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ىل املؤمتر ادلبلومايس بصفة "وفود أأعضاء"، أأي حبق الوفود الأعضاء .1 : من املقرتح دعوة ادلول الأعضاء يف الويبو اإ
)"مرشوع النظام  DLT/PM/2 " من مرشوع النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس يف الوثيقة1("1)2)انظر املادة  التصويت

لهيا )املرفق الأول(.  ادلاخيل"((. وأأرفق طي هذه الوثيقة قامئة بتكل ادلول ومرشوع ادلعوة املقرتح توجهيها اإ

قلميية الأفريقية للملكية  ،(OAPIاملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ) من املقرتح دعوة الوفد اخلاص: .2 واملنظمة الإ
ىل املؤمتر ادلبلومايس بصفة "وفالاحتاد الأورويب ، و(BOIPومنظمة البنيلوكس للملكية الفكرية ) ،(ARIPO) الفكرية د و اإ

يف جلنة أأوراق الاعامتد ول  أأعضاءكون لتكل الوفود أأن ت، ابس تثناء أأنه ل ميكن لأعضاءد او وضع الوف ا"، أأي منحهةخاص
والهدف من اقرتاح منح ( من مرشوع النظام ادلاخيل(. 3و) (2)33( و2)11" و2("1)2متتع حبق التصويت )انظر املواد ت 

وأأرفق طي هذه صفة الوفد اخلاص لتكل املنظامت احلكومية ادلولية هو أأهنا تمتتع بصالحية تسجيل التصاممي الصناعية. 
ىل  قلميية ا ،املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةالوثيقة مرشوع ادلعوة املقرتح توجهيها اإ  ،لأفريقية للملكية الفكريةواملنظمة الإ

 )املرفق الثاين(.الاحتاد الأورويب ، وومنظمة البنيلوكس للملكية الفكرية

ىل املؤمتر ادلبلومايس  من الوفود املراقبة: .3 املقرتح دعوة ادلول الأعضاء يف منظمة الأمم املتحدة غري الأعضاء يف الويبو اإ
" من مرشوع النظام ادلاخيل(. وأأرفق طي هذه 3("1)2ظر املادة بصفة "وفود مراقبة"، أأي دون حق التصويت مثال )ان

لهيا )املرفق الثالث(.  الوثيقة قامئة بتكل ادلول ومرشوع ادلعوة املقرتح توجهيها اإ

لهيا يف الفقرة من املقرتح دعوة فلسطني واملنظامت احلكومية ادلولية  املراقبون: .4 واملنظامت غري ، 2خالف تكل املشار اإ
ىل املؤمتر ادلبلومايس بصفة "مراقبني" )انظر املادة احلكومية  طي هذه الوثيقة  يرد" من مرشوع النظام ادلاخيل(. و 4("1)2اإ

لهيا )املرفق  ىل فلسطني )املرفق الرابع( وقامئة ابملنظامت ومرشوع ادلعوة املقرتح توجهيها اإ مرشوع ادلعوة املقرتح توجهيها اإ
اللجنة ادلامئة املعنية بقانون كومية، تتضمن القامئة تكل املنظامت ال ي ااركت يف وفامي خيص املنظامت غري احل اخلامس(.

ىل جانب املنظامت املعمتدة بصفة مراقب  اجلغرافيةواملؤرشات العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  دلى الويبو. دامئ اإ
ىل امل  ؤمتر ادلبلومايس.وميكن للجنة التحضريية أأن تقرتح دعوة منظامت غري حكومية أأخرى اإ

ىل  .5 ن اللجنة التحضريية مدعوة اإ  املوافقةاإ
 عىل هذه الاقرتاحات.

 ]تيل ذكل املرفقات[
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الأول املرفق  

 قامئة ابلبدلان املقرتح دعوهتا بصفة وفود أأعضاء
 )أأي ادلول الأعضاء يف الويبو(

، جزر الهباما، أأذربيجان، المنسا، أأسرتاليا، نياي أأرم ، الأرجنتني، بربوداو  أأنتيغوا، أأنغول، أأندورا، اجلزائر، أألبانيا، أأفغانس تان
البوس نة ، املتعددة القوميات( – دوةلبوليفيا )، بواتن، بنن، بلزي، بلجياك، بيالروس، برابدوس، بنغالديش، البحرين

، الاكمريون، مكبوداي، اكبو فريدي، بوروندي، بوركينا فاسو، بلغاراي، بروين دار السالم، الربازيل ،بوتسواان، والهرسك
، كرواتيا، كوت ديفوار، كوس تارياك، الكونغو، جزر القمر، كولومبيا، الصني، ا ييل، تشاد، مجهورية أأفريقيا الوسطى، كندا

