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ضافية، حسب الاقتضاء. وميكن  3عىل قامئة القرارات 2وحتتوي هذه الوثيقة املعمتدة يف الاجامتعات املذكورة، مع معلومات اإ

رسال الأس ئةل أأو التعليقات أأو الاقرتاحات بشأأن هذه الوثيقة اإىل العنوان الإلكرت   .assemblies@wipo.intوين التايل: اإ

 عن مجعيات الويبو

دوةل عضوا وتؤدي دور املنتدى العاملي فامي خيص اخلدمات  192الويبو واكةل من واكلت الأمم املتحدة املتخّصصة تضّم 

نشاء املنظمة وولية الويبو منصوص علهيا يف اتفاقية . الفكرية والس ياسات واملعلومات وأأشاكل التعاون املرتبطة ابمللكية اإ

 العاملية للملكية الفكرية )"اتفاقية الويبو"(.

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

 ت.واختاذ القرارا

دارة  ىل اتفاقية الويبو، تتوىل الويبو اإ ، متكل معظمها هيئاهتا اخلاصة 4امللكية الفكرية يف جمالمعاهدة أأخرى  25وابلإضافة اإ

 اءات.الرب  لصنع القرار، مثل مجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن

ىل  وجتمتع هيئات صنع القرار لتفاقية الويبو واملعاهدات اليت تديرها الويبو، عادة، يف دورات مشرتكة يف اخلريف استنادا اإ

وجتمع تكل الاجامتعات بني ادلول الأعضاء يف الويبو ومتكّهنا من تقيمي التقدم احملرز يف معل املنظمة . جدول أأعامل موّحد

 .ياس ية املس تقبليةومناقشة الاجتاهات الس  

وتكل الاجامتعات يه "اجامتعات مجعيات ادلول الأعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية )الويبو( وسائر هيئاهتا، 

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

وترد قامئة بتكل الهيئات يف . ة يف دورات مشرتكةهيئ 21وامخلسني مجلعيات الويبو، اجمتعت  التاسعةويف ادلورة 

 )معلومات عامة(. .A/59/INF/1 Rev الوثيقة

  

                                         
 والصينية والفرنس ية والروس ية والإس بانية عىل املوقع التايل: الوثيقة متاحة ابلإنلكزيية والعربية 2

wipo/ar/assemblies/2019/a_59/index.html-https://www.wipo.int/about. 
الأمانة من أأجل تسهيل الرجوع اإىل القرارات عىل الوفود والأطراف املهمتة. وليس لهذه الوثيقة أأي صبغة قانونية.  أأعدهتا اإعالميةيه وثيقة هذه الوثيقة تنبيه:  3

رات اإىل تكل التقارير يف والتقارير الرمسية للجمعيات، ابلصيغة اليت اعمتدهتا هبا ادلول الأعضاء، يه املصدر املوثوق لالإجراءات والقرارات املعمتدة. وترد اإشا

 رفق هذه الوثيقة.م
 .https://www.wipo.int/treaties/ar/قامئة املعاهدات اليت تديرها الويبو:  4

mailto:assemblies@wipo.int
https://www.wipo.int/treaties/ar/
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2019/a_59/index.html
https://www.wipo.int/treaties/ar/
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 افتتاح ادلورات :1البند 

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

 .2019 سبمترب 30

 .)معلومات عامة( /INF/1 Rev/59A.: الوثيقة

 اعامتد جدول الأعامل :2البند 

 )قامئة الواثئق(. /2/59A( وجدول الأعامل املوّحد) /1/59A: الوثيقتان

 : اعمتدت امجلعيات جدول الأعامل املقرتح.القرار

 انتخاب أأعضاء املاكتب :3البند 

 تب(.)أأعضاء املاك /INF/2/59A: الوثيقة

، مبا يف ذكل السفري A/59/INF/2، لك فامي يعنيه، أأعضاء ماكتهبا كام هو وارد يف الوثيقة مجعيات الويبو تانتخب: القرار

 معر زنيرب )املغرب( رئيسا للجمعية العامة للويبو والسفري فرانسوا ريفاسو )فرنسا( رئيسا للجنة الويبو للتنس يق.

 جلنة الويبو للتنس يق

ضافية رؤساء )أأي رؤساء ونواب  ب مجعيات الويبوتنتخب أأعضاء ماك، يُ الصةل ذات النظام ادلاخيلحاكم لأ وفقا : معلومات اإ

طار جتمتع يف من الهيئات الإحدى والعرشين اليت لك هيئة  خالل ادلورات العادية ة واحدة لك عامني مجعيات الويبو( مرّ اإ

اللجنة التنفيذية لحتاد مكتب ء أأعضاو  لتنس يقالويبو ل جلنة ويُس تثىن من ذكل أأعضاء مكتب  )وابلتايل تدوم وليهتم عامني(.

يُنتخب أأعضاء ماكتب تكل الهيئات  ،وعليها. احدل تتجاوز وليهتم عاما و  نياللجنة التنفيذية لحتاد برن اذلمكتب ابريس و 

 لك عام.

مدة وليهتم فور  وتبدأأ مدة ولية لك أأعضاء املاكتب مبجّرد انتخاهبم، ابس تثناء أأعضاء مكتب امجلعية العامة للويبو، اذلين تبدأأ 

رئاسة الاجامتعات توىل رئيس امجلعية العامة للويبو، اذلي ما زال يشغل منصبه، اختتام الاجامتع اذلي انُتخبوا فيه. وابلتايل، 

 .2021و 2020، وسيتوىل الرئيس اجلديد املنتخب رئاسة الاجامتعات يف 2019يف 

 تقرير املدير العام اإىل مجعيات الويبو :4البند 

 .5عيات الويبواإىل مج  تقرير املدير العام: الوثيقة

ىل   .6امجلعياتقدم املدير العام الس يد فرانسس غري تقريره الس نوي اإ

                                         
 .ww.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4461https://wالتقرير متاح عىل الرابط التايل:  5

 .wipo/ar/dgo/speeches/a_59_dg_speech.html-https://www.wipo.int/aboutخطاب املدير العام متاح عىل الرابط التايل:  6

https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4461
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4461
https://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4461
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/dgo/speeches/a_59_dg_speech.html
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 عامةالبياانت ال  :5البند 

وترد  منظامت غري حكومية ببياانت. مثاينمنظامت حكومية دولية، و  بعوأأر مهنا ابمس مجموعات ادلول(،  10دوةل ) 123أأدلت 

لكرتونية خمصصةويف  /14/59A البياانت يف املرفق الأول من الوثيقة  7.للجمعيات صفحة اإ

 قبول املراقبني :6 البند

 )قبول املراقبني(. /3/59A: الوثيقة

 :القرار

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه،   قّررت أأن متنح صفة املراقب للهيئات التالية:اإ

 املنظامت ادلولية غري احلكومية: )أأ(

 ؛(CCFN) " احتاد أأسامء الأغذية الشائعة1"

 ؛(IGBA) والبيولوجية املثيةل للأدوية اجلنيسة ادلوليةامجلعية " و 2"

 .(Knowmad معهد) حقوق الإنسان والعلومبشأأن ملعهد الأورويب لدلراسات متعددة التخصصات " وا3"

 املنظامت الوطنية غري احلكومية: )ب(

 ؛(ALCS) مجعية الرتاخيص ومجع الإاتوات للمؤلفني "1"

 (؛BPGلبنان ) –ومجعية حامية املنتجات والعالمات التجارية  "2"

 (؛FCFومجعية أأصدقاء الإبداع الفين ) "3"

 ؛(MIPPA) أأحصاب حقوق امللكية الفكرية يف ميامنار ومجعية" 4"

 (NARF) صندوق حقوق الأمريكيني الأصلينيو  "5"

 .(RATEM) البث لهيئاتحتاد املهين والا "6"

ضافية ، مما يسهم دلول الأعضاءالرمسية الأخرى لجامتعات شاركة اجلهات املراقبة يف امجلعيات والاترّحب الويبو مب : معلومات اإ

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

منظمة وطنية غري حكومية حلضور اجامتعات امجلعيات.  98منظمة دولية غري حكومية و 262املراقب ادلامئ لزهاء 

ىل أأن حترض، ابلصفة ذاهتا،  وتكل غري ذكل من الوجهية للجان والأفرقة العامةل و جامتعات الاالهيئات املراقبة مدعوة أأيضا اإ

 هيئات امجلعيات الفرعية.

 اتفاقاتاملوافقة عىل  :7البند 

 اتفاقات()املوافقة عىل  3/76C/WO/C الوثيقة

                                         
7 wipo/ar/assemblies/2019/a_59/index.html?tab=statements#tab4-https://www.wipo.int/about. 

 عىل املوقع التايل: عىل صفة مراقبميكن الاطالع عىل مزيد من املعلومات عن اإجراءات احلصول  8

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

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2019/a_59/index.html?tab=statements#tab4
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/observers/index.html
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/observers/index.html
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2019/a_59/index.html?tab=statements#tab4
http://www.wipo.int/about-wipo/ar/observers/
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(؛ ECCASبني الويبو وامجلاعة الاقتصادية دلول وسط أأفريقيا )وافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل مذكرة التفامه : القرار

 والسوق املشرتكة لرشق أ س يا واجلنوب الأفريقي )الكوميسا(بني الويبو اتفاق التعاون و 

ضافية مذكرات تفامه واتفاقات تعاون ورشاكة مماثةل مع املنظامت الأخرى بغرض تعزيز التعاون، وتقوم  : تربم الويبومعلومات اإ

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

والسوق املشرتكة لرشق أ س يا واجلنوب الأفريقي  (ECCASامجلاعة الاقتصادية دلول وسط أأفريقيا )لك من وتسعى  فهيا.

