي ي\\رد ف\\ي اط\\اره تث\\بيت المع\\لومات ، وط\\ريقة  الش\\روط المادي\\ة أو ال\\بروتوآول االلك\\تروني ال\\ذي ي\\رد ف\\ي اط\\اره تث\\بيت المع\\لومات ، وط\\ريقة  

 " ." .عرض المعلومات وترتيبها في تلك الدعامة ، ما لم يبين السياق خالف ذلكعرض المعلومات وترتيبها في تلك الدعامة ، ما لم يبين السياق خالف ذلك
 

" " االستمارةاالستمارة""ونظرا الى التغييرات السريعة الطارئة في المجال التقني المتعلق بتعريف اصطالح ونظرا الى التغييرات السريعة الطارئة في المجال التقني المتعلق بتعريف اصطالح  -2828
، فق\د يك\ون م\ن المناسب ادراج ذلك التعريف في القاعدة األولى من الالئحة التنفيذية والنص على األساس       ، فق\د يك\ون م\ن المناسب ادراج ذلك التعريف في القاعدة األولى من الالئحة التنفيذية والنص على األساس       

يطبق على نص المعاهدة ونص يطبق على نص المعاهدة ونص على أن من الضروري االشارة الى أن التعريف على أن من الضروري االشارة الى أن التعريف . . القانوني له في المعاهدة  القانوني له في المعاهدة  
وب\دال م\ن ذل\ك ، م\ن الممك\ن ادراج ال\تعريف ف\ي المع\اهدة م\ع امكانية تعديله في اطار                   وب\دال م\ن ذل\ك ، م\ن الممك\ن ادراج ال\تعريف ف\ي المع\اهدة م\ع امكانية تعديله في اطار                   . . الالئح\ة الت\نفيذية     الالئح\ة الت\نفيذية     

ويتعين عندئذ  ويتعين عندئذ  . . من مشروع معاهدة قانون البراءات      من مشروع معاهدة قانون البراءات      ) ) 22((1818جمعي\ة مع\اهدة ق\انون ال\براءات ، وفق\ا للمادة               جمعي\ة مع\اهدة ق\انون ال\براءات ، وفق\ا للمادة               
 . . دة وفقا لذلك دة وفقا لذلك من مشروع المعاهمن مشروع المعاه) ) 33((وو) ) 22((1818تعديل المادة تعديل المادة 

" " استمارة العريضةاستمارة العريضة""آلما وردت في عبارة آلما وردت في عبارة " " االس\تمارة االس\تمارة ""ول\ن يس\تدعي األم\ر تع\ريف اص\طالح        ول\ن يس\تدعي األم\ر تع\ريف اص\طالح         -2929
 ..ألنه يرد في ذلك الشكل في معاهدة قانون البراءات فقط ألنه يرد في ذلك الشكل في معاهدة قانون البراءات فقط " " استمارة دولية نموذجيةاستمارة دولية نموذجية""أو عبارة أو عبارة 

 
33((1515وو) ) بب)()(22((77والقواعد والقواعد ) ) 11((55في المادة  في المادة  " " الوسيلةالوسيلة""وم\ن المق\ترح االستعاض\ة عن اصطالح         وم\ن المق\ترح االستعاض\ة عن اصطالح          -3030
أي\\ة ط\\ريقة أي\\ة ط\\ريقة : ": "م\\ن مش\\روع مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات بتض\\مين ت\\لك األحك\\ام الع\\بارة ال\\تالية  م\\ن مش\\روع مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات بتض\\مين ت\\لك األحك\\ام الع\\بارة ال\\تالية  ) ) 55((1616وو) ) بب)()(

وسائل وسائل ""وع\بارة  وع\بارة  " " الوس\ائل الوس\ائل ""وم\ن المق\ترح أيض\ا االستعاض\ة ع\ن اص\طالح           وم\ن المق\ترح أيض\ا االستعاض\ة ع\ن اص\طالح           " . " . أخ\رى يس\مح به\ا المك\تب       أخ\رى يس\مح به\ا المك\تب       
(( الىالى) ) 22((88و القاعدة   و القاعدة   ) ) 11((88مادة  مادة  من المادة األولى وفي ال    من المادة األولى وفي ال    " " 55""في البند   في البند   " " وسائل لالرسال وسائل لالرسال ""بعبارة  بعبارة  " " لالي\داع لالي\داع 

 ) .) .44((99والقاعدة والقاعدة ) ) 44
 

المع\\نى ذات\\ه ف\\ي مش\\روع مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات ومع\\اهدة     المع\\نى ذات\\ه ف\\ي مش\\روع مع\\اهدة ق\\انون ال\\براءات ومع\\اهدة     " " الش\\كل أو المح\\تويات الش\\كل أو المح\\تويات ""وللع\\بارة وللع\\بارة  -3131
 من   من  66وي\برز ج\انب خ\اص م\ن تلك العبارة لدى استعراض استعمالها في المادة                وي\برز ج\انب خ\اص م\ن تلك العبارة لدى استعراض استعمالها في المادة                . . ال\تعاون بش\أن ال\براءات       ال\تعاون بش\أن ال\براءات       

