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        متهيدمتهيدمتهيدمتهيد

وامخلسون مجلعيات اOول أالعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) وسائر  اخلامسةُعقدت سلسk lجjعات 
 5وامخلسون"، يف جنيف يف الفرتة من  اخلامسةهيئاهتا، وkحتادات اليت تديرها الويبو، املشار ٕالهيا ف} بعد بعبارة "اOورة 

  .2015 ٔاكتوبر 14ٕاىل 

وي هذه الوثيقة عىل مجموعة القرارات املعمتدة يف kجjعات املذكورة. وميكن ٕارسال أالسـئl أو التعليقات ٔاو kقرتاحات وحتت
  .assemblies@wipo.intبشأن هذه الوثيقة ٕاىل العنوان إاللكرتوين التايل: 

  معلومات عن مجعيات الويبو

دو� عضوا وتؤدي دور املنتدى العاملي ف} خيص اخلدمات  188الويبو واك� من واكالت أالمم املتحدة املتخّصصة تضّم 
اليت ٔانشئت  والسـياسات واملعلومات ؤاشاكل التعاون املرتبطة Qمللكية الفكرية. ووالية الويبو منصوص علهيا يف اتفاقية الويبو

  .1970مبقتضاها املنظمة يف عام 

  وكام هو منصوص عليه يف االتفاقية، تُعد امجلعية العامة وجلنة التنسـيق الهيئتني الرئيسـتني لوضع السـياسات واختاذ القرارات.

 Y معظمها هيئاهتا اخلاصة لصنع، مت1معاهدة ٔاخرى تتعلق Qمللكية الفكرية 25وQٕالضافة ٕاىل اتفاقية الويبو، تتوىل الويبو ٕادارة 
  احتاد Qريس ومجعية احتاد برن ومجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات. القرار، مثل مجعية

وجتمتع هيئات صنع القرار التفاقية الويبو واملعاهدات اليت تديرها الويبو، عادة، يف دورات مشرتكة يف اخلريف استنادا ٕاىل 
متكّهنا من تقيمي التقدم احملرز يف معل املنظمة جدول ٔاعامل موّحد. وجتمع تk Yجjعات بني اOول أالعضاء يف الويبو و 

  ومناقشة kجتاهات السـياسـية املسـتقبلية.

وتk Yجjعات يه "اجjعات مجعيات اOول أالعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) وسائر هيئاهتا، 
  الويبو". وkحتادات اليت تديرها الويبو"، واملعروفة ٔايضا بعبارة "مجعيات

هيئة يف دورات مشرتكة. وترد قامئة بتY الهيئات يف  20وامخلسني مجلعيات الويبو، اجمتعت  اخلامسةويف اOورة 
(معلومات عامة). .A/55/INF/1 Rev الوثيقة

                                                
 ./http://www.wipo.int/treaties/arقامئة Qملعاهدات اليت تديرها الويبو عىل املوقع التايل:  ترد 1



 

        افتتاح اOوراتافتتاح اOوراتافتتاح اOوراتافتتاح اOورات        ::::1111البند البند البند البند 

وامخلسني للجمعيات يف  اخلامسةاOورة  ،(فنلندا) Qيفي اكيرامو ة، السفري اخلارجة امجلعية العامة ةرئيس تافتتح
  .الويبومؤمترات يف قاعة قد kجjع . وعُ 2015 ٔاكتوبر 5

 .)املشاركني قامئة( A/55/INF/3و )،الوÎئق قامئة( A/55/INF/2و )،عامة معلومات( .A/55/INF/1 Rev: الوÎئق

        انتخاب أعضاء املاكتبانتخاب أعضاء املاكتبانتخاب أعضاء املاكتبانتخاب أعضاء املاكتب        ::::2222البند البند البند البند 

 .)املكتب أعضاء( A/55/INF/4 :الوثيقة

 السفري غابرييل دويك (كولومبيا) رئيسا للجمعية العامة مبن فهيموسائر الهيئات أعضاء ماكتهبا، عيات امجل انتخبت  القرار:
مجعيات الويبو ماكتب دة مجليع ٔاعضاء د القامئة املوحّ تر و  .والسفري فرانسوا اكسافييه انغارامبيه (رواندا) رئيسا للجنة التنسـيق

 .A/55/INF/4 الواردة يف الوثيقة

لك هيئة جتمتع يف رؤساء (ٔاي رؤساء ونواب  ب مجعيات الويبوتماكنتخب ٔاعضاء وفقا ٔالحاكم الويبو، يُ  :معلومات ٕاضافية
هذه د جدّ تُ سـ و  2015 ٔاكتوبرمجعيات  يفوانُتخب ٔاعضاء املاكتب . والية مدهتا عامانة واحدة لك عامني ل) مرّ 2مجعيات الويبو

اللجنة التنفيذية الحتاد  مكتبٔاعضاء و  جلنة التنسـيقويُسـتثىن من ذÙ أعضاء مكتب  .2017ٔاكتوبر مجعيات يف الوالية 
الهيئات  تYنتخاQت وعليه، ينبغي ٕاجراء ا. ااحدال تتجاوز واليهتم عاما و  نياÜ اللجنة التنفيذية الحتاد برنمكتب Qريس و 
  لك سـنة. الثالث

        اعjد جدول أالعاملاعjد جدول أالعاملاعjد جدول أالعاملاعjد جدول أالعامل        ::::3333البند البند البند البند 

Îئقالو: A/55/1  ّجدول أالعامل املوح)(ود واملفّصل ،A/55/10 )àت املتحدة أالمريكية بشأن مرشوع جدول اقرتاح الوال
توصية من جلنة الربãمج واملزيانية بشأن دعوة kحتادات املمو� ( A/55/12)، ؤاعامل مجعيات اOول أالعضاء يف الويبو

  ).Qلرسوم ٕاىل kجjع خالل سلسk lجjعات اخلامسة وامخلسني مجلعيات اOول أالعضاء يف الويبو

عىل أن من املفهوم ٔانه بناء عىل توصية جلنة الربãمج واملزيانية، تدعى kحتادات "املمو�  جدول أالعامل "... مداعتُ  القرار:
(ٔاي  2016/17من جدول أالعامل) ٕاىل kجjع قبل مناقشة اقرتاح الربãمج واملزيانية  22ٕاىل  Q19لرسوم" (ٔاي البنود من 

  ."من جدول أالعامل) 11البند 

        تقرير املدير العامتقرير املدير العامتقرير املدير العامتقرير املدير العام        ::::4444البند البند البند البند 

  .20153 تقرير املدير العام مجلعيات الويبو لعام الوثيقة:

  .جمعياتاOورة اخلامسة وامخلسني لل ره السـنوي ٕاىل قدم املدير العام السـيد فرانسس غري تقري

    بياãت عامةبياãت عامةبياãت عامةبياãت عامة        ::::5555البند البند البند البند 

عامة ٔاثناء بياãت ب  منظامت غري حكومية 3و، منظامت حكومية دولية 5ومهنا Qمس مجموعات اOول)،  10دو� ( 118 تٔادل
  .وامخلسني للجمعيات اخلامسةاOورة 

                                                
 ".معلومات عن مجعيات الويبويرد مزيد من املعلومات عن هذه الهيئات يف اجلزء املعنون " 2
 http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ar/wipo_pub_1050_15.pdfالتقرير متاح عىل الرابط التايل:  3
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        قبول املراقبنيقبول املراقبنيقبول املراقبنيقبول املراقبني        ::::6666البند البند البند البند 

  .(قبول املراقبني) A/55/2 الوثيقة:

كام  منظامت غري حكوميةملنظمة حكومية دولية واحدة ومثاين  منح صفة مراقب اخلامسة وامخلسونعيات امجل ررت ق القرار:
  :ييل

  .)EPLOاملنظمة أالوروبية للقانون العام (: وليةاحلكومية اO ةنظمامل  •

كونفدرالية مجموعات مسـتخديم املعلومات و  ؛)ARAملنظامت اOولية غري احلكومية: مجعية احملفوظات والسجالت (ا •
تغالل اþلس اOويل لالسـ و  ؛)EUROPABIOالرابطة أالوروبية للصناعات احليوية (؛ و )CEPIUGاملتعلقة Qلرباءات (

  مالواك اOولية.و ؛ )IIPCCالتجاري للملكية الفكرية احملدود (

سـبانيني املعمتدين Oى منظامت امللكية الفكرية والصناعية مجعية الو�ء االٕ ملنظامت الوطنية غري احلكومية: ا
)AGESORPI(عية و  ؛امجلعية الفنلندية حلق املؤلفو  ؛jجk املؤسسة الوطنية للتثقيف واملعارف) والتقليديةNEST.(  

ية، بصفة مراقب، ٕاىل امجلعيات احلكومية اOولية واملنظامت غري احلكوم نظامت امل ترّحب الويبو Qنضامم : معلومات ٕاضافية
kعات وjوتسعى الويبو ٔايضا ٕاىل ٕارشاك  .�ول أالعضاءالرمسية لج Yاملنظامت ومجموعات القطاعات الصناعية بأوسع قدر ت

 336منظمة حكومية دولية و 74وبناء عىل ذÙ، قبلت الويبو  ارات التشاورية والنقاشات حول قضاà الساعة.ممكن يف املس
. وميكن منظمة غري حكومية ليك حترض، بصفة مراقب، مجعيات اOول أالعضاء يف الويبو وما هيمها من هيئاهتا الفرعية

فة مراقب عىل املوقع التايل: kطالع عىل مزيد من املعلومات عن ٕاجراءات احلصول عىل ص
wipo/en/observers/index.html-http://www.wipo.int/about.  

        تكوين جلنة الربãمج واملزيانيةتكوين جلنة الربãمج واملزيانيةتكوين جلنة الربãمج واملزيانيةتكوين جلنة الربãمج واملزيانية        ::::7777البند البند البند البند 

  .)تكوين جلنة الربãمج واملزيانية( WO/GA/47/1 الوثيقة:

انتخبت امجلعية العامة Qٕالجامع اOول التالية لتكون ٔاعضاء يف جلنة الربãمج واملزيانية للفرتة املمتدة بني  "... القرار:
أالرجنتني، ٔارمينيا، أذربيجان، بنغالديش، بيالروس، الربازيل، الاكمريون، كندا، شـييل، : 2017 ؤاكتوبر 2015 ٔاكتوبر

، ٕاثيوبيا، )2016/17( هورية التشـيكية، ٕاكوادور، مرص، السلفادور، ٕاسـتونيا، الكونغو، امجل )2015/16( الصني، كولومبيا
، )2015/16( إالسالمية)، ٕايطاليا، الياQن، التفيا -فرنسا، ٔاملانيا، اليوãن، غوات}ال، هنغارà، الهند، ٕايران (مجهورية 

كورà، رومانيا، kحتاد الرويس، السـنغال، سـنغافورة،  مالزيà، املكسـيك، املغرب، نيجريQ ،àكسـتان، ب�، بولندا، مجهورية
 ، طاجيكسـتان، ترينيداد وتوQغو(حبمك املوقع) الناك، السويد، سويرسا سلوفاكيا، سلوفينيا، جنوب ٔافريقيا، ٕاسـبانيا، رسي

  .")53( املتحدة أالمريكية، فييت ãم، زمبابوي ، تركيا، ٔاوغندا، اململكة املتحدة، الوالàت)2016/17(

جلنة الويبو للربãمج واملزيانية مّرة لك سـنتني. وعليه، سـُينتخب ٔاعضاء جدد يف تY اللجنة  عضوية ُحتّدد :معلومات ٕاضافية
  .2017 يف ٔاكتوبر

        تكوين جلنة الويبو للتنسـيق واللجنتني التنفيذيتني الحتادي Qريس وبرنتكوين جلنة الويبو للتنسـيق واللجنتني التنفيذيتني الحتادي Qريس وبرنتكوين جلنة الويبو للتنسـيق واللجنتني التنفيذيتني الحتادي Qريس وبرنتكوين جلنة الويبو للتنسـيق واللجنتني التنفيذيتني الحتادي Qريس وبرن        ::::8888البند البند البند البند 

  .)واللجنتني التنفيذيتني الحتادي Qريس وبرنتكوين جلنة الويبو للتنسـيق ( A/55/3 الوثيقة:

ٔانغوال : يف اللجنة التنفيذية الحتاد Qريس عاديةلتكون ٔاعضاء انتخبت مجعية احتاد Qريس Qٕالجامع اOول التالية  "... القرار:
امجلهورية التشـيكية وأالرجنتني ؤاذربيجان وجزر الهباما وبنغالديش وبوركينا فاسو والاكمريون والصني وكولومبيا وكوQ و 
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يسلندا وٕاندونيسـيا وٕايران (مجهورية إ ومجهورية كورà الشعبية اOميقراطية واOامنرك وٕاكوادور وفنلندا وغاã وغوات}ال وهنغارà و 
ندا يرلندا وٕايطاليا والياQن واكزاخسـتان والتفيا ومنغوليا واملغرب ونيبال ونيوزيلندا وQكسـتان وبريو وبول إ إالسالمية) و  -

  )؛41( ومجهورية كورà ورومانيا وسـنغافورة ورسي الناك والسويد ؤاوغندا والوالàت املتحدة أالمريكية وفييت ãم
اجلزائر وأسرتاليا والمنسا يف اللجنة التنفيذية الحتاد برن:  عاديةلتكون ٔاعضاء "انتخبت مجعية احتاد برن Qٕالجامع اOول التالية 

يل وبروين دار السالم وكندا والكونغو وكوسـتارياك وكوت ديفوار وامجلهورية اOومينيكية وبرQدوس وبلجياك والرباز 
 àميبيا وهولندا ونيجريãواملكسـيك و àوالسلفادور وٕاسـتونيا وفرنسا وغابون ؤاملانيا والهند وقريغزيسـتان ولكسمربغ ومالزي

والسـنغال وجنوب ٔافريقيا وٕاسـبانيا وتونس وتركيا واململكة املتحدة والرنوجي وب� وQراغواي والربتغال وkحتاد الرويس ورواندا 
  )؛39( يرلندا الشاملية ومجهورية تزنانيا املتحدة وزمبابويإ لربيطانيا العظمى و 

  )؛2( وميامنار: ٕاثيوبيا جلنة الويبو للتنسـيقوعّني مؤمتر الويبو، Qٕالجامع، اOولتني التاليتني لتكوã عضوين مؤقتني يف "

اللجنتني التنفيذيتني شار مؤمتر الويبو ومجعيتا احتادي Qريس وبرن ٕاىل ٔان سويرسا سـتظل عضوا عادà حبمك وضعها يف "وأ 
  ".وبرن الحتادي Qريس

: مكّونة من اOول التالية 2017أكتوبر ٕاىل  2015ٔاكتوبر ونتيجة ÙÜ ٔاصبحت جلنة الويبو للتنسـيق للفرتة املمتدة من "
وأالرجنتني ؤاسرتاليا والمنسا وأذربيجان وجزر الهباما وبنغالديش وبرQدوس وبلجياك والربازيل وبروين دار اجلزائر ؤانغوال 

