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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
  ة والعشرونبعالدورة السا

مترب21 إىل 18جنيف، من   2012 سب 

 
 

   مشروع مواد-قانون الرسوم والنماذج الصناعية وممارساته 

 من إعداد األمانةثويقة 

 مقدمة

يةنظرت  .1 ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا نة ادلامئة ا فا ب ع لص ل ن لللج شار إلهيا يف  (ملع ملا
ترص  نة"مبخما بعد  سادسة  يف دورهتا ")للجا رشين اليتلا يف من  لعوا توبر 28 إىل 24جنعقدت يف  مرشوع  يف ،2011ك أ

ية وممارساته أحاكم نا عقانون الرسوم والامنذج ا تمس من "ئوخلص ريس ادلورة إىل أنه ). SCT/26/2ثالويقة انظر  (لص ُا ل
نة األمانة أن  نظر فهيا ا للجنقح واثئق العمل ليك  ت سابعة يف ادلورة ت رشينلا يقات هذه الواثئق تأخذ حبيث  ،لعوا تعليع ا لجبم

تلفة اليت تربز وّاملقدمة يف ادلورة اجلارية  تخدام األقواس املربعة  هبقدمتتخملالاقرتاحات ا شطب أو وأسـا الوفود اب سطري ل ا لتا
سب  تضاءحأو احلوايش   ).SCT/26/8ث من الويقة 6الفقرة " (قالا

ثوبعا ذلكل، أعدت األمانة ويقة العمل هذه، وكذكل الويقة  .2 ث تان SCT/27/3ت تان نسخ، وهام  تني لمعد ثيقمن الو
SCT/26/2و SCT/26/3 . متدت يف هذه الويقة نفس ثوقد ا بعة يف الواثئق ع ية ا تا مليلك سة اليت قدمت له ميف ادلورتني اخلا

نة،  رشين  سادسة وا رشين وا للجوا لعل رشوعأي أهنا لع تضمن  متوي عىل مرفق  ي قانون الرسوم والامنذج  بشأن مواد حت
ية وممارساته نا عا يعهتا، أي أحاكم عامةلص رشوعفتحتوي عىل  SCT/27/3ة ثأما الويق. بطب  تضمن  ممرفق  وقد . قواعدلا ي

يةأعدت هذه  نا ية ا ئا ث ليلك يث له ياغة الالحقة لقانون حب  نايم ومرن  نقاش ووضع إطار د سائل موضع ا يل ا للصهل  ي ل مل حتل تس
ية ية ا ثقا تصادية وا ية والا ية والاجامت نولو تغريات ا يث يواكب ا بلالرسوم والامنذج،  ل ع ل تقحب ملسـل ف ق ج  .تك
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نص للقراءة، ا الوفود،  هبقدمتتخملتلفة اليت تسليط الضوء عىل الاقرتاحات الو .3 ية ا لمع اإلبقاء عىل قا تظهر اقرتاحات بل
شطواب، ايشواحليف فرادى الوفود  نص احملذوف  هر ا ته خط، يف حني  نص اجلديد  هر ا مو ل حت يظل كام أن األقواس املربعة . يظ

يارين أو  هار أنه مت تقدمي  ختخدمة إل ظ نظرأكرثمسـ  .لل 

نة  .4 نظر يف هذللجإن ا ه لمدعوة إىل ا
  ما ييلوإىل ثالويقة

رشوع املواد؛ "1" يق عىل  ما  لتعل

رشوع املواد "2" تعراض  موا   أوسـ
ها  ياغة وأيلتعد   أخرىمرشوعات موادص 

 أو حذف أي مهنا؛

يف  "3" ها تريد كوحتديد  معلمواصةل 
 .بشأن قانون الرسوم والامنذج وممارساته

 

 ]املرفقييل ذكل [
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 املرفق

 

توايت  حملا

 الصفحة

 املوادمرشوع 

ترصة :1املادة  تعابري ا خملا  2.....................................................................................................................ل

بق علهيا هذه  :2املادة  ية اليت  نا بات والرسوم والامنذج ا تطا ع لص  4.........................................................املوادلطل

 5...............................................................................................................................الطلب :3املادة 

نوان املراسةل :4املادة  يغ القانوين أو  نوان ا يل و عا بل ع تث لمت  7............................................................................ل

 9........................................................................................................................اترخي اإليداع :5املادة 

شف :6املادة   12.......................................................................................لكفرتة اإلهمال لإليداع يف حال ا

 13.............................................................................................. اخملرتعرشط إيداع الطلب ابمس :7املادة 

 14.....................................................................................................................تقسـمي الطلب :8املادة 

ناعي :9املادة  منوذج ا لصرش الرمس أو ا ل  16...............................................................................................ن

يغات :10املادة   17..........................................................................................................................لتبلا

تجديد :11املادة   19............................................................................................................................لا

هل :12املادة  تعلقة اب ملوقف اإلجراءات ا  21...............................................................................................مل

ناية الالزمة أو انعدام القصد :13املادة  تب وجود ا تضح  لعرد احلقوق بعد أن   23............................................للمكي

يين :14املادة  يص أو تأمني  تدوين تر عالامتس   25.......................................................................................خل

يين أو إلغائه :15املادة  يص أو تأمني  تعديل تدوين تر عالامتس   27...................................................................خل

يص :16املادة  خاآلاثر املرتبة عىل عدم تدوين الرت  27.....................................................................................ت

يص :17املادة  خيان الرت  28....................................................................................................................ب

ية :18املادة  يري يف ا مللكالامتس تدوين   28..................................................................................................تغ

ناوينتغيريات يف األسام :19املادة   30................................................................................................لعء أو ا

 31.....................................................................................................................تصحيح خطأ :20املادة 

يذية :21املادة   33..................................................................................................................لتنفالالحئة ا
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 املواد

 1املادة 
تعاب ترصةلا  خملري ا

 :ألغراض هذه املواد، وما مل يذكر خالف ذكل رصاحة

بق هذه املواد؛" الطرف"تعين لكمة  "1" ية دوية  نظمة حكو تطلك دوةل أو  ل م  م

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

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

نح براءة لرمس أو منوذج تسجيللاطلب " الطلب"وتعين لكمة  "4" ناعي أو طلب  م رمس أو منوذج  ص
 ؛صناعي

بارة  "5" يني أو أكرث لك طلب " الطلب األصيل"عوتعين  نا عتضمن رمسني أو منوذجني  ص  للمودعوميكن ي
ملكتب؛بناء عىل طلب ا تقسـميه

 

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

بارة  "5" يه يف املادة طلب لك " الطلب الفرعي"عوتعين  شار إ ل هو   ؛8م

بارة  "7" بق"عوتعين  ّالقانون ا ن، قانون ادلوةل يف حال اكن الطرف دوةل، والصكوك القانوية اليت تعمل "ملط
نظ ية دوية؛ملمبوجهبا ا نظمة حكو ية ادلوية يف حال اكن الطرف  لمة احلكو مل م  م

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

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

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

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

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

 

شخص اذلي" املودع"وتعين لكمة  "13" تب عىل أنه ا شخص املدون يف جسالت ا لا ملكل الرمس أو  يطلب َّ
ناعي  منوذج ا لصا يل ل بق؛لتسج ا تابعه، وفقا للقانون ا ملطأو عىل أنه خشص آخر يودع الطلب أو  ي
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بارة  "14" يل"عوتعين  تب؛" لتسجصاحب ا شخص املذكور هبذه الصفة يف جسالت ا ملكا ل
 

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

بارة  "16" يف ادلويل للرسوم " تصنيف لواكرنو"عوتعين  شأن ا شأ مبوجب اتفاق لواكرنو  يف ا نا ب ن تصن لتص ملل
ية املوقع يف لواكرنو يف  نا َّوالامنذج ا ع توبر 8لص يحه وتعديهل؛1968ك أ  تنق، كام مت 

يص"وتعين لكمة  "17" ية مبوجب قانون الطرف؛ختر" خالرت نا تفاع ابلرسوم والامنذج ا عيصا ابال لص ن ً
 

بارة  "18" يص؛" َّاملرخص هل"عوتعين  شخص اذلي حيصل عىل تر خا  ل

بارة  "19" يذية"عوتعين  شار إلهيا يف املادة " لتنفالالحئة ا  .21ملالقواعد ا

شأن املادة   1بمالحظات 

ند  1.1املالحظة  بري . "1"لبا تعتخدم  بق "الطرف"يسـ تلفة من الويقة من أجل عدم إصدار حمك  سـ يف أجزاء  ث مخم
ية وممارساته نا تعلق بقانون الرسوم والامنذج ا تاجئ العمل ا يعة  ععىل  لص مل ن  .طب

ندان  2.1املالحظة  نح " الطلب"تشمل لكمة . "4"و "3"لبا ناعي و يل رمس أو منوذج  بات املقدمة  ملا ص سج لتلطل
ن ناعي يف ا لبراءة لرمس أو منوذج  ية حبامية قانون الرباءاتص نا تع فهيا الرسوم والامنذج ا عظم اليت  لص . تمت

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

ندان  3.1املالحظة  نة، اقرتح حذف تعريف . "6"و" 5"لبا رشين  سادسة وا ُيف ادلورة ا للج ية"لعل بات الفر عا " لطل
بارة . 8ّألن هذا الاصطالح معرف يف املادة  ية"عولكن، ترد  بات الفر عا  2 للمرة األوىل يف املادة" لطل

بارة  تخدم  عو تايل احلفاظ عىل ). ب)(2(2أيضا يف القاعدة " الطلب األصيل"تُسـ سن اب لو يُسـتح
ية"يف تعر بات الفر عا بارة 1يف املادة " لطل  ".الطلب األصيل"لع وإضافة تعريف 

ند  4.1املالحظة  تعامل لكمة . "11"لبا يغ"سـورد ا تب فقط" لتبلا ووفقا ذلكل، فان . ملكلإلشارة إىل ما يودع دلى ا
يل أو أي خشص معين آخر ال يعد  تب إىل املودع أو صاحب ا لتسجأي إخطار أو خطاب يرسهل ا ملك

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

ند  5.1املالحظة  نة، . "12"لبا رشين  سة وا يقات املقدمة يف ادلورة اخلا للجبعا  م تعل لعت بارة لل تعملت  عا جسالت "سـ
تب بارة " ملكا ية"عبدال من  نا عجسل الرسوم والامنذج ا تعملت يف الويقة " لص ثاليت ا . SCT/25/2سـ

بارة  تب"عوترد  ند . يف معاهدة قانون الرباءات" ملكجسالت ا شار إلهيا يف هذا ا بوشمل املعلومات ا مل لت
شار إلهيا يف  يحات ا يالت وا بات وا ملتوايت ا تصح سج لطل لحم شار إلهيا يف 20املادة لت يريات ا مل وا لتغ

تربها املاكتب . 19 و18املادتني  ياانت اليت ال  شمل ا تعني علهيا أن  تعوال  ب ت عىل الرمغ " معلومات"لي
يل تعلق بطلب أو  سجمن أهنا   .تت
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نود  6.1املالحظة  يص"ومصطلح " املودع"أدرج تعريف مصطلح . "18"و" 17"و" 13"لبا ومصطلح " خالرت
نة" هلاملرخص " رشين  سة وا يقات املقدمة يف ادلورة اخلا للجبعا  م تعل لعت  .لل

 2املادة 
بق علهيا هذه املواد ية اليت  نا بات والرسوم والامنذج ا تطا ع لص  لطل

بات[ )1( يه وعىل ]  لطلا بة إ تب طرف أو اب ية اليت تودع دلى  ية واإل بات الو لبق هذه املواد عىل ا سـ مي ن لطل نتط لط مك قل
ية عباهتا الفر  .طل

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

شأن املادة   2بمالحظات 

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

بارة  ية"بعيف هذه الفقرة  بات اإل ميا تب ". قللطل ية،  ية إ نظامت حكو ثةل عىل ماكتب  مكومن األ م م قلميم
ية  سوق ادلا يق يف ا خلا ل ية الفكرية  ،OHIM(1(لتنسـ ية  نظمة األفر للملكوا يق نظمة ، OAPI(2(مل ملوا

ية الفكرية  ية  ية األفر للملكاإل يق ية الفكرية ARIPO(3(قلمي يلوكس  تب  للملك، و ن  .BOIP(4(بمك

بات 2.2املالحظة  بق عىل ا لطلتوىخ من هذه األحاكم أن  تط بات "4"1 كام يه حمددة يف املادة ،ُي لطل، فضال عن ا
ية و ية صلاأل بق بعض هذه . "6"و" 5"1يف املادة ّكام يه معرفة عالفر يطلكن ميكن للطرف أن 

ها الفقرة  بات اليت مل  ها عىل أي نوع خاص من ا شملاألحاكم أو  تلك بات ) 1(لطل لطلثل ا أو " احملوةل"م
 ".املمكةل"أو " املعدةل"

بقت اإلشارة إىل ذكل يف املالحظة  3.2املالحظة  سـبق هذه األحاكم أيضا، كام  ية2.2تط بات الفر ع، عىل ا . لطل
نص عىل أن بإماك8 عن املادة ويرتتب ذكل سـمي الطلبت اليت  متس  تقن املودع أن   .يل

ناعي. )2(الفقرة  4.2املالحظة  منوذج ا تضمن هذه األحاكم تعريفا للرمس أو ا لصال  لت بق هذه األحاكم عىل أي . ً ّو سـتط
نحه براءة رمس أو منوذج ناعي، أو ميكن  يهل كرمس أو منوذج  ناعي ميكن  مرمس أو منوذج  ص سج  تص

بق ناء عىل القانون ا ّناعي،  ملط ب سأةل حتديد املادة اليت ميكن حاميهتا كرمس أو . ص موبعا ذلكل، تظل  ت
تصاص قانون لك طرف ناعي من ا خمنوذج   .ص

                                                 

