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 األعضاء يف الويبو الدولمجعيات 
 

 واخلمسونالثانية سلسلة االجتماعات 
ىل  20جنيف، من   1023ديسمرب  21اإ
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 مقدمة

( بطريقة A/52/INF/1 امجلعيات وسائر الهيئات )الوارد ذكرها يف الوثيقة تتضمن هذه الوثيقة بنود جداول أأعامل .2
 موحدة، أأي أأن لك مسأأةل تعين أأكرث من مجعية أأو هيئة واحدة تشلك بندا واحدا من بنود جدول الأعامل.

 ولّك بند من بنود جدول الأعامل مفّصل. وترد حتت لك بند البياانت الآتية: .1

 الهيئات املعنية،امجلعيات وسائر  "2"

 من النظام ادلاخيل العام للويبو(، 21 والرئيس )وفقا للامدة "1"

ن وجدت. "3"  والوثيقة أأو الواثئق التحضريية، اإ

ىل 20:00 الصباح من الساعة اتوس تعقد جلس ىل 20:00 بعد الظهر من الساعة اتوجلس 23:00 اإ م 20:00 اإ . وستنظَّ
 .مفا بعد 29:00 مسائية من الساعة اتحسب احلاجة جلس

ىل أأن ، بقرار من 1023ديسمرب  12و 10 من املمكن طرح أأي بند من بنود جدول الأعامل للنقاش يف أأي يوم ما بني هويرىج الالتفات اإ
 الرئيس ووفقا للنظام ادلاخيل العام للويبو.
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 قامئة بنود جدول الأعامل

 افتتاح ادلورات .2

 اعامتد جدول الأعامل .1

سبمترب  13من  - سلسةل الاجامتعات احلادية وامخلسون) لك هيئة رئاس يةل الفردية ريراتقال العام و اعامتد التقرير  .3

ىل  (1023 أأكتوبر 1 اإ

 التخطيط ووضع املزيانية

سابعة والس تني قرار امجلعية العامة فامي خيص القرار اذلي اختذته جلنة التنس يق بشأأن املاكتب اخلارجية أأثناء دورهتا ال  .2
 العادية الرابعة والأربعون()ادلورة 

 1022/20 للثنائيةاقرتاح الربانمج واملزيانية  .0

دارة املاكتب اخلارجيةبشأأن للويبو  العامة اتسس ياال  .6  اإ

 التدقيق والرقابة الإدارية

 احلومكة يف الويبو .7

طار وضع القواعد واملعايري ادلولية  جلان الويبو واإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لع .0  امتد معاهدة بشأأن قانون التصامميالنظر يف ادلعوة اإ

 )جلنة حق املؤلف( ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة ابللجنة بعض املسائل املتعلقة .9

 )جلنة املعايري( اللجنة املعنية مبعايري الويبو تقارير عن جلان الويبو الأخرى: .20

 اختتام ادلورات

مجلعيات ادلول  سلسةل الاجامتعات الثانية وامخلسونالاس تثنائية للجمعية العامة )ادلورة اعامتد التقرير العام وتقرير  .22
 الأعضاء يف الويبو(

 اختتام ادلورات .21
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 لد واملفصّ املوحّ  جدول الأعامل

 افتتاح ادلورات من جدول الأعامل 2البند 

 لكها امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 )معلومات عامة( A/52/INF/1 :الوثيقة

 اعامتد جدول الأعامل من جدول الأعامل 2البند 

 لكها امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 هذه الوثيقة الوثيقة:

اعامتد التقرير العام والتقارير الفردية للك هيئة رئاس ية  من جدول الأعامل 3البند 
ىل  13من  -احلادية وامخلسون الاجامتعات  )سلسةل سبمترب اإ

 (1023أأكتوبر  1

 لكها امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 رئيس امجلعية العامة الرئيس:

 (التقرير العام)  A/51/20الوثيقة  :ئقالواث
 (التقرير)  WO/GA/43/22الوثيقة 
 (التقرير)  WO/CF/33/1الوثيقة 
 (التقرير)  WO/CC/67/4الوثيقة 
 (التقرير)  P/A/46/1الوثيقة 
 (التقرير)  P/EC/52/1الوثيقة 
 (التقرير)  B/A/40/1الوثيقة 
 (التقرير)  B/EC/58/1الوثيقة 
 (التقرير)  MM/A/46/3الوثيقة 
 (التقرير)  H/A/32/3الوثيقة 
 (التقرير)  N/A/32/1الوثيقة 
 (التقرير)  LI/A/29/2الوثيقة 
 (التقرير)  LO/A/32/1الوثيقة 
 (التقرير)  IPC/A/33/5الوثيقة 
 (التقرير)  PCT/A/44/5الوثيقة 
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 (التقرير)  BP/A/29/1الوثيقة 
 (التقرير)  VA/A/25/1الوثيقة 
 (التقرير)  WCT/A/12/1الوثيقة 
 )التقرير(  WPPT/A/12/1الوثيقة 
 (التقرير)  PLT/A/11/2الوثيقة 
 (التقرير)  STLT/A/5/2الوثيقة 

