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 متهيد

ادلول األعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( وسائر  وامخلسون مجلعيات الثامنةت سلسةل الاجامتعاُعقدت 

"، يف جنيف يف للجمعيات نووامخلس الثامنةورة ادلهيئاهتا، والاحتادات اليت تديرها الويبو، املشار إلهيا فامي بعد بعبارة "

 2018.1أكتوبر  2إىل  سبمترب 24الفرتة من 

املعمتدة يف الاجامتعات املذكورة، مع معلومات إضافية، حسب الاقتضاء. وميكن  3عىل قامئة القرارات 2هذه الوثيقةوحتتوي 

 .assemblies@wipo.intإرسال األس ئةل أو التعليقات أو الاقرتاحات بشأن هذه الوثيقة إىل العنوان اإللكرتوين التايل: 

 عن مجعيات الويبو

دوةل عضوا وتؤدي دور املنتدى العاملي فامي خيص اخلدمات  191الويبو واكةل من واكالت األمم املتحدة املتخّصصة تضّم 

إنشاء املنظمة ووالية الويبو منصوص علهيا يف اتفاقية . والس ياسات واملعلومات وأشاكل التعاون املرتبطة ابمللكية الفكرية

 ية الفكرية )"اتفاقية الويبو"(.العاملية للملك 

لتنس يق الهيئتني الرئيس تني لوضع الس ياسات الويبو ل وجلنة للويبو وكام هو منصوص عليه يف الاتفاقية، تُعد امجلعية العامة 

 ت.واختاذ القرارا

، متكل معظمها هيئاهتا اخلاصة 4امللكية الفكرية يف جمالمعاهدة أخرى  25وابإلضافة إىل اتفاقية الويبو، تتوىل الويبو إدارة 

 الرباءات. لصنع القرار، مثل مجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن

رتكة يف اخلريف استنادا إىل وجتمتع هيئات صنع القرار التفاقية الويبو واملعاهدات اليت تديرها الويبو، عادة، يف دورات مش

وجتمع تكل الاجامتعات بني ادلول األعضاء يف الويبو ومتكهّنا من تقيمي التقدم احملرز يف معل املنظمة . جدول أعامل موّحد

 .ومناقشة الاجتاهات الس ياس ية املس تقبلية

ة الفكرية )الويبو( وسائر هيئاهتا، وتكل الاجامتعات يه "اجامتعات مجعيات ادلول األعضاء يف املنظمة العاملية للملكي

 و".والاحتادات اليت تديرها الويبو"، واملعروفة أيضا بعبارة "مجعيات الويب

وترد قامئة بتكل الهيئات يف . هيئة يف دورات مشرتكة 21وامخلسني مجلعيات الويبو، اجمتعت  الثامنةويف ادلورة 

 )معلومات عامة(. .A/58/INF/1 Rev الوثيقة

  

                                         
 الصفحة الرئيس ية دلورة امجلعيات الثامنة وامخلسني: 1

https://www.wipo.int/portal/en/index.html. 
 الوثيقة متاحة ابإلنلكزيية والعربية والصينية والفرنس ية والروس ية واإلس بانية عىل املوقع التايل: 2

wipo/en/assemblies/2018/a_58/index.html-http://www.wipo.int/about. 
ونية. يه وثيقة غري رمسية أعدهتا األمانة من أجل تسهيل الرجوع إىل القرارات عىل الوفود واألطراف املهمتة. وليس لهذه الوثيقة أي صبغة قانهذه الوثيقة تنبيه:  3

لصيغة اليت اعمتدهتا هبا ادلول األعضاء، يه املصدر املوثوق لإلجراءات والقرارات املعمتدة. وترد إشارات إىل تكل التقارير يف والتقارير الرمسية للجمعيات، اب

 مرفق هذه الوثيقة.
 .rhttps://www.wipo.int/treaties/a/قامئة املعاهدات اليت تديرها الويبو:  4

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/
mailto:assemblies@wipo.int
https://www.wipo.int/treaties/ar/
https://www.wipo.int/portal/en/index.html
http://www.wipo.int/about-wipo/en/assemblies/2018/a_58/index.html
https://www.wipo.int/treaties/ar/
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 افتتاح ادلورات :1البند 

، امجلعيات الثامنة وامخلسني يف انم(، رئيس امجلعية العامة للويبو )فييت)الس يد( دونغ  يش-السفري دونغ افتتح

 .2018 سبمترب 24

 .)معلومات عامة( /INF/1 Rev/58A.: الوثيقة

 اعامتد جدول األعامل :2البند 

 .)قامئة الواثئق( A/58/2و (جدول األعامل املوّحد) /1/58A: الوثيقتان

 : اعمتدت امجلعيات جدول األعامل املقرتح.القرار

 انتخاب أعضاء املاكتب :3البند 

 تب(.)أعضاء املاك /2INF//58A: الوثيقة

 انُتخب أعضاء املكتب التالية أسامؤمه يف:: القرار

 لتنس يقالويبو ل جلنة 
 اإلسالمية(( –ية )إيران )مجهور )الس يد(إسامعيل ابغاي هامانيه السفري  الرئيس:

 )بولندا( جانوزيك )الس يدة(-أغنيشاك هاردجي الرئيس: ةانئب

 اللجنة التنفيذية الحتاد ابريس
 )جورجيا( نيكولوز غوجيليدزي )الس يد( الرئيس:

 اللجنة التنفيذية الحتاد برن
 )السويد( هينينغ إينفال )الس يد( الرئيس:

وفقا ألحاكم . و A/58/INF/2 ضاء ماكتب امجلعيات وسائر الهيئات يف الوثيقةترد القامئة احلالية مجليع أع: معلومات إضافية

جتمتع من الهيئات اإلحدى والعرشين اليت لك هيئة رؤساء )أي رؤساء ونواب  ب مجعيات الويبوتنتخب أعضاء ماكالويبو، يُ 

وانُتخب أعضاء . واليهتم عامني( خالل ادلورات العادية )وابلتايل تدومة واحدة لك عامني مجعيات الويبو( مرّ إطار يف 

ويُس تثىن من ذكل أعضاء مكتب  .2019 أكتوبرمجعيات يف رى الانتخاابت املقبةل جتُ س  و  2017 مجعيات أكتوبر يفاملاكتب 

ال تتجاوز  نياللجنة التنفيذية الحتاد برن اذلمكتب اللجنة التنفيذية الحتاد ابريس و مكتب أعضاء و  لتنس يقالويبو ل جلنة 

 وعليه يُنتخب أعضاء ماكتب تكل الهيئات لك عام. ا، ألن تكل الهيئات جتمتع لك عام يف دورات عادية.احدم عاما و واليهت

وتبدأ مدة والية لك أعضاء املاكتب مبجّرد انتخاهبم، ابس تثناء أعضاء مكتب امجلعية العامة للويبو، اذلين تبدأ مدة واليهتم فور 

 .2019و 2018يف احلايل رئاسة الاجامتعات توىل رئيس امجلعية العامة للويبو ي ه. وابلتايل، اختتام الاجامتع اذلي انُتخبوا في
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 تقرير املدير العام إىل مجعيات الويبو :4البند 

