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متهيد
متهيد عُقدت سلسةل الاجامتعات السادسة وامخلسون مجلعيات ادلول العضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
وسائر هيئاهتا ،والاحتادات اليت تديرها الويبو ،املشار الهيا فامي بعد بعبارة "ادلورة السادسة وامخلسون للجمعيات" ،يف
1
جنيف يف الفرتة من  3اىل  11أكتوبر .2016
وحتتوي هذه الوثيقة 2عىل قامئة القرارات املعمتدة يف الاجامتعات املذكورة ،مع معلومات اضافية ،حسب الاقتضاء .وميكن
ارسال الس ئةل أو التعليقات أو الاقرتاحات بشأن هذه الوثيقة اىل العنوان اللكرتوين التايل.assemblies@wipo.int :
عن مجعيات الويبو
تضم  189دوةل عضوا وتؤدي دور املنتدى العاملي فامي خيص اخلدمات
الويبو واكةل من واكلت المم املتحدة ّ
املتخصصة ّ
والس ياسات واملعلومات وأشاكل التعاون املرتبطة ابمللكية الفكرية .وولية الويبو منصوص علهيا يف اتفاقية الويبو اليت أنشئت
مبقتضاها املنظمة يف عام .1970
وكام هو منصوص عليه يف التفاقية ،تُعد امجلعية العامة وجلنة التنس يق الهيئتني الرئيس تني لوضع الس ياسات واختاذ القرارات.
وابلضافة اىل اتفاقية الويبو ،تتوىل الويبو ادارة  25معاهدة أخرى يف جمال امللكية الفكرية ،3متكل معظمها هيئاهتا اخلاصة
لصنع القرار ،مثل مجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات.
وجتمتع هيئات صنع القرار لتفاقية الويبو واملعاهدات اليت تديرها الويبو ،عادة ،يف دورات مشرتكة يف اخلريف استنادا اىل
جدول أعامل مو ّحد .وجتمع تكل الاجامتعات بني ادلول العضاء يف الويبو ومتكّهنا من تقيمي التقدم احملرز يف معل املنظمة
ومناقشة الاجتاهات الس ياس ية املس تقبلية.
وتكل الاجامتعات يه "اجامتعات مجعيات ادلول العضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) وسائر هيئاهتا،
والاحتادات اليت تديرها الويبو" ،واملعروفة أيضا بعبارة "مجعيات الويبو".
ويف ادلورة السادسة وامخلسني مجلعيات الويبو ،اجمتعت  21هيئة يف دورات مشرتكة .وترد قامئة بتكل الهيئات يف
الوثيقة ( A/56/INF/1 Rev.2معلومات عامة).

 1الصفحة الرئيس ية دلورة امجلعيات السادسة وامخلسني:
.http://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/
 2الوثيقة متاحة ابلنلكزيية والعربية والصينية والفرنس ية والروس ية والس بانية عىل املوقع التايل:
.http://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2016/a_56/
 3قامئة املعاهدات اليت تديرها الويبو.http://www.wipo.int/treaties/ar/ :

3

البند :1

افتتاح ادلورات

افتتح السفري اينيس اكرلكينس (لتفيا) ،انئب رئيس امجلعية العامة ،ادلورة السادسة وامخلسني للجمعيات
يف  3أكتوبر  ،2016وترأس ادلورات بصفة الرئيس ابلنيابة طبقا للامدة  10من النظام ادلاخيل العام للويبو.
الواثئق( A/56/INF/1 Rev.2 :معلومات عامة) ،و( A/56/INF/2قامئة الواثئق) ،و( A/56/INF/3قامئة املشاركني).

البند :2

انتخاب أعضاء املاكتب

الوثيقة( A/56/INF/4 :أعضاء املكتب).
القرار :ان ُتخب أعضاء املكتب التالية أسامؤمه يف:
امجلعية العامة
انئب الرئيس ابلنيابة :الس يد خوان رؤول هرييداي أكوس تا (املكس يك)
جلنة التنس يق
لويس انرييك شافزي ابساغويتيا (بريو)
الرئيس:
انئبة الرئيس :الس يدة ابميل فييل (أملانيا)
انئب الرئيس :الس يد كريس توفر أونياغا أابر (أوغندا)
اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس
الرئيسة :الس يدة ماغي أجنيل كوبيتوبو ابتيس يك نوكو (الاكمريون)
انئب الرئيسة :الس يد مياكيل تيين (اندونيس يا)
انئب الرئيسة :الس يد اميل حسانوف (أذربيجان)
اللجنة التنفيذية لحتاد برن
الس يد فيصل علق (اجلزائر)
الرئيس:
انئب الرئيس :الس يد سوميت سيث (الهند)
انئب الرئيس :مانويل غريا زامارو (املكس يك)
مجعية احتاد لش بونة
الرئيس ابلنيابة:الس يد جواو بينا دي مورايس (الربتغال)
مجعية معاهدة مراكش
مرس يلو اكلريو فاراي غرس يا (الربازيل)
الرئيس:
انئب الرئيس :الس يد سوميت سيث (الهند)
انئب الرئيس :الس يد مارك شان (كندا)
وترد القامئة املو ّحدة مجليع أعضاء ماكتب مجعيات الويبو يف الوثيقة .A/56/INF/4
معلومات اضافية :وفقا لحاكم الويبو ،يُنتخب أعضاء ماكتب مجعيات الويبو (أي رؤساء ونواب رؤساء لك هيئة جتمتع يف
مجعيات الويبو) ّمرة واحدة لك عامني خلل ادلورات العادية ،وابلتايل تدوم وليهتم عامني .وان ُتخب أعضاء املاكتب يف
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مجعيات أكتوبر  2015وس ُتجدّ د هذه الولية يف مجعيات أكتوبر  .2017وي ُس تثىن من ذكل أعضاء مكتب جلنة التنس يق
وأعضاء مكتب اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس ومكتب اللجنة التنفيذية لحتاد برن اذلين ل تتجاوز وليهتم عاما واحدا ،لن
تكل الهيئات جتمتع لك عام يف دورات عادية .ويف ادلورة السادسة وامخلسني للجمعيات ،اكن الاس تثناء انتخاب أعضاء
مكتب مجعية معاهدة مراكش لولية مدهتا عام واحد ،عقب دخول تكل املعاهدة حزي النفاذ يف  30سبمترب .2016

البند :3

اعامتد جدول العامل

املفصل).
الوثيقة( A/56/1 :جدول العامل املو ّحد و ّ
القرار :اعمتدت ادلورة السادسة وامخلسون للجمعيات جدول العامل املقرتح.

البند :4

تقرير املدير العام اىل مجعيات الويبو

الوثيقة :تقرير املدير العام اىل مجعيات الويبو.4
قدم املدير العام الس يد فرانسس غري تقريره الس نوي اىل ادلورة السادسة وامخلسني للجمعيات.

البند :5

بياانت عامة

أدلت  114دوةل ( 9مهنا ابمس مجموعات ادلول) ،و 6منظامت حكومية دولية ،و 10منظامت غري حكومية ببياانت عامة أثناء
ادلورة السادسة وامخلسني للجمعيات.