  88 من المشروع ذاته والقاعدة      من المشروع ذاته والقاعدة     88 المذآورة بالمادة     المذآورة بالمادة    66 سيما عالقة المادة      سيما عالقة المادة     مشروع معاهدة قانون البراءات وال    مشروع معاهدة قانون البراءات وال    
 ..ويرد في المرفق الخامس مشروع النص المقترح على المؤتمر الدبلوماسي للنظر فيه ويرد في المرفق الخامس مشروع النص المقترح على المؤتمر الدبلوماسي للنظر فيه . . بشأن التبليغات بشأن التبليغات 

 
 تاريخ االيداعتاريخ االيداع -  44
 



 PT/DC/6 
 - 8 - 

  
  

طلبات في تاريخ طلبات في تاريخ بح\ثت جمعي\ة اتح\اد مع\اهدة ال\تعاون بش\أن ال\براءات أث\ر االي\داع االلكتروني لل          بح\ثت جمعي\ة اتح\اد مع\اهدة ال\تعاون بش\أن ال\براءات أث\ر االي\داع االلكتروني لل           -3232
نظ\\ام التأش\\\ير  نظ\\ام التأش\\\ير  ""وع\\لى وج\\\ه الخص\\وص ، أع\\رب العدي\\\د م\\ن الوف\\ود ع\\\ن تش\\كيكه ف\\ي ق\\\درة        وع\\لى وج\\\ه الخص\\وص ، أع\\رب العدي\\\د م\\ن الوف\\ود ع\\\ن تش\\كيكه ف\\ي ق\\\درة        . . االي\\داع  االي\\داع  
 من معاهدة  من معاهدة 1111على استيفاء شروط المادة على استيفاء شروط المادة ) ) PCT\A\28\3 Add.1آما ورد شرحه في الوثيقة آما ورد شرحه في الوثيقة " (" (االلكترونيااللكتروني

الوطنية أو االقليمية بشأن منح الوطنية أو االقليمية بشأن منح ال\تعاون بشأن البراءات أو الشروط المنصوص عليها في قوانين تلك الوفود     ال\تعاون بشأن البراءات أو الشروط المنصوص عليها في قوانين تلك الوفود     
وم\ع ذل\ك ، فق\د بين بعض الوفود رغبته في تطبيق نظام التأشير االلكتروني أو نظام آخر    وم\ع ذل\ك ، فق\د بين بعض الوفود رغبته في تطبيق نظام التأشير االلكتروني أو نظام آخر    . . ت\اريخ لالي\داع    ت\اريخ لالي\داع    

واتف\ق المجتمعون على امعان  واتف\ق المجتمعون على امعان  . . ل\تحقيق األه\داف األم\نية ذاته\ا المنش\ودة ألغ\راض ت\اريخ االي\داع الدول\ي                   ل\تحقيق األه\داف األم\نية ذاته\ا المنش\ودة ألغ\راض ت\اريخ االي\داع الدول\ي                   
 ..من مشروع نظام التأشير االلكتروني من مشروع نظام التأشير االلكتروني النظر في الجوانب القانونية والتقنية النظر في الجوانب القانونية والتقنية 

 
من مشروع معاهدة قانون  من مشروع معاهدة قانون  ) ) 11((55وم\ن المقترح أن يبحث المؤتمر الدبلوماسي مسألة تعديل المادة           وم\ن المقترح أن يبحث المؤتمر الدبلوماسي مسألة تعديل المادة            -3333

ال\براءات ربم\ا بش\كل ع\ام أو م\ع تعدي\الت الحق\ة ف\ي الالئح\ة الت\نفيذية بغ\رض الس\ماح لمودع\ي الطلبات               ال\براءات ربم\ا بش\كل ع\ام أو م\ع تعدي\الت الحق\ة ف\ي الالئح\ة الت\نفيذية بغ\رض الس\ماح لمودع\ي الطلبات               
وعندئذ ، قد ال يستدعي األمر ادراج االصطالح        وعندئذ ، قد ال يستدعي األمر ادراج االصطالح        . . مستقبل  مستقبل  بالحص\ول ع\لى ت\اريخ لالي\داع بفض\ل تق\نيات ال            بالحص\ول ع\لى ت\اريخ لالي\داع بفض\ل تق\نيات ال            

 ..ويرد في المرفق السادس مشروع النص المقتـرح على المؤتمر الدبلوماسي للنظر فيه ويرد في المرفق السادس مشروع النص المقتـرح على المؤتمر الدبلوماسي للنظر فيه " . " . الحقاالحقا""
 