 .5عيات الويبوإىل مج  تقرير املدير العام: الوثيقة

 .6امجلعياتقدم املدير العام الس يد فرانسس غري تقريره الس نوي إىل 

 عامةالبياانت ال  :5البند 

وترد  منظامت غري حكومية ببياانت. 8منظامت حكومية دولية، و 6مهنا ابمس مجموعات ادلول(، و 9دوةل ) 121أدلت 

 7.للجمعيات صفحة إلكرتونية خمصصةويف  /11/58A البياانت يف املرفق األول من الوثيقة

 قبول املراقبني :6البند 

 قبول املراقبني "1"

 )قبول املراقبني(. /3/58A: الوثيقة

 :القرار

 قّررت أن متنح صفة املراقب للهيئات التالية:إن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه، 

 غري احلكومية:املنظامت ادلولية  )أ(

 ؛(CRSEA)" احتاد مجعيات أحصاب احلقوق يف أورواب وآس يا 1"

 (. 4iP، منظمة غري هادفة للرحب )جملس4iPاألورويب واجمللس "2"

 املنظامت الوطنية غري احلكومية: )ب(

 .(؛A.S.P.I.C.I) ديفوار رابطة اخملتصني يف امللكية الفكرية لكوت "1"

 (؛CRPD) ركز البحث والرتوجي يف جمال القانونوم "2"

 ؛(ECCIPPواملركز املرصي لالبتاكر واإلبداع وحامية املعلومات ) "3"

 (؛KIPIالكوري ملعلومات الرباءات ) واملعهد" 4"

 (؛NAIواألاكدميية الوطنية للمخرتعني ) "5"

 (.NIHFومتحف مشاهري اخملرتعني الوطنيني ) "6"

، مما يسهم دلول األعضاءالرمسية األخرى لجامتعات املراقبة يف امجلعيات والا اجلهاتشاركة ب الويبو مب ترحّ : معلومات إضافية

ذكل، منحت الويبو صفة  بطريقة تقوم عىل الانفتاح والشفافية والاس تجابة. وبناء عىل 8اجلهاتتكل فعال يف التفاعل مع 

منظمة وطنية غري حكومية حلضور اجامتعات امجلعيات.  86منظمة دولية غري حكومية و 259املراقب ادلامئ لزهاء 

                                         
 .https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4353التقرير متاح عىل الرابط التايل:  5

 .wipo/ar/dgo/speeches/a_58_dg_speech.html-https://www.wipo.int/aboutخطاب املدير العام متاح عىل الرابط التايل:  6

7 4https://www.wipo.int/meetings/ar/statements.jsp?meeting_id=4643. 

 عىل صفة مراقب عىل املوقع التايل:ميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عن إجراءات احلصول  8

/wipo/ar/observers-http://www.wipo.int/about. 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_1050_2018.pdf
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_1050_2018.pdf
https://www.wipo.int/meetings/ar/statements.jsp?meeting_id=46434
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/observers/index.html
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4353
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/dgo/speeches/a_58_dg_speech.html
https://www.wipo.int/meetings/ar/statements.jsp?meeting_id=46434
http://www.wipo.int/about-wipo/ar/observers/
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الهيئات املراقبة مدعوة أيضا إىل أن حترض، ابلصفة ذاهتا، اجامتعات اللجان أو األفرقة العامةل أو غري ذكل من هيئات  وتكل

 امجلعيات الفرعية.

 حتديث قامئة املنظامت غري احلكومية املعمتدة بصفة مراقب يف الويبو "2"

 (.حتديث قامئة املنظامت غري احلكومية املعمتدة بصفة مراقب يف الويبو) /8/58A: الوثيقة

 أحاطت امجلعيات علام ابلوثيقة املذكورة أعاله. :القرار

يف الويبو عىل مدى  د املنظامت غري احلكومية املعمتدة بصفة مراقبحتلياًل لزايدة عد A/58/8م الوثيقة تقد :معلومات إضافية

ت ، وتبنّي يف الوقت ذاته املعدل املنخفض نسبيا ملشاركة تكل املنظامت املراقبة يف اجامتعا(2017-1997) العقدين املاضيني

مراقب من خالل إجراء اس تقصاء بني   احلكومية املعمتدة بصفةقامئة املنظامت غرياألمانة مجعيات الويبو وجلاهنا. وس تحّدث 

وترفع تقريرا إىل امجلعيات عن املنظامت املذكورة اليت مل تشارك يف مجعيات الويبو أو جلاهنا طيةل الس نوات امخلس املاضية، 

 نتاجئ ذكل التحديث.

 املوافقة عىل الاتفاقات املربمة :7البند 

 )املوافقة عىل الاتفاقات( /1/75WO/CC الوثيقة

األخرى فريقية للملكية الفكرية؛ و بني الويبو واألريبو واملنظمة األقت جلنة الويبو للتنس يق عىل مذكريت تفامه: واحدة واف: ارالقر 

 .الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيابني الويبو والاحتاد 

رى بغرض تعزيز التعاون، وتقوم : تربم الويبو مذكرات تفامه واتفاقات تعاون ورشاكة مماثةل مع املنظامت األخمعلومات إضافية

مصاحل ادلول األعضاء بذكل عادة من خالل تنفيذ أنشطة وبرامج مشرتكة مضن التلكيفات املس ندة للك منظمة ومبا خيدم 

ية منظمتان حكوميتان دوليتان إقلمييتان تسعيان إىل تعزيز حامية امللكية الفكر  فريقية للملكية الفكريةاألريبو واملنظمة األفهيا. و 

ومواءمة وتطوير قوانني امللكية الفكرية واملسائل ذات الصةل مبا يناسب احتياجات أعضاهئا واملنطقة كلك. أما الاحتاد 

الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا فيسعى إىل تسخري امللكية الفكرية ألغراض التمنية الاقتصادية والاجامتعية والثقافية 

 ادلول األعضاء فيه. يف

 2019رشوعات جداول أعامل ادلورات العادية لعام م  :8البند 

العادية للجمعية العامة للويبو ومؤمتر الويبو ومجعية احتاد  2019مرشوعات جداول أعامل دورات عام ) /4/58A: الوثيقة

 (.ابريس ومجعية احتاد برن

تنفيذية الحتاد ابريس املرفق الثالث؛ اللجنة ال اعمتدت املرفقني األول والثاين؛ و اعمتدت جلنة الويبو للتنس يق ": القرار

 .اللجنة التنفيذية الحتاد برن املرفق الرابعاعمتدت و 

ُ اتفاقية وفقا ألحاكم : معلومات إضافية نس يق رمسيا مرشوع جدول أعامل ادلورات العادية للجمعية ويبو لل عد جلنة الالويبو، ت

ة التنفيذية الحتاد ابريس واللجنة التنفيذية الحتاد برن مرشوع جدول عد لك من اللجنوابملثل، يُ  العامة للويبو ومؤمتر الويبو.

