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 متهيد

وامخلسون مجلعيات ادلول ال عضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( وسائر  السابعةُعقدت سلسةل الاجامتعات 
لهيا فامي بعد بعبارة " "، يف جنيف يف للجمعيات نووامخلس السابعةورة ادلهيئاهتا، والاحتادات اليت تديرها الويبو، املشار ا 

ىل  2الفرتة من   2017.1أ كتوبر  11ا 

ضافية، حسب الاقتضاء. وميكن عىل  2وحتتوي هذه الوثيقة قامئة القرارات املعمتدة يف الاجامتعات املذكورة، مع معلومات ا 
ىل العنوان ال لكرتوين التايل:  رسال ال س ئةل أ و التعليقات أ و الاقرتاحات بشأ ن هذه الوثيقة ا   .assemblies@wipo.intا 

 عن مجعيات الويبو

دوةل عضوا وتؤدي دور املنتدى العاملي فامي خيص اخلدمات  191الويبو واكةل من واكلت ال مم املتحدة املتخّصصة تضّم 
نشاء املنظمة وولية الويبو منصوص علهيا يف اتفاقية . والس ياسات واملعلومات وأ شاكل التعاون املرتبطة ابمللكية الفكرية ا 

 ية الويبو"(.العاملية للملكية الفكرية )"اتفاق 

لتنس يق الهيئتني الرئيس تني لوضع الس ياسات الويبو ل وجلنة للويبو وكام هو منصوص عليه يف التفاقية، تُعد امجلعية العامة 
 ت.واختاذ القرارا

دارة  ىل اتفاقية الويبو، تتوىل الويبو ا  اخلاصة ، متكل معظمها هيئاهتا 3امللكية الفكرية يف جمالمعاهدة أ خرى  25وابل ضافة ا 
 الرباءات. لصنع القرار، مثل مجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأ ن

ىل  وجتمتع هيئات صنع القرار لتفاقية الويبو واملعاهدات اليت تديرها الويبو، عادة، يف دورات مشرتكة يف اخلريف استنادا ا 
بني ادلول ال عضاء يف الويبو ومتكّهنا من تقيمي التقدم احملرز يف معل املنظمة وجتمع تكل الاجامتعات . جدول أ عامل موّحد

 .ومناقشة الاجتاهات الس ياس ية املس تقبلية

وتكل الاجامتعات يه "اجامتعات مجعيات ادلول ال عضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( وسائر هيئاهتا، 
 و".واملعروفة أ يضا بعبارة "مجعيات الويبوالاحتادات اليت تديرها الويبو"، 

وترد قامئة بتكل الهيئات يف . هيئة يف دورات مشرتكة 21وامخلسني مجلعيات الويبو، اجمتعت  السابعةويف ادلورة 
 )معلومات عامة(. .A/57/INF/1 Rev الوثيقة
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 الصفحة الرئيس ية دلورة امجلعيات السابعة وامخلسني: 
http://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/. 

2
 الوثيقة متاحة ابل نلكزيية والعربية والصينية والفرنس ية والروس ية وال س بانية عىل املوقع التايل: 

http://www.wipo.int/about-wipo/en/assemblies/2017/a_57/index.html. 
3

 ./http://www.wipo.int/treaties/arقامئة املعاهدات اليت تديرها الويبو:  

mailto:assemblies@wipo.int
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 افتتاح ادلورات :1البند 

، 2017 أ كتوبر 2 وامخلسني للجمعيات يف السابعة)لتفيا(، انئب رئيس امجلعية العامة، ادلورة  اينيس اكرلكينسالسفري  افتتح
لقرار اذلي اختذته امجلعية العامة وا من النظام ادلاخيل العام للويبو 10 وترأ س ادلورات بصفة الرئيس ابلنيابة طبقا للامدة

 .عضاء مكتب امجلعية العامةورة الانتاابية اجلديدة ل  ادلبشأ ن  2016 عامللويبو يف 

 .)قامئة املشاركني( A/57/INF/4لواثئق(، واب)قامئة  A/57/INF/2)معلومات عامة(، و .A/57/INF/1 Rev: الواثئق

 انتااب أ عضاء املاكتب :2البند 

 تب(.)أ عضاء املاك A/57/INF/3: الوثيقة

، مبا يف ذكل A/57/INF/3 كام هو مبنين يف الوثيقةمجعيات الويبو، لك فامي يعنيه، أ عضاء ماكتهبا نتخبت ا :القرار
)قريغزيس تان( رئيسا للجنة  دانري موكش يف)فييت انم( رئيسا للجمعية العامة للويبو والسفري  يش دونغ-دونغ السفري

 للتنس يق. الويبو

ضافية من لك هيئة رؤساء )أ ي رؤساء ونواب  ب مجعيات الويبوتنتخب أ عضاء ماكوفقا ل حاكم الويبو، يُ : معلومات ا 
طار جتمتع يف الهيئات ال حدى والعرشين اليت  وابلتايل تدوم خلل ادلورات العادية )ة واحدة لك عامني مجعيات الويبو( مرّ ا 

 .2019 أ كتوبرمجعيات يف رى الانتااابت املقبةل جتُ س  و  2017 مجعيات أ كتوبر يفوانُتخب أ عضاء املاكتب . (وليهتم عامني
اللجنة مكتب اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس و مكتب أ عضاء و  لتنس يقالويبو ل جلنة أ عضاء مكتب  ويُس تثىن من ذكل

وعليه يُنتخب  ا، ل ن تكل الهيئات جتمتع لك عام يف دورات عادية.احدل تتجاوز وليهتم عاما و  نيالتنفيذية لحتاد برن اذل
 أ عضاء ماكتب تكل الهيئات لك عام.

اء املاكتب مبجّرد انتااهبم، ابس تثناء أ عضاء مكتب امجلعية العامة للويبو، اذلين تبدأ  مدة وليهتم فور وتبدأ  مدة ولية لك أ عض
اختتام الاجامتع اذلي انُتخبوا فيه. وابلتايل، توىل شاغل منصب رئيس امجلعية العامة للويبو ابلنيابة رئاسة الاجامتعات 

 .2019و 2018رئاسة الاجامتعات يف  ، وسيتوىل الرئيس املنتخب اجلديد2017 يف

 اعامتد جدول ال عامل :3البند 

 (.جدول ال عامل املوّحد واملفّصل) A/57/1: الوثيقة

 جدول ال عامل املقرتح. امجلعيات: اعمتدت القرار

ىل مجعيات الويبو :4البند   تقرير املدير العام ا 

ىل مج : تقرير املدير العام الوثيقة  .4عيات الويبوا 

ىل   .5امجلعياتقدم املدير العام الس يد فرانسس غري تقريره الس نوي ا 
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 .http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4207التقرير متاح عىل الرابط التايل:  
5

 .http://www.wipo.int/about-wipo/ar/dgo/speeches/a_57_dg_speech.htmlخطاب املدير العام متاح عىل الرابط التايل:  
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 عامةالبياانت ال  :5البند 

وترد  منظامت غري حكومية ببياانت. 10منظامت حكومية دولية، و 3مهنا ابمس مجموعات ادلول(، و 9دوةل ) 114أ دلت 
لكرتونية خمصصة. A/57/12 البياانت يف املرفق ال ول من الوثيقة  6ويف صفحة ا 

 قبول املراقبني :6البند 

 )قبول املراقبني(. A/57/2: الوثيقة

ّن مجعيات ادلول ال عضاء يف الويبو، لك فامي يعنيه، : القرار  قّررت أ ن متنح صفة املراقب للهيئات التالية:ا 

 (؛VPIاملنظمة احلكومية ادلولية يف الفئة ابء )منظامت حكومية دولية للملكية الفكرية(: معهد فيسغراد للرباءات ) )أ (

 (؛CSEND) جامتعية والاقتصاديةمركز التمنية الا: ادلولية غري احلكومية ةاملنظم )ب(

 :املنظامت الوطنية غري احلكومية )ج(

 (؛ACDA)عيةالرابطة الكونغولية للتمنية الزرا" 1"

 ؛(CCPITاجمللس الصيين لتشجيع التجارة ادلولية )" 2"

 (؛NZIPAمعهد نيوزيلندا حملايم الرباءات ) "3"

 .ميلوويك-، جامعة ويسكونسن(SOIS) لكية ادلراسات ال علمية "4"

ضافية ، مما يسهم دلول ال عضاءلال خرى الرمسية جامتعات شاركة الهيئات املراقبة يف امجلعيات والاترّحب الويبو مب : معلومات ا 
بطريقة تقوم عىل الانفتاح والشفافية والاس تجابة. وبناء عىل ذكل، منحت الويبو صفة  7فعل يف التفاعل مع تكل الهيئات

 حكومية حلضور اجامتعات امجلعيات. منظمة وطنية غري 87منظمة دولية غري حكومية و 259املراقب ادلامئ لزهاء 
ىل أ ن حت،ر، ابلصفة ذاهتا، اجامتعات اللجان أ و ال فرقة العامةل أ و غريالهيئات امل وتكل ذكل من هيئات  راقبة مدعوة أ يضا ا 

 امجلعيات الفرعية.

