
 

A/62/12 

ية: األصل ز  باإلنكلي 
 2021أكتوبر  8 التاري    خ: 

ي الويبو
 
 جمعيات الدول األعضاء ف

 
 ثانية والستونالسلسلة االجتماعات 

 2021أكتوبر  8إىل  4من جنيف، 

 التقرير الموجز

 األمانةإعداد من 

 مقدمة

ي الويبو  .1
ين التالية للدول األعضاء فز يسجل هذا التقرير الموجز القرارات الصادرة عن الجمعيات وسائر الهيئات الثانية والعشر

 )"الجمعيات"(: 

ون( الخامسة العاديةوالخمسون )الدورة  الرابعةالجمعية العامة للويبو، الدورة  (1)  والعشر

 (ونعشر الخامسة وال العاديةون )الدورة واألربع الثانيةومؤتمر الويبو، الدورة  (2)

 والخمسون( الثانية)الدورة العادية  الثمانونولجنة الويبو للتنسيق، الدورة  (3)

ونو  الخامسة العاديةوالخمسون )الدورة  السابعةوجمعية اتحاد باريس، الدورة  (4)  (العشر

 والخمسون( السابعةلدورة العادية الستون )االحادية و  واللجنة التنفيذية التحاد باريس، الدورة (5)

ون( الخامسة العاديةالخمسون )الدورة الحادية و وجمعية اتحاد برن، الدورة  (6)  والعشر

 والخمسون( الثانيةوالستون )الدورة العادية  السابعةواللجنة التنفيذية التحاد برن، الدورة  (7)

ون العاديةوالخمسون )الدورة  الخامسةوجمعية اتحاد مدريد، الدورة  (8)  (الرابعة والعشر

 (ونعشر الثالثة وال العاديةاألربعون )الدورة الحادية و وجمعية اتحاد الهاي، الدورة  (9)

ون العاديةاألربعون )الدورة الحادية و وجمعية اتحاد نيس، الدورة  (10)  (الخامسة والعشر

ونالرابعة  العاديةثون )الدورة والثل  الثامنةوجمعية اتحاد لشبونة، الدورة  (11)  (والعشر

وناألربعون )الدورة الحادية و وجمعية اتحاد لوكارنو، الدورة  (12)  (العادية الرابعة والعشر

اءات، الدورة  (13) ون العاديةواألربعون )الدورة  الثانيةوجمعية اتحاد التصنيف الدولي للير  (الثالثة والعشر

اءات، الدورة وجمعية اتحاد معاهدة التعا (14) ون العاديةوالخمسون )الدورة  الثالثةون بشأن الير  (الثالثة والعشر

ون(والثلثون )الدورة  الثامنةوجمعية اتحاد بودابست، الدورة  (15)  العادية الحادية والعشر

ونوالثلثون )الدورة  الرابعةوجمعية اتحاد فيينا، الدورة  (16)  (العادية الحادية والعشر
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ون )الدورة الحادية و ة معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، الدورة وجمعي (17) ةالعشر  (العادية العاشر

، الدورة  (18) ي
ون )الحادية و وجمعية معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوت  ةالدورة العشر  (العادية العاشر

اءات، الدورة  (19) ونوجمعية معاهدة قانون الير  (التاسعةالعادية )الدورة  العشر

ة )الدورة  الرابعةوجمعية معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلمات، الدورة  (20)  السابعة( العاديةعشر

ي البرص أو ذوي  وجمعية معاهدة مراكش (21)
 
ز أو معاف لتيسي  النفاذ إل المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفي 

ي قراءة المطبوعات، الدورة 
ز
 (السادسة)الدورة العادية  السادسةإعاقات أخرى ف

ز بشأن األداء السمعي البرصي، الدورة 22)  (الثانية)الدورة العادية  الثانية( وجمعية معاهدة بيجي 

ي الوثيقة .2
ز
ي   .A/62/INF/1 Rev وترد ف

ز
 كل من قائمة باألعضاء ف

 
ي دوراتها اعتبارا

ز
ز ف ز المقبولي  من  الجمعيات والمراقبي 

 . 2021 أكتوبر 8

ي تناولت البنود التالية من جدول األعمال )الوثيقة وترأس ا .3
 (: A/62/1ألشخاص التالي ذكرهم االجتماعات الت 

 12و 11و 10و 9و 6و 5و 4و 3و 2و 1البنود 
 25و 20و 19و 18و 17و 16و 15و 14و 13و
 33و 32و 26و

، رئيس الجمعية العامة السفي  عمر زنيير )السيد( )المغرب(
 للويبو

ة   31و 30و 7البنود  ي )كادرا أحمد حسان )السيدة( السفي 
رئيسة لجنة ، (جيبوت 

 الويبو للتنسيق

، رئيس الشايع )السيد( )المملكة العربية السعودية(علي شايع  8البند 
ي غيابه الويبو  مؤتمر 

، )أوغندا( مارسي كينوبويشو )السيدة(، وفز
 نائبة الرئيس

جمعية اتحاد رئيسة ، (شيلي ) ماريا لوريتو بريسكي )السيدة( 21البند 
اءات  معاهدة التعاون بشأن الير

 جمعية اتحاد مدريد، رئيس (فرنسا) فيليب كادر )السيد( 22البند 

ك )السيد(  23البند  ، رئيس (الواليات المتحدة األمريكية)ديفيد ر. جي 
 جمعية اتحاد الهاي

