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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010 سبمترب 29: لا

  مجعيات الدول األعضاء يف الويبو

  االجتماعات الثامنة واألربعون سلسلة
 2010سبمترب  29 إىل 20جنيف، من 

جدول األعمال املوحد واملفصل
ّ ّ

  

ياتذلي ا متدته ا مجلعا  ع
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 مقدمة

ثتضمن هذه الويقة  .1 رشين ت ئات ا يات وسائر ا رشوعات جداول أعامل ا لعنود  ي مجلع م ثالوارد ذكرها يف الويقة (لهب
A/48/INF/1 ( ندا واحدا من موحدةبطريقة ئة واحدة شلك  ية أو  سأةل تعين أكرث من  ب، أي أن لك  ت ي مجع هم

 .بنود جدول األعامل

نود جدول األعامل  .2 ند من  بولك  ب يةبوترد حتت لك . ّمفصلّ ياانت اآل تند ا  :لب

ية، "1" ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  له

بو42وفقا للامدة (ئوالريس  "2" نظام ادلاخيل العام للو ي من ا  ،)ل

تحضريية، إن وجدت "3" لوالويقة أو الواثئق ا  .ث

تايل .3 يوم ا نود جدول األعامل املذكورة أدانه يف ا ناول  لومن املقرتح  ل ب  :ت

ثالانني 
رب سبمت 20

ثالاثء  لوا
 سبمترب 21

نود من    5 إىل 1لبا

األربعاء 
 سبمترب 22

نود من    16 إىل 6لبا

يس  مخلا
 سبمترب 23

نود من    25 إىل 17لبا

امجلعة 
 سبمترب 24

نود من    33 إىل 26لبا

ثالانني 
 سبمترب 27

نود من    37 إىل 34لبا

ثالاثء  لا
 سبمترب 28

ند م  تكامل أي  بخمصص يف حال عدم ا سـ ن جدول َّ
مترب ومتكني األمانة من إعداد 27األعامل يف  ل  سب

تقارير لرشوعات ا  م

األربعاء 
 سبمترب 29

ندان    39 و38لبا

 

ساعة . وجتدر اإلشارة إىل أن اجلدول الزمين الوارد أعاله مؤقت باح من ا سة ا تعقد  لو لص جل سة 13:00 إىل 10:00سـ جل و
ساعة  هر من ا لبعد ا نظ. 18:00 إىل 15:00لظ َّو ية ست سا سة  سب احلاجة  ئم  م جل ساعة (ح من ) 21:30 إىل 19:30لمن ا

نود  شة ا نا تام  بأجل ا ق لت م يومّاملقرر خ لناوها يف ذكل ا  .لت

نقاش يف أي يوم ما بني  نود جدول األعامل  ند من  تفات إىل أن من املمكن طرح أي  للويرىج الا ب ب مترب 29 و20ل سب 
نظام ادلاخيلئ، بقرار من الريس وو2010 بوللفقا   .ي العام للو
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نود جدول األعامل  ببقامئة 

تاح ادلورات .1  فتا

تخاب أعضاء املاكتب .2  نا

 اعامتد جدول األعامل .3

توى يع ا ملسـاجلزء ر  ف

 تقرير املدير العام .4

ياانت العامة .5  لبا

ية سائل املؤ ية وا ئات الرئا سـا مل سـ سي  له

بني .6 قبول املرا  ق

 املوافقة عىل الاتفاقات املربمة .7

ية 2011ت مرشوعات جداول أعامل دورا .8 ية احتاد ابريس و بو و بو ومؤمتر الو ية العامة للو مجع العادية  مجع ي ي للجمع
 احتاد برن

ية يط ووضع املزيا نا  لتخط

توسط .9 ية لألجل ا ملاخلطة الاسرتا  تيج

تعراض املايل لعام  .10 ية وحتديث الا يا تخدام األموال الا سـوضع ا ط ت  2010حسـ

تعراض .11 بقمعلية سـا ية ا ملط وضع املزيا رشوعاةن ية الفكرية مل عىل ا ية وا ية اب نة ا مللكت اليت تقرتهحا ا من ن لتللج ملع
ية يات جدول أعامل ا يذ تو منألغراض  لتص  تنف