البند :6

قبول املراقبني

الوثيقة( A/56/2 :قبول املراقبني).
القرارّ :قررت ادلورة السادسة وامخلسون للجمعيات منح صفة املراقب للمنظامت غري احلكومية امخلس التالية:
 املنظامت ادلولية غري احلكومية "1" :مجعيات ومؤسسات املكتبات واملعلومات الفريقية ()AfLIA؛" "2ومركز
الاستامثر ادلويل ()Suisse-CII؛ " "3وأدوية من أجل أفريقيا.
 املنظامت الوطنية غري احلكومية "1" :امجلعية الياابنية للملكية الفكرية ()JIPA؛
" "2ومؤسسة اكريزما (".)Karisma
معلومات اضافية :تر ّحب الويبو مبشاركة الهيئات املراقبة يف امجلعيات والاجامتعات الرمسية لدلول العضاء ،مما يسهم فعل يف
التفاعل مع تكل الهيئات بطريقة تقوم عىل الانفتاح والشفافية والاس تجابة .وبناء عىل ذكل ،منحت ادلول العضاء يف الويبو
صفة املراقب ادلامئ لزهاء  258منظمة دولية غري حكومية و 82منظمة وطنية غري حكومية حلضور اجامتعات امجلعيات؛
وتكل الهيئات املراقبة مدعوة أيضا اىل أن حترض ،ابلصفة ذاهتا ،اجامتعات اللجان أو الفرقة العامةل أو غري ذكل من هيئات
امجلعيات الفرعية .وميكن الاطلع عىل مزيد من املعلومات عن اجراءات احلصول عىل صفة مراقب عىل املوقع التايل:
.http://www.wipo.int/about-wipo/en/observers/index.html

 4التقرير متاح عىل الرابط التايل.http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_1050_2016.pdf :

5

البند :7

مرشوعات جداول أعامل دورات  2017العادية

الوثيقة( A/56/3 :مرشوعات جداول أعامل دورات عام  2017العادية للجمعية العامة للويبو ومؤمتر الويبو ومجعية احتاد
ابريس ومجعية احتاد برن)
القرار " :اعمتدت جلنة الويبو للتنس يق املرفقني الول والثاين واعمتدت اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس املرفق الثالث واعمتدت
اللجنة التنفيذية لحتاد برن املرفق الرابع من الوثيقة ".A/56/3
معلومات اضافية :وفقا لحاكم الويبو ،تعد جلنة التنس يق رمسيا مرشوع جدول أعامل ادلورات العادية للجمعية العامة للويبو
ومؤمتر الويبو .وابملثل ،يعد لك من اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس واللجنة التنفيذية لحتاد برن مرشوع جدول أعامل مجعيهتا.
وتُعقد ادلورات العادية لتكل الهيئات لك س نتني (تُعقد ادلورات القادمة يف عام  )2017ويمت تناول بند معياري يف العام
اذلي يس بق لس تكامل الجراءات الشلكية املنصوص علهيا .وتتضمن املرفقات املشار الهيا يف قرار ادلورة السادسة وامخلسني
للجمعيات مرشوعات جداول أعامل دورات عام  2017للهيئات املذكورة أعله.

البند :8

ادلورة الانتخابية اجلديدة لعضاء ماكتب امجلعية العامة

الوثيقة( WO/GA/48/14 Rev. :ادلورة الانتخابية لرئيس امجلعية العامة للويبو).
القرار " :تعزيزا للعمل احلكويم ادلويل وحتسينا للعداد لجامتعات امجلعية العامة للويبوّ ،قررت امجلعية العامة:
"" "1تعديل ادلورة الانتخابية لعضاء مكتب امجلعية العامة (الرئيس وانئبا الرئيس) حبيث تبدأ وليهتم يف هناية ادلورة
العادية للجمعية العامة للويبو.
"" "2واعامتد املادة اخلاصة التالية من النظام ادلاخيل للجمعية العامة للويبو:

"املادة  :6أعضاء املكتب
( )1يُنتخب رئيس امجلعية العامة وانئباه يف الاجامتع الول من امجلعية اليت تنظر يف املوافقة عىل برانمج ومزيانية
الثنائية ،ملدة س نتني ،وتبدأ مدة وليهتم عقب الاجامتع الهنايئ لتكل امجلعية.
( )2ويظل أعضاء مكتب امجلعية العامة يف مناصهبم حىت الاجامتع التايل للجمعية العامة اليت تنظر يف املوافقة عىل
برانمج ومزيانية الثنائية.
( )3ول حيق للرئيس وانئبيه املنهتية وليهتم الرتحش فورا بعد ذكل لشغل مناصب أعضاء املكتب اليت شغلوها".
"" "3ولتيسري الانتقال اىل ادلورة الانتخابية اجلديدة ،سيتوىل أعضاء مكتب امجلعية العامة لعام  2016رئاسة اجامتع
امجلعية العامة لعام ".2017
معلومات اضافية :وفقا للقرتاح ،من شأن هذه ادلورة الانتخابية اجلديدة أن متنح رئيس امجلعية العامة مزيدا من الوقت
للتحضري ،لن الولية ستبدأ يف هناية ادلورة السابقة بدل من بداية ادلورة القادمة.
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البند :9

مسائل التدقيق والرقابة

" "1جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
(أ) تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
الوثيقتان( WO/GA/48/1 :تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة) ،و( A/56/12القرارات اليت اختذهتا جلنة
الربانمج واملزيانية).5
القرار" :أحاطت امجلعية العامة للويبو علامً ابلوثيقة "تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة"
(الوثيقة ".)WO/GA/48/1
معلومات اضافية :أبلغت اللجنة ،يف الوثيقة ،عن ادلورات الفصلية اليت عقدهتا يف تكل الفرتة .وتعلقت املسائل املتناوةل
بأمور عدة مهنا ،حتديدا ،الرقابة ادلاخلية (مرشوع خطة الرقابة ادلاخلية لعام )2016؛ ومدى التقدم يف تعيني مدير جديد
لشعبة الرقابة ادلاخلية؛ واس تعراض البياانت املالية املُراجعة لعام  2015وتقرير مراجع احلساابت اخلاريج؛ ورصد تنفيذ
توصيات الرقابة؛ واس تعراض خطة معل مكتب الخلقيات واسداء مشورة بشأهنا؛ واملناقشات مع أمني املظامل؛ ووضع
خمتلف املسائل يف جمال الدارة والتس يري.
(ب) اقرتاحات لدخال تعديلت عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية من جانب اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة
الواثئق WO/GA/48/16 :و( WO/GA/48/16 Corr.اقرتاحات لدخال تعديلت عىل ميثاق الرقابة ادلاخلية من
جانب اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة) ،و( A/56/12القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية).
القرار" :ان امجلعية العامة للويبو ّقررت :
"" "1اعامتد ميثاق الرقابة ادلاخلية املرا َجع الوارد نصه يف املرفق؛
"" "2والالامتس من اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة أن تعدّ  ،ابملساعدة التقنية من المانة وبعد التشاور مع ادلول
العضاء ،الطرائق والجراءات املناس بة (مبا يف ذكل أية تعديلت رضورية يُقرتح ادخالها عىل نظام املوظفني) وفقا للنسخة
املرا َجعة من ميثاق الرقابة ادلاخلية ،مبا يف ذكل تكل املنطبقة عىل املسارات اليت تتبعها جلنة التنس يق ،يك تنظر فهيا جلنة
التنس يق وتعمتدها يف دورهتا املقبةل".
معلومات اضافية :يضع هذا امليثاق اطارا لشعبة الرقابة ادلاخلية التابعة للويبو ،وحيدد اختصاصاهتا :اختبار وتقيمي معليات
املراقبة وأساليب العمل يف الويبو ،بطريقة مس تقةل ،من أجل حتديد املامرسات اجليدة وتقدمي توصيات لتحسيهنا .وابلتايل،
توفر شعبة الرقابة ادلاخلية ضامانت للدارة تكفل لها أداء هماهما بفعالية ،فض ًل عن مساعدهتا يف حتقيق رساةل الويبو وأهدافها
وغاايهتا .وهيدف هذا امليثاق أيضا اىل تعزيز املساءةل وحتقيق فعالية التلكفة والرشاف والقيادة واملراقبة ادلاخلية والدارة
املؤسس ية داخل الويبو.
" "2تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
الوثيقتان( A/56/4 :تقرير مراجع احلساابت اخلاريج) ،و( A/56/12القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية).
 5املشار الهيا فامي ييل بعبارة "جلنة املزيانية".
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القرار" :أحاطت مجعيات ادلول العضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه ،علام مبضمون الوثيقة
املعنونة "تقرير مراجع احلساابت اخلاريج" (الوثيقة ".)A/56/4
معلومات اضافية :تلقت الويبو رأاي غري مشفوع بتحفظ بشأن بياانهتا املالية من مراجع احلساابت اخلاريج .وعلوة عىل ذكل،
قدم مراجع احلساابت اخلاريج تقريرا مطول بشأن مراجعة حساابت الويبو وفقا للامدة  10.8من نظام الويبو املايل ولحئته.
" "3تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية
الوثيقتان( WO/GA/48/2 :التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية) ،و( A/56/12القرارات اليت اختذهتا جلنة
الربانمج واملزيانية).
القرار" :أحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون الوثيقة املعنونة "التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية"
(الوثيقة ".)WO/GA/48/2
معلومات اضافية :يتضمن التقرير معلومات بشأن أمور عدة مهنا نتاجئ وتوصيات هامة للرقابة ادلاخلية ،وأنشطة التحقيق،
ووضع تنفيذ توصيات الرقابة ،والعمل الاستشاري والرشادي يف جمال الرقابة ،فضل عن تعاون شعبة الرقابة ادلاخلية مع
أمني املظامل ومكتب الخلقيات وهيئات الرقابة اخلارجية.

