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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 11 :أأكتوبر 2017

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات السابعة واخلمسون

جنيف ،من  2اإىل  11أأكتوبر 2017
التقرير املوجز

من اإعداد ا ألمانة

مقدمة
 .1يسجل هذا التقرير املوج القرارات الصادرة عن امجلعيات وسائر الهيئات احلادية والعرشين التالية لدلول ا ألعضاء
يف الويبو ("امجلعيات"):
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7
()8
()9
()10
()11
()12
()13
()14
()15

امجلعية العامة للويبو ،ادلورة التاسعة وا ألربعون (ادلورة العادية الثالثة والعرشون)
ومؤمتر الويبو ،ادلورة الثامنة والثالثون (ادلورة العادية الثالثة والعرشون)
ولةنة الويبو للتسس ي ،،ادلورة الرابعة والس بعون (ادلورة العادية الثامنة وا ألربعون)
ومجعية احتاد ابريس ،ادلورة الثانية وامخلسون (ادلورة العادية الثالثة والعرشون)
واللجةنة التةنفيذية لحتاد ابريس ،ادلورة السابعة وامخلسون (ادلورة العادية الثالثة وامخلسون)
ومجعية احتاد برن ،ادلورة السادسة وا ألربعون (ادلورة العادية الثالثة والعرشون)
واللجةنة التةنفيذية لحتاد برن ،ادلورة الثالثة والس تون (ادلورة العادية الثامنة وا ألربعون)
ومجعية احتاد مدريد ،ادلورة احلادية وامخلسون (ادلورة العادية الثانية والعرشون)
ومجعية احتاد لهاي ،ادلورة السابعة والثالثون (ادلورة العادية احلادية والعرشون)
ومجعية احتاد نيس ،ادلورة السابعة والثالثون (ادلورة العادية الثالثة والعرشون)
ومجعية احتاد لش بونة ،ادلورة الرابعة والثالثون (ادلورة العادية الثانية والعرشون)
ومجعية احتاد لواكرنو ،ادلورة السابعة والثالثون (ادلورة العادية الثانية والعرشون)
ومجعية احتاد التصةنيف ادلويل للرباءات ،ادلورة الثامنة والثالثون (ادلورة العادية احلادية والعرشون)
ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،ادلورة التاسعة وا ألربعون (ادلورة العادية احلادية والعرشون)
ومجعية احتاد بودابست ،ادلورة الرابعة والثالثون (ادلورة العادية التاسعة عرشة)
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()16
()17
()18
()19
()20
()21

ومجعية احتاد فييةنا ،ادلورة الثالثون (ادلورة العادية التاسعة عرشة)
ومجعية معاهدة الويبو بشأأن ح ،املؤلف ،ادلورة السابعة عرشة (ادلورة العادية الثامنة)
ومجعية معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت ،ادلورة السابعة عرشة (ادلورة العادية الثامنة)
ومجعية معاهدة قانون الرباءات ،ادلورة السادسة عرشة (ادلورة العادية السابعة)
ومجعية معاهدة س ةنغافورة بشأأن قانون العالمات ،ادلورة العارشة (ادلورة العادية اخلامسة)
ومجعية معاهدة مراكش لتيسري الةنفاذ اإىل املصةنفات املسشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص
أأو ذوي اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات ،ادلورة الثانية (ادلورة العادية الثانية).

 .2وترد يف الوثيقة  A/57/INF/1 Rev.قامئة اب ألعضاء يف امجلعيات واملراقبني املقبولني يف دوراهتا حىت
 2أأكتوبر .2017
 .3وتر أأس ا ألشخاص التايل ذكرمه الاجامتعات اليت تةناولت البةنود التالية من جدول ا ألعامل
(الوثيقة :)A/57/1 Prov.4
البةنود  1و 2و 3و 4و 5و 6و 9و 10و 11و 12السفري اينيس اكرلكيسس (الس يد) (لتفيا)
و 13و 14و 15و 16و 17و 18و 19و 20و 24انئب رئيس امجلعية العامة للويبو ،بصفة رئيس امجلعية العامة
ابلةنيابة ،ويف غيابه ،السفري خوان رؤول هرييداي أأكوس تا
و 25و 30و31
(الس يد) (املكس يك) ،انئب الرئيس ابلةنيابة
البةنود  7و 28و29

السفري دانري موكش يف (الس يد) (قرغزيس تان)
رئيس لةنة الويبو للتسس ي،
خوان راوول هريداي أأكوس تا (الس يد) (املكس يك) ،بصفة
مؤقتة ،رئيس مؤمتر الويبو

البةند 21

س ةندرس لغةنوفسيك (الس يد) (لتفيا)
رئيس مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

البةند 22

نيكولوز غوجيليدزي (الس يد) (جورجيا)
رئيس مجعية احتاد مدريد

البةند 23

جواو بينا دي مورايس (الس يد) (الربتغال)
رئيس مجعية احتاد لش بونة

البةند 26

فانشو اكرغوف (الس يد) (مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية سابقا)
رئيس مجعية معاهدة س ةنغافورة

البةند 27

عبد السالم أل عيل (الس يد) (الإمارات العربية املتحدة)
رئيس مجعية معاهدة مراكش

البةند 8
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البةند  1من جدول ا ألعامل املو ّحد
افتتاح ادلورات
.4

دعا املدير العام للويبو ،الس يد فرانسس غري ،سلسةل الاجامتعات السابعة وامخلسني للجمعيات اإىل الانعقاد.