 املزيانيةالتخطيط ووضع 

قرار امجلعية العامة فامي خيص القرار اذلي اختذته جلنة التنس يق  من جدول الأعامل 2البند 
بشأأن املاكتب اخلارجية أأثناء دورهتا السابعة والس تني )ادلورة 

 العادية الرابعة والأربعون(

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

  مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

قرار امجلعية العامة فامي خيص القرار اذلي اختذته جلنة التنس يق بشأأن املاكتب )  WO/GA/44/1 :الوثيقة
 (اخلارجية أأثناء دورهتا السابعة والس تني )ادلورة العادية الرابعة والأربعون(

 2102/0102 للثنائيةاقرتاح الربانمج واملزيانية  من جدول الأعامل 0البند 

 لكها الهيئات املعنية:امجلعيات وسائر 

  مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 (1022/1020 للثنائيةاقرتاح الربانمج واملزيانية ) .A/51/7 Rev :الواثئق
 )ورقة املعلومات عن املاكتب اخلارجية) A/51/INF/6و
ىل ورقة املعلومات عن املاكتب اخلارجية) .A/51/INF/6 Addو ضافة اإ  )اإ
ىل ورقة املعلومات عن املاكتب اخلارجية) A/51/INF/6 Add.2و ضافة اإ  )اإ
ىل ورقة املعلومات عن املاكتب اخلارجية) A/51/INF/6 Add.3و ضافة اإ  )اإ
 يف دورهتاالتوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية القرارات و  ملخص) A/51/13و

ىل 0 من( والعرشين احلادية  )(1023يوليو  21 اإ
 يف دورهتاالتوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية القرارات و  ملخص) A/51/14و

ىل 9 من( والعرشين احلادية مترب 23 اإ  )(1023 سب
 )التقرير العام) A/51/20و
اقرتاح الربانمج )من  10 اقرتاح من مجموعة بدلان أأمرياك الالتينية والاكرييب بشأأن الربانمج) A/52/2و

 )1022/1020 للثنائيةواملزيانية 



A/52/1  
6 
 

دارة املاكتب اخلارجية ساتالس يا من جدول الأعامل 6البند   العامة للويبو بشأأن اإ

 لكها امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

دارة املاكتب اخلارجية) A/52/3 :الوثيقة  (الس ياسات العامة للويبو بشأأن اإ

 التدقيق والرقابة الإدارية

 احلومكة يف الويبو من جدول الأعامل 7البند 

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 (احلومكة يف الويبو) WO/GA/43/18 :قئالواث
التوصيات الصادرة عن جلنة الربانمج واملزيانية يف دورهتا القرارات و  ملخص) A/51/14و

ىل 9 من( والعرشين احلادية مترب 23 اإ  )(1023 سب
 )التقرير) WO/GA/43/22و
 احلومكة يف الويبو() WO/GA/44/3و

طار وضع القواعد واملعايري ادلولية  جلان الويبو واإ

ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن  من جدول الأعامل 0البند  النظر يف ادلعوة اإ
 قانون التصاممي

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

ىل عقد مؤمتر دبلومايس معين ابعامتد ) WO/GA/43/12 :قئالواث بعض املسائل املتعلقة ابدلعوة اإ
 (بشأأن قانون التصاممي معاهدة

 )التقرير) WO/GA/43/22و
ىل عقد مؤمتر دبلومايس لعامتد معاهدة بشأأن) WO/GA/44/2و  مسائل تتعلق ابدلعوة اإ

 )التصاممي قانون
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ادلامئة املعنية حبق املؤلف  ابللجنة بعض املسائل املتعلقة من جدول الأعامل 9البند 
 اجملاورة واحلقوق

 امجلعية العامة امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

 (املؤلف واحلقوق اجملاورةادلامئة املعنية حبق  اللجنةتقرير عن معل ) WO/GA/43/13 :قئالواث
 )التقرير) WO/GA/43/22و
 تقرير عن معل اللجنة ادلامئة املعنية حبق املؤلف واحلقوق اجملاورة() WO/GA/44/4و

 : اللجنة املعنية مبعايري الويبوتقارير عن جلان الويبو الأخرى من جدول الأعامل 20البند 

 العامةامجلعية  امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 مجلعية العامةارئيس  الرئيس:

عالمية عن جلان الويبو الأخرى) WO/GA/43/16 ق:ئالواث  (تقارير اإ
 )التقرير) WO/GA/43/22و
 )تقارير عن جلان الويبو الأخرى: اللجنة املعنية مبعايري الويبو) WO/GA/44/5و

 اختتام ادلورات

وتقرير ادلورة الاس تثنائية للجمعية العامة اعامتد التقرير العام  من جدول الأعامل 22البند 
)سلسةل الاجامتعات الثانية وامخلسون مجلعيات ادلول الأعضاء 

 يف الويبو(

 لكها امجلعيات وسائر الهيئات املعنية:

 رئيس امجلعية العامة الرئيس:

 التقارير :ئقالواث

 ادلوراتاختتام  من جدول الأعامل 21البند 

 لكها املعنية:امجلعيات وسائر الهيئات 

 رئيس امجلعية العامة الرئيس:

 ل يشء الوثيقة:

 ]هناية الوثيقة[


