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اجلمعية العامة للويبو
الدورة احلادية واخلمسون (الدورة العادية الرابعة والعشرون)

جنيف ،من  30سبمترب اإىل  9أأكتوبر 2019

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

وثيقة من اإعداد ا ألمانة

 .1وافقت امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) ،يف دورهتا السابعة وا ألربعني (دورهتا العادية
الثانية والعشين) املعقودة يف جنيف يف الفرتة من  5اإىل  14أأكتوبر  ،2015عىل ما ييل (انظر الفقرة  123من
الوثيقة :*)WO/GA/47/19
"عىل أأن تتوىل جلنة العالمات اس تكامل نص الاقرتاح ا ألسايس ملعاهدة قانون التصاممي يف دورتهيا الرابعة واخلامسة
والثالثني؛
"" "1عىل أأل يُدعى اإىل الانعقاد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف ا ألول من
عام  2017اإل اإذا انهتت املناقشات حول املساعدة التقنية والكشف أأثناء دوريت اللجنة الرابعة واخلامسة والثالثني؛
"" "2وعىل أأن تتوىل جلنة العالمات اس تكامل نص الاقرتاح ا ألسايس ملعاهدة قانون التصاممي يف دورتهيا الرابعة
واخلامسة والثالثني؛
*
لالطالع عىل رسد مفصل دلورات امجلعية العامة للويبو اليت تناولت مسأأةل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي،
انظر الوثيقة .WO/GA/47/8
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"" "3وعىل أأن يُبت يف زمان وماكن انعقاد املؤمتر ادلبلومايس ،اإن تقرر عقده يف هناية النصف ا ألول من
عام  ،2017يف اجامتع حتضريي ينعقد بعد ادلورة اخلامسة والثالثني مبارشة.
 .2وواصلت اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية (جلنة العالمات)،
يف دورهتا الرابعة والثالثني (من  16اإىل  18نومفرب  )2015ودورهتا اخلامسة والثالثني (من  25اإىل  27أأبريل ،)2016
املناقشات حول نص الاقرتاح ا ألسايس ملعاهدة قانون التصاممي ،بغرض اس تكامل النص ،وفقا للتلكيف اذلي أأس ندته اإلهيا
امجلعية العامة للويبو.
 .3ويف هناية ادلورة اخلامسة والثالثني للجنة العالمات ،خلص الرئيس اإىل أأن عددا من الوفود ر أأت أأن معل اللجنة يُعد
اكفيا لعتبار الاقرتاح ا ألسايس (الوارد يف الوثيقتني  SCT/35/2و )SCT/35/3مس تمكال .ور أأت وفود أأخرى أأن معل
مربرا اكفيا لس تكامل الاقرتاح ا ألسايس و أأن هناك بضعة عنارص ما زالت تتطلب مزيدا من العمل .ور أأت وفود
اللجنة ميث ّل ّ
أأخرى أأن معل اللجنة ل يُعد اكفيا لس تكامل الاقرتاح ا ألسايس (انظر الفقرة  7من الوثيقة .)SCT/35/7
وقررت امجلعية العامة للويبو ،يف دورهتا الثامنة وا ألربعني (دورهتا الاس تثنائية السادسة والعشين) املعقودة يف
.4
ّ
جنيف يف الفرتة من  3اإىل  11أأكتوبر  ،2016ما ييل:
" أأهنا س تواصل ،يف دورهتا املقبةل يف أأكتوبر  ،2017النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون
التصاممي ،يُ َّنظم يف هناية النصف ا ألول من س نة ( "2018انظر الفقرة  146من الوثيقة .)WO/GA/48/17
وقررت امجلعية العامة للويبو ،يف دورهتا التاسعة وا ألربعني (دورهتا العادية الثالثة والعشين) املعقودة يف جنيف يف
.5
ّ
الفرتة من  2اإىل  11أأكتوبر  ،2017ما ييل:
" أأهنا س تواصل ،خالل دورهتا القادمة يف عام  ،2018النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون
التصاممي يف هناية النصف ا ألول من عام ( "2019الفقرة  149من الوثيقة .)WO/GA/49/21
 .6وواصلت امجلعية العامة للويبو ،يف دورهتا امخلسني (دورهتا الاس تثنائية السابعة والعشين) املعقودة يف جنيف يف
الفرتة من  24سبمترب اإىل  2أأكتوبر  ،2018النظر يف مسأأةل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي.
ويف هناية تكل ادلورةّ ،قررت امجلعية العامة للويبو ما ييل:
" أأهنا س تواصل ،خالل دورهتا القادمة يف عام  ،2019النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس بشأأن معاهدة قانون
التصاممي يف هناية النصف ا ألول من عام ( ".2020انظر الفقرة  166من الوثيقة .)WO/GA/50/15
 .7وعقب ذكل القرار ،عقدت جلنة العالمات دورتني هام ادلورة ا ألربعون (من  12اإىل  16نومفرب )2018
وادلورة احلادية وا ألربعون (من  8اإىل  11أأبريل .)2019
 .8ويف الك ادلورتني ،خلص الرئيس إاىل أأن جلنة العالمات أأحاطت علام "بقرار امجلعية العامة [للويبو] ادلاعي اإىل
مواصةل النظر يف هذه املسأأةل يف دورهتا يف عام ( "2019انظر الفقرتني  8و 9من الوثيقة  ،SCT/40/9والفقرتني  6و 7من
الوثيقة .)SCT/41/10
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.9
ما ييل:

اإن امجلعية العامة للويبو مدعوة اإىل
" "1النظر يف مضمون هذه الوثيقة؛
" "2والبتّ يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر
دبلومايس لعامتد معاهدة بش أأن قانون
التصاممي يف هناية النصف ا ألول من
تقررهام
عام  ،2020يف اترخي وماكن ّ
جلنة حتضريية.

[هناية الوثيقة]

