
قائمة القرارات 
2022

 جمعيات الدول 

 األعضاء في الويبو

سلسلة االجتماعات 

الثالثة والستون



 
2 
 

 تمهيد

قدت 
ُ
ونوال ةلثثاالسلسلة االجتماعات ع

ّ
ي المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( وسائر هيئاتها،  لجمعيات ست

 
الدول األعضاء ف

ي تديرها الويبو، المشار إليها فيما بعد بعبارة "الدورة 
ونلثالثاواالتحادات الت 

ّ
ة من  ة والست ي الفت 

 
ي جنيف ف

 
 22إىل  14للجمعيات"، ف

 . 2022تر سبتم

ي االجتماعات المذكورة، مع معلومات إضافية، حسب االقتضاء. ويمكن إرسال  2عىل قائمة القرارات 1وتحتوي هذه الوثيقة
 
المعتمدة ف

 : ي التاىلي
ون  احات بشأن هذه الوثيقة إىل العنوان اإللكت   . assemblies@wipo.intاألسئلة أو التعليقات أو االقت 

 عن جمعيات الويبو

دولة عضوا وتؤدي دور المنتدى العالمي فيما يخص الخدمات  193من وكاالت األمم المتحدة المتخّصصة تضّم الويبو وكالة 
ي اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية 

 
والسياسات والمعلومات وأشكال التعاون المرتبطة بالملكية الفكرية. ووالية الويبو منصوص عليها ف

 للملكية الفكرية )"اتفاقية الويبو"(. 

ي و 
 
عد الجمعية العامة للويبو ولجنة الويبو للتنسيق الهيئتي   الرئيستي   لوضع السياسات واتخاذ اتفاقية الويبو كما هو منصوص عليه ف

ُ
، ت

ي الويبو  القرارات
 
 . ف

ي مجال الملكية الفكريةمعاهدة أخرى  25وباإلضافة إىل اتفاقية الويبو، تتوىل الويبو إدارة 
 
، تملك معظمها هيئاتها الخاصة لصنع ف

اءات.   القرار، مثل جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن وجمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن التر

كة استنادا إىل  ي دورات مشت 
 
ي تديرها الويبو، عادة، ف

جدول أعمال موّحد. وتجتمع هيئات صنع القرار التفاقية الويبو والمعاهدات الت 
ي ت، وتجمع تلك االجتماعات

ي قعالت 
ي عمل المنظمة  ،الصيفد ف 

نها من تقييم التقدم المحرز ف 
ّ
ي الويبو وتمك

بي   الدول األعضاء ف 
 ومناقشة االتجاهات السياسية المستقبلية. 

ي المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( وسائر 
ي تديرها الويبو"،  و"اجتماعات جمعيات الدول األعضاء ف 

هيئاتها، واالتحادات الت 
 "جمعيات الويبو". اسم عرف أيضا بت

ي الدورة 
ي الوثيقة 22لجمعيات الويبو، اجتمعت  ة والستي   لثالثاوف 

كة. وترد قائمة بتلك الهيئات ف  ي دورات مشت 
 A/63/INF/1 هيئة ف 

Rev.  .)معلومات عامة( 
  

                                         
ية والعربية والصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية 1  .الوثيقة متاحة باإلنكلت  
إىل القرارات. وليس لهذه الوثيقة أي صبغة قانونية. والتقارير  رجوع الوفود واألطراف المهتمةأعدتها األمانة من أجل تسهيل  وثيقة إعالمية تنبيه: هذه الوثيقة هي  2

ي اعتمدتها بها الدول األعضاء، هي المصدر الموثوق لإلجراءات والقرارات المعتمدة. وترد إشارات إىل تل
ي مرفق هذه الرسمية للجمعيات، بالصيغة الت 

 
ك التقارير ف

 الوثيقة. 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/index.html
mailto:assemblies@wipo.int
https://www.wipo.int/treaties/ar/
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 افتتاح الدورات : 1البند 

ة تاتيانا مولسي   )السيدة( )جمهورية مولدوفا( تافتتح ي  ة والستي   لثالثاالجمعية العامة للويبو، الجمعيات رئيسة  ،السفت 
 
يوليو  14 ف

2022 . 

 )معلومات عامة(.  /INF/1 Rev/63A.: الوثيقة

 اعتماد جدول األعمال : 2البند 

 )قائمة الوثائق(.  /2/63A)جدول األعمال الموّحد( و /1/63A: الوثيقتان

ي الوثيقة : القرار 
 
ح ف ي  A/63/1 Prov.4إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، اعتمدت جدول األعمال عىل النحو المقت 

 
)المشار إليه ف

صوت "ضد"  65صوت "مع" و 12هذه الوثيقة بعبارة "جدول األعمال الموّحد"(. واعتمد جدول األعمال الموّحد بنتيجة تصويت 
اح بحذف البند  71و ي الوثيقة  19"امتناع"، بشأن اقت 

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

 عيات الويبوتقرير المدير العام إىل جم : 3البند 

 المدير العام.  خطاب: الوثيقة

 تقريره السنوي إىل جمعيات الويبو. ، دارين تانغ، قدم المدير العام

 البيانات العامة : 4البند 

منظمات غت   تسع، و ةدوليوممثلون عن مراقب واحد وأرب  ع منظمات حكومية منها باسم مجموعات الدول(،  9دولة ) 125أدلت 
ي المرفق األول من الوثيقةعامة حكومية ببيانات

ي  3/10A/6 . وترد البيانات ف 
ونية مخصصةوف   . للجمعيات صفحة إلكت 

 انتخاب أعضاء المكاتب : 5البند 

 (. أعضاء المكتب) A/63/INF/2: الوثيقة

: "  : القرار  ي
خب أعضاء المكتب التالية أسماؤهم ف 

ُ
 انت

 لجنة الويبو للتنسيق"
 ألفريدو سويسكوم ألفارو )السيد( )بنما(  الرئيس: 
 تايهو ىلي )السيد( )جمهورية كوريا( الرئيس: نائب 

 )السيدة( )ناميبيا( فيفيي   كاتجيونغا  نائب الرئيس: 

 اللجنة التنفيذية التحاد باريس"
ي كاوندو )السيدة( )ناميبيا(  الرئيس: 

 آينا فيلينغ 
 فيصل عالق )السيد( )الجزائر( نائب الرئيس: 

 اللجنة التنفيذية التحاد برن"
 (قطر)السيد( ) السليطي أحمد   الرئيس: 

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

ي الوثيقة معلومات إضافية: 
 . A/63/INF/2ترد قائمة جميع أعضاء مكاتب الجمعيات وسائر الهيئات ف 

ُينتخب أعضاء مكاتب جمعيات الويبو )أي رؤساء ونواب رؤساء كل هيئة من الهيئات االثنتي   وفقا ألحكام النظام الداخىلي ذات الصلة، 
 .) ي إطار جمعيات الويبو( مّرة واحدة كل عامي   خالل الدورات العادية )وبالتاىلي تدوم واليتهم عامي  

ي تجتمع ف 
ين الت  وُيستثت  من  والعشر

اللجنة التنفيذية التحاد باريس ومكتب اللجنة التنفيذية التحاد برن الذين ال  ذلك أعضاء مكتب لجنة الويبو للتنسيق وأعضاء مكتب
ل وعليه، ُينتخب أعضاء مكاتب تلك الهيئات كل عام.  تتجاوز واليتهم عاما واحدا. 