البند  :10تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية
الواثئق( A/56/5 :تقرير أداء الربانمج  ،)15/2014و( A/56/6تقرير التثبيت لشعبة الرقابة ادلاخلية بشأن تقرير أداء
الربانمج للثنائية  ،)15/2014و( A/56/7التقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام  ،)2015و( A/56/8تقرير
الدارة املالية للثنائية  ،)15/2014و( A/56/9اس تعراض اخلطة الاسرتاتيجية للجل املتوسط ،)2015-2010
و A/56/10و( A/56/10 Add.اخلطة الاسرتاتيجية متوسطة الجل للمنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو)
للفرتة  ،)2021-2016و( A/56/11وضع تسديد الاشرتااكت يف  1سبمترب  ،)2016و( A/56/12القرارات اليت اختذهتا
جلنة الربانمج واملزيانية).
القرار" :ان مجعيات ادلول العضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه،
"" "1أحاطت علام بوثيقة "قامئة القرارات" (الوثيقة )WO/PBC/25/21؛
"" "2وفامي يتعلق جبميع املسائل حتت هذا البند من جدول العامل ،فامي عدا البندين " 16اس تعراض مهنجية ختصيص
اليرادات واملزيانية حبسب لك احتاد" و" 13فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو" من جدول أعامل جلنة الربانمج واملزيانية،
وافقت عىل توصيات جلنة الربانمج واملزيانية كام يه واردة يف الوثيقة WO/PBC/25/21؛
"" "3وفامي يتعلق ابلبند " 16اس تعراض مهنجية ختصيص اليرادات واملزيانية حبسب لك احتاد" ،اذ انقشت الوثيقة
 ،A/56/14أحاطت علام بعمل جلنة الربانمج واملزيانية وشدّدت عىل أمهية الدارة الف ّعاةل والشفافية يف عرض الواثئق
املقرتحة للجنة الويبو للربانمج واملزيانية مبا ميكّن مجعيات الويبو املعنية من اختاذ قرارات مس تنرية؛
"" "4وفامي يتعلق ابلبند  13من جدول أعامل جلنة الربانمج واملزيانية "فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو" ،وبعد حبث
الوثيقة  A/56/15ومعل بقرار امجلعية العامة لعام ( 2015الوثيقة  ،)A/55/13فان امجلعية العامة ّقررت:
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.1

فتح مكتبني خارجيني للويبو يف اجلزائر ونيجرياي؛

 .2ومواصةل املشاورات حول فتح مكتب خاريج واحد خلل الثنائية احلالية وثلثة ماكتب خارجية يف الثنائية
 2019-2018ابلستناد اىل ادلعوة اليت ّ
وّجهتا المانة للتقدم ابقرتاحات هبدف اختاذ قرار حول املسأةل أعله خلل
امجلعية العامة لعام  2017عىل أساس املبادئ التوجهيية".
معلومات اضافية :مشلت قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة املزيانية أمورا عدة مهنا القضااي التالية :تقرير جلنة الويبو
الاستشارية املس تقةل للرقابة ،وتقرير هيئة التحكمي لتعيني العضاء اجلدد يف جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة ،وتقرير
مراجع احلساابت اخلاريج ،والتقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية ،وتقرير مرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش
املشرتكة ،وتقرير أداء الربانمج للثنائية  ،15/2014والبياانت املالية الس نوية لعام 2015؛ ووضع تسديد الاشرتااكت يف
 30يونيو  ،2016وتقرير الدارة املالية للثنائية  ،15/2014والتقرير الس نوي عن املوارد البرشية ،وفتح ماكتب خارجية
جديدة للويبو ،واخلطة الاسرتاتيجية للجل املتوسط  2015-2010و  ،2021-2016واقرتاحات بشأن الزتامات التأمني
الصحي بعد انهتاء اخلدمة ،واس تعراض مهنجية ختصيص اليرادات واملزيانية حبسب لك احتاد ،وأحدث املس تجدات بشأن
اقرتاح التحوط ليرادات معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،وقضااي احلومكة ،والتقرير الهنايئ عن مرشوعات البناء ،وتقرير
مرحيل عن تنفيذ نظام التخطيط للموارد املؤسس ية يف الويبو .ومن املزمع أن جتمتع جلنة املزيانية ،مبدئيا ،يف الفرتة من  10اىل
 14يوليو  2017والفرتة من  11اىل  15سبمترب .2017

البند  :11تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
الوثيقة( WO/GA/48/3 :تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة).
القرار" :ان امجلعية العامة للويبو:
"" "1أحاطت علام بوثيقة "تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة " (الوثيقة )WO/GA/48/3؛
"" ّ "2
ووّجت جلنة حق املؤلف مبواصةل معلها فامي يتعلق ابملسائل املشموةل ابلتقرير الوارد يف الوثيقة ".WO/GA/48/3
معلومات اضافية :يشري التقرير اىل أن اللجنة تناولت املسائل التالية خلل العام املايض "1" :حامية هيئات البث،
" "2والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات "3" ،والتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي
والبحث والشخاص ذوي اعاقات أخرى .واجمتعت اللجنة يف الفرتة من  14اىل  18نومفرب  ،2016ومن املزمع أن جتمتع،
مبدئيا ،يف الفرتة من  1اىل  5مايو  2017والفرتة من  13اىل  17نومفرب .2017

البند  :12تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
الوثيقة( WO/GA/48/4 :تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات).
القرار" :أحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون الوثيقة املعنونة "تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات"
(الوثيقة ".)WO/GA/48/4
معلومات اضافية :يشري التقرير اىل أن اللجنة تناولت املسائل التالية خلل العام املايض "1" :الاس تثناءات والتقييدات عىل
حقوق الرباءات "2" ،وجودة الرباءات ،مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض "3" ،والرباءات والصحة "4" ،ورسية التواصل بني
مستشاري الرباءات ل ّ
ومولكهيم" 5" ،ونقل التكنولوجيا .واجمتعت اللجنة يف الفرتة من  12اىل  15ديسمرب  ،2016ومن املزمع
أن جتمتع ،مبدئيا ،يف الفرتة من  27اىل  30يونيو  2017والفرتة من  11اىل  14ديسمرب .2017
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البند  :13تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العلمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
الوثيقة( WO/GA/48/5 :تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العلمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات
اجلغرافية).
القرار" :وأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلوثيقة املعنونة "تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العلمات التجارية
والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية" (الوثيقة ".)WO/GA/48/5
معلومات اضافية :فامي عدا معاهدة قانون التصاممي (انظر البند  14من جدول العامل أدانه) ،تعلقت النقاط الرئيس ية الواردة
يف التقرير مبا ييل "1" :اعامتد اللجنة لوثيقة مرجعية بشأن حامية أسامء البدلان من تسجيلها واس تخداهما كعلمات جتارية،
واعداد المانة وثيقة عن جمالت التوافق املمكنة فامي خيص املوضوع؛ " "2والامتس اللجنة من المانة اعداد اس تبيان بشأن
أوجه التشابه والاختلف يف حامية التصاممي التكنولوجية اجلديدة ،وجتميع الردود عىل ذكل الاس تبيان؛ " "3واجراء تبادل
للآراء عىل صعيد اللجنة بشأن عدة اقرتاحات تتعلق حبامية املؤرشات اجلغرافية يف النظمة الوطنية ،وحامية املؤرشات
اجلغرافية وأسامء البدلان يف نظام أسامء احلقول .واجمتعت اللجنة يف الفرتة من  17اىل  19أكتوبر  ،2016ومن املزمع أن
جتمتع ،مبدئيا ،يف الفرتة من  27اىل  31مارس  2017والفرتة من  30أكتوبر اىل  3نومفرب .2017