تعراض الفرتة   2009-2008سـا

 2009-2008تقرير أداء الربانمج للفرتة  .12

ية للفرتة تقرير ا .13  2009-2008لإلدارة املا

ساابت اخلاريجاتق .14  حلرير مراجع ا

ياسة العامة شأن ا سـاقرتاحات   لب

يةا .15 يا شأن األموال الا طياسة العامة  ت ب حسـ  ل

تامثرات .16 شأن الا ياسة العامة  سا ب  لسـ

بو .17 شأن اللغات يف الو ياسة العامة  يا ب  لسـ

ية .18 بو اخلار شأن ماكتب الو ياسة العامة  جا ي ب  لسـ
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يجي  .19 تقومي الاسرتا تبرانمج ا بادراتل رشوعات وا ية عن ا تقارير املر ملوا مل حل  ل

يط للموار "1" يذ نظام ا شأن  تخطاقرتاح  لب بو؛تنف ية يف الو يد املؤ  سسـ

ية ادلوية للقطاع العامو "2" ليذ املعايري احملا ب سنف ية للفرتة ؛ت ياانت املا ل وا هذه املعايري 2009-2008لب ل وفقا 
ية   ؛لادلويةسباحملا

بو والحئة موظفهيا؛و "3"  يتقرير مرحيل عن مراجعة نظام موظفي الو

يذ برانمج إهناء اخلدمة الطوعي؛و "4"  تنفتقرير عن 

  عن نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني؛تقرير مرحيلو "5"

يد الكربون؛تقرير مرحيل عن و "6" يرشوع   حتم

بو؛و "7" نفاذ إىل مجمع الو يتقرير مرحيل عن إماكيات ا ل  َّن

يولويجو "8" نوع ا يوم العاملي  با ت لل بو: لل يولويج يف مجمع الو نوع ا يا ب َّت ل  .ل

ناء اجلديد واألمن باين وا بتجدات حول ا مل لسـ  م

رشو .20 ناء اجلديد و ما   اجلديدةملؤمتراتاع قاعة لب

ية .21 باين احلا سالمة واألمن يف ا تحديث ا بو  لرشوع الو مل ل ل ي  م

يق والرقابة تد قا  ل

يق .22 تد نة ا تعلقة  سائل ا قتقرير الفريق العامل املعين اب ل بلج مل  مل

ساابت اخلاريج .23 يار مراجع ا حلتقرير عن وضع ا  خت

يق ادلاخيل والرقابة اإلدار .24 تد بة ا نوي موجز ملدير  قتقرير  ل شع  يةسـ

يق ادلاخيل .25 تد ثاق ا قمراجعة  ل  مي

بو  يجلان الو

نةتقرير  .26 ية الفكريةللجا ية وا ية اب مللك ا من لتن  ملع

ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة .27 نة ادلامئة ا نتقرير عن معل ا  ملعللج

بو األخرى .28 ية عن جلان الو يتقارير إعال  :م

ية الفكرية واملوارد الورا "1" ية اب ية ادلوية ا نة احلكو مللكا نم ل يدية والفوللكورملعللج تقلية واملعارف ا  ؛لث

ية بقانون الرباءاتو "2" نة ادلامئة ا نا  ؛ملعللج

يةو "3" ياانت اجلغرا ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية ابلعالمات ا نة ادلامئة ا فا ب ع لص ل ن لللج  ؛ملع

بو؛و "4" ية مبعايري الو نة ا يا ن  ملعللج

ية ابإلنفاذو "5" شارية ا نة الا نا ت ملعللج  .س
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بو صندوق  .29 لالو متدةلتربعاتي ية ا ية وا متعات األ ملع لصاحل ا حمللجمل  صل