السالم وبوركينا فاسو والاكمريون وكندا والصني وكولومبيا والكونغو وكوسـتارياك وكوت ديفوار وكوQ وامجلهورية التشـيكية 
ك وامجلهورية اOومينيكية وٕاكوادور والسلفادور وٕاسـتونيا وٕاثيوبيا وفنلندا وفرنسا ومجهورية كورà الشعبية اOميقراطية واOامنر 

يرلندا وٕايطاليا والياQن إ إالسالمية) و  -يسلندا والهند وٕاندونيسـيا وٕايران (مجهورية إ وغابون ؤاملانيا وغاã وغوات}ال وهنغارà و 
كسـيك ومنغوليا واملغرب وميامنار وãميبيا ونيبال وهولندا ونيوزيلندا واكزاخسـتان وقريغزيسـتان والتفيا ولكسمربغ ومالزيà وامل 

ونيجريà والرنوجي وQكسـتان وب� وQراغواي وبريو وبولندا والربتغال ومجهورية كورà ورومانيا وkحتاد الرويس ورواندا 
وتركيا وأوغندا واململكة املتحدة والسـنغال وسـنغافورة وجنوب ٔافريقيا وٕاسـبانيا ورسي الناك والسويد وسويرسا وتونس 

  ").83( يرلندا الشاملية ومجهورية تزنانيا املتحدة والوالàت املتحدة أالمريكية وفييت ãم وزمبابويإ لربيطانيا العظمى و 

خب من اتفاقية الويبو، وُحتّدد مّرة لك سـنتني. وعليه، سـُينت 8  ختضع عضوية جلنة التنسـيق ٔالحاكم املادة :معلومات ٕاضافية
  .2017 ٔاعضاء جدد يف تY اللجنة يف ٔاكتوبر

        املوافقة عىل اتفاقاتاملوافقة عىل اتفاقاتاملوافقة عىل اتفاقاتاملوافقة عىل اتفاقات        ::::9999البند البند البند البند 

  .)املوافقة عىل اتفاقني( WO/CC/71/1 الوثيقة:

عىل مذكرة التفامه بني الويبو واملركز إالقلميي لتطوير الكتب يف ٕاقلمي ٔامرياك الالتينية  وافقت جلنة الويبو للتنسـيق"...  القرار:
kقتصادية وk عية الٓسـيا واحمليط الهادئوالاكرييب ومذكرة التفامه بني الويبو وجلنة أالمم املتحدةjالثاين و أالول  ن(املرفقا ج

  )."WO/CC/71/1 الوثيقةمن 

مذكر$ التفامه ٕاىل تعزيز التعاون بني الويبو واملنظمتني املعنيتني، ويمت ذÙ عادة من خالل تنفيذ تريم  :معلومات ٕاضافية
املركز يف لك مهنا. و اOول أالعضاء  صاحليفات املسـندة ٕاىل لك منظمة وخدمة ملٔانشطة وبرامج مشرتكة يف ٕاطار التلك 

هو منظمة حكومية دولية تضّم لك ب�ان ٔامرياك  )CERLALCوالاكرييب (إالقلميي لتطوير الكتب يف ٕاقلمي ٔامرياك الالتينية 
. ويقدم منظمة أالمم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة (اليونسكو)الالتينية والاكرييب الناطقة Qٕالسـبانية ٔاو الربتغالية، حتت رعاية 

تصممي وتنفيذ السـياسات واملرشوعات والربامج املركز املشورة واملساعدة التقنية ٕاىل حكومات اOول أالعضاء فيه بشأن 
لجنة kقتصادية وkجjعية تعزيز االتفاقات اOولية. أما ال املؤلف، ومن ٔاجل  والقراءة وحقالكتب  تطويراملنشأة بغرض 

الهنوض Qلتمنية اللجنة إالقلميية لٔالمم املتحدة اليت ختدم منطقة آسـيا واحمليط الهادئ وواليهتا فهـي الٓسـيا واحمليط الهادئ 
  .kقتصادية وkجjعية الشامl واملسـتدامة يف املنطقة
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        تقارير عن التدقيق والرقابةتقارير عن التدقيق والرقابةتقارير عن التدقيق والرقابةتقارير عن التدقيق والرقابة        ::::10101010البند البند البند البند 

        تقرير جلنة الويبو kستشارية املسـتقl للرقابةتقرير جلنة الويبو kستشارية املسـتقl للرقابةتقرير جلنة الويبو kستشارية املسـتقl للرقابةتقرير جلنة الويبو kستشارية املسـتقl للرقابة        """"1111""""

Îئقالو: WO/GA/47/2 )للرقابة lستشارية املسـتقk تقرير جلنة الويبو(و ،A/55/4 )جلنة  القرارات اليت اختذهتا
  ).الربãمج واملزيانية

" تقرير جلنة الويبو kستشارية املسـتقl للرقابةQلوثيقة "ٔاحاطت امجلعية العامة للويبو علامً " القرار:
  ").WO/GA/47/2 (الوثيقة

دة اليت احملدّ ق املسائل وتتعلّ عن اOورات الفصلية اليت عقدهتا يف تY الفرتة. أبلغت اللجنة، يف الوثيقة،  :معلومات ٕاضافية
 2014 جبمl ٔامور مهنا مناقشات مع مراجع احلساQت اخلار+؛ ومراجعة البياãت املالية املدققة لعام عرضت وعوجلتاسـتُ 

وخطة  2014  متابعة توصيات الرقابة اOاخلية ونتاجئ خطة العمل لعام - الرقابة اOاخلية و وتقرير مراجع احلساQت اخلار+؛ 
وضع مرشوعي البناء اجلديدين؛ و مكتب أالخالقيات؛  رئيسشعبة الرقابة اOاخلية و  ملدير حا� التعيني ؛ و 2015 العمل لعام

 اختصاصاتتعديالت املُقَرتح ٕادخالها عىل ٔاوضاع مسائل خمتلفة يف جمايل إالدارة والتنظمي؛ وأالعامل املتعلقة Qٕعداد وتقدمي ال و 
  .اللجنة

        تقرير مراجع احلساQت اخلارتقرير مراجع احلساQت اخلارتقرير مراجع احلساQت اخلارتقرير مراجع احلساQت اخلار++++        """"2222""""

  ).القرارات اليت اختذهتا جلنة الربãمج واملزيانية( A/55/4، و)تقرير مراجع احلساQت اخلار+( A/55/9 :ئقلوÎا

ضمون الوثيقة ٔاحاطت مجعيات اOول أالعضاء يف الويبو وkحتادات اليت تديرها الويبو، لك ف} يعنيه، علام مب" القرار:
  )."A/55/9(الوثيقة  "تقرير مراجع احلساQت اخلار+املعنونة "

اخلار+. وعالوة عىل  من مراجعي احلساQتبشأن بياãهتا املالية غري مشفوع بتحفظ à أ ر تلقت الويبو  :معلومات ٕاضافية
من النظام املايل للويبو  10.8 للامدةوفقا  الويبوذÙ، قدم مراجع احلساQت اخلار+ تقريرا مطوال بشأن مراجعة حساQت 

  والحئته.

        دير شعبة الرقابة اOاخليةدير شعبة الرقابة اOاخليةدير شعبة الرقابة اOاخليةدير شعبة الرقابة اOاخليةممممقرير قرير قرير قرير تتتت        """"3333""""

Îئقالو: WO/GA/47/4 )اخليةOالتقرير السـنوي ملدير شعبة الرقابة ا(و ،A/55/4 ) مجãالقرارات اليت اختذهتا جلنة الرب
  ).واملزيانية

اOاخلية"  التقرير السـنوي ملدير شعبة الرقابة" ٔاحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون الوثيقة املعنونة" القرار:
  ")WO/GA/47/4 (الوثيقة

، ؤانشطة التحقيق، نتاجئ وتوصيات هامة للرقابة اOاخلية يتضمن التقرير معلومات بشأن ٔامور عدة مهنا  :معلومات ٕاضافية
ووضع تنفيذ توصيات الرقابة، والعمل kستشاري وإالرشادي يف جمال الرقابة، فضال عن تعاون شعبة الرقابة اOاخلية مع 

  مكتب أالخالقيات وهيئات الرقابة اخلارجية.ٔامني املظامل و 

        تقرير عن جلنة الربãمج واملزيانيةتقرير عن جلنة الربãمج واملزيانيةتقرير عن جلنة الربãمج واملزيانيةتقرير عن جلنة الربãمج واملزيانية        ::::11111111البند البند البند البند 

Îئقالو:A/55/5 Rev.  ) مج واملزيانية للثنائيةã2016/17اقرتاح الرب(و ،A/55/6 ) مج لعامã2014تقرير ٔاداء الرب( ،
وضع تسديد kشرتااكت يف ( A/55/8)، و2014السـنوية لعام  التقرير املايل السـنوي والبياãت املالية( A/55/7و
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)، تقرير مرحيل عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة( A/55/11)، و2015سبمترب  1
فهم الوالàت املتحدة للنظام ٔاحادي ( A/55/INF/10)، والقرارات اليت اختذهتا جلنة الربãمج واملزيانية(  A/55/4و

  .)kشرتااكت وللمزيانية أالحادية يف عالقهتام مع اتفاق لشـبونة

)، Qسـتثناء القضاà املندرجة مضن A/55/4ف} خيص مجيع القضاà اليت بتّت فهيا جلنة الربãمج واملزيانية (انظر الوثيقة  القرار:
Qلبناء، واقرتاح الربãمج واملزيانية، والقضاà  من جدول أعامل امجلعيات والقضاà اليت تيل ٔادãه (ٔاي تY املتعلقة 10البند 

  املرتبطة بنظام لشـبونة وجلنة الربãمج واملزيانية، واملاكتب اخلارجية)، فٕان امجلعيات اخلامسة وامخلسني:

وضع )، و"بA/55/4ٔاحاطت علام "بقامئة القرارات" اليت اختذهتا جلنة الربãمج واملزيانية (الوثيقة   "1""
  )؛A/55/8" احملدث (الوثيقة 2015سبمترب  1ااكت يف تسديد kشرت 

  ".A/55/4ووافقت عىل التوصيات الصادرة عن جلنة الربãمج واملزيانية كام وردت يف الوثيقة   "2""

)، فٕان امجلعيات A/55/11" (الوثيقة عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدةوف} خيص "التقرير املرحيل 
  اخلامسة وامخلسني:

ٔاحاطت علام مبضمون التقرير املرحيل عن مرشوع البناء اجلديد ومرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة   "(ٔا)
)، مبا يف ذÙ وجود مناقشات جارية مع الرشاكت الثالث واملاكتب املهنية املتخصصة A/55/11 (الوثيقة

 الثالث املتبقية بشأن حساQهتا اخلتامية؛

  علام بأن أالمانة:ؤاحاطت   "(ب)

بذلت ٔافضل مساعهيا للحد، بأكرب قدر ممكن، من المتويل إالضايف اÜي قد يلزم ختصيصه   "1"
  الختتام وٕاقفال لك احلساQت املرتبطة مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة؛

 ) املرتبطة مبرشوع قاعة املؤمترات اجلديدة108من ٔاصل  102وأقفلت مجيع احلساQت تقريبًا (  "2"
لك 6د ممكن ٕالقفال احلساQت السـتة املتبقية يف ٔاقرب  ؛وستبذل2015 قبل انعقاد امجلعيات يف عام

  امجلعيات. وقت ممكن بعد

عىل تغطية ٔاية مرصوفات ٕاضافية حممتl تتعلق Qختتام وٕاقفال احلساQت املرتبطة  اسـتثنائيا ووافقت  "(ج)
مليون فرنك  75.2 بقميةانية املعمتدة لقاعة املؤمترات املذكورة قاعة املؤمترات اجلديدة وتزيد عىل املزي رشوع مب 

، مببلغ ال يفوق 2014/15سويرسي، من املزيانية إالجاملية الواردة يف الربãمج واملزيانية املعمتدة للثنائية 
 "مليون فرنك سويرسي. 3.5

  وف} خيص القضاà أالخرى، فٕان امجلعيات اخلامسة وامخلسني:

.)، Qلصيغة املعد� ٔاثناء امجلعيات .A/55/5/Revعىل اعjد اقرتاح الربãمج واملزيانية املراجع (وافقت   "1""
  )؛6العامة (الربãمج 

للقضاء عىل العجز املايل  2016ؤاحاطت علام بقرار مجعية احتاد لشـبونة اعjد تدابري قبل مجعيات   "2""
 2016/17مبّني يف برãمج ومزيانية الويبو للثنائية  املتوقّع يف احتاد لشـبونة خالل الثنائية، كام هو

  مليون فرنك سويرسي)؛ 1.523(
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وقّررت أن توافق عىل منح قرض الحتاد لشـبونة من أالموال kحتياطية لالحتادات املمو�   "3""
كورة اكفية ، يف حال مل تكن التدابري املذQ2016/17الشرتااكت من ٔاجل متويل معليات ذk Ùحتاد يف الثنائية 

لتغطية جعزه املتوقّع خالل الثنائية. ويُمنح ذÙ القرض دون فائدة ويُسّدد عندما تكون أالموال kحتياطية 
  "الحتاد لشـبونة اكفية لتسديده.

 "ٕان امجلعية العامة للويبو:

  ؛ٔاقّرت بأن مهنجية ختصيص إاليرادات واملزيانية حبسب لك احتاد تُعد موضوعا شامال  "1""

  ؤاحاطت علام بأن بعض الوفود ترى رضورة ٕاجراء املزيد من املناقشات بني اOول أالعضاء؛  "2""

وطلبت من أالمانة ٕاجراء دراسة بشأن البدائل احملمتl ملهنجية ختصيص إاليرادات واملزيانية حبسب لك   "3""
  "احتاد، يك يُنظر فهيا يف اOورة اخلامسة والعرشين للجنة الربãمج واملزيانية.

، واليت ميكن عقدها 2016/17 "وحتيط امجلعية العامة علام بأن لك املؤمترات اOبلوماسـية املتوقعة يف الثنائية
ومتويلها من موارد املنظمة، سـيكون Qب املشاركة الاكمl فهيا مفتوحا  2016/17برعاية الويبو خالل الثنائية 

  ٔامام مجيع اOول أالعضاء يف الويبو."

