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مجموعة القرارات

2

تمهيد
عُ قدت سلسلة االجتماعات الحادية والخمسون والثانية والخمسون لجمعيات الدول األعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية
(الويبو) وسائر هيئاتها ،واالتحادات التي تديرها الويبو ،املشار إليها فيما بعد بعبارة "الدورة الحادية والخمسني والدورة
الثانية والخمسني للجمعيات" ،يف جنيف يف الفرتة من  23سبتمرب إىل  2أكتوبر  2013والفرتة من  10إىل  12ديسمرب ،2013
عىل التوايل.
وتحتوي هذه الوثيقة عىل مجموعة القرارات املعتمدة يف االجتماعات املذكورة .ويمكن إرسال األسئلة أو التعليقات أو االقرتاحات
بشأن هذه الوثيقة إىل العنوان اإللكرتوني التايل.assemblies@wipo.int :

تحذير :تحتوي هذه الوثيقة عىل مجموعة القرارات التي اعتمدتها جمعيات الويبو يف عام  .2013وهي وثيقة غري رسمية أعدتها األمانة لتيسري اطالع
الوفود واألطراف املهتمة عىل القرارات .وليس لهذه الوثيقة أي وضع قانوني .ذلك أن التقارير الرسمية للجمعيات ،بصيغتها املعتمدة من قبل الدول
األعضاء ،هي املصدر املوثوق الوحيد لوقائع الجلسات والقرارات املعتمدة .وترد اإلشارات املرجعية الخاصة بتلك التقارير يف مرفق هذه الوثيقة.
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معلومات عن جمعيات الويبو
ّ
املتخصصة تض ّم  186دولة عضوا وتؤدي دور املنتدى العاملي فيما يخص الخدمات
الويبو وكالة من وكاالت األمم املتحدة
والسياسات واملعلومات وأشكال التعاون املرتبطة بامللكية الفكرية .ووالية الويبو منصوص عليها يف اتفاقية الويبو ،التي أنشأت
املنظمة يف عام .1967
وكما هو منصوص عليه يف االتفاقية ،تُعد الجمعية العامة ولجنة التنسيق الهيئتني الرئيستني فيما يخص وضع السياسات
واتخاذ القرارات.
وباإلضافة إىل اتفاقية الويبو ،تتوىل الويبو إدارة  25معاهدة أخرى تتعلق بامللكية الفكرية ،1تملك معظمها هيئاتها الخاصة
التخاذ القرار ،مثل جمعية اتحاد باريس وجمعية اتحاد برن وجمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات.
وتجتمع هيئات صنع القرار التفاقية الويبو واملعاهدات التي تديرها الويبو ،عادة ،يف دورات مشرتكة يف أواخر سبتمرب استنادا
إىل جدول أعمال موحّ د .وتجمع تلك االجتماعات بني الدول األعضاء يف الويبو وتم ّكنها من تقييم التقدم املحرز يف عمل املنظمة
ومناقشة االتجاهات السياسية املستقبلية.
وتلك االجتماعات هي "اجتماعات جمعيات الدول األعضاء يف املنظمة العاملية للملكية الفكرية (الويبو) وسائر هيئاتها،
واالتحادات التي تديرها الويبو" ،واملعروفة أيضا بعبارة "جمعيات الويبو".
ويف الدورتني الحادية والخمسني والثانية والخمسني لجمعيات الويبو  ،اجتمعت  20هيئة يف دورات مشرتكة .ويمكن االطالع
عىل قائمة تلك الهيئات يف الوثيقتني  .A/51/INF/1 Revو (A/52/INF/1معلومات عامة).

 1يمكن االطالع عىل قائمة املعاهدات التي تديرها الويبو عىل املوقع التايل. http://www.wipo.int/treaties/en/ :
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البند 1

افتتاح الدورات

2

افتتح رئيس الجمعية العامة الخارج ،السفري أوغليشا زفيكتش ،الدورة الحادية والخمسني للجمعيات يف  23سبتمرب .2013
الوثائق .A/51/INF/1 Rev :و (A/52/INF/1معلومات عامة) ،و  .A/51/INF/2 ProvوA/52/INF/2 Prov.1
(قائمة بالوثائق التحضريية) ،و A/51/INF/3و (A/52/INF/3قائمة املشاركني) ،و  A/51/INF/7و A/52/
(INF/4قائمة الوثائق).

البند 2

انتخاب أعضاء املكتب

الوثيقة( A/51/INF/4 :أعضاء املكتب)
القرار :3انتُخبت السفرية بايفي كايرامو رئيسة جديدة للجمعية العامة وتولت ،منذ انتخابها ،قيادة الجلسات .وترد قائمة
أعضاء املكتب املنتخبني اآلخرين يف الوثيقة .A/51/INF/4

البند 3

اعتماد جدول األعمال
ّ
واملفصالن)
الوثائق A/51/1 :و (A/52/1جدوال األعمال املوحّ دان
القرار :اعتمدت الدورتان الحادية والخمسون والثانية والخمسون للجمعيات جدويل األعمال املقرتحني ،عىل التوايل.

البند4

تقرير املدير العام

الوثيقة :تقرير املدير العام إىل جمعيات الويبو .2013
قدم املدير العام تقريره السنوي 4إىل الدورة الحادية والخمسني للجمعيات.

 2يتعلق ترتيب بنود جدول األعمال وعناوينها بالدورة الحادية والخمسني للجمعيات ،ما لم يرد ما يخالف ذلك.
 3اعتُمدت القرارات يف الدورة الحادية والخمسني للجمعيات ،ما لم يرد ما يخالف ذلك.
 4التقرير متاح عىل املوقع التايل:
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/en/general/1050/wipo_pub_1050_2013.pdf
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البند 5

البيانات العامة
يف الدورة الحادية والخمسني للجمعياتُ ،قدمت بينات عامة من قبل  117دولة (سعة بيانات باسم مجموعات الدول) ومنظمة
حكومية دولية واحدة وأربع منظمات غري حكومية.

البند 6

قبول املراقبني
الوثيقة( .A/51/2 Rev :قبول املراقبني)
القرار :ق ّررت الجمعيات قبول املنظمات التالية بصفة مراقب:
•
•

•

املنظمات الحكومية الدولية :منظمة كالرين إريك ( ،)Clarin Ericواالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
( ،)WAEMUواملركز اإلقليمي لتطوير الكتب يف إقليم أمريكا الالتينية والكاريبي (.)CERLALC
املنظمات الدولية غري الحكومية :الجمعية الدولية لتطوير امللكية الفكرية ( ،)ADALPIومجلس البحوث الطبية ألغراض
التنمية ( ،)COHREDواملبادرة الرامية إىل ابتكار أدوية ملعالجة األمراض املهملة ( ،)DNDiومؤسسة الطب الهندي
(أيورفيدا) الدولية ( ،)IAFوالجمعية الدولية لحقوق اإلنسان ومكافحة الفساد ( ،)IHRASواملعهد الدويل إلدارة امللكية
الفكرية (.)I3PM
املنظمات الوطنية غري الحكومية :الجمعية األرجنتينية لفناني األداء ( ،)AADIوالجمعية املغربية ملستشاري امللكية
الصناعية ( ،)AMACPIوالجمعية الوطنية لتسميات املنشأ ( ،)ANDOوجمعية اإلمارات للملكية الفكرية (،)EIPA
ومعهد أبحاث امللكية الفكرية ( ،)IRPIوجمعية أمناء املحفوظات األمريكيني (.)SAA

البند 7

املوافقة عىل االتفاقات املربمة
الوثيقة( WO/CC/67/1 :املوافقة عىل االتفاقات املربمة).
القرار:
"()1

توافق لجنة التنسيق عىل االتفاق املربم بني الويبو وحكومة جمهورية الصني الشعبية واالتفاق بني الويبو وحكومة
االتحاد الرويس ،بناء عىل التفاهم بشأن البيانات التي أدلت بها جميع األطراف املعنية لتدوّن يف املحرض.

وباإلضافة إىل ذلك،
(()2أ) تق ّرر أيضا لجنة التنسيق بأن تقتني الويبو مبارشة معدات تكنولوجيا املعلومات الالزمة لجميع مكاتب الويبو
الخارجية باستخدام اإلجراءات العادية ،وتق ّرر أن جميع مكاتب الويبو الخارجية لن ّ
تنفذ أية أنشطة تتعلق بمعالجة
الطلبات املقدمة بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات ونظام مدريد ونظام الهاي ،إذا ما قررت الجمعية العامة
ذلك.
(()2ب) وتق ّرر لجنة التنسيق أن يُطبق يف املستقبل اإلجراء الوارد يف املادة  )4(12من اتفاقية الويبو بدقة ،وهو ما يعني أن
تلتمس األمانة موافقة لجنة التنسيق قبل إبرام وتوقيع أي اتفاق بشأن املكاتب الخارجية يف املستقبل".
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البند  4من جدول أعمال الجمعيات الثانية والخمسني

قرار الجمعية العامة فيما يخص القرار الذي اتخذته لجنة التنسيق بشأن املكاتب
الخارجية أثناء دورتها السابعة والستني (الدورة العادية الرابعة واألربعون)
الوثيقة( WO/GA/44/1 :اقرتاح من املجموعة باء بشأن "قرار الجمعية العامة فيما يخص القرار الذي اتخذته لجنة
التنسيق بشأن املكاتب الخارجية أثناء دورتها السابعة والستني (الدورة العادية الرابعة واألربعون)").
القرار :ق ّررت الجمعيات الثانية والخمسون ما ييل:
"إن الجمعية العامة تحيط علما بالفقرة (2أ) 5من القرار الذي اتخذته لجنة التنسيق بشأن املكاتب الخارجية خالل الجمعيات
العامة الحادية والخمسني وتق ّرر ،يف هذا الصدد أن الويبو سوف تقتني مبارشة األجهزة واملعدات املعلوماتية الالزمة لجميع
مكاتب الويبو الخارجية من خالل إجراءاتها العادية؛ وأنه عىل جميع مكاتب الويبو الخارجية أال ّ
تنفذ أية أنشطة تتعلق مبارشة
بمعالجة طلبات معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام الهاي".

البند  6من الجمعيات الثانية والخمسني

السياسات العامة للويبو بشأن إدارة املكاتب الخارجية
الوثائق( A/52/3 :اقرتاح من الصني بشأن "السياسات العامة للويبو بشأن إدارة املكاتب الخارجية") و (A/52/5اقرتاح
من مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي واملجموعة باء ومجموعة أوروبا الوسطى ودول البلطيق والهند حول "مبادئ
عامة بشأن مكاتب الويبو الخارجية")
القرار :ق ّررت الجمعيات الثانية والخمسون ما ييل:
إن جمعيات الدول األعضاء يف الويبو واالتحادات التي تديرها الويبو ،كل يف ما يعنيه ،تق ّرر مواصلة املشاورات املفتوحة،
بإرشاد من رئيسة الجمعية العامة ،بشأن املبادئ التوجيهية املقرتحة املتعلقة بمكاتب الويبو الخارجية ،كما وردت يف الوثيقة
 ،A/52/5وبشأن إنشاء مكاتب خارجية للويبو ،وإذ تأخذ يف حسبانها جميع االقرتاحات والوثائق ذات الصلة بما فيها ،عىل
سبيل الذكر ال الحرص ،الوثائق املقدمة إىل سلسلة االجتماعات الحادية والخمسني من الجمعيات يف إطار البند  14من جدول
األعمال وإىل سلسلة االجتماعات الثانية والخمسني للجمعيات يف إطار البند  5من جدول األعمال ،واملواقف واالنشغاالت التي
أبدتها الدول األعضاء ،بما يف ذلك إزاء املسار ،خالل اجتماعي لجنة الربنامج وامليزانية والجمعيات كي تنظر لجنة الربنامج
وامليزانية يف ذلك وتصدر توصية وتتخذ الجمعية العامة قرارا يف هذا الخصوص يف سبتمرب ".2014

البند 8

تعيني املدير العام يف عام 2014

الوثيقة( A/51/3 :تعيني املدير العام يف عام .)2014
القرار" :إن الجمعية العامة ولجنة التنسيق وجمعيتي اتحاد باريس واتحاد برن "1" :أحاطت علما بإرسال التعميم الوارد يف
املرفق الثاني من الوثيقة A/51/3؛ ""2ووافقت عىل الدعوة إىل عقد الجمعية العامة للويبو يومي  8و 9مايو  2014أي يف
موعد مقدم عن املوعد املتوخى يف اإلجراءات؛ " "3ووافقت عىل الجدول الزمني للخطوات اإلجرائية املبني يف الفقرة  8من الوثيقة
ذاتها".