ية ية الفكرية العا ملخدمات ا  مللك

شأن الرباءات .30 تعاون  بنظام معاهدة ا  ل

 نظام مدريد .31

 نظام الهاي .32

 أسامء حقول اإلنرتنت .33

يات األخرى  مجلعا

 مجعية معاهدة قانون الرباءات .34

شأن قانون العالمات .35 نغافورة  بية معاهدة  سـ  مجع

 شؤون املوظفني

ت .36  ون العاملون لفرتة طويةلقاملؤ

تعلق ابملوظفني .37  تشؤون أخرى 

تام ادلورات  ختا

تقرير العام و .38 يةالفردية لتقارير لالاعامتد ا ئة رئا سـلك   هي

تام ادلورات .39  ختا
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 جدول األعامل
 )لّد واملفصّاملوح(

ند  تاح ادلورات : من جدول األعامل1لبا  فتا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةاس ئري :ئالريس

 ال يشء :ثالويقة

ند  تخاب أعضاء املاكتب : من جدول األعامل2لبا  نا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع تان الحتادي ابريس وبرن :له يذ تان ا يق وا بو  ينة الو ن سـ ي لتنفجل للجت ن  لل

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

 ال يشء :ثالويقة

ند   عاملاعامتد جدول األ : من جدول األعامل3لبا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

 ثهذه الويقة :ثالويقة

ند   تقرير املدير العام : من جدول األعامل4لبا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

 ال يشء :ثالويقة

ند  ياانت العامة : من جدول األعامل5لبا  لبا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

 ال يشء :ثالويقة

ند  بني : من جدول األعامل6لبا قبول املرا  ق

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

بني( .A/48/2 Rev :ثالويقة قبول املرا  )ق
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ند   قة عىل الاتفاقات املربمةاملواف : من جدول األعامل7لبا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع يق :له بو  سـنة الو ي  للتنجل

يقئريس  :ئالريس سـنة ا  لتنجل

 )املوافقة عىل الاتفاقات املربمة( WO/CC/63/1 :ثالويقة

ند    العادية2011مرشوعات جداول أعامل دورات  : من جدول األعامل8لبا
بو  بو ومؤمتر الو يية العامة للو ي يةللجمع  مجعو

ية احتاد برن  مجعاحتاد ابريس و

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع تان الحتادي ابريس وبرن :له يذ تان ا يق وا بو  ينة الو ن سـ ي لتنفجل للجت ن  لل

يقئريس  :ئالريس بو  سـنة الو ي  للتنجل

بو2011مرشوعات جداول أعامل دورات ( A/48/23 :ثالويقة ية العامة للو ي العادية   للجمع
بو و ية احتاد برنيومؤمتر الو مجعية احتاد ابريس و  )مجع

ند  توسط : من جدول األعامل9لبا ية لألجل ا ملاخلطة الاسرتا  تيج

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

توسط( A/48/3 :تانثيقالو ية لألجل ا ملاخلطة الاسرتا  )تيج
نة الرب( A/48/24و يات الصادرة عن  تو جلملخص ا ص يةل  نانمج واملزيا

رشة سة  عيف دورهتا اخلا  )م

ند  تعراض املايل لعام  : من جدول األعامل10لبا ية وحتديث الا يا تخدام األموال الا سـوضع ا ط ت  2010حسـ

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ية وعرض مايل ( A/48/4 :تانثيقالو يا تخدام األموال الا طوضع ا ت  )2010مسـتوىف لعام حسـ
ية( A/48/24و نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو نملخص ا جل ص  ل

رشة سة  عيف دورهتا اخلا  )م

ند  تعراض : من جدول األعامل11لبا بقمعلية سـا ية ا ملط وضع املزيا ية ةن ية اب نة ا رشوعات اليت تقرتهحا ا من عىل ا ن للج لتمل ملع
يات جدول يذ تو ية الفكرية ألغراض  صوا نف يةتمللك  لتمن أعامل ا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

رشوعات املقرتحة( .A/48/5 Rev :تانثيقالو ية عىل ا مليق إجراء إعداد املزيا ن ية  تطب ية وا نة ا مللكمن ا من لتللج
ية الفكرية يات جدول أعامل ا منيذ تو لتص  )لتنف

يات الصادرة ( A/48/24و تو صملخص ا يةل نة الربانمج واملزيا نعن   جل
رشة سة  عيف دورهتا اخلا  )م
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ند   2009-2008تقرير أداء الربانمج للفرتة  : من جدول األعامل12لبا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

