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يةاألصل:  ز  باإلنكلي 
 2022ايو م 13التاري    خ: 

 الجمعية العامة للويبو

 ون(ثالثالستثنائية ة والخمسون )الدورة االخامسالالدورة 
 2022يوليو  22إىل  14جنيف، من 

 عقد مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميممسائل تتعلق بالدعوة إىل 

 األمانة وثيقة من إعداد

ن )دورتها العادية الثانية وافقت الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو .1 ي دورتها السابعة واألربعي 
(، فن

ة من  ي الفتر
ي جنيف فن

ين( المعقودة فن  : (WO/GA/47/19من الوثيقة  123، عىل ما يىلي )انظر الفقرة 2015أكتوبر  14إىل  5والعشر

ي دور 
اح األساسي لمعاهدة قانون التصاميم فن ؛"عىل أن تتوىل لجنة العالمات استكمال نص االقتر ن  تيها الرابعة والخامسة والثالثي 

ي نهاية النصف األول من عام  "1""
إال  2017عىل أال ُيدىع إىل االنعقاد مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة قانون التصاميم فن

؛ ن ي اللجنة الرابعة والخامسة والثالثي 
ر
 إذا انتهت المناقشات حول المساعدة التقنية والكشف أثناء دورت

ي دورتيها الرابعة وعىل أن ت "2""
اح األساسي لمعاهدة قانون التصاميم فن توىل لجنة العالمات استكمال نص االقتر

؛ والخامسة ن  والثالثي 

ي نهاية النصف األول من عام  "3""
ن
، إن تقرر عقده ف ي زمان ومكان انعقاد المؤتمر الدبلوماسي

ن
بت ف

ُ
ي 2017وعىل أن ي

ن
، ف

ي ينعقد بعد الدورة الخامسة ة.  اجتماع تحضت  ن مباشر  "والثالثي 

ي  .2
ن
ات الجغرافية )لجنة العالمات(، ف وواصلت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

ن )من  ن )من 2015نوفمتر  18إىل  16دورتها الرابعة والثالثي  (، المناقشات حول 2016أبريل  27إىل  25( ودورتها الخامسة والثالثي 
 للتكليف الذي أسندته إليها الجمعية العامة للويبو. نص 

ً
اح األساسي لمعاهدة قانون التصاميم، بغرض استكمال النص، وفقا  االقتر

3.  
ً
عد كافيا

ُ
 من الوفود رأت أن عمل اللجنة ي

ً
ن للجنة العالمات، خلص الرئيس إىل أن عددا ي نهاية الدورة الخامسة والثالثي 

ن
وف

اح األساسي ) ن العتبار االقتر ي الوثيقتي 
 SCT/35/3و SCT/35/2الوارد فن

ً
 كافيا

ً
را ّ ل متر

ّ
. ورأت وفود أخرى أن عمل اللجنة يمث

ً
( مستكمال

                                              
 ي تناولت مسألة عقد مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، ان

 )ي(ظرلالطالع عىل شد مفصل لدورات الجمعية العامة للويبو التر

 . WO/GA/47/8 الوثيقة
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 من العمل. أما وفود أخرى فقد رأت أن عمل اللجنة ال ُيعد 

ً
اح األساسي وأن هناك بضعة عنارص ما زالت تتطلب مزيدا الستكمال االقتر

اح األساسي )ا  الستكمال االقتر
ً
 (. SCT/35/7من الوثيقة  7نظر الفقرة كافيا

ة  .4 ي الفتر
ي جنيف فن

ين( المعقودة فن ن )دورتها االستثنائية السادسة والعشر ي دورتها الثامنة واألربعي 
وقّررت الجمعية العامة للويبو، فن

: 2016أكتوبر  11إىل  3من   ، ما يىلي

ي أكتوبر 
ي دورتها المقبلة فن

ي الدعوة إ2017"أنها ستواصل، فن
ىل عقد مؤتمر دبلوماسي بشأن معاهدة قانون التصاميم، ، النظر فن

ي نهاية النصف األول من سنة 
م فن

َّ
 (. WO/GA/48/17من الوثيقة  146" )انظر الفقرة 2018ُينظ

ة من  .5 ي الفتر
ي جنيف فن

ين( المعقودة فن ن )دورتها العادية الثالثة والعشر ي دورتها التاسعة واألربعي 
 2وقّررت الجمعية العامة للويبو، فن

: 2017أكتوبر  11إىل   ، ما يىلي

ي عام 
ي الدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماسي بشأن معاهدة قانون التصاميم 2018"أنها ستواصل، خالل دورتها القادمة فن