[ 5مالحظة :يمكن االطالع عىل نص الفقرة (2أ) ضمن البند  7أعاله].
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معلومات إضافية :فيما ييل الجدول الزمني املعتمد (الفقرة  8من الوثيقة :)A/51/3
"( 6سبتمرب :2013
" 6ديسمرب :2013
" 6و 7مارس :2014
" 8و 9مايو :2014

إرسال التعميم إىل الدول األعضاء يف الويبو لدعوتها إىل اقرتاح
مرشحني).
آخر موعد لتقديم الرتشيحات.
دورة لجنة التنسيق القرتاح املرشح للتعيني يف منصب املدير
العام.
دورات الجمعية العامة وجمعيتي اتحاد باريس واتحاد برن
لتعيني املدير العام".

البند 9

تكوين لجنة الويبو للتنسيق؛ وانتخاب أعضاء اللجنتني التنفيذيتني التحادي باريس
وبرن وتعيني األعضاء املؤقتني يف لجنة الويبو للتنسيق
الوثيقة( A/51/4 :تكوين لجنة الويبو للتنسيق؛ وانتخاب أعضاء اللجنتني التنفيذيتني التحادي باريس وبرن وتعيني األعضاء
املؤقتني يف لجنة الويبو للتنسيق).
القرار:
"وانتخبت جمعية اتحاد باريس ،باإلجماع ،الدول التالية لتكون أعضاء عادية يف اللجنة التنفيذية التحاد باريس :الجزائر
وأنغوال وأسرتاليا والنمسا وبربادوس وبلجيكا والربازيل وبلغاريا وكندا والصني والكونغو وكوستاريكا وكوت ديفوار
وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والسلفادور وإستونيا ( )2013/2014وفرنسا وغابون وأملانيا وجورجيا وغانا والهند
وإندونيسيا وإيران (جمهورية  -اإلسالمية) وكينيا وماليزيا واملكسيك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وباراغواي والفلبني وبولندا
( )2014/2015والربتغال واالتحاد الرويس والسنغال وإسبانيا وترينيداد وتوباغو وتركيا وتونس وأوغندا وأوروغواي ()41؛
"وانتخبت جمعية اتحاد برن ،باإلجماع ،الدول التالية لتكون أعضاء عادية يف اللجنة التنفيذية التحاد برن :أرمينيا وأذربيجان
وبنغالديش وبوركينا فاصو والكامريون وشييل وكولومبيا والجمهورية التشيكية والدانمرك والجمهورية الدومينيكية وإكوادور
ومرص وفنلندا وغواتيماال وهنغاريا وإيسلندا وإيرلندا وإيطاليا وجامايكا واليابان ولكسمربغ ونيبال ونيجرييا وبريو وباكستان
وجمهورية كوريا ورومانيا وسنغافورة وسلوفينيا وجنوب أفريقيا ورسي النكا والسويد وتايلند واململكة املتحدة وجمهورية
تنزانيا املتحدة والواليات املتحدة األمريكية وفييت نام وزامبيا وزمبابوي ()39؛
"وعينّ مؤتمر الويبو ،باإلجماع ،الدولتني التاليتني لتكونا عضوين مؤقتني يف لجنة الويبو للتنسيق :أفغانستان وإثيوبيا ()2؛
"وأحاط مؤتمر الويبو وجمعيتا اتحادي باريس وبرن علما بأن سويرسا ستواصل عملها كعضو عادي بحكم وضعه يف اللجنة
التنفيذية التحاد باريس ويف اللجنة التنفيذية التحاد برن.
ونتيجة لذلك أصبحت لجنة الويبو للتنسيق للفرتة املمتدة من سبتمرب  2013إىل سبتمرب  2015مكوّنة من الدول التالية:
أفغانستان (مؤقت) والجزائر وأنغوال وأرمينيا وأسرتاليا والنمسا وأذربيجان وبنغالديش وبربادوس وبلجيكا والربازيل وبلغاريا
وبوركينا فاصو والكامريون وكندا وشييل والصني وكولومبيا والكونغو وكوستاريكا وكوت ديفوار والجمهورية التشيكية
وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والدانمرك والجمهورية الدومينيكية وفنلندا وفرنسا وغابون وجورجيا وأملانيا وغانا
وغواتيماال وإكوادور ومرص والسلفادور وإستونيا ( )2013/2014وإثيوبيا (مؤقت) وهنغاريا وإيسلندا والهند وإندونيسيا
وإيران (جمهورية  -اإلسالمية) وإيرلندا وإيطاليا وجامايكا واليابان وكينيا ولكسمربغ وماليزيا واملكسيك ونيبال وهولندا
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ونيوزيلندا ونيجرييا والنرويج وباكستان وباراغواي وبريو والفلبني وبولندا ( )2014/2015والربتغال وجمهورية كوريا
ورومانيا واالتحاد الرويس والسنغال وسنغافورة وسلوفينيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا ورسي النكا والسويد وسويرسا (بحكم
الوضع) وتايلند وترينيداد وتوباغو وتونس وتركيا وأوغندا واململكة املتحدة وجمهورية تنزانيا املتحدة والواليات املتحدة
األمريكية وأوروغواي وفييت نام وزامبيا وزمبابوي (.)83

البند 10

تكوين لجنة الربنامج وامليزانية
الوثيقة( WO/GA/43/1 :تكوين لجنة الربنامج وامليزانية)
القرار" :انتخبت الجمعية العامة للويبو باإلجماع الدول التالية كأعضاء يف لجنة امليزانية للفرتة من أكتوبر  2013إىل أكتوبر
 :2015الجزائر واألرجنتني وأذربيجان وبنغالديش وبيالروس وبنن وبوتسوانا والربازيل والكامريون وكندا وشييل والصني
وكولومبيا وكرواتيا والجمهورية التشيكية وإكوادور والسلفادور وإثيوبيا وفرنسا وغابون وجورجيا وأملانيا واليونان وغواتيماال
وغينيا وهنغاريا والهند وإندونيسيا وإيران (جمهورية  -اإلسالمية) وإيطاليا واليابان وكينيا وقريغيزستان واملكسيك واملغرب
وباكستان وباراغواي وبولندا وجمهورية كوريا ورومانيا واالتحاد الرويس وسنغافورة وسلوفاكيا وسلوفينيا وجنوب أفريقيا
وإسبانيا ورسي النكا والسويد وسويرسا (بحكم املوقع) وتركيا واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية وفييت نام (".)53

البند 11

تقرير أداء الربنامج

الوثائق( A/51/5 :تقرير أداء الربنامج  ،2012املتضمنة الوثيقة  ،).WO/PBC/20/2 Revو،.A/51/5 Add
و ( A/51/13ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الربنامج وامليزانية يف دورتها العرشين (من  8إىل  12يوليو
.))6 2013
القرار :وافقت الجمعيات عىل التوصية الصادرة عن لجنة الربنامج وامليزانية.
معلومات إضافية :فيما ييل مضمون التوصية " :إن لجنة الربنامج وامليزانية ،إذ استعرضت تقرير أداء الربنامج وأقرت بصفته
َ
َ
العامة باملوافقة عليه ،رهن التعليقات واالنشغاالت واقرتاحات التحسني التي
الجمعية
تقييما ذاتيا من األمانة ،قد أوصت
تقدّمت بها الدول األعضاء ودوِّنت يف تقرير لجنة الربنامج وامليزانية وأضيفت يف مرفق تقرير أداء الربنامج
(الوثيقة .)WO/PBC/20/2

البند 12

االستعراض املايل

الوثائق( WO/GA/43/2 :التقرير املايل السنوي والبيانات املالية السنوية لعام  ،)2012و (WO/GA/43/3وضع تسديد
االشرتاكات يف  30يونيو  ،)2013و( A/51/19وضع تسديد االشرتاكات يف  10سبتمرب  ،)2013و( A/51/6وضع استخدام
األموال االحتياطية) ،و( A/51/14ملخص القرارات والتوصيات الصادرة عن لجنة الربنامج وامليزانية يف دورتها الحادية
والعرشين (من  9إىل  13سبتمرب .))7 2013
 6املشار إليها فيما بعد بعبارة "قرارات وتوصيات لجنة الربنامج وامليزانية يف دورة يوليو".
 7املشار إليها فيما بعد بعبارة "قرارات وتوصيات لجنة الربنامج وامليزانية يف دورة سبتمرب".
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القرار :كما أوصت به لجنة الربنامج وامليزانية ،ق ّررت الجمعيات "1" :أن توافق عىل التقرير املايل السنوي والبيانات املالية
السنوية لعام ( 2012الوثيقة )WO/GA/43/2؛ " "2وأن تحيط علما بالوثائق  WO/GA/43/3وA/51/19
و.A/51/6

البند 13

تقرير عن تنفيذ تدابري فعالية التكاليف

الوثائق( A/51/17 :تقرير عن تنفيذ تدابري فعالية التكاليف ،املتضمن الوثيقة  )WO/PBC/21/19و( A/51/14قرارات
وتوصيات لجنة الربنامج وامليزانية يف دورة سبتمرب).
القرار :أحاطت الجمعيات علما بمضمون الوثيقة  ،WO/PBC/21/19آخذة يف اعتبارها أن لجنة الربنامج وامليزانية "أوصت
األمانة بمواصلة جهودها الرامية إىل تحقيق فعالية التكاليف".