 )2009-2008تقرير أداء الربانمج للفرتة ( A/48/6 :الواثئق
يق ادلاخيل والرقابة اإلداريةلتثبتقرير ا( A/48/21و تد بة ا قيت  ل  لشع

 )2009-2008بشأن تقرير أداء الربانمج 
ية( A/48/24و نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو نملخص ا جل ص  ل

رشة سة  عيف دورهتا اخلا  )م

ند  ية للفرتة  : من جدول األعامل13لبا  2009-2008لتقرير اإلدارة املا

ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :يةله

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ية للفرتة ( A/48/7 :الواثئق تأخرة: 2009-2008لتقرير اإلدارة املا  ملالاشرتااكت ا
 )2010ن يويو 30حىت 

مترب ( A/48/8و تأخرة يف  سبوضع الاشرتااكت ا  )2010مل
ية( A/48/24و نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو نملخص ا جل ص  ل

رشةيف دورهتا اخلا عسة   )م

ند  ساابت اخلاريجتقارير  : من جدول األعامل14لبا  حلمراجع ا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

يفة املدقق ادلاخيل( WO/GA/39/1 :الواثئق ظنظمي و  )ت
ية( WO/GA/39/2و ية وا ية ا ية إلدارة ا بة املا يق يف املرا سطحتد ت لل لتح ن ق  )لبق
ناء اجلديد(WO/GA/39/3 و برشوع ا ساابت اخلاريج: "لم ميي ملراجع ا حلتقرير   تقي

بىن اإلداري اجلديد واخملزن اإلضايف  يد ا رشوع  ملعن  يق -تشيم تد تابعة  ق   )"2008لم
ية( A/48/24و نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو نملخص ا جل ص  ل

رشة سة  عيف دورهتا اخلا  )م

ند  يةلسـا : من جدول األعامل15لبا يا شأن األموال الا طياسة العامة  ت  حب

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

يات( .A/48/9 Rev :تانثيقالو يا بعة يف جمال الا ياسة ا طا ت ت حسـ مل  ل
ية يا تخدام األموال الا بقة يف ا بادئ ا طوا ت سـ ملط  )حمل

نة الربانم( A/48/24و يات الصادرة عن  تو جلملخص ا ص يةل  نج واملزيا
رشة سة  عيف دورهتا اخلا  )م
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ند  تامثرات : من جدول األعامل16لبا شأن الا ياسة العامة  سا ب  لسـ

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

تامثر( A/48/10 :تانثيقالو سياسة الا  )سـ
ية( A/48/24و نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو نملخص ا جل ص  ل

رشة سة  عيف دورهتا اخلا  )م

ند  بو : من جدول األعامل17لبا شأن اللغات يف الو ياسة العامة  يا ب  لسـ

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

بو( .A/48/11 Addو A/48/11 :قئالواث يياسة اللغات يف الو  )سـ
نة الربانم( A/48/24و يات الصادرة عن  تو جلملخص ا ص يةل  نج واملزيا

رشة سة  عيف دورهتا اخلا  )م

ند  ية : من جدول األعامل18لبا بو اخلار شأن ماكتب الو ياسة العامة  جا ي ب  لسـ

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ية( A/48/12 :تانثيقالو بو اخلار شأن ماكتب الو ياسة العامة  جا ي ب  )لسـ
يات( A/48/24و تو صملخص ا يةل نة الربانمج واملزيا ن الصادرة عن   جل

رشة سة  عيف دورهتا اخلا  )م

ند  يجي : من جدول األعامل19لبا تقومي الاسرتا تبرانمج ا  ل
بادرات رشوعات وا ية عن ا تقارير املر ملوا مل حل  ل

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

يق مجلعية العامةائريس  :ئالريس نة ا سـأو ريس  لتنجل  ئ

شأن  "1" تاقرتاح  بوب ية يف الو يط للموارد املؤ ييذ نظام ا سـ ستخط ل  نف

تان ية( A/48/14 :ثيقالو يط للموارد املؤ تاكمل  يذ نظام شامل  سـاقرتاح  ستخط لل م  )لتنف
ية( A/48/24و نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو نملخص ا جل ص  ل

