
 

 

A 

PCT/WG/11/14 

 ابلإنلكزييةالأصل: 
 2018 أأبريل 19 التارخي: 

 
 
 

 معاهدة التعاون بشأن الرباءات
 الفريق العامل

 
 احلادية عشرةالدورة 

 2018 يونيو 22اإىل  18جنيف، من 
 
 

 جملس األمن التابع لألمم املتحدة عقوباتبالطلبات الدولية املرتبطة 

عدادمن وثيقة   املكتب ادلويل  اإ

 ملخص

 (2009) 1874 املتحدة للأمم التابع الأمن جملس بقرار معال املنشأأ  اخلرباء فريق مؤخرا قدم 2018 مارس 5 يف  .1
مم التابع الأمن جملس جلنة عن الصادر (2017) 2345 القرار مبوجب معهل بشأأن 1هنائيا تقريرا اخلرباء"( )"فريق  املتحدة للأ
 التوصيات من عدد عىل التقرير واش متل (.S/2018/171 )الوثيقة "(1718 )"جلنة (2006) 1817بقرار معال املنشأأة
ىل املقدمة  فامي اختاذها ينبغي اليت الإجراءات ببعض يتعلق فامي الأعضاء وادلول )الويبو( الفكرية للملكية العاملية املنظمة اإ
مم التابع الأمن جملس عقوابت اإىل ةخاضع تتكنولوجيا أأو بأأشخاص املرتبطة الرباءات بطلبات يتعلق  فرضت اليت املتحدة للأ
 ادلميقراطية. الشعبية كوراي مجهورية ضد

ىل مدعو   العامل الفريقو  .2  يش متل اليت ابلتوصيات يتعلق فامي اختاذه ينبغي اذلي املناسب الإجراء بشأأن املشورة تقدمي اإ
ىل املوهجةو  التقرير علهيا ىل الويبو، اإ سداء واإ يداع حاةل يف اختاذه املناسب الإجراء بشأأن أأمشل بشلك املشورة اإ  طلبات اإ
 أأنفسهم اخملرتعون أأو املودعون يكون اليت احلاةل تشمل وقد الأمن. جملس عقوابت اإىل خاضعة تكنولوجيا أأو بأأشخاص تتعلق

 فهيا يرتبط اليت )أأو عقوابتال تدابري اإىل خاضعة بصفهتا الأمن جملس حددها اليت اجلهات أأو الأفراد قامئة عىل فهيا مدرجني
 فهيا يرتبط اليت احلاةل عىل أأيضا الأمر هذا يش متل وقد القامئة(؛ تكل عىل مدرجة معينة هجة بشخص/ اخملرتعون أأو املودعون
 الأمن. جملس عقوابت حتظرها مادة أأو عنرص أأو بتكنولوجيا ادلويل للطلب املوضوعي احملتوى
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سداء بصدد وهو العامل الفريق يرغب وقد .3 ىل املشورة اإ  أأية بكون اخلصوص وجه عىل الاهامتم يف ادلويل املكتب اإ
 بشأأن التعاون معاهدة يف الأعضاء ادلول يف علهيا املتفق التدابري تنفيذ يقترص بأأن مهنا املرجوة الآاثر تؤيت لن عقوابت
 كذكل الأعضاء ادلول مجيع اإىل التنفيذ ميتد أأن ينبغي لب املعاهدة، مبوجب املودعة ادلولية ابلطلبات يتعلق فامي فقط الرباءات
قلميية أأو وطنية لقوانني وفقا القدر، وبنفس قلميية الوطنية املاكتب يف مبارشة تودع اليت الطلبات لها ختضع سارية، اإ  عن والإ
 ابريس. اتفاقية مسار طريق

 أأساس ية معلومات

 عىل أأو وكياانت أأفراد عىل عقوابت تفرض اليت القرارات من نوعةمت  مجموعة املتحدة للأمم التابع الأمن جملس اعمتد .4
 عىل قيود عىل ادلميقراطية الشعبية كوراي جبمهورية اخلاصة القرارات وتش متل لكهيام. أأو معينة دول مع الصفقات أأنواع بعض
 نطاقها من الرباءة طلبات معلية ابلتحديد تستبعد عقوابتال هذه أأن ذكل من والأمه احملددة. التكنولوجيا أأنواع بعض نقل

 املتحدة(. الأمم عن صادرة أأخرى عقوابت بشأأن قُدمت اليت والاقرتاحات الوطنية عقوابتال أأنظمة شأأن ذكل يف )شأأهنا
 كنولوجياتوالت  والبضائع واملعدات واملواد ابلأصناف قامئة عىل حتتوي اليت ،S/2006/853 2 الوثيقة املثال سبيل عىل انظر

 الشعبية كوراي مجهورية شأأن يف (2006) 1718 نالأم جملس بقرار معال احملظورة الشامل ادلمار أأسلحة بربامج املتعلقة
 ييل: ما عىل12 فحةص يف تنص واليت ادلميقراطية،

 عىل أأو للعموم" ة"املتاح املعلومات عىل التقنية" "املساعدة ذكل يف مبا "التكنولوجيا"، نقل عىل الرقابة تنطبق "ول
 3 الرباءات." تسجيل لطلب الالزمة املعلومات من الأدىن احلد عىل أأو الأسايس" العلمي "البحث

