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 الأصل: ابلإنلكزيية
 2023 أأكتوبر 2التارخي: 

 
 

 معاهدة قانون الرباءات
 

 اجلمعية
 

 (اخلامسة)الدورة العادية  احلادية عشرةالدورة 
ىل  23جنيف، من   2023أأكتوبر  2سبمترب اإ

 
 

 مشروع التقرير

عدادمن  مانة اإ  الأ

 5و 4و 3و 2و 2(: A/51/1 Prov. 3من جدول الأعامل املوّحد )الوثيقة  تعنهيااليت البنود التالية  تناولت امجلعية .2
 .48و 44و 43و 23و 22و 22و 20و 21و 26و 25و 24و 23و 22و 22و 8و 6و

 (..A/51/20 Provيف مرشوع التقرير العام )الوثيقة  ،43، فامي عدا البند وترد التقارير اخلاصة ابلبنود املذكورة .2

 يف هذه الوثيقة. 43اخلاص ابلبند ويرد التقرير  .3

ميل زاتكولياك وانتخب الس يد  .4 ( بولندا) وجسيش بياتكوفيسك؛ وانتخب الس يد يةع للجم رئيسا  (سلوفاكيا)اإ
 انئبني للرئيس. )اململكة املتحدة( غريغا كومري والس يد

 من جدول الأعامل املوّحد 43البند 
 رباءاتمجعية معاهدة قانون ال

ىل ا .5  .PLT/A/11/1لوثيقة استند النقاش اإ

ىل معاهدة قانون الرباءات أأو صدقت علهيا منذ امجلعية  .6 ورحب الرئيس ابلأطراف املتعاقدة اجلديدة اليت انضمت اإ
س بانيا والولايت املتحدة الأمريكية.  املاضية ويه أأرمينيا والسعودية واإ
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ىل أأنه  .4 من معاهدة قانون الرباءات والبياانت املتفق علهيا خبصوص املعاهدة، يتعنّي  26معاًل ابملادة وأأشارت الأمانة اإ
عىل مجعية املعاهدة أأن تبت يف وجوب تطبيق التعديالت اليت أأدخلت عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ولحئهتا 

عىل معلومات  PLT/A/11/1الرباءات. وحتتوي الوثيقة الإدارية أأو عدم تطبيقها لأغراض معاهدة قانون التنفيذية وتعلاميهتا 
واليت  2023ويناير  2020تتعلق ابلتغيريات والتعديالت اليت أأدخلت مبوجب معاهدة التعاون بشأأن الرباءات بني يونيو 

ادلويل يف يعتربها املكتب ادلويل وجهية لبعض أأحاكم معاهدة قانون الرباءات. وورد يف الوثيقة تعديالت اقرتهحا املكتب 
لب اس امترة طو ادلولية المنوذجية  بغية تطويع اس امترة العريضة المنوذجية ملعاهدة قانون الرباءات ادلولية العريضةاس امترة 

ىل اعامتدمعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  العريضةاس امترة  . وأأحاطت الأمانة علامً بأأن مجعية معاهدة قانون الرباءات مدعوة اإ
املعّدةل وقررت أأن التعديالت يف معاهدة التعاون بشأأن الرباءات كام وردت يف  ية ملعاهدة قانون الرباءاتالمنوذج ادلولية 

 الوثيقة تنطبق لأغراض معاهدة قانون الرباءات فورًا.

ن مجعية معاهدة قانون الرباءات .8  :اإ

، PLT/A/11/1الوثيقة  رفقمجية املعّدةل كام يه واردة يف اس امترة العريضة ادلولية المنوذ تعمتدا "2"
 ،فوراً  النفاذ دخولها حزي توقّرر

تطبيق التعديالت املدخةل عىل التعلاميت الإدارية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، املبيّنة يف  توقّرر "2"
 .فيذية فوراً ، لأغراض معاهدة قانون الرباءات ولحئهتا التن PLT/A/11/1 الوثيقة

 

 ]هناية الوثيقة[

 


