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  مادة بشأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءاتاقرتاح الاحتاد أالورويب إبدراج 
  عاهدة قانون الرسوم والامنذج الصناعيةيف م

منافع مند مدة، ٔامهية كبرية عىل المتكني من نفاذ ٔاوسع ومتساٍو ٕاىل  ،يعلّق الاحتاد أالورويب وادلول أالعضاء فيه .1
ابحلاجة ٕاىل العمل مع البدلان ادلامئ . وقد تبّني ذكل عىل مسـتوى اللجنة ادلامئة يف الاعرتاف ٔانظمة امللكية الفكرية

املساعدة التقنية  خدماتفري سـامي بتو  ، الالرسوم والامنذجا عىل تنفيذ ٔاي معاهدة بشأن النامية والبدلان أالقل منو 
 وتكوين الكفاءات.

قّدم الاحتاد املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات،  خدماتإباتحة واملتواصل جبدول ٔاعامل التمنية لاللزتام ٕاثباات و  .2
اذلي القرار عىل غرار م والامنذج و سعاهدة الر قرار تمكييل ملٕادراج يريم ٕاىل  اأالورويب وادلول أالعضاء فيه اقرتاح

لبدلان ل يف ٔاّن ذكل القرار سـيضمن وٕاذ يثق لكيا قانون العالمات التجارية. بشأن يف معاهدة سـنغافورة اتُّفق عليه 
يدرك ٔان ، فٕانّه يف املسـتقبل عاهدة الرسوم والامنذجٔالّي تنفيذ ملزم قل منوا لك ادلمع املناسب والالالنامية والبدلان االٔ 

 املعاهدة.نّص  يفتُدرج ادة قد ٔابدت تفضيلها ملضاء فهيا موعة أالفريقية وادلول أالعاجمل

البدلان النامية والبدلان مصاحل سوف يصون القرار ذكل بأّن قناعة راخسة حتاد أالورويب وادلول أالعضاء فيه ولال .3
قة قرار (الوثيبشأن القّرر حسب اقرتاحه فٕانّه ومع ذكل ، تنفيذها ملعاهدة الرسوم والامنذجأالقل منوا دلى 
SCT/28/6 ٕاسهامه املسـمتر يف جدول ٔاعامل التمنية. عن رساةل قوية وعلنية من التعاون وكيف روح )، وذكل

ٕاىل ٕادراج مادة بشأن املساعدة التقنية وتكوين الرايم القرتاح ابحتاد أالورويب وادلول أالعضاء فيه الاوسـيأخذ 
ينبغي ٔان يقابهل يف و كبري وهذا تنازل واحض و . هتاصياغ، رشيطة االتفاق عىل معاهدة الرسوم والامنذجالكفاءات يف 

ٕاىل أالطراف  وهجامُ سـيكون ساعدة بتقدمي امل لزتام التأكيد عىل ٔان الاالاحتاد أالورويب وادلول أالعضاء فيه منظور 
 ٕالهيا.قل منوا اليت وقعت عىل املعاهدة ٔاو صادقت علهيا ٔاو انضمت املتعاقدة، ٔاي البدلان النامية والبدلان االٔ 

، ميكن لالحتاد أالورويب وادلول أالعضاء فيه حتديدا )SCT/28/5أالفريقية (الوثيقة  يف اقرتاح اجملموعة لنظرواب .4
ٔاي ٔانشطة من ٔانشطة ٔان تكون التأكيد عىل شلك عام. فاملادة ابء ب يف كثري مما ورد يف مرشوع املواد واالتفاق مع 

بطبيعة هو مبدٔا مقبول املعاهدة لمتكني من تنفيذ مسّخرة ل و و التمنية موهجة حناملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات 
 تأخذ بعني الاعتبار أالولوايت والاحتياجات اخلاصةٔان قامئة عىل الطلب و املطالبة بأن تكون ، شأنه شأن احلال

والتوفيق بني . والفئة ٔالف عىل وجه التحديد وفقا لتوصيات جدول ٔاعامل التمنيةتلقهيا، ابلبدلان املتطلعة ٕاىل 
رجة دلدمات هو وحده اذلي سـميكّننا من ضامن وصول املساعدة ٕاىل الفئات اليت ستسـتفيد مهنا ابواخلحتياجات الا

 .هباىل الفئات املسـهتدفة إ و أالوىل 

ٕاىل التعامل بطريقة خاصة وتفاضلية مع مودعي الطلبات املنمتني ٕاىل الرايم اقرتاح املادة ٔالف  فٕانّ  ،ويف ضوء ما تقّدم .5
ة و املساعدة يقّدم البدلان النامية فامي خيص الرسوم املفروضة ال  القامئة عىل الاحتياجات. مفن شأن ذكل احلمك املوهجَّ