البند ( 14والبند  5من جدول أعمال جمعيات ديسمرب)

اقرتاح الربنامج وامليزانية للثنائية 2015-2014
الوثائق( .A/51/7 Rev :اقرتاح الربنامج وامليزانية للثنائية  ،)2014/15و (A/51/INF/6ورقة إعالمية عن املكاتب
الخارجية) ،و .A/51/INF/6 Addو A/51/INF/6 Add.2و ،A/51/INF/6 Add.3و( A/51/14قرارات وتوصيات
لجنة الربنامج وامليزانية يف دورة سبتمرب) ،و( WO/GA/44/1قرار الجمعية العامة فيما يخص القرار الذي اتخذته لجنة
التنسيق بشأن املكاتب الخارجية أثناء دورتها السابعة والستني (الدورة العادية الرابعة واألربعون)) ،و ( A/51/20التقرير
العام) و( A/52/2اقرتاح من مجموعة بلدان أمريكا الالتينية والكاريبي بشأن الربنامج  20من اقرتاح الربنامج وامليزانية
للثنائية  )2014/15و( A/52/3السياسات العامة للويبو بشأن إدارة املكاتب الخارجية).
القرار :عقب قرار الجمعيات الحادية والخمسني باستكمال املداوالت حول هذا البند من الجدول األعمال يف الدورة التالية ،ق ّررت
الجمعيات الثانية والخمسني ما ييل:
"إن الجمعية العامة تحيط علما بالفقرة (2أ) 8من القرار الذي اتخذته لجنة التنسيق بشأن املكاتب الخارجية خالل الجمعيات
العامة الحادية والخمسني وتق ّرر ،يف هذا الصدد أن الويبو سوف تقتني مبارشة األجهزة واملعدات املعلوماتية الالزمة لجميع
مكاتب الويبو الخارجية من خالل إجراءاتها العادية؛ وأنه عىل جميع مكاتب الويبو الخارجية أال ّ
تنفذ أية أنشطة تتعلق مبارشة
بمعالجة طلبات معاهدة الرباءات ونظام مدريد ونظام الهاي".
"إن جمعيات الدول األعضاء يف الويبو والهيئات التي تديرها الويبو ،كل فيما يعنيه،
(أ)

توافق عىل اقرتاح الربنامج وامليزانية للثنائية  ،2014/15كما جاء يف الوثيقة  .A/51/7 Revرهن إدخال التغيريات
التالية املتفق عليها فيما يخص ما ييل:
" "1صياغة األهداف يف إطار نتائج الربنامج  ،2عىل النحو الوارد يف املرفق األول؛
" "2صياغة األهداف يف إطار نتائج الربنامج  ،4عىل النحو الوارد يف املرفق الثاني؛
" "3حذف الفقرة  21.20يف الربنامج 20؛

[ 8مالحظة :يمكن االطالع عىل نص الفقرة (2أ) ضمن البند  7أعاله].
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" "4تخصيص  0,6مليون فرنك سويرسي من موارد خالف املوظفني يف الربنامج  20لتنفيذ القرار الذي اعتمدته
لجنة التنسيق يف دورتها السابعة والستني (الدورة العادية الرابعة واألربعون) يف إطار البند  7من جدول أعمال سلسلة
االجتماعات الحادية والخمسني لجمعيات الدول األعضاء يف الويبو؛
ّ
املخصصة يف
" "5نقل ما مجموعه  0,9مليون فرنك سويرسي من خالف املوارد البرشية من الربنامج  20إىل املبالغ غري
انتظار اتخاذ قرار يف هذا الشأن.
(ب) وتحيط علما بالتعليقات التي أدلت بها الدول األعضاء بشأن التماس مزيد من املعلومات عن برنامج امللكية الفكرية
والتحديات العاملية (الربنامج  )18وطلبت من الربنامج إبالغ الدول األعضاء يف الدورة العرشين للجنة الدائمة املعنية
بقانون الرباءات عن الجوانب املتعلقة بالرباءات من أنشطته ،وإبالغ الدول األعضاء يف الدورة الثالثة عرشة للجنة املعنية
بالتنمية وامللكية الفكرية عن الجوانب املتعلقة بالتنمية من أنشطته.
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"املرفق األول
الربنامج 2
العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية
إطار النتائج
النتائج املرتقبة

مؤرشات األداء

أسس املقارنة

األهداف

ه  1.1تعاون معزز بني الدول
األعضاء يف تطوير أطر معيارية
دولية متوازنة للملكية الفكرية
واالتفاق عىل محاور محدّدة وعىل
صكوك دولية بشأنها

االتفاق بشأن إطار معياري
لتسجيل التصاميم الصناعية
وإجراءات الصيانة

ال يوجد إطار معياري
لتسجيل التصاميم
الصناعية وإجراءات
الصيانة

اعتماد معاهدة لقانون
التصاميم من خالل
مؤتمر دبلومايس محتمل

ه  2.1أطر ترشيعية وتنظيمية
وسياسية مناسبة ومتوازنة للملكية
الفكرية

ه  3.1حماية متزايدة لشعارات
الدول وأسماء املنظمات الحكومية
الدولية وشعاراتها

التقدم املحرز نحو االتفاق
مرشوع وثيقة مرجعية الحصائل املتفق عليها
عىل القضايا الراهنة املدرجة
بشأن حماية أسماء
للجنة الدائمة املعنية
يف جدول أعمال اللجنة الدائمة البلدان من تسجيلها
بالعالمات التجارية
املعنية بقانون العالمات
واستخدامها كعالمات والتصاميم الصناعية
التجارية والتصاميم الصناعية تجارية
والبيانات الجغرافية
والبيانات الجغرافية
ثماني حاالت جديدة
 29طرفا متعاقدا
عدد حاالت التصديق/
للتصديق/االنضمام
(نهاية )2012
االنضمام إىل معاهدة
سنغافورة
عدد الدول األعضاء/املنظمات تلقت  11دولة عضوا /تقديم املشورة الترشيعية
اإلقليمية التي قدمت تعليقات منظمة إقليمية مشورة إىل  10دول أعضاء/
إيجابية عىل املشورة الترشيعية ترشيعية ،منها  3قدمت منظمات إقليمية .وأبدت
املقدمة يف مجال العالمات
تعليقات إيجابية عىل
 90%ممّ ن ردّت عىل
التجارية والتصاميم الصناعية املشورة الترشيعية
االستقصاء رضاها عن
والبيانات الجغرافية ،والنسبة املتلقاة يف 2012
املشورة املقدمة.
املئوية لهذه الدول واملنظمات
 70طلبا معالجا للتبليغ  140طلبا معالجا للتبليغ
العدد املعالج من طلبات
التبليغ بناء عىل املادة ( 6ثالثا) بناء عىل املادة ( 6ثالثا) بناء عىل املادة ( 6ثالثا)
يف 2012
عدد العالمات املنشورة يف
 75عالمة منشورة يف  150عالمة منشورة يف
قاعدة البيانات الخاصة باملادة قاعدة البيانات الخاصة قاعدة البيانات الخاصة
باملادة ( 6ثالثا) يف
( 6ثالثا)
باملادة ( 6ثالثا)
2012
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"املرفق الثاني
الربنامج 4
املعارف التقليدية وأشكال التعبري الثقايف التقليدي واملوارد الوراثية
إطار النتائج
النتائج املرتقبة

مؤرشات األداء

أسس املقارنة

ه  1.1تعاون معزز بني الدول
االتفاق يف مفاوضات اللجنة الحكومية مفاوضات جارية
األعضاء يف تطوير أطر معيارية
الدولية عىل صك قانوني دويل أو أكثر تحت والية
دولية متوازنة للملكية الفكرية
بشأن املعارف التقليدية وأشكال
اللجنة الحكومية
واالتفاق عىل محاور محدّدة وعىل
التعبري الثقايف التقليدي واملعارف
الدولية للثنائية
صكوك دولية بشأنها
التقليدية
2013/2012
وبرنامج العمل لعام
2013
ه  2.3كفاءات معززة للموارد
نسبة املشاركني يف أنشطة الويبو التي غري متاحة حتى اآلن
البرشية القادرة عىل تناول طائفة
تسفر عن تقارير حول كفاءات معززة
واسعة من الطلبات من أجل االنتفاع لفهم مبادئ وأنظمة وأدوات امللكية
الفعال بامللكية الفكرية ألغراض
الفكرية واالنتفاع بها من أجل حماية
التنمية يف البلدان النامية والبلدان
املعارف التقليدية وأشكال التعبري
األقل نموا والبلدان املنتقلة إىل نظام الثقايف التقليدي وإدارة العالقة بني
االقتصاد الحر
امللكية الفكرية واملوارد الوراثية

األهداف
اعتماد صك قانوني
دويل أو أكثر
من قبل مؤتمر
دبلومايس

"%80
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البند 15

الخطة الرأسمالية الرئيسية

الوثائق( A/51/16 :الخطة الرأسمالية الرئيسية ،املتضمنة الوثيقة  )WO/PBC/21/18و( A/51/14قرارات وتوصيات
لجنة الربنامج وامليزانية يف دورة سبتمرب).
القرار :وافقت الجمعيات عىل التوصية الصادرة عن لجنة الربنامج وامليزانية.
معلومات إضافية :فيما ييل مضمون التوصية" :إن لجنة الربنامج وامليزانية:
" "1صدقت عىل املبادئ التي تم وفقا لها ،وسيتم وفقا لها ،إدراج املرشوعات يف الخطة الرأسمالية الرئيسية للمنظمة كما هو
موضح يف الوثيقة .WO/PBC/21/18
" "2وأوصت جمعيات الدول األعضاء يف الويبو باملوافقة عىل تمويل املرشوعات املقدمة يف مرفق
الوثيقة  WO/PBC/21/18بمبلغ إجمايل مقدر يبلغ  11,2مليون فرنك سويرسي من األموال االحتياطية املتاحة؛
"(3أ)" والتمست من األمانة تقديم معلومات إضافية أثناء جلسات الجمعيات عن الوفورات املحققة من هذه املرشوعات ،إضافة
إىل تفاصيل االهتالك والرسملة للنفقات املعنية؛
"(3ب)" والتمست من األمانة السعي إىل تحقيق املزيد من الوفورات يف إطار امليزانية العادية ،من خالل جملة أمور منها تنفيذ
جميع توصيات شعبة التدقيق الداخيل والرقابة اإلدارية بشأن سياسة األسفار وتحسني إدارة الخزانة ،بهدف الحد من
استخدام األموال االحتياطية ألغراض تمويل املرشوعات املشار إليها يف النقطة " "2أعاله؛
"(3ج)" والتمست من األمانة إعداد تقرير عن التقدم املحرز إزاء النقطتني "(3أ)" و"(3ب)" أعاله خالل الدورة املقبلة للجنة
الربنامج وامليزانية التي ستعقد يف سبتمرب".

البند 16

إجراء إعداد امليزانية املطبق عىل املرشوعات املقرتحة من اللجنة املعنية بالتنمية
وامللكية الفكرية لتنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية

الوثائق( A/51/15 :استعراض إجراء إعداد امليزانية املطبق عىل املرشوعات املقرتحة من اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية
الفكرية لتنفيذ توصيات جدول أعمال التنمية ،املتضمن الوثيقة  )WO/PBC/20/4و( A/51/13قرارات وتوصيات لجنة
الربنامج وامليزانية يف دورة يوليو).
القرار :وافقت الجمعيات عىل التوصية الصادرة عن لجنة الربنامج وامليزانية.
معلومات إضافية :فيما ييل مضمون التوصية" :إن لجنة الربنامج وامليزانية:
ِ
جمعيات الدول األعضاء للويبو باإلحاطة علما بمضمون الوثيقة WO/PBC/20/4؛" "2والتمست من األمانة أن
" "1أوصت
تضمن بأن مرشوعات جدول أعمال التنمية ،بما فيها املراحل التالية من املرشوعات الجارية ،التي توافق عليها اللجنة املعنية
بالتنمية وامللكية الفكرية ،ستظل تموّل كليا وفقا لآللية الواردة يف الوثيقة  .A/48/5 REVالتي وافقت عليها الدول األعضاء
يف عام ".2010
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البند 17

تمويل مستحقات املوظفني عىل األجل الطويل يف الويبو

الوثائق( A/51/18 :تمويل مستحقات املوظفني عىل األجل الطويل يف الويبو ،املتضمنة الوثيقة )WO/PBC/20/6
والوثيقة ( A/51/13قرارات وتوصيات لجنة الربنامج وامليزانية يف دورة يوليو).
القرار :وافقت الجمعيات عىل التوصية الصادرة عن لجنة الربنامج وامليزانية.
معلومات إضافية :فيما ييل مضمون التوصية" :إن لجنة الربنامج وامليزانية أوصت الجمعية العامة للويبو بما ييل "1" :أن
تحيط علما ،وبطريقة إيجابية ،بمضمون الوثيقة املتعلقة بفتح حساب بنكي مستقل ملسك األموال املخصصة يف املستقبل
لتمويل التزامات املنظمة للموظفني عىل األجل الطويل؛ " "2وأن تستكشف فرص احتواء نموّ االلتزامات طويلة األجل للموظفني
الجدد ،مع مراعاة تطورات هذه املسألة يف منظومة األمم املتحدة".