رشة سة  عيف دورهتا اخلا  )م

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ية ادل "2" يةسباملعايري احملا ياانت املا لوية للقطاع العام وتقدمي ا ب  لل
ية 2009-2008للفرتة  هذه املعايري احملا ب وفقا   لادلويةسل

ثال( A/48/15 :الواثئق ية ضامان لال يذ برامج املعلوما تتقرير مرحيل عن  مت ته  نفت حئنظام املايل اجلديد وال لل
ية ادلوية للقطاع العام  لواملعايري احملا  ))IPSAS(سب

ية للفرتة ( A/48/25و ياانت املا لا ية ادلوية للقطاع العام2009-2008لب ل وفقا للمعايري احملا  )سب
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ية( A/48/24و نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو نملخص ا جل ص  ل
رشة سة  عيف دورهتا اخلا  )م

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

بو والحئة موظفهيا "3"  يتقرير مرحيل عن مراجعة نظام موظفي الو

ته( WW/CC/63/2 :ةثالويق نظام املايل وال حئتقرير مرحيل عن مراجعة ا  )ل

يقئريس  :ئالريس سـنة ا  لتنجل

يذ برانمج إهناء اخلدمة الطوعي "4"  تنفتقرير عن 

يذ برانمج إهناء اخلدمة الطوعي( WO/CC/63/3 :ةثالويق  )تنفتقرير عن 

يقئريس  :ئالريس سـنة ا  لتنجل

 املوظفنيتقرير مرحيل عن نظام إدارة األداء وتطوير  "5"

 ))PMSDS(نظام إدارة األداء وتطوير املوظفني( WO/CC/63/4 :ثالويقة

يقئريس  :ئالريس سـنة ا  لتنجل

يد الكربون "6" رشوع  يتقرير مرحيل عن   حتم

يد الكربون( A/48/16 :ةثالويق رشوع  يتقرير مرحيل عن   )حتم

ية العامةئريس  :ئالريس  مجلعا

نفاذ إىل مجمع "7" َّتقرير مرحيل عن إماكيات ا ل بون  ي الو

بو( A/48/17 :ةثالويق نفاذ إىل مجمع الو يتقرير مرحيل عن ا  )َّل

ية العامةئريس  :ئالريس  مجلعا

يولويجالعام ادلويل  "8" بنوع ا لت بو: لل يولويج يف مجمع الو نوع ا يا ب َّت ل  ل

يولويج( A/48/18 :ثالويقة نوع ا بالعام ادلويل  لت بو: لل يولويج يف مجمع الو نوع ا يا ب َّت ل  )ل

ية العامة ئريس :ئالريس  مجلعا

ند  ناء اجلديد : من جدول األعامل20لبا  لبا
رشوع قاعة    اجلديدةملؤمتراتامو

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ناء اجلديد( A/48/19 :الواثئق رشوع ا بتقرير مرحيل عن   )لم
رشوع قاعة املؤمترات اجلدي( A/48/22و  )دةمتقرير مرحيل عن 
ية( A/48/24و نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو نملخص ا جل ص  ل

رشة سة  عيف دورهتا اخلا  )م
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ند  ية : من جدول األعامل21لبا باين احلا سالمة واألمن يف ا تحديث ا بو  لرشوع الو مل ل ل ي  م

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

تان سني معايريتق( A/48/20 :ثيقالو رشوع  تقدم احملرز يف  حترير عن ا م  ل
ية بو احلا باين الو سالمة واألمن يف  لا ي  )مل

ية( A/48/24و نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو نملخص ا جل ص  ل
رشة سة  عيف دورهتا اخلا  )م

ند  يق : من جدول األعامل22لبا تد نة ا تعلقة  سائل ا قتقرير الفريق العامل املعين اب ل بلج مل  مل

يةمجلا ئات ا نيات وسائر ا ي ملعع ية العامة :له  مجلعا

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

يق( WO/GA/39/13 :ةثالويق نة ا تعلقة  سائل ا سـتقرير الفريق العامل املعين اب بلج مل  )لتنمل