احمللية الرثية  رشاكتمن شأنه ٔايضا ٕااتحة منافع لل  لئك اذلين يسـهتدف مساعدهتم، ولكنمنافع ٔالو  ٔان يتيح فعال
فٕاّن  ،يف البدلان النامية. وعليهقد يكون لها مقّر ٔاو فرع جتاري دة اجلنسـيات اليت وكذكل للرشاكت أالجنبية املتعدّ 

 .السـتخدام غري مقصودويفتح جماال واسعا اكن، "الطلب" ٔاو "احلاجة" بل مبفهوم امل ذكل احلمك ال يعرتف مبفهوم

 املعايري، وذكل لعدةو اايت اليت تنشدها معاهدة الرسوم والامنذج واخلاصة بوضع القواعد الغمن ليست جزءا الرسوم و  .6
، برصف النظر عن ثبوت أالهلية الرسومبشأن منح امتيازات و  ٔاسـباب مهنا املسـتوايت اليت ُحتّدد هبا تكل الرسوم

سّن ٕاطالقا املناسب من غري سـيكون . و يطبقهااملكتب اذلي صالحيات رج عن ختما ويه اعتبارات غالبا ذلكل، 
البّت يف مسـتوى  مساةٔل. وينبغي ٔان تعود للمكتب الوضع املايلاسـتدامة عىل وخمية و حمك قانوين يعود باآثر سيّئة 
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ة من مودعي الطلبات ٕاىل لك مكتب عىل حدة. فذكل هو احلال نالرسوم ويف ٕاماكنية منح تسهيالت خاصة لفئة معيّ 
 التسجيل ادلولية مثل تكل املتاحة مبوجب اتفاق الهاي ٔاو بروتوكول مدريد.يف صكوك عدة، حىت يف ٔانظمة 

مجعية املعاهدة رصد وتقيمي ما ٔان تتوىل موعة أالفريقية اجمل) من املادة ابء من اقرتاح 6الفقرة الفرعية (وسوف تقتيض  .7
الرسوم والامنذج بفعالية يف البدلان يُقدم من خدمات يف جمال املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات لتيسري تنفيذ معاهدة 

تتوىل موعة أالفريقية بأن اجمل. ويتفق الاحتاد أالورويب وادلول أالعضاء فيه متاما مع اقرتاح النامية والبدلان أالقل منوا
ن مجعية املعاهدة للك دورة عادية تعقدها تقدمي تقرير تقيميي ٕاىل مجعية املعاهدة هذه املسؤولية. غري ٔاّن اشرتاط 

 .يف رصد أالنشطة وسائل فعاليةاليكون ٔاكرث 

خرى االٔ  فضال عن ٔانشطة املساعدةيف ٕاطار تنفيذ جدول ٔاعامل التمنية، املساعدة التقنية من  كبريةالويبو مكية  وتقّدم .8
 عىلعني تُقدم كنتيجة مبارشة للمعاهدة يف حد ذاهتا، فٕاّن بعضا مهنا سـيُ لن تقدهما اللجان. ومع ٔاّن تكل املساعدة اليت 

يف الويبو وجلاهنا تقارير ٔاو تقياميت بشأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات وال تصدر  تنفيذ معاهدة الرسوم والامنذج.
يجعل من مقارنة املعلومات ٕالعداد سـ ابلرضورة مع اجامتع اللجنة ادلامئة. فذكل زتامن يف توقيت يمواعيد دورية ٔاو 

دون ضامن هممة ابلغة التعقيد، لك دورة عادية مجلعية املعاهدة معلية غري قابةل للتنفيذ و  تقرير تقدمه اللجنة ادلامئة ٕاىل
ٕاجراء التقيمي ادلقيق والشامل اذلي يريده امجليع. ؤافضل طريقة لضامن فعالية الرصد وإالبالغ يف هذا الصدد يه 

 تقيميها. لومات الاكفية اليت ميكنتُتاح املعملّا القيام بذكل عىل فرتات منتظمة 

املساعدة املالية وغريها من ٔاشاكل املساعدة لمتكني وفود البدلان النامية والبدلان أالقل منوا من حاليا  الويبووتقّدم  .9
عد عىل تنفيذ املعاهدة؛ ال يسالكنه عىل ٕاعداد نص معاهدة الرسوم والامنذج، حضور الاجامتعات. ويساعد ذكل 

يرى  ،نشطة من ٔانشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ٕاىل تيسريه. وعليهما ينبغي ٔان تسعى ٔاية أ والتنفيذ هو 
املادة جمي ال تدخل مضن املساعدة التقنية ٔاو تكوين املقرتحة يف الاحتاد أالورويب وادلول أالعضاء فيه ٔاّن املساعدة 

 سـياق تنفيذ معاهدة الرسوم والامنذج.يف الكفاءات 

ٔانشطة املساعدة ٔاهنا تندرج مضن ٔاهداف ٔان نقول يصعب علينا واسع جدا ٕاذ ) 5ابء(لامدة نطاق التطبيق احملمتل لو  .10
 التقنية وتكوين الكفاءات فامي خيص تنفيذ املعاهدة.