  املاكتب اخلارجية: وف} خيص قضية

 "ٕان امجلعية العامة للويبو قّررت:

  أن تعمتد املبادئ التوجهيية املرفقة هبذا القرار؛  .1""

واعرتافا مهنا بقدرة املنظمة احملدودة عىل فتح ماكتب خارجية جديدة ورغبة مهنا يف اتباع هنج تدرجيي   .2""
ماكتب خارجية يف الثنائية خالل  3ٔاكرث من وحمرتس Oى ٕانشاء ماكتب خارجية جديدة، ٔان ال تفتح 

  ؛، رهن موافقة امجلعية العامة للويبو2018/19و 2016/17 الثنائيتني

وال خيل هذا القرار بأي قرار تتخذه جلنة الربãمج واملزيانية وامجلعية العامة بشأن فتح ماكتب خارجية   .3""
  .2021جديدة وفقا للمبادئ التوجهيية بعد تقيمي خالل عام 

، ينبغي ٔان تعطى أالولوية ٔالفريقيا. ولهذا الغرض، تُشّجع اOول 2 وف} خيص الفرتة املذكورة يف الفقرة  .4""
  أالعضاء عىل تقدمي اقرتاحاهتا لالسـتضافة يك يُنظر فهيا مضن املبادئ التوجهيية."

 املرفق
  

 مبادمبادمبادمبادئئئئ توجهيية بشأن ماكتب الويبو اخلارجية توجهيية بشأن ماكتب الويبو اخلارجية توجهيية بشأن ماكتب الويبو اخلارجية توجهيية بشأن ماكتب الويبو اخلارجية
        

ه املبادئ التالية دور ٔامانة الويبو واختاذ القرار من قبل اOول أالعضاء بشأن ٕانشاء شـبكة   .1 [مسـتدامة توّجِ
تنفيذ الربامج وفقا تضيف قمية وكفاءة وفعالية واحضة يف  من ماكتب الويبو اخلارجيةوذات جحم مناسب وحمدود]

نسقة ومتاكمl مع مقر الويبو الرئييس وبنحو قد ال ميكن بطريقة م لٕالطار القامئ عىل النتاجئ للربãمج واملزيانية، و 
 من خالل العمليات يف مقر الويبو الرئييس. تنفيذهاخبالفه 
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        ويبوويبوويبوويبوخارجية جديدة للخارجية جديدة للخارجية جديدة للخارجية جديدة للشفافية إالجراءات واختاذ القرار من قبل اOول أالعضاء ٕالنشاء ماكتب شفافية إالجراءات واختاذ القرار من قبل اOول أالعضاء ٕالنشاء ماكتب شفافية إالجراءات واختاذ القرار من قبل اOول أالعضاء ٕالنشاء ماكتب شفافية إالجراءات واختاذ القرار من قبل اOول أالعضاء ٕالنشاء ماكتب         ::::ألفألفألفألف

وطنية، أو نيابة عن مجموعة ب�ان ٔاو ينبغي للك دو� عضو ترغب يف اسـتضافة مكتب خار+ بصفهتا ال  .2
رئيس بلغ عىل ذÙ، ٔان ختطر رئيس امجلعية العامة واملدير العام بذÙ كتابيا. وي أعضاؤها مجموعة ٕاقلميية، ٕاذا ما اتفق 

امجلعية العامة اOول أالعضاء، دون تأخري، Qسـتالمه ذÙ إالخطار. وال تنطبق هذه الفقرة عىل اOول أالعضاء اليت 
  بتقدمي إالخطارات املكتوبة.، ت فعال، بصفهتا الوطنية ٔاو نيابة عن مجموعة ب�ان ٔاو مجموعة ٕاقلمييةقام

 ب�ان مجموعة عن نيابة ٔاو الوطنية بصفهتا خار+ مكتب اسـتضافة يف ترغب اليت العضو ل�و� وينبغي  .3
 الربãمج جلنة فيه تنظر يك العام املدير خالل من اقرتاحا تقّدم أن عىل ذÙ،ٔاعضاؤها ٕاذا ما اتفق  ،ٕاقلميية مجموعة ٔاو

 اللجنة ٕاىل ٔالمانة(اللجنة). وجيوز ل�و� العضو الjس مساعدة أالمانة يف ٕاعداد ذk Ùقرتاح. وتقدم ا واملزيانية
 .العضو اOو� من الواردين وkقرتاح إالخطار

 اخلار+ كتبامل  ]جدوى[ عن حقائق، ٕاىل يستند نفصال،م  [تقنيا] تقريرا كذÙ  اللجنة ٕاىل ٔالمانةتقدم او (Îنيا): 3
. وينبغي ٔان تشـمتل الوثيقة ٔايضا عىل املعلومات الوجهية التوجهيية املبادئهذه  معومدى متاشـيه  املقرتحاجلديد 

 توصية ٔاية تقدمي بغرض والوثيقة kقرتاح يف اللجنة تنظرس و . 17(Îنيا) وQ10لنسـبة لالعتبارات الواردة يف الفقرتني 
  .العامة امجلعية ٕاىل

، من ٔاجل اختاذ قرار هنايئ خبصوص ٕانشاء توصياهتا، مبا يف ذÙ اللجنة وستنظر امجلعية العامة يف تقرير  .4
  املكتب اخلار+ اجلديد.

ويف حال وافقت امجلعية العامة عىل ٕانشاء مكتب خار+، فٕان جلنة التنسـيق ستنظر يف املوافقة عىل اتفاق   .5
  من اتفاقية الويبو. 12   املدير العام Qلنيابة عن الويبو والب� املضيف، مبا يjىش وأحاكم املادةمقرتح بني

        املغزى من املاكتب اخلارجيةاملغزى من املاكتب اخلارجيةاملغزى من املاكتب اخلارجيةاملغزى من املاكتب اخلارجية        ::::QءQءQءQء

املغزى من املكتب اخلار+ ويقرتح واليته مع بيان: ٔاية  3ينبغي ٔان حيّدد kقرتاح املشار ٕاليه يف الفقرة   .6
غراض والنطاق املقرتح لٔالنشطة، مبا فهيا أالنشطة إالقلميية ٕان وجدت؛ وبيان القمية املضافة ٕاىل االٔ احتياجات و 
  ، مع ٕايالء عناية خاصة لالعتبارات احملّددة يف القسمني دال وهاء.برامج املنظمة ٔانشطة تنفيذ

ء يف الويبو، جيوز ٔان وٕاقرارا بأن والية لك مكتب خار+ قد تكون خمتلفة حسب ما تقّرره اOول أالعضا  .7
  يف ٔاي مكتب خار+ ما ييل:أالسايس يشمل نطاق أالنشطة 

 ؛قدما هبا وامليض ٔانشطة تنفيذ برامج املنظمة دمع عىل الفكرية للملكية الوطين املكتب مع التعاون  "1"

 الفكرية؛ امللكية خلدمات الفعال Qالسـتخدام الهنوض طريق عن ذÙ يف مبا وإالبداع kبتاكر وتعزيز  "2"

 ؛احرتاOا وٕاذاكء فهمها وتعميق الفكرية Qمللكية الوعي ٕاذاكءو   "3"

 املعاهدات ذÙ يف مبا العاملية، الفكرية امللكية خدمات مسـتخديم لفائدة الزبون خدمات وتقدمي  "4"
 ؛الويبو تديرها اليت واالتفاقيات

 التكنولوجيا؛ ونقل Qلتمنية للهنوض Pٔداة الفكرية امللكية اسـتخدام عىل واملساعدة  "5"
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 اسـتخدام زàدة ٔاجل من الوطنية الفكرية امللكية ملاكتب والتقين السـيايس اþالني يف اOمع وتوفري  "6"
 ؛الفكرية امللكية

 تعود ٔاخرى نشطةأ  خار+ مكتبينفّذ  أن ٕاماكنية اسـتكشاف للويبو جيوز اللجنة، موافقة حال ويف  "7"
 .الويبو يف أالعضاء اOول عىل بفائدة

 التعاون معاهدة عىل بناء املودعة اOولية الطلبات 4مبعاجلة تتعلق ٔانشطة ٔاية اخلارجية الويبو ماكتب تنفّذ ولن  .8
  تتصل بذÙ. ماليةت معامال ٔاية ٔاو، الهاي ونظام مدريد ونظام الرباءات بشأن

 إالدارات مسؤولية من ٔاساسا تكون اليت املهام حتّمل دون ولكن أالنشطة اسـتكامل اخلارجية للماكتب كنومي  .9
  .الفكرية Qمللكية املعنية الوطنية

        نشانشانشانشاطططط ٕاقل ٕاقل ٕاقل ٕاقلميميميمييييي        ::::جميجميجميجمي

مع برامج  يjىش مبا ،7 الفقرة يف احملّدد أالسايس للنطاقتكون مماثl  ٔانشطة ار+اخل كتبامل  ذفّ ين ٔان جيوز  .10
حال موافقة الب�ان اليت سيشملها املكتب اخلار+ عىل  يف ،الويبو املعمتدة يف مجموعة ب�ان ٔاو مجموعة ٕاقلميية ويدمعها

.Ùذ  

 الويبو برامج بأنشطة يتعلق ف} ذاهتا إالقلميية املنطقة يف آخر ب� ٔاي حبقوق أالنشطة تY متّس  الو (Îنيا):10
الب�ان مبارشة من مقر ، مبا يشمل تقدمي ٔاية مساعدة قانونية أو تقنية ٕاىل تY الوطين الصعيد عىل سـ} ال العادية،

  الويبو الرئييس.

        املزيانيةاملزيانيةاملزيانيةاملزيانية    واسـمتراريةواسـمتراريةواسـمتراريةواسـمترارية    املاليةاملاليةاملاليةاملالية    kسـتدامةkسـتدامةkسـتدامةkسـتدامة    ::::دالدالدالدال

 دون إالقلميية للماكتب Qملوارد kحتفاظ ٕاىل واحلاجة أالعضاء، اOول بني ف} التمنية مسـتوàت بتفاوت إاقرار   .11
التقرير املنصوص عليه يف الفقرة  ّددحي مبارشة، الرئييس الويبو مقر مع التعامل ختتار اليت أالعضاء OQول مساس

  :ييل مبا يتعلق ف} املقرتح، اخلار+ للمكتب التقنية اجلدوىع، وقائ ٕاىل Qالستناد(Îنيا)، 3

 املزيانية واسـمترارية املالية kسـتدامة ذÙ يف مبا املزيانية، عىل اخلار+ املكتب ٕانشاء انعاكسات  "1"
 ؛اOورية وتاكليفه

 .اخلار+ للمكتب املقرتح طالنشا من حتققهيا املمكن الفعالية وفورات  "2"

 ٔاي بشأن أالعضاء اOول تتخذه قد اÜي الهنايئ السـيايس Qلقرار(Îنيا) 3التقرير املنصوص عليه يف الفقرة  ّس مي الو
 .للويبو خار+ مكتب Qسـتضافة عرض

المتويل اÜي يوفره الب� املضيف ٔاو ب� آخر يوّد إالسهام  وال يفرض متويل املاكتب اخلارجية، من غري  (Îنيا).11
  يف تشغيل ذÙ املكتب، ٔاي عبء مايل ٕاضايف عىل اOول أالعضاء غري ما هو خمّصص يف املزيانية العادية املعمتدة.

 مدى عىل اخلارجية الويبو ماكتب لشـبكة املزيانية واسـمترارية املالية kسـتدامة ضامن عىل القدرة دمتسـتع و   .12
 ٔان لٔالمانة وينبغية، للمنظم السائدة املالية احلا�ٕاسهامه يف حتقيق نتاجئ الربامج، وفعالية معT من حيث التلكفة، و 

  .املالمئ النحو عىل kعتبارات هبذه أالعضاء اOول تطلع

                                                
 .التخزين ٔاو التجديد أو الرتاخيص يف احلقوق نقل عند التنازل ٔاو النرش أو التناول ٔاو الفحص ٔاو البحث ٔاو املراجعة ٔاو إالحا� ٔاو kسـتالم مثال، 4
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        قعقعقعقعاااااملو املو املو املو ////اجلغرافيةاجلغرافيةاجلغرافيةاجلغرافية    اجلوانباجلوانباجلوانباجلوانب    ::::هاءهاءهاءهاء

اجلغرافية املسـتدمية والعاد� والفعا� ف} يتعلق مبوقع املاكتب ينبغي ٕايالء kعتبار الواجب ملبدٔا الشـبكة   .13
  اخلارجية احملمتl. وينبغي ٔان يكون للك مكتب خار+ موقع جغرايف حمّدد بوضوح للعمل فيه.

ا مكتب خار+ ٔاو لٔالماكن اليت فهيوينبغي ٕايالء kعتبار الواجب للجوانب إالمنائية ٔاو لٔالقالمي اليت ال يوجد   .14
  ا مسـتخدمو خدمات الويبو العاملية أالساسـية للملكية الفكرية.فهيوجد ي

مقدم طلب لرفض مث ٕان وجود مكتب خار+ يف ٕاقلمي ٔاو يف ب� جماور ال ينبغي أن يشلك يف حد ذاته سببا   .15
  قرارا بشأنه.تتخذ امجلعية العامة و يك تنظر فيه دو� عضو يف ذÙ إالقلمي ذاته  من

شاء مكتب خار+ جديد ٕاىل املساس بنطاق مكتب خار+ قامئ لتنفيذ ٔانشطة برامج الويبو وال يؤدي ٕان   .16
  املعمتدة يف ب�ه املضيف، ٔاو مع مجموعة من الب�ان ٔاو مجموعة ٕاقلميية، حسب ما تتفق عليه اOول أالعضاء املعنية.

يف إالقلمي أالخرى وال يؤدي ٕانشاء مكتب خار+ يف دو� عضو معّينة ٕاىل املساس حبقوق اOول أالعضاء   .17
  اجلغرايف ذاته وال مبامرسة عالقاهتا ٕازاء مقر الويبو الرئييس.

        مساء� املاكتب اخلارجية/تقاريرهامساء� املاكتب اخلارجية/تقاريرهامساء� املاكتب اخلارجية/تقاريرهامساء� املاكتب اخلارجية/تقاريرها        ::::واوواوواوواو

مئة عىل النتاجئ ؤاساسها التنظميي. وعندما ينشأ لك املاكتب اخلارجية جزء ال يتجزٔا من ٕاطار الويبو لٕالدارة القا  .18
أداؤه وأنشطته عىل أساس مؤرشات ونتاجئ أالداء، ويبلّغ ذÙ ٕاىل اللجنة ويُقّمي املكتب اخلار+ ويبدٔا معT، يُرصد 

  اليت حتيل بدورها توصياهتا ٕاىل امجلعية العامة، حسب kقتضاء.

املعلوماتية الالزمة مجليع ماكتب الويبو اخلارجية Qتّباع ٕاجراءاهتا  وسـتقتين الويبو مبارشة أال6زة واملعدات  .19
  العادية.

        التنفيذ وkسـتعراالتنفيذ وkسـتعراالتنفيذ وkسـتعراالتنفيذ وkسـتعراضضضض        ::::زايزايزايزاي

20.  .lتطبّق هذه املبادئ التوجهيية تطبيقا شامال عىل مجيع املاكتب اخلارجية القامئة واحملمت  

با لتطور الظروف يف حميط معل الويبو، يتعني اسـتعراض هذه امل   .21 بادئ التوجهيية واملوافقة علهيا مبوجب وحتسـّ
  قرار من امجلعية العامة.

