
 

A/63/9 

ية األصل:  ز  باإلنكلي 
 2022يوليو  22 التاري    خ: 

ي الويبو
ز
 جمعيات الدول األعضاء ف

 
 ة والستونلثثاالسلسلة االجتماعات 

 2022يوليو  22 إىل 14 منجنيف، 

 التقرير الموجز

 األمانة إعداد  من

 مقدمة
ين التالية الجمعيات وسائر الهيئات صادرة عن القرارات الموجز يسجل هذا التقرير ال    الثانية والعشر

 الويبو  للدول األعضاء ف 
 : )"الجمعيات"(

 (الثالثون االستثنائية)الدورة  الخامسة والخمسونالجمعية العامة للويبو، الدورة  (1)

ة االستثنائية)الدورة الثالثة واألربعون ومؤتمر الويبو، الدورة  (2)  (الثامنة عشر
 (الثالثة والخمسون)الدورة العادية  الحادية والثمانونولجنة الويبو للتنسيق، الدورة  (3)
 (الثالثة والثالثون االستثنائية)الدورة الثامنة والخمسون وجمعية اتحاد باريس، الدورة  (4)
 (الثامنة والخمسون)الدورة العادية  والستون الثانيةواللجنة التنفيذية التحاد باريس، الدورة  (5)
ون( (6)  وجمعية اتحاد برن، الدورة الثانية والخمسون )الدورة االستثنائية السابعة والعشر
 (الثالثة والخمسون)الدورة العادية  الثامنة والستونواللجنة التنفيذية التحاد برن، الدورة  (7)
 (الثانية والثالثون االستثنائية)الدورة  والخمسون السادسةوجمعية اتحاد مدريد، الدورة  (8)
ة( (9)  وجمعية اتحاد الهاي، الدورة الثانية واألربعون )الدورة االستثنائية التاسعة عشر
ة( (10)  وجمعية اتحاد نيس، الدورة الثانية األربعون )الدورة االستثنائية السابعة عشر
ة(وجمعية اتحاد لشبونة، الدورة التاسعة وا (11)  لثالثون )الدورة االستثنائية الخامسة عشر
ة( (12)  وجمعية اتحاد لوكارنو، الدورة الثانية األربعون )الدورة االستثنائية الثامنة عشر
اءات، الدورة  وجمعية اتحاد التصنيف الدول   (13) ون)الدورة اال  الثالثة واألربعونللبر  (ستثنائية العشر
اءات، الدورة  وجمعية اتحاد معاهدة التعاون (14)  (ستثنائية الحادية والثالثوناال  )الدورة الرابعة والخمسونبشأن البر
ة( (15)  وجمعية اتحاد بودابست، الدورة التاسعة والثالثون )الدورة االستثنائية الثامنة عشر
ة( (16)  وجمعية اتحاد فيينا، الدورة الخامسة والثالثون )الدورة االستثنائية السادسة عشر
ة( (17) ون )الدورة االستثنائية الثانية عشر  وجمعية معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، الدورة الثانية والعشر
ون )الدورة االستثنائية الثانية (18) ، الدورة الثانية والعشر  

ة( وجمعية معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوت   عشر
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اءات، الدورة  (19) ون وجمعية معاهدة قانون البر ة)الدورة اال الحادية والعشر  (ستثنائية الثانية عشر
ة )الدورة االستثنائية الثامنة( (20)  وجمعية معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات، الدورة الخامسة عشر
  البرص أو وجمعية  (21)

 
 ذوي معاهدة مراكش لتيسبر النفاذ إل المصنفات المنشورة لفائدة األشخاص المكفوفير  أو معاف

  قراءة المطبوعات
 
 ، الدورة السابعة )الدورة العادية السابعة(إعاقات أخرى ف

 ، الدورة الثالثة )الدورة العادية الثالثة(معاهدة بيجير  بشأن األداء السمع  البرصيوجمعية  (22)

  الوثيقة 
 
  دوراتها  .A/63/INF/1 Rev وترد ف

 
  الجمعيات والمراقبير  المقبولير  ف

 
 14اعتبارا من قائمة باألعضاء ف

 . 2022 يوليو

  تناولت البنود التالية من جدول األعمال )الوثيقة 
 : (A/63/1 وترأس األشخاص التال  ذكرهم االجتماعات الت 

 20و 19و 14و 11و 10و 9و 8و 6و 4و 3و 2و 1البنود 
 21و

ة  (جمهورية مولدوفا) )السيدة( تاتيانا مولسير   السفبر
 للويبو رئيسة الجمعية العامة

( 5البند   
ة قدرة أحمد حسن )السيدة( )جيبوت  رئيسة ال ،السفبر

السفبر )ترأست البداية(،  للجنة الويبو للتنسيقالسابقة 
رئيس لجنة ، )السيد( )بنما( ألفارو  ألفريدو سويسكوم