 .5وافتتح ادلورات يف اجامت مشكر ل ل امجلعيات والهيئات املعةنية ا ألخرى احلادية والعرشين السفري اينيس اكرلكيسس
(لتفيا) ،انئب رئيس امجلعية العامة للويبو ،اذلي تر أأس الاجامت بصفة الرئيس ابلةنيابة طبقا للامدة  10من الةنظام ادلاخيل
العام للويبو ،ووفقا للقرار اذلي اختذته امجلعية العامة للويبو يف دورهتا الثامنة وا ألربعني واذلي يرد يف نصه أأنه "لتيسري
الانتقال اإىل ادلورة الانتخابية الديدة ،سيتوىل أأعضاء مكتب امجلعية العامة لعام  2016رئاسة اجامت امجلعية العامة
لعام ( ".2017الفقرة  "3"18من الوثيقة .)WO/GA/48/17

البةند  2من جدول ا ألعامل املو ّحد
انتخاب أأعضاء املاكتب
.6

استندت املةناقشات اإىل الوثيقة .A/57/INF/1 Rev.

.7

وترد أأسامء أأعضاء املاكتب املةنتخبني يف الوثيقة  A/57/INF/3املرفقة طيه.

البةند  3من جدول ا ألعامل املو ّحد
اعامتد جدول ا ألعامل
.8

استندت املةناقشات اإىل الوثيقة .A/57/1 Prov.4
 .9واعمتدت امجلعيات جدول ا ألعامل عىل الةنحو املقكرح يف الوثيقة ( A/57/1 Prov.4املشار اإليه
يف هذه الوثيقة بعبارة "جدول ا ألعامل املو ّحد").

البةند  4من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير املدير العام اإىل مجعيات الويبو
 .10قدم املدير العام تقريره الس ةنوي (اخلطاب والتقرير متاحان عىل موقع الويبو الإلككروين).
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البةند  5من جدول ا ألعامل املو ّحد
البياانت العامة
 .11أأدىل الوفود واملمثلون عن ادلول  113واملةنظامت احلكومية ادلولية  3واملةنظامت غري احلكومية  11التايل ذكرها ببياانت
يف اإطار هذا البةند من جدول ا ألعامل :ال ائر ،أأنغول ،أأنتيغوا وبربودا ،ا ألرجنتني ،أأسكراليا ،المنسا ،أأذربيجان ،برابدوس،
بيالروس ،بنن ،بوتسواان ،الربازيل ،بروين دار السالم ،بلغاراي ،بوركيةنا فاسو ،كةندا ،مجهورية أأفريقيا الوسطى ،تشاد،
ش ييل ،الصني ،كولومبيا ،الكونغو ،كوس تارياك ،كوت ديفوار ،كرواتيا ،كواب ،امجلهورية التش يكية ،مجهورية كوراي الشعبية
ادلميقراطية ،ادلامنر  ،اإكوادور ،مرص ،السلفادور ،غيسيا الاس توائية ،اإثيوبيا ،فنلةندا ،فرنسا ،غابون ،غامبيا ،جورجيا،
أأملانيا ،غاان ،اليوانن ،غواتاميل ،غيسيا ،غيسيا  -بيساو ،الكريس الرسويل ،هةندوراس ،هةنغاراي ،أيسلةندا ،الهةند ،اإندونيس يا،
اإيران (مجهورية  -الإسالمية) ،اإيطاليا ،جاماياك ،الياابن ،كيسيا ،قريغزيس تان ،مجهورية لو ادلميقراطية الشعبية ،لتفيا،
ليسوتو ،ليبرياي ،مدغشقر ،مالوي ،مالزياي ،مايل ،املكس يك ،البل ا ألسود ،املغرب ،انميبيا ،نيبال ،نيوزيلةندا ،نيجرياي،
الرنوجي ،عامن ،ابكس تان ،ابراغواي ،بريو ،الفلبني ،بولةندا ،الربتغال ،قطر ،مجهورية كوراي ،مجهورية مودلوفا ،رومانيا،
الاحتاد الرويس ،ساموا ،اململكة العربية السعودية ،الس ةنغال ،رصبيا ،سيش يل ،سرياليون ،س ةنغافورة ،جنوب أأفريقيا،
رسي لناك ،السودان ،السويد ،سويرسا ،امجلهورية العربية السورية ،اتيلةند ،تريسيداد وتوابغو ،تونس ،تركيا ،أأوغةندا،
أأوكرانيا ،الإمارات العربية املتحدة ،اململكة املتحدة ،مجهورية تزنانيا املتحدة ،الولايت املتحدة ا ألمريكية ،فييت انم ،المين،
زامبيا ،زمبابوي ،املةنظمة ا إلقلميية ا ألفريقية للملكية الفكرية ) ،(ARIPOمكتب براءات الاخكرا جمللس التعاون دلول
اخلليج العربية ) ،(GCC Patent Officeمرك الةنوب ( ،)SCامجلعية ا ألمريكية لقانون امللكية الفكرية (،)AIPLA
مجعية منظامت فناين ا ألداء ا ألوروبيني ) ،(AEPO-ARTISمرك القانون البييئ ادلويل ( ،)CIELبرانمج الصحة والبيئة
) ،(HEPالاحتاد ادلويل لوالكء امللكية الصةناعية ( ،)FICPIالاحتاد ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها (،)IFLA
اجمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية احملدود ) ،(IIPCCالرابطة ادلولية للعالمات التجارية (،)INTA
املؤسسة ادلولية ل إاليكولوجيا املعرفية ) ،(KEIمجعية أأمرياك الشاملية لهيئات الإذاعة ( ،)NABAش بكة العامل
الثالث ).(TWN
 .12وس ُتدرج البياانت املتعلقة هبذا البةند وببنود أأخرى من جدول ا ألعامل يف تقارير شامةل للجمعيات س ُتصدر كام ّتقرر
مضن البةند  30من جدول ا ألعامل .ويف انتظار صدور تكل التقارير تُسرش ،عىل موقع الويبو الإلككروين ،البياانت اليت أأرسلهتا
الوفود اإىل ا ألمانة يف ش ل كتايب بشأأن هذا البةند وبةنود أأخرى ،مع الإشارة التالية" :يُرىج التأأكّد من البيان الشفوي".
وميكن أأيضا متابعة وقائع لك الاجامتعات عرب ّ
البث الش بيك املتاح عىل موقع الويبو الإلككروين.