هنا ذكل ومع الرباءات بنظام اخلصوص وجه عىل ترتبط اليت عقوابتال جوانب بعض توجد الأخرى الناحية وعىل .5  فاإ
يداع بعيهنا وهجات أأفراد مشاركة لرصد امانظ س نوات لبضع ادلويل املكتب ووضع واحضة. الزتامات تفرض  الرباءة طلبات ابإ
 )سواء ادلويل املكتب بياانت قاعدة عىل يعدل أأو امس يضاف مرة لك ففي الالزتامات. لتكل منه امتثال املعاهدة مبوجب
 .املدرجة والكياانت الأفراد بأأسامء موحدة لقامئة وفقا الامس من تحقّقي  ذكل( خالف أأو الوكيل أأو اخملرتع أأو املودع بصفة أأاكن
ىل التفاصيل تُرسل قريب، أأو ظاهري توافق وجود حاةل ويف  الانضباط ومس ئول فهيا. لينظر الويبو يف الانضباط مس ئول اإ
ىل اخلاضعة الكياانت أأو الأفراد أأو ابدلول يتعلق فامي الويبو تنفذه نشاط أأي أأن من التأأكد مس ئولية يتحمل الويبو يف  اإ

دخال لتيسري مؤخرا النظام حتديث ومت املطبقة. عقوابتال هذه خيالف ل املتحدة الأمم هتافرض عقوابت دخال التغيريات اإ  اإ
 خاضعة بوصفها املدرجة والكياانت ابلأفراد اخلاصة التفاصيل توحض اليت الأمن جملس بقرارات املرفقة القوامئ عىل ومميكنا فوراي
ىل يؤدي ما ،XMLملفات نسق يف وحتدهثا القوامئ تكل املتحدة الأمم وتوفر .عقوابتال اإىل  مس ئول اطالع سهوةل اإ

 نتاجئها. عىل الانضباط

 فامي املدفوعة املبالغ منشأأ  لس تعراض ادلويل املرصيف النظام وضعها معليات مبساعدة الفحوص من اثنية مرحةل وُُترى .6
 ادلولية. ابلطلبات يتعلق

ىل .7 ىل فقط الفحوص أأدت بل .مدرج كيان أأو فرد ابمس دويل طلب أأي ارتباط الفحوص تكل عن ينتج مل الآن واإ  اإ
 حيدث أأو الامس نفس يف عقوبةلل اخلاضعة اجلهة او الفرد يشارك هجة أأو بشخص تتعلق قيود سبيل )من خاطئ" "توافق
 الشعبية ادلميقراطية كوراي مجهورية عىل الأمن جملس فرضها اليت عقوابتابل تتعلق فقط واحدة حاةل ويف أأسامهئم(. يف تشابه
 تقرير به أأحاط ملا وفقا 2008 عام يف اخرتاع براءة عىل للحصول بطلب 2017عام يف أأدرج اذلي احملددة الكياانت أأحد تقدم
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 2016 عام املعاهدة عىل بناء املودعة الطلبات عدد حيث من الصدارة مركز حتتل اليت امخلسة البدلان من بدل لك يف الرباءات ماكتب أأن اإىل الإشارة وُتدر  
 علهيا تش متل اليت للرقابة اخلاضعة التكنولوجيات من الاستبعاد حالت نفس عىل احمللية التنظميية أأطرها يف تنص الأخرى املاكتب عن فضال اس تثناء، بدون
 .S/2006/853 الوثيقة
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ليه املشار اخلرباء جلنة جراء ومع س بق. فامي اإ  املبارشة الإجراءات من ادلولية املرحةل أأثناء تقع اليت الأحداث  مبوجب التحقق اإ
ن الأولوية( اترخي من اعتبارا شهرا ثالثني )وحىت الرباءات بشأأن التعاون معاهدة عىل بناء ىل أأضيف اذلي الكيان هذا فاإ  اإ
يداع اترخي من تقريبا س نوات عرش مرور عقب عقوابتال قامئة  تكون حيث عليه، التعرف ميكن لن املعين ادلويل الطلب اإ

 الوطنية. املرحةل الطلب دخول بشأأن معلومات توافر دون طويةل فرتة منذ انهتت قد ادلولية املرحةل

ىل ادلليل توفري يف متثلت فهيا هذه التحقّق معليات تس ببت اليت الأساس ية الأنشطة فاإن ذكل وعىل .8  املرصيف النظام اإ
 املرسل هوية من التحري قيد الأموال حتويل فهيا أأخرت اليت احلالت يف رشعية املدفوعة املبالغ أأن عىل يربهن اذلي ادلويل
 خاطئة." "مطابقة وجود عقب

ن .9  احملدد، الكيان أأو والفرد ادلويل الطلب بني صةل اكتشاف ادلويل املكتب جيرهيا اليت التحقّق معليات عن نتج واإ
 عىل وبناء ذكل ومع الفعلية. القضية وقائع ضوء يف النتيجة هذه ملثل مناس بة اس تجابة يف النظر الأمر يتطلب سوف

عداد عند روعيت اليت النظرية الظروف  املكتب أأن هو القامئ الافرتاض فاإن ادلويل املكتب ينفذها اليت التحقّق معلية اإ
جراء قبل مسحوب كأنه ادلويل الطلب يعترب سوف وعليه مرتبط فرد أأي من الرسوم سداد قبول من يُمنع سوف ادلويل  اإ
 النرش(. أأو ادلويل البحث )مثل للطلب جوهرية معاجلة أأية