، النظر فن
ي نهاية النصف األول من عام 

 (. WO/GA/49/21من الوثيقة  149" )الفقرة 2019فن

ي دورتها ال .6
ة من وواصلت الجمعية العامة للويبو، فن ي الفتر

ي جنيف فن
ين( المعقودة فن ن )دورتها االستثنائية السابعة والعشر خمسي 

ي نهاية تلك 2018أكتوبر  2سبتمتر إىل  24
ي مسألة الدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماسي بشأن معاهدة قانون التصاميم. وفن

، النظر فن
 :  الدورة، قّررت الجمعية العامة للويبو ما يىلي

ي عام 
ي الدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماسي بشأن معاهدة قانون التصاميم 2019"أنها ستواصل، خالل دورتها القادمة فن

، النظر فن
ي نهاية النصف األول من عام 

 (. WO/GA/50/15من الوثيقة  166." )انظر الفقرة 2020فن

ن )دورتها ا .7 ي دورتها الحادية والخمسي 
ة وواصلت الجمعية العامة للويبو، فن ي الفتر

ي جنيف فن
ين( المعقودة فن لعادية الرابعة والعشر

ي مسألة الدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماسي 2019أكتوبر  9سبتمتر إىل  30من 
ي تلك قانون التصاميم. بشأن معاهدة  العتماد، النظر فن

وفن
ا )المكسيك(، نيابة عن رئيس لجمعية العامة للو  و سوكور  ةالسفت   أجرتالدورة،    تيبو، مشاورات غت  رسمية وقدمفلوريس ليت 

ً
احا اقتر

 إىل الجمعية العامة للويبو )انظر الفقرة 
ً
عتمد و WO/GA/51/18من الوثيقة  150توفيقيا اح لم يُ قّررت الجمعية (. ولكنّ ذلك االقتر

 :  العامة للويبو ما يىلي

ي سبتمتر "
ي دورتها المقبلة فن

ي الدعوة إىل عقد مؤت2020أنها ستواصل، فن
مر دبلوماسي بشأن معاهدة قانون التصاميم، ، النظر فن

ي 
 (. WO/GA/51/18من الوثيقة  155." )انظر الفقرة 2021 نهاية النصف األول من عام عىل أن يكون ذلك فن

ن )من  .8 (، وخلص الرئيس خاللها إىل أن 2019نوفمتر  7إىل  4وعقب ذلك القرار، عقدت لجنة العالمات دورتها الثانية واألربعي 
ي عام لجنة العال

ي دورتها فن
ي هذه المسألة فن

 "بقرار الجمعية العامة الداىعي إىل مواصلة النظر فن
ً
" 2020مات قد أحاطت علما

 (. SCT/42/8من الوثيقة  7 الفقرة )انظر

ي جنيف  .9
ن
ين( المعقودة ف ن )دورتها االستثنائية التاسعة والعشر ي دورتها الثالثة والخمسي 

ن
ولم تنظر الجمعية العامة، ف

ن  )بشكل ة من هجي  ي الفتر
ن
ي مسألة الدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة بشأن قانون 2020سبتمتر  25إىل  21( ف

ن
، ف

 . 19-نتيجة تقليص جدول أعمال تلك الدورة بسبب جائحة كوفيدالتصاميم، وذلك 

ي جنيف )و .10
ين(، المنعقدة فن ن )العادية الخامسة والعشر ي دورتها الرابعة والخمسي 

ن بنسق فن ة من هجي  ي الفتر
أكتوبر  8إىل  4( فن

ي 2021
ي المسألة قيد النظر. وعىل وجه الخصوص، أكد الرئيس عىل الجهود المبذولة للمضن

، أعادت الجمعية العامة للويبو النظر فن
ي هذه المسألة الهامة، وأشار إىل بيان المدير العام الذي سلط الضوء عىل الحاجة إىل مزيد من البنية التح

ن
تية للمنظمة من حيث قدًما ف
  ، ي أعربت عنها الوفود، إال أنه يعتقد أن  تكون أكتر كفاءة وإنتاجية. وقال الرئيس إنه الكي المعايت 

يقلل من أهمية المواقف المختلفة التر
 من شكر الرئيس  و . بداعة للعمل وتعطي زخما لل كبت  ستضيف قيمة   معاهدة قانون التصاميم

ً
ا ت  فلوريس لي السفت  السابق سوكورو كال

ي عقد المشاورات غت  
ي فن
ة أليسيا أرانجو أولموس )كولومبيا( والسفت  محمدو كاه )غامبيا( عىل عملهم االستثنات  )المكسيك( والسفت 

 : قّررت الجمعية العامة للويبو و  الرسمية مع مختلف المجموعات. 

