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التارخي 22 :يوليو 2023

اجلمعية العامة للويبو
الدورة الثالثة واألربعون (الدورة العادية احلادية والعشرون)

جنيف ،من  23سبمترب اإىل  2أأكتوبر 2023

مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤمتر دبلوماسي العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم

وثيقة من اإعداد ا ألمانة
 .2اعمتدت امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،يف دورهتا احلادية وا ألربعني (ادلورة الاس تثنائية
احلادية والعرشون) املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  2اإىل  9أأكتوبر  ،2022النص التايل (الفقرة  232من
الوثيقة :)WO/GA/41/18
"اإن امجلعية العامة للويبو حتيط علام مبلخص رئيس ادلورة السابعة والعرشين للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات
التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية ومبا أأحرزته اللجنة من تقدم بشأأن قانون التصاممي الصناعية
وممارساته -مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية.
وإاذ تقر بأأمهية وضع معاهدة بشأأن قانون التصاممي الصناعية ابلنس بة اإىل مجيع ادلول ا ألعضاء ،حتث امجلعية العامة
اللجنة عىل ترسيع معلها مع تويخ الالزتام هبدف اإحراز تقدم كبري يف الاقرتاحات ا ألساس ية املتعلقة بوضع معاهدة
بشأأن قانون التصاممي (مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية الواردان يف املرفقني املعدلني للوثيقتني
 SCT/27/2و.)SCT/27/3
وحترص اللجنة يف معلها عىل اإدراج ا ألحاكم املناس بة املتعلقة بتوفري ما يلزم من خدمات املساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات للبدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا لتنفيذ املعاهدة املقبةل بشأأن قانون التصاممي الصناعية.
وتتوىل امجلعية العامة يف عام  2023تقيمي وحبث النص والتقدم احملرز واختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس".
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 .2وعقب ادلورة املذكورة للجمعية العامة للويبو ،عقدت اللجنة ادلامئة دورتني ،أأي ادلورة الثامنة والعرشين (من 20
اإىل  21ديسمرب  )2022وادلورة التاسعة والعرشين (من  22اإىل  32مايو  .)2023وتر أأس ادلورة الثامنة والعرشين الس يد
اإميري غوندا (انئب رئيس قسم العالمات التجارية والامنذج والتصاممي يف املكتب الهنغاري للملكية الفكرية) ،وتر أأس ادلورة
التاسعة والعرشين الس يد عادل املال ي (املدير العام للمكتب املغر ي للملكية الصناعية والتجارية).
 .3و ُك ّرست ادلورة الثامنة والعرشين للجنة ادلامئة ،لكيا ،لقانون التصاممي الصناعية وممارساته من أأجل امليض قدما
ابلقرتاحات ا ألساس ية املتعلقة بوضع معاهدة بشأأن قانون التصاممي (مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية) ،مع مراعاة
النص اذلي اعمتدته امجلعية العامة للويبو واملشار اإليه يف الفقرة  2أأعاله.
 .1ويف تكل ادلورة نظرت اللجنة ادلامئة يف مجموعة من مرشوعات املواد ومرشوعات قواعد الالحئة التنفيذية بشأأن
قانون التصاممي الصناعية وممارساته .ويف حصيةل ادلورة قال الرئيس ا ّإن اللجنة قد أأحرزت تقدما جيدا يف مرشوع املواد
ومرشوع الالحئة التنفيذية وإان ّه ال ُتمس من ا ألمانة " أأن تعدّ واثئق معل مراجعة يك تنظر فهيا اللجنة ادلامئة يف دورهتا التاسعة
