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A/61/9 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2020سبمترب  24 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 احلادية والستون االجتماعات سلسلة
ىل  21جنيف، من   2020سبمترب  25اإ

 املوجز التقرير
عداد مانة من اإ  الأ

 مقدمة

لدلول الأعضاء والعرشين التالية  الثانيةامجلعيات وسائر الهيئات صادرة عن القرارات الوجز يسجل هذا التقرير امل .1

 :)"امجلعيات"( الويبو يف

 (والعرشونالتاسعة  الاس تثنائية)ادلورة  امخلسونالثالثة و امجلعية العامة للويبو، ادلورة  (1)
 (عرشةالسابعة  الاس تثنائية)ادلورة احلادية والأربعون ومؤمتر الويبو، ادلورة  (2)
 (احلادية وامخلسون)ادلورة العادية  والس بعونالثامنة وجلنة الويبو للتنس يق، ادلورة  (3)
 (الثالثونالثانية و  الاس تثنائية)ادلورة وامخلسون  السادسةومجعية احتاد ابريس، ادلورة  (4)
 (وامخلسونالسادسة )ادلورة العادية  الس تونس، ادلورة واللجنة التنفيذية لحتاد ابري (5)
 والعرشون( السادسة)ادلورة الاس تثنائية  امخلسونومجعية احتاد برن، ادلورة  (6)
 (احلادية وامخلسون)ادلورة العادية  والس تون السادسةواللجنة التنفيذية لحتاد برن، ادلورة  (7)
 (الثالثوناحلادية و  الاس تثنائية)ادلورة  وامخلسون الرابعةومجعية احتاد مدريد، ادلورة  (8)
 عرشة(الثامنة )ادلورة الاس تثنائية الأربعون ومجعية احتاد لهاي، ادلورة  (9)
 عرشة(السادسة )ادلورة الاس تثنائية  الأربعونومجعية احتاد نيس، ادلورة  (10)
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 عرشة(الرابعة س تثنائية والثالثون )ادلورة الا السابعةومجعية احتاد لش بونة، ادلورة  (11)
 عرشة(السابعة )ادلورة الاس تثنائية الأربعون ومجعية احتاد لواكرنو، ادلورة  (12)
 (عرشةالتاسعة س تثنائية )ادلورة الا احلادية والأربعونللرباءات، ادلورة  ومجعية احتاد التصنيف ادلويل (13)
 (الثالثونس تثنائية الا )ادلورة امخلسونالثانية و ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات، ادلورة  (14)
 عرشة(السابعة والثالثون )ادلورة الاس تثنائية السابعة ومجعية احتاد بودابست، ادلورة  (15)
 عرشة(امسة اخلوالثالثون )ادلورة الاس تثنائية  الثالثةومجعية احتاد فيينا، ادلورة  (16)
 (عرشة احلادية)ادلورة الاس تثنائية العرشون ومجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، ادلورة  (17)
 (احلادية عرشة)ادلورة الاس تثنائية العرشون ومجعية معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت، ادلورة  (18)
 (احلادية عرشةس تثنائية )ادلورة الاعرشة التاسعة ومجعية معاهدة قانون الرباءات، ادلورة  (19)
 (السابعةعرشة )ادلورة الاس تثنائية الثالثة ومجعية معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات، ادلورة  (20)
ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأوومجعية  (21)  معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى  (.اخلامسة)ادلورة العادية اخلامسة ، ادلورة يف قراءة املطبوعات ذوي اإ
 (، ادلورة الأوىل )ادلورة العادية الأوىلمعاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي( ومجعية 22)

 اعتبارا منقامئة ابلأعضاء يف امجلعيات واملراقبني املقبولني يف دوراهتا  .A/61/INF/1 Rev وترد يف الوثيقة .2

 .2020 سبمترب 21

 :(A/61/1 وترأأس الأشخاص التايل ذكرمه الاجامتعات اليت تناولت البنود التالية من جدول الأعامل )الوثيقة .3

 21و 12و 11و 10و 8و 6و 5و 4و 3و 2و 1البنود 
 22و

 (املغرب) )الس يد(معر زنيرب  السفري
 رئيس امجلعية العامة

 (هنغاراي( )ة)الس يدهورفاث السفرية سوزاان   20و 19و 18و 9و 7و ودالبن
 جلنة الويبو للتنس يق ةرئيس

 (فرنسا)الس يد( )فيليب اكدر  13البند 
 رئيس مجعية احتاد مدريدانئب 

 (اململكة املتحدة))الس يد(  اين والرت 14البند 
 انئب رئيس مجعية احتاد لهاي

عبد العزيز بن محمد السويمل )الس يد( )اململكة العربية  15البند 
 عودية(الس

 رئيس مجعية احتاد ابريس

كوادور))الس يد( سانتياغو س يفالوس  16البند   (اإ
 رئيس مجعية معاهدة مراكش

 )الس يد( )الصني( اين ش ياوهونغ 17البند 

 رئيس مجعية معاهدة بيجني
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 من جدول الأعامل املوّحد 1البند 