 

 ]تلي ذلك المرفقاتتلي ذلك المرفقات[
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ANNEX I 
 

 المرفق األول
 

سم المشترك بين معاهدة قانون     سم المشترك بين معاهدة قانون     يح\توي مش\روع ال\نص ال\تالي ع\لى تعدي\الت مق\ترحة تتعلق بالقا               يح\توي مش\روع ال\نص ال\تالي ع\لى تعدي\الت مق\ترحة تتعلق بالقا                
 م\\ن الوثيق\\ة   م\\ن الوثيق\\ة  2323 الى  الى 1212ال\\براءات ومع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات آم\\ا س\\بق ش\\رحه ف\\ي الفق\\رات م\\ن       ال\\براءات ومع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات آم\\ا س\\بق ش\\رحه ف\\ي الفق\\رات م\\ن       

PT/DC/6 وال سيما فيما يتعلق بالمادة األولى من مشروع معاهدة قانون البراءات  ، وال سيما فيما يتعلق بالمادة األولى من مشروع معاهدة قانون البراءات ، .. 
 

ني وتلك الواردة في المرفق     ني وتلك الواردة في المرفق     وتط\بق تلك التعديالت على آل من الخيارات الواردة في المرفق الثا           وتط\بق تلك التعديالت على آل من الخيارات الواردة في المرفق الثا            
 ..الثالث ومن المقترح استعمالها بموازاة مع المرفقين المذآورين الثالث ومن المقترح استعمالها بموازاة مع المرفقين المذآورين 

 
 

 المادة األولى

 تعاريف

 

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، الموقعة في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، الموقعة في " " اتفاقية باريساتفاقية باريس""وتعني عبارة وتعني عبارة  ""1616""

  2828 وتعديلها في  وتعديلها في 19671967تموز  تموز  // يوليه  يوليه 1414في استكهولم في    في استكهولم في      وتعديلهاوتعديلها ، آما تم تنقيحها       ، آما تم تنقيحها      18831883آذار  آذار  // مارس  مارس 2020

  ؛ ؛19791979أيلول أيلول //سبتمبرسبتمبر

 

مع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات    مع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات    " " مع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات   مع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات   ""وتع\\ني ع\\بارة  وتع\\ني ع\\بارة   ""1717""

باالضافة الى الئحتها التنفيذية وتعليماتها االدارية ،  باالضافة الى الئحتها التنفيذية وتعليماتها االدارية ،    آما تم تعديلها  آما تم تعديلها   ،    ،   19701970حزيران  حزيران  // يونيه  يونيه 1919الموقعة في   الموقعة في   

 ، بما في ذلك التعديالت التي تجرى بعد ذلك التاريخ آما  ، بما في ذلك التعديالت التي تجرى بعد ذلك التاريخ آما 20002000حزيران حزيران // يونيه يونيه22آم\ا ت\م تعدي\لها الى غاية      آم\ا ت\م تعدي\لها الى غاية      

  ؛ ؛))33((1515تنص على ذلك المادة تنص على ذلك المادة 

 

 

 ]يلي ذلك المرفق الثاني [ 
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 ANNEX III 

 

 
 المرفق الثاني

 
يح\توي مش\روع ال\نص ال\تالي ع\لى تعدي\الت مق\ترحة تتعلق بالقاسم المشترك بين معاهدة قانون                    يح\توي مش\روع ال\نص ال\تالي ع\لى تعدي\الت مق\ترحة تتعلق بالقاسم المشترك بين معاهدة قانون                    

 م\\ن الوثيق\\ة   م\\ن الوثيق\\ة  2323 الى  الى 1212ن ال\\براءات آم\\ا س\\بق ش\\رحه ف\\ي الفق\\رات م\\ن    ن ال\\براءات آم\\ا س\\بق ش\\رحه ف\\ي الفق\\رات م\\ن    ال\\براءات ومع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أ  ال\\براءات ومع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أ  
PT/DC/6        من مشروع معاهدة  من مشروع معاهدة 1616 و  و 1515 المتعلقة بالمادتين     المتعلقة بالمادتين    44 و  و 33 و  و 11 ، وتجمع بصفة خاصة بين الخيارات         ، وتجمع بصفة خاصة بين الخيارات 

 ..قانون البراءات قانون البراءات 
 
 

 44 و و33 و و11الخيارات الخيارات 

 15المادة 

 تعالقة هذه المعاهدة باتفاقية باريس ومعاهدة التعاون بشأن البراءا

...... 