ةل ال عالقة لها ابالآثر املرتتبة عىل تنفيذ سجَّ لرسوم والامنذج امل اباملادة هاء املتعلقة بتبادل املعلومات اخلاصة ويبدو ٔان  .11
 املعاهدة.

املادة التالية اعرتافا ابحلاجة ٕاىل املساعدة أالعضاء فيه يقرتح الاحتاد أالورويب وادلول  ،مبراعاة لك ما ورد ٔاعالهو  .12
  التقنية وتكوين الكفاءات يف تنفيذ املعاهدة.
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  (...)"املادة 

  املساعدة التقنية

دة التقنية وتكوين الكفاءات مات املساعتسعى أالطراف املتعاقدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية ٕاىل توفري خد .1
 لبدلان النامية أالطراف يف هذه املعاهدة، بناء عىل طلهبا.ل 

هات املساعدة ٕاىل تطبيق هذه املعاهدة عىل النحو املتسق واملناسب بني أالطراف ومتكني اجل  تكلوينبغي ٔان تريم  .2
 من الاسـتفادة من ٔاحاكم هذه املعاهدة. املوقّعة

عارة اخلرباء والزتويد ابملعدات ٔالغراض العرض عدة ٔامور مهنا تدريب املتخّصصني وإ وتشمل املساعدة التقنية  .3
 والتشغيل عىل حد سواء.

مبوجب هذه املادة ٕاىل أالطراف  مةقدَّ امل)، ابنتظام، املساعدة التقنية 22وتسـتعرض امجلعية (املُنشأة مبوجب املادة  .4
 بدلاان انمية.عد املتعاقدة اليت تُ 

ةل واملنظامت احلكومية ادلولية، وخباصة أالمم موِّ مع املنظامت ادلولية املويل ٕاىل ٕابرام اتفاقات، ويسعى املكتب ادل .5
مع حكومات من هجة، و  صة املرتبطة ابٔالمم املتحدة واملعنية ابملساعدة التقنيةاملتحدة وواكالت أالمم املتحدة والواكالت املتخّص 

 "متويل مشاريع طبقا ٔالحاكم هذه املادة. بغرض، من هجة ٔاخرى تلقى املساعدة التقنيةادلول اليت ت 
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ٕاماكنية الاسـتفادة من خدمات املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات عىل ادلول اليت املادة هذه من مرشوع  1الفقرة  تقُرص 
ىل املعاهدة يُظهر الزتاما ابلتنفيذ يّربر توفري املساعدة، وقّعت فعال عىل املعاهدة ٔاو صادقت علهيا ٔاو انضمت ٕالهيا. والتوقيع ع

  ولكنّه ال يفرض ٔاّي الزتامات بتنفيذها حىت تصبح اجلهة املوقّعة جاهزة ذلكل من الناحية التقنية والقانونية وإالدارية.

هداف" اءات "حمّددة االٔ املساعدة التقنية وتكوين الكف خدماتمن مرشوع املادة ابحلاجة ٕاىل ٔان تكون  2وتعرتف الفقرة 
اجملاالت اليت ينبغي ٔان ُختّصص  يفوموّردهيا يف البّت تكل اخلدمات  "، كام ٔاّهنا تسعى ٕاىل دمع متلقيو"قامئة عىل الطلب

  مواردمه. لها

بشأن الرباءات معاهدة التعاون علهيا يف  املنصوصاملساعدة التقنية نفسها عىل من مرشوع املادة  3الفقرة وتنص 
" ليست ٕاّال مثاال ويه ال حتّد من نطاق تدريب املتخّصصني وٕاعارة اخلرباء والزتويد ابملعدات"عبارة (ب)). و 3(51 (املادة

  املساعدة التقنية املتاحة.

من مرشوع املادة امجلعية مسؤولية وسلطة اسـتعراض ٔانشطة املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات. وميكّن ذكل  4ومتنح الفقرة 
من معاهدة التعاون بشأن الرباءات، اذلي يشرتط ٕانشاء فريق  51عن املادة  عدم اليقني (والازدواجية) الناشئيف من تال

عامل لهذا الغرض. وتسـتويف الفقرة الرشط اذلي حّددته امجلعية العامة لهيئات الويبو والقايض برضورة تزويد امجلعيات 
  جدول ٔاعامل التمنية.ما يعنهيا من توصيات بوصف ٕالسهاهما يف تنفيذ 

) من معاهدة التعاون بشأن 4(51من مرشوع املادة عىل أالحاكم املالية ذاهتا املنصوص علهيا يف املادة  5وتنص الفقرة 
  مة مبوجب هذه املعاهدة.قدَّ مة املالية للمساعدة التقنية املالرباءات. وسيساعد ذكل عىل ضامن الاسـتدا

ولو بصياغة ٔابسط، عىل خدمات املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات نفسها اليت ، قرتحينص مرشوع املادة امل ،الواقعويف 
  ميكن توفريها مبوجب املادة ابء من اقرتاح اجملموعة أالفريقية.

 [هناية املرفق والوثيقة]


