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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 9 :مايو 1024

اجلمعية العامة للويبو
الدورة اخلامسة واألربعون (الدورة االستثنائية الرابعة والعشرون)

جنيف 8 ،و  9مايو 1024

التقرير

اذلي اع متدته امجلعية العامة
 .2تناولت امجلعية العامة البنود التالية اليت تعنهيا من جدول ا ألعامل (الوثيقة:)A/53/1 :
 2و 1و 3و 4و 5و. 6
.1

وترد التقارير عن البنود املذكورة ،ابس تثناء البند  4يف التقرير العام (الوثيقة .)A/53/3

.3

ويرد يف هذه الوثيقة تقرير عن البند .4

.4

وتر أأست الاجامتع رئيسة امجلعية العامة ،الس يدة السفرية ابيفي اكيرامو (فنلندا).
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البند  4من جدول ا ألعامل
النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي
.5

استندت املناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/45/2

 .6وحتدث وفد الياابن ابمس اجملموعة ابء و أأعرب عن أأسفه لعدم حتقيق اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف هذه امجلعية
العامة ،وقال اإن نص مرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية قد وصال مرحةل نضج قانوين تسمح بعقد مؤمتر دبلومايس.
واسرتسل قائال اإىل أأنه مت التوصل يف هذه ادلورة اإىل حل متوازن يراعي ابلتساوي مجيع العنارص املمكنة للمعاهدة ول يبت
يف شلك عنارص دحددة ،و أأعرب عن أأسفه لفرض بعض الوفود لرشوط للرشوع يف عقد مؤمتر دبلومايس ،مما حال دون أأن
تتقدم امجلعية اإىل ا ألمام .ولحظ الوفد أأن النسخة ا ألصلية من قرار امجلعية العامة اكنت مقبوةل متاما ابلنس بة للمجموعة ابء،
مبا يف ذكل البند املتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس يف  1024يف جنيف .وجدد الوفد اس تعداده للرشوع يف مؤمتر دبلومايس،
مؤكدا أأن هذا من شأأنه تبس يط التدابري الشلكية وإاجراءات تسجيل التصاممي وتعزيزها وس يفيد ذكل املس تخدمني ،ول س امي
املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،برصف النظر عن حاةل التمنية يف ادلول ا ألعضاء اليت توجد هبا .وحث ادلول ا ألعضاء عىل
املشاركة يف العملية يف املس تقبل لإجياد حل ،و أأكد جمددا عىل أأمهية املساعدة التقنية لتنفيذ املعاهدة معراب عن أأمهل يف
التوصل اإىل تفامه حول هذه النقطة .وشدد عىل أأمهية تنفيذ املعاهدة بطريقة فعاةل.
 .7و أأخذ وفد امجلهورية التش يكية اللكمة ابمس مجموعة بناان أأورواب الوسطو والبلطيق فأأعرب عن امتنانه جلنة العالمات
عىل ما بذلته من هجد ووقت لإعداد املرشوع احلايل ملعاهدة قانون التصاممي ،ول س امي ،التقدم الكبري يف مسأأةل املساعدة
التقنية وتكوين الكفاءات .و أأعرب الوفد أأيضا عن تقديره للمشاركة ا إلجيابية مجليع أأعضاء اللجنة يف هذا الصدد .و أأعلن أأن
اجملموعة تويل أأمهية كبرية لعامتد معاهدة قانون التصاممي اليت من شأأهنا تبس يط ومواءمة التدابري الشلكية وإاجراءات تسجيل
التصاممي لصاحل مجيع املس تخدمني ،ووضع اإطار دويل حديث ومرن وسهل يف هذا اجملال .وشدد الوفد عىل أأن املس تخدمني
يف خمتلف مناطق العامل يتنظرون املعاهدة اليت تعد من أأوىل ا ألولوايت .وقال إان اجملموعة ترى أأن اللجنة قد أأدت بنجاح
الولية اليت أأس ندهتا اإلهيا امجلعية العامة فامي يتعلق مبعاهدة قانون التصاممي ،مشريا اإىل أأن املرشوع قد وصل اإىل نقطة تسمح
إابجراء مزيد من املفاوضات عىل مس توى اخلرباء ،واليت قد تؤدي اإىل تبس يط النص .واسرتسل قائال إانه مت التوصل اإىل