( ويمت تناول بند 2019وتُعقد ادلورات العادية لتكل الهيئات لك س نتني )تُعقد ادلورات القادمة يف عام  أعامل مجعيهتا.
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قات املشار إلهيا يف قرار ادلورة وتتضمن املرف معياري يف العام اذلي يس بق الس تكامل اإلجراءات الشلكية املنصوص علهيا.

 للهيئات املذكورة أعاله. 2019وامخلسني للجمعيات مرشوعات جداول أعامل دورات عام  الثامنة

 تكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني التنفيذيتني الحتادي ابريس وبرن :9البند 

 A/58/9 Rev.و (تني الحتادي ابريس وبرنتكوين جلنة الويبو للتنس يق واللجنتني التنفيذي ) A/58/7: لوثيقتانا

 (التنس يق جلنة تكوين بشأن الهادئ واحمليط آس يا بدلان مجموعة مقرتح)

إن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه، قّررت أن جيري رئيس امجلعية العامة للويبو مشاورات مع ادلول األعضاء بشأن : "القرار

، ألغراض انتخاب األعضاء املكونة للجنة الويبو للتنس يق، 2019عام  ختصيص املقاعد الشاغرة يف مجعيات الويبو يف

 "واللجنتني التنفيذيتني الحتادي ابريس وبرن، يف مجعيات الويبو نفسها.

د تكوين جلنة الويبو للتنس يق لك س نتني طبقا للامدة ُي  :معلومات إضافية ويف حني اكن يُفرتض أن  من اتفاقية الويبو. 8دَّ

مما يعد زايدة ابملقارنة مع العام  –عضوا  87يف مجعيات الويبو السابعة وامخلسني  املُنتخبةنة الويبو للتنس يق تشمل عضوية جل 

لتنس يق الويبو ل ادلول األعضاء، بشلك اس تثنايئ، أن تظّل عضوية جلنة  اتفقت –عضوا  83السابق حيث اكنت تشمل 

ت ذاته عىل إجراء املزيد من املشاورات حول ختصيص املقاعد كام اتفقت يف الوق عضوا. 83دون تغيري، أي مبا يشمل 

، تقّرر مواصةل املشاورات بشأن ختصيص املقاعد الشاغرة 2018. ويف مجعيات عام 2017األربعة اليت ظلت شاغرة يف عام 

 سيتعنّي انتخاب أعضاء جدد. عندما، 2019مجعيات عام انعقاد )اليت بلغت حيهنا مخسة مقاعد( قبل 

 تكوين جلنة الربانمج واملزيانية :10 البند

اقرتاح من مجموعة بدلان آس يا ) WO/GA/50/14و( تكوين جلنة الربانمج واملزيانية) WO/GA/50/12 :الوثيقتان

 (واحمليط الهادئ بشأن تكوين جلنة الربانمج واملزيانية

ملزيانية؛ ويف هذا الس ياق، س يجري رئيس امجلعية قّررت امجلعية العامة للويبو أن تنظر يف تكوين جلنة الربانمج وا: "القرار

العامة للويبو مشاورات بشأن جلنة برانمج ومزيانية شامةل وشفافة وفعاةل، مع مراعاة اعتبارات عدة مهنا المتثيل اجلغرايف، 

 ."2019ا احلادية وامخلسني يف عام بغرض اختاذ قرار خالل امجلعية العامة للويبو يف دورهت

د تكوين جلنة ُي  :يةمعلومات إضاف  . ويف الوقت 2017. وانُتخب أعضاء جدد يف مجعيات عام لك س نتني الربانمج واملزيانيةدَّ

، تقّرر مواصةل املشاورات قبل 2018ذاته، تقّرر إجراء مشاورات بشأن تكوين جلنة الربانمج واملزيانية. ويف مجعيات عام 

 أعضاء جدد. عندما سيتعنّي انتخاب، 2019انعقاد مجعيات عام 

 تقارير عن التدقيق والرقابة :11البند 

 لجنة الاستشارية املس تقةل للرقابةال تقرير  "1"

)قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة  /6/58Aو بو الاستشارية املس تقةل للرقابة()تقرير جلنة الوي  /1/50WO/GA: يقتانالوث 

 الربانمج واملزيانية(.

 .بتقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةمة للويبو علام أحاطت امجلعية العا: القرار
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خالل العام السابق. وتعلقت املسائل املتناوةل بأمور عدة عن ادلورات الفصلية اليت عقدهتا  أبلغت اللجنة :معلومات إضافية

وتقرير مراجع  2017 املُراجعة لعامواس تعراض البياانت املالية مهنا، حتديدا، خطة الرقابة ادلاخلية ونتاجئ خطة العمل؛ 

ورصد تنفيذ توصيات الرقابة؛ واس تعراض خطة معل مكتب ؛ إدارة اخملاطر واملراقبة ادلاخلية؛ واحلساابت اخلاريج

 األخالقيات وإسداء مشورة بشأهنا؛ واملناقشات مع أمني املظامل؛ واملساعدة املقدمة إىل الهيئات الرئاس ية.

 ابت اخلاريجتقرير مراجع احلسا "2”

 )قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية(. /6/58Aو( تقرير مراجع احلساابت اخلاريج) /5/58A: الوثيقتان

 : أحاطت امجلعيات علام بتقرير مراجع احلساابت اخلاريج.القرار

وعالوة عىل ذكل، . من مراجع احلساابت اخلاريج: تلقت الويبو رأاي غري مشفوع بتحفظ بشأن بياانهتا املالية معلومات إضافية

 .املايل والحئتهالويبو ظام نابت الويبو وفقا ل قدم مراجع احلساابت اخلاريج تقريرا مطوال بشأن مراجعة حسا

 تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية "3"

)قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة  /6/58Aو (التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية) /2/50WO/GA :يقتانالوث 

 الربانمج واملزيانية(.

 .: أحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلتقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخليةالقرار

، وأنشطة عالية األولويةالرقابة الوتوصيات  هممة مسائليتضمن التقرير معلومات بشأن أمور عدة مهنا  :معلومات إضافية

قيق، ووضع تنفيذ توصيات الرقابة، والعمل الاستشاري واإلرشادي يف جمال الرقابة، فضال عن تعاون شعبة الرقابة التح 

 ادلاخلية مع أمني املظامل ومكتب األخالقيات وهيئات الرقابة اخلارجية.

 تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية :12البند 

 هتا جلنة الربانمج واملزيانية(.)قامئة القرارات اليت اعمتد A/58/6 :الوثيقة

 A/58/6 أحاطت امجلعيات علام بقرارات جلنة املزيانية ووافقت عىل توصيات جلنة املزيانية الواردة يف الوثيقة :القرار

جة املندر مشل هذا البند لك املسائل اليت ترشف علهيا جلنة املزيانية فامي عدا تقارير عن التدقيق والرقابة ): معلومات إضافية

لتقرير املرحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة؛ وتقرير أداء الويبو اب املسائلتكل  تعلقت(. و 11البند حتت 

الزتامات التأمني الصحي بعد انهتاء و  ،2017والتقرير املايل الس نوي والبياانت املالية الس نوية لعام ، 2016/17 للثنائية

ملرشوعات التمكيلية ا، و هنجية ختصيص اإليرادات والنفقات حبسب لك احتادم توري، و ، ووضع معلية اإلصالح ادلس  اخلدمة

ويف الفرتة  2019 مايو 10إىل  6ومن املزمع أن جتمتع جلنة املزيانية، مبدئيا، يف الفرتة من . يف إطار اخلطة الرأساملية الرئيس ية

 .2019يوليو  12إىل  8من 
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 ويبوفتح ماكتب خارجية جديدة لل :13بند ال 

 (.2018/19فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو خالل الثنائية ) WO/GA/50/11 :الوثيقة

قّررت امجلعية العامة للويبو أن تطلب من رئيس امجلعية العامة للويبو مواصةل املشاورات بغرض تقدمي توصية " :القرار

، مبا يف ذكل 2018/2019لويبو يف الثنائية بشأن فتح ما يبلغ أربعة ماكتب خارجية ل 2019امجلعية العامة لعام  إىل

 "كولومبيا. يف

 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة :14البند 

وأشري إىل  (.تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة) /3/50WO/GA: ةالوثيق

 (.يجني بشأن األداء السمعي البرصيوضع معاهدة ب ) .A/58/INF/6 Rev الوثيقة

 إن امجلعية العامة للويبو:": القرار

 (؛WO/GA/50/3أحاطت علام مبضمون "تقرير عن اللجنة ادلامئة حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة" )الوثيقة  "1""

 ووّّجت جلنة احلق املؤلف إىل ما ييل: "2""

توافق يف اآلراء حول القضااي العالقة املتصةل ابملعاهدة بذل لك ما يف وسعها من ّجود بغرض التوصل إىل  أ()

 املقرتحة بشأن حامية هيئات البث خالل ادلورتني السابعة والثالثني والثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف؛

راء حول وتقيمي التقدم احملرز يف ادلورة الثامنة والثالثني للجنة حق املؤلف والقيام، يف حال حتقّق توافق يف اآل ب()

 القضااي العالقة، ابقرتاح توصية للجمعية العامة للموافقة عىل اترخي وماكن انعقاد مؤمتر دبلومايس العامتد املعاهدة؛

 ".WO/GA/50/3ووّّجت جلنة حق املؤلف إىل مواصةل معلهيا بشأن القضااي األخرى املُبلّغ عهنا يف الوثيقة  "3""

" حامية هيئات 1تناولت املسائل التالية خالل العام املايض: " نة حق املؤلفجل أن : يشري التقرير إىل معلومات إضافية

" والتقييدات والاس تثناءات لفائدة مؤسسات 3" ؛والتقييدات والاس تثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات "2" ؛البث

" 6" وحق التتبع؛ "5؛ "رمقيةحتليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة ال" و 4؛ "التعلمي والبحث واألشخاص ذوي إعاقات أخرى

، ومن املزمع أن جتمتع، 2018نومفرب  30إىل  26يف الفرتة من  نة حق املؤلفجل . واجمتعت حامية حقوق خمريج املرسحو 

 .2019أكتوبر  25إىل  21والفرتة من  2019 أبريل 5إىل  1مبدئيا، يف الفرتة من 

 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات :15البند 

 )تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات(. /4/50WO/GA: الوثيقة

 ابلوثيقة املشار إلهيا أعاله.: أحاطت امجلعية العامة للويبو علام القرار

 " الاس تثناءات والتقييدات عىل1: يشري التقرير إىل أن اللجنة تناولت املسائل التالية خالل العام املايض: "معلومات إضافية

" ورسية التواصل بني 4" ؛" والرباءات والصحة3" ؛" وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أنظمة الاعرتاض2" ؛حقوق الرباءات
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هيم إىل  3، مبدئيا، يف الفرتة من اللجنة . ومن املزمع أن جتمتعونقل التكنولوجيا "5" ؛مستشاري الرباءات وموِّكل

 .2019ديسمرب  5إىل  2والفرتة من  2019 يونيو 27إىل  24والفرتة من  2018 ديسمرب 6

 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية :16البند 

تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات ) WO/GA/50/5: الوثيقة

 (.يةاجلغراف 

 ابلوثيقة املشار إلهيا أعاله.أحاطت امجلعية العامة للويبو علام : القرار

" فامي خيص العالمات 1" تناولت املسائل التالية خالل العام املايض: نة العالماتجل : يشري التقرير إىل أن معلومات إضافية

لية غري املسجةل امللكية للمواد الصيدالنية، فضال التجارية، حامية أسامء البدلان، والنفاذ إىل املعلومات فامي خيص األسامء ادلو 

" وفامي خيص التصاممي الصناعية، مرشوع معاهدة قانون التصاممي )انظر 2عن املس تجدات الطارئة عىل نظام أسامء احلقول؛ "

خدمة ذكل ، وكتصاممي واّجات املس تخدم املصورة واأليقوانت واحملارف/اخلطوطحتت البند التايل من جدول األعامل(، و 

 12يف الفرتة من  نة العالماتجل " وبرانمج معل بشأن املؤرشات اجلغرافية. واجمتعت 3؛ "النفاذ الرمقي إىل واثئق األولوية

 .2019نومفرب  8إىل  4والفرتة من  2019أبريل  12إىل  8، ومن املزمع أن جتمتع، مبدئيا، يف الفرتة من 2018نومفرب  16إىل 

 وة إىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأن قانون التصامميمسائل تتعلق ابدلع :17البند 

 )مسائل تتعلق ابدلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس العامتد معاهدة بشأن قانون التصاممي(. WO/GA/50/6: الوثيقة

عوة إىل عقد مؤمتر ادل، النظر يف 2019امجلعية العامة للويبو أهنا س تواصل، خالل دورهتا القادمة يف عام  قّررت: "القرار

 ".2020 يف هناية النصف األول من عام معاهدة قانون التصامميبشأن دبلومايس 

، مع إدخال حتديث إلدراج 2017اعُتمدت الصياغة ذاهتا اليت اس ُتخدمت يف مجعيات : معلومات إضافية

 .2020و 2019 عايم

 التمنية أجندةواس تعراض تنفيذ توصيات  تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية :18البند 

(، التمنية أجندةتقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات ) WO/GA/50/7 :ئقالواث

 WO/GA/50/13و (قرار بشأن املسائل املتعلقة ابللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية) WO/GA/49/10و

 (.تلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أجندة التمنيةخم  مسامهة)

 إن امجلعية العامة للويبو: ": القرار .1

"تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات أجندة  مبضمونعلام  أحاطت ")أ(

 ؛(WO/GA/50/7 التمنية " )الوثيقة

مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من املعنونة " WO/GA/50/13 وفامي خيص الوثيقة ")ب(

 "،توصيات أجندة التمنية
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يعنهيا  مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ماأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة املعنونة " "1"

 (؛WO/GA/50/13 " )الوثيقةمن توصيات أجندة التمنية

 "نة التمنية التقرير املشار إليه يف تكل الوثيقة.إىل جل  وأحالت "2"