البند 18

اقرتاح مقدم بشأن تعريف "نفقات التنمية" يف سياق الربنامج وامليزانية
الوثائق( WO/GA/43/21 :اقرتاح مقدم بشأن تعريف "نفقات التنمية" يف سياق الربنامج وامليزانية) وA/51/14
(قرارات وتوصيات لجنة الربنامج وامليزانية يف دورة سبتمرب).
القرار" :التمست الجمعية العامة للويبو من الدول األعضاء املشاركة يف مشاورات غري رسمية لوضع تعريف نهائي لنفقات
التنمية خالل الدورة الثانية والعرشين للجنة الربنامج وامليزانية أثناء تحضري وثيقة الربنامج وامليزانية للثنائية ."2016/17
معلومات إضافية :من املق ّرر أن تعقد لجنة الربنامج وامليزانية دورتها الثانية والعرشين يف الفرتة من  1إىل  5سبتمرب .2014

البند 19

تقرير مرحيل عن تنفيذ نظام شامل ومتكامل للتخطيط للموارد املؤسسية

الوثائق( A/51/8 :تقرير مرحيل عن تنفيذ نظام شامل ومتكامل للتخطيط للموارد املؤسسية) و( A/51/14قرارات
وتوصيات لجنة الربنامج وامليزانية يف دورة سبتمرب).
القرار :كما أوصت به لجنة الربنامج وامليزانية ،أحاطت الجمعيات علما بمضمون الوثيقة .A/51/8
معلومات إضافية :تورد الوثيقة تفاصيل عن التقدم املحرز صوب  "1"" :تحديث مهام الويبو الجوهرية يف مجاالت اإلدارة
والتنظيم وخدمة الزبائن "2" ،وتحسني الكفاءة واإلنتاجية فيما تقوم به الويبو من عمليات اإلدارة والتنظيم "3" ،وتعزيز
القدرة عىل إمداد الدول األعضاء وأصحاب املصالح واإلدارة بمعلومات أفضل".
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البند 20

تقرير مرحيل عن مرشوع قاعة املؤتمرات الجديدة ومرشوع البناء الجديد

الوثائق( A/51/9 :تقرير مرحيل عن مرشوع قاعة املؤتمرات الجديدة ومرشوع البناء الجديد ،املتضمنة
الوثيقة  )WO/PBC/21/11و( A/51/14قرارات وتوصيات لجنة الربنامج وامليزانية يف دورة سبتمرب).
القرار :أحاطت الجمعيات علما بمضمون الوثيقة .A/51/9
معلومات إضافية :التمست لجنة الربنامج وامليزانية من األمانة "اتخاذ جميع التدابري الرضورية بهدف ضمان استكمال مرشوع
قاعة املؤتمرات الجديدة يف إطار امليزانية املعتمدة".

البند 21

تقرير مرحيل بشأن مرشوع تحسني معايري السالمة واألمن يف مباني الويبو الحالية

الوثائق( A/51/10 :تقرير مرحيل بشأن مرشوع تحسني معايري السالمة واألمن يف مباني الويبو الحالية ،املتضمنة
الوثيقة  )WO/PBC/21/9و( A/51/14قرارات وتوصيات لجنة الربنامج وامليزانية يف دورة سبتمرب).
القرار :أحاطت الجمعيات علما بمضمون الوثيقة .WO/PBC/21/9

البند 22

تقرير مرحيل عن مرشوع استثمار رأس املال يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

الوثائق( A/51/11 :تقرير مرحيل عن مرشوع استثمار رأس املال يف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ،املتضمنة
الوثيقة  )WO/PBC/21/14و( A/51/14قرارات وتوصيات لجنة الربنامج وامليزانية يف دورة سبتمرب).
القرار :أحاطت الجمعيات علما بمضمون الوثيقة .WO/PBC/21/14

البند 23

تقرير مرحيل بشأن تنفيذ سياسة اللغات يف الويبو

الوثائق( A/51/12 :تقرير مرحيل بشأن تنفيذ سياسة اللغات يف الويبو ،املتضمنة الوثيقة )WO/PBC/21/15
و( A/51/14قرارات وتوصيات لجنة الربنامج وامليزانية يف دورة سبتمرب).
القرار :وافقت الجمعيات عىل التوصية الصادرة عن لجنة الربنامج وامليزانية.
معلومات إضافية :فيما ييل مضمون التوصية " :إن لجنة الربنامج وامليزانية "1" :أحاطت علما باملعلومات الواردة يف الوثيقة
WO/PBC/21/15؛ " "2وأوصت جمعيات الدول األعضاء يف الويبو باعتماد االقرتاحات الواردة يف الفقرة  13من الوثيقة
 ،WO/PBC/21/15املعدّلة عىل النحو التايل.14" :استنادا إىل املعلومات الواردة يف هذه الوثيقة وإىل أهمية ضمان إتاحة
الوثائق لألفرقة العاملة باللغات الست ،تعرض االقرتاحات التالية عىل الدول األعضاء لتنظر فيها( :أ) ستستمر األمانة يف تطبيق
تدابري الرتشيد واملراقبة ملواصلة تقليص عدد وثائق العمل ومتوسط حجمها؛ (ب) ويف الوقت ذاته ،ستبدأ تغطية وثائق األفرقة
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العاملة باللغات الست بطريقة تدريجية وفعالة من حيث التكاليف ،خالل الثنائية  ،2014/15وستُبني التكاليف اإلضافية
املرتتبة عىل هذه التغطية يف وثيقة الربنامج وامليزانية؛ (ج) وستقدم األمانة تقريرا إىل لجنة الربنامج وامليزانية يف دورتها املقبلة
عن التقدم املحرز يف تنفيذ النقطة " "2أعاله"".

البند 24

التقرير النهائي عن تنفيذ برنامج الويبو للتقويم االسرتاتيجي
الوثائق( WO/GA/43/20 :التقرير النهائي عن تنفيذ برنامج الويبو للتقويم االسرتاتيجي) و( A/51/14قرارات
وتوصيات لجنة الربنامج وامليزانية يف دورة سبتمرب).
القرار :أحاطت الجمعية العامة للويبو علما بمضمون الوثيقة .WO/GA/43/20
معلومات إضافية :تحتوي الوثيقة عىل التقرير النهائي عن تنفيذ برنامج التقويم االسرتاتيجي الذي "يرمي إىل تعزيز قدرة
الويبو عىل االستجابة وتعزيز كفاءتها وإمكاناتها وتركيزها بما يم ّكنها من تحقيق أهدافها االسرتاتيجية التسعة .9وشمل
الربنامج  19مبادرة تسهم كل واحدة منها يف تدعيم قيم الويبو الرئيسية األربع ،وهي :التوجه نحو تقديم الخدمات؛ والعمل يدا
واحدة؛ واملساءلة عىل النتائج؛ واملسؤولية البيئية واالجتماعية واإلدارية".

البند 25

تقرير لجنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة
الوثائق( WO/GA/43/5 :تقرير لجنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة ،املتضمنة الوثيقة )WO/PBC/21/2
و( A/51/14قرارات وتوصيات لجنة الربنامج وامليزانية يف دورة سبتمرب).
القرار :أحاطت الجمعية العامة للويبو علما بمضمون الوثيقة  ،WO/GA/43/5آخذة يف اعتبارها التوصية التي وجهتها لها
لجنة الربنامج وامليزانية ودعتها فيها إىل "أن تلتمس من األمانة أن تستمر يف اتخاذ التدابري املناسبة باالستجابة لآلراء املعرب
عنها من اللجنة االستشارية املستقلة للرقابة".
معلومات إضافية :ق ّررت لجنة الربنامج وامليزانية ما ييل" :التمست لجنة الربنامج وامليزانية أيضا من اللجنة االستشارية
املستقلة للرقابة أن تستمر يف استعراض ومراقبة التدابري التي تتخذها األمانة وفقا ً لواليتها ورفع تقارير بذلك إىل لجنة الربنامج
وامليزانية".

البند 26

تقرير هيئة التحكيم لتعيني األعضاء الجدد يف لجنة الويبو االستشارية املستقلة
للرقابة
الوثائق( WO/GA/43/6 :تقرير هيئة التحكيم لتعيني األعضاء الجدد يف لجنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة)
و( A/51/14قرارات وتوصيات لجنة الربنامج وامليزانية يف دورة سبتمرب).

[ 9مالحظة :أهداف الويبو االسرتتاتيجية التسعة هي :تطور متوازن لوضع القواعد واملعايري الدولية بشأن امللكية الفكرية؛ وتقديم خدمات عاملية يف مجال امللكية
الفكرية من الطراز األول؛ وتسهيل االنتفاع بامللكية الفكرية يف سبيل التنمية؛ وتنسيق البنية التحتية العاملية للملكية الفكرية وتطويرها؛ واملصدر العاملي ملراجع
املعلومات والدراسات املتعلقة بامللكية الفكرية؛ والتعاون الدويل عىل إذكاء االحرتام للملكية الفكرية؛ وامللكية الفكرية وقضايا السياسات العامة العاملية؛ وآلية تواصل
متجاوب بني الويبو والدول األعضاء وجميع أصحاب املصالح؛ وبنية دعم إداري ومايل فعالة لتمكني الويبو من تنفيذ برامجها].
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القرار" :وافقت الجمعية العامة عىل توصية هيئة التحكيم لتعيني األعضاء الجدد يف لجنة الويبو االستشارية املستقلة للرقابة".
معلومات إضافية :فيما ييل مضمون توصية هيئة التحكيم" :اتفقت الهيئة باإلجماع عىل رفع توصية إىل لجنة الربنامج وامليزانية
باختيار املرشحني الثالثة التالية أسماؤهم لعضوية اللجنة االستشارية املستقلة للرقابة :السيد تشانغ غوانغليانغ (الصني)،
والسيد غابور آمون (مجموعة بلدان أوروبا الوسطى والرشقية ودول البلطيق)،والسيد إغربت كالتنباخ (املجموعة باء)"

البند 27

التقرير السنوي املوجز ملدير شعبة التدقيق الداخيل والرقابة اإلدارية
الوثائق( WO/GA/43/7 :التقرير السنوي املوجز ملدير شعبة التدقيق الداخيل والرقابة اإلدارية ،املتضمنة
الوثيقة  )WO/PBC/21/17و( A/51/14قرارات وتوصيات لجنة الربنامج وامليزانية يف دورة سبتمرب).
القرار :أحاطت الجمعية العامة للويبو علما ً بمضمون الوثيقة  WO/PBC/21/17وطلبت من األمانة مواصلة اتخاذ اإلجراءات
املالئمة لتناول توصيات شعبة التدقيق الداخيل والرقابة اإلدارية.
معلومات إضافية :ق ّررت لجنة الربنامج وامليزانية ما ييل" :التمست لجنة الربنامج وامليزانية أيضا من اللجنة االستشارية
املستقلة للرقابة أن تستمر يف استعراض ومراقبة التدابري التي تتخذها األمانة وفقا ً لواليتها ورفع تقارير بذلك إىل لجنة الربنامج
وامليزانية".