 املوافقة عىل التفاقات املربمة :7البند 

 (.اتتفاقالاملوافقة عىل ) WO/CC/74/1 Add.2و .WO/CC/74/1 Add. Revو WO/CC/74/1 :الواثئق

 جلنة الويبو للتنس يق عىل وافقت: القرار

امجلاعة الاقتصادية دلول غرب ني الويبو و ، وب(ECO) منظمة التعاون الاقتصاديتفامه بني الويبو و أ ربع مذكرات  -
 ؛(IRENA) لواكةل ادلولية للطاقة املتجددةالويبو وا، وبني وجامعة ادلول العربية، وبني الويبو (ECOWAS) أ فريقيا

 ؛(IPA CIS) ادلول املس تقةل كومنولثامجلعية املشرتكة بني برملاانت ادلول ال عضاء يف بني الويبو و تعاون واتفاق  -

                                                
6

 http://www.wipo.int/meetings/ar/statements.jsp?meeting_id=42291. 
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 :عىل صفة مراقب عىل املوقع التايلميكن الاطلع عىل مزيد من املعلومات عن ا جراءات احلصول  
http://www.wipo.int/about-wipo/ar/observers/index.html. 
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 "؛التجارة ال لكرتونية للجميعويبو يف مبادرة "ورشاكة ال -

 واتفاقني بني الويبو واجلزائر ونيجرياي، عىل التوايل، بشأ ن فتح مكتبني خارجيني للويبو يف هذين البدلين. -

ضافية تربم الويبو مذكرات تفامه واتفاقات تعاون ورشاكة مماثةل مع املنظامت ال خرى بغرض تعزيز التعاون، وتقوم : معلومات ا 
مضن التلكيفات املس ندة للك منظمة ومبا خيدم مصاحل ادلول ال عضاء بذكل عادة من خلل تنفيذ أ نشطة وبرامج مشرتكة 

وجامعة ادلول  (ECOWAS) امجلاعة الاقتصادية دلول غرب أ فريقياو  (ECO) منظمة التعاون الاقتصاديفهيا. وتسعى 
ىل تعزيز التعاون ال قلميي فامي بني ادلول ال عضاء فهيا. ويضع ال علن املشرتك لرؤساء بعض املنظامت ادلولية بشأ ن  العربية ا 

ىل حتسني قدرة البدلان النامية "التجارة ال لكرتونية للجميع" ال ساس ملبادرة متعددة من حيث أ حصاب املصلحة  تريم ا 
والبدلان اليت متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية عىل اس تادام التجارة ال لكرتونية والاس تفادة مهنا. وأ خريا، وافقت جلنة الويبو 

لويبو  من "اتفاقات البدل املضيف" أ برما مع اجلزائر ونيجرياي ل غراض فتح مكتب خار ي جديد لللتنس يق عىل اتفاقني
 لك من هذين البدلين، كام اتُفق عليه يف العام السابق. يف

 واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن ،تكوين جلنة الويبو للتنس يق :8البند 

 (.تكوين جلنة الويبو للتنس يق، واللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن) A/57/3: الوثيقة

 : القرار

اجلزائر  :اللجنة التنفيذية لحتاد ابريسيف  عاديةانتخبت مجعية احتاد ابريس، ابل جامع، ادلول التالية لتكون أ عضاء " .1
وادلامنرك وجيبويت ومرص وكوس تارياك وتشاد وش ييل والصني  وأ سرتاليا والمنسا وبلجياك والربازيل وكنداوأ رمينيا وأ نغول 

يران )مجهورية  والسلفادور وفرنسا وجورجيا وأ ملانيا والعراق واكزاخس تان والكويت وليتوانيا ولكسمربغ  ال سلمية( -وا 
س بانيا وجنوب أ فريقيا واتيلند وتوغو وتركيا وأ وغندا والربتغال وبولندا وهولندا ونيوزيلندا والرنوجي  ومالزياي والس نغال وا 

 ؛(41البوليفارية( ) –واململكة املتحدة وأ وروغواي وفزنويل )مجهورية 

ال رجنتني : لحتاد برناللجنة التنفيذية يف  عادية، ابل جامع، ادلول التالية لتكون أ عضاء وانتخبت مجعية احتاد برن" .2
وبنغلديش وبوركينا فاسو والاكمريون وكولومبيا والكونغو وكوت ديفوار وكواب ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وامجلهورية 

كوادور وفنلندا وغابون وغواتاميل وهنغاراي و  ادلومينيكية ندونيس يا و أ  وا  يطاليا والياابن وقريغزيس تان أ  يسلندا والهند وا  يرلندا وا 
واملكس يك واملغرب وموزامبيق ونيجرياي وعامن وبامن وابراغواي ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا والاحتاد الرويس 

 ؛(39املتحدة ال مريكية وفييت انم ) ال مارات العربية املتحدة والولايتوس نغافورة ورسي لناك والسويد و 

ثيوبياجلنة الويبو للتنس يقيف  مؤقتنيوعنّي مؤمتر الويبو، ابل جامع، ادلولتني التاليتني لتكوان عضوين " .3 ريرتاي : ا   (؛2) وا 

ىل أ ن سويرسا س تظل " .4 اللجنتني التنفيذيتني يف  حبمك وضعهاعضوا وأ شار مؤمتر الويبو ومجعيتا احتادي ابريس وبرن ا 
 .لحتادي ابريس وبرن

ىل أ كتوبر  2017ونتيجة ذلكل أ صبحت جلنة الويبو للتنس يق للفرتة املمتدة من أ كتوبر " .5 مكّونة من ادلول  2019ا 
بوركينا فاسو والاكمريون وكندا التالية: اجلزائر وأ نغول وال رجنتني وأ رمينيا وأ سرتاليا والمنسا وبنغلديش وبلجياك والربازيل و 

وتشاد وش ييل والصني وكولومبيا والكونغو وكوس تارياك وكوت ديفوار وكواب ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية وادلامنرك 
كوادور ومرص والسلفادور  ريرتاي )مؤقت( وجيبويت وامجلهورية ادلومينيكية وا  ثيوبياوا  وفنلندا وفرنسا وغابون  )مؤقت( وا 

يران )مجهورية  وأ يسلنداانيا وجورجيا وغواتاميل وهنغاراي وأ مل ندونيس يا وا  يطاليا أ  ال سلمية( والعراق و  –والهند وا  يرلندا وا 
والياابن واكزاخس تان والكويت وقريغزيس تان وليتوانيا ولكسمربغ ومالزياي واملكس يك واملغرب وموزامبيق وهولندا ونيوزيلندا 
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يقيا وعامن وبامن وابراغواي وبولندا والربتغال ومجهورية كوراي ومجهورية مودلوفا ورومانيا والاحتاد ونيجرياي والرنوجي وجنوب أ فر 
س بانيا ورسي لناك والسويد وسويرسا  واتيلند وتوغو وتركيا وأ وغندا )حبمك الوضع( الرويس والس نغال وس نغافورة وا 

البوليفارية(  -حدة ال مريكية وأ وروغواي وفزنويل )مجهورية وال مارات العربية املتحدة واململكة املتحدة والولايت املت
 (.83انم ) وفييت

س ُيجري مشاورات مع ادلول ال عضاء من أ جل توجيه  رت الهيئات املعنية أ ن رئيس امجلعية العامة للويبووقرّ " .6
اّبن مجعيات الويبو لعام  ىل تكل الهيئات يف دوراهتا ا  بشأ ن ختصيص املقاعد الشاغرة يف مجعيات الويبو  2018توصية ا 

 ".2019 لعام

ضافية ويف حني اكن يُفرتض أ ن  من اتفاقية الويبو. 8 طبقا للامدةلتنس يق لك س نتني الويبو ل تكوين جلنة  دُُيدن : معلومات ا 
مما يعد زايدة ابملقارنة مع  –عضوا  87تشمل عضوية جلنة الويبو للتنس يق املزمع انتااهبا يف مجعيات الويبو السابعة وامخلسني 

أ ن تظّل عضوية جلنة التنس يق  ، بشلك اس تثنايئ،ادلول ال عضاءقّررت  –عضوا  83العام السابق حيث اكنت تشمل 
ىل الفقرة ال خرية من القرار املذكور أ نفا، س ُيجرى املزيد من املشاورات بشأ ن  83ا يشمل دون تغيري، أ ي مب عضوا. واستنادا ا 

 .2019. وابلتايل س ُتنتخب أ عضاء جديدة يف أ كتوبر 2017ختصيص املقاعد ال ربعة اليت ظلّت شاغرة يف عام 

 تكوين جلنة الربانمج واملزيانية :9البند 

 .WO/GA/49/20 Corrو WO/GA/49/20و( تكوين جلنة الربانمج واملزيانية) WO/GA/49/1: الواثئق
 (.مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ بشأ ن تكوين جلنة الربانمج واملزيانية مقرتح)

عد مشاورات غري رمسية فامي بني منسقي اجملموعات، انتخبت امجلعية العامة ابل جامع ادلول التالية أ عضاء يف جلنة ب: "القرار
ىل أ كتوبر  2017الربانمج واملزيانية للفرتة من أ كتوبر  ، الربازيل ،بنغلديش، أ ذربيجان، ال رجنتني: اجلزائر، أ نغول، 2019ا 

كوادور، امجلهورية التش يكية(، 2018(، كوس تا رياك )2019بلغاراي، الاكمريون، كندا، ش ييل، الصني، كولومبيا ) ، مرص ،ا 
ثيوبيا، السلفادور س تونيا، ا  يران )مجهورية ، الهند، هنغاراي ،غواتاميل، اليوانن ،أ ملانيا ، غابون،فرنسا، ا   ،ال سلمية( -ا 

 ،مجهورية كوراي، نيجرياي، عامن، بامن، املغرب ،املكس يكقرغزيس تان، لتفيا، ليتوانيا، مالزياي،  ، اكزاخس تان،الياابن ،يطالياا  
س بانيا، جنوب أ فريقيا، س نغافورة، الاحتاد الرويسرومانيا،   ،تركيااتيلند،  ،طاجيكس تان)حبمك املوقع(، سويرسا ، السويد، ا 

 "(.53) الولايت املتحدة ال مريكية ،اململكة املتحدةأ وغندا، ال مارات العربية املتحدة، 

 قّررت امجلعية العامة للويبو النظر يف تكوين جلنة الربانمج واملزيانية؛ ويف هذا الس ياق، سيتوىل رئيس امجلعية العامة للويبو"
جراء مشاورات بشأ ن جلنٍة جامعٍة وشفافٍة وفعاةٍل، مع مراعاة اعتبارات من بيهنا المتثيل اجلغرايف، من أ جل اختاذ قرار يف  ا 

