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 من جدول الأعامل 4البند 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي  النظر يف ادلعوة اإ

ىل الوثيقة  .5  .WO/GA/45/2استندت املناقشات اإ

دبلومايس يف هذه امجلعية اتفاق بشأأن عقد مؤمتر لعدم حتقيق أأعرب عن أأسفه و ابمس اجملموعة ابء  وفد الياابنوحتدث  .6
نالعامة، و  مؤمتر دبلومايس.  تسمح بعقدنضج قانوين مرحةل  قد وصال الالحئة التنفيذيةومرشوع  املوادنص مرشوع  قال اإ

ىل أأنه مت التوصل  ىل ح يف هذه ادلورةواسرتسل قائال اإ  ل يبتمجيع العنارص املمكنة للمعاهدة و يراعي ابلتساويل متوازن اإ
مما حال دون أأن لرشوع يف عقد مؤمتر دبلومايس، ل رشوط ل بعض الوفود  لفرضعن أأسفه وأأعرب  دحددة، شلك عنارصيف 

ىل الأمام.  تتقدم ، ابءمجموعة للالوفد أأن النسخة الأصلية من قرار امجلعية العامة اكنت مقبوةل متاما ابلنس بة ولحظ امجلعية اإ
الوفد اس تعداده للرشوع يف مؤمتر دبلومايس،  وجدديف جنيف.  1024 مبا يف ذكل البند املتعلق بعقد مؤمتر دبلومايس يف

 س امي لاملس تخدمني، و ذكل وس يفيد هاممي وتعزيز اجراءات تسجيل التصاإ و  التدابري الشلكيةمؤكدا أأن هذا من شأأنه تبس يط 
وحث ادلول الأعضاء عىل  .اليت توجد هبا ول الأعضاءيف ادلاملؤسسات الصغرية واملتوسطة، برصف النظر عن حاةل التمنية 

عن أأمهل يف  عرابمعىل أأمهية املساعدة التقنية لتنفيذ املعاهدة جمددا املشاركة يف العملية يف املس تقبل لإجياد حل، وأأكد 
ىل   عىل أأمهية تنفيذ املعاهدة بطريقة فعاةل.  وشددتفامه حول هذه النقطة. التوصل اإ

 أأعرب عن امتنانه جلنة العالماتف وعة بناان أأورواب الوسطو والبلطيقمجمابمس  اللكمة فد امجلهورية التش يكيةأأخذ و و  .7
مسأأةل املساعدة يف كبري ال لتقدم ا، ول س اميقانون التصاممي،  املرشوع احلايل ملعاهدة لإعداد ووقتهجد ما بذلته من عىل 

أأعلن أأن و يف هذا الصدد.  أأعضاء اللجنةيع مجل جيابية الإ لمشاركة ل التقنية وتكوين الكفاءات. وأأعرب الوفد أأيضا عن تقديره 
جراءات تسجيل  التدابري الشلكيةعامتد معاهدة قانون التصاممي اليت من شأأهنا تبس يط ومواءمة لأأمهية كبرية تويل  اجملموعة واإ

طار دويل حديث ومرن  ووضعالتصاممي لصاحل مجيع املس تخدمني،   نييف هذا اجملال. وشدد الوفد عىل أأن املس تخدموسهل اإ
بنجاح قد أأدت  رى أأن اللجنةتن اجملموعة اإ  وقالالأولوايت. وىل أأ اليت تعد من  املعاهدة العامل يتنظرون يف خمتلف مناطق

لهي ىل نقطة مبامجلعية العامة فامي يتعلق  االولية اليت أأس ندهتا اإ ىل أأن املرشوع قد وصل اإ تسمح عاهدة قانون التصاممي، مشريا اإ
ىل تقد واليت  ،عىل مس توى اخلرباء جراء مزيد من املفاوضاتابإ  ىل  هنقائال اإ  واسرتسلالنص.  تبس يطؤدي اإ مت التوصل اإ