تش\\\مل مع\\\اهدة ال\\\تعاون بش\\\أن تش\\\مل مع\\\اهدة ال\\\تعاون بش\\\أن ]  ]  تعدي\\\الت مقب\\\لة لمع\\\اهدة ال\\\تعاون بش\\\أن ال\\\براءات تعدي\\\الت مقب\\\لة لمع\\\اهدة ال\\\تعاون بش\\\أن ال\\\براءات [[ ))33(( 

م\ن الم\ادة األولى أي تعدي\ل يدخل على أحكام معاهدة التعاون       م\ن الم\ادة األولى أي تعدي\ل يدخل على أحكام معاهدة التعاون       " " 1717""ال\براءات آم\ا ورد تع\ريفها ف\ي الب\ند            ال\براءات آم\ا ورد تع\ريفها ف\ي الب\ند            

ل ، آما هو مقرر ل ، آما هو مقرر  ، شريطة أن تقرر الجمعية ادراج ذلك التعدي ، شريطة أن تقرر الجمعية ادراج ذلك التعدي20002000حزيران حزيران // يونيه يونيه22بشأن البراءات بعد    بشأن البراءات بعد    

 ..في الالئحة التنفيذية ، وأن يتوافق ادراج ذلك التعديل ومواد هذه المعاهدة في الالئحة التنفيذية ، وأن يتوافق ادراج ذلك التعديل ومواد هذه المعاهدة 

 

 16المادة 

 الجمعية

...... 

 ::تباشر الجمعية المهمات التالية تباشر الجمعية المهمات التالية ]  ]  مهمات الجمعيةمهمات الجمعية[[ ))22(( 

 

وتبت في ادراج أي تعديل مقبل ألحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات في            وتبت في ادراج أي تعديل مقبل ألحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات في            )  )  ثانياثانيا"("(55""  

 ؛؛) ) 33((1515اهدة وفقا للمادة اهدة وفقا للمادة هذه المعهذه المع



 PT/DC/6 
 Annex II 

 - 2 - 
  

 22القاعدة 

 تفاصيل بشأن التعديالت المقبلة في معاهدة التعاون بشأن البراءات

 )3(15وفقا للمادة 

 

تق\\رر الجمعي\\ة ادراج أي\\ة تعدي\\الت مقب\\لة للتع\\ليمات االداري\\ة لمع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن      تق\\رر الجمعي\\ة ادراج أي\\ة تعدي\\الت مقب\\لة للتع\\ليمات االداري\\ة لمع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن       ))11(( 

 .. أو اجراء تشاوري شفهيأو اجراء تشاوري شفهي، عن طريق اجراء تشاوري آتابي ، عن طريق اجراء تشاوري آتابي  ))33((1515البراءات وفقا للمادة البراءات وفقا للمادة 

 

، بناء على ، بناء على ) ) 11((يباش\ر المدي\ر الع\ام االج\راء التش\اوري الك\تابي المش\ار اليه في الفقرة              يباش\ر المدي\ر الع\ام االج\راء التش\اوري الك\تابي المش\ار اليه في الفقرة               ))22(( 

 ..طلب أي طرف متعاقد طلب أي طرف متعاقد 

 

ف\\\ي ح\\\ال آ\\\ان أي تعدي\\\ل مق\\\بل لالئح\\\ة الت\\\نفيذية لمع\\\اهدة ال\\\تعاون بش\\\أن ال\\\براءات   ف\\\ي ح\\\ال آ\\\ان أي تعدي\\\ل مق\\\بل لالئح\\\ة الت\\\نفيذية لمع\\\اهدة ال\\\تعاون بش\\\أن ال\\\براءات    ))33(([[ 

ال يتوافق والقانون المطبق في طرف متعاقد ال يتوافق والقانون المطبق في طرف متعاقد ) ) 33((1515دة دة وتع\ليماتها االداري\ة وم\درج ف\ي المع\اهدة وفق\ا ل\لما             وتع\ليماتها االداري\ة وم\درج ف\ي المع\اهدة وفق\ا ل\لما             

، فان ذلك التعديل ال يطبق ، بموجب المعاهدة      ، فان ذلك التعديل ال يطبق ، بموجب المعاهدة      ] ] ليس دولة متعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات       ليس دولة متعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات       [[

، ع\لى ذل\ك الط\رف الم\تعاقد م\ا دام ذل\ك ال\تعديل غي\ر م\توافق وذل\ك الق\انون وش\ريطة أن يخطر الطرف                           ، ع\لى ذل\ك الط\رف الم\تعاقد م\ا دام ذل\ك ال\تعديل غي\ر م\توافق وذل\ك الق\انون وش\ريطة أن يخطر الطرف                           

 .].] أشهر من ادراجه في المعاهدةأشهر من ادراجه في المعاهدة] ] ستةستة[[تب الدولي بذلك في غضون تب الدولي بذلك في غضون المتعاقد المذآور المكالمتعاقد المذآور المك

 

تفاص\يل اج\راء التص\ديق على التغييرات المقبلة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات وفقا              تفاص\يل اج\راء التص\ديق على التغييرات المقبلة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات وفقا              [[ ))44(( 