وتقّميِ اللجنة جحم ؤاداء شـبكة املاكتب اخلارجية بأمكلها لك مخس سـنوات، وجيوز لها ٔان تلمتس اOمع من   .22
مني املسـتقلني اخلارجيني مع مراعاة الوالàت والوظائف اXتلفة اليت تضطلع هبا املاكتب  املدققني اخلارجيني ٔاو املقيِّ

  اخلارجية. وللجنة أن تقرر اختصاصات هذا التقيمي.

  .2016 سبمترب 2ٔاغسطس ٕاىل  29من املزمع ٔان جتمتع جلنة الربãمج واملزيانية، مبدئيا، يف الفرتة من  :معلومات ٕاضافية

        تقرير عن اللجنة اOامئة املعنية تقرير عن اللجنة اOامئة املعنية تقرير عن اللجنة اOامئة املعنية تقرير عن اللجنة اOامئة املعنية حبحبحبحبق املؤلف واحلقوق اþاورةق املؤلف واحلقوق اþاورةق املؤلف واحلقوق اþاورةق املؤلف واحلقوق اþاورة        ::::12121212البند البند البند البند 

 .)تقرير عن اللجنة اOامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اþاورة( WO/GA/47/5 :يقةالوث 
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تقرير عن اللجنة اOامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق "ٔاحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون الوثيقة املعنونة  القرار:
عىل املسائل اليت تتناولها ٕاىل مواصl العمل وو6ّت اللجنة " )WO/GA/47/5 " (الوثيقةاþاورة
  ".WO/GA/47/5 الوثيقة

" حامية هيئات البث، 1يشري التقرير ٕاىل ٔان اللجنة تناولت املسائل التالية خالل العام املايض: " :معلومات ٕاضافية
التعلمي التقييدات وkسـتثناءات لفائدة مؤسسات " و 3والتقييدات وkسـتثناءات لفائدة املكتبات ودور احملفوظات، " "2"

 2015 ديسمرب 11ٕاىل  7. ومن املزمع أن جتمتع اللجنة، مبدئيا، يف الفرتات من والبحث وأالشخاص ذوي ٕاعاقات ٔاخرى
  .2016نومفرب  18ٕاىل  14ومن  2016مايو  13ٕاىل  9ومن 

        تقرير عن اللجنة اOامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن اللجنة اOامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن اللجنة اOامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن اللجنة اOامئة املعنية بقانون الرباءات        ::::13131313البند البند البند البند 

 .)اOامئة املعنية بقانون الرباءات تقرير عن اللجنة( WO/GA/47/6 :يقةالوث 

" تقرير عن اللجنة اOامئة املعنية بقانون الرباءاتٔاحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون الوثيقة املعنونة "" القرار:
  .")WO/GA/47/6 (الوثيقة

kسـتثناءات والتقييدات عىل " 1: "يشري التقرير ٕاىل ٔان اللجنة تناولت املسائل التالية خالل العام املايض :معلومات ٕاضافية
بني " ورسية التواصل 4" ،" والرباءات والصحة3" ،ٔانظمة kعرتاض ذÙ " وجودة الرباءات، مبا يف2" ،اتحقوق الرباء

هيم نومفرب ٕاىل  30ومن املزمع ٔان جتمتع اللجنة، مبدئيا، يف الفرتات من  ." ونقل التكنولوجيا5" ،مستشاري الرباءات وموّلكِ
  .2016ديسمرب  15ٕاىل  12ومن  2016يونيو  30ٕاىل  27ومن  2015 ديسمرب 4

بعبعبعبعضضضض املسائل املتعلقة Qللجنة اOامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  املسائل املتعلقة Qللجنة اOامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  املسائل املتعلقة Qللجنة اOامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية  املسائل املتعلقة Qللجنة اOامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية         ::::14141414البند البند البند البند 
        واملؤواملؤواملؤواملؤرشرشرشرشات اجلغرافيةات اجلغرافيةات اجلغرافيةات اجلغرافية

، )اجلغرافية ؤرشاتوالتصاممي الصناعية واملرية تقرير عن اللجنة اOامئة املعنية Qلعالمات التجا( Î: WO/GA/47/7ئقالو
بعض املسائل املتعلقة بعمل اللجنة اOامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية ( WO/GA/47/10و

  ).واملؤرشات اجلغرافية: اقرتاح الوالàت املتحدة أالمريكية ٕاىل امجلعية العامة للويبو

تقرير عن اللجنة اOامئة املعنية Qلعالمات التجارية والتصاممي العامة للويبو علام مبضمون الوثيقة املعنونة "ٔاحاطت امجلعية  القرار:
حنو دراسة خمتلف أالنظمة اخلاصة حبامية وو6ّت اللجنة " )WO/GA/47/7 " (الوثيقة اجلغرافية ؤرشاتالصناعية وامل

  ".شمل لك اجلوانباملؤرشات اجلغرافية، مضن واليهتا احلالية ومبا ي 

" حامية املؤرشات اجلغرافية 1يشري التقرير ٕاىل ٔان اللجنة تناولت املسائل التالية خالل العام املايض: " :معلومات ٕاضافية
" 3، ") املتصQ lلعالمات التجاريةDNSجوانب التوسع يف نظام أسامء احلقول عىل إالنرتنت (" و 2ؤاسامء الب�ان، "

ومن املزمع ٔان جتمتع من جدول أالعامل).  15(ويف هذا الشأن، انظر كذÙ ما يرد مضن البند  مميمعاهدة قانون التصاو 
  .2016 أكتوبر 19ٕاىل  17ومن  2016ٔابريل  27ٕاىل  25ومن  2015نومفرب  18ٕاىل  16اللجنة، مبدئيا، يف الفرتات من 

        معاهدة بشأن قانون التصامميمعاهدة بشأن قانون التصامميمعاهدة بشأن قانون التصامميمعاهدة بشأن قانون التصامميOQعوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلوماOQعوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلوماOQعوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلوماOQعوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايسيسيسيس العjد  العjد  العjد  العjد مسائل تتعلق مسائل تتعلق مسائل تتعلق مسائل تتعلق         ::::15151515البند البند البند البند 

 .)مسائل تتعلق OQعوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس العjد معاهدة بشأن قانون التصاممي( WO/GA/47/8 :يقةالوث 

 وافقت امجلعية العامة للويبو: " القرار:
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الرابعة واخلامسة عىل ٔان تتوىل جلنة العالمات اسـتكامل نص kقرتاح أالسايس ملعاهدة قانون التصاممي يف دورتهيا 
 والثالثني؛

ٕاال  2017 النصف أالول من عاممعاهدة قانون التصاممي يف هناية عىل ٔاال يُدعى ٕاىل kنعقاد مؤمتر دبلومايس العjد   "1""
 جنة الرابعة واخلامسة والثالثني؛ٕاذا انهتت املناقشات حول املساعدة التقنية والكشف ٔاثناء دوريت الل 

جلنة العالمات اسـتكامل نص kقرتاح أالسايس ملعاهدة قانون التصاممي يف دورتهيا الرابعة واخلامسة وعىل ٔان تتوىل   "2""
 والثالثني؛

، يف 2017 وعىل ٔان يُبت يف زمان وماكن انعقاد املؤمتر اOبلومايس، ٕان تقرر عقده يف هناية النصف أالول من عام  "3""
  "الثني مبارشة.Oورة اخلامسة والثاجjع حتضريي ينعقد بعد ا

، مبدئيا، اللجنة التحضريية للمؤمتر اOبلومايس املعين Qٕبرام معاهدة بشأن قانون التصامميمن املزمع ٔان جتمتع  :معلومات ٕاضافية
اخلامسة والثالثني للجنة العالمات، رشط اسـتكامل ، ٔاي مبارشة بعد انعقاد اOورة 2016ٔابريل  29ٕاىل  28يف الفرتة من 

  حول املساعدة التقنية والكشف ٔاثناء دوريت اللجنة الرابعة والثالثني واخلامسة والثالثني.املناقشات 

        تقرير عن اللجنة املعنية Qلتتقرير عن اللجنة املعنية Qلتتقرير عن اللجنة املعنية Qلتتقرير عن اللجنة املعنية Qلتمنمنمنمنية وامللكية الفكرية واسـتعراية وامللكية الفكرية واسـتعراية وامللكية الفكرية واسـتعراية وامللكية الفكرية واسـتعراضضضض تنفيذ توصيات جدول أعامل الت تنفيذ توصيات جدول أعامل الت تنفيذ توصيات جدول أعامل الت تنفيذ توصيات جدول أعامل التمنمنمنمنيةيةيةية        ::::16161616البند البند البند البند 

واسـتعراض تنفيذ توصيات جدول ٔاعامل  تقرير عن اللجنة املعنية Qلتمنية وامللكية الفكرية( Î: WO/GA/47/9ئقالو
  ).قرار بشأن املسائل املتعلقة Qللجنة املعنية Qلتمنية وامللكية الفكرية( WO/GA/47/11، و)التمنية

 :ٕان امجلعية العامة للويبو" القرار:

" دول ٔاعامل التمنيةلتمنية وامللكية الفكرية واسـتعراض تنفيذ توصيات جQتقرير عن اللجنة املعنية حتيط علام "Qل   (ٔا)"
 )،WO/GA/47/9 (الوثيقة

قرار بشأن املسائل املتعلقة Qللجنة املعنية املعنونة "WO/GA/47/11  جلنة التمنية، Qٕالشارة ٕاىل الوثيقةوجتزي   (ب)"
املسائل بشأن " مواصl النقاش يف دورتهيا السادسة عرشة والسابعة عرشة، يف موضوع القرار Qلتمنية وامللكية الفكرية

اÜي اعُتمد يف اOورة الثالثة وأالربعني للجمعية العامة للويبو  املتعلقة Qللجنة املعنية Qلتمنية وامللكية الفكرية
 ".2016) وأن ترفع تقريرًا وتقدم توصيات بشأن هذين املوضوعني ٕاىل امجلعية العامة للويبو يف عام CDIP/12/5 (الوثيقة

عىل ملخيص الرئيس اخلاصني بدوريت اللجنة السابقتني وتقرير املدير  WO/GA/47/9ثيقة حتتوي الو  :معلومات ٕاضافية
 WO/GA/47/11 . وتشري الوثيقة2015جدول ٔاعامل التمنية،  املُقدم يف دورة اللجنة املعقودة يف ٔابريل العام عن تنفيذ 

ليت ستتواصل بعد امجلعيات اخلامسة وامخلسني. ومن وتنفيذ آليات التنسـيق، وإاىل املناقشات املتعلقة بتنفيذ والية اللجنة و 
ٔاكتوبر ٕاىل  31ومن  2016ٔابريل  15ٕاىل  11ومن  2015نومفرب  13ٕاىل  9املزمع ٔان جتمتع اللجنة، مبدئيا، يف الفرتات من 

  .2016نومفرب  4

واملوارد الوراثية واملعارف واملوارد الوراثية واملعارف واملوارد الوراثية واملعارف واملوارد الوراثية واملعارف بعبعبعبعضضضض املسائل املتعلقة Qللجنة احلكومية اOولية املعنية Qمللكية الفكرية  املسائل املتعلقة Qللجنة احلكومية اOولية املعنية Qمللكية الفكرية  املسائل املتعلقة Qللجنة احلكومية اOولية املعنية Qمللكية الفكرية  املسائل املتعلقة Qللجنة احلكومية اOولية املعنية Qمللكية الفكرية         ::::17171717البند البند البند البند 
        والفوللكوروالفوللكوروالفوللكوروالفوللكور    التقليديةالتقليديةالتقليديةالتقليدية

بعض املسائل املتعلقة Qللجنة احلكومية اOولية املعنية Qمللكية الفكرية واملوارد الوراثية ( Î: WO/GA/47/12ئقالو
الفكرية واملوارد  حتويل جلنة الويبو احلكومية اOولية املعنية Qمللكية( WO/GA/47/16، و)واملعارف التقليدية والفوللكور

)، 2015الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور ٕاىل جلنة دامئة: اقرتاح مقدم من اþموعة أالفريقية ٕاىل امجلعية العامة لعام 
بعض املسائل املتعلقة Qللجنة احلكومية اOولية املعنية Qمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف ( WO/GA/47/17و
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بعض املسائل ( WO/GA/47/18)، ودية والفوللكور: اقرتاح الوالàت املتحدة أالمريكية ٕاىل امجلعية العامة للويبوالتقلي
املتعلقة Qللجنة احلكومية اOولية املعنية Qمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفوللكور: اقرتاح من الكريس 

  ).يوزيلندا والرنوجي وسويرسا ٕاىل امجلعية العامة للويبوالرسويل وكينيا وموزامبيق ون 

والية  ٕاذ تضع امجلعية العامة للويبو يف اعتبارها توصيات جدول ٔاعامل التمنية وتقّر Qلتقدم احملرز، توافق عىل جتديد" القرار:
، دون إالخالل Qلعمل التقليدية والفوللكورجلنة الويبو احلكومية اOولية املعنية Qمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف 

 عىل النحو التايل:اجلاري يف منتدàت أخرى، 

مع الرتكزي عىل تضييق ، ترسيع معلها، 2016/2017سـتواصل اللجنة، خالل ثنائية املزيانية املقبl   (ٔا)"
هبدف التوصل ٕاىل اتفاق  ،املفاوضات املستندة ٕاىل النصوص مبا يف ذÙ، $مQنفتاح والزتام الفجوات القامئة، 

 ، دون ٕاخالل بطبيعة النتيجة (النتاجئ)، ف} يتعلق Qمللكية الفكريةحول صك قانوين دويل (صكوك قانونية دولية)
  الفعا� للموارد الوراثية واملعارف التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي.املتوازنة و يضمن امحلاية و 

، مع الرتكزي الرئييس ما ٔاجنزته من معل ٕاىلمستندا  2016/2017  ل الثنائيةوسـيكون معل اللجنة خال  )(ب"
عىل التوصل ٕاىل تفامه مشرتك للقضاà اجلوهرية، مبا يف ذÙ تعريف المتYّ غري املرشوع واملسـتفيدين وموضوع 

الثقايف عىل الصعيد اOويل، امحلاية ؤاهداف امحلاية ونوع امحلاية اليت حيق توفريها للمعارف التقليدية/أشاكل التعبري 
  مبا يف ذÙ النظر يف kسـتثناءات والتقييدات والعالقة QملY العام.