ىل اتفاق أأن موعةاجملعتقد وت رشوع املعاهدة. مل  لأجزاء املوضوعيةابحلول وسط فامي يتعلق  فرصة ضائعة للميض  عدم التوصل اإ
عىل بسبب جعز ادلول الأعضاء  هائن هذا الوضعر يظلون  واذلينناطق، امل قدما يف مسأأةل هامة للمس تخدمني يف خمتلف 

ىل حل وسط. و ا هبدف اختاذ  يف الأسابيع والأشهر املقبةل والتقريب بني الآراءللتواصل  موعةاجملالوفد اس تعداد  جددلتوصل اإ
جيايب يف امجلعية العامة   معاهدة قانون التصاممي. بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس حول سبمترب يف قرار اإ

أأعرب عن امتنانه لرئيس امجلعية العامة ومجيع ادلول الأعضاء عىل ف ابمس اجملموعة الأفريقيةلكمته  وفد كينياوأألقو  .8
ىل الأمام، رمغ  ميضللالسائدة تقديره للروح أأعرب أأيضا عن ، و امشاركهت  التوصللعدم أأسف الوفد وتتوافق الآراء.  انعداماإ

ىل اتفاق ىل أأن ال مشريايف هذا الاجامتع،  اإ ىل الأمام. ابلتقدم روح الس ياس ية يف املشاورات غري الرمسية مل تسمح اإ  وأأشاراإ
ىل أأن اجملموعة الأفريقية  وجود  لحظتكوين الكفاءات كجزء من معاهدة قانون التصاممي و بشأأن املادة تظل عىل موقفها مناإ

قبل عقد املؤمتر ادلبلومايس. تسويهتا جيب  ن هذه املسأأةلواس تطرد قائال اإ هذه املسأأةل، حول قف متباينة من وفود أأخرى امو 
ن حل هذه املسأأةل قبل اختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس من شأأنه أأن يضمن جناح املؤمتر واختتام أأعامهل بطريقة قال اإ و 

يف الآراء بناء يف بناء توافق بشلك لمشاركة ل  اجملموعة الأفريقيةوأأكد من جديد عىل اس تعداد فعاةل ويف الوقت املناسب. 
 بشأأن هذه املسأأةل. 

امجلعية أأثناء ، ليواصلأأعرب عن اس تعداده و مجموعة بناان أأمرياك الالتينية والاكرييب فد أأوروغواي ابمس حتدث و  .9
ىل ضامن  آراء يسمح بالعامة املقبةل يف سبمترب، اجلهود الرامية اإ ىل توافق أ لعامتد معاهدة قانون  عقد مؤمتر دبلومايسالتوصل اإ
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وتقر اجملموعة، كام س بق دور بناء يف املناقشات اليت س تعقد قبل امجلعية العامة املقبةل.  لأداءنيته عىل مي. وأأكد الوفد التصام
ليه يف  تؤكد  وعليه ،مجليع الأعضاءابلنس بة  املقبةللفوائد اتحممتةل للمعاهدة اب، العالمات ادلورة الأخرية للجنةأأن أأشارت اإ
املساعدة التقنية وتكوين  أأنشطة ميدتقأأحاكم تكفل عىل نصوص ال توي حت جيب أأن  هالراخس بأأن ااعتقادهاجملموعة جمددا عىل 

 الأنشطة.  تكلمنوا، بغض النظر عن الكيفية اليت سيمت هبا تنفيذ  قلللبناان النامية والبناان الأ الكفاءات املؤسس ية الوطنية 

آس يا واتحميط الهادئ مجموعة  ابمس وفد بنغالديشوحتدث  .20 ، مرة لأنه مل يمت شعر خبيبة أأملت  اجملموعةن وقال اإ بناان أ
ىل توافق الآراء بشأأن معاهدة قانون التصاممي.  ىل عقد مؤمتر دبلومايس، ل تعرتض عن مجموعته اإ الوفد  وقالأأخرى، التوصل اإ

