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اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والرسوم والنماذج 
  الصناعية والبيانات اجلغرافية

 
  الدورة السادسة والعشرون

توبر  28 إىل 24جنيف، من   2011كأ
 
 

 الرسوم والنماذج الصناعية معلومات عن عمل اللجنة يف جمال قانونوثيقة 
  يف عالقته مع توصيات جدول أعمال الويبو بشأن التنميةوممارساته

  األمانةمن إعدادثويقة 

 مقدمة

رشين خلئأشار ريس ادلورة ا .1 سة وا لعا ية م نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية بقانون العالمات ا عنة ادلامئة ا لص ل ن ملعللج
ية ياانت اجلغرا فوا نة ("لب يف من لا ")للجا تمس من األمانة تقدمي "إىل أنه ، 2011 أبريل 1 مارس إىل 28جنيت عقدت يف  ُا ل

تعلق  ئة ابء، فامي  ية، السـامي ا ية جدول أعامل ا ية تعممي تو رشين عن  سادسة وا نة ا يويقة معلومات إىل دورة ا من ص ل للج لفث لتيف ك لع
ية وممارساته نا نة يف جمال قانون الرسوم والامنذج ا عبعمل ا لص  .)SCT/25/6ث من الويقة 6الفقرة  ("للج

ية ّونذكر  .2 سة واألربعني جلدول أعامل ا يات ا تو منبأن ا مخل ص متدهتقد لتل ية الفكريةاعا ية  نظمة العا ية العامة  للملك ا مل للم  مجلع
بو( توبر ) يالو ئات. 2007كيف أ سة واألربعون إىل ست  يات ا تو سم ا فو مخل ص ل ئة ابءتوتعلق . تنق ايري وضع القواعد واملع بلفا

ياسة   . العامالعامة واملكل لسـوجوانب املرونة وا

تجابة  .3 يث يلخص اجلزء األول سـوا تة أجزاء  سم إىل  نة، أعدت األمانة ويقة املعلومات هاته اليت  حلطلب ا سـ نق ث تللج
شأن  نة  بمعل ا ية وممارساتهللج نا عقانون الرسوم والامنذج ا شاركة ادلول لص ثاين معلومات حول  تضمن اجلزء ا م؛ و ل األعضاء ي

شأن ق نة  بوأحصاب املصلحة اآلخرين يف معل ا ية وممارساتهللج نا عانون الرسوم والامنذج ا يعة لص ثالث وصفا  ب؛ ويقدم اجلزء ا لطل
تعلق ب ية وممارساتهملالعمل ا نا عقانون الرسوم والامنذج ا شأن لص ياسة العامة  بارات ا بعض ا يعرض  ب؛ أما اجلزء الرابع  سـ ت لل ع ف
تعلق ب ية وممارساتهقانوملالعمل ا نا عن الرسوم والامنذج ا ناجت عن لص رشوع األحاكم ا ناول اجلزء اخلامس العالقة بني  ل؛ و م يت
تعلق ب ية وممارساتهملالعمل ا نا عقانون الرسوم والامنذج ا ية الفكرية ادلوية  وأشاكل املرونة املوجودة يف لص لاتفاقات ا ؛ يف مللك
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بار سادس معلومات عن الا تحني يقدم اجلزء ا تعلق بعل بان يف العمل ا ملات األخرى اليت أخذت يف ا حلسـ قانون الرسوم ُ
ية نا عوالامنذج ا  . وممارساتهلص

ية، مرفقان ثهذه الويقة وييل  .4 يات جدول أعامل ا ئة ابء من تو نة يف ا سع ا يات ا تو منتضمن أوهلام نص ا ص تضم ت ص ل لتي لف مل ل
يل حول  شاركني مع تفا ثاين جدول ا تضمن امللحق ا ميف حني  ص مل ل نظامت شاركة ادلول األعضاء وي ية ادلوية ملا لاحلكو م

نظامت و نةملا ية يف دورات ا للجغري احلكو  .م

ية  .5 نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا نة  سعى إىل املواءمة بني اجلوانب احملددة لعمل ا عونذكر بأن هذه الويقة ال  لص ب للج ت ث ُ
ية، بل هتدف إىل تقدمي  يات جدول أعامل ا منوممارساته وتو شأن حمللتص نة  بة عامة عن بعض خصائص العمل اذلي تقوم به ا للج

ئة ابء من جدول  يات ا ية واحدة أو أكرث من تو تطابق مع تو بدو أهنا  ية وممارساته اليت  نا لفقانون الرسوم والامنذج ا ص ص ت ي ع لص
ية  .لتمنأعامل ا

ية وممارساته :أوال نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا عملخص العمل  لص  ب

نة ادلورة اخلا رشة  للجسة  سمرب 2 نومفرب إىل 28من (عم  )2005ي د

رشة  .6 سة  بادرة من ادلول األعضاء خالل ادلورة اخلا ية وممارساته  نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا عبدأ العمل  م مب ع لص ب
ية . للجنة نا يل الرسوم والامنذج ا يق إجراءات  بدء العمل حول  عوقد أعرب عدد من الوفود عن اهامتهمم  لص سج سـ تب تن

ها تاج إىل معل حتضريي. تبسـيطو يل  بادرة من هذا ا حتلكن وفودا أخرى أشارت إىل أن  لقب تمس من األمانة . م تايل، ا ُواب ل ل
ية  نا يل الرسوم والامنذج ا تعلقة بإجراءات  ية ا رشوط ا عإعداد ويقة معلومات أوية حول ا لص سج مل شلك ل تث ل ثالويقة (ل

SCT/16/6) ( ثويقة  من ال183 إىل 173انظر الفقرات منSCT/15/5.( 

رشة  سادسة  عادلورة ا رشة ) 2006 نومفرب 17 إىل 13من (ل سابعة  عوادلورة ا نة ) 2007 مايو 11 إىل 7من (ل ثا موادلورة ا ل
رشة ) 2007 نومفرب 16 إىل 12من (عرشة  تاسعة  عوادلورة ا  للجنة) 2008ل يويو 25 إىل 21من (ل

باد .7 رشة عىل  سادسة  نة خالل ادلورة ا توافقت ا ل هم أفضل ألنظمة الرسوم عللج يع  فل املعلومات من أجل  تشج
تلف ادلول األعضاء ية يف  نا خموالامنذج ا ع نة من األمانة إعداد . لص ست ا للجوهذا الغرض، ا لمت شأن ل يان  برشوع ا سـتب م

ية نا يل الرسوم والامنذج ا ية  رشوط ا عا لص سج تشلك لل ية مرشوع "، SCT/17/6ثالويقة  (ل رشوط ا شأن ا يان  شلكا لب ل سـتب
يةلت نا عيل الرسوم والامنذج ا لص يان "). سج رشوع الا سـتبوعدل  م ّ نوان SCT/18/7ثالويقة (ُ شأن "بع  يان  با قانون سـتب

ية نا عالرسوم والامنذج ا يان اثن )")األولاجلزء ( وممارساته لص تمكل اب يقات املقدمة من الوفود، وا نادا إىل ا ب، ا تت سـس ُ سـ لتعل
نة  تجابة لطلب ا للجا نوان .SCT/18/8 Revثالويقة (سـ شأن "بع،  يان  با يةقانون سـتب نا عالرسوم والامنذج ا  وممارساته لص