ّ
ت الجمعيات، خالل سلسلة اجتماعاتها الثالثة وعد

، ي ئتب )الرئيس ونااالدورة االنتخابية ألعضاء المك والستي   ي المادة الرئي تر
( من النظام الداخىلي العام، بحيث 2)9س( المنصوص عليها ف 

خبوا فيها )انظر
ُ
ي انت

ي للدورة الت 
من من جدول األعمال(. و  8المعلومات الواردة تحت البند  )ي(تبدأ مدة واليتهم عقب االجتماع النهان 

أس أعضاء المكاتب الذين يشغلون  تيست  االنتقال إىل الدورة االنتخابية الجديدة، اتخذت جمعيات الويبو أجل  ا قراًرا بأن يت 
ً
أيض

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577143
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577143
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=578284
http://ocms.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=581671
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/dg_tang/speeches/a-63-dg-speech.html
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/dg_tang/speeches/a-63-dg-speech.html
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=580211
https://www.wipo.int/meetings/ar/statements.jsp?meeting_id=67908
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=578471
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ي جمعيات الويبو لعام
 
ا ، 2022 مناصبهم ف

ً
ي ذلك هؤالء األعضاء المنتخبون حديث

 
االجتماعات الخاصة بهم أثناء جمعيات الويبو  ،بما ف

 . 2023لعام 

ز  : 6البند   قبول المراقبي 

(.  /Rev/63A 3.: الوثيقة  )قبول المراقبي  

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

 المنظمات الدولية غت  الحكومية:  ")أ(

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

 المنظمات الدولية غت  الحكومية:  ")ب(
 ؛الجمعية العربية األمريكية للملكية الفكرية "1"
ي األداء )اجمعية األرجنتينية إلدارة ال "2"

 (؛SAGAIلممثلي   وفنان 
 ؛(ADACOالنهوض بالشعوب األصلية ومعارفها األصلية )جمعية  "3"
 ؛(CTAالجمعية الصينية للعالمات التجارية ) "4"
 ؛مركز القانون الرقمي  "5"
 (؛Hiperderechoجمعية ) "6"
ي القانون والتكنولوجيا؛( لل InternetLab)جمعية  "7"

 بحاث ف 
 (؛OCPIالمعهد اإليطاىلي الستشارات الملكية الصناعية ) "8"
اءات ) "9"  (. PPACالجمعية الصينية لحماية التر

ي الجمعيات واالجتماعات الرسمية األخرى للدول األعضاء، مما يسهم فعال معلومات إضافية
: ترّحب الويبو بمشاركة الجهات المراقبة ف 

ي التفاعل مع 
بطريقة تقوم عىل االنفتاح والشفافية واالستجابة. وبناء عىل ذلك، منحت الويبو صفة المراقب الدائم  الجهاتتلك ف 

الهيئات المراقبة مدعوة  منظمة وطنية غت  حكومية لحضور اجتماعات الجمعيات. وتلك 96منظمة دولية غت  حكومية و 199لزهاء 
، بالصفة ذاتها،   غت  ذلك من هيئات الجمعيات الفرعية. الوجيهة للجان واألفرقة العاملة و جتماعات اال أيضا إىل أن تحض 

 2023مشاري    ع جداول األعمال للدورات العادية لعام  : 7البند 

وعات جداول ) A/63/4 : الوثيقة العادية للجمعية العامة للويبو ومؤتمر الويبو وجمعية اتحاد باريس  2023أعمال دورات عام مشر
 (وجمعية اتحاد برن

؛ واعتمدت اللجنة التنفيذية التحاد باريس المرفق الثالث؛ واعتمدت ": القرار  ي
اعتمدت لجنة الويبو للتنسيق المرفقي   األول والثان 

 ". A/63/4ق الرابع، للوثيقة اللجنة التنفيذية التحاد برن المرف

وع جدول أعمال الدورات العادية للجمعية العامة للويبو  : معلومات إضافية  مشر
ً
 التفاقية الويبو، تجّهز لجنة الويبو للتنسيق رسميا

ً
وفقا

وعي جدول األعمال  ومؤتمر الويبو.  وتعقد الدورات  لجمعياتهما. وبالمثل، تجّهز اللجنتان التنفيذيتان التحاد باريس واتحاد برن مشر
ي 
 )العام التاىلي ف 

ي جدول أعمال العام السابق، تكمل الدول األعضاء 2023العادية لهذه الهيئات كل عامي  
(، ومن خالل بند معياري ف 

ي قرار الجمعيات الا. اإلجراءات المنصوص عليه
وعات جداول أعمال دور ثالثوتشمل المرفقات المشار إليها ف   2023ات ة والستي   مشر

ي ستستكمل بمزيد من البنود قبل انعقاد هذه الدورات. 
 للهيئات المذكورة أعاله، والت 

 الدورة االنتخابية الجديدة ألعضاء مكاتب جمعيات الويبو وهيئاتها األخرى : 8البند 

 (. الدورة االنتخابية الجديدة ألعضاء مكاتب جمعيات الويبو وهيئاتها األخرى) A/63/5 Rev. : ةقيالوث

 ،إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه: "القرار 

""1"  
ّ
ي المادة  تلعد

( من النظام الداخىلي 2)9الدورة االنتخابية ألعضاء المكاتب )الرئيس)ة( ونائبا الرئيس)ة(( المنصوص عليها ف 
خبوا فيها؛

ُ
ي انت

ي للدورة الت 
 العام، بحيث تبدأ مدة واليتهم عقب االجتماع النهان 

ي جمعيات الويبو  تويّش  "2""
االنتقال إىل الدورة االنتخابية الجديدة، حت  يتست  ألعضاء المكاتب الذي يشغلون مناصبهم ف 

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

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577191
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/observers/index.html
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=570914
https://www.wipo.int/about-wipo/en/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577373
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ي التعديالت المدخلة عىل كل من النظام الداخىلي العام والنظام الداخىلي الخاص،   تواعتمد "3""
ي مرفق 

 
كما هي واردة ف

ي ".A/63/5 Rev الوثيقة
 
 للقرار المذكور ف

ً
ي الفقرات من1، تنفيذا

 
حة الموصوفة ف ات المقت   ؛14 إىل 12 "، والتغيت 

إجراء تحديث المراجع اللغوية و غية من األمانة مواصلة مراجعة النظام الداخىلي العام والنظام الداخىلي الخاص ب تطلبو  "4""
و  ي دوراتها لعامالمراجعات الض 

 
حة إىل جمعيات الويبو ف ات المقت   ". 2023 رية األخرى وتقديم التغيت 

  : معلومات إضافية
ّ
ي المادة الجمعيات  تلعد

 
( 2)9الدورة االنتخابية ألعضاء المكاتب )الرئيس)ة( ونائبا الرئيس)ة(( المنصوص عليها ف

