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A/58/10 

 ابلإنلكزييةالأصل: 

 2018أأكتوبر  2 التارخي:

 الويبو يف األعضاء الدول مجعيات

 واخلمسون الثامنة االجتماعات سلسلة
ىل  24جنيف، من   2018أأكتوبر  2سبمترب اإ

 املوجز التقرير
عداد مانة من اإ  الأ

 مقدمة

لدلول الأعضاء احلادية والعرشين التالية امجلعيات وسائر الهيئات صادرة عن القرارات الوج  يسجل هذا التقرير امل .1

 :)"امجلعيات"( الويبو يف

 (السابعة والعرشون الاس تثنائية)ادلورة  امخلسونامجلعية العامة للويبو، ادلورة  (1)
 (السادسة عرشة الاس تثنائية)ادلورة  ة والثالثونالتاسعومؤمتر الويبو، ادلورة  (2)
 (التاسعة والأربعون)ادلورة العادية  اخلامسة والس بعونوجلنة الويبو للتنس يق، ادلورة  (3)
 (الثالثون الاس تثنائية)ادلورة الثالثة وامخلسون ومجعية احتاد ابريس، ادلورة  (4)
 (الرابعة وامخلسون)ادلورة العادية  منة وامخلسونالثاواللجنة التنفيذية لحتاد ابريس، ادلورة  (5)
 ومجعية احتاد برن، ادلورة السابعة والأربعون )ادلورة الاس تثنائية الرابعة والعرشون( (6)
 (التاسعة والأربعون)ادلورة العادية  الرابعة والس تونواللجنة التنفيذية لحتاد برن، ادلورة  (7)
 (الثالثون الاس تثنائية)ادلورة  لثانية وامخلسوناومجعية احتاد مدريد، ادلورة  (8)
 ومجعية احتاد لهاي، ادلورة الثامنة والثالثون )ادلورة الاس تثنائية السابعة عرشة( (9)
 ومجعية احتاد نيس، ادلورة الثامنة والثالثون )ادلورة الاس تثنائية اخلامسة عرشة( (10)
 والثالثون )ادلورة الاس تثنائية الثالثة عرشة(ومجعية احتاد لش بونة، ادلورة اخلامسة  (11)
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 عرشة( السادسةومجعية احتاد لواكرنو، ادلورة الثامنة والثالثون )ادلورة الاس تثنائية  (12)
 (عرشة الثامنةس تثنائية )ادلورة الا التاسعة والثالثونومجعية احتاد التصنيف ادلويل للرباءات، ادلورة  (13)
 (س تثنائية التاسعة والعرشونالا )ادلورة امخلسونالتعاون بشأأن الرباءات، ادلورة  ومجعية احتاد معاهدة (14)
 ومجعية احتاد بودابست، ادلورة اخلامسة والثالثون )ادلورة الاس تثنائية السادسة عرشة( (15)
 ومجعية احتاد فيينا، ادلورة احلادية والثالثون )ادلورة الاس تثنائية الرابعة عرشة( (16)
 ومجعية معاهدة الويبو بشأأن حق املؤلف، ادلورة الثامنة عرشة )ادلورة الاس تثنائية العارشة( (17)
 ومجعية معاهدة الويبو بشأأن الأداء والتسجيل الصويت، ادلورة الثامنة عرشة )ادلورة الاس تثنائية العارشة( (18)
 (س تثنائية العارشة)ادلورة الاالسابعة عرشة ومجعية معاهدة قانون الرباءات، ادلورة  (19)
 ومجعية معاهدة س نغافورة بشأأن قانون العالمات، ادلورة احلادية عرشة )ادلورة الاس تثنائية السادسة( (20)
ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص ومجعية  (21) معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات أأو  ادلورة الثالثة )ادلورة العادية الثالثة(.، ذوي اإ

قامئة ابلأعضاء يف امجلعيات واملراقبني املقبولني يف دوراهتا حىت  .A/58/INF/1 Rev وترد يف الوثيقة .2

 .2018 سبمترب 24

 :(A/58/1 وترأأس الأشخاص التايل ذكرمه الاجامتعات اليت تناولت البنود التالية من جدول الأعامل )الوثيقة .3

 14و 13و 12و 11و 10و 6و 5و 4و 3و 2و 1د البنو 
 30و 29و 25و 20و 19و 18و 17و 16و 15و