ثايناجلزء ( ية ادلويةّزُوو)"). لا نظامت احلكو نة عىل لك ادلول األعضاء وا ياانن كام وافقت علهيام ا لع الا مل مللج  .سـتب

ية دوية، ويه الاحتاد األورويب،  .8 نظامت حكو تون دوةل عضوا وثالث  لوردت مخس و مسـ م نّ ية ملوا ية  للملكظمة األفر يق
ية الفكرية ، )OAPI(الفكرية  يلوكس  تب  للملكو ن يان، يف حني ،)BOIP(بمك  دوةل 42ّردت سـتب عىل اجلزء األول من الا

ثاين يانني يف الويقة ُمضّنتو. لعضوا والاحتاد األورويب عىل اجلزء ا ثاين من الا ث الردود عىل اجلزأين األول وا سـتبل
WIPO/STrad/Inf/2.ثتمكلت يف الويقة سـ، وا ُSCT/19/9 نوان يةقانون "بع  نا عالرسوم والامنذج ا  – وممارساته لص

بو ياانت الو ييل الردود عىل ا  ". سـتبحتل
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رشون  سمرب 5 إىل 1من (لعادلورة ا رشون ) 2008ي د  للجنة) 2009ن يويو 26 إىل 22من (لعوادلورة احلادية وا

نة من األ .9 ست ا رشين، ا تام ادلورة ا للجيف  لمت لع نة يف قثمانة إعداد ويقة حتددخ توافق ا ملمك جماالت ا الرسوم انون ل
ية وممارساته  نا عوالامنذج ا نة لص ثبعا ذلكل، أعدت األمانة الويقة و). SCT/20/4ث من الويقة 6انظر الفقرة (للجدلى أعضاء ا ت

SCT 21/4 سعة نة تاليت حددت  ية وانون  قبشأنممك جماالت توافق  نا عالرسوم والامنذج ا نة تكل . ممارساتهلص شت ا للجوان ق
رشينثالويقة   .لعخالل دورهتا احلادية وا

رشون  ية وا ثا لعادلورة ا ن رشون ) 2009 نومفرب 26 إىل 23من (ل ثة وا ثا لعوادلورة ا ل  للجنة) 2010ل يويو 2ن يويو إىل 30من (ل

رشين من األمانة إعداد ويقة معدةل تربا .10 ية وا ثا تام دورهتا ا نة يف  ثست ا ن ل للج لعمت خ تفعني ل متةل اليت ميكن  نافع ا نز ا للممل حمل
شأن  توافق بني ادلول األعضاء  متدوها من ا ية أن  نا بوإدارات الرسوم والامنذج ا ل ع ية انون قيسـلص نا عالرسوم والامنذج ا لص

 ).SCT/22/9ث من الويقة 65 إىل 63انظر الفقرات من  (وممارساته

ثوبعا ذلكل، أعدت األمانة الويقة  .11 تاجئ اليت SCT/23/5ت شات لنتقدم موجزا  نا ق ا تارخيمل سمت هذه ُقو. لحىت ذكل ا
ثاين : ثالويقة إىل أربعة فصول توافق بني ادلول األعضاء؛ ويدور الفصل ا متدة من ا متةل ا نافع ا لناول الفصل األول ا ل سـمل ملحمل يت

ناو شرتكة، يف حني  توهجات ا يعرض  ثالث  نة؛ أما الفصل ا توافق ا تحول جماالت ا ف يملمك مل لل ل نات ل الفصل ل سأةل ا يالرابع  لعم
شرتكاليت شأهنا أي توجه  م مل يوجد   .ب

ية  .12 تحدة مذكرة غري ر نة، قدم وفد اململكة ا رشين  ثة وا ثا مسوخالل ادلورة ا مل للج ل شأن حوللعل بيل  ب العمل ا ملسـتق
رشيعات يف جمال  لتيق ا يا أيدوفضال عن ذكل، . الرسوم والامنذجتنسـ با ن وفد إ يه  يبالاحتاد األوروابمس سـ فوادلول األعضاء 

ية العامة بعقد مؤمتر فكرة  ية ا نة هبدف تو شات داخل ا نا مجلعيف ا ص للج ق مل تني دبلومايستكث  2013-2012لسـن يف فرتة ا
ي سـيث  يط يريم إىل  دويل صكدرس وضع ح يد و تبسـتو يةح رشوط ا لشلكا يل الرسوم والامنذجل . بتسج واإلجراءات اخلاصة 

يان عدد من بل دمع قرار من رضورةد يف حني أشارت وفود أخرى إىل  الوفولبودمع هذا ا يام ابملزيد من العمل  ق ا لق
يل هذا  .لقبا

نة إىل أن  .13 رشين  ثة وا ثا للجوخلص ريس ادلورة ا ل لعل بريا "ئ كيع الوفود تويل اهامتما  تقارب ألمج شأن أوجه ا نة  لعامل ا ب للج
ن تاها  ادلول األعضاء ننياو يف قةملمكا يةالرسوم  يف جمالسـوممار نا عوالامنذج ا نة تدمع مواصةل تكل األعامل،لص  .للج وقال إن ا

نة خالل ادلورة الرابعة  بل  تعراض العمل ا نظر فهيا وال تمس من األمانة إعداد ويقة معل معدةل  للجوهذا الغرض، ا سـ لل ث ملقل ُل
بار املالحظات الواردة يف الويقة  يث تأخذ بعني الا رشين  ثوا ت عحب يقات املSCT/23/5لع قدمة من الوفود خالل ادلورة لتعل وا

نة رشين  ثة وا ثا للجا ل  ).SCT/23/7ث من الويقة 60انظر الفقرة " (لعل

رشون  رشون ) 2010 نومفرب 4 إىل 1من (لعادلورة الرابعة وا سة وا لعوادلورة اخلا ) 2011 أبريل 1 مارس إىل 28من (م
 للجنة

شة الويقة  .14 نا ثبعد  ق نوان SCT/24/3م يةقانون الرسوم والامنذ"بع  نا عج ا نة "مرشوعات األحاكم - لص ست ا للج، ا لمت
يث ت حبمن األمانة إعداد ويقة معدةل  توى عاما حيدد أحاكما واسعة ث توى األول  تويني، يكون ا ًقدم أحاكما من  سـً سـ مسـ مل م ّ

ييل، جوانب حمددة من األحاكم العامة ناول، عىل حنو  توى فرعي اثن أحاكما  يامن حيدد  تفصوعامة،  تسـ تب ً ٍ  من 8الفقرة انظر  (م
 ).SCT/24/7 ثالويقة

ثوبعا ذلكل، أعدت األمانة الويقة  .15 رشينSCT/25/2ت سة وا نة خالل دورهتا اخلا شـهتا ا لع اليت ان م للج تام تكل . ق خويف 
ت ُادلورة، ا رشين ل يف ادلورة اانظر فهيللثمس من األمانة إعداد ويقة معدةل ل يقات للجنةلعسادسة وا يث تعكس لك ا تعل  لحب
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نقاشاملقدمة خ تاج إىل املزيد من ا سائل اليت  رشين وتربز ا سة وا لالل ادلورة اخلا حت مل ويف ما خيص مواصةل العمل، " .لعم
ًريس إىل أن عددا من الوفود الأشار  يا يئ يات بأن تعقد مؤمترا دبلوما ية إىل ا تو ها اب ُجددت الامت سـ مجلع ص ل س ٍابعامتد معاهدة عىن ّ