خبوا فيها من النظام الداخىلي العام، بحيث تبدأ مدة واليتهم عقب 
ُ
ي انت

ي للدورة الت 
التعديالت المدخلة عىل  تواعتمد، االجتماع النهان 

انتهزت الجمعيات الفرصة و اسية لتقني   هذه الممارسة الجديدة. ئالر هيئات لل كل من النظام الداخىلي العام والنظام الداخىلي الخاص
ي ذلك، من بي   مراجعات أخ

 
ي نقاط مختارة بما ف

 
. لتحديث هذه القواعد ف

ً
، حسب ستقدم األمانةو رى، استخدام لغة محايدة جنسانيا

حة عليها إىل جمعيات عام  ،الطلب ات اإلضافية المقت   . 2023التغيت 

 تقارير من لجان الويبو : 9البند 

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

 .(تقرير عن لجنة حق المؤلف) /1/55WO/GA: ةالوثيق

 إن الجمعية العامة للويبو: ": القرار 

 بمضمون "تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق  "1""
ً
 (؛WO/GA/55/1 المجاورة" )الوثيقةأحاطت علما

ي كل ووّجهت لجنة حق المؤلف إىل مواصلة عملها بشأن   "2""
 
 ". WO/GA/55/1 الوثيقة القضايا المشار إليها ف

  : معلومات إضافية
ً
: األ تضمن جدول أعمال لجنة حق المؤلف ، لتقرير ل وفقا ي

" حماية هيئات البث؛ 1" مور التالية خالل العام الماض 
" والتقييدات واالستثناءات لفائدة مؤسسات التعليم والبحث 3والتقييدات واالستثناءات لفائدة المكتبات ودور المحفوظات؛ "" 2"

ي  "6" وحق التتبع؛ "5" وتحليل حق المؤلف المتعلق بالبيئة الرقمية؛ "4واألشخاص ذوي إعاقات أخرى؛ " وحماية حقوق مخرجر
ة منمو . "وحق اإلعارة للجمهور 7" المشح ي الفت 

 . 2023مارس  17 إىل 13 ن المقرر مبدئًيا أن تجتمع لجنة حق المؤلف ف 

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

اءاتتقرير عن لجنة ) /2/55WO/GA: ةالوثيق  .(التر

 " : القرار 
ً
اءات )الوثيقة  بمضمون أحاطت الجمعية العامة للويبو علما  "(. WO/GA/55/2"تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون التر

اءات، : يشت  التقرير إىل أن لجنة معلومات إضافية ي دورتها الثالثة والثالثي   التر
ي عقدت ف 

ي ديسمتر الت 
ي معالجة ، 2021ف 

استمرت ف 
 : ي

اءات؛ "1" الموضوعات التالية خالل العام الماض  ي ذلك أنظمة 2" االستثناءات والتقييدات عىل حقوق التر
اءات، بما ف  " وجودة التر

اض؛ " اءات والصحة؛ "3االعت  ليهم؛ "4" والتر
ِّ
اءات وموك رابعة ال ا تهدور بعد ونقل التكنولوجيا. و  "5" ورسية التواصل بي   مستشاري التر

ي سبتمتر 
ة اللجنة من المزمع أن تجتمع، 2022والثالثي   ف  ي الفت 

 . 2023أكتوبر  20 إىل 16 من، مبدئيا، ف 

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

 .(العالماتتقرير عن لجنة ) WO/GA/55/3 Corr.و WO/GA/55/3: تانالوثيق

 " : القرار 
ً
"تقرير عن اللجنة الدائمة المعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية بمضمون  أحاطت الجمعية العامة للويبو علما

ات الجغرافية" )الوثيق  "(. .WO/GA/55/3 Corrو WO/GA/55/3 تانوالمؤرسر

ة لجنة العالمات من المزمع أن تجتمع : معلومات إضافية ي الفت 
 . 2023بر و تكأ  6 إىل 2 من، مبدئيا، ف 

 مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم "4"

( مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم) WO/GA/55/4: تانالوثيق
اح للست  قدما بجدول أعمال الويبو المعياري بخصوص موضوعي ال) WO/GA/55/11و

موارد الوراثية المرتبطة بالمعارف اقت 
 .(التقليدية، ومعاهدة قانون التصاميم

 : )انظر)ي( أدناه(القرار 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=574551
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=570915
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=572920
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=%20577511
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=572908
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=578591
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 تقرير عن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية )لجنة التنمية( واستعراض تنفيذ توصيات أجندة التنمية "5"

 (. تقرير عن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية واستعراض تنفيذ توصيات أجندة التنمية) WO/GA/55/5: ةالوثيق

 بمضمون " تقري: "القرار 
ً
ر عن اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية واستعراض تنفيذ توصيات أحاطت الجمعية العامة للويبو علما

 ". (WO/GA/55/5أجندة التنمية" )الوثيقة 

تي   للجنة التنمية، اللتي    WO/GA/55/5تحتوي الوثيقة  : معلومات إضافية ي أعدها الرئيس عن الدورتي   األخت 
عىل الملخصات الت 

ي اتخذتها لجنة 2022ومايو  2021عقدتا بي   نوفمتر 
بشأن جميع الوثائق التنمية . وتعكس هذه الملخصات القرارات الرئيسية الت 

ي نظرت فيها. 
التنمية، جندة ن تنفيذ أبشأعىل تقرير المدير العام  WO/GA/55/5إضافة إىل ذلك، تحتوي الوثيقة و والقضايا الت 

ي مايو التندورة لجنة إىل المقدم 
 
ة منو . 2022مية ف ي الفت 

 
نوفمتر  27ومن  أبريل 28 إىل 24 من المقرر مبدئًيا أن تجتمع لجنة التنمية ف

 . 2023ديسمتر  1إىل 

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

اح للست  قدما بجدول أعمال الويبو ) WO/GA/55/11( وتقرير عن لجنة المعارف) WO/GA/55/6: تانالوثيق
المعياري اقت 

 . (بخصوص موضوعي الموارد الوراثية المرتبطة بالمعارف التقليدية، ومعاهدة قانون التصاميم

 : )انظر)ي( أدناه(القرار 

ة منعارف : من المقرر مبدئًيا أن تجتمع لجنة الممعلومات إضافية ي الفت 
 
اير  27 ف ومن  2023يونيو  9إىل  5ومن 2023 مارس 3 إىلفتر

 . 2023سبتمتر  8إىل  4

"7" )  اللجنة المعنية بمعايي  الويبو )لجنة المعايي 

 (. ايت  تقرير عن لجنة المع) WO/GA/54/11: ةالوثيق

 بمضمون "تقرير عن اللجنة المعنية بمعايت  الويبو" )الوثيقة : "القرار 
ً
 "(. WO/GA/55/7أحاطت الجمعية العامة للويبو علما

ا للتقرير، عالجت معلومات إضافية
ً
: من بي   أمور أخرى:  ايت  لجنة المع: وفق ي

معيار الويبو اعتماد " 1"األمور التالية خالل العام الماض 
ST.91  إعداد ودراسة و  "2"؛ ، وتنقيحات المعايت  الخمسة الحاليةالجديد بشأن النماذج الرقمية الثالثية األبعاد والصور ثالثية األبعاد