 جمعية اتحاد لشبونة، رئيس (فرنسا) باسكال فور )السيد( 24البند 

ادا )السيدة( 27البند  معاهدة جمعية رئيسة ، (أوروغواي) لوسيا اسي 
 سنغافورة

، رئيس (المملكة العربية السعودية) علي الشنقيطي )السيد( 28البند 
 جمعية معاهدة مراكش

دي )السيدة( 29البند  جمعية رئيسة ، (إكوادور) ماريا غابرييل كامبوفي 
ز   معاهدة بيجي 

 من جدول األعمال الموّحد 1البند 

 افتتاح الدورات

ز لجمعيات الويبو  الثانيةسلسلة االجتماعات  دارين تانغيد المدير العام للويبو، الس دعا  .4  . إل االنعقاد  والستي 

ك لكل الجمعيات والهيئات المعنية األخرى  .5 ي اجتماع مشي 
ز وافتتح الدورات فز ين السفي  عمر زنيير )المغرب(،  االثنتي  والعشر

 رئيس الجمعية العامة للويبو. 
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 من جدول األعمال الموّحد 2البند 

 جدول األعمالاعتماد 

 . A/62/1 Prov.2استندت المناقشات إل الوثيقة  .6

ي الوثيقة  .7
ز
ح ف  A/62/1 Prov.2إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، اعتمدت جدول األعمال عل النحو المقي 

ي هذه الوثيقة بعبارة "جدول األعمال الموّحد"(.  )المشار
ز
 إليه ف

 من جدول األعمال الموّحد 3البند 

 أعضاء المكاتبانتخاب 

ي الوثيقةخبانت .8
ز
 . A/62/INF/2 ت جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، أعضاء مكاتبها عل النحو الوارد ف

 من جدول األعمال الموّحد 4البند 

 تقرير المدير العام إل جمعيات الويبو

(.  التقرير و  الخطابقدم المدير العام تقريره السنوي ) .9 ي
وتز  متاحان عل موقع الويبو اإللكي 

 من جدول األعمال الموّحد 5البند 

 البيانات العامة

 كتابيةأو  هية شف والمنظمات غي  الحكومية ببيانات مية الدوليةعن الدول والمنظمات الحكو  والجهات الممثلةالوفود  قدمت .10
ي 
 . إطار هذا البند من جدول األعمالفز

درج  .11
ُ
ي تقارير شاملة المتعلقة بهذا البند و  البياناتوست

صدر كما تقّرر ضمن بنود أخرى من جدول األعمال فز
ُ
للجمعيات ست

ي أرسلتها الوفود إل األمانة  32 البند
، البيانات الت  ي

وتز ي موقع الويبو اإللكي 
، فز نشر

ُ
ي انتظار صدور تلك التقارير ت

من جدول األعمال. وفز
ي 
د من البيان الش فز

ّ
ي بشأن هذا البند وبنود أخرى، مع اإلشارة التالية: "ُيرجر التأك لكل وقائع  البث الشبكي ا ُيتاح ". كمهي فشكل كتاتر

 . ي
وتز  االجتماعات عل موقع الويبو اإللكي 

 من جدول األعمال الموّحد 6البند 

ز   قبول المراقبي 

ز استندت المناقشات إل  .12  . .A/62/4 Revو .A/62/3 Rev الوثيقتي 

 يعنيه، قّررت أن تمنح صفة المراقب للهيئات التالية: إن جمعيات الويبو، كل فيما  .13

 : غي  الحكومية المنظمات الدولية (أ)

 (؛CUMULUSالرابطة الدولية للجامعات وكليات الفنون والتصميم واإلعلم )  "1"

ي أمريكا اللتينية )  "2"
ي المصنفات السمعية البرصية فز

 (؛FESAALاتحاد جمعيات مؤلفز

ز للحماية الدولية  "3"  (؛UNIFABللملكية الفكرية ) اتحاد المصنعي 

 (. WFSGIاالتحاد العالمي لصناعة السلع الرياضية )  "4"

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/dg_tang/speeches/a_62_dg_speech.html
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/dg_tang/speeches/a_62_dg_speech.html
https://www.wipo.int/dg-report/2021/ar/index.html
https://www.wipo.int/dg-report/2021/ar/index.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/statements.jsp?meeting_id=62448
https://www.wipo.int/meetings/ar/statements.jsp?meeting_id=62448
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 غي  الحكومية:  الوطنيةالمنظمات  (ب)

ازيلية للملكية الفكرية )  "1"  (؛ABPIالرابطة الير

 (؛DMNSمتحف دنفر للطبيعة والعلوم )  "2"

 ؛((KINPAالجمعية الكورية للملكية الفكرية   "3"

اتيجية   "4"  (؛KISTAالملكية الفكرية )الوكالة الكورية السي 

 ؛(OSAالرابطة األسم لألسلف )  "5"

ي مجال الفنون التخطيطية والجميلة )  "6"
ز
ز ف  (. ADAGPجمعية المؤلفي 

 بالوثيقة المعنونة "تحديث قائمة المنظمات غي  الحكومية المتمتعة  أحاطتفيما يعنيه،  ، كلّ معيات الويبو إن ج .14
 
علما

 . (.A/62/4 Revبصفة مراقب لدى الويبو" )الوثيقة 

 من جدول األعمال الموّحد 7البند 

 الموافقة عل اتفاقات

 . WO/CC/80/1استندت المناقشات إل الوثيقة  .15

اءاتإن لجنة الويبو للتنسيق وافقت  .16 ي للير ز الويبو والمكتب األوروتر ؛ ومذكرة التفاهم (EPO) عل مذكرة التفاهم بي 
ز الويبو والوكالة الدولية للطاقة المتجدد ، من (IRENA) ةبي  ، عل التوالي ي