وأشارت وفود أخرى إىل رضورة تكريس مزيد من الوقت ملواصةل العمل . وقت ممكنبشأن قانون الرسوم والامنذج يف أقرب 
ية بعقد مؤمتر دبلومايس يف ادلورة اجلارية أمر سابق ألوانه تو صتربة أن ا ل سري قدما، عىل . ًمع سار ممكن  تفقة،  نة  للوا مك مللج

شأنُأنه من املمكن ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس ي ّ الرسوم والامنذج فور إحراز تقدم اكف وملا  قانونبعىن ابعامتد معاهدة 
ية بعقد املؤمتر ادلبلومايس تو صحيني الوقت   ).SCT/25/6ث من الويقة 14 إىل 11انظر الفقرات من ( "لل

ية "ئالريس أيضا إىل أنه وأشار  .16 رشين عن  سادسة وا نة ا تمس من األمانة تقدمي ويقة معلومات إىل دورة ا كيفا لع ل للج ث ُل
ية، المي توتعم منية جدول أعامل ا ية لتص نا نة يف جمال قانون الرسوم والامنذج ا تعلق بعمل ا ئة ابء، فامي  عسـامي ا لص للج ي لف

تجابة ذلكل الطلبُوقد أ). SCT/25/6ث من الويقة 23انظر الفقرة " (وممارساته سـعدت هذه الويقة ا  . ث

يا ن :ناث تعلق بقانون الرسوم والامنذج ا شاركة يف العمل ا لصا مل ية وممارساتهمل  عا

ية دوية و78شارك ما معدهل  .17 نظامت حكو بو وثالث  ل دوةل عضوا يف الو مي م ية يف ادلورات 14ً نظمة غري حكو م  م
نة رشين  سة وا رشة إىل ادلورة اخلا سة  تدة من ادلورة اخلا للجا م م لعملم ومن بني العدد اإلجاميل لألعضاء شارك ما معدهل . ع

بدلان  بدل35سـبع دول من ادلول األقل منوا و يا ومثاين بدلان من ا لا ان تقةلم تصاد احلر إملنا  .قىل نظام الا

ت .18 تان غري حكو يوتقدمت  منظم يةني وهام الام نا ية ا عحتاد ادلويل لوالكء ا لص ية ماليك العالمات ) FICPI( مللك مجعو
تجارية األورويني با باهت)MARQUES (ل تابةامبطل   .ك 

تضمن امللحق  .19 ثاين يو يل عن قدممشاركني يلل جدواللا رشة إىل ادلورة ص تفا سة  نة من ادلورة اخلا شاركة يف ا عا م للج مل
رشين سة وا لعاخلا  . م

ثا ية وممارساته :لاث نا تعلق بقانون الرسوم والامنذج ا عيعة العمل ا لص مل طب
 

20. 

تني ي رشوع األحاكم املقدم يف الو يقناول  ثت يةSCT/26/3 وSCT/26/2م سائل اإلجرا ئ ا ئات يو. مل فسم إىل أربع  نق
 :يةئيسـر

توايت  "1" تعلقة  سائل ا ها، مبا يف ذكل ا نح امحلاية  ية أو  نا يل الرسوم والامنذج ا مبحإجراءات  مل مل ع لص لسج م لت
ية، نا بات، وتصوير الرسوم والامنذج ا عا لص لطل

سـمي   تقورشوط اترخي اإليداع، وفرتة اإلهمال إليداع طلب، و
ناعي؛ منوذج ا لصالطلب ورش الرمس أو ا ل  ن

تجديد؛وإجراءات جتديد "2" يص فهيا عىل ا ية يف األنظمة القانوية اليت يمت ا نا ل الرسوم والامنذج ا نص ن ع  لتلص
ية  "3" رشوط ا نح امحلاية، مبا يف ذكل ا يل أو  ية بعد ا نا شلكوإجراءات إلدارة الرسوم والامنذج ا سج ع للص لت م ل

نوان؛ يريات يف الامس أو ا ية وا يريات يف ا يص، وا لعتدوين الرتا تغ تغ لل مللكل  خ
ثل، والاتصاالت مع املاكتب، ووقف اإلجراءات يف حاالت عدم  "4" يني  ية، مبا يف ذكل  ممواإلجراءات األ تع فق

يح األخطاء هل، و ثال  تصحالا للمت  .م

رشوعو .21 ناول  مال  يةيت نا ع األحاكم القانون املوضوعي للرسوم والامنذج ا تناول عىل وجه اخلصوص موضوع يكام ال . لص
نة للحامية أو مدة امحلايةامحلاية، أو نطاق امحلاية، أ ناءات ا ملمكو الا  .سـتث
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ية وممارساته :رابعا نا تعلق بقانون الرسوم والامنذج ا ياسة العامة املربطة ابلعمل ا بارات ا عبعض ا لص مل ت سـ لت  ع

سائل العامة )أ(  ملا
تاكر و .22 ثة حول الا بتربز اإلصدارات احلد شلك حرصي من خالالقدرة ي تحدد  تاكر ال  ية أن الا نا با ي ب سـ فت بحث ل لل ا

تضمن عدة مكوانت نه  يني،  نولو تطوير ا يوا لكل ج منوذجلتك ها الرمس أو ا ل أخرى من أ بعض إىل .1مه شري ا ل وفضال عن ذكل،  ي
تصادايت ذات ادلخل املرتفع أو ذات  ية، سواء يف الا نا ية  تيس أ تاكر  ناعي هو عامل ا منوذج ا قأن الرمس أو ا م تيك مه ب ملص ل

نخفض ادلخل  .ملا

تاكرية للرسوم يتعني وضع أنظمةو .23 بة القدرات الا ية، ملوا نا ية الفكرية، السـامي أنظمة الرسوم والامنذج ا ب ا ك ع لص مللك
ية نا عوالامنذج ا تلف مواصفات ماليك الرسوم والامنذج، وأخذ . لص ياجات  تجابة ال تطور لال خمويف هذا الصدد، جيب أن  ت سـ حت

يا والاتصاالاواقع  نولو تطورات يف جمال ا جسوق اجلديد وا لتك ل بانتل  .حلسـ يف ا

يث ميكن أن  .24 ية  نا يوية للك نظام محلاية الرسوم والامنذج ا نارص ا ية واإلجراءات ا رشوط ا حوشلك ا عن لص لع شلك لبت َ ل ل
ية أو عىل  نا تخدم الرسوم والامنذج ا رشاكت اليت  ياجات ا يب ال يل وضع نظام انجع  عشلك عوائق يف  لص سـ ت تج تت لسـ ح ي سب

شلك حموري يف  سامه  بالعكس من ذكل أن   .ذكلت

ية وإجراءاهتاواضعو وملدة طويةل، مل يعر  .25 نا ية للرسوم والامنذج ا رشوط ا بريا  ياسات اهامتما  عا لص شلك ك لسـ يجة . للل نتو
نحو رشوط واإلجراءات تذلكل،  بري  ةسـتجاب عدم الاحنول هذه ا كشلك  تفعني والب نياجات ا ملت بة ح تطورات كعدم موا لا
ية نولو جا رشو. لتك با ما تقف ا تايل، غا لواب ل تاكر يف جمال ل ية وإجراءاهتا حائال أمام الا نا ية للرسوم والامنذج ا بط ا ع لص لشلك