ي عمل، أي
احات لتحسي   البيانات الوصفية الخاصة بالمصنفات اليتيمة المحمية بحق المؤلف ورقت  تقرير عن ورقة العمل بشأن و  اقت 

ي نظام الملكية الفكريةاستخدامات سالسل ال
ي موقع الويبو اإلعىل ة ر و شمن، والكتل ف 

ون  وضع معايت  جديدة للويبو للوفاء " 3"؛ لكت 
ي ذلك

" الدعم الفعال 4؛ و"السل الكتلس بالمطالب الناشئة مثل التحول الرقمي واالستخدام المحتمل للتكنولوجيات الناشئة بما ف 
ي ذلك حزمة 

ي ذلك تطوير أدوات تكنولوجيا المعلومات وتوزيعها، بما ف 
، بما ف  لتنفيذ المعايت  من قبل مكاتب الملكية الفكرية والمودعي  

WIPO Sequence Suite  لدعم التنفيذ العالمي لمعيار الويبوST.26  اعتبار 
ً
لجنة المعايت  جتمع تمن المقرر أن و . 2022يوليو  1من  ا

ة من ي الفت 
 . 2023ديسمتر  8 إىل 4 ف 

"من جدول األعمال "اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف 6"9وفيما يتعلق بالبند 
" "مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر دبلوماسي العتماد معاهدة بشأن 4"9يدية والفولكلور )لجنة المعارف(" والبند التقل

 :  قانون التصاميم"، فإن الجمعية العامة للويبو قررت ما يلي

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

ي أكتوبر "
ين( المعقودة ف  ي دورتها الرابعة والخمسي   )الدورة العادية الخامسة والعشر

وافقت الجمعية العامة للويبو، ف 
ي الوثيقة 2022/2023، عىل والية لجنة المعارف للثنائية 2021

، لتشي    ع WO/GA/54/10، عىل النحو المبي ّ  ف 
ك  عملها، بناًء عىل العمل القائم الذي تضطلع به اللجنة، من أجل تضييق الفجوات القائمة والتوصل إىل تفاهم مشت 

ي دوىلي )قانونية دولية( لضمان 
حول القضايا األساسية، بهدف وضع الصيغة النهائية التفاق بشأن صك )صكوك( قانون 

ي التقليدي. الحماية المتوازنة والفعالة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكال 
 التعبت  الثقاف 

ي عام لجنة المعارفأكملت و "
ي دورتيها الثانية واألربعي   والثالثة واألربعي   المعقودتي   ف 

، دوراتها المخصصة 2022، ف 
 ا وحققت ملحوظا أحرزت كلتا الدورتي   تقدما و . 2022/2023للثنائية بشأن الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها 

ا حول الوثيقة ي دوىلي بشأن الملكية الفكرية والموارد )نص الرئيس  WIPO/GRTKF/IC/43/5 تقاربا كبت 
وع صك قانون  لمشر

 أساسا ( باعتبارها الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية
ّ
ي العمللمزيد من  ا متوازنو  وفعاال  ا ز مرك

 . المشاركة ف 
 عية العامة للويبو: وعىل هذا األساس، فإن الجم

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=574552
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=575732
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=578591
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2021/a_62/doc_details.jsp?doc_id=544432
https://www.wipo.int/cws/ar/blockchain-and-ip.html
https://www.wipo.int/standards/ar/sequence/index.html
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ي دوىلي  تر قرّ  أ("
الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية بشأن عقد مؤتمر دبلوماسي إلبرام صك قانون 

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

ً
م ( أدناه، د) وفق

َّ
ي عىل أن ُينظ

 
 ؛2024أقصاه عام  موعد ف

ي من عام لعقد اجتماع ل تر قرّ و  ب("
ي النصف الثان 

 
ية ف تيبات الالزمة للمؤتمر من أجل ، 2023جنة تحضت  وضع الت 

 . ية و الدبلوماسي وع النظام الداخىلي الذي  حينها ستنظر اللجنة التحضت 
ي مشر

 
م ف

َّ
إىل المؤتمر الدبلوماسي سيقد

ي المؤتمر، ونص العتماده، وقا
 
وعات ئمة المدعوين للمشاركة ف ، باإلضافة إىل أي وثيقة اتخطابات الدعو مشر

. ذات صلة أخرى أو مسألة تنظيمية  اح األساسي و بالمؤتمر الدبلوماسي ا عىل االقت 
ً
ية أيض ستوافق اللجنة التحضت 

 ؛للمعاهدةوالختامية للحكام اإلدارية 

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

ي دورة لجنة المعارف  تهّج وو  د("
 
ي من عام  استثنائيةإىل االجتماع ف

ي النصف الثان 
 
، قبل 2023لمدة خمسة أيام ف

ية، لاجتماع انعقاد   مواصلة اللجنة التحضت 
ّ
من المفهوم أن اللجنة و . مستوى كافبثغرات قائمة  ةأي سد
ية ستدعو الوفود المراقبة والمراقبي     ؛التحضت 

ي دوىلي بشأن نص الرئيس  المعنونة ،WIPO/GRTKF/IC/43/5عىل أن الوثيقة  توافقو  ـه("
وع صك قانون  لمشر

الموضوعية ستكون بمثابة المواد  الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية
اح األساسي  اح األساسي وس. ألغراض المؤتمر الدبلوماسي لالقت  ي االقت 

 
ية ف درج اللجنة التحضت 

ُ
اتفاقات أية ت

 للفقرة )د( أعاله، عىل أن يكون لجنة المعارف توصل إليها تإضافية 
ً
أنه يجوز ألي دولة عضو من المفهوم وفقا

؛لوفد الخاص لالتحاد األلو  ي المؤتمر الدبلوماسي
 
احات ف ي تقديم اقت   ورونر

(عىل عقد دورة استثنائية للجمعية العامة للويبو ) توافقو  و(" اعتماد القرارات بغرض ، إذا لزم األمر، بشكل هجي  
ي من عام 

ي النصف الثان 
ية المؤدية إىل المؤتمر الدبلوماسي ف  أن ، وتوجيه األمانة إىل 2023واألعمال التحضت 

ي سينظر فيها المؤتمر عن ذلك بمثابة الوثيقة الناتجة ن تجعل م
اح األساسي للحكام الموضوعية الت  االقت 

 .  الدبلوماسي

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

 إن الجمعية العامة: "

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

ي موعد أقصاه عىل  ،عقد مؤتمر دبلوماسي إلبرام واعتماد معاهدة قانون التصميم تر قرّ و  ب("
م ف 

َّ
 ؛2024عام أن ُينظ

ي من عام  تر قرّ و  ج("
ي النصف الثان 

ية ف  تيبات الالزمة للمؤتمر من أجل ، 2023عقد اجتماع للجنة تحضت  وضع الت 
 . ية و الدبلوماسي وع النظام الداخىلي الذي  حينها ستنظر اللجنة التحضت 