البةند  6من جدول ا ألعامل املو ّحد
قبول املراقبني
 .13استندت املةناقشات اإىل الوثيقة .A/57/2
 . .14ا ّإن مجعيات ادلول ا ألعضاء يف الويبو ،ل
لك فامي يعةنيهّ ،قررت أأن متةنح صفة املراقب للهيئات التالية:
( أأ) املةنظمة احلكومية ادلولية يف الفئة ابء (منظامت حكومية دولية للملكية الفكرية) :معهد فيسغراد
للرباءات ()VPI؛
(ب) املةنظمة ادلولية غري احلكومية :مرك التمنية الاجامتعية والاقتصادية ()CSEND؛
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(ج) املةنظامت الوطةنية غري احلكومية "1" :الرابطة الكونغولية للتمنية ال راعية()ACDA؛ " 2اجمللس
الصيين لتشجيع التجارة ادلولية ()CCPIT؛ " "3معهد نيوزيلةندا حملايم الرباءات ()NZIPA؛ " "4لكية
ادلراسات الإعالمية ،جامعة ويسكونسن-ميلوويك (.)SOIS

البةند  7من جدول ا ألعامل املو ّحد
املوافقة عىل التفاقات املربمة
 .15استندت املةناقشات اإىل الواثئ WO/CC/74/1 ،و WO/CC/74/1 Add.و.WO/CC/74/1 Add.2
 .16ووافقت لةنة الويبو للتسس ي ،عىل مذكرة التفامه بني الويبو وامجلاعة الاقتصادية دلول غرب أأفريقيا
)(ECOWAS؛ واتفاق التعاون بني الويبو وامجلعية املشكركة بني برملاانت ادلول ا ألعضاء يف كومنولث ادلول
املس تقةل )(IPA CIS؛ ومذكرة التفامه بني الويبو ومنظمة التعاون الاقتصادي )(ECO؛ ومذكرة التفامه بني الويبو
وجامعة ادلول العربية؛ ومذكرة التفامه بني الويبو والواكةل ادلولية للطاقة املتجددة )(IRENA؛ ورشاكة الويبو يف
الإعالن املشكر مع رؤساء بعض املةنظامت ادلولية؛ كام ترد يف املرفقات ا ألول والثاين والثالث والرابع واخلامس
والسادس للوثيقة .WO/CC/74/1
 .17ووافقت لةنة الويبو للتسس ي ،عىل التفاق املربم بني الويبو وحكومة امجلهورية ال ائرية ادلميقراطية الشعبية كام
ورد يف مرف ،الوثيقة .WO/CC/74/1 Add. Rev.
 .18ووافقت لةنة الويبو للتسس ي ،عىل التفاق املربم بني الويبو وحكومة هجورية نيجرياي الاحتادية كام ورد يف
مرف ،الوثيقة .WO/CC/74/1 Add.2

البةند  8من جدول ا ألعامل املو ّحد
تكوين لةنة الويبو للتسس ي ،،واللجةنتني التةنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن
 .19استندت املةناقشات اإىل الوثيقة .A/57/3
 .20انظر تمكةل تقرير البةند  8من جدول ا ألعامل (الوثيقة .)A/57/11 Add.1

البةند  9من جدول ا ألعامل املو ّحد
تكوين لةنة الربانمج واملزيانية
 .21استندت املةناقشات اإىل الواثئ WO/GA/49/1 ،و WO/GA/49/20و.WO/GA/20 Corr.
 .22انظر تمكةل تقرير البةند  9من جدول ا ألعامل (الوثيقة .)A/57/11 Add.2
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البةند  10من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقارير عن التدقي ،والرقابة
 .23استندت املةناقشات اإىل الواثئ WO/GA/49/2 ،و A/57/4و WO/GA/49/3و.A/57/5
" "1تقرير لةنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة
 .24أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام "بتقرير لةنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة"
(الوثيقة .)WO/GA/49/2
" "2تقرير مراجع احلساابت اخلاريج
 .25أأحاطت مجعيات الويبو ،ل
لك فامي يعةنيه ،علام "بتقرير مراجع احلساابت اخلاريج" (الوثيقة .)A/57/4
" "3تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية
 .26أأحاطت امجلعية العامة علام "ابلتقرير الس ةنوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية" (الوثيقة .)WO/GA/49/3