قلميي لأغراض التمنية والاقتصادية والاجامتعية لدلول الأعضاء فهيام. )الكوميسا( ىل تعزيز التعاون الإ  اإ

 2020تعيني املدير العام يف عام  :8البند 

 (.2020تعيني املدير العام يف عام ) /4/59A: الوثيقة

ن امجلعية العامة وجلنة الويبو للتنس يق ومجعييت احتاد ابريس واحتاد برن، لك فامي يعنيه: : "القرار  اإ

رسال التعممي الوارد نصه يف املرفق الثاين من الوثيقة  "1""  ؛A/59/4أأحاطت علام ابإ

جراءات ترش يح املدير العام للويبو "2"" من  11و 10، عىل النحو الوارد يف الفقرتني 1998وتعيينه" لعام  وعّدلت "اإ

عداد صيغة عام  جراءات ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه"، كام يه واردة يف  2019الوثيقة نفسها بغرض اإ اجلديدة من "اإ

 املرفق الثالث من الوثيقة املذكورة؛

جرا "3"" ، عىل النحو 1998ءات ترش يح املدير العام للويبو وتعيينه" لعام واعمتدت اس تثناًء غري متكّرر لتطبيقه عىل "اإ

 ؛2020مارس  6و 5من الوثيقة نفسها بغرض عقد دورة للجنة الويبو للتنس يق يويم  12الوارد يف الفقرة 

 ؛2020مايو  8و 7ووافقت عىل عقد دورات للجمعية العامة للويبو ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن يويم  "4""

 "من الوثيقة نفسها. 13ووافقت عىل اجلدول الزمين للخطوات الإجرائية الوارد يف الفقرة  "5""

ضافية . وجيوز للك من حكومات ادلول الأعضاء يف الويبو 2020سبمترب  30ستنقيض مدة ولية املدير العام يف  :معلومات اإ

، 2020مارس  6و 5وس تعقد جلنة التنس يق، يويم  .2019ديسمرب  30اقرتاح امس أأحد مواطنهيا مكرحش يف أأجل أأقصاه 

دورهتا الاس تثنائية لقرتاح مرحش للتعيني يف منصب املدير العام. وس تعقد امجلعية العامة للويبو ومجعية احتاد ابريس ومجعية 

قادم همام منصبه يف ، دوراهتا الاس تثنائية لتعيني املدير العام. وسيتوىل املدير العام ال2020مايو  8و 7احتاد برن، يويم 

 .2020 أأكتوبر 1

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

 مجموعة مقرتح) /12/59A( وواللجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرن ،تكوين جلنة الويبو للتنس يق) /5/59A: الوثيقتان

 (التنس يق جلنة تكوين بشأأن الهادئ واحمليط أ س يا بدلان

 وبعد مشاورات غري رمسية بني ادلول الأعضاء، : "القرار

غول، : أأناللجنة التنفيذية لحتاد ابريسيف  أأعضاء عاديةانتخبت مجعية احتاد ابريس ابلإجامع ادلول التالية  "1""

املتعددة القوميات(، الربازيل،  -، بوليفيا )دوةل 9)عضو حبسب التناوب( ، بنغالديش، بيالروس(2020-2019) الأرجنتني

                                         
 .2021يوليو  9أأبريل اإىل  10، ومن 2020أأكتوبر  9يوليو اإىل  10، ومن 2020أأبريل  9يناير اإىل  10عضو من  9
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بوركينا فاسو، الاكمريون، ش ييل، كولومبيا، كوس تارياك، كوت ديفوار، كواب، مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، فنلندا، 

يران )مجهورية  ندونيس يا، اإ يطاليا، الياابن، كينيا، الإسالمية(، العراق، أأيرلندا،  -غابون، غاان، هنغاراي، أ يسلندا، الهند، اإ اإ

، لتفيا، املغرب، عامن، مجهورية مودلوفا، رومانيا، الاحتاد الرويس، السويد، 10)عضو حبسب التناوب( قريغزيس تان

، تونس، أأوغندا، الإمارات العربية املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، فزنويال 11)عضو حبسب التناوب( طاجيكس تان

 (؛41) ، فييت انم، زمبابوي(2021-2020) ية(البوليفار  –)مجهورية 

)عضو  زائر، أأرمينيا: اجلاللجنة التنفيذية لحتاد برنيف  أأعضاء عاديةانتخبت مجعية احتاد برن ابلإجامع ادلول التالية و  "2"

ويت، ، بلجياك، كندا، الصني، ادلامنرك، جيب13)عضو حبسب التناوب( ، أأسرتاليا، المنسا، أأذربيجان12حبسب التناوب(

كوادور، مرص، السلفادور، فرنسا، جورجيا، أأملانيا، غواتاميل، جاماياك، اكزاخس تان، لكسمربغ، مالزياي، املكس يك -2019) اإ

 بولندا، ، ابراغواي، بريو، الفلبني،(2021-2020) ، منغوليا، انميبيا، هولندا، نيوزيلندا، نيجرياي، الرنوجي، بامن(2020

س بانيا، اتيلند، ترينيداد وتوابغو، تركيا، اململكة املتحدة الربتغال، مجهورية كوراي، ا لس نغال، س نغافورة، جنوب أأفريقيا، اإ

 (؛40)

ثيوبياوانتخب مؤمتر الويبو ابلإجامع ادلول التالية أأعضاء مؤقتة يف  "3"  (؛1) جلنة الويبو للتنس يق: اإ

بأأن سويرسا س تظّل عضوا عاداي حبمك املوقع يف  وأأحاط لك من مؤمتر الويبو ومجعييت احتاد ابريس واحتاد برن علام "4"

 .اللجنة التنفيذية لحتاد برنو اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس

 مكّونة من ادلول التالية:  2021اإىل أأكتوبر  2019وابلتايل، س تكون جلنة الويبو للتنس يق للفرتة من أأكتوبر 

حبسب  )عضو ، أأسرتاليا، المنسا، أأذربيجان 4)عضو حبسب التناوب( ، أأرمينيا(2020-2019) جلزائر، أأنغول، الأرجنتنيا

املتعددة القوميات(، الربازيل، بوركينا  -، بلجياك، بوليفيا )دوةل  1)عضو حبسب التناوب( ، بنغالديش، بيالروس5التناوب(

كوراي الشعبية ادلميقراطية، فاسو، الاكمريون، كندا، ش ييل، الصني، كولومبيا، كوس تارياك، كوت ديفوار، كواب، مجهورية 

ثيوبيا كوادور، مرص، السلفادور، اإ ، فنلندا، فرنسا، غابون، جورجيا، أأملانيا، غاان، غواتاميل، )مؤقت( ادلامنرك، جيبويت، اإ

يران )مجهورية  ندونيس يا، اإ يطاليا، جاماياك، الياابن، اكزاخ  -هنغاراي، أ يسلندا، الهند، اإ س تان، الإسالمية(، العراق، أأيرلندا، اإ

، منغوليا، املغرب، (2020-2019) مالزياي، املكس يك لكسمربغ، ، لتفيا،2)عضو حبسب التناوب( كينيا، قريغزيس تان

، ابراغواي، بريو، الفلبني، بولندا، الربتغال، (2021-2020) بامن انميبيا، هولندا، نيوزيلندا، نيجرياي، الرنوجي، عامن،

س بانيا، السويد، مجهورية كوراي، مجهورية مودلوفا، رو مانيا، الاحتاد الرويس، الس نغال، س نغافورة، جنوب أأفريقيا، اإ

، اتيلند، ترينيداد وتوابغو، تونس، تركيا، أأوغندا، الإمارات 3)عضو حبسب التناوب( ، طاجيكس تان)حبمك املوقع( سويرسا

، فييت انم، (2021-2020) البوليفارية( –ورية العربية املتحدة، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، فزنويال )مجه

 (.83) زمبابوي

وقّرر لك من مجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن ومؤمتر الويبو، لك فامي يعنيه، وابلإجامع بني لك ادلول الأعضاء يف "

ا يف ذكل، عىل وجه اخلصوص، عضوا، قد ُشلّكت بطريقة سلمية، مب 83الويبو، أأن جلنة التنس يق، بتكويهنا الاس تثنايئ البالغ 

                                         
 .2021يوليو  9أأبريل اإىل  10، ومن 2021يناير  9اإىل  2020أأكتوبر  10، ومن 2020أأبريل  9يناير اإىل  10عضو من  10

 .2021أأكتوبر  9يوليو اإىل  10، ومن 2021يناير  9اإىل  2020أأكتوبر  10، ومن 2020يوليو  9أأبريل اإىل  10عضو من  11

 .2021أأبريل  9يناير اإىل  10 ، ومن2020أأكتوبر  9يوليو اإىل  10، ومن 2020يناير  9اإىل  2019أأكتوبر  10عضو من  12

أأكتوبر  9يوليو اإىل  10، ومن 2021أأبريل  9يناير اإىل  10، ومن 2020يوليو  9أأبريل اإىل  10، ومن 2020يناير  9اإىل  2019أأكتوبر  10عضو من  13

2021. 
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ابلنظر اإىل وظائفها فامي خيص معلية تعيني املدير العام التايل، ولن تكون حمّل اعرتاض من قبل أأي دوةل عضو يف أأي هيئة 

 .2020 وجهية من هيئات الويبو، من حيث حصة ترش يح جلنة التنس يق ملرحش لتعيينه يف منصب املدير العام يف عام