 .].]محفوظة محفوظة ) ) 33((1515للمادة للمادة 

 

 ]يلي ذلك المرفق الثالث [ 
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 ANNEX IV 
 

 

 
 المرفق الثالث

 
تعلق بالقاسم المشترك بين معاهدة قانون      تعلق بالقاسم المشترك بين معاهدة قانون      يح\توي مش\روع ال\نص ال\تالي ع\لى تعدي\الت مق\ترحة ت              يح\توي مش\روع ال\نص ال\تالي ع\لى تعدي\الت مق\ترحة ت               

 م\\ن الوثيق\\ة   م\\ن الوثيق\\ة  2323 الى  الى 1212ال\\براءات ومع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات آم\\ا س\\بق ش\\رحه ف\\ي الفق\\رات م\\ن       ال\\براءات ومع\\اهدة ال\\تعاون بش\\أن ال\\براءات آم\\ا س\\بق ش\\رحه ف\\ي الفق\\رات م\\ن       
PT/DC/6        من مشروع معاهدة  من مشروع معاهدة 1616 و  و 1515 المتعلقة بالمادتين     المتعلقة بالمادتين    44 و  و 33 و  و 22 ، وتجمع بصفة خاصة بين الخيارات         ، وتجمع بصفة خاصة بين الخيارات 

 ..قانون البراءات قانون البراءات 
 

 44 و و33 و و22الخيارات الخيارات 
 

 15 المادة

 عالقة هذه المعاهدة باتفاقية باريس ومعاهدة التعاون بشأن البراءات

...... 

تش\\\مل مع\\\اهدة ال\\\تعاون بش\\\أن تش\\\مل مع\\\اهدة ال\\\تعاون بش\\\أن ]  ]  تعدي\\\الت مقب\\\لة لمع\\\اهدة ال\\\تعاون بش\\\أن ال\\\براءات تعدي\\\الت مقب\\\لة لمع\\\اهدة ال\\\تعاون بش\\\أن ال\\\براءات [[ ))33(( 

م\ن الم\ادة األولى ت\لقائيا أي تعدي\ل يدخ\ل ع\لى أحك\ام مع\\اهدة        م\ن الم\ادة األولى ت\لقائيا أي تعدي\ل يدخ\ل ع\لى أحك\ام مع\\اهدة        " " 1717""ال\براءات آم\ا ورد تع\ريفها ف\ي الب\ند      ال\براءات آم\ا ورد تع\ريفها ف\ي الب\ند      

 ، اال اذا قررت الجمعية عدم ادراج ذلك التعديل ، آما       ، اال اذا قررت الجمعية عدم ادراج ذلك التعديل ، آما      20002000حزيران  حزيران  // يونيه  يونيه 22 البراءات بعد     البراءات بعد    التعاون بشأن التعاون بشأن 

 ..هو مقرر في الالئحة التنفيذية وشريطة أن يتوافق ادراج ذلك التعديل ومواد هذه المعاهدة هو مقرر في الالئحة التنفيذية وشريطة أن يتوافق ادراج ذلك التعديل ومواد هذه المعاهدة 

 

 16المادة 

 الجمعية

...... 

 ::تباشر الجمعية المهمات التالية تباشر الجمعية المهمات التالية ]  ]  مهمات الجمعيةمهمات الجمعية[[ ))22(( 

 

وتق\رر أن أي تعدي\ل مقبل ألحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات ال يدرج       وتق\رر أن أي تعدي\ل مقبل ألحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات ال يدرج       )  )  ي\ا ي\ا ثانثان"("(55"" 

 ؛؛) ) 33((1515في هذه المعاهدة وفقا للمادة في هذه المعاهدة وفقا للمادة 
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 22القاعدة 

 تفاصيل بشأن التعديالت المقبلة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات

 )3(15وفقا للمادة 

 

ع\\ليمات االداري\\ة لمع\\اهدة ع\\ليمات االداري\\ة لمع\\اهدة ت\\تخذ الجمعي\\ة ق\\رارها بش\\أن ع\\دم ادراج أي تعدي\\ل مق\\بل للت ت\\تخذ الجمعي\\ة ق\\رارها بش\\أن ع\\دم ادراج أي تعدي\\ل مق\\بل للت  ))11(( 

عن طريق اجراء تشاوري آتابي أو اجراء تشاوري شفهي عن طريق اجراء تشاوري آتابي أو اجراء تشاوري شفهي ) ) 33((1515التعاون بشأن البراءات بناء على المادة التعاون بشأن البراءات بناء على المادة 

.. 