حلول وسط فامي يتعلق اب ألجزاء املوضوعية ملرشوع املعاهدة .وتعتقد اجملموعة أأن عدم التوصل اإىل اتفاق فرصة ضائعة للميض
قدما يف مسأأةل هامة للمس تخدمني يف خمتلف املناطق ،واذلين يظلون رهائن هذا الوضع بسبب جعز ادلول ا ألعضاء عىل
التوصل اإىل حل وسط .وجدد الوفد اس تعداد اجملموعة للتواصل والتقريب بني الآراء يف ا ألسابيع وا ألشهر املقبةل هبدف اختاذ
قرار اإجيايب يف امجلعية العامة يف سبمترب حول عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي.
 .8و أألقو وفد كينيا لكمته ابمس اجملموعة ا ألفريقية فأأعرب عن امتنانه لرئيس امجلعية العامة ومجيع ادلول ا ألعضاء عىل
مشاركهتا ،و أأعرب أأيضا عن تقديره للروح السائدة للميض اإىل ا ألمام ،رمغ انعدام توافق الآراء .وتأأسف الوفد لعدم التوصل
اإىل اتفاق يف هذا الاجامتع ،مشريا اإىل أأن الروح الس ياس ية يف املشاورات غري الرمسية مل تسمح ابلتقدم اإىل ا ألمام .و أأشار
اإىل أأن اجملموعة ا ألفريقية تظل عىل موقفها من املادة بشأأن تكوين الكفاءات كجزء من معاهدة قانون التصاممي ولحظ وجود
مواقف متباينة من وفود أأخرى حول هذه املسأأةل ،واس تطرد قائال إان هذه املسأأةل جيب تسويهتا قبل عقد املؤمتر ادلبلومايس.
وقال إان حل هذه املسأأةل قبل اختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس من شأأنه أأن يضمن جناح املؤمتر واختتام أأعامهل بطريقة
فعاةل ويف الوقت املناسب .و أأكد من جديد عىل اس تعداد اجملموعة ا ألفريقية للمشاركة بشلك بناء يف بناء توافق يف الآراء
بشأأن هذه املسأأةل.
 .9وحتدث فد أأوروغواي ابمس مجموعة بناان أأمرياك الالتينية والاكرييب و أأعرب عن اس تعداده ليواصل ،أأثناء امجلعية
العامة املقبةل يف سبمترب ،اجلهود الرامية اإىل ضامن التوصل اإىل توافق أآراء يسمح بعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون
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التصاممي .و أأكد الوفد عىل نيته ألداء دور بناء يف املناقشات اليت س تعقد قبل امجلعية العامة املقبةل .وتقر اجملموعة ،كام س بق
أأن أأشارت اإليه يف ادلورة ا ألخرية للجنة العالمات ،ابلفوائد اتحممتةل للمعاهدة املقبةل ابلنس بة مجليع ا ألعضاء ،وعليه تؤكد
اجملموعة جمددا عىل اعتقادها الراخس بأأنه جيب أأن حتتوي النصوص عىل أأحاكم تكفل تقدمي أأنشطة املساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات املؤسس ية الوطنية للبناان النامية والبناان ا ألقل منوا ،بغض النظر عن الكيفية اليت سيمت هبا تنفيذ تكل ا ألنشطة.
 .20وحتدث وفد بنغالديش ابمس مجموعة بناان أآس يا واتحميط الهادئ وقال إان اجملموعة تشعر خبيبة أأمل ألنه مل يمت ،مرة
أأخرى ،التوصل اإىل توافق الآراء بشأأن معاهدة قانون التصاممي .وقال الوفد إان مجموعته ل تعرتض عىل عقد مؤمتر دبلومايس،
ولكن ،مبا أأن مسأأةل املساعدة التقنية مسأأةل يف غاية ا ألمهية ابلنس بة مجليع البناان ،فاإهنا تفضل أأن تدرج مادة ملزمة قانوان
بشأأن املساعدة التقنية يف منت النص.
 .22و أأخذ ممثل الاحتاد ا ألورويب اللكمة ابمس الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه ،و أأثىن عىل قيادة الرئيسة وتفانهيا يف
معلها وشكر انئبهيا وا ألمانة عىل اإعداد امجلعية العامة .وتأأسف بشدة ألنه رمغ وجود فرصة واحضة ووصول نص مرشوع
معاهدة قانون التصاممي اإىل درجة نضج كبرية ،مل تس تطع امجلعية العامة مرة أأخرى التوصل اإىل اتفاق بشأأن عقد املؤمتر
ادلبلومايس لإبرام معاهدة قانون التصاممي .ولحظ أأن مرشوع معاهدة قانون التصاممي هو معل جامعي ملائات اخلرباء عىل