 )ترأس الختام( الويبو للتنسيق

رئيس ، )السيد( )بنما( ألفارو  السفبر ألفريدو سويسكوم 13و 12و 7 ود البن
 لجنة الويبو للتنسيق

 فيليب كادر )السيد( )فرنسا( 15البند 
 رئيس جمعية اتحاد مدريد

ك  16البند   )الواليات المتحدة األمريكية()السيد( ديفيد ر. جبر
 رئيس جمعية اتحاد الهاي

 )السيد( )فرنسا( باسكال فور  17البند 
 رئيس جمعية اتحاد لشبونة

جمعية رئيس ، بصفته )هنغاريا(( السيد)ش يتتشابا بات 18البند 
  غياب  اتحاد بودابست

عبد السالم محمد آل باإلنابة، ف 
نائب رئيس ، )اإلمارات العربية المتحدة( عل  )السيد(

 جمعية اتحاد بودابست

د 1البند 
ّ
 من جدول األعمال الموح

 افتتاح الدورات

 لجمعيات الويبو. الثالثة والستير  جتماعات سلسلة اال  السيد دارين تانغ،المدير العام للويبو، عقد  

ك لكل الجمعيات والهيئات المعنية األخرى ال وافتتح    اجتماع مشب 
ة دورات ف  ين السفبر )جمهورية  تاتيانا مولسير  الثانية والعشر

 مولدوفا(، رئيسة الجمعية العامة للويبو. 
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د 2البند 
ّ
 من جدول األعمال الموح

 اعتماد جدول األعمال

 . A/63/1 Prov.4 المناقشات إل الوثيقةاستندت  

ح علاألعمال جدول فيما يعنيه، اعتمدت كل جمعيات الويبو،   إن     النحو المقب 
 
)المشار  A/63/1 Prov.4 الوثيقة ف

  هذه الوثيقة بعبارة "جدول األعمال الموّحد"(. 
 
 65وصوت "مع"  12تصويت نتيجة د باعتمد جدول األعمال الموّح و  إليه ف
اح بحذف البند بشأن  ،"امتناع" 71"ضد" وصوت    الوثيقة 19اقب 

 
ح ف  . A/63/1 Prov.4 من جدول األعمال كما هو مقب 

د 3البند 
ّ
 من جدول األعمال الموح

 تقرير المدير العام إىل جمعيات الويبو

(.  الخطابقدم المدير العام تقريره السنوي )   
وت   متاح عل موقع الويبو اإللكب 

د 4البند 
ّ
 من جدول األعمال الموح

 البيانات العامة

  إطار  شفاهية أو مكتوبة ببياناتية والمنظمات غبر الحكوم والمنظمات الحكومية الدولية أدل الوفود والممثلون عن الدول 
ف 

 . هذا البند من جدول األعمال

درج  
ُ
صدر كما تقّرر ضمن  البياناتوست

ُ
  تقارير شاملة للجمعيات ست

المتعلقة بهذا البند وببنود أخرى من جدول األعمال ف 
  من جدول األعمال.  20 البند

  أرسلتها الوفود إل األمانة ف 
، البيانات الت   

وت    موقع الويبو اإللكب 
، ف  نشر

ُ
  انتظار صدور تلك التقارير ت

وف 
د من البيان الشفوي". كما

ّ
لكل وقائع  البث الشبك  ُيتاح  شكل كتاتر  بشأن هذا البند وبنود أخرى، مع اإلشارة التالية: "ُيرجر التأك

 .  
وت   االجتماعات عل موقع الويبو اإللكب 

د 5البند 
ّ
 من جدول األعمال الموح

 انتخاب أعضاء المكاتب

  :  
خب أعضاء المكتب التالية أسماؤهم ف 

ُ
 انت

 لجنة الويبو للتنسيق
 )السيد( )بنما( ألفريدو سويسكوم ألفارو   الرئيس: 

 (جمهورية كوريا)السيد( )تايهو ل   : نائب الرئيس
 (ناميبيا( )ة)السيد فيفيير  كاتجيونغا  نائب الرئيس: 

 اللجنة التنفيذية التحاد باريس
  كاوندو   الرئيس: 

 (ناميبيا( )ة)السيدآينا فيلينع 
 (الجزائر)السيد( )فيصل عالق  نائب الرئيس: 

 اللجنة التنفيذية التحاد برن
 (قطر)السيد( ) أحمد السليط    الرئيس: 

 (فنلندا( )ة)السيد آنا فوباال  نائب الرئيس: 
 (الواليات المتحدة األمريكية( )ة)السيد لورا هامل نائب الرئيس: 