 

، بناء على ، بناء على ) ) 11((يباش\ر المدي\ر الع\ام االج\راء التش\اوري الك\تابي المش\ار اليه في الفقرة              يباش\ر المدي\ر الع\ام االج\راء التش\اوري الك\تابي المش\ار اليه في الفقرة               ))22(( 

 ..طلب أي طرف متعاقد طلب أي طرف متعاقد 

 

 لالئح\\\ة الت\\\نفيذية لمع\\\اهدة ال\\\تعاون بش\\\أن ال\\\براءات   لالئح\\\ة الت\\\نفيذية لمع\\\اهدة ال\\\تعاون بش\\\أن ال\\\براءات  ف\\\ي ح\\\ال آ\\\ان أي تعدي\\\ل مق\\\بل ف\\\ي ح\\\ال آ\\\ان أي تعدي\\\ل مق\\\بل  ))33(([[ 

ال يتوافق والقانون المطبق في طرف متعاقد ال يتوافق والقانون المطبق في طرف متعاقد ) ) 33((1515وتع\ليماتها االداري\ة وم\درج ف\ي المع\اهدة وفق\ا ل\لمادة              وتع\ليماتها االداري\ة وم\درج ف\ي المع\اهدة وفق\ا ل\لمادة              

، فان ذلك التعديل ال يطبق ، بموجب المعاهدة      ، فان ذلك التعديل ال يطبق ، بموجب المعاهدة      ] ] ليس دولة متعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات       ليس دولة متعاقدة بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات       [[

 الم\تعاقد م\ا دام ذل\ك ال\تعديل غي\ر م\توافق وذل\ك الق\انون وش\ريطة أن يخطر الطرف                      الم\تعاقد م\ا دام ذل\ك ال\تعديل غي\ر م\توافق وذل\ك الق\انون وش\ريطة أن يخطر الطرف                     ، ع\لى ذل\ك الط\رف      ، ع\لى ذل\ك الط\رف      

 .].] أشهر من ادراجه في المعاهدةأشهر من ادراجه في المعاهدة] ] ستةستة[[المتعاقد المذآور المكتب الدولي بذلك في غضون المتعاقد المذآور المكتب الدولي بذلك في غضون 

 

ينص هذا الحكم على التفاصيل المتعلقة باالجراءات المتبعة لترفض الجمعية تغييرات ينص هذا الحكم على التفاصيل المتعلقة باالجراءات المتبعة لترفض الجمعية تغييرات [[ ))44(( 

 ) .]) .]33((1515اون بشأن البراءات في غضون فترة زمنية معينة وفقا للمادة اون بشأن البراءات في غضون فترة زمنية معينة وفقا للمادة مقبلة لمعاهدة التعمقبلة لمعاهدة التع

 
 ]يلي ذلك المرفق الرابع [ 
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 ANNEX V 
 

 

 
 المرفق الرابع

 
لمشروع معاهدة قانون البراءات تنص لمشروع معاهدة قانون البراءات تنص ) ) جـجـ)()(11((33يحتوي مشروع النص التالي على قاعدة جديدة يحتوي مشروع النص التالي على قاعدة جديدة  

أن ال\براءات ال تس\ري بناء على       أن ال\براءات ال تس\ري بناء على       ع\لى أن ال\تحفظات االن\تقالية المعم\ول به\ا ب\ناء ع\لى مع\اهدة ال\تعاون بش\                    ع\لى أن ال\تحفظات االن\تقالية المعم\ول به\ا ب\ناء ع\لى مع\اهدة ال\تعاون بش\                    
  . .PT/DC/6 من الوثيقة  من الوثيقة 2424معاهدة قانون البراءات ، آما سبق شرحه في الفقرة معاهدة قانون البراءات ، آما سبق شرحه في الفقرة 

 
 

 3القاعدة 

 )2(و) 1(6تفاصيل بشأن الطلب في المادة 

...... 

  ألغ\\راض المع\\اهدة وه\\ذه الالئح\\ة الت\\نفيذية ، ال يج\\وز ألي ط\\رف م\\تعاقد أن يط\\بق     ألغ\\راض المع\\اهدة وه\\ذه الالئح\\ة الت\\نفيذية ، ال يج\\وز ألي ط\\رف م\\تعاقد أن يط\\بق    ))جـجـ)()(11(( 

وو) ) وو((11-))ثانياثانيا((5151وو) ) 11((55-4949وو) ) دد)()(ثال\ثا ثال\ثا ((33-2626وو) ) بب)()(ثال\ثا ثال\ثا ((33-2626وو) ) دد((44-2020وو) ) دد((1010-44أحك\ام القواع\د     أحك\ام القواع\د     

 .. من معاهدة التعاون بشأن البراءات  من معاهدة التعاون بشأن البراءات 66-7676وو) ) جـجـ((33-))ثانياثانيا((5151وو) ) جـجـ((22-))ثانياثانيا((5151

 

 

 ]يلي ذلك المرفق الخامس [ 
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 ANNEX VI 
 

 