ز األول والثاتز ي المرفقي 
، كما تردان فز

 . WO/CC/80/1 الوثيقة

 من جدول األعمال الموّحد 8البند 

ز التحادي باريس وبرن ز التنفيذيتي   تكوين لجنة الويبو للتنسيق، واللجنتي 

 . A/62/11وA/62/10 و A/62/5 الوثائقاستندت المناقشات إل  .17

ز الدول األعضاء،بعد  .18  مشاورات غي  رسمية بي 

ي  عادية يس باإلجماع الدول التالية أعضاءجمعية اتحاد بار نتخبت ا "1"
جزائر، ال اللجنة التنفيذية التحاد باريس: فز

، كندا، كرواتيا، جمهورية كوريا الشعبية  ز اليا، النمسا، أذربيجان، بنغلديش، بلجيكا، كمبوديا، الصي  أرمينيا، أسي 
، فرنسا، غامبيا، ألمانيا، غواتيماال، الهند، (2023-2022) الديمقراطية، الدانمرك، إكوادور، مرص، السلفادور 

غ، ملوي، ناميبي وي    ج، بنما، بولندا، باراغوايإندونيسيا، جامايكا، ليسوتو، لكسمير  ا، هولندا، نيوزيلندا، اليز
تغال، رصبيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، ترينيداد وتوباغو،(2021-2022) ، تركيا، أوغندا، المملكة المتحدة ، الير

 ؛(41) فييت نام

ي  عادية باإلجماع الدول التالية أعضاء برنجمعية اتحاد نتخبت او  "2"
، ا : برناللجنة التنفيذية التحاد فز ز ألرجنتي 

ازيل، شي -بيلروس، بوليفيا )دولة  ، كولومبيا، كوستاريكا، كوت ديفوار، كوبا، المتعددة القوميات(، الير لي
، فنلندا، غانا، هنغاريا، آيسلندا، إيران )جمهورية  ي

اإلسلمية(، أيرلندا، إيطاليا،  -الجمهورية التشيكية، جيبوت 
يا، باكستان، قطر، جمهورية كوريا، رومانيا،  يا، المكسيك، منغوليا، المغرب، نيجي  ز يا، مالي  اليابان، كينيا، ليير

، المملكة العربية السعودية، سنغافورة، السودان، السويد، تونس، اإلمارات العربية المتحدة،  االتحاد الروسي
ويل )جمهورية  ز  (؛40) البوليفارية(، زمبابوي –الواليات المتحدة األمريكية، فيز

ز  "3" ي مؤتمر الويبو باإلجماع  وعي ّ
 فز
 
 مؤقتا

 
يا )لجنة الويبو للتنسيقالدولة التالية عضوا  (؛1: إريي 

 حيط  يو  "4"
 
ي اتحادي باريس وبرن علما

 ب كل من مؤتمر الويبو وجمعيت 
 
ي حبأن سويشا ستظّل عضوا

كم وضعها فز
 . اللجنة التنفيذية التحاد برنو اللجنة التنفيذية التحاد باريس
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 مكّونة من الدول التالية:  2023إل أكتوبر  2021ة من أكتوبر ستكون لجنة الويبو للتنسيق للفي   ،بالتالي و 

اليا، النمسا، أذربيجان، بنغلديش، بيلروس، بلجيكا، بو  ، أرمينيا، أسي  ز المتعددة  -ليفيا )دولة الجزائر، األرجنتي 
، كولومبيا، كوستاريكا، كوت ديفوار، كرواتيا، كوبا، الجمهورية  ز ، الصي  ازيل، كمبوديا، كندا، شيلي القوميات(، الير

، إكوادور، مرص، السلفادور  ي
، (2023-2022) التشيكية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الدانمرك، جيبوت 

يا اإلسلمية(، هنغاريا،  -ا، غانا، غواتيماال، الهند، إندونيسيا، إيران )جمهورية ، فنلندا، فرنسا، غامبيا، ألماني(مؤقت) إريي 
يا، المكسيك، منغوليا، المغرب،  ز غ، ملوي، مالي  يا، لكسمير آيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كينيا، ليسوتو، ليير

وي    ج، باكستان، بنما،  يا، اليز تغال، قطر، (2022-2021) باراغوايناميبيا، هولندا، نيوزيلندا، نيجي  ، بولندا، الير
، المملكة العربية السعودية، رصبيا، سنغافورة، جنوب أفريقيا، إسبانيا،  جمهورية كوريا، رومانيا، االتحاد الروسي

لعربية المتحدة، ، ترينيداد وتوباغو، تونس، تركيا، أوغندا، اإلمارات ا(بحكم وضعها) السودان، السويد، سويشا 
ويل )جمهوريةالمتحدة المملكة ز  (؛83) البوليفارية(، فييت نام، زمبابوي  – ، الواليات المتحدة األمريكية، فيز

إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، قّررت أن يجري رئيس الجمعية العامة للويبو مشاورات مع الدول األعضاء بشأن  .19
ي عام 

ز
ي جمعيات الويبو ف

ز
، ألغراض انتخاب األعضاء المكونة للجنة الويبو للتنسيق، 2023تخصيص المقاعد الشاغرة ف

ي جمعيات الويبو نفسها 
ز
ز التحادي باريس وبرن، ف ز التنفيذيتي   . واللجنتي 

 من جدول األعمال الموّحد 9البند 

انية ز نامج والمي   تكوين لجنة الير

 . WO/GA/54/1استندت المناقشات إل الوثيقة  .20

ز الدول األعضاء،بعد  .21 ي لجنة  أعضاءالدول األعضاء التالية باإلجماع  العامةالجمعية  خبتانت مشاورات غي  رسمية بي 
فز