  الوثيقةجميع وترد قائمة  
 . A/63/INF/2 أعضاء مكاتب الجمعيات وسائر الهيئات ف 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/dg_tang/speeches/a-63-dg-speech.html
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/dg_tang/speeches/a-63-dg-speech.html
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/index.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/statements.jsp?meeting_id=67908
https://c.connectedviews.com/05/Search/wipo?search=a+63
https://c.connectedviews.com/05/Search/wipo?search=a+63
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د 6البند 
ّ
 من جدول األعمال الموح

ز   قبول المراقبي 

 . .A/63/3 Rev إل الوثيقةاستندت المناقشات  

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

 المنظمات الدولية غبر الحكومية:  (أ)

اء العالمية المعنية بحقوق مستخدم  حق المؤلف "1"  (؛User Rights Network) شبكة الخبر
 . مجلس االبتكار  "2"

 كومية: المنظمات الدولية غبر الح (ب)
 ؛العربية األمريكية للملكية الفكرية الجمعية "1"
  األداء ) لممثلير  ااألرجنتينية إلدارة  جمعيةال "2"

 (؛SAGAIوفنات 
 ؛(ADACOومعارفها األصلية ) األصلية بالشعوبجمعية النهوض  "3"
 ؛(CTAالتجارية ) للعالمات الصينيةالجمعية  "4"
 ؛الرقم   القانونمركز  "5"
 (؛Hiperderecho) جمعية "6"
  القانون والتكنولوجيا؛( لل InternetLab)جمعية  "7"

 بحاث ف 
 (؛OCPIالستشارات الملكية الصناعية ) اإليطال  المعهد  "8"
اءات ) لحمايةالجمعية الصينية  "9"  (. PPACالبر

د 7لبند ا
ّ
 من جدول األعمال الموح

 2023مشاري    ع جداول األعمال للدورات العادية لعام 

 . A/63/4 استندت المناقشات إل الوثيقة 

؛ واعتمدت اللجنة التنفيذية التحاد باريس المرفق الثالث؛    
اعتمدت لجنة الويبو للتنسيق المرفقير  األول والثات 

 . A/63/4 للوثيقة ،واعتمدت اللجنة التنفيذية التحاد برن المرفق الرابع

د 8لبند ا
ّ
 من جدول األعمال الموح

 ة الجديدة ألعضاء مكاتب جمعيات الويبو وهيئاتها األخرىالدورة االنتخابي

 . .A/63/5 Rev استندت المناقشات إل الوثيقة 

 ،إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه 

"1"  
ّ
  المادة  تلعد

( من 2)9الدورة االنتخابية ألعضاء المكاتب )الرئيس)ة( ونائبا الرئيس)ة(( المنصوص عليها ف 
خبوا فيها؛النظام الداخل  العام، بحيث ت

ُ
  انت

  للدورة الت 
 بدأ مدة واليتهم عقب االجتماع النهات 

   تويّش  "2"
االنتقال إل الدورة االنتخابية الجديدة، حت  يتست  ألعضاء المكاتب الذي يشغلون مناصبهم ف 

 ؛2023ترؤس االجتماعات الخاصة بهم أثناء جمعيات الويبو لعام  2022 جمعيات الويبو لعام

  التعديال  تواعتمد "3"
ت المدخلة عل كل من النظام الداخل  العام والنظام الداخل  الخاص، كما ه  واردة ف 

  الوثيقة
  ".A/63/5 Rev مرفق 

 للقرار المذكور ف 
ً
حة ا1، تنفيذا ات المقب    الفقرات "، والتغيبر

لموصوفة ف 
 ؛14 إل 12 من

تحديث المراجع غية من األمانة مواصلة مراجعة النظام الداخل  العام والنظام الداخل  الخاص ب تطلبو  "4"
  دوراتها لعامإجراء اللغوية و 

حة إل جمعيات الويبو ف  ات المقب  ورية األخرى وتقديم التغيبر  . 2023 المراجعات الرص 
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د 9البند 
ّ
 من جدول األعمال الموح

 تقارير من لجان الويبو

 .WO/GA/55/3 Corrو WO/GA/55/3و WO/GA/55/2و WO/GA/55/1 المناقشات إل الوثائقاستندت  
 . WO/GA/55/11و WO/GA/55/7و WO/GA/55/6و WO/GA/55/5و WO/GA/55/4و

 اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة )لجنة حق المؤلف( "1"

 إن الجمعية العامة للويبو:  

 بمضمون  "1"
ً
"تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة" أحاطت علما

 (؛WO/GA/55/1 )الوثيقة

  كل ووّجهت لجنة حق المؤلف إل مواصلة عملها بشأن   "2"
 
 القضايا المشار إليها ف

 ". WO/GA/55/1 الوثيقة

اءات( "2" اءات )لجنة البر  اللجنة الدائمة المعنية بقانون البر

 أحاطت الجمعية العامة  
ً
اءات )الوثيقة  بمضمون للويبو علما "تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون البر

WO/GA/55/2 .) 