، جيبويت، ادلامنرك، الكونغو ادلميقراطيةمجهورية ، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، امجلهورية التش يكية، قربص، كواب
كوادور، امجلهورية ادلومينيكية، دومينياك ريرتاي، غينيا الاس توائية، السلفادور، مرص، اإ س تونيا، اإ ثيوبيا، اإ ، فنلندا، فيجي، اإ

الكريس ، هاي ي ،غياان، بيساو-غينيا، غينيا، غواتاميل، ناداي غر ، اليوانن، غاان، أأملانيا، جورجيا، غامبيا، غابون، فرنسا
ندون ، الهند، يسلنداأ  ، هنغاراي، هندوراس، الرسويل يران )مجهورية ، س ياي اإ رسائيل، يرلنداأأ ، العراق، الإسالمية( –اإ ، اإ

يطاليا ، مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية، قريغزيس تان، كرييباس، الكويت، كينيا، اكزاخس تان، الأردن، الياابن، ياكاجام، اإ
، مالطة، مايل، مدليف، مالزياي، مالوي، مدغشقر، لكسمربغ، توانياي ل ، ليختنش تاين، ليبيا، ليرباي، ليسوتو، لبنان، لتفيا

، هولندا، نيبال، انميبيا، ميامنار، موزامبيق، املغرب ،اجلبل الأسود، منغوليا، موانكو، املكس يك، سموريش يو ، موريتانيا
، الفلبني، بريو، ابراغواي، اببوا غينيا اجلديدة، بامن، ابكس تان، عامن، الرنوجينيوي، ، نيجرياي، النيجر، غواانياكر ، نيوزيلندا

سانت ، سانت كيتس ونيفس، رواندا، الاحتاد الرويس، رومانيا، مجهورية مودلوفا، مجهورية كوراي، قطر، الربتغال، بولندا
، الس نغال، اململكة العربية السعودية، برينسييبو  سان تويم، سان مارينو، ساموا، جزر غرينادين، سانت فنسنت، لوس يا
، السودان، رسي لناك، س بانيااإ ، جنوب أأفريقيا، الصومال، سلوفينيا، سلوفاكيا، س نغافورة، سرياليون، سيش يل، رصبيا

مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية ، اتيلند، طاجيكس تان، امجلهورية العربية السورية، سويرسا، السويد، سوازيلند، سورينام
، الإمارات العربية املتحدة، أأوكرانيا، أأوغندا، توفالو، تركامنس تان، تركيا، تونس، ترينيداد وتوابغو، تونغا، توغو، السابقة

 –فزنويال )مجهورية ، فانواتو، أأوزبكس تان، أأوروغواي، الولايت املتحدة الأمريكية، مجهورية تزنانيا املتحدة، اململكة املتحدة
 (.188زمبابوي )، زامبيا، المين، مفييت ان، البوليفارية(
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ىل لك دوةل عضو  مرشوع ادلعوة املقرتح توجهيها اإ

 حتية طيبة وبعد،

املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( هيدي أأطيب حتياته ملعايل وزير اخلارجية، ويترشف بدعوة حكومة 
ىلمعاليه   .معاهدة بشأأن قانون التصامميابعامتد املؤمتر ادلبلومايس املعين يفاد من ميثلها بصفة وفد عضو يف اإ  اإ

صباح اليوم الأول.  10[، وس يفتتح أأعام ه يف الساعة وسينعقد املؤمتر ادلبلومايس يف ]املدينة/البدل[، يف ]املاكن[ من ]التارخي
ممثلو حكومة معاليه من التسجيل عىل  وتيسريا لعملية تسجيل املشاركني، أأنشئ نظام للتسجيل الإلكرتوين، حفبذا لو متكن

 الإنرتنت مبوعد أأقصاه )التارخي( عىل املوقع التايل )املوقع الإلكرتوين(.

لهيا ومن الربتغالية  الإس بانيةوستتاح خدمات الرتمجة الفورية من اللغات  والإنلكزيية والروس ية والصينية والعربية والفرنس ية واإ
ىل سائر اللغات الست.  اإ

 .ادلبلومايسلمؤمتر رد طي هذا اخلطاب مرشوع جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس ومرشوع النظام ادلاخيل لوي

 قانون التصاممي الصناعية وممارساتهلمرشوع الالحئة التنفيذية و  مرشوع مواد قانون التصاممي الصناعية وممارساتهويشلك 
ليه يف املادة" ()أأ( من مرشوع النظام ادلاخيل. ويرد أأيضا طي هذا اخلطاب الاقرتاح 1)29 الاقرتاح الأسايس" املشار اإ

 الأسايس املذكور.