 (فييت انم) يش دونغ )الس يد(-دونغ السفري
 رئيس امجلعية العامة

سامعيل ابغاي هامانيه )الس يد( ) 28و 27و 8و 7 ودالبن يران )السفري اإ  –مجهورية اإ
 ((الإسالمية

 رئيس جلنة الويبو للتنس يق

 مارو )الس يد( )املكس يك(نويل غريا ز م  9البند 
 رئيس مؤمتر الويبو

، (فييت انم) يش دونغ )الس يد(-دونغويف غيابه توىل السفري 
 ، الرئاسة بصورة مؤقتةرئيس امجلعية العامة

 )الس يد( )لتفيا( س ندرس لغنوفسيك 21البند 
 معاهدة التعاون بشأأن الرباءاترئيس مجعية احتاد 

 )الس يد( )جورجيا( وجيليدزيغنيكولوز  22البند 
 رئيس مجعية احتاد مدريد

 (مجهورية كوراي))الس يد(  يونغ داي سون 23البند 
 انئب رئيس مجعية احتاد لهاي

 )الس يد( )الربتغال(  جواو بينا دي مورايس 24البند 
 رئيس مجعية احتاد لش بونة ابلنيابة

 (تونس))الس يد(  محمد السلمي 26البند 
 معاهدة مراكشرئيس مجعية 
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 من جدول الأعامل املوّحد 1البند 

 افتتاح ادلورات

ىل الانعقاد. الثامنة وامخلسنيسلسةل الاجامتعات  الس يد فرانسس غري،دعا املدير العام للويبو،  .4  مجلعيات الويبو اإ

دونغ  يش-السفري دونغاحلادية والعرشين ورات يف اجامت  مشكر  ل ل امجلعيات والهيئات املعنية الأخرى ادل وافتتح .5

 انم(، رئيس امجلعية العامة للويبو. )فييت

 من جدول الأعامل املوّحد 2البند 

 اعامتد جدول الأعامل

ىل الوثيقة .6  .A/58/1 Prov.2 استندت املناقشات اإ

ن .7  A/58/1 Prov.2 الوثيقة يف النحو املقكرح عىل الأعاملجدول اعمتدت فامي يعنيه، لك مجعيات الويبو،  اإ

ليه يف هذه الوثيقة بعبارة "جدول الأعامل املوّحد"(.  )املشار اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 3البند 

 انتخاب أأعضاء املاكتب

 انُتخب أأعضاء املكتب التالية أأسامؤمه يف: .8

 لتنس يقالويبو ل جلنة 
سامعيل ابغاي هامانيه السفري  الرئيس: يران )مجهورية  )الس يد(اإ  الإسالمية(( –)اإ

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

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

 اللجنة التنفيذية لحتاد برن
ينفال )الس يد( الرئيس:  )السويد( هينينغ اإ

 .A/58/INF/2 أأعضاء ماكتب امجلعيات وسائر الهيئات يف الوثيقةمجيع وترد قامئة  .9

 من جدول الأعامل املوّحد 4البند 

ىل مجعيات الويبو  تقرير املدير العام اإ

 موقع الويبو الإلككروين(. عىلمتاحان  التقريرو  اخلطابقدم املدير العام تقريره الس نوي ) .10

http://www.wipo.int/about-wipo/ar/dgo/speeches/a_58_dg_speech.html
http://www.wipo.int/publications/ar/details.jsp?id=4353&plang=EN
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 من جدول الأعامل املوّحد 5البند 

 البياانت العامة

التايل ذكرها  الامثين واملنظامت غري احلكومية الست واملنظامت احلكومية ادلولية 120 أأدىل الوفود واملمثلون عن ادلول .11

طار هذا البن  د من جدول الأعامل: ببياانت يف اإ

أألبانيا، اجل ائر، أأنغول، أأنتيغوا وبربودا، الأرجنتني، أأسكراليا، المنسا، أأذربيجان، بنغالديش، برابدوس، بيالروس، بلزي، 
 املتعددة القوميات(، بوتسواان، الربازيل، بروين دار السالم، بلغاراي، بوركينا فاسو، الاكمريون، كندا، -بواتن، بوليفيا )دوةل 