ي مشر
م إىل ف 

َّ
المؤتمر الدبلوماسي سيقد

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

. ذات صلة أخرى أو مسألة تنظيمية  اح األ و بالمؤتمر الدبلوماسي ا عىل االقت 
ً
ية أيض ساسي ستوافق اللجنة التحضت 

 ؛للمعاهدةوالختامية للحكام اإلدارية 

ي و مع االمتنان بعر  تبرّح و  د("
 ؛2024عام موعد أقصاه ض بعض الدول األعضاء الستضافة المؤتمر الدبلوماسي ف 

ي دورة  العالماتلجنة  تهوّج و  ـه("
ي من عام  استثنائيةإىل االجتماع ف 

ي النصف الثان 
، قبل 2023لمدة خمسة أيام ف 

ية، لماع اجتانعقاد   مواصلة اللجنة التحضت 
ّ
أية ثغرات قائمة بمستوى كاف. ومن المفهوم أن اللجنة  سد
ية ستدعو الوفود المراقبة والمراقبي     ؛التحضت 

اح  SCT/35/3و SCT/35/2عىل أن الوثيقتي    توافقو  (و" الذي نظرت فيه الجمعية  2019باإلضافة إىل اقت 
وع الالئحة التنفيذية بشأن قانون التصاميم الصناعية وممارساته، ، العامة للويبو  وع المواد ومشر حول مشر

اح األساسي ستكون بمثابة المواد  ي وس. ألغراض المؤتمر الدبلوماسي الموضوعية لالقت 
ية ف  درج اللجنة التحضت 

ُ
ت

اح األساسي   للفقلجنة العالمات توصل إليها تاتفاقات إضافية أية االقت 
ً
من ( أعاله، عىل أن يكون ـهرة )وفقا

ي المؤتمر الدبلوماسي لأنه يجوز ألي دولة عضو و المفهوم 
احات ف  ي تقديم اقت   . لوفد الخاص لالتحاد األورونر

إن الجمعية العامة للويبو قّررت عقد مؤتمرين دبلوماسيي   إلبرام واعتماد صكوك قانونية دولية بشأن الملكية 
ي الفكرية والموارد الوراثية 

والمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، والمعاهدة بشأن قانون التصاميم، ف 
 ". 2024موعد أقصاه عام 
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 تقارير عن التدقيق والرقابة : 10البند 

 تقرير اللجنة االستشارية المستقلة للرقابة "1"

ي  A/63/7و المستقلة للرقابة()تقرير لجنة الويبو االستشارية  WO/GA/55/8 : الوثيقتان
نامج  )قائمة القرارات الت  اعتمدتها لجنة التر

انية(.   والمت  

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

ي عقدتها خالل العام السابق. وتعلقت المسائل المتناولة معلومات إضافية
بأمور عدة المحددة : أبلغت اللجنة عن الدورات الفصلية الت 

ي مدقق وتقرير  2021 منها، خطة الرقابة الداخلية ونتائج خطة العمل؛ واستعراض البيانات المالية الُمراجعة لعام ؛ الحسابات الخارجر
وإدارة المخاطر والمراقبة الداخلية؛ ورصد تنفيذ توصيات الرقابة؛ واستعراض خطة عمل مكتب األخالقيات وإسداء مشورة بشأنها؛ 

 والمناقشات مع أمي   المظالم؛ والمساعدة المقدمة إىل الهيئات الرئاسية. 

ي تقرير  "2"  مدقق الحسابات الخارجر

ي )تقرير  /6/63A: الوثيقتان انية(. )قائمة ال /7/63A( ومدقق الحسابات الخارجر نامج والمت   ي اعتمدتها لجنة التر
 قرارات الت 

" )الوثيقة ": القرار  ي  ".(A/63/6أحاطت جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه، علما بمضمون "تقرير مراجع الحسابات الخارجر

. وعالوة عىل  مدققمن  2021لعام : تلقت الويبو رأيا غت  مشفوع بتحفظ بشأن بياناتها المالية معلومات إضافية ي الحسابات الخارجر
ي مدقق الحسابات ذلك، قدم   .وفقا لنظام الويبو الماىلي والئحته حسابات الويبو تدقيق مطوال بشأن  تقريرا الخارجر

 تقرير مدير شعبة الرقابة الداخلية "3"

نامج  /7/63A)التقرير السنوي لمدير شعبة الرقابة الداخلية( و /9/55WO/GA: الوثيقتان ي اعتمدتها لجنة التر
)قائمة القرارات الت 

انية(.   والمت  

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

وتوصيات الرقابة العالية األولوية، وأنشطة التحقيق، : يتضمن التقرير معلومات بشأن أمور عدة منها مسائل مهمة معلومات إضافية
ي مجال الرقابة، فضال عن تعاون شعبة الرقابة الداخلية مع أمي   

ووضع تنفيذ توصيات الرقابة، والعمل االستشاري واإلرشادي ف 
 المظالم ومكتب األخالقيات وهيئات الرقابة الخارجية. 

نامج  : 11البند  انيةتقرير عن لجنة الير ز انية( والمي  ز  )لجنة المي 

ي اعت /7/63A: يقةالوث
انية)قائمة القرارات الت  نامج والمت    (مدتها لجنة التر

 إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه: ": القرار 

انيةأحاطت  "1"" نامج والمت   ي اعتمدتها لجنة التر
 (؛A/63/7)الوثيقة  "علما بمضمون "قائمة القرارات الت 

ي الوثيقة ذاتها  "2""
انية كما هي واردة ف  نامج والمت    ". ووافقت عىل التوصيات الصادرة عن لجنة التر

انية فيما معلومات إضافية ف عليها لجنة المت   ي تشر
عدا تقارير عن التدقيق والرقابة )المندرجة تحت : شمل هذا البند كل المسائل الت 

ة من(10البند  ي الفت 
، ف 
ً
انية، مبدئيا ع أن تجتمع لجنة المت  

ّ
 . 2023يونيو  23إىل  19ومن  2023مايو  26 إىل 22 . ومن المتوق

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=575451
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577333
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=574031
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577333
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=571353
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577333
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577333
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ز  : 12البند   تقارير عن شؤون الموظفي 

ية "1"  تقرير عن الموارد البشر

ية) WO/CC/81/INF/1 : تانالوثيق ي الويبو) CC/81/3/WOو (التقرير السنوي عن الموارد البشر
 (. لجنة المعاشات التقاعدية لموظق 

ية  التقرير السنوي عن الموارد البشر

ية معلومات مفصلة عن التدابت  : "القرار  ي تقريرها السنوي عن الموارد البشر
 
ي ف دعت لجنة التنسيق األمانة إىل أن تدرج بشكل منهجر

ي الوظائف 
 
ي ف

 
ي جميع قطاعات الملموسة المتخذة لتحسي   التوازن الجغراف

 
، ف ، وكذلك التوازن بي   الجنسي   ي

 
الخاضعة للتوزي    ع الجغراف

ي ذلك المستويات العليا والعالية
 
 ."الويبو وعىل جميع المستويات، بما ف

ي الويبو
 لجنة المعاشات التقاعدية لموظق 

ي لجنة المعاشات التق: "القرار 
 
ي كعضو ف عتر

ي الويبو لمدة أرب  ع سنوات انتخبت لجنة الويبو للتنسيق السيد المنصف الشر
اعدية لموظق 