عىل ملخص رئيس ادلورتني السابقتني للجنة التمنية وتقرير املدير العام  WO/GA/50/7 تش متل الوثيقة: معلومات إضافية

 WO/GA/50/13 . وتشري الوثيقة2018يف مايو خالل دورة جلنة التمنية املعقودة بشأن تنفيذ أجندة التمنية، اذلي ُقدم 

إىل  19إىل إبالغ خمتلف هيئات الويبو عن تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أجندة التمنية. واجمتعت جلنة التمنية يف الفرتة من 

 .2019 نومفرب 22إىل  18والفرتة من  2019مايو  24إىل  20، ومن املزمع أن جتمتع، مبدئيا، يف الفرتة من 2018 نومفرب 23

جنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية تقرير عن الل  :19البند 

 والفوللكور

 عن جلنة املعارف(تقرير ) /8/50WO/GA :الوثيقة

تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية يف مضمون " نظرتإن امجلعية العامة للويبو : "القرار .2

جلنة املعارف، استنادا إىل  انشدت (، وWO/GA/50/8ور" )الوثيقة والفوللك واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية

 :2018/2019معلها طبقا لوالية جلنة املعارف للثنائية  ترسيعالتقدم احملرز، 

إىل أن مجيع أعضاء جلنة املعارف أكّدوا جمددا، دلى اختتام ادلورة السابعة والثالثني للجنة،  مع اإلشارة )أ("

إىل التقدم احملرز، إىل ترسيع معل اللجنة، بغرض التوصل إىل اتفاق حول صك دويل  الزتاهمم ابلسعي، استنادا

دون إخالل بطبيعة النتيجة )النتاجئ( فامي يتعلق ابمللكية الفكرية مبا يضمن امحلاية املتوازنة والفعاةل )صكوك دولية(، 

؛ وابلعمل عىل حنو بنّاء ومنفتح ابس تخدام للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي

 طرائق معل سلمية.

ابلتقدم احملرز خالل ادلورتني اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني فامي خيص املوارد  مع اإلقرارو ")ب(

 WIPO/GRTKF/IC/35/10مبنّي يف تقرير ومرشوع تقرير ادلورتني عىل التوايل ) الوراثية، كام هو

 .(.WIPO/GRTKF/IC/36/11 Provو

إىل أن موضوع املوارد الوراثية سيُنظر فيه يف مرحةل "التقيمي" أثناء ادلورة األربعني، حني  مع اإلشارةو ")ج(

ستنظر اللجنة يف اخلطوات املقبةل فامي خيص املوارد الوراثية، وكذكل املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف 

 لتوصية ابدلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس و/أو مواصةل املفاوضات.التقليدي، مبا يف ذكل ما إذا اكن ينبغي ا

إىل التقدم احملرز يف ادلورة السابعة والثالثني بشأن املعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف  مع اإلشارةو ")د(

 (..WIPO/GRTKF/IC/37/17 Provوارد يف مرشوع تقرير ادلورة )  التقليدي، كام هو

إىل أن اللجنة س تواصل، خالل ادلورات الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني واألربعني،  مع اإلشارةو ")ه(

 معلها املتعلق ابملعارف التقليدية وأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.
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إىل  اإلشارةبأمهية مشاركة الشعوب األصلية وامجلاعات احمللية يف معل جلنة املعارف، و مع الاعرتافو ")و(

ادلول األعضاء عىل النظر يف إماكنية اإلسهام يف الصندوق وحبث  تشجيعاستنفاد موارد صندوق الويبو للتربعات، و

 "أخرى. ترتيبات متويل بديةل

" املوارد الوراثية يف 1"يشري التقرير إىل أن جلنة املعارف تناولت املسائل التالية خالل العام املايض: : معلومات إضافية

ادلورة " واملعارف التقليدية/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي يف 2ادلورتني اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني؛ "

جلنة  من املزمع أن جتمتعابملوارد الوراثية قبل ادلورة السادسة والثالثني.  معينفريق خرباء خمصص واجمتع والثالثني.  السابعة

إىل  17والفرتة من  2019 ارسم 22إىل  18والفرتة من  2018 يسمربد 14إىل   10، مبدئيا، يف الفرتة من املعارف

يف فريق خرباء خمصص معين ابملعارف التقليدية/أشاكل التعبري الثقايف التقليدي  س يجمتعو . 2019 ونيوي 21

، بتقيمي التقدم 2019س تقوم امجلعية العامة، يف عام ، "2017لوالية جلنة املعارف املعمتدة يف عام وطبقا . 2018 ديسمرب 9

احملرز، وابلنظر إىل مس توى نضج النصوص، مبا يف ذكل مس توايت الاتفاق عىل األهداف والنطاق وطبيعة الصك 

 "املفاوضات. مواصةل ادلعوة إىل عقد مؤمتر دبلومايس و/أو تبّت يف)الصكوك(، س  

 تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابإلنفاذ :20البند 

 (.تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابإلنفاذ) /9/50WO/GA: الوثيقة

 ابلوثيقة املشار إلهيا أعاله. ية العامة للويبو علام: أحاطت امجلع القرار

" التجارب الوطنية اخلاصة 1تناولت املسائل التالية خالل العام املايض: " نة اإلنفاذجل يشري التقرير إىل أن : معلومات إضافية

التجارب و " 2" ؛ر معومابأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل إلذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهو 

" والتجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة 3" ؛الوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأن س ياسات وأنظمة إنفاذ امللكية الفكرية

. القصص الناحجة بشأن خدمات تكوين الكفاءات وخدمات ادلمع املُقدمة من الويبو" و 4الترشيعية اليت تقدهما الويبو؛ "

 .2019 سبمترب 4إىل  2، مبدئيا، يف الفرتة من نة اإلنفاذجل أن جتمتع املزمع  ومن

 نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات :21لبند ا

 تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات "1"

 عاهدة التعاون بشأن الرباءات(.مل)تقرير عن معل الفريق العامل  /1/50PCT/A: الوثيقة

للفريق عقد دورة ووافقت عىل لوثيقة املشار إلهيا أعاله ا علام اد معاهدة التعاون بشأن الرباءاتة احتمجعيأحاطت  :القرار

 .يقةالوث  من تكل 8 كام هو مبنّي يف الفقرة، العامل ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات

توّجات وأولوايت  :مهنا ما ييل خالل العام املايضعدة تناول مسائل  الفريق العامليشري التقرير إىل أن : معلومات إضافية

إىل الويبو وادلول األعضاء ُمقدمة وتوصيات ، )معاهدة الرباءات( معاهدة التعاون بشأن الرباءات طاعقيف  قبلية ممكنةمس ت 

اخلدمات و ة بأشخاص أو تكنولوجيات خاضعة لعقوابت جملس األمن التابع لألمم املتحدة، املتعلقبشأن طلبات الرباءات 

، طأً خاملودعة الطلب ادلويل جزاء لجامعات، وعنارص وأيضات الرسوم لوختف ، الرباءاتاإللكرتونية يف قطاع معاهدة 

