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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
   والعشرونالثامنةالدورة 

سمرب 14 إىل 10جنيف، من   2012 يد

 
 

  اقرتاح من اجملموعة األفريقية

  األمانةدادمن إعثويقة 

تارخي  يغ  بيف  سمرب  10تبل ية ، 2012يد ية الفكرية يقأرسلت اجملموعة األفر ية  نظمة العا تب ادلويل  للملكإىل ا ململك بو(للم ) يالو
 .ثالاقرتاح الوارد يف مرفق هذه الويقة

 

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

شأن  برشوع معاهدة  ية وممارساتهم نا عقانون الرسوم والامنذج ا  لص

 

ية يف : مةمالحظة عا تا لتدرج املواد ا يةل نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا بو  عرشوع معاهدة الو لص ب ي  .وممارساته م

 املادة ألف

ية بدلان لفائدةضلمعامةل خاصة وتفا بدلانل ا ية وا نا ل ا   األقل منوامل

بة  يض يف الرسوم  ية من  نا بدلان ا يد مودعو ا مخيف احلاالت اليت تفرض فهيا رسوم،  سـ ل بنل ختفي م . سني ابملائة عىل األقلسـتف
بدلان األقل منوا من إعفاء من دفع الرسوم يد مودعو ا لو  .يسـتف

 املادة ابء

ية وتكوين الكفاءات ية واملا ساعدة ا لا ن  لتقمل

يذ املعاهدة يف  )1( يل  تنفمن أجل  هس تعاقدة اليت تعد من ات لاألطراف ا ية ولابدلان ّمل يا إىل ّقل منوا، األبدلان لامنا سعو
تعلق بأي طلب أو الامتس أو تسهيل الا بدلان فامي  يني يف تكل ا تخدمني ا ية عىل ا يتخدام الفعال لإلجراءات ا ل حملل سـ شلك ملسـ ل

بو  ميي آخر، توفر الو تب وطين أو إ ناعي يف أي  يل رمس أو منوذج  ييغ خاص  ص سج قلبل مك ت ية بت ية إضا فساعدة  ن ومالمئة تقم
بة وهادفة و نا سـو نولويج والقانوم لتكشمل ادلمع ا ية تعزيز ت ية يف بغين وأشاكل أخرى من ادلمع  بدلان طنالقدرات الو لتكل ا

بدلان يذ املعاهدة ومتكني تكل ا لمن أجل  يني فهياتنف تخدمني ا حملل وا تفادة ملسـ  . من أحاكم املعاهدةالاكمةلسـ من الا

ساعدةتكون و )2( ياجات وملتكل ا ية وقامئة عىل الطلب وعىل الا ية موهجة حنو ا ت ا من حن لتتق بار ل عتشفافة وتأخذ بعني الا
توى  بدلان األقل منوا عىل وجه اخلصوص، فضال عن  ية وا نا بدلان ا ياجات اخلاصة اب سـاألولوايت والا ل ل ل مت م تطور ح ّا ل

يد بدل ا تصادي  نولويج والا تفا ق سـتك ملل  .لل

متة )3( تعاقدة ا ناء عىل طلب من األطراف ا تقدمة األعضاء فهيا،  بو وادلول ا ملهوتقدم الو مل ب مل ية، ي نا بدلان ا م اليت تعد من ا ل ل ّ
يذا للمعاهدة والحئهتا ا بدلان  بارشها تكل ا تعني أن  تدابري اليت  شطة وا يع األ يا اكمال  نفدعام ما تنف لت ل ت ي ل ن مجل يذية، وذكل يف ل

تعاقد املعين بة إىل الطرف ا نفاذ اب بارا من اترخي دخول املعاهدة حزي ا نوات امخلس األوىل عىل األقل، ا ملا سـ ل ت نسـ ع  .لل

بدلان األقل منوا فامي  )4( تعاقدة اليت تعد من ا يع األطراف ا يا اكمال  تقدمة األعضاء فهيا دعام ما بو وادلول ا لوتقدم الو مل مجل ل مل ّي
يع  بدلان مجخيص  بدل املعين يعد من ا يذية ما دام ا يذا للمعاهدة والحئهتا ا بارشهتا  تعني  تدابري اليت  شطة وا لاأل ل ي ل ّن نف نف تم لت

 .منوا األقل

تعاقدة اليت  )5( يع األطراف ا ية و نا بدلان ا متة اليت تعد من ا تعاقدة ا ناء عىل طلب من األطراف ا بو،  ملوتقدم الو مج ل ل مل ب مي ّ مله
بدلان ا لتعد من ا يا املعلومات والاتصاالت، إضافة إىل ّ نولو بة، مبا يف ذكل  نا يا ا نولو يع األهجزة وا جألقل منوا،  تك ج سـتك مل لمج

با عىل تكل األهجزة أو  نا بدلان تدربا  يالت األخرى الالزمة وتدريب موظفي ماكتب تكل ا ية وا ية ا سـتوفري ا ي ل ه مت لتسن لتح لب
يا نولو جا  .لتك

ية وتقمي يف  )6( ّوسرتصد ا هاّلكمجلع بو لألحاكم املذكورة أعالهل دورة عادية  يذ الو ي  ية . تنف سري ما تقوم به ا مجلعومن أجل  تي
يمي شأن الرصد وا تقال  ية تقريرا  بو إىل ادلورة العادية  يمي، ترفع الو تقمن رصد و لتق ب سـ للجمع  .مي
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 املادة جمي

شاركة  مسري  بدلانتي بدلانلا ية وا نا ل ا ية األقل منوامل  مجلع يف ا

ب ينح الو بدلامت تعاقدة اليت تعد من ا بة لألطراف ا نا ية ا ساعدة املا لو ا مل سـ مل ل سري نّمل بدلان األقل منوا من أجل  ية وا نا ي ا ل تل م
ية أو فامي يربط هبذه  ية  نا يع ادلورات العادية والا تعاقدة يف  تكل األطراف ا تشاركة وفد واحد عىل األقل  للجمع ئ مج مل ل سـتثم

يذية من اجامت  .ع ما بني ادلورات أو فريق عامل أو مؤمتر مراجعة أو مؤمتر دبلومايسلتنفاملعاهدة والحئهتا ا

 املادة دال

سجةل تعلقة ابلرسوم والامنذج ا ملبادل املعلومات ا مل  ت

ية يف  نا يط الفحص املوضوعي للرسوم والامنذج ا رشوع و متكل غري ا يدية من ا عمن أجل حامية الرسوم والامنذج ا لص سـ بتقل تل مل ل
بلغ  ّلك بدل عضو،  يع املعلومات ت تعاقدة  مجاألطراف ا سجةلمل تعلقة ابلرسوم والامنذج ا ملا يع ادلول األعضاءمل لوهذا . مج إىل 

بة نا ها إىل ادلول األعضاء فهيا عرب وسائل  تالم تكل املعلومات و سؤوةل عىل ا بو  سـالغرض، تكون الو سـ م مي  .تبليغ

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