ىلوس يحتاج ممثلو حكومة معاليه  ىلأأوراق اعامتد وس يحتاجون أأيضا  اإ )انظر  معاهدة قانون التصاممي التفويض الاكمل لتوقيع اإ
(. وينبغي أأن حيمل ذكل التفويض الاكمل DLT/PM/2 ةمن مرشوع النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس، الوثيق 6املادة 

 توقيع رئيس ادلوةل أأو رئيس احلكومة أأو وزير اخلارجية.

خطار املدير العام للويبو بأأسامء ممثلهيا ومناصهبم يف وموعد أأقصاه ]التارخي[.  ونكون ااكرين لو تفضلت حكومة معاليه ابإ

 

 حّرر يف ]التارخي[

 

 .DLT/DC/4، وDLT/DC/3، وDLT/DC/2، و.DLT/DC/1 Provاملرفقات: الواثئق 

 

 ]ييل ذكل املرفق الثاين[

 

./. 

./. 
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ىل  قلميية الأفريقية للملكية الفكريةمرشوع ادلعوة املتقرح توجهيها اإ ومنظمة البنيلوكس للملكية  ،(ARIPO) املنظمة الإ
 (OAPIاملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية )، و والاحتاد الأورويب ،(BOIPالفكرية )

 ]التارخي[

 ،]...[الس يد الرئيس 

 حتية طيبة وبعد،

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية]يرسين أأن أأدعو  الأورويب، والاحتاد  ،ومنظمة البنيلوكس للملكية الفكرية ،املنظمة الإ
ىل [املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةو  معاهدة بشأأن ابعامتد املؤمتر ادلبلومايس املعين بصفة وفد خاص يف  ايفاد من ميثلهاإ  اإ

 .قانون التصاممي

الأول. صباح اليوم  10[، وس يفتتح أأعام ه يف الساعة وسينعقد املؤمتر ادلبلومايس يف ]املدينة/البدل[، يف ]املاكن[ من ]التارخي
قلميية الأفريقية للملكية ]وتيسريا لعملية تسجيل املشاركني، أأنشئ نظام للتسجيل الإلكرتوين، حفبذا لو متكن ممثلو  املنظمة الإ

املنظمة الأفريقية للملكية والاحتاد الأورويب، و  ،(BOIPومنظمة البنيلوكس للملكية الفكرية ) ،(ARIPO) الفكرية
 عىل الإنرتنت مبوعد أأقصاه )التارخي( عىل املوقع التايل )املوقع الإلكرتوين(. من التسجيل [(OAPI) الفكرية

لهيا ومن الربتغالية  وستتاح خدمات الرتمجة الفورية من اللغات الإس بانية والإنلكزيية والروس ية والصينية والعربية والفرنس ية واإ
ىل سائر اللغات الست.  اإ

 .ادلبلومايسلمؤمتر أأعامل املؤمتر ادلبلومايس ومرشوع النظام ادلاخيل لويرد طي هذا اخلطاب مرشوع جدول 

 قانون التصاممي الصناعية وممارساتهلمرشوع الالحئة التنفيذية و  مرشوع مواد قانون التصاممي الصناعية وممارساتهويشلك 
ليه يف املادة" يل. ويرد أأيضا طي هذا اخلطاب الاقرتاح ()أأ( من مرشوع النظام ادلاخ1)29 الاقرتاح الأسايس" املشار اإ

 الأسايس املذكور.

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية]وفد  وس يحتاج املنظمة والاحتاد الأورويب، و  ،ومنظمة البنيلوكس للملكية الفكرية ،املنظمة الإ
ىل[ الأفريقية للملكية الفكرية للمؤمتر ادلبلومايس،  من مرشوع النظام ادلاخيل 6)انظر املادة أأوراق اعامتد  اإ

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية]ماكنية انضامم اإ أأما السؤال املطروح حول . (DLT/PM/2 الوثيقة ومنظمة  ،املنظمة الإ
ىل [ املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةوالاحتاد الأورويب، و  ،البنيلوكس للملكية الفكرية  بشأأن قانون التصاممي الويبو معاهدةاإ

ذا اكن اجلواب ابلإجياب ها املتوقع اعامتدذاهتا وال ي  بشأأن قانون التصاممي الويبو معاهدةفس يكون جوابه يف  مع هناية املؤمتر. فاإ
قلميية الأفريقية للملكية الفكرية]ورغب وفد  املنظمة والاحتاد الأورويب، و  ،ومنظمة البنيلوكس للملكية الفكرية ،املنظمة الإ