عقد ، املشار إلهيا يف القرار، بPCT/A/50/1 من الوثيقة 8 الفقرة تعلقوت . تدريب الفاحصنيوتنس يق املساعدة التقنية، و 
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زمة لمتكني بعض الوفود من خالل العام املقبل وإاتحة املساعدة املالية الالللفريق العامل ملعاهدة الرباءات دورة واحدة 

إىل  11 الرباءات، مبدئيا، يف الفرتة من ومن املزمع أن جيمتع الفريق العامل ملعاهدة. حضورها، كام يف املايض

 .2019 يونيو 14

 التعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات "2"

 املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات(. )التعديالت /2/50PCT/A: الوثيقة

اعمتدت مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات التعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون ": القرار

، وبدء النفاذ والرتتيبات الانتقالية كام هو مبنّي يف PCT/A/50/2بشأن الرباءات واملبيّنة يف املرفق األول من الوثيقة 

 "يقة نفسها.من الوث  4 الفقرة

جّرد مبالفحص المتهيدي ادلويل من بدء الفحص  اتإدار  69س ميكّن التعديل املقرتح إدخاهل عىل القاعدة : علومات إضافيةم

تقدمي ل مل يلمتس مودع الطلب رصاحة إرجاء بدء الفحص المتهيدي ادلويل حىت انقضاء املهةل املطبقة  ، مااستيفاء الرشوط

 طلب الفحص المتهيدي ادلويل.

 اس امترة طلب التعيني كإدارة للبحث ادلويل وإدارة للفحص المتهيدي ادلويل يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات "3"

اس امترة طلب التعيني كإدارة للبحث ادلويل وإدارة للفحص المتهيدي ادلويل يف إطار معاهدة ) /3/50PCT/A :الوثيقة

 (.التعاون بشأن الرباءات

من  10 القرار املقرتح الواردة يف الفقرة رباءاتمجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن ال اعمتدت": القرار

، املتعلق بإحداث اس امترة طلب تعيني مكتب أو منظمة حكومية دولية كإدارة للبحث ادلويل PCT/A/50/3 الوثيقة

 "كإدارة للفحص المتهيدي يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات. أو

دولية ممن يلمتس تعيينه كإدارة للبحث ادلويل أو إدارة  ي مكتب أو منظمة حكوميةأطلب كّن اس امترة المت: معلومات إضافية

تكل  استيفاءو  لرباءات للبّت يف التعيني.معاهدة امجعية احتاد  ت اليت تطلهبامن توفري املعلوما للفحص المتهيدي ادلويل

 صبح اآلن رشطا من رشوط إجراء التعيني.أولكنه اختياراي ابلنس بة للماكتب اليت تطلب التعيني، اكن يف السابق  الاس امترة

كندية للرباءات كإدارة للبحث ادلويل وإدارة للفحص المتهيدي ادلويل يف تعديل الاتفاق اخلاص بعمل املفوضية ال  "4"

 إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

تعديل الاتفاق اخلاص بعمل املفوضية الكندية للرباءات كإدارة للبحث ادلويل وإدارة للفحص ) /4/50PCT/A :لوثيقةا

 (المتهيدي ادلويل يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءات

 :مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءاتإن : "القرار

الاتفاق اخلاص بعمل املفوضية الكندية للرباءات كإدارة للبحث مرشوع تعديل نص وافقت عىل  "1""

َّنة يف املرفق األول من يل يف إطار معاهدة التعاون بشأن الرباءاتادلويل وإدارة للفحص المتهيدي ادلو ، بصيغته املبي

 ؛PCT/A/50/4 الوثيقة
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اخلاص بعمل املفوضية الكندية للرباءات كإدارة ووافقت عىل التعديالت املقرتح إدخالها يف الاتفاق  "2""

َّنة يف املللبحث ادلويل وإدارة للفحص المتهيدي ادلويل  "رفق الثاين من الوثيقة ذاهتا.، بصيغهتا املبي

آخر متديدا ، و 2027عام يف هناية  فاقها اجلديد اذلي س تنهتيي مدتهلبت كندا إدخال تعديالت عىل اتط : علومات إضافيةم

 صة ابلتصديق عىل الاتفاق اجلديد.، من أجل اس تكامل اإلجراءات الوطنية اخلا2020حىت هناية  لالتفاق الراهن

 نظام مدريد :22البند 

 تقرير عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأن السلع واخلدمات "1"

 (.دماتتقرير عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأن السلع واخل) 1/2MM/A/5: الوثيقة

 لوثيقة املشار إلهيا أعاله.ابعلام  مجعية احتاد مدريدأحاطت : القرار

 اةلحمعلومات عن يشري التقرير إىل أن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأن السلع واخلدمات حتتوي عىل : علومات إضافيةم

لغة. وتش متل قاعدة  18بزهاء وقوامئ السلع واخلدمات مكتبا وطنيا وإقلمييا للملكية الفكرية  35بياانت من  س متدةم القبول 

آخر مع  مامتش ية متاما 2017 سخةن  وقد ابتتابللغة اإلنلكزيية للسلع واخلدمات مصطلح  100 000البياانت عىل أكرث من 

ببياانت مس متدة من مصادر  السلع واخلدماتسيتواصل إثراء قاعدة بياانت و . (NCL11-2017) تصنيف نيسطبعة من 

أنشطة ترمجة قاعدة بياانت  لتيسري. ويشري التقرير أيضا إىل األموال املتبقية اليت سيتواصل اس تخداهما متنوعة

 واخلدمات. السلع

 اقرتاح الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات "2"

 (.يذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالماتاقرتاح الالحئة التنف ) 2/2MM/A/5: الوثيقة

اقرتاح الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل ادلويل للعالمات،  مجعية احتاد مدريداعمتدت " :القرار

اقرتاح الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد " ذكل التعديالت املدخةل عىل جدول الرسوم، عىل النحو املبنّي يف مرفقوك

 "النفاذ. اترخيا دلخولها حزي 2020فرباير  1، وحّددت (MM/A/52/2 الوثيقة) بشأن التسجيل ادلويل للعالمات

كتيس تغيري الامس من الالحئة التنفيذية املشرتكة إىل الالحئة التنفيذية دالةل كبرية والغرض منه بيان أن ي : علومات إضافيةم

 نظام مدريد. نمضت ادلولية دة اليت حتمك الطلبات والتسجيالالربوتوكول هو املعاهدة الوحي

 ظام الهاين :23البند 

 (.التفاق الهاي 1960ووثيقة  1999التعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة لوثيقة ) 1/38A//H: الوثيقة

املرفقني األول والثاين ، عىل النحو املبنّي يف 3اعدة التعديالت املقرتح إدخالها عىل الق مجعية احتاد الهاياعمتدت  ": القرار

 ".2019 ريناي 1، عىل أن يكون اترخي بدء النفاذ H/A/38/1 الوثيقة من

املكتب  دلى كيلو لتعيني طلب دويل  إيداعتوكيل يف اترخي يف رشط تقدمي ختف رض من التعديالت هو الغ: معلومات إضافية

 .2019نومفرب  1أكتوبر إىل  30املزمع أن جيمتع الفريق العامل، مبدئيا، يف الفرتة من ومن ادلويل. 
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 نظام لش بونة :24البند 

 تقرير عن الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة "1"

 (مل املعين بتطوير نظام لش بونةتقرير عن الفريق العا) 1/5LI/A/3: لوثيقةا

 أحاطت مجعية احتاد لش بونة ابلوثيقة املشار إلهيا أعاله.: القرار

ل املسائل التالية: ختفيضات الرسوم املقّررة مبوجب نظام لش بونة تناو ل لفريق العامل أن ا شري التقرير إىلي : معلومات إضافية

 27 ، مبدئيا، يويمفريق العاملمن املزمع أن جيمتع الو وثيقة جنيف التفاق لش بونة والاس تدامة املالية الحتاد لش بونة. 