 الشعبية كوراي جبمهورية يتعلق فامي التكنولوجيا نقل لقيود خاضع اكن ابملوضوع يتصل طلب أأودع ،2015نومفرب ويف .10
عفاء ضوء ويف فيه. الطلب أأودع اذلي البدل أأي ادلميقراطية،  بطلب للتقدم املطلوبة املعلومات حتديدا الأمن جملس قرارات اإ

ىل ادلويل الطلب هذا خضع فقد س بق(، فامي 4 الفقرة )انظر نطاقها من اءةالرب  دارة من الأصول وفق حبث اإ  ادلويل البحث اإ
  ادلويل. املكتب نرشه مث ومن

عالمية تقارير صدور وعقب .11  فريق أأجرى ادلميقراطية، الشعبية كوراي جبمهورية اخلاص ادلويل الطلب نرش خبصوص اإ
 تلقي يف الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة وفقا ترصفت قد الويبو بأأن 4الهنايئ تقريره يف الفريق وأأحاط املسأأةل. يف حتقيقا اخلرباء
ىل التقرير هذا خلص ذكل ومع .وُتهزيه املعين ادلويل الطلب يداع طلبات مبعاجلة تتصل توصيات ثالث اإ  املتعلقة الرباءات اإ

 وفامي عامة. بصفة الأعضاء ادلول اإىل التقرير وهجه والآخر الويبو اإىل وهجهام مهنا ناثنا ادلميقراطية، الشعبية كوراي جبمهورية
 التوصيات: تكل ييل

 املقبةل الاخرتاع براءات بطلبات [1718 ابلقرار معال ]املنشأأة اللجنة العاملية الفكرية امللكية منظمة تبلغ "أأن (أأ  )
 القرارات" مبوجب حمظورة تكنولوجيات أأو أأصناف بأأي علقيت فامي ادلميقراطية الشعبة كوراي مجهورية تقدهما اليت

 (؛S/2018/171الوثيقة من 28 )الفقرة

لزاميا حقال الطلب اس امترة يف املنظمة تس تحدث "أأن (ب )  الشعبية كوراي مجهورية من اخملرتعني لنامتء اإ
لهيا" ينمتون اليت احلكومية لواكةلا أأو والوزارة الصةل، ذات والفاكس الهاتف وأأرقام العناوين ذكل يف مبا ادلميقراطية،  اإ

 (؛29 الفقرة ،السابق املرجع)

ذا مما التحقق لها التابعة الاخرتاع براءات ماكتب من تطلب أأن الأعضاء ادلول العامل الفريق "يويص (ج )  اكن اإ
 براءة لبط ُتهزي مقابل املس تلمة الرسوم أأن لضامن وذكل مدرجا دلهيا املسجلني واخملرتعني الطلبات مقديم من أأي

 (.30 الفقرة ،السابع املرجع) القرارات" يف الصةل ذات املالية الأحاكم تنهتك ل الاخرتاع

 من الرمغ عىل التوصيات مجمل يلخص اذلي للتقرير 104 املرفق علهيا يش متل مل السابقة التوصيات أأن الإشارة وُتدر .12
 علهيا. ينص التقرير أأن
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 املسائل

يداع طلبات بتجهزي يتعلق فامي اخلرباء يقفر  قدهما اليت التوصيات تثري .13 ىل أأو الويبو اإىل املوهجة سواء الرباءات اإ  ادلول اإ
لهيا أأشار اليت النقاط ضوء ففي املسائل. من عددا الأعضاء  ذات عقوابتابل يتعلق فامي التوصيات هذه صيغت اخلرباء فريق اإ
 الأمن جملس عن الصادرة عقوابتال س ياق يف فهيا النظر يالرضور  من ذكل ومع ادلميقراطية. الشعبية كوراي جبمهورية الصةل
 ييل: ما فهيا النظر ينبغي اليت املسائل ومن عام. بشلك املتحدة للأمم التابع

 عقوابتال بأأن الإحاطة مع الرباءة، طلبات بتجهزي ترتبط اليت اخلرباء جلنة من املقدمة للتوصيات القانونية الطبيعة (أأ  )
 الرباءة طلب ُتهزي رصاحة تستبعد ادلميقراطية الشعبية كوراي مجهورية بشأأن املتحدة الأمم عن الصادرة الصةل ذات

ىل أأخرى، وبعبارة ؛عقوابتال هذه نطاق من الرباءات"( تسجيل لطلب الالزمة املعلومات من الأدىن )"احلد  أأي اإ
 كوراي جبمهورية املتعلقة ادلولية لباتابلط  يتعلق فامي ادلويل املكتب يبلغ أأن املالمئ أأو الالزم من س يكون مدى

آخر مكتب بأأي )أأو ادلميقراطية الشعبية قلميي أأو وطين سواء للرباءات أ قلميية( أأو الوطنية الطلبات حاةل يف اإ  عن الإ
 ؛عقوابتال نظام من رصاحة مستبعدة أأنشطة

ن (ب ) بالغ يتخذه أأن ينبغي اذلي الشلك مفا هذا حدث واإ  يته؛وتوق  مداه وما اخلرباء جلنة اإ

 املوضوع. منظور من ادلقة وجه عىل التوصية هبذه الصةل ذات الطلبات حتديد ميكن فيك و  (ج )

يداع ومعلية املتحدة الأمم عقوابت  الرباءة طلب اإ

 التطبيق جمال

يداع معلية استُبعدت .14  املتعلقة الصةل ذات عقوابتلل اخلاضع التكنولوجيا نقل تعريف من رصاحة الرباءة طلب اإ
 تسجيل لطلب الالزمة املعلومات من الأدىن )"احلد س بق فامي 4  الفقرة أأحاطت كام ادلميقراطية الشعبية كوراي جبمهورية

