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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 22 :أأكتوبر 2015

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات اخلامسة واخلمسون

جنيف ،من  5اإىل  14أأكتوبر 2015
قائمة القرارات

من اإعداد ا ألمانة

البند  1من جدول ا ألعامل املوحد
افتتاح ادلورات
دعا املدير العام للويبو ،الس يد فرانسس غري ،سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات وسائر هيئات ادلول
ا ألعضاء يف الويبو اإىل الانعقاد ،وافتتحهتا رئيسة امجلعية العامة اخلارجة ،الس يدة السفرية ابيفي اكيرامو (فنلندا) يف
اجامتع مشرتك.

البند  2من جدول ا ألعامل املوحد
انتخاب أأعضاء املاكتب
انتخبت امجلعيات وسائر الهيئات أأعضاء ماكتهبا ،أأي السفري غابرييل دويك (كولومبيا) رئيسا للجمعية العامة والسفري فرانسوا
اكسافييه انغارامبيه (رواندا) رئيسا للجنة التنس يق ومجيع أأعضاء املاكتب الواردة أأسامؤمه يف الوثيقة A/55/INF/4

(ملحوظة :ترد لك الواثئق املشار اإلهيا يف هذه الوثيقة عىل املوقع الإلكرتوين التايل:
.)http://www.wipo.int/about-wipo/en/assemblies/2015/a_55/agenda.html

A/55/INF/11
2

البند  3من جدول ا ألعامل املوحد
اعامتد جدول ا ألعامل
اعمتدت لك من مجعيات ادلول ا ألعضاء وسائر الهيئات املعنية جدول أأعاملها عىل النحو املقرتح يف الوثيقة A/55/1 Prov.5
عىل أأن يكون من املفهوم أأن تدعا الاحتادات "املموةل من الاشرتااكت" ( أأي بنود جدول ا ألعامل  19اإىل  )22اإىل الانعقاد
قبل مناقشة اقرتاح الربانمج واملزيانية ( أأي بند جدول ا ألعامل  ،)11كام أأوصت به جلنة الربانمج واملزيانية.

البند  4من جدول ا ألعامل املوحد
تقرير املدير العام
مل يعمتد أأي قرار بشأأن هذا البند من جدول الاعامل.

البند  5من جدول ا ألعامل املوحد
بياانت عامة
مل يعمتد أأي قرار بشأأن هذا البند من جدول الاعامل.

البند 6من جدول ا ألعامل املوحد
قبول املراقبني
قررت امجلعيات اخلامسة وامخلسون منح صفة مراقب للهيئات التالية (الوثيقة :(A/55/2
 املنظمة احلكومية ادلولية :املنظمة ا ألوروبية للقانون العام (.)EPLO
 املنظامت ادلولية غري احلكومية :مجعية احملفوظات والسجالت ( ،)ARAكونفدرالية مجموعات مس تخديم املعلومات
املتعلقة ابلرباءات (،)CEPIUGالرابطة ا ألوروبية للصناعات احليوية ( ،)EUROPABIOاجمللس ادلويل لالس تغالل
التجاري للملكية الفكرية احملدود ( )IIPCCومالواك ادلولية.
 املنظامت الوطنية غري احلكومية :مجعية الوالكء الاس بانيني املعمتدين دل منظامت امللكية الفكرية والصناعية
( ،)AGESORPIامجلعية الفنلندية حلق املؤلف ،املؤسسة الوطنية للتثقيف واملعارف الاجامتعية والتقليدية (.)NEST
 املنظامت احلكومية ا إلقليمية :املنظمة ا ألوروبية للقانون العام (.)EPLO

البند  7من جدول ا ألعامل املوحد
تكوين جلنة الربانمج واملزيانية
انتخبت امجلعية العامة ابلإجامع ادلول التالية لتكون أأعضاء يف جلنة الربانمج واملزيانية للفرتة املمتدة بني أأكتوبر 2015
و أأكتوبر  :2017ا ألرجنتني ،أأرمينيا ،أأذربيجان ،بنغالديش ،بيالروس ،الربازيل ،الاكمريون ،كندا ،ش ييل ،الصني ،كولومبيا
( ،)16/2015الكونغو ،امجلهورية التش يكية ،اإكوادور ،مرص ،السلفادور ،اإس تونيا ( ،)17/2016اإثيوبيا ،فرنسا ،أأملانيا،
اليوانن ،غواتاميل ،هنغاراي ،الهند ،اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،اإيطاليا ،الياابن ،لتفيا ( ،)16/2015مالزياي ،املكس يك،
املغرب ،نيجرياي ،ابكس تان ،بامن ،بولندا ،مجهورية كوراي ،رومانيا ،الاحتاد الرويس ،الس نغال ،س نغافورة ،سلوفاكيا،

A/55/INF/11
3

سلوفينيا ،جنوب أأفريقيا ،اإس بانيا ،رسي لناك ،السويد ،سويرسا (حبمك املوقع) ،طاجيكس تان ،ترينيداد وتوابغو
( ،)17/2016تركيا ،أأوغندا ،اململكة املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فييت انم ،زمبابوي (.)53

البند  8من جدول ا ألعامل املوحد
تكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن
انتخبت مجعية احتاد ابريس ابلإجامع ادلول التالية لتكون أأعضاء عادية يف اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس :أأنغول
وا ألرجنتني و أأذربيجان وجزر الهباما وبنغالديش وبوركينا فاسو والاكمريون والصني وكولومبيا وكواب وامجلهورية
التش يكية ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وادلامنرك وإاكوادور وفنلندا وغاان وغواتاميل وهنغاراي وإايسلندا
وإاندونيس يا وإايران (مجهورية  -الإسالمية) وإايرلندا وإايطاليا والياابن واكزاخس تان ولتفيا ومنغوليا واملغرب ونيبال
ونيوزيلندا وابكس تان وبريو وبولندا ومجهورية كوراي ورومانيا وس نغافورة ورسي لناك والسويد و أأوغندا والولايت
املتحدة ا ألمريكية وفييت انم ()41؛
انتخبت مجعية احتاد برن ابلإجامع ادلول التالية لتكون أأعضاء عادية يف اللجنة التنفيذية لحتاد برن :اجلزائر و أأسرتاليا
والمنسا وبرابدوس وبلجياك والربازيل وبروين دار السالم وكندا والكونغو وكوس تارياك وكوت ديفوار وامجلهورية
ادلومينيكية والسلفادور وإاس تونيا وفرنسا وغابون و أأملانيا والهند وقريغزيس تان ولكسمربغ ومالزياي واملكس يك وانميبيا
وهولندا ونيجرياي والرنوجي وبامن وابراغواي والربتغال والاحتاد الرويس ورواندا والس نغال وجنوب أأفريقيا وإاس بانيا
وتونس وتركيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإايرلندا الشاملية ومجهورية تزنانيا املتحدة وزمبابوي ()39؛
ن
وعني مؤمتر الويبو ،ابلإجامع ،ادلولتني التاليتني لتكوان عضوين مؤقتني يف جلنة الويبو للتنس يق :اإثيوبيا وميامنار ()2؛
و أأشار مؤمتر الويبو ومجعيتا احتادي ابريس وبرن اإىل أأن سويرسا س تظل عضوا عاداي حبمك وضعها يف اللجنتني

التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن.