مجهورية أأفريقيا الوسطى، ش ييل، الصني، كولومبيا، الكونغو، كوس تارياك، كوت ديفوار، كرواتيا، كواب، امجلهورية التش يكية، 
ثيوبيا، فرنسا،  كوادور، مرص، السلفادور، اإ مجهورية كوراي الشعبية ادلميقراطية، ادلامنر ، جيبويت، امجلهورية ادلومينيكية، اإ

يسلندا، أأ ، الكريس الرسويل، هندوراس، هنغاراي، بيساو ملانيا، غاان، اليوانن، غواتاميل، غينياغابون، غامبيا، جورجيا، أأ 
يران )مجهورية  ندونيس يا، اإ يطاليا، جاماياك، الياابن، اكزاخس تان، كينيا، قريغزيس تان،  -الهند، اإ الإسالمية(، العراق، اإ

ليرباي، ليتوانيا، مدغشقر، مالوي، مالزياي، مايل، موريتانيا، املكس يك، ادلميقراطية الشعبية، لتفيا، ليسوتو،  لو مجهورية
منغوليا، اجلبل الأسود، املغرب، موزامبيق، ميامنار، نيبال، نيوزيلندا، نياكراغوا، نيجرياي، الرنوجي، عامن، ابكس تان، 

فا، رومانيا، الاحتاد الرويس، رواندا، ابراغواي، بريو، الفلبني، بولندا، الربتغال، قطر، مجهورية كوراي، مجهورية مودلو 
لناك، السودان، السويد، سويرسا،  اململكة العربية السعودية، الس نغال، رصبيا، س نغافورة، جنوب أأفريقيا، رسي

العربية السورية، مجهورية تزنانيا املتحدة، اتيلند، ترينيداد وتوابغو، تونس، تركيا، أأوغندا، أأوكرانيا،  امجلهورية
، انم، زامبيا، زمبابوي املتحدة، اململكة املتحدة، أأوروغواي، الولايت املتحدة الأمريكية، فييت العربية الإمارات

قلميية الأفريقية للملكية الفكرية  املنظمة ، مكتب براءات (EAPO)، املنظمة الأوروبية الآس يوية للرباءات (ARIPO)الإ
منظمة التعاون ، (LAS)، جامعة ادلول العربية (GCC Patent Office)الاخكرا  جمللس التعاون دلول اخلليج العربية 

مجعية الأمريكيتني للملكية ، (AIPLAعية الأمريكية لقانون امللكية الفكرية )امجل (، SCمرك  اجلنوب )(، OICالإساليم )
، الاحتاد (، (HEP)برانمج الصحة والبيئة ، (CCPITاجمللس الصيين لتشجيع التجارة ادلولية )، (ASIPI) الصناعية

، (IIPCC) اجمللس ادلويل لالس تغالل التجاري للملكية الفكرية احملدود، (IFLA)ادلويل مجلعيات املكتبات ومعاهدها 
يكولوجيا املعرفية    .(TWN)ش بكة العامل الثالث ، (KEI)املؤسسة ادلولية لالإ

املتعلقة هبذا البند وببنود أأخرى من جدول الأعامل يف تقارير شامةل للجمعيات س ُتصدر كام تقّرر  البياانتوس ُتدرج  .12

و الإلككروين، البياانت اليت أأرسلهتا من جدول الأعامل. ويف انتظار صدور تكل التقارير تُنرش، يف موقع الويب 29 مضن البند

ىل الأمانة يف ش ل كتايب بشأأن هذا البند وبنود أأخرى، مع الإشارة التالية: "يُرىج التأأكّد من البيان الشفوي".  الوفود اإ

 ات عىل موقع الويبو الإلككروين.ل ل وقائع الاجامتع البث الش بيكيُتاح  كام

 من جدول الأعامل املوّحد 6البند 

 قبول املراقبني

ىل الوثيقتني .13  .A/58/8و .A/58/3 Rev استندت املناقشات اإ

ن .14  قّررت أأن متنح صفة املراقب للهيئات التالية:فامي يعنيه،  الويبو، لكمجعيات  اإ