مدى س نوات عديدة وهذا ميثل تقدما كبريا ،وذكر أأن مجيع الوفود أأبدت دمعهام ملبد أأ عقد مؤمتر دبلومايس .و أأوحض أأن توافق
الآراء ل يزال بعيد املنال بسبب شاغل واحد لعدد دحدود من الوفود .وخبصوص املناقشات املقبةل ،دعا املمثل امجلعية العامة
اإىل المتسك ابلطموح العايل للعمل اذلي يوشك أأن يكمتل ،وذكل حفاظا عىل الإجناز املشرتك .ويف ا ألخري ،أأعرب املمثل
عن أأمهل الصادق يف اخلروج من املأأزق احلايل و أأن تمتكن امجلعية العامة القادمة من التفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف
أأقرب وقت معيل ممكن.
 .21و أألقو وفد مرص لكمته ابمس مجموعة جدول أأعامل التمنية وشكر الرئيسة عىل هجودها يف قيادة املشاورات بشأأن هذه
املسأأةل ،وعىل القرار اذلي اختذته امجلعية العامة .و أأشار الوفد اإىل أأن مجموعته تود التأأكيد عىل أأمهية التنفيذ الاكمل للفئتني
أألف وابء من جدول أأعامل التمنية بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ووضع القواعد واملعايري ،عىل التوايل .ومن هذا
املنظور ،جيب أأن تكون معاهدة قانون التصاممي شامةل وقامئة عىل توجيه ادلول ا ألعضاء و أأن تأأخذ بعني الاعتبار مس توايهتا
املتلفة يف التمنية وتراعي حتقيق توازن لها بني التاكليف واملنافع .وقال اإن اجملموعة تش يد ابلعمل اذلي أأجنزته جلنة العالمات
يف امليض مبرشوع نص معاهدة قانون التصاممي اإىل ا ألمام ،مبا يف ذكل مرشوع مادة/قرار بشأأن املساعدة التقنية وتكوين
الكفاءات .ويف هذا الصدد ،س يكون ابإماكن اجملموعة دمع عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة لقانون التصاممي تتضمن حكام
ملزما قانوان بشأأن تقدمي املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات من شأأنه أأن يساعد البناان املتقدمة والبناان ا ألقل منوا عىل
حتقيق أأهداف املعاهدة ،وإااتحة فرص متاكفئة للجميع ،وضامن التوازن بني ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 .23وشكر وفد اجلزائر الرئيسة عىل معلها وهجودها وشكر مجيع الوفود عىل القرار اذلي اعمتدته امجلعية العامة ،و أأعرب
عن تأأييده لبيان اجملموعة ا ألفريقية .وقال إان املساعدة التقنية يه الركن الركني يف أأي معاهدة للويبو ،ويه الزتام عىل عاتق
املنظمة وليس عىل ادلول ا ألعضاء .ولهذا السبب ،شدد الوفد عىل رضورة أأن تدرج يف املعاهدة مادة بشأأن املساعدة التقنية
وتكوين الكفاءات ،مشريا اإىل أأنه ميكن أأن يكون مران خبصوص الصيغة اليت ستس تخدم للتعبري عن تكل احلاجة .ويف
ا ألخري ،أأعرب الوفد عن رغبته يف أأن تكون املشاورات غري الرمسية املقبةل أأكرث مشولية وتكون مفتوحة للوفود املهمتة.
 .24و أأيد وفد هنغاراي بياين مجموعة بناان أأورواب الوسطو والبلطيق والاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه .وعىل غرار
الوفود ا ألخرى ،أأعرب الوفد عن أأسفه العميق لعدم متكهنم من اختاذ قرار اإجيايب بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف هذه ادلورة
الاس تثنائية للجمعية العامة .وذكر الوفود بأأن مسأأةل اختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي
س يكون عىل جدول أأعامل امجلعية العامة للمرة الرابعة ،و أأن املفاوضات بشأأن هذه املسأأةل جارية منذ س نوات عديدة .وقال
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اإنه يشاطر ر أأي الكثري من الوفود اليت ترى أأن نص مرشوع املعاهدة انجض مبا فيه الكفاية لعقد مؤمتر دبلومايس ،ويس تجيب