هنيف غاية الأمهية ابلنس بة مجل مسأأةل مسأأةل املساعدة التقنية مبا أأن ولكن،  مادة ملزمة قانوان  تدرجفضل أأن ت ايع البناان، فاإ
 النص.  منتبشأأن املساعدة التقنية يف 

يف  اوتفانهي الرئيسةعىل قيادة الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه، وأأثىن اللكمة ابمس  ممثل الاحتاد الأورويبوأأخذ  .22
عداد امجلعية العامة. عىل والأمانة  هياوشكر انئبمعلها  نص مرشوع وصول و  واحضةفرصة  وجودنه رمغ لأ ف بشدة أأسوتاإ

ىل  معاهدة قانون التصاممي ىل اتفاق بشأأن عقد مامجلعية العامة  مل تس تطع، كبريةنضج درجة اإ ؤمتر املرة أأخرى التوصل اإ
برام  ادلبلومايس اخلرباء عىل ائات مل جامعي معل  هوأأن مرشوع معاهدة قانون التصاممي ولحظ معاهدة قانون التصاممي. لإ

توافق أأن وأأوحض ملبدأأ عقد مؤمتر دبلومايس.  دمعهامأأبدت ذكر أأن مجيع الوفود و  ،ميثل تقدما كبرياوهذا  مدى س نوات عديدة
املناقشات املقبةل، دعا املمثل امجلعية العامة  وخبصوصلعدد دحدود من الوفود.  واحد شاغلل يزال بعيد املنال بسبب  الآراء

ىل  خري، أأعرب املمثل ويف الأ عىل الإجناز املشرتك.  افاظح، وذكل أأن يكمتلوشك اذلي يلعمل ل العايل وحلطمابالمتسك اإ
امجلعية العامة القادمة من التفاق عىل عقد مؤمتر دبلومايس يف  تمتكن املأأزق احلايل وأأنمن  اخلروج أأمهل الصادق يفعن 

 .ممكن أأقرب وقت معيل

هذه  بشأأنهجودها يف قيادة املشاورات عىل شكر الرئيسة و  جدول أأعامل التمنيةابمس مجموعة لكمته  فد مرصأألقو و و  .21
ىل أأن اذلي لقرار عىل ااملسأأةل، و  للفئتني التأأكيد عىل أأمهية التنفيذ الاكمل  تود مجموعتهاختذته امجلعية العامة. وأأشار الوفد اإ

من هذا و ووضع القواعد واملعايري، عىل التوايل.  من جدول أأعامل التمنية بشأأن املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات ابءوأألف 
 اتأأخذ بعني الاعتبار مس توايهتوقامئة عىل توجيه ادلول الأعضاء وأأن املنظور، جيب أأن تكون معاهدة قانون التصاممي شامةل 

ن اجملموعة تش يد اب. واملنافعبني التاكليف  لها نحتقيق تواز تراعي و  التمنيةيف  ةتلفامل  العالمات جلنة  أأجنزتهلعمل اذلي وقال اإ
ىل الأمام، عاهدة قانون التصامميمرشوع نص امليض مب يف  مبا يف ذكل مرشوع مادة/قرار بشأأن املساعدة التقنية وتكوين  اإ

ماكن اجملموعةيف هذا الصدد، والكفاءات.   حكام تتضمنقانون التصاممي للومايس لعامتد معاهدة مع عقد مؤمتر دبد س يكون ابإ
عىل ساعد البناان املتقدمة والبناان الأقل منوا ي أأن  هشأأنمن  قانوان بشأأن تقدمي املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات املزم

اتحة فرص متاكفئة للجميع، حتقيق أأهداف املعاهدة،   وضامن التوازن بني ادلول الأعضاء يف الويبو.واإ