سامه يفالرسوم والامنذج بدل   .ذكلتشجيع  تأن 

يح .26 ية وممارساته يتو نا تعلق بقانون الرسوم والامنذج ا ع العمل ا لص رشوط لألعضاء مل شأن ا بادل املعلومات  لفرصة  ب ت
ية وإج نا ية للرسوم والامنذج ا عا لص تفعني وأعضاء آخرين، وراءاهتالشلك ياجات واهامتمات ا تعرف عىل ا ن  ت مللل و إحراز تقدم حنح

هاهذه تبسـيط  ية واإلجراءات و رشوط ا تنسـيقا لشلك ية للرسوم والامنذج . ل قلميوميكن أن يفيض هذا العمل إىل وضع أنظمة إ
ية أكرث جناعة ومرونة وتوازان  نا عا يعحبيث لص ناسب  شجسامه يف وضع إطار  لتت تاكرم  .ب الا

ية )ب( نا عوهجة نظر ماليك الرسوم والامنذج ا  لص

يد و .27 ية اب نا تعلقة حبامية الرسوم والامنذج ا ية واإلجراءات ا رشوط ا سم ا با ما  لتعقغا عت لص مل شلك ت لل بار تال ل عتويل الا
ثةالاكيف ية احلد نولو تطورات ا ي  جلل تلف من ب. لتك با ما  ية واإلجراءات غا رشوط ا ختكام أن هذه ا ل لشلك دل إىل آخر، وهو ما ل

تلفة بات يف أنظمة  خميزيد من صعوابت لك من يود إيداع  يةل الواسعة . طل نع ا لتشكويف هناية املطاف، ميكن أن  مت
 .لإلجراءات وتعقدها ماليك الرسوم والامنذج من إيداع الطلب يف بدلاهنم، وبدرجة أكرب يف اخلارج

سة  .28 بات الر يوتعلق إحدى ا ئت سخ الرسوم والامنذج من أجل ابحلأمام املودعني لعق تلفة من  ناجة إىل إعداد مجموعات  خم
رشوط اإليداع ا ثال  ملالا ل نة مت يبا ناعيت منوذج ا ناظر الرمس أو ا ها، أو  سخ و ثال بعدد ا تعلقة  لصا ن لمل م شلك  .لم

تقدمي  .29 ية  رشوط ا ثال  يدا جراء احلاجة إىل الا كويف بعض األنظمة، ميكن أن تزداد اإلجراءات  شلك لت لل م نقل تعق لند ا سـ
يع لاأو تصديق   .تبليغليف اقتو

باين  .30 منوذج عىل لتويف حاالت أخرى، ميكن أن يفيض ا تحاةل حصول ماكل الرمس أو ا رشيع إىل ا ليف املامرسة وا سـ لت
يه اعامتدا عىل إاتحة فرتة إهمال إليداع ناعي داخل أرا منوذج ا شف الرمس أو ا ثال  ضامحلاية يف اخلارج، إذا قام املاكل  لص لبك  م

منوذج شف الرمس أو ا لالطلب بعد   .ك
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باين  .31 رشوطلتو يةلا يد لشلك ا يث ا ية ال من  نا ية عىل ماليك الرسوم والامنذج ا تعق واإلجراءات انعاكسات  لح ع لص سلب
تأخ يف أيضاريلوا تاك يث ا سب، بل من  ل  ل سخ املطلوبة مع لك نظام . ححف يف مجموعة ا تج عن  ثال،  يل ا نفعىل  ي لمل تك ن يب س

يه امحلايُت بل اإليداعفطلب  سخ  ية، ال من أجل إعداد هذه ا يف عا قة احلاجة إىل املزيد من الوقت وتاك ن ل سبلل ، بل أيضا حف 
تلف املاكتب ثريها  خميح اخملالفات اليت  ت  .لتصح

يح خمالفة  .32 ثال من  متكن  ياع احلقوق، يف حال مل  ية واإلجراءات إىل  رشوط ا باين ا تصحكام ميكن أن يفيض  ض شلك مت ُي ل ل
ناسبانجتة عن عدم رشط شلكي يف الوقت ا ثال  مل الا لت  .م

يدا ملاليك الرسوم  .33 ية أمرا  نا توافق يف عدد من جماالت إجراءات الرسوم والامنذج ا يط وا يكون ا مفو ع لص ل سـ لتبسـ
ية  نا عوالامنذج ا رشوط . ٍمن عدة نواحلص يةلففي ما خيص ا توافق للمودعني إيداع مجموعة واحدة من لشلكا يح ا ثال،  ل  ت سـيم

سخ يف ع يقني . دة أنظمةلنا سامه يف تعزيز ا يف، كام  تاك نعكس عىل ا ية اإليداع و سط  لوهو ما من شأنه أن  ي ل ل ي معل سب ي
يث ميكن تفادي حبواألمن القانويني  ية عن غري قصدن بات ا يفاء ا ية جراء عدم ا شلك فقدان احلقوق املوضو تطل لع مل  .ست

يل الرسوم  .34 تطابقة  سطة وا شجع اإلجراءات ا سجوأخريا،  مل ب لتت مل ية عىل إيداع س نا عوالامنذج ماليك الرسوم والامنذج ا لص
يث  توى الوطين ويف اخلارج  بات عىل ا سا ح سـ بدلانالعمل مضن إطار تتاح هلم قدرة مللطل لسط ومعروف يف العديد من ا  .مب

ية )ج( نا ية ا عوهجة نظر ماكتب ا لص  مللك

نافع أيضا عىل .35 ية أن يعود اب رشوط ا ملمن شأن تطابق اإلجراءات وا لشلك يةل نا ية ا ع ماكتب ا لص يد . مللك يث تر شـمفن  ح
ية يف  رشوط الر ثل  بات اليت  بح من املرحج أن تكون ا يث  تقل احلاجة إىل إاثرة اخملالفات  ثال،  مسالعمل  ت لطل يص للسـ مت سـ ح م

بوةل يف إقلمي معني  .أخرىأقالمي مق 

يعات أو الطريقة اليت ميكن هبا ا .36 تو تعلقة اب سطة ا سامه اإلجراءات ا تو سق ل مل ب ملت يل جحم س ثال يف  رشوط  تقليفاء بعض ا م ل
ية الفحص يط  ها املاكتب و معلالواثئق اليت  تبسـ  .تتسلم

هل حبث  .37 يث  ساقا  ياانت أكرث ا ية إىل مجموعات  نا توافق يف تصوير الرسوم والامنذج ا ستسوميكن أن يفيض ا حب ت ب ع لص ل
يا ت نا بق رسام أو منوذجا  ية اليت قد  نا ُواسرتجاع الرسوم والامنذج ا ع ص سـ ع تهتلص هور . يطلب حام يكون يف صاحل ا مجلوهو ما  سـ

 .بوجه عام

سا ته مبواطن املرونة  :مخا ية وممارساته وعال نا تعلق بقانون الرسوم والامنذج ا قالعمل ا ع لص تاحةمل  يف اتفاقات ملا
ية الفكرية ادلوية لا  مللك

يةتتناول الفقرات  .38 تني لاملوا نظر يف الو يد ا رشوع األحاكم  يق  ثق ل يه يف ما ييل  (SCT/26/3 وSCT/26/2م شار إ لا مل
تاحةيف ضوء مواطن املرونة ") مرشوع األحاكم "خترصمب ية الفكرية ادلوية، وخاصة ملا ل يف اتفاقات ا ية ابريس محلاية مللك قاتفا