ة من أكتوبر  انية للفي  ز نامج والمي   : 2023إل أكتوبر  2021الير

، أرمينيا  ز  ، بيلروس(2022-2021) ، بنغلديش(2022-2021) ، أذربيجان(2022-2021) الجزائر، األرجنتي 
، كولومبيا، الجمهورية التشيكية، مرص، السلفادور، إستونيا، فرنسا، (2022-2023) ز ، الصي  ازيل، كندا، شيلي ، الير

، إيران (2023-2022) ، العراق(2023-2022) اال، هنغاريا، الهند، إندونيسيا ألمانيا، غانا، اليونان، غواتيم
ستان(2022-2021) ، إيطاليا، جامايكا، اليابان، كازاخستان(2022-2021) اإلسلمية( - )جمهورية ز غي   ، كينيا، قي 

يا (2022-2023) ز يا، عمان(2023-2022) ، المكسيك، منغوليا (2022-2021) ، مالي   ، المغرب، ناميبيا، نيجي 
، (2022-2021) ، جمهورية كوريا (2022-2021) ، بنما، بولندا، قطر (2022-2021) ، باكستان(2022-2023)

، الم ، سلوفاكيا، جنوب أفريقيا، (2023-2022) ملكة العربية السعودية، رصبيا، سنغافورةرومانيا، االتحاد الروسي
 ، طاجيكستان(2023-2022) ، الجمهورية العربية السورية(بحكم وضعها) إسبانيا، السويد، سويشا 

، (2023-2022) ، أوغندا، اإلمارات العربية المتحدة(2023-2022) ، تونس، تركيا، تركمانستان(2023 -2022)
 (. 53) (2022-2021) ، فييت نام(2022-2021) ألمريكية، أوزبكستان، الواليات المتحدة االمملكة المتحدة

ي هذا السياق، سُيجري رئيس الجمعية و  .22
انية؛ وفز ز نامج والمي  ي تكوين لجنة الير

قّررت الجمعية العامة للويبو النظر فز
، بهدف  ي

انية شاملة وشفافة وفعالة، بمراعاة جملة أمور منها التمثيل الجغرافز ز العامة للويبو مشاورات بشأن لجنة برنامج ومي 
ي عام  اتخاذ 

ي دورتها المزمع عقدها فز
ي الجمعية العامة للويبو فز

 . 2023قرار فز

 من جدول األعمال الموّحد 10البند 

 تقارير عن التدقيق والرقابة

 . A/62/7و WO/GA/54/3و A/62/6و WO/GA/54/2استندت المناقشات إل الوثائق  .23

 المستقلة للرقابة تقرير لجنة الويبو االستشارية "1"

 لم تتخذ الجمعيات أي قرار.  .24

ي  "2"  تقرير المدقق الخارجر

 إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه،  .25
 
" )الوثيقة أحاطت علما ي  (. A/62/6 بمضمون "تقرير المدقق الخارجر
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 تقرير مدير شعبة الرقابة الداخلية "3"

26.  
 
بمضمون "التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخلية"  أحاطت الجمعية العامة للويبو علما

 (. WO/GA/54/3 )الوثيقة

 من جدول األعمال الموّحد 11البند 

انية ز نامج والمي   تقرير عن لجنة الير

 . A/62/7استندت المناقشات إل الوثيقة  .27

 ،إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه .28

"1"  
 
انية" )الوثيقة  أحاطت علما ز نامج والمي  ي اعتمدتها لجنة الير

 (؛A/62/7بمضمون "قائمة القرارات الت 

ي الوثيقة ذاتها.  "2"
ز
انية عل النحو الوارد ف ز نامج والمي   ووافقت عل التوصيات الصادرة عن لجنة الير

 من جدول األعمال الموّحد 12البند 

 محارصز اجتماعات الويبو

 . A/62/9 استندت المناقشات إل الوثيقة .29

االستعاضة عن التقارير الحرفية الجتماعات الويبو بنسخ نّصية مستحدثة قّررت  ، كل فيما يعنيه،جمعيات الويبو  إن .30
 
 
ي إطار الجمعيات واجتماعات الهيئات الرئاسية للويبو من الكلم آليا

وترجمات آلية، باستثناء اجتماعات الويبو المعقودة فز
انية  ز نامج والمي   من أكتوبر ولجنة الير

 
 . 2021والمؤتمرات الدبلوماسية، اعتبارا

 من جدول األعمال الموّحد 13البند 

 تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة

 . WO/GA/54/4استندت المناقشات إل الوثيقة  .31

 إن الجمعية العامة للويبو:  .32

"1"  
 
المؤلف والحقوق المجاورة"  بمضمون "تقرير عن اللجنة الدائمة لحقأحاطت علما

 (؛WO/GA/54/4 )الوثيقة

إل اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة بمواصلة العمل عل جميع المسائل وعزت وأ "2"
ي االو 

 . WO/GA/54/4الوثيقة  ردة فز

 من جدول األعمال الموّحد 14البند 

اءات  تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون الير

 . WO/GA/54/5استندت المناقشات إل الوثيقة  .33

34.  
 
