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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

  
  والعشرونالتاسعة الدورة 

        2013201320132013مايو مايو مايو مايو     31313131ٕاىل ٕاىل ٕاىل ٕاىل     27272727جنيف، من جنيف، من جنيف، من جنيف، من 
  
  

  اقرتاح من وفد مجهورية كوريا

  أالمانة ٕاعدادمن وثيقة 

ٔارسل وفد مجهورية كورD ٕاىل املكتب اAويل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ، 2013 ٔابريل 8تبليغ بتارخي يف 
  Rقرتاح الوارد يف مرفق هذه الوثيقة.

  

  [ييل ذT املرفق]
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 املرفق
        اقرتاح بشأن املساعدة التقنية واملاليةاقرتاح بشأن املساعدة التقنية واملاليةاقرتاح بشأن املساعدة التقنية واملاليةاقرتاح بشأن املساعدة التقنية واملالية

        يف تنفيذ معاهدة قانون الرسوم والaذج الصناعيةيف تنفيذ معاهدة قانون الرسوم والaذج الصناعيةيف تنفيذ معاهدة قانون الرسوم والaذج الصناعيةيف تنفيذ معاهدة قانون الرسوم والaذج الصناعية

  تقّدمه مجهورية كورD ٕاىل اللجنة اAامئة املعنية بقانون العالمات التجارية
  افيةم والaذج الصناعية والبياlت اجلغر سو والر 

        معلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـيةمعلومات أساسـية

ية وبرضورهتا. وٕاننا نتفق عىل ٔانه ينبغي تقدمي ٕان مجهورية كورD تعرتف �لفوائد املسـمتدة من معاهدة الرسوم والaذج الصناع 
  اعدة ٕاىل الب�ان النامية والب�ان أالقل منوا من ٔاجل التنفيذ الفعال للمعاهدة.املساعدة التقنية وغريها من ٔاشاكل املس

ا نعتقد ٔان املساعدة التقنية ينبغي ٔان تنبين عىل اجلدوى �لنظر ٕاىل التساوي مع املعاهدات السابقة وسـياقات بنية وٕانن
  املعاهدة.

وAينا ٔايضا قناعة بأن املساعدة التقنية ينبغي ٔان تكون متّسقة مع تنفيذ معاهدة قانون الرسوم والaذج الصناعية وخاضعة 
  غية حتقيق ٔاكرب قدر من الفوائد من املعاهدة ف� بني أالطراف املتعاقدة.لالسـتعراض بطريقة معقو� ب 

و�لنظر ٕاىل هذه النقاط، توّد مجهورية كورD اقرتاح السـياسات العامة التالية بشأن توفري املساعدة التقنية واملالية يف الب�ان 
  لصناعية.النامية والب�ان أالقل منوا وفقا ملعاهدة قانون الرسوم والaذج ا

        مرشوع املوادمرشوع املوادمرشوع املوادمرشوع املواد

املنظمة العاملية و  تسعى أالطراف املتعاقدةمن ٔاجل تسهيل تنفيذ املعاهدة يف الب�ان النامية والب�ان أالقّل منوا،   .1
تشمل اAمع التكنولو� والقانوين ؤاشاكل ٔاخرى من اAمع ومالمئة ٕاضافية  ومالية مساعدة تقنيةٕاىل توفري للملكية الفكرية 

من  الاكم¡من Rسـتفادة  ت� الب�ان من ٔاجل تنفيذ املعاهدة ومتكني ت� الب�انيف املؤسسـية القدرات زيز بغية تع
  املعاهدة. ٔاحاكم

 1، وٕاىل البندين التمكييل ملعاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالمات قرار املؤمتر اAبلومايسمن  4ٕاىل املادة نّص مستند  ⇐
) من اقرتاح ا®موعة أالفريقية (الوثيقة 2) و(1) وٕاىل املادة �ء(SCT/28/6من اقرتاح Rحتاد أالورويب (الوثيقة  2و

SCT/28/5.(  

م ت� املساعدة بناء عىل طلب اAول املسـتفيدة، م  .2 الب�ان أالقل منوا، مع ن بني الب�ان النامية وال سـ� ينبغي ٔان تقد°
  للب�ان املسـتفيدة، ؤان تشمل ما ييل: ةوRقتصادي ةالتكنولوجي التمنيةمراعاة مسـتوى 