تيان ابلتفويض الاكمل. بشأأن قانون التصاممي الويبو معاهدةيف توقيع  [ة الفكريةالأفريقية للملكي  اكن عىل الوفد الإ

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية] توأأكون ااكرا لو تفضل والاحتاد الأورويب،  ،ومنظمة البنيلوكس للملكية الفكرية ،املنظمة الإ
خطاري [املنظمة الأفريقية للملكية الفكريةو   ومناصهبم يف وموعد أأقصاه ]التارخي[. ابأأسامء ممثلهي ابإ

 وتقبّلوا فائق التقدير،

 فرانسس غري
 املدير العام

 .DLT/DC/4، وDLT/DC/3، وDLT/DC/2، و.DLT/DC/1 Provاملرفقات: الواثئق 

 ]ييل ذكل املرفق الثالث[

./. 

./. 
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الثالث املرفق  

 قامئة ابدلول املقرتح دعوهتا بصفة وفود مراقبة
 )أأي ادلول الأعضاء يف الأمم املتحدة غري الأعضاء يف الويبو(

 (.7ليش  ي )-وانورو وابلو وجزر سلامين وجنوب السودان وتميور املوحدة( -ميكرونزياي )ولايت جزر ماراال و 

 

ىل لك وفد مراقب  مرشوع ادلعوة املقرتح توجهيها اإ

 طيبة وبعد،حتية 

أأطيب حتياته ملعايل وزير اخلارجية، ويترشف بدعوة حكومة  هيدي املدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(
ىلمعاليه  يفاد من ميثلها بصفة وفد  اإ  .معاهدة بشأأن قانون التصامميابعامتد املؤمتر ادلبلومايس املعين يف  مراقباإ

صباح اليوم الأول.  10فتتح أأعام ه يف الساعة ي  يف ]املدينة/البدل[، يف ]املاكن[ من ]التارخي[، وس  عقد املؤمتر ادلبلومايسنوسي 
وتيسريا لعملية تسجيل املشاركني، أأنشئ نظام للتسجيل الإلكرتوين، حفبذا لو متكن ممثلو حكومة معاليه من التسجيل عىل 

 وقع الإلكرتوين(.الإنرتنت مبوعد أأقصاه )التارخي( عىل املوقع التايل )امل

لهيا ومن الربتغالية  والإنلكزيية والروس ية والصينية والعربية والفرنس ية الإس بانيةاللغات خدمات الرتمجة الفورية من  وستتاح واإ
ىل سائر اللغات الست.  اإ

 .لومايسادلبلمؤمتر ويرد طي هذا اخلطاب مرشوع جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس ومرشوع النظام ادلاخيل ل

 قانون التصاممي الصناعية وممارساتهلمرشوع الالحئة التنفيذية و  مرشوع مواد قانون التصاممي الصناعية وممارساتهويشلك 
ليه يف املادة" ()أأ( من مرشوع النظام ادلاخيل. ويرد أأيضا طي هذا اخلطاب الاقرتاح 1)29 الاقرتاح الأسايس" املشار اإ

 الأسايس املذكور.

ىلوس يحتاج ممثلو حكومة معاليه   .أأوراق اعامتد اإ

خطار املدير العام للويبو بأأسامء ممثلهيا ومناصهبم يف وموعد أأقصاه ]التارخي[.  ونكون ااكرين لو تفضلت حكومة معاليه ابإ

 

 حّرر يف ]التارخي[

 

 .DLT/DC/4، وDLT/DC/3، وDLT/DC/2، و.DLT/DC/1 Provاملرفقات: الواثئق 

 

 املرفق الرابع[]ييل ذكل 

./. 

./. 
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ىل فلسطني  مرشوع ادلعوة املقرتح توجهيها اإ

 حتية طيبة وبعد،

ىل البعثة املراقبة ادلامئة لفلسطنياملدير العام للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( هيدي أأطيب حتياته  ، ويترشف بدعوة اإ
ىل فلسطني يفاد من ميثلها بصفة  اإ  .معاهدة بشأأن قانون التصامميابعامتد املؤمتر ادلبلومايس املعين يف مراقب اإ

صباح اليوم الأول.  10فتتح أأعام ه يف الساعة ي عقد املؤمتر ادلبلومايس يف ]املدينة/البدل[، يف ]املاكن[ من ]التارخي[، وس  نوسي 
من التسجيل عىل  فلسطنيل املشاركني، أأنشئ نظام للتسجيل الإلكرتوين، حفبذا لو متكن ممثلو وتيسريا لعملية تسجي

 الإنرتنت مبوعد أأقصاه )التارخي( عىل املوقع التايل )املوقع الإلكرتوين(.