ي 
 
 ". 2022سبتمتر  1تبدأ ف

ي يجب إبالغ لجنة الويبو للتنسيق عنها، : معلومات إضافية
ية والت  ية المسائل المتعلقة بموارد الويبو البشر يغطي تقرير الموارد البشر

المحرز صوب بلوغ األهداف المرتبطة ببعض  وهو يحتوي عىل معلومات عن التقدم وكذلك شؤون الموظفي   األخرى ذات االهتمام. 
اتيجية المنظمة للموارد  من شؤون الموظفي   المذكورة ووصف وجت   للسياسات والمبادرات واألنشطة الوجيهة المتماشية مع است 

ية  ية يحتوي عىل بيانات  . 2021-2017البشر ي التقرير كتّيب منفصل عن الموارد البشر
 
ومقاييس أساسية ويكّمل المعلومات الواردة ف

اعات.   عن إدارة الت  
ً
ي الويبو، والتنوع، وتحديد مصادر المواهب، والتطوير والتدريب، فضال

 عن القوة العاملة ف 

 تقرير مكتب األخالقيات "2"

 .(التقرير السنوي لمكتب األخالقيات) O/CC/81/INF/2W : يقةالوث

: ": معلومات إضافية ؛ ي   الشيوالتوجيه " المشورة 1يعرض التقرير أنشطة مكتب األخالقيات المرتبطة بما يىلي زيادة " 2"للموظفي  
 . لمكتب األخالقيات" وتنفيذ السياسات المخّصصة 4" ووضع المعايت  وصياغة السياسات؛ "3" ؛الوعي وأنشطة التدريب

ز والئحته : 13البند   تعديالت عل نظام الموظفي 

 (. تعديالت عىل نظام الموظفي   والئحته) WO/CC/81/2 : الوثيقة

 إن لجنة الويبو للتنسيق: ": القرار 

ي المرفق األول من الوثيقة  "1""
نة ف   ؛WO/CC/81/2وافقت عىل تعديالت نظام الموظفي   بصيغتها المبيَّ

ي والثالث والرابع للوثيقة  "2""
ي المرفقات الثان 

نة ف   بالتعديالت المدخلة عىل الئحة الموظفي   بصيغتها المبيَّ
ً
وأحاطت علما

WO/CC/81/2 ." 

عرض : معلومات إضافية
ُ
ي كل عام، ت

عىل لجنة الويبو للتنسيق للموافقة عليها واإلخطار بها،  تهتعديالت عىل نظام الموظفي   والئحف 
 . المراجعة المستمرة لنظام الموظفي   والئحته تسمح للويبو بالحفاظ عىل إطار تنظيمي سليم يتكيف ويدعم االحتياجات و عىل التواىلي

ة للمنظمة، مع ضمان التوافق مع أف ي نظام األمم المتحدة الموحد ضل الممارسواألولويات المتغت 
 . ات ف 

نت : 14البند  ي ذلك أسماء الحقول عل اإلنير
ز
 مركز الويبو للتحكيم والوساطة، بما ف

نت(. )مركز الويبو  WO/GA/55/10: الوثيقة ي ذلك أسماء الحقول عىل اإلنت 
 للتحكيم والوساطة، بما ف 

نتأحاطت الجمعية العامة للويبو علما بالوثيقة "": القرار  ي ذلك أسماء الحقول عىل اإلنت 
" مركز الويبو للتحكيم والوساطة، بما ف 

 ". (WO/GA/55/10)الوثيقة 

باعتباره موردا دوليا للبدائل الفعالة لتسوية منازعات الملكية الفكرية  تحتوي الوثيقة عىل تقرير عن أنشطة المركز : معلومات إضافية
ي ذلك التعاون مع بعض مكاتب الملكية الفكرية عىل النهوض بالسبل البديلة لتسوية المنازعات وإدارتها. 

 المرفوعة أمام المحاكم، بما ف 
ي عام 

ي عالجها المركز ف 
ي مجال تسوية المنازعات المتعلقة بأسماء الحقول، يشت  التقرير إىل أن عدد القضايا الت 

عىل أساس  2021وف 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=573934
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=576613
https://www.wipo.int/about-wipo/en/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=572921
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=572931
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=572909
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ي المجموعقضية؛  5,128 السياسة الموحدة لتسوية منازعات أسماء الحقول بلغ
 
قضية بما  57،000، كان المركز قد عالج أكتر من وف

 اسم حقل.  100،000يشمل أكتر من 

 نظام مدريد : 15البند 

وتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدوىلي  /1/56MM/A: الوثيقة ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية لتر
 للعالمات(.  )التعديالت المقت 

وتوكول اتفاق مدريد بشأن  30و 5و 3اعتمدت جمعية اتحاد مدريد التعديالت المدخلة عىل القواعد ": القرار  من الالئحة التنفيذية لتر
ي الوثيقة 

ي مرفق 
 
ي MM/A/56/1التسجيل الدوىلي للعالمات، كما هي مبّينة ف

 
 ". 2022نوفمتر  1، عىل أن تدخل حت   النفاذ ف

ة منمن المقرر  : معلومات إضافية ي الفت 
 
 . 2023 نوفمتر  17إىل  13 مبدئًيا أن يجتمع الفريق العامل ف

 نظام الهاي : 16البند 

ح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية) /1/42H/A: الوثيقة كة لوثيقة  التعديالت المقت   . (التفاق الهاي 1960ووثيقة  1999المشت 

حة عىل القاعدتي   " : القرار 
كة، عىل النحو المبي    26و 21اعتمدت جمعية اتحاد الهاي التعديالت المقت 

من الالئحة التنفيذية المشت 
ي للوثيقة 

ي المرفقي   األول والثان 
 
ي H/A/42/1ف

 
 ". 2023أبريل  1، عىل أن تدخل حت   النفاذ ف

، وبالتاىلي اإلخطار الرسمي لمكاتب األطراف المتعاقدة المعينة، بتعيي   ممثل : معلومات إضافية
 ستنص التعديالت المعتمدة عىل النشر

ة التصاميم الدولية. ء التعيي   وإلغا  ي نشر
 
ي تحدث بعد التسجيل الدوىلي ف

ي ذلك تلك الت 
 
من المقرر و وتغيت  اسم أو عنوان الممثل، بما ف

ة من االعالفريق جتمع يمبدئًيا أن  ي الفت 
 . 2023ديسمتر  6إىل  4مل ف 

 نظام لشبونة : 17البند 

ح إدخالها عىل الالئحة) /1/39LI/A: الوثيقة كة التفاق لشبونة ووثيقة جنيف التفاق لشبونة التعديالت المقت   .(التنفيذية المشت 

كة التفاق لشبونة بشأن حماية تسميات المنشأ ": القرار  اعتمدت جمعية اتحاد لشبونة التعديالت عىل الالئحة التنفيذية المشت 
ي مرفق وتسجيلها عىل الصعيد الدوىلي ووثيقة جنيف التفاق لشبونة بشأن تسميات المنشأ والمؤرسر 

ات الجغرافية، عىل النحو المبي   ف 
ي LI/A/39/1الوثيقة 

 ". 2023يناير  1، عىل أن تدخل حت   النفاذ ف 

ة من المزمع أن يجتمع الفريق العامل، مبدئيا، من: معلومات إضافية ي الفت 
 . 2023يناير  26 إىل 24 ف 

 جمعية اتحاد بودابست : 18البند 

 (. استمارات معاهدة بودابست) BP/A/39/1 : الوثيقة

ي غياب السيد عبد السالم محمد آل عىلي )اإلمارات العربية المتحدة(، نائب رئيس جمعية اتحاد بودابست: القرار 
انتخب السيد تشابا ، ف 

 باتيتش )هنغاريا(، من قبل جمعية اتحاد بودابست كرئيس بالنيابة للجمعية. 