البند  :14مسائل تتعلق ابدلعوة اىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأن قانون التصاممي
الوثيقة( WO/GA/48/6 :مسائل تتعلق ابدلعوة اىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأن قانون التصاممي).
القرار" :ان امجلعية العامة للويبو ّقررت أهنا س تواصل ،يف دورهتا املقبةل يف أكتوبر  ،2017النظر يف ادلعوة اىل عقد مؤمتر
دبلومايس بشأن معاهدة قانون التصاممي ،يُ َّنظم يف هناية النصف الول من س نة ".2018

البند  :15تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات أجندة التمنية
الواثئق( WO/GA/48/7 :تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات أجندة التمنية)،
و( WO/GA/48/8قرار بشأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية) ،و( WO/GA/48/13وصف
ملسامهة هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أجندة التمنية).
القرار" :ان امجلعية العامة للويبو:
(أ) أحاطت علام ابلوثيقة املعنونة "تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات أجندة التمنية"
(الوثيقة )WO/GA/48/7؛
(ب) وفامي خيص الوثيقة  WO/GA/48/8املعنونة "قرار بشأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية"،
مسحت للجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية مبواصةل مناقشة القرار املعمتد يف ادلورة الثالثة والربعني للجمعية العامة للويبو
بشأن املسائل املتعلقة ابللجنة ،خلل دورتهيا الثامنة عرشة والتاسعة عرشة ،وتقدمي تقرير وتوصيات حول املسألتني اىل
امجلعية العامة للويبو يف عام .2017
(ج) وأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف "وصف ملسامهة هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أجندة التمنية"
(الوثيقة  ،)WO/GA/48/13وأحالت اىل اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية التقارير املشار الهيا يف تكل الوثيقة".
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معلومات اضافية :حتتوي الوثيقة  WO/GA/48/7عىل ملخيص الرئيس اخلاصني بدوريت اللجنة السابقتني وتقرير املدير
العام عن تنفيذ أجندة التمنية ،املُقدم يف دورة اللجنة املعقودة يف أبريل .2016وتشري الوثيقة  WO/GA/48/8اىل
املناقشات اخلاصة بتنفيذ ولية اللجنة وأآليات التنس يق .أما الوثيقة  WO/GA/48/13فتشري اىل تقرير هيئات الويبو
املعنية وتنفيذها ملا يعنهيا من توصيات أجندة التمنية .واجمتعت اللجنة يف الفرتة من  31أكتوبر اىل  4نومفرب  2016ومن املزمع
أن جتمتع ،مبدئيا ،يف الفرتة من  15اىل  19مايو  2017والفرتة من  27نومفرب اىل  1ديسمرب .2017

البند 16

تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور

الوثيقة( WO/GA/48/9 :تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور).
القرار" :وأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلوثيقة املعنونة "تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور" (الوثيقة  )WO/GA/48/9وفقا لولية اللجنة للثنائية  2017/2016ولربانمج معل
اللجنة لعام ".2016
معلومات اضافية :اجمتعت اللجنة يف الفرتة من  28نومفرب اىل  2ديسمرب  2016ومن املزمع أن جتمتع ،مبدئيا ،يف الفرتة من
 27فرباير اىل  3مارس  2017والفرتة من  12اىل  16يونيو  .2017وعُقدت ندوة بشأن امللكية الفكرية واملعارف التقليدية
يويم  24و 25نومفرب  2016وس ُتعقد ندوة بشأن امللكية الفكرية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مبدئيا ،يويم
 8و 9يونيو .2017

البند  :17بعض املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية مبعايري الويبو
الوثيقة( WO/GA/48/10 :تقرير عن اللجنة املعنية مبعايري الويبو).
القرار" :ان امجلعية العامة للويبو قد أحاطت علام "ابلتقرير عن اللجنة املعنية مبعايري الويبو" (الوثيقة ".)WO/GA/48/10
معلومات اضافية :يشري التقرير اىل أن اللجنة تناولت املسائل التالية خلل العام املايض "1" :معايري الويبو – مراجعهتا
وتطويرها "2" ،ومسائل أخرى تتعلق ابملعلومات والواثئق اخلاصة ابمللكية الصناعية .ومن املزمع أن جتمتع اللجنة ،مبدئيا،
يف الفرتة من  29مايو اىل  2يونيو .2017

البند  :18تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابلنفاذ
الوثيقة( WO/GA/48/11 :تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابلنفاذ).
القرار " :وأحاطت امجلعية العامة للويبو علامً "ابلتقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابلنفاذ"
(الوثيقة ".)WO/GA/48/11
معلومات اضافية :يشري التقرير اىل أن اللجنة تناولت املسائل التالية خلل العام املايض "1" :ممارسات النظمة البديةل
لتسوية منازعات امللكية الفكرية وطرق معلها "2" ،والجراءات أو التدابري الوقائية أو التجارب الناحجة لس تكامل تدابري
النفاذ اجلارية "3" ،والتجارب الوطنية اخلاصة بأنشطة التوعية وامحللت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لذاكء الاحرتام
للملكية الفكرية بني امجلهور معوما "4" ،والتجارب الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأن س ياسات وأنظمة انفاذ امللكية
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الفكرية "5" ،والتجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة الترشيعية اليت تقدهما الويبو "6" ،والقصص الناحجة بشأن خدمات
تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة من الويبو .ومن املزمع أن جتمتع اللجنة ،مبدئيا ،يف الفرتة من  4اىل  6سبمترب .2017

البند  :19نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات
" "1تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات
الوثيقة( PCT/A/48/1 :تقرير عن معل الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات).
القرار " :ان امجلعية:
"" "1أحاطت علامً ابلوثيقة املعنونة "تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات" (الوثيقة )PCT/A/48/1؛
"" "2ووافقت عىل عقد دورة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات ،كام هو ّ
مبني يف الفقرة  6من تكل الوثيقة".
معلومات اضافية :يشري التقرير اىل أن الفريق العامل تناول مسائل عدة خلل العام املايض مهنا ما ييل :اخلدمات اللكرتونية
يف قطاع معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،واس تقصاء لآراء مس تخديم معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،واليرادات املتأتية
من رسوم معاهدة التعاون بشأن الرباءات واماكنية ختفيض الرسوم لبعض املودعني ،وتنس يق املساعدة التقنية ،وتدريب
الفاحصني ،ومتديد مدة تعيني ادارات البحث والفحص المتهيدي ادلوليني .و ّتبني الفقرة  6من الوثيقة PCT/A/48/1اعزتام
الفريق العامل عقد دورة واحدة خلل العام املقبل وااتحة املساعدة املالية اللزمة لمتكني بعض الوفود من حضورها ،كام يف
ادلورات املايض .ومن املزمع أن جيمتع الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات ،مبدئيا ،يف الفرتة من  8اىل
 12مايو .2017
" "2معل الدارات ادلولية املتعلق ابجلودة
الوثيقة( PCT/A/48/2 :معل الدارات ادلولية املتعلق ابجلودة).
القرار " :أحاطت امجلعية العامة علامً ابلتقرير املعنون "معل الدارات ادلولية املتعلق ابجلودة" الوارد يف
الوثيقة ".PCT/A/48/2
معلومات اضافية :يُتابَع العمل املتعلق ابجلودة اذلي تنفّذه ادارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة
التعاون بشأن الرباءات ("الدارات ادلولية")  ،بصورة رئيس ية ،من خلل معل الفريق الفرعي املعين ابجلودة اذلي أنشأه
اجامتع الدارات ادلولية يف دورته السابعة عرشة يف عام .2009
" "3التعديلت املقرتح ادخالها عىل اللحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات
الوثيقة( PCT/A/48/3 :التعديلت املقرتح ادخالها عىل اللحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات).
القرار" :ان امجلعية:
"" "1تعمتد التعديلت املقرتح ادخالها عىل اللحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات واملبيّنة يف املرفق ألول من
الوثيقة PCT/A/48/3؛
"" "2والقرارات املبيّنة يف الفقرة  7من الوثيقة  PCT/A/48/3بشأن ادلخول حزي النفاذ والرتتيبات الانتقالية".
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معلومات اضافية :اعمتدت امجلعية التعديلت املقرتح ادخالها عىل اللحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات من أجل
متديد املهةل احملدّ دة للامتس حبث دويل اضايف من  19اىل  22شهرا اعتبارا من اترخي الولوية ،وتوضيح العلقة بني بعض
الحاكم فامي خيص ارسال نتاجئ البحث و/أو التصنيف السابق من مكتب تسمل الطلبات اىل ادارة البحث ادلويل ،وحذف
"حمكي عدم التوافق" بعد حسب الخطارات املعل ّقة بشأن عدم التوافق بناء عىل احلمكني املذكورين .وس تدخل تكل
التعديلت حزي النفاذ يف  1يوليو .2017
" "4تعيني معهد تركيا للرباءات اكدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأن
الرباءات
الوثيقة( PCT/A/48/4 :تعيني معهد تركيا للرباءات اكدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة
التعاون بشأن الرباءات).
القرار" :ان امجلعية ،طبقا لحاكم املادتني  )3(16و )3(32من معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،وبعد الاس امتع اىل ممثل
معهد تركيا للرباءات ومراعاة مشورة اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات املعروضة يف الفقرة  5من
الوثيقة  ،PCT/A/48/4واذ أحاطت علام ابلتحفظات اليت أبداها وفد قربص:
"" "1وافقت عىل نص مرشوع التفاق بني معهد تركيا للرباءات واملكتب ادلويل ،كام جاء يف مرفق
الوثيقة PCT/A/48/4؛
"" "2وع ّينت معهد تركيا للرباءات اكدارة للبحث ادلويل وادارة للفحص المتهيدي ادلويل ليبدأ معهل هبذه الصفة اعتبارا من
بدء نفاذ التفاق وحىت  31ديسمرب ".2017
معلومات اضافية :يعمل معهد تركيا للرباءات ،اذلي أنشئ يف أنقرة يف عام  ،1994مكؤسسة عامة مسؤوةل عن ادارة حقوق
امللكية الصناعية حتت ارشاف وزارة العلوم والصناعة والتكنولوجيا .ويقع تعيني ادارات البحث ادلويل وادارات الفحص
المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف نطاق اختصاص امجلعية وحتمكه املاداتن  )3(16و )3(32من
املعاهدة املذكورة .وتقيض القاعداتن  "4"1.36و "4"1.63من اللحئة التنفيذية للمعاهدة بأن أي تعيني س يكون شامل
للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل لكهيام.