ية نا ية ا عا لص ية ابريس ("مللك تجارةو") قاتفا تصةل اب ية الفكرية ا لاتفاق جوانب حقوق ا مل   :2")ياتفاق تربس ("مللك

ناعيتعري )أ( منوذج ا لصف الرمس أو ا  ل

ناعي .39 منوذج ا ية ابريس أي تعريف للرمس أو ا تضمن اتفا لصال  لت سه عىل اتفاق تربس. ق سحب األمر  يو نف فإذا اكن . ين
ية ب تجارة العا نظمة ا ملهذا الاتفاق يلزم األعضاء يف  ل ية  "رضورةم ية اجلديدة واأل نا نص عىل حامية الرسوم والامنذج ا صلا ع لص ل

تقلون بدعون  تكرها  مسـاليت  م ناعي"يب منوذج ا نه للرمس أو ا لص، فإنه ال يقدم تعريفا  لي حتديد يظل ويرتتب عن ذكل أن . بع
ناعي أمرا مران منوذج ا شمول ابمحلاية من خالل الرمس أو ا لصاملوضوع ا  .لمل
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رشوع األحاكم .40 يث تركت موال ميس  ناعي  منوذج ا توي عىل أي تعريف للرمس أو ا ح هذه املرونة ألنه ال  لص لحي
بق بقا لقانوهنا ا ناعي  منوذج ا شلك الرمس أو ا ملطلألطراف حرية تقرير ما  ط لص  .لي

يا )ب( نا سد رسام أو منوذجا  تجات اليت  عاملواد أو ا ص جت  ملن

ية ابريس وال اتفاق تربس أي إلزام  .41 تضمن اتفا بال  يت يا أو شأن ق نا سد رسام أو منوذجا  تج اذلي ميكن أن  عنوع ا ص جي ملن
تخدم يف عالقة به ياجا. يسـميكن أن  بارا لال تايل، ا تواب ت حل ناء بعض تع يح هذه األحاكم ا ياسات احملددة،  ث الفردية وا تت سـت لسـ

منوذج شلك رصحي عىل حامية الرسوم . لاملواد من حامية الرمس أو ا نص  بكام أنه من املمكن أيضا ا سدة يف ل جملوالامنذج ا
ثال يدوية  نة اكحلرف ا متجات  ل ي معن  . م

سد  .42 تجات اليت ميكن أن  شأن ا تضمن أي إلزام أو حظر  رشوع األحاكم عىل هذه املرونة ما دام ال  جيوحيافظ  ن ب ملي م
ناعي منوذج ا لصفهيا الرمس أو ا  . ل

ية )ج( نا عنظام حامية الرسوم والامنذج ا  لص

ّنص لك من  .43 ية ابريس واتي يةقاتفا نا عفاق تربس عىل رضورة الالزتام حبامية الرسوم والامنذج ا لص بداي بعض . ي يلكهنام 
يفاء هذا الالزتام نظام احملدد اذلي ميكن من خالهل ا شأن ا ستاملرونة  ل ية من . ب نا تايل، ميكن حامية الرسوم والامنذج ا عواب لص ل

 .اميةخالل نظام خاص، أو من خالل حق املؤلف، أو من خالل نظم أخرى للح

تيض امحلاية أو  .44 ية يف األنظمة اخلاصة اليت  نا ية للرسوم والامنذج ا رشوط ا رشوع األحاكم هذا اب تعلق  تقو ع لص شلك لي ل م
ية من خالل هذه األنظمة  نا نه ال يقرتح أي إلزام حبامية الرسوم والامنذج ا نح امحلاية،  نه  تج  عأي إجراء آخر  لص لكع م ين

رشوع األحاكم حام. اخلاصة نع  موال  ية من خالل أنظمة أخرى كحق املؤلف أو العالمات مي نا عية الرسوم والامنذج ا لص
سجةل ية غري ا نا تجارية أو الرسوم والامنذج ا ملا ع لص رشوع األحاكم، . ل بق عىل  نظام اخلاص احملدد اذلي  مأما يف ما خيص ا يط ل

يل واألنظمة اليت توفر امحل سمى بأنظمة ا رشوع يراعي رشوط ما  سجفإن هذا ا لتي تاية للرسوم والامنذج من خالل رشيعات مل
ية املوجود يف م. الرباءات نا نظام حامية الرسوم والامنذج ا تعلقة  رشوع األحاكم عىل املرونة ا تايل، حيافظ  عواب لص ب مل عاهدات مل

ية الفكرية ادلوية لا  .مللك

ية للحامية )د( رشوط املوضو عا  ل

يا محلاية الرسوم والامن .45 رشوط ادل نيضع اتفاق تربس ا ل يةي نا عذج ا ية،. لص نا عفلحامية الرسوم والامنذج ا جيوز اشرتاط  لص
ية تقل أو جديدة أو أ شلك  تكرة  ية عىل األقل  نا صلأن تكون الرسوم والامنذج ا سـ ب ب ع ملص مفهوم يوال حيدد اتفاق تربس . م

تقل" شلك  سـتكرة  ب مب  ".األصاةل" وأ" اجلدة" وأ" م

ية محلاي .46 رشوط املوضو رشوع األحاكم ا عوال يضع  ل يةم نا عة الرسوم والامنذج ا رشوع . لص شري فهيا  مففي احلاةل اليت  ي
رشوط  يه الكفاية لرتاعي ا تخدمة تظل عامة مبا  ية يف إطار بعض اإلجراءات، فاللغة ا رشوط املوضو لاألحاكم إىل ا فل سـ ملع

تلف القوانني ها مبوجب  خماليت ميكن  تخدمت . تطبيق ثال، ا يل ا سـفعىل  مل سمح 6 املادة يف" أو األصاةل/ودة اجل"سب شلك  ي  ب
بار شأن معايري امحلاية يف اتفاق تربس بعني الا تبأخذ املرونة  عب  . ي

يج )ه(  لنسـحامية تصاممي ا

بات الرضورية محلاية لك عضوتحقق يينبغي أن "ي من اتفاق تربس إىل أنه 2.25تشري املادة  .47 تصاممي ملتطل من أن ا
تعلق ابللكفة، أو الفحص أ يج، وخاصة يف ما  يا رش،لنسـ احلصول وتكل امحلاية طلب ن ال ترض دون وجه حق بإماكية لنو ا
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شلك عام ". هياعل ية، كام أهنا شلك  يث تربط بفرتات مو ـي رسيعة الزوال  تان عىل األقل  يج خا بوتصاممي ا ت مس ت ي سـ حل فه ص لن
تعني حاميهتا يف نفس الوقت" مجموعات"جزءا من  ييث تكون مثة عدة تصاممي   .حب

سابق ذكرهبشأن الطريقة اليت ميكن لألعضاء أ مرونة ي تربسيتضمن اتفاقو .48 رشط ا توفوا هبا ا لن  لسـ توشري امجلةل . ي
رشط من خالل قانون الرسوم والامنذج  " أني تربس إىل من اتفاق2.25األخرية يف املادة  يفاء هذا ا للألعضاء حرية ا ست

ية أو من خالل قانون حق املؤلف نا عا  ".لص

تاروإذا  .49 سامه ست أحد األعضاء اخا رشوع األحاكم  ية، فإن  نا رشط من خالل قانون الرسوم والامنذج ا ييفاء ا ع سلص م ل
يل حامية  يجتصامميتسهيف  يج املادة . لنسـ ا بة محلاية تصاممي ا ية خاصة اب تيس أ سـومن بني املواد اليت  سـ نمه لن ل اليت ) 3(3تك