لهيا ومن الربتغالية  والإنلكزيية والروس ية والصينية والعربية والفرنس ية الإس بانيةاللغات خدمات الرتمجة الفورية من  وستتاح واإ
ىل سائر اللغات الست.  اإ

 .ادلبلومايسلمؤمتر ويرد طي هذا اخلطاب مرشوع جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس ومرشوع النظام ادلاخيل ل

 وممارساته قانون التصاممي الصناعيةلمرشوع الالحئة التنفيذية و  مرشوع مواد قانون التصاممي الصناعية وممارساتهويشلك 
ليه يف املادة" ()أأ( من مرشوع النظام ادلاخيل. ويرد أأيضا طي هذا اخلطاب الاقرتاح 1)29 الاقرتاح الأسايس" املشار اإ

 الأسايس املذكور.

من مرشوع النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس يف  7خطاابت تعيني )انظر املادة ىل اإ  فلسطنيوس يحتاج ممثلو 
 (.DLT/PM/2 الوثيقة

خطار املكتب ادلويل ابمس ممثلها الواحد أأو أأكرث ومنصبه يف وموعد أأقصاه ]التارخي[.ون  كون ااكرين لو تفضلت فلسطني ابإ

 

 حّرر يف ]التارخي[
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اخلامس املرفق  

 قامئة ابملنظامت احلكومية ادلولية املقرتح دعوهتا بصفة مراقبني

 .لك املنظامت احلكومية ادلولية ال ي تمتتع بصفة مراقب دامئ دلى الويبو

 

 قامئة ابملنظامت غري احلكومية املقرتح دعوهتا بصفة مراقبني

 ؛لك املنظامت غري احلكومية ال ي تمتتع بصفة مراقب دامئ دلى الويبو

املنظامت غري احلكومية ال ي ااركت يف اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات 
 اجلغرافية:

 
 (ABAامجلعية الأمريكية لنقاابت احملامني ) -
 (ABPIللملكية الصناعية )امجلعية الربازيلية  -
 (BEDAمكتب الرابطات الأوروبية املعنية ابلتصممي ) -
 (CTAمجعية الصني للعالمات ) -
 (ICANNمؤسسة الإنرتنت للأسامء والأرقام اخملصصة ) -
 (JTAامجلعية الياابنية للعالمات التجارية ) -

 
 .املدير العاميدعوها قد حكومية دولية أأخرى أأو منظامت غري حكومية أأخرى منظامت و 
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ىل لك منظمة مراقبة  مرشوع ادلعوة املقرتح توجهيها اإ

 ]التارخي[

 حتية طيبة وبعد،

ىل منظمتمكيرسين أأن أأدعو   .معاهدة بشأأن قانون التصامميابعامتد املؤمتر ادلبلومايس املعين يف  مراقببصفة  ايفاد من ميثلهاإ  اإ
صباح اليوم الأول.  10[، وس يفتتح أأعام ه يف الساعة لبدل[، يف ]املاكن[ من ]التارخيوسينعقد املؤمتر ادلبلومايس يف ]املدينة/ا

وتيسريا لعملية تسجيل املشاركني، أأنشئ نظام للتسجيل الإلكرتوين، حفبذا لو متكن ممثلو منظمتمك من التسجيل عىل 
 الإنرتنت مبوعد أأقصاه )التارخي( عىل املوقع التايل )املوقع الإلكرتوين(.

لهيا ومن الربتغالية وس  تتاح خدمات الرتمجة الفورية من اللغات الإس بانية والإنلكزيية والروس ية والصينية والعربية والفرنس ية واإ
ىل سائر اللغات الست.  اإ

 ويرد طي هذا اخلطاب مرشوع جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس ومرشوع النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس.

ليه يف " التنفيذية تهمرشوع لحئ و  مواد قانون التصاممي الصناعية وممارساتهمرشوع ويشلك  الاقرتاح الأسايس" املشار اإ
 ()أأ( من مرشوع النظام ادلاخيل.1)29 املادة

ىل منظمتمكوس يحتاج ممثلو  من مرشوع النظام ادلاخيل للمؤمتر ادلبلومايس،  7)انظر املادتني  خطاابت تعيني اإ
 وينبغي أأن حتمل خطاابت التعيني تكل توقيع الرئيس التنفيذي ملنظمتمك. (،DLT/PM/2 الوثيقة

خطاري بأأسامء ممثلهيا ومناصهبم يف وموعد أأقصاه ]التارخي[.  وأأكون ااكرا لو تفضلت منظمتمك ابإ

 

 وتقبّلوا فائق التقدير،

 

 فرانسس غري
 املدير العام
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