ات الجغرافية )لجنة العالمات( "3"  اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشر

  
ً
الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية "تقرير عن اللجنة بمضمون  أحاطت الجمعية العامة للويبو علما

ات الجغرافية" )الوثيق  (. .WO/GA/55/3 Corrو WO/GA/55/3 تانوالتصاميم الصناعية والمؤشر

 مسائل تتعلق بالدعوة إل عقد مؤتمر دبلوماس  العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم "4"

 )انظر أدناه( 

 والملكية الفكرية )لجنة التنمية( واستعراض تنفيذ توصيات أجندة التنميةتقرير عن اللجنة المعنية بالتنمية  "5"

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

 (؛WO/GA/55/5تنفيذ توصيات أجندة التنمية" )الوثيقة 

 بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )لجنة المعارف(اللجنة الحكومية الدولية المعنية  "6"

 )انظر أدناه( 

"7" )  اللجنة المعنية بمعايبر الويبو )لجنة المعايبر

 بمضمون 
ً
" )الوثيقة تقرير عن اللجنة المعنية بمعايبر الويبو" أحاطت الجمعية العامة للويبو علما

WO/GA/55/7 .) 

اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف " من جدول األعمال"6"9 يتعلق بالبند فيما و  
مسائل تتعلق بالدعوة إل عقد مؤتمر دبلوماس  العتماد معاهدة بشأن قانون " "4"9" والبند التقليدية والفولكلور )لجنة المعارف(

:  مة للويبو فإن الجمعية العا"، التصاميم  قررت ما يل 

 اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور )لجنة المعارف(

  أكتوبر 
ين( المعقودة ف    دورتها الرابعة والخمسير  )الدورة العادية الخامسة والعشر

وافقت الجمعية العامة للويبو، ف 
  الوثيقة 2022/2023ية لجنة المعارف للثنائية ، عل وال 2021

، لتشي    ع WO/GA/54/10، عل النحو المبيرّ  ف 
ك  عملها، بناًء عل العمل القائم الذي تضطلع به اللجنة، من أجل تضييق الفجوات القائمة والتوصل إل تفاهم مشب 
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  دول  )قانونية دولية( لضمان حول القضايا األساسية، بهدف وضع الصيغة النهائية التفاق بشأن صك )صك
وك( قانوت 

  التقليدي. 
 
 الحماية المتوازنة والفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال التعببر الثقاف

  عام لجنة المعارفأكملت و 
 
  دورتيها الثانية واألربعير  والثالثة واألربعير  المعقودتير  ف

 
، دوراتها المخصصة 2022، ف

 ا وحققت ملحوظا أحرزت كلتا الدورتير  تقدما و . 2022/2023للثنائية الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها بشأن الموارد 
ا حول الوثيقة   دول  بشأن الملكية الفكرية والموارد نص الرئيس ) WIPO/GRTKF/IC/43/5 تقاربا كببر

وع صك قانوت  لمشر
 أساسا ( باعتبارها لوراثيةالوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد ا

ّ
  العمللمزيد من  ا متوازنو  وفعاال  ا ز مرك

 
 . المشاركة ف

 وعل هذا األساس، فإن الجمعية العامة للويبو: 

  دول   تر قرّ  أ(
الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية بشأن عقد مؤتمر دبلوماس  إلبرام صك قانوت 

ة إسهامات أخرى من الدول وأي WIPO/GRTKF/IC/43/5الوثيقة استنادا إل ، الوراثية المرتبطة بالموارد 
ا للفقرةاألعضاء 

ً
م ( أدناه، د) وفق

َّ
  عل أن ُينظ

 
 ؛2024أقصاه عام  موعد ف

  من عام لعقد اجتماع ل تر قرّ و  ب(
  النصف الثات 

 
ية ف تيبات الالزمة وضع من أجل ، 2023جنة تحضبر للمؤتمر الب 

 . ية و الدبلوماس  وع النظام الداخل  الذي  حينها ستنظر اللجنة التحضبر
  مشر

 
م ف

َّ
 إل المؤتمر الدبلوماس  سيقد

  المؤتمر، ونص 
 
وعات العتماده، وقائمة المدعوين للمشاركة ف ، باإلضافة إل أي وثيقة اتخطابات الدعو مشر

. ذات صلة أخرى أو مسألة تنظيمية  اح األساس  ستوافق اللجنة التحو بالمؤتمر الدبلوماس  ا عل االقب 
ً
ية أيض ضبر

 ؛للمعاهدةوالختامية للحكام اإلدارية 

  ال مع االمتنان بعرض جنوب أفريقيا  تبرّح و  ج(
 
 ؛2024عام موعد أقصاه ستضافة المؤتمر الدبلوماس  ف

  دورة لجنة المعارف  تهّج وو  د(
  من عام  استثنائيةإل االجتماع ف 

  النصف الثات 
، قبل 2023لمدة خمسة أيام ف 

ية، لاجتماع انعقاد   مواصلة اللجنة التحضبر
ّ
من المفهوم أن اللجنة و مستوى كاف. بثغرات قائمة  ةأي سد
ية ستدعو الوفود المراقبة والمراقبير    ؛التحضبر