 افتتاح ادلورات

 مجلعيات الويبو.احلادية والس تني سلسةل الاجامتعات  الس يد فرانسس غري،املدير العام للويبو، عقد  .4

معر زنيرب والعرشين السفري  الثانيةورات يف اجامتع مشرتك للك امجلعيات والهيئات املعنية الأخرى ادل وافتتح .5

 (، رئيس امجلعية العامة للويبو.املغرب)

 من جدول الأعامل املوّحد 2البند 

 اعامتد جدول الأعامل

ىل الوثيقةاستندت املناقش .6  .A/61/1 Prov.2 ات اإ

ن .7  A/61/1 Prov.2 الوثيقة يف النحو املقرتح عىل الأعاملجدول اعمتدت فامي يعنيه، لك مجعيات الويبو،  اإ

ليه يف هذه الوثيقة بعبارة "جدول الأعامل املوّحد"(.  )املشار اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 3البند 

 انتخاب أأعضاء املاكتب

 املكتب التالية أأسامؤمه يف:انُتخب أأعضاء  .8

 لتنس يقالويبو ل جلنة 
 (هنغاراي( )ة)الس يدسوزاان هورفاث  :ةالرئيس

 أألفريدو سويسكوم )الس يد( )بامن( :ةانئب الرئيس
 ماريس كينوبويشو )الس يدة( )أأوغندا( :ةالرئيس ةانئب

 اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس
 مارتني كوراي )الس يد( )ش ييل( الرئيس:

 التنفيذية لحتاد برناللجنة 
 أأمينة ساميال )الس يدة ) )نيجرياي( :ةالرئيس

 مجعية معاهدة بيجني
 اين ش ياوهونغ )الس يد( )الصني( الرئيس:

 دايان هاسنب )الس يدة( )السلفادور( انئبة الرئيس:

 .A/61/INF/2 أأعضاء ماكتب امجلعيات وسائر الهيئات يف الوثيقةمجيع وترد قامئة  .9
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 من جدول الأعامل املوّحد 4البند 

ىل مجعيات الويبو  تقرير املدير العام اإ

 موقع الويبو الإلكرتوين(. عىلمتاحان  التقريرو  اخلطابقدم املدير العام تقريره الس نوي ) .10

 من جدول الأعامل املوّحد 5البند 

 البياانت العامة

يف  شفاهية أأو مكتوبة ببياانتية واملنظامت غري احلكوم  واملنظامت احلكومية ادلولية أأدىل الوفود واملمثلون عن ادلول .11

طار هذا البند من جدول الأعامل:   اإ

املتعلقة هبذا البند وببنود أأخرى من جدول الأعامل يف تقارير شامةل للجمعيات س ُتصدر كام تقّرر  البياانتوس ُتدرج  .12

الأعامل. ويف انتظار صدور تكل التقارير تُنرش، يف موقع الويبو الإلكرتوين، البياانت اليت أأرسلهتا من جدول  21 مضن البند

ىل الأمانة يف شلك  كتايب بشأأن هذا البند وبنود أأخرى، مع الإشارة التالية: "يُرىج التأأكّد من البيان الشفوي". الوفود اإ

 للك وقائع الاجامتعات عىل موقع الويبو الإلكرتوين. البث الش بيكيُتاح  كام

 من جدول الأعامل املوّحد 6البند 

 قبول املراقبني

ىل الوثيق .13  .A/61/3 ةاستندت املناقشات اإ

ن .14  قّررت أأن متنح صفة املراقب للهيئات التالية:فامي يعنيه،  الويبو، لكمجعيات  اإ

 غري احلكومية:ادلولية املنظامت  )أأ(
 ؛ )INL( اخملترب ادلويل الإيبريي لتكنولوجيا النانو "1"

 غري احلكومية: ادلوليةاملنظامت  )ب(
 ؛(ARSCرابطة مكتبات التسجيالت الصوتية ) "1"
  ؛(Gulf BPGجملس أأحصاب العالمات التجارية )و  "2"
  ؛(IAFARالاحتاد املس تقل من أأجل حقوق الفنانني )و "3"
  ؛(ELAPIامللكية الفكرية يف أأمرياك الالتينية )مدرسة و  "4"
 ؛(TRACITالتحالف عرب الوطين ملاكحفة التجارة غري املرشوعة )و  "5"
 .)نساء حول طاولت القرار( Women@theTableمنظمة و  "6"