ند  ساابت اخلاريج : من جدول األعامل23لبا يار مراجع ا حلتقرير عن وضع ا  خت

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  عية العامةمجلا :له

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

تان ساابت خاريج( WO/GA/39/4 :ثيقالو يار مراجع  حتقرير عن وضع ا  )خت
ية( A/48/24و نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو نملخص ا جل ص  ل

رشة سة  عيف دورهتا اخلا  )م

ند  يق ادلاخيل : من جدول األعامل24لبا تد بة ا نوي موجز ملدير  قتقرير  ل شع   والرقابة اإلداريةسـ

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ية العامة :له  مجلعا

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

تان يق ادلاخيل والرقابة اإلدارية( WO/GA/39/5 :ثيقالو تد بة ا نوي موجز ملدير  قتقرير  ل شع  )سـ
ية( A/48/24و نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو نملخص ا جل ص  ل

سة رشةميف دورهتا اخلا  )ع 

ند  يق ادلاخيل : من جدول األعامل25لبا تد ثاق ا قمراجعة  ل  مي

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ية العامة :له  مجلعا

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

تان يق ادلاخيل( WO/GA/39/6 :ثيقالو تد ثاق ا قمراجعة  ل  )مي
ية( A/48/24و نة الربانمج واملزيا يات الصادرة عن  تو نملخص ا جل ص  ل

رشةيف دور سة  عهتا اخلا  )م
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ند  نة تقرير  : من جدول األعامل26لبا ية الفكريةللجا ية وا ية اب مللكا من لتن  ملع

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ية العامة :له  مجلعا

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ية الفكرية( WO/GA/39/7 :ثالويقة ية وا ية اب نة ا مللكتقرير ا من ن لتللج  )ملع

ند  ية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة :امل من جدول األع27لبا نة ادلامئة ا نتقرير عن معل ا  ملعللج

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ية العامة :له  مجلعا

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

ية حبق املؤلف و احلقوق اجملاورة( .WO/GA/39/8 Rev :ثالويقة نة ادلامئة ا نتقرير عن معل ا  )ملعللج

ند  بو األخرى :عامل من جدول األ28لبا ية عن جلان الو يتقارير إعال  م

يدية والفوللكور "1" ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تقلا ث ن ل لللج مللكملع  ؛م

ية بقانون الرباءاتو "2" نة ادلامئة ا نا  ؛ملعللج

يو "3" ية وا نا تجارية والرسوم والامنذج ا ية ابلعالمات ا نة ادلامئة ا با ع لص ل ن لللج يةملع  ؛فاانت اجلغرا

بو؛و "4" ية مبعايري الو نة ا يا ن  ملعللج

ية ابإلنفاذ "5" شارية ا نة الا نوا ت ملعللج  .س

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ية العامة :له  مجلعا

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

بو األخرى( WO/GA/39/9 :ثالويقة ية عن جلان الو يتقارير إعال  )م

ند  ب : من جدول األعامل29لبا يندوق الو متدةص ية ا ية وا متعات األ تربعات لصاحل ا ملعو  حمللجمل صل  لل

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ية العامة :له  مجلعا

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

متدة( WO/GA/39/11 :ثالويقة ية ا ية وا متعات األ تربعات لصاحل ا ملعندوق ا حمللجمل صل ل نظام: ص  )لتعديل ا

ند  شأن الرباءاتنظام معا : من جدول األعامل30لبا تعاون  بهدة ا  ل

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع شأن الرباءات :له تعاون  بية احتاد معاهدة ا ل  مجع

ية  :ئالريس مجعريس  شأن الرباءاتئ تعاون  باحتاد معاهدة ا  ل

شأن الرباءات( .PCT/A/41/1 Rev :قئالواث تعاون  بالفريق العامل ملعاهدة ا  :ل
ثة ثا لتقرير ادلورة ا  )ل

يذية(.PCT/A/41/2 Rev و ها عىل الالحئة ا تعديالت املقرتح إدخا نفا لتل  ل
شأن الرباءات تعاون  بملعاهدة ا  )ل