 ".2018امجلعية العامة للويبو يف دورهتا امخلسني يف 

 تقارير عن التدقيق والرقابة :10البند 

 لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةال تقرير  "1"

قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة ) A/57/5)تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة(، و WO/GA/49/2: يقتانالوث 
 (.الربانمج واملزيانية

 .بتقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةاطت امجلعية العامة للويبو علام أ ح: القرار
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ضافية . وتعلقت املسائل املتناوةل بأ مور عدة خلل العام السابقعن ادلورات الفصلية اليت عقدهتا  أ بلغت اللجنة :معلومات ا 
وتقيمي أ داء مدير الشعبة  تعيني مدير جديد لشعبة الرقابة ادلاخليةونتاجئ خطة العمل؛ و الرقابة ادلاخلية خطة مهنا، حتديدا، 
واختيار مراجع خار ي وتقرير مراجع احلساابت اخلار ي؛  2016 لعام؛ واس تعراض البياانت املالية املُراجعة السابق ابلنيابة

سداء مشورة ؛ 2023-2018للحساابت للفرتة  ورصد تنفيذ توصيات الرقابة؛ واس تعراض خطة معل مكتب ال خلقيات وا 
ىل الهيئات الرئاس يةبشأ هنا؛ واملناق   .شات مع أ مني املظامل؛ واملساعدة املقدمة ا 

 ساابت اخلار يتقرير مراجع احل  "2”

 )قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية(. A/57/5و( تقرير مراجع احلساابت اخلار ي) A/57/4: ثيقتانالو 

 أ حاطت امجلعيات علام بتقرير مراجع احلساابت اخلار ي.: القرار

ضافية وعلوة عىل ذكل، . املالية من مراجع احلساابت اخلار ي: تلقت الويبو رأ اي غري مشفوع بتحفظ بشأ ن بياانهتا معلومات ا 
 .املايل ولحئتهالويبو من نظام  10.8قدم مراجع احلساابت اخلار ي تقريرا مطول بشأ ن مراجعة حساابت الويبو وفقا للامدة 

 تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية "3"

)قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة  A/57/5و(، الرقابة ادلاخليةالتقرير الس نوي ملدير شعبة ) WO/GA/49/3 :يقتانالوث 
 الربانمج واملزيانية(.

 .شعبة الرقابة ادلاخلية لتقرير الس نوي ملديرو علام ابأ حاطت امجلعية العامة للويب: القرار

ضافية رقابة ادلاخلية، وأ نشطة لل ملّحةوتوصيات قضااي هامة علومات بشأ ن أ مور عدة مهنا يتضمن التقرير م :معلومات ا 
والعمل الاستشاري وال رشادي يف جمال والتقيمي اخلار ي جلودة وظيفة التحقيق، التحقيق، ووضع تنفيذ توصيات الرقابة، 

 الرقابة، فضل عن تعاون شعبة الرقابة ادلاخلية مع أ مني املظامل ومكتب ال خلقيات وهيئات الرقابة اخلارجية.

 مراجع احلساابت اخلار ي تعيني :11البند 

 (.تعيني مراجع احلساابت اخلار ي) WO/GA/49/4 :الوثيقة

وعيننت امجلعية العامة للويبو املراقب املايل ومراجع احلساابت العام للمملكة املتحدة مراجعا خارجيا حلساابت الويبو ": القرار
 ".2018يناير  1ملدة ست س نوات اعتبارا من 

ضافية " املكونة هيئة الاختيار لتعيني املراجع اخلار ي حلساابت الويبومت التعيني بناء عىل توصية صادرة عن " :معلومات ا 
 من س بعة ممثلني عن ادلول ال عضاء يف الويبو.

 تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية :12البند 

)اقرتاح الربانمج واملزيانية  A/57/6و( قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية) A/57/5 :الواثئق
فتح ماكتب )A/57/8 و( 2016/17 فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو خلل الثنائية) A/57/7و( 2018/19 للثنائية

( 2027-2018اخلطة الرأ ساملية الرئيس ية للفرتة ) A/57/9و( 2018/19 خارجية جديدة للويبو خلل الثنائية
دراهجا يف القرارات املتعلقة ابلتقرير عن جلنة الربانمج تقرتح الولايت املتحدةفقرات قرارات ) A/57/10و  (.واملزيانية ا 



 
8 
 

 :القرار

 ، اخُتذ القرار التايل:2018/19اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية فامي خيص  .1

نّ "  مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه: ا 

 ؛(A/57/6) 2018/2019للثنائية اتفقت عىل املوافقة عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية  "1""

يرادات اكفية لتغطية النفقات  "2"" وذكّرت بأ نه ينبغي، طبقا ملعاهدات الاحتادات املموةل من الرسوم، أ ن يكون للك احتاد ا 
 اخلاصة به؛

ىل أ ن الاحتادات املموةل من الرسوم اليت  "3"" ينبغي أ ن تبحث تدابري طبقا  2018/19لها جعز متوقّع يف الثنائية وأ شارت ا 
 للمعاهدة اخلاصة بلك مهنا من أ جل سّد ذكل العجز؛

ذا مل يكن ل ي احتاد يف أ ي ثنائية ما يكفي من ال يرادات وال موال الاحتياطية لتغطية نفقاته 4"" ىل أ نه ا  " وأ شارت ا 
معليات ذكل الاحتاد من صايف أ صول املنظمة ويُكشف يف بياانت املنظمة املالية وجيب  املتوقّعة، يُوفنر املبلغ اللزم لمتويل

 سداده عندما تسمح بذكل احتياطات الاحتاد املعين؛

ذا مل يكن ل ي احتاد ممول من الرسوم ما يكفي من 2018/19" أ عله، ول غراض الثنائية 4" وقّررت أ نه طبقا للبند "5"" ، ا 
" من ال موال الاحتياطية للحتادات املموةل من الاشرتااكت، 4قاته، يُوفنر املبلغ اللزم املذكور يف البند "ال يرادات لتغطية نف

يف حال اكنت تكل ال موال الاحتياطية اكفية بشلك اتم، أ و خلف ذكل من ال موال الاحتياطية للحتادات ال خرى املموةل 
 من الرسوم.

ىل" وقّررت أ ن  مهنجية ختصيص ال يرادات واملزيانية حبسب لك احتاد تُعد موضوعا شاملأ ن  وأ شارت امجلعية العامة كذكل ا 
ىل  تواصل جلنة الربانمج واملزيانية مناقشة مهنجية ختصيص ال يرادات والنفقات حبسب لك احتاد يف دوراهتا املقبةل استنادا ا 

 ءالواثئق الوجهية وغري ذكل من املقرتحات املقدمة من ادلول ال عضا

وأ حاطت امجلعية العامة علام بأ ن ابب املشاركة التامة يف مجيع املؤمترات ادلبلوماس ية، اليت ميكن أ ن تُعقد برعاية الويبو خلل  "
وتُمّول من موارد املنظمة خلل تكل الثنائية، س يكون مفتوحا أ مام لك ادلول ال عضاء يف الويبو طبقا  2018/19الثنائية 

 ".لتوصيات أ جندة التمنية

 ، اخُتذ القرار التايل:2027-2018للفرتة وفامي خيص اخلطة الرأ ساملية الرئيس ية  .2

ّن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه:"  ا 

، من ال موال الاحتياطية للحتادات املموةل من الاشرتااكت واحتاد معاهدة التعاون بشأ ن أ ن تُمّولعىل وافقت  "1""
فامي خيص  2027-2018يف اخلطة الرأ ساملية الرئيس ية للفرتة  املعروضةاملرشوعات  ،الرباءات واحتاد مدريد

جاميل قدره ، A/57/9 ، كام هو وارد يف الوثيقة2018/19 الثنائية  مليون فرنك سويرسي. 25.5مببلغ ا 

ذ تلحظ أ ن فائض احتاد مدريد للثنائية  "2"" غري مس تادم بشلك اكمل ل غراض مرشوعات اخلطة  2014/15وا 
مليون فرنك سويرسي  1.1، قّررت ختصيص الرصيد املتبقي البالغ 2018/19لية الرئيس ية فامي خيص الثنائية الرأ سام

وتعود بفائدة عىل لك الاحتادات.  27-2018للمرشوعات املقبةل الشامةل اليت تندرج مضن اخلطة الرأ ساملية الرئيس ية للفرتة 
 لغرض حمّدد. ةواكن من املفهوم أ ن هذا القرار اخُتذ مّرة واحد
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لهيا يف الفقرة  "3""  ".2وأ حاطت علام بأ ن هذه القرارات ل ختّل ابملناقشات املشار ا 

 وفامي خيص فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو، اخُتذ القرار التايل: .3

للويبو ل غراض ، يف فتح ما يبلغ أ ربعة ماكتب خارجية 2018قّررت امجلعية العامة للويبو أ هّنا ستنظر، يف دورهتا لعام "
 "، مبا يف ذكل يف كولومبيا.2018/2019 الثنائية

ّن امجلعيات: .4  وفامي خيص لك املسائل ال خرى املندرجة حتت هذا البند من جدول ال عامل، فا 

 (؛A/57/5علام "بقامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية" )الوثيقة  تطاأ ح "1""

 ".A/57/5يف الوثيقة  تعىل توصيات جلنة املزيانية كام ورد تووافق "2""

ضافية (. 10هذا البند لك املسائل اليت ترشف علهيا جلنة املزيانية فامي عدا تقارير عن التدقيق والرقابة )البند  مشل: معلومات ا 
، 2018/19ربانمج واملزيانية للثنائية وركّزت املناقشات عىل املسائل اليت مل ميكن التفاق علهيا يف جلنة املزيانية، أ ي ال