سمى  ينص عىل ما  تعددة"ت بات ا ملا نص عىل إماكية 9، واملادة "لطل ن اليت  ناعي دون رش ملدة ت تفاظ برمس أو منوذج  نالا ص ح
 .من الزمن

ية وممارساته :سادسا نا تعلق بقانون الرسوم والامنذج ا يت يف العمل ا بارات أخرى رو عا لص مل ع  عت

ترص  .50 ية رايمالعمل اليقال  نا يط إجراءات الرسوم والامنذج ا ع إىل  لص بارات اخلاصة ابتبسـ حتياجات عتعىل مراعاة الا
تلف  إذ جيب أن يراعي،اكتبنتفعني واململا هور بوجه عام و ية اهامتمات ا نا توازن ومرن للرسوم والامنذج ا خم لك نظام  ع مجللص م

ية ادلول ا منتوايت  تسـ شلك ملموسويربز هذا الفصل الطريقة ا. ألعضاءم بارات  رشوع األحاكم هذه الا بليت يراعي هبا  عت  .م

تلف املصاحلا ) أ( خمتوازن بني   ل

ّحددت يف العمل  .51 تلفة ويه مصاحل املصممني ُ ية وممارساته ثالث مصاحل  نا شأن قانون الرسوم والامنذج ا نجز  خما ع لص ب مل
هور بوجه عام رشوع األحاكم . مجلواملودعني، ومصاحل اإلدارات، ومصاحل الغري وا ية اليت سعى هبا  ية ا تا ثةل ا موبني األ يف لكم ل ل ت

ية وممارساته إىل نا عشأن قانون الرسوم والامنذج ا لص تلف املصاحلب  .خم إقامة توازن بني 

توازن بني مصاحل املودعني واملاكتب  لا

سمى ) 3(3تنص املادة  .52 رشوع األحاكم عىل إيداع ما  يمن  تعددة"م بات ا ملا . فذكل يصب يف مصلحة املودعني". لطل
بحث أكرث صعوبة ولكفة يات ا تعددة  بات ا للكن من املمكن أن جتعل ا معل مل صاحل املودعني واملاكتب، وإلقامة توازن بني م. لطل

بق نصوص علهيا يف القانون ا رشوط ا تعددة  بات ا تب  بول ا ملطخيضع  مل مل للللطل ملك بل طرف يجوز للف. ق شرتط أال  تقثال أن  ُم ي
تعددة  بات ا ملا نف وفقا إاللطل تجات من نفس ا بق عىل  يع الرسوم والامنذج املوجودة يف الطلب  ً يف حال اكنت  لص ن تط ممج
رشط لتصنيف لواكرنو، يع الرسوم والامنذج املوجودة يف الطلب ختضع  تجات، أو يف حال اكنت  تألف من تكل ا ل أو  مج ن ملت

تصممي يع الرسوم والامنذج املوجودة يف الطلب جزءا من مجموعة  أو ،لوحدة ا  إىل 9.3انظر املالحظات من (مجيف حال اكنت 
 .)SCT/26/2ث يف الويقة 11.3

توازن بني مصاحل املودعني و هور بوجه عاملا  مجلا

ناء عىل طلب املودع عىل الرمس أو ،)1(9فمبوجب املادة . 6 والقاعدة 9مثال آخر يف املادة يرد  .53 ب حيافظ الطرف 
ناعي دون رش ملدة منوذج ا نا لص يا حتددها ل يذيةن د  ومن وهجة نظر املودعني، من املمكن أن تكون مثة مصلحة يف .لتنفالالحئة ا

من تفاظ ابلرمس أو ا لالا تج يف ح تحمك يف الطرح األول  يح للمودع ا نة ألن ذكل  رش ملدة  ناعي دون  نوذج ا ل ي للملص يتمع ن
سوق ناعي. لا منوذج ا هور بوجه عام، مثة مصلحة يف رش الرمس أو ا لصلكن من وهجة نظر ا ل ن ومن أجل إقامة توازن بني . مجل

رش، فقد حد رسية ومصلحة الغري يف ا ّمصلحة املودعني يف ا ُل ن ناعي دون دت املدة ل منوذج ا تفاظ ابلرمس أو ا يا لال لصادل لن ح
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هر من اترخي اإليداع أو 6يف القاعدة هو مقرتح نرش، كام  تة أ ش، يف  بة سـ بارا من اترخي طلب األولوية يف حال املطا لا ًت ع
تني SCT/26/2ث يف الويقة 6.9 إىل 1.9انظر املالحظات من  (ابألولوية  .)SCT/26/3ث يف الويقة 2.6 و1.6حظ واملال

تلفة )ب( ية ا خملتوايت ا من لتسـ  م

بان  .54 رشوع األحاكم يف ا حلسـيأخذ  نولويجمسـتوايت تفاوت م تطور ا لتكا  . بوجه خاصل

يغات  لتبلشلك ا

يغات"بشأن ) 1(10تنص املادة  .55 يغات عىل الورق أو عىل أنه " لتبلا بل ا تار إن اكن  بلجيوز ألي طرف أن  لتخي يق
يغات يف شلك إلكرتوين أو يف أي شلك يغلتبلا شلك .للتبل آخر  يغات عىل الورق بكونه ا ل وتربر القدرة عىل طلب ا لتبل

بدلان تخداما يف العديد من ا لاألكرث ا  .سـ

منوذ تصوير املريئ للرمس أو ا لشلك ا ناعيجل  لص ا

يار املودع، عىل أن " 3)"أ)(1(3تنص القاعدة  .56 سب ا ناعي،  منوذج ا تيكون تصوير الرمس أو ا ح خلص صور يف شلك ل
ية ، أومشسـية يا نصور  تب، أو ب بهل ا ملكأي تصوير مريئ آخر  ية أشاكل تصوير أخرى . يق ثالث هو  يار ا تغطوالقصد من ا ل خل

يا بللغري معروفة حا هر يف ا تق لكن ميكن أن  تصوير اليت . ملسـتظ بول أي شلك من أشاكل ا لومن أجل عدم إلزام املاكتب  بق
بارة  يفت  بل، أ هر يف ا عميكن أن  ض تق ت"ملسـتظ ملكبهل ا ها ". بيق سـىن  تكون املاكتب قادرة عىل حتديد مىت  تايل،  لواب ت سـ يل

توىقبول أشاكل جديدة من سب  تصوير  سـ ا حب نولويج مل لتكتطورها ا ثالّ  . م 

رشوع األحاكم )ج( نة يف  ممواطن املرونة الاك  م

رشوع األحاكم عىل العديد من مواطن املرونة حىت يحيتوي .57 فقد . نانويةخمتلف مصاحل األطراف وعاداهتم القراعي م 
شار إلهيا  ببق وصف بعض اخلصائص ا مل ياق " مواطن املرونة "عبارةسـ سـيف هذه الويقة، عىل الرمغ من ورود ذكل يف  ث