آس يا غري احلكومية: ادلولية املنظامت  )أأ( ؛ (CRSEA)احتاد مجعيات أأحصاب احلقوق يف أأورواب وأ
 (. 4iP، منظمة غري هادفة للرحب )جملس4iPالأورويب واجمللس

http://www.wipo.int/meetings/ar/statements.jsp?meeting_id=46434
http://www.wipo.int/webcasting/en/assemblies/2018/
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رابطة اخملتصني يف امللكية الفكرية  "1" املنظامت الوطنية غري احلكومية: )ب(
 (؛CRPD) ومرك  البحث والكروجي يف جمال القانون "2.(؛"A.S.P.I.C.I) ديفوار لكوت

 (؛NAIوالأاكدميية الوطنية للمخكرعني ) "4" (؛KIPIالكوري ملعلومات الرباءات ) واملعهد "3"
 (.NIHFومتحف مشاهري اخملكرعني الوطنيني ) "5"

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه، أأحاطت علام ابلوثيقة .15 حتديث قامئة املنظامت " املعنونة  A/58/8اإ

 ".الويبواحلكومية املعمتدة بصفة مراقب يف  غري

 من جدول الأعامل املوّحد 7لبند ا

 املوافقة عىل التفاقات املربمة

ىل الوثيقة .16  .WO/CC/75/1 استندت املناقشات اإ

واملنظمة الأفريقية للملكية الفكرية؛ ومذكرة  بني الويبو والأريبووافقت جلنة الويبو للتنس يق عىل مذكرة التفامه  .17

يف املرفق الأول واملرفق الثاين  ، عىل التوايل،التفامه بني الويبو والاحتاد الاقتصادي والنقدي لغرب أأفريقيا، كام تردان

 .WO/CC/75/1 وثيقةمن ال

 من جدول الأعامل املوّحد 8البند 

 2019مرشوعات جداول أأعامل ادلورات العادية لعام 

ىل الوثيقة .18  .A/58/4 استندت املناقشات اإ

اللجنة التنفيذية لحتاد ابريس املرفق الثالث؛ اعمتدت املرفقني الأول والثاين؛ و اعمتدت جلنة الويبو للتنس يق  .19

 .اللجنة التنفيذية لحتاد برن املرفق الرابعاعمتدت و 

 من جدول الأعامل املوّحد 9البند 

 للجنتني التنفيذيتني لحتادي ابريس وبرنتكوين جلنة الويبو للتنس يق وا

ىل الوثيقتني .20  ..A/58/9 Revو A/58/7 استندت املناقشات اإ

 (.A/58/10 Add.1 من جدول الأعامل )الوثيقة 9 انظر تمكةل التقرير عن البند .21

 من جدول الأعامل املوّحد 10لبند ا

 تكوين جلنة الربانمج واملزيانية

ىل الوثيقتني .22  .WO/GA/50/14و WO/GA/50/12 استندت املناقشات اإ

 (.A/58/10 Add.2 من جدول الأعامل )الوثيقة 10 انظر تمكةل التقرير عن البند .23
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 من جدول الأعامل املوّحد 11البند 

 تقارير عن التدقيق والرقابة

ىل الواثئق  .24  .A/58/6و WO/GA/50/2و A/58/5و WO/GA/50/1استندت املناقشات اإ

 الاستشارية املس تقةل للرقابةتقرير جلنة الويبو  "1"

 "تقرير جلنة الويبو الاستشارية املس تقةل للرقابةضمون "أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام مب .25

 (.WO/GA/50/1 )الوثيقة

 تقرير مراجع احلساابت اخلاريج "2"

وسائر مجعيات ادلول الأعضاء يف الويبو علام مبضمون "تقرير مراجع احلساابت  أأحاطت امجلعية العامة للويبو .26

 (.A/58/5 اخلاريج" )الوثيقة

 تقرير مدير شعبة الرقابة ادلاخلية "3"

أأحاطت امجلعية العامة للويبو مبضمون "التقرير الس نوي ملدير شعبة الرقابة ادلاخلية"  .27

 (.WO/GA/50/2 )الوثيقة

 لأعامل املوّحدمن جدول ا 12البند 

 تقرير عن جلنة الربانمج واملزيانية

ىل الوثيقة  .28  .A/58/6استندت املناقشات اإ

ن مجعيات الويبو، لك فامي يعنيه: .29  اإ

 (؛A/58/6 لام مبضمون "قامئة القرارات اليت اعمتدهتا جلنة الربانمج واملزيانية" )الوثيقةأأحاطت ع "1"