مجيع الوفود عىل القرار اذلي اعمتدته امجلعية العامة، وأأعرب شكر و  هاالرئيسة عىل معلها وهجود فد اجلزائروشكر و  .23
عىل عاتق الزتام ويه  ،لويبوليف أأي معاهدة  يه الركن الركنين املساعدة التقنية اإ عن تأأييده لبيان اجملموعة الأفريقية. وقال 

بشأأن املساعدة التقنية  مادةلهذا السبب، شدد الوفد عىل رضورة أأن تدرج يف املعاهدة و ادلول الأعضاء. وليس عىل املنظمة 
ىل أأنه ميكن أأن يكون مران  اشري م وتكوين الكفاءات،  ويف احلاجة. تكل تس تخدم للتعبري عن اليت س صيغة ال  خبصوصاإ

 للوفود املهمتة.  وتكون مفتوحة يةمشول أأكرث املقبةل املشاورات غري الرمسية تكون  أأن خري، أأعرب الوفد عن رغبته يفالأ 

وعىل غرار مجموعة بناان أأورواب الوسطو والبلطيق والاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه. بياين وفد هنغاراي وأأيد  .24
جيايب بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يف هذه ادلورة لعدم متكهنم من العميق  هعن أأسفالوفد ب ، أأعر وفود الأخرىال اختاذ قرار اإ

أأن مسأأةل اختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي الوفود بر الاس تثنائية للجمعية العامة. وذك  
 منذ س نوات عديدة. وقال هذه املسأأةل جاريةاملفاوضات بشأأن أأن س يكون عىل جدول أأعامل امجلعية العامة للمرة الرابعة، و 



WO/GA/45/4  
4 
 

نه يشاطر رأأي ال  ويس تجيب  ،لعقد مؤمتر دبلومايس فيه الكفاية انجض مبا عاهدةاملأأن نص مرشوع  اليت ترى كثري من الوفوداإ
برام وأأضاف  املصممني من مجيع أأحناء العامل ملتطلبات جفوة يف الإطار ادلويل لصاحل املصممني  يسدعاهدة س املأأن اإ

جراءات فرتة طويةل من منذ د يس تف ت اليت رباءات والعالمات التجارية المثل  الأخرى س تخديم س ندات امللكية الفكريةم و  اإ
طار متسقة  ةشلكي عالوة عىل ذكل، شدد الوفد و معاهدة قانون الرباءات ومعاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات. يف اإ
واملس تخدمني من البناان املتقدمة والنامية  ودعنيممي س يكون مفيدا للماتصال لقانون  ةالشلكيتنس يق التدابري أأن  مسأأةلعىل 

بعد لك  هرى الوفد كذكل أأنويحامية التصاممي يف بناان أأجنبية. طلب  اسهل عىل أأي واحد مهني الأقل منوا، وس البناان و 
مجيع طمنئ تادلورات السابقة للجمعية العامة، ينبغي أأن  يفلجنة العالمات ول  تلفةامل ورات ادلس تفيضة يف امل ناقشات امل 

تنفيذ معاهدة ب  فامي يتعلق تقدهما، عىل وجه اخلصوص،املساعدة التقنية يف جمال التصاممي وس  س تواصل تقدمي الوفود أأن الويبو 
ىل طاوةل 1024تأأيت مجيع الوفود يف سبمترب يف أأن  أأمهلأأعرب الوفد عن خري، ويف الأ قانون التصاممي.  بعقل  املفاوضات اإ

 عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي. بالهناية قرارا متفتح وروح بناءة وتتخذ يف 

عىل عقد مؤمتر لعدم التفاق عن أأسفه  رابمعبه اجملموعة الأفريقية  توفد كوت ديفوار دمعه للبيان اذلي أأدل وأأبدى .25
ذ  دبلومايس. نه اإ ن كوت فاإ عية والاقتصادية، يدرك متاما ادلور الأسايس للملكية الفكرية يف التمنية الاجامتومىض يقول اإ

التصاممي املنجز يف جمال  يتابع عن كثب العمل فبناهوابلتايل  ،1010 يف موعد أأقصاهديفوار ترغب يف أأن تكون دوةل انش ائة 
فامي  هقلقبدى أأ و م صك دويل ملزم قانوان، اعدمن انعاين يزال ين بناه ل واسرتسل قائال اإ الصناعية وتأأثريها عىل التمنية. 