والعرشين ،عىل أأن تأأخذ جبميع التعليقات املُقدمة خالل ادلورة احلالية و أأن تربز خمتلف الاقرتاحات اليت تقدمت هبا الوفود
ابس تخدام ا ألقواس املربّعة أأو الشطب أأو التسطري أأو احلوايش" (الفقرة  6من الوثيقة )SCT 28/7
 .5ويف ادلورة الثامنة والعرشين ُقدم اقرتاحان بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ،أأحدهام من قبل اجملموعة
ا ألفريقية (الوثيقة  )SCT/28/5والآخر من قبل وفد الاحتاد ا ألورو ي (الوثيقة  .)SCT/28/6ويف تكل ادلورة نظرت
اللجنة أأيضا يف وثيقة تقدم حملة عن ا ألحاكم اخلاصة ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف املعاهدات اليت تديرها الويبو
(الوثيقة  .)SCT/28/4وطلبت اللجنة من ا ألمانة مراجعة الوثيقة  SCT/28/4لإدراج نص ا ألحاكم اخلاصة ابملساعدة
املالية الرامية اإىل تيسري املشاركة يف امجلعيات املعنية للمعاهدات املشار اإلهيا يف اجلزء " أأول" من الوثيقة ،SCT/28/4
وتوفري معلومات مفصةل تتعلق ابملامرسة املُتبعة حاليا يف الويبو لمتويل مشاركة الوفود يف اجامتعات مجعيات املعاهدات اليت
تديرها الويبو (الفقرة  20من الوثيقة  .)SCT/28/7وعُرضت الوثيقة املراجعة املتضمنة املعلومات املفصةل املطلوبة عىل
ادلورة التاسعة والعرشين للجنة يف الوثيقة .SCT/28/4 Rev
 .6و أأخريا خلص الرئيس يف حصيةل ادلورة الثامنة والعرشين اإىل " أأن ّه ال ُتمس من ا ألمانة ،دون اإخالل ابلعمل اخلاص
مبرشوع معاهدة قانون التصاممي ،متديد ادلراس تني الاس تقصائيتني اللّتني أأجريتا يف اإطار حتضري ادلراسة [املتعلقة ابلآاثر
احملمتةل لعمل اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية عىل قانون التصاممي
الصناعية وممارساته] (الوثيقة  )SCT/27/4ملدة شهرين اإضافيني ،وذكل من أأجل زايدة توافر ع ّينات البياانت من خالل
تقدمي ردود جديدة ومن خالل اإماكنية تعديل الردود السابقة أأو اس تكاملها .وينبغي حتديث ادلراسة يك تنظر فهيا اللجنة
ادلامئة يف دورهتا التاسعة والعرشين ،مع مراعاة ما يرد من ردود اإضافية .وينبغي احلفاظ عىل الهيلك العام لدلراسة" (الفقرة
 22من الوثيقة .)SCT/28/7
 .2وبناء عىل ذكل ُ ّمعمت ادلراس تان الاس تقصائيتان جمددا عىل املاكتب ومقديم الطلبات يف الفرتة من  2يناير اإىل
جراء متديد فرتة تعمميها لتحديث ادلراسة ا ألصلية يف شلك اإضافة اإىل
 2مارس  .2023واس ُتخدمت الردود ّ
احملصةل من ّ
الوثيقة ( SCT/27/4الوثيقة  )SCT/27/4 Addعُرضت عىل اللجنة يف دورهتا التاسعة والعرشين .ودمعت الردود
الإضافية الاس تنتاجات املقدمة يف ادلراسة ا ألصلية ،واكنت مفيدة ابلتايل يف تعزيز الثقة يف النتاجئ .وتشري نتاجئ ادلراسة،
بشلك عام ،اإىل أأ ّن من ر ّدوا عىل الاس تقصاء يف لك البدلان يرون أأ ّن التغيريات املقرتح اإدخالها عىل مرشوع املواد ومرشوع
الالحئة التنفيذية س تفيض اإىل حتسينات وفوائد ابلنس بة ملقديم الطلبات/املس تخدمني .كام ّتبني النتاجئ أأ ّن هناك ،يف البدلان
املتوسطة ادلخل والبدلان املنخفضة ادلخل ،حاجة ملموسة اإىل دمع يُقدم يف شلك مساعدة تقنية وتكوين للكفاءات من أأجل
تيسري تنفيذ التغيريات املقرتحة.
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 .8واس تعرضت اللجنة ابلتفصيل ،يف دورهتا التاسعة والعرشين ،مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية الواردين يف