 واملزيانية والواردة يف الوثيقة ذاهتا.عىل التوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج وافقت و  "2"

 من جدول الأعامل املوّحد 13البند 

 فتح ماكتب خارجية جديدة للويبو

ىل الوثيقة  .30  .WO/GA/50/11استندت املناقشات اإ

 (.A/58/10 Add.3 من جدول الأعامل )الوثيقة 13 انظر تمكةل التقرير عن البند .31
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 من جدول الأعامل املوّحد 14لبند ا

 اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورةعن  تقرير

ىل الوثيقة .32 ىل الوثيقةWO/GA/50/3 استندت املناقشات اإ  ..A/58/INF/6 Rev . وأأشري اإ

ن امجلعية العامة للويبو: .33  اإ

"تقرير عن اللجنة ادلامئة حلق املؤلف واحلقوق اجملاورة" ضمون علام مبأأحاطت  "1"

 ؛(WO/GA/50/3 )الوثيقة

ىل ما ييل: "2"  ووّّجت جلنة احلق املؤلف اإ

ىل توافق يف الآراء حول القضااي العالقة  (أأ  ) بذل لك ما يف وسعها من ّجود بغرض التوصل اإ

املتصةل ابملعاهدة املقكرحة بشأأن حامية هيئات البث خالل ادلورتني السابعة والثالثني 

 والثالثني للجنة حق املؤلف؛ والثامنة

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

يف الآراء حول القضااي العالقة، ابقكراح توصية للجمعية العامة للموافقة عىل اترخي وماكن انعقاد مؤمتر 

 دبلومايس لعامتد املعاهدة؛

"3"  ُ ىل مواصةل معلهيا بشأأن القضااي الأخرى امل بلّغ ع اا يف ووّّجت جلنة حق املؤلف اإ

 .WO/GA/50/3 الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 15لبند ا

 اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءاتتقرير عن 

ىل الوثيقة .34  .WO/GA/50/4 استندت املناقشات اإ

أأحاطت امجلعية العامة للويبو مبضمون "تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون الرباءات"  .35

 (.WO/GA/50/4 )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 16لبند ا

 اجلغرافيةواملؤرشات اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية تقرير عن 

ىل الوثيقة .36  .WO/GA/50/5 استندت املناقشات اإ

علام مبضمون "تقرير عن اللجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي  أأحاطت امجلعية العامة للويبو .37

 (.WO/GA/50/5 الصناعية واملؤرشات اجلغرافية" )الوثيقة
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 من جدول الأعامل املوّحد 17لبند ا

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن قانون التصاممي  مسائل تتعلق ابدلعوة اإ

ىل الوثيقةاستندت املنا .38  .WO/GA/50/6 قشات اإ

 (.A/58/10 Add.4 من جدول الأعامل )الوثيقة 17 انظر تمكةل التقرير عن البند .39

 من جدول الأعامل املوّحد 18لبند ا

 التمنية أأجندةاللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات عن قرير ت

ىل الوثيقتني .40  .WO/GA/50/13و WO/GA/50/7 استندت املناقشات اإ

ن امجلعية العامة للويبو: .41  اإ

تقرير عن اللجنة املعنية ابلتمنية وامللكية الفكرية واس تعراض تنفيذ توصيات " مبضمونعلام  أأحاطت (أأ  )

 ؛(WO/GA/50/7 " )الوثيقةأأجندة التمنية 

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

 "،توصيات أأجندة التمنية

مسامهة خمتلف هيئات الويبو يف تنفيذ أأحاطت علام ابملعلومات الواردة يف الوثيقة املعنونة " "1"

 (؛WO/GA/50/13 " )الوثيقةيعنهيا من توصيات أأجندة التمنية ما

ليه يف تكل الوثيقة. وأأحالت "2" ىل جلنة التمنية التقرير املشار اإ  اإ

 من جدول الأعامل املوّحد 19لبند ا

 والفوللكور اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليديةتقرير عن 

ىل الوثيقة .42  .WO/GA/50/8 استندت املناقشات اإ

ن امجلعية العامة للويبو  .43 لكية الفكرية واملوارد تقرير عن اللجنة احلكومية ادلولية املعنية ابمل يف مضمون " نظرتاإ