 املنظامت الوطنية غري احلكومية: )ج(
 ؛ (AFIGIAالرابطة الفرنس ية للمؤرشات اجلغرافية الصناعية واحلرفية )" 1"
  (؛DACSمجعية حق املؤلف للتصاممي والفنانني )" و 2"
 (؛ OAIP" والرابطة العامنية للملكية الفكرية )3"
 .(RISEمركز أأحباث النظم الإيكولوجية الرايدية املدعومة ابلبتاكر )" و 4"

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/dg_gurry/speeches/a_61_dg_speech.html
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/dg_gurry/speeches/a_61_dg_speech.html
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4517
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4517
https://c.connectedviews.com/05/Search/wipo?search=A%2F61
https://www.wipo.int/meetings/ar/statements.jsp?meeting_id=56286
https://c.connectedviews.com/05/wipo
https://c.connectedviews.com/05/Search/wipo?search=A%2F61
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 من جدول الأعامل املوّحد 7لبند ا

 املوافقة عىل اتفاقات 

ىل الوثي .15  .WO/CC/78/3 قةاستندت املناقشات اإ

 عىل اتفاق التعاون بني الويبو واكريكوم؛ واتفاق التعاون بني الويبو ومنظمةوافقت ن جلنة الويبو للتنس يق اإ  .16

OECSكام يردان يف املرفقني الأول والثاين، عىل التوايل، من الوثيقة ، WO/CC/78/3. 

 من جدول الأعامل املوّحد 8البند 

 2021عقد ادلورات الاس تثنائية لعام 

ىل الوثيق  .17  . .A/61/8 Corrو A/61/8 تنياستندت املناقشات اإ

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه،  .18 من املدير العام للويبو عقد دورات اس تثنائية مجلعيات الويبو خالل طلبت اإ

 .A/61/8 ، بناًء عىل جدول أأعامل يتضمن البنود الواردة يف مرفق الوثيقة2021النصف الأول من عام 

 من جدول الأعامل املوّحد 9البند 

 2021مشاريع جداول الأعامل لدلورات العادية لعام 

ىل الوثيق .19  .A/61/4 ةاستندت املناقشات اإ

اعمتد جلنة الويبو للتنس يق املرفقني الأول والثاين؛ واعمتدت اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس املرفق الثالث؛  .20

 .املرفق الرابعواعمتدت اللجنة التنفيذية لحتاد برن 

 من جدول الأعامل املوّحد 10لبند ا

 تقارير عن التدقيق والرقابة

ىل  .21  .A/61/6و WO/GA/53/2و A/61/5و WO/GA/53/1 الواثئقاستندت املناقشات اإ

 تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة "1"

الاستشارية املس تقةل للرقابة" أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون "تقرير جلنة الويبو  .22

 (.WO/GA/53/1 )الوثيقة

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج "2"

أأحاطت امجلعية العامة للويبو وسائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو علام مبضمون "تقرير مراجع احلساابت  .23

 (.A/61/5 اخلاريج" )الوثيقة
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 تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية "3"

مبضمون "التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية"  علام عية العامة للويبوأأحاطت امجل  .24

 (.WO/GA/53/2 )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 11البند 

 جلنة الربانمج واملزيانيةتقرير عن 

ىل  .25  .A/61/6 الوثيقةاستندت املناقشات اإ

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه: .26  اإ

 (؛A/61/6 "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية" )الوثيقةلام مبضمون أأحاطت ع "1"

 يف الوثيقة ذاهتا. الوارد عىل النحوعىل التوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية وافقت و  "2"

 من جدول الأعامل املوّحد 12البند 

 الإنرتنتمركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل 

ىل الوثيقة  .27  .WO/GA/53/8استندت املناقشات اإ

مركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذكل أأسامء احلقول أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلوثيقة املعنونة " .28

 (WO/GA/53/8" )الوثيقة عىل الإنرتنت

 من جدول الأعامل املوّحد 13البند 

 نظام مدريد

ىل الوثيقة  .29  .MM/A/54/1استندت املناقشات اإ

من الالحئة التنفيذية لربوتوكول  36و 25و 9و 3لتعديالت املدخةل عىل القواعد اعمتدت مجعية احتاد مدريد ا .30

 .MM/A/54/1 اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات، كام يه مبّينة يف مرفق الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 14لبند ا

 ظام لهاين

ىل الوثيقة .31  .H/A/40/1 استندت املناقشات اإ

من الالحئة التنفيذية املشرتكة، عىل النحو  21و 7و 3واعمتدت مجعية احتاد لهاي التعديالت عىل القواعد  .32