البند 28

تقرير مراجع الحسابات الخارجي

الوثائق( WO/GA/43/8 :تقرير مراجع الحسابات الخارجي) و( A/51/14قرارات وتوصيات لجنة الربنامج وامليزانية يف
دورة سبتمرب).
القرار :أحاطت الجمعية العامة للويبو علما ً بمضمون الوثيقة  ،WO/GA/43/8آخذة يف اعتبارها التوصية التي وجهتها لها
لجنة الربنامج وامليزانية ودعتها فيها إىل "أن تلتمس من األمانة االستمرار يف اتخاذ التدابري املناسبة لتناول التوصيات املوجّ هة
إىل املكتب الدويل".
معلومات إضافية :ق ّررت لجنة الربنامج وامليزانية ما ييل" :التمست لجنة الربنامج وامليزانية أيضا من اللجنة االستشارية
املستقلة للرقابة أن تستمر يف استعراض ومراقبة التدابري التي تتخذها األمانة وفقا ً لواليتها ورفع تقارير بذلك إىل لجنة الربنامج
وامليزانية".

البند 29

تقرير عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة بشأن استعراض الهيئات
الترشيعية للويبو
الوثائق( WO/GA/43/19 :تقرير عن تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة بشأن استعراض الهيئات الترشيعية للويبو)
و( A/51/14قرارات وتوصيات لجنة الربنامج وامليزانية يف دورة سبتمرب).
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القرار" :أحاطت الجمعية العامة للويبو علما ً بتقرير تنفيذ توصيات وحدة التفتيش املشرتكة بشأن استعراض الهيئات
الترشيعية للويبو الواردة يف الوثيقة WO/GA/43/19والتمست من األمانة االستمرار يف اتخاذ التدابري املناسبة للنظر يف
التوصيات املوجهة إليها من وحدة التفتيش املشرتكة .وطلبت الجمعية العامة للويبو أيضا ً من اللجنة االستشارية املستقلة
للرقابة استعراض تنفيذ التوصيات ومراقبتها وفقا ً لواليتها ورفع تقرير بذلك إىل لجنة الربنامج وامليزانية".

البند ( 30والبند  7من الدورة الثانية والخمسني للجمعيات)

الحوكمة يف الويبو

الوثائق WO/GA/43/18 :و( WO/GA/44/3الحوكمة يف الويبو) ،و( A/51/14قرارات وتوصيات لجنة الربنامج
وامليزانية يف دورة سبتمرب) ،و( WO/GA/43/22التقرير).
القرار :عقب قرار الجمعيات الحادية والخمسني القايض باستكمال املداوالت حول هذا البند من جدول األعمال يف الدورة التالية،
ق ّررت الجمعيات الثانية والخمسون ما ييل:
"  .1إن الجمعية العامة للويبو "1" :تحيط علما بالوثائق املعروضة عليها بشأن "الحوكمة يف الويبو" ضمن البند  30من
جدول األعمال (الوثيقة  – A/51/1الدورة الحادية والخمسون للجمعيات) ،بما يف ذلك االقرتاح املقدم من املجموعة األفريقية؛
" "2وتطلب من األمانة تنظيم جلسة إعالمية مع وحدة التفتيش املشرتكة بخصوص تقريرها الخاص باستعراض اإلدارة
والتنظيم اإلداري يف الويبو وذلك قبل الدورة الثانية والعرشين للجنة الربنامج وامليزانية؛ " "3وتدعو الدول األعضاء إىل تقديم
اقرتاحات بشأن الحوكمة يف الويبو لتُناقش يف الدورة الثانية والعرشين للجنة الربنامج وامليزانية.
معلومات إضافية :من املق ّرر أن تعقد لجنة الربنامج وامليزانية دورتها الثانية والعرشين يف الفرتة من  1إىل  5سبتمرب .2014

البند 31

تقرير عن حصيلة املؤتمر الدبلومايس املعني بإبرام معاهدة لتيسري نفاذ األشخاص
معاقي البرص واألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات إىل املصنفات املنشورة
الوثائق( .WO/GA/43/9 Rev :تقرير عن حصيلة املؤتمر الدبلومايس املعني بإبرام معاهدة لتيسري نفاذ األشخاص معاقي
البرص واألشخاص العاجزين عن قراءة املطبوعات إىل املصنفات املنشورة)
القرار :أحاطت الجمعية العامة للويبو علما بمضمون الوثيقة ..WO/GA/43/9 Rev
املوقعني (كانت  54دولة عضوا قد ّ
معلومات إضافية :تحتوي الوثيقة عىل تقرير عن املؤتمر الدبلومايس وعدد ّ
وقعت عىل
املعاهدة بحلول سبتمرب .)2013

البند 32

تقرير اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية واستعراض تنفيذ توصيات جدول
أعمال التنمية
الوثائق( WO/GA/43/10 :تقرير اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية) و( WO/GA/43/11وصف ملساهمة هيئات
الويبو يف تنفيذ ما يعنيها من توصيات جدول أعمال التنمية).
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القرار" :إن الجمعية العامة للويبو:
" "1تذ ّكر بقرارها لعام  2007بشأن إنشاء اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية ،الوارد يف الوثيقة  ،A/43/13وقرارها
بشأن آليات الرصد والتقييم وأساليب إعداد التقارير ،الوارد يف الوثيقة  ،WO/GA/39/7وتؤ ّكد من جديد التزامها بتنفيذهما
الكامل؛ " "2وتؤكد من جديد أن جميع لجان الويبو هي عىل قدم املساواة وترفع تقاريرها إىل الجمعيات العامة؛ " "3وتحيط
علما باالنشغاالت التي أعربت عنها بعض الدول األعضاء بشأن تنفيذ والية اللجنة وتنفيذ آليات التنسيق؛ " "4وتلتمس من
اللجنة أن تناقش تلك املسألتني خالل دورتيها الثانية عرشة والثالثة عرشة ،وترفع تقريرا وتوصيات بشأن املسألتني إىل الجمعية
العامة يف عام ."2014
معلومات إضافية :عقدت اللجنة املعنية بالتنمية وامللكية الفكرية دورتها الثانية عرشة يف الفرتة من  18إىل  21نوفمرب .2013
ومن املق ّرر أن تعقد اللجنة دورتها الثالثة عرشة يف الفرتة من  19إىل  23مايو .2014

البند ( 33والبند  7من الدورة الثانية والخمسني للجمعيات)

النظر يف الدعوة إىل عقد مؤتمر دبلومايس العتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم

الوثائق WO/GA/43/12 :و( WO/GA/44/2مسائل تتعلق بالدعوة إىل عقد مؤتمر دبلومايس العتماد معاهدة بشأن
قانون التصاميم) و( WO/GA/43/22التقرير).
القرار :عقب قرار الجمعيات الحادية والخمسني القايض باستكمال املداوالت حول هذا البند من جدول األعمال يف الدورة
التالية ،ق ّررت الجمعيات الثانية والخمسون ما ييل :إن الجمعية العامة للويبو )1(" :تطلب من اللجنة أن تستكمل عملها عىل
نص االقرتاح األسايس ملعاهدة قانون التصاميم باالستناد إىل حصيلة الدورة الثالثني للجنة العالمات؛ ( )2ستعمل يف الدورة
ّ
والبت يف الدعوة إىل عقد مؤتمر
االستثنائية للجمعية العامة يف مايو  2014عىل تقييم النص والتقدم املحرز والنظر فيهما
دبلومايس يف عام  2014يف موسكو .ويف حال ق ّررت ذلك الدورة االستثنائية للجمعية العامة يف مايو ،ستُعقد لجنة تحضريية
مبارشة بعد تلك الدورة للجمعية العامة".
معلومات إضافية :من املق ّرر أن تعقد الجمعية العامة دور استثنائية يومي  8و 9مايو .2014

البند ( :34والبند  9من الدورة الثانية والخمسني للجمعيات)

بعض املسائل املتعلقة باللجنة الدائمة املعنية بحق املؤلف والحقوق املجاورة

الوثائق WO/GA/43/13 :و( WO/GA44/4تقرير عن عمل اللجنة الدائمة املعنية بحق املؤلف والحقوق املجاورة)
و( WO/GA/43/22التقرير).
القرار :عقب قرار الجمعيات الحادية والخمسني القايض باستكمال املداوالت حول هذا البند من جدول األعمال يف الدورة
التالية ،ق ّررت الجمعيات الثانية والخمسون ما ييل :إن الجمعية العامة للويبو "1" :قد أحاطت علما ً باملعلومات الواردة يف
الوثيقة WO/GA/43/13؛" "2وأحاطت علما بالبيانات التي أدلت بها الوفود يف الدورتني الثالثة واألربعني والرابعة واألربعني
للجمعية العامة للويبو يف عام 2013؛ " "3والتمست من اللجنة الدائمة املعنية بحق املؤلف والحقوق املجاورة بمواصلة عملها
عىل القضايا محل التقرير يف تلك الوثيقة.
معلومات إضافية :تحتوي الوثيقة  WO/GA/43/13عىل التقرير الخاص بأنشطة اللجنة الدائمة املعنية بحق املؤلف
والحقوق املجاورة .وتناولت اللجنة املذكورة املسائل املتعلقة بحماية هيئات ّ
البث ،والتقييدات واالستثناءات لفائدة األشخاص
معاقي البرص/األشخاص ذوي إعاقات يف قراءة املطبوعات ،ولفائدة املكتبات ودور املحفوظات ،ولفائدة مؤسسات التعليم
والبحث واألشخاص ذوي إعاقات أخرى.
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البند 35

بعض املسائل املتعلقة باللجنة الحكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد
الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور
الوثيقة( WO/GA/43/14 :مسائل تتعلق باللجنة الحكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف
التقليدية والفولكلور (اللجنة))
القرار :إذ تضع الجمعية العامة للويبو يف اعتبارها توصيات جدول أعمال التنمية وتق ّر بالتقدم املحرز ،توافق عىل تجديد والية
لجنة الويبو الحكومية الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية والفولكلور عىل النحو التايل:
"(أ)

"(ب)

"(ج)

"(د)

"(ھ)

إن اللجنة ،خالل ثنائية امليزانية املقبلة  ،2014/2015ودون إخالل بالعمل الجاري يف منتديات أخرى ،ستواصل
ترسيع عملها ،بانفتاح والتزام تام ،بخصوص املفاوضات املستندة إىل النصوص بهدف التوصل إىل اتفاق حول نص
صك قانوني دويل (نصوص صكوك قانونية دولية) يضمن الحماية الفعالة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشكال
التعبري الثقايف التقليدي.
وتتّبع اللجنة ،كما هو مبني يف الجدول أدناه ،برنامج عمل محدّد بوضوح يقوم عىل أساليب عمل سليمة،
للثنائية  .2014/2015ويكفل هذا الربنامج تنظيم ثالث دورات للجنة يف عام  ،2014بما يف ذلك دورات مواضيعية
ومتداخلة/تقييمية .وسيُعقد ،يف بداية الدورة السادسة والعرشين للجنة ،اجتماع عىل مستوى السفراء/كبار املسؤولني
الحكوميني من العواصم لتبادل وجهات النظر حول املسائل السياسية الرئيسية املتعلقة باملفاوضات ،وذلك بغية تقديم
املزيد من اإلرشاد/التوجيه للمسار .ويجوز أن تق ّرر اللجنة عقد مزيد من االجتماعات عىل مستوى السفراء/كبار
املسؤولني الحكوميني من العواصم أثناء دوراتها القادمة.
وسيكون تركيز عمل اللجنة خالل الثنائية  2014/2015مستندا عىل ما أنجزته من عمل وتستخدم جميع وثائق عمل
الويبو ،بما يف ذلك الوثائق  WIPO/GRTKF/IC/25/5وWIPO/GRTKF/IC/25/6
و ،WIPO/GRTKF/IC/25/7لتكون أساس عمل اللجنة فيما يخص املفاوضات املستندة إىل النصوص ،إضافة إىل
أية مساهمات نصية من األعضاء.
وُيلتمس من اللجنة أن ترفع إىل الجمـعية العامة لعام  2014نص صك قانوني دويل (نصوص صكوك قانونية دولية)
يضمن الحماية الفعالة للموارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشكال التعبري الثقايف التقليدي .وبغرض استكمال النص
(النصوص) يف غضون الثنائية ستقيّم الجمعية العامة ،يف عام  ،2014النص (النصوص) ودرجة التقدم املحرز وتنظر
ّ
وتبت يف الدعوة إىل عقد مؤتمر دبلومايس ،وستنظر يف الحاجة إىل عقد اجتماعات إضافية ،آخذة عملية وضع
فيهما
امليزانية يف الحسبان.
وتلتمس الجمعية العامة من املكتب الدويل أن يستمر يف مساعدة اللجنة بتزويد الدول األعضاء بما يلزم من خربة
وبتمويل مشاركة الخرباء من البلدان النامية والبلدان األقل نموا بالطريقة األكثر فعالية مع مراعاة الصيغة املعتادة.