 إن جمعية معاهدة بودابست: "
ي الفقرة  BP/12ثبتت محتوى االستمارة  "1""

 ؛BP/A/39/1من الوثيقة  8عىل النحو المبي ّ  ف 
 بمحتوى الفقرة  "2""

ً
 ؛BP/A/39/1من الوثيقة  9وأحاطت علما

ي الفقرة BP/9و BP/6و BP/5و BP/4وحددت لغات االستمارات  "3""
 ؛BP/A/39/1من الوثيقة  11، عىل النحو المبي ّ  ف 

، عىل أن تدخل  "4"" ي
ي المرفق الثان 

حة عىل الالئحة التنفيذية لمعاهدة بودابست، عىل النحو المبي ّ  ف  واعتمدت التعديالت المقت 
ي 
 ". 2023يناير  1حت   النفاذ ف 

ث القرار الذي اتخذته جمعية اتحاد بودابست، من ناحية، : معلومات إضافية
ّ
معاهدة بودابست بحيث تشمل عناوين استمارات يحد

ي عينات الكائنات الحية الدقيقة، ومن ناحية أخرى، يوسع لغات بعض   وطالتر
ي وأرقام هواتف المودعي  

ون  يد اإللكت  االستمارات التر
 الصينية والعربية. اللغتي   معينة إىل لغات األمم المتحدة الست، بإضافة التصاالت اال و 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=569614
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=569658
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577371
https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=572932
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 المساعدة والدعم لقطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية ألوكرانيا : 19البند 

 (. المساعدة والدعم لقطاع االبتكار واإلبداع ونظام الملكية الفكرية ألوكرانيا) A/63/8 : الوثيقة

 إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه،": القرار 

رإذ "
ّ
 تذك

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

ي تفاهم وتعاون أفضل بي    ")ب(
 
ي اإلسهام ف

 
ي اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية )الويبو( "ف

 
وبرغبة األطراف المتعاقدة ف

ام سيادتها والمساواة بينها؛" كة عىل أساس احت   الدول لمنفعتها المشت 

ي المادة  هدف الويبو ب  و  ")ج(
 
ي جميع أنحاء العالم عن  3الوارد ف

 
من االتفاقية المذكورة أعاله "دعم حماية الملكية الفكرية ف

؛"
ً
 طريق التعاون بي   الدول وبالتعاون مع أية منظمة دولية أخرى حيثما كان ذلك مالئما

 إذ و "
ً
ر أيضا

ّ
 تذك

، بشأن العدوان عىل أوكرانيا، 2022مارس  2، المؤرخ A/RES/ES-11/1بقرار الجمعية العامة للمم المتحدة  ")أ(

ي انتهاك  االتحاد الذي يشجب بأشد العبارات عدوان 
 
ي ي( من الميثاق؛ و 4) 2لمادة لالروس     ي عىل أوكرانيا ف

 
ي ف

حث عىل المض 

ي الحالة الراهنة؛
 
 لوقف التصعيد ف

ً
ي تبذلها المنظمات الدولية دعما

 الجهود الت 

بشأن العواقب اإلنسانية  2022مارس  24المؤرخ  A/RES/ES-11/2وبقرار الجمعية العامة للمم المتحدة  ")ب(

 للعدوان عىل أوكرانيا؛

  كد تؤ وإذ "
ً
 مجددا

ي تمتد إىل مياهها اإلقليمية؛"
ف بها دوليا، الت   سيادة أوكرانيا واستقاللها ووحدتها وسالمة أراضيها داخل حدودها المعت 

ي هذا الصددتشجب وإذ "
 ف 

ي األرواح، وكذلك اآلثار عىل البنية التحتية ألوكرانيا، وقطاع االبتكار واإلبداع و "
ي الالخسائر المأساوية ف  االبتكار واإلبداع  نظام اإليكولوجر

ي أوكرانيا 
ها من مؤسسات البف  ات وغت  ي ذلك األعمال االبتكارية واإلبداعية؛ والجامعات والمستشفيات والمختتر

حث ، بما ف 

ها من المؤسسات الثقافية؛ والمؤسسات الحكومية، بما فيها  والمؤسسات التعليمية؛ والمتاحف والمكتبات ودور المحفوظات وغت 

ي مختلف أنحاء أوكرانيا منذ بداية الحرب. 
ي وقعت ف 

 مكاتب الملكية الفكرية ومراكز الدعم، الت 

 المكتب الدوىلي تطلب من "

ة  . 1" ي الوالمتوسطة والطويلة األجل للحرب عىل قطاع االبتكار واإلبداع و تقييم اآلثار المبارسر االبتكار  نظام اإليكولوجر
ي أوكرانيا واإلبداع 
ي ذلك األعمال االبتكارية واإلبداعية؛ والمؤسسات التعليمية والبحثية والثقافية؛ والمؤسسات ف 

، بما ف 
كز دعم التكنولوجيا واالبتكار؛ فضال عن إيداعات الملكية الفكرية الحكومية المسؤولة عن حماية الملكية الفكرية وإنفاذها ومرا 

ي أوكرانيا؛
ي جميع أنحاء العالم من قبل المقيمي   ف 

ي أوكرانيا من قبل أشخاص من خارج أوكرانيا واإليداعات ف 
 ف 

ي ذلك بدء مشاورات مع أوكرانيا بشأن احتياجاتها الخاصة فيما يخص قطاع االبتكار واإلبداع ونظامه ا . 2"
، بما ف  ي إليكولوجر

 مكاتب الملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا واالبتكار، ومواصلة هذه المشاورات؛

استنادا إىل التقييمات والمشاورات المذكورة آنفا، تنفيذ المساعدة التقنية، والمساعدة القانونية، وتكوين الكفاءات،  . 3"
كرانيا، حسب االقتضاء، وحسب الالزم إلصالح وإعادة إعمار قطاع الملكية وغت  ذلك من أشكال المساعدة المقدمة إىل أو 

ي أوكرانيا؛
ي ف   الفكرية ونظامها اإليكولوجر

، لتنفيذ  . 4"
ً
انية المعتمدة عموما ي المت  

ي ذلك من خالل إعادة التخصيص ف 
ية كافية، بما ف  تخصيص موارد مالية وبشر

ي إطار البند 
 أعاله؛ 3األنشطة ف 

ي للملكية الفكرية، اتخاذ ال . 5"
تدابت  المناسبة للتأكد من نفاذ مودعي طلبات الملكية الفكرية من أوكرانيا، والمعهد األوكران 