 ابلتكنولوجيات املرتبطة عقوابتال من الشلك لهذا خيضع بدل أأي من الرباء طلب اس تالم أأن يبدو كلذ وعىل الرباءات"(.
 ابلطلبات يتعلق فامي ادلويل املكتب عاتق عىل الزتاما يشلك فلن وابلتايل عقوابتال نطاق يف ذاته حد يف يقع لن احملظورة
ىل عهنا ابلإبالغ ادلولية  معاهدة مبوجب املعلومات برسية الرصحية الالزتامات تتجاوز علوماتم بتقدمي والتطوع .1718 جلنة اإ
 املقبةل. الفقرات يف املبني النحو عىل قانونية مسائل يثري أأن شأأنه من ادلولية الطلبات نرش قبل الرباءات بشأأن التعاون

ىل يُلمتس ذكل وعىل .15 ىل التوجهييي الإرشاد تقدمي العامل الفريق اإ بالغ مالءمة أأو رضورة مدى بشأأن ادلويل الكتب اإ  اإ
 كوراي جبمهورية املتعلقة ادلولية ابلطلبات يتعلق فامي عقوابتال نظام رصاحة يستبعدها اليت ابلأنشطة عقوابتابل املعنية اللجنة
 ادلميقراطية. الشعبية

بالغ ادلويل املكتب عىل الزتام قيام العامل الفريق اعتبار حاةل ويف .16  جبمهورية املتعلقة ادلولية ابلطلبات 1718 جلنة ابإ
 هبذا صةل ذات تعترب اليت الطلبات حتديد بشأأن التوجهيات من املزيد تقدمي الرضوري مفن ادلميقراطية، الشعبية كوراي

جراء وطريقة حتديدها وطريقة الالزتام،  وماكتب ادلويل املكتب عىل الواقعة القانونية للزتاماتاب املساس دون عهنا، الإبالغ اإ
دارة الرباءات تسمل  عىل التوجيه هذا يقترص أأل ويلزم املقبةل. الفقرات يف املبني النحو عىل املعاهدة، مبوجب ادلويل البحث واإ

 يودع دويل طلب أأي عىل عام لكبش يش متل أأن بل ادلميقراطية الشعبية كوراي جبمهورية يتعلق فامي املودعة ادلولية الطلبات
مم التابع الأمن جملس من عقوابت اإىل خاضعة تكنولوجيات أأو بأأشخاص يتعلق  املتحدة. للأ
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 املوضوع

 امللكية منظمة تبلغ "أأن ادلميقراطية الشعبية كوراي جبمهورية املتعلقة ادلولية الطلبات شأأن يف اخلرباء جلنة أأوصت .17
 أأصناف بأأي يتعلق فامي ادلميقراطية الشعبية كوراي مجهورية تقدهما اليت املقبةل الاخرتاع راءاتب بطلبات اللجنة العاملية الفكرية

 اخلصوص وجه عىل احلاةل هذه ويف (.S/2018/171 الوثيقة من 28 )الفقرة القرارات" مبوجب حمظورة تكنولوجيات أأو
آخره( اإىل وجياتوالتكنول والبضائع واملعدات )املواد الأصناف من فئة 200 قرابة توجد  وفقا التكنولوجيا نقل مبوجهبا يقيد أ

 حتديدها ميكن ل بعبارات الفئات هذه معظم وتُعّرف ادلميقراطية. الشعبية كوراي جبمهورية املتعلق الأمن جملس لقرارات
 للتكنولوجيا وجاملزد الاس تخدام مسأأةل فاإن ذكل عىل وعالوة املودعة. ادلولية الطلبات مجيع يف واحدة بلكمة بس يط ببحث
 الأمور. تعقد حمظورة غري أأو حمظورة بتكنولوجيا تتعلق أأن املمكن من بأأساليب تتصل قد الرباءة طلبات بأأن القائل والواقع

ذا ما عىل التعرف من ادلويل املكتب ول الطلبات تسمل مكتب يمتكن لن عام بشلك .18  ادلويل الطلب حمتوى اكن اإ
دارة ُتريه أأن النوع هذا من حتقّق أأي يتطلب فوسو  حمظورة. بتكنولوجيا ًطامرتب  العديد فاإن ذكل عن وفضال ادلويل. البح اإ
منا الكمييائية املواد س امي ول الأصناف من  بني فامي كبرية بمكيات قانوان فهيا والاُتار تصنيعها يمت مشرتكة صناعية أأصناف يه اإ

 عدد يبلغ ذكل وعىل واس تخداهما. وتداولها تصنيعها بتحسني كبري ُتاري اهامتم يتوافر بل ،عقوابت اإىل ختضع ل اليت ادلول
 الآلف عرشات عن يقل ل ما املسأأةل هبذه صةل ذات تكون أأن حيمتل واليت للمعاهدة( ووفقا وطنيا )املودعة الرباءة طلبات
ىل عددها يصل أأن وحيمتل بل س نواي  الس نة. يف أألف 100 اإ