  دول  بشأن نص الرئيس  المعنونة ،WIPO/GRTKF/IC/43/5عل أن الوثيقة  توافقو  ـه(
وع صك قانوت  لمشر

الموضوعية ستكون بمثابة المواد  والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثيةالملكية الفكرية 
اح األساس   اح األساس  وس. ألغراض المؤتمر الدبلوماس  لالقب    االقب 

ية ف  درج اللجنة التحضبر
ُ
اتفاقات أية ت

 للفقرة )د( أعاله، عل ألجنة المعارف توصل إليها تإضافية 
ً
أنه يجوز ألي دولة عضو من المفهوم ن يكون وفقا

؛لو    المؤتمر الدبلوماس 
احات ف   لوفد الخاص لالتحاد األوروتر  تقديم اقب 

(عل عقد دورة استثنائية للجمعية العامة للويبو ) توافقو  و( اعتماد القرارات بغرض ، إذا لزم األمر، بشكل هجير 
ية المؤدية إل المؤتمر الدبل   من عام واألعمال التحضبر

  النصف الثات 
أن ، وتوجيه األمانة إل 2023وماس  ف 

  سينظر فيها المؤتمر عن ذلك بمثابة الوثيقة الناتجة تجعل من 
اح األساس  للحكام الموضوعية الت  االقب 

 .  الدبلوماس 

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

 العامة: إن الجمعية 

  نظرت  أ(
 ؛WO/GA/55/4الوثيقة مضمون ف 

  موعد أقصاه عل  ،عقد مؤتمر دبلوماس  إلبرام واعتماد معاهدة قانون التصميم تر قرّ و  ب(
م ف 

َّ
 ؛2024عام أن ُينظ

  من عام  تر قرّ و  ج(
  النصف الثات 

ية ف  تيبات الالزمة وضع من أجل ، 2023عقد اجتماع للجنة تحضبر للمؤتمر الب 
 . ية و الدبلوماس  وع النظام الداخل  الذي  حينها ستنظر اللجنة التحضبر

  مشر
م إل ف 

َّ
 المؤتمر الدبلوماس  سيقد

  المؤتمر، ونص 
وعات العتماده، وقائمة المدعوين للمشاركة ف  ، باإلضافة إل أي وثيقة اتخطابات الدعو مشر

اح األساس  و . بالمؤتمر الدبلوماس  ذات صلة أخرى أو مسألة تنظيمية  ا عل االقب 
ً
ية أيض ستوافق اللجنة التحضبر

 ؛للمعاهدةوالختامية للحكام اإلدارية 

   بعض الدول األعضاءض و مع االمتنان بعر  تبرّح و  د(
 ؛2024عام موعد أقصاه الستضافة المؤتمر الدبلوماس  ف 

  دورة  العالماتلجنة  تهوّج و  ـه(
  من عام لمدة خمسة أ استثنائيةإل االجتماع ف 

  النصف الثات 
، قبل 2023يام ف 

ية، لاجتماع انعقاد   مواصلة اللجنة التحضبر
ّ
أية ثغرات قائمة بمستوى كاف. ومن المفهوم أن اللجنة  سد

ية س  ؛تدعو الوفود المراقبة والمراقبير  التحضبر
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اح  SCT/35/3و SCT/35/2عل أن الوثيقتير   توافقو  (و الذي نظرت فيه الجمعية  2019باإلضافة إل اقب 
وع الالئحة التنفيذية بشأن قانون التصاميم الصناعية وممارساته، ، العامة للويبو  وع المواد ومشر حول مشر

اح األساس  ستكون بمثابة المواد    وس. ألغراض المؤتمر الدبلوماس  الموضوعية لالقب 
 
ية ف درج اللجنة التحضبر

ُ
ت

اح   للفقرة )لجنة العالمات توصل إليها تاتفاقات إضافية أية األساس  االقب 
ً
من ( أعاله، عل أن يكون ـهوفقا

  المؤتمر الدبلوماس  لأنه يجوز ألي دولة عضو و المفهوم 
 
احات ف  . لوفد الخاص لالتحاد األوروتر  تقديم اقب 

اد صكوك قانونية دولية بشأن الملكية إن الجمعية العامة للويبو قّررت عقد مؤتمرين دبلوماسيير  إلبرام واعتم
  
 
الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، والمعاهدة بشأن قانون التصاميم، ف

 . 2024موعد أقصاه عام 

 

د 10البند 
ّ
 من جدول األعمال الموح

 تقارير عن التدقيق والرقابة

 . A/63/7و WO/GA/55/9و A/63/6و WO/GA/55/8استندت المناقشات إل الوثائق  

 تقرير لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة "1"

