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وتكوين التقنية  باملساعدة اخلاصة عن األحكام حملة
 تديرها املنظمة العاملية التي الكفاءات يف املعاهدات

  )الويبو(للملكية الفكرية 

  األمانةمن إعدادثويقة 

    مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

ية الفكرية  .1 ية  نظمة العا ية العامة  متدت ا للملكا مل للم مجلع بو(ع تايل يف دورهتا احلادية واألربعني ) يالو نص ا لا اGورة (ل
رش ية احلادية وا نا Iلع ئ ثت يف من ملا) نوسـ توبر 9 إىل 1جننعقدة يف   :2012ك أ

يط علام مبلخص  بو  ية العامة للو حتإن ا ي تجارية مجلع ية بقانون العالمات ا نة اGامئة ا رشين  سابعة وا لريس اGورة ا ن للج ملعل لع ئ
شأن قانون الرسوم والaذج  نة من تقدم  ية ومبا أحرزته ا ياlت اجلغرا ية وا نا بوالرسوم والaذج ا للج ب ع فلص ية وممارساتهل نا عا  -لص

رشوع القواعد مرشوع املواد و  .م

ية العامة  يع اGول األعضاء، حتث ا بة إىل  ية  نا شأن قانون الرسوم والaذج ا ية وضع معاهدة  مجلعوإذ تقر بأ مج سـ ع لص ب لنمه
تعلقة ب ية ا بري يف Iقرتاحات األسا ها مع تو� Iلزتام هبدف إحراز تقدم  رسيع  نة عىل  ملا سـ ك معلللج شأن ت بوضع معاهدة 

تني (قانون الرسوم والaذج  رشوع القواعد الواردان يف املرفقني املعدلني للو ثيقرشوع املواد و م  SCT/27/2م
 ).SCT/27/3و

ية وتكوين الكفاءات  ساعدة ا توفري ما يلزم من خدمات ا تعلقة  بة ا نا ها عىل إدراج األحاكم ا نة يف  نوحترص ا مل ب مل سـ مل لتقللج معل
نا مب�ان ا ل يةلل نا شأن قانون الرسوم والaذج ا ب�  يذ املعاهدة ا ب�ان األقل منوا  عية وا لص ب ملقل  .لتنف
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ية العامة يف عام  مجلعوتوىل ا نص2013ت يمي وحبث ا ل  شأن عقد مؤمتر دبلومايستق تقدم احملرز واختاذ قرار  ب وا  229الفقرة  (".ل
 )..WO/GA/41/18 Provثمن الويقة 

بة ثوأعدت األمانة هذه الويقة  .2 نا نظر يف األحاكم ا نة عىل ا سـساعدة ا مل ل للج تعلقةمل ية وتكوين ملا ساعدة ا ن  لتقمل
ب�ان  ب�ان األقل منوالالكفاءات يف ا ية وا نا لا يذ مل ب�معاهدة قانون تنف من أجل  ية ا نا ملقالرسوم والaذج ا ع  .لص

ية وتكوين الكف .3 ساعدة ا تعلقة  نوتضمن الويقة حملة عن األحاكم ا مل مل ث ب�ان لتقت ب�ان األقل منوالاءات يف ا ية أو ا نا لا  مل
بو تني وميكن. يالواردة يف املعاهدات اليت تديرها الو يف األحاكم احملددة يف  ئ  فن ساعدة تص شاركة يف من أجل ملهام ا ملسري ا تي

ية  ية ا ناج²عات ا ئة األوىل(ملعمجلع ساعدة )لفا يهنا من أجلمل؛ وا يذ معاهدات  سري  بع  تنفي ئة ا(ت لا يةلف  .)نثا

ية من أجل     ....أوالأوالأوالأوال ساعدة املا ية من أجل ا ساعدة املا ية من أجل ا ساعدة املا ية من أجل ا ساعدة املا لا لمل لمل لمل يةمل يات ا شاركة يف ا يةسري ا يات ا شاركة يف ا يةسري ا يات ا شاركة يف ا يةسري ا يات ا شاركة يف ا نسري ا مجلع مل ني مجلع مل ني مجلع مل ني مجلع مل ملعملعملعملعي     تتتت