 اخلرباء فريق عن الصادرة التوصية تشري ادلميقراطية، الشعبية كوراي جبمهورية املتعلقة ادلولية ابلطلبات يتعلق وفامي .19
 مواطين من املودعة الطلبات عدد فاإن وعليه املتحدة. الأمم عقوابت تدابري اإىل خاضعة دوةل من الصادرة الطلبات اإىل رصاحة
ىل احلايل الوقت يف اخلاضعة ادلول جراء معليا يتيح مبا الكفاية فيه مبا صغري عدد افهي املقميني أأو عقوابتال تكل اإ  حفوص اإ
دارة تمتكن أأن رشيطة املنفردة، الطلبات عىل خاصة  ومن ذكل ومع الطلب. عند خربهتا تقدمي من املعنية ادلويل البحث اإ
ىل اخلاضعة ادلوةل من الصادرة التكنولوجيا مسأأةل أأن يبدو الس ياسات منظور  س ياق يف أأقل امتماه موضع عقوابتال تدابري اإ
منا التكنولوجيا فهذه التكنولوجيا. نقل عىل املفروضة القيود  من لها تُتاح تكنولوجيا ل ابلفعل، ادلوةل يف متاحة تكنولوجيا متثل اإ
آخر. طرف ىل الرباءات نظام من املتوقعة املعتادة املنافع تتوفر ولن أ  اس تخدام من نيمتكنو ل اذلين الطلبات مودعي اإ
يداع معلية تقييد فاإن ذكل عن وفضال بدلاهنم. خارج ترخيصها أأو تصديرها أأو وجياالتكنول  انتشار ُتنب بغرض الطلب اإ

ىل ابللجوء مبسطة بصورة نرشها دون حيول لن التكنولوجيا  وهجة أأي تعرتف أأن ينبغي وذلا وأأرخص. أأرسع أأخرى، وسائل اإ
 املنصوص الرصحي ابلإعفاء املساس دون الرباءات، ونظام تكنولوجياال  بنقل اخلاصة عقوابتال بني العالقة مبسأأةل خاصة نظر
ىل موهجة تكون ل رمبا أأخرى، بدلان من الرباءة( خبالف الأخرى )واملؤلفات الرباءة طلبات نرش بأأمهية ،4 الفقرة يف عليه  اإ
ىل اخلاضعة ادلوةل ىل وابلنظر اس تعراضها. من ميكهنا مبا ادلوةل تكل يف متاحة تكون سوف ذكل مع ولكهنا عقوابتال اإ  أأن اإ
ن )حىت ادلول معظم يف قانونية املذكورة التكنولوجيا أأنواع معظم  صارم( لتنظمي خاضع واس تخداهما وبيعها تصنيعها اكنت واإ

 عاما. مجهورا تس هتدف اليت املنشورات تقييد العملية الناحية من الأفضل من س يكون

 التوقيت

يداع طلب حتديد حاةل يف .20 ن املعلومات، تتضح ل حممتل دويل اإ  اللجنة اإىل حصيح بشلك نقلها ميكن اليت وجدت، اإ
ىل التابعة املعنية  برسية خاصة صارمة الزتامات عىل الرباءات بشأأن التعاون معاهدة من 30 املادة وتنص الأمن. جملس اإ

 أأن توضيح الرضوري من أأنه 30 ملادةا ترى و بل الطلب. عىل "ابلطالع" الإذن ملعىن واسع تعريف ذكل يف مبا املعلومات
 مبوجب عليه منصوص النرش هذا أأن من الرمغ عىل مقبوةل، تعترب املعاهدة نظام لتشغيل الرضورية النقل حالت بضع

 30 املادة نص ييل وفامي املعلومات. برسية الصارم الالزتام من الأحوال مجيع يف اس تثنائه افرتاض ميكن مث ومن املعاهدة
ليه. لرجوعا لتسهيل  اإ
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 30 املادة "
 ادلويل للطلب الرسي الطابع

دارة ادلويل املكتب من لك عىل )ب(، الفرعية الفقرة أأحاكم مراعاة مع ( أأ  ) (1")  لأي يأأذان أأل ادلويل البحث واإ
دارة أأو خشص ل الطلب، لهذا ادلويل النرش قبل ادلويل الطلب عىل ابلطالع اإ  بترصحي أأو املودع طلب عىل بناء اإ
 منه.

ىل الإحالت عىل )أأ( الفرعية الفقرة أأحاكم تطبق ل )ب( دارة اإ  علهيا املنصوص والإحالت اخملتصة، ادلويل البحث اإ
 .20املادة يف علهيا املنصوص والإبالغات ،13املادة يف

ل ادلويل، الطلب عىل ابلطالع للغري يأأذن أأن وطين مكتب لأي جيوز ل ( أأ  ) (2")  أأو ودعامل طلب عىل بناء اإ
 التالية: التوارخي أأبكر قبل وذكل منه، بترصحي

 ادلويل؛ للطلب ادلويل النرش اترخي "1"

 ؛20املادة عىل بناء ادلويل ابلطلب اخلاص الإبالغ تسملّ  اترخي "2"

 .22 املادة عىل بناء ادلويل الطلب عن صورة تسملّ  اترخي "3"

خطار من وطين مكتب أأي )أأ( الفرعية الفقرة أأحاكم متنع ل )ب(  نرش من متنعه أأو تعيينه جرى قد بأأنه الغري اإ
 تسمل مكتب حتديد الآتية: البياانت سوى يتضمن أأن جيوز ل النرش أأو الإخطار هذا أأن بيد الواقعة. هذه

 الاخرتاع. وامس ادلويل الطلب ورمق ادلويل الإيداع واترخي الطلب مودع وامس الطلبات

 الطلب عىل ابلطالع القضائية للسلطات السامح من معنَي  مكتب أأي )أأ( فرعيةال الفقرة أأحاكم متنع ل )ج(
 ادلويل.