أحاطت الجمعية العامة للويبو علما بمضمون "تقرير لجنة الويبو االستشارية المستقلة للرقابة"  
 (. WO/GA/55/8 )الوثيقة

 مراجع الحسابات الخارجر   تقرير  "2"

" )الوثيقة، كل فيما يعنيه، علما ويبو ت الأحاطت جمعيا   (. A/63/6 بمضمون "تقرير مراجع الحسابات الخارجر 

 تقرير مدير شعبة الرقابة الداخلية "3"

أحاطت الجمعية العامة للويبو علما بمضمون "التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخلية"  
 (. WO/GA/55/9 )الوثيقة

د 11البند 
ّ
 من جدول األعمال الموح

انية ز نامج والمي   تقرير عن لجنة الير

 . A/63/7استندت المناقشات إل الوثيقة  

 إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه:  

انية "1" نامج والمبر    اعتمدتها لجنة البر
 (؛A/63/7)الوثيقة  "أحاطت علما بمضمون "قائمة القرارات الت 

انية كما  "2" نامج والمبر    الوثيقة ذاتها ووافقت عل التوصيات الصادرة عن لجنة البر
 . ه  واردة ف 
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د 12البند 
ّ
 من جدول األعمال الموح

ز   تقارير عن شؤون الموظفي 

 . WO/CC/81/3و WO/CC/81/INF/2و WO/CC/81/INF/1 استندت المناقشات إل الوثائق 

ية  التقرير السنوي عن الموارد البشر

  بشكل منهجر  درج تأن دعت لجنة التنسيق األمانة إل  
 
ية معلومات مفصلة عن  تقريرها السنويف عن الموارد البشر

، وكذلك ال  
 
  الوظائف الخاضعة للتوزي    ع الجغراف

 
  ف

 
  توازن التداببر الملموسة المتخذة لتحسير  التوازن الجغراف

 
، ف بير  الجنسير 

  ذلك المستويات العليا والع، جميع قطاعات الويبو وعل جميع المستويات
 
 . ةليابما ف

  الويبولجنة المعاشات التقاعدية 
 لموظق 

عتر   السيد المنصفلجنة الويبو للتنسيق انتخبت  
  الويبو لمدة أرب  ع   الشر

  لجنة المعاشات التقاعدية لموظق 
 
كعضو ف

  
 
 . 2022سبتمبر  1سنوات تبدأ ف

د 13البند 
ّ
 من جدول األعمال الموح

ز والئحته  تعديالت عىل نظام الموظفي 

 . WO/CC/81/2 استندت المناقشات إل الوثيقة 

 : إن لجنة الويبو للتنسيق 

  المرفق األول من الوثيقة توافق "1"
نة ف   ؛WO/CC/81/2 عل تعديالت نظام الموظفير  بصيغتها المبيَّ

  المرفق تحاطأو  "2"
نة ف   بالتعديالت المدخلة عل الئحة الموظفير  بصيغتها المبيَّ

ً
  والثالث والرابع  اتعلما

الثات 
 . WO/CC/81/2 لوثيقةل

د 14البند 
ّ
 من جدول األعمال الموح

نت ي ذلك أسماء الحقول عىل اإلنير
ز
 مركز الويبو للتحكيم والوساطة، بما ف

 . WO/GA/55/10 استندت المناقشات إل الوثيقة 

  ذلك أسماء الحقول عل أحاطت الجمعية العامة للويبو علما بالوثيقة " 
مركز الويبو للتحكيم والوساطة، بما ف 

نت  . (WO/GA/55/10)الوثيقة  "اإلنب 

د 15لبند ا
ّ
 من جدول األعمال الموح

 نظام مدريد

 . MM/A/56/1استندت المناقشات إل الوثيقة  

وتوكول اتفاق من  30و 5و 3لتعديالت المدخلة عل القواعد اعتمدت جمعية اتحاد مدريد ا  الالئحة التنفيذية لبر
  مدريد بشأن التسجيل الدول  للعالمات

  مرفق 
  MM/A/56/1لوثيقة ا ، كما ه  مبّينة ف 

، عل أن تدخل حبر  النفاذ ف 
 . 2022 نوفمبر  1
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د 16لبند ا
ّ
 من جدول األعمال الموح

 نظام الهاي

 . H/A/42/1 استندت المناقشات إل الوثيقة 

حة عل  كة، عل النحو  26و 21تير  القاعد اعتمدت جمعية اتحاد الهاي التعديالت المقب  من الالئحة التنفيذية المشب 
  للوثيقة 