ساعدة  .4 بو تقدمي ا ية أن تطلب من الو ية املعاهدة ا يح  بو حكام  ملتضمن عدد من املعاهدات اليت تديرها الو ي ن مجلع ي ي ملعي ت
ية  شاركة وفود من أجللاملا سري  م  تعاقدة تي نملاألطراف ا ب�ان ا لاليت تعد من ا ية العامة ل ها ا ية وفقا للمامرسة اليت  مجلعا بعت تم

تق� إىل نظام  ب�ان ا تحدة أو من ا نلألمم ا ل سوقململ تصاد ا لا  .ق

تضمن هذا احلمك .5  :توفÄ ييل أسامء املعاهدات اليت 

برصي، يف املادة  )أ( سمعي ا شأن األداء ا يجني  لمعاهدة  ل ب  ؛)ج)(1(21ب

ية الفكرو )ب( نطن  للملكمعاهدة وا تاكم�ية فÄشـ تص Gوائر ا مل   ؛)د)(1(9، يف املادة خي

شأن حق املؤلف، يف املادة و )ج( بو  بمعاهدة الو  ؛)ج)(1(15ي

يل الصويت، يف املادة و )د( شأن األداء وا بو  سجمعاهدة الو ب  ).ج)(1(24لتي

يا Îيا Îيا Îيا Îية من أجل     ....نننن ساعدة ا ية من أجل ا ساعدة ا ية من أجل ا ساعدة ا ية من أجل ا ساعدة ا نا نمل نمل نمل يهناللللتقتقتقتقمل يهنايذ معاهدة  يهنايذ معاهدة  يهنايذ معاهدة  بعبعبعبعيذ معاهدة      تتتتنفنفنفنف

تعلقة  .6 ية ا تا ملميكن حتديد األحاكم ا ل يذ معاهدة أو حمك ل سري  ية إىل  ية الرا ساعدة ا نف تم ت يتق ن   .يف معاهدةبعينه لمل

 معاهدة قانون الرباءات )أ(

يذية عىل ما ييل4تنص الفقرة  .7 شأن معاهدة قانون الرباءات والحئهتا ا تفق علهيا للمؤمتر اGبلومايس  ياlت ا لتنف من ا ب مل  :لب

يذ القاعدة و .4" يل  تنفمن أجل  هس نظمة م) أ)(1(8ت ية العامة  للمن هذه املعاهدة، يدعو املؤمتر اGبلومايس ا مجلع
ية الفكرية  ية  للملكالعا بو(مل تعاقدة ) يالو ب�اإىلملواألطراف ا ية وا نا ب�ان ا ية  ساعدة ا ل توفري مزيد من ا ل لل ن ممل ن األقل لتق

تق�  ب�ان ا نمنوا وا تصاد احلر للوفاء لزتاماهتا املرتبة إملل I تىل نظام يذق بل دخوها حزي ا نفعىل هذه املعاهدة حىت  ل  .لتق

ب�ان  سوق عىللوحيث املؤمتر اGبلومايس أيضا ا تصاد ا ية ذات ا نا لا ع ب�ان قلص تقين واملايل ملصلحة ا تعاون ا ل توفري ا ل ل
تق�  ب�ان ا ب�ان األقل منوا وا ية وا نا نا ل ل ملل تفق علهيإىلم ناء عىل طلهبا ورشوط  تصاد احلر  I ي نظام بب  .ا الطرفانق

بو  ية العامة للو يويدعو املؤمتر اGبلومايس ا هاإىلمجلع ميه يف لك دورة عادية  تعاون و تقدم احملرز يف ذÛ ا بة ا ل مرا تقيق ل ، ل
يذما أن تدخل  ".لتنف املعاهدة حزي ا
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شأن قانون العالمات  )ب( نغافورة  بمعاهدة   سـ

شأن قانون العالمات عىل ما ييللت من قرار املؤمتر اGبلومايس ا8 إىل 4تنص الفقرات من  .8 نغافورة  بييل ملعاهدة  سـ  :مك