البند  9من جدول ا ألعامل املوحد
املوافقة عىل اتفاقات
وافقت جلنة التنس يق عىل مذكرة التفامه بني الويبو واملركز ا إلقليمي لتطوير الكتب يف اإقلمي أأمرياك الالتينية والاكرييب ومذكرة
التفامه بني الويبو وجلنة ا ألمم املتحدة الاقتصادية والاجامتعية لآس يا واحمليط الهادئ (الوثيقة ،WO/CC/71/1
املرفق ا ألول واملرفق الثاين)

البند  10من جدول ا ألعامل املوحد
تقارير عن التدقيق والرقابة
تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام "بتقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة" (الوثيقة .)WO/GA/47/2
تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
أأحاطت مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك فامي يعنيه ،علام "بتقرير مراجع احلساابت
اخلاريج" (الوثيقة .)A/55/9
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تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية
أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام "ابلتقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية" (الوثيقة .)WO/GA/47/4

البند  11من جدول ا ألعامل املوحد
تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية
قال الرئيس اإن البند  11من جدول ا ألعامل يغطي لك القضااي اليت انقش هتا جلنة الربانمج واملزيانية (جلنة املزيانية) يف دورتهيا
الثالثة والعرشين والرابعة والعرشين ،ابس تثناء "التقارير عن التدقيق والرقابة" اليت نوقشت مضن البند  10من جدول
ا ألعامل .وقال اإن اللجنة مل تمت نكن ،كام أأشري اإليه يف الوثيقة  A/55/4املعنونة "القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية"،
من ن
البت يف القضااي التالية ( :أأ) التقرير املرحيل الهنايئ بشأأن مرشوع البناء اجلديد وقاعة املؤمترات اجلديدة؛ (ب) واقرتاح
الربانمج واملزيانية للثنائية  ،17/2016مبا يف ذكل القضااي املرتبطة بنظام لش بونة .و أأضاف أأن جلنة املزيانية مل تمتكنن ،مضن
النقطة (ب) ،من ن
البت يف قضية املاكتب اخلارجية اجلديدة .ومىض يقول إان جلنة املزيانية أأحاطت علام كذكل بعدم بلوغ أأي
توافق يف الآراء بشأأن القضااي التالية اليت طرحهتا بعض ادلول ا ألعضاء ( :أأ) الاقرتاح ادلاعي اإىل " أأن يكون ختصيص أأموال
ألي مؤمترات دبلوماس ية يف الثنائية  17/2016مرشوطا ابإماكنية مشاركة ادلول ا ألعضاء يف الويبو عىل حنو اتم يف تكل
املؤمترات"؛ (ب) "واحلاجة اإىل مراجعة املهنجية املتعلقة بتخصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد ،مبا يف ذكل
ختصيص اإيرادات املنظمة املتنوعة".
وراح يقر أأ فقرة قرار مقرتحة يف الوثيقة  A/55/4املعنونة "القرارات اليت اختذهتا جلنة الربانمج واملزيانية" فامي يتعلق مجميع
املسائل اليت ينسحب علهيا البند  11من جدول ا ألعامل ،فامي عدا املسائل املعلقة املبينة أأعاله.
أأول .فامي يتعلق ابلقضااي املشار اإلهيا يف الفقرة السابقة ،اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها
الويبو ،لك يف ما يعنيه:
" "1أأحاطت علامً بوثيقة "قامئة القرارات" الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية (الوثيقة  )A/55/4والنسخة احملدنثة للوثيقة
املعنونة "وضع تسديد الاشرتااكت يف  1سبمترب ( "2015الوثيقة A/55/8؛)
" "2ووافقت عىل اقرتاحات جلنة املزيانية كام ترد يف الوثيقة ( A/55/4انظر الفقرة الثانية من جدول هذا البند).
اثنيا .فامي يتعلق ابلتقرير املرحيل عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة (الوثيقة  ، ،)A/55/11اإن
مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك يف ما يعنيه:
( أأ) أأحاطت علام مبضمون التقرير املرحيل عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة
(الوثيقة  ،)A/55/11مبا يف ذكل وجود مناقشات جارية مع الرشاكت الثالث واملاكتب املهنية املتخصصة الثالث املتبقية
بشأأن حساابهتا اخلتامية؛
(ب) و أأحاطت علام بأأن ا ألمانة:
" "1بذلت أأفضل مساعهيا للحد ،بأأكرب قدر ممكن ،من المتويل الإضايف اذلي قد يلزم ختصيصه لختتام وإاقفال لك
احلساابت املرتبطة مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة؛
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" "2و أأقفلت مجيع احلساابت تقريب ًا ( 102من أأصل  )108املرتبطة مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة قبل انعقاد
امجلعيات يف عام 2015؛وستبذل لك هجد ممكن لإقفال احلساابت الس تة املتبقية يف أأقرب وقت ممكن بعد امجلعيات.
(ج) ووافقت اس تثنائيا عىل تغطية أأية مرصوفات اإضافية حممتةل تتعلق ابختتام وإاقفال احلساابت املرتبطة مبرشوع قاعة
املؤمترات اجلديدة وتزيد عىل املزيانية املعمتدة لقاعة املؤمترات املذكورة بقيمة  75.2مليون فرنك سويرسي ،من املزيانية الإجاملية
الواردة يف الربانمج واملزيانية املعمتدة للثنائية  ،15/2014مببلغ ل يفوق  3.5مليون فرنك سويرسي.
اثلثا .فامي يتعلق ابملاكتب اخلارجية اجلديدة ،قررت امجلعية العامة:
.1

أأن تعمتد املبادئ التوجهيية املرفقة هبذا القرار؛

 .2واعرتافا مهنا بقدرة املنظمة احملدودة عىل فتح ماكتب خارجية جديدة ورغبة مهنا يف اتباع هنج تدرجيي وحمرتس دل
اإنشاء ماكتب خارجية جديدة ،أأن ل تفتح أأكرث من  3ماكتب خارجية يف الثنائية خالل الثنائيتني  17/2016و،19/2018
رهن موافقة امجلعية العامة للويبو؛
 .3ول خيل هذا القرار بأأي قرار تتخذه جلنة الربانمج واملزيانية وامجلعية العامة بشأأن فتح ماكتب خارجية جديدة وفقا
للمبادئ التوجهيية بعد تقيمي خالل عام .2021
 .4وفامي خيص الفرتة املذكورة يف الفقرة  ،2ينبغي أأن تعطى ا ألولوية ألفريقيا .ولهذا الغرض ،تُش نجع ادلول ا ألعضاء عىل
تقدمي اقرتاحاهتا لالس تضافة يك يُنظر فهيا مضن املبادئ التوجهيية.
املرفق

