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A/35/12
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٨/٧ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

جمعيات الدول األعضاء في الويبو 

سلسلة االجتماعات الخامسة والثالثون 

جنيف ، من ٢٥ سبتمبر/أيلول الى ٣ أآتوبر/تشرين األول ٢٠٠٠ 

تقرير عن حصيلة المؤتمر الدبلوماسي المعني 
باعتماد معاهدة قانون البراءات 

مذآرة من اعداد المكتب الدولي 

تنص وثيقة البرنامج والميزانية لفترة السنتين ٢٠٠٠ و٢٠٠١ التي أقرتها الجمعية العامة للويبو  - ١
خالل اجتماعها المنعقد في الفترة من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ في اطـار البرنـامج الفرعـي ٩-١ 
على عقد مؤتمر دبلوماسي البرام معاهدة قانون البراءات على النحو التالي (أنظر الصفحة ٧٨ من الوثيقة 

 : (A/34/2, WO/PBC/1/2
 

ــبراءات (وأي فريـق عـامل تنشـئه اللجنـة)  "عقد أربعة اجتماعات للجنة الدائمة المعنية بقانون ال
للنظر في القضايا الراهنة المتعلقة بقانون البراءات ، بما في ذلك ما يلي : 

 
ــانون الـبراءات والالئحـة التنفيذيـة بـاللجوء الـى  وضع الصيغة النهائية لمشروع معاهدة ق •
الحلول المعتمدة في اجراءات معــاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات آلمـا أمكـن ذلـك ، وعقـد 
ــبراءات والنظـر فـي مـدى الرغبـة فـي مواصلـة  مؤتمر دبلوماسي البرام معاهدة قانون ال

تنسيق قانون البراءات ومدى جدوى ذلك ؛" 
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ــة للويبـو وجمعيـة اتحـاد بـاريس علمـا بالمعلومـات الـواردة فـي الوثيقـة  وأحاطت الجمعية العام - ٢
A/34/14 خالل اجتماعهما في الفترة من ٢٠ الى ٢٩ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ على النحو التالي (أنظر الفقرة 

 : (A/34/14 ٤ من الوثيقة
 

ــانون الـبراءات  وانعقد اجتماع تحضيري للمؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد معاهدة ق - ٤"
ــال المؤتمـر  في جنيف في ١٥ و١٦ أبريل/نيسان ١٩٩٩ . واعتمد االجتماع مشروع جدول أعم
الدبلوماسي المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات ومشروع النظام الداخلي للمؤتمر الدبلوماسي 
ــي جنيـف مـن يـوم  . ووافق االجتماع التحضيري أيضا على االقتراح الرامي الى عقد المؤتمر ف
الخميس الواقع في ١١ مايو/أيار الى يوم الجمعة الواقع في ٢ يونيه/حزيــران مـن سـنة ٢٠٠٠ . 
وفي حال اقترحت احدى الدول األعضــاء اسـتضافة المؤتمـر الدبلوماسـي ، فمـن الممكـن دعـوة 
ــى  االجتماع التحضيري الى االنعقاد من جديد أثناء الدورة الثالثة للجنة الدائمة في الفترة من ٦ ال
١٧ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩ للتوصية بعقد المؤتمر الدبلوماسي في مكان آخر . وحتــى تـاريخ هـذه 

الوثيقة ، لم يتسلم المكتب الدولي أي اقتراح من ذلك القبيل ." 
 

ووافقت الجمعية العامة للويبو وجمعية اتحاد باريس في الدورة ذاتها على عقد مؤتمر دبلوماســي  - ٣
ــن التقريـر العـام عـن سلسـلة  معني باعتماد معاهدة قانون البراءات على النحو التالي (أنظر الفقرة ١٦٩ م

 : (A/34/16 االجتماعات الرابعة والثالثين لجمعيات الدول األعضاء في الويبو والوارد في الوثيقة
 

ــواردة فـي الوثيقـة A/34/14 ووافقـت علـى عقـد  وأحاطت الجمعية علما بالمعلومات ال -١٦٩"
مؤتمر دبلوماسي معني باعتماد معاهدة قانون البراءات في جنيف في الفــترة مـن ١١ مـايو/أيـار 

الى ٢ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ ." 
 