البةند  11من جدول ا ألعامل املو ّحد
تعيني مراجع احلساابت اخلاريج
 .27استندت املةناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/49/4
 .28وع َّيست امجلعية العامة للويبو املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للمملكة املتحدة مراجعا خارجيا حلساابت
الويبو ملدة ست س ةنوات اعتبارا من  1يةناير .2018

البةند  12من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن لةنة الربانمج واملزيانية
 .29استندت املةناقشات اإىل الواثئ A/57/5 ،و A/57/6و A/57/7و A/57/8و A/57/9و.A/57/10
 .30ابلسس بة اإىل مجيع املسائل حتت هذا البةند من جدول ا ألعامل ،فامي عدا مسائل املزيانية (اليت تشمل اقكراح
الربانمج واملزيانية للثةنائية  19/2018واخلطة الر أأساملية الرئيس ية) وفتح ماكتب خارجية جديدة للويبو ،فاإن مجعيات
الويبو ،ل
لك فامي يعةنيه:
" "1أأحاطت علام "بقامئة القرارات اليت اعمتدهتا لةنة الربانمج واملزيانية" (الوثيقة )A/57/5؛
" "2ووافقت عىل توصيات لةنة الربانمج واملزيانية كام يه واردة يف الوثيقة .A/57/5
 .31وابلسس بة اإىل مسائل املزيانية اليت تشمل اقكراح الربانمج واملزيانية للثةنائية  19/2018واخلطة الر أأساملية
الرئيس ية) ،انظر تمكةل تقرير البةند  12من جدول ا ألعامل (الوثيقة .)A/57/11 Add.3
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 .32وابلسس بة اإىل فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو ،انظر تمكةل تقرير البةند  12من جدول ا ألعامل
(الوثيقة .)A/57/11 Add.4

البةند  13من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجةنة ادلامئة املعةنية حب ،املؤلف واحلقوق اجملاورة
 .33استندت املةناقشات اإىل الوثيقة  .WO/GA/49/5و أأشري اإىل الوثيقة .A/57/INF/7 Rev.
 .34اإن امجلعية العامة للويبو:
" "1أأحاطت علام "بتقرير عن اللجةنة ادلامئة حل ،املؤلف واحلقوق اجملاورة" (الوثيقة )WO/GA/49/5؛
ّ
ووهجت لةنة ح ،املؤلف اإىل مواصةل معلها عىل املسائل اليت تةناولها التقرير يف
" "2
الوثيقة .WO/GA/49/5

البةند  14من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجةنة ادلامئة املعةنية بقانون الرباءات
 .35استندت املةناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/49/6
 .36و أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام "بتقرير عن اللجةنة ادلامئة املعةنية بقانون الرباءات"
(الوثيقة .)WO/GA/49/6

البةند  15من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجةنة ادلامئة املعةنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصةناعية واملؤرشات الغرافية
 .37استندت املةناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/49/7
 .38و أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام "بتقرير عن اللجةنة ادلامئة املعةنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي
الصةناعية واملؤرشات الغرافية" (الوثيقة .)WO/GA/49/7

البةند  16من جدول ا ألعامل املو ّحد
مسائل تتعل ،ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي
 .39استندت املةناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/49/8
 .40انظر تمكةل تقرير البةند  16من جدول ا ألعامل (الوثيقة .)A/57/11 Add.5
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البةند  17من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجةنة املعةنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تةنفيذ توصيات أأجندة التمنية
 .41استندت املةناقشات اإىل الواثئ WO/GA/49/9 ،و WO/GA/49/10و.WO/GA/49/16
 .42اإن امجلعية العامة للويبو:
( أأ) أأحاطت علام "بتقرير عن اللجةنة املعةنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تةنفيذ توصيات جدول
أأعامل التمنية" (الوثيقة )WO/GA/49/9؛
(ب) وابلسس بة اإىل الوثيقة  WO/GA/49/10املعةنونة "قرار بشأأن املسائل املتعلقة ابللجةنة املعةنية ابلتمنية
وامللكية الفكرية"،
" "1ذكّرت ابلقرار اذلي اختذته يف عام  2007بشأأن اإنشاء اللجةنة املعةنية ابلتمنية وامللكية الفكرية
(لةنة التمنية) ،الوارد يف الوثيقة  ،A/43/13 Rev.وقرارها بشأأن أليات التسس ي ،وإاجراءات الرصد
والتقيمي وإاعداد التقارير ،الوارد يف الوثيقة  ،WO/GA/39/7و أأكّدت من جديد الزتاهما بتنفيذهام
تةنفيذا اكمال؛
" "2و أأكّدت جمددا عىل املبادئ الواردة يف املرف ،الثاين من الوثيقة WO/GA/39/7؛
" "3و أأكّدت جمددا عىل ح ،لك دوةل عضو يف التعبري عن أراهئا يف مجيع لان الويبو؛
" "4و أأحاطت علام بةنتيجة الةنقاشات اليت دارت بشأأن املسائل الواردة يف الوثيقة CDIP/18/10؛
وقررت اإضافة بةند جديد اإىل جدول أأعامل لةنة التمنية ،بعةنوان امللكية الفكرية والتمنية ،ملةناقشة
" ّ "5
املسائل املرتبطة ابمللكية الفكرية والتمنية اليت وافقت علهيا اللجةنة ،فضال عن املسائل اليت أأ ّقرهتا
امجلعية العامة؛
(ج) و أأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة املعةنونة "مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تةنفيذ ما يعةنهيا
من توصيات أأجندة التمنية" (الوثيقة  ،)WO/GA/49/16و أأحالت اإىل لةنة التمنية التقرير املشار اإليه يف
تكل الوثيقة.