مبادئ توجهيية بشأأن ماكتب الويبو اخلارجية
 .1تو ِّ نجه املبادئ التالية دور أأمانة الويبو واختاذ القرار من قبل ادلول ا ألعضاء بشأأن اإنشاء ش بكة [مس تدامة وذات جحم
مناسب وحمدود]من ماكتب الويبو اخلارجية تضيف قيمة وكفاءة وفعالية واحضة يف تنفيذ الربامج وفقا ل إالطار القامئ عىل النتاجئ
للربانمج واملزيانية ،وبطريقة منسقة ومتاكمةل مع مقر الويبو الرئييس وبنحو قد ل ميكن خبالفه تنفيذها من خالل العمليات يف
مقر الويبو الرئييس.
أألف :شفافية الإجراءات واختاذ القرار من قبل ادلول ا ألعضاء لإنشاء ماكتب خارجية جديدة للويبو
 .2ينبغي للك دوةل عضو ترغب يف اس تضافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية ،أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة
إاقليمية ،اإذا ما اتفق أأعضاؤها عىل ذكل ،أأن ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذكل كتابيا .ويبلغ رئيس امجلعية العامة
ادلول ا ألعضاء ،دون تأأخري ،ابس تالمه ذكل الإخطار .ول تنطبق هذه الفقرة عىل ادلول ا ألعضاء اليت قامت فعال ،بصفهتا
الوطنية أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقليمية ،بتقدمي الإخطارات املكتوبة.
 .3وينبغي لدلوةل العضو اليت ترغب يف اس تضافة مكتب خاريج بصفهتا الوطنية أأو نيابة عن مجموعة بدلان أأو مجموعة
إاقليمية ،اإذا ما اتفق أأعضاؤها عىل ذكل ،أأن تقدنم اقرتاحا من خالل املدير العام يك تنظر فيه جلنة الربانمج واملزيانية (اللجنة).
وجيوز لدلوةل العضو الامتس مساعدة ا ألمانة يف اإعداد ذكل الاقرتاح .وتقدم ا ألمانة اإىل اللجنة الإخطار والاقرتاح الواردين من
ادلوةل العضو.
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(3اثنيا) .وتقدم ا ألمانة اإىل اللجنة كذكل تقريرا [تقنيا] منفصال ،يستند اإىل حقائق ،عن [جدو ] املكتب اخلاريج
اجلديد املقرتح ومد متاش يه مع هذه املبادئ التوجهيية .وينبغي أأن تش متل الوثيقة أأيضا عىل املعلومات الوجهية ابلنس بة
لالعتبارات الواردة يف الفقرتني (10اثنيا) و .17وستنظر اللجنة يف الاقرتاح والوثيقة بغرض تقدمي أأية توصية اإىل امجلعية
العامة.
 .4وستنظر امجلعية العامة يف تقرير اللجنة ،مبا يف ذكل توصياهتا ،من أأجل اختاذ قرار هنايئ خبصوص اإنشاء املكتب
اخلاريج اجلديد.
 .5ويف حال وافقت امجلعية العامة عىل اإنشاء مكتب خاريج ،فاإن جلنة التنس يق ستنظر يف املوافقة عىل اتفاق مقرتح
بني املدير العام ابلنيابة عن الويبو والبدل املضيف ،مبا يامتىش و أأحاكم املادة  12من اتفاقية الويبو.
ابء :املغز من املاكتب اخلارجية
 .6ينبغي أأن حيدند الاقرتاح املشار اإليه يف الفقرة  3املغز من املكتب اخلاريج ويقرتح وليته مع بيان :أأية احتياجات
وا ألغراض والنطاق املقرتح ل أأنشطة ،مبا فهيا ا ألنشطة ا إلقليمية اإن وجدت؛ وبيان القيمة املضافة اإىل أأنشطة تنفيذ برامج
املنظمة ،مع اإيالء عناية خاصة لالعتبارات احملدندة يف القسمني دال وهاء.
 .7وإاقرارا بأأن ولية لك مكتب خاريج قد تكون خمتلفة حسب ما نتقرره ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،جيوز أأن يشمل
نطاق ا ألنشطة ا ألسايس يف أأي مكتب خاريج ما ييل:
" "1التعاون مع املكتب الوطين للملكية الفكرية عىل دمع أأنشطة تنفيذ برامج املنظمة وامليض هبا قدما؛
" "2وتعزيز الابتاكر والإبداع مبا يف ذكل عن طريق الهنوض ابلس تخدام الفعال خلدمات امللكية الفكرية؛
" "3وإاذاكء الوعي ابمللكية الفكرية وتعميق فهمها وإاذاكء احرتاهما؛
" "4وتقدمي خدمات الزبون لفائدة مس تخديم خدمات امللكية الفكرية العاملية ،مبا يف ذكل املعاهدات والتفاقيات
اليت تديرها الويبو؛
" "5واملساعدة عىل اس تخدام امللكية الفكرية أكداة للهنوض ابلتمنية ونقل التكنولوجيا؛
" "6وتوفري ادلمع يف اجملالني الس يايس والتقين ملاكتب امللكية الفكرية الوطنية من أأجل زايدة اس تخدام
امللكية الفكرية؛
" "7ويف حال موافقة اللجنة ،جيوز للويبو اس تكشاف اإماكنية أأن ينفنذ مكتب خاريج أأنشطة أأخر تعود بفائدة
عىل ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
 .8ولن تنفنذ ماكتب الويبو اخلارجية أأية أأنشطة تتعلق مبعاجلة 1الطلبات ادلولية املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن
الرباءات ونظام مدريد ونظام لهاي ،أأو أأية معامالت مالية تتصل بذكل.
 .9وميكن للماكتب اخلارجية اس تكامل ا ألنشطة ولكن دون حت نمل املهام اليت تكون أأساسا من مسؤولية الإدارات الوطنية
املعنية ابمللكية الفكرية.
 1مثال ،الاس تالم أأو الإحاةل أأو املراجعة أأو البحث أأو الفحص أأو التناول أأو النرش أأو التنازل عند نقل احلقوق يف الرتاخيص أأو التجديد أأو التخزين.
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جمي :نشاط إاقليمي
 .10جيوز أأن ينفنذ املكتب اخلاريج أأنشطة تكون مماثةل للنطاق ا ألسايس احملدند يف الفقرة  ،7مبا يامتىش مع برامج الويبو
املعمتدة يف مجموعة بدلان أأو مجموعة إاقليمية ويدمعها ،يف حال موافقة البدلان اليت سيشملها املكتب اخلاريج عىل ذكل.
