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SCT/43/5 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020فرباير  6 التارخي:

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية 
 واملؤشرات اجلغرافية

 األربعونو الثالثة الدورة
ىل  23جنيف، من   2020مارس  26اإ

شفهية من البعثة الدائمة جلمهورية إندونيسيا لدى األمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية  مذكرة
لمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( ، إىل اجلمعية العامة لخرى يف جنيفاألدولية النظمات املو

اجلغرافية  والتصاميم الصناعية واملؤشراتقانون العالمات التجارية املعنية باللجنة الدائمة ورئيس 
 العالمات( )جلنة
عدادوثيقة  مانة من اإ  الأ

ندونيس يا دلى الأمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية  حيتوي مرفق هذه الوثيقة عىل مذكرة شفهية من البعثة ادلامئة مجلهورية اإ

ىل امجلعية العامة للمنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( ورئيس اللجنة واملنظامت ادلولية الأخرى يف جنيف، موّج  ة اإ

ندونيس يا  قانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية )جلنة العالمات(، بشأأن عرضاملعنية بادلامئة  اإ

 ل قررت امجلعية العامة للويبو عقد هذا املؤمتر ادلبلومايس.اس تضافة املؤمتر ادلبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي، يف حا

 ]ييل ذكل املرفق[
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 ندونيس يااإ هورية مجل  امئةادل البعثة

 الأمم املتحدة ومنظمة التجارة العامليةدلى 

 املنظامت ادلولية يف جنيفو 

 POL-I/XII/2019/106 رمق

ندونيس يا دلى الأمم املتحدة ومنظمة التجارة العاملية واملنظامت ادلولية  يف جنيف حتياهتا الأخرى هتدي البعثة ادلامئة مجلهورية اإ

ىل املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( و  ىل قرار ريشيرسها أأن ت اإ مثلام  الويبودلول الأعضاء يف لالتاسعة وامخلسني امجلعيات  اإ

 ممي.اعامتد معاهدة قانون التصلبشأأن املسائل املتعلقة بعقد مؤمتر دبلومايس  ،A/59/13 ADD.5 ورد يف الوثيقة

ندونيس يا وس تظل رشيكا  طار الويبو، مبا يف ذكل نشطاا  لقد اكنت اإ معاهدة صياغة  يف تطوير نظام امللكية الفكرية العاملي يف اإ

ندونيس  و ممي. اقانون التص حنو اتفاق لعقد مؤمتر معاهدة قانون التصاممي بشأأن  يا ابملسامهة بشلك أأكرب يف تسهيل النقاشتلزتم اإ

 دبلومايس.

ندونيس يا اب ندونيس يا واس تعدادها لس تضافة املؤمتر عىل تشديد ل ويف هذا الس ياق، تترشف البعثة ادلامئة مجلهورية اإ الزتام اإ

 30يوم امجلعيات التاسعة وامخلسني لدلول الأعضاء يف الويبو يف سلسةل يف بياهنا أأبدت ام كممي، اادلبلومايس ملعاهدة قانون التص

 .2019سبمترب 

ندونيس يا قد و  ، واملؤمتر الوزاري ملنظمة 2013مقة أأبيك ومهنا العديد من الفعاليات ادلولية، براعهتا يف اس تضافة أأظهرت اإ

، والاجامتع الس نوي لصندوق النقد 2018لعام ( Our Ocean)ؤمتر ، وم2018، والألعاب الآس يوية 2013التجارة العاملية لعام 

آس يا، ومقة الآس يان، بشأأن  املنتدى الاقتصادي العامليمس تقبالا  ستس تضيف، و 2018لعام ادلويل ومجموعة البنك ادلويل  رشق أ

 ومقة مجموعة العرشين.

ندونيس يا يف جنيف هذه الفرصة مجل البعثة ادلامئة  وتغتمن آايت التقدير والاحرتام للمنظمة  لتعربهورية اإ من جديد عن أأمسى أ

 .العاملية للملكية الفكرية

 2019ديسمرب  10جنيف، 

 املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو(

Chemin des Colombettes 34 

 جنيف، سويرسا

ىل:  نسخة اإ
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 [هناية املرفق والوثيقة]


