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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
   والعشرونالثامنةالدورة 

سمرب 14 إىل 10جنيف، من   2012 يد

 
 

  وفد االحتاد األوروبياقرتاح من 

  األمانةإعدادمن ثويقة 

تارخي  يغ  بيف  سمرب  12تبل ية الفكرية الاحتاد األورويب  أرسل وفد، 2012يد ية  نظمة العا تب ادلويل  للملكإىل ا ململك بو(للم ) يالو
 .ثالاقرتاح الوارد يف مرفق هذه الويقة

 

 

 ]ييل ذكل املرفق[
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ANNEX 

 املرفق

ييل قرار املؤمتر ادلبلومايس شأنلل لتمكا  بمعاهدة 
ية وممارساتهقانون الرسوم والامن نا عذج ا  لص

 

بدلان .1 ية وا نا بدلان ا يذ املعاهدة يف ا يل  لمن أجل  ل ل مه تنف ية تس نظمة العا تعاقدة وا سعى األطراف ا مل األقل منوا،  مل مل ت
بدلان األقل منوا اليت  ية وا نا بدلان ا ناء عىل الطلب، من ا ية وتكوين الكفاءات،  ساعدة ا لية الفكرية إىل توفري ا ل ل ب ن ممل لتقللملك

 .ّأو صدقت علهيا ت املعاهدةّوقع

سق وسلمي بني األطراف، إضافة إىل تعزيز القدرات  .2 يق املعاهدة عىل حنو  ساعدة هو  توالغرض من تكل ا ب ممل تط
تفادة ابلقدر الاكمل من  بدلان من الا يذ املعاهدة ومتكني تكل ا بدلان األقل منوا من أجل  ية وا نا بدلان ا ية  سـاملؤ ل ل ل لل نفسـ تم س

 .أحاكم املعاهدة

تصادي .3 نولويج والا توى تطورها ا يدة مع مراعاة  ناء عىل طلب ادلول ا ساعدة  بغي أن تقدم تكل ا قو تك تف لن ّسـ سـ ب ممل مل  .ي

ية  .4 تعرض ا مجلعو شأة مبوجب املادة (تسـ يذ )  من املعاهدة22ملنا هود  تعلقة  ية ا ساعدة ا نفيف لك دورة عادية ا تجب ملتق ن لمل
تعاقدة اليت ملاملعاهدة املقدمة إىل األطراف ا بدلان األقل منواّ ية وا نا بدلان ا ل تكون من ا ل  .مل

تحدة  .5 ية ادلوية، وخاصة األمم ا نظامت احلكو نظامت ادلوية املموةل وا تب ادلويل إىل إبرام اتفاقات مع ا ملوسعى ا ل مل ل مل مي ِّملك
ية م ساعدة ا ية اب تحدة ا تخصصة ذات الصةل ابألمم ا تحدة والواكالت ا نوواكالت األمم ا مل ن مل مل لتقمل ن هجة، ومع حكومات ادلول ملع

ية ساعدة ا رشوعات اخلاصة اب يدة من هجة أخرى، بغرض متويل تكل ا نا تقمل لسـ ململ  .تف

 

 ]ثهناية املرفق والويقة[