 يف اجلدول ٔادãه، برãمج معل حمّدد بوضوح يقوم عىل ٔاساليب معل تتّبع اللجنة، كام هو مبّني سـ و   )ج("
يف ذÙ  مبا ،2016/2017  الثنائيةدورات للجنة يف  6. ويكفل هذا الربãمج تنظمي 2016/2017 سلمية، للثنائية

lعقد مزيد من ٕانشاء مجموعة (مجموعات) خرباء و . وجيوز ٔان تقّرر اللجنة تقيمييةو  دورات مواضيعية ومتداخ
  kجjعات عىل مسـتوى السفراء/كبار املسؤولني احلكوميني من العوامص ٔاثناء دوراهتا القادمة.

 WIPO/GRTKF/IC/28/4 يبو، مبا يف ذÙ الوÎئقمجيع وÎئق معل الو اللجنة سـتخدم ست و   (د)"
فضال عن ٔاي مساهامت ٔاخرى من  ،WIPO/GRTKF/IC/28/6و WIPO/GRTKF/IC/28/5و

اOول أالعضاء، Qسـتعامل مهنج قامئ عىل أالد�، مبا يف ذÙ اOراسات وأالمثl املتعلقة Qلتجارب الوطنية، 
والترشيعات احمللية وأالمثl اخلاصة Qملوضوع القابل للحامية واملوضوع اÜي ال تُطلب حاميته؛ ونتاجئ ٔاي مجموعة 

. غري أنه ال 4 وتُعقد يف ٕاطار الربãمج أهتا اللجنة وندوات وحلقات معل لها صQ lللجنة(مجموعات) خرباء ٔانش
ينبغي ٔان تؤدي أالمثl ٔاو اOراسات ٔاو الندوات ٔاو حلقات العمل ٕاىل تعطيل التقدم ٔاو حتديد ٔاية رشوط 

  .مسـبقة للمفاوضات

املتعلقة Qللجنة، ينبغي ختصيص موارد  بشأن املوضوعات 2015 وQلنظر ٕاىل فائدة ندوات الويبو لعام  (ه)"
، ٔالغراض تنظمي ندوات وحلقات معل يف فرتة ما بني اOورات من ٔاجل ٕاذاكء املعارف 4 لٔالمانة، مضن الربãمج

عىل الصعيدين إالقلميي وأالقالميي وبلوغ توافق يف االٓراء بشأن القضاà املتعلقة Qمللكية الفكرية واملوارد الوراثية 
  التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي، مع الرتكزي عىل القضاà العالقة. واملعارف

، لغرض ٕاعاليم ال غري، تقريرا وقائعيا ٕاىل امجلـعية العامة ٔان ترفع، 2016عام ، يف لمتس من اللجنةيُ و   (و)"
صوص صك قانوين دويل ، نتاجئ معلها خب2017عن معلها حىت ذÙ الوقت، وأن ترفع ٕاىل امجلعية العامة، يف عام 

(صكوك قانونية دولية) بشأن امللكية الفكرية من شأنه ضامن امحلاية املتوازنة والفعا� للموارد الوراثية واملعارف 
، بتقيمي التقدم احملرز، والبّت ف} 2017التقليدية ؤاشاكل التعبري الثقايف التقليدي. وسـتقوم امجلعية العامة، يف عام 

Oعوة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس ٔاو مواصl املفاوضات. وستنظر ٔايضا يف احلاجة ٕاىل عقد اجjعات ٕاذا اكن ينبغي ا
  .آخذة معلية وضع املزيانية يف احلسـبانٕاضافية، 
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وجيوز للجنة ٔان تنظر ٔايضا يف ٕاماكنية التحّول ٕاىل جلنة دامئة ؤان تقدم، ٕان اتفقت عىل ذÙ، توصية   (ز)"
  .2017أو عام  2016العامة يف عام  يف هذا الصدد ٕاىل امجلعية

وتلمتس امجلعية العامة من املكتب اOويل ٔان يسـمتر يف مساعدة اللجنة بزتويد اOول أالعضاء مبا يلزم   (ح)"
من خربة وبمتويل مشاركة اخلرباء من الب�ان النامية والب�ان أالقل منوا Qلطريقة االٔكرث فعالية مع مراعاة الصيغة 

  .املعتادة

  دورات 6 -برãمج العمل 

    النشاالنشاالنشاالنشاطططط    املؤقتاملؤقتاملؤقتاملؤقت    التارخيالتارخيالتارخيالتارخي
 /مارسفرباير
2016 

  (دورة اللجنة التاسعة والعرشون)
ٕاجراء مفاوضات بشأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضاà العالقة والنظر يف 

  اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
اليت ينبغي معاجلهتا يف اOورة التالية بشأن املوارد ٕاعداد قامئة ٕارشادية Qلقضاà العالقة 

 الوراثية
 اàٔم. 5املدة: 

مايو/يونيو 
2016 

  (دورة اللجنة الثالثون)
ٕاجراء مفاوضات بشأن املوارد الوراثية مع الرتكزي عىل معاجلة القضاà العالقة والنظر يف 

  اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
    اàٔم. 5املدة: 

  (دورة اللجنة احلادية والثالثون)    2016 ربسبمت
ٕاجراء مفاوضات بشأن املعارف التقليدية مع الرتكزي عىل معاجلة القضاà العالقة والنظر يف 

  اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
ٕاعداد قامئة ٕارشادية Qلقضاà العالقة اليت ينبغي معاجلهتا يف اOورة التالية بشأن املعارف 

 التقليدية
    اàٔم. 5املدة: 

  امجلعية العامة للويبو  2016 سبمترب
    تقرير وقائعي

نومفرب/ديسمرب 
2016  

  (دورة اللجنة الثانية والثالثون)
ٕاجراء مفاوضات بشأن املعارف التقليدية مع الرتكزي عىل معاجلة القضاà العالقة والنظر يف 

  اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
  اàٔم. 5املدة: 

مارس/أبريل 
2017  

  (دورة اللجنة الثالثة والثالثون)
ٕاجراء مفاوضات بشأن ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة القضاà العالقة 

  والنظر يف اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
رة التالية بشأن ٔاشاكل التعبري ٕاعداد قامئة ٕارشادية Qلقضاà العالقة اليت ينبغي معاجلهتا يف اOو 

 الثقايف التقليدي
  اàٔم. 5املدة: 
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يونيو/يوليو 
2017  

  (دورة اللجنة الرابعة والثالثون)
ٕاجراء مفاوضات بشأن ٔاشاكل التعبري الثقايف التقليدي مع الرتكزي عىل معاجلة القضاà العالقة 

  والنظر يف اخليارات املتاحة لوضع مرشوع صك قانوين
 تقيميية وٕاصدار توصيةدورة 

  اàٔم. 5املدة إالجاملية: 
} ٕاذا اكن ف والتقدم احملرز وتنظر فهيام وتبّت  (النصوص) امجلعية العامة للويبو النص قميّ تسـ   2017سبمترب 

ٔاو مواصl املفاوضات. وستنظر ٔايضا يف احلاجة ٕاىل عقد مؤمتر دبلومايس  اOعوة ٕاىل ينبغي
  ".معلية وضع املزيانية يف احلسـبان آخذةعقد اجjعات ٕاضافية، 

ٔان جتمتع اللجنة، والتايل مل يُقدم تقرير عن ٔانشطهتا. ومن املزمع  2014مل جتمتع اللجنة منذ مجعيات عام  :معلومات ٕاضافية
ومن  2016سبمترب  23ٕاىل  19ومن  2016يونيو  3مايو ٕاىل  30ومن  2016فرباير  19ٕاىل  15مبدئيا، يف الفرتات من 

  .2016ديسمرب  2نومفرب ٕاىل  28

        بعبعبعبعضضضض املسائل املتعلقة Qللجنة املعنية مبعايري الويبو املسائل املتعلقة Qللجنة املعنية مبعايري الويبو املسائل املتعلقة Qللجنة املعنية مبعايري الويبو املسائل املتعلقة Qللجنة املعنية مبعايري الويبو        ::::18181818البند البند البند البند 

  .)بعض املسائل املتعلقة Qللجنة املعنية مبعايري الويبو( WO/GA/47/13 الوثيقة:

ٔاحاطت امجلعية العامة للويبو علامً مبضمون الوثيقة "بعض املسائل املتعلقة Qللجنة املعنية مبعايري الويبو " القرار:
)WO/GA/47/13".(  

وQلتايل مل يُقدم تقرير عن ٔانشطهتا. وحتتوي  2014مل جتمتع اللجنة منذ مجعيات عام  :معلومات ٕاضافية
عىل تقرير عن و قة للجنة ات غري الرمسية بشأن املسائل املعلّ معلومات حول املشاورعىل  WO/GA/47/13 الوثيقة

Qسـتخدام املنتدàت إاللكرتونية  فرق معل اللجنة معTويف هذا صدد، واصل عدد من  نشطة ف} يتعلق مبعايري الويبو.االٔ 
أن تكتيس الطابع الرمسي،  ال ميكن فرق العمل املذكورةيف غياب دورة عادية للجنة، فٕان نتاجئ لكن و . وعقد اجjعات فعلية

مارس  24ٕاىل  21ومن املزمع ٔان جتمتع اللجنة، مبدئيا، يف الفرتة من  وQلتايل ال ميكن تثبيت املعايري املعنية عن طريق النرش.
  ، رهن االتفاق عىل جدول أالعامل.2016

        نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءاتنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءاتنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءاتنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات        ::::19191919البند البند البند البند 

        ملعاهدة التعاون بشأن الرباءاتملعاهدة التعاون بشأن الرباءاتملعاهدة التعاون بشأن الرباءاتملعاهدة التعاون بشأن الرباءاتتقرير عن الفريق العامل تقرير عن الفريق العامل تقرير عن الفريق العامل تقرير عن الفريق العامل         """"1111""""

  .)تقرير عن معل الفريق العامل املعين مبعاهدة التعاون بشأن الرباءات( PCT/A/47/1 الوثيقة:

 "ٕان امجلعية: القرار:

  ؛PCT/WG/8/25 علام مبلخص رئيس اOورة الثامنة للفريق العامل كام ورد يف الوثيقةٔاحاطت   "1""

  ".PCT/A/47/1 من الوثيقة 5 لعمل املقبل للفريق العامل كام يه مبيّنة يف الفقرةعىل التوصية بشأن اوافقت و   "2""

الرباءات تناول املسائل التالية خالل العام التعاون بشأن يشري التقرير ٕاىل ٔان الفريق العامل ملعاهدة  :معلومات ٕاضافية
، إاللكرتونية يف قطاع معاهدة التعاون بشأن الرباءاتاخلدمات ، و ٕاحصاءات قطاع معاهدة التعاون بشأن الرباءاتاملايض: 

تعيني ، و تدريب الفاحصنيو : ، تنسـيق املساعدة التقنية، و إاليرادات املتأتية من رسوم معاهدة التعاون بشأن الرباءاتو 
العام املقبل  اعزتام الفريق العامل  عقد دورة واحدة خالل PCT/A/47/1 من الوثيقة 5. وتبّني الفقرة إالدارات اOولية
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وٕا$حة املساعدة املالية الالزمة لمتكني بعض الوفود من حضورها، كام يف اOورات املاضية. ومن املزمع ٔان جيمتع الفريق العامل 
  .2016مايو  20ٕاىل  17ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات، مبدئيا، يف الفرتة من 

        معل إالدارات اOولية املتعلق Qجلودةمعل إالدارات اOولية املتعلق Qجلودةمعل إالدارات اOولية املتعلق Qجلودةمعل إالدارات اOولية املتعلق Qجلودة        """"2222""""

  .)معل إالدارات اOولية املتعلق Qجلودة( PCT/A/47/2 الوثيقة:

  ".PCT/A/47/2 ٔاحاطت امجلعية علام Qلتقرير عن "معل إالدارات اOولية املتعلق Qجلودة" الوارد يف الوثيقة" القرار:

العمل املتعلق Qجلودة اÜي تنفّذه ٕادارات البحث اOويل والفحص المتهيدي اOويل بناء عىل يتناول التقرير  :معلومات ٕاضافية
، بصورة رئيسـية، من خالل معل الفريق الفرعي املعين يُتابَعمعاهدة التعاون بشأن الرباءات ("إالدارات اOولية")، وهو 

  .("الفريق الفرعي") 2009عرشة عام  Qجلودة اÜي أنشأه اجjع إالدارات اOولية يف دورته السابعة

        مراجعة نظام البحمراجعة نظام البحمراجعة نظام البحمراجعة نظام البحثثثث إالضايف اOويل إالضايف اOويل إالضايف اOويل إالضايف اOويل        """"3333""""

  .)مراجعة نظام البحث إالضايف اOويل( PCT/A/47/3 الوثيقة:

  ".PCT/A/47/3ٔاحاطت امجلعية علام مبراجعة نظام البحث إالضايف اOويل الواردة يف الوثيقة " القرار:

، 2015إالضايف اOويل بعد ثالث سـنوات من دخوi حزي النفاذ ومّرة ٔاخرى يف عام ٕان امجلعية، وقد راجعت نظام البحث "
 قّررت ما ييل:

أن تدعو املكتب اOويل ٕاىل مواصl رصد النظام عن كثب لفرتة ثالث سـنوات ٔاخرى، ومواصl رفع التقارير ٕاىل   "(ٔا)
 اجjع إالدارات اOولية والفريق العامل عن طريقة تطور النظام؛

أن تدعو املكتب اOويل وإالدارات اOولية واملاكتب الوطنية ومجموعات املسـتخدمني ٕاىل بذل املزيد من اجلهود ٕالذاكء   )"(ب
 الوعي Qخلدمات اليت يقدOا نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات ٕاىل مسـتخدميه وتعزيزها؛

Oويل ٕاىل النظر يف مراجعة نطاق ما تقدمه من ٔان تدعو إالدارات اOولية اليت تقدم خدمات البحث إالضايف ا  "(ج)
خدمات يف ٕاطار النظام وQلتايل مسـتوàت الرسوم املفروضة لقاء تقدمي هذه اخلدمات، يك تضحى معقو�؛ ؤان تدعو 

  إالدارات اليت ال تقدم هذه اخلدمات ٕاىل النظر من جديد يف تقدميها يف املسـتقبل القريب؛

، مع مراعاة ما حيدث من تطورات ٔاخرى ٕاىل ذÙ احلني، وخاصة ف} 2020 د يف عامأن تراجع النظام من جدي  (د)"
  اجلهود الرامية ٕاىل حتسني جودة البحث اOويل "الرئييس"."والفحص التعاونيني و  لبحثQيتعلق 

يل وو6ات نظر حتتوي الوثيقة عىل معلومات بشأن الكيفية اليت اسـُتخدم هبا نظام البحث إالضايف اOو :معلومات ٕاضافية
.iاملاكتب واملسـتخدمني حيا  

        التعديالت املقرتح ٕادخالها عىل الالالتعديالت املقرتح ٕادخالها عىل الالالتعديالت املقرتح ٕادخالها عىل الالالتعديالت املقرتح ٕادخالها عىل الالحئحئحئحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءاتة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءاتة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءاتة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات        """"4444""""

  .)التعديالت املقرتح ٕادخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات( .PCT/A/47/4 Rev الوثيقة:
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 "ٕان امجلعية: القرار:

املرفقني أالول التعديالت املقرتح ٕادخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات كام وردت يف اعمتدت   "1""
  والثاين من هذا التقرير.