رشين 1 بع وا يع دول الاحتاد األورويب ا ساري أثرها يف  يل الرسوم والامنذج ا ية  سوق ادلا يق يف ا تب ا لعيعىن  سـ مج ل سج خل ل لسـ ت بن لت مك ُ. 
ساري أثرها يف ادلو 2 يل الرسوم والامنذج ا ية الفكرية  ية  نظمة األفر لتعىن ا سج مل بتُ للملك رشة األعضاء يف اتفاق ابنغييق ست  عل ا  .ل
رشة األطراف يف اتفاق لوسااك 3 ست  ساري أثرها يف ادلول ا يل الرسوم والامنذج ا ية الفكرية  ية  نظمة األفر عتعىن ا ل ل سج مل بتُ للملك  .يق
يلوكس 4 يل الرسوم والامنذج يف  ية الفكرية  يلوكس  تب  نيعىن  للملك ن بمك سج بتب ُ. 
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 3املادة 
 الطلب

ية أو ) أ (5]حمتوايت الطلب؛ الرمس[ )1( تا نارص ا ياانت أو ا تيض تضمني الطلب بعض ا لجيوز ألي طرف أن  ل لع لب يق
 :مجيعها

يل؛ا "1" تسجلامتس 
 

نوانه؛ "2"  عوامس مودع الطلب و

نوانه؛ "3" ثل و ثل، امس ذكل ا عوإذا اكن ملودع الطلب  ملم مم
 

نوان مطلواب "4" نوان املراسةل، إذا اكن ذكل ا يغ القانوين أو  نوان ا لعو ع بل تىض املادة لتع  ؛)3(4مبق 

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

يه بأولوية ذكل ويف حال ر "6" تفادة من أولوية طلب سابق، إقرار يطالب  فغب مودع الطلب يف الا سـ
ناء عىل املادة تضاؤها  بااتت املؤيدة إلقرار األولوية واليت جيوز ا ياانت واإل سابق، مع ا بالطلب ا ث ب قل  من 4 ل

ية ابريس؛  قاتفا

تفادة من املادة  "7" ية ابري11سـويف حال رغب مودع الطلب يف الا تج ق من اتفا يد بأن ا بات  نس، إ ملث يف
ناعي قد مت  منوذج ا ها الرمس أو ا تخدم أل ناعي أو اليت  منوذج ا سد الرمس أو ا تجات اليت  لصأو ا سـ لص جت لن جلل ي مل

ها يف معرض دويل رمسي أو معرتف بأنه رمسي؛  ضعر

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

شرت )ب( بة إىل الطلب، جيوز أن  ُواب ي  .ط دفع رمسلنسـ

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

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

                                                 

سادسة وا 5 لعخالل ادلورة ا ية الواردة يف القاعدة ل تا نود ا نة، اقرتح وفد الربازيل نقل ا لرشين  ل ب  ):1(3إىل املادة ) 1(2لللج

 ومطلب؛ "3"
 بويان اجلدة؛ "4"

ناعي؛ "6" منوذج ا تكر الرمس أو ا تعلقة هبوية  ياانت ا لصوا ب مل لب م  ل

ناز "8" يان ا ناعي،  منوذج ا تكر الرمس أو ا تويف حال مل يكن مودع الطلب هو  ب لص لب ل منوذج م يل آخر عىل نقل الرمس أو ا لل أو أي د ل

ناعي إىل املودع؛  لصا

نهيا "10" ، وامس دوةل يكون ملودع الطلب فهيا حمل إقامة، إن  إذا اكن من مواطين أية دوةلطوامس دوةل يكون مودع الطلب من موا
ية وفعاةل، إوجد، وامس دوةل ية أو جتارية  نا شأة  ّ تكون ملودع الطلب فهيا  حقيق ع ص  ن وجدت؛من

ساو تايل الوارد يف القاعدة لخالل ادلورة ا ند ا ياابن نقل ا نة، اقرتح وفد ا رشين  لدسة وا ب ل للج  ):1(3إىل املادة ) 1(2للع

منوذج ا "1" ها الرمس أو ا تخدم أل ناعي، أو اليت  منوذج ا شمل الرمس أو ا تجات اليت  تج أو ا ليان اب جلل سـ لص ت ن ن يب مل  .لصناعيسمل
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بات[ )4( ناء حفص الطلب، يف احلاةل اليت قد يكون فهيا ] ثاإل تب أ بات إىل ا تيض تقدمي اإل ثجيوز ألي طرف أن  ملكث يق
نرص وارد يف الطلب يان أو  عتب شك معقول يف حصة أي  ب  .للمك

شأن املادة   3بمالحظات 

تضاؤها يف الطلبتقرتح هذه امل 1.3املالحظة  نارص اليت جيوز ا ياانت وا قادة قامئة حمددة  لع ) 1( وإذا اكنت الفقرة. للب
تضهيا أحد األطراف، فإن الفقرة توايت اليت ميكن أن  يقحتدد احلد األقىص  توحض أنه ال ميكن ) 2( للمح

تضهيا املادة  نارص أخرى يف الطلب خالف تكل اليت ميكن أن  تقألي طرف أن يطالب   10بع
يغات"(  ").لتبلا

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

تعلق يط اإلجراءات ا ية ألنه هيدف إىل  ملبري من األ سـ مه سريهاتبك ية و نا ية ابلرسوم والامنذج ا ع كام أن . تلص
نارص تعلقة ابلرسوم  للعوضع قامئة حمددة  ية ا ملسامه يف إحداث إطار معروف لإلجراءات ا شلك لي س

ية نا عوالامنذج ا  .لص

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

ها نارص املذكورة بدال من  مجيعللطرف اشرتاط بعض من ا ً ثال، ال ميكن أن يلزم أي . لع يل ا ملوعىل  سب
بة  تقدمي مطا لطرف  بة إذا") 3)"1(2انظر القاعدة (ب تيض أي طرف تقدمي مطا لإذ يفرتض أال   اكن يق

يل، عىل عكس نظام امحلاية مبوجب  ية مبوجب نظام  نا سجيوفر حامية الرسوم والامنذج ا ع تلص
 . الرباءات قانون

تجابة القرتاح عدد من الوفود،  4.3املالحظة  نارص عامة يف الطلب، أي تكل اليت تطالب هبا ّحتدد سـا عهذه املادة 
ية إىل الال نارص ا يللك األطراف يف حني نقلت ا يذيةلتفصلع وتريم هذه اخلطة املقرتحة إىل . لتنفحئة ا

ياغة الالحقة لقانون الرسوم والامنذج نايم ومرن  للصوضع إطار د  .ي

ند). أ) (1(الفقرة  5.3املالحظة  نوان. "2" لبا تعلقة ابالمس وا يل ا تفا لعللك طرف حرية حتديد ا مل ص يل . ل سبفعىل 
سمح مل ية أن  بارات اخلصو ثال، جيوز للطرف ال يا ص ت نواان للمراسةل عمل عودع الطلب بأال يقدم سوى 

سكن نوان ا لويس ابلرضورة  ع  .ل

ند  6.3املالحظة  ية3تتضمن القاعدة . "5"لبا نا شأن تصوير الرسوم والامنذج ا يل  ع تفا لص ب يذية . ص لتنفوتوفر الالحئة ا
سأةل أو اعامتدها، وهو تعلقة هبذه ا رشوط ا تعديل املزيد من ا ملإطارا أكرث مرونة  مل لل  ما قد يربره يف ً

سخ جديدة يات  بل تطوير  نا تقن تقسـ  .مل

تضمن أكرث من رمس أو منوذج . )3(الفقرة  7.3املالحظة  بات  بدأ إماكية تقدمي املودع  تتضع هذه الفقرة  لطل ن م
بارة  بعناعي، أي ما يعرف  تعددة"ص بات ا ملا تعددة فائدة ". لطل بات ا تفعني، توفر ا نظور ا ملمفن  لطل ملن م

يث  بات عىل هذا اإلجراء حواحضة من  بري ملودعي ا بال ا لطليط اإليداع، كام يدل عىل ذكل اإل لكسـ ق تب
يالت نوع من ا نح هذا ا رس يف األنظمة القانوية اليت  ها ل مت لتسن نظور املاكتب الفاحصة، فإن . ملي مأما من 

ناعي وارد شأن لك رمس أو منوذج  يام بأحباث  نطوي عىل احلاجة إىل ا تعددة  بات ا صا ب ت مل  يف لقلطل
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بة للماكتب والسـامي تكل اليت تقوم بفحص اجلدة . الطلب تحدي األكرب اب ثل ا سـويف هذا الصدد،  ل لنمت ي
ناسب شلك  بحث والفحص  ميف القدرة عىل اسرتجاع نفقات ا ب  . 6ل

تكل  8.3املالحظة  بول الطرف  تفعني واملاكتب، خيضع  يا إىل إقامة توازن بني مصاحل ا لو ن قسع تعددة"مل بات ا ملا " لطل
بقال رشوط املقررة يف قانون الطرف ا ملطثال مقدم الطلب  للت رشوط اليت . م لوال حيدد هذا احلمك ا

تعددة بات ا ملبل مبوجهبا ا لطل تعددة. تق بات ا بل مبوجهبا ا رشوط اليت  ملفللك طرف حرية حتديد ا لطل يق . ل
تعددة إال يف بات ا بل ا نص عىل أنه ال  ثال، جيوز للطرف أن  يل ا ملفعىل  لطل ي يقمل يع سب مج حال اكنت 

يف لواكرنو، أو  نف وفقا  تجات من نفس ا بق عىل  نالرسوم والامنذج املوجودة يف الطلب  لص ن لتصتط ً م
رشط  يع الرسوم والامنذج املوجودة يف الطلب ختضع  تجات، أو يف حال اكنت  لتألف من تكل ا مج ن ملت

بق علهي تجات اليت  ندما تكون ا تصممي أو وحدة الاخرتاع أو  يطوحدة ا ن ع منوذج من ملل لا الرمس أو ا
نة ها غرض واحدمعيمجموعة   .ل أو يكون 

نصوص  9.3املالحظة  رشوط ا تويف ا تعددا إذا اكن الطلب  با  باره  نا اب با  ملميكن للطرف أن يعاجل  سـ طل ت ي لطل ي ع ممع
بني أو أكرث مبوجب املادة  سـمي الطلب إىل  طلعلهيا يف قانون الطرف، أو أن يطلب من املودع  ، 8تق

نصوص علهيا يف قانون الطرفإذا اكن  رشوط ا تويف ا ملالطلب ال  لسـ  .ي

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

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

ناء عىل  "1" بات بأن يكون هل احلق،  تب خبصوص ا ترصف دلى ا بق، يف ا لطلالقانون ا ل ملكملط َّ
يالت؛  لتسجوا

نوانه "2" باره  نوان يف أراض يقررها الطرف، اب عوأن يزوده  ت عبع ّ ٍ ّ. 

ية  )ب( ناء عىل الفقرة الفر ها الطرف  رشوط اليت  تويف ا ثل  ترصف هو صادر عن  عيكون  ب سـ مم ُيطّبقل ل ، أو هو )أ(ي
بة  ثل، اب سـتعلق بذكل ا لنملم ّ تب، أثر ترصف صادر عن مودع الطلب أو صاحب م بارش دلى ا ملكإىل أي إجراء  ي

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

يار   1خلا

يل اإللزايم[ )2([ ية ) أ] (لمتثا بارش دلى )ب(عمع مراعاة الفقرة الفر تيض ألغراض أي إجراء  ي، جيوز ألي طرف أن  يق
ية ملا نا شأة  يس هل حمل إقامة وال  شخص املعين اآلخر اذلي  يل أو ا عتب أن يكون مودع الطلب أو صاحب ا ص ن ل مسج ل لتك

ثل هل ثال  يه  ية وفعاةل يف أرا مبمأو جتارية  مم ًض َّ ّ  .حقيق

شخص املعين اآلخر جيوز ملودع الطلب  )ب( يل أو ا لأو صاحب ا شأة لتسج يس هل حمل إقامة وال  مناذلي  ل
ية أو  عنا يص ية وفعاةل يف أرا ضجتارية  ّ تب إليداع طلب  الطرف ه حقيق سه أمام ا ترصف ابألصاةل عن  ملكأن  نف ي

   ].ألغراض اترخي اإليداع
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يار   2خلا

يل اإللزايم[ )2[( تيض  ]لمتثا شخص املعين اآلخر اذلي من يقجيوز ألي طرف أن  يل أو ا لمودع الطلب أو صاحب ا لتسج
نا شأة  عيس هل حمل إقامة وال  ص من يهل ية وفعاةل يف أرا ضية أو جتارية  ّ ثال هل حقيق ِّ أن يعني  مم بارش دلى ّ يألغراض أي إجراء 

تب  .ملكا

نوان املراسةل[ )3( يغ القانوين أو  عنوان ا بل يل وفقا للفقرة] لتع تيض ا ًجيوز ألي طرف ال  لمتث تيض ألغراض )ب( يق يق، أن 
تب أن يكون ملودع الطلب أو صاحب بارش دلى ا ملكأي إجراء  يس هل حمل ي شخص املعين اآلخر اذلي  يل أو ا ل ا ل لتسج

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

ثل[ )4( ملميني ا تب بطريقة مقررة يف الالحئة ا] تع ثل دلى ا يني ا ند  لتبل الطرف أن يودع  ملك ملميق تع سـ  .نفيذيةَ

يفاء أية رشوط خالف 10مع مراعاة رشوط املادة ] حظر أية رشوط أخرى[ )5( ست، ال جيوز ألي طرف أن يطالب اب
شار إلهيا يف الفقرات من  رشوط ا ملا ناوةل يف تكل الفقرات) 4(إىل ) 1(ل سائل ا تعلق اب تفامي  مل  .ملي