رشوع األحاكم. خمتلف نة يف  ثةل عىل مواطن املرونة ا مويف ما ييل أ ملتضم  :م

ية املعمول به دلى الطرف نا يار نظام الرسوم والامنذج ا عا لص  خت

رشوع األ .58 ية ميراعي  نا يل وأنظمة الرباءات محلاية الرسوم والامنذج ا عحاكم رشوط أنظمة ا لص انظر املادة (لتسج
يل و" 3"1ويرتتب عن املادة "). 3"1 بق عىل أنظمة ا رشوع األحاكم  سجأن  لتيط ية نظمة األم شاهبة ألنظمة الرباءات الرا ما مل

يةإىل  نا عحامية الرسوم والامنذج ا  . لص

منوذج  ناعيلتعريف الرمس أو ا  لصا

ها كرسوم ومناذج ) 2(2يرتتب عن املادة  .59 ية اليت ميكن  نا بق عىل الرسوم والامنذج ا رشوع األحاكم  تسجيلأن  ع لص يط م
بق للك طرف ية مبوجب القانون ا ملطنا ع ناعي . ص صوللك طرف حرية حتديد املادة اليت ميكن حاميهتا كرمس أو منوذج 

ية اليت ختضع  نا للوالرسوم والامنذج ا ع نح امحلاية أتسجيللص  . مو أي إجراء آخر هيدف إىل 

تعددة بات ا بول ا ملرشوط  لطل  ق

سمى) 3(3ادة تنص امل .60 تعددة "يعىل ما  بات ا ملا تضمن أكرث من رمس أو "لطل بات احلصول عىل امحلاية اليت  ت، أي  طل
ناعي رشوط اليت حيدده. صمنوذج  ها  تعددة مبوجب املادة  بات ا تب  بول ا لللكن خيضع  س ملك نفق مل بقللطل . ملطا القانون ا
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تايل، إذا اكن نص عىل إلواب بل قد مت ا طلماكية إيداع  يةن نا تضمن عدة رسوم ومناذج  عات  ص ، فللك طرف حرية حتديد ت
تعددة بات ا بل مبوجهبا ا تعامل و رشوط اليت  ملا لطل سـتقسـ  . ل

ناعي دون رش ننظام احملافظة عىل رمس أو منوذج   ص

ناعي دون رش ملدةالرمسعىل احملافظة عىل ) 1(9تنص املادة  .61 منوذج ا ن أو ا لص نة، ل . بناء عىل طلب املودعمعي 
ناعي دون رشتنص هذه املادة عىل نظام حمدد للمحافظة عىل  وال منوذج ا نالرمس أو ا لص يار للك طرفل يه، . خل، بل ترتك ا علو

ثال أو نظام تصم رش  يل ا تأ ثال ألحاكم هذه املادة عرب اعامتد نظام  مميكن للطرف الا لنج ل مي رسي أو نظام يقوم عىل الامتس مت
يل يل ا لتسجتأ نه احملافظة عىل ج تج  ع أو أي نظام آخر  ناعي دون رش ملدةين منوذج ا نالرمس أو ا لص نةل  .معي 

ناعي دون رشاملدة القصوى للمحافظة عىل  منوذج ا نالرمس أو ا لص  ل

نص املادة  .62 ها ابحملافظة) 1(9تال  ية حمددة يلزم الطرف خال لعىل أي مدة ز ُ ناعي دون رش عىل من نرمس أو منوذج  ، ص
نص عىل  يا مدةتبل  يذية تقررها ند تكون للطرف القدرة . وترتك للك طرف حتديد املدة القصوىلتنفالالحئة ا تايل،  سـ واب ل

ية أو أي ته الو نا سب مصاحل  يار مدة قصوى قصرية أو طويةل  نعىل ا ع ص ح طت ياسة العامةخ بارات أخرى  سـ ا للت  .ع

 بنية مدة امحلاية

تجديدال .63 نفصةل وقابةل  ية إىل مدد  نا سـمي مدة حامية الرسوم والامنذج ا رشوع األحاكم أي إلزام  تضمن  لل  ع لص تق مي ب . م
نص عىل مدة  تايل، للك طرف حرية ا لواب نوات عىل األقل، أو مدد واحدةل رش  بلغ  سـ للحامية   للحامية ميكن أن منفصةلعت

نوات عىل األقللُتجمع جيددها املودع  رش  سـيف  بق املادة  و.3ع نفصةل 11تطال  م إال يف حال نص الطرف عىل مدد حامية 
تجديد  .للوقابةل 

 خالصة :سابعا

رش  .64 ية وممارساته خالل ادلورات ا نا تعلق بقانون الرسوم والامنذج ا نة ا لعتقدم هذه الويقة ملخصا لعمل ا ع لص مل للج ث
نة ية  للجاملا شاركة ادلو. ض ية عن  موتقدم الويقة أيضا معلومات  يل نظامت غري تفصث ية ادلوية وا نظامت احلكو ملل األعضاء وا ل ممل

يعة هذا العمل ية وممارساته، ووصفا  نا تعلق بقانون الرسوم والامنذج ا نة ا ية يف معل ا باحلكو ع لص مل لطللج وفضال عن ذكل، . م
تعلق بقانون الرسوم والامنذج ا ياسة العامة املربطة ابلعمل ا بارات ا ملتربز الويقة عددا من ا ت سـ ت لث ية وممارساتهع عنا وأخريا، . لص

ثناول الويقة العالقة بني هذا العمل ومواطن املرونة املوجودة يف  ية الفكرية ادلويةتت لاتفاقات ا ، كام تعرض لعدد من مللك
ناجت عن هذا العمل رشوع األحاكم ا بان يف  بارات األخرى اليت أخذت يف ا لالا سـ مت حل  .ع

بق، تقدم هذه الويقة معلو .65 يصا ملا  ثو سـ ية وممارساته تلخ نا تعلق بقانون الرسوم والامنذج ا نة ا عمات حول معل ا لص مل للج
يات  تو صارباطا  ب ية، ت شأن ا بو  منجدول أعامل الو ب ئة ابءلتي شارية . لفالسـامي ا شموية وا يعة هذا العمل ا ككام تربز  ت ل ل لب  ةوالقامئط

يه األعضاء نارص  والطريقة اليت تراعي هبا مواطن املرونة يف اتفاقات،جعىل تو ية الفكرية ادلوية والطريقة اليت توفر هبا  ع ا ل مللك
ية دلى ادلول األعضاء توايت ا تلف املصاحل و بان  ية حىت تأخذ يف ا منمرونة إضا سـ خم لتسـ م حل  .ف

نة مدعوة إىل إن  .66 اإلحاطة علام للجا
 . ومرفقهياثالويقةمبضمون 

 ]رفقاناملذكل ييل [
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 املرفق األول

يات امخلس واألربع تو صا متدة يف إطارول يةملعن ا شأن ا بو  من جدول أعامل الو ب  لتي

ئة ابء ياسة العامة واملكل العام:لفا  لسـ وضع القواعد واملعايري وجوانب املرونة وا

شطة وضع القواعد واملعايري كام ييل .15* نتعني أن تكون أ  :ي

يه األعضاء؛ • جمشوية وقامئة عىل تو ل
 

ية؛ • توايت ا تلف  بار  منأن تأخذ بعني الا سـ خم لتت م  ع
نافع؛أن تأخذ بعني  • يف وا تاك يق توازن بني ا بار  ملالا ل ل حتقت  ع
بو وآراء  • بار مصاحل وأولوايت لك ادلول األعضاء يف الو يث تأخذ بعني الا يع األطراف  شاركة  يقامئة عىل  ت حب مج عم