، املبيّنة يف املرفق أالول من هذا 94و 92(رابعا) و82و 48و (Îنيا)26و 9تعديالت القواعد قّررت أن تدخل   "2""
  أو بعده؛ 2016  يوليو 1ترسي عىل ٔاي طلب دويل يكون $رخي ٕايداعه اOويل يف ، و 2016 يوليو  1فاذ يف حزي النالتقرير، 

(رابعا) ٔايضا عىل الطلبات اOولية اليت يكون $رخي ٕايداعها اOويل قبل 82تعديالت القاعدة قّررت أن ترسي   "3""
  ؛ٔاو بعده 2016  يوليو 1(ٔا) قد طرٔا يف 1(رابعا)82يف حال اكن احلدث املشار ٕاليه يف القاعدة  2016 يوليو 1

أو  2016  يوليو 1(د) ٔايضا عىل ٔاية مراسl يسـتلمها املكتب اOويل يف 2.92تعديالت القاعدة قّررت أن ترسي   "4""
صدور ، يف حدود ما هو متاح عند 2016 يوليو 1بعده، ف} يتعلق Qلطلبات اOولية اليت يكون $رخي ٕايداعها اOويل قبل 

  عل}ت ٕادارية طبقا لتY القاعدة؛ٔاية ت

، املبيّنة يف املرفق الثاين من هذه الوثيقة، 95و 86و 41(Îنيا) و23(Îنيا) و12تعديالت القواعد قّررت أن تدخل   "5""
  ٔاو بعده؛ 2017 يوليو 1ترسي عىل ٔاي طلب دويل يكون $رخي ٕايداعه اOويل يف ، و 2017 يوليو  1حزي النفاذ يف 

يكون $رخي ٕايداعه اOويل قبل عىل ٔاي طلب دويل أيضا  95و 86تعديالت القاعدتني قّررت أن ترسي   "6""
ذت بشأنه يف  39ٔاو املادة  22تكون أالفعال املشار ٕالهيا يف املادة و  2017 يوليو 1   ٔاو بعده؛ 2017 يوليو 1قد نفِّ

تأخر يف مراعاة lO بسبب عدم توافر خدمات التواصل ال عذر التفامه التايل بشأن أالحاكم املتعلقة بواعمتدت   "7""
  (رابعا):82طبقا للقاعدة املعّد�  إاللكرتوين بشلك عام

مكتب تسمل الطلبات أو ٕادارة ، ٔاحاطت امجلعية علام بأن 1(رابعا)82عند اعjد التعديالت املدخl عىل القاعدة "
دة ٔالغراض البحث  jويل أو إالدارة احملدOويل إالضايفالبحث اOويل أو ٕادارة الفحص المتهيدي اOٔاو املكتب ا، 

لعذر تأخر يف مراعاة lO بسبب عدم توافر  1(رابعا)82عند النظر يف الjس يُقدم بناء عىل القاعدة ينبغي هلم، 
خدمات التواصل إاللكرتوين بشلك عام، تفسري عدم التوافر بشلك عام بأنه ينطبق عىل حاالت العطل اليت 

العديد من أالفراد، متيزيا لها عن املشالك املمتركزة اليت ختص مبىن معينا  وأ تصيب مناطق جغرافية واسعة النطاق 
  ٔاو مسـتخدما واحدا."

  :95و 86 تنياملعّدل  للقاعدتنيالتفامه التايل بشأن املعلومات اليت يتعني توفريها طبقا اعمتدت   "8""

ن املعلومات املتعلقة بدخول علام بأ امجلعية  ٔاحاطت"، 4"1.86اعjد التعديالت املدخl عىل القاعدة عند "
املرحl الوطنية ستتاح للجمهور Qٕدرا6ا يف اجلريدة يف موقع ركن الرباءات عىل إالنرتنت، بل ؤايضا كجزء من 

قدمة Qمجلl ٕاىل املاكتب وسائر املشرتكني يف البياãت الببليوغرافية خبصوص معاهدة التعاون بشأن الرباءات امل
  خدمات ركن الرباءات لتوفري البياãت".

اعمتدت امجلعية عددا من التعديالت عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات من ٔاجل منح  :معلومات ٕاضافية
املرحl الوطنية، ني املعلومات املتعلقة Qملعاجلة يف املرونة، وحتسمزيدا من و يف kسـتخدام سهو� ال املودعني مزيدا من 

  وتيسري تقامس نتاجئ العمل املُنجز سابقا من قبل ٔاجنزته املاكتب.
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        التعديالت املقرتح ٕادخالها عىل توجهيات امجلعية التعديالت املقرتح ٕادخالها عىل توجهيات امجلعية التعديالت املقرتح ٕادخالها عىل توجهيات امجلعية التعديالت املقرتح ٕادخالها عىل توجهيات امجلعية خبخبخبخبصوص حتديد املبالصوص حتديد املبالصوص حتديد املبالصوص حتديد املبالغغغغ املعاد� لبع املعاد� لبع املعاد� لبع املعاد� لبعضضضض الرسوم الرسوم الرسوم الرسوم        """"5555""""

عىل توجهيات امجلعية خبصوص حتديد املبالغ املعاد� لبعض  التعديالت املقرتح ٕادخالها( .PCT/A/47/5 Rev الوثيقة:
  .)الرسوم

 :ٕان امجلعية" القرار:

  ؛.PCT/A/47/5 Revٔاحاطت علام مبضمون الوثيقة   "1""

حتليل القضاà املرتبطة بتنفيذ اسرتاتيجية حتّوط خبصوص إاليرادات املتأتية من رسوم معاهدة  ودعت أالمانة ٕاىل زàدة  "2""
  ؛WO/PBC/24/INF.3 التعاون بشأن الرباءات واملبيّنة يف الوثيقة 

ٕاصدارها ٔالي قرار بشأن التعديالت املقرتح ٕادخالها عىل توجهيات امجلعية خبصوص حتديد املبالغ وقررت ٕارجاء   "3""
  عاد� لبعض الرسوم، كام اقرتحه الفريق العامل، حىت ُجيرى ذÙ التحليل؛امل

يف  ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات ٕاىل تقدمي تقرير مرحيل يف هذا الشأن ٕاىل الفريق العاملودعت أالمانة ٔايضا   "4""
  .2016دورته لعام 

اOويل من الرشوع يف التحّوط خبصوص رسوم إاليداع متكني املكتب املقرتحة الغرض من التعديالت اكن  :معلومات ٕاضافية
  .الني الياQين واOوالر أالمرييكاOويل þاهبة اخلطر النامج عن املعامالت اليت ُجترى Qليورو و 

    تعيني معهد فيسغراد للرباءات ٕاكدارة للبحتعيني معهد فيسغراد للرباءات ٕاكدارة للبحتعيني معهد فيسغراد للرباءات ٕاكدارة للبحتعيني معهد فيسغراد للرباءات ٕاكدارة للبحثثثث اOويل وٕادارة للفحص المتهيدي اOويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأن اOويل وٕادارة للفحص المتهيدي اOويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأن اOويل وٕادارة للفحص المتهيدي اOويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأن اOويل وٕادارة للفحص المتهيدي اOويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأن        """"6666""""
        الرباءاتالرباءاتالرباءاتالرباءات

تعيني معهد فيسغراد للرباءات ٕاكدارة للبحث اOويل وٕادارة للفحص المتهيدي اOويل يف ٕاطار ( PCT/A/47/6 :الوÎئق
تعيني معهد فيسغراد للرباءات ٕاكدارة للبحث اOويل وٕادارة ( .PCT/A/47/6 Add)، ومعاهدة التعاون بشأن الرباءات

  ).ٔاحدث املسـتجدات -التعاون بشأن الرباءات  للفحص المتهيدي اOويل يف ٕاطار معاهدة

ٕان امجلعية، وبعد kسـjع ٕاىل ممثل معهد فيسغراد للرباءات ومراعاة مشورة اللجنة املعنية Qلتعاون التقين ملعاهدة " القرار:
 :PCT/A/47/6 من الوثيقة 5التعاون بشأن الرباءات املعروضة يف الفقرة 

االتفاق بني معهد فيسغراد للرباءات واملكتب اOويل، كام جاء يف مرفق توافق عىل نص مرشوع   "1""
  ؛PCT/A/47/6 الوثيقة

وتّعني معهد فيسغراد للرباءات ٕاكدارة للبحث اOويل وٕادارة للفحص المتهيدي اOويل عىل ٔان يبدأ معT هبذه الصفة   "2""
  ".2017ديسمرب  31اعتبارا من بدء نفاذ االتفاق وحىت 

امجلهورية  بنيمعهد فيسغراد للرباءات هو منظمة حكومية دولية ٔالغراض التعاون يف جمال الرباءات  :ضافيةمعلومات إ 
 .التشـيكية وهنغارà ومجهورية بولندا وامجلهورية السلوفاكية

اOويل بناء عىل اOويل بناء عىل اOويل بناء عىل اOويل بناء عىل تعديل اتفاق معل اOائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية ٕاكدارة للبحتعديل اتفاق معل اOائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية ٕاكدارة للبحتعديل اتفاق معل اOائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية ٕاكدارة للبحتعديل اتفاق معل اOائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية ٕاكدارة للبحثثثث اOويل والفحص المتهيدي  اOويل والفحص المتهيدي  اOويل والفحص المتهيدي  اOويل والفحص المتهيدي         """"7777""""
        معاهدة التعاون بشأن الرباءاتمعاهدة التعاون بشأن الرباءاتمعاهدة التعاون بشأن الرباءاتمعاهدة التعاون بشأن الرباءات

تعديل اتفاق معل اOائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية ٕاكدارة للبحث اOويل والفحص ( PCT/A/47/7 :الوثيقة
  .)المتهيدي اOويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات
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 ٕان امجلعية: " القرار:

  ؛PCT/A/47/7لوثيقة ٔاحاطت علامً مبضمون ا  "1""

عىل التعديالت املقرتح ٕادخالها عىل االتفاق بني اOائرة احلكومية أالوكرانية للملكية الفكرية واملكتب اOويل،  ووافقت  "2""
  ".PCT/A/47/7كام وردت يف مرفق الوثيقة 

بلورة التغّري اÜي طرٔا عىل امس تورد الوثيقة تعديالت غري موضوعية يُقرتح ٕادخالها عىل االتفاق من ٔاجل  :معلومات ٕاضافية
إالدارة املسؤو� عن ٕاجراء البحث اOويل والفحص المتهيدي اOويل بصفهتا ٕادارة دولية بناء عىل معاهدة التعاون بشأن 

 الرباءات.

        ة: اقرتاح الوالàت املتحدة أالمريكية ٕاىل مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءاتة: اقرتاح الوالàت املتحدة أالمريكية ٕاىل مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءاتة: اقرتاح الوالàت املتحدة أالمريكية ٕاىل مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءاتة: اقرتاح الوالàت املتحدة أالمريكية ٕاىل مجعية معاهدة التعاون بشأن الرباءاتبعبعبعبعضضضض املسائل املتعلقة Qحتاد لشـبون املسائل املتعلقة Qحتاد لشـبون املسائل املتعلقة Qحتاد لشـبون املسائل املتعلقة Qحتاد لشـبون        """"8888""""

بعض املسائل املتعلقة Qحتاد لشـبونة: اقرتاح الوالàت املتحدة أالمريكية ٕاىل مجعية معاهدة التعاون ( PCT/A/47/8 :الوثيقة
  .)بشأن الرباءات

 "ومل تتوصل ٕاىل توافق يف االٓراء. PCT/A/47/8نظرت مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات يف الوثيقة " القرار:

        نظام مدريدنظام مدريدنظام مدريدنظام مدريد        ::::20202020البند البند البند البند 

        التقرير الهناالتقرير الهناالتقرير الهناالتقرير الهنايئيئيئيئ عن برãمج حتدي عن برãمج حتدي عن برãمج حتدي عن برãمج حتديثثثث تكنولوجيا املعلومات (نظام مدريد للتسجيل اOويل) تكنولوجيا املعلومات (نظام مدريد للتسجيل اOويل) تكنولوجيا املعلومات (نظام مدريد للتسجيل اOويل) تكنولوجيا املعلومات (نظام مدريد للتسجيل اOويل)        """"1111""""

  ).تكنولوجيا املعلومات (نظام مدريد للتسجيل اOويل) التقرير الهنايئ عن برãمج حتديث( MM/A/49/1 :الوثيقة

"التقرير الهنايئ عن برãمج حتديث تكنولوجيا املعلومات (نظام مدريد للتسجيل مبضمون علام  تحاطأ  5ن امجلعيةإ " القرار:
 "). MM/A/49/1 اOويل)"(الوثيقة 

اسـتالم النتيجة الرئيسـية للمرحl الثانية عن l أالوىل، و اسـتكامل أالنشطة مضن املرح عنيف الوثيقة بِلغ أ  :معلومات ٕاضافية
)، وتركيهبا ٔالغراض MIRIS) للنظام اجلديد ملعلومات جسالت مدريد اOولية (Beta 1من الربãمج، ويه النسخة أالولية (

  د النظام.اختبار النظام واختبار اسـتخدامه. وقد خضعت تY النخسة وقهتا لسلسl من ٕاجراءات kختبار عىل صعي

        التقرير املرحيل عن قاعدة بياãت نظام مدريد بشأن السلع واخلدماتالتقرير املرحيل عن قاعدة بياãت نظام مدريد بشأن السلع واخلدماتالتقرير املرحيل عن قاعدة بياãت نظام مدريد بشأن السلع واخلدماتالتقرير املرحيل عن قاعدة بياãت نظام مدريد بشأن السلع واخلدمات        """"2222""""

  ).التقرير املرحيل عن قاعدة بياãت نظام مدريد بشأن السلع واخلدمات( MM/A/49/2 :الوثيقة

  ٕان امجلعية:" القرار:

السلع واخلدمات" ٔاحاطت علامً مبضمون "التقرير املرحيل عن قاعدة بياãت نظام مدريد بشأن   "1""
  املتعلقة بأموال املرشوع املتبقية؛ 27 ) مبا يف ذÙ الفقرةMM/A/49/2 (الوثيقة

م تقريرًا مرحليًا جديدًا ٕاىل امجلعية يف عام  "2"" بشأن التقدم احملرز يف  2016 والمتست من املكتب اOويل للويبو ٔان يقّدِ
  "املتبقية. ، مبا يف ذÙ اسـتخدام ٔاموال املرشوعتنفيذ قاعدة بياãت نظام مدريد بشأن السلع واخلدمات