رشو] اإلخطار[ )6( يفاء رشط واحد أو أكرث من ا ليف حال عدم ا ناء عىل الفقرات من ست ها الطرف  بط اليت  ) 1(يطبق
يفاء أي )4( إىل شخص املعين اآلخر بذكل مع إاتحة الفرصة ال يل أو ا تب إخطار املودع أو صاحب ا توىل ا ت،  سملك ل سج لتي

يذية هةل املقررة يف الالحئة ا يل، خالل ا نفرشط من ذكل ا تمل للق  .ب

رشوط[ )7( يفاء ا لعدم ا يفاء رش] ست ناء عىل الفقرات ستيف حال عدم ا ها الطرف  رشوط اليت  بط أو أكرث من ا يطبق ل
يه قانونه من جزاءات) 4(إىل ) 1( من نص  بق ما  يذية، جيوز للطرف أن  هةل املقررة يف الالحئة ا علخالل ا ي يط نف  .لتمل

شأن املادة   4بمالحظات 

بري عىل غرار املادة  1.4املالحظة  كيغت هذه املادة إىل حد   من معاهدة 4ون الرباءات واملادة  من معاهدة قان7ص
شأن قانون العالمات  بنغافورة  نغافورة" يف ما بعد يُشار إلهيا(سـ  ").سـمبعاهدة 

ند يسمح . )أ)(1(الفقرة  2.4املالحظة  ثل املعني خشصا "1"لبا ً من هذه الفقرة ألي طرف اشرتاط أن يكون ا ّ ملم
بات و ترصف أمامه خبصوص ا تب  بل ا لطلمتدا من  لل ملك ق ً متد عىل مع يالت، كويل براءات  معا ك لتسج

ثال مليل ا بق رشطا أقل رصامة. سب ند هل أيضا بأن  يطوسمح ا ب  . لي

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

يه نوان داخل أرا شرتط أن يقع ا تحديد، جيوز للطرف أن  ضوجه ا لع ي  .ل

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

شأن هذه الفقرة. )2(الفقرة  5.4املالحظة  نان  ياران ا نقاش  نة، يطرح  رشين  سادسة وا بعقب ادلورة ا ث لل للج خل ُ  .لع

تني 6.4املالحظة  سم هذه الفقرة إىل فقرتني فر يار األول،  يناء عىل ا نق خل عب ية تسمح و. ت  من هذا احلمك )أ(عالفقرة الفر
يل ألي إجرا تضاء ا لمتثألي طرف ا ناء إليداع ق تب، عىل أنه ال يلزمه بذكل، اب بارش دلى ا ثء  سـتملك ي
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تيض الطرف . طلب يف حدود ما خيدم أغراض احلصول عىل اترخي اإليداع ترص إماكية أن  يقو نتق
شخص املعين اآلخر  يل أو ا يل عىل احلاالت اليت ال يكون فهيا ملودع الطلب أو صاحب ا لا سج تث لمت ل

ية  نا شأة  عحمل إقامة وال  ص ية وفعاةل يف أرايض الطرفمن ّأو جتارية  تحديد عىل . حقيق يغ هذا ا لو ص
نغافورة) أ)(2(4غرار املادة   .سـمن معاهدة 

ية صيغت  7.4املالحظة  نغافورة وهتدف إىل احلد من ) 2(7 عىل غرار املادة )ب(عالفقرة الفر سـمن معاهدة 
تفعني يف سعهيم إىل احلصول عىل حامية الرمس  ناعي يف اخلارجملناحلواجز أمام ا منوذج ا لصأو ا تونص . ل

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

ثل يني  ممألغراض اترخي اإليداع دون  ب. تع نصوص بعو نارص ا تضمن ا ملارة أخرى، إذا اكن الطلب  لع ي
شأة )1(5علهيا يف املادة  يس هل حمل إقامة وال  نح هل اترخي إيداع حىت لو أودع عىل يد مودع  ن،  ممي ل

شرتط عىل هذا  ية وفعاةل يف أرايض الطرف وحىت لو اكن الطرف املعين  ية أو جتارية  ينا ع ّص حقيق
ثل إليداع الطلب يني  مماملودع  ثل .تع يني  تيض  مم وبعد اترخي إيداع الطلب، جيوز للطرف أن  تع يق

تابعة اإلجراءات هةل احملددة، جيوز للطرف أن . ملداخل همةل حمددة  ثل داخل ا ملوإذا مل يعني أي  مم
بار الطلب مرتواك ثال، ا يل ا يه قانونه من جزاءات مبا يف ذكل، عىل  نص  تبق ما  مل عل ي عيط  .  سب

ياب أي 8.4املالحظة  يار اثن غيف  بني أعاله، يطرح  نة حول املهنج ا رشين  سادسة وا خ اتفاق يف ادلورة ا ُ ّ مل للج لعل
ته نا نة  شـعىل ا مل بدأ اذلي جيزي ألي طرف . قللج ناء  تاح أي ا ثاين، ال  يار ا للموناء عىل ذكل ا ي ل خل سـتثب

تب ثل ألغراض أي إجراء أمام ا يني  شرتط  ملكبأن  مم تع بارة أخرى، جيوز ألي طرف أن . ي يو شرتط بع
 .يداعاإلاحلصول عىل اترخي إيداع الطلب، مبا يف ذكل ممثل ألغراض تعيني 

نوان للمراسةل . )3(الفقرة  9.4املالحظة  يغ القانوين أو  نوان  شرتط أن يكون للمودع  عجيوز ألي طرف أن  بل ع للتي
يه سة يف أرا ثل إذا مل تكن هل إقامة أو مؤ يه، بدل اشرتاط أن يكون هل  ضيف أرا س ّ مم يقرر القانون و. ض

نواان للمراسةل يغ القانوين أو  نواان  شلك  بق دلى الطرف املعين ما اذلي  ًا عً بل ع ي للتملط ترب هذا . ّ يعو
ثل يني  رشط أقل رصامة من  مما تع  .ل

 5املادة 
 اترخي اإليداع

سموح هبا[ )1( يات ا ملا ية ) أ (7]ملقتض نح الطرف اترخي إي)2(والفقرة ) ب(عمع مراعاة الفقرة الفر داع للطلب يكون مي، 
تضهيا املادة تايل ذكرها ابللغة اليت  نارص ا ياانت وا تب ا يه ا سمل  تارخي اذلي  تقا ملك لف لع ب ت لل ّ  ):2(10 ي

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

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

نة، اقرتح وفد الربازيل إضافة  7 رشين  سادسة وا للجخالل ادلورة ا لع ناعي"ل منوذج ا تكر الرمس أو ا تعلقة هبوية  ياانت ا لصا ب مل لب م يات "ل مقتض إىل قامئة 
 ).1(اترخي اإليداع يف الفقرة 

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

ناعي منوذج ا لصالرمس أو ا يات اترخي اإليداع يف الفقرة " ل  ).1(مقتضإىل قامئة 
ية إضافة وخالل ادلو تحدة األمر نة، اقرتح وفد الوالايت ا رشين  سادسة وا يكرة ا مل للج لع يات اترخي اإليداع يف الفقرة " املطلب"ل  ).1(مقتضإىل قامئة 
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يه ال "3" فوتصويرا واحضا مبا  ناعي؛ ً منوذج ا لصكفاية للرمس أو ا  ل

ثهل إن وجد "4" سمح ابالتصال مبودع الطلب أو  مبموياانت  ت  .ب

شار  )ب( نارص ا ياانت وا تب بعض ا يه ا سمل  تارخي اذلي  تارخي إيداع للطلب ا نح  ملجيوز للطرف أن  لع ب ت ل ك لمي ملك ف ي
ية  تصوير واحض) أ(عإلهيا يف الفقرة الفر شفوعة  ها،  بفقط، بدال من  م لك ناعي، أو ً منوذج ا يه الكفاية للرمس أو ا لص مبا  ل ف

تضهيا املادة  تقها بلغة خالف اللغة اليت  َّسلم  ).2(10يت

سموح به[ )2( سدد ) أ] (مرشط إضايف  نح أي اترخي لإليداع إىل أن  نه عىل عدم  نص يف قوا تجيوز للطرف أن  مي ني
 . الرسوم املطلوبة

شار إ )ب( رشط ا بق ا ملال جيوز للطرف أن  يةليط عيه يف الفقرة الفر بح ) أ( ل بقه يف الوقت اذلي أ صإال إذا اكن  ّيط ُ
يه هذه األحاكم فبق   .يط

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

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

يذية لتنفاملقررة يف الالحئة ا ّ
8. 

رشوط الحقا[ )5( يفاء ا لاترخي اإليداع يف حال ا شار إلهيا يف ] ست هةل ا بقة، يف غضون ا رشوط ا توىف املودع ا ملإذا ا ملط ملسـ ل
تجاوز ، )4(الفقرة  تضهيا هو اترخي اإليداع اكن يوجب أال  نارص اليت  ياانت وا تب لك ا يه ا تمل  تارخي اذلي  يقا ملك لعف ب سـ لل ي

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

شأن ا  5ملادة بمالحظات 

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

نح اترخي إيداع)أ)(1(الفقرة حتدد  2.5املالحظة  ها أحد األطراف لغرض  رشوط اليت ميكن أن يفر م ا ض وخالل . ل
سة رشوط املربطة مادلورة اخلا ية اإلبقاء عىل قامئة ا يد أ نة، عاودت عدة وفود تأ رشين  ت وا مه ك لللج لع

يل  ية إذ إن تأ نا تواها األدىن، كام هو احلال يف جمال الرسوم والامنذج ا جتارخي اإليداع يف  ع لص سـ مب
يا ت. ئاترخي اإليداع قد يؤدي إىل فقدان احلقوق هنا رشوط املربطة  ية ا بلغ أ بغي أن  بو ت مه لت ارخي اإليداع ين

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

سادسة خالل ادلورة  3.5املالحظة  نة، لا رشين  للجوا متس لع رشوط املربطة لا بة إىل ا تأحد الوفود إضافة املطا لل
متس كام . بتارخي اإليداع ت. وفد آخر إضافة الوصفلوا يان اب متس اثلث إضافة  نوا ملب ٌ ٌج، ورابع إضافة ل

تكر بيان هبوية ا َّوبني . ملب ية الفقرة ت  .)1(شـهذه الاقرتاحات يف حا
                                                 

بارة  8 تعاضة عن  نة، اقرتح وفد الربازيل الا رشين  سادسة وا عخالل ادلورة ا سـ للج لع يذيةمضن "ل هةل املقررة يف الالحئة ا نفا لتمل همةل  مضن"بعبارة " ّ
 .5وحذف القاعدة " معقوةل
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تضهيا املادة  4.5املالحظة  تيض الطرف إيداع الطلب ابللغة اليت  تقبني احلمك بوضوح إماكية أن  يق ن ليعمد إىل ) 2(10ي
تب . منحه اترخي إيداع رشط إىل عدم قدرة ا ملكويعزى تضمني الفقرة هذا ا ل أودع " من"عىل حتديد ُ

تب" ماذا" ها ا توفر املعلومات يف لغة  ملكشلك قاطع إذا مل  يقبل ت  . ب

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

ناعي منوذج ا يه الكفاية للرمس أو ا لصتصويرا واحضا مبا  ل ف بغي أن يكون تصوير الرمس . ً بارة أخرى،  ينو بع
تارخي اإليداع رشوط املربطة  ناعي أحد ا منوذج ا بأو ا ت للص به عدد من الوفود خالل . ل طلوهذا ما 

نة رشين  سة وا للجادلورة اخلا  . لعم

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

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

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

يد بإماكية متكني  7.5املالحظة  نة، عربت ست وفود عن الرأي اذلي  رشين  سة وا نخالل ادلورة اخلا للج يفم لع
نح اترخي إيداع نص الفقرة . ماألطراف من اشرتاط دفع الرسوم ألغراض  يجة ذلكل،  تو عىل أنه ) 2(نت

شلك أ نح اترخي إيداع إال إذا هذا األداء  يال جيوز للطرف اشرتاط دفع الرسوم من أجل  حد م
تارخي اإليداع مبوجب قانونه رشوط املربطة  با ت  . ل

تشمل أقىص ما ميكن فرضه ) أ)(2(و) أ)(1( بوضوح أن القامئة الواردة يف الفقرتني )3(الفقرة توبني  8.5املالحظة 
شأن اترخي اإليداع ياانت أخرى، لكن جيوز . بمن رشوط  نارص أو  بوميكن اشرتاط تضمني الطلب  ع

ها يف وقت الح  .ق من دون أن يؤثر ذكل يف اترخي اإليداععإيدا

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

يري سري أي  هةل هبدف  تغا تي بلمل ية الفقرة  .ملسـتق قد يطرأ يف ا اقرتاح وفد ) 4(شـويرد يف حا
تعاضة عن  يذية"سـابال هةل املقررة يف الالحئة ا نفمضن ا لتمل  ".مضن همةل معقوةل"بعبارة " ّ

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

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

نصان يف رشيعاهتام  نة أهنام  رشين  سادسة وا توفدان يف ادلورة ا يلع للج تفاظ ل بعىل الا تارخي إيداع ح
يه  تارخي اإليداع يف غضون " خمالفة"فالطلب اذلي  تعلقة  رشوط ا يفاء ا بتارخي لإليداع رشيطة ا مل لك ست

يعاب هذا املهنج، تقدم وفد ابقرتاح، و. ّهمةل حمددة ّومن أجل ا ّأيده عدد من الوفود األخرى، وهو ست
تجاوز" تضهيا " يأال  نارص اليت  ياانت وا تب لك ا يه ا تمل  تارخي اذلي  يقاترخي اإليداع ا ملك لعف ب سـ لل ي

 ).2(و) 1(الطرف مبوجب الفقرتني 
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 6املادة 
شف  لكفرتة اإلهمال لإليداع يف حال ا