وتحيط الجمعية العامة علما باإلمكانية املتاحة ألعضاء اللجنة اللتماس دراسات أو توفري أمثلة من أجل إرشاد مناقشة األهداف
واملبادئ ،وكل مادة مقرتحة ،بما يف ذلك أمثلة عىل املواضيع القابلة للحماية واملواضع التي ال تُراد لها الحماية ،وأمثلة عىل
الترشيعات املحلية .غري أنه ال ينبغي للدراسات واألمثلة تأخري التقدم أو وضع أية رشوط مسبقة للمفاوضات املستندة إىل
النصوص.
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"التاريخ املؤقت

النشاط

فرباير 2014

دورة اللجنة السادسة والعرشون  -املوارد الوراثية.
• اجتماع عىل مستوى السفراء/كبار املسؤولني الحكوميني من العواصم لتبادل اآلراء بشأن
املسائل السياسية الرئيسية املتعلقة باملفاوضات حول املوارد الوراثية واملعارف التقليدية
وأشكال التعبري الثقايف التقليدي ،بغية االستمرار يف إرشاد/توجيه املسار (نصف يوم)
• إجراء مفاوضات تستند إىل النصوص بخصوص املوارد الوراثية ،مع الرتكيز عىل النظر يف
الخيارات املتاحة لوضع مرشوع نص قانوني (أربعة أيام ونصف يوم)

أبريل 2014

املدة 5 :أيام
دورة اللجنة السابعة والعرشون  -املعارف التقليدية وتليها أشكال التعبري الثقايف التقليدي.
• النظر يف القضايا املتداخلة املرتبطة باملعارف التقليدية/أشكال التعبري الثقايف التقليدي
 يوم واحد• املعارف التقليدية – الرتكيز عىل األهداف واملبادئ و 4مواد أساسية وهي :موضوع الحماية،
واملستفيدون ،ونطاق الحماية ،والتقييدات واالستثناءات ( 4أيام)
• النظر يف القضايا املتداخلة املرتبطة باملعارف التقليدية/أشكال التعبري الثقايف التقليدي
 يوم واحد• أشكال التعبري الثقايف التقليدي  -الرتكيز عىل األهداف واملبادئ و 4مواد أساسية وهي:
موضوع الحماية ،واملستفيدون ،ونطاق الحماية ،والتقييدات واالستثناءات ( 4أيام)
املدة 10 :أيام

يوليو 2014

دورة اللجنة الثامنة والعرشون – دورة متداخلة/تقييم
• دورة متداخلة بشأن املوارد الوراثية واملعارف التقليدية وأشكال التعبري الثقايف التقليدي.
• تقييم التقدم املحرز وإصدار توصية للجمعية العامة
املدة 3 :أيام

سبتمرب 2014

الجمعية العامة للويبو
بغرض استكمال النص (النصوص) يف غضون الثنائية ستقيّم الجمعية العامة ،يف عام
ّ
وتبت يف الدعوة إىل عقد مؤتمر
 ،2014النص (النصوص) ودرجة التقدم املحرز وتنظر فيهما
دبلومايس ،وستنظر أيضا يف الحاجة إىل عقد اجتماعات إضافية ،آخذة عملية وضع امليزانية يف
الحسبان ".

معلومات إضافية :عقدت اللجنة دورتها السادسة والعرشين يف الفرتة من  3إىل  7فرباير  .2014وستعقد اللجنة الدورتني
املتبقيتني لعام  ،2014وفق ما ورد يف القرار ،يف الفرتة من  24مارس إىل  4أبريل (الدورة السابعة والعرشون) ويف الفرتة
من  7إىل  9يوليو (الدورة الثامنة والعرشون).

22

البند 36

تقارير عن لجان الويبو األخرى
البند "1" 36

اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات

الوثيقة – WO/GA/43/16 :املرفق األول ،الصفحات من  1إىل ( 3تقارير عن لجان الويبو األخرى :اللجنة الدائمة املعنية
بقانون الرباءات).
القرار :أحاطت الجمعية العامة للويبو علما بمضمون الوثيقة .WO/GA/43/16
معلومات إضافية :تحتوي الوثيقة عىل تقرير يتناول أنشطة اللجنة الدائمة املعنية بقانون الرباءات ويشري إىل أن "اللجنة
واصلت التصدي ( "1" : )...االستثناءات والتقييدات املتعلقة بحقوق الرباءات؛ " "2وجودة الرباءات ،بما يف ذلك أنظمة
االعرتاض؛ " "3والرباءات والصحة؛ " "4ورسية االتصاالت بني الزبائن ومستشاريهم يف مجال الرباءات؛ " "5ونقل التكنولوجيا.

البند "2" 36

اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات
الجغرافية
الوثيقة – WO/GA/43/16 :املرفق األول ،الصفحات من  4إىل ( 6تقارير عن لجان الويبو األخرى :اللجنة الدائمة املعنية
بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية والبيانات الجغرافية).
القرار :أحاطت الجمعية العامة للويبو علما بمضمون الوثيقة .WO/GA/43/16
معلومات إضافية :تحتوي الوثيقة عىل تقرير عن أنشطة اللجنة الدائمة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاميم الصناعية
والبيانات الجغرافية .وتناولت اللجنة القضايا املتعلقة بحماية أسماء البلدان ،وجوانب التوسع يف نظام أسماء الحقول عىل
اإلنرتنت  DNSاملتصلة بالعالمات التجارية ،ومعاهدة قانون التصاميم (بخصوص القضية األخرية ،انظر ما ورد ضمن
البند .)33

البند ( "3" 36والبند  10من الدورة الثانية والخمسني للجمعيات)

اللجنة املعنية بمعايري الويبو

الوثائق – WO/GA/43/16 :املرفق األول ،الصفحات من  6إىل ( 8تقارير عن لجان الويبو األخرى :اللجنة املعنية بمعايري
الويبو) .و( WO/GA/43/22التقرير).
القرار :عقب قرار الجمعيات الحادية والخمسني القايض باستكمال املداوالت حول هذا البند من جدول األعمال يف الدورة
التالية ،ق ّررت الجمعيات الثانية والخمسون ما ييل" :إن الجمعية العامة للويبو "1" :تحيط علما باملعلومات الواردة يف
الوثيقة  ،WO/GA/43/16املتعلقة باللجنة املعنية بمعايري الويبو (لجنة املعايري)؛ " "2وتحيط علما بالبيانات التي أدلت
بها الوفود بهذا الشأن أثناء الدورتني الثالثة واألربعني والرابعة واألربعني للجمعية العامة للويبو يف سنة 2013؛ " "3تطلب من
لجنة املعايري مواصلة عملها عىل القضايا الواردة يف تلك الوثيقة".
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معلومات إضافية :تحتوي الوثيقة  WO/GA/43/16عىل تقرير عن أنشطة اللجنة املعنية بمعايري الويبو .وناقشت اللجنة
القضايا العالقة املرتبطة بآلياتها التنظيمية ونظامها الداخيل الخاص .كما أجرت اللجنة جملة مناقشات منها مناقشات حول
اإلدارة اإللكرتونية للعالمات الصوتية وعالمات الوسائط املتعددة ،وحول رموز الفئات املستخدمة يف تقارير البحث التي تُع ّد
ألغراض طلبات الرباءات ،وحول أنظمة ترقيم الطلبات .وقدمت األمانة تقريرا عن ما يرتبط بلجنة املعايري من أنشطة يف مجال
تكوين الكفاءات.

البند "4" 36

اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ

الوثيقة – WO/GA/43/16 :املرفق األول ،الصفحات من  8إىل ( 11تقارير عن لجان الويبو األخرى :اللجنة االستشارية
املعنية باإلنفاذ).
القرار :أحاطت الجمعية العامة للويبو علما بمضمون الوثيقة .WO/GA/43/16
معلومات إضافية :تحتوي الوثيقة عىل تقرير عن أنشطة اللجنة االستشارية املعنية باإلنفاذ .وناقشت اللجنة مختلف رضوب
املخالفات ودوافع انتهاك امللكية الفكرية ،ومنهجيات تحليلية تقيس األثر االجتماعي واالقتصادي والتجاري للتقليد والقرصنة
يف املجتمعات ،ومختلف الجهود والنماذج البديلة وغري ذلك من الخيارات املمكنة من منظور الرفاهية االجتماعية واالقتصادية
من أجل مكافحة التقليد والقرصنة.

