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 اجلمعية العامة للويبو
 

 والعشرون( االستثنائية السابعة)الدورة  اخلمسونالدورة 
ىل  سبمترب 24من جنيف،   2018أأكتوبر  2اإ

 
 

 التصاميممسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤمتر دبلوماسي العتماد معاهدة بشأن قانون 

عدادمن وثيقة  مانة اإ  الأ

وافقت امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، يف دورهتا السابعة والأربعني )ادلورة العادية  .1
ىل  5والعرشين( املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  الثانية من  123 ، عىل ما ييل )انظر الفقرة2015أأكتوبر  14اإ

 :WO/GA/47/19) الوثيقة

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

ىل الانعقاد مؤمتر دبلومايس لعامتد  "1"" النصف الأول من معاهدة قانون التصاممي يف هناية عىل أأل يُدعى اإ
ذا  2017 عام ل اإ والثالثني جنة الرابعة انهتت املناقشات حول املساعدة التقنية والكشف أأثناء دوريت الل اإ

 واخلامسة والثالثني؛

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

ن تقرر عقده يف هناية النصف الأول من وعىل أأن يُبت يف ز  "3"" مان وماكن انعقاد املؤمتر ادلبلومايس، اإ
 "دلورة اخلامسة والثالثني مبارشة.، يف اجامتع حتضريي ينعقد بعد ا2017 عام

  

                                                


اليت تناولت مسأأةل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي، انظر  لالطالع عىل رسد مفصل دلورات امجلعية العامة للويبو 
 .WO/GA/47/8 الوثيقة
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، وواصلت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )جلنة العالمات( .2
ىل  16يف دورهتا الرابعة والثالثني )من  ىل  25( ودورهتا اخلامسة والثالثني )من 2015نومفرب  18اإ (، 2016أأبريل  27اإ

 امجلعية العامة للويبو.بذكل ، بغرض اس تكامل النص، كام لكفهتا عاهدة قانون التصامميمناقشة نص الاقرتاح الأسايس مل

ىل أأن عددا من الوفود رأأت أأن معل جنة العالمات، لل  ويف هناية ادلورة اخلامسة والثالثني .3 جلنة خلص الرئيس اإ
ورأأت وفود ( ُمس تمكال. SCT/35/2و SCT/35/2 )الوارد يف الوثيقتنييُعد اكفيا لعتبار الاقرتاح الأسايس  العالمات

زالت تتطلب مزيدا  ارص ماميثّل مرّبرا اكفيا لس تكامل الاقرتاح الأسايس وأأن هناك بضعة عن جلنة العالماتأأخرى أأن معل 
من  7 الفقرة )انظر ل يُعد اكفيا لس تكامل الاقرتاح الأسايس. جلنة العالماتمن العمل. ورأأت وفود أأخرى أأن معل 

 (.SCT/35/7 الوثيقة

وصدر عن امجلعية العامة للويبو، يف دورهتا الثامنة والأربعني )ادلورة الاس تثنائية السادسة والعرشين( ، املعقودة  .4
ىل  3جنيف يف الفرتة من  يف  :، ما ييل2016أأكتوبر  11اإ

ن امجلعية العامة للويبو قّررت أأهنا س تواصل، يف دورهتا املقبةل يف أأكتوبر " ىل عقد 2017اإ ، النظر يف ادلعوة اإ
م يف هناية النصف الأول من س نة  " 2018مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي، يُنظَّ

 .(WO/GA/48/17 من الوثيقة 146 الفقرة )انظر

وواصلت امجلعية العامة للويبو، يف دورهتا التاسعة والأربعني )ادلورة العادية الثالثة والعرشين(، املعقودة يف جنيف  .5
ىل  2الفرتة من  يف هناية ادلورة، صدر ، النظر يف عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي. ويف 2017أأكتوبر  11اإ

 ية العامة للويبو ما ييل:عن امجلع 

ىل عقد 2018قّررت امجلعية العامة للويبو أأهنا س تواصل، خالل دورهتا القادمة يف عام " ، النظر يف ادلعوة اإ
من  149 انظر الفقرة) "2019 مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف الأول من عام

 (.WO/GA/49/21 الوثيقة

ىل  30ذكل القرار، عقدت جلنة العالمات دورتني، وهام ادلورة الثامنة الثالثون )من  وعقب .6 أأكتوبر اإ
ىل  23( وادلورة التاسعة والثالثون )من 2017 نومفرب 2  (.2018أأبريل  26اإ

ىل أأنه عىل الرمغ من أأن معاهدة قانون التصاممي"ويف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة العالمات،  .7  تظل خلص الرئيس اإ
ل أأنه ، جلنة العالمات عىل جدول أأعامل ىل  34]للويبو[" )انظر الفقرات من  أأن تلزتم بقرار امجلعية العامةلها ينبغي اإ من  37اإ

 .(SCT/38/6 الوثيقة
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ليه 2017للويبو ]لعام  ةويف ادلورة التاسعة والثالثني للجنة العالمات، ذكّر الرئيس بقرار امجلعية العام .8 [ ومبا خلص اإ
ىل " ىل عقد مؤمتر دبلومايس يف ادلورة السابقة للجنة العالمات. كام أأشار اإ زاء ادلعوة اإ أأن الفجوات املتبقية يف املواقف اإ

بداء املرونة الالزمة 2017تقلّصت أأكرث يف امجلعية العامة للويبو ]لعام  [، وحّث لك ادلول الأعضاء عىل بذل هجود متضافرة واإ
 .(SCT/39/10 من الوثيقة 7" )انظر الفقرة ائيةبغرض تذليل تكل العقبات الهن

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

 النظر يف مضمون هذه الوثيقة؛ "1"

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

التصاممي يف هناية النصف الأول من 
 ، يف اترخي وماكن تقّررهام2019 عام

 حتضريية. جلنة

 ]هناية الوثيقة[