نظمة  و. 4" متس املؤمتر اGبلومايس من ا ب�ان األقل منوا،  ية وا نا ب�ان ا يذ املعاهدة يف ا يل  ملمن أجل  ل ل ل يله ّ م تنف تس
ية الفكرية  ية  للملكالعا بو(مل نولوÞ ) يالو شمل اGمع ا بة  نا ية و ية إضا ساعدة  تعاقدة أن توفر  تكواألطراف ا م لف تتق سـ ن م ّمل

 àيذ املعاهدة ومتكني ت ب�ان من أجل  تà ا ية  ية تعزيز القدرات املؤ تنفوالقانوين وأشاكل أخرى من اGمع  ل ل سـ سبغ
تفادة لقدر الاكمل من أحاكم املعاهدة I ب�ان من سـا  .ل

بغي أن تأخذ . 5 يدةين و ب�ان ا تصادي  Iو Þنولو تطور ا توى ا بان  ساعدة يف ا تفتà ا ق سـتك ملل لل ل سـ سـ ّمل م ومن . حل
 àتصاالت يف تIيا املعلومات و نولو ية اخلاصة  ية ا سني ا ساعد عىل  نولوÞ أن  جشأن اGمع ا تك ن بتك تل ب حت تحي لل

تعاق ية بني األطراف ا نولو هوة ا يق ا تايل يف  هام  ب�ان، واإل ملا ي ل جل تك ل لس وأحاط املؤمتر اGبلومايس علام بأن . دةتض
ية هوة الر يق ا ياق  يد يف  تضامن الرمقي عىل أنه  ندوق ا ية  ب�ان أبرزت أ مقبعض ا ي سـ ل ص مه لل  .تضمف

بادل املعلومات . 6 يذ، عىل  تعاقدة، فور دخول املعاهدة حزي ا تعمل األطراف ا  ،Ûإلضافة إىل ذت و مل لتنفسـ
تعد شاطرهتا عىل أساس  مواخلربات و تعلق م  Äية ف ية واملؤ سـهبا يف اèاالت القانوية وا يد األطراف، واليت  سـ ن ن ست تق لتك

متدة مهنا تفادة لقدر الاكمل من الفرص واملزاé ا I ية ملسـيذ املعاهدة و سـ يفت كنف  .ب

تفق عىل أن. 7 ب�ان األقل منوا،  ياجات اخلاصة  Iية و ّ وإن املؤمتر اGبلومايس، إذ يقر لو ي ل ت ّضع ّ ح ب�ان ّ نح ا ل  ُتم
يذ املعاهدة، وذÛ كام ييل ية يف  تنفاألقل منوا معام� خاصة وتفا  :ضل

نظمة ) أ( تعاقدة وا ية اليت تقدëا األطراف ا ساعدة ا يد األويل والرييس من ا ب�ان األقل منوا ا ملتكون ا مل ن مل تقل لسـ ئمل ّتف ّ
ية الفكرية  ية  للملكالعا بو(مل  ؛)يالو

ساعدة ا) ب( لتقوشمل تà ا مل  :نية ما ييلت

يذ املعاهدة،" 1" شاء اإلطار القانوين  ساعدة عىل إ لتنفا ن  مل

تعلق بوقع Iنضامم إىل املعاهدة،" 2"  Äيف وإذاكء الوعي ف يواإلعالم وا  لتثق

يل العالمات،" 3" ية  ية ا ئات الو ساعدة عىل مراجعة املامرسات واإلجراءات اإلدارية  سجوا ن ن ي تمل ملع ط به  لل

ساعدة عىل " 4" ية الفكرية، مبا يف ذÛ ملوا رشية املؤه� واملرافق الالزمة ملاكتب ا مللكتكوين القدرات ا لب
ية يذية بفعا يذ املعاهدة والحئهتا ا يا املعلومات وIتصاالت، من أجل  نولو لالقدرات اخلاصة  نف نف ج تتك ت  .لب

ساعدة ا . 8 تقدم احملرز يف ا بة ا ية مرا متس املؤمتر اGبلومايس من ا ملو مل ل قمجلع متدة من يل يذ واملزاé ا هود ا ملسـتعلقة  نف لتجب
ها هام يف لك دورة عادية  يذ، و لذÛ ا مي ّنف تقي  ".لت