يه إهمال لإليداع[ علشف يرتتب  نا] ك شف عن رمس أو منوذج  صإن ا هرا[عي خالل فرتة لك رش  ًالاثين  ش هر ] [*ع شتة أ سـ
منوذج ] *عىل األقل بة ابألولوية، ال خيل جبدة الرمس أو ا بق اترخي إيداع الطلب، أو اترخي األولوية يف حال املطا لاليت  ل تسـ
ناعي و شف/لصا سب احلال، إذا مت ا ته،  لكأو أصا ح  :ل

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

بل  "2")ب( نهقمن  شف  ناعي ومرصح هل اب منوذج ا عخشص عىل عمل ابلرمس أو ا لك َّلص تكر أو 9ل بل ا ملب من  ق
رشعي؛ لخلفه ا

 

رشعي "3")ج( تكر أو خلفه ا سفي إزاء ا ليجة ترصف  ب ملتع ّ  .10نت

شأن املادة   6بمالحظات 

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

ها ما بني  هر و6تتيحوترتاوح فرتة اإلهمال يف القوانني اليت  هرا12ش أ  ً هوم كذكل أن . ش ملفلكن من ا
تلفة، وشلك عام عدم إاتحة بعض األنظمة بوجود فرتات إهمال  ن القانوية لفرتة اإلهمال، قد يؤداين خم

ناعي يف اخلارج منوذج ا لصابملودع إىل فقدان إماكية احلصول عىل حامية للرمس أو ا يد . لن حومن شأن تو
بات  نب مودعي ا نه فرتة اإلهمال أن  شف اذلي ترتتب  لطلفرتة اإلهمال مع إقرار اتفاق حول ا جي ع لك

 . هذا اخلطر

رشين  تنيخالل ادلور 2.6املالحظة  سة وا لعاخلا رشين م سادسة وا لعوا للجنة، عربت عدة وفود عن رأي مفاده أنه ل
ناعي، يف مقابل فرتة  منوذج ا شف عن الرمس أو ا هر من ا تة أ لصبغي أن تكون فرتة اإلهمال  لك لسـ ش ين

هرا12 شة، وهام فرتة إهمال مدهتا . ش  نا يارين  رشوع احلمك املعدل  تايل، يقرتح  قواب للم خل هرا12"م " ش 
هر عىل األقل "أو شتة أ ناعي" سـ منوذج ا شف عن الرمس أو ا لصمن ا ياران بني . للك خلوقد وضع ا ُ

تخدمني أعربت يف .قوسني نظامت ا ثاين، جتدر اإلشارة إىل أن عددا من  يار ا تعلق اب سـ وفامي  ل خل ملي م
ثل ألنه يعطي  يار لن يكون احلل األ نة عن رأهيا بأن هذا ا رشين  سادسة وا مادلورة ا خل للج باع لعل نطالا

يقني القانوين دون أن يكون هل وفود يف الواقع لتحقق ا  .ّب

رشعي أو  3.6املالحظة  شف عىل يد اخملرتع أو خلفه ا لونص هذا احلمك عىل فرتة إهمال إليداع الطلب إذا اكن ا لك ي
ناعي بفضل معلومات  منوذج ا لصخشص آخر اطلع عىل الرمس أو ا رشعيل . لأمده هبا اخملرتع أو خلفه ا

تكر أو يو شخص اآلخر أيضا قد حصل عىل ترصحي م ا ية أن يكون ا ته احلا بتيض الاقرتاح  ل ل مليغ بص ق
ناعي منوذج ا شف عن الرمس أو ا رشعي  لصمن خلفه ا لللك نة، . ل رشين  سادسة وا للجويف ادلورة ا لعل

                                                 

سـهبا األطراف وفقا لقو * رشوع القواعد ميكن أن  رشوع املواد و هور يف  هل املعرب عهنا اب نة أن ا حتهم ا م م شللج مل ييهننالتف  .ةطنا الو
سادسة خالل ادلورة  9 رشينلا ثل الاحتاد األورويب حذف لكامت لعوا نة، اقرتح  مم  نه"للج شف  عومرصح هل اب لك َّ." 

سادسة ل خال 10 رشينلادلورة ا ند رابعلعوا بني إضافة  نة، اقرتح وفد ا ب  لفل شف للج شأن ا لك  شلك "ب بمن جانب أطراف أخرى ممن حصلوا عىل معلومات 
بارش مبارش أو غري   ."م

رشين  وخالل ادلورة سادسة وا لعا نود ل بنة، اقرتح وفد الربازيل جعل ا يارية" 3"و" 2"و" 1"لللج  .ختا
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ثاين إذ من شأنه أن حيد من رشط ا هام إزاء ا تخدمني عن  ية  ثل عن  ّأعرب وفد واحد و ل سـ مجع لمم قلق  م
 .مزية فرتة اإلهمال

شف عىل يد الغري ممن  4.6املالحظة  تاح فهيا فرتة إهمال، ويه ا شف  لكاقرتح أحد الوفود إضافة حاةل رابعة  ت للك
بارشة  رشعي بطريقة  تكر أو من خلفه ا ناعي من ا منوذج ا محصل عىل معلومات عن الرمس أو ا ل ب مللص ل

بارشة ند ّ وميكن مض هذه احلاةل إىل احلاةل .مأو غري  شار إلهيا يف ا با رشط "2"لمل تخيل عن ا ل، رشيطة ا ل
رشعي، كام اقرتح  تكر أو خلفه ا شف من ا لالقايض بأن يكون الغري قد حصل عىل رصحي اب ب مللك

 .الوفود أحد

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

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

ن 6.6املالحظة  نة، اقرتح أحد الوفود حذف ا رشين  سادسة وا بويف ادلورة ا للج لل ترب وفد آخر أن "3"د لع ع، وا
يد توفري فرتة إهمال  رشوعة، ومن ا سة غري ا نا ند قد تكون من ابب ا ملفاحلاةل املوصوفة يف ذكل ا مل ف مل لب

ية حامية حق مودع الطلب  .بغإزاءها 

بغي  7.6املالحظة  نيب وهل  تب حميل أو أ رشة الصادرة عن  ناعي يف ا منوذج ا شف عن الرمس أو ا نأما ا ج يمك لن لص للك
بق يف لك طرفأن سأةل ترتك للقانون ا ـي  نط يؤدي إىل إاتحة فرتة إهمال  ملم ترب الطرف أن . فه يعوقد 

نود من  شار إلهيا يف ا تب ال يقع مضن أي من احلاالت ا رشة الصادرة عن ا شف يف ا با مل للك ملك " 1"لن
تيض إاتحة فرتة إهمال6من املادة " 3"إىل  ترب أهنا ال  تق و  .يع

يفت ح 8.6املالحظة  ية إىل هذه املادة مفادها أنضأ سـهبا األطراف وفقا شـا هور ميكن أن  هل املعرب عهنا اب حت ا ش لمل
ية يهنا الو طنلقوا هور. ن سب اب رشوع املواد إىل فرتة  شار فهيا يف  لشوهذه يه املرة األوىل اليت  حت . مي

نة إزاء رشين  سادسة وا يان ردا عىل قلق أحد الوفود يف ادلورة ا يف هذا ا للجوأ ل ب لعض ّ ساب ل ية  ح  كيف
ية املعرب هل الز ّا من هورمل  .لش عهنا اب

 7املادة 
 رشط إيداع الطلب ابمس اخملرتع

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

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

 واكن هذا الامس هو امس مودع الطلب، )أ(

تكر للمودع، حي )ب( نازل من ا يان  توي عىل  يان أو  بأو اكن الطلب مصحواب  ت ب ملحي بب تكر الرمس أو ً يع  مبمل تو ق
ناعي منوذج ا لصا  .ل
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شأن املادة   7بمالحظات 

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

 .ملودعا

تكر 2.7املالحظة  بق هذا احلمك إال عىل األطراف اليت . ملبال يعمم هذا احلمك رشط إيداع الطلب ابمس ا يطوال 
رشط بق هذا ا لتضمن قانوهنا ا ملط نص . ي يط اإلجراءات يف احلاالت اليت  يويريم هذا احلمك إىل  تبسـ

سلمي املود سامح  رشط، وذكل اب بق عىل هذا ا تفهيا القانون ا ل بملط نقلل يل عىل ا نازل كد يان  لع جمرد  ل ت . ب
بع داخل الطلب نفصةل مرفقة ابلطلب أو  نازل يف ويقة  يطوجيوز أن حيرر ا ث ُت م ل ًوحفاظا عىل حقوق . ُ

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

 8املادة 
تقسـمي الطلب

 

سـمي أي طلب ] تقسـمي الطلب[ )1( ناأصيلتقجيوز للمودع  تب،ب،  يتضمن رمسني أو منوذجني أو أكرث  ملكء عىل طلب ا
بارة ( يه يف ما ييل  بعوشار إ ل بني ") الطلب األصيل"ي يني طلإىل  بارة (أو أكرث عفر بات يف ما ييل  بعوشار إىل تكل ا لطل ي
ية" بات الفر عا ية املطالب حباميهتا يف الطلب األصيل عىل تكل") لطل نا ععن طريق توزيع الرسوم والامنذج ا بات لص لطل ا

ية  .عالفر

ية[ )2( بات الفر عاترخي اإليداع وحق األولوية  تفادة من ] للطل تارخي إيداع الطلب األصيل والا ية  بات الفر سـتفظ ا ب ع لطل حت
بة ابألولوية، هايف حاةل إن وجدت لاملطا  .تطبيق 

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

ية مجموع الرسوم اليت اكنت ال جيوز أن يفوق مجم )ب([ بات الفر تحقة عن الطلب األصيل وا عوع الرسوم ا لطل ملسـ
تحقة  سـتكون  باتاملالمئ يداع العدد إلمسـ نفصةل لطلمن ا ية  بات أ ها  ميف حال إيدا صلع  ].كطل

شأن املادة   8بمالحظات 

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

شمل الطلب ). 3(3يتعني قراءة هذا احلمك ابالقرتان مع املادة  2.8املالحظة  يونص هذه املادة عىل أنه جيوز أن  ت
رش يني أو أكرث، مع مراعاة ا نا لرمسني أو منوذجني  ع بقص نص علهيا القانون ا ّوط اليت ميكن أن  ملط . ي

بقة، رشوط ا تويف ا يني أو أكرث ال  نا تضمن رمسني أو منوذجني  ملطفإذا اكن الطلب اذلي  سـ ع ص لي ميكن  ي
رشوط تويف ا يث  بني أو أكرث  سـمي الطلب األصيل إىل  لتب أن يطلب من املودع  سـ حب طل تتق . للمك

بارة  بغي" تقسـمي الطلب"عويرتتب عىل  نا إال إذا اكن الطلب األصيل ينأنه  سـمي  ممك أال يكون ا لتق
 .معلقا
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بات  3.8املالحظة  بة  ية أو من أداء الرسوم اب يفاء اإلجراءات ا سـمي الطلب مقدمه من ا للطلال يعفي  سـ شلك نتق لل ست
ية تارخي إيداع الطلب األصيل واترخي األولوية، . عالفر بات  تفاظ ا سـمي يف ا ية ا بلكن تمكن أ لطل تق حمه ل

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

بارة ).1(الفقرة  4.8املالحظة  يفت  نة، أ رشين  سادسة وا شات ادلورة ا نا ع عقب  ض للج ل لعق بناء عىل طلب "م
تب به لتقحىت يكون من الواحض أن نوع ا" ملكا سـهتدف يف هذا احلمك هو ذاك اذلي  يطلسـمي ا مل

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

ست ملزمة بذكل بت يف ذكل، ولكهنا  ير  . مبوجب هذا احلمكلغ

بارة  5.8املالحظة  تايل معىن  ثال ا عيوحض ا ل مل ية املطالب حباميهتا يف الطلب "ّ نا ععن طريق توزيع الرسوم والامنذج ا لص
ية بات الفر عاألصيل عىل تكل ا ية ".لطل نا شمل ثالثة رسوم أو مناذج  يا  با أ نفرتض أن  ع  ص ي صل طل ل

متي رسامن أو منوذجان. ّأودع يف طرف معني ئة ينو يان إىل ا نا لف  ع يف ادلويل للرسوم 7ص لتصن من ا
ئة  ثالث إىل ا متي ا ناء عىل اتفاق لواكرنو، و ية  نا لفوالامنذج ا ل ب ع لونفرتض أيضا أن القانون الوطين . 9ينلص

بق يف الطر ية يف ملنطا نا يع الرسوم والامنذج ا متي  تعددة رشيطة أن  بات ا سمح بإيداع ا عف  لص مج مل لطل تني
يف ادلويلنفسها ئة فلاالطلب إىل  تب من مودع الطلب أن . لتصنمن ا ثال، يطلب ا ملكويف هذا ا مل

يان إىل  نني  يني ا نا شمل الواحد رمسني أو منوذجني  يني،  بني فر متسم الطلب األصيل إىل  ث ع ص ي ع طل ينيق ّ
ئة  ئة 7لفا متي إىل ا ناعي اليت  منوذج ا لف وشمل اآلخر الرمس أو ا ن يل لص  .9ي

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

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

بات سلمي من ا بداية العدد ا لطلا ل ية أعىل .ل بات الفر بل الرسوم املدفوعة عىل ا ع وجيوز أن يكون  لطل م
س بلغ الرسوم للعدد ا بلغ الرسوم املدفوعة عىل الطلب األصيل، ولكن ال جيوز أن يزيد عىل  لمن  م لمي م

بات ياغة الفقرة . لطلمن ا صوعدلت  هدف من هذا احلمك بأسلوب أوحض) ب(3ِّ لبري عن ا  .للتع

نصوص علهيا يف القرة  8.8املالحظة  يح احلاةل ا تايل عىل تو ثال ا ملوساعد ا ض ل مل لنفرتض أن تلكفة إيداع ). ب(3ي
ناعي يف طرف معني يه  ّطلب رمس أو منوذج ا يني  وتلكفة الطلب لرمسني أو من10لص نا عوذجني  ص

