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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022 سر ام 1التاري    خ: 

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
ات  الجغرافية والمؤشر

 واألربعون الخامسةالدورة 

 2022 مارس 30إىل  28جنيف، من 

اح مقدم من وف ن للجنة الدائمة المعنية اقتر د الواليات المتحدة األمريكية بشأن جدول أعمال الدورة الخامسة واألربعي 
ات الجغرافية  بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

 األمانة من إعدادوثيقة 

ي تبليغ بتاري    خ 
اير  28فن ة للملكية الفكرية )الويبو( ، أحال وفد الواليات المتحدة األمريكية إىل المكتب الدوىلي للمنظمة العالمي2022فتر

ي مرفق هذه الوثيقة. 
اح الوارد فن  االقتر

 [يلي ذلك المرفق]
  



SCT/45/4 
ANNEX 
 المرفق
 
 
ز للجنة الدائمة المعنية بقانون  اح مقدم من وفد الواليات المتحدة األمريكية بشأن جدول أعمال الدورة الخامسة واألربعي  اقير

ات الجغرافية  العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

بند دائم من بنود جدول أعمال اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية يم الصناعية التصامإن 
ات الجغرافية )لجنة العالمات(،  ي الاالختصاص ذات لجنة الن لجنة العالمات هي ألوالمؤشر

وترد  مناقشات بشأن التصاميم الصناعية. فن
وع جدول األعمال، الوثيقة العديد من موضوعات التصاميم الصنا ي مشر

عية تحت بند جدول أعمال التصاميم الصناعية فن
SCT/45/1 PROV.2" ي إطار البند

ح وفد الواليات المتحدة األمريكية أن تضاف المواضيع التالية فن  . التصاميم الصناعية": 5. ويقتر

وع مواد -قانون التصاميم الصناعية وممارساته  -  مشر

 . SCT/35/2انظر الوثيقة 

وع الالئحة التنفيذية -قانون التصاميم الصناعية وممارساته  -  مشر

 . SCT/35/3انظر الوثيقة 

وع معاهدة قانون التصاميم ما زال  ي الويبو منذ عام نص مشر
ي لجنة العالمات فن

عل األقل )الدورة الثالثة  2010محل نقاش فن
ون(، بعد إجراء مناقشات تأسيسية عل  عل األقل، نظرت الجمعية العامة  2015ومنذ عام  . 1مدار عدة سنوات سبقت ذلكوالعشر

ي معاهدة قانون التصاميم
ي التقدم المحرز فن

. وقد أتاحت هذه المنتديات، مجتمعة، فرصا للنقاش من أجل التوصل إىل 2للويبو أيضا فن

ي بعض السنوات نوقشت معاهدة قانون التصاميم بشكل محد
ي اتفاق.  ولكن فن

ي لجنة العالمات أو فن
، سواء فن

ً
ود، أو لم تناقش أبدا

 الجمعية العامة للويبو. 

ن للجمعية العامة للوي ي الدورة الرابعة والخمسي 
ي أكتوبر وفن

، سلط وفد الواليات المتحدة األمريكية الضوء عل مدى مالءمة 2021بو فن
ن لجنة العالمات من التوصل إىل توصية ي لجنة العالمات، بغية تمكي 

وع مناقشات معاهدة قانون التصاميم المستمرة فن ي  . 3مشر
وفن

 
ً
 أمرا

ً
ي الجمعية العامة للويبو مستقبال

وعالوة عل . ممكنت  غغياب توصية مماثلة من لجنة العالمات، فقد يكون التوصل إىل اتفاق فن
ي هذه 

ذلك، تشت  ممارسات الويبو السابقة بشأن معاهدات أخرى إىل أن التوصية الصادرة عن الهيئة ذات الكفاءة واالختصاص، وهي فن
ي أن تكون تضع األساس لقرار تتخذالحالة لجنة العالمات فيما يخص المسائل المتعلقة بالتصاميم الصناعية

ه الجمعية العامة، ، ينبغن
ي المسائل التقنية فرصة مشاركة حقيقية

ن فن اء المتخصصي  وتماشيا مع وجهة النظر المذكورة آنفا للواليات المتحدة . بما يتيح للختر
ي 
ي الجمعية العامة لعام  األمريكية، وإضافة إىل الوجهات المذكورة فن

، أشارت الجمعية العامة إىل أنها 2021مداخالت الوفود األخرى فن
ي دورتها المقبلة

ي مسألة عقد مؤتمر دبلوماسي بشأن معاهدة قانون التصاميم فن
 4. ستعيد النظر فن

ن  ي الدورة الخامسة واألربعي 
ن
وع معاهدة قانون التصاميم ف ي أن تستمر المناقشات بشأن مشر

وبغرض إتاحة أفضل فرصة للنجاح، ينبغن
ي وجهات النظر )أي المادةللجنة العالمات

ن
ي تبدو متباينة ف

ي أن تركز عل المجاالت المتبقية التر
. (2والقاعدة  3)ثانيا( والمادة 1 ، وينبغن

ي التحضت  
وعليه، سيكون هذا الوفد مستعدا لمناقشة هذه المسائل بتفاصيلها الموضوعية والفنية، وندعو الوفود األخرى إىل النظر فن

 . مناقشتهالمناقشة هذه المسائل المحددة العالقة واالنضمام إىل 

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

                                              
 . SCT/23/5الوثيقة  (ي)انظر 1
 . WO/GA/54/8انظر)ي( الوثيقة  2
 . WO/GA/54/15 من الوثيقة 115الفقرة  )ي(انظر 3
ي الفقرة  4

ي دورتها المقبلة النظ") 120مكّرر. فن
ي الدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماسي بشأن معاهدة قانون التصاميم، قّررت الجمعية العامة للويبو أنها ستواصل، فن

ر فن

 (. "2023عل أال يعقد قبل عام 


