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الويبـو 

 

PT/DC/43
األصل  :  باالنكليزية 

التاريخ :  ٢٠٠٠/٦/١ 

المنظمــة العالميـة للملكيــة الفكريــة 
جنيـف 

المؤتمر الدبلوماسي 
المعني باعتماد معاهدة قانون البراءات 

جنيف ، من ١١ مايو/أيار الى ٢ يونيه/حزيران ٢٠٠٠ 

مشروع بيانات متفق عليها للمؤتمر الدبلوماسي 
بشأن معاهدة قانون البراءات والئحتها التنفيذية 

مقدم الى اللجنة الرئيسية األولى 
من لجنة الصياغة 

ــهوم المؤتمـر الدبلوماسـي أن عبـارة "اجـراء مباشـر لـدى  عند اعتماد البند "١٤" من المادة األولى ، آان في مف - ١
المكتب" ال تشمل االجراءات القضائية المباشرة بناء على القانون المطبق . 

 
وعند اعتماد البند "١٧" من المادة األولى والمادتين ١٦ و١٧(٢)"٥" ، آان في مفهوم المؤتمــر الدبلوماسـي مـا  - ٢

يلي : 
 

أن تدعى جمعية معاهدة قانون البراءات الى االجتماع بموازاة مع اجتماعات تعقدهـا جمعيـة معـاهدة  (١)
التعاون بشأن البراءات ، متى آان ذلك مالئما . 

 
وأن يتم التشاور مع األطراف المتعاقدة بموجب معاهدة قانون البراءات الــى جـانب الـدول األطـراف  (٢)
في معاهدة التعاون بشأن البراءات فيما يتعلق بالتعديالت المقترح ادخالها على التعليمـات االداريـة المعمـول بـها بنـاء علـى 

معاهدة التعاون بشأن البراءات ، متى آان ذلك مالئما . 
 

وأن يقترح المدير العام على جمعية معاهدة التعاون بشأن البراءات دعوة األطراف المتعاقدة بموجب  (٣)
ــأن الـبراءات الـى اجتماعـات جمعيـة معـاهدة التعـاون بشـأن  معاهدة قانون البراءات وغير األطراف في معاهدة التعاون بش

البراءات والى اجتماعات سائر هيئات معاهدة التعاون بشأن البراءات بصفة مراقب ، متى آان ذلك مالئما . 
 

وأن في حال تقرر جمعية معاهدة قانون البراءات ، بناء على المادة ١٦ ، تطبيـق مراجعـة أو تعديـل  (٤)
أدخل على معاهدة التعاون بشأن البراءات ألغراض معاهدة قانون البراءات ، يجوز للجمعية أن تنــص علـى أحكـام انتقاليـة 

في معاهدة قانون البراءات في آل حالة خاصة . 
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وعند اعتماد المادتين ٦(٥) و١٣(٣) والقاعدتين ٤ و١٤ ، حث المؤتمــر الدبلوماسـي المنظمـة العالميـة للملكيـة  - ٣
ــة . ومـن شـأن نظـام مـن ذلـك القبيـل أن يفيـد مـالكي  الفكرية على االسراع في انشاء نظام لمكتبة رقمية تضم وثائق األولوي

البراءات وغيرهم ممن يرغب في االطالع على وثائق األولوية . 
 

ومن أجل تسهيل تنفيذ القاعدة ٨(١)(أ) من هذه المعاهدة ، يدعــو المؤتمـر الدبلوماسـي الجمعيـة العامـة للمنظمـة  - ٤
ــل نمـوا  العالمية للملكية الفكرية (الويبو) واألطراف المتعاقدة الى توفير مزيد من المساعدة التقنية للبلدان النامية والبلدان األق

والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر للوفاء بالتزاماتها المترتبة على هذه المعاهدة حتى قبل دخولها حيز التنفيذ . 
 

ويحث المؤتمر الدبلوماســي أيضـا البلـدان الصناعيـة ذات اقتصـاد السـوق علـى توفـير التعـاون التقنـي والمـالي 
ــى طلبـها وبشـروط يتفـق عليـها  لمصلحة البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان المنتقلة الى نظام االقتصاد الحر بناء عل

الطرفان . 
 

ــدم المحـرز فـي ذلـك التعـاون وتقييمـه فـي آـل  ويدعو المؤتمر الدبلوماسي الجمعية العامة للويبو الى مراقبة التق
دورة عادية لها ، ما أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ . 

 
وعند اعتماد القاعدتين ١٢(٥)"٦" و١٣(٣)"٤" ، آان في مفهوم المؤتمر الدبلوماسي أن من المناسـب اسـتبعاد  - ٥
الدعاوى بشأن االجراءات بين األطراف من حاالت وقف االجــراءات المنصـوص عليـها فـي المـادتين ١١ و١٢ ، وأن مـن 
المرغوب فيه مع ذلك أن ينص القانون المطبق في األطراف المتعاقدة على وقف مالئم لالجراءات في تلك الحاالت يأخذ في 

الحسبان مصالح الغير المنافسة الى جانب مصالح الجهات األخرى غير األطراف في االجراءات . 
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