 
 المرفق الخامس

 
 م\\ن  م\\ن 66الم\\ادة الم\\ادة  ( (يح\\توي مش\\روع ال\\نص ال\\تالي ع\\لى تعدي\\الت مق\\ترحة بش\\أن العالق\\ة بي\\ن الط\\لب  يح\\توي مش\\روع ال\\نص ال\\تالي ع\\لى تعدي\\الت مق\\ترحة بش\\أن العالق\\ة بي\\ن الط\\لب   

 ذات  ذات 88 من مشروع معاهدة قانون البراءات والقاعدة  من مشروع معاهدة قانون البراءات والقاعدة 88المادة المادة ((والتبليغات والتبليغات ) ) مشروع معاهدة قانون البراءاتمشروع معاهدة قانون البراءات
  . .PT/DC/6 من الوثيقة  من الوثيقة 3131آما سبقت االشارة الى ذلك في الفقرة آما سبقت االشارة الى ذلك في الفقرة ) ) الصلة بهاالصلة بها

 
 8المادة 

 التبليغات والعناوين

تتض\\من الالئح\\ة تتض\\من الالئح\\ة )   )   أ أ ]   ( ]   (  التب\\ليغات  التب\\ليغات الرس\\الالرس\\ال  الي\\داعالي\\داع والوس\\ائل  والوس\\ائل والش\\كلوالش\\كلاالس\\تمارة االس\\تمارة [ [  ))11(( 

  الرسالالرسال  اليداعاليداع والوسائل  والوسائل والشكلوالشكلالت\نفيذية الش\روط ال\تي يج\وز للطرف المتعاقد أن يطبقها على االستمارة             الت\نفيذية الش\روط ال\تي يج\وز للطرف المتعاقد أن يطبقها على االستمارة             

، إال فيم\ا يتع\لق ب\تحديد ت\اريخ لاليداع بناء على     ، إال فيم\ا يتع\لق ب\تحديد ت\اريخ لاليداع بناء على     ) ) دد((الى الى ) ) بب((التب\ليغات م\ع م\راعاة الفق\رات الف\رعية م\ن          التب\ليغات م\ع م\راعاة الفق\رات الف\رعية م\ن          

  . .))11((66مادة مادة ومع مراعاة الومع مراعاة ال) ) 11((55المادة المادة 

...... 

  خالف الطلبخالف الطلبيج\وز ل\لطرف الم\تعاقد أن يش\ترط تحري\ر أي تب\ليغ          يج\وز ل\لطرف الم\تعاقد أن يش\ترط تحري\ر أي تب\ليغ          ]   ]   لغ\ة التب\ليغات     لغ\ة التب\ليغات     [ [  ))22(( 

 ..بلغة يقبلها المكتب إال في الحاالت التي تنص فيها هذه المعاهدة أو الالئحة التنفيذية على خالف ذلك بلغة يقبلها المكتب إال في الحاالت التي تنص فيها هذه المعاهدة أو الالئحة التنفيذية على خالف ذلك 

 

يقبل الطـرف المتعاقد   يقبل الطـرف المتعاقد   ]   ]     يةيةواألشكال الدولية النموذج  واألشكال الدولية النموذج  االس\تمارات الدولية النموذجية     االس\تمارات الدولية النموذجية     [ [  ))33(( 

أو أو  على غرار أية استمارة دولية نموذجية       على غرار أية استمارة دولية نموذجية      أو في شكل  أو في شكل   على استمارة     على استمارة    خالف الطلب خالف الطلب تقديم محتويات أي تبليغ     تقديم محتويات أي تبليغ     

11(( الالئحة التنفيذية ألغراض ذلك التبليغ ، بالرغم من الفقرة  الالئحة التنفيذية ألغراض ذلك التبليغ ، بالرغم من الفقرة عليهاعليها  عليهعليه قد تنص  قد تنص أي ش\كل دول\ي نموذج\ي    أي ش\كل دول\ي نموذج\ي    

 ) .) .بب)()(11((ومع مراعاة الفقرة ومع مراعاة الفقرة ) ) أأ)()(
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 8دة القاع

 )1(8ايداع التبليغات وفقا للمادة 

يسمح الطرف المتعاقد بايداع التبليغات على   يسمح الطرف المتعاقد بايداع التبليغات على   )   )   أ  أ  ]   ( ]   ( التب\ليغات المودعة على ورق      التب\ليغات المودعة على ورق      [ [  ))11(( 

وبع\د انقضاء تلك الفترة ،  وبع\د انقضاء تلك الفترة ،  . .  س\نوات اعت\بارا م\ن ت\اريخ دخ\ول المع\اهدة حي\ز الت\نفيذ               س\نوات اعت\بارا م\ن ت\اريخ دخ\ول المع\اهدة حي\ز الت\نفيذ              1010ورق خ\الل ف\ترة      ورق خ\الل ف\ترة      