البند  :20نظام مدريد
" "1تقرير مرحيل عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأن السلع واخلدمات
الوثيقة( MM/A/50/1 :تقرير مرحيل عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأن السلع واخلدمات).
القرار " :ان امجلعية:
"" "1أحاطت علام ابلتقرير املرحيل عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأن السلع واخلدمات (الوثيقة  ،)MM/A/50/1مبا يف
ذكل الفقرة  33املتعلقة بأموال املرشوع املتبقية.
"" "2والمتست من املكتب ادلويل للويبو أن يقدّم تقريرا مرحليا جديدا اىل امجلعية يف عام  2017بشأن التقدم احملرز يف
تنفيذ قاعدة بياانت نظام مدريد بشأن السلع واخلدمات ،مبا يف ذكل اس تخدام أموال املرشوع املتبقية".
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معلومات اضافية :أفادت المانة ،يف الاجامتع ،بأنه مت الرتكزي عىل ادلمع التشغييل لقاعدة بياانت نظام مدريد بشأن السلع
واخلدمات ،وأن قاعدة البياانت ابتت متاحة بس بع عرشة لغة ،وأن  20مكتبا مشاراك من املاكتب الوطنية أو القلميية للملكية
الفكرية قدم معلومات عن قبول العرض يف قاعدة بياانت السلع واخلدمات ،وأن قاعدة بياانت السلع واخلدمات ُحدّثت يف
يناير  2016لتامتىش مع نسخة  2016لقامئة تصنيف نيس يف طبعهتا العارشة ،وأنه تواصل اس تخدام أموال مرشوع التطوير
املتبقية لتيسري أنشطة ترمجة قاعدة بياانت السلع واخلدمات.

" "2اس تعراض تطبيق املادة (9سادسا) من بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعلمات
الوثيقة( MM/A/50/2 :اس تعراض تطبيق املادة (9سادسا) من بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل
للعلمات).
القرار" :ان امجلعية:
"" "1أحاطت علام ابلوثيقة املعنونة "اس تعراض تطبيق املادة (9سادسا) من بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل
للعلمات" (الوثيقة )MM/A/50/2؛
"" "2واعمتدت التوصية املُقدمة من الفريق العامل ،كام وردت يف الفقرة  2من "اس تعراض تطبيق املادة (9سادسا) من
بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعلمات" (الوثيقة ".)MM/A/50/2
معلومات اضافية :مل يسفر القرار اذلي اختذته امجلعية عن الغاء الفقرة (()1ب) من املادة (9سادسا) من الربوتوكول ول عن
حتديد نطاقها .وعلوة عىل ذكل ،ينبغي أن يتوىل الفريق العامل اجراء أي اس تعراض أآخر لتطبيق املادة املذكورة بطلب
رصحي من أي عضو من أعضاء احتاد مدريد أو املكتب ادلويل.
" "3اقرتاح بشأن حالت الانضامم اىل اتفاق مدريد وحده
الوثيقة( MM/A/50/3 :اقرتاح بشأن حالت الانضامم اىل اتفاق مدريد وحده).
القرار" :ان امجلعية:
"" "1نظرت يف الاقرتاحات املُقدمة يف الوثيقة املعنونة "اقرتاح بشأن حالت الانضامم اىل اتفاق مدريد وحده"
(الوثيقة )MM/A/50/3؛
"" "2واختذت قرار جتميد تطبيق املادة  )1(14و(2أ) من اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعلمات ،مع الآاثر املبيّنة
يف الفقرة  10من "اقرتاح بشأن حالت الانضامم اىل اتفاق مدريد وحده" (الوثيقة  ،)MM/A/50/3اعتبارا من اترخي ذكل
القرار".
معلومات اضافية :نتيجة للقرار اذلي اختذته امجلعية ،لن ميكن للطراف املتعاقدة اجلديدة التصديق عىل التفاق وحده
أو الانضامم اليه ولكن ميكهنا التصديق عىل التفاق والربوتوكول والانضامم الهيام يف أآن واحد؛ وس ميكن للبدلان اليت يه
أطراف متعاقدة مبوجب الربوتوكول الانضامم اىل التفاق؛ ول ميكن أن تودع الطلبات ادلولية بعد ذكل بناء عىل التفاق؛ ولن
ُجترى أية معليات بناء عىل التفاق ،مبا يف ذكل تقدمي تعيينات لحقة؛ وس تظ ّل املادة (9سادسا)(()1ب) من الربوتوكول سارية
امللزمة ابلتفاق والربوتوكول؛ وس ميكن للجمعية مواصةل التعامل مع لك املسائل
عىل العلقات املتبادةل بني الطراف املتعاقدة َ
املرتبطة بتنفيذ التفاق والرجوع ،يف أي وقت بعد ذكل ،اىل قرارها القايض بتجميد تطبيق املادة  )1(14و(2أ) من التفاق.
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" "4التعديلت املقرتح ادخالها عىل اللحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل ادلويل
للعلمات
الوثيقة( MM/A/50/4 :التعديلت املقرتح ادخالها عىل اللحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن
التسجيل ادلويل للعلمات).
القرار" :ان امجلعية :
"" "1اعمتدت التعديلت املقرتحة عىل القواعد  12و 25و 26و 27و 32من اللحئة التنفيذية املشرتكة والبند  4.7وعنوان
البند  7من جدول الرسوم ابللغة الفرنس ية ،عىل أن يكون اترخي النفاذ  1يوليو  ،2017كام هو ّ
مبني يف املرفق الول من
"التعديلت املقرتح ادخالها عىل اللحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعلمات
(الوثيقة )MM/A/50/4؛
"" "2واعمتدت التعديلت املقرتحة عىل القواعد  3و(18اثلثا) و 22و 25و 27و 32واضافة القاعدة (23اثنيا) اجلديدة اىل
اللحئة التنفيذية املشرتكة ،عىل أن يكون اترخي النفاذ  1نومفرب  ،2017كام هو ّ
مبني يف املرفق الثاين من "التعديلت املقرتح
ادخالها عىل اللحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعلمات
(الوثيقة )MM/A/50/4؛
"" "3واعمتدت التعديلت املقرتحة عىل القواعد  22و 27و 32و 40واضافة القاعدتني (27اثنيا) و(27اثلثا) اىل اللحئة
التنفيذية املشرتكة واضافة البند  7.7اىل جدول الرسوم ،عىل أن يكون اترخي النفاذ  1فرباير  ،2019كام هو ّ
مبني يف املرفق
الثالث من "التعديلت املقرتح ادخالها عىل اللحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل ادلويل
للعلمات (الوثيقة )MM/A/50/4؛
"" "4وعلّقت نفاذ التعديلت عىل القاعدة ()5(24أ) و(د) من اللحئة التنفيذية املشرتكة اليت اعمتدهتا امجلعية يف دورهتا
السابقة ،حلني مواصةل الفريق العامل اس تعراض تداعيات تنفيذها".
معلومات اضافية :تعرض الوثيقة تغيريات اجرائية تريم اىل زايدة سهوةل اس تخدام نظام مدريد .ومن املزمع أن جيمتع الفريق
العامل لنظام مدريد ،مبدئيا ،يف الفرتة من  19اىل  23يونيو .2017
" "5فائض نظام مدريد للثنائية 15/2014
الوثيقة( MM/A/50/INF/1 :فائض نظام مدريد للثنائية .)15/2014
القرار :مل يكن مطلواب من امجلعية اختاذ أي قرار يف هذا الشأن ،لن الوثيقة اكنت اعلمية فقط.