  املساعدة عىل ٕانشاء إالطار القانوين لتنفيذ املعاهدة،  (ٔا)

  وإالعالم والتثقيف وٕاذاكء الوعي ف� يتعلق بوقع Rنضامم ٕاىل املعاهدة،  (ب)

  ،الرسوم والaذجإالدارية للهيئات الوطنية املعنية بتسجيل  واملساعدة عىل مراجعة املامرسات وإالجراءات  (ج)

واملساعدة عىل تكوين القدرات البرشية املؤه¡ واملرافق الالزمة ملاكتب امللكية الفكرية، مبا يف ذT القدرات   (د)
  اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من ٔاجل تنفيذ املعاهدة والحئهتا التنفيذية بفعالية.
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، وٕاىل التمكييل ملعاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالمات قرار املؤمتر اAبلومايسمن  7و 5 نّص مستند ٕاىل املادتني ⇐
) من اقرتاح ا®موعة أالفريقية 5) و(2) وٕاىل املادة �ء(SCT/28/6من اقرتاح Rحتاد أالورويب (الوثيقة  3 البند

  ).SCT/28/5 (الوثيقة

املساعدة املتعلقة رصد وتقيمي التقدم يف من املعاهدة) يف لك دورة عادية  22نشأة مبوجب املادة امجلعية (امل تتوىل   .3
  .ان النامية والب�ان أالقل منواجبهود تنفيذ املعاهدة املقّدمة ٕاىل أالطراف املتعاقدة اليت تكون من الب�

 4 ، وٕاىل البندملعاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالماتالتمكييل  قرار املؤمتر اAبلومايسمن  8 نّص مستند ٕاىل املادة ⇐
  ).SCT/28/5 ) من اقرتاح ا®موعة أالفريقية (الوثيقة6) وٕاىل املادة �ء(SCT/28/6من اقرتاح Rحتاد أالورويب (الوثيقة 

 أالقل من لتيسري مشاركة مندوب واحد عىلمتنح مساعدة مالية ٔان  الويبوجيوز ٔان تطلب امجلعية املذكورة من   .4
 اAورة فهيا مبا ،املعاهدةRجÆعات املعنية بتنفيذ يف  ،اليت تعّد من الب�ان النامية والب�ان أالقل منوا ،طراف املتعاقدةاالٔ 

  .للجمعيةالعادية 

نّص مستند ٕاىل أالحاكم املتعلقة �ملساعدة املالية يف معاهدة بيجني ومعاهدة واشـنطن بشأن امللكية الفكرية ف� يتعلق  ⇐
من  جمياملادة �Aوائر املتاكم¡ ومعاهدة الويبو بشأن حق املؤلف ومعاهدة الويبو بشأن أالداء والتسجيل الصويت، وٕاىل 

  ).SCT/28/5 قةاقرتاح ا®موعة أالفريقية (الوثي

� عىل املكتب اAويل ٔان يسعى ٕاىل ٕابرام اتفاقات مع املنظامت اAولية   .5 واملنظامت احلكومية اAولية، وال سـ� مع املمّوِ
معاهدة قانون الرسوم ة �ملساعدة التقنية من lحية، ومع حكومات دول هتا وواكالهتا املتخصصة املعنيأالمم املتحدة ومنظام

  .اخلاصة �ملساعدة التقنيةاملرشوعات ت� سـتفيدة من املساعدة التقنية من lحية ٔاخرى، وذT من ٔاجل متويل امل والaذج 

من اقرتاح Rحتاد أالورويب (الوثيقة  5 ) من معاهدة التعاون بشأن الرباءات، وٕاىل البند4(51نّص مستند ٕاىل املادة  ⇐
SCT/28/6(.  

  

الرسوم والaذج كرشوط متفق علهيا ف� بني معاهدة واد املشار ٕالهيا ٔاعاله يف : من املقرتح ٕادراج املمالحظة عامة
  املتعاقدة. أالطراف

  

  [هناية املرفق والوثيقة]

  