البند 37

نظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات
الفريق العامل لنظام الرباءات الدويل :تقرير الدورة السادسة
الوثيقة( PCT/A/44/1 :الفريق العامل لنظام الرباءات الدويل :تقرير الدورة السادسة).
القرار" :إن الجمعية [جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات] "1" :أحاطت علما بملخص رئيس الدورة السادسة
للفريق العامل لنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،الوارد يف الوثيقة  PCT/WG/6/23وكذلك يف مرفق الوثيقة
PCT/A/44/1؛ " "2ووافقت عىل توصية الفريق العامل املتعلقة بمراجعة معايري وإجراءات تعيني أحد املكاتب إدار ًة للبحث
الدويل والفحص التمهيدي الدويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،واملبيّنة يف الفقرة  3من الوثيقة PCT/A/44/1؛
" "3ووافقت عىل التوصية املتعلقة بالعمل اإلضايف للفريق العامل لنظام معاهدة التعاون بشأن الرباءات ،واملبيّنة يف الفقرة 4
من الوثيقة ".PCT/A/44/1
معلومات إضافية :فيما ييل مضمون الفقرة  4من الوثيقة " :PCT/A/44/1اتفق الفريق العامل أيضا عىل توصية الجمعية
بما ييل ،رشيطة توفر التمويل الكايف "1":عقد دورة واحدة للفريق العامل بني دورتي سبتمرب/أكتوبر  2013وسبتمرب/أكتوبر
 2014للجمعية؛" "2وتقديم نفس املساعدة املالية التي تم تقديمها من قبل لتسهيل حضور بعض الوفود إىل الدورة السادسة
للفريق العامل ،بحيث تتمكن بعض الوفود من حضور الدورة املقبلة ".ومن املزمع أن يعقد الفريق العامل دورته املقبلة يف
الفرتة من  10إىل  13يونيو .2014
عمل اإلدارات الدولية املتعلق بالجودة
الوثيقة( PCT/A/44/2 :عمل اإلدارات الدولية املتعلق بالجودة).
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القرار" :أحاطت الجمعية [جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات] علما ً بمحتويات الوثيقة ".PCT/A/44/2
معلومات إضافية :تحتوي الوثيقة عىل تقرير عن العمل الذي تقوم به إدارات البحث الدويل والفحص التمهيدي الدويل
("اإلدارات الدولية").
التعديالت املقرتحة لالئحة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات
الوثيقة( PCT/A/44/3 :التعديالت املقرتحة لالئحة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات).
القرار" :إن الجمعية [جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات] "1" :اعتمدت التعديالت املقرتحة لالئحة التنفيذية
ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات الواردة يف املرفق األول لهذا التقرير [مالحظة :التقرير وارد يف الوثيقة ]PCT/A/44/5؛
" "2وقررت أن تدخل التعديالت عىل القاعدتني  66و 70الواردة يف مرفق هذه الوثيقة يف  1يوليو  2014وأن تنطبق عىل أي
طلب دويل ،برصف النظر عن تاريخ إيداعه الدويل ،يقدم بشأنه طلب للفحص التمهيدي الدويل يف  1يوليو  2014أو بعده؛
""3وقررت أن يدخل حذف القاعدة  44ثالثا وتعديل القاعدة  94الواردين يف املرفق األول لهذه الوثيقة حيز النفاذ يف  1يوليو
 2014وأن ينطبقا عىل أي طلب دويل يكون تاريخ إيداعه الدويل  1يوليو  2014أو بعده".
معلومات إضافية :ستم ّكن التعديالت املعتمدة من توفري معلومات أكثر استيفاء عن الحالة التقنية السابقة من املزمع العثور
عليها خالل الفحص التمهيدي الدويل للطلبات الدولية ومن تعزيز الشفافية يف اآلراء املكتوبة التي تُعد يف إطار عمليات البحث
الدويل.
تعيني الدائرة الحكومية األوكرانية للملكية الفكرية كإدارة للبحث الدويل والفحص التمهيدي الدويل بناء عىل معاهدة
التعاون بشأن الرباءات
الوثيقة( .PCT/A/44/4 Rev :تعيني الدائرة الحكومية األوكرانية للملكية الفكرية كإدارة للبحث الدويل والفحص التمهيدي
الدويل بناء عىل معاهدة التعاون بشأن الرباءات)
القرار" :إن الجمعية [جمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات] ،وبعد االستماع إىل ممثلة الدائرة الحكومية األوكرانية
للملكية الفكرية ومراعاة مشورة اللجنة املعنية بالتعاون التقني ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات تقرر باإلجماع "1" :املوافقة
عىل نص مرشوع االتفاق بني الدائرة الحكومية األوكرانية للملكية الفكرية واملكتب الدويل ،كما جاء يف امللحق الرابع للوثيقة
PCT/A/44/4 Rev؛ " "2وتعيني الدائرة الحكومية األوكرانية للملكية الفكرية كإدارة للبحث الدويل وإدارة للفحص
التمهيدي الدويل لتبدأ عملها بهذه الصفة اعتبارا من بدء نفاذ االتفاق وحتى  31ديسمرب ".2017

البند 38

نظام مدريد
برنامج تحديث تكنولوجيا املعلومات (نظام مدريد للتسجيل الدويل) :تقرير مرحيل

الوثيقة( MM/A/46/1 :برنامج تحديث تكنولوجيا املعلومات (نظام مدريد للتسجيل الدويل) :تقرير مرحيل).
القرار" :إن الجمعية [جمعية اتحاد مدريد] "1" :أحاطت علما بإتمام املرحلة األوىل من الربنامج؛ " "2وأحاطت علما بتقدم
املرحلة الثانية من الربنامج؛ " "3وأحاطت علما بأن التوصيف املفصل ألنشطة املرحلة الثالثة سيعرض مع التقرير املرحيل
املقبل".
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معلومات إضافية :قالت األمانة ،يف االجتماع ،إن الخدمات املتاحة تشمل مجموعة متنوعة من األدوات اإللكرتونية لفائدة املكاتب
واملنتفعني .وأضافت أن املرحلة الثالثة من املرشوع ستتناول أي مسائل خاصة بهندسة بيئة العمل أو إعادة هيكلة العملية قد
تظهر بعد نرش املرحلة يف السنة القادمة.
قاعدة بيانات نظام مدريد بشأن السلع والخدمات :تقرير مرحيل
الوثيقة( MM/A/46/2 :قاعدة بيانات نظام مدريد بشأن السلع والخدمات :تقرير مرحيل)
القرار" :إن الجمعية [جمعية اتحاد مدريد] "1" :أحاطت علما بالتقدم املحرز يف تطبيق قاعدة بيانات إدارة السلع والخدمات
يف نظام مدريد ،كما وردت يف الوثيقة  MM/A/46/2حتى تاريخ  30مايو 2013؛ " "2وأحاطت علما بمواصلة استخدام
أموال املرشوع املتبقية (انظر الفقرة  26من الوثيقة  ).MM/A/46/2 Revلتوفري املساعدة املالية لبعض املكاتب املهتمة
واملعنية من أجل تمكينها من ترجمة قاعدة بيانات هذه اإلدارة وإتاحتها بلغاتها الوطنية؛ " "3وطلبت إىل املكتب الدويل للويبو
أن يقدم تقريرا إىل الجمعية  2014عن الوضع العميل لتطبيق قاعدة بيانات إدارة السلع والخدمات يف نظام مدريد واستخدام
أموال املرشوع املتبقية".
معلومات إضافية :خالل االجتماع" ،أشارت األمانة إىل أن هذه اإلدارة متاحة يف  15لغة و( )...أن أموال املرشوع املتبقية
سيستمر تخصيصها لزيادة التنوع اللغوي يف اإلدارة املذكورة( ".مقتبس من التقرير).

البند 39

نظام الهاي
برنامج تحديث تكنولوجيا املعلومات (نظام الهاي للتسجيل الدويل) :تقرير مرحيل
الوثيقة( H/A/32/1 :برنامج تحديث تكنولوجيا املعلومات (نظام الهاي للتسجيل الدويل) :تقرير مرحيل).

القرار" :إن الجمعية [جمعية اتحاد الهاي] "1" :أحاطت علما بحالة تنفيذ أنشطة املرحلة األوىل من الربنامج املتعلقة باتحاد
الهاي تحديدا عىل النحو املوصوف يف الوثيقة H/A/32/1؛ " "2وأحاطت علما بالتقدم املحرز يف املرحلة الثانية من الربنامج؛
" "3وأحاطت علما ّ
ّ
مفصال ألنشطة املرحلة الثالثة".
بأن التقرير املرحيل املقبل سيشمل وصفا
معلومات إضافية :تورد الوثيقة  H/A/32/1أنه نُرشت أداة معدلة لإليداع اإللكرتوني .وتقرتح االضطالع باملرحلة الثالثة
للمرشوع من أجل معالجة أي مسائل خاصة بهندسة بيئة العمل أو إعادة هيكلة العملية قد تظهر بعد نرش املرحلة يف السنة
القادمة.
مسائل متعلقة بالتطوير القانوني لنظام الهاي
الوثيقة( H/A/32/2 :مسائل متعلقة بالتطوير القانوني لنظام الهاي).
القرار" :إن الجمعية [جمعية اتحاد الهاي] ،رهن التصويبات املطبعية التي أشارت إليها األمانة"1" :اعتمدت التعديالت
املقرتح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية املشرتكة فيما يخص القاعدة  ،"6")1(1بالصيغة الواردة يف املرفق الثاني من الوثيقة
 ،H/A/32/2عىل أن يكون تاريخ بدء النفاذ  1يناير 2014؛ " "2وأحاطت علما باقرتاح تعديل البند  202من التعليمات
اإلدارية وإضافة البند  205إىل التعليمات اإلدارية ،بالصيغة الواردة يف املرفق الرابع من الوثيقة  ،H/A/32/2عىل أن يكون
تاريخ بدء النفاذ  1يناير 2014؛ " "3واعتمدت التعديالت املقرتح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية املشرتكة فيما يخص الفقرات
من ( )3إىل ( )5من القاعدة  ،16بالصيغة الواردة يف املرفق الثاني من الوثيقة  ،H/A/32/2عىل أن يكون تاريخ بدء النفاذ
 1يناير 2014؛ " "4واعتمدت التعديالت املقرتح إدخالها عىل الالئحة التنفيذية املشرتكة فيما يخص القاعدة  ،)1(26بالصيغة
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الواردة يف املرفق الثاني من الوثيقة  ،H/A/32/2عىل أن يكون تاريخ بدء النفاذ  1يناير 2014؛ " "5واعتمدت التعديالت
املقرتح إدخالها عىل القاعدة  8وما يرتتب عىل ذلك من تعديالت عىل القاعدة ()4(7ج) ،بالصيغة الواردة يف املرفق الثاني من
الوثيقة  ،H/A/32/2عىل أن يكون تاريخ بدء النفاذ  1يناير ".2014
ّ
التوسع الجغرايف والتكيّف مع
معلومات إضافية :ستضمن التعديالت املعتمدة إسهام اإلطارين املعلوماتي والقانوني يف تيسري
ّ
املتوقع يف عمليات اإليداع.
النمو

البند 40

نظام لشبونة
الوثيقة( LI/A/29/1 :استعراض نظام لشبونة)
القرار .29 " :إن الجمعية [جمعية اتحاد لشبونة] "1":أحاطت علما بالوثيقة  LI/A/29/1وبالبيانات املدىل بها وبما تبقى
من مخطط األعمال يف استعراض نظام لشبونة وتعزيزه؛ " "2ووافقت عىل الدعوة إىل عقد مؤتمر دبلومايس العتماد اتفاق
لشبونة املراجع بشأن تسميات املنشأ والبيانات الجغرافية يف عام  ،2015كما أشري إليه يف الفقرة  3من الوثيقة LI/A/29/1؛
" "4وأحاطت علما بخريطة الطريق التي صمّ مها الفريق العامل ،كما ورد يف الفقرة  4من الوثيقة ".LI/A/29/1
معلومات إضافية :فيما ييل مضمون الفقرة  4من الوثيقة " :LI/A/29/1وتشمل خريطة الطريق التي صمّ مها الفريق العامل
يف هذا الخصوص عقد دورتني أخريني للفريق العامل ،إحداهما يف ديسمرب  2013واألخرى يف النصف األول من عام  ،2014مع
احتمال عقد دورة أخرى يف النصف الثاني من عام  2014إذا اعترب الفريق العامل ّ
أن هناك حاجة إىل ذلك .وستتم ّكن جمعية
اتحاد لشبونة ،يف دورتها لعام  ،2014من اإلحاطة بالتقدم املحرز حتى تلك الدورة ".وعُ قد أوّل تلك االجتماعات يف الفرتة من
 2إىل  16ديسمرب  .2013ومن املزمع عقد االجتماعني املتبقيني املشار إليهما يف القرار يف الفرتة من  23إىل  27يونيو  2014ويف
الفرتة من  27إىل  31أكتوبر  ،2014حسب االقتضاء.