  المرفقير  األول والثات 
 
  دخل حبر  النفاذ تعل أن ، H/A/42/1المبير  ف

 
 . 2023أبريل  1ف

د 17لبند ا
ّ
 من جدول األعمال الموح

 نظام لشبونة

 . LI/A/39/1ة استندت المناقشات إل الوثيق 

كة التفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ اعتمدت جمعية اتحاد لشبونة ال  تعديالت عل الالئحة التنفيذية المشب 
ات الجغرافية    ،وتسجيلها عل الصعيد الدول  ووثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤشر

 
عل النحو المبير  ف

  دخل حبر  النفاذ تعل أن ، LI/A/39/1 لوثيقةا قرفم
 
 . 2023يناير  1ف

د 18لبند ا
ّ
 من جدول األعمال الموح

 جمعية اتحاد بودابست

 . BP/A/39/1 ةاستندت المناقشات إل الوثيق 

 : إن جمعية معاهدة بودابست 

  الفقرة  BP/12محتوى االستمارة  تبتث "1"
 ؛BP/A/39/1من الوثيقة  8عل النحو المبيرّ  ف 

 بمحتوى الفقرة  تحاطأو  "2"
ً
 ؛BP/A/39/1من الوثيقة  9علما

  الفقرة BP/9و BP/6و BP/5و BP/4لغات االستمارات  توحدد "3"
من الوثيقة  11، عل النحو المبيرّ  ف 

BP/A/39/1؛ 

ح تواعتمد "4" ،  ةالتعديالت المقب   
  المرفق الثات 

عل الالئحة التنفيذية لمعاهدة بودابست، عل النحو المبيرّ  ف 
  النفاذ دخل حبر  عل أن ت

 . 2023يناير  1ف 

دمن جدول األ  19بند ال
ّ
 عمال الموح

 المساعدة والدعم لقطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية ألوكرانيا

 . A/63/8 استندت المناقشات إل الوثيقة 

ح،    ح وفد االتحاد الروس  تعديالت عل القرار المقب    مرفق الوثيقةكما واقب 
ي طلب وفد أوكرانيا ذالو ، A/63/8 ورد ف 

عتمد ت"امتناع"، لم  43"ضد" و 63" ومع" 12تصويت نتيجة وفد الواليات المتحدة األمريكية. وبالتصويت عليه، بتأييد من 
ح،     مرفق الوثيقةكما التعديالت عل القرار المقب 

 . A/63/8 ورد ف 

، بتأييد من وفد إيران )جمهورية  ،وبعد ذلك  ح  -طلب وفد االتحاد الروس  اإلسالمية(، إجراء تصويت عل القرار المقب 
  مرفق الوثيقة

ح، عل النحو  37"ضد" و 10" ومع" 71تصويت نتيجة . وبA/63/8 الوارد ف  "امتناع"، اعتمد القرار المقب 
  مرفق

 . A/63/8 الوثيقة الوارد ف 



A/63/9 
10 
 
 

 ن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه،إ 

رإذ 
ّ
 تذك

  ميثاق األمم المتحدة؛ (أ)
 
 بالمبادئ والغرض واألهداف المنصوص عليها ف

  وبرغبة  (ب)
 
  اإلسهام ف

 
  اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( "ف

 
األطراف المتعاقدة ف

ام سيادتها والمساواة بينها؛" كة عل أساس احب   تفاهم وتعاون أفضل بير  الدول لمنفعتها المشب 

  المادة ب  و  (ج)
 
  جميع أنحاء من االتفاقية المذكورة أعاله "دعم حماية الملك 3هدف الويبو الوارد ف

 
ية الفكرية ف

؛"
ً
 العالم عن طريق التعاون بير  الدول وبالتعاون مع أية منظمة دولية أخرى حيثما كان ذلك مالئما

 
 إذ و 

ً
ر أيضا

ّ
 تذك

، بشأن العدوان عل 2022مارس  2، المؤرخ A/RES/ES-11/1بقرار الجمعية العامة للمم المتحدة  (أ)
  انتهاك الرو  االتحاد أوكرانيا، الذي يشجب بأشد العبارات عدوان 

 
( من الميثاق؛ 4) 2لمادة لس     ي عل أوكرانيا ف

  الحالة الراهنة؛يو 
 
 لوقف التصعيد ف

ً
  تبذلها المنظمات الدولية دعما

  الجهود الت 
 
  ف

 حث عل المض 

بشأن العواقب  2022مارس  24المؤرخ  A/RES/ES-11/2عامة للمم المتحدة وبقرار الجمعية ال (ب)
 اإلنسانية للعدوان عل أوكرانيا؛

 
  كد تؤ وإذ 

ً
 مجددا

  تمتد إل مياهها اإلقليمية؛
ف بها دوليا، الت   سيادة أوكرانيا واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها داخل حدودها المعب 

 
  هذا الصددوإذ 

 تشجب ف 

  األرواح، وكذلك اآلثار عل البنية التحتية ألوكرانيا، وقطاع االبتكار واإلبداع و 
االبتكار  اإليكولوجر   نظامالالخسائر المأساوية ف 