يس يه ينمتيان إىل  يف  ها من  ئة  نا س تصنلف به لرمسني أو منوذجني ويدفع . 15نف . 15طليودع املودع 
منوذجني ال  نني ألن الرمسني أو ا يني ا بني فر سـمي الطلب األصيل إىل  نه فامي بعد  لويطلب  ث ع طل تق م ُ

ها ئة  سيان إىل ا نفلف بدا. ينمت نفصلني يف ا بني  لولو أودع املودع  واملغزى من الفقرة . 20ية دلفع مطل
سـمي الطلب ابملودع إىل دفع أكرث من ) ب(3 بلغ اذلي اكن .  يف هذه احلاةل20تقهو أال يؤدي  ملوهو ا

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

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

 .5، أي أن يدفع )الطلب األصيل



SCT/27/2 

Annex 

16 

 

 

 9املادة 
ناعي منوذج ا لصرش الرمس أو ا ل  ن

ناعي دون رشالامتس [ )1([ منوذج ا ناحملافظة عىل الرمس أو ا لص ّتعني[بناء عىل طلب املودع، ] ل يسمح أن ] جيوز[] ي
رش ملدة حيددملودع الطلب بأن حيافظ الطرف حيافظ  ناعي دون  منوذج ا نعىل الرمس أو ا لص بقهال ّ القانون ا ،  أقصاهاملط

يذيةرشط مراعاة امل يا املقررة يف الالحئة ا لتنفدة ادل  .ن

ناعي دون رشالامتس [ )2( منوذج ا ناحملافظة عىل الرمس أو ا لص جيوز للطرف، ألغراض احملافظة عىل الرمس ) أ(] موالرسو ؛ل
ناعي دون رش وفقا للفقرة  منوذج ا نأو ا لص تب)1(ل شرتط تقدم املودع ابلامتس  للمك، أن   .ي

شرتط )ب( تب أن  يجيوز  ناعي دون رشللمك منوذج ا تعلق ابلامتس احملافظة عىل الرمس أو ا ن دفع رمس فامي  لص  وفقا لي
ية   .)أ(عللفقرة الفر

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

ناء عىل الفقرة  بقة  ناء الفرتة ا بأي وقت أ ملط ناعي) 1(ث منوذج ا لصرش الرمس أو ا ل  ].ن

شأن املادة   9بمالحظات 

رشين أن  1.9املالحظة  سادسة وا شات يف ادلورة ا نا لعأكدت ا ل ق مل نماكية احملافظة لمودعني إمتنح لالعديد من القوانني ّ
ناعي دون رش لفرتة من الزمن منوذج ا نعىل الرمس أو ا لص يح تكل ل تت، ولكن عددا من القوانني ال 

بري عن تكل املواقف . ناإلماكية نة برضورة ا رشين  سادسة وا تعوناء عىل خالصة ريس ادلورة ا للج ل لب لع ئ
نة، فإن هذه الويقة تعرض بل املقدم إىل ا نص ا رشوع ا ثيف  للج ّل ملق شأن هذا احلمكم نني  يارين ا ب  ث  .خ

ناعي دون  2.9املالحظة  منوذج ا سمح الطرف ملودع الطلب ابحملافظة عىل الرمس أو ا يار األول أن  تيض ا لصو ي لخل يق
يذية يا املقررة يف الالحئة ا لتنفرش ملدة حيددها مبوجب قانونه الوطين، مع مراعاة املدة ادل ّ ن ّ ويمكن . ن

تفعني املغزى من هذا احلمك يف مصل ناعي دون رش لفرتة ملنحة ا منوذج ا نيف احملافظة عىل الرمس أو ا لص ل
ناعيممعينة ما دام ذكل ميكهن منوذج ا سد الرمس أو ا تج اذلي  تحمك يف اإلصدار األول  لص من ا جي ن لل . للم

ناعي دون رش يف رشيع واحد ال خيدم أي غرض إذا رش  منوذج ا نلكن احملافظة عىل الرمس أو ا ت ن لص ل
ناعي يف رشيع آخرالرمس أ منوذج ا تو ا لص بحت مادة . ل تة يف العرص احلايل أنه إذا أ ثا صومن احلقائق ا ب ل

هوةل من أي ماكن آخر من العامل نفاذ إلهيا  تاحة يف جزء من العامل أمكن ا سما  بم  .ل

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

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

ًال حتدد هذه املادة نظاما خاصا من بني األنظمة الق 4.9املالحظة  منوذج ً به احملافظة عىل الرمس أو ا لامئة يمت مبو ج
ناعي دون رش نا رش . لص يل ا تأ ثال ألحاكم هذه املادة عرب اعامتد نظام  يه، ميكن للطرف الا لنو ج ل ت معل

نيح إماكية مثال أو نظام تصممي رسي أو نظام  تأخري دفع رسوم يت رش  يل الفعيل  تأ با لنل يلج  .لتسجا
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سادس 5.9املالحظة  ياغة لعقب ادلورة ا نة، عدلت  رشين  صة وا ِّ للج ية العامة للامدة  )1(الفقرة لع لبنوغريت ا ية 9ِّ بغ 
ناعي دون رش منوذج ا تعلق ابحملافظة عىل الرمس أو ا تلف األنظمة القامئة فامي  يعاب  نا لص ي لخم وذلكل، . ست

ياغة عامة) 1(وضعت الفقرة  سمح الطرف ملودع الط. صيف  تيض أن  يويه  لب احملافظة عىل الرمس تق
تيض من املودع أن يقدم الامتسا ذلكل الغرض نة ولكهنا ال  ناعي دون رش لفرتة  منوذج ا ّأو ا تق يّ معلص ن . ل

ناعي  منوذج ا سمح ملودع الطلب أن يؤجل رش الرمس أو ا لصويضمن هذا املهنج األخذ ابألنظمة اليت  لت ن ّ
يل دون   . تقدمي طلب ذلكل الغرضالاضطرار إىللتسجعن طريق تأخري دفع رسوم ا

يح  6.9املالحظة  هذه املادة،  ية اجلديدة  تويف إطار ا ل تن ن للطرف إماكية الاشرتاط من مودع الطلب )2(الفقرة لب
رش ناعي دون  منوذج ا نتقدمي الامتس للمحافظة عىل الرمس أو ا لص ثال . ل موشرتط تقدمي ذكل الالامتس  ي

رسية أو بة إىل الرسوم أو الامنذج ا لاب يل  يف األنظمة اليت لنسـ تأ جسمح  ب رشت  .لنا

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

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

يذية يا احملددة يف الالحئة ا لتنفتقل عن املدة ادل ّ  .ن

يا9تصبح املادة  8.9املالحظة  يارية يف إطار ا خل  ثاينخ  .لر ا

 10املادة 
يغات  لتبلا

ها[ )1( يغات و شلكوسائل إرسال ا يغات عىل ] لتبل بل ا يغات وإن اكن  يةل إرسال ا تار و بلجيوز ألي طرف أن  بل سـ تخي لت يقل
يغ يغات يف شلك إلكرتوين أو يف أي شلك آخر  بلالورق أو ا تبل للت  .ل

يغات[ )2( ي) أ] (لتبللغة ا تيض حترير أي  تبلجيوز ألي طرف أن  تبيق ها ا ملكغ بلغة   .يقبل

يغ من مرتمج  )ب( به ترمجة ذلكل ا ها  يغ بلغة أخرى ال  تيض يف حال اكن ا بلجيوز ألي طرف أن  ت تبل لت مكل بل يقيق
تكل الرتمجة خالل همةل معقوةل تب وتزويده  ها ا ثل إىل لغة  برمسي أو  ملكمم  .يقبل

تصديق عىل أية )ج( تيض أي شلك من أشاكل ا لال جيوز ألي لطرف أن  نصوص يق يغ خالف ما هو  م ترمجة  لتبل
 .عليه يف هذه املواد

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

يغات[ )3( ياانت الواردة يف ا بلا تب ياان أو أكرث من ا] لل يغ  شرتط تضمني أي  لجيوز للطرف أن  بت بل بياانت املقررة يف الالحئة ي
يذية  .لتنفا

يغ ومعلومات الاتصال[ )4( نوان ا بلنوان املراسةل و ع شرتط عىل مودع الطلب أو صاحب ] لتع يجيوز ألي طرف أن 
يذية يغ مع مراعاة أية أحاكم مقررة يف الالحئة ا يان ما ييل يف أي  شخص املعين اآلخر  يل أو ا لتنفا بلل ب ل تسج  :ت
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ًنواان للمراسةل "1"  ؛ع

يغ القانوين؛ "2" نواان  بلو للتع ً
 

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

يغات عىل الورق[ )5( يع ا لتبلتو يغ عىل الورق موقعا من مودع الطلب ) أ] (ق تيض أن يكون ا ًجيوز ألي طرف أن  َّ لتبل يق
شخص املعين اآلخر يل أو ا لأو صاحب ا يغ عىل الورق موقعا، عىل ويف احلاةل. لتسج تيض فهيا الطرف أن يكون ا ً اليت  َّ لتبل يق

يذية رشوط املقررة يف الالحئة ا تويف ا يع  بل أي تو نفذكل الطرف أن  ق لتيق ّ ل  .يسـ

يع خالف احلاالت املقررة يف  )ب( تصديق عىل أي تو تيض أي شلك من أشاكل ا ّال جيوز ألي طرف أن  ق ليق
يذية  . 11لتنفالالحئة ا

ية ابلر )ج( تب يف احلاةل اليت قد يكون )ب(عمغ من الفقرة الفر بات إىل ا تيض تقدمي اإل ملك، جيوز ألي طرف أن  ثيق
يغ عىل الورق يع وارد يف  تب شك معقول يف حصة أي تو تبلفهيا  ق  .للمك

ية لإلرسال[ )6( يغات املودعة يف شلك إلكرتوين أو بوسائل إلكرتو نا سمح فهيا الطرف] لتبل  بإيداع ييف احلاةل اليت 
يل  يغ من ذكل ا تويف أي  تيض أن  ية لإلرسال، جيوز هل أن  يغات يف شلك إلكرتوين أو بوسائل إلكرتو با بل سـ ن لقبل ت ي يقت ل

يذية رشوط املقررة يف الالحئة ا لتنفا ّ  .ل

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

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

 10مالحظات عىل املادة 

تب مبوجب  1.10املالحظة  يار وسائل إرسال )1(الفقرة مكجيوز ألي  هاخت ا ها و يغات اليت  شلكا يقبل  .لتبل

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

تب، جيوز ل ها ا ملكال  تيض أن تكون مرتمجةيقبل ية . يقلطرف أن  يه الفقرة الفر نص  عوهذا ما  عل ). ب(ت
تصديق عىل  يط اإلجراءات، ال جيوز اشرتاط أي شلك من أشاكل ا يا إىل  لويف هذه احلاةل، و سـ تبسع

ثال عىل يد موثق عقود  ثال، . ، إال يف احلاالت املقررة يف املواد)اكتب عدل(مالرتمجة،  يل ا ملفعىل  سب
بارها ) 2(18دة تنص املا ية مصدقة اب يري يف ا ندات املؤيدة اللامتس تدوين  تعىل أن تكون ا عتغ مللك ملست

ندات . مطابقة لألصل ندات يف حال اكنت ا تويرتتب عىل ذكل رضورة تصديق ترمجة هذه ا ست ملس مل
تب ها ا ية حمررة يف لغة ال  ملكاأل يقبل  .صل

                                                 

سا خالل 11  تصديق لادلورة ا سامح لألطراف اب نة، اقرتح وفد الربازيل تعديل هذه الفقرة من أجل ا رشين  لدسة وا ل للج يع يف احلاالت اليت لع قعىل أي تو
 .ينص فهيا قانون الطرف عىل ذكل
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ية  3.10املالحظة  سأةل حتديد من ُ ترتك للقانون ).ب(عالفقرة الفر بق يف الطرف املعين  ما ثل"ملنط ّا اذلي جيوز هل " ملم
ثل اذلي يكون وجيوز للطرف . إعداد ترمجة ألغراض هذه الفقرة سامح فقط  نص عىل ا للممأن  ل كويال ي

يغ بلسجال برتمجة ا لتم ّ. 