البةند  18من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجةنة احلكومية ادلولية املعةنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور
 .43استندت املةناقشات اإىل الواثئ WO/GA/49/11 ،و WO/GA/49/17وWO/GA/49/18
و WO/GA/49/18 Add.و.WO/GA/49/19
 .44انظر تمكةل تقرير البةند  18من جدول ا ألعامل (الوثيقة .)A/57/11 Add.6
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البةند  19من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجةنة املعةنية مبعايري الويبو
 .45استندت املةناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/49/12
 .46أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام "بتقرير عن اللجةنة املعةنية مبعايري الويبو" (الوثيقة .)WO/GA/49/12

البةند  20من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقرير عن اللجةنة الاستشارية املعةنية ابلإنفاذ
 .47استندت املةناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/49/13
 .48أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام "بتقرير عن اللجةنة الاستشارية املعةنية ابلإنفاذ"
(الوثيقة .)WO/GA/49/13

البةند  21من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .49استندت املةناقشات اإىل الواثئ PCT/A/49/1 ،و PCT/A/49/2و PCT/A/49/2 Corr.وPCT/A/49/3
و.PCT/A/49/4
تقرير عن الفري ،العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .50اإن مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات:
" "1أأحاطت علام ابلوثيقة املعةنونة "تقرير عن الفري ،العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات"
(الوثيقة )PCT/A/49/1؛
" "2ووافقت عىل عقد دورة للفري ،العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات ،كام هو ّ
مبني يف الفقرة  4من
تكل الوثيقة.
التعديالت املقكرح اإدخالها عىل الالحئة التةنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات
 .51اإن مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات:
" "1اعمتدت التعديالت املقكرح اإدخالها عىل الالحئة التةنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات واملبيّنة يف
املرف ،ا ألول من الوثيقة  ،PCT/A/49/4والقرار املقكرح ّ
املبني يف الفقرة  6من الوثيقة PCT/A/49/4
واملتعل ،ببدء الةنفاذ والكرتيبات الانتقالية؛
" "2واعمتدت التفامه الوارد يف الفقرة  3من الوثيقة  PCT/A/49/4ليكون انفذا اعتبارا
من  11أأكتوبر .2017
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تعيني مكتب الفلبني للملكية الفكرية اكإدارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بةناء عىل معاهدة التعاون
بشأأن الرباءات
 .52اإن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات:
" "1اس متعت اإىل ممثل مكتب الفلبني للملكية الفكرية وراعت مشورة اللجةنة املعةنية ابلتعاون التقين
ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات املعروضة يف الفقرة  4من الوثيقة PCT/A/49/3؛
" "2ووافقت عىل نص مرشو التفاق بني مكتب الفلبني للملكية الفكرية واملكتب ادلويل ،كام ورد يف
مرف ،الوثيقة PCT/A/49/3؛
" "3وع ّيست مكتب الفلبني للملكية الفكرية اكإدارة للبحث ادلويل وإادارة للفحص المتهيدي ادلويل اعتبارا
من بدء نفاذ التفاق وحىت  31ديسمرب .2027
متديد تعيني اإدارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل بةناء عىل معاهدة التعاون بشأأأن الرباءات
 .53اإن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات:
" "1اس متعت اإىل ممثيل الإدارات ادلولية وراعت مشورة لةنة التعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأأن
الرباءات املعروضة يف الفقرة  4من الوثيقة PCT/A/49/2؛
" "2ووافقت عىل نص مرشوعات التفاقات بني الإدارات ادلولية واملكتب ادلويل ،بصيغهتا
املبيَّنة يف املرفقات ا ألول اإىل الثاين والعرشين من الوثيقة ( PCT/A/49/2كام ع ِّّدلت
ابلوثيقة )PCT/A/49/2 Corr.؛
" "3ومدّدت تعيني اإدارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل القامئة حىت  31ديسمرب .2027