ي الدعوة إىل عقد مؤتمر دب"
ي دورتها المقبلة النظر فن

لوماسي بشأن معاهدة قانون التصاميم، عىل أال يعقد قبل أنها ستواصل، فن
 (. 120و 109، الفقرتان WO/GA/54/15 الوثيقة) "2023عام 

ي جنيف )و  .11
ن
قدت ف

ُ
ي ع

، التر ن ي دورتها الخامسة واألربعي 
ن عالوة عىل ذلك، فن ة من بنسق هجي  ي الفتر

ن
، 2022مارس  30إىل  28( ف

ات الصناعية والتصاميم ت التجارية والنظرت اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالما اح من وفد لجنة العالماتالجغرافية )مؤشر ي اقتر
( فن

وع  ةواصلاألمريكية بم الواليات المتحدة ن للجنة ال معاهدة قانون التصاميمالمناقشات بشأن مشر ي الدورة الخامسة واألربعي 
 عالماتفن

ي 
ن عىل المجاالت المتبقية التر كت 

ي اآلراء )أي المادةتباييظهر فيها الوالتر
(. SCT/45/4( )الوثيقة 2والقاعدة  3والمادة  "ثانيا"1 ن فن
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لجنة العالمات أحاطت علما بالمداخالت المختلفة، وستقدم تقريرا بناء عىل ذلك إىل الدورة المقبلة وخلص رئيس تلك الدورة إىل أن "
ي دورتها المقبلةللجمعية العامة، ورهنا بقرار الجمعية العامة، ستواصل مناقشاتها 
 (. 8، الفقرة SCT/45/8 )الوثيقة "فن

ة  .12 ي الفتر
ي جنيف فن

ن للجنة العالمات، المعقودة فن ، أعربت ثالث دول 2019نوفمتر  7إىل  4من ومنذ الدورة الثانية واألربعي 
ي حال قّررت الجمعية العامة للويبو 

أعضاء عن اهتمامها باستضافة المؤتمر الدبلوماسي العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، فن
 . الدبلوماسي  الدعوة إىل عقد ذلك المؤتمر 

،غت لجنة العالماتبل  وأ .13 ن ي دورتها الثانية واألربعي 
ن  ، فن ، رئيس لجنة الدولة للعلوم برسالة من السيد ألكساندر شوميلي 

ي بيالروس، موجهة إىل السيد ألفريدو  
م من بيالروس كارلوس والتكنولوجيا فن

ّ
ريندون ألغارا، رئيس لجنة العالمات، بشأن العرض الُمقد

ي حال قّررت الجمعية العامة للويبو بشأن الستضافة المؤتمر الدبلوماسي العتماد معاهدة 
 ذلكعقد ىل الدعوة إقانون التصاميم، فن

 (. SCT/42/7المؤتمر الدبلوماسي )انظر الوثيقة 

ن للجنة العالمات، مذكرة ش .14 فهية من البعثة الدائمة وعالوة عىل ذلك، عّممت األمانة قبل انعقاد الدورة الثالثة واألربعي 
ي جنيف، موّج  وسائر ندونيسيا لدى األمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية إل

هة إىل الجمعية العامة للويبو ورئيس المنظمات الدولية فن
م من إندونيسيا الستضافة المؤتمر الدبلوماسي العتماد معاهدة 

ّ
ي حال بشأن لجنة العالمات، بشأن العرض الُمقد

قانون التصاميم، فن
 (. SCT/43/5المؤتمر الدبلوماسي )انظر الوثيقة  ذلكعقد الدعوة إىل قّررت الجمعية العامة للويبو 

ن وأعربت المم .15 ن مؤرختي  ن شفهيتي  ، وّجهتهما 2021يونيو  16و 2021مارس  18لكة العربية السعودية، من خالل مذكرتي 
ي جنيف، عن اهتمامها باستضافة 

البعثة الدائمة للملكة العربية السعودية لدى مكتب األمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية فن
 اميم. المؤتمر الدبلوماسي العتماد معاهدة بشأن قانون التص

16.  :  إن الجمعية العامة للويبو مدعوة إىل ما يىلي

ي مضمون هذه "1"
 الوثيقة؛ النظر فن

ي عقد مؤتمر دبلوماسي  "2"
 فن
ّ

والبت
ي العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم 
فن

 . 2023أقصاه عام موعد 

 ]نهاية الوثيقة[