ية  4.10املالحظة  يقات اليت قدمهتا الوفود. )د(عالفقرة الفر بعا  يف هذا احلمك  تعلأ ت للض سة ُ م خالل ادلورة اخلا
رشين تيض تقدمي . لعوا ية عىل أنه جيوز للطرف أن  نص هذه الفقرة الفر يقني،  بدأ ا يقوللحفاظ عىل  عم ت ل

يغ األصيل يد بأن الرتمجة مطابقة  بليان  للتب هة اليت بإماكهنا . يف تكون للك طرف حرية حتديد ا جلو سـ
يح شلك  يان  حصتقدمي هذا ا ب يان. لب تب أو لبوميكن أن يقدم هذا ا متد دلى ا ثل  ثال  ملك  معم مم

 .رمسي مرتمج

يفت 5.10املالحظة  سامح للطرف تبعا) 3( الفقرة ضأ ية ا نة  رشين  سادسة وا نقاش اذلي دار يف ادلورة ا ل  بغ للج ل لعلل
نوان اخلاص ابملودع أو  ثل الامس وا يذية  ياانت املقررة يف الالحئة ا يغ ا تيض تضمني ا لعبأن  ب مبل نف لتيق ّ ل لت

ي تعلق به الطلبلتسجصاحب ا يل اذلي  شخص املعين اآلخر، أو رمق الطلب أو ا يل أو ا سج وقد . لتل
 .من معاهدة قانون الرباءات) 5(8صيغت الفقرة عىل غرار املادة 

وجيوز ألي طرف أن . من معاهدة قانون الرباءات) 6(8 عىل غرار املادة )3(الفقرة صيغ جزء من  6.10املالحظة 
يغ إش تبلتيض تضمني لك  نوان آخر مقرر يق يغ القانوين أو أي  نوان  نوان للمراسةل أو  عارة إىل  بل ع للتع

يغ إشارة إىل . أو معلومات لالتصال تيض تضمني لك  تبلوجيوز ألي طرف عىل وجه اخلصوص أن  يق
نوان  تيض أن يكون للمودع  يال بل  شرتط  يغ القانوين، حني ال  نوان  عنوان للمراسةل أو  ث ي بل ع يقع ً مت للت

يةللتبليغ ال نوان للمراسةل يف األرايض ا نقانوين أو   . ملعع

شرتط كذكل يف هذا احلمك ذكر معلومات الاتصال اخلاصة مبودع الطلب أو  7.10املالحظة  يوجيوز ألي طرف أن 
يغ شخص املعين اآلخر، يف ا يل أو ا بلصاحب ا ل تسج لت توشمل معلومات الاتصال املمكن طلهبا، كام . ل

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

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

يذيةيف احل تصديق عىل . لتنفاالت املقررة يف الالحئة ا ياب ا تعويض عن  لونص الفقرة كذكل،  غ لل ت
شك املعقول يع يف حاالت ا تو بات عىل حصة ا تب تقدمي إ تضاء ا يع، عىل إماكية ا تو لا ل ث ن قل ملك ق  .ق

 11املادة 
تجديد  لا

تجديد؛ والرمس[ )1( ي) أ] (للالامتس  تىض الطرف جتديد مدة امحلاية،  فإذا ا تيض إيداع الامتس وتضمني ذكل ق يقجوز هل أن 
ها تايل ذكرها أو  ياانت ا لكالالامتس بعض ا ل  :لب

تجديد مطلوب؛ "1" ليان بأن ا  ب

نوانه؛ "2" يل و عوامس صاحب ا لتسج
 

يل املعين  "3" ية(لتسجورمق ا يالت ا نأو أرقام ا ملعسج تجديد؛) لت  لاب
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تجديد؛ "4" ها ا متس  لويان مبدة امحلاية اليت  لب يل
 

نوانه؛لتسوإذا اكن لصاحب ا "5" ثل و ثل، امس ذكل ا عيل  ملم مم ج
 

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

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

تجديد؛  لا

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

تب )ب( تجديد  تيض دفع رمس عن الامتس ا للمكجيوز ألي طرف أن   .ليق

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

يذية يا املقررة يف الالحئة ا لتنفمراعاة الفرتات ادل ّ  .ن

شار إلهيا يف ] حظر أية رشوط أخرى[ )3( رشوط ا يفاء أية رشوط خالف ا ملال جيوز ألي طرف أن يطالب اب ل ست
تجديد10ويف املادة ) 2(و)1(الفقرتني  تعلق ابلامتس ا ل يف ما   .ي

شأن املادة   11بمالحظات 

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

بق ّنوات، حىت بلوغ املدة القصوى اليت يقررها القانون ا ملط  .سـ

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

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

تجديد يهنا عىل هذا ا لنص يف قوا  .نت

يف  4.11املالحظة  ند ضأ متس يف بعض "4"لبا تجديد ميكن أن  يث إن ا نة  رشين  سة وا يل عقب ادلورة اخلا ل للج حم لع
يل يار صاحب ا سب ا بدلان ملدة حامية واحدة أو أكرث  سجا ت ح لتل  .خ
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 12املادة 
ه تعلقة اب ملوقف اإلجراءات ا  لمل

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

ي تا يذية ويف أحد املوعدين ا لا ل يار الطرفلتنف سب ا تني،   :خح

هةل؛ "1" ملبل انقضاء ا  ق

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

تب الطرف ألحد اإلجراءات 12]مواصةل اإلجراءات[ )2( هةل حددها  يل  ثل املودع أو صاحب ا مك يف حال مل  مل سج تت لمي
نص تب، ومل يكن ذكل الطرف  بارشة دلى ا يا هل وفقا للفقرة ملكمل نه عىل متديد ا مل يف قوا نص يف )ب)(1(ني ي، عىل الطرف أن 

يل خبصوص ذكل  يل ورد حقوق املودع أو صاحب ا نه عىل مواصةل اإلجراءات خبصوص الطلب أو ا سجقوا تسج لت ّل ني
تضاء إذا مت ما ند الا يل،  قالطلب أو ذكل ا ع  :ييل لتسج

رشو "1" تب وفقا  يه الامتس بذكل إىل ا للتو ملك يذية؛ج  لتنفط املقررة يف الالحئة ا

هةل املقررة يف  "2" بارشة اإلجراء املعين، خالل ا هةل احملددة  بق مبوجهبا ا رشوط اليت  يفاء لك ا ملوا مل ملت تط ل س
يذية  .لتنفالالحئة ا

ناءات[ )3( هةل مبوجب الفقرة ] سـتثالا نص عىل متديد ا شرتط ا ملال  ّ ل ُ ) 2(أو مواصةل اإلجراءات مبوجب الفقرة ) 1(ي
يذية ناءات املقررة يف الالحئة ا نفخبصوص الا لتث  .سـت

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

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

يذية لتنفيه يف هذه املواد أو مقررا يف الالحئة ا ً  .عل

ناء عىل الفقرة ] فرصة لإلدالء ابملالحظات يف حال رفض مرتقب[ )6( دون ) 2( أو) 1(بال جيوز رفض الامتس موجه 
شأن الرفض املرتقب خالل همةل معقوةلإاتحة الفر يل يك يديل مبالحظاته  بصة للمودع أو صاحب ا  .لتسج

شأن املادة   12بمالحظات 

تدابري وقف اإلجراءات 1.12املالحظة  تعلق  نغافورة ومعاهدة قانون الرباءات أحاكما  بتضمن معاهدة  ت سـ والغرض . ًت
تاجئ يةلنمن هذه األحاكم إضفاء املزيد من املرونة عىل ا هل الز ثال  ن املرتبة عىل عدم الا ت مت ففي . للمم

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

                                                 

نة، اقرتح وفد الربازيل جعل الفقرة  12 رشين  سادسة وا للجخالل ادلورة ا لع يارية12من املادة ) 2(ل  .خت ا
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سأةل تدابري وقف اإلجراءات بطر 2.12املالحظة  نغافورة  موتقارب معاهدة  تلفة عن معاهدة قانون الرباءات سـ خميقة 
يل عالمة جتارية، يف حني أن فقدان الرباءة عىل غرار فقدان الرمس  لتسجإذ ميكن إعادة تقدمي طلب 

يه ناعي ال رجعة  منوذج ا فأو ا لص  .ل

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

 .ّأو مواصةل اإلجراءات أو رد احلقوق

هةل اليت حددها  4.12املالحظة  نص يف قانونه عىل متديد ا ملويف معاهدة قانون الرباءات، يكون للطرف حرية أن  ي
ب تب  قا نص . ل انقضاهئاملك تب، يكون الطرف املعين ملزما اب هةل اليت حددها ا لأما بعد انقضاء ا ً ملك مل

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

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

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

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

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

نه12املادة تلزم  7.12املالحظة  نص يف قوا ني الطرف بأن  هلي تعلقة اب مل عىل وقف اإلجراءات ا تخذ ذكل شلك . مل يوقد 
ناء عىل الفقرة  هل  بمتديد إلحدى ا ناء عىل الفقرة ) 1(مل . أو الك األمرين) 2(بأو مواصةل اإلجراءات 

ناء عىل الفقرتني  نه  يه يف قوا نص  ترص وقف اإلجراءات اذلي يلزتم الطرف اب بو عل يل عىل ) 2(و) 1(نيق
هل اليت  تبحددها "ملا بارشة دلى ا ملكتب الطرف ألحد اإلجراءات ا بارة ". ملمك عوقد ورد تعريف 

تب" بارش دلى ا ملكإجراء  بارة ". 9"1يف املادة " م تب"عأما يف ما خيص  هةل اليت حيددها ا ملكا ، "مل
تب إن وجدت هل اليت حيددها ا تار ا ملكفللك طرف أن  مل بق 12ويرتتب عىل ذكل أن املادة . خي تط ال 

هل  رشيع الوطين أو يف معاهدة ملعىل ا نصوص علهيا يف ا هل ا تب والسـامي ا لتاليت ال حيددها ا مل مل ملك
ية بق املادة . قلميإ تب 12تطوال  بارش دلى ا تظمل اليت ال  تاحة إلجراءات ا هل ا ملك أيضا عىل ا تمل ل مل

رشوط ذاهتا عىل ا. اكدلعاوى املرفوعة أمام احملامك بق ا تايل، بإماكن الطرف أن  ملواب ل يط هل األخرى، أو ل
نع عن إاتحة وقف اإلجراءات  بق رشوطا أخرى أو  تأن  ناء عىل املادة (مييط  ).13بخالف رد احلقوق 

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

ناء عىل الفقرة  هل  بمتديد ا تب يف اإلجراءات ". 2)"1(مل متر ا ملكويرتتب عىل مواصةل اإلجراءات أن  يسـ
هةل ية كام لو احرتمت ا ملا تب أن يرد حقوق املودع أو صاحب . ملعن ملكوعالوة عىل ذكل، عىل ا

يل املع شأن الطلب أو ا يل  سجا ب تسج لت تضاءل ند الا قين   .  ع
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يق تدابري وقف اإلجراءات ورد احلقوق)3(الفقرة تونص  9.12املالحظة  ناءات يف  ّ عىل ا تطب والغرض من هذه . سـتث
تغالل نظام تدابري وقف اإلجراءات  يل من ا نع مودع الطلب أو صاحب ا ناءات  سـالا لتسج م سـتث

ثال عىل وقف مزدوج لإلجراءات يف  سفي، عرب احلصول  ًشلك  م تع  .معلية واحدةب

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

يار   1خلا

ناية الالزمة أو انعدام القصد[ )1( تب وجود ا تضح  لعرد احلقوق بعد أن  توىل ] للمكي نه عىل أن  ينص الطرف يف قوا نيي
هةل يل  ثل املودع أو صاحب ا تب، يف حال مل  ملا سجملك تت تب واكنت لمي بارشة دلى ا ملك حمددة ألغراض أحد اإلجراءات ا مل

يل خبصوص الطلب  يل، رد حقوق املودع أو صاحب ا تعلق بطلب أو  بارشة ذلكل فقدان حقوق  يجة ا سجا سج ت تمل لت ّ لنت
يل املعين إذا مت ما ييل  :لتسجاملعين أو ا

يه "1" رشوط املقررة يف الالحئة جتو تب وفقا  للالامتس بذكل إىل ا ً يذيةملك  ؛لتنف ا

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

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

هةل قد  "4" ثال  تب أن عدم الا للمورأى ا ناية الالزمة لظروف احلال أو أن متملك لعحدث ابلرمغ من إبداء ا
يار الطرف سب ا تأي تأخري مل يكن مقصودا،   .خح

ناءات[ )2( ناء عىل الفقرة ] سـتثالا نص عىل رد احلقوق  شرتط ا بال  ل ُ ّي ناءات املقررة يف الالحئة ) 1(ّ سـتثخبصوص الا
يذية  .لتنفا

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

شار إلهيا يف الفقرة ] األدةل[ )4( باب ا يل آخر يدمع األ شرتط إيداع إعالن أو د ملجيوز ألي طرف أن  سـ ل دلى ) ج)(1(ي
تب تب خالل همةل حيددها ا ملكا  .ملك

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

يار   2خلا

ناية الالزمة أو انعدام القصد[ )1( تب وجود ا تضح  لعرد احلقوق بعد أن  نه عىل أن جيوز أن ] للمكي نينص الطرف يف قوا ي
تب، يف حا ملكتوىل ا تب ي بارشة دلى ا هةل حمددة ألغراض أحد اإلجراءات ا يل  ثل املودع أو صاحب ا ملكل مل  ململ سج تت لمي

يل خبصوص  يل، رد حقوق املودع أو صاحب ا تعلق بطلب أو  بارشة ذلكل فقدان حقوق  يجة ا سجواكنت ا سج ت تمل لت ّ لنت
يل املعين إذا مت ما ييل  :لتسجالطلب املعين أو ا

يه "1" يذيةالامتس بذكل إىل جتو رشوط املقررة يف الالحئة ا تب وفقا  نف ا لتملك لل  ؛ً
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بارشة ذكل اإلجراء، خالل  "2" هةل احملددة  بق مبوجهبا ا رشوط اليت  يفاء لك ا ملوإيداع الالامتس وا ملتط لت س
يذية؛ هةل املقررة يف الالحئة ا نفا  لتمل

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

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

ناءات[ )2( ناء عىل الفقرة ] سـتثالا نه عىل رد احلقوق  نص يف قوا شرتط عىل الطرف اذلي  بال  ي ُ نص يف ) 1(نيي يأن 
نه عىل ردها  يذيةخبنيقوا ناءات املقررة يف الالحئة ا نفصوص الا لتث  .سـت

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

ناء عىل الفطرف للجيوز ] األدةل[ )4( نه عىل رد احلقوق  نص يف قوا باذلي  يل ) 1(قرة نيي شرتط إيداع إعالن أو د لأن  ي
شار إلهيا يف الفقرة  باب ا ملآخر يدمع األ تب"3")1(سـ تب خالل همةل حيددها ا ملك دلى ا  .ملك

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

شأن املادة   13بمالحظات 

شأن هذه املادة 1.13املالحظة  ياران  نقاش  نة، يقدم  رشين  سادسة وا بعقب ادلورة ا لل للج خل َّ يار . لع خلوناء عىل ا ب
يل بعداألوىل،  تعلقة ابلطلب أو ا سجتلزم هذه املادة الطرف برد احلقوق ا تخلف عن احرتام همةل لتمل ل ا