اءات" أحاطت الجمعية العامة للويبو علما بمضمون "تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون الير

 . (WO/GA/54/5 )الوثيقة
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 من جدول األعمال الموّحد 15البند 

ات الجغرافيةقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلمات التجارية والتصاميم ت  الصناعية والمؤشر

 . WO/GA/54/7استندت المناقشات إل الوثيقة  .35

 بمضمون "تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلمات التجارية والتصاميم طت الجمعية العامة للويبو اأح .36
 
علما

ات الجغرافية  (. WO/GA/54/7)الوثيقة  "الصناعية والمؤشر

 الموّحدمن جدول األعمال  16البند 

 مسائل تتعلق بالدعوة إل عقد مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم

 . WO/GA/54/8 استندت المناقشات إل الوثيقة .37

ي دورتها المقبلة قّررت الجمعية العامة للويبو  .38
ز
ي الدعوة إل عقد مؤتمر دبلوماسي بشأنها ستواصل، ف

ز
أن معاهدة ، النظر ف

 . 2023عام  قبليكون ذلك  ال عل أقانون التصاميم، 

 من جدول األعمال الموّحد 17البند 

 تقرير عن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية واستعراض تنفيذ توصيات أجندة التنمية

 . WO/GA/54/9الوثيقة استندت المناقشات إل  .39

 بمضمون "تقرير عن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية واستعراض تنفيذ أحاطت الجمعية العامة للويبو  .40
 
علما

 (. WO/GA/54/9توصيات أجندة التنمية )الوثيقة 

 من جدول األعمال الموّحد 18البند 

 كلورتقرير عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفول

 . WO/GA/54/10الوثيقة استندت المناقشات إل  .41

 إن الجمعية العامة للويبو:  .42

ي الوثيقة  "1"
 بالمعلومات الواردة فز

 
 ؛WO/GA/54/1أحاطت علما

:   2022/2023وقّررت تجديد والية لجنة المعارف للثنائية  "2"  كما يلي

 الجمعية العامة للويبو 
ّ
ي اعتبارها توصيات أجندة التنمية، وتؤكد من جديد أهمية لجنة الويبو "إن

، إذ تضع فز
الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )اللجنة(، وتلحظ 

اللجنة، دون اإلخلل بالعمل الطبيعة المختلفة لتلك القضايا وتقّر بالتقدم المحرز، توافق عل تجديد والية 
 : ي محافل أخرى، عل النحو التالي

 الجاري فز

انية المقبلة  )أ( ز ، تشي    ع عملها بهدف استكمال اتفاق 2022/2023ستواصل اللجنة، خلل ثنائية المي 
ي دولي )صكوك قانونية دولية(، دون إخلل بطبيعة النتيجة )النتائج( فيما يتعلق بالملكية 

حول صك قانوتز
ي ال

فكرية بما يضمن الحماية المتوازنة والفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعبي  الثقافز
 التقليدي. 
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ي ذلك  2022/2023وسيكون عمل اللجنة خلل الثنائية  )ب(
ز
 إل ما أنجزته من عمل، بما ف

 
مستندا
ز الرئيسي عل تضييق كي 

الفجوات القائمة والتوصل إل تفاهم حول  المفاوضات القائمة عل النصوص، مع الي 
 . 1القضايا الجوهرية

ي الجدول أدناه، برنامج عمل يقوم عل أساليب عمل مفتوحة وشاملة،  )ج(
ز
ز ف بع اللجنة، كما هو مبي ّ

ّ
وستت

نامج 2022/2023للثنائية  ي الفقرة )د(. ويكفل هذا الير
ز
ز ف ي ذلك منهج قائم عل األدلة كما هو مبي ّ

ز
، بما ف

ي  6نظيم ت
ز
ي ذلك دورات مواضيعية ومتداخلة وتقييمية. ويجوز للجنة 2022/2023دورات للجنة ف

ز
، بما ف

دة
ّ
اء مخّصص لمعالجة مسألة قانونية أو سياسية أو تقنية محد عرض نتائج عمل 2إنشاء فريق )أفرقة( خير

ُ
. وست

 الفريق )األفرقة( عل اللجنة للنظر فيها. 

 WIPO/GRTKF/IC/40/6ائق عمل الويبو، بما فيها وستستخدم اللجنة جميع وث )د(
ي دولي ونص الرئيس عن  WIPO/GRTKF/IC/40/19و WIPO/GRTKF/IC/40/18و

صك قانوتز
 عن أي مساهمات بشأن الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية

ً
، فضال

ي تغطي جوانب من بينها األمثلة المتعلقة أخرى من الدول األعضاء، مثل إعداد/تح
ديث الدراسات الت 

يعات المحلية، وتقييم الوقع، وقواعد البيانات، واألمثلة الخاصة بالموضوع  بالتجارب الوطنية، بما فيها التشر
اء أنشأته اللجنة وما يت طلب حمايته؛ ونتائج عمل أي فريق )أفرقة( خير

ُ
صل القابل للحماية والموضوع الذي ال ت

نامج  ي إطار الير
ز
. وُيلتمس من األمانة مواصلة تحديث الدراسات وغي  ذلك من 4بذلك من أنشطة منجزة ف

المواد عن األدوات واألنشطة المتعلقة بقواعد البيانات وعن أنظمة الكشف القائمة والمتعلقة بالموارد الوراثية 
ي جمع والمعارف التقليدية المرتبطة بها، بغية تحديد أي فجوات. ويُ 

ز
لتمس من األمانة أيضا أن تستمر ف

معلومات عن األنظمة الوطنية واإلقليمية الخاصة لحماية الملكية الفكرية المرتبطة بالمعارف التقليدية 
نت. وال يجوز لتلك الدراسات أو األنشطة  ي التقليدي، وتجميعها وإتاحتها عل اإلني 

