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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( االستثنائية السادسةواألربعون )الدورة  الثامنةالدورة 
ىل  3من جنيف،   2016 أأكتوبر 11اإ

 
 

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

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

الثانية  العاديةوالأربعني )ادلورة السابعة امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، يف دورهتا وافقت  .1
ىل  5يف جنيف من  املعقودةوالعرشين(،  من  123 الفقرةعىل ما ييل )انظر ، 2015أأكتوبر  14اإ

 :WO/GA/47/19،)1 الوثيقة

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

ىل الانعقاد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف الأول من  "1" عىل أأل يُدعى اإ
ذا انهتت املناقشات حول امل  2017 عام ل اإ واخلامسة والثالثني ساعدة التقنية والكشف أأثنا  دور ي اللننة الرابعة اإ

 والثالثني؛

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

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

                                                
1

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي، انظر  تناولتدورات امجلعية العامة اليت  ابلتفصيل عىللالطالع   ادلعوة اإ
 .WO/GA/47/8 الوثيقة
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اللننة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واصلت وعقب دورة مجعية الويبو املذكورة،  .2
ىل  16يف جنيف يف الفرتة من  املعقودةوالثالثني الرابعة يف دورهتا ، (اللننة) واملؤرشات اجلغرافية ، 2015 نومفرب 18اإ

 .نص الاقرتاح الأسايس ملعاهدة قانون التصاممياملناقشات حول 

ملادة ا م الرئيس نص"، وقدّ 9()أأ("1)3اقرتاحا جديدا فامي خيص املادة وقّدم وفد نيجرياي، ابمس اجملموعة الأفريقية،  .3
ّ . )اثنيا( بشأأن املبادئ العامة1 جديدة ىل أأن الك الاقرتاحني س ُيدرج بني قوسني مرب عني يف النسخة وخلص الرئيس اإ

ىل 5 الفقرات من)انظر  يك تنظر فهيا اللننة يف دورهتا اخلامسة والثالثني SCT/33/2 من الوثيقة عةاملراج من  8 اإ
 .(SCT/34/7 الوثيقة

ىل  25) يف دورهتا اخلامسة والثالثني اللننةصلت ووا .4 ىل  (2016أأبريل  27اإ املناقشات ابلستناد اإ
 ،بني أأقواس مربّعة ،، مبا يف ذكلمرشوع مواد بشأأن قانون التصاممي الصناعية وممارساته، املتضمنة SCT/35/2 الوثيقة

م من اجملموعة الأفريقية يف قدّ املرشوع معاهدة قانون التصاممي، من م ()أأ( 1)3" من املادة 9ل البند "حو الاقرتاح اجلديد 
ىل حاش ية تعرّب عن الآرا  اخملتلفة ادلورة الرابعة والثالثني للننة،  تو  حت ذكل الاقرتاح. و  بشأأنابلإضافة اإ

 لأغراضادلورة الرابعة والثالثني للننة  يف املقّدم من الرئيسأأيضا، بني أأقواس مربّعة، عىل النص  SCT/35/2 الوثيقة
ىل حاش يتني اثنتني. وتبنّي 1 جديدة مادة )اثنيا( يستند 1 الأوىل أأن نص املادةاحلاش ية )اثنيا( بشأأن املبادئ العامة، ابلإضافة اإ
ىل  تعكس ، و 1 للننة، كام هو وارد يف ورقة الرئيس غري الرمسية رمق ثالثنيابعة وال لرئيس يف ادلورة الر ا املقّدم منالاقرتاح اإ

آرا الثانية احلاش ية  ()أأ( من مرشوع معاهدة 1)3 " املقرتح يف املادة9" )اثنيا( املقرتحة و/أأو البند1 الوفود اخملتلفة حول املادة أ
 قانون التصاممي.

 اس تجابة الأسايس ملعاهدة قانون التصاممي الاقرتاحاللننة طيةل دورهتا اخلامسة والثالثني عىل اس تكامل ومعلت  .5
ىل عقد مؤمتر دبلومايس لقرار  يف هناية النصف  لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصامميامجلعية العامة للويبو، بغرض ادلعوة اإ

 تجاوزفهيا ثالثة اقرتاحات يف حماوةل ل م ذلكل الغرض، عقد الرئيس مشاورات غري رمسية قدّ حتقيقا و . 2017 الأول من عام
الاقرتاح الأول، املقّدم يف ورقة الرئيس غري الرمسية املؤرخة تعلق ي و املالحظة يف خمتلف املواقف.  التباينات

الاقرتاح  ويفمن املؤمتر ادلبلومايس خبصوص تكل املادة. ()ب( ومرشوع بيان متفق عليه 2)3ابملادة ، 2016 أأبريل 26
يت الاثنيا(، )1 للامدة ص جديداقرُتح ن، 2016أأبريل  27املؤرخة  2الثاين، املقّدم يف ورقة الرئيس غري الرمسية بشأأن املادة 

، فيتعلق بلك 2016 أأبريل 27الاقرتاح الثالث، املقّدم يف ورقة الرئيس غري الرمسية املؤرخة أأما . 2املادة  لتصبحأأعيد ترقميها 
 .3 ادة، وامل2 ح املادة)اثنيا(، اليت أأعيد ترقميها لتصب1 من املادة
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ىل أأن عددا من الوفود رأأت أأن معل اللننة يُعد اكفيا سة والثالثني للننة، خلص الرئيس اخلام  ةهناية ادلورويف  .6 اإ
لعتبار الاقرتاح الأسايس مس تمكال. ورأأت وفود أأخرى أأن معل اللننة ميثّل مرّبرا اكفيا لس تكامل الاقرتاح الأسايس وأأن 

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

ن  .7 ىل ما اإ امجلعية العامة للويبو مدعوة اإ
 ييل:

 الوثيقة؛النظر يف مضمون هذه  "1"

ىل عقد مؤمتر  "2" البّت يف ادلعوة اإ
لعامتد معاهدة بشأأن قانون  دبلومايس

يف هناية النصف الأول من  التصاممي
جلنة تقّررهام  نوماك ، يف اترخي2017 عام

 حتضريية.

 ]هناية الوثيقة[