متس تكل ا ألنشطة حبقوق أأي بدل أآخر يف املنطقة ا إلقليمية ذاهتا فامي يتعلق بأأنشطة برامج الويبو العادية،
(10اثنيا) ول ن
ل س امي عىل الصعيد الوطين ،مبا يشمل تقدمي أأية مساعدة قانونية أأو تقنية اإىل تكل البدلان مبارشة من مقر الويبو الرئييس.
دال :الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية
 .11اإقرارا بتفاوت مس توايت التمنية فامي بني ادلول ا ألعضاء ،واحلاجة اإىل الاحتفاظ ابملوارد للماكتب ا إلقليمية دون مساس
ابدلول ا ألعضاء اليت ختتار التعامل مع مقر الويبو الرئييس مبارشة ،حيدند التقرير املنصوص عليه يف الفقرة (3اثنيا) ،ابلستناد
اإىل وقائع ،اجلدو التقنية للمكتب اخلاريج املقرتح ،فامي يتعلق مبا ييل:
" "1انعاكسات اإنشاء املكتب اخلاريج عىل املزيانية ،مبا يف ذكل الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية وتاكليفه
ادلورية؛
" "2وفورات الفعالية املمكن حتققهيا من النشاط املقرتح للمكتب اخلاريج.
ول مي نس التقرير املنصوص عليه يف الفقرة (3اثنيا) ابلقرار الس يايس الهنايئ اذلي قد تتخذه ادلول ا ألعضاء بشأأن أأي عرض
ابس تضافة مكتب خاريج للويبو.
(11اثنيا) .ول يفرض متويل املاكتب اخلارجية ،من غري المتويل اذلي يوفره البدل املضيف أأو بدل أآخر يو ند الإسهام يف
خمصص يف املزيانية العادية املعمتدة.
تشغيل ذكل املكتب ،أأي عبء مايل اإضايف عىل ادلول ا ألعضاء غري ما هو ن
 .12وس تعمتد القدرة عىل ضامن الاس تدامة املالية واس مترارية املزيانية لش بكة ماكتب الويبو اخلارجية عىل مد اإسهامه يف
حتقيق نتاجئ الربامج ،وفعالية معهل من حيث التلكفة ،واحلاةل املالية السائدة للمنظمة ،وينبغي ل أأمانة أأن تطلع ادلول ا ألعضاء
هبذه الاعتبارات عىل النحو املالمئ.
هاء :اجلوانب اجلغرافية/املواقع
 .13ينبغي اإيالء الاعتبار الواجب ملبد أأ الش بكة اجلغرافية املس تدمية والعادةل والفعاةل فامي يتعلق مبوقع املاكتب اخلارجية
احملمتةل .وينبغي أأن يكون للك مكتب خاريج موقع جغرايف حمدند بوضوح للعمل فيه.
 .14وينبغي اإيالء الاعتبار الواجب للجوانب الإمنائية أأو ل أأقالمي اليت ل يوجد فهيا مكتب خاريج أأو ل أأماكن اليت يوجد
فهيا مس تخدمو خدمات الويبو العاملية ا ألساس ية للملكية الفكرية.
 .15مث اإن وجود مكتب خاريج يف اإقلمي أأو يف بدل جماور ل ينبغي أأن يشلك يف حد ذاته سببا لرفض طلب مقدم من
دوةل عضو يف ذكل الإقلمي ذاته يك تنظر فيه امجلعية العامة وتتخذ قرارا بشأأنه.
 .16ول يؤدي اإنشاء مكتب خاريج جديد اإىل املساس بنطاق مكتب خاريج قامئ لتنفيذ أأنشطة برامج الويبو املعمتدة يف
بدله املضيف ،أأو مع مجموعة من البدلان أأو مجموعة إاقليمية ،حسب ما تتفق عليه ادلول ا ألعضاء املعنية.
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 .17ول يؤدي اإنشاء مكتب خاريج يف دوةل عضو مع نينة اإىل املساس حبقوق ادلول ا ألعضاء ا ألخر يف الإقلمي اجلغرايف
ذاته ول مبامرسة عالقاهتا إازاء مقر الويبو الرئييس.
واو :مساءةل املاكتب اخلارجية/تقاريرها
 .18لك املاكتب اخلارجية جزء ل يتجز أأ من اإطار الويبو ل إالدارة القامئة عىل النتاجئ و أأساسها التنظيمي .وعندما ينشأأ املكتب
اخلاريج ويبد أأ معهل ،يُرصد ويُ نقمي أأداؤه و أأنشطته عىل أأساس مؤرشات ونتاجئ ا ألداء ،ويبلنغ ذكل اإىل اللجنة اليت حتيل
بدورها توصياهتا اإىل امجلعية العامة ،حسب الاقتضاء.
 .19وس تقتين الويبو مبارشة ا ألهجزة واملعدات املعلوماتية الالزمة مجليع ماكتب الويبو اخلارجية ابت نباع اإجراءاهتا العادية.
زاي :التنفيذ والاس تعراض
 .20تط نبق هذه املبادئ التوجهيية تطبيقا شامال عىل مجيع املاكتب اخلارجية القامئة واحملمتةل.
وحتس با لتطور الظروف يف حميط معل الويبو ،يتعني اس تعراض هذه املبادئ التوجهيية واملوافقة علهيا مبوجب قرار
.21
ن
من امجلعية العامة.
تقمي اللجنة جحم و أأداء ش بكة املاكتب اخلارجية بأأمكلها لك مخس س نوات ،وجيوز لها أأن تلمتس ادلمع من املدققني
 .22و ِّ ن
اخلارجيني أأو املقينِّمني املس تقلني اخلارجيني مع مراعاة الولايت والوظائف اخملتلفة اليت تضطلع هبا املاكتب اخلارجية .وللجنة أأن
تقرر اختصاصات هذا التقيمي.
رابعا .فامي يتعلق بسائر القضااي ،اإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات ،لك فامي يعنيه:
" "1وافقت عىل اعامتد اقرتاح الربانمج واملزيانية املراجع ( ،)A/55/5/Rev.ابلصيغة املعدةل أأثناء امجلعيات العامة
(الربانمج )6؛
" "2و أأحاطت علام بقرار مجعية احتاد لش بونة اعامتد تدابري قبل مجعيات  2016للقضاء عىل العجز املايل املتوقنع يف احتاد
لش بونة خالل الثنائية ،كام هو ن
مبني يف برانمج ومزيانية الويبو للثنائية  1.523( 17/2016مليون فرنك سويرسي)؛
وقررت أأن توافق عىل منح قرض لحتاد لش بونة من ا ألموال الاحتياطية لالحتادات املموةل ابلشرتااكت من أأجل
"  "3ن
متويل معليات ذكل الاحتاد يف الثنائية  ،17/2016يف حال مل تكن التدابري املذكورة اكفية لتغطية جعزه املتوقنع خالل الثنائية.
ويُمنح ذكل القرض دون فائدة وي ُسدند عندما تكون ا ألموال الاحتياطية لحتاد لش بونة اكفية لتسديده.
.2