ويبو، لك فامي يعنيه، أأن جُيري رئيس امجلعية العامة للويبو مشاورات مع ادلول الأعضاء بشأأن ختصيص وقّررت مجعيات ال"

، لأغراض انتخاب الأعضاء املكونة للجنة الويبو للتنس يق، واللجنتني 2021املقاعد الشاغرة أأثناء مجعيات الويبو يف عام 

 "ويبو نفسها.التنفيذيتني لحتاد ابريس واحتاد برن، أأثناء مجعيات ال

ضافية د تكوين جلنة الويبو للتنس يق لك س نتني طبقا للامدة : يُ معلومات اإ ويف حني اكن يُفرتض أأن  من اتفاقية الويبو. 8دَّ

عد زايدة ابملقارنة مع مما يُ  –عضوا  88وامخلسني  التاسعةيف مجعيات الويبو  املزمع انتخاهباتشمل عضوية جلنة الويبو للتنس يق 

لتنس يق اادلول الأعضاء، بشلك اس تثنايئ، أأن تظّل عضوية جلنة  اتفقت –عضوا  83العام السابق حيث اكنت تشمل 

ليه أأعاله، س ُيجرى املزيد من املشاورات  عضوا. 83دون تغيري، أأي مبا يشمل  ىل الفقرة الأخرية من القرار املشار اإ واستنادا اإ

. وس ُيبّت يف التشكيةل اجلديدة للجنة الويبو للتنس يق يف 2019امخلسة اليت ظلّت شاغرة يف عام  بشأأن ختصيص املقاعد

 .2021 أأكتوبر

 تكوين جلنة الربانمج واملزيانية :10البند 

مجموعة بدلان أ س يا واحمليط  مقرتح) /71/51WO/GA( وتكوين جلنة الربانمج واملزيانية) /1/51WO/GA :الوثيقتان

 (الهادئ بشأأن تكوين جلنة الربانمج واملزيانية

وبعد مشاورات غري رمسية بني ادلول الأعضاء، انتخبت امجلعية العامة ابلإجامع ادلول التالية أأعضاء يف جلنة الربانمج : "القرار

ىل أأكتوبر  2019واملزيانية للفرتة املمتدة من أأكتوبر  أأنغول، أأذربيجان، بيالروس، الربازيل، كندا، ش ييل،  : اجلزائر،2021اإ

الصني، امجلهورية التش يكية، امجلهورية ادلومينيكية، مرص، السلفادور، فرنسا، غابون، أأملانيا، اليوانن، غواتاميل، هنغاراي، 

يطاليا، الياابن، اكزاخس تان، كينيا، لتفيا، املكس يك، املغرب، نيجرياي، بامن، بريو، مجهوري ة مودلوفا، رومانيا، الاحتاد اإ

س بانيا، السويد، سويرسا، )حبمك املوقع(، طاجيكس تان، تونس،  الرويس، الس نغال، رصبيا، سلوفاكيا، جنوب أأفريقيا، اإ

 (.44تركيا، اململكة املتحدة، الولايت املتحدة الأمريكية، أأوروغواي )

ىل املكتب ادلويل  وقّررت امجلعية العامة كذكل أأل تنتخب أأكرث من تسعة أأعضاء" تبلّغها مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ اإ

رسال القامئة الاكمةل للأعضاء املكونة للجنة الربانمج واملزيانية 2019ديسمرب  1يف أأجل أأقصاه  . ويُلمتس من املكتب ادلويل اإ

ىل ادلول الأعضاء مبجرد اس تالم ذكل التبليغ.  اإ

يف تكوين جلنة الربانمج واملزيانية؛ ويف هذا الس ياق، س ُيجري رئيس امجلعية العامة  وقّررت امجلعية العامة للويبو النظر"

للويبو مشاورات بشأأن جلنة برانمج ومزيانية شامةل وشفافة وفعاةل، مبراعاة مجةل أأمور مهنا المتثيل اجلغرايف، هبدف اختاذ قرار 

 ".2021يف امجلعية العامة للويبو يف دورهتا املزمع عقدها يف عام 

ضافية د تكوين جلنة : يُ معلومات اإ ، (عضوا )انظر القامئة أأعاله 44وخالل امجلعيات، انُتخب . لك س نتني الربانمج واملزيانيةدَّ

التالية، اليت تُعترب  التسعةالإضافية وطبقا للفقرة الثانية من القرار، بلّغت مجموعة بدلان أ س يا واحمليط الهادئ، لحقا، الأعضاء 

ندونيس يا (،2019/2020الهند )، (2020/2021بنغالديش )ُمنتخبة:  أأيضا أأعضاء يران )مجهورية اإ الإسالمية(  –، اإ

، (2019/2020الفلبني )، ابكس تان ،(2019/2020عامن )، نيبال، (2020/2021مالزياي )، (2020/2021)

الإمارات العربية املتحدة  (،2020/2021اتيلند ) (،2019/2020س نغافورة ) (،2019/2020كوراي ) مجهورية
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ليه أأعاله، س ُيجرى املزيد من املشاورات بشأأن انم فييت، (2020/2021) ىل الفقرة الأخرية من القرار املشار اإ . واستناد اإ

 .2021تكوين جلنة الربانمج واملزيانية قبل انعقاد مجعيات عام 

 تقارير عن التدقيق والرقابة :11البند 

 رية املس تقةل للرقابةلجنة الاستشاال تقرير  "1"

)قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة  /7/59A)تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابة( و /2/51WO/GA: يقتانالوث 

 الربانمج واملزيانية(.

 .بتقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةأأحاطت امجلعية العامة للويبو علام : القرار

ضافيةمعلومات  خالل العام السابق. وتعلقت املسائل املتناوةل بأأمور عدة عن ادلورات الفصلية اليت عقدهتا  أأبلغت اللجنة :اإ

وتقرير مراجع  2018 مهنا، حتديدا، خطة الرقابة ادلاخلية ونتاجئ خطة العمل؛ واس تعراض البياانت املالية املُراجعة لعام

دارة اخملاطر واملر ؛ و احلساابت اخلاريج ؛ ورصد تنفيذ توصيات الرقابة؛ واس تعراض خطة معل مكتب اقبة ادلاخليةاإ

ىل الهيئات الرئاس ية. سداء مشورة بشأأهنا؛ واملناقشات مع أأمني املظامل؛ واملساعدة املقدمة اإ  الأخالقيات واإ

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج "2”

 )قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية(. /7/59Aو( تقرير مراجع احلساابت اخلاريج) /6/59A: الوثيقتان

 : أأحاطت امجلعيات علام بتقرير مراجع احلساابت اخلاريج.القرار

ضافية وعالوة عىل ذكل، . : تلقت الويبو رأأاي غري مشفوع بتحفظ بشأأن بياانهتا املالية من مراجع احلساابت اخلاريجمعلومات اإ

 .املايل ولحئتهالويبو ظام ن تقريرا مطول بشأأن مراجعة حساابت الويبو وفقا ل قدم مراجع احلساابت اخلاريج

 تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية "3"

)قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة  /7/59Aو( التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية) /3/51WO/GA :يقتانالوث 

 الربانمج واملزيانية(.

 .ت امجلعية العامة للويبو علام ابلتقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية: أأحاطالقرار

ضافية ، وأأنشطة الرقابة العالية الأولويةوتوصيات مسائل هممة يتضمن التقرير معلومات بشأأن أأمور عدة مهنا  :معلومات اإ

رقابة، فضال عن تعاون شعبة الرقابة التحقيق، ووضع تنفيذ توصيات الرقابة، والعمل الاستشاري والإرشادي يف جمال ال

 ادلاخلية مع أأمني املظامل ومكتب الأخالقيات وهيئات الرقابة اخلارجية.
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 فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو :12بند ال 

 (.2018/19فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو خالل الثنائية ) /4/51WO/GA :الوثيقة

 ما ييل: قّررت امجلعية العامة للويبو: "القرار

بشأأن املاكتب اخلارجية واملبادئ التوجهيية اخلاصة مباكتب الويبو  2015التذكري بقرار امجلعية العامة للويبو لعام  "1""

 (؛A/55/13اخلارجية )الوثيقة 

جراء تقيمي خالل عام  "2"" ات لاكمل ش بكة ماكتب الويبو اخلارجية. وس تبّت جلنة الربانمج واملزيانية يف مواصف 2021واإ

 ؛2020ذكل التقيمي أأثناء دورهتا احلادية والثالثني يف عام 

، تأأجيل النظر يف الطلبات العرشة احلالية املُقدمة من ادلول 2021ويف انتظار صدور نتاجئ ذكل التقيمي خالل عام  "3""

 من أأجل اس تضافة ماكتب خارجية جديدة للويبو؛ 2019-2018الأعضاء لأغراض الثنائية 

ىل الطلبات العرشة  "4"" والنظر يف فتح ما يبلغ أأربعة ماكتب خارجية جديدة للويبو، مبا يف ذكل يف كولومبيا، استنادًا اإ

 ".2023-2022احلالية يف الثنائية 

 تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية :13البند 

اقرتاح الربانمج واملزيانية ) A/59/8و، دهتا جلنة الربانمج واملزيانية()قامئة القرارات اليت اعمت A/59/7 :الواثئق

لهيا يف ) A/59/INF/3(، و2020/21 للثنائية املعلومات اليت طلبهتا جلنة الربانمج واملزيانية واملشار اإ

طار البند  WO/PBC/30/15 الوثيقة فقرات قرار تقرتح الولايت ) A/59/10(، و'' من جدول الأعامل4''11يف اإ