متدة؛ ية ا نظامت غري احلكو ية ادلوية وا نظامت احلكو ملعأحصاب املصاحل اآلخرين ومن مضهنم ا م ملم ل  مل
ياد • بدأ ا حلثةل  مل بوممت  .ي اذلي تلزتم به أمانة الو

باعات  .16* يل الا تعمق يف  بو وا ياق الو ند وضع القواعد واملعايري يف  بار  سـتتأخذ حامية املكل العام بعني الا حتل ل ي سـ ع عت
توح ناجتة عن مكل عام غزير و نافع ا مفوا ل  .مل

شطهتا ومبا فهيا وضع القواعد وامل .17* باهنا، يف أ بو يف  نبغي أن تأخذ الو سـ حي ية ين مللكعايري، جوانب املرونة يف اتفاقات ا
بدلان األقل منوا ية وا نا بدلان ا ًالفكرية ادلوية والسـامي تكل اليت هتم ا ل ل ل  .مل

يدية والفوللكور، من  .18* ية واملعارف ا شأن حامية املوارد الورا سارها  ية ادلوية عىل اإلرساع يف  نة احلكو تقلحث ا ث ب م ل لللج م
تاجئ مبا ف  .نهيا إماكية وضع صك دويل واحد أو أكرثنغري إخالل بأي 

بدلان  .19* ية وا نا بدلان ا يل نفاذ ا بو، عىل امليض يف  تصاص الو ية العمل، مضن ا شات حول  نا رشوع يف  لا ل ل ه ي مق خ يف سم تك ل
نجزة يف إطار ال شطة ا تاكري وتعزيز تكل األ شاط اإلبداعي والا يا للهنوض اب نولو ملواألقل منوا إىل املعرفة وا ن ب لن جل تك بوً  .يو

بو،  .20* تني يف ادلول األعضاء يف الو ية الفكرية وادلامعة ملكل عام  شطة وضع القواعد واملعايري املربطة اب يالهنوض بأ ت من مللك
متة ابملوضوع عىل حتديد املواد اليت آلت إىل  ساعد ادلول األعضاء ا ية بإماكهنا أن  بادئ تو ملهمبا يف ذكل إماكية إعداد  ت جهي من

 .نقا ألنظمهتا القانويةاملكل العام وف

شطة  .21* رشوع يف أي أ بل ا با،  نا سب ما يكون  توازنة،  توحة و ية تكون  شاورات غري ر بو  نجتري الو سـ ح مس م لي ق م م ًمف ُ
شاركة اخلرباء من ادلول األعضاء  يع  سارات مدفوعة من األعضاء و شأن وضع القواعد واملعايري، ابعامتد  مجديدة  شج م تب

ية و نا بدلان ا موالسـامي ا ل بدلان األقل منوال ًا  .ل

نظومة األمم  .22* تفق علهيا يف  ية ا شأن وضع القواعد واملعايري دامعة لألهداف اإلمنا بو  شطة الو مبغي أن تكون أ ملن ئ ب ي ن ي
ية تحدة، مبا فهيا األهداف الواردة يف إعالن األ لفا شطة وضع  و.مل تعلقة بأ ها ا ناول يف واثئق  بو أن  نبغي ألمانة الو مل معلي ت تن ي

تاجئ القوا يه من ادلول األعضاء ودون إخالل  تو ثال،  يل ا تايل ذكرها عىل  ناسب من القضااي ا نعد واملعايري ما  ج بب بس مل ل ي
توى الوطين  )أ: (مداوالهتا ية الفكرية عىل ا يذ قواعد ا ملسـاحلفاظ عىل  مللك سة  )ب(تنف نا ية الفكرية وا فوأوجه الصةل بني ا مل مللك

يا املربطة اب )ج( نولو تونقل ا ج يدات لدلول  )د(مللكية الفكرية لتك ناءات وا لتقيوما ميكن توافره من جوانب املرونة والا سـتث
بدلان األقل منوا )ه(األعضاء  ية وا نا بدلان ا ًوإماكية إضافة أحاكم خاصة اب ل ل ل  .من

نا .23* ية الفكرية مبا يعزز القدرات ا يص يف جمال ا بل للهنوض مبامرسات الرت نظر يف أفضل ا سـا ت سـ فل ل مللكل ية والسـامي خ
بدلان األقل منوا  ية وا نا بدلان ا متة، والسـامي ا بدلان ا يا إىل ا نولو تاكري ونقل ا شاط اإلبداعي والا لهبدف الهنوض اب ل ل ل ب من ج ملهتك ل ل

بدلان ها يف تكل ا لو  .تعممي
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ثايناملرفق  لا  

شاركني 4ملجدول ا

 

نة ادلول األعضاء يف  للجاجامتعات ا
يالوبو، مجموع 

شاركني  ملا

بدلان األقل منوا بدل لا يةلا نا مان ا تقةل إىل  ل بدلان ا نا ملل
تصاد احلر  قنظام الا

ية  نظامت احلكو ما مل
 لادلوية

نظامت غري  ملا
ية  ماحلكو

  15ادلورة 
 2005نومفرب 

79 5 32 10 3 11 

 16ادلورة 

 2006نومفرب 

88 12 37 9 4 19 

 17ادلورة 
 2007مايو 

77 5 36 7 3 16 

 18ادلورة 
 2007نومفرب 

74 1 36 8 3 11 

 19ورة ادل

 2008ليويو 
81 7 36 10 3 12 

 20ادلورة 
سمرب   2008يد

71 4 33 9 3 9 

 21ادلورة 
 2009نيويو 

83 9 41 6 2 12 

 22ادلورة 
 2009نومفرب 

69 4 33 8 1 13 

 23ادلورة 
 2010نيويو 

78 10 34 8 2 14 

 24ادلورة 
 2010نومفرب 

73 8 33 6 3 19 

 25ادلورة 
 2011مارس 

85 12 39 8 5 18 

 

 ]ثهناية املرفقني والويقة[

                                                 

1

ثة حول هذا املوضوع نذكر ما ييل     :يمن بني اإلصدارات احلد
- “The Global Innovation Index 2011: Accelerating Growth and Development”, INSEAD, 2011 
- Carvalho, Avila et al., “Propiedade do Desenho Industrial Na Dinâmica da Inovação nas MPMES 

Brasileiras: Situação Atual e Perspectivas” in Ciência e Cultura, Vol 59 N° 4, 2007 
- “Value of Design Factfinder”, British Design Council, 2007 

2

يق عىل الفصل    شا اإلشارة إىل ا تعلأوردت توالنغ تران وا لي تاحة يف هذا الفصل يف 4س مل من اتفاق تربس مبا يف ذكل مواطن املرونة ا ي
“Concise International and European IP Law”, 2008, Kluwer Law, 2008. 

3

لتاحة للرسوم والامنذج ايمن اتفاق تربس مدة امحلاية ا) 3(25حتدد املادة    نوات عىل األقلمل رش  ية يف  سـنا ع ع  .ص
4

ية     ية األسا ناطق اجلغرا يةل ا سـأعد هذا اجلدول انطالقا من  فمل تارة وجتمعات ) القارية(تشك تصادية ا تجمعات الا ية وبعض ا ناطق دون اإل خملوا ل مي قمل قل
نفهتا  تحدةصأخرى كام  تابعة لألمم ا ملبة اإلحصاءات ا ل تارخي  وراجعهتاشع   ،2011 أبريل 26ب 
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