ملتطلبات املصممني من مجيع أأحناء العامل و أأضاف أأن اإبرام املعاهدة سيسد جفوة يف الإطار ادلويل لصاحل املصممني
ومس تخديم س ندات امللكية الفكرية ا ألخرى مثل الرباءات والعالمات التجارية اليت تس تفيد منذ فرتة طويةل من اإجراءات
شلكية متسقة يف اإطار معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات .وعالوة عىل ذكل ،شدد الوفد
عىل مسأأةل أأن تنس يق التدابري الشلكية لقانون التصاممي س يكون مفيدا للمودعني واملس تخدمني من البناان املتقدمة والنامية
والبناان ا ألقل منوا ،وسيسهل عىل أأي واحد مهنا طلب حامية التصاممي يف بناان أأجنبية .ويرى الوفد كذكل أأنه بعد لك
املناقشات املس تفيضة يف ادلورات املتلفة للجنة العالمات ويف ادلورات السابقة للجمعية العامة ،ينبغي أأن تطمنئ مجيع
الوفود أأن الويبو س تواصل تقدمي املساعدة التقنية يف جمال التصاممي وس تقدهما ،عىل وجه اخلصوص ،فامي يتعلق بتنفيذ معاهدة
قانون التصاممي .ويف ا ألخري ،أأعرب الوفد عن أأمهل يف أأن تأأيت مجيع الوفود يف سبمترب  1024اإىل طاوةل املفاوضات بعقل
متفتح وروح بناءة وتتخذ يف الهناية قرارا بعقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي.
 .25و أأبدى وفد كوت ديفوار دمعه للبيان اذلي أأدلت به اجملموعة ا ألفريقية معراب عن أأسفه لعدم التفاق عىل عقد مؤمتر
دبلومايس .ومىض يقول اإنه اإذ يدرك متاما ادلور ا ألسايس للملكية الفكرية يف التمنية الاجامتعية والاقتصادية ،ف إان كوت
ديفوار ترغب يف أأن تكون دوةل انش ائة يف موعد أأقصاه  ،1010وابلتايل فبناه يتابع عن كثب العمل املنجز يف جمال التصاممي
الصناعية وتأأثريها عىل التمنية .واسرتسل قائال إان بناه ل يزال يعاين من انعدام صك دويل ملزم قانوان ،و أأبدى قلقه فامي
يتعلق ،عىل وجه اخلصوص ،ابلنس يج والصناعات الإبداعية يف بناه ،حيث ُأغلق مصنعان من أأكرب مصانع النس يج بعد
التعرض للزتوير .ويف اخلتام ،قال الوفد إان كوت ديفوار حباجة اإىل وس يةل تحماربة الزتوير وتكوين الكفاءات من أأجل احلصول
عىل دمع عادل ومنصف .و أأعرب عن أأمهل يف أأن تأأخذ الويبو ذكل يف الاعتبار.
 .26و أأيد وفد اليوانن بياين الاحتاد ا ألورويب وادلول ا ألعضاء فيه واجملموعة ابء و أأشار اإىل أأن جلنة العالمات حفصت بدقة
مرشوع نص معاهدة قانون التدابري الشلكية للتصاممي يف سلسةل من الاجامتعات يف الس نوات ا ألخرية ،ولحظ أأن نتاجئ
هذه الاجامتعات انجضة مبا يكفي لتشلك اقرتاحا أأساس يا يقدم اإىل مؤمتر دبلومايس .و ُأدرجت أأحاكم بشأأن املساعدة التقنية
وتكوين الكفاءات للسامح للبناان النامية والبناان ا ألقل منوا بتنفيذ املعاهدة .ولهذا السبب ،من الصعب أأن نفهم ملاذا جيب
اشرتاط اإدراج مادة بشأأن املساعدة التقنية لعقد مؤمتر دبلومايس .وقال اإنه بغض النظر عن موقف بناه املرن خبصوص
طبيعة ا ألحاكم املتعلقة ابملساعدة التقنية ،يرى الوفد أأن منع اختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس ل مربر هل ألن النص
انجض .و أأضاف أأنه ل ينبغي عرقةل أأية هجود لتنس يق نظام امللكية الفكرية وحتسينه معراب عن أأسفه لعدم المتكن من اختاذ
امجلعية لقرار اإجيايب.
 .27وشكر وفد بولندا جلنة العالمات عىل ما بذلته من هجود وقامت به من معل دؤوب لإعداد املرشوع احلايل ملعاهدة
قانون التصاممي ،وبوجه خاص ،عىل التقدم الكبري اتحمرز بشأأن مسأأةل املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف دورهتا ا ألخرية
يف مارس .و أأعرب الوفد عن تقديره للمشاركة ا إلجيابية من مجيع أأعضاء اللجنة يف هذا الصدد و أأيد بياين الاحتاد ا ألورويب