تب ملكبارشة أحد اإلجراءات دلى ا شرتط هذه املادة لرد احلقوق أن يرى 12وعىل عكس املادة . مل ت، 
ناية الالزمة لظروف احلال أو أن  هةل قد حدث ابلرمغ من إبداء لك ا ثال  تب أن عدم الا لعا للمت مملك

يار الطرف سب ا تأخري مل يكن مقصودا،  تا ح ترص املادة 12دة وعىل عكس املا. خل  13تق أيضا، ال 
ناء عىل الفقرة  ناءات  بعض الا سمح  تب وإن اكنت  هل اليت حيددها ا بعىل ا ب ثت ملك ) 2(سـتمل

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

بارش"الغرض املقصود من اشرتاط أن تكون . )1(الفقرة بداية  2.13املالحظة  يجة ا ملا هةل[ة لنت ثال  للملعدم الا ] مت
يل تعلق بطلب أو  سجفقدان حقوق  نصوص علهيا يف " تت ناءات ا تحايل عىل الا ملتفادي ا سـتثل

 ).3(11 القاعدة

بة ابألولوية  3.13املالحظة  يح مطا نة، اقرتح أحد الوفود إضافة حمك حول  رشين  سة وا لخالل ادلورة اخلا تصح للج لعم
سق املادة حبأو إضافهتا واسرتجاع حق األولوية  .  من معاهدة قانون الرباءات13نيث يصاغ عىل 

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

يذيةبعد انقضاء فرتة األولوية شار إلهيا يف الالحئة ا هةل ا نف ولكن خالل ا لتمل بق إال عىل احلاةل . مل يطوال 
ناية  تخلف عن إيداع الطلب خالل فرتة األولوية قد حدث ابلرمغ من إبداء لك ا لعاليت يكون فهيا ا ل

يار الطرف سب ا تأخري مل يكن مقصودا،  تالالزمة لظروف احلال أو أن ا ح ونظرا لعدم إجراء أي . خل
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رشوعمن نة، مل يضمن هذا احلمك يف نص هذا ا سابقة  سأةل خالل ادلورات ا شأن هذه ا شة  ملا ُ للج ل مل ب . ق
بت يف ذكل، والامتس إضافة حمك مصاغ عىل  سأةل إذا ر شأن هذه ا شة  نا نة بدء  غلكن ميكن  مل ب ق مللج

 . من معاهدة قانون الرباءات13نسق املادة 

 14املادة 
ي يص أو تأمني  تدوين تر عالامتس   ينخل

يص[ )1( يص، جاز ذلكل الطرف أن ] خرشوط الامتس تدوين تر نص عىل تدوين تر خإذا اكن قانون أحد األطراف  ي
تدوين لتيض أن يكون الامتس ا  يق

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

يذية "2" ندات املؤيدة املقررة يف الالحئة ا شفوعا اب نفو لتت َّ ِّ ملس ً  .م

يص] سومالر[ )2( تب مقابل تدوين الرتا سديد رمس  تيض  خجيوز ألي طرف أن  للمك  .تيق

يل واحد، رشط أن تكون أرقام اكفة ] الامتس واحد[ )3( تعلق بأكرث من  يص  سجيكفي الامتس واحد حىت إذا اكن الرت تي ّ خ
سه اب يل واملرخص هل هو  نة يف الالامتس وأن يكون صاحب ا ية  يالت ا لا ل م نفل سج ي ن َّسج ت ب ملع يالت، َّت سجبة إىل لك ا تسـ لن

يالت يان نطاق خبصوص اكفة ا سجوأن يرد يف الالامتس   .لتب

شار إلهيا يف الفقرات من ) أ (13]حظر أية رشوط أخرى[ )4( رشوط ا يفاء رشوط خالف ا بة اب ملال جيوز املطا لل ) 1(ست
يص10 ويف املادة) 3(إىل  تدوين تر تعلق  خ يف ما  ب تضاء ما. ّي  : ييل ذكره قوبصفة خاصة، ال جيوز ا

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

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

ية  )ب( عال ختل الفقرة الفر شف عن املعلومات ألغراض ) أ(ُ شأن ا ناء عىل قانون الطرف  لكبأية الزتامات قامئة  ب ب
يص  .خخالف تدوين الرت

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

بات[ )6( تعلقة اب لطلالالامتسات ا بديل، عىل الامتسات تدوين )5(إىل ) 1(ُتطّبق الفقرات من ] ِّمل ت، مع ما يلزم من 
يص لطلب، إذا اك يلختر نص عىل تدوين من ذكل ا بن قانون الطرف   .لقي

يين[ )7( بديل، عىل الامتسات تدوين )5(إىل ) 1(تطبق الفقرات من ] عالامتس بغرض تدوين تأمني  ت، مع ما يلزم من 
يل تعلق بطلب أو  يين  سجتأمني  ي  .14تع

                                                 

نة، اقرتح وفد الربازيل خالل ادلورة ا 13 رشين  للجسادسة وا لع  ).4( الفقرة حذفل
نة، اقرتح وفد الربازيل إضافة فقرة جديدة إىل املادة خالل ادلورة  14 رشين  سادسة وا للجا لع تايل14ل نحو ا ل عىل ا ترسي األحاكم الواردة يف ) 8(: [ل

تدابري الالزمة ملاكحفة املام15 و14املادتني  ساس بأي من ا ل دون ا متةل مل ية حملرسات ا نا فا تعاقديةمل يص ا سة يف الرتا لنا ف  ].خللم
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شأن املادة   14بمالحظات 

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

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

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

نارص غري تكل املقررة يف القاعدة  ياانت أو  تيض توفري املودع  عللطرف أن  ب ،أو يف )1(12يق
تعل10 املادة يغات"قة مل، ا ندات غري ". لتبلاب تيض توفري  توعىل حنو مماثل، ال جيوز ألي طرف أن  مسيق

 ).2(12تكل الواردة يف القاعدة 

نة، اقرتح أحد الوفود  3.14املالحظة  رشين  سادسة وا للجويف ادلورة ا نص احلمك عىل ) 4(حذف الفقرة لعل ّيث  ي حب
يا ويس القصوى لاملعايري ادل رشوط القصوى هبدف وقال وفد آخر إن من ا. ن لهم مع ذكل وضع ا مل

يدها شـيط اإلجراءات وتر  .تبسـ

نة،  4.14املالحظة  رشين  سة وا يقات اليت قدمهتا العديد من الوفود خالل ادلورة اخلا للجبعا  م تعل لعت ثين لل تسـتال 
يص أو ترمجة هل) 4( الفقرة تيض )أ)(2)(12(فمبوجب القاعدة . ختقدمي عقد الرت يق، جيوز للطرف أن 

شفوعا أن يص  م يكون الامتس تدوين الرت يصمبسـتخرج من الاتفاق أو خ خسخة من اتفاق الرت ، بن
يار الطرف مقدم الالامتس ّسب ا ت  .خحب

تابعة ألحد األطراف  5.14املالحظة  سلطات ا نع هذا احلمك ا لال  ل يات(مي ئثل مصلحة الرضائب أو مصلحة اإلحصا ) م
تقدمي املعل يص  بة األطراف يف الرت بمن مطا بقخل َّومات وفقا لقانون الطرف ا ُملط ً . 

سارية كذكل، مبوجب  6.14املالحظة  رشوط ا بق ا لو بات، لكن )6(الفقرة لتط تعلقة اب يص ا لطل، عىل تدوين الرتا مل خ
تدوين نص قانون الطرف املعين عىل هذا ا لفقط حني  يف هذا احلمك، الوارد كذكل يف . ي ضوقد أ

نغافورة، عقب ادلورة الرابعة  نةسـمعاهدة  رشين  للجوا  .لع

ند  7.14املالحظة  يين إىل القاعدة )7(الفقرة تستو تعلقة ابلامتس تدوين تأمني  ع ا يذية ملعاهدة ) 9(17مل لتنفمن الالحئة ا
سب عن طريق . قانون الرباءات يين  يل من تأمني  نه الطلب أو ا تدوين ما  توتعلق  ع سج تضم ب مكت ت لي

بلغ أو أداء ال سديد  معقد أبرم لغرض تأمني  ت سارة أو ُ تعويض عن  ثل الرهن أو الضامن، أو  خزتام،  لل م
ية لسؤو يه الفقرة . م نص  علوعىل غرار ما  نص يف ) 1(ت يص، ال يلزم أي طرف اب لشأن تدوين الرت خب

يين تدوين، تكون هل . عقانونه عىل تدوين تأمني  ثل ذكل ا لوفضال عن ذكل، إذا مسح أي طرف  مب
ية اليت نات ا تأ لعينحرية حتديد نوع ا ي  . جيوز تدويهنامل
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 15املادة 
يين أو إلغائه يص أو تأمني  تعديل تدوين تر عالامتس   خل

يص أو إلغائه[ )1( تعلقة ابلامتس تعديل تدوين تر رشوط ا خا مل يص، جاز ] ل نص عىل تدوين الرتا خإذا اكن قانون الطرف  ي
يص أو إلغائه تيض أن يكون الامتس تعديل تدوين الرت خذلكل الطرف أن   يق

يذية،ًمودعا "1" رشوط املقررة يف الالحئة ا لتنف وفقا  ّ لل ً 

يذية "2" ندات املؤيدة املقررة يف الالحئة ا شفوعا اب نفو لتت ّ ِّ ملس ً  .م

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

رشوط األخر[ )3( يص أو )5(إىل ) 2(14تطبق املادة ] ىلا بديل، عىل الامتسات تعديل تدوين تر خ، مع ما يلزم من  ت
يين  .عإلغائه وعىل الامتسات إلغاء تدوين تأمني 

شأن املادة   15بمالحظة 

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

 16املادة 
يصاآلاثر امل خرتبة عىل عدم تدوين الرت  ت

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

ناعي  .لصا

رشط عىل أي حق قد ميلكه املرخص هل ] َّوق املرخص هلبعض حق[ )2( يص  تيض تدوين تر َّال جيوز ألي طرف أن  ك خ يق
يل أو احلصول عن طريق دعوى من ذكل  ها صاحب ا سجناء عىل قانون ذكل الطرف يف الاشرتاك يف دعوى تعد ير لتب فع ٍّ

ناعي ا منوذج ا يجة لفعل تعد عىل الرمس أو ا يل عىل تعويضات  لصا لب ٍّ نت يصلق  .15خذلي يكون موضع الرت

شأن املادة   16بمالحظات 

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

تدو نص عىل ا لالطرف املعين  رشط إىل ي هذا ا ثال  يص، ال جيوز أن يؤدي عدم الا لين اإللزايم للرتا ل متخ
يص، وال أن يؤثر بأي شلك من  ناعي موضع الرت منوذج ا يل الرمس أو ا ية  خإلغاء صال لصح لسج ت

ناعي منوذج ا هذا الرمس أو ا نوحة  لصاألشاكل عىل امحلاية ا لملم تعلق . ل توجتدر اإلشارة إىل أن هذه الفقرة 

                                                 

سادسة  15 رشين لخالل ادلورة ا يارية) 2(للجنة، اقرتح وفد الربازيل حذف الفقرة لعوا ها ا ختأو، عىل األقل،   .جعل
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ي ختدوين تر يل سلطة الرضائب أو ب تب أو دلى أية سلطة أخرى للطرف املعين من  قبص دلى ا ملك
سلطة امللكفة بإجراء اإلحصاءات  .لا

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

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

يص ناعي اذلي يكون موضع الرت منوذج ا خأو ا لص بق. ل سؤالني للقانون ا ّويرتك اجلواب عىل هذين ا ملط ل ُ .
ها صاحب  فعلكن حني يكون للمرخص هل احلق مبوجب قانون الطرف يف الاشرتاك يف دعوى تعد ير ٍّ ّ
يجة لفعل تعد عىل الرمس أو  يل عىل تعويضات  يل واحلصول عن طريق دعوى من ذكل ا ٍّا نت ب لقسج لت
تاح للمرخص ممارسة تكل احلقوق، بغض  بغي أن  يص،  ناعي اذلي يكون موضع الرت منوذج ا ّا ي ُلص ن يخ ل

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

نة، اقرتح أحد الوفود حذف  4.16املالحظة  رشين  سادسة وا للجيف ادلورة ا ها ) 2(الفقرة لعل جعلأو عىل األقل 
يفاء إجراء إداري ّولكن، ثالثة وفود قالت إهنا ال تؤيد هذا املوقف ألن . خيارية ينبغي ستاإلغفال يف ا

يةؤدي إىل فقدان يأال   .مللكحق ا

 17املادة 
يص خيان الرت  ب

ثال  يص، ال يؤثر عدم الا ناء عىل تر تفاع  ناعي موضع ا منوذج ا يد أن الرمس أو ا ياان  تيض  تإذا اكن قانون الطرف  ب ن لص مب خ يف ليق ُ ً
ته يص أو حام ناعي اليت يكون موضع الرت منوذج ا يل الرمس أو ا ية  رشط يف صال يالاكمل أو اجلزيئ ذلكل ا لص خسج لح ت  .ل

شأن املادة مال  17بحظة 

سلع 17ترتك املادة  1.17املالحظة  تأشري عىل ا تعني ا بت، مبوجب قانونه، يف ما إذا اكن  ل للطرف املعين جمال ا ل ي ل
تخدم يف  ناعي  منوذج ا يد أن الرمس أو ا يان  ناعي مرخص به  سوقة برمس أو منوذج  سـا لص ص يمل ل يف بب َّ َّ

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

 .منه جزء

 18املادة 
ية يري يف ا مللكالامتس تدوين   تغ

تدوين[ )1( تعلقة ابلامتس ا رشوط ا لا مل يل) أ] (ل يري يف خشص صاحب ا سجإذا طرأ  بل لتتغ يق، تعني عىل لك طرف أن  ّ
يل أو املاكل اجلديد سجالامتسا يقدمه صاحب ا لتِّ ُ ً. 