البةند  22من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام مدريد
 .54استندت املةناقشات اإىل الوثيقة .MM/A/51/1
 .55اإن مجعية احتاد مدريد:
" "1أأحاطت علام "بتقرير عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات"
(الوثيقة  ،)MM/A/51/1مبا يف ذكل الفقرة  33املتعلقة بأأموال املرشو املتبقية؛
" "2والمتست من املكتب ادلويل أأن يقدّم اإىل امجلعية يف عام  2018تقريرا جديدا بشأأن قاعدة بياانت نظام
مدريد بشأأن السلع واخلدمات ،مبا يف ذكل اس تخدام أأموال املرشو املتبقية.
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البةند  23من جدول ا ألعامل املو ّحد
نظام لش بونة
 .56استندت املةناقشات اإىل الواثئ LI/A/34/1 ،و LI/A/34/2و.LI/A/34/3
اقكراح جدول الرسوم املقررة بةناء عىل الالحئة التةنفيذية املشكركة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة
 .57ا ّإن مجعية احتاد لش بونة:
" "1نظرت يف جدول الرسوم املقكرح املشار اإليه يف الفقرة  2من الوثيقة LI/A/34/2؛
" "2وحدّدت مبلغ الرسوم املشار اإلهيا يف القاعدة  )1(8من مرشو الالحئة التةنفيذية املشكركة لتفاق
لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة ،كام هو مقكرح يف الفقرة  2من الوثيقة .LI/A/34/2
اقكراح الالحئة التةنفيذية املشكركة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة
 .58ا ّإن مجعية احتاد لش بونة:
" "1اعمتدت الالحئة التةنفيذية املشكركة لتفاق لش بونة بشأأن حامية تسميات املسشأأ وتسجيلها عىل الصعيد
ادلويل ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأأن تسميات املسشأأ واملؤرشات الغرافية ،عىل الةنحو الوارد يف املرف،
ا ألول من الوثيقة  ،LI/A/34/1مبا يف ذكل مبلغ الرسوم مبوجب القاعدة  )1(8كام هو مقكرح يف الفقرة  2من
الوثيقة LI/A/34/2؛
وقررت أأن يتواف ،اترخي بدء نفاذ الالحئة التةنفيذية املشكركة مع اترخي بدء نفاذ وثيقة جنيف لتفاق
" ّ "2
لش بونة بشأأن تسميات املسشأأ واملؤرشات الغرافية؛
" "3ونظرت يف اقكراح اإدراج القاعدة الديدة  )10(8لالحئة التةنفيذية املشكركة ("ضامن وثيقة ،")"1967
ووافقت عىل اإضافة الفقرة  10الديدة يف القاعدة  8من الالحئة التةنفيذية املشكركة ،عىل الةنحو الوارد يف
املرف ،الثاين للوثيقة  ،LI/A/34/1دون الةنص الوارد بني قوسني مربّعني.
بعض املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونة
 .59ا ّإن مجعية احتاد لش بونة:
" "1أأحاطت علام "ببعض املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونة" (الوثيقة )LI/A/34/3؛
" "2ومدّدت ولية الفري ،العامل بغرض المتكني من اإجراء امل يد من املةناقشات حول تطوير نظام
لش بونة ،مبا يف ذكل احللول لس تدامته املالية.
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البةند  24من جدول ا ألعامل املو ّحد
مرك الويبو للتحكمي والوساطة ،مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل الإنكرنت
 .60استندت املةناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/49/14
 .61و أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلوثيقة "مرك الويبو للتحكمي والوساطة ،ابلإضافة اإىل أأسامء احلقول"
(الوثيقة .)WO/GA/49/14

البةند  25من جدول ا ألعامل املو ّحد
معاهدة قانون الرباءات
 .62استندت املةناقشات اإىل الوثيقة .WO/GA/49/15
 .63و أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام "ابلتعاون بةناء عىل البياانت املتف ،علهيا يف املؤمتر ادلبلومايس املعين مبعاهدة
قانون الرباءات" (الوثيقة .)WO/GA/49/15

البةند  26من جدول ا ألعامل املو ّحد
معاهدة س ةنغافورة بشأأن قانون العالمات
 .64استندت املةناقشات اإىل الوثيقة .STLT/A/10/1
 .65و أأحاطت امجلعية علام "ابملساعدة من أأجل تةنفيذ معاهدة س ةنغافورة بشأأن قانون العالمات التجارية"
(الوثيقة .)STLT/A/10/1

البةند  27من جدول ا ألعامل املو ّحد
معاهدة مراكش لتيسري الةنفاذ اإىل املصةنفات املسشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي
اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات
 .66استندت املةناقشات اإىل الوثيقة  .MVT/A/2/1 Rev.و أأشري اإىل الوثيقة .MVT/A/2/INF/1 Rev.
 .67و أأحاطت مجعية معاهدة مراكش علام "بوضع معاهدة مراكش" (الوثيقة .)MVT/A/2/1 Rev.
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البةند  28من جدول ا ألعامل املو ّحد
تقارير عن شؤون املوظفني
 .68استندت املةناقشات اإىل الواثئ WO/CC/74/2 ،و WO/CC/74/2 Corr.وWO/CC/74/3
و WO/CC/74/5و.WO/CC/74/6
" "1التقرير عن املوارد البرشية
 .69اإن لةنة الويبو للتسس ي:،
" "1أأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الفقرات  84اإىل  88من الوثيقة  ،WO/CC/74/2وانتخبت
الس يد فالدميري يوسفوف عضو ًا يف لةنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو للفكرة املمتدة حىت ادلورة العادية
للجةنة الويبو للتسس ي ،يف عام 2021؛
" "2و أأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الفقرتني  91و 92من الوثيقة .WO/CC/74/2
 .70انظر متابعة تقرير البةند  28من جدول ا ألعامل (الوثيقة .)A/57/11 Add.7
" "2تقرير مكتب ا ألخالقيات
 .71أأحاطت لةنة الويبو للتسس ي ،علام "ابلتقرير الس ةنوي ملكتب ا ألخالقيات" (الوثيقة .)WO/CC/74/3