دراهجا يف معلومات أأساس ية مقدمة ) A/59/INF/6، و( القرار بشأأن التقرير عن جلنة الربانمج واملزيانيةاملتحدة الأمريكية اإ

(، ، كام تويص به الأمانة2020/21من الولايت املتحدة الأمريكية للنظر فهيا دلى اعامتد اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية 

 (.املعنون "تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية"اقرتاح من سويرسا بشأأن بند جدول الأعامل ) A/59/11و

فامي خيص لك املسائل املندرجة مضن هذا البند من جدول الأعامل، ابس تثناء اقرتاح الربانمج واملزيانية ": القرار

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه:2020/21 للثنائية  ، اإ

 WO/PBC/29/7نة الربانمج واملزيانية )الوثيقتان أأحاطت علام مبضمون "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جل  "1""

 (؛WO/PBC/30/15و

 ووافقت عىل التوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية كام يه واردة يف الوثيقتني ذاهتام؛ "2""

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه: :2020/21وفامي خيص اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية "  اإ

(، رهنًا بتخصيص الإيرادات والنفقات A/59/8)الوثيقة  2020/21ت عىل اقرتاح الربانمج واملزيانية للثنائية وافق "1""

حبسب لك احتاد عىل النحو الوارد يف النسخة املراَجعة املرفقة طيه من املرفق الثالث، واليت تعود اإىل مهنجية ختصيص 

 ؛2018/19انمج واملزيانية للثنائية الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد الواردة يف الرب

يرادات اكفية لتغطية النفقات  "2"" وذكّرت بأأنه ينبغي، طبقًا ملعاهدات الاحتادات املموةل من الرسوم، أأن يكون للك احتاد اإ

 اخلاصة به؛

دابري طبقا ينبغي أأن يبحث ت 2020/21وأأحاطت علامً بأأن لك احتاد ممول من الرسوم هل جعز متوقّع يف الثنائية  "3""

 للمعاهدة اخلاصة به من أأجل سّد ذكل العجز؛
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ذا مل يكن لأي احتاد يف أأي ثنائية ما يكفي من الإيرادات والأموال الاحتياطية لتغطية نفقاته  "4"" وأأحاطت علامً بأأنه اإ

تقرير املايل الس نوي والبياانت املتوقّعة، يُوفَّر املبلغ الالزم لمتويل معليات ذكل الاحتاد من صايف أأصول املنظمة ويُكشف يف ال 

املالية الس نوية، والإيرادات والنفقات والأموال الاحتياطية حبسب لك قطاع، للمنظمة، مبا يشمل فائض/جعز الاحتادات، 

 وجيب سداده عندما تسمح بذكل احتياطات الاحتاد املعين؛

ذا مل يكن لأي احتاد ممول من الرسوم ما 2020/21" أأعاله، ولأغراض الثنائية 4وقّررت أأنه طبقًا ملا ورد يف " "5"" ، اإ

" من الأموال الاحتياطية لالحتادات املموةل من 4يكفي من الإيرادات لتغطية نفقاته، يُوفَّر املبلغ الالزم املذكور يف "

حتادات الاشرتأاكت، يف حال اكنت تكل الأموال الاحتياطية اكفية بشلك اتم، أأو خالف ذكل من الأموال الاحتياطية لال

 الأخرى املموةل من الرسوم، ويُكشف يف البياانت املالية مكالحظات.

وأأحاطت علامً بأأن مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات حبسب لك احتاد مسأأةل شامةل وقّررت أأن تواصل مناقشة  "6""

ىل ا  A/59/11و A/59/10لواثئق تكل املسأأةل مبراعاة معوم الاس تدامة املالية للمنظمة عىل املدى البعيد استنادًا اإ

والاقرتاحات الأخرى املُقدمة من ادلول الأعضاء يف ادلورة احلادية والثالثني للجنة املزيانية، يك تمتكّن  A/59/INF/6و

بشأأن مهنجية ختصيص الإيرادات والنفقات  2020جلنة املزيانية من تقدمي توصية، بتوافق ال راء، اإىل مجعيات الويبو يف عام 

 احتاد؛ حبسب لك

، واليت ميكن أأن تُعقد برعاية الويبو 2020/21وأأحاطت علامً بأأن لك املؤمترات ادلبلوماس ية املزمع تنظميها يف الثنائية  "7""

وتُمّول من موارد املنظمة، س يكون ابب املشاركة التامة فهيا مفتوحًا مجليع ادلول الأعضاء يف الويبو  2020/21خالل الثنائية 

 أأجندة التمنية؛طبقًا لتوصيات 

من حيث تقويض نظام  4138وأأحاطت علامً مع القلق ابلأثر احملمتل لقرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق  "8""

 الأمم املتحدة املوحد؛

لالتفاق املربم بني واعرتفت بأأن الويبو، بصفهتا جزءًا من نظام الأمم املتحدة املوحد، س تواصل الوفاء ابلزتاماهتا طبقًا  "9""

ىل قبولها للنظام الأسايس للجنة اخلدمة املدنية ادلولية؛  الأمم املتحدة واملنظمة العاملية للملكية الفكرية واستنادًا اإ

ضافية مرتبطة  2020/21وأأحاطت علامً بأأن موارد املوظفني يف الربانمج واملزيانية للثنائية  "10"" ل متثّل أأية موارد موظفني اإ

ذا ما قورنت بوثيقة الربانمج واملزيانية املعمتدة  4138ذ قرار احملمكة الإدارية ملنظمة العمل ادلولية رمق بتنفي اإ

 ".2018/19 للثنائية

ضافية مشل هذا البند لك املسائل اليت ترشف علهيا جلنة املزيانية فامي عدا تقارير عن التدقيق والرقابة )املندرجة : معلومات اإ

ركّزت املناقشات عىل املسأأةل اليت مل يتسن التفاق علهيا يف جلنة واملزيانية، ويه الربانمج واملزيانية للثنائية و (. 11حتت البند 

، واعُتمد قرار حمّدد يف هذا اخلصوص. وفامي يتعلق جبمعي املسائل الأخرى، وافقت امجلعيات عىل التوصيات 2020/21

اخلطة المتويلية لس تعادة تغطية اس تحقاقات املوظفني الطويةل الأجل يف ات الصادرة عن جلنة املزيانية. ومشلت تكل التوصي

 البياانت املالية الس نوية، و 2018 تقرير أأداء الويبو، و رحيل عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكةاملتقرير ، وال الويبو

دخالها عىل س ياسة الويبو اخلاصة التعديالت املق، و 2029-2020اخلطة الرأأساملية الرئيس ية للفرتة ، و 2018 لعام رتح اإ

ىل  7. ومن املتوقّع أأن جتمتع جلنة املزيانية، مبدئيًا، يف الفرتة من وضع معلية الإصالح ادلس توري، و ابلستامثرات اإ

 .2020 سبمترب 11
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 حمارض اجامتعات الويبو :14البند 

 (.جسالت اجامتعات الويبو) A/59/9: الوثيقة

ن مجعيات : "القرار  ".A/59/9 من الوثيقة 11الويبو، لك فامي يعنيه، اعمتدت الاقرتاح الوارد رشحه يف الفقرة اإ

ضافية  عىل ما ييل: A/59/9من الوثيقة  11تنص الفقرة : معلومات اإ

 ولهذا الغرض، تقرتح الأمانة الاس تفادة عىل حد سواء من التكنولوجيات السمعية البرصية املتاحة يف السوق وأأدايت اذلاكء"

 (. ويمتثّل الاقرتاح يف العنارص الثالثة التالية:WIPO Translateو WIPO S2Tالاصطناعي اللتني متتلكهام الويبو )

ماكنية الفهرسة الرمقية لتسهيل التصفح والبحث حبسب  أأ()" دراج اإ نة لتسجيالت الفيديو حسب الطلب مع اإ نُسخ حمس ّ

دراج  ماكنية النفاذ اإىل واثئق الاجامتع املعين.بند جدول الأعامل أأو املتحدث، فضال عن اإ  اإ

الاس تعاضة عن التقارير احلرفية بنسخة نصية وافية ابللغة الإنلكزيية ومس تحدثة أ ليا ابلاكمل انطالقا من الالكم  ب()"

ىل لغات الأمم املتحدة امخلس الأخرى.  ومزتامنة مع تسجيل الفيديو، ومع ترجامت أ لية اإ

، 2020اإىل سبمترب  2019ل املرحةل التجريبية الأولية )املرحةل الأوىل( املمتدة من أأكتوبر تطبيق تدرجيي. خال ج()"

س ُتجّرب الاس تعاضة عن التقارير احلرفية ابلنُسخ النصية والرتجامت املس تحدثة أ ليا يف ادلورات الأربع للجنة التمنية وجلنة 

ماكنية توس يع النظام 2020عضاء البّت، يف أأكتوبر الرباءات. ويف ضوء التجربة املكتس بة، س ُيطلب من ادلول الأ  ، يف اإ

 "اجلديد، أأثناء املرحةل الثانية، ليشمل اجامتعات الويبو الأخرى.