البند 41

مركز الويبو للتحكيم والوساطة ،بما يف ذلك أسماء الحقول عىل اإلنرتنت
الوثيقة( WO/GA/43/17 :مركز الويبو للتحكيم والوساطة ،باإلضافة إىل أسماء الحقول).
القرار :أحاطت الجمعية العامة علما بمضمون الوثيقة .WO/GA/43/17
معلومات إضافية :تحتوي الوثيقة عىل تقرير عن أنشطة مركز الويبو للتحكيم والوساطة ("مركز الويبو") بوصفه جهة دولية
تصدر حلوال بديلة أنجع من التقايض أمام املحاكم لتسوية منازعات امللكية الفكرية ( 2 884شكوى مقدمة يف عام ،)2012
فضال عن مستجدات أنشطة الويبو املرتبطة بأسماء الحقول بما يف ذلك مختارات من املستجدات السياسية ،مثل استحداث
حقول عليا جديدة مكوَّنة من أسماء عامة ( )gTLDsمن قبل اإليكان ،وهي الهيئة املسؤولة عن مراقبة نظام أسماء الحقول.

البند 42

التعاون بناء عىل البيانات املتفق عليها يف املؤتمر الدبلومايس املعني بمعاهدة قانون
الرباءات
الوثيقة( WO/GA/43/15 :التعاون يف إطار البيانات املتفق عليها للمؤتمر الدبلومايس بشأن معاهدة قانون الرباءات)
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القرار :أحاطت الجمعية العامة علما بالوثيقة .WO/GA/43/15
معلومات إضافية :يف االجتماع" ،عرضت األمانة الوثيقة التي تصف أنشطة الويبو امليسرِّ ة إليداع التبليغات يف شكل إلكرتوني يف
البلدان النامية والبلدان األقل نموا والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية( ".مقتبس من التقرير)

البند 43

جمعية معاهدة قانون الرباءات
الوثيقة( PLT/A/11/1 :تطبيق بعض التعديالت الخاصة بمعاهدة التعاون بشأن الرباءات عىل معاهدة قانون الرباءات).
القرار" :إن جمعية معاهدة قانون الرباءات "1" :اعتمدت استمارة العريضة الدولية النموذجية املعدّلة كما هي واردة يف مرفق
الوثيقة  ،PLT/A/11/1وق ّررت دخولها حيز النفاذ فوراً؛ " "2وق ّررت تطبيق التعديالت املدخلة عىل التعليمات اإلدارية
ً
ملعاهدة التعاون بشأن الرباءات ،املبيّنة يف الوثيقة  ،PLT/A/11/1ألغراض معاهدة قانون الرباءات والئحتها التنفيذية فورا".

البند 44

جمعية معاهدة سنغافورة

الوثيقة( STLT/A/5/1 :املساعدة من أجل تنفيذ معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات)
القرار" :أحاطت الجمعية [جمعية معاهدة سنغافورة] علما بمضمون الوثيقة ".STLT/A/5/1
معلومات إضافية :تشري الوثيقة  STLT/A/5/1إىل ما املساعدة التي تقدمها األمانة ،أي "املساعدة عىل إنشاء إطار قانوني
لتنفيذ املعاهدة ،واألنشطة املتعلقة باإلعالم والتثقيف وإذكاء الوعي واملساعدة عىل مراجعة املمارسات واإلجراءات اإلدارية".
ويف االجتماع" ،رحب الرئيس أيضا بأربعة أطراف متعاقدة جديدة يف معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات التجارية ،وهي
أرمينيا وأملانيا وليتوانيا ولكسمربغ ( ،)...وبذلك يصبح العدد اإلجمايل لألطراف املتعاقدة  33طرفا )...( .وتدرس جمهورية
كوريا الوقت املناسب إليداع وثيقة انضمامها( ".مقتبس من التقرير)

البند45

التقرير السنوي بشأن املوارد البرشية

الوثائق WO/CC/67/2 :و( .WO/CC/67/2 Corrالتقرير السنوي بشأن املوارد البرشية) ،و( A/51/14قرارات
وتوصيات لجنة الربنامج وامليزانية يف دورة سبتمرب).
القرار :فيما يتعلق بالوثيقة  ،WO/CC/67/2ق ّررت لجنة الويبو للتنسيق ما ييل:
•
اإلحاطة علما بالفقرة  ،49بشأن إنهاء عقود التوظيف؛
واإلحاطة علما بالفقرات من  51إىل  55بشأن لجنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو ،وانتخاب السيد فالديمري
•
يوسيفوف كعضو يف لجنة املعاشات التقاعدية ملوظفي الويبو للفرتة املمتدة حتى الدورة العادية للجنة الويبو للتنسيق
عام 2017؛
•
واإلحاطة علما بموضوع الوسام املذكور يف الفقرة  ،58واملنوح إىل املدير العام من قبل وزارة اإلعالم املغربية ،واملوافقة
عىل قبول هذا الوسام من جانب املدير العام؛
•
واإلحاطة علما بالتعديالت املدخلة عىل املرفق الثاني من نظام املوظفني والئحته ،يف املادة (1و) ،املتعلقة باملبالغ املقررة
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•
•
•
•

للمنح التعليمية ،والسارية اعتبارا من العام الدرايس الجاري بدءا من  1يناير 2013؛
واإلحاطة علما باملعلومات الواردة يف الفقرات من  62إىل 65؛
واملوافقة عىل تعديالت املادة  10.9من نظام املوظفني والئحته "سن التقاعد" لتدخل حيز النفاذ اعتبارا من  1يناير
2014؛
واعتماد "معايري سلوك الخدمة املدنية الدولية" الجديدة ليبدأ العمل بها يف  1يناير  ،2014واملوافقة عىل التعديل املقابل
يف املادة  5.1من نظام املوظفني والئحته "السلوك"؛
والطلب من املدير العام "أن ينقل إىل لجنة الخدمة املدنية الدولية ومجلس الرؤساء التنفيذيني شواغل الدول األعضاء
بشأن وقع ارتفاع تكاليف املوظفني عىل االستدامة املالية للمنظمة ،ورضورة توخي املزيد من الحذر والنظر يف اتخاذ
تدابري موقوتة وفعالة ،وال سيما يف سياق االستعراض الشامل الذي تجريه لجنة الخدمة املدنية الدولية يف الوقت الراهن
لهذه املسائل".

البند 46

مراجعة نظام املوظفني والئحته

الوثائق WO/CC/67/3 :و( .WO/CC/67/3 Corrمراجعة نظام املوظفني والئحته).
القرار :فيما يتعلق بالوثيقة  ،WO/CC/67/3ق ّررت لجنة الويبو للتنسيق ما ييل:
•
•

•
•

اإلحاطة علما بالفقرة  10املتعلقة بتعديالت القاعدة  2.6.3من الئحة املوظفني "تقدم املوظفني املؤقتني داخل الرتبة"
والقاعدة " 1.2.2تنفيذ قرارات إعادة التصنيف" ،كما وردت يف الجزء  3من املرفق الثالث؛
واإلحاطة علما بالفقرة  12املتعلقة بتعديالت القاعدة " 9.2.7بدل اإلقامة اليومي" والقاعدة " 1.8.9تعويض إنهاء
الخدمة للموظفني املؤقتني" ،واملادة (1ب) من املرفق الثاني "الرواتب واملنح" واملادة (1أ) من املرفق الرابع "النظام
الداخيل لهيئات التعيني"؛
واملوافقة عىل الفقرة  5املتعلقة بتعديالت نظام املوظفني والئحته فيما يتعلق بنظام العدالة الداخلية ،كما ورد يف املرفق
الثاني؛
واملوافقة عىل الفقرة  8املتعلقة بتعديالت املادة  6.1من نظام املوظفني "األنشطة واملصالح خارج املكتب الدويل" واملادة
" 4.4الرتقيات" واملادة " 1.3الرواتب" واملادة " 10.4هيئات التعيني" واملادة " 19.4التعيينات الدائمة" ،لتدخل حيز
النفاذ اعتبارا من  1يناير  ،2014كما وردت يف الجزء  2من املرفق الثالث.

البند 47

اعتماد التقرير العام وتقارير كل هيئة رئاسية

اعتُمدت تقارير الدورتني الحادية والخمسني والثانية والخمسني للجمعيات يف  10و 12ديسمرب  ،2013عىل التوايل.

البند 48

اختتام الدورات

اختتمت رئيسة الجمعية العامة للويبو ،السفرية بايفي كايرامو ،الدورتني الحادية والخمسني والثانية والخمسني للجمعيات يف
 2أكتوبر و 12ديسمرب  ،2013عىل التوايل.
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قائمة التقارير املعتمدة يف الدورتني الحادية والخمسني والثانية والخمسني
للجمعيات

A/51/20
A/52/6

التقرير العام لدورة الجمعيات الحادية والخمسني ( 144صفحة)
التقرير العام لدورة الجمعيات الثانية والخمسني ( 33صفحة)

WO/GA/43/22
WO/GA/44/6

تقرير الدورة الثالثة واألربعني للجمعية العامة ( 69صفحة)
تقرير الدورة الرابعة واألربعني للجمعية العامة ( 19صفحة)

WO/CF/33/1
WO/CC/67/4

تقرير الدورة الثالثة والثالثني ملؤتمر الويبو (صفحة واحدة)
تقرير الدورة السابعة والستني للجنة الويبو للتنسيق ( 24صفحة)

P/A/46/1
P/EC/52/1

تقرير الدورة السادسة واألربعني لجمعية اتحاد باريس (صفحة واحدة)
تقرير الدورة الثانية والخمسني للجنة التنفيذية التحاد باريس (صفحة واحدة)

B/A/40/1
B/EC/58/1

تقرير الدورة األربعني لجمعية اتحاد برن (صفحة واحدة)
تقرير الدورة الثامنة والخمسني للجنة التنفيذية التحاد برن (صفحة واحدة)

MM/A/46/3

تقرير الدورة السادسة واألربعني لجمعية اتحاد مدريد ( 4صفحات)

H/A/32/3

تقرير الدورة الثانية والثالثني لجمعية اتحاد الهاي ( 4صفحات)

N/A/32/1

تقرير الدورة الثانية والثالثني لجمعية اتحاد نيس (صفحة واحدة)

LI/A/29/2

تقرير الدورة التاسعة والعرشين لجمعية اتحاد لشبونة ( 7صفحات)

LO/A/32/1

تقرير الدورة الثانية والثالثني لجمعية اتحاد لوكارنو (صفحة واحدة)

IPC/A/33/1

تقرير الدورة الثالثة والثالثني لجمعية االتحاد الخاص للتصنيف الدويل للرباءات
(صفحة واحدة)

PCT/A/44/5

تقرير الدورة الرابعة واألربعني لجمعية اتحاد معاهدة التعاون بشأن الرباءات (12
صفحة)

BP/A/29/1

تقرير الدورة التاسعة والعرشين لجمعية اتحاد بودابست (صفحة واحدة)

VA/A/25/1

تقرير الدورة الخامسة والعرشين لجمعية اتحاد فيينا (صفحة واحدة)
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WCT/A/12/1

تقرير الدورة الثانية عرشة لجمعية معاهدة الويبو بشأن حق املؤلف (صفحة واحدة)

WPPT/A/12/1

تقرير الدورة الثانية عرشة لجمعية معاهدة الويبو بشأن األداء والتسجيل الصوتي
(صفحة واحدة)

PLT/A/11/2
STLT/A/5/2

تقرير الدورة الحادية عرشة لجمعية معاهدة قانون الرباءات (صفحتان)
تقرير الدورة الخامسة لجمعية معاهدة سنغافورة بشأن قانون العالمات التجارية
(صفحتان)

املجموع:

 23تقريرا ،بما يشمل  332صفحة
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