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 2022سبتمبر  29التاري    خ: 

اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
ات  الجغرافية والمؤشر

 واألربعون السادسةالدورة 
 2022 نوفمبر  23إىل  21جنيف، من 

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

 األمانة وثيقة من إعداد 

ز )دورتها االستثنائية نظرت الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو .1 (، أثناء دورتها الخامسة والخمسي 
ة من  ي الفير

ي جنيف فز
(، المعقودة فز ز ي 2022يوليو  22إىل  14الثالثي 

مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماسي العتماد ، فز
 (. WO/GA/55/4)الوثيقة  معاهدة بشأن قانون التصاميم

: العامة وخلصت الجمعية  .2  إىل ما يلي

 العامة:  إن الجمعية"

ي نظرت  أ(
 ؛WO/GA/55/4الوثيقة مضمون فز

ي موعد أقصاه عل  ،ميماعقد مؤتمر دبلوماسي إلبرام واعتماد معاهدة قانون التص تر قر  و  ب(
م فز

َّ
 ؛2024عام أن ُينظ

ي من عام  تر قر  و  ج(
ي النصف الثانز

ية فز تيبات الالزمة وضع من أجل ، 2023عقد اجتماع للجنة تحضي  للمؤتمر الير
. الد ية و بلوماسي وع النظام الداخلي الذي  حينها ستنظر اللجنة التحضي  ي مشر

م إىل فز
َّ
 المؤتمر الدبلوماسي سيقد

ي المؤتمر، ونص 
وعات العتماده، وقائمة المدعوين للمشاركة فز ، باإلضافة إىل أي وثيقة اتخطابات الدعو مشر

. ذات صلة أخرى أو مسألة تنظيمية  اح األساسي و بالمؤتمر الدبلوماسي ا عل االقير
ً
ية أيض ستوافق اللجنة التحضي 

 ؛للمعاهدةوالختامية لألحكام اإلدارية 

ي  بعض الدول األعضاءض و مع االمتنان بعر  تبرح  و  د(
 ؛2024عام موعد أقصاه الستضافة المؤتمر الدبلوماسي فز
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ي دورة  العالماتلجنة  تهوج  و  ـه(
ز
ي من عام لمدة خمسة أي استثنائيةإىل االجتماع ف

ي النصف الثانز
ز
، قبل 2023ام ف

ية، لاجتماع انعقاد   مواصلة اللجنة التحضي 
 
أية ثغرات قائمة بمستوى كاف. ومن المفهوم أن اللجنة  سد

ية س ز التحضي   ؛تدعو الوفود المراقبة والمراقبي 

ز  توافقو  (و اح  SCT/35/3و SCT/35/2عل أن الوثيقتي  يه الجمعية الذي نظرت ف 2019باإلضافة إىل اقير
وع الالئحة التنفيذية بشأن قانون التصاميم الصناعية وممارساته، ، العامة للويبو  وع المواد ومشر حول مشر

اح األساسي ستكون بمثابة المواد  ي وس. ألغراض المؤتمر الدبلوماسي الموضوعية لالقير
ز
ية ف درج اللجنة التحضي 

ُ
ت

اح األساسي   للفقرة )لجنة العالمات ا توصل إليهتاتفاقات إضافية أية االقير
ً
من ( أعاله، عل أن يكون ـهوفقا

ي المؤتمر الدبلوماسي لأنه يجوز ألي دولة عضو و المفهوم 
ز
احات ف ي تقديم اقير " لوفد الخاص لالتحاد األورون 

 . (A/63/9من الوثيقة  27)الفقرة 

3.  
ً
إن لجنة العالمات مدعوة إىل اإلحاطة علما

 بمضمون هذه الوثيقة. 
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