 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة :15البند 

ىل  (.قوق اجملاورةتقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحل) WO/GA/51/5 Rev.: الوثيقة وأأشري اإ

 (.وضع معاهدة بيجني بشأأن الأداء السمعي البرصي)  A/59/INF/5 الوثيقة

ن امجلعية العامة للويبو:": القرار  اإ

أأحاطت علامً مبضمون "تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة"  "1""

 (؛.WO/GA/51/5 Rev )الوثيقة

ىل مواصةل معلها من أأجل ادلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة ودعت جلنة  "2"" حق املؤلف، وفقًا لتوصيهتا، اإ

ىل توافق يف ال راء يف جلنة حق 2020/2021بشأأن حامية هيئات البث، خالل الثنائية  ، برشط توصل ادلول الأعضاء اإ

 وموضوع امحلاية واحلقوق املزمع منحها؛املؤلف خبصوص القضااي الأساس ية، مبا يف ذكل النطاق احملّدد 

لهيا يف الوثيقة  "3"" ىل مواصةل معلها بشأأن القضااي الأخرى املشار اإ  .".WO/GA/51/5 Revووهّجت جلنة حق املؤلف اإ

ضافية ىل أأن معلومات اإ " حامية هيئات 1تناولت املسائل التالية خالل العام املايض: " جلنة حق املؤلف: يشري التقرير اإ

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

عاقات أأخرى " وحق التتبع؛ 5؛ "حتليل حق املؤلف املتعلق ابلبيئة الرمقية" و 4؛ "التعلمي والبحث والأشخاص ذوي اإ

، ومن املزمع أأن 2019 أأكتوبر 25اإىل  21ؤلف يف الفرتة من . واجمتعت جلنة حق املحامية حقوق خمريج املرسحو  "6"

ىل  يونيو 29جتمتع، مبدئيا، يف الفرتة من  ىل  نومفرب 30والفرتة من  2020 يوليو 3اإ  .2020 ديسمرب 4اإ
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 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات :16البند 

 )تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات(. /6/51WO/GA: الوثيقة

لهيا أأعاله.: أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام القرار  ابلوثيقة املشار اإ

ضافية ىل أأن اللجنة تناولت املسائل التالية خالل العام املايض: "معلومات اإ " الاس تثناءات والتقييدات عىل 1: يشري التقرير اإ

" ورسية التواصل بني 4" ؛" والرباءات والصحة3" ؛وجودة الرباءات، مبا يف ذكل أأنظمة الاعرتاض "2" ؛حقوق الرباءات

هيم ىل  2واجمتعت اللجنة يف الفرتة من . ونقل التكنولوجيا "5" ؛مستشاري الرباءات وموّّكل ومن املزمع أأن  2019ديسمرب  5اإ

ىل  2، مبدئيا، يف الفرتة من جتمتع ىل  7والفرتة من  2020 يونيو 5اإ  .2020ديسمرب  10اإ

 تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية :17البند 

تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات ) /7/51WO/GA: الوثيقة

 (.اجلغرافية

لهيا أأعاله.أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام : القرار  ابلوثيقة املشار اإ

ضافية ىل أأن معلومات اإ " فامي خيص العالمات 1" تناولت املسائل التالية خالل العام املايض: جلنة العالمات: يشري التقرير اإ

بني منظمة  (INNs) جةل امللكية للمواد الصيدلنيةتبادل بياانت الأسامء ادلولية غري املسو التجارية، حامية أأسامء البدلان، 

تصاممي " وفامي خيص التصاممي الصناعية، 2، فضال عن املس تجدات الطارئة عىل نظام أأسامء احلقول؛ " الصحة العاملية والويبو

؛ (DAS) خدمة النفاذ الرمقي اإىل واثئق الأولوية، وكذكل واهجات املس تخدم املصورة والأيقوانت واحملارف/اخلطوط

عالمية وقاعدة بياانت للردود، و  اس تبياانن للمعلومات، املؤرشات اجلغرافية وفامي خيص "3" نصف يوم بشأأن  مدهتاجلسة اإ

ىل  4. واجمتعت جلنة العالمات يف الفرتة من املؤرشات اجلغرافية ، ومن املزمع أأن جتمتع، مبدئيا، يف الفرتة من 2019نومفرب  7اإ

ىل  23 ىل  19الفرتة من و  2020 مارس 26اإ  .2020 أأكتوبر 22اإ

 مسائل تتعلق ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي :18البند 

 )مسائل تتعلق ابدلعوة اإىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي(. /8/51WO/GA: الوثيقة

، النظر يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر 2020للويبو أأهنا س تواصل، يف دورهتا املقبةل يف سبمترب قّررت امجلعية العامة  : "القرار

 ".2021دبلومايس بشأأن معاهدة قانون التصاممي، عىل أأن يكون ذكل يف هناية النصف الأول من عام 

ضافية دخال حتديث لإ 2018اعُتمدت الصياغة ذاهتا اليت اس ُتخدمت يف مجعيات : معلومات اإ دراج ، مع اإ

 .2021و 2020 عايم

 التمنية أأجندةتقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات  :19البند 

(، التمنية أأجندةتقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات ) /9/51WO/GA :الواثئق

 WO/GA/51/11( واملعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بشأأن "املرأأة وامللكية الفكرية"قرار اللجنة ) WO/GA/51/10و

 (.خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة التمنية مسامهة)
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ن امجلعية العامة للويبو:": القرار  اإ

أأحاطت علامً مبضمون "تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات أأجندة التمنية "  أأ()"

 (؛WO/GA/51/9)الوثيقة 

وأأحاطت علامً مبضمون "قرار اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية بشأأن "املرأأة وامللكية الفكرية""  ب()"

 ؛(WO/GA/51/10 )الوثيقة

املعنونة " مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من توصيات  WO/GA/51/11وفامي خيص الوثيقة  ج()"

 أأجندة التمنية"،

أأحاطت علامً ابملعلومات الواردة يف الوثيقة املعنونة "مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ ما يعنهيا من  "1""

 (؛WO/GA/51/11توصيات أأجندة التمنية" )الوثيقة 

لهيام يف تكل الوثيقة. "2""  "وأأحالت اإىل جلنة التمنية التقريرين املشار اإ

ضافية .1 عىل ملخص رئيس ادلورتني السابقتني للجنة التمنية وتقرير  /9/51WO/GA تش متل الوثيقة: معلومات اإ

وتشري . 2019ودة يف مايو املدير العام بشأأن تنفيذ أأجندة التمنية، اذلي قُدم خالل دورة جلنة التمنية املعق

 ، اذلي ينص عىل مجةل أأمور مهنا "الاعرتافبشأأن "املرأأة وامللكية الفكرية"اإىل قرار جلنة التمنية  WO/GA/51/10 الوثيقة

دماج املنظور اجلنساين يف  بأأمهية تعزيز فرص املساواة بني اجلنسني؛ ومتكني النساء والفتيات املبتكرات واملبدعات؛ واإ

س ياسات امللكية الفكرية؛ وتدعمي نظام ملكية فكرية شامل ومتاح للجميع، من أأجل سّد الفجوات القامئة بني اجلنسني يف 

جياد حلول ابتاكرية متكّن من التصدي  لبعض املشألك الرئيس ية اليت جمال امللكية الفكرية وزايدة مشاركة النساء والفتيات يف اإ

بالغ خمتلف هيئات الويبو عن تنفيذ ما يعنهيا من توصيات أأجندة  WO/GA/51/11 وثيقةوتشري ال". تواهجها البرشية ىل اإ اإ

ىل  18التمنية. واجمتعت جلنة التمنية يف الفرتة من  ىل  18، ومن املزمع أأن جتمتع، مبدئيا، يف الفرتة من 2019 نومفرب 22اإ اإ

ىل  9والفرتة من  2020مايو  22  .2020 نومفرب 13اإ

ير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية تقر  :20البند 

 والفوللكور

 عن جلنة املعارف(تقرير ) /12/51WO/GA :الوثيقة

ن امجلعية العامة للويبو: : "القرار  اإ

 ؛WO/GA/51/12 أأحاطت علامً ابملعلومات الواردة يف الوثيقة "1""

 عىل النحو التايل: 2020/2021جتديد ولية جلنة املعارف للثنائية وقّررت  "2""

ذ تضع يف اعتبارها توصيات أأجندة التمنية، وتؤكد " ّن امجلعية العامة للويبو، اإ احلكومية ادلولية  أأمهية جلنة الويبومن جديد اإ

 املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور )اللجنة(، وتالحظ الطبيعة اخملتلفة لتكل القضااي وتقرّ 

 ابلتقدم احملرز، توافق عىل جتديد ولية اللجنة، دون الإخالل ابلعمل اجلاري يف حمافل أأخرى، عىل النحو التايل:
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اتفاق حول صك  اس تكامل، ترسيع معلها هبدف 2020/2021واصل اللجنة، خالل ثنائية املزيانية املقبةل س ت )أأ("

قانوين دويل )صكوك قانونية دولية(، دون اإخالل بطبيعة النتيجة )النتاجئ( فامي يتعلق ابمللكية الفكرية مبا يضمن 

 التقليدي. امحلاية املتوازنة والفعاةل للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف

ىل ما أأجنزته من معل، مبا يف ذكل  مستنداً  2020/2021س يكون معل اللجنة خالل الثنائية و  )ب(" اإ

ىل تفامه تضييق الفجوات القامئة و املفاوضات القامئة عىل النصوص، مع الرتكزي الرئييس عىل  قضااي حول الالتوصل اإ

 14.اجلوهرية

، امةلمفتوحة وش يف اجلدول أأدانه، برانمج معل يقوم عىل أأساليب معل وس تتّبع اللجنة، كام هو مبنيَّ  )ج("

 6)د(. ويكفل هذا الربانمج تنظمي الفقرة  يف ، مبا يف ذكل مهنج قامئ عىل الأدةل كام هو مبنيَّ 2020/2021للثنائية 

نشاء فريق متداخةل ، مبا يف ذكل دورات مواضيعية و 2020/2021دورات للجنة يف  وتقيميية. وجيوز للجنة اإ