ي ذلك خدمات مركز الويبو للتحكيم والوساطة، 
ي تقدمها الويبو، بما ف 

إىل المجموعة الكاملة من خدمات الملكية الفكرية الت 
ي معاهدات الويبو وحصولهم عىل التمديدات واإلعفاءات الم

ها من سبل االنتصاف عىل النحو المنصوص عليه ف  ناسبة وغت 

https://www.wipo.int/about-wipo/ar/assemblies/2022/a-63/doc_details.jsp?doc_id=577785
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 وقواعدها وأنظمتها الوجيهة، فيما يتعلق بالظروف الراهنة؛

ي إطار البنود من . 6"
 
 أعاله.  5إىل  1 إبالغ الجمعية العامة المقبلة عن التقييم والمشاورات والتنفيذ واألنشطة األخرى ف

 األعضاءتدعو الدول و "

إىل اتخاذ تدابت  وفقا للقواني   واللوائح التنفيذية الوطنية والدولية السارية، من أجل مساعدة مودعي طلبات الملكية الفكرية من "
وا عىل الرحيل.   "أوكرانيا عىل حماية ملكيتهم الفكرية بفعالية، بمن فيهم المودعون الذين أجتر

ح وفد االتحاد الرو : معلومات إضافية ي مرفق الوثيقة اقت 
 
ح، كما ورد ف ، والذي طلب وفد أوكرانيا A/63/8سي تعديالت عىل القرار المقت 

"امتناع"، لم تعتمد  43"ضد" و 63"مع" و 12التصويت عليه، بتأييد من وفد الواليات المتحدة األمريكية. وبنتيجة تصويت 
ي مرفق الوثيقة 

 
ح، كما ورد ف  . A/63/8التعديالت عىل القرار المقت 

، بتأييد من وفد إيران )جمهورية  ي مرفق  -وبعد ذلك، طلب وفد االتحاد الروسي
 
ح الوارد ف اإلسالمية(، إجراء تصويت عىل القرار المقت 

ي مرفق الوثيقة  37"ضد" و 10"مع" و 71. وبنتيجة تصويت A/63/8الوثيقة 
 
ح، عىل النحو الوارد ف "امتناع"، اعتمد القرار المقت 

A/63/8 . 

 اعتماد التقارير : 20البند 

 : انظر مرفق هذه الوثيقة. الوثائق

 إن جمعيات الويبو، كل فيما يعنيه،: "القرار 

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

ي موعد  "2""
ي وتبليغها للدول األعضاء ف 

ون  ها عىل موقع الويبو اإللكت   19أقصاه والتمست من األمانة استكمال التقارير الشاملة ونشر
ي موعد أقصاه 2022أغسطس 

ي تقديم التعليقات إىل األمانة ف 
عتتر التقارير النهائية ُمعتمدة 2022سبتمتر  16. وينبغ 

ُ
، وبعد ذلك ست

 ". 2022سبتمتر  30بحلول 

ي معلومات إضافية
ي اعتمدتها الجمعيات ف 

ي 2022يوليو  22: شمل التقرير الموجز القرارات الت 
 30. وتحّل التقارير الشاملة، الُمعتمدة ف 

 كل البيانات الُمدىل بها أثناء الجمعيات. مع إضافة  ، محّل التقرير الموجز 2022 متر بتس

 اختتام الدورات : 21البند 

عقد الدورة  اختتمت رئيسة الجمعية العامة للويبو سلسلة االجتماعات الثالثة والستي   لجمعيات الويبو. 
ُ
 والستون ةرابعالوست

ة من  ي الفت 
ي المقر الرئيسي للويبو ف 

 . 2023 يوليو  14إىل  6للجمعيات ف 

 ]يىلي ذلك المرفق[

 



ANNEX 

 المرفق
 

ز قائمة تقارير الدورة   للجمعيات الثانية والستي 

A/63/10  صفحة( 109) ة والستي   لثالثاالتقرير العام لدورة الجمعيات 

WO/GA/55/12  صفحة( 61الخمسي   للجمعية العامة )و  ةخامسالتقرير الدورة 

WO/CC/81/4  صفحة( 14للجنة الويبو للتنسيق ) الثماني   الحادي و تقرير الدورة 

MM/A/56/2  صفحات( 3والخمسي   لجمعية اتحاد مدريد ) ةادسالستقرير الدورة 

H/A/42/2 (ةصفح 2لجمعية اتحاد الهاي )ة واألربعي   ثانيتقرير الدورة ال 

LI/A/39/2  صفحات( 7والثالثي   لجمعية اتحاد لشبونة ) ةتاسعالتقرير الدورة 

BP/A/39/2  صفحات( 3) والثالثي   لجمعية اتحاد بودابست التاسعةتقرير الدورة 

كة )صفحتان(  1التقارير المشير

WO/CF/43/1  األربعي   لمؤتمر الويبوة لثالثاتقرير الدورة 

P/A/58/1  والخمسي   لجمعية اتحاد باريس ةمناثالتقرير الدورة 

P/EC/62/1  للجنة التنفيذية التحاد باريس والستي    ةثانيالتقرير الدورة 

B/A/52/1  لجمعية اتحاد برن والخمسي    الثانيةتقرير الدورة 

B/EC/68/1  والستي   للجنة التنفيذية التحاد برن الثامنةتقرير الدورة 

N/A/42/1  لجمعية اتحاد نيس واألربعي    الثانيةتقرير الدورة 

LO/A/42/1  لجمعية اتحاد لوكارنو واألربعي    الثانيةتقرير الدورة 

IPC/A/43/1 اءاتو  الثالثة تقرير الدورة  األربعي   لالتحاد الخاص للتصنيف الدوىلي للتر

PCT/A/54/1  اءات )والخمسي   لجمعية اتحاد معاهدة  الرابعةتقرير الدورة  صفحات( 5التعاون بشأن التر

VA/A/35/1  والثالثي   لجمعية اتحاد فيينا الخامسةتقرير الدورة 

WCT/A/22/1  ين الثانيةتقرير الدورة  لجمعية معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف والعشر

WPPT/A/22/1  ين الثانيةتقرير الدورة ي  والعشر
 لجمعية معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصون 

PLT/A/21/1  ينالحادية و تقرير الدورة اءات العشر  لجمعية معاهدة قانون التر

STLT/A/15/1  ة لجمعية معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات الخامسةتقرير الدورة  عشر

MVT/A/7/1  لجمعية معاهدة مراكش ةبعالساتقرير الدورة 

BTAP/A/3/1 ة لجمعية معاهدة بجي   لثتقرير الدورة الثا 

 صفحة 199 عىلتحتوي تقريرا  22 المجموع

 ]نهاية المرفق والوثيقة[

                                         
ي إطار الجمعيات ولكن لم يكن لديها مسائل خاصة بها لتناق 1

 
ي ف

عيت لالجتماع بشكل قانون 
ُ
 شها. وثيقة منفصلة تورد بأن هيئات الويبو التالية د
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