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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( الثالثة العاديةواألربعون )الدورة  التاسعةالدورة 
ىل  2من جنيف،   2017أأكتوبر  11اإ

 
 

 تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤمتر دبلوماسي العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميممسائل 

مانة عداد الأ  وثيقة من اإ

ية الثانية عادوافقت امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، يف دورهتا السابعة والأربعني )ادلورة ال .1
ىل  5والعرشين(، املنعقدة يف جنيف من  من  123، عىل ما ييل )انظر الفقرة 2015ر أأكتوب 14اإ

 :*(WO/GA/47/19 الوثيقة

"عىل أأن تتوىل جلنة العالمات اس تكامل نص الاقرتاح الأسايس ملعاهدة قانون التصاممي يف دورتهيا الرابعة والثالثني 
 واخلامسة والثالثني؛

ىل الانعقاد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون1"  2017التصاممي يف هناية النصف الأول من عام  " عىل أأل يُدعى اإ
ذا انهتت املناقشات حول املساعدة التقنية والكشف أأثناء دوريت اللجنة الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني؛ ل اإ  اإ

" وعىل أأن تتوىل جلنة العالمات اس تكامل نص الاقرتاح الأسايس ملعاهدة قانون التصاممي يف دورتهيا الرابعة 2"
 لثالثني واخلامسة والثالثني؛وا

ن تقرر عقده يف هناية النصف الأول من عام 3" ، 2017" وعىل أأن يُبت يف زمان وماكن انعقاد املؤمتر ادلبلومايس، اإ
 يف جلنة حتضريية تنعقد بعد ادلورة اخلامسة والثالثني مبارشة."

 الصناعية واملؤرشات اجلررافية )اللجنة(، يف واصلت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصامميو  .2
ىل  16 )من نيالرابعة والثالث هيادورت ىل  25 )من ني( واخلامسة والثالث2015نومفرب  18اإ (، املناقشات 2016أأبريل  27اإ

                                                
*

، انظر لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصامميعىل رسد مفصل دلورات امجلعية العامة للويبو بشأأن عقد مؤمتر دبلومايس  العط  لال 
 .WO/GA/47/8 الوثيقة
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عية برية وضع صيرة هنائية للنص، وفقا للولية اليت أأانطهتا امجل ، حول نص الاقرتاح الأسايس ملعاهدة قانون التصاممي
 بو.للوي  العامة

ىل أأن عددا من الوفود رأأت أأن معل اللجنة يُعد اكفيا  .3 ويف هناية ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة، خلص الرئيس اإ
ورأأت وفود أأخرى أأن معل اللجنة  مس تمكال. (SCT/35/3و SCT/35/2)الوارد يف الوثيقتني لعتبار الاقرتاح الأسايس 

را اكفيا لس تكامل ورأأت وفود أأخرى . الاقرتاح الأسايس وأأن هناك بضعة عنارص ما زالت تتطلب مزيدا من العمل ميث ل مرب 
 (.SCT/35/7من الوثيقة  7أأن معل اللجنة ل يُعد اكفيا لس تكامل الاقرتاح الأسايس )انظر الفقرة 

)انظر  كشفقنية وال املساعدة الت هام ، و 2015 امجلعية العامة للويبو عام امحددهت تنيل ال  أألتنيوفامي يتعلق ابملس .4
لهيا أأعاله(، ترد يف املرفق الأحاكم ذات الصةل من الاقرتاح الأسايس "1"1 الفقرة  .لتيسري الرجوع اإ

ىل  3ويف دورهتا الثامنة والأربعني )ادلورة الاس تثنائية السادسة والعرشين( املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  .5  11اإ
 لعامة للويبو ما ييل:امجلعية ا، قررت 2016أأكتوبر 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون 2017أأهنا س تواصل، يف دورهتا املقبةل يف أأكتوبر " ، النظر يف ادلعوة اإ
م يف هناية النصف الأول من س نة   ."(WO/GA/48/17من الوثيقة  146)انظر الفقرة .2018التصاممي، يُنظَّ