. وس ُتعرض نتاجئ معل الفريق )الأفرقة( 15س ية أأو تقنية حمّددة)أأفرقة( خرباء خمّصص ملعاجلة مسأأةل قانونية أأو س يا

 فهيا. عىل اللجنة للنظر

 WIPO/GRTKF/IC/40/6وستس تخدم اللجنة مجيع واثئق معل الويبو، مبا فهيا  )د("

صك قانوين دويل نص الرئيس عن و  WIPO/GRTKF/IC/40/19و WIPO/GRTKF/IC/40/18و

فضال عن أأي مساهامت أأخرى  الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة ابملوارد الوراثية،بشأأن امللكية الفكرية واملوارد 

عداد/حتديث ادلراسات اليت تغطي جوانب من بيهنا الأمثةل املتعلقة ابلتجارب الوطنية،  من ادلول الأعضاء، مثل اإ

ة ابملوضوع القابل للحامية واملوضوع اذلي ل مبا فهيا الترشيعات احمللية، وتقيمي الوقع، وقواعد البياانت، والأمثةل اخلاص

طار  تُطلب حاميته؛ ونتاجئ معل أأي فريق )أأفرقة( خرباء أأنشأأته اللجنة وما يتصل بذكل من أأنشطة منجزة يف اإ

حتديث ادلراسات وغري ذكل من املواد عن الأدوات والأنشطة املتعلقة مواصةل ويُلمتس من الأمانة  .4الربانمج 

حتديد أأي  غيةت وعن أأنظمة الكشف القامئة واملتعلقة ابملوارد الوراثية واملعارف التقليدية املرتبطة هبا، ب بقواعد البياان

قلميية اخلاصة محلاية امللكية جفوات.  ويُلمتس من الأمانة أأيضا أأن تس متر يف مجع معلومات عن الأنظمة الوطنية والإ

نرتنت. الفكرية املرتبطة ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعب اتحهتا عىل الإ  تكلجيوز ل  ولري الثقايف التقليدي، وجتميعها واإ

 مس بقة للمفاوضات. ادلراسات أأو الأنشطة الإضافية أأن تؤّخر التقدم أأو تضع رشوطاً 

ىل امجلـعية العامة، يف عام  ")ه( ، تقريرًا وقائعيًا وأأحدث النصوص املتاحة عن 2020ويُلمتس من اللجنة أأن تقّدم اإ

لهيا، يف عاممعلها  ، نتاجئ معلها طبقا للهدف املبنّي 2021 حىت ذكل الوقت، وأأن تشفع ذكل بتوصيات، وأأن تقدم اإ

، بتقيمي التقدم احملرز، والبّت يف ادلعوة اإىل عقد مؤمتر 2021 يف الفقرة )أأ(. وس تقوم امجلعية العامة، يف عام

صوص، مبا يف ذكل مس توايت التفاق عىل دبلومايس و/أأو مواصةل املفاوضات ابلنظر اإىل مس توى نضج الن

 الأهداف والنطاق وطبيعة الصك )الصكوك(.

                                         
محلاية، وما يه مواضيع املعارف التقليدية/أأشاكل والأهداف ونطاق ا وموضوع امحلايةن يالتعاريف واملس تفيد تشمل القضااي اجلوهرية، حبسب الاقتضاء، 14

 .التقييدات والعالقة ابملكل العامالتعبري الثقايف التقليدي املؤهةل للحامية عىل الصعيد ادلويل، مبا يف ذكل النظر يف الاس تثناءات و 
قلميي متوازن وسيس تخدم مهنجية معل فعاةل. وس يعمل  15  فريق )أأفرقة( اخلرباء خالل أأسابيع دورات جلنة املعارف.س يكون لفريق )أأفرقة( اخلرباء متثيل اإ
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وتلمتس امجلعية العامة من الأمانة أأن تس متر يف مساعدة اللجنة بزتويد ادلول الأعضاء مبا يلزم من خربة وبمتويل  ")و(

اءة، مع مراعاة الصيغة املعتاد اعامتدها يف مشاركة اخلرباء من البدلان النامية والبدلان الأقل منوا ابلطريقة الأكرث كف

 جلنة املعارف.

 دورات 6 –برانمج العمل 

 النشاط التارخي املؤقت

فرباير/مارس 

2020 

 (41)ادلورة 

جراء مفاوضات بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر  اإ

 يف اخليارات ملرشوع صك قانوين

 أأايم. 5املدة: 

مايو/يونيو 

2020 

 (42)ادلورة 

جراء مفاوضات بشأأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة والنظر  اإ

 يف اخليارات ملرشوع صك قانوين

ذا تقرر عقد اجامتع فريق خرباء خمصص 5املدة:   .أأايم زائد يوم واحد اإ

 (43)ادلورة  2020سبمترب 

جراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية و/أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع  اإ

الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك 

 قانوين )صكوك قانونية(

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

 أأايم. 5املدة: 

 امجلعية العامة للويبو 2020أأكتوبر 

 ي والنظر يف التوصيات.تقرير وقائع

نومفرب/ديسمرب 

2020 

 (44)ادلورة 

جراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية و/ أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع  اإ

الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك 

 قانوين )صكوك قانونية(

ذا تقرر عقد اجامتع فريق خرباء خمصصأأايم زائد يوم واحد  5املدة:   .اإ



16 
 

مارس/أأبريل 

2021 

 (45)ادلورة 

جراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية و/أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع  اإ

الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك 

 قانوين )صكوك قانونية(

ذا تقرر عقد اجامتع فريق خرباء خمصصأأايم زائ 5املدة:   .د يوم واحد اإ

يونيو/يوليو 

2021 

 (46)ادلورة 

جراء مفاوضات بشأأن املعارف التقليدية و/أأو أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع  اإ

الرتكزي عىل معاجلة القضااي العالقة واملتداخةل والنظر يف اخليارات ملرشوع صك 

 قانوين )صكوك قانونية(

بشأأن املوارد الوراثية/املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف التقليدي  تقيمي

صدار توصية  واإ

 أأايم. 5املدة: 

س تقمّي امجلعية العامة للويبو التقدم احملرز وتنظر يف النص )النصوص( وتتخذ القرار  2021أأكتوبر 

 الالزم )القرارات الالزمة(."

ىل استنفاد موارد صندوق  "3"" واعرتفت بأأمهية مشاركة الشعوب الأصلية وامجلاعات احمللية يف معل اللجنة، وأأشارت اإ

ماكنية الإسهام يف  الويبو للتربعات لفائدة امجلاعات الأصلية واحمللية املعمتدة، وجّشعت ادلول الأعضاء عىل النظر يف اإ

 "متويل بديةل أأخرى. الصندوق، ودعت ادلول الأعضاء اإىل حبث ترتيبات

ضافية ىل أأن جلنمعلومات اإ املعارف التقليدية/أأشاكل التعبري الثقايف ة املعارف تناولت، يف العام املايض، : يشري التقرير اإ

كذكل قبل ادلورتني  ناخرباء خمصص افريق . واجمتعوالتاسعة والثالثني والأربعني والثالثنيالثامنة  خالل ادلوراتالتقليدي 

 2020 عام من املزمع أأن جتمتع جلنة املعارف، مبدئيا، يفوالثالثني والأربعني للجنة املعارف بشأأن املوضوعني نفسهام. و الثامنة 

ىل  16الفرتة من  يف ىل  15والفرتة من  2020 مارس 20اإ ىل  أأغسطس 31والفرتة من  2020 يونيو 19اإ  2020 سبمترب 4اإ

ىل  23والفرتة من   .2020نومفرب  27اإ

 املعنية مبعايري الويبوتقرير عن اللجنة  :21البند 

 (.املعنية مبعايري الويبوتقرير عن اللجنة ) /13/51WO/GA: الوثيقة

لهيا أأعاله.القرار  : أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلوثيقة املشار اإ

ضافية ىل أأن : معلومات اإ اعامتد املعيار " 1: "نياملاضي نيمتناولت املسائل التالية خالل العا املعايريجلنة يشري التقرير اإ

لتبادل بياانت  ST.27 لتبادل بياانت الوضع القانوين للتصاممي الصناعية، ومراجعة س تة معايري مهنا املعيار ST.87 اجلديد

ماكنية  وتطوير معايري جديدة للويبو" 2" ؛الوضع القانوين للرباءات من أأجل الاس تجابة لطلبات انش ئة مثل التحّول الرمقي واإ

وادلمع الفعيل لتنفيذ املعايري، مبا يف ذكل التعاون عىل تطوير " 3"اس تخدام التكنولوجيات الناش ئة من قبيل سلسة الكتل؛ 
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ىل  13يا، يف الفرتة من ، مبدئ املعايرياملزمع أأن جتمتع جلنة  . ومن"تسلسل الويبو" سمىتطبيق برجمي مشرتك جديد يُ  اإ

 .2020 يوليو 17

نفاذ :22البند   تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

نفاذ) /14/51WO/GA: الوثيقة  (.تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

لهيا أأعاله.القرار  : أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلوثيقة املشار اإ

ضافية ىل أأن : معلومات اإ نفاذيشري التقرير اإ " التجارب الوطنية اخلاصة 1تناولت املسائل التالية خالل العام املايض: " جلنة الإ

التجارب و " 2" ؛بأأنشطة التوعية وامحلالت الاسرتاتيجية بوصفها وس يةل لإذاكء الاحرتام للملكية الفكرية بني امجلهور معوما

نفاذ امللكية الفكريةالوطنية اخلاصة ابلرتتيبات املؤسس ية بشأأن  " والتجارب الوطنية اخلاصة ابملساعدة 3" ؛س ياسات وأأنظمة اإ