البةند  29من جدول ا ألعامل املو ّحد
تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته
 .72استندت املةناقشات اإىل الواثئ WO/CC/74/4 ،و WO/CC/74/4 Add.وWO/CC/74/7
و.WO/CC/74/4 Corr.
 .73اإن لةنة الويبو للتسس ي:،
" "1وافقت عىل التعديالت املدخةل عىل نظام املوظفني عىل الةنحو الوارد يف املرف ،ا ألول من
الوثيقة  ،WO/CC/74/4لتدخل حزي الةنفاذ اعتبار ًا من  1يةناير 2018؛
" "2و أأحاطت علام ابلتعديالت املدخةل عىل لحئة املوظفني واملرفقات ذات الصةل عىل الةنحو الوارد يف
املرفقني الثاين والثالث من الوثيقة WO/CC/74/4؛
" "3و أأحاطت علام "بس ياسة الويبو بشأأن انتقال املوظفني اإىل ماكتب بعيدة عن املقر" الواردة يف املرف،
الرابع من الوثيقة WO/CC/74/4؛
وقررت الإبقاء عىل املادة  25-3يف نظام موظفي الويبو؛
" ّ "4
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وقررت املوافقة عىل التعديل املدخل عىل املادة  10-9من نظام املوظفني عىل الةنحو الوارد يف مرف،
" ّ "5
الوثيقة  ،WO/CC/74/4 Add.ليدخل حزي الةنفاذ اعتبار ًا من  1يةناير .2018
 .74ووافقت لةنة الويبو للتسس ي ،عىل التعديالت عىل نظام املوظفني املقكرحة من اللجةنة الاستشارية املس تقةل
للرقابة (الوثيقتان  WO/CC/74/7و.)WO/CC/74/7 Corr.

البةند  30من جدول ا ألعامل املو ّحد
اعامتد التقرير املوج
 .75استندت املةناقشات اإىل الوثيقة  A/57/11والإضافات.
 .76اإن مجعيات الويبو ،ل
لك فامي يعةنيه:
" "1اعمتدت هذا التقرير املوج (الوثيقة  A/57/11والإضافات)؛
" "2والمتست من ا ألمانة اس تكامل التقارير الشامةل ونرشها عىل موقع الويبو الإلككروين وتبليغها لدلول
ا ألعضاء يف موعد أأقصاه  30أأكتوبر  .2017ويسبغي تقدمي التعليقات اإىل ا ألمانة يف موعد أأقصاه
 30نومفرب  ،2017وبعد ذكل س ُتعترب التقارير الهنائية ُمعمتدة حبلول  14ديسمرب .2017

البةند  31من جدول ا ألعامل املو ّحد
اختتام ادلورات
 .77اختمت رئيس امجلعية العامة للويبو ابلةنيابة سلسةل الاجامتعات السابعة وامخلسني مجلعيات الويبو.
[تيل ذكل الوثيقة ]A/57/INF/3
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ا ألصل :ابلإنلكزيية
التارخي 11 :أأكتوبر 2017

مجعيات الدول األعضاء يف الويبو
سلسلة االجتماعات السابعة واخلمسون

جنيف ،من  2اإىل  11أأكتوبر 2017
أعضاء املكاتب

امجلعية العامة للويبو
1

الرئيس
انئبا الرئيس

1

 :دونغ-يش دونغ (الس يد)
 :تودور أأوليانوفتش (الس يد)
 :كويل س يك (الس يد)

(فييت انم)
(مجهورية مودلوفا)
(الس نغال)

مؤمتر الويبو
الرئيس
انئبا الرئيس

 :منويل غريا زمارو (الس يد)
 :مراي سريوتينا (الس يدة)
 :أأنتول فابيان نكو (الس يد)

(املكس يك)
(اكزاخس تان)
(الاكمريون)

1
وفقا لدلورة الانتخابية اجلديدة ألعضاء مكتب امجلعية العامة للويبو ،وتطبيقا ألحاكم القاعدة  6من النظام ادلاخيل اخلاص للجمعية العامة للويبو،
ستبد أأ وليهتم بعد الاجامتع ا ألخري للجمعية العامة للويبو يف دورهتا التاسعة والأربعني (ادلورة العادية الثالثة والعرشين).
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جلنة الويبو للتنس يق
 :دانري موكش يف (الس يد)
 :يوكيو أأونو (الس يد)
 :فزيال شريي س يدهارات (الس يد)

2

الرئيس
انئبا الرئيس

3

(قرغزيس تان)
(الياابن)
(اإندونيس يا)

مجعية احتاد ابريس
 :بامينيا تويبازي (الس يد)
 :شني شانغيو (الس يد)
 :مكسمليانو سنتا كروز (الس يد)

الرئيس
انئبا الرئيس

اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس

4

 :خويس لويس سالزال لوبزي (الس يد)
 :شني زهو (الس يد)
 :يوكيو أأونو (الس يد)

الرئيس
انئبا الرئيس

( أأوغندا)
(الصني)
(ش ييل)

(كولومبيا)
(الصني)
(الياابن)

مجعية احتاد برن
 :عبد السالم العيل (الس يد)
 :اتنغ زهاوزيه (الس يد)
 :ليليا بولواكن (الس يدة)

الرئيس
انئبا الرئيس

اللجنة التنفيذية لحتاد برن
الرئيس
انئبا الرئيس

(الإمارات العربية املتحدة)
(الصني)
(مجهورية مودلوفا)