ل الطلبات، تسملّ  ماكتب لك عىل ()أأ(2) الفقرة أأحاكم تطبق (3")  يف علهيا املنصوص الإحالت خيص فامي اإ
 (.1)12املادة

 الاطالع، من الغري متكِّّن اليت الوسائل من وس يةل أأية "الاطالع" تعبري يشمل املادة، هذه تطبيق لأغراض (4")
 أأو دولياً  طلباً  ينرش أأن عامة وطين مكتب لأي جيوز ل ذكل، ومع العام. والنرش الفردي الإبالغ ابلتايل ويتضمن
ذا الأولوية اترخي من حتسب شهراً  20 مدهتا همةل انقضاء قبل أأو ادلويل النرش قبل هل ترمجة  عند ادلويل النرش يمت مل اإ
 املذكورة." املهةل ضاءانق

ىل أأمهية ذات معلومات نقل نطاق يتقلص الأمن، جملس قرارات أأحد مبوجب واحض الزتام أأي غياب ويف .21  اللجنة اإ
 معين. دويل طلب أأي نرش قبل املعنية

رشادي توجيه تقدمي العامل الفريق من يلمتس املسائل هذه ضوء ويف .22 ىل اإ  الإجراءات مسار عن ادلويل املكتب اإ
ن امناس ب يراه اذلي  عهنا، والإبالغ املتحدة الأمم عقوابتل خاضعة موضوعات عىل حتتوي اليت ادلولية الطلبات رصدل وجد اإ
ذا وما ىل اتبعة معنية جلنة لأي معلومات عن الإخطار املقبول من اكن اإ  ادلويل. الطلب نرش قبل الأمن جملس اإ

ذا ما بشأأن اخلصوص وجه عىل العامل الفريق من التوجيه يُلمتس مناس با، الإجراء هذا اعتبار حاةل ويف .23  من اكن اإ
ن القانوين، الإطار تغيري الرضوري  بياانت عىل احلصول التنفيذية، الالحئة )تعديل التغيري هذا شلك مفا كذكل، الأمر اكن واإ
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 الأمم عقوابتب تبطةاملر  املعاهدة من الصةل ذات الأقسام خبصوص الرباءات بشأأن التعاون معاهدة مجعية من علهيا متفق
ىل تعلاميت توجيه أأو املتحدة، دارات اإ  ذكل(. خالف أأو ادلويل، البحث اإ

 والكياانت الأفراد

ليه املشار التقرير يف املذكورة ادلميقراطية الشعبية كوراي جبمهورية املتعلقة ادلولية الطلبات حاةل يف .24  فامي 11 الفقرة يف اإ
 والكياانت املذكورين واخملرتعني الاخرتاع براءة عىل احلصول طلب عن مفصةل اتمعلوم طلب أأنه اخلرباء فريق أأوحض س بق،
لهيا، ينمتون اليت  الاخرتاع، براة طلب تقدمي لعملية وصفا قدمت الفكرية للملكية العاملية املنظمة أأن "رمغ أأنه التقرير وذكر اإ
ىل ابلنظر اخملرتعني، ارتباطات عن معلومات تقدمي من تمتكن مل فاإهنا  طلب اس امترة يف مطلوبة غري املعلومات تكل أأن اإ

ذا ما حتديد املس تحيل من جيعل ذكل أأن الفريق ويالحظ الرباءة.  ادلميقراطية الشعبية كوراي مجهورية من اخملرتعون اكن اإ
ىل ينمتون لزاميا حقال الطلب اس امترة يف املنظمة تس تحدث "أأن التقرير أأوىص ذكل عىل وبناء املدرجة." الكياانت من أأي اإ  اإ
 أأو والوزارة الصةل، ذات والفاكس الهاتف وأأرقام العناوين ذكل يف مبا ادلميقراطية، الشعبية كوراي مجهورية من اخملرتعني لنامتء
لهيا." ينمتون اليت احلكومية الواكةل  اإ

دراج طلب ادلويل للمكتب حيق ل احلايل الوقت ويف .25  جمرد من أأكرث نيواخملرتع الطلبات مبودعي خاصة معلومات اإ
دارة ول الطلبات تسمل مكتب ميكل ول وعناويهنم. أأسامءمه  التفاصيل. من املزيد عىل للحصول السعي سلطة ادلويل البحث اإ
 ييل: ما عىل تنص الرباءات بشأأن التعاون معاهدة من 19.4 القاعدة أأن ابذلكر واجلدير

 الإضافية البياانت 19.4"

ىل 1.4 القواعد يف ذكرها الوارد البياانت خالف بياانت أأية ضةالعري تتضمن أأل جيب ( أأ  ")  أأن جيوز أأنه بيد .18.4 اإ
دراج الإدارية التعلاميت تسمح ضافية بياانت أأية ابإ  تلزم أأن دون العريضة يف الإدارية التعلاميت يف علهيا منصوص اإ
 بذكل.