عد بمن أأكرب مصانع النس يج  ُأغلق مصنعانج والصناعات الإبداعية يف بناه، حيث يلنس  اب ،عىل وجه اخلصوص ،يتعلق
ىل وس يةل تحماربة الزتويراإ يف اخلتام، قال الوفد ولزتوير. التعرض ل تكوين الكفاءات من أأجل احلصول و  ن كوت ديفوار حباجة اإ

 الويبو ذكل يف الاعتبار. تأأخذ يف أأن عىل دمع عادل ومنصف. وأأعرب عن أأمهل 

ىل أأن جلنةاشوأأ واجملموعة ابء  الاحتاد الأورويب وادلول الأعضاء فيه اليوانن بياينوفد  وأأيد .26 بدقة  تحفص العالمات ر اإ
لحظ أأن نتاجئ ولتصاممي يف سلسةل من الاجامتعات يف الس نوات الأخرية، ل  التدابري الشلكيةمرشوع نص معاهدة قانون 

ىل مؤمتر دبلومايس.  اأأساس ي اقرتاحاالاجامتعات انجضة مبا يكفي لتشلك هذه  أأحاكم بشأأن املساعدة التقنية وُأدرجت يقدم اإ
لهذا السبب، من الصعب أأن نفهم ملاذا جيب و . ةتنفيذ املعاهدب  بناان النامية والبناان الأقل منوالل وتكوين الكفاءات للسامح 

دراج  نه عقد مؤمتر دبلومايس. وقال لالتقنية املساعدة  بشأأنمادة اشرتاط اإ  بناه املرن خبصوصبغض النظر عن موقف اإ
لنص هل لأن ا مربر لاختاذ قرار بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس يرى الوفد أأن منع  ،طبيعة الأحاكم املتعلقة ابملساعدة التقنية

لعدم المتكن من اختاذ عن أأسفه  عرابم هحتسينهجود لتنس يق نظام امللكية الفكرية و  ةأأيه ل ينبغي عرقةل انجض. وأأضاف أأن
جيايب. لقمجلعية ا  رار اإ

املرشوع احلايل ملعاهدة  لإعداد دؤوب معلقامت به من هجود و العالمات عىل ما بذلته من وشكر وفد بولندا جلنة  .27
لتقدم الكبري اتحمرز بشأأن مسأأةل املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات يف دورهتا الأخرية عىل اقانون التصاممي، وبوجه خاص، 

الاحتاد الأورويب  بياين يدجيابية من مجيع أأعضاء اللجنة يف هذا الصدد وأأ الإ لمشاركة ل أأعرب الوفد عن تقديره و يف مارس. 
 ارسم يف دورة اكبري  اقدمالوفد أأن اللجنة أأحرزت تيرى . و مجموعة بناان أأورواب الوسطو والبلطيقو وادلول الأعضاء فيه 

ليه  أأجنزت وليهتاو  حئة التنفيذيةمضمون املعاهدة والالبشأأن  لإهناء مس توى اكف من النضج قد بلغ والنص اذلي مت التوصل اإ
ىل  لالنتقال الوقت حان وعليه،العمل.  الوفد أأبدى ساعدة التقنية، فامي يتعلق ابمل و املؤمتر ادلبلومايس. أأي عقد ، واليةامل الرحةلاإ

دراهجا كامدة أأو ومر  ذا اكن ينبغي اإ هذه عىل تفاق ل، ل ينبغي أأن يكون اوهمام يكنحمك منفصل يف شلك قرار. كنة بشأأن ما اإ
تبس يط ومواءمة الإجراءات  اشأأهنمن ن معاهدة قانون التصاممي مىض قائال اإ املسأأةل رشطا مس بقا لعقد مؤمتر دبلومايس. و 