واعُتمدت قرارات حمّددة بشأ ن تكل ، وفتح ماكتب خارجية جديدة للويبو. 2027-2018واخلطة الرأ ساملية الرئيس ية للفرتة 
املسائل الثلث. أ ما خبصوص لك املسائل ال خرى، فقد وافقت امجلعيات عىل التوصيات املقدمة من جلنة املزيانية. وتعلقت 

التعديلت و ، 2016، والتقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام 2016تكل التوصيات بتقرير أ داء الربانمج لعام 
طار املشرتايت، و اليت ُأدخلت عىل س ياسة الاستامثرات ، تعديلت عىل النظام املايل ولحئته مبا يف ذكل تعديلت عىل ا 

ىل  10ومن املزمع أ ن جتمتع جلنة املزيانية، مبدئيا، يف الفرتة من . انهتاء اخلدمةالزتامات التأ مني الصحي بعد و  ا 
 .2018 سبمترب 14

 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة :13البند 

 (.تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة) WO/GA/49/5: الوثيقة

لهيا أ عله "أ حاطت : القرار ىل مواصةل حق جلنة  ووهّجتامجلعية العامة للويبو علام ابلوثيقة املشار ا  عىل املسائل معلها املؤلف ا 
 ".WO/GA/49/5 الوثيقةتناولها التقرير يف اليت 

ضافية ىل أ ن اللجنة تناولت املسائل التالية خلل العمعلومات ا   ؛هيئات البث" حامية 1ام املايض: ": يشري التقرير ا 
" والتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات التعلمي 3" ؛لفائدة املكتبات ودور احملفوظات والتقييدات والاس تثناءات "2"

عاقات أ خرى اللجنة يف الفرتة . واجمتعت اقرتاح لتحليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية" و 4" ؛والبحث وال شااص ذوي ا 
ىل  13من  ىل  مايو 28، ومن املزمع أ ن جتمتع، مبدئيا، يف الفرتة من 2017نومفرب  17ا  ىل  26والفرتة من  2018 يونيو 1ا  ا 

 .2018 نومفرب 30

 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات :14البند 

 )تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات(. WO/GA/49/6: الوثيقة

لهيا أ عله.أ حاطت امجلعية العامة للويبو علام : القرار  ابلوثيقة املشار ا 

ضافية ىل أ ن اللجنة تناولت املسائل التالية خلل العام املايض: "معلومات ا  ات والتقييدات عىل " الاس تثناء1: يشري التقرير ا 
" ورسية التواصل بني 4" ؛لصحة" والرباءات وا3" ؛اءات، مبا يف ذكل أ نظمة الاعرتاض" وجودة الرب 2" ؛حقوق الرباءات
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هيم ىل  11. واجمتعت اللجنة يف الفرتة من ونقل التكنولوجيا "5" ؛مستشاري الرباءات ومولّكل ، ومن املزمع 2017 ديسمرب 14ا 
ىل  9أ ن جتمتع، مبدئيا، يف الفرتة من  ىل  3والفرتة من  2018 يوليو 12ا   .2018 ديسمرب 6ا 

 ادلامئة املعنية بقانون العلمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافيةتقرير عن اللجنة  :15البند 

تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العلمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات ) WO/GA/49/7: الوثيقة
 (.اجلغرافية

لهيا أ عله.ابلوثيقة املشار أ حاطت امجلعية العامة للويبو علام : القرار  ا 

ضافية ىل أ ن اللجنة تناولت املسائل التالية خلل العام املايض:: معلومات ا  " فامي خيص العلمات التجارية، 1" يشري التقرير ا 
ىل املعلومات احملدثةحامية أ سامء البدلان، والنفاذ  للمواد الصيدلنية، فضل عن فامي خيص ال سامء ادلولية غري املسجةل امللكية  ا 

" وفامي خيص التصاممي الصناعية، مرشوع معاهدة قانون التصاممي )انظر 2س تجدات الطارئة عىل نظام أ سامء احلقول؛ "امل 
خدمة ، وكذكل تصاممي واهجات املس تادم املصورة وال يقوانت واحملارف/اخلطوطحتت البند التايل من جدول ال عامل(، و 

ىل واثئق ال ولوية واجمتعت اللجنة يف الفرتة من " وبرانمج معل ممكن بشأ ن املؤرشات اجلغرافية. 3؛ "النفاذ الرمقي ا 
ىل  أ كتوبر 30 ىل  23، ومن املزمع أ ن جتمتع، مبدئيا، يف الفرتة من 2017 نومفرب 3ا  ىل  12والفرتة من  2018 أ بريل 26ا  ا 
 .2018نومفرب  15

ىل عقد مؤمتر دبلومايس  :16البند   لعامتد معاهدة بشأ ن قانون التصامميمسائل تتعلق ابدلعوة ا 

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأ ن قانون التصاممي(. WO/GA/49/8: الوثيقة  )مسائل تتعلق ابدلعوة ا 

ىل عقد مؤمتر 2018قّررت امجلعية العامة للويبو أ هنا س تواصل، خلل دورهتا القادمة يف عام : "القرار ، النظر يف ادلعوة ا 
 ".2019  بشأ ن معاهدة قانون التصاممي يف هناية النصف ال ول من عامدبلومايس

ضافية دخال حتديث ل دراج 2016اعُتمدت الصياغة ذاهتا اليت اس ُتادمت يف مجعيات : معلومات ا  ، مع ا 
 .2019و 2018 عايم

 التمنية أ جندةتقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات  :17البند 

(، التمنية أ جندةتقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات ) WO/GA/49/9 :الواثئق
 WO/GA/49/16(، وقرار بشأ ن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية) WO/GA/49/10و
 (.ما يعنهيا من توصيات أ جندة التمنية خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ مسامهة)

ن امجلعية العامة للويبو:: القرار  "ا 

بتقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات جدول أ عامل التمنية" "علام  أ حاطت ")أ (
 ؛(WO/GA/49/9 )الوثيقة

ىل الوثيقة )ب(" بشأ ن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية  قراراملعنونة " WO/GA/49/10 وابلنس بة ا 
 ،"الفكرية
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نشاء اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية )جلنة التمنية(،  2007ابلقرار اذلي اختذته يف عام  تذكّر  "1" بشأ ن ا 
جراءات الرصد والتق .A/43/13 Revالوارد يف الوثيقة  عداد التقارير، الوارد ، وقرارها بشأ ن أ ليات التنس يق وا  يمي وا 

 من جديد الزتاهما بتنفيذهام تنفيذا اكمل؛ تكّدأ  ، و WO/GA/39/7يف الوثيقة 

 ؛WO/GA/39/7جمددا عىل املبادئ الواردة يف املرفق الثاين من الوثيقة  تكّدأ  و  "2"

 جمددا عىل حق لك دوةل عضو يف التعبري عن أ راهئا يف مجيع جلان الويبو؛ تكّدوأ   "3"

 ؛CDIP/18/10علام بنتيجة النقاشات اليت دارت بشأ ن املسائل الواردة يف الوثيقة أ حاطت و  "4"

ىل جدول أ عامل جلنة التمنية، بعنوان امللكية الفكرية والتمنية، ملناقشة املسائل  توقّرر "5" ضافة بند جديد ا  ا 
 ؛املسائل اليت أ قّرهتا امجلعية العامةاملرتبطة ابمللكية الفكرية والتمنية اليت وافقت علهيا اللجنة، فضل عن 

هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات  خمتلف مسامهة" املعنونةابملعلومات الواردة يف الوثيقة  وأ حاطت علام )ج("
ليه يف ، وأ حالت (WO/GA/49/16 )الوثيقة "التمنية أ جندة ىل جلنة التمنية التقرير املشار ا   .الوثيقةتكل ا 

ضافيةمعلومات  عىل ملخص رئيس ادلورتني السابقتني للجنة التمنية وتقرير املدير العام  WO/GA/49/9 تش متل الوثيقة: ا 
 WO/GA/49/10 . وتشري الوثيقة2017بشأ ن تنفيذ أ جندة التمنية، اذلي قُدم خلل دورة جلنة التمنية املعقودة يف مايو 

ىل املناقشات املتعلقة بتنفيذ ولية جلنة التمنية بلغ خمتلف WO/GA/49/16 وأ ليات التنس يق. أ ما الوثيقة ا  ىل ا  ، فتشري ا 
ىل  27هيئات الويبو عن تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أ جندة التمنية. واجمتعت جلنة التمنية يف الفرتة من  نومفرب ا 

ىل  14، ومن املزمع أ ن جتمتع، مبدئيا، يف الفرتة من 2017 ديسمرب 1 ىل  19 والفرتة من 2018مايو  18ا   .2018 نومفرب 23ا 

تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية  18البند 
 والفوللكور

املعارف برانمج العمل املقرتح للجنة ) WO/GA/49/17و( جلنة املعارفتقرير ) WO/GA/49/11 :الواثئق
اقرتاح من الاحتاد ال ورويب بشأ ن ولية جلنة ) .WO/GA/49/18 Addو WO/GA/49/18و( 2018/2019 للثنائية

مقرتح من الولايت املتحدة ال مريكية والياابن بشأ ن ولية وبرانمج ) WO/GA/49/19و( 2018/2019 املعارف للثنائية
 .(2018/2019معل للجنة املعارف التابعة للويبو للثنائية 

ّن امجلعية العامة للويبو: "القرار ذ تضع يف اعتبارها توصيات أ جندة التمنية، وتؤكد أ مهية ا  جلنة الويبو احلكومية ادلولية املعنية ، ا 
، وتلحظ الطبيعة اخملتلفة لتكل القضااي وتقّر ابلتقدم (اللجنةابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )

هنا  أ خرى، عىل النحو التايل:حمافل ، دون ال خلل ابلعمل اجلاري يف اللجنةتوافق عىل جتديد ولية  احملرز، فا 

ىل اتفاق حول صك 2018/2019س تواصل اللجنة، خلل ثنائية املزيانية املقبةل  )أ (" ، ترسيع معلها هبدف التوصل ا 
خلل بطبيعة النتيجة )النت اجئ( فامي يتعلق ابمللكية الفكرية مبا يضمن امحلاية قانوين دويل )صكوك قانونية دولية(، دون ا 

 املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأ شاكل التعبري الثقايف التقليدي.