                                                
 املتعلقة بنظام مدريد يه "مجعية احتاد مدريد".مالحظة: هيئة الويبو الرئاسـية اXتصة ف} خيص املسائل  5
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فادت أالمانة، يف kجjع، بأنه مت الرتكزي عىل اOمع التشغييل لقاعدة بياãت نظام مدريد بشأن السلع أ  :معلومات ٕاضافية
مكتبا من املاكتب الوطنية ٔاو إالقلميية للملكية  19واخلدمات، ؤان قاعدة البياãت Qتت متاحة بست عرشة لغة، وأن 

، يف الوظيفة احلرصية لقاعدة بياãت السلع واخلدمات املعروفة Qمس "التحقق من قبول طرف متعاقد معّني"شاركت الفكرية 
، عهتا العارشةمئة تصنيف نيس يف طبلقا 2015لتjىش مع نسخة  2015يف يناير ُحّدثت  قاعدة بياãت السلع واخلدماتوأن 

 .وأنه تواصل اسـتخدام ٔاموال مرشوع التطوير املتبقية لتيسري ٔانشطة ترمجة قاعدة بياãت السلع واخلدمات

التعديالت املقرتح ٕادخالها عىل الالالتعديالت املقرتح ٕادخالها عىل الالالتعديالت املقرتح ٕادخالها عىل الالالتعديالت املقرتح ٕادخالها عىل الالحئحئحئحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل اOويل ة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل اOويل ة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل اOويل ة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل اOويل         """"3333""""
        للعالماتللعالماتللعالماتللعالمات

املقرتح ٕادخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد بشأن التعديالت ( MM/A/49/3 :الوثيقة
  ).التسجيل اOويل للعالمات

من الالحئة التنفيذية املشرتكة، عىل ٔان تدخل حّزي  36و 5اعمتدت امجلعية التعديالت املقرتح ٕادخالها عىل القاعدتني " القرار:
نومفرب  1من الالحئة التنفيذية املشرتكة، عىل أن تدخل حّزي النفاذ يف  24و 9دتني ، وعىل القاع2016ٔابريل  1النفاذ يف 

"التعديالت املقرتح ٕادخالها عىل الالحئة التنفيذية املشرتكة بني اتفاق وبروتوكول مدريد مرفقات ، كام هو وارد يف 2017
  "). MM/A/49/3 بشأن التسجيل اOويل للعالمات" (الوثيقة 

تعرض الوثيقة تغيريات ٕاجرائية تريم ٕاىل زàدة سهو� اسـتخدام نظام مدريد. ومن املزمع أن جيمتع الفريق  :يةمعلومات ٕاضاف 
  .2016يونيو  17ٕاىل  13العامل لنظام مدريد، مبدئيا، يف الفرتة من 

        مدريدمدريدمدريدمدريدبعبعبعبعضضضض املسائل املتعلقة Qحتادي مدريد ولشـبونة: اقرتاح الوالàت املتحدة أالمريكية ٕاىل مجعية  املسائل املتعلقة Qحتادي مدريد ولشـبونة: اقرتاح الوالàت املتحدة أالمريكية ٕاىل مجعية  املسائل املتعلقة Qحتادي مدريد ولشـبونة: اقرتاح الوالàت املتحدة أالمريكية ٕاىل مجعية  املسائل املتعلقة Qحتادي مدريد ولشـبونة: اقرتاح الوالàت املتحدة أالمريكية ٕاىل مجعية         """"4444""""

بعض املسائل املتعلقة Qحتادي مدريد ولشـبونة: اقرتاح الوالàت املتحدة أالمريكية ٕاىل مجعية ( MM/A/49/4 :الوثيقة
  ).مدريد

  "ومل تتوصل ٕاىل توافق يف االٓراء. MM/A/49/4نظرت مجعية احتاد مدريد يف الوثيقة " القرار:

        نظام الهاينظام الهاينظام الهاينظام الهاي        ::::21212121البند البند البند البند 

  ).الهنايئ عن برãمج حتديث تكنولوجيا املعلومات (نظام الهاي للتسجيل اOويل)التقرير ( H/A/35/1 :الوثيقة

نظام الهاي للتسجيل  علامً مبضمون "التقرير الهنايئ عن برãمج حتديث تكنولوجيا املعلومات ( 6ٔاحاطت امجلعية" القرار:
  ".)H/A/35/1اOويل)" (الوثيقة 

" ويُطلع ٔاعضاء امجلعية عىل 2" برãمج حتديث تكنولوجيا املعلومات؛ "1ز يف "يعرض التقرير التقدم احملر  :معلومات ٕاضافية
" ويبّني ٔاهداف املكتب اOويل املمتثl يف حتسني ٕادارة نظام الهاي وتوسـيع نطاق 3املسـتجدات ف} خيص تنفيذ الربãمج؛ "

  .2016يونيو  22ٕاىل  20رتة من اسـتخدامه. ومن املزمع ٔان جيمتع الفريق العامل لنظام الهاي، مبدئيا، يف الف

                                                
 ".الهاييه "مجعية احتاد  الهايمالحظة: هيئة الويبو الرئاسـية اXتصة ف} خيص املسائل املتعلقة بنظام  6
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        لشـبونةلشـبونةلشـبونةلشـبونةنظام نظام نظام نظام         ::::22222222البند البند البند البند 

حصيl املؤمتر اOبلوماحصيl املؤمتر اOبلوماحصيl املؤمتر اOبلوماحصيl املؤمتر اOبلومايسيسيسيس املع املع املع املعينينينين Qعjد وثيقة جديدة التفاق لشـبونة بشأن حامية تسميات املنشأ وتسجيلها عىل  Qعjد وثيقة جديدة التفاق لشـبونة بشأن حامية تسميات املنشأ وتسجيلها عىل  Qعjد وثيقة جديدة التفاق لشـبونة بشأن حامية تسميات املنشأ وتسجيلها عىل  Qعjد وثيقة جديدة التفاق لشـبونة بشأن حامية تسميات املنشأ وتسجيلها عىل         """"1111""""
        الصعيد اOويلالصعيد اOويلالصعيد اOويلالصعيد اOويل

لشـبونة بشأن حامية تسميات املنشأ حصيl املؤمتر اOبلومايس املعين Qعjد وثيقة جديدة التفاق ( LI/A/32/1 :الوثيقة
  ).وتسجيلها عىل الصعيد اOويل

 "ٕان امجلعية: القرار:

حصيl املؤمتر اOبلومايس املعين Qعjد وثيقة جديدة التفاق لشـبونة بشأن ٔاحاطت علام مبضمون الوثيقة املعنونة "  "1""
  )؛ LI/A/32/1 " ( الوثيقةنشأ وتسجيلها عىل الصعيد اOويلحامية تسميات امل 

  ؛لشـبونة تفاقالتفاق لشـبونة ووثيقة جنيف اتنفيذية مشرتكة بني الحئة  Qٕعداد يُعىنفريق عامل ووافقت عىل ٕانشاء   "2""

 ".حئته التنفيذيةالتفاق لشـبونة وال يصدر هبا النصان الرمسيانغات لكالعربية والصينية والروسـية وحّددت اللغات   "3""

Qٕعداد الحئة تنفيذية مشرتكة بني اتفاق لشـبونة ووثيقة جنيف من املزمع ٔان جيمتع الفريق العامل املعين  :معلومات ٕاضافية
  .2016يونيو  9ٕاىل  7، مبدئيا، يف الفرتة من التفاق لشـبونة

        من الالمن الالمن الالمن الالحئحئحئحئة التنفيذية التفاق لشـبونةة التنفيذية التفاق لشـبونةة التنفيذية التفاق لشـبونةة التنفيذية التفاق لشـبونة    23232323اقرتاح بشأن حتدياقرتاح بشأن حتدياقرتاح بشأن حتدياقرتاح بشأن حتديثثثث جدول الرسوم املنصوص عليه يف املادة  جدول الرسوم املنصوص عليه يف املادة  جدول الرسوم املنصوص عليه يف املادة  جدول الرسوم املنصوص عليه يف املادة         """"2222""""

من الالحئة التنفيذية التفاق  23اقرتاح بشأن حتديث جدول الرسوم املنصوص عليه يف املادة ( LI/A/32/2 :الوثيقة
  ).لشـبونة

  ٕان امجلعية:" القرار:

  ؛LI/A/32/2قد ٔاحاطت علامً مبحتوàت الوثيقة   "1""

 2016يناير  1فاق لشـبونة اعتباراً من من الالحئة التنفيذية الت 23قّررت تعديل مبالغ الرسوم املشار ٕالهيا يف القاعدة   "2""
فرنك سويرسي لتغيري  500" رمس بقمية 2فرنك سويرسي؛ " 1 000" رمس للتسجيل اOويل بقمية 1عىل النحو االٓيت: "
فرنك   100 بقمية رمس" 4ار مسـتخرج من السجل اOويل؛ "عن ٕاصدفرناكً سويرسàً   150" رمس بقمية 3تسجيل دويل؛ "

  حمتوàت السجل اOويل؛ بشأنٔاخرى  خطية معلومات ٕاقرار أو تقدمي ٔايسويرسي عن ٕاصدار 

  قررت مواصl اسـتعراض الرسوم عىل ٔاساس منتظم."  "3""

سسسس مال عامل الحتاد لشـبونة مال عامل الحتاد لشـبونة مال عامل الحتاد لشـبونة مال عامل الحتاد لشـبونة        """"3333""""         خيارات من أجل kسـتدامة املالية الحتاد لشـبونة واقرتاح من أجل ٕانشاء صندوق رأخيارات من أجل kسـتدامة املالية الحتاد لشـبونة واقرتاح من أجل ٕانشاء صندوق رأخيارات من أجل kسـتدامة املالية الحتاد لشـبونة واقرتاح من أجل ٕانشاء صندوق رأخيارات من أجل kسـتدامة املالية الحتاد لشـبونة واقرتاح من أجل ٕانشاء صندوق رأ

اقرتاح من ٔاجل ٕانشاء رٔاس ( LI/A/32/4)، وkسـتدامة املالية الحتاد لشـبونةخيارات من ٔاجل ( LI/A/32/3 :الوÎئق
  .)مال عامل الحتاد لشـبونة
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 ٕان مجعية احتاد لشـبونة، ٕاذ ٔاقرت بأن احتاد لشـبونة Oيه جعز وأن ٕايراداته ال تكفي لتغطية نفقاته، تقرر ما ييل:" القرار:

ة تسميات املنشأ وتسجيلها عىل الصعيد اOويل (اتفاق لشـبونة)، سـيعمتد من اتفاق لشـبونة بشأن حامي 11وفقًا للامدة   "1""
للتخلص من جعزه املتوقع للثنائية والوارد يف  2016احتاد لشـبونة، بوصفه احتادًا مموًال من الرسوم، تدابري حبلول مجعيات عام 

 مليون فرنك سويرسي)؛ 1.523( 2017-2016برãمج ومزيانية الويبو اخلاصة Qحتاد لشـبونة للثنائية 

، عىل قرض من kحتادات املمو� من kشرتااكت ٕاذا تبنيj عدم 2016وسـيحصل احتاد لشـبونة، خالل مجعيته لعام   "2""
". وسـُيمنح هذا القرض بدون فائدة عىل أن 1كفاية التدابري الرامية ٕاىل تغطية العجز املتوقع للثنائية واملذكورة يف الفقرة "

 لشـبونة حي� تسمح i ٔامواk iحتياطية بذÙ.يسدده احتاد 

وسيسـتفيد احتاد لشـبونة من اجjعات الفريق العامل بشأن مناقشة نظام لشـبونة بغية النظر يف kسـتدامة املالية   "3""
م اق LI/A/32/3الحتاد لشـبونة، وسيسـتفيد ٔايضًا من اخليارات الواردة يف الوثيقة  رتاحًا ٕاىل ومن ٔاي حل معيل آخر، وسـيقّدِ

 .2016امجلعية يف دورهتا القادمة يف عام 

سسسس مال عامل الحتاد لشـبونة مال عامل الحتاد لشـبونة مال عامل الحتاد لشـبونة مال عامل الحتاد لشـبونة        ::::23232323البند البند البند البند          مشورة جلنة التنسـيق ٕاىل مجعية احتاد لشـبونة حول ٕانشاء صندوق رأمشورة جلنة التنسـيق ٕاىل مجعية احتاد لشـبونة حول ٕانشاء صندوق رأمشورة جلنة التنسـيق ٕاىل مجعية احتاد لشـبونة حول ٕانشاء صندوق رأمشورة جلنة التنسـيق ٕاىل مجعية احتاد لشـبونة حول ٕانشاء صندوق رأ

مشورة جلنة التنسـيق ٕاىل مجعية احتاد لشـبونة حول ٕانشاء صندوق رٔاس مال عامل الحتاد ( WO/CC/71/6 :الوثيقة
  ).لشـبونة

ٔاحاطت جلنة الويبو للتنسـيق Qلبياãت املدىل هبا وطلبت من رئيسها ٕا$حة نتاجئ املناقشات لرئيس مجعية احتاد " رار:الق
  "لشـبونة.

        مركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذÙ أسامء احلقول عىل إالنرتنتمركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذÙ أسامء احلقول عىل إالنرتنتمركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذÙ أسامء احلقول عىل إالنرتنتمركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ذÙ أسامء احلقول عىل إالنرتنت        ::::24242424البند البند البند البند 

  ).ذÙ ٔاسامء احلقول عىل إالنرتنتمركز الويبو للتحكمي والوساطة، مبا يف ( WO/GA/47/14 :الوثيقة

ٔاسامء احلقول" مبا يف ذÙ ٔاحاطت امجلعية العامة للويبو علام Qلوثيقة املعنونة "مركز الويبو للتحكمي والوساطة، " القرار:
  ").WO/GA/47/14(الوثيقة 

امللكية الفكرية  ملنازعاتحتتوي الوثيقة عىل تقرير عن ٔانشطة املركز Qعتباره موردا دوليا للبدائل الفعا�  :معلومات ٕاضافية
املرفوعة ٔامام احملامك، مبا يف ذÙ مسـتجدات عن قواعد الويبو، واملساعدة اليت تلمتسها بعض ماكتب امللكية الفكرية يف ٕا$حهتا 

دة لتسوية املنازعات املتعلقة السـياسة املوحّ هد عدد القضاà اليت يديرها املركز بناء عىل وش خليارات بديl لتسوية املنازعات. 
% من 14امس حقل؛ علام بأن  60 000قضية مشلت ٔاكرث من  Q000 32ملائة، ٕاذ جتاوز  2زàدة بنسـبة  بأسامء احلقول

  القضاà تشمل تسجيالت يف ٔاسامء احلقول العليا اجلديدة.