ذا ")ب( ىل 1.4 القواعد يف ذكرها الوارد البياانت خالف بياانت أأية العريضة تضمنت اإ  بياانت تضمنت أأو ،18.4 اإ
 من الإضافية البياانت حيذف أأن الطلبات تسمل مكتب عىل وجب )أأ(، الفقرة عىل بناء الإدارية التعلاميت هبا تسمح
 "نفسه. تلقاء

 ماتمعلو  ليست ولكهنا ،17.4 القاعدة علهيا تنص اليت الإعالانت مبوجب الأخرى املهمة املعلومات بعض تُذكر وقد .26
جبارية. ول الغرض حيقق حنو عىل شامةل  اإ

ضافة الرباءات بشأأن التعاون ملعاهدة التنفيذية الالحئة تعديل يف النظر املمكن من .27  غري املسأأةل، تكل تتناول قاعدة ابإ
جراء عىل القدرة غياب يف أأنه  هذه مثل ترسي أأن املفرتض مفن معليا. تنفيذها جناعة مدى الواحض من ليس التحرايت اإ

 القاعدة هذه اس هتداف مدى بشأأن قرار اختاذ وس يلزم أأيضا. والوالكء الطلبات مودعي وعىل بل اخملرتعني عىل القاعدة
 به اللجنة أأوصت اذلي الرشط قبيل من للكشف اإضايف رشط وضع أأو املدرجة، الكياانت أأو الأفراد مع احملددة العالقات
 فهيا. مقميني أأو بعيهنا بدلان مواطين من الوالكء أأو اخملرتعني أأو املودعني مجيع خياطب

 الأول: للخيار الآتية املمكنة الصياغة وتقرتح .28

8.4 قاعدة"ال
)اثنيا(
فراد  مم التابع الأمن جملس عقوابتل اخلاضعة والكياانت الأ  املتحدة للأ

ليه مشار خشص أأي اكن حال "يف ىل 5.4 القواعد يف اإ  الأمن جملس عن صادرة عقوابتل اخاضع كياان أأو افرد 8.4 اإ
نه الكيان، أأو الفرد بذكل ارتباط دليه اكن حال يف أأو املتحدة للأمم التابع  يوحض بيان عىل الالامتس يش متل أأن يتعنّي  فاإ
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 العالقة." هذه أأو الوضع هذا تفاصيل

 الثاين: للخيار الآتية املمكنة الصياغة وتقرتح .29

8.4 قاعدة"ال
)اثنيا(
ضافية معلومات  مم التابع الأمن جملس قوابتعب تتعلق اإ  املتحدة للأ

ليه مشار خشص أأي اكن حال "يف ىل 5.4 القواعد يف اإ  جملس عقوابتل اخلاضعة البدلان أأحد يف مقامي أأو مواطنا 8.4 اإ
مم التابع الأمن  هؤلء من خشص لك عن الالامتس، يتّضمن أأن وجب الإدارية، التعلاميت يف احملددةو  املتحدة للأ

 يف مبا ارتباطاته وعىل ،عقوابتال بتكل يتعلق فامي وضعه خبصوص الإدارية التعلاميت يف املقّررة التفاصيل ،الأشخاص
دارهتا، حتت معهل رب أأو الشخص هذا يقع حكومية واكةل ةوأأي العمل، أأرابب ذكل  بينه فامي ابلصالت قامئة وعىل اإ
 ."عقوابتال لتكل خاضع كيان أأو فرد أأي وبني

ن أأعاله، 9  الفقرة يف ليهاإ  مشار هو وكام .30  أأو طلب )مودع فرد أأي بني رابط وجود تثبت اليت النتيجة عىل الرد فاإ
 مسأأةل فاإن ذكل ومع حدة. عىل حاةل لك وقائع أأساس عىل حبرص مراجعته ينبغي معنَي  كيان أأو فرد وأأي وكيل( أأو خمرتع
 ييل: ما عىل بناء املوضوع مسأأةل من أأسهل تبدو املعيَنني والكياانت الأفراد

 اختبار أأساس عىل بناء املتاحة( املعلومات به تسمح ما حسب )لك دويل طلب أأي موقع حتديد ميكن (أأ  )
ىل مؤمتت  كبري؛ حد اإ

 تلقاء من ينفذ واحض أأثر لها يكون وسوف الرباءة؛ نظام ختص ل مالية مسائل عىل املعنية عقوابتال وتعمتد (ب )
 الطلب يعترب وعليه الرسوم سداد بقبول هل يسمح ل الطلبات تسمل مكتب أأن )أأي الرباءة طلبات عىل نفسه

 مسحواب(؛

خطار وميكن (ج ) جراء ابختاذ الأمن لسجمل التابعة املعنية اللجنة اإ  تنص اليت القانونية وطالرش  خمالفة دون ما اإ
 علهيا. املعاهدة

ىل مدعوّ  العامل الفريق اإن .31  التعاون ملعاهدة التنفيذية الالحئة عىل البديلني املقرتحني التعديلني عىل لتعليقا اإ
 أأعاله. ،29و 28 الفقرتني يف املبينني الرباءات بشأأن

ذا فامي أأيضا النظر العامل الفريق يرغب وقد .32 ذا وما الظروف هذه لظ يف املناسب من اكن اإ  املقبول من اكن اإ
خطار مم التابع الأمن جملس اإ  نتيجة حيدث أأن يرحج ل )اذلي ادلويل الطلب نرش قبل تفصيلية مبعلومات املتحدة للأ
لهيا املشار املعلومات برسية املتعلقة املسائل س ياق يف مسحواب( الطلب لعتبار  املوضوع. مبسأأةل يتعلق فامي س بق فامي اإ

 اخملتلفة الإيداع ومسارات الأعضاء ادلول بني فامي املتحدة الأمم عقوابتب املتعلقة التدابري اتساق