ىل ما أ جنزته من معل 2018/2019س يكون معل اللجنة خلل الثنائية  )ب(" ، مبا يف ذكل املفاوضات القامئة عىل مستندا ا 
ىل تفامه مشرتك للقضااي اجلوهرية،  ، معالنصوص واملوضوع واملس تفيدون التعاريف مبا يف ذكل الرتكزي الرئييس عىل التوصل ا 

، وما يه مواضيع املعارف التقليدية/أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي املؤهةل للحامية عىل الصعيد وال هداف ونطاق امحلاية
 والتقييدات والعلقة ابملكل العام. ادلويل، مبا يف ذكل النظر يف الاس تثناءات
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، مبا 2018/2019 ، للثنائيةسلميةوس تتّبع اللجنة، كام هو مبنّي يف اجلدول أ دانه، برانمج معل يقوم عىل أ ساليب معل  (ج)"
مبا  ،2018/2019دورات للجنة يف  6ويكفل هذا الربانمج تنظمي كام هو مبنّي يف الفقرة )د(. مهنج قامئ عىل ال دةل يف ذكل 

نشاء فريق )أ فرقة( خرباء خمّصص ملعاجلة مسأ ةل قانونية أ و  يف ذكل دورات مواضيعية ومتداخةل وتقيميية. وجيوز للجنة ا 
8س ياس ية أ و تقنية حمّددة

 . وس ُتعرض نتاجئ معل الفريق )ال فرقة( عىل اللجنة للنظر فهيا.

 WIPO/GRTKF/IC/34/4مبا فهيا وستس تادم اللجنة مجيع واثئق معل الويبو،  (د)"
فضل عن أ ي مساهامت أ خرى من ادلول ال عضاء، ، WIPO/GRTKF/IC/34/8و WIPO/GRTKF/IC/34/5و

عداد/حتديث  وتقيمي  ،الترشيعات احملليةمبا فهيا ال مثةل املتعلقة ابلتجارب الوطنية، اليت تغطي جوانب من بيهنا ادلراسات مثل ا 
؛ ونتاجئ معل أ ي فريق خلاصة ابملوضوع القابل للحامية واملوضوع اذلي ل تُطلب حاميتهوال مثةل االوقع، وقواعد البياانت، 

طار الربانمج  . ويُلمتس من ال مانة حتديث حتاليل 4)أ فرقة( خرباء أ نشأ ته اللجنة وما يتصل بذكل من أ نشطة منجزة يف ا 
. ويُلمتس من ال مانة 2008التعبري الثقايف التقليدي لعام الفجوة ل نظمة امحلاية القامئة فامي يتعلق ابملعارف التقليدية وأ شاكل 

صدار تقرير )تقارير( جتّمع أ و حتّدث فيه ادلراسات واملقرتحات وغري ذكل من املواد عن ال دوات وال نشطة املتعلقة  أ يضا ا 
ملرتبطة هبا، بغرض حتديد أ ي أ نظمة الكشف القامئة واملتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية ا بقواعد البياانت وعن

 جيوز لهذه ادلراسات أ و ال نشطة ال ضافية أ ن تؤّخر التقدم أ و تضع رشوطا مس بقة للمفاوضات. جفوات. ولكن، ل

ىل امجلـعية العامة، يفتقّدم ويُلمتس من اللجنة أ ن  (ه)" عن معلها وأ حدث النصوص املتاحة  ، تقريرا وقائعيا2018 عام ا 
لهيا، يف عام  حىت ذكل الوقت،  ، نتاجئ معلها طبقا للهدف املبنّي يف الفقرة )أ (.2019وأ ن تشفع ذكل بتوصيات، وأ ن تقدم ا 

ىل مس توى نضج النصوص، مبا يف ذكل مس توايت 2019وس تقوم امجلعية العامة، يف عام  ، بتقيمي التقدم احملرز، وابلنظر ا 
ىل عقد مؤمتر دبلومايس  تبّت يفالتفاق عىل ال هداف والنطاق وطبيعة الصك )الصكوك(، س   ادلعوة ا 

 املفاوضات. مواصةل و/أ و

وتلمتس امجلعية العامة من املكتب ادلويل أ ن يس متر يف مساعدة اللجنة بزتويد ادلول ال عضاء مبا يلزم من خربة وبمتويل  )و("
اعامتدها يف  مراعاة الصيغة املعتاد مشاركة اخلرباء من البدلان النامية والبدلان ال قل منوا ابلطريقة ال كرث كفاءة، مع

 ".املعارف جلنة

  

                                                
8

قلميي متوازن وسيس تادم مهنجية معل فعاةل. وس يعمل فريق )أ فرقة( اخلرباء خلل أ سابيع دورات جلنة   املعارف. س يكون لفريق )أ فرقة( اخلرباء متثيل ا 
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 دورات 6 -برانمج العمل "

 النشاط املؤقت التارخي

 (35)ادلورة  2018 /مارسفرباير

جراء مفاوضات بشأ ن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات  ا 
 ملرشوع صك قانوين

 أ ايم. 5املدة: 

 (36)ادلورة  2018مايو/يونيو 

جراء مفاوضات بشأ ن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر يف اخليارات  ا 
 ملرشوع صك قانوين

 فريق )أ فرقة( خرباء

 أ ايم. 5/6املدة: 

 (37)ادلورة  2018 سبمترب

جراء مفاوضات بشأ ن املعارف التقليدية/أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة  ا 
 القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين

صدار توصيات كام هو مذكور يف الفقرة )ه( ماكنية ا   ا 

 أ ايم. 5املدة: 

 امجلعية العامة للويبو 2018 أ كتوبر

 وقائعي والنظر يف التوصيات.تقرير 

 (38)ادلورة  2018نومفرب/ديسمرب 

جراء مفاوضات بشأ ن املعارف التقليدية/أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة  ا 
 القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين )صكوك قانونية(

 فريق )أ فرقة( خرباء

 أ ايم. 5/6املدة: 
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 (39)ادلورة  2019مارس/أ بريل 

جراء مفاوضات بشأ ن املعارف التقليدية/أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة  ا 
 القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين )صكوك قانونية(

 أ ايم. 5املدة: 

 (40)ادلورة  2019يونيو/يوليو 

جراء مفاوضات بشأ ن املعارف التقليدية/أ شاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة  ا 
 القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك قانوين )صكوك قانونية(

 فريق )أ فرقة( خرباء

صدار توصيةتقيمي بشأ ن املوارد الوراثية/املعارف التقليدية/ أ شاكل التعبري   الثقايف التقليدي وا 

 أ ايم. 5/6املدة: 

وتتاذ القرار اللزم  )النصوص( النصالتقدم احملرز وتنظر يف امجلعية العامة للويبو  قميّ تس   2019أ كتوبر 
 ")القرارات اللزمة(.

 

ضافية ىل   19، مبدئيا، يف الفرتة من جلنة املعارف : من املزمع أ ن جتمتعمعلومات ا  ىل  25والفرتة من  2018مارس  23ا  ا 
ىل  27والفرتة من  2018يونيو  29 ىل  10لفرتة من وا 2018أ غسطس  31ا   .2018ديسمرب  14ا 

 اللجنة املعنية مبعايري الويبوتقرير عن  :19البند 

 )تقرير عن اللجنة املعنية مبعايري الويبو(. WO/GA/49/12: الوثيقة

لهيا أ عله. أ حاطت امجلعية العامة للويبو: القرار  علام ابلوثيقة املشار ا 

ضافية ىل أ ن اللجنة تناولت املسائل التالية خلل العام املايض: "معلومات ا  مراجعهتا  –" معايري الويبو 1: يشري التقرير ا 
 البياانت اخلاصة ابلوضع القانوين للرباءات تبادلل  ST.27املعيار  كل اعامتد معيارين جديدين للويبو وهاممبا يف ذ وتطويرها،

دارة بشأ ن  ST.37واملعيار أ وحض وعىل حنو متسق،  بشلك لضامن اكامتل مجموعة  فامي خيص واثئق الرباءات املنشورةملف ال 
ىل معيار الويبو  ST.25بشأ ن أ حاكم الانتقال من معيار الويبو " وتوصيات 2الرباءات يف بدل معنّي؛ " املزمع أ ن ، ST.26ا 

مسائل أ خرى تتعلق ابملعلومات والواثئق اخلاصة ابمللكية و  "3"؛ 2022تنجزه لك ماكتب امللكية الصناعية يف يناير 
الفرتة  . ومن املزمع أ ن جتمتع اللجنة، مبدئيا، يفاس تادام معايري الويبوادلراسة الاس تقصائية بشأ ن ، مبا يف ذكل الصناعية

ىل  15 من  .2018 أ كتوبر 19ا 
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نفاذ :20البند   تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابل 

نفاذ) WO/GA/49/13: الوثيقة  (.تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابل 

لهيا أ عله.أ حاطت امجلعية العامة للويبو علامً : القرار  ابلوثيقة املشار ا 

ضافية ىل أ ن اللجنة تناولت املسائل : معلومات ا  " التجارب الوطنية اخلاصة 1التالية خلل العام املايض: "يشري التقرير ا 
التجارب و " 2" ؛ملكية الفكرية بني امجلهور معومابأ نشطة التوعية وامحللت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل ل ذاكء الاحرتام لل 