اإن امجلعية العامة:

" "1أأ نقرت بأأن مهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتاد تُعد موضوعا شامال؛
" "2و أأحاطت علام بأأن بعض الوفود تر رضورة اإجراء املزيد من املناقشات بني ادلول ا ألعضاء؛
" "3وطلبت من ا ألمانة اإجراء دراسة بشأأن البدائل احملمتةل ملهنجية ختصيص الإيرادات واملزيانية حبسب لك احتاد ،يك
يُنظر فهيا يف ادلورة اخلامسة والعرشين للجنة الربانمج واملزيانية.
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 .3وحتيط امجلعية العامة علام بأأن لك املؤمترات ادلبلوماس ية املتوقعة يف الثنائية  ،17/2016واليت ميكن عقدها برعاية
الويبو خالل الثنائية  17/2016ومتويلها من موارد املنظمة ،س يكون ابب املشاركة الاكمةل فهيا مفتوحا أأمام مجيع ادلول
ا ألعضاء يف الويبو.

البند  12من جدول ا ألعامل املوحد
تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة
نقررت امجلعية العامة للويبو:
" "1أأن حتيط علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة WO/GA/47/5؛
" "2و أأن توجه اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة اإىل مواصةل العمل عىل املسائل اليت تتناولها
الوثيقة .WO/GA/47/5

البند  13من جدول ا ألعامل املوحد
تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات
أأحاطت امجلعية علام عن "تقرير اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات" )الوثيقة .(WO/GA/47/6

البند  14من جدول ا ألعامل املوحد
بعض املسائل املتعلقة ابللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية
أأحاطت امجلعية علام عن "تقرير اللجنة ادلامئة املعنية ابلعالمات التجارية والتصاممي الصناعية والبياانت اجلغرافية"
)الوثيقة .(WO/GA/47/7
ن
ووهجت امجلعية العامة اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية حنو دراسة
خمتلف ا ألنظمة اخلاصة حبامية املؤرشات اجلغرافية ،مضن وليهتا احلالية ومبا يشمل لك اجلوانب.