ىل املقدمتان التوصيتان تركز .33  الطلبات عىل ةادلميقراطي الشعبية كوراي جبمهورية يتعلق فامي اخلرباء جلنة من الويبو اإ
 اليت الرباءات طلبات من فقط املائة يف 55 سوى املعاهدة متثل ل ذكل ومع الرباءات. بشأأن التعاون معاهدة مبوجب ادلولية
 أأو الوطنية الطلبات من كبري عدد يودع ول امحلاية، فيه تُطلب اذلي البدل يف مقميني ول مواطنني غري أأشخاص يودعها
قلميية قلميية أأو وطنية ماكتب دلى مبارشة يودع بل املعاهدة خالل من الإ  ابريس. تفاقيةا مسار خالل من أأو اإ

طار يف تدابري اختاذ املنطقي من ليس ابلفاعلية عقوابت أأية تتسم ويك عام وبشلك .34  الرباءات بشأأن التعاون معاهدة اإ
 .ابريس اتفاقية وهو بديل مسار ابختاذ علهيا التحايل يسهل وحدها،
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ن التدابري، عىل التعليق الأعضاء ادلول تلمتس وذلا .35 قلميية أأو الوطنية ماكتهبا يف وضعهتا اليت وجدت، اإ  لتحديد الإ
 هبؤلء اكنت صةل أأي أأو املدرجة، الكياانت أأو الأفراد ولتحديد عهنا والإبالغ الأمن جملس عقوابتل اخلاضع الرباءة موضوع
 الكياانت. وتكل الأفراد

لهيا املشار ادلميقراطية الشعبية كوراي جبمهورية املتعلقة احملددة والتوصية .36  ادلول تطلب )"أأن أأعاله )ج(11 الفقرة يف اإ
ذا مما التحقق لها التابعة الاخرتاع براءات ماكتب من اءضالأع  مدرجا دلهيا املسجلني واخملرتعني الطلبات مقديم من أأي اكن اإ

 دويب القرارات"( يف الصةل ذات املالية الأحاكم تنهتك ل الاخرتاع براءة طلب ُتهزي مقابل املس تلمة الرسوم أأن لضامن وذكل
ىل املتحدة الأمم يف الأعضاء ادلول تدعو وكأهنا  اإىل الامتثال لكفاةل ادلويل الكتب هبا يضطلع اليت تكل تاكئف تدابري اختاذ اإ

 املدرجة. والكياانت الأفراد مع املربمة املالية ابلصفقات املتعلقة عقوابتال

ىل مدعّوة الأعضاء ادلول اإن .37 قلميية أأو الوطنية الرباءات ماكتب عهتاوض اليت التدابري نوعية عىل لتعليقا اإ  لكفاةل الإ
 .املعيَنة والكياانت الأفراد مع املربمة املالية ابلصفقات يتعلق فامي عقوابتال اإىل الامتثال

 النتاجئ

سداء هو العملية هذه يف الأمانة دور .38  سعيال  مث فهيا النظر ينبغي اليت والقانونية العملية ابملسائل يتعلق فامي املشورة اإ
يداع معلية عىل تعديالت تنفيذ ميكن حني ويف الأعضاء. ادلول تتخذها اليت القرارات عىل بناء النظم تنفيذ اإىل  طلبات اإ

 يتطلب سوف اكفية(، غري احلايل الوقت يف املنفذة التدابري تعترب ما )بقدر اخلرباء جلنة توصيات مع اتساقها يضمن مبا الرباءة
رشادا الأمر  عىل تنفيذهال  احملمتةل طريقةالو  الأمن جملس عن الصادرة القرارات تفسري بشأأن الأعضاء ولادل من واحضا اإ

 اليت الصةل، ذات الأمن جملس تاوقرار  )املعاهدة القانوين الإطار يف تغيريات كذكل الأمر يتطلب وسوف املعاهدة. معليات
يداع معلية حتديدا احلايل الوقت يف تستبعد  ماكتب تعمل اليت ادلول تكل تعاون أأيضا يلزم وسوف (.نطاقها من الرباءات اإ
قلميية أأو الوطنية الرباءات دارات بصفة فهيا الإ جراء عند ادلويل المتهيدي والفحص ادلويل للبحث اإ  موضوعية. مراجعة اإ

يداع وجيوز .39 مام الرباءة طلبات اإ قلميية. أأو الوطنية املاكتب خالل من مبارشة أأو املعاهدة خالل من اإ  أأن ينبغيو  الإ
 ماكفئة موازية تدابري اختاذ تتطلب سوف الرباءات بشأأن التعاون معاهدة نظام عىل تدخل تدابري أأية أأن الأعضاء ادلول تدرك
ن للرباءات والإقلميية الوطنية املاكتب يف مبارشة  املشار املالية ابملسائل هذا ويرتبط تأأثري. لها يكون أأن املفرتض من اكن اإ
لهيا جراء وبأأي س بق، فامي (ج)11 الفقرة يف املذكورة التوصية يف اإ آخر اإ  الأفراد وحتديد الرباءة طلبات مبوضوع يتعلق فامي أ

 الكياانت. وهذه الأفراد هبؤلء صةل أأية أأو املدرجة والكياانت

ن .40 ىل مدعوّ  العامل الفريق اإ  عىل التعليق اإ
 يف وخصوصا الوثيقة، هذه يف املطروحة املسائل
 أأعاله. 32و 31و 23و 22و 15 الفقرات

ىل مدعّوة الأعضاء ادلول واإن .41  لتعليقا اإ
 37و 35 الفقرتني يف املطروحة املسائل عىل
 .أأعاله

 الوثيقة[ ]هناية

 