وأشكال التعبي  الثقافز
ر التقد

ّ
 مسبقة للمفاوضات. اإلضافية أن تؤخ

 
وطا  م أو تضع شر

ي عام  ()ه
م إل الجم عية العامة، فز

ِّ
 وأحدث النصوص 2022وُيلتمس من اللجنة أن تقد

 
 وقائعيا

 
، تقريرا

ي عام 
م إليها، فز

ِّ
، نتائج عملها 2023المتاحة عن عملها حت  ذلك الوقت، وأن تشفع ذلك بتوصيات، وأن تقد

ي الفقرة )
ز فز ي عام طبقا للهدف المبي ّ

ي 2023أ(. وستقوم الجمعية العامة، فز
 فز
ّ
، بتقييم التقدم المحرز، والبت
ي ذلك 

الدعوة إل عقد مؤتمر دبلوماسي و/أو مواصلة المفاوضات بالنظر إل مستوى نضج النصوص، بما فز
 مستويات االتفاق عل األهداف والنطاق وطبيعة الصك )الصكوك(. 

ويد الدول األعضاء بما يلزم من وتلتمس الجمعية العامة من األما (و) ز ي مساعدة اللجنة بي 
نة أن تستمر فز

اء من البلدان النامية والبلدان األقل نموا بالطريقة األكير كفاءة، مع مراعاة الصيغة  ة وبتمويل مشاركة الخير خير
ي لجنة المعارف التقليدية. 

 المعتاد اعتمادها فز

 دورات 6 -برنامج العمل 

 النشاط التواري    خ المؤقتة

اير/مارس   (42)الدورة  2022فير
ز عل معالجة القضايا العالقة والنظر  كي 

إجراء مفاوضات بشأن الموارد الوراثية مع الي 
ي 
وع صك قانوتز ي الخيارات لمشر

 فز
 أيام.  5المدة: 

 (43)الدورة  2022مايو/يونيو 
ز عل معالجة القضايا  كي 

العالقة والنظر  إجراء مفاوضات بشأن الموارد الوراثية مع الي 
 . ي
وع صك قانوتز ي الخيارات لمشر

 فز
اء مخصص.  5المدة:  ر عقد اجتماع فريق خير رِّ

ُ
 أيام زائد يوم واحد إذا ق

 (44)الدورة  2022سبتمير 

                                                
يدية/أشكال التعبي  تشمل القضايا الجوهرية، بحسب االقتضاء، التعاريف والمستفيدين وموضوع الحماية واألهداف ونطاق الحماية، وما هي مواضيع المعارف التقل 1

ي االستثناءات والتقييدات والعلقة بالملك 
ز
ي ذلك النظر ف

ز
، بما ف ي التقليدي المؤهلة للحماية عل الصعيد الدولي

ز
 العام. الثقاف

اء خلل أسابيع دورات لجنة 2 اء تمثيل إقليمي متوازن وسيستخدم منهجية عمل فعالة. وسيعمل فريق )أفرقة( الخير  المعارف التقليدية.  سيكون لفريق )أفرقة( الخير
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ي التقليدي مع 
ز
إجراء مفاوضات بشأن المعارف التقليدية و/أو أشكال التعبي  الثقاف

ز عل معالجة القضايا العالقة والمتدا كي 
وع صك الي  ي الخيارات لمشر

ز
خلة والنظر ف

ي )صكوك قانونية(
 قانوتز

ي الفقرة )ه(
ز
 إمكانية إصدار توصيات كما هو مذكور ف

 أيام.  5المدة: 

 الجمعية العامة للويبو 2022أكتوبر 
ي التوصيات

ز
 تقرير وقائعي والنظر ف

/ديسمير   (45)الدورة  2022نوفمير
ي التقليدي مع إجراء مفاوضات بشأن المعارف التقليدية و/ 

ز
أو أشكال التعبي  الثقاف

وع صك  ي الخيارات لمشر
ز
ز عل معالجة القضايا العالقة والمتداخلة والنظر ف كي 

الي 
ي )صكوك قانونية(

 قانوتز
اء مخصص.  5المدة:  ر عقد اجتماع فريق خير رِّ

ُ
 أيام زائد يوم واحد إذا ق

 (46)الدورة  2023مارس/أبريل 
ي التقليدي مع  إجراء مفاوضات بشأن المعارف

ز
التقليدية و/أو أشكال التعبي  الثقاف

وع صك  ي الخيارات لمشر
ز
ز عل معالجة القضايا العالقة والمتداخلة والنظر ف كي 

الي 
ي )صكوك قانونية(

 قانوتز
اء مخصص.  5المدة:  ر عقد اجتماع فريق خير رِّ

ُ
 أيام زائد يوم واحد إذا ق

 (47)الدورة  2023يونيو/يوليو 
ي التقليدي مع إجراء مفاوضا

ت بشأن المعارف التقليدية و/أو أشكال التعبي  الثقافز
وع صك  ي الخيارات لمشر

ز عل معالجة القضايا العالقة والمتداخلة والنظر فز كي 
الي 

ي )صكوك قانونية(
 قانوتز

ي 
تقييم الوضع فيما يخص الموارد الوراثية/المعارف التقليدية/أشكال التعبي  الثقافز

 وتقديم توصية
 أيام.  5المدة: 

ي النص )النصوص( وتتخذ  2023أكتوبر 
م الجمعية العامة للويبو التقدم المحرز وتنظر فز ستقيِّ

 القرار اللزم )القرارات اللزمة(."