البند  15من جدول ا ألعامل املوحد
بعض املسائل املتعلقة ابدلعوة إا اىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي
وافقت امجلعية العامة للويبو:
عىل أأن تتوىل جلنة العالمات اس تكامل نص الاقرتاح ا ألسايس ملعاهدة قانون التصاممي يف دورتهيا الرابعة واخلامسة
والثالثني؛
" "1عىل أأل يُدعى اإىل الانعقاد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة قانون التصاممي يف هناية والنصف ا ألول من
عام  2017اإل اإذا انهتت املناقشات حول املساعدة التقنية والكشف أأثناء دوريت اللجنة الرابعة
واخلامسة والثالثني؛
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" "2وعىل أأن تتوىل جلنة العالمات اس تكامل نص الاقرتاح ا ألسايس ملعاهدة قانون التصاممي يف دورتهيا الرابعة
واخلامسة والثالثني؛
" "3وعىل أأن يُبت يف زمان وماكن انعقاد املؤمتر ادلبلومايس ،اإن تقرر عقده يف هناية النصف ا ألول من
عام  ،2017يف اجامتع حتضريي ينعقد بعد ادلورة اخلامسة والثالثني مبارشة.

البند  16من جدول ا ألعامل املوحد
تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأ أأعامل التمنية
اإن امجلعية العامة للويبو:
( أأ) حتيط علام "ابلتقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات جدول أأعامل التمنية"
(الوثيقة ،)WO/GA/47/9
(ب) وجتزي جلنة التمنية ،ابلإشارة اإىل الوثيقة  WO/GA/47/11املعنونة "قرار بشأأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية
ابلتمنية وامللكية الفكرية" مواصةل النقاش يف دورتهيا السادسة عرشة والسابعة عرشة ،يف موضوع القرار بشأأن املسائل
املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية اذلي اع ُتمد يف ادلورة الثالثة وا ألربعني للجمعية العامة للويبو
(الوثيقة  )CDIP/12/5و أأن ترفع تقرير ًا وتقدم توصيات بشأأن هذين املوضوعني اإىل امجلعية العامة للويبو يف عام .2016

البند  17من جدول ا ألعامل املوحد
بعض املسائل املتعلقة ابللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية
والفوللكور
اإذ تضع امجلعية العامة للويبو يف اعتبارها توصيات جدول أأعامل التمنية و نتقر ابلتقدم احملرز ،توافق عىل جتديد ولية جلنة الويبو
احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ،دون الإخالل ابلعمل اجلاري يف
منتدايت أأخر  ،عىل النحو التايل:
( أأ) س تواصل اللجنة ،خالل ثنائية املزيانية املقبةل  ،2017/2016ترسيع معلها ،مع الرتكزي عىل تضييق الفجوات
القامئة ،ابنفتاح والزتام اتم ،مبا يف ذكل املفاوضات املستندة اإىل النصوص ،هبدف التوصل اإىل اتفاق حول صك قانوين
دويل (صكوك قانونية دولية) ،دون اإخالل بطبيعة النتيجة (النتاجئ) ،فامي يتعلق ابمللكية الفكرية ويضمن امحلاية
املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
(ب) وس يكون معل اللجنة خالل الثنائية  2017/2016مستندا اإىل ما أأجنزته من معل ،مع الرتكزي الرئييس عىل
التوصل اإىل تفامه مشرتك للقضااي اجلوهرية ،مبا يف ذكل تعريف ال نمتكل غري املرشوع واملس تفيدين وموضوع امحلاية
و أأهداف امحلاية ونوع امحلاية اليت حيق توفريها للمعارف التقليدية /أأشاكل التعبري الثقايف عىل الصعيد ادلويل ،مبا يف
ذكل النظر يف الاس تثناءات والتقييدات والعالقة ابملكل العام.
(ج) وس تتنبع اللجنة ،كام هو ن
مبني يف اجلدول أأدانه ،برانمج معل حمدن د بوضوح يقوم عىل أأساليب معل سليمة،
للثنائية  .2017/2016ويكفل هذا الربانمج تنظمي  6دورات للجنة يف الثنائية  ،2017/2016مبا يف ذكل دورات
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مواضيعية ومتداخةل وتقييمية .وجيوز أأن نتقرر اللجنة اإنشاء مجموعة (مجموعات) خرباء وعقد مزيد من الاجامتعات عىل
مس تو السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص أأثناء دوراهتا القادمة.
(د) وستس تخدم اللجنة مجيع واثئق معل الويبو ،مبا يف ذكل الواثئق WIPO/GRTKF/IC/28/4
و WIPO/GRTKF/IC/28/5و ،WIPO/GRTKF/IC/28/6فضال عن أأي مساهامت أأخر من ادلول
ا ألعضاء ،ابس تعامل مهنج قامئ عىل ا ألدةل ،مبا يف ذكل ادلراسات وا ألمثةل املتعلقة ابلتجارب الوطنية ،والترشيعات
احمللية وا ألمثةل اخلاصة ابملوضوع القابل للحامية واملوضوع اذلي ل تُطلب حاميته؛ ونتاجئ أأي مجموعة (مجموعات) خرباء
منشأأة من قبل اللجنة وندوات وحلقات معل لها صةل ابللجنة وتُعقد يف اإطار الربانمج  .4غري أأنه ل ينبغي أأن تؤدي
ا ألمثةل أأو ادلراسات أأو الندوات أأو حلقات العمل اإىل تعطيل التقدم أأو حتديد أأية رشوط مس بقة للمفاوضات.
(ه) وابلنظر اإىل فائدة ندوات الويبو لعام  2015بشأأن املوضوعات املتعلقة ابللجنة ،ينبغي ختصيص موارد ل أأمانة،
مضن الربانمج  ،4ألغراض تنظمي ندوات وحلقات معل يف فرتة ما بني ادلورات من أأجل اإذاكء املعارف عىل
الصعيدين ا إلقليمي وا ألقاليمي وبلوغ توافق يف الآراء بشأأن القضااي املتعلقة ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية و أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي ،مع الرتكزي عىل القضااي العالقة.
(و) ويُلمتس من اللجنة ،يف عام  ،2016أأن ترفع اإىل امجلـعية العامة ،لغرض اإعاليم ل غري ،تقريرا وقائعيا عن معلها
حىت ذكل الوقت ،و أأن ترفع اإىل امجلعية العامة ،يف عام  ،2017نتاجئ معلها خبصوص صك قانوين دويل (صكوك
قانونية دولية) بشأأن امللكية الفكرية من شأأنه ضامن امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية و أأشاكل
التعبري الثقايف التقليدي .وس تقوم امجلعية العامة ،يف عام  ،2017بتقيمي التقدم احملرز ،و ن
البت فامي إاذا اكن ينبغي ادلعوة
اإىل عقد مؤمتر دبلومايس أأو مواصةل املفاوضات .وستنظر أأيضا يف احلاجة اإىل عقد اجامتعات اإضافية ،أآخذة معلية
وضع املزيانية يف احلس بان.
التحول اإىل جلنة دامئة و أأن تقدم ،اإن اتفقت عىل ذكل ،توصية يف هذا
(ز) وجيوز للجنة أأن تنظر أأيضا يف اإماكنية ن
الصدد اإىل امجلعية العامة يف عام  2016أأو عام .2017
(ح) وتلمتس امجلعية العامة من املكتب ادلويل أأن يس متر يف مساعدة اللجنة بزتويد ادلول ا ألعضاء مبا يلزم من خربة
وبمتويل مشاركة اخلرباء من البدلان النامية والبدلان ا ألقل منوا ابلطريقة الأكرث فعالية مع مراعاة الصيغة املعتادة.

