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  [  ]قرار[00املادة ]
 املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات

س امي  املساعدة التقنية، الأ ن توفّر وبغية تيسري تنفيذ املعاهدة، توافر املوارد  رهنيتعني عىل املنظمة، ][  املبادئ] [(1)]
 ويتعني أ ن تكون تكل املساعدة التقنيةللبدلان النامية والبدلان ال قل منوا. 

املس تفيدة هادفة ومناس بة لتعزيز قدرة البدلان و  حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة موهجة   "1"
 ؛املعاهدة تنفيذ عىل

رغرا  كمكني املس تددمني من املس تفيدة ل  لبدلان احملّددة ل ل ولوايت والاحتياجات مراعية  ل "0"
 .الاكمةل من أ حاكم املعاهدةتفادة حتقيق الاس  

املوفَّرة بناء عىل وأ نشطة تكوين الكفاءات تكون املساعدة التقنية يتعنّي أ ن )أ (    [املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات] (0)
 :حيامث تُطلبما ييل،  1تشملأ ن و  املعاهدةهذه تنفيذ هذه املعاهدة مسّخرة ل 

نشاء االإطار القانوين  "1" املامرسات واالإجراءات االإدارية للهيئات املعنية  مراجعةو  الالزماإ
 ،التصاممي بتسجيل

اتحة تدريب املوارد البرشية، ]و  ،لماكتبلاس تحداث ما يلزم من قدرات  "0" توفري مبا يشمل اإ
ىل البنية التحتية الالزمة[ ضافة اإ  .، ودون الاقتصار عىل ذكلال هجزة والتكنولوجيا املالمئة اإ

الالزمة لويبو[ اخلاصة اب]تدابري ال ل نشطة و لالمتويل  توافر املوارد،رهن ]ختصيص و[ ، املنظمةتقدم  )ب(
ىل ذكل،. ]و)ج([(1)02املادة و ] )أ ((3()أ ( و)0، وفقا للفقرة )ملعاهدةاتنفيذ ل  برام اتفاقات مع  ابالإضافة اإ ىل اإ تسعى املنظمة اإ

ةل واملنظامت احلكومية ادلولية  بغر  توفري ادلمع املايل للمساعدة التقنية وحكومات البدلان املس تفيدة املنظامت ادلولية املمّوِّ
 [.املعاهدةطبقا لهذه 

ىل املنظمة ])أ (    2[أ حاكم أ خرى] (3) حلاح اإ نشاء نظام ملكتبة رمقية تضم العاملية للملكية الفكرية مدعوة ابإ االإرساع يف اإ
ىل االإخطار مبعلومات التصاممي املسّجةل املنشورة من خالل التصاممي املسّجةل. ويتعنّي عىل ال طراف املتعاقدة أ ن  تسعى اإ

 [ذكل النظام. ويتعني أ ن تدمع املنظمة ال طراف املتعاقدة يف هجودها من أ جل تبادل املعلومات من خالل ذكل النظام.

.../ 
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دراج  ال مريكية اقرتح وفد الوالايت املتحدة   "املساعدة عىل" بعد الفعل "تشمل". املفردتنياإ
2

 رأ ت بعض الوفود أ ن موضوع هذا احلمك أ نسب للقرار. وفّضلت وفود أ خرى أ ن يكون هذا احلمك يف مادة منفصةل. ورأ ت وفود أ خرى أ ن هذا احلمك 
 ينبغي أ ال يكون يف املعاهدة.
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ع[ ال طراف املتعاقدة مبوجب هذه املعاهدة أ ن تقمي نظام ])ب( خلفض الرسوم لفائدة  ا]يتعنّي عىل[ ]تُشجَّ
[. ]ونظام خفض الرسوم، يف حال تنفيذه، يتعني أ ن )ال شداص الطبيعيني والرشاكت الصغرية واملتوسطة(مبتكري التصاممي ]

 .[يرسي عىل املواطنني واملقميني يف أ حد البدلان النامية أ و البدلان ال قل منوا

 [ ]القرار[00مالحظة بشأ ن ]املادة 

س بانيا اإ  تبدو وك هنا تضع الزتاما عىل الغري، أ ي عىل الويبو. وحبسب الشلك الهنايئ  "ن العبارة "يتعنّي عىل املنظمةقال وفد اإ
 اذلي سيتّدذه هذا احلمك، من املمكن التفكري أ كرث يف هذه الصياغة.

 02 املادة
 امجلعية

 )أ (  ]...[  [تكوين امجلعية] (1)

 1اخليار )ج(  ]

ىل  .الوفد اذلي عينه طرف املتعاقد نفقاتاليتحمل ] أ ن كمنح مساعدة مالية لتيسري املنظمة وجيوز للجمعية أ ن تطلب اإ
اشرتاك وفود ال طراف املتعاقدة اليت تعد من البدلان النامية وفقا للمامرسة اليت تتبعها امجلعية العامة لل مم املتحدة أ و من 

ىل نظام البدلان ال قّل منوا أ و من   [الاقتصاد احلر.البدلان املنتقةل اإ

 0اخليار 

البدلان ال قل منوا أ و من من  وأ  املساعدة املالية املناس بة لل طراف املتعاقدة اليت تعّد من البدلان النامية املنظمة نح ]كم 
ىل نظام الاقتصاد احلر من أ جل تيسري مشاركة وفد واحد عىل ال قل  يف مجيع ذلكل الطرف املتعاقد البدلان املنتقةل اإ

التنفيذية من اجامتع ما بني ادلورات أ و فريق عامل  ةحئاللاعاهدة و ابملت العادية والاس تثنائية للجمعية أ و فامي يرتبط ادلورا
 [[أ و مؤكمر مراجعة أ و مؤكمر دبلومايس.

 [  تبارش امجلعية املهامت التالية:همامت امجلعية] (0)

]...[ 

 ؛3املوفَّرة بناء عىل هذه املعاهدةوترصد، يف لك دورة عادية، املساعدة التقنية  "5"
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املساعدة تنفيذ هذه املعاهدة" عوضا عن العبارة "رغرا  املوفَّرة ل  املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات اقرتح وفد الوالايت املتحدة ال مريكية العبارة " 
 املوفَّرة بناء عىل هذه املعاهدة".التقنية 


