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 ابإلنلكزيية: األصل
تارخي  2010ل يويو 20: لا

  مجعيات الدول األعضاء يف الويبو

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

 العادية 2011مشروعات جداول أعمال دورات 
للجمعية العامة للويبو ومؤمتر الويبو ومجعية 

  د برناحتاد باريس ومجعية احتا
 مذكرة املدير العام

بو عىل أن  .1 ية الو ينص اتفا يق "قت نة ا سـتقوم  ية العامة ] بإعداد[… لتنجل مجلعرشوع جدول أعامل ا ] وإعداد[… م
ية ابريس )). 3(8املادة " (…مرشوع جدول أعامل املؤمتر  قونص اتفا هومل(ت تو كويقة ا سـ نة "عىل أن ) ث للجتقوم ا

يذية  ية مرشوع جدول ] بإعداد[… لتنفا ية برن )). أ)(6(14املادة " (…مجلعأعامل ا قونص اتفا تا (ت ثيقو
هومل وابريس تو كا يذية "عىل أن ) سـ نة ا لتنفتقوم ا ية ] بإعداد[… للج مجلعرشوع جدول أعامل ا " …م

 )).أ)(6(23 املادة(

ييت احتاد ابريس و .2 بو و بو ومؤمتر الو ية العامة للو بةل  نعقد ادلورات العادية ا مجعو ي ي للجمع ملق احتاد برن يف الفرتة ست
مترب إىل 26من  توبر 5سب  شأن . 2011ك أ هذه الويقة اقرتاحات  ثالث والرابع  ثاين وا بوترد يف املرفقات األول وا ث ل لل

رشوعات جداول أعامل ادلورات املذكورة بغي عىل األقل إدراهجا يف  نود اليت  ما ينب ويأيت الاقرتاح الرايم إىل . ل
نود وفقا لألح ًإدراج تكل ا ية ابريس لب بو واتفا ية الو ية من اتفا قاكم ا يق هومل(ملعن تو كويقة ا سـ ية برن ) ث ثويقة (قواتفا

ية) ابريس ئات الرئا سـأو وفقا لقرارات سابقة اختذهتا بعض ا لهي نودا . ً ًوجتدر اإلشارة إىل أن املدير العام يدرج  ب
تضت الظروف ذكل رشوعات جداول األعامل إذا ا ية يف  قإضا  .مف

A 



A/48/23 

2 

بو وكام جرت الع .3 يات ادلول األعضاء يف الو رشوعات جداول أعامل  نود املقرتح إدراهجا يف  يادة، فإن ا مجع م لب
متع يف دورات عادية  ئات اليت  سـتجوسائر ا رشوع جدول أعامل موحد ومفصل2011 عاملهي  .م سرتد يف 

 

يق مدعوة إىل اعامتد  .4 بو  نة الو سـإن  ي للتنجل
يذية  نة ا ثاين؛ وا لتنفاملرفقني األول وا للج الحتاد ابريس ل

يذية الحتاد  نة ا ثالث؛ وا لتنفمدعوة إىل اعامتد املرفق ا للج ل
 .برن مدعوة إىل اعامتد املرفق الرابع

 ]اتيل ذكل املرفقت[
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ANNEX I 
ا
ولا�����   

رشوع جدول أعامل منود مقرتحة إلدراهجا يف   ب
نة   2011لسـادلورة العادية 

بو يية العامة للو  للجمع

ية العامة تب ا تخاب أعضاء  مجلعا  مكن

يان املايل املؤقت 2010تقرير عن أداء الربانمج  تأخرة2010 لعاملب؛ وا  مل؛ والاشرتااكت ا

ية ل  2013-2012فرتة لنالربانمج واملزيا

يدية والفوللكور ية واملعارف ا ية الفكرية واملوارد الورا ية اب ية ادلوية ا نة احلكو تعلقة اب سائل ا تقلبعض ا ث ن ل للج مل لمل مللكملع  م

تع سائل ا ملبعض ا ية الفكريةمل ية وا نة ا مللكلقة  من  لتبلج

بني قبول املرا  ق

ثاين[ ]لييل ذكل املرفق ا
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ANNEX II 
ا����ا�����   

رشوع جدول أعامل منود مقرتحة إلدراهجا يف   ب
نة   2011لسـادلورة العادية 

بوا ملؤمتر  يلو

تب  تخاب أعضاء  مكا  املؤمترن

يان املايل املؤقت 2010تقرير عن أداء الربانمج   تأخرةمل؛ والاشرتااكت ا2010 لعاملب؛ وا

ية ل  2013-2012فرتة لنالربانمج واملزيا

بني قبول املرا  ق

يق بو  نة الو تخاب أعضاء  سـا ي جل  للتنن

ثالث[  ]لييل ذكل املرفق ا
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ANNEX III 
ا����ا�����   

رشوع جدول أعامل منود مقرتحة إلدراهجا يف   ب
نة   2011لسـادلورة العادية 

 مجلعية احتاد ابريس

ية  تب ا تخاب أعضاء  مجلعا  مكن

يان املايل املؤقت 2010تقرير عن أداء الربانمج  تأخرة2010 لعاملب؛ وا  مل؛ والاشرتااكت ا

ية ل  2013-2012فرتة لنالربانمج واملزيا

بني قبول املرا  ق

تخاب أعضاء  يةنا يذية  نة ا للجمعا  لتنفللج

 ]الرابعييل ذكل املرفق [
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ANNEX IV 

ا��ا��ا�����   

رشوع جدول أعامل منود مقرتحة إلدراهجا يف   ب
نة   2011لسـادلورة العادية 

 مجلعية احتاد برن

يةا تب ا مجلعتخاب أعضاء   مكن

يان املايل املؤقت 2010تقرير عن أداء الربانمج  تأخرة2010 لعاملب؛ وا  مل؛ والاشرتااكت ا

ية ل  2013-2012فرتة لنالربانمج واملزيا

بني قبول املرا  ق

ية يذية  نة ا تخاب أعضاء ا للجمعا للج  لتنفن

 ]ثالرابع وهناية الويقة املرفق هناية[