ها) ب( يذية أو  ياانت املقررة يف الالحئة ا بعض ا تيض إرفاق الالامتس  يعجيوز ألي طرف أن  نف مجيق لت ب  .لب
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ية[ )2( يري يف ا تدوين ا ندات املؤيدة  تعلقة اب رشوط ا مللكا تغت ل لمل ّ ملس يري يف] ل ية عن عقد ما، جاز ألي لتغإذا جنم ا مللك ا
متس يار الطرف ا سب ا يذية،  ندات املقررة يف الالحئة ا تيض إرفاق الالامتس بأحد ا ِطرف أن  ملل ت خح نفت ت ليق  .ملس

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

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

يري يف خشص و )ج( يري يف تغإذا طرأ  هم، وجنم ذكل ا هم  ية، دون أن  رشاكء يف ا لتغاحد أو أكرث من ا لك شمل يمللك ل
ية يقدهما لك رشيك  يري يف ا تيض موافقة رصحية عىل ا ية انضامم، جاز ألي طرف أن  ية عن عقد أو  مللكا يق تغمللك لمعل

نه يري يف ويقة موقعة  شمهل ذكل ا ية ال  ميف ا َّمللك ث تغ  .لي

يري )د( نجم ا تغإذا مل  ثل رساين القانون أو قرار لي بب آخر،  ية انضامم بل عن  ية عن عقد أو  م يف ا س معلمللك
سخة مصدقة  يري وأن تكون تكل ا بت ا ند  سخة عن  تيض إرفاق الالامتس  َّحممكة، جاز ألي طرف أن  ن تغ سـ لن ي لب ث يق

ند أو من موثق للعقود  سلطة اليت أصدرت ا ِّمن ا سـ تصة عام) اكتب عدل(لل ّأو من أية سلطة  بارها خم عتة أخرى، اب
ية صلمطابقة للويقة األ  .ث

تب] الرسوم[ )3( تيض دفع رمس عن الالامتس  للمكجيوز ألي طرف أن   .يق

يل واحد، رشط أن يكون صاحب ] الامتس واحد[ )4( يري بأكرث من  سجيكفي تقدمي الامتس واحد حىت إذا تعلق ا تتغ ل ّ
بة إىل لك  هام اب يل واملاكل اجلديد هام  تا ن سـت لسج نة يف الالامتسنفسل ية  يالت ا ييل، وأن تكون أرقام اكفة ا ن سج بسج ملع مت  .ل

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

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

شار إلهيا يف ] حظر أية رشوط أخرى[ )6( رشوط ا يفاء أية رشوط خالف ا ملال جيوز ألي طرف أن يطالب اب ل ست
ية10ويف املادة ) 5(إىل ) 1(الفقرات من  يري يف ا تعلق ابلامتس تدوين  مللك يف ما  تغ  .ّي

بات[ )7( يق الفقرة ] ثاإل بات إضايف يف حاةل  بات أو إ تيض تقدمي إ بجيوز ألي طرف أن  ث تطث ، إىل )د( أو) ب)(2(يق
يه يف  شار إ ند  يان وارد يف الالامتس أو يف أي  تب شك معقول يف حصة أي  تب يف احلاةل اليت قد يكون فهيا  لا م سـ ب للمك ملك

 .هذه املادة

شأن املادة   18بمالحظات 

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

ندات املؤيدة)2(و) 1(الفقراتن تونص  2.18املالحظة  ية وا يري ا تعلقة ابلامتس  رشوط العامة ا ّ عىل ا ت ملسمللك تغ مل أما . ل
تعلقة هبذا الالامت يل ا تفا ملا ص يذيةل ـي واردة يف الالحئة ا ندات املؤيدة  نفس وا ه لتت ف ّس  . مل
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تقدمي الامتس. )3(الفقرة  3.18املالحظة  تعلق  شرتط أداء رمس يف ما  بجيوز للطرف مبوجب هذه الفقرة أن  ي وللك . ي
ية  يالت ا بات أو ا يهنا عدد ا نارص من  بلغ الرمس اعامتدا عىل عدة  نطرف حرية حتديد  سج لطل ملعع لت ب م

ي يةلتغاب  .  مللكري يف ا

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

 19املادة 
ناوين لعيريات يف األسامء أو ا  تغ

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

يل يه رمق ا بني  يري و يد ا سجبغرض  ي تغ تي لل ف ِّ يدهتق يري املطلوب  ي املعين وا تقتغ  .ل

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

تب )ج( تيض دفع رمس عن الالامتس  للمكجيوز ألي طرف أن   .يق

يري بأكرث من )د( تعلق فهيا ا تغيكفي تقدمي الامتس واحد حىت يف احلاةل اليت  لي يان أرقام اكفة ّ يل واحد، رشط  ب  تسج
ية يف الالامتس يالت ا نا ملعسج  .لت

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

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

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

يات أخرى[ )4( شار إلهيا يف ] مقتضحظر أية  يات ا يات خالف ا يفاء أية  ملال جيوز ألي طرف أن يطالب اب تض ملقتض مق ست
يه يف 10 ويف املادة) 2(و) 1(الفقرتني  شار إ تعلق اباللامتس ا ل فامي  مل تضاء تقدمي أية  وبصورة خاصة، ال. هذه املادةّي قجيوز ا

يري تعلق اب تغهادة  لت ّ  .16ش

بات[ )5( تب شك معقول يف ] ثاإل تب يف احلاةل اليت قد يكون فهيا  بات إىل ا تيض تقدمي اإل للمكجيوز ألي طرف أن  ملك ثيق
يان وارد يف الالامتس  .بحصة أي 

                                                 

نة، اقرتح وفد الصني حذف امجل 16 رشين  سادسة وا للجخالل ادلورة ا لع  .ةل األخرية من هذه الفقرةل
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شأن املادة   19بمالحظات 

نةأدخلت ه 1.19املالحظة  رشين  سة وا للجذه املادة عقب ادلورة اخلا يغت عىل غرار املادة . لعم  من معاهدة 10صو
 .سـنغافورة

تيض دفع رمس عن الالامتس). ج)(1(الفقرة  2.19املالحظة  يقناء عىل هذه الفقرة، جيوز للطرف أن  وللك طرف . ب
يري ية اب يالت ا ثال عدد ا سب  بلغ الرمس،  تغحرية حتديد  ن سج لحب ملع لت م  .م

 20ملادة ا
 تصحيح خطأ

 ]الالامتس[ )1(

تعلق  )أ( يل خطأ ال  شأن طلب أو  تب  بلغ  يل أو أي الامتس  ييف حال ورد يف طلب أو  سج ب تسج للمكت م
بل الالامتس  تب أن  بق، عىل ا ناء عىل القانون ا تب أن يصححه  بحث أو الفحص املوضوعي وميكن  يقاب ملك ملطللمك ب ل

يح ذكل اخلطأ يف جسالت ا ملاملوجه  تب يوقعه املودع أو صاحب لتصح يغ موجه إىل ا شوراته يف  ملكتب و بلك تن م
يل  . لتسجا

بديل أو اجلزء  )ب( يح، أو ابجلزء ا تضمن ا شرتط إرفاق الالامتس جبزء بديل أو جزء  لجيوز للطرف أن  تصح ي لي
يق الفقرة  يل يربط هبام الالامتس يف حال  يح للك طلب و تضمن ا باذلي  ت سج تصح تطي ت  ).3(ل

يد بأن اخلطأ ارتكب جيوز  )ج( شرتط أن يكون الالامتس موضع إعالن يوهجه صاحب الالامتس و يفللطرف أن  ي
ية سن  نعن   .ح

يد بأن ذكل الالامتس  )د( شرتط أن يكون الالامتس موضع إعالن يوهجه صاحب الالامتس و يفجيوز للطرف أن  ي
س شاف اخلطأ،  تأخري بعد ا حمت توجهيه بأرسع ما ميكن أو بدون قصد ا ت يار الطرفكل  .ختب ا

 ]الرسوم[ )2(

ية  )أ( يه يف )ب(عمع مراعاة الفقرة الفر شار إ سديد رمس مقابل الالامتس ا شرتط  ل، جيوز للطرف أن  مل ت ي
 ).1( الفقرة

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

يح اخلطأ، رشط أن )4(18تطبق املادة ] الالامتس الواحد[ )3( بديل، عىل الالامتسات املوهجة  تصح، مع ما يلزم من  لت
ية يالت ا بات وا متس هام ذاهتام للك ا يح ا نيكون اخلطأ وا سج لطل ملعتصح ت لل  .ملل

تب إال يف حال اكن من ] األدةل[  )4( يح اخلطأ دلى ا شرتط إيداع األدةل اليت تدمع الامتس  ملكال جيوز للطرف أن  تصح ي
تضمهنا املعقول أ سأةل  شك يف حصة أية  تب يف أن اخلطأ املزعوم خطأ فعيل أو يف حال اكن من املعقول أن  شك ا ين  م ي ملكي

شأن الالامتس بالالامتس أو حصة أية ويقة مودعة   .ث
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رشوط األخرى[ )5( شار إلهيا يف الفقرات ] لحظر ا رشوط ا ية خالفا  يفاء رشوط  شرتط ا ملال جيوز للطرف أن  شلك للي ست
يه يف الفقرة ) 4(إىل ) 1(من  شار إ لشأن الالامتس ا مل يه يف املواد أو مقررا يف ) 1(ب نصوصا  علإال إذا اكن خالف ذكل  م

يذية  .لتنفالالحئة ا

ناءات[ )6( يحه دلى ذكل الطرف مبوجب ] سـتثالا تعني  يق هذه املادة عىل أي خطأ  بعد  تصحجيوز للطرف أن  ي تطب يست
يل  .لتسجإجراء إلعادة إصدار ا

شأن املادة مالحظا  20بت 

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

ناعي  تعلق برمس أو منوذج  يح خطأ  ناجتة عن  صا ي تصح تعلقة ابلرباءاتل  . ملأقرب إىل القضااي ا

يح األخطاء 2.20املالحظة  تعلقة ابلامتسات  ية ا رشوط واإلجراءات ا تصحنظم هذه املادة ا مل شلك لت ل نظم . ل توال 
يح ها يف حتديد مدى إجازة ا ية اليت جيوز للطرف أن  رشوط املوضو تصحا لع يطبق ثال . ل موجيوز للطرف 

ي يح بد شرتط أن يكون ا هيأن  تصح نه يف لي يه حىت ال حيمل أي قصد آخر غري املراد  بس  ما ال  ف ل
يح يح والسـامي . لتصحا يحات الطلب اليت ال تكون موضع الامتس  نظم هذه املادة أيضا  تصحوال  تصح للت

بحث أو  تالم تقرير ا ية عقب ا ية إما عن طوا نا لتعديل الوصف أو تصوير الرسوم أو الامنذج ا سـ ع ع لص
ناء الفحص املوضوعي  .ثأ

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

ناء عىل الفقرة  يل ا): 1(بالامتس  تفا ية وا يوغرا ياانت ا ملأخطاء يف ا ص ل بل فب لبي بة ابألولويةل . لتعلقة ابملطا
بارة  تخلص من  عو بق"يسـ ناء عىل القانون ا يحه  ملطميكن  ب يح ال " تصح يعة اخلطأ القابل  تصحأن  للب ط

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

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

شرتط إيداع جزء بديل  تب أن  يل أو لكهيام، جيوز  بق عىل أكرث من طلب أو  يالالامتس  سج للمكنط ت ي
تبمنفصل أو جزء سري معل ا يل لغرض  يح للك طلب أو  تضمن ا ملك  ي سج تصح تي ت  .ل

يح خطأ يف حال اكن صاحب الالامتس . )ج)(1(الفقرة  5.20املالحظة  لتصحجيزي هذا احلمك للطرف أن يرفض الامتسا 
يل  ية يف ا ية ألنه انمج عن  سن  يد بأن ذكل اخلطأ ارتكب عن  تضلغري قادر عىل إيداع إعالن  ن ن لح يف

يةوللط. مثال سن ا نرف املعين تعريف   . لح

ناك تأخري غري . )د)(1(الفقرة  6.20املالحظة  يح خطأ يف حال اكن  هجيزي هذا احلمك للطرف أن يرفض الامتسا  لتصح
شاف اخلطأ يه الالامتس بعد ا تعمد يف تو كترضوري أو  ج تأخري غري . م لوللطرف املعين تعريف ا

تعمد ناك تأخري. ملالرضوري أو ا ترب أن  هوقد  يه الالامتس دون أية يع جا غري رضوري يف حال مت تو
ثال مناية   .ع
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يح يف حال اكن من . )4(الفقرة  7.20املالحظة  شرتط إيداع أدةل تدمع أي الامتس  تصحجيزي هذا احلمك للطرف أن  ي
شك يف أن  ثال أو يف حال اكن من املعقول ا ية  سن  شك يف أن اخلطأ مت ارتاكبه عن  لاملعقول ا ن ح مل

شاف اخلطأ وفقا للفقرة الالامتس تعمد عقب ا كت مت توجهيه دون تأخري غري رضوري أو  ، رمغ )د)(1(م
يه يف الفقرة  شار إ لاإلعالن ا  ).ج)(1(مل

 21املادة 
يذية  لتنفالالحئة ا

يذية[ )1( تعلق مبا ييل ذكره] لتنفمضمون الالحئة ا يذية املرفقة هبذه املواد عىل قواعد  تنص الالحئة ا  :لتنفت

يذية؛ملا "1" نص هذه املواد رصاحة عىل أهنا مقررة يف الالحئة ا لتنفسائل اليت   ت

يذ أحاكم هذه املواد؛ "2" يدة  يل  نفوأية تفا لتمف ص
 

سائل أو إجراءات إدارية "3"  .موأية رشوط أو 

يذية[ )2( لتنفنازع بني املواد والالحئة ا يذية، تكو] ت نازع بني هذه املواد والالحئة ا لتنفيف حاةل وجود  بة ألحاكم ت لغلن ا
 .املواد

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[

 

 