طار دويل حديث ومرن  ووضع مجيع املس تخدمني،فائدة تسجيل التصاممي لل  ري الشلكيةوالتداب يف هذا اجملال. وسهل اإ
ذ يرى أأن هذه. مأأولوايهتوىل أأ اليت تعد من  املعاهدةالعامل لطاملا انتظروا   يف خمتلف مناطقنيأأن املس تخدم وأأضاف فرصة  واإ

يف الوفد أأسفه لأن امجلعية العامة للويبو قد فشلت مرة أأخرى  أأبدىضائعة للميض قدما يف مسأأةل هامة للمس تخدمني، 



WO/GA/45/4  
5 
 

ىل اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس ا براملتوصل اإ املأأزق احلايل يف من  اخلروجعن أأمهل يف  عرابممعاهدة قانون التصاممي  لإ
 امجلعية العامة املقبةل.

ىل توافق الآراء بشأأن هذه املسأأةل امل اوةل اتحمالرئيسة  اليت قدمهتا لمساعدةل وأأعرب وفد كندا عن تقديره  .28 همة لتوصل اإ
ذ ته قرتح اذلي ااس تعداده لقبول قرار النص  عن جدا وأأعلن علن أأ دامئا معاهدة قانون التصاممي،  يدمعأأنه ب يذكرالرئيسة. واإ
ماكنهالوفد أأنه،  ن اكن ابإ بشأأن  عىل مادةالتفاوض  ىلاملوافقة عمعاهدة قانون التصاممي و بشأأن دمع عقد مؤمتر دبلومايس  اإ

ذ يرى املادة كرشط مس بق لعقد مؤمتر دبلومايس. طرح عارض فهو ياملؤمتر،  ذكلاملساعدة التقنية يف   ريثالأمر ي  أأن هذاواإ
، وليس امةلبطريقة شفيه نظر لل  الاكملعقد عىل أأساس النص أأن تأأن املؤمترات ادلبلوماس ية ينبغي  يعتقدقضية نظامية هممة، 

دراج ع وعد  لأنه هناك ، حيث 1023نه حاول أأن يكون مران قدر الإماكن يف امجلعية العامة يف ديسمرب وذك ر بأأ . مانرص ابإ
 ادلورة الأخرية للجنة أأيضا يف، و املطروحةواسع من اخليارات واملواقف الطيف ال حاول بناء املرونة الالزمة لتتناسب مع 

برام معاهدة قانون التصاممي وأأنه س يواصل العمل بشلك بناء مع ابإ أأعلن أأنه ملزتم متاما . و 1024مارس املنعقدة يف  العالمات
ىل الرشاكء لإجياد قرار مقبول للطرفني للتوصل اىل اتفاق بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس. ودعا الوفد مجيع الأطراف الأخرى  اإ

جيابية يف املس تقبل القريب. بناء للو وال تعاوين ال  العملعرب الويبو السائدة يف روح الاقتداء ابل ىل نتيجة اإ  صول اإ

ن .29  امجلعية العامة للويبو: اإ

حتيط علام ابلتقدم اتحمرز يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية  )أأ(
فيذية ملعاهدة مقرتحة والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية فامي يتعلق مبرشوع املواد ومرشوع الالحئة التن 

 بشأأن قانون التصاممي؛

جراء مشاورات غري رمسية قبل سلسةل الاجامتعات الرابعة وامخلسني مجلعيات  )ب( ع الوفود عىل اإ تشج 
 هبدف تسوية القضااي العالقة؛ 1024الويبو املقرر عقدها يف سبمترب 

لعامتد معاهدة بشأأن  ر دبلومايسبشأأن عقد مؤمت، 1024سوف تت خذ قرارا، يف دورهتا يف سبمترب  )ج(
د لحقا معليا وقت ممكنقانون التصاممي يف أأقرب   .ويف ماكن حيد 
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