A/55/INF/11
12

برانمج العمل  6 -دورات
التارخي املؤقت
فرباير/مارس 2016

مايو/يونيو 2016

سبمترب 2016

سبمترب 2016
نومفرب/ديسمرب 2016

مارس /أأبريل 2017

يونيو/يوليو 2017

سبمترب 2017

النشاط
(دورة اللجنة التاسعة والعرشون)
اإجراء مفاوضات بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات
املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
اإعداد قامئة اإرشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا يف ادلورة التالية بشأأن املوارد الوراثية
املدة 5 :أأايم.
(دورة اللجنة الثالثون)
اإجراء مفاوضات بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات
املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
املدة 5 :أأايم.
(دورة اللجنة احلادية والثالثون)
اإجراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف
اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
اإعداد قامئة اإرشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا يف ادلورة التالية بشأأن املعارف التقليدية
املدة 5 :أأايم.
امجلعية العامة للويبو
تقرير وقائعي
(دورة اللجنة الثانية والثالثون)
اإجراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف
اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
املدة 5 :أأايم.
(دورة اللجنة الثالثة والثالثون)
اإجراء مفاوضات بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة
والنظر يف اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
اإعداد قامئة اإرشادية ابلقضااي العالقة اليت ينبغي معاجلهتا يف ادلورة التالية بشأأن أأشاكل التعبري
الثقايف التقليدي
املدة 5 :أأايم.
(دورة اللجنة الرابعة والثالثون)
اإجراء مفاوضات بشأأن أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة
والنظر يف اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
دورة تقييمية وإاصدار توصية
املدة الإجاملية 5 :أأايم.
س ت نقمي امجلعية العامة للويبو النص (النصوص) والتقدم احملرز وتنظر فهيام و ن
تبت فامي اإذا اكن
ينبغي ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس أأو مواصةل املفاوضات .وستنظر أأيضا يف احلاجة اإىل عقد
اجامتعات اإضافية ،أآخذة معلية وضع املزيانية يف احلس بان.
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البند  18من جدول ا ألعامل املوحد
بعض املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية مبعايري الويبو
أأحاطت امجلعية علام عن "بعض املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية مبعايري الويبو" )الوثيقة .(WO/GA/47/13

البند  19من جدول ا ألعامل املوحد
نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
اإن امجلعية:
" "1أأحاطت علام مبلخص رئيس ادلورة الثامنة للفريق العامل كام ورد يف الوثيقة PCT/WG/8/25؛
" "2ووافقت عىل التوصية بشأأن العمل املقبل للفريق العامل كام يه مب نينة يف الفقرة  5من الوثيقة .PCT/A/47/1
معل الإدارات ادلولية املتعلق ابجلودة
أأحاطت امجلعية علام ابلتقرير عن "معل الإدارات ادلولية املتعلق ابجلودة" الوارد يف الوثيقة .PCT/A/47/2
مراجعة نظام البحث الإضايف ادلويل
أأحاطت امجلعية علام مبراجعة نظام البحث الإضايف ادلويل الواردة يف الوثيقة .PCT/A/47/3
ومرة أأخر يف عام ،2015
اإن امجلعية ،وقد راجعت نظام البحث الإضايف ادلويل بعد ثالث س نوات من دخوهل حزي النفاذ ن
نقررت ما ييل:
"( أأ) أأن تدعو املكتب ادلويل اإىل مواصةل رصد النظام عن كثب لفرتة ثالث س نوات أأخر  ،ومواصةل رفع التقارير اإىل
اجامتع الإدارات ادلولية والفريق العامل عن طريقة تطور النظام؛
"(ب) أأن تدعو املكتب ادلويل والإدارات ادلولية واملاكتب الوطنية ومجموعات املس تخدمني اإىل بذل املزيد من اجلهود لإذاكء
الوعي ابخلدمات اليت يقدهما نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اإىل مس تخدميه وتعزيزها؛
"(ج) أأن تدعو الإدارات ادلولية اليت تقدم خدمات البحث الإضايف ادلويل اإىل النظر يف مراجعة نطاق ما تقدمه من
خدمات يف اإطار النظام وابلتايل مس توايت الرسوم املفروضة لقاء تقدمي هذه اخلدمات ،يك تضحى معقوةل؛ و أأن تدعو
الإدارات اليت ل تقدم هذه اخلدمات اإىل النظر من جديد يف تقدميها يف املس تقبل القريب؛
"(د) أأن تراجع النظام من جديد يف عام  ،2020مع مراعاة ما حيدث من تطورات أأخر اإىل ذكل احلني ،وخاصة فامي
يتعلق ابلبحث والفحص التعاونيني واجلهود الرامية اإىل حتسني جودة البحث ادلويل "الرئييس"".
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التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
اإن امجلعية:
" "1اعمتدت التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات كام وردت يف املرفقني ا ألول
والثاين من هذا التقرير.
" "2و نقررت أأن تدخل تعديالت القواعد  9و(26اثنيا) و 48و(82رابعا) و 92و ،94املبيننة يف املرفق ا ألول من هذا
التقرير ،حزي النفاذ يف  1يوليو  ،2016وترسي عىل أأي طلب دويل يكون اترخي اإيداعه ادلويل يف  1يوليو  2016أأو بعده؛
" "3و نقررت أأن ترسي تعديالت القاعدة (82رابعا) أأيضا عىل الطلبات ادلولية اليت يكون اترخي اإيداعها ادلويل قبل 1
يوليو  2016يف حال اكن احلدث املشار اإليه يف القاعدة (82رابعا) (1أأ) قد طر أأ يف  1يوليو  2016أأو بعده؛
" "4و نقررت أأن ترسي تعديالت القاعدة (2.92د) أأيضا عىل أأية مراسةل يس تلمها املكتب ادلويل يف  1يوليو  2016أأو
بعده ،فامي يتعلق ابلطلبات ادلولية اليت يكون اترخي اإيداعها ادلويل قبل  1يوليو  ،2016يف حدود ما هو متاح عند صدور
أأية تعلاميت اإدارية طبقا لتكل القاعدة؛
" "5و نقررت أأن تدخل تعديالت القواعد (12اثنيا) و(23اثنيا) و 41و 86و ،95املبيننة يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة،
حزي النفاذ يف  1يوليو  ،2017وترسي عىل أأي طلب دويل يكون اترخي اإيداعه ادلويل يف  1يوليو  2017أأو بعده؛
" "6و نقررت أأن ترسي تعديالت القاعدتني  86و 95أأيضا عىل أأي طلب دويل يكون اترخي اإيداعه ادلويل قبل  1يوليو
 2017وتكون ا ألفعال املشار اإلهيا يف املادة  22أأو املادة  39قد ن ِّفنذت بشأأنه يف  1يوليو  2017أأو بعده؛
" "7واعمتدت التفامه التايل بشأأن ا ألحاكم املتعلقة بعذر التأأخر يف مراعاة همةل بسبب عدم توافر خدمات التواصل
الإلكرتوين بشلك عام طبقا للقاعدة املعدن ةل (82رابعا):
"عند اعامتد التعديالت املدخةل عىل القاعدة (82رابعا) ،1أأحاطت امجلعية علام بأأن مكتب تسمل الطلبات أأو اإدارة
البحث ادلويل أأو الإدارة احملدَّدة ألغراض البحث الإضايف أأو اإدارة الفحص المتهيدي ادلويل أأو املكتب ادلويل ،ينبغي
هلم ،عند النظر يف الامتس يُقدم بناء عىل القاعدة (82رابعا) 1لعذر تأأخر يف مراعاة همةل بسبب عدم توافر خدمات
التواصل الإلكرتوين بشلك عام ،تفسري عدم التوافر بشلك عام بأأنه ينطبق عىل حالت العطل اليت تصيب مناطق
جغرافية واسعة النطاق أأو العديد من ا ألفراد ،متيزيا لها عن املشالك املمتركزة اليت ختص مبىن معينا أأو
مس تخدما واحدا".
" "8اعمتدت التفامه التايل بشأأن املعلومات اليت يتعني توفريها طبقا للقاعدتني املعدن لتني  86و:95
"عند اعامتد التعديالت املدخةل عىل القاعدة  ،"4"1.86أأحاطت امجلعية علام بأأن املعلومات املتعلقة بدخول املرحةل
الوطنية ستتاح للجمهور ابإدراهجا يف اجلريدة يف موقع ركن الرباءات عىل الإنرتنت ،بل و أأيضا ججزء من البياانت
الببليوغرافية خبصوص معاهدة التعاون بشأأن الرباءات املقدمة ابمجلةل اإىل املاكتب وسائر املشرتكني يف خدمات ركن
الرباءات لتوفري البياانت".
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التعديالت املقرتح اإدخالها عىل توجهيات امجلعية خبصوص حتديد املبالغ املعادةل لبعض الرسوم
اإن امجلعية:
" "1أأحاطت علام مبضمون الوثيقة PCT/A/47/5 Rev؛
حتوط خبصوص الإيرادات املتأأتية من رسوم معاهدة
" "2ودعت ا ألمانة اإىل زايدة حتليل القضااي املرتبطة بتنفيذ اسرتاتيجية ن
التعاون بشأأن الرباءات واملبيننة يف الوثيقة WO/PBC/24/INF.3؛
" "3وقررت اإرجاء اإصدارها ألي قرار بشأأن التعديالت املقرتح اإدخالها عىل توجهيات امجلعية خبصوص حتديد املبالغ
املعادةل لبعض الرسوم ،كام اقرتحه الفريق العامل ،حىت ُجير ذكل التحليل؛
" "4ودعت ا ألمانة أأيضا اإىل تقدمي تقرير مرحيل يف هذا الشأأن اإىل الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف
دورته لعام .2016
تعيني معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
اإن امجلعية ،وبعد الاس امتع اإىل ممثل معهد فيسغراد للرباءات ومراعاة مشورة اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون
بشأأن الرباءات املعروضة يف الفقرة  5من الوثيقة :PCT/A/47/6
" "1توافق عىل نص مرشوع التفاق بني معهد فيسغراد للرباءات واملكتب ادلويل ،كام جاء يف مرفق
الوثيقة PCT/A/47/6؛
" "2وت نعني معهد فيسغراد للرباءات اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل عىل أأن يبد أأ معهل هبذه الصفة
اعتبارا من بدء نفاذ التفاق وحىت  31ديسمرب .2017
تعديل اتفاق معل ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بناء عىل معاهدة
التعاون بشأأن الرباءات
اإن امجلعية:
" "1أأحاطت علامً مبضمون الوثيقة PCT/A/47/7؛
" "2ووافقت عىل التعديالت املقرتح اإدخالها عىل التفاق بني ادلائرة احلكومية ا ألوكرانية للملكية الفكرية واملكتب ادلويل،
كام وردت يف مرفق الوثيقة .PCT/A/47/7
بعض املسائل املتعلقة ابحتاد لش بونة :اقرتاح الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
نظرت مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات يف الوثيقة  PCT/1/47/8ومل تصل ألي توافق يف الآراء.
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البند  20من جدول ا ألعامل املوحد
نظام مدريد
التقرير الهنايئ عن برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات (نظام مدريد للتسجيل ادلويل)
اإن امجلعية أأحاطت علام مبضمون "التقرير الهنايئ عن برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات (نظام مدريد للتسجيل
ادلويل)"(الوثيقة .)MM/A/49/1
التقرير املرحيل عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات
اإن امجلعية:
" "1أأحاطت علامً مبضمون "التقرير املرحيل عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات"
(الوثيقة  )MM/A/49/2مبا يف ذكل الفقرة  27املتعلقة بأأموال املرشوع املتبقية؛
" "2والمتست من املكتب ادلويل للويبو أأن يق نِّدم تقرير ًا مرحلي ًا جديداً اإىل امجلعية يف عام  2016بشأأن التقدم احملرز يف
تنفيذ قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات ،مبا يف ذكل اس تخدام أأموال املرشوع املتبقية .البند  21من جدول
ا ألعامل املو نحد
التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
اعمتدت امجلعية التعديالت املقرتح اإدخالها عىل القاعدتني  5و 36من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،عىل أأن تدخل ن
حزي النفاذ
يف  1أأبريل  ،2016وعىل القاعدتني  9و 24من الالحئة التنفيذية املشرتكة ،عىل أأن تدخل ن
حزي النفاذ يف  1نومفرب ،2017
كام هو وارد يف "التعديالت املقرتح اإدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأأن التسجيل
ادلويل للعالمات" (الوثيقة .)MM/A/49/3
مسائل متعلقة ابحتادي مدريد ولش بونة :اقرتاح الولايت املتحدة ا ألمريكية اإىل مجعية مدريد
نظرت مجعية احتاد مدريد يف الوثيقة  MM/A/49/3ومل تصل اإىل أأي توافق يف الآراء.