نفاذ امللكية الفكريةالوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأ ن س ياس دة والتجارب الوطنية اخلاصة ابملساع" 3" ؛ات وأ نظمة ا 
. القصص الناحجة بشأ ن خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة من الويبو" و 4" الترشيعية اليت تقدهما الويبو؛

ىل  3املزمع أ ن جتمتع اللجنة، مبدئيا، يف الفرتة من  ومن  .2018 سبمترب 5ا 

 نظام معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات :21البند 

 تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات "1"

 عاهدة التعاون بشأ ن الرباءات(.مل)تقرير عن معل الفريق العامل  PCT/A/49/1: الوثيقة

ن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات:": القرار  ا 

 (؛PCT/A/49/1 ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات" )الوثيقة"تقرير عن الفريق العامل  ابلوثيقة املعنونةأ حاطت علامً  "1""

 ".الوثيقة من تكل 4 كام هو مبنّي يف الفقرة، للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءاتعقد دورة ووافقت عىل  "2""

ضافية ىل أ ن : معلومات ا  لكرتونية  :مهنا ما ييل خلل العام املايضعدة تناول مسائل  الفريق العامليشري التقرير ا  اخلدمات ال 
، وال يرادات اس تقصاء ل راء مس تاديم معاهدة الرباءات، و التعاون بشأ ن الرباءات )معاهدة الرباءات(يف قطاع معاهدة 

ماكنية ختفيض الرسوم لبعض املودعني ، وتنس يق املساعدة التقنية، من بعض البدلان املتأ تية من رسوم معاهدة الرباءات وا 
لهيا يف القرار، بPCT/A/49/1 من الوثيقة 4 الفقرة تعلقوت  .ب الفاحصنيتدريو  للفريق العامل عقد دورة واحدة ، املشار ا 

اتحة املساعدة املالية اللزمة لمتكني بعض الوفود من حضورها، كام يف املايضملعاهدة الرباءات  ومن . خلل العام املقبل وا 
ىل  18 الرباءات، مبدئيا، يف الفرتة من ملعاهدةاملزمع أ ن جيمتع الفريق العامل   .2018 يونيو 22ا 

دخالها عىل اللحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات "2"  التعديلت املقرتح ا 

دخالها عىل اللحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات) PCT/A/49/4: الوثيقة  (.التعديلت املقرتح ا 

ن ": القرار  مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات:ا 

دخالها عىل اللحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات واملبيّنة يف املرفق ال ول من  اعمتدت "1"" التعديلت املقرتح ا 
النفاذ واملتعلق ببدء  PCT/A/49/4 من الوثيقة 6 والقرار املقرتح املبنّي يف الفقرة، PCT/A/49/4 الوثيقة

 ؛الانتقالية والرتتيبات

 ".2017 أ كتوبر 11 ليكون انفذا اعتبارا من PCT/A/49/4 من الوثيقة 3 واعمتدت التفامه الوارد يف الفقرة "2""
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ضافية دخالها عىل اللحئة : معلومات ا  اعمتدت مجعية معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات )معاهدة الرباءات( التعديلت املقرتح ا 
)ب( لتربز بشلك حصيح تغيري الرتقمي 2.41" و2)ب("1.4تصويب ال حالت يف القاعدتني التنفيذية للمعاهدة من أ جل 

وتعديل جدول الرسوم لتوضيح أ ن ختفيضات الرسوم بنس بة ، يا()اثن 23)اثنيا( و12عقب التعديلني املُدخلني عىل القاعدتني 
ل ملن ) خمصصة فقط لل شااص اذلين يودعون طلبا دوليا بصفهتم الشخصية 5 يف املائة املنصوص علهيا يف البند 90

يفيد بأ ن  هاما(. كام اعمتدت امجلعية تفيودعون طلبا دوليا نيابة عن خشص أ و كيان غري مؤهل للنتفاع بتخفيض الرسوم
ل يكونوا خاضعني ل ي الزتام ابلتنازل عن احلقوق املرتبطة اذلين للطلب  املالكني احلقيقينيعىل ختفيض الرسوم ينطبق 

 .لطرف أ خر غري مؤهل للس تفادة من ختفيض الرسومأ و ترخيصها ابلخرتاع أ و منحها أ و نقلها 

طار معاهدة التعاون تعيني مكتب الفلبني للملكية الفكرية اك دارة للبحث  "3" ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف ا 
 الرباءات بشأ ن

طار )  PCT/A/49/3 :الوثيقة دارة للبحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف ا  تعيني مكتب الفلبني للملكية الفكرية اك 
 (.معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات

ن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأ ن ": القرار  الرباءات: ( من معاهدة التعاون بشأ ن3)32( و3)16الرباءات، معًل ابملادتني ا 

ىل ممثل مكتب الفلبني للملكية الفكرية و  اس متعت "1"" مشورة اللجنة املعنية ابلتعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأ ن  راعتا 
 ؛PCT/A/49/3من الوثيقة  4الرباءات املعروضة يف الفقرة 

يف مرفق  وردعىل نص مرشوع التفاق بني مكتب الفلبني للملكية الفكرية واملكتب ادلويل، كام  وافقتو  "2""
 ؛PCT/A/49/3 الوثيقة

دارة للفحص المتهيدي ادلويل اعتبارا من بدء نفاذ  وعّينت "3"" دارة للبحث ادلويل وا  مكتب الفلبني للملكية الفكرية اك 
 ".2027ديسمرب  31التفاق وحىت 

دارة الس ياسات الوطنية يف جمال امللكية الفكرية و : ضافيةمعلومات ا   ذكل اكتسب قد يتوىل مكتب الفلبني للملكية الفكرية ا 
دارات البحث ادلويل و . عامًا يف جمايل البحث والفحص املوضوعي 70خربة واسعة عرب ما يقرب من املكتب  يقع تعيني ا 

دارات الفحص المتهيدي ادلويل  وتقيض معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات. ( من 3)32( و3)16 نياملادتمضن أ حاكم وا 
" من اللحئة التنفيذية للمعاهدة بأ ن أ ي تعيني س يكون شامل للبحث ادلويل والفحص 4"1.63" و4"1.36 القاعداتن

 .المتهيدي ادلويل لكهيام

طار معاهدة  "4" دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف ا   التعاون بشأ ن الرباءاتمتديد تعيني ا 

دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل يف ) .PCT/A/49/2 Corrو PCT/A/49/2 :الوثيقتان متديد تعيني ا 
طار معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات  (.ا 

ن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات، معًل ابملادتني ": القرار  الرباءات: التعاون بشأ ن( من معاهدة 3)32( و3)16ا 

ىل ممثيل ال دارات ادلولية وراعت مشورة جلنة التعاون التقين ملعاهدة التعاون بشأ ن الرباءات املعروضة يف  "1"" اس متعت ا 
 ؛PCT/A/49/2 من الوثيقة 4  الفقرة

ن  "2"" ىل  يف نةووافقت عىل نص مرشوعات التفاقات بني ال دارات ادلولية واملكتب ادلويل، بصيغهتا املبي املرفقات ال ول ا 
لت ابلوثيقة PCT/A/49/2الثاين والعرشين من الوثيقة   ؛(.PCT/A/49/2 Corr )كام عّدل
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دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل القامئة حىت  "3""  ".2027ديسمرب  31ومّددت تعيني ا 

ضافية ال دارات ادلولية وأ مانة الويبو حزي النفاذ لس مترارية، س تدخل لك التفاقات بني  لضامان: معلومات ا 
يف اليوم السابق، ابس تثناء االتفاقني املربمني مع أ سرتاليا وكندا، الذلين  انقضاء االتفاقات القامئة ، عقب2018 يناير 1 يف

 س يدخالن حزي النفاذ فور اس تكامل االإجراءات الوطنية ذات الصةل.

 نظام مدريد :22البند 

 (.تقرير عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأ ن السلع واخلدمات) MM/A/51/1: الوثيقة

ن مجعية": القرار  :احتاد مدريد ا 

(، MM/A/51/1 أ حاطت علامً مبضمون "التقرير عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأ ن السلع واخلدمات" )الوثيقة "1""
 املتعلقة بأ موال املرشوع املتبقية؛ 33يف ذكل الفقرة  مبا

ىل  "2"" م ا  تقريرًا جديدًا عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأ ن  2018عية يف عام امجل والمتست من املكتب ادلويل أ ن يقّدل
 ة."يالسلع واخلدمات، مبا يف ذكل اس تادام أ موال املرشوع املتبق 

ضافية ىل أ ن : معلومات ا  مكتبا وطنيا  33بياانت حتتوي عىل  قاعدة بياانت نظام مدريد بشأ ن السلع واخلدماتيشري التقرير ا 
قلمييا للملكية الفكرية بزهاء   2017 ساةن  ابتتقد مصطلح و  100 000لغة. وتش متل قاعدة البياانت عىل أ كرث من  18وا 

ثراء قاعدة بياانت و . تصنيف نيسأ خر طبعة من مع  مامتش ية متاما ببياانت مس متدة من مصادر  السلع واخلدماتسيتواصل ا 
ىل ال موال املتبقية اليت سيتواصل اس تاداهما متنوعة لتيسري أ نشطة ترمجة قاعدة بياانت . ويشري التقرير أ يضا ا 

 واخلدمات. السلع

 نظام لش بونة :23البند 

اقرتاح اللحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة وجدول مقرتح للرسوم املقررة بناء  "1"
 اللحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونةعىل 

(، اقرتاح اللحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة) LI/A/34/1: الوثيقتان
لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لرسوم املقررة بناء عىل اللحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق مقرتح لجدول ) LI/A/34/2و