ىل  17من )هام ادلورة السادسة والثالثني وعقب ذكل القرار، عقدت اللجنة دورتني  .6 ادلورة ( و 2016أأكتوبر  19اإ
ىل  27من ) ة والثالثنيبعالسا  .(2017مارس  30اإ

ىل  ويف ادلورة السادسة والثالثني للجنة، خلص الرئيس .7 "أأنه ينبري للجنة، ابلرمغ من بقاء معاهدة قانون التصاممي اإ
 .(SCT/36/6من الوثيقة  28و 27 نيانظر الفقرت)عية العامة" مطروحة عىل جدول أأعاملها، الالزتام بقرار امجل 

ليه يف ادلورة السادسة والثالثني للجنة  ،والثالثني للجنة السابعةويف ادلورة  .8 ذك ر الرئيس ابلس تنتاج اذلي خلص اإ
" )انظر لسد  الفجوات املتبقية 2017الوفود عىل اس ترالل الوقت املتاح حىت ادلورة املقبةل للجمعية العامة يف أأكتوبر  جش عو"

 .(SCT/37/8من الوثيقة  8الفقرة 

ىل  .9 ن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ اإ
 ييل: ما

 النظر يف مضمون هذه الوثيقة؛ "1"

ىل عقد مؤمتر دبلوم "2" ايس البت  يف ادلعوة اإ
لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي يف هناية 

، يف اترخي وماكن 2018النصف الأول من عام 
رهام جلنة حتضريية.  تقر 

]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 والكشفاملساعدة التقنية هام ، و 2015 امجلعية العامة للويبو عام امحددهت تنيل ال  أألتنيابملس ةتعلقمرشوع الأحاكم امل 
 ، مبا يف ذكل احلوايش ذات الصةل(SCT/35/3و SCT/35/2الوثيقتني مقتطفات من )

 الكشف

  1،2)اثنيا(1املادة "]

 مبادئ عامة

لتنفيذية ما يقصد بتفسريه أأنه ] عدم تنظمي قانون التصاممي الصناعية املوضوعي[ ليس يف هذه املعاهدة أأو الالحئة ا (1)
يقتيض أأي يشء من شأأنه أأن حيد من حرية الطرف املتعاقد يف أأن يقتيض ما يرغب فيه من رشوط ترد يف القانون 

 املوضوعي املطبق عىل التصاممي الصناعية.

ف املتعاقدة بعضها ]العالقة مع معاهدات أأخرى[ ليس يف هذه املعاهدة ما حيد من أأية الزتامات مرتتبة عىل الأطرا (2)
 جتاه بعض بناء عىل أأية معاهدات أأخرى.[

 3املادة "
 الطلب

]حمتوايت الطلب؛ الرمس[ )أأ( جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض تضمني الطلب بعض البياانت أأو العنارص التالية أأو  (1)
 مجيعها:

[…] 

املعارف التقليدية أأو املوارد " الكشف عن منشأأ أأو مصدر أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي أأو 9]"
و املتضمنة يف التصممي الصناعي؛[البيولوجية/الوراثية املس تخدمة أأ 

8
" 

 2القاعدة "
 التفاصيل املتعلقة ابلطلب

ضافية مبوجب املادة  (1) [ جيوز للطرف املتعاقد أأن يقتيض تضمني أأي طلب بعض البياانت والعنارص التالية 3]رشوط اإ
ىل الرشوط املنصوص علهيا يف املادة اذلكر أأو مجيعها ابلإض  :3افة اإ

[…] 

وبيان أأي طلب أأو تسجيل سابق أأو أأية معلومات أأخرى يعرفها مودع الطلب ميكن أأن يكون  "10"
 "لها تأأثري يف أأحقية تسجيل التصممي الصناعي؛

  

                                                
1

ىل الاقرتاح اذلي قدمه الرئيس يف ادلورة الرابعة والثالثني للجنة، الوارد يف الورقة غري الرمسية للرئيس رمق  يستند    .1نص هذه املادة اإ
2

ىل أأهنا ل تؤيد  أأشارت بعض   من  "9"البند الوارد يف  د بعض الوفود الاقرتاح)أأ(. وأأي  (1)3من املادة  "9"و البند املقرتح هذه املادة املقرتحة أأ الوفود اإ
 )أأ(.(1)3املادة