البند  :21نظام لهاي
الوثيقة( H/A/36/1 :التعديلت املقرتح ادخالها عىل اللحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة  1999ووثيقة 1960
لتفاق لهاي).
القرار" :واعمتدت امجلعية التعديلت املقرتح ادخالها عىل القواعد التالية:
"" "1القاعدة  5من اللحئة التنفيذية املشرتكة ،عىل أن يكون اترخي بدء النفاذ  1يناير 2017؛
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"" "2والقواعد  14و 21و 26وجدول الرسوم للحئة التنفيذية املشرتكة ،عىل أن ّل
حيدد املكتب ادلويل اترخي بدء النفاذ".
معلومات اضافية :يعرض التقرير التعديلت املقرتح ادخالها عىل اللحئة التنفيذية املشرتكة فامي خيص القواعد  5و 14و21
و 26وجدول الرسوم.

البند  :22نظام لش بونة
الوثيقتان( LI/A/33/1 :بعض املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونة) ،و( LI/A/33/2اقرتاح بشأن املسائل املالية املتعلقة
ابحتاد لش بونة).
القرار" :ان مجعية احتاد لش بونة:
"" "1أحاطت علامً ابلوثيقتني ( LI/A/33/1بعض املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونة) و( LI/A/33/2اقرتاح بشأن
املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونة)؛
"وفامي خيص العجز املتوقع لحتاد لش بونة يف الثنائية 17/2016
"" "2أحاطت علامً ابلبياانت اليت قدهما أعضاء احتاد لش بونة وابملعلومات الضافية اخلاصة بتقدمي العاانت وفق ًا للامدة
 "3")3(11من اتفاق لش بونة املشار الهيا يف مرفق الوثيقة  LI/A/33/2وابلبياانت اليت أدلت هبا الوفود بشأن تقدمي تكل
احملصةل حىت هذه املرحةل تتجاوز مليون فرنك
العاانت ا ّابن ادلورة احلالية مجلعية احتاد لش بونة ،مع العمل بأن العاانت َّ
سويرسي؛
"" "3ووافقت عىل أن تكون العاانت املقدَّمة وفق ًا للامدة  "3")3(11من اتفاق لش بونة املشار الهيا يف الفقرة " "2من هذا
القرار جزء ًا من التدابري الرامية اىل تغطية العجز املتوقع لحتاد لش بونة يف هذه الثنائية ،مع ًل بقرارات امجلعيات يف عام 2015
(انظر الفقرتني  "1"73و" "2من الوثيقة  LI/A/32/5والفقرات  "2"231و" "3و 235من الوثيقة )A/55/13؛
"" "4وطلبت من املكتب ادلويل أن يتخذ التدابري الدارية اللزمة لتحصيل العاانت اليت س يقدهما أعضاء احتاد لش بونة
وفق ًا للامدة  "3")3(11من اتفاق لش بونة؛
"وفامي خيص الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة
"" "5قررت تعزيز النشطة الرتوجيية لنظام لش بونة ،مبا يف ذكل وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأن تسميات املنشأ
واملؤرشات اجلغرافية؛
"" "6وقررت أيض ًا متابعة النظر يف انشاء نظام للشرتااكت ،يف اطار النظام الحادي الاشرتااكت ،ويف مهنجية حلساب
تكل الاشرتااكت؛
"" "7وقررت كذكل مواصةل رصد جدول رسوم اتفاق لش بونة واعادة النظر فيه لزايدته يف املس تقبل؛
"" "8وقررت يف هناية املطاف الاس تفادة من الاجامتع املقبل لفريق لش بونة العامل والاجامتع أو الاجامتعات غري الرمسية
اليت قد يطلب رئيس الفريق العامل من المانة تنظميها ملواصةل مناقشة الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة وخباصة العنارص
املشار الهيا يف الفقرتني " "6و" "7من هذا القرار".
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معلومات اضافية :من املزمع أن جيمتع الفريق العامل املعين ابعداد اللحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة ووثيقة جنيف،
مبدئيا ،يف الفرتة من  3اىل  5أبريل .2017

البند  :23مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،مبا يف ذكل أسامء احلقول عىل النرتنت
الوثيقة( WO/GA/48/12 Rev. :مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،ابلضافة اىل أسامء احلقول).
القرار " :وأحاطت امجلعية العامة للويبو علام بوثيقة مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،ابلضافة اىل أسامء احلقول
(الوثيقة .)WO/GA/48/12 Rev.
معلومات اضافية :حتتوي الوثيقة عىل تقرير عن أنشطة املركز ابعتباره موردا دوليا للبدائل الفعاةل ملنازعات امللكية الفكرية
املرفوعة أمام احملامك ،مبا يف ذكل مس تجدات عن قواعد الويبو ،واملساعدة اليت تلمتسها بعض ماكتب امللكية الفكرية يف ااتحهتا
خليارات بديةل لتسوية املنازعات .وشهد عدد القضااي اليت عاجلها املركز عىل أساس الس ياسة املوحدة لتسوية املنازعات زايدة
بنس بة  4.6ابملائة مقارنة ابلعام السابق؛ وحىت أغسطس  ،2016اكن املركز قد عاجل أكرث من  35 000قضية مبا يشمل أكرث
من  65 000امس حقل .ومشل حنو  15ابملائة من مجمل القضااي احملاةل اىل املركز يف عام  2016تسجيلت يف احلقول العليا
املُدرجة حديثا.