ىل التقدم  انشدت (، وWO/GA/50/8والفوللكور" )الوثيقة  الوراثية واملعارف التقليدية جلنة املعارف، استنادا اإ

 :2018/2019معلها طبقا لولية جلنة املعارف للثنائية  ترسيعاحملرز، 

ىل أأن مجيع أأعضاء جلنة املعارف أأكّدوا جمددا، دلى اختتام مع الإشارة (أأ  ) ادلورة السابعة والثالثني  اإ

ىل اتفاق حول  ىل ترسيع معل اللجنة، بغرض التوصل اإ ىل التقدم احملرز، اإ للجنة، الزتاهمم ابلسعي، استنادا اإ

خالل بطبيعة النتيجة )النتاجئ( فامي يتعلق ابمللكية الفكرية مبا يضمن امحلاية صك دويل )صكو  دولية(،  دون اإ

؛ وابلعمل عىل حنو بنّاء وراثية واملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدياملتوازنة والفعاةل للموارد ال

 ومنفتح ابس تخدام طرائق معل سلمية.
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ابلتقدم احملرز خالل ادلورتني اخلامسة والثالثني والسادسة والثالثني فامي خيص املوارد  مع الإقرارو (ب )

 WIPO/GRTKF/IC/35/10ورتني عىل التوايل )مبنّي يف تقرير ومرشو  تقرير ادل الوراثية، كام هو

 .(.WIPO/GRTKF/IC/36/11 Provو

ىل أأن موضو  املوارد الوراثية سيُنظر فيه يف مرحةل "التقيمي" أأثناء ادلورة الأربعني، حني  مع الإشارةو (ج ) اإ

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

ىل عقد مؤمتر دبلومايس و/أأو مواصةل املفاوضات. ذا اكن ينبغي التوصية ابدلعوة اإ  التقليدي، مبا يف ذكل ما اإ

ىل التقدم احملرز يف ادلورة السابعة والثالثني بشأأن املعارف التقليدية وأأشاكل التعبري  مع الإشارةو (د ) اإ

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

ىل أأن اللجنة س تواصل، خالل ادلورات الثامنة والثالثني والتاسعة والثالثني والأربعني،  مع الإشارةو (ه ) اإ

 معلها املتعلق ابملعارف التقليدية وأأشاكل التعبري الثقايف التقليدي.

ىل  الإشارةلية وامجلاعات احمللية يف معل جلنة املعارف، وبأأمهية مشاركة الشعوب الأص  مع الاعكرافو (و ) اإ

ماكنية الإسهام يف الصندوق  تشجيعاستنفاد موارد صندوق الويبو للتربعات، و ادلول الأعضاء عىل النظر يف اإ

 أأخرى. وحبث ترتيبات متويل بديةل

 من جدول الأعامل املوّحد 20لبند ا

نفاذاللجنة الاستشارية املعنية تقرير عن   ابلإ

ىل الوثيقة .44  .WO/GA/50/9 استندت املناقشات اإ

نفاذ"  .45 أأحاطت امجلعية العامة للويبو علام مبضمون "تقرير عن اللجنة الاستشارية املعنية ابلإ

 (.WO/GA/50/9 )الوثيقة

 من جدول الأعامل املوّحد 21لبند ا

 نظام معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ىل الواثئق .46  .PCT/A/50/4و PCT/A/50/3و PCT/A/50/2و PCT/A/50/1 استندت املناقشات اإ

 تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ن مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات .47  :اإ

أأحاطت علام مبضمون "تقرير عن الفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات"  "1"

 (؛PCT/A/50/1 )الوثيقة
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من  8 دورة للفريق العامل ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات، كام هو مبنّي يف الفقرةووافقت عىل عقد  "2"

 تكل الوثيقة.