 .2019 ايوم 28و

 التعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف التفاق لش بونة "2"

التعديالت املقرتح إدخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف التفاق ) LI/A/35/2: الوثيقة

 (.لش بونة

 :مجعية احتاد لش بونةإن : "القرار

 فاقجنيف الت بني اتفاق لش بونة ووثيقة الالحئة التنفيذية املشرتكةجدول الرسوم الوارد يف التعديالت عىل  اعمتدت "1""

ابملائة من مبلغ الرسوم املقّررة املس تحقة السداد من قبل البدلان األقل منوا فامي  50ختفيض بنس بة من أجل إدراج لش بونة، 

 وفامي خيص لك تعديل لتسجيل دويل؛خيص التسجيالت ادلولية 

" بعد ثالث س نوات من دخول وثيقة جنيف 1قّررت أن يبدأ نفاذ ختفيضات الرسوم املشار إلهيا يف الفقرة الفرعية "و  "2""

 "اق لش بونة حزي النفاذ.التف

 .األقل منوا رسوم للمودعني من البدلانيف ال ن التعديالت هو منح ختفيضاتلغرض ما: معلومات إضافية

 مركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذكل أسامء احلقول عىل اإلنرتنت :25البند 

 )مركز الويبو للتحكمي والوساطة، ابإلضافة إىل أسامء احلقول(. /01/50WO/GA: الوثيقة

 عاله.: أحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلوثيقة املشار إلهيا أالقرار

حتتوي الوثيقة عىل تقرير عن أنشطة املركز ابعتباره موردا دوليا للبدائل الفعاةل ملنازعات امللكية الفكرية : معلومات إضافية

ويف  املنازعات.لس بل البديةل لتسوية ابالتعاون مع بعض ماكتب امللكية الفكرية عىل الهنوض املرفوعة أمام احملامك، مبا يف ذكل 

عىل أساس  2017عدد القضااي اليت عاجلها املركز يف عام يشري التقرير إىل أن جمال تسوية املنازعات املتعلقة بأسامء احلقول، 

ركز اكن امل، 2018؛ وحىت يونيو قضية للعام الثاين عىل التوايل 3000جتاوز  لأسامء احلقو منازعات لتسوية الس ياسة املوحدة 

 امس حقل. 76 000قضية مبا يشمل أكرث من  41 000قد عاجل أكرث من 
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ري النفاذ إىل املصنفات املنشورة لفائدة األشخاص املكفوفني أو معايق البرص معاهدة مراكش لتيس :26البند 

 أو ذوي إعاقات أخرى يف قراءة املطبوعات

 .(تقرير عن احتاد الكتب امليرسة) /INF/1 Rev/3MVT/A.( ووضع معاهدة مراكش) /Rev/3MVT/A 1.: الوثيقتان

 .Rev/3T/A/MV 1.: أحاطت مجعية معاهدة مراكش علام ابلوثيقة القرار

 تأو انضم عاهدة مراكشمعىل  تقد صادق التاليةن وربعادلول اإلحدى واأل ت، اكن0182سبمترب  02: يف معلومات إضافية

ومجهورية كوراي  ،وكوس تارياك ،وش ييل ،وكندا ،وبوركينا فاسو ،والربازيل ،وبوتسواان ،ياوأسرتال  ،واألرجنتني ،أفغانس تان: إلهيا

 ،وإرسائيل ،والهند ،وهندوراس ،وغواتاميال ،وغاان ،والسلفادور ،وإكوادور، وامجلهورية ادلومينيكية ،الشعبية ادلميقراطية

 ،وابراغواي ،وبامن ،ونيجرياي ،ومنغوليا ،واملكس يك ،ومايل ،ومالوي ،وليرباي ،وليسوتو ،وقريغزيس تان ،وكينيا ،واألردن

 ،ورسي الناك ،وس نغافورة ،وسانت فنسنت وجزر غرينادين ،والاحتاد الرويس ،ومجهورية مودلوفا ،ومجهورية كوراي ،وبريو

احتاد الكتب امليرسة، وهو احتاد عن  لرابعا. وأبرز التقرير الس نوي وأوروغواي ،واإلمارات العربية املتحدة ،وأوغندا ،وتونس

 مشرتك بني القطاعني العام واخلاص تقوده الويبو، األنشطة املضطلع هبا دلمع التنفيذ العميل ملعاهدة مراكش.

 تقارير عن شؤون املوظفني :27لبند ا

 تقرير عن املوارد البرشية "1"

 (.عن املوارد البرشيةس نوي تقرير ) INF/1/5WO/CC/7: لوثيقةا

للتنس يق علام بربانمج الويبو للماكفآت والتقدير واملناقشة اليت دارت بشأنه، وقّررت أن تلمتس  أحاطت جلنة الويبو" :القرار

 "من األمانة أن تقدم تقريرا عن تنفيذ برانمج املاكفآت والتقدير يف ادلورة السادسة والس بعني للجنة التنس يق.

 ، وكذكلجلنة الويبو للتنس يق عهنا يغطي التقرير املسائل املتعلقة مبوارد الويبو البرشية واليت جيب إبالغ: معلومات إضافية

يتوي عىل معلومات عن التقدم احملرز صوب بلوغ األهداف املرتبطة  وهواليت هتّم ادلول األعضاء.  خرىشؤون املوظفني األ

عض من شؤون املوظفني املذكورة ووصف وجزي للس ياسات واألنشطة الوجهية املامتش ية مع اسرتاتيجية املنظمة للموارد بب

رسوم رشية يتوي عىل بياانت و الواردة يف التقرير كتيّب منفصل عن املوارد الب املعلومات ويمكّل . 2021-2017البرشية 

 ارد البرشية.ة بشأن املو معلوماتي

 تقرير مكتب األخالقيات "2"

 (.التقرير الس نوي ملكتب األخالقيات) INF/2/5WO/CC/7: الوثيقة

 وثيقة املشار إلهيا أعاله.أحاطت جلنة الويبو للتنس يق علام ابل: القرار

" واملشورة 2" ؛لتوعية والتدريباأنشطة " 1ا ييل: "مب املرتبطةالتقرير أنشطة مكتب األخالقيات  يعرض: معلومات إضافية

صة ملكتب " وتنفيذ الس ياسات اخملصّ 4" ؛" ووضع القواعد واملعايري وصياغة الس ياسات3" ؛املوظفنياملُقدمة إىل  الرسية

 .داملتحدة املوحّ املواءمة مع أفضل املامرسات يف نظام األمم و " 5؛ "األخالقيات
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 تعديالت عىل نظام املوظفني والحئته :28البند 

 تعديالت عىل نظام املوظفني والحئته "1"

 .(تعديالت عىل نظام املوظفني والحئته) 2/5WO/CC/7: لوثيقةا

 إن جلنة الويبو للتنس يق:": القرار

 ،WO/CC/75/2 ةاألول من الوثيقعىل نظام املوظفني عىل النحو الوارد يف املرفق املدخةل عىل التعديالت  وافقت "1""

من نظام املوظفني، واذلي  14-3تعديل املقرتح إدخاهل عىل املادة ، ابس تثناء ال 2019يناير  1اعتبارا من لتدخل حزي النفاذ 

 حسبته األمانة بناء عىل طلب اللجنة.