        دة قانون الرباءاتدة قانون الرباءاتدة قانون الرباءاتدة قانون الرباءاتمعاهمعاهمعاهمعاه        ::::25252525البند البند البند البند 

  ).التعاون بناء عىل البياãت املتفق علهيا يف املؤمتر اOبلومايس املعين مبعاهدة قانون الرباءات( WO/GA/47/15 :الوثيقة

ٔاحاطت امجلعية العامة للويبو علامً "Qلتعاون مبوجب البياãت املتفق علهيا من جانب املؤمتر اOبلومايس ف} يتعلق " القرار:
  ).WO/GA/47/15مبعاهدة قانون الرباءات" (الوثيقة 

نسق ب ٕايداع التبليغات يشري التقرير ٕاىل ٔانشطة الويبو اليت ٔاسهمت، خالل العام املايض، يف تيسري  :معلومات ٕاضافية
النظام " تطوير ونرش 1الب�ان النامية والب�ان أالقل منوا والب�ان اليت متّر مبرحl انتقالية، وخباصة ما ييل: " ٕالكرتوين يف



24 

 

ؤانشطة " 2، مبا يف ذÙ ٔالغراض خدمات ماكتب تسّمل الطلبات، ")ePCTإاللكرتوين ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات (
، تتوىل Qعjد معاهدة قانون الرباءات من البياãت املتفق علهيا يف املؤمتر اOبلومايس املعين 4التقنية. وطبقا للبند املساعدة 

مضن البياãت املتفق علهيا املذكورة يف لك دورة من دوراهتا مراقبة وتقيمي التقدم احملرز يف جمال التعاون امجلعية العامة للويبو 
  العادية.

        معاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالماتمعاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالماتمعاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالماتمعاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالمات        ::::26262626البند البند البند البند 

  ).املساعدة من ٔاجل تنفيذ معاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالمات التجارية( STLT/A/8/1 :الوثيقة

ٔاحاطت امجلعية علامً مبضمون "املساعدة من ٔاجل تنفيذ معاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالمات التجارية" " القرار:
  ").STLT/A/8/1 (الوثيقة

املساعدة عىل ٕانشاء إالطار القانوين لتنفيذ املعاهدة، " 1حيتوي التقرير عىل معلومات بشأن ما ييل: " :لومات ٕاضافيةمع
  .وأالنشطة املتعلقة Qٕالعالم والتثقيف وٕاذاكء الوعي واملساعدة عىل مراجعة املامرسات وإالجراءات إالدارية "2"

        وثيقة جنيف التفاق لشـبونةوثيقة جنيف التفاق لشـبونةوثيقة جنيف التفاق لشـبونةوثيقة جنيف التفاق لشـبونةدارة دارة دارة دارة بعبعبعبعضضضض املسائل املتعلقة Qٕ  املسائل املتعلقة Qٕ  املسائل املتعلقة Qٕ  املسائل املتعلقة Qٕ         ::::27272727البند البند البند البند 

بعض املسائل املتعلقة Qٕدارة وثيقة جنيف التفاق لشـبونة: اقرتاح الوالàت املتحدة أالمريكية ٕاىل ( WO/GA/47/3 :الوثيقة
  ).امجلعية العامة للويبو

  ".ومل تتوصل ٕاىل توافق يف االٓراء بشأهنا WO/GA/47/3نظرت امجلعية العامة للويبو يف الوثيقة " القرار:

        تقارير عن شؤون املوظفنيتقارير عن شؤون املوظفنيتقارير عن شؤون املوظفنيتقارير عن شؤون املوظفني        ::::28282828البند البند البند البند 

        تقرير عن املوارد البرشيةتقرير عن املوارد البرشيةتقرير عن املوارد البرشيةتقرير عن املوارد البرشية        """"1111""""

  ).التقرير السـنوي بشأن املوارد البرشية( .WO/CC/71/2 Revو WO/CC/71/2 :الوÎئق

  ٕان مجعية الويبو للتنسـيق:" القرار:

ووافقت عىل قبول املدير العام  .WO/CC/71/2 Revمن الوثيقة  92ٔاحاطت علامً Qملعلومات الواردة يف الفقرة   "1""
  التكرميني املعنيني؛

  ؛.WO/CC/71/2 Revمن الوثيقة  96و 95ؤاحاطت علامً Qملعلومات الواردة يف الفقرتني   "2""

ؤاحاطت علامً بأن املشاورات سـُتعقد حتت ٕارشاف رئيس جلنة الويبو للتنسـيق بغية مراجعة مبادئ المتثيل اجلغرايف   "3""
 ".2016 ف تقدمي اقرتاح ٕاىل جلنة التنسـيق خالل مجعيات اOول أالعضاء لعامهبد 1975 لعام

ٕاىل تكرميني منحهتام فرنسا ومنغوليا للمدير العام.  .WO/CC/71/2 Revمن الوثيقة  92 الفقرة تشري :معلومات ٕاضافية
املشرتك للمعاشات التقاعدية ملوظفي أالمم جملس الصندوق ٕاىل تقريري جلنة اخلدمة املدنية اOولية و  96و 95وتشري الفقر$ن 

  .املتحدة

        مكتب أالخالقياتمكتب أالخالقياتمكتب أالخالقياتمكتب أالخالقيات    تقريرتقريرتقريرتقرير        """"2222""""

  ).التقرير السـنوي ملكتب أالخالقيات( WO/CC/71/3 :الوثيقة
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  ").WO/CC/71/3 Revٔاحاطت جلنة الويبو للتنسـيق مبضمون "التقرير السـنوي ملكتب أالخالقيات" (الوثيقة " القرار:

املشورة " و 2" أالنشطة الرتوحيية، "1ما ييل: " تشمليشري التقرير ٕاىل ٔان ٔانشطة مكتب أالخالقيات  :معلومات ٕاضافية
وتنفيذ " 4، "ووضع القواعد واملعايري وصياغة السـياسات" 3، "الرسية املُقدمة ٕاىل إالدارة العليا واملديرين ومجيع املوظفني

  kجjع، تقدمي الرئيس اجلديد ملكتب الويبو لٔالخالقيات.. ومت، يف السـياسات اXصصة ملكتب أالخالقيات

        تعديالت عىل نظام املوظفني والتعديالت عىل نظام املوظفني والتعديالت عىل نظام املوظفني والتعديالت عىل نظام املوظفني والحئحئحئحئتهتهتهته        ::::29292929البند البند البند البند 

  ).تعديالت عىل نظام املوظفني والحئته( WO/CC/71/4 :الوثيقة

 ٕان جلنة الويبو للتنسـيق:" القرار:

("الزàدة اOورية اخلاصة يف املرتبات")، كام هو  25-3وافقت عىل التعديالت عىل نظام املوظفني، Qسـتثناء املادة   "1""
  ، ؤاحاطت علام بأن:9 وارد Qلتفصيل يف املرفق أالول، وعىل التدبري kنتقايل اخلاص املذكور يف الفقرة

أالمانة سـتضطلع بدراسة حول قضية تنقل املوظفني، مبا يف ذÙ اسـتعراض ٔاشاكل حتفزي ٔاخرى   (ٔا)"
، يك تنظر فهيا 2016 املهنية. وسـُتقدم تY اOراسة ٕاىل جلنة التنسـيق يف دورهتا لعاملتشجيع تنقل موظفي الفئة 

  وتبّت يف قبول الزàدة اOورية اخلاصة يف املرتبات ٔاو عدم قبولها؛

حتليال بشأن قضية حقوق  2016 وسـيقدم مكتب املستشار القانوين ٕاىل جلنة التنسـيق يف دورهتا لعام  (ب)"
ف} خيص منحة التعلمي، مع املعلومات ذات الصQ lٔالثر املايل، يك تبّت ف} ٕاذا اكن ينبغي املوظفني املكتسـبة 

  حذفها. (و) من نظام املوظفني اخلاصة مبنحة التعلمي، ٔاو14-3إالبقاء عىل املادة اجلديدة 

  ؛ؤاحاطت علام Qلتعديالت عىل الحئة املوظفني كام هو وارد Qلتفصيل يف املرفق الثاين  "2""

ؤاحاطت علام Qلتعديالت عىل الحئة املوظفني كام هو وارد Qلتفصيل يف املرفق الثالث ودعت املدير العام ٕاىل النظر   "3""
نوا، يف قامئة احتياطية. jين ٔاوىص هبم جملس تعيني، ومل يُعيÜيف ٕاماكنية تقليص الفرتة اليت ميكن أن يوضع خاللها املرحشون ا" 

ات. ٔاو معاجلة ثغر  أحاكمأو توضيح  اتٔاو تناقض ٔاخطاءتصحيح ٕاىل هتدف معظم التعديالت  اكنت :معلومات ٕاضافية
بعض التعديالت مبسـتحقات املوظفني، مثل منحة التعلمي وٕاجازة زàرة الوطن ومنحة العودة ٕاىل الوطن. واكن  توتعلق

ظفني املعينني تعيينا دوليا عىل القيود املو تعويض املسـتحقات املمتثl يف الغرض من تY التعديالت ضامن kتساق يف 
  املرتبطة Qالغرتاب، كام عّرفهتا جلنة اخلدمة املدنية اOولية.

        تعيني رئيس وãئب رئيس تعيني رئيس وãئب رئيس تعيني رئيس وãئب رئيس تعيني رئيس وãئب رئيس جمجمجمجملس الويبو للطعونلس الويبو للطعونلس الويبو للطعونلس الويبو للطعون        ::::30303030البند البند البند البند 

  ).تعيني رئيس وãئب رئيس جملس الويبو للطعون( WO/CC/71/5 :الوثيقة

  ٕان جلنة الويبو للتنسـيق:" القرار:

  ؛التعيني  من $رخي þلس الويبو للطعون ملدة مخس سـنوات اعتباراً  السـيد نوربرت فوهلر رئيساً عيjنت   "1""

 "التعيني.  من $رخي لرئيس جملس الويبو للطعون ملدة مخس سـنوات اعتباراً  السـيد مايلك Qرتولو ãئباً وعيjنت   "2""

 ٕادارية يشارك فهيا املوظفون وتسديطبقا لنظام موظفي الويبو والحئته، يُعد جملس الويبو للطعون هيئة  :معلومات ٕاضافية
" رئيس وãئب 1املشورة ٕاىل املدير العام بشأن الطعون املُقدمة من املوظفني/املوظفني السابقني. ويتشّلك اþلس من "
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" وعضوين يعّيهنام املدير العام من بني موظفي املكتب اOويل، 2"رئيس من خارج الويبو تعّيهنام جلنة الويبو للتنسـيق، 
 من بني املوظفني.ينتخهبام موظفو املكتب اOويل وعضوين  "3"

        اعjد التقاريراعjد التقاريراعjد التقاريراعjد التقارير        ::::31313131البند البند البند البند 

  انظر مرفق هذه الوثيقة. :الوÎئق

يف ما يعنيه، من أالمانة ٔان تعد نسخا  المتست مجعيات اOول أالعضاء يف الويبو وkحتادات اليت تديرها الويبو، لك" القرار:
. 2015نومفرب  2 هنائية من مشاريع التقارير وتنرشها عىل موقع الويبو إاللكرتوين وتبلغها ل�ول أالعضاء يف موعد ٔاقصاه

فرباير  5ه ، فتعترب التقارير بعدئذ معمتدة يف موعد ٔاقصا2016يناير  4وينبغي تقدمي التعليقات ٕاىل أالمانة يف موعد ال يتجاوز
2016."  

        اختتام اOوراتاختتام اOوراتاختتام اOوراتاختتام اOورات        ::::32323232البند البند البند البند 

عقد . وسـتُ 2015 ٔاكتوبر 14جمعيات يف ل ل وامخلسني  اخلامسة اOورةغابرييل دويك  اختمت رئيس امجلعية العامة للويبو السفري
.2016ٔاكتوبر  11ٕاىل  3يف املقر الرئييس للويبو يف الفرتة من للجمعيات وامخلسون  اOورة السادسة



ANNEX 

  املرفق

 

        وامخلسني للجمعياتوامخلسني للجمعياتوامخلسني للجمعياتوامخلسني للجمعيات    اخلامسةاخلامسةاخلامسةاخلامسة    اOورةاOورةاOورةاOورةقامئة التقارير املعمتدة يف قامئة التقارير املعمتدة يف قامئة التقارير املعمتدة يف قامئة التقارير املعمتدة يف 
        

A/55/13   ورة امجلعياتO صفحة) 139(وامخلسني  اخلامسةالتقرير العام 
  

WO/GA/47/19   ورةOصفحة) 62( وأالربعني للجمعية العامة السابعةتقرير ا 
  

WO/CF/36/1  (صفحة واحدة)ؤمتر الويبو متقرير 
  

WO/CC/71/7   ورةOصفحة) 26للجنة الويبو للتنسـيق ( السـبعنياحلادية و تقرير ا 
  

PCT/A/47/9  ورة السابعة وأالربعني مجلOصفحة) 37احتاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات (عية تقرير ا 
  

P/A/50/1 (صفحة واحدة) ريسQ ورة امخلسني مجلعية احتادOتقرير ا 
  

P/EC/55/1   ورةOريس (صفحة واحدة) اخلامسةتقرير اQ وامخلسني للجنة التنفيذية الحتاد 
  

B/A/44/1 (صفحة واحدة) ورة الرابعة وأالربعني مجلعية احتاد برنOتقرير ا 
  

B/EC/61/1   ورةOللجنة التنفيذية الحتاد برن (صفحة واحدة) السـتنياحلادية و تقرير ا 
  

MM/A/49/5   ورةOصفحة 15وأالربعني مجلعية احتاد مدريد ( التاسعةتقرير ا( 
  

H/A/35/2   ورةOصفحتانوالثالثني مجلعية احتاد الهاي ( اخلامسةتقرير ا( 
  

N/A/35/1  مجعية احتاد نيس (صفحة واحدة)تقرير 
  

LI/A/32/5   ورةOصفحة 15مجلعية احتاد لشـبونة ( والثالثني الثانيةتقرير ا( 
  

LO/A/35/1 (صفحة واحدة) تقرير مجعية احتاد لواكرنو 
  

IPC/A/36/1 (صفحة واحدة) ويل للرباءاتOحتاد اخلاص للتصنيف اk تقرير مجعية 
  

BP/A/32/1 (صفحة واحدة) تقرير مجعية احتاد بودابست 
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VA/A/28/1 (صفحة واحدة) تقرير مجعية احتاد فيينا 
  

WCT/A/15/1 (صفحة واحدة) تقرير مجعية معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف 
  

WPPT/A/15/1 (صفحة واحدة) تقرير مجعية معاهدة الويبو بشأن أالداء والتسجيل الصويت 
  

STLT/A/8/2  صفحتان( مجعية معاهدة سـنغافورة بشأن قانون العالمات التجاريةتقرير( 
   

  صفحات 310 تقريرا مبا يشمل 20 اþموع:
 



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


