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 مقدمة

وافقت امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(، يف دورهتا السابعة والأربعني )ادلورة الاس تثنائية  .1
ىل  5الثانية والعرشين(، املنعقدة يف جنيف من  ، WO/GA/47/19، عىل ما ييل )انظر الوثيقة 2015أأكتوبر  14اإ

 (:123 الفقرة

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

ىل الانعقاد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف الأول من عام  "1" عىل أأل يُدعى اإ
ذا انهتت املناقشات حول املساعدة التقنية والكشف أأثناء 2017 ل اإ واخلامسة والثالثني دوريت اللجنة 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 "3"  هناية النصف الأول من عام وعىل أأن يُبت يف زمان وماكن انعقاد املؤمتر ادلبلومايس، اإ
 "نعقد بعد ادلورة اخلامسة والثالثني مبارشة.ت  ةحتضرييجلنة ، يف 2017

ومعال بقرار امجلعية العامة للويبو، تعرض هذه الوثيقة مقرتحات بشأأن جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد  .2
 معاهدة بشأأن قانون التصاممي، وموعده وماكن انعقاده.

 ل أأعامل املؤمتر ادلبلومايسجدو 

، وهو مصاغ عىل غرار جداول أأعامل املؤمترات هذه الوثيقة مرشوع جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس يف مرفقيرد  .3
 ادلبلوماس ية السابقة املنعقدة برعاية الويبو.

 موعد املؤمتر ادلبلومايس وماكن انعقاده

[. ومن املقرتح أأن ينعقد املؤمتر ادلبلومايس يف جنيفر ادلبلومايس ]أأن يكون ماكن انعقاد املؤمتاملكتب ادلويل قرتح ي .4
ىل  12يف الفرتة من   .2017يونيو  22اإ

ىل املوافقة  .5 ن اللجنة التحضريية مدعوة اإ اإ
عىل جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس و عىل مرشوع 

 .موعده وماكن انعقادهالاقرتاح بشأأن 

 ]ييل ذكل املرفق[
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 املرفق

 مرشوع جدول أأعامل املؤمتر ادلبلومايس

 املدير العام للويبو يفتتح املؤمتر .1

 حفص النظام ادلاخيل واعامتده .2

 انتخاب رئيس املؤمتر .3

 جدول الأعامل واعامتدهحفص  .4

 انتخاب نواب رئيس املؤمتر .5

 انتخاب أأعضاء جلنة حفص أأوراق الاعامتد .6

 انتخاب أأعضاء جلنة الصياغة .7

 انتخاب أأعضاء ماكتب جلنة حفص أأوراق الاعامتد واللجنتني الرئيس يتني وجلنة الصياغة .8

 نياملراقب وممثيلللوفود  يةلكامت افتتاح  .9

 أأوراق الاعامتدحفص التقرير الأول للجنة حفص  .10

 حفص النصوص اليت تقرتهحا اللجنتان الرئيسيتان .11

 حفص التقرير الثاين للجنة حفص أأوراق الاعامتد .12

 ولحئهتا التنفيذية اعامتد املعاهدة .13

 اعامتد أأية توصية أأو قرار أأو بيان متفق عليه أأو وثيقة ختامية .14

 املراقبني  وممثيلنيلمندوبل  ختاميةلكامت  .15

 رالرئيس خيتمت املؤمت .16

 ]هناية املرفق والوثيقة[

                                                


ن وجدت، والصك.   فور اختتام املؤمتر، تتاح للتوقيع الوثيقة اخلتامية، اإ