دخالها عىل الالحئة التنفيذية ملعاهدة التعاون بشأأن الرباءات  التعديالت املقكرح اإ

دخالها عىل الالحئة ا مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاعمتدت  .48 لتنفيذية ملعاهدة التعديالت املقكرح اإ

، وبدء النفاذ والكرتيبات الانتقالية كام هو PCT/A/50/2 املرفق الأول من الوثيقة التعاون بشأأن الرباءات واملبيّنة يف

 نفسها. من الوثيقة 4 مبنّي يف الفقرة

طار معاهدة التعاون دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإ دارة للبحث ادلويل واإ  بشأأن الرباءات اس امترة طلب التعيني اكإ

من  10 القرار املقكرح الواردة يف الفقرة مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءات اعمتدت .49

دارة للبحث PCT/A/50/3 الوثيقة حداث اس امترة طلب تعيني مكتب أأو منظمة حكومية دولية اكإ ، املتعلق ابإ

طار معاهدة التعاون بشأأن ا دارة للفحص المتهيدي يف اإ  لرباءات.ادلويل أأو اكإ

طار  دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإ دارة للبحث ادلويل واإ تعديل التفاق اخلاص بعمل املفوضية الكندية للرباءات اكإ

 معاهدة التعاون بشأأن الرباءات

ن  .50  :مجعية احتاد معاهدة التعاون بشأأن الرباءاتاإ

دارة للبحث ادلويل التفاق اخلاص بعمل املفوضية الكندية مرشو  تعديل نص وافقت عىل  "1" للرباءات اكإ

طار معاهدة التعاون بشأأن الرباءات دارة للفحص المتهيدي ادلويل يف اإ َّنة يف املرفق الأول من واإ ، بصيغته املبي

 ؛PCT/A/50/4 الوثيقة

دخالها يف التفاق  "2" دارة ووافقت عىل التعديالت املقكرح اإ اخلاص بعمل املفوضية الكندية للرباءات اكإ

دارة للفحص المتهيدي ادلويل للبحث ادلويل َّنة يف املرفق الثاين من الوثيقة ذاهتا.واإ  ، بصيغهتا املبي

 من جدول الأعامل املوّحد 22لبند ا

 نظام مدريد

ىل الوثيقتني .51  .MM/A/50/2و MM/A/52/1 استندت املناقشات اإ

 تقرير عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات

"تقرير عن قاعدة بياانت نظام مدريد بشأأن السلع واخلدمات" علام مبضمون  مدريدمجعية احتاد أأحاطت  .52

 (.MM/A/52/1)الوثيقة 

 اقكراح الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات
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دلويل للعالمات، اقكراح الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق مدريد بشأأن التسجيل ا مجعية احتاد مدريداعمتدت  .53

اقكراح الالحئة التنفيذية لربوتوكول اتفاق " وكذكل التعديالت املدخةل عىل جدول الرسوم، عىل النحو املبنّي يف مرفق

اترخيا دلخولها  2020فرباير  1، وحّددت (MM/A/52/2 الوثيقة) مدريد بشأأن التسجيل ادلويل للعالمات

 النفاذ. حزي

 وّحدمن جدول الأعامل امل 23لبند ا

 نظام لهاي

ىل الوثيقة .54  .H/A/38/1 استندت املناقشات اإ

دخالها عىل الق مجعية احتاد لهاياعمتدت  .55 املرفقني الأول ، عىل النحو املبنّي يف 3اعدة التعديالت املقكرح اإ

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

 جدول الأعامل املوّحد من 24لبند ا

 لش بونةنظام 

ىل الوثيقتني .56  .LI/A/35/2و LI/A/35/1 استندت املناقشات اإ

 الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونةتقرير عن 

 "تقرير عن الفريق العامل املعين بتطوير نظام لش بونةضمون "علام مب مجعية احتاد لش بونةأأحاطت  .57

 (.LI/A/35/1 )الوثيقة

دخالهاالتعديالت ا  لش بونة بني اتفاق لش بونة ووثيقة جنيف لتفاقاملشكركة الالحئة التنفيذية عىل  ملقكرح اإ

ن  .58  :مجعية احتاد لش بونةاإ

بني اتفاق لش بونة  الالحئة التنفيذية املشكركةجدول الرسوم الوارد يف التعديالت عىل  اعمتدت "1"

دراج جنيف لحتاد لش بونة،  ووثيقة ابملائة من مبلغ الرسوم املقّررة املس تحقة  50ختفيض بنس بة من أأجل اإ

 وفامي خيص لك تعديل لتسجيل دويل؛السداد من قبل البدلان الأقل منوا فامي خيص التسجيالت ادلولية 

لهيا يف الفقرة الفرعية "و  "2" " بعد ثالث س نوات من 1قّررت أأن يبدأأ نفاذ ختفيضات الرسوم املشار اإ