الوثيقتني  SCT/29/2و .SCT/29/3وعقب ادلورة التاسعة والعرشين ميكن وصف وضع مرشوع املواد ومرشوع الالحئة
التنفيذية اكلتايل :تورد الوثيقتان  SCT/29/2و 32 SCT/29/3مرشوع مادة و 25مرشوع قاعدة؛ وتقرتح أأربعة
مرشوعات مواد خيارات بديةل ،ويه املادة ( 5اترخي الإيداع) ،واملادة ( 23رد احلقوق بعد أأن يتضح للمكتب وجود العناية
الالزمة أأو انعدام القصد) ،واملادة ( 26الآاثر املرتتبة عىل عدم تدوين الرتخيص) ،واملادة ( 26دخول هذه املعاهدة حزي
التنفيذ؛ والتارخي الفعيل للتصديق والانضامم) .وعالوة عىل ذكل قدمت س تة وفود عددا من الاقرتاحات الفردية لإدخال
تعديالت أأو اإبداء حتفظات بشأأن مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية.
 .9وفامي خيص املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات نظرت اللجنة ادلامئة ،يف دورهتا التاسعة والعرشين ،يف ثالثة اقرتاحات
قُدم أأحدها من قبل اجملموعة ا ألفريقية (الوثيقة  ،)SCT/28/5وقُدم أآخر من قبل الاحتاد ا ألورو ي وادلول ا ألعضاء فيه
(الوثيقة  )SCT/29/6ليح ّل حم ّل الاقرتاح املقدم يف ادلورة الثامنة والعرشين (الوثيقة  ،)SCT/28/6وقُدم أآخر من قبل
مجهوراي كوراي (الوثيقة  .)SCT/29/8وعرض الرئيس ورقة غري رمسية تش متل عىل عنارص مس تقاة من الاقرتاحات الثالثة
وانقشت اللجنة تكل الورقة .وعقب تكل املناقشة ال ُتمس من ا ألمانة اإعداد واثئق معل مراجعة يك تنظر فهيا اللجنة ادلامئة
يف دورهتا الثالثني ،مبا يف ذكل مرشوع مادة أأو قرار ُمدرج بني قوسني مربّعني بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات،
استنادا اإىل ورقة الرئيس غري الرمسية (الفقرة  9من الوثيقة  .)SCT/29/9وقد أأدرج مرشوع املادة أأو القرار يف وثيقة العمل
املراجعة املتضمنة مرشوع املواد (الوثيقة  )SCT/30/2يك تنظر فهيا اللجنة ادلامئة يف دورهتا الثالثني املزمع عقدها يف الفرتة
من  1اإىل  8نومفرب  .2023وتشري حوايش نص مرشوع املادة اإىل أأ ّن مرشوع املادة املعين مقرتح من الرئيس و أأ ّن بعض
الوفود تفضّ ل أأن ي ُشمل موضوع مرشوع املادة بقرار.
 .20وخلص الرئيس يف حصيةل ادلورة التاسعة والعرشين اإىل " أأ ّن اللجنة ادلامئة قد أأحرزت تقدما جيدا بشأأن مرشوع
املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية الواردين يف الوثيقتني  SCT/29/2و SCT/29/3و أأ ّن شوطا قد قُطع يف العمل اخلاص
ابملساعدة التقنية وتكوين الكفاءات .وقال عدد من الوفود ا ّإن اللجنة ادلامئة قد أأحرزت تقدما بقدر اكف لتوصية مجعية الويبو
العامة ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس يف عام  .2021ور أأت وفود أأخرى ،ممّن تعتقد أأن ّه جيب اإحراز املزيد من التقدم يف
جمال املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات من أأجل بلوغ نتيجة ملموسة ،أأ ّن امجلعية العامة س تحيط ابلنص وابلتقدم احملرز
وستنظر فهيام وس ّ
تبت يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس (الفقرة  20من الوثيقة .)SCT/29/9

 .22إا ّن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإىل
الإحاطة ابلنص وابلتقدم احملرز والنظر فهيام والبتّ
يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة
بش أأن قانون التصاممي يف عام .2021
[هناية الوثيقة]