8
 الآخر.بعض ال  هؤيديمل ، يف حني ()أأ(1)3املادة يف املقرتح " 9"د بعض الوفود البند أأي   
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 املساعدة التقنية

  [ ]قرار[22املادة "]
 املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات

]املبادئ[ ]يتعني عىل املنظمة، رهن توافر املوارد وبرية تيسري تنفيذ املعاهدة، أأن توف ر املساعدة التقنية، ل س امي  ([1])
 ويتعني أأن تكون تكل املساعدة التقنية للبدلان النامية والبدلان الأقل منوا.

ة البدلان املس تفيدة عىل " موهجًة حنو التمنية وقامئة عىل الطلب وشفافة وهادفة ومناس بة لتعزيز قدر 1"
 املعاهدة؛ تنفيذ

دة للبدلان املس تفيدة لأغراض متكني املس تخدمني من حتقيق 2" " مراعيًة للأولوايت والاحتياجات احملد 
 الاس تفادة الاكمةل من أأحاكم املعاهدة.

تكوين الكفاءات املوفَّرة بناء عىل ]املساعدة التقنية وتكوين الكفاءات[ )أأ( يتعني  أأن تكون املساعدة التقنية وأأنشطة  (2)
رة لتنفيذ هذه املعاهدة وأأن تشمل  ، حيامث تُطلب:23ما ييل هذه املعاهدة مسخ 

نشاء الإطار القانوين الالزم ومراجعة املامرسات والإجراءات الإدارية للهيئات املعنية  "1" اإ
 التصاممي، بتسجيل

اتحة تدريب املوارد البرشية، ]وتوفري الأهجزة  اس تحداث ما يلزم من قدرات للماكتب، مبا يشمل "2" اإ
ىل البنية التحتية الالزمة[، ودون الاقتصار عىل ذكل. ضافة اإ  والتكنولوجيا املالمئة اإ

)ب( تقدم املنظمة، رهن ]ختصيص و[ توافر املوارد، المتويل للأنشطة والتدابري ]اخلاصة ابلويبو[ الالزمة لتنفيذ 
برام اتفاقات مع  ()ج([.1)24()أأ( ]واملادة 3)أأ( و)(2املعاهدة، وفقا للفقرة ) ىل اإ ىل ذكل، تسعى املنظمة اإ ]وابلإضافة اإ

ةل واملنظامت احلكومية ادلولية وحكومات البدلان املس تفيدة بررض توفري ادلمع املايل للمساعدة التقنية  ِّ املنظامت ادلولية املمو 
 طبقا لهذه املعاهدة.[

نشاء نظام ملكتبة رمقية تضم ])أأ( املن 24]أأحاكم أأخرى[ (3) ىل الإرساع يف اإ حلاح اإ ظمة العاملية للملكية الفكرية مدعوة ابإ
ةل. ةل املنشورة من  التصاممي املسج  ىل الإخطار مبعلومات التصاممي املسج  ويتعني  عىل الأطراف املتعاقدة أأن تسعى اإ

ودها من أأجل تبادل املعلومات من خالل ويتعني أأن تدمع املنظمة الأطراف املتعاقدة يف هج خالل ذكل النظام.
 النظام.[ ذكل

ع[ الأطراف املتعاقدة مبوجب هذه املعاهدة أأن تقمي نظاما خلفض الرسوم لفائدة مبتكري  ])ب( ]يتعني  عىل[ ]تُشجَّ
 التصاممي ])الأشخاص الطبيعيني والرشاكت الصررية واملتوسطة([.

 [هناية املرفق والوثيقة]

                                                
23

دراج عبارة "املساعدة اقرتح وفد الولايت املتحدة الأ     ".شمل" بعد لكمة "ت يف جمالمريكية اإ
24

دراجنسب لقرار. وفض  أأ  ا احلمكأأت بعض الوفود أأن موضوع هذر    رى أأن هذا احلمك ل ينبري أأن يف مادة منفصةل. ورأأت وفود أأخ هلت وفود أأخرى اإ
 يف املعاهدة. يكون