 اق لش بونة حزي النفاذ.دخول وثيقة جنيف لتف

 من جدول الأعامل املوّحد 25لبند ا

 عىل الإنكرنت أأسامء احلقول مبا يف ذكلمرك  الويبو للتحكمي والوساطة، 

ىل الوثيقة .59  .WO/GA/50/10 استندت املناقشات اإ
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ىل أأسامء احلقول"  مبضمونامجلعية العامة للويبو علام  أأحاطت .60 "مرك  الويبو للتحكمي والوساطة، ابلإضافة اإ

 (.WO/GA/50/10)الوثيقة 

 من جدول الأعامل املوّحد 26لبند ا

ىل املصنفات املنشورة لفائدة الأشخاص املكفوفني أأو معايق البرص أأو ذوي  معاهدة مراكش لتيسري النفاذ اإ

عاقات أأخرى يف قراءة املطبوعات  اإ

ىل الوثيقةاستندت املناقش .61 ىل الوثيقة .MVT/A/3/1 Rev ات اإ  ..MVT/A/3/INF/1 Rev. وأأشري اإ

 (.MVT/A/3/1 )الوثيقة "معاهدة مراكشأأحاطت مجعية معاهدة مراكش علام مبضمون "وضع  .62

 من جدول الأعامل املوّحد 27لبند ا

 تقارير عن شؤون املوظفني

ىل الوثيقتني .63  .WO/CC/75/INF/2و WO/CC/75/INF/1 استندت املناقشات اإ

آت والتقدير واملناقشة اليت دارت بشأأنه، وقّررت أأن  .64 أأحاطت جلنة الويبو للتنس يق علام بربانمج الويبو للماكفأ

آت والتقدير يف ادلورة السادسة والس بعني للجنة التنس يق.  تلمتس من الأمانة أأن تقدم تقريرا عن تنفيذ برانمج املاكفأ

 من جدول الأعامل املوّحد 28لبند ا

 تعديالت عىل نظام املوظفني ولحئته

ىل الوثيقة .65  .WO/CC/75/2 استندت املناقشات اإ

ن جلنة الويبو للتنس يق: .66  اإ

الأول من عىل نظام املوظفني عىل النحو الوارد يف املرفق املدخةل عىل التعديالت  وافقت "1"

دخاهل ، ابس تثناء التع2019يناير  1اعتبارا من لتدخل حزي النفاذ  ،WO/CC/75/2 ةالوثيق ديل املقكرح اإ

 من نظام املوظفني، واذلي حسبته الأمانة بناء عىل طلب اللجنة. 14-3عىل املادة 

 :علام ابلتعديالت املدخةل عىل لحئة املوظفني وأأحاطت "2"

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

 ؛2019 يناير 1من 

 2017 يوليو 1، واملطبَّقة بني نفسها ةلوارد يف املرفق الثالث من الوثيقوعىل النحو ا (ب )

 .2018 يونيو 30و
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 فهيا، والمتست من الأمانة تضمني تقريرها الس نوي عن املوارد البرشية معلومات عن أأية حالت ُمنح "3"

 س نتني.طيةل املدة املشموةل ابلتقرير، متديد لتعيني مؤقت مبا يتجاوز فكرة ال 

 من جدول الأعامل املوّحد 29لبند ا

 املوج اعامتد التقرير 

ىل الوثيقة .67  .A/58/10 استندت املناقشات اإ

ن مجعيات  .68  ، لك فامي يعنيه،الويبواإ

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

ل والمتست من الأمانة اس تكامل التقارير الشامةل ونرشها عىل موقع الويبو الإلككروين وتبليغها لدلو  "2"

ىل الأمانة يف موعد أأقصاه 2018 أأكتوبر 23الأعضاء يف موعد أأقصاه  . وينبغي تقدمي التعليقات اإ

 .2018 ديسمرب 7، وبعد ذكل س ُتعترب التقارير ُمعمتدة حبلول 2018 نومفرب 23

 من جدول الأعامل املوّحد 30لبند ا

 اختتام ادلورات

 .مجلعيات الويبو الثامنة وامخلسنيسلسةل الاجامتعات اختمت رئيس امجلعية العامة للويبو  .69

 ]هناية الوثيقة[
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