فتو  "3" ي عمل لجنة المعارف،  اعي 
 باستنفاد  وأحاطتبأهمية مشاركة الشعوب األصلية والجماعات المحلية فز

 
علما

عات موارد صندوق الويبو  ي  وشّجعت، لفائدة الجماعات األصلية والمحلية المعتمدة للتير
الدول األعضاء عل النظر فز

ي الصندوق
 بحث ترتيبات تمويل بديلة أخرى. دعتها إل و  ،إمكانية اإلسهام فز

 من جدول األعمال الموّحد 19البند 

 تقرير عن اللجنة المعنية بمعايي  الويبو والقضايا ذات الصلة

ز مناقشات إل استندت ال .43  . WO/GA/54/14و WO/GA/54/11 الوثيقتي 

 بمضمون  أحاطت الجمعية العامة للويبو .44
 
 (. WO/GA/54/11 " )الوثيقةتقرير عن اللجنة المعنية بمعايي  الويبو"علما

 بمضمون "الجمعية العامة للويبو  أحاطت .45
 
مسائل متعلقة بتاري    خ تنفيذ معيار الويبو  WO/GA/54/14علما

ST.26" تاري    خ القطيعة الجديد الخاص بتنفيذ معيار الويبو  ووافقت علST.26  ي واإلقليمي والدولي
عل المستوى الوطتز

ي 
 . 2022يوليو  1 فز

 من جدول األعمال الموّحد 20البند 

 تقرير عن اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ

 . WO/GA/54/12استندت المناقشات إل الوثيقة  .46
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 بمضمونأحاطت الجمعية العام .47
 
 "تقرير عن اللجنة االستشارية المعنية باإلنفاذ" ة للويبو علما

 (. WO/GA/54/12 )الوثيقة

 من جدول األعمال الموّحد 21البند 

اءات  نظام معاهدة التعاون بشأن الير

 . PCT/A/53/3و PCT/A/53/2و PCT/A/53/1الوثائق استندت المناقشات إل  .48

ي اآلسيوي  ز المكتب األوروتر ي إطار معاهدة التعاون بشأن تعيي 
ز
اءات كإدارة للبحث الدولي والفحص التمهيدي الدولي ف للير

اءات  الير

 إن  .49
 
اءات قامت، طبقا ز جمعية معاهدة التعاون بشأن الير  : ما يلي ب( من تلك المعاهدة، 3)32( و3)16ألحكام المادتي 

ي مرفق وافقت  "1"
ز
، كما جاء ف اءات والمكتب الدولي ي اآلسيوي للير ز المكتب األوروتر وع االتفاق بي  عل نص مشر

 ؛PCT/A/53/1الوثيقة 

اءات كإدارة للبحث الدولي وإدارة للفحص التمهيدي الدولي ليبدأ عمله عّينت و  "2" ي اآلسيوي للير المكتب األوروتر
 
 
 . 2027ديسمير  31فاق وحت  تمن بدء نفاذ اال  بهذه الصفة اعتبارا

ي الدولي 
 مراجعة نظام البحث اإلضافز

اءات:  .50  إن جمعية معاهدة التعاون بشأن الير

ي الدولي )الوثيقة  أحاطت "1"
 بمراجعة نظام البحث اإلضافز

 
 (؛PCT/A/53/2علما

ي الفقرة  واعتمدت "2"
ح الوارد فز  من تلك الوثيقة.  7القرار المقي 

حة عل اللئحة التنفيذية  اءاتالتعديلت المقي   لمعاهدة التعاون بشأن الير

ح إدخالها عل اللئحة التنفيذية لمعاهدة التعاون  اعتمدت .51 اءات التعديلت المقي  جمعية معاهدة التعاون بشأن الير
ي من الوثيقة 

ز األول والثاتز ي المرفقي 
اءات والمبّينة فز تيبات االنتقالية الوار PCT/A/53/3بشأن الير ز النفاذ والي  ّ دة ، والدخول حي 

ي الفقرة 
ي المرفق األول من الوثيقة ذاتها  5فز

 بأن التاري    خ الذي أقّرته الجمعية العامة للويبو لبدء نفاذ التعديلت الواردة فز
 
، علما

 . 2022يوليو  1هو 

 من جدول األعمال الموّحد 22البند 

 مدريدنظام 

 . MM/A/55/1الوثيقة استندت المناقشات إل  .52

( و5و 5و 3جمعية اتحاد مدريد التعديلت المدخلة عل القواعد  اعتمدت .53
 
 32و 24و 22و 21و 17و 15و 9)ثانيا

وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلمات، وكذلك التعديلت المدخلة عل  40و 39و من اللئحة التنفيذية لير
ي مرفقات الوثيقة 

ز فز  . MM/A/55/1جدول الرسوم، عل النحو المبي ّ

 من جدول األعمال الموّحد 23البند 

 الهاينظام 

 . H/A/41/1الوثيقة استندت المناقشات إل  .54

ح إدخالها عل:  .55  إن جمعية اتحاد الهاي اعتمدت التعديلت المقي 



A/62/12 
11 
 
 

ز  37و 21و 17و 5القواعد  "1" كة، عل النحو الُمبي ّ
ز األول والثالث من اللئحة التنفيذية المشي  ي المرفقي 

ز
من  ف

ي H/A/41/1وثيقة ال
ز
ز النفاذ ف  ؛2022يناير  1، عل أن تدخل حي 

ز 22، والقاعدة 15والقاعدة  "2" كة، وجدول الرسوم، عل النحو الُمبي ّ
( من اللئحة التنفيذية المشي 

 
ي )ثانيا

ز
 ف

ي والرابع 
ز الثاتز ز النفاذ. H/A/41/1وثيقة من الالمرفقي   ، عل أن يحدد المكتب الدولي تاري    خ الدخول حي 