البند  21من جدول ا ألعامل املوحد
نظام لهاي
التقرير الهنايئ عن برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات البند  22من جدول ا ألعامل املو نحد (نظام لهاي للتسجيل ادلويل)
أأحاطت امجلعية علام مبضمون "التقرير الهنايئ عن برانمج حتديث تكنولوجيا املعلومات (نظام لهاي للتسجيل
ادلويل)"(الوثيقة .)H/A/35/1

A/55/INF/11
17

البند  22من جدول ا ألعامل املوحد
نظام لش بونة
حصيةل املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد
ادلويل
اإن امجلعية:
" "1أأحاطت علام مبضمون الوثيقة املعنونة "حصيةل املؤمتر ادلبلومايس املعين ابعامتد وثيقة جديدة لتفاق لش بونة بشأأن
حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل" ( الوثيقة )LI/A/32/1؛
" "2ووافقت عىل اإنشاء فريق عامل يُعىن ابإعداد لحئة تنفيذية مشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة؛
" "3وحدندت اللغات العربية والصينية والروس ية لكغات يصدر هبا النصان الرمسيان لتفاق لش بونة ولحئته التنفيذية.
اقرتاح بشأأن حتديث جدول الرسوم املنصوص عليه يف املادة  23من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة
" "1أأحاطت علام مبضمون الوثيقة LI/A32/2؛
" "2وقررت تعديل مبالغ الرسوم املشار اإلهيا يف القاعدة  23من الالحئة التنفيذية لتفاق لش بونة ،كام ييل ،عىل أأن يدخل
ذكل ن
حزي النفاذ اعتبارا من  1يناير  "1" :2016رمس للتسجيل ادلويل قدره  1000فرناك سويرساي؛ " "2ورمس
قدره  500فرنك سويرسي لتعديل تسجيل دويل؛ " "3ورمس قدره  150فرناك سويرساي لتقدمي مس تخرج من السجل
ادلويل؛ " "4ورمس قدره  100فرنك سويرسي لتوفري شهادة أأو أأية معلومات تُقدم كتابيا خبصوص حمتوايت السجل ادلويل؛
" "3وقررت أأن تواصل مراجعة الرسوم ابنتظام.
خيارات من أأجل الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة واقرتاح اإنشاء صندوق ر أأسامل عامل لحتاد لش بونة
اإن مجعية احتاد لش بونة ،اإذ أأقرت بأأن احتاد لش بونة دليه جعز و أأن اإيراداته ل تكفي لتغطية نفقاته ،تقرر ما ييل:
" "1وفق ًا للامدة  11من اتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املنشأأ وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل (اتفاق لش بونة) ،س يعمتد
احتاد لش بونة ،بوصفه احتاد ًا ممو ًل من الرسوم ،تدابري حبلول مجعيات عام  2016للتخلص من جعزه املتوقع للثنائية والوارد يف
برانمج ومزيانية الويبو اخلاصة ابحتاد لش بونة للثنائية  1.523( 2017-2016مليون فرنك سويرسي)؛
" "2وس يحصل احتاد لش بونة ،خالل مجعيته لعام  ،2016عىل قرض من الاحتادات املموةل من الاشرتااكت اإذا َّتبني عدم
كفاية التدابري الرامية اإىل تغطية العجز املتوقع للثنائية واملذكورة يف الفقرة " ."1وس ُيمنح هذا القرض بدون فائدة عىل أأن
يسدده احتاد لش بونة حيامن تسمح هل أأمواهل الاحتياطية بذكل.
" "3وسيس تفيد احتاد لش بونة من اجامتعات الفريق العامل بشأأن مناقشة نظام لش بونة بغية النظر يف الاس تدامة املالية
لحتاد لش بونة ،وسيس تفيد أأيض ًا من اخليارات الواردة يف الوثيقة  LI/A/32/3ومن أأي حل معيل أآخر ،وس يق نِّدم اقرتاح ًا اإىل
امجلعية يف دورهتا القادمة يف عام .2016
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البند  23من جدول ا ألعامل املوحد
مشورة جلنة التنس يق اإىل مجعية احتاد لش بونة حول اإنشاء صندوق ر أأس مال عامل لحتاد لش بونة
أأحاطت جلنة الويبو للتنس يق ابلبياانت املدىل هبا وطلبت من رئيسها اإاتحة نتاجئ املناقشات لرئيس مجعية احتاد لش بونة.

البند  24من جدول ا ألعامل املوحد
مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،ابلإضافة اإىل أأسامء احلقول
أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلوثيقة عن "مركز الويبو للتحكمي والوساطة ،ابلإضافة اإىل أأسامء احلقول"
(الوثيقة .(WO/GA/47/14

البند  25من جدول ا ألعامل املوحد
معاهدة قانون الرباءات
أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلوثيقة عن "التعاون بناء عىل البياانت املتفق علهيا يف املؤمتر ادلبلومايس املعين مبعاهدة
قانون الرباءات" (الوثيقة .(WO/GA/47/15

البند  26من جدول ا ألعامل املوحد
معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات
أأحاطت امجلعية علام ابلوثيقة عن "املساعدة من أأجل تنفيذ معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات"
(الوثيقة .)STL/A/8/1

البند  27من جدول ا ألعامل املوحد
بعض املسائل املتعلقة ابإدارة وثيقة جنيف لتفاق لش بونة
نظرت امجلعية العامة يف الوثيقة  WO/GA/47/3ومل تصل اإىل أأي توافق يف الآراء.

البند  28من جدول ا ألعامل املوحد
تقارير عن شؤون املوظفني
تقرير عن املوارد البرشية
اإن مجعية الويبو للتنس يق:
" "1أأحاطت علامً ابملعلومات الواردة يف الفقرة  92من الوثيقة WO/CC/71/2 Rev.؛ ووافقت عىل قبول املدير العام
التكرميني املعنيني؛
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" "2و أأحاطت علامً ابملعلومات الواردة يف الفقرتني  95و 96من الوثيقة WO/CC/71/2 Rev.؛
" "3و أأحاطت علامً بأأن املشاورات س ُتعقد حتت إارشاف رئيس جلنة الويبو للتنس يق بغية مراجعة مبادئ المتثيل اجلغرايف
لعام  1975هبدف تقدمي اقرتاح اإىل جلنة التنس يق خالل مجعيات ادلول ا ألعضاء لعام .2016
تقرير عن مكتب ا ألخالقيات
أأحاطت جلنة الويبو للتنس يق مبضمون "التقرير الس نوي ملكتب ا ألخالقيات" (الوثيقة .)WO/CC/71/3 Rev.

البند  29من جدول ا ألعامل املوحد
تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته
اإن جلنة الويبو للتنس يق:
" "1وافقت عىل التعديالت عىل نظام املوظفني ،ابس تثناء املادة "( 25-3الزايدة ادلورية اخلاصة يف املرتبات") كام هو
وارد ابلتفصيل يف املرفق ا ألول ،وعىل التدبري الانتقايل اخلاص املذكور يف الفقرة  ،9و أأحاطت علام بأأن:
( أأ) ا ألمانة س تضطلع بدراسة حول قضية تنقل املوظفني ،مبا يف ذكل اس تعراض أأشاكل حتفزي أأخر لتشجيع تنقل
موظفي الفئة املهنية .وس ُتقدم تكل ادلراسة اإىل جلنة التنس يق يف دورهتا لعام  ،2016يك تنظر فهيا و ن
تبت يف قبول
الزايدة ادلورية اخلاصة يف املرتبات أأو عدم قبولها؛
(ب) وس يقدم مكتب املستشار القانوين اإىل جلنة التنس يق يف دورهتا لعام  2016حتليال بشأأن قضية حقوق
املوظفني املكتس بة فامي خيص منحة التعلمي ،مع املعلومات ذات الصةل اب ألرر املايل ،يك ن
تبت فامي اإذا اكن ينبغي الإبقاء
عىل املادة اجلديدة (14.3و) من نظام املوظفني اخلاصة مبنحة التعلمي ،أأو حذفها.
" "2و أأحاطت علام ابلتعديالت عىل لحئة املوظفني كام هو وارد ابلتفصيل يف املرفق الثاين؛
" "3و أأحاطت علام ابلتعديالت عىل لحئة املوظفني كام هو وارد ابلتفصيل يف املرفق الثالث ودعت املدير العام اإىل النظر
يف اإماكنية تقليص الفرتة اليت ميكن أأن يوضع خاللها املرحشون اذلين أأوىص هبم جملس تعيني ،ومل يُع َّينوا ،يف قامئة احتياطية.

البند  30من جدول ا ألعامل املوحد
تعيني رئيس وانئب رئيس جملس الويبو للطعون
اإن جلنة الويبو للتنس يق:
" "1ع َّينت الس يد نوربرت فوهلر رئيس ًا جمللس الويبو للطعون ملدة مخس س نوات اعتبار ًا من اترخي التعيني؛
" "2وع َّينت الس يد مايلك ابرتولو انئب ًا لرئيس جملس الويبو للطعون ملدة مخس س نوات اعتبار ًا من اترخي التعيني.
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البند  31من جدول ا ألعامل املوحد
اعامتد التقارير
المتست مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو والاحتادات اليت تديرها الويبو ،لك يف ما يعنيه ،من ا ألمانة أأن تعد نسخا هنائية
من مشاريع التقارير وتنرشها عىل موقع الويبو الإلكرتوين وتبلغها لدلول ا ألعضاء يف موعد أأقصاه  4يناير  ،2016فتعترب
التقارير بعدئذ معمتدة يف موعد أأقصاه  5فرباير .2016

البند  32من جدول ا ألعامل املوحد
اختتام ادلورات
اختمت رئيس امجلعية العامة للويبو سلسةل الاجامتعات اخلامسة وامخلسني للجمعيات وسائر هيئات ادلول ا ألعضاء يف الويبو.
]هناية الوثيقة[