البند  :24معاهدة مراكش
" "1النظام ادلاخيل
الوثيقة( MVT/A/1 :النظام ادلاخيل).
القرار " :واعمتدت امجلعية النظام ادلاخيل العام للويبو ابعتباره نظاهما ادلاخيل مع املواد  7و 9و 25املعدةل ابلصيغة الواردة يف
الوثيقة  ،MVT/A/1/1الفقرات  8و 11و ،13ومع املادتني اخلاصتني الضافيتني ابلصيغة الواردة يف الفقرة  14من
الوثيقة نفسها".
معلومات اضافية :دخلت "معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اىل املصنفات املنشورة لفائدة الشخاص املكفوفني أو معايق البرص
أو ذوي اعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات" (معاهدة مراكش) حزي النفاذ يف  30سبمترب .2016
" "2وضع معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اىل املصنفات املنشورة لفائدة الشخاص املكفوفني أو معايق البرص أو ذوي
اعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات
الوثيقة( MVT/A/2 Rev. :وضع معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اىل املصنفات املنشورة لفائدة الشخاص املكفوفني
أو معايق البرص أو ذوي اعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات).
القرار" :وأحاطت امجلعية علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة ".MVT/A/1/2 Rev.
معلومات اضافية :تشري الوثيقة اىل أن  80دوةل وقّعت عىل املعاهدة وأن  22دوةل صادقت علهيا حىت  20سبمترب .2016

البند  :25تعيني مدير شعبة الرقابة ادلاخلية
الوثيقتان WO/CC/73/6 :و( WO/CC/73/6 Corr.تعيني مدير شعبة الرقابة ادلاخلية).
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القرار" :وأحاطت جلنة الويبو للتنس يق علام ابملعلومات الواردة يف الفقرات من  1اىل  8من الوثيقة WO/CC/73/6
ووافقت عىل تعيني الس يد سينغ يف منصب مدير شعبة الرقابة ادلاخلية ملدة ست س نوات غري قابةل للتجديد".
معلومات اضافية :سيبدأ الس يد راجيش سينغ (الهند) همامه يف  1فرباير .2017

البند  :26تقارير عن شؤون املوظفني
" "1تقرير عن املوارد البرشية
الوثيقتان WO/CC/73/1 :و( WO/CC/73/1 Corr.التقرير الس نوي عن املوارد البرشية).
القرار" :ان جلنة الويبو للتنس يق:
"" "1أحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الفقرات من  87اىل  91من الوثيقة  ،WO/CC/73/1وانتخبت الس يد فيليب
فافاتييه عضوا مناواب للجنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو للفرتة املمتدة حىت ادلورة العادية للجنة الويبو للتنس يق يف
عام 2019؛
"" "2وأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الفقرتني  93و 94من الوثيقة ".WO/CC/73/1
معلومات اضافية :يشري التقرير اىل أن اللجنة تناولت املسائل التالية خلل العام املايض "1" :حتسني لك من التنوع اجلغرايف
والتوازن بني اجلنسني يف التوظيف نتيجة تنفيذ اسرتاتيجية املوارد البرشية  ،2015-2013والتوازن السلمي بني الاس تقرار
واملرونة يف القوى العامةل يف الويبو ،وحتديث وتطوير العمليات واحللول اخلاصة ابملوارد البرشية ،وزايدة الاستامثر يف تدريب
املوظفني وتطويرمه ،ويف املرافق ادلامعة لرفاههم "2" ،ووضع الس ياسات القامئ عىل املشاركة النشطة للموظفني بشأن
القضااي املرتبطة بهتيئة ماكن معل يسوده الاحرتام والتوافق وابلصحة والسلمة املهنيتني "3" ،والتعديلت املُدخةل عىل نظام
املوظفني ولحئته بغرض ترش يد مزااي املوظفني واس تحقاقاهتم وضامن التوافق مع أفضل املامرسات املتبعة يف نظام المم املتحدة
املوحد "4" ،والعداد للتغيريات املرتقب ادخالها عىل صعيد منظومة المم املتحدة عىل مجموعة عنارص الجر ملوظفي الفئة
الفنية والفئات العليا "5" ،ونظرة استرشافية اىل النصف الثاين من الثنائية احلالية "6" ،وبنود للعرض عىل جلنة الويبو
للتنس يق ،سواء للعلم هبا أو امتثا ًل لللزتامات القانونية املنصوص علهيا يف نظام املوظفني ولحئته.
" "2تقرير بشأن التوزيع اجلغرايف
الوثيقتان WO/CC/73/5 :و( WO/CC/73/5 Corr.تقرير بشأن التوزيع اجلغرايف).
القرار" :ان جلنة الويبو للتنس يق:
"" "1أحاطت علام ابلوثيقة املعنونة "تقرير بشأن التوزيع اجلغرايف" (الوثيقة )WO/CC/73/5؛
"" "2وأيّدت التوصيات المتهيدية املنصوص علهيا يف الفقرتني  17و 18من الوثيقة ذاهتا".
معلومات اضافية :أعدّ الرئيس (اخلارج) للجنة الويبو للتنس يق "التقرير بشأن التوزيع اجلغرايف" عقب مشاورات لكّفته جلنة
التنس يق ابجراهئا .وفامي ييل أ ّمه التوصيات المتهيدية املُعمتدة (يرد وصفها ابلتفصيل يف الفقرتني  17و 18من التقرير):
" "1ينبغي للمانة توس يع نطاق أنشطهتا التوعوية ليغطي ،عىل سبيل الولوية ،ادلول العضاء غري املمثةل؛ " "2وينبغي
للمانة أن تدرج بصفة مهنجية يف اعلانت الشواغر اخلاضعة للتوزيع اجلغرايف جزء ًا يتعلق "ابلتنوع" يمتحور حوهل هدفا
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املنظمة املمتثلن يف التوازن بني اجلنسني والتوزيع اجلغرايف العادل؛ " "3وينبغي السعي ،يف اجامتعات املشاورة اللحقة ،اىل
زايدة حبث امللحظات والاقرتاحات الخرى اليت طرحهتا اجملموعات القلميية.
" "3تقرير مكتب الخلقيات
الوثيقة( WO/CC/73/2 :التقرير الس نوي ملكتب الخلقيات).
القرار" :وأحاطت جلنة الويبو للتنس يق علام ابلتقرير الس نوي ملكتب الخلقيات (الوثيقة ".)WO/CC/73/2
معلومات اضافية :يعرض التقرير أنشطة مكتب الخلقيات املرتبطة مبا ييل "1" :النشطة الرتوحيية "2" ،واملشورة الرسية
املُقدمة اىل الدارة العليا واملديرين ومجيع املوظفني "3" ،ووضع القواعد واملعايري وصياغة الس ياسات "4" ،وتنفيذ
اخملصصة ملكتب الخلقيات.
الس ياسات ّ

البند  :27تعديلت عىل نظام املوظفني ولحئته
" "1تعديلت عىل نظام املوظفني ولحئته
الوثيقة( WO/CC/73/3 :تعديلت عىل نظام املوظفني ولحئته).
القرار" :ان جلنة الويبو للتنس يق:
"" "1وافقت عىل التعديلت عىل نظام املوظفني عىل النحو الوارد يف املرفقات الثاين والثامن والعارش ،مبا يف ذكل املادة
اجلديدة  25-3بشأن الزايدة ادلورية اخلاصة يف املرتبات ،لتدخل حزي النفاذ يف  1يناير  ،2017وعىل التعديلت الواردة يف
املرفق الرابع ،لتدخل حزي النفاذ يف  1يناير  2017أو يف اترخي جديد ّتقرره امجلعية العامة للمم املتحدة؛
"" "2والمتست من المانة اعداد س ياسة شامةل لتنقل املوظفني قبل انعقاد ادلورة العادية للجنة التنس يق لعام 2017
البت فامي اذا اكن ّ
بغرض متكني اللجنة من اس تعراض اس تخدام الزايدة ادلورية اخلاصة يف املرتبات و ّ
يتعني البقاء عىل املادة
اجلديدة  25-3أو حذفها؛
"" "3ووافقت عىل التعديلت عىل نظام املوظفني عىل النحو الوارد يف املرفق السادس لتدخل حزي النفاذ اعتبارا من
الس نة ادلراس ية  2018/2017أو الس نة ادلراس ية لعام  2018حسب احلال؛
"" "4ووافقت عىل التعديل املُدخل عىل القاعدة  1-1-8من لحئة املوظفني كام هو وارد يف املرفق الثاين عرش؛
"" "5ووافقت عىل تقييد للامدة  6-3من نظام املوظفني للمتكني من تنفيذ التدبري املزمع تنفيذه ّمرة واحدة واملذكور يف
الفقرتني  14و.15
"" "6وأحاطت علام ابلتعديلت عىل لحئة املوظفني واملرفقات ذات الصةل عىل النحو الوارد يف املرفقات الثالث واخلامس
والسابع والتاسع والثاين عرش والثالث عرش.
"" "7وأحاطت علام مبضمون "ادلراسة بشأن تنقل املوظفني" الواردة يف املرفق احلادي عرش ،وكذكل بقرار املدير العام
الاحتفاظ بفرتة الس نة اليت جيوز فهيا وضع املرحشني اذلي أوىص هبم جملس التعيني ،ولكن مل يُع ّينوا ،عىل قامئة احتياطية كام
هو منصوص عليه يف القاعدة ".4-9-4
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معلومات اضافية :جيب ادخال عدد من التعديلت وفقا لس تعراض مجموعة عنارص الجر يف النظام املوحد للمم املتحدة
ابلنس بة ملوظفي الفئة الفنية والفئات العليا ،كام ّقررته امجلعية العامة للمم املتحدة يف ديسمرب  .2015وتنجم بعض التعديلت
الخرى عن تقيمي للقضااي العملية و/أو القانونية املواّجة يف تطبيق الحاكم اجلديدة لنظام العدل ادلاخيل ،اذلي دخل حزي
النفاذ يف  1يناير  .2014وتدخل التعديلت املتبقية مضن الاس تعراض املس متر لنظام املوظفني ولحئته من أجل احملافظة
عىل اطار تنظميي سلمي يتكيف مع الاحتياجات والولوايت املتغرية يف املنظمة ويدمعها ،مع ضامن التوافق مع أفضل
املامرسات املتبعة يف النظام املوحد للمم املتحدة.
" "2تعديلت عىل نظام املوظفني بشأن منحة التعلمي للموظفني املقميني يف بدلمه وغري العاملني فيه
الوثيقتان( WO/CC/73/4 :تعديلت عىل نظام املوظفني بشأن منحة التعلمي للموظفني املقميني يف بدلمه وغري العاملني
فيه) ،و( WO/CC/73/INF/1رأي قانوين يف مسأةل احلقوق املكتس بة يف منحة التعلمي للموظفني املقميني يف بدلمه وغري
العاملني فيه وتقيمي الثر املايل اذلي قد ينجم عن اعامتد تدبري انتقايل حمدود).
القرار" :ان جلنة الويبو للتنس يق وافقت عىل أن يمت ،اعتبارا من  1يناير :2017
"" "1حذف املادة (14.3و) من نظام املوظفني؛
"" "2واضافة تدبري انتقايل اىل املادة  5.12كام هو وارد يف الفقرة  "2"2من الوثيقة "تعديلت عىل نظام املوظفني بشأن
منحة التعلمي للموظفني املقميني يف بدلمه وغري العاملني فيه" (الوثيقة ".)WO/CC/73/4
معلومات اضافية :تريم التعديلت امل ُعمتدة اىل وقف رصف منحة التعلمي يف ظ ّل طروف مع ّينة ،مع ضامن تدبري انتقايل
حمدود للوفاء برشط الخطار.