وادلول ا ألعضاء فيه ومجموعة بناان أأورواب الوسطو والبلطيق .ويرى الوفد أأن اللجنة أأحرزت تقدما كبريا يف دورة مارس
بشأأن مضمون املعاهدة والالحئة التنفيذية و أأجنزت وليهتا والنص اذلي مت التوصل اإليه قد بلغ مس توى اكف من النضج لإهناء
العمل .وعليه ،حان الوقت لالنتقال اإىل الرحةل املوالية ،أأي عقد املؤمتر ادلبلومايس .وفامي يتعلق ابملساعدة التقنية ،أأبدى الوفد
مرونة بشأأن ما اإذا اكن ينبغي اإدراهجا كامدة أأو كحمك منفصل يف شلك قرار .وهمام يكن ،ل ينبغي أأن يكون التفاق عىل هذه
املسأأةل رشطا مس بقا لعقد مؤمتر دبلومايس .ومىض قائال إان معاهدة قانون التصاممي من شأأهنا تبس يط ومواءمة الإجراءات
والتدابري الشلكية لتسجيل التصاممي لفائدة مجيع املس تخدمني ،ووضع اإطار دويل حديث ومرن وسهل يف هذا اجملال.
و أأضاف أأن املس تخدمني يف خمتلف مناطق العامل لطاملا انتظروا املعاهدة اليت تعد من أأوىل أأولوايهتم .وإاذ يرى أأن هذه فرصة
ضائعة للميض قدما يف مسأأةل هامة للمس تخدمني ،أأبدى الوفد أأسفه ألن امجلعية العامة للويبو قد فشلت مرة أأخرى يف
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التوصل اإىل اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لإبرام معاهدة قانون التصاممي معراب عن أأمهل يف اخلروج من املأأزق احلايل يف
امجلعية العامة املقبةل.
 .28و أأعرب وفد كندا عن تقديره للمساعدة اليت قدمهتا الرئيسة تحماوةل التوصل اإىل توافق الآراء بشأأن هذه املسأأةل املهمة
جدا و أأعلن عن اس تعداده لقبول قرار النص اذلي اقرتحته الرئيسة .وإاذ يذكر بأأنه يدمع دامئا معاهدة قانون التصاممي ،أأعلن
الوفد أأنه ،اإن اكن ابإماكنه دمع عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي واملوافقة عىل التفاوض عىل مادة بشأأن
املساعدة التقنية يف ذكل املؤمتر ،فهو يعارض طرح املادة كرشط مس بق لعقد مؤمتر دبلومايس .وإاذ يرى أأن هذا ا ألمر يثري
قضية نظامية هممة ،يعتقد أأن املؤمترات ادلبلوماس ية ينبغي أأن تعقد عىل أأساس النص الاكمل للنظر فيه بطريقة شامةل ،وليس
ألنه هناك وعد ابإدراج عنرص ما .وذكر بأأنه حاول أأن يكون مران قدر الإماكن يف امجلعية العامة يف ديسمرب  ،1023حيث
حاول بناء املرونة الالزمة لتتناسب مع الطيف الواسع من اخليارات واملواقف املطروحة ،و أأيضا يف ادلورة ا ألخرية للجنة
العالمات املنعقدة يف مارس  .1024و أأعلن أأنه ملزتم متاما إاببرام معاهدة قانون التصاممي و أأنه س يواصل العمل بشلك بناء مع
الرشاكء لإجياد قرار مقبول للطرفني للتوصل اىل اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس .ودعا الوفد مجيع ا ألطراف ا ألخرى اإىل
الاقتداء ابلروح السائدة يف الويبو عرب العمل التعاوين والبناء للوصول اإىل نتيجة اإجيابية يف املس تقبل القريب.
 .29اإن امجلعية العامة للويبو:
( أأ) حتيط علام ابلتقدم اتحمرز يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية
والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية فامي يتعلق مبرشوع املواد ومرشوع الالحئة التنفيذية ملعاهدة مقرتحة
بشأأن قانون التصاممي؛
(ب) تشجع الوفود عىل اإجراء مشاورات غري رمسية قبل سلسةل الاجامتعات الرابعة وامخلسني مجلعيات
الويبو املقرر عقدها يف سبمترب  1024هبدف تسوية القضااي العالقة؛
(ج) سوف تتخذ قرارا ،يف دورهتا يف سبمترب  ،1024بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن
قانون التصاممي يف أأقرب وقت ممكن معليا ويف ماكن حيدد لحقا.
[هناية الوثيقة]