ية الفكر )ج( نطن  للملكمعاهدة وا تاكم�شـ تص Gوائر ا  Äملية ف  خي

تاكم� عىل ما ييل" 2)"أ)(1(10تنص املادة  .9 تص Gوائر ا  Äية الفكرية ف نطن  ملمن معاهدة وا خي  :للملكشـ
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ية الفكريةملعىل ا" ية  نظمة العا للملكتب اGويل  ملك توافر األموال، إىل حكومات : للم نا  ية، ر ساعدة ا بأن يقدم ا ه ن لتقمل
تعاقدة  ية  تعتربليت املاألطراف ا نا ب�ان ا مدوال وتعد من ا ل تحدة وفقال ية العامة لألمم ا ها ا مل للمامرسة اليت  مجلع بعت  ".ت

شأن الرباءات )د( تعاون  بمعاهدة ا  ل

نونة 51 املادة تنص .10 شأن الرباءات ا تعاون  ملع من معاهدة ا ب ية"ل ساعدة ا نا  :عىل ما ييل" لتقمل

ية  )1(" ساعدة ا نة  ية  نتؤلف ا للم جل نة"يشار إلهيا يف هذه املادة مبصطلح (لتقمجلع  ").للجا

يل ا )أ) (2( بار الواجب  I تعاقدة مع إيالء نة من بني اGول ا تخاب أعضاء ا ليمت ا ث ت مل للج متن يةلع نا مب�ان ا  .ل

تقدمي  )ب( ية  ية اGوية ا نظامت احلكو ثلني عن ا نة،  ناء عىل طلب ا نه أو  بادرة  بيدعو املدير العام،  ن ل مل مم للج ب ôمب ملع م م
نة ية إىل Iشرتاك يف أعامل ا نا ب�ان ا ية  ساعدة ا للجا ل لل ن ممل  .لتق

تع )أ) (3( ية املقدمة ل�ول ا ساعدة ا نظمي ا نة ëمة  ملعىل ا ن مل ت ية واإلرشاف لتقللج نا ب�ان ا ماقدة اليت يه من ا ل ل
ميي يد اإل يد الوطين أو عىل ا ية تطوير أنظمة الرباءات يف هذه اGول، سواء عىل ا ساعدة،  قلعىل هذه ا لصع لصع بغ  .مل

تخصصني وإعارة اخلرباء وتوفري املعدات من أجل تقدمي العروض  )ب( ية خباصة تدريب ا ساعدة ا ملتضمن ا ن مل لتقت
ية و سـا  .يري األعاملتلعمل

ية اGوية،  )4( نظامت احلكو ية اGوية وا نظامت املا سعى إىل إبرام اتفاقات مع ا تب اGويل أن  لعىل ا مل ل ل مل مي ملك
ية، ومع حكومات اGول  وال l ية من ساعدة ا ية  تخصصة ا نظامهتا وواكالهتا ا تحدة و حسـÄ مع األمم ا نم مل ن مل لتقمل ô ملع

ية ساعدة ا يدة من ا نا تقمل لسـ رشوعات اليت تدخل يف نطاق هذه املادةتفمل ية أخرى، وذÛ من أجل متويل ا l مل من  .ح

تخذه األفرقة العام� اليت  )5( ية، ومبوجب ما  تخذها ا يذ أحاكم هذه املادة مبوجب قرارات  يل  تنظم تفا مجلع ت ص تنفت ô
ية ها ا هذا الغرض من قرارات يف احلدود اليت  ية أن تكوهنا  مجلعجيوز  تضعللجمع ل þ." 

ية بقانون العالمات إن  .11 نة اGامئة ا نا ملعللج
تجارية  ياlت ولا ية وا نا بالرسوم والaذج ا ع للص
ية   هذه مبضمونمدعوة إىل اإلحاطة علام فاجلغرا

تعلقة  بة ا نا نظر يف األحاكم ا ملالويقة وا سـ مل ل ث
ب�ان  ية وتكوين الكفاءات يف ا ساعدة ا ل ن لتقمل

ب�ان األقل منوا  ية وا نا لا يذمن أجلمل  معاهدة تنف 
ب� ية ا نا ملققانون الرسوم والaذج ا ع  . لص

 ]ثهناية الويقة[