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

نفاذ، مبدئيا، يف الفرتة من  ومن ىل  5املزمع أأن جتمتع جلنة الإ  .2020 أأكتوبر 7اإ

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات :23البند 

 تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات "1"

 عاهدة التعاون بشأأن الرباءات(.مل)تقرير عن معل الفريق العامل  /1/51PCT/A: الوثيقة

لهيا أأعاله ابعلام مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات أأحاطت  :القرار للفريق عقد دورة ووافقت عىل لوثيقة املشار اإ

 .الوثيقة من تكل 4 كام هو مبنّي يف الفقرة، العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ضافية ىل أأن : معلومات اإ تطوير اخلدمات  :مهنا ما ييل خالل العام املايضعدة تناول مسائل  الفريق العامليشري التقرير اإ

ماكنية ختفيضو الش بكية يف املس تقبل والتواصل الإلكرتوين بني املودعني واملاكتب،  عالن ماكتب الرسوم للجامعات اإ ، واإ

دارات البحث ادلويل والفحص المتهيدي ادلويل اخملتصة، وتنس يق املساعدة التقنية وتدريب الفاحصني.  تسمل الطلبات عن اإ

عىل هذه ادلورة  ةاملوضوعات املرتبطة ابلتعديالت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة الرباءات املقرتحوانقش الفريق العامل أأيضا 

 تعلقوت  " أأدانه(.3"23" أأدانه(، ومعايري الأهلية لبعض ختفيضات الرسوم )انظر البند 2"23من دورات امجلعية )انظر البند 

لهيا يف الق) PCT/A/51/1 من الوثيقة 4 الفقرة خالل العام للفريق العامل ملعاهدة الرباءات عقد دورة واحدة ب (راراملشار اإ

اتحة املساعدة املالية الالزمة لمتكني بعض الوفود من حضورها، كام يف املايض ومن املزمع أأن جيمتع الفريق العامل . املقبل واإ

ىل  26 الرباءات، مبدئيا، يف الفرتة من ملعاهدة  .2020 مايو 29اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءاتالتعديالت  "2"  املقرتح اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات(. /2/51PCT/A: الوثيقة  )التعديالت املقرتح اإ

ن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات:": القرار  اإ

دخ "1"" الها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات والواردة يف املرفقات من اعمتدت التعديالت املقرتح اإ

ىل اخلامس من الوثيقة   من الوثيقة نفسها؛ 6، وبدء النفاذ والرتتيبات الانتقالية كام هو مبنّي يف الفقرة PCT/A/51/2الأول اإ
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 "./A/51/2PCTمن الوثيقة  7واعمتدت التفاهامت الواردة يف الفقرة  "2""

ضافية دخالها عىل الالحئة التنفيذية للمعاهدة : معلومات اإ اعمتدت مجعية معاهدة التعاون بشأأن الرباءات التعديالت املقرتح اإ

توفري أأساس قانوين للمكتب لعذر تأأخر الالزتام ابملهةل احملّددة بسبب عدم توافر وسائل التواصل الإلكرتوين يف "1بغرض: "

ضافة البياانت املنصوص علهيا يف القاعدةتو " و 2ذكل املكتب؛ " ؛ 11.4 فري أأساس قانوين يف املرحةل ادلولية لتصحيح أأو اإ

" والسامح بتضمني بعض العنارص أأو الأجزاء ابلإحاةل يف حال اش امتل الطلب عىل عنارص أأو أأجزاء مودعة عن خطأأ؛ 3"

دارة الفحص 5كتب ادلويل؛ "" وتوفري الأساس القانوين لنقل الرسوم بني املاكتب عن طريق امل 4" " والاشرتاط من اإ

ىل املكتب ادلويل،  رسال بعض الواثئق اإ  أأعدتللجمهور بعد أأن تكون تكل الإدارة قد  اذلي س يتيحهاالمتهيدي ادلويل اإ

 تقريرها اخلاص ابلفحص المتهيدي ادلويل.

 الطلبات من بعض البدلانمراجعة معايري ختفيضات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ملودعي  "3"

مراجعة معايري ختفيضات رسوم معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ملودعي الطلبات من ) /3/51PCT/A: الوثيقة

 (.البدلان بعض

ن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات:": القرار  اإ

التعاون بشأأن الرباءات، الإبقاء عىل تكل  من جدول رسوم معاهدة 5قّررت، بعد مراجعة املعايري الواردة يف البند  "1""

 املعايري؛

وقّررت أأيضًا أأن تراجع امجلعية تكل املعايري مّرة أأخرى يف غضون مخس س نوات، عىل النحو املطلوب يف ذكل  "2""

 "اجلدول.

ضافية املراجعة، ُأبقي عىل  لك مخس س نوات عىل الأقل. وبعد 5امجلعية مطالبة مبراجعة املعايري الواردة يف البند : معلومات اإ

 املعايري كام يه.

 نظام مدريد :24البند 

دخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات "1"  التعديالت املقرتح اإ

دخالها عىل الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن) /1/53MM/A: الوثيقة التسجيل  التعديالت املقرتح اإ

 (.للعالمات ادلويل

دخالها عىل القواعد ": القرار من الالحئة  40و 30و )اثنيا(27و 25و 21اعمتدت مجعية احتاد مدريد التعديالت املقرتح اإ

 ".MM/A/53/1التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات، كام يه مبّينة يف مرفقات الوثيقة 

 2020/21توزيع فائض احتاد مدريد للثنائية اقرتاح  "2"

 (.2020/21اقرتاح توزيع فائض احتاد مدريد للثنائية ) /2/53MM/A: الوثيقة
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ن مجعية احتاد مدريد:" :القرار  اإ

 (؛MM/A/53/2" )الوثيقة 2020/21أأحاطت علامً مبضمون "اقرتاح توزيع فائض احتاد مدريد للثنائية  "1""

 "الاقرتاح يف اإحدى دورات امجلعية املقبةل.وقّررت أأن تناقش  "2""

 نظام لش بونة :25البند 

 (تقرير عن الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونة) /1/36LI/A: الوثيقة

لهيا أأعاله.القرار  : أأحاطت مجعية احتاد لش بونة ابلوثيقة املشار اإ

ضافية ىل أأن الفريق العامل لنظام لش بونمعلومات اإ من املزمع أأن ة تناول الاس تدامة املالية لحتاد لش بونة. و : يشري التقرير اإ

 .2020 مارس 11و 10 جيمتع الفريق العامل، مبدئيا، يويم

 مركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذكل أأسامء احلقول عىل الإنرتنت :26البند 

نرتنت أأسامء احلقول مبا يف ذكل)مركز الويبو للتحكمي والوساطة،  /15/51WO/GA: الوثيقة  (.عىل الإ

لهيا أأعاله.القرار  : أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام ابلوثيقة املشار اإ

ضافية حتتوي الوثيقة عىل تقرير عن أأنشطة املركز ابعتباره موردا دوليا للبدائل الفعاةل ملنازعات امللكية الفكرية : معلومات اإ

ون مع بعض ماكتب امللكية الفكرية عىل الهنوض ابلس بل البديةل لتسوية املنازعات. ويف التعااملرفوعة أأمام احملامك، مبا يف ذكل 

ىل أأن  عىل أأساس  2018القضااي اليت عاجلها املركز يف عام عدد جمال تسوية املنازعات املتعلقة بأأسامء احلقول، يشري التقرير اإ

اكن املركز قد عاجل ، 2019؛ وحىت يونيو قضية، وهو رمق قيايس 3,447بلغ لتسوية منازعات أأسامء احلقول الس ياسة املوحدة 

 امس حقل. 81,000قضية مبا يشمل أأكرث من  44,000أأكرث من 

 معاهدة قانون الرباءات :27البند 

 (.الرباءاتاملساعدة التقنية والتعاون لأغراض معاهدة قانون ) /16/51WO/GA: الوثيقة

لهيا أأعاله.: أأحاطت امجلعية العامة القرار  للويبو علام ابلوثيقة املشار اإ

ضافية لكرتوين يف البدلان النامية : معلومات اإ يداع التبليغات يف نسق اإ يبنّي التقرير أأنشطة الويبو اليت أأسهمت يف تيسري اإ

اكتب امللكية ملة التحتية التقني البىنا" 1، وخباصة ما ييل: "نياملاضي نيخالل العام املتحوةلوالبدلان الأقل منوا والبدلان 

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات" 2، "ةالفكرية الوطنية والإقلميي معاهدة قانون لأحاكم  وطبقا. والتبليغات الإلكرتونية يف اإ

التعاون أأنشطة املساعدة التقنية و الرباءات، تتوىل امجلعية العامة للويبو، يف لك دورة عادية )عادة لك عامني(، مراقبة وتقيمي 

لكرتوين يف تكل البدلان.املتحوةلفائدة البدلان النامية والبدلان الأقل منوا والبدلان ل يداع التبليغات يف نسق اإ  ، مما ييرّس اإ

 عاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات التجاريةم :28البند 

 (.قانون العالمات التجاريةمعاهدة س نغافورة بشأأن تنفيذ  التقنية والتعاون لأغراضاملساعدة ) STLT/A/12/1: الوثيقة

لهيا أأعاله. مجعية معاهدة س نغافورة: أأحاطت القرار  علام ابلوثيقة املشار اإ
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ضافية " املساعدة يف وضع الإطار القانوين لتنفيذ املعاهدة، 1يتوي التقرير عىل معلومات بشأأن ما ييل: ": معلومات اإ

ساعدة يف مراجعة املامرسات والإجراءات الإدارية. وطبقا لأحاكم والأنشطة املرتبطة ابلإعالم والتثقيف والتوعية وامل  "2"

التعاون أأنشطة املساعدة التقنية و ، يف لك دورة عادية )عادة لك عامني(، مراقبة وتقيمي امجلعيةمعاهدة س نغافورة، تتوىل 

 اخلاصة بتنفيذ املعاهدة.

لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإىل املصنفات املنشورة  :29البند 

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  ذوي اإ

 .(تقرير عن احتاد الكتب امليرسة) /INF/1 Rev/4MVT/A.( ووضع معاهدة مراكش) MVT/A/4/1: الوثيقتان

 .MVT/A/4/1 : أأحاطت مجعية معاهدة مراكش علام ابلوثيقةالقرار

ضافية لهياقد صادقت  دوةل عضوا 80، اكنت 2019 أأكتوبر 4: يف معلومات اإ . وأأبرز التقرير عىل معاهدة مراكش أأو انضمت اإ

عن احتاد الكتب امليرسة، وهو احتاد مشرتك بني القطاعني العام واخلاص تقوده الويبو، الأنشطة املضطلع  اخلامسالس نوي 

 هبا دلمع التنفيذ العميل ملعاهدة مراكش.

 املوظفنيتقارير عن شؤون  :30لبند ا

 تقرير عن املوارد البرشية "1"

جلنة املعاشات التقاعدية ) WO/CC/76/2( وعن املوارد البرشيةس نوي تقرير ) /INF/1/76WO/CC: الوثيقتان

 (.ملوظفي الويبو

ن جلنة الويبو للتنس يق:: "القرار  اإ

أأحاطت علامً بقرار املدير العام ورّحبت به، وهو أأن حُتذف من التعممي الإداري بشأأن برانمج الويبو للماكفأ ت  "1""

 ؛Rev. 4 31/2015من التعممي الإداري رمق  27و 26والتقدير الأحاكم املتعلقة مباكفأأة الأداء التنظميي، أأي الفقرتني 

 2020 يف جلنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو للفرتة املمتدة من يناير وانتخبت الس يد فيليب فافاتييه عضوًا بديالً  "2""

ىل هناية ادلورة العادية للجنة الويبو للتنس يق يف عام   ".2023اإ

ضافية بالغ جلنة الويبو للتنس يق املوارد البرشية تقرير : يغطي معلومات اإ املسائل املتعلقة مبوارد الويبو البرشية واليت جيب اإ

. وهو يتوي عىل معلومات عن التقدم احملرز صوب بلوغ الأهداف ذات الاهامتموكذكل شؤون املوظفني الأخرى عهنا، 

والأنشطة الوجهية املامتش ية مع اسرتاتيجية واملبادرات املرتبطة ببعض من شؤون املوظفني املذكورة ووصف وجزي للس ياسات 

مات الواردة يف التقرير كتيّب منفصل عن املوارد البرشية يتوي عىل . ويمكّل املعلو 2021-2017املنظمة للموارد البرشية 

 بياانت ورسوم معلوماتية بشأأن املوارد البرشية.
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 تقرير مكتب الأخالقيات "2"

 (.التقرير الس نوي ملكتب الأخالقيات) /INF/2/76WO/CC: الوثيقة

ضافية " واملشورة 2" التوعية والتدريب؛" أأنشطة 1ا ييل: "مب املرتبطةالتقرير أأنشطة مكتب الأخالقيات  يعرض: معلومات اإ

ىل املوظفني الرسية صة ملكتب " وتنفيذ الس ياسات اخملّص 4" ؛" ووضع القواعد واملعايري وصياغة الس ياسات3" ؛املُقدمة اإ

 .داملواءمة مع أأفضل املامرسات يف نظام الأمم املتحدة املوحّ " و 5؛ "الأخالقيات

 ظام املوظفني ولحئتهتعديالت عىل ن :31البند 

 (.تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته) /1/76WO/CC: الوثيقة

ن جلنة الويبو للتنس يق:": القرار  اإ

 ؛WO/CC/76/1وافقت عىل التعديالت املدخةل عىل نظام املوظفني بصيغهتا املبيَّنة يف املرفق الأول من الوثيقة  "1""

عىل لحئة املوظفني بصيغهتا املبيَّنة يف املرفق الثاين من وأأحاطت علامً ابلتعديالت املدخةل  2""

 ".WO/CC/76/1 الوثيقة

ضافية ىل : معلومات اإ لزامية لإهناء اخلدمة اإ وتريم التعديالت الأخرى،  .س نة 65يتعلق اثنان من التعديالت برفع السن الإ

ىل توضيح و/أأو حذف أأحاكم غري رضورية أأو عفا علهيا الزمن.  ابلأساس، اإ

 اعامتد التقارير :32بند ال 

 : انظر مرفق هذه الوثيقة.الواثئق

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

 والإضافات(؛ A/59/13اعمتدت هذا التقرير املوجز )الوثيقة  "1""

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

ىل الأمانة يف موعد أأقصاه 2019أأكتوبر  31أأقصاه  ، وبعد ذكل س ُتعترب التقارير 2019نومفرب  29. وينبغي تقدمي التعليقات اإ

 ".2019ديسمرب  13الهنائية ُمعمتدة حبلول 

ضافية . وحتّل 2019أأكتوبر  9رارات اليت اعمتدهتا امجلعيات يف : مشل لك من التقرير املوجز والإضافات قامئة القمعلومات اإ

 ، حمّل التقرير املوجز وتتضمن لك البياانت املُدىل هبا أأثناء امجلعيات.2019 ديسمرب 13التقارير الشامةل، املُعمتدة يف 

 اختتام ادلورات :33البند 

 احلادية والس تونوس ُتعقد ادلورة وامخلسني مجلعيات الويبو.  التاسعةاختمت رئيس امجلعية العامة للويبو سلسةل الاجامتعات 

ىل  21للجمعيات يف املقر الرئييس للويبو يف الفرتة من  . وقبل ذكل، س ُتعقد دورة اس تثنائية للجنة 2020سبمترب  29اإ

س تثنائية من أأجل اقرتاح مرحش للتعيني يف منصب املدير العام، وس ُتعقد دورات ا 2020مارس  6و 5التنس يق يويم 

 من أأجل تعيني املدير العام. 2020مايو  8و 7للجمعية العامة ومجعية احتاد ابريس ومجعية احتاد برن يويم 

 ]ييل ذكل املرفق[



ANNEX 

 املرفق
 

 وامخلسني للجمعيات التاسعةقامئة تقارير ادلورة 
A/59/14  صفحة( 149وامخلسني ) التاسعةالتقرير العام دلورة امجلعيات 

WO/GA/51/18  صفحة( 89للجمعية العامة ) امخلسنياحلادية و تقرير ادلورة 

WO/CC/76/4  صفحة( 19والس بعني للجنة الويبو للتنس يق ) السادسةتقرير ادلورة 

MM/A/53/3  صفحات( 6وامخلسني مجلعية احتاد مدريد ) الثالثةتقرير ادلورة 

LI/A/36/2  (اتصفح 8والثالثني مجلعية احتاد لش بونة ) السادسةتقرير ادلورة 

PCT/A/51/4  (اتصفح 6مجلعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات ) امخلسنياحلادية و تقرير ادلورة 

STLT/A/12/2 )تقرير ادلورة الثانية عرشة مجلعية معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات )صفحتان 

MVT/A/4/2  صفحات( 6مجلعية معاهدة مراكش ) الرابعةتقرير ادلورة 

 

 1املشرتكة )صفحتان(التقارير 
WO/CF/40/1 ر ادلورة الأربعني ملؤمتر الويبوتقري 

P/A/54/1 بعة وامخلسني مجلعية احتاد ابريستقرير ادلورة الرا 

P/EC/59/1  ني للجنة التنفيذية لحتاد ابريسوامخلس التاسعةتقرير ادلورة 

B/A/48/1 امنة والأربعني مجلعية احتاد برنتقرير ادلورة الث 

B/EC/65/1  س تني للجنة التنفيذية لحتاد برنوال  اخلامسةتقرير ادلورة 

H/A/39/1  والثالثني مجلعية احتاد لهاي التاسعةتقرير ادلورة 

NA/A/39/1  عية احتاد نيستقرير ادلورة التاسعة والثالثني مجل 

LO/A/39/1 والثالثني مجلعية احتاد لواكرنو تقرير ادلورة التاسعة 

IPC/A/40/1 د اخلاص للتصنيف ادلويل للرباءاتتقرير ادلورة الأربعني لالحتا 

BP/A/36/1 والثالثني مجلعية احتاد بودابست تقرير ادلورة السادسة 

VA/A/32/1  ية والثالثني مجلعية احتاد فييناتقرير ادلورة الثان 

WCT/A/19/1  ية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلفتقرير ادلورة التاسعة عرشة مجلع 

WPPT/A/19/1  لأداء والتسجيل الصويتيبو بشأأن اتقرير ادلورة التاسعة عرشة مجلعية معاهدة الو 

PLT/A/18/1  ة مجلعية معاهدة قانون الرباءاتتقرير ادلورة الثامنة عرش 

  
 ةصفح 287مبا يشمل  تقريرا 22 اجملموع

 

 ]هناية املرفق والوثيقة[

                                         
 تناقشها.ل  خاصة هباُدعيت لالجامتع بشلك قانوين يف اإطار امجلعيات ولكن مل يكن دلهيا مسائل  التالية ويبوالأأن هيئات بتورد وثيقة منفصةل  1
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