 (.لش بونة

جدول مقرتح للرسوم املقررة بناء عىل اللحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق املعنونة " LI/A/34/2 فامي خيص الوثيقة"و : القرار
 "، فا ن مجعية احتاد لش بونة:لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق لش بونة

ليه يف الفقرة  نظرت يف "1""  ؛LI/A/34/2من الوثيقة  2جدول الرسوم املقرتح املشار ا 

لهيا يف القاعدة  "2"" ( من مرشوع اللحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة ووثيقة 1)8وحّددت مبلغ الرسوم املشار ا 
 ".LI/A/34/2من الوثيقة  2جنيف لتفاق لش بونة، كام هو مقرتح يف الفقرة 

اقرتاح اللحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاق املعنونة " LI/A/34/1 الوثيقةوفامي خيص "
ن مجعية احتاد لش بونة:لش بونة  "، فا 
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اعمتدت اللحئة التنفيذية املشرتكة لتفاق لش بونة بشأ ن حامية تسميات املنشأ  وتسجيلها عىل الصعيد ادلويل  "1""
ش بونة بشأ ن تسميات املنشأ  واملؤرشات اجلغرافية، عىل النحو الوارد يف املرفق ال ول من جنيف لتفاق ل  ووثيقة
 ؛LI/A/34/2 من الوثيقة 2( كام هو مقرتح يف الفقرة 1)8، مبا يف ذكل مبلغ الرسوم مبوجب القاعدة LI/A/34/1 الوثيقة

اترخي بدء نفاذ وثيقة جنيف لتفاق لش بونة بشأ ن  وقّررت أ ن يتوافق اترخي بدء نفاذ اللحئة التنفيذية املشرتكة مع "2""
 تسميات املنشأ  واملؤرشات اجلغرافية؛

دراج القاعدة اجلديدة  "3"" "(، ووافقت عىل 1967( للحئة التنفيذية املشرتكة )"ضامن وثيقة 10)8ونظرت يف اقرتاح ا 
ضافة الفقرة عىل النحو الوارد يف املرفق الثاين من اللحئة التنفيذية املشرتكة،  8 اجلديدة يف القاعدة 10 ا 

 "، دون النص الوارد بني قوسني مربّعني.LI/A/34/1 للوثيقة

ضافية اللحئة التنفيذية املشرتكة اليت ستسهم عىل ، 2015وافقت امجلعية، متش يا مع القرار اذلي اختذته يف عام : معلومات ا 
اتفاق مبوجب اليت تدّون م التسجيلت ادلولية واحدة تنظّ تنفيذية لحئة دراج اب   لنظام لش بونة قانوينالطار تبس يط ال  يف 

)فور دخول تكل الوثيقة حزي النفاذ، مما يقتيض مخس حالت  مبوجب وثيقة جنيف ندوّ تكل اليت تو  (1967 وثيقةلش بونة )
 نة مبوجب وثيقة جنيفتصديق(. وقّررت امجلعية أ يضا أ ن تكون الرسوم اليت حتصلها الويبو عن التسجيلت ادلولية املدوّ 

مماثةل لتكل املطبقة حاليا بناء عىل اتفاق لش بونة. وتغطي الرسوم التسجيلت ادلولية دلى الويبو، وكذكل ال جراءات ال دارية 
علن وغري ذكل. صدار ا   ال خرى مثل التعديل والتدوين وا 

 بعض املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونة "2"

 .(بعض املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونة) LI/A/34/3: الوثيقة

ّن مجعية احتاد لش بونة:: "القرار  ا 

 (؛LI/A/34/3الوثيقة بعض املسائل املالية املتعلقة ابحتاد لش بونة" )ب علام " أ حاطت "1""

جراء املزيد من املناقشات حول تطوير نظام لش بونة مّددتو  "2"" ، مبا يف ذكل ولية الفريق العامل بغرض المتكني من ا 
 "لول لس تدامته املالية.احل

ضافية ليه يف القرار، مبدئيا، يويم من : معلومات ا   .2018يونيو  12و 11املزمع أ ن جيمتع الفريق العامل املشار ا 

 مركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذكل أ سامء احلقول عىل ال نرتنت :24البند 

ىل أ سامء احلقول(. WO/GA/49/14: الوثيقة  )مركز الويبو للتحكمي والوساطة، ابل ضافة ا 

لهيا أ عله.: القرار  أ حاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلوثيقة املشار ا 

ضافية حتتوي الوثيقة عىل تقرير عن أ نشطة املركز ابعتباره موردا دوليا للبدائل الفعاةل ملنازعات امللكية الفكرية : معلومات ا 
، واملساعدة اليت تلمتسها بعض تسهيلت جديدة متاحة لل طراف يف قضااي الوساطة والتحكميأ مام احملامك، مبا يف ذكل  املرفوعة

اتحهتا خليارات بديةل لتسوية املنازعات شهد ويف جمال تسوية املنازعات املتعلقة بأ سامء احلقول، . ماكتب امللكية الفكرية يف ا 
ابملائة مقارنة  10 لتسوية املنازعات زايدة بنس بةالس ياسة املوحدة عىل أ ساس  2016يف عام  عدد القضااي اليت عاجلها املركز

 امس حقل. 70 000قضية مبا يشمل أ كرث من  38 000اكن املركز قد عاجل أ كرث من ، 2017 يونيوابلعام السابق؛ وحىت 
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 معاهدة قانون الرباءات :25البند 

 (.عىل البياانت املتفق علهيا يف املؤمتر ادلبلومايس املعين مبعاهدة قانون الرباءاتالتعاون بناء ) WO/GA/49/15: الوثيقة

لهيا أ عله.: القرار  أ حاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلوثيقة املشار ا 

ضافية يداع التبليغات يبنّي التقرير أ نشطة الويبو اليت أ سهمت يف تيسري : معلومات ا  لكرتوين  يف نسقا  البدلان النامية يف ا 
تطوير ونرش " 1خلل العام املايض، وخباصة ما ييل: "متر اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية اليت والبدلان ال قل منوا والبدلان 

" وأ نشطة 3" ؛التحّول من اخلدمات القدمية" و 2" ؛خلدمات مكتب تسمل الطلبات  ePCT نظام، مبا يف ذكل ePCT نظام
امجلعية العامة للويبو، للبياانت املتفق علهيا يف املؤمتر ادلبلومايس املعين مبعاهدة قانون الرباءات، تتوىل  املساعدة التقنية. وطبقا

متر اليت لك عامني(، مراقبة وتقيمي التعاون لفائدة البدلان النامية والبدلان ال قل منوا والبدلان  عادةيف لك دورة عادية )
يداع التبليغات  ييرّس  مما، اقتصاداهتا مبرحةل انتقالية لكرتوين يف تكل البدلان. يف نسقا   ا 

 معاهدة س نغافورة بشأ ن قانون العلمات :26البند 

 (.املساعدة من أ جل تنفيذ معاهدة س نغافورة بشأ ن قانون العلمات التجارية) STLT/A/10/1: الوثيقة

لهيا أ عله. أ حاطت مجعية معاهدة س نغافورة علام: القرار  ابلوثيقة املشار ا 

ضافية نشاء ال طار القانوين لتنفيذ املعاهدة" 1ُيتوى التقرير عىل معلومات بشأ ن ما ييل: ": معلومات ا   ،املساعدة عىل ا 
التمكييل . وطبقا للقرار أ نشطة ال علم والتثقيف والتوعية واملساعدة عىل مراجعة املامرسات وال جراءات ال داريةو  "2"

، تتوىل امجلعية، يف لك دورة عادية )عادة لك عامني(، مراقبة وتقيمي املساعدة هدة س نغافورة بشأ ن قانون العلماتملعا
 املتعلقة بتنفيذ املعاهدة.

ىل املصنفات املنشورة لفائدة ال شااص املكفوفني أ و معايق البرص  :27البند  معاهدة مراكش لتيسري النفاذ ا 
عاقات أ خرى يف   قراءة املطبوعاتأ و ذوي ا 

 .(تقرير عن احتاد الكتب امليرسة) .MVT/A/2/INF/1 Revو (وضع معاهدة مراكش) .MVT/A/2/1 Rev: الوثيقتان

 ..MVT/A/2/1 Revأ حاطت مجعية معاهدة مراكش علام ابلوثيقة : القرار

ضافية  ٬وأ سرتاليا ٬ال رجنتني، اكنت املعاهدة سارية يف ادلول ال حدى والثلثني التالية: 2017سبمترب  19يف : معلومات ا 
كوادور ٬ومجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية ٬وش ييل ٬وكندا ٬والربازيل ٬وبوركينا فاسو ٬وبوتسواان  ٬والسلفادور ٬وا 
رسائيل ٬والهند ٬وهندوراس ٬وغواتاميل  ٬وبامن ٬ومنغوليا ٬واملكس يك ٬ومايل ٬وملوي ٬وليرباي ٬غزيس تانوقري  ٬وكينيا ٬وا 

وال مارات  ٬وتونس ٬ورسي لناك ٬وس نغافورة ٬وسانت فنسنت وجزر غرينادين ٬ومجهورية كوراي ٬وبريو ٬وابراغواي
مشرتك بني القطاعني  (. وأ برز التقرير الس نوي الثالث عن احتاد الكتب امليرسة، وهو احتاد31) وأ وروغواي ٬العربية املتحدة

 العام واخلاص تقوده الويبو، ال نشطة املضطلع هبا دلمع التنفيذ العميل ملعاهدة مراكش.
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 تقارير عن شؤون املوظفني :28لبند ا

 التقرير عن املوارد البرشية "1"

 WO/CC/74/5و( التقرير الس نوي عن املوارد البرشية) .WO/CC/74/2 Corrو WO/CC/74/2: الواثئق
 (.سن التقاعد يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو() WO/CC/74/6و( 2021-2017اسرتاتيجية املوارد البرشية )