5

 :منويل غريا زمارو (الس يد)
 :سوميت سيث (الس يد)
 :جييا ليبيك (الس يدة)

(املكس يك)
(الهند)
(اإس تونيا)

2
مبوجب أأحاكم القاعدة  3من النظام ادلاخيل اخلاص للجنة الويبو للتنس يق ،جيب أأن ن
يعني الرئيس هذا العام من بني مندويب ا ألعضاء العاديني للجنة
التنفيذية لحتاد برن.
3
مبوجب أأحاكم القاعدة  3من النظام ادلاخيل اخلاص للجنة الويبو للتنس يق ،جيب أأن ن
يعني النائب ا ألول للرئيس هذا العام من بني مندويب ا ألعضاء
العاديني للجنة التنفيذية لحتاد ابريس ،وجيب أأن ن
يعني النائب الثاين للرئيس من بني مندويب الأعضاء العاديني للجنة التنفيذية لحتاد برن.
4
جيب أأن ن
يعني أأعضاء مكتب اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس (الرئيس وانئبا الرئيس) من بني مندويب الأعضاء العاديني للجنة التنفيذية لحتاد ابريس.
5
جيب أأن ن
يعني أأعضاء مكتب اللجنة التنفيذية لحتاد برن (الرئيس وانئبا الرئيس) من بني مندويب ا ألعضاء العاديني للجنة التنفيذية لحتاد برن.
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مجعية احتاد مدريد
الرئيس
انئبا الرئيس

 :نيكولوز غوجيليدزي (الس يد)
 :كوي شودنغ (الس يد)
 :سوميت سيث (الس يد)

(جورجيا)
(الصني)
(الهند)

مجعية احتاد لهاي
الرئيس
انئبا الرئيس

 :أأولفر هال ألن (الس يد)
 :يونغ داي سون (الس يد)
 :ملني اك مباي (الس يد)

(الاحتاد ا ألورويب)
(مجهورية كوراي)
(الس نغال)

مجعية احتاد نيس
الرئيس
انئبا الرئيس

 :مغيل أأخنل مرغاين غونساليس (الس يد)
 :لني جونش يانغ (الس يد)
 :روبرت أأولرخي (الس يد)

(املكس يك)
(الصني)
(المنسا)

مجعية احتاد لش بونة
الرئيس
انئبا الرئيس

 :جواو بينا دي مورايس (الس يد)
 :رزا دهغاين (الس يد)
 :كسااب ابتيتش (الس يد)

(الربتغال)
(اإيران (مجهورية – الإسالمية))
(هنغاراي)

مجعية احتاد لواكرنو
الرئيس
انئبا الرئيس

 :مجش يد خاميدوف (الس يد)
 :صونغ جياهنوا (الس يدة)
 :غوس تافو ميخيدي (الس يد)

(طاجيكس تان)
(الصني)
(ا ألرجنتني)

مجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات
الرئيس
انئبا الرئيس

 :مارين سيبواتري (الس يد)
 :هو وهنيو (الس يد)
 :دانييل روبرتو بينتو (الس يد)

(مجهورية مودلوفا)
(الصني)
(الربازيل)
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مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات
الرئيس
انئبا الرئيس

 :س ندرس لغنوفسيك (الس يد)
 :يه زهميني (الس يد)
 :ملني اك مباي (الس يد)

(لتفيا)
(الصني)
(الس نغال)

مجعية احتاد بودابست
الرئيس
انئبا الرئيس

 :مكسمليانو سنتا كروز (الس يد)
 :وو اكي (الس يد)
 :برتيك أأندرسن (الس يد)

(ش ييل)
(الصني)
(السويد)

مجعية احتاد فيينا
الرئيس
انئبا الرئيس

 :يونغ داي سون (الس يد)
 :روبرت أأولرخي (الس يد)

(مجهورية كوراي)
(المنسا)

مجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف
الرئيس
انئبا الرئيس

 :منويل غريا زمارو (الس يد)
 :زلتان منسانيي (الس يد)
 :مكران اإميانوف (الس يد)

(املكس يك)
(هنغاراي)
( أأذربيجان)

مجعية معاهدة الويبو بشأأن ا ألداء والتسجيل الصويت
الرئيس
انئبا الرئيس

 :مراي اإينس رودريغيس (الس يدة)
 :يو س ييك (الس يد)
 :زلتان منسانيي (الس يد)

(ا ألرجنتني)
(الصني)
(هنغاراي)

مجعية معاهدة قانون الرباءات
الرئيس

 :ليوبكو جورجنسيك (الس يد)

انئبا الرئيس

 :محمد البلويش (الس يد)
 :مراي سريوتينا (الس يدة)

(مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة)
(عامن)
(اكزاخس تان)
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مجعية معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات
الرئيس

 :فانشو اكرغوف (الس يد)

انئبا الرئيس

 :يوكيو أأونو (الس يد)

(مجهورية مقدونيا
اليوغوسالفية السابقة)
(الياابن)

مجعية معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة لفائدة ا ألشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي
اإعاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات
الرئيس
انئبا الرئيس

 :محمد السلمي (الس يد)
 :مارك شان (الس يد)
 :عبد السالم أل عيل (الس يد)

(تونس)
(كندا)
(الإمارات العربية املتحدة)
[هناية الوثيقة]