 لأنظمة إدارة اجلودة لإلدارات ادلوية يف إطار معاهدة(.PCT/A/41/3 و
شأن الرباءات تعاون  با  )ل
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ند   نظام مدريد : من جدول األعامل31لبا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  مدريدمجعية احتاد  :له

 مجعية احتاد مدريدئريس  :ئالريس

تان يا املعلومات( MM/A/43/1 :ثيقالو نولو جبرانمج حتديث  يل ادلويلنظام مدريد ونظام (تك  ):للتسجالهاي 
 )تقرير مرحيل

نظام مدريد(MM/A/43/2 و سلع واخلدمات  شأن ا ياانت  لقاعدة  ل ب  )تقرير مرحيل: ب

ند   نظام الهاي : من جدول األعامل32لبا

يةمجلا ئات ا نيات وسائر ا ي ملعع  مجعية احتاد الهاي :له

 مجعية احتاد الهايئريس  :ئالريس

يا املعلومات ( H/A/29/1 :ثالويقة نولو جبرانمج حتديث  يل ادلويل(تك  ):للتسجنظام مدريد ونظام الهاي 
 )تقرير مرحيل

ند   أسامء حقول اإلنرتنت : من جدول األعامل33لبا

ئات ا يات وسائر ا ملا يه ية العامة :عنيةلمجلع  مجلعا

 مجلعية العامةائريس  :ئالريس

 )أسامء احلقول عىل اإلنرتنت( WO/GA/39/10 :ثالويقة

ند   مجعية معاهدة قانون الرباءات : من جدول األعامل34لبا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  مجعية معاهدة قانون الرباءات :له

 مجعية معاهدة قانون الرباءاتئريس  :ئالريس

شأن الرباءات( PLT/A/8/1 :ثيقةالو تعاون  تعديالت اخلاصة مبعاهدة ا بيق بعض ا ل ل  تطب
 )عىل معاهدة قانون الرباءات

ند  شأن قانون العالمات : من جدول األعامل35لبا نغافورة  بية معاهدة  سـ  مجع

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع شأن قانون العالمات :له نغافورة  بية معاهدة  سـ  مجع

شأن قانون العالماتئريس  :ئالريس نغافورة  بية معاهدة  سـ  مجع

يذية) 6(إىل ) 4(3مراجعة القاعدة ( STLT/A/2/1 :ثالويقة  لتنفمن الالحئة ا
شأن قانون العالمات نغافورة  بملعاهدة   )سـ

ند  تون العاملون لفرتة طويةل : من جدول األعامل36لبا  قاملؤ

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع ي :له بو  سـنة الو ي  قللتنجل

يقئريس  :ئالريس سـنة ا  لتنجل

تون العاملون لفرتة طويةل( WO/CC/63/5 :ثالويقة يت: قاملؤ ية  للتثباقرتاح اسرتا  )تيج
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ند  تعلق ابملوظفني : من جدول األعامل37لبا  تشؤون أخرى 

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع يق :له بو  سـنة الو ي  للتنجل

يقئريس  :ئالريس سـنة ا  لتنجل

تعلق ابملوظفني( WO/CC/63/6 :تانثيقالو  )تشؤون أخرى 
يني املدقق( WO/CC/63/7و شأن جتديد  يق  نة ا شورة  تعالامتس  ب سـ جل  لتنم

يق ادلاخيل تد بو  ثاق الو قادلاخيل وفقا  لل ي  )ملي

ند  ية : من جدول األعامل38لبا ئة رئا تقارير الفردية للك  تقرير العام وا سـاعامتد ا ي ل  هل

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

ية  :ئالريس ئة ا ية أو ا يس ا ية العامة، ور تقرير العام وتقرير ا بة إىل ا ية العامة اب نريس ا ي مجلع مجلع ل سـ ملعمجلع ه لن ئل ئ
بة إىل  تقاريرلك واحد من لنسـاب   األخرىلا

تقارير :ثالويقة لرشوعات ا  م

ند  تام  : من جدول األعامل39لبا  ادلوراتختا

ية ئات ا يات وسائر ا نا ي ملعمجلع  لكها :له

ية العامة :ئيسالر مجلعريس ا  ئ

 ال يشء :ثالويقة
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