 من جدول األعمال الموّحد 24ند الب

 نظام لشبونة

ز استندت المناقشات إل  .56  . LI/A/38/2و LI/A/38/1الوثيقتي 

  أحاطت .57
 
 (. LI/A/38/1"تطوير نظام لشبونة" )الوثيقة  بالوثيقة المعنونةجمعية اتحاد لشبونة علما

كة التفاق لشبونة ووثيقة جنيف  اعتمدت .58 جمعية اتحاد لشبونة التعديلت المدخلة عل اللئحة التنفيذية المشي 
ي مرفق الوثيقة 

ز
 . LI/A/38/2التفاق لشبونة، كما هي واردة ف

 من جدول األعمال الموّحد 25البند 

نت ي ذلك أسماء الحقول عل اإلني 
 مركز الويبو للتحكيم والوساطة، بما فز

 . WO/GA/54/13الوثيقة المناقشات إل  استندت .59

 الجمعية العامة للويبو علم أحاطت .60
 
ي ذلك أسماء الحقول عل  بمضمون ا

"مركز الويبو للتحكيم والوساطة، بما فز
نت" )الوثيقة   (. WO/GA/54/13اإلني 

 من جدول األعمال الموّحد 26البند 

اءات  معاهدة قانون الير

 . WO/GA/54/6الوثيقة استندت المناقشات إل  .61

  أحاطت .62
 
ي الجمعية العامة للويبو علما

"المساعدة التقنية والتعاون ألغراض تنفيذ معاهدة قانون  بالمعلومات الواردة فز
اءات" )الوثيقة   (. WO/GA/54/6الير

 من جدول األعمال الموّحد 27البند 

 معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلمات التجارية

 . STLT/A/14/1الوثيقة استندت المناقشات إل  .63

  أحاطت .64
 
ي جمعية معاهدة سنغافورة علما

"المساعدة التقنية والتعاون ألغراض تنفيذ معاهدة  بالمعلومات الواردة فز
 (STLT/A/14/1سنغافورة بشأن قانون العلمات التجارية" )الوثيقة 

 من جدول األعمال الموّحد 28البند 

ي البرص أو ذوي إعاقات معاهدة مراكش لتيسي  النفاذ إل المصنفا
ز أو معاف  ت المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفي 

ي قراءة المطبوعات
ز
 أخرى ف

 . MVT/A/6/INF/1وأشي  إل الوثيقة  . .MVT/A/6/1 Revالوثيقة استندت المناقشات إل  .65

  أحاطت .66
 
 (. .MVT/A/6/1 Rev الوثيقةبمضمون "وضع معاهدة مراكش" )جمعية معاهدة مراكش علما
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 من جدول األعمال الموّحد 29البند 

ز بشأن األداء السمعي البرصي  معاهدة بيجي 

 . .BTAP/A/2/1 Revالوثيقة استندت المناقشات إل  .67

  أحاطت .68
 
ز علما " )بمضمون جمعية معاهدة بيجي  ز  . (.BTAP/A/2/1 Rev لوثيقة"وضع معاهدة بيجي 

 من جدول األعمال الموّحد 30البند 

ز   تقارير عن شؤون الموظفي 

 . WO/CC/80/INF/2و WO/CC/80/4و WO/CC/80/2و WO/CC/80/INF/1الوثائق استندت المناقشات إل  .69

 لجنة الويبو للتنسيق:  انتخبت .70

ي الويبو حت  نهاية الدورة العادية للجنة  "1"
ي لجنة المعاشات التقاعدية لموظفز

ز
 ف
 
السيد فلديمي  يوسفوف عضوا

ي عام 
ز
 ؛ 2022الويبو للتنسيق ف

ي الويبو حت  نهاية الدورة العادية -والسيد جان "2"
ي لجنة المعاشات التقاعدية لموظفز

 فز
ً
 بديال

 
ين عضوا لوك بي 

ي عام ل
 ؛2023لجنة الويبو للتنسيق فز

 من جدول األعمال الموّحد 31البند 

ز والئحته  تعديلت عل نظام الموظفي 

 . WO/CC/80/3استندت المناقشات إل الوثيقة  .71

 للتنسيق:  إن لجنة الويبو  .72

لة تعديلت العل  وافقت "1"
َ
ي المرفق األول من عل الُمدخ

ز بصيغتها الُمبّينة فز نظام الموظفي 
 ؛WO/CC/80/3 الوثيقة

ي والثالث من  وأحاطت "2"
ز الثاتز ي المرفقي 

ز بصيغتها الُمبّينة فز لة عل الئحة الموظفي 
َ
 بالتعديلت الُمدخ

 
علما

 . WO/CC/80/3الوثيقة 

 من جدول األعمال الموّحد 32البند 

 اعتماد التقرير

 . A/62/12 استندت المناقشات إل الوثيقة .73

 إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، .74

 (؛A/62/12عتمدت هذا التقرير الموجز )الوثيقة ا "1"

ها عل موقع الويبو  "2" ي  والتمست من األمانة استكمال التقارير الشاملة ونشر
ي وتبليغها للدول األعضاء فز

وتز اإللكي 
ي موعد أقصاه 2021 نوفمير  5موعد أقصاه 

ي تقديم التعليقات إل األمانة فز
، وبعد 2021 ديسمير  3. وينبعز

عتير التقارير النهائية ُمعتمدة بحلول 
ُ
 . 2021ديسمير  17ذلك ست
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 من جدول األعمال الموّحد 33البند 

 اختتام الدورات

ز لجمعيات الويبو.  الثانيةاختتم رئيس الجمعية العامة للويبو سلسلة االجتماعات  .75  والستي 

 ]نهاية الوثيقة[
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