 ) .) .دد)()(11((88وو) ) 11((55تبليغات على ورق شرط مراعاة المادتين تبليغات على ورق شرط مراعاة المادتين يجوز ألي طرف متعاقد أن يستبعد ايداع اليجوز ألي طرف متعاقد أن يستبعد ايداع ال

 

يح\\دد الش\\روط المتع\\لقة بش\\كل التب\\ليغات ع\\لى   يح\\دد الش\\روط المتع\\لقة بش\\كل التب\\ليغات ع\\لى     يش\\ترطيش\\ترطيج\\وز ل\\لطرف الم\\تعاقد أن  يج\\وز ل\\لطرف الم\\تعاقد أن   ))بب((

والفقرة والفقرة ) ) 33((88 ، مع مراعاة المادة  ، مع مراعاة المادة اي\داع التب\ليغ الورق\ي في استمارة أو شكل يحدده الطرف المتعاقد         اي\داع التب\ليغ الورق\ي في استمارة أو شكل يحدده الطرف المتعاقد           ال\ورق ال\ورق 

  . .))جـجـ((

 

لم\\تعاقد يس\\مح ب\\ايداع التب\\ليغات ع\\لى ال\\ورق ، يس\\مح المك\\تب  لم\\تعاقد يس\\مح ب\\ايداع التب\\ليغات ع\\لى ال\\ورق ، يس\\مح المك\\تب  ف\\ي ح\\ال آ\\ان الط\\رف اف\\ي ح\\ال آ\\ان الط\\رف ا ))جـجـ(( 

ب\\ايداع التب\\ليغات ع\\لى ورق وفق\\ا للش\\روط المتع\\لقة بش\\كل التب\\ليغات ع\\لى ال\\ورق والمنص\\وص ع\\ليها ف\\ي  ب\\ايداع التب\\ليغات ع\\لى ورق وفق\\ا للش\\روط المتع\\لقة بش\\كل التب\\ليغات ع\\لى ال\\ورق والمنص\\وص ع\\ليها ف\\ي  

 ..معاهدة التعاون بشأن البراءات معاهدة التعاون بشأن البراءات 

 

 ]يلي ذلك المرفق السادس [ 

 



 
 

 

 
 المرفق السادس

 
  2121 والقاعدة   والقاعدة  55المادة  المادة  ((مقترحة تتعلق بتاريخ االيداع     مقترحة تتعلق بتاريخ االيداع     يح\توي مشروع النص التالي على تعديالت        يح\توي مشروع النص التالي على تعديالت         

 .. PT/DC/6 من الوثيقة  من الوثيقة 3333 و و3232آما سبق شرحه في الفقرتين آما سبق شرحه في الفقرتين ) ) من مشروع معاهدة قانون البراءاتمن مشروع معاهدة قانون البراءات
 
 

 5المادة 

 تاريخ االيداع

وأية شروط مقررة  وأية شروط مقررة  ) ) 88((الى  الى  ) ) 22((م\ع م\راعاة الفق\رات من        م\ع م\راعاة الفق\رات من        )   )   أ  أ  ]   ( ]   ( عناص\ر الط\لب     عناص\ر الط\لب     [ [  ))11(( 

ال يجوز أن يكون  ال يجوز أن يكون   ، ي\نص الط\رف الم\تعاقد ف\ي قواني\نه ع\لى أن ت\اريخ اي\داع الطلب                      ، ي\نص الط\رف الم\تعاقد ف\ي قواني\نه ع\لى أن ت\اريخ اي\داع الطلب                     فيذيةفيذيةف\ي الالئح\ة الت\ن     ف\ي الالئح\ة الت\ن     

 ال\ذي يك\ون في\ه مكت\به ق\د تس\لم آ\ل العناص\ر ال\تالية المودع\ة على الورق أو                   ال\ذي يك\ون في\ه مكت\به ق\د تس\لم آ\ل العناص\ر ال\تالية المودع\ة على الورق أو                  ه\و ال\تاريخ   ه\و ال\تاريخ     لل\تاريخ لل\تاريخ ] ] الحق\ا الحق\ا [[

 ::دع دع  ، حسب اختيار المو ، حسب اختيار الموألغراض منح تاريخ االيداعألغراض منح تاريخ االيداع يسمح بها المكتب  يسمح بها المكتب بطريقة أخرىبطريقة أخرى  بوسائل أخرىبوسائل أخرى

...... 

 

 21القاعدة 

 )3(14شرط االجماع لتعديل بعض القواعد بناء على المادة 

 

 ::يشترط تعديل القواعد التالية االجماع يشترط تعديل القواعد التالية االجماع  

 

...... 

 

 ؛؛) ) 11((55والقواعد المنصوص عليها بناء على المادة والقواعد المنصوص عليها بناء على المادة ) ) ثانياثانيا"("(22""

 
 
 

 ]نهاية المرفقات والوثيقة [ 
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