 :علام ابلتعديالت املدخةل عىل الحئة املوظفني وأحاطت "2""

اعتبارا من لتدخل حزي النفاذ  ،WO/CC/75/2 ةعىل النحو الوارد يف املرفق الثاين من الوثيق )أ(

 ؛2019 يناير 1

 .2018 يونيو 30و 2017 يوليو 1، واملطبَّقة بني نفسها ةالنحو الوارد يف املرفق الثالث من الوثيق وعىل )ب(

طيةل املدة  فهيا، والمتست من األمانة تضمني تقريرها الس نوي عن املوارد البرشية معلومات عن أية حاالت ُمنح "3""

 "س نتني.املشموةل ابلتقرير، متديد لتعيني مؤقت مبا يتجاوز فرتة ال 

 اعامتد التقارير :29البند 

 : انظر مرفق هذه الوثيقة.لواثئقا

 ، لك فامي يعنيه،الويبوإن مجعيات  : "القرار

 (؛A/58/10 اعمتدت هذا التقرير املوجز )الوثيقة "1""

وتبليغها لدلول األعضاء يف موعد والمتست من األمانة اس تكامل التقارير الشامةل ونرشها عىل موقع الويبو اإللكرتوين  "2""

، وبعد ذكل س ُتعترب التقارير 2018 نومفرب 23. وينبغي تقدمي التعليقات إىل األمانة يف موعد أقصاه 2018 أكتوبر 23أقصاه 

 .2018 ديسمرب 7ُمعمتدة حبلول 

. وحتّل 8201أكتوبر  2ليت اعمتدهتا امجلعيات يف ا: مشل لك من التقرير املوجز واإلضافات قامئة القرارات علومات إضافيةم

 أثناء امجلعيات. وتتضمن لك البياانت املُدىل هبا ، حمّل التقرير املوجز2018 ديسمرب 7التقارير الشامةل، املُعمتدة يف 

 اختتام ادلورات :30البند 

وامخلسون  لتاسعةاوس ُتعقد ادلورة . الويبو عياتوامخلسني مجل  لثامنةاالاجامتعات سلسةل اختمت رئيس امجلعية العامة للويبو 

 .2019 أكتوبر 9إىل  سبمترب 30للجمعيات يف املقر الرئييس للويبو يف الفرتة من 

 ]ييل ذكل املرفق[



ANNEX 

 املرفق
 

 وامخلسني للجمعيات لثامنةاقامئة تقارير ادلورة 

A/58/11  صفحة( 123امخلسني )و  لثامنةاالتقرير العام دلورة امجلعيات 

WO/GA/50/15  صفحة( 81للجمعية العامة ) مخلسنياتقرير ادلورة 

WO/CC/75/3  صفحة( 17والس بعني للجنة الويبو للتنس يق ) خلامسةاتقرير ادلورة 

PCT/A/50/5  (اتصفح 6مجلعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات ) مخلسنياتقرير ادلورة 

P/EC/58/1  وامخلسني للجنة التنفيذية الحتاد ابريس )صفحة واحدة( لثامنةاتقرير ادلورة 

B/EC/64/1  والس تني للجنة التنفيذية الحتاد برن )صفحة واحدة( لرابعةاتقرير ادلورة 

MM/A/52/3  صفحات( 5وامخلسني مجلعية احتاد مدريد ) لثانيةاتقرير ادلورة 

H/A/38/2  (صفحات 4) والثالثني مجلعية احتاد الهاي لثامنةاتقرير ادلورة 

LI/A/35/3  (اتصفح 8والثالثني مجلعية احتاد لش بونة ) خلامسةاتقرير ادلورة 

MVT/A/3/2  صفحات( 6مجلعية معاهدة مراكش ) لثالثةاتقرير ادلورة 

 ةصفح 252مبا يشمل  يرتقار  10 اجملموع

 ]هناية املرفق والوثيقة[



المنظمة العالمية للملكية الفكرية
34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20

Switzerland

 +4122 338 91 11 الهاتف: 
+4122 733 54 28 الفاكس: 

لالطالع على تفاصيل االتصال بمكاتب 
الويبو الخارجية، ُيرجى زيارة الموقع التالي

www.wipo.int/about-wipo/ar/offices


	cover page-A4A-2018
	2018_list_of_decisions_a_final
	جمعيات الدول الأعضاء في الويبو
	تمهيد
	البند 1: افتتاح الدورات
	البند 2: اعتماد جدول الأعمال
	البند 3: انتخاب أعضاء المكاتب
	البند 4: تقرير المدير العام إلى جمعيات الويبو
	البند 5: البيانات العامة
	البند 6: قبول المراقبين
	البند 7: الموافقة على الاتفاقات المبرمة
	البند 8: مشروعات جداول أعمال الدورات العادية لعام 2019
	البند 9: تكوين لجنة الويبو للتنسيق واللجنتين التنفيذيتين لاتحادي باريس وبرن
	البند 10: تكوين لجنة البرنامج والميزانية
	البند 11: تقارير عن التدقيق والرقابة
	البند 12: تقرير عن لجنة البرنامج والميزانية
	البند 13: فتح مكاتب خارجية جديدة للويبو
	البند 14: تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة
	البند 15: تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون البراءات
	البند 16: تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون العلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية
	البند 17: مسائل تتعلق بالدعوة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي لاعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم
	البند 18: تقرير عن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية واستعراض تنفيذ توصيات أجندة التنمية
	البند 19: تقرير عن اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية والفولكلور
	البند 20: تقرير عن اللجنة الاستشارية المعنية بالإنفاذ
	البند 21: نظام معاهدة التعاون بشأن البراءات
	البند 22: نظام مدريد
	البند 23: نظام لاهاي
	البند 24: نظام لشبونة
	البند 25: مركز الويبو للتحكيم والوساطة، بما في ذلك أسماء الحقول على الإنترنت
	البند 26: معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات
	البند 27: تقارير عن شؤون الموظفين
	البند 28: تعديلات على نظام الموظفين ولائحته
	البند 29: اعتماد التقارير
	البند 30: اختتام الدورات
	قائمة تقارير الدورة الثامنة والخمسين للجمعيات