البند  :28اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية
الوثيقة( A/56/13 :اقرتاح تضمني جدول العامل بندا تمكيليا بعنوان "اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية).
القرار" :ان جلنة التنس يق ،يف دورهتا الثالثة والس بعني (ادلورة العادية السابعة والربعون) ،أكدت جمدد ًا قرار دورهتا الثانية
والس بعني (ادلورة الاس تثنائية السادسة والعرشون) وأوصت امجلعية العامة للويبو مبا ييل:
"( )1أن ترحب بتدقيق "الطار الخليق" اذلي جتريه حالي ًا شعبة الرقابة ادلاخلية؛
"( )2وأن تطلب من المانة مراجعة الس ياسة اخلاصة ابملبلغني عن اخملالفات ،مع مراعاة ادلروس املس تفادة واملس تجدات
وأفضل املامرسات املُتبعة يف املنظامت الخرى؛ وأن تدعو اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة اىل اس تعراض تكل املراجعة
املقرتحة والتعليق علهيا؛
"( )3وأن تلمتس من رئيس مكتب الخلقيات تضمني التقرير الهنايئ معلومات عن أي حالت قامئة من حالت الانتقام
ضد شهود يتعاونون مع حتقيق يف حاةل ابلغ عن خمالفة ،مبا يتفق مع اجراءات الويبو السارية؛
"( )4وأن تدعو أيض ًا مدير شعبة الرقابة ادلاخلية اىل اس تعراض س ياسات الويبو واجراءاهتا اخلاصة ابملشرتايت عقب
ئيَس امجلعية العامة وجلنة التنس يق ،لضامن الوضوح والشفافية
الاس تعراض اذلي جيريه املدير العام حالي ًا ،بناء عىل توصية ر َ
يف معلية الرشاء يف الويبو ،حىت يتس ىن تقدمي الاس تنتاجات والتوصيات اىل جلنة الربانمج واملزيانية يك تنظر فهيا ادلول
العضاء".

20

معلومات اضافية :مضن البند التايل من جدول العامل ،أبلغ رئيس جلنة التنس يق امجلعية العامة ابلقرار الوارد أعله.

البند  :29اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية
الوثيقتان( A/56/13 :اقرتاح تضمني جدول العامل بندا تمكيليا بعنوان "اس تعراض تقرير مكتب خدمات الرقابة ادلاخلية)،
و( WO/GA/48/15القرارات اليت اختذهتا جلنة الويبو للتنس يق).
القرار" :وأحاطت امجلعية العامة للويبو علام بتقرير رئيس جلنة الويبو للتنس يق ووافقت عىل التوصيات الصادرة عن ادلورتني
الثانية والس بعني والثالثة والس بعني للجنة الويبو للتنس يق (الوثيقتان  WO/CC/72/4و".)A/56/16
معلومات اضافية :ابلضافة اىل القرار اذلي اختذته جلنة التنس يق يف اطار البند السابق (املامثل للقرار املُتخذ يف دورهتا
الثانية والس بعني) ،استندت امجلعية العامة أيضا يف قرارها اىل قرار ادلورة الثالثة والس بعني للجنة التنس يق ،اليت عُقدت يف
 7أكتوبر .2016

البند  :30اعامتد التقارير
الواثئق :انظر مرفق هذه الوثيقة.
القرار" :ان مجعيات ادلول العضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه،
"" "1اعمتدت هذا التقرير املوجز (الوثيقة )A/56/16؛
"" "2والمتست من المانة اس تكامل التقارير الشامةل ونرشها عىل موقع الويبو اللكرتوين وتبليغها لدلول العضاء يف موعد
أقصاه  31أكتوبر . 2016وينبغي تقدمي التعليقات اىل المانة يف موعد أقصاه  30نومفرب  ،2016وبعد ذكل س ُتعترب التقارير
ُمعمتدة حبلول  16ديسمرب ".2016
معلومات اضافية :مشل التقرير املوجز قامئة القرارات املُعمتدة .وحت ّل التقارير الشامةل ،املُعمتدة يف  16ديسمرب  ،2016حم ّل
التقرير املوجز وتتضمن لك البياانت املُدىل هبا.

البند  :31اختتام ادلورات
اختمت رئيس امجلعية العامة للويبو ،السفري اينيس اكرلكينس ،ادلورة السادسة وامخلسني للجمعيات يف  11أكتوبر .2016
وس ُتعقد ادلورة السابعة وامخلسون للجمعيات يف املقر الرئيَس للويبو يف الفرتة من  2اىل  11أكتوبر .2017

ANNEX

املرفق

قامئة تقارير ادلورة السادسة وامخلسني للجمعيات
A/56/17

التقرير العام دلورة امجلعيات السادسة وامخلسني ( 141صفحة)

WO/GA/48/17

تقرير ادلورة الثامنة والربعني للجمعية العامة ( 66صفحة)

WO/CC/73/7

تقرير ادلورة الثالثة والس بعني للجنة الويبو للتنس يق ( 36صفحة)

PCT/A/48/5

تقرير ادلورة الثامنة والربعني مجلعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات ( 17صفحة)

P/EC/56/1

تقرير ادلورة السادسة وامخلسني للجنة التنفيذية لحتاد ابريس (صفحة واحدة)

B/EC/62/1

تقرير ادلورة الثانية والس تني للجنة التنفيذية لحتاد برن (صفحة واحدة)

MM/A/50/5

تقرير ادلورة امخلسني مجلعية احتاد مدريد ( 6صفحات)

H/A/36/2

تقرير ادلورة السادسة والثلثني مجلعية احتاد لهاي (صفحتان)

LI/A/33/3

تقرير ادلورة الثالثة والثلثني مجلعية احتاد لش بونة ( 7صفحات)

MVT/A/1/3

تقرير ادلورة الوىل مجلعية معاهدة مراكش ( 16صفحة)

اجملموع

 10تقارير مبا يشمل  293صفحة
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