 .2021فرباير  1، عىل أأن يدخل حزي النفاذ يف H/A/40/1الوارد يف مرفق الوثيقة 
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 من جدول الأعامل املوّحد 15لبند ا

 مجعية احتاد ابريس

ىل الوثيقة .33  .P/A/56/1 استندت املناقشات اإ

رشادات بشأأن  P/A/56/1الوثيقة من  33ما ورد يف الفقرة  حثّت مجعية احتاد ابريس عىل تطبيق .34 من اإ

 .الإرشادات املذكورةواعمتدت تطبيق اتفاقية ابريس فامي يتعلق حبق الأولوية يف حالت الطوارئ، 

 من جدول الأعامل املوّحد 16لبند ا

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي  معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  اإ

ىل الوثيقة .35 ىل الوثيقة  .MVT/A/5/1 استندت املناقشات اإ  .MVT/A/5/INF/1وُأشري اإ

 (MVT/A/5/1ضع معاهدة مراكش" )الوثيقة مبضمون "و مجعية معاهدة مراكش علام أأحاطت  .36

 من جدول الأعامل املوّحد 17لبند ا

 معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي

ىل الوثيق  .37  .BTAP/A/1/2و BTAP/A/1/1 تنياستندت املناقشات اإ

ن مجعية معاهدة بيجني " .38 النظام ادلاخيل العام للويبو مع ، اخلاص هبا ادلاخيلنظاهما ك " نظرت واعمتدت، 1اإ

ةل كام  25و 9و 7املواد  املادتني مع ، وكذكل BTAP/A/1/1من الوثيقة  13و 11و 3يف الفقرات  ةوارد يهاملعدَّ

" وأأحاطت علام بوضع معاهدة 2الوثيقة ذاهتا، " من 14يف الفقرة  ةوارد من النظام ادلاخيل اخلاص كام يهالإضافتني 

 (.BTAP/A/1/2بيجني )الوثيقة 

 من جدول الأعامل املوّحد 18لبند ا

 تقارير عن شؤون املوظفني

ىل الوثيقتني .39  .WO/CC/78/INF/2و WO/CC/78/INF/1 استندت املناقشات اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 19لبند ا

 يبو للطعونتعيني رئيس وانئب رئيس جمللس الو 

ىل الوثيقة .40  .WO/CC/78/2 استندت املناقشات اإ

 :2020أأكتوبر  12، اعتبارًا من عينت جلنة الويبو للتنس يق، ملدة مخس س نوات .41

 الس يدة جوان ابورز رئيسة جمللس الويبو للطعون، "1"
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 انئبًا لرئيس جملس الويبو للطعون. والس يد بيري ابنشو "2"

 من جدول الأعامل املوّحد 20لبند ا

 جتديد تعيني نواب املدير العام ومساعدي املدير العام بشلك اس تثنايئ

ىل الوثيقة .42  .WO/CC/78/4 استندت املناقشات اإ

، بشلك اس تثنايئ، تعيني الس يد ماريو ماتوس والس يد جون جتّددجلنة الويبو للتنس يق عىل أأن وافقت  .43

لهيا يف الفقرة ساندجي والس يدة وانغ بنيينغ والس يدة  من  10س يلفي فورابن يف مناصب نواب املدير العام للمدة املشار اإ

 .WO/CC/78/4الوثيقة 

د، بشلك اس تثنايئ، تعيني الس يد مينيليك الويبو ل جلنة وأأسدت  .44 لتنس يق مشورهتا خبصوص أأن ُُيدَّ

لهيا يف  من الوثيقة  10الفقرة غيتاهون، والس يد يوش يويك اتاكغي، والس يد انريش براساد للمدة املشار اإ

WO/CC/78/4. 

 من جدول الأعامل املوّحد 21لبند ا

 اعامتد التقرير

ىل  .45  .A/61/9الوثيقة استندت املناقشات اإ

ن  .46  مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه،اإ

 ؛(A/61/9 هذا التقرير املوجز )الوثيقةاعمتدت  "1"

الويبو الإلكرتوين وتبليغها لدلول والمتست من الأمانة اس تكامل التقارير الشامةل ونرشها عىل موقع  "2"

ىل الأمانة يف موعد أأقصاه .2020أأكتوبر  23 الأعضاء يف موعد أأقصاه نومفرب  20 وينبغي تقدمي التعليقات اإ

 .2020ديسمرب  11 س ُتعترب التقارير الهنائية ُمعمتدة حبلول، وبعد ذكل 2020

 من جدول الأعامل املوّحد 22لبند ا

 اختتام ادلورات

 .مجلعيات الويبواحلادية والس تني سلسةل الاجامتعات اختمت رئيس امجلعية العامة للويبو  .47

 ]هناية الوثيقة[