 :القرار

ن "  :جلنة الويبو للتنس يقا 

ىل  84علام ابملعلومات الواردة يف الفقرات أ حاطت  "1"" الس يد فلدميري  بت، وانتخ WO/CC/74/2 من الوثيقة 88ا 
جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو للفرتة املمتدة حىت ادلورة العادية للجنة الويبو للتنس يق يف يف عضوًا  يوسفوف

 ؛2021 عام

 ".WO/CC/74/2 من الوثيقة 92و 91ابملعلومات الواردة يف الفقرتني وأ حاطت علام  "2""

ن جلنة الويبو للتنس يق،"  ا 

  ذ نظرت يف مقرتح ال مانة عىل النحو املرشوح يف الوثيقة  ؛WO/CC/74/6وا 

 ذ تؤكّد جمددا الزتام الويبو مبواءمة س ياساهتا وممارساهتا مع نظام ال مم املتحدة املوّحد؛  وا 

 ذ تعي احتياجات الويبو املؤسس ية احملّددة وما يتصل بذكل من الزتامات مبوجب املعاهدات بتقدمي اخلدمات ا لعاملية وا 
 لتسجيل امللكية الفكرية؛

 ذ تلحظ ابهامتم خاص الطلب املزتايد عىل خدمات الويبو العاملية يف جمال امللكية الفكرية، ول س امي التحول اجلغرايف  وا 
عادة تشكيل موظفهيا من حيث  ىل ا  الراهن يف منشأ  الطلبات املودعة بناء عىل معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات واحلاجة ا 

 هارات اللغوية واملعلوماتية من أ جل الاس تجابة لتكل املقتضيات؛امل 

، 2014 يناير 1س نة ابلنس بة للموظفني اذلي ُعيّنوا قبل  65قّررت بشلك اس تثنايئ املوافقة عىل تنفيذ التقاعد يف سن "
ها للزتاماهتا . وس ميكّن ذكل الويبو من احلفاظ عىل قدرهتا التنافس ية ويضمن امتثال 2020 يناير 1اعتبارا من 

 "املعاهدات. مبوجب

 تقرير مكتب ال خلقيات "2"

 (.التقرير الس نوي ملكتب ال خلقيات) WO/CC/74/3: الوثيقة

لهيا أ عله.نة الويبو للتنس يق علام ابلأ حاطت جل : القرار  وثيقة املشار ا 

ضافية  " واملشورة الرسية2" ؛ال نشطة الرتوُيية" 1ا ييل: "مب املرتبطةالتقرير أ نشطة مكتب ال خلقيات  يعرض: معلومات ا 
ىل ال دارة العليا واملديرين ومجيع امل " وتنفيذ الس ياسات 4" ؛قواعد واملعايري وصياغة الس ياسات" ووضع ال3" ؛وظفنياملُقدمة ا 

يف نظام ال مم  املواءمة مع أ فضل املامرسات" و 6" ؛قياس ال خلقيات والزناهة يف الويبوو " 5" ؛صة ملكتب ال خلقياتاخملّص 
 .داملتحدة املوحّ 
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 تعديلت عىل نظام املوظفني ولحئته :29البند 

 تعديلت عىل نظام املوظفني ولحئته "1"

 WO/CC/74/7و( تعديلت عىل نظام املوظفني ولحئته) .WO/CC/74/4 Addو WO/CC/74/4: الواثئق
 .(عىل نظام املوظفني من اقرتاح اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة تعديلت) .WO/CC/74/7 Corrو

ن جلنة الويبو للتنس يق": القرار  :ا 

 ،WO/CC/74/4 ةال ول من الوثيقعىل نظام املوظفني عىل النحو الوارد يف املرفق املدخةل عىل التعديلت  وافقت "1""
 ؛2018يناير  1اعتبارًا من لتدخل حزي النفاذ 

 الثاين نييف املرفقالوارد  ابلتعديلت املدخةل عىل لحئة املوظفني واملرفقات ذات الصةل عىل النحو وأ حاطت علام "2""
 ؛WO/CC/74/4 ةوالثالث من الوثيق

ىل ماكتب بعيدة عن املقر" ال وأ حاطت "3"" من  يف املرفق الرابع واردةعلام "بس ياسة الويبو بشأ ن انتقال املوظفني ا 
 ؛WO/CC/74/4 ةالوثيق

بقاء  "4""  ؛نظام موظفي الويبويف  25-3عىل املادة وقّررت ال 

يف مرفق الوارد  عىل النحومن نظام املوظفني  10-9املادة التعديل املدخل عىل وقّررت املوافقة عىل  "5""
 ".2018يناير  1، ليدخل حزي النفاذ اعتبارًا من .WO/CC/74/4 Add ةالوثيق

دخالها عىل نظام املوظفني ووافقت جلنة الويبو " للتنس يق عىل التعديلت اليت اقرتحت اللجنة الاستشارية املس تقةل للرقابة ا 
 "(..WO/CC/74/7 Corrو WO/CC/74/7 )الوثيقتان

 اعامتد التقارير :30البند 

 : انظر مرفق هذه الوثيقة.الواثئق

ّن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه:": القرار  ا 

 وال ضافات(؛ A/57/11 التقرير املوجز )الوثيقةاعمتدت هذا  "1""

والمتست من ال مانة اس تكامل التقارير الشامةل ونرشها عىل موقع الويبو ال لكرتوين وتبليغها لدلول ال عضاء يف موعد  "2"
ىل ال مانة يف موعد أ قصاه 2017 أ كتوبر 30أ قصاه  عترب التقارير ، وبعد ذكل س تُ 2017 نومفرب 30. وينبغي تقدمي التعليقات ا 

 .2017 ديسمرب 14الهنائية ُمعمتدة حبلول 

ضافية قامئة القرارات املُعمتدة. وحتّل التقارير الشامةل، املُعمتدة يف  لك من التقرير املوجز وال ضافات: مشل معلومات ا 
 ، حمّل التقرير املوجز وتتضمن لك البياانت املُدىل هبا.2017 ديسمرب 14
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 ادلورات اختتام :31البند 

وامخلسون  الثامنةوس ُتعقد ادلورة وامخلسني للجمعيات.  السابعة ابلنيابة سلسةل الاجامتعات اختمت رئيس امجلعية العامة للويبو
ىل  سبمترب 24للجمعيات يف املقر الرئييس للويبو يف الفرتة من   .2018 أ كتوبر 2ا 

 ]ييل ذكل املرفق[

 



 املرفق
 

 

 وامخلسني للجمعيات السابعةقامئة تقارير ادلورة 

A/57/12  صفحة( 128وامخلسني ) السابعةالتقرير العام دلورة امجلعيات 

WO/GA/49/21  صفحة( 71وال ربعني للجمعية العامة ) التاسعةتقرير ادلورة 

WO/CC/74/8  صفحة( 20والس بعني للجنة الويبو للتنس يق ) الرابعةتقرير ادلورة 

PCT/A/49/5  صفحة( 14وال ربعني مجلعية احتاد معاهدة التعاون بشأ ن الرباءات ) التاسعةتقرير ادلورة 

P/A/52/1 )تقرير ادلورة الثانية وامخلسني مجلعية احتاد ابريس )صفحة واحدة 

P/EC/57/1  وامخلسني للجنة التنفيذية لحتاد ابريس )صفحة واحدة( السابعةتقرير ادلورة 

B/A/46/1 )تقرير ادلورة السادسة وال ربعني مجلعية احتاد برن )صفحة واحدة 

B/EC/63/1  والس تني للجنة التنفيذية لحتاد برن )صفحة واحدة( الثالثةتقرير ادلورة 

BP/A/34/1 )تقرير ادلورة الرابعة والثلثني مجلعية احتاد بوادابست )صفحة واحدة 

MM/A/51/2  صفحات( 3امخلسني مجلعية احتاد مدريد )احلادية و تقرير ادلورة 

H/A/37/1  (صفحة واحدةوالثلثني مجلعية احتاد لهاي ) السابعةتقرير ادلورة 

LI/A/34/4  (ةصفح 28والثلثني مجلعية احتاد لش بونة ) الرابعةتقرير ادلورة 

MVT/A/2/2  (صفحات 6مجلعية معاهدة مراكش ) الثانيةتقرير ادلورة 

PLT/A/16/1 )تقرير ادلورة السادسة عرشة مجلعية معاهدة قانون الرباءات )صفحة واحدة 

IPC/A/38/1  واحدة( ادلويل للرباءات )صفحةتقرير ادلورة الثامنة والثلثني مجلعية لحتاد اخلاص للتصنيف 

LO/A/37/1 )تقرير ادلورة السابعة والثلثني مجلعية احتاد لواكرنو )صفحة واحدة 

NA/A/37/1 )تقرير ادلورة السابعة والثلثني مجلعية احتاد نيس )صفحة واحدة 

STLT/A/10/2 تجارية )صفحتان(قرير ادلورة العارشة مجلعية معاهدة س نغافورة بشأ ن قانون العلمات ال ت 

VA/A/30/1 )تقرير ادلورة الثلثني مجلعية احتاد فيينا )صفحة واحدة 

WCT/A/17/1 )تقرير ادلورة السابعة عرشة مجلعية معاهدة الويبو بشأ ن حق املؤلف )صفحة واحدة 

WO/CF/38/1 )تقرير ادلورة الثامنة والثلثني ملؤمتر الويبو )صفحة واحدة 

WPPT/A/17/1 واحدة( ادلورة السابعة عرشة مجلعية معاهدة الويبو بشأ ن ال داء والتسجيل الصويت )صفحة تقرير 

  

 ةصفح 286مبا يشمل  ارير تق 22 اجملموع

 ]هناية املرفق والوثيقة[
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