ــانون الـبراءات بنـاء علـى تلـك الواليـة فـي  وانعقد المؤتمر الدبلوماسي المعني باعتماد معاهدة ق - ٤
الفترة من ١١ مايو/أيار الى ٢ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ . وحضر المؤتمر حوالـي ١٤٠ دولـة و٨ منظمـات 
دولية حكومية و٢٦ منظمة غير حكومية برئاسة سـفير المملكـة المغربيـة السـيد/بـن جلـون . وتـم اعتمـاد 
معـاهدة قـانون الـبراءات باالجمـاع(١) فـي األول مـن يونيـــه/حزيــران ٢٠٠٠ . ووقعــت الــدول الثــالث 
واألربعون التالية على المعاهدة في المقــر الرئيسـي فـي جنيـف يـوم الثـاني مـن يونيـه/حزيـران ٢٠٠٠ : 
ــرائيل وأوغنـدا وايطاليـا والـبرازيل والبرتغـال وبلجيكـا وبورونـدي وبولنـدا وترآيـا  اسبانيا واستونيا واس
ـــة مولدوفــا  وتوغـو والجزائـر والجمهوريـة التشـيكية وجمهوريـة آوريـا الديمقراطيـة الشـعبية وجمهوري
والدانمرك ورومانيا وزامبيا وسان تومي وبرينسيبي وسلوفينيا وسـوازيلند والسـودان وسويسـرا وغامبيـا 
وغانا وقيرغيزستان وآرواتيا وآوبا وآينيا والتفيا ولبنان ولكسمبرغ وليبيريا ومدغشقر ومالوي والمملكة 
المتحدة والنمسا ونيجيريا وهايتي وهنغاريا والواليــات المتحـدة األمريكيـة واليونـان . ووقـع مـا مجموعـه 
١٠٤ دول وثالث منظمات دولية حكومية (هي المنظمة األوروبية اآلسيوية للبراءات والمنظمة األوروبية 
للبراءات والمنظمة االقليمية األفريقية للملكية الصناعية) على الوثيقة الختامية للمعاهدة . وستدخل معــاهدة 

قانون البراءات حيز التنفيذ بعد أن تودع عشر دول وثائق تصديقها أو انضمامها . 
 

وتساعد معاهدة قانون البراءات على توحيد الجوانب الشكلية واالجراءات فيمـا يخـص الطلبـات  - ٥
ــها . وتنـص المعـاهدة علـى عـدة أمـور أهّمـها شـروط بسـيطة  الوطنية واالقليمية للبراءات والحصول علي
لتاريخ االيداع ومجموعة موحدة من الشــروط الشـكلية تتمشـى والشـروط المنصـوص عليـها فـي معـاهدة 

                                                 
أنظر الوثيقة PT/DC/47 ، وهي متاحة عند الطلب .  (١)
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التعاون بشأن البراءات واجراءات مبسطة تباشر أمام المكاتب وسبل آفيلة بتفادي فقدان الحقوق عن غـير 
قصد ومبادئ أساسية لاليداع االلكتروني . ومن بين المزايا التي تتيحها المعاهدة هناك على سبيل الذآر ما 
يلي :  تمكين المنتفعين بنظام البراءات من االعتماد على اجــراءات معروفـة وموحـدة وبسـيطة ألغـراض 
ايداع طلبات البراءات الوطنية واالقليمية وألغراض المحافظة على البراءات في جميع األطراف المتعاقدة 
باالعتماد الى حد آبير على االجراءات المنصوص عليها في معاهدة التعاون بشأن البراءات . ومـن شـأن 
معاهدة قانون البراءات أن تقلص هامش الخطأ وتتيــح فرصـة تصحيـح األخطـاء دون فقـدان الحقـوق وأن 
ــاهدة  تقتضي وقف االجراءات على شكل تمديدات للمهل وعلى البحث المستمر ورّد الحقوق . وستتيح المع
للمكاتب أسلوب عمل أآثر فعالية . ومن المرتقب أن تؤدي تلك المزايا الى تخفيضات في التكاليف بالنســبة 

الى المنتفعين بنظام البراءات ومكاتب البراءات على السواء . 
 

واعتمد المؤتمر الدبلوماسي أيضا بيانا متفقا عليه بشأن الخيــار المتـاح أمـام األطـراف المتعـاقدة  - ٦
الستبعاد االخطارات على ورق بعد الثاني من يونيه/حزيران ٢٠٠٥ (القاعدة ٨(١)(أ)) . ويدعو المؤتمــر 
ــة للويبـو واألطـراف المتعـاقدة الـى توفـير مزيـد مـن  الدبلوماسي في ذلك البيان المتفق عليه الجمعية العام
المسـاعدة للبلـدان الناميـة والبلـدان األقـل نمـوا فيمـا يتصـل بالقـاعدة ٨(٨)(أ) علـى النحـو التـالي (أنظـــر 

 : (PT/DC/47 الصفحتين ٦٠ و٦١ من الوثيقة
 

ومن أجل تسهيل تنفيذ القاعدة ٨(١)(أ) من هذه المعاهدة ، يدعــو المؤتمـر الدبلوماسـي  - ٤"
الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) واألطراف المتعاقدة الى توفير مزيد من 
ــل نمـوا والبلـدان المنتقلـة الـى نظـام االقتصـاد الحـر  المساعدة التقنية للبلدان النامية والبلدان األق

للوفاء بالتزاماتها المترتبة على هذه المعاهدة حتى قبل دخولها حيز التنفيذ . 
 

ويحث المؤتمر الدبلوماسي أيضا البلدان الصناعية ذات اقتصاد السوق على توفير التعاون التقني 
والمالي لمصلحة البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر بناء 

على طلبها وبشروط يتفق عليها الطرفان . 
 

ــى مراقبـة التقـدم المحـرز فـي ذلـك التعـاون  ويدعو المؤتمر الدبلوماسي الجمعية العامة للويبو ال
وتقييمه في آل دورة عادية لها ، ما أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ ." 

 
ان الجمعية العامة للويبو وجمعية اتحاد باريس  - ٧
مدعوتان الى االحاطة علما بالمعلومــات الـواردة فـي 

هذه الوثيقة . 
 
 

[نهاية الوثيقة] 
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