  أوكرانيا واإلبداع 
ها من مؤسسات ف  ات وغبر   ذلك األعمال االبتكارية واإلبداعية؛ والجامعات والمستشفيات والمختبر

، بما ف 

ها من المؤسسات الثقافية؛ والمؤسسات البحث والمؤسسات ا لتعليمية؛ والمتاحف والمكتبات ودور المحفوظات وغبر

  مختلف أنحاء أوكرانيا منذ بداية الحرب. 
  وقعت ف 

 الحكومية، بما فيها مكاتب الملكية الفكرية ومراكز الدعم، الت 

 
 المكتب الدول  تطلب من 

ة والمتوسطة والطويلة األ  .1 نظام الجل للحرب عل قطاع االبتكار واإلبداع و تقييم اآلثار المباشر

  أوكرانيا االبتكار واإلبداع  اإليكولوجر  
  ذلك األعمال االبتكارية واإلبداعية؛ والمؤسسات التعليمية ف 

، بما ف 

والبحثية والثقافية؛ والمؤسسات الحكومية المسؤولة عن حماية الملكية الفكرية وإنفاذها ومراكز دعم 

  أوكرانيا من قبل أشخاص من خارج أوكرانيا التكنولوجيا وا
البتكار؛ فضال عن إيداعات الملكية الفكرية ف 

  أوكرانيا؛
  جميع أنحاء العالم من قبل المقيمير  ف 

 واإليداعات ف 

بدء مشاورات مع أوكرانيا بشأن احتياجاتها الخاصة فيما يخص قطاع االبتكار واإلبداع ونظامه  .2

  ذلك مكا
، بما ف   تب الملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار، ومواصلة هذه المشاورات؛اإليكولوجر 

استنادا إل التقييمات والمشاورات المذكورة آنفا، تنفيذ المساعدة التقنية، والمساعدة القانونية،  .3

الالزم وتكوين الكفاءات، وغبر ذلك من أشكال المساعدة المقدمة إل أوكرانيا، حسب االقتضاء، وحسب 

  أوكرانيا؛
 إلصالح وإعادة إعمار قطاع الملكية الفكرية ونظامها اإليكولوجر  ف 

انية المعتمدة  .4   المبر 
  ذلك من خالل إعادة التخصيص ف 

ية كافية، بما ف  تخصيص موارد مالية وبشر

  إطار البند 
، لتنفيذ األنشطة ف 

ً
 أعاله؛ 3عموما
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  اتخاذ التداببر المناسبة للتأكد من نفاذ مودع   .5
 طلبات الملكية الفكرية من أوكرانيا، والمعهد األوكرات 

  ذلك خدمات 
 
  تقدمها الويبو، بما ف

للملكية الفكرية، إل المجموعة الكاملة من خدمات الملكية الفكرية الت 

ها من سبل االنتصاف  مركز الويبو للتحكيم والوساطة، وحصولهم عل التمديدات واإلعفاءات المناسبة وغبر

  معاهدات الويبو وقواعدها وأنظمتها الوجيهة، فيما يتعلق بالظروف الراهنة؛عل ال
 
 نحو المنصوص عليه ف

  إطار البنود  .6
 
إبالغ الجمعية العامة المقبلة عن التقييم والمشاورات والتنفيذ واألنشطة األخرى ف

 أعاله.  5إل  1 من

 
 تدعو الدول األعضاءو 

ائح التنفيذية الوطنية والدولية السارية، من أجل مساعدة مودع  طلبات الملكية إل اتخاذ تداببر وفقا للقوانير  واللو 

وا عل الرحيل.   الفكرية من أوكرانيا عل حماية ملكيتهم الفكرية بفعالية، بمن فيهم المودعون الذين أجبر

د 20لبند ا
ّ
 من جدول األعمال الموح

 اعتماد التقرير

 . A/63/9استندت المناقشات إل الوثيقة  

 إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، 

 (؛A/63/9 هذا التقرير الموجز )الوثيقةاعتمدت  "1"

"2"   
  وتبليغها للدول األعضاء ف 

وت  ها عل موقع الويبو اإللكب  والتمست من األمانة استكمال التقارير الشاملة ونشر
  . 2022أغسطس  19 موعد أقصاه

  تقديم التعليقات إل األمانة ف 
، وبعد ذلك 2022سبتمبر  16 موعد أقصاهوينبع 
عتبر التقارير النهائية ُمعتمدة بحلول

ُ
 . 2022سبتمبر  30 ست

د 21لبند ا
ّ
 من جدول األعمال الموح

 اختتام الدورات

 . لجمعيات الويبو الثالثة والستير  سلسلة االجتماعات اختتمت رئيسة الجمعية العامة للويبو  

 
 ]نهاية الوثيقة[
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